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جميع احلقوق حمفوظة .ال يجوز نسخ أي جزء من
هذا املنشور أو تخزينه يف نظام اسرتجاع أو نقله
بأي شكل أو بأي وسيلة ،إلكرتونية ،ميكانيكية أو
تصوير فوتوغرايف أو غري ذلك دون احلصول على
إذن مسبق من إدارة العالقات العامة ،شركة
قطرغاز للتشغيل احملدودة.

امسح لزيارة
موقعنا اإللكرتوين

كلمة املدير العام

املضي قدمًا
أن الكثري منا قد عاد من اإلجازة الصيفية
مبا ّ
وبدأنا بالتفكري فيما تبقى مما ينبغي القيام به
للعام احلايل ،فبالنسبة يل كمدير عام ،إنه الوقت
املناسب للتأمل يف املكانة التي وصلنا إليها
يف الرحلة الطويلة لبلوغ أهدافنا يف حتقيق
الريادة وما نقوم به دعمًا لرؤية قطر الوطنية .2030
وتهدف الرؤية الوطنية التي أطلقت يف عام 2008
إىل حتويل قطر إىل دولة ذات اقتصاد متقدم ،قادر
على حتقيق التنمية املستدامة وعلى تأمني
العيش الكرمي لألجيال احلالية واملستقبلية
إن إدارة دولة قطر ملواردها من
لشعبناّ .
الهيدروكربون ستقوم بدور رئيسي يف هذه
وإن مساهمة شركة قطرغاز ،شركة الغاز
الرحلةّ ،
الطبيعي املسال الرائدة يف البالد ،هي مساهمة
كبرية وجوهرية يف هذا املسعى الوطني .ويف
هذا الصدد ،أعتقد أنه من اجملدي هنا أن أقوم
فقط بإلقاء الضوء على بعض من السمات
الرئيسية يف اسرتاتيجيتنا املؤسسية.
الفعالة التي ندير
حتدد كفاءة التشغيل الطريقة
ّ
ّ
وتوضح السبب يف اكتساب قطرغاز
بها منشآتنا
ّ
لسمعة عاملية بالنسبة ملوثوقيتها .وسوف
نستمر يف قياس مؤشر كفاءتنا مقارنة بشركات
الطاقة األخرى ،وسنبذل قصارى جهدنا لتخطي
معدالت أدائنا احلالية.
ويف موضوع تعزيز ثقافة السالمة يف جميع أرجاء
قطرغاز ،فقد اعتمدنا برنامج "بيئة عمل خالية
من احلوادث واإلصابات” ،الذي خدمنا جيدًا على مر
السنني .أما اآلن ،ومع تنفيذ املرحلة الثانية من
هذا الربنامج ،فإننا نسعى إىل حتقيق نظام سالمة
أكرث حتديًا لتطبيقه للسنوات القادمة.
إن الشركات التي ال تتحسن بشكل مستمر ال
ميكنها الصمود ،والعمل على بناء ثقافة االبتكار
يستغرق وقتًا .وتشمل اخلطوات األساسية يف
تطوير ثقافة االبتكار حتدي الوضع الراهن وتغيري
اإلجراءات القدمية ،بناء فرق العمل وخلق عالقات
تعاونية جديدة عرب احلدود التنظيمية ،االنفتاح
على التجارب وتبادل األفكار ،رؤية األخطاء كفرص

للتعلّم وليس إللقاء اللوم ،والقيام بتحسينات على
ممارساتنا العملية ،صغرية كانت أم كبرية ،بصورة
مستمرة دون كلل أو ملل .ويتطلب االبتكار وجود
قنوات اتصال مفتوحة فيما بيننا ،تقدمي آراء بناءة
وأن نكون صادقني مع بعضنا البعض .وأنا مسرور
ألن أقول أن معظم هذه األساسات مت تفعليها
يف قطرغاز.

توضح مسؤوليتنا اجملتمع ّية للشركات أمام
ّ
العامل مواقف شركتنا جتاه موظفيها ،جمتمعاتها،
عمالئها ،وحتى البيئة .فهي تتحدث عن الطريقة
التي ندير بها أعمالنا .مل يعد بإمكاننا ببساطة
اعتبار املسؤولية اجملتمعية للشركات مبادرات
خريية تنظمها إدارة الشركة من وقت آلخر .إنها
اآلن جزء أساسي من أي شركة تسعى إىل تأسيس
مكانتها باعتبارها مواطن مؤسسي ذو مسؤولية
وقيمة غنية يعمل لرتك بصمة مؤثرة .وكمدراء
يف قطرغاز ،نحن بحاجة إىل غرس املسؤولية
اجملتمعية كجزء من ثقافة شركتنا ،ويف الطريقة
التي نؤدي بها األعمال هنا ،وهي "طريقة قطرغاز”.
أما كموظفني ،فنحن بحاجة إىل استثمار مواهبنا
واملشاركة شخصيًا يف املبادرات االجتماعية
إلحداث تغيريات ذات هدف وتأثري طويل األمد.
ويسرين أن أالحظ أن موضوع التنمية االجتماعية
والبيئية يتم تناوله يف كل مستوى من مستويات
نشاطنا املؤسسي يف قطرغاز ،سواء من خالل
تنمية القوى العاملة ،مبادرات دعم اجملتمع
احمللي ،املبادرات التعليمية ،السالمة واملشاريع
البيئية – وكلها تعمل لبناء عالقة أكرب من الثقة
بني موظفينا وبني شركتنا واجملتمع احمليط .كما
أنني يف غاية السعادة أن أشهد مشاركة تطوعية
حماسية من هذا العدد الكبري من موظفينا يف
هذه األنشطة.

ظهور شركتنا أال وهي طبعًا تنمية حضورنا من
خالل أنشطة املسؤولية اجملتمعية للشركات،
صقل صورتنا كشركة مواطنة مسؤولة وتطوير
سمعة ال مثيل لها يف التزامنا باملعايري األخالقية
العالية ،السالمة ،الصحة ،االستدامة واألثر البيئي
ودعم اجملتمع.
لقد أثلج صدري أن الغالبية العظمى من املوظفني
يقدرون العمل يف قطرغاز وأن وجهات نظرهم
ّ
إيجابية للغاية حول كيفية مضي هذه الشركة
قدمًا وكيف نقوم بأعمالنا .ومع هذا املستوى من
املشاركة ،أنا واثق من أننا نقوم ببناء شركة قوية
وسائرة على الطريق الصحيح ألن تصبح الشركة
الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف
العامل األمر الذي التزمنا به جميعنا ،وسيستمر األمر
هكذا لسنوات عديدة قادمة.

خالد بن خليفة آل ثاين
املدير العام

ويف وقت سابق من هذا العام ،أجرينا استطالع رأي
ثالث عن رضا املوظفني ،وحصلنا على ردود أفعال
غري مسبوقة من حيث التغطية يف جميع أنحاء
الشركة .ففي االستطالع ،ذكر بعض املوظفني
ضرورة أن تصبح قطرغاز "أكرث ظهورًا” .إنها
طريقة واحدة مهمة نستطيع القيام بها لتعزيز
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مشروع وحدة معاجلة
الديزل  -التوجه نحو
الديزل نظيف االحرتاق
سيزود مشروع وحدة معاجلة الديزل دولة قطر بديزل صديق للبيئة ،ومن املتوقع
أن يتم التشغيل الكامل للمشروع بحلول صيف عام .2014

مشروع وحدة معاجلة الديزل -
نظرة عامة
سينتج مشروع وحدة معاجلة الديزل ديز ًال وفقًا
للمتطلبات والشروط البيئية ( Euro 5يحتوي
على نسبة كربيت أقل من عشرة أجزاء يف
املليون) والذي يتم تطويره من قبل مصفاة
لفان التي تقوم على تشغيلها شركة قطرغاز.
لقد مت إرساء عقد األعمال الهندسية
واملشرتيات واإلنشاءات على شركة سامسوجن
للهندسة احملدودة يف سبتمرب  .2011واليوم،
يسري املشروع حسب اجلدول احملدد وسيتم
دجمه وتشغيله بالكامل يف مصفاة لفان
احلالية بحلول عام .2014
هذا ومن اخملطط له أن يقوم املشروع مبعاجلة
 54,000برميل يف اليوم من خام زيت الغاز اخلفيف
من مصفاة لفان  1احلالية ومصفاة لفان 2
اخملطط إقامتها .وحتى يتم تشغيل املصفاة
الثانية ،فإن وحدة معاجلة الديزل ستعمل بنسبة
 %50من طاقتها املصممة.
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ويشكّ ل مشروع وحدة معاجلة الديزل أحد
ركائز رؤية قطر الوطنية التي تهدف إىل ضمان
توريد الطاقة بفعالية وأمان للدولة مع االلتزام
باملعايري الصارمة للمحافظة على البيئة أي
تلبية شروط  .Euro 5وسيتم توزيع الديزل
املنتج من هذا املشروع داخل دولة قطر
من خالل حمطات حتميل الشاحنات والتي مت
تشييدها من قبل شركة مصفاة لفان وتقوم
شركة قطر للوقود (وقود) بتشغيلها .ومن
اخملطط له أن يبدأ تشغيل املشروع يف الربع
الثاين من عام .2014
واكتملت املرحلة الهندسية للمشروع ودخل
املشروع حاليًا يف مرحلة البناء .وقد مت
إكمال أعمال البنية التحتية والهيكل اخلرساين
واإلنشاءات بنسبة  %80ومت إجناز أكرث من مليوين
ساعة عمل دون حوادث ُمضيعة للوقت .ولقد
وصلت كل املعدات الثقيلة إىل املوقع مبا يف
ذلك املعدات الدوارة والثابتة جنبًا إىل جنب مع
كل املعدات الدوارة والثابتة األساسية مثل
املفاعالت واملراجل ومبادالت احلرارة التي أقيمت
على األساس .ويتم حاليًا تصنيع األنابيب وتركيبها.

كفاءة التشغيل

التوجه نحو
السالمة أيضًا
حقق مشروع وحدة معاجلة الديزل
مؤخرًا إجنازًا كبريًا يف جمال السالمة
بعد أن أكمل مليوين ساعة عمل
بدون وقوع حوادث ُمضيعة للوقت.
ويقول السيد سلمان أشكناين،
مدير إدارة مشاريع املصفاة،
معلقًا على هذا اإلجناز" :لقد حققنا
إجنازًا عظيمًا يف طريقنا نحو
إكمال هذا املشروع بأمان ،وهو
ما يربهن على التزام جميع أفراد
فريق املشروع بثقافة السالمة
وجتنب احلوداث واإلصابات .فنحن
نهدف إىل أن يعود كل َمن يعمل
يف هذا املشروع إىل منزله ساملًا
كل يوم .وأولوياتنا هي االستمرار يف
احملافظة على مستويات السالمة
يف هذا املشروع”.

“

يشكّ ل مشروع
وحدة معاجلة الديزل
أحد ركائز رؤية قطر
الوطنية التي تهدف إىل
ضمان توريد الطاقة
بفعالية وأمان للدولة
مع االلتزام باملعايري
الصارمة للمحافظة
على البيئة.

”
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أول شحنة غاز
طبيعي مسال
إىل ماليزيا
أرسلت قطرغاز أوىل شحناتها التي يبلغ حجمها قرابة  3,1ترليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز
الطبيعي املسال إىل ماليزيا.
مت شراء الشحنة من قبل شركة برتوناس إل إن جي
احملدودة (برتوناس) وقد مت حتميلها يوم السبت املوافق 20
يوليو على منت ناقلة الغاز الطبيعي املسال "سريي بجاوان”
يف ميناء راس لفان لتسليمها إىل أوىل حمطات ماليزيا
الستقبال الغاز الطبيعي املسال يف "ميالكا”.
رحب سعادة الدكتور حممد بن صالح السادة ،وزير الطاقة
ّ
والصناعة ورئيس جملس إدارة شركة قطرغاز ببيع هذه
الشحنة قائ ًال" :إنها تشكّ ل عالمة فارقة جديدة يف موقع
دولة قطر كمزود عاملي موثوق للطاقة” .وقال سعادته
"نحن سعداء بدخول قطرغاز إىل أحد أهم أسواق الغاز
الطبيعي املسال الواعدة ،حيث أن ذلك سيساعد يف تلبية
الطلب املتزايد على الطاقة يف ماليزيا ،إضافة إىل تعزيز
العالقات مع شركة برتوناس”.

يذكر أن هذه الشحنة مت توريدها من قطرغاز  ،2وهي املشروع
املشرتك بني قطر للبرتول وإكسون موبيل وتوتال .وكانت
شركتا "قطرغاز” و"برتوناس” قد أبرمتا اتفاقية بيع وشراء رئيسة
لتسهيل بيع هذه الشحنة الفورية والشحنات املستقبلية.
وتعترب شركة قطرغاز أن سوق الغاز الطبيعي املسال يف
منطقة جنوب شرق آسيا سوق ذو أهمية متزايدة وترغب
يف تعزيز أنشطتها التجارية فيه .وقد قامت قطرغاز حتى
اآلن بتشغيل حمطات الغاز الطبيعي املسال يف كل من
تايالند وسنغافورة من خالل توريد أوىل شحنات الغاز الطبيعي
املسال يف أسواق هاتني الدولتني .وإضافة إىل ذلك ،قامت
قطرغاز بتوريد عدة شحنات من الغاز الطبيعي املسال
إىل شركة "بي تي تي” يف تايالند ،وهي تتطلع إىل بدء توريد
الشحنات طويلة األمد إىل تايالند اعتبارًا من عام .2015

“

يلعب الغاز الطبيعي املسال القطري دو رًا هامًا
يف دعم جهود الدول يف جميع أنحاء العامل على
تنويع مصادرهم من الطاقة من خالل استخدام
الغاز كمصدر نظيف وصديق للبيئة.

”

د .حممد بن صالح السادة
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مشروع احملافظة على مستويات اإلنتاج

 10ماليني ساعة عمل دون وقوع حوادث ُمضيعة للوقت
تفوق مشروع احملافظة على مستويات اإلنتاج مرة أخرى على سجله اخلاص بالسالمة بإجناز  10ماليني ساعة عمل دون
ّ
وقوع حوادث ُمضيعة للوقت.
لقد أجنز مشروع احملافظة على مستويات
اإلنتاج حتى اآلن أكرث من  25مليون ساعة
عمل منذ بدايته ،مع حادثة واحدة مؤسفة
ُمضيعة للوقت بسبب إصابة يف الكاحل
بعد إمتام أول  14مليون ساعة عمل آمنة
وذلك عندما تعرث عامل على سطح غري
مستو .وقال جيف ستيفنز ،مشرف أعمال
ٍ
البناء يف مشروع احملافظة على مستويات
"إن هذا احلادث هو تذكري دائم وحافز
اإلنتاجّ :
ملشروع احملافظة على مستويات اإلنتاج،
ليحثنا جميعًا على حتمل املسؤولية من
أجل سالمتنا ،وسالمة كل َمن حولنا أيضًا”.

“

وباإلضافة إىل هذا اإلجناز ،فقد أكمل فريق العمل
 425,000بطاقة "قف” وهم يف طريقهم اآلن إىل
تخطي حاجز النصف مليون عالمة يف شهر
أغسطس القادم .ومعلقًا على هذا اإلجناز ،قال
السيد فرديناند لوناريا ،كبري مسؤويل السالمة
والصحة والبيئة يف مشروع احملافظة على
"إن بطاقات "قف” هي
مستويات اإلنتاجّ :
مؤشرنا األساسي الصحيح ،ألنها جتعلنا ننتبه
إىل (ونتدخل يف) أية ظروف وسلوكيات غري آمنة
قبل أن تسفر عن أية حوادث .وتتمحور ثقافة
السالمة والبيئة يف مشروع احملافظة على
مستويات اإلنتاج حول برنامج "قف” اخلاص بنا”.

وقال الشيخ خالد بن عبداللّه آل ثاين ،مدير
الشؤون الهندسية واملشاريع بشركة قطرغاز:
"هذه األنواع من اإلحصائيات ال يتم جمعها
عن طريق احلظ .حيث يعتقد كل من فريق
إدارة املشروع لدينا واملقاول أنه بإمكانهم
حقًا احلفاظ على القوى العاملة خالية من
اإلصابات واحلوادث .وأشكرهم جميعًا ،بدءًا
باإلدارة ومرورًا بكافة العاملني وحتى مقاويل
الباطن ،ملا بذلوه من جهود يف هذا الصدد.
إن إرسال أكرث من  5,500رجل كل يوم للعمل
يف مشروع بناء صعب داخل حمطة تشغيل
ليس مبهمة عادية .وأنا فخور مبقدار
األهمية التي يبذلها هذا الفريق للسالمة”.

أنا فخور مبقدار األهمية التي
يبذلها هذا الفريق للسالمة.

”

الشيخ خالد بن عبدال ّله آل ثاين
مدير الشؤون الهندسية واملشاريع بشركة قطرغاز
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مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء
الشحن ينجز  15مليون ساعة عمل بأمان
حقق مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن  15مليون ساعة عمل دون وقوع حوادث ُمضيعة للوقت.
كنتيجة مباشرة لالجتهاد واإلجراءات االحتياطية
التي تتخذها قطرغاز ،حقق مشروع اسرتجاع
الغاز املتبخر أثناء الشحن سج ًال متميزًا
للسالمة .فمنذ بداية املشروع ،مت العمل
على مدار أكرث من  1,000يوم يف املوقع
دون وقوع إصابات أو حوادث خطرية.
متكنت شركة قطرغاز من تصميم وتنفيذ
العديد من إجراءات السالمة املبتكرة ،فض ًال
عن املبادرات املعتادة التي يتم جتربتها
واختبارها على مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر
أثناء الشحن .وال شك أن األثار اجملتمعة
لهذه املبادرات والربامج قد نتج عنها بيئة
عمل أكرث أمنًا ألكرث من  3,000عامل.
لقد نفّ ذ مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء
الشحن برنامج مراقبة السالمة السلوكية
"بيئة عمل خالية من احلوادث واإلصابات” بكامل
تفاصيله سعيًا إلحداث تغيري أساسي يف
سلوك العمل اآلمن للقوى العاملة .ويتم تدريب
العمال على حتديد واتخاذ إجراءات احتياطية
إذا ما رأوا أي عمل غري آمن يجري من حولهم.
ومتفوقًا على برامج تدريب تدابري السالمة
التقليدية التي تلقن العاملني تعليمات حول
املالبس الواقية والقواعد اخلاصة مبوقع
العمل ،يدعو برنامج "بيئة عمل خالية من
احلوادث واإلصابات” العاملني إىل النظر إىل
سالمتهم الشخصية باعتبارها هدفهم
األسمى .فشعار مشروع اسرتجاع الغاز
املتبخر أثناء الشحن هو "عودة كل فرد إىل بيته
ساملًا” ،وهذا ُيذكّ ر العاملني بأن سالمتهم
أمر ضروري جدًا حلياة طيبة ألحبائهم.
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واجلدير بالذكر أن املشروع قد قدم حتى
اآلن  90,000ساعة تدريب لآلالف من العاملني
باملشروع من خالل فريق تدريب متكامل
يضم أعضاء من قطرغاز وشركة فلور
وشركة كيوكون وشركة قطر كنتز.

خالل التفوق يف مستوى األداء فيما يتصل
بتدابري السالمة .وأتوجه بالتهنئة لفريق إدارة
مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن
ومقاوليهم لنجاحهم يف الوفاء بعهدهم يف
احلفاظ على سالمة كل فرد مبشروعهم”.

ففي بداية املشروع ،اعتمد مشروع اسرتجاع
الغاز املتبخر أثناء الشحن " 12قاعدة ذهبية
يتقيد بها املشروع” ،على غرار قواعد إنقاذ
احلياة املعتمدة لدى شركة قطرغاز .ومن
شأن هذه القواعد حماية األرواح ،وتتضمن هذه
القواعد بنود تشمل استخدام أربطة األمان
عند العمل باألماكن املرتفعة ،واستخدام
تصاريح عمل سارية لكافة األنشطة وربط
أحزمة األمان باملركبات يف جميع األوقات .ويعد
االمتثال لهذه القواعد أمرًا إجباريًا ،بدون أي
استثناء .وقد أدى تعميم هذا اخلط الفاصل ما
بني سلوكيات السالمة املقبولة وممارسات
العمل إىل جانب موقف اإلدارة الصارم يف
تنفيذ هذه القواعد إىل املساهمة بصورة
كبرية يف تشكيل ثقافة السالمة يف إطار
بيئة العمل مبشروع اسرتجاع الغاز املتبخر
أثناء الشحن التي تفوق أي مشروع سابق.

ومن جانبه ،صرح السيد بشري مريزا ،مدير
مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن،
قائ ًال" :يرجع جناحنا يف احلفاظ على سالمة نحو
 3,000فرد دون وقوع أية إصابات خطرية على مدار
ثالث سنوات إىل فريق إدارة املشروع املتكامل،
الذي يضم جنبًا إىل جنب العاملني من شركة
قطرغاز وشركة فلور ،باإلضافة أيضًا إىل مقاويل
اإلنشاءات ،من شركة كيوكون ،شركة قطر كنتز،
شركة مد جلف ،شركة التيسري ،شركة شقب
أبيال ،شركة جي فور أس وشركة دراية .فلقد
عملنا جاهدين لتدريب العاملني وتذكريهم على
الدوام باحلاجة إىل احملافظة على السالمة
إن هدفنا هو االنتهاء من
كأولوية أوىل للمشروعّ .
املشروع مع احملافظة على سالمة العاملني
وضمان عودة كل منهم ساملًا إىل بيته”.

ويف معرض حديثه بهذه املناسبة ،صرح
الشيخ خالد بن عبداللّه آل ثاين ،مدير الشؤون
الهندسية واملشاريع بشركة قطرغاز ،معلقًا
على هذا اإلجناز قائ ًال" :إن مهمة شركة
قطرغاز هي احلفاظ على أعلى معايري السالمة
والصحة والبيئة .ويسعدين رؤية مشروع
اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن يحقق
رؤية قطرغاز وما التزمت به من عهود من

كما جتدر اإلشارة إىل أن سجالت السالمة
املتميزة ملشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء
الشحن قد مت تقديرها بحصول املشروع
على إحدى جوائز التم ّيز يف الصحة والسالمة
والبيئة لصناعة النفط والغاز القطرية.
أحسنتم لكل َمن شارك يف هذا اإلجناز
املتميز وتابعوا العمل اجليد.

كفاءة التشغيل

“

إن هدفنا هو االنتهاء من املشروع مع
ّ
احملافظة على سالمة العاملني وضمان
عودة كل منهم ساملًا إىل بيته.
بشري مريزا
مدير مشروع اسرتجاع الغاز
املتبخر أثناء الشحن

”
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إمتام اإلغالق
اخملطط له
للصيانة خلط
اإلنتاج  3بنجاح
أكملت شركة قطرغاز يف شهر يونيو عملية
اإلغالق اخملطط له للصيانة خلط إنتاج الغاز
الطبيعي املسال  ٣بأمان ،مبا يف ذلك منطقة
إدخال اخلراطيم ،ووحدة إمدادات مياه البحر
واملياه الراجعة دون وقوع حوادث ُمضيعة
للوقت .وكان هذا اإلجناز البارز نتيجة لفرق العمل
املتفانية التي تعمل يف الوقت نفسه يف
التنسيق إلغالق مرافق العديد من احملطات مع
االلتزام التام مبمارسات وإجراءات العمل اآلمنة.
واختتمت عملية اإلغالق اخملطط له خلط اإلنتاج
 ٣الرئيسية مبواجهة بعض التحديات وبذل

جهود كبرية ،مبشاركة أكرث من  3000مقاول و ٥٠٠
موظف من شركة قطرغاز يف  ١٨يومًا من العمل،
التي شملت املشاريع الهندسية ،شركة جرنال
إلكرتيك – نوفوبيجنوين ،مشروع احملافظة على
مستويات اإلنتاج باإلضافة إىل جداول الصيانة .وقام
كافة العمال بتنفيذ مهامهم يف ظروف جوية
قاسية مع االلتزام باحملافظة على هدف واحد
فقط وهو "السالمة واجلودة واالمتثال” .وبعد
ِف إنتاج الغاز
إمتام عملية اإلغالق بنجاح ،استُؤن َ
الطبيعي املسال يف  ٧يونيو  ٢٠١٣يف الساعة
 – ١٦:٢٥دون وقوع أية حوادث ُمضيعة للوقت.

وتلقت فرق اإلغالق الدعم املستمر من إدارة
شركة قطرغاز التي نفذت بدقة "الدروس
املستفادة” من عمليات اإلغالق السابقة.
ونتيجة لذلك ،مت بذل عمل جماعي حقيقي من
قبل جميع املشاركني يف عملية اإلغالق هذه
مبستويات عالية من الوعي بالسالمة والكفاءة
املهنية وااللتزام.
يسمح التخطيط الدقيق واإلعداد املسبق
املرتافق مع كفاءة عملية اجلدولة للشركة
بتنفيذ التحديات ضمن األهداف احملددة .ومت
تخصيص مكتب جديد لتصاريح العمل بشكل

“

إن العمل اجلماعي
املبذول من قبل جميع
املشاركني يف عملية اإلغالق
هذه كان على مستويات
عالية من الوعي بالسالمة
والكفاءة املهنية وااللتزام.

”
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مؤقت يف موقع خط اإلنتاج  ٣إلصدار وجتديد
التصاريح خالل عملية اإلغالق .ولقد مت تعبئة
التصاريح قبيل البدء بعملية اإلغالق وذلك وفقًا
للتعليمات اجلديدة الدائمة ملكتب تصاريح العمل
ومت حتقيق سجل تصاريح كامل بنسبة  ٪١٠٠مع
عدم وجود أي تصاريح مفقودة.
وكانت عملية اإلغالق هذه بالتحديد مسألة
مهمة ألنها كانت اختبارًا للعديد من مبادرات
نظام إدارة شركة قطرغاز اجلديدة ،والتي مت
تنفيذها جميعًا وبرهنت على أنها ذات قيمة
عالية ،حيث قام فريق عمل نظام إدارة شركة

قطرغاز مبراجعة هذه املبادرات ليتم توثيقها
لعمليات اإلغالق املستقبلية.
وتعي شركة قطرغاز وكافة مقاوليها أن العمل
اجلماعي يؤدي إىل عمليات ذات مستوى أفضل،
خصوصًا عندما يتعلق األمر بالسالمة .إن ك ًال من
إدارة العمليات الربية وفريق عملية اإلغالق جنبًا
إىل جنب مع املقاول الرئيسي شركة ديسكون
( )DESCONيستحقون اإلشادة على العمل
اجليد الذي مت بصورة ناجحة .وإننا فخورون بأن
نكون فريقًا واحدًا وبهذا اإلجناز الضخم.

لقطة ملوظفي ومقاويل قطرغاز بعد جناح عمليةإغالق خط إنتاج الغاز الطبيعي املسال .٣
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اجتماع املساهمني
السنوي اخلاص بالسوق

“

نقوم بتنظيم اجتماع
املساهمني السنوي اخلاص
بالسوق منذ عام  ،2006ونحن
نقدر جدًا هذه الفرصة
ملناقشة اجتاهات السوق
السائدة والتي تؤثر على
مشاريعهم مع شركائنا.
حو ل مساهمونا وفريق
لقد ّ
عمل إدارة التجارة والشحن
يف قطرغاز هذه الفعاليات
إىل جناح سنة بعد سنة
بفضل االلتزام والتفاين من
كال اجلانبني .وأود أن أشكر
مساهمينا لشراكتهم معنا
وأنا أتطلع إىل املشاركة
معهم يف الفعاليات
املستقبلية.

”

عالء أبو جبارة

مدير إدارة التجارة والشحن
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تتكون قطرغاز للغاز الطبيعي املسال من
 4مشاريع مشرتكة ،ولديها  7مساهمني –
قطر للبرتول ،إكسون موبيل ،ميتسوي ،توتال،
ماروبيني ،كونوكو فيليبس وشل .وعلى مر
السنني ،استفادت قطرغاز من مساهميها
ومتكنت من استخالص املعرفة املتطورة
وأفضل املمارسات إليجاد منتج الغاز الطبيعي
املسال العاملي املتميز هنا يف الدوحة.
وكجزء من اتفاقيات املشاريع املشرتكة اخلاصة
بقطرغاز مع املساهمني ،لقد مت إشراك كل
من مساهمينا من شركات النفط العاملية
ملشاركتنا وجهات نظرهم يف السوق واحلصول
على آرائهم حول مستقبل صناعة الغاز
الطبيعي املسال الدولية.
يشمل اجتماع املساهمني السنوي اخلاص
بشركات النفط العاملية على قضايا جتارية
وإسرتاتيجية تؤثر على صناعة الغاز الطبيعي
املسال على املستويني العاملي عامة

واإلقليمي خاصة لشحذ اجلهود التسويقية
للمشروع املشرتك ذي الصلة وملساعدة
صانعي القرار الرئيسيني يف قطر للبرتول/
قطرغاز .ومن خالل نوع مماثل من هذه
املمارسات من قبل أحد مساهمينا ،قامت
إكسون موبيل بإبراز فرصة قطرغاز  2يف
اململكة املتحدة بشكل جيد أمام املنافسني
يف السوق .وبعد جناح هذه املمارسات ،أصبحت
تعقد بشكل منتظم على مدى السنوات العديدة
املاضية منذ عام  2006وتُجرى سنويًا بحضور كافة
املساهمني .وحضر هذا االجتماع ،الذي تنظمه
إدارة التسويق يف قطرغاز ،موظفو القسم
باإلضافة إىل حضور معني خمتار من خمتلف
األقسام يف قطرغاز مثل املبيعات اإلدارية،
التخطيط التجاري والتخصيص ،الشحن ،التخطيط
املؤسسي ،اإلدارة القانونية واخلزنة وشركة
قطر للبرتول الذين سيستفيدون يف نهاية
املطاف ويؤدون األدوار الوظيفية اإلسرتاتيجية.

كفاءة التشغيل

تساعد هذه املمارسة السنوية أكرث على فتح
حوارات ليس فقط مع مساهمينا ولكن أيضًا
مع أقسامنا الداخلية من خالل تبادل احلوار
حول املوضوعات ذات االهتمام املشرتك،
مبا يسهم يف زيادة تعزيز الروابط بني إدارة
التسويق يف قطرغاز وغريها من اإلدارات
ومساهمي املشاريع املدعوين .كما أنه من
خالل هذه املمارسة السنوية ،نحن قادرون على
حتديد الفرص املتاحة ملشروع املساهمني
واالستماع بعناية إىل رأي مساهمينا عن جهود
التسويق للمشروع .ويرى فريق التسويق
يف قطرغاز فوائدًا جتارية رئيسية من هذه
املمارسة من خالل تقدمي املساهمني لرؤية
متعمقة ،تعلّم ،إدراك ،فهم ،شرح وتوضيح
عن مؤشرات سوق الغاز الطبيعي املسال
والتطورات وتطبيق املعارف واحلقائق يف
إن ما نعرفه عن هذه
إسرتاتيجياتنا التسويقيةّ .
املمارسة أنها فرصة فريدة من نوعها وقد
قامت ببناء مصداقية كبرية بني مساهمينا من
شركات النفط العاملية حول الطريقة التي ندير
بها هذه العملية.

إنه امتياز لدولة قطر أن يكون لديها هؤالء
املساهمني احلصريني من شركات النفط
العاملية لتقدمي الدعم وخصوصًا خالل سنوات
تشكيل الكميات التسويقية لقطرغاز  1إىل قطرغاز
 4وصو ًال إىل األسواق طويلة ومتوسطة املدى.
وقد أوفت قطرغاز هدفها الطموح لتحقيق 42
مليون طن يف السنة بدعم من مساهمينا من
شركات النفط العاملية وقامت ببناء املرونة
الالزمة لتوريد الغاز الطبيعي املسال إىل أي سوق
حيث يوجد الطلب.
اقرأ ما يقوله مساهمونا عن هذه العملية يف
الصفحة التالية...
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إكسون موبيل

توتال

شركة ميتسوي احملدودة

جيف مسعد ،تطوير املشاريع ،إكسون موبيل
قطر ،الدوحة:

ستيفان ميشيل ،املدير التنفيذي ،شركة توتال
 E&Pقطر ،الدوحة:

"تتطلع إكسون موبيل كل عام لتقدمي
مستجدات السوق السنوية إىل قطر للبرتول
ومشاريع الغاز الطبيعي املسال املشرتكة
يف قطر .إنها فرصة عظيمة أن يكون هناك
منتدى منظم ومفتوح لتبادل وجهات النظر
والرؤى اخلاصة بالسوق ذات الصلة مبشاريعنا
املشرتكة”.

"أصبح اجتماع املساهمني السنوي اخلاص
بالسوق اآلن تقليدًا وبصفتي املدير التنفيذي
لشركة فرنسية ،أنتم تعلمون كم أحب التقاليد.
لذلك ،فإنه ملن دواعي سرورنا أن نرحب بخربائنا
من شركة توتال للغاز والطاقة املتواجدين يف
لندن هنا يف الدوحة لهذا احلدث السنوي .نقدم
عرضًا مفص ًال يتكون بالتأكيد من العديد من
الشرائح ،الرسوم البيانية واخلرائط ويتم حتليلها
من قبل  10خرباء ولصالح أكرث من  40شخصًا
من قطرغاز وقطر للبرتول .إنه أكرث من جمرد
عرض بسيط ،هو حوار بني الالعبني الرئيسيني
يف السوق من أجل فهم أفضل لالجتاهات،
اخملاطر ،احلقيقة وراء اخلطابات وأخريًا لتبادل
الرؤية .ويجب أن أقول أنه ما بني فوكوشيما وثورة
الغاز الصخري حيث كانت السنوات الثالث املاضية
غنية جدًا يف املناقشات .فهذا النوع من
االجتماعات ميكنك من خالله حقًا فهم املنفعة
املتبادلة التي ميكن أن حتصل عليها قطرغاز
ومساهموها مثل توتال من تعاون قوي ومزدهر”.

ياسوهريو ميشيما ،املدير العام ،إدارة الشرق
األوسط الثانية ،قسم الغاز الطبيعي الثاين،
وحدة طاقة األعمال الثانية ،شركة ميتسوي
احملدودة:

راندي سيلني ،التخطيط اإلسرتاتيجي ،شركة
إكسون موبيل لتسويق الغاز والطاقة،
هيوسنت:
"هذه مبادرة مفيدة للغاية متنح إكسون موبيل
سنويًا فرصة تطوير توقعات صناعة الغاز التي
أثبتت فائدتها لكل من مؤسساتنا حيث يتم
تطوير إسرتاتيجيات وخطط التسويق ملشاريعنا
املشرتكة”.
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"نحن نأمل أن يستطيع عرض ميتسوي السنوي
اخلاص بالسوق أن يضيف قيمة فريدة على
تشكيل إسرتاتيجية قطرغاز للتسويق من خالل
مشاركة وتبادل وجهات نظرنا مع قطرغاز.
باإلضافة إىل أنها فرصة كبرية لشركة ميتسوي
لتعميق فهم وجهات نظر وآراء شركة قطرغاز
من خالل جلسة األسئلة واألجوبة”.
ماسايوكي تاكيشيما ،املدير العام ،مكتب
الدوحة ،شركة ميتسوي ،الشرق األوسط
احملدودة:
"إن االجتماع السنوي هو فرصة ثمينة لشركة
ميتسوي ألننا نتمكن من توسيع جمال املعرفة
لدينا من خالل تبادل اآلراء مع أكرب موردي الغاز
الطبيعي املسال ،قطرغاز”.

كفاءة التشغيل

شركة ماروبيني

كونوكو فيليبس

رويال داتش شل

السيد ماساهريو كوتاين ،مدير عام قسم أعمال
الغاز الطبيعي املسال ،١-إدارة الغاز الطبيعي
املسال:

ماريان كاه ،رئيس اخلرباء االقتصاديني ،كونوكو
فيليبس ،هيوسنت:

مون حسني ،نائب الرئيس (قطرغاز )4

"إن االجتماع السنوي الذي نشارك فيه منذ عام
 2006هو يف الواقع حدث هام بالنسبة لنا لتبادل
اآلراء حول خمتلف املوضوعات وتبادل وجهات
النظر حول سوق الغاز الطبيعي املسال
املستقبلي مع قطرغاز .كمساهم وشريك
لشركة قطرغاز ،فإنه ملن دواعي سرورنا أن
نكون جزءًا من اجتماعات كهذه التي هي عرض
ممتاز ليس تعليميًا فحسب ،بل أيضًا فرصة
لبناء الفريق التي من شأنها تعزيز عالقاتنا
املتبادلة .ونحن نعتقد أن مثل هذه املساهمة
ستدعم قطرغاز أن تكون شركة الغاز الطبيعي
املسال الرائدة يف العامل”.

"فرصة رائعة لاللتقاء مع شركائنا القطريني
ومناقشة أحدث االجتاهات العامة يف صناعة
الغاز العاملي وأسواق الغاز الطبيعي املسال”.
مارك دا روزا ،مدير التجارة واالبتكار يف آسيا
واحمليط الهادي للغاز الطبيعي املسال،
مشاريع كونوكو فيليبس آسيا ،سنغافورة:

"إن االجتماع السنوي هو خري مثال حيث تضيف
رويال داتش شل قيمة إىل شراكاتها .كل عام،
تشارك قطر شل مع اخلرباء ذوي الصلة من
رويال داتش شل يف تبادل ثري ومفيد لآلراء
واألفكار مع قطرغاز وقطر للبرتول ،وبالتايل تدعم
موقفنا أكرث مع مساهمينا القطريني كشريك
موثوق به”.

"فرصة رائعة للقاء غري رسمي مع ممثلني من
قطر للبرتول وقطرغاز من جمموعة واسعة
من األقسام ملناقشة صناعة الغاز العاملي
وتوقعات الغاز الطبيعي املسال”.
جي .ام( .تشيب) شوبرت جونيور ،مدير تسويق
الغاز الطبيعي املسال ،كونوكو فيليبس،
هيوسنت:
"كان اجتماع املساهمني السنوي مفيدًا
بشكل خاص وعرضًا مثمرًا لشركاء املشاريع
املشرتكة ليس فقط لتحليل ومناقشة اجتاهات
السوق والتحديات معًا ولكن أيضًا لتسهيل
حتديد الفرص احملتملة التي تهم املشاريع
املشرتكة”.
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مساهمون حتت اجملهر:
مقابلة مع السيد

كينيا مايدا

املدير العام
لشركة ايدميتسو

هل ميكنك تزويدنا ببعض
املعلومات عن نفسك ودورك
يف شركة ايدميتسو؟
ولدت يف عام  1963يف كيوتو ،واحدة من
الوجهات السياحية املفضلة يف اليابان.
قضيت طفولتي وفرتة املراهقة هناك حتى
تخرجت من اجلامعة بتخصص يف االقتصاد.
لقد بدأت مسريتي مع شركة ايدميتسو يف
عام  1986ومنذ ذلك احلني كان أغلب عملي يف
تداول وشراء النفط اخلام واملنتجات النفطية.
لقد مت تعييني مدير عام مكتب الدوحة يف يوليو
 2011وتشمل إحدى مسؤولياتي الرئيسية على
استكشاف فرص أعمال جديدة يف قطر.
أقيم وحدي حاليًا يف الدوحة؛ عائلتي املكونة
من زوجتي وثالثة أطفال ،ابنة وابنان وترتاوح
أعمارهم بني  21و  18و  ،15يقيمون يف اليابان.

كيف تقضي أيامك عادة؟
يبدأ يومي مع فنجان من القهوة يف
الساعة  5:30صباحًا وأكون يف املكتب
يف الساعة  7:30صباحًا .عادة يكون لدي
اجتماعات يف الصباح ،فأنا أحاول دائمًا أن
ألتقي بالناس قدر اإلمكان للحصول على
أفكار لتحديد واستكشاف فرص جديدة.
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تكون فرتة بعد الظهرية خمصصة يف الغالب
للرد على رسائل الربيد اإللكرتوين ومتابعة
وأفضل أن أجنز عملي
امللفات واملعامالت
ّ
قبل أن أغادر املكتب يف الساعة  5مساء.
أتّبع نظام متارين رياضية خفيفة وأمارسها
يف صالة األلعاب الرياضية ثالث مرات يف
األسبوع على األقل .أستمتع باالستماع
إىل موسيقى اجلاز وقراءة الكتب قبل أن
استسلم للراحة يف الساعة  11:00مساء.

أين ترى جماالت النمو األهم
يف شركة ايدميتسو خالل
السنوات القليلة املقبلة؟
بصرف النظر عن قطر ،حيث شاركنا يف مشروع
مصفاة لفان  ،2من املتوقع أن تأتي جماالت
منو الشركة من فيتنام .لقد قررنا بناء ثاين
مصفاة يف البالد ،مصفاة نغيسون/جممع
برتوكيماويات ،من خالل مشروع مشرتك بني
برتوفيتنام اململوكة للدولة وشريكني آخرين
أجنبيني .ومن املقرر بدء التشغيل التجاري لهذا
اجملمع يف عام .2017
وأتوقع أيضًا أن يحدث منو من أمريكا الشمالية
حيث ننوي بناء وحدة إنتاج ألفا أوليفينز من الطراز
العاملي .ومن املتوقع اتخاذ قرار االستثمار
النهائي بشأن هذا املشروع يف عام .2014

“

مع التنبؤ بتجاوز
عدد سكان العامل
 9مليارات نسمة
يف عام ،2050
فهناك خطر كبري
من حدوث أزمة
يف قطاع الطاقة
ستواجهه األجيال
القادمة.

”

الكوادر البشرية

أين يكمن التحدي األكرب الذي يواجه
صناعة الطاقة يف قطر؟
مع التنبؤ بتجاوز عدد سكان العامل 9
مليارات نسمة يف عام  ،2050فهناك
خطر كبري من حدوث أزمة يف قطاع
الطاقة ستواجهه األجيال القادمة.

أما بالنسبة لألعمال ،فإن شركة ايدميتسو
رت خملص للزيوت اخلام القطرية منذ
هي مش ٍ
عام  1979عندما وقعنا أول عقد مباشر مع
املؤسسة العامة القطرية للبرتول ( ،)QGPC
وأعتقد أننا ال نزال واحدًا من املشرتين
الكبار للنفط اخلام من قطر إىل هذا اليوم.

ماذا يحمل املستقبل لشركة
ايدميتسو يف قطر؟

وللتعامل مع هذا النقص احملتمل ،فإن التحدي
األكرب لصناعة الطاقة تكون بتحقيق طفرة
تكنولوجية بطريقة تؤدي إىل استكشاف وتطوير
مصادر طاقة جديدة غري تقليدية ،مثل مواصلة
تطوير واستخراج الغاز الصخري وهيدرات
امليثان ،بطريقة آمنة وذات كفاءة اقتصادية.

مع وجود املشاريع الضخمة الهائلة نوعًا
ما ،أتوقع أن تقوم قطر بالتوجه نحو مزيد من
املشاريع ذات القيمة املضافة يف جماالت
التكرير والتسويق ،مثل املنتجات املتخصصة.

كيف ترى عالقة شركة
ايدميتسو مع قطرغاز؟

وكشركة تكرير وبرتوكيماويات ،نود استكشاف
فرص أعمال جديدة يف هذا اجملال املتخصص
من خالل توسيع جتاربنا وخرباتنا التشغيلية.

نحن فخورون جدًا بكوننا شركاء عمل
مع قطرغاز ،شركة الطاقة الرائدة
يف العامل .أنا راضٍ متامًا عن العالقة
املمتازة التي جتمعنا ،ونتطلع إىل تعزيز
الشراكة القوية بيننا يف املستقبل.

وأخريًا ،أود أن أعرب عن خالص امتناين لقطر
لتوسيع نطاق الصداقة املتينة وتقدمي الدعم
الكبري من أجل إعادة إعمار منطقة توهوكو يف
اليابان ،حيث أن املنطقة الساحلية قد دمرت
بالكامل من جراء الزلزال وتسونامي الذي تبعه
يف مارس  .2011لقد مت اإلعالن مؤخرًا عن أربعة
مشاريع من قبل صندوق الصداقة القطري حيث
أن هذه املشاريع ستساعد بال شك يف إعادة
هيكلة وإعادة تشكيل حياة الكثري من الناس
يف املناطق املتضررة ،ونحن ممتنون جدًا
جلميع مساعداتكم أثناء أصعب وقت منر فيه.

ما هو اإلسهام الرئيسي الذي تقوم به
شركتكم يف قطاع الطاقة القطري؟
نقوم بتعزيز عالقتنا مع قطر على مستوى
املوارد البشرية من خالل قبول متدربني
يف كل عام من قطر للبرتول ،قطرغاز
وتسويق ،وإيفاد رئيس العمليات إىل مصفاة
لفان .ونقوم أيضًا بإرسال مهندسني إىل
فريق إدارة مشروع مصفاة لفان  2من
مرحلة التصميم األساسي ونستمر يف
إيفاد املوظفني ملرحلة البناء كذلك.

“

أنا راض ٍ متامًا
عن العالقة
املمتازة التي
جتمعنا ،ونتطلع
إىل تعزيز الشراكة
القوية بيننا يف
املستقبل.

”
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هل تظن بأنك تعرف الكثري
عن أولبياد التع ّلم؟ أثبت ذلك!
يف هذه العدد ،ميكنك أن تدخل املسابقة
وتربح هدايا رائعة من خالل املشاركة يف
نشاطني تفاعليني على بطاقات السحب.
يتوجب عليك استخدام البطاقات وإكمال لغز
الكلمات املتقاطعة ونشاط إدارة التعلّم
والتطوير وإضافة اسمك ،قسمك ،موقعك،
رقمك الوظيفي وتوقيعك.
ميكن معرفة األجوبة الصحيحة للغز الكلمات
املتقاطعة عرب قراءة مقال" :السعي نحو
ذهبية أوملبياد التعلّم” .وميكن االطالع على
إجابات نشاط إدارة التعلّم والتطوير من خالل
زيارة موقع إدارة التعلّم والتطوير على اإلنرتانت.
الرجاء إرسال البطاقة األصلية املعبأة عن
طريق الربيد الداخلي موجهة إىل :السيدة أبيثا
جون ،سكرترية ،إدارة التعلّم والتطوير ،املكتب
الرئيسي لقطرغاز يف الدوحة.
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إن التأكيد على املشاركة يف املسابقة هو
ّ
لتشجيع املوظفني على قراءة جملة "الرائد”،
التعرف أكرث على فعالية "أولبياد التعلّم”،
ّ
باإلضافة إىل متضية أوقات مسلية .وتذكر أنه
يتوجب عليك اإلجابة على جميع األسئلة بشكل
صحيح لتكون مؤه ًال للفوز.
املسابقة مفتوحة جلميع املوظفني ،املنتدبني
واملتعاقدين املوجودين يف خدمة قطرغاز.
سيتم قبول إجابة واحدة من كل شخص وسيتم
استبعاد أي شخص يرسل أكرث من بطاقة
واحدة باسمه .لن يتم قبول أي عمل جماعي ،إذ
يتوجب على جميع املشاركني أن يعملوا كأفراد
والكتابة بخطهم الشخصي .املسابقة مفتوحة
حتى قبل يوم من أول سحب على اجلائزة ،والذي
سيقام بعد حوايل ستة أسابيع من تاريخ نشر
هذا العدد من جملة "الرائد” ،لذلك نأمل أن يكون
لديك متسع من الوقت لتقدمي مشاركتك.

سحبان! فرصة أفضل للفور!
نقدم ابتكارًا جديدًا جمللة "الرائد” مع اثنني
نحن ّ
من السحوبات ،واحد يف راس لفان (ملوظفي
راس لفان والبحرية) واآلخر يف املكتب الرئيسي
لقطرغاز يف الدوحة (للموظفني يف الدوحة
واملوظفني العاملني يف جممع اخلور/مواقع
أخرى) مبا جمموعه ثالث جوائز .لكل موقع ،فإن
أول مشاركة صحيحة للغز الكلمات املتقاطعة
تفوز بجهاز غاالكسي تاب! أما بالنسبة
ملسابقة نشاط إدارة التعلّم والتطوير ،فإن أول
مشاركتني صحيحتني تفوز كل منها بجهاز آي
بود تاتش.
نتمنى لكم قراءة ممتعة وحظًا موفقًا!

الكوادر البشرية

ا ملسا بقة
مت إجراء السحب يوم  ١٠سبتمرب من قبل اآلنسة إميان فخرو (مسؤول التواصل بقسم العالقات العامة)
والسيد لورنس رايت (مدير االلتزام القانوين) ومدير التحرير املساعد ملبادرات االلتزام بالتواصل.

الرابحون يف املسابقة املاضية:
شوبها ريدي – قسم اإلمدادات – غاالكسي تاب
أغري سومارا – قسم عمليات أصول قطرغاز  3و  – 4غاالكسي تاب
عمر رفيق راشد – العمليات – وحدة قطرغاز  – 2آيبود تاتش

عبدالغفار أحمد – قسم عمليات الغاز الطبيعي املسال يف قطرغاز  3و – 4
آيبود تاتش
شيبني أوليد – قسم عمليات دعم اإلغالق على الرب – آيبود تاتش
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السعي نحو ذهبية
“ أوملبياد التع ّلم”
استعد...تهيىء...تع ّلم!

أطلقت فعالية قطرغاز "أوملبياد التع ّلم”
 2013بنجاح يف شهر يونيو مبشاركة أكرث
من  500موظف يف العديد من األنشطة
القائمة على التع ّلم.
لقد أ ُثبت أن التعلّم يكون أكرث فعالية عندما
يشارك الطالب بنشاط بد ًال من اجللوس يف
قاعة احملاضرات أو الفصول الدراسية .وهذا
األمر ال يقتصر على الطالب فقط ،وإمنا ألي
شخص يتعلّم أو يدرس وخاصة املوظفني
يف مكان العمل حيث سيستفيدون من نهج
تعليمي أكرث مشاركة وفاعلية .ولهذا السبب،
أطلقت قطرغاز فعالية "أوملبياد التعلّم” ،التي
عقدت على مدى يومني وتهدف إىل جعل التعلّم
أكرث متعة وفاعلية ويف متناول اجلميع.
وباإلضافة إىل مساعدة املوظفني على
تعلّم الكفاءات األساسية من خالل األنشطة
اخملتلفة ،تساعد فعالية "أوملبياد التعلّم” أيضًا
على تعزيز فهم إدارة التعلّم والتطوير – من
نحن ،ماذا نفعل وماذا نقدم.
عقدت فعالية "أوملبياد التعلّم” لهذا العام
يف طابق التدريب يف مكتب قطرغاز الرئيسي
يف الدوحة يف  3و  4يونيو .وقد عقدت نفس
الفعالية بعد بعضة أسابيع الحقة يف قاعة
احملاضرات ومركز التدريب يف راس لفان يف
 18و  19يونيو.
وقد حضر الفعاليتني ما جمموعه أكرث من 500
موظف ،مما جعل فعالية "أوملبياد التعلّم”
حتقق جناحًا يف عامها األول.

االستعداد
توجه نحو
َولّدت احلملة الرتويجية اهتمامًا ّ
الفعالية يف كال املوقعني وشملت على
ملصقات للمصعد ،ملصقات حتمل شعارات،
مسابقة املقصف ورسائل الربيد اإللكرتوين،
وكلها حملت مظهر وشعور األوملبياد .وبدأ
التحضري للحملة قبل ثالثة أسابيع من بداية
الفعالية واشتدت خالل األسبوعني األخريين.
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حتضريات إدارة التع ّلم والتطوير

قسم التدريب والتعليم

ُظمت فعالية الدوحة التي استمرت ملدة
ن ّ
مصور
عرض
إىل
وحتولت
،4
الطابق
يف
يومني
ّ
إلدارة التعلّم والتطوير ،حيث شملت موظفي
إدارة التعلّم والتطوير وأعالم الدول التي متثل
خمتلف دول موظفي قطرغاز ،والتي أظهرت
تنوع املواهب.

قدم االمتحان القصري حملة مفيدة عن قطرغاز
واخترب معرفة املوظفني بتاريخ الشركة،
املنتجات ،اإلجراءات البيئية ،مبادرات إدارة التعلّم
والتطوير وبيان توجهات شركة قطرغاز .لقد
أثبتت مسابقة مدتها  10دقائق تتم على جهاز
احلاسوب وتتكون من  20سؤا ًال ،أنها تذكري عظيم
ملعايري الشركة وإجنازاتها.

وباإلضافة إىل ذلك ،قامت اإلدارة الطبية بإجراء
فحص طبي للموظفني املشاركني من خالل
"منطقة الفحص الطبي السريع” وأعطتهم
بعض النصائح املهمة ملشاركتها مع أسرهم.

تصميم األنشطة
لقد مت تصميم أنشطة الفعاليات من قبل
األقسام األربعة يف إدارة التعلّم والتطوير
وشملت ما يلي:

قسم تطوير املهارات وإدارة األداء
تقرير منتصف العام ومضمار الكفاءة – مت
تعزيز التعلّم من خالل لعبة مثرية تخترب معرفة
املوظفني واملدراء بعملية تقرير منتصف العام
وإدارة التعلّم والتطوير.

مت إجراء األملبياد الذهني من قبل خمتص حيث
مت اختبار أمناط التعلّم اخملتلفة للموظفني من
خالل جمموعة واسعة من احلاالت النظرية التي
تطلّبت التفكري اجلانبي والعمل اجلماعي من كل
مشارك.
أثبت مترين شارك وتعلّم أنه مترين على
درجة عالية من التفاعلية والتنافسية .وتعلّم
املوظفون الذين شاركوا املزيد عن التدريب
واخلدمات املقدمة من قبل إدارة التعلّم
والتطوير فض ًال عن مكافأتهم على معرفتهم
القواعد العشر إلنقاذ احلياة ومواثيق قطرغاز.

الكوادر البشرية

“

كان من
الرائع أن نرى
هذا العدد الكبري
من احلضور .إنه
أمر أساسي
الستمرار منو
أعمالنا ومن
الضروري أن
يكون موظفونا
على دراية مبا
توفره قطرغاز
من حيث
الدعم والتوجيه
للمو ظفني
لتحقيق
إمكاناتهم.

قسم التقطري وتطوير املواطن
وجه سؤا ًال/اعرف اإلجابة التوجيه حول
قدم مترين ّ
ّ
كيفية توجيه السؤال لقسم دعم عمالء عملية
التقطري حول استفسار معني متعلق بعملية
التقطري.
سمح مترين التصارع بالكلمات للموظفني
أن يربهنوا على فهم أساسي للمستوى  4و
 5من مهارات اللغة االجنليزية والتفاعل يف
أنشطة الوسائط املتعددة التابعة لدورات اللغة
اإلجنليزية  ESPالتقنية.
رميات كرة السلة احلرة – لعبة ممتعة ملعرفة
املزيد عن سياسة وإجراءات الربنامج الوطني
لتطوير اخلريجني.
صوب باجتاه النجوم – مترين عن شخصيات
ّ
التعرف
قطرغاز حيث ساعد املوظفني على
ّ
على فريق إدارة التعلّم والتطوير وما الذي نقوم
به جميعنا.

األلعاب القادمة
على عكس األلعاب األوملبية ،فلن يضطر
املوظفون إىل االنتظار أربع سنوات حتى الفعالية
القادمة! يرجى املتابعة ملزيد من اإلعالنات!

قسم تطوير القيادة وتخطيط
التعاقب الوظيفي
ما هي خطتك اخلاصة باللعبة؟ استبيان اآلراء
ضروري ألي خطة لعبة .هذه كانت دورة قصرية
ميسرة الستكشاف كيف ميكن لألفراد أن يكون
ّ
يف أوج عطائهم يف العمل .بحثت الدورة أيضًا
املدرب (املشرف) ،مقرتحة حمادثات
يف دور
ّ
يجب على املدرب أن يخوضها مع الالعبني
ملساعدتهم على اللعب والفوز يف العمل.
وقد جرى تقاسم مناذج استبيان اآلراء وبطاقات
اللعبة التي تساعد األفراد واملشرفني على حد
فعال.
سواء إلجراء استبيان آراء ّ

”
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االستثمار يف
قادة املستقبل
تلتزم قطرغاز بتطوير املواهب
القيادية الوطنية .ومن أجل ذلك
تتضمن هذه املقالة مقابلة
مع عبدال ّله الهاجري الذي تخرج
مؤخرًا من برنامج القيادة األول.

مهد عبداللّه الهاجري ،فارس نظام إدارة
َّ
بتخرجه مؤخرًا من برنامج
قطرغاز ،الطريق
ّ
القيادة األول للقادة الوطنيني احلاليني
يقدمه مركز قطر للقيادات.
واملستقبليني الذي ّ
يسعى مركز قطر للقيادات إىل تعزيز املهارات
القيادية الكامنة لدى املتم ّيزين من أبناء قطر
وهو يبحث عن املهارات القيادية الواعدة
لتطويرها إىل أقصى حد .وقد تأسس املركز
مبوجب مرسوم أمريي عام  ،2008تاله تشكيل
جملس اإلدارة مبرسوم أمريي عام  2010برئاسة
حضرة صاحب السمو أمري البالد املفدى ،الشيخ
متيم بن حمد آل ثاين.
ويوضح عبداللّه قائ ًال" ،لقد كان شرفًا عظيمًا أن
ّ
أقدر
أنا
ًا.
ر
شه
18
ملدة
الربنامج
هذا
يف
قبويل
يتم
ّ
كثريًا أمر كوين جزءًا من برنامج رائد ،املتوافق مع
رؤية قطر الوطنية لعام  ،2030وذلك للمساعدة
على حتقيق ورعاية جمتمع للقيادات يف قطر،
ومساعدتي للوصول واكتشاف قدراتي الكاملة”.
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كان على عبداللّه أن يجتاز عملية االختيار قبل
"تقدم
أن يتم قبوله يف هذا الربنامج .فيقول:
ّ
للربنامج أكرث من  350مرشحًا ،ومع توفر 35
مكانًا فقط ،فقد كنت فخورًا جدًا الختياري .كان
علي أن أكمل تعبئة منوذج الطلب ،واجتياز اختبار
تقييم ملهاراتي يف اللغة اإلجنليزية ،وإكمال
اختبار التحليل النفسي وحضور يوم التقييم .مل
يكن ذلك سه ًال!”
بدأ عبداللّه ،الذي حصل على شهادة
البكالوريوس يف الهندسة الكيميائية من
جامعة قطر وشهادة املاجستري من جامعة
مانشسرت ،مع قطرغاز يف عام  2002كمهندس
تآكل .وكانت أول جتربة له يف قيادة اآلخرين يف
عام  .2011فيضيف قائ ًال" :لقد مكنتني جتربتي مع
قطرغاز من االستفادة من املعرفة واملهارات
التي امتلكها لتطبيقها يف هذا الربنامج.
لقد كنت قادرًا على تقدمي أمثلة عملية جيدة
ُدرس يل”.
للنظريات التي كانت ت َّ

الكوادر البشرية

“

لقد أتيحت يل
الفرصة ألتعلّم على
أيدي أساتذة من كلية
هارفرد لألعمال ،جامعة
الدراسات العليا لإلدارة
باريس ،جامعة شيكاغو
بوث وجامعة ديوك.

”
عبداللّه الهاجري ،فارس نظام إدارة قطرغاز

ويشتمل الربنامج على أربعة أبعاد :القيادة،
اإلدارة واملعرفة الشخصية واإلقليمية
والعاملية .ويشرح عبداللّه أنه خالل الفرتة التي
قضاها يف الربنامج حصل على أفضل تعليم
تنفيذي يف العامل" :لقد أتيحت يل الفرصة ألتعلّم
على أيدي أساتذة من كلية هارفرد لألعمال،
جامعة الدراسات العليا لإلدارة باريس ،جامعة
شيكاغو بوث وجامعة ديوك .لقد متكنت أيضًا
من الذهاب إىل سنغافورة والصني ولندن لكسب
املنظور العاملي”.
كان توقيت الربنامج جيدًا من وجهة نظر عبداللّه
حيث يقول" :بينما كنت يف الربنامج ،قبلت
فرصة االلتحاق بإدارة التخطيط املؤسسي
ألكون فارسًا يف برنامج نظام إدارة قطرغاز .لقد
وجدت هذه الفرصة جتربة استثنائية ورائعة
من خالل كوين قادرًا على االطالع على مشاريع
قطرغاز بطريقة اسميها "رؤية الهليكوبرت”
التعرف على جميع املساهمني
عن طريق
ّ

اخملتلفني والعمليات التي تُمكّ ن الشركة من
تقدمي ما تفعل .ولقد مكنني أيضًا من العمل
مع كبار القادة وكان أمرًا ال يقدر بثمن وأضاف إىل
تعليمي”.
ما هي اخلطوة التالية بالنسبة إىل عبداللّه؟
أجاب بحماس" :ال يزال أمامي الكثري ألتعلّمه .أنا ال
أعتقد أنني سوف أتوقف عن التعلّم أبدًا .أنا حاليًا
مسجل يف برنامج تطوير قيادة الكوادر الذي
ستديره قطرغاز يف شهر سبتمرب .إنها فرصة
رائعة لتعلّم وجهات نظر ومفاهيم أخرى حول
القيادة وإضافة املزيد إىل ما اكتسبته .سأعود
إىل جمموعة الشؤون الهندسية واملشاريع
بحلول نهاية العام حيث أنني أتطلّع إىل تطبيق
ما تعلمته من أجل مساعدة الشركة لتحقيق
طموحنا يف أن تصبح الشركة الرائدة يف جمال
صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل.

يف الربنامج" :نحن فخورون جدًا بإجنازات عبداللّه
والتقدم الذي يحرزه يف قطرغاز .إنه مثال للعمل
ّ
اجلاد والتفاين وااللتزام وهو بذلك يخلق الفرصة
ليصبح عضوًا مميزًا يف شركتنا ،نهنئه على
جناحه .لقد م ّثل شركتنا أحسن متثيل برعايتنا له
للمشاركة يف برنامج مركز قطر للقيادات .ونحن
نتطلع إىل رؤية جناحه املستمر يف قطرغاز”.

ويقول السيد عدنان الشيبي ،مدير التعلّم
والتطوير ،والذي دعم عبداللّه طوال فرتة وجوده
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نبذة عن خريج:
ليلى األنصاري تفوز بجائزة
أفضل خريج قطري
يف هذا العدد من جملة "الرائد” ،نتبادل
أطراف احلديث مع ليلى األنصاري ،إحدى
خريجاتنا القطريات االستثنائيات ،التي
حصلت على جائزة املدير العام ألفضل
خريج قطري للعام  .2013وقد سألنا
ليلى عن رأيها يف برنامج قطرغاز
للخريجني وبرنامج التقطري والتحدي
القادم الذي تواجهه.

كيف ميكنك املوازنة بني كل من حياتك
الشخصية واملهنية بشكل ناجح؟
إنه ليس باألمر السهل أبدًا أن أكون أمًا وأحاول
أن أجمع بني وظيفة بدوام كامل وحياتي
إن كوين أمًا عاملة يؤدي بالطبع إىل
األسريةّ .
الشعور بالذنب والتوتر بسبب توزيع اهتمامي
بني العمل واألسرة .والسر هو الرتكيز على خطة
منظمة وحتديد أولويات مهامي وواجباتي إىل
جانب الدعم الكبري من أسرتي ألحقق التوازن
الناجح بني املهنة واألمومة.
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ما هي اجلوانب اإليجابية لربامج التقطري هل تلقيت أية مساعدة حمددة كامرأة
يف جمال هذه الصناعة التي ال يزال
التي تط ّبقها قطرغاز؟
الكثريون ينظرون إليها كصناعة يهيمن
يلعب التقطري دورًا هامًا يف دعم اخلريجني
القطريني من خالل خطة التنمية الفردية
عليها الذكور؟
ملساعدتهم على بناء كفاءاتهم ومهاراتهم.
شخصيًا ،دعمتني قطرغاز حتى قبل أن أنضم إىل
الشركة ،لقد دعموين يف إكمال مشروع تخرجي
مما يدل على مدى دعم ومساندة قطرغاز
لقطاع التعليم .وأعتقد أن املوظفني القطريني
يف قطرغاز حمظوظون جدًا لوجود هذا النوع
من الدعم والفرص.

كموظفة أنثى ،تلقيت الكثري من التشجيع
من قطرغاز كجزء من مبادرة التقطري .وكان
أحد الربامج الرئيسية الذي ساعدين يف تطوري
شخصيًا هو "برنامج املرأة يف مكان العمل”.

الكوادر البشرية

ما هي خطوتك التالية يف قطرغاز؟
أنا أبحث دائمًا عن الطرق التي متكنني من
وأرحب
حتسني نفسي واكتساب خربة جديدة.
ّ
إن لدى كل
دائمًا بأي فرص للتدريب والتطويرّ .
ليتحسن ،وال ميكن ألحد أن يكون
واحد منا جمال
ّ
جيدًا بشكل كامل يف كل شيء .فعلى سبيل
املثال ،مطلوب مني معرفة املزيد عن تقنيات
برنامج إكسل وتصميم النماذج ألين أريد أن أكون
مصممة مناذج إكسل ألساهم يف حتسني
وابتكار مناذج جديدة من شأنها أن تعود بالنفع
على اإلدارة.

هل ميكنك اقرتاح أية حتسينات على
برنامج التنمية الفردية للخريجني؟
تقدم برنامج
حتسني واحد هو عملية مراجعة ّ
التنمية الفردية .ومع ذلك ،فإنه يشهد بالفعل
الكثري من التغيريات وآمل أنها ستؤدي إىل عملية
مراجعة أفضل وأسرع بكثري.

هل لديك أية نصيحة للخريجني
القطريني اجلدد ممن على وشك
االنطالق يف هذه املغامرة املليئة
بالتحديات؟
أستطيع أن أتذكر جيدًا أول يوم يل يف قطرغاز.
لقد انضممت إىل الشركة مع انطباع بأن
العمل سيكون صعبًا ومعقدًا للغاية بالنسبة
يل .واليوم ،أدرك متامًا أنّه ال يوجد أمر صعب
للغاية إذا حتديت نفسك وواجهت األمر بالفعل!
نصيحتي للخريجني القطريني اجلدد هي :ال
شيء مستحيل .أمعن النظر داخل نفسك وجد
قدراتك ،ألن قدراتك أكرب بكثري من توقعاتك .إذا
قلت يل أنني قد أفوز بجائزة أفضل خريج ،ما
كنت ألصدقك .واليوم ،أنا أعلم أنني قد عملت
بجد وحصدت ثمرة تعبي .ونصيحة أخرى" :كن
متواضعًا ،فعلى املدى الطويل سيكون هذا
جربتها”.
األمر يف صاحلك .أنا ّ

هناك خرب سعيد آخر قد حدث معك
قبل تس ّلمك اجلائزة .أترغبني مشاركتنا
هذا اخلرب؟
نعم ،فقبل أيام فقط من ملتقى املدير العام،
أجنبت طف ًال جمي ًال واآلن لدي حتديًا آخرًا ألواجهه
يف حياتي كأم.

“

ال يوجد أمر صعب
للغاية إذا حتديت
نفسك وواجهت
األمر بالفعل!

”
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أكرث من 500
موظف مت
تكرميهم
خلدمتهم
الطويلة

موظفون يتلقون تكرميًا إلكمالهم  5سنوات من اخلدمة.
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“

ال شك أن
االلتزام التام
والتفاين يف أداء
العمل من قبل
موظفي الشركة
كان دومًا القوة
الداعمة لنجاح
الشركة.

”

خالد بن خليفة آل ثاين

املدير العام لشركة قطرغاز

األحداث الرئيسية

 522موظف من موظفي شركة قطرغاز مت
تكرميهم مؤخرًا لتفانيهم والتزامهم بعملهم
يف الشركة خالل احتفالية تكرمي املوظفني ذوي
اخلدمة الطويلة.
تعد احتفالية تكرمي املوظفني ذوي اخلدمة
الطويلة فعالية خاصة تقام سنويًا لتكرمي
موظفي الشركة الذين قضوا سنوات خدمة
طويلة متواصلة يف العمل بالشركة .وقد
أقيمت االحتفالية هذا العام يوم  27مايو بفندق
سانت ريجس بالدوحة.
بهذه املناسبة قام خالد بن خليفة آل ثاين،
املدير العام لشركة قطرغاز ،بتقدمي شهادات
التقدير واجلوائز تعبريًا عن تقدير الشركة وامتنانها
ملوظفي الشركة الذين تراوحت مدة خدمتهم
بالشركة بني  15 ،10 ،5و  20سنة .كما صرح قائ ًال" :أود
أتقدم بخالص التهاين جلميع موظفي
يف البداية أن ّ
الشركة الذين واصلوا إجنازاتهم مع الشركة على
مدى السنوات الطويلة التي قضوها يف العمل
بقطرغاز ،وأشكرهم على جهودهم املثمرة

موظفون يتلقون تكرميًا إلكمالهم  ١٠سنوات من اخلدمة.

ومساهماتهم الق ّيمة املتواصلة التي أوصلت
قطرغاز إىل ما هي عليه اليوم – املنتج األكرب للغاز
الطبيعي املسال يف العامل ،حيث توفر الطاقة
لعمالئنا يف جميع أنحاء العامل بصورة موثوقة
وآمنة .وتابع قائ ًال :ال شك أن االلتزام التام والتفاين
يف أداء العمل من قبل موظفي الشركة كان دومًا
القوة الداعمة لنجاح الشركة يف حتقيق رؤيتها ألن
تصبح الشركة الرائدة يف صناعة الغاز الطبيعي
املسال يف العامل .ولهذا علينا أن نواصل االبتكار
وحتسني أعمالنا وأن نحافظ على السالمة والكفاءة
يف عملياتنا التشغيلية”.
وخالل االحتفالية ،قام املدير العام بتقدمي
الشكر إىل جميع موظفي الشركة جلهودهم
الدؤوبة .كما أعرب عن الشكر واالمتنان
لسعادة الدكتور حممد بن صالح السادة،
وزير الطاقة والصناعة ،على دعمه وتفانيه
املتواصل لشركة قطرغاز .وبهذه املناسبة،
حث املدير العام قدامى موظفي الشركة على
مواصلة العمل اجليد وعلى استمرار استخدام

خرباتهم ومهاراتهم يف تعزيز أداء الشركة
وشجعهم أيضًا على مترير خرباتهم الق ّيمة
جلميع املوظفني اجلدد وأن يساعدوهم
خالل السنوات األوىل من عملهم بالشركة.
جتدر اإلشارة إىل أن شركة قطرغاز ملتزمة
بتطوير موظفيها بال استثناء وتقدير جهودهم
أيًا كانت .كما تلتزم الشركة بصفة خاصة بتطوير
القوة العاملة القطرية من خالل خطة تطوير
عملية التقطري املستمرة والتي تهدف إىل تزويد
القوة العاملة الوطنية باملعرفة واملهارات
املطلوبة للقيام بأدوار رئيسة ضمن الشركة.

موظفون يتلقون تكرميًا إلكمالهم  ١٥و  ٢٠سنة من اخلدمة.
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قطر غاز الراعي
املاسي ملؤمتر
املسؤولية
اجملتمعية
للشركات

الوفود املشاركة يف املؤمتر الرابع للمسؤولية اجملتمعية للشركات.
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املسؤولية اجملتمعية

“

إننا يف
قطرغاز ملتزمون
بحماية البيئة
وحفظ املصالح
االجتماعية
واالقتصادية
للمجتمعات التي
نعمل فيها.

”

دعمت قطرغاز مؤخرًا املؤمتر الرابع للمسؤولية
كراع ماسي .وعرضت
اجملتمعية للشركات
ٍ
الشركة أيضًا خالل املؤمتر العديد من املشاريع
واملبادرات اخملتلفة التي تنفذها يف إطار
مسؤوليتها اجملتمعية.
عقد املؤمتر الرابع للمسؤولية اجملتمعية
للشركات يف الدوحة حتت رعاية سعادة الشيخ
جاسم بن عبد العزيز آل ثاين ،وزير األعمال
والتجارة ،يف الفرتة من  ٢٨إىل  ٢٩مايو بفندق
الفورسيزنس بالدوحة.
وحتت توجيهات سعادة الدكتور حممد بن صالح
السادة ،وزير الطاقة والصناعة ،ورعاية وتنظيم
وزارة األعمال والتجارة ،يهدف املؤمتر إىل نشر
الوعي بأهمية دور القطاعني العام واخلاص يف
جمال املسؤولية اجملتمعية للشركات ويساعد
على توحيد جهود رابطة رجال األعمال القطرية
بطريقة تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية وفقًا لرؤية قطر الوطنية .٢٠٣٠

الشركات الوطنية وكبار املسؤولني بالشركات
العامة واخلاصة .وقد سلّط املدير العام الضوء
على التزام قطرغاز املتواصل جتاه اجملتمعات
والبيئة التي تعمل فيها.

خالد بن خليفة آل ثاين

املدير العام لشركة قطرغاز

وقال" :إننا يف قطرغاز ملتزمون بحماية البيئة
وحفظ املصالح االجتماعية واالقتصادية
للمجتمعات التي نعمل فيها .ويربهن هذا
االلتزام على إمياننا الراسخ بأننا قد ورثنا املوارد
التي ننعم بها حاليًا من آبائنا وأجدادنا وعلينا
أن نحافظ عليها وأن نرعاها حتى نسلمها إىل
األجيال القادمة .ومن أهم العناصر الرئيسية
التي تربز يف هذا املقام هو العهد الذي
قطعناه على أنفسنا بأن نقوم بأعمالنا بطريقة
ترسخ مبادىء املسؤولية اجملتمعية للشركات
ّ
يف جميع جوانب أعمال الشركة وعملياتها”.

وقد ألقى خالد بن خليفة آل ثاين ،املدير العام
لشركة قطرغاز ،كلمة خالل مراسم افتتاح
املؤمتر خماطبًا السادة احلضور من رؤساء
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املسؤولية اجملتمعية للشركات
تتوافق مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠
وتابع موضحًا توافق اسرتاتيجية قطرغاز
للمسؤولية اجملتمعية مع رؤية قطر الوطنية
" :٢٠٣٠لقد وضعنا أهداف املسؤولية اجملتمعية
يف إطار رؤية  ٢٠١٥لشركة قطرغاز وبيان التوجهات
اخلاص بنا والذي يهدف إىل أن نكون الشركة الرائدة
يف جمال الغاز الطبيعي املسال يف العامل.
كما أن أهدافنا اخلاصة باملسؤولية اجملتمعية
تتوافق مع رؤية قطر الوطنية  – ٢٠٣٠وهي حتقيق
التنمية االقتصادية والبشرية واالجتماعية والبيئية.
ويف هذا اجملال يسعدين أن أشري إىل أن  ٪٩٠من
ميزانيتنا لربامج املسؤولية اجملتمعية التي تقوم
بها قطرغاز قد مت تخصيصها لدعم هذه الركائز
األربع .ومن منطلق مواطنة الشركة ،ستظل
قطرغاز تقوم بدور جوهري وداعم للمساهمة
بفعالية يف حتقيق رؤية قطر الوطنية  ،٢٠٣٠والتي
تستفيد من املوارد الطبيعية الوفرية يف البالد
لدفع مسرية التنمية لألمام نحو إنشاء اقتصاد
متنوع قائم على املعرفة”.
واختتم املدير العام للشركة كلمته مؤكدًا على
أن املسؤولية اجملتمعية للشركات ستظل
أولوية راسخة بالنسبة لشركة قطرغاز قائ ًال:
"هذا األمر ال يتعلق فقط بقيامنا بالصواب ،ولكن
عندما تلتزم شركة مثل قطرغاز باملسؤولية
اجملتمعية ،فهي بذلك تقطع على نفسها
عهدًا بالقيام بأعمالها بطريقة تعود بالنفع
والتغ ّير اإليجابي على كل من يتعامل معها – أي
العمالء واملستهلكني والشركاء واملوظفني
واجملتمعات التي تعمل فيها الشركة واملوارد
الطبيعية التي نتشاركها مع العامل اخلارجي”.

عرض مبادرات واسعة النطاق
يف املؤمتر ،عرضت قطرغاز براجمها اخلاصة
باملسؤولية اجملتمعية .كما أن مبادرات
الشركة اخلاصة باملسؤولية اجملتمعية تشمل
جماالت متعددة مثل :التعليم والبيئة والصحة
والسالمة وتنمية اجملتمع وكلها تتفق مع رؤية
قطر الوطنية .٢٠٣٠
ترعى قطرغاز جمموعة كبرية من الربامج
واملبادرات التي تسعى إىل نشر ثقافة البحث
والتعلّم يف جمال تكنولوجيا معاجلة الغاز
واملوضوعات األخرى ذات الصلة .كما أن
قطرغاز ترعى كرسي أبحاث خاص بالهندسة
يف جامعة قطر بهدف ترويج البحث العلمي
يف جمال الهندسة باجلامعة .وعلى مدى
السنوات اخلمس املاضية ،قامت الشركة أيضًا
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السيد غامن الكواري ،مدير الشؤون اإلدارية بقطرغاز ،يتسلم درع التقدير من سعادة السيد سلطان بن راشد اخلاطر،
وكيل وزارة األعمال والتجارة ،وذلك تقديرًا للدعم الذي قدمته شركة قطرغاز للمؤمتر من خالل الرعاية املاسية.

فعال يف مشاريع خمتلفة
باملشاركة بشكل ّ
تابعة ملركز معاجلة الغاز يف اجلامعة ،مبا يف
ذلك مسابقة (غازنا) التي تهدف إىل رفع مستوى
الوعي بني الشباب حول صناعة الغاز الطبيعي
املسال .ويف عام  ،٢٠١٢قامت شركة قطرغاز
بتمويل إنشاء ست قاعات دراسية يف مدرسة
قطر التقنية الثانوية املستقلة.

مشاريع ذات مستوى عاملي
يعد مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن
خري مثال على مبادرات قطرغاز حلماية البيئة
التي تعمل فيها .وعندما يبدأ تشغيله يف
عام  ،٢٠١٤سيحد هذا املشروع من انبعاثات
ثاين أكسيد الكربون يف اجلو بحوايل  ١,٦مليون
طن .فعلى مدار  ٣٠عامًا ،سيتم توفري قرابة
تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي املسال
لدولة قطر .وهذا املشروع هو واحد من
أهم االستثمارات يف العامل الرامية لتخفيض
االنبعاثات الناجتة عن حرق الغاز .واعتبارًا من هذا
العام وصاعدًا ،قامت قطرغاز بإطالق مبادرتني
جديدتني وهما حملة تنظيف الشاطىء وحملة
زراعة النباتات الصحراوية وال شك أن مثل هذه
املبادرات تدعم بشكل كبري مسألة حماية البيئة
يف دولة قطر.
وعلى صعيد جمال اخلدمات الصحية والسالمة،
شاركت قطرغاز يف هذا القطاع بفعالية
وذلك من خالل رعاية املؤمتر الدويل األول لطب
األطفال الذي نظمته مؤسسة حمد الطبية.

كما أن الشركة تنظم العديد من حمالت التربع
بالدم بالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية.
راع طويل األمد لربامج األحالم
وقطرغاز هي أيضًا ٍ
واملكافآت الذي تنظمه مؤسسة أورام املخ
عند األطفال يف الواليات املتحدة باإلضافة
إىل تنظيم قطرغاز العديد من حمالت التوعية
بقواعد السالمة املرورية بالتنسيق مع إدارة
املرور يف وزارة الداخلية.

العمل بجد من أجل اجملتمعات
احمللية
قطرغاز هي أيضًا عضو دائم يف برنامج راس
لفان لتطوير اجملتمع ،وتعمل عن كثب مع باقي
الشركات األخرى يف مدينة راس لفان الصناعية
لتطوير املنطقة الشمالية من دولة قطر.
وتتعاون أيضًا مع العديد من املنظمات اخلريية
مثل الهالل األحمر القطري وقطر اخلريية
ومؤسسة الشيخ عبداللّه بن ثاين اخلريية
ومؤسسة الشيخ عيد اخلريية وذلك لتقدمي
الدعم للمجتمعات داخل دولة قطر وخارجها.
إن قطرغاز ملتزمة بتقدمي مساهمة دائمة وذلك
من خالل مبادرات االستثمار والتنمية املستدامة
وبناء القدرات على املستوى احمللي.

راﺋﺪون ﺑﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻨﺎ
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. ﻣﻠﻴﺎر ﺷﺨﺺ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ3٫7 أي ﻛﺜﺮ ﻣﻦ
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دعم مؤسسة
مكافحة أورام
الدماغ عند األطفال
قدمت شركة قطرغاز للسنة الثالثة على التوايل دعمها ملؤسسة مكافحة
أورام الدماغ عند األطفال بالواليات املتحدة ،كما شاركت يف حفل العشاء
اخلريي يف مدينة نيويورك.
يذكر أن مؤسسة أورام الدماغ عند األطفال
هي منظمة غري ربحية تأسست يف الواليات
املتحدة عام  1988بغرض تقدمي العالج وحتسني
ظروف حياة األطفال املصابني بأورام الدماغ
وأورام احلبل الشوكي .فمن خالل دعم البحوث،

التثقيف وتقدمي املشورة للعائالت واملتعافني،
تصنع املؤسسة فرقًا كبريًا يف حياة األطفال
يف جميع أنحاء العامل.
وعلى مدى السنوات الثالث املاضية ،تعمل
مؤسسة مكافحة أورام الدماغ عند األطفال

من اليسار إىل اليمني – ريك جروش (مسؤول تنفيذي يف شركة لوكهيد مارتن) ،جوزيف ريكاردو ،جونيور (رئيس جملس إدارة مشارك ومسؤول تنفيذي يف سيتي جروب جلوبل
ماركتس) ،جرب املسلم ،ديفيد مولدنهاور (كليفورد تشانس الواليات املتحدة وضيف قطرغاز) ،روبرت بدلو (رئيس جملس اإلدارة مؤسسة مكافحة أورام الدماغ عند األطفال) ،ونائب
األدمريال (املتقاعد) ،أندي وينز (رئيس ،منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ،شركة لوكهيد مارتن) ،علي البادي (مكتب القنصلية العامة لدولة قطر بهيوسنت وضيف قطرغاز) ،جيف
حماد (جولدن باس وضيف قطرغاز) ،فيكتوريا مانثاس (كليفورد تشانس الواليات املتحدة وضيف قطرغاز) ،روبرت تومكزاك (مسؤول تنفيذي يف شركة لوكهيد مارتن)
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بالتعاون مع اجلمعية القطرية ملرضى
السرطان على خدمة األطفال والعائالت يف
التعامل مع أورام الدماغ والسرطان عند
األطفال يف قطر واملناطق اجملاورة.
وقد م َّثل شركة قطرغاز يف احلفل اخلريي
السيد جرب خليفة املسلم ،املدير العام ملكتب
قطرغاز التنسيقي يف الواليات املتحدة .كما
حضر احلفل أيضًا ممثلون عن القنصلية العامة
لدولة قطر بهيوسنت ،والعمالء والشركات
املساهمة يف قطرغاز.
هذا وستقوم مؤسسة مكافحة أورام الدماغ عند
األطفال بتقدمي أنواع خمتلفة من الدعم للجمعية
القطرية ملكافحة السرطان مبا يف ذلك الدعم
التثقيفي للعائالت .وقد أصدرت املؤسسة كتابًا
بعنوان "دليل مرجعي آلباء األطفال الذين يعانون
من أورام الدماغ أو أورام احلبل الشوكي” ومت
توزيعه جمانًا على العائالت ،واملهنيني ،واملراكز
الطبية لألطفال يف جميع أنحاء العامل .كما قامت
اجلمعية القطرية ملكافحة السرطان برتجمة
الكتاب إىل اللغة العربية.

من اليسار إىل اليمني – جرب املسلم ،ريك جروش ،علي البادي.

كما ستقوم مؤسسة مكافحة أورام الدماغ عند
األطفال أيضًا باطالع اجلمعية القطرية ملكافحة
السرطان على منوذج يوضح كيفية تواصل
العائالت ببعضها البعض من خالل شبكة تواصل
العائالت ببعضها البعض .ويهدف هذا الربنامج
إىل حتقيق نوع من التواصل بني اآلباء ذوي اخلربة
واألفراد الذين تعافوا من أورام الدماغ والذين
ميكنهم أن يقدموا دعمًا قيمًا ويتبادلوا املعرفة
واخلربة مع آباء األطفال الذين أصيبوا باملرض
مؤخرًا ،واآلباء الذين فقدوا أطفا ًال من جراء هذه
األمراض واملتعافني.
إن التعاون بني مؤسسة مكافحة أورام الدماغ
عند األطفال واجلمعية القطرية ملكافحة
السرطان يساعد األطفال والعائالت املتضررة
من سرطان الدماغ لدى األطفال واألورام يف
قطر .وتهدف قطرغاز من خالل دعمها ملثل
هذه املبادرات إىل دعم حتقيق ركيزة التنمية
البشرية لرؤية قطر الوطنية  2030وهو أيضًا جزء
من برنامج املسؤولية االجتماعية لدى الشركة.

من اليسار إىل اليمني – علي البادي ،جرب املسلم ،فيكتوريا مانثاس ،جيف حماد ،ديفيد
مولدنهاور.

من اليسار إىل اليمني – ضيوف شركة قطرغاز وشركة لوكهيد مارتن يتناولون الطعام على
طاولتهم.
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فنان يتتبع
تاريخ قطر على
منت سفينة
كيو-فليكس
كجزء من احتفالية "قطر – اململكة املتحدة  ،2013عام الثقافة” ،سافر
الفنان بن بربور على منت سفينة كيو-فليكس للغاز الطبيعي املسال
من قطر إىل اململكة املتحدة ،والتقط صور رحلته بالفن.
لالحتفال بـ "قطر – اململكة املتحدة  ،2013عام
الثقافة” ،قام بن بربور ،وهو فنان يقيم يف الدوحة،
برحلة ملهمة إىل اململكة املتحدة على منت
إحدى سفن شركة "ناقالت” من طراز كيو-فليكس.
لقد خطط ورسم الفنان املالمح الرئيسية لهذا
الطريق التجاري التقليدي خالل فرتة وجوده على
منت السفينة .كما نشر بشكل منتظم آخر
حتديثات الرحلة على صفحة الفيسبوك اخلاصة
باحتفالية "قطر – اململكة املتحدة  ”2013التي
ميكن متابعتها على الرابط التايل:
.facebook.com/QatarUK2013
اجتهت سفينة الغاز الطبيعي املسال
املتطورة ذات أحدث التقنيات التي تقوم
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بإدارتها شركة شل الدولية للشحن والتجارة،
إىل حمطة "ساوث هوك” يف ويلز يف اململكة
املتحدة والتي تعترب أكرب حمطة يف أوروبا
إلعادة الغاز الطبيعي املسال إىل احلالة الغازية.
وخالل الرحلة التي تابعت مسارات جتارة اللؤلؤ
التاريخية ،استلهم بن بربور العديد من الدالئل
واألطروحات من املاضي واحلاضر يف فنه.
وتهدف هذه الرحلة التي ستعرض الصور التي
سرتسم خاللها يف معرض يف قرية كتارا
الثقافية يف أكتوبر ،وآخر يف ويلز يف وقت الحق
من العام إىل تعميق مفهوم النمو االقتصادي
الغري مسبوق يف قطر من اقتصاد قائم على
املوارد الطبيعية من البحر إىل اقتصاد متنوع من

املسؤولية اجملتمعية

الغاز والنفط إىل االقتصاد األكرب يف التنوع وخلق
اقتصاد قائم على املعرفة بحلول عام .2030
بن بربور هو فنان حمرتف ويتمتع مبوهبة غري
عادية ،كما أن الفضل الكبري يعود إليه يف توثيق
التاريخ القطري من خالل فنه الراقي .وكان لعمله
الرائع "املدينة اجلديدة” صدى رائع حيث وثق
مشروع شركة مشريب العقارية يف قلب الدوحة.
واستخلصت رحلة بن بربور على منت سفينة
كيو-فليكس أوجه الشبه بني صناعة الغاز الطبيعي
املسال وصناعة اللؤلؤ القدمي يف دولة قطر.
كما تواصل الفنان مع طاقم السفينة ،واستمع
لرواياتهم الشخصية وأعاد تناولها من خالل فنه،
مع تنظيم عدد من ورش العمل لهم.

لقد سعدت شركة قطرغاز بدعم بن بربور يف
رحلته التي امتدت  20يومًا من قطر إىل اململكة
املتحدة لنقل الغاز الطبيعي املسال من
مصانعنا براس لفان إىل حمطة ساوث هوك يف
ميلفورد هيفني.
إن دعم شركة قطرغاز لهذه الرحلة يعكس
أهمية الفن والثقافة كعامل رئيسي يف
برناجمنا للمسؤولية اجملتمعية .وبوصفها
الراعي البالتيني الحتفالية "قطر – اململكة
املتحدة  ،”2013تقوم شركة قطرغاز بتغطية
ودعم العديد من الفعاليات واملعارض الثقافية
يف البلدين.

“

لقد حلمت دومًا
بالقيام برحلة من هذا
النوع .وأتقدم بجزيل
الشكر لكل من احتفالية
"قطر – اململكة املتحدة
 ،”2013واجمللس الثقايف
الربيطاين ،وشركة قطرغاز
وشركة ناقالت على
منحي فرصة السفر
على منت سفينة
"كيو-فليكس” يف رحلة
فريدة من نوعها.
بن بربور

”
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إعالن قطرغاز التلفزيوين يدعم
حملة السالمة على الطرق
خالل شهر رمضان
"ال تقتل أحالمهم” كانت الرسالة إىل السائقني .يشهد هذا الشهر الفضيل املزيد من احلوادث على الطرق يف
قطر أكرث من أي وقت آخر من العام.

لقطات من إعالن قطرغاز التلفزيوين اخلاص بحملة السالمة على الطرق يف رمضان "ال تقتل أحالمهم”.

أطلقت قطرغاز إعالنًا تلفزيونيًا خاصًا خالل شهر
رمضان املبارك لدعم احلملة الوطنية للسالمة
على الطرق والتي تقيمها وزارة الداخلية حتت عنوان
“حلظة” .يهدف اإلعالن التلفزيوين ،والذي تبلغ مدته
دقيقة واحدة ،إىل الرتويج لسلوكيات القيادة اآلمنة
على الطرق خالل الشهر الفضيل ولتذكري السائقني
بالعواقب املدمرة التي ميكن أن يخلفها احلادث
على أفراد األسرة اآلخرين ،وليس فقط على َمن
كانوا باحلادث.
مت إنتاج اإلعالن التلفزيوين كجزء من احلملة السنوية
للسالمة على الطرق التي تدعمها قطرغاز بالتعاون
مع إدارة املرور للسنة السابعة على التوايل خالل
شهر رمضان املبارك .وتركز احلملة هذا العام على
ضحايا احلوادث املرورية من األطفال الذين ميثلون
الضحايا األبرياء لعادات القيادة غري اآلمنة للبالغني،
ويصور الفيديو كيف ميكن حلادث مروري أن يقضي
على أحالم األطفال وتطلعاتهم املستقبلية.
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إن تأثري احلوادث املرورية على األطفال ال يقتصر
فقط على األضرار البدنية التي قد تلحق بهم
بسببها ،وإمنا تؤثر عليهم سلبًا أيضًا عندما يصبح
اآلباء أحد الضحايا .إن الرسالة احملورية لإلعالن هي
أن كل واحد منا مسؤول عن سالمة األطفال على
ّ
الطريق مما يسمح لهم بالعيش السعيد الهانىء
ليتمكنوا من حتقيق أحالمهم وطموحاتهم.
وقامت قطرغاز بتكليف شركة إنتاج حملية إلنتاج
الفيلم ومت االستعانة مبواهب متثيل حملية .ولقد
ُبث اإلعالن التلفزيوين على قناة الريان الفضائية
العربية احمللية طوال شهر رمضان املبارك .ومت
بث اإلعالن التلفزيوين بصاالت السينما يف جميع أنحاء
الدوحة خالل أيام عيد الفطر املبارك.

إذا فاتك اإلعالن التلفزيوين ،ميكنك مشاهدته
عرب اإلنرتنت على www.qatargas.com.qa
وعلى اليوتيوب حتت عنوان (Qatargas – TVC
.)Road Safety 2013

“

وقع أكرث من
 2,000حادث مروري
يف قطر يف العام
املاضي خالل
شهر رمضان.

”
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ال تقتل أحالمهم
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التواصل مع الطالب
يف اخمليم املهني
الصيفي
شاركت قطرغاز يف أول خميم مهني صيفي نظمه معرض قطر املهني بالشراكة مع جامعة
حمد بن خليفة واجمللس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

لقد شارك يف هذا اخمليم قرابة  50طالبًا قطريًا
من طالب املدارس الثانوية القطرية يف الفرتة
املمتدة من  30يونيو إىل  4يوليو يف أكادميية
العوسج داخل املدينة التعليمية.
ويهدف هذا اخمليم إىل إيجاد احلافز واكساب
اخلربة التعليمية لطالب املدارس الثانوية
القطرية التي ستساعدهم على اتخاذ قرارات
متعلقة مبستقبلهم التعليمي وتخطيط
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مسارهم الوظيفي .لقد استفاد الطالب الذين
شاركوا يف اخمليم من ورش العمل اخملصصة
لتخطيط املسار املهني ومتت إتاحة الفرص
لهم لالشرتاك يف برامج زيارات مواقع العمل
واالحتكاك املباشر ببيئات العمل يف كربيات
الشركات داخل قطر.
فض ًال عن اخمليم ،توفر شركة قطرغاز برنامج
التدريب الصيفي لطالب الثانوية العامة

واجلامعات من املواطنني القطريني .ويتيح
هذا الربنامج الفرصة أمام الطالب لالطالع عن
كثب واالنخراط يف العمل مع خرباء عامليني يف
خمتلف التخصصات وبثقافات متنوعة .ويأتي
تنفيذ هذا الربنامج كجزء من االتفاقية بني
قطرغاز والقطاع التعليمي .كما أن هذا الربنامج
من شأنه أن يوفر فرصًا للمتدربني للتقدم
للعمل بشركة قطرغاز بعد تخرجهم.

