كلمة املدير العام

عني على
الرؤية
إن بيان توجهات اإلدارة ،وكما تعلمون ،ينص بوضوح
على رؤيتنا الرامية ألن نصبح الشركة الرائدة
يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال على
مستوى العامل بحلول  .2015ونحن فخورون فع ًال
باإلجناز الذي حققناه بعد أن أصبحنا كربى الشركات
املنتجة للغاز الطبيعي املسال يف العامل خالل
هذه الفرتة الزمنية القصرية جدًا .ومع ذلك ،فنحن
ندرك ونعي متامًا أن حتقيق مثل هذا النجاح
غري العادي تطلب منا بذل جهود خارقة لتحقيق
أعلى مستويات األداء باستمرار ،مع احملافظة
يف الوقت نفسه على أعلى مستويات السالمة
واألمان .وهو األمر الذي يضع أعمالنا ورؤيتنا معًا
على احملك يف آن واحد.

ويف هذا اإلصدار من "الرائد" أود أن أسلط
الضوء على برنامج مهم للغاية شرعنا يف
تطبيقه لضمان االستمرارية يف حتقيق رؤيتنا.
و ُيعرف هذا الربنامج باسم "نظام إدارة قطرغاز”
 ،QGMSوهو الربنامج الذي سيحدد معامل
وسمات الريادة لقطرغاز من خالل تغطية شاملة
ألنشطة قطرغاز ،مبا يف ذلك العمليات واإلدارات
واملوظفني وجميع األمور األخرى ذات الصلة والتي
تشارك فيها قطرغاز .فهذا الربنامج سيكون
ببساطة "الطريقة التي نزاول بها أعمالنا يف
قطرغاز" حيث سيكون جزءًا ال يتجزأ من وظيفة
كل فرد منا .كما أنه سيحدد الكيفية والطريقة
التي تقوم من خاللها فرق العمل بتنفيذ املهام
واألعمال بتعاون وفاعلية وأمان .وإضافة إىل ذلك،
سيتم تقييم أدائنا بناء على مدى املساهمة يف

حتقيق أهداف األداء ،وكذلك مدى تطبيقنا والتزامنا
مبتطلبات وشروط برنامج "نظام إدارة قطرغاز”.

لقد قطع فريق اإلدارة بقطرغاز عهدًا والتزامًا
جماعيًا بتطوير هذا النظام وتنفيذه بغرض متكيننا
من حتقيق أهداف الشركة ،مع االلتزام بقيمها
وركائزها التشغيلية ،إضافة إىل حتقيق مكانة الريادة
على مستوى العامل بني شركات الغاز الطبيعي
املسال .ونحن نؤمن أنه من خالل تنفيذ وتطبيق
هذا الربنامج يف جميع املستويات بالشركة
سيصبح بإمكاننا حتقيق هدفنا يف أن نصبح
الشركة "الرائدة” "واألوىل” على مستوى العامل يف
جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال ،والتي يفخر
بها شعبنا احلبيب ووطننا العزيز.
وسيقوم فريق العمل اخلاص بهذا الربنامج
خالل األسابيع والشهور القادمة بتطبيق النظام
اجلديد ،وسيتواصل ويجتمع يف الوقت نفسه
مع موظفي الشركة لضمان اطالع وإملام كل
فرد منهم بعناصر ومكونات ذلك النظام ،وما الذي
يتعني عليه القيام به .وإنني أحثكم جميعًا على
قراءة املقال التعريفي اخلاص بهذا الربنامج يف
هذا العدد من جملتنا "الرائد" وذلك لالطالع عن
كثب على هذا الربنامج بحيث ميكنكم املساعدة
يف تنفيذه خالل الفرتة القادمة.
ولقد شاهدنا خالل الربع السنوي املنصرم
املشاركة اجلادة والفاعلة لقطرغاز يف العديد
من أنشطة وبرامج املسؤولية االجتماعية .وإنني
فخور بتلك اجلهود التي بذلها كل فرد من فرق

العمل املتطوعة يف الشركة والتي أعطت بعضًا
من وقتها الثمني للمشاركة يف هذه األنشطة
والربامج االجتماعية املهمة.
كما أنني أشعر حقًا بالفخر الشديد لالجتماع مع
اجليل القادم الذي سيتوىل القيادة يف قطرغاز يف
لقاءين عقدتهما للخريجني القطريني بالشركة
واملتدربني أيضًا ،وذلك لالطالع عن كثب على
التطورات واملستجدات التي حدثت لهم .كما
أسعدين أيضًا مالحظة هذا الكم الهائل من
اجلهود التي مت بذلها من أجل جذب العمالة
املاهرة وتطويرها واإلبقاء عليها يف جميع إدارات
الشركة .وختامًا ،أود أن أؤكد حقيقة أن موظفينا
هم من سيدفعون بقطرغاز لتتبوأ مكانة الريادة
التي التزمنا بها يف بيان توجهات اإلدارة ،وإنني واثق
كل الثقة من قدرة موظفي قطرغاز على حتويل
هذه الرؤية إىل حقيقة فعلية.

خالد بن خليفة آل ثاين
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تبوأ مركز
الريادة

نظام QGMS
فريق واحد ،نظام واحد
يعترب نظام قطرغاز لإلدارة أداة حيوية يف سعي الشركة الدؤوب لتكون الشركة
الرائدة عامليًا يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل.

تعزيز أعمالنا

اليوم

شهدت شركة قطرغاز قفزة عمالقة يف مسريتها
ما بني العامني  2006و ،2011حيث تضاعف إنتاجها
مرات عدة من  10ماليني إىل  42مليون طن من
الغاز الطبيعي املسال .وقامت الشركة ببناء
أربعة خطوط إنتاج للغاز الطبيعي املسال ،تعترب
األضخم يف العامل ،مع قدرة إنتاجية تبلغ  8ماليني
طن من الغاز سنويًا لكل منها .كما قامت الشركة
يف الفرتة ذاتها بتوسيع دائرة املساهمني فيها
لتشمل أسماء من مستوى عاملي ،باإلضافة إىل
زيادة عدد املوظفني من  1000إىل  2700شخص .وال
ريب بأن هذه التطورات تعد مبثابة إجناز ضخم ،إال
أنها أدت كذلك إىل ضرورة تغيري الطرق التقليدية

يف إدارة وأداء العمل ،خاصة مع بروز حتديات
وتعقيدات جديدة.
ومع سطوع جنم قطرغاز كالشركة األكرب عامليًا
يف إنتاج الغاز الطبيعي املسال ،باتت رؤيتها اآلن
تصبو إىل الريادة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي
املسال يف العامل  .ومن أجل حتقيق هذه الرؤية
بالريادة ،ومالقاة تطلعات مساهمينا ،ال بد أن نغ ّير
من الطرق التقليدية التي تعتمد على األفراد ،وأن
نضع نظامًا متكام ًال وحديثًا يرسي معايري الريادة.
ومن هنا يأتي التزامنا بتطوير واستخدام وجتديد
نظام قطرغاز لإلدارة .QGMS

كفاءة التشغيل

ما هو نظام QGMS؟
بهدف مواجهة التحديات التي نواجهها ،وتقدمي
أرقى اخلدمات التي تليق بشركتنا ،بادر املدير
العام وفريق القيادة باختيار أكرث من  70شخصًا
من أملع العاملني بالشركة ،ومن خلفيات
خمتلفة ،لتصميم ووضع نظام قطرغاز لإلدارة
موضع التنفيذ ،وهو نظام يقود الشركة نحو
الريادة يف جمال الغاز الطبيعي املسال .وقد
عمل الفريق أو ًال على حتديد رؤية نظام ،QGMS
تقرر بعد ورشة عمل دامت يومًا كام ًال أن
حتى ّ
تكون الرؤية هي التالية:

يحدد ويحكم  QGMSطريقة تنفيذ موظفينا لعملهم
ويقدم قيمة لذلك بطريقة فعالة وتعاونية آمنة ،موجهًا
ّ
مسريتنا نحو حتقيق واستدامة رؤية قطرغاز.

يعرف ويدير األسلوب الذي
إن نظام ّ QGMS
يقوم به موظفونا بأداء أعمالهم ،وذلك لتقدمي
أفضل النتائج بطريقة آمنة وفاعلة ومفعمة
بالتعاون ،بهدف سلوك الطريق األمثل نحو
الريادة وحتقيق رؤية قطرغاز لعام .٢٠١٥
ومع هذه اخللفية الصلبة ،بادر الفريق إىل تطوير
نظام  QGMSباالستناد على هيكلية ثالثية تربط
ما بني سائر املساهمني يف قطرغاز ،عن طريق
بيان توجهاتنا حتى إجراءات العمل و إيصال نتائج
العمل.

 .٢كيف ميكن االستمرار بالريادة؟ وما هي
أساليب املقاربة ومؤشرات األداء واألدوات
والقدرات املطلوبة؟
 .٣ما هي آليات احلوكمة وطرق صناعة
القرار؟ من سيكون مسؤو ًال عن التأكد من أن
نظام  QGMSسيصبح جزءًا ال يتجزأ من كافة
نواحي عمل قطرغاز ،وعن التزام سائر األقسام،
وعن التحسني املستمر بأعمال املؤسسة؟

ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻢ؟
اﳊﻮﻛﻤﺔ

QGMS

 .١كيف تبدو الريادة؟ وما هي مبادىء وعناصر
ومتطلبات QGMS؟

٣

٢

ﻛﻴﻒ ﻧﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎدة؟
اﳌﻘﺎرﺑﺔ ،اﳌﺆﺷﺮات،
ا دوات ،اﻟﻘﺪرات ،اﻟﻨﻀﻮج

١

ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن اﻟﺮﻳﺎدة؟
اﳌﺒﺎدئ ،اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ،
اﻟﺸﺮوط

إﻃﺎر

ويف ما يلي الهيكلية الثالثية التي يستند إليها
نظام :QGMS

اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ

ﳕﻮذج إﺟﺮاءات ﻗﻄﺮﻏﺎز
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ،اﺟﺮاءات،
اﳋﻄﻮات ،اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت

سيتم تطبيق هيكلية العمل بنظام  QGMSيف
سائر أعمال قطرغاز ،وذلك للتأكد من ريادية
هذه األعمال وفاعليتها .وستعرف هذه األعمال
مبا يعرف بنموذج أعمال قطرغاز  ، QGMSحيث
أنها ستشمل جميع اعمال الشركة .كما أنها
ستشمل جميع اإلجراءات ،األقسام واملوظفني
و بذلك يكون نظام  QGMSمتبع يف جميع أنحاء
الشركة مبختلف املستويات.
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وضع نظام  QGMSموضع التنفيذ

نظرة إىل املستقبل

وإثر تطوير أسس نظام  ،QGMSمت تشكيل ثالثة
فرق من خمتلف االختصاصات ،وذلك مع انتقال
النظام اجلديد من مرحلة التصميم إىل طور
التجربة ،وعرب تغيري بعض من إجراءات العمل.
ومع جناح هذه التجارب ،يتم اآلن التخطيط
لتعميم استخدام  QGMSيف سائر األقسام،
وذلك لتعزيز األسلوب املنهجي ألكرث من 100
من إجراءات العمل  ،مما من شأنه مساعدة
قطرغاز على تبوأ مركز الريادة بحلول عام .2015

مبا أن نظام  QGMSمي ّثل برناجمًا طويل اآلمد،
فإنه سيؤثر على كل عامل وموظف يف قطرغاز،
وذلك من خالل استخدامنا له يف سياق جهودنا
لتعزيز أعمالنا وتبوأ مركز الريادة حول العامل.
وسيقوم كل قسم باملساهمة يف تطوير
النظام من اآلن وحلني إمتام العمل به يف عام
 ،2015وذلك للتأكد من عمله بسالسة وإتقان
وبلوغ أرقى مستويات األداء.

مي ّثل نظام  QGMSأسلوب العمل اجلماعي
اجلديد يف قطرغاز ،كما أنه السالح الذي ميكنها
من حتقيق رؤيتها .فتحت شعار "فريق واحد،
نظام واحد" ال تنحصر قدرة  QGMSعلى حتسني
األداء يف جماالت السالمة والبيئة واملوثوقية
والكفاءة فحسب ،بل وتتجاوزها لتجعل
املوظفني والعمالء واملساهمني فخورين
بالعمل مع الشركة الرائدة يف جمال صناعة
الغاز الطبيعي املسال يف العامل.
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ومع قيامنا بتعميم استخدام نظام  QGMSيف
سائر أرجاء الشركة ،فإننا نرجو ُحسن تعاونك
ودعمك يف هذه الرحلة نحو الريادة.
للمزيد من املعلومات ،الرجاء مراجعة موقع
 QGMSاإللكرتوين على إنرتانت قطرغاز.

"سيتم تطبيق
هيكلية العمل
بنظام QGMS
يف سائر أعمال
قطرغاز ،وذلك
للتأكد من ريادية
هذه اإلجراءات
وفاعليتها”.

كفاءة التشغيل

منتدى السالمة
للمقاولني
استضافت شركة قطرغاز مؤخرًا منتدى السالمة
األول للمقاولني لعام  2013يف قرية كتارا
الثقافية ،وذلك لفتح قنوات التواصل وتشجيع
التعارف والرتابط ما بني املقاولني ،املساهمني
ومدراء األصول واملشاريع بقطرغاز.
وسيتم جعل هذا املنتدى حدثًا سنويًا تقوم
خالله قطرغاز ،وبالتنسيق مع املقاولني ،بعرض
برامج الصحة والسالمة والبيئة ،وتسليط الضوء
على اخملاوف املشرتكة يف هذه اجملاالت
من أجل تعزيز التعاون والشراكة .باإلضافة
يؤمن هذا املنتدى فرصة للتواصل
إىل ذلكّ ،
الشفاف واملنفتح بهدف التم ّيز يف األداء
واالرتفاع مبعايري الصحة والسالمة والبيئة.
يلعب املقاولون دورًا بالغ األهمية يف سائر
جماالت عمل قطرغاز .ويعترب املقاولون
املتعهدون مع الشركة آلجال طويلة جزءًا ال
يتجزأ من فرق عمل قطرغاز اليومية ،وذلك
يف كافة اجملاالت كاألمن ،السالمة ،مراقبة
البيئة ،التفتيش ،اخلدمات الطبية ،اخلدمات
العامة ،األدوار اخلاصة وأثناء عمليات إغالق
املصنع للصيانة .ومع وجود عشرات اآلالف
من املقاولني الذين يعملون مع قطرغاز يف
املشاريع والعمليات اخملتلفة واخلدمات
اللوجستية ،فإنه من الضروري أن يتواصل
اجلميع بوضوح وأن يعملوا بتناغم كفريق واحد.
رحب الشيخ خالد بن
وخالل املنتدىّ ،
عبداهلل آل ثاين ،مدير الشؤون الهندسية

شارك ممثلو الصحة والسالمة والبيئة من  31شركة
متعهدة رئيسية تعمل مع قطرغاز يف منتدى السالمة
األول للمقاولني يف قرية كتارا الثقافية.

واملشاريع ،باملشاركني ،ودعاهم إىل اعتبار
املنتدى منربًا مفتوحًا للنقاش ووسيلة
فعالة للتعاون من أجل تعزيز أداء قطرغاز
يف جماالت الصحة والسالمة والبيئة.

كما قام السيد أشرف احلسن ،مهندس أول
للسالمة والبيئة واجلودة  ،بإبالغ احلاضرين
عن دورة  IIFاملقبلة يف قطرغاز ،وكيف ميكن
للمقاولني أن يلعبوا دورًا فاع ًال يف هذا اجملال.

كما ذكّ ر الشيخ خالد احلاضرين خالل كلمته
بالدور الهام الذي تلعبه "تصاريح العمل”
كعقود ما بني األطراف التي تدير العمل وتلك
وشدد الشيخ على أن
التي تنفذّ ه على األرض.
ّ
العمل املشرتك وحده ميكّ ننا من التغلب على
اخملاطر والتحديات الكامنة يف صناعة الغاز.

وتضمن املنتدى حصصًا تفاعلية وذلك
ّ
للسماح للحاضرين مبناقشة املسائل
والتفكري بطرق جديدة لتحسني األداء .ومت
تنظيم ورش عمل تناولت حتليل نقاط القوة
والضعف والفرص واخملاطر  SWOTالتي متيز
ثقافة التعبري يف قطرغاز ،وحتليل آخر حول
حملة ثقافة  ،IIFباإلضافة إىل دراسة عملية
عن كيفية جماراة التوقعات (إمتام األعمال
يف الوقت احملدد وضمن امليزانية احملددة
من دون إهمال معايري السالمة واجلودة).

وقام السيد راندي ستادلر ،مدير شؤون
السالمة والبيئة واجلودة ،بالتنويه بأهمية
العمل كفريق واحد يف قطرغاز قائ ًال "من أجل
حتقيق رؤيتنا القاضية مبكان عمل خال من
احلوادث واإلصابات ،ال بد من احلصول على
الدعم املطلق من شركائنا املقاولني”.
وافتتح السيد علي صالح اليافعي ،مسؤول
التعامل مع األزمات بقطرغاز ،املنتدى بطريقة
جذابة عرب حديثه عن كيفية السالمة وكيف
ميكن لظروف العمل وعواقبه أن تتغري بصورة
مفاجئة حتى عند أداء األعمال الروتينية.
ونوه السيد نادر بدران ،رئيس السالمة
ّ
بقطرغاز ،بأداء شركة قطرغاز يف جماالت
الصحة والسالمة والبيئة خالل الربع األول
من عام  ،2013وحتدث عن الدور الهام
الذي يلعبه املقاولون يف هذا اجملال.

ومن خالل ورشات العمل املذكورة أعاله ،وعرب
املناقشات الصريحة والبنّاءة ،متكّ ن احلضور من
كسر احلواجز والتنويه عن املشاكل التي تعوق
تطوير الشراكة ما بني قطرغاز واملقاولني.
وتخطط شركة قطرغاز لتنظيم منتديني آخرين
للمقاولني خالل عام  .2013وسوف تبني هذه
املنتديات على النجاحات التي مت حتقيقها من
أجل تعزيز أداء املقاولني يف جمال سالمة
موظفيهم أثناء العمل مع قطرغاز ،مما من
شأنه االقرتاب من الهدف الذي يسعى خلفه
كِ ال الطرفني ،أال وهو العمل كفريق واحد.

احلضور يف منتدى السالمة للمقاولني.
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قطر للبرتول وشركاؤها يوقعون اتفاقية
شراكة ملشروع مصفاة لفان 2
وقّ عت شركة قطر للبرتول وشركاؤها توتال،
إيدميتسو ،كوزمو ،ماروبيني وميتسوي ،اتفاقية
الشراكة بخصوص مشروع مصفاة لفان  2اجلديدة.
وقام بتوقيع االتفاقية كل من سعادة الدكتور
حممد بن صالح السادة ،وزير الطاقة والصناعة
ورئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب لقطر
للبرتول ،السيد باتريك بويان مدير التكرير
والكيماويات بشركة توتال ،السيد يوشيهيزا
ماتسوموتو نائب رئيس إيدميتسو التنفيذي،
السيد ماسامي تسوكاغوشي املدير العام
لقسم الشراكات الدولية يف كوزمو أويل ،السيد
ياسويوكي فوجيتاين املدير املسؤول ونائب
رئيس العمليات لألعمال يف الشرق األوسط
بشركة ميتسوي والسيد كازواكي تاناكا املدير
املسؤول التنفيذي بشركة ماروبيني.
ومبوجب االتفاقية املذكورة ،سيتم تقاسم
ملكية املشروع اجلديد بنسبة  %84لقطر
للبرتول و %10لتوتال و %2إليدميتسو و %2لكوزمو
و %1ملاروبيني و %1مليتسوي .وتقدر كلفة
املشروع بنحو  1.5مليار دوالر ،وسيتم االنتهاء
من العمل به يف النصف الثاين من عام .2016
وستكون مصفاة لفان  ،2متامًا مثل مصفاة
لفان  1التي بدأ اإلنتاج بها يف سبتمرب
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 ،2009قادرة على إنتاج  146ألف برميل يوميًا،
وستقوم شركة قطرغاز بإدارتها .وستتميز
املصفاة اجلديدة بقدرة إنتاجية يومية من
 60ألف برميل من النافثا و 53ألف برميل من
وقود الطائرات و 24ألف برميل من اجلازولني
و 9أالف برميل من غاز البرتول املسال.
وعلّق سعادة الدكتور حممد السادة على
هذا املشروع قائ ًال "عند االنتهاء من العمل
باملصفاة اجلديدة ،ستمتلك دولة قطر قدرة
لتكرير املكثفات تفوق  300ألف برميل يوميًا
يف مدينة رأس لفان الصناعية ،مما يجعل
منها واحدة من أكرب املنشآت التكريرية يف
العامل .إن تنفيذ هذا املشروع يعترب مبثابة
استثمار إسرتاتيجي يساهم يف حتقيق رؤية
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل
ثاين بتنويع استخدام املوارد الهيدروكربونية،
خاصة مع قدرة هذا املشروع على إنتاج وقود
عايل اجلودة لألسواق احمللية والعاملية”.
ويقول السيد خالد بن خليفة آل ثاين ،املدير العام
لقطرغاز ورئيس جملس إدارة اللجنة التنفيذية
للشراكة اجلديدة "إننا نعمل بشكل وثيق مع
شركائنا العامليني لزيادة القدرة اإلنتاجية .وقد
قمنا مؤخرًا بإرساء عقد اخلدمات الهندسية

واملشرتيات والتوريدات واالنشاء للمصفاة
اجلديدة على شراكة شيودا -سي تي سي آي.
وقد ربحت هاتان الشركتان العقد بعد مناقصة
تنافسية .وستقوم قطرغاز بإدارة أنشطة عقد
اخلدمات الهندسية واملشرتيات والتوريدات
واالنشاء  ،على ان تقوم ايضًا بتشغيل املشروع
نيابة عن الشركاء بالتآزر مع مصفاة لفان 1
العاملة حاليًا .أحب أن أتوجه بالشكر إىل أعضاء
الشراكة اجلديدة على ثقتهم بقدرة قطرغاز
التي ال حتتاج إىل إثبات يف جمال تنفيذ املشاريع
بأمان ووفق أعلى املعايري وضمن التكاليف
والفرتات الزمنية احملددة .لقد بدأت األعمال
الهندسية يف مصفاة لفان  2بداية الشهر،
وسيتم االنتهاء منها وبدء العمل بها يف الربع
الثالث من عام ”.2016
وقال السيد باتريك بويان ،عضو اللجنة التنفيذية
بشركة توتال" ،مي ّثل هذا املشروع خطوة
جديدة يف مسار الشراكة القدمية املتجددة
ما بني توتال ودولة قطر يف سائر اجملاالت ،من
عمليات االستكشاف إىل إنتاج البرتوكيميائيات.
تعد عمليات التكثيف حلقة هامة يف هذه
الشراكة ،خاصة مع كون قطر أكرب منتج عاملي
ويسر شركة توتال ،وهي من
للمواد املك ّثفة.
ّ
مؤسسي مصفاة لفان األوىل ،أن تلعب دورًا يف

كفاءة التشغيل

املرحلة اجلديدة من توسيع القدرة التكثيفية يف
قطر ،مما يدعم الدولة يف جمال حتقيق رؤيتها
الوطنية لعام  .2030إن هذه املساهمة الشاملة
لهي مثال رائع إلسرتاتيجية توتال املتكاملة”.
وقام السيد حممد ناصر الهاجري ،مدير قطر
للبرتول لشؤون شراكات االستكشاف ،بإعطاء
بعض التفاصيل حول هذا املشروع قائ ًال "مت
تصميم مصفاة لفان  2ملعاجلة املواد املكثفّ ة
واملنتجة يف حقل قطر الشمايل .وباإلضافة إىل

املصفاة ،مت تصميم املعمل اجلديد ليحتوي
على رافعة إلرسال الديزل إىل السوق احمللية عرب
الشاحنات (بدأ العمل بها خالل العام املاضي)،
ووحدة معاجلة مائية للديزل قادرة على معاجلة
اجلازولني اخلفيف من مصفاتي لفان  1ولفان
 .2وسيتم معاجلة جميع منتجات لفان  2مائيًا
بحيث تكون نسبة الكربيت خاضعة ألكرث املعايري
البيئية صرامة”.

ونيابة عن الشركات اليابانية األربع ،قال
السيد يوشيهيزا ماتسوموتو ،نائب املدير
التنفيذي واملدير التمثيلي إلدميتسو" ،إننا
بغاية السعادة ملساهمتنا بهذا املشروع
اجلديد يف قطر .فنحن نتشارك الرؤية
اإلسرتاتيجية يف إنتاج وتوريد املنتجات ذات
اجلودة العالية إىل السوق ،ومت ّثل مصفاة
لفان  2خطوة صائبة يف هذا االجتاه”.
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وزير الطاقة يوقع عقد اخلدمات
الهندسية واملشرتيات والتوريدات
واإلنشاءات  EPSCCملصفاة لفان 2
رسا عقد اخلدمات الهندسية واملشرتيات
والتوريدات واإلنشاءات  EPSCCملشروع مصفاة
لفان  ،2ثاين مصفاة مكثفات يف مدينة راس لفان
الصناعية ،على "شيودا كوربوريشن” و"سي تي سي
آي كوربوريشن”.
وقام سعادة الدكتور حممد بن صالح السادة ،وزير
الطاقة والصناعة ورئيس جملس اإلدارة والعضو
املنتدب لقطر للبرتول ،بتوقيع العقد ،والذي وقعه
أيضًا السيد تاكاشي كوبوتا ،رئيس جملس إدارة
شركة "شيودا كوربوريشن ”،والسيد جون تي
يو ،الرئيس التنفيذي لشركة "سي تي سي آي
كوربوريشن ”.وقد حضر حفل التوقيع الرسمي يف
الدوحة السيد خالد بن خليفة آل ثاين ،املدير العام
لقطرغاز ،باإلضافة إىل مدراء ومسؤولني كبار من قطر
للبرتول وقطرغاز.
وعلى غرار مصفاة لفان  1التي بدأت العمل يف سبتمرب
 ،2009ستكون مصفاة لفان  2قادرة على إنتاج  146ألف
برميل يوميًا ،وحتت إدارة شركة قطرغاز .وستتميز
املصفاة اجلديدة ،احملاذية للمصفاة احلالية ،بقدرة
إنتاجية يومية من  6 0ألف برميل من النافثا و 53ألف
برميل من وقود الطائرات و 24ألف برميل من اجلازولني
و 9أالف برميل من غاز البرتول املسال.
وسيقوم حوايل  3500شخص بالعمل على هذا
يقدر أن تكلفة املشروع اإلجمالية
املشروع ،فيما ّ
ستبلغ نحو  1.5مليار دوالر.
وقد أجمع املوقعون على هذه االتفاقية عن
حماسهم ملستقبل هذا املشروع الضخم.
وأشاد سعادة الدكتور السادة باالتفاقية ،واصفًا إياها
"باخلطوة الهامة يف مسريتنا نحو توسيع وتنويع
بنية قطر الصناعية ".وأضاف الدكتور السادة” إن
هذه االتفاقية تتماشى ورؤية صاحب السمو الشيخ
املفدى ،القاضية
حمد بن خليفة آل ثاين ،امري البالد
ّ
باالستخدام األمثل للموارد الطبيعية يف دولة قطر مع
املساهمة الفاعلة بتأمني إمدادات الطاقة لألسواق
احمللية والعاملية”.
وقال املدير العام لقطرغاز ،السيد خالد بن خليفة
آل ثاين" ،ستساعد املرحلة الثانية من مصفاة لفان
على حتسني توزيع املنتجات حمليًا ،باإلضافة إىل تلبية
احتياجات العمالء الدوليني ملنتجات الوقود النظيف.
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ستقوم قطرغاز بإدارة أنشطة عقد اخلدمات
الهندسية واملشرتيات والتوريدات واالنشاءات
 EPSCCومن ثم إدارة املنشآت نيابة عن الشركاء
املساهمني ،وذلك بالتآزر مع املنشآت املوجودة يف
مصفاة لفان  ،1والتي بدأت العمل يف سبتمرب .2009
أود أن أشكر شركة مصفاة لفان  2على ثقتها الغالية
بقدرات قطرغاز املعروفة يف تنفيذ املشاريع الكربى
بأمان ،وفق أعلى املعايري وضمن امليزانية واملواعيد
احملددة .نحن ننظر قدمًا إىل العمل يدًا بيد مع
شركتي "شيودا كوربوريشن” و "سي تي سي آي”
من أجل إمتام هذا املشروع على أفضل وجه”.
أما السيد سلمان أشكناين ،مدير إدارة مشاريع
املصفاة ،فعلّق قائال ً "إن مشروع التوسعة اجلديد
سيضاعف من قدرات مصفاة لفان إىل  292ألف برميل
يوميًا .ولقد بدأ العمل بالتصاميم الهندسية ملشروع
مصفاة لفان  2يف أوائل الشهر املاضي .وسيكون
املشروع جاهز للعمل متامًا يف الربع الثالث من عام
 ،2016حيث سيلعب دورًا مركزيًا يف تنويع موارد الطاقة
يف قطر .وستحظى املسائل البيئية بأولوية قصوى
طوال فرتة تطوير املشروع .لقد ُصمم مشروع
مصفاة لفان  2ملالقاة أعلى املعايري البيئية العاملية”.
وقال السيد تاكاشي كوبوتا ،رئيس جملس إدارة شركة
شيودا كوربوريشن" ،إنه لشرف كبري أن يتم منحنا هذا
العقد .حيث ستقوم شركة شيودا بتنفيذ هذا املشروع

ضمن شراكة مع شركة سي تي سي آي التي تعد
كربى شركات الهندسة والتوريد واإلنشاء يف تايوان.
ونحن ملتزمون متامًا بإكمال هذا املشروع حسب
اجلدول الزمني مع مراعاة أعلى معايري السالمة وااللتزام
باملعايري البيئية والصحية الصارمة .وتؤكد جمموعة
شيودا ،والتي تتضمن شركة شيودا األم وفرعنا
املتخصص يف جمال الهندسة والتوريد واإلنشاء يف
قطر ،شركة شيودا – املانع للهندسة احملدودة ،يف
العمل من أجل منو مستدام لدولة قطر”.
وقال السيد جون يو ،رئيس جملس اإلدارة والرئيس
التنفيذي لشركة سي تي سي آي" ،أود أن أع ّبر
عن بالغ سعادتي إلرساء مشروع مصفاة لفان
 2على املشروع املشرتك بني شركتي شيودا
كوربوريشن وسي تي سي آي كوربوريشن .ويعد
ذلك مناسبة عظيمة تعمل من خاللها وتتعاون كل
من مصفاة لفان وشيودا كوربوريشن وسي تي
سي اي كوربوريشن يف فريق عمل واحد لتحقيق
هدف مشرتك .نحن مصممون على إنهاء هذا
املشروع يف موعده مع مراعاة قواعد السالمة
وااللتزام مبعايري اجلودة العالية .كما ُيذكر أن شيودا
كوربوريشن وسي تي سي آي كوربوريشن متتلكا
خربة العمل املشرتك ألكرث من  30عامًا ،ويف سائر
أرجاء العامل .إن شركة شيودا هي أحد املساهمني
يف سي تي سي آي .ومن هنا ،فلدينا ملء الثقة
بقدرتنا على إمتام هذا املشروع بسالسة وسهولة”.

كفاءة التشغيل

االنتهاء من العمل
ببئر  WWDيف املوعد احملدد

يف ليلة األحد من  10مارس ،بدأت إجراءات ضخ
املياه يف موقع  RLIC-9بنجاح .ومن هنا يتوجب
توجيه الشكر والتقدير إىل جميع الفرق التي
عملت على هذا املشروع ،واإلثناء على جهودها
املضنية لنجاح هذا العمل
انتهى العمل يف موقع  RLIC-9بأمان ويف املوعد
احملدد .وستسمح التعديالت واألعمال التي مت
القيام بها بتعزيز األداء والسالمة يف بئر .WWD
ساهم مبدأ "الفريق الواحد" والتنسيق الدقيق
ما بني قسم الشؤون الهندسية واملشاريع

 E&Vوإدارة املكامن واإلنتاج  R&Pوإدارة تطوير
العمليات  ODDوكذلك فروع قطرغاز  3و 4لألصول
واملقاولني يف إمتام العمل بنجاح كبري.
فقد قامت إدارة تطوير العمليات  ODDبإكمال
العمل على حتديث وتطوير البئر بسالمة وأمان،
دون أي تأثريات جانبية على األعمال يف األربع
مشروعات اجلارية حاليًا  ،كمشروع هيليوم ،2
مشروع احلفاظ على سقف اإلنتاج ،مشروع
اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن ومشروع
وحدة املعاجلة املائية لوقود الديزل.
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تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي
املسال إىل سنغافورة
قطرغاز تس ّلم أوىل شحناتها من الغاز
الطبيعي املسال إىل سنغافورة ،وذلك
لتلبية احتياجاتها املتزايدة من الطاقة.
سلّمت قطرغاز الشحنة األوىل من الغاز
الطبيعي املسال خالل شهر مارس املاضي
إىل مؤسسة سنغافورة للغاز الطبيعي املسال
احملدودة  .SLNGوقد قامت الناقلة من فئة
كيوماكس "أم صالل” بنقل الشحنة إىل حمطة
استالم الغاز املوجودة على جزيرة جورونغ.
وقال السيد خالد بن خليفة آل ثاين ،املدير
العام لقطرغاز" ،يستمر الغاز الطبيعي املسال
القطري بلعب دور هام يف مساعدة الدول الراغبة
بتنويع مصادر الطاقة .ونحن يف غاية السعادة
لهذا التطور الذي من شأنه تلبية االحتياجات
املتزايدة للطاقة يف دولة سنغافورة ،فض ًال عن
بناء عالقة عمل متينة مع عميل جديد”.
بدأت الناقلة "أم صالل” رحلتها من مرفأ رأس
لفان يف  17مارس املاضي ،مع حمولة تقارب
 200ألف مرت مكعب من الغاز الطبيعي املسال.
وقد رست الناقلة بأمان وبدأت بتسليم حمولتها

10

يف حمطة الغاز الطبيعي املسال بجزيرة
جورونغ يوم  27مارس  ،لتفتتح بذلك عهدًا
جديدًا ما بني شركة قطرغاز ودولة سنغافورة.
وستشد عملية التسليم املذكورة من آواصر
ّ
العالقة على املدى الطويل ما بني دولتي قطر
وسنغافورة ،باإلضافة إىل الشركتني املعنيتني.

وتفخر شركة قطرغاز بخربتها الواسعة يف جمال
توريد الغاز الطبيعي املسال إىل احملطات اجلديدة
للغاز حول العامل .وحلينه ،قامت الشركة بتسليم
تسع شحنات إىل تسع حمطات جديدة للغاز
الطبيعي املسال .وتعد الشحنة التي مت إرسالها
إىل سنغافورة العاشرة على هذا الصعيد.

"إن بدء العمل بأول حمطة للغاز
الطبيعي املسال لشركة ،SLNG
يف قلب جنوب شرق آسيا ،يعد حمطة
هامة لتلبية احتياجات الطاقة املتزايدة
يف سنغافورة”.

كفاءة التشغيل

زيارة اجلمارك تعزز آواصر
التعاون املشرتك
يقوم قسم املشرتيات بقطرغاز بتعزيز
آواصر التعاون مع إدارة اجلمارك بهدف
تسهيل العمل اللوجستي واستالم
الشحنات الهامة.
متر جميع لوازم شركة قطرغاز املستوردة عرب
املعابر الربية والبحرية واجلوية للدولة وتخضع
إلجراءات وأنظمة اجلمارك كما هو وارد يف القوانني.
ومن هنا يعمل قسم املشرتيات يف قطرغاز
بشكل وثيق مع إدارة اجلمارك يف دولة قطر من
أجل تسهيل مرور الشحنات املستوردة .ويف
كثري من األحيان ،يلعب عامل الوقت دورًا هامًا
يف استالم شحنة ما ،لذا فإن التعاون الوثيق مع
ماسة.
إدارة اجلمارك القطرية مي ّثل ضرورة
ّ
ويف إطار التعاون املشرتك ،وحتقيقًا ألهداف
شركة قطرغاز ،قامت جمموعة مفوضني
من الشركة يرأسها مدير التوريد السيد
عبداهلل السبيعي ،وتضم رئيس العقود السيد
عبدالرحمن السادة ،ومشرف املشرتيات
السيد عبداهلل آل سعد وأخصائي املشرتيات
السيد أجيث سواميناثان مبقابلة السيد أحمد
املهندي ،مدير عام اجلمارك.
وخالل االجتماع ،أثنى السيد عبداهلل السبيعي
على جهود إدارة اجلمارك يف تسهيل وتخليص
معامالت استرياد املواد والشحنات الالزمة
لقطرغاز .كما شكر السيد عبداهلل السبيعي
إدارة اجلمارك لتعاونها املستمر والفعال مع
شركة قطرغاز ،مبديًا التزامه بتطوير هذا التعاون
يف املستقبل.

"إن التعاون الوثيق مع إدارة اجلمارك
ماسة”.
القطرية مي ّثل ضرورة
ّ
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حتديث مشروع
هيليوم 2
ستتبوأ قطرغاز قريبًا مرتبة املنتج األول
للهيليوم عامليًا مع بدء االنتقال إلدارة
وتشغيل مشروع هيليوم .2
يعترب الهيليوم غازًا نادر الوجود بالرغم من
استخداماته العديدة يف جمال التكنولوجيا
املتقدمة ،ومن هنا ازداد الطلب عليه حول
العامل .ومع البدء بتسليم معامل استخالص
الهيليوم خلطوط اإلنتاج رقم  4و 5و 6و،7
ستحظى شركة قطرغاز بفرصة العمل يف
مشروع هيليوم  ،2وهو األكرب من نوعه يف العامل.
ويعود الفضل يف ازدياد الطلب على الهيليوم
إىل توسع الصناعات اإللكرتونية يف العديد من
املناطق حول العامل .ويزداد الطلب حاليًا على
هذا الغاز بنسبة  3باملئة سنويًا ،ومن املتوقع
أن ترتفع هذه النسبة يف املستقبل القريب.
ويتم ّيز الهيليوم النقي مبجاالت استخدامه
الواسعة نتيجة عدم تفاعله وميزاته الفريدة
أثناء انخفاض احلرارة أو عند الغليان .و ُيستخدم
الهيليوم يف صناعات املغناطيس فائق
التوصيل ،املوصالت األحادية االجتاه واأللياف
البصرية .ومبا أنه أخف وزنًا من الهواءُ ،يستخدم
الهيليوم كذلك لرفع البالونات ويف عمليات
إطالق املناطيد.
ويستخرج الهيليوم كمنتج جانبي أثناء عمليات
إنتاج الغاز الطبيعي .ومع التوسع يف قطرغاز
 2وقطرغاز  3و 4وخطوط إنتاج الغاز الطبيعي
املسال  4و 5و 6و ،7تربز فرصة استخراج
كميات كبرية من الهيليوم.
وخالل شهر يوليو من عام  ،2010أرست
قطرغاز عقد  EPCMعلى شركة شيودا
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املانع الهندسية احملدودة ،لتصميم وشراء
املستلزمات وبناء منشآت وحدة استخراج
الهيليوم  HeXUوذلك إلنتاج الهيليوم اخلام الذي
سيتم نقله وتكريره يف معمل وحدة معاجلة
راس غاز السرتجاع الهيليوم  .HeRUويتضمن
جمال العمل بهذا العقد بالنسبة ملشروع
قطرغاز هيليوم  2العناصر التالية:
•

أربع منشآت إلنتاج غاز الهيليوم اخلام
لكل خط من خطوط إنتاج الغاز الطبيعي
املسال العمالقة األربعة

•

أنبوب بطول  6كيلومرتات لنقل غاز الهيليوم
اخلام إىل معمل وحدة راس غاز إلنتاج الهيليوم

ويف ذروة العمل على هذا املشروع ،مت
استخدام قوة عمل تناهز  800شخص لبناء
املنشآت املطلوبة يف التاريخ احملدد ،حيث مت
إجناز  3ماليني ساعة عمل دون حوادث مهدرة
للوقت .وكان هذا اإلجناز ممكنًا نتيجة التفاين
يف العمل والتعاون ما بني إدارات الهندسة
واملشاريع ،تطوير العمليات والعمليات الربية.
وبتاريخ  7مايو من عام  ،2013سلّمت شركة
شيوادا املانع الهندسية احملدودة بنجاح
منشآت استخراج الهيليوم للمعمل رقم 5
دون أي حوادث مهدرة للوقت ،لتقوم قطرغاز 2
بإدارة وتشغيل ومراقبة املنشآت اجلديدة .كما
مت تسليم منشآت استخراج الهيليوم خلطوط
االنتاج  4و 6و 7بنجاح بتواريخ  8أبريل و 22أبريل
على التوايل ،وذلك لقطرغاز  2وقطرغاز  3و.4
وامتدحت السيدة زينب إسحاق ،مدير مشروع
هيليوم  2بقطرغاز ،سجل السالمة جلميع
العاملني بهذا املشروع ،قائلة "إن مبدأ عدم

علي كان يف
وقوع احلوادث واإلصابات يعتمد
ّ
رأس جميع العاملني أثناء املشروع .إن جمرد
عدم وقوع أي حوادث مهدرة للوقت طوال
املشروع يعكس بوضوح النجاح والتزام جميع
األطراف املشاركة مببدأ السالمة”.
وكرر مدير املشروعات ،السيد عالء صادق
احلسن ،الكالم عن هذا اإلجناز يف جمال السالمة
قائ ًال "لقد كان مشروع هيليوم  2أول مشروع
ميتثل لنظام إدارة املشاريع املوحد  iPMSوقد
متكّ نا من تسليم املشروع بسالمة ويف الوقت
احملدد وبكلفة أقل”.
وقامت شركة قطرغاز ببدء العمل يف املنشآت
اجلديدة بنجاح .وكان التحضري املسبق والدقيق
عام ًال أساسيًا يف بدء العمليات بنجاح يف املنشأة.
وقال السيد صالح عسيل ،مدير تطوير
العمليات" ،لقد قمنا بواحدة من أجنح عمليات
البدء بالعمل يف تاريخ قطرغاز .إن روح العمل
اجلماعي التي م ّيزت مشروع احملافظه على
اإلنتاج ،إدارات الهندسة واملشاريع ،تطوير
العمليات والعمليات الربية ستكون معيارًا
للمشاريع املقبلة”.
ومع انتقال إدارة وتشغيل املنشآت اجلديدة،
ستصبح قطرغاز أكرب منتج عاملي للهيليوم.
وأثنى الشيخ خالد بن عبداهلل آل ثاين ،مدير
الشؤون الهندسية واملشاريع ،على هذا
اإلجناز قائ ًال "إن العمل مببدأ الفريق الواحد
والتعاون اجلماعي املميز وتناغم جهود فرق
مشروع هيليوم  2للمحافظة على اإلنتاج،
إدارات الهندسة واملشاريع ،تطوير العمليات
والعمليات الربية أمر يستحق اإلشادة به”.

كفاءة التشغيل

"إن جمرد عدم وقوع أي حوادث
مهدرة للوقت طوال املشروع
يعكس بوضوح النجاح والتزام جميع
األطراف املشاركة مببدأ السالمة”.

معلومات حول الطلب والتوريد
توزيع موارد الهيليوم املعروفة

غريها
٪٢
قطر
٪٢٦

الصني
٪٣
كندا
٪٥
روسيا
٪١٨

الواليات
املتحدة
٪٢٥

اجلزائر
٪٢١
الطلب على الهيليوم (بالنسبة لألقاليم)
املصدر :جاي آر كامبل وشركائها 2012

أفريقيا والشرق األوسط والهند
٪٥
القارة
األمريكية
٪٤٥

أوروبا
٪٢٢

آسيا
٪٢٨
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منتدى املدير العام السنوي
الثاين عشر  -االلتزام بالنجاح
"االلتزام بالنجاح" كان موضوع منتدى املدير العام لقطرغاز يف هذا العام ،والذي مت عقده بحضور اخلريجني واملتدربني
القطريني يف الشركة يومي  19و 22مايو .ويعترب هذا احلدث عنصرًا أساسيًا يف برنامج قطرغاز للجودة يف التقطري.
تعترب املعادلة اخلاصة بالنجاح لغزًا مبنتهى
الصعوبة ،فهي تتطلب الكثري من اجلهد
والتخطيط والعزم وانتهاز الفرص املناسبة.
وتدرك قطرغاز جيدًا أن فك اخلريجني واملتدربني
القطريني لرموز هذه املعادلة هو أمر ضروري،
ليس جملرد جناحهم يف احلياة ،بل من أجل
جناح الشركة كذلك .فالعديد من القطريني
الشبان العاملني يف قطرغاز اليوم سيكونون
قادة املستقبل.

االلتزام بالنجاح

وقال السيد غامن الكواري ،مدير الشؤون اإلدارية
بقطرغاز" ،يسعى هذا املنتدى إىل تقييم جناح
برنامج التقطري وحتديد نقاط الضعف من خالل
حماورة الشبان القطريني وتشجيعهم على تقدمي
مقرتحاتهم ومراجعاتهم .نحن على ثقة بأن هؤالء
الشبان ملتزمون بالنجاح يف حياتهم املهنية،
لذا فإن منتدى املدير العام سيتحول إىل منصة
تسمح للمواطنني الشباب بأخذ زمام املبادرة،
وتنمية ثقتهم بنفسهم وإطالق قدراتهم".

ركّ ز منتدى املدير العام لقطرغاز يف هذا العام
على "االلتزام بالنجاح" وذلك ليعكس االلتزام الذي
قطعته إدارة الشركة يف بناء عالقة راسخة ما
بني املهنيني الشبان يف قطرغاز ومدربيهم،
باإلضافة إىل شمول اخلريجني بهذا االلتزام ،حيث
مت سؤالهم كيف ميكن أن يصبحوا سباقني يف
السعي لتطويرهم الذاتي حتى يكون لديهم
حس أكرب باإلجناز وحتقيق الهدف. .

وقال السيد علي السليطي ،رئيس التقطري
والتنمية الوطنية بالنيابة يف قسم التعليم
والتطوير" ،لقد أثبت مواطنونا الشباب التزامهم
الراسخ وتصميمهم يف تنمية مسارهم
املهني من خالل املشاركة الفعالة والبناءة
يف منتدى املدير العام .نحن نؤمن بأن الشباب
هم قادة املستقبل يف هذه املؤسسة ،ونحن
ملتزمون بتقدمي الدعم الضروري والتوجيه من
أجل حتقيق ذلك".

وعلّق املدير العام على هذا احلدث قائ ًال "كما
هو وارد يف ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر
الوطنية لعام  ،2030وعم ًال بتوجيهات سعادة
الدكتور حممد بن صالح السادة ،وزير الطاقة
والصناعة ورئيس جملس إدارة قطرغازُ ،يعد
تطوير القوى العاملة الوطنية أولوية قصوى يف
قطرغاز .ومع اقرتابنا من حتقيق رؤيتنا كالشركة
الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال
يف العامل ،فإن تواجد املوظفني والعاملني
الوطنيني املؤهلني سيلعب دورًا بارزًا يف رسم
مسار جناحنا".

وقد تضمن املنتدى خطابات هامة من قِ بل
كل من عبداهلل السبيعي ،مدير التوريد ،وعلي
اخلراز ،فارس نظام قطرغاز لإلدارة  ،وكِ الهما
من املهنيني القطريني الناجحني الذين قاموا
مبشاركة قصص جناحهم مع اخلريجني
واملتدربني احلاضرين .وقام كل منهما بسرد
حكاية جناحه وحتقق طموحاته املهنية يف
شركة قطرغاز ،باإلضافة إىل تشجيع الشبان
احلاضرين .وكما يقول املثل ،فإن النجاح يولّد
النجاح ،وال شك بأن وجود أشخاص ناجحني يف
الشركة يضع املثال الصالح لزمالئهم اجلدد.
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التقطري ،هدفنا املشرتك
يقدم مراجعة
إن منتدى املدير العام السنوي ّ
أساسية حول برنامج قطرغاز لتدريب وتنمية
املوظفني الوطنيني .ويف سنته الثانية عشر،
تطور املنرب من جمرد منصة إلثارة املسائل
ّ
التي تؤرق العاملني القطريني يف الشركة إىل آخر
يتم خالله تبادل األفكار واملقرتحات ،باإلضافة
إىل تطبيق احللول املناسبة بهدف تعزيز برامج
التقطري اخملتلفة بقطرغاز.

االحتفال باإلجنازات
ويهتم املنتدى السنوي كذلك بتقدير واالحتفاء
باإلجنازات التي حتققت خالل السنة املاضية،
حيث يتم تكرمي املوظفني القطريني الذي أبدعوا
يف عملهم ومتت ترقيتهم إىل مناصب هامة يف
الشركة بعد إكمال برامج التطوير اخلاصة بهم.
وقام الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،املدير العام
لقطرغاز ،بتقدمي اجلوائز إىل اخلريجني واملتدربني
الذين أبلوا بالء حسنًا خالل عام  .2012كما أنه قام
بتكرمي املدربني الذين متيزوا يف تدريب وتأهيل
املوظفني القطريني.

الكوادر البشرية

•

برامج التعريف بالتدريب والعمل خالل الصيف

•

برنامج التدريب ألساتذة اجلامعات بقطرغاز

•

خطط تطوير الكفاءات الشخصية

•

برنامج تطوير الكفاءات التقنية

•

دراسة مسحية لرضا املوظفني القطريني

•

•

برنامج اجلوائز ألفضل اخلريجني وأفضل
املتدربني وأفضل املدربني

املعارض املهنية يف جامعة قطر
واجلامعات األخرى التابعة ملؤسسة قطر

•

برامج التوعية للمدارس

•

أول برنامج  CPPللسيدات يف قطر

•

•

(حتول الحقًا إىل
منتدى السيدات القطريات
ّ
ندوات نساء يف العمل)

•

اجتماعات التعريف الوطنية

العديد من املبادرات األخرى التي كانت
إبداعية ومميزة يف زمنها ويتم األن
تطبيقها يف سائر املعاهد واملؤسسات
الوطنية

•

جائزة املنح الدراسية اخلارجية

•

برنامج تعليم اإلجنليزية عرب اإلنرتنت

•

برنامج االبتعاث لتطوير املعرفة باللغة
اإلجنليزية (اململكة املتحدة ،الواليات
املتحدة ،كندا ،أسرتاليا)

•

برنامج CNAQ

تغيري إيجابي
لعله من غري املفاجىء أن يتميز املنتدى
خالل السنوات اإلثني عشر املاضية بتقدمي
العديد من االبتكارات الهامة مثل:

وال يزال االلتزام ساريًا..
إن قطرغاز ملتزمة بتطوير وترقية وتقدير
كل واحد من موظفيها ،وخاصة القطريني
منهم ،ألنهم عماد مستقبلها .وتوفر الشركة
فرصًا مميزة للمواطنني الشباب لالستفادة
من خربات ومعلومات فريق عملها املتنوع
واحلريف وقدرات املساهمني العامليني.

"يتطلب النجاح
التخطيط والتصميم
والثقة بالنفس،
باإلضافة إىل الكفاءة.
ويسر قطرغاز أن
ّ
تتمنى لكل عامل
فيها النجاح يف
املهنة التي اختارها،
وهي مستعدة دائمًا
لتقدمي أقصى درجات
الدعم .ولكننا كذلك
بحاجة اللتزامكم
لتحقيق جناحكم وجناح
قطرغاز يف آن معًا”.
خالد بن خليفة آل ثاين
املدير العام لقطرغاز
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لقد كان موضوع املنتدى لهذا العام هو "االلتزام
بالنجاح ".أخربنا عن مدى التزامك بالنجاح
وكيفية جتسيده من خالل عملك اليومي؟

يشجع املنتدى املواطنني على االلتزام
بالنجاح وجعله حقيقة واقعة .كيف
تنوي حتقيق ذلك يف عام 2013؟

االلتزام باملواعيد ،فأنا دائمًا أصل ملكان
العمل يف األوقات احملددة .كما أركّ ز
على املهام املنوطة بي وأعمل كل
ما استطيع إلنهائها على أمت وجه.

عرب بذل أقصى اجلهود للتعلّم وأن أكون سباقًا
واكرث فعالية يف العمل وأقوم باملبادرة.

ما هي برأيك أهمية "قيم التواصل
الست" للموظفني بقطرغاز عامة
والقطريني منهم خاصة؟
اعتقد كموظف بقطرغاز وكمواطن
قطري بأن قيم التواصل الست بغاية
األهمية لكونها إرشادات ودالئل
لكيفية التصرف يف مكان العمل.

كلمة مع

عبدالرحمن ناصر
املاس اخلاطر

متدرب يف قسم املعاجلة

كلمة مع

راند أغا

مسؤول املسؤولية
االجتماعية ،قسم
العالقات العامة
لقد كان موضوع املنتدى لهذا العام هو
"االلتزام بالنجاح ".أخربينا عن مدى التزامك
بالنجاح وكيفية جتسيده خالل عملك اليومي؟
كخريجة قطرية يف قطرغاز ،فإن االلتزام
بالنجاح ليس فقط جمرد موضوع منتدى املدير
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يف حال وجود نصيحة لديك لزميل بدأ
العمل للتو مع قطرغاز ،ماذا تقول له؟

هل تقوم قطرغاز بالوفاء بالتزاماتها جتاه
العاملني القطريني من وجهة نظرك؟
هل تود أن تقوم الشركة بأي مساع
إضافية يف هذا املنحى مستقب ًال؟
ال ريب بأن قطرغاز تعتني جيدًا باملتدربني
القطريني .وإن أي مبادرة تقوم بها قطرغاز
ملساعدة املتدربني للرتكيز على التعلّم
أفضل أن يتم
هي موضع ترحيب .لذا فإين ّ
توجيه هذا السؤال إىل املتدربني اآلخرين
الذين قد تكون لديهم مقرتحات معينة.

كن واثقًا بأن قطرغاز ستعتني بك كمتدرب
قطري .وكن استباقيًا يف تأدية مهامك .ويف
حال وجود صعوبات ،ال ترتدد بطلب املساعدة
من املوظفني املعنيني ،سواء يف قسم
التعليم والتطوير أو قسم العمليات.

العام ،بل هو هدف يجدر باخلريج أن يضعه
لنفسه .إن أحد أهدايف هو االلتزام املستمر
بالنجاح .كما إنني أؤمن بأن جناح كل خريج
قطري يف قطرغاز هو جناح للشركة ،ألن
قطرغاز قد لعبت دورًا هامًا يف حدوث ذلك.

الوقت احملدد .كما أنني أسمح لقطرغاز أن
تستفيد من قدراتي ومهاراتي عرب قيامي
لدي .وهذا سيؤدي إىل جناحي
بتقدمي أفضل ما ّ
وجناح قطرغاز يف آن معًا ،ألن جناحي لن
يكون ممكنًا دون دعم قطرغاز وإدارتها.

ما هي برأيك أهمية "قيم التواصل
الست" للموظفني بقطرغاز عامة
والقطريني منهم خاصة؟

هل تقوم قطرغاز بالوفاء بالتزاماتها جتاه
العاملني القطريني من وجهة نظرك؟
هل تودين أن تقوم الشركة بأي مساع
إضافية يف هذا املنحى مستقب ًال؟

أنا أؤمن بأنه من الضروري لكل عامل يف
يلم
قطرغاز ،سواء كان مواطنًا أو وافدًا ،أن ّ
بالقيم الست بالنظر لتأثريها الهام على
أدائه اليومي .وال ينحصر استخدام هذه القيم
يف مكان العمل فحسب ،بل يف احلياة
الشخصية كذلك ،ألن كل موظف بقطرغاز
هو سفري للشركة يف أي مكان وزمان.
يف حال وجود نصيحة لديك لزميل بدأ
العمل للتو مع قطرغاز ،ماذا تقولني له؟
لدي أن يواجه املوظف املصاعب
أهم نصيحة ّ
بأمانة ،عرب استيعاب الوضع واملوظفني
اآلخرين والدوافع اخللفية .إنني انصح جميع
الزمالء أن يثقوا بأنفسهم وأن يتمتعوا
بإرادة التعلّم والتفوق على التوقعات.
يشجع املنتدى املواطنني على االلتزام
ّ
بالنجاح وجعله حقيقة واقعة .كيف
تنوين حتقيق ذلك يف عام 2013؟
كما ذكرت سابقًا ،فإن االلتزام بالنجاح هو أحد
أهدايف .ولتحقيق هذا الهدف ،فأنا أسعى
دائمًا أن أعمل وفق أعلى املعايري وضمن

تلعب قطرغاز دورًا هامًا يف تطور املوظفني
القطريني من خالل طرح العديد من
الدورات التدريبية التي تساعدهم على
تنمية مهاراتهم التقنية والسلوكية.
كما إنني أؤمن بأن القطريني العاملني
يف قطرغاز حمظوظني حلصولهم على
مثل هذا الدعم واألهتمام األكادميي.
ويقوم قسم التقطري بجهود جبارة إلرضاء
العاملني القطريني بالشركة .وكما رأينا
مؤخرًا يف منتدى املدير العام ،فقد متت
إضافة وسيلة تواصل جديدة هي عبارة عن
فريق التنسيق  the focus groupوالذي
أعتقد بأنه يف غاية األهمية لكونه يسمح
للمواطنني مبناقشة وإيصال أفكارهم
ومشاكلهم بطريقة سهلة ومرنة.
وأخريًا ،أحب أن أشكر قطرغاز للدعم الذي
أعطتني إياه ،ولثقتها الغالية بقدراتي
ومهاراتي ،وكذلك ملنحي الفرصة
لتويل املزيد من املسؤوليات.

الكوادر البشرية

تسمح بتقدمي سياسات وإجراءات وتوقعات
واضحة وحمددة داخل املؤسسة.

الرضا الذاتي
إن القدرة على الفهم واإلفهام تشعر اإلنسان
بالرضا الذاتي .فهي متكنك من التعبري عن
مشاعرك وأفكارك وعواطفك بطريقة فاعلة،
مما يرضي الروح البشرية التي تتطلع دائمًا
إىل من يستمع إليها .كما أنك ستشعر
بالرضا لقدرتك على فهم اآلخرين ،مما من
شأنه بناء عالقات إنسانية متينة .ويسمح
التواصل الفاعل لك مبحاورة اآلخرين والعيش
بناء على قناعاتك ،مما يعني اتخاذ قرارات
حكيمة أو التفوه بكالم دقيق وصريح.

تعزيز اإلنتاجية
كلمة مع

سارة الهيدوس

مسؤول التوريد

لقد كان موضوع املنتدى لهذا العام هو "االلتزام
بالنجاح ".أخربينا عن مدى التزامك بالنجاح
وكيفية جتسيده من خالل عملك اليومي؟
نحب جميعًا أن نعترب أنفسنا على درجة
عالية من الكفاءة واألمانة .ولذلك فإننا نحاول
دائمًا الوفاء مبا نلتزم به .وعندما نلتزم جتاه
أنفسنا بأن نكون ناجحني ،فإن ذلك مبثابة
وعد جدي .وهذه طريقة فاعلة لتحفيز الذات.
إنها أقوى بكثري من جمرد األمل بالنجاح.
يف حال قيامك بااللتزام بالنجاح ،فإنك ستشعر
ببعض السعادة النفسية الداخلية .فبمجرد
القيام بالتزام كهذا ،يبدأ عقلك الباطني
مبساعدتك على حتقيق النجاح .وستبدأ األفكار
املبدعة بالتوافد إليك من حيث ال تدري.
ما هي برأيك أهمية "قيم التواصل
الست" للموظفني بقطرغاز عامة
والقطريني منهم خاصة؟

الوضوح
تؤمن الوضوح
إن مهارات التواصل الفاعلة ّ
واإلرشاد .فالوضوح يجنّب املرء سوء الفهم
الذي يؤدي إىل النزاعات واإلحباط .وعندما
تتمتع مبهارات تواصل جيدة ،فإن رسائلك
تكون بسيطة ،مباشرة وسهلة الفهم.

النجاح

عند قيامك بوضع هدف معني ،يصبح إيجاد
اخلطوات واألدوات املالئمة أسهل ،وميكن ملن
تتواصل معهم أن يؤدوا عملهم بصورة أفضل.
ويف حال وقوع خلل ما ،فإن مهارات التواصل
الناجحة ترمم األضرار وتبقي سري العمل يف
االجتاه الصحيح .إذ سيفهم اآلخرون أهدافك،
واملدة الزمنية الضرورية لتحقيقها ،وما الذي
يتطلبه الوصول إىل األهداف املنشودة.

"إن منتدى املدير
العام سيتحول إىل
منصة تسمح
للمواطنني
الشباب بأخذ زمام
املبادرة ،وتنمية
ثقتهم بنفسهم
وإطالق قدراتهم”.

يف حال وجود نصيحة لديك لزميل بدأ
العمل للتو مع قطرغاز ،ماذا تقولني له؟
إذا كنت تطمح مبا فيه الكفاية لهدف ما،
فإنك ستتمكن من حتقيقه .فوقت الراحة
عندما ال يكون عندك وقت له أساسًا.
يشجع املنتدى املواطنني على االلتزام
بالنجاح وجعله حقيقة واقعة .كيف
تنوين حتقيق ذلك يف عام 2013؟
عرب وضع األهداف ،والبناء على
النجاحات التي حتققت.
هل تقوم قطرغاز بالوفاء بالتزاماتها جتاه
العاملني القطريني من وجهة نظرك؟
هل تودين أن تقوم الشركة بأي مساع
إضافية يف هذا املنحى مستقب ًال؟
ال توجد لدي أي شكوك مبدى التزام الشركة جتاه
املواطنني العاملني بها ،فهي تعمل بجهد
من أجل تسهيل جناحهم .والنقطة الوحيدة
التي ميكنني التعليق عليها هو برنامج التدريب
بجد ألن
الصيفي  .فعلى قطرغاز أن تعمل ّ
معظم القادمني متحمسون ويأتون معهم
بالعديد من األفكار التي يتوجب علينا االستفادة
منها من أجل قطرغاز ومن أجلهم شخصيًا.

يتواصل األشخاص الناجحون بفاعلية.
ويتضمن ذلك التواصل الشخصي
والتنظيمي .ويقوم التواصل الشخصي
بتسهيل تواصلك مع األشخاص اآلخرين
حتى يتمكنوا من فهم رسالتك.
وتتضمن املهارات الالزمة ُحسن االستماع،
النظر مباشرة يف عني اآلخر ،وتنسيق
العمل ما بني التواصل اللفظي وغري
اللفظي .أما القدرات التنظيمية فهي
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مساهمون حتت اجملهر:

مقابلة مع السيد

ماسايوكي
تاكيشيما

املدير العام
لشركة ميتسوي
مكتب الدوحة
هل ميكنك تزويدنا ببعض
املعلومات عن نفسك ودورك
يف شركة ميتسوي؟
لقد انضممت إىل شركة ميتسوي عام ،1987
حيث عملت على العديد من مشاريع الغاز
الطبيعي املسال يف قطر ،أبو ظبي ،عمان
وأسرتاليا وملدة تزيد عن  20عامًا .لقد عشت
يف طوكيو ،ناغويا ،بريث والدوحة ،وقد استلمت
منصبي احلايل كمدير عام ملكتب ميتسوي يف
الدوحة يف شهر أبريل من عام .2012
ويعود تاريخ عملي مع قطرغاز إىل عام ،1993
حيث مت تعييني كمسؤول عن اتفاقية بيع
وشراء ما بني شركتي قطرغاز وتشوبو إلكرتيك
لتوريد  6ماليني طن سنويًا .وما زلت أذكر من
حقبة التسعينات االحتفال الرائع بافتتاح معمل
الغاز الطبيعي املسال برأس لفان ،حفل توقيع
اتفاقية البيع والشراء يف فندق الشرياتون
بالدوحة عام  ،1995ووصول أول شحنة من الغاز
الطبيعي املسال على منت الناقلة القطرية
"الزبارة” إىل تشوبو إلكرتيك عن طريق حمطة
كاواجوي يف اليابان بتاريخ  10يناير  ،1997حيث كنت
مديرًا لربنامج  QALSAيف ذلك الوقت.
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كيف تقضي أيامك عادة؟
يبدأ يوم عملي يف الساعة السابعة والنصف
باملكتب ،حيث أقوم مبتابعة النشاطات
اخملتلفة لشركة ميتسوي .وتتواجد شركة
ميتسوي يف قطر منذ عام  ،1979أي أكرث من
 30عامًا ،حيث انكبت على العمل يف مشاريع
خمتلفة ،خاصة املشاريع اخلمسة الرئيسية
يف قطرغاز  ،1قطرغاز  ،3مصفاة لفان ومشروع
رأس لفان لتحلية املياه ،باإلضافة إىل أعمال
البحث يف القطاع  4من احلقل الشمايل حيث مت
اكتشاف الغاز الطبيعي مؤخرًا.
كما أقوم بصورة دورية بزيارة شركة
قطرغاز وعمالئنا وشركائنا يف الدوحة،
بالرغم من أن ازدحام السري مؤخرًا يف
منطقة اخلليج الغربي بات مزعجًا!
وخالل عطلة نهاية األسبوع ،استمتع مع عائلتي
بالتسوق وارتياد احلفالت الفنية مثل أوركسرتا
قطر يف القرية الثقافية بكتارا ،باإلضافة إىل
ممارسة النشاطات الرياضية اخملتلفة يف
املالعب املغلقة واملكشوفة.

“لقد عملت
شركة ميتسوي
على مشروع
قطرغاز  1منذ
عام ،١٩٨٩
ونحن فخورون
باملساهمة التي
قدمناها لدولة
قطر يف العديد
من امليادين”.

الكوادر البشرية

أين ترى جماالت النمو األهم
يف شركة ميتسوي خالل
السنوات القليلة املقبلة؟

ونود كشركة يابانية
اليابان يف مارس .2011
ّ
مساهمة يف قطرغاز أن نشكر قطرغاز على
مبادرتها الفورية بتوريد كميات إضافية من
الغاز الطبيعي وذلك إثر تعليمات سمو األمري
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين .كما أننا نعمل
على ترسيخ هذه العالقة من خالل مساهمتنا
يف برنامج التنمية االجتماعية واالستثمار يف
فرص جديدة ،مما من شأنه إثراء دولة قطر.

لقد عملت شركة ميتسوي يف مشروع قطرغاز 1
منذ عام  ،1989ونحن فخورون باملساهمة التي
قدمناها لدولة قطر يف العديد من امليادين.
ويسرنا اكتشاف الغاز الطبيعي مؤخرًا يف القطاع
ّ
 4باحلقل الشمايل ،حيث أود أن أشكر شركة قطر
للبرتول والشركات العاملة هنالك على دعمها
الرائع .نحن ننظر قدمًا إىل متتني العالقات مع
وزارة الطاقة والصناعة القطرية وشركة قطر
للبرتول للعمل مستقب ًال يف تطوير هذه اآلبار
اجلديدة .كما أننا قمنا بتوقيع اتفاقية مبدئية
لدعم برامج التنمية االجتماعية مع وزارة البيئة
يف نوفمرب  2012وذلك يف سبيل ترسيخ عالقات
طويلة اآلمد ما بني اليابان ودولة قطر.

أين يكمن التحدي األكرب
الذي يواجه صناعة
الطاقة يف قطر؟
إن التحدي األكرب الذي ستواجهه صناعة الطاقة
يف العقد املقبل هو يف كيفية توسيع وتنويع
القيمة املنتجة يف صناعة البرتول والغاز
واملوارد املائية والطاقة يف قطر واحلفاظ يف
ويسر شركة
الوقت ذاته على بيئة نظيفة وأمنة.
ّ
ميتسوي أن تكون شريكًا فاع ًال لتحقيق ذلك.

كيف ترى عالقة شركة
ميتسوي مع قطرغاز؟
ننعم يف شركة ميتسوي بعالقات ممتازة
مع شركة قطرغاز يف ظل القيادة الرشيدة
للدكتور حممد بن صالح السادة والشيخ خالد
آل ثاين وذلك منذ بدء مساهمتنا يف مشروع
قطرغاز  .1وازدادت هذه العالقة رسوخًا وقوة مع
مساهمتنا يف مشروع قطرغاز  3عام ،2005
مصفاة لفان وأعمال التوسع املستمرة فيها،
وكذلك مشروع رأس لفان لتحلية املياه .وقد
منت هذه العالقة أكرث من أي وقت مضى عندما
قامت شركة قطرغاز مبضاعفة إمداداتها من
الغاز الطبيعي املسال إىل أكرث من  14مليون
طن سنويًا بعد الزلزال الهائل الذي ضرب شرق
اليابان والتسونامي الذي ضرب شمال شرق

ما هو اإلسهام الرئيسي الذي
تقوم به شركتكم يف قطاع
الطاقة القطري؟
باإلضافة إىل مساهمتها الفاعلة يف املشاريع
املشرتكة املذكورة سابقًا ،فقد كانت شركة
ميتسوي مشرتيًا هامًا للمشتقات النفطية
والكيميائية املنتجة يف منطقة رأس لفان.

مقر شركة ميتسوي يف طوكيو

“نحن ننظر
قدمًا إىل التعاون
مع شركائنا
القطريني يف
جمال االستثمار
احمللي والعاملي
يف العديد من
امليادين”.

ونحن فخورون مبشاركتنا مؤخرًا يف مؤمترين
صحفيني كبريين عقدتهما شركة قطر
للبرتول هذا العام ،خاصة املتعلق باإلعالن
عن اكتشاف الغاز يف القطاع  4من احلقل
الشمايل يف  10مارس ،وكذلك املؤمتر
الصحفي املتعلق مبشروع مصفاة لفان
 2ومالءمته للبيئة يف  21أبريل ،مما من
شأنه تقدمي قيمة مضافة واملساهمة
يف إجناح قطاع الطاقة يف دولة قطر.

ماذا يحمل املستقبل
لشركة ميتسوي يف قطر؟
تعتزم شركة ميتسوي العمل على توسيع
نشاطاتها يف دولة قطر ،بالتعاون مع شركتي
قطر للبرتول وقطرغاز ،وذلك داخل دولة قطر
وخارجها ،من خالل استخدام خرباتها وشراكاتها
الدولية وحضورها العاملي.
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تشدد على التزامها
قطرغاز
ّ
باجلودة يف عملية التقطري خالل
معرض قطر املهني ٢٠١٣
شاركت قطرغاز كراع ماسي يف معرض
قطر املهني السنوي السادس ،والذي ُعقد
برعاية سمو األمري الشيخ متيم بن حمد آل
ثاين ،ويل عهد دولة قطر األمني ،ما بني  1و6
أبريل يف مركز قطر الوطني للمؤمترات.
وحتت شعار "اكتب الفصل القادم من قصة
جناح قطر” ،قام بتنظيم املعرض كل من
مؤسسة قطر ،قطر للبرتول ،الديوان األمريي،
جامعة قطر ووزارة العمل .وقد شاركت
شركة قطرغاز يف املعرض عرب رسالة
موجهة إىل آالف الطالب القطريني الطموحني
حملت عنوان "غ ّير مستقبلك ،غ ّير العامل”.
توفر قطرغاز على سبيل املثال فرصًا للتطوير
من خالل برنامج  TAFEللمشغّ لني والتقنيني،
إىل جانب الربامج اإلعدادية اإلدارية للمرشحني
غري التقنيني من املواطنني .برامج التدريب
واملنح الدراسية على التزام قطرغاز الراسخ
واملستمر بدعم اجلودة يف عملية التقطري.
ومن خالل استقطاب وتطوير واالحتفاظ
بجد للوصول
باملواهب احمللية ،تعمل الشركة ّ
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إىل هدفها القاضي بتحقيق نسبة تقطري
من  ،%50وذلك عم ًال برؤية قطر الوطنية.
"إننا نسعى يف قطرغاز لنكون الشركة الرائدة
يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال
يف العامل .حيث إننا نريد ان نكون معروفني
بكفاءة موظفينا ،ابتكاراتنا ،التم ّيز يف عملياتنا
ومسؤوليتنا االجتماعية .ومن هنا فنحن نعمل
على استقطاب الكفاءات القادرة على االبتكار
واإللهام لتكون جزءًا من قصة جناحنا .وبصفتها
تقدم قطرغاز
الريادية يف جمال الغاز الطبيعيّ ،
فرصًا مهنية مغرية تسمح للخريجني القطريني
أن يكونوا مبدعني ،باإلضافة إىل جتهيزهم
باملهارات الالزمة للتغلب على التحديات”.
كما تألف فريق قطرغاز من جمموعة متنوعة
من املوظفني القطريني من خمتلف اجملاالت
املهنية ،حيث قام اجلميع باستقبال
شباب قطر الطموح يف جناح قطرغاز
اخلاص باملعرض ،وتعريفهم بفرص العمل
املغرية بالشركة .ومت تقدمي املعلومات
املناسبة حول الوظائف املتاحة وقبول

الس ّير الذاتية للمرشحني املهتمني.
وقامت الشركة أيضًا بتنظيم حملة إعالمية يف
الصحف احمللية طوال فرتة املعرض .وكانت
هذه اإلعالنات عبارة عن أقوال ملهمة ومع ّبرة
ملوظفني قطريني يعملون بالشركة ،حيث ألقى
هؤالء الضوء على األدوار املتنوعة التي يقومون
بها ،وأبدوا مدى فخرهم بالعمل لدى أكرب شركة
منتجة للغاز الطبيعي املسال يف العامل.
وسبق لقطرغاز أن قامت بتصميم برنامج
تطويري متكامل بغية مساعدة اخلريجني
القطريني يف العثور على عمل .ومن أهم
مزايا هذا الربنامج هو أنه يشتمل على خطة
تطوير فردية معدة مسبقًا .وهو أشبه بنظام
آيل ميكن للخريجني ومدربيهم أن يستخدموه
وأن يقوموا مبتابعة تقدم اخلريج .كما تقوم
قطرغاز بإدارة برناجمي اإلعداد التقني واإلعداد
اإلداري بهدف استقطاب خريجي املدارس
الثانوية ،وذلك عرب تقدمي جمموعة متنوعة من
برامج التطوير والتدريب للمواطنني القطريني.

الكوادر البشرية

وتقدم قطرغاز أيضًا العديد من املنح الدراسية
ّ
يف كوكبة من أهم اجلامعات واملعاهد العاملية،
داخل دولة قطر وخارجها ،خلريجي املدارس
الثانوية والطالب املنخرطني يف اجلامعات
من القطريني .ويتم تقدمي املنح الدراسية يف
جماالت عديدة تعترب ذات أهمية خاصة لقطرغاز.
ويف سياق برناجمها لتطوير املوظفني
تقدم الشركة منحًا للحصول
القطرينيّ ،
على درجة البكالوريوس يف أفضل اجلامعات
واملعاهد داخل دولة قطر وخارجها.
باإلضافة إىل ذلك ،يوفر برنامج التدريب
الصيفي فرصًا ال تفوت للطالب القطريني
من املدارس الثانوية واجلامعات للحصول
على خربات ق ّيمة يف بيئة العمل الفعلية.
كما أن هذا الربنامج يسمح للمتدربني
بتقدمي طلباتهم للعمل مع قطرغاز.
وأصبحت قطرغاز يف عام  2012أول شركة قطرية
حتصل على شهادة اعتماد دولية من املعهد
الربيطاين للهندسة والتكنولوجيا ومعهد
املهندسني الكيميائيني ،وذلك بعد تنفيذها
ملشروع تطوير مهارات املهندسني واخلريجني
القطريني .ويعد حصول شركة قطرغاز على هذا
االعتماد دلي ًال على أن برنامج التطوير والتدريب
بالشركة يستويف أعلى معايري الصناعة ،كما
أنه يربهن على التزام الشركة الثابت بتحقيق
التم ّيز الهندسي وتطوير مهارات العاملني بها.
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موظفون رائدون لبناء شركة رائدة
إن كل موظف يستطيع ان يشارك يف حتقيق
رؤيتنا القاضية بأن نكون الشركة الرائدة
يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال
يف العامل .وباملقابل ،فإنه من العدل أن
تقوم الشركة بتقدير مثل هذا االلتزام.
ومن أجل غرس ثقافة التقدير ،قامت إدارة
املوارد البشرية بقطرغاز بتفعيل أطر
التقدير واملكافأة ،عرب إدخال العديد من
تثمن العطاءات
املكافآت واجلوائز التي ّ
حد سواء.
الفردية واجلماعية على ّ

هل تعرف بأن
 %8.73من
العاملني بقطرغاز
قد حصلوا على
جوائز فورية يف
الربع األول من
2013؟
إن اجلميع
يحبون التقدير
غري املتوقع!
22

ويعمل السيد عبدالعزيز املناعي ،مدير
املوارد البشرية بقطرغاز ،بكد لبناء نظام
فعال حتتاجه الشركة لتقدير جهود
املوظفني وحتفيزهم على العطاء.
ويقول السيد عبدالعزيز املناعي يف تعليق
له "نحن بحاجة إىل أن نرتقي إىل عهدنا الذي
ينص على التقدير واالعرتاف ومكافأة اإلجنازات
عرب بناء ثقافة التقدير يف قطرغاز .إن تقدير
عطاءات املوظفني هو وسيلة تواصل أساسية
تفعل وتكافىء اإلجنازات التي يقوم بها فريق
ّ

هل تعتقد ان فريقك يتسم باحلماس
الكايف وحب املشاركة؟
يف حال عدم اطالعك على سياسة
التقدير واملكافآت ،فكّ ر بالنقاط التالية:

عملنا املتنوع والكفوء يف آن معًا .وعندما
تقوم بتقدير إجنازات املوظفني لديك فإنك
تزيد من حماسهم للعمل وتعزز سلوكياتهم
البناءة التي من شأنها دعم القيم املؤسسية
واألهداف العملية ورؤية الشركة .إن وجود
نظام فعال لتقدير املوظفني لهو أمر سهل
وسريع املفعول وبالغ األهمية يف أي شركة”.

جوائز التقدير املتوفرة
جوائز األداء املتفوق
اجلوائز الفورية
اجلوائز الفردية

1

اشكر موظفيك شخصيًا عند قيامهم
بأداء جيد .قم بشكرهم وجهًا لوجه
أو كتابة أو بالطريقتني معًا .قم
بذلك باكرًا ،على الدوام وبصدق.

2

حاول تعميم أجواء عمل مريحة
شجع دائمًا
ومنفتحة وممتعة.
ّ
املبادرات واألفكار اجلديدة.

3

بحس
حاول أن تُشعر املوظفني
ّ
امللكية جتاه الشركة وأجواء العمل.

اجتماع القسم

4

هل يستحقون اجلوائز الفورية أو
اطلع على السياسات
جوائز الفرق؟ ّ
اجلديدة املوجودة على اإلنرتنت
(السياسات واإلجراءات ،اجملموعة
اإلدارية ،شؤون املوارد البشرية)

اجملموعة السنوية  /االحتفال
العائلي للقسم

أ .التم ّيز األكادميي للخريجني
ب .أفضل متدرب وخريج
ج .أفضل مدرب
جوائز الفرق

جوائز اخلدمة الطويلة
جوائز نهاية اخلدمة

الكوادر البشرية

املهنية والنزاهة يف مكان العمل
رحب طالب احلقوق يف كلية احلقوق بجامعة قطر باحملاضرة الهامة التي ألقاها السيد بول دي ويت ،املستشار القانوين
ّ
األول بقطرغاز .وقد تناولت هذه احملاضرة بشكل خاص موضوع السلوك املهني يف جمال احلقوق.
شارك السيد بول دي ويت ،املستشار القانوين
األول بشركة قطرغاز ،كمحاضر زائر يف برنامج
تنظمه كلية احلقوق بجامعة قطر،
التدرب الذي ّ
ّ
وذلك يوم اخلميس املوافق  28فرباير من العام
اجلاري .ورافق السيد بول دي ويت يف حماضرته
السيدة ميليسا ديرنغ مونتوشيه ،مدير برنامج
التدرب بكلية احلقوق يف جامعة قطر.
ّ
وقد ألقى السيد بول دي ويت حماضرة بعنوان
"املهنية والنزاهة يف مكان العمل” بوجود
أكرث من  20طالب حقوق مشاركني يف الربنامج
املذكور .وقد ركّ زت احملاضرة على املسائل
التالية :النزاهة أثناء كتابة السرية الذاتية ،قانون
النزاهة الطالبية بجامعة قطر ،النزاهة أثناء
املرافعات وعند العمل كمحام ،قانون الدفاع
يف قطر الذي يحكم سلوكيات العمل كمحام
(القانون رقم  23والصادر بتاريخ  ،)2006اجلزء
الرابع من القانون اجلزائي واملتعلّق باجلرائم
املرتكبة بحق سري العدالة (القانون رقم 11
والصادر بتاريخ  ،)2004أهمية التنظيم وحتديد
املسؤوليات يف العمل ،أهمية السلوك احلميد
مع زمالء املهنة ،وأخريًا ضرورة التحضري اجليد
ويف الوقت املناسب.
وقام السيد بول دي ويت يف نهاية حماضرته
بسرد بعض احلكايات التي حصلت معه خالل
مسريته املهنية كمحام ،كما قام بتقدمي بعض
التفاصيل حول تدريبه وحياته ومهامه املهنية.
وقام بتشجيع الطالب على النقاش اجلماعي
والرتكيز على أهمية النزاهة املهنية بهدف
حماية سمعة العاملني يف جمال القانون.
وقد جاءت هذه احملاضرة يف سياق برامج
التدرب
التعاون ما بني شركة قطرغاز وقسم
ّ
بكلية احلقوق يف جامعة قطر.
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أمن اإلنرتنت مسؤولية جماعية
تعترب حماية أنظمة املعلومات ،قاعدة املعلومات والشبكات أمرًا حيويًا ُ
حلسن
سري العمل .ولذلك فإن اتباع سياسة متماسكة يف جمال أمن اإلنرتنت هو
خط الدفاع األقوى ضد العدد املتزايد من الهجمات اإللكرتونية التي تعاين منها
الشركات الكربى كقطرغاز بشكل يومي.
ما هو أمن اإلنرتنت؟
ميكنك أن تالحظ االهتمام الذي باتت وسائل
اإلعالم متليه للجرائم على اإلنرتنت مؤخرًا.
املرة أن األفراد والشركات وحتى
فاحلقيقة
ّ
الدول باتت تعاين كثريًا من تزايد االعتداءات
اإللكرتونية.
بخالف ما كانت عليه األحوال منذ عقدين فقط،
فقد باتت غالبية املعلومات ،وبعضها بغاية
األهمية ،حمفوظة يف احلواسيب ويتم تداولها
على الشبكات اخملتلفة .و ُيعد اإلنرتنت واحدة
من هذه الشبكات املفتوحة ألي مستخدم حول
العامل .وبالرغم من املزايا الرائعة التي يوفرها
اإلنرتنت ،تكمن به العديد من اخملاطر.
ويتمثل دور أمن اإلنرتنت بحماية املعلومات
احليوية اخملزّنة عرب جتنّب وكشف ومالحقة
الهجمات اإللكرتونية بسرعة وكفاءة.
ويهتم عامل الشركات بوضع معايري وسياسات
صارمة ألمن اإلنرتنت ،مما من شأنه حماية
املعلومات ومنع أو تقليص خطر التعديات
اإللكرتونية.
وتستخدم شركة قطرغاز جمموعة من اإلجراءات
لتقليص اخملاطر .لكن هذه اإلجراءات ليست
كافية لتأمني احلماية املطلوبة .فلقد بات من
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يلم جميع املوظفني باخملاطر
الضروري أن ّ
املتواجدة وأن يكونوا على أهبة االستعداد
ملكافحة أي خطر ميكن أن يهدد سالمة وأمن
املعلومات.

من الصعب التنبوء مبوعد حصول اعتداء
إلكرتوين ،لذا تتوجب احليطة باستمرار.

ما هي اخملاطر؟

أين؟

يوجد العديد من اخملاطر على الشبكة
العنكبوتية ،وبعضها أكرث خطورة من غريها.
وال مي ّيز معظم جمرمي اإلنرتنت الهدف الذي
يعتدون عليه ،بل أنهم يستهدفون أي أنظمة
توحي بضعف احلماية ،سواء كانت حكومية أو
مؤسسية أو حتى فردية.

إن اإلنرتنت هو جمال مفتوح ما بني شبكات
وأنظمة احلواسيب ،ويهدف إىل تسهيل التواصل
ونقل املعلومات .لكن اإلنرتنت ،وبعكس العامل
اخلارجي ،ال يعرتف بحدود برية أو بحرية أو جوية.

ملاذا؟

ويقوم هؤالء باستثمار الثغرات ونقاط ضعف
األنظمة واستخدام وسائل متفاوتة يف خطورتها
مثل الفريوسات وغريها .أما القراصنة األقل حرفية
فإنهم يرسلون بريدًا إلكرتونيًا يحمل روابط ملغومة
أو يستخدمون أجهزة  USBحتمل فريوسات.

يعمل البعض عن حسن نية ،فيلحقون األذى
باألنظمة والشبكة أثناء عملهم دون قصد .أما
القراصنة واخملربني ،فهم يلحقون األذى بهدف
سرقة املعلومات الهامة ،املال ،االئتمان،
التباهي أو االنتقام.

من؟

خطوات سهلة لتخفيف اخملاطر

ميكن اعتبار املعتدين الذين يريدون إحلاق األذى
عرب الشبكة أو سرقة املعلومات األكرث خطرًا،
فيما يقوم البعض اآلخر بالتسبب عن غري قصد
مبشاكل يف الشبكة ،األنظمة أو اإلنرتنت من خالل
حتميل برامج ملغومة أو خطرة يف نظام الشركة.

متى؟

توجد جمموعة من اخلطوات البسيطة التي
ميكن ،عند العمل بها بشكل فاعل ومستمر،
تؤمن لك قدرًا كبريًا من احلماية وتقلص خطر
أن ّ
ضياع املعلومات اخملزّنة يف حاسوبك.

الكوادر البشرية

•

أغلق حاسوبك عند ابتعادك عنه

•

•

ال تفتح الرسائل اإللكرتونية التي حتمل
روابط جمهولة أو مشكوك بأمرها ،وقم
مبحيها فورًا

جتنب الضغط على اإلعالنات التي قد تظهر
أمامك على الشاشة

•

جتنب استخدام الشبكات العامة أو الال سلكية
عند استخدام حاسوب خاص بقطرغاز

•

استخدم باستمرار رموزًا سرية مالئمة عند
تسجيلك على الشبكة

•

•

جتنب إمالء أي مناذج واردة يف الربيد
اإللكرتوين تطلب منك معلومات شخصية
أو مالية

•

حد لتحميل الربامج على حاسوبك
قم بوضع ّ

•

•

جتاهل أي روابط موجودة يف الرسائل
اإللكرتونية التي قد تردك من مواقع
التواصل االجتماعي

حافظ على سرية رمزك ،إذ تنتظر قطرغاز
منك أن تستخدم رمزك السري ملنع اآلخرين
من تخريب حسابك أو حاسوبك ،ويف حال
قيامك بنشر رمزك السري ،فستكون
مسؤو ًال عما قام به اآلخرون

مينع تركيب أو توصيل أي برامج شخصية
أو أي أجهزة إضافية بشبكة الشركة دون
احلصول على ترخيص من دائرة تكنولوجيا
املعلومات

•

يف حال الشك ،قم مبحي الرسائل اإللكرتونية
املشكوك بها أو اجملهولة املصدر

•

جتنب إعطاء اسم املستخدم ،الرمز
السري أو أي معلومات أخرى لدخول
حاسوبك أو حساباتك ألي كان

قم باإلبالغ فورًا عن أي مشاكل مشكوك بها أو غري اعتيادية
لقسم تكنولوجيا املعلومات عند حصول اآلتي:

فشل النظام أو توقفه عن العمل

عندما يتوقف نظامك أو شبكتك عن العمل أو عدم متكنك من دخول النظام عرب الهاتف ،الربيد
أو الربيد اإللكرتوين ..إلخ أو حصول مشاكل يف ترتيب حاسوبك جلهة أمن الشبكة يف مكان
العمل/الربامج/األجهزة

استفسارات مشبوهة

عندما يحاول أحدهم للحصول على معلومات شخصيًا أو عرب الهاتف ،الربيد ،الربيد اإللكرتوين ..إلخ
حول أنظمة العمل يف شركتك وشبكتك وأجهزتك

مصرح به
دخول غري
ّ

عندما تشك مبحاولة أحدهم (سواء جنح أم مل ينجح) بدخول شبكتك أو قاعدة معلوماتك

مصرح به
تغيري أو إضافة غري
ّ

عند مالحظة قيام أحدهم بتغيري براجمك أو أجهزتك دون معرفة أو موافقة قسم تكنولوجيا
املعلومات

بريد إلكرتوين مشبوه

عند معرفتك باستالم أحد العاملني يف قطرغاز لربيد مشبوه يحمل روابط جمهولة أو يطلب
إعطاء معلومات حساسة حول الشركة أو األفراد

استخدام غري مسموح به

مصرح لها باستخدام أنظمتك لتعديل وتخزين املعلومات ،أو عند
عندما تقوم أطراف أخرى غري
ّ
قيام موظفني سابقني أو عمالء أو موردين أو شركاء باستخدام أنظمتك

نأمل أن يساعدك هذا الدليل املوجز يف حماية أمن املعلومات .ويف حال وجود خماوف لديك حول أمن ملفاتك ،معلوماتك أو أنظمتك ،يرجى إبالغ قسم
تكنولوجيا املعلومات ،وسوف يسعدهم مساعدتك.

25

الرائد  -العدد  - ١٤٠يونيو 201٣

تعرفوا على نظام إدارة
التناوب اإللكرتوين ESMS
يساعد نظام إدارة التناوب اإللكرتوين  ،ESMSوهو ثمرة مبادرة مشرتكة ما بني
فريق التم ّيز التشغيلي و إدارة تكنولوجيا املعلومات بقطرغاز ،على تبوء مركز
الريادة جلهة كفاءة األداء وسالمة العمال املناوبني.
تعمل شركة قطرغاز على العديد من الربامج
واملبادرات بهدف حتقيق هدفها الرامي بأن
تكون الشركة الرائدة عامليًا يف جمال صناعة
الغاز الطبيعي املسال ،كما هو وارد يف رؤيتها
لعام  .2015ويعترب نظام إدارة التناوب اإللكرتوين
 ،ESMSوهو جزء من برنامج قطرغاز لسالمة
العمليات ،أحد هذه املبادرات الرامية إىل تعزيز
التواصل أثناء التناوب ،وذلك يف سائر األصول
التي تديرها الشركة الشركة CLLNGS
و  RLTOوقطرغاز 1وقطرغاز 2و 3باإلضافة
إىل مصفاة راس لفان .واملنصة البحرية
ويعمل يف كل منشآة من منشآت قطرغاز فرق
عدة ويف أدوار كثرية ومتنوعة ،تتعاون وتتواصل،
من املشغلني باحلقل مثل املشغلني
املتجولني ومشغلي لوح التحكم إىل املشغل
األول  ،ومشريف املناوبات بالوصول إىل رؤساء
األقسام ..ويتطلب أداء كل وظيفة تسجيل
املعلومات الهامة خالل املناوبات يف تقرير
املناوبة إىل اإلدارة ومسؤويل الفريق املناوب.
وتختلف املعلومات بشكل كبري وتتنوع من
تعليمات يومية ،إجراءات السالمة ،تفاصيل
املعدات ،تصاريح العمل ،إنذارات السالمة
واألعمال الروتينية .وباإلضافة لذلك ،يتوجب
على رؤساء األقسام ومشريف املناوبات إعداد
موجز للتقارير اليومية واإلسبوعية والشهرية.
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مزايا نظام ESMS
إن الهدف األول من نظام  ESMSهو العمل
على تطوير تدفق التعليمات والتواصل ،
وذلك ما بني املناوبات واألدوار الوظيفية
اخملتلفة ،مع الرتكيز على السالمة واجلودة
واملعلومات احلساسة .لكن هذا النظام
يوفر العديد من املزايا واخلصائص األخرى
التي ستكون بغاية األهمية أيضا يف سائر
مستويات العمل التنفيذية ،اإلدارية والعليا.
فمع نظام  ESMSميكن لفرق املناوبة احلصول
على املعلومات والتقارير بصورة فورية،
ويحسن نقل
يسرع من إجراءات التبليغ
مما
ّ
ّ
املعلومات الهامة ،ويزيد من الدقة ويعزز بشكل
عام الدراية باألوضاع يف سائر مستويات العمل
من األقسام التنفيذية وصو ًال إىل اإلدارة العليا.
وميكن للمستخدمني حتديث البيانات
يف أي وقت ،ومن ثم نشر التقارير عند
نهاية كل مناوبة .ويؤدي ذلك إىل إدخال
معلومات دقيقة وموثوقة ،باإلضافة إىل
حتسني نوعية التقارير وكفاءتها .
وحسن التواصل،
ومع تعزيز نقل املعلومات ُ
ميكن االرتقاء بكافة مؤشرات األداء يف سائر
مستويات العمل وضمن جميع األدوار الوظيفية.
وباإلضافة إىل حتسني األداء داخل فرق
العمل اخملتلفة ،يبني هذا النظام مفاهيم
املسؤولية ويضمن التزام املستخدمني
باألدوار الوظيفية املنوطة بهم .كما

االبتكار

ويوفر نظام  ESMSالوقت من خالل انعدام
احلاجة إىل إجراء احلسابات ،إدخال املعلومات
وتكرارها يف أجهزة املراقبة اخملتلفة
واستعادتها عند الضرورة ،مما يجعل من
مهمة كتابة التقارير أكرث سهولة لإلدارة
حد سواء .كما أن املراقبة
والعاملني على ّ
التلقائية لإلجراءات اخملتلفة مثل  TDSIتعترب
إضافة هامة يف جمال تعزيز السالمة.

وأخريًا ،يسمح النظام اجلديد باالحتفاظ بسجالت
موثوقة ميكن تخزينها واحلصول عليها يف
أي وقت ،وتقييم البيانات بشكل فردي او كُ لي
حسب احلاجة .ويعترب ذلك أمرًا جوهريًا بالنسبة
إىل اإلدارة وعملية مراجعة مؤشر األداء.

ويعترب هذا النظام أداة فاعلة لإلدارة لتيسري
حصولها على املعلومات الالزمة والدقيقة
بشكل حلظي ،مما من شأنه تقييم أداء

SAP
ePTW
Meredium
LIMS
PAS
Intelitrac

ESMS integration layer

POIS

بناء نظام معلوماتي ذي مستوى عاملي
يوفر الرسم املوجود (أعاله/أدناه/املقابل)
مبسطة عن اإلجراءات والعوامل
فكرة
ّ
اخملتلفة التي يجمعها نظام .ESMS

ESMS
database

ESMS
backend
services

ESMS services layer

“يسمح لنا نظام
 ESMSباحلصول
على املعلومات
الضرورية على
سائر املستويات
يف أي زمان
أو مكان”.

أن هذا النظام يسمح بعزل املعلومات
احلساسة يف تقارير املناوبة ويحميها من
التعديل أو االستخدام غري املسموح به.

فرق العمل بشكل أفضل .وميكن للمدراء
يف أي مكان أو زمان اسرتداد املعلومات
الالزمة بهدف التحليل أو التحري.

ESMS User
Interface
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“ميكنني االطالع
على املعلومات
التي يدخلها
اآلخرون أثناء
مناوبتي حلظة
بلحظة”.

املرحلة األوىل – بناء النظام
الرئيسي  /األساسي
مت االنتهاء من تطوير املرحلة األوىل
لبناء نظام  ESMSوهي تتضمن قاعدة
املعلومات ،اخلدمات اخللفية املوحدة،
خدمات املستويات اخملتلفة.

املرحلة الثانية – دمج األنظمة اخلارجية
تتمحور املرحلة الثانية يف هذا املشروع حول دمج
ووصل األنظمة اخلارجية مثل LIMSوPOIS
و  Meridiumو ePTWو SAPو InteliTracوالعديد
غريها يف املستقبل وعندما تدعو احلاجة.
وتختلف األنظمة اخلارجية بشكل كبري فيما
بينها لتعقيدها والطرق التي جتمع فيها
املعلومات ،حيث تقوم بعضها بجمع املعلومات
عن طريق أنظمة آلية ،فيما تتطلب أخرى قيام
املستخدمني بإدخال املعلومات .ولذلك يتم
وصل كل نظام خارجي بنظام  ESMSعرب نظام
يحول املعلومات الواردة
التكامل الوسيط الذي ّ
ويجعلها مقرؤة لقاعدة معلومات .ESMS

جتربة من طراز عاملي للمستخدم
يتم تطوير واجهة املستخدم والوظائف الرئيسية
يف النظام اجلديد بالتوازي مع املرحلة األوىل ،ومع
البدء باملرحلة الثانية ودمج األجهزة واألنظمة
اخلارجية ،سيصبح باإلمكان حتسني النظام
وزيادة عدد الوظائف التي ميكنه أن يقوم بها.
وتتم ّثل واجهة املستخدم بلوحة إلكرتونية
سهلة االستعمال ،ومتكّ ن املستخدمني
من الوصول إىل املعلومات املنشودة
من أي مكان ويف أي وقت عرب نقطة
اسرتداد واحدة .وكل ما يحتاجه املستخدم
ينحصر بحاسوب موصول بشبكة اإلنرتنت
ويحتوي على نظام مستعرض اإلنرتنت.
ويقوم نظام  ESMSبتحديد هوية املستخدم
تلقائيًا عند تسجيله ومع كل عملية دخول،
تقريراملناوبة ،التقرير الليلي ،أو أي قسم
يصرح للمستخدم بدخوله.
يف النظام
ّ

مستقبل إدارة التناوب
يعترب برنامج  ESMSنظامًا رياديًا يوفر
مزايا رائعة لفرق العمل واإلدارة وعرب
ويؤمن هذا
سائر املستويات يف الشركة.
ّ
النظام أداء رفيعًا باإلضافة إىل تعزيز أسس
السالمة على صعيد الشركة ككل.

من اليسار إىل اليمني :حممد القمحاوي ،سمري ممدوح املقدم ،دان وودينغام ،إدوين دومينيك دياز جيزوراج.
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عالمة جتارية حديثة

بجذور تقليدية
نفخر بجذورنا

رمز قطرغاز التجاري

يجعلنا مقرنا يف دولة قطر ،وبالرغم من تواجدنا
العاملي املتزايد ،نفخر بجذورنا الراسخة .حيث
إننا نفخر مبسريتنا التي بدأت صغرية لتصل بنا
إىل طليعة الشركات املنتجة للغاز الطبيعي
املسال حول العامل .ومن هنا مت تغيري عالمتنا
التجارية من صورتها التقليدية إىل شكل دقيق
بارع لتعكس موقعنا الريادي احلديث يف جمال
صناعة الغاز الطبيعي املسال من دون أن
تتخلى عن صورتها املعروفة لدى املساهمني
املؤسسني واجملتمعات التي رعت هذه
الشركة منذ أكرث من عقدين من الزمن .وبذلك
تعكس عملية تطوير العالمة التجارية مسارًا
تطويريًا ناجحًا جمع ما بني التغيري والصورة
التقليدية لقطرغاز.

مي ّثل رمزنا التجاري تعبريًا علنيًا لتطور الشركة.
ويف احلقيقة ،امتلكت شركة قطرغاز ثالثة رموز
جتارية منذ تأسيسها .وتتضمن ثالثتها أحرف Q
و  Gحيث أن التطور كان بشكل سلس وبسيط
من دون أي تخريب أو تغيري شامل.
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وعلى الرغم من حدوث بعض التعديالت على
رمزنا التجاري الذي دام طوي ًال ،إال أن جوهر الرمز
بقي نفسه .ويعكس التكوين اجلديد باألبعاد
الثالثية مدى فعالية الرمز املرئية ويسمح
للقارىء بتمييزه من مسافة أبعد ،كما أنه يوفر
وقعًا أقوى عند كتابته بحروف صغرية .واألمر
األخري بات شديد األهمية مع زيادة استخدام
اإلعالم اإللكرتوين وازدياد شعبيته .وقد اتصل

حرفا  Qو  Gللداللة على متانة وعمق الشراكات
التي تربطنا بشركائنا اخملتلفني ،والتي كانت
يف صلب جناح مسريتنا .كما أن االحتفاظ بألوان
دولة قطر يف الرمز يشري إىل الدور الريادي الذي
تلعبه قطرغاز يف متثيل دولة قطر يف جمال
صناعة الغاز الطبيعي املسال.

1

مبادىء العالمة
التجارية

لقد بدأ التطبيق العملي الشامل ملبادىء
العالمة التجارية وذلك يف مباين الشركة
وممتلكاتها وأجهزتها ،من ألوان وحروف
وخطوط جديدة ،وذلك يف سائر أدوات
القرطاسية املستخدمة من بطاقات
شخصية وخطابات ،الفتات وديكور الكافترييا،
أشكال العروض التقدميية وحتى وسائل
املواصالت  ،مما يسمح للصورة اجلديدة
لقطرغاز أن تتبلور وحتتل األبعاد التي
تستحقها حمليًا وإقليميًا وعامليًا.

 2تأثريات تغيري
العالمة التجارية
يعيد تغيري العالمة التجارية النشاط
يف أوساط املؤسسة من خالل إثارة
اهتمام املوظفني ودعمهم ومعرفتهم
ومالحظاتهم .كما يتيح ذلك الفرصة إىل
حتفيز املوظفني من خالل املشاركة يف
بناء ثقافة عمل جديدة وملهمة .ويتم
ذلك عرب تغيري األمناط السائدة وحتدي
األفكار التقليدية .فالتغيري هو سنة احلياة
ومن دونه تقبع املؤسسات يف اخللف
وتضمحل .فلو زاولت قطرغاز أعمالها
بنفس األساليب القدمية خلسرت اندفاعها
وقدرتها على املنافسة والبقاء.

الرموز والشعارات
 3التجارية ..قلوب وعقول
ال تنحصر العالمة التجارية مبجرد صياغة الرموز
والشعارات ،حيث انها أكرث من ذلك بكثري .إذ
تقوم شركة قطرغاز ببناء صورتها كل يوم عرب
أعمال وسلوكيات موظفيها .فمهما اختلفت
وظائفهم ،يقوم موظفو قطرغاز بعملني يف
آن واحد :الوظيفة األوىل والتي يقومون بأدائها
بشكل يومي والثانية تنعكس من خالل السلوك
الالئق الذي يعكس صورة الشركة ويحول كل
موظف فيها إىل سفري .وهكذا مي ّثل كل موظف،
من خالل عمله الدؤوب وتفانيه ،سفريًا حيًا
وإعالنًا المعًا للشركة .ويؤدي ذلك إىل بناء ثقافة
تُشعِ ر كل موظف بأنه ميلك جزءًا من الشركة
وتدفعه إىل التفاين يف خدمتها ،مما يؤثر بدوره
على العالقة مع العمالء ويثري إعجابهم.
إن موظفينا هم أهم مورد لدينا ،ليس ألنهم
على درجة عالية من احلرفية واملوهبة
فحسب ،بل ألن كلماتهم وأعمالهم وحماسهم
يبني هويتنا كشركة عاملية رائدة .فمن دون
هؤالء لن تكون لنا عالمة جتارية ناجحة.
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هل تظن بأنك تعرف الكثري عن
العالمة التجارية؟ أثبت ذلك!
ميكنك اآلن أن تربح هدايا رائعة من خالل
نشاطني تفاعليني للموظفني على بطاقات
السحب .يتوجب على املشاركني استخدام
البطاقات وإكمال لغز الكلمات املتقاطعة
وامتحان اخليارات املتعددة (أو واحد منهما)،
ووضع اسمهم ،القسم الذي يعملون
فيه ،رقمهم الوظيفي وتوقيعهم.
ميكن معرفة األجوبة الصحيحة للكلمات
املتقاطعة عرب قراءة مقال "عالمة جتارية
حديثة ...بجذور تقليدية ".وميكن كذلك معرفة
أجوبة امتحان اخليارات املتعددة يف مقال
"مبادىء العالمة التجارية لقطرغاز” املوجود
على موقع العالقات العامة على اإلنرتانت.
على املوظفني إرسال البطاقة املعبأة
األصلية عرب الربيد الداخلي يف ظرف
خمتوم ،وذلك ألمر السيدة نهلة شناوي،
قسم العالقات العامة ،الغرفة ،24 - 18
املكتب الرئيسي لقطرغاز يف الدوحة.
والتشديد هو على مشاركة املوظفني ،وذلك
لتشجيعهم على قراءة جملة الرائد واملقال
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املتعلق بالعالمة التجارية ،باإلضافة إىل متضية
أوقات مسلية .تذكّ ر بأنه يتوجب عليك اإلجابة
عن جميع األسئلة بنجاح لتكون مؤه ًال للربح.
املسابقة مفتوحة جلميع املوظفني ،املنتدبني
واملتعاقدين املوجودين يف خدمة قطرغاز.
سيتم قبول إجابة واحدة من كل موظف .لن
يتم قبول أي عمل جماعي ،إذ يتوجب على
جميع املشاركني أن يعملوا كأفراد والكتابة
بخطهم الشخصي .هذه املسابقة مفتوحة
ملدة ستة أسابيع من تاريخ نشر جملة
الرائد ،وسيجري السحب مباشرة بعد إقفال
املنافسة .يبقى أن نتمنى حظًا سعيدًا للجميع!
املزيد من اجلوائز الرائعة للربح!
حل
سيحصل الرابحان األوالن اللذان يتمكنان من ّ
لغز الكلمات املتقاطعة على جهاز "غاالكسي
تاب" فيما سيحصل الرابحون الثالثة المتحان
اخليارات املتعددة على جهاز "آيبود تاتش”.

االبتكار

أجوبة املسابقة املاضية
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ا ملسا بقة
مت إجراء السحب يوم  30مايو من قبل السيدة إميان فخرو (مسؤول التواصل بقسم العالقات
العامة) والسيد لورنس رايت (مدير االلتزام القانوين) ومدير التحرير املساعد ملبادرات االلتزام بالتواصل.

الرابحون يف املسابقة املاضية:
			
هيتشكومار بانشوي

آيبود تاتش

		
بانديري ستيفاينسون

غاالكسي تاب

			
بوناراو أميسيتي

آيبود تاتش

			
شرياجنيب نيوار

غاالكسي تاب

			
كانتيالد سوريجا

آيبود تاتش
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حضور بارز لقطرغاز يف مؤمتر الغاز
الطبيعي املسال السابع عشر
أحدثت قطرغاز تأثريًا كبريًا بلعبها دور الراعي املاسي ملؤمتر الغازالطبيعي
أكدت على مكانتها كالشركة الرائدة يف
املسال السابع عشر يف هيوسنت ،حيث ّ
جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل
ُعقد مؤمتر الغاز الطبيعي املسال السابع
عشر يف مركز جورج براون للمؤمترات
مبدينة هيوسنت األمريكية ما بني  16و19
أبريل  .2013وقد حضر هذا املؤمتر أخصائيو
صناعة الغاز من أكرث من  80دولة ،كما قاموا
بزيارة املعرض امللحق باملؤمتر واملمتد
على مساحة تفوق  200ألف مرت مربع.
ومت ّثلت قطرغاز بوفد كبري ضم أعضاء من
إدارة التجارة والشحن ،الشؤون الهندسية

واملشاريع ،والشؤون اإلدارية .وترأس الوفد
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،املدير العام
للشركة .وقد انتهز أعضاء الوفد هذه الفرصة
للقاء املساهمني والشركاء التجاريني،
التعرف بآخر التطورات يف صناعة الغاز،
ّ
فض ًال عن تبادل اخلربات مع احلاضرين.
وألقى السيد عالء أبو جبارة مدير التجارة
والشحن حماضرة بعنوان "احملافظة على
حضورنا يف جمال الغاز الطبيعي املسال”

يف ندوة حول ديناميات السوق .وتناولت هذه
احملاضرة التحديات التي تواجه الصناعة ومدى
قدرة قطرغاز على تسليم شحناتها حول العامل،
كما أبرزت للعيان كيفية قيام الشركة برتسيخ
حضورها العاملي بالرغم من املنافسة القوية
والتعقيدات ،مما جعل منها بحق الشركة الرائدة
يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال.
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حملة التوظيف
وعلى هامش مؤمتر الغاز الطبيعي
املسال السابع عشر ،حضر مركز الغاز
للتوظيف والتعليم والتدريب يف املعرض.
وشاركت قطرغاز يف جناح التوظيف ،مسلطة
األضواء على الفرص املهنية املوجودة لديها.
وقد اجتذبت الشركة قدرًا كبريًا من االهتمام،
خاصة عند قيام أعضاء فريق التوظيف بشرح
املغريات املهنية التي توفرها قطرغاز.
وقال السيد عبدالعزيز املناعي ،مدير املوارد
البشرية بقطرغاز" ،نحن نستخدم العديد من
الوسائل من أجل القيام بحمالت التوظيف،
ومنها املشاركة يف بعض مؤمترات الغاز
الطبيعي املسال ،تبعًا للسوق وهوية
تؤمن
املوجودين باملؤمتر .فهذه املؤمترات ّ
تواجد املواهب املطلوبة حتت سقف واحد،
تفوت للقاء املرشحني”.
مما يعترب فرصة ال ّ

التحدي اخلاص برأس
املال البشري
وبصفته كرئيس جلنة مهمة العمل
التابعة لالحتاد الدويل للغاز ،قام السيد
عبدالعزيز املناعي بتقدمي عرض يف جناح
مركز الغاز للتوظيف والتعليم والتدريب.

دورة الغولف
وعشية مؤمتر الغاز الطبيعي املسال
السابع عشر ،رعت قطرغاز دورة خاصة
للغولف .وشارك أكرث من  70العبًا يف
املنافسات املثرية التي دارت رحاها يف نادي
وودالندز الريفي الرائع مبدينة هيوسنت.

وتناول هذا العرض التحديات املستقبلية التي
تواجهها الصناعة على صعيد رأس املال
البشري كما استعرض موضوعات عدة مبا يف
ذلك نقص املوهبة وتقدم سن القوى العاملة
والنوع .وتعد جلنة مهمة العمل  1مسؤولة عن
النظر يف تنمية رأس املال البشري والتحديات
احلالية والناشئة التي تواجهها صناعة الغاز.
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قطرغاز حتضر أول مؤمتر
دويل لتكنولوجيا البرتول
يف الصني
حضرت قطرغاز املؤمتر الدويل السادس لتكنولوجيا البرتول الذي استضافته شركة
البرتول الوطنية الصينية يف مركز املؤمترات العاملي بالعاصمة الصينية بكني.

مندوبو املؤمتر الدويل لتكنولوجيا البرتول يف جناح قطرغاز

“بالرغم من تاريخه احلديث
نسبيًا ،فقد أصبح املؤمتر الدويل
لتكنولوجيا البرتول حدثًا بالغ األهمية
يف صناعة النفط والغاز”.
36
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أرقام من املؤمتر

اﻃﺮوﺣﺎت

اﳌﻠﺼﻘﺎت

اﻟﺒﺤﻮث
اﳌﻘﺪﻣﺔ
ّ

~٣٠٠

١٩٥ +٦٠٠

اﻟﺒﻠﺪان
اﳊﺎﺿﺮة

اﳊﻀﻮر

٦٥

+٤١٠٠

حضرت قطرغاز بقوة يف املؤمتر الدويل السادس
لتكنولوجيا البرتول ،والذي اجتذب نحو  4100مندوب
من  65دولة وأكرث من  600منظمة حول العامل.

والتناغم ما بني هذه اجلمعيات الريادية
املرموقة األربع إىل إنتاج برامج تقنية متكاملة
مت ّيز هذا املؤمتر عن أمثاله حول العامل.

وقد ترأس مدير الشؤون اإلدارية ،السيد
غامن الكواري ،وفد قطرغاز الذي ضم كذلك
أعضاء من إدارة املكامن واإلنتاج.

وحتت عنوان "حتدي العوائق التكنولوجية
واالقتصادية لتلبية الطلب العاملي على
الطاقة" أدرج املؤمتر السنوي السادس
لتكنولوجيا البرتول يف جدول أعماله العديد
من املواضيع الفريدة .وقد شمل املؤمتر،
وللمرة األوىل ،جلسة عامة للرؤساء التنفيذيني
وأخرى لكبار املسؤولني التنفيذيني .وركزت كال
اجللستني على أهمية التعاون ما بني شركات
النفط الوطنية والعاملية وشركات اخلدمات.

ومي ّثل املؤمتر السنوي لتكنولوجيا البرتول
ثمرة التعاون املشرتك ما بني اجلمعية
األمريكية جليولوجيي البرتول ،الرابطة األوروبية
لعلماء اجليولوجيا واملهندسني ،جمعية
العلماء اجليوفيزيائيني لالستكشاف وجمعية
مهندسي البرتول .وقد أدى هذا التكامل
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اليوم السنوي
لتنظيف الشاطئ
بقطرغاز
تطوع ما يقرب من  250موظفًا يف قطرغاز خالل شهر أبريل املاضي لتنظيف
شاطىء فويرط الواقع على مسافة  80كيلومرتًا شمال الدوحة.
قامت شركة قطرغاز بتنظيم اليوم السنوي األول بيوضها .ونحن ننظر قدمًا إىل املستقبل
لتنظيف الشواطىء وذلك يوم  6أبريل ،2013
حتى تتكرر هذه املبادرات بشكل سنوي”.
حيث مت تغطية شريط ساحلي بطول  2كيلومرت
صرح السيد منصور راشد النعيمي،
ومن جهتهّ ،
شمال قرية فويرط .وقد تطوع ما يقرب من
مدير إدارة العالقات العامة بشركة قطرغاز،
 250موظفًا إلزالة القمامة واحلطام ،من عبوات
"إننا يف قطرغاز نعترب حماية البيئة واحدة من
بالستيكية ،أطباق ،علب معدنية ،سجاد وغريها
الركائز األساسية .حيث اننا نريد أن نحافظ على
من اخمللفات.
بيئة مستدامة لألجيال القادمة .كما تشري هذه
ويف الوقت عينه ،قام فريق آخر يف منطقة راس لفان املبادرات إىل مدى التزام شركة قطرغاز بحماية
بتنظيف الشاطىء املوجود خلف خزانات قطرغاز،
اجملتمعات احمللية من أجل مستقبل أفضل.
وذلك بالتعاون مع مدينة راس لفان الصناعية.
إن قطرغاز ملتزمة متامًا بحماية وحسن إدارة
البيئة التي نعمل بها .كشركة مسؤولة للطاقة،
وتعترب الشواطىء الشمالية لدولة قطر أماكن
فإننا نشجع املبادرات البيئية الريادية بهدف
مالئمة لوضع بيوض سالحف منقار الصقر.
حتسني األداء البيئي ملعامل الغاز الطبيعي
وهذه السالحف مدرجة على الئحة احليوانات
املسال وغريها من املنشآت اإلنتاجية”.
املعرضة خلطر اإلنقراض.
ّ
وختم السيد منصور النعيمي قائ ًال "لقد قمنا
ومبناسبة إطالق هذه املبادرة ،قال السيد
خالل السنوات املاضية بقيادة مشاريع بيئية
عمر سامل النعيمي ،مدير قسم حماية
ابتكارية هامة يف راس لفان ،باإلضافة إىل دعم
البيئة وإعادة الرتميم بوزارة البيئة" ،نحن
جهود الدولة يف هذا اجملال .إننا نعترب أن االداء
نقدر ونرحب مببادرة شركة قطرغاز لتنظيف
ّ
البيئي املسؤول هو ركيزة من ركائز برنامج
الشواطىء يف شمال شرق دولة قطر،
املسؤولية االجتماعية للشركة ،حيث أن جهودنا
وخاصة خالل موسم قيام السالحف بوضع
38

املسؤولية اجملتمعية

من اليسار إىل اليمني :عمر سامل النعيمي ،مدير
حماية البيئة وإعادة الرتميم بوزارة البيئة ،منصور راشد
النعيمي ،مدير إدارة العالقات العامة بشركة قطرغاز،
أثناء اإلعالن عن انطالق يوم تنظيف الشواطىء لقطرغاز.

يف هذا اجملال تتضافر بالكامل مع التطور
البيئي املنشود والوارد يف سياق رؤية قطر
الوطنية لعام ”.2030
ويعترب يوم تنظيف الشواطىء مبادرة تشري إىل
مدى قوة التزام الشركة بحماية البيئة والذي يشكل
جزءًا هامًا من برنامج املسؤولية االجتماعية .وقد
مت التخطيط لهذا اليوم ليكون مناسبة سنوية
موافقة ألول يوم سبت من شهر أبريل ،وبالتوازي
مع موسم قيام السالحف بوضع بيوضها .ومت
تقدمي التعليمات الالزمة لكل متطوع على كيفية
جتنب إزعاج السالحف أثناء هذا اليوم.
وتأتي هذه املبادرة بالتنسيق مع وزارة البيئة،
كما أنها تؤكد على االلتزام املستمر والثابت
لقطرغاز يف حماية البيئة ،مما من شأنه
احلفاظ على اجلمال الطبيعي لألراضي القطرية
وألجيال عديدة مقبلة.

متطوعون من قطرغاز يجمعون القمامة
واخمللفات عن شاطئ فويرط
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اليوم السنوي األول لزراعة
النباتات الصحراوية
قامت شركة قطرغاز بإطالق مبادرة
سنوية لزراعة النباتات الصحراوية،
وذلك يف خطوة تعكس التزام الشركة
املستمر بحماية البيئة.
يف الـ  27من شهر أبريل املاضي ،تطوع أكرث من
 150موظفًا للعمل يف حممية أم قرن الطبيعية
الواقعة  30كيلومرتًا شمال الدوحة ،وذلك يف إطار
مبادرة قطرغاز السنوية لزراعة النباتات الصحراوية.
ومت زرع أكرث من  130شتلة للسدر الربي على
مساحة تقارب  1.5كيلومرت مربع داخل احملمية.
وقام مركز األبحاث يف مدينة اخلور بتقدمي نباتات
السدر ،والتي يصل علوها إىل نحو  4أمتار عند
اكتمال منوها .وقد وقع االختيار على هذه الشجرة
لكونها حملية املنشأ وتواجه خطر االنقراض.
وقد مت تنظيم هذه املبادرة بالتعاون مع
قطاع احملميات الطبيعية التابع للمكتب
الهندسي اخلاص ،وذلك بهدف حماية
التنوع البيولوجي يف دولة قطر ألجيال عديدة
مقبلة ومن املقرر أن تصبح هذه املبادرة
فعالية سنوية تقام يف شهر أبريل من كل
عام يف مناطق خمتلفة يف دولة قطر.
وبادرت شركة قطرغاز خالل السنوات القليلة
الفائتة بتنفيذ العديد من املشاريع البيئية
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االبتكارية يف إطار برنامج املسؤولية االجتماعية،
وذلك لدعم سياسات الدولة يف جمال حماية
التنوع البيئي البيولوجي ،والتزامًا بركيزة التنمية
البيئية الواردة يف رؤية قطر الوطنية لعام .2030
وتشدد املبادرة املذكورة هنا على حماية التنوع
البيولوجي من خالل إثراء احلياة النباتية يف املروج
تكون عماد الطبيعة القطرية.
الصحراوية التي ّ
ويف حفل لإلعالن عن هذه املبادرة ،قال السيد
منصور راشد النعيمي ،مدير إدارة العالقات العامة
بقطرغاز" ،يسعدنا أن نطلق هذه املبادرة من
خالل برنامج املسؤولية االجتماعية لقطرغاز.
إننا نعترب أن يوم زراعة النباتات الصحراوية مي ّثل
خطوة هامة يف تشجيع التطور املستدام،
وذلك عرب حماية البيئة واحلفاظ عليها ،مما
يشكّ ل ضرورة جوهرية لنا ولألجيال القادمة”.
وعلّق السيد طالل النعيمي ،مدير قطاع احملميات
الطبيعية ،على هذه املبادرة قائ ًال "إن حماية
البيئة وترشيد استخدام املوارد يشكالن واجبًا على
ونقدر مبادرة قطرغاز
كل شخص ،ونحن نرحب
ّ
الهادفة إىل دعم "قطر خضراء” .إن احلفاظ على
النباتات يعترب مكونًا رئيسيًا يف جمال حماية
التنوع البيولوجي .ومبا أن العديد من النباتات
باتت عرضة لالنقراض يف سائر أرجاء العامل ،فإن
احلفاظ على تواجدها مي ّثل ضرورة قصوى”.

التكنولوجيا احلديثة يف
خدمة حملة التخضري
تستخدم حملة زراعة النباتات الصحراوية التي
تقوم بها قطرغاز تقنية ري جديدة ومبتكرة هي
تؤمن للنباتات الكمية
"املياه الهالمية” التي ّ
الكافية من املياه .وتعتمد هذه التقنية على
أوعية يتم وضعها داخل احلفر التي تغرس فيها
األشجار ،بحيث حتتوي على مزيج من املواد
الهالمية والبكترييا ،وملدة تصل إىل  40يومًا.
ويقول مدير قطاع احملميات الطبيعية،
السيد طالل النعيمي" ،يتم مزج املواد
الهالمية مع املياه والبكترييا قبل تخزينها
يف أوعية بالستيكية توضع داخل احلفر
مع البذور أو الشتالت .ويؤدي ذلك إىل بقاء
الرتبة رطبة ومبللة لفرتة طويلة جدًا”.
ويضيف السيد طالل النعيمي "ومع نفاذ
األوعية من املياه ،نقوم بتبديلها .ويضمن ذلك
احملافظة على خمزون املياه للنباتات وحصولها
على نفس كمية املياه طوال أيام السنة”.
وذكر مدير قطاع احملميات الطبيعية بأن وزارة
البيئة هي من استهلت هذه التقنية اجلديدة،
وأضاف "هذه التقنية ليست فقط ذات مردود
جيد مقارنة بالكلفة ،بل هي أيضًا صديقة
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“إن يوم زراعة النباتات الصحراوية
مي ّثل خطوة هامة يف تشجيع
التطور املستدام ،وذلك من خالل
حماية البيئة واحلفاظ عليها”.

للبيئة .يوجد العديد من تقنيات الري التي قامت
الشركات اخملتلفة بتطويرها ،لكن هذه التقنية
قد أثبتت أنها أكرث فعالية وأفضل للبيئة”.
إن قطرغاز هي شركة مسؤولة يف جمال
الطاقة ،وهي ملتزمة متامًا بالعمل من أجل
إدارة مسؤولة للبيئة التي تعمل بها.

يقدم درعًا تذكاريًا إىل السيد
السيد منصور راشد النعيمي ّ
طالل النعيمي.

السيد منصور راشد النعيمي ،مدير إدارة العالقات العامة بقطرغاز (من اليمني) ،والسيد طالل النعيمي ،مدير قطاع
احملميات الطبيعية ،يف املؤمتر الصحفي الذي أعلن عن تفاصيل يوم زراعة النباتات الصحراوية.
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الراعي البالتيني لهيئة متاحف
قطر أثناء احتفالية العام الثقايف
"قطر-اململكة املتحدة ”2013
انضمت شركة قطرغاز إىل شركتي
شل وفودافون كرعاة بالتينيني
للفعاليات واملبادرات الواقعة
يف إطار احتفالية العام الثقايف
"قطر-اململكة املتحدة .”2013
وافقت شركة قطرغاز على لعب دور الراعي
البالتيني لهيئة متاحف قطر خالل احتفالية
العام الثقايف "قطر-اململكة املتحدة ”2013
وذلك لدعم سنة من األحداث والفعاليات
الفنية والثقافية ،فض ًال عن إعطاء الزخم الالزم
ملبادرة املعهد الربيطاين الهادفة إىل تطوير
العالقات ما بني دولة قطر واململكة املتحدة.

وتابع حديثه قائ ًال" :إن عالقة قطرغاز مع
اململكة املتحدة عالقة قوية جدًا ،حيث إنها أحد
العمالء الرئيسيني للشركة .كما تقوم قطرغاز
حاليًا بتزويد  %20من احتياجات اململكة املتحدة
من الغاز ومن املتوقع ازدياد هذه الكمية
خالل السنوات القادمة .وقيامنا مبثل هذه
املبادرة مينحنا الفرصة لتعزيز هذه العالقة
وإثراء اجلوانب الثقافية والتعليمية والفنية”.
وقال السيد فيل لوري ،املسؤول األول التجاري
بهيئة متاحف قطر" ،تهدف هيئة متاحف

وحتتضن احتفالية العام الثقايف "قطر-
اململكة املتحدة  ”2013جمموعة من
الفعاليات الثقافية والفنية على مدى
السنة لالحتفاء وتطوير الشراكة ما بني
الدولتني ،وذلك عرب تعزيز تفاعل الشعبني،
ضمن إطار من اإلبداع واالنفتاح ،يف جماالت
الفنون ،الثقافة ،التعليم ،الرياضة والعلوم.
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وتضم الفعاليات املقبلة مهرجان اإلعاقة
والفن الذي يتمحور حول نشاطات الرقص،
املوسيقى ،الفنون املرئية والسينما التي
صم أو معاقون
يقوم بها فنانون بريطانيون ُ
( 30 - 15مارس ،كتارا) ،معرض هيا :املرأة
العربية والرياضة للمصورة بريجيت الكومب
واخملرجة السينمائية ماريان الكومب (7
مارس  16 -يونيو يف كتارا ،قاعة هيئة متاحف
قطر) ،معرض ألعمال املصور الربيطاين مارتن
بار ( 18مارس  18 -مايو ،كتارا) ،باإلضافة إىل
عرض شيق لفرقة سادلرز ولز دانس كومباين
املعروفة عامليًا ( 30 - 25مايو ،كتارا).
أما الفعاليات التي تدور يف اململكة
املتحدة فتضم إطالق برنامج اللغة والثقافة
العربية يف املدارس الربيطانية ،ومعرض
ألىلء ( 21سبتمرب  - 2013يناير  )2014يف
متحف فيكتوريا وألربت مبدينة لندن ،برعاية
املتحف املذكور وهيئة متاحف قطر .و ُيعنى
املعرض األخري برسم خارطة علمية وتاريخية
وثقافية لعامل الألىلء من خالل  200عمل
إبداعي يف جمايل الفنون واجملوهرات.

وتؤمن الرعاية البالتينية لقطرغاز هذا
ّ
الهدف يف حقول الفنون ،التعليم والثقافة
من خالل جمموعة من النشاطات التي
تقوم بتنظيمها هيئة متاحف قطر
بالتنسيق مع املعهد الربيطاين.
وحول موضوع الرعاية البالتينية ،يقول السيد غامن
الكواري ،مدير الشؤون اإلدارية بقطرغاز" ،يسعدنا
أن نكون طرفًا يف هذه املبادرة الهامة التي
تقوم بها هيئة املتاحف القطرية بالتنسيق مع
املعهد الربيطاين ،وذلك لتعزيز العالقات الثقافية
ما بني الدولتني وبناء جسور جديدة للتبادل
الثقايف والتناغم .إن دعمنا لهذه املبادرة يأتي
يف سياق برنامج املسؤولية االجتماعية ،ليربهن
على التزامنا املتني يف جماالت تطوير التعليم،
الفنون ،الثقافة ،التنمية االجتماعية والرياضة”.

التقدير املتبادل والتفاهم ما بني الثقافتني
القطرية والربيطانية والعمل على رعايتها
طوال العام عرب جمموعة من النشاطات
التعليمية والرتفيهية اخلاصة بالبلدين”.

قطر منذ تأسيسها إىل تعزيز التفاعل الثقايف
والتعليمي ما بني الشعوب من أجل تشييد
جسور الصداقة والتفاهم .وهذه السنة
ليست جمرد سنة مليئة باحلماس واإلثارة
من املنظور الثقايف فحسب ،بل إنها مت ّثل
خطوة يف جمال الشراكة الثقافية التي من
شأنها دفع دولة قطر إىل حتقيق رؤيتها
الوطنية لعام  2030عرب تفعيل التبادل العاملي
لألفكار .إن رسالة احتفالية العام الثقايف
"قطر-اململكة املتحدة  ”2013تقضي بزرع بذور

وتفخر قطرغاز بوجود برنامج راسخ للمسؤولية
االجتماعية لديها ،وذلك لدعم مركزها الريادي
كالشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز
الطبيعي املسال يف العامل  ،ولتعلن من
خالله عن التزامها املستمر بتطوير التعليم،
الفنون ،الثقافة ،التنمية االجتماعي والرياضة،
عم ًال برؤية قطر الوطنية لعام .2030
كما مت ّثل رعاية قطرغاز البالتينية الحتفالية
العام الثقايف "قطر-اململكة املتحدة ”2013
فرصة للشركة للتعبري عن عمق العالقة التي
تربطها مع أحد أهم شركائها التجاريني.

املسؤولية اجملتمعية

جولة لتحضري
األساتذة ملسابقة

"غازنا”

مت تنظيم جولة ألساتذة املدارس احمللية داخل منشآت معمل الغاز الطبيعي
املسال وذلك لتحضريهم ملسابقة ونشاطات "غازنا” خالل السنة املقبلة.

يف سياق برنامج رعاية مسابقة "غازنا”
للمدارس ،قامت شركة قطرغاز بتنظيم جولة
داخل منشآت معمل الغاز الطبيعي املسال
يف مدينة راس لفان جملموعة من أساتذة
املدارس اخملتلفة يف قطر.
وتهدف هذه اجلولة إىل تعريف األساتذة بكيفية
العمل داخل منشآت الغاز الطبيعي املسال.
وباإلضافة إىل تقدمي عرض عام عن قطرغاز
وعمليات إنتاج الغاز الطبيعي املسال ،مت
اصطحاب األساتذة يف جولة على املنشآت
ملشاهدة األجهزة واآلالت املستخدمة واالطالع
على إجراءات العمل .مما سيؤهل األساتذة يف
إرشاد وتوجيه الطالب املشاركني يف النشاطات
واملسابقات اخملتلفة واملدرجة ضمن برنامج
"غازنا” خالل السنة الدراسية القادمة.
وتعترب مسابقة "غازنا” مبادرة مدرسية وطنية
ينظمها مركز معاجلة الغاز بجامعة قطر،
ّ
وتهدف إىل التوعية مبوارد دولة قطر الطبيعية
وتشجع هذه املبادرة األطفال على
الوفرية.
ّ
السري قدمًا واستالم زمام مستقبل البالد من
خالل تصميم مشاريع إبداعية يف جمال الغاز
الطبيعي والتقنيات املتعلقة به.

فعالياتها يف بداية كل عام دراسي.
وتقسم هذه املسابقة إىل خمس فئات عمرية
ّ
(حسب السنة الدراسية للطالب) ،حيث يقوم
الطالب بالتنافس يف نشاطات خمتلفة مثل
األغاين ،امللصقات ،املسرحيات ،املقاالت،
النماذج ،األفالم والبحوث املتعلقة بصناعة الغاز
الطبيعي املسال.
وتقوم املدارس املشاركة بتنظيم مسابقة
"غازنا” داخليًا لكل فئة عمرية ،ومن ثم يتأهل
األوائل بصورة تلقائية إىل املسابقة النهائية.
وقد رعت شركة قطرغاز هذه املسابقة منذ
إطالقها يف عام .2008

“تعترب مسابقة
"غازنا” مبادرة
وطنية مدرسية
ينظمها مركز
ّ
معاجلة الغاز
بجامعة قطر”.

وحتث هذه املبادرة جميع املدارس الوطنية
واملستقلة والعاملية داخل دولة قطر على
املشاركة يف هذه املسابقة التي تدور
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رسالة الطاقة النظيفة يف
معرض قطر للبرتول للبيئة
مت ّيزت قطرغاز برسالتها املعنونة
"طاقة نظيفة من أجل عامل
مستدام” وذلك يف املعرض البيئي
لقطر للبرتول يف هذا العام.
شددت قطرغاز ،أكرب شركة منتجة للغاز
الطبيعي املسال يف العامل ،على أهمية ترشيد
استخدام املياه والطاقة خالل املعرض البيئي
لقطر للبرتول يف هذا العام .وقد ُعقد املعرض
ما بني  14و 16من أبريل الفائت يف مركز قطر
الدويل للمعارض ،وبرعاية سعادة وزير الطاقة
والصناعة ،الدكتور حممد بن صالح السادة.

الوفد املمثل لقطرغاز يف معرض قطر للبرتول للبيئة يف هذا العام.

تألق جناح قطرغاز يف املعرض عرب تزويد
الزوار بإرشادات مفيدة للمحافظة على املياه
والطاقة وترشيد استخدامها يف منازلهم،
باإلضافة إىل توفري نشاطات تفاعلية لألطفال
بهدف حتويلهم إىل سفراء للبيئة يف املستقبل.
وسلّطت شركة قطرغاز األضواء أيضًا على
مبادراتها الهادفة لتخفيف االنبعاثات الضارة،
مثل برنامج تقليص حرق الغاز ،برنامج اسرتجاع
الغاز املتبخر أثناء الشحن ،إسرتاتيجية
معاجلة الغازات الدفيئة وإسرتاتيجية إدارة
مياه الصرف الصحي .وقد برهن عرض
تفاعلي السرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن
كيفية تقليص حرق الغاز بنسبة  %90أثناء
عمليات شحن الغاز الطبيعي املسال.
وتدل هذه املشاريع على اخلطوات الراسخة
التي تقوم بها الشركة يوميًا لتقليص آثار
الكربون ،وذلك عرب سياسة متماسكة جتمع
ما بني األداء العملي املم ّيز وتعزيز الرقابة
البيئية الستخدام ثروات دولة قطر الطبيعية
بطريقة مسؤولة ،وباالنسجام مع رؤية قطر
الوطنية لعام  2030من أجل تطور مستدام.
عرض جناح قطرغاز يف املعرض جمموعة
من النشاطات واألساليب للحفاظ على املياه
والطاقة ،باإلضافة إىل طرق إعادة التدوير وحماية
البيئة .ومت تخصيص مكان للرسم لألطفال
مع ألعاب تفاعلية تشدد على أهمية الوعي
برتشيد استخدام املياه والطاقة يف املنازل.
وقد علّق املدير العام لقطرغاز ،الشيخ
خالد بن خليفة آل ثاين ،على مشاركة
الشركة باملعرض قائ ًال "إن قطرغاز ملتزمة
بتطبيق أعلى املعايري يف جمال حماية
البيئة وترشيد استخدام الطاقة واملياه يف
جميع منشآتها ،وهي فخورة باملشاركة
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يف معرض قطر للبرتول للبيئة لعام .2013
وقد ُصمم جناحنا هذا العام للتشديد على
أهمية االستخدام املسؤول للمياه والطاقة
واحلفاظ عليهما من أجل األجيال املقبلة”.
وتفخر شركة قطرغاز بوجود برنامج للمسؤولية
اجملتمعية لديها ،وهو يشكل ركيزة أساسية
من إسرتاتيجية الشركة للعمليات واإلدارة.
وقد كان معرض قطر للبرتول للبيئة هذا
العام مناسبة فريدة إلطالع اجلمهور على
املمارسات العديدة التي تقوم بها الشركة من
أجل عامل أخضر ،وذلك عرب تخفيف انبعاثات غاز
الكربون والتدوير واحلفاظ على التنوع البيئي.

املسؤولية اجملتمعية

قطرغاز تشارك يف
األسبوع الهندسي
جلامعة قطر
كراع يف
شاركت شركة قطرغاز ٍ
األسبوع الهندسي األول الذي قامت
بتنظيمه كلية الهندسة بجامعة قطر.

وقسم التعليم والتطوير .وقام هؤالء مبحاورة
طالب الهندسة وتعريفهم بتفاصيل املنح
الصيفية وبرامج االبتعاث التي تقدمها قطرغاز.

قامت شركة قطرغاز برعاية األسبوع الهندسي
االول الذي جرت فعالياته ما بني  24و 28من
مارس الفائت .وقد جاءت هذه الرعاية يف إطار
املسؤولية االجتماعية للشركة يف اجملال
التعليمي ،وضمن نطاق الشراكة املستمرة مع
جامعة قطر.
وكان هذا األسبوع موجهًا إىل طالب املدارس
الثانوية ،طالب اجلامعات ،الهيئات اجملتمعية،
باإلضافة إىل القطاعني العام واخلاص ،وذلك
بهدف التشديد على أهمية العلوم والهندسة
يف تطوير وإمناء دولة قطر ،باإلضافة إىل إنشاء
منرب لألجيال اجلديدة يسمح لها بالتعبري عن
أفكارها وإبداعاتها واحلصول على إرشادات
وتوجيهات اخلرباء يف هذا احلقل.

وقد حضر طالب املدارس الثانوية اخملتلفة
للتعرف على املشاريع
هذه املناسبة وذلك
ّ
الهندسية التي قام بها طالب الهندسة
بجامعة قطر .كما أتاحت لهم هذه املناسبة
التعرف بالشركات املشاركة يف األسبوع
فرصة
ّ
الهندسي.
وخالل هذا األسبوع ،تعددت الفعاليات من
حماضرات وعروضات ومسابقات وامتحانات،
باإلضافة إىل بعض العروض التقنية والفنية.
تفخر شركة قطرغاز بشراكتها العريقة مع
جامعة قطر ،حيث سبق لها أن رعت برامج
بحوث هندسية بهدف تشجيع العلوم والبحوث
يف جمال تكنولوجيا الغاز الطبيعي .وتقوم
قطرغاز كذلك بدعم العديد من املبادرات
التعليمية يف جامعة قطر ،مثل جمعية مركز
معاجلة الغاز الطبيعي ،مسابقة غازنا ،مسابقة
تصميم معامل الغاز ،باإلضافة إىل العديد من
الندوات وورش العمل.

“تعترب هذه
املناسبة منربًا
لألجيال اجلديدة
يسمح لها
بالتعبري عن
أفكارها وإبداعاتها
واحلصول
على إرشادات
وتوجيهات اخلرباء
يف هذا احلقل”.

كما شاركت قطرغاز كذلك يف املعرض الذي
شملته هذه املناسبة ،حيث مت ّيز جناح الشركة
بتواجد ممثلني من قسم املوارد البشرية
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شركة قطرغاز حتوز
على جائزة الصحة
والسالمة والبيئة
مت تكرمي شركة قطرغاز يف حفل صناعة النفط
والغاز للتم ّيز يف حماية الصحة والسالمة
والبيئة وذلك ألدائها الرفيع ،خاصة من خالل
مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن.
وقام سعادة وزير الطاقة والصناعة ،الدكتور
حممد بن صالح السادة ،بتقدمي اجلائزة الفضية
إىل شركة قطرغاز ،وذلك يف حفل مت عقده يف
فندق شرياتون الدوحة يوم  25أبريل املاضي.
وقال الشيخ خالد بن عبداهلل آل ثاين ،مدير الشؤون
الهندسية واملشاريع ،والذي استلم اجلائزة باإلنابة
عن قطرغاز" ،إننا نعتقد بأن هذه اجلائزة قد جاءت
تتويجًا جلهود قطرغاز يف مشروع اسرتجاع الغاز
املتبخر أثناء الشحن ومساهمتها الفاعلة يف
جمال الصحة والسالمة والبيئة .كما تعترب هذه
اجلائزة شهادة تقدير للجهود اجلبارة التي نقوم
بها لضمان سالمة كل عامل يف الشركة .إنني
أرى أن هذه اجلائزة تليق بفريق قطرغاز للريادة الذي
لطاملا احتضن مبدأ السالمة كأولوية مطلقة له”.

وقد شاركت شركة قطرغاز أيضًا يف
املعرض امللحق باحلفل ،حيث قامت بعرض
إجنازات الشركة الرئيسية يف جمال حماية
البيئة ،متضمنة مشروع اسرتجاع الغاز
املتبخر أثناء الشحن ،مشروع إدارة الغازات
الدفيئة ،إسرتاتيجية معاجلة مياه الصرف
الصحي وبرنامج تقليص حرق الغاز.
ويسلّط مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر
أثناء الشحن الضوء على التزام قطرغاز
الراسخ باتباع سياسة بيئية مسؤولة،
وذلك بالتوازي مع ركيزة التنمية البيئية
الواردة يف رؤية قطر الوطنية لعام .2030
وتعترب جوائز التم ّيز مبثابة تقدير لإلجنازات
الهامة لربامج الصحة والسالمة والبيئة التي يتم
تطبيقها يف صناعة البرتول والغاز ،وللمساعدة
على التطوير املستمر يف هذه اجملاالت كافة،
باإلضافة إىل وضع أرفع املعايري العملية.

سعادة الدكتور حممد بن صالح السادة ،وزير الطاقة والصناعة ،يقدم اجلائزة إىل الشيخ خالد بن عبداهلل آل ثاين ،مدير
الشؤون الهندسية واملشاريع بقطرغاز.
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حازت شركة قطرغاز على اجلائزة
الفضية لفئة "املشروعات
املشرتكة لقطر للبرتول” يف
حفل تقدمي اجلوائز األخري للتم ّيز
يف حماية الصحة والسالمة
والبيئة يف صناعة البرتول والغاز.

“إننا نعتقد بأن
هذه اجلائزة قد
جاءت تتويجًا
جلهود شركة
قطرغاز يف
مشروع اسرتجاع
الغاز املتبخر
أثناء الشحن
ومساهمتها
الفاعلة يف
جمال الصحة
والسالمة والبيئة”.

