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colleagues in the energy industry. We were also honored
to receive from His Excellency Dr. Mohammed Bin Saleh
Al-Sada, Minister of Energy and Industry, the 2015
Qatarization Certificate for the most improved
organization in the category of supporting student
sponsorship.

It is with great pride that I present to you ExxonMobil
Qatar’s 2016 Achievements Book. This retrospective
offers a variety of articles about our business activities
and community engagement as a dedicated partner in
the State of Qatar. It is one of the several 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.

Of course, at the heart of ExxonMobil’s presence in the
State of Qatar is our long-standing partnership with
Qatar Petroleum. We continue to work diligently with
Qatar Petroleum and our joint ventures to help drive the
country forward as it supplies the world with the secure
and reliable energy that will be needed as populations
and living standards continue to rise.

In 2016, we continued to support the Qatar National
Vision 2030 by driving human development, contributing
to Qatar’s thriving society, and supporting responsible
and sustainable development. In particular, we worked
with our extensive network of partners to strengthen
educational and professional development across the
country. We remain committed to creating a workforce
in Qatar that is highly skilled, motivated, and educated the foundation for realizing His Highness the Emir,
Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani’s vision for a
knowledge-based society.

Colleagues and partners, we hope this book will inspire
you and keep you interested in our ongoing efforts to
better serve Qatar and its people. We look forward to a
fantastic 2017 in our gracious host country, and we wish
you all a safe and successful year.

And we are very proud of what we accomplished
together during 2016. We celebrated several significant
milestones, including the fifth anniversary of the Qatar
University ExxonMobil Teachers Academy, founded in
conjunction with Qatar University and in cooperation
with the Ministry of Education and Higher Education;
and the first anniversary of our Tamayoz training
program facilities at the Qatar Science and Technology
Park, which offers development courses to our
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إكسون موبيل تعلن عن برنامج من
المشوقة في جناحها بقرية
األنشطة
ّ
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Public Village Stand
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جناح إكسون موبيل قطر في قرية الجمهور
يستضيف نموذج محاكاة سيارة السباقات
ExxonMobil Qatar Brings Car
Simulator to Qatar ExxonMobil
Open Public Village
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JANUARY 4, 2016 - ExxonMobil Announces a Fun-filled
Program at Qatar ExxonMobil Open Public Village Stand

المشوقة
 – إكسون موبيل تعلن عن برنامج من األنشطة2016  يناير4
ّ
في جناحها بقرية الجمهور

ExxonMobil Qatar announced an exciting program of entertainment and
activities for visitors of the Qatar ExxonMobil Open 2016. Every year, the
company - which is the tournament’s title sponsor - organizes a series of
creative events at its stand in the Public Village, carefully designed to appeal to
visitors of all ages. One such attraction this year was the Mercedes Car
Simulator, which provided visitors an interactive and realistic racing experience
based on a full-size specification racing car. Also back by popular demand was
the “ExxonMobil Minute” competition that gives spectators the chance to win
great prizes by catching tennis balls served into the crowds by players after
each match.

لزوار
ّ أعلنت إكسون موبيل قطر عن برنامج من األنشطة الترفيهية الممتعة
، وتحرص الشركة في كل عام.2016 بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة
 على تنظيم مجموعة من الفعاليات المبتكرة،باعتبارها راعي لقب البطولة
 ومن بين نشاطات.الزوار من مختلف األعمار
ّ التي يجري إعدادها بحيث تالئم
للزوار فرصة االستمتاع
أتاح
والذي
،مرسيدس
هذا العام نموذج محاكاة سيارة
ّ
بتجربة السباق التفاعلية والواقعية من خالل سيارة مطابقة لمواصفات وحجم
ً
نظرا
،" كما عادت مرة أخرى مسابقة "دقيقة إكسون موبيل.سيارة السباق
 حيث تتاح الفرصة أمام الجمهور للفوز بجوائز،لما حظيت به من اقبال واسع
مذهلة عندما يتمكّ ن من التقاط أحدى الكرات التي يلقيها الالعبون على
.الجمهور عقب كل مباراة

Event: ExxonMobil Offers Fun-filled Activities
Publication: Qatar Tribune
Date: January 5, 2016

 جوائز مذهلة و لقاءات مع النجوم:الفعالية
 الوطن:المطبوعة
٢٠١6 ،٥ يناير:التاريخ
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JANUARY 6, 2016 – The World’s Top Tennis Stars Greet
Fans at ExxonMobil Qatar Tournament Stand

 – أبرز نجوم التنس في العالم يلتقون بمشجعيهم2016  يناير6
في جناح إكسون موبيل بقرية الجمهور

One of the most unforgettable experiences for fans of the
Qatar ExxonMobil Open is the chance to meet the players they
support at the ExxonMobil Qatar stand located in the
tournament’s Public Village. Tomas Berdych, Dustin Brown and
Jeremy Chardy were among the stars that appeared at the
stand this year. As usual, the stars were happy to pose with
some of their biggest fans, and made sure they went away with
signed tennis balls as a memento.

من بين التجارب الرائعة التي ال ينساها جمهور بطولة قطر إكسون
موبيل المفتوحة هي فرصة اإللتقاء بالعبيهم المفضلين في جناح
 وشملت قائمة النجوم الذين.إكسون موبيل قطر بقرية الجمهور
"ظهروا مع مشجعيهم في جناح الشركة هذا العام "توماس بيرديتش
 وقد أعرب الالعبون عن."و "داستن براون" و "جيريمي شاردي
 كما،سعادتهم بااللتقاء بمشجعيهم والتقاط الصور التذكارية معهم
حصل الجمهور على كرات تنس تحمل توقيعات تذكارية لنجوم التنس
.العالميين

Event: When Stars Greet the Fans
Publication: Qatar Tribune
Date: January 7, 2016

 جناح قطر إكسون موبيل منصة للجماهير لاللتقاء بالنجوم:الفعالية
 الشرق:المطبوعة
٢٠١6 ،٧ يناير:التاريخ
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 – جناح إكسون موبيل قطر في قرية الجمهور يستضيف2016  يناير8
نموذج محاكاة سيارة السباقات

JANUARY 8, 2016 - ExxonMobil Qatar Brings Car Simulator to
Qatar ExxonMobil Open Public Village
One of the popular draws at this year’s tournament was the Mercedes Car
Simulator located at ExxonMobil Qatar’s stand in the Public Village. The
simulator had all the features of a real-life racing car, including an authentic
padded cockpit headrest, four-point racing harness, gear lever paddles, and a
quick release carbon fibre steering wheel. The simulator gave visitors of the
stand the opportunity to experience the unique movement of the car under
realistic acceleration, braking and cornering conditions. A built-in 5.1 surround
sound system also provided users with a full-sensory experience. Many of the
top tennis players taking part in the competition visited the stand to test their
own driving skills, including Jeremy Chardy, Horia Tecau, Lukas Lacko, Jan
Hernych, and Sergiy Stakhovsky.

من أبرز معالم بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة نموذج محاكاة سيارة
 ويمتاز نموذج.مرسيدس في جناج إكسون موبيل قطر بقرية الجمهور
 حيث يشمل مقصورة قيادة،المحاكاة بكافة مواصفات سيارة السباق
 وعجلة، وذراع نقل الحركة، وتجهيزات سباق من أربع مستويات،حقيقية
 وقد أتاح نموذج المحاكاة.قيادة سريعة الحركة مصنوعة من ألياف الكربون
للزوار االستمتاع بتجربة الحركة الفريدة للسيارة في الحالة الواقعية للتسارع
ّ
مجسم مدمج
 ويضاف إلى ذلك نظام صوت،والمكابح وحاالت االنعطاف
ّ
 وتنافس العديد من نجوم. ينعم معه المستخدمون بتجربة حسيّ ة متكاملة5.1
التنس في قيادة نموذج محاكاة سيارة السباقات واستعراض مهاراتهم في
" و،" و "لوكاس الكو،" و"هوريا تيكاو،"القيادة ومن بينهم "جيرمي شاردي
." و "سيرجي ستاخوفسكي،"يان هيرنيش

Event: ExxonMobil Brings Car Simulator to Qatar ExxonMobil Open
Public Village
Publication: Qatar Tribune
Date: January 9, 2016

 إكسون موبيل يوفر تجربة قيادة سيارة سباقات:الفعالية
 العرب:المطبوعة
2016 ،9 يناير:التاريخ
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 – إكسون موبيل تدعم البرنامج التعليمي للمؤسسة2016  يناير9
"القطريّ ة لرعاية األيتام "دريمة

JANUARY 9, 2016 - ExxonMobil Qatar Provides Qatar Orphans
Foundation (Dreama) with Educational Support During Qatar
ExxonMobil Open
ExxonMobil Qatar provided the Orphans Care Center Qatar (Dreama) with a
check for QR 365,000 during the Qatar ExxonMobil Open 2016, in support the
foundation’s College Funding Program. The donation helps provide Dreama
students with educational assistance to attend a local college or university.
Alistair Routledge, President and General Manager for ExxonMobil Qatar, and
Issa Salman Al Kuwari, Deputy General Manager of Dreama, took part in the
presentation at the awards ceremony, which was also attended by His
Excellency Nasser Bin Ghanim Al Khelaifi, President of the Qatar Tennis
Federation; and Andrew P. Swiger, Senior Vice President, Exxon Mobil
Corporation.

"قدمت إكسون موبيل قطر للمؤسسة القطرية لرعاية األيتام "دريمة
ّ
ً
 ألف ريال خالل بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة365 شيكا بمبلغ
ً
،دعما من الشركة لبرنامج التمويل الجامعي الخاص بالمؤسسة
،2016
ّ
لطلب "دريمة" ليحصلوا على
حيث يقدم هذا الدعم مساعدة تعليمية
ّ
وتسلم السيد
.فرصة الدراسة في أي من الكليات أو الجامعات المحلية
 شيك التبرّ ع من السيد،" نائب مدير عام "دريمة،عيسى سلمان الكواري
 وذلك خالل، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر،""ألستير روتليدج
مراسم حفل ختام البطولة الذي شهد حضور سعادة السيد ناصر بن
،" والسيد "آندرو سويجر، رئيس اإلتحاد القطري للتنس،غانم الخليفي
.نائب أول رئيس مؤسسة إكسون موبيل

Event: ExxonMobil Provides Qatar Orphans Foundation with
Educational Support
Publication: Gulf Times
Date: January 11, 2016

 إكسون موبيل تحرص على دعم دريمة:الفعالية
 الوطن:المطبوعة
٢٠١6 ،11 يناير:التاريخ

13

،الطاقة ألغراض البحث
والسالمة والصحة والبيئة

ENERGY FOR
RESEARCH,
SAFETY, HEALTH
AND ENVIRONMENT

14

ً
طالبا بالمرحلة
إكسون موبيل لألبحاث قطر يستضيف

الثانوية ضمن فعالية تنظمها كلية التربية بجامعة قطر

ً
السليطي
15 مديرا لألبحاث في مركز إكسون موبيل
لألبحاث قطر

High School Students Visit ExxonMobil Research
Qatar as Part of Qatar University College of
Education STEM Program

16

إكسون موبيل لألبحاث قطر وراس غاز يختبران تقنية
المتطورة
""إنتلريد
ّ

ExxonMobil Research Qatar and RasGas Test
Advanced IntelliRed™ Technology

Al-Sulaiti Named as New Research Director for
ExxonMobil Research Qatar

17

ً
ً
ً
تفاعليا
توضيحيا
عرضا
يقدم
إكسون موبيل لألبحاث قطر
ّ

عن بقر البحر لطالبات مدرسة البيان الثانوية

ExxonMobil Research Qatar Delivers Interactive
Dugong Presentation for Students at Al Bayan
Secondary School for Girls

الطاقة ألغراض البحث والسالمة والصحة والبيئة
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ً
طالبا
 – إكسون موبيل لألبحاث قطر يستضيف2016  يناير26
بالمرحلة الثانوية ضمن فعالية تنظمها كلية التربية بجامعة قطر

JANUARY 26, 2016 - High School Students Visit ExxonMobil
Research Qatar as Part of Qatar University College of
Education STEM Program

ّ
، بالتعاون مع كلية التربية بجامعة قطر،نظمت إكسون موبيل قطر
58 زيارة قام بها مجموعة من طالب المرحلة الثانوية في قطر تضم
ً
طالبا وطالبة إلى مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر في واحة قطر
 وذلك في إطار،للعلوم والتكنولوجيا على مدى يومين متتاليين
ّ
ويوفر للطالب
،"STEM مشاركتهم في فعاليات "أسبوع مغامرة
ّ تجربة
 برعاية وتنظيم المركز،فعالة ومثيرة على مدى خمسة أيام
ّ تعلم
 ويحظى بدعم إكسون،الوطني للتطوير التربوي التابع لكلية التربية
.موبيل قطر للعام الثالث على التوالي

In association with Qatar University’s College of Education (QUCED), and as part of STEM Adventure Week, ExxonMobil Qatar
arranged for 58 students involved in the College’s STEM Adventure
Week to visit ExxonMobil Research Qatar (EMRQ) over two
consecutive days. STEM Adventure Week is an exciting five-day
active learning experience for preparatory students, sponsored and
organized by the College’s National Center for Educator
Development (NCED). ExxonMobil Qatar has supported this
program for the past three years.

Event: Students Explore Facilities at ExxonMobil
Research Qatar
Publication: Gulf Times
Date: January 26, 2016

 إكسون موبيل لألبحاث يطلع طلبة الثانوية على انشطته:الفعالية
 العرب:المطبوعة
٢٠١6 ،26  يناير:التاريخ
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ً
مديرا لألبحاث في مركز إكسون
 – السليطي2016  فبراير1
موبيل لألبحاث قطر

FEBRUARY 1, 2016 - Al-Sulaiti Named as New Research
Director for ExxonMobil Research Qatar

ً
مديرا
أعلنت إكسون موبيل قطر عن تعيين الدكتور محمد السليطي
ً
خلفا للدكتورة "جنيفر
لألبحاث في إكسون موبيل لألبحاث قطر
 ويعمل السليطي. ويعد أول قطري يقود األبحاث في المركز،"دوبون
،ضمن فريق عمل إكسون موبيل لألبحاث قطر منذ خمس سنوات
منسق التواصل التقني لفريق العمل
حيث شغل في السابق منصب
ّ
ً
نموذجا لما تقدمه
 ويعد إكسون موبيل لألبحاث قطر.في المركز
إكسون موبيل قطر من جهود إلطالق الطاقات البشرية ودعم األبحاث
ً
تماشيا مع أهداف التنمية البيئية باعتبارها
،والسالمة والصحة والبيئة
.2030 من الركائز األساسية لرؤية قطر الوطنية

ExxonMobil Qatar has announced the appointment of Dr. Mohamad
Al-Sulaiti as its new Research Director for ExxonMobil Research Qatar
(EMRQ). Dr. Al-Sulaiti, who succeeds Dr. Jennifer Dupont, is the first
Qatari national to head EMRQ. Prior to his new position, Dr. Al-Sulaiti had
been part of the EMRQ team for five years, serving as the center’s
Technical Interface Coordinator. EMRQ exemplifies how ExxonMobil Qatar
provides the energy to drive human potential and support research, safety,
health and the environment, in line with the Human and Environmental
Development Pillars of the Qatar National Vision 2030.

Event: EMRQ Gets New Research Director
Publication: Gulf Times
Date: February 1, 2016

 السليطي مديرا لألبحاث في مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر:الفعالية
 الشرق:المطبوعة
٢٠١6 ،١  فبراير:التاريخ
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MARCH 6, 2016 - ExxonMobil Research Qatar and RasGas
Test Advanced IntelliRed™ Technology

 – إكسون موبيل لألبحاث قطر وراس غاز يختبران2016  مارس6
المتطورة
"تقنية "إنتلريد
ّ

ExxonMobil Research Qatar (EMRQ) and project partner RasGas
field-tested an advanced second-generation dual sensor version of
ExxonMobil’s IntelliRed™ remote gas detection system. The
IntelliRed™ system provides a highly sensitive and accurate early
warning of hydrocarbon leaks and was designed to improve process
safety and environmental performance at oil refineries, chemical
plants, liquefied natural gas (LNG) facilities and other gas processing
facilities worldwide.

أعلن مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر وشركة راس غاز عن االختبار
المتطور بنظام المستشعر المزدوج لنظام
الميداني للجيل الثاني
ّ
.™IntelliRed "إكسون موبيل للكشف عن الغاز عن بُ عد "إنتلريد
ً
ً
مبكرا لتسريبات المواد الهيدروكربونية
إنذارا
ويُ صدر النظام الجديد
ّ
 وقد جرى تصميمه بهدف تحسين،والدقة
عال من الحساسية
ٍ بمستوى
 ومصانع،سالمة العمليات واألداء البيئي في منشآت تكرير النفط
 وغيرها من منشآت، ومرافق الغاز الطبيعي المسال،الكيماويات
.معالجة الغاز حول العالم

Event: ExxonMobil Research Qatar, RasGas to Test
Remote Gas Detection System
Publication: Gulf Times
Date: March 7, 2016

 إكسون موبيل لألبحاث قطر و راس غاز يختبران إنتلريد:الفعالية
 العرب:المطبوعة
٢٠١6 ،١٢ مارس:التاريخ
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ً
عرضا
يقدم
ّ  – إكسون موبيل لألبحاث قطر2016  مارس22
ً
ً
تفاعليا عن بقر البحر لطالبات مدرسة البيان الثانوية
توضيحيا

MARCH 22, 2016 - ExxonMobil Research Qatar Delivers
Interactive Dugong Presentation for Students at Al Bayan
Secondary School for Girls

 قائد فريق بحوث البيئة في إكسون،"قدم الدكتور "كريستوفر وارين
ّ
ً
ً
ً
تفاعليا حول حيوان بقر البحر
توضيحيا
عرضا
،موبيل لألبحاث قطر
 طالبة من مدرسة البيان50  أمام مجموعة تضم،(األطوم) في قطر
 وذلك ضمن مبادرة تقودها المدرسة يهدف إلى رفع،الثانوية للبنات
.الوعي حول أهمية الحفاظ على بقر البحر في المياه القطرية

A group of 50 students from Al Bayan Secondary School for Girls attended
a fascinating presentation on Qatar’s dugong population by Dr.
Christopher Warren, Environmental Research Lead for ExxonMobil
Research Qatar (EMRQ). The visit comes as part of an initiative the school
ran to raise awareness about the importance of protecting Qatar’s iconic
dugong population.

Event: Students Learn about Qatar’s Unique
Dugong Species
Publication: Gulf Times
Date: March 22, 2016

 مركز إكسون موبيل يقم عرضا توضيحيا عن بقر البحر:الفعالية
 الراية:المطبوعة
٢٠١6 ،٢٣  مارس:التاريخ
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ExxonMobil Qatar’s Tamayoz Program
Drives Human Potential and Empowers
Local Participants

ExxonMobil Qatar’s Women’s Network
EMRA’A Hosts Workshop for Professional
Women from ExxonMobil Qatar, RasGas
and Qatargas

Minister of Energy and Industry Presents
ExxonMobil Qatar with Prestigious
Qatarization Award
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ExxonMobil Qatar Hosts Annual
Recognition Event for Female Sponsored
Students

INJAZ Qatar Announces Winners of the
9th Mubadara 2016 Young Entrepreneurs
Competition

برنامج إكسون موبيل التدريبي "تميّ ز" يطلق
القدرات البشرية ويمكّ ن الكوادر القطرية

برنامج إكسون موبيل التدريبي "تميّ ز" يعزز
أسس بناء اقتصاد قائم على المعرفة في قطر

Tamayoz Training Courses Strengthen
Foundation for Knowledge-based
Economy
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ّ
موظفات إكسون موبيل قطر تستضيف
شبكة
فعالية "يوم مهندسات المستقبل

EMRA’A Hosts ‘Introduce a Girl to
Engineering’ Day at Al Bayan School for
Girls
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االحتفال بمرور خمس سنوات على إطالق
أكاديميّ ة جامعة قطر إكسون موبيل للمدرّ سين

Qatar University ExxonMobil Teachers
Academy Celebrates 5th Anniversary

ّ
موظفات إكسون موبيل تستضيف ورشة
شبكة
عمل للعامالت بالشركة وراس غاز وقطر للغاز

إكسون موبيل قطر تستضيف احتفالية سنوية
لتكريم طالبات الجامعات

27

يتوج إكسون موبيل قطر
ّ وزير الطاقة والصناعة
بجائزة التميّ ز في دعم التقطير

إنجاز قطر تعلن عن الفائزين في مسابقة أفضل
"2016 مشروع للشباب "مبادرة

28
إكسون موبيل قطر تحتفل بمرور عام على
"افتتاح مرافق برنامجها التدريبي "تميّ ز

ExxonMobil Qatar Celebrates 1st
Anniversary of Tamayoz Program Facilities

أكاديميّ ة جامعة قطر إكسون موبيل للمدرّ سين
تحتفل بالذكرى الخامسة إلنطالقتها

Qatar University ExxonMobil Teachers
Academy Turns Five

الطاقة من أجل التنمية البشرية
ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL

 – برنامج إكسون موبيل التدريبي "تميّ ز" يطلق2016  أبريل5
القدرات البشرية ويمكّ ن الكوادر القطرية

APRIL 5, 2016 - ExxonMobil Qatar’s Tamayoz Program Drives
Human Potential and Empowers Local Participants

 من280  دورة تدريبية شارك فيها13 استضافت إكسون موبيل قطر
 والمشاريع المشتركة راس غاز،موظفي الشريك المتميّ ز قطر للبترول
 وذلك ضمن برنامجها التدريبي، وشركتي تسويق وناقالت،و قطر غاز
 ما يبرهن على التزام،2016 "تميّ ز" خالل الفترة من يناير إلى مارس
الشركة تجاه مشاركة خبرات إكسون قطر موبيل التقنية والتجارية
 وتعزيز النمو الذي تحرزه،والتشغيليّ ة بما يعود بالفائدة على المشاركين
.دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة

ExxonMobil Qatar organized and hosted 13 Tamayoz training
courses for 280 employees from valued partner Qatar Petroleum;
joint ventures RasGas and Qatargas; and Tasweeq and Nakilat
between January and March 2016. Tamayoz highlights ExxonMobil
Qatar’s commitment to sharing technical, commercial and
operational expertise in a way that benefits individual participants,
while also reinforcing the State of Qatar’s transition towards a
knowledge-based economy.

Event: ExxonMobil Qatar Tamayoz Empowers Local Participants
Publication: Gulf Times
Date: April 5, 2016

 نسعى لتمكين قادة األعمال: إكسون موبيل:الفعالية
 العرب:المطبوعة
٢٠١6 ،٥  أبريل:التاريخ
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الطاقة من أجل التنمية البشرية
ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL

ّ
موظفات إكسون موبيل تستضيف ورشة
 – شبكة2016  مايو18
عمل للعامالت بالشركة وراس غاز وقطر للغاز

MAY 18, 2016 - ExxonMobil Qatar’s Women’s Network
EMRA’A Hosts Workshop for Professional Women from
ExxonMobil Qatar, RasGas and Qatargas

ّ
ّ
محفزة
موظفات إكسون موبيل قطر امرأة ورشة عمل
عقدت شبكة
 سيدة من موظفات إكسون موبيل قطر وشركتي150 بمشاركة أكثر من
 التي، وأدارت ورشة العمل.راس غاز المحدودة وقطر للغاز في الدوحة
 الكاتبة والروائية،" "جمع المعلومات والتمكين المالي:أقيمت تحت عنوان
 صاحبة أكثر،"ورائدة األعمال والناشطة في التمكين المالي "آن ويلسون
ً
. والتي تشارك كمتحدثة في العديد من الفعاليات المختلفة،مبيعا
الكتب
ّ
لتعلم
وقد جرى تصميم الورشة بهدف إتاحة الفرصة أمام السيدات
المشاركات
 حيث تعرّ فت،االستراتيجيات المالية بطريقة ممتعة وتفاعلية
ِ
على كيفية التحكّ م في مصائرهن المالية من خالل تطوير عالقة إيجابية مع
ً
.قدما نحو تحقيق النجاح
 والمضي، ووضع أهداف مالية،المال

EMRA’A held a stimulating workshop for over 150 female employees from
ExxonMobil Qatar, RasGas Company Limited (RasGas) and Qatargas in
Doha. Ann Wilson, best-selling author, speaker, entrepreneur and financial
empowerment activist led the workshop entitled Financial Intelligence and
Empowerment that is designed to provide professional women with a
chance to learn financial strategies in a fun and interactive way. It also
teaches them to take control of their financial destinies by developing a
positive relationship with money, establishing financial goals and tracking
for success.

Event: Workshop Explores Financial Strategies
Publication: Gulf Times
Date: May 29, 2016

 تطوير مهارات الموظفات القطريات: إكسون موبيل:الفعالية
 الراية:المطبوعة
٢٠١6 ،٢٩  مايو:التاريخ
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الطاقة من أجل التنمية البشرية
ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL

MAY 24, 2016 - Minister of Energy and Industry Presents
ExxonMobil Qatar with Prestigious Qatarization Award

يتوج إكسون موبيل قطر
ّ  – وزير الطاقة والصناعة2016  مايو24
بجائزة التميّ ز في دعم التقطير

On Monday, May 16, His Excellency Dr. Mohammed Bin Saleh
Al-Sada, Minister of Energy and Industry, presented ExxonMobil
Qatar with the 2015 Qatarization Certificate for the most improved
organization in the category of supporting student sponsorship.
Alistair Routledge, President and General Manager of ExxonMobil
Qatar, accepted the distinguished award on behalf of the company.

 كأفضل2015 حصلت إكسون موبيل قطر على شهادة التقطير لعام
 وذلك خالل حفل توزيع جوائز،مؤسسة في دعم برامج الرعاية للطالب
ّ
تفضل سعادة
 وقد،2016  مايو16 التقطير للشركات المتميزة في
الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بتسليم الجائزة
. رئيس ومدير عام الشركة،"للسيد "ألستير روتليدج

Event: Minister Honours ExxonMobil Qatar
Publication: Gulf Times
Date: May 25, 2016

 نسبة التقطير% 60 : إكسون موبيل قطر:الفعالية
 الراية:المطبوعة
٢٠١6 ،26  مايو:التاريخ
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الطاقة من أجل التنمية البشرية
ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL

 – برنامج إكسون موبيل التدريبي "تميّ ز" يعزز أسس2016  يونيو8
بناء اقتصاد قائم على المعرفة في قطر

JUNE 8, 2016 - Tamayoz Training Courses Strengthen
Foundation for Knowledge-based Economy

 دورات تدريبية خالل شهري أبريل ومايو8 عقدت إكسون موبيل قطر
، من موظفي الشريك المتميّ ز قطر للبترول177  شارك فيها،2016
، وشركتي تسويق وناقالت،والمشاريع المشتركة راس غاز وقطر للغاز
وذلك ضمن برنامجها التدريبي "تميّ ز" الذي يبرهن على التزام الشركة
تجاه تمكين الجيل القادم من قادة األعمال في سبيل تعزيز القوى
ً
تماشيا مع رؤية قطر الوطنية
،العاملة لدولة قطر في المستقبل
.2030

ExxonMobil Qatar presented 8 Tamayoz training courses for 177
employees from valued partner Qatar Petroleum; joint ventures RasGas
and Qatargas; and Tasweeq and Nakilat. Tamayoz demonstrates
ExxonMobil’s commitment to empowering the next generation of business
leaders towards fostering Qatar’s workforce of the future, in line with the
Qatar National Vision 2030.

Event: Tamayoz Training Courses Strengthen Foundation for
Knowledge-Based Economy
Publication: Qatar is Booming
Date: June 12, 2016

 نسعى لتمكين قادة األعمال: إكسون موبيل:الفعالية
 الراية:المطبوعة
٢٠١6 ،١٢  يونيو:التاريخ
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الطاقة من أجل التنمية البشرية
ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL

 – إكسون موبيل قطر تستضيف احتفالية2016  سبتمبر20
سنوية لتكريم طالبات الجامعات

SEPTEMBER 20, 2016 - ExxonMobil Qatar Hosts Annual
Recognition Event for Female Sponsored Students

 طالبة من40 استضافت إكسون موبيل قطر احتفالية لتكريم أكثر من
 وذلك ضمن جهود الشركة لدعم التنمية البشرية،الجامعات المحلية
 وشمل حفل التكريم طالبات من.ومسيرة تطوير التعليم في قطر
 وكلية الشؤون الدولية بجامعة، وكارنيجي ميلون في قطر،جامعة قطر
. وكلية المجتمع في قطر،جورجتاون في قطر

ExxonMobil Qatar hosted a recognition event for more than 40
female students from several Doha-based universities. The event
was part of ExxonMobil Qatar’s outreach efforts to support human
and educational development in Qatar and included students from
Qatar University; Carnegie Mellon University in Qatar; Georgetown
University School of Foreign Service in Qatar; and Community
College of Qatar.

Event: ExxonMobil Qatar-Sponsored Female Students Honoured
Publication: Gulf Times
Date: September 25, 2016

 طالبة جامعية40  إكسون موبيل قطر تكرم:الفعالية
 العرب:المطبوعة
٢٠١6 ،٢٥  سبتمبر:التاريخ
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الطاقة من أجل التنمية البشرية
ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL

 – إنجاز قطر تعلن عن الفائزين في مسابقة2016  أكتوبر16
"2016 أفضل مشروع للشباب "مبادرة

OCTOBER 16, 2016 - INJAZ Qatar Announces Winners of the
9th Mubadara 2016 Young Entrepreneurs Competition

 من المسابقة السنوية2016 احتفلت مؤسسة إنجاز قطر بختام نسخة
" خالل فعالية خاصة أقيمت في2016 ألفضل مشروع للشباب "مبادرة
 وتتعاون إنجاز قطر مع مجتمع األعمال.مركز قطر الوطني للمؤتمرات
والشركات والمتطوعين والتربويين في قطر بهدف تشجيع وإعداد
 وترعى إكسون موبيل.الشباب لتحقيق النجاح في االقتصاد العالمي
قطر المسابقة وجائزة أفضل شركة في العام والتي فازت بها شركة
 وشركة "دوز" من مدرسة الكوثر الثانوية،"تطريز" من جامعة قطر
 وأقيمت االحتفالية تحت الرعاية الكريمة لسعادة.المستقلة للبنات
. وزير التعليم والتعليم العالي،الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي

INJAZ Qatar celebrated the conclusion of the Mubadara 2016 Annual
Young Enterprise of the Year Competition at an event at the Qatar
National Convention Center. The organization partners with the local
business community, corporate volunteers and educators to inspire and
prepare young people to succeed in the global economy. ExxonMobil
Qatar sponsors the competition and the Best Company of the Year award,
which was presented to "Tatreez" from Qatar University and "Dose" from
Al Kawthar Independent Secondary School for Girls. The event was held
under the Patronage of His Excellency Dr. Mohammed Abdul Wahed Al
Hammadi, Minister of Education and Higher Education.

Event: Mubadara 2016 Honours Student Entrepreneurs
Publication: The Peninsula
Date: October 18, 2016

 شركة طالبية تحصد جوائز و رواد االعمال الشباب16 :الفعالية
 الراية:المطبوعة
٢٠١6 ،١٨  أكتوبر:التاريخ
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الطاقة من أجل التنمية البشرية
ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL

ّ
موظفات إكسون موبيل قطر
 – شبكة2016  نوفمبر6
" تستضيف فعالية "يوم مهندسات المستقبل

NOVEMBER 6, 2016 - EMRA’A Hosts ‘Introduce a Girl to
Engineering’ Day at Al Bayan School for Girls

ّ
 بالتعاون،"موظفات إكسون موبيل قطر "امرأة
استضافت شبكة
 النسخة األولى من فعالية " يوم مهندسات،مع مؤسسة إنجاز قطر
ً
امتدادا
 وتعد،المستقبل" في مدرسة البيان الثانوية للبنات بالدوحة
لبرنامج سنوي تستضيفه إكسون موبيل في الواليات المتحدة
 ويهدف إلى زيادة الوعي لدى الشابات بالوظائف المرتبطة،األمريكية
 وطرح نماذج واقعية،بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
ّ
توضح ما يعنيه شغل وظائف في هذه المجاالت بالنسبة للفتيات في
 طالبة من المراحل30  شهدت الفعالية حضور ما يزيد عن.المستقبل
 شاركن في أنشطة أشرفت عليها،الدراسية السابعة إلى التاسعة
. متطوعة من إكسون موبيل قطر15 مجموعة تضم

ExxonMobil Qatar’s Professional Women’s Network, EMRA’A,
partnered with INJAZ Qatar to hold its inaugural ‘Introduce a Girl to
Engineering’ Day at the Al Bayan School for Girls in Doha. The event is
an extension of an annual program ExxonMobil hosts in the United
States designed to increase young girls’ awareness of careers related to
science, technology, engineering and math (STEM) and provide real-life
examples about what a career in these fields could mean for them.
More than 30 students from grades seven to nine took part in activities
led by a group of 15 ExxonMobil Qatar female volunteers.

Event: ExxonMobil Qatar Hosts Introduce A Girl To Engineering Day At
Al Bayan School For Girls
Publication: Qatar is Booming
Date: November 8, 2016

 إكسون موبيل قطر تستضيف يوم مهندسات المستقبل:الفعالية
 العرب:المطبوعة
٢٠١6 ،٨  نوفمبر:التاريخ
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الطاقة من أجل التنمية البشرية
ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL

 – إكسون موبيل قطر تحتفل بمرور عام على2016  نوفمبر13
"افتتاح مرافق برنامجها التدريبي "تميّ ز

NOVEMBER 13, 2016 - ExxonMobil Qatar Celebrates 1st
Anniversary of Tamayoz Program Facilities

احتفلت إكسون موبيل قطر بمرور عام على افتتاح المرافق المتطورة
،لبرنامجها التدريبي "تميّ ز" في مقر مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر
 واستفاد.الذي تحتضنه واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في الدوحة
، دورة استضافتها المرافق الجديدة38  مشارك في800 ما يزيد عن
.وتناولت مجاالت التشغيل والفعالية التقنية والفعالية التجارية وغيرها

It has been one year since ExxonMobil Qatar inaugurated its Tamayoz
training program facilities at ExxonMobil Research Qatar (EMRQ), housed
at the Qatar Science and Technology Park (QSTP) in Doha. Nearly 800
participants have benefited from 38 technical, commercial and operational
courses held at the center.

Event: ExxonMobil Qatar Celebrates First Anniversary of its
Tamayoz Program Facilities
Publication: Qatar is Booming
Date: November 14, 2016

 إكسون موبيل تحتفل بتميز:الفعالية
 الوطن:المطبوعة
٢٠١6 ،١٤  نوفمبر:التاريخ
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الطاقة من أجل التنمية البشرية
ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL

 – أكاديميّ ة جامعة قطر إكسون موبيل للمدرّ سين2016  نوفمبر26
تحتفل بالذكرى الخامسة إلنطالقتها

NOVEMBER 26, 2016 - Qatar University ExxonMobil Teachers
Academy Turns Five
The Qatar University ExxonMobil Teachers Academy celebrated its 5th
anniversary this November. The academy is an innovative professional
development program designed to enhance math and science teaching skills
among educators. It provides a valuable opportunity for teachers to impact
educational change in Qatar, starting with their own classrooms.
Since its establishment in 2012, 210 of Qatar’s science and math teachers
have benefited from the intensive, week-long program. These teachers have
gone on to impact more than 7,000 students in Qatar’s independent
schools, deepening their knowledge of math, science, technology, and
engineering (STEM) subjects and creating a ripple effect in the education
field.

2016 احتفلت أكاديميّ ة جامعة قطر إكسون موبيل للمدرّ سين في نوفمبر
 وهي برنامج مبتكر للتطوير المهني يهدف،بالذكرى الخامسة النطالقتها
 وتتيح،إلى تحسين مهارات تدريس الرياضيات والعلوم في أوساط التربويين
،فرصة مثالية للمدرسين إلحداث تغيّ ر إيجابي في قطاع التعليم في قطر
ً
.انطالقا من حجرات الدراسة في مدارسهم
ّ
المكثف
؛ استفاد من البرنامج2012 ومنذ إطالق األكاديمية في العام
 من210  ما يزيد عن، والذي يستمر على مدى أسبوع كامل،للمبادرة
 وقد تأثر بهؤالء المدرسين أكثر.مدرسي العلوم والرياضيات في قطر
تعمقت
ّ  حيث، آالف من طالب المدارس المستقلة في دولة قطر7 من
 ومن ثم خلق أثر،معرفتهم بمواد الرياضات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة
.ملموس ودائم في قطاع التعليم بالدولة

Event: Qatar University ExxonMobil Teachers Academy Celebrates Fifth Anniversary with Luncheon
Publication: Qatar is Booming
Date: December 4, 2016

 أكاديمية جامعة قطر تحتفل بالذكرى الخامسة النطالقتها:الفعالية
 العرب:المطبوعة
٢٠١6 ،١٢  ديسمبر:التاريخ
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الطاقة من أجل التنمية البشرية
ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL

 – االحتفال بمرور خمس سنوات على إطالق2016  ديسمبر4
أكاديميّ ة جامعة قطر إكسون موبيل للمدرّ سين

DECEMBER 4, 2016 - Qatar University ExxonMobil Teachers
Academy Celebrates 5th Anniversary

احتفاال بالذكرى
استضافت إكسون موبيل وجامعة قطر مأدبة غداء
ً
،الخامسة إلطالق أكاديميّ ة جامعة قطر إكسون موبيل للمدرّ سين
 ووزارة التعليم،وهي مشروع مشترك بين كل من إكسون موبيل قطر
. والمركز الوطني للتطوير التربوي التابع لجامعة قطر،والتعليم العالي
وشهد االحتفال حضور ممثلين رفيعي المستوى من وزارة التعليم
ّ  ومؤسسة، وجامعة قطر،والتعليم العالي
 و مؤسسة،علم ألجل قطر
.إنجاز قطر

ExxonMobil Qatar and Qatar University (QU) marked the landmark
fifth anniversary of the Qatar University ExxonMobil Teachers
Academy with a luncheon this week. The academy is a joint
collaboration between ExxonMobil Qatar, the Ministry of Education
and Higher Education, and QU’s National Center for Education
Development. The event was attended by a number of senior
representatives from the Ministry of Education and Higher Education,
QU, Teach For Qatar (TFQ) and INJAZ Qatar.

 أكاديمية جامعة قطر إكسون موبيل تحتفل:الفعالية
 سنوات على إطالقها5 بـ
 الشرق:المطبوعة
٢٠١6 ،٢٧  نوفمبر:التاريخ

Event: Fifth Teachers Academy Anniversary From Today
Publication: Qatar Tribune
Date: November 27, 2016

31

32

اإلعالنات
ADVERTISEMENTS

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.
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