
PARTNERS FOR A BRIGHTER FUTURE
شركاء لمستقبل واعد



2 CONTENTS

فهرس

p06
ENERGY FOR 
A THRIVING SOCIETY

الطاقة من أجل مجتمع مزدهر

p16

الطاقة ألغراض البحث والسالمة 
والصحة والبيئة

ENERGY FOR 
RESEARCH, SAFETY, 
HEALTH AND ENVIRONMENT



3

p22
ENERGY FOR 
HUMAN POTENTIAL

الطاقة من أجل التنمية البشرية

p32

مقتطفات من وسائل 
التواصل االجتماعي

SOCIAL MEDIA 
COVERAGE



ExxonMobil made a commitment to the State 
of Qatar over 20 years ago to help build its 
LNG legacy, and support its educational, 
economic, environmental and cultural 
aspirations. We continue to live up to our 
promise by supporting the Qatar National 
Vision 2030 through our work and our 
partnerships. 

This book is unique in that it celebrates our 
partnerships, and the synergies we have built 
with local organizations from both the public 
and private sector, and continue to nurture 
through our shared vision and goals. 

We want to help bring about positive change 
to communities where it matters most, and 
this is why education is the main focus of 
our community development programs - 
particularly science, technology, engineering 
and math (STEM) education.

In this book, we capture the partnerships 
we’ve created over the years to support 
education for the 21st century. By improving 
education systems and providing professional 
training opportunities for teachers and 
individuals, we want to ensure our children’s 
success as citizens and workers in the 21st 
century to realize the Qatar National Vision 
2030.

I am especially proud of our annual flagship 
education program – the Qatar University 
ExxonMobil Teachers Academy, which we 
co-hosted in November with our education 

I am honored to present to you 
the ExxonMobil Qatar 2017 
Achievements Book. We have 
had an extremely busy year, and 
this is a compilation of all the 
business activities and community 
development efforts we’ve carried 
out as a dedicated partner in the 
State of Qatar. 

Alistair Routledge
President and General Manager
ExxonMobil Qatar
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partners: the Ministry of Education and 
Higher Education, and Qatar University’s 
(QU) National Center for Educational 
Development. This year marked the sixth 
edition of the academy, and so far, we have 
trained more than 255 teachers, who in turn 
have impacted and inspired more than 10,000 
students in Qatar’s independent schools. 

Our long-standing relationship with Qatar 
Petroleum and our joint ventures continues to 
be the cornerstone of our presence in Qatar. 
We’re committed to using our knowledge, 
technology and experience to help make 
energy and other petroleum based products 
available where they are needed around the 
world, and create a better everyday life for the 
people of Qatar. 

We hope that you will find our achievements 
book to be informative, useful and inspiring.

We look forward to another successful year 
ahead supporting programs, and focusing 
our community efforts on building human 
capacities. We wish you all a prosperous and 
happy 2018. 

Sincerely,

FOREWORD

مقدمة



أليستير روتليدج
رئيس ومدير عام

إكسون موبيل قطر 

تعهدت إكسون موبيل منذ أكثر من 20 عامًا 
بمساعدة دولة قطر في بناء إرثها للغاز المسال، 

ودعم طموحاتها في قطاعات التعليم واالقتصاد 
والبيئة والثقافة. ونواصل االلتزام بما تعهدنا به من 
خالل دعم رؤية قطر الوطنية 2030 عبر العمل الجاد 

وشراكتنا المتقدمة.

يحتفي هذا السجل بما نجحنا في بنائه من عالقات 
وشراكات مع مؤسسات محلية في كل من القطاعين 

العام والخاص، واالستمرار في تعزيز هذه العالقات 
من خالل أهدافنا ورؤانا المشتركة.

نتطلع إلى المساعدة في إحداث تغيير إيجابي في 
المجتمعات حيثما تدعو الحاجة؛ لذلك يعد التعليم 
المحور األساسي في برامجنا للتنمية المجتمعية، 
وخاصة في مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات. ويلقي هذا السجل الضوء على عالقات 
الشراكة التي أقمناها على مدى أعوام طويلة لدعم 
التعليم في القرن الحادي والعشرين. حيث نعمل من 

خالل تحسين أنظمة التعليم وتوفير فرص التطوير 
المهني للمدرسين واألفراد، على ضمان نجاح أطفالنا 
كمواطنين وضمن القوى العاملة في القرن الحادي 

والعشرين، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أفخر على وجه الخصوص ببرنامجنا التعليمي السنوي 
المتميز، أكاديمية جامعة قطر إكسون موبيل 

للمدرسين، والذي استضفنا أنشطته في نوفمبر، 
بالتعاون مع شركائنا في قطاع التعليم: وزارة التعليم 

والتعليم العالي، والمركز الوطني للتطوير التربوي، 
لجامعة قطر، شهد في عام 20١٧ النسخة السادسة 
من األكاديمية، والتي دربت إلى اآلن أكثر من 255 

مدرسًا أثروا بدورهم وحفزوا أكثر من ١0 آالف طالب 
في مدارس قطر الحكومية. 

ال تزال عالقتنا طويلة األمد ومشاريعنا المشتركة 
مع قطر للبترول بمثابة حجر الزاوية لتواجدنا في قطر. 
ونحن ملتزمون باستخدام ما لدينا من معرفة وتقنيات 

وخبرات وخبرتنا للمساعدة في توفيرالطاقة وغيرها 
من المنتجات القائمة على النفط، وإتاحتها حيثما 

تستدعي الحاجة في جميع أنحاء العالم، والمساهمة 
في توفير حياة يومية أفضل للشعب القطري. 

نأمل أن تجدوا سجل إنجازاتنا مفيدًا وملهمًا، ونتطلع 
لعام آخر مفعم بالنجاح، من خالل برامجنا وجهودنا 

المجتمعية الداعمة في بناء القدرات البشرية. 

نتمنى لكم جميعًا عامًا سعيدًا ومزدهرًا في 20١8.

تقبلوا أطيب تحية،

يشرفني أن أقدم لكم سجل إنجازات إكسون 
موبيل قطر لعام 20١٧ الذي كان حافاًل بالكثير 

من األحداث، حيث أضع بين أيديكم تقريرًا لجميع 
األنشطة التجارية والجهود التنمية المجتمعية 

التي حققناها كشريكًا متفانيًا لدولة قطر.
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JANUARY 1, 2017
ExxonMobil Announces Entertainment Line-up at the 
Qatar ExxonMobil Open2017.

Exxon Mobil once again welcomed thousands of visitors to its 
stand at the Qatar ExxonMobil Open 2017. As the title sponsor 
of the tournament, ExxonMobil Qatar organized a number of 
exciting, hands-on activities for people of all ages to enjoy. The 
racing car simulator, a long-time favorite of those visiting the 
ExxonMobil Qatar stand, was the key attraction at this year’s event. 
The model provided visitors with an interactive and realistic racing 
experience based on a full-size racing car. ExxonMobil also brought 
back the popular ‘ExxonMobil Minute’ competition that gives lucky 
spectators the chance to win exciting prizes, by catching tennis 
balls served randomly into the crowds by tennis stars.

جانوري 1، 2017
 بإكسون موبيل تعلن عن خط الترفيه

.Open2017 في قطر إكسون موبيل

رحبت إكسون موبيل مرة أخرى باآلالف من الزوار في موقفها في بطولة قطر 
إكسون موبيل المفتوحة 2017. وباعتبارها الراعي الرئيسي للبطولة، نظمت 

إكسون موبيل قطر عددا من األنشطة المثيرة والمثيرة للناس من جميع األعمار 
لالستمتاع بها. وكانت محاكاة سيارات السباق، التي كانت مفضلة منذ زمن 

طويل ألولئك الذين يزورون محطة إكسون موبيل قطر، نقطة الجذب الرئيسية 
في هذا العام. وقدم النموذج للزائرين تجربة سباق تفاعلية وواقعية على 

أساس سيارة سباق كاملة الحجم. كما جلبت إكسون موبيل مرة أخرى شعبية 
»إكسونموبيل دقيقة« المنافسة التي تعطي المتفرجين الحظ فرصة للفوز 
بجوائز مثيرة، من خالل اصطياد كرات التنس خدم عشوائيا في الحشود من 

قبل نجوم التنس.

ENERGY FOR 
A THRIVING SOCIETY
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JANUARY 1, 2017
ExxonMobil Announces Entertainment Line-up at the 
Qatar ExxonMobil Open2017.

Exxon Mobil once again welcomed thousands of visitors to its 
stand at the Qatar ExxonMobil Open 2017. As the title sponsor 
of the tournament, ExxonMobil Qatar organized a number of 
exciting, hands-on activities for people of all ages to enjoy. The 
racing car simulator, a long-time favorite of those visiting the 
ExxonMobil Qatar stand, was the key attraction at this year’s event. 
The model provided visitors with an interactive and realistic racing 
experience based on a full-size racing car. ExxonMobil also brought 
back the popular ‘ExxonMobil Minute’ competition that gives lucky 
spectators the chance to win exciting prizes, by catching tennis 
balls served randomly into the crowds by tennis stars.

جانوري 1، 2017
 بإكسون موبيل تعلن عن خط الترفيه

.Open2017 في قطر إكسون موبيل

رحبت إكسون موبيل مرة أخرى باآلالف من الزوار في موقفها في بطولة قطر 
إكسون موبيل المفتوحة 2017. وباعتبارها الراعي الرئيسي للبطولة، نظمت 

إكسون موبيل قطر عددا من األنشطة المثيرة والمثيرة للناس من جميع األعمار 
لالستمتاع بها. وكانت محاكاة سيارات السباق، التي كانت مفضلة منذ زمن 

طويل ألولئك الذين يزورون محطة إكسون موبيل قطر، نقطة الجذب الرئيسية 
في هذا العام. وقدم النموذج للزائرين تجربة سباق تفاعلية وواقعية على 

أساس سيارة سباق كاملة الحجم. كما جلبت إكسون موبيل مرة أخرى شعبية 
»إكسونموبيل دقيقة« المنافسة التي تعطي المتفرجين الحظ فرصة للفوز 
بجوائز مثيرة، من خالل اصطياد كرات التنس خدم عشوائيا في الحشود من 

قبل نجوم التنس.

 الطاقة من أجل
مجتمع مزدهر



JANUARY 2, 2017 - ExxonMobil Announces Entertainment 
Line Up at the Qatar ExxonMobil Open 2017

ExxonMobil welcomed thousands of visitors to its stand at the 
Qatar ExxonMobil Open 2017. As title sponsor of the tournament, 
ExxonMobil Qatar organized a number of exciting, hands-on 
activities for people of all ages to enjoy during the event. The 
racing car simulator, a long-time favorite of those visiting the 
ExxonMobil Qatar stand, was this year’s key attraction. The model 
provided visitors with an interactive and realistic racing experience 
based on a full-size racing car. ExxonMobil also brought back the 
popular ‘ExxonMobil Minute’ – an exciting opportunity for lucky 
spectators to win exciting prizes by catching tennis balls served 
randomly into the crowds by tennis stars.

2 يناير 2017 - إكسون موبيل تعلن عن مجموعة من األنشطة الترفيهية في 
بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة لعام 2017

رحبت إكسون موبيل مجددًا بآالف الزوار في جناحها في بطولة قطر إكسون 
موبيل المفتوحة للتنس لعام 2017. وبصفتها الراعي الرسمي للبطولة، نظمت 

إكسون موبيل قطر عددًا من األنشطة الترفيهية المثيرة للزوار من جميع األعمار. 
وكان نموذج محاكاة سيارة السباق، الذي لطالما حظي بتفضيل زوار جناح 

الشركة، هو عامل الجذب الرئيسي هذا العام، حيث أتاح النموذج للزوار التمتع 
بتجربة سباق تفاعلية وواقعية باستخدام سيارة بالحجم الكامل. كما نظمت 

الشركة مرة أخرى فعالية »دقيقة إكسون موبيل« الشهيرة والتي تمنح سعداء 
الحظ من الجمهور الفرصة للفوز بجوائز مثيرة، وذلك بالتقاط كرات التنس التي 

يضربها نجوم التنس عشوائًيا تجاه المدرجات. 
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Event: ExxonMobil announces entertainment line-up at Qatar Open
Publication: Gulf Times
Date: January 2, 2017

الفعالية: أنشطة ترقيهية متنوعة في قرية الجماهير 
المطبوعة: العرب

التاريخ: 2 يناير 20١٧

ENERGY FOR A THRIVING SOCIETY

الطاقة من أجل مجتمع مزدهر



4 يناير 2017 - إكسون موبيل واالتحاد القطري للتنس يحتفالن بالذكرى 
الخامسة والعشرين لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة وبإطالق بطولة 

2017 خالل حفل عشاء

استضافت إكسون موبيل قطر واالتحاد القطري للتنس حفل عشاء في شهر 
يناير لالحتفال بالذكرة الخامسة والعشرين للبطولة، والتي تقام خالل الفترة 

من 2 وحتى 7 يناير 2017. وحضر الحفل كبار المسؤولين القطريين ورجال األعمال 
البارزين وقادة المجتمع والعديد من العبي التنس ذوي التصنيف المتقدم 

المشاركين في البطولة، ومن بينهم المصنف األول عالمًيا أندي موراي، والفائز 
بلقب البطولة عام 2016، نوفاك جوجوفيتش، إلى جانب جو ويلفرد تسونجا 

وتوماس بيرديتش. ويشهد الحفل في كل عام مجموعة من العروض الفريدة 
من أشهر الفنانين االستعراضيين على مستوى العالم. واحتفاالً بالذكرى 

الخامسة والعشرين للبطولة، شهد حفل هذا العام عرًضا من الساحر وقارئ 
األفكار الشهير أوز بيرلمان، الذي أذهل الجمهور بعرض تفاعلي شهد مشاركة 

نجوم التنس أيًضا، مما أثار استمتاع الجمهور.

JANUARY 4, 2017 – ExxonMobil and Qatar Tennis 
Federation Celebrate Qatar ExxonMobil Open 25th 
Anniversary and 2017 Tournament Launch at Gala Dinner

ExxonMobil Qatar and the Qatar Tennis Federation co-hosted 
a gala dinner during the Qatar ExxonMobil Open to mark the 
tournament’s 25th anniversary. The event was attended by Qatari 
officials, key business and community leaders, and several of the 
tournament’s top-ranking tennis players, including World no. 1
Andy Murray, 2016 defending champion Novak Djokovic, Jo-
Wilfried Tsonga, and Tomas Berdych. Each year, the gala features a 
variety of unique performances by world-renowned entertainers. 
This year, a special performance by famed magician and mentalist 
Oz Pearlman held the audience spellbound with an interactive 
show that involved the tennis stars too, much to the audience’s 
amusement.
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Event: ExxonMobil Qatar, QTF celebrate 25th anniversary edition
Publication: The Peninsula
Date: January 4, 2017

الفعالية: حفل عشاء تكريما ألبطال و نجوم التنس 
المطبوعة: الراية

التاريخ: 4 يناير 20١٧
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JANUARY 3, 2017 - Racing Car Simulator Returns to 
ExxonMobil Qatar Stand

The racing car simulator in the Public Village continued to be a 
major attraction at this year’s Qatar ExxonMobil Open. Based 
on a full-sized racing car, the state-of-the-art, aerodynamically 
engineered simulator offers unrivalled authenticity, including a 
padded cockpit headrest, four-point racing harness, gear lever 
paddles and even a built-in 5.1 surround system, providing 
drivers with a unique experience under realistic acceleration, 
braking and cornering conditions. Aside from a steady flow of 
racing enthusiasts, tennis stars were also drawn to the simulator. 
Jeremy Chardy, Horia Tecau, Lukas Lacko, Jan Hernych and Sergiy 
Stakhovsky were all seen testing their driving skills, and competing 
for the fastest lap time. 

 3 يناير 2017 - نموذج محاكاة سيارة السباق يعود
إلى جناح إكسون موبيل قطر

أثبت نموذج محاكاة سيارة السباق الموجود في قرية الجمهور كونه عامل 
مهم من عوامل الجذب الرئيسية في بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة 
لعام 2017، مثلما حدث في األعوام السابقة. ويتيح النموذج الحديث المصمم 

بحجم سيارة سباق كاملة وبهندسة ديناميكية هوائية تجربة سباق ال مثيل 
لها، تشمل مقصورة قيادة كاملة مع مسند مبطن للرأس وتجهيزات سباق 

من أربع مستويات وذراع نقل الحركة ونظام صوت مجّسم مدمج 5.1، مما يمنح 
السائقين تجربة فريدة بحاالت واقعية للتسارع واستخدام المكابح واالنعطافات. 

وبخالف المتحمسين لتجربة نموذج سيارة السباق، انجذب نجوم التنس أيًضا إلى 
استخدام النموذج، حيث اختبر كل من جيريمي شاردي وهوريا تيكاو ولوكاس 

الكو وجان هيرنيتش وسيرجي ستاكوفيسكي مهاراتهم في القيادة مع سعي 
كل منهم إلنهاء الدورة في وقت أسرع

Event: Racing car simulator returns to 
Qatar ExxonMobil Open 2017
Publication: Qatar Tribune
Date: January 3, 2017

الفعالية: نجوم التنس يستمتعون بتجربة سباق مذهلة
المطبوعة: الوطن

التاريخ: 3 يناير 20١٧
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JANUARY 5, 2017 – Fans Meet World-Famous Tennis Stars 
at ExxonMobil Qatar Tournament Stand

ExxonMobil Qatar followed its long-held tradition of giving fans 
an opportunity to meet their favorite tennis stars at its stand in 
Qatar ExxonMobil Open’s Public Village. Over the years, hundreds 
of tournament-goers have flocked to the company’s stand to 
meet world-class players and pick up tennis balls signed by them. 
This year, World No. 1 Andy Murray, Jo-Wilfried Tsonga, Tomas 
Berdych, David Goffin, Arthur De Greef, and Philipp Kohlschreiber 
made appearances at the stand, and interacted with excited fans 
that were waiting to meet them and get their autographs.

5 يناير 2015 - المشجعون يلتقون بنجوم التنس العالميين في جناح 
إكسون موبيل قطر

واصلت إكسون موبيل قطر تقليدها العريق بإتاحة الفرصة للمشجعين لاللتقاء 
بنجومهم المفضلين في جناحها في قرية الجمهور على هامش بطولة قطر 
إكسون موبيل المفتوحة لعام 2017. وعلى مدار السنوات السابقة، كان مئات 

المشجعين يحتشدون في جناح اكسون موبيل للقاء الالعبين العالميين، بل 
وربما الحصول على واحدة من كرات التنس الموقعة منهم. وفي هذا العام، 

حضر المصنف األول على مستوى العالم أندي موراي وجو ويلفريد تسونجا 
وتوماس بيرديتش وديفيد غوفين وآرثر دي غريف وفيليب كولشرايبر إلى جناح 
اكسون موبيل وتفاعلوا مع الجماهير المتحمسين الذين ينتظرون االلتقاء بهم 

والحصول على توقيعاتهم.

Event: Fans meet world’s top tennis stars in Doha
Publication: The Peninsula
Date: January 5, 2017

الفعالية: النجوم تألقوا في جناح 
إكسون موبيل

المطبوعة: الوطن
التاريخ: 5 يناير 20١٧



12

JANUARY 7, 2017 - Children from ExxonMobil Qatar 
Community Take Part in Clinic at Qatar ExxonMobil 
Open 2017

Every year, as part of efforts to promote healthy and active 
lifestyles, QTF and ExxonMobil Qatar organize kids tennis clinics. 
The clinics inspire a love for tennis, and help children to develop 
an interest in physical activities. This year, top tennis players Jamie 
Murray and Bruno Soares led the clinic and spent time helping the 
20 children who participated sharpen their technique, movement, 
balance, speed and coordination.

7 يناير 2017 - أطفال عوائل إكسون موبيل قطر يشاركون في ورشة لتعلم 
 مهارات التنس في بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة

لعام 2017

ينظم االتحاد القطري للتنس وإكسون موبيل قطر في كل عام ورش عمل 
لتنمية مهارات األطفال في رياضة التنس وشغفهم بها ومساعدتهم على 
االهتمام باألنشطة البدنية، وذلك في إطار اتباع نمط حياة صحي. وفي هذا 

العام، أمضى العبو التنس المحترفون، مثل جايمي موري وبرونو سواريز وقًتا مع 
20 طفاًل من أطفال عوائل إكسون موبيل شاركوا في ورشة العمل وسط أجواء 

من المتعة والبهجة، كما ساعدوهم على تنمية مهاراتهم وحركاتهم وتوازنهم 
وسرعتهم وتناسقهم

Event: Children from ExxonMobil Qatar 
community take part in clinic at Qatar 
ExxonMobil Open 2017
Publication: Qatar is booming
Date: January 7, 2017

الفعالية: بطل العالم في الزوجي يعلم 
االطفال مهارات التنس

المطبوعة: العرب
التاريخ: ٧ يناير 20١٧

ENERGY FOR A THRIVING SOCIETY

الطاقة من أجل مجتمع مزدهر



13

JANUARY 9, 2017 – ExxonMobil Qatar Extends 
Educational Support to Orphans Care Center (Dreama) 
at Qatar ExxonMobil Open 2017

ExxonMobil Qatar provided the Orphans Care Center (Dreama) 
with a check for QR 273,000 during the closing ceremony of 
the Qatar ExxonMobil Open 2017. The grant will contribute to 
the organization’s College Funding Program that offers students 
the opportunity to attend one of Qatar’s colleges or universities. 
Alistair Routledge, President and General Manager for ExxonMobil 
Qatar, presented the check to Ahmed Hussain, Director of 
Supporting Services at Dreama. The ceremony was attended by 
His Excellency Nasser Bin Ghanim Al Khelaifi, President of Qatar 
Tennis Federation, and Andrew P. Swiger, Senior Vice President, 
Exxon Mobil Corporation.

 9 يناير 2017 - إكسون موبيل قطر تقدم دعمًا تعليميًا لمركز
 رعاية األيتام )دريمة( خالل بطولة قطر

إكسون موبيل المفتوحة لعام 2017

قدمت إكسون موبيل قطر لمركز رعاية األيتام )دريمة( شيكًا بمبلغ 273 ألف ريال 
قطري خالل الحفل الختامي لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة لعام 2017. 
وستساهم هذه المنحة في برنامج التمويل الجامعي الخاص بالمركز، والذي 
يتيح الفرصة لطالب المركز للدراسة في أي من الكليات أو الجامعات المحلية. 

وقدم السيد ألستر روتليدج، الرئيس والمدير العام إلكسون موبيل قطر الشيك 
إلى السيد أحمد حسين، مدير إدارة الخدمات المساندة في دريمة. وشهد الحفل 

حضور سعادة ناصر بن غانم الخليفي، رئيس االتحاد القطري للتنس، والسيد 
أندرو سويجر، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة إكسون موبيل.

Event: ExxonMobil Qatar extends educational 
support to Orphans Care Centre Qatar
Publication: The Peninsula
Date: January 9, 2017

الفعالية: إكسون موبيل تدعم دريمة
المطبوعة: العرب

التاريخ: 9 يناير 20١٧

ENERGY FOR A THRIVING SOCIETY

الطاقة من أجل مجتمع مزدهر



14

MAY 22, 2017 - Deputy Emir of Qatar Meets 
ExxonMobil CEO 

ExxonMobil’s CEO and Chairman of the Board, Darren Woods 
met His Highness the Deputy Emir, Sheikh Abdullah bin Hamad 
Al-Thani during a visit to Qatar in May. The meeting took place 
at the Emiri Diwan, and items discussed included enhancing and 
developing avenues for bilateral co-operation in the field of energy.

22 مايو 2017 - نائب األمير يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل 
في زيارته إلى قطر

التقى الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة إكسون موبيل، دارين وودز، سمو 
الشيخ عبد اهلل بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، في زيارته إلى الدولة في 

شهر مايو. و ناقشا سوًيا في اجتماعهما في الديوان األميري طرق تعزيز وتنمية 
سبل التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

Event: Deputy Emir meets 
ExxonMobil CEO
Publication: Gulf Times
Date: May 22, 2017

الفعالية: نائب األمير يستقبل الرئيس 
التنفيذي إلكسون موبيل

المطبوعة: الشرق
التاريخ: 22 مايو 20١٧

ENERGY FOR A THRIVING SOCIETY

الطاقة من أجل مجتمع مزدهر
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DECEMBER 13, 2017 - Qatar Tennis Federation and 
Partner ExxonMobil Qatar Launch Promotional 
Activities Ahead of Qatar ExxonMobil 2018

ExxonMobil Qatar and its partner Qatar Tennis Federation (QTF) held 
a series of promotional activities in December, ahead of the Qatar 
ExxonMobil Open 2018. Saleh Al Mana, Vice President and Director 
of Government and Public Affairs for ExxonMobil Qatar, Tareq Zeinal, 
Secretary General Assistant of QTF, and Karim Alami, Tournament 
Director, jointly inaugurated an installation of the number “26”, made 
entirely out of tennis balls, in the heart of the Museum of Islamic 
Art (MIA) Park. The installation represents the tournament’s and 
partnership’s 26 years. Two other similar installations were placed at 
Souq Waqif and Doha Festival City. Additionally, ExxonMobil Qatar 
also held competitions for its social media followers and winners 
received fantastic prizes presented by ExxonMobil Qatar.

 13 ديسمبر 2017 - االتحاد القطري للتنس وإكسون
 موبيل قطر يطلقون الفعاليات الترويجية

لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة

الدوحة ' أطلقت كل من إكسون موبيل' قطر واالتحاد القطري للتنس مجموعة 
من األنشطة الترويجية في ديسمبر، استعدادًا لبطولة قطر إكسون موبيل 

المفتوحة 2018. وشارك كل من السيد صالح بن سعد المانع، نائب رئيس إكسون 
موبيل قطر للشؤون الحكومية والعامة، والسيد طارق زينل، أمين السر العام 

المساعد لالتحاد القطري للتنس، والسيد كريم العلمي، مدير البطولة، في 
تدشين مجسم إبداعي للرقم »26« تشّكل بالكامل من كرات التنس، في حديقة 

متحف الفن اإلسالمي. ويرمز الرقم »26« إلى تاريخ البطولة الذي يمتد لستة 
وعشرين عامًا، كما جرى إنشاء مجّسمين مماثلين في كل من سوق واقف 

والدوحة فيستفال سيتي. كما تقوم إكسون موبيل قطر بتنظيم مسابقات 
مثيرة حول هذه المجسمات لمتابعيها على وسائل التواصل االجتماعي؛ حيث 

يربح الفائزون جوائز مذهلة مقّدمة من إكسون موبيل قطر.

Event: Qatar ExxonMobil Open 2018 promos launched
Publication: The Peninsula
Date: December 13, 2017

الفعالية: اكتمال االستعدادات الستقبال نجوم العالم
المطبوعة: الوطن

التاريخ: ١3 ديسمبر 20١٧

ENERGY FOR A THRIVING SOCIETY

الطاقة من أجل مجتمع مزدهر
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JANUARY 1, 2017
ExxonMobil Announces Entertainment Line-up at the 
Qatar ExxonMobil Open2017.

Exxon Mobil once again welcomed thousands of visitors to its 
stand at the Qatar ExxonMobil Open 2017. As the title sponsor 
of the tournament, ExxonMobil Qatar organized a number of 
exciting, hands-on activities for people of all ages to enjoy. The 
racing car simulator, a long-time favorite of those visiting the 
ExxonMobil Qatar stand, was the key attraction at this year’s event. 
The model provided visitors with an interactive and realistic racing 
experience based on a full-size racing car. ExxonMobil also brought 
back the popular ‘ExxonMobil Minute’ competition that gives lucky 
spectators the chance to win exciting prizes, by catching tennis 
balls served randomly into the crowds by tennis stars.

جانوري 1، 2017
 بإكسون موبيل تعلن عن خط الترفيه

.Open2017 في قطر إكسون موبيل

رحبت إكسون موبيل مرة أخرى باآلالف من الزوار في موقفها في بطولة قطر 
إكسون موبيل المفتوحة 2017. وباعتبارها الراعي الرئيسي للبطولة، نظمت 

إكسون موبيل قطر عددا من األنشطة المثيرة والمثيرة للناس من جميع األعمار 
لالستمتاع بها. وكانت محاكاة سيارات السباق، التي كانت مفضلة منذ زمن 

طويل ألولئك الذين يزورون محطة إكسون موبيل قطر، نقطة الجذب الرئيسية 
في هذا العام. وقدم النموذج للزائرين تجربة سباق تفاعلية وواقعية على 

أساس سيارة سباق كاملة الحجم. كما جلبت إكسون موبيل مرة أخرى شعبية 
»إكسونموبيل دقيقة« المنافسة التي تعطي المتفرجين الحظ فرصة للفوز 
بجوائز مثيرة، من خالل اصطياد كرات التنس خدم عشوائيا في الحشود من 

قبل نجوم التنس.

ENERGY FOR 
RESEARCH, SAFETY, 
HEALTH AND 
ENVIRONMENT
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JANUARY 1, 2017
ExxonMobil Announces Entertainment Line-up at the 
Qatar ExxonMobil Open2017.

Exxon Mobil once again welcomed thousands of visitors to its 
stand at the Qatar ExxonMobil Open 2017. As the title sponsor 
of the tournament, ExxonMobil Qatar organized a number of 
exciting, hands-on activities for people of all ages to enjoy. The 
racing car simulator, a long-time favorite of those visiting the 
ExxonMobil Qatar stand, was the key attraction at this year’s event. 
The model provided visitors with an interactive and realistic racing 
experience based on a full-size racing car. ExxonMobil also brought 
back the popular ‘ExxonMobil Minute’ competition that gives lucky 
spectators the chance to win exciting prizes, by catching tennis 
balls served randomly into the crowds by tennis stars.

جانوري 1، 2017
 بإكسون موبيل تعلن عن خط الترفيه

.Open2017 في قطر إكسون موبيل

رحبت إكسون موبيل مرة أخرى باآلالف من الزوار في موقفها في بطولة قطر 
إكسون موبيل المفتوحة 2017. وباعتبارها الراعي الرئيسي للبطولة، نظمت 

إكسون موبيل قطر عددا من األنشطة المثيرة والمثيرة للناس من جميع األعمار 
لالستمتاع بها. وكانت محاكاة سيارات السباق، التي كانت مفضلة منذ زمن 

طويل ألولئك الذين يزورون محطة إكسون موبيل قطر، نقطة الجذب الرئيسية 
في هذا العام. وقدم النموذج للزائرين تجربة سباق تفاعلية وواقعية على 

أساس سيارة سباق كاملة الحجم. كما جلبت إكسون موبيل مرة أخرى شعبية 
»إكسونموبيل دقيقة« المنافسة التي تعطي المتفرجين الحظ فرصة للفوز 
بجوائز مثيرة، من خالل اصطياد كرات التنس خدم عشوائيا في الحشود من 

قبل نجوم التنس.

الطاقة ألغراض 
البحث والسالمة 

والصحة والبيئة
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MARCH 16, 2017 – Documenting the Dugongs of Qatar: 
Interview with Dr. Chris Warren

Dr. Chris Warren, Lead Environmental Management and Water 
Reuse Specialist at ExxonMobil Research Qatar (EMRQ), was 
interviewed by the English daily Qatar Tribune on the combined 
efforts of EMRQ, Texas A & M University in Galveston and the 
Ministry of Municipality and Environment to protect Qatar’s 
dugong population. Dr. Warren explained that in addition to 
protecting these marine herbivores, one of researchers’ key 
activities was to collect DNA samples from the mammals. The 
research also revealed that contrary to popular belief, dugongs 
don’t always spend their time alone or in small groups - groups of 
up to 670 dugongs, have been sited off Qatar’s shores. 

 16 مارس 2017 - مقابلة مع الدكتور كريس وارين:
لتوثيق تجمعات بقر البحر في قطر

أجرى الدكتور كريس وارين، قائد فريق أخصائيي اإلدارة البيئية وإعادة استخدام 
المياه في مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر، مقابلة مع جريدة قطر تريبيون 

اليومية الصادرة باللغة اإلنجليزية حول الجهود المجمتعة، المكثفة للمركز مع 
جامعة تكساس أيه آند إم في مدينة غالفستون ووزارة البلدية والبيئة القطرية 

من أجل حماية تجمعات بقر البحر في دولة قطر. وأوضح الدكتور وارين أن من 
األنشطة األساسية التي قام بها الباحثون، عالوًة على حماية هذه الحيوانات 

العشبية البحرية، كان تجميع عينات للحمض النووي من الثدييات. كما كشف 
البحث عن أن بقر البحر، وعلى خالف االعتقاد السائد، ال يقضي الوقت منفردًا 

أو في تجمعات صغيرة دائمًا، بل في تجمعات يصل عددها إلى 670 بقرة قرابة 
الشواطئ القطرية حيث تم رصد ذلك. 

Event: Documenting the Dugongs of Qatar

Publication: Qatar Tribune

Date: March 16, 2017

ENERGY FOR RESEARCH, SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT

الطاقة ألغراض البحث والسالمة والصحة والبيئة
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OCTOBER 24, 2017 – Interview with ExxonMobil Qatar’s 
EMIT Supervisor on Cyber Security

In October, Mohammed Al-Yousef, Middle East Area Operations 
Supervisor from ExxonMobil’s IT department, gave an in-depth 
interview on cyber security to the Arabic daily Al Sharq. Al-Yousef 
explained how advances in technology, especially over the last 
ten years, have made cyber security crucial, both at an individual 
and organizational level. He shared tips on how organizations 
and individuals could prevent cyber-attacks by keeping updated 
through cyber security training programs.

24 أكتوبر 2017 - مقابلة مع المشرف على تقنيات المعلومات في إكسون 
موبيل قطر حول األمن اإللكتروني

في شهر أكتوبر، أجرى السيد محمد اليوسف، مشرف عمليات األنظمة لمنطقة 
الشرق األوسط من إدارة تقنيات المعلومات في إكسون موبيل، مقابلة 

متعمقة حول األمن اإللكتروني مع صحيفة الشرق اليومية الصادرة باللغة 
العربية استعرض خاللها كيف أصبح األمن اإللكتروني من األمور الحاسمة، على 
المستوى الفردي والمؤسسي على حٍد سواء، بسبب التطورات التقنية، وخاصًة 

تلك التي حدثت خالل السنوات العشر األخيرة. كما قدم نصائح يمكن من خاللها 
للمؤسسات واألفراد تفادي الهجمات اإللكترونية عن طريقة االطالع بصفة دائمة 

على أحدث المستجدات من خالل برامج التدريب على األمن اإللكتروني ذات 
الصلة.

 الفعالية: ال توجد مؤسسة أو شخص محصن
ضد التهديدات اإللكترونية

المطبوعة: الشرق
التاريخ: 24 أكتوبر 20١٧

ENERGY FOR RESEARCH, SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT

الطاقة ألغراض البحث والسالمة والصحة والبيئة
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OCTOBER 30, 2017 - ExxonMobil Qatar Holds Blood Donation 
Drive for Employees in Partnership with Hamad Medical 
Corporation

A number of employees donated blood at a blood donation drive held by 
ExxonMobil Qatar for employees at its Doha headquarters during the last 
week of October. The event was organized in partnership with Hamad 
Medical Corporation (HMC) to raise awareness on the importance of 
donating blood and the ongoing need for blood and platelet donations.

Staff who participated in the drive donated blood at a makeshift blood 
donation room that was especially set up on the company’s premises by 
HMC healthcare professionals. The group worked with ExxonMobil Qatar 
donors through every step of the process to collect donations safely and 
professionally and ensure that each donation was completed successfully.

Event: Blood Donation Drive at ExxonMobil Qatar

Publication: Gulf Times

Date: October 30, 2017

ENERGY FOR RESEARCH, SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT

الطاقة ألغراض البحث والسالمة والصحة والبيئة
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 30 أكتوبر 2017 - إكسون موبيل قطر تنظم
 حملة لتبرع موظفيها بالدم بالشراكة

مع مؤسسة حمد الطبية

تبرع عدد من الموظفين بالدم ضمن حملة للتبرع بالدم نظمتها إكسون 
موبيل قطر لموظفيها في مقرها بالدوحة في األسبوع األخير من شهر أكتوبر. 
وقد تم تنظيم الحدث بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية لرفع مستوى الوعي 

بأهمية التبرع بالدم والحاجة المستمرة للدم والصفائح الدموية.

وقد تبرع المشاركون في الحملة من خالل غرفة جهزتها مؤسسة حمد في 
مبنى إكسون موبيل للتبرع بالدم، كما وفرت متخصصين من المؤسسة 

تعاونوا مع المتبرعين من موظفي إكسون موبيل قطر لجمع التبرعات بأمان 
ومهنية تامة.

الفعالية: إكسون موبيل تنظم حملة للتبرع بالدم
المطبوعة: العرب, الوطن

التاريخ: 30 أكتوبر 20١٧

ENERGY FOR RESEARCH, SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT
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JANUARY 1, 2017
ExxonMobil Announces Entertainment Line-up at the 
Qatar ExxonMobil Open2017.

Exxon Mobil once again welcomed thousands of visitors to its 
stand at the Qatar ExxonMobil Open 2017. As the title sponsor 
of the tournament, ExxonMobil Qatar organized a number of 
exciting, hands-on activities for people of all ages to enjoy. The 
racing car simulator, a long-time favorite of those visiting the 
ExxonMobil Qatar stand, was the key attraction at this year’s event. 
The model provided visitors with an interactive and realistic racing 
experience based on a full-size racing car. ExxonMobil also brought 
back the popular ‘ExxonMobil Minute’ competition that gives lucky 
spectators the chance to win exciting prizes, by catching tennis 
balls served randomly into the crowds by tennis stars.

جانوري 1، 2017
 بإكسون موبيل تعلن عن خط الترفيه

.Open2017 في قطر إكسون موبيل

رحبت إكسون موبيل مرة أخرى باآلالف من الزوار في موقفها في بطولة قطر 
إكسون موبيل المفتوحة 2017. وباعتبارها الراعي الرئيسي للبطولة، نظمت 

إكسون موبيل قطر عددا من األنشطة المثيرة والمثيرة للناس من جميع األعمار 
لالستمتاع بها. وكانت محاكاة سيارات السباق، التي كانت مفضلة منذ زمن 

طويل ألولئك الذين يزورون محطة إكسون موبيل قطر، نقطة الجذب الرئيسية 
في هذا العام. وقدم النموذج للزائرين تجربة سباق تفاعلية وواقعية على 

أساس سيارة سباق كاملة الحجم. كما جلبت إكسون موبيل مرة أخرى شعبية 
»إكسونموبيل دقيقة« المنافسة التي تعطي المتفرجين الحظ فرصة للفوز 
بجوائز مثيرة، من خالل اصطياد كرات التنس خدم عشوائيا في الحشود من 

قبل نجوم التنس.

ENERGY FOR 
HUMAN POTENTIAL
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JANUARY 1, 2017
ExxonMobil Announces Entertainment Line-up at the 
Qatar ExxonMobil Open2017.

Exxon Mobil once again welcomed thousands of visitors to its 
stand at the Qatar ExxonMobil Open 2017. As the title sponsor 
of the tournament, ExxonMobil Qatar organized a number of 
exciting, hands-on activities for people of all ages to enjoy. The 
racing car simulator, a long-time favorite of those visiting the 
ExxonMobil Qatar stand, was the key attraction at this year’s event. 
The model provided visitors with an interactive and realistic racing 
experience based on a full-size racing car. ExxonMobil also brought 
back the popular ‘ExxonMobil Minute’ competition that gives lucky 
spectators the chance to win exciting prizes, by catching tennis 
balls served randomly into the crowds by tennis stars.

جانوري 1، 2017
 بإكسون موبيل تعلن عن خط الترفيه

.Open2017 في قطر إكسون موبيل

رحبت إكسون موبيل مرة أخرى باآلالف من الزوار في موقفها في بطولة قطر 
إكسون موبيل المفتوحة 2017. وباعتبارها الراعي الرئيسي للبطولة، نظمت 

إكسون موبيل قطر عددا من األنشطة المثيرة والمثيرة للناس من جميع األعمار 
لالستمتاع بها. وكانت محاكاة سيارات السباق، التي كانت مفضلة منذ زمن 

طويل ألولئك الذين يزورون محطة إكسون موبيل قطر، نقطة الجذب الرئيسية 
في هذا العام. وقدم النموذج للزائرين تجربة سباق تفاعلية وواقعية على 

أساس سيارة سباق كاملة الحجم. كما جلبت إكسون موبيل مرة أخرى شعبية 
»إكسونموبيل دقيقة« المنافسة التي تعطي المتفرجين الحظ فرصة للفوز 
بجوائز مثيرة، من خالل اصطياد كرات التنس خدم عشوائيا في الحشود من 

قبل نجوم التنس.

الطاقة من أجل 
التنمية البشرية



MARCH 23, 2017 – Qatar University President Welcomes 
ExxonMobil Senior Representatives 

Alistair Routledge, President and General Manager, ExxonMobil 
Qatar, Saleh Al-Mana, Vice-President and Director of Public and 
Government Affairs, ExxonMobil Qatar, and Ben Soraci, President, 
ExxonMobil Foundation visited Qatar University in March, where 
they met with Dr. Hassan Rashid Al -Derham, Qatar University’s 
President and Dr. Darwish Al Emadi, Strategy and Development 
Director at Qatar University. The group discussed current and 
potential possibilities for research and development in education, 
and the significance of initiatives such as GASNA and the Qatar 
University ExxonMobil Teacher’s Academy in promoting STEM 
education across schools in Qatar.

 23 مارس 2017 - رئيس جامعة قطر يرحب بمدراء
إكسون موبيل

قام أليستر روتليدج، الرئيس والمدير العام إلكسون موبيل قطر، وصالح بن 
سعد المانع، نائب الرئيس ومدير الشؤون العامة والحكومية في إكسون موبيل 
قطر، وبين سوراسي، رئيس مؤسسة إكسون موبيل، بزيارة إلى جامعة قطر في 

شهر مارس، وكان في استقبالهم الدكتور حسن راشد الدرهم، رئيس جامعة 
قطر، والدكتور درويش العمادي، رئيس االستراتيجية والتطوير في الجامعة. 

وشهدت الزيارة مناقشة اإلمكانيات الحالية والمحتملة للبحث والتطوير 
في مجال التعليم وأهمية المبادرات، مثل مبادرة »غازنا« وأكاديمية جامعة 

قطر إكسون موبيل للمعلمين، في تعزيز انتشار تعليم العلوم والتقنيات 
والهندسة والرياضيات في مختلف المدارس على مستوى الدولة.
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الفعالية: تشجيع الكوادر القطرية لالنخراط في التعليم 
المطبوعة: الراية

التاريخ: 23 مارس 20١٧

الفعالية: تشجيع الكوادر القطرية لالنخراط في 
مهنة التعليم 

المطبوعة: الشرق
التاريخ: 23 مارس 20١٧

ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL

الطاقة من أجل التنمية البشرية



APRIL 25, 2017 - ExxonMobil Qatar’s Women Network 
EMRA’A Hosts Second Introduce a Girl to Engineering Day 
at Ruqaya Preparatory School for Girls

ExxonMobil Qatar’s Professional Women’s Network, EMRA’A, 
hosted its second ‘Introduce a Girl to Engineering Day’ in 
coordination with INJAZ Qatar, at the Ruqaya Preparatory School 
for Girls in Doha. A group of 11 ExxonMobil Qatar volunteers led 
the event’s program that included fun and stimulating activities for 
38 ninth grade students. The volunteers organized a team activity 
designed to introduce the students to concepts of engineering, 
budgeting and project management through a competition to build 
load-bearing bridges out of raw spaghetti and marshmallows. 

25 أبريل 2017 - شبكة موظفات إكسون موبيل قطر »امرأة« تستضيف 
النسخة الثانية من فعالية »يوم مهندسات المستقبل« في مدرسة رقية 

اإلعدادية للبنات

استضافت شبكة موظفات إكسون موبيل قطر »امرأة«، وبالتعاون مع مؤسسة 
إنجاز قطر، النسخة الثانية من فعالية »يوم مهندسات المستقبل« في مدرسة 

رقية اإلعدادية للبنات في الدوحة. وأشرفت على الفعالية مجموعة تضم 11 
متطوعة من إكسون موبيل قطر، حيث شملت الفعالية أنشطة ممتعة ومحّفزة 

لـ 38 طالبة من الصف التاسع. كما نظمت المتطوعات أنشطة مخصصة 
إلطالع الطالبات على مفاهيم الهندسة وإعداد الميزانية وإدارة المشاريع، وذلك 

من خالل تنظيم مسابقة جماعية لبناء جسر باستخدام حلوى المارشميلو 
ومعكرونة سباغيتي غير مطهية.
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Event: EMRA’A hosts ‘Introduce a Girl to 

Engineering Day’ 

Publication: The Peninsula

Date: April 25, 2017

الفعالية: إكسون موبيل تعزز التوعية بوظائف العلوم 
المطبوعة: الراية

التاريخ: 25 أبريل 20١٧

ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL

الطاقة من أجل التنمية البشرية



MAY 9, 2017 - ExxonMobil Qatar’s Women’s Network 
Hosts Women in Leadership Workshop

More than 200 female employees from ExxonMobil Qatar, Qatar 
Petroleum, RasGas and Qatargas took part in a workshop that was 
hosted by ExxonMobil Qatar’s Professional Women’s Network, 
EMRA’A, in May 2017. Kate Sweetman, an experienced leadership 
consultant, educator, author and speaker, led the workshop 
entitled: ‘Women in Leadership – Moving Forward with Grace’. 
The workshop focused on providing the participants with a range 
of strategies to manage change effectively. It also presented tactics 
to develop a positive attitude to the benefits of change and to 
understand the advantages that it brings to an organization. 

9 مايو 2017 - شبكة موظفات إكسون موبيل قطر »امرأة« تستضيف ورشة 
عمل حول المرأة في القيادات العليا للشركات

شاركت أكثر من 200 موظفة من إكسون موبيل قطر وقطر للبترول وراس غاز 
وقطر للغاز، في ورشة عمل استضافتها شبكة موّظفات إكسون موبيل قطر 

»امرأة« في الدوحة في مايو 2017. وقد أدارت ورشة العمل، التي أقيمت تحت عنوان 
»المرأة في القيادات العليا للشركات«، الخبيرة في استشارات القيادة والتربوية 
والمؤلفة كيت سويتمان. وركزت ورشة العمل على تزويد المشاركات بمجموعة 

من االستراتيجيات والوسائل الهادفة إلى إدارة التغيير بفاعلية، كما ألهمت 
المشاركات لتطوير توّجه إيجابي نحو فوائد التغيير، والتعّرف على النفع الذي 

يعود على المؤسسات التي تعمل بها الموظفات المشاركات في ورشة العمل. 
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Event: ExxonMobil Qatar’s Women’s Network hosts workshop 

Publication: The Peninsula

Date: May 9, 2017

الفعالية: إكسون موبيل تشجع تطوير قدرات المرأة المهنية 
المطبوعة: الراية

التاريخ: 9 مايو 20١٧

ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL

الطاقة من أجل التنمية البشرية



September 20, 2017 - ExxonMobil Qatar Holds Annual 
Recognition Ceremony for Female Students

In September, ExxonMobil Qatar’s University Liaison Committee 
honored more than 40 female students from Doha’s universities 
at an event held at its corporate offices. The annual event is part 
of the company’s efforts to promote human development by 
providing opportunities for learning. This year’s event included 
students currently sponsored by the company, as well as graduate 
students. ExxonMobil Qatar student programs provide an 
opportunity to bridge the gap between formal education and 
practical work experience. Students also increase their awareness 
of the oil and gas industry as a key driver for promoting economic 
growth in Qatar and globally. 

 20 سبتمبر، 2017 - إكسون موبيل قطر تنظم حفل
التكريم السنوي لطالبات الجامعات

نظمت لجنة االتصال الجامعي في إكسون موبيل قطر حفاًل لتكريم أكثر من 
40 طالبة من جامعات الدوحة في مقرها. ويأتي الحفل السنوي في إطار جهود 

إكسون موبيل لتعزيز التنمية البشرية من خالل إتاحة فرص التعّلم. وشهد 
حفل هذا العام تكريم طالبات ترعاهم إكسون موبيل حاليًا، إلى جانب خريجات 
من الجامعات. وتتيح البرامج الطالبية الفرصة للطالب لسد الفجوة بين التعليم 

الرسمي والخبرة العملية الواقعية. عالوًة على ذلك، يتمكن الطالب من زيادة 
وعيهم بقطاع النفط والغاز كأحد المحركات األساسية لتعزيز النمو االقتصادي 

في دولة قطر وعلى مستوى العالم. 
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Event: ExxonMobil honours female students 

Publication: The Peninsula

Date: September 20, 2017

الفعالية: تكريم 40 طالبة في برامج الرعاية 
المطبوعة: الوطن

التاريخ: 20 سبتمبر 20١٧

ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL

الطاقة من أجل التنمية البشرية



NOVEMBER 20, 2017 - ExxonMobil Foundation President 
Participates in High-Level Plenary Session at World 
Innovation Summit for Education (WISE)

ExxonMobil Foundation President, Kevin Murphy participated 
in a high-level plenary session entitled ‘Education for Refugee 
Youth: From Policies to Programming, Let the Evidence Speak’ 
at the World Innovation Summit for Education (WISE) in Doha 
on November 16. Murphy spoke about the role of the corporate 
sector in helping address the urgent challenge of getting out-of-
school children around the world into classrooms. The plenary 
focused on the 260 million children across the world who do not 
have access to education due to poverty, cultural factors, natural 
disasters and other barriers. ExxonMobil Qatar has supported 
WISE since it was first established in 2009, and was the 2017 
summit’s silver sponsor. 

20 نوفمبر 2017 - رئيس مؤسسة إكسون موبيل للمسئولية اإلجتماعية 
يشارك في جلسة نقاشية رفيعة المستوى في مؤتمر القمة العالمي 

لالبتكار في التعليم

شارك السيد كيفين ميرفي، رئيس مؤسسة إكسون موبيل للمسئولية 
اإلجتماعية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان »التعليم للشباب 

الالجئين: من السياسات إلى البرامج، لندع الواقع يتحدث«، خالل مؤتمر القمة 
العالمي لالبتكار في التعليم »وايز« بالدوحة في السادس عشر من شهر 
نوفمبر. وتحدث السيد ميرفي عن دور قطاع الشركات في المساعدة في 

التغلب على التحديات الملّحة المتمثلة في إعادة األطفال المنقطعين عن 
فصول الدراسة بالعودة للمدارس في أنحاء العالم. وقد ركز النقاش خالل 

الجلسة على مصير نحو 260 مليون طفل حول العالم ال يمكنهم الوصول إلى 
التعليم نتيجة للفقر ولعوامل ثقافية وكوارث طبيعية وغيرها من المعوقات. 

وتدعم إكسون موبيل قطر مؤتمر وايز منذ انطالقه في عام 2009 حيث كانت 
الراعي الفضي للمؤتمر في عام 2017.
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Event: ExxonMobil Foundation president participates 

at WISE plenary session 

Publication: The Peninsula

Date: November 20, 2017

الفعالية: رئيس إكسون موبيل يشارك في وايز 
المطبوعة: الوطن

التاريخ: 20 نوفمبر 20١٧

ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL

الطاقة من أجل التنمية البشرية



November 27, 2017 - Sixth Qatar University ExxonMobil 
Teachers Academy Takes Place in Doha

The sixth edition of the Qatar University ExxonMobil Teachers 
Academy, a collaboration between ExxonMobil Qatar, the Ministry 
of Education and Higher Education, and Qatar University, took 
place in Doha in November. Established in 2012, the academy is 
a week-long annual training program, for grades three to nine 
science and math teachers from Qatar’s government schools, that 
enhances teaching skills in science, technology, engineering and 
math (STEM). More than 55 government school teachers were 
selected to take part in the program that has over the past six 
years impacted more than 10,000 students in Qatar’s government 
schools.

27 نوفمبر، 2017 - انعقاد النسخة السادسة من أكاديمية جامعة إكسون 
موبيل قطر للمعلمين في الدوحة

تم تنظيم النسخة السادسة من أكاديمية جامعة قطر إكسون موبيل 
للمعلمين، وهي مبادرة مشتركة بين إكسون موبيل قطر ووزارة التعليم 

والتعليم العالي وجامعة قطر، في شهر نوفمبر في الدوحة. وقد تم إطالق 
األكاديمية في عام 2012، وهي عبارة عن برنامج تدريبي سنوي لمدة أسبوع 
لمعلمي الرياضيات والعلوم لطالب الصفوف من الثالث حتى التاسع في 

المدارس المستقلة في دولة قطر، وذلك بهدف تعزيز مهاراتهم التدريسية في 
مجاالت العلوم والتقنيات والهندسة والرياضيات )STEM(. وقد تم اختيار أكثر 
من 55 معلمًا من المدارس المستقلة للمشاركة في البرنامج الذي أثر خالل 

السنوات الست الماضية على أكثر من 10000 طالب في المدارس المستقلة في 
الدولة.
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Event: Over 50 school teachers to take part in Qatar University 

ExxonMobil Teachers Academy 

Publication: Qatar Tribune

Date: November 27, 2017

الفعالية: إطالق أكاديمية جامعة قطر إكسون موبيل للمدرسين
المطبوعة: الوطن

التاريخ: 2٧ نوفمبر 20١٧

ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL

الطاقة من أجل التنمية البشرية



DECEMBER 3, 2017 - Qatar University ExxonMobil 
Teachers Academy Holds Luncheon to Honor Teachers 
Participating in the Academy

ExxonMobil Qatar and Qatar University (QU) hosted a luncheon 
to mark the conclusion of the sixth annual Qatar University 
ExxonMobil Teachers Academy on November 30. The academy 
helps math and science teachers from Qatar’s government schools 
and other educational institutions sharpen their ability to teach 
science, technology, engineering and math (STEM) subjects. 
This year, around 50 third to sixth grade teachers from various 
educational institutions, including government schools, Teach For 
Qatar and Maharaty, participated in the academy. Additionally, 
around 10 supervisors from these entities attended the workshop. 
During the luncheon, participating teachers and faculty members 
were recognized for their hard work and dedication.

 3 ديسمبر 2017 - أكاديمية جامعة قطر إكسون موبيل
 للمعلمين تقيم مأدبة غداء لتكريم المشاركين في االكادمية

من المعلمين

استضافت إكسون موبيل قطر وجامعة قطر مأدبة غداء احتفاالً باختتام 
النسخة السادسة من أكاديمّية جامعة قطر إكسون موبيل للمعلمين. وتساعد 

األكاديمية معلمي الرياضيات والعلوم من المدارس المستقلة والمؤسسات 
التعليمية األخرى في دولة قطر على تنمية مهاراتهم وقدراتهم لتدريس مواد 

العلوم والتقنيات والهندسة والرياضيات. وفي هذا العام، شارك أكثر من 50 
معلمًا من معلمي الصفوف الثالث إلى السادس من مختلف المؤسسات 

التعليمية، ومن بينها المدارس المستقلة، وعلم ألجل قطر, في األكاديمية. 
وكما حضر األكادمية عشرة مشرفين من هذه المؤسسات التعليمية. وشهدت 

المأدبة تكريم المعلمين المشاركين وأعضاء هيئة التدريس تقديرًا على 
جهودهم وتفانيهم. 
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Event: ExxonMobil, QU hold closing 

ceremony for Teachers Academy 

Publication: The Peninsula

Date: December 3, 2017

الفعالية: أكاديمية جامعة قطر إكسون موبيل تكرم المدرسين المشاركين 
المطبوعة: العرب

التاريخ: 3 ديسمبر 20١٧

ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL

الطاقة من أجل التنمية البشرية



DECEMBER 13, 2017 - ExxonMobil Qatar hosts 
National Day 2017

In the second week of December, ExxonMobil Qatar held Qatar 
National Day 2017 celebrations at their offices. Management and 
staff gathered to enjoy cake, and mark the happy occasion. Over 
20 years ago, ExxonMobil Qatar made a commitment to the State 
of Qatar to help build its LNG legacy, and support its educational, 
economic, environmental and cultural aspirations. Through its 
community projects, especially those targeted towards education, 
ExxonMobil Qatar continues to live up to that promise by building 
synergies and partnerships for a brighter and more sustainable 
future for Qatar.
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 13 ديسمبر 2017 - إكسون موبيل قطر تحتفل
باليوم الوطني 2017

احتفلت إكسون موبيل قطر بمناسبة اليوم الوطني في مقرها في األسبوع 
الثاني من شهر ديسمبر، وشهدت االحتفالية مشاركة أعضاء اإلدارة والموظفين 

إلحياء هذه الذكرى التي تحظى بمكانة خاصة لدى الجميع. وتواصل إكسون 
موبيل التزامها تجاه دولة قطر منذ أكثر من 20 عامًا للمساعدة في بناء إرث 

البالد من الغاز الطبيعي المسال، ودعم تحقيق طموحات الدولة في المجاالت 
التعليمية واالقتصادية والبيئية والثقافية. من خالل مشروعاتها المجتمعية، 

وخاصة تلك التي تستهدف دعم التعليم. وتستمر إكسون موبيل في التأكيد 
على هذا االلتزام الراسخ عبر بناء عالقات والشراكة من أجل مستقبل أكثر 

ازدهارًا واستدامة لدولة قطر وشعبها.

Event: ExxonMobil hosts Qatar National Day celebrations 

Publication: The Peninsula

Date: December 13, 2017

الفعالية: إكسون موبيل تحتفل باليوم الوطني 
المطبوعة: الراية

التاريخ: ١3 ديسمبر 20١٧

ENERGY FOR HUMAN POTENTIAL

الطاقة من أجل التنمية البشرية
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