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EXXONMOBIL QATAR. ONE YEAR MOVING FORWARD

Each year, ExxonMobil Qatar publishes an Achievements
Book to update members of the community on our
organization’s CSR and business activities. This annual
retrospective provides a succinct review of our
accomplishments over the past year. It’s also one of the
ways we pay tribute to all of the local organizations -from both the public and private sector --without whom
we could not achieve these successes.
We’re extremely proud of what we’ve accomplished
together during 2015. Thanks to the support of our
valued partners, we continue to provide the energy to
drive human potential; to support research, safety, health
and the environment; and to sustain Qatar’s thriving
society, in line with the Qatar National Vision 2030.
At the heart of this work is our long-standing partnership
with Qatar Petroleum (QP), which helped Qatar become
the world’s largest producer and exporter of liquefied
natural gas. As ExxonMobil Qatar celebrates more than
20 years of this partnership with QP, we continue to
work diligently to help His Highness the Emir Sheikh
Tamim Bin Hamad Al Thani achieve his vision of a
knowledge-based society.

Alistair Routledge
President and General Manager
ExxonMobil Qatar

One of the key ways we do this is by investing our energy
in developing human capacity through an extensive
network of education partners: The Ministry of
Education and Higher Education, Qatar Foundation,
Qatar University, Qatar Petroleum, Teach For Qatar,
INJAZ Qatar, Social Development Center and Al Fursan
Center. Together, we’re providing quality experiences for
students across the various levels of Qatar’s education
system – all in support of a skilled and productive
workforce that can help sustain Qatar’s future.

But we know that human development can’t stop in the
classroom: That’s why we offer our own homegrown
professional skills development model, the Tamayoz
training program. The program provides professional
and personal development opportunities for staff at QP,
our joint ventures and other strategic partners in Qatar.
You can read about the new Tamayoz facilities we
proudly inaugurated at ExxonMobil Research Qatar,
located in the Qatar Science and Technology Park, this
past fall.
Colleagues and partners, we hope you enjoy the
contents of this book. The work we do, and will continue
to do in 2016, reflects our commitment to serve the
communities in which we operate. May the energy
captured in these pages inspire you to help us make 2016
an even better year for the State of Qatar.

Sincerely,

Alistair Routledge
President and General Manager
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ENERGY FOR A THRIVING SOCIETY
JANUARY 5, 2015 - ExxonMobil Qatar Announces
Exciting Events at the Qatar ExxonMobil Open Public
Village
As part of its official partnership with the Qatar Tennis Federation
to organize the Qatar ExxonMobil Open 2015, ExxonMobil Qatar
announced a variety of events that will be available to all
visitors of the tournament’s Public Village. Due to popular
demand, ExxonMobil Qatar brought back the Mobil 1 Grand
Prix simulator, which provided visitors with an interactive and
realistic racing experience based on a full-size specification
Formula One (F1) racing car.

ENERGY FOR A THRIVING SOCIETY
 اعلنت شركه إكسون موبيل قطر عن أنشطة- 2015  يناير5
مشوقة في جناحها بقرية الجمهور خالل بطولة قطر إكسون
ّ
موبيل للتنس

JANUARY 29, 2015 – Qatar-Turkey 2015 Year of Culture
is launched by ExxonMobil Qatar and Qatar Museums
in Doha

 – إكسون موبيل قطر ومتاحف قطر2015  يناير29
2015 تدشنان العام الثقافي قطر تركيا

في إطار شراكتها الرسمية مع االتحاد القطري للتنس في تنظيم
؛ أعلنت إكسون موبيل قطر2015 بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة
لزوار جناحها الخاص في
ّ عن مجموعة متنوعة من األنشطة الممتعة
 ومن بين تلك النشاطات فعالية.قرية الجمهور خالل منافسات البطولة
ً
ً
 وحرصت إكسون موبيل قطر على تقديمها للجمهور،كبيرا
رواجا
القت
ً
للزوار
أتاحت
التي
،ون
الفورموال
سباقات
محاكاة
سيارة
وهي
،
مجددا
ّ
فرصة االستمتاع مرّ ة أخرى بتجربة السباق التفاعلية والواقعية من خالل
.سيارة مطابقة لمواصفات وحجم سيارة السباق الفورميال وان

ExxonMobil Qatar and Qatar Museum reinforced their
long-term relationship with the joint launch of Qatar-Turkey
2015 Year of Culture. Aimed at providing a deeper international
understanding of Qatar and its rich culture, the initiative also
highlights the country as a world-class center for business and
cultural activities.

تعززت عالقة التعاون طويلة األجل بين إكسون موبيل قطر ومتاحف
،2015 قطر من خالل تدشينهما المشترك للعام الثقافي قطر تركيا
والذي يهدف إلى تعميق معرفة دول العالم وشعوبها بدولة قطر
 كما ألقت المبادرة الضوء على الدولة باعتبارها وجهة،وثراء ثقافتها
.عالمية المستوى لألعمال واألنشطة الثقافية

Event: Qatar ExxonMobil Open 2015
Publication: Qatar Tribune
Date: January 5, 2015
Event: QM kicks off Qatar-Turkey 2015 Year of the Culture
Publication: Qatar Tribune
Date: January 29, 2015

 فعاليات مشوقة في قرية الجمهور:الفعالية
 الوطن:المطبوعة
٢٠١٥ ،٥ يناير:التاريخ

» انطالق العام الثقافي «قطر – تركيا:الفعالية
بمتحف الفن اإلسالمي
 الوطن:المطبوعة
٢٠١٥ ،29 يناير:التاريخ
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ENERGY FOR A THRIVING SOCIETY
FEBRUARY 12, 2015 - ExxonMobil Qatar and Qatar
Olympic Committee Hold Joint Activities for Qatar
National Sport Day 2015
ExxonMobil Qatar joined its partner the Qatar Olympic
Committee (QOC) to mark Qatar National Sport Day 2015, as
official sponsors of activities and programs organized by QOC.
2015 marked the third year in a row that the two organizations
celebrated the national holiday together, in support of the
pioneering initiative which was issued as Emiri Decree No. 80 in
2011, designating every second Tuesday of February as Qatar’s
National Sport Day.

ENERGY FOR A THRIVING SOCIETY
 – إكسون موبيل قطر واللجنة األولمبية القطرية2015  فبراير12
تحتفالن باليوم الرياضي للدولة
احتفلت إكسون موبيل قطر اللجنة األولمبية القطرية باليوم الرياضي
 بصفتها الراعي الرسمي لألنشطة والبرامج التي،2015 لدولة قطر
ّ تنظمها
ّ
 وللعام الثالث على التوالي تشترك.اللجنة األولمبية القطرية
ً
ً
دعما للمبادرة
،معا لالحتفال بهذه المناسبة الوطنية
المؤسستان
ّ
،2011  لعام80 الريادية التي أطلقت موجب المرسوم األميري رقم
ً
يوما
كل عام
ّ نص على تحديد الثالثاء الثاني من شهر فبراير من
ّ والذي
.رياضيّ ًا لدولة قطر

Event: QTTA Launches Concrete
Tables Project on NSD
Publication: Qatar Tribune
Date: February 12, 2015

 إكسون موبيل قطر واللجنة األولمبية القطرية:الفعالية
تحتفالن باليوم الرياضي
 الوطن:المطبوعة
٢٠١٥ ،١٢ فبراير:التاريخ

MARCH 8, 2015 - ExxonMobil Qatar Sponsors the Third
Edition of Qatar’s International Equestrian Festival
ExxonMobil Qatar sponsored CHI Al Shaqab, Qatar’s annual
international equestrian festival, for the third year consecutive year.
The six-day festival hosted Qatar’s Olympic equestrian team, as
well as an assortment of the world’s top riders. Held at Al Shaqab’s
state of the art facilities in Doha, the festival featured show
jumping, dressage, endurance and vaulting events with 250 riders
from 33 nations, and 255 horses. The event was organized in
collaboration with Qatar Foundation and Al Shaqab.

11

 – إكسون موبيل قطر ترعى النسخة الثالثة2015  مارس8
من بطولة الشقب الدولية للفروسية
رعت إكسون موبيل قطر للعام الثالث بطولة الشقب الدولية
للفروسية التي استضافت على مدى ستة أيام فريق قطر األولمبي
 أقيمت الدورة الثالثة من.للفروسية ونخبة من أبرز فرسان العالم
 وشهدت منافسات،البطولة في مرافق الشقب العصرية بالدوحة
ً
فارسا
250  بمشاركة،قفز الحواجز والقدرة والتحمل وعروض الترويض
ً
 وجرى تنظيم البطولة بالتعاون مع مؤسسة،جوادا
255  دولة مع33 من
.قطر والشقب

Event: Qatar’s Al-Marri Cruises to
Maiden Win at CHI Al Shaqab
Publication: Gulf Times
Date: March 6, 2015

 الشقب الدولية تكتم األنفاس:الفعالية
 العرب:المطبوعة
٢٠١٥ ،6 مارس:التاريخ
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ENERGY FOR A THRIVING SOCIETY
APRIL 28, 2015 - ExxonMobil Qatar Hosts Fun Day
for Students at the Al Noor Institute
EMRA’A, ExxonMobil Qatar’s professional women’s network,
organized a day of fun-filled activities for more than 50
students from the Al Noor Institute for the Blind in Doha. The
purpose of the event was to encourage exciting learning
environments for students at schools and educational centers
in Qatar. The day’s program featured a multitude of
entertainment activities.

ENERGY FOR A THRIVING SOCIETY
 – إكسون موبيل قطر تستضيف2015  إبريل28
ً
ً
ترفيهيا لطالب معهد النور
يوما
ً
ً
ّ
ترفيهيا
يوما
»موظفات إكسون موبيل قطر «امرأة
استضافت شبكة
ً
 وهدفت.طالبا من معهد النور للمكفوفين في الدوحة
50 ألكثر من
 إلى تعزيز البيئة التعليميّ ة، التي زخرت باألنشطة الممتعة،الفعالية
ّ
 وشهد.للطلب في المدارس والمراكز التعليميّ ة في قطر
المشوقة
ّ
.برنامج اليوم مجموعة واسعة من األنشطة الترفيهيّ ة

MAY 17, 2015 - ExxonMobil Qatar Signs Up as
Platinum Sponsor for Qatar Turkey 2015 Year of Culture

 – إكسون موبيل قطر الراعي البالتيني2015  مايو17
2015 للعام الثقافي قطر تركيا

Qatar Museums announced ExxonMobil Qatar as the official
Platinum Sponsor of the Qatar Turkey 2015 Year of Culture. Years
of Culture is an annual initiative organized by Qatar Museums and
aims to forge new partnerships and exchanges between Qatar and
countries around the world through culture, arts and creativity,
and sport and business. Held under the patronage of Qatar
Museums’ Chairperson, Her Excellency Sheikha Al Mayassa bint
Hamad bin Khalifa Al Thani, Qatar Turkey 2015 is co-organized by
Qatar’s Ministry of Culture, Arts and Heritage and Turkey’s
Ministry of Culture and Tourism .

أعلنت متاحف قطر عن توقيع اتفاقية رعاية أصبحت بموجبها شركة
-«إكسون موبيل قطر» الراعي البالتيني الرسمي للعام الثقافي قطر
 وتعد األعوام الثقافية مبادرة سنوية تنظمها متاحف قطر.2015 تركيا
وتهدف إلى إقامة عالقات شراكة وتبادل جديدة بين قطر وبقية دول
 وأقيمت.العالم من خالل الثقافة والفنون واإلبداع والرياضة واألعمال
 تحت الرعاية الكريمة2015  تركيا-فعاليات وأنشطة العام الثقافي قطر
 سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة،لرئيس متاحف قطر
 وجرى تنظيمها بالتعاون بين كل من وزارة الثقافة والفنون،آل ثاني
.والتراث في قطر ووزارة الثقافة والسياحة في تركيا
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Event: ExxonMobil Qatar Sponsors
Qatar-Turkey 2015 Year of Culture
Publication: Qatar Tribune
Date: May 17, 2015

 إكسون موبيل قطر تستضيف يوم ترفيهي:الفعالية
لطالب معهد النور للمكفوفين
 الوطن:المطبوعة
٢٠١٥ ،٢٨ أبريل:التاريخ

ً إكسون موبيل قطر راعياً بالتينيا:الفعالية
2015 لقطر – تركيا
 العرب:المطبوعة
٢٠١٥ ،١٧ مايو:التاريخ
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JULY 13, 2015 - ExxonMobil Qatar Backs Qatar Diabetes
Association (QDA) Awareness Campaign

 – إكسون موبيل قطر تدعم حملة التوعية2015  يوليو13
بالسكري

In cooperation with ExxonMobil Qatar, Qatar Diabetes
Association (QDA), a member of Qatar Foundation for
Education, Science and Community Development (QF)
launched a media campaign to increase awareness of diabetes
among local communities. The campaign included a collection
of short, two-minute videos, which will be aired during local
television channels’ children’s programs following Eid Al Fitr.
The campaign’s target audience was children. The videos
highlighted the symptoms of diabetes, early detection,
complications and treatment. It also focused on the causes and
symptoms of hypoglycemia and how to deal with low blood
sugar levels.

 عضو مؤسسة قطر للتربية،أطلقت الجمعية القطرية للسكري
 حملة دعائيّ ة لزيادة الوعي بمرض السكّ ري،والعلوم وتنمية المجتمع
. وذلك بالتعاون مع إكسون موبيل قطر،في أوساط المجتمع المحلي
مدة المقطع
ّ ،وتضمنت الحملة مجموعة من مقاطع الفيديو القصيرة
ّ
 جرى ّبثها خالل برامج األطفال في قنوات التليفزيون،منها دقيقتين
 وكانت الحملة موجّ هة لألطفال،المحلية عقب عيد الفطر المبارك
ّ
وتسلط مقاطع الفيديو الضوء على أعراض السكّ ري
.كفئة مستهدفة
 كما ركّ زت على مسبّ بات،والكشف المبكر عنه ومضاعفاته وعالجاته
 وكيفيّ ة التعامل مع انخفاض مستوى السكّ ر،وأعراض هبوط سكّ ر الدم
.في الدم

Event: ExxonMobil Qatar Backs
QDA’s Awareness Campaign
Publication: Gulf Times
Date: July 13, 2015

 إكسون موبيل قطر:الفعالية
تدعم حملة التوعية بالسكري
 الراية:المطبوعة
٢٠١٥ ،١٣ يوليو:التاريخ

الطاقة ألغراض البحث والسالمة والصحة والبيئة

16

ENERGY FOR RESEARCH, SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT

18

25

31

ً
طالبا
إكسون موبيل لألبحاث قطر يستقبل
قطريين من المرحلة الثانوية في مرافقه
بالدوحة
ExxonMobil Research Qatar Hosts
a Group of Secondary Qatari Students
at the Organization’s Facilities in Doha

26

32

20

إكسون موبيل قطر تقدم لشركائها دورات
تدريبية في القيادة والفعالية الشخصيّ ة وإدارة
المشاريع
ExxonMobil Qatar’s Tamayoz Program
Provides Leadership and Personal
Effectiveness, Technical and Project
Management Training to Valued Partners

»برنامج إكسون موبيل قطر التدريبي «تميّ ز
2015 يطرح جدول أعمال شامل لعام
ExxonMobil Qatar’s Tamayoz Program
Sets Comprehensive Agenda for 2015

19

الطاقة من أجل
التنمية البشرية

ENERGY
FOR HUMAN
POTENTIAL

 مستفيد من برنامج إكسون موبيل130 أكثر من
2015 قطر التدريبي «تميّ ز» في الربع األول من
Tamayoz Training Programs Reach more
than 130 Joint Venture Partners in Q1

21

ً
طالبا من جامعة
إكسون موبيل قطر تستقبل
حمد بن خليفة في مركزها لألبحاث
ExxonMobil Qatar Hosts a Group of
Hamad Bin Khalifa University Students at
the Organization’s Qatar Science &
Technology Facilities

22

طالب من المرحلة الثانوية في زيارة لمركز
إكسون موبيل لألبحاث قطر
High School Students Participating in
Qatar University College of Education
STEM Program Visit ExxonMobil Research
Qatar

23

ّ
موظفات إكسون موبيل قطر تستضيف
شبكة
ورشة عمل ملهمة للسيدات المهنيات
ExxonMobil’s Women’s Network,
EMRA’A, Hosts Inspiring Workshop for
Professional Women

24

طالبات من جامعة قطر يزرن مركز إكسون
موبيل لألبحاث قطر
Qatar University Female Students Visit
ExxonMobil Research Qatar

»برنامج إكسون موبيل قطر التدريبي «تميّ ز
يستهدف المجاالت التجارية والفنية وإدارة المشاريع
ExxonMobil Qatar Programs Target
Commercial, Technical and Project
Management Training
ً
طالبا من برنامج
إكسون موبيل قطر تستقبل
اليوم الوظيفي لمؤسسة إنجاز قطر
INJAZ Students Shadow Employees at
ExxonMobil Qatar

27

28

إكسون موبيل قطر وبنك قطر للتنمية يطلقان
النسخة السنوية الرابعة من مسابقة الفكرة
لألعمال الريادية
ExxonMobil Qatar and Qatar
Development Bank Inaugurate the 4th
Annual Al Fikra Competition for Local
Entrepreneurship

29

إكسون موبيل قطر تكرّ م مجموعة من
الطالبات المتفوقات
ExxonMobil Qatar Hosts Luncheon for
Female Students

30

مدير التطوير الوطني في إكسون موبيل قطر
يستعرض أهداف التقطير بالشركة
Abdullatif Mohammed Al-Naemi, National
Development Manager at ExxonMobil
Qatar, Speaks About Qatarization in Q&A

17

»إكسون موبيل قطر تفتتح مرافق برنامج «تميّ ز
التدريبي في مركزها لألبحاث بالدوحة
ExxonMobil Qatar Inaugurates Milestone
Tamayoz Program Facility at ExxonMobil
Research Qatar
ً
مشاركا في الدورة السنوية الرابعة
45 أكثر من
من أكاديميّ ة جامعة قطر إكسون موبيل
للمدرّ سين
More Than 45 Teachers Selected to
Attend Fourth Qatar University
ExxonMobil Teachers Academy

33

إكسون موبيل قطر تكرّ م شركائها المحليين في
قطاع التعليم
ExxonMobil Qatar Honors Local
Education Partners at Gala Dinner

34

إكسون موبيل قطر وبنك قطر للتنمية يعلنان
عن الفائزين في مسابقة الفكرة لألعمال الريادية
ExxonMobil Qatar and Qatar
Development Bank Announce Winners of
the Al Fikra Competition

35

خريجو أكاديميّ ة جامعة قطر إكسون موبيل
للمدرّ سين يلتقون للمرة األولى لتبادل خبرات
حجرة الدراسة
Qatar University ExxonMobil Teachers
Academy Alumni Meet for the First Time
to Share Classroom Experiences

36

»برنامج إكسون موبيل قطر التدريبي «تميّ ز
يسهم في نقل المعرفة وتمكين قادة األعمال
ExxonMobil Qatar Tamayoz Program
Transfers Knowledge and Empowers
Business Leaders

18

الطاقة من أجل التنمية البشرية

الطاقة من أجل التنمية البشرية

ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL
JANUARY 26, 2015 - ExxonMobil Qatar’s Tamayoz
Program Sets Comprehensive Agenda for 2015
ExxonMobil Qatar announced a robust agenda for its Tamayoz
program in 2015, which provides professional and personal
development opportunities for the employees of valued
partner Qatar Petroleum, and joint ventures RasGas and
Qatargas. The training programs are offered free of charge for
participants, and focus on areas which are pertinent to the
work of those in attendance. This year’s courses covered
essential and diverse areas, including: safety, health and
environment, leadership, operations excellence, and
commercial, technical, and project management.

ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL
» – برنامج إكسون موبيل قطر التدريبي «تميّ ز2015  يناير26
2015 يطرح جدول أعمال شامل لعام
أعلنت إكسون موبيل قطر عن جدول أعمال نشط لبرنامجها التدريبي
 والذي يتيح فرص التطوير المهني والشخصي،2015 «تميز» في
لموظفي الشريك المتميّ ز قطر للبترول والمشاريع المشتركة راس غاز
 وتركّ ز البرامج التدريبية المجانية على مجاالت وثيقة الصلة.وقطر غاز
وغطت دورات هذا العام مجاالت حيوية ومتنوعة
ّ
.بعمل المشاركين
، والتميّ ز في العمليات، والقيادة،شملت السالمة والصحة والبيئة
. وإدارة المشاريع،التقنية-والفعالية التجارية

Event: ExxonMobil Qatar’s Tamayoz
Program Sets Comprehensive Agenda
Publication: Qatar is Booming
Date: January 26, 2015

MARCH 17, 2015 – ExxonMobil Research Qatar Hosts
a Group of Secondary Qatari Students at the
Organization’s Facilities in Doha
Eleventh and 12th grade Qatari students from Omar Bin
Khattab Independent School for boys recently toured
ExxonMobil Research Qatar (EMRQ) facilities. The students
listened to presentations by EMRQ’s scientists and researchers
as part of a student outreach program organized by
ExxonMobil Qatar in Doha.
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 – إكسون موبيل لألبحاث قطر يستقبل2015  مارس17
ً
طالبا قطريين من المرحلة الثانوية في مرافقه بالدوحة
شارك وفد من الطالب القطريين بالمراحل الحادية عشرة والثانية عشرة
من مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية المستقلة للبنين في جولة بمرافق
ً
عروضا توضيحية لعلماء
 وتابعوا،مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر
 في إطار برنامج االتصال الطالبي الذي تنظمه إكسون،وباحثي المركز
.موبيل في الدوحة

Event: EMRQ Tour
Publication: Qatar Tribune
Date: March 17, 2015

 «تميز» ينظم سلسلة:الفعالية
2015 دورات شاملة خالل
 العرب:المطبوعة
٢٠١٥ ،٢٦ يناير:التاريخ

» «إكسون موبيل لألبحاث قطر:Event :الفعالية
يستضيف طلبة قطريين
 العرب:المطبوعة
٢٠١٥ ،١٧ مارس:التاريخ
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APRIL 8, 2015 - Tamayoz Training Programs Reach more
than 130 Joint Venture Partners in Q1

 مستفيد من برنامج إكسون موبيل130  – أكثر من2015  إبريل8
2015 قطر التدريبي «تميّ ز» في الربع األول من

ExxonMobil Qatar continued to strengthen its Tamayoz
Training Program in Doha with a series of courses that reached
more than 130 attendees from January to March 2015. The
courses focused on four competency areas: commercial; safety,
health and the environment; technical; and operations
excellence. All courses offered under the Tamayoz program are
led by ExxonMobil subject-matter experts.

»واصلت إكسون موبيل قطر تعزيز برنامجها التدريبي في الدوحة «تميّ ز
 متدرّ ب من130 من خالل سلسلة من الدورات استفاد منها أكثر من
.2015 شركاء إكسون موبيل قطر خالل الفترة من يناير إلى مارس
 والسالمة والصحة،ركزت الدورات على مجاالت الفعالية التجارية
 ويقود جميع مبادرات. والتميّ ز في العلميات، والفعالية التقنية،والبيئة
.برنامج «تميّ ز» متخصصين من إكسون موبيل قطر خبراء في مجاالتهم

APRIL 16, 2015 – ExxonMobil Research Qatar Hosts
a Group of Hamad Bin Khalifa University Students at
the Organization’s Qatar Science & Technology Facilities
In coordination with Hamad Bin Khalifa University, ExxonMobil
Qatar arranged for a group of Qatari students to visit
ExxonMobil Research Qatar (EMRQ) at the Qatar Science &
Technology Park last week. The visit to EMRQ demonstrated
the importance of ExxonMobil Qatar’s relationship with Hamad
Bin Khalifa University. It also highlighted how the company
strives to provide the university’s students with opportunities
where they can see science in action, and experience the work
that is done at the center in support of scientific research and
the use of ground-breaking technology.

ً
طالبا من
 – إكسون موبيل قطر تستقبل2015  إبريل16
جامعة حمد بن خليفة في مركزها لألبحاث
، بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة،استضافت إكسون موبيل قطر
مجموعة من طالب الجامعة القطريين في مركزها لألبحاث في واحة
 وذلك في إطار، إكسون موبيل لألبحاث قطر،قطر للعلوم التكنولوجيا
 والجهود التي،التأكيد على أهمية العالقة الراسخة بين المؤسستين
تبذلها الجامعة إلتاحة الفرص أمام طالب الجامعة ليتابعوا عن قرب
 والعمل الذي يقوم به المركز في سبيل دعم،التطبيق العملي للعلوم
.البحث العلمي واستخدام التكنولوجيا المتطورة

Event: ExxonMobil Qatar’s Training
Program Reaches More Than 130 JV
Partners in Q1
Publication: Gulf Times
Date: April 8, 2015

Event: Students’ Tour
Publication: Qatar Tribune
Date: April 16, 2015
130  أكثر من:  إكسون موبيل قطر:الفعالية
موظفا يستفيدون من تميز في الربع األول
 الوطن:المطبوعة
٢٠١٥ ،٨ أبريل:التاريخ

 إكسون موبيل قطر تستضيف طلبة:الفعالية
جامعيين بمركز االبحاث
 العرب:المطبوعة
٢٠١٥ ،١٦ أبريل:التاريخ
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APRIL 19, 2015 - High School Students Participating
in Qatar University College of Education STEM Program
Visit ExxonMobil Research Qatar

 – طالب من المرحلة الثانوية في زيارة2015  إبريل19
لمركز إكسون موبيل لألبحاث قطر

In coordination with Qatar University College of Education
(QU-CED), ExxonMobil Qatar arranged for 30 male and 30
female students from high schools in Qatar to visit ExxonMobil
Research Qatar (EMRQ) at the Qatar Science & Technology
Park over two consecutive days. The visit came as part of STEM
Adventure Week, an exciting five-day active learning
experience for preparatory students, sponsored and organized
by the College’s National Center for Educator Development
(NCED), and supported by ExxonMobil Qatar.

ّ
، بالتنسيق مع كلية التربية بجامعة قطر،نظمت إكسون موبيل قطر
ً
طالبا
30 ضمت
قطر
في
الثانوية
المرحلة
طالب
من
لمجموعة
زيارة
ّ
 طالبة إلى مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر في واحة قطر للعلوم30و
 وذلك ضمن برنامج الكلية،والتكنولوجيا على مدى يومين متتاليين
 وتأتي الزيارة في.STEM للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
ّ يوفر للطالب تجربة
ّ » الذيSTEM إطار «أسبوع مغامرة
فعال
ّ تعلم
 برعاية وتنظيم المركز الوطني للتطوير،ومثير على مدى خمسة أيام
. ويحظى بدعم إكسون موبيل قطر،التربوي التابع لكلية التربية

MAY 11, 2015 - ExxonMobil’s Women’s Network,
EMRA’A , Hosts Inspiring Workshop for Professional
Women
ExxonMobil’s Professional Women’s Network, EMRA’A, held a
workshop for over 100 female employees from ExxonMobil,
Qatar Petroleum, RasGas Company Limited (RasGas) and
Qatargas in Doha. Entitled “Strive, Struggle, and Shine”, the
workshop was led by motivational speaker Esther Jacobs,
known as the “No Excuse Lady”. The Strive, Struggle, and
Shine workshop was specifically designed for women
professionals from various backgrounds, ages and stages of
their lives working and living in Qatar, and focused on topics
such as developing and leveraging personal strengths,
embracing creative and out of the box thinking, and
encouraging individual optimism and confidence.
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ّ
موظفات إكسون موبيل قطر تستضيف
 – شبكة2015  مايو11
ورشة عمل ملهمة للسيدات المهنيات
ّ
موظفات إكسون موبيل قطر “امرأة” ورشة عمل
عقدت شبكة
ّ
موظفة من إكسون موبيل قطر
100 شهدت مشاركة ما يزيد عن
، تحت عنوان “كافحي،وقطر للبترول وراس غاز وقطر غاز في الدوحة
ّ ،واجتهدي
ّ
”المحفزة “إستير جيكوبز
المتحدثة
 ترأست الورشة.”وتألقي
ّ
ً خص
ّ
يصا
الورشة
تصميم
وجرى
،”األعذار
تقبل
ال
التي
دة
ّ
ّالملقبة بـ “السي
للنساء المهنيات من خلفيات وأعمال ومراحل مختلفة من حياتهن
 وركّ زت على مواضيع متعددة مثل،المهنيّ ة ويعملن ويعشن في قطر
 وتبنّ ي االبتكار والتفكير،القوة الشخصيّ ة
تطوير واالستفادة من نقاط
ّ
ّ
. والتشجيع على التفاؤل والثقة لدى األفراد،الخلق

Event: ExxonMobil’s EMRA’A Organises
Meet For Female Professionals
Publication: Gulf Times
Date: May 11, 2015

Event: 60 High School Students
Visit ExxonMobil Research Qatar
Publication: Qatar is Booming
Date: April 19, 2015

 طلبة جامعة قطر يزورون:الفعالية
إكسون موبيل لألبحاث قطر
 العرب:المطبوعة
٢٠١٥ ،١٩ أبريل:التاريخ

 إكسون موبيل قطر النسائية:الفعالية
تستضيف ورشة عمل ملهمة للمحترفات
 الوطن:المطبوعة
٢٠١٥ ،١١ مايو:التاريخ

24

الطاقة من أجل التنمية البشرية

الطاقة من أجل التنمية البشرية

ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL
MAY 20, 2015 - Qatar University Female Students
Visit ExxonMobil Research Qatar
A group of female students from Qatar University (QU) visited
ExxonMobil Research Qatar (EMRQ) at the Qatar Science &
Technology Park. The students who took part in the visit are
currently undergoing degrees at Qatar University’s College of
Engineering, and Department of Biological and Environmental
Sciences. The visit, which was organized in collaboration with
Qatar University’s Career Services Center (CSC), came as part
of ExxonMobil Qatar’s ongoing collaboration with QU.

ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL
 – طالبات من جامعة قطر يزرن مركز إكسون2015  مايو20
موبيل لألبحاث قطر
زارت مجموعة من طالبات كلية الهندسة وقسم العلوم البيولوجية
والبيئية في جامعة قطر مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر في واحة
 التي جرى تنظيمها بالتعاون مع، جاءت الزيارة.قطر العلوم والتكنولوجيا
 في إطار التعاون المتواصل بين،مركز الخدمات المهنية بجامعة قطر
.إكسون موبيل قطر وجامعة قطر

Event: Qatar University Female Students
Tour ExxonMobil Research Qatar (EMRQ)
Publication: Qatar is Booming
Date: May 20, 2015

MAY 24, 2015 - ExxonMobil Qatar Programs Target
Commercial, Technical and Project Management
Training
ExxonMobil subject-matter experts led four courses in April for
nearly 80 participants as part of the Tamayoz training program,
an initiative launched in 2012 to share ExxonMobil’s technical,
commercial and operational expertise with Qatar’s workforce.
The Tamayoz program emphasizes ExxonMobil Qatar’s direct
support for the Qatar National Vision 2030 by sharing
experience, disseminating knowledge and instilling best
practices with partners and individuals in Qatar’s energy
industry.
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» – برنامج إكسون موبيل قطر التدريبي «تميّ ز2015  مايو24
يستهدف المجاالت التجارية والفنية وإدارة المشاريع
قاد أربعة من الخبراء في مجاالتهم بشركة إكسون موبيل قطر أربع
ً
 وذلك في إطار برنامج،مشاركا
80 دورات تدريبية في شهر إبريل لقرابة
2012  وهي مبادرة أطلقتها إكسون موبيل قطر في،«تميّ ز» التدريبي
لمشاركة خبراتها في الشؤون الفنية والتجارية والتميّ ز التشغيلي مع
 ويؤكد البرنامج على ما تقدمه إكسون موبيل.القوى العاملة في قطر
 من خالل مشاركة2030 قطر من دعم مباشر لرؤية قطر الوطنية
التجارب والخبرات ونقل المعرفة وتبنّ ي أفضل الممارسات مع الشركاء
.واألفراد في قطاع الطاقة بدولة قطر

Event: Tamayoz Helps Share ExxonMobil
Expertise with Qatari Workforce
Publication: Gulf Times
Date: May 24, 2015

 إكسون موبيل لألبحاث:الفعالية
يستقبل طالبات جامعة قطر
 العرب:المطبوعة
٢٠١٥ ،٢٠ مايو:التاريخ

 إكسون موبيل قطر تنظم:الفعالية
 دورات تدريبية ضمن برنامج تميز4
 الشرق:المطبوعة
٢٠١٥ ،٢٤ مايو:التاريخ
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JUNE 7, 2015 - INJAZ Students Shadow Employees at
ExxonMobil Qatar
As part of INJAZ Qatar’s Job Shadow program, a group of 20
students, mainly from Qatar University, spent an entire work
day observing ExxonMobil Qatar employees as they
performed their daily work duties last week. Students
participated at both the main office and ExxonMobil Research
facilities located in Qatar Science and Technology Park (QSTP).
The Job Shadow program introduces students to careers
through one day, on-site mentoring experiences at
corporations.

ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL
ً
طالبا من برنامج
 – إكسون موبيل قطر تستقبل2015  يونيو7
اليوم الوظيفي لمؤسسة إنجاز قطر
في إطار برنامج اليوم الوظيفي لمؤسسة إنجاز قطر؛ أمضى عشرون
ً
ّ
موظفي إكسون
طالبا معظمهم من جامعة قطر يوم عمل كامل مع
 وشارك الطالب في.موبيل قطر أثناء تأديتهم مهام العمل اليومية
كل من المقر الرئيسي للشركة ومركز إكسون موبيل لألبحاث قطر
 ويهدف برنامج اليوم.الذي يقع ضمن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا
الوظيفي إلى تعريف الطالب على المهن المختلفة من خالل المشاركة
ّ
تتخلله تجارب توجيهيّ ة عملية في
في يوم عمل واحد بمقر الشركات
.موقع العمل

JULY 8, 2015 - ExxonMobil Qatar’s Tamayoz Program
Provides Leadership and Personal Effectiveness,
Technical and Project Management Training to Valued
Partners
ExxonMobil Qatar’s subject-matter experts held six courses for
more than 80 individuals under its Tamayoz training program, an
initiative launched in 2012 to share ExxonMobil’s technical,
commercial and operational expertise with partners and
individuals in Qatar’s energy industry. ExxonMobil Qatar
directly supports the Qatar National Vision 2030 through the
Tamayoz training program by sharing experience,
disseminating knowledge and instilling best practices with
Qatar’s workforce.

Event: Injaz Students Get Real
Job Experience
Publication: Qatar Tribune
Date: June 7, 2015
Event: More Than 80 Train Under
Tamayoz Program
Publication: Gulf Times
Date: July 8, 2015

 إكسون موبيل قطر تتيح:الفعالية
لطلبة إنجاز خوض تجربة اليوم الوظيفي
 العرب:المطبوعة
٢٠١٥ ،7 يونيو:التاريخ

 دورات تدريبية6  برنامج تميز يختتم:الفعالية
 الراية:المطبوعة
٢٠١٥ ،٨ يوليو:التاريخ

 – إكسون موبيل قطر تقدم لشركائها دورات2015  يوليو8
تدريبية في القيادة والفعالية الشخصيّ ة وإدارة المشاريع

نظم مجموعة من الخبراء في تخصصاتهم بشركة إكسون موبيل
ً
 ضمن برنامج،مشاركا
80 قطر ست دورات تدريبيّ ة حضرها أكثر من
،2012  المبادرة التي أطلقتها إكسون موبيل قطر في،«تميّ ز» التدريبي
لمشاركة خبراتها الفنية والتجارية التشغيلية مع شركائها واألفراد
 وتقدم إكسون موبيل قطر.العاملين في قطاع الطاقة بدولة قطر
» من خالل برنامج «تميّ ز2030 الدعم المباشر لرؤية قطر الوطنية
التدريبي عبر مشاركة التجارب والخبرات ونقل المعرفة وتبنّ ي أفضل
.الممارسات مع القوى العاملة في البالد
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SEPTEMBER 2, 2015 - ExxonMobil Qatar and Qatar
Development Bank Inaugurate the 4th Annual Al Fikra
Competition for Local Entrepreneurship
ExxonMobil Qatar helped launched the 4th edition of the Al
Fikra business competition as its platinum sponsor. Organized
by Qatar Development Bank (QDB), each year the competition
aims to support budding Qatari businesses and individual
entrepreneurs by encouraging friendly competition. Across two
phases, participants present a business idea to a committee of
academics and members of the local business community,
followed by a selection process.

ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL
 – إكسون موبيل قطر وبنك قطر للتنمية2015  سبتمبر2
يطلقان النسخة السنوية الرابعة من مسابقة الفكرة لألعمال
الريادية
شاركت إكسون موبيل قطر في إطالق النسخة الرابعة من مسابقة
 باعتبارها الراعي البالتيني للمسابقة التي،«الفكرة» لألعمال الريادية
ً
 وتهدف إلى دعم المشاريع القطرية،سنويا بنك قطر للتنمية
ينظمها
الناشئة ورواد األعمال القطريين من خالل تشجيع المنافسة الوديّ ة عبر
 حيث يطرح كل مشارك، وتقام المسابقة على مرحلتين.مسابقة الفكرة
فكرة مشروعه على لجنة من األكاديميين وأعضاء مجتمع األعمال في
 ثم تجري بعدها عملية االختيار التي تقود إلى تتويج الفائز في،قطر
.المسابقة

SEPTEMBER 21, 2015 - ExxonMobil Qatar Hosts
Luncheon for Female Students
ExxonMobil Qatar hosted a luncheon for a group of more than
40 female university students from various local universities,
including Qatar University, Carnegie Mellon University in Qatar,
Georgetown University School of Foreign Service in Qatar and
Community College of Qatar. The diverse group included
sponsored students as well as graduate students. The luncheon
began with a welcome and brief by Noora Al-Qahtani, Human
Resources Advisor for ExxonMobil Qatar, who highlighted the
company’s programs that support national education
development initiatives. During the event, a number of
graduate students, internship students and sponsored students
were honored for high academic achievement.
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 – إكسون موبيل قطر تكرّ م2015  سبتمبر21
مجموعة من الطالبات المتفوقات
استضافت إكسون موبيل قطر حفل تكريم ألكثر من أربعين طالبة من
 وجامعة كارنجي ميلون،جامعات محلية مختلفة شملت جامعة قطر
 وكلية المجتمع في،كلية الشؤون الدولية- وجامعة جورجتاون،في قطر
 وتضمنت المجموعة المتنوعة طالبات ممن يحظين برعاية إكسون.قطر
 بدأت الفعالية بكلمة ترحيبية من.موبيل قطر وغيرهن من الخريجات
 مستشارة الموارد البشرية في إكسون موبيل،اآلنسة نورة القحطاني
 والتي سلطت الضوء على برامج الشركة الداعمة لمبادرات تطوير،قطر
، وقد تخلل الحدث تكريم عدد من الطالبات المتخرجات.التعليم الوطني
ً
تقديرا
 وذلك،وطالبات التدريب الداخلي والالتي يحصلن على الرعاية
.لتفوقهن األكاديمي

Event: ExxonMobil Qatar Honours Students
Publication: Gulf Times
Date: September 21, 2015

Event: Innovation Key to Diversifying
Qatar Economy: QDB Executive
Publication: Gulf Times
Date: September 2, 2015

 قطر للتنمية تطلق مسابقة:الفعالية
الفكرة للمشاريع الريادية
 الشرق:المطبوعة
٢٠١٥ ،٢ سبتمبر:التاريخ

 إكسون موبيل قطر تكرم طالبات:الفعالية
لتفوقهن األكاديمي
 العرب:المطبوعة
٢٠١٥ ،٢١ سبتمبر:التاريخ
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OCTOBER 11, 2015 - Abdullatif Mohammed Al-Naemi,
National Development Manager at ExxonMobil Qatar,
Speaks About Qatarization in Q&A

 – مدير التطوير الوطني في إكسون موبيل قطر2015  أكتوبر11
يستعرض أهداف التقطير بالشركة

ExxonMobil Qatar has maintained an impressive 59% rate of
Qatari employment, a figure Abdullatif Mohammed Al-Naemi,
National Development Manager at ExxonMobil Qatar
promised will only rise in the years to come in an exclusive
interview with Al Sharq. During the discussion, Al-Naemi
offered insight into just how the company offers training and
education to Qataris, why STEM is increasingly valued and how
these efforts are also being directed abroad.

حافظت إكسون موبيل قطر على نسبة متميزة في تقطير الوظائف
، وهو الرقم الذي وعد مدير التطوير الوطني في الشركة،%59 بلغت
 وألقى، أن يرتفع خالل األعوام القادمة،السيد عبد اللطيف النعيمي
 الضوء على ما تقدمه الشركة، في حوار له مع جريدة الشرق،النعيمي
 ولماذا تتزايد أهمية العلوم،من فرص لتدريب وتعليم للقطريين
 وكيف يجري توجيه هذه الجهود،والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
.على نطاق أوسع

OCTOBER 20, 2015 - ExxonMobil Qatar Inaugurates
Milestone Tamayoz Program Facility at ExxonMobil
Research Qatar
ExxonMobil Qatar inaugurated new facilities for its Tamayoz
training program at ExxonMobil Research Qatar (EMRQ), which is
housed at the Qatar Science and Technology Park (QSTP).
Representatives from ExxonMobil Qatar’s valued partner Qatar
Petroleum and joint ventures RasGas and Qatargas attended the
inauguration ceremony, in addition to other community partners
from academic and public sector organizations. The new facility is
another important step in the company’s efforts to support
Qatar’s national workforce development plans and drive human
potential across the country.

Event: No Layoff of Qatari Nationals
at ExxonMobil, Says Al Naemi
Publication: The Peninsula
Date: October 11, 2015

Event: ExxonMobil Qatar Opens
New Facility for Tamayoz
Publication: Qatar Tribune
Date: October 20, 2015

 إكسون موبيل قطر:الفعالية
لم تسرح أي موظف قطري
 الشرق:المطبوعة
٢٠١٥ ،11 أكتوبر:التاريخ

» إكسون موبيل قطر تدشن «تميز:الفعالية
 الوطن:المطبوعة
٢٠١٥ ،٢٠ أكتوبر:التاريخ

 – إكسون موبيل قطر تفتتح مرافق برنامج2015  أكتوبر20
«تميّ ز» التدريبي في مركزها لألبحاث بالدوحة
»افتتحت إكسون موبيل قطر مرافق جديدة لبرنامجها التدريبي «تميّ ز
في إكسون موبيل لألبحاث قطر في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا
 شهدت مراسم االفتتاح حضور ممثلين عن الشريك المتميّ ز.بالدوحة
 إضافة إلى،قطر للبترول والمشاريع المشتركة راس غاز وقطر غاز
 ويعد.شركاء المجتمع من الحقل األكاديمي ومؤسسات القطاع العام
المرفق الجديد خطوة أخرى ضمن جهود الشركة لدعم خطط تطوير
 وإطالق الطاقات البشرية في،القوى العاملة الوطنية في قطر
.مختلف أنحاء البالد
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NOVEMBER 22, 2015 - More Than 45 Teachers Selected
to Attend Fourth Qatar University ExxonMobil Teachers
Academy
ExxonMobil Qatar and the National Center for Educator
Development at Qatar University (QU) launched the fourth annual
Qatar University ExxonMobil Teachers Academy in Doha. The
academy is as an innovative professional development program
designed to enhance math and science teaching skills among
educators. More than 45 grade three to grade six primary school
teachers from more than 40 of Qatar’s independent schools were
selected to participate in the 2015 edition of the academy. Their
participation was determined by long and in-depth deliberations
between QU and the Supreme Education Council to ensure that
participating educators - as in previous years -- are both qualified
and committed to the teaching profession.

ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL
ً
مشاركا في الدورة
45  – حضور أكثر من2015  نوفمبر22
السنوية الرابعة من أكاديميّ ة جامعة قطر إكسون موبيل
للمدرّ سين
ُأطلقت في نوفمبر الدورة السنوية الرابعة من أكاديميّ ة جامعة قطر
 وذلك بالتعاون المشترك بين المركز الوطني،إكسون موبيل للمدرّ سين
 كبرنامج مبتكر، وإكسون موبيل قطر، وجامعة قطر،للتطوير التربوي
للتطوير المهني جرى تصميمه بهدف تعزيز مهارات تدريس الرياضيات
 من مدرسي الصفوف45  ووقع االختيار على.والعلوم لدى المعلمين
 يمثلون أكثر،الدراسية من الثالث إلى السادس بالمدارس االبتدائية
 من2015  للمشاركة في دورة، مدرسة مستقلة في قطر40 من
 وجرى اختيار المدرسين بعد مشاورات مستفيضة بين.األكاديمية
 لضمان أن يكون دارسي هذا،المجلس األعلى للتعليم وجامعة قطر
 مؤهلين ولديهم التزام، كما كان الحال في األعوام السابقة،العام
.قوي تجاه مهنة التدريس

NOVEMBER 26, 2015 - ExxonMobil Qatar Honors Local
Education Partners at Gala Dinner
ExxonMobil Qatar extended a special recognition to its local
education partners during a gala dinner held in Doha. The
event took place during the fourth Qatar University
ExxonMobil Teachers Academy – a joint collaboration between
the National Center for Educator Development, Qatar
University (QU) and ExxonMobil Qatar that is held in Doha on
an annual basis. QU; Teach for Qatar; the Supreme Education
Council (SEC); INJAZ Qatar; Qatar Foundation; WISE; Teaching
and Learning Department; and Qatar Petroleum were honored
guests at the event.
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 – إكسون موبيل قطر تكرّ م شركائها المحليين2015  نوفمبر26
في قطاع التعليم
أعربت إكسون موبيل قطر عن تقديرها الخاص لشركائها المحليين في
 وذلك ضمن،قطاع التعليم من خالل حفل عشاء أقامته في الدوحة
،الدورة الرابعة من أكاديمية جامعة قطر إكسون موبيل للمدرّ سين
، وجامعة قطر،وهي تعاون مشترك بين المركز الوطني للتطوير التربوي
ً
 وشملت.سنويا
 وهي فعالية تقام في الدوحة،وإكسون موبيل قطر
ّ
وتعلم ألجل
، جامعة قطر:قائمة ضيوف الشرف الذين كرمتهم الشركة
 ومؤتمر، ومؤسسة قطر، وإنجاز قطر، والمجلس األعلى للتعليم،قطر
 وجامعة «تكساس إيه آند،»القمة العالمي لالبتكار في التعليم «وايز
. وقطر للبترول،»إم

Event: ExxonMobil Honours
Education Partners
Publication: Qatar Tribune
Date: November 26, 2015

Event: 45 Teachers Attend QUExxonMobil Teachers Academy
Publication: Qatar Tribune
Date: November 22, 2015

 مدرسا يشاركون في أكاديمية45 :الفعالية
جامعة قطر إكسون موبيل
 الشرق:المطبوعة
٢٠١٥ ،٢٢ نوفمبر:التاريخ

 إكسون موبيل قطر تكرم شركاء:الفعالية
التعليم المحليين
 الراية:المطبوعة
٢٠١٥ ،٢٦ نوفمبر:التاريخ
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NOVEMBER 29, 2015 - ExxonMobil Qatar and Qatar
Development Bank Announce Winners of the Al Fikra
Competition
The 4th annual Al Fikra Competition came to a close in Doha last
week with the announcement of the winners. Platinum sponsor
ExxonMobil Qatar joined Qatar Development Bank in
encouraging local entrepreneurs and SMEs to compete in the
annual event which has successfully supported the State of
Qatar’s business community of tomorrow. Prizes were awarded
to four teams, each presenting distinctive business ideas relevant
to the Qatari marketplace.

ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL
 – إكسون موبيل قطر وبنك قطر للتنمية2015  نوفمبر29
يعلنان عن الفائزين في مسابقة الفكرة لألعمال الريادية
ُأسدل الستار على النسخة الرابعة من مسابقة «الفكرة» لألعمال
، وشاركت إكسون موبيل قطر.الريادية التي ينظمها بنك قطر للتنمية
 مع بنك قطر للتنمية في تشجيع،باعتبارها الراعي البالتيني للمسابقة
رواد األعمال القطريين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنافسة
في هذه الفعالية السنوية التي نجحت في دعم مستقبل مجتمع
، وجرى توزيع الجوائز على الفرق األربعة الفائزة.األعمال في دولة قطر
ً
 مرتبطة بالسوق،أفكارا متميزة في مجال األعمال
والتي قدم كل منها
.القطري

DECEMBER 2, 2015 - Qatar University ExxonMobil
Teachers Academy Alumni Meet for the First Time to
Share Classroom Experiences
Qatar University ExxonMobil Teachers Academy alumni gathered
for a two-day event in Doha, on the tails of the fourth edition of
the academy. The event brought together more than 40 teachers
who participated in previous academies to share lessons learned
and discuss how the academy impacted their students, their
classes and their teaching approaches in the classroom.
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 – خريجو أكاديميّ ة جامعة قطر إكسون موبيل2015  ديسمبر2
للمدرّ سين يلتقون للمرة األولى لتبادل خبرات حجرة الدراسة
تجمع
ّ استضافت أكاديميّ ة جامعة قطر إكسون موبيل للمدرّ سين أول
 وذلك، في فعالية استمرت على مدى يومين في الدوحة،لخريجيها
 وجمعت الفعالية.عقب انتهاء أعمال الدورة الرابعة من األكاديمية
ً
 بهدف،مدرسا ممن شاركوا في دورات سابقة لألكاديمية
40 أكثر من
مشاركة الدروس المستفادة ومناقشة كيف أثرت مشاركتهم في
األكاديمية على طالبهم وفصولهم ومناهجهم للتدريس في حجرة
.الدراسة

Event: Qatar University ExxonMobil Teachers
Academy Alumni Meet for the First Time to
Share Classroom Experiences
Publication: Gulf Times
Date: December 3, 2015

 تبادل خبرات الصفوف لمنتمي:الفعالية
»«جامعة قطر إكسون موبيل
 العرب:المطبوعة
٢٠١٥ ،٢ ديسمبر:التاريخ

Event: QDB Announces Qatar Winners
of Al-Fikra Competition for Startups
Publication: Gulf Times
Date: November 29, 2015

 قطر للتنمية يعلن الفرق الفائزة:الفعالية
بجوائز مسابقة الفكرة
 الشرق:المطبوعة
٢٠١٥ ،٢٩ نوفمبر:التاريخ
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DECEMBER 14, 2015 - ExxonMobil Qatar Tamayoz
Program Transfers Knowledge and Empowers Business
Leaders
ExxonMobil Qatar hosted 14 training programs from September
to December 2015 for employees from valued partner Qatar
Petroleum; joint ventures RasGas and Qatargas; Tasweeq and
Nakilat. In alignment with the Human Development Pillar of the
Qatar National Vision 2030, the Tamayoz training program shares
ExxonMobil’s technical, commercial and operational expertise
with local partners through a structured program designed to
increase participation of Qatari nationals in the workforce and
enhance their capabilities.

Event: ExxonMobil Holds Tamayoz
Training Programme
Publication: The Peninsula
Date: December 14, 2015

 برنامج تميز ب‘كسون موبيل:الفعالية
 أشهر3  دورة تدريبية في14 يستضيف
 الشرق:المطبوعة
٢٠١٥ ،١٤ ديسمبر:التاريخ

» – برنامج إكسون موبيل قطر التدريبي «تميّ ز2015  ديسمبر4
يسهم في نقل المعرفة وتمكين قادة األعمال
 دورة تدريبية لموظفي الشريك14 استضافت إكسون موبيل قطر
المتميّ ز قطر للبترول والمشاريع المشتركة راس غاز قطر غاز وشركتي
 ضمن برنامج «تميّ ز» التدريبي خالل الفترة من سبتمبر،تسويق وناقالت
 ويهدف البرنامج إلى مشاركة خبرات إكسون موبيل.2015 إلى ديسمبر
 من خالل،قطر التقنية والتجارية والتشغيليّ ة مع الشركاء في قطر
ّ
منظم يرمي إلى رفع مستوى مشاركة المواطنين القطريين في
برنامج
ً
تماشيا مع ركيزة التنمية البشرية
 وذلك،القوى العاملة وتعزيز قدراتهم
.2030 من رؤية قطر الوطنية

الطاقة ألغراض البحث والسالمة والصحة والبيئة
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رصد مجموعة كبيرة من بقر البحر خالل مسح
ميداني بحري إلكسون موبيل لألبحاث قطر
وقطاع المحميات الطبيعية
Large Group of Dugongs Sighted During
ExxonMobil Research Qatar-General
Directorate of Natural Reserves Private
Engineering Office Boat Survey Field
Mission

41

مرور خمس سنوات على تأسيس إكسون موبيل
لألبحاث قطـر
ExxonMobil Marks Fifth Anniversary of
ExxonMobil Research Qatar
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إكسون موبيل لبحوث التنقيب تمنح رخصة
تجارية لشركة شاركت في تطوير نظام للكشف
عن الغاز
ExxonMobil Upstream Research Company
Awards Commercial License to Providence
Photonics for Dual Imager IntelliRed™
Remote Gas Detection System

43

إكسون موبيل لألبحاث قطر يستضيف حفل
احتفاال بمرور خمس سنوات على تأسيسه
عشاء
ً
ExxonMobil Research Qatar Celebrates its
Fifth Anniversary with a Gala Dinner

44

إكسون موبيل قطر تمنح «إيون رياليتي» رخصة
ّ
المشغلين
لتقنية المحاكاة ثالثية األبعاد لتدريب
ExxonMobil Awards License to EON
Reality for Immersive 3D Operator Training
Simulator Technology

45

إكسون موبيل قطر ترعى النسخة الثالثة من
بطولة الشقب الدولية للفروسية
ExxonMobil Qatar Sponsors the Third
Edition of Qatar’s International Equestrian
Festival

46

ختام النسخة الثانية من البرنامج البيئي للمدارس
برعاية إكسون موبيل قطر
ExxonMobil-Sponsored Second Edition of
Green Program for Schools Comes to a
Close

39
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إكسون موبيل لألبحاث قطر يوقع اتفاقية
مع قطاع المحميات الطبيعية بالمكتب
الهندسي الخاص
ExxonMobil Research Qatar and General
Directorate of Natural Reserves’ Private
Engineering Office Sign Agreement

48

إكسون موبيل لألبحاث قطـر وجامعة قطـر
ّ
يوقعان اتفاقية للبحث العلمي
ExxonMobil Research Qatar and Qatar
University Sign Research Scholars Program
Agreement

49

إكسون موبيل قطر وجامعة قطـر توقعان
اتفاقية رعاية كرسي أستاذية للعلوم
والتكنولوجيا
ExxonMobil Qatar and Qatar University
Sign Monumental Science and Technology
Chair Agreement
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FEBRUARY 1, 2015 - Large Group of Dugongs Sighted
During ExxonMobil Research Qatar-General Directorate
of Natural Reserves Private Engineering Office Boat
Survey Field Mission
ExxonMobil Research Qatar (EMRQ) and the General Directorate
of Natural Reserves Private Engineering Office completed a
one-day field mission to locate live dugongs off the west coast of
Qatar, as part of ongoing data collection efforts to better
understand the distribution, abundance and behavior of the Qatar
dugong population. The field mission resulted in video and
photographic documentation of the dugongs as they traveled and
fed in the area, and was the first time that live animals have been
documented as part of current research efforts.

 – رصد مجموعة كبيرة من بقر البحر خالل مسح2015  فبراير1
ميداني بحري إلكسون موبيل لألبحاث قطر وقطاع المحميات
الطبيعية
أجرى مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر وقطاع المحميات الطبيعية
ً
ً
ً
ميدانيا على مدى يوم واحد
بحريا
مسحا
التابع للمكتب الهندسي الخاص
،لتحديد مواقع بقر البحر (األطوم) قبالة الساحل الغربي لدولة قطر
وذلك في إطار الجهود المتواصلة والرامية إلى جمع البيانات للتعرّ ف
 وأسفر.بشكل أفضل على توزيع ووفرة وسلوك بقر البحر في قطر
ّ المسح عن رصد بالفيديو والصور لحيوانات بقر البحر بينما كانت
تتنقل
ّ
 وهذه هي المرة األولى التي يجري فيها توثيق،وتتغذى في المنطقة
.وجود حيوانات حيّ ة كجزء من جهود البحوث الجارية

ENERGY FOR RESEARCH, SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT
FEBRUARY 9, 2015 – ExxonMobil Research Qatar
Signs MoU with Key Qatari Ministry
Dr. Jennifer Dupont, Research Director, ExxonMobil Research
Qatar (EMRQ), signed a Memorandum of Understanding
(MoU) with the Urban Planning Department at the Ministry of
Municipal Affairs and Urban Planning. The MoU, signed by
Abdulla Ahmed al-Karrani, Acting Director of the Urban
Planning Department, allows EMRQ to assist with the
ministry’s Integrated Coastal Zone Management Plan.
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 – إكسون موبيل لألبحاث قطر2015  فبراير9
ّ
يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني
ّ
 مدير األبحاث في إكسون موبيل،»وقعت الدكتورة «جنيفير دوبونت
 مذكرة تفاهم مع إدارة التخطيط العمراني في وزارة،لألبحاث قطر
ّ  التي، وتتيح المذكرة،البلدية والتخطيط العمراني
وقعها نيابة عن
الوزارة السيد عبد الله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني
 إلكسون موبيل لألبحاث قطر المساعدة في مشروع الخطة،بالتكليف
.المتكاملة للمناطق الساحلية الذي تنفذه الوزارة

Event: Large Group of Dugongs Sighted
During ExxonMobil Research Qatar-General
Directorate of Natural Reserves Private
Engineering Office Boat Survey Field Mission
Publication: Gulf Times
Date: February 1, 2015

Event: Ministry of Municipal Affairs,
ExxonMobil Research Sign MoU
Publication: Gulf Times
Date: February 9, 2015

 رصد المئات من أبقار البحر خالل مسح ميداني:الفعالية
نفذته إكسون موبيل لألبحات قطر وقطاع المحميات
التابع للمكتب الهندسي الخاصة
 العرب:المطبوعة
٢٠١٥ ،١ فبراير:التاريخ

 اتفاقية تعاون بين وزارة البلدية:الفعالية
وإكسون موبيل قطر
 الشرق:المطبوعة
٢٠١٥ ،٩ فبراير:التاريخ
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ENERGY FOR RESEARCH, SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT
FEBRUARY 23, 2015 - ExxonMobil Marks Fifth
Anniversary of ExxonMobil Research Qatar
2015 marked the fifth anniversary of the establishment of
ExxonMobil Qatar’s research center, ExxonMobil Research
Qatar (EMRQ). Inaugurated in 2009 at the Qatar Science and
Technology Park (QSTP), which has earned international
acclaim as a hub for scientific excellence, EMRQ is one of
QSTP’s first anchor tenants. ExxonMobil Qatar marked the
event with a special celebration held under the patronage of
Qatar Foundation Research and Development, which gathered
more than 300 of its partners, key government officials and
community leaders.

 – مرور خمس سنوات على تأسيس2015  فبراير23
إكسون موبيل لألبحاث قطـر
 بالذكرى السنوية الخامسة2015 احتفلت إكسون موبيل قطر في
 افتتح المركز في العام.لتأسيس مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر
 والتي حظيت بتقدير عالمي، في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا2009
ً
 وكان إكسون موبيل لألبحاث قطر من،مركزا للتميّ ز العلمي
باعتبارها
 وأحيت إكسون.بين أوائل المستأجرين الذين باشروا العمل في الواحة
موبيل قطر هذه المناسبة باحتفالية خاصة أقيمت تحت رعاية قطاع
 من شركائها300  وحضرها أكثر من،البحوث والتطوير في مؤسسة قطر
.وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع

ENERGY FOR RESEARCH, SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT
FEBRUARY 24, 2015 - ExxonMobil Upstream Research
Company Awards Commercial License to Providence
Photonics for Dual Imager IntelliRed™ Remote Gas
Detection System
ExxonMobil Research Qatar announced that affiliate ExxonMobil
Upstream Research Company has awarded a global commercial
license for an improved version of the innovative IntelliRed™
remote gas detection system to co-developer Providence
Photonics. The new dual imager system provides a highly sensitive
and accurate early warning of hydrocarbon leaks. The system is
designed to improve process safety and environmental
performance at oil refineries, chemical plants, liquefied natural gas
(LNG) facilities and other gas processing facilities and can be used
world-wide.

Event: ExxonMobil Marks Fifth Anniversary
of ExxonMobil Research Qatar
Publication: Gulf Times
Date: February 23, 2015

Event: ExxonMobil Qatar Technology
Goes Global
Publication: The Peninsula
Date: February 24, 2015

 سنوات على تأسيس إكسون موبيل5 :الفعالية
لألبحاث قطر
 الوطن:المطبوعة
٢٠١٥ ،٢٣ فبراير:التاريخ

 إكسون موبيل تمنح رخصة تجارية:الفعالية
لنظام الكشف عن الغاز
 العرب:المطبوعة
٢٠١٥ ،٢٤ فبراير:التاريخ

 – إكسون موبيل لبحوث التنقيب تمنح2015  فبراير24
رخصة تجارية لشركة قامت بتطوير نظام للكشف عن الغاز

أعلن مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر عن قيام الشركة التابعة
إكسون موبيل لبحوث التنقيب بمنح رخصة تجارية دولية لشركة
المحسنة من
«بروفيدنس فوتونيكس» التي شاركت في تطوير النسخة
ّ
ّ
ويوفر نظام
. ™IntelliRed النظام المبتكر للكشف عن الغاز عن بُ عد
ً
ً
مبكرا لتسريبات المواد الهيدروكربونية
إنذارا
المصور المزدوج الجديد
ّ
ّ
والدقة مع أقل نسبة من اإلنذارات
ذات مستوى أعلى من الحساسية
 وقد جرى تصميم النظامين بهدف تحسين سالمة العمليات.الخاطئة
 ومرافق، ومصانع الكيماويات،واألداء البيئي في منشآت تكرير النفط
 ويمكن، وغيرها من منشآت معالجة الغاز،الغاز الطبيعي المسال
.استخدامهما على نطاق عالمي
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ENERGY FOR RESEARCH, SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT
 – إكسون موبيل لألبحاث قطر يستضيف2015  فبراير25
احتفاال بمرور خمس سنوات على تأسيسه
حفل عشاء
ً

FEBRUARY 25, 2015 - ExxonMobil Research Qatar
Celebrates its Fifth Anniversary with a Gala Dinner
ExxonMobil Qatar celebrated the fifth anniversary of the
establishment of ExxonMobil Research Qatar (EMRQ) in Doha by
hosting a gala dinner under the patronage of Qatar Foundation
Research and Development. In attendance were His Excellency Dr.
Mohammed Bin Saleh Al Sada, Minister of Energy and Industry; His
Excellency Dr. Ibrahim Ibrahim, Economic Advisor, the Emiri Diwan;
Ahmed Al Sada, Assistant Undersecretary for Environmental
Affairs, the Ministry of Environment; on behalf of Qatar Foundation
Research and Development – the event’s patron, Dr. Thomas
Zacharia, Executive Vice President of Research and Development;
and educational representatives from Qatar University. The gala
dinner was also attended by more than 250 of EMRQ’s partners,
key government officials and community leaders.

احتفاال بمرور
استضافت إكسون موبيل قطر حفل عشاء بالدوحة
ً
 إكسون موبيل لألبحاث،خمس سنوات على تأسيس مركزها لألبحاث
 خالل تحت رعاية قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة،قطر
 وبحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة،قطر
 وسعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم المستشار االقتصادي،والصناعة
 والسيد أحمد السادة الوكيل المساعد لشؤون،في الديوان األميري
 والدكتور توماس زكريا النائب التنفيذي لرئيس،البيئة بوزارة البيئة
 قطاع البحوث والتطوير في،ممثال عن راعي الحفل
البحوث والتطوير
ً
، إضافة إلى ممثلين عن حقل التعليم من جامعة قطر،مؤسسة قطر
 من شركاء إكسون250 حيث شارك في حفل العشاء ما يزيد عن
.موبيل لألبحاث قطر وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع

 منصة أبحاث علمية سليمة لمعالجة تحديات االستدامة:الفعالية
 الراية:المطبوعة
٢٠١٥ ،٢٥ فبراير:التاريخ

Event: ExxonMobil Research Qatar Celebrates
its Fifth Anniversary
Publication: Qatar is Booming
Date: February 25, 2015

ENERGY FOR RESEARCH, SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT
MAY 3, 2015 - ExxonMobil Qatar Awards License to
EON Reality for Immersive 3D Operator Training
Simulator Technology
ExxonMobil Research Qatar (EMRQ) announced that
ExxonMobil Qatar has awarded a global commercial license for
Immersive 3D Operator Training Simulator technology to
co-developer EON Reality Inc. The innovative technology
incorporates ultra-realistic, multi-angle immersive virtual reality
for training process operators and engineers in oil and gas
production, processing and transportation facilities.
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 – إكسون موبيل قطر تمنح «إيون رياليتي» رخصة2015  مايو3
ّ
المشغلين
لتقنية المحاكاة ثالثية األبعاد لتدريب
أعلنت إكسون موبيل لألبحاث قطر أن إكسون موبيل قطر منحت
رخصة تجارية عالمية لشركة «إيون رياليتي» التي اشتركت في تطوير
ّ
.المشغلين
تكنولوجيا بيئة المحاكاة الغامرة ثالثية األبعاد لتدريب
ً
ً
ً
غامرا فائق الواقعيّ ة
افتراضيا
واقعا
تستخدم هذه التكنولوجيا المبتكرة
ّ
المشغلين والمهندسين العاملين في منشآت
ومتعدد الزوايا لتدريب
ّ
.إنتاج ومعالجة ونقل النفط والغاز

Event: ExxonMobil Qatar Awards
License to EON Reality
Publication: The Peninsula
Date: May 3, 2015

 إكسون موبيل قطر تمنح:الفعالية
»«إيون رياليتي» رخصة «المحاكاة الغامرة
 العرب:المطبوعة
٢٠١٥ ،٣ مايو:التاريخ
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ENERGY FOR RESEARCH, SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT
JUNE 14, 2015 - ExxonMobil Qatar-Sponsored Second
Edition of Green Program for Schools Comes to a Close

 – ختام النسخة الثانية من البرنامج البيئي2015  يونيو14
للمدارس برعاية إكسون موبيل قطر

The second edition of the Green Program for Schools (GPS)
concluded in Doha with a closing and award ceremony held at
Birla Public School. The ceremony was attended by more than
300 students and teachers, in addition to representatives from
the Supreme Council for Education (SEC) and ExxonMobil
Qatar.

اختتمت في الدوحة النسخة الثانية من البرنامج البيئي للمدارس الذي
 وذلك خالل حفل لتوزيع الجوائز في مدرسة،ترعاه إكسون موبيل قطر
، طالب ومدرّ س300  شهدت الفعالية حضور أكثر من.«بيرال» الشعبية
ّ
.ممثلين عن المجلس األعلى للتعليم وإكسون موبيل قطر
إضافة إلى

Event: Schools are Honored in
Program to Promote Green Ideas
Publication: Gulf Times
Date: June 14, 2015

ENERGY FOR RESEARCH, SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT
JUNE 15, 2015 - ExxonMobil Research Qatar and
General Directorate of Natural Reserves’ Private
Engineering Office Sign Agreement
The General Directorate of Natural Reserves Private
Engineering Office (PEO) and ExxonMobil Research Qatar
(EMRQ) signed a Memorandum of Understanding (MoU),
officiating their collaborative research to protect Qatar’s
ecology. The MoU, which was signed by Research Director Dr.
Jennifer Dupont on behalf of EMRQ, and Mr. Nawaf Jaber
Al-Nuaimi for Mr. Jaber Bin Abdullah Al Attiyah, Director
General of The General Directorate of Natural Reserves Private
Engineering Office, provides a collective framework for the
research and resources needed to fulfill long-term goals of
increasing knowledge about marine habitats and species in the
State of Qatar.
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 – إكسون موبيل قطر لألبحاث يوقع اتفاقية2015  يونيو15
مع قطاع المحميات الطبيعية بالمكتب الهندسي الخاص
ّ
وقع قطاع المحميات الطبيعية التابع للمكتب الهندسي الخاص
ً
ً
رسميا
ايذانا ببدء العمل
 مذكرة تفاهم،وإكسون موبيل لألبحاث قطر
 وقام بالتوقيع على.في أبحاثهما المشتركة لحماية البيئة في قطر
مذكرة التفاهم كل السيد نواف جبر النعيمي نيابة عن السيد جبر
 مدير مكتب رئيس قطاع المحميات الطبيعية،بن عبد الله العطية
 مدير األبحاث،» والدكتورة «جنيفر دوبون،بالمكتب الهندسي الخاص
 وتشتمل المذكرة على إطار مشترك،في إكسون موبيل لألبحاث قطر
للبحوث والموارد الالزمة لتحقيق األهداف طويلة األمد الرامية إلى
.زيادة المعرفة حول البيئة واألحياء البحرية في دولة قطر

Event: Research Pact Signed
to Protect Ecology
Publication: Gulf Times
Date: June 16, 2015

 المكتب الهندسي الخاص وإكسون:الفعالية
موبيل لألبحاث يوقعان مذكرة تفاهم
 الشرق:المطبوعة
٢٠١٥ ،١٦ يونيو:التاريخ

 اختتام البرنامج البيئي للمدارس:الفعالية
 الوطن:المطبوعة
٢٠١٥ ،١٤ يونيو:التاريخ
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ENERGY FOR RESEARCH, SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT
SEPTEMBER 8, 2015 - ExxonMobil Research Qatar and
Qatar University Sign Research Scholars Program
Agreement
ExxonMobil Research Qatar (EMRQ) and Qatar University (QU)
signed an agreement to launch the Qatar University
ExxonMobil Research Scholars Program - the most recent of
several research collaborations shared by EMRQ and QU. The
agreement was signed by Mr. Alistair Routledge, President and
General Manager for ExxonMobil Qatar, and Dr. Hassan Rashid
Al-Derham, President of Qatar University, during a ceremony
that took place at the QU campus in the presence of faculty
members, university administrators, and ExxonMobil Qatar and
EMRQ staff.

 – إكسون موبيل لألبحاث قطـر وجامعة قطـر2015  سبتمبر8
ّ
يوقعان اتفاقية للبحث العلمي
أعلن مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر وجامعة قطر عن توقيع اتفاقية
 وهي،»إلطالق «برنامج جامعة قطر إكسون موبيل للعلماء الباحثين
.المبادرة األحدث بين سلسلة من أوجه التعاون البحثي بين المؤسستين
 بين السيد،شهدت مراسم التوقيع على االتفاقية في جامعة قطر
 والدكتور حسن،«ألستير روتليدج» رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطـر
 وبحضور أعضاء هيئة التدريس وإداريي،راشد الدرهم رئيس جامعة قطر
. وموظفي إكسون موبيل قطـر وإكسون موبيل لألبحاث قطر،الجامعة

ENERGY FOR RESEARCH, SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT
SEPTEMBER 20, 2015 - ExxonMobil Qatar and Qatar
University Sign Monumental Science and Technology
Chair Agreement

 – إكسون موبيل قطر وجامعة قطـر توقعان2015  سبتمبر20
اتفاقية رعاية كرسي أستاذية للعلوم والتكنولوجيا

ExxonMobil Qatar and Qatar University (QU) signed an
agreement for the exclusive three-year sponsorship of an
academic chair in science and technology education at the
university. The agreement, a significant milestone in the long
history of collaboration between the two organizations, was
signed by Mr. Alistair Routledge, President and General
Manager for ExxonMobil Qatar, and Dr. Hassan Rashid
Al-Derham, QU President, in the presence of faculty members
and university administrators at a ceremony held on the QU
campus.

ّ
وقعت إكسون موبيل قطر وجامعة قطر اتفاقية رعاية حصرية لثالثة
 وتعد.أعوام لكرسي أستاذية للعلوم والتكنولوجيا في الجامعة
ً
انجازا بالغ األهمية في تاريخ طويل من التعاون الناجح بين
االتفاقية
» وقام بالتوقيع على االتفاقية السيد «ألستير روتليدج.المؤسستين
 والدكتور حسن راشد الدرهم،رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطـر
، وذلك خالل فعالية أقيمت في جامعة قطر،رئيس جامعة قطر
.وشهدت حضور أعضاء هيئة التدريس وإداريي الجامعة

49

Event: ExxonMobil Qatar, QU Sign Deal
for Science and Technology Chair
Publication: Gulf Times
Date: September 20, 2015

 اتفاقية بين إكسون موبيل قطر:الفعالية
وجامعة قطر
 الشرق:المطبوعة
٢٠١٥ ،٢٠ سبتمبر:التاريخ

Event: QU, EMRQ Sign Research
Scholars Program Agreement
Publication: Qatar Tribune
Date: September 8, 2015

 إطالق برنامج جامعة قطر:الفعالية
وإكسون موبيل للعلماء الباحثين
 الشرق:المطبوعة
٢٠١٥ ،٨ سبتمبر:التاريخ
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ExxonMobil Qatar Corporate Campaign

EM Corporate Campaign Ads_A4.pdf
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Energy for
a thriving society

Energy to change lives
Our mission in Qatar is simple: To deliver the energy that fuels progress and adds value
to life. That’s why we provide Qatar with the energy to help drive human potential, to
support responsible and sustainable development, and to nurture this already thriving
society. Because our actions today determine the future.

ExxonMobil has been a proud partner in Qatar since 1955, when Mobil Oil Company of
Qatar was incorporated. Sixty years later, we continue to support Qatar by capitalizing
on the role energy plays in powering everyday life. It’s just one way we’re contributing
to the National Vision 2030 – by helping to sustain Qatar’s thriving society and preserve
its rich heritage.
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ExxonMobil Qatar Corporate Campaign

EM Corporate Campaign Ads_A4.pdf
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Energy to drive
human potential

Energy to drive
human potential

In the next decade, Qatar will need more and more engineers and technology
workers to meet the world’s growing energy demand. Who’s going to fill
those jobs? Today’s students. That’s why we partner with local organizations
to invest in math and science-related education programs - because what we
invest in our children today will pay off for the whole country tomorrow.

In the next decade, Qatar will need more and more engineers and technology
workers to meet the world’s growing energy demand. That’s why, through
our Tamayoz Training Program, we make every effort to share our industry
knowledge and expertise with our partners in Qatar’s energy sector. Because
what we invest in our workforce today will pay off for the whole country
tomorrow.
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Energy for
a sustainable tomorrow
Life takes energy, and using energy responsibly has never been more
important. That’s why our work at ExxonMobil Research Qatar revolves
around protecting people and preserving Qatar’s environment and
marine life, including its iconic dugong population. It’s just one way
we’re contributing to the Qatar National Vision 2030 – by providing the
energy to support responsible and sustainable development.

follow us

@exxonmobil _qa
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Qatar ExxonMobil Open 2015

Event: Qatar ExxonMobil Open 2015
Publication: Outdoor - Lagoona Mall
Date: December 2015 - January 2016
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٢٠١٥ قطـر إكسون موبيل المفتوحة

٢٠١٥  قطـر إكسون موبيل المفتوحة:الفعالية
 الالغونا مول:المطبوعة
٢٠١٦  يناير- 2015 ديمسبر:التاريخ
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Event: Congratulatory Ad for
Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani
Publication: All Arabic Newspapers
Date: May 12, 2015
الفعالية :إعالن تهنئة لسعادة الشيخ
جوعان بن حمد آل ثاني
المطبوعة :جميع الصحف العربية
التاريخ :مايو ٢٠١٥ ،١٢
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إعالن تهنئة لقطر غاز بمناسبة مشروع استرجاع الغار المتبخر
أثناء الشحن

Event: Congratulatory Ad for
Qatargas JBOG Project
Publication: Al Arab
Date: April 29, 2015
الفعالية :إعالن تهنئة لقطر غاز
بمناسبة مشروع استرجاع الغار المتبخر
أثناء الشحن
المطبوعة :العرب
التاريخ:أبريل ٢٠١٥ ،٢٩

Congratulatory Ad for Qatargas JBOG project
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إعالن تهنئة بمناسبة عيد األضحى المبارك

Event: Eid Al Adha Greeting Ad
Publication: All Arabic Newspapers
Date: September 20 & 21, 2015
الفعالية :إعالن تهنئة بمناسبة
عيد األضحى
المطبوعة :جميع الصحف العربية
التاريخ :سبتمبر  ٢٠و ٢٠١٥ ،٢١
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إعالن تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

Event: Eid Al Fitr Greeting Ad
Publication: All Arabic Newspapers
Date: July 13 & 14, 2015
الفعالية :إعالن تهنئة بمناسبة عيد الفطر
المطبوعة :جميع الصحف العربية
التاريخ :يوليو  ١٣و٢٠١٥ ،١٤

Eid Al Fitr Greeting Ad 2015
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ADVERTISEMENTS
إعالن تهنئة بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر

Event: Qatar National Day 2015
Congratulatory Ad
Publication: All Arabic Newspapers
Date: December 15 & 16, 2015
 إعالن تهنئة بمناسبة اليوم:الفعالية
الوطني لدولة قطر
 جميع الصحف العربية:المطبوعة
٢٠١٥ ،١٦  و١٥  ديسمبر:التاريخ
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Nothing in this material is intended to override the corporate separateness of local entities. Where shareholder consideration
of a local entity matter is contemplated by this material, responsibility for action remains with the local entity. The terms
corporation, company, affiliate, ExxonMobil, ExxonMobil Qatar, our, we and its, as used in this material may refer to
ExxonMobil Qatar Inc., to Exxon Mobil Corporation, to one of its divisions, or to the companies affiliated with Exxon Mobil
Corporation, or to any one or more of the foregoing. The shorter terms are used merely for convenience and simplicity.

