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ويغطي نطاق التقرير أطر العمل لدى قطرغاز، وإجراءاتها، وعملياتها، 
ومبادراتها املنفذة لتعزيز االستدامة. وتغطي حدود نطاق التقرير 

جميع العمليات التشغيلية لشركة قطرغاز اخلاضعة لسيطرتنا 
املباشرة يف دولة قطر. 

 :)GRI( ُأِعَد هذا التقرير وفًقا ملعايري املبادرة العاملية إلعداد التقارير
املستوى األساسي، وإننا نقوم باإلبالغ عن املوضوعات اجلوهرية 

بالنسبة ألعمالنا التجارية وجمموعات أصحاب املصلحة لدينا. وقد 
اجتاز هذا التقرير بنجاح “خدمة فهرسة احملتويات” للمبادرة العاملية 

إلعداد التقارير. وميكنكم االطالع على دليل حمتوى املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير بالرجوع إىل امللحق )ب(. 

نرحب بأي استفسارات أو تعليقات لديكم حول هذا التقرير ومنهجنا 
األوسع نطاًقا عرب القنوات التالية:

ترحيب
ب بكم ترحيًبا حاًرا يف تقرير االستدامة لشركة قطرغاز لعام  ُنرحِّ
2021 الذي يتناول أداءنا يف اجملال البيئي واالجتماعي وجمال 

احلوكمة املؤسسية للفرتة املشمولة بالتقرير امُلمتدة من 1 يناير 
2021 إىل 31 ديسمرب 2021.

© All Rights Reserved

GRI [102-53], [102-54]

https://www.linkedin.com/company/qatargas
https://www.facebook.com/Qatargas/
https://twitter.com/Qatargas
mailto:sustainability%40qatargas.com.qa?subject=
https://www.youtube.com/c/QatargasPR
https://www.instagram.com/qatargas


االقتصاداجملتمعالقوى العاملةالبيئةمنهج االستدامة

تقرير االستدامة لشركة قطرغاز لعام 2021

احلوكمة

3

السالمةوالصحة املهنية

جدول احملتويات

البيئة
اإلدارة البيئية

االمتثال
رحلتنا ورؤيتنا البيئية

اإلجراءات املتعلقة باملناخ
إدارة املياه

إدارة اخمللفات
ع البيولوجي التنوُّ

25
26
28
31
37
39
40

السالمةوالطب املهني

االلتزام باملعايري الدولية
الطب املهني

14
20

القوى العاملة
ع والشمول التنوُّ

املشاركة واملكافأة
التعليم والتطوير

46
48
49

13

24

45

53األثر االجتماعي

االقتصاد
التقطري

االبتكار والتعاون
العمالء واملوردون

58
61
63

57

احلوكمة املؤسسية
احلوكمة املؤسسية الرشيدة
السلوكيات األخالقية واملبادئ

إدارة اخملاطر املؤسسية
إدارة استمرارية العمل

66
68
70
71

65

72املالحق

02ترحيب

04نبذة عن قطرغاز

أبرز معامل االستدامة لعام 
2021

07

08كلمة رئيسنا التنفيذي

 منهج
االستدامة

جمال الرتكيز
القضايا اجلوهرية

إشراك أصحاب املصلحة

10
11
12

09

املسؤولية االجتماعية للشركة
املنح واملساهمات عام يف 2021

54
55

GRI [102-46]



االقتصاداجملتمعالقوى العاملةالبيئةمنهج االستدامة

تقرير االستدامة لشركة قطرغاز لعام 2021

احلوكمة

4

السالمةوالصحة املهنية

ونلتزم يف قطرغاز اليوم بتشغيل 14 خًطا من خطوط الغاز الطبيعي 
املسال بطاقة إنتاج سنوية إجمالية تبلغ 77 مليون طن، فضاًل عن كوننا 

ًرا رئيسًيا للغاز الطبيعي، والهيليوم، والربوبان املكثف، والبيوتان،  ُمصدِّ
والكربيت، وغاز النافتا، ووقود الطائرات، وزيوت الغاز. وإننا فخورون بإرساء 

معايري عالية إلمداد العمالء يف جميع أنحاء العامل بالطاقة بشكل آمن 
وموثوق.

نبذة حول قطرغاز
تتخذ قطرغاز من الدوحة بدولة قطر مقًرا رئيسًيا لها، وتنفرد مبكانتها كواحدة من أكرب منتجي الغاز الطبيعي املسال يف 
العامل. ومنذ عام 1984، عكفت قطرغاز على تطوير وإنتاج وتسويق مشاريع إلنتاج وبيع الهيدروكربونات من أكرب حقل يف 

العامل للغاز الطبيعي غري املصاحب.

اعتباًرا من عام 2021، بادرت شركتنا التشغيلية، شركة قطرغاز 
للتشغيل احملدودة )اململوكة بنسبة 70% لقطر للطاقة وبنسبة %30 

للشركاء املتضامنني(، إىل تشغيل 10 شركات تضامن مسجلة وشركة 
تضامن واحدة غري مسجلة. وُتشكل كل هذه اجلهات مًعا جمموعة 

شركات قطرغاز. ويف عام 2021، قام فريق اإلدارة العليا لدينا بتحديث 
وإطالق خطة إسرتاتيجية جديدة لقطرغاز للفرتة 2022-2026، حيث 

تستند خارطة الطريق اخلمسية إىل ست ركائز إسرتاتيجية متثل األولويات 
الرئيسية.

األسواق التي تخدمها قطرغاز
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69 أسطول مستأجر من 69 ناقلة 
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من خطوط إنتاج الغاز الطبيعي 
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الرسالة

متد قطرغاز السوق العاملية بالغاز الطبيعي املسال واملنتجات 
الهيدروكربونية األخرى ذات اجلودة العالية، وإننا نفخر بتشغيل منشآتنا 
واحلفاظ عليها وفًقا ألعلى معايري السالمة، بينما نقوم بإنشاء منشآت 
جديدة بالنيابة عن مساهمينا من أجل توسيع قدراتنا اإلنتاجية. وحترص 
شركة قطرغاز على االعتناء بجميع كوادرها البشرية، وحماية منشآتها، 

واحلفاظ على البيئة. ويحصل مساهمونا بشكل مستمر على قيمة 
وعوائد عالية، ونحن فخورون بأننا نحظى باالحرتام كمساهم رئيسي يف 

الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 ومستقبل دولتنا املستدام. 

القيم

الرؤية
أن تكون الشركة الرائدة يف جمال صناعة 

الغاز الطبيعي املسال يف العامل

نركز على حتقيق أعلى معايري اجلودة يف جميع 
أعمالنا، ونسعى إىل االبتكار وحتسني األعمال 

واألداء املايل وضمان التحسني املستمر، حيث 
أننا نضع مصلحة الشركة دائًما يف املقام األول.

نعمل جاهدين على حتقيق 
أداء ُمتميز ورائد

نضع سالمة موظفينا وسالمة العمليات يف 
مقدمة أولوياتنا، ونرتجم ذلك يف التزاماتنا 

وأفعالنا. 

نتبنى ثقافة خالية من 
احلوادث واإلصابات

نلتزم يف قطرغاز بفعل ما نقوله على أمت وجه 
دائًما، ونعزز التواصل بكل صدق وشفافية 

ونحافظ يف مزاولة أعمالنا على أعلى املعايري 
األخالقية. 

نحافظ على سمعتنا

نضع جميع العمالء الداخليني واخلارجيني يف 
قلب العمل، حيث نفي بجميع وعودنا لهم.

نهتم بجميع عمالئنا

نعتز بجميع موظفينا وأفراد عائالتهم ونقدرهم 
ونحرتمهم، ونبني بيئة حتث على العمل اجلماعي 

والتعاون، ونطور أنفسنا لنقدم أفضل ما لدينا، 
ونثق ومنّكن بعضنا البعض.

ر موظفينا ُنقدِّ

GRI [102-16]
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20202021مؤشرات األداء الرئيسية لعمليات األسطول

100.0100.0حتديث يومي بوقت الوصول املتوقع )%(

99.7100.0إصدار طلب قائد دفة يف الوقت احملدد )%(

97.0100.0إصدار طلب الرحلة يف الوقت احملدد )%(

99.099.0وقت الوصول املتوقع إىل ميناء التحميل )%(

99.999.5وقت الوصول املتوقع إىل ميناء التفريغ )%(

بدء عملية تغيري خط السري/توقف العمليات يف الوقت 
احملدد )%(

95.091.0

100.0100.0طلب وقود السفن يف الوقت احملدد )%(

100.094.0املرور عرب قناة السويس كما هو خمطط )%(

14,61433,774إجمايل حجم التوفري يف الوقود )باملليون طن(

التوفري الفعلي يف تكلفة الوقود )باملليون دوالر 
أمريكي(

4.8617.8

التوفري يف التكلفة الناجت عن حتسني كفاءة الرحالت 
.)%(

58.0212.0

توزيع مبيعات قطرغاز

املدى الطويل والقصري / املتوسطقصري / متوسط املدى طويل املدى

األداء االقتصادي لعام 2021

GRI [102-2], [102-4], [102-6], [102-7]
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أبرز معامل االستدامة لعام 2021

جديدة

60%

19%

57%

21

97.9%

83%

انضمام 

موظفة أخرى إىل قطرغاز

االمتثال بنسبة

يف دورة إدارة األداء

165,800
تقدمي 

ساعة تدريب

وصول معدل رضا املوظفني إىل

رفع مستوى 
الشراكة

 3.6 مليون 
ريال قطري

يف قطاع التواصل مع اجملتمع

رصد مبلغ

للقضايا اجملتمعية

1.6%
زيادة أعلى من 

يف عدد املوظفني القطريني

جائزة الدرع 
الكريستايل

لدعم التقطري

98%

وصول معدل رضا العميل عن 
خدمات املوظفني إىل

السابع عشر
استضافة املنتدى الهندسي 

مل يتم تسجيل
أية خماوف أو تظلمات خالل عام

2021

معهد إدارة 
اخملاطر

التعاون مع 

سياسة جديدة 
لألمن

إطالق

مل يتم تسجيل

18,903

192,902

99.7%

أية إصابات ُمقعدة عن العمل 
للموظفني

إمتام

 ساعة تدريب على السالمة

تقدمي 

ساعة تدريب للمقاولني

االستجابة لـ

 من حاالت الطوارئ يف غضون
5 دقائق

احلوكمةاجملتمع البيئة الصحة 
والسالمة

القوى 
العاملة

االقتصاد

إطالق إسرتاتيجية بيئية

انخفاض يف انبعاثات غاز امليثان 
املتسرب بنسبة

 SMART من خالل تنفيذ برنامج
LDAR

خفض إحراق الغاز بنسبة

إعادة تدوير اخمللفات بنسبة

4500
96.7%

بلوغ معدل العودة من إجازة 
عدةاألمومة

منح 

فرص استثمارية من برنامج 
توطني حتى تاريخه

100%
حصول 

من املوظفني واملقاولني على 
جرعتني من اللقاح

نقل 

من الشعاب املرجانية احلية، 
إطالق حاضنة للشعاب املرجانية 

هي األوىل من نوعها

من شركة إكسون موبيل عن طويلة املدى
االستجابة جلائحة كوفيد -19    

جائزة القيادة 
العاملية 

اخملاطر املؤسسية ناضجة

عملية إدارة
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كلمة رئيسنا التنفيذي

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين
الرئيس التنفيذي لقطرغاز

أقدم لكم وبكل فخر تقرير االستدامة لعام 2021، والذي جتدون فيه نظرة 
عامة شاملة وبكل شفافية ألدائنا يف جوانب هامة تتعلق باجملاالت 

االقتصادية والبيئية واالجتماعية واحلوكمة. كما يتناول التقرير مدى تأثري 
هذه اجملاالت على أصحاب املصلحة لدينا.  

وعلى الرغم من تأثري جائحة كوفيد -19  على األسواق طوال عام 2021، 
فقد حافظنا على مكانتنا بوصفنا الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز 

الطبيعي املسال يف العامل. ويعترب ثباتنا وصمودنا يف وجه الصعاب 
والتحديات اخملتلفة خري دليل على عملنا الدؤوب للحفاظ على إمدادات 

الغاز الطبيعي املسال )حتقيق معدل رضا العمالء بنسبة 98%(، فضاًل 
عن االستثمار يف السالمة العقلية والبدنية ألفراد كادرنا، وقد حققت حملة 

التطعيم الشاملة التي أطلقناها حصول ما يقرب من 100% من موظفي 
ومقاويل قطرغاز على جرعتني من اللقاح.

وبعيًدا عن اجلائحة، تظل إدارة البيئة والصحة والسالمة أولويتنا القصوى. 
ففي عام 2021، قدمنا مرة أخرى أداًء متميًزا دون تسجيل أي إصابات 

مقعدة عن العمل للموظفني، وأجرينا تدقيًقا خارجًيا للصحة والسالمة 
والبيئة واجلودة يؤكد التنفيذ الفعال لنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية 

لدينا. وقد سلط هذا التدقيق الضوء على ثقافة السالمة القوية لدينا، والتي 
عززناها أكرث من خالل تشكيل فرق عمل جديدة وإطالق حملة للصحة 

والسالمة خالل العام. 

ومن اجلدير بالذكر أن جناحنا ُيبنى باحلفاظ على كوادر مهنية عالية األداء 
وتطويرها. ويف عام 2021، قدمنا وحدات جديدة لتخطيط التطوير الوظيفي 

من أجل دعم سياسة إدارة املواهب لدينا. كما واصلنا تقدمي برامج التعلُّم 
والقيادة، مبا يف ذلك برنامج القيادة التنفيذية اجلديد. وباجململ، تلقى 

ع  كل موظف ما يقرب من 30 ساعة تدريب يف املتوسط، وظل التنوُّ
والشمول على رأس جدول األعمال، ويسعدين أن أبلغ عن انضمام املزيد 

من املوظفات إلينا يف عام 2021.

ومن جهة أخرى، ومع تزايد فرص الطاقة النظيفة، فإننا ندرك الدور الذي 
ل العاملي نحو مصادر الطاقة منخفضة  ميكننا أن نضطلع به يف التحوُّ

الكربون، ولهذا السبب بالذات أطلقنا إسرتاتيجية بيئية طويلة املدى 
لسلسلة القيمة املتكاملة بأكملها. ويف الوقت نفسه، فإننا نواصل تقليل 

انبعاثات غازات الدفيئة، مع تقليل نسبة االحرتاق بنسبة 20% تقريًبا يف عام 
2021 )انخفاض بنسبة 76% منذ عام 2011(، بينما قمنا بتقليل اخمللفات 

 ”Green Award“ واملياه الصناعية وانبعاثات الشحن )حصلنا على جائزة
ملنهجنا(. وبالتعاون مع وزارة البيئة والتغري املناخي يف دولة قطر وجامعة 
ع البيولوجي البحري  قطر، بدأنا العمل على مبادرة تاريخية للحفاظ على التنوُّ

يف دولة قطر، مبا يف ذلك إنشاء حاضنة فريدة للشعاب املرجانية.

وأخرًيا وليس آخًرا، حافظنا على دعمنا للمجتمعات احمللية، حيث ضاعفنا 
تقريًبا استثماراتنا االجتماعية وفًقا ملنهجنا اخلاص باملسؤولية االجتماعية 

للشركة. وإذ نتطلع إىل املستقبل، فإننا نتقدم بالشكر لكافة الشركاء 
ه الشركة، مبا يف ذلك  على اضطالعهم بدور رئيسي يف تشكيل توجُّ
خطتنا اإلسرتاتيجية اخلمسية. كما أننا نعمل على قدم وساق لتنفيذ 

مشروع توسعة حقل الشمال من أجل زيادة إنتاجنا من 77 مليون طن 
سنوًيا إىل 126 مليون طن سنوًيا يف السنوات القادمة. وُيظِهر هذا التقرير 
اخلطوات التي اتخذناها من أجل حتقيق رؤيتنا ورسالتنا من خالل األنشطة 

املستدامة التي تؤثر إيجاًبا يف النواحي االقتصادية والبيئية واجملتمعية. 

وبصفتنا الشركة الرائدة يف صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل، 
نا أن نقدم هذا التقرير ملشاركة إجنازاتنا نحو مستقبل أكرث استدامة  يسرُّ

للجميع. 

GRI [102-14]
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االقتصاداجملتمعالقوى العاملةالبيئةمنهج االستدامة

تقرير االستدامة لشركة قطرغاز لعام 2021

احلوكمة السالمةوالصحة املهنية

منهج االستدامة
يف قطرغاز، نضع االستدامة يف صميم أولوياتنا اإلسرتاتيجية وقراراتنا التجارية. وبصفتنا كإحدى الشركات الرائدة يف جمال 

صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل، فإننا نقدم مساهمات مهمة يف أهداف التنمية املستدامة والرؤية الوطنية لدولة 
قطر 2030. 

تتمثل سياسة قطرغاز يف مزاولة األعمال التجارية بطريقة مستدامة، 
وإدارة األداء يف النواحي البيئية واالجتماعية واحلوكمة املؤسسية 

بشكل مسؤول مبا يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، 
ونضع احلفاظ على الربحية وخلق القيمة على رأس أولوياتنا. ويقوم 

منهجنا على ركائز بيان توجهات قطرغاز التي تدعم إسرتاتيجيتنا 
املؤسسية.

كوادر مهنية عالية األداء 2

 األداء يف جماالت السالمة1
و الصحة و البيئة

اعتمادية و كفاءة عمليات التشغيل3

تنفيذ مشاريع ذات جودة من دون أخطاء

رضا العمالء

4

5

األداء املايل6

ركائز بيان التوجهات
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االقتصاداجملتمعالقوى العاملةالبيئةمنهج االستدامة

تقرير االستدامة لشركة قطرغاز لعام 2021

احلوكمة السالمةوالصحة املهنية

حماية البيئة من خالل االتزام باملسؤولية البيئية، و إدراك تأثرينا، و االمتثال للوائح البيئية 
املعمول بها، و اتخاذ اجراءات مبادرة للتخفيف من أثرنا البيئي على النحو الوارد يف 

سياسة الصحة و السالمة و البيئة و اجلودة لدى الشركة و اسرتاتيجية قطرغاز البيئية
البيئة

العمل وفقا ألعلى معايري الصحة و السالمة، و حماية موظفينا و مقاولينا، و أصولنا على 
النحو الوارد يف سياسة الصحة و السالمة و البيئة و اجلودة لدى الشركة

الصحة والسالمة

إظهار وتعزيز املواطنة املتميزة للشركات من خالل مواجهة التحديات االجتماعية بشكل 
استباقي بالتعاون مع شركائنا ، لتمهيد الطريق جملتمع أقوى وأكرث متاسًكا يف قطر ، مع 

الرتكيز على اجملتمعات الشمالية.

توفري فرص التطوير الشخصي واملهني يف بيئة عمل آمنة وجمزية جلذب وتطوير القوى العاملة
واالحتفاظ بالقوى العاملة الوطنية والدولية املتنوعة وعالية املستوى.

اجملتمع

املساهمة يف التنمية االقتصادية يف قطر من خالل حتسني قدراتنا و احلفاظ عليها، 
و ادارة عملياتنا بكفاءة و موثوقية، و بناء عالقات قوية مع عمالئنا، و حتقيق الريادة يف 

تطبيقات الغاز الطبيعي املسال املبتكرة، و إظهار األداء املايل القوي 
االقتصاد

مزاولة أعمال قطرغاز مع مراعاة الشفافية و املثل األخالقية، و االمتثال للقوانني 
املعمول بها، و املشاركة يف حوار بناء مع أصحاب الشأن بشأن معظم قضايا االستدامة 

املادية، و اتخاذ القرارات التي تضيف قيمة على املدى القصري و املتوسط و الطويل
احلوكمة

ُتشرف اللجان اخملتلفة واالجتماعات االستعراضية لفريق القيادة على 
دين  األداء يف ضوء االلتزامات امُلشار إليها أعاله. ونضع غايات ُمحدِّ

لها مؤشرات األداء الرئيسية املقابلة وأهداف لكل جمال من اجملاالت 
األساسية، ونضع خطة ُمنظمة لإلجراءات املوجهة نحو حتقيق تلك 

األهداف. وُتعقد االجتماعات االستعراضية لفريق القيادة لدينا للتأكد من 
بلوغنا لتلك الغايات وحتقيق أهدافنا من خالل اتباع خطة منظمة.

جمال الرتكيز
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االقتصاداجملتمعالقوى العاملةالبيئةمنهج االستدامة

تقرير االستدامة لشركة قطرغاز لعام 2021

احلوكمة السالمةوالصحة املهنية

إرضاء العمالء

جوهرية بشكل كبري 
للغاية

اعتمادية وكفاءة عمليات التشغيل

أخالقيات احلوكمة املؤسسية والشفافية

السالمة والطب يف مكان العمل 

إدارة اخملاطر واألزمات

التدريب والتطوير

األداء املايل

سالمة العمليات

ع والشمول التنوُّ

جوهرية بشكل كبري

التقطري

االبتكار والتقنية النظيفة

انبعاثات غازات الدفيئة

اجملتمعات احمللية

إدارة اخمللفات

املياه واخمللفات السائلة

ع البيولوجي واألنظمة البيئية التنوُّ

جوهرية
الشراء املستدام

األثر االقتصادي غري املباشر

الطاقة

إدارة اخمللفات اعتمادية وكفاءة 
عمليات التشغيل

السالمة والطب 
يف مكان العمل 

أخالقيات احلوكمة 
املؤسسية 

األداء املايلوالشفافية

التدريب والتطوير

إرضاء العمالء

سالمة 
العمليات

إدارة اخملاطر 
واألزمات

ع  التنوُّ
والشمول

التقطري

االبتكار والتقنية 
النظيفة

انبعاثات 
غازات الدفيئة

اجملتمعات احمللية

املياه 
واخمللفات 

السائلة

ع البيولوجي  التنوُّ
واألنظمة البيئية

الشراء املستدام

األثر االقتصادي 
غري املباشر

الطاقة

جوهريةجوهرية بشكل كبريجوهرية بشكل كبري للغاية

األهمية النسبية

يوجد ضمن جماالت تركيزنا قضايا جوهرية مت حتديدها من خالل عملية 
سنوية صارمة تتضمن بحًثا مكتبًيا مبا يف ذلك استعراض للشركات 
النظرية، ومعايري الصناعة، واملقابالت مع املوظفني، وحتديد أولوية 

األهمية بناًء على التأثري يف القضايا البيئية واالجتماعية واحلوكمة 
املؤسسية، والتحقق من صحة النتائج داخلًيا ضمن إدارة قطرغاز، 

وذلك لضمان أن قائمة القضايا اجلوهرية تشتمل على كافة وجهات 
نظر جميع أصحاب املصلحة. 

ويف عام 2021، قمنا مبراجعة هذه القضايا للتأكد من أنها تعكس 
املستوى احلايل من األهمية واملالءمة لكل من شركتنا وأصحاب 

املصلحة لدينا. وفيما يلي النتائج التي توصلنا إليها، مبا يف ذلك تلك التي 
مت تصنيفها حسب األولوية على أنها موضوعات جوهرية بشكل كبري 

للغاية، وجوهرية بشكل كبري، وجوهرية. 

القضايا اجلوهرية

احلالية والناشئة من خالل رصد قضايانا اجلوهرية 
واتخاذ إجراءات بشأنها، فضاًل عن إيجاد فرص 

ألعمالنا التجارية وأصحاب املصلحة الرئيسيني 
لدينا.

إننا نخفف من اخملاطر احلالية

مستوى األولويةالقضايا اجلوهرية

GRI [102-44], [102-46], [102-47], [102-49]
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االقتصاداجملتمعالقوى العاملةالبيئةمنهج االستدامة

تقرير االستدامة لشركة قطرغاز لعام 2021

احلوكمة السالمةوالصحة املهنية

إشراك أصحاب املصلحة

يتشكل منهجنا اخلاص باالستدامة من خالل آراء 10 جمموعات من 
أصحاب املصلحة الرئيسيني الذين نتعامل معهم بشكل مستمر 

للحفاظ على عنصر املساءلة وفهم القضايا امُلستجدة. 

نستخدم جمموعة متنوعة من القنوات مبا يف ذلك البيانات الصحفية، 
وأدوات التواصل مع املوظفني، وتقرير االستدامة، ونشرة “تواصل” 

اإلخبارية، وجملة قطرغاز “الرائد”، ومنصات مواقع التواصل االجتماعي 
 ،)LinkedIn( ولينكدان ،)Facebook( وفيسبوك )Twitter( مثل تويرت

 .)Instagram( وانستجرام ،)YouTube( ويوتيوب

وظلت هذه القنوات مهمة بشكل أساسي حتى عام 2021 يف ضوء 
جائحة كوفيد -19  املستمرة وااللتزام بالتباعد االجتماعي. وعقدنا 

أيًضا اجتماعات مع أصحاب املصلحة الرئيسيني، والسيما االجتماع 
اإلسرتاتيجي نصف السنوي لفريق اإلدارة العليا، واجتماعات اإلدارة 

ربع السنوية، واملقابالت السنوية مع أصحاب املصلحة جلمع آرائهم 
ومالحظاتهم الهامة حول أدائنا.

ويف عام 2021، اضطلع أصحاب املصلحة بدور فعال يف وضع خطتنا 
اإلسرتاتيجية اخلمسية، مبا يف ذلك ورش العمل الداخلية واستطالعات 

آراء املوظفني، باإلضافة إىل املراجعة اإلسرتاتيجية للمعايري الدولية 
واستطالعات اآلراء لألسواق اخلارجية. 

* أنظر أيًضا خريطة أصحاب املصلحة يف امللحق )أ(. 

يف عام 2021
اضطلع أصحاب املصلحة بدور فعال يف وضع 

خطتنا اإلسرتاتيجية اخلمسية 

دولة قطر

املساهمون

اجملتمعات احمللية

املوظفون

اإلعالم

العمالء

 املقاولون
و املوردون

صناعة الطاقة

املنظمات غري احلكومية

التالميذ و الطالب و 
املوظفون احملتملون

GRI [102-40], [102-42]

Local Community The Media



السالمةوالصحة 
املهنية

نسعى جاهدين للعمل وفًقا ألعلى معايري الصحة والسالمة، وتعزيز 
ثقافة خالية من احلوادث واإلصابات للموظفني واملقاولني، واالستخدام 

اآلمن ألصولنا يف عمليات اإلنتاج. 

القضايا اجلوهرية املتناولة

السالمة والطب يف مكان العمل    	 
سالمة العمليات	 
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تقرير االستدامة لشركة قطرغاز لعام 2021

احلوكمة السالمةوالصحة املهنية

ونعمل وفًقا ملبدأ إمكانية الوقاية من جميع احلوادث، ويشكل منوذج 
ك  ثقافة السالمة املتمثل يف اخللو من احلوادث واإلصابات امُلحرِّ
الرئيسي جلميع عمليات السالمة لدينا. وتعتمد سياستنا اخلاصة 

مبجاالت الصحة والسالمة والبيئة واجلودة على بيان توجهات الشركة 
وركائزها وقيمها. وبصفتنا شركة حاصلة على شهادة اآليزو رقم 

9001 )يف اجلودة( وشهادة اآليزو رقم 45001 )يف الصحة والسالمة 
املهنية(، فإن إجراءاتنا مطابقة ألفضل اإلرشادات واملعايري واملبادئ 

الدولية، مبا يف ذلك تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية، ومنظمة الصحة العاملية؛ فضاًل عن إدارة 

السالمة والصحة املهنية، والرابطة الدولية ملنتجي النفط والغاز، 
ومعهد البرتول األمريكي. وعالوة على ذلك، تتسق بروتوكوالتنا مع 

القوانني واللوائح الَقَطرية املعمول بها، باإلضافة إىل قوانني العمل 
املرعيَّة يف دولة قطر. 

نظام إدارة قطرغاز: ضمان احلماية

تتضمن العملية من املستوى الثاين ضمن أنظمة إدارة قطرغاز، 
“ضمان احلماية” 11 عملية أساسية من املستوى الثالث تقع مباشرة 

حتت عملية ضمان احلماية من املستوى الثاين، و11 عملية أخرى من 
املستوى الثالث تعترب ضرورية وهامة ألداء الصحة والسالمة والبيئة 

واجلودة. وتوفر هذه العمليات أعلى معايري سالمة التشغيل والصيانة، 
وذلك لضمان سالمة موظفينا ومقاولينا وزائرينا، واالمتثال للوائح 

د عملية “ضمان  البيئية، باإلضافة إىل إدارة احلوادث والتحقيق فيها. وُتوحِّ
احلماية” العمليات واإلجراءات واملمارسات واألنظمة واألدوات التي تعمل 

ذ  د وُتنفِّ ف على اخملاطر، وُتقّيم اخملاطر املرتبطة بها وُتحدِّ على التعرُّ
الضوابط املطلوبة للتخفيف من أثر تلك اخملاطر.

سالمة املقاولني

ز إلدارة سالمة  يجري توفري احلماية للمقاولني من خالل نظام ُمعزَّ
املقاولني، ويتلقون جميًعا نفس املستوى من التدريب على السالمة 

كموظفينا املتعاقدين بدوام كامل، مبا يف ذلك الدورات التدريبية 
حول املوضوعات املتعلقة بالصحة، مثل اإلجهاد احلراري والتأقلم. 

ويوفر منتدى قطرغاز اخملصص لسالمة املقاولني الفرصة ألصحاب 
املصلحة والشركات احمللية يف صناعة النفط والغاز لاللتقاء وتبادل 

املعارف وتبادل أفضل املمارسات بشأن سالمة املقاولني. 

االلتزام باملعايري الدولية
نلتزم كما هو موضح يف مدونتنا لقواعد السلوك املهني بصفتنا صاحب عمل بوضع صحة املوظفني وسالمتهم على رأس 

أولوياتنا، واحلفاظ على سرية جميع املعلومات الطبية ملوظفينا، وممارسة أساس علمي بنزاهة، واكتساب املعارف واخلربات 
الطبية ونشرها. 

نعمل على مبدأ أن كل احلوادث ميكن 
جتنبها
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احلوكمة السالمةوالصحة املهنية

مؤشرات األداء الرئيسية للصحة 
الصناعية

201920202021

النسبة املئوية إلجمايل األمراض 
املسجلة الناجمة عن العمل 

)لكل مليون ساعة تعرض( 
مقابل الهدف احملدد

0.0700.06

مؤشرات األداء الرئيسية لسالمة 
العمليات

201920202021

أحداث سالمة العمليات من 
414املستوى 1

أحداث سالمة العمليات من 
33*3املستوى 2

*ُأعيد بيان القيمة
 

0.48

0.09

0.2

0.1
00

2019 2020 2021

مؤشرات األداء الرئيسية 
للصحة والسالمة الشخصية

201920202021

معدل اصابات املوظفني 
512املسجلة

إصابات املوظفني املقعدة 
100عن العمل

معدل تكرار إصابات املوظفني املقعدة عن العمل

معدل تكرار إصابات املوظفني املسجلة

أداء السالمة لألفراد والعمليات لعام 2021

يسرنا اإلبالغ عن عدم تسجيل أي وفيات بحمد اهلل بني موظفينا، كما مل 
يتم تسجيل أية إصابات مقعدة عن العمل للموظفني خالل عام 2021. 

وقد ُسجلت إصابتان مت التحقيق فيهما بدقة ومعاجلتهما.

جمموع ساعات العمل )للموظفني( 

10,321,762

201920202021

10,569,561

10,106,890

النسبة املئوية لعمليات التدقيق على االمتثال التنظيمي للحماية 
من اإلشعاع 

%100 %100%95

النسبة املئوية لعمليات التفتيش على نظافة وسالمة األغذية

%92%100 %100

النسبة املئوية لعمليات تقييم اخملاطر الصحية

%100 %100%95

201920202021

GRI [102-48]
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خلص تدقيق الصحة والسالمة والبيئة واجلودة اخلارجي الذي أجري عام 
2021 إىل أن نظام اإلدارة لدينا قد ُنفذ بفعالية، وأشاد باألمور التالية:

اإلدارة العليا القوية والرتكيز على التحسني يف جميع اجملاالت 	
	  )CISCO WebEx( متت إدارة وتنفيذ تقنية التدقيق عن بعد

بشكل جيد 
كان الوعي مبتطلبات معيار أنظمة إدارة قطرغاز واآليزو واضًحا جًدا  	

يف جميع اجملاالت
مت إجراء حتليل إحصائي تفصيلي ألبرز األحداث األسبوعية والتقارير  	

الشهرية
مت تنفيذ نظام االستجابة حلاالت الطوارئ وإدارة األزمات بشكل جيد 	
مت رصد االمتثال القانوين وإعداد تقارير حوله بشكل جيد 	
تنفيذ ثقافة سالمة قوية، مبا يف ذلك التدريب والتوعية الشاملة  	

بالسالمة التي أجريت جلميع املوظفني واملقاولني
	  Manage( االستخدام اجليد ألداة إدارة خماطر العمليات

)Operations Risks
	 Dashboard 360 تنفيذ نظام

مت االستشهاد بإحدى حاالت عدم االمتثال البسيطة، وهي اكتشاف 
انحناء يف صفيحة قاعدة رافعة سقاالت أثناء تفتيش يف املوقع )على 

الرغم من أنها ال تزال آمنة لالستخدام(. وعقب ذلك، مت إكمال منوذج 
إنهاء اإلجراء التفصيلي مع مراعاة اإلجراءات التخفيفية والتصحيحية 

بدقة، مبا يف ذلك تعزيز إجراءات السقاالت اآلمنة.

صفر 
حالة وفاة  ملوظفينا و مل يتم تسجيل أي 

إصابة مقعدة عن العمل 
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احلوكمة السالمةوالصحة املهنية

الشؤون البيئية و 
التنظيمية

العمليات البيئية

الشؤون 
التنظيمية و 

االمتثال

إدارة اخمللفات

 اإلدارة البيئية
و االستدامة

مركز التميز

برامج السالمة

التدريب على 
السالمة

أنظمة اجلودة

ثقافة السالمة

 جمموعة الصحة
 و السالمة و البيئة

و اجلودة

األمان و اإلستجابة 
للطوارئ

اإلستجابة 
للطوارئ

األمان

احلماية من 
احلرائق

جممع اخلور

سالمة العمليات 
واخملاطر

احلد من 
اخلسائر

إدارة األزمات

السالمة و الصحة 
املهنية

الصحة الصناعية

سالمة العمليات 
الربية

سالمة العمليات 
البحرية و 

احملطات و 
املصايف

احلفاظ على 
السالمة

سالمة العمليات 
و املشاريع حتت 

السطحية

الهيكل التنظيمي للصحة والسالمةالهيكل التنظيمي جملموعة قطرغاز للصحة والسالمة والبيئة 2021

تشرف جلنة خمصصة للسالمة والصحة والبيئة على األداء مقابل 
األهداف، بينما يرسي نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية األساس 

جلميع أنظمة اإلدارة األخرى يف جميع أقسام الشركة. 

ويتناول النظام إدارة الوقاية من اخملاطر املهنية، مبا يف ذلك سالمة 
الطرق، وإدارة األزمات، والسالمة الصناعية، واحلوادث الكربى وحاالت 

الطوارئ، وأمن املعلومات وصحة املتخصصني. 

وتراقب اللجنة التوجيهية لعملية “ضمان احلماية” وتضمن التحسني 
املستمر الفعال لعملية “ضمان احلماية” والعمليات التشغيلية األخرى. 

وتخضع اللجنة لقيادة إدارة رفيعة املستوى، مبا يف ذلك الرؤساء 
التنفيذيون لشؤون الصحة والسالمة والبيئة واجلودة، والعمليات حتت 

السطحية، والعمليات، والهندسة، واملشاريع. وحتافظ فرق اإلدارة لدينا 
على التواصل بانتظام للتأكد من أن األنظمة والعمليات املنفذة حديثة 

وتسجل جميع اخملاطر احملتملة.
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احلوكمة السالمةوالصحة املهنية

مشاركة موظفينا يف السالمة

يف شهر يناير من كل عام، نصدر مقطع فيديو “البداية اآلمنة” يشارك 
الرسائل الرئيسية من فريق اإلدارة العليا، ويسلط الضوء على اإلجنازات 

األخرية ويعلن عن جماالت الرتكيز للصحة والسالمة والبيئة واجلودة للعام 
املقبل. ويف 2021، كانت جماالت الرتكيز متمثلة مبا يلي: 

التخطيط السابق للمهمة 	

الضوابط الرقابية الفعالة 	

التنفيذ اآلمن للعمل 	

االلتزام بالسالمة 	

ينايرفربايرمارسأبريلمايويونيو

 استحسان
 السلوكيات غري

املالئمة

وقف احلوادث عالية 
االحتمال

 الوقاية من اإلجهاد
احلراري

 احلركة اآلمنة يف
املوقع

 ثقافة السالمة
 املتمثلة يف اخللو من

احلوادث واإلصابات

البداية اآلمنة 2021

يوليو أغسطسسبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب

سالمة العمليات  اإلخالء يف حاالت
الطوارئ

اخملاطر الصحية 
املهنية

األمن والوصول اجلودة  الصحة العقلية
واإلرهاق

باإلضافة إىل ذلك، شّكلت جمموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة 
فرق عمل جديدة تعمل على معاجلة القضايا املتعلقة باحلرائق 

الكهربائية وسالمة اليدين باإلضافة إىل فريق العمل احلايل املعني 
بحاالت السقوط واألجسام املتساقطة. وقد مت إطالق احلملة الناجحة 

“حتديد اخملاطر” املعنية بالسالمة ومت إنشاء جلنة إسناد املهام 
للعملية من املستوى الثالث. ويستمر عقد اجتماعات السالمة بني 

اإلدارة واملوظفني على مدار العام، حيث يتم اختيار موضوعات “حلظات 
السالمة” الشهرية بناًء على املالحظات واحلوادث األخرية. ويف عام 

2021، كانت موضوعات االجتماعات كما يلي:

حلظات السالمة الشهرية 2021



19

االقتصاداجملتمعالقوى العاملةالبيئةمنهج االستدامة

تقرير االستدامة لشركة قطرغاز لعام 2021

احلوكمة السالمةوالصحة املهنية

التدريب على السالمة

يف عام 2021، قدم قسم التدريب على السالمة ما جمموعه 211,805 
ساعة تدريبية. وتلقى املوظفون 18,903 ساعة من التدريب على 

الصحة والسالمة، كما تلقى موظفو املقاولني 192,902 ساعة أخرى 
من التدريب. وتراوحت التدريبات من القيادة الدفاعية، والتعامل مع املواد 

اخلطرة والعمل يف األماكن املرتفعة، إىل قواعد إنقاذ احلياة، وعمليات 
اإلغالق لغرض الصيانة، واإلبالغ عن احلوادث. ويعتمد تكرار التدريب على 

الصحة والسالمة والبيئة واجلودة على نوع التدريب واإلجراءات ذات 
الصلة، إذ يرتاوح معدل تكرار الدورات التدريبية بني سنة وأربع سنوات.

وعالوة على ذلك، يضم قسم التدريب على السالمة أكرث من 25 وحدة 
تدريبية خمتلفة على الصحة والسالمة والبيئة واجلودة يتم تقدميها 
باستخدام احلاسوب، ويتم توفريها ملوظفي قطرغاز من خالل نظام 

إدارة التعلم )SuccessFactors (SF LMS وملقاولينا من خالل البوابة 
اإللكرتونية SharePoint Portal. ويف عام 2021، مت تقدمي هذه 

التدريبات باستخدام احلاسوب ملا جمموعه 35,443 شخص؛ %67 
)23,837( منهم موظفون يف قطرغاز والباقي 33% )11,606( تابعني 

ملقاولينا.

وتساعد الدورات التدريبية التي يقدمها قسم التدريب على السالمة 
موظفينا على بناء قدراتهم واحلفاظ عليها. لدينا قوى عاملة متنوعة يف 

قطرغاز، ولهذا فإن التدريب على السالمة يتم تقدميه باللغتني اإلجنليزية 
والهندية، مما يجعله شاماًل ويصل إىل أكرب عدد ممكن من موظفينا 

ومقاولينا. 

األمن واالستجابة حلاالت الطوارئ

تشّكل اجلاهزية واالستجابة حلاالت الطوارئ جزًءا ال يتجزأ من ثقافة 
قطرغاز. وتكون أحدث مركبات اإلطفاء دائًما على أهبة االستعداد، وجميع 

حمطات اإلطفاء معتمدة وفًقا ملعايري التميز يف خدمة اإلطفاء. وخالل 
عام 2021، أجرى قسم االستجابة حلاالت الطوارئ حوايل 192 متريًنا، 

تضمن سيناريوهات تشمل احلرائق، واإلنقاذ، واملواد اخلطرة، وتسرب 
الغاز. وعند املقارنة مبؤشرات األداء الرئيسية لهدف االستجابة يف 

غضون خمس دقائق واستغراق ثالث دقائق للوصول، فقد مت حتقيق 
99.7% من ذلك الهدف. 

ويف ضوء جائحة كوفيد19- املستمرة يف 2021، حافظت قطرغاز على 
 Cisco جميع قيود السالمة، مبا يف ذلك التدريب عن ُبعد )باستخدام

WebEx/Sisco Jabber وتدشني مركز تعليم إلكرتوين خمصص يف 
موقع قطرغاز بحقل الشمال(، وإجراءات التباعد االجتماعي واجلاهزية 

لإلغالق من أجل الصيانة، مبا يف ذلك مصفوفة إلزامية للتدريب على 
السالمة والصحة والبيئة، وخطة حشد للموظفني املتضررين. 

وفيما يخص عمليات الصيانة الدورية، تتضمن وحدة تدريبية حمددة 
معلومات خاصة بالصيانة الدورية املعينة والدروس املستفادة من 

عمليات الصيانة الدورية السابقة. وكان هذا التدريب إلزامي جلميع األفراد 
املشاركني يف عمليات اإلغالق من أجل الصيانة.

مؤشرات األداء الرئيسية لالستجابة حلاالت 
201920202021الطوارئ

النسبة املئوية لإلجناز اإلجمايل مقارنة 
مبؤشرات األداء الرئيسية لالستجابة حلاالت 

الطوارئ
969899.7

النسبة املئوية لفحص واختبار معدات/
99.6697.5399.7نظام احلماية من احلرائق

النسبة املئوية جلاهزية معدات/أنظمة 
99.6699.9599.94احلماية من احلرائق 

النسبة املئوية لتعطل معدات/نظام 
0.580.331.3احلماية من احلرائق

النسبة املئوية لالستجابة حلاالت الطوارئ 
969899.7ووقت معاجلة اإلنذار

20202021مؤشرات األداء الرئيسية لألمن

عدد اجللسات التدريبية التي أجريت يف مدينة 
راس لفان الصناعية، والتي مت ُتقدميها من خالل 
الدورات التدريبية املرتكزة على الفرق والتدريبات 

العملية
328322

عدد اجللسات التدريبية على األمن يف الدوحة، 
والتي مت تقدميها من خالل الدورات التدريبية 

املرتكزة على الفرق والتدريبات العملية
240388

النسبة املئوية لتوافر * ضوابط األمن املادي 
للمحيط

100100

النسبة املئوية لتوافر * أنظمة التحكم يف 
الوصول

100100

النسبة املئوية لوظيفة نظام كامريات املراقبة 
98.198.74األمني يف قطرغاز

00النسبة املئوية لالخرتاق األمني )اختبار( 

00النسبة املئوية لالخرتاق األمني )الفعلي(

*مبا يف ذلك التدابري الطارئة

مؤشرات األداء الرئيسية لالستجابة حلاالت 
201920202021الطوارئ

عدد املكاملات التي استجاب لها قسم 
االستجابة حلاالت الطوارئ واحلماية من 

احلرائق
385253307

عدد التمارين على الطوارئ من املستوى 1 
237 225183 )امُلشاَرك فيها(

عدد التمارين على الطوارئ من املستوى 2 
 1116 12)امُلشاَرك فيها(

عدد التدريبات املتعلقة باجلاهزية حلاالت 
465453452الطوارئ

18,903
ساعة تدريب للموظفني و 192,902 ساعة 

تدريب للمقاولني
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وجنري استطالعات منتظمة لآلراء حول اخلدمات الطبية لتقييم جتربة 
املريض. ويخضع جميع العاملني يف املصانع ويف املواقع الربية 

للفحوصات الطبية السنوية اإللزامية ملن تزيد أعمارهم عن 45 عاًما، 
مبا يف ذلك املقاولني، وكل عامني ملن تقل أعمارهم عن 45 عاًما. وتتم 

تغطية جميع املوظفني وأفراد عائالتهم بتأمني صحي متميز. ويخضع 
جميع املقاولني لفحص مدى الصالحية للعمل، مع حتقق طبيب قطرغاز 

من صحة التقارير لتأكيد الصالحية للعمل يف املصنع. 

حتدد سياسة التدقيق السريري اخلاصة باإلدارة الطبية يف قطرغاز 
الطريقة التي نرصد من خاللها أفضل املمارسات وإدخال التحسينات 
وفًقا لتلك املمارسات. وتتم عمليات التدقيق السريري شهرًيا. ويعترب 
االمتثال للمتطلبات القانونية الطبية وطب األسنان هو املعيار. ويتعني 

على جميع أفراد الكادر الطبي أن يكونوا حاصلني على ترخيص من وزارة 
الصحة العامة ملزاولة املهنة، والذي يجب جتديده بشكل سنوي.

الطب املهني
تقوم خطة اإلدارة الصحية لدينا على خمس ركائز أساسية: الطب املهني، والرعاية األولية، وخدمات الطوارئ، واخلدمات 
اإلدارية، والتأمني الصحي. وتهدف اإلدارة الطبية يف قطرغاز إىل احلفاظ على الصحة العقلية والبدنية والرفاه االجتماعي 

للموظفني وأفراد عائالتهم وتعزيزها من خالل تقدمي جمموعة من اخلدمات الطبية عالية اجلودة. وتقدم خدمات الطب املهني 
الذي يركز على األشخاص، وطب الطوارئ، والرعاية الصحية األولية يف عيادات قطرغاز اخملصصة يف املصنع، واملواقع 

البحرية، واملقر الرئيسي، ومركز اخلور الصحي. ويف عام 2021، بادرنا إىل توسيع أعمال تلك العيادات جميعها لتلبية الطلبات 
املتزايدة ملشاريع التوسعة الربية والبحرية.

نظرة عامة برنامج إدارة الصحة

فحوصات ما قبل التوظيف ، بشكل دوري ، نقل الوظيفة . 1
وفحوصات اخلروج الطبية 

املراقبة الصحية . 2

إدارة األمراض املهنية واإلصابات . 3

تقييم اللياقة للعمل. 4
الطب

املهني
الرعاية 
األولبة

خدمات 
نظام اإلحالةالطوارئ

برنامج إدارة 
الصحة

م إدارة قطرغاز الطبية خدمات الطب املهني والرعاية الطبية  ُتقدِّ
األولية والثانوية والرعاية الصحية لألسنان وخدمة اإلسعاف للموظفني 

ومعاليهم املستحقني من خالل املواقع التالية:

عيادة راس لفان – الشمال  	

عيادة راس لفان - اجلنوب  	

حمطة اإلسعافات األولية إلدارة عمليات حمطة راس لفان 	

حمطة برزان لإلسعافات األولية  	

حمطة اإلسعافات األولية البحرية يف حقل الشمال “برافو” 	

حمطة RGA البحرية لإلسعافات األولية 	
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األداء يف عام 2021

حققت حملة التطعيم الشاملة التي أطلقناها من عيادات قطرغاز جناًحا 
هائاًل، حيث مت إعطاء 100% من املوظفني واملقاولني جرعتني من 

اللقاح )وحصل 50% من املوظفني على اجلرعة التنشيطية(. وبشكل 
عام، أجرينا 26174 اختبار فريوس كورونا )PCR( للحفاظ على سالمة 

األشخاص يف العمل ودعم استمرارية العمل، باإلضافة إىل إجراء اختبار 
املستضد السريع بانتظام. وبدأنا يف إجراء فحص نفسي جماعي لتقييم 

تأثري جائحة كوفيد -19  على الصحة العقلية، باإلضافة إىل إطالق إجراء 
التأكد من الشفاء من كوفيد -19  ملنح إذن للعودة إىل العمل للحاالت 

املشتبه بها واملؤكدة.

تضمنت اإلجنازات األخرى خالل العام تطبيق نظام مطور للمقاولني 
ليتمكنوا من نقل التقارير الطبية الكبرية من أجل اإلدارة والتحقق من 

صحة السجالت الطبية الفردية التي توضح مدى الصالحية للعمل ودعم 
صحة اجملتمع على نطاق أوسع مبا يف ذلك:

حملة تطعيم جمتمعية ضد اإلنفلونزا 	

وحملة فحوصات املتابعة الشاملة لألطفال تضمنت فحص 803  	
طفًلا ترتاوح أعمارهم بني 12 و18 عاًما؛

وحملة التوعية بسرطان الثدي 	

ويف األشهر املقبلة، سرنكز على مدى الصالحية للعمل، ونطاق 
املمارسة الطبية، وإدارة اإلرهاق الطبي، وخطة إدارة حوادث اإلصابات 

اجلماعية، وإجراءات التشغيل الطبي للمصانع الربية، وإجراءات العمليات 
الطبية للمصانع البحرية. وسنواصل تعزيز اخلدمات لدعم مشاريع 

التوسع الربية والبحرية، مع تعميق نطاق إدارة احلاالت وضوابط اجلودة.

مؤشرات األداء الرئيسية للطب 
املهني

201920202021

إجمايل عدد الفحوصات الطبية 
اجلماعية التي مت إجراؤها يف 

قطرغاز
31,85822,63934,731

عدد الفحوصات الطبية التي مت 
3,0541,80424,929إجراؤها للموظفني

عدد الفحوصات الطبية التي مت 
28,80420,83532,302إجراؤها للمقاولني 

إجمايل عدد الفحوصات الطبية 
الدورية )قطرغاز - الشمال 

وقطرغاز - اجلنوب واملقر الرئيسي 
بالدوحة(

3,4071,5971,929

عدد مسحات اختبارات كوفيد -19    
N/A11,00036,878التي مت إجراؤها

عدد لقاحات كوفيد -19   التي مت 
N/AN/A25,570إعطاؤها

النسبة املئوية لعمليات التدقيق 
على االمتثال التنظيمي للحماية من 

اإلشعاع
10095100

النسبة املئوية لعمليات التفتيش 
10092100على صحة وسالمة األغذية

النسبة املئوية لعمليات تقييم 
10010095اخملاطر الصحية

النسبة املئوية إلجمايل األمراض 
املسجلة الناجمة عن العمل 

)لكل مليون ساعة تعرض( مقابل 
املستهدف

0.0700.06

عيادة قطرغاز باملقّر الرئيسي 	

حمطة اإلسعافات األولية لربج قطرغاز للمالحة  	

مركز اخلور الطبي 	

خدمة قطرغاز لإلسعاف الطبي يف راس لفان - الشمال 	

خدمة قطرغاز لإلسعاف الطبي يف راس لفان - اجلنوب 	

 
تتم تغطية جميع املوظفني الذين يتم توظيفهم بشكل مباشر 

ومعاليهم املستحقني بخدمة تأمني طبي شامل داخل دولة قطر 
وخارجها تضم مئات املرافق الطبيَّة املمتازة. 

ويتسع نطاق عمل إدارة قطرغاز الطبية إىل جانب أنشطتها اليومية 
املعتادة خالل فرتات اإلغالق ألغراض الصيانة لتغطية اآلالف من 

املقاولني يف جميع املواقع الربية والبحرية. 

ق  وتشمل األنشطة اإلضافية التأكد من لياقة املقاولني للعمل والتحقُّ
منها، وحمطات التعامل مع حاالت اإلجهاد واإلعياء يف املوقع، واألمراض 

أو اإلصابات املرتبطة بالعمل.

اعترب  ما يقرب من %95 منها الئًقا للعمل دون قيود، يف حني اعترب %1.5 
منها الئًقا للحالة. واعترب 2.5 إىل 3.5  يف املائة منهم غري الئقني وغري 

مسموح لهم بالعمل يف  مباين قطرغاز. وشمل تقييم التعب يف املوقع 
أثناء اإلغالق حوايل 1,500 مقاول وحوايل 500  موظف توظيف مباشر.

وبلغ عدد التقارير الطبية للمقاولني التي دققتها إدارة قطرغاز الطبية 
خالل عمليات اإلغالق يف عام 2021 حوايل 5,500 تقرير، حيث كان هناك 
حوايل 95% منها ملوظفني مت تصنيفهم على أنهم الئقني للعمل دون 

قيود، يف حني اعترب 1.5% منها ملوظفني مت تصنيفهم على أنهم الئقني 
مع وجود حالة طبية. واعترب ما يقرب من 2.5% إىل 3.5%  منها ملوظفني 

مت تصنيفهم على أنهم غري الئقني ومل يسمح لهم بالعمل يف مباين 
قطرغاز. وشمل تقييم اإلجهاد واإلعياء يف املوقع أثناء عمليات اإلغالق 

حوايّل 1,500 مقاول وحوايّل 500 موظف توظيًفا مباشًرا.  
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نشعر بالفخر حلفاظنا على اعتماد من اللجنة الدولية املشرتكة منذ عام 2012، إذ كنا أول شبكة ملراكز الرعاية األولية 
والطب املهني يف دولة قطر حتصل على اعتماد يعرتف برتكيزنا على حتسني اجلودة املستدامة يف الرعاية السريرية، 

ويتضمن حمطات اإلسعافات األولية البحرية.

اللجنة الدولية املشرتكة؛ كلية الطب املهني

ألقينا حماضرتني يف مؤمتر قطر للصحة لعام 2021 حول بحثنا 
حول الدروس املستفادة من التدابري الوقائية كوفيد -19  ومدة 

بقاء األجسام املضادة يف اجلسم. كما اختارت كيوساينس 
بدار جامعة حمد بن خليفة للنشر هذه األوراق البحثية لتنشر 

يف جملة طب الطوارئ والصدمات ورعاية احلاالت احلرجة 
 Journal of Emergency Medicine Trauma &(

Acute Care(. ويف الوقت نفسه، شاركنا أيًضا يف املؤمتر 
االفرتاضي للرعاية املتمحورة حول احتياجات املريض لعام 2021 

)Person-Centred Care Virtual Conference( الذي 
نظمته مؤسسة حمد الطبية، وكذلك االجتماع االفرتاضي حول 

الطب الدقيق وعلم اجلينوم الوظيفي، وقدمنا ورقة بحثية يف ذلك 
املؤمتر. 

دراسة حالة: االعتمادات والتعاون يف عام 2021

حصل مركز مصنع قطرغاز الطبي على موافقة مستمرة كمركز 
للتدريب التخصصي العايل من قبل كلية الطب املهني بالكلية امللكية 

لألطباء يف أيرلندا، كما حصل مركز تدريب الدراسات العليا لدينا على 

االعتماد مرة أخرى كمركز طبي معتمد ملصنع قطرغاز، وكذلك 
اعتماد من قبل الكلية امللكية لألطباء يف أيرلندا.
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دراسة حالة: األمن واالستجابة حلاالت الطوارئ

االستعداد حلاالت الطوارئ

يف قطرغاز، جعلنا اجلاهزية حلاالت الطوارئ واالستجابة لها جزًءا 
ال يتجزأ من ثقافتنا. فعلى سبيل املثال، تكون أحدث مركبات 
اإلطفاء دائًما على أهبة االستعداد، وجميع حمطات اإلطفاء 

معتمدة وفًقا ملعايري التميز يف خدمة اإلطفاء. وخالل عام 
2021، أجرى قسم االستجابة حلاالت الطوارئ حوايل 192 متريًنا، 
تضمن سيناريوهات تشمل احلرائق، واإلنقاذ، واملواد اخلطرة، 

وتسرب الغاز. وعند املقارنة مبؤشرات األداء الرئيسية لدينا 
لهدف االستجابة يف غضون خمس دقائق واستغراق ثالث دقائق 

للوصول، فقد مت حتقيق 99.7% من ذلك الهدف. 



البيئة
نسعى جاهدين للحد باستمرار من تأثري عملياتنا يف البيئة الطبيعية من 

خالل احلد من خماطر تغري املناخ، وتقليل االنبعاثات ومعدالت التصريف 
ورفع معدل إعادة تدوير املياه الصناعية واخمللفات وإعادة استخدامها، 

وحماية التنوع البيولوجي وموارد النظام البيئي وتعزيز الوعي البيئي 
ألصحاب املصلحة لدينا واجملتمع. 

القضايا اجلوهرية املتناولة

انبعاثات غازات الدفيئة	 
كفاءة الطاقة	 
املياه واخمللفات السائلة	 
إدارة اخمللفات	 
ع البيولوجي واألنظمة البيئية    	  التنوُّ
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املراقبة البيئية

ادارة النفايات

مؤشرات االداء

 املبادرات البيئية
االسرتاتيجية

 الوعي البيئي ومشاركة
أصحاب الشأن

االمتثال البيئي

نقوم بتطبيق جمموعة من السياسات واإلجراءات واملبادرات التي تركز على حماية البيئة ونديرها من خالل نظام إدارة البيئة 
احلائز على شهادة اآليزو 14001. وباإلضافة إىل أنشطتنا األساسية املتعلقة بالتدقيق املطلوب والرصد البيئي واإلبالغ وإدارة 

اخمللفات، لدينا أيًضا فريق متخصص يركز على املبادرات البيئية اإلسرتاتيجية، وللمعاجلة والتخطيط على املدى الطويل لتقييم 
اخملاطر البيئية واالجتاهات الناشئة والتخفيف من حدتها، ومشاركة أصحاب املصلحة والبحث واالبتكار. ويجري فريق التدقيق 

الداخلي عمليات تدقيق منتظمة ودورية لضمان تكييف نظام اإلدارة البيئية بدقة يف جميع أنشطتنا وعملياتنا. 

اإلدارة البيئية

نظام االدارة البيئية - احلاصل 
على شهادة االيزو 14001

بيان توجهات قطرغاز

خطة قطرغاز التوجيهية

سياسة السالمة
جلنة السالمة والصحة والبيئة 

لالشراف على أداء السالمة 
والصحة

القيادة البيئية
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لدينا برنامج خاص باالمتثال باللوائح البيئية يتوىل اإلشراف على منهج شامل ومنهجي للتحقق من االمتثال البيئي يف خمتلف 
عملياتنا التشغيلية وأصولنا. ومتاشًيا مع عمل الربنامج، أكملنا العمليات السنوية للتحقق من االمتثال البيئي جلميع أصولنا 

التشغيلية خالل الفرتة املشمولة بالتقرير بناًء على جمموعة متكاملة من املتطلبات القانونية البيئية املعمول بها ومتطلبات 
االمتثال. 

االمتثال

وتستند متطلباتنا البيئية القانونية وتلك املعنية باللوائح التنظيمية يف 
املقام األول على القوانني واللوائح البيئية لدولة قطر وكذلك البناء البيئي، 

وتصاريح التشغيل الصادرة عن وزارة البيئة والتغري املناخي. وتلتزم 
قطرغاز كذلك باملتطلبات البيئية الدولية مثل املنظمة البحرية الدولية، 

واملنظمة اإلقليمية حلماية البيئة البحرية، واالتفاقية الدولية ملنع التلوث 
من السفن بسبب األنشطة البحرية.

ونعمل عن كثب مع فرق املشاريع والهندسة الرئيسية لدينا لضمان 
تقييم اخملاطر البيئية ملراحل البناء والتشغيل التجريبي والعمليات 
املتزامنة ملشاريعنا التوسعية والهندسية والبيئية والتخفيف من 

أثرها بشكل كاٍف وفًقا للوائح البيئية املعمول بها، واتباع عرض أفضل 
التكنولوجيا املتاحة.  

وأخرًيا، فإننا نلتزم أيًضا بجميع املتطلبات احمللية مثل شروط اتفاقية 
تأجري األرض الصادرة عن إدارة املدن الصناعية يف قطر للطاقة 

وكذلك متطلبات الشركة واملساهمني يف قطر للطاقة. ويتعاون 
فريق الشؤون البيئية والتنظيمية يف قطرغاز عن كثب مع وزارة البيئة 

والتغري املناخي، ومدينة راس لفان الصناعية، وقطر للطاقة وغريها من 
املؤسسات الوطنية للحفاظ على مكانة الشركة الرائدة على صعيد 

االمتثال البيئي والتنظيمي. وتتمثل وثيقة االمتثال البيئي األساسية 
للشركة يف “تصاريح التشغيل”، والتي تصدر عن وزارة البيئة والتغري 

املناخي. ويتم إصدار تصاريح تشغيل منفصلة لكل أصل تشغيلي من 
أصول شركة قطرغاز والتي حتدد شروط االمتثال البيئي والرصد وإعداد 

التقارير ومتطلبات حفظ السجالت. 
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حتديد املتطلبات 
البيئية القانونية 

واملتطلبات األخرى

اإلبالغ عن املتطلبات 
املنطبقة على 

األصول املتأثرة/
وظيفة العمل

تتبع االمتثال

التحقق من االمتثال 
وخطة العمل

قييم االمتثال

مراجعة اإلدارة

برنامج االمتثال البيئي

تتطلب مرحلة الفعل تتبعا منتظما لألداء البيئي والتحقق من  	
املتطلبات ذات الصلة. 

يف مرحلة التحقق, يتم إجراء تدقي سنوي منظم على االمتثال  	
لظمان احلفاظ على متطلبات االمتثال.

أخريا, تضمن مرحلة االجراء تقييم مشكالت االمتثال بشكل  	
مناسب وتتبعها وأبالغ أصحاب الشأن بها وإنهاءها وفقا خلطة 

عمل االمتثال.

حتافظ قطرغاز على إجمايل 19 موافقة 
على التشغيل صادرة ألصولها التشغيلية 

اخملتلفة.

تقييم االمتثال ربع السنوي تقييم التجاوز األسبوعي
ومراجعة خطة العمل

مراجعة خطة العمل وتقييم 
االمتثال الشهري
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رحلتنا ورؤيتنا البيئية
ضمن إطار اخلطة اإلسرتاتيجية لقطرغاز، حتدد إسرتاتيجيتنا البيئية طويلة املدى طريقة تعاملنا مع القضايا اجلوهرية البيئية، 

ل إىل  مثل تغري املناخ والدور املهم للغاز الطبيعي املسال كبديل منخفض الكربون ملصادر الطاقة التقليدية يف خطة التحوُّ
طاقة منخفضة الكربون. حيث تتماشى اإلسرتاتيجية مع ركيزة التنمية البيئية من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 وكذلك مع 

إسرتاتيجية استدامة الطاقة يف دولة قطر. 

1

خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري )GHG( بنسبة 
%12 وهو ما يعادل توفري أكرث من 4 ماليني طن من ثاين 

أكسيد الكربون )CO2( سنوًيا 
تعادل قدرة عزل ثاين أكسيد الكربون ملساحة 21000 كم2 من 

الغابات أو انبعاثات ثاين أكسيد الكربون )CO2) من 860,000 سيارة 
ركاب يتم قيادتها ملدة عام واحد

2
تقليل نسبة االحرتاق مبقدار 76%  

يعادل التوفري يف الغاز مبقدار 55,000 مليون قدم مكعب قياسي 
سنوًيا أو ما يكفي من الغاز لتشغيل أكرث من 560,000 منزل

3

تبلغ قدرة حقن ثاين أكسيد الكربون 2.2 مليون طن يف 
)MTPA( السنة

تدير قطرغاز أكرب منشأة خمصصة حلقن ثاين أكسيد الكربون يف 
املنطقة.

4

انخفاض بنسبة %85 يف كثافة انبعاثات أكسيد 
)NOX( النيرتوجني

أداء جهاز ضبط السرعة من خالل تعديل مصادر الطاقة األقدم 
باستخدام عناصر التحكم املتقدمة يف أكاسيد النيرتوجني.

5

زيادة %60 يف نسبة إعادة تدوير مياه الصرف وإعادة 
استخدامها من خالل مشروعات معاجلة مياه الصرف 

املتقدمة  
يشمل ذلك مياه العمليات الصناعية املعاجلة )TlPW(، وإعادة 

تدوير املياه بدون نفايات سائلة )ZLD( ومنشآت خفض مياه الصرف 
.)WRR( وإعادة استخدامها

6
إعادة تدوير النفايات بنسبة 50%

يعادل ذلك انخفاًضا كبري يف النفايات التي كان من املمكن طمرها 
لوال ذلك.

7

نقل 12,000 من الشعاب املرجانية احلية ونشر 1200 
هيكًلا للشعاب املرجانية االصطناعية حلماية النظام 

البيئي البحري الضعيف يف قطر
تدشني مشتل للشعاب املرجانية يعترب األول من نوعه يف 2021 

بالتعاون مع مركز أبحاث األحياء املائية وجامعة قطر.

8

برنامج go green التوعوي
تعمل حاسبة البصمة الكربونية الشخصية املبتكرة على زيادة الوعي 

باملسؤولية الشخصية يف مواجهة التغري املناخي مع املوظفني 
وجمتمعنا واملدارس احمللية.

اإلجنازات البيئية احملققة حتى اآلن: 
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االهداف البيئية الرئيسية لعام 2030

بشكل عام، خفض كثافة الغاز الطبيعي 
املسال بنسبة %20 بحلول عام 2030  

.زيادة  سعة حقن ثاين أكسيد الكربون احلايل اىل 9.5 
مليون طن يف السنة تقريًبا بحلول عام 2030

بوجه عام، تقليل نسبة االحرتاق بنسبة 80% 
بحلول عام 

الدفع إىل عدم تصريف أي مياه صرف يف البحر

احلفاظ على معدالت إعادة تدوير نفايات < 70%  

اإلسهامات املعرتف بها يف اخلطط الوطنية 
للتنوع احليوي  

من خالل اجلمع بني حقن ثاين أكسيد الكربون اإلضايف وتقليل نسبة االحرتاق وحتسينات 
كفاءة الطاقة.

تنفيذ حقن ثاين أكسيد الكربون جلميع خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال ومنشآت 
توسعة حقل الشمال احلالية

تلبية %0.30 من إنتاج الغاز اخلايل من الكربيت.  

احلفاظ على إعادة استخدام وإعادة تدوير مياه الصرف بأعلى بنسبة  مع توفري سنوي 
يصل إىل 1.5 مليار لرت من املياه احملالة )ما يعادل االستهالك احمللي السنوي من 

املياه لعدد 7800 شخص).

تعزيز الشراكات مع الصناعة احمللية واملساهمة يف اإلمدادات اخلضراء واالقتصاد 
الدائري يف قطر.

استكمال املشاريع الكربى املتعلقة باسرتاتيجيات احلفاظ على الشعاب املرجانية على 
املدى الطويل ، وإعادة تأهيل املوائل البحرية املتدهورة ، ورسم خرائط املوائل البحرية 

احلساسة لدعم اسرتاتيجية دولة قطر للتنوع البيولوجي. خطة مميزة حلماية غابات 
املنغروف مع نقل 11,000 شتلة إىل مواقع زراعية خارجية مناسبة

تنظيم سرعة أكسيد النيرتوجني، وأداء استعادة الكربيت، وإعادة تدوير مياه الصرف مع 
االستخدام اجلزئي للطاقة الشمسية ملنشآت توسعة حقل الشمال. أحدث الضوابط البيئية ملنشآت توسعة قطرغاز  7

1

2

3

4

5

6
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 اسرتاتيجية
 قطرغاز
 البيئية

ستدامة
اال

ني
س

التح

 
 

 

ملتكاملة
حتسني سلسلة القيم ا

االبتكار

الركائز

العناصر:
التعاون البحثي	 
الرقمنة  	 
حتسني كفاءة الطاقة	 
التحول يف الطاقة	 

املفهوم:
تسعري ثاين أكسيد الكربون.  

العناصر:
االستدامة املمتثلة	 
التطوير املستمر	 
تقييم خماطر الشركة	 

املفهوم:
االستدامة يف األداء البيئي 

العناصر:
تخفيف التغري املناخي	 
فعالية املورد/الطاقة 	 
االقتصاد الدائري )إدارة اخمللفات(  	 
حتسني سلسلة اإلمداد املتكاملة  	 

املفهوم:
حقن ثاين أكسيد الكربون, تقليل نسبة االحرتاق و 

إنبعاثات الشحن    

العناصر:
حتسني اجملتمع البيئي	 
حتسني العالمة التجارية	 
الرتكيز على املسؤولية االجتماعية 	 

للشركات
تعزيز التنوع البيولوجي	 
تقييم األداء البيئي واالستفادة منه	 
مشاركة أصحاب املصلحة	 
التخفيف من آثار تغري املناخ	 
مواءمة جمموعات األمم املتحدة اإلمنائية	 

املفهوم:
الوعي البيئي والثقافة واملشاريع )املعتمدة 

على الطبيعة(

رؤية 2030
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اإلجراءات املتعلقة باملناخ
بالنظر إىل تأثرينا فيما يتعلق بغازات الدفيئة، فإننا ننفذ برناجًما دقيًقا إلدارة غازات الدفيئة لرصد االنبعاثات الصادرة عن عملياتنا 

التشغيلية وقياسها وتقليلها. 

وتتضمن عملية حساب غازات الدفيئة واإلبالغ عنها لدينا مواءمة قوائم 
جرد االنبعاثات الناجتة عن سلسلة القيمة املتكاملة لدينا )املصانع 

وعمليات الشحن( وجعلها متوافقة مع إرشادات الهيئة احلكومية 
الدولية املعنية بتغري املناخ التابعة لألمم املتحدة وإجراءات حساب 

واإلبالغ عن غازات الدفيئة يف قطر للطاقة التي تستند بدورها إىل لوائح 
الرصد واإلبالغ لالحتاد األوروبي لعام 2012. وتشمل املبادئ التوجيهية 
األخرى بروتوكول عمليات حصر غازات الدفيئة وخالصة طرق اإلبالغ عن 

انبعاثات غازات الدفيئة ملعهد البرتول األمريكي )2009(. وجتدر اإلشارة 
إىل أننا نرفع تقريرا بأدائنا الشهري والربع السنوي إىل فريق اإلدارة العليا 
لدينا وخارجًيا نقدم تقريًرا إىل قطر للطاقة. يخضع نظام حساب غازات 

الدفيئة يف خمتلف عملياتنا البحرية، وعمليات إنتاج الغاز الطبيعي 
املسال، وتخزينه، وحتميله، للتدقيق خارجًيا سنوًيا من خالل طرف ثالث 

يف عملية تديرها قطر للطاقة. 

مؤشرات األداء الرئيسية 
201920202021لغازات الدفيئة

إجمايل انبعاثات غازات 
الدفيئة )للنطاق 1 والنطاق 

2(، بالطن من مكافئ ثاين 
أكسيد الكربون

34,723,42734,728,30534,342,909

انبعاثات غازات الدفيئة 
املباشرة )للنطاق 1( 

)جميع منشآت قطرغاز(، 
بالطن من مكافئ ثاين 

أكسيد الكربون

33,900,63333,865,10233,446,693

انبعاثات غازات الدفيئة 
غري املباشرة )للنطاق 

2(، بالطن من مكافئ ثاين 
أكسيد الكربون 

822,794863,203896,217

انبعاثات غازات الدفيئة 
أثناء حتميل الغاز الطبيعي 

املسال، بالطن من 
مكافئ ثاين أكسيد الكربون

96,86676,484108,954

كثافة انبعاثات غازات 
الدفيئة، بالطن من مكافئ 

ثاين أكسيد الكربون
0.350.360.36

النقل، بالطن من مكافئ 
4,5004,6365,381ثاين أكسيد الكربون

الهدف لعام 2030
تقليل كثافة انبعاثات غازات الدفيئة 

بنسبة 20% من سنة األساس 2013

األداء يف عام 2021 

يف عام 2021، جنحنا يف خفض إجمايل انبعاثاتنا من غازات الدفيئة 
)مقاسه باألطنان من مكافئ ثاين أكسيد الكربون “tCO2e”( بنسبة %1.1 

 مع احلفاظ على ثبات كثافة االنبعاثات )لكل طن من اإلنتاج( مقارنة
بعام 2020. 
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دراسة حالة: تعزيز رصد االنبعاثات الصادرة عن عمليات الشحن

يعد شحن الغاز الطبيعي املسال مكوًنا رئيسًيا ألعمالنا. ويف 
العام املاضي، أنشأنا منوذًجا حمّسًنا لغازات الدفيئة الناجتة 

عن الشحن ليتماشى مع منوذج احلساب احلايل لغازات الدفيئة 
يف مصانعنا. وقد نفذ مشغلو الناقالت املستأجرة العديد من 

التغيريات لضمان االمتثال املستمر باحلد العاملي األعلى للكربيت 
الذي وضعته املنظمة البحرية الدولية، واملؤشر احلايل لكفاءة 

استخدام السفن للطاقة، ومؤشر كثافة الكربون على ناقالت الغاز 
الطبيعي املسال، من بني أمور أخرى. 

حصلت جميع ناقالت الغاز الطبيعي املسال امُلستأجرة لفرتات 
طويلة والبالغ عددها 69 على شهادة اجلائزة اخلضراء بعد 

اجتيازها لتقييمات صارمة، مبا يف ذلك تدقيق املشغلني 
واستطالع لآلراء لكل ناقلة.

اعتماد اجلائزة اخلضراء 
ألسطول ناقالت الغاز 

الطبيعي املسال
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دراسة حالة: حساب شركة قطرغاز لغازات الدفيئة الناجتة عن شحنات الغاز الطبيعي املسال

التخفيض يف 
املواقع البحرية

 معاجلة الغاز
 النقلالتحميلالتخزينوإسالته 

و التسليم
حمطات 

االستقبال

انبعاثات الشحن انبعاثات اإلنتاج

تقسيم االنبعاثات الصادرة عن سلسلة القيمة املتكاملة يف قطرغاز

لقد وضعنا منهجية لتقدير كميات غازات الدفيئة واإلبالغ عنها 
لسلسلة القيمة املتكاملة بأكملها لكل شحنة من شحنات الغاز 

الطبيعي املسال تغطي االنبعاثات بدًءا من فوهة البئر وصواًل إىل 
حمطة االستقبال. إذ ُيعد توفري بيانات ميكن التحقق منها النبعاثات 

غازات الدفيئة لكل شحنة من شحنات الغاز الطبيعي املسال عامًلا 
رئيسًيا نحو حتقيق احلياد الكربوين يف املستقبل لسلسلة القيمة 

املتكاملة للغاز الطبيعي املسال، ويساعد ذلك يف اإلبالغ عن 
االنبعاثات لالستجابة للتغيريات يف اللوائح التنظيمية التي ميكن أن 

تدفع منتجي الغاز الطبيعي املسال إىل تتبع بيانات االنبعاثات لواردات 
الغاز الطبيعي املسال إىل أحد البلدان واإلبالغ عنها. وتتمثل اخلطوة 

األوىل واألكرث أهمية لكل من املوردين واملشرتين يف التحديد الكمي 
الدقيق للطيف الكامل النبعاثات سلسلة القيمة املتكاملة املرتبطة 

بكل شحنة من شحنات الغاز الطبيعي املسال. تقوم منهجية 
قطرغاز بتحديد الكمي النبعاثاتها لكل شحنة من شحنات الغاز 

الطبيعي املسال. وتنقسم منهجية حساب االنبعاثات لكل شحنة 
إىل جمالني وظيفيني:

االنبعاثات الصادرة عن عمليات اإلنتاج، والتي تشمل جميع  	
االنبعاثات من فوهة البئر إىل نقطة التحميل؛

االنبعاثات الصادرة عن عمليات الشحن، والتي تشمل االنبعاثات  	
من نقطة التحميل حتى حمطة االستقبال، كما هو موضح يف 

الشكل أدناه. 
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مؤشرات األداء الرئيسية لالنبعاثات 
201920202021األخرى

14,33014,43614,482انبعاثات أكاسيد النيرتوجني، بالطن

23,68823,44121,009انبعاثات أكاسيد الكربيت، بالطن

مركبات الكربون العضوية املتطايرة، 
1,6591,4361,322بالطن

ضمن إطار منهجية شحنات الغاز الطبيعي املسال، ُتجرى 
جمموعة من احلسابات القائمة على التخصيص لتقسيم 

االنبعاثات املرتبطة بالغاز الطبيعي املسال وغري املرتبطة به 
من انبعاثات اإلنتاج )املصنع(، وتطبق العديد من القواعد على 

االنبعاثات الصادرة عن عمليات الشحن إلدارة بيانات الرحالت 
والشحنات )ميكن احلصول على بيانات انبعاثات غازات الدفيئة 

املتعلقة بعمليات اإلنتاج والشحن من التفاصيل الواردة أعاله(. 
وُتدمج بعد ذلك خمرجات االنبعاثات الصادرة عن عمليات اإلنتاج 
مع انبعاثات الشحن لكل شحنة على حدة للحصول على إجمايل 

انبعاثات غازات الدفيئة لكل شحنة، والذي يغطي جميع االنبعاثات 
من فوهة البئر إىل حمطة االستقبال لدى العمالء ورحلة عودة 

الناقلة فارغة إىل منشآت قطرغاز يف مدينة راس لفان الصناعية، 
قبل عملية التحميل القادمة. ويتم اإلبالغ عن االنبعاثات بالطن من 

مكافئ ثاين أكسيد الكربون إلجمايل الكمية الناجتة )بالطن( لكل 
مليون وحدة حرارية مرتية بريطانية ناجتة.

االنبعاثات األخرى

تطبق قطرغاز جمموعة من الضوابط املتقدمة لالنبعاثات، كما أنها 
تستويف املتطلبات العديدة للمراقبة واإلبالغ عن انبعاثات أكاسيد 

النيرتوجني وثاين أكسيد الكربيت واملركبات العضوية املتطايرة. وجنحنا 
يف خفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت بنسبة 10% وانبعاثات املركبات 

العضوية املتطايرة بنسبة 8%، وذلك باالستناد إىل حتسني توافر 
وموثوقية أصولنا وتقليل حرق الغاز. 

ت اإلنتاج
انبعاثا

بيانات الغازات الدفيئة 
على أساس حمطة 

اإلنتاج

انبعاثات الغازات 
الدفيئة لكل ناقلة 

الغاز الطبيعي 
املسال )مكافئ 

ثاين أكسيد 
الكربون(

وقود الناقلة  
شحن

ت ال
      انبعاثا

=

حساب الغازات الدفيئة 
للرحلة والشحنة 

 الغازات الدفيئة
املرتبط بناقالت الغاز 

الطبيعي املسال

املرتبطة بالغاز 
 الطبيعي املسال
وغري املرتبطة به

 املرتبطة بتفريغ 
عدة شحنات
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دراسة حالة: الكشف عن التسربات 
وإصالحها لتجنب تسربات غاز امليثان

الغاز الطبيعي املسال
نظًرا ألن امليثان أشد مفعواًل مبقدار 28 ضعًفا كغاز ديفء 

مقارنة بثاين أكسيد الكربون، ومن ثم، سيكون ألي تقليل للميثان 
بالتايل تأثري أكرب على إجمايل انبعاثات غازات الدفيئة. ويعمل برنامج 

الكشف عن تسربات امليثان وإصالحها لدينا على حتديد وحصر 
كمية غاز امليثان امُلتسرب من أجزاء األنابيب واملعدات، والتي 

ميكن بعد ذلك التخفيف منها من خالل الصيانة واإلصالح، وبالتايل 
تقليل اخلسائر مع تعزيز سالمة العمليات.  

ويف عام 2021، حققنا تقدًما يف خطط زيادة حتسني عملية 
الرصد من خالل دمج كل من برامج الكشف عن التسربات 

وإصالحها لكل من امليثان ومركبات الكربون العضوية املتطايرة 
كعنصر أساسي يف مبادرات رعاية املشغل لتسهيل اكتشاف 

التسرب سريًعا والتخفيف منها أثناء جوالت املشغل. ولقد راقبنا 
أكرث من 70,000 مكوًنا يف 19 منشأة من منشآت أصولنا يف 

املواقع وخارج املواقع، بينما تراقب براجمنا الشاملة لرصد 
االنبعاثات الشاردة وتدير حالًيا أكرث من 190,000 مكوًنا يف 
إجمايل املعدات املالمسة للمواد الهيدروكربونية يف جميع 
عمليات الغاز الطبيعي املسال، والغاز املعالج، واملصايف، 

واحملطات.  

يعتمد الربنامج على إرشادات الكشف عن تسربات امليثان 
وإصالحها الصادرة عن قطر للطاقة. وجتدر اإلشارة إىل أن 
الربنامج يستفيد من اخلربة الهائلة املكتسبة من برنامج 

مشابه للكشف عن تسربات مركبات الكربون العضوية املتطايرة 
وإصالحها مت تنفيذه منذ عام 2008، ويتماشى مع لوائح وكالة 

حماية البيئة يف الواليات املتحدة األمريكية. ويف السنة األوىل من 
تنفيذه، قلل الربنامج من أثر غاز امليثان بنسبة 60% قريًبا، وهو 

ما يعادل الكشف عن انبعاثات غازات الدفيئة لـ 900 سيارة ركاب 
يتم قيادتها ملدة عام واحد، أو استخدام الكهرباء لـ 700 منزل 

ملدة عام واحد.

االحرتاق
ُيعد احلد من االحرتاق أحد جماالت الرتكيز الرئيسية يف جميع عمليات 
شركة قطرغاز أثناء ظروف املصنع العادية وكذلك أثناء حاالت اخللل 

الفني أو التوقف غري اخملطط لها وعمليات اإلغالق اخملطط لها 
لغرض الصيانة. إن شعلة االحرتاق يف املصنع هي جهاز هام لسالمة 

العمليات يسمح باالحرتاق اآلمن للغاز أثناء حاالت اخللل الفني أو التوقف 
غري اخملطط لها يف املصنع، وتعطل أعمال املصنع، وعمليات اإلغالق 

اخملطط لها لغرض الصيانة )عمليات اإلغالق وبدء التشغيل(. كما يتم 
إرسال كمية معينة من غاز التطهري إىل نظام شعلة االحرتاق بصورة 

مستمرة للحفاظ على خطوط االحرتاق حتت ضغط إيجابي ونظام 
االحرتاق جاهًزا ومتاًحا ألحداث العملية املشار إليها أعاله كمتطلب 

تشغيلي أساسي.

ومند أكرث من عقد من الزمن، عكفنا باستمرار على تقليل نسبة احرتاق 
الغاز، وحققنا انخفاًضا بنسبة 19% يف العام 2021 فقط مقارنة 

مبستويات 2020، وحققنا انخفاًضا بنسبة 76% منذ عام 2011.  وبلغ 
معدل االحرتاق يف عام 2021 نسبة 0.37% من إنتاج الغاز اخلايل من 

الكربون استنادا إىل تركيزنا على احلد من املصادر التشغيلية، وحتسني 
التوافر واملوثوقية ملصانعنا ومعدات املعاجلة الرئيسية ليدنا، واألداء 
املمتاز فيما يتعلق مبعدل احرتاق عمليات اإلغالق، والرتكيز املستمر 
على خفض معدالت االحرتاق من خالل برناجمنا اخلاص بإدارة معدالت 

االحرتاق وفرقنا متعددة التخصصات املسؤولة عن إدارة معدالت 
االحرتاق.

معدل االحرتاق كنسبة مئوية من الغاز اخلايل من الكربيت

تقليل نسبة االحرتاق بشكل مطرد يف قطرغاز من 2011 إىل 2020

2021

%1.57

2020

%1.35

2019

%1.22

2018

%0.78

2017

%0.49

2016

%0.50

2015

%0.56

2014

%0.46

2013

%0.38

2012

%0.44

2011

%0.37

هدف 2030
خفض االحرتاق الكلي بنسبة 80٪ بحلول 

عام 2030 من العام املرجعي لنا 2011 
، وذلك من أجل تلبية 0.30٪ من إنتاج 

الغاز اخلايل من الكربيت.
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احتجاز الكربون وتخزينه

مت تشغيل منشأة قطرغاز اخملصصة الحتجاز وتخزين ثاين أكسيد الكربون 
يف فرباير 2019، ومتثل هذه املنشأة إحدى أكرب منشآت عزل ثاين أكسيد 

الكربون يف املنطقة. ويف عام 2021، استطاعت املنشأة احتجاز 1.23 
مليون طن من ثاين أكسيد الكربون، ومن املتوقع أن تزداد هذه الكمية 

تدريجًيا الستهداف قدرة احلقن املصممة لها البالغة 2.2 مليون طن 
من ثاين أكسيد الكربون سنوًيا. وتخطط قطرغاز لرفع قدرتها احلالية على 

حقن ثاين أكسيد الكربون مبا يقارب  4 ماليني طن سنوًيا بحلول عام 2030 
فيما يتصل بعملياتنا احلالية للغاز الطبيعي املسال. ومن املتوقع أيًضا أن 
يتم تصدير بعض من ثاين أكسيد الكربون هذا خارج قطرغاز الستخدامه يف 

حتسني عمليات التنقيب عن النفط يف املستقبل. 

201920202021مؤشرات األداء الرئيسية

االستهالك املباشر للطاقة )وقود(، 
529539531باملليون غيغا جول

االستهالك غري املباشر للطاقة، باملليون 
4.474.334.26غيغا جول

استهالك الطاقة خارج الشركة، باملليون 
0.0500.0660.066غيغا جول

إجمايل استخدام الطاقة )املباشر وغري 
533543535املباشر( 

121.7118.9115.5إجمايل إنتاج الهيدروكربون

كثافة استهالك الطاقة، بالغيغا جول/طن 
4.354.544.60من الهيدروكربون

الطاقة

بصفتنا أحد منتجي الغاز الطبيعي املسال الرائدين، يتمثل املصدر 
الرئيسي الستهالك الطاقة لدينا يف غاز الوقود، والذي ميثل %99.2 

من إجمايل استهالكنا للطاقة. ويستخدم الوقود املستهلك إلنتاج 
البخار وتشغيل عملياتنا. ومتثل الكهرباء التي نتلقاها من الشبكة عن 
طريق شركة كهرماء نسبة الـ 0.8% املتبقية من استهالكنا للطاقة. 

إذ تستخدم الكهرباء بشكل أساسي لتزويد املباين واملناطق اخلارجية 
وعمليات املصنع اخملتلفة بالطاقة. وخالل العام املاضي، انخفض 

إجمايل استهالك الطاقة )املباشر وغري املباشر( بنسبة %1.5، 
مع انخفاض يف كل من االستخدام املباشر )الوقود( وغري املباشر 

)الكهرباء(. 



37

االقتصاداجملتمعالقوى العاملةالبيئةمنهج االستدامة

تقرير االستدامة لشركة قطرغاز لعام 2021

احلوكمة السالمةوالصحة املهنية

نستهلك املياه يف عمليات التربيد وتوليد البخار، حيث يتم توفري مياه التربيد من البحر وُتستخدم للتبادل احلراري بغرض تربيد 
دوائر املعاجلة، بينما يتم احلصول على املياه احملالة من مصادر خارجية واحلصول عليها كمياه معاد تدويرها من منشآتنا 

املتقدمة إلعادة استخدام املياه الصناعية وإعادة تدويرها وتستخدم إلنتاج البخار.

ويتماشى برنامج خفض وإعادة استخدام املياه واملياه الصناعية مع 
األهداف الوطنية لدولة قطر لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة يف إعادة 

استخدام املياه حفاًظا على املوارد الثمينة. ويشتمل الربنامج على عدد 
من االبتكارات، مبا يف ذلك استخدام تقنيات غشاء املفاعالت احليوية، 

إىل جانب وحدات التناضح العكسي، من خالل جمموعة من املنشآت 
املتقدمة مت تشغيلها يف السنوات األخرية مبا يف ذلك حمطة إعادة 

تدوير املياه دون حدوث أي تسريب يف مصفاتي لفان، ومنشآت خفض 
املياه الصناعية وإعادة استخدامها، ومشروع معاجلة املياه الصناعية 

واملستعملة يف مصانع الغاز الطبيعي املسال لدينا. وحتقق هذه 
املنشآت حالًيا معدل إعادة تدوير يصل إىل 65% من تغذية املياه 

الصناعية لهذه احملطات. 

األداء يف عام 2021

بلغ إجمايل استهالكنا للمياه 8.7 مليون مرت مكعب)م3(، وميثل هذا زيادة 
طفيفة، ويعزى ذلك بشكل أساسي إىل جلب املزيد من املياه من شركة 

كهرماء لتلبية املتطلبات التشغيلية. كما مت خفض استهالك مياه البحر 
املستخدمة يف عمليات التربيد بنسبة %2. 

إدارة املياه

201920202021مؤشرات األداء الرئيسية الستهالك املياه

مياه البحر املستخدمة يف عمليات التربيد دون االختالط بأي مواد )للعمليات الربية(، باملرت 
6,583,651,1006,593,575,6006,464,827,147املكعب

8,175,3058,737,4998,751,838استهالك املياه احملالة، باملرت املكعب * 

2,404,7762,180,4252,555,875املياه احملالة من كهرماء، باملرت املكعب

4,584,3734,385,976* 4,929,679املياه احملالة املولدة يف املوقع من مياه البحر، باملرت املكعب

840,8501,972,7011,809,987املياه احملالة املعاد تدويرها من حمطات إعادة استخدام مياه الصرف وإعادة تدويرها

0.0670.0740.076كثافة استهالك املياه، باملرت املكعب لكل طن من الهيدروكربونات املنتجة * 

* ُأعيد بيان القيمة

0.067

0.074

0.076

كثافة استهالك املياه، باملرت املكعب لكل طن من الهيدروكربونات املنتجة

2019

2020

2021

GRI [102-48]
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201920202021مؤشرات األداء الرئيسية ملياه الصرف

2,197,0841,970,0022,041,910حقن مياه الصرف املعاجلة يف التكوينات حتت السطحية، باملرت املكعب

إجمايل املياه املرسلة إىل معاجلة مياه الصرف الصحي

مياه الصرف املعاجلة ومياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها يف البحر )باستثناء مياه 
البحر املستخدمة يف التربيد دون االختالط بأي مواد(، باملرت املكعب

937,573713,785646,410

548,684363,976215,587مياه الصرف املعاجلة ومياه الصرف الصحي املستخدمة يف الري، باملرت املكعب

1,809,987**1,972,701*840,850مياه الصرف املعاد تدويرها، باملرت املكعب

* ُأعيد بيان القيمة

** انخفاض طفيف يف أحجام املياه املعاد تدويرها بسبب القيود التشغيلية يف مرافق إعادة استخدام املياه العادمة وإعادة تدويرها يف عام 2021

لتحسني استخدام املياه احملالة لدينا، نواصل التعاون مع أصحاب 
املصلحة واملنظمات البحثية داخل دولة قطر الستكشاف جهود إدارة 

املياه الصناعية املتعددة واحملافظة عليها. 

ويف عام 2021، زاد إنتاج املياه الصناعية املستخدمة يف العمليات 
بنسبة 3.6%، ويرجع ذلك بشكل أساسي إىل تلبية متطلبات التشغيل.

وقد ارتفعت معدالت إعادة تدوير املياه الصناعية لدينا بشكل كبري منذ 
عام 2019 بسبب التشغيل الناجح ملنشآتنا املتقدمة ملعاجلة املياه 
الصناعية، والتي أدت بالتايل إىل تقليل تصريف املياه الصناعية يف البحر 

بنسبة 9.4% يف عام 2021 فقط. 

استمر أسطولنا املستأجر يف االمتثال جلميع متطلبات املياه الصناعية 
التي تضعها املنظمة البحرية الدولية، واملنظمة اإلقليمية حلماية البيئة 
البحرية، واالتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن حسب االقتضاء. ويف 

عام 2021، أكملنا تركيب سبعة أنظمة ملعاجلة مياه الصابورة للناقالت 
امُلستأجرة. 

الهدف لعام 2030
الدفع للوقف عن تصريف أي مياه صناعية 

يف البحر عن طريق الرتكيز على إعادة 
التدوير وإعادة استخدام املياه الصناعية 

الناجتة

مؤشرات األداء الرئيسية ملياه الصرف

2
0

19
2

0
2

0
2

0
2

1

رفض / معاجلة تصريف املياه إىل البحر )م 3(مياه الصرف املعاد تدويرها، باملرت املكعب

مياه الصرف املعاجلة ومياه الصرف الصحي املستخدمة يف الري، باملرت املكعب
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نأخذ مسؤوليتنا االجتماعية إلدارة اخمللفات على حممل اجلد مبا يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 وأفضل 
ممارسات الصناعة. وتتألف اخمللفات الناجتة من عملياتنا من خملفات خطرة وغري خطرة، وتدار من خالل نظام إلدارة 

اخمللفات.

إدارة اخمللفات 

كما أننا نتبع منهًجا متكاماًل إلدارة اخمللفات، مع الرتكيز بشكل أساسي 
على تقليل اخمللفات عند املصدر، ثم إعادة استخدامها يف عملياتنا، 

وإعادة تدويرها خارجًيا، وعندما يتعذر إعادة االستخدام أو إعادة التدوير، 
فإننا نتبع خيارات التخلص البديلة املتاحة داخل الدولة. ويعتمد منهجنا 

طويل املدى إلدارة اخمللفات على الشراكات والتعاون مع الشركات 
احمللية الصغرية ومتوسطة احلجم وكذلك الصناعات الرئيسية البتكار 
وتعزيز تطوير بنية حتتية مستدامة إلعادة تدوير اخمللفات داخل البالد، 

باإلضافة إىل خلق أوجه تآزر جديدة بني قطاعات الصناعة.

وينصب تركيزنا األساسي على إيجاد خيارات إعادة التدوير طويلة املدى 
ألصناف اخمللفات الرئيسية الناجتة عن قطرغاز، وذلك من أجل حتقيق 
تغيري ملموس يف إدارتنا للمخلفات. وقد سمح هذا املنهج لقطرغاز 
بتحقيق معدالت إعادة تدوير مذهلة تتجاوز 50% من إجمايل اخمللفات 

الناجتة عن عملياتنا وعمليات الصيانة، ومن ثمَّ احلفاظ على هذه 
املعدالت وحتسينها خالل عام 2021. 

ولقد قمنا بتنفيذ جمموعة من املبادرات املستدامة إلعادة تدوير 
النفايات، مبا يف ذلك إعادة تدوير املناخل اجلزيئية يف مصنع األسمنت 

احمللي )مت إعادة تدوير أكرث من 3300 طن يف عام 2021(، وإعادة 
تدوير نفايات الكربيت يف منشأة حملية حلمض الكربيتيك، وكذلك إعادة 
التدوير احملّسن مبواد اخلردة احلديدية وغري احلديدية، وزيوت التشحيم 

ومواد نفايات املواد الهيدروكربونية )مبادرة 2021 اجلديدة - 1300 
طن معاد تدويرها( يف منشآت حملية. وتتمثل رؤيتنا املستقبلية يف 

مواصلة جهودنا يف حتديد وبلورة فرص جديدة إلعادة التدوير وخلق 
ز على االستخدام األمثل  جمال لتطبيق منهج االقتصاد الدائري الذي ُيركِّ

للشركات احمللية الصغرية واملتوسطة والبنية التحتية. 

األداء يف عام 2021

يف عام 2021، طرأ انخفاض على إجمايل اخمللفات املولدة يف قطرغاز 
مقارنة بالسنوات السابقة، وتزامن ذلك مع حدوث انخفاض يف أصناف 

اخمللفات اخلطرة وغري اخلطرة. وُيعزى ذلك إىل اجلهود املبذولة خلفض 
اخمللفات باإلضافة إىل التأثري الذي خلفته جائحة كوفيد -19.

201920202021مؤشرات األداء الرئيسية للمخلفات

14,20913,51211,266اخمللفات املولدة، بالطن

8,4187,5085,668اخمللفات اخلطرة املولدة، بالطن

5,7916,0035,598اخمللفات غري اخلطرة املولدة، بالطن

نسبة اخمللفات املعاد تدويرها بالنسبة 
57%61%*39%إلجمايل اخمللفات املولدة، بالنسبة املئوية

5,5778,2266,431اخمللفات املعاد تدويرها، بالطن

* ُأعيد بيان القيمة

نسبة اخمللفات املعاد تدويرها بالنسبة إلجمايل اخمللفات املولدة، 
بالنسبة املئوية

2019

2020

2021

اخمللفات املولدة، بالطن

2019

2020

2021

8,418

7,508

5,668

5,791

6,003

5,598

اخمللفات اخلطرة املولدة، بالطن
اخمللفات غري اخلطرة املولدة، بالطن

الهدف لعام 2030
حتقيق معدالت إعادة تدوير مستدامة ما 

يقارب %70، وتعزيز الشراكات مع الصناعة 
احمللية واملساهمة يف اإلمدادات اخلضراء 

واالقتصاد الدائري يف دولة قطر

%39

%61

%57

GRI [102-48]
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االقتصاداجملتمعالقوى العاملةالبيئةمنهج االستدامة

تقرير االستدامة لشركة قطرغاز لعام 2021

احلوكمة السالمةوالصحة املهنية

ع البيولوجي وحماية النظم الطبيعية من األهداف الرئيسية يف إسرتاتيجيتنا البيئية، وذلك مبا يتماشى مع  يعد التنوُّ
الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030. ويعتمد منهجنا على تطبيق برامج احملافظة على البيئة التي تقلل من تأثرينا 

يف املوارد الطبيعية وتعزز حماية البيئة. 

ز على الدور األساسي الذي تؤديه الشعاب املرجانية يف حماية  إننا ُنركِّ
ساحل الدولة املعرض للخطر، ونقوم يف نفس الوقت بتوفري موطن 

مستدام للمجموعات احلية من النباتات واحليوانات املتنوعة. ومنذ عام 
2007، قامت قطرغاز مبجموعة من اجلهود الهامة للحفاظ على 

املرجان، مبا يف ذلك نقل الشعاب املرجانية احلية من جانب خطوط 
األنابيب القريبة من الشاطئ إىل املناطق احملمية البحرية، و نشر أكرث 
من 200 وحدة مرجانية اصطناعية قبالة جزيرة البنانا إلنعاش النظام 

البيئي البحري يف دولة قطر. 
وتواصل قطرغاز تعاونها الوثيق مع وزارة البيئة والتعاون الدويل وأصحاب 

املصلحة احملليني يف تنفيذ مبادرات إضافية للحفاظ على التنوع 
البيولوجي لدعم االسرتاتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي يف دولة قطر.

ومن خالل برنامج راس لفان للتواصل االجتماعي، نقوم كذلك بتنفيذ 
برامج حماية البيئة واحلفاظ على التنوع البيولوجي، مثل تنظيف 

الشواطئ وتعشيش السالحف بشكل سنوي. وملزيد من املعلومات 
حول برنامج راس لفان للتواصل االجتماعي، يرجى الرجوع إىل قسم 

االستثمارات االجتماعية.

ع البيولوجي التنوُّ

هدف 2030
مساهمة معرتف بها يف اخلطط الوطنية 

للتنوع البيولوجي من خالل استكمال 
اسرتاتيجيات حفظ الشعاب املرجانية وأشجار 

املنغروف طويلة األجل وتقييمات املوائل 
احلساسة
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تقرير االستدامة لشركة قطرغاز لعام 2021

احلوكمة السالمةوالصحة املهنية

دراسة حالة: حماية الشعاب املرجانية يف دولة قطر

يف عام 2021، عملنا مع وزير البيئة والتغري املناخي يف دولة قطر 
ع البيولوجي البحري  وجامعة قطر يف مبادرة تاريخية حلفظ التنوُّ
يف دولة قطر.  ويتألف برنامج إدارة الشعاب املرجانية من نشر 

الشعاب املرجانية االصطناعية ونقل الشعاب املرجانية احلالية، 
باإلضافة إىل احلاضنة الربية للشعاب املرجانية األوىل من نوعها. كما 

يتضمن خطة رصد طويلة املدى وشاملة للشعاب املرجانية التي 
مت نقلها، مع التسليم النهائي جلميع مناطق النقل إىل وزارة البيئة 

والتغري املناخي إلدماجها يف احملميات الطبيعية لدولة قطر. 
وقد توجت املرحلة األخرية من برنامج إدارة الشعاب املرجانية بنشر 

الشعاب االصطناعية املهجّنة التي مت تصنيعها حملًيا باستخدام 

مزيج خرساين صديق للبيئة، وبذلك ارتفع عدد الشعاب املرجانية 
االصطناعية التي نشرتها شركة قطرغاز إىل 1,200. وأعقب ذلك 

النقل الدقيق للشعاب املرجانية احلية لتأمني مواقع االستقبال 
ليصل العدد اإلجمايل للشعاب املرجانية املنقولة إىل 12,000 منذ 

عام 2007.

وضمن إطار برناجمنا إلدارة الشعاب املرجانية، أنشأنا أيًضا حاضنة 
برية للشعاب املرجانية فريدة من نوعها يف مركز أبحاث األحياء 

املائية يف راس مطبخ. وحتى اآلن، متت إعادة تأهيل أكرث من 
1000 من الشعاب املرجانية احلية وزرعها يف مواقع استقبال 

خمتارة بعناية. ومتتاز حاضنة الشعاب املرجانية بالقدرة على 
أن تصبح بنًكا وطنًيا للشعاب املرجانية، ومن ثم املساهمة يف 

ع البيولوجي البحري يف املستقبل ومشاريع حماية الشعاب  التنوُّ
املرجانية، وذلك يف كل من دولة قطر واملنطقة بأسرها. وعالوة 

على ذلك، ستعمل على حتسني مستوى االستعداد التقني 
لإلجراءات واملنشآت اخلاصة بتوليد األنواع املرجانية احمللية يف 

حاضنة داخل منشأة برية. ومن املتوقع أن ميهد هذا الربنامج 
الفريد الطريق لتطوير أساليب احلفاظ على النظم البيئية البحرية 

املستدامة.

GRI [102-12]
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احلوكمة السالمةوالصحة املهنية

2007 - 2006
نقل 4500 من الشعاب  	

املرجانية إىل 22 موقًعا
2013 - 2007

املراقبة بعد النقل 	

فشت راس غازفشت احلورابي

2012
نشر 550 جلموًدا و210 من  	

الشعاب املرجانية الصناعية
نقل 2800 من الشعاب املرجانية   	

2017 - 2012
املراقبة بعد النقل 	

جزيرة البنانا

2019
نشر 200 من وحدات الشعاب  	

املرجانية الصناعية

فشت الغارية

2021 - 2020
نشر 300 من وحدات الشعاب  	

املرجانية الصناعية
نقل 4600 من الشعاب  	

املرجانية

حضانة املرجان
الربية

2022 - 2020
برنامج حضانة الشعاب املرجانية على  	

أحدث طراز لـ1000 من الشعاب املرجانية 
يف مركز أبحاث املصايد املائية يف اخلور 

 الشعاب املرجانية األحداث من 	
7000 زرعت يف اخلارج يف مواقع 

املتلقي خمتلفة

اجلدول الزمني ملشاريع قطرغاز للتنوع البيولوجي البحري

 خطة إدارة
املانغروف

2024 - 2022
نقل الشتالت الصغرية مقروًنا  	

بالزراعة اخلارجية للشتالت  
 سينقل ما يقرب من 	

1000 شتلة يف موقع مناسب 
ألشجار املنغروف
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احلوكمة السالمةوالصحة املهنية

دراسة حالة: الشراكة مع أصحاب املصلحة لدينا واجملتمع البحثي
الشراكات البيئية ومشاركة أصحاب املصلحة

 
تعد الشراكة مع أصحاب املصلحة لدينا واجملتمع البحثي من العناصر 

األساسية إلسرتاتيجيتنا البيئية طويلة املدى. وتعترب االستفادة من 
خربات أصحاب املصلحة املتنوعة وكذلك التعاون مع املنظمات البحثية 

الوطنية من عوامل التمكني الرئيسية لرؤيتنا اإلسرتاتيجية لتحقيق أداء 
بيئي استثنائي مع معاجلة املشكالت البيئية الناشئة وكذلك اخملاطر 

والفرص البيئية. 

لقد أنشأنا إطاًرا شاماًل للتعاون البحثي مع املنظمات البحثية 
الوطنية يف قطر مثل مراكز أبحاث املساهمني ، وجامعة قطر 

، وجامعة تكساس إيه آند إم ، ومركز أبحاث املصايد املائية 
)AFRC( يف جمموعة واسعة من جماالت الرتكيز البيئية 

الرئيسية خللق قيمة مضافة واحللول البيئية املستدامة لعمليات 
قطرغاز.. ويتضمن إطار العمل التعاوين حالًيا املشاريع والدراسات 

البيئية التالية لدعم اإلسرتاتيجية البيئية طويلة املدى لشركة 
قطرغاز، والتي متر حالًيا مبراحل خمتلفة من التنفيذ:

االستخدام املستدام للمياه: لقد وضعنا خارطة طريق  	
طويلة املدى لتحقيق التميز يف ممارسات االستخدام 
املستدام للمياه مبا يف ذلك إعادة حتسني العمليات 

واستخدام املياه.

 إدارة الرتبة واملياه اجلوفية: أرسينا إسرتاتيجية ملعاجلة  	
خماطر الرتبة واملياه اجلوفية الناشئة يف منشآت قطرغاز 

مبا يف ذلك استكمال املعيار األساسي الشامل للرتبة 
واملياه اجلوفية والظروف الهيدرودينامية وكيمياء املياه 

ونقل املياه اجلوفية ومآلها. 

ع البيولوجي البحري: إن تنفيذ  	 مبادرات ودراسات التنوُّ
برنامج إسرتاتيجي إلدارة الشعاب املرجانية، وإنشاء 

حاضنة للشعاب املرجانية تعترب األوىل من نوعها يف دولة 
قطر، والتعاون يف الدراسات الوطنية الرئيسية املتعلقة 

برسم خرائط املوائل البحرية، وإعادة تأهيل موائل الشعاب 
املرجانية واملوائل احلساسة، ميكننا من دعم خطط دولة 

ع احليوي. قطر الوطنية لتعزيز التنوُّ

تقييمات التغري املناخي: تشتمل جهود تقييم التغري  	
املناخي على متطلبات السوق الناشئة املتعلقة بغازات 

الدفيئة؛ مبا يف ذلك تأثري الغاز الطبيعي املسال اخلايل من 
الكربون، وحتسينات نظام القياس واإلبالغ والتحقق، وتقييم 

مسارات نزع الكربون؛ مبا يف ذلك خيارات التقنية وآثارها 
يف البصمة طويلة املدى لغازات الدفيئة اخلاصة بشركة 

قطرغاز.

تقييم تأثري انبعاثات الهواء: نراجع معايري انبعاثات الهواء  	
احلالية واملستقبلية مبا يف ذلك التأثريات احملتملة على 

حظائر الهواء احمللية واجملتمعات احمليطة بشكل شامل 
ونقيم خيارات التخفيف لتقليل انبعاثاتنا. 

	  :”Go Green” التدريب والتطوير والتعاون البيئي حلملة
نركز على التعاون لتقدمي دورات تدريبية بيئية خمصصة 

ملوظفي قطرغاز ولرفع مستوى الوعي واملشاركة بني 
موظفي قطرغاز والطالب واجملتمع بشأن التغري املناخي 

وآثاره العاملية.

GRI [102-12], [102-13]
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دراسة حالة: مشاركة ما تعلمناه مع اجملتمع العلمي

قدمنا العديد من الربامج البيئية الناجحة يف املؤمتر العاملي 
لعالقة الرتابط املستدامة بني الطاقة واملياه والبيئة يف 
املناخات الصحراوية الذي عقد يف 25-23 نوفمرب 2021.

وقد شارك يف هذا املؤمتر الرائد، الذي نظمه معهد قطر لبحوث 
البيئة والطاقة، أكرث من 500 من الباحثني والعلماء وأصحاب 
املصلحة من دولة قطر ودول أخرى من حول العامل يف بيئة 

افرتاضية لعرض مساهماتهم العلمية. وبدأت وقائع املؤمتر 
بحفل افتتاح مت بثه مباشرة عرب اإلنرتنت، وقد ُعقد داخل املدينة 

التعليمية يف الدوحة. وقد عرضت شركة قطرغاز، بكل فخر، 
الربامج البيئية الرئيسية التالية: 

الوعي البيئي
 

يف مبادرة لتشجيع الوعي والتحرك ملواجهة التحدي العاملي للتغري 
املناخي، عقدت شركة قطرغاز وأصحاب املصلحة مؤخًرا جمموعة من 

ورش العمل يف املدارس والكليات احمللية لتعريف الطالب مبفهوم 
“بصمتي الكربونية”. وقد حضر أكرث من 300 طالب جلسات التوعية 
وأتيحت لهم الفرصة حلساب بصمتهم الكربونية الفردية باستخدام 

حاسبة البصمة الكربونية الشخصية املصممة خصيًصا واملتاحة على 
موقع قطرغاز اإللكرتوين.

انقر هنا للحصول على حاسبة البصمة الكربونية الشخصية.

إذ يشجع برنامج التوعية، الذي يعد عنصًرا أساسًيا يف برنامج التوعية 
البيئية السنوي “Go Green” لشركة قطرغاز، املمارسات البيئية 

املستدامة ويعزز رفاه اجملتمع؛ ما مينح كل طالب نظرة شاملة حول 
أثر خياراتهم اليومية وأسلوب حياتهم يف التغري املناخي الذي يتسبب به 

البشر. 
وقد حضر أكرث من 500 موظف من شركة قطرغاز وأفراد عائالتهم 

جمموعة من الندوات عرب اإلنرتنت ضمن إطار حملة البصمة الكربونية 
اخلاصة بنا، إضافة إىل قيام أكرث من 800 موظف ومقاول باستخدام 

حاسبة الكربون الشخصية )PCF( عرب اإلنرتنت حلساب بصمتهم 
الكربونية. 

برنامج قطرغاز إلدارة الشعاب املرجانية

اإلدارة البيئية لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي املسال على 
نطاق واسع

تطبيق برنامج الكشف عن التسرب وإصالحه يف قطرغاز: 
قصة جناح يف حتقيق خفض مستدام يف انبعاثات غاز 

بة امليثان امُلتسرِّ

1

2

3

4
بصمتي الكربونية: رفع مستوى الوعي بني املوظفني 

واجملتمع لتقليل بصمتهم الكربونية

GRI [102-12]

https://www.qatargas.com/%0Denglish/sustainability/personal-carbonfootprint-(%0Dpcf)%0D


القوى العاملة
نسعى جاهدين على جذب أفضل املواهب الوطنية والدولية ورعايتها 

واحلفاظ عليها ، مما ميكننا من تكوين فريق ملتزم ومشارك ، ونقوم بذلك 
من خالل توفري فرص التطوير الشخصي واملهني يف بيئة عمل آمنة 

وجمزية.

القضايا اجلوهرية املتناولة

ع والشمول	  التنوُّ
التدريب والتطوير	 
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ع والشمول التنوُّ
يف قطرغاز، نفخر بتنوع اخللفيات ووجهات النظر التي يجلبها موظفونا البالغ عددهم 5,570 موظًفا إىل شركتنا. ويعد ضمان 

توفري بيئة شاملة بغض النظر عن نوع اجلنس، أو بلد املنشأ، أو العمر أمًرا أساسًيا لكيفية االبتكار يف جذب الكوادر األساسية 
املوهوبة واالحتفاظ بها وخدمة عمالئنا. وظلت اخلصائص الدميغرافية لقوانا العاملة ثابتة يف السنوات األخرية.

أمريكا  الشمالية
% 2.33 أوقيانوسيا

أمريكا اجلنوبية0.25 %
%0.53 

أوروبا
% 3.23

إفريقيا
% 6.91

الشرق األوسط
%33.32 

آسيا
% 53.43

التمثيل اإلقليمي للقوى العاملة

GRI [102-8]
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القوى العاملة حسب اجلنس

2021 2020 2019

املوظفون العاملون بدوام كامل املوظفات العامالت بدوام كامل 

556 535 602

5014 4786 5040

نواصل املبادرة يف دعمنا لتوظيف املواهب النسائية واالحتفاظ بها 
وتطويرها من خالل برامج التعليم والتطوير واملنافع لدينا. ويف عام 

2021، خضعت املنافع التي نقدمها للقطريات ملزيد من املراجعة 
بالتعاون مع قطر للطاقة، وعقدنا العديد من ورش العمل لتمكني 

القيادات الوطنية و غري الوطنية، وتشجيع التواصل وإلهام املوظفات 
على جميع مستويات الشركة. 

2021 2020 2019

املستوى الوظيفي

املوظفوناإلدارة الوسطىاإلدارة الُعليا

%1.28

%91.55%90.47%90.34

%7.18%8.21%8.51

%1.32%1.15

سمات الفئات العمرية

5 عاًما 
0

الفئة العمرية 
رث

فأك
3 إىل 

0
الفئة العمرية من 

4 عاًما
9

الفئة العمرية من 19 إىل 
2 عاًما

9

%22.14

%21.07

%20.88

%69.39

%70.04

%70.19

%8.47

%8.89

%8.93

GRI [102-7], [102-8]

201920202021
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املشاركة واملكافأة
تعد مشاركة املوظفني ومكافأتهم من اجلوانب الرئيسية لآللية التي نتبعها لإلحتفاظ بالقوى العاملة لدينا وتنميتها. وتتضمن 

أمثلة املشاركات برنامج التأهيل املوحد للموظفني اجُلدد، مبا يف ذلك احلفل الرتحيبي، ومنتدى الرئيس التنفيذي، ومنتدى 
“اسأل الرئيس التنفيذي”، وفعاليات اإلجناز والتقدير، ومراجعات األداء ربع السنوية للمجموعات، ومنتدى األسئلة واألجوبة 

السنوي املفتوح )مت إجراؤه عرب تقنية التواصل عن بعد يف عام 2021 بسبب جائحة كوفيد -19  ( واستطالع آراء املوظفني 
الذي يتم إجراؤه مرة كل عامني. 

وقد أتاح استطالع الرأي الذي مت إجراؤه يف عام 2021 الفرصة 
للموظفني واملقاولني لتقدمي مالحظات سرية، وقد سجلنا معدل رضا 
بنسبة %83 )مبا يتوافق مع استطالع الرأي السابق(، ونسبة رضا %95 

عن ُمثل السالمة ونسبة رضا 94% عن طريقة توجيه قيادة قطرغاز 
للموظفني بأمان خالل جائحة كوفيد-19. وقد تفوقنا يف األداء مقارنة 

باستطالع الرأي السابق من حيث السالمة، والصحة، واألخالق، والتعاون، 
والتواصل، والتنمية. وبشكل عام، تتفوق نتائج أعمالنا يف األداء على 

قطاع الطاقة العاملي ومعايري دول جملس التعاون اخلليجي، كما جاء 
يف تقرير شركاؤنا يف العلوم، واملشاركة، واملوظفني.

ونرحب بأن يقدم املوظفون وأولئك من خارج الشركة أي خماوف أو 
شكاوى بشكل سري من خالل أداة عرب اإلنرتنت، حيث يقوم فريق التدقيق 

الداخلي لدينا برصد جميع التقارير واتخاذ اإلجراءات املناسبة بشأنها. 

التعويضات واملنافع

مت حتديد منافعنا الشاملة يف سياسات املوارد البشرية الرئيسية، مبا 
يف ذلك إدارة البدالت، واملنافع، واإلجازة السنوية، والعطالت الرسمية، 
وحياة املوظف واحلوادث الشخصية، ومنافع نهاية اخلدمة، والرواتب. 

كما أننا نقدم رواتب معفاة من الضرائب، وبدالت السكن، وبدالت النقل، 
وخطط للتقاعد، ونوفر مساكن لبعض املوظفني، كما أننا مننح موظفينا 

باقات سخية لإلجازة السنوية، مبا يف ذلك تذاكر الطريان السنوية 
للموظفني وأفراد عائالتهم للعودة إىل وطنهم، والرعاية الطبية ورعاية 

األسنان املتميزة، واشرتاكات يف برامج النوادي الصحية والرتفيهية، 
مبا يف ذلك الصالة الرياضية يف مقر الشركة  واملساعدة يف الرسوم 

الدراسية ألبناء املوظفني.

ويتمتع املوظفون القطريون بالتغطية مبوجب قانون التقاعد 
واملعاشات، ويحصلون على مكافأة نهاية اخلدمة. ويحصل املوظفون 

القطريون على املعاش التقاعدي وبدل االحتفاظ. 
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التعليم والتطوير
يف قطرغاز، يتكون نهجنا لربنامج التطوير من 70% من اخلربة املهنية والتعلم، و20% من التدريب والتوجيه، و10% من 

الدورات التدريبية والتدريب الرسمي.

ولتنفيذ إسرتاتيجيات التعليم والتطوير بنجاح، مت استخدام املدخالت 
الداخلية للشركات الصغرية واملتوسطة وأفضل ممارسات الصناعة 
إلعادة التحقق من الكفاءات املطلوبة للوظائف. ويتم حتديد احتياجات 

التطوير من خالل تقييمات الكفاءة. وتوضع بعد ذلك خطة تطوير 
إسرتاتيجية بناًء على احتياجات التطوير احلقيقية وتوضع موضع التنفيذ 

من خالل أنشطة التعليم والتطوير اخملتلفة. 

إطار كفاءات قطرغاز

يهدف إطار الكفاءة إىل احلفاظ على الكوادر املوهوبة عالية املهارة 
يف جميع أنحاء الشركة. ويوفر آليات لضمان حتديد احتياجات تطوير 

املوظفني ومعاجلتها من خالل نظام إدارة املواهب. ُبني كل دور يف 
الشركة على جمموعة من الكفاءات الفنية والسلوكية املطلوبة.

 
إطار الكفاءات السلوكية: يغطي هذا اإلطار الكفاءات األساسية  	

التي تدفع إىل املواءمة مع قيم قطرغاز، والكفاءات الوظيفية 
العامة، والكفاءات القيادية. يتم تقييم املوظفني سنوًيا بناًء على 

كفاءاتهم السلوكية لتحديد جماالت التطوير التي ينبغي معاجلتها. 

إطار الكفاءات الفنية: يغطي هذا اإلطار مناصب معينة تتطلب  	
معارف ومهارات وقدرات حمددة ألداء األنشطة الفنية أثناء العمل 
بشكل فعال. وتخضع الكفاءات الفنية للتقييم كل 3 سنوات أو بعد 

ستة )6( أشهر من تعيني املوظف يف منصب جديد.

يستخدم تقييم الكفاءة الفنية لتحديد أي فجوات يف مهارات املوظفني. 

سيتفق املوظف واملشرف على أنشطة التطوير باستخدام نسب 
10-20-70 اخلاصة باملنهج لسد أي فجوة يف الكفاءة، وذلك 

باستخدام وحدة تخطيط التطوير املهني بنظام إدارة املواهب املتكامل 
)QGiTMS( يف قطرغاز. ويف عام 2021، خضع 2,648 موظًفا 

لتقييم الكفاءة الفنية، مع حتديد 557 موظًفا ممن لديهم فجوات يف 
 )PDP( املهارات الفنية وطلب منهم اخلضوع خلطط التطوير املهني

لصقل مهاراتهم، حيث ُتمّكن خطط التطوير املهني املوظفني من 
تويل مسؤولية تطورهم بدعم من مشرفهم املباشر الذي ميكنه تقدمي 

م احملرز. املالحظات وتقييم التطوير ورصد التقدُّ
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إدارة األداء

تشّكل وحدة إدارة األداء جزًءا من نظام إدارة املواهب املستخدم إلدارة 
وتتبع األهداف املعتمدة للموظفني ولضمان موائمتها ألهداف القسم 

وأهداف الشركة. وُتستخدم الوحدة أيًضا لتقييم أداء املوظف وحتديد 
درجة تقييمه.   

تتطلب املرحلة األوىل من دورة إدارة األداء من املوظفني قيامهم بتحديد 
أهداف ذكية )حمددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، 

وحمددة بوقت( وإدراجها يف النظام للحصول على موافقة املشرف 
عليها. ويف املرحلة الثانية التي تتزامن أيًضا مع فرتة مراجعة منتصف 

العام، يسجل املوظف اإلجنازات واملالحظات املتعلقة بكل هدف، والتي 
يتم بعد ذلك مناقشتها مع املشرف. وتشتمل املرحلة الثالثة على 

تقييم يف نهاية العام يجتمع خالله املوظفون واملشرفون ملناقشة ما 
إذا كانت النتائج تتفق مع مؤشرات األداء، وكيف مت حتقيقها. ويتم تقييم 

األداء العام للموظف الذي ينقسم إىل درجة تقييم األهداف )70%( ودرجة 
تقييم السلوك )%30(. 

ويف عام 2021، بلغت نسبة االمتثال جلميع املراحل الثالث لدورة إدارة 
األداء 97.9% )حتديد األهداف: 99%؛ مراجعة منتصف العام: 95.8%؛ 

ومراجعة نهاية العام %98.8(.  

التدريب

حصلنا على اجلائزة الكريستالية للتدريب والتطوير يف فعالية توزيع 
اجلوائز السنوية للتقطري لقطاع الطاقة للمرة الثانية على التوايل. وتتلقى 

الشركة خطة الطلب على التدريب وطلبات التدريب عرب نظامني، هما:

نظام إدارة التعلم )LMS(: نظام إلكرتوين ُيستخدم لتقدمي التدريب  	
املؤسسي، والتشغيلي، والتدريب على السالمة ملوظفينا. 

ويتضمن ميزات إعداد التقارير القوية وخيارات احملتوى القابلة 
للتخصيص للتعليم أثناء العمل. 

نظام إدارة الفعاليات التدريبية )TEMS(: نظام سري عمل  	
يستخدم العتماد وإدارة الدورات التدريبية اخلارجية املرتبطة 
باحتياجات التدريب وخطط التطوير ملوظفي شركة قطرغاز. 

5,000+
قيام أكرث من 5000 موظف بتسجيل 

أهدافهم يف عام 2021

م والتطوير لعام 2021: أنشطة التعلُّ

م  خالل عام 2021، قدمت قطرغاز أنواًعا خمتلفة من أنشطة التعلُّ
والتطوير لتلبية احتياجات تطوير الكفاءات.

 
التدريب داخل مقرات الشركة: مت تقدمي التدريب السلوكي  	

والتدريب الفني خالل 2021. وطرح التدريبني ونشرا على نظام 
إدارة التعلم لتسهيل الوصول إليهما. 

التدريب الفني اخلارجي: خالل عام 2021، دعمت شركة قطرغاز  	
طلبات التدريب الفني االفرتاضي لضمان استمرارية التطور خالل 

اجلائحة العاملية. وباإلضافة إىل ذلك، مت دعم طلبات التدريب يف 
الفصول الدراسية اخلارجية يف دولة قطر لضمان تطوير الكفاءات 

الالزمة للمناصب املهمة. 

تدريبات أصحاب املصلحة: بالتعاون مع أصحاب املصلحة  	
والشركاء، مت تقدمي تدريب فني وسلوكي ملوظفي قطرغاز لدعم 
تطورهم. ويف عام 2021، مت إرسال قوائم بالدورات التدريبية لكل 

من برنامج متيز وبرنامج تفوق إىل جميع موظفي قطرغاز عرب 
م لتسهيل الوصول  الربيد اإللكرتوين ومت طرحها يف نظام إدارة التعلُّ

والتسجيل. 
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برامج تطوير القيادة:

خضع املوظفون اخملتارون الذين مت حتديدهم يف جمموعة املواهب 
لربنامج تطوير القيادة لتلبية معايري مستوى القيادة. ومت تقدمي جميع 

برامج القيادة افرتاضًيا ملراعاة القيود خاصة بجائحة كوفيد -19  كما مت 
تصميم الربامج بناًء على فلسفة: قيادة الذات، وقيادة اآلخرين، وقيادة 

األعمال.

اإلشراف على طريقة قطرغاز )للمشرفني/
القادة(:

تضمن الربنامج جمموعة أدوات العالقات بني املوظفني )CBT)، وأداء 
القيادة املتميز )CBT) والتمويل ومت تنفيذه بشكل افرتاضي أثناء 

اجلائحة.

ندوة خريجي برامج القيادة: 

مت طرح 400 مقعد يف سلسلة خريجي برامج قطرغاز للقيادة خالل 
2021. ويسعى هذا الربنامج إىل توفري فرص تطوير القيادة املستمرة 

للقادة اخلريجني الذين تخرجوا من برامج تطوير القيادة يف قطرغاز. ومن 
األمثلة على الندوات املقدمة خالل 2021: 

 

التنشيط 
 IDP بني يف املرحلة االخرية من برنامج يتكون الربنامج من مرحلتني تسمحان للُمتدرِّ
او الذين أكملوا مؤخرا الربنامج اخلاص بهم  باكتساب مفهوم املهارات القيادية التي 

تركز على القيادة الشخصية.

التمهيد 
مت تصميم هذا الربنامج لدعم تطوير القادة واملشرفني من خالل اكتسابهم 

املعرفة حول قيادة الذات وقيادة اآلخرين.

الكوادر 
مت تصميم الربنامج لدعم تطوير رؤساء األقسام من خالل تزويدهم باملهارات 

املطلوبة لقيادة أنفسهم واآلخرين واألعمال.

املستوى التنفيذي 
يهدف هذا الربنامج إىل دعم تطوير املدراء من خالل تزويدهم باملهارات املطلوبة 

واملعرفة التنفيذية لقيادة أنفسهم واآلخرين واألعمال.

400 مقعد
مت طرح 400 مقعد يف سلسلة خريجي 

برامج قطرغاز للقيادة خالل 2021

 القيادة أثناء
األزمات

القيادة القوية

 قيادة املؤسسات
 للخروج من أزمة
  جائحة كوفيد -19

 القيادة والثقافة
والسلوك

برامج قطرغاز للقيادة
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متكني القيادات النسائية يف قطرغاز:

مت تقدمي دورتني تدريبيتني من قبل مقدمي خدمات خارجيني لتمكني 
املرأة خالل عام 2021، وذلك بهدف إشراك القيادات النسائية للتواصل 

ومناقشة التحديات ودعم بعضهن البعض وتطوير املهارات القيادية 
املطلوبة. وقد متثلت هذه اجللسات يف:

قوة دعم وتأييد املرأة لتحقيق التقدم املهني   	
املنتدى الثالث عشر للجنة الصداقة للتطوير الوظيفي للمرأة  	

تشكيل الفرق 

قدمت قطرغاز خمتلف أنشطة تشكيل الفريق عرب الوسائل االفرتاضية 
خالل عام 2021 إىل اجملموعات اخملتلفة، وقد دعمت هذه األنشطة 

التواصل ورفع معنويات املوظفني، وما إىل ذلك.

2021مؤشرات األداء الرئيسية للتدريب

165,800إجمايل عدد ساعات التدريب 1

29.3متوسط ساعات التدريب/للموظف

متوسط ساعات التدريب حسب فئة التوظيف

26,256اإلدارة الُعليا

139,544اإلدارة الوسطى 

املوظفون الذين يتلقون مراجعات منتظمة لألداء والتطوير الوظيفي - حسب نوع 
اجلنس وفئة التوظيف

9.3النسبة املئوية لإلناث 

90.7النسبة املئوية للذكور

3.7النسبة املئوية لإلدارة الُعليا

11.2اإلدارة الوسطى

4,981 جميع املوظفني 

1 تتضمن التدريب داخل الفصول الدراسية يف الشركة، والتدريب يف الفصول 
الدراسية اخلارجية، والتدريب عرب الويب مبختلف أقسام الشركة )ُيستثنى من ذلك 

بيانات املنح الدراسية(



األثر االجتماعي
تهدف قطرغاز إىل أن حتقيق تأثري إيجابي يف املناطق التي متارس فيها 

أعمالها التجارية وأن تقدم قيمة دائًما. وتشكل مراعاة اجملتمع يف 
املناطق التي منارس فيها أعمالنا التجارية، بطريقة أخالقية ومستدامة 

إحدى أولوياتنا الرئيسية.

القضايا اجلوهرية املتناولة

األثر االقتصادي غري املباشر	 
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املسؤولية االجتماعية للشركة
تعّرف املسؤولية االجتماعية للشركة بأنها استخدام لقوة األعمال يف إنشاء جمتمع أكرث استدامة. تشري استثماراتنا 

االجتماعية يف قطرغاز إىل األنشطة واملساهمات املالية وغري املالية يف جماالت التربعات والرعاية والعمل التطوعي لتعزيز 
دور مسؤوليتنا االجتماعية من خالل دعم املشاريع اإليجابية للمجتمع. تتمثل جماالت تركيزنا الرئيسية يف:

ومتكننا األهداف اإلسرتاتيجية األربعة من حتقيق الرسالة:

االستدامة: حتويل جميع برامج املسؤولية االجتماعية للشركة إىل . 1
مشاريع مستدامة ذات أثر إيجابي يف اجملتمعات.

الشراكات: تعزيز وإثراء الربامج من خالل حتسني املوارد خللق . 2
قيمة أعلى ألصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني من خالل 

أهداف فرق العمل.

الوضوح: زيادة وضوح املسؤولية االجتماعية للشركة من خالل . 3
خطة تواصل مبادرة ومتكاملة لضمان زيادة وعي املوظفني 

واجملتمع.

املعاجلة والتقييم: تنفيذ معايري قوية لتحسني اختيار الربامج مع . 4
خطة تواصل حمّسنة لكل منها.

التعليم

البيئة

السالمة

غري ذلك
 تشتمل على(

 املشاريع املتصلة
 بالفنون والثقافة

 )والتربعات اخلريية

الصحة

 جماالت تركيزنا
الرئيسية

ويف عام 2021، هدفت إسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية للشركة إىل 
دعم تنفيذ سياساتنا اخلاصة باالستثمار االجتماعي واالستدامة. وتركز 

هذه اإلسرتاتيجية بشكل أكرب على االستثمارات واملبادرات املستدامة، 
د جماالت الرتكيز وتعزز الرؤية، حيث يتم تقييم املبادرات على أساس  وُتحدِّ

العائد على االستثمار )بداًل من قيمة االستثمار(. وبهذه الطريقة، حتقق 
املشاريع أثًرا قاباًل للقياس وطويل املدى يف اجملتمعات. وعلى املدى 

القصري، سوف نفي بااللتزامات السنوية والتربعات اخلريية احلالية، مبا 
يف ذلك صندوق الرئيس التنفيذي. وتتم إدارة االستثمارات االجتماعية 

واإلشراف عليها من خالل إدارة العالقات العامة يف قطرغاز.

رسالة املسؤولية االجتماعية للشركة
تعزيز وتقوية صورة العالمة التجارية لقطرغاز كمنتج 

مسؤول وموثوق للغاز الطبيعي املسال من خالل 
االستثمار املستدام يف املسؤولية االجتماعية للشركة.
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املنح واملساهمات عام يف 2021

يف عام 2021، تضمنت استثماراتنا رعاية ورشة عمل إدارة الكربون 
واملسابقة الثامنة عشرة لتصميم املصانع يف جامعة قطر، باإلضافة 
إىل احتفاالت اليوم الوطني لدولة قطر، والتربع باملعدات الطبية ومعدات 

تقنية املعلومات وتنفيذ حملة “Go Green” مع املدارس. ويف عام 
2021، أنشأنا منهجنا للمسؤولية االجتماعية للشركة باالستناد إىل 

املبادرات التطوعية. وباالستفادة من خرباتنا يف جماالت حمددة، أقمنا 
شراكات لتنفيذ برامج متنوعة يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركة. 

وبلغ إجمايل االستثمارات االجتماعية 3.6 مليون ريال قطري يف 2021. 
كما نركز على االستفادة من خرباتنا وقوة أوجه التعاون لتطوير برامج 

جمتمعية يف جماالت خمتلفة. ونظًرا ألننا أولينا أهمية للجهود التطوعية 
يف عام 2021، فقد انخفض حجم اإلنفاق على املشاريع االجتماعية 

مقارنة بالعام السابق.

إجمايل االستثمار اجملتمعي/اإلنفاق على االستثمار االجتماعي، 
بامليلون ريال قطري

2020

4.4

مؤشرات األداء الرئيسية للمشاركة اجملتمعية

2021

3.6
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بالتعاون مع نظرائنا البارزين يف الصناعة، نستطيع توسيع نطاق 
األثر اجملتمعي كجزء من برنامج التواصل اجملتمعي ملدينة 

راس لفان الصناعية . ويف العام املاضي، ساعدت االستثمارات 
االجتماعية للجنة يف تقدمي الدعم لكل من:

برنامج البريق: 
برنامج تعليمي يتيح للطالب فرصة لالبتكار واإلبداع وتطوير 

املشروعات املتعلقة بالعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات.

:)Safe journey( 2021 الفعالية االفرتاضية درب السالمة
مسابقة للطالب الذين يدرسون يف مدرسة املناطق الشمالية 

إلنتاج فيديو يرفع مستوى الوعي حول سالمة الطرق. 

حديقة املدرسة التعليمية-الشمال االبتدائية للبنات: 
حديقة يف مدرسة الشمال االبتدائية للبنات ستخصص لتثقيف 

الطالبات حول عدة مواضيع. ميكن جلميع مدارس املنطقة 
الشمالية دخول هذه احلديقة واستخدام مرافقها. 

جتربة البساط السحري التعليمية: 
بناء منصة واقع افرتاضي تتيح لألطفال عيش جتارب تعليمية 

فريدة.

قاعة تدريب لبلدية الظعاين: 
جتديد وتأثيث بعض الغرف يف بلدية الظعاين الستخدامها كقاعات 

تدريب ملوظفيها ولسكان الظعاين إذا لزم األمر.

ملعب كرة القدم يف مركز شباب الظعاين: 
بناء ملعب كرة قدم ضخم يف مركز شباب الظعاين خلدمة سكان 

املنطقة وتعزيز اتباعهم لنمط حياة صحي.

برنامج مقعد الضحى: 
برنامج يجمع النساء املسنات يف املنطقة الشمالية ملشاركة 

قصصهن التاريخية ودعم أعمالهن اليدوية وتثقيفهن وترتيب بعض 
األنشطة لهن.

كل 3 سنوات، جتري اجملموعة دراسة استقصائية ملعرفة كيف 
ميكنها تعميق تأثريها واستهداف التحديات اجملتمعية الرئيسية. 

نتيجة ملسح عام 2018 وبعض التعليقات الواردة من أفراد 
اجملتمع ، شملت املشاريع يف عام 2021 تلك التي تعالج قضايا 

املرور اآلمن )كما أبرزها مشروع الرحلة اآلمنة( ، باإلضافة إىل التعليم 
يف املنطقة الشمالية. ستنعكس نتائج مسح 2021 يف اختيار 

مشاريع 2022.

كما يتضمن برنامج التواصل اجملتمعي آليات لتقدمي تظلمات بشأن 
أي خماوف لدى اجملتمعات يف املناطق الشمالية، والتي يؤثر عليها 

وجود النفط والغاز تأثرًيا كبرًيا.

توحيد اجلهود مع قطاعنا يف جمال التواصل اجملتمعي

GRI [102-12], [102-13]



االقتصاد
نسعى جاهدين للمساهمة يف التنمية االقتصادية يف دولة قطر من 

خالل إدارة عملياتنا بكفاءة وموثوقية، وبناء عالقات قوية مع عمالئنا، 
وحتقيق الريادة يف ابتكار التطبيقات املبتكرة يف جمال الغاز الطبيعي 

املسال، وإظهار أداء قوي على الصعيد املايل. 

القضايا اجلوهرية املتناولة

التقطري	 
األداء املايل	 
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التقطري
يعد التقطري أحد املكونات الرئيسية يف الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، ويهدف إىل زيادة نسبة القطريني بني القوى العاملة 

احلالية وتعزيز قدرات املوظفني القطريني من خالل توفري فرص تطوير خمتلفة؛ مبا يف ذلك الدراسات األكادميية، والتدريب 
املهني، ودعم التعلم املستمر، وما إىل ذلك. ويعتمد جناح مبادرة التقطري على حتمل مسؤولية التطوير الفردي وتعبئة املوارد 

خلدمة هذه الغاية.

عدد الكوادر الوطنية بني املوظفني العاملني بدوام كامل

20191530

20201521

20211546

النسبة املئوية ملعدل التقطري

%33.91

201920202021

%33.56%33.72

300

299

309

1230

1222

1237

التقطري حسب نوع اجلنس

املوظفات القطريات العامالت بدوام كامل
املوظفون القطريون العاملون بدوام كامل

وتسعى قطرغاز جاهدة للمساهمة يف جميع ركائز الرؤية الوطنية 
لدولة قطر 2030 وتنفذ مبادرة لتحقيق أهداف التقطري احملددة. 

وتهدف قطرغاز إىل حتقيق معدل تقطري بنسبة 50% بحلول عام 2030.

وخالل عام 2021، ارتفع عدد القطريني بني املوظفني العاملني بدوام 
كامل بنسبة 1.6% يف 2021 )إىل 1,546( يف قطرغاز. وشمل ذلك 
زيادة املوظفات القطريات بنسبة 3% وزيادة نسبة تقلد القطريات 

ملناصب اإلدارة املتوسطة مبقدار %11.5 .

201920202021

اإلدارة الوسطى اإلدارة الُعليا

التقطري حسب مستوى التوظيف

51 51 50

162192

214
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جائزة الدرع الكريستايل “لدعم التعلم والتطوير” 
للعام الثاين على التوايل.

فرص خلريجي اجلامعات وطالب املدارس 
احملليني

تخضع خطة التقطري لدينا املمتدة على مدار خمس سنوات ملراجعة 
اإلدارة سنوًيا وتتضمن عدًدا من مبادرات التوظيف احمللية لتحقيق 

أهداف التقطري مثل “برنامج حياكم للتوعية” الذي مت تصميمه 
الستقطاب القطريني املوهوبني من املدارس الثانوية واجلامعات. ويف 

عام 2021، جنح الفريق يف الوصول إىل 18 مدرسة من خالل الفعاليات 
التي ُعقدت افرتاضًيا وقدم معلومات تفصيلية حول برنامج اعتماد 

الفنيني. وباإلضافة إىل ذلك، أطلقت الشركة حملة حياكم االفرتاضية 
على وسائل التواصل االجتماعي من أجل استقطاب وتشجيع الشباب 

القطري للتقدم لرباجمنا. وشاركت الشركة كذلك يف معارض التوظيف 
يف جامعة قطر، جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وكلية نورث أتالنتيك 
يف دولة قطر. ويف عام 2021، أجرت الشركة متريًنا بالتعاون مع قسم 

العمالة الختبار 400 مرشح وطني للمقابلة واالختيار.

“إننا فخورون جًدا باحلصول على هذه اجلائزة 
املرموقة، السيِّما خالل فرتة واجهنا فيها عدة 

حتديات بسبب جائحة كوفيد -19 . وإنني على ثقة 
تامة بأن بيئتنا التعليمية الشاملة ستساعدنا على 

مواصلة رحلتنا لتطوير كوادرنا بشكل أقوى مبا 
يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.”

الشيخ خالد بن خليفة آلثاين
الرئيس التنفيذي لقطرغاز

5,720
5720 ساعة تدريب للقطرين

GRI [102-12]
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تطوير الكوادر الوطنية 

صممت الشركة عدًدا من برامج التطوير لتناسب تطوير القطريني يف 
خمتلف املستويات املهنية ولتلبية متطلبات الشركة. ويقدم الربنامج 

الوطني لتطوير اخلريجني خطة تطوير منظمة قائمة على الكفاءة لتطوير 
القطريني وليكتسبوا املهارات واملعارف ليصبحوا من الكوادر املهنية 

املؤهلة بالكامل. وقد مت تصميم الربنامج الوطني لتطوير اخلريجني 
كربنامج ميتد من عامني إىل ستة أعوام ويشمل أهداف التطوير الفنية 

والسلوكية باتباع منهج التعليم والتطوير بالنسبة 10-20-70 لقطرغاز. 
وخالل عام 2021، أتيحت الفرصة لـ 25 من اخلريجني القطريني لالنضمام 

إىل املشاريع الكربى لتطوير مهاراتهم. وخالل هذه املهام، يقضي 
بون ما يقرب من ستة أشهر إىل عام يف الوظيفة ذات الصلة  امُلتدرِّ

ص.  ب ُمخصَّ ويراقبه ُمدرِّ

وينصب تركيز الشركة على أنواع خمتلفة من فرص التطوير ملستويات 
خمتلفة من املوظفني. ومن اجلدير بالذكر أن إجمايل عدد املوظفني 
القطريني امللتحقني بدراسات أكادميية قد ارتفع يف 2021 إىل 140، 

من بينهم 26 باحًثا بدؤوا براجمهم، و 36 موظًفا أكملوا تعليمهم 
العايل يف التخصصات الفنية لكل من مستوى شهادة الدبلوم/شهادة 

البكالوريوس. وباإلضافة إىل ذلك، مت تطوير 33 موظًفا يف إطار برنامج 
اعتماد الفنيني.

9,912
إكمال 9,912 ساعة تدريب للخريجني 

القطريني

بجائزة الرئيس التنفيذي
لألداء املتميز يف 2021.

فاز 37 موظًفا

مشاركة املواهب القطرية 

مت رصد تطوير املوظفني عرب قنوات التواصل اخملتلفة وجلسات 
املشاركة التي تشمل: 

منتدى الرئيس التنفيذي: يسمح منتدى الرئيس التنفيذي السنوي،  	
الذي مت استضافته افرتاضًيا يف نوفمرب، للخريجني واملتدربني 

القطريني بالتواصل مباشرة مع الرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة 
العليا ملناقشة تطورهم، والتحديات التي يواجهونها، ومشاركة 

أفكارهم. 

منتدى التقطري: متت استضافة منتديني افرتاضيني حول التقطري  	
للخريجني واملتدربني من القطريني لتبادل األفكار وطرح أي حتديات 

حتت إشراف مدير التعليم والتطوير وفريق التقطري وتطوير الكوادر 
الوطنية.

ب  	 ب قطري ُمدرِّ مدرب ومرشدون خمصصون: ُيعني لكل ُمتدرِّ
ومرشد لدعم تطويره.

ب وطني  	 جلسات مراجعة التقدم واالستشارة: ستتاح لكل ُمتدرِّ
الفرصة لالجتماع مع اختصاصي التطوير املعني له ملناقشة 

التقدم احملرز يف خطة التطوير بشكل ربع سنوي، وميكن 
بني القطرين، خالل جلسات اإلرشاد، مناقشة أي حتديات تؤثر  للُمتدرِّ

يف تطويره. وباإلضافة إىل ذلك، جترى مراجعة للتقدم احملرز بني 
ب واختصاصي التطوير يف نهاية كل مرحلة من  ب وامُلدرِّ امُلتدرِّ

مراحل التطوير. 

مراجعة ربع سنوية للتقدم: يهدف االجتماع إىل تقدمي تقرير ربع  	
سنوي حول التقدم احملرز يف تطوير القطريني. وُتشارك حتديثات 
الربنامج مع فريق اإلدارة العليا لكل جمموعة إلشراك املدراء يف 

عملية التطوير. 
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دراسة حالة: استضافة املنتدى السابع عشر للهندسة

االبتكار والتعاون
تطلب احلفاظ على معدل عاٍل من موثوقية األصول وتوافرها على مدى فرتة مستدامة الكثري من االبتكار والشراكة بني نظرائنا يف الصناعة 

وجمتمع البحث والتطوير.

يف عام 2021، استضفنا املنتدى السابع عشر للهندسة الذي 
جمع أكرث من 400 خبري هندسي من قطر للطاقة، وشركة قطر 

للكيماويات، وشركة شل جلوبال سوليوشنز، وإكسون موبيل، 
ودولفني للطاقة، وتوتال إنرجيز، وشركة نفط الشمال، وجامعة 

قطر، وجامعة حمد بن خليفة وغريهم، إىل جانب املؤسسات 
األكادميية يف دولة قطر.

وتبادل املشاركون اخلربات حول التحسني وأفضل املمارسات؛ 
والنزاهة واملوثوقية؛ واالبتكار والتقنية. ومت تقدمي إجمايل 98 

ملخًصا، ومت اختيار 21 منها لعرضها يف املنتدى، و14 ملصًقا 
فنًيا. 

ع السنوي للمواهب  “لقد أثبت هذا التجمُّ
الهندسية ذات املهارات العالية أنه منصة 

ممتازة لتبادل املعارف بني الزمالء يف 
الصناعة.”

الشيخ خالد بن خليفة آلثاين
الرئيس التنفيذي لقطرغاز

ويف عام 2021، عقدنا شراكة مع كلية إتش إي سي باريس إلدارة 
األعمال بهدف طرح مبادرة جديدة لـ 33 طالًبا و 11 من املتخصصني 

الشباب يف قطرغاز للمشاركة يف ندوات افرتاضية حول صناعة الغاز 
الطبيعي املسال، وتشمل التعلم من اخلرباء. وكأعضاء يف مؤسسة 

العطية، عملنا بشكل أكرب على تعزيز النقاش حول التنمية املستدامة 
يف صناعتنا وعكفنا، بالتعاون مع مركز تكساس إيه آند إم ماري كاي 

أوكونور لسالمة العمليات، على رفع مستوى الوعي بالسالمة من خالل 
التعليم والبحث واملمارسة. 
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حتسني األداء

يحدد إطار نظام إدارة الغاز يف دولة قطر )QGMS( املبادئ والعناصر 
واملتطلبات لتحقيق األداء األمثل. ويف عام 2021، استوفينا جميع 

مؤشرات األداء الرئيسية لكفاءة العمليات أو جتاوزناها، وهو إجناز مميز 
وسط العوائق الهائلة التي فرضتها جائحة كوفيد -19 املستمرة، 

والتحقق من إسرتاتيجية الشركة وضمان استمرار العمليات. وقد ظل 
التقدم الذي أحرزناه خالل السنتني إىل الثالث سنوات املاضية قوًيا على 

الدوام.

خالل العام، أجرينا ضمان عمليات األعمال يف 77 عملية وحصلنا 
على مالحظات إيجابية للغاية من أصحاب املصلحة، وأنشأنا وظيفة 
التخطيط املتكامل الشامل ضمن إدارة التخطيط املؤسسي لدعم 
طرح إسرتاتيجية الشركة اجلديدة وإسرتاتيجية الرقمنة. وبالنظر إىل 

املستقبل، سنطلق أداة iContribute لزيادة الكفاءة وحتسني التكلفة 
يف خمتلف وحدات األعمال والعمليات. كما أننا نهدف إىل دمج التخطيط 

25%املتكامل يف جميع األنظمة استعداًدا لزيادة اإلنتاج والتوسع. 
أسرع، متوسط الوقت لتعيني املوظفني 

اجلدد

التأخر يف التسليم، باألعداد

0 0

التسليم خارج املواصفات، باألعداد

0

0000

0

مؤشرات األداء الرئيسية لكفاءة العمليات

مؤشرات األداء الرئيسية 
لكفاءة العمليات

201920202021Target

النسبة املئوية ملوثوقية الغاز 
98.198.198.498.0الطبيعي املسال

النسبة املئوية لتوافر الغاز 
95.794.695.494.4الطبيعي املسال

تكلفة وحدة الغاز الطبيعي 
املسال، بالدوالر األمريكي 

للطن
10.19.810.510.2

2021 2020 2019 الهدف

2021 2020 2019 الهدف

شركة الغاز الطبيعي املسال الرائدة يف العامل
بيان التوجهات 
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العمالء واملوردون
نفخر بالعالقات املمتازة التي بنيناها مع عمالئنا، وهي خري دليل على سجلنا احلافل بتقدمي منتجات وخدمات عالية اجلودة 

على مدار ما يقرب من أربعة عقود. فنحن نراقب رضا العمالء عن جودة املنتج، واالمتثال ملتطلبات اتفاقية البيع والشراء 
ومرونة جدولنا الزمني وأسطولنا. 

كما جاء يف تقرير رضا العمالء الداخلي الذي أجرته جمموعة املوارد 
البشرية، كان معدل الردود اإليجابية بنسبة 98% خلدمات املوظفني 

ومعدل إجابة بنسبة 95% يف تقدمي خدمة العمالء.

وأفاد تقرير رضا العمالء اخلارجيني عن معدل ردود إيجابية بنسبة %98 
يف مقابل طلبات تغيري التسليم التي تعاجلها جمموعة اخلدمات التجارية 

والشحن.

معدل الردود اإليجابية يف مقابل طلبات التغيري

الفعليالهدف

%90%90 2019

%95
 - 90
%100

2020

 - 90
%100

%98 2021

متطلبات العميل حول مسؤولية املنتج
متطلبات اجلودة حسب العقد

مؤشرات األداء الرئيسية لرضا العمالء اخلارجيني

أساس مراعاة رضا العميل 
مرونة أسطولنا وجدول التسليم

%98
معدل الردود اإليجابيةخلدمات 

املوظفني

%95
معدل الردود يف تقدمي خدمة العمالء 

املوظفني
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GRI [102-9], [102-12]

الشراء املسؤول

ندير املشــرتيات بشــكل مســؤول من خالل نظام تخطيط واضح لألعمال 
يتماشــى مع رؤية الشــركة واخلطة اإلســرتاتيجية اخلمسية. وتتشعب 

جــذوره يف عمليــة التحليل الداخلي واخلارجــي لنقاط القوة والضعف 
والفرص والتهديدات، ويتضمن أهداًفا واضحة ومؤشــرات أداء رئيســية 

وتقوميــات للضوابط واحلوكمة املؤسســية. وباإلضافة إىل ذلك، مت 
تصميــم إطــار إدارة اخملاطر والضوابط لدينــا للتخفيف من اخملاطر 

املتعلقــة بالعمليــة والنظــام. وإننا نتبع معايــري نظام اإلدارة البيئية اآليزو 
14000 يف جميع ممارســات الشراء. 

إن إســرتاتيجيتنا اخلاصة بالشــراء توازن بني جودة البضائع التي ُتشــرتى 
وكفــاءة املوردين ورضا العمالء وحتســني التكلفة واجلدول الزمني 

للشــراء. ونلتزم باملســاهمة بشــكل إيجابي يف برنامج القيمة احمللية 
لدولــة قطــر لتعظيم األثر االقتصادي احمللي.

توطني

 كما ندعم إســرتاتيجية التوطني القطرية لربنامج “توطني”، ونشــجع 
الشــركات احمللية والصغرية على املشــاركة يف مناقصاتنا املفتوحة. 

وحتــى اآلن، قدمنــا دة فرص اســتثمارية ضمن إطار برنامج “توطني”.

االختيــار والتقييم العادل

نســعى جاهدين لضمان العدالة يف اختيار املوردين من خالل سياســة 
العطاء املفتوح التي تتضمن معايري تقييم متســقة بشــأن ســالمة 

املورديــن واألداء املــايل والتقني. وُتصدر أوامر واتفاقيات الشــراء فقط 
للمورديــن الذيــن مت تقييمهم وفًقا لهــذه املعايري، باإلضافة إىل االمتثال 

لقوانــني العمــل يف دولة قطــر، ومتطلبات التأمني، وضمانات األداء، 
ومتطلبــات الضرائب، وما إىل ذلك. 

يجب على املوردين اجلدد إكمال اســتبيان تســجيل املورد، وبعد ذلك 
يخضــع األداء للمراقبــة، وينبغي تنفيذ أي إجــراءات تصحيحية مطلوبة. 

ويف كل عــام )أو يف نهايــة العقد، أيهما أســبق(، يقوم املوردون بإنهاء 
إعــداد تقريــر تقييم األداء، أما املــوردون املصنفون حتت فئة األهمية 
العالية أو املتوســطة، فيجب عليهم إكمال تقييم الصحة والســالمة 

والبيئــة واجلــودة الذي يرفع إىل مدير الصحة والســالمة املهنية لرياجعه. 

البيئة حماية 

إننــا نســتخدم نظاًما إلكرتونًيا لتقــدمي العطاءات ال يقبل أبًدا تقدمي أي 
نســخ ورقية. إذ يتم إبرام كافة العقود باســتخدام التوقيع اإللكرتوين من 

خــالل النظام اإللكرتوين لتجنب طباعة ُنســخ ورقيــة وحماية بيئتنا.  

ز االعتبارات األساســية عند اختيار املعدات الرئيســية على تكلفة  وُتركِّ
دورة احليــاة واســتهالك الطاقة وانبعاثــات الكربون والتقادم وما إىل ذلك، 

ممــا يدعــم حماية البيئة بشــكل كامل وُيقلِّل من اخمللفات. 

وتخضــع جميــع املواد الكيميائية التي يتم شــراؤها للمراجعة وفًقا 
لبطاقة بيانات ســالمة املواد لضمان عدم تأثري اســتخدام املواد 

الكيميائية على اإلنســان والبيئة.

وقمنا بخفض رحالت ســفر موظفي الشــركة واملوردين بشــكل كبري، 
وذلــك من خالل االســتفادة من تقنيــة االجتماعات االفرتاضية عن بعد، 

وبالتــايل تقليل اســتهالك الطاقة والوقود وحمايــة البيئة وزيادة الكفاءة.



احلوكمة 
املؤسسية

نسعى جاهدين ملزاولة أعمال قطرغاز مع مراعاة الشفافية وامُلثل 
األخالقية، واالمتثال للقوانني املعمول بها، واملشاركة يف حوار بناء 

مع أصحاب املصلحة بشأن معظم قضايا االستدامة املادية، واتخاذ 
القرارات التي تضيف قيمة على املدى القصري واملتوسط والطويل.  

القضايا اجلوهرية املتناولة

اعتمادية وكفاءة عمليات التشغيل  	 
أخالقيات احلوكمة املؤسسية والشفافية	 
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احلوكمة املؤسسية الرشيدة
تدير شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة )“قطرغاز”( عشر شركات تضامن مسجلة تشكل مًعا جمموعات شركات قطرغاز. 

ويتألف جملس إدارة قطرغاز من 14 عضًوا، ميثل ثالثة منهم قطر للطاقة بينما ميثل الـ11 اآلخرون الشركاء من شركات 
التضامن. ويختلف هيكل ملكية كل مشروع من مشاريع قطرغاز عن اآلخر.

وُتحدد األدوار واملسؤوليات املنوطة بأعضاء جملس اإلدارة يف عقد 
تأسيس شركة قطرغاز واتفاقية املشروع املشرتك، والتي يتم 

مبوجبها تفويض السلطات إىل الرؤساء التنفيذيني للمجموعات العشر 
يف قطرغاز واللجان ذات الصلة. ويشرف جملس اإلدارة على الشؤون 

املالية والفنية، ويوافق على اإلسرتاتيجيات والسياسات لدعم الرؤساء  
التنفيذيني يف اتخاذ القرارات اإلسرتاتيجية. بينما تشرف جلنة التدقيق 

على مستوى جملس اإلدارة على ضمان نزاهة الضوابط الداخلية، 

مساهمو قطرغاز:

واحلوكمة املؤسسية، والسياسات احملاسبية، والتقارير والبيانات 
املالية، وإدارة اخملاطر. وتقع قضايا االستدامة التي تخضع لإلشراف 

على مستوى الشركة على عاتق الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز. 

GRI [102-53], [102-54]
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مصفاة لفان 2مصفاة لفانقطرغاز 4قطرغاز 3قطرغاز 2قطرغاز 1
راس لفان للغاز 

الطبيعي املسال

راس لفان 
 للغاز الطبيعي
املسال )2): 

راس لفان 
 للغاز الطبيعي
املسال )3):

غاز برزان

التمويل 
والتخطيط  

املوارد البشرية
اخلدمات 

املشرتكة  

شركة قطرغاز للتشغيل 
احملدودة

 شركة قطرغاز
للتشغيل احملدودة

جملس اإلدارة

الشؤون القانونية  

التدقيق الداخلي

العمليات التجارية 
والشحن  

دعم العمليات 
واملواقع الربية   

املصايف 
واحملطات 

والعمليات البحرية  

الهندسة 
واملشاريع  

السالمة والصحة حتت السطحية  
والبيئة واجلودة  

املشاريع 
الرئيسية

 قطرغاز )1): 
جملس اإلدارة

 قطرغاز )2):
جملس اإلدارة

 قطرغاز )3): 
جملس اإلدارة

قطرغاز )4): 
جملس اإلدارة

مصفاة لفان: 
جملس اإلدارة

مصفاة لفان )2): 
جملس اإلدارة

راس لفان للغاز 
الطبيعي املسال: 

جملس اإلدارة

راس لفان للغاز 
الطبيعي املسال 

)2): جملس 
اإلدارة

راس لفان للغاز 
الطبيعي املسال 

)3): جملس 
اإلدارة

جملس إدارة 
شركة غاز برزان

هيكل احلوكمة املؤسسية لقطرغاز
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السلوكيات األخالقية واملبادئ
تعزز مدونتنا لقواعد السلوك املهني ثقافة املسؤولية واإلنصاف يف جميع أقسام الشركة. ويحظر الفساد واالحتيال والسلوك 

غري األخالقي صراحة. وُيتوقع من جميع املوظفني االلتزام بهذه القواعد للحفاظ على سمعتنا وتعزيزها فيما يتعلق بالصدق 
والنزاهة واملوثوقية من خالل االلتزام مبجموعة القواعد املدرجة وتوقعات السلوكيات األخالقية واحليلولة دون وقوع تعارض 

يف املصالح الذي ينشأ بني املصالح اخلاصة للموظف ومصالح الشركة. 

اإلشراف على السلوكيات األخالقية

تخضع مدونة قواعد السلوك املهني إلشراف جلنة األخالقيات وتعارض 
املصالح. وتتوىل اللجنة مسؤولية تطبيق اللوائح املوزعة على جميع 

األقسام، وحل املشكالت الناشئة عن االنتهاكات وتوضيح السلوكيات 
األخالقية السليم املطلوب من موظفينا. ويتلقى جميع املوظفني تدريًبا 

متهيدًيا تنويرًيا إلزامًيا يف شركة قطرغاز بشكل سنوي، والذي يشمل 
مدونة قواعد السلوك املهني، ويطلب من جميع املوظفني التوقيع 

على بيان االمتثال السنوي للمدونة، وهذا يؤكد على التزامنا مببادئ 
السلوكيات األخالقية.

باإلضافة إىل املدونة، نطّبق جمموعة من املستندات والسياسات 
واملواثيق واإلجراءات التنظيمية التي تلبي املعايري الدولية وأفضل 

املمارسات يف الصناعة، وقد وضعت خصيًصا لتالئم اجملتمع 
القطري والقوانني واألنظمة املرعية يف الدولة، والتي يتوقع من جميع 
املوظفني تنفيذها واتباعها. وتشمل السبل التي حتافظ قطرغاز من 

خاللها على السلوكيات األخالقية واملسؤول ما يلي: 

ونقوم باستخدام إقرار تعارض املصالح عند ظهور تعارض حمتمل يف 
املصالح، إذ يتم تقييم حاالت التعارض ثم ُيحقق فيها على أساس كل 

حالة على حدة للحفاظ على املوضوعية من جانبنا. فنحن نحافظ على 
التزامنا بأعلى معايري النزاهة يف جميع عملياتنا وأنشطتنا التي تضمن 

أن يتبنى موظفونا ثقافة مؤسسية حترتم وتراعي املبادئ األخالقية 
للشركة.

7

6

5

4

3

2

1

سياسة العالقات بني املوظفني  

ميثاق جلنة السالمة والصحة والبيئة  

سياسة وإجراءات االستثمار االجتماعي

عملية إدارة اخملاطر املؤسسية  

ميثاق التدقيق الداخلي  

مدونة سياسة أخالقيات العمل  

بيان توجهات 
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دراسة حالة: تعزيز ثقافة “التحلي بالشجاعة لإلبالغ” 

إننا نقوم بتنفيذ آلية لإلبالغ عن اخملالفات تسمح ألي شخص 
)مبا يف ذلك أصحاب املصلحة اخلارجيني( باإلبالغ دون اإلفصاح 
عن الهوية عن أي خماوف أو معلومات متعلقة بأي احتيال فعلي 

أو حمتمل أو فساد غري قانوين أو سلوك غري أخالقي. ونحثُّ 
املوظفني على اإلبالغ عن أي إشكاالت كاالحتيال أو تقصري أو سوء 

سلوك أخالقي مت ارتكابه أو يحتمل ارتكابه. 

منوذج اإلبالغ بهوية جمهولة يف قطرغاز

تتاح الفرصة جلميع املوظفني للعمل يف بيئة 
داعمة؛ ما ُيسهل ويشجع على األداء االستثنائي 

وحتقيق أهداف العمل. وقد تؤثر التظلمات التي مل 
يبت فيها يف معنويات املوظفني والتشغيل الفعال 

يف الشركة. ولذلك، فإننا نشجع على التواصل 
املفتوح بني جميع املوظفني للتعبري عن تظلماتهم 

وخماوفهم، والتي سُتحل بطريقة عادلة وسريعة. 

وعلى الرغم من التحديات التي تشكلها ظروف جائحة 
كوفيد -19 ، مل ُتسجل أي خماوف أو تظلمات رسمية 

خالل 2021.  

نشجع املوظفني على اإلبالغ عن أي 
مشكالت مثل االحتيال أو تقصري أو سوء 

السلوك األخالقي مت ارتكابه أو يحتمل 
ارتكابه.

GRI [102-11]
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إدارة اخملاطر املؤسسية
يطبق قسم إدارة اخملاطر املؤسسية يف قطرغاز نظاًما قوًيا إلدارة اخملاطر جلميع عملياتنا وفًقا للمعايري الدولية. وقد 

مت تصميم إطار العمل لتحديد اخملاطر واإلبالغ عنها وإدارتها لتوفري تدابري فعالة للوقاية من اخملاطر والتخفيف من حدتها 
عرب سلسلة القيمة املتكاملة للشركة. ويتمثل منهج اإلدارة لدينا يف ضمان تطبيق إدارة اخملاطر على مستوى الشركة مع 

قياس اخملاطر وفًقا للمعايري الرئيسية، مثل التأثريات املالية والتأثريات على السمعة والصحة والسالمة والبيئة. 

ُتصّنف اخملاطر بعدة طرق، مثل الوحدة املؤسسية، ونوع اخملاطر، 
ونوع التأثري، والنتيجة، واالحتمال، وُتقاس مقارنة بأهداف الشركة التي 

ترتكز على بيان توجهات قطرغاز وركائزه الست األساسية. ويتمثل 
مؤشر األداء الرئيسي لقسم إدارة اخملاطر املؤسسية يف ضمان 

تقييم اخملاطر واإلبالغ عنها وإدارتها باستمرار، مع متابعة تنفيذ 
اإلجراءات ذات الصلة مبراجعات منتظمة. 

وتتوافق جميع إجراءات إدارة اخملاطر املؤسسية مع أفضل 
املمارسات ومعيار إدارة اخملاطر آيزو 31000. ويجرى التحقق من 

خالل جمموعة من عمليات التدقيق الداخلية واخلارجية ُيجريها أصحاب 
املصلحة. ويتم التدقيق على قسم إدارة اخملاطر املؤسسية بشكل 

منتظم على عدد من املستويات؛ داخلًيا عن طريق التدقيق الداخلي 
يف قطرغاز، وخارجًيا من قبل املساهمني مبا يف ذلك قطر للطاقة 

)بصفتها الشركة األم(. وتراجع خطط التخفيف وتقييمات اخملاطر 
احملددة رسمًيا كل ثالثة أشهر )كحد أدنى( بجميع أقسام الشركة. 

وحتتوي عمليات مراجعة اخملاطر ربع السنوية على اجتماعات منتظمة 
مع جميع أقسام شركة قطرغاز تقريًبا، التي متثل أصحاب املصلحة 

الداخليني. وتشتمل اجملموعة األخرى من االجتماعات ربع السنوية على 
ممثلي أصحاب املصلحة اخلارجيني الذين شاركوا ردود فعل إيجابية 

فيما يتعلق بعمل قسم إدارة اخملاطر املؤسسية. 

وتتم إحالة اخملاطر املصنفة على أنها خماطر إسرتاتيجية إىل سجل 
اخملاطر اإلسرتاتيجية الذي يراجعه فريق اإلدارة العليا لدينا. ويجري 

فريق اإلدارة العليا وأصحاب املصلحة أيًضا حتليل نقاط القوة والضعف 
والفرص والتهديدات سنوًيا الذي يشّكل فرصة مهمة لتحديد ومناقشة 

اخملاطر املستجدة، كتلك املتعلقة باألمن السيرباين، والنواحي البيئية 
واالجتماعية واحلوكمة املؤسسية، واالقتصاد العاملي وعملياتنا 

التشغيلية.

ُينظر يف كل من هذه اخملاطر وتخضع إلدارة القسم اخملتص. ويف عام 
2021، واصل قسم إدارة اخملاطر املؤسسية االضطالع بدور قيادي يف 

تسهيل تخفيف اخملاطر املرتبطة بجائحة كوفيد -19  وإدارتها، وتقدمي 
رؤية واضحة لفريق اإلدارة العليا واملساهمني والتأكد من معاجلة 

اخملاطر األكرث أهمية بشكل قوي. 

ويف عام 2021، شارك رئيس قسم إدارة اخملاطر املؤسسية يف 
النقاشات عرب الويب التابعة ملعهد إدارة اخملاطر حول “بناء استجابة 
فعالة قائمة على اخملاطر لألزمات الكربى” و “دور مدراء اخملاطر يف 

إدارة اخملاطر”. وقدمنا أيًضا ثالث ورش عمل افرتاضية لطالب جامعة 
تكساس إيه آند إم يف دولة قطر حول إدارة اخملاطر املؤسسية 

واستمرارية األعمال والتخطيط اإلسرتاتيجي.
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إدارة استمرارية العمل
يعد ضمان استمرارية األعمال يف خضمِّ التغيريات العاملية واحمللية والتنظيمية أمًرا يف غاية األهمية للتشغيل املستدام 

ألعمالنا وحماية سلسلة القيمة املتكاملة لدينا.
وتتوافق جميع إجراءات إدارة استمرارية األعمال مع أفضل املمارسات 

الدولية، مبا يف ذلك معايري إدارة استمرارية األعمال اآليزو 22301. ويتبع 
فريق إدارة استمرارية األعمال لقسم إدارة اخملاطر املؤسسية وينسق 
تطبيق إدارة استمرارية األعمال بجميع شركاتنا املتضامنة، وينسق أيًضا 

بني شبكة من منسقي استمرارية األعمال. 

قمنا طوال جائحة كوفيد -19  بتبني منهج قائم على اخملاطر، ما مكن 
فريق إدارة احلوادث لدينا من الرتكيز على اجملاالت الرئيسية للتعرض 

للتخفيف من العواقب الكبرية احملتملة واحلفاظ على اإلنتاج واستمرار 
العمليات باملستويات الطبيعية أو شبه الطبيعية. ونعمل اآلن على 

حتسني قدرتنا على الصمود ومواجهة التحديات من خالل استيعاب 
الدروس الرئيسية املستفادة من اجلائحة وتضمينها يف خطط 

استمرارية األعمال لدينا وتطبيق خطة النتشار األوبئة والقدرة على 
الصمود ومواجهة التحديات يف عام 2022. 
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امللحق )أ(: خريطة أصحاب املصلحة
قنوات املشاركةاخملاوف الرئيسيةأصحاب املصلحة

الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030	 دولة قطر
تطوير الكوادر املوهوبة الوطنية 	 
التقطري	 
االمتثال للوائح 	 

االجتماع مع اجلهات احلكومية	 
الشراكات مع اجلهات احلكومية	 
املؤمترات واملعارض	 

احلفاظ على سالمة وموثوقية العمليات	 املساهمون
كفاءة العمليات 	 
العوائد املالية	 
السمعة	 
املشاركة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية 	 

احمللية

االجتماعات ربع السنوية	 
املقابالت السنوية والعروض التقدميية لسوق 	 

املساهمني
اجتماعات جملس اإلدارة واللجنة التنفيذية 	 
التعاون يف جمال الرعاية	 
مكاتب االتصال	 
تقرير االستدامة السنوي	 

اجملتمعات 
احمللية

ممارسات األعمال املسؤولة	 
احلد األدنى من األثر البيئي	 
فرص التوظيف	 
عمليات آمنة	 
تطوير الكوادر املوهوبة الوطنية	 

برامج االستثمار االجتماعي وفرص الرعاية	 
عضوية برنامج التوعية اجملتمعية ملدينة راس 	 

لفان الصناعية
التقارير العامة	 
معارض التوظيف	 
نتواصل مع اجملتمع احمللي من خالل منصات 	 

التواصل االجتماعي

العمليات اآلمنة واملوثوقة وسالمة األفراد	 املوظفون
األجور واملنافع التنافسية	 
التطوير الوظيفي املستمر 	 
عمليات التواصل املتسمة باالنفتاح 	 

والشفافية
اإلدارة الداعمة	 

الفحص الطبي الدوري	 
االجتماعات املنتظمة بني األقسام/الفريق	 
استطالعات آراء املوظفني	 
النشرات اإلخبارية للشركة	 
اجتماعات اللقاءات املفتوحة	 
منتديات الرئيس التنفيذي للمتدربني واخلريجني	 
قناة اسأل الرئيس التنفيذي	 
مكتب خدمة املوارد البشرية	 
تقرير االستدامة السنوي	 

الشفافية 	 اإلعالم
الصحة والسالمة	 

برنامج املشاركة اإلعالمية العاملية اإلسرتاتيجية	 
البيانات الصحفية واملؤمترات الصحفية	 
املقابالت واالجتماعات	 
منصات التواصل االجتماعي	 

توفري إمدادات موثوقة ويف الوقت املناسب 	 العمالء
من الغاز الطبيعي املسال واملنتجات 

املرتبطة به
منتجات ذات جودة عالية	 

العقود واالتفاقيات	 
مكاتب االتصال الُقطرية	 
املؤمترات واملعارض	 

املقاولون 
واملوردون

طرح املناقصات وترسيتها بصورة عادلة	 
سداد املدفوعات يف وقتها 	 
ظروف العمل اجليدة	 

الرتتيبات التعاقدية واملناقصات	 
املؤمترات واملعارض	 
تصديق الطرف اخلارجي	 
الفحوصات الطبية	 

قنوات املشاركةاخملاوف الرئيسيةأصحاب املصلحة

التواصل املسؤول يف الوقت املناسب	 صناعة الطاقة
املعلومات/مشاركة البيانات	 
أوجه التآزر يف التعاون	 

عضوية هيئات قطاع الطاقة العاملية	 
املؤمترات واملعارض	 
األوراق واملنشورات الفنية	 
التعاون يف جمال الرعاية	 
الكلمات الرئيسية	 

املنظمات غري 
احلكومية

عمليات التواصل املستجيبة	 
دعم املنظمات غري احلكومية احمللية	 

العروض التقدميية/اإلحاطات	 
االجتماعات	 

الطالب 
واملوظفون 

احملتملون

معلومات دقيقة ميكن الوصول إليها حول 	 
فرص العمل

تعويضات ومنافع املوظفني 	 
املساهمة يف املؤسسات التعليمية	 

حمالت التوظيف	 
التربعات للمؤسسات التعليمية	 
املنح الدراسية	 
فرص التدريب الصيفي	 
برامج التوعية املدرسية	 
املعارض املهنية	 
الفعاليات التعليمية	 
حماضرات الضيوف	 
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السالمةوالصحة املهنية

معيار املبادرة 
العاملية إلعداد 

التقارير
رقم الصفحة و/أو الرابطاإلفصاح

املبادرة العاملية إلعداد التقارير 101 : األسس 2016

GRI 102: االفصاحات 
املعيارية العامة 

2016

امللف املؤسسي

1-102 اسم املنظمة

2-102األنشطة، والعالمات التجارية، واملنتجات، واخلدمات

3-102 موقع املقر الرئيسي

4-102موقع العمليات

5-102امللكية والشكل القانوين

6-102 األسواق التي تخدمها املنظمة 

7-102 حجم املنظمة

8-102 معلومات عن املوظفني والعمال اآلخرين

9-102 سلسلة التوريد

10-102 التغيريات الهامة على املنظمة وسلسلة التوريد اخلاصة بها

11-102 مبدأ أو منهج التحوط

12-102 املبادرات اخلارجية

13-102 عضوية اجلمعيات أو االحتادات املهنية

االسرتاتيجية  

14-102 بيانات من كبار صناع القرار

األخالقيات والنزاهة  

16-102 القيم واملبادئ واملعايري وقواعد السلوك 

احلوكمة 

18-102 هيكل احلوكمة 

إشراك أصحاب املصلحة 

40-102  قائمة جمموعات أصحاب املصلحة 

41-102  اتفاقيات املفاوضة اجلماعية 

42-102  حتديد واختيار أصحاب املصلحة

43-102  منهج إشراك أصحاب املصلحة 

44-102 املوضوعات واالهتمامات الرئيسية املثارة

ممارسة إعداد التقارير 

45-102 الكيانات املدرجة يف القوائم املالية املوحدة

46-102 حتديد حمتوى التقرير وحدود املوضوع

47-102 قائمة املوضوعات اجلوهرية

48-102 إعادة صياغة املعلومات

49-102 التغيريات يف إعداد التقارير

50-102 الفرتة املشمولة بالتقرير

51-102 تاريخ آخر تقرير 

52-102 دورة إعداد التقرير

53-102  جهة االتصال لألسئلة املتعلقة بالتقرير

54-102  ادعاءات إعداد التقارير وفًقا ملعايري املبادرة العاملية للتقارير 
(GRI(

(GRI( 55-102  فهرس حمتوى املبادرة العاملية للتقارير

56-102  التحقق اخلارجي

امللحق )ب(: دليل حمتوى املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير

ُأِعّد هذا التقرير وفقًا للخيار األساسي ملعايري املبادرة العاملية للتقارير )GRI(.  بالنسبة خلدمة اإلفصاح عن األهمية النسبية، تشري خدمات املبادرة 
العاملية إلعداد التقارير إىل أن فهرس حمتويات املبادرة العاملية إلعداد التقارير معروض بوضوح، وأن مراجع اإلفصاحات 40-102 إىل 49-102 تتماشى 

مع األقسام املالئمة لها يف منت التقرير. حيث مت تنفيذ هذه اخلدمة وفًقا للنسخة اإلجنليزية من التقرير. ميكن العثور على مراجع حمتوى املبادرة 
العاملية إلعداد التقارير يف التقرير الوارد يف اجلدول أدناه.

GRI [102-54], [102-55]
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 األداء االقتصادي 
معيار املبادرة العاملية إلعداد التقارير 200: اجلوانب االقتصادية

األداء االقتصادي 

املبادرة العاملية إلعداد 
التقارير)GRI) 103: منهج 

اإلدارة 2016

1-103 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

2-103 منهج اإلدارة ومكوناته

3-103 تقييم منهج اإلدارة

املبادرة العاملية إلعداد 
التقارير)GRI)  201: األداء 

االقتصادي 2016

1-201 القيمة االقتصادية املباشرة امُلنتجة واملوزعة

4-201 املساعدات املالية املتلقاة من احلكومة

التواجد يف السوق  
املبادرة العاملية إلعداد 

التقارير)GRI)  103: منهج 
اإلدارة 6102

1-103 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

2-103 منهج اإلدارة ومكوناته

3-103تقييم منهج اإلدارة

املبادرة العاملية إلعداد 
التقارير)GRI)  202: التواجد 

يف السوق 2016

2-202 نسبة كبار املوظفني اإلداريني املعينني والذين ينتمون إىل 
اجملتمعات احمللية

اآلثار االقتصادية غري املباشرة  
املبادرة العاملية إلعداد 

التقارير)GRI) 103: منهج 
اإلدارة 2016

1-103 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

2-103 منهج اإلدارة ومكوناته

3-103 تقييم منهج اإلدارة

املبادرة العاملية إلعداد 
التقارير)GRI) 203: اآلثار 

االقتصادية غري املباشرة 2016 

1-203 استثمارات البنية التحتية واخلدمات املدعومة

2-203 اآلثار االقتصادية غري املباشرة الهامة

ممارسات الشراء  

املبادرة العاملية إلعداد 
التقارير)GRI)  103: منهج 

اإلدارة 2016

1-103 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

2-103 منهج اإلدارة ومكوناته

3-103 تقييم منهج اإلدارة

املبادرة العاملية إلعداد 
 :204 (GRI(التقارير

ممارسات الشراء 2016 

1-204 نسبة اإلنفاق على املوردين احملليني

مكافحة الفساد 
املبادرة العاملية إلعداد 

التقارير)GRI) 103: منهج 
اإلدارة 2016

1-103 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

2-103 منهج اإلدارة ومكوناته

3-103 تقييم منهج اإلدارة

املبادرة العاملية إلعداد 
التقارير)GRI) 302: منهج 

اإلدارة 2016

1-205  العمليات التي مت تقييمها من ناحية اخملاطر املتعلقة بالفساد

2-205  التواصل والتدريب بشأن سياسات وإجراءات مكافحة 
الفساد

3-205  وقائع الفساد املؤكدة واإلجراءات املتخذة

جدول املعايري البيئية 300 للمبادرة العاملية إلعداد التقارير
الطاقة 

املبادرة العاملية إلعداد 
التقارير)GRI) 103: منهج 

اإلدارة 2016

1-103 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

2-103 منهج اإلدارة ومكوناته

3-103 تقييم منهج اإلدارة

املبادرة العاملية إلعداد 
التقارير)GRI) 302: منهج 

اإلدارة 2016

1-302 استهالك الطاقة داخل املنظمة

2-302 استهالك الطاقة خارج املنظمة

3-302 كثافة الطاقة

4-302 خفض استهالك الطاقة

املياه والنفايات السائلة
املبادرة العاملية إلعداد 

التقارير)GRI) 103: منهج 
اإلدارة 2016

1-103 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده
2-103 منهج اإلدارة ومكوناته

3-103 تقييم منهج اإلدارة

املبادرة العاملية إلعداد 
التقارير)GRI) 303: منهج 

اإلدارة 2016

1-303 التعامالت مع املياه كمورد مشرتك
5-303 استهالك املياه

التنوع البيولوجي
املبادرة العاملية إلعداد 

التقارير)GRI) 103: منهج 
اإلدارة 2016

1-103 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده
2-103 منهج اإلدارة ومكوناته

3-103 تقييم منهج اإلدارة

املبادرة العاملية إلعداد 
التقارير)GRI) 304: منهج 

اإلدارة 2016

3-304 املوائل احملمية أو املعاد تأهيلها

االنبعاثات 
املبادرة العاملية إلعداد 

التقارير)GRI) 103: منهج 
اإلدارة 2016

2-103 منهج اإلدارة ومكوناته

3-103 تقييم منهج اإلدارة

1-305 انبعاثات غازات الدفيئة املباشرة )نطاق 1(

املبادرة العاملية إلعداد 
التقارير)GRI) 305: منهج 

اإلدارة 2016

2-305 انبعاثات غازات الدفيئة غري املباشرة للطاقة )نطاق 2(

4-305 كثافة انبعاثات غازات الدفيئة

5-305 احلد من انبعاثات غازات الدفيئة

7-305 أكاسيد النيرتوجني، وأكاسيد الكربيت، وغريها من االنبعاث 
الكبرية يف الهواء

7-305 أكاسيد النيرتوجني، وأكاسيد الكربيت، وغريها من االنبعاث 
الكبرية يف الهواء



االقتصاداجملتمعالقوى العاملةالبيئةمنهج االستدامة

تقرير االستدامة لشركة قطرغاز لعام 2021

احلوكمة

75

السالمةوالصحة املهنية

النفايات

املبادرة العاملية إلعداد 
 :GRI(  103(التقارير
منهج اإلدارة 2016

1-103 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

2-103 منهج اإلدارة ومكوناته

3-103 تقييم منهج اإلدارة

املبادرة العاملية إلعداد 
 :GRI( 306(التقارير

النفايات 2020

1-306 توليد النفايات واآلثار املهمة املتعلقة بالنفايات

2-306 إدارة اآلثار املهمة املتعلقة بالنفايات

3-306 النفايات املتولدة

4-306 النفايات احملولة من التخلص

5-306 النفايات املوجهة للتخلص منها

جدول املعايري االجتماعية 400 للمبادرة العاملية إلعداد التقارير

التوظيف  2016 

املبادرة العاملية إلعداد 
التقارير)GRI) 103: منهج 

اإلدارة 2016

1-103 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

2-103 منهج اإلدارة ومكوناته

3-103 تقييم منهج اإلدارة

املبادرة العاملية إلعداد 
 :401 (GRI(التقارير

التوظيف 2016

1-401 تعيني املوظفني اجلدد ومعدل ترك املوظفني للعمل

الصحة والسالمة املهنية 2018

املبادرة العاملية إلعداد 
 :103  (GRI(التقارير
منهج اإلدارة 2016

1-103 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

2-103 منهج اإلدارة ومكوناته

3-103 تقييم منهج اإلدارة

املبادرة العاملية إلعداد 
 :403 (GRI(التقارير

الصحة والسالمة املهنية 
2018

1-403 نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية

2-403 حتديد األخطار وتقييم اخملاطر والتحقيق يف احلوادث

3-403 خدمات الصحة املهنية

4-403 مشاركة العمال والتشاور والتواصل معهم بشأن الصحة والسالمة املهنية

5-403 تدريب العمال على الصحة والسالمة املهنية

6-403 تعزيز صحة العمال

7-403 منع وتخفيف آثار الصحة والسالمة املهنية املرتبطة مباشرة بعالقات العمل

8-403 العمال املشمولون بنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية

9-403 اإلصابات املرتبطة بالعمل

10-403 اعتالل الصحة املرتبط بالعمل

التدريب والتعليم 2016

املبادرة العاملية إلعداد 
 :103  (GRI(التقارير
منهج اإلدارة 2016

1-103 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

2-103 منهج اإلدارة ومكوناته

3-103 تقييم منهج اإلدارة

املبادرة العاملية إلعداد 
 :404 (GRI(التقارير

التدريب والتعليم 2016

1-404 متوسط ساعات التدريب يف السنة لكل موظف

2-404 برامج حتسني مهارات املوظفني وبرامج املساعدة على االنتقال

3-404 النسبة املئوية للموظفني الذين يتلقون مراجعات دورية لألداء والتطوير 
الوظيفي

التنوع وتكافؤ الفرص 2016

املبادرة العاملية إلعداد 
 :103  (GRI(التقارير
منهج اإلدارة 2016

1-103 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

2-103 منهج اإلدارة ومكوناته

3-103 تقييم منهج اإلدارة

املبادرة العاملية إلعداد 
التقارير)GRI) 405: التنوع 

وتكافؤ الفرص 2016

1-405 تنوع هيئة اإلدارة واملوظفني 

اجملتمعات احمللية

املبادرة العاملية إلعداد 
 :103  (GRI(التقارير
منهج اإلدارة 2016

1-103 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

2-103 منهج اإلدارة ومكوناته

3-103 تقييم منهج اإلدارة

املبادرة العاملية إلعداد 
 :413 (GRI(التقارير
اجملتمعات احمللية 

2016

1-413 العمليات التي تنطوي على مشاركة اجملتمع احمللي، وتقييمات األثر، وبرامج التنمية

2-413 العمليات ذات اآلثار السلبية الهامة الفعلية أو احملتملة على اجملتمعات احمللية

االمتثال االجتماعي واالقتصادي

املبادرة العاملية إلعداد 
التقارير)GRI) 103: منهج 

اإلدارة 2016

1-103 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

2-103 منهج اإلدارة ومكوناته

3-103 تقييم منهج اإلدارة

"املبادرة العاملية 
 (GRI(إلعداد التقارير

419: االمتثال االجتماعي 
واالقتصادي 2016"

1-419 عدم االمتثال للقوانني واللوائح يف اجملال االجتماعي واالقتصادي
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