جملة تصدر عن شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة
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من قطر إىل اليابان
 20عامًا من عمليات تسليم
معتمدة للغاز الطبيعي
املسال

سمو أمري قطر
ُ
الشيخ متيم بن
حمد آل ثاين
ُيدشن مصفاة لفان 2

حتقيق إجنازات بارزة من خالل
االلتزام باإلبتكار املستمر
ُملتزمون بأن نكون الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز
الطبيعي املسال يف العامل التي ُتوفر طاقة نظيفة
ومعتمدة.
ومميزة لتحويل كل
انتهجت قطرغاز على مدى تاريخها حلو ًال مبتكرة ُ
ما يبدو مستحي ًال إىل واقع ملموس .وعلى سبيل املثال ،نُباشر حاليًا
عملياتنا يف أربعة من أكرب خطوط اإلنتاج للغاز الطبيعي املسال يف
تام بأن اإلبتكار يؤدي حتمًا إىل إجنازات بارزة،
العامل .كما أننا على
يقني ٍ
ٍ
لذا سيستمر التزامنا به يف املستقبل لتطوير صناعة الغاز الطبيعي
املُ سال.

الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي ُ
املسال يف العامل

www.qatargas.com.qa
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الرائـــــــد احملتويـــــات
جملة شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة

فريق التحرير

رئيس التحرير:
دانييل يايتس
مدير التحرير:
تاج الدين عليار
حمرر لغة عربية:
إميان فخرو

 03التأكيد على سمعة قطر غاز
الرفيعة يف جمال التميز التشغيلي
رسالة الرئيس التنفيذي.

تصدر عن:
إدارة العالقات العامة بشركة قطرغاز
احملدودة – الدوحة – دولة قطر
شركة قطرغاز احملدودة
صندوق بريد22666 :
الدوحة
دولة قطر
هاتف+974 44523224 :
فاكس+974 44736628 :
شركة فايرفالي للعالقات العامة
صندوق بريد11596 :
الدوحة
دولة قطر
هاتف+974 44340360 :
فاكس+974 44340359 :

 04حضرة صاحب السمو الشيخ متيم
بن حمد آل ثاين أمري البالد ُ
املفدى
يفتتح مصفاة لفان 2
حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن
حمد آل ثاين أمري البالد املفدى يفتتح
رسميًا مصفاة لفان  ،2يف خطوة بارزة
جتسد التوسع االسرتاتيجي ملنشآت
قطرغاز الفريدة يف مدينة راس لفان
الصناعية التي تُضاهي أعلى املعايري
العاملية ،والتي تُضاعف طاقة دولة قطر
لتكريراملُ كثفات.

جميع احلقوق حمفوظة .ال يجوز إعادة إصدار هذا
اإلصدار جزئيا أو كليا أو تخزينه يف نظام اسرتجاع
أو نقله بأي صورة سواء إلكرتونية أو ميكانيكية أو
بالتصوير أو بأي صورة أخرى دون موافقة مسبقة
من قسم العالقات العامة بشركة قطرغاز
احملدودة.
اجمللة مطبوعة على ورق صديق للبيئة

 08االحتفال مبرور عشرين عامًا على
بدء عمليات تسليم الغاز الطبيعي
املسال
قطرغاز حتتفل مبرور عشرين عامًا على
إمتام أول عملية توريد للغاز الطبيعي
املسال لليابان يف عام .1997

§
امسح رمز  QRلزيارة موقعنا اإللكرتوين
ندعوك إىل متابعتنا عرب وسائل التواصل
االجتماعي على صفحاتنا التالية:
فيسبوك:
Qatargas
يوتيوب:
Qatargas

 15منتدى الهندسة السنوي الثالث
عشر لقطرغاز وراس غاز
ُأقيم منتدى الهندسة السنوي الثالث
عشر مبركز قطر الوطني للمعارض
بحضور أكرث من  350مهندِ سًا ،ومتيز
بعرض أبرز اإلجنازات الهندسية السباقة
للمشاركني لتبادل
وإتاحة الفرصة ُ
اخلربات الفنية.

تويرت:
@Qatargas
انستجرام:
Qatargas
لينكدن:
Qatargas

2

|

الربع الرابع 201٦

|

 12استعراض أبرز إجنازات عام  2016يف
االجتماع السنوي للموظفني
إدارة التخطيط املؤسسي يف قطرغاز
تعرض أبرز إجنازات الشركة خالل عام 2016
ومن ضمنها اإلجنازات املتميزة على
مستوى السالمة والتوريد فض ًال عن األداء
املايل.

جملة الرائد

 16تدريب خاص باالستجابة حلاالت
الطوارئ يف مدينة راس لفان الصناعية
أمتت قطرغاز مؤخرًا تدريبًا واسع النطاق
باهر
لالستجابة حلاالت الطوارئ
بنجاح ٍ
ٍ
بالتعاون مع جهات حكومية وعدد من
الشركاء.

يكرم قطريني يف
 25الرئيس التنفيذي ّ
فعالية "إنهاء برنامج التطوير”
 60خريجًا و 41متدربًا قطريًا أنهوا خططهم
للتطوير الفردي والتدريب بنجاح وتَأهلوا
لشغل مناصب مرموقة يف شركة
قطرغاز.

 18فعالية "القيادة يف العمل” يف
قطرغاز للربع الرابع من السنة ُتركز
على األداء
فريق اإلدارة يف قطرغاز ُيق ّيم مؤشرات
األداء الرئيسية يف الشركة للربع الرابع
من عام  2016فض ًال عن مراجعة األداء
السنوي للشركة خالل العام  2016بصورة
شاملة.

 26جمعية احملاسبني القانونيني
املعتمدين ُتكرم أحد املوظفني
املاليني املتفوقني يف قطرغاز
جمعية احملاسبني القانونيني املعتمدين
تكرم يوسف خالد
يف الشرق األوسط ّ
النّعمة ،حماسب أول يف إدارة الشؤون
املالية يف قطرغاز ،خالل حفلها السنوي
للتخريج.

 20قسم األمن يف قطرغاز يحصد
شهادة اعتماد أيزو  28000العاملية
للجودة
قسم األمن يف قطرغاز يحصل على
شهادة اجلودة العاملية "أيزو ”28000
عن عمليات األمن يف مدينة راس لفان
الصناعية ومقر الشركة الرئيسي يف
الدوحة.

 27جوائز تقديرية من كلية شمال
األطلنطي يف قطر لعشرة طالب من
حملة منح قطرغاز
تكرمي طالب من حملة منح قطرغاز خالل
احلفل السنوي الـ ١٤لتوزيع جوائز التميز
األكادميي لكلية شمال األطلنطي يف
قطر.

 22إمتام جتارب حتميل مكثفات
احلقول مزالة الرائحة على منت ناقالت
أفراماكس يف راس لفان
إدارة عمليات حمطة راس لفان وميناء
مدينة راس لفان الصناعية ُيتمان جتارب
آمنة لتحميل مكثفات احلقول املزالة
الرائحة على منت ناقالت أفراماكس.
 23جوائز فعالية "القيادة يف العمل”
تكرمي ثالثة قياديني يف شركة قطرغاز
ألدائهم املُ تميز.
 24متكني اخلريجني القطريني يف
منتدى التقطري السنوي
منتدى قطرغاز السنوي للتقطري مينح
الفرصة ملدربني ومواطنني لتبادل
فعال.
بشكل
اخلربات والتحديات
ٍ
ٍ

 28قطرغاز حتصد شهادتني رفيعتي
املستوى من جملس السالمة
الربيطاين
إدارة الشحن يف قطرغاز حتصد
شهادتني لالعتماد من جملس السالمة
الربيطاين وهما شهادتا Sword of
 Honourو Globe of Honourللعام
الثالث على التوايل.
 29قطرغاز توقف الهدر الورقي يف
نظام النفايات اإللكرتوين لقطرغاز
التحديثات الناجحة األخرية على نظام
منشأة معاجلة النفايات الصناعية
اإللكرتوين لقطرغاز العايل الفعالية تُعزز
فعليًا وبشكل عام من إمكانية استخدام
النظام.

قطرغاز حتتفل مبرور 20
عامًا على توريد أول شحنة
من الغاز إىل اليابان وبافتتاح
مشروع مصفاة لفان ()2
افتتاح مشروع مصفاة لفان (ُ )2يؤكد على
التميز التشغيلي لقطرغاز
إن مشروع مصفاة
لفان ( ،)2الذي مت
افتتاحه مؤخرًاُ ،يعد
إجنازًا هائ ًال لدولة قطر
و تتويجًا السرتاتيجيتها
لتنويع مصادر الطاقة
على املدى الطويل،
فتنفيذ مثل هذا
املشروع الذي يقع
ضمن مرافق قطرغاز
التي تُضاهي أعلى املعايري العاملية مبدينة راس
لفان الصناعية ،يعكس جليًا قدرة قطرغاز على
إدارة وتشغيل املوارد املتاحة بقدر كبري من األمان
والكفاءة واالعتمادية.
سيقوم هذا املشروع بتكرير  146,000برميل من
املُ كثفات يف اليوم من حقل الشمال (أكرب حقل
الحتياطي الغاز الطبيعي غري املصاحب يف العامل).
للمكثفات بقطر
وبذلك تتضاعف السعة التكريرية ُ
لتصل إىل حوايل  292,000برميل يوميًا .هذا وتقوم
املصفاة اجلديدة مبعاجلة املُ كثفات إلنتاج خمسة
منتجات عالية اجلودة مثل النافتا ،ووقود الطائرات،
ووقود الديزل الذي يحتوي على نسبة كربيت منخفضة
جدًا ،وغاز الربوبان والبوتان لتغطي هذه املنتجات
احتياجات السوق احمللي واألسواق العاملية أيضًا.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هذا املشروع األكرث
تقدمًا تقنيًا سيسهم بفاعلية يف دعم النمو
االقتصادي لدولة قطر من خالل االستغالل األمثل
ملواردها الطبيعية لصالح األجيال القادمة .إننا ،يف
قطرغاز ،نفخر بالدور الذي اضطلعنا به يف إطالق
مشروع مصفاة لفان ( ،)2حيث أن النجاح يف تنفيذ
وتشغيل مشروع بهذا القدر من األهمية ُيربهن بال

سمعة شركتنا الرفيعة ومتيزها التشغيلي
شك على ُ
ويربز مكانتها كإحدى اجلهات التي تساهم بفاعلية يف
إزدهار مستقبل دولة قطر.
كما احتفلت قطرغاز مؤخرًا مبرور  20عامًا على
توريد أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال إىل اليابان
التي تُعد من أقدم عمالئها .ومنذ ذلك احلني ،عرب
العشرين سنة املاضية ،متكنت قطرغاز من توريد
أكرث من  2600شحنة من الغاز الطبيعي املسال إىل
اليابان بأمان واعتمادية .هذا وتفتخر قطرغاز كثريًا
بعالقتها الوطيدة بعمالئها وشركائها اليابانيني –
العالقة التي مهدت الطريق لقطرغاز لتصبح الشركة
الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف
العامل .ويف هذه املناسبة الهامة ،تقدمنا بالشكر
والتقدير لشركائنا وأصدقائنا اليابانيني وأكدنا على
التزامنا بتوريد الطاقة النظيفة بأمان واعتمادية إليهم.
عندما نتحدث عن السالمة بالشركة ،وكما أشرنا
يف اجتماع اإلدارة العليا السنوي مبوظفي قطرغاز،
كان عام  2016عامًا حاف ًال لسجل قطرغاز على مستوى
السالمة .فلم يتم تسجيل أي حادث أو إصابة مقعدة
عن العمل ملدة  138يومًا على التوايل فيما عدا حادثة
يف املستوى  1من سالمة العمليات وذلك بنسبة
إنخفاض تصل إىل  %14سنويًا يف إجمايل معدل تكرار
اإلصابات وانخفاض بنسبة  %36من اإلصابات عمومًا.
وذلك باإلضافة إىل أن املرافق املشرتكة لتخزين
وحتميل الغاز الطبيعي املسال بقطرغاز قد أكملت
سبع سنوات دون وقوع أية اصابات مقعدة عن
العمل.
وهذا هو أفضل سجل للسالمة لقطرغاز على
اإلطالق منذ بدأت نشاطها عام  1984مما يدعوين إىل
التوجه بالشكر ملوظفينا الذين ساهموا يف هذا األداء
املُ شرف .وقد حصلت قطرغاز على جائزة Goal

 Zeroالتي تقدمها شركة شل وشهادتي Sword
 of Honourو Globe of Honourمن جملس
السالمة الربيطاين تقديرًا لنجاح ثقافة "بيئة عمل
خالية من احلواث واإلصابات” التي تنتهجها قطرغاز
حلماية موظفيها ومقاوليها ومرافقها أيضًا.
يف قطرغاز ،دائمًا ما تُشكل السالمة الركيزة
األساسية لعمليات التشغيل لدينا وذلك بدءًا من
توريد الغاز لعمالئنا يف جميع أنحاء العامل ووصو ًال إىل
تنفيذ وافتتاح مشروع بحجم وقيمة مصفاة لفان (.)2
ويف هذا السياق ،أود أن ُأشيد مبساهمة موظفي
قطرغاز اإلستثنائية يف حتقيق اإلجنازات املذكورة
أعاله وتقديري جلهودهم يف االلتزام بتشغيل مرافقنا
بأمان وكفاءة واعتمادية.

خالـد بن خليفــة آل ثاين
الرئيس التنفيــذي
جملة الرائد
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السمو
حضرة صاحب ُّ
أمري البالد املفدى
يفتتح مشروع مصفاة لفان ()2
ُيعد بدء التشغيل الناجح ملصفاة لفان  2جتسيدًا متميزًا للتَّوسع االسرتاتيجي ملنشآت
قطرغاز الفريدة يف مدينة راس لفان الصناعية التي ُتضاهي أعلى املعايري العاملية ،والتي
ُتضاعف طاقة دولة قطر لتكرير املكثفات.

"من دواعي فخرنا واعتزازنا تشريف
سمو أمري البالد ُ
املفدى الشيخ متيم بن
ُ
حمد آل ثاين لنا يف هذه املناسبة ،حيث إن
مصفاة لفان  2إحدى ثمرات القيادة احلكيمة
السمو
والتوجيهات السديدة حلضرة صاحب ُّ
أمري البالد املفدى حفظه اهلل”- .املهندس
سعد شريده الكعبي ،العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبرتول
ورئيس جملس إدارة شركة قطرغاز.

دشن صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد
آل ثاين أمري البالد املفدى مشروع مصفاة
لفان  2بحضور معايل الشيخ عبداهلل بن ناصر
بن خليفة آل ثاين رئيس جملس الوزراء ووزير
الداخلية ونخبة من الشخصيات.
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دشن حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري البالد املفدى مشروع
مصفاة لفان  2يف حفل افتتاح ضخم ُأقيم مبركز قطر الوطني للمؤمترات يف شهر
فرباير املاضي بحضور نخبة من الشخصيات ،منهم عدد من أصحاب السعادة
الشيوخ والوزراء ،واملُ ساهمني يف املشروع ،ومسؤولني رياديني آخرين يف
الصناعة.
ُيعد بدء التشغيل الناجح ملصفاة لفان  2جتسيدًا متميزًا للتوسع االسرتاتيجي
ملنشآت قطرغاز الفريدة يف مدينة راس لفان الصناعية التي تُضاهي أعلى
املعايري العاملية .وتبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة  146ألف برميل يوميًا من
املكثفات من حقل الشمال ،الذي يضم أكرب احتياطي للغاز الطبيعي غري املصاحب
يف العامل ،ما يضاعف طاقة دولة قطر لتكرير املكثفات لتصل إىل حوايل  292ألف
برميل يوميًا.
و ُيشكل تدشني مصفاة لفان  2إجنازًا بالغ األهمية بالنسبة إىل تطور قطاع
النفط والغاز يف قطر ،نظرًا إىل الدور االسرتاتيجي للمصفاة يف تنويع مصادر الطاقة
ثم ،تُسهم مصفاة لفان  2بشكل كبري يف حتقيق
املستخدمة يف قطر .من َّ
النمو االقتصادي املُ ستدام لدولة قطر من خالل تطبيق االستخدام األمثل للموارد
الطبيعية للبالد مبا يعود بالنفع على األجيال القادمة.
ويف هذه املناسبة ،قال املهندس سعد شريده الكعبي ،العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبرتول ورئيس جملس إدارة شركة قطرغاز" :من
دواعي فخرنا واعتزازنا تشريف سمو أمري البالد املفدى الشيخ متيم بن حمد آل
ثاين لنا يف هذه املناسبة ،حيث إن مصفاة لفان  2إحدى ثمرات القيادة احلكيمة
والتوجيهات السديدة حلضرة صاحب السمو أمري البالد املفدى حفظه اهلل ،والتي
تُمثل خطوة جديدة على طريق مستقبل أفضل رسمته رؤية قطر الوطنية ،2030
سمو األمري .وقد متيزت هذه الرؤية السديدة بوضع األسس ،كما أنها
التي أطلقها ُ
رسمت الطريق لتحقيق التنمية الشاملة لدولة قطر ،وتوفري العوامل التي تكفل لها
االرتقاء إىل مصاف الدول املتقدمة يف العامل والقادرة على ضمان استمرار العيش
الكرمي لشعبها جي ًال بعد جيل”.
وأضاف" :إننا يف قطر للبرتول وشركاتها التابعة نسعى إىل املُ ساهمة الفعالة
يف حتقيق ركائز هذه الرؤية وذلك باإلدارة الرشيدة ملواردنا الهيدروكربونية
وباالستثمار املَ دروس واملُ تنوع ،وعرب تطوير وتأهيل املواطن القطري وضمان إجناز
مشاريعنا وفق أعلى املعايري البيئية”.
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حقائق وأرقام عن مصفاة لفان 2

5

عدد املنتجات العالية اجلودة
التي ستُنتجها مصفاة لفان  ،2مبا
يف ذلك النافتا ،ووقود الطائرات
( ،)Jet-A1والديزل بنسبة
منخفضة جدًا من الكربيت،
والربوبان ،والبيوتان.

حقائق وأرقام عن مصفاة لفان 2
قطر للبرتول [،]%84
توتال [ ،]%10إدميتسو [،]%2
كوزمو [ ،]%2ماروبيني [،]%1
ميتسوي [.]%1

146,000

ت ََّم تصميم املصفاة ملعاجلة  146ألف برميل
من املواد األولية املُ كثفة يوميًا ،ما يضاعف
طاقة دولة قطر لتكرير املكثفات.

سمو أمري قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ،ونخبة من كبار الشخصيات يف قطاع النفط والغاز وقطاع الصناعة يف قطر ،وعدد من املسؤولني احلكوميني.
حضر احلفل االستثنائي ُ

"ال ُتشكل مصفاة لفان 2
قيمة مضافة فقط لدولة قطر
والشركاء باملشروع فحسب،
ولكنها حترص أيضًا على مراعاة
أعلى مستويات احلفاظ على
البيئة من خالل خفض انبعاثات
الغاز ،ومنع احرتاق الغاز أثناء
التشغيل الروتيني ،باإلضافة إىل
التزامها مبراعاة عدم تصريف أية
مياه صناعية إىل البحر”.

وتشمل عمليات املصفاة اجلديدة إنتاج خمسة منتجات
لقطاعي
مميزة من املكثفات من شأنها أن تقدم دعمًا قيمًا
َ
الطاقة والصناعة يف البالد بتوفري مصادر للطاقة ومادة خام
أولية ،هي منتجات منخفضة الكربيت تراعي معايري األورو "”5
لالنبعاثات ،مثل النافتا ،ووقود الطائرات ( ،)Jet-A1والديزل
بنسبة منخفضة جدًا من الكربيت ،والربوبان ،والبيوتان لألسواق
احمللية والدولية .وتكتسب املنشأة اجلديدة ،إىل جانب مصفاة
لفان  ،1أهمية اسرتاتيجية نظرًا إىل دورها يف تنويع مزيج
مصادر الطاقة املستخدمة يف قطر ،كما أنها ستُنشئ فرصًا
اقتصادية جديدة وهامة من خالل تعزيز قوة الصادرات وبالتايل
تلبية االحتياجات الطويلة األمد لألسواق العاملية.
وتتوىل شركة قطرغاز ،الشركة الرائدة يف جمال صناعة
الغاز الطبيعي املسال يف العامل ،تشغيل املصفاة بالنيابة
عن الشركاء يف مشروع مصفاة لفان  ،2وهم :قطر للبرتول
( ،)%84وتوتال ( ،)%10وكوزمو ( ،)%2وإدميتسو ( ،)%2وميتسوي
( ،)%1وماروبيني (.)%1

أهدى املهندس سعد بن شريده الكعبي ،العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبرتول ورئيس جملس إدارة شركة قطرغاز ،تدشني املصفاة
اجلديدة إىل سمو األمري ،واصفًا إياها بأنها" :خطوة جديدة على طريق مستقبل أفضل رسمته رؤية قطر الوطنية  ،2030التي أطلقها سمو األمري”.

وأوضح أنه من خالل تشغيل هذا املشروع الذي ُيضاف إىل
مصفاة راس لفان " ،1تتضاعف الطاقة التكريرية للمكثفات
لتصل إىل  292ألف برميل يف اليوم ،وهو ما يعادل  100مليون
برميل يف السنة ،كما أنه يجعل مدينة راس لفان الصناعية
واحدة من أكرب مواقع تكرير املكثفات يف العامل”.
إىل ذلك ،حتدث الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس
التنفيذي لشركة قطرغاز ،قائ ًال" :إن قطرغاز تتميز مبا لديها
حافل يف إنشاء وإدارة مرافق مبتكرة مثل مشروع
من سجِ ٍّل
ٍ
مصفاة لفان  .2وإمنا ُيربهن تنفيذ هذا املشروع على قدرة
قطرغاز على إدارة وتشغيل موارد الشركة بهذا القدر الكبري
من األمان والكفاءة واالعتمادية ،كما أنه ُيساهم يف تعزيز
سمعتنا بالنسبة لتحقيق قيمة ُمضافة بالصناعة فض ًال عن
ُ
التميز التشغيلي الذي نحظى به .ويف قطرغاز ،نشعر حقًا
بالفخر لنيل ثقة الدولة فيما يتعلق بدفع قطر للصدارة يف
قطاع الطاقة”.
ال تُشكل مصفاة لفان  2قيمةً ُمضافةً فقط لدولة قطر
والشركاء باملشروع فحسب ،ولكنها حترص أيضًا على مراعاة
أعلى مستويات احلفاظ على البيئة من خالل خفض انبعاثات
الغاز ،ومنع احرتاق الغاز أثناء التشغيل الروتيني ،باإلضافة
إىل التزامها مبراعاة عدم تصريف أية مياه صناعية إىل البحر.
وباإلضافة إىل ذلك ،يضم مشروع مصفاة لفان  2أيضًا مرفقًا
إلعادة تدوير املياه يقوم مبعاجلة مياه اخمللفات الصناعية
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بدأ التشغيل التجاري ملصفاة لفان  2يف
ديسمرب .2016

الناجمة عن مشروعي مصفاة لفان  1و ،2ما يسمح باستخدام املياه املعاجلة لتغذية املراجل البخارية
وفعال.
آمن
ٍ
وللتربيد ،وبذلك ينخفض استهالك املياه ويتم التخلص من مياه اخمللفات الصناعية بشكل ٍ

"إمنا يربهن تنفيذ هذا
املشروع على قدرة قطرغاز
على إدارة وتشغيل موارد
الشركة بهذا القدر الكبري من
األمان والكفاءة واالعتمادية ،كما
أنه ُيساهم يف تعزيز سمعتنا
بالنسبة لتحقيق قيمة مضافة
بالصناعة فض ًال عن التميز
التشغيلي الذي نحظى به”.
–الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين،
الرئيس التنفيذي لشركة
قطرغاز.

7200

شارك أكرث من 7200
شخص يف ذروة تنفيذ
مشروع بناء مصفاة
لفان ( 2بشكل مباشر
وغري مباشر).

املنتجات املكررة

تنتج مصفاة لفان  2املنتجات التالية:
•النافتا  61,230برمي ًال يف اليوم
• وقود الطائرات ( 51,550 )Jet-A1برمي ًال يف اليوم
• الديزل بنسبة منخفضة جدًا من الكربيت  23,610برمي ًال
يف اليوم
• غاز البرتول املسال 850 ،طنًا يف اليوم مبا يف ذلك:
• 7200برميل يف اليوم من البوتان
• 2400برميل يف اليوم من الربوبان

اجلوانب البيئية

مت تصميم مصفاة لفان  2بحيث متتثل للمعايري البيئية لدولة قطر
وتستويف شروط الرخصة التشغيلية كما حددتها وزارة البلدية
والبيئة القطرية ،مبا يشمل على سبيل الذكر ال احلصر مايلي:
•تُراعي مصفاة لفان  2أعلى مستويات احلفاظ على البيئة من خالل
خفض انبعاثات الغاز ،ومنع احرتاق الغاز أثناء التشغيل الروتيني ،وعدم
تصريف أية مياه صناعية إىل البحر.
•مت تزويد جميع السخانات يف املصفاة مبواقد ذات نسبة منخفضة
جدًا من انبعاثات أكاسيد النيرتوجني ،امتثا ًال للحدود الصارمة لتلك
االنبعاثات والتي تبلغ  55مغ/مرت ،3ما يحد من انبعاثات أكاسيد
النيرتوجني يف الغالف اجلوي.
•يتم إنتاج مياه مقطرة من خالل معاجلة مياه اخمللفات الصناعية ،بحيث يتم استخدامها داخل
املنشأة ،فيما تُستخدم مياه الصرف التي تستويف معايري جودة مياه الري يف احلدائق.
•يتيح اإلنتاج احمللي لوقود الطائرات والديزل يف مصفاتَي لفان  1و 2احلد من البصمة البيئية لنقل
املنتجني.
واسترياد هذين
َ
للحد من
•تتم معاجلة جميع منتجات مصفاة لفان  2بالهيدروجني ،شأنها شأن منتجات مصفاة لفان ،1
ِّ
حمتواها من الكربيت ،امتثا ًال للمعايري البيئية ومعايري جودة الوقود األكرث صرامة.
•متتاز منتجات مصفاتَي لفان  1و ،2التي تشمل الديزل وغاز البرتول املسال (الربوبان والبيوتان)
بقابليتها للتسويق الدويل .كما حتظى هذه املنتجات بقيمة عالية لكونها وقودًا صديقًا للبيئة ،نظرًا إىل
قلة حمتواها من الكربيت .وميتثل الديزل الذي تنتجه مصفاتا لفان 1و 2ملعايري األورو " ”5لوقود الديزل
ويصنف هذا الديزل بنسبة منخفضة جدًا من الكربيت.

مصادر للمواد األولية املكثفة
•مشاريع قطرغاز
•مشاريع راس غاز
•مشروع برزان
•مشروع غاز اخلليج

جملة الرائد
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قطرغاز حتتفل مبرور عشرين
عامًا على بدء توريدها لشحنات
آمنة ومعتمدة من الغاز
الطبيعي املسال

احتفلت قطرغاز مؤخرًا مبرور عقدين من الزمن على بدء تسليمها لشحنات من الغاز الطبيعي
خاص ُأقيم إلحياء الذكرى العشرين لتوريد أول شحنة من الغاز
حفل
تام ،خالل
املسال
ٍ
ٍ
ٍ
بنجاح ٍ
الطبيعي املسال إىل اليابان يف عام .1997
سلمت ناقلة "الزُ بارة” املستأجرة والتابعة لشركة قطرغاز الشحنة األوىل من الغاز
الطبيعي املسال لشركة تشوبو إلكرتيك اليابانية لتوليد الكهرباء يف حمطة كاواغوي
الستقبال الغاز الطبيعي املسال يف اليابان ،يف  10فرباير  ،1997وذلك بعد مرور
أعوام قليلة فحسب على توقيع اتفاقية بيع وشراء بني الطرفني .وقد شكلت عملية
التسليم األوىل هذه فاحتة لعالقة قوية بني الشركتني والبلدين على حد سواء ،حيث
استمرت هذه العالقة املميزة وامتدت بشكل بارز حتى يومنا هذا.
واجتمع مؤخرًا عدد من الشخصيات املرموقة والقيادية من شركة قطرغاز
واليابان يف احتفالية خاصة يف قطر لالحتفال رسميًا مبرور عشرين عامًا من على بدء
توريد قطرغاز لشحنات آمنة ومعتمدة من الغاز الطبيعي املسال إىل اليابان .هذا وقد
لفت املهندس سعد شريده الكعبي العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول
ورئيس جملس إدارة قطرغاز إىل أن جناح دولة قطر يف قطاع الطاقة يرجع بصورة
مباشرة إىل الثقة الكبرية التي حتظى بها كمورد عاملي معتمد للطاقة.
ويف تصريح خاص له مبناسبة مرور عشرين عامًا على تسليم أول شحنة من
الغاز الطبيعي املسال لليابان ،قال املهندس سعد شريده الكعبي" :تتعزز مكانة
دولة قطر كأكرب منتج للغاز الطبيعي املسال يف العامل من خالل التزامنا بإنتاج الغاز
الطبيعي املسال بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة .ومنذ إمتام أول عملية تسليم
ناجحة للغاز الطبيعي املسال ،متكنت قطرغاز من توريد أكرث من  2600شحنة من
الغاز الطبيعي املسال لعمالئها يف اليابان بشكل آمن ومعتمد خالل العقدين
املاضيني” .
كما أشاد بالصداقة الق ِّيمة مع اليابان التي تُعترب أول عمالء الغاز الطبيعي املسال
القطري ،وأشار خالل حديثه إىل الطريقة املميزة التي أظهرت بها قطر التزامها الثابت
حيال الشعب الياباين يف أعقاب الزلزال الكبري الذي ضرب شرق اليابان والتسونامي
الذي تاله يف مارس  ،2011عندما أعطت قطر األولوية لتوريد شحنات إضافية من الغاز
الطبيعي املسال من قطرغاز وراس غاز للمساهمة يف تلبية االحتياجات الطارئة
"إن التزام قطرغاز بتوفري احتياجات اليابان من الطاقة هو أقوى اليوم
لليابان .وأضافّ :

ّ
"إن التزام قطرغاز بتوفري احتياجات اليابان
من الطاقة هو أقوى اليوم من أي وقت
مضى .ونحن نعمل فعليًا على تعزيز التعاون
املستقبلي مع اليابان كما أننا نسعى إىل
بناء عالقات جتارية أكرث ُرسوخًا مع عمالئنا
وأصدقائنا اليابانيني” - .املهندس سعد
شريده الكعبي ،العضو املنتدب والرئيس
التنفيذي لقطر للبرتول ورئيس جملس إدارة
قطرغاز.
من أي وقت مضى .ونحن نعمل فعليًا على تعزيز التعاون املستقبلي مع اليابان كما
أننا نسعى إىل بناء عالقات جتارية أكرث ُرسوخًا مع عمالئنا وأصدقائنا اليابانيني”.
إىل ذلك ،أشار املهندس سعد الكعبي إىل أن رعاية معايل الشيخ عبد اهلل بن ناصر
بن خليفة آل ثاين ،رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية ،وحضوره حلفل االستقبال
الذي استضافته قطرغاز يعكسان التزام احلكومة القطرية بتطوير قطاع النفط والغاز
حتت الرعاية السامية والتوجيه احلكيم لسمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري البالد
املُ فدى.

سلمت ناقلة "الزُ بارة” املستأجرة التابعة لشركة
قطرغاز الشحنة األوىل من الغاز الطبيعي املسال
لشركة تشوبو إلكرتيك يف حمطة كاواغوي الستقبال
الغاز الطبيعي املسال يف اليابان ،يف  10فرباير .1997

من قطر إىل اليابان 20 :عامًا من عمليات تسليم ُمعتمدة للغاز الطبيعي املسال
1989

1984

شركتا ميتسوي وماروبيني تصبحان
شركتني مساهمتني يف قطرغاز.

تأسيس قطرغاز.

2003

1999
تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي
املسال لكونسورتيوم ياباين مؤلف من
شركات تيبكو ،وطوكيو غاز ،وكانساي
إلكرتيك لتوليد الكهرباء ،وتشوبو إلكرتيك
لتوليد الكهرباء ،وأوساكا غاز ،وتوهوكو
لتوليد الكهرباء.
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إقامة حفل تسليم الشحنة رقم 500
من الغاز الطبيعي املسال يف ناغويا
يف اليابان.

1992
تنفيذ اتفاقية البيع والشراء األساسية
مع شركة تشوبو إلكرتيك.

2005
شركة ميتسوي تستحوذ على  %1.5من
أسهم قطرغاز.3

1993
منح شركة شيودا عقد أعمال
الهندسة واملشرتيات والبناء
خلطي اإلنتاج  1و 2لقطرغاز.

2007
قطرغاز 1حتتفل مبرور عشرة أعوام على
بدء تشغيلها.

1994
تنفيذ اتفاقية بيع وشراء إضافية مع
شركة تشوبو إلكرتيك.

2008
إقامة حفل تسليم الشحنة رقم  1,000من
الغاز الطبيعي املسال يف ناغويا.

1996
* إقامة حفل تدشني ناقلة "الزُ بارة”
(أول ناقلة لتسليم الغاز الطبيعي
املسال لليابان).
* بدء تشغيل خط اإلنتاج .1
* افتتاح مكتب االتصال يف اليابان.

2010
تسليم أول شحنة من على منت ناقلة
من طراز كيوماكس يف ناغويا.

1997
* تسليم الشحنة األوىل من الغاز الطبيعي
لشركة تشوبو إلكرتيك يف حمطة كاواغوي
الستقبال الغاز الطبيعي املسال يف اليابان.
* إقامة حفل افتتاح حمطة قطرغاز 1للغاز
الطبيعي املسال وبدء تشغيل خط اإلنتاج 2
يف ميناء راس لفان.

2011
توقيع اتفاقية بيع وشراء ثالثية
الطرف بني قطرغاز وتشوبو إلكرتيك
وشيزوكا غاز.

1998
بدء تشغيل خط اإلنتاج .3

2012
توقيع اتفاقية بيع وشراء ثنائية الطرف
بني قطرغاز وتيبكو.

جملة الرائد
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اجتمع نخبة من املسؤولني التنفيذيني القطريني واليابانيني يف الدوحة يف فرباير  2017لالحتفال مبرور عشرين عامًا على بدء توريد قطرغاز لشحنات آمنة ومعتمدة من الغاز الطبيعي املسال إىل اليابان.

ويف تعليقه على االحتفال بالذكرى العشرين لهذا اإلجناز
البارز ،قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس التنفيذي
لقطرغاز" :تفتخر قطرغاز بعالقتها القوية واملميزة مع
عمالئها وشركائها اليابانيني ،فهي عالقة فريدة شكّ لت حمورًا
رئيسيًا يف مسارنا لنُصبح الشركة الرائدة يف جمال صناعة
الغاز الطبيعي املُ سال يف العامل .ويف هذه املناسبة اخلاصة،
نعرب عن خالص امتناننا وتقديرنا لعمالئنا وشركائنا اليابانيني،
ونُعيد تأكيد التزامنا الثابت بتوريد طاقة معتمدة ونظيفة لليابان.
ويف قطرغاز ،نحن ملتزمون التزامًا راسخًا بأن نكون مورد الغاز
الطبيعي املسال األكرث اعتمادية ومرونة ،ونتطلع إىل االستمرار
يف توريد شحنات من الغاز الطبيعي املسال بشكل آمن
ومعتمد لليابان لسنوات ُمقبلة”.

اجتمع عدد من املسؤولني واملوظفني من قطرغاز مع جمموعة من املشرتين اليابانيني يف ميناء راس لفان لالحتفال مبرور عشرين عامًا على بدء توريد شحنات آمنة ومعتمدة من الغاز الطبيعي املسال.

ملحوظ
بشكل
ومن جانب آخر ،فقد تطورت عالقات الطاقة
ٍ
ٍ
بني دولة قطر واليابان التي تُعد أكرب مستورد للغاز الطبيعي
املسال القطري وأول عمالئه منذ وصول أول شحنة إىل
الشواطئ اليابانية يف يناير  .1997وقد أمتت قطرغاز أول عملية
تسليم آمنة وناجحة ،يف إطار اتفاقية البيع والشراء التاريخية
لقطرغاز ،مع شركة تشوبو إلكرتيك اليابانية وسبعة مشرتين
يابانيني آخرين قاموا سويًا باسترياد  6ماليني طن من الغاز
الطبيعي املسال من شركة قطرغاز خالل السنة.

2600

هو عدد شحنات الغاز الطبيعي
املُ سال التي سلمتها قطرغاز
لليابان منذ عام .1997

"تفتخر قطرغاز بعالقتها القوية واملميزة
مع عمالئها وشركائها اليابانيني ،فهي عالقة
فريدة ّ
شكلت حمورًا رئيسيًا يف مسارنا
ل ُنصبح الشركة الرائدة يف جمال صناعة
الغاز الطبيعي ُ
املسال يف العامل .ويف هذه
املناسبة اخلاصةُ ،نعرب عن خالص امتناننا
وتقديرنا لعمالئنا وشركائنا اليابانيني” .
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس التنفيذيلقطرغاز.

 20عامًا :جدول زمني مرئي
1997

فرباير :1997

سمو األمري الوالد الشيخ حمد بن
خليفة آل ثاين ومعايل وزير الطاقة
والصناعة عبداهلل بن حمد العطية
يفتتحان قطرغاز.1
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2001

2007

2011

2011

2011

2012

2014

2016

2016

سبتمرب :2001
 20مليون طن من الغاز
الطبيعي املسال مت
تسليمها لليابان منذ عام
.1997

فرباير :2007
قطرغاز حتتفل مبرور عقد
من اإلجنازات مع املشرتين
اليابانيني.

أبريل :2011
قطرغاز حتقق قدرة إنتاج
بنسبة مئة يف املئة مع
إنتاج  42مليون طن من الغاز
الطبيعي املسال.

أبريل :2011
الرئيس التنفيذي لقطرغاز
يلتقي باملشرتين اليابانيني
ليعرض عليهم دعم اليابان
وشعبها بعد كارثتي الزلزال
والتسونامي اللتان طالتا
البالد يف عام .2011

ديسمرب :2011
قطرغاز توقع اتفاقية بيع
وشراء ثالثية الطرف مع
تشوبو إلكرتيك وشيزوكا غاز.

يناير :2012
حتميل الشحنة رقم  ١٠٠٠من
الغاز الطبيعي املسال يف
ميناء راس لفان.

فرباير :2014
قطرغاز 3توقع اتفاقية
جديدة لبيع الغاز الطبيعي
املسال وشرائه مع شركة
توهوكو لتوليد الكهرباء.

مايو :2016
قطرغاز وشركة جريا تتفقان
على تسليم أول شحنة
من الغاز الطبيعي املسال
للشركة اليابانية املنشأة
حديثًا.

:2016
تسليم قطرغاز ألكرث من 2600
شحنة من الغاز الطبيعي
املسال للمشرتين اليابانيني
حتى اليوم.

جملة الرائد

|

الربع الرابع 201٦

|

11

صريح حول مستويات أداء الشركة وخططها املستقبلية.
بشكل
ُيتيح االجتماع السنوي للموظفني فرصة االلتقاء بالشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز ،وفريق اإلدارة العليا بالشركة والتحاور معهم
ٍ
ٍ

شركة قطرغاز حتتفل
بإجنازاتها لسنة 2016
يف اجتماعها السنوي الـ18
مع موظفيها
عقدت شركة قطرغاز أثناء شهري نوفمرب وديسمرب
من عام  2016اجتماعها السنوي الــ 18مع موظفيها
يف مقرها الرئيسي بالدوحة وجممع اخلور .و ُيعد
هذا االجتماع السنوي منتدى مفتوحًا ملُ وظفي
قطرغاز للتحاور مع الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين،
الرئيس التنفيذي للشركة ،وفريق اإلدارة العليا
بالشركة فيما يختص مبستويات األداء لعام 2016
واألهداف االسرتاتيجية للشركة للعام املقبل.
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%36

نسبة انخفاض اإلصابات التي سجلتها
قطرغاز يف سنة  ،2016أي ما يزيد على
ثلث النسبة املسجلة يف سنة .2015

استعراض اإلجنازات الرئيسية للسنة
استهلت إدارة التخطيط املؤسسي يف شركة قطرغاز االجتماع السنوي
للموظفني بعرض تقدميي ُيوضح إجنازات الشركة لعام  .2016فقد شهدت
قطرغاز يف ذلك العام العديد من اإلجنازات اجلديرة بالذكر ،ومن ضمنها ما
حققته يف جمال السالمة ،حيث وصلت الشركة إىل أفضل سجل لها يف هذا
اجملال على اإلطالق منذ تأسيسها عام  .1984فقد حققت قطرغاز سج ًال
غري مسبوق من ساعات العمل دون حدوث أية إصابات مقعدة عن العمل،
كما انخفضت اإلصابات بنسبة  %36عن العام السابق ،ما يربهن على أن
انتهاج الشركة لثقافة بيئة عمل خالية من احلوادث واإلصابات جنحت بالفعل
ومرافقها من اخملاطر .كما حصلت قطرغاز
يف حماية موظفيها ومقاوليها َ
املقدمة من شركة شل تقديرًا ألدائها املتميز يف
على جائزة ُ Goal Zero
جمال السالمة.
وباإلضافة إىل إجنازات الشركة على مستوى السالمة ،وضعت قطرغاز
رضا العمالء نصب أعينها وقامت بتوسيع قاعدة عمالئها ،من خالل ضم
عمالء جدد من اململكة املتحدة وباكستان .وجتدر اإلشارة إىل أنه مل يتم
تسجيل حالة تأخري واحدة يف توريد الشحنات أو تسليم أي شحنة غري
مطابقة للمواصفات يف سنة  ،2016كما قامت قطرغاز بتوقيع مذكرة تفاهم
مع الشركات الرائدة يف جمال النقل البحري للوقوف على إمكانية استخدام
الغاز الطبيعي املسال كوقود بحري .وتوحي مثل هذه املبادرات مبدى
سعي قطرغاز الدؤوب للوصول إىل أسواق جديدة ومتنوعة ،كما أنها تؤكد
على روح االبتكار التي تتمتع بها الشركة لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركائها
االسرتاتيجيني.
ويعكس أداء قطرغاز يف سنة  2016إجما ًال التزامها باحلفاظ على مكانتها
بصفتها الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف
العامل فض ًال عن احتاللها مركز الصدارة يف الصناعة على مستوى السالمة،
والصحة ،واألداء البيئي ،واالحتفاظ بالكوادر الرفيعة املستوى ،وكفاءة
واعتمادية العمليات ،ورضا العمالء ،واألداء املايل املمتاز.

السالمة قيمة أساسية
إلجنازات شركة قطرغاز يف سنة 2016
سجلت الشركة باجململ صفر حادثة مقعدة عن العمل
وانخفاضًا بنسبة  %36يف اإلصابات املسجلة
حقق مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن تقليل
يف نسبة االحرتاق بحوايل %94
حصد قسم األمن يف الشركة شهادة أيزو  28,000للجودة
سجلت الشركة أكرث من  100يوم عمل متتايل من دون أية
حوادث
فازت الشركة بشهادتَي  Sword of HonourوGlobe
 of Honourمن جملس السالمة الربيطاين

اخلطط املرتقبة لسنة 2017
تواصل شركة قطرغاز تطلعاتها الطموحة لسنة  ،2017إذ تسعى إىل
احملافظة على أدائها املتميز يف جمال السالمة ،باإلضافة إىل احلفاظ
جملة الرائد
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على آلياتها املميزة لضبط التكلفة من دون أدنى مساومة على السالمة
واألداء التشغيلي ،وذلك من خالل تبني طرق مبتكرة يف التفكري وإدارة
األعمال.
وستُواصل قطرغاز االلتزام برؤيتها لعام  ،2020مما ُيعزز بدوره من قيمة
املُ ساهمني .وللحفاظ على مستوى اإلنتاج بالشركة ،سيتم العمل على
تطوير مشروع استدامة اإلنتاج يف حقل الشمال كما سيتم استهداف
أسواق متخصصة جديدة .إىل ذلك ،تعتزم الشركة مواصلة مسرية تطوير
موظفيها من خالل عقد شراكات اسرتاتيجية مع جامعات دولية هذا إىل
جانب الرتكيز بشكل أكرب على تطوير األعمال والشراكات احمللية وزيادة
التوريد للسوق احمللية للطاقة.
وكانت شركة قطرغاز قد صرحت عن هدفها يف مواصلة إسهاماتها
والتزامها جتاه دولة قطر بكل كفاءة واعتمادية ،من خالل التنمية املالية
والبشرية.
ويستدعي احلفاظ على املوقع الريادي لقطرغاز يف جمال صناعة الغاز
الطبيعي املسال ضرورة توفر اإلدارة الفعالة للموارد فض ًال عن اعتماد أداء
"األفضل يف فئته”.

باإلضافة إىل إجنازات الشركة على
مستوى السالمة ،التزمت قطرغاز بوضع
رضا العمالء نصب أعينها وقامت بتوسيع
قاعدة عمالئها.

يعكس أداء قطرغاز يف سنة  2016التزامها
الراسخ باحلفاظ على مكانتها بصفتها
الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز
الطبيعي املسال يف العامل فض ًال عن احتالل
مركز الصدارة يف الصناعة على مستوى
السالمة ،والصحة ،واألداء البيئي.

قطرغاز وراس غاز تستضيفان
منتدى الهندسة السنوي
الثالث عشر
نظمت قطرغاز مؤخرًا بالتعاون مع شركة راس غاز املنتدى العاملي للهندسة الذي َضم خرباء
يف جمال الهندسة من شركات النفط والغاز الرائدة واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص.

إجنازات قطرغاز الرئيسية لسنة 2016

جناح الشركة يف األوقات الصعبة

تلتزم شركة قطرغاز بنجاح ميزانيتها احملسنة
فض ًال عن تركيزها املستمر على ضبط التكلفة.
وتُواصل الشركة املضي قدمًا يف بيئة أعمال
متغرية تسودها التحديات ،ما ُيكسب الشركة عددًا
من العمالء اجلدد يف مناطق خمتلفة من العامل.

سجل متميز يف جمال السالمة

االعتمادية العالية للمرافق

حصدت قطرغاز جائزة  Goal Zeroاملقدمة من
شركة شل تقديرًا ألداء الشركة املتميز يف جمال
السالمة ،حيث حققت سج ًال غري مسبوق من
ساعات العمل دون حدوث أية إصابات مقعدة عن
العمل ،كما انخفضت اإلصابات بنسبة  %36عن
العام السابق؛ وأمتّ ت املرافق املشرتكة لتحميل
وتخزين الغاز الطبيعي املسال سبع سنوات
متتالية من العمل من دون تسجيل حوادث مقعدة
عن العمل.

عامني متتالني من العمل
أمتت مصفاة راس لفان َ
من دون أية حوادث قابلة للتسجيل وأكرث من
ستة أعوام متتالية من العمل من دون أية حوادث
مقعدة على العمل .من جهة أخرى ،حصل قسم
األمن يف شركة قطرغاز على شهادة أيزو 28,000
للجودة ،التي تُعد مقياسًا عامليًا ُيحدد متطلبات
نظم إدارة األمن ،لعمليات األمن مبدينة راس لفان
الصناعية ومقر الشركة الرئيسي بالدوحة.

شحنات آمنة ومعتمدة لعمالء حاليني
وجدد

التكنولوجيا واالبتكار

حضر منتدى الهندسة السنوي الثالث عشر الذي نظمته مؤخرًا كُ ل من شركتي قطرغاز وراس غاز أكرث من  350شخصًا.

دقة يف تسليم الشحنات

إىل جانب سجل قطرغاز غري املسبوق يف عدم
تسجيل أية حالة تأخري يف توريد الشحنات أو تسليم
أي شحنة غري مطابقة للمواصفات سنة ،2016
أدت الشركة دورًا رئيسيًا يف حتميل شحنة الغاز
الطبيعي املسال رقم  10,000من ميناء راس لفان.
وقد مت حتميل هذه الشحنة التي تُعد إجنازًا مهمًا،
على منت الناقلة "موزا” من طراز كيو-ماكس
التابعة لشركة قطرغاز ،حيث توجهت إىل حمطة
"ساوث هوك” للغاز الطبيعي املسال يف اململكة
املتحدة.
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حصدت إدارة الشحن يف شركة قطرغاز على
شهادات  Sword of HonourوGlobe of
 Honourمن جملس السالمة الربيطاين ،ما يؤكد
كفاءة إدارة الشحن يف تسليم شحنات آمنة
لعمالء الشركة احلاليني للعام الثالث على التوايل.
كما وقعت قطرغاز اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي
املسال مع عدد من العمالء اجلدد ،منهم شركة
النفط الباكستانية الوطنية ،ومؤسسة البرتول
الكويتية ،وشركتا  RWEو"سنرتيكا” يف أوروبا.

يف سابقة لصناعة الغاز الطبيعي املسال يف
املنطقة ،أمتت شركة قطرغاز إنشاء حمطة
معاجلة مياه اخمللفات الصناعية مبدينة راس
بنجاح تام .ومتتاز املنشأة اجلديدة
لفان الصناعية
ٍ
بقدرتها على معاجلة  1300مرت مكعب من مياه
اخمللفات الصناعية يف اليوم باستخدام تكنولوجيا
املفاعل احليوي الغشائي .كما وقعت قطرغاز
مذكرة تفاهم مع جمموعة "مريسك” وشركة
"شل” للبحث يف إمكانية افتتاح أسواق جديدة
للغاز الطبيعي املسال كوقود بحري.

يعرض املنتدى أبرز
اإلجنازات الهندسية السباقة
كما أنه ُيتيح فرصة هامة
لتبادل اخلربات الفنية
ومناقشة أحدث التطورات
هذا إىل جانب تسليط الضوء
على أفضل املمارسات
الهندسية املتبعة يف قطر.

ُيعد منتدى الهندسة الذي تنظمه كل من شركتَي قطرغاز وراس غاز حمف ًال فريدًا من
نوعه للخرباء يف الصناعة ملشاركة اخلربات وأفضل املمارسات
يف جمالهم .ويعرض املنتدى يف دورته الثالثة عشرة أبرز
اإلجنازات الهندسية السباقة كما أنه ُيتيح فرصة هامة
لتبادل اخلربات الفنية ومناقشة أحدث التطورات هذا إىل
جانب تسليط الضوء على أفضل املمارسات الهندسية
املتبعة يف قطر.
ُأقيم املنتدى مبركز قطر الوطني للمعارض
بحضور أكرث من  350شخصًا ،حيث َركز على ثالثة
مواضيع رئيسية وهي :عملية خفض التكلفة،
عدد السنوات التي نظمت خاللها
واالعتمادية ،وتأثري التكنولوجيا املبتكرة على
شركتا قطرغاز وراس غاز منتدى
املشاريع ،بينما تَم طرح ثمانية عروض تقدميية عن
الهندسة.
كل موضوع من هذه املواضيع الثالثة ،مبا يعكس
العالقة بني النطاق الهندسي للمشاريع ومبادرات
التطوير املستمرة.
وباإلضافة إىل العروض التقدميية املطروحة من قِ بل
قطرغاز وراس غاز ،قامت بعض الشركات واجلهات املتخصصة
األخرى ،مثل قطر للبرتول ،وإكسون موبيل ،وشل ،ودولفني للطاقة ،وشيودا املانع
للهندسة ،وجامعة قطر بتقدمي بعض العروض األخرى اخلاصة بها.
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بنجاح
فرق التعامل مع حاالت الطوارئ يف قطرغاز تنهي
ٍ
تدريبًا مشرتكــــًا خاصـــًا باالستجابــــــــة لهــــــــذه احلاالت

أجرت شركة قطرغاز مؤخرًا تدريبًا واسع النطاق
لالستجابة حلاالت الطوارئ بالتعاون مع جهات
حكومية ،وذلك بغية اختبار جاهزية فريقها
اخملتص لالستجابة للحاالت الطارئة .وقد تكلل هذا
باهر.
بنجاح
التدريب
ٍ
ٍ
قامت قطرغاز بإجراء التدريب بالتعاون مع وزارة الداخلية القطرية ،وشركة قطر للبرتول،
وعددٍ من املساهمني اآلخرين ،حيث اشتمل على منوذج حماكاة حلدوث حريق بأحد
صهاريج تخزين الهيدروكربون يف مدينة راس لفان الصناعية وطريقة االستجابة
املنسقة لهذه احلالة.
وتُعد منشأة راس لفان لتخزين الهيدروكربون موردًا اسرتاتيجيًا وحلقة وصل رئيسية
يف سلسلة التوريد ملنتجي الهيدروكربون مبدينة راس لفان الصناعية ،ما يجعلها
املنصة التجريبية املثالية .وكانت مشاركة وزارة الداخلية يف التدريب خطوة جوهرية ،إذ
أن أي حالة طوارئ حقيقية واسعة النطاق تتطلب بطبيعة األمر تدخل الدفاع املدين .من
صرح حمد الدهيمي ،مدير إدارة عمليات الدفاع املدين بوزارة الداخلية" :تعمدنا يف
جهتهّ ،
تخطيطنا لهذا التدريب بإشراك جميع املوارد الضرورية على الصعيد الوطني يف حادثة
تتطلب دعمًا متكام ًال واسع النطاق ألي منشأة صناعية يف دولة قطر”.
تكلل التدريب املشرتك الذي أجري مؤخرًا بالنجاح الباهر ،وقد وصفه حسن جاسم
أبو خميس ،مدير إدارة خدمات الطوارئ واألمن بشركة قطرغاز ،بأنه" :اختبار مميز
لقدرة الشركة على احلد من اآلثار السلبية للحوادث الطارئة بأكرب قدر ممكن من األمان
والفعالية” .واشتمل التدريب على االستخدام الناجح ملعدات االستجابة للطوارئ ،كما أتاح
لفرق التعامل مع الطوارئ الفرصة الختبار إمكانياتها اللوجستية والتحقق من قدرتها على
قيادة العمليات والسيطرة يف مثل هذه احلاالت .وعلى صعيد آخر ،مت إشراك جميع
مما شكل فرصة تدريب فريدة من نوعها
األجهزة العاملة يف جمال االستجابة للطوارئَّ ،
جلميع املشاركني .وتابع حسن أبو خميس قائ ًال:
"إن التدريب على االستجابة إلحدى حاالت الطوارئ
بكل ما حتمله من خماطر ،أتاح الفرصة لقطرغاز
للتأكد من خطط وإجراءات االستجابة التي
تنتهجها”.
بدوره ،أضاف حمد الدهيمي بقوله:
"أتاح هذا التدريب فرصة عظيمة جلميع
األجهزة العاملة يف جمال االستجابة
عدد مراكز قيادة العمليات
للطوارئ ،وكان اختبارًا جيدًا لقدرتنا على
اخملتلفة التي مت تفعيلها
قيادة العمليات يف إطار بنية منسقة
خالل التدريب.
وموحدة لقيادة العمليات .كما منحنا
التدريب فرصة ثمينة لتعزيز قدرتنا العامة
على النجاح يف عملياتنا املستقبلية ،ال سيما
يف جمالَي االتصاالت وحشد املوارد”.

12

بنجاح باهرٍ .
شمل التدريب املشرتك الذي مت إجراؤه مؤخرًا منوذج حماكاة حلدوث حريق بأحد صهاريج تخزين الهيدروكربون يف مدينة راس لفان الصناعية وكيفية االستجابة املنسقة لهذه احلالة ،وقد تكلل التدريب
ٍ

16

|

الربع الرابع 201٦

|

جملة الرائد

"أتاح هذا التدريب فرصة عظيمة جلميع
األجهزة العاملة يف جمال االستجابة للطوارئ،
وكان اختبارًا جيدًا لقدرتنا على قيادة العمليات
يف إطار بنية منسقة وموحدة لقيادة
العمليات”- .حمد الدهيمي ،مدير إدارة عمليات
الدفاع املدين بوزارة الداخلية القطرية.
جملة الرائد
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الرسائل الرئيسية التي تضمنتها مراجعة
فعالية "القيادة يف العمل” للربع الرابع من
سنة 2016
تسجيل  138يومًا متتاليًا من العمل من دون
إصابات وعدم تسجيل أي حادث مقعد عن العمل
يف سنة .2016

الرتكيز على أهمية حمافظة قطرغاز على
متطلبات االعتمادية وقدرتها اإلنتاجية
املستدامة.

تتقاسم جميع فرق العمل يف الشركة الهدف
نفسه املُ تمثل يف التسليم اآلمن للشحنات
واحلفاظ على متانة العالقة بالعمالء.

القيادة والعمل اجلماعي:
حمور الرتكيز األساسي خالل مراجعة
فعالية "القيادة يف العمل” يف
قطرغاز للربع الرابع من سنة 2016

للتسجيل بلغ  .%14ويف هذا السياق ،ذكر خليفة السليطي ،مدير السالمة واخملاطر
يف الشركة ،أنه ينبغي إيالء املزيد من العناية لسالمة املقاولني ،واألنشطة الروتينية،
فض ًال عن ضرورة االهتمام باحلوادث املُ تعلقة باستخدام املعدات بغية تعزيز أداء
قطرغاز يف جمال السالمة.
البيئة
من الناحية البيئية ،حقق مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن نسبة توازي
 %94من أصول شركة قطرغاز ،مسج ًال ارتفاعًا يتخطى إىل حد كبري الهدف املطلوب
واملتمثل بنسبة  .%90ويف هذا الصدد ،صرح هزمي املريخي ،مدير إدارة الشؤون
البيئية يف الشركة قائ ًال" :جتاوزت نسبة احلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري
املسجل
النسبة التي كنا نسعى إىل حتقيقها لسنة  ،2016حيث يوازي االنخفاض
ّ
مقداركربون ناجم عن  10,000هكتار من الغابات املطرية”.
املرونة واالعتمادية
وصرح مارتن فان هارديفيلد ،مدير إدارة الهندسة قائ ًال" :تلتزم فرق العمليات
َّ
باالستجابة السريعة واآلمنة للعمليات التي تعقب احلوادث غري اخملطط لها ،مما
ُيساهم يف متكني قطرغاز من حتقيق أهدافها اإلنتاجية املرجوة” .األمر الذي يدعم
بدوره اسرتاتيجية قطرغاز لإلبطاء أو التقليل من استخدام األصول يف نهاية العام
بحيث ميكن حينئذ استيعاب كافة األحداث اخلاصة باالعتمادية.

موضوعني أساسيني خالل فعالية "القيادة يف العمل” للربع الرابع من سنة .2016
فعال
َ
شكلت اإلدارة الكفوءة واحلاجة إىل تعاون جماعي ّ

تصدرت مستويات األداء اجليد يف جمال
العمليات ،والسالمة ،والشؤون املالية جدول
أعمال فعالية "القيادة يف العمل” للربع الرابع
من سنة  2016التي نظمتها إدارة التخطيط
املؤسسي يف قطرغاز.

حضر الفعالية التي ُأقيمت يف جممع اخلور ،كبار املسؤولني يف شركة قطرغاز.
وقد قام فريق إدارة الشركة بتقييم عدد من مؤشرات األداء الرئيسية يف جماالت
السالمة ،والبيئة ،والعمليات ،والتجارة ،والشحن ،والشؤون املالية للربع الرابع من
سنة  ،2016كما متت مراجعة األداء السنوي للشركة خالل العام  2016بصورة شاملة.
وقد َ
موضوعني أساسيني
فعال
َ
شكلت اإلدارة الكفوءة واحلاجة إىل تعاون جماعي ّ
خالل االجتماع .من جهة أخرى ،أجمع أحمد هالل املهندي ،مدير العمليات بقطرغاز،
وعالء أبو جبارة ،مدير إدارة التجارة والشحن بالشركة ،على أن الهدف املشرتك
جلميع فرق عمل قطرغاز هو ضمان التسليم اآلمن للشحنات واحلفاظ على
العالقات املتينة التي تربط الشركة بعمالئها .كما أنهما شددا على أهمية التعاون
بني الفرق اخملتلفة والذي يلعب دورًا حموريًا وحاسمًا يف جناح شركة قطرغاز.
السالمة أو ًال
تبقى السالمة األولوية رقم " ”1يف عمليات قطرغاز اليومية ،حيث حافظت الشركة
دؤوب على أدائها املُ تميز يف هذا اجملال .ومن هنا ،مت تسليط الضوء أثناء
بشكل
ٍ
ٍ
الفعالية على حتقيق قطرغاز سج ًال غري مسبوق من ساعات العمل دون حدوث أية
إصابات مقعدة عن العمل ،باإلضافة إىل تسجيلها  138يوم عمل متتاليًا خاليًا من
اإلصابات ،وحادثًا واحدًا فقط ملستوى  1يف سالمة العمليات يف الربع األول ،فض ًال عن
حتقيقها انخفاضًا هامًا يف النسبة السنوية ملعدل تكرار جمموع احلوادث القابلة
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نسبة االنخفاض السنوي يف معدل
تكرار جمموع احلوادث القابلة
للتسجيل يف قطرغاز لسنة 2016
مقارنة بسنة .2015

استيفاء األهداف احملددة لسنة 2016
على الرغم من معدل االنخفاض غري املتوقع ألسعار الغاز ،أنهت شركة قطرغاز سنة
 2016بإجناز هام جتلى يف استيفائها لألهداف احملددة لألداء املايل للشركة وذلك
بفضل توجهها وحتولها إىل السوق اآلسيوية ،ما أتاح لها االستفادة من األسعار األكرث
ارتفاعًا يف تلك السوق .كما دعمت املنتجات الثانوية هذه النتائج املالية املمتازة،
خاصة مع حدوث ارتفاع غري مرتقب لألسعار .وتُواصل الشركة تركيزها على الكفاءات
وحتسني األداء ،حيث أشار جيوم دورانس ،رئيس قسم التخطيط املؤسسي يف
الشركة ،إىل حصول املؤسسة على أكرث من  100فرصة لتوفري التكاليف منذ إطالق
مبادرة حتويل األعمال يف شهر نوفمرب .2016
وشهد اجلزء الثاين من االجتماع الرتكيز على إدارة التغيري ،حيث قامت ريبيكا
غرايس ،رئيسة قسم التطوير القيادي والتخطيط للتعاقب واإلحالل الوظيفي يف
إدارة التعلم والتطوير بالشركة ،بعرض اخلصائص األساسية لعامل ( VUCAوهي
األحرف األوىل يف اإلجنليزية لكلمات :متغري ،وغري مؤكد ،ومعقد ،وغامض) ،هذا إىل
جانب تسليطها الضوء على الدور احملوري الذي يؤديه القادة عرب املراحل االنتقالية
اخملتلفة .ويف أحد النقاشات التي دارت يف ورشة العمل حول هذا املوضوع ،شدد
املتحدثون على أهمية التواصل الصريح والواضح ،ونقل الرسالة ضمن الشركة
وخارجها ،مع ضرورة اختيار أفضل اإلجراءات ،وتعيني املوظف املناسب يف املكان
املناسب.
جملة الرائد
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قسم األمن يف شركة قطرغاز
يحصد شهادة اعتماد
"أيزو ”28,000-العاملية للجودة
حصل قسم األمن يف شركة قطرغاز مؤخرًا على شهادة اجلودة العاملية "أيزو ،”28,000-التي
ُتعد مقياسًا عامليًا يحدد متطلبات نظام إدارة األمن لسلسلة التوريد ،عن عمليات األمن مبدينة
راس لفان الصناعية ومقر الشركة الرئيسي بالدوحة.

إدارة التع ُّلم والتطوير يف قطرغاز حتافظ على شهادة اعتماد
ُ
"املستثمرون يف الكوادر البشرية”
حصلت إدارة التعلُّم والتطوير يف شركة قطرغاز مؤخرًا على
شهادة اعتماد "املستثمرون يف الكوادر البشرية” املرموقة.
ً
شهادة دوليةً لتحسني مستوى األعمال،
وتُعد هذه الشهادة
متنحها مفوضية اململكة املتحدة للتوظيف واملهارات
وتدعمها هيئة األعمال واالبتكارات واملهارات .وقد باتت
شهادة "املستثمرون يف الكوادر البشرية” حاليًا شبكة
واسعة متتد عرب أكرث من  70دولة ،كما أنها تضم أكرث من
 23ألف منظمة من كافة األحجام لتمثيل كافة القطاعات.
وكانت إدارة التعلم والتطوير قد حصلت على هذه الشهادة
يف األساس يف نوفمرب  ،2013ولكن عقب مراجعة معيار
شهادة "املستثمرون يف الكوادر البشرية” يف سنة 2015
مع وضع خطة عمل جديدة ذات حتديات أكرب ،أقدمت إدارة
التعلم والتطوير على معاودة تنفيذ عملية التقييم مرة أخرى،
مما يجعلها اإلدارة الوحيدة يف كافة شركات الغاز الطبيعي
املسال على مستوى العامل التي تنفرد باحلصول على هذه
اجلائزة واحلفاظ عليها حتى يومنا هذا.

بحصولها على هذه اجلائزة ،أصبحت إدارة التعلم والتطوير بشركة قطرغاز يف مصاف الـ %5األوائل الفائزين بشهادة "املستثمرون يف
الكوادر البشرية” على مستوى العامل.

إدارة خدمات الطوارئ يف قطرغاز ُتحافظ على اعتمادها
الدويل يف خدمات طوارئ اإلطفاء واإلنقاذ

قام أحد مسؤويل شركة "لويدز ريجسرت احملدودة” التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها ،بتسليم الشهادة ملمثل قطرغاز ،يف احتفالية ُأقيمت بهذه املناسبة مبقر قطرغاز الرئيسي بالدوحة .وبذلك تكون قطرغاز
مماثل.
ٍ
الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال واألوىل من نوعها يف املنطقة التي حتصل على تقديرٍ

مت اعتماد شهادة الهيئة الربيطانية لالعتماد ( )UKASمن شركة "لويدز ريجسرت احملدودة” لتأكيد اجلودة،
وهي إحدى هيئات االعتماد الربيطانية املعرتف بها عامليًا .وقد قام أحد مسؤويل هذه الشركة بتسليم
الشهادة ملمثل قطرغاز يف احتفالية ُأقيمت بهذه املناسبة مبقر قطرغاز الرئيسي بالدوحة .وبذلك تكون
قطرغاز الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال واألوىل من نوعها يف املنطقة التي حتصل
مماثل من مسؤول يف شركة "لويدز ريجسرت احملدودة”.
تقدير
على
ٍ
ٍ
تُعد إدارة األمن أحد األعمدة الهامة حلماية العمليات ،ولذا قامت قطرغاز بوضع نظام ُمحكم يضم أفضل
املمارسات اخلاصة بنظم إدارة األمن ِلتَفي مبتطلبات شهادة أيزو 28,000-الصارمة .وجتدر اإلشارة إىل أن
نظام "إدارة األمن أيزوُ ”28,000-يعد جزءًا مكم ًال لنظم إدارة السالمة والبيئة واجلودة التي تطبقها الشركة،
مما يدعم جهود قطرغاز للحفاظ على مكانتها كونها الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي
املسال يف العامل.
وتعليقًا على هذا اإلجناز ،أعرب راندي ستادلر ،مدير شؤون السالمة والبيئة واجلودة يف شركة قطرغاز
عن سعادته قائ ًال" :تفخر قطرغاز بحصولها على شهادة االعتماد الق ّيمة هذه ،كما أننا ملتزمون بتأمني
ومتدنا هذه الشهادة بالثقة التامة ملراعاة أنظمتنا األمنية ألعلى
العمليات يف جميع منشآت الشركة.
ّ
املعايري الدولية وأكرثها صرامة”.
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" َت ُم ّدنا هذه الشهادة بالثقة
التامة ملراعاة أنظمتنا األمنية
ألعلى املعايري الدولية وأكرثها
صرامة”- .راندي ستادلر ،مدير
شؤون السالمة والبيئة واجلودة
يف شركة قطرغاز.

أكد مركز التميز يف السالمة
العامة ( )CPSEمؤخرًا من
خالل جلنة االعتماد الدويل
يف خدمات طوارئ اإلطفاء
واإلنقاذ ( )CFAIالتابعة له
أن إدارة خدمات الطوارئ
يف شركة قطرغاز قد
بنجاح على امتثالها
برهنت
ٍ
جلميع املعايري القياسية
واحلكومية واحمللية
املنصوص عليها ،فض ًال
عن امتثالها لكافة الكفاءات
األساسية ،ومؤشرات األداء
الضرورية للحفاظ على
االعتماد الدويل الذي حصلت
عليه هذه اإلدارة.
وقد مت تأسيس
مركز التميز يف السالمة
العامة ( )CPSEعام 1986
كمنظمة أمريكية غري ربحية،
تُعد إدارة خدمات الطوارئ بقطرغاز إدارة خدمات الطوارئ الوحيدة التي
وهو الكيان الذي يشرف
حتصل على شهادة االعتماد الدويل على مستوى الشرق األوسط كما
على الهيئات التي تصدر
أنها األوىل من نوعها يف جمال صناعة النفط والغاز على مستوى العامل.
شهادات االعتماد وتقدمي
الدورات التعليمية وخدمات
االعتماد للمؤسسات والعاملني يف صناعة خدمات مكافحة احلريق .و ُيسهم هذا
اإلجناز يف تعزيز مكانة إدارة خدمات الطوارئ يف قطرغاز ضمن نخبة خدمات الطوارئ
لتخ ِّطيها املعايري الدولية وأفضل
العاملية التي مت منحها شهادات اعتماد دولية َ
املمارسات يف هذه الصناعة.
وكانت شركة قطرغاز قد حصلت على شهادة االعتماد الدولية املرموقة هذه
سنة  2015بعد جناحها يف استيفاء املعايري الصارمة التي حددتها جلنة االعتماد
الدويل يف خدمات طوارئ اإلطفاء واإلنقاذ .وبذلك اإلجناز أصبحت إدارة خدمات الطوارئ
بقطرغاز إدارة خدمات الطوارئ الوحيدة التي حتصل على شهادة االعتماد الدويل على
مستوى الشرق األوسط كما أنها األوىل من نوعها يف جمال صناعة النفط والغاز التي
متكنت من احلصول على هذه الشهادة املميزة على مستوى العامل.

إدارة شركة قطرغاز ترفع راية القيادة
على املستوى الدويل
تفخر قطرغاز بحصولها على العديد من
شهادات األيزو للجودة إىل جانب شهادات
اعتماد دولية أخرى منها:

شهادة أيزو  - 17,025خمترب قطرغاز
شهادة أيزو  - 9001نظام إدارة اجلودة
شهادة أوساس  - 18,001نظام إدارة الصحة والسالمة
املهنية
شهادة أيزو  - 14,001نظام اإلدارة البيئية
شهادة أيزو  - 28,000نظام إدارة األمن لسلسلة التوريد
اعتماد اللجنة املشرتكة الدولية  -املركز الصحي لقطرغاز
بالدوحة
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إدارة عمليات حمطة راس لفان
وميناء مدينة راس لفان الصناعية
ُيتمان جتارب آمنة لتحميل مكثفات
احلقول املزالة الرائحة على منت
ناقالت أفراماكس

فعالية "القيادة يف العمل” ُتكرم
إداريي قطرغاز لقيادتهم الرشيدة
مت تكرمي ثالثة من إداريي قطرغاز يف فعالية "القيادة يف العمل” للربع الرابع من سنة 2016
تقديرًا ألدائهم املتميز وإسهاماتهم القيمة بالشركة.

أمتت إدارة عمليات حمطة راس لفان وميناء مدينة راس لفان الصناعية التابعان لشركة
قطرغاز مؤخرًا جتارب حتميل آمنة وناجحة ملكثفات احلقول املُ زالة الرائحة ( )DFCعلى منت
ناقالت بحجم أفراماكس يف مربط بحري للسفن بنقطة واحدة قبالة املنشأتني.
أصبحت إدارة عمليات حمطة راس لفان التابعة
لقطرغاز بفضل جتربة التحميل الناجحة هذه قادرة
على تنظيم عمليات حتميل على منت ناقالت من
فئة أفراماكس بطلب من شركة قطر للبرتول لبيع
املنتجات البرتولية احملدودة ( ،)QPSPPوهي شركة
مساهمة قطرية ُعرفت سابقًا بشركة "تسويق”.
وبفضل قدرتها على استخدام ناقالت أفراماكس،
تتوقع شركة قطر للبرتول لبيع املنتجات البرتولية
احملدودة أن تتحسن العائدات مبا يصب يف مصلحة
مالكي الشركة ودولة قطر على السواء ،باإلضافة إىل
تعزيز الكفاءةُ ،مقارنة باالستخدام احلصري لناقالت
النفط اخلام العمالقة يف مثل هذه العمليات.
للمشرتي
و ُيتيح استخدام الناقالت بحجم أفراماكس ُ
جتنب ضياع أجرة الشحن ،أو القيود التي يفرضها ميناء
التحميل والتفريغ املشرتك .وكانت شركة قطر للبرتول
لبيع املنتجات البرتولية احملدودة قد تلقت يف البدء
إشعارات من العمالء تُفيد باهتمامهم بتحميل ناقالت
أفراماكس (إجمايل الطول  240مرتًا تقريبًا) يف مربط
للسفن عند نقطة واحدة ،وطالبت حينها مبراجعة
املقاييس التي تسمح بإجراء عمليات حتميل مماثلة.

وكان املربط الذي ُبني لتحميل مكثفات احلقول
املزالة الرائحة ،قد ُصمم يف األساس الستقبال
الناقالت التي يرتاوح طولها اإلجمايل ما بني  258و335
مرتًا .كما أنه مل يكن باإلمكان إمتام عملية حتميل ناقالت
أفراماكس قبل املُ وافقة على هذا التعزيز البارز ،إال عند
الرصيف الداخلي فقط الغري .بيد أن ازدحام الرصيف
بصفة متكررة كان يدل على أن فرص حتميل هذا النوع
من السفن ليست بالسهلة أو حتى باملمكنة .وتوفر
هذه القدرة اجلديدة إلدارة عمليات حمطة راس لفان
مزيدًا من املرونة يف املرفق بكامله ،مبا يف ذلك
االستخدام األمثل ملربط السفن عند نقطة واحدة  ،كما
أنها تُمكن من ممارسة خيارات أفراماكس بثقة عالية
بناء
مما يؤدي إىل زيادة العائدات ملنتجي املكثفاتً .
سميت ناقالت أفراماكس اختصارًا باألحرف
ُ
اإلجنليزية األوىل ملعدل تقييم أسعار الشحن،
وهو نظام للشحن البحري مت ابتكاره سنة 1954
لتوحيد مقاييس ومواصفات العقود.

عليه ،قامت إدارة عمليات حمطة راس لفان
وميناء مدينة راس لفان الصناعية مبراجعة
الطلب وإجراء عدد من جتارب حتميل السفن
حتت رقابة مشددة.
وقد تكلل هذا التدريب بالنجاح الباهر ،ومل
يسجل وقوع أي حادث ُيذكر .وهكذا ،أثبتت
شركة قطرغاز ،وميناء مدينة راس لفان
الصناعية وجميع اجلهات املعنية مرة أخرى
التزامها بسالمة فريق العمليات وحماية البيئة
من خالل التخطيط املكثف والتقييم الرسمي
للمخاطر اللذين اشتملت عليهما هذه العملية.

ُتوفر هذه القدرة
اجلديدة إلدارة عمليات
حمطة راس لفان مزيدًا
من املرونة يف املرفق
بكامله.

120,000

احلمولة الساكنة القصوى لناقالت
أفراماكس.

أصبحت إدارة عمليات حمطة راس لفان التابعة لقطرغاز بفضل جتربة التحميل الناجحة هذه قادرة على تنظيم عمليات حتميل على منت ناقالت
بنجاح تامٍ .
من فئة أفراماكس
ٍ

22

|

الربع الرابع 201٦

|

جملة الرائد

وهم :عالء صادق احلسن ،املستشار الهندسي ،وعلي العمادي ،مدير
كَ رم الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز ،ثالثة قياديني يف الشركة يف فعالية "القيادة يف العمل” للربع الرابع من سنة ُ ،2016
التسويق ،وكالوديو أوليفريا ،مدير إدارة التخطيط التجاري وتخصيص اإلنتاج.

كرم الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس التنفيذي
ّ
لشركة قطرغاز ،ثالثة قياديني يف الشركة ألدائهم
املتميز ،وهم :عالء صادق احلسن ،املستشار
الهندسي (إدارة الشؤون الهندسية واملشاريع)،
وعلي العمادي ،مدير التسويق (إدارة التجارة والشحن)،
وكالوديو أوليفريا ،مدير إدارة التخطيط التجاري
وتخصيص اإلنتاج (إدارة التجارة والشحن).
وتعليقًا منه خالل هذه املناسبة على شهادات
التقدير التي فاز بها عالء صادق احلسن ،قال الشيخ
خالد بن عبداهلل آل ثاين ،مدير الشؤون الهندسية
واملشاريع يف شركة قطرغاز" :ميتاز عالء بتشجيعه
الدائم للموظفني يف جميع أقسام الشركة ،على
التحلي بحس االنتماء وااللتزام باملؤسسة ،مبا يصب
دومًا يف مصلحة قطرغاز .وباإلضافة إىل ذلك ،فقد
َّ
حث عالء زمالءه املتمرسني من جميع املستويات
وشجعهم على تطوير أنفسهم وإمكاناتهم بالكامل
من خالل منحهم تقييمات بناءة لألداء فض ًال عن
تدريبهم وتوجيههم .وقد أبدى عالء شغفه بتعزيز األثر
الفعال عرب جميع وحدات العمل يف الشركة،
اإليجابي َّ
هذا إىل جانب سعيه الدؤوب إىل تعزيز عالقات العمل
الناجحة يف بيئات مؤسسية خمتلفة ،سواء يف وظيفة
معينة ،أو عرب الوظائف اخملتلفة ،مع مراكز اخلربات
يف بيئات متعددة الثقافات ،ويف املؤسسة األم أو
املؤسسات االفرتاضية .كما يتسم عالء باملهارة
واخلربة العالية يف كافة األعمال واملمارسات يف
جمال الهندسة واملشاريع”.

نوه عالء أبو جبارة ،مدير إدارة التجارة
من جهتهّ ،
املكرم ،قائ ًال:
والشحن يف شركة قطرغاز ،بالفائز الثاين
ّ
"لقد جنح علي يف إدارة حترير وتوقيع أهم العقود التي
أبرمتها الشركة مع شركائها األوروبيني .وتكتسب
هذه الصفقات التجارية قيمة خاصة ،إذ إن فائدتها
تشمل تأمني سوق للغاز الطبيعي املسال الذي تنتجه
قطرغاز باإلضافة إىل إتاحة املرونة للشركة من أجل
احلفاظ على سمعتها كونها املُ زود الرائد عامليًا للغاز
الطبيعي املسال .كما أدار علي بنجاح إمتام صفقتَني
طويلتَي األمد لتسليم كميات ضخمة من الغاز الطبيعي
املسال إىل باكستان ،واللتان جتسدتا يف صفقة مدتها
 15سنة مع شركة النفط الباكستانية الوطنية ،وصفقة
مدتها  20سنة مع شركة جيل (Global Energy
 )Infrastructure Limited - GEILمع إمكانية
زيادة الكميات املصدرة .وعلى صعيد القيادة ،قام علي
بتدريب فريق العمل على تطوير وخلق العديد من فرص
املبيعات ،بينما متكن من حتقيق نتائج باهرة من حيث
تعزيز عملية خفض التكلفة التي تخطت الهدف السنوي
بأربعة أضعاف”.

وأشاد عالء أبو جبارة بالفائز الثالث الذي مت تكرميه
يف فعالية "القيادة يف العمل” ،قائ ًال" :جنح كالوديو
بفضل اخلربة التي يتحلى بها يف جماله ،يف إدارة
مواد مشروع نظام إدارة املعلومات املتعلقة
بالهيدروكربون سنة  2016وفقًا للمتطلبات الوظيفية
ومعايري اجلودة اخلاصة بشركة قطرغاز .باإلضافة
إىل ذلك ،أشرف كالوديو على تغيريات يف التسليم
للعمالء كما ساهم يف دعم شركة راس غاز يف
اإليفاء بالتزاماتها .ويف ظل إدارة كالوديو ،تَمكن
فريق التخطيط التجاري وتخصيص اإلنتاج من اإليفاء
بالتزاماته مع حتقيق التجهيز واالستخدام األمثل
لألسطول ،واعتماد طرق مبتكرة َتن ُِّم عن براعةٍ فائقةٍ
يف إدارة حتويل الغاز الطبيعي املسال الهزيل إىل غاز
طبيعي مسال غني بالهيدروكروبنات العالية للمرة
األوىل ،ما جعلها فرصة ُمميزة أتاحت إمكانية احلد
من العجز الكامن يف إنتاج الغاز الطبيعي املسال
الغني بالهيدروكربون .كما أشرف كالوديو على مبادرة
مشرتكة لتنظيم األنشطةإىل جانب تنظيمه االعتيادي
جملموعة األنشطة التشغيلية بني قطرغاز وراس غاز”.

يف سياق الرتكيز احلايل للشركة على خفض التكلفة
ويف ظل تنافسية السوق العاملية ،تكتسب العمليات
اآلمنة واملعتمدة واسرتاتيجية التسويق املرنة أهمية غري
مسبوقة بالنسبة إىل قطرغاز.
جملة الرائد
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متكني اخلريجني القطريني يف
السنوي
منتدى التقطري ّ
للمدربني واملواطنني على حد سواء ملشاركة
ُيشكل منتدى التقطري ّ
السنوي فُ رصة ثمينة ُ
عام.
خرباتهم والفرص والتحديات التي يواجهونها
ٍ
بشكل ّ

قطريون يحصلون على جوائز ق ّيمة
ويستفيدون من مزايا برنامج التطوير
املهني البارز لقطرغاز
أنهى أكرث من  100قطري خططهم التدريبية والتطويرية البارزة التي تُمكّ نهم من التقدم يف مسارهم
املهني يف شركة قطرغاز.

ُيؤدي املُ َد ِّربون يف شركة قطرغاز دورًا جوهريًا يف دعم برنامج تطوير اخلريجني القطريني ،كما أنهم ُيقدمون جمهودات عظيمة و ُيخصصون جزءًا من وقتهم يف سبيل تدريب وتوجيه هؤالء اخلريجني بأفضل الطرق املمكنة.

بنجاح تامٍ .
كرست إمتام املتدربني مرحلة التدريب والتطوير
ٍ
ت ََّم تكرمي  60خريجًا و 41متدربًا قطريًا يف فعالية "إنهاء الربنامج التطويري” املُ ميزة التي ّ

انسجامًا مع ركيزة التنمية البشرية يف رؤية قطر
الوطنية  ،2030ترتكز أبرز أولويات قطرغاز على توظيف
املُ واطنني القطريني .كما تتبنى الشركة وضع
اسرتاتيجيات وبرامج مدروسة الستقطاب املواطنني
كل
املوهوبني للعمل بها فض ًال عن التزامها بتقدمي ِّ
الدعم لإلبقاء على كافة هؤالء املوهوبني .وتستثمر
الشركة بقوة يف تعليم وتدريب الشباب القطري ،إذ
أنها تسعى بكل عزم إىل حتقيق هدفها املُ تمثل يف
أن تُصبح نسبة املواطنني من إجمايل قوتها العاملة
 %50بحلول سنة .2030
ومدربيهم
تُعترب العالقة بني املواطنني ُ
إحدى املقومات األساسية املُ ساهمة يف جناح
اسرتاتيجيات التقطري بالشركة ،ويف هذا اإلطار يتم
تشجيع املدربني على استثمار الوقت واجلهد الكامل
خريجيهم من أبناء الوطن ل ُيقدموا أفضل
يف تطوير ِّ
أداء ممكن .ودعمًا لهذه املبادرة ،ت ِ
ُنظ َم قطرغاز
سنويًا منتدى التقطري السنوي للخريجني املواطنني،
الذي ُيعد حمف ًال مهمًا ُيتيح للمواطنني واملدربني
على حد سواء التفاعل ومشاركة قصص جناحهم
املُ لهمة .و ُيمثل املنتدى إحدى الفرص البارزة
إلعداد املواطنني لتويل أدوار قيادية ،كما أنه ُيعد
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منصة حتفيزية جلميع املشاركني يف برنامج تطوير
اخلريجني القطريني.
السنوي للتّقطري لهذه
وقد متحور املنتدى ّ
السنة حول متكني اخلريجني املواطنني ،واملتدربني
ومدربيهم  -بصفتهم أعضاء يف فريق التواصل التابع
ُ
إلدارة التعلم والتطوير يف قطرغاز -الذين يضطلعون
مبهمة تنظيم "اجللسة التفاعلية” التي تُشكل
النشاط الرئيس يف هذه الفعالية .وتُشجع الشركة
املدربني واخلريجني املُ واطنني على املشاركة يف
املنتدى ،بهدف تعزيز ثقتهم املتبادلة وتسهيل
التواصل بينهم.
على صعيد آخر ،شهد املنتدى تكرمي أعضاء
فريق التواصل يف إدارة التعلم والتطوير يف شركة
قطرغاز الذين أمتوا فرتة  2016/2015تقديرًا جلهودهم
وإسهاماتهم البارزة يف خدمة اخلريجني القطريني.
وقد تضمن املنتدى كذلك إلقاء خطا َبني ُملهمني
عن التمويل ألقاهما سعد عبداهلل السبيعي ،رئيس
الشؤون املالية ألسطول الشحن ،إىل جانب طالل
فؤاد الصديقي ،حملل مايل أول يف قسم امليزانية
كخريج
والتقارير .كما حتدث طالل الصديقي عن جتربته
ٍ
قطري يف قطرغازُ ،مشجعًا اجليل احلايل على االنتفاع

من جميع املوارد والفرص التي تُقدمها الشركة كما
ح ّثهم أيضًا على حتمل مسؤولية تطويرهم الشخصي
بشكل صحيح.

%25

نسبة التقطري يف شركة قطرغاز
لسنة .2016

قام الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس التنفيذي لشركة
بنجاح
قطرغاز ،مؤخرًا بتكرمي  60خريجًا و 41متدربًا قطريًا أنهوا
ٍ
خططهم للتطوير الفردي والتدريب وتَأهلوا لشغل مناصب
مرموقة يف الشركة.
وتعكس اجلوائز التي حصل عليها اخلريجون واملتدربون
االهتمام الكبري الذي ُيوليه الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز،
وفريق اإلدارة العليا للشركة باإلضافة إىل إدارة التعلم والتطوير،
بغية تقدمي كامل التطوير والدعم املتواصلَني والالَّزمني للقوى
العاملة الوطنية يف الشركة.
يف هذه املناسبة ،حتدث الرئيس التنفيذي لشركة
واملتدربني القطريني ألدائهم
قطرغاز ُمثنيًا على اخلريجني
ِّ
املتميز ،والتزامهم املستمر بتطوير مهاراتهم .وأشار الشيخ
خالد بن خليفة آل ثاين إىل أن شركة قطرغاز ستبذل كل جهد
يف سبيل دعم مبادرة التطوير املهني ،وح ِّثهم على االستفادة
من كافة الفرص املُ تاحة لهم يف هذا الصدد على أكمل وجه.
وكانت قطرغاز أول شركة قطرية تبتكر نظام خطط
التطوير الفردي لدعم القطريني املُ تقدمني للعمل يف الشركة.
وتُساعد خطط التطوير الفردي املوظفني القطريني يف
املضي قدمًا يف تطورهم املهني والشخصي ،كما أنها

تدعم تدريبهم وتقدمهم ،وتضمن قطعًا حتولهم إىل مهنيني
حمرتفني مؤهلني متامًا لتويل مراكز متقدمة يف الشركة.
باإلضافة إىل ذلك ،يتم تعيني مدرب خاص لكل خريج قطري،
بحيث يتوىل املدرب تقدمي إرشادات وافية للخريج أثناء مسريته
يف اجتاه التحول إىل مهني حمرتف مؤهل متامًا للعمل عند
إنهائه خطته للتطوير الفردي.
من جهة أخرى ،تلتزم قطرغاز بتقدمي كامل الدعم جملال
التدريب ،فض ًال عن دعمها املستمر لفكرة التناوب الوظيفي
بني مهام العمل اخملتلفة ضمن الشركة .وقد حصلت
قطرغاز على عدد من االعتمادات لدى مؤسسات مرموقة
عامليًا ،منها جمعية الهندسة والتقنية ( ،)IETكما عقدت
شراكة ذهبية مع معهد املهندسني الكيميائيني (.)IChemE
وتضمن هذه النوعية من شهادات االعتماد حصول املوظفني
القطريني يف الشركة على التدريب والتطوير وفق برامج
معرتف بها دوليًا ،األمر الذي ميكّ نهم من أن يصبحوا أعضاء
معتمدين يف هذه اجلمعيات.

أشار الشيخ خالد
بن خليفة آل ثاين،
الرئيس التنفيذي
لشركة قطرغاز ،إىل
أن الشركة ستبذل
كل جهد يف سبيل
دعم التطور املهني
للشباب القطري.
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تكرمي حماسب أول يف شركة
قطرغاز خالل حفل تخريج جمعية
احملاسبني القانونيني املعتمدين
ً
املتميز
مكافأة له على أدائه ُ

كلية شمال األطلنطي يف قطر ُتكرم
أبرز ُّ
الطالب املتفوقني احلاصلني
على منح دراسية من قطرغاز
َت َّم مؤخرًا تكرمي عدد من طالب كلية شمال األطلنطي يف قطر ،احلائزين على منح دراسية من
شركة قطرغاز ،تقديرًا لهم على أدائهم املُ تميز والتزامهم بتحقيق أهدافهم التعليمية.

كَ َّرمت جمعية احملاسبني القانونيني املعتمدين ( )ACCAيف الشرق األوسط مؤخرًا خالل
حفلها السنوي للتخريج ،يوسف خالد النّعمة ،حماسب أول يف إدارة الشؤون املالية يف
قطرغاز ،تقديرًا ألدائه املهني املُ تميز.

حصل الطالبان
أحمد إبراهيم
عبدالرحيم
الهيدوس وطارق
حممد الرميحي على
ميدالية الرئيس
للتميز األكادميي
والتي َيتم تخصيصها
للطالب الذين
يتمكنون من حتقيق
أعلى معدل تراكمي
على مدار السنة
الدراسية.

"إنه ملن دواعي سرورنا الشديد دعم
املوهوبني من أمثال يوسف لتطوير
مهاراتهم يف جمال األعمال ،التي تؤهلهم
لشغل مناصب هامة يف الشركة”- .ماين
أطول ،مراقب مشاريع يف شركة قطرغاز.

قال يوسف (يسار الصورة) ُمشجعًا زمالءه القطريني للحصول على شهادة اجلمعيةُ " :أشجعكم جميعًا على
االنضمام إىل جمعية احملاسبني القانونيني املعتمدين ،حيث أنها تتميز بتقدميها جملموعة متوازنة جدًا من
املعرفة واملهارات ذات الصلة مبجال األعمال مع تركيزها يف
الوقت ذاته على جمال احملاسبة”.

شهدت الدوحة ُمؤخرًا فعاليات حفل تخريج جمعية احملاسبني القانونيني
املعتمدين ( )ACCAبحضور كبار حماسبي اجلمعية وأكرث من  100طالب يسعون إىل
احلصول على شهادة اجلمعية .وكان يوسف النّعمة ،خريج إدارة أعمال (تخصص
حماسبة) من جامعة قطر ،قد انضم إىل فريق عمل شركة قطرغاز يف سنة ،2011
حيث أنهى خطته اخلاصة بالتطوير الفردي يف عامني .و ُيشيد يوسف من موقعه
احلايل باعتباره حماسب أول ٬مبدى أهمية شهادة جمعية احملاسبني القانونيني
سواء خالل إجناز مهامه اليومية
املعتمدين والتي اليزال يلمس مزاياها حتى اليوم
ً
التي تتألف بشكل رئيسي من احملاسبة ،وإعداد التقارير والتحليالت املالية ،ووضع
امليزانيات ،والتخطيط.
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وتدعم إدارة الشؤون املالية يف شركة قطرغاز حصول ُمحاسبيها املواطنني
على شهادة جمعية احملاسبني القانونيني املعتمدين كونها شهادة احرتافية يف
صرح ماين أطول،
جمال احملاسبة .وتعليقًا على اإلجناز الكبري الذي حققه يوسفّ ،
مراقب املشاريع يف قطرغازَ " :يسرنا يف قطرغاز أن نرى اجملهود وااللتزام الكبري
الذي أبداه يوسف يتوج بحصوله على شهادة تقدير مستحقة بجدارة من جمعية
احملاسبني القانونيني املعتمدين .وإنه ملن دواعي سرورنا الشديد دعم املوهوبني
من أمثال يوسف لتطوير مهاراتهم يف جمال األعمال ،التي تؤهلهم لشغل مناصب
مهمة يف الشركة .كما أننا يف قطرغاز ملتزمون بتطوير املواطنني املوهوبني،
انسجامًا مع ق َيمنا يف احملافظة على خربتنا وتطويرها ،من خالل توظيف قوة
عاملة عالية املستوى تتمتع بالتحفيز الالزم”.
من جهتها قالت ليندسي ديغوف دي نانكويز ،رئيسة جمعية احملاسبني
"يس ُّرنا يف جمعية احملاسبني القانونيني
القانونيني املعتمدين يف الشرق األوسطُ :
املعتمدين تكرمي طالبنا يف قطر الذين أظهروا حماسة بالغةً أدت بالتايل إىل
حصولهم على درجات ُمرتفعة .و ُيثبت يوسف من خالل اإلجناز الذي حققه أنه منوذج
ُملهم لطالبنا يف قطر .بدورها ،تقوم جمعية احملاسبني القانونيني املعتمدين
ببناء عالقات طويلة األمد من خالل براجمها املصممة لتلبية االحتياجات اخملتلفة
لطالبنا ،فتدعمهم يف جميع مراحل مسريتهم املهنية”.
وحتدث يوسف إىل زمالئه من خريجي احملاسبة قائ ًالُ " :أشجعكم جميعًا على
االنضمام إىل جمعية احملاسبني القانونيني املعتمدين ،حيث أنها تتميز بتقدميها
جملموعة متوازنة جدًا من املعرفة واملهارات ذات الصلة مبجال األعمال مع تركيزها
يف الوقت ذاته على جمال احملاسبة .كما تهتم اجلمعية أيضًا باملعايري الدولية
إلعداد التقارير املالية والتي تطبقها شركة قطرغاز يف إعداد كافة تقاريرها املالية.
وتُساعدنا هذه اجلوانب جمتمعة على إتقان مهنتنا وحتقيق التميز املنشود فيها”.

ت ََّم مؤخرًا تكرمي عدد من طالب كلية شمال األطلنطي يف قطر ،احلائزين على منح دراسية من شركة قطرغاز ،تقديرًا لهم على أدائهم املتميز والتزامهم بتحقيق أهدافهم
التعليمية.

قامت كلية شمال األطلنطي يف قطر بتكرمي عشرة
طالب ،حائزين على منح دراسية من شركة قطرغاز،
خالل حفلها السنوي الــ 14لتوزيع جوائز التميز األكادميي،
تقديرًا لهم على إجنازاتهم الدراسية املُ ميزة .وقد
حصل الطالب أحمد إبراهيم عبدالرحيم الهيدوس
(دبلوم دراسات عليا يف التكنولوجيا الكيميائية) والطالب
طارق حممد الرميحي (برنامج الشهادات التقنية) على
ميدالية الرئيس للتميز األكادميي التي متنحها الكلية
للطالب الذين يتمكنون من حتقيق أعلى معدل تراكمي
على مدار السنة الدراسية.
من جهة أخرى ،فاز الطالب عبداهلل يوسف
الشويطر (برنامج إعداد الكتاب اإلداريني) والطالب
جعفر حسن اخلياط (برنامج الشهادات التقنية) بجائزة
اجلدارة التي متنحها الكلية للطالب الذين ُيبدون التزامًا
راسخًا بتحقيق أهدافهم التعليمية.
كما شهد احلفل تكرمي كُ ٍّل من عبدالغني علي
احلجاج ،وعبدالرحمن حمد املعاضيد ،وأحمد حسني
البوحدود ،وأحمد إبراهيم عبدالرحيم الهيدوس ،وأحمد

صالح الباكر ،وحممد أحمد العنزي (متخصصون يف
التكنولوجيا الكيميائية) ،حيث حصدوا جميعهم جائزة
التخرج مع مرتبة الشرف التي متنحها الكلية لطالب
برامج الدبلوم الذين حققوا معد ًال تراكميًا بلغ ( 4.0أعلى
معدل ممكن) على مدى ثالثة فصول دراسية متتالية،
مع ضرورة إمتامهم لدراسة كافة املقررات التعليمية
خالل السنة الدراسية.
وحصل حوايل  108طالب من طالب كلية شمال
األطلنطي يف قطر على جائزة التخرج مع مرتبة الشرف
لسنة  ،2016حيث أشارت الكلية إىل أن املعدالت الرتاكمية
للطالب املُ كرمني لهذه السنة تفوق بنسبة ملحوظة
معدالت زمالئهم املكرمني سابقًا يف سنة  .2015وقد
حضر حفل التكرمي ُممثلون من إدارة التعلم والتطوير يف
شركة قطرغاز منهم علي إبراهيم السليطي ،رئيس
إدارة التقطري والتطوير الوطني ،وناصر عبدالرقيب
الهاليل ،مشرف أول للتطوير ،باإلضافة إىل سوكديب
كاور ،إختصاصية يف جمال التعليم.

10

عدد الطالب املستفيدين من
منح قطرغاز الدراسية والذين تَم
تكرميهم يف حفل توزيع جوائز التميز
األكادميي السنوي الــ 14يف كلية
شمال األطلنطي يف قطر.
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إدارة الشحن يف شركة قطرغاز
تفوز بشهادات رفيعة
املستوى من جملس السالمة
الربيطاين للسنة الثالثة على التوايل

قطرغاز تنهي العمل بآلية النقل
الداخلي الورقي للنفايات
من خالل تطبيقها نظام النقل
الداخلي اإللكرتوين للنفايات

ُتعد شهادات  Sword of Honourو Globe of Honourمن أقيم وأميز شهادات االعتماد
املُ قدمة يف جمال الصحة والسالمة وإدارة البيئة ،ما يربز جهود قطرغاز يف االلتزام بأدق
معايري السالمة واحلفاظ على البيئة.
فازت إدارة الشحن بشركة قطرغاز بشهادتني
واحلفاظ على البيئة يف ذات الوقت؛ وهذه املقومات
لالعتماد من جملس السالمة الربيطاين الشهري عامليًا
هي ما جعلت قطرغاز الشركة الرائدة يف جمال صناعة
هما شهادتا  Sword of HonourوGlobe of
الغاز الطبيعي املسال يف العامل”.
 Honourللعام الثالث على التوايل .ويتم منح الشركات
بدورها ،صرحت ليندا أرمسرتوجن (احلاصلة
شهادة  Sword of Honourللتميز يف
على وسام اإلمرباطورية الربيطانية)،
إدارة الصحة واخملاطر املهنية مبكان
رئيس جملس إدارة جملس
العمل ،فيما تُمنح شهادة Globe of
السالمة الربيطاين قائلة:
 Honourللتميز يف اإلدارة البيئية.
"أتقدم بخالص التهاين
ويف هذه املناسبة ،تسلم
بالنيابة عن أعضاء جملس
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين،
األمناء والعاملني مبجلس
ترتبط نتيجة تقييم برنامج جملس السالمة
الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز،
الربيطاين اخلاص بالصحة املهنية والسالمة السالمة الربيطاين إلدارة
اجلائزة يف احتفالية خاصة مت
الشحن بقطرغاز حلصولها
وإدارة البيئة وفقًا ملعايري اخلمس جنوم
إقامتها يف لندن.
على شهادتي Sword
مباشرة بتطبيق شهادة
تعليقًا على هذا اإلجناز ،قال
 of HonourوGlobe of
 ،Sword of Honourمع تسجيل
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين:
 Honourلعام  .2016وتُعد
 %40من الدرجات كحد أقصى
"تتشرف قطرغاز بحصولها على
هذه الشهادات أرفع فئات
لكل تطبيق.
شهادتَي  Sword of HonourوGlobe
شهادات االعتماد املُ قدمة يف
 of Honourللعام الثالث على التوايل .وتعكس
إدارة اخملاطر مبجال الصحة والسالمة
هذه الشهادات املرموقة جهودنا احلثيثة لتطبيق
وإدارة البيئة”.
وتبني أفضل املمارسات يف الصناعة بقطرغاز ومدى
وكان على فريق عمل إدارة الشحن أن يخضع
حرصنا على التشغيل اآلمن والفعال واملعتمد مبرافقنا
لتقييم برنامج جملس السالمة الربيطاين اخلاص

%40

صمم جملس السالمة الربيطاين شهادتَي  Globe of Honourو Sword of Honourخصيصًا لكل فائز ،وقد حازت إدارة الشحن يف شركة
قطرغاز على الشهادتَني املذكورتني يف سنة  2016للسنة الثالثة على التوايل.
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ُيتيح التحديث األخري الناجح لنظام النقل الداخلي اإللكرتوين
للنفايات ملوظفي قطرغاز إنتاج تقارير عن
النفايات يف أي وقت ،باإلضافة إىل توفره
على إمكانية تتبع مراحل تطور العملية،
كما أن هذا التحديث ُيعزز فعليًا وبشكل
نسبة جميع طلبات نقل النفايات التي مت
التقدم بها باستخدام النظام اجلديد يف
عام من إمكانية استخدام النظام.

%99

بالصحة املهنية والسالمة وإدارة البيئة وفقًا ملعايري
اخلمس جنوم يف الفرتة من أغسطس  2015إىل يوليو
 ،2016لكي تتأهل قطرغاز للحصول على الشهادتَني
املذكورتَني .كما توجب على الشركة أن تربهن للجنة
سجلها من األداء املتميز
مستقلة من اخلرباء ِ
باإلضافة إىل تبنّيها أفضل املمارسات يف جماالت
الصحة املهنية والسالمة واإلدارة البيئية.
وأضافت ليندا أرمسرتوجن" :يزداد إقبال
املؤسسات الرائدة التي حصلت على هذه الشهادات
على تبني آليات متكاملة تضع حماية البيئة على قدم
املساواة مع االلتزام مبعايري الصحة والسالمة،
لتجعل عمليات التشغيل أكرث استدامة .وتُعد هذه
املؤسسات سباقة يف جمال عملها ويجدر بها أن
تفخر للغاية بتحقيق هذا اإلجناز”.

"تعكس هذه الشهادات
املرموقة جهودنا احلثيثة
لتطبيق وتبني أفضل
املمارسات يف الصناعة
بقطرغاز ومدى حرصنا على
التشغيل اآلمن والفعال
واملعتمد مبرافقنا”.
–الشيخ خالد بن خليفة آل
ثاين ،الرئيس التنفيذي لشركة
قطرغاز.

قطرغاز بحلول نهاية سنة  ،2016ما أدى
إىل االستبدال الفعال للنظام الورقي
املستخدم سابقًا.

يف إطار آلية إدارة النفايات يف شركة قطرغاز ،تربز احلاجة املاسة
إىل نظام داخلي لنقل النفايات ُيجيز ُمباشرةَ جميع عمليات نقل النفايات
سلس ،باستثناء مسارات نقل
بشكل
الصناعية ضمن منشآت قطرغاز
ٍ
ٍ
النفايات املنزلية ونفايات املقصف ،هذا إىل جانب العمليات الروتينية للتخلص من
النفايات يف املراكز احملددة جلمع النفايات يف املوقع .وميكن أن ترتاوح مسارات
النفايات اخلطرة التي تتم إدارتها يف قطرغاز ما بني املواد السامة والنفايات التلقائية

آلية قطرغاز إلدارة النفايات

يقوم مولدو النفايات
مبا يلي:
•تقدمي طلب للنقل
الداخلي اإللكرتوين
للنفايات
• مراجعة االستمارة
التعريفية بالنفايات

يقدم استشارات حول
نقل/تخزين/إعادة
التدوير/التخلص من
النفايات

باملوافقة

باملوافقة
التخزين/
التخلص/نقل
النفايات

نقل النفايات إىل منشآت إدارة النفايات
يف قطرغاز

قسم ورش
الصيانة
إذا قامت
إدارة ورش
الصيانة
بالرفض

مسارات النفايات
املولدة

إدارة
الشؤون
البيئية

إذا قامت
إدارة الشؤون
البيئية

إعادة التدوير/التخلص
من النفايات

املعاجلة يف
املوقع

بالرفض
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مزايا نظام النقل الداخلي
اإللكرتوين للنفايات
بشكل عام ،مكّ ن نظام النقل الداخلي اإللكرتوين للنفايات شركة قطرغاز من
حتسني التنسيق ما بني الفرق الداخلية اخملتلفة املعنية بإدارة النفايات إىل حد
كبري ،من مولدي النفايات إىل فرق معاجلة النفايات والتخلص منها ،كما عزز النظام
فعالية العمليات ودقة البيانات ذات الصلة بالنفايات يف الشركة.

س ّهل نظام النقل الداخلي اإللكرتوين
ُي َ
للنفايات اإلدارة الفعالة واآلمنة ألنشطة
معاجلة ونقل النفايات ضمن منشآت شركة
قطرغاز ،إذ أنه ميتاز ُبحسن حتديده لألدوار،
واملسؤوليات ،وضوابط املوافقة.

ما هي مزايا النظام بالنسبة إىل مولدي النفايات؟

•اختصر اجلهد يف إعداد وتقدمي طلباتهم لنقل النفايات.
إدارتي الشؤون البيئية
•تصل الطلبات املرفوعة إىل عدة مستلمني يف
ْ
والصيانة ،ما يشجعهم على التجاوب معها.
•يتم تزويد مولدي النفايات ببالغ مفصل فور إزالة النفايات من املوقع بنجاح.
• ُيتيح النظام إنشاء ملف تعريفي ألي مسار جديد للنفايات بفعالية وإضافته إىل
النظام يف يوم واحد فقط.
االشتعال ،وهي نفايات تُصبح قابلة لالشتعال عند تعرضها للهواء احمليط .ويحتاج
احلد من خماطر
كل نوع من هذه النفايات إىل متطلبات حمددة ملعاجلته ،بغية
ّ
السالمة والصحة والبيئة واخملاطر التشغيلية املرتبطة به ،مبا يف ذلك مدة بقاء
النفايات يف املوقع قبل جمعها.

وماذا عن مزاياه بالنسبة إىل األطراف الفاعلة يف إدارة
الشؤون البيئية وإدارة الصيانة؟
• ُينسق عملية إدارة النفايات الداخلية.
• ُيحقق اإلدارة الفعالة للبيانات اخلاصة بالنفايات.
• ُيوفر القدرة على إعداد تقارير عن النفايات.

حقائق عن نظام النقل الداخلي اإللكرتوين للنفايات

•بدأت أقسام الصيانة وتكنولوجيا املعلومات والشؤون البيئية العمل على هذا
املشروع يف سنة .2013
•تَم إطالق نظام النقل الداخلي اإللكرتوين للنفايات يف أكتوبر  2014كما تَم إجراء
حتديث أساسي له يف أواخر سنة .2016
•جرت معاجلة حوايل  6000طلب منذ بدء العمل بالنظام اجلديد.
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وقد نشأ مشروع نظام النقل الداخلي اإللكرتوين للنفايات كمبادرة داخلية يف
شركة قطرغاز ،تهدف إىل تنسيق وتنظيم إجراءات نقل النفايات وتوفري جتربة سلسة
وسهلة االستخدام للمستخدمني النهائيني الداخليني يف الشركة .و ُيتيح النظام
اإلدارة الفعالة ألنشطة معاجلة ونقل النفايات بطريقة آمنة وسليمة ،من خالل
حتديده األدوار واملسؤوليات بدقة متناهية .إىل ذلك ،يتم تسجيل كل هذه املعلومات
يف سري عمل نظام النقل الداخلي اإللكرتوين للنفايات ،ما ُيوفر إرشادًا واضحًا عن
كيفية إدارة كل مسا ٍر للنفايات .كما ُيعد نظام النقل الداخلي اإللكرتوين للنفايات املرجع
األساسي للتقارير عن بيانات النفايات وتخصيص تكاليف تخلص املنشآت منها.
ويف عام  ،2013مت تشكيل فريق عمل مشرتك يضم أعضاء من إدارة الشؤون
البيئية ،وخدمات الصيانة ،وتكنولوجيا املعلومات ،إلدارة نطاق املشروع ووضع هيكلية
حمكمة للنظام ،لكي يتوىل قسم تكنولوجيا املعلومات تطبيقها .وقد باشر الفريق
املُ تعدد االختصاصات عمله بالرتكيز على مشاركة التجارب والتعليم املتبادل .وكان
إدارتي الشؤون البيئية وخدمات الصيانة يف الشركة استيعاب القدرات
على مندوبي
ْ
واملتطلبات الفعلية لنظم تكنولوجيا املعلومات يف قطرغاز ،يف حني توجب على
زمالئهم من قسم تكنولوجيا املعلومات تعلُّم املزيد عن إدارة النفايات واملتطلبات
الرئيسية للنظام والضرورية لنجاح تطبيق املشروع.
من هنا ،أرست جلسات التعلّم األولية هذه أساسًا قويًا لتقدم الفريق ،وبعد
إجراء اختبارات مكثفة ،تَم إطالق الربنامج بنجاح يف أكتوبر  .2014وقد مت بعد ذلك
تعميم النظام على مستوى الشركة من خالل إجراء أكرث من  20دورة تدريبية خاصة
إدارتي العمليات والصيانة يف قطرغاز .وقد استمرت هذه
باستخدام النظام ملوظفي
ْ
الدورات التدريبية بالتزامن مع ارتفاع استخدام نظام النقل الداخلي اإللكرتوين للنفايات.
وبحلول نهاية سنة  ،2014أي بعد مرور ثالثة أشهر فقط على إطالق النظام اجلديد،
مت استخدامه يف معاجلة أكرث من  %90من جميع طلبات نقل النفايات التي تَم التقدم
بها يف شركة قطرغاز ،ما أطاح بفعالية النظام الورقي السابق الذي كان يقتضي
من جميع األطراف املعنية طباعة ،وتوقيع ،ونسخ ،ونشر (من خالل الربيد اإللكرتوين)
كل ورقة ذات صلة بالنقل الداخلي للنفايات ،ل ُيصبح باإلمكان نقل النفايات إىل منشآت
إدارة النفايات التابعة لقطرغاز.
وحتى تاريخه ،تَم رفع حوايل  6000طلب لنظام النقل الداخلي اإللكرتوين للنفايات
إدارتي الشؤون البيئية والصيانة يف الشركة ،ومت إيقاف العمل باآللية
وإدارتها من قِ بل
ْ
الورقية يف سنة  2016بشكل فعال ،حيث سجلت  10طلبات داخلية ورقية لنقل النفايات
فقط .ويعكس ذلك مدى أهمية نظام النقل الداخلي اإللكرتوين للنفايات الذي أصبح
جزءًا أساسيًا من عمليات إدارة النفايات يف قطرغاز .كما مت حتسني مزايا النظام
اجلديد يف نهاية سنة  ،2016عقب عملية حتديث ناجحة للنظام الذي بات اآلن يسمح
بإنتاج تقارير عن النفايات يف أي وقت ،وإنشاء تقارير فردية بصيغة "بي دي إف” ،ما عزز
بشكل عام إمكانية استخدام النظام.

