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ﻣﻨﺸـــﺂت
ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ
ﻗﻄﺮﻏﺎز ﺗﺘﻄﻠﻊ إ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ
اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل

اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺒﻨﻲ رؤﻳﺔ اﺳاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺪﻣﺎج

اﻟﻌﺪد ١٥٥

حتقيق بيئة عمل آمنة
يف قطرغاز ،تعترب السالمة قيمة أساسية .ويلتزم اآلالف من
املوظفني واملقاولني كل يوم بـ "قواعد احملافظة على احلياة”
اخلاصة بشركة قطرغاز ،مما يؤدي إىل ممارسات عمل آمنة.
إذ نضمن أن تكون السالمة يف املقام األول؛ األمر الذي ُيمكّ ن
موظفينا من إجناز جميع مهامهم يف بيئة عمل آمنة.

الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل
www.qatarqas.com

الئحـــــة األهــــداف املتــــــوازنـــــة لقطـــرغـــــــاز
منذ بداية السنة وحتى شهر يونيو 2 018
أداء قطرغاز يف جمال الصحة والسالمة والبيئة
تتفوق على أداء الصناعة
شركة قطرغاز ّ
معدل تكرار جمموع
احلوادث القابلة للتسجيل

العمليات الفاعلة
واملوثوقة

االحرتاق
(النسبة املئوية الحرتاق الغاز اخلايل من الكربيت)
1.0
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1.30
1.0

95.95

98.06

0.61
0.5
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0.51

0.5
0.49

0

0

معدل الصناعة (بحسب تقرير مؤسسة "فيليب
تاونسند أسوشييتس" ( )PTAIلسنة )2017

0

املعدل احلايل

املعدل املستهدف

العمليات الفاعلة واملوثوقة

التقطري

معدل الصناعة

املعدل احلايل

املعدل املستهدف

موثوقية الغاز الطبيعي املسال

ال ينطبق

%95.95

%98.06

موثوقية مصفاة لفان

ال ينطبق

99.75%

%98.31

توفّ ر اآلبار

ال ينطبق

%97.94

%96

رضا العميل

التسليمات املتأخرة للغاز الطبيعي املسال
الردود اإليجابية على طلبات العمالء للتغيري
(مبا يتخطى التزامات الشركة)

املعدل احلايل

املعدل املستهدف

0%

0%

98%

85%

قوى عاملة ذات خربات عالية ومتنوعة

املعدل
املستهدف
%31.7

املعدل احلايل
%31.3
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الرائـــــــد
جملة شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة

احملتويـــــات
 03االلتزام برؤية اسرتاتيجية
ومواصلة التميز
رسالة رئيس جملس إدارة
شركة قطرغاز.

فريق التحرير
رئيس التحرير
شاتورا بوجاري
مدير التحرير
تاج الدين عليار
حمرر لغة عربية
إميان فخرو
تصدر عن:
إدارة العالقات العامة بشركة قطرغاز
للتشغيل احملدودة -الدوحة-
دولة قطر
شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة
صندوق بريد22666 :
الدوحة
دولة قطر
هاتف0097444523224 :
فاكس0097444736628 :
بريد إلكرتوينmedia@qatargas.com.qa :
جميع احلقوق حمفوظة .ال يجوز إعادة
إصدار هذا اإلصدار جزئيا أو كلي ًا أو تخزينه
يف نظام اسرتجاع أو نقله بأي صورة
سواء إلكرتونية أو ميكانيكية أو بالتصوير
أو بأي صورة أخرى دون مواقة مسبقة
من قسم العالقات العامة بشركة
قطرغاز احملدودة.

اجمللة مطبوعة على ورق صديق للبيئة.

امسح رمز QR
لزيارة موقعنا اإللكرتوين
تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي:

 04منشآت ال مثيل لها ترقى لتلبية
الطلب العاملي املتزايد على الغاز
الطبيعي املسال
تتبوأ شركة قطرغاز مركز الصدارة
ّ
يف صناعة الغاز الطبيعي املسال
عامليًا بفضل منشآتها وعملياتها
املنسقة بعناية.
ّ

 08فعاليات املؤمتر
العاملي للغاز 2018
وفد من كبار املسؤولني التنفيذيني يف
شركة قطرغاز يشارك يف الدورة الـ27
للمؤمتر العاملي للغاز الرفيع املستوى
الذي انعقد يف الواليات املتحدة.

 16قطرغاز ُتس ّلم أوىل شحنات الغاز
الطبيعي املسال إىل "بافيليون غاز”
يف سنغافورة
يف سابقة هي األوىل من نوعها،
شملت أوىل شحنات قطرغاز إعادة
الغاز الطبيعي املسال القطري إىل
احلالة الغازية وبيعه للسوق احمللية
السنغافورية السريعة النمو.
 17حمطة "هيتاشي” الستقبال الغاز
الطبيعي املسال يف اليابان تستلم
أول شحنة من قطرغاز
ت َُع ّد هذه الشحنة الناجحة إجنازًا جديدًا
لقطرغاز التي سلّمت حتى اليوم
شحنات إىل  24حمطة من أصل 37
يف اليابان إلعادة الغاز الطبيعي
املسال إىل حالته الغازية.
 18فعاليات "القيادة يف العمل”
ترسم املسار املستقبلي
لشركة قطرغاز
أصحاب الشأن االسرتاتيجيون
الرئيسيون يف الشركة يضعون
أسس التخطيط االسرتاتيجي
احلاسم ألنشطة قطرغاز يف
املرحلة املقبلة.

 22جممع اخلور السكني
ّ
ينظم حملة "صحة”
تفاصيل احلملة الصحية التي
دامت ثالثة أشهر وتهدف إىل
تشجيع السكان على تبنّي
منط حياة صحي ونشط.
 23مبادرة قطرغاز ووزارة الداخلية
لتعزيز الوعي األمني يف جممع اخلور
السكني
شمل الربنامج التوعوي الذي استمر
ملدة شهرين متتال َيني عددًا من
احملاضرات والندوات العملية حول
التحديات األمنية الشائعة.
 24موظفو قطرغاز وعائالتهم
يستمتعون بفعاليات اليوم الرياضي
صور لهذه الفعالية الرائجة
تنظمها شركة قطرغاز
التي ّ
ملوظفيها مبناسبة االحتفال
باليوم الرياضي للدولة.
 24حملة للتربع بالدم
موظفو قطرغاز يواصلون دعمهم
ّ
لهذه املبادرة السنوية الق ّيمة
بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية.

 10قطرغاز ّ
توقع اتفاقية بيع وشراء
هامة لتزويد شركة "برتوتشاينا” بالغاز
الطبيعي املسال ملدة  22عامًا
مبوجب هذه االتفاقية ،ستقوم قطرغاز
بتزويد شركة "برتوتشاينا” بحوايل 3.4
ماليني طن من الغاز الطبيعي املسال
سنويًا حتى سنة .2040
 12توقيع مذكرة تفاهم بني قطرغاز
وهيئة توليد الكهرباء التايالندية
مت ّثل مذكرة التفاهم املوقّ عة مع
هيئة توليد الكهرباء التايالندية فرصة
ذهبية للتعاون يف جمال الغاز الطبيعي
املسال.
 14إجناز بارز لشركة قطرغاز :تسليم
أوىل شحنات الغاز الطبيعي املسال
إىل شركة "برتوبنغال”
هذه الشحنة التاريخية هي الشحنة
يتم نقلها من
األوىل لقطرغاز التي ّ
سفينة إىل أخرى يف املياه املفتوحة.

 | 02جملة الرائد | الربع الثاين 2018

 22مدرسة اخلور الدولية حتصل
على شهادة اعتماد جملس
املدارس الدولية
مدرسة اخلور الدولية حتصل
على شهادة االعتماد التام املعرتَ ف
بها عامليًا من جملس املدارس
الدولية (.)CIS

 20اللقاء التقني السنوي
مع العمالء اليابانيني
وفد من شركة قطرغاز يلتقي
مبجموعة العمالء اليابانيني الذين
تربطهم بالشركة عالقات طويلة
األمد يف اليابان لتبادل املعلومات
التشغيلية والتقنية.
" 21معرض التع ّلم - 2018
االلتزام بالتميز”
إدارة التعلم والتطوير يف شركة قطرغاز
تستضيف فعالية تدريبية ناجحة.

 25حملة تنظيف شاطئ راس لفان
شاركت قطرغاز يف حملة تنظيف
شاطئ راس لفان حلماية سالحف
منقار الصقر يف قطر.
 26تسليم أول مشروع ملنع
تسرب السوائل يف قطر
ّ
حمطة قطرغاز اجلديدة إلعادة
تدوير املياه يف مصفاة لفان  2هي
احملطة األوىل من نوعها يف قطر
تسرب املياه الصناعية
التي متنع
ّ
املعالَجة إىل البحر.

االلتزام برؤية اسرتاتيجية ومواصلة التم ّيز
التطور البارز الذي
بفضل
ّ
شهدته شركة قطرغاز
َ
سنة  ،2018متّ حتقيق
جناح باهر وفرص هائلة
جلميع أصحاب الشأن.
فبعد عام واحد تقريبًا
على االندماج املوفَّ ق
للشركة مع راس غاز،
أكّ دت رؤيتنا الواضحة
والتزامنا املستمر
مبوظفينا مكانة قطرغاز الرائدة كونها أكرب منتِج يف
العامل للغاز الطبيعي املسال.

ويف خضم التعقيدات التي واجهناها لرتسيخ مكانة
هذه الشركة اجلديدة ،الحظنا وببالغ السرور مضي
قطرغاز قُ دمًا يف تت ّبع واستيفاء أعلى معايري التميز
توسعنا يف
التي مل تتوقف يومًا عن االرتقاء ،ما أدى إىل ّ
أسواق جديدة وتأسيسنا عالقات مميزة عزّ زت ريادة
قطرغاز للسوق.
وإن من شأن اإلعالن عن زيادة قدرة دولة قطر على
إنتاج الغاز الطبيعي املسال بنسبة  ،%43من  77إىل
حد
 110مليون طن يف السنة أن يدعم هذه املكانة إىل ٍّ
كبري ،ما ينعكس إيجابًا على النمو االقتصادي الطويل
األمد لدولة قطر .وندين بالشكر واالمتنان حلضرة
صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،أمري البالد
املفدى حفظه اهلل ،ملا نلقاه من دعم وتوجيهات
ّ

سموه كان لها عظيم األثر يف متكني قطرغاز من
من
ّ
التخطيط للنمو االسرتاتيجي والتنافسي.
نتطلع قُ دمًا إىل املستقبل ببالغ الثقة واألمل.
ولذلكّ ،
بناء
وسنواصل يدًا ِب َيد مع أصحاب الشأن مسرية
التقدم ً
ّ
على هذا النجاح ،عرب االلتزام برؤيتنا االسرتاتيجية والسعي
إىل التم ّيز يف كل ما نقوم به.

سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي
وزير الدولة لشؤون الطاقة ،والعضو املنتدب
والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول ورئيس
جملس إدارة قطرغاز

قطرغاز العبًا رئيسيًا فعا ًال يف قطاع الطاقة العاملي
ببالغ االعتزاز تدخل
الشركة الربع األخري من
السنة األوىل الندماجها
املوفق مع راس غاز
ويف رصيدها إجنازات
كربى يف كافة جماالت
العمل .فقد حقّ قنا
العديد من األهداف
الرئيسية املهمة التي
سبق أن خططنا لها يف
مسريتنا نحو التحول إىل شركة عاملية متميزة لإلمداد
بالطاقة من حيث ضخامة احلجم ،وجودة اخلدمة،
واملوثوقية العالية.
ومل نكن لنبلغ هذه املكانة االستثنائية لوال دعم والتزام
كافة أصحاب الشأن ،وعلى رأسهم موظفو وشركاء
وعمالء شركة قطرغاز .لقد شكّ لت هذه السنة بالنسبة
رسخت
إىل الكثريين حتديًا ،إال أنها أحدثت تغيريات جذرية إذ ّ
مكانة قطرغاز بشكل قاطع كونها العبًا رئيسيًا فعا ًال يف
قطاع الطاقة العاملي.

واليوم ،أصبحت قطرغاز أكرب منتِج للغاز الطبيعي
املسال يف العامل ،إذ تشغّ ل  14خطًا إلنتاج الغاز
الطبيعي املسال بقدرة إنتاج إجمالية تبلغ  77مليون
طن سنويًا .باإلضافة إىل ذلك ،تقوم قطرغاز بتشغيل
اثنتَني من أضخم مصايف املكثفات يف العامل ،وثاين
أكرب مصنع للهيليوم يف العامل ،ومتلك أضخم أسطول
عاملي مستأجر لناقالت الغاز الطبيعي املسال يف
فرتة تشهد منوًا سريعًا للطلب على الغاز الطبيعي،
ويتعزّ ز فيها املناخ اإليجابي جتاه مستقبل الغاز كونه
مصدرًا عامليًا للطاقة.
يف األشهر األخرية ،قمنا بتوسعة رقعة انتشارنا
عرب عقد اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي املسال
ملدة  22عامًا مع شركة النفط الصينية “برتوتشاينا”
وتسليم أوىل شحنات الغاز الطبيعي املسال لعمالئنا
يف بنغالديش وسنغافورة .كما أعلنّا عن توقيع مذكرة
تفاهم مع هيئة توليد الكهرباء التايالندية ،يف مسعى
لتعزيز اجلهود التعاونية وبناء عالقة متينة طويلة األمد
املتبادلة بني الشركتَني.
عنوانها املنفعة
َ

وعلى الصعيد الداخلي ،حقّ ق موظفو قطرغاز وأداؤها
املتميز ومبادراتها البناءة جناحًا هذا العام إذ كنا قد
وضعنا أسس التخطيط االسرتاتيجي املهم الذي من
يوجه عمل قطرغاز يف املرحلة املقبلة.
شأنه أن ّ
وبالنظر إىل املستقبل ،كلّي ثقة بأننا على أمت االستعداد
قدمًا يف مسريتنا كالشركة الرائدة يف جمال
للمضي ُ
ُ
صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل.

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين
الرئيس التنفيذي لقطرغاز
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منشآت ال مثيل لها لتلبية الطلب العاملي
على الغاز الطبيعي املسال
من خالل عملية الدمج األخرية،
نسقت قطرغاز منشآتها وعملياتها
ّ
يضم منشآت
يف كيان واحد فعال
ّ
عاملية بحرية وبرية.
قطرغاز

الشركة الرائدة يف جمال
صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل
متتلك شركة قطرغاز حاليًا  14خط إنتاج للغاز الطبيعي املسال تستمد الغاز من
عمليات اجملمع البحري يف حقل الشمال «برافو» ومنصة راس غاز «ألفا» .وتتميز
ُعرف بـاخلطوط الضخمة
ستة من خطوط اإلنتاج هذه بأنها األضخم يف العامل وت َ
(ميجاترين) إذ تتخطى القدرة اإلنتاجية لكل خط منها الـ 7.8ماليني طن سنويًا .باإلضافة
ومصنعني إلنتاج الهيليوم ،وحمطة راس
إىل ذلك ،تشغّ ل قطرغاز مصفاتَني للمكثفات،
َ
وخطي أنابيب للغاز املعالَج
لفان لكافة املنتجات باستثناء الغاز الطبيعي املسال،
َّ
خمصصًا لنقل الغاز الطبيعي
إلمداد السوق احمللي ،وأسطو ًال من السفن املستأجرة
ّ
املسال املوثوق والنظيف إىل عمالء قطرغاز حول العامل.

جممع قطرغاز البحري
بحقل الشمال “برافو”.

تبلغ قدرة قطرغاز اإلنتاجية للغاز

العمليات البحرية
جممع برافو البحري بحقل الشمال
منصة راس غاز ألفا البحرية
اإلنتاج البحري
 183بئرًا

اإلمداد

16,5

 77مليون
طن سنويا

الطبيعي املسال  77مليون
طن سنويًا

مصنعا راس لفان للهيليوم  1و2

مليار قدم مكعب قياسي
يوميًا من الغاز احلمضي

املنشآت الربية

 14خط إنتاج للغاز
الطبيعي املسال

ستة “خطوط ضخمة”تبلغ القدرة اإلنتاجية
لكل منها  7.8ماليني طن سنويًا

املنتجات ذات الصلة
غاز البرتول
املسال

الكربيت
هيليوم
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سوائل الغاز
الطبيعي

اإليثان
مكثفات احلقول

العمليات الربية
العمليات يف الشمال  -خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال
قطرغاز 1
املالكون

%65
قطر للبرتول

%7.5
ماروبيني

%10
توتال

%7.5
ميتسوي

%10
إكسون موبيل

قطرغاز 2

املالكون خط اإلنتاج 5

املالكون خط اإلنتاج 4

%70
قطر للبرتول

%65
قطر للبرتول

%30
إكسون موبيل

%18.3
إكسون موبيل

القدرة اإلنتاجية للخطوط
ثالثة خطوط إنتاج ينتج كل منها
 3.3ماليني طن سنويًا من الغاز
الطبيعي املسال

تسليم أول شحنة من الغاز
الطبيعي املسال 1996

خط إنتاج قطرغاز للغاز الطبيعي
املسال بالشمال

%16.7
توتال

تسليم أول شحنة من الغاز
الطبيعي املسال 2009

القدرة اإلنتاجية للخطوط
خطا إنتاج ينتج كل منهما 7.8
ّ
ماليني طن سنويًا من الغاز
الطبيعي املسال

قطرغاز 4

قطرغاز 3

املالكون

املالكون

%68.5
قطر للبرتول

%70
قطر للبرتول

%30
كونوكو فيليبس

%30
رويال دتش شل

%1.5
ميتسوي

القدرة اإلنتاجية للخطوط
خط إنتاج ينتج  7.8ماليني طن
سنويًا من الغاز الطبيعي املسال

تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال 2010

القدرة اإلنتاجية للخطوط
خط إنتاج ينتج  7.8ماليني طن
سنويًا من الغاز الطبيعي املسال

تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال 2011
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306,600

العمليات الربية
العمليات يف اجلنوب  -خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال

برميل يوميًا ،قدرة املعاجلة
اإلجمالية ملصفاة لفان

شركة راس لفان للغاز الطبيعي املسال احملدودة

املالكون

%63
قطر للبرتول

%4
إيتوشو

%25
شركة إكسون
موبيل راس غاز

%3
املؤسسة
اليابانية للغاز
الطبيعي
املسال

%5
املؤسسة الكورية للغاز
(كوغاز) راس لفان

القدرة اإلنتاجية للخطوط
خطا إنتاج ينتج كل منهما  3.3ماليني
ّ
طن سنويًا من الغاز الطبيعي املسال

تسليم أول شحنة من الغاز
الطبيعي املسال 1999

شركة راس لفان للغاز الطبيعي املسال احملدودة ()2
املالكون

%70
قطر للبرتول
%30
شركة إكسون موبيل
راس غاز

تسليم أول شحنة من الغاز
الطبيعي املسال 2004

القدرة اإلنتاجية للخطوط
ثالثة خطوط ينتج كل منها  4.7ماليني طن
سنويًا من الغاز الطبيعي املسال

شركة راس لفان للغاز الطبيعي املسال احملدودة ()3
املالكون

%70
قطر للبرتول
%30
إكسون موبيل راس
لفان ()3

القدرة اإلنتاجية للخطوط
خطا إنتاج ينتج كل منهما  7.8ماليني طن
ّ
سنويًا من الغاز الطبيعي املسال

مصفاة لفان
مصفاة لفان 1

مصفاة لفان 2

املساهمون يف املصفاة

املساهمون يف املصفاة
%51
قطر للبرتول
%10
إكسون موبيل
%10
توتال
%10
كوزمو

160,600

%10
إيدميتسو
%4.5
ميتسوي
%4.5
ماروبيني

برميل يوميًا ،قدرة املعاجلة
اإلجمالية ملصفاة لفان 1

%84
قطر للبرتول
%10
توتال
%2
كوزمو

146,000

%2
إيدميتسو
%1
ميتسوي
%1
ماروبيني

برميل يوميًا ،قدرة املعاجلة
اإلجمالية ملصفاة لفان 2

القدرة اإلنتاجية

القدرة اإلنتاجية
 81,000برميل
يوميًا من النافتا

 935طن يوميًا ( 11600برميل يوميًا)
من غاز البرتول املسال

 27,000برميل
من زيت الغاز

 61,000برميل يوميًا من وقود الطائرات

تاريخ بدء اإلنتاج يف املصفاة 2009
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تسليم أول شحنة من الغاز
الطبيعي املسال 2009

 72,000برميل
يوميًا من النافتا

 60,800برميل يوميًا
من وقود الطائرات
(من النوعية )1-A

 190طن يوميًا ( 2350برميل يوميًا) من الربوبان
و 660طن يوميًا ( 8200برميل يوميًا) من البوتان

 54,000برميل يوميًا
من الديزل احملتوي
على نسبة شديدة
االنخفاض من
الكربيت

تاريخ بدء اإلنتاج التجاري 23 :ديسمرب ( 2016مصفاة لفان .)2
بدأ اإلنتاج يف مشروع معاجلة الديزل بالهيدروجني سنة .2014

العمليات الربية اخلاصة بالهيليوم

ملصنعي راس لفان للهيليوم  1و 2باإلضافة إىل مصنع راس لفان
يبلغ جمموع القدرة اإلنتاجية
َ
يتم إنشاؤه حاليًا نحو  2.6مليون قدم مكعب قياسي سنويًا
للهيليوم  3اجلديد الذي ّ

مصنع راس لفان للهيليوم 1
القدرة اإلنتاجية

 700مليون قدم مكعب قياسي
سنويًا (أو ما يزيد على  9أطنان يوميًا)

مصنع راس لفان للهيليوم 2

تاريخ بدء اإلنتاج
2005

القدرة اإلنتاجية

تاريخ بدء اإلنتاج
2013

1.5مليار قدم مكعب قياسي
سنويًا (أو ما يزيد على  18طنًا يوميًا).

يزيد معدل اإلنتاج حاليًا
على  600حاوية سنويًا.

يزيد معدل اإلنتاج حاليًا
على  1,400حاوية سنويًا.

غاز اخلليج

التابعني لشركة غاز
تشغّ ل شركة قطرغاز خط غاز اخلليج األول ( )1-AKGوخط غاز اخلليج الثاين ()2-AKG
َ
اخلطني اإلنتاجية من الغاز املعالج نحو  2مليار قدم مكعب قياسي يوميًا.
اخلليج ،قدرة
َّ

خط غاز اخلليج األول

القدرة اإلنتاجية
 750مليون قدم مكعب قياسي
يوميًا من الغاز املعالج

خط غاز اخلليج الثاين

تاريخ تدشني اخلط
2006

القدرة اإلنتاجية

تاريخ تدشني اخلط
2010

 1,250مليون قدم مكعب قياسي
من الغاز املعالج

عمليات حمطة راس لفان
املساهمون

قطرغاز
قطر للبرتول
مصفاة لفان
غاز اخلليج
دولفني للطاقة احملدودة
قطر شل لتحويل الغاز إىل سوائل
أوريكس لتحويل الغاز إىل سوائل
شركة راس لفان لألولفينات احملدودة

عمليات حمطة راس لفان
تشمل قائمة املرافق التي تقوم عمليات حمطة راس لفان بتشغيلها حاليًا منشآت للتخزين و 7خزانات
وتصدر عمليات حمطة راس لفان املنتجات التالية:
ومرس َيني للمنتجات السائلة ،ومصنعًا للكربيت املشرتك.
َ
ّ
مكثفات احلقول (املنزوعة الرائحة وغري املعالَجة) ،ومكثفات املصانع،
واملكثفات منخفضة الكربيت ،وغاز البرتول املسال
إنتاج النافتا عن طريق
حتويل الغاز إىل سوائل

مرافق الغاز الطبيعي املسال املشرتكة
 7خزانات للغاز الطبيعي املسال الثقيل
(قدرة التكرير اإلجمالية –  760,000مرت)3

 8خزانات للغاز الطبيعي املسال اخلفيف
(قدرة التكرير اإلجمالية –  1,120,000مرت)3

الغاز املتبخر أثناء الشحن

 6أرصفة بحرية لتحميل
الغاز الطبيعي املسال
(رصيفان للثقيل 4 +
أرصفة للخفيف)

املعدل اإلجمايل لتحميل
املنتجات املكررة76,200 :
مرت/3ساعة

الكربيت احمل ّبب

منتجات املصفاة (النافتا ووقود
الطائرات والديزل)

شحن الغاز الطبيعي املسال

العدد اإلجمايل لناقالت الغاز الطبيعي املسال
 70ناقلة للغاز الطبيعي املسال

25 x

الناقالت التقليدية

 25ناقلة تقليدية  -ترتاوح قدرتها االستيعابية ما
بني  137,000و 152,000مرت مكعب

الناقالت من طراز كيوفلكس

31 x

خطا إنتاج بقدرة تكرير إجمالية تبلغ  163طن/ساعة
ّ

 31ناقلة من طراز كيوفلكس  -ترتاوح قدرتها
االستيعابية ما بني  210,000و 217,000مرت مكعب

الناقالت من طراز كيوماكس

14 x

 14ناقلة من طراز كيوماكس  -ترتاوح قدرتها االستيعابية
ما بني  263,000و 266,000مرت مكعب
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تنضم إىل املؤثرين يف الصناعة
قطرغاز
ّ
يف املؤمتر العاملي للغاز 2018
شارك وفد رفيع املستوى من دولة قطر ،ترأسه كل من سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي،
وزير الدولة لشؤون الطاقة ،والعضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول ورئيس جملس إدارة
قطرغاز ،والشيخ خالد بن خليفة ال ثاين ،الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز وعدد من كبار املسؤولني
التنفيذيني بالشركتني ،يف الدورة الـ 27للمؤمتر العاملي للغاز واملنعقد يف واشنطن دي سي
بالواليات املتحدة.

استضافت العاصمة األمريكية واشنطن دي سي املؤمتر العاملي للغاز 2018
متحدث .وقد حضر املؤمتر آالف املندوبني العاملني يف
مبشاركة أكرث من 600
ّ
قطاع الطاقة ،حيث متّ الرتكيز على قضايا متعلقة باالستدامة البيئية ،والتخطيط
االسرتاتيجي ،والتوزيع والتخزين ،وتوسيع التجارة العاملية للغاز الطبيعي املسال.
شارك سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي ،وزير الدولة لشؤون
الطاقة ،والعضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول ورئيس جملس إدارة
قطرغاز ،يف حلقة نقاشية مميزة تناولت التحديات والفرص التي تواجه صناعة
الغاز العاملية.
كما تطرق سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي إىل الفرص
املستقبلية الهامة التي توفرها صناعة الغاز الطبيعي املسال،وذلك من خالل
الرتكيز على الطلب املتزايد على الغاز الطبيعي املسال باعتباره أنظف أنواع
الوقود الهيدروكربونية.
وخاطب ممثلو شركة قطرغاز من خمتلف جماالت العمل ،احلضور يف عدد
من اجملاالت التقنية ،إذ عرضت املهندسة نورة الدرهم (أخصائية تخطيط تطوير
املرفقات) واملهندس حممد الشرياوي (رئيس قسم الصيانة املرتكزة إىل
املوثوقية وهندسة الصيانة) ،أوراق عمل حتت عنوان “تزويد املستقبل بالوقود”.
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وقد شاركت املهندسة نورة الدرهم يف إحدى جلسات اليوم االفتتاحي
قدمت
للمؤمتر "خطوط أنابيب النقل  -الطرائق ،والتقنيات ،والتنفيذ” ،حيث ّ
احملتجز :حتديات ودروس
ورقة عمل بعنوان “معاجلة ونقل ثاين أكسيد الكربون
َ
مستفادة” .وخلصت ورقتها بعض التحديات والدروس اﻟمستفادة ﺧﻼل مرحلة
التخطيط ملشروع مرافق تصدير ﺛﺎﻲﻧ أكسيد الكربون ،الذي وضعته شركة قطرغاز.
من جهته ،عرض املهندس حممد الشرياوي ورقة عمل بعنوان “قصة
حتدث فيها عن االبتكار
جناح :تطبيق اإلدارة الفعالة للتقادم يف شركة قطرغاز”ّ ،
التكنولوجي والبحوث وعوامل أخرى متعلّقة بالتجارة كونها أسباب دافعة للتقادم
السريع للمنتجات يف قطاع النفط والغاز .وجاءت مشاركة الشرياوي يف إطار ندوة
“تعزيز األداء الوظيفي وقدرات مرافق الغاز الطبيعي املسال :دراسات حالة”.
كما شاركت قطرغاز يف املعرض املقام على هامش املؤمتر العاملي للغاز
 2018ضمن جناح شركة قطرللبرتول .إذ عرضت العديد من املشاريع واإلجنازات
التي حققتها الشركة.

الصورة الرئيسية :صورة للوفد الرسمي املمثل لشركة قطرغاز
وشركة قطر للبرتول يف املعرض الذي مت تنظيمه على هامش
املؤمتر العاملي للغاز .2018
أقصى اليسار :صورة سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي،
وزير الدولة لشؤون الطاقة ،والعضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر
للبرتول ورئيس جملس إدارة قطرغاز.
أقصى اليمني :جناح شركة قطرغاز يف املؤمتر العاملي للغاز .2018
أسفل اليسار :املهندس حممد الشرياوي ،رئيس قسم الصيانة
املرتكزة إىل املوثوقية وهندسة الصيانة.

شارك سعادة املهندس سعد
بن شريده الكعبي ،وزير الدولة
لشؤون الطاقة ،والعضو املنتدب
والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول
ورئيس جملس إدارة قطرغاز
يف حلقة نقاشية مميزة تناولت
التحديات والفرص التي تواجه
صناعة الغاز العاملية.

توقعات إيجابية ملستقبل التجارة
العاملية للغاز الطبيعي يف املؤمتر
العاملي للغاز 2018
ركّ زت فعاليات املؤمتر العاملي للغاز  2018على ضمان
مستقبل اقتصادي مستدام للغاز الطبيعي يف ضوء منو جتارة
الغاز الطبيعي املسال التي شهدت يف سنة  2017طلبًا أكرب من
املتوقّ ع ،ومنوًا قياسيًا ،وارتفاعًا يف األسعار.
ومن املتوقع أن يواصل القطاع مسرية منوّ ه ،بالرتافق مع
منو التجارة العاملية للغاز الطبيعي املسال بنسبة وصلت إىل
 %12ما بني سنتَي  2016و ،2017وفقًا للتقرير الدويل للغاز الطبيعي
املسال لعام  ،2018الصادر باملؤمتر العاملي للغاز  ،2018والذي
شارك يف إعداده كل من شركة “سنام إس بي إيه” واالحتاد
الدويل للغاز ،وجمموعة بوسطن االستشارية.
وقد أفاد التقرير أيضًا بأن االستهالك العاملي للغاز شهد
سنة  2017أكرب منو له منذ أكرث من عشر سنوات .ويف هذا
السياق ،ظلت منطقة آسيا واحمليط الهادئ حمرّ كًا للطلب
العاملي على الغاز الطبيعي املسال ،إذ ارتفعت الواردات
الصينية من هذا الغاز مبقدار  12.7مليون طن سنة  - 2017يف
أضخم منو سنوي يف بلد واحدعرفَ ته جتارة الغاز الطبيعي
املسال.وحافظت قطر على مكانتها العاملية الرائدة يف تصدير
الغاز الطبيعي املسال ،حيث قامت بتسييل ما يصل إىل  81مليون
طن من الغاز الطبيعي سنة .2017
ومت تشجيع املشاركني وواضعي السياسات يف القطاع
على التعاون لضمان استمرار النمو والتنافسية وتوافر الغاز
واستدامته.
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قطرغاز ّ
توقع اتفاقية بيع وشراء هامة لتزويد
شركة النفط الصينية “برتوتشاينا”
بالغاز الطبيعي املسال ملدة  22عامًا

أعلنت شركة قطرغاز
عن اتفاقية بيع وشراء
طويلة األمد مع شركة
برتوتشاينا الدولية
احملدودة وذلك بحوايل
 3.4مليون طن من الغاز
الطبيعي املسال سنويًا.

مبوجــب هذه االتفاقيــة التي متتد  22عامًا حتى
العام  ،2040ســتقوم قطرغاز بتزويد حمطات اســتقبال
خمتلفــة عرب جمهورية الصني بالغاز الطبيعي املســال
من مشــروع قطرغاز  ،2وهو مشــروع مشرتك بني قطر
للبرتول وإكســون موبيل وتوتال.
وبهذه املناسبة ،صرّ ح سعادة املهندس سعد
بن شريده الكعبي ،وزير الدولة لشؤون الطاقة ،والعضو
املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول ورئيس جملس
إدارة قطرغاز ،قائالً“ :أود أن أتقدم بالشكر إىل حكومة
جمهورية الصني الشعبية وإىل شركة برتوتشاينا على
هذه االتفاقية الهامة التي تؤكد قدرة قطر على ضمان
أمن الطاقة للدول اخملتلفة ،وال سيما دول آسيا .كما
تُربز هذه االتفاقية موقع قطر الفريد كأكرب منتج للغاز
الطبيعي املسال يف العامل ،والذي تقوم من خالله بتوفري
الغاز بأمان وموثوقية إىل جميع أنحاء العامل”.

وأضاف“ :نحن سعداء للغاية بتقدمي الدعم
جلمهورية الصني الشعبية يف سعيها لتأمني إمدادات
الغاز الطبيعي املسال لتلبية متطلباتها املتزايدة من
الطاقة .ومع اإلعالن عن هذه االتفاقية طويلة األمد،
نتطلع إىل مواصلة توفري طاقة موثوقة ونظيفة للصني
وجلميع بلدان العامل التي تسعى إىل تلبية احتياجاتها من
الطاقة بالغاز الطبيعي الذي يُعدّ أفضل وقود أحفوري
صديق للبيئة”.
من جهته ،قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين،
الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز“ :يُعدّ هذا االتفاق إجنازًا
هامًا لقطرغاز .وإننا سعداء للغاية بأن الغاز الطبيعي
املسال لقطرغاز مستمر يف تلبية الطلب املتزايد
على الطاقة يف ثاين أكرب اقتصاد يف العامل .وستعزز
هذه االتفاقية طويلة األمد العالقة القائمة بني قطرغاز
وشركة النفط الصينية برتوتشاينا على املدى الطويل،
حيث إنه من املتوقع أن تصبح الصني واحدة من أكرب
أسواق الغاز يف العامل”.

"نحن سعداء للغاية بتقدمي الدعم جلمهورية الصني الشعبية
يف سعيها لتأمني إمدادات الغاز الطبيعي املسال لتلبية
متطلباتها املتزايدة من الطاقة”.
سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي ،وزير الدولة
لشؤون الطاقة ،والعضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر
للبرتول ورئيس جملس إدارة قطرغاز.
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اتفاقية برتوتشاينا وسوق
الغاز الطبيعي املسال
الصيني باألرقام
%66

حصة برتوتشاينا يف سوق الغاز احمللية ،إذ ت َُع ّد
مورد للغاز يف الصني.
الشركة أكرب ّ

%15

نسبة ارتفاع معدل استهالك الغاز يف الصني عام
.2017

%40

نسبة زيادة واردات الصني من الغاز الطبيعي
املسال عام .2017
وتتيح هذه االتفاقية املرونة يف تسليم الغاز
الطبيعي املسال إىل خمتلف حمطات االستقبال عرب
الصني ،مبا يف ذلك حمطات استقبال الغاز الطبيعي
املسال التالية :داليان ،وجيانغسو ،وتانغشان،
وشنتشن ،وذلك من خالل استخدام أسطول قطرغاز
املكوّ ن من  70ناقلة من طراز الناقالت التقليدية والكيو-
فلكس والكيو-ماكس.
تُعَ دّ شركة برتوتشاينا احملدودة أكرب مورّد للغاز
يف الصني ،حيث وفّ رت  %66من الطلب احمللي يف
العام  .2017ومن املتوقع أن تصبح جمهورية الصني
الشعبية إحدى أكرب أسواق الغاز يف العامل،حيث ارتفع
معدل استهالك الغاز يف الصني بنسبة  %15يف عام
 2017وحده ،مع زيادة يف واردات الغاز الطبيعي املسال
بأكرث من .%40

 3.4مليون طن

ستزود بها
كمية الغاز الطبيعي املسال التي
ّ
قطرغاز شركة برتوتشاينا سنويًا.

 22عامًا

مدة االتفاقية طويلة األمد بني الشركتَني.

"ستعزز هذه االتفاقية طويلة األمد العالقة القائمة بني
قطرغاز وشركة النفط الصينية برتوتشاينا على املدى
الطويل ،إذ إنه من املتوقع أن تصبح الصني واحدة
من أكرب أسواق الغاز يف العامل”.
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين،
الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز.
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قطرغاز توقع مذكرة تفاهم
مع هيئة توليد الكهرباء
التايالندية للتعاون يف جمال
الغاز الطبيعي املسال

%39

يشكّ ل الغاز الطبيعي ما نسبته
 %39من استهالك الطاقة
األولية يف تايالند.

الصورة أعاله :ركز "إم بي كي” التجاري يف العاصمة التايالندية بانكوك لي ًال .تدعم مذكرة التفاهم التي وقّ عتها قطرغاز قدرة تايالند
على توليد الطاقة يف ظل النمو السريع للطلب احمللي عليها.

تتضمن مذكرة التفاهم إطارًا إلمكانية توريد الغاز الطبيعي املسال
القطري إىل مملكة تايالند .كما سيعمل الطرفان مبوجبها على تبادل
املعرفة واخلربة يف ما يتعلق باحلصول على الغاز الطبيعي املسال
ونقله ،والوحدات العائمة لتخزين الغاز الطبيعي املسال وإعادته إىل
احلالة الغازية (.)FSRU
وقّ عت شركة قطرغاز وهيئة توليد الكهرباء التايالندية مذكرة تفاهم الستكشاف
جماالت التعاون يف الغاز الطبيعي املسال.
وتتضمن مذكرة التفاهم إطارًا إلمكانية توريد الغاز الطبيعي املسال القطري إىل مملكة
تايالند .كما سيعمل الطرفان مبوجبها على تبادل املعرفة واخلربة يف ما يتعلق باحلصول
على الغاز الطبيعي املسال ونقله ،والوحدات العائمة لتخزين الغاز الطبيعي املسال وإعادته
إىل احلالة الغازية (.)FSRU
اجلدير بالذكر أن مملكة تايالند تستهلك الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية بشكل
أساسي ،إذ يشكّ ل الغاز الطبيعي نحو  %39من استهالك الطاقة األولية يف البالد.
يف هذه املناسبة ،قال سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي ،وزير الدولة
لشؤون الطاقة ،والعضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول ورئيس جملس إدارة
قطرغاز“ :تتمتع قطرغاز بتاريخ حافل بأمثلة التعاون الناجح مع الشركات واملؤسسات
العاملية ،ونحن نتطلع إىل العمل مع هيئة توليد الكهرباء يف تايالند لتحديد وتقييم الفرص
املستقبلية لتزويدها بالغاز الطبيعي املسال من دولة قطر”.
وبهذه املناسبة ،صرح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس التنفيذي لشركة
قطرغاز قائالً“ :تُعدّ قطرغاز شركة عاملية رائدة يف جمال الطاقة من حيث احلجم واخلدمة
واملوثوقية ،ويسعدنا أن نعلن عن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة توليد الكهرباء التايالندية.
وأودّ أن أعرب عن التزامنا بالعمل مع الهيئة لتحديد حلول الغاز الطبيعي املسال ذات
املستوى العاملي التي تلبّي احتياجاتها .وبعد إجناز هذه املرحلة ،نتطلع إىل إمكانية بناء
عالقة طويلة املدى لتوريد الغاز الطبيعي املسال إىل تايالند”.
وقال كورن راسيت باكشوتانون ،رئيس هيئة توليد الكهرباء يف تايالند ،وهي املرفق
الوطني الرائد للطاقة“ :تُعدّ شركة قطرغاز الشركة الرائدة يف جمال توريد الغاز الطبيعي
املسال على مستوى العامل ،وتتمتع بتقنيات عالية وخربة واسعة يف جمال عملها” ،ما يتيح
للطرفَ ني فرصة ذهبية لتطوير أمثل احللول يف جمال الغاز الطبيعي املسال لتايالند.
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يف سابقة هي األوىل من نوعها
لشركة قطرغاز :تسليم
أوىل شحنات الغاز
الطبيعي املسال
إىل بنغالديش

ُت ّ
مثل هذه الشحنة التشغيلية أول
شحنة من قطرغاز يتم تسليمها
عن طريق النقل من ناقلة إىل أخرى
يف املياه املفتوحة ضمن اتفاقية
طويلة األمد.
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شكّ ل تسليم شركة قطرغاز مؤخرًا أوىل شحنات الغاز الطبيعي املسال إىل شركة
بنغالديش للنفط والغاز واملعادن (برتوبنغال) يف بنغالديش معلمًا بارزًا يف تاريخ
الشركتَني على حد سواء.
ومت تسليم هذه الشحنة ،التي تعد مبثابة شحنة تشغيلية من الغاز الطبيعي
املسال خالل شهر أبريل  2018متهيدًا لتسليم أول شحنة جتارية يف شهر سبتمرب من
العام نفسه .وت َُع ّد االتفاقية مع برتوبنغال أول اتفاقية بيع طويلة األمد لقطرغاز من أجل
التسليم يف املياه املفتوحة إىل وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي املسال وإعادته
إىل احلالة الغازية .بدورها ،أصبحت بنغالديش الدولة الـ ،41ومن املتوقّ ع أن يكون السوق
البنغالديشي واحدًا من أسرع أسواق الغاز الطبيعي املسال منوًا يف السنوات القليلة
القادمة إذ يجري حاليًا العمل على إنشاء حمطات السترياده.
تنص اتفاقية البيع والشراء بني الشركتَني على توريد قطرغاز ما يصل إىل  2.5مليون
ّ
طن من الغاز الطبيعي املسال سنويًا إىل شركة برتوبنغال ملدة  15عامًا .وت َُع ّد شركة
قطرغاز شركة رائدة يف جمال توريد الغاز الطبيعي املسال إىل شبه القارة الهندية ،إذ
قامت بتزويد باكستان والهند بأوىل شحنات الغاز الطبيعي املسال مبوجب اتفاقيات بيع
طويلة األمد بينها.
يف هذه املناسبة ،قال سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي ،وزير الدولة
لشؤون الطاقة ،والعضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبرتول ورئيس جملس إدارة
قطرغاز“ :يسعدنا توسعة قاعدة عمالئنا اآلسيويني بإضافة جمهورية بنغالديش كعميل
جديد ستجمعنا به عالقة مهنية طويلة األمد .إن التسليم الناجح ألوىل شحنات الغاز
الطبيعي املسال من قطرغاز إىل برتوبنغال يسلط الضوء على ريادة دولة قطر املستمرة
يف توريد الغاز الطبيعي املسال النظيف واملوثوق به إىل أسواق جديدة وعمالء جدد”.
ويأتي تسليم أوىل شحنات الغاز الطبيعي املسال إىل برتوبنغال ليؤكد من جديد على
التزام قطرغاز الدائم بضمان أمن الطاقة عرب تسليم الغاز الطبيعي املسال إىل األسواق
العاملية باعتباره مصدرًا أكرث نظافة للطاقة.

أرقام عن اتفاقية بيع وشراء مع بنغالديش

 138,000مرت

3

حجم الشحنة التشغيلية للغاز الطبيعي
املسال التي مت تسليمها إىل بنغالديش.

 2,5مليون طن

كمية الغاز الطبيعي املسال التي
ستصدرها قطرغاز إىل برتوبنغال مبوجب
ّ
اتفاقية البيع والشراء بينهما.

 15سنة

مدة اتفاقية البيع والشراء الطويلة
األمد بني الشركتَني.

أعلى ووسط اليسار :أقيمت احتفالية توقيع اتفاقية البيع
والشراء يف عام .2017
الصورة الرئيسية :تَم حتميل الشحنة التشغيلية على
منت ناقلة “إكسيلرييت إكسيلنس” يف إطار عملية
تسليم هي األوىل من نوعها مبوجب اتفاقية بيع وشراء
طويلة األمد بني قطرغاز وبرتوبنغال.
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تسليم أوىل شحنات الغاز الطبيعي
املسال إىل “بافيليون غاز” يف سنغافورة

مت تسليم الشحنة األوىل من الغاز الطبيعي املسال إىل
‘الع َريق’ من طراز كيو
شركة بافيليون غاز على منت ناقلة ُ
فليكس املستأجرة .

تلبي شركة بافيليون غاز

ثلث

احتياجات سنغافورة الصناعية
من الغاز الطبيعي.
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قامت شركة قطرغاز بتسليم أوىل شحنات الغاز
الطبيعي املسال بنجاح لشركة “بافيليون غاز بي تي
إي” احملدودة ،وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل
لشركة “بافيليون إنريجي” ،يف سابقة هي األوىل من
نوعها تشمل إعادة الغاز الطبيعي املسال القطري إىل
احلالة الغازية وبيعه إىل السوق احمللية السنغافورية
عرب شركة “بافيليون”.
وقد ت ََم تسليم الشحنة يف شهر أبريل  2018على
’"لع َريق” من طراز كيو فليكس املستأجرة
منت ناقلة ُ
من قطرغاز إىل حمطة استقبال الغاز الطبيعي
ُستخدم
املسال بجزيرة جورونغ يف سنغافورة ،التي ت
َ
يف استرياد الغاز الطبيعي املسال وإعادة حتميله
وحتويله إىل احلالة الغازية وتخزينه.

وكانت صناعة الغاز الطبيعي املسال يف
سنغافورة قد شهدت منوًا كبريًا منذ استكمال بناء
احملطة سنة  ،2013وأصبحت سنغافورة اليوم تولّد نحو
 %95من احتياجاتها احمللية للطاقة من الغاز الطبيعي.
وقال سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي ،وزير
الدولة لشؤون الطاقة ،والعضو املنتدب والرئيس التنفيذي
لقطر للبرتول ورئيس جملس إدارة قطرغاز“ :لدينا ثقة
كبرية يف بافيليون غاز والسوق السنغافورية ،ونتطلع إىل
بناء عالقة أقوى معهم يف السنوات القادمة”.
جتدر اإلشارة إىل أن شركة بافيليون غاز تل ّبي ثلث
احتياجات سنغافورة الصناعية من الغاز الطبيعي ،مبا
يشمل احتياجات توليد الطاقة ،وقطاع البرتوكيماويات،
والتكنولوجيا احليوية ،واملستحضرات الصيدالنية ،والتصنيع.

َت َم تسليم الشحنة يف شهر أبريل  2018على منت ناقلة
"الع َريق” من طراز كيو فليكس املستأجرة من قطرغاز إىل
ُ
حمطة استقبال الغاز الطبيعي املسال بجزيرة جورونغ
ستخدم يف استرياد الغاز الطبيعي
يف سنغافورة ،التي ُت
َ
املسال وإعادة حتميله وحتويله إىل احلالة الغازية
وتخزينه.

حمطة 'هيتاشي' الستقبال الغاز الطبيعي
املسال يف اليابان تستلم أول شحنة من قطرغاز
شركة قطرغاز يف يوليو
سل َّمت
ُ
 2018أول شحنة من الغاز الطبيعي
املسال إىل حمطة “هيتاشي”
لالستقبال يف اليابان والتي تديرها
شركة “طوكيو غاز” ،وهي أضخم
مرفق عام للغاز يف اليابان.

ناقلة الغاز الطبيعي املسال “الريان” سلمت أول شحنة من قطرغاز إىل
حمطة “هيتاشي” اليابانية التابعة لشركة “طوكيو غاز” يف  5يوليو .2018

سل َّمت شركة قطرغاز أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال إىل حمطة “هيتاشي” الستقبال الغاز
الطبيعي املسال يف اليابان على منت ناقلتها “الريان” ،ما ُي َع ّد إجنازًا جديدًا لقطرغاز التي سلّمت حتى اليوم
شحنات الغاز الطبيعي املسال إىل  24حمطة إلعادة تغويز الغاز الطبيعي املسال من أصل  37حمطة
يف اليابان .وقد مت إرسال هذه الشحنة إىل حمطة “هيتاشي” مبوجب اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي
املسال الطويلة األجل التي مت توقيعها بتاريخ  31ديسمرب  1994بني شركة قطرغاز 1وجمموعة من 7
مشرتين يابانيني ،منهم شركة “جريا” (املعروفة سابقًا بـ”تشوبو إلكرتيك” و”طوكيو إلكرتيك”) ،وشركة
“توهوكو إلكرتيك” ،و“كانساي إلكرتيك” ،و“تشوغوكو إلكرتيك” ،و“طوكيو غاز” ،و“أوساكا غاز” ،و“توهو غاز”.
ويأتي التسليم الناجح ألول شحنة من الغاز الطبيعي املسال إىل حمطة “هيتاشي” اليابانية ليؤكّ د ريادة
دولة قطر املستمرة للسوق من حيث توريد الغاز الطبيعي املسال النظيف واملوثوق به إىل عمالئنا .وكانت
قطرغاز قد بدأت بتسليم الغاز الطبيعي املسال إىل اليابان منذ سنة  1997وقد بلغ جمموع شحناتها إىل
هذا البلد يف سنة  2017أكرث من  10مليون طن يف السنة.
وبدأت حمطة “هيتاشي” العمل يف مارس  ،2016وهي واحدة من حمطات االستقبال األربعة للغاز
وتضم
الطبيعي املسال التي تديرها شركة “طوكيو غاز” ،واحملطة األوىل الواقعة خارج خليج طوكيو.
ّ
حمطة “هيتاشي” أحد أضخم خزانات الغاز الطبيعي املسال فوق األرض ،إذ تبلغ طاقته االستيعابية
ثان يف احملطة
 230,000كيلولرت ( 110,000طن من الغاز الطبيعي املسال) .وقد بدأ العمل مؤخرًا ببناء خزان ٍ
التي من املتوقع أن تتضاعف طاقتها االستيعابية للغاز الطبيعي املسال إىل  6.4مليون طن يف السنة عند
إكتمال هذا املشروع يف سنة .2020
مزود للغاز للعاصمة اليابانية ،ومن
كما جتدر اإلشارة إىل أن شركة “طوكيو غاز” هي أكرب مرفق عام ّ
املساهمني الرئيسيني يف ضمان أمن الطاقة باليابان.

التسليمات إىل اليابان يف أرقام

 8,9مليون

طن يف السنة إجمايل كمية الغاز الطبيعي
املسال التي سلّمتها شركة قطرغاز إىل
اليابان مبوجب االتفاقية طويلة األجل.

 24حمطة

عدد حمطات استقبال الغاز الطبيعي
املسال يف اليابان التي تقوم قطرغاز
بتسليم الشحنات إليها.

 21عاما

عدد السنوات التي عملت فيها قطرغاز
على تزويد اليابان بالغاز الطبيعي املسال
النظيف واملوثوق به.
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فعاليات "القيادة يف العمل” ترسم املسار
لشركة قطرغاز
أبرز ما جاء يف أول فعالي َتني من فعاليات “القيادة يف العمل” لسنة ،2018
حيث مت وضع أسس التخطيط االسرتاتيجي ألنشطة قطرغاز يف مرحلة ما
بعد االندماج املقبلة.

تنظم إدارة التخطيط املؤسسي يف شركة قطرغاز فعاليات “القيادة يف العمل” فصليًا إذ جتمع أصحاب الشأن االسرتاتيجيني
ّ
مبن فيهم الرئيس التنفيذي ،وكبار املسؤولني اإلداريني واملدراء ،يف منتدى مفتوح يهدف
الرئيسيني يف الشركة إىل طاولة واحدةَ ،
إىل مراجعة أداء ومبادرات الشركة على مستوى اسرتاتيجي.

قدمت فعالية “القيادة
ّ
يف العمل” للربع الثاين
من السنة ،شأنها شأن
فعالية الربع األول ،معيارًا
إيجابيًا لشركة قطرغاز يف
مرحلة ما بعد االندماج إذ
شكلت منتدى مفتوحًا كما
ناقشت أحدث املستجدات
املهمة.

فعالية “القيادة يف العمل” للربع األول من سنة  :2018منتدى للتعاون
أكّ دت رنا احلجار ،مديرة التخطيط واخملاطر املؤسسية يف شركة قطرغاز ،يف كلمتها الرتحيبية على أهمية فعالية
“القيادة يف العمل” كونها منتدى لتبادل اآلراء واخلربات .وسلّطت احلجار الضوء على األهداف املستقبلية التي تشكّ ل
املوسع.
حتديات للشركة وتتطلب تعاونًا فعا ًال بني أفراد الفريق القيادي
ّ
السالمة والصحة والبيئة
شدد أشرف احلسن رئيس مركز التميز على دور الكوادر القيادية يف الشركة يف تأسيس ودعم ثقافة
بدورهّ ،
قدم خطة للتحول يف جمال السالمة واستعرض جماالت الرتكيز
مؤسسية قوية تهدف إىل منع احلوادث اخلطرة .وقد ّ
املهمة ،وهي :السالمة الشخصية ،وسالمة العمليات ،واألداء البيئي.
الئحة األهداف املتوازنة للشركة
قدم خالد اجللهم ،رئيس قسم التخطيط املؤسسي يف شركة قطرغاز ،أول الئحة األهداف املتوازنة املوحدة
ّ
للشركة عقب االندماج .وعلى الرغم من أن أداء الشركة يف الربع األول من العام جاء وفق املستوى احملدد أو أعلى
ِ
اجملتمعِ ني حول تشجيع التميز والدعم
منه بحسب معظم مؤشرات األداء الرئيسية ،فقد دار نقاش حيوي بني
املستمر جلهود التحسني يف خمتلف جماالت السالمة ،ورضا العمالء  ،واألداء املايل.
مراجعة األداء املايل
ألقى شاهني الغامن ،مدير قسم امليزانية ومراقبة التكاليف يف شركة قطرغاز ،موجزًا حول النتائج املالية املمتازة
التي حققتها الشركة .فقد جاءت التكاليف التشغيلية والوفورات الناجمة عن التآزر يف عملية االندماج يف الربع األول
من السنة إيجابية مقارنة باألهداف املقررة.
خطة مكتب إدارة االندماج
من جهته ،طرح جاسم املهندي ،مدير عملية االندماج ،خطة مكتب إدارة االندماج ،مسلّطًا الضوء على خارطة الطريق
املعتمدة للسنتَني القادمتَني .وتشمل املنجزات الرئيسية للخطة اإلشراف على مرحلة ما بعد التسجيل يف فعالية
َ
“اليوم األول” ،تسهيل التوحيد القياسي ،والرتشيد ،وأوجه التآزر ،وتقييم ودعم ثقافة الشركة.
كما ناقش املهندي قضايا تتعلق بالتوحيد القياسي للعمليات ونظم تكنولوجيا املعلومات يف الشركة ،باإلضافة إىل
التدريب ،واحلوكمة ،والتقارير.
وتركّ زت مناقشات الربع الثاين من السنة حول الصيغة النهائية لربنامج العمل وميزانية كافة مشاريع قطرغاز ،ومتابعة
حتقيق الوفورات من التآزر ،واستطالع الفرص اجلديدة.
وشددت
وبشكل عام ،ميكن القول إن فعالية “القيادة يف العمل” األوىل يف مرحلة ما بعد االندماج حقّ قت جناحًا باهرًا.
ّ
متارين بناء الفرق التي شملتها الفعالية على أهمية بناء العالقات ،والتعاون النشط ،والعمل اجلماعي الفعال .كما عزّ ز
املستوى العايل من املشاركة واملساهمات التفاعلية لقيادات الشركة احلوار البنّاء الذي من شأنه أن يؤثر يف حتسني
األداء املستمر لقطرغاز.
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التوحيد القياسي للعمليات :مرحلة “الدفعة األوىل”
من املقرر إجناز العمليات السبعة ما بعد االندماج يف مرحلة
“الدفعة األوىل”.
 .1إدارة خماطر
عمليات السالمة
والصحة والبيئة

 .2ضمان سالمة
األصول

 .3إدارة املوثوقية
التشغيلية

 .5ضمان الصحة
املهنية

 .6تدوين وإدارة
احلوادث

 .7إدارة الوثائق

قدمت فعالية "القيادة يف
ّ
العمل” للربع الثاين من السنة،
شأنها شأن فعالية الربع األول،
معيارًا إيجابيًا لشركة قطرغاز
يف مرحلة ما بعد االندماج
ّ
تشكل منتدى مفتوحًا
بحيث
ملناقشة آخر املستجدات
املهمة.

 .4إدارة اخلدمات
اخملربية

فعالية “القيادة يف العمل” للربع الثاين من سنة  :2018نظرة مستقبلية
مبن
مت تنظيم فعالية “القيادة يف العمل” للربع الثاين من سنة  2018يف  31يوليو .وقد بدأت مبراجعة املشاركني فيهاَ ،
فيهم كبار القياديني واإلداريني يف الشركة ،الئحة األهداف املتوازنة لقطرغاز التي أبرزت اجملاالت التي حقّ قت فيها
الشركة جناحًا واجملاالت التي تتطلب مزيدًا من الرتكيز.
صياغة االسرتاتيجية
سهلت طرح الكثري من اإلسهامات حول صياغة االسرتاتيجية القصرية
تلَت ذلك طاولة نقاش مستديرة ّ
والطويلة األمد لدورة التخطيط االسرتاتيجي القادمة يف شهر سبتمرب.
مفصلة ألداء الشركة يف جمال
وقدم خليل أبو ندى ،مدير قسم السالمة والصحة املهنية ،مراجعة
ّ
ّ
السالمة ،تلتها مراجعة لألداء املايل من تقدمي شاهني الغامن ،مدير قسم امليزانية ومراقبة التكاليف .ويف هذا اإلطار،
سلطت املراجعتان الضوء على النتائج اإليجابية ،شأن النتائج التي حقّ قتها فعالية “القيادة يف العمل” للربع األول
من سنة .2018
قدم براكاش أمويل،
كما حازت مبادرة التوحيد القياسي للعمليات على تركيز خاص من املشاركني يف الفعالية ،إذ ّ
رئيس قسم حتسني نظم إدارة قطرغاز ،تقريرًا حول وضع العمليات السبعة املقرر إجنازها ضمن مرحلة “الدفعة
األوىل” ما بني منتصف وأواخر شهر سبتمرب باستثناء عمليات إعداد التقارير وإدارة احلوادث ،وضمان الصحة املهنية،
وإدارة اخملاطر التشغيلية ،التي من املتوقع إجنازها بحلول شهر أكتوبر.
وقد سلّطت كلمة أمويل الضوء على عوامل النجاح احلاسمة التي من شأنها أن تتيح حتقيق هذه
وقدمت شرحًا مفص ًال للعمليات التي سيتم إجراؤها يف مرحلة “الدفعة الثانية” من خطة العمل،
املبادرةّ ،
بدءًا من منتصف سبتمرب.
قدمت فعالية “القيادة يف العمل” للربع الثاين من السنة ،شأنها شأن فعالية الربع األول ،معيارًا إيجابيًا لشركة
ّ
قطرغاز يف مرحلة ما بعد االندماج إذ ناقشت أحدث املستجدات املهمة وشكّ لت منتدى مفتوحًا ميكّ ن الشركة من
احلفاظ على مكانتها كالشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل.
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اللقاء التقني السنوي مع العمالء اليابانيني
يكرس تصدير قطرغاز  6ماليني طن سنويًا من الغاز الطبيعي
مت تنظيم اللقاء التقني السنوي الـ 19الذي ّ
املسال إىل جمموعة عمالئها اليابانيني الذين تربطهم بها عالقات طويلة األمد يف بداية هذه السنة
يف اليابان ،وقد ترأست اجملموعة اليابانية شركة “جريا” التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها.

22

هو عدد السنوات التي
قامت خاللها جمموعة
العمالء اليابانيني بشراء الغاز
الطبيعي املسال من
شركة قطرغاز.

َ
هدف اللقاء إىل تبادل
املعلومات التشغيلية
والتقنية مبا يعزّ ز ويرفع
مستوى سالمة وموثوقية
العمليات.

ضم وفد قطرغاز إىل اللقاء فريقًا من إدارات اتفاقيات البيع والشراء ،والشحن ،والعمليات الربية ،فيما
ّ
مت ّثلت جمموعة العمالء اليابانيني بكويشي تاكاهاشي ،مدير عام شركة جريا .وهدف اللقاء إىل تبادل املعلومات
التشغيلية والتقنية مبا يعزّ ز ويرفع مستوى سالمة العمليات وموثوقية نقل وتوصيل الغاز الطبيعي املسال
القطري إىل األسواق اليابانية.
ليوطد الروابط القوية والراسخة بني شركة قطرغاز واليابان ،القائمة على الثقة املتبادلة والتعاون
يأتي هذا اللقاء
ّ
البنّاء .وجتدر اإلشارة إىل أن سنة  2017شهدت الذكرى العشرين لتأسيس عالقات الشراكة الق ّيمة هذه بني الطرفَ ني.
صدرت شركة قطرغاز أكرث من  2,800شحنة من الغاز الطبيعي املسال إىل اليابان التي ت َُع ّد بلدًا مزدهرًا
وحتى اليومّ ،
اقتصاديًا وكثيفًا بالسكان.
ومن املقرر أن ُيعقَ د اللقاء التقني املماثل التايل يف فرباير  2019باليابان ،على أن تستضيفه شركة “طوكيو غاز”.

مسرية التعاون بني قطرغاز وعمالئها اليابانيني
 10إجنازات كربى للشركة
1992

1997

توقيع اتفاقية البيع قطرغاز تسلّم
والشراء األساسية أوىل شحناتها من
مع شركة “تشوبو الغاز الطبيعي
املسال إىل
إلكرتيك”.
مصنع شركة
“تشوبو إلكرتيك”
يف مدينة
كاواغويه اليابانية.

2011

وتقدم الدعم
قطرغاز تلتقي باملشرتين
ّ
لليابان عقب كارثة التسونامي والزلزال
الذي ضرب البالد.

ليوطد الروابط القوية
الصورة الرئيسية :يأتي هذا اللقاء
ّ
والراسخة بني شركة قطرغاز واليابان ،القائمة على
الثقة املتبادلة والتعاون البنّاء.
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1998

تسليم الغاز
الطبيعي املسال
للمرة األوىل
إىل جمموعة
من املشرتين
اليابانيني.

2014

2001

شركة قطرغاز
تسلّم ما جمموعه
 20مليون طن من
الغاز الطبيعي
املسال لليابان.

قطرغاز 3توقّ ع
اتفاقية جديدة
لبيع وشراء
الغاز الطبيعي
املسال مع شركة
“توهوكو” للطاقة
الكهربائية.

2016

2007

قطرغاز حتتفل
بالذكرى السنوية
العاشرة للتعاون
الناجح مع العمالء
اليابانيني.

قطرغاز وجريا تتفقان على أول
شحنة جاهزة للتحميل من
الغاز الطبيعي املسال والعمالء
اليابانيون يشرتون أكرث من 2600
شحنة من شركة قطرغاز.

2008

احتفالية تسليم
الشحنة رقم 1000
يف ناغويا باليابان.

2017

قطرغاز وعمالءها
اليابانيون يحتفلون
بالذكرى السنوية
الـ 20لتأسيس
الشراكة بينهم.

إدارة التعلم والتطوير يف قطرغاز
تستضيف بنجاح "معرض التع ّلم ”2018
بعنوان "االلتزام بالتميز”

مت خالل هذه الفعالية ،توفري فرص للمشاركني لاللتقاء مع فريق
إدارة التعلم والتطوير ،إذ شاركوا يف جلسات تعلّم صغرية احلجم
ويف خمتلف األنشطة واأللعاب التعليمية التفاعلية.
يف بيئة عمل عاملية تشهد منافسة متزايدة ،مل َي ُعد تنمية املعارف
مفيدين فحسب ،وإمنا ضرور َّيني للتقدم املهني.
والتعلّم املستمر
َ
نظمت شركة قطرغاز يف شهر مايو “ 2018معرض
انطالقًا من ذلكّ ،
التعلّم  – 2018بعنوان االلتزام بالتم ّيز” يف مقرها الرئيسي بالدوحة ويف حمطات
اإلنتاج التابعة لها يف (الشمال واجلنوب) براس لفان.
اشتمل املعرض على ثالث دورات تدريبية يف الشركة للموظفني
املهتمني مبعرفة املزيد عن نظام خطة التدريب الفردي ( )IDPللخريجني
ومدربيهم.
املواطنني
ّ
كما مت عقد ندوات حول أساسيات سلسلة قيمة الغاز الطبيعي املسال،
ودورات توعوية مبنية على كتاب “العادات السبع للناس األكرث فعالية” للمؤلف
األمريكي ستيفن آر .كويف .وقد أتاح اجلناح اخلاص بعنوان “مساري العملي”
فرصة للخريجني املواطنني لتخ ّيل مستقبلهم مع قطرغاز.
باإلضافة إىل ذلك ،متّ ت إقامة العديد من األلعاب التعليمية التفاعلية
الرتفيهية أشتملت على الكلمات املتقاطعة التي حتتوي على أسئلة تتعلق
بخدمات قسم تطوير الكفاءة وإدارة األداء ،وتخمني الكفاءة السلوكية ،ولعبة
بعنوان  Inside Outشملت استبيانًا حول األمناط والتفضيالت الفردية ولعبة
 Brain Teaserوهي نشاط ورقي من ستة أحرف خمتلفة مي ّثل كل منها
لغزًا منفص ًال متعلقًا بالقيم اخلاصة بإدارة التعلم والتطوير.

يف بيئة عمل عاملية تشهد منافسة
متزايدة ،مل َي ُعد تنمية املعارف والتع ّلم
مفيدين فحسب ،وإمنا ضرور َّيني
املستمر
َ
للتقدم املهني.

تفاصيل عن خطة
التدريب الفردي
تهدف خطة التدريب الفردي ( )IDPإىل توفري إطار للمعايري
واملبادئ التوجيهية الفعالة لربنامج خاص للتدريب والتطوير
قائم على األداء ميكّ ن اخلريجني املواطنني من أن يصبحوا
مؤهلني متامًا .وتشكّ ل خطة التنمية الفردية أحد
مهن ّيني ّ
مقومات برنامج تطوير اخلريجني املواطنني ،وهو برنامج
ّ
منظم يتألف من:
منهجي ّ
ّ

10%
دورات تدريبية
 %10دورات تدريبية رسمية لوظيفة أو كفاءات معينة

20%
شارك موظفو شركة قطرغاز يف التمارين التعليمية الرتفيهية وبالدورات التدريبية الهادفة
إىل زيادة املعرفة وتعزيز امليزة التنافسية يف “معرض التعلّم  – 2018بعنوان االلتزام بالتم ّيز”
نظمته إدارة التعلم والتطوير بالشركة.
الذي ّ

مهمات دورية
 %20مهمات دورية لتعزيز املعارف العامة للخريجني
واملدربني والعمل معهم
وتوجيههم عرب مراقبة الزمالء
ّ

70%
مهمات دورية
 %70مهمات عمل تطويرية بالشركة تتعلق بالوظيفة
املستهدفة والكفاءات املطلوبة
َ
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مدرسة اخلور الدولية حتصل
على شهادة اعتماد جملس املدارس الدولية

بعد مسرية دامت سنتَني ،أمتّ ت مدرسة اخلور الدولية يف بداية سنة  2018بنجاح
إجراءات احلصول على شهادة االعتماد التام لدى جملس املدارس الدولية ()CIS
ملدارسها الثالث املرخّ ص لها مبوجب ترخيص شركة قطرغاز وهي :روضة األطفال،
واجمللس املركزي للتعليم الثانوي يف الهند ،واملنهج الربيطاين.
و ُي َع ّد جملس املدارس الدولية جهة رائدة يف جمال تقييم املدارس
واعتمادها يف كافة أنحاء العامل.
كما يعكس تقديره ملدرسة اخلور الدولية التزام شركة قطرغاز بأعلى معايري
التعليم الدويل وسعيها املستمر للتحسني متاشيًا مع أحدث املعايري الدولية يف
قطاع التعليم.

وحتظى شهادة اعتماد جملس املدارس الدولية باالعرتاف الرسمي للوزارات،
وإدارات التعليم ،واجلامعات يف جميع أنحاء العامل ،مبا يف ذلك الواليات املتحدة .كما
املعتمدة يف أرقى اجلامعات العاملية.
تسهل قبول طالب املدارس
أنها
ّ
َ
ونظرًا إىل حيازة مدرسة اخلور الدولية العضوية الكاملة يف جملس املدارس
الدولية ،تتمتّع املدرسة بإمكانية الوصول إىل شبكة تعليمية عاملية تتيح لها االستفادة
من جمموعة كبرية من املوارد الهادفة إىل مساعدة الطالب يف املرحلة االنتقالية من
املدرسة إىل اجلامعة.

جممع اخلور السكني يستضيف بنجاح
حملة "صحة” لتشجيع السكان على تب ّني
منط حياة صحي وتخفيف الوزن
يجد العديد من الناس صعوبة يف تبنّي منط حياة صحي ِ
ونشط ،إذ تتطلّب هذه
قدم جممع اخلور السكني يف
اخلطوة االلتزام ،والتفاين ،والدعم .وحلسن احلظّ ،
السنوات العشر األخرية دعمًا متخصصًا ومهنيًا جلميع سكّ انه املهتمني بإجراء
تغيريات إيجابية يف منط حياتهم.
وتهدف حملة “صحة” – التي تشري أحرفها األوىل يف اإلجنليزية إىل عبارة “حافِ ظ
على نشاطك وصحتك دائمًا” – إىل زيادة الوعي الصحي للمواطنني عرب إحداث تغيريات
جذرية يف منط احلياة فض ًال عن فوائدها اجلسدية والفكرية الكثرية.
وقد مت تصميم كافة أنشطة احلملة لتكون مصدر إلهام للمواطنني البالغني
سرهم من خالل تنظيم ندوات حول أمناط احلياة الصحية وتقدمي نصائح لهم
وأفراد ُأ َ
عرب الدعم اإللكرتوين .ودامت هذه احلملة ثالثة أشهر كما شملت متابعة إلنقاص الوزن
مدربني شخصيني.
وتقدمي الدعم واملشورة للمشاركني يف احلملة من قِ َ
بل ّ
طوال هذه املبادرة ،تابع الفريق الطبي يف جممع اخلور السكني بانتظام أكرث من
مبدربيه
صمم فريق النادي
ّ
 300مشارك يف احلملة ،مراعيًا احتياجاتهم الفردية .وقد ّ
وموظفيه املسؤولني عن األنشطة الرتفيهية باإلضافة إىل إختصاصية التغذية،
جمموعة متنوعة من حصص اللياقة البدنية املدعومة بالنصائح اإلرشادية الغذائية.
ِكة يف احلملة من إنقاص جمموع عام بلغ 425.51
ومع متكّ ن الفرق الـ 120املشار َ
كيلوغرامًا (كلغ) من الوزن ومتكّ ن  24أسرة من إنقاص ما جمموعه  158.3كلغ من
الوزن ،أثبتت حملة “صحة” مرة أخرى جناحها الباهر يف احتفالها اخلتامي الذي أقيم يف
صالة نادي “الواحة” مبجمع اخلور السكني.
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منظمي احلملة
وتفخر حملة “صحة” بالتزام وتفاين جميع املشاركني فيها ،علمًا بأن ّ
قد بدأوا بالتخطيط الحتفالية الذكرى العاشرة لتنظيمها يف سنة  .2019تهانينا جلميع
املشاركني!

منظمو احلملة واملشاركون فيها يف احلفل اخلتامي للجولة الثامنة من حملة “صحة”
ّ
لتخفيف الوزن  2018مبجمع اخلور السكني الذي أقيم يف صالة نادي “الواحة”.

مبادرة مشرتكة مع وزارة الداخلية
لتعزيز الوعي األمني يف جممع اخلور السكني

قامت شركة قطرغاز مؤخرًا وبالتعاون مع إدارة الشرطة اجملتمعية يف وزارة الداخلية بتنفيذ برنامج
توعوي وتثقيفي حول مواضيع تتعلّق باألمن لسكان اجملمع السكني التابع للشركة مبنطقة اخلور .احتوى
الربنامج التوعوي الذي استمر ملدة شهرين متتاليني على عدد من احملاضرات والندوات العملية حول
وموظفي األمن
العديد من التحديات األمنية الشائعة .وقد استهدف الربنامج السكّ ان وطالب املدارس
ّ
يف جممع اخلور السكني.
وفِ ي كلمة ألقاها يف إحدى حماضرات الربنامج الذي أقيم يف شهر مايو ،أشار حمد حممد املناعي،
رئيس قسم األمن والسالمة والبيئة يف جممع اخلور السكني ،إىل فكرة الربنامج الذي كان هدفه زيادة
الوعي مبجاالت حمددة ،لدعم جهود دولة قطر يف حتقيق أقصى درجات األمن واألمان للمجتمع بأكمله.
قدم احملاضرون من خالل الربنامج جمموعة من احملاضرات التي تناولت خمتلف املواضيع مثل
كما ّ
العنف املدرسي ،وخماطر التدخني ،وتعزيز إجراءات الوقاية من احلرائق ،والتعامل مع التصرفات املشبوهة
موظفي األمن بالقوانني املرورية داخل اجملمع السكني ،والتواصل مع اإلدارة
يف األماكن العامة ،وتوعية
ّ
األمنية.
مبوظفي األمن داخل اجملمع مت من خاللها تعريفهم بخدمات
كما شمل الربنامج حماضرات خاصة
ّ
يتم فيها هذا التواصل.
الشرطة اجملتمعية وآليات التواصل الفعال معها والتحديات األمنية اخملتلفة التي ّ
صرح العقيد سلطان حممد الكعبي ،مساعد مدير إدارة الشرطة اجملتمعية ،بأنه مت تصميم هذا
وقد َّ
بناء على خربة وزارة الداخلية يف التصدي للعديد من القضايا األمنية يف خمتلف أنحاء الدولة.
الربنامج ً
املستهدفة على أحدث
قدمها الربنامج يف إطالع الفئات
من جهة أخرى ،أسهمت املعلومات التي ّ
َ
وشدد
التطورات حول أهمية التحديات األمنية التي تواجهها الدولة وحميطهم املباشر على حد سواء،
ّ
الربنامج بشكل عام على أن احملافظة على أمن البالد مسؤولية اجلميع.

الصورة الرئيسية :حضر الندوات واحملاضرات الزاخرة باملعلومات
حشد من السكان ،والطالب ،وموظفي األمن يف جممع اخلور
شدد الربنامج على أن األمن مسؤولية اجلميع.
السكني ،وقد ّ
أعاله :صورة حلمد حممد املناعي ،رئيس قسم األمن والسالمة
والبيئة يف جممع اخلور السكني ،متحدثًا يف الندوة االفتتاحية
ملبادرة تعزيز الوعي األمني املشرتكة.

أبرز املواضيع التي تناولها برنامج تعزيز الوعي األمني يف جممع اخلور السكني
ركّ زت حماضرات الربنامج على التصدي للمخاطر األمنية اخملتلفة ،مثل:
العنف
املدرسي

الوقاية
من احلرائق

التعامل مع
التصرفات
املشبوهة يف
األماكن العامة

القوانني
املرورية داخل
جممع اخلور
السكني

التواصل مع
اإلدارة األمنية
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إن املساهمة يف بناء جمتمع يتمتع بالصحة واإلنتاجية هدف رئيسي لركيزة التنمية البشرية لرؤية
قطر الوطنية  2030وهي أيضًا من األهداف الرئيسية لربنامج قطرغاز للمسؤولية االجتماعية.

موظفو قطرغاز وعائالتهم يستمتعون
بفعاليات اليوم الرياضي
نظمته
شارك موظفو قطرغاز وعائالتهم يف فعاليات اليوم الرياضي الذي ّ
الشركة مبناسبة االحتفال باليوم الرياضي للدولة يف شهر فرباير املاضي.
بدأت الفعاليات مبسرية مشي ،حتى يتم التأكد من أن جميع املشاركني كانوا
مستعدين ملمارسة جمموعة واسعة من األنشطة الرياضية املتوفرة التي شملت
كرة القدم ،والكرة الطائرة ،وكرة السلة ،وتنس الطاولة ،والكريكت ،واجلولف املصغّ ر
يف نادي الغرافة.
وقد مت تخصيص منطقة إلجراء الفحوصات الطبية من قبل اإلدارة الطبية بشركة
قطرغاز ،ومن خاللها متكّ ن املشاركون من إجراء اختبار مستويات السكر يف الدم
وضغط الدم ومقياس كتلة اجلسم.

املتنوعة ملوظفي شركة قطرغاز
وأقيم أيضًا عدد من األنشطة الرياضية
ّ
وعائالتهم املقيمة مبجمع اخلور السكني ،مبا يف ذلك مسرية مشي عائلية،
والعديد من الرياضات اجلماهريية مثل كرة القدم ،والكرة الطائرة ،والتنس وتنس
الطاولة والريشة ،والكريكت ،وألعاب القوى.
وقد التزمت شركة قطرغاز بتنظيم هذا اليوم الرياضي الذي ينتظره اجلميع
باعتباره جزءًا ال يتجزأ مِ ن مساعي الشركة الدائمة وجهودها الرامية إىل تعزيز
صحة املوظفني وعائالتهم.

و ُيشاركون يف حملة
للتربع بالدم
موظفي ومتعاقدي شركة قطرغاز يف حملة واسعة
ّ
شارك العديد من
نظمتها اإلدارة الطبية بالشركة يف
للتربع بالدم يف مواقع الشركة اخملتلفة ّ
مقرّ ها الرئيسي بالدوحة ،وحمطات اإلنتاج اخلاصة بقطرغاز يف راس لفان
(شمال وجنوب) ،وجممع اخلور السكني خالل شهر أبريل املاضي.
وجرى تنظيم احلملة بالتعاون مع وحدة التربع بالدم التابعة ملؤسسة
حمد الطبية بهدف دعم احتياطيات الدم الوطنية.
نظمت شركة قطرغاز حمالت التربع بالدم ألكرث من  17عامًا بالتعاون
هذا وقد ّ
مع مؤسسة حمد الطبية ،ويأتي هذا احلدث السنوي ضمن برنامج املسؤولية
االجتماعية لشركة قطرغاز.
موظفي قطرغاز بالدم خالل هذه احلمالت ،مايساهم
ّ
وقد تربع املئات من
يف الزيادة مِ ن احتياطي بنك الدم من الدم املُ ستخدَ م يف مساعدة ضحايا
احلوادث واملصابني بأمراض تهدد حياة احملتاجني إىل نقل دم.
موظف يف شركة قطرغاز يتربع بالدم يف إحدى وحدات
ّ
مؤسسة حمد الطبية املتنقلة للتربع بالدم خالل احلملة األخرية.

ربع بها يف مساعدة ضحايا احلوادث
تتم االستفادة من وحدات الدم املت َّ
واملصابني باألمراض التي تهدد حياة احملتاجني إىل نقل دم.
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حملة تنظيف شاطئ راس لفان
حلماية سالحف منقار الصقر يف قطر
شارك موظفو قطرغاز يف حملة لتنظيف شواطئ مدينة راس لفان الصناعية
نظمتها شركة قطر للبرتول قُ بيل موسم التعشيش السنوي لسالحف منقار
ّ
الصقر.
تهدف حملة تنظيف شاطئ راس لفان بشكل
أساسي إىل ضمان وصول سالحف منقار الصقر إىل
شواطئ مدينة راس لفان الصناعية بسالمة وسهولة
لبناء أعشاشها ووضع بيضها يف رمال هذه الشواطئ.
املهددة باالنقراض وهي
وت َُع ّد هذه السالحف من األنواع
ّ
شديدة احلساسية جتاه أ ّية ممارسات مزعجة حيث انها
تخرج من احمليط إىل الشاطئ لتضع بيضها فيه.
تتنقّ ل سالحف منقار الصقر على الشاطئ عرب
التجذيف بزعانفها اليمنى واليسرى املوجودة يف مقدمة
أجسامها بالتناوب .ويف حال واجهتها أية عراقيل (مثل
النفايات) ،قد تعود إىل احمليط حيث تضع البيض من دون
طمره يف الرمال ،مما يقضي على فرص نشوء جيل
جديد من السالحف.

وتُمضي معظم ذكور السالحف حياتها كلها يف
املاء ،يف حني تعود اإلناث إىل اليابسة وتزور أعشاشها
شهري مارس ويونيو من
يف عدة مناسبات ما بني
َ
املوسم نفسه ،لوضع ما معدله  100بيضة يف كل مرة.
واملمهدة أساسية
لذلك ،فإن الشواطئ النظيفة
ّ
لنجاة السالحف.
وجتدر اإلشارة إىل أن قطرغاز تشارك يف مبادرات
تنظيف شواطئ راس لفان الرامية إىل احملافظة على
السالحف البحرية منذ أكرث من عشر سنوات .كما تدعم
الشركة عمليات مراقبة ورصد وحماية الشواطئ التي
ت ّ
ُعشش فيها السالحف واملبادرات الهادفة إىل زيادة
الوعي البيئي.

إن الشواطئ النظيفة
واملمهدة أساسية لنجاة
ّ
سالحف منقار الصقر.

تعود إناث سالحف منقار الصقر سنويًا إىل الشواطئ
تتضرر للغاية من النفايات
القطرية لوضع بيضها إال أنها
ّ
التي تعرتض طريقها.

سالحف منقار
الصقر يف قطر
 24سنة
متوسط عمر سالحف منقار
الصقر البالغة عند وضعها
بيضها للمرة األوىل.

 55يومًا
تفقس صغار سالحف منقار
الصقر من بيضها بعد نحو 8
أسابيع من وضعها.

10

 0.5مرت
العمق األقصى لألعشاش
التي تقوم سالحف منقار
الصقر بحفرها بشكل
دائري يف الرمال.
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تسليم أول مشروع ملنع
تسرب السوائل بنجاح يف قطر
ّ
حمطة قطرغاز اجلديدة إلعادة تدوير املياه يف مصفاة لفان
تسرب
 2هي احملطة األوىل من نوعها يف قطر التي متنع
ّ
املياه الصناعية املعالَجة إىل البحر.

مبوجب موقعها يف مدينة راس لفان الصناعية ،ستقوم
احملطة بتصفية املياه الصناعية املعالَجة من مصفاة
لفان ومصفاة لفان .2

%70

سيتم استخدام  %70من املياه
ّ
املُ عاد تدويرها يف تغذية املراجل
وتربيد املياه يف مصايف لفان.

%30

سيتم استخدام النسبة املتبقية البالغة %30
للري يف مدينة راس لفان الصناعية.
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سلّمت شركة قطرغاز بنجاح حمطة جديدة إلعادة
تدوير املياه يف مصفاة لفان  2يف شهر يونيو املاضي،
وذلك للحدّ من استهالك املياه ومنع تسرّ ب املياه
الصناعية املعالَجة إىل البحر.
وسيتمّ استخدام  70%من املياه املُ عاد تدويرها
يف تغذية املراجل وتربيد املياه يف مصايف لفان،
وإرسال الـ %30املتبقية إىل مدينة راس لفان الصناعية
ألغراض الري.
يدل هذا املشروع على التزام شركة قطرغاز
ّ
بتلبية أعلى معايري البيئة واجلودة العاملية ،وجهودها
املستمرة للمساهمة يف أهداف رؤية قطر الوطنية
 2030من أجل حماية البيئة وتعزيز التنمية املستدامة
لألجيال القادمة.

ومبوجب موقعها يف مدينة راس لفان الصناعية،
ستقوم احملطة بتصفية املياه الصناعية املعالَجة
من مصفاة لفان ومصفاة لفان  .2وكانت شركة
قطرغاز قد منحت عقد تصميم ومتوين وتوريد وبناء
وتشغيل حمطة املياه املعالَجة اجلديدة إىل شركة
متخصصة يف سبتمرب  ،2015إذ مت إنشاء هذه احملطة
اخملصصة ومن
ّ
وتسليمها بتكلفة أقل من امليزانية
دون وقوع أية حوادث مُ قعِ دة عن العمل ،حمقّ قة بذلك
إجنازًا مهمًا آخر للشركة.
وانسجامًا مع الدور البارز الذي تلعبه صناعة الغاز
الطبيعي املسال يف تعزيز هدف رؤية قطر الوطنية
 2030لالستخدام املستدام للمياه ،فإن حمطة إعادة
تدوير املياه هي مشروع رئيسي يوضح التزام الشركة
بكونها شركة واعية وملتزمة بيئيًا.

ّ
يدل هذا املشروع على التزام شركة قطرغاز
املستمر بتلبية أعلى معايري البيئة واجلودة العاملية.
ّ
تسرب السوائل؟
ما هي تقنية منع
ّ
ُستخدم فيها التكنولوجيا املتطورة للحد من النفايات السائلة
تسرب السوائل عملية معقّ دة ت
تقنية منع
َ
ّ
تسرب السوائل مفيدة جدًا للبيئة ،إذ
الناجمة عن العمليات الصناعية أو عمليات التصنيع .وت َُع ّد تقنية منع
ّ
تضمن عدم تخلّف أية نفايات سائلة عن التصنيع .ونظرًا إىل احتياج العديد من العمليات الصناعية إىل املياه،
تلوث املياه
فإن تطبيق الشركات لهذه التقنية ميكّ نها من إعادة استخدام املياه ،وبالتايل احلد من خطر ّ
تسرب السوائل عن
وتسربها إىل البيئة احمليطة .وقد برهنت شركة قطرغاز باستثمارها يف تقنية منع
ّ
ّ
عال من املسؤولية االجتماعية واإلشراف البيئي.
مستوى ٍ

