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قام

حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد بن خليفة آل ثاين
أمري البالد املفدى "حفظه اهلل” بوضع حجر األساس ملشروع
مصفاة لفان  2يف األول من شهر أبريل عام .2014
وبذلك يكون حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد
بن خليفة آل ثاين أمري البالد املفدى "حفظه اهلل” قد كلل جهود دولة قطر
وسعيها نحو حتقيق رؤيتها الوطنية وطموحها نحو حتقيق االستغالل األمثل
ملواردها الطبيعية وحتسني التزامنا االسرتاتيجي نحو حتقيق االستدامة يف
قطاع الطاقة.
ولذا فإن دولة قطر تبذل جهودا كبرية وتؤكد بشدة على أهمية التطوير
واالبتكار والتحديث يف قطاع تكرير املنتجات البرتولية ،مع الرتكيز على
حتقيق هدف واضح يتمثل يف خلق فرص أفضل إلنتاج املنتجات الوسيطة
واملنتجات املشتقة وذلك حتى ميكن تلبية الطلب احمللي املتزايد على تلك
املنتجات واملساهمة بفعالية يف إيجاد أسواق جديدة.
ومشروع مصفاة لفان هو جزء من برنامج تطوير متكامل يتم تنفيذه من
قبل جميع اجلهات واألطراف العاملني يف قطاع الطاقة والصناعة بدولة
قطر وذلك بهدف حتسني قدرتنا على تلبية احتياجات الطاقة املتنوعة يف
جميع أنحاء العامل.
كما أن مشروع مصفاة لفان 2هو الثاين من نوعه الذي يتم بناؤه يف دولة
قطر بعد اكتمال مشروع مصفاة لفان 1يف عام  .2009وعند اكتمال هذا
املشروع حسبما هو خمطط له يف النصف الثاين من عام  ،2016سيصل إجمايل
الطاقة اإلنتاجية ملصفاة لفان من املكثفات إىل حوايل  300,000برميل  /يوميا،
مما يجعل دولة قطر تتبوأ مكانة الصدارة يف إنتاج املكثفات على مستوى
العامل ،وتصبح أيضا كربى دول العامل من حيث قدرة تكرير املكثفات .وسيكون
بإمكان كل من مصفاة لفان 1ومصفاة لفان 2معا القدرة على معاجلة حواىل
 %40من املكثفات التي يتم إنتاجها من حقل الشمال بدولة قطر.
وستحقق املصفاة اجلديدة قيمة مضافة وتتيح فرص اقتصادية أكرب
وذلك بفضل حتسني قدرتنا على التصدير وقدرتنا على الوفاء باالحتياجات
طويلة األمد لألسواق الدولية.
ومشروع مصفاة لفان هو األخري يف سلسلة مشروعاتنا احلديثة ذات الطراز
العاملي يف جمال الطاقة والتي تعكف قطرغاز على تنفيذها منذ إنشائها.
إنني أود أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلدارة شركة قطرغاز وموظفيها
نظري جهودهم اخمللصة وسجلهم املشرف يف إجناز املشروعات بدون
أخطاء مع االلتزام مبستويات األداء العالية لتحقيق التميز التشغيلي .وإنني
واثق كل الثقة من قدرتهم على إجناز وتشغيل مشروع مصفاة لفان بأعلى
املعايري العاملية احلديثة.
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الطريقة املثلى إلجناز املشروعات بنجاح
بوضع
حجر األساس ملشروع مصفاة لفان ،2كان ذلك إعالنا
عن تدشني مشروع آخر عاملي يف مسرية الشركة
التاريخية ،وهو آخر املشروعات التي ُيعهد لقطرغاز
بتنفيذها من قبل شركائها .إن تنفيذ مشروع توسعة
مصفاة لفان يعد يف حد ذاته نوعا من االستثمار االسرتاتيجي والذي من
شأنه أن يساهم يف تنويع مصادر الطاقة بدولة قطر ،كما أنه سينتج أنواع
وقود ذات جودة عالية جدا لتلبية الطلب عليها يف األسواق احمللية والدولية.
وإذا أمعنا النظر يف مشروع مصفاة لفان ،2جند أنه يتكون من عدة
مشروعات متصلة ببعضها البعض .فعلى سبيل املثال ال احلصر ،يشتمل

شركة فايرفالي للعالقات العامة
صندوق بريد11596 :
الدوحة
دولة قطر
هاتف+974 44340360 :
فاكس+974 44340359 :
جميع احلقوق حمفوظة .ال يجوز إعادة إصدار هذا
اإلصدار جزئيا أو كليا أو تخزينه يف نظام اسرتجاع
أو نقله بأي صورة سواء إلكرتونية أو ميكانيكية أو
بالتصوير أو بأي صورة أخرى دون موافقة مسبقة
من قسم العالقات العامة بشركة قطرغاز
احملدودة.
اجمللة مطبوعة على ورق صديق للبيئة

تواصل مع صفحة شركة قطرغاز على
فيسبوك وتويرت وانستجرام.
نتطلع إىل مشاركتك على صفحاتنا
الرسمية:
فيسبوكwww.facebook.com/ :
qatargasmedia
تويرتQatargasMedia@ :
انستجرامQatargaspr :

هذا املشروع على إنشاء حمطة استقبال وشحن الديزل ،وهو مشروع ذو
أهمية اسرتاتيجية لدولة قطر ،حيث إنه ميثل بنية حتتية جديدة وهامة لتوزيع
الديزل بالشاحنات للسوق احمللية .وهناك أيضا مشروع وحدة معاجلة
الديزل ،وقد بدأ تشغيله فعليا منذ نهاية شهر أبريل من هذا العام .ويهدف
هذا املشروع إىل معاجلة زيت الغاز اخلفيف من مصفاة لفان 1ومصفاة
لفان .2وهناك مشروع راس لفان للغازولني والعطريات الذي مازال قيد
اإلنشاء ،وستقوم شركة قطرغاز بإدارته وتشغيله باإلنابة عن قطر للبرتول
إلنتاج الغازولني وتصديره للخارج وتوريده أيضا للسوق احمللية.
إنني عندما أتذكر مسرية مشروعاتنا الكبرية وخاصة مشروعات التوسعة
التي بدأت يف عام  2002والتي أدت إىل رفع الطاقة اإلنتاجية لقطرغاز من
الغاز الطبيعي املسال من حوايل  6ماليني طن يف السنة إىل  10ماليني طن
يف السنة ،وهو ما اعتُرب تطورا كبريا آنذاك .وقد تلى هذا املشروع إنشاء
قطرغاز 2بخطي اإلنتاج العمالقني اللذين ُيعدان أكرب خطوط اإلنتاج يف العامل.
ويعد مشروع قطرغاز 2أول مشاريع الغاز الطبيعي املسال متكاملة
القيمة ،وقد قامت بتنفيذ جميع مراحله شركة واحدة فقط .ثم تلى ذلك
أيضا مشروعا قطرغاز 3وقطرغاز ،4مما جعل الشركة تتحول من شركة
صغرية إلنتاج الغاز الطبيعي املسال إىل واحدة من كربيات شركات توريد الغاز
الطبيعي املسال يف العامل .وال شك أن أيًا من مشروعات التوسعة الضخمة
هذه والتي بلغت تكلفتها مليارات الدوالرات يعد إجنازا كبريا غري مسبوق يف
جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال ،وهو ما أكسب قطرغاز خربة واسعة
وكبرية يف جمال تنفيذ املشروعات املتخصصة ذات املستوى العاملي.
وقد أوشك مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن ( )JBOGعلى
االكتمال قرابة نهاية العام احلايل .وتبلغ قيمة االستثمارات يف هذا املشروع
حواىل  1مليار دوالر أمريكي ،وهو األكرب من نوعه يف العامل .وعندما يتم تشغيل
هذا املشروع بالكامل ،سيتم اسرتجاع حواىل  0.6ماليني طن يف السنة من
الغاز الطبيعي املسال -وهي كمية كافية لتزويد أكرث من  300.000منزل
بالطاقة.
أما مشروع احملافظة على مستويات اإلنتاج ( )PMPفهو أحد مشاريع
قطرغاز املزمع إجنازها يف عام  ،2014ويهدف إىل ضمان احملافظة على
مستويات اإلنتاج بقطرغاز عند  10ماليني طن يف السنة من الغاز الطبيعي
املسال.
إن مثل هذه املشروعات هي خري دليل على سمعة قطرغاز اجليدة يف
جمال تنفيذ املشروعات بنجاح .وال شك أن ذلك هو ثمرة اجلهود اخمللصة
للقوى العاملة التي تتمتع بخربات متنوعة وعاملية وتتعاون معا بحرفية
ومهنية عالية إلجناز املهام وإمتام املشروعات بنجاح .وإذا كان إجناز هذه
املشروعات الضخمة غالبا ما يحتل العناوين الرئيسة يف الصحف ووسائل
اإلعالم ،فإن املغزى احلقيقي لذلك يكمن يف فلسفة العمل الفريدة من
نوعها بالشركة والتي تقوم على التزام جميع العاملني بالشركة بأدق معايري
السالمة والتميز التشغيلي.
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وضع حجر األساس
ملصفاة لفان 2

سوف تضاعف مصفاة لفان  2طاقة تكرير املكثفات يف مصفاة لفان إىل
 300ألف برميل يوميًا ،مما يعزز مكانة البالد الفريدة كأكرب منتج للمكثفات
مع أكرب طاقة تكرير للمكثفات يف العامل.

حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري دولة قطر يضع
رسميًا حجر األساس ملشروع مصفاة لفان  2يف حفل خاص أقيم يف
ابريل مبركز قطر الوطني للمؤمترات يف الدوحة.

حضر

حفل االفتتاح إىل جانب
حضرة صاحب السمو
الشيخ متيم بن حمد آل
ثاين عدد من الوزراء وكبار املسؤولني ونخبة من
الضيوف الكرام .وشرح سعادة الدكتور حممد بن
صالح السادة ،وزير الطاقة والصناعة كيف أن
املصفاة اجلديدة تشكل خطوة جديدة على طريق
حتقيق الرؤية الوطنية  2030لدولة قطر.
ويهدف مشروع مصفاة لفان إىل بناء جسر
بني أجيال احلاضر واملستقبل من خالل استغالل
املوارد الطبيعية بالشكل األمثل وتعزيز النمو
املستدام يف دولة قطر .ومصفاة لفان  2عبارة
عن مشروع مشرتك بني قطر للبرتول وتوتال
وإدمييتسو وكوزمو وماروبيني وميتسوي .وكما
يف حالة مصفاة لفان  ،1ستتوىل شركة قطرغاز
للتشغيل احملدودة (قطرغاز) تشغيل مصفاة
لفان  .2ومن اخملطط انتهاء أعمال البناء يف الربع
الثالث من سنة .2016

جنحت قطرغاز
يف تنفيذ عدد من
املشاريع املتميزة
بفضل التزامنا التام
بالتفوق التقني
والتشغيلي مع احلفاظ
على أعلى املعايري
البيئية” – الشيخ خالد
بن خليفة آل ثاين ،املدير
التنفيذي لقطرغاز
4
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مشاريع التوسيع
سوف يشكل مشروع مصفاة لفان  2الواقع يف
مدينة راس لفان الصناعية إضافة هامة لسلسلة
القيمة املتكاملة لقطرغاز ،وسوف يحقق إيرادات
ناجمة عن توريد املنتجات املكررة إىل األسواق
احمللية والعاملية.
وتعمل مصفاة لفان على معاجلة املكثفات،
وهي من املنتجات املصاحبة لعملية إنتاج
الغاز الطبيعي املسال الذي ميكن تكريره إىل
عددٍ من املنتجات عالية اجلودة املستخدمة
كوقود منخفض االنبعاثات ومواد أولية لصناعة
البرتوكيماويات .وستخضع كل املنتجات للمعاجلة
بالهيدروجني لتقليل نسبة الكربيت فيها ،تلبية ألكرث
معايري اجلودة صرامة.
وصرح سلمان أشكناين ،مدير مشاريع
املصفاة يف شركة قطرغاز جمللة “الرائد” أن
مساهمي مصفاة لفان  2طلبوا من قطرغاز إدارة
توسيع مصفاة لفان  2واملشاريع ذات الصلة نظرًا
إىل جناحها يف بناء مصفاة املكثفات األوىل يف قطر
يف راس لفان واملعروفة مبصفاة لفان  ،1وإىل
سمعتها يف تنفيذ مشاريع واسعة النطاق بنجاح.
وأضاف“ :مع سجلنا احلافل يف تشغيل العديد

من املشاريع بشكل آمن وموثوق وفاعل عرب
السنوات ،يسعدنا جدًا أن يوكل إلينا تنفيذ مشروع
مصفاة لفان  2وتشغيله .فعند اكتمال هذا
املشروع ،ستصبح دولة قطر قادرة على معاجلة
حواىل  40يف املئة من املكثفات من حقل الشمال.
وسيساهم هذا اإلجناز املهم أيضًا يف تعزيز
االستقرار االقتصادي”.
ويتألف مشروع مصفاة لفان  2من ثالثة
مشاريع توسيع منفصلة للمصفاة هي مشروع
منشآت االستالم والتحميل ،ومنشأة معاجلة
الديزل بالهيدروجني (الواقعة ضمن مصفاة لفان 1
ولكنها ستعالج الديزل من مصفاة لفان  1ومصفاة
لفان  ،)2ومشروع مصفاة لفان  2نفسه.
ومنذ مباشرة العمل يف مصفاة لفان 1
ومنشآت االستالم والتحميل ،مل تستورد دولة قطر
أي ديزل من خارج البالد ،وقد بدأت مع املباشرة
بتشغيل منشأة معاجلة الديزل بالهيدروجني بإنتاج
ديزل صديق أكرث للبيئة لالستهالك داخل البالد
(راجع املقال التايل اخلاص مبنشأة معاجلة الديزل
بالهيدروجني).
وكان الهدف األويل ملشروع منشآت االستالم
والتحميل مساعدة الدولة يف توزيع الديزل عرب
الشاحنات ،وهو يتألف من خطي أنابيب ومنشأة
لتحميل الشاحنات .ومت تنفيذه من دون وقوع أي
حوادث أو إصابات طوال مدة  23شهرًا ،وضمن
املدة الزمنية احملددة وامليزانية املرصودة.
وتتسلم منشأة االستالم والتحميل املنتجات
من مصفاة لفان احلالية وتسمح لشركة قطر
للوقود بتوزيع زيت الغاز بواسطة الشاحنات
خملتلف املواقع احمللية .وتتألف هذه املنشأة
من خزانني عازلني بسعة  5,000مرت مكعب ،وأربعة
خطوط حتميل مع منصتي حتميل لكل منهما،
والعديد من املباين .كما وفر مشروع منشآت
االستالم والتحميل لشركة قطر للوقود القدرة على
استالم زيت الغاز يف حمطتها البحرية احلالية يف
مرفأ راس لفان من خزانات إنتاج مصفاة لفان ،عرب
خط أنابيب بطول  6.5كيلومرتًا.
ومت تسليم منشأة معاجلة الديزل بالهيدروجني
يف ربيع  2014ومت تنفيذها مؤخرًا ضمن امليزانية
املرصودة ومن دون أي حوادث أو إصابات .وتقع
املنشأة ضمن حدود مصفاة لفان وهي مصممة
الرائـــــد

|

العدد 144

|

5

التميز التشغيلي

إىل جانب صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري دولة قطر ومعايل الدكتور حممد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ،حضر حفل وضع حجر األساس وزراء ومسؤولون تنفيذيون كبار وعدد من الضيوف الكرام.

لتحويل  54,000برميل يف اليوم من زيت الغاز اخلفيف
إىل ديزل منخفض الكربيت ،مع أقل من  10أجزاء
كربيت يف املليون.
ويف البداية ،سوف تعمل منشأة معاجلة
الديزل بالهيدروجني بقدرة  50يف املئة عرب
معاجلة زيت الغاز اخلفيف من مصفاة لفان 1
احلالية .وعندما يبدأ تشغيل مصفاة لفان  ،2سوف
يتضاعف معدل اإلنتاج .وبدأ تنفيذ املشروع يف
سبتمرب  ،2011وبلغ عدد ساعات العمل أكرث من 5.6
مليون ساعة.
وقال سلمان أشكناين“ :بدأت هذه املنشأة
عملها يف مايو  ،2014ونحن نعمل اليوم مع قطر
للبرتول على املرحلة الثانية ،وهي اخلاصة بوقود

مشروع حمطة االستالم والتحميل
خزانان عازالن بسعة

5000

مرت مكعب

الطائرات ،والتي سيكون لنا فيها خزان وخط أنابيب
من راس لفان مباشرة إىل مطار حمد الدويل ...ومع
ازدياد الطلب ،سوف نحقق االكتفاء الذاتي ضمن
دولة قطر”.
وبلغ اجلزء األخري من توسيع مصفاة لفان 2
مرحلة الهندسة واملشرتيات واإلمداد والبناء
والتفويض .واستغرق هذا املشروع حوايل ثالثة
أعوام للوصول إىل حالته الراهنة ،ومت مؤخرًا منح
عقد الهندسة واملشرتيات واإلمداد والبناء
والتفويض ملشروع مشرتك مؤلف من شركة
سي تي سي أي من تايوان وشركة شيودا اليابانية.
وتشبه قدرات التصميم تلك اخلاصة مبصفاة لفان
 ،1وسوف تضاعف معاجلة املكثفات احلالية.

4

خطوط أنابيب مع منشأة حتميل لكل
منهما

220

شاحنة ميكن حتميلها خالل مدة  12ساعة

7٫5
كيلومرت

870

مرت مكعب يف الساعة

رصيف تخزين وقود

6٫5
كيلومرت

200

مرت مكعب يف الساعة

6
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صهاريج مصفاة لفان

يتألف جسر رافعة،
مشروع منشآت
االستالم والتحميل الذي
ينقل املنتجات النهائية
للمصفاة ضمن حدود
قطرغاز من خطي
أنابيب ومنشأة حتميل
الشاحنات .ومت تنفيذه
من دون وقوع أي
حوادث أو إصابات طوال
مدة  23شهرًا ،وضمن
املدة الزمنية احملددة
وامليزانية املرصودة.

“هذه املصفاة جزء
من منظومة عمل
متكاملة تنفذها كل
األطراف الفاعلة
يف قطاع الطاقة
والصناعة يف دولة
قطر لتعزيز قدرتنا
على تلبية االحتياجات
من مصادر الطاقة
املتنوعة .ونحن يف
قطاع الطاقة بشكل عام ويف قطر
للبرتول بشكل خاص ملتزمون بالكامل
باستخدام مواردنا الهيدروكربونية
وبتسخري اإلمكانات الهائلة لقطاع
البرتوكيماويات والصناعات التحويلية
لتحقيق النمو والتطور الذي يطمح إليه
بلدنا احلبيب وقيادته الرشيدة” - .سعادة
الدكتور حممد بن صالح السادة ،وزير
الطاقة والصناعة.
“يسرنا يف قطرغاز أن نعرب عن
ّ
امتناننا للثقة الكبرية التي أوالنا إياها
املساهمون للمباشرة مبشروع
مصفاة لفان  .2وقد جنحت قطرغاز عرب
السنوات يف تنفيذ عدد من
املشاريع املتميزة بفضل
التزامنا التام بالتفوق التقني
والتشغيلي مع احلفاظ
على أعلى املعايري البيئية.
وها نحن نتعاون جمددًا
مع شركائنا الرائدين يف
القطاع للمساهمة يف
تطوير مشروع حديث آخر
لتعزيز النمو االقتصادي للبالد
وتقدمي قيمة أكرب لشعبنا
ومساهمينا” - .الشيخ خالد بن خليفة آل
ثاين ،املدير التنفيذي لقطرغاز.
“يف إطار رؤية قطر للبرتول
وأهدافها ،نويل اهتمامًا خاصًا لتطوير
قطاع البرتوكيماويات والتكرير ،مع هدف
واضح يقضي بتوفري فرص إضافية إلنتاج
املنتجات الوسيطة واملشتقات لتلبية
الطلب احمللي املتزايد وجذب أسواق
نقدر شراكتنا مع
جديدة للبالد .ونحن ّ
قطرغاز وخمتلف املساهمني ،ونتطلع
إىل مواصلة تعاوننا مع
قطرغاز يف مشاريع
مشرتكة تعزز النمو
املستدام” - .حممد
بن ناصر الهاجري،
مدير شؤون املشاريع
البرتوكيماوية والصناعية
يف قطر للبرتول.

كلفت قطر للبرتول شركة قطرغاز بإدارة توسيع مصفاة لفان  2واملشاريع ذات الصلة بعد جناح هذه األخرية يف بناء أول مصفاة للمكثفات يف قطر،
وهي مصفاة لفان  1يف رأس لفان.
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بفضل التعاون الشامل بني
خمتلف اجلهات املعنية
باملشروع ،مت إجناز منشأة
معاجلة الديزل بالهيدروجني
يف مصفاة لفان حتت إشراف
قطرغاز ،وذلك قبل ثالثة
أسابيع من املوعد احملدد
للتسليم ،وبأقل بعشرة يف
املئة من امليزانية املرصودة،
مع سجل سالمة نظيف.

تعزز

االنطالقة الباهرة ملنشأة
معاجلة الديزل بالهيدروجني
اجلديدة واألوىل من نوعها
يف قطر ،سمعة املصفاة
يف تنفيذ مشاريع الهيدروكربون ذات املستوى
العاملي.
وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،املدير
التنفيذي لشركة قطرغاز" :يسعدنا الرتحيب
بانضمام هذه املنشأة اجلديدة إىل قائمة
أصول قطرغاز .فإدخال وقود الديزل ذي النسبة
املنخفضة للغاية من الكربيت يف اقتصادنا
يشكل خطوة كبرية إىل األمام لبيئتنا ،وهي من
الركائز األساسية يف رؤية دولة قطر .2030
وأود أن أثني على جهود العاملني يف قطرغاز
الذين أظهروا روح التعاون من أجل تنفيذ هذا
املشروع بسالمة وحسب اجلدول الزمني
وامليزانية احملددة” .

اكتمال املشروع

املباشرة مبشروع
مصفاة لفان ملعاجلة
الديزل بالهيدروجني
احتفلت مصفاة لفان بانطالق مشروعها اجلديد
اخلاص مبعاجلة الديزل بالهيدروجني بنجاح مع حتقيق
أرقام قياسية
8
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مشروع مصفاة لفان ملعاجلة الديزل بالهيدروجني اجلديد

يتوج استكمال املشروع وانطالق العمل فيه
يف شهر أبريل جناح مشروع استمر  32شهرًا،
بدأ يف شهر سبتمرب  2011مع اختيار شركة
سامسوجن احملدودة للهندسة واإلنشاءات
كمقاول رئيسي ،والذي بلغ ذروته مع اإلعالن عن
املباشرة بالتشغيل يف شهر أبريل.
وتطلبت العملية عناية كبرية وتخطيطًا لكل
خطوة عمل ،وهو أمر يجسد يف كل مشروع
تنفذه قطرغاز .وقبل البدء باملشروع ،مت حتديد
يفصل بيان نطاق العمل.
بيان املتطلبات الذي ّ
وأخذ فريق املشروع هذه املعلومات
وطورها باستخدام منهجيات قطرغاز التي أثبتت
فاعليتها ،مثل منهجية احللول املتكاملة إلدارة
املشاريع ،باإلضافة إىل اإلجراءات والسياسيات
املعمول بها يف الشركة.
يف الواقع ،كانت فعالية اإلدارة والتواصل
الواضح بني جميع اجلهات املعنية ،والرتكيز
الكبري على السالمة ،أمورًا أساسية يف حتقيق
النجاح الباهر لهذا املشروع ،شأنه يف ذلك
شأن ما سبقه من مشاريع.

وقد اضطلع العمل اجلماعي فض ًال عن اخلربات
الكبرية التي يضمها فريق العمل بدور كبري يف جناح
مشروع وحدة معاجلة الديزل بالهيدروجني .ومما
ال شك فيه أن فريقنا قام بعمل شاق لتقدمي أعلى
الكفاءات واستغالل التعاون القائم والفرص املتاحة
يف إطار املشروع .
وتضمنت العملية مفهوم "القيمة الهندسية"
الذي أدى يف نهاية املطاف إىل استكمالها قبل
منح اجلميع
املدة احملددة ومبيزانية أقل حيث ُي َ
من خالل هذا املفهوم فرصة اقرتاح أو إدخال أفكار
جديدة بوسعها أن تضفي قيمة لناحية السالمة
أو العمليات أو التكلفة أو اجلدول الزمني يف أي
اجتماع فصلي خاص .و ُيستمد هذا مباشرة من
مبدأ قطرغاز الذي ال يعتمد على تأدية العمل بصواب
فقط وإمنا يوجب االستماع إىل اآلخرين أثناء القيام به.

دخول مرحلة التشغيل

يف شهر يناير  ،2014بدأ مشروع وحدة معاجلة
الديزل بالهيدروجني يف احلصول على طاقة
كهربائية دائمة بقوة  20كيلو فولت من حمطة
كهرباء مصفاة لفان ،وميثل ذلك خطوة هامة يف
املشروع ألنه يسبق فرتة أخرى مكتظة باألعمال
أثناء التوقف املؤقت ملصفاة لفان  1لغرض الصيانة
الشاملة اخملطط لها.
واآلن ،مع دخول مرحلة التشغيل ،سوف
تنتج وحدة معاجلة الديزل بالهيدروجني الديزل
لالستهالك احلصري يف قطر بنسبة كربيت تقل عن
 10أجزاء يف املليون ،مبنهجية مرخصة من شركة
"هالدور توبسو” الدامناركية ،مع مراعاة أفضل
املواصفات األوروبية.
وبالتايل ،فإن غالبية الديزل املنتج يف السابق
احتوى على أكرث من  1000جزء من الكربيت يف املليون.
غري أنه وفق الرؤية الوطنية  2030لدولة قطر،
والسيما إحدى ركائزها ،ومقتضيات البيئة والصحة،
يهدف مشروع معاجلة الديزل بالهيدروجني حاليًا إىل
إنتاج الديزل بأقل من عشرة أجزاء يف املليون.
بدأ املشروع للتو باإلنتاج وت ِ
ُظهر النتائج أن
الديزل املنتج هنا يبلغ مستوى ما دون اخلمسة
أجزاء يف املليون ،أي شبه عدم تواجد الكربيت ،وهذا

اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮر ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺪﻳﺰل
ﺳﺒﺘﻤ 2011

ﺑﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ
اﳌﻔﺼﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮوع

ﻳﻮﻟﻴﻮ 2012

ﺑﺪء ﻣﺮﺣﻠﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪاﺋﻤﺔ

 8ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014

ﺑﺪء ﺣﺼﻮل ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺪﻳﺰل ﻋﻠﻰ
إﻣﺪادات ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﺑﻘﻮة  20ﻛﻴﻠﻮ
ﻓﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺸﺮوع ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن

 26أﺑﺮﻳﻞ 2014

ا¡ﻋﻼن ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎء اﻋﻤﺎل ﻗﺒﻞ 3
أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ اﳌﻮﻋﺪ اﶈﺪد
وﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ % 10ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﺮﺻﻮدة

 14ﻣﺎﻳﻮ 2014

ﺗﺴﻠﻴﻢ أول ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎر اداء
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وقد مت استيعاب عمليات منشأة معاجلة
الديزل بالهيدروجني وتسيري منشأة معاجلة الديزل
بالهيدروجني ضمن فريق تشغيل املصفاة من دون
إضافة أي قوى عاملة ،وهذا النوع من الكفاءة هو ما
يجعلها واحدة من أكرث املصايف حتقيقًا لألرباح يف
العامل.
كما أن فريق مشروع معاجلة الديزل
بالهيدروجني ُمقبل اآلن على فصل الصيف حيث
سيأخذ إجازة مستحقة قبل اضطالعه مبهام
جديدة تكلفه بها قطرغاز.

التميز التشغيلي

قطرغاز  2ومؤسسة البرتول الكويتية توقعان اتفاقية
لتسليم شحنات غاز طبيعي مسال خالل عام 2014
يف تطور مهم يف قطاع الغاز الطبيعي املسال يف منطقة اخلليج ،سوف تزود قطرغاز  2مؤسسة البرتول
الكويتية بثماين شحنات من الغاز الطبيعي املسال خالل سنة .2014

ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺪﻳﺰل
ﺑﺎﻟﻬﻴﺪروﺟﲔ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﺎرﻗﺎم

6
ﻣﻼﻳﲔ

ﻫﻮ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﻮادث
اﳌﻘﻌﺪة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻨﺎء اﳌﺸﺮوع

0

ﻫﻮ ﻋﺪد اﳊﻮادث
اﳌﻘﻌﺪة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ

ناقالت من طراز "كيو-فليكس" تابعة لقطرغاز ستنقل الغاز الطبيعي املسال إىل الكويت يف عام .2014
مصفاة لفان 1

ما ُيعرف بالديزل النقي .ويف احلقيقة ،إذا كان أحدهم
يقود سيارة تعمل على هذا النوع من الديزل ،فلن
تتم مالحظة أي دخان منبعث وسوف يكون شبه خال
من الكربيت .وقطرغاز هي أول شركة تبني هذا النوع
من املنشآت يف املنطقة.
ويف البداية ،سوف تعمل منشأة معاجلة
الديزل بالهيدروجني بقدرة  50يف املئة ،وستتسلم
املواد األولية من مصفاة لفان  ،1على أن تعمل
الحقًا بقدرتها الكاملة عندما يبدأ تشغيل مصفاة
لفان  .2وعندئذ ،سوف تعالج وحدة معاجلة الديزل
بالهيدروجني  54,000برميل يوميًا من زيت الغاز
اخلفيف اخلام.

الصحة والسالمة أو ًال

يعترب سجل أداء السالمة للمشروع إجنازًا آخر
يستحق التقدير وقد أرسى سابقة وأساسًا قويًا
يعتد به ملتابعة اعتماد هذه الطريقة يف املشاريع
ّ
املستقبلية.
واعتمد فريق إدارة مشروع قطرغاز ومقاول
الهندسة واملشرتيات والبناء مقاربة متكاملة
للسالمة يف املشروع تضمنت العمل بشكل
10
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وثيق مع القوى العاملة بطريقة تعاونية لتحقيق
نتائج ممتازة على صعيد الصحة والسالمة جلميع
املوظفني املعنيني.
تؤمن قطرغاز بأنه ميكن جتنب كل احلوادث وأن
جميع العاملني يف املشروع مهمون بغض النظر
عن رتبتهم ،فالتواصل مفتوح مع العاملني بكل
رتبهم ،ويتم االهتمام بإقامتهم وطعامهم وتدريبهم.
كما أن هاجسًا واحدًا يسيطر على ذهن كل مقاول
يعمل مع قطرغاز ،أال وهو معايري السالمة العالية
مر السنني ،وعند
التي تُعترب ثقافة ُبنيت على ّ
املباشرة مبشروع أو تنفيذه يف األشهر األربعة
األوىل ،تسعى قطرغاز إىل تعزيز هذه املعايري.
شكّ ل الدور الذي يقوم به املواطنون العامل
الرئيسي بالنسبة إىل تنفيذ املشروع ،فقد بدأ
مشروع معاجلة الديزل بالهيدروجني مبشاركة
شباب قطريني يف قسم العمليات ،مع تقدمي
الدعم من قِ بل اإلدارة واملقاولني .وهم منخرطون
يف أعمال بدء التشغيل مما ُيعد خربة جيدة لهم
وطريقة أساسية للتطوير والتعزيز والسماح
للقطريني باملساهمة يف العمل ،وهو أمر بالغ
األهمية لقطرغاز.

ﻫﻮ ﻋﺪد ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﺴﻼﻣﺔ  ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺸﺄة
اﳌﺸﺮوع

6000
1000

ﺟﺰء  اﳌﻠﻴﻮن

ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﻳﺖ
 اﻟﺪﻳﺰل اﳌﺒﺎع
ﺳﺎﺑﻘ

ﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﻜﻳﺖ  اﻟﺪﻳﺰل
اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺠﻪ اﳌﺸﺮوع ﺑﺤﺴﺐ اﳌﻮاﺻﻔﺎت
اوروﺑﻴﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ

10

أﺟﺰاء  اﳌﻠﻴﻮن

ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﻳﺖ 
ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺪﻳﺰل اﻟﻨﻘﻲ
اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ اﳌﺸﺮوع
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك داﺧﻞ دوﻟﺔ
ﻗﻄﺮ

5

ﺟﺰء 
اﳌﻠﻴﻮن

وقعت شركة قطر للغاز املسال احملدودة (( )2قطرغاز  )2ومؤسسة البرتول
الكويتية اتفاقية لتزويد املؤسسة الكويتية بالغاز الطبيعي املسال خالل عام .2014
ومبوجب هذه االتفاقية ،ستتسلم دولة الكويت ثماين شحنات من الغاز الطبيعي
املسال حتى نهاية السنة اجلارية.
ويتم توريد شحنات الغاز الطبيعي املسال من خط اإلنتاج  4التابع لقطرغاز 2
 وهو مشروع مشرتك بني قطر للبرتول وشركة إكسون موبيل بدأ باإلنتاج يف عام - 2009ثم تنقل على منت ناقالت من طراز “كيو-فليكس” إىل حمطة استقبال الغاز
الطبيعي املسال التابعة ملؤسسة البرتول الكويتية يف ميناء األحمدي يف دولة
الكويت.
وقد أعرب سعادة الدكتور حممد بن صالح السادة ،وزير الطاقة والصناعة ،عن
سعادته بإبرام هذه االتفاقية وقال“ :تُعد هذه االتفاقية إجنازًا جديدًا ومهمًا لدولة
كمورد للطاقة ،فيما تعترب أول اتفاقية مباشرة
قطر ،إذ إنها تعزز من اعتماديتها ُ
بني الشركتني لتوريد الغاز الطبيعي املُ سال إىل دولة الكويت الشقيقة على منت
ناقالت من طراز “كيو-فليكس” .كما تشكل االتفاقية أيضًا تطورًا كبريًا يف جتارة
الغاز الطبيعي املُ سال بني دول املنطقة .إن هذه االتفاقية تربهن عمليًا استعداد
دولة قطر لتلبية الطلب املتزايد على الغاز الطبيعي املُ سال يف خمتلف أنحاء
العامل ،السيما منطقة اخلليج”.
وشدد خالد بن خليفة آل ثاين ،املدير التنفيذي لشركة قطرغاز على أهمية إبرام
هذه االتفاقية مع مؤسسة البرتول الكويتية وقالُ “ :يعترب توقيع هذه االتفاقية مع
مؤسسة البرتول الكويتية إجنازا آخر لشركة قطرغاز التي ستظل تقوم بدور حيوي
يف سوق الغاز الطبيعي املُ سال مبنطقة الشرق األوسط ،وتربهن على مكانة
الشركة بصفتها الشركة الرائدة يف جمال توريد الطاقة جلميع أسواق العامل
بكفاءة وسالمة”.

ُتعد هذه االتفاقية إجنازًا جديدًا ومهمًا
لدولة قطر ،إذ إنها تعزز من اعتماديتها
كموردللطاقة،فيماتعتربأولاتفاقية
ُ
مباشرةبنيالشركتنيلتوريدالغاز
الطبيعي ُ
املسالإىلدولةالكويت
الشقيقة على منت ناقالت من طراز
“كيو-فليكس”-.سعادةالدكتورحممد
بن صالح السادة ،وزير الطاقة والصناعة
الرائـــــد
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التميز التشغيلي

التميز التشغيلي

تخصيـــص الشحنــات وبنـــــاء
العالقـــات
بناء الشراكات االسرتاتيجية والعالقات طويلة األمد مع عمالء قطرغاز
حول العامل عرب االستفادة من أفضل املمارسات واملطابقة يف
احملطات.

يف

إمكان أسطول قطرغاز لناقالت
الغاز الطبيعي املسال أن
يتحايل بسهولة على احلواجز
اجلغرافية واالقتصادية واجلغرافية السياسية
التي قد يواجهها نقل الغاز عرب خطوط األنابيب.
لكن قبل التمكن من تسليم الغاز الطبيعي
املسال للعمالء ،تؤدي عملية إعادة التزود
بالغاز دورًا اسرتاتيجيًا يف حمطة الوجهة ،مما
يجعل هذه املنشآت تشكل رابطًا أساسيًا يف
سلسلة قيمة الغاز الطبيعي املسال وتضطلع
بدور حموري يف تأمني الوصول إىل أسواق الغاز
الطبيعي املسال.
وحصل مؤخرًا منو غري مسبوق حول العامل يف
تخصيص حمطات إعادة التزود بالغاز الطبيعي
املسال يف األسواق النامية .وتتكيف بعض
احملطات القائمة مع شروط السوق عرب زيادة
طاقة التخزين والقدرة على استقبال ناقالت
أكرب للغاز الطبيعي املسال ،على غرار أسطول
قطرغاز.
وتدفع اجتاهات العرض والطلب بطبيعة
احلال أعمال الغاز الطبيعي املسال ،لكن هناك
اسرتاتيجيات ميكن للجهات املعنية مبشاريع
الغاز الطبيعي املسال ومورديه استخدامها
الستحداث فرص أعمال جديدة وتعزيز العالقات
القائمة ،والتي تعترب أساسية يف هذا القطاع.
لذلك تدعم قطرغاز مشغلي احملطات اجلديدة
والقائمة بضمان مطابقة احملطة للمعايري
الصناعية وأفضل املمارسات ،وذلك بناء على
خربة الشركة يف تخصيص الشحنات ملناطق
خمتلفة .
ويفرتض إعداد حمطة الستقبال شحنة تطبيق
عملية منظمة لقطرغاز ،مما يتطلب موافقة
املرفأ واحملطة واملراسي لضمان تسليم
الشحنة بصورة آمنة وموثوقة.

12
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وتتطلب عملية اإلعداد هذه أو ًال اعتماد عملية
حماكاة جسر كاملة لتقييم املمرات املائية
والقنوات املالحية يف امليناء ،وحتديد مدى
مالءمة مناورات اإلرساء وعدمه يف احملطة قبل
االستخدام األول .ويتم اللجوء عادة لتخصيص
الشحنات لتخفيض حرارة معدات احملطة إىل
مستوى درجات حرارة التشغيل وإجراء اختبارات
أولية للضغط ،وذلك قبل أن تتمكن الشحنات
التجارية من االنطالق.
وتشارك قطرغاز بفاعلية يف أنشطة
تخصيص حمطات الغاز الطبيعي املسال حول
العامل ،باعتماد عملية تقصي معلومات متينة.
وتتضمن املراحل الرئيسية يف اجلدول الزمني
احملققة بفضل جناح اكتمال هذه العملية
حماكاة اجلسر الكاملة ،والتقييم الذاتي للمحطة
الذي تعقبه عملية تدقيق ،وإجراء التخصيص
املطور مع نطاق نافذ من أجل استكمال دراسة
واجهة السفينة.
أما املراحل اخملتلفة إلطالق حمطة غاز
طبيعي مسال جديدة فهي:
•بلوغ احملطة مرحلة تأكيد االكتمال
امليكانيكي للمرسى ،وتسيري األنابيب،
وأنظمة التخزين ،ونظام  ،BOGوأنظمة
اإلرسال.
•إمتام مرحلة ما قبل التخصيص بنجاح
•اإلعداد الستقبال السفينة األوىل.
•إدخال كميات الغاز األوىل بواسطة ناقلة غاز
طبيعي مسال.
•تخصيص تخفيض حرارة احملطة واستكمال
اختبار األداء.
•اإلعداد لالنطالق التجاري.
•إطالق أنظمة اإلرسال.
كما تطبق عملية تقصي معلومات احملطة

لقطرغاز على احملطات القائمة أو احملدثة وفق
ما تقضي الضرورة .ونظرًا إىل احلضور الدويل
املتزايد لقطرغاز واسرتاتيجيتها القاضية بأن
تكون جزءًا من سوق الغاز الطبيعي املسال
الناشئة اجلديدة ،يؤدي تخصيص الشحنات دورًا
أساسيًا يف بناء عالقات العمل املستقبلية يف
األسواق اجلديدة للغاز الطبيعي املسال.

تتضمن املراحل الرئيسية املتعددة إلطالق حمطة غاز طبيعي مسال جديدة:

يفرتض إعداد حمطة
الستقبال شحنة
تطبيق عملية منظمة
لقطرغاز ،مما يتطلب
موافقة املرفأ
واحملطة واملراسي
لضمان تسليم
الشحنة بصورة آمنة
وموثوقة.

تأكيد االكتمال امليكانيكي :ما إن
يبلغ مشغل احملطة مرحلة االكتمال
امليكانيكي ،جتري إدارة الشحن يف
قطرغاز تدقيقًا رسميًا وتقوم بزيارة
ميدانية وفق أفضل املمارسات التي
يوصي بها املنتدى البحري الدويل
لشركات النفط ،واملعروفة باإلدارة
والتقييم الذاتي للمحطة البحرية.
ويشري بلوغ االكتمال امليكانيكي إىل
جهوزية املعدات والبناء للتخصيص
بطريقة آمنة ووفقًا ملتطلبات
املشروع.
كميات الغاز األوىل :بعد تأكيد جهوزية
احملطة من خالل استكمال تقصي
املعلومات وإجراء واجهة السفينة،
تعلَن احملطة جاهزة الستقبال سفن
قطرغاز .ويجب أن يتبع تسليم الشحنة
األوىل إجراء التخصيص املتفق عليه
وخطة التنزيل من السفينة األوىل حتى
تتمكن ناقلة الغاز الطبيعي املسال
التابعة لقطرغاز من تسيلم كميات
الغاز األوىل وإدخالها يف األنظمة

شحنات قطرغاز حول العامل
ننغبو زيجنغ،
الصني
سبتمرب 2012

رودنغ يانغسو،
الصني
مايو 2011

داليان لياوينغ،
لصني
يوليو 2011

غايت
هولندا
يوليو 2011

تانغشان
كوافيدان،
الصني
نوفمرب 2013

70

هي النسبة املئوية حملطات استالم
الغاز الطبيعي املسال يف الصني التي
تشغلها قطرغاز.

والعمليات الربية بأمان.
تخفيض حرارة احملطة :يتم بلوغ
املرحلة التمهيدية لتخفيض حرارة
أنابيب احملطة ونظام التخزين
باستخدام آلة شحن سفن الغاز
الطبيعي املسال لألحجام احملسوبة
املطلوبة واحملددة مسبقًا .ومتنح
قدرة الضخ املرنة وتوفُ ر إمكانية
التسييل على منت سفن “كيو-فلكس”
و"كيو-ماكس” ميزة إضافية للسفينة
للتكيف وتلبية االختالفات يف متطلبات
ا لتخصيص .
التخصيص واختبار األداء :يجري تقييم
نطاق التخصيص ألنظمة الرب واخلزانات
من الناحية الفنية – إىل حد معني – يف
أثناء عملية تقصي املعلومات أو عملية
واجهة السفينة ،والتي تشمل مالك
السفينة .ويتم بعد ذلك تكييف عمليات
السفينة واإلجراءات التشغيلية ملالءمة
متطلبات التخصيص للحصول على
أنظمة تشغيل احملطة ومعايريها
إ لكرت و نيًا .

كوستا أزول
املكسيك
أبريل 2008

ميلفورد
هافن ،ساوث
هوك ،اململكة
املتحدة
مارس 2009

زوهاي
غواندنغ،
الصني
أكتوبر 2013

جبل علي (وحدات
التخزين والتفريغ
العائمة)،دبي ،اإلمارات
العربية املتحدة
نوفمرب 2010

جزيرة يورنغ،
سنغافورة
مارس 2013

مابتا بوت،
تايالند
مايو 2011

تخصيص  170ألفًا لوحدة التخزين وإعادة التزود العائمة
يف الكويت ()2014

غولدن باس،
تكساس،
الواليات املتحدة
أكتوبر 2010
ميناء األحمدي
(غوالر إيغلو  -وحدة
التخزين وإعادة التزود
العائمة) ،الكويت
مايو 2014

خصصت قطرغاز  60يف املئة من كل حمطات استالم
الغاز الطبيعي املسال العاملة الكبرية الربية الصينية

حمطة ريغاز تشغلها قطرغاز
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املسؤولية االجتماعية

مرابط سفن املرسى الرابع:

مشروع تأهيل املرسى
 4باألرقام

فرادة االبتكار

جرى احلد من كل خماطر بناء هذا املشروع غري
التقليدي من خالل إجراءات وحتليالت هندسية
معدة جيدًا ،مما أدى إىل تنفيذ آمن وموثوق من دون
أي أضرار أو خسائر أو إصابات.

مت مؤخرًا تنفيذ أعمال تصليحات واسعة يف منشآت مرابط السفن والرسو يف املرسى  4يف راس لفان بنجاح.

مت

االنتهاء من تنفيذ طريقة مبتكرة
إلعادة تأهيل منشآت مرابط ورسو
السفن يف شهر مارس  ،والتي
تضمنت استخدام تغليفات فوالذية
مصنعة يف املرسى  4للغاز الطبيعي املسال يف
راس لفان ،الذي عاود العمل بحسب ما هو خمطط
له يف نهاية ذلك الشهر .ومت حتميل سفينة الغاز
الطبيعي املسال األوىل يف املرسى  4يف بداية
أبريل  ،2014مما شكل دلي ًال على االكتمال الناجح
للمشروع.
ومن خالل هذا املشروع ،أثبتت قطرغاز نفسها
كشركة رائدة يف تنفيذ عملية التغليف املبتكرة
بنجاح  ،الذي أدى إىل تقليل مدة اإلغالق للصيانة
فض ًال عن توفري ملحوظ يف تكاليف عملية اإلنشاء
مقارنة مع أساليب اإلنشاءات التقليدية .وكان
التقليل أمرًا أساسيًا لقطرغاز للحد من أي اثر على
عمليات تصدير الغاز الطبيعي املسال ًّ
لكل من
شركتي قطرغاز وراس غاز.

الفحص حتت املاء

بعد تسليم املرسى  4يف راس لفان ملباشرة
عملياته يف عام  ،2009بدأت مدينة راس لفان
الصناعية يف عام  2010بتطبيق إجراءات الفحص حتت

14
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حوض التصنيع لشركة
ناقالت
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املاء لدراسة حالة اخلرسانة املغمورة باملياه،
حيث متت مالحظة التشققات ألول مرة .ويف
الدراسات التالية ،تبني ازدياد حجم وعدد التشققات
يف كثري من مرابط السفن.
عندئذ ،بدأت قطرغاز بتحقيق هندسي ملعرفة
أسباب تلك التشققات وتقييم سالمة مرابط
السفن ،فتم إيقاف العمل باثنتني من منشآت
مرابط السفن وإحدى منشآت الرسو للسفن
بسبب وجود تشققات كثرية يف اخلرسانة ،مما
يهدد قوتها ويؤثر يف قدرة املرسى على استيعاب
حجم معني من سفن الغاز الطبيعي املسال.
وبعد إمتام الدراسة الهندسية وحتليل عينات
اخلرسانة ،اتضح أن سبب التشققات يعود إىل
درجات احلرارة املرتفعة الناجتة عن رطوبة
اإلسمنت خالل البناء .مما أثر يف تركيبة اخلرسانة،
التي كان من املتوقع أن تتفتت بالكامل يف نهاية
املطاف.
وحددت الدراسة تصليح تسع مرابط للسفن
وذلك لكرثة التشققات فيها ،حيث مت تكليف إدارة
املشاريع بقطرغاز إليجاد احللول لتصليح /إعادة
بنائها لضمان سالمتها الهيكلية يف مدة التشغيل
اخملطط لها للمرسى .4
وبدأ مشروع إعادة التأهيل للمرسى  4يف

سحب الغالف الفوالذي نحو
مرابط السفن

2

إغالق التغليف حول
مرابط السفن

أكتوبر  2011مع إبرام عقد هندسة وتصميم الواجهة
األمامية لدراسة خيارات إعادة بناء مرابط السفن
املتضررة وانتقاء اخليار الذي ينطوي على مدة اقل
لإلغالق من أجل الصيانة  ،وتطوير خطط مفصلة
للهندسة والتصميم متهيدًا للمناقصة اخلاصة
بالهندسة واملشرتيات واإلنشاء.

عرض التغليف

خالل مرحلة تقييم اخليارات ،اقرتح مقاول هندسة
وتصميم الواجهة األمامية مفهوم استبدال مبتكر
يرتكز على استخدام تغليفات فوالذية مصنعة قابلة
للطفو إىل موقع العمل  ،ومن ثم يجري تركيبها حول
مرابط السفن وملؤها باإلسمنت لتأمني هياكل
ذات صالبة ،مما يسمح باستبدال الهياكل األصلية
بفاعلية.
وستعمل هياكل التغليف على متاسك
اخلرسانة املعابة ،مما يسمح باستمرار حتللها
بأمان من دون خطر انهيارها .واعترب هذا احلل
األفضل مقارنة باحللول األخرى ،ومت انتقاؤه لتطوير
الهندسة والتصميم املفصلني.
لكن رغم أن طريقة التغليف بدت اقتصادية
ومالئمة للجداول الزمنية ،فإنها مل تكن خالية من
خماطر البناء نظرًا إىل عدم تطبيق هذا املفهوم من

3

بعد أعمال التغليف
ووضع اللمسات
النهائية.

4

قبل .كما أنها كانت مرهونة بتقنيات تركيب متأنية
ودقيقة يف ظروف بالغة الصعوبة.
وبهدف التخفيف من هذه اخملاطر وضمان
النجاحُ ،طلب من مقاول هندسة وتصميم الواجهة
األمامية إجراء دراسة إنشائية مفصلة مرفقة
بتحليالت هيكلية وبحرية متكاملة لكل مرحلة
من مراحل البناء لضمان استقرار اإلنشاءات يف
الظروف اإلنشائية والبحرية املتفاوتة.
وبذل فريق املشروع جهودهم لتحديد واختيار
مقاويل الهندسة واملشرتيات واإلنشاء ذوي املوارد
واخلربة البحرية لضمان اختيار املزايدين املؤهلني.
وبعد استكمال مشروع هندسة وتصميم
الواجهة األمامية وإعداد تفاصيل الهندسة
واملشرتيات واإلنشاء ،مت اإلعالن عن املناقصة يف
أغسطس  2012ومت اختيار املقاول يف نهاية مارس
.2013
وتوىل القسم الهندسي لدى مقاول الهندسة
واملشرتيات واإلنشاء ،العمل على الهندسة
والتصميم املفصلني ،بينما مت التعاقد من الباطن
على تصنيع هياكل التغليف من الفوالذ مع شركة
ناقالت كيبيل لألعمال البحرية احملدودة يف ميناء
راس لفان.
وتزامنًا مع الهندسة والتصميم التفصيلي،
بدأ باسترياد الفوالذ الهيكلي من كوريا ،وأنودات
األلومينيوم من ماليزيا ،واألغطية املطاطية وأكياس

مرابط سفن املرسى  4للغاز
الطبيعي املسال يف راس لفان

يستخدم املرسى  4للغاز الطبيعي املسال
يف راس لفان لتحميل الغاز الطبيعي املسال
الذي تنتجه خطوط اإلنتاج الضخمة من خط 4
إىل  7اخلاصة بقطرغاز وخطوط اإلنتاج  6و7
الضخمة لراس غاز على منت السفن بغرض
تصديره .وهو يتألف من منصة حتميل وثماين
منشآت مرابط للسفن وأربع منشآت لرسو
السفن .وتتألف منشآت رسو السفن من كتل
خرسانية مدعمة وبسيطة يبلغ طولها 14
مرتًا وعرضها تسعة أمتار وارتفاعها  17مرتًا،
ويتم تثبيتها يف قاع البحر على تلة من األنقاض
الصلبة على متوسط عمق يبلغ  14مرتًا.

160
يوم بناء يف املرسى.

املواد األساسية املستعملة

9.452

اخلرسانة

مرت مكعب

963
طن

اإلسمنت

مايوازي  1،300شاحنة من اخلرسانة

4.614

الصلب
الهيكلي

طن

صخور
احلماية

10.96 0
طن

أساسات
األنقاض
الصخرية

9،008
طن

اجلص من هولندا ،بينما تولت شركة ناقالت كيبيل
لألعمال البحرية احملدودة يف مدينة راس لفان
الصناعية تأمني مزيج اإلسمنت التجريبي واختبار
طريقة صب اخلرسانة حتت املاء.
وخالل مدة قياسية بلغت أربعة أشهر ،مت
االنتهاء من الرسوم النهائية وكانت املواد يف
أماكنها للمباشرة يف منتصف أغسطس 2013
لتصنيع الفوالذ يف حوض تصنيع شركة ناقالت،
والذي بفضل قربه من الواجهة البحرية ملدينة
سهل نقل الوحدات املصنعة
راس لفان الصناعيةّ ،
إىل املرسى .4
ويف نهاية أكتوبر  ،2013بدأ مقاول الهندسة
واملشرتيات واإلنشاء بأعمال اإلنشاءات والبناء
يف موقع املرسى  .4وتضمن هذا إزالة احلماية
الصخرية احلالية ،وتوسيع قاعدة األنقاض إلعداد
األساسات اجلديدة ،وسحب هياكل التغليف من
جدار رصيف الناقالت إىل املوقع وتركيبها حول
مرابط السفن ،مع فرشها باإلسمنت ،واستكمال
األعمال النهائية واستبدال احلماية الصخرية.
وجرى احلد من جميع خماطر بناء هذا املشروع
غري التقليدي من خالل إجراءات وحتليالت هندسية
معدة جيدًا ،مما أدى إىل تنفيذ آمن وموثوق من دون
أي أضرار أو خسائر أو إصابات.
وقال الشيخ خالد بن عبداهلل آل ثاين ،مدير
الشؤون الهندسية واملشاريع“ :يعد التصميم
املدروس ،وحسن اختيار املقاول واإلشراف
عليه ،والعمل اجلماعي املنظم من أهم العوامل
الرئيسية للتنفيذ الناجح للمشروع .وأشكر الفريق
بكاملــــه الـــذي ساهم يف إعـــــادة تشغيل
املرسى  4بأمان”.

إحصاءات السالمة

745

هو العدد األقصى للعاملني ،مبن
فيهم املقاولون من الباطن

1.107.724
ساعة عمل يف البناء

0

عدد احلوادث التي
سجلت فيها وفيات

0

عدد احلوادث

1

0

عدد حاالت العمل
احملظرة

عدد اإلصابات التي
تطلبت معاجلة

9

1

عدد حاالت احلوادث
الوشيكة التي مت جتنبها

13

عدد احملاضرات
اخلاصة بالصحة
والسالمة والبيئة

عدد احلاالت التي
تطلبت إسعافات أولية

0

عدد احلوادث البيئية
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التميز التشغيلي

التميز التشغيلي

تعزيز إجراءات السالمة

 12عامًا من العمليات البحرية من دون وقوع أي حوادث
مت تدريب  19موظفًا
وعينوامدربني
للربنامجالفعال
لبيئة عمل خالية من
احلوادث واإلصابات
وذلك لتعميم الركائز
الثالث له أال وهي
“الفهم”و“السؤال”
و“إبداء الرأي”.

يف يناير  ،2014أطلقت قطرغاز
“ ”2ومصفاة لفان الربنامج
الفعال لبيئة عمل خالية من
احلوادث واإلصابات يف إطار
عمل قطرغاز املستمر يف
جمال السالمة ،والذي بلغ
مستويات جديدة من التواصل
بني اإلدارات واالمتياز على صعيد
السالمة.

371
هو عدد املوظفني واملقاولني
املشاركني يف الربنامج الفعال لبيئة
عمل خالية من احلوادث واإلصابات.

بناء
ً

على برنامج بيئة العمل اخلالية
من احلوادث واإلصابات ،نفذ
مشروع قطرغاز “”2ومصفاة
لفان الربنامج الفعال لبيئة عمل خالية من احلوادث
واإلصابات يف شهر يناير ،والذي ربط بني أكرث من
 370موظفًا ومقاو ًال طويل االمد من خالل عمل
جماعي يهدف إىل تعزيز التميز يف جمال السالمة.
ويركز الربنامج الفعال لبيئة عمل خالية من
احلوادث واإلصابات على املهارات األساسية
املطلوبة من أجل تعزيز األداء واحملافظة عليه
يف مكان العمل .وقاد الربنامج مدراء األصول،
حيث مت تدريب  19موظفًا وعينوا مدربني للربنامج
وذلك لتعميم الركائز الثالث له أال وهي “الفهم”
و”السؤال” و”إبداء الرأي”.
وقال أشرف احلسن ،املسؤول عن برامج
“إن مدراء األصول تولوا
السالمة والبيئة واجلودة ّ
املسؤولية وقادوا الربنامج بكل فعالية .فقد
أوجدوا بيئة للنجاح من خالل كونهم منوذجًا ُيحتذى
به ،فقدموا التشجيع والدعم والتقدير لآلخرين.
16
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كما تطور التعاون من أجل السالمة بني اإلدارة
واإلشراف والقوى العاملة بتسهيل من مدربي
الربنامج من أجل ضمان ممارسة اجلميع للفهم
والسؤال وإبداء الرأي”.
وقال كيث مريكلي ،مدير أصول مشروع
قطرغاز ““ : ”2ع ّينا مشرفًا واحدًا لكل مناوبة
كمدرب للعمليات .كما مت تعيني مدربي الصيانة
ودمِ جوا بالكامل ضمن الفريق .وأشرك
والسالمة ُ
املدربون بفعالية املوظفني واملقاولني يف جميع
فرق العمل يف كل مناوبة .ومن خالل الدعم الفعال
للدورات التدريبية املرتكزة على الفرق والتدخل
والرعاية والتدريب ،نرى حسًا متزايدًا من االهتمام
 /عمل الفريق بني العمليات والصيانة والسالمة
واملقاولني .حيث مل ُيشهد مثل عمق وجودة هذه
التفاعالت يف قطرغاز “ ”2من قبل .كما نشهد
تواص ًال متزايدًا من قِ بل املوظفني العاملني يف
امليدان حيث أصبحوا يتواصلون من دون أي خوف.
ويتضح احلذر املتزايد من خالل زيادة عدد بطاقات
“قف” وتقارير برنامج ‘أي أن أر’ ملنع احلوادث.

وكمدير أصول ،يقضي التزامي الشخصي بربنامج
بيئة العمل اخلالية من احلوادث واإلصابات بعدم
التضحية بالسالمة الشخصية أو سالمة اإلجراءات
لصالح اإلنتاج أو أي أولوية أخرى”.
ويف معرض حديثه عن جناح الربنامج ،علق آلني
دوفال مدير أصول املصفاة قائ ًال“ :لعب مدربونا
دورهم بشكل فاق توقعاتي فهم يرتكون أثرًا إيجابيًا
يف املصفاة .فقد مت إدخال صيانة األصول بالكامل
يف املرحلة األوىل ،ويتم تنفيذ اخلطوات املشرتكة
وحتسن تفاعل املشغل مع مقاويل مصفاة
حاليًا.
ّ
لفان وازدادت النقاشات التي تتناول إجناز جميع
األنشطة بسالمة من بينهم .ويشارك املشغلون
يف بعض الدورات التدريبية املرتكزة على الفرق
وال يرتددون يف إبداء مالحظاتهم .وحتسنت جودة
بطاقات ‘قف’ حيث أصبحت حمل نقاشات سالمة
اجلودة مع املقاولني .كما نستخدم الربنامج
لتعميم برنامج احلد من ضغط احلرارة لعام .2014
وبصفتي مدير األصول وجزءًا من التزامي بربنامج
بيئة العمل اخلالية من احلوادث واإلصابات ،فإن

موظفو قطرغاز يتلقون مؤخرًا تدريب السالمة على الربنامج الفعال
لبيئة عمل خالية من احلوادث واإلصابات.

احملافظة على سالمة مصفاة لفان يعد على
رأس أولوياتي .وسوف أظهر التزامي من خالل
قراراتي وأفعايل وتصرفاتي”.
وحاليًا سوف يتم تطبيق الربنامج الفعال لبيئة
عمل خالية من احلوادث واإلصابات على جميع
أصول قطرغاز.

حققت قطرغاز مؤخرًا إجنازًا كبريًا يف جمال السالمة إذ أمتّ ت  12عامًا من
العمليات يف املرافق البحرية حلقل الشمال برافو من دون وقوع أي حوادث.
تضم املرافق البحرية لقطرغاز تسع منصات بحرية
تقوم بتزويد الغاز واملكثفات إىل املصنع الربي للغاز
الطبيعي املسال يف راس لفان ،وهو األكرب يف
العامل ،إذ تبلغ سعته اإلنتاجية  42مليون طن يف
السنة من الغاز الطبيعي املسال .وال يقتصر متيز
املنشآت البحرية لقطرغاز على سجالت السالمة
فقط ،بل ترتبط أيضًا بالفعالية وضمان استمرارية
اإلنتاج للغاز الطبيعي املسال من مصنع قطرغاز
الربي للغاز الطبيعي املسال.
ويعود إمتام  12عامًا من دون وقوع أي حوادث
والذي يشمل جميع املرافق والعمليات البحرية إىل
االلتزام املتواصل والراسخ لإلدارة العليا للشركة
وموظفيها بالسالمة.
وقال الشيخ خالد بن خليفة ال ثاين ،املدير
التنفيذي لقطرغاز يف تعليقه على هذا اإلجناز:
“ أود أن أهنئ جميع فرق العمل التي ساهمت
يف حتقيق هذا اإلجناز  ،والسيما فريق العمليات
البحرية .فما كان لنا حتقيق هذا اإلجناز من دون
العمل الدؤوب والتفاين من قبل كل فرد يعمل
مبجمع اإلنتاج البحري بحقل الشمال “برافو” إىل
جانب الدعم املتواصل من خمتلف األقسام عرب
شركة قطرغاز .ونحن منضي قدمًا ألن نصبح
الشركة الرائدة يف العامل يف جمال صناعة الغاز
الطبيعي املسال ،فإن تركيزنا على السالمة
يتواصل .ولهذا فإن العمليات التشغيلية اخلالية
من احلوادث واإلصابات ميكن فقط أن تتحقق عندما
تصبح السالمة ومعايريها على قمة أولويتنا ،وهذا
ما متكننا من حتقيقه يف قطرغاز من خالل عدد
من املبادرات والربامج”.
وأضاف السيد منصور املرزوقي ،مدير
العمليات البحرية لشركة قطرغاز ،بقوله:
“ فعلى جميع مستويات العمليات التشغيلية
البحرية ،ركزنا على الرسالة بأن كلًّا منا مسؤول
عن سالمته وسالمة زمالئه .وإذا حتدثنا عن فريق
العمليات البحرية ،فالشك يف أن العمل واحلياة
يف عرض البحر يفرضان حتديات كثرية من بينها
األحوال اجلوية القاسية وعدد من األنشطة
املهمة التي تقتضي التأين يف التخطيط واإلعداد.
وقد متكن فريق العمل من تخطي هذه التحديات
بنجاح ،وبرهن عن قوة التزامه مببادرة “بيئة عمل
خالية من احلوادث واإلصابات”.
وتنفذ قطرغاز العديد من الربامج التي
تدعم هدفها يف احملافظة على عمليات خالية
من احلوادث واإلصابات ،من بينها برامج تقييم
اخملاطر ،ونظام ترخيص العمل ،وحتليل السالمة
الوظيفية.

عن حقل الشمال برافو
•بدأ تشغيل جممع اإلنتاج البحري يف حقل
الشمال برافو يف عام .1996
•يبلغ عدد اآلبار  85بئرًا تنتج حواىل  7.5مليار
قدم مكعب من الغاز الطبيعي املسال
وتضخها إىل خطوط إنتاج الغاز الطبيعي
املسال الربية السبعة عرب خطوط أنابيب
حتت سطح البحر.
•يف جممع اإلنتاج البحري يف حقل
الشمال برافو  90موظفًا و 36مقاو ًال دائمًا
يعملون ميدانيًا ملدة  28يومًا متواص ًال،
تتبعها عطلة مدتها  28يومًا.
•يبلغ متوسط عدد العاملني يف جممع
اإلنتاج البحري يف حقل الشمال برافو يف
أي وقت حواىل  120عام ًال .وتقع على عاتقهم
مسؤوليةتلبيةمتطلباتالعمليات
التشغيليةوالصيانةوأنشطةاملشاريع
يف اجملمع.
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التميز التشغيلي

مصنع معاجلة مياه الصرف يحتفل بنصف مليون
ساعة عمل من دون وقوع أي حوادث
عم ًال بفلسفة السالمة التي تعتمدها قطرغاز ،جنح مصنع معاجلة
مياه الصرف يف راس لفان يف إكمال  109أسابيع من العمليات ،أي
ما يصل إىل  500,000ساعة عمل ،من دون وقوع أي حوادث ناشئة عن
إصابة أحد العاملني أو ضرر الحق باألصول.

جوائز ُتربز التزام قطرغاز
باالمتياز يف مسائل
السالمة
يف إطار السعي املستمر إىل
ضمان بيئة عمل آمنة ،نالت
قطرغاز مؤخرًا جوائز من شل
واجمللس الربيطاين للسالمة.
تسليم جائزة شل "الهدف صفر” للسالمة إىل
املدير التنفيذي لشركة قطرغاز الشيخ خالد
بن خليفة آل ثاين تقديرًا لتميز الشركة يف جمال
السالمة

تلى االحتفال قطع لقالب احللوى وتوزيع جوائز جلميع العاملني يف شركة قطر للهندسة واإلنشاءات.

كان إكمال 109
أسابيع من دون أي
حوادث ممكنًا بفضل
املشاركةالفعالة
جلميع األطراف املعنية
باملشروع”.
طبق العاملون يف مصنع معاجلة مياه الصرف من
البداية ثقافة السالمة القائمة على عدم اإلصابة بأي
أذى التي تعتمدها قطرغاز .ومت إكمال  109أسابيع
من دون أي حوادث بفضل املشاركة الفعالة جلميع
األطراف املعنية باملشروع .ويعترب هذا اإلجناز جديرًا
بالثناء على الرغم من احلجم الصغري للمشروع.
ويعزى النجاح إىل التزام إدارة قطرغاز ،والطرف
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املنفذ أي شركة قطر للهندسة واإلنشاءات ،وفرق
أقسام تطوير العمليات والعمليات املتزامنة وإدارة
املشاريع يف قطرغاز.
وتقديرًا إلجناز إمتام  500,000ساعة عمل من دون
وقوع أي حوادث ،نظمت شركة قطر للهندسة
واإلنشاءات احتفا ًال يف نهاية شهر أبريل دعت إليه
العاملني يف إدارة قطرغاز من إدارة املشاريع
وإدارة السالمة والبيئة واجلودة ومالكي األصول
وكامل فريق إدارة املشاريع يف منطقة العمل.
وهنأ السيد عالء صادق احلسن ،مدير املشاريع
يف قطرغاز الفريق بكامله على جهوده وشجع
اجلميع على اعتماد ممارسات عمل آمنة يف مواقع
العمل ،وعلى متابعة اجلهود للمحافظة على أعلى
مستويات األداء يف جمال السالمة.
وعرب السيد خالد الدوسري ،مدير قسم
املشاريع الهندسية يف إدارة املشاريع عن اعتزازه
بالعمل مع فريق مصنع معاجلة مياه الصرف الذي
أخذ مسألة السالمة على حممل اجلد ،وطبق
ممارسات آمنة بصورة فعالة يف العمل اليومي.
وشكر السيد بوعامل لساس ،مدير مشروع يف
قسم املشاريع الهندسية يف إدارة املشاريع،
العاملني وممثلي املقاول على فهمهم ملمارسات
العمل اآلمنة واإلميان بها وتطبيقها.
وتال االحتفال قطع لقالب احللوى وتوزيع جوائز
جلميع العاملني يف شركة قطر للهندسة
واإلنشاءات.

نالت قطرغاز مؤخرًا جائزة “الهدف صفر” للسالمة
التي منحتها شركة شل تقديرًا لتميز قطرغاز
املستمر يف األداء يف جمال السالمة .وتهدف
هذه اجلائزة إىل تعزيز ثقافة السالمة وتقويتها يف
قطاع الصناعة ،عرب تقدير إجراءات السالمة وسجل
اإلجنازات املتميزة واالحتفاء بها.
تسلم الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،املدير التنفيذي
لشركة قطرغاز جائزة “الهدف صفر” للسالمة من
السيد وائل صوان ،املدير التنفيذي ورئيس جملس
إدارة جمموعة شركات شل قطر .وقد صرح الشيخ
خالد يف احتفال صغري أقيم يف املركز الرئيسي
لقطرغاز يف الدوحة بقوله“ :تنعكس ثقافتنا القائمة
على بيئة عمل خالية من احلوادث واإلصابات يف كل
ما نفعله”.
وأضاف“ :نحن ال نقبل بأي مساومات يف هذا اجملال.
فنظام إدارة قطرغاز يضمن سالمة العمليات وبيئة
العمل ملوظفي الشركة ومقاوليها .وإننا نقدر
حصولنا على جائزة شل ‘الهدف صفر’ للسالمة
تقديرًا إلمتامنا  10ماليني ساعة من دون وقوع أي
حوادث أو تسربات خطرة .وقد حتقق هذا اإلجناز
بفضل تفاين موظفينا وخربتهم وبدعم شركائنا
املساهمني يف الشركة”.
وقال السيد راندي يل ستادلر ،مدير شؤون السالمة
والبيئة واجلودة يف قطرغاز “إن السالمة من قيم
العمل احملورية داخل قطرغاز التي حتكم جمريات
بدءا من التخطيط وبناء املرافق وصو ًال إىل
عملنا كافةً ،
فرتات اإليقاف وأنشطة الصيانة ،وكذلك فيما يتصل
بطريقة إدارتنا للعمل على الصعيد اليومي .ومن
خالل ترسيخ أهمية العمل اآلمن يف عقول موظفي
الشركة ومقاوليها من اليوم األول لعملهم بالشركة،
دائما السلوكيات
نسعى خللق بيئة عمل تشمل ً
اآلمنة بالدعم والتأييد واحلرص على حتفيزها
ومكافأتها .ونشكر جمموعة شل لتقديرها جلهودنا
هذه وإجنازاتنا”.
وأشار السيد وائل صوان ،املدير التنفيذي ورئيس
جملس إدارة جمموعة شركات شل قطر بالقول “إن
املعنى املرادف لشعار “الهدف صفر” على مستوى
شركات شل هو العمل من دون كلل حلماية األفراد

ماليني

املدير التنفيذي ورئيس جملس إدارة جمموعة شركات شل قطر
وائل صوان يسلم جائزة "الهدف صفر” للسالمة للمدير التنفيذي
لشركة قطرغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين يف احتفال صغري أقيم
يف املركز الرئيسي لقطرغاز يف الدوحة.

من أي ضرر أو حدوث تسريبات يف آليات إدارة العمل.
ونفتخر بالعمل مع شريك مثل قطرغاز يشاركنا
نفس الرؤية والفكر .وجائزة “الهدف صفر” للسالمة
املقدمة من جمموعة شركات شل ما هي إال تقدير
لتميز أداء الشركة يف جمال السالمة وذلك بعد
إكمال  10مليون ساعة عمل من دون وقوع أي حوادث
أو تسريبات خطرية .وأود أن أهنئ إدارة قطرغاز
وجميع طاقم عملها وكذلك شركائها واملقاولني
على هذا اإلجناز الكبري .ونحن نتطلع إىل مواصلة
شراكتنا مع قطرغاز للحفاظ على معايري السالمة
باعتبارها قيمة عمل راسخة”.

إن جائزة “الهدف صفر”
للسالمة املقدمة من
جمموعة شركات شل
ما هي إال تقدير لتميز
أداء الشركة يف جمال
السالمة .وأود أن أهنئ
إدارة قطرغاز وجميع
طاقم عملها وكذلك
شركائها واملقاولني
على هذا اإلجناز الكبري”.
– السيد وائل صوان
املدير التنفيذي ورئيس
جملس إدارة جمموعة
شركات شل قطر

نالت قطرغاز جائزة “الهدف صفر”
للسالمة تقديرًا على إمتام  10ماليني
ساعة عمل من دون وقوع أي حوادث أو
تسربات خطرة.

قطرغاز أول شركة قطرية حتصد شهادة اخلمس
جنوم من جملس السالمة الربيطاين
جنحت إدارة الشحن يف شركة قطرغاز يف احلصول
على شهادة اعتماد من فئة اخلمس جنوم يف جمال
الصحة املهنية وإدارة السالمة وشهادة اعتماد
من فئة األربع جنوم يف جمال املعايري واملمارسات
البيئية ،واللتني مينحهما جملس السالمة الربيطاين.
تقديرًا للجهود املتواصلة إلدارة التجارة والشحن يف
قطرغاز يف وضع أعلى معايري التشغيل مستفيدة
من كونها أول شركة منتجة للغاز الطبيعي املسال
يف العامل ،ويف إدارة مواردها وتشغيلها على نحو
آمن وفعال وموثوق ،حصلت اإلدارة على جائزة جملس
السالمة الربيطاين والتي تُمنح بعد أن يجري مدققو
اجمللس عملية تقييم شاملة .وباعتباره من أرقى
املنظمات العاملية العاملة يف جمال مراجعة وتقييم
الصحة والسالمة والبيئة ،ينفذ جملس السالمة
الربيطاين برناجمًا لتقييم وتصنيف نظم إدارة الشركات
مقارنةً مع أفضل املمارسات العاملية املعتمدة
حال ًيا من خالل عملية “التقييم من فئة اخلمس جنوم”
املعرتف به عامليًا.
وصرح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،املدير التنفيذي
لقطرغاز ،خالل االحتفال بقوله“ :إن احلصول على
شهادة تقدير رفيعة املستوى كهذه أمر يشرفنا
ويبعث الفخر يف نفوسنا؛ إذ أنها مبثابة دليل على ما

نبذله من جهود متواصلة لالمتثال للمعايري العاملية
ودمج أفضل املمارسات يف دائرة أعمالنا .وقد متكنت
إدارة الشحن بقطرغاز من حتقيق إجناز بارز آخر ،ونفتخر
لكوننا أول مؤسسة قطرية تنفرد بشهادة تقدير
عاملية يف غاية األهمية كهذه .كما نتعهد باحلفاظ
على مستوى أدائنا هذا وتعزيزه مبا يضمن استمرارنا
يف االرتقاء إىل أعلى املعايري العاملية على مدى
السنواتاملقبلة”.
وقال السيد أليكس بوتا ،الرئيس التنفيذي جمللس
السالمة الربيطاين“ :يتقدم جملس السالمة الربيطاين
بأحر التهاين إلدارة الشحن يف قطرغاز وذلك لتحقيقها
أعلى تصنيف يف شهادة اخلمس جنوم والتي مينحها
جملس السالمة الربيطاين يف جمال الصحة املهنية
وإدارة السالمة ،وحلصولها على تصنيف من فئة األربع
جنوم يف شهادة اخلمس جنوم يف جمال املعايري
واملمارساتالبيئية”.

يقارن جملس السالمة
الربيطاين أنظمة إدارة
الشركات باملمارسات
العاملية احلالية من
خالل خمطط تدقيق
من فئة اخلمس جنوم
معرتف به دوليًا.

املدير التنفيذي لقطرغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين يتسلم اجلائزة من الرئيس التنفيذي جمللس السالمة الربيطاين أليكس بوتا على هامش احتفالية
خاصة مت تنظيمها يف مقر الشركة الرئيسي بالدوحة .ويظهر يف الصورة أيضًا (من اليمني إىل اليسار) :عالء أبو جبارة مدير إدارة التجارة والشحن يف
قطرغاز  ،وعبدالرحمن املال مدير الشحن يف قطرغاز  ،وعبداهلل الكواري أخصائي اإلجراءات البحرية.
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املدير التنفيذي لقطرغاز
يطرح أفكاره يف شأن
السوق العاملي للغاز
الطبيعي املسال يف
حماضرة نظمها منتدى الدول
املصدرة للغاز

التميز التشغيلي

منتـدى السالمة للمقاولني
2014

استضافت قطرغاز منتدى السالمة األول للمقاولني
لسنة  2014بحضور كبار املسؤولني بالشركة
واملقاولني واملساهمني لتبادل أفضل املمارسات
يف جمال السالمة.
وفر احلدث نصف السنوي الذي نُظم
حتت عنوان “مشرفو اخلط األول
يدعمون السالمة” فرصة لقطرغاز
ومقاوليها لعرض برامج الصحة
والسالمة والبيئة وإبراز الهموم
املشرتكة من أجل تعزيز الشراكة
ودعم التواصل املفتوح والشفاف،
حتقيقًا للتميز املستمر يف املسائل
األساسية للصحة والسالمة والبيئة.
كما ركز املنتدى على جناح قواعد
إنقاذ احلياة يف إطار برامج السالمة.
وتضمن املنتدى جلسات تفاعلية
ملناقشة املسائل املطروحة
وتسليط الضوء على فرص
التحسني.
وألقى مدير العمليات يف
قطرغاز ماتس جريس الكلمة
الرئيسية ،فشدد على أهمية
مشريف اخلط األول يف احلفاظ
على ثقافة السالمة ،وقال“ :نتوقع
من املؤسسات الشريكة الوضوح
يف االلتزام واإلرادة يف معاجلة

هموم السالمة .ويجب أن تكون
رسالتنا لقوانا العاملة متالئمة.
ونعني بذلك اتباع قواعد إنقاذ احلياة
لقطرغاز ،وإشراك مشريف اخلط
األول يف ثقافة املمارسات اخلالية
من احلوادث واإلصابات ،وحتمل
مسؤولية السالمة ،وبناء الهياكل
التي تدعم جهود السالمة وتعليم
هذا األمر لآلخرين .وتقول فلسفتنا
إنه يف حال كنت عاجزًا عن إمتام األمر
بسالمة ،فال تُقدم عليه”.
ورحب مدير السالمة والبيئة
واجلودة يف الشركة راندي ستادلر
من جهته بجميع املشاركني ،وألقى
بعض من اإلجنازات
بالضوء على
ٍ
التي حققتها الشركة خالل األشهر
الستة املاضية ،مبا يف ذلك مشروع
قطرغاز للمحافظة على مستويات
اإلنتاج الذي يحتفل ببلوغ الفريق
العامل فيه  500,000بطاقة “قف”،
ومشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء
الشحن الذي احتفل مبرور  22أسبوعًا

من دون تسجيل أي إصابة ،وإمتام
عمليتي إيقاف تشغيل بسالمة ويف
الوقت احملدد .كما حث العاملني يف
قطرغاز ولدى املقاولني على تركيز
جهودهم على إمتام املهام كلها
بفاعلية ويف الوقت احملدد.
وحتدث فريق قطرغاز عن
الربنامج الفاعل لبيئة العمل اخلالية
من احلوادث واإلصابات ،وشرح دور
إدارة املقاولني كقادة لهذا الربنامج.
وجتدر اإلشارة إىل أن الربنامج
الفاعل لبيئة العمل اخلالية من
احلوادث واإلصابات هو برنامج شامل
يركز على املهارات األساسية
خال من
املطلوبة إليجاد أداء ٍ
احلوادث واإلصابات واحملافظة عليه
يف مكان العمل ،وهو يتمحور حول
ثالث ركائز بسيطة هي “الفهم”
و“السؤال” و “إبداء الرأي” .وتربط
هذه الركائز خمتلف اجملموعات
بتحسني عمل الفريق وتعزيز التميز
يف جمال السالمة.

املدير التنفيذي لقطرغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين يعرض نظرته
ألسواق الغاز العاملية وكيفية تأثري الركود االقتصادي على الطلب
األوروبي
خالد بن خليفة آل ثاين ،املدير التنفيذي لقطرغاز يتحدث يف حماضرة
الغاز الشهرية يف منتدى الدول املصدرة للغاز

وتقول فلسفتنا
إنه يف حال كنت
عاجزًا عن إمتام
األمر بسالمة،
فال ُتقدم عليه”
– ماتس جريس،
مدير العمليات يف
قطرغاز

ندوة قطر السنوية حول سالمة العمليات
تضمنت ندوة قطر السنوية حول سالمة العمليات التي أقيمت يف بداية أبريل عروضًا قدمها خرباء من
قطرغاز عن إجراءات الفحص املرتكزة على اخملاطر وتسربات أنابيب السخانات.
قدم أخصائي الفحص راميش ج.
باتيل وكبري مهندسي التآكل يف
قسم السالمة بيجاي كومار عرضني
خالل ندوة قطر السنوية حول سالمة
العمليات التي أقيمت يف مركز قطر
الوطني للمؤمترات يف أبريل .2014
وضمت الندوة حواىل  250ممث ًال من
خمتلف القطاعات.
وقد لقي العرضان جتاوبًا وتقديرًا
كبريين .حيث وفرت الندوة منربًا
ممتازًا لتعزيز صورة شركة قطرغاز،
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وقد أعرب املمثلون املشاركون عن
تقديرهم لقدرات قطرغاز الفنية يف
تطبيق إجراءات الفحص املرتكزة على
اخملاطر والتحقيق يف األعطال.

250

هو عدد املمثلني يف ندوة قطر
السنوية حول سالمة العمليات

التميز التشغيلي

أخصائي الفحص راميش ج .باتيل يناقش "تنفيذ إجراءات الفحص املرتكزة على اخملاطر يف قطرغاز” خالل
ندوة قطر السنوية حول سالمة العمليات والتى أقيمت يف أبريل.

عرض املدير التنفيذي لقطرغاز الشيخ خالد بن
خليفة آل ثاين رؤى قطرغاز حول أساسيات السوق
العاملي للغاز الطبيعي املسال ،خالل حماضرة
الغاز الشهرية التي نظمها منتدى الدول املصدرة
للغاز يف مقر األمانة العامة للمنتدى يف الدوحة.
وتشكل سلسلة حماضرات الغاز إحدى مبادرات
منتدى الدول املصدرة للغاز لتشجيع النقاش
يف املواضيع املتعلقة بالغاز الطبيعي يف قطاع
الطاقة ،وتشارك فيها اجلهات املعنية كافة،
مبن فيهم املنتجون ،واملستهلكون ،والشركات،
واألكادمييون ،واملنظمات الدولية ،فض ًال عن
املنظمات غري احلكومية و وسائل اإلعالم .كما يضم
احلضور سفراء ،ومسؤولني حكوميني ،وممثلني عن
قطاعات حملية ذات صلة ،وأعضاء من األوساط
األكادميية وخرباء يف جمال الطاقة.
وبدأ املدير التنفيذي لقطرغاز كالمه بإيضاح رؤية
قطرغاز بالنسبة إىل السوق العاملي للغاز الطبيعي
تصدر دولة قطر الغاز الطبيعي
املسال ،حيث
ّ
املسال إىل  26دولة من أصل  29دولة مستوردة له،
أي ما ميثل  33يف املئة من إمدادات الغاز الطبيعي
املسال على مستوى العامل .وتتصدر آسيا قائمة
هذه الدول إذ تستحوذ على  75يف املئة من إجمايل
الطلب على الغاز الطبيعي املسال.
بعد ذلك ،حتدث عن العرض والطلب يف أسواق
الغاز الطبيعي املسال الرئيسية يف أمريكا الالتينية
وأوروبا وآسيا .ففي أمريكا الالتينية ،تضاعف عدد
الدول املستوردة للغاز الطبيعي املسال من ثالث
دول فقط يف عام  2007إىل ست دول يف عام .2013
ومن املتوقع وصول هذا العدد إىل تسع دول بحلول
عام .2016
وأفاد يف هذا الصدد" :رغم توقّ ع االرتفاع
النسبي يف الطلب على الغاز يف أمريكا الالتينية،

فإن حجم إمدادات الغاز الطبيعي املسال على
املدى الطويل س ُينافس الغاز احمللي واملتدفق عرب
شبكات املواسري االستهالكية .إضافة إىل احتمالية
ضخ هذه األسواق بإمدادات الغاز الطبيعي القادمة
من أمريكا الشمالية يف إطار مشروعات إقليمية
جديدة”.
وقد انخفض الطلب على الغاز الطبيعي املسال
يف أوروبا بسبب الركود االقتصادي ،وإحكام القبضة
اآلسيويةعلى الشحنات املرنة ،وواردات الفحم
األمريكي زهيدة الثمن ،فض ًال عن مصادر الطاقة
املتجددة التي تدعمها احلكومات .غري أن الشيخ
خالد ع ّبر عن تفاؤله متوقعًا معاودة ارتفاع الطلب
على الغاز الطبيعي املسال يف أوروبا من جديد مع
تعايف اقتصادها.
وأشار يف هذا اإلطار بقوله "سيقفز مؤشر
الطلب على الغاز الطبيعي املسال يف أوروبا مرة
أخرى مع حتسن اقتصادها؛ ومع هبوط مؤشرات
الغاز احمللي ،ويصبح تنوع مصدر إمداد الطاقة
هاما مع ضرورة توافر الغاز ملساندة انقطاع
أمرا ً
ً
الطاقة املتجددة الالزمة لتحقيق األهداف البيئية.
ونحن نؤمن أن حجم اإلمدادات سيقرتب من 100
مليون طن يف السنة بحلول عام ”.2025

%75

هي نسبة آسيا من الطلب اإلجمايل
على الغاز الطبيعي املسال

تستمر قطرغاز يف
كونها مصدرًا مهمًا
للغازالطبيعي املسال
كما يظهر من سجالتنا
النموذجيةللتوريد
والسالمة ومن قاعدة
مواردنا القوية ،ومن
الشراكات الصلبة مع
شركات النفط العاملية،
والدعم القوي من دولة
قطر”  -خالد بن خليفة
آل ثاين ،املدير التنفيذي
لقطرغاز
الرائـــــد
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قطرغاز تسلط الضوء على مستقبل
الغاز الطبيعي املسال يف أوروبا
ممثل قطرغاز عالء أبوجبارة يف املؤمتر األوروبي السنوي العشرين للغاز
الطبيعي – املؤمتر األوروبي الرائد للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي املسال
– يناقش مسائل سوق الطاقة األوروبية ،مشيدًا مبزايا الغاز الطبيعي
املسال كعنصر أساسي من مزيج الطاقة لالحتياجات املستقبلية من
الطاقة ألوروبا.

عالء أبو جبارة ،مدير إدارة التجارة والشحن يف قطرغاز.

عرض عالء أبوجبارة ،مدير إدارة التجارة والشحن
يف قطرغاز رؤية الشركة بالنسبة إىل سوق الطاقة
األوروبية ،والدور احلايل واملستقبلي للغاز الطبيعي
املسال ،وتأثري سياسات الطاقة اجلديدة واألنشطة
التسويقية لقطرغاز يف خمتلف أنحاء أوروبا.

وحتت عنوان “انعكاسات العرض والطلب األوروبي
للغاز الطبيعي املسال” ،ألقى أبوجبارة كلمته أمام
املؤمتر األوروبي السنوي للغاز الطبيعي الذي ُعقد يف
أمسرتدام ،وكان موضوعه الرئيسي “احتالل الصدارة
يف عوملة أسواق الغاز”.
وناقش السيد عالء أبوجبارة األحداث الرئيسة يف
تاريخ الطاقة احلديث يف أوروبا ،بدءًا باستهالك الفحم
يف خمسينيات القرن املاضي ،وكيف أدى هذا التوجه
إىل ما ُعرف بالضباب الدخاين الكبري يف عام  ،1952األمر
الذى دفع إىل استخدام وقود أنظف خالل العقود التالية.
كما أشار إىل العودة أخريًا إىل استخدام الفحم يف
مزيج الطاقة ،ومن ثم طرح سؤا ًال عما إذا كانت أوروبا
ستعود إىل نقطة البداية بالعودة إىل استخدام الفحم.
بعد ذلك ،ناقش خيارات الطاقة املتاحة ألوروبا

مستقب ًال ،ولفت إىل أن الغاز الطبيعي املسال يشكل
جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة ،مسلطًا الضوء على
مزاياه مقارنةً مبصادر الوقود البديلة.
وختم كلمته بالقول“ :يف الواقع حتتاج أوروبا إىل
الطاقة ،والغاز الطبيعي املسال يف املدى الطويل
هو أفضل اخليارات املتاحة أمامها ،مما يوفر إمدادات
طاقة نظيفة وآمنة .وإذا كانت أوروبا ترغب يف
تأمني الغاز الطبيعي املسال ،فعليها استقطابه
باملنافسة مع عمالء دوليني آخرين ،أو مواجهة خطر
االختيار بني ارتفاع التلوث وانخفاض معدالت التوريد
اآلمن”.
ويف الذكرى العشرين النطالق املؤمتر ،أكد السيد
عالء أبوجبارة على التزام قطرغاز بتوريد الغاز الطبيعي
املسال إىل أوروبا.

املؤمتر الوطني الرابع
للتدقيق الداخلي برعاية
قطرغاز
زادت قطرغاز دعمها ملعهد املدققني الداخليني
بقطر ،بصفتها داعمًا بالتينيًا للمؤمتر الوطني الرابع
للتدقيق الداخلي الذي ُعقد يف مايو.
عقد املؤمتر حتت رعاية سعادة
عبداهلل بن حمد العطية ،رئيس
هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية،
وشارك فيه أكرث من  25متحدثًا من
جميع أنحاء العامل قدموا أفكارهم
وأبحاثهم حول العديد من املسائل
املهمة.
وتعليقًا على دعم قطرغاز
22
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للمؤمتر ،صرح منصور راشد
النعيمي ،مدير إدارة العالقات العامة
يف الشركة بقوله“ :يسعدنا دعم
معهد املدققني الداخليني بقطر،
واملعرتف به دوليًا ،يف تنظيم مثل
هذا احلدث .فالتدقيق الداخلي
مهنة تتطلب مهارات متخصصة
ومنهجية عمل دقيقة .ونحن نأمل

مدير إدارة العالقات العامة يف قطرغاز منصور راشد النعيمي يقدم تذكارًا لرئيس معهد املدققني الداخليني
بقطر حسن يوسف املال.

برعايتنا لهذا املؤمتر أن نوفر منربًا
جملتمع املدققني يف البالد”.
وقال حسن يوسف املال ،رئيس
معهد املدققني الداخليني بقطر:
“يسعدنا قبول رعاية قطرغاز لهذا
دعما منها لربنامج التعليم
املؤمتر،
ً
والتدريب املستمر الذي يتبناه
معهد املدققني الداخلني”.

25

هو عدد املتحدثني من جميع أنحاء
العامل قدموا أفكارهم وأبحاثهم حول
العديد من املسائل املهمة.

الكوادر البشرية

قطرغاز حترز جائزة التقطري
الكرستالية
أحرزت قطرغاز "جائزة التقطري
الكرستالية” تقديرًا جلهودها يف
"دعم التقطري” يف حفل تسليم
اجلائزة السنوي الرابع عشر ،على
هامش فعاليات اجتماع مراجعة
خطة التقطري يف قطاع الطاقة
والصناعة.

حتت

رعاية سعادة الدكتور حممد
بن صالح السادة ،وزير الطاقة
والصناعة ،مت استعراض
اسرتاتيجيات التقطري يف
قطاع الطاقة والصناعة وتطورها دعمًا للرؤية
الوطنية لقطر  2030واسرتاتيجية التنمية الوطنية
.2016 – 2011
وحضر االجتماع سعادة الدكتور عيسى بن
سعد اجلفايل النعيمي ،وزير التنمية اإلدارية،
ورئيسة جامعة قطر الدكتورة شيخة املسند،
وعدد من كبار املسؤولني من الشركات
املشاركة ،وممثلني عن األسرة التعليمية يف
قطر.
ومت اختيار الفائزين باجلائزة يف خمس فئات
من  41شركة عاملة يف دولة قطر يف قطاع
الطاقة والصناعة .وتسلم املدير التنفيذي
لقطرغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين اجلائزة من
معايل الدكتور حممد بن صالح السادة نيابة عن
قطرغاز.
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وقال“ :نفتخر جدًا بهذه اجلائزة ،فهي دليل
جديد على جناح سياسة التقطري التي ننتهجها
والتي تركز على ضمان مشاركة القطريني يف
كافة عمليات الشركة”.
وأضاف شارحًا كيفية اعتبار تطوير القوى
العاملة الوطنية أولوية قصوى يف قطرغاز:
“بصفتها أكرب شركة منتجة للغاز الطبيعي
املسال يف العامل ،ومن خالل استخدام أحدث
كل جوانب أعمالها،
التقنيات واالبتكارات يف ّ
تقدم قطرغاز فرصًا فريدة للمواطنني الشباب
لالستفادة من معرفة وخربات قوانا العاملة
رفيعة املستوى واملتنوعة ومساهمينا الدوليني.
ويف مشوارنا نحو حتقيق هدفنا املتمثل يف أن
نصبح الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز
الطبيعي املسال على مستوى العامل ،فهناك دور
مهم للغاية يتعني على موظفينا املواطنني أن
يقوموا به ليس فقط لصالح مستقبل قطرغاز
ولكن أيضا من أجل املساهمة يف صياغة
مستقبل دولتنا”.
وتعد هذه املرة الرابعة التي حترز فيها
قطرغاز جائزة التقطري الكرستالية منذ إحرازها
جائزة “دعم التقطري” يف عام  .2010ويف العام
التايل ،فازت قطرغاز بجائزة “دعم التدريب
والتطوير” .ويف عام  ،2013فازت بجائزة “الدعم
والتنسيق مع قطاع التعليم”.
ويشكل االستثمار يف التعليم وتدريب
املواطنني الشباب هدفًا رئيسيًا لقطرغاز ،وهو
من ركائز اسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية
للشركة .وقد وضعت الشركة اسرتاتيجيات
وبرامج راسخة وجيدة الستقطاب القوى العاملة
الوطنية ذات املهارات العالية وتوظيفها
وتطويرها ،والتي تتضمن برنامج توعية يركز على
الربط بني قطاع التعليم والتواصل مع املدارس
واجلامعات ،واملشاركة يف املعارض املهنية
وزيارة املدارس .ويؤدي املوظفون من املواطنني
دورًا منوذجيًا يف مثل هذه الفعاليات ،ويقدمون
النصائح املهنية ،ويشاركون الطالب جتاربهم.
ويوفر امللتقى السنوي للمدير التنفيذي
الفرصة للمواطنني ملشاركة جتاربهم مباشرة
مع املدير التنفيذي .وقد وضعت الشركة
نظاما للتقدير واجلوائز لتشجيع املوظفني من
املواطنني ودفعهم إىل حتقيق أفضل ما لديهم،
ومن بينها جائزة أفضل خريج وجائزة أفضل
متدرب .وهناك إجراءات مطبقة لرصد اإلجنازات
األكادميية واملهنية وتقديرها واالحتفال بها من

خالل تقدمي اجلوائز اخلاصة بإكمال مراحل الربامج
التعليمية.
ويجري أيضًا دعم اخلريجني من املواطنني
واملتدربني والطالب احلائزين على منح تعليمية
عرب إسداء النصائح والتوجيهات املستمرة .ومت
تشكيل جمموعة تركيز للمواطنني إللزام القطريني
على الرتكيز على التعلم وحل أي مسائل ترتبط
بتطورهم وتقدمهم الوظيفي يف الشركة.
وكجزء من خطة التقطري االسرتاتيجية ،تقدم
قطرغاز منحًا تعليمية خلريجي املدارس الثانوية
املهتمني بتحصيل درجات علمية عليها طلب
عال من الشركة .وقد مت تطوير الربنامج بشكل
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هو عدد الشركات القطرية العاملة
يف قطاع الطاقة والصناعة التي
مت من بينها اختيار الفائزين باجلائزة
من خمس فئات.

هذه هي املرة
الرابعة التي تفوز
فيها قطرغاز بجائزة
التقطري الكرستالية
منذ إحراز جائزة “دعم
التقطري” يف عام .2010

خاص للتعامل مع توقعات كل من يسعى لنيل
منحة تعليمية وما ميكن توقعه عند إكمال برنامج
التأهيل األكادميي .وهناك أيضًا عملية اإلرشاد
والتوجيه الوظيفي لشرح أفضل مسار تعليمي
يالئم املناصب املستهدفة.
واجلدير بالذكر أن يف قطرغاز جلنة على أعلى
مستوى للتخطيط االسرتاتيجي للتقطري يرأسها
املدير التنفيذي للشركة ،وتتألف من فريق اإلدارة
العليا للشركة باإلضافة إىل مدير إدارة التطوير

والتعلم ومدير إدارة املوارد البشرية .وتشرف
هذه اللجنة على كافة األنشطة املتعلقة
بتوظيف املواطنني وتدريبهم وتطويرهم املهني
وتوزيعهم وتقدمهم الوظيفي واإلبقاء عليهم من
خالل اجتماعات تعقد مرتني يف السنة.
وأطلقت الشركة العديد من املبادرات
كجزء من تعاونها املستمر مع قطاع التعليم.
ويشارك ممثلون عن قطرغاز يف العديد من
االجتماعات اخلاصة مبدرسة تقنية الهندسة
واللجنة االستشارية للمهن التجارية التابعة
لكلية الشمال األطلنطي يف الدوحة ،ويعطون
التوجيهات اخلاصة بالتطوير والتنفيذ والتقييم
للربامج األكادميية إلفادة الصناعة.
وكان مدير إدارة الهندسة يف قطرغاز عضوًا
يف جلنة التحكيم اخلاصة بقسم الهندسة يف
مسابقة تصميم املصانع التي تنظمها جامعة
قطر .وقدمت الشركة أيضًا التوجيه االسرتاتيجي
لدعم إطار تعليمي جديد خاص بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت للتعليم املهني ،وهي
مبادرة أطلقها اجمللس األعلى لالتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات.
وتستمر قطرغاز يف دعم جملس األمناء يف
املدرسة التقنية املستقلة القطرية وقيادتها.
ويشغل مدير إدارة التعلم والتطوير يف الشركة
منصب نائب رئيس جملس أمناء املدرسة .كما
يعد رئيس قسم التقطري عضوًا يف جملسها.
ودعما منها لربنامج يهدف إىل مساعدة
الشباب املهندسني يف جمالهم ،قامت
الشركة بعقد ورشة عمل جلمعية املهندسني
القطريني .ويشغل مدير إدارة الهندسة بالشركة
أيضا منصب رئيس األبحاث بربنامج الهندسة يف
جامعة قطر.

علي السليطي ،رئيس قسم
التقطري والتطوير الوطني يف
قطرغاز يظهر يف مقابلة يف
برنامج “تراحيب” عرب قناة الريان
بهدف زيادة االنتشار احمللي
إلجنازات قطرغاز نتيجة الفوز
باجلائزة ،ظهر علي السليطي،
رئيس قسم التقطري والتطوير
الوطني يف الشركة يف مقابلة
مباشرة ضمن برنامج “تراحيب”
عرب قناة الريان يف  2يونيو .2014
وركزت املقابلة على جناح
جهود قطرغاز ومبادراتها يف دعم
الرؤية الوطنية  2030لدولة قطر .وأشار
علي السليطي إىل أهمية فوز قطرغاز
بهذه اجلائزة املرموقة ،بعدما جنحت
يف منافسة  40شركة أخرى يف قطاع
الطاقة والصناعة.
وقال“ :هذه اجلائزة دليل جديد على
جناح سياسة التقطري التي نتبعها والتي
تركز على ضمان مشاركة القطريني
يف جماالت عمليات الشركة كافة.
فاستقطاب املواطنني املؤهلني
وتطويرهم الوظيفي واإلبقاء عليهم
عناصر رئيسية يف سياسة التوظيف
التي نعتمدها ،ونحن ملتزمون بتطوير
املهارات احمللية ،ومتكني مواطنينا
الشباب من الوصول إىل طاقتهم
الكاملة”.
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منتدى املدير التنفيذي
لقطرغاز 2014
يف إطار االلتزام املستمر بالتقطري ،التقى املدير التنفيذي لقطرغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين مؤخرًا
باخلريجني واملتدربني القطريني ،خالل منتدى املدير التنفيذي الثالث عشر لقطرغاز.

املنتدى الذي حمل عنوان
"االلتزام بالتنمية الوطنية"
وتضمن كلمات حتفيزية
خلريجني ومتدربني يف
فندق فورسيزنز يف 25
مايو (للخريجني القطريني) و 27منه (للمتدربني
القطريني) .وافتتح علي السليطي ،رئيس قسم
التقطري والتطوير الوطني يف قطرغاز املنتدى ،وقدم
املدير التنفيذي للشركة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين
للخريجني واملتدربني القطريني.
وألقى املدير التنفيذي كلمة ترحيبية وتوسع يف
مناقشة موضوع املنتدى وقال" :لدينا التزام من
جميع األطراف املعنية بتطوير قوانا العاملة الوطنية.
فاإلدارة العليا يف قطرغاز ملتزمة التزامًا كام ًال بدعم
التطوير الوظيفي للخريجني واملتدربني القطريني".
وشاركت اخلريجة السابقة حصة حممد النصف

ُنظم

خريجو منتدى املدير التنفيذي  2014لقطرغاز
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قصة جناحها يف منتدى اخلريجني  ،حيث باتت أول
مواطنة قطرية حتصل على درجة "املهندس
املعتمد" ،وهي من املؤهالت املعرتف بها دوليًا التي
أسسها اجمللس الهندسي يف اململكة املتحدة.
وخالل املنتدى اخلاص باملتدربني ،حتدث فيصل
العنزي عن خربته وجناحه املستمر يف مسريته
بعدما أمتّ برنامج املتدربني ،حيث تابع الدراسات العليا
واضطلع بعدد كبري من املهام.
وحتدث علي السليطي عن اإلجنازات واملبادرات
اخلاصة بالتقطري منذ انعقاد آخر منتدى للمدير
التنفيذي .فبالنسبة إىل اخلريجني القطريني ،تضمن
هذا إطالق خدمة التقطري اإللكرتونية ،وتقييم نهاية
السنة للخريجني القطريني عن طريق خطة التطوير
الداخلية ،وفوز قطرغاز بجائزة الشراكة الذهبية من
اجمللس الهندسي يف اململكة املتحدة.
وبالنسبة إىل املتدربني القطريني ،تضمنت

20

هو العدد اإلجمايل للجوائز التي ُمنحت
خالل منتدى املدير التنفيذي 10 ،ألفضل
اخلريجني ،و 4ألفضل مدربني (للخريجني)،
و 3ألفضل املتدربني ،و 3ألفضل
املدربني (للمتدربني).

أنتم مسؤولون عن
دفع تطويركم ،كما
أنكم مسؤولون عن
السعي إىل فرص للنمو.
فمسريتكماحملتملة
واملستقبلية هي بني
أيديكم”.
– غامن الكواري ،مدير
الشؤون اإلدارية يف
قطرغاز

اإلجنازات واملبادرات املوافقة على برنامج فني
اخملتربات لكلية الشمال األطلنطي ،وبرنامج تنشيط
اللغة اإلنكليزية ،والتقدم يف برنامج التعلم يف مكان
العمل .WPL
وقدمت نورة راشد حمسن من جمموعة الرتكيز،
وهي عبارة عن فريق من اخلريجني القطريني ميثل
كل جمموعة يف قطرغاز لتعزيز التواصل بني إدارة
التعلم والتطوير واخلريجني ،نبذة عن مساهمات
اجملموعة وإجنازاتها منذ انطالقها ،ومن بينها نظام
الصديق ،وتعزيز تدفق العمل بخطة التطوير الداخلية،
ودليل برنامج تطوير اخلريجني الوطني.
كما مت عرض نتائج بيان استطالع مدى الرضا
بهدف احلصول على مبادرات من اخلريجني
واملتدربني القطريني على السواء .وتناقش جميع
املشاركني يف جتاربهم وحتدياتهم ،ومن ثم عملوا
يف جمموعاتهم على وضع العديد من االقرتاحات
لتقدميها للمنتدى .وكان ملفتًا مدى املالحظات
ونوعيتها ،وعمل قسم التقطري والتطوير الوطني على
جمع البيانات كلها ملراجعتها واالطالع على املبادرات
املستقبلية.
وعلق غامن الكواري ،مدير الشؤون اإلدارية يف
قطرغاز على نوعية املالحظات وأعرب عن امتنانه
ملستوى املشاركة الرفيع .وأضاف" :نحن يف حاجة
أيضًا اللتزامكم بتطويركم الوظيفي .فأنتم مسؤولون
عن دفع تطويركم ،كما أنكم مسؤولون عن السعي إىل
فرص للنمو .فمسريتكم احملتملة واملستقبلية هي
بني أيديكم”.
كرم املدير التنفيذي اإلجنازات
ذلك،
بعد
ّ
لربناجمي اخلريجني
واملساهمات املتفوقة
َ

واملتدربني ،فقدم اجلوائز ألفضل اخلريجني
واملتدربني واملدربني.
ويف النهاية ،اختتم املدير التنفيذي املنتدى
بجلسة ختامية يتم فيها عادة تتويج أعمال الفعاليات
السنوية .ومتنح هذه اجللسة الفرصة للمواطنني
القطريني للتواصل مباشرة مع املدير التنفيذي
ومشاركته جتاربهم.

اإلدارة العليا يف
قطرغاز ملتزمة التزامًا
كام ًال بدعم التطوير
الوظيفي للخريجني
واملتدربني القطريني”
– الشيخ خالد بن خليفة
آل ثاين ،املدير التنفيذي
لقطرغاز

متدربو منتدى املدير التنفيذي  2014لقطرغاز
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خريجون قطريون من منتدى املدير
التنفيذي لقطرغاز 2014
التقوا بالفائزين بجائزة اخلريجني يف منتدى املدير التنفيذي الثالث عشر "االلتزام بالتنمية الوطنية”.
منتدى املدير التنفيذي للخريجني القطريني 25 ،مايو
حمد بن شمالن
مهندس ميكانيكي  ،1قسم
هندسةالتآكل
انضم إىل قطرغاز يف عام
2008

حممد عبداهلل املهندي
مشرف مناوبة  ،1قسم
العمليات(املصفاة)
انضم إىل قطرغاز يف عام
2004
"من خالل برنامج التطوير الداخلي ،لدينا فرصة
إضفاء خربة عملية على دراستنا اجلامعية .إنها فرتة
للتعلم والتطوير الوظيفي .لذلك فعندما أبلغ منصبي
املستهدف ،ستكون لدي الثقة والقدرة على
تأدية العمل بشكل مناسب .وأود أن أشكر املدرب
واملشاركني على دعم القطريني وعلى وقتهم
ورغبتهم يف تطوير قدراتنا”.

"إنه برنامج شامل ومصمم
بشكل جيد وقد حصلت من
خالله على كل الدعم الذي
أحتاجه من الشركة .كما استمتعت بالفعل بتنوع
العمل وبالعمل مع العديد من اخلرباء  ،ويروقني
املزج بني العمل امليداين والدورات التدريبية”.

إميان حممد فخرو
مسؤولة إتصاالت ، ،قسم
اإلتصاالت والتخطيط ،إدارة
العالقات العامة انضمت إىل
قطرغاز يف عام 2011

منى عيسى أبو حليقة
حمللة عقود  ،1قسم عقود السفن
انضمت إىل قطرغاز يف عام 2012
"الدعم والثقة اللذان حصلت عليهما من زمالئي
ومن اإلدارة يف قطرغاز سمحا يل ببناء ثقتي وألهماين
لتجاوز التوقعات .والتوجيه الذي نلته مل يكن من
قسمي فحسب ،بل من إدارة الشحن ،وجمموعة
إدارة التجارة والشحن ،ومن زمالئي يف جمموعات
أخرى يف قطرغاز .فقد أسهم كل منهم يف توجيه
تقدمي العملي .وهذا يجسد بالفعل فلسفة الفريق
الواحد”.

"أعطاين برنامج تطوير
اخلريجني نبذة جيدة عن
عملنا من خالل العمل يف
إدارات خمتلفة ،وقد زدت معرفتي عن طريق أخذ
جمموعة متنوعة من الدورات التدريبية”.

سارةعبدالعزيزالتميمي
مهندسة تخصيص هيدروكربون ،قسم تخصيص اإلنتاج
انضمت إىل قطرغاز يف عام 2012
"الطريق إىل حتقيق النجاح ليست بسهلة ،لكن منذ انضمامي إىل قطرغاز ،تعلمت أنه بالعمل اجلدي ،والسعي
والشغف ،ميكن حتقيق أي حلم .وأشعر بأنني حمظوظة لكوين يف عداد برنامج تطوير اخلريجني ألنه يسمح يل
بالنمو كمهندسة وعلى الصعيد الفردي ايضًا .فاملعرفة التي اكتسبتها من العمل يف قطرغاز ق ّيمة وسوف
ترشدين دائمًا يف مسريتي”.

رند غسان آغا
مسؤولةاملسؤولية
االجتماعية ،إدارة العالقات
العامة
انضمت إىل قطرغاز يف عام
2012
" جتربتي يف قطرغاز
كخريجة وطنية فريدة جدًا من نوعها ألنني ُأعطيت
فرصة لتطوير مهاراتي وتعزيز معرفتي يف
جماالت خمتلفة .كما ُمنِحت الثقة لتويل العديد من
املسؤوليات ،األمر الذي كان له دور كبري يف تطوير
مهاراتي اخلاصة بالتواصل ،ومهاراتي الشخصية
باإلضافة إىل القيادية .وقد مثلت الشركة يف بعض
الفعاليات الدولية كاملؤمترات .لذلك فإن اخلربة التي
اكتسبتها يف خالل سنتني من العمل يف قطرغاز
أكرب بكثري مما توقعت ،نظرًا إىل نوع التدريب الذي
تلقيته ،واملؤمترات التي حضرتها ،واملهام التي
ُكلِفت بها خالل هذه الفرتة”.

داليا طاهر األنصاري
مسؤولة توريد  ،1إدارة التوريد
انضمت إىل قطرغاز يف عام
2012
"منذ انضمامي إىل قطرغاز،
وعدت نفسي ببناء أساس
صلب من املعرفة واخلربات
والعمل اجلدي بأقصى ما ميكنني .ورغم التحديات
التي واجهتها ،كان إمياين بقدراتي ودعم إدارتي يل
األسباب الرئيسية لنجاحي كخريجة وطنية .فأكرث
األشخاص سعادة يف العمل هم من يشعرون
بأنهم مقدرون ومن يقدرون أهمية العمل الذي
يقومون به”.

جواهر نصر علي اجلهني
حمللة مالية ،قسم امليزانية والتقارير
انضمت إىل قطرغاز يف عام 2012
"كان برنامج التطوير مليئًا بالتحديات ولكن عاد علينا بالفائدة .فالدعم غري احملدود الذي حصلت عليه من اإلدارات اخملتلفة طور قدرتي إىل
أقصى احلدود .وساعدتنا بيئة العمل التعاونية وروح الفريق يف قطرغاز على اكتساب أفضل ما توفره فرص التعلم .وجنح الربنامج يف تعزيز
خربتنا ومؤهالتنا حتى نتمكن من تطبيقها يف مكان العمل وخصوصًا يف فرتة انتقالنا من املرحلة اجلامعية إىل احلياة املهنية ”.
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مبارك سعيد جميله
مشرف مناوبة  ،1قسم
حتميل الغاز الطبيعي املسال،
العملياتالربية
انضم إىل قطرغاز يف عام
2005

الفائزون بجائزة أفضل
املدربني للخريجني القطريني
نورة اخلرجي
رئيسة قسم املبيعات اإلدارية
للغاز الطبيعي املسال يف
قطرغاز  3و ،4إدارة التجارة
والشحن
انضمت إىل قطرغاز يف عام
2007

"أن يتم مكافأة وتقدير
جهودك من شركة رائدة
كقطرغاز هو شعور ال
يوصف .إنها بالتأكيد جرعة معنوية وحافز يل ألقدم
أفضل ما لدي لقطرغاز”.
علي صالح اليافعي
مسؤول إدارة ازمات  ،1قسم
التخطيطوالدعم،السالمة
والبيئةواجلودة
انضم إىل قطرغاز يف عام 2012
"انضممت إىل قطرغاز
يف عام  2012مع الشعور
بضرورة املنافسة ألجد
مكاين يف الشركة .ورغم أنني
ما زلت يف بداية مسريتي املهنية ،فقد شجعني
برنامج تطوير اخلريجني القطريني على حتدي ذاتي
وتطوير مهاراتي ،وهو يوجهني لتحديد أهدايف على
املدى الطويل .أنا أؤمن بالفعل بأن لكل واحد مواهب
أو قدرات أو مهارات يف داخله للنجاح يف احلياة
املهنيةوالشخصية”.
فينيشباهت
مهندس أدوات وأنظمة
مراقبة،الصيانة،العمليات
انضم إىل قطرغاز يف عام
2007
"التحدي األكرب كمدرب
خلريجني أصحاب خربة هو
التوجيه والنصح من دون
الشعور باالستياء .فاملدرب
اجليد هو من يقرتح ويلهم املتدربني من خالل
النقاش املستمر .وميكنكم احلصول على أفضل
اجلهود والنتائج ليس من خالل التحفيز من اخلارج بل
من الداخل”.

"من دون القيادة القوية
والدعم من إدارتي ومن املوارد البشرية والتعلم
لصعب علي الفوز بهذه اجلائزة .وإنني
والتطوير،
ُ
أشعر باالعتزاز لكوين جزءًا من فريق رائع من اخلريجني
الوطنيني .فمن دون التزامهم وشغفهم بالنجاح،
كنت ألكون قادرة على فعل القليل .فهي رحلة
شاقة ،لكن اإلميان بالقدرات الذاتية يساعدنا على
جتاوز العقبات وحتقيق التميز”.
إبراهيممزغي
رئيس قسم هندسة
التآكل ،الهندسة ،الشؤون
الهندسيةواملشاريع
انضم إىل قطرغاز يف عام 1999
"أن تكون مدربًا هو امتياز
والتزام يف آن واحد .إنها
فرصة لنقل املعرفة واملهارات إىل اجليل التايل”.

أحمدالنملة
مراقب مشاريع املصفاة،
مراقبة املشاريع ،املالية
انضم إىل قطرغاز يف عام
1995
"إلهام القائد هو كشمعة
تضيء ماليني الشموع
األخرى .هذه هي رؤيتي
للقيادة والتدريب .أنا أدرب ألحدد األماكن التي يجب
النظر إليها ،من دون أن أحدد ما ميكن رؤيته”.

منتدى املدير التنفيذي
للمتدربني 27 ،مايو
أفضل املتدربني القطريني
عبداهلل حممد املري
متدرب(تصنيع)،التعلم
والتطوير ،الشؤون اإلدارية
انضم إىل قطرغاز يف عام 2013
"يسعدين احلصول على هذه
اجلائزة .وما كنت ألحقق هذا
النجاح من دون مساهمة الفريق بكامله”.
حمد عبدالعزيز آل ثاين
كبري فنيي الفحص ،الهندسة،
الشؤونالهندسيةواملشاريع
انضم إىل قطرغاز يف عام 2012
"التد ّرب يف قطرغاز مليء
بالتحديات حيث أن طاقة
التعلمكبرية،واملهندسون
جيدون جدًا يف عملهم .وقد تعلمت الكثري منهم”.
جمعان فريوز احلميدي
متدرب(كهربائي)،التعلم
والتطوير ،الشؤون اإلدارية
"أنا سعيد جدًا ،وأعترب اجلائزة
تقديرًامنقطرغازللجهود
التي بذلتها .وأنا أتطلع إىل
حتقيق املزيد من النجاح”.

أفضلاملدربنيللمتدربنيالقطريني
جوهر مبارك مفتاح
مشغل أول ،العمليات
الربية
انضم إىل قطرغاز يف
عام 2009
"إنه إجناز كبري
بالنسبة إ ّ
يل”.

عبدالعزيزسليمان
الغافري
مشغل أول ،العمليات
الربية
انضم إىل قطرغاز يف
عام 2010
"أنا سعيد جدًا ألن اجلائزة نتيجة جهود مستمرة.
وانا أتطلع إىل املزيد من النجاح يف املستقبل”.

وحيدعباسي
مشغل أول ،العمليات الربية
انضم إىل قطرغاز يف عام 2008
"بالتأكيد أنا سعيد جدًا ملكافأتي
اليوم .فأنا أتقدم خطوة خطوة
وأتأكد من وصول املعلومات
بطريقة يفهمها املتدرب .كما أنني سعيد جدًا لالهتمام
الذي أبداه املتدربون الذين دربتهم”.
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الكوادر البشرية

قطرغاز تنظم حف ًال تكرمييًا ملوظفيها
على سنوات خدمتهم الق ّيمة
مت تكرمي موظفي قطرغاز على إكمالهم سنوات خدمتهم بنجاح واضطالعهم بدور أساسي يف منو
الشركة وتطورها.

تكرمي موظفي قطرغاز على إكمالهم  10سنوات من اخلدمة

كرم الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،املدير التنفيذي
لقطرغاز عددًا من املوظفني مبنحهم شهادات
تقدير وهدايا تذكارية وذلك إلكمالهم فرتة اخلدمة
الطويلة يف الشركة التي ترتاوح بني عشرين عامًا
وخمسة عشر وعشر وخمس أعوام.
ومت تكرمي حواىل  500موظف نظري سنوات
خدمتهم للشركة يف حفل التكرمي السنوي للخدمة
الطويلة لقطرغاز الذي أقيم يف  27مايو يف مركز
قطر الوطني للمؤمترات.
وألقى الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين كلمة أثنى
فيها على هوالء املوظفني بقوله" :إن العمل اجلاد
ملوظفينا والتزامهم وتفانيهم هو ما ساهم يف
حتقيق إجنازاتنا كلها خالل السنوات املاضية ،وهو ما
ساهم أيضًا يف أن تصبح قطرغاز على ما هي عليه
اليوم ،أي أكرب شركة إلنتاج الغاز الطبيعي املسال
يف العامل وقادرة على توريد شحنات الغاز الطبيعي
املسال بسالمة وكفاءة إىل عمالئها يف جميع أنحاء
العامل”.
وأضاف " :علينا أن نستمر يف تطوير أعمالنا
وأن نبذل قصارى جهدنا لالستمرار يف التجديد
واالبتكار يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال
واحملافظة على التميز يف عملياتنا التشغيلية
وتطوير مهارات موظفينا وذلك حتى نصبح الشركة
الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف
العامل”.
30
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وقد وجه املدير التنفيذي الشكر للموظفني
نظري جهودهم اخمللصة ومساهمتم الفاعلة
يف حتقيق رؤية الشركة الرامية إىل أن تصبح مثا ًال
يحتذى به يف جمال املوارد البشرية واالبتكار والتميز
التشغيلي واملسؤولية االجتماعية .كما أعرب عن
جزيل شكره لسعادة الدكتور حممد بن صالح
السادة وزير الطاقة والصناعة للدعم املستمر الذي

يقدمه سعادته لقطرغاز.
كما أشار إىل أن شركة قطرغاز ملتزمة بتطوير
مهارات موظفيها وتشجيعهم وتكرميهم على
جهودهم .كما أنها تويل اهتمامًا خاصًا جلذب الكوادر
القطرية وتطويرها ،وذلك بفضل خطة التقطري
املتميزة التي تهدف إىل تطوير مهارات الكوادر
القطرية وصقل خرباتهم لتطوير مسارهم املهني.

العمل اجلاد ملوظفينا والتزامهم وتفانيهم هو
ما ساهم يف حتقيق إجنازاتنا كلها خالل السنوات
املاضية ،وهو ما ساهم أيضًا يف أن تصبح قطرغاز
على ما هي عليه اليوم”  -الشيخ خالد بن خليفة آل
ثاين ،املدير التنفيذي لقطرغاز

الكوادر القيادية يف
قطرغاز ُتلهم الطلبة
كوادر قيادية من قطرغاز حتفز تالمذة
مدرسة اخلور الدولية يف إطار توجيههم
املهني

زار عدد من الكوادر القيادية يف
قطرغاز مدرسة اخلور الدولية
بهدف مشاركة خربتهم املهنية
مع الطلبة الذين يدرسون
يف الوقت الراهن خياراتهم
ومساراتهم املهنية املستقبلية.
وجنح قادة قطرغاز يف
لفت انتباههم حيث كانت إحدى
رسائلهم الرئيسية بأهمية إدراك
مدى الشغف مبا تريد أن تعمل به
يف املستقبل.
وعلق ناصر العيسى ،رئيس
قسم خدمات الصيانة يف الشركة
بقوله“ :أن حتب ما تفعله يعني أن
تفعله ألنك تريد ذلك وليس ألنه
مفروض عليك .فعندما تقوم بأمر
حتبه وتكون قويًا فيه ،فما الذي
يوقفك؟ ال شيء طبعًا”.
وشدد علي السليطي ،رئيس
قسم التقطري والتطوير الوطني
يف الشركة على أهمية االجتهاد
يف املدرسة واجلامعة .وحتدث
مطو ًال عن جتربته اجلامعية
اخلاصة يف الواليات املتحدة
األمريكية ،وعن التحديات التي
واجهها وكيف سمحت له بالنجاح
يف مسريته املهنية.

وشرحت حصة النصف،
احملللة يف قسم التخطيط
املؤسسي للتالمذة كيف ميكن
أن تتطور مسريتهم املهنية وأن
تنمو مع تقدمهم .ووصفت كيفية
تطور مسريتها املهنية.
ّ
وحث سيمون داي ،مسؤول
التطوير القيادي وتخطيط التتابع
الوظيفي الطلبة على البقاء
منفتحني على الفرص وعدم
اخلوف إذا كانوا ال يعرفون ماذا
يريدون أن يفعلوا يف املستقبل.
وقالت النا كوالس ،مستشارة
الشؤون اجلامعية والوظيفية
يف مدرسة اخلور الدولية“ :كانت
تقدر بثمن بالنسبة
هذه التجربة ال ّ
إىل تالمذتنا .ففرصة االستماع
والتحدث إىل جمموعة واسعة من
احملرتفني العاملني يف واحدة من
الشركات الرائدة يف العامل شكلت
خربة تنويرية للتالمذة”.
وتسعى قطرغاز ومدرسة
اخلور الدولية إىل االستفادة من
هذه الشراكة الناجحة ،وتأمل
قطرغاز يف أن تتمكن من
استضافة عدد من الطلبة خالل
األشهر املقبلة.

دورة كأس قطر
للغولف تقام يف اليابان
أقيمت النسخة الثانية عشر من دورة كأس قطر
للغولف يف بداية أبريل يف نادي رويسن للغولف،
قرب مدينة ناغويا يف اليابان.
أٌقيمت الدورة من قِ بل عالء أبو
جبارة ،مدير إدارة التجارة والشحن
يف قطرغاز  ،حيث استمتع 22
العبًا بيوم غولف اجتماعي .وقد
شارك فيها العديد من مشرتي
الغاز الطبيعي املسال اليابانيني،
وشركات الشحن ،والشركات
الهندسية ،واملساهمني وموظفي
قطرغاز.
وأحرز األمني العام جلمعية
الصداقة القطرية اليابانية نوريتاكا
ساكاكيبارا كأس املركز األول الذي
تسلمه من السيد عالء أبو جبارة،
فيما احتل أكريا كونو ،املدير العام
األول جملموعة الغاز الطبيعي
املسال يف شركة يوسن كايشا
اليابانية املركز الثاين.
وأحرز املمثل الرئيسي واملدير
العام لتطوير سوق الغاز الطبيعي
املسال يف إكسون موبيل تيتسورو
تاكانو جائزة “أفضل أداء باإلجمال”،
مع تسجيله  88كعالمة إجمالية.

22

هو العدد اإلجمايل للذين شاركوا
يف دورة الغولف يف نادي
رويسن للغولف يف اليابان.

األمني العام جلمعية الصداقة القطرية اليابانية
نوريتاكا ساكاكيبارا يتسلم كأس الفوز من عالء أبو
جبارة مدير إدارة التجارة والشحن يف قطرغاز.

ضمت النسخة الثانية عشر من دورة كأس قطر للغولف التي أقيمت يف اليابان مشرتي الغاز الطبيعي املسال
اليابانيني ،وشركات الشحن ،والشركات الهندسية ،واملساهمني وموظفي قطرغاز.

الرائـــــد

|

العدد 144

|

31

املسؤولية االجتماعية

قطرغاز تنال جائزة
أفضل تقرير استدامة
لعام 2013

ساهم ارتفاع معدالت التقطري ،وتدريب املوظفني ،والعمل مع املزودين واملقاولني احملليني ،وارتفاع معدالت
اإلنفاق على املبادرات االجتماعية يف جناح تقرير االستدامة لعام  2013لقطرغاز.

فازت

تعكس هذه اجلائزة
التزامنابتطويربرنامج
االستدامةللشركة
أكرث فأكرث ،بتالؤم كامل
مع رؤية قطرغاز ،2015
ومبا يتوافق مع الركائز
األربع الرئيسية لرؤية
قطر الوطنية - ”2030
عبدالعزيزاملناعي،مدير
الشؤون اإلدارية باإلنابة
يف قطرغاز .
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قطرغاز بجائزة أفضل
تقرير استدامة لقطاع
الصناعة والطاقة القطري
عن تقريرها اخلاص باالستدامة لعام  2013الذي
يعرض التحديثات الرئيسية على األداء االقتصادي
واالجتماعي والبيئي للشركة خالل العام املاضي.
وقد قام سعادة الدكتور حممد بن صالح
السادة ،وزير الطاقة والصناعة ،والدكتور إبراهيم
اإلبراهيم ،املستشار االقتصادي لصاحب السمو
أمري دولة قطر  ،بتسليم السيد عبدالعزيز املناعي،
مدير الشؤون اإلدارية باإلنابة يف قطرغاز ،اجلائزة
خالل حفل أقامته إدارة نظم شؤون الصحة
والسالمة والبيئة التابعة لوزارة الطاقة والصناعة.
ومن جانبه ويف معرض تعليقه على اجلائزة،
صرح السيد عبدالعزيز املناعي بقوله" :نفتخر
يف قطرغاز ونعتزّ بحصولنا على هذه اجلائزة
املرموقة ،فهي ثمرة العمل اخمللص وتفاين فريق
العمل الذي مت تشكيله خصيصًا لهذا الغرض من
خمتلف أقسام الشركة .وأغتنم هذه الفرصة
ألشكرهم جميعًا على العمل الرائع الذي أجنزوه.
وال شك يف أن إعداد تقرير االستدامة للعام 2013
قد أتاح لنا فرصة ق ّيمة لتسليط الضوء على
التقدم الذي حققناه يف خمتلف اجملاالت املرتبطة
ّ
باالستدامة .كما تعكس هذه اجلائزة التزامنا
بتطوير برنامج االستدامة للشركة أكرث فأكرث ،بتالؤم
كامل مع رؤية قطرغاز  ،2015ومبا يتوافق مع الركائز
األربع الرئيسية لرؤية قطر الوطنية ”.2030
وأضاف" :لقد وفر لنا برنامج تقارير الصناعة
حول تطوير االستدامة ،الذي تتواله إدارة الصحة
والسالمة والبيئة يف قطر للبرتول ،منصة لنكون
جزءًا من مبادرة رائدة على مستوى القطاع تركّ ز
على حتسني مساهمتنا يف العناصر كافّ ة مبا

يحقق تطلعاتنا الوطنية .وإننا نقدر العمل الرائع
الذي أجنزه فريق عمل قطر للبرتول يف رفع
مستوى ممارسات االستدامة يف دولة قطر من
خالل هذه املبادرة الفريدة”.
ويف معرض اإلعالن عن فوز قطرغاز يف فئة
"التم ّيز يف تقرير االستدامة الكلية” ،الحظت جلنة
التحكيم الدولية املؤلفة من ثالثة أعضاء أن "تقرير
تطرق بشكل
االستدامة لعام  2013لقطرغاز قد ّ
عميق إىل جوهر املسائل من خالل املالءمة بني

%26
هي نسبة التقطري يف قطرغاز

سعادة الدكتور حممد بن صالح السادة ،وزير الطاقة والصناعة ،واملستشار االقتصادي لصاحب السمو أمري دولة قطر الدكتور إبراهيم اإلبراهيم
يسلّمان جائزة أفضل تقرير استدامة لعام  2013لعبدالعزيز حممد املناعي ،مدير الشؤون اإلدارية باإلنابة يف قطرغاز

أنشطة األعمال والسياق العام لالستدامة .كما
وفّ ر بيانات واضحة ومفصلة عن األداء ،باإلضافة إىل
اإلشارة إىل أهداف رؤية قطر الوطنية وطموحاتها”.
ويتضمن تقرير االستدامة لقطرغاز لعام
 ،2013وهو اإلصدار الرابع من نوعه للشركة ،بيانات
عن األعوام األربعة األخرية ،ويسلّط الضوء على
األنشطة املستقبلية للشركة بحسب رؤيتها
لسنة  .2015كما ُيربز اإلجنازات الكبرية التي حقّ قتها
الشركة يف جماالت عديدة ،ويشري إىل أن قطرغاز
قد أنتجت الغاز الطبيعي املسال مبستوى قريب
من طاقتها االستيعابية الكاملة ،وأن الشركة
ستواصل عملها بالطريقة نفسها يف املستقبل
القريب .وخالل السنوات الثالث املقبلة ،ستواصل
قطرغاز توسيع تشكيلة منتجاتها املستخلصة
من الغاز ،مبا يساهم يف تزويد قطر مبنتجات ديزل
أكرث نظافة.
ً
عالوة على ذلك ،سلّمت قطرغاز يف عام
 2013أوىل شحناتها من الغاز الطبيعي املسال
ألربع موانئ جديدة ،واحدة يف كل من سنغافورة
وماليزيا باإلضافة إىل ميناءين يف الصني.
واستُخدمت هذه الشحنات الختبار قائمة متنامية
من املوانئ اجلديدة للغاز الطبيعي املسال التي
يتم تطويرها يف آسيا .كما وقعت الشركة ثالث
اتفاقيات بيع وشراء مع بعض أكرب مزودي اخلدمات
املتعلقة بصناعة الغاز يف العامل خالل العام .2013
ويف جمال البيئة ،جنحت قطرغاز يف تخفيض
االنبعاثات الكربونية من مرافق الغاز الطبيعي
املسال التابعة لها بنسبة  20يف املئة .كما
خفضت من استهالك املياه مقارنةً باألعوام
املاضية .ويف ما يتعلق بالسالمة ،أجنزت
الشركة  20مليون ساعة عمل من دون أي حادث
يف مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء عملية
الشحن.

Sustainability
Report 2013

بحسبجلنةالتحكيم،
تطرق التقرير بشكل
ّ
عميق إىل جوهر املسائل
من خالل املالءمة بني
أنشطة األعمال والسياق
العاملالستدامة”.

The World’s Premier LNG Company
www.qatargas.com

إجمايل اإلنفاق يف اجملال
االجتماعي (ريال قطري)
2011
6,900,000

وجتدر اإلشارة إىل وصول نسبة التقطري يف
الشركة إىل  26يف املئة وإىل ارتفاع معدل ساعات
تدريب املوظفني من  24.7ساعة للموظف يف عام
 2012إىل  28.7ساعة للموظف يف عام  .2013كما
أنفقت الشركة يف العام املاضي حواىل  44يف املئة
من ميزانيتها الشرائية على املزودين واملقاولني
احملليني .وأضف إىل هذه التطورات الرئيسة
واإلجنازات الفعلية التي حققتها الشركة بنسبة
 70يف املئة زيادة يف اإلنفاق على املسؤولية
االجتماعية واالستثمار يف اجملتمع احمللي.

2012
7,530,000
2013
12,670,000
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املسؤولية االجتماعية

معايل الدكتور حممد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز خالد
بن خليفة آل ثاين يف جناح قطرغاز يف معرض قطر للبرتول للبيئة  2014الذي أقيم يف مركز قطر الوطني
للمؤمترات يف أواخر شهر أبريل.

البيئــة هي األسـاس
تلتزم قطرغاز بشكل كامل بركائز رؤية قطر
الوطنية  2030للمساهمة يف خفض إنبعاثاتنا
الكربونية عرب إطالق العديد من املبادرات مثل
مشروع استعادة الغاز املتبخر أثناء عملية
الشحن ،واسرتاتيجية إدارة الغازات الدفيئة ،وإجراء
الدراسات املستمرة يف شأن كيفية احتجاز
الكربون وتخزينه وفعالية الطاقة.
ومبا أن قطرغاز أكرب الشركات املنتجة للغاز
الطبيعي املسال على مستوى العامل ،فهي
تلتزم باإلدارة املسؤولة لبيئتنا وحترص دائمًا على
استكشاف طرق جديدة لتحسني أدائنا البيئي.
وجتسد هذا األمر يف دعم الشركة للمؤمتر
ّ
اخلليجي السابع للجودة “اجلودة والتحديات
البيئية” .ويتطرق هذا احلدث الهام إىل واحدة من
أهم املسائل يف أيامنا أال وهي البيئة .حيث ُتبذل
جهود من خمتلف األطراف يف جمتمعنا لزيادة
التوعية البيئية حتى نتمكن من احملافظة على
مواردنا القيمة لألجيال املقبلة.
غري أن هذه اجلهود ال تكفي ألن التحديات التي
نواجهها يف هذا اجملال عديدة مما يوجب علينا
القيام باملزيد على مستويات خمتلفة ملعاجلتها
بشكل مناسب.
ونظمت قطرغاز مؤخرًا احلملة السنوية الثانية
لتنظيف الشاطئ يف الغارية يف شمال البالد ،كما
شاركت يف معرض قطر للبرتول للبيئة ،حيث لقي
جناح الشركة الرائج واحملبوب من قِ بل العائالت
إقبا ًال كبريًا ّ
وركز بصورة رئيسية على احملافظة
على املياه.
عالوة على ذلك ،قضت مبادرة قطرغاز األخرية
بإطالق حملة الطاقة والتي تسعى إىل تسليط
الضوء على املشاكل اخلاصة بهدر الكهرباء
وتقرتح طرقًا جلعل استهالكنا لهذا العنصر
الرئيسي يف حياتنا أكرث فاعلية بدرجة كبرية.
34
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حملة قطرغاز السنوية الثانية لتنظيف
الشاطئ يف الغارية

شارك عدد كبري من موظفي شركة قطرغاز يف
حملة الشركة السنوية الثانية لتنظيف الشاطئ يف
شهر مايو على شاطئ الغارية الواقع على بعد 85
كيلومرتًا شمال مدينة الدوحة.
أطلقت قطرغاز حملة تنظيف الشاطئ السنوية
بالتعاون مع وزارة البيئة ،انطالقًا من التزامها
املستمر بتعزيز حماية البيئة واحملافظة على
احملميات الطبيعية يف دولة قطر لألجيال املقبلة.
ونظمت احلملة هذه السنة حتت شعار
“شواطئنا” مع الرتكيز على إبقائها نظيفة حتى
يتمكن الناس يف قطر من التمتع بها أكرث .وقد تلحق
النفايات والقمامة على الشاطئ ضررًا بصحة مرتادي
الشواطئ وسالمتهم كما تشكل خطرًا على البيئة.
وشهدت احلملة هذه السنة مشاركة عدد
كبري من موظفي قطرغاز واجلمهور .وجرى تنظيف
قسم كبري من شاطئ الغارية كجزء من احلملة ،حيث
متّ جتميع عدد كبري من أكياس النفايات واخمللفات

مت إطالق املبادرة البيئية يف مؤمتر صحايف عقد يف املركز
الرئيسي لقطرغاز حضره مدير إدارة العالقات العامة يف الشركة
منصور راشد النعيمي (إىل اليمني) ومدير إدارة احلماية يف وزارة
البيئة عمر سامل النعيمي.

اخمللفات البحرية هي النفايات والقمامة واملواد الصلبة األخرى التي
ينتهي بها األمر على الشواطئ .وتتضمن األنواع الشائعة للمخلفات
البحرية أكياس البالستيك ،والزجاجات والعلب ،وشباك الصيد،
وكبسوالت الزجاجات ،واألغطية ،وحتى أعقاب السجائر.

والتخلص منها ،علمًا بأنها تضمنت عبوات بالستيكية
وأطباقًا ومعلبات وأخشابًا وأشياء أخرى عديدة.
ويعترب شاطئ الغارية شاطئًا شعبيًا يزوره عدد
كبري من الناس ،وخصوصًا خالل عطلة نهاية األسبوع،
إذ يوفر الشاطئ الرملي الذي ميتاز مبياهه النقية جوًا
جمي ًال لالسرتخاء .وباإلضافة إىل املساهمة يف حماية
حتول
احلياة البحرية ،سوف تؤدي إزالة النفايات إىل ّ

هدف تنظيم
قطرغاز ليوم
تنظيف الشواطئ
هو االضطالع
مبسؤوليتنا كشريك
يف جهود دولة قطر
حلماية البيئة”  -مدير
إدارة العالقات العامة
يف قطرغاز منصور
راشد النعيمي

الشاطئ إىل مكان أكرث نظافة وجما ًال من اجل الزوار.
وقال منصور راشد النعيمي مدير إدارة العالقات العامة يف قطرغاز“ :نود
أن نشكر كل من شارك يف حملة تنظيف الشاطئ ،وخصوصًا اجلمهور الذين
استجابوا لدعوتنا وشاركوا بساعات قليلة من وقت إجازتهم يف هذه احلملة
اجلديرة باالهتمام .ونود أيضًا أن نعرب عن تقديرنا للدعم املستمر من قِ بل وزارة
البيئة” .وأضاف“ :رسالتنا من خالل هذه املبادرة هي أن حماية البيئة مسؤولية تقع
على عاتق اجلميع .فهدف تنظيم قطرغاز ليوم تنظيف الشواطئ هو االضطالع
مبسؤوليتنا كشريك يف جهود دولة قطر حلماية البيئة ،واحملافظة على التوازن
بني النمو االقتصادي والتنمية البيئية .فاإلدارة البيئية املسؤولة جزء ال يتجزأ من
برنامج املسؤولية االجتماعية لشركتنا ،ويدعم عملنا يف هذا اجملال ويعزز التنمية
البيئية التي تشكل إحدى ركائز الرؤية الوطنية لقطر .”2030

استقطب جناح قطرغاز يف معرض
قطر للبرتول للبيئة  2014املئات
من الزوار ،بينهم العديد من تالمذة
املدارس القطرية.
بيانات احملافظة على املياه
املياه التي تستهلكها قطرغاز
5.200.000

4.800.000

إقبال على جناح قطرغاز يف معرض قطر للبرتول للبيئة

شهد املعرض ،الذي أقيم يف مركز قطر الوطني للمؤمترات يف شهر أبريل
حتت شعار “استخدام املياه يف صناعة النفط والغاز” ،مشاركة قطر للبرتول
ومشاريعها املشرتكة وشركاتها التابعة ،حيث تضافرت جهودها جميعًا لتعزيز
الوعي البيئي يف أوساط الرأي العام.

ركز شعار جناح قطرغاز يف املعرض على مبادراتها للحد من استهالك املياه
وزيادة فرص إعادة استخدامها .ومت عرض بعض اإلرشادات واملعلومات عن املياه
وأهميتها كمورد حيوي باستخدام العديد من الوسائل التفاعلية .وشهد جناح
الشركة إقبا ًال كبريًا فاستقطب املئات من الزوار ،بينهم العديد من تالمذة املدارس
القطرية.
وعلى غرار األعوام املاضية ،كان املعرض مفتوحًا للعموم وركّ ز على النشاط
االجتماعي أكرث منه على مبادرات الشركات .فقد نظم جناح قطرغاز على سبيل
املثال العديد من األنشطة وقدم معلومات هامة للعائالت واألطفال ،كما ضم ركن
تلوين لألطفال يدور موضوعه حول احملافظة على املياه.
وتضمن اجلناح لعبة تفاعلية زودت الزوار بإرشادات مفيدة عن توفري املياه
يف املنزل ،على غرار التوقف عن استعمال املياه عند تنظيف األسنان ،واستخدام
غساالت املالبس وجاليات الصحون عندما تكون ممتلئة فقط ،وغسل املركبات
باستخدام دلو .كما حددت وحدة معلومات كمية املياه الضرورية إلنتاج املواد
الغذائية الشائعة ،مبا يف ذلك وقائع مفاجئة عن كمية املياه يف املواد الغذائية
املستهلكة يوميًا.
ونظرًا إىل استخدام املياه يف العديد من العمليات يف قطرغاز ،مع كون
االستخدام األويل هو إلنتاج البخار لتشغيل التوربينات ،عرضت الشركة خطتها
املتطورة إلدارة مياه الصرف ،إذ تسعى إىل حتقيق إعادة استخدام مستدام ملياه
الصرف من خالل استخدام تقنيات غشاء املفاعل احليوي والتناضح العكسي.
وبحلول الفرتة  2016إىل  ،2017من املتوقع أن تبلغ كمية املياه اإلجمالية اليومية
املطلوبة يف قطرغاز  7500مرت مكعب .وتوفر هذه التكنولوجيات حوايل  5000مرت
مكعب من املياه يف اليوم ،أي ما يساوي االحتياجات اليومية من املياه حلواىل 20,000
نسمة .وسوف يتم حتقيق تقليص إجمايل بنسبة  60إىل  70يف املئة يف استهالك
املياه (وتاليًا مياه الصرف الناجتة).
وقدم قسم البيئة يف قطرغاز أيضًا ورقة بعنوان “برنامج قطرغاز إلعادة
استخدام مياه الصرف” أبرزت غايات الشركة بالتخلص متامًا من تصريف املياه
يف مرافق عمليات الغاز املسال ومصفاة لفان من خالل إعادة استخدام مياه
الصرف املعاجلة.

4.400.000

4.000.000
2013

2012

2011

مياه الصرف املعاجلة املستعملة يف
الري (مرت مكعب)

2011

52224

2012
2013

74062
60181

كميات املياه املوفرة

7500
مرت مكعب يف اليوم

5000
مرت مكعب يف اليوم

20٫000

بحلول  ،2016-2017من املتوقع أن تبلغ
املتطلبات اإلجمالية لقطرغاز من املياه

ستوفرها التكنولوجيات املتطورة إلعادة
تدوير املياه وإعادة استخدامها

ستوفرها التكنولوجيات املتطورة إلعادة
تدوير املياه وإعادة استخدامها

مرت مكعب يف اليوم
املصدر :تقرير االستدامة لقطر غاز 2013
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حفظ الطاقة

أمـــــــــــر ســـــــــهــــــل
كجزء من االلتزام حيال البيئة ،أطلقت قطرغاز مؤخرًا حملة حفظ الطاقة
عم ًال مببادرتها البيئية اجلديدة ،مع إبراز نصائح حفظ الطاقة يف املنزل
ومكان العمل ووسائله.

مدير إدارة الشؤون البيئية يف قطرغاز خليفة أحمد السليطي (إىل اليسار) ،ورئيس مركز اخلليج للتنمية حممد صالح الكواري (يف الوسط) ،ومدير إدارة العالقات العامة يف قطرغاز منصور راشد النعيمي (إىل اليمني) خالل املؤمتر
الصحفي الذي مت فيه اإلعالن عن دعم قطرغاز للمؤمتر كراع ذهبي.

وكجزء من الربنامج ،تستثمر الشركة يف أحدث
تقنيات إعادة تدوير املياه واستخدامها والتي
ستساهم يف استعادة حواىل  70%من مياه صرف
العمليات ويف احملافظة على برنامج إعادة استخدام
مستدام ملياه الصرف طوال مدة العمر االفرتاضي
ملنشآت الشركة.

قطرغاز راع ذهبي ملؤمتر اجلودة السابع
لدول جملس التعاون اخلليجي

عقد مؤمتر اجلودة السابع لدول جملس التعاون
اخلليجي حتت الرعاية الكرمية حلضرة صاحب
السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،أمري دولة قطر،
ونظر يف بعض املشكالت البيئية األكرث أهمية التي
تواجه دول جملس التعاون اخلليجي.
أعلنت قطرغاز عن دعمها ملؤمتر اجلودة السابع
لدول جملس التعاون اخلليجي يف مؤمتر صحفي
عقد يف املركز الرئيسي للشركة يف الدوحة حضره
مدير إدارة الشؤون البيئية يف قطرغاز خليفة أحمد
السليطي ،ومدير إدارة العالقات العامة يف قطرغاز
منصور راشد النعيمي ،ورئيس مركز اخلليج للتنمية
املنظم للمؤمتر حممد صالح الكواري.
وصرح خليفة أحمد السليطي ،مدير إدارة
الشؤون البيئية يف قطرغاز قائ ًال“ :يسعدنا يف
قطرغاز دعم هذا احلدث الهام الذي يعنى بقضية
من أهم قضايا عصرنا .فلطاملا كانت بيئتنا شغلنا
36
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الشاغل يف قطرغاز ،وهي تشكل إحدى جماالت
الرتكيز الرئيسية السرتاتيجيتنا اخلاصة باملسؤولية
االجتماعية للشركة .ونحن يف قطرغاز نلتزم بشكل
كامل بركائز رؤية قطر الوطنية  2030للمساهمة يف
خفض االنبعاثات الكربونية التي نسببها عرب إطالق
مبادرات على غرار مشروع استعادة الغاز املتبخر
أثناء عملية الشحن ،واسرتاتيجية إدارة الغازات
الدفيئة ،وإجراء الدراسات املستمرة يف شأن كيفية
احتجاز الكربون وتخزينه وفعالية الطاقة .ومبا أن
قطرغاز هي أكرب الشركات املنتجة للغاز الطبيعي
املسال على مستوى العامل ،فهي تلتزم باإلدارة
املسؤولة لبيئتنا وحترص دائمًا على استكشاف طرق
جديدة لتحسني أدائنا البيئي”.
وقال حممد صالح الكواري ،رئيس مركز اخلليج
للتنمية“ :نشكر قطرغاز على دعمها لهذا املؤمتر
الذي ميهد الطريق للصناعات وقطاعات األعمال
لتبادل املعرفة وتشارك أفضل املمارسات املتبعة”.
وشملت املواضيع الرئيسية للمؤمتر أهمية
اجلودة كخطوة أساسية لالمتثال للمعايري البيئية
احمللية والدولية ،واحلد من التلوث البيئي الناجم عن
خملفات الصناعة والبناء واخمللفات الطبية ،واألضرار
البيئية الناجمة عن االنبعاثات اخملتلفة وكيفية خفض
معدالتها (فرض ضريبة على االنبعاثات الكربونية)،
وإبراز أهمية إجراء دراسات من شأنها تقييم اآلثار
املنعكسة على البيئة للوقوف على التحديات البيئية
وطرح حلول لها ،واستعراض املبادرات واحللول

1٫6

طن هي كمية انبعاثات ثاين أكسيد
الكربون احملتملة يف اجلو التي سيمنع
انتشارها مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر
أثناء الشحن لقطرغاز البالغة تكلفته
مليار دوالر ( 3.64مليار ريال).

االبتكارية املقدمة لضمان التنمية املتواصلة لكافة
اجلوانب والعناصر املتعلقة بالبيئة.
وأقيم معرض ضمن فعاليات املؤمتر حيث
عرضت قطرغاز منوذجًا تفاعليًا يشرح مشروع
اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن ،ويسلط الضوء
على الطريقة التي ستعتمدها الشركة خلفض نسب
حرق الغازات من حمطات الغاز الطبيعي املسال مبا
يتجاوز  90%أثناء عملية شحن حموالت الغاز الطبيعي
املسال.
وجتدر اإلشارة إىل أن هذا املشروع البالغة تكلفته
مليار دوالر ( 3.64مليار ريال) سينتهي العمل به
هذه السنة ،وسيوفر  1.6مليون طن من انبعاثات
ثاين أكسيد الكربون يف اجلو .كما ستوفر دولة قطر
تريليون قدم مكعب من الغاز خالل السنوات الثالثني
املقبلة ،بفضل مشروع يعترب من أكرب االستثمارات
يف جمال تخفيض اشتعال الغاز على مستوى العامل.

سواء كنا ندرك ذلك األمر أم ال ،فإننا نسعى دائمًا إىل
إيجاد حلول سهلة جلميع أوجه حياتنا تقريبًا ،بدءًا
باملنزل ومكان العمل ووصو ًال إىل الهواتف احملمولة
واختيار السيارات .غري أننا ننسى أن املنازل املكيفة
واألدوات اإللكرتونية واملعدات املكتبية واملنتجات
الكهربائيه وغريها والتي نحظى بها اليوم مل تكن
متوفرة قبل فرتة قليلة من الزمن .واألهم من ذلك
هو أننا اصبحنا ال ندرك مدى أهمية الطاقة يف
حياتنا؛ فالطاقة كمصدر لعيشنا السهل بات ُيساء
تقديرها وتستخدم بصورة مفرطة.
وتؤدي اخليارات الفردية التي نتخذها يف حياتنا
اليومية دورًا مهمًا يف استهالكنا للطاقة .والواقع
هو أن حفظ الطاقة ألمر سهل ،فحتى أبسط
األفعال ،كإطفاء األضواء يف املنزل والعمل،
ميكنها أن حتدث تأثريًا إيجابيًا.

25٪

هي مساهمة املياه الساخنة يف
متوسط فاتورة الطاقة لألسرة.

تؤدي اخليارات الفردية
التي نتخذها يف حياتنا
اليومية دورًا مهمًا يف
استهالكنا للطاقة”.

أسباب احملافظة على الطاقة:

1.1حماية البيئة ،حيث ميكننا املساهمة يف احلد من وقع االنبعاثات واخمللفات التي يسببها توليد
الطاقة ،مما يساهم يف التغيري املناخي .ويقلص توفري الطاقة من كمية ثاين أكسيد الكربون املنبعثة
ويحد من انبعاثات الغازات األخرى.
يف اجلو
ّ
2.2حفظ املوارد .فالوقود األحفوري قابل للنضوب ،فكلما قللنا من استخدامه اليوم ،زادت مدة توافره
لألجيال القادمة.
3.3توفري املال .مع ارتفاع أسعار تزويد منازلنا بالطاقة واستفادتنا منها يف حياتنا ،يتطلع الكثريون إىل طرق
لتقليص استخدام الطاقة.
بسهولة ميكننا أن نكون جزءًا من احلل بد ًال من أن نكون جزءًا من املشكلة .ومع أخذ هذا األمر يف عني
االعتبار ،تفتخر قطرغاز بإطالق حملة حفظ الطاقة يف يونيو  .2014فالرجاء أخذ الوقت الكايف لقراءة
املعلومات املقدمة خالل هذه احلملة ،مبا يف ذلك االقرتاحات أدناه إلدخال تغيريات بسيطة وقليلة على
العادات اليومية ،يف مكان العمل واملنزل على حد سواء.

نصائح سهلة لتوفري الطاقة يف املنزل

1.1قللوا من استخدام املياه الساخنة – تساهم املياه الساخنة يف  25يف املئة من متوسط فاتورة
الطاقة لألسرة .اغسلوا الثياب باملياه الباردة وانتظروا حتى تكون الغسالة ممتلئة ،وشغلوا غسالة
الصحون عند امتالئها وليكن تدفق املياه متدنيًا.
2.2اختاروا أدوات منزلية ذات كفاءة – يف حال كنتم تشرتون برادًا أو ثالجة أو تلفازًا أو غسالة أو نشافة أو
غسالة صحون أو مكيف هواء جديدًا ،ابحثوا عن عالمة الطاقة .وأطفئوا األدوات املنزلية يف حال عدم
استعمالها.
بردوا بفاعلية – لكل درجة مئوية إضافية من التربيد ،يرتفع استخدام الطاقة بني خمسة وعشرة يف
ّ 3.3
املئة .لذلك ع ّيروا جهاز تنظيم احلرارة عند  22أو  23درجة مئوية خالل الفصول الدافئة ،وأغلقوا األبواب
الداخلية وكيفوا الغرفة التي تستعملونها فقط.
4.4قلصوا اإلضاءة – استخدموا مصابيح هالوجني املوفرة للطاقة ،واملصابيح الفلورية املضغوطة CFL
ومصابيح الصمام الثنائي الباعثة للضوء  ،LEDوافتحوا الستائر واستخدموا اإلضاءة الطبيعية عندما
يكون ذلك متاحًا ،واطفئوا جميع األضواء يف حال عدم استعمالها.

نصائح سهلة لتوفري الطاقة يف مكان العمل

1.1تستهلك شاشة احلاسوب حتى  75يف املئة من طاقته .لذلك أطفئوا الشاشة يف حال عدم
استعمالها واطفئوا احلاسوب عند انتهاء العمل.
2.2أطفئوا آالت النسخ والطابعات وما إىل ذلك من املعدات خارج ساعات العمل وافصلوا شواحن أجهزة
احلاسوب احملمولة والهواتف احملمولة يف حال عدم استعمالها.
3.3أطفئوا األضواء عند مغادرة املكتب واألماكن األخرى التي ال يشغلها أحد كغرف االجتماعات .وإذا كان يف
اإلمكان التحكم باألضواء بشكل منفصل ،أطفئوها عندما يتوفر ما يكفي من اإلضاءة الطبيعية.
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مديرالشؤونالهندسية
واملشاريع يف شركة قطرغاز
خالد بن عبداهلل آل ثاين يتوجه
بكلمةإىلمنتدىاألبحاثوالصناعة
جلامعة تكساس أي أند إم
مدير الشؤون الهندسية
واملشاريع يف شركة قطرغاز
خالد بن عبداهلل آل ثاين يتوجه
بكلمة إىل منتدى األبحاث والصناعة
جلامعة تكساس أي أند إم

ألقى خالد بن عبداهلل آل ثاين مدير الشؤون الهندسية
واملشاريع يف شركة قطرغاز كلمة رئيسية يف
منتدى األبحاث والصناعة الثالث جلامعة تكساس أي
أند إم ،والذي كان بعنوان “البحوث والصناعة :إحداث
تأثري” وعقد يف شهر أبريل يف مركز قطر الوطني
للمعارض .وهدف هذا احلدث إىل تعزيز احلوار بني
اجلامعة وأصحاب املصلحة الرائدين يف الصناعة
وضمان زيادة الفرص املشرتكة ومتابعة املصالح
املتبادلة.
وقال خالد بن عبداهلل آل ثاين يف كلمته إن “قطرغاز
تشكل مثا ًال ممتازًا ملا ميكن أن حتدثه األبحاث
والتكنولوجيا من وقع كبري على صناعتنا وعلى دولة
قطر” .وأضاف“ :نحن أعضاء فاعلون يف اجملتمع
األكادميي والبحثي احمللي ،وندعم مركز سالمة

قطرغازترعى
احتفالية طالب جامعة
ستندن

يهدف منتدى األبحاث والصناعة جلامعة تكساس أي أند إم إىل تعزيز
احلوار بني اجلامعة وأصحاب املصلحة الرائدين يف الصناعة وضمان
زيادة الفرص املشرتكة ومتابعة املصالح املتبادلة.

العمليات هنا يف جامعة تكساس أي أند إم ومركز
معاجلة وصناعة الغاز يف جامعة قطر”.
وتطرقت الكلمة إىل العديد من املواضيع مبا فيها
التغري املناخي ،واحتجاز الكربون وتخزينه ،والوقود
والتكنولوجيا البديلة ،ومصادر الطاقة املتجددة
ومبادرة خفض كميات الغاز احملروق من خالل
مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن لقطرغاز.
وقال معلقًا إن هذا املشروع سيخفض كميات الغاز
احملروق على أرصفة الغاز الطبيعي املسال للشركة
حتى  90يف املئة ،أي توفري ماميثل حواىل  29مليار
قدم مكعب من الغاز احملروق يف كل عام – وهي
كمية كافية لتزويد  300,000منزل بالطاقة – األمر الذي
سيساهم يف تخفيض انبعاثات قطرغاز بحواىل 1.6
مليون طن من ثاين أكسيد الكربون سنويًا.

قطرغاز تقدم الدعم حملرتيف
هندسة البرتول احملليني
مدير إدارة املكامن واإلنتاج يف قطرغاز املهندس هاين حسني (إىل
اليمني) يقدم الدرع ألمني صندوق اجلمعية القطرية ملهندسي
البرتول السيد علي املانع.

يف إمكان موظفي قطرغاز
أيضًااالستفادةمنالشبكة
العامليةجلمعيةمهندسي
البرتوللتطبيقاملعرفةوالتعلم
لتحقيقالنجاحيفأعمالنا”–
املهندسهاينحسني،مدير
إدارة املكامن واإلنتاج يف قطرغاز.
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قدمت قطرغاز دعمًا ماليًا للجمعية القطرية ملهندسي البرتول،
الفرع احمللي جلمعية مهندسي البرتول العاملية ،لتمكني مهندسي
البرتول احملليني احملرتفني من تبادل املعرفة واالستفادة من
مساهمات اخلرباء الفنيني املعرتف بهم يف هذا القطاع.
قدم املهندس هاين حسني مدير إدارة املكامن
واإلنتاج يف قطرغاز املساهمة املالية اخملصصة
للجمعية القطرية ملهندسي البرتول إىل أمني صندوق
اجلمعية السيد علي املانع .وصرح بقوله“ :يسعدنا
أن ندعم اجلمعية القطرية ملهندسي البرتول ألنها
تعد إحدى النوافذ التي ميكننا من خاللها املشاركة
بفعالية يف دعم تطوير صناعة الطاقة والبرتول من
خالل تعليم الشباب وإعدادهم للمستقبل .وال شك أن
مثل هذه املبادرات تنبع اسرتاتيجية الشركة الرامية إىل
دعم اجملتمع مع الرتكيز بشكل خاص على التعليم يف
صناعتنا ،كما أنها تتفق مع رؤية قطر الوطنية .” 2030
وأضاف املهندس هاين حسني أنه كجزء من هذا
الدعم ،سوف ترعى قطرغاز برنامج احملاضر املتميز

الشهري للجمعية القطرية ملهندسي البرتول ،والذي
يقوم على إحضار خرباء دوليني إىل قطر ملشاركة
خرباتهم ،مما يسمح ملوظفي قطرغاز أيضًا
باالستفادة من الشبكة العاملية جلمعية مهندسي
البرتول.
وأعرب أمني صندوق اجلمعية القطرية ملهندسي
البرتول السيد علي املانع عن سعادة اجلمعية بقبول
هذه الرعاية وقال“ :دعمت قطرغاز أنشطة اجلمعية
القطرية ملهندسي البرتول يف املوسم املاضي،
مما ساعدنا على تأمني وسيلة لتمكني مهندسي
البرتول احملليني احملرتفني من تبادل املعرفة
واالستفادة من مساهمات اخلرباء الفنيني املعرتف
بهم يف هذا القطاع”.

اكتسب الطالب خربة يف إدارة الفعاليات
باإلضافة إىل دعم األطفال من ذوي االحتياجات
اخلاصة الفكرية واملرتبطة بالنمو

طالب من جامعة ستندن يتسلمون درعًا تذكارية من منصور راشد النعيمي.

تقدم قطرغاز دعمها جملموعة من
الطالب من جامعة ستندن ،قطر،
لتنظيم يوم ترفيهي يهدف لرفع
الوعي العام حول ذوي اإلحتياجات
اخلاصة من ناحية النمو والفكر
والتخفيف من نظرة اجملتمع
النمطية ألصحاب هذه اإلحتياجات.
وتولت تنظيم هذه الفعالية
التي حملت اسم “الصورة األكرب”
جمموعة من طالب اجلامعة
القطرينيواألجانب،وتضمنت
أنشطة وألعابًا جماعية لطالب مركز
الشفلح ومعهد العوسج والنور
واألمل يف قطر.
وقد مت اإلعالن عن هذا يف
احتفالية أقيمت يف املقر الرئيسي
لشركة قطرغاز يف الدوحة ،حضرها
السيد منصور راشد النعيمي ،مدير
إدارة العالقات العامة يف قطرغاز،
وجمموعة من طالب جامعة
ستندن ،وهم شمس زمان ،وهيدا
هاينلت وجاويان تشن.
وقال السيد منصور النعيمي،
مدير إدارة العالقات العامة بقطرغاز:
“يسعدنا دعم جامعة ستندن قطر
يف تنظيم هذه الفعالية كجزء
من دراساتهم العليا .وتندرج هذه
الرعاية يف إطار اسرتاتيجيتنا لدعم
اجملتمع واملساهمة يف حتقيق

رؤية قطر الوطنية .”2030
وتتضمنالفعاليةأنشطة
تهدف إىل إبراز مفهوم التعاون وروح
الفريق ،وهدفت إىل رفع معنويات
ذوي االحتياجات اخلاصة وتذليل كل
املعوقات التي حتول دون اندماجهم
يف اجملتمع .ونظم طالب جامعة
ستندن قطر هذه الفعالية كجزء من
تدرسه
تخصص إدارة الفعاليات الذي ّ
اجلامعة.

تولت تنظيم هذه
الفعاليةجمموعة
من طالب جامعة
ستندن،وتضمنت
أنشطةوألعابًا
جماعية لطالب مركز
الشفلحومعهد
العوسجوالنور
واألمل يف قطر”.

تكرمي قطرغاز يف
"اليوم العاملي للتربع
بالدم”
مؤسسة حمد الطبية تستضيف مبساعدة
قطرغاز حملة ناجحة للتوعية بالتربع بالدم
كرمت مؤسسة حمد الطبية
شركة قطرغاز تقديرًا لدعمها
املتواصل حلمالت التربع بالدم،
وذلك خالل احتفالية مبناسبة “اليوم
العاملي للتربع بالدم” أقيمت حتت
رعاية سعادة السيد عبداهلل خالد
القحطاين ،وزير الصحة العامة واألمني
العام للمجلس األعلى للصحة.
وتسلم مدير اإلدارة الطبية يف
قطرغاز الدكتور أسامة إبراهيم
هديتني تذكاريتني بالنيابة عن
الشركة ،األوىل تقديرًا لقطرغاز
لدعمها املايل باعتبارها “راعيًا
بالتينيًا” الحتفالية “اليوم العاملي
للتربع بالدم” ،والثانية تقديرًا جلهود
الشركة يف دعم حمالت التربع بالدم
التي تتوالها مؤسسة حمد الطبية.
وخالل االحتفالية ،كرمت
مؤسسة حمد الطبية املتربعني
على مساهمتهم يف الرتويج لثقافة
التربع التطوعي بالدم يف اجملتمع،
ويف املساهمة يف زيادة إمدادات
بنك الدم يف املؤسسة.
وتنظم قطرغاز حمالت للتربع
بالدم يف مقرها منذ أعوام عدة

بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية.
ويتم إحياء “اليوم العاملي للتربع
بالدم” يف  14يونيو للتوعية باحلاجة
إىل توفري الدم ومكوناته بطرق آمنة،
ولشكر املتطوعني من متربعي الدم
على مساهمتهم يف إنقاذ حياة
اآلخرين.

مت تكرمي األفراد
واملؤسساتعلى
املساهمة يف
الرتويج لثقافة التربع
التطوعي بالدم يف
اجملتمع”.

مدير اإلدارة الطبية يف قطرغاز الدكتور أسامة إبراهيم (إىل اليسار) يتسلم الهدية التذكارية لدعم مؤسسة
حمد الطبية يف يوم التربع بالدم.
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الشمال يتوج بلقب دوري قطرغاز
ليغ 2014
انطلقت النسخة األوىل من دوري قطرغاز ليغ التي نظمها االحتاد القطري
لكرة القدم مبشاركة  12فريقًا حمليًا ،يف سبتمرب  2013واختتمت يف أبريل
 2014بتتويج نادي الشمال بط ًال للدوري.

احتل نادي الشحانية املركز الثاين بعد فوزه على
نادي السد بنتيجة  ،7-0رافعًا جمموع نقاطه إىل .35
واحتل النادي العربي املركز الثالث بعد تغلبه على
نادي اخلور بنتيجة  ،6-1فرفع رصيده إىل  33نقطة.
وتأهل ناديا الدرجة الثانية الشمال والشحانية إىل
دوري جنوم قطر ،وسوف ينافسان يف بطولة الدرجة
األوىل اعتبارًا من املوسم املقبل.
وقال غامن الكواري ،مدير الشؤون اإلدارية يف
قطرغاز “ :تهنئ قطرغاز كُ ًال من ناديي الشمال
والشحانية .حيث إننا سعداء باملشاركة من خالل
دعم هذا الدوري املمتاز ،الذي يضم نخبة من شباب
العبي كرة القدم الواعدين يف قطر .ويأتي دعمنا
لهذه البطولة ضمن مسؤولية قطرغاز االجتماعية
يف دعمها للمجال الرياضي .ونأمل أن تساهم
شراكتنا مع االحتاد القطري لكرة القدم من خالل

دوري قطرغاز يف االرتقاء برياضة كرة القدم يف
قطر .ونود أن نهنئ االحتاد القطري لكرة القدم
لتنظيم مثل هذه البطولة الرائعة كما نشكره على
إتاحته الفرصة لنا ألن نكون جزءًا منها”.
ولعبت مباريات دوري قطرغاز ليغ على  9مالعب
خمتلفة هي السد وقطر والغرافة والريان وخلويا
والعربي والوكرة واخلور والسيلية .ويقضي نظام
البطولة بتأهل فريقني من الدرجة الثانية إىل دوري
جنوم قطر وبتنحية الفريقني اللذين يحتالن املرتبتني
الثالثة عشر والرابعة عشر يف دوري جنوم قطر إىل
دوري قطرغاز ليغ.
وقال سعود املهندي ،نائب رئيس االحتاد
القطري لكرة القدم“ :نحن فخورون جدًا بتنظيم هذا
الدوري مع قطرغاز ،ونتطلع إىل العمل معها على
مشاريع مشرتكة مستقبلية”.

يندرج دعمنا لهذا الدوري يف
إطار دعم قطرغاز للرياضة
بشكل عام ،وكرة القدم بشكل
خاص نظرًا إىل شعبيتها الكبرية
يف قطر” – غامن الكواري ،مدير
الشؤون اإلدارية يف قطرغاز

قطرغاز ترعى كأس قطر رايدرز
لبطولة هوكي اجلليد حتت سن الــــــ 12
أقيم حفل توزيع جوائز كأس قطر
رايدرز لبطولة هوكي اجلليد حتت
سن الــ  12سنة  2014يف شهر مايو
يف احللبة اجلليدية اخلاصة مبجمع
فيالجيو التجاري .واستضافت اجلمعية
القطرية لهوكي اجلليد للناشئني
البطولة مبشاركة فرق من خمتلف
دول اخلليج .وتعد قطرغاز الراعي
املاسي ملوسم اجلمعية الرياضي
 2014 - 2013ملنافسات هوكي اجلليد.
وسلّم حمد علي العاوي من

40

|

الرائـــــد

|

أبريل  -يونيو 2014

إدارة العالقات العامة يف قطرغاز
امليداليات والكؤوس للفائزين .وخاض
 12فريقًا خمتلفًا املباريات يف الدرجات
(أ) و(ب) و(ج) ،مبا جمموعه  138العبًا
ميثلون جمعيات هوكي اجلليد يف
قطر وأبوظبي ودبي والظهران يف
اململكة العربية السعودية والبحرين.
ويف الدرجة (أ) ،فاز فريق “دبي
ساندستورمز” بامليدالية الذهبية،
فيما أحرز فريقا “أبوظبي ستورمز”
و “قطر رايدرز” امليداليتني الفضية

والربونزية تواليًا .ويف الدرجة (ب)،
فاز أيضًا فريق “دبي ساندستورمز”
بامليدالية الذهبية ،وأحرز فريق
“أبوظبي ستورمز” امليدالية الفضية،
وفريق “سعد فالكونز” من الظهران
امليدالية الربونزية .ويف الدرجة (ج)،
فاز باللقب فريق “العني فايربز” وحقق
فريق “أبوظبي ستورمز” امليدالية
الفضية.
ويندرج دعم قطرغاز للعبة
هوكي اجلليد يف إطار اسرتاتيجية

املسؤولية االجتماعية للشركة التي
تقضي بدعم الرياضات واأللعاب
الناشئة يف قطر ،واملساهمة تاليًا
يف حتقيق أهداف الرؤية الوطنية
لدولة قطر .2030
كما شكرت هيرث راين ،رئيسة
اجلمعية القطرية لهوكي اجلليد
للناشئني الداعمني ،ومن بينهم
قطرغاز ،على دعمهم املستمر
لهوكي الناشئني يف قطر ودول
جملس التعاون اخلليجي.

