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احلصــاد
دخولنا إىل عام جديد ،اقرتبت شركة قطرغاز كثريًا من حتقيق
هدفها بأن تصبح الشركة الرائدة يف صناعة الغاز الطبيعي
املسال يف العامل .إن مهمتنا يف قطرغاز ،كإحدى شركات
الطاقة ،هو توفري الطاقة لألجيال احلالية واملستقبلية ،الطاقة
الطبيعية للحياة ولعامل أفضل .وإننا على ثقة ونحن نسعى
لتحقيق هذه املهمة بأن التوجه اإلسرتاتيجي الذي اخرتناه هو التوجه السليم.
عمالء دائمني يف أكرث من عشرين دولة يف أربع قارات ونقوم
لقد اكتسبنا
ً
بتوريد وقود الغاز الطبيعي املسال ذي االحرتاق النظيف بشكل آمن وجدير
بالثقة إىل أي مكان يف العامل يكون أكرث احتياجًا إليه .ونحن نفخر اليوم بأننا
أصبحنا الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف أسواق
الطاقة العاملية.
إن حتقيق إجناز ما يف أي جمال ليس أمرا سهال .فبالنسبة لنا مل ِ
يأت هذا
اإلجناز إال بفضل التخطيط الفعال واإلخالص واجلهود املستمرة من جانب
الكثري من األشخاص الذين يعملون ويتعاونون معا ويستمدون إلهامهم من
الهدف املشرتك .فاإلجناز يعتمد على اليقظة املستمرة فيما يتعلق بأمور
السالمة واألداء البيئي ،ويعتمد على احلفاظ على املستوى العايل من التميز
التشغيلي يف جميع عملياتنا ،وكذلك الرتكيز الشديد على التحليل الذاتي
والتحسني املستمر.
يتمتع موظفونا باملهارات العالية واإلخالص الوظيفي ،كما أن لدينا عالمة
جتارية قوية وجديرة بالثقة ،وقدرات إبداعية فائقة ،ودعم من الشركاء
العامليني ،والتزامات طويلة األمد باملبيعات ،وموازنة قوية .إن كل ذلك يجعلنا
نتبوأ مكانة متميزة يف السوق ،ويعزز كثريًا من أعمالنا.
إننا نفخر بتميزنا يف العمليات التشغيلية ،وهو الذي يحقق القيمة من خالل
أعمال منتظمة ومتكررة وواضحة ومفهومة جلميع العاملني يف الشركة.
فكل شخص يف الشركة يفهم ويعرف كيف يستوعب طريقة تنفيذ مهامه
الوظيفية ،ولديه إمكانية الوصول إىل املوارد الالزمة للقيام بذلك .إن التميز
التشغيلي يتيح لنا ،باعتبارنا من الشركات الرائدة عامليا ،أن نقول ونربهن بكل
ثقة أننا ندير أصولنا بشكل آمن وموثوق به ومستدام وبتكلفة فعالة.
إن التزامنا بالتميز التشغيلي ُيلزمنا بتحسني الطريقة التي ندير بها أصولنا
اإلنتاجية بصورة مستمرة والبحث عن طرق أكرث فاعلية من حيث التكلفة لرفع
القيمة يف سلسلة القيمة لدينا ،مع تقليل اآلثار البيئية واالجتماعية إىل احلد
األدنى .ولتحقيق ذلك ،تكرس الشركة جهودها الستغالل أية فرصة لتحسني
كميات اإلنتاج من خالل حتسني قدرات التشغيل باحملطة وتقليل الفاقد
واحلفاظ على مستويات اإلنتاج ،وذلك من خالل حتسني سالمة األصول مع
االهتمام الكبري بالبيئة واجملتمعات التي تتأثر بأعمالنا.
يشرفني ونحن على أعتاب عام آخر مليء بالتحديات لشركتنا أن أعرب عن
جزيل الشكر والتقدير ملساهمة موظفينا يف وصول الشركة إىل ما وصلت
إليه واستعدادها إىل ما ميكن أن حتققه.

مع

خالـد بن خليفــة آل ثاين
الرئيـــــس ا لتنفيــــــــذي

يشرفني ونحن على أعتاب عام آخر
مليء بالتحديات لشركتنا أن أعرب
عن جزيل الشكر والتقدير ملساهمة
موظفينا يف وصول الشركة إىل ما
وصلت إليه واستعدادها إىل ما ميكن أن
حتققه”.
الرائـــــد
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إمتام عمليةإيقاف التشغيل
بنجاح قبل املوعد احملدد له
ملصفاة لفان وخط االنتاج ٧
خري دليل على التم ّيز التشغيلي
لقطرغاز.

يف الربع األول من عام  ،2014جنحت شركة قطرغاز يف تنفيذ عمليتي
إيقاف تشغيل مؤقت بامتياز .أول عملية إيقاف تشغيل مؤقت كاملة
كانت ملصفاة لفان يف شهر فرباير والثانية خلط االنتاج  ٧يف مارس.
واحتاجت العمليتان جلهود آالف العاملني من الشركات املتعاقدة
إضافة إىل موظفي قطرغاز ،ومت تنفيذهما بنجاح قبل املواعيد
احملددة دون حوادث معطلة للعمل.
إيقاف التشغيل املؤقت ملصفاة لفان

يف يوم  12فرباير ،2014ظهرت باكورة انتاج مصفاة
لفان “زيت الغاز” مطابقا للمواصفات ومت نقل
املنتج ملنطقة التخزين الساعة الثالثة صباحا أي
قبل املوعد احملدد بيوم كامل تقريبا .وشكلت
هذه اخلطوة نهاية عملية إيقاف التشغيل
املؤقت األوىل للمصفاة منذ افتتاحها وتسليمها
لشركة قطرغاز نهاية عام .2009
وطبقا للتصميم املبدئي ،كان من املقرر
إيقاف تشغيل مؤقت املصفاة كل خمس
سنوات .وكانت جتربة جديدة لشركة قطرغاز
تنفيذ عملية إيقاف تشغيل مؤقت للمصفاة ،لكن
خربة الشركة السابقة يف إيقاف تشغيل مؤقت
لوحدات إنتاج الغاز املسال أتاحت ملوظفيها
تنفيذ العملية بأعلى معايري الكفاءة واجلودة
ومستوى راق من األداء يعطي دروسا للتجارب
القادمة يف املستقبل.
ومت تنفيذ عمليات إيقاف التشغيل املؤقت
ووقف اإلنتاج وإعادة التشغيل بنجاح يف الساعة
العاشرة صباحا يوم  12فرباير  2014قبل  14ساعة
من املوعد املقرر وبعد  33يوما و 10ساعات من
العمل الشاق .وتطلبت عملية إيقاف التشغيل
املؤقت مليون ساعة عمل وبلغ العدد األقصى
للعاملني معا يف آن واحد باملوقع  2350عامال.
وانصب تركيز إدارة العمل على إمتام عملية إيقاف
التشغيل بأعلى معايري السالمة واجلودة وجتنب
النفايات.
وانتهى العمل يف املوعد احملدد بفضل
هذه الركائز الثالثة األساسية ورقي اجلودة
وبدون وقوع أي حوادث أو إعادة عمل .ومل تقع أي
حوادث من أي نوع آخر ومت جتاوز جميع مؤشرات
األداء الرئيسية للشركة لعمليات إيقاف التشغيل
املؤقت .وخالل املليون ساعة عمل تقريبا التي
استغرقتها املهمة ،مل يتعرض أي شخص ألي
إصابة.

مليون
ساعةعمل

عملية إيقاف تشغيل مؤقت ملصفاة لفان وخط االنتاج
 ٧انطوت على مستوى كبري من التعقيد واحتاجت مليون
ساعة عمل و  2350عامال تقريبا وهو رقم قياسي لعدد
العاملني يف املوقع يف وقت واحد.
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ما كان لكل هذه
النجازات لتتحقق لوال
تظافر اجلهود وتفاين
جميع فرق العمل
اجلماعياملميز
وتالحم جميع فرق
العملاملشرتكة
يف عملية إيقاف
التشغيل”.
عبد احلميد بوطالبي–
مدير عمليات إيقاف
التشغيل

وقال عبد احلميد بوطالبي مدير عمليات إيقاف
التشغيل “كل هذا ما كان ليتحقق لوال اجلهود
املتفانية والعمل اجلماعي املميز وتالحم جميع
فرق العمل التي شاركت يف عملية إيقاف التشغيل
املؤقت”.
ونيابة عن فريق إدارة عمليات إيقاف التشغيل،
شكر عبد احلميد جميع موظفي قطرغاز ومقاوليها
الذين شاركوا يف العملية وأعرب عن تقديره العميق
للثقة التي وضعتها اإلدارة العليا يف فريقه.
وعرب ألني دوفال مدير أصول املصفاة عن
تقديره جلميع املشاركني يف العملية الناجحة،
ومتنى للفريق مواصلة النجاح يف عمليات إيقاف
الرائـــــد
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التشغيل املؤقت خالل  ،2014وقال إنه بدون هذا
العمل اجلماعي العظيم ما كانت هذه النتيجة
املميزة قد حتققت.
وأشاد ماتس جريس مدير العمليات بالشركة
بنجاح الفريق مؤكدا على روح القيادة التي ظهرت
يف تنفيذ عملية إيقاف التشغيل األوىل املقررة
للمصفاة بهذه الكفاءة وأداء فريق الصيانة
الذي متيز باخلربة واملهنية العالية وتدرب جيدا

خالل عمليات إيقاف تشغيل حمطات إنتاج
الغاز املسال .وركز جريس على أن هذا اإلجناز
ما كان يتحقق دون العمل اجلماعي من جميع
أطراف العملية مبا يف ذلك مشروعات املصفاة
واملشاريع والهندسة والشؤون الطبية وغريها.
واعترب ماتس أن مساهمة الفريق يف العمل
كانت “رائعة” وقال إن “شعار عمليات إيقاف
التشغيل املؤقت اجلديدة هو “السالمة واجلودة”

ما يؤكد على العناصر التي ال نتهاون فيها ويشجع
التطور املستمر عرب خفض مستوى النفايات .أنا
على يقني بأن عملية إيقاف التشغيل املؤقت
التالية خالل خمس سنوات ستكون أفضل من
هذه أيضا بفضل الروح املؤسسية الهادفة إىل
التعلم من التجارب السابقة .شكرا على كل العمل
اجلاد والرتكيز الذي قدمتموه من أجل السالمة
واجلودة”.

عمليـــةاإلغــالق..
بـــاألرقــام
إيقاف تشغيل مؤقت خلط االنتاج ٧
مدة املشروع (منتج إىل منتج)

إيقاف التشغيل املؤقت خلط االنتاج ٧

فخر يل أن أتشارك وإياكم جميع األهداف التي حتققت أو مت جتاوزها ،وهي
مرتبة حسب األولوية كالتايل السالمة ثم اجلودة ثم اجلدول الزمني ثم التكاليف.
جميع أعمال االستكشاف وحتديات بداية العمل وكافة األعمال غري اخملططة
سلفا أجنزت بسالمة ويف املوعد احملدد .وبفضل هذا التالحم والتكامل بني
فرق العمليات والصيانة واملشروعات ،مت الوفاء باملوعد النهائي إلجناز العمل
بالكامل خالل  34يوم عمل”.
– عبد احلميد بوطالبي ،مدير عمليات إيقاف التشغيل.

متت عملية إيقاف التشغيل املؤقت الرئيسية حتت القيادة املزدوجة للسيد
أحمد أشكناين وعبد احلميد بوطالبي .ولعب العمل اجلماعي املميز مع فرق
العمليات والصيانة ودمج األنشطة مع اجلميع دورا مهما يف األداء املتميز
للفرق املشاركة وهي فرق املشاريع واملقاولني والسالمة والبيئة واجلودة
واإلمداد واألمن والشؤون الطبية وغريها .وقد كلل النجاح أداء اجلميع أثناء
العملية”.
 ماتس جريس – مدير العمليات  -قطرغازوحدد السيد ماتس جريس مدير العمليات لعدد من االجنازات غري التقليدية
خالل عملية إيقاف التشغيل املؤقت كالتايل:
•االلتزام بفلسفة الشركة القائمة على ثالث أبعاد هي السالمة ،اجلودة
وتقليل النفايات :ومبا أن تقليل معدل النفايات أصبح ممارسة مهمة
يف كل أعمال قطرغاز ،فقد بذل اجلميع قصارى جهدهم لتحسني األداء
مقارنة باملرة السابقة.
•مت وضع معيار جديد للجودة يف إعداد تصاريح العمل:أما بالنسبة لعمليات
إيقاف تشغيل مؤقت كانت نسبة  3.3يف املئة فقط من تصاريح العمل
غري خمططة ،ومت إلغاء  4.8يف املئة من تصاريح العمل.
•مت وضع معيار جديد حلرق الغاز أثناء العملية :بلغ معدل حرق الغاز  250مليون
قدم مكعب معياري خالل إيقاف تشغيل ملصنع الكربيت .وهذا أقل بنسبة 40
يف املئة من النسبة املستهدفة وهو رقم قياسي جديد.
•معدل حترير الغاز وحتويله من احلالة املتجمدة :االستخدام املميز لغاز
النيرتوجني أتاح سرعة حترير الغاز وقصر فرتة بداية العمل من خالل حتويل
الغاز من احلالة املتجمدة.
•مشروعات خفض معدل حرق الغاز :مت إجناز العمل قبل عدة أيام من املوعد النهائي.
•جميع العناصر السابقة جعلت عملية إيقاف التشغيل املؤقت تستغرق 20.4
يوم فقط وهذا أقل  13.6يوم عما هو مقرر يف خطة العمل و 7.6يوم عن معيار
الشركة املقارن بعملية إيقاف تشغيل املتجمدة خط االنتاج  ٧يف أكتوبر .2013
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يف يوم  21مارس  2014الساعة  05:45صباحًا ،مت
استئناف إنتاج الغاز الطبيعي املسال من خط
االنتاج  ٧بعد عملية إيقاف التشغيل املؤقت
الرئيسية والتي متت قبل املوعد النهائي لها
بنحو  7.7يومًا .وكان هذا إجنازًا بكل املعايري على
مستوى صناعة الغاز الطبيعي املسال .وطبقا
للسيد عبد احلميد بوطالبي ،مدير عمليات إيقاف
التشغيل يف قطرغاز ،فإن إيقاف تشغيل مؤقت
خلط االنتاج  ٧كان “إجنازا جديدا يف سجل شركة
قطرغاز اخلاص يف احملافظة على أصولها
ومواصلة رفع كفاءة العمل بأقصى جهد مع
االلتزام مبعايري السالمة”.
ووصف عبد احلميد كيف أن عملية إيقاف
التشغيل املؤقت شكلت حتديا كبريا لشركة
قطرغاز نظرا لضرورة دمج أنشطة العمليات مع
أنشطة الصيانة واألنشطة الهندسية وااللتزام

أنا على يقني بأن
عملية إيقاف
التشغيل القادمة
خالل اخلمسة أعوام
التالية ستكون أفضل
أيضا بفضل فلسفة
شركة قطرغاز التي
تسعى الستخالص
الدروس من جتاربها”.
– ماتس جريس -
مديرالعملياتبشركة
قطرغاز

34
يوم
33.5
يوم

اخلطة

يــــوم

عدد األيام املستغرقة يف عملية
إيقاف تشغيل للمصفاة وهذا أقل
بنحو  13.6يوم عن املقرر بخطة
العمل املبدئية.

ا لفعلي

عدد املهام على املسار احلرج
(صيانة وفحص املبادالت احلرارية)
ا لفعلي

49

مبادال حراريا

العدد التقديري للعاملني
باملوقع (عند الذروة)
ا لفعلي

بأعلى معايري السالمة وجتنب النفايات والعمل
بأعلى درجات الرتكيز لتحقيق الهدفني الرئيسيني
السالمة واجلودة.
وقال عبد احلميد “خالص الشكر جلميع
موظفي قطرغاز واملقاولني املشاركني يف
العملية على ثقافة السالمة واإلبالغ عن أي عمل
قد ينطوي على خماطر والتعلم أثناء العمل”
وأعرب عن شكره اخلاص جلميع املشاركني يف
العملية وعلى الدعم املستمر من اإلدارة العليا
لشركة قطرغاز.
وشكر جريس فريق إيقاف التشغيل املؤقت
على ما أسماه التطورات املدهشة للفريق خالل
العامني املاضيني فيما يخص خفض كميات الغاز
احملروق أثناء إيقاف التشغيل املؤقت .وقال
“اندهشت من قدرة الفريق على الوصول ألساليب
جديدة وأفضل إلجناز العمل ،ومن مستوى العمل
اجلماعي للفريق”.
وأضاف “هناك خفض كبري مثال يف كميات الغاز
احملروق أثناء إيقاف التشغيل املؤقت ،وقد حتقق
هذا بالتنسيق بني فرق السالمة والبيئة واجلودة
والعمليات والهندسةواملشاريع .وهذا يوضح
املستوى الراقي ألداء الفريق املكون من خمتلف
أقسام شركة قطرغاز”.
وتذكر جريس كيف أن فرق مشروعي قطرغاز
 1وقطرغاز  2بدأوا رحلة التطوير خالل العامني
املاضيني وكيف أن كل أصل من أصول الشركة
تعلم وطور مستوى املمارسات مما يعكس ثقافة
التطور املستمر لدى الشركة .وقال “لو نظرنا إىل
كميات الغاز احملرتقة من مصنع الكربيت والتي
بلغت يف العامني السابقني  238مليون قدم
مكعب معياري لقلنا إن ذلك مستحيل دون وجود
استثمارات كبرية ،أما اآلن أصبح ذلك ممكنا دون
احلاجة إىل استثمارات كبري”.

2350

عدد ساعات العمل التقديري

ا لفعلي مليــــون

ساعة

إيقاف تشغيل مؤقت خلط االنتاج ٧
مدة املشروع (غاز مسال إىل غاز مسال)

28
يوم

اخلطة

8 20
ا لفعلي

يوم

(قبل املوعد
املقرر بـ 7.7
ساعة)

ساعات

عدد تصاريح العمل املسجلة
ا لفعلي

1652

العدد التقديري للعاملني
باملوقع (عند الذروة)
ا لفعلي

1977

عدد ساعات العمل التقديري

الفعلي 771
الرائـــــد
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إىل

من

جنحت قطرغاز يف تنفيذ عملية نقل للغاز الطبيعي املسال يف
وسط البحر
جنحتسفنشركةقطرغاز
املؤجرة يف أوىل عملياتها لنقل الغاز
الطبيعي املسال من ناقلة إىل أخرى
من طراز كيو -فلكس يف وسط
البحر ،وأدى جناح وسالسة هذه
العمليةإىلمنحالشركةثقةللقيام
بعملياتمشابهةيفاملستقبل.
6
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مل

يكن أمرا عاديًا عندما قامت سفن
قطرغاز املؤجرة بأوىل عمليات نقل
للغاز الطبيعي املسال بني ناقلتني
من طراز كيو -فلكس وذلك بعد
تعرضت إحدى السفن املؤجرة حلادث
بسيط أثناء عبورها املمر املالحي السنغافوري.
وتبلغ سعة الناقلتني نحو  216ألف مرت مكعب
ويزيد ارتفاعها عن برج إيفل ،ويبلغ طولها ضعف
مساحة ملعب لكرة القدم.
ما جعل العملية فريدة من نوعها هي

الصعوبة املصاحبة للنقل يف مرسى باملياة
املفتوحة مليناء رافلز ريزرف  -باملمرات املالحية
يف سنغافورة .حيث مت تنفيذ ما بني  12و 15عملية
نقل للغاز الطبيعي املسال باملياة املفتوحة يف
املاضي ولكن من وإىل ناقالت غاز طبيعي تقليدية
أصغر حجما ترتاوح أحجامها بني  125و 170مرتا
مربعا.
كما أن النجاح يف تنفيذ هذه العملية بكل
أمان منح شركة قطرغاز الثقة إلجراء نفس
العملية بني ناقالت الغاز الطبيعي املسال الكبرية

احلجم مما يشري إىل وجود عمليات جتارية حمتملة
مستقبليًا يف هذا اجملال.
وقد مت القيام بتفريغ ونقل شحنة تقدر بحوايل
 ٢١١الف مرت مكعب من الغاز الطبيعي املسال من
ناقلة “الغرافة” إىل “الغشامية” أثناء رسوهما
قبالة السواحل السنغافورية باستخدام معدات
خاصة ،واالستعانة بأحد املقاولني املتخصصني
الذين لديهم خربة واسعة يف جمال نقل شحنات
الغاز من ناقلة إىل أخرى  .ووصلت الناقلة املسماة
الغشامية إىل ممرات سنغافورة املالحية ورست

مبرسى سودوجن الستقبال الشحنة.
وبينما استغرقت عملية نقل شحنة الغاز من
ناقلة إىل أخرى ستة أيام ،فإن العملية الكلية شاملة
التخطيط والتنفيذ استغرقت شهرا كامال ،واحتاجت
إىل نحو مائة عامل وفني من عدة شركات .ولضمان
سالمة األفراد وحماية البيئة شارك اجلميع يف وضع
خطة دقيقة وصارمة شملت تقييم اخملاطر واالتفاق
عليها من قِ بل جميع االطراف قبل البدء بعملية
النقل ،ويعد هذا التخطيط عنصرا أساسيا لضمان
وفاء شركة قطرغاز بالتزاماتها جتاه عمالئها.

ناقالت طراز كيو-
فلكس يزيد ارتفاعها
عن برج إيفل ،ويبلغ
طولها ضعف مساحة
ملعب لكرة القدم”.
الرائـــــد
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املرحلة األوىل
متت املرحلة األوىل يف عملية نقل الغاز الطبيعي املسال من ناقلة إىل أخرى يف الفرتة ما بني 28
ديسمرب و 18يناير وتضمنت األنشطة الرئيسية التالية:
 وضع خطط وإجراءات حمددة تقييم جميع خماطر العملية طلب موافقة كافة األطراف املعنية مبا فيها سلطات املواين احمللية -احلصول على موافقة كافة األطراف ذات العالقة إلمتام العملية

املرحلة الثالثة

املرحلة الثانية
مت تنفيذ املرحلة الثانية التي تضمنت عملية رسو السفن يوم  21يناير مع التزام الناقالت الصارم بخطط الرسو
املوضوعة ومراعاة الظروف املناخية وعوائق العمل (نظرا لكرثة عدد السفن العابرة للممرات املالحية يف
سنغافورة) .وأبحرت الناقلة “الغشامية” من مرسى سودوجن لرتسو إىل جانب “الغرافة” يف مرساة ذات
مصدات منخفضة الضغط لكي تبدأ بعملية التفريغ .ومت إنشاء منطقة أمان تُقّ در بحوايل  500مرت ومت االتفاق
مع السلطات السنغافورية للحفاظ على هدوء حركة املرور يف حميط الناقلتني العمالقتني.

ا لتخطيط

كجزء من رؤية شركة قطرغاز الرامية إىل احلد
من معدل وقوع احلوادث ،أبرمت الشركة عقدا
مع مقاول متخصص يف عمليات نقل شحنات
الغاز الطبيعي املسال من ناقلة إىل أخرى لتزويد
الشركة باملعدات واخلربات وإلجراء عمليات نقل
الغاز الطارئة من ناقلة إىل أخرى يف أي مكان يف
العامل خالل  60ساعة.
بدأ التخطيط لعملية النقل من ناقلة ألخرى
من قِ بل فريق ترتأسه إدارة الشحن بقطرغاز
ويضم مالك ومشغلي الناقلتني .ومت نقل
الفريق املسؤول عن عملية نقل الغاز من ناقلة
إىل أخرى -والذي مت تشكيلة يف الدوحة– إىل
سنغافورة لالنضمام لفريق العمل التابع ملقاول
خدمات نقل الغاز الطبيعي املسال قبل القيام
بالعملية بعشرة أيام.
وتضمنت اخلطة الكلية أربع مراحل هامة لنقل
الغاز الطبيعي املسال من ناقلة إىل أخرى:
املرحلة  : 1التخطيط وتقييم اخملاطر وتوزيع
املعدات واتخاذ استعدادات النقل
املرحلة  :2عمليات الرسو الناقلتني جوار
بعضهما البعض
املرحلة  :3عملية نقل الغاز من ناقلة إىل أخرى
املرحلة  :4عملية مغادرة املرسى

جناح العملية

بعد مرور  12يوما على إمتام عملية نقل الغاز
املسال من ناقلة إىل أخرى بنجاح ،قامت الناقلة
“الغشامية” بإفراغ حمولتها يف ميناء التفريغ
مستغرقة حوايل  1600ساعة إلنهاء جميع مراحل
التنفيذ.
تخل هذه العملية من التحديات بطبيعة
ومل ْ
احلال حيث ظهرت بعض املشكالت أثناء النقل
منها تكييف الشحنة قبل النقل والتبخري .وكان
أقصى معدل تدفق للنقل 189م/3ساعة وظل
فارق الضغط يف اخلزان بني الناقلتني يف نطاق
 25إىل  35ميلي بار.
ومت حرق  480طنًا مرتيًا من الغاز املتبخر أثناء
الشحن من خالل وحدة حرق الغاز وذلك لنقل
الشحنة يف أفضل حاالتها .وظل نظام إعادة
التسييل يعمل يف كلتا الناقلتني للحفاظ على
تركيبة الشحنة ووضعها يف احلالة السائلة.
وتعزز عملية النقل هذه مكانة شركة قطرغاز
ورؤية قطر يف أن تظل الشركة الرائدة عامليا
واألكرث كفاءة يف جمال إنتاج وتوريد الغاز الطبيعي
املسال .كما تربهن على التزام الشركة مبعايري
األمن والسالمة والعمل على إدارة عملياتها بكل
كفاءة للوفاء بالتزاماتها مع العمالء.
8
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املرحلة الرابعة
استغرقت عملية فك معدات الشحن (اخلراطيم) املمتدة بني الناقلتني متهيدا لفصلها نحو ساعتني
بعد انتهاء نقل الشحنة .وبدأت عملية مغادرة املرسى حسب اخلطة يوم  28يناير ومت إجنازها يف حوايل
الساعتني .وظلت الناقلة الغرافة يف موقعها بينما غريت الغشامية موقعها متجهة نحو مرسى سودوجن
للتزود بالوقود .ومت تفكيك املعدات اخملصصة لنقل الغاز الطبيعي املسال من ناقلة إىل أخرى على منت
الناقلتني ومت نقلها إىل الرب باستخدام سفن اخلدمة البحرية التابعة للمقاول.

ويف الفرتة ما بني  22و 28يناير ،مت تركيب توصيالت
معدات الشحن بعد رسو الناقلتني إىل جوار بعضهما
البعض .وبدأت عمليات نقل الشحنة يوم  22يناير
بعد التوصل إىل إتفاق على اإلجراءات املتبعة بني
الناقلتني والسلطات احمللية.
واستغرق ضبط توصيالت الشحنة ،والتي تكونت من
خراطيم قطرها  8بوصات وثالثة من خطوط للسوائل
و خط واحد للغاز نحو الـثالث ساعات ونصف .وملا كان
تخزين الغاز الطبيعي املسال يتم عند  160درجة مئوية
تقريبا ،فإن تربيد اخلراطيم يعد مهما لتهيئتها قبل
نقل الغاز من ناقلة إىل أخرى .وهذه العملية استغرقت
حوايل 1.6ساعة .وانتهت عملية نقل شحنة الغاز
الطبيعي املسال من “الغرافة” إىل “الغشامية” بعد
 5.6يوم وبالتحديد يوم  27يناير.

جناح عملية نقل الغاز من ناقلة إىل أخرى ماهو إال دليل على مرونة واستعداد
شركة قطرغاز ملواصلة التقدم نحو ضمان توفري الغاز الطبيعي املسال
بشكل موثوق لعمالئها الدوليني .كل الشكر لفريق العمل على اجلهد
العظيم الذي بذلوه إلمتام هذه العملية بنجاح مبهر واالجتهاد لضمان الوفاء
باإللتزامات مع العمالء”.
عالء أبو جبارة مدير إدارة التجارة والشحن بشركة قطرغاز.

إنني فخور باإلحرتافية والكفاءة التي اظهرها فريق قطرغاز وكل من شارك يف
إنهاء هذه العملية املعقدة بشكل خايل من اية عيوب .حيث متثل أول عملية
لنقل الغاز الطبيعي املسال بني ناقلتي الكيو-فلكس إجنازًا أخر يف تاريخ
قطرغاز”.
عبد الرحمن حممد املال – مدير الشحن – قسم الشحن  -قطرغاز.

هذا العملية حققت جناحا كبريا منذ مراحلها املبكرة .وأعتقد أننا دخلنا التاريخ
بعد هذا املزيج املمتاز من العمل اجلماعي والدعم و إجناز هذه العملية بني
ناقلتني بهذا احلجم العمالق ...ولهذا يعد هذا جناح رائع بالنسبة للشركة”.
الكابنت فيشال شودري أخصائي بحري بشركة قطرغاز على منت الناقلة الغرافة.
شغل فيشال شودري سنة  2006منصب رئيس الشحن على منت الناقلة

إكسكاليبور يف أول عملية لها لنقل الغاز الطبيعي املسال على مستوى
الصناعة بينها وبني الناقلة إكسيلسيور يف خليج املكسيك عام .2006

 1 600ساعة

إجمايل الوقت املستغرق إلمتام
جميع مراحل نقل الغاز من ناقلة
إىل أخرى.

 211ألف مرت مكعب
حجم الغاز املسال املنقول من
الناقلة الغرافة وسعتها  216ألف
مرت مكعب إىل الناقلة الغشامية
وسعتها  217ألف مرت مكعب.

 1890م /3ساعة
أعلى معدل لنقل الغاز أثناء
ا لعملية

 480طنا مرتيا

كمية الغاز املتبخر أثناء النقل بني
الشاحنتني من خالل وحدة احرتاق
الغاز.
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دراســــــة للتحديات

 8إدارات.
 300فرد.
لنقل منصة حفر واحدة

يف أواخر عام  ،2013نفذت إدارة املكامن االنتاج بشركة
قطرغاز عملية نقل ناجحةملنصة احلفر من منصة االنتاج
 3إىل منصة االنتاج  1يف جممع إنتاج حقل الشمال برافو
وذلك يف إطار مشروع احلفر (  ) EPMPلقطرغاز .1
وعلى الرغم من إمتام العملية بأمان تام ودون وقوع اية
حوادث إال أنها مل تكن بهذه السهولة.

اإلدراج الغري املتوقع ملنصة احلفر "نوبل جيمي باكيت" يف العقد املوقع مع
شركة راس غاز يف  ،2013أتاح إلدارة املكامن واإلنتاج اإلستفادة القصوى من
تلك الفرصة من أجل جدولة األعمال اإلضافية يف اجملمع  1لشركة قطرغاز يف
حقل الشمال برافو  ،مبا يف ذلك حفر بئرين جديدين على منصة اإلنتاج  1لشركة
قطرغاز (املوجودة على أقصى اليمني).

وصول منصة حفر نوبل جيمي باكيت إىل جممع حقل الشمال
برافو لشركة قطرغاز . 1
منصة حفر نوبل جيمي باكيت.

10
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تعرضت

منصة احلفر “نوبل
جيمي باكيت”
ألمواج عالية ورياح
قوية يف أوىل
حماوالتها ،مما أدى إىل إلغاء العملية ألسباب تتعلق
بالسالمة .وتلى ذلك انتظار عصيب ألكرث من أسبوع
لكافة األطراف املشاركة أعقبه حدوث حتسن
طفيف يف حالة اجلوية مرة أخرى وعودة فريق
قطرغاز للعمل جمددا.

التميز التشغيلي

اجلدول الزمني لنقل منصة احلفر

يف حالة عدم ثبات
الرواسب املوجودة يف
قاع البحر حتت دعامة
املنصة بشكل ٍ
كاف،
فمن احملتمل غرق
دعامات املنصة أو
انحرافها جانبا”.

تقليل اخملاطر

إن منصة احلفر عبارة عن هيكل ضخم وثقيل ،وتعد
أكرب بكثري من منصة االنتاج .حيث من املمكن ان
تؤدي إىل دمار هائل إذا اجنرفت بواسطة امواج البحر
وارتطمت مبنصة ما معرضة حياة البشر للخطر
ومؤدية إىل خسارة ماليني الدوالرات جراء االضرار
الناجمة وتسرب الغاز الغري مقصود.
يعد تنفيذ العملية على نحو سريع وكفء عنصرا
أساسيا من أجل تقليل حدوث أي خسائر حمتملة
لشركة قطرغاز ،حيث يستلزم األمر إيقاف اإلنتاج
أثناء تنفيذ العملية .وأوضح الشيخ خالد بن عبداهلل
آل ثاين ،مدير إدارة الهندسة واملشاريع بشركة
قطرغاز يف معرض حديثه قائ ًال “ينبغي عليك
تقليل التأثريات على العمالء ،ويف نفس الوقت ان
ينصب اهتمامك بشدة على السالمة”.
كما انه ال ميكن نقل منصة احلفر إن مل تكن
حالة الطقس مناسبة حيث تكون سرعة الرياح
أقل من  15عقدة وأقل من خمسة أقدام الرتفاع
االمواج امللحوظ ،االمر الذي يعد حتديًا يف بداية
املوسم العاصف ،والسيما ان رياح الشمال تهب
على اخلليج بانتظام.
ولوحظ من خالل مسح قاع البحر ،وجود أثار
لدعامات منصة سابقة بنسب تختلف قليال .وقد
بني ذلك وجود أحد عناصر اخلطر املبهمة يف حالة
انزالق أي دعامة من دعامات منصة “نوبل جيمي
باكيت” يف أحدى هذه االنخفاضات أثناء وضعها،
فقد يتسبب ذلك يف انثناء دعامات املنصة أو
كسرها مما قد يسبب سقوط منصة احلفر
يف البحر .مت اتخاذ خيارات احتياطية اخرى لوضع
املنصة أثناء التخطيط ،ولكن حلسن احلظ فقد
جنح اخليار األول بقليل من اجلهد.

النقل إىل منصة االنتاج :احملاولة األوىل

يف  18نوفمرب  ،2013أمتت منصة احلفر “نوبل جيمي
باكيت” عملها يف منصة االنتاج  3وكانت مستعدة
لالنتقال إىل منصة االنتاج  .1وبدأ التحرك يف نهار
معتدل حالة الطقس مع هبوب خفيف للرياح.
قطر بسحب منصة احلفر من
وقامت ثالثة زوارق ُ
منصة االنتاج  3إىل موقع االنتظار ،على بعد  500مرت
من جممع حقل الشمال برافو .وهناك مت خفض
عت على مسافة  25قدم
ور ِف َ
دعامات املنصة ُ
فوق سطح البحر.
ولألسف فقد زادت سرعة الرياح إىل  32عقدة
وبلغ ارتفاع األمواج إىل  10أقدام يف الوقت الذي كانت
فيه األبار املوجودة على منصة االنتاج  3يف وضع
التشغيل وكانت منصة االنتاج  1مستعدة إلستقبال
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أيقاف االنتاج من منصة االنتاج  .3وخفض
منصة احلفر خمسة أقدام .ربط زوارق
القطر بريتويل  120وسيجنت أتالنتك
وسيجنت باسيفيك بحبال القطر .ثم ضع
منصة احلفر يف املياه واسحبها إىل
موقع االنتظار بالقرب من االنتاج  .1اضبط
املسافة على  20قدما.

يوم
1

12 Kn

مت إعادةت شغيل منصة االنتاج  .3وأصبح
حقل الشمال برافو جاهزا الستقبال
منصة احلفر .لكن مت تأجيل التحرك حلني
حتسن حالة الطقس.

10 Kn

يوم
3-2
انتظار دخول منصة االنتاج
 3إىل موقع العمل.

يوم
4

32 Kn

أيقاف االنتاج من منصة االنتاج  .1توصيل
زوارق القطر بريتويل  120وسيجنت أتالنتك
وسيجنت باسيفيك .وتوصيل املنصة
وحترير األقدام .مل يكن بإمكان القاطرة
البحرية سيجنت باسيفيك االنتظار .مت
إيقاف نقل النصة ومت رفعها إىل  15قدم
وإعادة تشغيل منصة االنتاج .1

20 Kn

يوم
10-5
انتظار حتسن حالة
الطقس

أيقاف منصة االنتاج  .1توصيل زوارق
القطر بريتويل  120وسيجنت أتالنتك
وسيجنت باسيفيك .وانزال املنصة.
ثم قم بتحريك املنصة إىل وضعها
عند منصة االنتاج  .1واخفض الدعامات
إلعادة التحميل .ثم حترير زوارق القطر.

يوم
11

17 Kn

يوم
14

18 Kn

يوم
13-12

6 Kn

انتظار حتسن حالة الطقس

4 Kn

يوم
15

رفع منصة احلفر ملسافة  60قدمًا.
وحتريك برج احلفر على منصة االنتاج 1
وابدأ تركيب معدات احلفر على البئر اجلديد.

عقد اجتماع قبل تنفيذ احلفر

تركيب معدات احلفر

يوم
16

30 Kn

10Kn

يوم
17
قم برتكيب معدات احلفر .وابدأ
اإلنتاج يف منصة االنتاج .1

يوم
18

20Kn

10 Kn

يوم
19
إنزال عامود احلفر داخل احلفرة
وبدأ بأعمال احلفر.

منصة احلفر ،االمر الذي أدى إىل االنتظار ملدة  10أيام
من اجل حتسن حالة الطقس.
ويف يوم  26نوفمرب ،مت إجراء أوىل حماوالت نقل
منصة احلفر إىل مكان قريب .حيث أٌغلقت اآلبار
املوجودة على منصة االنتاج  ،1ومت تصريف الغاز
املوجود يف خطوط االنتاج واحلاويات إىل برج إشعال
الغاز .وبحلول الصباح مت إنزال منصة احلفر يف
املياه ولكن واجهت زوراق القطر تيار قوى مستمر
لألمواج والرياح.
ويف تصريحه لـ “جملة الرائد” أوضح السيد
ماناس داش ،منسق احلفر بشركة قطرغاز “ لقد
ألغينا احملاولة بسبب مواجهتنا ملشاكل تتعلق
بالسالمة حيث انه ستقع كارثة يف حالة عدم
متكن زوراق القطر من التعامل مع املنصة بدقة
مبنصة االنتاج ” .قام السيد
وخصوصًا اذا ارتطمت
ّ
ماناس بإيقاف عملية نقل املنصة ،وفقا للسلطة
اخملولة له ،واستدعى مدير الرتكيبات البحرية
وطلب منه تشغيل اآلبار ،نظرا لعدم التمكن من
إمتام عملية نقل املنصة .ومت اطالع “مدير إدارة
املكامن واإلنتاج” ،والذي كان موجودًا يف موقع
حقل الشمال برافو يف ذلك الوقت ،على الوضع.
وأضاف السيد ماناس “متاشيا مع التزام شركة
قطرغاز بقواعد السالمة ،كان هناك دعما كامال من
جانب اإلدارة لطلب إيقاف هذه العملية”.

استئناف نقل منصة احلفر

يف يوم  29نوفمرب  ،2013كانت حالة الطقس مناسبة
ومت إنزال منصة احلفريف املياه ومرة أخرى مت
قطرها نحو منصة االنتاج بواسطة زوارق القطر.
الرائـــــد
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التحديات يف التنسيق
التعاون بني إدارات الشركة كان ضمانًا لنجاح عملية نقل منصة احلفر
يف يناير  2013تقرر حفر بئرين جديدين للغاز لرفع مستويات اإلنتاج احلالية لقطرغاز  .1وقد أطلق
على املشروع اسم " .”EPMPومت إدراج منصة احلفر "نوبل جيمي باكيت” على نحو غري متوقع يف
العقد املوقع مع شركة راس غاز ،مما أتاح لفريق إدارة املكامن واإلنتاج بقطرغاز فرصة جدولة
أعمال إضافية إىل جانب اآلبار اجلديدة االستفادة القصوى من تلك الفرصة.
وأجريت عمليات إضافية شملت استكمال
حفر اآلبار احلالية املوجودة على جانب آخر من
احلقل (جزء من املرحلة  2ملشروع )EPMP
وعمليتي إصالح جتريبي االنتاج يف آبار
قطرغاز .1ومت إجراء تخطيط شامل وحتليالت
ملدى حساسية العمل وذلك من اجل وضع
جدول زمني على النحو األمثل لتتابع كافة
األنشطة وجتنب اي خسارة غري متوقعة يف
اإلنتاج.
يعد عبد الرؤوف أبوعجيله ،مدير انتاج الغاز
بشركة قطرغاز ،أحد الكوادر األساسية والذي
قام بالتنسيق بني االطراف املشاركة يف
العمليات واملتأثرة بها .ويف تصريحه جمللة
الرائد قال “ يف أحسن الظروف يستغرق
التخطيط من سنة إىل  18شهرًا قبل الشروع
يف هذا النوع من املشاريع  ،ولكن بوصول
منصة احلفر “نوبل جيمي باكيت” غري املتوقع
يف اوائل  2013فقد حتتم على اإلدارات
املشاركة وضع جدول زمني متكامل للحفر
والصيانة واإلنتاج خالل فرتة وجيزة.
ولتقليل اآلثار الناجتة على اإلنتاج فيجب
أن تتم العملية يف نفس الوقت الذي يتوقف
فيه خط االنتاج  3وذلك حتى ال يتم فقد كميات
إضافية من الغاز ،األمر الذي يستلزم تأجيل
ذلك ملدة شهر للتوافق مع وصول املنصة.

وكان هذا القرار الذي مت اتخاذه من قبل اإلدارة العليا
للشركة شديد احلساسية وذلك خلطورة إيقاف
العمل الذي يضم العديد من املقاولني ،وعدم التيقن
من اجلداول الزمنية للمنصة.
وتضمنت عملية التنسيق اتصاالت مستمرة مع
كافة األطراف املعنية ،مبا يف ذلك املساهمني
بقطرغاز 1وعمالء الغاز الطبيعي املسال على املدى
البعيد بقطرغاز1وعدة إدارات داخلية أخرى بشركة
قطرغاز .وبذلك جنحت عملية التخطيط واجلدولة
ومل تسجل أي أثار سلبية على إنتاج الغاز نتيجة بدء
حتريك املنصة من برزان.
وسارت عملية احلفر بشكل صحيح ويف
منتصف نوفمرب  ،2013غادرت منصة االنتاج  1إىل
منصة االنتاج  3يف الفرتة التي سبقت عمليات
النقل مما تتطلب جمهودا كبريا لتنسيق األنشطة
بني ثماين إدارات بالشركة.
ويقول عبد الرؤوف ابوعجيلة “كانت العملية
مبثابة حتقيق توازن معقد لضمان احلفاظ على
كمية الغاز املنتجة ما يساعد على سد االحتياجات
التجارية والوفاء بالتزامات املبيعات للشركة
وجتنب وجود فائض حتى ال يتجاوز مستوى الغاز
سعةاخلزانات وبذلك يتم ضخ تركيبة الغاز الصحيحة
إىل املانع الربية”.
وهذا يحتاج تنسيقا استثنائيا بني كافة اإلدارات
واللجوء إىل حلول وسط أحيانا.

واضاف “كنا نقوم بإدارة اإلنتاج البحري
وكذلك بإدراة الشئون التجارية وأعمال
الشحن لتلبية الطلبات على الرب للحفاظ على
إنتاج تركيبة الغاز الصحيحة وحتني فرصة
اعتدال حالة الطقس للتحرك ،كما كنا نعقد
اجتماعات يومية من أجل جعل اجلميع يف
حالة تأهب .حيث تكمن خطورة املوقف يف
اتخاذ قرار خاطئ االمر الذي يؤدي إىل حدوث
إغالق مفاجئ من اجل الصيانة أو فقدان
أحدى الشحنات.
وقال عبد الرؤوف إن من الصعوبات التي
واجهت املهمة ضرورة متابعة خليط الغاز
الناجت من العمليات البحرية بدقة بالغة حيث
أن تركيبة الغاز تتغري مع تشغيل اآلبار اجلديدة
يف منصة االنتاج  .3وأضاف “أمضينا وقتا
طويال يف احلقيقة يف إدارة تلك األمور.
كان العمل على مدار  24ساعة يوميا
وسبعة أيام يف األسبوع لضمان تواصل
االتصال بني العمليات البحرية العمليات الربية.
وأصبح النجاح النهائي لعملية نقل املنصة
خري دليل على االلتزام بالعمل اجلماعي يف
شركة قطرغاز ،وال سيما مع اعتبار أن اجلدول
الزمني للشحن مل تتأثر إطالقا رغم التحديات
وفرتات عدم التيقن التي تخللت أنشطة نقل
املنصة.

ويوضح السيد ماناس بقوله “حتركنا بسرعة
أبطء من السرعة التي نتحرك بها عادة يف
احلاالت األخرى”“ .وكانت قدرة زوارق القطر على
املناورة حني اقرتابها الشديد من اجلسور
واملنصات جملمع حقل الشمال برافو حمدودة.
واضطررنا للتحرك مسافات قليلة جدًا  ،ولكن يف
نهاية األمر جنحنا يف بلوغ مكان الوضع النهائي”.
ومبجرد وصول املنصة إىل احملطة مت إنزال
الدعامات وتثبيتها يف قاع البحر ،وكانت يف
وضع اإلستعداد للرفع إىل جوار منصة االنتاج.
وبعد ذلك أجري مسح هندسي بني أن املنصة
قد وضعت على بعد قدم واحد من املوضع
املستهدف.
وكانت املرحلة التالية األكرث خطورة على
اإلطالق .حيث أجري اختبار ملعرفة ما إذا كان قاع
البحر آمنا ،ومت رفع منصة احلفر على مسافة
قدمني فوق مستوى سطح البحر ثم ُأ نزِ لت
الختبار الدعامات الثالثة على التوايل .ومبجرد
إمتام ذلك بأمان تام ،مت رفع املنصة لتعمل
على ارتفاع فوق منصة االنتاج – على مسافة 64
قدم فوق مستوى سطح البحر – واحتفل اجلميع
بإمتام عملية النقل بنجاح.
وبعد انتقال املنصة بنجاح حتركت معدات
احلفر حتركًا هيدروليكيا جانبيا فوق منصة االنتاج
ليعمل عمال احلفر على جتهيز املنصة لبدأ
أنشطة احلفر .بدأ احلفر يف  4ديسمرب ،2013
ولكن ظلت اآلبار على منصة االنتاج مغلقة حتى
وبعد كافيني من
كانت لقم احلفر على عمق ُ
اآلبار اجملاورة وذلك لضمان عدم حدوث تصادم
حمتمل بني اآلبار.
وبعد ذلك ميكن إعادة فتح آبار اإلنتاج
واستئناف عمليات اإلنتاج .وعند كتابة هذا
املقال يف مارس  ،2014بلغ عمق البئر املسافة
النهائية املستهدفة ومت تدوين البيانات.
وأثنى الشيخ خالد بن عبداهلل آل ثاين على
جناح العملية قائال “ان القيام بنقل منصة
احلفر يف شهر نوفمرب يعد حتديًا كبريًا حيث إننا
النستطيع التحكم يف حالة الطقس ولهذا فإين
اشعر بالفخر الشديد لكوين أحد أفراد هذا الفريق
الذي قام بتنفيذ عملية غاية يف الصعوبة”.

فيلم وثائقي لعملية نقل منصة احلفر "نوبل جيمي باكيت"
كأروع مثال على التميز التشغيلي لدى شركة قطرغاز
يوثق هذا الفيلم مراحل عملية نقل منصة احلفر اخلاصة بشركة قطرغاز1
والتي أجنزتها إدارة املكامن واإلنتاج بشركة قطرغاز.
مت تصوير فيلم وثائقي عن نقل منصة احلفر
“نوبل جيمي باكيت” وذلك لعرضها على
وضح
اجملتمع األوسع لشركة قطرغاز ،كما ّ
الفيلم كيف تطبق قطرغاز قيمها يف عرض
البحر .وسيتم عرض هذا الفيلم يف العديد
من الفعاليات واللقاءات .وصرح جان ويند،
رئيس احلفر الربي الذي عمل على التنسيق مع
شركة إنتاج الفيلم بقوله“ :كان إعداد الفيلم
حتديًا كبريًا يف حد ذاته ،حيث تطلّب تدريب
طاقم العمل على اإلبحار”.وباالضافه لذلك،
تطلّب األمر احلصول على موافقة من قطر
للبرتول وذلك لتصوير الطاقم يف البحر كما
تطلّب احلصول على تصريح أمني للتصوير
اجلوي .ومتت االستعانة بطائرة هليكوبرت وتوفري
حراسة عسكرية من اجل التصوير .وبذلك
تتوجه إدارة املكامن واإلنتاج بخالص الشكر
والتقدير إلدراتي العمليات البحرية واخلدمات
اللوجيستية لدعمهما الكبري يف إعداد هذا
الفيلم الوثائقي.

كان إعداد الفيلم حتديًا
كبريًا يف حد ذاته ،حيث
تط ّلب تدريب طاقم
العمل على اإلبحار” -
جان ويند ،رئيس احلفر
الربي.

تركيب منصة احلفر “نوبل جيمي باكيت”

عدد اإلدارات املشاركة يف عملية نقل منصة
احلفر إىل حقل الشمال برافو وهي
( )1إداراة املكامن واإلنتاج
( )2إدارة العمليات البحرية بشركة قطرغاز
( )3إدارة العمليات الربية
( )4إدارة الهندسة
( )5إدارة املشاريع
( )6إدارة السالمة والبيئة واجلودة
( )7إدارة التجارة والتخطيط
و ( )8إدارة الشحن.

االنتقال إىل منصة االنتاج
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تثبيتالدعاماتعلىقاعالبحر

مراحل ما قبل التحميل

الرفع ألقصى ارتفاع

عامود احلفر جاهز للحفر
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مشروع لفان ملعاجلة
الديزل باملاء يحقق
إجنازا جديدا فيما يتعلق
بالسالمة املهنية
ويحصل على إمدادات
طاقة مستدمية
سجل مشروع مصفاة لفان ملعاجلة الديزل باملاء -الذي بدأ يف يناير استقبال إمدادات من الطاقة
املستمرة بقوة  20كيلوفولت من شبكة كهرباء مشروع مصفاة لفان -رقما قياسيا جديدا يف السالمة
املهنية يرتاوح بني ثالثة وأربعة ماليني ساعة عمل دون وقوع أي حوادث أو إصابات.

بدأت

األعمال اإلنشائية ملشروع
معاجلة الديزل باملاء
يف شهر يوليو  2012حيث
يهدف البدء باملشروع بشكل رسمي يف أبريل
 .2014وعند إكماله سوف ينتج املشروع الديزل
احملتوي على نسبة كربيت أقل من عشرة أجزاء
يف املليون ،وهو منتج مميز طبقا للمواصفات
القياسية لالحتاد األوروبي (.)Euro 5
وبالتعاون مع شركة سامسوجن للهندسة
احملدودة -مقاول األعمال الهندسية واملشرتيات
واإلنشاءات -اعتمد فريق إدارة املشروع بقطرغاز
نهجا متكامال لتحقيق السالمة املهنية .وتتضمن
املبادرة العمل عن كثب مع العاملني لضمان نتائج
ممتازة فيما يخص السالمة املهنية لكافة العاملني.
ويعد إمداد احملطة الفرعية بالطاقة بشكل
مستدمي إجنازا مهما لسري العمل مبشروع
معاجلة الديزل باملاء ،ويعني ذلك حصول موقع
العمل على طاقة بقوة  20كيلوفولت لتشغيل
أنظمة الفولت املنخفض وأنظمة  6.6كيلوفولت،
مما يسمح بالتشغيل اإلضايف لآلالت واملعدات
املرتبطة بها.
16
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من خالل االلتزام املتواصل والدعم املستمر،
نستطيع أن نقطع شوطا طويال لتحقيق
هدفنا املتمثل يف عدم وقوع إصابات حتى
نهاية املشروع” - .النس بريتوريوس – مدير
السالمة بفريق إدارة املشروع”.

واكتملت االحتفاالت باإلجناز املتعلق بالسالمة
املهنية وتسجيل ساعات عمل قياسية بتكرمي
املقاول الرئيسي واملقاولني الفرعيني امتنانا
جلهودهم.
وحتدث يف احلفل السيد سلمان أشكناين مدير
العمليات ملشاريع املصفاة قائال “هذا اإلجناز
تطلب تنسيقا وثيقا وتضافر اجلهود بني املقاول
وفريق إدارة املشروع.حيث حصلنا على دعم قوي
من مصفاة راس لفان ،والدعم الفني من شركة
قطرغاز وقسم تطوير العمليات .وهذا يعد عم ًال
جماعيًا من الطراز األول”.
وركز السيد النس بريتوريوس – مدير السالمة
بفريق إدارة املشروع -حديثه على أهمية روح
الفريق يف ترسيخ فلسفة السالمة فقال “أولينا
مؤخرا اهتماما شديدا بإجناز املهام األساسية
بالشكل املناسب والتحلي بروح املبادرة .ونحن
على ثقة أن ذلك سيوفر بيئة عمل خالية من
احلوادث واإلصابات وسجلنا شاهد على هذا”.
وأضاف بأنه يأمل يف احلفاظ على سجل السالمة
حتى اكتمال املشروع بقوله “حني يتعلق األمر
بالسالمة ،هناك عمل يجب بذله ومن خالل االلتزام
املتواصل والدعم املستمر ،نستطيع أن نقطع
شوطا طويال لتحقيق هدفنا املتمثل يف عدم وقوع
أي إصابات حتى نهاية املشروع”.
وحتدث السيد نيل بونر مدير مشروع معاجلة
الديزل باملاء إىل احلضور مشددا على أهمية
العمل الشاق الذي يقوم به العاملون باملشروع
قائال “كان هناك التزام وحماس متواصل لتحقيق

هذه هي املرة الثالثة التي نحتفل فيها بإجناز
كبري يتعلق بالسالمة املهنية يف هذا املشروع
وكنتيجة لذلك فنحن نتطلع للحفاظ على هذا
التميز - ”.سلمان أشكناين مدير إدارة مشاريع
املصفاة”.
السالمة من جانب إدارة املشروع واملشرفني
عليه وجميع العاملني لتوفري التدريب املتواصل
والربامج الوقائية ومشاركة ممارسات العمل اآلمن
والدروس املستفادة من املالحظات واحلوادث،
والعناية الواجبة بسالمة موقع العمل مما أتاح
للجميع العودة ملنازلهم يوميا يف أمان.
وأضاف “أمامنا نحو ثالث أسابيع لالنتقال إىل مرحلة
اكمال العمل باملصفاة ويبقى تركيز املشروع على
إمتام العمل يف الوقت احملدد وعلى نحو آمن”.

ويشكل مشروع معاجلة الديزل باملاء جزءا من
الرؤية الوطنية لدولة قطر لضمان توافر إمدادات
كافية من الطاقة يف البالد ،مع الوفاء باملعايري
البيئية الصارمة.
وسيتم توزيع الديزل املعالج الناجت من
املشروع على مستوى دولة قطر بواسطة
املرافق العمالقة لتحميل الشاحنات والتي مت
إنشاؤها أيضا بواسطة مصفاة لفان وتشغلها
حاليا شركة قطر للوقود (وقود).
الرائـــــد
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نظام حتسني املوثوقيه
بشركه قطرغاز يساهم فى
حتقيق االعتماديه للعمالء
ميثل نظام حتسني املوثوقية بشركة قطرغاز التزاما راقيا من الشركة نحو عمالئها يتجاوز توقعاتهم يف
توفري أداء تشغيلي عاملي.
"نظام حتسني قطرغاز” (و ُيطلق
عليه أيضا اسم "نظام حتسني
املوثوقية بشركة قطرغاز”)
عامال أساسيا لدعم رؤية قطرغاز
التي تهدف إىل ترسيخ مكانتها كشركة رائدة إلنتاج
الغاز الطبيعي املسال يف العامل.
ميثل "نظام حتسني املوثوقية بشركة قطرغاز”
عملية تطوير متواصلة تهدف إىل توجيه أقصى جهد
ممكن إلدارة احلوادث التي قد تؤثر على تعهدات
الشركة نحو العمالء ،ويعنى النظام باحلوادث غري
املتصلة بالسالمة املهنية والصحة والبيئة ،وهو
نظام مكمل لربناجمي "ستوب”  STOPو "آي.إن.آر”
ملنع احلوادث.
ومبعنى آخر ،يهدف الربنامج إىل إدارة احلوادث
الناجتة عن أي تقصري حمتمل يف املوثوقية ويرتاوح
عمله بني حتديد املشكلة يف البداية وحتى إيجاد
احللول وإدارة اخملاطر بطريقة منظمة.
وقال الشيخ خالد بن عبد اهلل آل ثاين ،مدير
الشؤون الهندسية واملشاريع بشركة قطرغاز
"تعد إدارة احلوادث عرب نظام حتسني املوثوقية
بشركة قطرغاز آلية أساسية تعمل بالتوافق مع
نظام إدارة قطرغاز ( ،)QGMSوتهدف هذه العملية
إىل دعم أعمال الصيانة وفرق إدارة األصول بالشركة.
وتأتي االستعانة بالربنامج يف إطار جهودنا لتحقيق
رؤية الشركة التي تسعى ألن تصبح الشركة الرائدة
يف صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل ”.
وأضاف "سنعمل بشكل جماعي على حتسني
مستوى موثوقية الشركة ..كفريق واحد ونظام
واحد!”
وقد نفذت قطرغاز "نظام حتسني املوثوقية”
يف إطار نظام إدارة موثوقية األصول (Meridium
 .)APMكما أن الدمج الدقيق لنظام حتسني
املوثوقية مع نظام "ساب” ( )SAPوغريه من برامج
التطوير املستمر يساعد نظام حتسني املوثوقية
على مواصلة التطور مبا يناسب أعمال الشركة،

يعد

18

|

الرائـــــد

|

يناير  -مارس 2014

وفيما يلي األدوار الرئيسية لنظام حتسني املوثوقية
بشركة قطرغاز:
•اإلبالغ عن احلوادث املتصلة باملوثوقية (حتديد
احلادث ووضع تقدير تقريبي للخسائر)
•تقييم اخملاطر وحتديد األولويات (وضع تصور
كمي عن اخملاطر واألولويات)
•بدء إجراء "حتليل للسبب الرئيسي" ()RCFA
واحلصول على اعتماد األطراف ذات العالقة
(سري العمل والتحقيقات)
•توفري أدوات تواصل مع كافة األطراف ذات
العالقة (مبا يف ذلك التوصية بإجراءات
لتخفيف أضرار احلوادث)
وليس املقصود بنظام حتسني املوثوقية أن
يكون بديال أو تكرارا ألي من أدوات وعمليات اإلبالغ
عن العيوب واحلوادث أو اإلدارة ،إمنا هو أداة لتحديد
وإدارة حوادث املوثوقية أو احلوادث احملتملة
التي تتطلب مزيدا من التحقيقات ملعرفة األسباب
الرئيسية لها ومنع تكرارها (وذلك بخالف أعمال
اإلصالح والصيانة االعتيادية).
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وهذا يفتح اجملال أمام حلول متكاملة متاما تساعد
على حتقيق وإدارة املوثوقية التشغيلية للشركة.
نظام حتسني املوثوقية
يضع "نظام حتسني املوثوقية بشركة قطرغاز"
اإلطار املناسب إلدارة اخملاطر املرتبطة بحوادث
املوثوقية وإدارة احللول الكفيلة بتخفيف حدة
اخملاطر .ويدعم هذا النظام عملية صناعة القرار
بشكل كبري عن طريق وضع تصورات كمية عن
حوادث املوثوقية وإدارة هذه احلوادث وصوال إىل
معاجلتها .وأحد املميزات الرئيسية يف هذا النظام
أنه يؤسس نهجا متسقا ويوفر الشفافية الكاملة
عن إدارة حوادث املوثوقية ،مما يدعم عملية صناعة
القرار برمتها من خالل دراسة ومراجعة كل حادث
على حدة.

إحصائية حلوادث املوثوقية ضمن نظام حتسني موثوقية قطرغاز
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ملزيد من املعلومات عن نظام حتسني املوثوقية بشركة قطرغاز ،الرجاء التواصل مع السيد :جانيش سونوان – قائد
مهندسي املوثوقية ،أو مع مهندسي موثوقية األصول من خالل هذا الرابطqatargas.com.qa\doc\Meridium\\ :
RCA\RMES Initiatives

عملية التحسني املستمرة

نظام حتسني
املوثوقيةبشركة
قطرغاز هو عملية
تطوير متواصلة تهدف
إىل توجيه أقصى
جهد ممكن إلدارة
احلوادث التي قد تؤثر
علىعملياتالتسليم
وتعمل على منع
وقوع مثل هذه هذه
احلوادث”.

إدارة حوادث املوثوقية منذ ظهور املشكلة وحتى حلها من خالل سري العمل وعملياته وذلك من اجل رفع
مستوى موثوقية العمليات والتشغيل.

اجلمهور املستهدف
تكمن قوة نظام حتسني املوثوقية بشركة
قطرغاز يف إمكانية استخدامه لتطوير املوثوقية
التشغيلية للشركات من خالل معاجلة اخملاوف
املتعلقة باملوثوقية .ويؤكد استخدامنا لهذا النظام
التزامنا الراسخ نحو عمالئنا يف األسواق اخملتلفة،
ويؤكد على أننا نسري إىل األمام دائما بشكل
استباقي وإيجابي لتحسني كفاءة أعمالنا .وهذه
إحدى املميزات الهامة لشركة قطرغاز مقارنة
باملنافسني.
"بعد مرور ثالثة أشهر على تطبيق النظام تلقينا
ردود أفعال متميزة من مديري األصول وفرق إدارة
األصول - ”.جانيش سونوان – قائد مهندسي
املوثوقية
"كل حادث يتم إدراجه يف نظام حتسني
املوثوقية بشركة قطرغاز هو أحد اخملاطر التي مت
حتديدها وتصنيفها ووضع أولويات للتعامل معها
من خالل اللجنة الفنية إلدارة األصول ،وهذا يساعدنا
كفريق يف الرتكيز على إجراء التحقيقات والدراسات
عالية القيمة”.

اإلبالغ عن حادث املوثوقية

تقييم اخملاطر وحتديد
األولويات

إعالن النتائج
وتنفيذ التوصيات

نظام حتسني
املوثوقية لشركة
قطرغاز

إجراء حتليل
للسبب الرئيسي
لإلخفاق

احلصول على اعتماد
األطراف ذات العالقة
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قطرغاز حتقق إجنــازا
مبهرًا يف سجل السالمة
حقق فريق “مشروع قطرغاز للمحافظة على مستويات اإلنتاج” إجنازا بتحقيق  600ألف بطاقة “قف” يف
إطار برنامج مراقبة السالمة السلوكية منذ بداية املشروع.

االجتماع السنوي مع
املشرتينياليابانيني
االجتماع الفني يف نسخته اخلامسة عشرة
استضاف ممثلي قطرغاز واملشرتين اليابانيني
ومالك الناقالت.

مشروع اسرتجاع
الغاز املتبخر يبدأ يف
استقبال إمدادات
مستدمية بقوة 132
كيلوفولت
بدأ مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر اثناء الشحن
يف استقبال  132كيلوفولت من إمدادات الطاقة
املستدمية من شبكة الكهرباء اإلقليمية.

مت افتتاح فعاليات اليوم الرياضي يف جممع اخلور السكني يوم  11فرباير مباراثون مشي ملسافة خمسة كيلومرتات.

صرح الشيخ خالد بن عبد اهلل آل ثاين مدير
الشؤون الهندسية واملشاريع بالشركة بقوله
"تعد بطاقات "قف” اخلاصة مبراقبة السالمة
السلوكية مؤشرا ممتازًا للسالمة حيث أنها
توثق وتقلل من االوضاع والسلوكيات الغري آمنة،
قبل أن تؤدي إىل وقوع اية حوادث أو إصابات”.
ويعود الفضل يف هذا اإلجناز إىل حتقيق 600.000
بطاقة "قف" يف إطار (برنامج مراقبة السالمة
السلوكية يف املشروع)” .وقد أضاف "ترتكز
ثقافة وبيئة السالمة لـ (مشروع احملافظة على
مستويات اإلنتاج) حول برنامج "قف” اخلاص
بنا والذي يتوافق مع ثقافة بيئة عمل خالية من
احلوادث واإلصابات لشركة قطرغاز”.
وقال السيد جيمس ايروبينو ،مدير مشروع
احملافظة على مستويات اإلنتاج" ،أطلق مشروع
"احملافظة على مستويات اإلنتاج” حملة "إمتام
العمل بسالم” وساهمت هذه احلملة يف زيادة
الوعي بأنشطة إجناز العمل وأنشطة التنفيذ قبل
20
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مرحلة العمل امليكانيكي للقوى العاملة البالغ
قوامها  4000فرد بالكامل".
ويظهر هذا اإلجناز الهام التزام الفريق
بالكامل (شركة قطرغاز ،واملشروع املشرتك
بني شركتي تك نب وشيودا واملقاولني الفرعيني
املرتبطني بهما) بثقافة بيئة عمل خالية من
احلوادث واإلصابات "وأضاف” نؤمن بأن برنامج
"قف” اخلاص بنا قد ساعد يف تقليل أو جتنب
العديد من احلوادث احملتملة كليا .ويف نفس
الوقت منحنا فرصا ال حتصى إلدراك سلوكيات
السالمة اجليدة للقوى العاملة لدينا”.
ويحقق مشروع "احملافظة على مستويات
اإلنتاج” نتائج إيجابية بفضل هذه احلملة ،مبا يف
ذلك حتقيق إجناز عدم احلصول على اي خمالفة
ملدة خمس شهور متتالية حيث مل تُخالف أيا من
قواعد احلفاظ على حياة العاملني ومل تسجل أي
إصابة حتى اليوم خالل عام .2014
وعلق راندي ستادلر ،مدير شؤون السالمة

قال راندي ستادلر ،مدير
السالمة والبيئة واجلودة
بشركة قطرغاز “ تعد
هذه اإلجنازات مميزة ال
سيما مع األخذ يف عني
االعتبار ظروف التشييد
الصعبة يف منشآت
تشغيل مصنع قطرغاز .”1
والبيئة واجلودة يف قطرغاز قائال "تعد هذه
اإلجنازات مميزة ال سيما مع األخذ يف عني
االعتبار ظروف التشييد الصعبة يف منشآت
تشغيل مصنع قطرغاز 1كما يعد إعطاء األولوية
والقيمة للعمل اآلمن هدفا أساسيا يف مشروع
"احملافظة على مستويات اإلنتاج” .وبناءًا على
هذا فقد كرمت اإلدارة العاملني مبشروع
"احملافظة على مستويات اإلنتاج” مبنحهم هدايا
يف أوائل شهر مارس.

هو عدد اإلصابات املسجلة حتى
اليوم يف مشروع احملافظة على
مستويات اإلنتاج خالل عام 2014

ممثلو قطرغاز مع ممثلي املشرتين اليابانيني ومالك الناقالت أثناء اللقاء اخلامس عشر يف اليابان.

جنحت شركة توهوكو للطاقة
الكهربائية يف عقد االجتماع الفني
اخلامس عشر يف سينداي باليابان
يف يومي  18و 19فرباير .ويعد هذا
االجتماع حدثًا سنويًا يهدف إىل
تبادل املعلومات اخلاصةبالتشغيل
واملعلومات الفنية لتعزيز وحتسني
إجراءات السالمة عند نقطتي توريد
واستالم الغاز الطبيعي املسال
بني شركة قطرغاز واملشرتين
اليابانيني للغاز الطبيعي املسال
من قطرغاز  1على املدى الطويل.
ويف هذا اللقاء كل عام تتم
مناقشة املوضوعات التقليدية
كأبرز عمليات الشحن وحمطات
االستالم اخلاصة باملشرتين
وعمليات مصنع قطرغاز ،1كما
يتم تبادل املعلومات الفنية
يف عدة مواضيع .وحضر وفد
شركة قطرغاز برئاسة جاسم
درويش ،مدير إدارة املبيعات ،كما
ضم راشد اليهري ،مدير أصول
قطرغاز ،1وجمال خمطيفي ،رئيس
عمليات األسطول  ،1وعلي صويلح،
كبري احملللني البيئني ،باإلضافة إىل
عدد من ممثلي إدارة املبيعات
ومكتب التنسيق باليابان.
وحضر االجتماع ممثلون
ملالكي الناقالت .وقدم ممثلو
قطرغاز واملشرتين عروضا حول
املوضوعات التي تضمنت أبرز

العمليات األساسية لعام 2013
وخطط  .2014ومن املقرر ان
يعقد االجتماع السادس عشر
يف فرباير  2015يف طوكيو حيث
ستعمل شركة طوكيو للطاقة
الكهربائية على استضافته.

ناقش احلدث
الذي استمر يومني
موضوعاتفنية
واختتمفعالياته
بجولة يف حمطة
الطاقة احلرارية
“شن سنداي”
بشركةتوهوكو
للطاقةالكهربائية”.

يف ديسمرب َ ،2013توج مشروع
اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن،
وهو مشروع فرعي تابع لشركة
قطرغاز ،جهود عامني ونصف من
العمل الشاق بإمتام نقل إمدادات
الطاقة الكهربائية بشكل دائم من
حمطة كهرماء الفرعية مبدينة راس
لفان الصناعية (بقوة  132كيلوفولت)
إىل ميناء راس لفان وموقع مشروع
اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن.
وبفضل التشغيل الدائم للمحطة
الفرعية ،أصبح املشروع يحصل على
إمدادات مستدمية لتشغيل أنظمة
الــ  33كيلوفولت وأنظمة الفولت
املنخفض مما يتيح تشغيل مزيد من

املنشآت واألجهزة املصاحبة.
وأثنى السيد صالح عسيل مدير
قسم تطوير العمليات على أداء
العاملني باملشروع وحثهم على
مواصلة العمل كفريق واستلهام شعار
املشروع وهو "فريق واحد وهدف
واحد”.
وأعرب نيل أومولني مدير املشاريع
بشركة قطر كينتز عن فخره بتسليم
املشروع بنجاح مع احلفاظ على أعلى
معايري السالمة املهنية خالل العامني
املنصرمني.

25
سنــــة

هي الفرتة املستغرقة إلكمال مشروع
كهرماء يف راس لفان لبناء حمطة فرعية
بقوة  ١٣٢كيلوفولت

ممثلو شركة قطرغاز وقطر كينتز وكهرماء أثناء االحتفال بتدشني احملطة الفرعية ملشروع اسرتجاع الغاز
املتبخر أثناء الشحن بقوة  132كيلوفولت ألول مرة.
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التدقيق الداخلي
– املفاهيم اخلاطئة
واحلقائق؟
مبجرد

رغم أن البعض يعترب التدقيق
الداخلي مبثابة تدخل يف أعماله،
فإن تصحيح مثل هذه املفاهيم
اخلاطئة عن هذه الوظيفة الهامة
سوف يساعدنا يف فهم القيمة
واألهمية احلقيقية لبقية أقسام
الشركة.

وصول إخطار التدقيق
الداخلي ،يتخذ الكثري
من األقسام موقفًا
دفاعيًا يف غالب األحيان
ويبدأ أفراد الفريق يف التساؤل عن خمالفات
حمتملة ويتساءلون هل تشكك اإلدارة العليا
يف نزاهتهم وإسهاماتهم يف العمل .فهناك
عدد من املفاهيم اخلاطئة عن التدقيق الداخلي
واألدوار التي تؤديها داخل املؤسسة ،وبالتايل
علينا أن نصحح هذه املفاهيم.

رائدة على مستوى دولة قطر خالل الثالث
السنوات القادمة وعامليًا خالل خمس سنوات.
وحسب تعبري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين،
الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز ،يلعب التدقيق
الداخلي دورًا هامًا على مستوى الشركة .فيقول
“إدارة التدقيق الداخلي حتظى بالدعم الكامل
مني شخصيًا ومن فريق اإلدارة العليا .فهذه
اإلدارة هنا للعمل معنا وحمايتنا وليس للوقوف
ضدنا .وكما أن الشفافية تعد إحدى قيمنا
اجلوهرية ،فلهذا من املتوقع أن تكون الشركة
مرحبه بهذا التدقيق لتطلب منه املشورة
والقيمة املضافة”.

التدقيق الداخلي :التعريف والغرض والرؤية
التدقيق الداخلي ببساطة هو نشاط مستقل
موضوعي واستشاري الهدف منه إضافة قيمة
للمؤسسة وحتسني سري العمليات بها.
ويعد الهدف األساسي من التدقيق الداخلي
يف شركة قطرغاز هو توفري ضمانة مستقلة
وموضوعية لكفاءة وفاعلية الرقابة والعمليات
الداخلية .ويعد التدقيق الداخلي خط الدفاع
الثالث لتحقيق أهداف الشركة .وتتمثل رؤيتنا
اخلاصة بالتدقيق الداخلي يف أن نصبح شركة

منوذج الضمان لشركة قطرغاز

عمليات تسيري األعمال – اخملاطر والضوابط

ا
جيه
لتو

الضمـــان – السيــاســات واإلجــراءات والتوجيـــه

وال
رق
ابة
واإل
شرا

اللجنة التنفيذية وجملس اإلدارة واللجنة املشرتكة وجلنة املراجعة

ا

فو
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أوال :عمليات إدارة األعمال
(خط الدفاع األول)
مباشرة العمليات اليومية وأنشطة إدارة اخملاطر

عمليات إدارة األعمال والعمليات اإلدارية:
العمليات –إدارة التجارة والشحن  -الشؤون الهندسية واملشاريع
 -الشؤون املالية (احملاسبة والتوريد واخلزينة)

الغ

ثانيا :املهام الرقابية
(خط الدفاع الثاين)
حتديد التوجهات – تعريف السياسات
 -تقدمي الضمان.

مهام اجلودة والرقابة:
الشؤون املالية (أنظمة األعمال وضوابطها ،ضوابط
املشاريع)
السالمة والبيئة واجلودة – الشؤون الهندسية
التخطيط املؤسسي (نظام إدارة قطرغاز  -إدارة موارد
املؤسسة) – الشؤون القانونية

لدينا يف شركة قطرغاز ثالثة خطوط دفاع تشارك فيها إدارة التدقيق الداخلي بشكل اساسي.

|

الغ

ثالثا :الضمانات املستقلة:
(خط الدفاع الثالث)
التزويد بتحديات مستقلة ملستوى
الضمان الذي توفره عمليات إدارة
األعمال واملهام الرقابية.

املدققون واخلرباء:
التدقيق الداخلي – التدقيق اخلارجي
خرباء الشؤون اخلارجية

مفاهيم خاطئة عن التدقيق الداخلي
نشأ مفهوم التدقيق الداخلي يف صورته احلديثة
منذ أقل من مائة عام .وقد ظهرت خالل هذا
الفرتة جملة من املفاهيم اخلاطئة عن الهدف
من التدقيق الداخلي والدور الذي يؤديه املدقق
يف املؤسسة .لكن الواقع يختلف متامًا إن
استطعنا جتاوز هذه املفاهيم اخلاطئة.
اخملاطر ،وليس شخصا متطفال يتدخل يف
شؤونك( .انظر الصورة)
ويبدي جاري لوكر مدير الشؤون املالية
بالشركة تفهمه ملثل هذه احلقائق قائال
“التدقيق الداخلي ساعدنا يف تطوير عمليات
إعداد الفواتري (الفوترة) ما أدى لرفع كفاءة
رقابة العمل ،ولهذا عالقة مباشرة بالوصول إىل
الريادة التي متثل جوهر رؤية الشركة”.
واتفق ماتس جريس ،مدير العمليات مع
وجهة النظر نفسها قائال “يساعدين التدقيق
الداخلي يف إدارة األصول ويعطيني يقينا
أكرب .وأنا سعيد باجلوانب التي أظهر التدقيق
الداخلي بضرورة تطويرها ألن هذا يساعدين يف
حتسن إدارة العمل ”.
وقد تساعد عمليات التدقيق الداخلي يف
إدخال حتسينات مهمة وتعزيز صورة وحدات
األعمال التي تخضع للتدقيق.
وبالتايل يجب اعتبار اإلعالن عن إجراء التدقيق
الداخلي يف املرة القادمة فرصة لتحقيق
األهداف التالية:
•حتديد جوانب التطوير
•ضمان أن أدوات الرقابة مصممة وتعمل
بكل كفاءة
•تقدمي وجهات نظر لرفع قيمة األموال
وحتسني فاعلية العمليات
•تقدمي الدعم الكامل لتحقيق أهداف
وتوجهات املؤسسة
إذا يف املرة القادمة حني يصلك إخطار
التدقيق الداخلي ،فكّ ر كيف تستطيع دعم إدارتك
من خالل هذا التدقيق واالستفادة من املدققني
يف حتقيق أهدافك ،وابدأ بأعتبارهم أصدقائك
بد ًال من أعدائك.

املفهوم اخلاطئ

احلقيقة

من األفضل عدم
إطالع املدققني
على املعلومات

إطالع املدققني على املعلومات
يخدم مصلحة العمل ألنه يتيح
إلدارة التدقيق الداخلي تقدمي
املشورة والرؤى السليمة ويساعد
يف حتديد أوجه قصور العمل
واقرتاح أساليب جديدة للتطوير
وحتقيق القيمة املضافة.

إن املدقق
يسعد حني يجد
األخطاء ويعترب
كشرطي داخل
املؤسسة

التدقيق الداخلي يعتمد منهجية
تقوم على اخملاطرة ويغطي
نطاقات واسعة من اخملاطر،
ويركز على حتقيق القيمة املضافة
وتقدمي الرؤى واملشورة والنصح
للشركة .وأفضل املدققني على
اإلطالق هم من يؤسسون عالقة
متوافقة وذات ثقة مع إدارات
ُاحظ االتهام أو
الشركة .أما حني يل َ
العدوانية يف سلوك املدقق فإن
ذلك يعطي دافعا أكرب ملقاومته.

لقد مر وقت
قصري على آخر
عمليةتدقيق
خارجية،فلماذا
جترى هذه العملية
مرة أخرى؟
يبدو أن املدقق
يحاولتعليمي
كيفيةالقيام
بعملي

إن التدقيق الداخلي  -على مستوى
الشركة  -لديه أكرب املراجعات
وأعمقها مقارنة بإدارات التدقيق
االخرى .فمثال املدققني اخلارجيني
يركزون على اجلوانب املالية فقط،
بينما تدقيق املساهمني اليتطرق
إىل مثل هذه التفاصيل.

ال شك أن املوظفني يف خمتلف
أقسام الشركة يعرفون عملهم
أفضل من أي مدقق .لكن دور
التدقيق الداخلي هو املراجعة
املوضوعية من زاوية أخرى وتقدمي
النصيحة بخصوص مواجهة
اخملاطر وإعمال األدوات الرقابية
لتعزيز سري العمل .

ألي استفسارات عن التدقيق الداخلي بشركة قطرغاز ،يرجى التواصل مع السيد حامت الصفتي ،كبري مدققي أنظمة تكنولوجيا
املعلوماتhelsafty@qatargas.com.qa :
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جنـــوم صــاعدة

األوىل على املهندسني

حصة النصف هي أول فتاة قطرية
حتصل على درجة “مهندس
معتمد” لدى معهد املهندسني
الكيميائينيوهومنظمةعاملية
مرموقة متنح عضوية مهنية
لألشخاص الذين لديهم اهتمام
وخربات ذات صلة بالهندسة
الكيميائية.

يف إطار إجناز غري مسبوق لشركة قطرغاز ودولة
قطر ،أصبحت املواطنة القطرية حصة حممد النصف
احملللة بقسم التخطيط املؤسسي بشركة قطرغاز
أول قطرية حتصل على درجة "مهندس معتمد”
وهي أحد املؤهالت املعرتف بها دوليا التي أسسها
اجمللس الهندسي يف اململكة املتحدة .وتعد
هذه الشهادة إجنازا هاما يف املشوار املهني ألي
مهندس أو اخصائي تقني ُيشهد له بالتميز على
مستوى القدرات وااللتزام واملهارات ومستوى اخلربة.

حني بدأت العمل فلم يكن هناك
أي فتاة تعمل كمهندسة عمليات
أو حتى أي مواطن قطري”.
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تخرجت

حصة من جامعة
"تكساس إيه آند إم”
يف قطر عام 2008
بدرجة بكالوريوس يف
الهندسة الكيميائية .والتحقت يف العام التايل بإدارة
الهندسة بشركة قطرغاز كمهندسة عمليات يف
إطار برنامج قطرغاز لتطوير اخلريجني القطريني.
وتقول حصة إن جناحها يف احلصول على
شهادة "مهندس معتمد” مل يكن هدفا لها منذ
البداية ألنها مل تكن تعرف بوجود هذه الشهادة حني
بدأت العمل .وتؤكد أنها انشغلت كثريا يف بداية
مشوارها املهني بإثبات ذاتها يف موقع العمل.
ولكونها الفتاة الوحيدة يف اإلدارة فقد ركزت كل
اهتمامها على استيعاب طبيعة العمل لتكون يف
مستوى زمالئها الذكور وأفضل ،وهذا جعل لديها
دافع كبري لكسر الصور النمطية لدى البعض عن
املرأة واملواطن القطري.
ويف حوار مميز مع جملة "الرائد” The
 Pioneerتقول حصة "كانت املهمة صعبة جدًا

أعتقد أنني لو بدأت
العمل مبكان آخر
ملا كنت أحببت هذا
اجملال الهندسي
وتفهمت الصعوبات
فيه .أما اآلن فأنا
أتفهم عملي أكرث،
األمر الذي أصبح
يضيف يل قيمة كبرية
يف جميع نشاطاتي”.

فالبداية ،فلم يكن هناك أي فتاة تعمل كمهندسة
عمليات أو حتى أي مواطن قطري”.
وتشعر حصة باالمتنان الكبري ملعلمها وأستاذها
ومديرها األول الذي ميثل مثلها األعلى إبراهيم
باوزير وهو مهندس معتمد أيضا .فرتوي انه سألها
ملاذا تريد العمل يف بيئة ووظيفة ذات طابع ذكوري
مبصنع الشركة يف راس لفان .فتقول "يف جمال
هندسة العمليات أنت تراقب كل شيء حتى زمالئك
املهندسون فكان مديري يسألني دائمًاإذا كنت
جادة يف الرغبة بالعمل يف هذه البيئة؟”
وحتكي حصة أنها وجدت صعوبة يف إقناع
أصدقائها وأسرتها واجملتمع بهذا املسار
املهني لها كشابة قطرية خاصة وأنه معروف
بأنه جمال يغلب عليه الطابع الذكوري وينطوي على
حتديات كبرية.
وسرعان ما اكتشفت حصة حبها العميق
لعملها خاصة وأنها تطبق فيه االمور التي تعلمتها
ودرستها .وتقول "وجدت أن هذا هو املكان
الصحيح إن أردت تطبيق ما تعلمته باجلامعة .وأعتقد
بأنني لو بدأت العمل مبكان آخر ملا كنت أحببت هذا
اجملال الهندسي وتفهمت الصعوبات فيه .اما اآلن
فأنا أتفهم عملي أكرث ،االمر الذي أصبح يضيف يل
قيمة كبرية يف جميع نشاطاتي”.
وتتطرق حصة جلانب آخر من مشوارها الناجح
فتقول إنها مل تهتم بنظرة اآلخرين إليها وبالفضول
يف أعني الذين أنكروا تواجدها كأمرأة يف مصنع
العمليات يف راس لفان وركزت فقط على مهامها
وعلى تكوين العالقات مع االخرين كلما سنحت لها
الفرصة.
وتشرح حصة كيف أنها كافحت مبعنويات
مرتفعة دائما وثقة بالنفس ورثتها من مثل أعلى
وقدوة أخرى يف حياتها أال وهي أمها التي كانت
تعمل كمدرسة ومديرة مدرسة .وتقول حصة
"األوقات الصعبة مل تكن يوما عرثة يف وجه أمي
وأشعر أين ورثت هذه القدرة على التحدي منها”.
وتقول حصة إن أستاذها إبراهيم كان يشجعها
على االجتهاد للحصول على شهادة املهندس
املعتمد .كما أن إدارة التعلم والتطوير بشركة
قطرغاز ومعهد املهندسيني الكيميائيني كانا
داعمني لها بشكل كبري.
وما مل تتوقعه حصة أيضا هو مستوى الدعم
الذي حظيت به يف شركة قطرغاز وجمتمعها
واإلعالم القطري مع اإلعالن عن حصولها على هذا
االعتماد الهندسي الكبري.
وتقول واالبتسامة متأل وجهها "كانت صدمة.
صدمة لطيفة أن جتد الناس بهذه السعادة
الغامرة والفخر بك بداية من العاملني يف املصفاة
إىل قطاع العمليات واملقر الرئيسي للشركة”.
وتشعر حصة أن هذا اإلجناز فتح أمامها فرصة
التأثري يف اآلخرين ومواصلة التقدم املهني بشركة
قطرغاز من خالل دورها اجلديد كمحللة للتخطيط
املؤسسي يف إدارة التخطيط املؤسسي
بالشركة.
ورغم أنها تفتقد بيئة العمل باملصنع أحيانا ،إال
إنها تقول "يعد االمر ممتعًا فأنا أعمل على أكتشاف
جانب أخر من جوانب الشركة حيث أرى اآلن الشركة
ككل .وهذا جميل ألنني االحظ بعض التغيريات

"وقد أصبحت حصة قدوة ومثال أعلى للشباب
القطرين البنات والبنني على حد سواء .وتنصح
الشباب الناشيء بالثقة بالنفس وحسن التعامل
مع البيئة احمليطة والعمل بروح الفريق واستلهام
النصح والدرس من األساتذة الكبار والناصحني
واالجتهاد يف حتقيق أهدافهم وعدم االستسالم
حتت أي ظرف”.
وتقول "أود ان أشكر شركة قطرغاز على
استثمارها وثقتها بي .ففي البداية كنت جمرد فتاة
قطرية اسمها حصة ،لكن من خالل عملي وثقة
الشركة بي واالستثمار يف مستقبلي أصبحت مهنية
معرتف بها .وأمتنى أن أرد هذا اجلميل لقطرغاز”.
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قطرغاز الشركة األوىل يف قطر
التي تعقد شراكة ذهبية مع معهد
املهندسني الكيميائيني
قطرغاز تنضم إىل مصاف الشركات العاملية بعدما باتت أول شركة
قطرية تعقد شراكة ذهبية مع معهد املهندسني الكيميائيني.

قطرحتصداجلائزةالذهبية
لشهادة "املستثمرون يف
الكوادرالبشرية”
إدارة التعلم والتطوير بشركة
قطرغاز تتسلم اجلائزة الذهبية
لشهادة “املستثمرون يف
الكوادر البشرية” لتصبح قطرغاز
الشركة القطرية الوحيدة
احلاصلة على هذا الشرف.

يف إطار متيزها وسبقها الدائم ،أصبحت قطرغاز "شريكًا ذهبيًا” ملعهد
املهندسني الكيميائيني ،وبذلك تكون الشركة القطرية األوىل التي تنال هذا
الشرف .وتعد الشراكة الذهبية أعلى مستوى من الشراكة املؤسسية
التي مينحها معهد املهندسني الكيميائيني للشركات التي أبدت إلتزامًا
مستدامًا بتطوير الصناعات التحويلية والتطوير املهني للعاملني بها.
ممثلو معهد املهندسني الكيميائيني وقطرغاز أثناء احتفالية قطرغاز
باحلصول على الشراكة الذهبية مع املعهد حيث ان قطرغاز هي أول
شركة قطرية حتصل على هذا االعرتاف الدويل املرموق.

منح معهد املهندسني الكيميائيني شهادة
االعتماد لقطرغاز يف مطلع عام  2012وملدة
عامني ،أما اآلن فامتد هذا اإلعتماد ملدة أربع
سنوات أخرى وذلك بفضل إعادة اعتماد املعهد
لقطرغاز كشريك ذهبي.
ويشري هذا االعتماد إىل أن برنامج التدريب
والتطوير الذي تقدمه قطرغاز يلبي أعلى املعايري،
كما يشري إىل مدى التزام الشركة باالستعانة
بالعاملني املؤهلني واملوارد الالزمة للتطوير
املهني للمهندسني .ومن خالل هذا االعتماد،
تضرب قطرغاز مثاال على التزامها مبساعدة فريق
العمل لديها بشكل متواصل يف التطور عرب إدارة
برامج تدريبية معتمدة واملشاركة يف الفعاليات
الفنية احمللية الكتساب االعتمادات املهنية ذات
الصلة.
وكشريك ذهبي ملعهد املهندسني
الكيميائيني ،فإن ذلك مينح قطرغاز ميزة توظيف
مواهب جديدة واالحتفاظ باملهندسني الكيميائيني
املؤهلني .كما يوفر لها أيضًا الفرصة لوضع
بصمتها على ُمدخالت التعليم للجيل القادم من
املهندسني الكيميائيني من خالل احلصول على
مقعد يف منتدى صناعي حصري .
وتدرك الشركة مزايا ومنافع عضوية معهد
املهندسنيالكيميائينيللشركةوالعاملنيلديها.
ومن خالل تبادل املعرفة واخلربات مع املؤسسات
واألطراف املعنية األخرى ،تربهن قطرغاز على مدى
التزامها باالستثمار يف هذه املهنة على نطاق أوسع.
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ومن جانبه علق الشيخ خالد بن عبداهلل آل ثاين،
مدير الشؤون الهندسية واملشاريع ،على هذا
اإلجناز قائ ًال" :إن إعتماد قطرغاز شريكًا ذهبيًا
مينحها اعرتافًا متزايدًا بصفتها واحدة من
أفضل الشركات العاملة ضمن جمتمع الهندسة
الكيميائية عامليًا .ومن خالل هذه الشراكة،
تسعى قطرغاز إللهام اجليل القادم وضمان
وجود مهندسني كيميائيني من الشباب وجذب
الطالب وحتفيزهم للتخصص يف جمال الهندسة
الكيميائيةوأعقب السيد عدنان الشيبي مدير إدارة
التعلم والتطوير بالشركة على كالم الشيخ خالد
بقوله "سنستمر يف مواصلة تقدمي فرص التطوير
للخريجني من الشباب القطري يف إطار برنامج
التطوير املهني الفردي وكذلك للذين أكملوا برنامج
التطوير وشغلوا مناصبهم الوظيفية لكي يبلغوا
ذروة االستفادة من إمكانياتهم الكامنة وقدراتهم
املتميزة”.
وأضاف "وانطالقًا من كوننا مسؤويل ترويج
ودعم برنامج االنضمام ملعهد املهندسني
الكيميائيني يف قطرغاز ،فنحن ملتزمون باالستثمار
يف موظفينا للقيام بأدوارهم املستقبلية على نحو
مهنى حمرتف واحلصول على اعتمادات معرتف
بها عامليًا”.
كما جتدر اإلشارة إىل أن النجاح الذي حققته
الشركة مع املعهد واحلصول على الشراكة الذهبية
ما كانت لتحدث لوال التعاون املتميز بني قسم الشؤون
الهندسية واملشاريع وإدارة التعلم والتطوير.

ويذكر أن معهد املهندسني الكيميائيني قد
تأسس عام  ،1992وهو منظمة عاملية متنح
عضوية مهنية لألشخاص الذين لديهم اهتمام
وخربات ذات صلة بالهندسة الكيميائية .ويف
الوقت احلايل ،يضم املعهد ما يقرب من 38،000
عضو من  120دولة .كما أن معهد املهندسني
الكيميائيني هو املنظمة الوحيدة التي ميكنها منح
درجة املهندس الكيميائي املعتمد.

ما هو معهد املهندسني
الكيميائيني؟

معهد املهندسني الكيميائيني قد تأسس
عام  ،1992وهو منظمة عاملية متنح عضوية
مهنية لألشخاص الذين لديهم اهتمام
وخربات ذات صلة بالهندسة الكيميائية.
ويف الوقت احلايل ،يضم املعهد ما يقرب
من  38,000عضو من  120دولة .كما أن معهد
املهندسني الكيميائيني هو املنظمة
الوحيدة التي ميكنها منح درجة املهندس
الكيميائي املعتمد.

بحصول إدارة التعلم والتطوير يف نوفمرب على
الشهادة الذهبية “للمستثمرون يف الكوادر
البشرية”  ،أصبحت قطرغاز الشركة الوحيدة
على مستوى الشركات القطرية التي تنفرد بهذه
الشهادة .كما أصبحت إدارة التعلم والتطوير
الوحيدة يف شركات الغاز الطبيعي املسال على
مستوى العامل التي انفردت بهذه اجلائزة.
هذا وقد استلم السيد غامن حممد الكواري ،مدير
الشؤون اإلدارية بشركة قطرغاز ،جائزة الشهادة
الذهبية من السيد ديفيد ديل ،مدير العمليات ملعيار
“املستثمرون يف الكوادر البشرية” ،على هامش
حفل رسمي نُظم مؤخرا باملقر الرئيسي لقطرغاز
بالدوحة .وحضر االحتفال السيد عدنان الشيبي،
مدير إدارة التعلم والتطوير بقطرغاز ،والسيد
عبدالعزيز املناعي ،مدير املوارد البشرية بقطرغاز.
وبحصولها على هذه اجلائزة ،أصبحت إدارة
التعلم والتطوير بشركة قطرغاز يف مصاف  5%من
الفائزين بالدرجة الذهبية لشهادة “املستثمرون
يف الكوادر البشريه” على مستوى العامل .وجدير
بالذكر أن إدارة التعلم والتطوير بشركة قطرغاز
تقدمت للحصول على شهادة “املستثمرون يف
الكوادر البشرية” الدولية وسعت ملنح اإلدارة هذا
االعتماد هادفة لتحسني مستوى أدائها يف فنون
التواصل وخدمة العمالء مبا يتوافق مع أفضل
املعايري الدولية.
وتعد “املستثمرون يف الكوادر البشرية”

شهادة دولية لتحسني مستوى األعمال ،متنحها
مفوضية اململكة املتحدة للتوظيف واملهارات،
وتدعمها هيئة األعمال واالبتكارات واملهارات .وقد
مت إطالقها عام  1991لتصبح اآلن شبكة متتد عرب 70
دولة ،وتضم أكرث من  23ألف منظمة متثل كافة
القطاعات.
وقد تطور إطار عمل “املستثمرون يف الكوادر
البشرية” على مدى  21عامًا شاملة عددًا من
الشركات التجارية الرائدة على مستوى العامل .وتُمنح
الشهادة بعد إجراء تقييم شامل يف ضوء “اإلطار
العام ملعيار املستثمرون يف املوارد البشرية” الذي
يضع هيكل ومعايري واضحة لتقييم مستوى التحسن
من أجل مساعدة كل فريق عمل على بلوغ أفضل
املستويات املمكنة .وقبل حصول إدارة التعلم
والتطوير بشركة قطرغاز على تلك اجلائزة أجريت
مقابالت مع املوظفني ،كل على حدة ،ملدة ثالثة
أيام ،وتنافسوا باألمثلة العملية إلبراز أسلوب اإلدارة
يف التواصل والتفاعل ،وكيفية عكس منظومة قيم
قطرغاز ،وكيف تساهم اإلدارة يف زيادة أرباح العائد
على االستثمار لشركة قطرغاز.
وبذلك يكون فريق العمل يف إدارة التعلم
والتطوير بكامل أعضائه قد شارك يف اجلوانب
اخملتلفة لتحسني جمريات العمل مدعمني بكامل
املعرفة والفهم ،ما يتيح لهم املساهمة يف
حتقيق أهداف اإلدارة االسرتاتيجية للحصول على
اجلائزة.

23

 23،000هو عدد املنظمات احلاصلة
على شهادة “املستثمرون يف
الكوادر البشرية” وهي شهادة دولية
تهدف إىل حتسني مستوى األعمال
وتصدر عن مفوضية اململكة
املتحدة للتوظيف واملهارات.

ُتمنح الشهادة بعد
إجراء تقييم شامل
يف ضوء “اإلطار العام
ملعياراملستثمرون
يف املوارد البشرية”
والذي تطور على مدى
 21عاما شامال عدد من
الشركات التجارية الرائدة
على مستوى العامل ”.
الرائـــــد
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حضر الفاعلية كوادر
شركة قطرغاز
وأتيحت لهم فرصة
تعزيز املهارات
القيادية لديهم عرب
التفاعل مع طالب
مدرسة اخلور
الدولية”.

طالب مدرسة اخلور الدولية يحملون شهادات املشاركة يف ورشة العمل بعنوان "القيادة يف العمل" التي نظمتها قطرغاز

ورشة عمل تعقد يف الدوحة
للتطوير القيادي على مدار
ثالثة أيام
نظمت شركة قطرغاز فعالية حول التطوير القيادي حتت عنوان “القيادة يف العمل” بالتعاون مع مدرسة
اخلور الدولية يف إطار “برنامج التطوير القيادي لكوادر الشركة” ولدعم جهودها املستمرة للتواصل مع
اجملتمع احمللي.

كانت

ورشة العمل هي املرحلة
الثالثة من برنامج كادر ،وهو
برنامج لتطوير املهارات
القيادية شارك فيه  19قياديا
من قطرغاز عام  .2013وانعقدت ورشة العمل على
مدار ثالثة أيام بالدوحة واستقطبت  19من قادة
كادر قطرغاز و 28طالب قيادي من مدرسة اخلور
الدولية.
وقام قادة قطرغاز خالل الربنامج بتقدمي الدعم
والتوجيه واإلرشاد لطالب املدرسة مبشاركتهم
الدروس واخلربات املستفادة .حيث كانت املرحلة
األوىل من الربنامج بعنوان “قيادة الذات” ،والثانية
كانت بعنوان “قيادة اآلخرين” ،أما املرحلة الثالثة
فعنوانها “القيادة يف العمل” .وقام قادة قطرغاز
املشاركون يف الورشة بتصميم وإدارة ورش
العمل من اجل الطالب .وخالل جلسات النقاش،
28
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تطرق احلديث إىل جمموعة من الدروس واألفكار
التي تعلمها احلاضرون خالل العام.
ومن خالل التفاعل مع الطالب ،متكّ ن قادة
الكوادر بشركة قطرغاز من حتسني مهاراتهم
القيادية وتطوير سلوكهم وكفاءاتهم عن طريق
استخدام ادوات قيادية جديدة.
وقال أشرف احلسن ،مشرف برامج السالمة
والبيئة واجلودة ،يف معرض حديثه عن جتربته
“التدريب العملي جعلني أنظر إىل األمور بطريقة
خمتلفة حيث أصبحت أكرث وعيًا بتصرفاتي وتأثريها
على اآلخرين .كما أصبحت أدرك أن القيادة ال تعني
إصدار األوامر إىل االخرين فقط وإمنا بناء بيئة حتفز
الرغبة لديهم على اتباعك”.
وأضاف “بالنسبة لطالب مدرسة اخلور الدولية،
فقد أتاحت الورشة لهم فرصة تطوير ميولهم
القيادية وتعزيز الوعي بقدراتهم القيادية”.

آراء املشاركني

قادة قطرغاز

أشرف احلسن ،مشرف برامج
السالمة والبيئة واجلودة:
أعتقد أن أثر الربنامج على الطالب سوف
يستمر لسنوات قادمة ...اما أنا فأصبحت
أكرث وعيا بنقاط القوة والضعف لدي وقد
تعلمت على طرق جديدةأفضل للتدريب والتوجيه.

ناصر العيسى ،مشرف خدمات
الصيانة بشركة قطرغاز:

28

عدد طالب مدرسة اخلور الدولية
الذين مت اختيارهم للمشاركة يف
ورشة التطوير القيادي على مدار
ثالثة أيام.

شارك ممثلو قطرغاز ومدرسة اخلور الدولية خالل ورشة العمل على مدار ثالثة أيام يف عدة أنشطة
تعمل على حتسني مفاهيم القيادة لديهم.

أصبح لدي التزام ووعي أكرب بعد
املشاركة يف النقاشات والتدريبات بد ًال
من إعطاء األوامر والوقوف جانبًا بدون اي
مشاركة فعلية وتوقع احلصول على نتائج عظيمة.

عبد اهلل أحمد عبد اهلل ،مدير
التنصيبات البحرية بالنيابة:
أكرث جتربة تعليمية ال تُنسى كانت التدرب
على جميع املهارات واألساليب التي
درسناها خالل املراحل الثالث يف برنامج
قيادة الكوادر.

طالب مدرسة اخلور الدولية

شويخ فليل:
تعلمت يف الورشة أن القيادة التكون
فقط بإستخدام قوتك وسلطتك لتنفيذ
مهام معينة وإمنا بإستخدام قوتك
لتقوية ومتكني االخرين.

ماثيو جاكسون:
اتاح لنا قادة شركة قطرغاز فرصة
إبراز إمكانياتنا .وأعتقد أنهم أخرجوا
أفضل ما لدينا من قدرات.

باتريشا كورتز:
املهارات واألساليب التي تعلمتها
ميكن تطبيقها بسهولة يف
مدرستي وميكن االستفادة بها يف
املواقف االجتماعية.

عارف ديوانتارو:
التعلم بكيفية إبداء رأيي للناس
ً
متيزآ
كانت أكرث التجارب التعليمية
بالنسبة يل.

ورشة العمل التي عقدت بالدوحة
منحت الطالب فرصة مميزة لتطوير
ميولهم القيادية والوعي بقدرات
القيادة لديهم.

وقال ماثيو جاكسون أحد الطالب مبدرسة اخلور
الدولية “قيل يل إنهم ظنوا أنهم جاءوا لتعليمنا،
لكنهم يف املقابل تعلموا منا أيضا .فأدركت حينها
أن أي شخص يستطيع أن يصبح قائدا بغض النظر
عن مكانته”.
ويف مساء أول أيام الورشة واجه اجملموعة
املشاركة بعض التحدي ،إذ ُطلِب منهم إعداد
وتنظيم فعالية خاصة لليوم الثالث .وعمل الطالب يف
جمموعات (اتخذت أسماء كونفوشيوس وسقراط
وابن سينا ومدام كوري وابن بطوطة وشكسبري)
وحصلوا على دعم فريق قادة قطرغاز والذي عمل
يف جمموعات ايضًا إلمتام املهمة بنجاح.
ويف الفعالية اخلتامية قام طالب مدرسة
اخلور وقادة قطرغاز بعرض فعالياتهم يف إطار
التزاماتهم القيادية بناء على اخلربات واملعارف
التي اكتسبوها خالل أيام الربنامج .وحضر األمسية
أولياء األمور ومديرو اإلدارة العليا لشركة قطرغاز
والطالب وهيئة التدريس مبدرسة اخلور الدولية.
وتعد مدرسة اخلور الدولية مدرسة مشرتكة
توفر خدماتها باألساس ألبناء العاملني بشركتي
قطرغاز وراس غاز.
وأشاد الدكتور فريد نوري مدير مدرسة اخلور
الدولية بالفعالية قائال “أشعر بالفخر واالعتزاز
بهذه املواهب الشابة من طالبنا الذين متكنوا
مبساهماتهم يف برنامج التطوير القيادي لكوادر
شركة قطرغاز من حتقيق جناح كبري جلميع
املشاركني.
حيث يعد الربنامج فرصة ق ّيمة للشباب للتعلم
من خربات ومهارات ومعرفة القادة من شباب
قطرغاز ،ويف الوقت نفسه فإن عقول الطالب
الشغوفة بالتعلم ميكنها أن تلفت انتباه الكبار إىل
طرق جديدة لرؤية األشياء ”..وأضاف “إنني أتطلع
إىل استضافة هذا الربنامج الرائد بالشراكة مع
قطرغاز يف السنوات القادمة”.
الرائـــــد
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هوعدد مسؤويل التدريب من
أقسام العمليات والصيانة
والسالمة والبيئة واجلودة وإدارة
التعلم والتطوير املشاركني
مبشروع حلول التعلم لشركة
قطرغاز.

قطرغاز تطور قدرات
موظفيها بربامج
تدريبية حديثة

بوابة اخلدمة الذاتية— باستخدام اخليارات الذكية
لتحديد الدورات املطلوبة وتتبع تقدمهم باستخدام
الواجهة الفورية لتحليل املهارات املطلوبة (التي
يعاين الفريق من قصور فيها) .ويحتوي نظام حلول
التعلم اخلاص بشركة قطرغاز على طريقة خاصة
لتدريب املوظفني أثناء العمل ،ميكن االستفادة منها
يف تتبع املهارات التي مت حتصيلها من خالل مهام
ومشاريع العمل.

لضمان التطوير املستمر للعاملني وإكسابهم الكفاءة واملهارات املطلوبة ،تطبق قطرغاز نظام حلول
التعلم إلدارة وتتبع وتوفري باقة متنوعة من الدورات التدريبية.

سوف

سوف يساعد برنامج حلول
التعلم ( )LSOموظفي
شركة قطرغاز يف إدارة
وتتبع واالستفادة من جمموعة مميزة من الربامج
التدريبية ،وقد أطلقت الشركة الربنامج مؤخرا.
وقال عدنان حسن الشيبي ،مدير إدارة التعلم
والتطوير بشركة قطرغاز ،إن إدارته تعمل على
توفري الربامج التدريبية لعدد من أقسام الشركة
عرب منصات خمتلفة ،وإنها سوف تدمج جميع
عمليات التعلم لدى الشركة يف منصة مركزية
واحدة .وأضاف “هذا يسمح للمديرين بإعداد
خمتلف التقارير على حسب احتياجاتهم .كما
سيمكّ ن املديرين الدوليني من إنشاء تقارير عرب
قطرغاز”.
يوفر برنامج “نظام حلول التعلم” التابع لشركة
قطرغاز ،بوصفه برناجما إلدارة النشاط التعليمي على
شبكة اإلنرتنت ،أساليب تعلم شاملة منها التدريب
يف الصفوف الدراسية والتعليم اإللكرتوين والتدريب
والتقييم عن ُبعد .ويتيح النظام للدراسني معلومات
هامة عن ملفاتهم التدريبية والدورات الالزمة
لهم للحصول على الشهادات التي يسعون إليها.
وسيعرض الربنامج الدورات التدريبية اإللزامية الواجب
على املتدرب حتصيلها على صفحته الرئيسية،
وبذلك فهو يساعد الدارس يف اختيار الدورات
املناسبة له والتسجيل يف الدورة اإللكرتونية أيضا.
ويشرح عدنان الشيبي السبب من استخدام
هذا الربنامج جمللة “الرائد” The Pioneer
بقوله “املشروع بدأ بتحديد العمليات احلالية إلدارة
30
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التعلم ..ثم عقدنا عدة اجتماعات مع قسم تكنولوجيا
املعلومات واألقسام اخملتلفة ملعرفة متطلباتهم
وعينّا مستشارا خارجيا متخصصا يف نظام ساب
للعمل على هذا املشروع”.
ثم اشرتك قسم تكنولوجيا املعلومات واإلدارات
اخملتلفة يف تطوير املشروع إلدارة عملية تطوير
النظام وفق متطلبات كل قسم على حدة.
توافق األهداف
تتمثل املهمة األساسية لنظام حلول التعلم يف
تسخري الدورات والربامج التدريبية خلدمة أهداف
وخطط املؤسسة .ويعمل نظام حلول التعلم بشكل
متميز يف إطار منوذج إدارة املواهب عرب تزويد
موظفي الشركة بالوسائل الالزمة لتحقيق أهداف
الشركة يف ضوء اسرتاتيجية الشركة وااللتزام
باملعايري التنظيمية وتعزيز التطور داخل املؤسسة.
ويتحقق ذلك عرب االستفادة من املكونات
األساسية لربنامج إدارة املواهب مما يجعله وسيلة
فعالة ومتكاملة إلدارة عملية تطور املوظفني .وهو
ما يعتربه عدنان الشيبي ميزة خاصة يف نظام حلول
التعلم مقارنة باألنظمة األخرى .فيقول “يعمل نظام
حلول التعلم يف تكامل تام مع نظام املوارد البشرية
لشركة قطرغاز (بوابة اخلدمة الذاتية لإلدارة وبوابة
اخلدمة الذاتية للموظفني) وسيتم ربطه مبنصة
إدارة املواهب بالكامل يف املستقبل”
وأضاف “الربط بني املهارات املطلوبة والتعلم
والتطوير سوف يساعد املوظفني واملشرفني
واملديرين يف إيجاد الفجوات والقصور والعمل بكفاءة

على سد هذه الفجوات”.
ويستطيع املتدرب متابعة مستوى تقدمه
يف حتصيل املؤهالت املطلوبة للمهام الوظيفية
والرتكيز على اجملاالت التي تتطلب تطويرا عرب البحث
عن احملتوى التعليمي املناسب ألهدافه .كما
يستطيع املديرون واملشرفون وضع خطط تدريبية
للعاملني يف أقسامهم للمدى القريب والبعيد عرب

نظام حلول التعلم بشركة قطرغاز
ويحظى نظام حلول التعلم باحرتام كبري لدى مقدمي
خدمة التعليم اإللكرتوين ألنه يؤدي دورا تكامليا مع
مكتبات التعلم العاملية .وهذا يضمن لشركة

نظام حلول التعلم يلعب
أربعة أدوار يف شركة قطرغاز:
طلب االلتحاق بالدورات
التعليمية

تتمثل املهمة
األساسية لنظام
حلول التعلم يف
تسخري الدورات
والربامج التدريبية
خلدمة أهداف
وخطط املؤسسة”.

حلول التعلم

فريق
العمل

احلصول على شهادة
تأهيلية بعد انتهاء الربامج

التأهيل

التعلم

متطلبات املنصب
إلزامي  -تنظيمي
التطور الذاتي

قطرغاز بناء سجالت تدريب عالية الكفاءة واملوثوقية
واملعاجلة الفورية لطلبات التعلم مع االلتزام باملعايري
التنظيمية وتطوير املوظفني بشكل أكرب وأفضل.
ويقول عدنان الشيبي إن الشركة كلفت 14
مسؤول تدريب يف أقسام العمليات والصيانة
والسالمة والبيئة واجلودة وإدارة التعلم والتطوير
للعمل مبشروع حلول التعلم منذ بدايته ألن هذه
األقسام هي التي حتظى بنصيب األسد من طلبات
التدريب .وكانت مالحظاتهم شديدة األهمية
حتى اآلن”.
وأضاف “نتوقع ردود فعل إيجابية من العاملني
مبجرد تشغيل النظام على مستوى الشركة
بالكامل”.

بوابة املتدرب:
هي أداة على اإلنرتنت ميكن الوصول إليها من بوابة اخلدمة
الذاتية للموظفني ،وتتيح للمتدرب االطالع على الدورات
املتاحة حاليا ودراسة أو حجز أو البحث عن الدورات واستعراض
التدريبات واملؤهالت املطلوبة ومراجعة تاريخه التدريبي.
بوابة املدير/املشرف:
ميكن الوصول إليها من بوابة اخلدمة الذاتية لإلدارة وتتيح
للمدراء حتديد الدورات املناسبة لفرق العمل اخلاصة بهم
وترشيح املوظفني للدورات اإللزامية وكتابة تقارير عن التقدم
الذي يحرزه املوظف.
بوابة املدرب:
تتيح للمدرب إدارة املشاركات والنشاطات اخلاصة
بالدورةوعرض معلومات عن الدورة التدريبية.
بوابة مسؤويل التدريب:
تتيح للمسؤولني إجراء أنشطة التدريب اليومية وإدارة كافة
الدورات التدريبية باستخدام منصة “حلول التعلم” .وتتحكم
هذه البوابة يف عمليات التعلم وتدير الدورات املعروضة
وتعزز فعالية التدريب وإدارة األحداث فضال عن توفري اخلدمات
اللوجستية وإعداد التقارير.
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تكرمي فريق قطرغاز عن
للمرأة اهتمام ودور
خاص يف ورشة عمل أفضل أداء يف برنامج
مشرتكة بني االحتاد
التدريب على عمليات
الدويل للغاز واليونسكو الغاز الطبيعي املسال
شاركت قطرغاز يف ورشة عمل دولية نظمها
االحتاد الدويل للغاز بالتعاون مع اليونسكو كأحد
الرعاة يف باريس يف ديسمرب املاضي.

السيد عبد العزيز املناعي (الثاين من اليسار) أثناء حضور ورشة العمل التي نظمها االحتاد العاملي للغاز
بالتعاون مع منظمة اليونسكو ممثال لقطرغاز أحد رعاة احلدث.

ركزت ورشة العمل على عمل املرأة
يف قطاع الهندسة على مستوى
قارة إفريقيا والدول العربية.
ومثل شركة قطرغاز السيد عبد
العزيز املناعي والذي يتوىل منصب
نائب رئيس جلنة فريق العمل  ،1إحدى
جلان االحتاد الدويل للغاز ،وهي اللجنة
املسؤولة عن تطوير رأس املال
البشري ،ومواجهة التحديات احلالية
واملستقبلية التي تواجه صناعة
الغاز .وحضر الورشة أيضا السيد
جوبيرت رامرييز رئيس تسويق الغاز
الطبيعي املسال (قطرغاز .)3
ويضطلع فريق مهام العمل 1
مبناقشة العديد من القضايا خالل
فرتة السنوات الثالثة من عام 2012
إىل عام  2015لالحتاد الدويل للغاز،
ومن ثم ،إعداد تقرير ليعرض يف
مؤمتر الغاز العاملي لعام .2015
وتشمل بنود التقرير تشجيع املزيد
من النساء على العمل يف قطاع
الغاز الطبيعي .ومن املقرر أن يضم
فريق مهام العمل  1إىل التقرير املادة
املستخلصة من ورشة العمل التي
تتناول استقطاب املزيد من النساء
لدخول قطاع الغاز الطبيعي.
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وشارك االحتاد الدويل للغاز من
خالل رئيسه وأمني السر وفريق
مهام العمل  1يف ورشة العمل يف
اجلهود الرامية لزيادة املشاركة
النسائية بالقطاع .وتعد قطرغاز من
أعضاء االحتاد الدويل للغاز ويشرتك
ممثلوها يف العديد من جلانه وفرق
العمل التابعة له.

سوفيعرضالفريق
الذي حضر الورشة
بعضاملوضوعات
التي ُأثريت يف التقرير
وذلك من اجل معاجلة
قضيةاستقطاب
النساءللعمليف
جمالصناعةالغاز
الطبيعي”.

مت تكرمي فريق ميثل العمليات الربية بقطرغاز والذي
يضم مواطنني قطريني عن “أفضل أداء لفريق” من
بني جميع فرق العمل املشرتكة يف برنامج التدريب
على عمليات الغاز الطبيعي املسال الذي انعقد يف
اليابان مؤخرا.

شارك فريق من املهنيني يف قطاع
النفط والغاز من عشر دول يف
برنامج تدريبي لثالثة أسابيع نظمه
مركز التعاون الياباين للبرتول.
وقدمت جمموعة قطرغاز
عرضا توضيحيا عن حتدي تكنولوجيا
العمليات ملواجهة زيادة تركيز
الغازات احلمضية يف غاز التغذية
ملصانع قطرغاز  1وذلك عرب إنشاء
وحدة جديدة إلزالة الغازات احلمضية
()AGR4ووحدة جديدة السرتداد
الكربيت ( )SRU4للتخلص من
الزيادة املتوقعة يف حمتوى كربيتيد
الهيدروجني وثاين أكسيد الكربون
للحفاظ على مستويات اإلنتاج احلالية
لقطرغاز.1

قضايا بيئية وأهم
موضوعات الصناعة يف قطرغاز تتواصل مع
املؤمترالدويللتكنولوجيا الطالب القطريني يف
اململكة املتحدة
البرتول
شاركت قطرغاز كراع يف املعرض املهني
قدمت شركة قطرغاز العديد من األوراق التي تناولت
نطاقا عريضا من املوضوعات يف املؤمتر الدويل
لتكنولوجيا البرتول وقام املشاركون بجولة زاروا
خاللها مصنع قطرغاز لتسييل الغاز الطبيعي.

السنوي يف لندن.

الشيخ خالد بن عبد اهلل آل ثاين مع السيد عبد العزيز املناعي مدير املوارد البشرية ،والسيد علي
السليطي رئيس قسم التقطري والتطوير الوطني وممثلي قطرغاز يف املعرض.

كان الهدف من
برنامجالتدريب
على عمليات الغاز
الطبيعيتعزيزالتعاون
الفني وتبادل الكوادر”.

أعضاء فريق قطر غاز بقيادة مدير العمليات الربية بالشركة السيد جاسم املهندي حصلوا على أفضل أداء يف
برنامج التدريب على عمليات الغاز الطبيعي املسال يف اليابان.

قدم ممثلو شركة قطرغاز (الراعي
الرئيسي للمؤمتر) العديد من
املواضيع اخملتلفة يف املؤمتر الدويل
السابع لتكنولوجيا البرتول والذي ُعقِ د
مبركز قطر الوطني للمؤمترات يف
الدوحة يف الفرتة بني  19و 22يناير
 ،وأكدوا على املبادرات البيئية التي
تتبناها الشركة .
واستعرض السيد إبراهيم باوزير،
مدير قسم املراقبة بشركة قطرغاز،
تقريرا عن برنامج خفض نسبة حرق
الغاز بقطرغاز ،بينما تناول خليفة أحمد
السليطي مدير قسم الشؤون البيئية
إسرتاتيجية إدارة الغازات الدفيئة
بالشركة يف عرضه التوضيحي.
وقدم السيد بشري مريزا ،مدير
مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء
الشحن ،عرضا توضيحيا حول املشروع
األبرز يف جماله والذي من املقرر أن
يساعد دولة قطر على خفض نسبة
حرق الغاز احلالية من عمليات شحن
الغاز املسال إىل أكرث من 90%؛ أي توفري
ما يقرب من  600ألف طن من الغاز و1.5
مليون طن ثاين أكسيد كربون سنويًا.
وتركزت جممل العروض اإليضاحية
التي استعرضتها قطرغاز على
االبتكارات الفنية والتحديات فيما يخص
خمزون الغاز وإنتاجه باملواقع البحرية.

استطاع املشاركون
االطالع عن كثب على
التفاصيل التقنية
واحلجم الهائل ألكرب
مرافق إنتاج الغاز
الطبيعي املسال يف
العامل يف إطار اجلولة
الفنية التي قاموا بها
يف مدينة راس لفان
الصناعية”.

شاركت شركة قطرغاز للعام
الثاين على التوايل كراعي يف
املعرض املهني السنوي
للطالب القطريني يف اململكة
املتحدة بتاريخ  21و  22فرباير.
وضم وفد قطرغاز يف املعرض
الشيخ خالد بن عبداهلل آل
ثاين مدير الشؤون الهندسية
واملشاريع والسيد عبدالعزيز
املناعي مدير املوارد البشرية
والسيد عدنان الشيبي مدير
التعلم والتطوير والسيد علي
السليطي رئيس قسم التقطري
والتطوير الوطني وممثلني عن
إدارة املوارد البشرية وإدارة
التعلم والتطوير وإدارة العالقات
العامة بالشركة.
وقدم السيد على السليطي
رئيس قسم التقطري والتطوير
الوطني عرضا توضيحيًا سلط
فيه الضوء على مكانة شركة
قطرغاز كأكرب شركة منتجة
للغاز الطبيعي املسال يف
العامل وكونها تنفرد بكوادر
عمل متميزة من خمتلف
التخصصات واخلربات وتضم
موظفني احرتافيني من أكرث من
 60دولة.
ويف إطار مبادرات قطرغاز
املتعلقة باملسؤولية

االجتماعية ،توفر الشركة بعثات
ومنحا دراسية تتيح للطالب
القطريني فرصة االلتحاق بأفضل
اجلامعات واملعاهد العاملية
داخل قطر وخارجها.

متكن الطالب عند
زيارة جناح قطرغاز
باملعرضاملهني
من احلصول على
معلوماتمهمة
عن املسارات
املهنيةاملتاحة
بشركةقطرغاز
واملنحالدراسية
وفرص التدريب التي
توفرهاالشركة”.
الرائـــــد
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تكرمي موظفي قطرغاز
يف حفل العشاء السنوي
نظمت شركة قطرغاز حفل
العشاء السنوي الرابع عشر
لتكرمي جهود العاملني بها
والذين تعدهم الشركة أهم
أصولها.
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شركة قطرغاز يف
بداية شهر فرباير
حفل العشاء السنوي
الرابع عشر يف
مركز قطر الوطني
للمؤمترات بالدوحة حتت رعاية الرئيس التنفيذي
للشركة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين وفريق
اإلدارة العليا للشركة ،وبحضور جميع املوظفني
وأزواجهم حيث جتاوزت أعدادهم الـ  4000شخصًا
وذلك تقديرًا ملساهماتهم يف جناح الشركة.

نظمت

وجاءت االحتفالية هذا العام حتت شعار
“االحتفال بإجنازاتنا” ،وافتتح الرئيس التنفيذي
الفعالية بكلمة شكر فيها جهود موظفي
الشركة معتربا إياهم أهم ما مييزها.
وأضاف الشيخ خالد “بجهودكم وتفانيكم
يف العمل منضي قدما بتحقيق أعلى اإلجنازات
ولهذا أريد أن أعرب لكم جميعا عن امتناننا لهذه
اجلهود” .كما أثنى شاكرًا دعم أسر وعائالت
املوظفني مضيفًا “حفل العشاء الليلة ما هو
إال وسيلة لتجمعنا حتت سقف واحد لالحتفال

أعلم ونحن يف بداية  2014أنكم ستستمرون
جميعًا يف العمل من أجل املساهمة الفعالة
يف جناح شركتنا لندخل مرحلة جديدة بصفتنا
الشركة الرائدة يف صناعة الغاز الطبيعي
املسال يف العامل – ”.خالد بن خليفة آل ثاين
الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز”.
بإجنازاتنا والتعبري لكم عن امتناننا وتقديرنا لكم
وجلهودكم”.
وقام الرئيس التنفيذي خالل االحتفالية مبنح
«جائزة الرئيس التنفيذي للتميز» لواحد وعشرين
موظفًا وذلك تقديرا إلسهاماتهم املتميزة
خالل عام  2013والتي ساعدت على حتقيق رؤية
الشركة.
وعرب الرئيس التنفيذي أيضا عن آماله
لعام  2014قائال “أعلم ونحن يف بداية 2014
أنكم ستستمرون جميعًا يف العمل من أجل

املساهمة الفعالة يف جناح شركتنا لندخل
مرحلة جديدة بصفتنا الشركة الرائدة يف صناعة
الغاز الطبيعي املسال يف العامل”.
ومت استعراض إجنازات الشركة خالل 2013
بعرض فيلم رسوم متحركة ثالثي األبعاد أنتج
خصيصا لهذه االحتفالية .واستمتع احلاضرون
مبا مت تقدميه من عروض فنية وبرامج ترفيهية
من بينها عرض رائع يحكي مسرية قطرغاز
وقصة جناحها وعالقتها بالنهضة التي شهدتها
دولة قطر.

21

حصل  21موظفًا من موظفي
شركة قطرغاز على جائزة التميز
من قِ بل الرئيس التنفيذي للشركة
يف حفل العشاء السنوي لعام 2014
وذلك تكرميا إلسهاماتهم املميزة
يف العام املاضي.
الرائـــــد
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قطرغاز تنظم فعاليات اليوم الرياضي
مبشاركة موظفيها وعائالتهم
شارك أكرث من  ٤000موظف وعائالتهم يف فعاليات “اليوم الرياضي” الذي نظمته شركة قطرغاز يف عدة
مواقع يف الدوحة وجممع اخلور السكني ومنطقة سيلني.
أكرث من  ٤000موظف
وعائالتهم يف فعاليات
“اليوم الرياضي” الذي
نظمته شركة قطرغاز
مبناسبة االحتفال باليوم
الرياضي الوطني .ومت تنظيم العديد من الفعاليات
واألنشطة الرياضية بالصالة الرياضية املصممة على
أحدث طراز عصري مبقر الشركة الرئيسي بالدوحة
ونادي الغرافة الرياضي ونادي الدوحة للجولف وجممع
اخلور السكني واخمليم الشتوي للشركة مبنطقة
سيلني.
وحضر الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز ،الشيخ
خالد بن خليفة آل ثاين ،وأعضاء اإلدارة العليا الفعاليات
التي نُظمت يف نادي الغرافة الرياضي ،وهو من أهم
األماكن الذي استضاف على أرضه األنشطة اخلاصة
بهذا اليوم.
وتولت جلنة برئاسة السيد غامن حممد الكواري مدير
الشؤون اإلدارية بشركة قطرغاز اإلشراف على
الفعاليات الرياضية لليوم الرياضي .وعملت جلنة
تطوعية ضمت أكرث من مائة متطوع من خمتلف
إدارات الشركة على معاونة اللجنة املنظمة .وتوىل

شارك
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الفريقان مسؤولية التخطيط واإلعداد والتنفيذ
لربنامج اليوم الرياضي.
ووجه الشيخ خالد آل ثاين الشكر للفريقني على
املساهمة املميزة وتقدم بالشكر جلميع موظفي
الشركة وعائالتهم على املشاركة يف جناح هذا
احلدث.
وأعرب الرئيس التنفيذي عن شكره وتقديره للسادة
أعضاء جملس إدارة ومسؤويل نادي الغرافة الرياضي
على استضافة برنامج قطرغاز للعام الثالث على
التوايل.
وبدأ الربنامج بالتقاط صورة جماعية ألعضاء اإلدارة
العليا مع موظفي الشركة وعائالتهم أعقبها انطالق
فعالية مسرية املشي بقيادة أعضاء اإلدارة العليا.
وبعد هذه املسرية توجه املشاركون إىل املناطق
كل حسب هوايته
العديدة اخملصصة لرياضتهم ُ
الرياضية والتي تضمنت كرة القدم وكرة الشاطئ
وكرة السلة وتنس الطاولة والكريكيت.
ومتيز اليوم بتخصيص منطقة لألطفال تواجدت بها
النطاطيات ومواضع التزحلق باإلضافة إىل أنشطة
أخرى متنوعة.
ومت أيضا تخصيص منطقة إلجراء الفحوصات الطبية

من قبل اإلدارة الطبية بشركة قطرغاز ،ومن خاللها
متكن املشاركون من إجراء اختبار مستوى السكر يف
الدم وضغط الدم ومقياس كتلة اجلسم .كما مت نشر
خدمات الدعم مثل اخلدمات الطبية واألمنية لضمان
سالمة وأمن جميع املشاركني.
وبينما كان نادي الغرافة يجتذب العائالت  ،فإن عشاق
اجلولف يف شركة قطرغاز توجهوا إىل نادي الدوحة
للجولف حيث قدم عدد من خرباء اللعبة دروسا
تعليمية للمشاركني.
ومت أيضا تنظيم العديد من األنشطة ملوظفي شركة
قطرغاز وعائالتهم املقيمة مبجمع اخلور السكني.
وشارك مئات األشخاص يف األنشطة التي اشتملت
على مسرية مشي ملسافة خمسة كيلومرتات،
والعديد من الرياضات اجلماهريية مثل كرة القدم
وكرة الطائرة وتنس الريشة والتنس وتنس الطاولة
والكريكت .وتخلل الفعاليات أيضا تنظيم مباريات
رياضية ومسابقات اللياقة البدنية وألعابا خاصة
باألطفال.
وأقيمت نهائيات بطولة قطرغاز األوىل لكرة القدم
الشاطئية ،التي نظمها االحتاد القطري لكرة القدم
يف اخمليم الشتوي لقطرغاز يف منطقةلسيلني.

انطالق أول بطولة لكرة القدم الشاطئية بنجاح

هو عدد املتطوعني الذين مثلوا
اإلدارات اخملتلفة بشركة قطرغاز
وتولوا مهمة التخطيط واإلعداد
والتنفيذ لربنامج اليوم الرياضي.
وشارك  12فريق قطري من بينهم فريق قطرغاز يف
هذه البطولة التي أقيمت على مدار يومني بدءا من
العاشر من فرباير حيث حصد الفائزون بالبطولة على
العديد من اجلوائز وامليداليات .ومت تنظيم العديد من
األنشطة الرياضية يف اخمليم الشتوي منها كرة
القدم وكرة الطائرة وكرة السلة والكركيت ،إضافة إىل
ألعاب وأنشطة خاصة باألطفال .وجتدر اإلشارة بأن
اخمليم الشتوي مل يكن حصرًا على موظفي شركة
قطرغاز وعائالتهم بل متت أيضا دعوة اجلمهور
للمشاركة يف األنشطة الرياضية املقامة فيه.

توج نادي اخلور بطال ألول بطولة لكرة القدم الشاطئية
برعاية شركة قطرغاز نظمها االحتاد القطري لكرة
القدم يف اخمليم الشتوي للشركة يف منطقة
سيلني.
أقيمت البطولة يومي  10و 11فرباير بالتزامن مع اليوم
الرياضي الوطني لقطر .وفاز نادي اخلريطيات باملركز
الثاين بعد نادي اخلور وحل العربي يف املركز الثالث.
وفاز أمبي العب نادي اخلريطيات والذي أحرز  10أهداف
يف البطولة بلقب هداف البطولة .وفاز حممد الغامدي
العب العربي بجائزة أفضل حارس مرمى يف البطولة،
بينما حصل إبراهيم الرميحي العب اخلورعلىجائزة
أفضل العب .وذهبت جوائز أفضل فريق وأفضل مدير
فني للفريق لكل من الريان وجابر اجلرهوب من اخلور
على التوايل .كما منحت شركة قطرغاز أيضًا جوائز
خاصة حلاصدين هذه االلقاب.
وأعرب منصور راشد النعيمي مدير إدارة العالقات
العامة بشركة قطرغاز عن رضاه الشديد بنجاح
البطولة قائال "بصفتنا الشركة الرائدة يف جمال
صناعة الغاز الطبيعي املسال ،فإن رعاية شركة
قطرغاز لتلك البطولة يعد جزءا من التزامنا نحو

ُأتيح للزوار فرصة
إجراء فحوصات
ملستوياتالسكر
يف الدم وضغط
الدم ومقياس
كتلة اجلسم يف
منطقةخمصصة
للفحوصاتالطبية
من قبل اإلدارة
الطبيةبشركة
قطرغاز”.
الرائـــــد
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اجملتمع احمللي وإساهمنا يف التنمية البشرية
كركيزة أساسية لتحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر
 .”2030كما تقدم بالشكر لالحتاد القطري لكرة القدم
وادارته على تنظيم البطولة قائال "تتطلع شركة
قطرغاز لتوطيد أواصر التعاون املستمر مع االحتاد
القطري لكرة القدم وذلك بهدف دعم وتطوير كرة
القدم يف قطر”.
أعرب خالد مبارك الكواري مدير إدارة التسويق
واالتصال باالحتاد القطري لكرة القدم عن امتنانه
بالنيابة عن االحتاد القطري لكرة القدم قائال "نتقدم
بالتهنئة لنادي اخلور لفوزه بتلك البطولة الهامة
كما نتقدم بالتهنئة لنادي اخلريطيات ونادي العربي
حلصولهما على املركزين الثاين والثالث على التوايل".
وأضاف "تعد تلك البطولة أساسية بالنسبة
لالحتاد القطري لكرة القدم حيث أن هدفنا أن يكون لنا
تأثري مباشر على تطوير كرة القدم”.
وحضر احلفل عدد كبري من العاملني بشركة
قطرغاز وأسرهم .وضم احلفل ك ًال من فريق الغرافة
والشمال والعربي والسد واألهلي وأم صالل والوكرة

املسؤولية االجتماعية

والشحانية واخلريطيات وفريق من قطرغاز.
وقدم عبداهلل املهندي ،رئيس جلنة كرة القدم
اخلماسية وكرة القدم الشاطئية باالحتاد القطري
لكرة القدم ،التهنئة للفائزين باملركز الثاين وجميع
املشاركني قائال "لقد لعبت جميع الفرق بشكل
جيد للغاية وأظهرت الروح الرياضية الرائعة يف أرض
امللعب”.
وأضاف "نحن نقدر رعاية شركة قطرغاز لتلك
البطولة ونتقدم بالشكر لها لدعمها املتواصلحيث
كانت هذه البطولة مبثابة جناحا كبريا حضرها أعداد
كبرية من اجلماهري ونتطلع إىل تنظيم النسخة الثانية
يف العام القادم”.
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قطرغاز تدعم بطولة هوكي
اجلليد لألطفال يف قطر

واصلت شركة قطرغاز دعمها لبطولة كأس قطر رايدرز لهوكي
اجلليد حتت سن التسع سنوات والتي أقيمت مؤخرًا بالدوحة.
اختتمت فعاليات اليوم اخلتامي
املثري لبطولة كأس قطر رايدرز
لهوكي اجلليد للناشئني حتت
سن التسع سنوات لعام  2014يف
جممع فيالجو بحفل توزيع اجلوائز
على الفائزين ،حيث كرمت اجلمعية
القطريةلهوكياجلليدللناشئني
الالعبني الصغار من الدوحة ومدن
خليجية أخرى على جهودهم
الرياضيةاملميزة.
الصورة :منصور راشد النعيمي ،مدير إدارة العالقات العامة بشركة قطرغاز ،وعادل املطلق أمني السر العام ،وهيرث رايان رئيسة جمعية هوكي اجلليد
للناشئني يف صورة جماعية مع فريق قطر رايدرز الفائز.

االحتفال باليوم الرياضي الوطني يف جممع اخلور
جممع اخلور يشارك يف فعاليات اليوم الرياضي لدولة
قطر بإطالق مسابقة “الفائز األكرب  ”2014والتي تهدف
إىل تشجيع أسلوب حياة صحي والتخلص من الوزن
الزائد.
شارك نحو  1500موظف من شركتي قطرغاز وراس

مت افتتاح فعاليات اليوم الرياضي يف جممع اخلور السكني يوم  11فرباير مباراثون مشي ملسافة خمسة كيلومرتات.

يناير  -مارس 2014

غاز ومدرسة اخلور الدولية وعائالتهم يف جمموعة
من األنشطة الرياضية مبجمع اخلور السكني وذلك
يف إطار فعاليات اليوم الرياضي لدولة قطر الذي
يصادف يوم  11فرباير .وبدأت فعاليات اليوم الرياضي
مباراثون مشي طوله خمسة كيلومرتات شارك فيه
نحو  600متسابق ،ومت توزيع وجبة إفطار صحي بعده.
ثم بدأت بقية فعاليات اليوم الرياضي بأنشطة
أخرى تضمنت الفنون القتالية ومتارين األيروبكس
وكمال األجسام والرشاقة واجلري والقفز واملشي
واملالكمة وكرة السلة وكرة القدم والطائرة والتنس
وتنس الطاولة وتنس الريشة والكريكيت.
وأطلقت إدارة جممع اخلور خالل اليوم الرياضي
مسابقة بعنوان "الفائز األكرب  ”2014بهدف تشجيع
أسلوب حياة صحي والتخلص من الوزن الزائد.
واكتسبت هذه املسابقة خالل أربع سنوات شعبية
متزايدة يف قطر ،ويتم تنظيمها على مدار ثالثة
أشهر إلتاحة فرصة حتسني احلالة الصحية والبدنية
والروحانية والذهنية للمتسابقني.
وشملت انشطةاليوم الرياضي جمموعة من
اختبارات القوة كمصارعة الذراعني ومتارين الضغط
والبطن والصدر .وشارك األطفال يف جمموعة من
األلعاب الرياضية واستمتعوا بالنطاطيات يف القسم
اخلاص بهم.

تضمنت فعاليات اليوم
الرياضي جمموعة من
الفنون القتالية ومتارين
األيروبكس وكمال
األجسام والرشاقة
واجلري والقفز واملشي
واملالكمة وكرة السلة
والقدم والطائرة والتنس
وتنس الطاولة وتنس
الريشةوالكريكيت”.

تعد شركة قطرغاز الراعي املاسي ملوسم -2013
 2014لبطولة هوكي اجلليد التي تنظمها اجلمعية
القطرية لهوكي اجلليد للناشئني .وقد قام السيد
منصور راشد النعيمي ،مدير إدارة العالقات العامة
بشركة قطرغاز ،بتوزيع امليداليات الذهبية والكأس
على فريق قطر رايدرز الذي حقق الفوز على فرق
اجملموعتني أ وب.
وحل فريق "دبي ساندستورمس ريد” يف
املركز الثاين وجاء فريق "دبي ساندستورمس
وايت” و"ظهران سعد فالكونز” يف املركز الثالث
والرابع على التوايل .وعلى مستوى اجملموعة ج،
فاز فريق "أبوظبي ستورمز” باللقب وكان املركز
الثاين من نصيب فريق "العني فايربز” .يف حني جنح
الفريقان "قطر رايدرز بلو” و"قطر رايدرز وايت” يف
نيل املركزين الثالث والرابع على الرتتيب يف هذه
اجملموعة.
وأكدت قطرغاز أثناء االحتفال على التزامها
بدعم وترويج الرياضات واأللعاب الناشئة يف قطر
وال سيما هوكي اجلليد كجزء من إسرتاتيجية
املسؤولية االجتماعية للشركة كي تساهم يف
حتقيق أهداف الرؤية الوطنية لدولة قطر .2030
وبدأ موسم هوكي اجلليد  2014 -2013يوم
 16سبتمرب  2013مبشاركة البنني والبنات من
سن خمس سنوات (املبتدئني) وحتى  18سنة

(الناشئني) .وتسعى اجلمعية القطرية لهوكي
اجلليد للناشئني على العمل الستضافة بطولتني
إقليميتني أخريني يف الدوحة ودعوة فرق من
أبوظبي ،ودبي والعني والسعودية للمشاركة.

منصور راشد النعيمي أثناء تسليم الكأس وامليدالية الذهبية لالعب
الصغري دومينيك جريابك كابنت فريق قطر رايدرز.

قال منصور راشد
النعيمي -مدير إدارة
العالقاتالعامة
بشركة قطرغاز “نحن
على قناعة بأن دعمنا
لهوكي اجلليد سيزيد
منشعبيتهاوانتشارها
يف دولة قطر مما
يساعد األجيال الناشئة
على اإلقدام على هذه
الرياضةاملثرية”.
الرائـــــد
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انطالق مبادرة
احلفاظ على املياه
قطرغاز تؤكد ضرورة احملافظة على املياه
كمورد مهم وثمني وذلك من خالل إسرتاجتية
إدارة املياه اجلديدة وإطالق احلملة التوعوية.
تلعب املياه دائما دورا هاما يف نشأة احلضارات ،حيث يؤثر توافرها على
أسلوب حياة اإلنسان وذلك لكونها داعما مهما لعدة أنشطة منها
الزراعة والصناعة والصحة وغري ذلك.
وال سبيل لزيادتها .ومتثل نسبة املياه العذبة
على سطح األرض ثالثة باملائة فقط و  97باملائة
من هذه النسبة يف صورة جليد ومياه جوفية.
وتعترب نسبة املياه العذبة املتوفرة على السطح
لالستخدام الفوري يف البحريات واألنهار أقل من 0.3
من إجمايل املياه العذبة .وتعترب املياه العذبة موردا
نفيسا نادرا يحتاج إىل الرتشيد.
وتعد مشكلة ندرة املياه إحدى القضايا البيئية
واالقتصادية األكرث إحلاحا التي تواجه العامل.
ويعد معدل استهالك الفرد للمياة يف قطر

لرتشيد استهالك
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لرت/يوم يف املتوسط يتم فقدانها من
املراحيض و الصنابري املسربة.
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لرتا من املياه كل  10دقائق
لالستحمام قد يتوفر عند
تقليل تدفق املياه أثناء
االستعمال.

لرت يحتاج مللئ حوض االستحمام ،لذا فاالستحمام عن
طريق الدش يعد أكرث توفريا من استخدام احلوض.

لرتا من املياه هو استهالك أغلب غساالت
املالبس ذات التحميل األمامي وهى أكرث توفريا
للمياه والطاقة.

|

من أعلى معدالت االستهالك يف العامل ويبلغ حوايل
 430لرتا يف اليوم .وبطبيعة املوقع اجلغرايف لها
فإنها توجد ضمن قائمة أشد الدول معاناة من
ندرة املياه .ويعترب معدل سقوط األمطار يف قطر
منخفضا جدا ( 74مم يف السنة) ومصادر املياه
اجلوفية حمدودة للغاية .ويعتمد توافر املياه بشكل
رئيسي على حتلية مياه البحر وهي عملية عالية
التكلفة ومستهلكة لكميات كبرية من الطاقة.
وترى شركة قطرغاز أن عليها مسؤولية كبرية
وتدرك دور الصناعة الكبري واحلاسم لرتشيد املياه.

%22

تقريبا من املياه يتم استهالكها يف املنزل يف
الغسيل ،وميكن ترشيد هذه الكميات بالتأكد من ضبط
إعدادات غساالت املالبس على الربامج الصحيحة.

لرتا يستهلك يف كل مرة يغسل فيها األطباق يدويا و تستهلك غساالت
األطباق التي حتمل عالمة جنمة الطاقة نحو  15لرت مياه يف احلمولة الواحدة،
وحتى الغسالة القياسية تستخدم نحو  22لرتا فقط.

املسؤولية االجتماعية
وقد وضعت قطرغاز إسرتاتيجة إلدارة
املياه من اجل ضمان توافرها بشكل
دائم ،وتتبلور تلك اإلسرتاتيجية يف
احملاور الثالثة التالية:
•تقليص فاقد املياه عن طريق خفض
تدفق املياه واستخالص املياه
الصاحلة لالستخدام من مياه الصرف.
•تدوير كميات مناسبة من املياه
إىل درجة تناسب مواصفات الري
باستخدم أدنى درجات املعاجلة.
•إعادة تدوير كميات مالئمة من املياه
للحصول على مياه حمالة أو معاجلة
باستخدام التقنيات املتقدمة
ملعاجلة مياة الصرف.

وفيما يلي جمموعة من النصائح التي ميكن
اتباعها لرتشيد استهالك املياه:
•من إجمايل استهالكنا اليومي من املياه
يتم فقد  38لرت/يوم يف املتوسط (أو 14
باملائة من االستخدام املنزيل اليومي).
إذًا إصالح الصنابري املسربة واملراحيض
هو واحد من أسهل الطرق خلفض
االستهالك.
•تقليل تدفق املياه أثناء االستعمال قد
يوفر  57لرتا من املياه لكل  10دقائق
استحمام.
•ملئ حوض االستحمام يحتاج إىل  264لرت،
لذا فاالستحمام عن طريق الدش يعد أكرث
توفريا من استخدام احلوض.
•تعد غساالت املالبس ذات التحميل
األمامي أكرث توفريا للمياه والطاقة ألنها
تستهلك نحو  75لرتا من املياه  ،بينما
الغساالت ذات التحميل العلوي ،إن مل
تكن موفرة للطاقة ،تستهلك  150لرت من
املياه يف احلمولة الواحدة.
•يتم استهالك نحو  22باملائة تقريبا من
مياه املنزل يف الغسيل ،وميكن ترشيد
هذه الكميات بالتأكد من ضبط إعدادات
غساالت املالبس على الربامج الصحيحة.
•تستحوذ غساالت الصحون على نسبة
صغرية نسبيا من استهالكنا للمياه–
أقل من ثالثة باملائة من االستخدامات
املنزلية .فهناك طرق للحفاظ على
املياه دائما حيث يعد استخدام غساالت
الصحون أكرث توفريا من غسلها يدويا ،ال
سيما مع الكميات الكبرية.
•تستهلك غساالت الصحون التي حتمل
عالمة جنمة الطاقة نحو  15لرت مياه
يف احلمولة الواحدة ،وحتى الغسالة
القياسية تستخدم نحو  22لرتا فقط بينما
يستهلك غسيل الصحون يدويا نحو 75
لرتا يف كل مرة.
•إجناز الكثري من املهام بكميات مياه أقل
هو أول خطوة على طريق األمن املائي”.

