اﻟﻌــﺪد  ،١٦١اﻟﺮﺑﻊ اول ٢٠٢٢

ﻗﻄﺮﻏﺎز٢٠٢٦-٢٠٢٢ :
ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻨﺠﺎح ﻣﺴــﺘﺪام

ﺑﺪء أﻋﻤﺎل اﻧﺸﺎءات

اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ او ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ واﳌﺸــﻳﺎت
واﻧﺸــﺎءات ﳌﺸﺮوع ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺣﻘﻞ اﻟﺸﻤﺎل
)ﺻﻔﺤﺔ (٨

ﻌﻤﻖ
ﻋﻘﻮد ﺟﺪﻳﺪة ُﺗ ﱢ

اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ -اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
<٩- ٨

)ﺻﻔﺤﺔ (١٠

<٧

< ١٤

ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻗﻄﺮﻏﺎز
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن اﶈﺪودة

اﳌﻨﺘﺠﺎت
 75,000ﺑﺮﻣﻴﻞ
¾ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﻓﺜﺎ

ﻣﻴﺘﺴﻮي
ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ

ﺧﻄﻮط إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل

ﺗﻮﺗﺎل

٪٧٠

ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

٪٤.٥

٪١٠

 190ﻃﻦ ¾ اﻟﻴﻮم ) 2350ﺑﺮﻣﻴﻞ ¾ اﻟﻴﻮم( ﻣﻦ اﻟØوﺑﺎن و  660ﻃﻦ
¾ اﻟﻴﻮم ) 8200ﺑﺮﻣﻴﻞ ¾ اﻟﻴﻮم( ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮﺗﺎن

٪٨٤

 83,000ﺑﺮﻣﻴﻞ ¾ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﻓﺜﺎ

1 60,600

 24,800ﺑﺮﻣﻴﻞ ¾ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ
زﻳﺖ اﻟﻐﺎز

إﺟﻤﺎ· ﻗﺪرة ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن
ﺗﻘﺎس ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻳﻮﻣﻴ

 58,000ﺑﺮﻣﻴﻞ ¾ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ
وﻗﻮد اﻟﻄﺎﺋﺮات

٪١٠

ﺗﻮﺗﺎل

٪١٠

ﻛﻮزﻣﻮ

٪٢

٪١

ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن 2

ﻣﺎروﺑﻴﻨﻲ

146,000

إﺟﻤﺎ· ﻗﺪرة ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن
ﺗﻘﺎس ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻳﻮﻣﻴ

 935ﻃﻦ ¾ اﻟﻴﻮم )11600
ﺑﺮﻣﻴﻞ ¾ اﻟﻴﻮم( ﻣﻦ ﻏﺎز
اﻟﺒÁول اﳌﺴﺎل

٪١٠

إﻳﺪﳝﻴﺘﺴﻮ

ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

اﻟﻘﺪرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن 1

٪١٠

ﻛﻮزﻣﻮ

٪٥١

٪٤.٥

ﻣﺎروﺑﻴﻨﻲ

 56,000ﺑﺮﻣﻴﻞ ¾
اﻟﻴﻮم ﻣﻦ وﻗﻮد
اﻟﻄﺎﺋﺮات

 42,000ﺑﺮﻣﻴﻞ ¾
اﻟﻴﻮم ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺰل
ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻜØﻳﺖ

٪١

ﻣﻴﺘﺴﻮي

٪٢

إﻳﺪﳝﺘﺴﻮي

ﺧﻂ
اﻧﺘﺎج 4

إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ ٪٣٠

ﻗﻄﺮﻏﺎز

2

اﻟﻘﺪرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳋﻂ اﻧﺘﺎج:
ﺧﻄﲔ ﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻘﺪرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ  7.8ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳ

٪٦٥

ﺧﻂ
اﻧﺘﺎج 5

٪١٠٠

ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﻫﻴﻠﻴﻮم  2 ,1و 3

ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﲤﻠﻚ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻬﻴﻠﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻗﺪرة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ëﺘﻤﻌﺔ
ﺗﺒﻠﻎ  2.6ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ﻗﻴﺎﺳﻲ ¾ اﻟﺴﻨﺔ.

ﻗﻄﺮﻏﺎز

1

٪٣٣.٥٩

اﻟﻘﺪرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳋﻂ اﻧﺘﺎج:
ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻄﻮط إﻧﺘﺎج ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻘﺪرة
اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ  3.3 ﻣﻠﻴﻮن
ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳ

 ٪١٦.٧ﺗﻮﺗﺎل
٪١٨.٣

ﻗﻄﺮﻏﺎز2

٪٣٣.١٢
٪١٦.٦٤٥

إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ

ﻗﻄﺮﻏﺎز4

2

ﻗﻄﺮﻏﺎز٪٣٦.٣ 1

ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﻛﻮﻧﻮﻛﻮ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ
٪١.٥

ﻗﻄﺮﻏﺎز

3

ﻗﻄﺮﻏﺎز

4

ﺷﻞ ﻏﺎز ﺑﻲ٪٣٠ .

 1500ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ
ﻗﻴﺎﺳﻲ  اﻟﺴﻨﺔ

ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
راس ﻟﻔﺎن ٪٣٧.٤ 2

ﻫﻴﻠﻴﻮم

1

ﻣﻴﺘﺴﻮي
راس ﻟﻔﺎن

اﻟﻘﺪرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳋﻂ اﻧﺘﺎج:
ﺧﻂ إﻧﺘﺎج واﺣﺪ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل ﺑﻘﺪرة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ 7.8
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳ

اﻟﻘﺪرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳋﻂ اﻧﺘﺎج:

3

 700ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم
ﻣﻜﻌﺐ ﻗﻴﺎﺳﻲ
 اﻟﺴﻨﺔ

٪٢٦.٣

ﻣﺮﻓﻖ
اﺳÁﺟﺎع اﻟﻐﺎز
اﳌﺘﺒﺨﺮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺔ
اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  76,200ﻣÁ
ﻣﻜﻌﺐ /اﻟﺴﺎﻋﺔ

ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ٪٦٣

ﻛﻮرﻳﺎ راس ﻟﻔﺎن ﻟﻠﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل

) 2ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻐﻨﻲ  4 +ﻟﻠﻐﺎز
اﻟﻬﺰﻳﻞ(

راس ﻟﻔﺎن
ﺧﻄﲔ إﻧﺘﺎج ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل
ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻘﺪرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ 3.3
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳ

 8ﺧﺰاﻧﺎت ﻟﻠﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل اﳉﺎف
 7ﺧﺰاﻧﺎت ﻟﻠﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل اﻟﺮﻃﺐ

ﻃﺎﻗﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ
 760,000ﻣÁ
ﻣﻜﻌﺐ

٪٥
٪٤
٪٣

اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻟﻠﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل

راس ﻟﻔﺎن

2

إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ

ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﺧﻄﲔ ﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل
ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻘﺪرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ 7.8
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳ

ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻄﻮط ﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻘﺪرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ
ﻣﻨﻬﺎ  4.7ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳ

٪٣١

اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ

اﻟﻘﺪرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳋﻂ اﻧﺘﺎج:

اﻟﻘﺪرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳋﻂ اﻧﺘﺎج:

٪٢

٪٧٠

3

راس ﻟﻔﺎن

ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ٪٦٧

ﻋﻤﻠﻴﺎت Éﻄﺔ راس ﻟﻔﺎن
ﻗﻄﺮﻏﺎز ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
راس ﻟﻔﺎن ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺑﺮزان
ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن

٪٣٠

ﺗﺘﻮ Âﻋﻤﻠﻴﺎت Éﻄﺔ راس ﻟﻔﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳋﺰاﻧﺎت ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وﲢﻤﻴﻞ
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل ،ﻏﺎز اﻟﺒÁول اﳌﺴﺎل ،اﳌﻜﺜﻔﺎت؛
ﻣﺼﻔﺎﺗﲔ ،ﻣﺮاﺳﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ وأرﺻﻔﺔ ﲢﻤﻴﻞ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل ،وﻣﺮﺳﻴﲔ ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ،ﻣﺼﻨﻊ اﻟﻜØﻳﺖ اﶈﺒﺐ
وﻣﻨﺸﺂت ﲢﻤﻴﻞ اﻟﻨﺎﻗﻼت ،ﺳﺤﺐ ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ وأﻧﺎﺑﻴﺐ اﳌﻤﺮات،
اﺳÁﺟﺎع اﻟﻐﺎز اﳌﺘﺒﺨﺮ و ﻣﺮﻓﻖ ﻣﺸﺮوع ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺪﻓﻖ.

أوﺑﻚ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ

ﺑﺮزان ﻏﺎز

ﺧﻄﻮط اﻧﺘﺎج 2&1

ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﻏﺎز اﳋﻠﻴﺞ

 1,250ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم
ﻣﻜﻌﺐ ﻗﻴﺎﺳﻲ ¾
اﻟﻴﻮم ﻣﻦ اﻟﻐﺎز
ا½ﺼﺺ ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

ﻏﺎز اﳋﻠﻴﺞ 2
)(AKG-2

٪٨٠

ا جملة الرائد ا

٪٩٣

إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ

اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ
ﻣﻜﺜﻔﺎت اﳊﻘﻞ )اﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ
وﻏ ãاﳌﻌﺎﳉﺔ( ،ﻣﻜﺜﻔﺎت اﳌﺼﻨﻊ،
اﳌﻜﺜﻔﺎت اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻜØﻳﺖ ،وﻏﺎز
اﻟﺒÁول اﳌﺴﺎل
اﻟﻜØﻳﺖ اﶈﺒﺐ
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﶈﻮّ ﻟﺔ ﻣﻦ ﻏﺎز إ Âﺳﻮاﺋﻞ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻓﺜﺎ وزﻳﻮت اﻟﻐﺎز
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﻔﺎة ﲟﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻨﺎﻓﺜﺎ،
وﻗﻮد اﻟﻄﺎﺋﺮات وزﻳﺖ اﻟﻐﺎز ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إÂ
اﻟﺰﻳﻮت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.

ﺑﺮزان ﻏﺎز

ﺗﻘﻮم ﻗﻄﺮﻏﺎز ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺧﻄﻮط ﺑﺮزان  1و2
ﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز ا½ﺼﺺ ﻟﻠﺒﻴﻊ ،ﻣﺪاد ﺣﻮا·
 1.4ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ﻗﻴﺎﺳﻲ ¾ اﻟﻴﻮم

ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل

إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ

ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﺪد اﺟﻤﺎ· ﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة 69

اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
× 24

ﺗÁاوح ﺳﻌﺘﻬﺎ ﺑﲔ
 137,000إ152,000 Â
ﻣ Áﻣﻜﻌﺐ

ﻧﺎﻗﻠﺔ
ﻛﻴﻮ-ﻓﻠﻴﻜﺲ
× 31

ﻧﺎﻗﻠﺔ
ﻛﻴﻮ-ﻣﺎﻛﺲ
× 14

ﺗÁاوح ﺳﻌﺘﻬﺎ ﺑﲔ
 210,000إ 217,000 ÂﻣÁ
ﻣﻜﻌﺐ

٪٦٧

2

ﻏﺎز اﳋﻠﻴﺞ 1
)(AKG-1

 750ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم
ﻣﻜﻌﺐ ﻗﻴﺎﺳﻲ ¾
اﻟﻴﻮم ﻣﻦ اﻟﻐﺎز
ا½ﺼﺺ ﻟﻠﺒﻴﻊ

٪١٠٠

٪٢٠

إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ

 700ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ
ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻳﻮﻣﻴًﺎ

٪٧

ﺗﻘﻮم ﻗﻄﺮﻏﺎز ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺧﻄﻲ إﻧﺘﺎج ﻏﺎز
اﳋﻠﻴﺞ  1و  ،2ﻣﺪاد ﺣﻮا·  2ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ
ﻗﻴﺎﺳﻲ ¾ اﻟﻴﻮم

ﻏﺎز اﳋﻠﻴﺞ
دوﻟﻔﲔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﶈﺪودة
ﻗﻄﺮ ﺷﻞ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻐﺎز إ Âﺳﻮاﺋﻞ )(GTL
أورﻳﻜﺲ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻐﺎز إ Âﺳﻮاﺋﻞ )(GTL
ﺷﺮﻛﺔ راس ﻟﻔﺎن ﻟßوﻟﻔﻴﻨﺎت اﶈﺪودة

ﻋﻤﻠﻴﺎت Éﻄﺔ راس ﻟﻔﺎن

إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ

الربع األول 2022

 400ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم
ﻣﻜﻌﺐ ﻗﻴﺎﺳﻲ 
اﻟﺴﻨﺔ

ﺧﻄﻲ إﻧﺘﺎج ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺒﻠﻎ  163ﻃﻦ/
اﻟﺴﺎﻋﺔ

 6أرﺻﻔﺔ ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل

اﻟﻘﺪرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳋﻂ اﻧﺘﺎج:

إﻳﺘﻮﺷﻮ

ﺑﺮزان

ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل اﳌﺸÁﻛﺔ

ﺧﻂ إﻧﺘﺎج واﺣﺪ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل ﺑﻘﺪرة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ 7.8
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳ

إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ ٪٢٥

٪١٠٠

ﻫﻴﻠﻴﻮم

٪٣٠

٪٧٠

ﻗﻄﺮﻏﺎز 3

٪١٦.٦ ٤٥

ﻫﻴﻠﻴﻮم

٪٦٨.٥

راس ﻟﻔﺎن 3

ﺗÁاوح ﺳﻌﺘﻬﺎ ﺑﲔ
 263,000إ266,000 Â
ﻣ Áﻣﻜﻌﺐ

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ
اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 1,120,000
ﻣ Áﻣﻜﻌﺐ

ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ دﻳﺴﻤ 2021

إﺟﻤﺎ ﻣﻌﺪل اﳊﻮادث اﳌﺴﺠﻠﺔ

1٫0

0٫5

ﻣﻌﺪل اﻻﺣ اق )اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻳﺔ(

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻻﺣ¯اق اﻟﻐﺎز اﳋﺎ« ﻣﻦ اﻟﻜﻳﺖ

1٫0

0.48

0.48

0٫5

٠.٣٩
0

٠.٣٧

0

اﻟﺘﻘﻄ

ﻛﻮادر ﻋﺎﻣﻠﺔ ذات ﻛﻔﺎءات ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
)¨ﻤﻮع ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ(
٪98

٪98.4

ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل

٪98.4

٪94.6

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﺘﺄﺧﺮة -اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل

٪0

٪0

اﻟﺮدود اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻠﺘﻐﻴ
)ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ(

٪100

٪98

ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن

٪ 29.7
1,571

٪ 29.3
1,546
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 18قطرغاز حتصد جائزة
التقطري الكريستالية الثانية على
التوايل

ستعدون لسنة  :2022ثقافة
ُ 5م
ُّ
قطرغاز التي ُت ّ
ركز على املستقبل

رسالة الرئيس التنفيذي لقطرغاز.

يؤكّ د هذا الفوز على التزام الشركة
بأهداف التقطري على الرغم من
التحديات التي فرضها انتشار اجلائحة.

 7-6وضع خارطة طريق لنجاح
مستدام

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

قطرغاز تستعرض أداءها املُ ذهل يف
عام  2021وتضع خطة لألعوام
.2026-2022

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺷﻮن ﻓﺮﻳﺪرﻳﻚ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﺎر

 9-8حفل تدشني املرحلة األوىل
ألعمال الهندسة واملشرتيات
واإلنشاءات ملشروع توسعة حقل
الشمال

ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
إﳝﺎن ﻓﺨﺮو
ﺮر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺠﺎر

بدء أعمال إنشاء أربعة خطوط إنتاج
عمالقة جديدة للغاز الطبيعي املسال
يف مدينة راس لفان الصناعية.

:

 13قطرغاز ُتس ّلم شحنة
تشغيلية إىل حمطة الزور

متَّ التسليم على منت الناقلة
“اخلرسعة” إىل حمطة الزور الستقبال
الغاز الطبيعي املسال التابعة
ملؤسسة البرتول الكويتية.

 14أوىل شحنات الغاز الطبيعي
املسال على ناقلة من طراز
كيو-ماكس إىل حمطة “كرك” يف
كرواتيا

عملية قطرغاز األوىل لتفريغ شحنة إىل
حمطة التخزين وإعادة التغويز
العائمة يف أوروبا الشرقية.

22666
0097444523224
0097444736628

 15تكرمي قطرغاز 4بجائزة شل
لألصول املوثوقة

media@qatargas.com.qa

ُ

ُ

 10اتفاقية بيع وشراء جديدة مع
جمموعة غوانغدونغ للطاقة

اتفاقية تؤكّ د على توريد مليون طن
سنويًا من الغاز الطبيعي املسال على
مدى  10أعوام.

 11اتفاقية بيع وشراء جديدة مع
شركة “إس أند تي” الصينية

ستقوم قطر للطاقة بتوريد مليون طن
سنويًا من الغاز الطبيعي املسال على
مدى  15عامًا.

 12إجنازات اإلنتاج يف مصنع
الكربيت املشرتك لقطرغاز

جنح املصنع يف توسيع نطاق عمله
وتشغيل آلتني جديدتني إلنتاج الكربيت
آن واحد.
يف شكل حبيبات يف ٍ
QR

منح املنشأة وسام تكرمي ألدائها
املُ تم ِّيز على صعيد السالمة
واملوثوقية واإلنتاج.

 19إطالق وحدة تخطيط التطوير
املهني
ُّ
حتث الوحدة اخلامسة يف برنامج
“ ”SuccessFactorsعلى التعلُّم
وسد الفجوات املرتبطة
املستمر
ِّ
بالكفاءات.

 21-20قطرغاز ُت ّ
ركز على عملية
شاملة لقياس معدل غازات
االحتباس احلراري

تشكِّ ل الشركة فريق عمل لتطوير
منهجية لقياس معدل غازات
االحتباس احلراري يف سلسلة القيمة
املُ تكاملة لكل شحنة غاز طبيعي
ُمسال.

 22إطالق برنامج االمتثال البيئي

مت تطوير الربنامج لإلشراف على
عملية التحقق من االمتثال البيئي يف
كافة العمليات واألصول.

 16االحتفاء بسجل السالمة
ملصفاة لفان 1من قبل إكسون
موبيل قطر
أفضل النتائج تُؤكّ د على التزام
قطرغاز بثقافة السالمة.

 17إجنازات املوثوقية يف
منشآت برزان

ريا
ُمنشآت برزان حتقق إجنا ًزا كب ً
بنجاحها يف اجتياز اختباري “األداء
التشغيلي املُ ستمر املوثوق”.

 23الفائزون يف املسابقة
السابعة عشر لتصميم املصانع

قطرغاز ترعى أفضل جائزة على
اإلطالق يف املسابقة السنوية التي
تنظمها جامعة قطر.
ّ

 24قطرغاز ُ
تنشر حملة “Go
 ”Greenبني طلبة املدارس
احمللية

سلسلة من ورش العمل لرفع الوعي
والتشجيع على املمارسات املرتبطة
مبفهوم “بصمتي الكربونية”.
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ستعدون لعام  :2022ثقافة
ُم
ُّ
قطرغاز التي تركز على املستقبل
خطت
قطرغاز يف عام
 2021خطوات كبرية
من خالل حتقيق
إجنازات رئيسية
يف جميع األهداف
االسرتاتيجية
بنجاح ،وذلك على
الرغم من انتشار
اجلائحة العاملية.
ويف الوقت الذي
ميكن فيه -بل ويجب -أن ننظر إىل ذلك بفخر كبري،
وتستعد له
فإن شركتنا تُركّ ز دومًا على املستقبل
ُّ
وتتك َّيف مع حتدياته ،وتعمل يف الوقت نفسه على
تغيريه.
ومع تسارع وترية التغيري يف العامل ،يجب أن
تتمتَّع الشركات بالفعل باملرونة وروح االبتكار
وااللتزام برتك أثر إيجابي على حياة الناس
النمو
واجملتمعات من أجل االزدهار وحتقيق
ِّ
املستدام .ويعكس ذلك جل ًيا ثقافة قطرغاز التي

ربز بوضوح من خالل أداءنا املتم ِّيز يف عام .2021
ت ُ
فمن االستثمار الكبري يف املبادرات البيئية التي
تُساهم يف تخفيف بصمتنا الكربونية ،وتقليل احرتاق
الغاز وحتسني كفاءة الطاقة ،وصو ًلا إىل االعتمادية
التشغيلية التي تفي بالتزاماتها ً
وفقا للخطة،
حدد ووفقًا
والشحنات التي تصل يف الوقت املُ َّ
حددة ،نواصل البناء على ُأسسنا
للمواصفات املُ َّ
املتينة الراسخة لكي نكون جاهزين ومستعدين
للمستقبل .
وكما يتَّضح يف أهدافنا االسرتاتيجية لألعوام
 2022إىل  ،2026سوف نواصل السعي لتحقيق أداء
ُمتم ِّيز يف جماالت الصحة والسالمة والبيئة،
والعمليات التشغيلية ،ورضا العمالء ،وسالمة الوضع
أن
املايل وعملية التقطري .ونؤكِّ د يف هذا الصدد َّ
موظفينا يظلون أساس النجاح يف كل جمال من هذه
اجملاالت.
تركّ ز املنجزات املستهدفة اجلديدة للشركة
لعام  2022على وجه اخلصوص وبشكل كبريعلى رأس
التوسع يف برنامج قطرغاز
بدءا من
ُّ
املال البشريً ،
للتم ُّيز يف أداء السالمة ،وصو ًلا إىل تطوير برنامج أكرث

ويعد هذا االستثمار الكبري يف
قوة لسالمة العمال.
ُّ
ّ
رأس املال البشري أولو ّية بالنسبة لقطرغاز ،حيث
ُّ
أهم أصولنا وحجر األساس الذي نبني
يظل موظفونا َّ
عليه جناحاتنا.
ريا عن قدرتنا على التك ُّيف يف
حتدثنا كث ً
لقد َّ
مواجهة التحديات يف العامني املاضيني بينما كنّا
نقوم بإدارة أعمالنا أثناء فرتة اجلائحة وتقلُّبات
وإن احتفاظ قطرغاز بقدرتها التنافس َّية
السوقَّ .
وسرعتها يف االستجابة للتغريات واتسامها
باملوثوقية والكفاءة واالبتكار واملرونة يظهر ً
حقا
حتمل الصعاب ومواجهة
قدرة قطرغاز الهائلة يف ُّ
التحديات اخملتلفة .وباالستمرار بهذه العزمية وجناح
بكل ثقة.
موظفينا ،فإننا نتطلَّع إىل املستقبل ِّ

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين،
الرئيس التنفيذي لقطرغاز

الربع األول 2022

ا جملة الرائد ا

5

قطرغاز :وضع خارطة طريق لتحقيق النجاح
املستدام يف 2022-2026
تناول االجتماع السنوي األخري ملوظفي شركة قطرغاز األداء املُ تم ِّيز واملثايل خالل عام 2021
باإلضافة إىل وضع خطة الشركة للفرتة بني  2022حتى .2026
عقدت قطرغاز يف أواخر عام  2021اجتماعها
السنوي لالحتفال باإلجنازات الرئيسية لهذه السنة،
ولتحديد أهداف الشركة اإلسرتاتيجية على مدى
السنوات اخلمس املقبلة ،للفرتة من  2022إىل .2026
وقد خاطب الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس
التنفيذي للشركة ،اإلدارة العليا واملوظفني من خالل
سجل مسبقًا وذلك امتثا ًلا لربوتوكوالت
فيديو ُم َّ
السالمة املرتبطة بجائحة كوفيد – .19

 ،2021عام اإلجنازات
على الرغم من التحديات املرتبطة بانتشار
أن قطرغاز تستعرض إجنازات
اجلائحة العاملية ،إال َّ
بكل فخر واعتزاز.
عام ِّ 2021
وقد أشار الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين قائ ًال:
"بالنظر إىل أداء عام  ،2021نرى أنه ميثل شهادة رائعة
على طبيعة وهوية شركتنا ،وعلى الرعاية وااللتزام
الذي نتمتع به جتاه بعضنا البعض وجتاه أعمالنا ،وهو
ما مكَّ ننا من حتقيق إجنازاتنا لهذه السنة”.
لقد مت حتقيق هذه اإلجنازات يف جميع الركائز
اإلسرتاتيجية يف إسرتاتيجية قطرغاز ،مبا يف ذلك
التفوق
حتقيق أداء قوي يف السالمة الذي استمر يف
ُّ
على نطاق الصناعة بكاملها ،واألداء البيئي املتميز
للشركة الذي جاء نتيجة الرتكيز الكبري املتواصل على
االستثمارات التي تهدف لتخفيض احرتاق الغاز،
وتقليل بصمتنا الكربونية ،وحتسني كفاءة الطاقة،
واالستفادة القصوى من إعادة تدوير املياه
املستخدمة يف العمليات واخمللفات.
وعلى اجلانب التشغيلي ،فإن االعتمادية
التشغيلية االستثنائية لقطرغاز يف جميع املرافق
ضمنت قدرة الشركة على حتقيق أهدافها اإلنتاجية
ً
وفقا للخطة ،وذلك على عكس قطاع الغاز الطبيعي
َّ
ريا بسبب فريوس
تأثرا كب ً
املسال العاملي الذي تأثر ً
كوفيد  .19-واألهم من ذلك هو قيام الشركة بتنفيذ
خطط لها ،مبا يف ذلك
جميع عمليات اإلغالق املُ َّ
قطرغاز 1وخطي اإلنتاج  1و 2التابعني لراس لفان ،1وخط

اإلنتاج  3التابع لراس لفان ،2وخط اإلنتاج 1التابع لغاز
اخلليج ،ووحدة تخزين الغاز الطبيعي املسال وإعادته
إىل احلالة الغازية ( )SRUالتابعة لغاز اخلليج ،2حيث مت
تنفيذ جميع هذه العمليات على نحو آمن ومسؤول
دون توقف اإلنتاج .وقد مت دعم عمليات اإلغالق هذه
من قبل فريق عمل قطرغاز املعني بكوفيد.19-
كما متَّ تقدير اجلهود الهائلة لفريق جمموعة
املشاريع الرئيسية يف قطرغاز ،حيث واصل تنفيذ
العمليات دون أخطاء بنجاح يف عام  ،2021مما ساهم
يف إبقاء الشركة على املسار الصحيح لزيادة
الطاقة اإلنتاجية للغاز الطبيعي املسال من  77إىل 110
مليون طن سنو ًيا ،وذلك يف الوقت الذي يتم فيه
التخطيط لزيادة إضافية للطاقة اإلنتاجية لتصل إىل
 126مليون طن سنو ًيا يف عام  ،2027الس ِّيما أنه يجري
حال ًيا العمل على بناء أربعة من اخلطوط الستة
خطط لها يف راس لفان.
العمالقة املُ َّ
واصلت الشركة ترسيخ سمعتها من حيث
عال
املوثوقية واملرونة من خالل حتقيق مستوى ٍ
لرضا العمالء .فعلى الرغم من االضطرابات الناجمة
عن اجلائحة ،قامت قطرغاز بتسليم جميع الشحنات
ً
ً
وعالوة
ووفقا للمواصفات.
لعمالئنا يف الوقت احملدد
على ذلك ،حافظت الشركة على أدائها املذهل
واملُ تسق من خالل تلبية  ٪98من طلبات التغيري التي
قدمها عمالؤنا.
السارة فيما يتعلق باألداء املايل،
األنباء
واستمرت
ّ
أداء مثال ًيا يف تعظيم القيمة
قطرغاز
حيث حقَّ قت
ً
للمساهمني ولدولة قطر .وقد مت حتقيق ذلك مع
احلفاظ على أداء الكفاءة الرائد يف الصناعة وضمن
حددة يف امليزانية لتلك السنة أو
حدود األهداف املُ َّ
أقل منها.
وقد أكد الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين على أن
قصص النجاح هذه مل تكن لتتحقق لوال جهود
أهم أصول الشركة قيمةً .
موظفينا الذين ّ
يعدون َّ
حيث ُّ
يدل املعدل املُ نخفض لتناقص عدد موظفي
الشركة لهذه السنة واملعدل املرتفع الستبقاء
أفضل املهارات على وجود كوادر مهنية قوية

وملتزمة ،وذلك يف الوقت الذي يتم فيه أيضًا توفري
الفرص لتطوير املواطنني بشكل أكرب من أجل حتقيق
أهداف التقطري.
صرح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين قائ ًلا:
وقد َّ
"بينما أننا نتمتع مبركز قوي يف السوق ،فإن موظفينا
هم من متكَّ نوا من إحداث الفارق يف النهاية .ويف
الوقت الذي تأ َّثر فيه أداء صناعة الغاز الطبيعي
املسال ،فإن فريقنا من أصحاب الكفاءات العالية يف
قطرغاز مل ميكننا من املضي قدمًا فحسب ،بل عزَّ ز
التزامنا برسالتنا املتمثلة يف أن تبقى قطرغاز
الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي
املسال يف العامل”.

منضي ُقدمًا ،وجاهزون
لزيادة االنتاج
من خالل مراجعة هذه اإلجنازات ،مت حتديد
جماالت الرتكيز الرئيسية التالية كأولوية قصوى
التوسع:
ملواصلة مسرية قطرغاز يف
ُّ
• احلفاظ على مشاركة املوظفني وحتسينها
• مواصلة االبتكار وتقدمي الدعم لعمالئنا
ومساهمينا من أجل التصدي لقضية تغ ُّير
املناخ.
• تنفيذ املشاريع التنموية دون أخطاء ويف الوقت
احملدد.
الفعال وضمان جاهزية قطرغاز لزيادة
• التخطيط َّ
االنتاج.
• االستمرار يف احلفاظ على ثقافة السالمة يف
قطرغاز وحتسينها.
• احلفاظ على الرتكيز على سالمة املصانع
والعمليات.
• االستفادة من أحدث اجتاهات التقنيات والرقمنة
بكفاءة.

"بالنظر إىل أداء عام  ،2021نرى أنه ميثل شهادة رائعة على طبيعة وهوية شركتنا ،وعلى
الرعاية وااللتزام الذي نتمتع به جتاه بعضنا البعض وجتاه أعمالنا ،وهو ما جعل إجنازاتنا
ً
ممكنة”.
يف عام 2021
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس التنفيذي لقطرغاز.
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متت صياغة األهداف اإلسرتاتيجية لقطرغاز لعام  2022وما بعده بهدف البناء على
جناحاتنا يف عام  ،2021ومن أجل حتقيق القيمة املتزايدة باستمرار ملساهمي الشركة.
السالمة وتطويره بشكل أكرب.
تشمل األهداف اإلسرتاتيجية لقطرغاز لألعوام
 2022إىل  ،2026والتي متَّ ت صياغتها من خالل
مراعاة هذه التحديات وجناحات الشركة ،ما يلي:

األداء يف جماالت السالمة والصحة والبيئة

خال من احلوادث
• السعي لتأمني مكان عمل ٍ
واإلصابات.
• حماية مرافقنا واحملافظة على البيئة.

• التخطيط التنظيمي للعمليات التشغيلية ،مبا
يشمل املوظفني والعمليات واالسرتاتيجية
اخلاصة بذوي اخلربة املتخصصني.
• حتسني االتصال التنظيمي.
• تطوير برنامج أكرث فاعلية لرفاهية العمال.
يف ختام االجتماع السنوي ،شكر الشيخ خالد بن

خليفة آل ثاين أسرة قطرغاز على التزامها رغم
الظروف الصعبة ،حيث قال" :بينما نخرج من األزمة
التي فرضتها اجلائحة ،كان أحد الدروس
املستفادة الذي لفت انتباهي بشكل خاص هو أن
شركة قطرغاز بأكملها تعرف بشكل تلقائي كيف
تتك َّيف وتتأقلم مع الظروف املتغ ِّيرة بشكل مذهل
أثناء األوقات العصيبة  ...أشكركم على اإلجناز الرائع
وإثبات أننا أسرة قوية قادرة على مواجهة التحديات
والصعاب”.

كوادر مهنية عالية الكفاءة

• حتقيق أهداف التقطري من خالل إسرتاتيجية
التقطري القائمة على املهارات.
• جذب واستبقاء األشخاص املؤهلني بهدف
احلفاظ على أفضل املهارات ومستويات
اخلربة يف الشركة واحلفاظ على بناء قدرات
املوظفني.

اعتمادية وكفاءة عمليات التشغيل

• حتسني وقت التشغيل (التوافر ٬االعتمادية
واالستخدام) لتحقيق القدرة الكاملة للمصنع
وتلبية حقوق التوريد.
• تعزيز ونشر ثقافة االعتمادية يف الشركة
لتحقيق الكفاءة واملسؤولية.

تنفيذ مشاريع ذات جودة من دون أخطاء

• توسيع واستدامة اإلنتاج وضمان جاهزية
تشغيل املرافق اجلديدة.
• تعزيز عمليات اجلودة.

إرضاء العمالء

• زيادة معدل رضا العمالء إىل أقصى حد مع
احلفاظ على االداء التعاقدي و املايل واكتساب
ميزة تنافسية من خالل األداء يف جماالت
الصحة والسالمة والبيئة وعمليات التسليم.

األداء املايل

• الرتكيز على خلق قيمة من خالل االبتكار
وحتسني القدرات.
وباإلضافة إىل هذه األهداف اإلسرتاتيجية،
حددت قطرغاز أربع مبادرات جديدة التي ينبغي
َّ
تنفيذها خالل العام املقبل ،وهذه املبادرات هي:
للتفوق يف أداء
التوسع يف برنامج الشركة
•
ُّ
ّ

أداء قطرغاز املتميز لعام  10 :2021مقاييس رئيسية
مل يتم تسجيل أي خسائر يف األرواح
نتيجة جلائحة كوفيد 19 -وبلغت نسبة
املوظفني احلاصلني على اللقاح ٪97
قامت شركة قطرغاز بتلقيح  ٪97من
موظفي الشركة ومقاوليها ضد كوفيد 19-
يف عام .2021

 1,392جلسة تدريب افرتاضية
استضافت الشركة ما جمموعه 1.392
ً
مشاركا يف جلسات التدريب االفرتاضية ،مبا
يف ذلك التدريب السلوكي الداخلي والتدريب
على القيادة التدريبات املقدمة من الشركات
املساهمة.

 ٪29.2نسبة التقطري:
حققت شركة قطرغاز نسبة تقطري بلغت
 ،٪29.2لريتفع عدد موظفيها من القطريني
إىل  ،1544بزيادة قدرها  ٪2عن العام السابق.

توافر الغاز البحري بنسبة :٪99.4
حققت الشركة توافرًا قو ًيا للغاز البحري بنسبة
 ٪99.64يف الربع الثالث من عام  2021و ٪99.4
حتى تاريخه من وقت كتابة هذا التقرير.

يوما
ً 149
يوما متتال ًيا دون تسجيل
أجنزت قطرغاز ً 149
أي إصابات يف عام  ،2021لتحقق بذلك وتتجاوز
يوما.
هدفها املُ تم ِّثل يف حتقيق ً 65

 ٪35من إنتاج الهليوم العاملي
زاد إنتاج قطرغاز من الهليوم هذا العام ليصل
إىل  ٪35من اإلنتاج العاملي.

الشحنة رقم  10,000من الهيليوم
مهما يف حتميل
حققت قطرغاز إجنا ًزا
ً
الشحنة رقم  10,000من مصنع الهيليوم ،2-مع
سجل حافل بالسالمة واملوثوقية واجلودة.

 ٪98ردود إيجابية
مت تقدير إرضاء العمالء من خالل ردود إيجابية
بنسبة  ٪98مرتبطة بطلبات التغيري لعمالء
الغاز الطبيعي املسال ،مما يدل على املرونة
املمتازة التي أظهرتها قطرغاز يف تلبية
طلبات العمالء.

 820شحنة من الغاز الطبيعي املسال
مت تسليم  820شحنة من الغاز الطبيعي
املسال ً
وفقا للمواصفات وبأمان ويف الوقت
احملدد دون أي تأ ُّثر بكوفيد .19 -

إبرام  9إتفاقيات مبيعات جديدة ،وإضافة
 4عمالء ُجدد
أبرمت قطرغاز  9إتفاقيات بيع وشراء جديدة
وأجنزت مبيعات قصرية األجل مع  4عمالء ُجدد
هم QPT :وحمطة PLL LNG Terminal
الستالم الغاز الطبيعي املسال يف باكستان
وحمطة شينغاري و يانغشان الستالم الغاز
الطبيعي املسال (الصني) وزينهوا للنفط
(الصني) و كوميبو (كوريا اجلنوبية).

الربع األول 2022
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حفل تدشني املرحلة األوىل ألعمال
الهندسة واملشرتيات واإلنشاءات ملشروع
توسعة حقل الشمال
تلقي هذه املناسبة الضوء على بدء إنشاء أربعة خطوط إنتاج عمالقة جديدة للغاز الطبيعي
املسال يف مدينة راس لفان الصناعية.

عرض تصميمي خلطوط اإلنتاج العمالقة األربعة لدى اكتمالها يف مدينة راس لفان الصناعية.

أقيم حفل التدشني يف أكتوبر  2021لالحتفال ببدء
تشييد أربعة خطوط إنتاج عمالقة جديدة إلنتاج الغاز
الطبيعي املسال (الهندسة والتوريدات
واإلنشاءات )1-يف مدينة راس لفان الصناعية.
حضر احلفل كل من الرئيس التنفيذي لشركة
قطرغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،ونائب الرئيس
التنفيذي للتطوير السطحي يف شركة قطر للطاقة
السيد أحمد العمودي ،والرئيس التنفيذي للمشاريع
الرئيسية يف قطرغاز السيد نافذ بسيسو ،وممثلني
كبار آخرين من قطر للطاقة وقطرغاز.
وقد م ّثل شركاء املشروع املشرتك تشيودا
وتيكنيب على التوايل كل من السيد سيشريو ايكيدا،
مدير املشروع و السيد بول أبيا ،نائب مدير املشروع.
ويجدر الذكر بأن قطرللطاقة أرست عقد الهندسة

واملشرتيات واإلنشاءات خلطوط اإلنتاج العمالقة
تشيودا وتكنيب يف فرباير .2021
صرح سعادة
وتقديرًا ألهمية هذه اللحظةّ ،
املهندس سعد بن شريده الكعبي ،وزير الدولة
لشؤون الطاقة ،العضو املنتدب والرئيس التنفيذي
لقطرللطاقة ورئيس جملس إدارة قطرغاز ،قائ ًال:
"مي ّثل البدء يف إنشاء خطوط انتاج الغاز الطبيعي
جديدا هامًا يف
املسال العمالقة اجلديدة فص ًال
ً
التنمية االقتصادية لدولة قطر ويف املساعدة على
حتقيق أهداف رؤية قطر الوطنية ”.2030
"وأشيد بالقيادة احلكيمة حلضرة صاحب السمو
املفدى حفظه
الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري البالد
ّ
اهلل ،واإلدارة االستثنائية للمشروع التي أظهرتها
قطرغاز ،والتزام شركائنا لضمان إجناز هذا املشروع

ّ
"ميثل بدء إنشاء خطوط اإلنتاج العمالقة اجلديدة للغاز
جديدا هامًا يف التنمية االقتصادية
الطبيعي املسال فص ًلا
ً
لدولة قطر ،ويف املساعدة على حتقيق أهداف رؤية قطر
الوطنية ”.2030
 سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي ،وزير الدولة لشؤونالطاقة ،العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة ورئيس
جملس إدارة قطرغاز.
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2025
من املقرر بدء إنتاج الغاز
الطبيعي املسال من خطوط
اإلنتاج العمالقة اجلديدة يف
عام .2025

الضخم بنجاح ويف الوقت املناسب”.
تتوىل قطرغاز إدارة مشروع توسعة حقل
الشمال بالنيابة عن شركة قطر للطاقة .وبوصفها
الشركة الرائدة يف جمال الغاز الطبيعي املسال
يف العامل ،تتمتع قطرغاز بسجل حافل يف تسليم
املشاريع الكربى وتشغيل املرافق الربية والبحرية
يف حقل الشمال بأمان وموثوقية ومت ّيز تشغيلي
على طراز عاملي.

ُت َ
عنصرا حيويًا يف خطة قطر لزيادة إنتاج
مثل خطوط اإلنتاج العمالقة األربعة اإلضافية
ً
الغاز الطبيعي املسال من  77مليون طن سنو ًيا إىل  110مليون طن سنو ًيا ،مع بدء
التشغيل األويل يف أواخر عام .2025

مورد ثمني
وتأكيدًا على التزام املشروع بركيزة التنمية
البشرية يف رؤية قطر الوطنية  ،2030يقوم عشرة
من املوظفني القطرين الواعدين يف قطرغاز،
ممن يشاركون يف برنامج التدريب والتطوير ،بالعمل
عن كثب مع املقاولني الرئيسيني للمشروع.
ويؤكد الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس
التنفيذي لقطرغاز ،قائ ًال" :يعتمد مستقبل دولة
قطر ومستقبل صناعتنا على تطوير الكفاءات
الشابة واملوهوبة لدينا” .وأردف قائ ًال" :سوف
تساعد املعارف واملهارات املكتسبة من اخلربات

العملية يف تطوير أكرث مواردنا قيمة ،ورأس املال
البشري لدينا ،باإلضافة إىل ضمان بقاء صناعتنا قوية
للمستقبل”.
متثل اخلطوط األربعة العمالقة اإلضافية عنصرًا
حيويًا يف خطة دولة قطر لرفع الطاقة اإلنتاجية من
الغاز الطبيعي املسال بقدر كبري من املعدل احلايل
الذي يبلغ  77مليون طن سنو ًيا إىل  110مليون طن
سنويًا ،وذلك مع بدء التشغيل األويل يف أواخر عام
 .2025كما يوجد مشروع مستقل يستهدف إنشاء
خطني عمالقني إضافيني للغاز الطبيعي املسال

لزيادة الطاقة اإلنتاجية إىل  126مليون طن سنو ًيا،
ويتوقع بدء اإلنتاج منهما يف عام .2027
سوف تُعزّ ز زيادة الطاقة اإلنتاجية للغاز
الطبيعي املسال اخملطط لها قدرة دولة قطر
ومرونتها يف تلبية الطلب العاملي املتزايد ،بينما
تساعد يف االنتقال إىل استخدام طاقة أقل كثافة
كربونيًا يف عدة مناطق حول العامل.

حضر حفل التدشني كل من الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،ونائب الرئيس التنفيذي للتطوير السطحي يف
شركة قطر للطاقة السيد أحمد العمودي ،والرئيس التنفيذي للمشاريع الرئيسية يف قطرغاز السيد نافذ بسيسو ،باإلضافة إىل كبار
املمثلني من شركة قطر للطاقة ،وقطرغاز وشركاء املشروع املشرتك تشيودا وتكنيب.

"سوف تساعد املعارف واملهارات املكتسبة من
ً
قيمة ،ورأس
اخلربات العملية يف تطوير أكرث مواردنا
املال البشري لدينا ،باإلضافة إىل ضمان بقاء
صناعتنا قوية للمستقبل”.
قام الرئيس التنفيذي لقطرغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين
رسميًا بإطالق أعمال إنشاء اخلطوط العمالقة يف حفل
خاص أقيم يف أكتوبر .2021

 الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين،الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز.
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تلتزم دولة قطر بتوفري إمدادات الغاز الطبيعي
املسال املوثوقة للصني
ُتسلّط االتفاقيات اجلديدة طويلة األمد لتوريد الغاز الطبيعي املسال ،التي أبرمتها قطر للطاقة
مع جمموعة غوانغدونغ للطاقة وشركة إس آند تي الدولية ،الضوء على العالقة الوثيقة بني
دولة قطر وجمهورية الصني الشعبية.

جمموعة غوانغدونغ للطاقة
أعلنت شركة قطر للطاقة يف مطلع ديسمرب
 2021أن الشركة التابعة لها املنتجة للغاز الطبيعي
املسال ،شركة راس لفان للغاز الطبيعي املسال
احملدودة ،قد أبرمت اتفاقية بيع وشراء طويلة األمد
للغاز الطبيعي املسال مع جمموعة شركة
غوانغدونغ للطاقة والغاز الطبيعي احملدودة .وتُؤكّ د
هذه االتفاقية على توريد مليون طن سنو ًيا من الغاز
بدءا
الطبيعي املسال إىل الصني على مدى  10سنواتً ،
من عام  ،2024وهي االتفاقية الرابعة التي تربمها دولة
قطر مع الصني يف عام .2021
وتعليقًا على االتفاقية ،قال سعادة املهندس
سعد بن شريدة الكعبي ،وزير الدولة لشؤون الطاقة،
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة:
"يسعدنا التوقيع على اتفاقية التوريد طويلة األمد
هذه مع جمموعة غوانغدونغ للطاقة ونتطلع إىل بناء
وإن هذه االتفاقية
عالقة ناجحة وجمزية لكال الطرفنيَّ .

تُؤكّ د أيضًا على التزامنا بالبقاء كشريك طاقة موثوق به
ويعتمد عليه لتزويد الطاقة جلمهورية الصني
الشعبية”.
توجه سعادته بالشكر إىل الشيخ خالد بن
كما ّ
خليفة آل ثاين ،الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز ،وإىل
فرق عمل كل من الطرفني على إمتامهم الناجح
لالتفاقية اجلديدة طويلة األمد لتوريد الغاز الطبيعي
املسال.
ومبوجب بنود هذه االتفاقية ،سيستخدم تسليم
شحنات الغاز الطبيعي املسال أسطول دولة قطر
من ناقالت الغاز الطبيعي املسال التقليدية ،وناقالت
كيو-فليكس وكيو-ماكس ،مما سيسمح جملموعة
غوانغدونغ للطاقة باستالم الغاز الطبيعي املسال
بشكل أساسي يف حمطتي دابينغ وجوهاي
الستقبال الغاز الطبيعي املسال.

تغطي االتفاقية املربمة مع جمموعة
غوانغدونغ للطاقة الصينية توريد
مليون طن من الغاز الطبيعي املسال
سنويًا إىل الصني على مدى  10سنوات
بدءا من عام .2024
ً

"سوف يستخدم تسليم شحنات الغاز الطبيعي املسال إىل جمموعة
غوانغدونغ للطاقة أسطول دولة قطر من الناقالت التقليدية ،وناقالت
كيوـماكس ،وناقالت كيوـفليكس”.
 سعادة املهندس سعد بن شريدة الكعبي ،وزير الدولة لشؤون الطاقة،العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة.
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شركة إس أند تي الدولية
أعلنت قطر للطاقة يف ديسمرب  2021أن الشركة
التابعة لها املنتجة للغاز الطبيعي املسال ،شركة
قطر للغاز املسال احملدودة ( ،)2وقَّ عت اتفاقية بيع
وشراء طويلة األمد للغاز الطبيعي املسال مع شركة
إس أند تي الدولية لتجارة الغاز الطبيعي احملدودة،
من أجل توريد مليون طن سنو ًيا من الغاز الطبيعي
عاما تبدأ يف نهاية
املسال إىل الصني على مدى ً 15
عام .2022
وقال سعادة املهندس سعد بن شريده
الكعبي ،وزير الدولة لشؤون الطاقة ،العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة" :يسعدنا أن نرحب
بـشركة إس أند تي لالنضمام إىل قاعدة عمالئنا للغاز
الطبيعي املسال على املدى الطويل ،ونتطلع للعمل
معها للمساهمة يف تلبية متطلباتها من الغاز
الطبيعي املسال على املدى الطويل ”،وأضاف قائ ًال:
"إن هذه االتفاقية مت ّثل إضافة جديدة لقاعدة عمالئنا
َّ
يف جمهورية الصني الشعبية ،والتي ميكنها أن
تعتمد على دولة قطر كشريك للطاقة موثوق به
وميكن االعتماد عليه”.
وأعرب سعادته عن شكره للشيخ خالد بن خليفة
آل ثاين الرئيس التنفيذي لقطرغاز وفرق العمل من كال

اجلانبني على التزامهم بإبرام اتفاقية البيع والشراء
ُعد اتفاقية البيع و الشراء هذه مع شركة
اجلديدة .وت ُّ
إس أن تي الدولية خامس اتفاقية بيع وشراء تربمها
دولة قطر مع الصني يف عام  ،2021وبصورة إجمالية،
وهي االتفاقية الثامنة للبيع والشراء التي تربمها دولة
قطر مع الصني.

سوف تستخدم شحنات الغاز الطبيعي املسال
مبوجب اتفاقية البيع والشراء أسطول دولة قطر من
ناقالت الغاز الطبيعي املسال التقليدية ،وناقالت
كيو-فليكس وكيو-ماكس ،مما يسمح لشركة إس
أند تي الدولية باستالم الغاز الطبيعي املسال بشكل
أساسي يف حمطة تانغشان الستقبال الغاز
الطبيعي املسال.

"إن هذه االتفاقية ّ
َّ
متثل توسعًا إضافيًا لقاعدة
عمالئنا يف جمهورية الصني الشعبية ،والتي
ميكنها أن تعتمد على دولة قطر كشريك للطاقة
موثوق به وميكن االعتماد عليه”.
 سعادة املهندس سعد بن شريدة الكعبي ،وزيرالدولة لشؤون الطاقة ،العضو املنتدب والرئيس
التنفيذي لقطر للطاقة.

%10

مت تسليم  8مليون طن من الغاز الطبيعي
املسال يف عام  2021مبوجب اتفاقيات البيع
والشراء احلالية لقطرغاز ،وهو ما يعادل
 %10من واردات الصني من الغاز
الطبيعي املسال.

 -ال يشمل ذلك مبيعات الشحنات الفورية.
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مصنع الكربيت املشرتك لقطرغاز
يحقق إجنازًا يف اإلنتاج
يقع مصنع الكربيت املشرتك يف مدينة راس لفان الصناعية ،وهو واحد من أكرب مصانع معاجلة الكربيت يف العامل.

ضخه
جنح املصنع يف توسيع نطاق عمله ليشمل كميات إضافية من الكربيت الذي يتم َّ
من مصنع برزان ،وترافق ذلك مع إدخال آلتني جديدتني إلنتاج الكربيت يف شكل حبيبات.
متكَّ ن مصنع الكربيت املشرتك ،الذي تشغله
إدارة عمليات حمطة راس لفان واملصفاة ،مؤخرًا من
عد
معاجلة  10,000طنًا من الكربيت يف اليوم ،وهو ما ُي ُّ
إجنازًا بارزًا يف تاريخ املصنع.
يعد هذا اإلجناز هامًا بصفة خاصة ،حيث ًّ
أن بلوغ
هذا املستوى من املعاجلة كان مهمةً صعبةً
خملتلف املشغلني الذين يتخذون من راس لفان مقرًا
لهم .كما أنَّه يسلّط الضوء على املهارات والتصميم
والعزمية االسثنائيني لفرق تشغيل وصيانة مصنع
الكربيت املشرتك لضمان استمرارية موثوقية
املصنع يف بيئة تشغيل بالغة التعقيد.
صرح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس
وقد َّ
التنفيذي لقطرغاز ،قائ ًال" :تقديرًا لتحقيق هذا اإلجناز
أود أن أهنئ جميع املشاركني يف تنفيذ هذا
الهامُّ ،
املشروع الهام يف مصنع الكربيت املشرتك ،حيث إن

الفضل يعود يف تسطري هذا النجاح الباهر جلميع
تشغيله ليشمل كميات إضافية من الكربيت الذي يتم
أفراد كادر عمليات املصنع وفرق الصيانة وتخطيط
ضخه من مصنع برزان ،كما أنه يدير يف الوقت ذاته
َّ
اإلنتاج والهندسة واملشاريع وجدولة األعمال،
آلتني جديدتني إلنتاج الكربيت يف شكل حبيبات بدعم
ومنتجي الكربيت
من فرق املشروع ،واملشغلني واملقاولني الذين
باإلضافة إىل مقاولينا وإدارة األصول ُ
يف راس لفان وعمالئنا يف جميع أنحاء العامل”.
يتسمون بكفاءة عالية.
يقع املصنع يف مدينة راس لفان الصناعية ،وهو
كما أعرب الرئيس التنفيذي لقطرغاز عن تقديره
واحد من أكرب مصانع معاجلة الكربيت يف العامل .يتم
"أتقدم بجزيل الشكر إىل
جلهود الفريق ،مضيفًا:
َّ
استخراج الكربيت يف شكل سائل من الغاز الطبيعي أعضاء فريقنا األكفاء ملساعدتنا على حتقيق هذا
الذي يتدفق من حقل الشمال إىل مصانع الغاز
اإلجناز املُ بهر وبلوغ هذه اللحظة التي تبعث على
املتعددة يف راس لفان .ويقوم مصنع الكربيت
الفخر يف تاريخ مصنع الكربيت املشرتك .وإنني أتطلع
املشرتك بتحويل هذا الكربيت السائل إىل حبيبات
إىل حتقيق إجناز آخر يف املستقبل والبناء على جناحنا
إىل
شحنها
صلبة لتخزينها بشكل مؤقت ،ومن ثم يتم
اجلماعي”.
ّ
األسواق يف جميع أنحاء العامل ،حيث يتم استخدامه
يف شكل أسمدة وغريها من املنتجات الق ّيمة.
جنح مصنع الكربيت املشرتك يف توسيع نطاق

"يعد هذا اإلجناز هامًا بصفة خاصة حيث أنه يسلط الضوء على املهارات والتصميم
والعزمية االستثنائيني لفرق التشغيل والصيانة”.
 -الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس التنفيذي لقطرغاز
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قطرغاز ُتس ّلم شحنة
تشغيلية إىل حمطة الزور الكويتية
عملية التسليم هي األوىل التي تتم على منت ناقلة كيو-فليكس إىل احملطة التي
متلكها وتُشغّ لها مؤسسة البرتول الكويتيتة.

متَّ حتميل الشحنة على منت ناقلة الغاز الطبيعي املسال "اخلرسعة” املُ ستأجرة من قبل قطرغاز مبيناء راس لفان يف  9يوليو  ،2021ومتَّ تسليمها بعد
ثالثة أيام إىل حمطة الزور الستقبال الغاز الطبيعي املسال التي متلكها وتشغّ لها مؤسسة البرتول الكويتية.

اتخذت عالقات قطرغاز التجارية التي تربطها مع
مؤسسة البرتول الكويتية خطوة كبرية لألمام مع
تنفيذ أول عملية تسليم على اإلطالق للغاز الطبيعي
املسال على منت ناقلة كيو-فليكس لتشغيل حمطة
الزور الستقبال الغاز الطبيعي املسال.
وقد متَّ حتميل الشحنة على منت ناقلة الغاز
الطبيعي املسال "اخلرسعة” املُ ستأجرة من قبل
قطرغاز ،مبيناء راس لفان يف  9يوليو  2022ومتَّ
تسليمها إىل حمطة الزور الستقبال الغاز الطبيعي
املسال يف دولة الكويت بعد ثالثة أيام.
ويف إطار تعليقه على عملية التسليم البارزة،
قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس التنفيذي
لقطرغاز" :نحن فخورون يف قطرغاز بأننا قادرين على

توريد الشحنة التشغيلية إىل هذا املرفق البارز
بالتعاون مع شركائنا االسرتاتيجيني يف مؤسسة
البرتول الكويتية .وسيساهم التشغيل الناجح لهذه
احملطة الستقبال الغاز الطبيعي املسال يف تعزيز
عالقاتنا التجارية مع مؤسسة البرتول الكويتية”.
ومن املتوقع أن تكون حمطة الزور الكويتية
الستقبال الغاز الطبيعي املسال من بني األكرب يف
العامل بقدرة استريادية إجمالية تبلغ  22مليون طن
سنويًا بحلول  .2022وهي حاليًا أكرب مشروع يف العامل
من حيث قدرته على تخزين الغاز الطبيعي املسال
وتغويزه.
وتتكون احملطة من رصيفني ،وهي قادرة على
التفريغ املتزامن ،وفيها ثمانية صهاريج تخزين،

22

مليون طن سنويًا
من املتوقع أن تكون حمطة الزور
الستقبال الغاز الطبيعي املسال من بني
األكرب يف العامل بقدرة استريادية
إجمالية تبلغ  22مليون طن سنويًا
بحلول عام .2022

بسعة تخزين إجمالية تبلغ  1.8مليون مرت مكعب
وبسعة تخزين صافية تبلغ  225.000مرت مكعب
للخزان.

"نحن فخورون بأننا قادرين على توريد الشحنة التشغيلية لهذا املرفق البارز بالتعاون مع
شركائنا االسرتاتيجيني يف مؤسسة البرتول الكويتية .وسوف يسهم التشغيل الناجح
حملطة استقبال الغاز الطبيعي املسال هذه يف تعزيز عالقاتنا التجارية”.
 الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس التنفيذي لقطرغاز.الربع األول 2022
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أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال على منت
ناقلة كيو-ماكس يتم تسليمها إىل حمطة "كرك”
الستقبال الغاز الطبيعي املسال يف كرواتيا
أول عملية لتسليم شحنة تنفذّ ها قطرغاز حملطة استقبال الغاز الطبيعي املسال التي تقع
يف أوروبا الشرقية على منت ناقلة من طراز كيو-ماكس

مت حتميل الشحنة على منت ناقلة الغاز الطبيعي املسال "الدفنة” املستأجرة من قبل قطرغاز ،يف راس لفان يف  12يوليو  ،2021ومت تسليمها إىل حمطة
"كرك” الستقبال الغاز الطبيعي املسال (الظاهرة يف الصورة) يف  27يوليو .2021

من خالل عملية تسليم بارزة أخرى لقطرغاز،
قامت الشركة بتوريد شحنتها األوىل من الغاز الطبيعي
املسال على منت ناقلة من طراز كيو-ماكس إىل
حمطة "كرك" الستقبال الغاز الطبيعي املسال يف
كرواتيا يف منتصف عام .2021
وقد كانت هذه أول عملية تُنفّ ذها قطرغاز
لتسليم شحنة إىل حمطة "كرك” الستقبال الغاز
الطبيعي املسال على منت ناقلة كيو -ماكس للغاز
ُعد كيو -ماكس أكرب ناقلة للغاز
الطبيعي املسال .وت ُّ
الطبيعي املسال يف العامل ،ولديها القدرة على
تسليم  260,000مرت مكعب من الغاز الطبيعي املسال.
مت حتميل الشحنة على منت ناقلة الغاز الطبيعي

املسال "الدفنة” املستأجرة من قبل قطرغاز ،يف
راس لفان يف  12يوليو  ،2021ومت تسليمها إىل حمطة
استقبال الغاز الطبيعي املسال الواقعة يف كرواتيا
يف  27يوليو .2021
ويجدر الذكر بأن حمطة "كرك” الستقبال الغاز
الطبيعي املسال ،التي بدأت عملياتها يف  1يناير 2021
وتبلغ طاقتها اإلنتاجية  2.1مليون طن سنويًا ،هي
حمطة عائمة لتغويز الغاز الطبيعي املسال يف
ُزود السوق الكرواتي
أوميسالج يف جزيرة "كرك” .وت ّ
بالغاز الطبيعي ،كما أنها تقوم بالتصدير إىل أسواق
الغاز الطبيعي اجملاورة مبا فيها إيطاليا ،والنمسا،
وهنغاريا ،و رومانيا وسلوفانيا.

2,1

مليون طن سنويًا
الطاقة اإلنتاجية حملطة "كرك”
الستقبال الغاز الطبيعي املسال
يف كرواتيا

َّ
إن حمطة "كرك” الستقبال الغاز الطبيعي املسال هي حمطة عائمة لتغويز الغاز
تزود كرواتيا بالغاز الطبيعي كما أنها تقوم بالتصدير إىل الدول
الطبيعي املسال التي ّ
اجملاورة وهي إيطاليا ،النمسا ،هنغاريا ،رومانيا وسلوفانيا.
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قطرغاز ٤حتصد جائزة شل لألصول املوثوقة
جائزة تكرمي لألداء املتميز للمنشأة يف جمال السالمة واملوثوقية
واإلنتاج خالل عام  ٢٠٢٠ومطلع . ٢٠٢١
مت منح قطرغاز ٤جائزة األصول املوثوقة من
شل قطر تقديرًا ألداء املنشأة املتم ّيز يف جمال
السالمة واملوثوقية واإلنتاج لعام  ٢٠٢٠ومطلع عام
.٢٠٢١
قام السيد حسن أبو الندى ،نائب رئيس شل
قطر(قطرغاز ،)٤بتسليم اجلائزة إىل السيد أحمد
حسن السليطي ،مدير أصول قطرغاز  ٣و ،٤وذلك
بحضور كل من السيد أحمد هالل املهندي ،الرئيس
التنفيذي جملموعة العمليات الربية ودعم التشغيل،
والسيد خليفة أحمد السليطي ،الرئيس التنفيذي
جملموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة،
والسيد أحمد أشكناين ،مدير العمليات الربية.
صرح السيد املهندي أثناء تقدميه للجائزة
وقد َّ
قائ ًال" :إن األداء املتم ّيز الذي أظهرته قطرغاز ٤يف
عام  ٢٠٢٠والبداية الرائعة لعام  ٢٠٢١يضعان قطرغاز٤
على رأس أصول شل يف جميع أنحاء العامل .وهو ما
متَّ تقديره من قبل السيد فان دي ليمبوت نائب
الرئيس التنفيذي لشركة شل للتم ّيز يف إدارة
األصول ـ وما هذا اإلجناز إال نتاج االهتمام املستمر
بالتفاصيل وااللتزام الكبري من جانب إدارة وفريق
قطرغاز”.٤
بناء على
وتُمنَح جائزة شل لألصول املوثوقة ً
ثالثة معايري رئيسية وهي :عدم تسجيل حوادث
جسيمة يف العمليات والسالمة الشخصية ،واإلنتاج
قبل املوعد احملدد ،ومدى الكفاءة والسرعة يف
التعامل مع فرتات التوقف عن العمل غري اخملطط
لها.
ويف إطار تعليقه على هذا التكرمي أشار السيد
املهندي إىل أنه دليل على التزام قطرغاز باحلفاظ
على أداء رائد وضمان اجلودة" .لقد متكَّ نا من حتقيق
هذا اإلجناز بفضل القيادة اإلدارية القوية ،والتزام
املساهمني ،وأداء القوى العاملة واإلنتاج ّية
والضمان جتاه حتقيق أهداف وغايات قطرغاز ”.وتابع
قائ ًال" :ويف إطار مساعينا لتوفري الغاز الطبيعي
املسال واملنتجات الهيدروكربونية األخرى بجودة
عالية للسوق العاملية ،فإننا نقوم بتشغيل منشآتنا
بطريقة نعتزُ بها وبشكل آمن كما نقوم بصيانتها
وفقا ملعايري رائدة”.
جدير بالذكر أن ثقافة السالمة يف قطرغاز تويل

أهمية قصوى لسالمة األفراد والعمليات .ومن
خالل التم ُّيز اإلداري ،تويل الشركة اهتمامًا خاصًا
للصيانة واحلماية البيئية ،مع وجود آليات لضمان
التحسني املستمر ألداء جمموعة العمليات.
وعالوة على ذلك ،يتم إجراء قياس األداء بصورة
منتظمة باعتباره نشاط أساسي ،بينما يعد الرتكيز
على اجلودة لالبتكار وحتسني األداء عام ًال جوهريًا
يف تعزيز موثوقية املصنع على املدى الطويل.

"إن األداء املتم ّيز الذي أظهرته قطرغاز ٤يف عام ٢٠٢٠
والبداية الرائعة لعام  ٢٠٢١يضعان قطرغاز ٤على رأس
أصول شل يف جميع أنحاء العامل”.

1

قطرغاز ٤األوىل على رأس أصول
شل يف جميع أنحاء العامل.

 -حسن أبو الندى ،نائب رئيس شل قطر
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تكرمي مصفاة لفان 1من قبل إكسون موبيل قطر على
سجلها العاملي املمتاز يف جمال السالمة
التزام الشركة الراسخ بالسالمة يتجلَّى يف حتقيق أفضل النتائج يف هذا اجملال

فهد حممد اخلاطر ،الرئيس التنفيذي جملموعة العمليات البحرية واحملطات واملصفاةُ ،يهنّئ عائلة مصفاة لفان 1على إجنازاتهم يف جمال السالمة:
سبع سنوات دون تسجيل أية إصابة ومرور  12سنة دون وقوع حوادث ُمقعِ دة عن العمل.

متَّ مؤخرًا تكرمي مصفاة لفان 1من قبل إكسون
موبيل قطر ألدائها النموذجي ذي املستوى العاملي
يف جمال السالمة.
أكملت مصفاة لفان ١سبع سنوات دون تسجيل
أية إصابة و 12سنة دون وقوع حوادث ُمقعِ دة عن
العمل ،وهي إجنازات متَّ االحتفال بها يف حفل أقيم
يف نوفمرب .2021
وقد أشار السيد فهد حممد اخلاطر ،الرئيس
التنفيذي جملموعة العمليات البحرية واحملطات
واملصفاة يف قطرغاز ،أن حتقيق هذا اإلجناز مل يكن
ُممكنًا لوال استمرار املوظفني واملقاولني بااللتزام
بقواعد وتعليمات السالمة.
وصرح السيد اخلاطر قائ ًال" :يف قطرغاز ،نضع
َّ
سالمة موظفينا مرافقنا دومًا يف مقدمة أولوياتنا.

وإنني سعيد بتقدير إكسون موبيل لهذا اإلجناز الذي
يعترب بحق إجنازًا على املستوى العاملي والذي نفخر
"إن ما جعل حتقيق
به جميعًا يف قطرغاز ".وتابع قائ ًالَّ :
هذا األداء الرائع يف جمال السالمة ُممكِ نًا هو تفاين
جميع املوظفني ،مبا يف ذلك املقاولني على املدى
الطويل والقصري ،والتزامهم بثقافة خالية من احلوادث
واإلصابات”.
كما أكَّ َد مدير أصول املشروع املشرتك يف
إكسون موبيل قطر(قطرغاز) ،السيد نيك جيه .بريس،
"إن هذا اإلجناز الرائع
على أهمية هذا اإلجناز ،قائ ًالَّ :
ً
لهو إجناز على املستوى العاملي وميثل دليال على
َ
بأن َث ّم َة
التزام قطرغاز الراسخ بالسالمة .وكان جل ّيًا َّ
شعور بفخر كبري بأن تكون فردًا من عائلة مصفاة
تهتم فرق العمل ببعضها البعض ،ولديها
لفان ،١حيث
ُّ

"مل يكن حتقيق هذا األداء املمتاز يف جمال السالمة ُممكنًا
لوال تفاين جميع املوظفني مبا يف ذلك املقاولني على
املدى الطويل والقصري ،والتزامهم بالثقافة اخلالية من
احلوادث واإلصابات”.
فهد حممد اخلاطر ،الرئيس التنفيذي جملموعة العمليات البحريةواحملطات واملصفاة ،قطرغاز.
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ثقافة قوية وأظهرت التزامًا على مستوى القيادة”.
قدم السيد بريس تذكارًا
وتقديرًا لهذا اإلجنازَّ ،
للسيد مشعل السعود ،مدير أصول املصايف يف
قطرغاز ،خالل احلفل الذي حضره أيضًا كل من السيد
عبد اهلل خالد إدريس ،مدير عمليات ميناء راس لفان
واملصفاة ،والسيد حممد الشريف ،مستشار
املشروع املشرتك يف إكسون موبيل قطر ،والسيد
خليل أبو ندى ،مدير السالمة والصحة املهنية،
والسيد أشرف احلسن ،مدير قسم مركز التم ّيز،
والسيد أحمد املهندي وغريهم.

مدير أصول املشروع املشرتك لشركة إكسون موبيل قطر( قطرغاز)،
قدم تذكارًا للسيد مشعل السعود ،مدير أصول
نيك جيه .بريسُ ،ي ّ
املصايف يف قطرغاز.

منشآت برزان حتقق إجنازًا جديدًا هامًا
تربهن مرافق برزان على تشغيلها اآلمن واملوثوق واملتميز بالكفاءة من خالل
اجتياز اختباري "األداء التشغيلي املستمر املوثوق” بنجاح.

90
يوما
ً

مدة اختبار "األداء التشغيلي
املستمر املوثوق” الواحد.
تتألف برزان من ثالثة آبار بحرية وخطي أنابيب يغذيان خطني ملعاجلة الغاز .يبلغ حجم كل منها  950مليون قدم مكعب/يوم من تدفق بئر كامل،
عنصرا هامًا يف البنية التحتية للطاقة يف دولة قطر.
وميثالن
ً

تفخر شركة قطرغاز باإلعالن عن إمتامها بنجاح
اختباري موثوقية متتاليني خلطي معاجلة الغاز يف
برزان.
وقد مت تصميم اختبار "األداء التشغيلي
املستمر املوثوق” إلظهار عمليات موثوقة
مستمرة للتصميم األصلي واإلنشاء وبدء التشغيل
لكل منشأة .وتكون منشآت برزان بهذا اإلجناز قد
أظهرت أنه ميكن تشغيلها بشكل آمن وموثوق
ويتميز بالكفاءة.
مت االنتهاء بنجاح من اختبار "األداء التشغيلي
املستمر املوثوق” األول لربزان يف  ٢٨مارس ،٢٠٢١
ومت االنتهاء من االختبار الثاين يف منتصف ليل 17
نوفمرب  ،2021وقد استمر كل اختبار ملدة  90يومًا.

إجناز لكل من قطرغاز ودولة قطر
تتألف منشآت برزان من خطني ملعاجلة الغاز
يل  950مليون
بطاقة إنتاجية لكل منهما تقدر بحوا ّ
عنصرا
قدم مكعب/يوم من تدفق بئري كامل ،ومت ِّثل
ً
مهما يف البنية التحتية للطاقة يف دولة قطر.
ً
وتقدم منشآت برزان عدة منافع ،إذ تعترب
مصد ًرا آمنًا وموثوقًا للغاز الطبيعي لدعم التنمية
االقتصادية واالجتماعية املستمرة يف البالد .كما
يستخدم الغاز املنتج من برزان لتوليد الطاقة
الكهربائية احمللية ،وحتلية املياه ،ومغذي خملزون
الغاز الطبيعي لدعم النمو املستقبلي لقطاع
الصناعة يف دولة قطر.

ولكن رحلة تنفيذ املشروع فرضت حتديات أمام
الشركة ،مبا يف ذلك استكمال استبدال خطوط
األنابيب البحرية ،وتعديالت اآلبار البحرية ،وإصالح
وحدات معاجلة غاز العادم ،والتحسينات يف اللحظة
األخرية لوحدات التوسيع التوربينية اخلاصة باملصنع.
وقد مت التصدي لهذه التحديات بفضل مثابرة
الشركة وعملها الدؤوب ،كما أظهرت نتائج اختبار
"األداء التشغيلي املستمر املوثوق” الناجحة بشكل
مزودا
أكرب على التزام شركة قطرغاز بصفتها
ً
للطاقة من الطراز العاملي ،مبا يساهم يف الركيزة
االقتصادية املنبثقة عن رؤية قطر الوطنية .2030

مت تصميم اختبار "األداء التشغيلي املستمر املوثوق” للكشف عن عمليات
تشغيلية موثوقة مستمرة للتصميم األصلي واإلنشاء وبدء التشغيل لكل منشأة.
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منح قطرغاز جائزة التقطري
الكريستالية للمرة الثانية على التوايل
ريا على الرغم من التحديات التي فرضتها اجلائحة.
ال يزال التزام الشركة بأهداف التقطري كب ً
حتت الرعاية الكرمية لسعادة املهندس سعد بن شريدة الكعبي ،وزير
الدولة لشؤون الطاقة ،العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة ،استلمت
تقديرا
قطرغاز جائزة التقطري الكريستالية املرموقة للعام الثاين على التوايل
ً
جلهودها يف دعم التقطري يف جمال "دعم التدريب والتطوير”.
متَّ اإلعالن عن اجلائزة يف االجتماع السنوي ملراجعة خطة التقطري يف قطاع
الطاقة الذي عقد خالل العام املاضي باستخدام تقنية التواصل املرئي عن بعد،
وقد حضره عدد من الشركات من قطاع الطاقة يف دولة قطر.
ريا
ش
م
لقطرغاز،
صرح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس التنفيذي
ً
ُ
وقد ّ
إىل التزام الشركة املستمر بإعطاء األولوية للتقطري على الرغم من التحديات التي
فرضتها اجلائحة" :إننا فخورون للغاية باحلصول على هذه اجلائزة املرموقة،
عدة حتديات بسبب تفشي جائحة كوفيد”.19-
الس ّيما خالل فرتة واجهنا فيها ّ
"لقد شاهدت وبإعجاب كبري شركة قطرغاز تُظهر مرونةً مستمرة مع
إعطاء األولوية لتحقيق أهدافنا املهمة يف عملية التقطري ”،وتابع قائ ًال" :وإنني
على ثقة تامة بأن بيئتنا التعليمية الشاملة ستساعدنا على مواصلة رحلتنا
لتطوير كوادر أقوى ومبا يتماشى مع رؤية قطر الوطنية ”.2030
تُركّ ز جهود قطرغاز يف تطوير القطريني بشكل خاص على األفراد ،وذلك من
خالل تقدمي املشورة لهم واستخدام أفضل املمارسات لسد الفجوات املرتبطة
بالكفاءة ،وضمان وجود كوادر مؤهلة وذات كفاءة عالية.
تفوقًا مستمرًا يف
ُظهر
ت
ُكرم الشركات التي
ّ
جتدر اإلشارة أن جائزة التقطري ت ّ
تعزيز أهداف التقطري .وتشمل الفئات األربع )1 :الدعم والتنسيق مع قطاع التعليم؛
 )2دعم التقطري؛  )3دعم التدريب والتطوير؛  )4أفضل املنجزات يف جمال
التقطري.

يكمن الهدف من جائزة التقطري السنوية يف
ستمرا يف
تفو ًقا ُم
تكرمي الشركات التي ُتظهر ّ
ً
واحدة من الفئات األربع الرئيسية:
 -1الدعم والتنسيق مع قطاع التعليم
 -2دعم عملية التقطري
 -3دعم التدريب والتطوير
 -4أفضل املنجزات يف جمال التقطري
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مت منح جائزة التقطري الكريستالية لقطرغاز للعام الثاين على التوايل لدعمها للتدريب والتطوير.

"لقد شاهدت وبإعجاب كبري شركة
ً
مرونة مستمرة مع
قطرغاز ُتظهر
إعطاء األولوية لتحقيق أهدافنا
املهمة يف عملية التقطري”.
 الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين،الرئيس التنفيذي لقطرغاز.

تفعيل تخطيط التطوير املهني
تُعزّ ز الوحدة الرابعة يف برنامج "”SuccessFactors
ثقافة التعلُّم املستمر
قام فريق التعلُّم والتطوير يف قطرغاز بإطالق أحدث وحدة ضمن سلسلة
وحدات برنامج " ،” SuccessFactorsوهي تخطيط التطوير املهني ،التي تُمكّ ن
تطورهم وسد الفجوات املرتبطة
املوظفني من أن يكونوا مسؤولني عن ّ
بالكفاءات.
يعد ذلك أيضًا خطوة استباقية لضمان توافق مهارات
وعلى نطاق الشركةُّ ،
املوظفني مع أهداف قطرغاز – وتساهم هذه الوحدة بشكل خاص يف بناء كادر
ؤهل واحملافظة عليه وخلق ثقافة التعلُّم املستمر .ويكتسب ذلك
وظيفي ُم َّ
أهمية خاصة ،حيث يعترب التعلُّم املستمر أمرًا بالغ األهمية لتوسيع معارف
املوظفني والـتأكد من بقاء مهاراتهم مالئمة (مواكبة للصناعة) .ويعزز التعلُّم
املستمر التفكري الدقيق ،وبناء الثقة وميكّ ن املوظفني من البحث عن حلول
مبتكرة -األمر الذي يشجع املوظفني على حتقيق إمكاناتهم الكاملة.
جاء إطالق وحدة تخطيط التطوير املهني بعد التنفيذ الناجح لوحدات :إدارة
األداء (الربع األول  ،)2019ملف املوظف (الربع الثاين  ،)2019نظام إدارة التعلُّم (الربع
األول  )2020و إدارة استقدام املوظفني (الربع الثاين .)2021
يقدمه فريق التعلم
وعلى غرار الوحدات السابقةَّ ،
فإن الدعم الكامل الذي ّ
والتطوير سوف يساعد على االنتقال السلس إىل تخطيط التطوير املهني.

حملة عن تخطيط التطوير
املهني

خمس وحدات أساسية
تشمل الوحدات املتكاملة األساسية اخلمس  ،والتي
سيتم تقدميها بني عامي  2019و  ، 2023ما يلي:

ملف املوظف

إدارة األداء واألهداف

نظام إدارة التعلم

 إن تخطيط التطوير املهني هو عملية على اإلنرتنتترصد أهداف التطوير الناجتة عن عمليات تقييم
الكفاءات؛ أو احلاجة للتطوير.
 تتكامل هذه الوحدة مع الوحدات األخرى يف برنامج".”SuccessFactors

تخطيط التطوير املهني

يعد تخطيط التطوير املهني وسيلة فاعلة تساعد
ُّ
املشرف واملوظف على وضع خطط التطوير.
يقدم تخطيط التطويراملهني صورة أفضل لإلشراف
ّ
التقدم احملرز يف تطور املوظف.
على
ُّ

حتليالت القوى العاملة

الربع األول 2022
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عملية قطرغاز حلساب غازات انبعاثات االحتباس
احلراري لشحنات الغاز الطبيعي املسال
تقوم قطرغاز بتطوير منهج ّية للتقدير الكمي وإعداد التقارير املتعلقة بغازات االحتباس
احلراري يف سلسلة القيمة املتكاملة لكل شحنة غاز طبيعي مسال تغطي االنبعاثات من
فوهة البئر إىل حمطة االستقبال.
عد الغاز الطبيعي بدي ًال مرغوبًا للفحم وأنواع
ُي ُّ
الوقود األحفوري األخرى نظرًا النخفاض بصمته
الكربون َّية ،ومن املتوقع أن يلعب دورًا رئيسيًا يف
التحول العاملي للطاقة والطموحات للوصول إىل
ُّ
مستوى انبعاثات صفرية.
على الرغم من أن البصمة الكربونية للغاز الطبيعي
منخفضة مقارنة بأنواع الوقود األحفوري األخرى ،إال أن
عملية استخراج وتسييل الغاز الطبيعي ،وشحنه كغاز
طبيعي مسال واستهالكه ال تزال تؤدي إىل انبعاثات
احتباس حراري كبرية عرب مراحل سلسلة القيمة.
تَلتزم العديد من البلدان واملنظمات بخفض

االنبعاثات أو بأهداف حتقيق مستويات صفرية ،كما
توجهًا ناشئًا بني عمالء الغاز الطبيعي املسال
يظهر ُّ
لتخفيض بصمتهم الكربونية .ومن التطورات احلديثة
يف هذا الصدد العمل على توريد الغاز الطبيعي
املسال اخلايل من الكربون ،أي يف شكل شحنات من
الغاز الطبيعي املسال خالية من االنبعاثات الكربونية.
سيشهد الطلب على الغاز الطبيعي املسال اخلايل
من الكربون منوًا مع تزايد سعي عمالء الغاز الطبيعي
املسال إىل حتييد االنبعاثات املرتبطة بتوريد
ً
وعالوة على ذلك،
واستهالك الغاز الطبيعي املسال.
رجحة أن تُلزِ م منتجي
ُيمكن للتغيريات التنظيمية املُ َّ

الغاز الطبيعي املسال بالرصد وإعداد التقارير حول
بيانات االنبعاثات جلميع شحنات الغاز الطبيعي
املسال التي يتم توريدها إىل أي بلد .ومع ازدياد الوعي
البيئي واحلاجة إىل مكافحة التغ ُّير املناخي ،فإنه من
التوجهات الناشئة لتصبح
احملتمل أن تتحول هذه
ُّ
أمرًا واقعًا يف املستقبل املنظور.
وتتم َّثل اخلطوة األوىل واألهم يف حتقيق ذلك يف
املوردين واملشرتين بالقياس الكمي
قيام كل من
ّ
الدقيق لكامل نطاق انبعاثات سلسلة القيمة
املرتبطة بكل شحنة من الغاز الطبيعي املسال.

إنشاء جمموعة أعمال مشرتكة حلساب غازات االحتباس احلراري
انطالقًا من إدراكها للحاجة ملعاجلة هذه
التطورات ،أنشأت قطرغاز جمموعة أعمال مشرتكة
بني كل من إدارة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة
وإدارة التجارة والشحن ،وذلك من أجل تطوير
املنهجية للقياس واإلبالغ عن انبعاثات غازات
االحتباس احلراري مما سيسمح لقطرغاز بقياس
انبعاثاتها لكل شحنة من الغاز الطبيعي املسال.
ويضم فريق اخلرباء متعدد االختصاصات من
قطرغاز أعضاء من:

• الشؤون البيئية والتنظيمية (جمموعة الصحة
والسالمة والبيئة واجلودة)
• التخصيص والتخطيط (إدارة التجارة والشحن)
• الشحن (إدارة التجارة والشحن)
• التقييم االقتصادي ومت ُّيز األعمال (إدارة التجارة
والشحن)
وتشمل أهداف الفريق الرئيسية لتطوير هذه
املنهجية ما يلي:

• متكني قطرغاز من قياس البصمة الكربونية املرتبطة
بكل شحنة غاز طبيعي مسال يتم تسليمها.
• اإلبالغ عن االنبعاثات بأكرب قدر ممكن من الدقة.
• االستعداد ألي متطلَّبات جتارية أو تنظيمية قد تنشأ
التوجه اجلديد يف املستقبل.
عن هذا
ُّ
• دعم إنشاء إطارعمل للغاز الطبيعي املسال اخلايل
من الكربون.
• مواءمة التزام قطرغاز مع أهداف البيئة واالستدامة.

نظرة عامة مفاهيمية
تنقسم منهجية حساب االنبعاثات لكل شحنة
إىل جمالني وظيفيني :انبعاثات اإلنتاج التي تغطي
كافة االنبعاثات من فوهة البئر إىل نقطة التحميل؛
وانبعاثات الشحن التي تغطي االنبعاثات من نقطة
التحميل إىل حمطة االستقبال كما هو موضح يف
الشكل رقم ()1

G N L

اﻧﺘﺎج اﻟﺒﺤﺮي

ﻣﻌﺎﳉﺔ وﺗﺴﻴﻴﻞ اﻟﻐﺎز

اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺸﺤﻦ

اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

ﻄﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺸﺤﻦ

الشكل رقم ( :)1فصل االنبعاثات املرتبطة بسلسلة القيمة لقطرغاز

عملية قطرغاز للمحاسبة واإلبالغ املتعلقة بغازات االحتباس احلراري
يف إطار متطلبات إعداد تقارير غازات االحتباس
احلراري الداخلية واخلارجية ،تقوم قطرغاز حاليًا
بحساب انبعاثات غازات االحتباس احلراري من بئر
االستخراج إىل حمطة االستقبال عرب سلسلة القيمة
اخلاصة بها ،والتي تغطي املرافق البحرية ومرافق
اإلنتاج الربية والتخزين والتحميل والشحن.
وتشمل احلسابات اآلتي:
• حساب انبعاثات اإلنتاج الذي يغطي جميع املشاريع
احلالية املُ نتجة للغاز الطبيعي املسال (قطرغاز،١
قطرغاز ،٢قطرغاز ٣وقطرغاز ،٤راس لفان ،راس
لفان ،٢راس لفان )٣
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• انبعاثات املصدر ،مبا يف ذلك غاز ثاين أكسيد
الكربون وغاز امليثان وأكسيد النيرتوز وامليثان
املتسرب.
• انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة عن
احرتاق الوقود إلنتاج الغاز الطبيعي املسال
والطاقة وتوليد البخار (احرتاق غازات االحتباس
احلراري).
• احلرق املرتبط بعملية استخراج الغاز وإنتاجه
وتخزينه وحتميله.
• ثاين أكسيد الكربون احملقون داخل غاز التغذية.

• الكهرباء املستهلكة من مزود املرافق اخلارجية
(مثل كهرماء).
• انبعاثات غازات االحتباس احلراري من ناقالت الغاز
الطبيعي املسال أثناء رحلة الشحن حتى حمطة
االستقبال.
• حساب انبعاثات الشحن الذي يغطي أسطول
قطرغاز املُ ستَأجر على املدى الطويل ،والرحالت
املرتبطة باالتفاقيات قصرية األجل والشحنات
املنقولة يف رحلة العودة املستخدمة لتسليم
الغاز الطبيعي املسال من قطرغاز إىل عمالئها.

مصادر سلسلة التوريد
تعددة لغازات االحتباس احلراري يف مراحل خمتلفة من سلسلة توريد الغاز الطبيعي املسال النموذجية التي تغطيها عملية
يوضح الشكل رقم ( )2املصادر املُ ّ
قطرغاز احلال ّية للمحاسبة واإلبالغ املتعلقة بغازات االحتباس احلراري.
ﺧﻄﻮط ا¦ﻧﺎﺑﻴﺐ

ﺛﺎ £أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن/ﻣﺎء

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻄﺮﻏﺎز
اﳌﻨﺼﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

ﻓﺼﻞ
اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﺎت

ﻏﺎز اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

اﻟﻐﺎز اﳋﺎ ¤ﻣﻦ
اﻟﻜﻳﺖ

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﳌﺼﻨﻊ

اﳌﻜﺜﻔﺎت

ﻏﺎز اﳌﺒﻴﻌﺎت

اﺳداد وﲡﺰﺋﺔ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل

إزاﻟﺔ اﻟﺸﻮاﺋﺐ
اﻟﻜﻳﺖ

ﺧﻄﻮط ا¦ﻧﺎﺑﻴﺐ

ﻣﻜﺜﻔﺎت اﳌﺼﻨﻊ

اﻟﺘﺴﻴﻴﻞ

اﻟوﺑﺎن ،واﻟﺒﻮﺗﺎن

اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل

اﻟﻬﻴﻠﻴﻮم اﳋﺎم

ﻣﺼﺎ«
اﻟﻬﻴﻠﻴﻮم

ﻣﺼﺎ«
اﳌﻜﺜﻔﺎت

ﻫﻴﻠﻴﻮم

ﻧﺎﻓﺜﺎ ،اﻟﻜوﺳﲔ ،زﻳﺖ اﻟﻐﺎز ،اﻟﺪﻳﺰل

ﻣﺮاﻓﻖ ﺗﺨﺰﻳﻦ وﲢﻤﻴﻞ
اﻟﻐﺎز اﳌﺸﻛﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻜﺮرة

اﻟﻜﻳﺖ

ﻣﻜﺜﻔﺎت

ﻫﻴﻠﻴﻮم

ﻏﺎز اﻟﺒول اﳌﺴﺎل

اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل

L P G

LNG

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
اﻟﺸﺤﻦ

اﻟﺸﺤﻦ
LNG

ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل  ﻄﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل

الشكل رقم ( :)2حدود عملية قطرغاز للمحاسبة واإلبالغ املتعلقة بغازات االحتباس احلراري

عمليات قياس انبعاثات قطرغاز
تستند عمليات قطرغاز احلال ّية لقياس انبعاثات
غازات االحتباس احلراري (حمطات التشغيل والشحن)
إىل إرشادات الهيئة احلكومية الدول ّية املعن ّية بتغ ُّير
املناخ التابعة لألمم املتحدة واخلاصة بعمليات قياس
غازات االحتباس احلراري .ومتتثل عمليات القياس التي
تتم يف املنشأة بإجراءات احملاسبة وتقدمي تقارير

منوذج مفاهيمي لغازات
االحتباس احلراري
يتم تنفيذ سلسلة من العمليات يف اجملاالت
الوظيفية لإلنتاج والشحن بشكل منفصل كجزء من
املنهجية ،ويتم بعد ذلك دمج ناجت انبعاثات اإلنتاج مع
انبعاثات الشحن ،كما هو موضح يف الشكل رقم (،)4
على أساس كل شحنة على حدة للحصول على
إجمايل انبعاثات غازات االحتباس احلراري لكل شحنة،
والتي تغطي كافة االنبعاثات من فوهة البئر إىل حمطة
االستقبال ورحلة الناقالت الفارغة إىل راس لفان ،قبل
عملية التحميل التالية.
ويتم اإلبالغ عن االنبعاثات على أساس مكافئ ثاين
أكسيد الكربون/طن للكمية اإلجمالية التي يتم
تسليمها (طن) وعلى أساس كل مليون وحدة حرارية
بريطانية يتم تسليمها.

احلراري الذي وضعه معهد املوارد العاملية وجملس
األعمال العاملي للتنمية املستدامة والتقرير
التوجيهي ملعهد البرتول األمريكي حول انبعاثات
غازات االحتباس احلراري (.)2009

حددتها قطر
حول غازات االحتباس احلراري التي َّ
للطاقة ( ،)2015والتي تستند بدورها إىل لوائح االحتاد
األوروبي للرصد وإعداد التقارير.
ومن املبادئ التوجيه ّية األخرى املُ تَّبعة والتي
تعد أساسًا يف احلسابات التي تقوم بها قطرغاز
ُّ
هو بروتوكول عمليات قياس غازات االحتباس

انبعاثات املصنع

انبعاثات الشحن

إن انبعاثات املصنع التي يتم التبليغ عنها من قبل إدارة
• َّ
البيئة واللوائح التنظيمية تستخدم كمدخالت.

• بيانات استهالك الوقود التي يتم اإلبالغ عنها من قبل رئيس الناقلة
• الفصل ما بني بيانات الرحالت واحلموالت.

• القواعد األساسية إلدارة تخطيط وتخصيص اإلنتاج تكمن
يف فصل االنبعاثات اليومية على مستوى املشاريع بني
الغاز الطبيعي املسال واملنتجات املصاحبة.

• قواعد تقسيم انبعاثات الشحن فيما يتعلق بتفريغ الشحنات يف
عدة نقاط و مشاريع متعددة وشحنات متعددة
َّ
• يتم تطبيق العوامل التي حددتها اللجنة الدولية للتغريات املناخية
على بيانات االستهالك لتحديد االنبعاثات لكل شحنة يف الرحلة
الواحدة.

• مبادئ التخصيص تكمن يف تقسيم االنبعاثات اليومية على
مستوى املشاريع إىل شحنة من الغاز الطبيعي املسال

انبعاثات املصنع لكل شحنة

+

انبعاثات كل شحنة على أساس الرحلة الواحدة

انبعاثات غازات االحتباس احلراري لكل شحنة غاز طبيعي مسال (ثاين أكسيد الكربون)
الشكل رقم ( :)4النموذج املفاهيمي ملنهجية غازات االحتباس احلراري

املرجحة أن تفرض على منتجي الغاز الطبيعي
قد يكون من شأن التغيريات التنظيمية
ّ
املسال القيام بالرصد وإعداد التقارير حول بيانات االنبعاثات لواردات الغاز الطبيعي
املسال التي يتم تسليمها إىل أي بلد.
الربع األول 2022
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برنامج االمتثال البيئي لقطرغاز
يضمن برنامج االمتثال البيئي لقطرغاز االمتثال البيئي للقوانني
والتشريعات البيئية يف عملياتها ومرافقها املتنوعة.
طورت قطرغاز برنامج امتثال بيئي شامل
َّ
لضمان االلتزام بالشروط البيئية يف جميع مرافقها
وعملياتها التشغيلية.
يشمل الربنامج جميع القوانني البيئية احمللية
ذات الصلة بعمليات تشغيل مرافق قطرغاز،
وغريها من الشروط مبا فيها شروط اتفاقيات
إيجارات املنطقة الصادرة عن مدينة راس لفان
الصناعية ،ومتطلبات قطرللطاقة ومتطلبات
املساهمني األخرى.
كما تضمن قطرغاز ً
أيضا أن يتم تقييم اخملاطر
البيئية الناجمة عن عمليات احلفر البحرية والربية،
والبناء ،والتشغيل ،والعمليات املتزامنة ،واملراحل
التشغيلية للتوسع ،واملشاريع البيئية والهندسية
بشكل مالئم واحلد منها مبا يتوافق مع اللوائح
البيئية املعمول بها باتباع نهج أفضل التقنيات
املتاحة.
تتبع الشركة شروط وزارة البيئية والتغري
املناخي للحصول على التصاريح البيئية اخلاصة
لكل مشروع مع دراسات تقييم األثر البيئي و
االجتماعي االقتصادي والصحي والدراسات ذات
الصلة .حيث تسمح هذه الدراسات بتقييم اآلثار
البيئية احملتملة الناجمة من املشاريع وتنفيذ
ضوابط بيئية مناسبة لتقليل االضرار البيئية مبا
يتماشى مع اللوائح البيئية و أفضل الوسائل
واألدوات التقنية املتوفرة.

العمل مع اجلهات املعنية
بالشؤون البيئية
يتعاون فريق الشؤون البيئية والتنظيمية يف
قطرغاز عن كثب مع وزارة البيئة والتغ ّير املناخي،
ومدينة راس لفان الصناعية ،وشركة قطر للطاقة
وغريها من املنظمات الوطنية بهدف احلفاظ على
املكانة الرائدة للشركة يف جمال االمتثال البيئي
والتنظيمي.
عد تصريح التشغيل الصادرعن وزارة البيئية
ُي ُّ
والتغ ّير املناخي هو الوثيقة األساسية للتشغيل
واإلنتاج للشركة ،ويتم إصدار تصاريح التشغيل لكل
مرفق من مرافق قطرغاز التشغيلية التي حتدد
شروط االمتثال البيئي ،واملراقبة ،وإعداد التقارير
ومتطلبات حفظ السجالت.

نهج خططّ -
نفذ -حتقق-
صحح/اتخذ إجراء
ّ
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ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ
وﻏﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت.

إﺑﻼغ اﳌﺮاﻓﻖ/وﻇﺎﺋﻒ
اﻋﻤﺎل اﳌﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎوزات اﺳﺒﻮﻋﻴﺔ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﺸﻬﺮي
وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ

ّ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل
وﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻣﺘﺜﺎل رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي
وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ

يتم تنظيم برنامج االمتثال البيئي بالرتافق مع دورة
صحح/اتخذ إجراء
خطط -نفّ ذ -حتققّ -
• تغطي مرحلة التخطيط تطوير سجالت االمتثال
البيئي التي حتدد قائمة املتطلبات القانونية البيئية
جلميع املرافق التشغيلية ومهام األعمال .ويتم
إبالغ املرافق ووظائف األعمال ذات الصلة بهذه
املتطلبات ً
وفقا لذلك.

لدى قطرغاز حاليا  19تصريح تشغيل َّ
مت
إصدارها خملتلف مرافقها التشغيلية .ويتم
اصدار تقارير االمتثال لكل شرط من شروط
تصاريح التشغيل بشكل شهري.
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برنامج االمتثال البيئي

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ا¢دارة

• تتطلب مرحلة التنفيذ متابعة منتظمة لألداء البيئي
والتحقق من املتطلبات واجبة التنفيذ.
• ويف مرحلة التحقق ،يتم إجراء تدقيق سنوي لالمتثال
لضمان احلفاظ على متطلبات االمتثال.
ريا ،تضمن مرحلة التصحيح بأن يتم تقييم قضايا
• أخ ً
االمتثال بشكل مناسب ،ومتابعتها ،واإلبالغ عنها
ألصحاب املصلحة ،والعمل بها ً
وفقا خلطة عمل
االمتثال املتفق عليها مع وزارة البيئة والتغري
املناخي.

فريق " "Top Tech Teamيفوز باملسابقة
السابعة عشر ألفضل تصميم مصنع
قامت قطرغاز برعاية وتقدمي أفضل اجلوائز على اإلطالق يف املسابقة السنوية التي
َن َّظمها قسم الهندسة الكيميائية يف جامعة قطر.

الفائزون يف املسابقة َيتلقّ ون جوائزهم خالل حفل خاص أقيم يف مقر قطرغاز الرئيسي يف الدوحة.

قَ َّدمت مسابقة جامعة قطر السنوية السابعة
عشر ألفضل تصميم مصنع عرضًا مذه ًال ألفضل
وأملع العقول الهندس َّية الشا َّبة يف الدولة ،من
خالل منافسة ذات معايري عالية بشكل استثنائي
ومشاركة فريق فائز ،متكَّ ن فريق "Top Tech
 ”Teamمن احلصول على أفضل جائزة على
اإلطالق.
قامت قطرغاز برعاية وتقدمي أفضل اجلوائز
على اإلطالق للفرق الفائزة باملركز األول واملركز
الثاين يف املسابقة ،والتي متَّ تنظيمها من قبل
قسم الهندسة الكيميائية يف اجلامعة.
ونظرًا للقيود املفروضة بسبب جائحة فريوس
كورونا املستجد (كوفيدـ ،)١٩فقد متَّ تقييم املشاريع
عن بعد ،من خالل تقييم التقارير الفنية وعروض
الفيديو باستخدام طريقة التقييم اخلاصة بجامعة
مؤه ًال
قطر ،ومتَّ اختيار الفائزين من ضمن  ١٤فريقًا َّ
استنادًا إىل أعلى درجات التقييم.
وقد م َّث َل قطرغاز يف جلنة التحكيم كل من
السيد مبارك الهاجري ،رئيس هندسة العمليات
الربية  -جنوب ،والسيد أحمد جابر املهندي ـ رئيس
هندسة العمليات بإدارة عمليات حمطة راس لفان
واملصفاة ،والسيد أحمد السليطي ،رئيس
الدراسات الهندسية .حيث تَولٌّوا مهمة تقييم
التقارير الفنية من حيث احملتوى الفني ،والعمليات

احلسابية والتحليل ،وجودة اخملططات ،واجلداول
وأسلوب الكتابة .بينما متَّ تقييم عروض الفيديو من
حيث التنظيم والهيكل ،واحملتوى الفني باإلضافة إىل
وسائل الدعم املرئية والعمل اجلماعي.
وأجرى الفريق الفائز " ”Top Tech Teamدراسة
جدوى لتصميم مصنعه من خالل حتديد اجتاهات
الطلب يف السوق واجتاهات االستهالك ،باإلضافة إىل
األسواق احملتملة ملنتجاتهم ،مع إعطاء األولوية يف
الوقت ذاته لتقييم األثر البيئي وتخفيض االنبعاثات.
متَّ توزيع اجلوائز على الفائزين باملركز األول والثاين
من قبل الشيخ خالد بن عبداهلل آل ثاين ،الرئيس
التنفيذي جملموعة الهندسة واملشاريع بقطرغاز،
والسيد راشد سلطان الكواري ،مدير األصول والرقابة
الهندسية بقطرغاز ،وذلك خالل حفل خاص أقيم يف
املقر الرئيسي للشركة يف الدوحة .كما كان من بني
احلضور كل من الدكتورة ماجدة خريشة ،والدكتورة

فدوى اجلاك ،والربوفيسور فارس املومني من
قسم الهندسة الكيميائية يف جامعة قطر.
لقد عملت كل من قطرغاز وقسم الهندسة
الكيميائية باجلامعة على إتاحة الفرصة أمام
الطالب الكتساب خربة عاملية يف جمال الهندسة
عد التزام الشركة بدعم وتشجيع
منذ عام  .٢٠٠٤و ُي ُّ
التعليم عنصرًا جوهريًا يف برناجمها للمسؤولية
االجتماعية.
ومن خالل تطوير عالقات شراكة قوية
مستمرة مع اجلامعات واحلفاظ عليها ،تفخر
قطرغاز باملساهمة يف مساعدة الطالب يف
تطوير املهارات الالزمة لتلبية املتطلبات
املستقبلية لصناعة النفط والغاز يف دولة قطر.

قدمت مسابقة جامعة قطر السنوية ألفضل
َّ
تصميم مصنع يف دورتها السابعة عشر
عرضًا مذه ًال ألفضل وأملع العقول الهندس َّية
الشابة يف الدولة.
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قطرغاز تنقل مفهوم بصمتي الكربونية
إىل الطالب احملليني
تعمل الشركة على زيادة الوعي باألثر الفردي على التغ ُّير املناخي من خالل
حاسبة البصمة الكربونية الشخصية املبتكرة.
يف مبادرة لتعزيز الوعي حول التحديات العاملية
املرتبطة بالتغ ُّير املناخي والتصدي لها ،أقامت
قطرغاز مع شركائها مؤخرًا جمموعة من ورش
العمل يف املدارس واجلامعات احمللية لتعريف
الطلبة مبفهوم "بصمتي الكربونية”.
حضر أكرث من  300طالب اجللسات التوعوية حيث
أتيحت لهم الفرصة حلساب بصمتهم الكربونية
الفردية باستخدام حاسبة البصمة الكربونية
الشخصية املصممة خصيصًا واملتاحة على املوقع
اإللكرتوين لقطرغاز.
ويهدف الربنامج التوعوي ،الذي يعترب عنصرًا
أساسيًا يف برنامج قطرغاز التوعوي البيئي السنوي
" ، ”Go Greenإىل تشجيع املمارسات البيئية
املستدامة وتعزيز رفاهية اجملتمع ،وإعطاء الطالب
رؤية شاملة ألثر خياراتهم اليومية ومنط حياتهم على
التغ ُّير املناخي الذي ُيس ِّببه النشاط البشري.
وضح السيد خليفة أحمد السليطي،
وقد َّ
الرئيس التنفيذي جملموعة الصحة والسالمة والبيئة
واجلودة يف قطرغاز بأن ورش العمل مت ّثل خطوة
متهيدية نحو إشراك اجملتمع احمللي "من أجل زيادة
الوعي بالسلوك اجليد واملمارسات التي من شأنها
تقليل أثرنا الفردي على البيئة”.
وقد متَّ تكليف طالب املدارس واجلامعات مثل
أكادميية قطر للعلوم والتكنولوجيا يف مؤسسة قطر،

اجللسات التوعوية يف أكادميية قطر للعلوم والتكنولوجيا ،مؤسسة قطر

جامعة تكساس إي أند إم ،قطر
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وجامعة ليفربول جون مورس ،ومدرسة اخلور
الدولية ،وجامعة تكساس إيه آند إم ،مبهمة اقرتاح
حلول ُمحتملة ملواجهة التحديات املناخية والبيئية
لحة.
املُ َّ
وقدم الطالب النتائج التي توصلَّوا إليها واألفكار
َّ
واملفاهيم إىل فريق برنامج " ”Go Greenيف
قطرغاز لدى نهاية كل ورشة عمل ،وذلك من خالل
استخدام حاسبة البصمة الكربونية الشخصية لدعم
بحوثهم.
صرح السيد خليفة السليطي قائ ًال" :إننا
وقد َّ
نأمل أن ُيساهم هذا التواصل التوعوي يف ترسيخ
املسؤولية الشخصية لنتمكن من التحكم ببصمتنا
الكربونية بحكمة ،وهو ما يصبح بدوره جزءًا من
سواء يف املنزل أو يف
أنشطة حياتنا اليومية
ً
العمل ”.ومن اخملطط إدراج مدارس وجامعات
إضافية يف برنامج " ”Go Greenخالل عام .2022
يجدر الذكر بأن قطرغاز لديها تاريخًا حاف ًال

وسمعةً راسخةً بوصفها شركة مشغّ لة مسؤولة
بيئيًا يف صناعة النفط والغاز .وهو ما يؤكّ د عليه النجاح
املستمر الذي حتققه حملة " ،”Go Greenالتي
تسلّط الضوء على التزام الشركة بتحقيق أداء بيئي
رائد ،مع القيام يف الوقت نفسه بدعم مبادرات
التثقيف البيئي احمللية.
ُّ
وحتث الشركة املوظفني وأفراد اجملتمع على
استخدام حاسبة البصمة الكربونية الشخصية التي
تكشف عن األثر الكربوين الشخصي لألنشطة اليومية
التسوق واستخدام املياه وحجم النفايات
مثل
ّ
والسفر ،وهو ما ميكّ ن املستخدمني من اتخاذ قرارات
مستنرية من أجل تخفيض بصمتهم الكربونية.
ُأنقر على الرابط التايل الستخدام حاسبة البصمة
الكربونية الشخصية:
https://www.qatargas.com/english/
sustainability/personal-carbon)footprint-(pcf

تعد ورش العمل خطوة متهيدية نحو إشراك اجملتمع
ُّ
احمللي بهدف زيادة الوعي حول السلوك اجليد
واملمارسات التي من شأنها تقليل أثرنا على البيئة.

اجللسات التوعوية يف مدرسة اخلور الدولية ،اخلور

جامعة ليفربول جون مورس

