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يسعدنا تقدمي النسخة التاسعة من تقرير االستدامة السنوي اخلاص بشركة 
قطرغاز جلميع األطراف املعنية للشركة، ويناقش التقرير إسرتاتيجية 

االستدامة اخلاصة بالشركة، إىل جانب أهم التحديات التي واجهتها واإلجنازات 
التي حققتها. كما يسلط الضوء على آثار أنشطة الشركة على التنمية 

االقتصادية والبيئة واجملتمع بدولة قطر. ويهدف التقرير إىل إشراك جميع 
األطراف املعنية وضمان التواصل الفعال معها من خالل تقدمي صورة واضحة 
وشفافة للوضع احلايل للشركة فيما يتعلق باالستدامة واملستوى الذي تطمح 

لتحقيقه يف املستقبل.

يغطي تقرير االستدامة 2019 اخلاص بشركة قطرغاز أداء االستدامة للشركة 
خالل فرتة إعداد التقرير املمتدة من 1 يناير 2019 حتى 31 ديسمرب 2019. ويشمل 

نطاق التقرير جميع اإلجراءات والعمليات واملبادرات وأطر العمل التي تطبقها 
الشركة من أجل تعزيز عنصر االستدامة. وتقتصر حدود التقرير على العمليات 

التي تتم داخل دولة قطر والتي تخضع للسيطرة املباشرة لقطرغاز.

وقد حرصنا على إعداد تقرير االستدامة لعام 2019 وفًقا ملعايري "املبادرة 
العاملية إلعداد التقارير” من أجل توثيق أداء االستدامة اخلاص بالشركة خالل 

عام 2019. و"املبادرة العاملية إلعداد التقارير” هي منظمة دولية مستقلة 
رائدة يف جمال إعداد تقارير االستدامة منذ عام 1997. وهي تساعد الشركات 

يف جميع أنحاء العامل على فهم تأثريها على قضايا االستدامة الرئيسية 
)مثل تغري املناخ، وحقوق اإلنسان، واحلوكمة، والرفاهية االجتماعية( وشرح 

هذا التأثري لآلخرين. وهو ما يساعد على اتخاذ إجراءات فعالة وقادرة على 
حتقيق منافع اجتماعية وبيئية واقتصادية للجميع. وقد مت وضع معايري تقارير 

االستدامة الصادرة عن "املبادرة العاملية إلعداد التقارير” من قبل أطراف 
عديدة ومتنوعة، وهي تهدف بشكل رئيسي إىل حتقيق املصلحة العامة.

والهدف من استخدام مبادئ "املبادرة العاملية إلعداد التقارير” هو ضمان 
جودة التقرير واحملتوى الذي يقدمه. وقد استخدمنا أيًضا "ملحق قطاع النفط 

والغاز” الصادر عن "املبادرة العاملية إلعداد التقارير” من أجل توضيح أداءنا 
يف املوضوعات ذات الصلة بالقطاع والتي تعترب ذات أهمية جوهرية لقطرغاز 
سواء يف الوقت احلايل أو يف املستقل. ومن بني التحديات التي واجهتنا خالل 

إعداد تقرير االستدامة 2019 هو اختيار املوضوعات التي سيتم تناولها يف 
التقرير. وقد قررنا تناول املوضوعات األكرث أهمية التي تعكس اآلثار االقتصادية 
والبيئية واالجتماعية للشركة، ألن هذه املوضوعات عادًة ما تؤثر بصورة كبرية 
على قرارات وتوقعات واهتمامات األطراف املعنية الذين مت حتديدهم يف هذا 

التقرير. وملعرفة املزيد من املعلومات حول "األهمية النسبية” و"عملية 
إعداد التقارير”، يرجى الرجوع إىل الصفحة 17.

وباإلضافة إىل معايري "املبادرة العاملية إلعداد التقارير”، فقد قمنا أيًضا 
باالستعانة مبعايري أخرى لضمان توافق واكتمال البيانات، مثل "أهداف األمم 

املتحدة للتنمية املستدامة”، و"رؤية قطر الوطنية 2030”، و"املبادئ 
التوجيهية الصادرة عن الرابطة الدولية للحفاظ على البيئة يف صناعة النفط ”.

وقد حقق هذا التقرير توافًقا كامًلا مع "خدمة معايري اإلفصاح عن األهمية 
النسبية” التي تقدمها "املبادرة العاملية إلعداد التقارير” واملتاحة يف نهاية 
هذا التقرير. للتعرف على التفاصيل الكاملة، يرجى الرجوع إىل مؤشر املبادرة 

العاملية إلعداد التقارير يف الصفحة 99.

حترص قطرغاز على حتسني أدائها يف جمال االستدامة بشكل مستمر، 
وتؤكد التزامها بتطوير أساليب إعداد تقارير االستدامة من أجل تلبية احتياجات 

وتوقعات األطراف املعنية بشكل أفضل يف املستقبل، وذلك من خالل 
توسيع نطاق البيانات التي حتصل عليها. ونأمل يف أن يساعد هذا التقرير 

على تعزيز مشاركة األطراف املعنية. لذلك، فإننا ندعو جميع األطراف املعنية 
ملشاركتنا مالحظاتهم وتعليقاتهم حول حمتويات هذا التقرير وحول أداء 
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� ديسم� ٢٠١٩، حصلت قطرغاز على شهادة ISO ٤٥٠٠١ (الصحة والسالمة املهنية) اجلديدة، والتي حصل 
عليها عدد �دود فقط من الشركات � قطاع النفط والغاز. كما حصلت الشركة مرة أخرى على الشهادات 

ا¨تية: ISO ٩٠٠١ (أنظمة إدارة اجلودة)، وISO ١٤٠٠١ (أنظمة إدارة البيئة)، و ISO ٢٨٠٠٠ (أنظمة إدارة ا�من). وقد قام 
سعادة السف³ ال�يطا² � دولة قطر، أجاي شارما، بتسليم الشهادات إ® السيد خالد احلميدي، الرئيس 

التنفيذي جملموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة � قطرغاز، خالل احلفل الذي ُأقيم � املقر الرئيسي 
للشركة � الدوحة.

� مايو ٢٠١٩، قام وزير الدولة لشؤون الطاقة، معا¿ املهندس سعد شريدة الكعبي، مبنح قطرغاز "شهادة 
التقط³" املرموقة خالل االجتماع السنوي ملراجعة جهود التقط³ � قطاع الطاقة والصناعة � قطر. ونالت 

الشركة هذه اجلائزة تقديًرا للتعاون والدعم الكب³ين اللذين قدمتهما لقطاع التعليم خالل عام ٢٠١٨. وقد 
ساهمت الشركة � دعم قطاع التعليم من خالل العديد من املبادرات، مثل استضافة ا�نشطة وال�امج 

املكثفة، وتوف³ منح التدريب الداخلي، وعقد شراكات مع املؤسسات التعليمية، واملشاركة � حمالت 
التوعية.

تقديًرا �دائها املتميز � Íال إدارة السالمة والبيئة، حصلت Íموعة التجارة والشحن التابعة 
لقطرغاز على "جائزة سيف الشرف" و"جائزة الشرف الدولية" اللتني مينحهما "Íلس السالمة 

ال�يطا²"، وذلك للعام اخلامس على التوا¿. ومت تسليم اجلوائز إ® السيد عبد الرحمن املال، مدير 
الشحن � قطرغاز، وبحضور الشيخ خالد بن خليفة آل ثا²، الرئيس التنفيذي للشركة خالل احلفل الذي 

ُأقيم مؤخًرا � لندن. وتعد قطرغاز واحدة من عشر شركات فقط على مستوى العاÚ جنحت � 
احلصول على اجلائزتني مًعا.

� ١٢ مايو ٢٠١٩، حققت قطرغاز إجناًزا تاريخًيا بعد عبور ناقلة "السافلية" قناة بنما، لتكون بذلك أول ناقلة للغاز 
الطبيعي املسال من طراز ""كيو-فليكس تع� القناة، ومن املعروف أن ""كيو-فليكس تعد أك� ناقلة للغاز 

الطبيعي املسال من حيث سعة احلمولة، وتبلغ سعة "السافلية" ٢١٠٫٠٠٠ م٣ من الغاز الطبيعي املسال، بينما 
يبلغ طولها ٣١٥ م وعرضها ٥٠ م، وقد جنحت � إمتام عملية العبور ملسافة ٨٢ كم حسب اخلطة املوضوعة، 

وحصلت على أوسمة من معا¿ املهندس سعد شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة. جاء هذا اäجناز 
بعد أشهر من التخطيط الدقيق الذي اشèك فيه كل من قطرغاز (باعتبارها مشغل السفينة)، وشركة بروناف 

äدارة الناقالت احملدودة، وهيئة قناة بنما. 

تلتزم ناقالت الغاز الطبيعي املسال التابعة لقطرغاز باملعاي³ العاملية التي حددتها شهادة "اجلائزة 
اخلضراء"، والتي تهدف لضمان التزام ا�ساطيل بخفض تأث³ها البيئي السلبية إ® أدنى حد ممكن، وقد 

حصلت جميع ناقالت الغاز املسال املستأجرة ملدة طويلة، والبالغ عددها ٧٠ سفينة، على جائزة شهادة 
"اجلائزة اخلضراء" بعد جناحها � اجتياز إجراءات املراجعة الدقيقة التي تتطلبها الشهادة، والتي شملت 

إجراء "عمليات تدقيق" مع مشغلي سفن قطرغاز ومراجعات واستطالعات لكل سفينة على حدة.

تشغيل �طتني 
جديدتني تابعتني 

للشركة � الهند 
والصني 

إقامة ٥ شراكات 
دولية جديدة مع كٍل 

من "MNG" (اليونان)، 
 "ENN" و "JOVO" و

 "POSCO" (الصني)، و
 "GS Energy" و

(كوريا)

زيادة معدالت 
رضا العمالء إ® 
٩٠٪ � Íال 
الغاز الطبيعي 

املسال

انخفاض حوادث 
اäجهاد احلراري 

بنسبة ٦٧٪

الراعي الذهبي 
�وملبياد العلوم 
الدو¿ للناشئني

انخفاض حرق 
الغاز بنسبة ٧٦٪

 منذ عام ٢٠١١

عقد اتفاقيتي بيع 
وشراء طويلتي ا�مد 

مع شركة "شل" 
و"مؤسسة البèول 

الكويتية" (لتوريد ٤ 
مليون طن سنوًيا 

ملدة ١٥ عاًما) 

الفوز بجائزتني 
رفيعتني، وهما "جائزة 

سيف الشرف" 
و"جائزة الشرف 

الدولية" اللتني 
مينحهما "Íلس 
السالمة ال�يطا²"

إجراء ٣١٨٥٨ 
فحًصا طبًيا 

للموظفني

حتقيق معدل 
التقط³ بنسبة 

٪٣٣٫٥٦

زراعة ٢٠٠
وحدة من الشعب 

املرجانية 
االصطناعية قبالة 

جزيرة البنانا

توف³ كمية قدرها 
١٥٦٧٥ مليون طًنا 

من الوقود

انخفاض حوادث 
الصحة والسالمة 

املهنية عالية 
االحتمال بنسبة 

٪٤٨

إنفاق ٥٦٪
 من ميزانية 

املشèيات على 
املوردين احملليني 

إعادة تدوير ٣٩٪
من إجما¿ النفايات 

الناجتة، مقارنًة 
مبعدل إعادة 

التدوير املستهدف 
البالغ ٢٢٪

عزل ١٫٢ مليون طن 
من ثا² أكسيد 

الكربون مت 
تسجيلها خالل 

فèة إعداد التقرير

توف³ ٧٫٠٢ ماليني 
دوالر أمريكي من 

تكلفة الوقود

انخفاض احلوادث 
املقعدة عن العمل 

بني املقاولني 
بنسبة ٤٠٪

أعرب ٩٤٪ من 
املوظفني عن 

فخرهم بالعمل � 
قطرغاز

عدم تسجيل أية 
حاالت تش³ النتهاك 

اللوائح البيئية

حصلت قطرغاز 
على شهادة ا�يزو 
للصحة والسالمة 

املهنية (أيزو 
(٤٥٠٠١

حتقيق نسبة 
متميزة بلغت ٩٩٪ 
� أداء االعتمادية 

� Íال الغاز 
الطبيعي املسال

تسجيل ٨٤ يوًما 
متتالًيا خالًيا من 
اäصابات (من ٦ 

أكتوبر إ® ٣٠  
(٢٠١٩  �ديسم

بلغ إجما¿ اäنفاق 
االستثماري على 

املبادرات 
اجملتمعية ٧٫١ 

ماليني ريال قطري

انخفاض انبعاثات 
الغازات الدفيئة 
بنسبة ١٢٪ � 

النطاق ١ و٢ منذ 
عام ٢٠١٢

 �شهادات ا�يزو ملعاي
السالمة والصحة 

املهنية، واجلودة، 
والبيئة، وا�من

   “�"شهادة التقط
تقديًرا للدعم والتعاون 

مع قطاع التعليم: 

جائزتي "سيف 
الشرف" و"جائزة 

الشرف الدولية" للعام 
اخلامس على التوا�

تسجيل رقم قياسي 
عاملي بعبور ناقلة للغاز 

الطبيعي املسال من 
طراز "كيو-فليكس" 

قناة بنما

شهادة "اجلائزة 
اخلضراء“ جلميع 

ناقالت الغاز الطبيعي 
املسال

وتعليًقا على ذلك، قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثا²، الرئيس التنفيذي لقطرغاز: "هذا ا»جناز يعد دليًلا 
على التزامنا بـ "بيان التوجهات" اخلاص بالشركة، والذي يؤكد على أهمية ا»دارة الفعالة لعناصر 

السالمة والصحة وا�من والبيئة · جميع عملياتنا“.

اجلوائز التي حصدتها الشركة خالل 2019أبرز ¼طات ا�داء للعام 2019
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رسالة الرئيس التنفيذي 

خالل مساعدتها يف الوصول إىل القرارات االستثمارية املناسبة وزيادة 
سعتها اإلنتاجية لتعزيز مكانة دولة قطر كأكرب سوق للغاز املسال يف العامل. 

ففي عام 2019، ساهمت دولة قطر باجلزء األكرب من صادرات الغاز الطبيعي 
املسال املتجهة من منطقة الشرق األوسط إىل آسيا، مع العلم أن حجم 

جتارة الغاز بني هاتني املنطقتني سجلت املركز الثالث على مستوى جتارة 
الغاز العاملية يف عام 2019. يف الوقت نفسه، حققت دولة قطر منًوا كبرًيا 

يف حجم صادرات الغاز املتجهة إىل منطقة آسيا واحمليط الهادئ.

وأثناء وضع خطط النمو والتوسع يف عام 2019، حرصت قطرغاز على اتخاذ 
جمموعة من اإلجراءات الهامة لضمان التزامها باالستدامة على املدى 

الطويل، ومن بينها تأسيس العديد من الشراكات اجلديدة، وعقد اتفاقيتني 
جديدتني للبيع والشراء يف عام 2019، مما يدعم منو الشركة ويعزز قدرتها 

على تلبية احتياجات عمالئها من الغاز املسال الذي يعد بديًلا نظيًفا للطاقة 
مقارنًة باألنواع األخرى من الوقود ذات الرتكيزات الكربونية العالية. وقد 

ساعدتنا سمعتنا الطيبة على إمتام هذه الشراكات واالتفاقيات، حيث تشتهر 
الشركة بحرصها البالغ على جودة اخلدمات التي تقدمها والتزامها التام 

بتنفيذ العقود واالتفاقيات التي تربمها، وهو ما ساعدها على الفوز بأعلى 
مستويات رضا بني العمالء. 

وتتمثل رؤيتنا يف احلفاظ على مكانتنا بوصفنا أكرب شركة للغاز الطبيعي 
املسال يف العامل، وتتضمن رسالتنا االلتزام بحماية موظفينا وأصولنا وبيئتنا. 

وقد حرصنا على وضع القيم املؤسسية التي تساعدنا على حتقيق رؤيتنا 
بصورة مستدامة، وتتمثل أهم قيمنا يف السرعة، واملرونة، والسمعة 
الطيبة، واجلودة، ودقة التنفيذ. ويساعدنا تضمني االستدامة يف رؤيتنا 

ورسالتنا على حتقيق الريادة يف جمالنا من جهة واملساهمة بشكل فعال 
يف حتقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من جهة أخرى.

وتضع الشركة عنصر السالمة يف مقدمة أولوياتها، وقد بذلنا جهوًدا هائلة 
لتطوير وعي وقدرات موظفينا اخلاصة بكيفية إدارة اخملاطر املهنية. ويف 
عام 2019، قمنا مبراجعة وتطوير جميع األساليب والربامج التدريبية املتعلقة 

مبجال السالمة بالشركة، وقدمنا أكرث من 20 برناجًما تدريبًيا للموظفني 
واألطراف املعنية حول جوانب وإجراءات السالمة اخملتلفة. وقد أدى ذلك إىل 

حتسني ملحوظ يف مستوى األمن والسالمة مقارنة بالعام السابق، والذي 
ظهر بشكل واضح يف انخفاض معدل حوادث الصحة والسالمة املهنية 

وتقليل الوقت املهدر نتيجة إلصابات العمل لدى املقاولني. كما سجلنا 
انخفاًضا واضًحا يف حوادث اإلجهاد احلراري من جانب املقاولني خالل العام 

2019، وذلك بفضل زيادة الرتكيز على تدريب مقاولينا وتطوير مهاراتهم. 

يسعدين أن أقدم لكم تقرير االستدامة اخلاص بشركة قطرغاز لعام 2019، 
والذي يقدم نظرة شاملة حول أداء الشركة ويستعرض جهودها لدمج مبادئ 

االستدامة يف كافة عملياتها وأنشطتها. ويقدم التقرير نبذة عامة حول 
شركة قطرغاز، ويوضح كيفية قيامها بتطبيق مبادئ االستدامة أثناء سعيها 

لتحقيق أهدافها ورؤيتها. كما يستعرض بعض الرؤى الهامة حول السوق 
واالجتاهات الدولية املرتبطة بأداء الشركة فيما يتعلق باالستدامة. ويركز 

التقرير بصفة خاصة على املوضوعات التي تعكس اآلثار االقتصادية والبيئية 
واالجتماعية للشركة، أو التي تؤثر بشكل رئيسي على التقييمات والقرارات 

املتعلقة باألطراف املعنية للشركة.

ال شك أن الغاز الطبيعي يلعب دوًرا رئيسًيا يف خلق مستقبل أكرث استدامة 
للطاقة على اجلانبني االقتصادي والبيئي ليس يف دولة قطر فقط ولكن يف 

العامل أجمع. وقد استمر هذا الدور خالل عام 2019 الذي شهد منًوا ملحوًظا 
يف حجم التجارة العاملية للغاز الطبيعي املسال للعام السادس على التوايل، 
وقد ساهمت دولة قطر بشكل كبري يف هذا النمو، حيث قامت ببيع 78.6 طًنا 
من الغاز الطبيعي املسال يف عام 2019 حمتفظة مبكانتها كأكرب مصدر للغاز 

الطبيعي املسال على مستوى العامل. ومبا أن قطرغاز هي الالعب الرئيسي 
يف قطاع الغاز الطبيعي املسال يف دولة قطر، فقد حرصت الشركة على 
دعم جهود الدولة الرامية لتوسيع قطاع الغاز الطبيعي املسال. وذلك من 

وبشكل عام، ميكننا القول بأننا حققنا أداًء متميًزا يف جمال األمن والسالمة، 
وسنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على هذا املستوى يف املستقبل أثناء 

املضي قدًما يف تنفيذ خطط التوسع اخلاصة بالشركة.

وبوصفنا مزوًدا عاملًيا رائًدا للطاقة النظيفة )امُلتمثِّلة يف الغاز الطبيعي 
املسال(، حيث منتلك قائمة مبجموعة من العمالء املتميزين تضم عدًدا 

من كربى اجلهات واملؤسسات العاملية املؤثرة، فإننا ندرك جيًدا مسؤوليتنا 
ودورنا الريادي يف حماية البيئة. وقد ضخت الشركة استثمارات هائلة يف 

جمموعة من املبادرات التي تهدف للحفاظ على البيئة والتخفيف من اآلثار 
البيئية السلبية ألنشطة الشركة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية قطر 

الوطنية 2030. على سبيل املثال، جنحنا يف خفض معدل حرق الغازات يف 
عملياتنا الربية بنسبة 17٪ وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 4٪ يف 
2019 مقارنة بالعام السابق، وهو ما ميثل انخفاًضا إجمالًيا بنسبة 76٪ يف 

معدل حرق الغازات و12٪ يف معدل انبعاثات الغازات الدفيئة منذ عامي 
2011 و 2012 على التوايل. عالوًة على ذلك، بدأنا تشغيل منشآتنا اخملصصة 

لعزل وإزالة ثاين أكسيد الكربون يف فرباير 2019، والتي تبلغ سعتها 2.2 مليون 
طن من ثاين أكسيد الكربون. ولدينا خطط طموحة لزيادة هذه السعة إىل 

5 ماليني طن بحلول عام 2025. كما مت تشغيل منشأة معاجلة املياه 
الصناعية املستخدمة، والتي ُتعد واحدة من سلسلة مشروعاتنا املتقدمة 
ملعاجلة املياه الصناعية املستخدمة، والتي ستساعد قطرغاز على إعادة 

استخدام وتدوير أكرث من 70٪ من املياه الصناعية الناجتة عن عملياتها. 
باإلضافة لذلك، قامت الشركة أيًضا بتشغيل مصنع إدارة النفايات يف 

عام 2019، وقد شهدت حتسًنا ملموًسا يف معدل إعادة تدوير النفايات، 
حيث جنحت يف إعادة تدوير 39٪ من إجمايل النفايات الناجتة، وذلك بفضل 

الشراكات واتفاقيات إعادة التدوير التي أبرمتها مع عدد من الشركات 
احمللية الصغرية واملتوسطة. ومل تقتصر جهود قطرغاز يف جمال حماية 

البيئة عند هذا احلد، فقد حرصت الشركة على املشاركة يف مبادرات 
التنوع البيولوجي، وهي تفخر بشراكتها مع وزارة البلدية والبيئة والتي تقوم 

مبوجبها بزرع 200 وحدة من الشعاب املرجانية االصطناعية قبالة جزيرة 
البنانا يف دولة قطر. وقد مت تتويج هذه اجلهود بحصول أسطول الشركة 

على "جائزة الشرف العاملية” التي مينحها جملس السالمة الربيطاين للعام 
السادس على التوايل، وذلك تقديًرا ألدائه املتميز يف جمال إدارة الصحة 

والسالمة والبيئة. 

وباإلضافة جلهودنا يف جمال االستدامة االقتصادية والبيئية، حترص 
الشركة أيًضا على رعاية موظفيها وخدمة جمتمعها. ويؤكد شعارنا 

الذهبي "نستثمر يف موظفينا” على التزامنا الدائم بتقدمي التوجيه والدعم 

خالد بن خليفة آل ثاين   
الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز

الالزمني لتطوير القوى العاملة بالشركة. ويف عام 2019، أجرينا استبياًنا يتيح 
جلميع املوظفني تقدمي تعليقاتهم وآرائهم حول جتربتهم يف العمل يف 

قطرغاز بحرية كاملة ودون الكشف عن هوياتهم. وقد شعرنا بسعادة بالغة 
لنتائج االستبيان التي أظهرت شعور املوظفني بالفخر للعمل يف قطرغاز. 

كما نشعر بالسعادة واحلماس لالستمرار يف مبادرة "التقطري” بالشركة 
التي تهدف لدعم الكفاءات الوطنية من خالل برامج متعددة مثل مبادرة 

"حياكم”، وبرنامج التطوير الفردي، وبرنامج الشهادات الفنية. وحتى الفرتة 
التي متت فيها كتابة التقرير، كان املواطنون القطريون ميثلون نحو ثلث إجمايل 
القوة العاملة يف الشركة. أما بالنسبة اللتزامنا جتاه جمتمعنا، فقد استثمرت 
الشركة يف العديد من الربامج التي تهدف خلدمة اجملتمعات احمللية، مثل 

برنامج التواصل اجملتمعي يف مدينة راس لفان الصناعية وبرامج قطرغاز 
لالستثمار اجملتمعي.

وختاًما، نؤكد أننا نشعر بالفخر لنجاحنا يف احلفاظ على مكانتنا بوصفنا الشركة 
الرائدة يف جمال الغاز الطبيعي املسال يف العامل، وذلك بفضل أدائنا املتميز 

يف جمال االستدامة يف عام 2019، ويعد تقرير االستدامة 2019 اخلاص بشركة 
قطرغاز مبثابة شهادة على التزام الشركة املستمر مببادئ االستدامة، 

كما أنه يوضح كيفية مساهمة أنشطة وعمليات الشركة يف حتقيق رؤيتها 
ورسالتها. ويعود الفضل يف جناح جهود االستدامة إىل قيم الشركة املتمثلة 

يف اجلودة، ودقة التنفيذ، والسرعة واملرونة، باإلضافة لسمعتها املتميزة 
يف تطبيق أعلى املعايري يف جمال الغاز الطبيعي املسال. ويلقي هذا التقرير 

الضوء على أهم األنشطة التي تقوم بها الشركة وتأثريها على االقتصاد 
والبيئة واجملتمع، وذلك من أجل توضيح تلك األنشطة لعامة اجلمهور وجميع 

األطراف املعنية بالشركة. كما يستعرض التقرير املبادرات التي نقوم بها 
للوصول إىل هدفنا الرئيسي املتمثل يف التنمية املستدامة، وكذلك دورنا 

يف حتقيق هذا الهدف باعتبارنا العًبا عاملًيا رئيسًيا يف جمال الغاز الطبيعي 
املسال.
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التطورات التكنولوجية
إن االكتشافات والتطورات التكنولوجية � الذكاء 

االصطناعي وتكنولوجيا النانو وحتليالت البيانات 
حتظى بالقدرة على حترير الكفاءات وزيادة ا�نتاجية 

ع� سلسلة قيمة النفط والغاز.

التحوالت الدميوغرافية
طّبقت دولة قطر السياسة السكانية لدولة قطر 

ل¢عوام ٢٠١٧-٢٠٢٢ لتقليل اختالل التوازن الدميوغرا� 
� قطر من خالل دعم منو السكان القطريني مع 
السيطرة على عدد العمالة اªجنبية. ويتم تشجيع 
جميع القطاعات � قطر على توظيف املزيد من 

القطريني.

التوسع احلضري
ميكن أن يفرض التوسع احلضري تأث±ات عديدة على 

البيئة وعلى أهداف التنمية املستدامة. ونظًرا ªن 
جميع سكان قطر يعيشون تقريًبا � املناطق 

احلضرية واملدن، وضعت احلكومة اس¾اتيجيات 
وسياسات حلماية البيئة والتحكم � التنمية بطريقة 

مستدامة. 

حتوالت القوة االقتصادية العاملية
من املتوقع أن يتغ± االقتصاد العاملي حيث ستصبح آسيا أك� 

منطقة جتارية. وقد ذكر أحدث تقرير صادر عن االحتاد الدوÇ للغاز أن 
منطقتي آسيا واحمليط الهادئ وآسيا ستبقيان املركزين الرئيسيني 
للطلب على الغاز الطبيعي املسال، وقد شكال مًعا ما يقرب من ٧٠ ٪ 

من واردات الغاز الطبيعي املسال العاملية � عام ٢٠١٨

تغ املناخ وندرة املوارد
ل تغ± املناخ وندرة املوارد مصدر قلق متزايًدا  يشكِّ

� جميع أنحاء العاØ. وُيطلب من قطاع النفط والغاز 
- وهو أحد أكÛ القطاعات كثافة � استخدام الطاقة 

� العاØ، وضع اس¾اتيجيات وتنفيذ مبادرات 
للتخفيف من آثاره البيئية وحماية البيئة.

العاملي � قطرغاز  سياق االستدامة

االجتاھات الك�ى

االستدامة يف قطرغاز
عادًة ما حتدد "اجتاهات االقتصاد الكلي العاملية” و"قوى التنمية” شكل العامل 

الذي نعيش فيه، حيث تؤثر على أداء األعمال واالقتصاد والبيئة واجملتمع. 
وميكن تصنيف هذه االجتاهات العاملية - املعروفة باسم "االجتاهات الكربى” 

– إىل جمموعات فرعية تتضمن التطورات التكنولوجية، والتحوالت الدميوغرافية، 
ع احلضري، وحتوالت القوى االقتصادية العاملية، وتغري املناخ وندرة  والتوسُّ

املوارد.

وقد أجرينا سلسلة من املقابالت مع املسؤولني التنفيذيني واملساهمني 
الرئيسيني بالشركة جلمع آرائهم حول أدائنا ومكانتنا يف اجملال، ثم قمنا 

بتحليل هذه اآلراء ملساعدتنا على إعداد "حتليل نقاط القوة والضعف والفرص 
والتهديدات” )SWOT(، وقد ساعدنا التحليل على حتديد نقاط القوة والضعف 

والفرص والتهديدات احملتملة التي قد تؤثر على أداء الشركة خالل السنوات 
اخلمس املقبلة. كما عقدنا اجتماعات خارج مقر الشركة مع فريق القيادة 

اإلدارية، وأجرينا خالله مناقشات مكثفة حول الكثري من املوضوعات، مثل 

اللوائح وااللتزامات البيئية واملسؤولية االجتماعية وكيفية تعزيز القيمة التي 
نقدمها للمساهمني ولالقتصاد الوطني. وخالل هذه االجتماعات أيًضا، قمنا 
مبراجعة وحتليل اجتاهات األداء اخلاصة بالشركة وتوقعات السوق واخملاطر 

التي تهدد الشركة. ويف الوقت نفسه، مت تنظيم سلسلة من ورش العمل 
كجزء من هذه االجتماعات من أجل حتليل الوضع وجمع آراء القادة واملدراء 

حول األداء الداخلي للشركة، وقد ساعدتنا هذه الورش كثرًيا على حتديد 

الفرص التي متتلكها قطرغاز من منظور داخلي. وبناًء على كل ذلك، 
قمنا بوضع اخلطة اإلسرتاتيجية لقطرغاز لعام 2019، والتي حتدد األهداف 

اإلسرتاتيجية ومؤشرات األداء الرئيسية واملبادرات اخلاصة بالشركة.

ومن أبرز إجنازات 2019 أيًضا إصدار "بيان التوجهات” اخلاص بالشركة، والذي 
يحدد الرؤية والرسالة والقيم والركائز األساسية لقطرغاز، كما يوضح هوية 

الشركة وأولوياتها وكيفية عمل املوظفني مع بعضهم البعض وكيفية أداء 
األعمال واألنشطة اخملتلفة. وقد بدأت مرحلة التنفيذ بعد التوقيع النهائي 

على "بيان التوجهات” اجلديد، حيث مت تنظيم سلسلة من ورش العمل 
املصممة إلشراك جميع موظفي قطرغاز، وأجرى فريق القيادة اإلدارية 
اجملموعة األوىل من ورش العمل على مدار أربعة أسابيع كاملة، وكانت 

تلك اجملموعة موجهة إىل 600 من قادة قطرغاز من أجل تعريفهم ببيان 
التوجهات اجلديد وإرشادهم حول كيفية مساعدة موظفيهم على اتباع 
البيان يف كافة ممارساتهم وأنشطتهم. بعد ذلك، مت إطالق اجملموعة 

الثانية من ورش العمل، والتي أجراها مدراء و موظفي الشركة على مدى 
ستة أشهر، ومت توجيه هذه اجملموعة لقادة وموظفي قطرغاز. وكان 

الهدف الرئيسي من ورش العمل هو نشر "بيان التوجهات” على املستوى 
الداخلي وضمان تعريف كافة املوظفني به، باإلضافة لتحديد األهداف 

والغايات ومؤشرات األداء الرئيسية واملبادرات على مستوى اإلدارات 
واألقسام اخملتلفة. 

بعد االنتهاء من جميع ورش العمل، أجرينا استطالعات رأي للمشاركني 
لتقييم مدى فاعلية هذه املرحلة. ونفخر بأن 99.5٪ من املشاركني قد 
أكدوا أن ورش العمل قد فاقت توقعاتهم. أما املوظفون اجُلدد، فنقوم 

بتعريفهم ببيان التوجهات خالل الربنامج التدريبي للموظفني للموظفني 
اجلدد والتي تشمل تعريفهم بالشركة بشكل عام.

و�
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رح
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ثان
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ملر
ا

 - اجراء سلسلة من املقابالت مع املسؤولني التنفيذيني 
    واملساهمني الرئيسيني بالشركة 

 - إعداد "حتليل نقاط القوة والضعف والفرص 
    والتهديدات” ، واملعروف اختصاًرا باسم "سوات”

 - عقد اجتماعات خارج مقر الشركة مع فريق القيادة 
     اإلدارية وحتليل اجتاهات األداء اخلاصة بالشركة 
    وتوقعات السوق واخملاطر التي تهدد الشركة

- إصدار بيان التوجهات اخلاص بالشركة

 - إجراء اجملموعة األوىل من ورش العمل على مدار 
     أربعة أسابيع كاملة من أجل تعريف قادة قطرغاز 

     ببيان التوجهات اجلديد وإرشادهم حول كيفية مساعدة 
     موظفيهم على اتباع البيان يف كافة ممارساتهم 

    وأنشطتهم

 -  إطالق اجملموعة الثانية من ورش العمل و توجيهها 
     لقادة وموظفي قطرغاز

 - أجرينا استطالعات رأي للمشاركني لتقييم مدى 
    فاعلية املرحلة الثالثة

نهجنا لتحديث بيان االجتاه لدينا
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الصحة و السالمة 
العمل وفًقا ألعلى معايري الصحة والسالمة ، وتعزيز ثقافة اخللو من احلوادث واإلصابات للموظفني واملقاولني، 

واالستخدام اآلمن لألصول يف عمليات اإلنتاج

البيئة وتغري املناخ
االستمرار يف التقليل من تأثري عملياتنا على البيئة الطبيعية من خالل توفري املوارد، وتطبيق أفضل ممارسات إدارة 

النفايات واالنبعاثات ، والقضاء على انسكابات الهيدروكربونات

اجملتمع
إظهار وتعزيز املواطنة املتميزة للشركات من خالل مواجهة التحديات اجملتمعية بشكل استباقي بالتعاون مع شركائنا 

لتمهيد الطريق جملتمع أقوى وأكرث متاسًكا يف قطر مع الرتكيز على اجملتمعات الشمالية

القوى العاملة
توفري فرص التطوير الشخصي واملهني يف بيئة عمل آمنة وجمزية جلذب واستبقاء قوة عاملة وطنية ودولية متنوعة 

وعالية الكفاءة.

االقتصاد
املساهمة يف التنمية االقتصادية يف قطر من خالل إدارة عملياتنا بكفاءة وموثوقية  وبناء عالقات قوية مع عمالئنا 

والريادة يف تطبيقات الغاز الطبيعي املسال املبتكرة وإظهار األداء املايل القوي

احلوكمة
إجراء أعمال قطرغاز بشفافية وأخالقية واالمتثال للقوانني املعمول بها واملشاركة يف حوار بناء مع أصحاب املصلحة 

بشأن معظم قضايا االستدامة اجلوهرية واتخاذ القرارات التي تضيف قيمة على املدى القصري واملتوسط والطويل.

ووفًقا لبيان التوجهات اخلاص بشركة "قطرغاز - والذي يؤكد على التزامنا 
مبعايري الصحة والسالمة والبيئة والقوى العاملة واالقتصاد واحلوكمة – فقد 

واصلنا التزامنا بأطر وسياسات االستدامة اخلاصة بالشركة، والتي توجه كافة 
ممارساتها وأنشطتها يف هذه املوضوعات. وتساعد هذه السياسات 

الشركة على وضع االستدامة يف مقدمة أولوياتها عند اتخاذ أي قرار، 
وكذلك على ضمان إجراء أي نشاط بطريقة مستدامة، كما تساعدها على 
إدارة أدائها االقتصادي والبيئي واالجتماعي بشكل مسؤول. ويتمثل هدف 

االستدامة بالشركة يف حتسني األداء بشكل مستمر من خالل إدارة موارد 
الشركة بأمان وكفاءة واعتمادية مبا يتوافق مع األولويات املالية واالجتماعية 

والبيئية للشركة، مع احلرص على تطبيق أفضل املمارسات العاملية يف 
نظم اإلدارة، وهو ما يساعد قطرغاز على تعظيم القيمة التي تقدمها جلميع 

األطراف املعنية.

ولتحقيق أهداف االستدامة بشكل أفضل، فإننا نحرص على تشكيل جلان 
خمتلفة وعقد اجتماعات مراجعة متعددة من أجل إدارة أنشطة الشركة 

ومتابعة أدائها يف جمال االستدامة، وقد وضعنا جمموعة من األهداف لكل 
جمال من اجملاالت الرئيسية، وحددنا لكل هدف جمموعة مقابلة من الغايات 

ومؤشرات األداء، كما صممنا خطة عمل منظمة لتحقيق هذه األهداف 
والغايات. والهدف من اجتماعات املراجعة التي تقوم بها قيادات الشركة هو 

التأكد من حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للشركة ومن االلتزام باتباع اخلطة 
املوضوعة لتحقيق هذه األهداف.

١

شركة الغاز الطبيعي املسال الرائدة � العا�

الرؤية

الرسالة

الركائز

القيم

توفر قطرغاز الغاز الطبيعي املسال 
واملنتجات الهيدروكربونية ا�خرى عالية 

اجلودة للسوق العاملية. نحن بفخر 
وبأمان نقوم بتشغيل وصيانة مرافقنا 

وفًقا ملعاي� التميزونعمل بنشاط على 
تطوير مرافق جديدة نيابة عن

مساهمينا للحفاظ على قدرتنا 
وتوسيعها. تعمل شركة قطرغاز على 
حماية موظفيها وأصولها والبيئة. يرى 

مساهمونا قيمة وعوائد عالية 
باستمرار. نحن فخورون بكوننا 

مساهمني رئيسيني » حتقيق رؤية 
قطر ٢٠٣٠ ومستقبل دولتنا.

السالمة 
والصحة وا�داء 

البيئي

اجلودة 
والتنفيذ اخلا� 

من العيوب

قوى عاملة 
من الكفاءات 

العالية

عمليات 
فعالة 

وموثوقة

نحن نحتضن مكان عمل خا� 
من احلوادث وا�صابات

نحن نهتم بالناس ونقدرهم 
ونعمل على سالمة العمليات 

قبل كل شيء ونظهر ذلك » 
التزاماتنا وأعمالنا

نحن نقدر العاملني لدينا نحن 
نقدر جميع العاملني لدينا 

وعائالتهم.

نحن نعزز العمل اجلماعي 
والتعاون. نحن نطور أنفسنا 

لنكون ا�فضل. نحن نثق ومنّكن 
بعضنا البعض

نتمسك بسمعتنا

» قطرغاز ، نقوم دائًما مبا 
نقوله. نحن نشجع التواصل 

الصادق والشفاف وندير أعمالنا 
بشكل أخالقي

نحن نسعى جاهدين لتحقيق 
أداء متميز

نحن نركز على اجلودة » كل ما 
نقدمه. نسعى إÄ االبتكار 

 Æوحتسني العمل وا�داء املا
وضمان التطور املستمر. نضع 

دائًما مصلحة الشركة » 
املقام ا�ول

نحن نركز على عمالئنا

نضع جميع العمالء سواء كانوا 
عمالء داخليني أو خارجيني » قلب 

العمل. نحن نفي بوعودنا للعمالء

رضا ٢
العمالء

ا�داء 
٦املا� ٤٥

التزاماتنا املتعلقة بسياسة االستدامة
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طرق املشاركة أولويات األطراف املعنية األطراف املعنية

-  االجتماعات مع الهيئات احلكومية
-  الشراكات مع الهيئات احلكومية

-  املؤمترات واملعارض

-  رؤية قطر الوطنية 2030
-  تطوير الكفاءات الوطنية

-  التقطري
-  االمتثال للقوانني

دولة قطر

-  االجتماعات ربع السنوية
 -  املقابالت السنوية والعروض التقدميية

     للسوق املوجهة للمساهمني
-  اجتماعات جملس اإلدارة واللجنة التنفيذية

-  التعاون يف رعاية األنشطة
-  مكاتب التنسيق

-  تقرير االستدامة السنوي

-  احلفاظ على سالمة واعتمادية العمليات التشغيلية
-  كفاءة العمليات

-  العوائد املالية
-  السمعة

-  املشاركة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية احمللية

املساهمون

-  برامج االستثمار االجتماعي ورعاية األنشطة
 -  عضوية برنامج التواصل اجملتمعي 

     ملدينة راس لفان الصناعية
-  التقارير العامة

-  معارض الوظائف
-  منصات وسائل العامل اإلجتماعية

-  املمارسات املسؤولة لألعمال
-  التأثري على البيئة بأدنى حد ممكن

-  الفرص الوظيفية
-  العمليات اآلمنة

-  تطوير الكفاءات الوطنية

اجملتمع احمللي

-  الفحص الطبي الدوري
-  اجتماعات دورية منتظمة للفريق/للقسم

-  استطالعات آراء املوظفني 
-  جملة الشركة

-  اجتماعات الشركة
-  ندوات املدراء املوجهة للمتدربني واخلريجني

-  قناة "اسأل املدير”
-  مكتب خدمات املوارد البشرية

-  تقرير االستدامة السنوي

-  توفري ظروف عمل آمنة وصحية
-  توفري رواتب ومزايا وظيفية تنافسية

-  التطوير املهني املستمر
-  التواصل املفتوح والشفاف

-  اإلدارة الداعمة

املوظفون

-  الربنامج اإلسرتاتيجي للتواصل اإلعالمي الدويل
-  بيانات ومؤمترات صحفية

-  املقابالت واالجتماعات
-  منصات وسائل اإلعالم االجتماعية

-  الشفافية
-  الصحة والسالمة وسائل اإلعالم

-  العقود واالتفاقيات
-  مكاتب التنسيق الدولية

-  املؤمترات واملعارض

-  تسليم طلبيات الغاز وبقية املنتجات يف موعدها وبشكل موثوق
-  تقدمي منتجات عالية اجلودة العمالء

-  ترتيبات التعاقد وعملية طرح املناقصات
-  املؤمترات واملعارض

-  اختيار األطراف الثالثة
-  الفحوصات الطبية

-  نظام عادل للمناقصات/إرساء املناقصات
-  سداد االلتزامات املالية يف مواعيدها احملددة

-  ضمان ظروف عمل جيدة
املقاولون واملوردون

-  عضوية الهيئات الدولية يف قطاع الطاقة
-  املؤمترات واملعارض

-  األوراق واملنشورات الفنية
-  التعاون يف جمال رعاية األنشطة

-  إلقاء اخلطابات يف املؤمترات

-  التواصل املسؤول ويف الوقت املناسب
-  مشاركة املعلومات/البيانات

-  تأسيس شبكة للتعاون
قطاع الطاقة 

-  توفري العروض التقدميية/امللخصات
-  االجتماعات

-  التواصل الفعال
-  دعم املنظمات غري احلكومية احمللية املنظمات غري احلكومية 

-  حمالت التوظيف
-  التربع للمؤسسات التعليمية

-  املنح الدراسية
-  فرص التدريب العملي

-  برامج التواصل مع املدارس
-  املعارض املهنية

-  الفعاليات التعليمية
-  حماضرات الزوار

-  توفري معلومات دقيقة حول فرص العمل املتاحة
-  تقدمي عروض عمل جمزية

-  دعم املؤسسات التعليمية
الطالب واملوظفون احملتملون 

GRI 102 - 40, GRI 102 - 42, GRI 102 - 43

ندرك أن إشراك األطراف املعنية يساعد قطرغاز على االلتزام مبعايري 
املساءلة، ومراعاة مصالح األطراف املعنية، وأداء مسؤوليتها اجملتمعية 

بصورة أفضل. كما يعزز قدرة الشركة على إدارة عملياتها بصورة أكرث أماًنا، 
وتقدمي خدمات أكرث جودة، واملساهمة يف تنمية اجملتمع بشكل أكرب.

إشراك األطراف املعنية

ويوضح اجلدول التايل اجملموعات الرئيسية من األطراف املعنية التي تؤثر 
وتتأثر بشكل كبري بأنشطة ومنتجات وخدمات قطرغاز، وتستخدم الشركة 
طرًقا وقنوات خمتلفة إلشراك األطراف املعنية من أجل مراعاة مصاحلها 

والتعرف على إحتياجاتها وتوفري حلول مناسبة لها.

ترتيب األهمية النسبية للموضوعات اجلوهرية 
احملتملة

بعد حتديد املوضوعات اجلوهرية الثمانية عشر، قمنا بتوزيع 
استبيان لتقييم "األهمية النسبية” لهذه املوضوعات عرب خمتلف 
اإلدارات واألقسام يف الشركة من أجل تقييم وحتديد املوضوعات 

األكرث أهمية من بينها، وذلك من حيث تأثريها االقتصادي والبيئي 
واالجتماعي بالنسبة لقطرغاز، وكذلك درجة تأثري كل موضوع على 

قرارات األطراف املعنية. 

مراجعة سياق االستدامة وشمولية 
األطراف املعنية

أثناء االستعداد لدورة إعداد التقارير يف عام 2019، قامت 
الشركة مبراجعة تقرير االستدامة الذي مت نشره يف عام 

2018، وركزت املراجعة على املوضوعات اجلوهرية األكرث 
أهمية خالل فرتة التقرير السابق، مع األخذ يف االعتبار 
تعليقات ومالحظات األطراف املعنية. وساعدت نتائج 

املراجعة على إجناز اخلطوة التالية، وهي خطوة "التحديد”.

 التحقق من صحة املوضوعات اجلوهرية
مت حتليل نتائج االستبيان وإرسال قائمة املوضوعات اجلوهرية التي مت 

حتديدها لتضمينها يف تقرير االستدامة إىل قيادات شركة قطرغاز للتحقق من 
مالءمتها واعتمادها بشكل نهائي. وتتمثل أهمية هذه اخلطوة يف التحقق 

من أن تقرير االستدامة يعرب بشكل منطقي ومتوازن عن أداء االستدامة 
لقطرغاز، والذي يشمل اآلثار اإليجابية والسلبية على حّد السواء. وتهدف تلك 

اخلطوة أيًضا إىل التأكد من تطبيق مبادئ "االكتمال” و"إشراك األطراف املعنية” 
الصادرة عن "املبادرة العاملية إلعداد التقارير” أثناء اختيار املوضوعات 

اجلوهرية متهيًدا لتحديد حمتويات التقرير. وبعد إمتام تلك اخلطوة، قامت 
قيادات قطرغاز بتحديد ثالثة "عوامل متكني” لضمان التحسني املستمر يف 

املوضوعات اجلوهرية التي مت حتديدها. وتتمثل هذه العوامل يف: اجلودة، 
والتنفيذ اخلايل من األخطاء، والسمعة واملرونة. ومن شأن تلك العوامل 

مساعدة قطرغاز على االلتزام مبعايري االستدامة وعلى حتسني املوضوعات 
اجلوهرية. ويوضح الشكل التايل نتائج تقييم "األهمية النسبية” الذي قامت به 

الشركة.

 حتديد املوضوعات اجلوهرية احملتملة
تهدف هذه اخلطوة إىل حتديد قائمة أولية واسعة من "املوضوعات اجلوهرية” 
التي ميكن إدراجها يف تقرير االستدامة. وُيقصد "باملوضوعات اجلوهرية” تلك 

املوضوعات التي تعكس التأثريات االقتصادية والبيئية واالجتماعية للشركة 
بصورة أكرب، والتي تؤثر بشكل كبري على قرارات األطراف املعنية.

وبعد ذلك، قمنا باالطالع على بعض املراجع لتحديد سياق االستدامة الذي 
سيتم تناوله، حيث قمنا مبراجعة العديد من أطر االستدامة، مثل "ملحق النفط 

والغاز الصادر عن املبادرة العاملية إلعداد التقارير”، و"معايري الرابطة الدولية 
للحفاظ على البيئة يف صناعة النفط ”، و"أهداف التنمية املستدامة لألمم 
املتحدة”، "ورؤية قطر الوطنية 2030”، باإلضافة لعدد من تقارير االستدامة 

املماثلة. ثم حددنا 18 موضوًعا رئيسًيا هاًما تغطي اجلوانب االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية وتستحق تضمينها يف تقرير االستدامة اخلاص بالشركة.

موجز عن عملية األهمية النسبية

44 - 102 GRI

األهمية النسبية

تناولها يف تقرير االستدامة بالشركة. ويلعب "مبدأ األهمية النسبية” 
دوًرا رئيسًيا يف حتديد حمتوى التقرير ويعد عنصًرا أساسًيا إلعداد تقارير 

االستدامة عالية اجلودة. وإلجراء تقييم "األهمية النسبية” اخلاص بالشركة، 
قمنا بتطبيق عملية مكونة من أربع خطوات خالل فرتة التقرير. وفيما يلي 

وصف موجز لهذه العملية.

جنري كل عام تقييًما لألهمية النسبية للموضوعات اخملتلفة، ونحرص على 
إشراك األطراف املعنية يف هذا التقييم من أجل حتديد املوضوعات األكرث 

أهمية التي يجب تناولها والرتكيز عليها. وتتوافق عملية "حتديد األهمية 
النسبية” يف قطرغاز مع "مبدأ األهمية النسبية” الصادر عن "املبادرة 

العاملية إلعداد التقارير”، والذي يحدد أهم املوضوعات اجلوهرية التي يجب 
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التقييم االجتماعي  للموردين

تطوير سلسلة ا�مداد احمللية و

ممارسات الشراء

تقييم ا�همية 
النسبية ٢٠١٩

عمليات ذات كفاءة 
واعتمادية

الصحة 
والسالمة 

املهنية

ا�داء املا§

إدارة اخمللفات

رضا العمالءسالمة العمليات

كفاءة الطاقة، 
وحرق الغاز، 

واالنبعاثات

املياه واخمللفات 
السائلة

التدريب 
والتطوير

التقط	

 التحقق من صحة املوضوعات اجلوهرية

املواضيع األكرث اهمية 
املواضيع األقل اهمية

نتائج 2019 لتقييم األهمية النسبية
44-GRI 102

قائمة موضوعات االستدامة اجلوهرية األكرث أهمية لعام 2019
47-102 GRI ,44-102 GRI

رقم الصفحة معايري "املبادرة العاملية إلعداد 
التقارير” )GRI( ذات الصلة

املوضوعات تصنيف املوضوعات

28 103 GRI عمليات ذات كفاءة واعتمادية

 املوضوعات 
اجلوهرية

76-48 403 ،103 GRI الصحة والسالمة املهنية

27-26 201 ،103 GRI األداء املايل

82-80 202 ،103 GRI التقطري

67-62 OG13 ،G4 ،103 GRI سالمة العمليات

29-28 103 GRI رضا العمالء

42-37 305 ،302 ،103 GRI كفاءة الطاقة، وحرق الغاز، واالنبعاثات

43-42 303 ،103 GRI املياه واخمللفات السائلة

88-86 404 ،103 GRI التدريب والتطوير

45-43 306 ،103 GRI إدارة اخمللفات

31-29 204 ،103 GRI تطوير سلسلة اإلمداد احمللية وممارسات الشراء

 املوضوعات 
الهامة األخرى

85-82 401 ،103 GRI التوظيف 

30-29 203 GRI التأثري االقتصادي غري املباشر

98-89 413 GRI اجملتمعات احمللية

وبناًء على نتائج تقييم "األهمية النسبية”، قمنا بتحديد عشرة موضوعات ترى 
اإلدارة واألطراف املعنية أنها األكرث أهمية وأنه يجب إدراجها يف التقرير، ويف 
األقسام التالية من التقرير، مت تناول أدائنا وأسلوب إدارتنا يف كل موضوع من 

هذه املوضوعات اجلوهرية العشرة.

كما حددنا أربعة موضوعات إضافية قمنا بتضمينها يف تقرير االستدامة، 
وهي: تطوير سلسلة اإلمداد احمللية وممارسات الشراء، والتوظيف، 

والتأثري االقتصادي غري املباشر، واجملتمعات احمللية. وقد قررنا تناول هذه 

املوضوعات األربعة نظًرا ألهميتها بالنسبة ألهدافنا اإلسرتاتيجية ولرؤيتنا 
املتعلقة باالستدامة، كما أنها تساعد على تقدمي صورة أكرث موضوعية 

وتوازًنا حول أدائنا يف اجلوانب الرئيسية الثالثة للتقرير )البيئية واالجتماعية 
واالقتصادية(، مما يساعد على تطبيق مبادئ "االكتمال” و"التوازن” املنصوص 

عليها يف "املبادرة العاملية إلعداد التقارير”.
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احلوكمة وإدارة اخملاطر

قطر غاز
١

قطر غاز
٢

قطر غاز
٣

قطر غاز
٤

مصفاة 
لفان

مصفاة
لفان ٢

راس لفان 
للغاز الطبيعي 

املسال ١

راس لفان 
للغاز الطبيعي  

املسال ٢

راس لفان 
للغاز الطبيعي 

املسال ٣
شركة

 برزان للغاز

 العمليات ال يةرأس املال البشري
و الدعم

العمليات البحرية و 
احملطات والتكرير 

الشمال
التجارة و الشحن السالمة والصحة حتت السطحالهندسة و املشاريعاخلدمات املش�كة

املشروعات الك ىوالبيئة واجلودة  التمويل والتخطيط

�لس إدارة راس 
لفان للغاز الطبيعي 

املسال ١

 �لس إدارة  شركة قطرغاز 
للتشغيل احملدودة

قانو 

التدقيق الداخلي

 شركة قطرغاز 
للتشغيل احملدودة

�لس إدارة راس 
لفان للغاز الطبيعي 

املسال ٢

�لس إدارة راس 
لفان للغاز الطبيعي 

املسال ٣

�لس إدارة قطر 
غاز ١

�لس إدارة قطر 
غاز ٢

�لس إدارة قطر 
غاز ٣

�لس إدارة قطر 
غاز ٤

�لس إدارة 
ومصفاة لفان

�لس إدارة 
ومصفاة لفان ٢

�لس إدارة شركة 
برزان للغاز 

احلوكمة وإدارة اخملاطر
تؤكد قطرغاز على التزامها باالستمرار يف حتقيق أرباح وعوائد 

املساهمني على املدى الطويل، كما تؤكد على التزامها باحلد من اآلثار 
البيئية واالجتماعية السلبية لعملياتها على اجملتمعني احمللي والدويل. 

لذلك مت تصميم هيكل احلوكمة اخلاص بالشركة بحيث يضع مصالح 
األطراف املعنية واملساهمني يف مقدمة أولويات قطرغاز. ويحدد نهج 

احلوكمة اخلاص بنا هيكًلا واضًحا إلدارة وملكية الشركة، مما يساعد على 
حتديد وتنفيذ التدابري الالزمة لتحسني عملياتنا مبا يتماشى مع قيمنا من 

جهة، واحلد من اخملاطر من جهة أخرى.

الهيكل التشغيلي

تدير شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة "قطرغاز” عشر شركات 
مسجلة وشركة واحدة غري مسجلة، والتي تشكل جمتمعة عائلة 

قطرغاز، وكل شركة من هذه الشركات لها هيكل ملكية يختلف عن 
األخرى، إذ متتلك قطر للبرتول 70٪ من قطرغاز بينما تتوزع ملكية الـ ٪30 
املتبقية بني الشركات اإلحدى عشر األخريات. ويضم جملس إدارة شركة 
قطرغاز 14 ممثًلا: بواقع ثالثة ممثلني عن شركة قطر للبرتول وأحد عشر 

ممثًلا عن املساهمني اآلخرين.

ومت حتديد أدوار ومسؤوليات أعضاء جملس اإلدارة يف "النظام األساسي” 
لقطرغاز أو يف "اتفاقية احتاد الشركات”، وهما يوضحان أيًضا كيفية تفويض 

السلطات إىل الرؤساء التنفيذيني واللجان اخملتصة داخل الشركات العشر 
التي متثل عائلة قطرغاز. ويتوىل الرئيس التنفيذي لقطرغاز مسؤولية إدارة 

االستدامة يف الشركة، ويبني اخملطط التايل هيكل الهيئات املسؤولة عن 
إدارة قطرغاز. 

الشكل 1: املساهمني قطرغاز

45 - 102 GRI

الشكل 2: منظومة احلوكمة يف قطرغاز
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نظام إدارة قطرغاز
يعدُّ "نظام إدارة قطرغاز” مبثابة أداة مؤسسية فعالة تساعد على إدارة 

الشركة بطريقة متميزة وتضمن لها حتقيق املكانة الرائدة التي تطمح 
إليها، حيث يوفر النظام أساليب فعالة لإلدارة واحلوكمة تساعد الشركة على 
حتقيق أعلى مستويات اجلودة يف إدارة عملياتها. ويحدد النظام كيفية قيام 

املوظفني مبهامهم على أكمل وجه بطريقة آمنة وفعالة، وكيفية تعاونهم 
مع بعضهم البعض، مما يساعد يف النهاية على حتقيق رؤية قطرغاز 

واحلفاظ عليها. 

يغطي "نظام إدارة قطرغاز” كافة أعمال الشركة، حيث يشمل جميع 
العمليات واإلدارات واملوظفني وأنشطة "سلسلة القيمة” التي تشارك فيها 

قطرغاز. ويعتمد اإلطار العام للنظام على أفضل ممارسات اإلدارة العاملية 
سواًء على املستوى األكادميي أو على مستوى قطاع النفط والغاز، وقد مت 
تصميم منهجيات النظام بشكل مرن ومتميز، بحيث يسمح بتعديل وتكييف 

هذه املمارسات لتناسب الطبيعة اخلاصة لقطرغاز. ويشجع "نظام إدارة 
قطرغاز” على التعاون والتواصل املفتوح بني األقسام اخملتلفة ويؤكد على 

أهمية التحديد الواضح لألدوار واملسؤوليات التنظيمية من أجل حتقيق حتسن 
ملموس وقابل للقياس يف أداء العمل، مع حتسني كفاءة التشغيل وضمان 

االستغالل األمثل للموارد. 

يتم توثيق جميع عمليات الشركة وفًقا للقواعد التي ينص عليها "نظام إدارة 
قطرغاز”، وذلك لضمان تكامل األداء بني عمليات اإلندماج، فهذا التكامل بني 

العمليات اخملتلفة يساعد يف النهاية على حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية 
للشركة. يف الوقت نفسه، يعترب التحسني املستمر والتقييم املتواصل 

لألداء جزًءا ال يتجزأ من إطار عمل "نظام إدارة قطرغاز”. ويف عام 2019، كان 
للنظام دور كبري يف حتسني العمليات وضمان جودتها وحتقيق النتائج املرجوة 

منها، كما ساعد أيًضا على تطوير األدوات واملنهجيات اخلاصة بضمان جودة 
العمليات.

ومنذ بدء عملية الدمج، عكف الفريق املسؤول عن النظام على توحيد معايري 
العمليات عرب جميع جوانب العمل بالشركة لضمان تطبيق أفضل املمارسات 

التي تساعد على حتقيق رؤية قطرغاز.

من جهة أخرى، أنشأت قطرغاز نظاًما شامًلا للتدقيق الداخلي يسمح 
لإلدارة مبتابعة وحتليل أداء األنشطة اخملتلفة وتقييم مدى فاعليتها، فهذه 
األنشطة يتم تنظيمها وإدارتها من قبل اإلدارات اخملتلفة بالشركة. ويتمثل 

دور "قسم التدقيق الداخلي” يف مراقبة أداء اإلدارات اخملتلفة من خالل إجراء 
عمليات تدقيق داخلية دورية لها )على األقل مرة واحدة كل أربع سنوات(. ويتم 

تقدمي نتائج التدقيق إىل جلنة التدقيق التابعة جمللس اإلدارة والتي تقوم بدورها 
بتقدمي هذه التقارير إىل جملس اإلدارة.

 

 إدارة اخملاطر املؤسسية 
واستمرارية األعمال

قام "قسم إدارة اخملاطر املؤسسية” بتأسيس نظام فعال إلدارة اخملاطر 
يف جميع عمليات قطرغاز، وفًقا ألعلى املعايري الدولية. ويحدد النظام إطاًرا 

يسمح بتحديد اخملاطر وإدارتها واإلبالغ عنها، مما يساعد على منع اخملاطر 
واحلد من تأثريها عرب سلسلة القيمة يف قطرغاز. وحترص إدارة قطرغاز 
على ضمان تطبيق إجراءات إدارة اخملاطر على مستوى الشركة، حيث يتم 

تقييم اخملاطر على املستويات اخملتلفة، مثل التأثريات السلبية على األوضاع 
املالية والسمعة والسالمة والصحة والبيئة. ويتم تصنيف اخملاطر بعدة طرق 

)على سبيل املثال: التصنيف بناًء على الوحدة التنظيمية، أو نوع اخملاطر، أو 
نوع التأثري، أو النتيجة احملتملة، أو االحتماالت املتوقعة(. ويتم تقييم وقياس 
اخملاطر وفًقا ألهداف الشركة الواردة يف "بيان التوجهات” والركائز الست 
األساسية اخلاصة بالشركة. ويهدف مؤشر األداء الرئيسي اخلاص بقسم 
إدارة اخملاطر إىل ضمان تقييم اخملاطر وإدارتها واإلبالغ عنها بانتظام، مع 

متابعة تنفيذ اإلجراءات التي يتم اتخاذها ملواجهة اخملاطر اخملتلفة من خالل 
إجراء مراجعات منتظمة.

تتوافق جميع إجراءات إدارة اخملاطر اخلاصة بنا مع أفضل املمارسات 
العاملية ومع معايري األيزو ISO 31000. ويتم التحقق من توافق تلك اإلجراءات مع 

معيار ISO 31000 من خالل سلسلة من عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي 
التي جتريها األطراف املعنية. وتتم مراجعة أداء "قسم إدارة اخملاطر” على 

أربعة مستويات، وهي: املستوى الداخلي )من قبل قطرغاز(، ومن قبل قطر 
للبرتول )بصفتها الشركة األم(، ومن قبل املساهمني، باإلضافة إىل جهة 

خارجية مستقلة للتدقيق املايل. وحترص الشركة على وضع خطط لتقييم 
وتخفيف اخملاطر التي يتم حتديدها على مستوى الشركة مع مراجعة هذه 

اخلطط بشكل ربع سنوي. وتتضمن مراجعات اخملاطر ربع السنوية عقد 
اجتماعات منتظمة مع جميع اإلدارات بالشركة )التي متثل األطراف املعنية 

الداخلية(. كما يتم عقد جمموعة أخرى من االجتماعات ربع السنوية التي 
تضم ممثلي األطراف املعنية اخلارجية الذين أبدوا مالحظات إيجابية بشأن 

أداء قسم إدارة اخملاطر. ويتم تصعيد اخملاطر التي يتم تصنيفها كمخاطر 
إسرتاتيجية إىل "سجل اخملاطر اإلسرتاتيجية” والذي تتم مراجعته من قبل 

فريق القيادة اإلدارية. باإلضافة لكل ما سبق، يقوم فريق القيادة اإلدارية 
واألطراف املعنية بإجراء حتليل "سوات” )حتليل نقاط القوة والضعف والفرص 

والتهديدات( سنوًيا، والذي يساعد كثرًيا على حتديد ومناقشة اخملاطر 
احملتملة.

يف عام 2019، واصل ديوان احملاسبة بدولة قطر تنفيذ برنامج "إدارة اخملاطر 
املؤسسية” على مستوى الدولة، والذي مت تقدميه يف العام السابق، وقد 

شاركت قطرغاز بشكل فعال يف الربنامج من خالل مشاركة اخلربات 
واملعارف التي تتمتع بها، والتواصل مع الشركات األخرى باجملال، وتقدمي 

اإلرشادات واملالحظات للقائمني على تنظيم الربنامج. وبذلك، أثبتت قطرغاز 
مكانتها كشركة رائدة يف جمال إدارة اخملاطر املؤسسية ليس على 

مستوى قطاع النفط والغاز بل على مستوى دولة قطر ككل. ويف عام 2020، 
تعتزم الشركة مواصلة نفس الدور احليوي الذي تلعبه يف جمالها وتقدمي 

منوذج مثايل لألداء فيما يتعلق مبمارسات إدارة اخملاطر املؤسسية.

وباإلضافة إىل ممارسات إدارة اخملاطر الفعالة التي تنتهجها قطرغاز، فقد 
حرصت الشركة أيًضا على تصميم خطة فعالة إلدارة استمرارية األعمال 

لتوفري احلماية لكامل سلسلة القيمة اخلاصة بالشركة أثناء أوقات األزمات. 
فمن املعروف أن سلسلة القيمة تتكون من عالقات متشابكة ومتعددة 

األطراف، وأي اضطراب يف عالقة واحدة من هذه العالقات قد يؤثر سلًبا على 
سلسلة القيمة بأكملها. وتتوافق جميع إجراءات إدارة استمرارية األعمال 

 .22301 ISO التي تتبعها الشركة مع أفضل املمارسات العاملية ومعايري األيزو
ويف عام 2019، مت تنفيذ خطط استمرارية األعمال بدقة متناهية، باإلضافة 

لتنفيذ سيناريوهات حماكية لألزمات اخملتلفة، مثل: )عدم توافر إمكانيات 
تكنولوجيا املعلومات، وحوادث العمليات، وحوادث بناء املقر الرئيسي، إلخ(. 

ومتت مراجعة مدى جاهزية "قسم تكنولوجيا املعلومات” ودعمه بعدة 
إسرتاتيجيات مثل توفري شبكة اتصال VPN وجملد للنسخ االحتياطي للملفات 

املوجودة على احملرك املشرتك. يف الوقت نفسه، حرصت الشركة على 
تنقل املسؤولني عن إجراءات استمرارية األعمال بني األقسام اخملتلفة للتأكد 

من اكتسابهم اخلربة الالزمة التي تؤهلهم للتعامل مع املواقع اخملتلفة، 
ويتم هذا التنقل كجزء من املمارسات السنوية الدورية للشركة، وقد شاركت 

األقسام اخملتلفة يف قطرغاز يف تدريبات "إدارة استمرارية األعمال” التي 
أدارتها قطر للبرتول يف ميناء مدينة راس لفان.

تؤكد شركة قطرغاز التزامها بتنسيق وتعزيز إجراءات إدارة اخملاطر 
املؤسسية من أجل تلبية االحتياجات املتغرية ومتطلبات خطط التوسع 

بالشركة. كما تلتزم الشركة بالتطوير الدائم للخطط التي تضمن مرونة 
واستمرارية األعمال. ويف عام 2019، واصل فريق استمرارية األعمال إجراء 

برنامج االختبارات واألنشطة الذي يستمر على مدى ثالث سنوات من 2018 إىل 
 2020، والذي يشمل جمموعة واسعة من األنشطة )مثل "احملاكاة”(.

 

سياسة مدونة السلوك املهني
من أجل خلق بيئة عمل عادلة ومسؤولة، قامت قطرغاز بوضع "سياسة 

مدونة السلوك املهني”، والتي تتضمن جمموعة من اللوائح التي تشجع على 
سلوكيات حمددة بينما متنع سلوكيات أخرى بالشركة. وتقدم السياسة وصًفا 

للقواعد التي يجب على الشركة وموظفيها االلتزام بها فيما يتعلق بأخالقيات 
العمل وتضارب املصالح. وتهدف هذه السياسة إىل تعزيز سمعة الشركة 

من حيث الصدق والنزاهة واالعتمادية، وذلك من خالل االلتزام بقواعد واضحة 
تضمن انضباط السلوك األخالقي وتقلل احتماالت التضارب بني املصالح 

اخلاصة للموظفني واملصالح العامة للشركة.

وتنص قائمة اللوائح صراحًة على منع الفساد واالحتيال والسلوك غري 
األخالقي. ويتم اإلشراف على تنفيذها من قبل "جلنة األخالقيات وتضارب 
املصالح” باعتبارها اجلهة املسؤولة عن تنفيذ اللوائح الواردة باملدونة 

عرب جميع إدارات الشركة. وتعمل اللجنة أيًضا على حل املشكالت الناشئة 
عن خمالفة اللوائح، وتقوم بنشر القواعد السلوكية واملمارسات األخالقية 

املتوقعة من جميع موظفي الشركة بشكل منتظم.

وحترص الشركة على تعريف كافة املوظفني بقواعد املدونة قبل قيامهم 
بالتوقيع على اإلقرار السنوي الذي يؤكدون فيه على معرفتهم وفهمهم 

للسلوكيات األخالقية التي تتوقعها منهم الشركة. من جهة أخرى، يتم تقييم 
تعارض املصالح وفًقا لطبيعة كل حالة على حدة، ومن خالل "إقرار تعارض 

املصالح” الذي يجب على كل موظف التوقيع عليه وتأكيد االلتزام به سنوًيا، 
ويحلل هذا التقييم ما إذا كانت الظروف الشخصية للموظف ستتعارض 

مع قدرته على متثيل الشركة بشكل موضوعي أثناء أدائه ملهام منصبه. 
وحترص قطرغاز على التنفيذ الصارم لقواعد املدونة السلوكية لضمان التزام 

موظفيها باملبادئ األخالقية للشركة. وهي تضمن بذلك تطبيق أعلى معايري 
النزاهة يف جميع أنشطتها. باإلضافة لذلك، حرصت الشركة على توفري آلية 

لإلبالغ عن اخملالفات لضمان املنع التام للسلوكيات غري األخالقية. وهذه اآللية 
متاحة جلميع العاملني يف املؤسسة، وكذلك لألطراف املعنية اخلارجية التي 

ميكنها الوصول إىل منوذج اإلبالغ من خالل املوقع اإللكرتوين للشركة. 

بيان االتوجهات

سياسة وإجراءات االستثمار 
االجتماعي

مدونة السلوك املهني

ميثاق جلنة السالمة 
والصحة والبيئة

ميثاق التدقيق الداخلي

عملية إدارة اخملاطر 
املؤسسية

سياسة عالقات املوظفني

الشكل 3: الطرق التي حتافظ قطرغاز من خاللها على السلوكيات 
األخالقية املسؤولة



تقرير االستدامة 2019 25تقرير االستدامة 2019 24

ا�داء االقتصادي

تشغيل حمطتني جديدتني يف 
الهند والصني

 ”MNG" إقامة شراكات دولية جديدة مع
)اليونان(، و"JOVO” و"ENN” )الصني(، 

و"POSCO” و"GS Energy” )كوريا(

إبرام اتفاقيتي بيع وشراء طويلتي األمد 
مع شركة "شل” ومؤسسة البرتول 
الكويتية )بإجمايل 4 ماليني طن سنوًيا 

ملدة 15 عاًما(

توفري 15,675 طًنا من الوقود 
خالل عمليات الشحن

توفري بقيمة 7.02 ماليني دوالر 
أمريكي من تكلفة الوقود خالل 

عمليات الشحن 

حتقيق نسبة بلغت 99٪ يف أداء 
االعتمادية يف جمال الغاز الطبيعي 

املسال

حتقيق نسبة بلغت ٪90 
يف رضا العمالء

حتقيق نسبة بلغت 96.6٪ يف إتاحة 
خدمات الغاز الطبيعي املسال

أبرز احملطات واإلجنازات

األداء االقتصادي
شهد عام 2019 ارتفاًعا طفيًفا بلغت نسبته 0.9٪ يف الطلب العاملي على 

النفط، وبلغ متوسط أسعار خام برنت 64.3 دوالًرا أمريكًيا للربميل. كما ارتفع 
الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 2٪ إىل 70 مليون طن يف عام 2019، وهو 

أقل كثرًيا من معدل النمو االستثنائي الذي سجله يف العام السابق والذي بلغ 
 .٪5.3

وتشري التقديرات إىل أن دولة قطر أنتجت أكرث من 622 ألف برميل يومًيا من 
النفط يف عام 2019، باإلضافة إىل 175.5 مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي، 

فيما ميثل 4.8٪ من إجمايل اإلنتاج العاملي من الغاز خالل العام. ويشهد الغاز 
الطبيعي املسال، باعتباره وقوًدا نظيًفا، إقباًلا متزايًدا بني األفراد واملؤسسات 

واحلكومات التي تبحث عن خيارات صديقة للبيئة. ويف عام 1985، مت إعالن 
حقل الشمال القطري كأحد أكرب حقول الغاز الطبيعي غري املصاحب للنفط 

يف العامل، حيث جتاوزت احتياطاته 900 تريليون قدم مكعب، أي ما يقرب من ٪10 
من إجمايل االحتياطي العاملي من الغاز.

وحترص شركة قطرغاز وكافة الشركات احمللية العاملة يف قطاع النفط 
والغاز على املساهمة الفعالة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية يف قطر، 

خاصًة يف ظل جهود الدولة إلدارة مواردها الطبيعية ذاتًيا وبناء جمتمع 
تنافسي قائم على العلم واملعرفة، وذلك يف إطار سعيها لتحقيق النمو 

املستدام الذي يوازن بني االحتياجات احلالية واحتياجات األجيال القادمة. ويعد 
تنويع األنشطة الصناعية والتجارية عنصًرا رئيسًيا لنجاح جهود دولة قطر يف 

حتقيق النمو املستدام، إىل جانب قيامها مبواصلة االستثمار يف اجملاالت 
األخرى من أجل تطوير البالد. ونحن، يف قطرغاز، نحرص على املساهمة يف 

جهود التنمية املستدامة للدولة من خالل املساعدة يف تلبية احتياجات 
الطاقة احلالية واملستقبلية ودعم األبحاث التي تسعى البتكار تقنيات جديدة. 

وقد واصلنا هذا الدور يف 2019 على الرغم من انخفاض أسعار النفط وزيادة 
حدة املنافسة العاملية. وجنحنا يف التغلب على هذه التحديات من خالل 

االستجابة السريعة للمتغريات، وزيادة االستثمار يف التكنولوجيا، وحتسني 
مرونة األعمال.

وتؤكد إدارة قطرغاز على أهمية كفاءة األداء املايل يف "بيان التوجهات” 
اخلاص بالشركة. وهو ما يظهر بشكل واضح يف الركائز األساسية الست 

التي حددتها الشركة، والتي مت تخصيص إحداها لعنصر األداء املايل. كما يظهر 
ذلك أيًضا يف قيم الشركة التي تركز على رضا العمالء وتهدف لتحقيق أعلى 
مستويات األداء. وتلتزم اإلدارة العليا يف قطرغاز بالرتكيز على اجلودة يف كل 

األنشطة التي تقوم بها الشركة، كما تلتزم بالتشجيع على االبتكار وحتسني 
األداء العام واألداء املايل لضمان حتقيق التطوير املستمر الذي يضع املصالح 

العليا للشركة يف املقام األول. يف الوقت نفسه، تؤكد اإلدارة على ضرورة 
وضع العمالء )الداخليني واخلارجيني( يف مقدمة أولويات الشركة والوفاء 

بالوعود التي تقدمها الشركة لهؤالء العمالء.

ويوضح اجلدول التايل املوضوعات اجلوهرية املتعلقة باألداء املايل لـ قطرغاز 
خالل عام 2019. وتتوافق جميع هذه املوضوعات مع معايري "املبادرة العاملية 

إلعداد التقارير” التي يقوم عليها هذا التقرير. ويتضمن امللحق "أ” تفاصيل أكرب 
حول "املبادرة العاملية إلعداد التقارير”. كما مت ربط املوضوعات اجلوهرية 

التي مت اختيارها "بأهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة” إلبراز مدى توافق 

أنشطتنا ومبادراتنا مع هذه األهداف. يف الوقت نفسه، تؤكد قطرغاز على 
التزامها الكامل باألهداف التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030 يف إطار حرصها 

على القيام بدورها يف بناء مستقبل الوطن.
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أوروبا آسيا

الشرق ا�وسط

املبيعات والتوزيع

٢٪ الشرق ا�وسط

٣٠٪ أوروبا

٦٨٪ آسيا

 التوافق مع رؤية قطر 
الوطنية 2030

التوافق مع أهداف األمم املتحدة 
للتنمية املستدامة

 التوافق مع املبادرة 
العاملية إلعداد التقارير

املوضوع اجلوهري

التنمية االقتصادية

9 ،8 ،7 ،5 SDG 201 GRI األداء املايل

12 ،8 SDG 204 GRI
تطوير ممارسات الشراء/ سلسلة 

اإلمداد احمللية

- 203 GRI التأثريات االقتصادية غري املباشرة

7 SDG - رضا العمالء

12 ،9 ،8 ،7 SDG - عمليات ذات كفاءة واعتمادية

التنمية البيئية 13 SDG 308 تقييم األداء البيئي للموردين

التنمية االجتماعية  3 SDG 414 GRI التقييم االجتماعي للموردين

يسلط أداؤنا االقتصادي، خالل فرتة إعداد التقرير يف 2019، الضوء على الفرص 
والتحديات اخملتلفة التي يتم استعراضها يف هذا القسم، حيث يتم الرتكيز 

على النهج اإلداري للشركة، وكيفية قيامها بإدارة ديناميات سوق الغاز 
الطبيعي املسال مبا يتوافق مع مواردها، واملعلومات األساسية اخلاصة 

بأداء املبيعات، واعتمادية وكفاءة العمليات، ورضا العمالء، وحتمل املسؤولية 
عن املنتجات، والتزام الشركة بالتنمية االقتصادية الوطنية.

إدارة ديناميات سوق الغاز الطبيعي املسال
من املتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي املسال يف آسيا إىل 540 
- 560 مليون طن سنوًيا بحلول عام 2030، أي ما ميثل 86٪ من إجمايل النمو 

العاملي. وشهد الطلب على الغاز الطبيعي املسال إقباًلا متزايًدا خالل 
ع احلضري على مستوى العامل،  السنوات األخرية نتيجة الرتفاع معدالت التوسُّ

والنمو السكاين املتوقع يف البلدان النامية، وزيادة ضغط الرأي العام على 
احلكومات لوضع إجراءات رقابية أكرث صرامة فيما يتعلق بتلوث بالهواء. ومن 

املتوقع أن يستمر الطلب على الغاز الطبيعي املسال ألغراض النقل التجاري 

الربي والبحري يف النمو بوترية ثابتة إذا مت تنفيذ مبادرات السياسة احلالية على 
املستوى الوطني أو العاملي. يف عام 2019، جنحت شركة قطرغاز يف تعزيز 

مكانتها كأكرب شركة يف جمال الغاز الطبيعي املسال على مستوى العامل، وما 
زالت تؤكد التزامها بدورها الريادي يف احلفاظ على األداء املستدام وفًقا لرؤية 

قطر الوطنية 2030. وحترص الشركة على حتقيق األداء املستدام من خالل 
التعاون مع اجلهات الفاعلة يف السوق، وإدارة األصول بشكل صحيح، وضمان 

االعتمادية، وتطبيق إدارة مالية فعالة، وتسهيل تنفيذ وتسليم املشروعات.

حترص قطرغاز على توفري مصادر موثوقة ومنخفضة التكلفة للطاقة تسهم 
يف تلبية احتياجات االقتصادات واجملتمعات احمللية من الطاقة يف جميع 

أنحاء العامل، حيث متتلك الشركة أكرب أسطول يف العامل من ناقالت الغاز 
الطبيعي املسال املستأجرة من حيث احلجم والسعة )نحو 70 ناقلة(، وهو ما 
يعزز قدرتها على توصيل الغاز املسال إىل العديد من الوجهات اخملتلفة خالل 

نفس الرحلة، ومينحها مرونة هائلة يف توصيل منتجات الغاز الطبيعي املسال 
إىل األسواق الدولية، باإلضافة ملساعدة الشركة على استكشاف أسواق 

جديدة يف جميع أنحاء العامل واحلفاظ عليها، مع تلبية احتياجات العديد من 
العمالء يف وقٍت واحد، وهو ما يضمن لها إبرام عقود طويلة األجل لتوريد الغاز، 

وتوفري مصادر دخل ثابتة للشركة، وبناء إسرتاتيجية استثمارية طويلة األجل. 
ففي عام 2019، بلغ إجمايل املسافة التي قطعتها سفن قطرغاز جمتمعة 

7.25 مليون ميل بحري. وتفخر قطرغاز بالتزامها الدائم بتوصيل جميع الشحنات 
يف الوقت احملدد ووفًقا للمواصفات التي تلبي توقعات العميل، وذلك يف 

ظل حرصها على احلفاظ على مكانتها كشركة رائدة يف جمال صناعة الغاز 
الطبيعي املسال يف العامل. 

تتمثل مهمة قسم "التجارة والشحن” يف شركة قطرغاز يف ضمان النقل 
اآلمن والفعال واملوثوق للغاز الطبيعي املسال مبا يتوافق مع متطلبات 

العمالء. وخالل عام 2019، جنح القسم يف ضمان االلتزام الكامل من جانب 
مشغلي السفن بجميع اللوائح الدولية واحمللية املعمول بها، مبا يف ذلك 

تشريعات املنظمة البحرية الدولية، مثل االتفاقية الدولية ملنع التلوث البحري 
واالتفاقية الدولية لسالمة احلياة يف البحر.

ويف عام 2019، كانت األطراف املعنية الرئيسية تتوقع التزام الشركة 
بالتشريعات اجلديدة الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية، والتي تتطلب 

التحول إىل استخدام الوقود منخفض الكربيت اعتباًرا من 1 يناير 2020. وقد حتول 
أسطولنا بنجاح إىل الوقود منخفض الكربيت قبل املوعد احملدد لاللتزام دون 
مواجهة أي مشكالت تشغيلية أو تسجيل أي حاالت لعدم االمتثال. ومن أجل 
الوفاء بالتشريعات اجلديدة، شكل القسم فريًقا متعدد التخصصات ووضع 

إسرتاتيجية فعالة تضمن للشركة اإلمداد املنتظم من الوقود منخفض الكربيت 
بأسعار اقتصادية ومن خالل عقود عاملية طويلة األجل. وكجزء من هذه 

اإلسرتاتيجية طويلة األجل، واصل القسم تطوير مشروع حتويل الوقود الذي 
يخضع حالًيا للتقييم، والذي سيمكن جميع السفن من طراز كيو-ماكس وكيو-

فليكس من العمل بالغاز الطبيعي املسال بداًل من زيت الوقود الثقيل.

ويتمثل الهدف الرئيسي للقسم يف احلفاظ على النقل اآلمن والفعال للغاز 
الطبيعي املسال مبا يتوافق مع متطلبات العمالء. ويهدف القسم أيًضا إىل 
النجاح يف تنفيذ مشروع الشحن املرتبط بتوسعة حقل الشمال، ويهدف 

املشروع إىل حتديد التصميم األمثل لناقالت الغاز الطبيعي املسال التي ستحل 
مكان األسطول احلايل يف املستقبل، وإىل دعم مشاريع الغاز الطبيعي املسال 

يف دولة قطر. 

خالل عام 2019، أبرمت قطرغاز اتفاقيتي بيع وشراء جديدتني بحجم 4 ماليني 
طن سنوًيا من الغاز املسال. كما أضافت العديد من العمالء اجلدد إىل قائمتها 

من خالل إبرام عدد من االتفاقيات الرئيسية اجلديدة التي مكنتها من بيع 
منتجاتها للمرة األوىل جملموعة متميزة من الشركات على مستوى العامل، 

مثل "JOVO” الصينية و"POSCO” الكورية. ومن خالل توسعة قاعدة عمالئها 
العاملية وزيادة انتشارها اجلغرايف، جنحت الشركة يف تعزيز مكانتها كأكرب 

شركة للغاز الطبيعي املسال يف العامل.

األداء يف 2019 مؤشرات األداء الرئيسية لعمليات األسطول

٪100 حتديث وقت الوصول التقديري بشكل يومي

٪100 إصدار الطلب املبدئي يف الوقت احملدد

٪96 إصدار أمر الرحلة يف الوقت احملدد

٪100 وقت الوصول التقديري إىل ميناء التحميل

٪99.9 وقت الوصول التقديري إىل ميناء التفريغ

٪79
بدء عملية االنحراف عن خط السري/توقف 

العمليات يف الوقت احملدد

٪99 طلب إمدادات الوقود يف الوقت احملدد

٪99 عبور قناة السويس على النحو اخملطط له

٪100
إعداد اجلدول اخلاص بأقرب النقاط التي تصل 

إليها السفن يف الوقت احملدد

15,675 طًنا  إجمايل حجم الوقود الذي مت توفريه

7.02 ماليني دوالر أمريكي التوفري الفعلي يف تكلفة الوقود

٪64 التوفري يف تكلفة حتسني الرحلة

تفاصيل اتفاقيات البيع والشراء:

  شركة "شل”: 15 عاًما، توفري طًنا واحًدا سنوًيا إىل الكويت ابتداًء من 2020

   مؤسسة البرتول الكويتية: 15 عاًما، توفري 3 ماليني طن سنوًيا إىل 
       الكويت ابتداًء من 2021

   تفاصيل الشراكات اجلديدة: أضافت قطرغاز الشركات اآلتية 
        كعمالء جدد لشحنات فورية: "MNG” )اليونان(، 

       و"JOVO” و"ENN” )الصني(، و"POSCO” و"GS Energy” )كوريا(.
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 جودة اخلدمة التي تقدمها قطرغاز 
جديرة بالثناء حًقا! حيث متثل املرونة املفتاح 

الرئيسي للفوز برضا العمالء والبقاء على القمة يف 
ظل بيئة السوق سريعة التغري. لقد ساعدتنا "قطرغاز” 

كثرًيا يف تلبية متطلباتنا الرئيسية.

لطاملا أثبتت "قطرغاز”، منذ بداية تعاملنا معها، أنها 
شريك موثوق يسعدنا دائًما العمل معه. وقد متيزت 
معظم العمليات بيننا بالسالسة، بينما متيز التواصل 

املتبادل بالكفاءة والفاعلية.

100

98

96

94

92

90

)%
ة )

سب
الن

توفري احتياجات الغاز الطبيعي املسالاعتمادية الغاز الطبيعي املسال

  النتيجة لعام 2019  الهدف لعام 2019 

كفاءة واعتمادية العمليات
تؤكد رسالة شركة قطرغاز على أهمية احلفاظ على االعتمادية، وضمان 

سالمة األصول، وااللتزام بتوفري االحتياجات، وذلك من خالل تنفيذ العديد من 
اإلجراءات االستباقية الفعالة. ووضعت الشركة كًلا من "االعتمادية” و"توفري 

االحتياجات” كهدفني رئيسيني من أهداف الشركة، ويتم حتديثهما وقياسهما 
سنوًيا من خالل جمموعة من مؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة، والتي تتم 

متابعتها ومراجعتها سنوًيا من قبل اإلدارة.

ويف عام 2019، جاءت نتائج الشركة أفضل من املتوقع فيما يتعلق بـ 
"االعتمادية” و"توفري االحتياجات”، حيث كانت الشركة تستهدف تسجيل 

مستوى يبلغ 98.1٪ من "االعتمادية” خالل العام، إال أن أداءها الفعلي سجل 
99٪ متجاوًزا النسبة املستهدفة بـ 0.9٪. يف الوقت نفسه، بلغ املستوى 

الفعلي "لتوفري احتياجات” الغاز الطبيعي املسال خالل نفس الفرتة ٪96.6، 
وهو ما يزيد بنسبة 1٪ عن النسبة املستهدفة البالغة 95.6٪، كما يزيد بنسبة 

1.4٪ عن عام 2018.

وكان أداء الشركة خالل عام 2018 قد تأثر نسبًيا بعمليات اإلغالق التي مل يكن 
خمطًطا لها، والتي أدت إىل انخفاض طفيف يف مستوى "االعتمادية” و"توفري 

االحتياجات”، لكن الشركة جنحت يف التغلب على هذه املشكالت خالل عام 
2019، مما أدى بدوره إىل حتسن ملموس وأداء متميز فيما يتعلق بهديف 

"االعتمادية” و"توفري االحتياجات”.

رضا العمالء وتوافر املنتجات
حترص شركة قطرغاز على تأسيس عالقات قوية وممتدة مع عمالئها، وذلك 

من خالل تقدمي منتجات تتمتع بأعلى مستويات اجلودة وااللتزام بالتسليم يف 
املواعيد احملددة. ويتم قياس رضا العمالء من خالل جمموعة من مؤشرات 

األداء الرئيسية التي يركز كٌل منها على عنصر خمتلف من العناصر، مثل جودة 
املنتج، وااللتزام مبتطلبات اتفاقية البيع والشراء، ومرونة األسطول واجلدول 

الزمني. فنحن يف قطرغاز، نوفر أعلى مستويات املرونة يف تلبية طلبات 
العمالء، مثل السماح بإجراء تغيريات على الوقت التقديري لوصول السفن إىل 

حمطة العمالء، أو تغيري حمطة التفريغ وما على ذلك. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة 
االستجابة اإليجابية لطلبات التغيري املقدمة من العمالء إىل 90٪ يف عام 2019، 

وهو ما يتطابق مع النسبة املستهدفة لهذا املؤشر. وخالل نفس العام، 
حققت قطرغاز 100٪ يف مؤشر "التسليم املطابق للمواصفات ويف الوقت 

احملدد” وفًقا لشروط اتفاقيات البيع والشراء معايري احلفاظ على البيئة.

و قد أجرت إدارة "عقود املبيعات” يف قطرغاز استبياًنا حول رضا العمالء يف 
عام 2019، والذي تضمن 34 عميًلا من عمالء الشركة الرئيسيني. وقد أظهرت 

نتائج االستبيان ردود فعل إيجابية للغاية من جميع العمالء حول عالقتهم 
التجارية الشاملة مع قطرغاز. وفيما يلي أمثلة لبعض التعليقات اإليجابية:

قامت قطرغاز باستحداث إجراءات تشغيلية جديدة كربهان على مسؤوليتها 
عن منتجاتها جتاه البيئة، وذلك حلرق الغاز امُلتبخر أثناء عمليات التفريغ يف 
احملطات اليابانية. وقد أطلقت قطرغاز بنجاح الربنامج الذي يستخدم الغاز 
امُلتبخر لتشغيل ناقالت الغاز الطبيعي امُلسال التقليدية امُلستأجرة أثناء 

عمليات تفريغ الشحنة. ومن اجلدير بالذكر أن اإلجراءات اجلديدة قد مت تطويرها 
بالتعاون مع العمالء اليابانيني، وأثبتت هذه اإلجراءات جدارتها ألول مرة أثناء 

عمليات التفريغ يف حمطة "نيجاتا" الستالم الغاز الطبيعي امُلسال يف أكتوبر 
2019. إن استخدام الغاز الطبيعي املتبخر بداًل من زيت الوقود التقليدي ُيقلِّل 

بشكل كبري من انبعاثات غازات االحتباس احلراري.

ومع استمرار النمو امللحوظ يف قطاع الغاز الطبيعي املسال، قررنا تقدمي 
أداء غري قابل للمنافسة من خالل الرتكيز على رضا العمالء وتأسيس شراكات 

دائمة مع العمالء.

2019 2018 مؤشر األداء الرئيسي

رضا العمالء

٪90 ٪85
نسبة االستجابات اإليجابية املستهدفة لطلبات 

التغيري )٪(

٪90 ٪96
نسبة االستجابات اإليجابية الفعلية لطلبات 

التغيري )٪(

مرونة جدول مواعيد 
التسليم

أساس مراعاة رضا العمالء

0 0
تفاصيل حاالت التسليم املتأخر/تسليم بضائع 

تالفة

0 0 تسليم بضائع غري موافقة للمواصفات

3 6
تقييم تأثريات الصحة والسالمة للمنتجات 

واخلدمات

9 15
حاالت عدم االمتثال املتعلقة بتأثريات الصحة 

والسالمة للمنتجات واخلدمات

0 0
متطلبات مسؤولية املنتجات اخلاصة بالشحن 

أو العمليات

متطلبات اجلودة مبوجب 
العقد

متطلبات مسؤولية املنتجات من العمالء

املساهمة يف تنمية االقتصاد الوطني
حترص قطرغاز على املساهمة بصورة فعالة يف التنمية االقتصادية بدولة 

قطر، وذلك من خالل دعم منو الشركات احمللية ومن ثَم دعم اجملتمعات 
احمللية. ويتوافق أداء قسم "إدارة التوريد” بالشركة بشكل كامل مع أهداف 

التنمية االقتصادية لرؤية قطر 2030، حيث يقدم فرًصا متميزة للموردين 
احملليني من خالل طرح عمليات مناقصة مفتوحة وشفافة لتلبية احتياجات 

التعاقد واملشرتيات. ويتم اإلعالن عن جميع املناقصات املفتوحة يف 
وسائل اإلعالم احمللية املطبوعة، مما يتيح للشركات احمللية فرصة 

املشاركة يف عمليات املناقصة املطروحة.

تتوافق جميع املناقصات التي تطرحها قطرغاز مع "خطة الطلبات” 
التي تضعها إدارة الشركة للسنوات اخلمس املقبلة. وهناك ثالث جلان 

للمناقصات تقوم بتقييم العطاءات التي يتم تقدميها بناًء على نوع العطاء 
واملستخدم النهائي،. وتشمل هذه اللجان كًلا من: جلنة املناقصات 

الصغرية، وجلنة املناقصات احملدودة، وجلنة املناقصات العامة. وتتوافق 
جميع املستندات والعقود اخلاصة مبناقصات قطرغاز مع العديد من 

متطلبات االمتثال، مثل االمتثال لقوانني دولة قطر، وقوانني العمل، 
ومتطلبات التأمني، ومتطلبات ضمان األداء، ومتطلبات السالمة، ومتطلبات 

الضرائب، وما إىل ذلك.

بعد ذلك، يقوم "قسم التوريد” بعملية تقييم شاملة ملراجعة بيانات 
املتقدمني واختيار املورد املطلوب، بناًء على االشرتاطات التي حددها 

"قسم املستخدم النهائي”، حيث يحاول حتديد مدى توافق املوردين مع 
املعايري القانونية والبيئية ومعايري السالمة يف قطر. وتركز عملية الفرز 

األولية للموردين بشكل خاص على مدى توافق املتقدمني مع قانون العمل 
القطري ومتطلبات الصحة والسالمة والبيئة، حيث تشرتط قطرغاز على 

جميع مورديها اتخاذ كافة التدابري الضرورية لاللتزام بالقوانني والقواعد 
واللوائح املعمول بها يف قطر، وكذلك بقواعد "مدينة راس لفان الصناعية” 

والهيئات التنظيمية األخرى، وذلك من أجل جتنب حدوث أية خمالفات على 
النحو املنصوص عليه يف العقد. وعلى املستوى البيئي، سيساعد ذلك على 

منع تصريف أية مواد قد تؤثر سلًبا على املوارد البيئية.

يقوم "قسم التوريد” يف قطرغاز بدور بالغ األهمية لضمان كفاءة وسالسة 
عملية الشراء من بدايتها إىل نهايتها مما يحافظ بدوره على كفاءة وفاعلية 

سلسلة التوريد بالكامل. ويتألف "قسم التوريد” من خمسة أقسام 
متخصصة، مع احلرص على مراجعة وتطوير أداء جميع األقسام بشكل 

مستمر للتأكد من تلبية االحتياجات ومعاجلة املشكالت املتعلقة بعمليات 
الشركة احلالية واملستقبلية.  ٪98.1

٪95.6

٪99

٪96.6
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العقوداملش�يات
(شركة تشغيل)

العقود
 (املشاريع الك�ى،

 واملشاريع التي تتم 
حتت سطح ا�رض)

املستودعات

مركز التميز

يقوم املوردون بتقدمي عطاءاتهم للمناقصات املفتوحة عرب اإلنرتنت من خالل 
بوابة الشركة اإللكرتونية. وتتطلب عملية التقدمي استكمال عدد من النماذج 

بجميع املعلومات املطلوبة، وحتميل املرفقات ذات الصلة. و"قسم التوريد” 
هو املسؤول عن تنفيذ إجراءات شراء املواد واخلدمات وكذلك عن إدارة 

املوردين.

أثناء تنفيذ العقد وبعد إمتامه، يخضع جميع املوردين ملراجعة أداء مستمرة 
من قبل "قسم املستخدم النهائي” و"قسم التوريد” يف قطرغاز. وتهدف 
هذه املراجعة إىل تقييم مدى التزام املورد بالشروط واألحكام احملددة يف 

العقد. وهي تتم على أساس شهري وأسبوعي ويومي. وبعد االنتهاء من 
عملية املراجعة، يتم إعداد تقرير أداء املقاول وتقرير اخملالفات، إذا لزم األمر.

ومن أبرز اإلجنازات الرئيسية التي حققها قسم التوريد يف 2019 هو جناحه 
يف حتديث جميع السياسات واإلجراءات واستكمال كافة العمليات املطلوبة 

لتطوير النظام. وكان ذلك جزًءا رئيسًيا من أنشطة ما بعد الدمج، والتي 
تضمنت إدخال أدوات وبرجميات جديدة لتمكني القسم من إجراء عملياته 

بكفاءة وفاعلية.

وتضمنت إجنازات القسم األخرى خالل عام 2019 املساهمة يف حتسني 
تكامل العمليات، وإدارة أنشطة التعاقد املتعلقة مبشاريع توسعة حقل 

الشمال، وضمان إرساء العديد من املناقصات الرئيسية للشركة يف الوقت 
املناسب )مثل، عقود اإلغالق، وعقود الصيانة واألعمال الهندسية اخملتلفة(، 

مع مواصلة الرتكيز على خفض التكلفة العامة وتكاليف التعاقد. كما ساهم 
القسم بشكل واضح يف متكني برامج "التميز يف التوريد”، ومن أبرزها 

املناقصات اخلاصة باملشرتيات اإللكرتونية، وحلول إدارة اخملاطر املالية 
للموردين، واملرحلة الثانية من حوكمة البيانات الرئيسية، ومراجعة السياسات 

واإلجراءات اخملتلفة.

وتتمثل األهداف الرئيسية لقسم التوريد يف قطرغاز يف دعم العمليات 
واملشاريع الكربى من خالل توفري عمليات شراء سريعة للسلع واخلدمات 

املطلوبة وبأسعار مناسبة، باإلضافة لدعم متطلبات التشغيل من خالل 
اإلدارة الفعالة للمخازن. ويف عام 2019، حرصت الشركة على إشراك األطراف 

املعنية يف عملية تدقيق املساهمني. ومت التعامل مع كافة املالحظات 
الناجتة عن التدقيق من خالل وضع اخلطط واجلداول الزمنية ملعاجلة أوجه 

القصور اخملتلفة، مع احلرص على الرصد واملتابعة من خالل االجتماعات 
الدورية واألدوات الفعالة التي يتيحها النظام.

عالوًة على ذلك، شاركت قطرغاز يف برنامج "توطني” الذي أطلقته قطر 
للبرتول )املؤسسة األم لقطرغاز(، والذي يحدد املتطلبات اجلديدة التي 

وضعتها قطر للبرتول لضمان دعم املوردين احملليني. و"توطني” هي 
عبارة عن مبادرة إسرتاتيجية تهدف لتعزيز خطط التوطني يف الدولة وزيادة 

نسبة التمثيل احمللي يف خدمات قطاع الطاقة يف دولة قطر. ويعترب 
برنامج "توطني” الذي تقوده قطر للبرتول وتشارك فيه جميع الشركات 

األخرى العاملة يف القطاع مبثابة الربنامج الرسمي لتوطني سالسل التوريد 
يف قطاع الطاقة يف دولة قطر، ويتكون الربنامج من ثالث ركائز رئيسية، 
وهي: توفري فرص استثمارية جديدة، وتقدمي مبادرات لتطوير املوردين، 

وتطبيق سياسة جديدة للقيمة احمللية. وتتمثل األهداف األساسية 
للربنامج فيما يلي:

 1(    دعم حتقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خالل 
        جذب الشركات العاملة يف اجملاالت القائمة على 

        املعرفة والتكنولوجيا.

 2(   تأسيس شبكة تنافسية ومستدامة 
         من املوردين احملليني لتلبية احتياجات قطاع 

         الطاقة يف دولة قطر.

3(   دعم منو وتنويع االقتصاد القطري.

بعد حتقيق العديد من النتائج واإلجنازات املبهرة يف عام 2019، تطمح 
قطرغاز لتحقيق جناحات أكرب يف املستقبل. وباعتبارها أكرب شركة للغاز 
الطبيعي املسال يف العامل، فقد وضعت الشركة سلسلة من األهداف 

التي تؤكد ريادتها يف قطاع الغاز الطبيعي املسال من جهة وتساهم يف 
حتقيق االزدهار املستمر لدولة قطر وشعبها من جهة أخرى.

 1 تشغيل املصنع: 
نهدف إىل دعم عمليات  الشركة من خالل 

ضمان شراء املواد واخلدمات املهمة يف 
الوقت املناسب.

 2 املشاريع الرئيسية:
ننفذ باستمرار مشاريع نيابة عن مساهمينا ، 

مثل NFS و  NFPS والتي سيكون لها تأثري كبري 
على اقتصاد البالد

 3 عالقات املوردين: 
نعمل على احلفاظ على شراكاتنا وتعزيزها مع 

 املوردين االسرتاتيجيني

 ٤ العمليات واألنظمة:
لقد قمنا بتنفيذ خارطة طريق للتحسني 

املستمر لإلجراءات واألنظمة لتحسني كفاءة 
وفعالية العملية الداخلية

٥ أفضل املمارسات للتحسني املستمر: 
سنواصل السعي لتحقيق التميز يف عملياتنا 

من خالل االستفادة من أفضل املمارسات 
واحلصول على درجات أعلى و الشهادات 

األفضل من نوعها ، مثل معهد الرسم البياين 
للمشرتيات والتوريد.

لشكل ٤: أهداف قسم التوريد يف قطرغاز

دائرة توريد 
قطر غاز
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 ا�داء البيئي 

ال توجد أي حاالت تشري لعدم االمتثال باللوائح 
البيئية

احلصول على جائزة االستدامة البيئية فئة 
اخلمس جنوم من جملس السالمة الربيطاين 

)وهي "جائزة الشرف الدولية”(

عزل 1.2 مليون طن من ثاين أكسيد الكربون 
خالل فرتة التقرير

خفض كمية انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 
2% مقارنًة بعام 2012، و٤% مقارنًة بعام 

2018

حتقيق انخفاض ملحوظ بنسبة 76% يف 
معدل حرق الغاز منذ عام 2011، بإحراق 

0.38% من الغاز اخلايل من الكربيت، مقارنًة 
بالنسبة املستهدفة البالغة ٤٥.%0

إطالق حملة Go Green للتوعية البيئية 
 لعام 2019، يف إطار مبادرة 

”Go Green, Breathe Clean"

بدء تشغيل مصنع املياه الصناعية 
املعاجلة بنجاح

 إنشاء مصنع جديد خمصص 
إلدارة النفايات

زيادة معدالت إعادة التدوير إىل 39% من 
إجمايل النفايات املتولدة، بفضل مبادرات 

إعادة التدوير الرئيسية التي مت تنفيذها مع 
الشركات احمللية الصغرية واملتوسطة.

زراعة 200 وحدة من الشعاب املرجانية 
االصطناعية قبالة جزيرة البنانا

أبرز احملطات واإلجنازات األداء البيئي 
بصفتنا شركة رائدة يف جمال الطاقة وأكرب شركة للغاز الطبيعي املسال 

يف العامل، فإننا ندرك جيًدا دورنا الريادي يف التشجيع على حماية البيئة. 
ووفًقا لـ "بيان التوجهات” و"الرؤية” اخلاصة بـ قطرغاز، فإن الشركة تلتزم 

باملساهمة يف حتقيق أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية 2030، وقد ضخت 
الشركة استثمارات طائلة بالفعل يف جمموعة من املبادرات التي تهدف إىل 

للتحسني البيئي وإىل احلد من اآلثار السلبية ألنشطة الشركة على البيئة.

ويستعرض هذا القسم رحلتنا يف جمال حماية البيئة خالل فرتة التقرير، 
ويقدم نبذة عامة حول التزامنا بدورنا الريادي يف هذا اجملال، كما يسلط 

الضوء على أدائنا يف عدد من املوضوعات اجلوهرية املوضحة أدناه، والتي 
تشمل: الطاقة، والغازات الدفيئة، وحرق الغاز واالنبعاثات، وإدارة املياه 

واملياه الصناعية، وإدارة النفايات، والتنوع البيولوجي.

التوافق مع رؤية 
قطر الوطنية 

2030

التوافق مع 
أهداف األمم 

املتحدة للتنمية 
املستدامة

التوافق مع 
املبادرة 

العاملية إلعداد 
التقارير

املوضوع 
اجلوهري

التطوير البيئي

 ،8 ،7 UN SDG

13 ،12
302 GRI الطاقة 

 ،12 ،3 UN SDG

15 ،14 ،13
305 GRI الغازات الدفيئة 

 ،12 ،3 UN SDG

15 ،14 ،13
305 GRI 

306 GRI 
حرق الغاز

 ،12 ،3 UN SDG

15 ،14 ،13
305 GRI االنبعاثات 

12 ،8 ،6 UN SDG
303 GRI 

305 GRI

إدارة املياه 
واملياه الصناعية 

املستخدمة

 ،6 ،3 UN SDG

15 ،14 ،13 ،12
306 GRI إدارة النفايات
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القيادة واإلدارة البيئية يف قطرغاز

بيان اجتاه 
قطرغاز

اخلطة 
االسرتاتيجية 

لقطر غاز 2020-
2025

سياسة السالمة 
والصحة والبيئة 

واجلودة

مؤشرات األداء 
الرئيسية 
واألهداف

خطط عمل 
منظمة لتحقيق 

األهداف 
احملددة

جلنة السالمة 
والصحة والبيئة 

لإلشراف على 
 SHE أداء

وضمان احلماية 
اللجنة التوجيهية 

لتوفري احلوكمة 
والتوجيه 

االسرتاتيجي 
SHE إلدارة

نظام اإلدارة 
البيئية، املعتمد 

 14001 ISO مبوجب
كأحد مكونات 

نظام إدارة 
قطرغاز

فرق التدقيق 
الداخلي 

والتدقيق 
الداخلي الدوري

إجراءات االمتثال 
البيئي كجزء من 
برنامج االمتثال 

البيئي اخلاص بنا

إجراءات 
االمتثال البيئي 

كجزء من 
برنامج االمتثال 

البيئي اخلاص 
بنا

الوعي البيئي 
وإشراك 
أصحاب 

املصلحة

القيادة واإلدارة البيئية

يعد التزام قياداتنا بحماية البيئة دافًعا رئيسًيا لتحسني أدائنا البيئي 
باستمرار. ويؤكد "بيان التوجهات” اخلاص بالشركة على هذا االلتزام 

وعلى دورنا كمساهم رئيسي يف حتقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي 
تضع التنمية البيئية كأحد أهم أهدافها.

وتدرك قيادات الشركة احلاجة امللحة إىل اتخاذ إجراءات استباقية لتخفيف 
املشكالت واخملاطر البيئية احملتمل ظهورها يف املستقبل يف ظل 

التغري السريع للسوق العاملي. وكجزء من اخلطة اإلسرتاتيجية الشاملة 
لـ قطرغاز للفرتة 2020-2025، قام فريق القيادة اإلدارية بوضع إسرتاتيجية 

بيئية طويلة األجل واعتبارها أحد األهداف الرئيسية للشركة يف عام 2010. 
ويتمثل الهدف من تلك اإلسرتاتيجية يف مساعدة الشركة على حتقيق 

أداء بيئي متميز ومستدام وحتديد املشكالت واخملاطر والفرص احلالية 
واحملتملة. وسوف تشكل هذه اإلسرتاتيجية "الرؤية البيئية” للشركة يف 
املستقبل، ومن املتوقع أن تساعد الشركة على التعامل مع العديد من 

القضايا الرئيسية، مثل احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتخفيف اآلثار 
البيئية السلبية لعمليات الشركة على مستوى سلسلة القيمة، وحتديد 
التطورات والتوسعات املستقبلية، واستغالل الفرص املتاحة لتسليط 

الضوء على اإلجنازات البيئية للشركة، وتوضيح مميزات الغاز الطبيعي 
املسال كمصدر نظيف للطاقة لألطراف املعنية والعمالء، وذلك يف 

إطار التحول العاملي نحو أنواع الوقود منخفضة الكربون.

وباإلضافة إىل "بيان التوجهات” واإلسرتاتيجيات املؤسسية، حترص 
الشركة أيًضا على تطبيق "سياسة السالمة والصحة والبيئة واجلودة”، 

والتي تضمن توافق أدائها البيئي مع أهداف التنمية البيئية لرؤية 
قطر الوطنية 2030. ولضمان حتقيق التزاماتنا البيئية الواردة يف هذه 
السياسة، فقد وضعنا أهداًفا حمددة وحددنا لها جمموعة مناسبة 

من الغايات ومؤشرات األداء الرئيسية على مستوى الشركة واألصول. 
كما وضعنا خطة وإجراءات منظمة لتحقيق هذه األهداف. عالوًة على 

ذلك، أسست الشركة جلنة خمصصة جملال السالمة والصحة والبيئة، 
والتي تسرتشد مبيثاق "جلنة السالمة والصحة والبيئة” ويرأسها الرئيس 

التنفيذي لقطرغاز من أجل اإلشراف على أداء الشركة فيما يتعلق بالسالمة 
والصحة والبيئة. وتقوم اللجنة مبراجعة أداء الشركة وحتليل الدروس 

املستفادة يف هذه اجملاالت بصفة شهرية، مع إجراء زيارات ميدانية 
للمواقع اخملتلفة للتأكد من التزام منشآت وعمليات الشركة بقواعد 

السالمة والصحة والبيئة. كما أسست الشركة "اللجنة التوجيهية لضمان 
احلماية” بهدف نشر قواعد احلوكمة واإلرشادات اإلسرتاتيجية املتعلقة 
بإدارة السالمة والصحة والبيئة داخل "نظام إدارة قطرغاز”، مبا يف ذلك 

إدارة عملية التأثري البيئي. وتشرف اللجنة على عمليات التدقيق الذاتي 
التي تهدف ملراجعة كل من إجراءات حماية البيئة، ومدى االلتزام بالقواعد، 

وإجراءات املراقبة واإلبالغ.

ولدينا أيًضا فريق تدقيق يف "قسم الشحن” يقوم بإجراء عمليات تدقيق 
منتظمة على شركات تشغيل السفن كل عامني أو ثالثة أعوام أو أقل من 

ذلك إذا لزم األمر. وتعتمد عملية التدقيق على برنامج "التقييم الذاتي وإدارة 
الناقالت” التابع لـ "املنتدى البحري الدويل لشركات النفط”، حيث يتضمن 

الربنامج عنصًرا يتناول إدارة البيئة والطاقة. وباستخدام هذا العنصر، نقوم 
بالتحقق من التزام مشغلي السفن مبعايري "خطة إدارة كفاءة الطاقة 

بالسفن” الصادرة عن "املنظمة البحرية الدولية”. ويتمثل الهدف الرئيسي 
لهذه اخلطة يف خفض االنبعاثات من السفن، وحتسني كفاءة التشغيل، 

وتقليل استهالك الوقود.

تدرك شركة قطرغاز األهمية القصوى لالمتثال لالشرتاطات البيئية احمللية 
والدولية. لذلك فهي حترص على االلتزام بكافة االشرتاطات البيئية القانونية 

والتنظيمية، مبا يف ذلك القوانني واللوائح البيئية لدولة قطر، وتصاريح 
البناء والتشغيل البيئية وغريها من الرتاخيص احلكومية القانونية التي 

تتعلق بأعمال الشركة، كما تلتزم الشركة بالقوانني احمللية األخرى ذات 
العالقة بأنشطتها، مثل اتفاقية إيجار األراضي الصادرة عن "مدينة راس 

لفان الصناعية” وقطر للبرتول، باإلضافة اللتزامها باحتياجات الشركة 
واملساهمني.

ويعد تصريح التشغيل الصادر عن وزارة البلدية والبيئة مبثابة وثيقة االمتثال 
البيئي األوىل لـ قطرغاز، حيث يتم إصدار تصاريح تشغيل منفصلة لكل أصل 

من األصول التشغيلية للشركة، والتي حتدد قواعد االمتثال البيئي واملراقبة 
وإعداد التقارير وحفظ السجالت لهذه األصول. ولدينا فريق متخصص 

ملتابعة االمتثال البيئي والشؤون القانونية، والذي يقوم بالتنسيق والتعاون 
الوثيق مع وزارة البلدية والبيئة وغريها من املنظمات الوطنية لضمان 

احلفاظ على مكانة قطرغاز الرائدة يف جمال االلتزام البيئي والقانوين داخل 
الدولة وعلى مستوى عملياتها اخملتلفة.

كما نعمل بشكل وثيق مع الفرق الهندسية والفرق املسؤولة عن 
املشروعات الرئيسية بالشركة لضمان تقييم وتخفيف اخملاطر البيئية 
الناجتة عن كافة عمليات الشركة بالشكل املناسب )مثل: أعمال البناء 

واإلنشاء، والعمليات املتزامنة، واملراحل التشغيلية للمشروعات 
الهندسية والبيئية واملشروعات التوسعية(، وكذلك لضمان توافق 

هذا التقييم مع اللوائح البيئية املعمول بها والتي تتبع أفضل األساليب 
التكنولوجية املتاحة. وحترص قطرغاز على اتباع عملية شاملة ملنح 

الرتاخيص البيئية لكل مشروع، وذلك من خالل إجراء تقييمات ودراسات لآلثار 
البيئية واالجتماعية واالقتصادية والصحية للمشروعات املقرتحة، وحتديد 

اآلثار البيئية احملتملة عرب دورة حياة كل مشروع، مع تنفيذ ضوابط صارمة 
لتقليل األضرار البيئية لكل مشروع، مبا يتوافق مع اللوائح البيئية ومتطلبات 

أفضل األساليب التكنولوجية املتاحة.

يف عام 2019، مت تصميم عملية شاملة لربنامج االمتثال البيئي بهدف 
التحقق من االلتزام البيئي على مستوى عمليات وأصول الشركة. وبالتزامن 

مع هذه العملية، أكملنا عمليات املراجعة السنوية التي تهدف للتحقق من 
التزام جميع أصولنا التشغيلية بكافة متطلبات االمتثال البيئي املعمول بها 
خالل فرتة التقرير. وقد جنحنا يف احلفاظ الكامل على التزاماتنا البيئية خالل 

عام 2019، حيث مل يتم تسجيل أي مشكالت أو حوادث تتعلق بعدم االمتثال 
للوائح البيئية.

ويف الوقت نفسه، يلتزم أسطول السفن اخلاص بنا بكافة املتطلبات البيئية 
الدولية، مثل معايري "املنظمة البحرية الدولية و”املنظمة اإلقليمية حلماية 

البيئة البحرية و"االتفاقية الدولية ملنع التلوث البحري”، وذلك يف جميع 
أنشطتنا البحرية.

وعالوًة على ذلك، تدرك قيادات الشركة أهمية زيادة الوعي البيئي وإشراك 
األطراف املعنية. لذلك، حرصت الشركة على تنظيم عدد من الفعاليات يف 
عام 2019 من أجل تسليط الضوء على أبرز اهتماماتنا وإجنازاتنا ومشروعاتنا 

مراجعة اإلدارة

تدقيق االمتثال

تقييم االمتثال ربع السنوي التحقق من االمتثال وخطة العمل
ومراجعة خطة العمل

تقييم االمتثال الشهري ومراجعة تتبع االمتثال
خطة العمل

إبالغ املتطلبات القابلة للتطبيق إىل 
تقييم التجاوزات األسبوعيةاألصول / وظيفة األعمال املتأثرة

الوعي البيئي وإشراك 
أصحاب املصلحة

برنامج االمتثال للمتطلبات البيئية 

يف اجملال البيئي، ومن بني تلك الفعاليات: مبادرة االستدامة البيئية الثانية 
لقطر للبرتول، وورشة اإلجنازات، واحملادثات التقنية لعام 2019 بقيادة كل 

من "تكساس إيه أند إم قطر” و"كونوكو فيليبس قطر”، واملنتدى الهندسي 
السادس عشر لقطرغاز.

كما يحرص الكثري من موظفينا على املشاركة يف التدريبات البيئية وفرص 
التطوير املهني، مثل برنامج "متّيز” التدريبي التابع لشركة إكسون موبيل 

والذي يتضمن فصوًلا دراسية وتدريبات ميدانية مكثفة على ممارسات 
املراقبة البيئية، وقد أتاح لنا الربنامج فرصة التواصل مع أقراننا يف كل من 

إكسون موبيل وقطر للبرتول ووزارة البلدية والبيئة. وشارك أعضاء فريقنا 
البيئي أيًضا يف برنامج تدريبي تقني ملدة 4 أسابيع بقيادة شركة شيودا 
يف اليابان، حيث قدم الربنامج نظرة فنية متعمقة حول مشروعات الغاز 
الطبيعي املسال واألعمال الهندسية وعمليات املصانع، وهو ما ساعد 

على تعزيز مهاراتنا الفنية وعلى ضمان امتثالنا باملتطلبات البيئية يف كافة 
عملياتنا.
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وتهتم قطرغاز بشكل كبري بتأسيس شراكات مفيدة وفعالة مع خمتلف 
املؤسسات واملنظمات. على سبيل املثال، يعترب "قسم الشحن” 

يف قطرغاز عضًوا يف حتالف SEA/LNG، وهو حتالف صناعي متعدد 
القطاعات يهدف إىل إبراز وزيادة الفرص التجارية التي تشجع على اإلسراع 
بالتحول إىل الغاز الطبيعي املسال كوقود بديل للسفن والناقالت، وهو ما 
يساعد على زيادة استخدام الوقود النظيف األكرث مالءمة للبيئة يف جميع 

قطاعات النقل البحري على مستوى العامل. يف الوقت نفسه، يوفر "قسم 
الشحن” بالشركة دعًما وموارد إضافية ملؤسسة "جوائز جلوبال” من خالل 

متثيل القسم يف "جملس اخلرباء” التابع للمؤسسة، حيث يشغل مدير 
قسم الشحن يف قطرغاز منصب نائب رئيس اجمللس. كما حصل القسم 

على جائزة االستدامة البيئية فئة اخلمس جنوم )جائزة الشرف الدولية( 
من "جملس السالمة الربيطاين”، وذلك على مدار األعوام الستة املاضية، 

وهو ما يعد دليًلا جديًدا على قوة أنظمة الشركة لإلدارة البيئية يف عمليات 
الشحن، وحرصها الدائم على حتقيق التميز البيئي.

باإلضافة إىل ذلك، تعد قطرغاز عضًوا يف "جمعية لفان البيئية” و"الرابطة 
الدولية ملنتجي النفط والغاز”. وتعترب هذه الرابطة مبثابة منتدى عاملي 
يساعد أعضائه على تبادل املعرفة وحتديد أفضل املمارسات الالزمة 

لتعزيز عناصر الصحة والسالمة والبيئة واألمن واملسؤولية االجتماعية. كما 
تعمل الرابطة أيًضا مبثابة شريك عاملي للهيئات التنظيمية للنفط والغاز، 

وتهدف لتعزيز عنصر السالمة وحتسني األداء البيئي واالجتماعي.

موظف يف قطرغاز يفوز بامليدالية الذهبية مع 
مرتبة الشرف خالل املعرض الدويل السابع واألربعني 

لالخرتاعات

تفاصيل دراسة احلالة:

قام املهندس/ حممد إبراهيم احلوسني، مهندس اآلبار، بشركة قطرغاز، 
بتمثيل دولة قطر يف املعرض الدويل السابع واألربعني لالخرتاعات، حيث 

سافر مع أربعة خمرتعني قطريني آخرين لعرض اخرتاعاتهم يف املعرض 
الذي ُأقيم يف سويسرا. ويتمثل اخرتاع املهندس حممد يف نظام للطاقة 
الشمسية يسمى "طاقة تك”، وهو نظام هجني جديد من التقنيات، حيث 
ميكنه ميكنها إنتاج طاقة حرارية وكهربائية بكفاءة. ويعد املعرض الدويل 

لالخرتاعات يف جنيف أكرب الفعاليات العاملية التي تركز على االخرتاعات 
الرائدة. ويشارك باملعرض أكرث من 800 عارض من 40 دولة، وأكرث من 1000 

اخرتاع حاصل على براءة اخرتاع، ويفوز االخرتاع األفضل من بينها بامليدالية 
الذهبية مع مرتبة الشرف. وللفوز بهذه اجلائزة الرفيعة، يجب أن يحصل 

االخرتاع على جمموع نقاط أعلى من 90 نقطة من كل عضو من أعضاء 
جلنة التحكيم على حدة.

النتائج:

 -  حصل املهندس حممد على امليدالية الذهبية مع مرتبة الشرف يف 
     املعرض الدويل السابع واألربعني لالخرتاعات يف جنيف، سويسرا

 -  أشاد معايل وزير الثقافة والرياضة، صالح بن غامن العلي، باإلجناز الذي 
     حققه املهندس حممد خالل مأدبة عشاء احتفالية.

 -   سيتم عرض اخرتاع "طاقة تك” يف معرض العلوم املقام يف متحف 
      قطر الوطني باعتباره أحد "إجنازات قطر العلمية يف العصر احلديث”.

الطاقة
بصفتنا شركة رائدة يف إنتاج الغاز الطبيعي املسال، فإن املصدر الرئيسي 

الستهالكنا للطاقة هو غاز الوقود والذي ميثل 99.2٪ من إجمايل استهالكنا 
للطاقة، ويتم استخدامه يف إنتاج البخار وتشغيل عملياتنا اخملتلفة. ويتم 
توليد الـ 0.8٪ املتبقية من الطاقة التي نستهلكها من خالل الكهرباء التي 

نحصل عليها من املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء )كهرماء(. 
وُتستخدم الكهرباء لتوفري الطاقة الالزمة لتشغيل املباين واملواقع 

اخلارجية وبعض عمليات املصنع. ونحن ندرك، يف قطرغاز، أننا نعمل يف 
جمال يتطلب استهالًكا كثيًفا للطاقة، لذلك نحرص على إدارة استهالكنا 

للطاقة مبسؤولية وكفاءة للتخفيف من انبعاثاتنا قدر اإلمكان. وقد حصل 
مقرنا الرئيسي يف قلب الدوحة على شهادة "الريادة يف تصميمات 

الطاقة والبيئة” )LEED(، مما يؤكد حرصنا على املوازنة بني احلفاظ على 
االستدامة البيئية من جهة واالحتفاظ مبكانتنا كأكرب شركة يف جمال الغاز 

الطبيعي املسال يف العامل من جهة أخرى. 

يف الوقت نفسه، نقوم ــــ بالشراكة مع قطر للبرتول ــــ بعمل دراسة 
شاملة ومستمرة حول كفاءة إدارة الطاقة يف أصول الغاز الطبيعي 

املسال، والتي استمرت خالل عام 2019 أيًضا. والهدف من الدراسة هو توفري 
استهالك الطاقة من خالل حتسني إدارة غاز الوقود وغاز التغذية والغاز 

املشتعل. ومن املتوقع االنتهاء من الدراسة يف عام 2020، وسنعمل على 
تطبيق النتائج اإليجابية التي متخضت عنها الدراسة خالل السنوات القادمة.

ونتيجة جلهودنا املتواصلة من أجل حتسني إدارة استهالك الطاقة، فقد 
جنحنا يف خفض إجمايل استخدامنا للطاقة بنسبة 2٪ خالل فرتة التقرير 

مقارنًة بعام 2018، حيث بلغ إجمايل استهالكنا املباشر وغري املباشر 
من الطاقة داخل قطرغاز حوايل 530 مليون جيجا جول، بينما بلغ إجمايل 
استهالك الطاقة خارج قطرغاز 50,447 جيجا جول. ويرتبط االستهالك 

اخلارجي للطاقة بشكل أساسي باألغراض املتعلقة بالسفر )الربي 
واجلوي(، وترجع الزيادة التي سجلها استهالكنا اخلارجي خالل عام 2019 

بشكل رئيسي إىل توفري املزيد من السيارات واحلافالت لسفر املوظفني.

باإلضافة إىل زيادة الكفاءة يف إدارة استخدام الطاقة، فقد بدأت قطرغاز 
مشروًعا جتريبًيا يف عام 2015 لتحويل احملركات الرئيسية على منت 

السفينة "رشيدة” من طراز كيو-ماكس الستخدام الغاز الطبيعي املسال 
كمصدر أساسي للطاقة بدًلا من زيت الوقود الثقيل. وميثل هذا املشروع 

التجريبي املرحلة األوىل من مشروع أوسع نطاًقا يهدف لتقييم الفوائد 
احملتملة لتحويل جميع السفن من طراز كيو-ماكس وكيو-فليكس، والبالغ 

عددها 45 سفينة، الستخدام الغاز الطبيعي املسال كمصدر أساسي 
للوقود كبديل أكرث نظافة عن زيت الوقود الثقيل. ويخضع املشروع حالًيا 

للتقييم الداخلي لتحديد اجلوانب البيئية والفنية والتجارية للمشروع.

وستساعد مبادرة تغيري نوع الوقود املستخدم يف السفن على تعزيز قدرة 
قطرغاز على تلبية املتطلبات العاملية اجلديدة للحد األقصى املسموح به 

من الكربيت التي يتم إعدادها من قبل املنظمة البحرية الدولية، والتي من 
املقرر التصديق عليها يف عام 2020. وكجزء من هذه املبادرة، قمنا بتنفيذ 
مشروع الستخدام نظام "حقن الغاز اإللكرتوين من النوع M” لتحويل ناقالت 

الغاز إىل استخدام الغاز الطبيعي املسال كوقود بديل أكرث صداقة للبيئة. 
ومن املتوقع أن يساعد ذلك على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وغريها 

من امللوثات. وما زلنا نعمل على هذا املشروع التجريبي وعلى تقييم هذه 
التكنولوجيا وفوائدها االقتصادية.

توزيع استهالك الطاقة يف قطر غاز

2019

2018

525٬9774٬47450

534٬928

500٬000525.000550،000

4٬48544

استهالك الطاقة املباشر )الوقود( - تريا جول

استهالك الطاقة غري املباشر )الكهرباء املشرتاة( - تريا جول

استهالك الطاقة خارج قطر غاز - تريا جول

الغازات الدفيئة
نحن ندرك أن قطاع النفط والغاز يساهم بشكل كبري يف إجمايل االنبعاثات 
العاملية من الغازات الدفيئة. وبالتايل، فإننا ندرك أن إجراء تغيريات بسيطة 

يف ممارساتنا ميكن أن يسهم يف تقليل هذه االنبعاثات. ونعلم جيًدا أن 
إدارة انبعاثاتنا هي عملية متواصلة حتتاج إىل جهود مستمرة، ونؤكد على 
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فهم قضية الغازات الدفيئة وسياقها 
وآثارها وتطوير منصب إداري إلدارة انبعاثات 

الغازات الدفيئة

حتليل التأثري احملتمل لتغري املناخ على 
عمليات شركة قطرغا

إعداد اإلجراءات واألدلة وقوائم جرد االنبعاثات 
املفصلة التي مت التحقق منها خارجًيا جلميع 

مرافق قطر غاز )قطارات الغاز الطبيعي 
)RLTO (، املسال ، مصفاة لفان

قياس / إنشاء مؤشرات األداء الرئيسي

فرص احلد من الكربون وتقنيات احلد من 
خالل تقييمات االستدامة والدراسات 

الهندسية ؛ و

تقييم دورة احلياة النبعاثات غازات الدفيئة 
والذي ساعدنا أيًضا على قياس قطر غاز مع 

شركات الغاز الطبيعي املسال األخرى

فهم السياق األوسع للفوائد العاملية للغاز 
الطبيعي املسال

برنامج إدارة غازات الدفيئة

املرحلة

املرحلة

املرحلة

1

2

3

التزامنا بتنفيذ حلول استباقية للحد من تلك االنبعاثات. لذلك، قمنا بتنفيذ 
برنامج طموح إلدارة انبعاثات الغازات الدفيئة يف عام 2012، بهدف تأسيس 

عملية منهجية لقياس وتتبع تلك االنبعاثات وحتديد الفرص املتاحة للحد منها 
مع تقييم أدائنا يف هذا الصدد. 

تعد عملية احملاسبة واإلبالغ املتعلقة بالغازات الدفيئة أحد العناصر الرئيسية 
لربناجمنا الشامل إلدارة االنبعاثات. وتعتمد عملياتنا لقياس االنبعاثات يف 

سلسلة القيمة )املصانع وعمليات الشحن( على إرشادات اللجنة الدولية 
للتغريات املناخية التابعة لألمم املتحدة واخلاصة بعمليات قياس الغازات 

الدفيئة. وتلتزم عمليات القياس التي تتم يف مصانعنا باإلجراءات التي حددتها 
قطر للبرتول للمحاسبة واإلبالغ عن الغازات الدفيئة، والتي تعتمد بدورها على 
اللوائح األوروبية للمراقبة واإلبالغ. كما تعتمد قطرغاز على العديد من املبادئ 
التوجيهية األخرى لقياس االنبعاثات، مثل بروتوكول قياس غازات الدفيئة الذي 

وضعه كٌل من معهد املوارد العاملية وجملس األعمال العاملي للتنمية 
املستدامة، والتقرير التوجيهي للمعهد األمريكي للبرتول حول انبعاثات 

الغازات الدفيئة )2009(. وتساعدنا عملية احملاسبة واإلبالغ يف التعرف على 
أحدث التوجهات العاملية ووضع اخلطط املستقبلية إلدارة انبعاثاتنا. وتقوم 
قطرغاز بتصنيف انبعاثاتها من الغازات الدفيئة إىل انبعاثات النطاق 1 والنطاق 
2، وتأتي انبعاثات النطاق 1 من املصادر التي متتلكها قطرغاز أو تتحكم فيها 

)وتتمثل بشكل أساسي يف استهالكنا للوقود(. أما انبعاثات النطاق 2، فتأتي 
من توليد الكهرباء التي نحصل عليها من كهرماء. باإلضافة إىل ما سبق، فإننا 

نقوم أيًضا بقياس ومتابعة االنبعاثات الناجتة عن عمليات الشحن التي يشرتك 
فيها أسطولنا.

ونقوم بتقدمي تقارير شهرية وربع سنوية حول أدائنا إىل قياداتنا داخل قطرغاز، 
كما نقوم بتقدميها إىل قطر للبرتول. ولضمان كفاءة نظامنا للمحاسبة 

واإلبالغ عن الغازات الدفيئة، فإن النظام يخضع للتقييم من قبل مدقق خارجي 
 3:2006-14064 ISO مستقل مرتني سنوًيا، وتتم هذه العملية وفًقا ملعيار
وحتت إشراف قطر للبرتول، ويغطي التدقيق اخلارجي كافة عملياتنا الربية 

وعمليات إنتاج وتخزين وحتميل الغاز الطبيعي املسال. 

وباإلضافة إىل مبادراتنا لتقليل االنبعاثات يف أصول الغاز الطبيعي املسال، فإننا 
نحرص أيًضا على تخفيف اآلثار البيئية لناقالت الغاز. وتلتزم قطرغاز باملعايري 

العاملية التي حددتها شهادة "اجلائزة اخلضراء” )Green Award( لضمان 
تخفيف التأثري البيئي لألسطول إىل أدنى حد ممكن. وقد حصلت جميع ناقالتنا 

للغاز الطبيعي املسال، والبالغ عددها 70 سفينة، على شهادة "اجلائزة 
اخلضراء” بعد اجتياز عمليات مراجعة دقيقة، والتي شملت عمليات تدقيق 

خاصة مبشغلي السفن الذين يتعاملون مع قطرغاز منذ فرتة طويلة، 
باإلضافة إىل مراجعات واستطالعات لكل سفينة على حدة.

يف الوقت نفسه، بدأنا يف عام 2019 مشروع جتريبي الستخدام الغاز الطبيعي 
املتبخر لتشغيل إحدى سفن الغاز التقليدية أثناء عمليات تفريغ البضائع يف 

إحدى حمطات الغاز اليابانية. ويف أكتوبر 2019، شهدت سفينة "اجلسرة'' أول 
عملية ناجحة لتشغيل السفن باستخدام الغاز املتبخر أثناء تفريغ بضائعها 

يف حمطة نيجاتا اليابانية للغاز الطبيعي املسال.

مت تصميم صهاريج الغاز الطبيعي املسال بحيث تنقل الغاز الطبيعي يف 
صورة سائلة عند درجة حرارة - 163 درجة مئوية، أي بالقرب من درجة التبخر. 

وهذا التبخر الطبيعي أمر ال مفر منه، ويجب إزالة الغاز املتبخر من اخلزانات 
من أجل احلفاظ على مستوى الضغط داخل اخلزان. وقد وجدنا أن استخدام 

هذا الغاز الطبيعي املتبخر كبديل عن زيت الوقود التقليدي يؤدي إىل تقليل 
الغازات الدفيئة وغريها من االنبعاثات بشكل كبري أثناء عملية تفريغ البضائع.

وقد جنحنا يف عام 2019 يف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 4٪، أي ما 
يعادل 1.43 مليون طن من ثاين أكسيد الكربون. وتعود أسباب هذا االنخفاض 

يف املقام األول إىل احلقن اإلضايف النبعاثات ثاين أكسيد الكربون، وتقليل 
معدالت حرق الغاز، وانخفاض اإلنتاج بشكل عام والذي أدى بدوره لتقليل 

استخدام غاز الوقود.

وباإلضافة إىل متابعة إجمايل انبعاثات الغازات الدفيئة، فقد قمنا أيًضا بتتبع 
كثافة الغازات الدفيئة يف النطاق 1، حيث نرى أنها أفضل مؤشر لقياس 

أدائنا احلايل فيما يتعلق بالغازات الدفيئة، وذلك ألنه ميكن قياسها مقارنًة 
بإنتاجنا )الغاز الطبيعي املسال، وغاز اخلليج فقط(. وقد سجلت الشركة 

تراجًعا مستمًرا يف كثافة الغازات الدفيئة على مدار السنوات السابقة، 
مما يعكس جهودنا املتواصلة والتزامنا املستمر بخفض انبعاثات الغازات 

الدفيئة.
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منذ عام 2012، جنحنا يف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة 
بنسبة %12، أي ما يعادل 4 ماليني طن سنوًيا من ثاين 

أكسيد الكربون. وذلك بفضل مشروعات احلد من االحرتاق، 
واملوثوقية العالية للمصانع، وعميات عزل ثاين أكسيد 
الكربون. ويعادل هذا املقدار إجمايل كمية ثاين أكسيد 

الكربون التي ميتصها 5.2 مليون فدان من الغابات، 
وإجمايل االنبعاثات الناجتة عن تشغيل 0.84 مليون سيارة 

ركاب ملدة عام.

كثافة غازات الدفيئة

Flaring (% of sweet gas production) 
at Qatargas 

بدء تشغيل منشأة حقن ثاين أكسيد 
الكربون

تفاصيل دراسة احلالة:

أعادت شركة قطرغاز تصميم منشأتها السابقة حلقن الغاز احلمضي 
من أجل حتويلها إىل منشأة خمصصة جلمع وتخزين الكربون. وقد مت 

تشغيل املنشأة بنجاح يف فرباير 2019، وهي تعد أكرب منشأة لعزل 
ثاين أكسيد الكربون يف املنطقة، حيث تصل سعتها اإلجمالية إىل 2.2 

مليون طن من ثاين أكسيد الكربون سنوًيا. ويف عام 2019، قمنا بجمع 1.2 
مليون طن من ثاين أكسيد الكربون يف هذه املنشأة، ومن املتوقع أن 
يزداد هذا احلجم تدريجًيا ليصل إىل السعة اإلجمالية القصوى للمنشأة 
والبالغة 2.2 مليون طن. وتخطط قطرغاز لزيادة معدالت عزل الكربون 
إىل 5 ماليني طن بحلول عام 2025. ومن املتوقع أن تقوم أيًضا بتصدير 

جزء من ثاين أكسيد الكربون الذي يتم جمعه الستخدامه يف استخراج 
النفط يف املستقبل.

النتائج:

جمع 1.2 مليون طن من ثاين أكسيد الكربون يف عام 2019، وهو ما ميثل 
حوايل 30٪ من إجمايل انبعاثات الغازات الدفيئة التي قامت الشركة 

بخفضها منذ عام 2012.

حرق الغاز
يعترب احلد من حرق الغاز يف عمليات قطرغاز أحد األهداف الرئيسية للشركة، 
سواًء خالل الظروف العادية باملصنع أو أثناء فرتات الصيانة وإيقاف التشغيل. 

وعادًة ما تتمثل العناصر الرئيسية التي تؤدي إىل احرتاق الغاز يف األعطال 
وعمليات إيقاف وإعادة بدء التشغيل ألغراض الصيانة، على الرغم من ذلك 

فإنه يجب إرسال كمية معينة من غاز التطهري إىل نظام احلرق بشكل منتظم 
للحفاظ على مستوى الضغط اإليجابي خلطوط احلرق، كأحد إجراءات السالمة 

األساسية للعملية.

وتلتزم قطرغاز التزاًما تاًما بتنفيذ كافة اإلجراءات الالزمة للحد من حرق الغاز 
دون اإلضرار بسالمة العمليات. وذلك يف إطار التزامها بأهداف رؤية قطر 

الوطنية 2030 و"بيان التوجهات” اخلاص بالشركة. وقد قامت الشركة بتصميم 
برنامج شامل وفعال إلدارة احلرق، والذي أثبت قوته وكفاءته واستدامته بعد 

النتائج املتميزة التي أظهرها يف احلد من احلرق.
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لدينا فرق عمل متعددة التخصصات إلدارة عمليات حرق الغاز، والتي جتتمع 
على أساس شهري ملناقشة األهداف واملوضوعات الهامة املتعلقة 

بعمليات احلرق )مثل حجم حرق الغاز(، وهذه الفرق هي املسؤولة عن جميع 
املناقشات واألفكار واملفاهيم املتعلقة بإدارة احلرق، ويتمثل دورها يف 

إطالع الشركة على اجلوانب اخملتلفة إلدارة عمليات احلرق، وتتبع بيانات أداء 
حرق الغاز والتحقق من صحتها، ومراقبة العناصر التي قد تتسبب يف زيادة 

عمليات احلرق مع اقرتاح احللول املناسبة ومتابعة تنفيذها، واملساهمة يف 
حتسني اإلجراءات التشغيلية وأساليب إعداد التقارير، وطرح مبادرات لتحسني 

كفاءة الصيانة واالعتمادية التشغيلية، وتقييم أداء مقياس حرق الغاز. كما 

1

2

35

4

الركائز اخلمس لربنامج قطرغاز الناجح للحد من حرق الغاز

انخفاض معدالت حرق الغاز يف العمليات الربية بنسبة 17% مقارنًة بالعام 
2018

انخفاض معدالت حرق الغاز بنسبة 73% خالل فرتات الصيانة لعام 2019 
يف أصول الغاز الطبيعي املسال وغاز املبيعات

انخفاض بنسبة ٤2% يف حرق الغاز يف "مصفاة لفان” و"مصفاة لفان2” 
مقارنًة بالنسب املستهدفة

انخفاض بنسبة ٥8% يف حرق الغاز أثناء اإلغالق الكامل ملصفاة لفان 
مقارنًة باإلغالق السابق يف 201٤

النجاح يف اسرتداد 9٥.2% من الغاز املتبخر أثناء الشحن، مقارنًة 
بالنسبة املستهدفة البالغة %90

تقوم هذه الفرق أيًضا بتحديد أهداف حرق الغاز لكل عام، والتي يتم حتديدها 
اعتماًدا على التوجهات السابقة والعمليات اخملطط لها واحلدود التشغيلية 

املتوقعة. وعادًة ما يتم االلتزام بهذه األهداف وال ُيسمح باالنحراف عنها إال 
يف أضيق احلدود خالل فرتة التقرير، جنحت الشركة يف خفض معدالت حرق 

الغاز بنسبة 17٪ يف العمليات الربية، لتصل إىل 0.38٪ من إنتاج الغاز اخلايل من 
الكربيت يف 2019 مقارنًة بـ 0.46٪ يف 2018. وذلك بفضل مستوى االعتمادية 

املمتاز الذي تتمتع به املصانع، واألداء املتميز حلرق الغاز أثناء فرتات اإلغالق، 
واجلهود املتواصلة التي تبذلها فرق إدارة حرق الغاز من أجل خفض معدالت 

احلرق. 

ولتحقيق أهدافها باحلد من معدالت حرق الغاز، قامت قطرغاز باالستثمار 
يف مشاريع جديدة لتطوير األنظمة احلالية، وتطبيق الضوابط الالزمة لضمان 
كفاءة التشغيل والعمليات، وتقليل عمليات احلرق أثناء فرتات الصيانة وإيقاف 

التشغيل. ومن أبرز جهودنا يف هذا اجملال تأسيس منشأة بقيمة مليار 
دوالر أمريكي السرتداد الغاز املتبخر أثناء عمليات الشحن، واحلد من استخدام 

غازات التنظيف يف خطوط 
إنتاج الغاز الطبيعي املسال 

العمالقة، وتقليل استخدام 
غاز الوقود يف عمليات احلرق، 

واستخدام برنامج ملراقبة 
صمام املرور. يف الوقت 

نفسه، اقرتب "مشروع احلد 
من حرق الغاز” على االنتهاء، 

ومن املتوقع بدء تشغيله يف 
عام 2020، ويتضمن املشروع 

تركيب وصالت الغاز يف بعض خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال العمالقة 
للمساعدة يف توصيل الغاز إىل خطوط إنتاج تشغيلية أخرى بدًلا من حرقه. 

ومنذ عام 2011، جنحت الشركة يف خفض معدالت حرق الغاز بنسبة 76٪ يف 
منشآت اإلنتاج الربية وبنسبة 90٪ يف منطقة حتميل الغاز الطبيعي املسال. 

وتعكف الشركة يف الوقت احلايل على دراسة العديد من اخليارات من أجل احلد 
من معدالت حرق الغاز دون املساس بسالمة العمليات أو اعتمادية املصانع.

التحقق من مقياس التوهج 
والتحقق من صحته

التحقق من غازات الدفيئة

عمليات تدقيق نظام اإلدارة

ISO 14001 عمليات تدقيق

املراقبة اليومية ، مدير 
املناوبة ، تقارير احلوادث

حتليل أداء توهج أسبوعي 
، شهري ، ربع سنوي ، 

EMP تسليط الضوء ، تقارير

املساهمني نصف 
السنويني ، تقرير االستدامة 

، املقارنة املعيارية 
السنوية

اإلطارالتنظيمي

CTO ، اتفاقيات تأجري 
األراضي

التزام باإلدارة ضروري

يتم تسجيل احلد من التوهج 
يف الهدف االسرتاتيجي

يساعد يف تأمني املوارد 
ومتويل املشاريع

فرق إدارة التوهج 
متعددة التخصصات

املوارد التي تزودنا 
املراقبة والقياس 
والرصد واملعايرة











املراقبة واإلبالغالتحقق والشهادةموارد خمصصةالدعم االداري

حرق )النسبة املئوية إل نتاج الغاز احللو( يف قطرغاز

20192018

عملية الغاز 
الطبيعي املسال

استعادة الغاز 
املتقطع
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احملركات الرئيسية لتقليل التوهج
•   برنامج قوي �دارة التوهج
•   مبادرات التميز التشغيلي

•   إدارة ا�غالق / التحول
•   مشاريع هندسية للحد من االشتعال

٪٧
٦

2011 Vs 2019

•   تقليل غاز الوقود الزائد

•   برنامج مراقبة مرور الصمام
•   حتسني إجراءات بدء التشغيل

•   حتسني موثوقية قطارات الغاز الطبيعي املسال

JBOG استعادة   •
•   تخفيض غاز تطه© الشعلة

•   احلد من توهج بدء التشغيل (املرحلة ١)
CLING BDG حتسني عناصر حتكم   •

•   تقليل درجة حرارة الغاز الطبيعي املسال

•   بدء تخفيض (املرحلة ٢)

•   املزيد من BOG يتحكم · التحسني
•   حتسني توهج غاز الوقود الزائد

احلد من التوهج الثابت لشركة قطرغاز من ٢٠١١ -٢٠١٩
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االنبعاثات 
باإلضافة إىل جهودها للحد من 

انبعاثات الغازات الدفيئة، قامت 
قطرغاز بتطبيق جمموعة من 

الضوابط املتقدمة وتوفري 
العديد من آليات املراقبة 

واإلبالغ بهدف تقليل انبعاثات 
أكاسيد النيرتوجني وثاين أكسيد 

الكربيت واملركبات العضوية 
املتطايرة. ويف عام 2019، 

انخفضت انبعاثات أكاسيد النيرتوجني بنسبة 4.7٪ مقارنًة بالعام 2018 نتيجة 
لرتاجع معدالت حرق الغاز وانخفاض اإلنتاج. كما انخفضت انبعاثات املركبات 

العضوية املتطايرة بنسبة 3.2٪ خالل فرتة التقرير مقارنًة بالعام 2018 
بفضل الربنامج الفعال الذي تطبقه الشركة الكتشاف وإصالح التسريبات. 

على اجلانب اآلخر، ارتفعت انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت بنسبة 22.5٪ يف 
عام 2019 مقارنة بالعام 2018 

نتيجة عمليات حتويل الغاز 
احلمضي إىل وحدات اسرتداد 

الكربيت احلالية بالشركة. ويف 
السابق، كان يتم حقن هذا الغاز 

احلمضي من خالل منشأة 
حقن الغاز احلمضي، والتي مت 
حتويلها مؤخًرا يف فرباير 2019 

إىل منشأة خمصصة حلقن ثاين 
أكسيد الكربون.

 وكجزء من جهودنا للحد من 
االنبعاثات، فقد قمنا بتطبيق 

برنامج فعال الكتشاف وإصالح 
التسريبات يف منشآت الغاز 

الطبيعي املسال وغاز 
املبيعات، وكذلك يف مصايف التكرير ومنشآت احملطات، ويعمل الربنامج على 

مراقبة انبعاثات املركبات العضوية املتطايرة املتسربة يف أي جزء من أجزاء 
األنابيب، وعمل اإلصالحات الضرورية يف مواضع التسرب. ويعتمد الربنامج على 
إرشادات وكالة حماية البيئة األمريكية )USEPA( رقم 40CFR60، ويقوم بدورات 
سنوية من املراقبة واإلصالح وإعادة املراقبة، ويعد أحد أكرب الربامج من نوعه 

يف دولة قطر. وعلى الرغم من أن الربنامج خمصص للتعامل مع انبعاثات 
املركبات العضوية املتطايرة يف األساس، إال إنه يقوم أيًضا مبراقبة انبعاثات 

امليثان املصاحبة )والتي تعترب جزء من بخار الهيدروكربون الكلي( وإصالح 
مواضع التسرب التي يتم رصدها، مما يؤدي إىل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة 

املصاحبة. وقد مت توسيع الربنامج يف عام 2020 ليشمل جميع املكونات 

انبعاثات الهواء )بالطن( يف قطرغاز

استعادة الغاز انبعاثات 
ثاين أكسيد الكربيت

املركبات العضوية املتطايرةانبعاثات أكاسيد النيرتوجني
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التي تتعامل مع مركبات امليثان لتقليل انبعاثات غاز امليثان املتسربة، وذلك 
باإلضافة إىل مراقبة املكونات احلالية التي تتعامل مع املركبات العضوية 

املتطايرة.

وبالنسبة ألسطول السفن، 
تسعى قطرغاز أيًضا إىل 
تقليل االنبعاثات الغازية 

الناجتة عن األسطول، حيث 
بدأت بالفعل يف استخدام 

زيت الوقود ذي نسبة 
الكربيت املنخفضة لتشغيل 

أسطول الغاز الطبيعي 
املسال، وذلك قبل موعد 

سريان الئحة "املنظمة 
البحرية الدولية” اخلاصة 

باحلد من نسبة الكربيت يف الوقود البحري إىل 0.5٪، واملتوقع أن تدخل حيز 
التنفيذ يف 1 يناير 2020.

Flaring (% of sweet gas production) 
at Qatargas 

  Go Green, Breathe Clean حملة 

تفاصيل دراسة احلالة:

يف عام 2019، وكجزء من جهود قطرغاز لتوعية طالب املدارس، قامت 
الشركة بإطالق حملة )Go Green, Breathe Clean( يف العديد من 

املدارس الوطنية والدولية، بهدف زيادة الوعي بني الطالب حول تلوث 
الهواء وكيفية املساهمة يف حتسني جودة الهواء. وتأتي تلك احلملة يف 
إطار التزام الشركة باملساهمة يف غرس املمارسات البيئية املستدامة 
وتعزيز رفاهية اجملتمع مبا يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشارك 

الطالب يف جتربة مشوقة من التعلم العملي، والتي تضمنت العديد من 
العروض التقدميية واالختبارات واألنشطة املتعلقة بتلوث الهواء وآثاره 

السلبية. كما مت إطالع الطالب على املبادرات البيئية اخملتلفة التي نفذتها 
شركة قطرغاز للحد من االنبعاثات للشركة، مثل عزل ثاين أكسيد الكربون 

من خالل منشأة حقن ثاين أكسيد الكربون، ومنشأة اسرتداد الغاز املتبخر 
أثناء الشحن، وغريهما من املبادرات التي تهدف للحد من حرق الغاز.

النتائج: 

-  تعزيز الوعي بني اجملتمع الطالبي حول تلوث الهواء

-  اطالع وتثقيف الطالب حول املبادرات البيئية لقطرغاز

١٢٣

األهداف الرئيسية لربنامج تقليل املياه العادمة 
وإعادة استخدامها

إدارة املياه واملياه الصناعية املستخدمة   
 

نفذت قطرغاز برناجًما مكثًفا للحد من إهدار املياه الصناعية الناجتة وإعادة 
استخدامها، وهو ما يتماشى مع أهداف دولة قطر لزيادة كفاءة إعادة 

استخدام املياه للحفاظ على هذا املورد الثمني. وقد قامت الشركة بتنفيذ 
العديد من املشاريع لهذا الغرض، مبا يف ذلك تطوير مرافق معاجلة املياه 

احلالية من خالل استخدام تقنيات غشاء املفاعالت احليوية وأنظمة املعاجلة 
الثالثية التي تتضمن وحدات لرتشيح الوسائط املتعددة وعمليات التناضح 

العكسي. 

تقليل حقن 
املياه العادمة 

يف  تشكيالت اآلبار 
العميقة

إعادة تدوير املياه 
باستخدام التقنيات 
املتقدمة ومعاجلة 

املياه العادمة بفعالية 
الستخدامها يف 

املستقبل

إعادة استخدام  
تيارات املياه 

املعاجلة 
املناسبة للري

يتم استخدام املياه يف قطرغاز إما كمياه تربيد أو كمياه معاجلة )حمالة(. 
ويتم توفري مياه التربيد من البحر، ويتم إعادة تدويرها واستخدامها يف 

عمليات التبادل احلراري لتربيد تدفقات العمليات األخرى. وبلغ إجمايل مياه 
التربيد املستخدمة يف عام 2019 نحو 6.58 مليار مرت مكعب.

من ناحية أخرى، يتم توفري مياه املعاجلة احملالة عن طريق كهرماء، أو يتم 
إنتاجها يف املوقع الستخدامها يف توليد البخار. ويف عام 2019، استهلكت 

الشركة نحو 7.3 ماليني مرت مكعب من املياه احملالة، بينما ارتفع إنتاج 
الشركة من املياه احملالة بنسبة 54٪ من خالل عمليات إعادة التدوير، 

وذلك بفضل كفاءة األداء يف منشأة تصريف السوائل الصفرية وبدء 
تشغيل املنشأة اجلديدة ملعاجلة املياه الصناعية املستخدمة. ونظًرا 

لقدراتنا املتزايدة على إعادة تدوير املياه الصناعية، فقد قللنا من معدالت 
احلقن حتت السطحي بنسبة 5.5٪. على الرغم من ذلك، ارتفع حجم املياه 
التي مت تصريفها يف البحر بنسبة 21٪ مقارنًة بعام 2018، لكنه ما زال ضمن 

املستوى املسموح به.

P2

تصريف املياه احملالة يف قطرغاز

2019

2018

05,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000

0.38 937,573584,684840,8502,197,084

773,932545,624545,6242,326,108

ُيعاد تدويرهايتم تصريفها يف مياه البحر

يتم حقنها يف تكوينات حتت السطحتستخدم للري

تشغيل منشأة معاجلة املياه الصناعية 
املستخدمة

التفاصيل:

يف عام 2019، مت تشغيل منشأة معاجلة املياه الصناعية املستخدمة 
بنجاح. وباعتبارها إحدى املبادرات البيئية التي تنفذها الشركة، فإن 

تلك املنشأة تعتمد على تقنيات متقدمة ملعاجلة املياه الصناعية 
الناجتة عن عمليات قطرغاز، حيث تتم إزالة امللوثات املوجودة يف 

املياه الصناعية عن طريق تقنيات املعاجلة البيولوجية والرتشيح الفائق 
والتناضح العكسي، مما يؤدي إىل احلصول على مياه بجودة عالية 

متاثل جودة املياه احملالة. ويف عام 2020، نتوقع بدء تشغيل منشأتني 
إضافيتني إلعادة تدوير وإعادة استخدام املياه الصناعية يف إطار جهود 

الشركة لزيادة معدالت إعادة تدوير املياه الصناعية الناجتة، وتقليل 
معدالت التصريف يف البحر واحلقن حتت السطحي.

النتائج:

إعادة تدوير 300,000 م3 إضافية من املياه الصناعية املستخدمة 
مقارنًة بالعام 2018

إدارة النفايات
ندرك، يف قطرغاز، أهمية إدارة النفايات الصناعية الناجتة عن عمليات الشركة 
بشكل مسؤول مبا يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأفضل املمارسات 

العاملية يف اجملال، حيث ينتج عن عملياتنا أنواًعا خمتلفة من النفايات اخلطرة 
وغري اخلطرة، ونقوم بتقييم خيارات إدارة النفايات بعناية لكل نوع من هذه 

النفايات، ويتم ذلك على املستوى الداخلي واخلارجي، حيث حترص الشركة 
على تأسيس شراكات مع غريها من املؤسسات احمللية لتعزيز التعاون على 
مستوى القطاع يف جمال إدارة النفايات وحتسني والبنية التحتية لهذا الغرض.

وأثناء تطوير نظام إدارة النفايات يف قطرغاز، اعتمدت الشركة على منهج 
شامل إلدارة النفايات، والذي يرتكز على فعالية العمليات، وقوة األنظمة 

واإلجراءات، وحسن إدارة املنشآت. وتستخدم الشركة مبدأ الركائز األربع 
)4R(، واملتمثلة يف: تقليل النفايات من املنبع، وإعادة استخدام املواد داخل 

منشآت الشركة، وإعادة التدوير خارج الشركة بالتعاون مع مؤسسات خارجية، 
والتخلص من النفايات بطريقة مسؤولة. 

تتكون نفاياتنا اخلطرة بشكل أساسي من املنخل اجلزيئي واحلمأة والرواسب 
الطينية، والتي متثل 59٪ من إجمايل النفايات الصلبة الناجتة. ويف عام 2019، 

تراجع إجمايل النفايات الناجتة عن عمليات الشركة بنسبة 5٪ بشكل عام، يف 
حني زادت النفايات اخلطرة املتولدة بنسبة 11٪ مقارنة بالعام السابق بسبب 

زيادة أنشطة الصيانة يف منشآتنا.

عند االنتهاء من تنفيذ املنشآت اجلديدة اخملصصة 

ملعاجلة املياه الصناعية املستخدمة، تتوقع الشركة 

إعادة استخدام ما يقرب من 70% من إجمايل املياه 

الصناعية الناجتة، مما يؤدي إىل خفض استهالك املياه 

احملالة بنحو 1.2 مليار لرت سنوًيا

نهج اإلدارة املتكاملة للنفايات
يجب منع التلوث أو احلد منه عند املصدر كلما أمكن ذلك

إعادة 
استخدام

إعادة التدوير

العالج الداخلي

التخلص املسؤول

تخفيض املصدر

إعادة التدوير أثناء املعاجلة

إعادة التدوير األخرى

املعاجلة

التصريف

تقليل النفايات

العالج يف 
املنزل

"التخلص أو أي إطالق آخر يف البيئة ليس 
سوى املالذ األخري يف قطر غاز”
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جنحت الشركة يف إعادة تدوير 39% من إجمايل النفايات 

املتولدة يف عام 2019، مما ميثل إجناًزا كبرًيا مقارنًة 

بالسنوات السابقة )تراوحت نسب إعادة التدوير يف األعوام 

السابقة بني 1٥-27%(. وهو ما أدى إىل انخفاض حجم 

النفايات التي يتم دفنها مبقدار ٥,٥00 طن.

ومن أجل حتقيق أهدافها فيما يتعلق بتقليل النفايات وزيادة معدالت إعادة 
التدوير، قامت قطرغاز بتنفيذ مبادرات جديدة مثل املعاجلة املشرتكة 

للمناخل اجلزيئية يف أحد مصانع األسمنت احمللية، وإعادة تدوير 
الهيدروكربونات الناجتة عن عملية معاجلة احلمأة والرواسب الطينية. ويف 

إطار رؤية قطرغاز اإلسرتاتيجية لدعم الشركات احمللية، قامت الشركة 
بتأسيس شراكات جديدة مع الشركات احمللية الصغرية واملتوسطة من 
أجل إعادة تدوير النفايات التي حتتوي على الكربيت يف منشأة حملية إلنتاج 

األحماض، وإعادة تدوير النفايات الهيدروكربونية يف مصانع إعادة التدوير 
اجلديدة يف دولة قطر.

تعد البنية التحتية اجليدة أحد العناصر األساسية لضمان اإلدارة اآلمنة 
للنفايات اخلطرة. ويف ظل التزامنا مبعايري السالمة واملمارسات البيئية 

السليمة، فقد قامت الشركة بتأسيس منشأة جديدة إلدارة النفايات 
والتي ستوفر خيارات طويلة األجل إلدارة النفايات اخلطرة بأعلى مستويات 

اجلودة. 

إجمايل النفايات املتولدة )بال طن( يف قطرغاز 
مقسمة حسب النوع
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إعادة تدوير النفاياتإجمايل النفايات املتولدة

حمفز مستهلكحمأة النفاياتمنخل جزيئي

نفايات غري خطرة نفايات خطرة

قصاصات خشبيةقصاصات معدنيةالنفايات املنزلية / الطعام

املناخل اجلزيئية

التخزين

 اجلمع والتخزين

 املعاجلة املش
كة 
ل�سمنت

مبادرة املناخل اجلزيئية املستهلكة

التقييم التقني

قطرغاز هي شركة غاز طبيعي مسال ُمتكاملة متتلك 
سلسلة قيمة مضافة بدًءا من ا�بار قبالة سواحل دولة 

قطر ووصوًلا إ� عمالئنا � جميع أنحاء العا�.

معاجلة املناخل اجلزيئية واستخدامها تشغيل منشأة إدارة النفايات
كمادة مكملة يف تصنيع األسمنت

تفاصيل دراسة احلالة:

يف سبتمرب 2019، بدأت الشركة تشغيل منشأتها اجلديدة اخملصصة 
إلدارة النفايات، والتي توفر البنية التحتية الضرورية إلدارة النفايات 

اخلطرة وغري اخلطرة الناجتة عن عمليات الشركة. وتعد املنشأة 
مبثابة مركز متكامل إلدارة النفايات اخلطرة، حيث تقوم بإدارة وفصل 

النفايات اخلطرة املتولدة من عمليات الشركة وتخزينها بشكل مؤقت 
متهيًدا ملعاجلتها، وتتوفر باملنشأة أيًضا اإلمكانيات التي متكنها من 

التعامل مع النفايات غري اخلطرة.

بدأت أعمال البناء للمنشأة يف عام 2017 بعد إجراء دراسة جدوى 
واسعة، ومت إعداد التصميم الهندسي للمرحلة األساسية بقيادة 

فريق متعدد التخصصات يضم ممثلني عن قطاعات الهندسة والبيئة 
والصيانة لالستفادة من التعاون بني اخلربات اخملتلفة واقرتاح تصميم 

عملي ومالئم للغرض من تأسيس املنشأة. وقد مت تصميم املنشأة 
اجلديدة وفًقا ألفضل املمارسات الدولية واللوائح املعمول بها يف 

دولة قطر، ومت االنتهاء من أعمال البناء خالل عامني، مع بدء التشغيل 
الفعلي خالل 6 أشهر من اكتمال البناء. وتضم املنشأة مساحة تخزين 

شاسعة للنفايات تبلغ 37,500 مرت مربع، كما تتضمن تقنيات االحتواء 
الثانوي للسوائل اخلطرة )مثل األرصفة اخلرسانية وأنظمة الصرف(، 

وأنظمة الغمر باملاء إلطفاء احلرائق والكشف عن الغازات، و"مأوى 
داخلي” الستخدامه يف حاالت الطوارئ. ومناطق لفرز النفايات والتي 
تشمل ميزان لوزن النفايات، وحوض لغسيل األسطوانات، ومناطق 

ملعاجلة النفايات.

تفاصيل دراسة احلالة:

جنحت الشركة يف تنفيذ إحدى مبادرات إعادة التدوير الرئيسية الهامة، 
وذلك من خالل التعاون مع أحد مصانع األسمنت احمللية ملعاجلة 
املناخل اجلزيئية الناجتة عن عمليات الشركة واستخدامها كمادة 

مكملة يف تصنيع األسمنت. وجاءت تلك املبادرة يف إطار حرص 
الشركة على دعم جمتمع األعمال احمللي من خالل التعاون مع 

الشركات احمللية املتوسطة والصغرية إلعادة تدوير النفايات. وقد 
تطلبت املبادرة العديد من اإلجراءات لتنفيذها، مثل إجراء اختبارات 

مكثفة وجتارب ميدانية جتريبية ومراجعات تنظيمية واحلصول على 
موافقات رسمية. وبعد االنتهاء من كل ذلك، مت إعادة تدوير أكرث من 

950 طًنا من املناخل اجلزيئية يف مصنع األسمنت احمللي خالل 
عام 2019، حيث مت استخدامه كبديل عن البوكسيت يف عملية إنتاج 
األسمنت. وبذلك، حقق املشروع فوائد متبادلة للطرفني )قطرغاز 
والشركاء احملليني(، حيث ساعد على تقدمي حل مستدام وطويل 

األجل يحقق فوائد مالية وتشغيلية وبيئية وفوائد تتعلق بالصحة 
والسالمة لكال الطرفني، وذلك مقارنًة بالعمليات التقليدية للتخلص 

من النفايات بدفنها يف مواقع دفن النفايات أو مبعاجلتها عرب وحدات 
االمتصاص احلراري والتي تتطلب تكلفة عالية.

النتائج:

 1.  تقليل وقت استبقاء النفايات باملوقع وحتسني 
    الكفاءة التشغيلية بشكل عام

2.  حتسني ظروف تخزين النفايات، وزيادة ضوابط البيئة والسالمة 

3.  تركيب أول نظام للمأوى الداخلي" يف قطرغاز.

4.  حتسني عمليات فرز ووزن النفايات خلفض التكلفة

النتائج:

متت إعادة تدوير أكرث من 950 طًنا من املناخل اجلزيئية الناجتة يف 2019.
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التنوع البيولوجي 
تشهد دولة قطر حالًيا منًوا غري مسبوق يف جمال التنمية والتصنيع، مما قد 

يشكل خطورة على التنوع البيولوجي بالدولة، وهو ما دفع احلكومة إىل وضع 
"إسرتاتيجية قطر الوطنية للتنوع البيولوجي” 2015-2025، والتي تهدف إىل تعزيز 

وعي املنظمات واجملتمع بأهمية حماية البيئة وتشجيعهم على دعم جهود 
الدولة يف جمال احلفاظ على التنوع البيولوجي.

وبوصفها أكرب منتج للغاز الطبيعي املسال، تدرك شركة قطرغاز اآلثار 
السلبية احملتملة ألنشطتها وعملياتها على البيئة، كما تدرك أهمية إدارة 

أنشطتها بصورة مسؤولة وتنفيذ املبادرات البيئية اخملتلفة من أجل الوفاء 
بالتزاماتها باحلد من آثارها البيئية السلبية وحماية التنوع البيولوجي يف الدولة.

خالل فرتة التقرير، وبالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، قامت الشركة بنجاح 
بزراعة 200 وحدة من الشعاب املرجانية االصطناعية قبالة جزيرة البنانا. ويعد 

هذا املشروع دليًلا إضافًيا على التزام شركة قطرغاز بحماية التنوع البيولوجي 
البحري املتميز يف دولة قطر.

وتضمن املشروع إجراء تقييمات بيئية بحرية للعديد من املواقع البحرية 
بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة من أجل حتديد املواقع املستفيدة من 

املشروع. وبعد االنتهاء من التقييم، مت اختيار املوقع املناسب للتنفيذ. وقد 
متت دراسة تصميم وحدات الشعب املرجانية االصطناعية بعناية فائقة 

للتأكد من أنها متاثل الوحدات الطبيعية املوجودة يف البيئة البحرية القطرية، 
ثم مت تصنيعها حملًيا يف دولة قطر باستخدام مواد صديقة للبيئة ووفًقا 

لتوجيهات وزارة البلدية والبيئة. ومت تصنيع كل وحدة من الوحدات االصطناعية 
من خليط خرساين خاص منخفض احلموضة، والذي مت نحته يدوًيا بعناية فوق 

قالب يسمح بوجود جمموعة متنوعة من املساحات البينية يف التصميم، 
والتي جتذب أنواًعا وأحجاًما خمتلفة من األسماك والكائنات البحرية األخرى. 

وجتدر اإلشارة إىل أن مشاريع احلفاظ على التنوع البيولوجي البحري التي تنفذها 
الشركة تعد استمراًرا جلهودها يف احلفاظ على الشعاب املرجانية القريبة 

من الشاطئ، والتي بدأت منذ عام 2007

جنحت قطرغاز يف نقل أكرث من 7,300 وحدة من 
الشعاب املرجانية احلية إىل املناطق احملمية 

منذ عام 2007.
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أبرز احملطات واإلجنازات

طوال عشرة أعوام كاملة، مل تسجل "مصفاة 

لفان1” أي حادثة من احلوادث املقعدة عن العمل 

من جانب املقاولني

إطالق دورة تدريبية حول أسس إدارة السالمة

 )٤٥001 ISO( حصلت قطرغاز على شهادة األيزو

للصحة والسالمة املهنية

العمل ملدة 8٤ يوًما متتالًيا بدون إصابات، من 

أكتوبر إىل ديسمرب 2019

تسجيل حادث واحد فقط من احلوادث املقعدة عن 

العمل، و٥ إصابات بني املوظفني

انخفاض احلوادث عالية االحتمالية بنسبة ٤8% 

مقارنًة بالعام السابق

زيادة عمليات التفتيش اخلاصة برفاهية العمال 

والغذاء والنظافة بنسبة 2٥% مقارنًة باملعدل 

املستهدف

انخفاض احلوادث املقعدة عن العمل من جانب 

املقاولني بنسبة ٤0% )وانخفاض معدل اإلصابات 

املقعدة عن العمإلىل 0.0٥( مقارنًة بالعام السابق

زيادة رضا العمالء إىل 9٥% عن خدمات قطرغاز 

الطبية 

أداء الصحة والسالمة

تعترب السالمة إحدى القيم األساسية يف قطرغاز والركيزة األوىل يف "بيان 
التوجهات” اخلاص بالشركة. وبصفتها أكرب شركة يف جمال الغاز الطبيعي 

املسال يف العامل، حترص الشركة دائًما على حتقيق التميز يف جمال 
السالمة يف مكان العمل، وهو ما يظهر بشكل واضح يف انخفاض معدل 

إصابات العمل، والذي يأتي دائًما أقل من املعدل املتوسط يف القطاع.

يتوافق أداء السالمة يف الشركة مع كافة اإلرشادات واملعايري واملبادئ 
الصادرة عن املنظمات احلكومية الدولية الكربى، مثل منظمة العمل الدولية، 
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومنظمة الصحة العاملية، والتي تهدف 

إىل توجيه الشركات إىل كيفية التعامل مع خماوف الصحة والسالمة املهنية. 
وقد حددت منظمة العمل الدولية جمموعة من معايري ومبادئ الصحة 

والسالمة املهنية والتي يجب على جميع الدول األعضاء املصادقة عليها 
وااللتزام بها، مبا يف ذلك دولة قطر. أما منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 

فتقوم بتحليل البيانات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية وتقدمي التوصيات 
التي يجب تنفيذها من جانب احلكومات احمللية والشركات )مثل قطرغاز( 

والعاملني لضمان حتقيق السالمة يف مكان العمل. كذلك، حتاول منظمة 
الصحة العاملية حتسني ظروف العمل باستمرار من أجل حتسني الصحة 

العامة وتطوير النظم الصحية، وتلتزم قطرغاز بجميع هذه التوصيات يف جميع 
عملياتها.

كما يتوافق أداء قطرغاز يف هذا اجملال مع معايري إدارة السالمة والصحة 
املهنية، والرابطة الدولية ملنتجي النفط والغاز، ومؤسسة فيليب تاونسند 

أسوشيتس. وتتمثل مهمة "إدارة السالمة والصحة املهنية” يف ضمان 
ظروف عمل آمنة وصحية للعاملني والعامالت من خالل وضع وإنفاذ املعايري 
املناسبة، وتوفري التدريب والتوعية والتعليم واملساعدة. أما "الرابطة الدولية 

ملنتجي النفط والغاز”، فتعد شريًكا عاملًيا للجهات التنظيمية بالقطاع، 
وتهدف لتحسني السالمة واألداء البيئي واالجتماعي للشركات. وهي تعترب 
مبثابة منتدى يقوم من خالله األعضاء بتبادل املعرفة وحتديد املمارسات 

األمثل لتحسني األداء يف جمال الصحة والسالمة والبيئة واألمن واملسؤولية 
االجتماعية. وتعترب فيليب تاونسند أسوشيتس مؤسسة رائدة يف حلول 

املقارنة املعيارية العاملية، ولديها برامج مصممة خصيًصا لضمان تقدمي 
معلومات مقارنة موثوقة ميكن االعتماد عليها واستخدامها بسهولة التخاذ 

القرارات واإلجراءات املناسبة. وشهد عام 2019 توافًقا مثالًيا بني إسرتاتيجيات 
إعداد التقارير يف شركة قطرغاز ومعايري مؤسسة فيليب تاونسند 

أسوشيتس والرابطة الدولية ملنتجي النفط والغاز.

واستناًدا إىل هذه املعايري والتوصيات الدولية، قامت دولة قطر بوضع العديد 
من القوانني واألنظمة التي تضمن حماية الصحة والسالمة املهنية. وقد كان 

هناك بالفعل العديد من القوانني والقرارات الوزارية التي تتناول السالمة يف 
مكان العمل بشكل عام قبل عام 2004، ولعل أهمها القانون رقم )14( لعام 

2004 الصادر عن قانون العمل القطري، حيث وضع األساس الذي تستند إليه 
معظم القرارات والتعديالت الالحقة املتعلقة بالصحة والسالمة. وقد ساعدت 

هذه األحكام شركة قطرغاز على حتديد املسؤوليات املتبادلة بني الشركة 
وموظفيها فيما يتعلق بالصحة والسالمة يف مواقع العمل. ويف الواقع، 

فإن قانون العمل يضم جزًءا كبرًيا يتناول قضية السالمة والصحة والرعاية 
االجتماعية.



تقرير االستدامة 2019 51تقرير االستدامة 2019 50

وقد مت تصميم برامج السالمة بالشركة بحيث تضمن تعزيز ثقافة السالمة 
على مستوى جميع العاملني يف جميع مواقع العمل. فنحن نؤمن بإمكانية 

منع جميع احلوادث إذا التزم كل فرد يف الشركة بأداء كل مهمة من مهامه 
وفًقا للوائح السالمة. وحترص الربامج على دمج إجراءات السالمة على جميع 

مستويات العمل بالشركة، وبخاصًة على مستوى القيادات واملشرفني 
والعاملني. ويلعب القادة املؤثرون دوًرا رئيسًيا يف حتقيق هدفنا بخلق بيئة 

عمل خالية متاًما من احلوادث واإلصابات.

تشمل إسرتاتيجية قطرغاز للسالمة يف مكان العمل جمموعة كبرية 
ومتنوعة من اإلجراءات والعمليات، بدًءا من إجراءات السالمة الشخصية 

التي حتمي األفراد العاملني بالشركة، وحتى سالمة التشغيل والعمليات 
التي تركز على استخدام املعدات والعمليات التي تساعد على التعامل مع 

الهيدروكربونات واملواد اخلطرة األخرى. وتعمل هذه كل اإلجراءات جمتمعة 
على ضمان إنتاج الغاز الطبيعي والنفط بشكل مسؤول، مما يساعد على 

توفري املنتجات األساسية التي حتتاجها احلياة العصرية دون اإلضرار بسالمة 
العاملني واجملتمعات احمللية.

تستعرض األقسام التالية أداء الشركة فيما يتعلق بالصحة والسالمة املهنية 
خالل فرتة التقرير، وتسلط الضوء على الدور املتميز الذي قامت به قيادات 
وجلان الصحة والسالمة املهنية بالشركة، كما تقدم املزيد من التفاصيل 

حول العديد من املوضوعات، مثل أبرز إجنازات الشركة، وكيفية إدارة معايري 
الصحة والسالمة املهنية ومؤشرات األداء الرئيسية، والدورات التدريبية، 

وسالمة األصول وسالمة العمليات، وإدارة الصحة والسالمة املهنية 
للمقاولني. 

 االستجابة حلاالت
الطوارئ وا�من

 سالمة العمليةمركز التميز
واخملاطر

 السالمة والصحة
املهنية

 الشؤون البيئية
والتنظيمية

سالمة العمليةالعملية البيئية

منع اخلسائر

إدارة ا	زمات

 االستجابةبرامج السالمة
للطوارئ

ا	مان

 احلماية من
احلرائق

 �مع اخلور
السكني

الصحة الصناعية

 السالمة البحرية
واملشاريع

 السالمة ال�ية
الشمالية

 السالمة ال�ية
اجلنوبية

التنظيم واالمتثال

إدارة اخمللفات

تدريب السالمة

أنظمة اجلودة

ثقافة السالمة

�موعة الصحة و السالمة و 
ا�من و البيئة و اجلودة

التوافق مع رؤية 
قطر الوطنية 2030

التوافق مع أهداف 
األمم املتحدة 

للتنمية املستدامة

التوافق مع 
املبادرة العاملية 

إلعداد التقارير

املوضوع اجلوهري

التنمية 
االجتماعية

8 ،3 SDG
 ،403 ،102 GRI

416 ،410 ،404

الصحة والسالمة 
يف مكان العمل

سالمة العمليات

قيادة الصحة والسالمة املهنية
يعد االلتزام والدعم الكبريين اللذين تظهرهما اإلدارة العليا للشركة أحد 

األسباب الرئيسية لنجاح نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية ولتحقيق 
أهداف الشركة يف هذا اجملال. ويظهر هذا االلتزام من خالل قبول 

املساءلة، واتخاذ القرارات املناسبة، وإعطاء األولوية العتبارات السالمة 
يف جميع عمليات الشركة ويف جميع أنشطة التواصل مع املوظفني 

واألطراف املعنية اخلارجية.

وتضم جمموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة يف شركة قطرغاز 
خمسة أقسام رئيسية، وهي: مركز التميز، والشؤون البيئية والتنظيمية، 

واالستجابة للطوارئ واألمن، وسالمة العمليات واخملاطر، والصحة 
والسالمة املهنية. ويوضح الشكل التايل الهيكل التنظيمي جملموعة 

الصحة والسالمة والبيئة واجلودة يف الشركة.

ومما يؤكد التزام إدارة الشركة مبعايري الصحة والسالمة املهنية هو حرصها 
على تبني "مبادئ احلفاظ على احلياة وتطبيقها على مستوى قطرغاز، حيث 
توفر هذه املبادئ أهم اإلرشادات لضمان سالمة العاملني يف املوقع، ويتم 

نشرها وتعميمها على مستوى الشركة بشكل مستمر وعرب قنوات خمتلفة. 
كما مت وضع سياسة مصاحبة لـ” "مبادئ احلفاظ على احلياة” من أجل توفري 
معلومات تفصيلية حول هذه املبادئ وضمان االلتزام بتنفيذها، ويعد االلتزام 
بهذه املبادئ أمًرا إلزامًيا جلميع العاملني يف قطرغاز، مبا يف ذلك سائقي 
مركبات الشركة واملقاولني/املوردين املتواجدين يف مواقع الشركة. ويتم 

التدريب على هذه املبادئ من خالل حماضرات تعليمية على احلاسوب وورش 
عمل مباشرة، لضمان تثقيف القوى العاملة بالشركة حول تلك املبادئ 

وأهميتها وعواقب عدم االمتثال لها. 

 العمل مع تصريح عمل ساري
املفعول عند احلاجة

 حتقق من إجراء اختبارات
الغاز حسب التصريح

 حتقق من العزل قبل
بدء العمل

 شهادة عدم دخول ا�ماكن
 احملصورة � ا�ماكن

احملصورة

 احلصول على تصريح
قبل جتاوز أي نظام أمان

 احم نفسك من السقوط عند
العمل � املرتفعات

 دائما ارتداء حزام ا�مان
اخلاص بك

 ال متشي حتت حمولة
معلقة

ممنوع التدخني

 أثناء القيادة ، ال تستخدم
 هاتفك وال تتجاوز حدود

السرعة

1.8m

الشكل ٥: املبادئ العشرة للحفاظ على احلياة يف قطرغاز

حترص شركة قطرغاز على التحسني املستمر ألدائها يف جمال الصحة 
والسالمة املهنية، من خالل احلفاظ على النجاحات السابقة التي حققتها 

والتعامل مع التحديات اجلديدة الناشئة يف هذا اجملال، وتطمح الشركة خللق 
بيئة عمل خالية متاًما من احلوادث واإلصابات، وذلك من خالل اإلجراءات التالية:

 -  تعزيز عملية حتديد اخملاطر واحلد من احتماالت تعرض الشركة لها من 
      خالل حتسني جودة تعليمات األمن والسالمة التي يتلقاها العاملون 

      قبل بدء تنفيذ املهمة، وتنفيذ حتليل سالمة العمل، والتأكيد على أهمية 
     معرفة املشرفني بإجراءات السالمة ومسؤوليتهم عن تنفيذها.

 -  التشجيع املستمر على تدخل األقران لتطبيق إجراءات السالمة 
      )مثل استخدام صالحية إيقاف العمل عند مالحظة 

     أفعال أو ظروف غري آمنة(.

 -   زيادة التعاون والتكامل بني املقاولني وفرق 
       السالمة يف قطرغاز لتعزيز مبدأ الفريق الواحد" 

      فيما يتعلق بالسالمة.

 -   منع احلوادث عالية االحتمالية من خالل التطبيق 
      الصارم للدروس املستفادة.

يضمن "نظام إدارة قطرغاز” االمتثال لكافة االلتزامات القانونية يف جمال 
السالمة املهنية، مثل قانون العمل القطري )القانون رقم 14 لعام 2004(، ومل 

يتم تسجيل أي حالة من حاالت عدم االمتثال للقوانني واللوائح املعمول بها. 
يف الوقت نفسه، حترص إدارة الشركة على التواصل الفعال مع املوظفني 

من خالل عدة قنوات، مثل االجتماع ربع السنوي لشبكة السالمة والصحة 
والبيئة، والذي تتم خالله مراجعة أداء الشركة فيما يتعلق بالصحة والسالمة 

املهنية ومناقشة أهم املوضوعات يف هذا اجملال. عالوة على ذلك، تتم 
مشاركة العديد من تقارير الصحة والسالمة والبيئة واجلودة بصفة منتظمة 

مع املساهمني الطالعهم على أحدث التطورات يف املوضوعات اخملتلفة 
املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية، وللحفاظ على رضائهم من خالل تقدمي 

بيانات تتمتع بأعلى درجات اجلودة والشفافية. وقد الحظنا زيادة اهتمام 
املساهمني بالدروس املستفادة املتعلقة باألنشطة اخملتلفة التي تقوم 

بها الشركة. وتساعدنا هذه الدروس املستفادة على التحسني املستمر 
للعمليات داخل الشركة.

يعترب نظام "ضمان احلماية” جزًءا من "نظام إدارة قطرغاز”، وهو يتكون 
من العمليات العشر املبينة أدناه. وتهدف هذه العمليات إىل ضمان االلتزام 

بأعلى معايري السالمة يف أنشطة الشركة وأعمال الصيانة، وضمان رفاهية 
املوظفني واملقاولني والزوار، والتأكد من االمتثال للوائح البيئية، وإدارة 

احلوادث والتحقيق فيها. وتتم مراجعة تلك العمليات وحتديثها يف الوقت 
املناسب كلما لزم األمر. على سبيل املثال، متت مراجعة عملية "اإلبالغ عن 

احلوادث وإدارتها” التابعة لنظام عملية "ضمان احلماية” يف عام 2019.

 املبادئ العشرة للحفاظ على 
احلياة يف قطرغاز

اخملطط التنظيمي 2019 جملموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة
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وقد مت إنشاء "اللجنة التوجيهية لضمان احلماية” لتقدمي إرشادات احلوكمة 
اخلاصة بإدارة العمليات املتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة. وتتكون هذه 

اللجنة من قيادات قطرغاز، ومن بينهم كبار املسؤولني عن جماالت الصحة 
والسالمة، والبيئة، واجلودة، والعمليات، والهندسة، واملشاريع، والعمليات 

التي تتم حتت سطح األرض. وقد مت انعقاد جميع اجتماعات اللجنة وفًقا 
للخطة املوضوعة، ومت إجراء تقييمات ضمان احلماية من قبل خرباء 

مستقلون متخصصون يف جماالتهم. وتتكون عملية ضمان احلماية من 
جمموعة من اإلجراءات واملمارسات واألنظمة واألدوات التي تساعد على 
رصد وتقييم اخملاطر وحتديد وتنفيذ الضوابط املطلوبة للتخفيف من آثار 
تلك اخملاطر. وتعمل اللجنة التوجيهية وفًقا مليثاق حمدد يوضح الغرض 

من تأسيس اللجنة واملتمثل يف مراقبة األداء، والتحسني املستمر الفعال 
لعمليات ضمان احلماية من املستوى الثالث وغريها من العمليات التشغيلية 

من املستوى الثالث ذات العالقة املباشرة باحلماية. وتوفر اللجنة إرشادات 
اإلدارة العليا حول احلوكمة ومراجعات اإلجراءات، وهي تركز على تفاصيل 

اإلجراءات التي قد يكون لها تأثريات إسرتاتيجية 
واسعة على عمليات الشركة. 

 أما فيما يتعلق بإدارة احلوادث، فتتمثل أولويتنا 
يف الرتكيز على الوقاية أكرث من العالج. على 

الرغم من ذلك، عند وقوع احلوادث، فإن لدينا 
إجراءات وأنظمة فعالة تضمن إجراء حتقيقات 
شاملة لفهم سبب حدوثها وحتديد اإلجراءات 
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إدارة تصريح العمل

إدارة ا
ثار البيئية

ضمان الصحة املهنية

ضمان السالمة الشخصية

إدارة ا�من ا�بالغ عن احلوادث وإدارتها

التأهب لالستجابة للطوارئ

ضمان سالمة العمليات

إدارة اخملاطر التشغيلية

 ضمان حسن القيادة وا�دارة واملساءلة فيما
يتعلق بالصحة والسالمة والبيئة واجلودة

التصحيحية التي يجب تطبيقها ملنع تكرار تلك احلوادث يف املستقبل. تعترب 
عملية التعلم من الدروس املستفادة جًزءا أساسًيا من "عملية اإلبالغ عن 

احلوادث وإدارتها”، مع احلرص على تعميم الدروس املستفادة من احلوادث 
على جميع املوظفني واملساهمني.

وحترص اإلدارة على التواصل املستمر مع مسؤويل وقادة العمليات 
للمساعدة يف املراجعات السنوية للعمليات، وذلك من خالل اجتماعات 

"اللجنة التوجيهية لضمان احلماية” واالجتماعات الدورية األخرى. يف الوقت 
نفسه، تهدف "جمموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة” إىل املساعدة 

والتدريب على اإلجراءات املتوقع تطبيقها من أجل ضمان فعالية عمليات 
"نظام اإلدارة”، حيث تقوم مبراقبة وتقييم مؤشرات األداء الرئيسية، وتسهيل 

مراجعات العمليات، وتخطيط وتنظيم تقييمات ضمان احلماية السنوية، 
وحتديد أسباب احلوادث بدقة من خالل مراجعة حتقيقات احلوادث عالية 

االحتمال واملرتبطة بعمليات حمددة. وتقوم الشركة باستمرار بتقدمي 

اإلرشادات حول اإلجراءات اإلضافية املطلوبة للمساعدة يف تنفيذ العمليات 
وتعزيز فعالية التحسينات املقرتحة. ويف عام 2019، متثل هدف الشركة 

يف توفري مكان لعمل خاٍل متاًما من احلوادث واإلصابات حلماية موظفينا 
ومقاولينا، ووضعت جمموعة من مؤشرات األداء الرئيسية لدعم وحتقيق هذا 
الهدف. ويتم حتديد أهداف مؤشرات األداء الرئيسية يف نهاية كل عام للعمل 

على حتقيقها يف العام التايل وضمان التحسني املستمر، كما حترص الشركة 
على وضع أهداف حمددة للسنوات اخلمس القادمة كجزء من التخطيط 

املستقبلي للشركة.

يف شهر يناير من كل عام، حترص قطرغاز على إصدار مقطع فيديو بعنوان 
"بداية آمنة” والذي يوضح أهم الرسائل الصادرة عن قيادة الشركة حول 

إجنازات العام املاضي واألداء املتوقع يف جمال الصحة والسالمة والبيئة 
واجلودة يف العام املقبل. ويتم مشاركة وتعميم الفيديو مع جميع املوظفني 

واملقاولني عرب قنوات اتصال خمتلفة لضمان فهم جميع األطراف لدورهم يف 
حتقيق أهداف الصحة والسالمة والبيئة. عالوًة على ذلك، يتم إعداد وتنفيذ أربع 
حمالت حول إجراءات السالمة كل عام ملوظفينا ومقاولينا. وفيما يلي احلمالت 

التي مت تنفيذها يف عام 2019:

-  صالحية إيقاف العمل

-  منع سقوط األشياء

-   التعرف على اخملاطر، ودرجة حتمل اخملاطر، والتوعية باألوضاع

-   سالمة عمليات احلفر والرفع 

يف الوقت نفسه، تضع الشركة براجمًا ملكافأة إجراءات السالمة الفعالة، 
ومن بينها برنامج "Good Catch”، والذي يتم من خالله حتديد ومكافأة 

أفضل إجراءات السالمة االستباقية التي أثبتت كفاءتها يف منع وقوع احلوادث 
احملتملة. ويتم تكرمي ومكافأة أبطال برنامج "Good Catch” من قبل 

قيادة الشركة ونشر تفاصيل التكرمي على مستوى الشركة. كذلك، أضافت 
الشركة إجراء "خلو مكان العمل من احلوادث واإلصابات” إىل "عملية اإلبالغ 

عن احلوادث”، والذي يشجع املوظفني واملقاولني على اإلبالغ عن مالحظات 
السالمة اإليجابية والسلبية باستخدام النظام اإللكرتوين أو النظام الورقي 

املتاحني لإلبالغ. ويهدف هذا اإلجراء إىل تعزيز "ثقافة السالمة وخلو مكان 
العمل من احلوادث واإلصابات” على املستوى الفردي، من خالل متكني كل 

فرد من املساهمة يف حتقيق الهدف العام املتمثل يف خلق مكان عمل خاٍل 
من احلوادث واإلصابات. ويتميز هذا اإلجراء بآليات تسمح مبتابعة املالحظات 

واخملاوف التي يتم اإلبالغ عنها ومعاجلتها باستخدام الضوابط الصحيحة.

وحترص الشركة على عقد اجتماعات دورية متعددة حول السالمة بني 
اإلدارة واملوظفني، حيث تتم مراجعة أداء السالمة ومناقشة أهم اجملاالت 

واملوضوعات املتعلقة بالسالمة. على سبيل املثال، يضم اجتماع "جلنة 
الصحة والسالمة والبيئة” القيادات العليا يف جميع أصول قطرغاز مبا يف 

ذلك الرئيس التنفيذي. أما اجتماعات اللجنة التي تتم على مستوى كل أصل 
من األصول، فرتكز بشكل أكرب على األداء اليومي لكل أصل فيما يتعلق بقضايا 

الصحة والسالمة والبيئة واجلودة. وقد أطلقت الشركة مبادرة "حلظات 
األمان” )Safety Moments( يف مارس 2019 بهدف تسليط الضوء بشكل 
مستمر على جمموعة متنوعة من موضوعات السالمة قبل بدء أي اجتماع. 

حتديد اخلطر

اجلميع مسؤولون عن إدارة 
السالمة

السالمة على الطريق

السالمة واألمن باملكاتب

الصيف اآلمن

التغلب على احلرارة )التوعية 
اإلجهاد احلراري(

Go Green )التوعية البيئية(

إجراءات السالمة املناسبة يف 
األماكن املرتفعة

خماطر وحدود احلوادث الكربى

احلفاظ على الصحة مبكان لعمل

ويتم إعداد هذه املوضوعات بشكل مركزي على أساس شهري، ويتم 
اختيارها بناًء على املالحظات واحلوادث التي مت رصدها خالل فرتة معينة، 

وتتم مشاركتها على مستوى شركة قطرغاز. ويف عام 2019، تضمنت املبادرة 
املوضوعات اآلتية:
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يف عام 2019، حضر الفريق املسؤول عن إدارة الصحة والسالمة والبيئة 
واجلودة مؤمتر "الرابطة الدولية ملنتجي النفط والغاز”، حيث متت مناقشة 

أداء الصحة والسالمة مع ممثلي العديد من شركات النفط والغاز. وقد متت 
مشاركة جميع البيانات والدروس املستفادة وأنشطة التواصل التي متت مع 

الرابطة عرب الشركة بعد املؤمتر.

وملساعدة اإلدارة على الوفاء بالتزاماتها يف جمال الصحة والسالمة املهنية، 
مت تشكيل عدة جلان لإلشراف على جوانب السالمة اخملتلفة يف مكان 

العمل. على سبيل املثال، تعمل "اللجنة التوجيهية ملبادئ احلفاظ على 
احلياة” على ضمان التزام اجلميع بـ "مبادئ احلفاظ على احلياة” يف جميع أنحاء 

الشركة، وذلك وفًقا لإلجراء التأديبي "النموذج العادل” وإجراء "مبادئ احلفاظ 
على احلياة”. وتضم هذه اللجنة قيادات يف قطاعات الصيانة والتصنيع، 

واملسؤولني عن مراقبة وتعزيز مستوى االمتثال ملبادئ احلفاظ على احلياة 
بني املوظفني يف جميع منشآت قطرغاز. وبفضل التحسن املستمر يف 

مستوى التواصل والوعي والضوابط باملوقع، فقد زادت نسبة االمتثال ملبادئ 
احلفاظ على احلياة بنسبة 42٪ يف عام 2019 مقارنًة بالعام السابق، ويشمل 

ذلك تراجع خمالفات السرعة بنسبة 90٪. وما زال االمتثال لقواعد احلفاظ على 
احلياة على رأس جدول أعمال الصحة والسالمة والبيئة يف قطرغاز.

عالوًة على ذلك، يتم عقد اجتماعات "جلنة سالمة تشغيل املصنع” اخلاصة 
باملوقع اجلنوبي للشركة على أساس شهري وربع سنوي، حيث يقوم موظفو 

العمليات مبشاركة خماوف وحتديات السالمة مع مدراء العمليات. من جهة 
أخرى، يرتأس الرئيس التنفيذي "جلنة الصحة والسالمة والبيئة” اخلاصة 

باملوقع الشمايل للشركة. وتناقش هذه اللجنة أبرز املوضوعات واحلوادث 
والدروس املستفادة الشهرية حول الصحة والسالمة والبيئة، كما تقوم 

بزيارات شهرية للموقع. أما اجتماعات اللجنة التي تتم على مستوى كل أصل 
من أصول الشركة، فيرتأسها مدير األصل، وتضم ممثلني عن جميع األقسام 

داخل األصل. وجتري اللجنة تدريبات وزيارات ميدانية شهرية ملواقع األصول 
للتعرف على الفرص املتاحة إلضافة املزيد من التحسينات يف إجراءات 

الصحة والسالمة. وباإلضافة لذلك، تضم الشركة "جلنة املواد اخلطرة” التي 
تعمل عن كثب مع "فريق الصحة الصناعية” لتنظيم عملية قبول واستخدام 

املواد الكيميائية يف الشركة.

وتخضع جمموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة، على فرتات منتظمة، 
لربنامج تدقيق داخلي صارم. وهناك أربعة مستويات من التدقيق:

-   عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي للشركة. 

-   تقييم ضمان احلماية من قبل خبري متخصص مستقل.

-   التقييمات الذاتية من قبل املسؤولني عن العمليات.

-   عمليات املراجعة الذاتية من قبل مستخدمي العمليات. 

املستوى األول من التدقيق هو عملية تدقيق داخلي يتم إجراؤها كل عامني 
أو ثالثة أعوام، ويتم إجراء عمليات تدقيق املساهمني كل عام أو عامني، أما 

عمليات تدقيق األيزو فيتم إجراؤها سنوًيا. وعالوة على ذلك، يتم إجراء عمليات 
التدقيق من املستويني الثاين والثالث سنوًيا. وتهدف عمليات التدقيق من 

املستوى األول إىل التحقق من مستوى االمتثال، يف حني تهدف عمليات 
التدقيق من املستويني الثاين والثالث إىل التحقق من مستوى االمتثال باإلضافة 

للتحقق من مستوى الكفاءة يف تنفيذ العمليات. وحتدد تلك العمليات أيًضا 

التحسينات املطلوبة لزيادة الفعالية والكفاءة. ويف عام 2019، مل يتم تسجيل 
أية خمالفات أو حاالت عدم امتثال أثناء عمليات تدقيق األيزو.

ومن أهم اإلجنازات التي حققتها الشركة يف جمال السالمة خالل عام 2019 
هو إعداد "قائمة مرجعية” لألنشطة عالية اخملاطر وبدء تنفيذ إجراء جديد 

لتحليل السالمة يف العمل. وقد حصلنا على عدد من شهادات األيزو، من 
بينها شهادة ISO 45001، وهو ما نعتربه إجناًزا رائًعا. وحترص اإلدارة على 

زيادة قدرات مشريف اخلط األول من خالل برامج تدريب مكثفة على الصحة 
والسالمة. وقد مت تنظيم دورات تدريبية حول أساسيات إدارة السالمة 

ملشريف ومدراء قطرغاز يف عام 2019، وتألفت الدورة من عدة جلسات على 
مدار يومني، وشملت العديد من العروض التقدميية وورش العمل املصممة 
خصيًصا لتحسني مهارات وسلوكيات مشريف اخلط األول يف جماالت الصحة 

والسالمة والبيئة بالشركة. وهو ما يتماشى مع جهود إدارة قطرغاز لتعزيز 
وترسيخ ثقافة السالمة يف مكان العمل يف جميع أنحاء الشركة.

ويف عام 2019، عملت قطرغاز على توحيد أداة "نظام اإلبالغ عن احلوادث” على 
مستوى الشركة، وهي أداة إلكرتونية جديدة تعتمد على نظام SAP، وقد 

مت تكييفها لتالئم االحتياجات اخلاصة للشركة، وُتستخدم لإلبالغ عن احلوادث 
واملالحظات اخلاصة بالسالمة. وقامت الشركة بإجراء التحديثات املطلوبة 
على النظام الستيعاب التغيريات الناجتة عن دمج األداة اجلديدة، وذلك من 

خالل إضافة مناصب وخصائص ومواقع وظيفية جديدة لضمان سالسة 
سري عمل وسهولة جتربة املستخدم. وقد بدأ تدريب املستخدمني اجلدد 

يف أكتوبر 2019، وتواصل الشركة جهودها لتوحيد "نظام اإلبالغ عن احلوادث” 
ليصبح مبثابة أداة موحدة إلدارة احلوادث واإلبالغ عنها على مستوى الشركة.

ويف عام 2019، أدارت قطرغاز منصتني رقميتني للتعلم والتطوير، وهما 
منصتان تابعتان للشركتني اللتني مت دجمهما يف عام 2018، وهما: منصة 

 SuccessFactors )SF و"نظام إدارة التعلم ،)LSO( ”حلول التعلم اإللكرتوين"
LMS(. ويف عام 2019، أمتت الشركة عملية دمج وترحيل البيانات من منصة 

"حلول التعلم اإللكرتوين” إىل منصة "إدارة التعلم SuccessFactors”. وقد متت 
عملية ترحيل البيانات على مدار العام. وبشكل عام، تعتمد فعالية تدريبات 
السالمة على العديد من العوامل اخملتلفة، مثل: درجة األهمية، وأفضل 

املمارسات الدولية، وعوامل اخلطر، واحلوادث، وما إىل ذلك.

وال شك أن مشاركة القيادات يف سياسات الصحة والسالمة املهنية يعد 
أمًرا بالغ األهمية من أجل التنفيذ الناجح إلجراءات السالمة داخل الشركة. وقد 
أظهرت قيادات قطرغاز أداًء مثالًيا وقدمت منوذًجا ُيحتذى جلميع العاملني يف 

هذا اجملال من خالل إعطاء األولوية ملبادئ الصحة والسالمة املهنية يف 
جميع القرارات التشغيلية. ويظهر التزام القيادات بشكل واضح يف حرصهم 
على املشاركة املباشرة يف التدريبات واملناقشات وورش العمل التي تركز 

على أمن وسالمة العمليات.

إدارة الصحة والسالمة املهنية
تبدأ توجيهات السالمة املهنية التي تقدمها قطرغاز جلميع موظفيها بـ 

"سياسة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة” التي أقرتها اإلدارة العليا، والتي 
دخلت حيز التنفيذ اعتباًرا من مارس 2018 ويتم تطبيقها حتى مارس 2021. وتتم 

مراجعة هذه السياسة سنوًيا من قبل قيادات ومدراء الشركة أثناء املراجعات 

قيمنا 
اد الصناعة يف األداء على صعيد السالمة والصحة والبيئة واجلودة، والذي  أن نكون روَّ

يشمل حماية صحة وسالمة موظفينا وصحة وسالمة أولئك امُلتأثرين بأعمالنا، 
وكذلك حماية أصولنا املادية وُسمعتنا، وحماية البيئة من حولنا.

وتنبثق سياسة قطرغاز للسالمة والصحة والبيئة واجلودة من بيان توجهاتنا، ولذا 
فإننا:

ك بأعلى معايري سلوكيات     نحمي موظفينا من خالل التمسُّ
        السالمة، وُنؤمن بأننا نستطيع اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع وقوع 

       جميع احلوادث واإلصابات. 

   نحمي أصولنا وبيئتنا من خالل التزامنا وإدراكنا لآلثار امُلرتتبة على أعمالنا. 

ل املسؤولية يف جمال  ز وحتمُّ ز ثقافة التميُّ     ُنعزِّ
        السالمة والصحة والبيئة واجلودة من أجل استمرارية 

        تنفيذ جميع عمليات قطرغاز بفعالية وكفاءة. 

    نعتقد أن التشغيل اآلمن واملسؤول بيئًيا وصيانة ُمنشآتنا 
       يعترب أحد عوامل النجاح احلاسمة.

وحتقيًقا لهذه الغاية، فإننا: 

   نلتزم بجميع القوانني واللوائح والتشريعات املعمول بها يف جمال 
        السالمة والصحة والبيئة واجلودة، وُنطبِّق معايري الصناعة املسؤولة 

        واملمارسات احلكيمة إن مل تكن القوانني واللوائح موجودة.

    نقدم مساهمة إيجابية حلماية البيئة، ونحدُّ من أي آثار سلبية 
        لعملياتنا على البيئة إىل أدنى مستوى ُممكن عملًيا.

نحن ندرك أن السالمة والصحة والبيئة واجلودة هي مسؤولية اجلميع، وأن على 
ل ملنع أي سلوك أو إجراء غري آمن وتعزيز السلوكيات امُلالئمة.  كل منا واجب التدخُّ

ويكمن هدفنا يف ُخلوِّ مكان العمل من احلوادث واإلصابات، ولهذا فإننا نويل اهتماًما 
للنتيجة النهائية كما أننا نهتم بكيفية الوصول إىل تلك النتيجة.

سياسة قطرغاز اخلاصة بجوانب السالمة 
والصحة والبيئة واجلودة 

تنفيذ السياسات 
سوف نقوم باآلتي:

   التأكد من أن جميع قرارات اإلدارة تعكس التزامنا يف جوانب 
       السالمة والصحة والبيئة واجلودة. 

    التأكد من أن نظامنا اخلاص بإدارة اجلودة )QGMS( يعكس 
        أفضل ممارسات الصناعة وأنه مزود باملوارد املناسبة. 

    توظيف منهج قائم على اخملاطر يف تصميم وإنشاء وتشغيل 
         املنشآت يف جميع مراحل دورة حياتها الكاملة، واستهداف تقليل ا

        خملاطر إىل أدنى مستوى ُممكن عملًيا )ALARP( يف عملياتنا التشغيلية. 

    تنفيذ أفضل املمارسات املقبولة يف الصناعة يف جواب 
م باستمرار من خربات           السالمة والصحة والبيئة واجلودة، والتعلُّ

         مساهمينا ومقاولينا وخربات شركائنا اآلخرين وجتاربهم.

    توفري التوجيه والتعليم والتدريب واإلشراف لضمان فهم جميع املوظفني للسلوكيات 
         والتوقعات املطلوبة يف جمال السالمة والصحة والبيئة واجلودة، وإظهار قدرات 

         قيادية مشهودة وبارزة يف جمال السالمة والصحة والبيئة واجلودة، علمًا أن االمتثال 
م الوظيفي والرتقي املهني.           لهذه السلوكيات والتوقعات ضروري ألغراض التقدُّ

     التأكد من أن امُلتعاقدين معنا يفهمون توقعاتنا ويشاركوننا التزامنا، ويفهمون 
          مسؤولياتهم بشأن جوانب السالمة والصحة والبيئة واجلودة والسلوكيات املطلوبة يف 

           جمال السالمة والصحة والبيئة واجلودة، وأن يكونوا كذلك على 
          دراية بعواقب عدم االمتثال.

     مراجعة ومراقبة وتدقيق األداء يف جمال السالمة والصحة والبيئة واجلودة واستدامته 
          باستمرار، بحيث يتم وضع حد للحوادث الشخصية واحلوادث املتعلقة بسالمة 

م يف االنبعاثات.  ث ونتحكَّ           العمليات، كما أننا نخفض كمية النفايات، ومننع التلوُّ

     وضع اخلطط واملمارسة واإلعداد وجتهيز أعضاء فريق االستجابة وتدريبهم من أجل 
الة يف الوقت املناسب جلميع حاالت الطوارئ، وذلك بالتعاون            ضمان االستجابة الفعَّ

         والدعم من جهات املساعدة املتبادلة القائمة واجلهات احلكومية احمللية.

    التواصل مع كافة املوظفني واجملتمع احمللي بشأن 
        األمور التي قد تؤثر على سالمتهم وصحتهم وبيئتهم.

    تقدمي تقرير علني حول األهداف الرئيسية واألداء يف جمال السالمة والصحة والبيئة 
         واجلودة، والتعاون الكامل مع الهيئات واجلهات احلكومية ذات الصلة، والعمل بشكل 
         وثيق مع الصناعة لتحسني املمارسات يف جمال السالمة والصحة والبيئة واجلودة.

     االمتثال لهذه السياسة وإدخال حتسينات يف جمال 

عات واألهداف.           السالمة والصحة والبيئة واجلودة من خالل حتديد التوقُّ
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اإلدارية الدورية لضمان توافقها مع أفضل املمارسات احلالية والتأكد من 
حتسينها باستمرار. ويتمثل الغرض من هذه السياسة يف مساعدة قطرغاز 

على حتقيق أعلى مستويات األداء من خالل االلتزام بأعلى معايري الصحة 
والسالمة والبيئة واجلودة واحلرص على التحسني املستمر ألداء الشركة 
يف هذه اجملاالت. وتساعد تلك السياسة على حتديد اخملاطر والضوابط 

املطلوبة ملواجهتها، وتوضيح قيم الصحة والسالمة والبيئة واجلودة، 
وضمان تنفيذ السياسة بشكل فعال.

تعمل "جمموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة” يف قطرغاز" على التأكد 
من التزام الشركة باملتطلبات القانونية والتنظيمية الرئيسية املرتبطة 

بأنشطتها، والتي تشمل ما يلي: مرسوم وزارة البلدية والبيئة بقانون رقم 31 
لعام 2002 للحماية من اإلشعاع، وقرار وزير البيئة رقم 45 لسنة 2013 اخلاص 

باملواد املشعة طبيعية املنشأ، وقرار اجمللس األعلى للبيئة واحملميات 
الطبيعية رقم 2 لسنة 2005 بشأن حدود جرعات اإلشعاع التي يتعرض لها 

العاملون، وقرار اجمللس األعلى للبيئة واحملميات الطبيعية رقم 4 لعام 2003 
بشأن املسودة التنفيذية املعدلة للقانون رقم 31 لعام 2002. ومل يتم تسجيل 

أي حاالت تشري لعدم االمتثال يف عام 2019.

 45001 ISO وطبقت قطرغاز نظاًما جديًدا صارًما يعتمد على املعيار الدويل
إلدارة الصحة والسالمة املهنية، وقد حصلت الشركة على شهادة األيزو 

يف هذا املعيار يف سبتمرب 2019. وهو ما يعترب إجناًزا هائًلا، حيث ُتعد قطرغاز 
واحدة من الشركات القليلة يف جمال النفط والغاز التي حتصل على هذه 

الشهادة. ويؤكد هذا اإلجناز على التزام الشركة بتطبيق "بيان التوجهات” 
اخلاص بها، والذي يؤكد على أهمية اإلدارة الفعالة لكافة جوانب الصحة 

والسالمة والبيئة واجلودة يف جميع عملياتها. كما تربز الشهادة مستوى 
األداء املتميز يف إدارة عمليات الشركة والذي جاء بفضل التفاين يف العمل 

وجهود التحسني املستمرة التي يقوم بها قيادات وموظفو قطرغاز.

ومن أكرب عمليات إعادة الهيكلة التي خضعت لها "جمموعة الصحة والسالمة 
والبيئة واجلودة” يف عام 2019 هي نقل "قسم الصحة الصناعية” من اإلدارة 

الطبية يف قطرغاز إىل إدارة السالمة والصحة املهنية. وقد مت إنشاء 
هذا القسم ملراجعة الربامج احلالية وإدخال برامج جديدة لتعزيز الصحة 

الصناعية واملهنية. وتتوافق ممارسات الوقاية الصناعية يف الشركة مع 
معايري "جمعية الصحة الصناعية األمريكية” و"املؤمتر األمريكي خلرباء الصحة 

الصناعية احلكومية”. وكانت عملية تقييم اخملاطر الصحية أحد املطالب 
املطروحة من األطراف املعنية الرئيسية خالل عام 2019، وقد مت تنفيذها 

واملوافقة عليها من قبل األصول املعنية. ومن اإلجنازات الرئيسية األخرى التي 
حققتها الشركة يف جمال السالمة املهنية خالل العام هي مراجعة إجراءات 

الصحة املهنية يف "نظام إدارة قطرغاز” من املستوى الثالث، وذلك للتأكد 
من حتديث هذه اإلجراءات وااللتزام بتطبيقها. يف عام 2019، شاركت الشركة 

أيًضا يف املراجعة الرقابية التي أجرتها قطر للبرتول للعاملني للتحقق من 
سالمة الصحة النفسية.

وتتمثل إحدى املهام الرئيسية إلدارة السالمة والصحة املهنية يف حتديث 
العمليات واإلجراءات احلالية بشكل منتظم، وإدخال إجراءات جديدة، عند 

احلاجة. ويف عام 2019، مت إدخال إجراء جديد وهو "إدارة برامج الوقاية الصناعية 
والصحة املهنية”. أما اإلجراءات احلالية التي متت مراجعتها، فتشمل اآلتي: 

املعايري املؤسسية خلدمات الغذاء، ومراقبة الضوضاء واحلفاظ على حاسة 
السمع، وبيئة العمل املكتبية وإرشادات التعامل اليدوي، ومعدات الوقاية 

الشخصية، وعينات مياه الشرب، واحلماية من اإلشعاع، وبرنامج حماية اجلهاز 
التنفسي، ومعايري الظروف املعيشية يف خميمات املقاولني. عالوًة على 

ذلك، أدى اإلجراء اجلديد )إدارة برامج الوقاية الصناعية والصحة املهنية( إىل 
إنشاء أنظمة وسياسات جديدة، والتي تتضمن:

-   خطة إدارة األسبستوس

-   إدارة خماطر اإلجهاد

-   منهجية تقييم اخملاطر الصحية

-   خطة إدارة الرصاص

-   خطة إدارة الليجيونيال

-   إدارة املواد املشعة طبيعية املنشأ

-   مقاييس نووية للحماية من اإلشعاع

تتم حماية العاملني من اإلشعاع احملتمل من خالل تنفيذ "برنامج إدارة 
اإلشعاع” يف قطرغاز، والذي يضمن اتخاذ كافة اإلجراءات املمكنة لتخفيف 

خطر التعرض لإلشعاع من مصادر اإلشعاع احملتملة يف منشآتنا. وتتم إدارة 
وتشغيل جميع مصادر اإلشعاع واألنشطة املتعلقة بها وفًقا للوائح التي 
تضعها وزارة البلدية والبيئة. وقد مثلت "إدارة السالمة والصحة املهنية” 

شركة قطرغاز يف منتدى "املواد املشعة طبيعية املنشأ” 2019، حيث 
شاركت يف ورشة عمل "احلماية من اإلشعاع” التي مت تنظيمها ضمن 

فعاليات املنتدى والتي استضافتها وزارة البلدية والبيئة. وقد شهد املنتدى 
اإلعالن عن قانون املواد املشعة طبيعية املنشأ الصادر مبوجب قرار وزير 

البيئة رقم 45 لعام 2013، والذي تلتزم به قطرغاز بشكل كامل.

ولتحقيق متطلبات الصحة والسالمة والبيئة واحلد من حاالت الطوارئ، حرصت 
الشركة على وضع نظام فعال إلدارة إيقاف التشغيل لضمان تنفيذ عملية 
اإلغالق بأمان. وقد مت تنفيذ خمس عمليات إغالق بنجاح يف عام 2019، والتي 

تطلبت كٌل منها توفري األمان آلالف املوظفني واملقاولني العاملني باملوقع. 
وقد تلقى املقاولون املشاركون يف عمليات اإلغالق التدريب والتوجيه الالزم 

حول اخملاطر احملتملة التي قد يواجهونها لضمان التنفيذ اآلمن لكل عملية. 
ويف عام 2019، مت إجراء بعض التعديالت على تفاصيل "عملية اإلغالق” بحيث 

تشمل التوعية بإدارة خماطر اإلجهاد. وتهدف كل هذه اجلهود إىل تقليل 
اخملاطر احملتملة للعاملني واألصول إىل أدنى احلدود املمكنة. وقد تلقت 
اإلدارة ردود أفعال إيجابية من جميع األصول فيما يتعلق بالوقاية الصناعية 

خالل عمليات اإلغالق يف عام 2019.

تؤمن الشركة بأن املوظفني واملقاولني هم أعظم أصولها. لذلك، فهي 
حترص على توفري أعلى درجات احلماية التي تضمن رفاهيتهم وسالمتهم 

الشخصية. ويف عام 2019، ارتفع عدد عمليات التفتيش التي قامت بها الشركة 
للتحقق من مستوى رفاهية العمال وسالمة الغذاء والنظافة بنسبة ٪25. 

ومل يتم تسجيل أي حوادث تتعلق بسالمة األغذية واإلجهاد خالل العام. كذلك، 

مل يتم تسجيل أية حاالت مرضية مرتبطة باإلجهاد احلراري أثناء عمليات اإلغالق. 
وقد قام قسم الوقاية الصناعية بتمثيل قطرغاز خالل منتدى "رعاية العمال” 
الذي استضافته قطر للبرتول يف عام 2019، والذي قدم رؤى مفيدة حول إدارة 

الظروف املعيشية للعمال، حيث يتمثل أحد التحديات الرئيسية يف ضمان 
التزام املقاولني بتوفري أماكن اإلقامة املناسبة للعمال، وستواصل الشركة 

جهودها يف هذا اجملال بعد 2019 أيًضا.

 يتم حماية مقاولينا من خالل نظام "إدارة سالمة املقاولني” الذي يؤكد على 
أهمية التعامل اآلمن مع األدوات يف مكان العمل من خالل اتباع اإلجراءات 

احملددة. وقد مت إعداد النظام بالتعاون مع املقاولني واألطراف املعنية 
خللق بيئة عمل آمنة للجميع داخل منشآت قطرغاز. ويضمن النظام االلتزام 
بالعمليات الفنية التي حددتها اإلدارة ملرافق الشركة وتنفيذها بشكل آمن. 

عالوًة على ذلك، يتم تنظيم "منتدى إدارة السالمة” الذي يوفر لكٍل من قطرغاز 
واألطراف املعنية وشركات النفط والغاز احمللية الفرصة لاللتقاء وتبادل 

املعارف واخلربات والتعرف على أفضل املمارسات املتبعة للحفاظ على 
سالمة املقاولني. ويف عام 2019، حققت الشركة إجناًزا مالًيا كبرًيا من خالل 

إدارة العقود اخلاصة مبعايرة املعدات بشكل أفضل، مع استمرار جهود 
الشركة لدمج هذه األنشطة يف عقد واحد، وقد أثمرت هذه اجلهود عن 

توفري 25٪ من امليزانية اخملطط لها.

جدير بالذكر أن نظام "إدارة الصحة والسالمة املهنية” يضع األسس اخلاصة 
ببعض أنظمة اإلدارة األخرى يف قطرغاز، مثل أنظمة الكشف عن الغاز 

واحلرائق، والتي تساعد على التحكم يف حوادث سالمة العمليات أثناء املراحل 
املبكرة من مراقبة املشغل امليداين. ويتم التواصل بني اإلدارة واملوظفني 

واألطراف املعنية من خالل عدة قنوات أهمها: تقارير الوقاية الصناعية 
والصحة املهنية، واجتماعات األصول وفحوصات السالمة، وأنشطة التواصل 
املتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة )مثل األنشطة الشهرية اخلاصة مببادرة 

"حلظات األمان”(.

أداء الصحة والسالمة املهنية يف قطرغاز
يتضمن اجلدول التايل مؤشرات األداء الرئيسية للسالمة املهنية لعام 2019.

األداء للعام 
2019

الهدف 
للعام 

2019

الوحدة مؤشر األداء الرئيسي

 10,321,762 ساعات إجمايل ساعات العمل )املوظفني(

1 عدد احلوادث املقعدة عن العمل 
)املوظفني(

0.10 عدد معدل اإلصابات املقعدة عن العمل 
)املوظفني(

5 عدد اإلصابات التي مت تسجيلها 
)املوظفني(

0.48  0.45
)2025(

اإلصابات 
املسجلة/

مليون 
ساعة 

عمل

معدل تكرار جمموع احلوادث القابلة 
للتسجيل )موظفون(

6 عدد احلاالت التي تطلبت إسعافات أولية 
)املوظفني(

0.04 0.07 عدد معدل األمراض املهنية 

على الرغم من انخفاض إجمايل ساعات العمل ملوظفينا مبقدار 202,210 
ساعة )2٪( يف 2019 مقارنًة بـ 2018، فقد ارتفع معدل احلوادث املقعدة عن 
العمل مبقدار 1، وزاد معدل اإلصابات املقعدة عن العمل مبقدار 0.10. كذلك، 
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زاد إجمايل عدد اإلصابات التي مت تسجيلها مبقدار 2، وارتفع املعدل اإلجمايل 
لإلصابات املسجلة مبقدار 0.20 مقارنًة بالعام السابق. ويرجع سبب الزيادة 

الطفيفة يف حوادث السالمة املهنية إىل تسجيل عدد قليل من احلوادث 
املتعلقة بتنفيذ األنشطة الروتينية الناجتة عن األعطال واألخطاء. فضًلا عن 

ذلك، سجلت الشركة 84 يوًما متتالًيا من العمل دون إصابات على اإلطالق 
يف الفرتة بني 6 أكتوبر و30 ديسمرب 2019. وسجل معدل اإلصابة اإلجمايل 
على الرغم من انخفاض إجمايل ساعات العمل ملوظفينا مبقدار 202,210 

ساعة )2٪( يف 2019 مقارنًة بـ 2018، فقد ارتفع معدل احلوادث املقعدة عن 
العمل مبقدار 1، وزاد معدل اإلصابات املقعدة عن العمل مبقدار 0.10. كذلك، 
زاد إجمايل عدد اإلصابات التي مت تسجيلها مبقدار 2، وارتفع املعدل اإلجمايل 

لإلصابات املسجلة مبقدار 0.20 مقارنًة بالعام السابق. ويرجع سبب الزيادة 
الطفيفة يف حوادث السالمة املهنية إىل تسجيل عدد قليل من احلوادث 

املتعلقة بتنفيذ األنشطة الروتينية الناجتة عن األعطال واألخطاء. فضًلا عن 
ذلك، سجلت الشركة 84 يوًما متتالًيا من العمل دون إصابات على اإلطالق 

يف الفرتة بني 6 أكتوبر و30 ديسمرب 2019. وسجل معدل اإلصابة اإلجمايل 0.42 
خالل عام 2019، وهو أقل من املتوسط الذي حددته "الرابطة الدولية ملنتجي 

النفط والغاز” لعام 2018 والبالغ 0.99. كما شهدت الشركة تراجًعا مستمًرا يف 
عدد احلوادث عالية االحتمالية طوال 2019، ليصل إجمايل الرتاجع الذي سجلته 

خالل العام إىل 48٪ مقارنًة بعام 2018، وذلك بفضل التحسن امللموس يف 
مستوى االلتزام مببادئ احلفاظ على احلياة والذي زاد بنسبة 42٪ مقارنة بالعام 

السابق. وتؤكد هذه النتائج على كفاءة إدارة الشركة وفعالية أنظمة إدارة 
الصحة والسالمة املطبقة يف قطرغاز.

وقد حافظنا على أدائنا االستثنائي يف جمال السالمة خالل عام 2019 من خالل 
إطالق العديد من حمالت السالمة على مدار العام. وهدفت تلك احلمالت إىل 

تشجيع جميع العاملني على الرتكيز على موضوعات حمددة تتعلق بالسالمة، 

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

20182019

الشكل 6 : مؤشرات األداء الرئيسية ملوظفي قطرغاز

إصابة مقعدة عن العمل
معدل اإلصابات القابلة للتسجيل

معدل اإلصابات املقعدة عن العمل 
هدف معدل اإلصابات القابلة للتسجيل

وإىل ضمان احلفاظ على أمان العمليات أثناء القيام بواجباتهم الوظيفية. ومن 
األمثلة على تلك احلمالت هي النسخة املعدلة من "برنامج مكان عمل خاٍل 
من احلوادث واإلصابات”، والذي يهدف إىل تلبية املتطلبات الالزمة خللو مكان 
العمل من احلوادث واإلصابات وإىل ضمان االلتزام مببادئ احلفاظ على احلياة 
أثناء أداء مهام العمل اليومية يف خمتلف اإلدارات. وتستمر احلملة منذ عام 
2018 من أجل تعريف املقاولني واملوظفني اجلدد يف قطرغاز بتلك املبادئ 

وضمان االمتثال لها. ويف عام 2019، أعلن "مركز التميز” إطالق احلملة يف 
موقع قطرغاز جنوب برزان.

وباملثل، مت إطالق حملة "تصاريح نظام العمل” من أجل إعادة تدريب جميع 
العاملني واملقاولني على التصاريح اخملتلفة املتاحة وعلى كيفية استخدام 

كل منها يف املوقف املناسب. ومت إجراء هذه التدريبات التنشيطية كجزء من 
ورش العمل التي يتم تنظيمها على مدار العام جلميع اإلدارات. وقد تضمن 

التدريب أيًضا تفاصيل عملية املوافقة من جانب اإلدارة، ونصائح لضمان 
املوافقة على طلبات التصاريح بشكل فوري.

بيانات إجمايل التصاريح الصادرة يف 2019 ألصول قطرغاز يف اجلنوب والشمال 
)مبا يف ذلك تصاريح اإلغالق(.

)مع الرتكيز على أنشطة النفث املائي(، و"منع سقوط األشياء”، و"درجة 
حتمل اخملاطر”، و"الوعي بالظروف احمليطة|. وقد تلقى املوظفون الذين 
شاركوا يف هذه احلمالت خالل عام 2019 تدريبات مكثفة، مما أدى إىل حتسن 

ملحوظ يف مهاراتهم املتعلقة باإلبالغ عن احلوادث.
التوعية بالسالمة يف املصنع

تعريف الزوار

تأثريات كربيتيد الهيدروجني وقناع احلماية

مبادئ احلفاظ على احلياة

القيادة الدفاعية

التوعية باإلجهاد احلراري

دخول األماكن الضيقة/املغلقة

مراقبة السالمة/مراقبة العمل يف األماكن الضيقة

السالمة يف املرتفعات/العمل يف املرتفعات

املناولة اليدوية للمواد 

أجهزة اختبار الغاز املعتمدة

حتليل سالمة العمل

املواد اخلطرة

اإلبالغ عن احلوادث والتحقيق فيها

نظام إدارة العمل

التوعية بعملية اإلغالق )خاص بكل عملية على حدة(

حقن الغاز احلمضي 

خلو مكان العمل من احلوادث واإلصابات للعمال التوعية بأمن 

املوانئ )يتم التدريب نظرًيا عرب احلاسوب فقط(

التعريف بإجراءات السالمة يف املقر الرئيسي لـ قطرغاز يف برج 
الدوحة )يتم التدريب نظرًيا عرب احلاسوب فقط(









































تدريبات السالمة
كجزء من جهودها لضمان التحسني املستمر، تسعى قطرغاز دائًما إىل 

التعرف على أحدث املتطلبات املتعلقة مبجال الصحة والسالمة من أجل 
تطبيقها وااللتزام بها، وبناًء على ذلك، قامت الشركة بتحديث برامج وأساليب 

التدريب خالل عام 2019 لتحسني كفاءات ومهارات العمال بالشركة. ويتم 
مراجعة وحتديث مناهج وتدريبات السالمة بشكل دوري اعتماًدا على التغيريات 

يف اإلجراءات والدروس املستفادة من احلوادث اخملتلفة. وقد متت مراجعة 
وحتسني الربامج احلالية، حيث قامت الشركة بإعداد وتنفيذ مصفوفة تدريب 

معدلة وأضافت لها جمموعة من النتائج املتوقعة. كما مت حتديث سلسلة 
من الربامج التدريبية األخرى لتتماشى مع أفضل املمارسات بالشركة، مما 

يدل على التزام الشركة بتطوير املوظفني وحتقيق أعلى مستويات األداء يف 
جمال السالمة.

مت تنفيذ التدريبات التالية لألطراف املعنية اخملتلفة ممن زاروا وعملوا يف 
مقرات قطرغاز خالل العام 2019:

ركزت حمالت السالمة األخرى التي مت إطالقها خالل عام 2019 على كيفية اتباع 
اإلجراءات واملمارسات بشكل صحيح مع الرتكيز على كيفية حتديد اخملاطر. 

وتضمن ذلك احلمالت اآلتية: "السالمة أثناء التعامل مع األدوات الكهربائية” 

إجمايل عدد التصاريح 
)قطرغاز شمال(

إجمايل عدد التصاريح 
)قطرغاز جنوب(

الشهر

30,546 11,024 يناير 2019

29,915 9,669 فرباير 2019

26,080 12,490 مارس 2019

29,526 18,075 أبريل 2019

29,364 10,408 مايو 2019

22,980 8,182 يونيو 2019

20,499 9,585 يوليو 2019

16,042 6,734 أغسطس 2019

20,323 9,739 سبتمرب 2019

28,198 17,088 أكتوبر 2019

25,635 11,645 نوفمرب 2019

26,474 10,611 ديسمرب 2019

 135,250 العدد اإلجمايل للعام 2019 

مت تقدمي دورات تدريبية ألصحاب املصلحة الذين زاروا 
وعملوا يف مقر قطرغاز خالل عام 2019
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يف عام 2019، قدمت إدارة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة تدريبات داخلية 
ملوظفي قطرغاز حول املوضوعات اآلتية: التوعية بالسالمة من احلرائق، 

ومراقبة احلرائق، ومسؤوليات املشرفني املتعلقة بخلو مكان العمل من 
احلوادث واإلصابات، وأجهزة التنفس الذاتي، وتصاريح العمل، وعملية الغلق/

العزل، وتصاريح العمل اإللكرتونية. وخالل عام 2019، مت تقدمي 233 دورة تدريبية 
حول تصاريح العمل، والتي تناولت موضوعات تتعلق بجهات إصدار التصاريح، 

ومستلمي التصاريح، وتصاريح العمل اإللكرتونية. وخالل نفس العام، مت وقف 
التدريب اخلاص بحقن الغاز احلمضي، بينما مت إجراء تعديالت مكثفة على 

التدريب اخلاص بأنظمة إدارة العمل وإجراءات السالمة يف املقر الرئيسي لـ 
قطرغاز يف برج الدوحة، وذلك بهدف التأكد من مالءمة تلك التدريبات للغرض 

منها. وكما ذكرنا سابًقا، قدم "مركز التميز” التابع إلدارة الصحة والسالمة 
والبيئة واجلودة دورة تدريبية حول أساسيات إدارة السالمة يف عام 2019 لتعزيز 

مهارات الصحة والسالمة والبيئة ملشريف اخلط األمامي.

متثل الرتكيز األكرب يف عام 2019 على تنفيذ الربنامج التدريبي اخلاص بخلو 
مكان العمل من احلوادث واإلصابات يف مشروع "برزان” اجلنوبي، وهو ما مت 

إمتامه بنجاح. ويتمثل الهدف الرئيسي من الربنامج يف حتقيق طموح الشركة 
بخلق مكان عمل خاٍل متاًما من احلوادث واإلصابات. وقد حققت الشركة 

الكثري من اإلجنازات يف هذا الصدد، وما زالت تواصل جهودها خللق بيئة عمل 
آمنة. ومتثل االهتمام الثاين للشركة يف عام 2019 يف مواصلة تقدمي التدريب 

اخلاص بخلو مكان العمل من احلوادث واإلصابات للموظفني اجلدد يف جميع 
مقرات قطرغاز، ويعد حضور املوظفني واملقاولني اجلدد لـ "جلسة التوجيه” 

اخلاصة بهذا املوضوع أمًرا إجبارًيا، حيث تعد جزًءا أساسًيا من جلسات التوجيه 
األولية للتعريف بالشركة. وتعترب تلك اجللسات مبثابة مقدمة لرتسيخ ثقافة 

مكان العمل اخلايل من اإلصابات واحلوادث، وفرصة لتعزيز التزامنا بسالمة 
كل شخص، فهذه اجللسات تساعد بشكل فعال على رفع مستوى الوعي 

بأهمية مبادئ الصحة والسالمة من خالل ترسيخها على املستوى الفردي لكل 
شخص، فتصبح جزًءا ال يتجزأ من ممارساته اليومية، وتؤثر تلقائًيا على خياراته 

وأفعاله، وتلهمه لتحمل املسؤولية عن سالمته الشخصية وسالمة زمالئه.

عالوًة على ذلك، أجرت إدارة السالمة والصحة املهنية يف عام 2019 تدريبات 
على سالمة األغذية والنظافة للمقاولني والفرق املسؤولة عن توريد األغذية 

بالشركة. وذلك كجزء من برنامج التدريب على الوقاية الصناعية والذي يسمح 

للمتدربني بتقييم قواعد النظافة الشخصية والتحكم يف درجة احلرارة وغريها 
من اجلوانب الهامة املتعلقة بسالمة األغذية. وقد ساعدهم ذلك على 

احلفاظ على صحة العمال من خالل حتسني جودة عمليات التفتيش التي 
قاموا بها للتحقق من سالمة األغذية يف جميع مواقع الشركة خالل عام 2019.

 تطبق شركة قطرغاز نظاًما فعاًلا لتدريب املقاولني على إجراءات السالمة 
التي يجب اتباعها أثناء عمليات اإلغالق وأثناء إيقاف التشغيل ألغراض الصيانة. 
وتتمثل العناصر الرئيسية لهذا النظام يف اآلتي: "مصفوفة تدريب املقاولني 

على إجراءات السالمة أثناء إيقاف التشغيل”، و"خطة التعبئة واإلعداد”، و"خطة 
متطلبات التدريب”، و"التقرير النهائي”. عالوًة على ذلك، يتم إعداد منوذج 

تدريبي وتوجيهي مصمم خصيًصا ليناسب طبيعة كل عملية من عمليات 
إيقاف التشغيل على حدة، وهو منوذج إلزامي جلميع املشاركني يف عملية 

إيقاف التشغيل. ويتضمن هذا النموذج التدريبي اخلاص املعلومات التالية 
)كحد أدنى(:

-   سبب إيقاف التشغيل/ جماالت الرتكيز

 -   تفاصيل منطقة اإليقاف )موقع املنطقة، مرافق الرعاية، 
       نقاط التجمع، نقاط جتميع النفايات(

-   التحكم يف الوصول وخطة املرور

-   خماطر وضوابط اإليقاف

-   خطة عمل الطوارئ

-   خطة إدارة النفايات

-   الدروس املستفادة من عمليات اإليقاف/ احلوادث السابقة

وجتدر اإلشارة إىل أن كل برنامج من هذه الربامج التوجيهية يكون صاحًلا فقط 
لعملية إيقاف التشغيل التي ُصمم من أجلها. وبالنسبة ملوظفي قطرغاز 

 .)LMS( بشكل عام، يتم إدارة االحتياجات التدريبية باستخدام نظام إدارة التعلم
أما بالنسبة للموظفني املشاركني يف عمليات اإليقاف، فيقوم قسم التدريب 
على السالمة بتقدمي النموذج التدريبي والتوجيهي احملدد لهؤالء املوظفني 

كجلسة دراسية مباشرة، أو يتم تقدميها يف شكل رقمي عرب احلاسوب. 
وتهدف هذه التدريبات إىل ضمان التنفيذ اآلمن لكافة العمليات واإلجراءات 

املتعلقة بإيقاف التشغيل. 

إدارة اإلجهاد احلراري
تدرك شركة قطرغاز أن إدارة اإلجهاد احلراري واحلوادث املرتبطة به تعد 

أمًرا بالغ األهمية لضمان توافر ظروف العمل الصحية واحلفاظ على سالمة 
العمال. وتتمتع الشركة بأداء متميز فيما يتعلق بحوادث اإلجهاد احلراري 

واألمراض املهنية على مستوى الشركة، وذلك من خالل تطبيق نهج 
استباقي إلدارة اإلجهاد احلراري واحلرص على التعامل الفوري والفعال مع 

احلاالت التي تستدعي التدخل الطبي. ويعد تبني هذا النهج االستباقي أمًرا 
بالغ األهمية نظًرا ألن عمليات قطرغاز تتم يف بيئة تتسم باحلرارة الشديدة 

يف معظم أوقات العام، كما أن عمليات املصنع ذاتها تتسبب يف توليد 
مستويات مرتفعة من احلرارة، وهو ما يزيد احتمالية اإلصابة بالعديد من 

أمراض اإلجهاد احلراري احلادة. ويتحمل قسم الوقاية الصناعية مسؤولية 
إدارة إجراءات اإلجهاد احلراري، ويدعمه يف ذلك األطراف املعنية اخملتلفة.

تتمثل إحدى املهام الرئيسية فيما يتعلق بإدارة اإلجهاد احلراري يف حتديث 
العمليات واإلجراءات احلالية بشكل منتظم. لذلك يحرص قسم الوقاية 
الصناعية التابع إلدارة السالمة والصحة املهنية على حتديث إجراءات 

الوقاية من اإلجهاد احلراري باستمرار لضمان كفاءتها يف إدارة تأثريات 
اإلجهاد احلراري والتحكم فيها. ويف عام 2019، مت حتديث هذه اإلجراءات 

ومتت مراجعة البنود التالية:

-   التسلسل الهرمي للضوابط

-   تعريف اإلجهاد احلراري

-   خطة اإلجهاد احلراري

-   دليل سريع للرقابة احمللية على مؤشر احلرارة

-   األلوان التحذيرية يف جدول مؤشر احلرارة

-   فئة اإلنذار من اإلجهاد احلراري

 -   ممارسات العمل املناسبة للوقاية من اإلجهاد احلراري وتقليل 
       آثار التعرض للحرارة

-   التوعية باإلجهاد احلراري

-   إعالن مؤشر احلرارة وبروتوكول أنظمة إدارة السالمة

-   خريطة توضح موقع حمطة الرقابة املركزية على مؤشر احلرارة

تبذل إدارة الصحة والسالمة املهنية جهوًدا كبرية ملساعدة موظفينا 
على القيام مبهامهم خالل أشهر الصيف دون تعريض صحتهم للخطر. 
ويحدد "إجراء إدارة الوقاية من اإلجهاد احلراري” قواعد العمل يف ظروف 

احلرارة املرتفعة، وكيفية إدارة احلوادث املرتبطة باإلجهاد احلراري. ويعتمد 
اإلجراء على إرشادات اإلجهاد احلراري التي حددتها "إدارة املدن الصناعية”، 

و"الرابطة الدولية للحفاظ على البيئة يف صناعة النفط”، و"إدارة الصحة 
والسالمة املهنية”، وتوصيات "اجمللس األعلى للصحة” يف دولة قطر.

تعد مبادرة "حلظات األمان” التي مت إطالقها يف عام 2019 مبثابة منصة 
لتسليط الضوء على جمموعة متنوعة من موضوعات السالمة على أساس 
شهري، ويتم مشاركة املعلومات مع جميع موظفينا. ويف أغسطس 2019، 

HEAT STRESS CAN BE LIFE THREATENING
KNOW THE SIGNS AND PREVENT IT

SEEK IMMEDIATE ATTENTION IF YOU FEEL UNWELL

The colour of urine tells you 
how dehydrated you are! 

Are you dehydrated? 
Keep drinking water! 

Heat Stress 
Awareness

FOLLOW THE WORK REST CYCLE

POINTS TO 
REMEMBER

HEAT CRAMPS 
Dehydration caused by heavy sweating 
or not drinking enough water

HEAT STROKE 
Heat stroke can be fatal and requires immediate medical attention

SYMPTOMS
• Heavy sweating
• Fatigue, giddiness
• Nausea, vomiting
• Muscle cramps or spasms

HEAT EXHAUSTION
Heat exhaustion can come on rapidly 

SYMPTOMS
• Excessive sweating
• Muscle cramps
• Nausea, vomiting
• Faint or dizzy
• Cool, pale, clammy skin

SYMPTOMS
• Hot, dry skin
• Confusion
• Slurred speech
• Throbbing headache
• Body temperature above 40◦C
• May lose consciousness

• Minimise exposure to sun

• Rest in cool shaded areas

• Ensure adequate ventilation

• Follow buddy system

• Rotate workers

NO WATER, NO WORK

Stay hydrated!
Always carry your 

insulated water 
bottle and drink 
water regularly

Gradually adjust to high temperatures 
before starting full duties in the heat 
when:

• New to a hot climate
• Returning from long leave, 

particularly from cooler climates

ACCLIMATISATION

Drink water before 
you feel thirsty

Rest well

Eat healthy meals

Know the signs and 
symptoms of heat 
stress

Know the Heat Index

Follow the Heat 
Stress Controls

If you feel unwell, stop 
work immediately and 

report to your supervisor.

Know the emergency 
number for your 
work location.

QATARGAS HEAT STRESS ALERT CATEGORY

Alert 
Category

Heat 
Index

Heat Syndrome

V. Extreme 
Danger

≥ 54 Heat stroke or sunstroke imminent.

IV. High 
Danger

50-53

Sunstroke, muscle cramps, or heat 
exhaustion. Heatstroke possible with 
prolonged exposure or physical 
activity.

III. Danger 39-49

Sunstroke, muscle cramps, or heat 
exhaustion likely. Heatstroke possible 
with prolonged exposure or physical 
activity.

II. Extreme
Caution

32-38
Sunstroke, muscle cramps, or heat 
exhaustion possible with prolonged 
exposure or physical activity.

I. Caution 27-31
Fatigue possible wit prolonged 
exposure and/or physical activity. 

HOW TO CALCULATE HEAT INDEX

Relative Humidity %
< 30 30 40 50 60 70 80 90

Dr
y 

Bu
lb

 T
em

pe
ra

tu
re

◦C

50 54 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54
49 54 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54
48 53 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54
47 51 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54
46 50 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54
45 49 54 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54
44 46 52 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54
43 45 49 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54
42 43 47 54 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54
41 41 45 51 > 54 > 54 > 54 > 54 > 54
40 40 43 48 54 > 54 > 54 > 54 > 54
39 39 41 46 52 > 54 > 54 > 54 > 54
38 38 39 43 49 54 > 54 > 54 > 54
37 37 38 41 46 51 > 54 > 54 > 54
36 36 36 39 43 48 54 54 > 54
35 35 35 37 41 45 50 54 > 54
34 34 34 35 38 42 47 52 > 54
33 33 33 34 36 40 43 48 54
32 32 32 32 34 37 40 44 49
31 31 31 31 33 35 38 41 45
30 30 30 30 31 33 35 38 41
29 29 29 29 30 31 33 35 37
28 28 28 28 28 29 31 32 34
27 27 27 27 27 28 29 30 31
26 26 26 26 27 27 27 28 28

Heat Stress 
Awareness

QATARGAS PREVENTATIVE HEAT STRESS WORK PRACTICES TO MINIMISE THE EFFECT OF HEAT EXPOSURE

Flag Colour Heat Index
Work : Rest Period 

(minutes)
Water Requirements

(1 Cup = 250 mL)
Controls

27 – 31
Low

50 : 10 1 Cup every 20 minutes
Continuous visual monitoring of workers 
in direct sun and heavy work.

32 – 38
Moderate

40 : 10 1 Cup every 20 minutes No working alone.

39 – 49
Danger

30 : 10 1 Cup every 15 minutes Work under shade.

50-53
High 

20 : 10 1 Cup every 10 minutes Stop elevated and confined space work*.

≥ 54
Stop all non-essential work. Essential (critical) work may continue with additional mitigation 
measures implemented. 

*Confined space work to be assessed using a form of risk assessment / risk screening to ensure additional mitigations are considered and implemented
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ركزت املبادرة على موضوع التوعية باإلجهاد احلراري من خالل حملة بعنوان 
"اهزم احلرارة”. ويجب أن يخضع جميع املقاولني املشاركني يف عمليات 

إيقاف التشغيل إىل تدريبات وبرامج تنشيطية حول كيفية إدارة اإلجهاد احلراري 
وسبل التأقلم مع األجواء احلارة. ويف عام 2019، مت تقدمي التدريبات املتعلقة 

بالتوعية باإلجهاد احلراري عن طريق احلاسوب. ويجب إكمال هذه التدريبات 
السنوية قبل بدء موسم احلرارة. يف الوقت نفسه، تقدم اجتماعات السالمة 

الشهرية التي تتم على مستوى اإلدارات تدريبات إلزامية تتضمن موضوعات 
اإلجهاد احلراري واإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي جلميع احلاضرين.

األداء للعام 2019 الهدف 
للعام 

2019

الوحدة مؤشر األداء الرئيسي

1 - عدد
حاالت العالج الطبي 

)املوظفون(

1 - عدد
حاالت العالج الطبي 

)املقاولون(

3,608 موظفني )تدريب عن 
طريق احلاسوب(

- عدد
تدريبات اإلجهاد 

احلراري )املوظفون(

15,627 موظًفا )تدريبات 
فصلية(

- عدد
تدريبات اإلجهاد 

احلراري )املقاولون(

شهدنا حادثتني متعلقتني 
باإلجهاد احلراري يف 2019، 
وكلتاهما كانت يف ظروف 
حرارية أقل من 54 درجة 

على مؤشر احلرارة.

0 عدد
حاالت رفع الراية 
السوداء )مؤشر 

احلرارة < 54(

0.04 0.07 عدد
إجمايل معدل احلوادث 

املسجلة

يف نفس العام، سجلنا حالتني من حاالت اإلجهاد احلراري للموظفني 
واملقاولني، مقارنًة بثالث حاالت يف العام السابق. وقد أدى ذلك إىل انخفاض 
بنسبة 67٪ يف حاالت اإلجهاد احلراري للمقاولني يف عام 2019، مقارنًة بعام 

2018. وقد ساعد ذلك على انخفاض احلاالت املسجلة لألمراض املرتبطة 
باإلجهاد احلراري بنسبة 33٪ يف عام 2019، مقارنًة بالعام السابق. وخالل 

فرتات اإليقاف على وجه اخلصوص، مل نسجل أي حاالت من األمراض املرتبطة 
باإلجهاد احلراري، حيث عاد جميع األفراد املتضررين إىل العمل مباشرًة 

بعد تلقي العالج الطبي األساسي. وقد أكدت التحقيقات التي ُأجريت حول 
تلك احلوادث توافر الضوابط الكافية يف املوقع لكل حالة من احلاالت التي 

خضعت للعالج الطبي، مع التوصية بإجراء حتسينات يف عملية إعداد العمال، 
واحتياجات التأقلم، وإدارة الظروف الطبية املوجودة مسبًقا.

واصلت قطرغاز تقدمي تدابري جديدة للمساعدة يف إدارة اإلجهاد احلراري مع 
حتديث اإلرشادات احلالية وفًقا للمتغريات اجلديدة. يف عام 2019، ألزمنا جميع 

أصول قطرغاز يف الشمال باستخدام أماكن االسرتاحة املكيفة، وقد حقق 
هذا اإلجراء جناًحا كبرًيا، حيث أدى إىل حتسن ملحوظ يف أداء إدارة اإلجهاد 

احلراري يف املوقع. وقد انتهت جميع املواقع من تنفيذ أماكن االسرتاحة 
املكيفة يف عام 2019.

كما قامت الشركة بتوفري نظام اإلنذار احلراري عرب جميع مواقعها، مع إضافة 
مقاييس داخلية لقياس احلرارة يف مناطق عمل حمددة. وحرصت على 

تسجيل نهاية موسم ارتفاع احلرارة لضمان اتخاذ االستعدادات املناسبة يف 
حالة امتد هذا املوسم ألكرث من املتوقع. وقد أثبت هذا اإلجراء فعاليته يف عام 

2019، حيث امتد موسم ارتفاع احلرارة من 1 ابريل 2019 وحتى 31 أكتوبر 2019 )أي 
زيادة بشهر كامل عن املوسم املتوقع(، وهو ما دفعنا إىل متديد اإلجراءات 

الضرورية للحفاظ على صحة موظفينا التي تأتي يف مقدمة أولوياتنا.

سالمة األصول والعمليات
على مدار السنوات القليلة املاضية، واصلت قطرغاز حتسني أداء سالمة 

العمليات على مستوى الشركة. ويف عام 2019، جنحنا يف تفعيل إجراء "حالة 
السالمة” يف األصول الربية، وقمنا بتنفيذ وإدماج عملية إدارة اخملاطر يف 

جميع مرافق قطرغاز. وحرصنا على التعاون مع اجملتمع وقطاع النفط 
والغاز لتعزيز أدائنا يف هذا اجملال، حيث قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة 
تكساس إيه آند إم يف دولة قطر وشركة كونوكو فيليبس قطر. وقام بالتوقيع 

على مذكرة التفاهم خالد احلميدي، كبري مسؤويل الصحة والسالمة والبيئة 
واجلودة يف قطرغاز، والذي أشرف على التزام األطراف املوقعة باستضافة 
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الشكل 8 : حوادث سالمة العمليات من 2013 وحتى 2019
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الشكل 7 : إطار عمل إدارة خماطر العمل

 عمليات عالية االحتمال
اخملاطر املتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة 

)أحمر أو أصفر*( واخملاطر املالية املرتبطة بها

املوافقة على اخملاطر

إدارة تقييم اخملاطر واإلبالغ 
عنها واإلشراف عليها 

تخفيف حجم التهديدتقييم اخملاطر الرسمي

 ال توجد احتمالية عالية
اخملاطر املتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة أو 

اخملاطر املالية للعمليات التشغيلية 
خماطر عالية االحتمال وخماطر 

مالية )األحمر أو األصفر(

اكتشاف اخملاطر

فحص اخملاطر واملوافقة عليها و 
التخطيط لعملية تقييم اخملاطر

الدرجة 2الدرجة 1

بالنسبة ألدائنا فيما يتعلق بسالمة العمليات خالل عام 2019، فقد سجلنا أربع 
حوادث من املستوى األول )زيادة مبقدار حالة واحدة مقارنًة بعام 2018(، 

وثالًثا من املستوى الثاين )ال تغيري مقارنًة بعام 2018(، وحادثتني من املستوى 
الثالث )زيادة مبقدار حالتني مقارنًة بعام 2018(. وقد مت اكتشاف معظم حوادث 

سالمة العمليات يف مراحلها املبكرة أثناء مراقبة املشغل امليداين، ومتت 
السيطرة عليها على الفور قبل تشغيل أنظمة الكشف عن احلرائق والغازات، 

وهو ما يؤكد على أهمية تطبيق املراقبة االستباقية الفعالة للمشغلني 
امليدانيني على مستوى جميع األصول.

ندوة قطر السنوية لسالمة العمليات يف املستقبل. ويف عام 2019، أتاحت 
الندوة التي استمرت ملدة يومني لشركات النفط والغاز واملؤسسات 

التنظيمية واألوساط األكادميية الفرصة لتبادل املعارف واملعلومات حول 
قصص النجاح يف جمال السالمة، ودراسات احلالة املتعلقة باحلوادث، 

وأفضل املمارسات املتاحة، وأحدث التطورات يف األبحاث املتعلقة بسالمة 
العمليات.

األداء للعام 
2019

الهدف 
للعام 2019

الوحدة مؤشر األداء الرئيسي

4 0 عدد
حوادث سالمة العمليات من 

املستوى األول

3 0 عدد
حوادث سالمة العمليات من 

املستوى الثاين

2
غري 

منطبق
عدد

حوادث سالمة العمليات من 
املستوى الثالث

 خماطر  1E ال تتطلب حتليل تقييم رسمي للمخاطر/تخفيف حجم التهديد
ض تزيد عن 3 أشهر • تهديدات احلجم احملتملة باللون األصفر واللون األحمر والتي تتجاوز مليون دوالر ولفرتة تعرُّ
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احلوادث من املستوى 
الثالث )عالية االحتمال(

احلوادث من املستوى الثاين احلوادث من املستوى 
األول

تسرب طفيف للغازات 
احلمضية/ املكثفات، 
من وصلة حلام جهاز 

التصريف 4/3، عند 
خط الضغط 6 املتصل 
مبخرج وحدة جمع الغاز

أثناء اختبار سالمة 
التدفق، انطلق جهاز 

الكشف عن كربيتيد 
الهيدروجني بسبب فتح 

صمام التنفيس للغاز 
النفطي

تسرب الهيدروكربونات 
يف أنابيب ممر املصفاة

أثناء التفتيش من قبل 
مشرف األنابيب، اكتشف 

املشرف أن عامل تركيب 
األنابيب كان يحاول فك 

مسمار يف أحد األسطح 
اخلارجة عن نطاق عمله

تسرب الهيدروكربون 
من رأس قناة الغالية 

اخملصصة خلفض 
انبعاثات امليثان أثناء بدء 

التشغيل

تسرب من ضاغط الغاز 
رقم A بسبب انفصال 

األنبوب عن الصمام 
الرئيسي

مالحظة حريق عند 
فوهة املبادل احلراري 
BAHX لتسييل الغاز

تشغيل أجهزة الكشف 
عن الغازات السامة 
بسبب رصد تسريب 

يف خط احرتاق الغاز ذي 
الضغط املنخفض

تسرب غاز الربوبان 
بسبب انفصال األنابيب

متت إدارة جميع احلوادث من املستويات 1 و2 و3 ومعاجلتها بشكل 
مناسب لضمان عدم تكرارها يف املستقبل. وحترص الشركة على التحقيق 

يف كل حادث بشكل مكثف وشامل لتحديد األسباب اجلذرية والدروس 
املستفادة من احلادث مما يساعدها على التحسني املستمر ألنظمتها 

وعملياتها ملنع تكرار هذه احلوادث. وبعد دمج اإلجراءات اجلديدة، بذلت 
الشركة جهوًدا كبرية لضمان التنسيق والتكامل بني املمارسات اخملتلفة 

يف جمال سالمة العمليات، مبا يف ذلك حتديد العمليات واإلجراءات 
ومؤشرات األداء الرئيسية املتعلقة باخملاطر.

مت تنفيذ عملية متكاملة إلدارة اخملاطر على مستوى منشآتنا، باإلضافة 
إىل تطبيق إجراءات جديدة ومنسقة من املستوى الثالث لضمان سالمة 

العمليات. ويتمثل الهدف الرئيسي من إجراءات سالمة العمليات يف خفض 
خماطر العمليات املرتبطة باحلوادث الكربى إىل أدنى احلدود املمكنة خالل 

جميع مراحل دورة حياة األصول. وهناك مشروع لتنفيذ هذه اإلجراءات 
من خالل إطالق نسخة جتريبية واستخدام منهجية "بوابة املرحلة”، 

والهدف من املشروع هو تفعيل "حالة السالمة” وتصميم نظام فعال 
إلدارة إجراءات منع اخملاطر، والذي سيساعد على فهم خماطر احلوادث 

الكربى وضمان فعالية اإلجراءات التي يتم اتخاذها ملنع وتقليل هذه 
احلوادث، باإلضافة إىل تعزيز املشاركة والدعم واملساءلة فيما يتعلق 

مبخاطر وحواجز احلوادث الكربى على مستوى خمتلف املستويات الوظيفية 
بالشركة.

حترص الشركة على منع اخملالفات الكبرية لسياسات "ضمان سالمة 
العمليات” من خالل فرض االلتزام برباجمها اخلاصة بإدارة سالمة األصول، 

والتي تتضمن إرشادات صارمة لتأمني املواد اخلطرة من خالل عملية 
احتواء آمنة. يف عام 2019، مت حتديد اثنني من اخملاطر الرئيسية وهما 
استمرار تشغيل سخان Regen، وانتشار الشقوق يف أنابيب الصلب 

املقاومة للصدأ. وقد مت حتديد حلول دائمة لكليهما، وجاٍر العمل على 
تنفيذها خالل السنوات القادمة. ويتم حالًيا إدارة هذين اخلطرين بشكل آمن 

وفعال.

يف إطار سعينا ملنع حوادث سالمة العمليات، قمنا بتطبيق ممارسات 
مراقبة شاملة لكافة اإلجراءات والعمليات املرتبطة بهذه العملية. كما 

قمنا بتنفيذ عدد من اإلجراءات، مثل القيام بعمليات تفتيش منتظمة، 
وتصميم إسرتاتيجيات تفصيلية للمعدات، واختبار وصيانة املعدات وفًقا 

الشرتاطات ومتطلبات صارمة. عالوة على ذلك، واصلت قطرغاز استخدام 
دراسات إعادة التحقق الدورية، مثل دراسة اخملاطر وقابلية التشغيل، 

وتقييم اخملاطر الكمية، ومستوى تكامل السالمة، وحالة السالمة. وتشكل 
هذه اإلجراءات جمتمعة أساس "التحليل السنوي لرؤى سالمة العمليات يف 
قطرغاز”. واعتباًرا من عام 2019، بدأ التحليل يركز بصورة رئيسية على تفعيل 

حالة السالمة يف األصول الربية.

)IRAT:400( تسرب الهيدروكربونات يف شبكة أنابيب ممر املصفاة. مصفاة لفان  (N) #3122
)QG2 IR )IRAT:400 .بسبب انفصال األنبوب عن صمام اجلذر A تسرب من ضاغط الغاز  (N) #3567 

)IRAT:50( بسبب تسرب غاز الضغط املنخفض الشرقي. البحري NFP – تفعيل أجهزة الكشف عن الغازات السامة  (N) #3582 

)IRAT:50( بسبب تسرب غاز الضغط املنخفض الشرقي. البحري NFP – تفعيل أجهزة الكشف عن الغازات السامة  (N) #3582 

أثناء اختبار سالمة التدفق لـNFR6-7 ، مت تنشيط كاشف كربيتيد الهايدروجني )H2S( بسبب فتح   (s) #15543 
)IRAT:4000( البحرية WHG .بواسطة جهاز احلفر  PG الـ )Bleed( صمام نزف

 #15490 (s) تسرب الهيدروكربون من رأس القناة الضاغطة اخملصصة خلفض انبعاثات امليثان أثناء بدء 
)RI-3 )IRAT: 200 تشغيل خط الغاز السادس

حريق طفيف بفوهة مدخل الغاز للمبادل احلراري لأللومنيوم امللحوم يف خط الغاز   (s) #15513 
RL3 )IRAT:400( السادس

تسرب طفيف للغاز احلامض / املكثف من 4/3 بوصة لوصلة حلام تصريف عند خط   (N) #3710 
)QG2  )IRAT:400 – ضغط 6 بوصة الذي يصل إىل املساك التابع خملرج الغاز

أثناء الفحص يف QG 3 & 4 IR ، مت حتديد أن عامل تركيب األنابيب كان يحاول فك   (N) #3858 
)QG 3&4  )IRAT:400 – .الرتباس املوجود على احلافة األنبوبية خارج نطاق العمل املنشود

حوادث سالمة العمليات 
لعام 2018

3
٤

3

230

3

232

املستوى 1
املستوى 1

املستوى 2

املستوى  3

املستوى 2

املستوى  3

الشكل 9 : حوادث سالمة العمليات يف قطرغاز للعام 2019

قدرات اجلاهزية

مرحلة ما قبل التخطيط

تنسيق العمليات يف حاالت الطوارئ

معلومات داخلية وخارجية / حتذير من وقوع حادث

الطب الشرعي و اجلانب القضائي واجلنائي

اإلدراك وتبادل املعلومات

التحرمي والتعطيل

الفرز والبحث والكشف

التحكم يف الوصول والتحقق من الهوية

األمن اإللكرتوين

إجراءات احلماية املادية

إدارة اخملاطر لربامج وأنشطة احلماية

نزاهة وسالمة سلسلة التوريد

احلد من الضعف على املدى الطويل

تقييم القدرة على الصمود للمخاطر والكوارث

حتديد التهديدات واخملاطر

 املوضوعات الرئيسية يف "التحليل السنوي لرؤى سالمة 
العمليات يف قطرغاز” للعام 2019

 الدورة احلرارية

   الرتكيز على فهم الظاهرة املرتبطة بضغوط الدورة احلرارية

   الرتكيز الرئيسي – املبادالت 
       احلرارية BAHX وموصالت الغاز Regen يف راس لفان 1 

 التصميم

   االمتثال ملواصفات املشروع وتعلم الدروس املستفادة 
        للمشاريع اجلارية/املستقبلية.

   مراجعة مستوى الدقة يف وثائق التصميم، خاصًة 
       فيما يتعلق بالتنازالت واالنحرافات، واختيار املواد املناسبة

 التآكل 

   مواصلة برامج األمان، مثل فحص األنابيب وتنفيذ 
        التوصيات ذات األولوية العالية

   املشاريع املتعلقة بالتآكل - ضمان توافر التمويل وإجناز 
       املشروع يف الوقت املناسب لألصول القدمية

 أعطال األنابيب 

   املراقبة امليدانية االستباقية للمشغل امليداين، واإلبالغ 
        عن أي اهتزازات/مواقف غري طبيعية

  التحقق من كفاءة عمل الصمامات الرئيسية بشكل منتظم

 اجلوانب البشرية واالمتثال 

   ضمان اإلشراف الكايف

   تدريب األفراد على مهامهم احملددة، والبحث عن 
        الكفاءات املناسبة، مبا يف ذلك املقاولون

  التعريف مبعايري وإجراءات الشركة وضمان االمتثال لها

باإلشراف على اجلهود املبذولة ملنع وتخفيف األزمات التي تؤثر على األفراد 
والبيئة أو على أصول وسمعة الشركة.

أطلق قسم إدارة األزمات عدًدا من املمارسات واألنظمة اجلديدة 
واحملّسنة يف قطرغاز، والتي ساهمت يف تعزيز االستدامة على مستوى 

الشركة.

1.  قامت الشركة بتطبيق "نظام القدرات األساسية” إلدارة األزمات، 
والذي يضم عناصر فعالة وضرورية لتحقيق الكفاءة املطلوبة يف 

مستوى االستعداد واالستجابة للطوارئ والقدرة على التعايف منها. 
ويساعد هذا النظام قطرغاز على توفري املتطلبات العاملية وإمكانات 

الطوارئ الالزمة للحفاظ على مستوى استعدادها اإلسرتاتيجي 
والتكتيكي ضمن نسبة ٪95.

إدارة األزمات
للحد من فرص حدوث أزمات يف عمليات الشركة والتي من شأنها التأثري على 

سلسلة القيمة املتكاملة، تركز قطرغاز على اإلجراءات الوقائية االستباقية 
ملنع اخملاطر أو للتخفيف املبكر من آثار اخملاطر احملتملة. كما أن الشركة 

لديها القدرات التي متكنها من التعامل مع األزمات الناشئة عن ظروف غري 
متوقعة ومعاجلتها من خالل قسم إدارة الطوارئ واألمن، حيث يقوم القسم 
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أداء قطر 
غاز

املواقع 
البحرية

املوقع 
اخلارجية

برزان غاز 
اخلليج 1 2

مرافق 
راس 
لفان

راس 
لفان 3

راس 
لفان 2

راس 
لفان 1

حمطة 
راس 

لفان 0

مصفاة 
لفان

CLNG قطر غاز 
٤ 3

قطر 
غاز 2

قطر غاز 1 الوحدة املستوى 1 األداء

247 42 17 39 7 8 12 8 8 22 20 18 16 14 16 إجمايل اآلبار 2019

14 النسبة 
املئوية 

املسجلة

النسبة 
املئوية 

املسجلة

النسبة 
املئوية 

املسجلة

النسبة 
املئوية 

املسجلة

النسبة 
املئوية 

املسجلة

النسبة 
املئوية 

املسجلة

النسبة 
املئوية 

املسجلة

النسبة 
املئوية 

املسجلة

النسبة 
املئوية 

املسجلة

النسبة 
املئوية 

املسجلة

النسبة 
املئوية 

املسجلة

النسبة 
املئوية 

املسجلة

النسبة 
املئوية 

املسجلة

النسبة 
املئوية 

املسجلة 

النتيجة 
املمكنة

معيار )معايري( األداء احملددة وظيفة االستجابة احلرجة

٪79.75 ٪75.00 ٪80.00 ٪72.50 ٪86.25 ٪85.63 ٪85.00 ٪80.83 ٪81.67 ٪77.07 ٪80.00 ٪72.14 ٪80.18 ٪79.05 ٪81.38 20 حشد جميع املوارد الهامة وإنشاء هياكل القيادة والسيطرة والتنسيق داخل 

املنطقة )املناطق( املتأثرة، يف هيئات التنسيق األخرى يف املنطقة )املناطق( 

احمليطة واحلفاظ عليها حسب احلاجة طوال مدة احلادث.

تنسيق العمليات يف 
حاالت الطوارئ

٪91.01 ٪95.00 ٪100.00 ٪88.57 ٪95.00 ٪100.00 ٪88.00 ٪96.67 ٪83.33 ٪95.17 ٪88.57 ٪90.00 ٪90.00 ٪86.67 ٪86.21 5 إبالغ جميع القطاعات املتأثرة من شركة قطر غاز باملعلومات الهامة املنقذة 

للحياة واحلفاظ على احلياة بكل الوسائل الضرورية، مبا يف ذلك األدوات التي ميكن 

الوصول إليها، لإلسراع يف تقدمي خدمات الطوارئ ومساعدة موظفي شركة قطر غاز 

واألطراف اخلارجية التخاذ اإلجراءات الوقائية.

٪89.35 ٪95.00 ٪80.00 ٪77.14 ٪90.00 ٪90.00 ٪96.00 ٪90.00 ٪90.00 ٪90.00 ٪88.57 ٪84.29 ٪92.86 ٪86.67 ٪91.03 5 تقدمي رسائل ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لإلبالغ عن احلالة احلالية للحوادث 

واإلجراءات التي تقوم شركة قطر غاز وأصحاب املصلحة بإجنازها ملعاجلة احلادث مبا 

يف ذلك تدابري احلماية وغريها من اإلجراءات التي حتافظ على احلياة

املعلومات الداخلية 
واخلارجية والتحذير 

من احلوادث

٪89.37 ٪89.29 ٪80.95 ٪75.51 ٪89.29 ٪85.71 ٪94.29 ٪92.86 ٪88.10 ٪89.66 ٪97.96 ٪84.69 ٪96.43 ٪86.39 ٪91.63 7 حتديد وتقييم وتخفيف خماطر صحة العمال وسالمتهم، ونشر إرشادات وموارد 

الصحة والسالمة لعمال االستجابة واإلنقاذ.
الصحة والسالمة/

االستجابة البيئية

٪87.83 ٪81.25 ٪100.00 ٪84.82 ٪92.19 ٪90.63 ٪85.00 ٪91.67 ٪87.50 ٪87.93 ٪91.07 ٪86.61 ٪86.61 ٪89.88 ٪86.64 8 تقليل التعرض للمخاطر البيئية من خالل تقييم اخملاطر وتنفيذ إجراءات 

احلماية الفورية.

٪83.57 ٪85.00 ٪80.00 ٪80.00 ٪82.50 ٪85.00 ٪92.00 ٪88.33 ٪81.67 ٪86.55 ٪84.29 ٪77.14 ٪83.93 ٪80.00 ٪80.00 10 إجراء عمليات مكافحة حرائق موسعة أو ممتدة ودعم عمليات شركة قطر غاز من 

خالل االستجابة املنسقة إلدارة احلرائق وموارد اإلنقاذ املتخصصة.
إدارة احلرائق 

وإخمادها

٪86.67 ٪80.00 ٪100.00 ٪90.00 ٪90.00 ٪90.00 ٪84.00 ٪86.67 ٪90.00 ٪87.59 ٪91.43 ٪82.86 ٪82.14 ٪88.57 ٪83.45 5 توفري األمن يف املوقع واحلفاظ عليه وتلبية احتياجات احلماية لألصول التشغيلية 

لشركة قطر غاز وموظفيها املتأثرين يف مناطق متفرقة جغرافًيا
األمن واحلماية 

والتنفيذ يف املوقع

٪77.00 ٪80.00 ٪60.00 ٪65.71 ٪77.50 ٪77.50 ٪78.00 ٪75.00 ٪80.00 ٪76.55 ٪74.29 ٪71.43 ٪82.86 ٪75.24 ٪86.90 10 ضمان القدرة على التواصل مع فرق االستجابة للطوارئ الداخلية واخلارجية 

وموظفي/مقاويل شركة قطر غاز املتأثرين يف املوقع باستخدام قنوات وأنظمة 

اتصال الصوت والبيانات القابلة للتشغيل البيني

االتصاالت التشغيلية

٪81.04 ٪80.00 ٪83.33 ٪72.86 ٪85.00 ٪77.50 ٪84.00 ٪83.33 ٪81.67 ٪82.76 ٪82.86 ٪75.71 ٪83.93 ٪80.48 ٪83.45 10 إنشاء اتصاالت كافية داخل مناطق احلادث املتضررة لدعم األنشطة املستمرة 

بع للتعايف. للحفاظ على احلياة، وحماية األصول املستمرة واملسار املتَّ

٪81.80 ٪83.75 ٪81.67 ٪78.93 ٪77.50 ٪85.63 ٪84.00 ٪84.17 ٪84.17 ٪82.41 ٪81.79 ٪75.71 ٪78.93 ٪82.14 ٪84.31 20 تقدمي معلومات كافية لإلدارة العليا لشركة قطر غاز التخاذ قرارات فورية بشأن 

األنشطة املنقذة للحياة واحلفاظ على احلياة، ونشر املوارد اخلارجية، واالضطرابات 

التشغيلية واملهام التي يتم إكمالها للسيطرة على احلادث من خالل جهود 

حتقيق االستقرار.

تقييم املوقف

٪83.10 ٪82.50 ٪82.33 ٪77.00 ٪84.63 ٪85.50 ٪86.00 ٪85.17 ٪83.83 ٪83.38 ٪84.07 ٪77.71 ٪83.82 ٪82.14 ٪84.55 100 التقييم العام 

قدرات االستجابة

قدرات االستجابة

النقل احلرج

االستجابة البيئية / الصحة والسالمة

خدمات إدارة املرافق

إدارة احلرائق وإخمادها

اخلدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد

خدمات العناية اجلماعية

عمليات البحث واإلنقاذ الشامل

األمن واحلماية واإلنفاذ يف املوقع

االتصاالت التشغيلية

الرعاية الصحية الطارئة وخدمات الطوارئ الطبية

تقييم املوقف

قدرات االسرتداد

ستعادة األعمال والعمليات

االستجابة حلاالت الطوارئ بعد العمل

2.  قامت الشركة بتنفيذ نظام جديد لبطاقة األداء )موضح أدناه( اخلاصة 
باختبارات املستوى 1 ومتارين املستوى 2 باستخدام نظام القدرات 

األساسية املوضح أعاله، مما يسمح لألصول اخملتلفة ولقسم إدارة 

األزمات بالرتكيز املكثف على املشكالت الرئيسية التي يجب معاجلتها 
من أجل احلفاظ على مستوى اجلاهزية ضمن نسبة ٪95.

 3. خالل عام 2019، مت إجراء 253 اختباًرا من املستوى 1 و24 تدريًبا من 
املستوى 2، والتي مت احتسابها جميًعا باستخدام بطاقات األداء اجلديدة، 

وذلك ألول مرة يف قطرغاز.

قامت الشركة بإعداد إسرتاتيجية جديدة وعدد من مؤشرات األداء   .4
الرئيسية ملراكز قيادة احلوادث يف قطرغاز. وكان مشروع برزان أول 

املستفيدين من هذه اإلسرتاتيجية، حيث مت اإلعالن عن املركز اجلديد 
إلدارة احلوادث من النوع 2 التابع للمشروع يف ديسمرب 2019.

5. نفذت إدارة األزمات برناجًما رسمًيا للتدريب على إدارة احلوادث بالشركة، 
وذلك باستخدام برنامج نظام إدارة احلوادث ICS املعرتف به عاملًيا. 

وقد منح هذا الربنامج شهادات معتمدة ملدراء األصول يف قطرغاز 
وملوظفيهم العاملني يف جمال إدارة احلوادث، وقد مت تدريب 34 

موظًفا إضافًيا يف قطرغاز خالل 2019.

إدارة املواد اخلطرة
فريق النظافة الصناعية هو املسؤول عن حتديث اإلجراءات اخلاصة بإدارة 
املواد اخلطرة يف قطرغاز. وخالل عام 2019، متت مراجعة وتعديل حمتوى 

هذه اإلجراءات، مع إضافة معلومات جديدة يف قسم املواد اخلطرة )مثل: 
اخملاطر، والعواقب، واملوظفني املسؤولني، ومعدات الوقاية الشخصية، 
واالحتياطات الصحية، والنقل، واالستالم واملناولة والتخزين، إلخ(، كما متت 

إضافة العديد من القوائم املرجعية للتحقق من تطبيق اإلجراءات املطلوبة.

وبالنسبة لإلجراءات املعدلة، حرصت الشركة على ضمان االمتثال من خالل 
ما يلي:

 -   اعتماد املواد الكيميائية اجلديدة )إما من خالل نظام 
      إدارة البيانات MDG، أو النسخ اإللكرتونية(

 -   إجراء عمليات تدقيق شهرية على املوقع/مكان 
      العمل حول املواد اخلطرة )مبا يف ذلك: وضع امللصقات، وصالحية 

      وثيقة سالمة البيانات، وتنفيذ التدابري والضوابط، إلخ(

-  استخدام أداة Chemwatch السرتجاع وثيقة سالمة البيانات احملدثة

 -  تنفيذ عمليات تقييم اخملاطر الصحية املتعلقة باملواد 
      الكيميائية اخلطرة

ُتستخدم وثيقة بيانات سالمة املواد )MSDS( اخلاصة بالشركة املصنعة 
للتعرف على الرتكيب الكيميائي للمواد املستخدمة وحتديد ما إذا كانت حتتوي 

على مواد كيميائية خطرة. ويجب على جميع وحدات قطرغاز التي تستخدم 
مواد خطرة احلصول على موافقة مسبقة من مراجعي املواد اخلطرة قبل 

استخدامها. ويقوم فريق النظافة الصناعية يف قطرغاز بطلب البدء يف 
عملية املراجعة والتحقق بدقة من اخملاطر احملتملة للمادة املطلوبة، 

مثل األسبستوس، واملواد املسرطنة، واملواد املسببة للطفرات اجلينية، أو 
املكونات األخرى التي قد تؤثر سلًبا على صحة العمال أثناء التعرض لها.

وإذا مت تصنيف املادة على أنها خطرة، يتم استبدالها إذا أمكن ذلك. وإذا 
مل يكن االستبدال ممكًنا، يتم وضع الضوابط املناسبة على النحو املبني 
يف وثيقة بيانات سالمة املواد ووفًقا 

لتعليمات الشركة املصنعة لضمان 
حماية العمال والبيئة من اآلثار السلبية 

لهذه املواد. يف الوقت نفسه، تقوم 
البيئة التابعة للشركة بإدارة النفايات 

اخلطرة. ويتم توفري قاعدة بيانات 
لوثائق بيانات سالمة املواد، والتي 

ميكن جلميع املوظفني واملقاولني 
الوصول إليها بسهولة. ويف عام 2019، 

متت مراجعة وحتديث وثائق بيانات 
سالمة املواد اخلاصة بالغاز الطبيعي 

املسال.

إجراءات مناولة املنتجات بعد حتديثها لتعزيز السالمة

اإلجراءات الصادرة عن منظمة الطريان املدين الدويل/ االحتاد الدويل للنقل 
اجلوي يف 2019 فيما يتعلق بالنقل اجلوي بشأن جمموعة حمددة من وثائق 

سالمة البيانات

القائمة املرجعية اخلاصة بالفحص الكيميائي للمستودعات 

القائمة املرجعية اخلاصة بفحص مركبات نقل املواد اخلطرة

منوذج اعتماد مراجعي املواد اخلطرة

القائمة املرجعية اخلاصة بالتدقيق على املواد اخلطرة

منوذج إقرار دولة قطرللبضائع اخلطرة

إدارة الصحة والسالمة املهنية لدى 
املقاولني

حترص قطرغاز على إشراك مقاوليها يف برامج السالمة والتدريب لضمان 
أعلى مستويات السالمة املهنية، خاصًة أن 77٪ من اإلصابات املسجلة 

يف عام 2019 كانت متعلقة باملقاولني. وتهتم الشركة اهتماًما بالًغا مبستوى 
بكفاءة وجاهزية املقاولني لضمان إجناز العمل بأمان وفعالية. ولتحقيق ذلك، 

يخضع املقاولون جللسات إعداد يتم من خاللها تعريفهم بربامج السالمة 
األساسية يف قطرغاز. كما تقدم الشركة ملقاوليها تدريبات متخصصة حول 

اإلجهاد احلراري وأهمية التأقلم. ويشارك املقاولون أيًضا يف التدريبات الرامية 

مراقبة قيادة احلوادث البحرية
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لرتسيخ ثقافة السالمة، كما يشاركون يف دورات تدريبية إلكرتونية لتجديد 
معلوماتهم حول مبادئ احلفاظ على احلياة بشكل دوري.

تتحمل إدارة الصحة والسالمة املهنية يف قطرغاز املسؤولية عن ضمان 
التزام املقاولني بتنفيذ إجراءات الصحة والسالمة املهنية املطلوبة منهم، 
باعتبارها جزًءا من نظام إدارة سالمة املقاولني. وقد أدخلت إلدارة تعديالت 
جديدة على النظام تتعلق بالتأهيل املسبق للمقاولني والضوابط التي يجب 
عليهم تطبيقها بعد الرتسية، وذلك لضمان االلتزام الكامل بالنظام. وقد مت 

إعداد النسخة احملدثة من النظام بالتعاون مع املقاولني واألطراف املعنية 
خللق بيئة عمل آمنة للجميع داخل مرافق قطرغاز.

األداء للعام 2019 الوحدة مؤشر األداء الرئيسي

 42,061,775 ساعات إجمايل ساعات العمل 
)املقاولني(

2 عدد احلوادث املقعدة عن العمل 
)املقاولني(

0.05 عدد معدل اإلصابات املقعدة عن 
العمل )املقاولني(

17 عدد اإلصابات املسجلة 
)املقاولني(

0.40 اإلصابات القابلة 
للتسجيل/مليون 

ساعة عمل

املعدل اإلجمايل لإلصابات 
املسجلة

0 عدد املنشآت )املقاولني(

32 عدد احلاالت التي تطلبت إسعافات 
أولية )املقاولني(

1 عدد عدد احلاالت التي تطلبت تدخًلا 
طبًيا بسبب اإلجهاد احلراري 

)املقاولني(

وعلى الرغم من زيادة إجمايل ساعات العمل للمقاولني مبقدار 7,526,854 
ساعة )22٪( من 2018 إىل 2019، فقد انخفض معدل احلوادث املقعدة عن 

العمل للمقاولني مبقدار 3 )أي انخفاض بنسبة 40٪(، وانخفض معدل 
اإلصابات املقعدة عن العمل مبقدار 0.09. كذلك، انخفض إجمايل اإلصابات 

املسجلة مبقدار 4 )انخفاض بنسبة 19٪( واملعدل اإلجمايل لإلصابات 
املسجلة مبقدار 0.21 مقارنًة بالعام السابق. ويرجع السبب يف زيادة مستوى 

األداء يف جمال السالمة املهنية وحتسن مؤشرات األداء الرئيسية وزيادة 
األمان يف مكان العمل إىل تنفيذ نظام فعال إلدارة سالمة املقاولني وزيادة 

الوعي بينهم من خالل الدورات التدريبية وورش العمل املستمرة. جتدر 
اإلشارة إىل أن املعدل اإلجمايل لإلصابات املقعدة عن العمل يف قطرغاز 
جاء أقل بنسبة 80٪ من املعدل العاملي املناظر يف قطاع النفط والغاز 

والبالغ 0.26، وهو ما يعد دليًلا على كفاءة القيادة وفعالية نظام إدارة الصحة 
والسالمة املعمول به يف الشركة.
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الشكل 10: معدل اإلصابات املقعدة عن العمل ومعدل اإلصابات املسجلة واملعدل 
املستهدف من اإلصابات املسجلة للمقاولني يف العام 2019

الشكل 12: منتدى سالمة املقاولني بشركة قطرغاز، 2019

الشكل 11: احلوادث املقعدة عن العمل واإلصابات املسجلة وحوادث اإلجهاد 
احلراري للمقاولني يف العام 2019

معدل اإلصابات 
املقعدة عن العمل 

معدل اإلصابات 
الهادرة للوقت

هدف معدل اإلصابات 
الهادرة للوقت

اإلجهاد احلراريإصابة هادرة للوقتإصابة مقعدة عن العمل 

ومن أجل ضمان فهم والتزام املقاولني مبتطلبات العمل اآلمن يف 
قطرغاز، فإننا نحرص على مشاركة الدروس التي تعلمناها من احلوادث 

اخملتلفة مع مقاولينا، كما نحرص نحن أيًضا على التعلم من جتاربهم. 
ونهتم كثرًيا باالستماع إىل خماوفهم فيما يتعلق بالسالمة ومساعدتهم 

على احلفاظ على أمنهم وسالمتهم. ولضمان احملافظة على التزام 
ومشاركة املقاولني، فقد وضعنا إدارة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة 

للمقاولني كأحد األهداف اإلسرتاتيجية للشركة. وتتضمن هذه املبادرة 
تشجيع املقاولني على املشاركة املتكررة من خالل تنظيم العديد من 

املنتديات التي تتناول موضوعات الصحة والسالمة والبيئة. وباإلضافة إىل 
املنتدى السنوي لسالمة املقاولني، تقوم قطرغاز بتنظيم منتدى كل شهرين 

حول نفس املوضوع، والذي يضم نظاًما فعاًلا للتواصل ملشاركة الدروس 
املستفادة وأفضل املمارسات. كما نقوم بإجراء عمليات تفتيش دورية 

وزيارات منتظمة إىل معسكرات املقاولني وورش العمل. ويف عام 2019، مت 
عقد خمسة منتديات للمقاولني لتحقيق هذا الهدف.

تلتزم قطرغاز مبعاملة موظفيها ومقاوليها وفًقا ألعلى معايري العمل 
وحقوق اإلنسان الدولية. لذلك، حترص فرق السالمة والنظافة الصناعية 

على مراقبة جودة الغذاء والسالمة والنظافة من خالل القيام بعمليات 
تفتيش دورية يف معسكرات العمل اخلاصة باملقاولني. ويتم إعداد التقارير 
التفصيلية وتسليمها إىل مقاويل قطرغاز، مع ذكر جميع حاالت عدم االمتثال 

التي يتم رصدها يف هذه التقارير باإلضافة للتوصيات املناسبة وخطة العمل 
املقرتحة ملعاجلة املشكلة. ويف حال وجود حاالت لعدم االمتثال، يقوم 

املقاول بتنفيذ إجراءات تصحيحية ملعاجلة املشكلة، ثم يتم إجراء عمليات 
تفتيش للمتابعة والتحقق من النتائج.

يف عام 2019، أجرت الشركة 64 عملية تفتيش للتحقق من جودة ظروف 
املعيشة يف املواقع الربية والسفن، وهو ما ميثل زيادة بنسبة ٪25 

عن عمليات التفتيش اخملطط لها مسبًقا، والتي يتم إجراؤها للتحقق من 
مستوى رفاهية العمال واألغذية والسالمة الصحية. وقد رصد املفتشون 

خمالفات تتعلق مبساحات املعيشة والتي جاءت غري مطابقة للمواصفات يف 
بعض معسكرات املقاولني. ومت إجراء عمليات التفتيش املتعلقة باألوضاع 
املعيشية يف معسكرات املقاولني الرئيسيني الذين لهم تأثري مباشر على 

استمرارية األعمال يف قطرغاز. وخالل العام، مل يتم رصد أية حاالت تتعلق 
بسالمة األغذية أو اإلرهاق.

جتري إدارة الصحة والسالمة املهنية تقييًما لدرجة أهمية العقود. ويعتمد 
مستوى الضوابط املطلوبة إلدارة موضوعات الصحة والسالمة والبيئة 

واجلودة من جانب املقاولني على درجة أهمية العقد. أي أن تصنيف العقد 
)درجة األهمية( يعد عنصًرا أساسًيا يف حتديد متطلبات الصحة والسالمة 

والبيئة واجلودة لهذا العقد، وكذلك يف حتديد عمق التقييم املطلوب ملعايري 
الصحة والسالمة والبيئة واجلودة يف العقد. وتعتمد درجة أهمية العقد على 

العوامل التالية: 

نطاق العمل وخماطر الصحة والسالمة والبيئة واجلودة املرتبطة   .1
بأنشطة العقد احملددة

موقع العمل، مبا يف ذلك اخملاطر يف حال عمل عدة مقاولني يف   .2
نفس املنطقة.

3. عدد األشخاص املشاركني يف العمل يف أوقات الذروة.

٤.  مدة أنشطة العقد باملوقع. 

يتم حتديد درجة أهمية العقد قبل تقدمي العطاءات من قبل القسم الصادر 
عنه هذا العقد، وذلك باستخدام "مصفوفة درجة أهمية العقد” و"شجرة 

القرارات”، واعتماًدا على العنصرين التاليني: خماطر الصحة والسالمة 
والبيئة، والقوى العاملة املشاركة )والتي تعكس عدد ساعات العمل التي 

يتم التعرض خاللها للمخاطر(. ثم يقوم مسؤول السالمة بقسم الصحة 
والسالمة والبيئة واجلودة مبراجعة تقييم درجة األهمية قبل تقدمي العقد إىل 

القسم املسؤول عن عملية التوريد/العقود. ويقدم املقاولون املشاركون 
يف العطاء البيانات اخلاصة بهم حول احلوادث وأداء الصحة والسالمة والبيئة 

واجلودة. ويقوم مسؤول السالمة بقسم الصحة والسالمة والبيئة واجلودة 
بتقييم نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة للمقاولني املشاركني 

)مبا يف ذلك تقييم مستوى النظافة الصناعية(.

تتضمن عملية تقييم أداء املقاول عقد اجتماعات ملراجعة األداء بني كٍل 
من قطرغاز واملمثلني اإلداريني عن املقاول، حيث يقوم هؤالء املمثلون 

بتحديد مؤشرات األداء الرئيسية املناسبة لنطاق العمل وإجراء مراجعات 
دورية ملراقبة أداء املقاول. وتختلف اجتماعات مراجعة األداء وفًقا لدرجة 

أهمية العقد، حيث يتم حتديد معدل عقد اجتماعات املراجعة يف بنود العقد 
وضمن خطة إدارة العمليات. ويتم اإلبالغ عن نتائج الرصد واملراجعة والتقييم 

مصحوبة باإلجراءات املقرتحة حلل املشكالت التي يتم رصدها ومتابعة 
تنفيذها، وذلك وفًقا إلجراءات تقييم الصحة والسالمة والبيئة. عالوًة على 
ذلك، يحتفظ قسم الصحة والسالمة والبيئة واجلودة يف قطرغاز بوثيقة 

التتبع والرصد على نظام SharePoint التابع للقسم. ويكون لدى املسؤول 
عن العقد حق الوصول إىل وثائق التتبع وحتديث مؤشرات األداء الرئيسية على 

نظام SharePoint شهرًيا، وذلك وفًقا للمعدل الوارد يف وثيقة التتبع 
السنوية اخلاصة بالعقد. وتساعد وثائق التتبع قطرغاز على مراقبة أداء 
املقاول فيما يتعلق بالصحة والسالمة والبيئة واجلودة، وضمان التزامه 

مبؤشرات األداء الرئيسية املتفق عليها، والتأكد من تلبية معايري قطرغاز.
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الشهادات
اجتازت قطرغاز بنجاح عملية تدقيق استمرت 10 أيام أجرتها إحدى هيئات إصدار 

شهادات األيزو ISO، وذلك للتحقق من تطبيق معايري األيزو التالية:

 9001: 201٥ - نظام إدارة اجلودة

 1٤001: 201٥ - نظام إدارة البيئة

 ٤٥001: 2018 - نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية

وتعد الشهادة اجلديدة )شهادة ISO 45001( التي حصلت عليها الشركة 
مؤخًرا إجناًزا هائًلا بكل املقاييس، حيث تعد قطرغاز أول شركة تعمل يف 

جمال النفط والغاز حتصل على هذه الشهادة املتميزة على مستوى دولة 
قطر ودول جملس التعاون اخلليجي. وتعليًقا على هذا اإلجناز املميز، قال 

املدققون: "إن التزام قطرغاز مبعايري السالمة يظهر بشكل واضح يف جميع 
أنحاء الشركة”.

 تقديًرا جلهودنا يف جمال الصحة والسالمة والبيئة، تعد قطرغاز واحدة من 10 
مؤسسات فقط على مستوى العامل تفوز باجلائزة "امُلضاعفة” من جملس 

السالمة الربيطاين ــــ إحدى املنظمات العاملية الرائدة يف جمال الصحة 
والسالمة املهنية، حيث حصلت على جائزتي "سيف الشرف” و"جائزة الشرف 

الدولية” اللتني مينحهما اجمللس. كما حصلت الشركة على شهادة تدقيق 
فئة اخلمس جنوم يف جمال الصحة والسالمة املهنية من اجمللس أيًضا. 

وتعترب الشهادة فئة اخلمس جنوم من إحدى الشهادات املرموقة واملعتمدة 
عاملًيا حيث يقوم جملس السالمة الربيطاين بإجراء تقييم ألنظمة إدارة 

السالمة وأنظمة إدارة البيئة يف الشركات استناًدا للمعايري العاملية، ثم يقوم 
بتصنيف مستوى الشركات من جنمة واحدة إىل خمس جنوم. وتعد قطرغاز 

الشركة القطرية األوىل والوحيدة التي حتصل على فئة اخلمس جنوم يف كل 
من أنظمة إدارة السالمة وأنظمة إدارة البيئة. وقد اجتازت الشركة جميع 

عمليات تدقيق ISO األخرى بنجاح وفًقا خلطة 2019.

يف الوقت نفسه، حصلت إدارة االستجابة للطوارئ واألمن التابعة لقطرغاز 

مرة أخرى على شهادة اعتماد "مركز التميز يف جمال السالمة العامة” يف 
عام 2019، مما يؤكد التزامها املستمر باملعايري والكفاءات التي يتطلبها برنامج 

االعتماد اخلاص باملركز، جدير بالذكر أن املركز يعد اجلهة الوحيدة التي تقدم 
برامج االعتماد ملنظمات خدمات اإلطفاء يف جميع أنحاء العامل. وهو معيار 

مقبول دولًيا لقياس مستوى الفاعلية التنظيمية. وقد أقر املركز بأن مستوى 
االستجابة حلاالت الطوارئ يف قطرغاز يلبي املعايري املطلوبة، وهو ما يعد 
إجناًزا جديًرا بالثناء، حيث تعترب إدارة االستجابة للطوارئ يف قطرغاز اإلدارة 
الوحيدة يف الشرق األوسط املعتمدة يف جمال احلماية من احلرائق، كما 

يعترب قسم احلرائق التابع للشركة هو قسم احلرائق الوحيد املعتمد على 
مستوى شركات النفط يف جميع أنحاء العامل. ويعد ذلك إجناًزا مهًما للشركة 

ولدولة قطر، وهو ما يؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا للحفاظ على مكانتنا 
الريادية يف اجملال على الساحة العاملية.

جنح قسم األمن يف قطرغاز يف االحتفاظ بشهادة األيزو ISO 28000 لكال 
من قطرغاز شمال وقطرغاز جنوب خالل عام 2019. وشهادة ISO 28000 هي 

معيار أمان عاملي إلدارة أمن سلسلة التوريد، ويدل حصول الشركة على هذه 
الشهادة مرة أخرى على التزامها املستمر بتأمني عملياتها احليوية.

يف الوقت نفسه، حازت اإلدارة الطبية يف قطرغاز على "اعتماد اللجنة 
املشرتكة الدولية” للمرة الرابعة. و"اللجنة املشرتكة الدولية” هي منظمة 

رائدة عاملًيا يف جمال اعتماد معايري اجلودة املتعلقة بخدمات املستشفيات 
وسالمة املرضى. وهي تهدف إىل حتسني سالمة املرضى وجودة الرعاية 

الصحية على مستوى العامل. ويعد احلصول على هذا االعتماد، باإلضافة 
إىل االلتزام الدائم بكافة املتطلبات الصحية، مبثابة دليل على التزام قطرغاز 

بضمان الصحة والسالمة املهنية جلميع موظفيها.

عالوًة على ذلك، جنحت خمتربات 
قطرغاز مرة أخرى يف االحتفاظ 

بشهادة األيزوISO 17025 )خمتربات 
االختبار واملعايرة(، وهو ما يثبت 

كفاءتها وقدرتها على تقدمي نتائج 
سليمة ودقيقة، ومن ثَّم يعزز ثقة 

عمالء قطرغاز احملليني والعامليني 
يف النتائج التي تقدمها.

االستجابة للطوارئ واألمن
إدارة االستجابة للطوارئ واألمن يف قطرغاز هي إدارة تابعة جملموعة الصحة 

والسالمة والبيئة واجلودة، وهي تتألف من أربعة أقسام رئيسية: االستجابة 
للطوارئ، واحلماية من احلرائق، واألمن والسالمة والبيئة يف اخلور، وأمن 

قطرغاز إلدارة منشآت راس لفان والدوحة.

يف مايو 2019، قمنا بتحديث سياسة األمن بالشركة ومت اعتمادها من اإلدارة 
العليا حتى مستوى الرئيس التنفيذي. ويتمثل الغرض من سياسة األمن يف 

تعزيز التزامنا بتقدمي أعلى مستويات األداء من خالل تطبيق أعلى املعايري 
األمنية والتحسني املستمر لنظم إدارة األمن واألداء لزيادة فعاليتها. وتساعد 

تلك السياسة على حتديد اخملاطر والضوابط الرئيسية التي يجب النظر 
فيها، كما تساعد على حتديد القيم والرسالة واإلجراءات التي يجب تنفيذها. 
وتقوم إدارة االستجابة للطوارئ واألمن بالشركة بإعداد وتعميم السياسات 

واإلسرتاتيجيات الرئيسية التي يجب اتباعها، ويتم إعداد األهداف اعتماًدا على 
هذه السياسات واإلسرتاتيجيات.

مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2019 والتي يقدمها قسم األمن شهرًيا:

نتائج 
العام 
2019

مؤشر األداء 
الرئيسي 

املستهدف

٪100 ٪100

توافر * ضوابط األمن املادي للمحيط
)يف جميع بوابات قطرغاز، وحواجز املركبات، 

والسياج احمليط، إلخ(.
 * مبا يف ذلك إجراءات الطوارئ.

٪100 ٪100
توافر * أنظمة التحكم يف الوصول

)جميع نقاط الوصول الرئيسية يف قطرغاز(.
* مبا يف ذلك إجراءات الطوارئ.

٪98 ٪99

كفاءة كامريات املراقبة األمنية يف قطرغاز
)كامل السياج احمليط، البوابات، أماكن 

االستقبال الرئيسية، املصاعد، وما إىل ذلك.(
االخرتاق األمني

0 0
االخرتاق األمني

)اقتحام السياج/البوابات واختالس تصاريح 
املواد مما أدى إىل السرقة )خالل االختبار(.

0 0
االخرتاق األمني

)اقتحام السياج/البوابات واختالس تصاريح 
املواد مما أدى إىل السرقة )فعلًيا(.

وفًقا لنتائج األداء لعام 2019، فقد جنح قسم األمن يف قطرغاز يف حتقيق 
جميع أهدافه ومؤشرات األداء الرئيسية لعام 2019 إىل حد كبري. ومن أبرز 

اإلجنازات التي حققها القسم خالل عام 2019 ما يلي:

توحيد السياسات واإلجراءات األمنية التي تغطي األنشطة األمنية يف   
كٍل من قطرغاز شمال، وقطرغاز جنوب، والدوحة، واملواقع البحرية.

حتديث واعتماد كتاب إدارة العمليات األمنية  

النجاح يف احلصول مرة أخرى على شهادة ISO 28000 بعد الدمج.  

إعداد نظام إلكرتوين موحد للتحكم يف الوصول على مستوى جميع   
مرافق قطرغاز.

يف عام 2019، مت تثبيت نظام إلكرتوين موحد للتحكم يف الوصول يف 25 غرفة 
من غرف األجهزة الفنية )ITR( يف قطرغاز شمال لقصر حق الوصول على 

املوظفني املصرح لهم فقط. ويوفر قسم األمن يف قطرغاز إمكانية الوصول 
إىل غرف األجهزة الفنية شريطة احلصول على تصريح من إدارة العمليات يف 

قطرغاز شمال.

تعمل إدارة االستجابة للطوارئ واألمن على ضمان االمتثال للمتطلبات القانونية 
والتنظيمية التي حتددها الدولة والقطاع. وتلتزم الشركة بشكل كامل 

باملتطلبات القانونية اخلاصة بقانون رقم 19 للعام 2009 )تنظيم خدمة األمن 
اخلاصة(، وما زالت املناقشات جارية مع وزارة الداخلية بشأن تطبيق القانون 

رقم 9 )تنظيم استخدام الكامريات األمنية(.

يف عام 2019، أجرينا تقييًما شامًلا للمخاطر األمنية على مستوى املنشآت 
البحرية واملنشآت املقامة داخل وخارج املوقع من أجل حتديد اخملاطر 

األمنية الرئيسية. ويتم تسجيل أبرز اخملاطر يف سجل اخملاطر األمنية، حيث 
يتم تقييمها ومراقبتها بشكل ربع سنوي بعد مراجعتها باالشرتاك مع إدارة 

الصحة والسالمة والبيئة واجلودة. كما تعمل اإلدارة على ضمان توافر خطط 
األمن التشغيلي للعمليات يف كٍل من راس لفان والدوحة والعمليات البحرية.

يتم تعميم كافة املتطلبات األمنية أو اإلجرائية اجلديدة على جميع املوظفني 
واملقاولني عرب الربيد اإللكرتوين حتت بند "التحديثات األمنية”، وهو يعد مبثابة 

قناة عامة للتواصل بشأن التوعية األمنية جلميع املوظفني بالشركة. كما 
يتوافر لدى قسم األمن آلية لإلبالغ عن احلوادث األمنية )SIR( والتي مت إنشاؤها 
باستخدام تطبيق SharePoint بحيث ميكن تصعيد تقارير احلوادث األمنية إىل 
األقسام اخملتصة يف إدارة االستجابة للطوارئ واألمن. أما عمليات اإلبالغ عن 

اجلوانب األمنية إىل هيئات خارجية، فتتم من خالل نقاط اتصال حمددة وهي: 
مدير إدارة االستجابة للطوارئ واألمن، ورئيس قسم األمن. ويقوم رئيس قسم 

األمن باإلبالغ عن احلوادث واخملاوف إىل مدير إدارة االستجابة للطوارئ واألمن 
الذي يرفع تقاريره إىل اإلدارة العليا بالشركة للمراجعة.

يف عام 2019، بذلنا جهوًدا إضافية لتطوير أداء موظفي األمن الوطني بالشركة. 
على سبيل املثال، مت إرسال أربعة من كبار موظفي األمن الوطني للخارج 

لتلقي التدريب يف اململكة املتحدة، حيث حضر أحدهم دورة "إدارة التعايف 
من الكوارث واستمرارية األعمال” بينما حضر الثالثة اآلخرون دورة "التحقيق يف 
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مكان العمل وإجراء املقابالت”. يف الوقت نفسه، شارك أربعة من موظفي 
األمن الوطني يف دورة "حماية البنية التحتية الصناعية احلرجة - املستوى 
األول”، بينما شارك ثمانية آخرون يف نفس الدورة من املستوى الثاين، ومت 

تقدمي كال الدورتني من قبل وزارة الداخلية القطري يف مركز التدريب األمني 
التابع لوزارة الداخلية. كما شارك تسعة موظفني يف دورة عمليات بندقية 

الشعلة الضوئية اخلاصة بأغراض االستغاثة. عالوة على ذلك، مت تقدمي 329 
جلسة تدريبية جلميع موظفي األمن التابعني ملقاويل قطرغاز، والتي غطت 

موضوعات خمتلفة، مثل اإلجراءات األمنية املتكاملة، واملشكالت التشغيلية 
اليومية التي يواجهها فريق التدريب األمني  بالشركة.

ويهتم قسم األمن يف قطرغاز بشكل كبري برفاهية موظفي األمن التابعني 

ديسم�شهر نوفم�اكتوبرسبتم�أغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسشهر ف�ايركانون الثا�

٪١٠٠٫٠٠

٪٩٨٫٠٠

٪٩٧٫٠٠

٪٩٦٫٠٠

٪٩٥٫٠٠

٪٩٤٫٠٠

٪٩٣٫٠٠

٪٩٢٫٠٠

للمقاولني. فباإلضافة إىل إجراء عمليات تفتيش مستمرة ألماكن إقامتهم 
لضمان توافر الظروف املعيشية املناسبة لهم، يحرص قسم األمن أيًضا على 

التأكد من حصولهم جميًعا على يوم عطلة واحد يف األسبوع للحفاظ على 
التوازن بني العمل والراحة.

يعمل قسمي "االستجابة للطوارئ” و"احلماية من احلرائق” التابعني إلدارة 
االستجابة للطوارئ واألمن كفريق عمل واحد متكامل لكٍل من قطرغاز شمال 

وقطرغاز جنوب، وذلك يف ظل إميان الشركة بضرورة تكامل برامج احلماية 
والوقاية والتعليم وبرامج االستجابة للطوارئ من أجل حتقيق أكرب مستوى 
من السالمة واألمن يف جميع مرافق الشركة. وخالل عام 2019، جنحنا يف 

األداء يف 2019 اختبار/فعلي املستهدف يف 2019 الوصف الوحدات مؤشر األداء الرئيسي

٪99 اختبار
االمتثال خلطط فحص واختبار نظام احلماية من 

احلرائق.
٪99 ٪

نظام ومعدات احلماية من 
احلرائق "التفتيش واالختبار”

٪99.67 فعلي

٪100 اختبار
تشغيل نظام ومعدات احلماية من احلرائق )حسب 

تصميم التشغيل(.
100 ٪

"جاهزية” معدات نظام 
احلماية من احلرائق 

٪99.96 فعلي

٪95 اختبار احلفاظ على وقت استجابة ال يتعدى 5 دقائق )الفاصل 
الزمني الذي يبدأ من حلظة دوران إطارات الشاحنة 
داخل حمطة اإلطفاء وحتى وصول سيارة الطوارئ 

"األوىل” إىل مكان احلادث(.

٪95 ٪
"وقت” االستجابة للطوارئ 

والتعامل مع اإلنذارات
٪100 فعلي

نظام ومعدات احلماية من احلريق "زمن” الهدفنظام ومعدات احلماية من احلريق "االستعداد” الهدفنظام ومعدات احلماية من احلريق "التفتيش” الهدف
نظام ومعدات احلماية من احلريق "زمن” نظامنظام ومعدات احلماية من احلريق "االستعداد” نظامنظام ومعدات احلماية من احلريق "التفتيش” نظام

هدف مؤشر األداء الرئيسي لالستجابة حلاالت الطوارئ واحلماية من احلرائق مقابل اإلجناز

خفض وقت االستجابة إىل خمس دقائق فقط يف جميع حاالت الطوارئ يف 
كل مواقع قطرغاز شمال وقطرغاز جنوب، وهو ما يتوافق مع االنخفاض 

املستمر الذي سجله وقت االستجابة لدينا طوال السنوات السابقة. وقد 
حرصت األقسام املعنية على ضمان توافر معدات الطوارئ املناسبة يف 

جميع شاحنات اإلطفاء لتلبية أهداف أداء االستجابة للطوارئ ولضمان توافق 
مستوى اخملزون مع الوكاالت األخرى يف مدينة راس لفان الصناعية. 



تقرير االستدامة 2019 75تقرير االستدامة 2019 74

الشكل 13: اعتماد اللجنة املشرتكة الدولية إلدارة اخلدمات الطبية يف قطرغاز

اخلدمات الطبية يف قطرغاز
كجزء من التزام قطرغاز بضمان الصحة املهنية يف مكان العمل، فإن 
اإلدارة الطبية تضع صحة ورفاهية املوظفني واملقاولني يف مقدمة 

أولوياتها. وتتمثل رسالة اإلدارة يف احلفاظ على الرفاهية اجلسدية والعقلية 
واالجتماعية ملوظفي قطرغاز وعائالتهم، وذلك من خالل توفري جمموعة 
واسعة من اخلدمات الطبية عالية اجلودة، والتي تشمل اخلدمات الطبية 

األساسية وخدمات الرعاية الصحية املهنية والطارئة، ويتم تقدميها بأعلى 
مستويات الكفاءة وبتكلفة مناسبة من خالل العيادات املنتشرة باملصانع 

واملناطق البحرية وعرب الدوحة. وتقوم اإلدارة الطبية بالتنبؤ باالحتياجات 
املتغرية للشركة وموظفيها حتى تعمل على توفريها بشكل مسبق. وهي 

تسعى للتحسني املستمر للخدمات من خالل تعزيز التواصل والتعاون مع 
الهيئات الطبية املتميزة والتدريب املستمر للكادر الطبي.

لذلك، وضعت اإلدارة الطبية خطة متميزة لإلدارة الصحية تعتمد على خمس 
ركائز رئيسية وهي: اخلدمات املهنية، اخلدمات الطبية األساسية، وخدمات 

الطوارئ، واخلدمات اإلدارية، والتأمني الطبي. وتلتزم اإلدارة بقواعد السلوك 
األخالقي التي تتضمن اآلتي:

-  إعطاء األولوية القصوى لصحة وسالمة األفراد

-  احلفاظ على سرية جميع املعلومات الطبية لألفراد

-  ممارسة املهنة على أساس علمي وبنزاهة

-  السعي الدؤوب الكتساب املعارف واخلربات الكافية

-  االلتزام باألمانة والسلوك األخالقي يف جميع العالقات املهنية

-  السعي املستمر لتوسيع ونشر املعرفة الطبية

مت وضع سياسة للتدقيق الداخلي للعيادات، والتي حتدد أنشطة التدقيق 
الداخلي فيما يتعلق باجلوانب السريرية واإلدارية داخل القسم الطبي. وتوضح 

السياسة كيفية قيام اإلدارة الطبية مبراقبة جميع األنشطة داخلًيا، وتسلط 
الضوء على فرص التحسني، وتستعرض أفضل الطرق للتوصل للحلول 

املناسبة. ويتم إشراك األطراف املعنية يف مراجعة أداء اإلدارة الطبية من 
خالل اجتماعات األداء ربع السنوية. ويتم توزيع تقارير التدقيق بشكل فردي على 
األطباء وأطباء األسنان للتعرف على مستوى أدائهم فيما يتعلق بالعالجات التي 
مت وصفها، والتحقيقات، واإلحاالت، وقبول احلاالت. ويف عام 2019، مت تلقي ردود 

أفعال إيجابية من جميع األطراف املعنية. ويتمثل االلتزام القانوين الرئيسي 
لإلدارة يف احلفاظ على الرتاخيص التي يتم منحها جلميع موظفي اإلدارة 

الطبية واملنشآت الطبية اخلاصة بقطرغاز. كما أنها مطالبة باالمتثال للوائح 
"اجمللس القطري للتخصصات الصحية” والتي تنظم العمل يف مهنة الطب، 

ومن بينها طب األسنان.

تتخذ الشركة العديد من اإلجراءات لضمان استفادة موظفيها من خدمات 
الرعاية الصحية عالية اجلودة ومن الفحوصات الطبية الشاملة املتاحة. ويف 
عام 2019، حصلت جميع مرافق قطرغاز الطبية، مبا فيها مركز اخلور الطبي، 

مرة أخرى على اعتماد "اللجنة املشرتكة الدولية” )املنظمة الرائدة عاملًيا 
يف جمال اعتماد معايري جودة خدمات املستشفيات وسالمة املرضى(. 

وتؤكد هذه اجلائزة على التزام قطرغاز بتقدمي أعلى مستويات الرعاية الصحية 
التي تركز على املرضى وتضمن رضا العمالء وسالمة املمارسات الطبية. 
ويعد مركز قطرغاز الطبي أول مركز طبي يف جمال الرعاية األولية والطب 

املهني يحصل على هذه اجلائزة يف قطر. باإلضافة لذلك، فإن املراكز الطبية 
باملصانع حاصلة على شهادة األيزو ومعرتف بها من ِقَبل الكلية امللكية 

لألطباء يف أيرلندا باعتبارها مركًزا معتمًدا للدراسات العليا يف الطب املهني، 
وهو ما يعد دليًلا إضافًيا على التزام شركة قطرغاز بضمان الصحة والسالمة 

املهنية جلميع عمالها وموظفيها.

جتري قطرغاز فحوصات طبية دورية ملوظفيها، وذلك وفًقا لإلرشادات 
والتوصيات الصادرة عن كٍل من إدارة الصحة والسالمة املهنية والرابطة 

الدولية للحفاظ على البيئة يف صناعة النفط بشأن إجراءات الفحص الطبي. 
وتضع مدينة راس لفان الصناعية جمموعة من اللوائح التي تضمن رفاهية 

املوظفني العاملني بها. وللتوافق مع هذه اللوائح، جتري شركة قطرغاز 
فحوصات طبية جماعية للموظفني واملقاولني، مبا يف ذلك اختبارات اللياقة 

لتقييم مدى املالءمة للعمل. هذا باإلضافة إىل الفحوصات الطبية التي 
يجريها املقاول ملوظفيه ملتابعة حالتهم الصحية وقياس مستوى لياقتهم 

ومالءمتهم للعمل.

وتعترب مشاركة املقاولني يف الفحص الطبي اجلماعي أمًرا إلزامًيا قبل بدء 
العمل، سواًء يف املناطق الربية أو البحرية. وقد بلغ إجمايل عدد الفحوصات 

الطبية التي مت إجراؤها يف عام 2019 نحو 31.858 فحًصا بزيادة قدرها 14.372 
مقارنًة بعام 2018. وكان للمقاولني النصيب األكرب من هذه الزيادة، حيث زاد عدد 

الفحوصات التي خضعوا لها يف العام املاضي مبقدار 13.942 فحًصا، مقارنًة 
بزيادة قدرها 430 فحًصا فقط للموظفني. ويرجع السبب يف زيادة الفحوصات 

إىل دمج أفضل املمارسات بني قطرغاز شمال وقطرغاز جنوب، باإلضافة 
لزيادة عدد املشروعات يف حقل الشمال واملواقع البحرية خالل فرتة التقرير 

يف إطار اخلطط التوسعية لقطرغاز، وهو ما أدى بدوره إىل ارتفاع عدد التدريبات 
الطبية اجلماعية.

األداء للعام 2019 الوحدة مؤشر األداء 
الرئيسي

31,858 عدد إجمايل عدد الفحوصات 
الطبية اجلماعية

3,054 عدد
الفحوصات الطبية 

للموظفني )الفحوصات 
الطبية الدورية(

28,804 عدد الفحوصات الطبية 
للمقاولني

دوالر أمريكي 6.2 مليون حتُسن التكلفة 

95 ٪ رضا العمالء 

تتمثل أهم مؤشرات األداء الرئيسية يف اإلدارة الطبية يف حتسني التكلفة 
ومستوى رضا العمالء. وقد جنحت اإلدارة يف حتسني التكلفة خالل عام 2019 
من خالل توفري 6.2 مليون دوالر أمريكي )ما يعادل 34٪( من تكلفة اخلدمات 

الطبية مقارنًة بعام 2018. وذلك من خالل العديد من اإلجراءات، من بينها 
توقيع اتفاقية بني اإلدارة الطبية يف قطرغاز وشركة التأمني السرتداد تكلفة 

اخلدمات الطبية األولية وخدمات طب األسنان اعتباًرا من 1 يناير 2019.

وقد مت التعاون مع شركة "الكوت” الرائدة يف جمال التأمني لتقدمي خدمات 
الرعاية الطبية من املستويني الثاين والثالث، مما أدى إىل تغيري كبري يف طبيعة 

مسؤوليات اإلدارة، حيث تعترب شركة "الكوت” اآلن هي املزود الرئيسي 
للخدمات الطبية وخدمات طب األسنان ملوظفي قطرغاز وعائالتهم. وتوفر 

الشركة تغطية مثالية داخل دولة قطروحول العامل. ويتم تلقي مالحظات 
املوظفني حول التأمني واألمور األخرى املتعلقة باإلدارة الطبية من خالل 

"استبيان اآلراء” )Pulse Survey(، وهو استبيان داخلي ملعرفة آراء املرضى 
فيما يتعلق باآلتي:

-   وقت االنتظار

-   موظفو االستقبال يقدمون اخلدمات بأسلوب ودود ومهذب

-   فريق التمريض يتمتع باخلربة والكفاءة

 -   األطباء يتميزون بالعلم واملعرفة، ويستمعون ويجيبون على 
       األسئلة، ويناقشون خيارات العالج، ويقدمون 

       نصائح حول الرعاية الصحية(

-   املساعدة يف حتقيق حياة صحية أفضل

-   التصنيف العام للرعاية املقدمة يف عيادات املصانع يف قطرغاز

يعترب "استبيان اآلراء” مبثابة تقييم داخلي لرضا العمالء، وقد مت إجراء االستبيان 
يف عام 2019 جلميع عيادات قطرغاز وشارك فيه 8.160 مريًضا )يشملون 
مرضى األسنان(. وأظهر االستبيان نتائج استثنائية، حيث قال 95٪ من 

املشاركني أنهم "راضون جًدا” بينما قال 4٪ من املشاركني أنهم "راضون” 
عن اخلدمة املقدمة. كما أكد 98 ٪ من املشاركني أن زمن االنتظار مل يتجاوز 

15-20 دقيقة من حلظة وصولهم إىل مركز اخلور الطبي التابع لقطرغاز.

تطالب الشركة موظفيها ومقاوليها بضرورة اخلضوع لفحوصات طبية دورية، 
مع توجيه املقاولني إلجراء هذه الفحوصات يف منشآت طبية خاصة ومرخصة 
تتوافق مع معايري قطرغاز وباستخدام مناذج الفحص الطبي اخلاصة بالشركة، 

وتتم مراجعة هذه النماذج والتأكد من صحتها من قبل أطباء الشركة بهدف 
التحقق من مستوى اللياقة واملالءمة للعمل. وقد حتققت اإلدارة من مستوى 
اللياقة واملالءمة جلميع املوظفني العاملني يف املشروعات وعمليات إيقاف 

التشغيل يف كٍل من قطرغاز شمال وقطرغاز جنوب خالل فرتة التقرير. ويف 
عام 2019، تضمنت الفحوصات اجلماعية التي مت إجراؤها اختبارات للصحة 

النفسية يف مكان العمل، حيث أطلقت اإلدارة مشروع فحص جماعي هو 
األول من نوعه لضمان سالمة الصحة العقلية للموظفني.

وكان لقسم األمن يف قطرغاز دور كبري يف تنفيذ متطلبات الفحص الطبي يف 
مرافق قطرغاز، حيث ساعد على منع املقاولني غري املالئمني من الوصول 
إىل مواقع العمل. ويف عام 2019، مت تنفيذ عدة مبادرات جديدة لزيادة االلتزام 

بالفحوصات، مثل تطبيق "نظام االستدعاء” لدعوة املوظفني عرب الربيد 
اإللكرتوين والرسائل القصرية واملكاملات الهاتفية. يف الوقت نفسه، مت إخطار 

إدارة املوارد البشرية بحاالت عدم االمتثال للموظفني الذين تخلفوا بشكل 
متكرر عن مواعيد الفحوصات الطبية دون سبب مقبول. ويتم إجراء الفحوصات 

الطبية ملوظفي قطرغاز بشكل دوري يف عيادات الشركة يف مدينة راس 
لفان الصناعية والدوحة لضمان توافق الفحوصات مع املعايري الصحية 

املطلوبة. وتشمل الفحوصات الطبية فحًصا سنوًيا للياقة الطبية، وتقييم 
اإلجهاد، وتقييم صحة القلب. عالوًة على ذلك، يوفر املركز الطبي باملصنع 

خدمات الفحص الطبي للموظفني واملقاولني على مدار الساعة وطوال أيام 
األسبوع.

أجرت اإلدارة الطبية يف قطرغاز حتديثات واسعة على اإلجراءات التي تهدف 
للتحقق من صحة الفحوص الطبية للمقاولني، حيث عملت بالتعاون مع 

إدارة تكنولوجيا املعلومات على تطوير منصة إلكرتونية خاضعة للرقابة تتيح 
للمقاولني حتميل نتائج الفحص الطبي اخلاصة بهم حتى يتسنى لها التحقق 

من صحة تلك الفحوصات. وقد ساهم هذا التحديث الكبري يف تعزيز حماية 
البيانات وسرية السجالت الصحية باإلضافة لتوفري الكثري من الوقت واجلهد 
للشركة واملقاولني على السواء. كما ساعد األطباء على التحقق من صحة 

عدد أكرب من السجالت الطبية يف وقٍت أقل. وعلى مدار العام املاضي، 
حتققت قطرغاز من صحة ما يقرب من 15 ألف سجل طبي يف عيادات 

املصانع تتعلق باملقاولني املشاركني يف األنشطة احليوية للشركة، وخاصًة 
عمليات اإلغالق. وقد مت تصنيف حوايل 2٪ من املقاولني على أنهم "غري الئقني 

للعمل” بينما مت تصنيف نحو 10٪ على إنهم "الئقون لكن يعانون من مشاكل 
صحية”.
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وتشمل اإلجنازات الرئيسية التي مت حتقيقها خالل العام: إعادة تقدمي خدمات 
الرعاية األولية، وإدخال بعض التعديالت على أبنية العيادات يف املقرات 

الرئيسية يف الدوحة واخلور وراس لفان.

   وقد استضافت اإلدارة الطبية "مقصورة الفحص الطبي” يف مواقع 
العمل، والتي أجرت فحوصات طبية عامة للموظفني وأجابت على العديد من 

االستفسارات املتعلقة بالصحة. كما مت إجراء تقييمات لصحة القلب من خالل 
"حمالت القلب الصحي” التي أطلقتها قطرغاز خالل عام 2019. وبشكل إجمايل، 

أطلقت الشركة 17 حملة على مدار العام جملموعات خمتلفة يف الشركة، 
مثل حمالت األمن، والتعُلم والتطوير، وصيانة وتشغيل مصفاة لفان، وقد 

شارك يف تلك احلمالت نحو 1247 مشارًكا.

ويف عام 2019 أيًضا، أطلقت قطرغاز "حملة التربع بالدم” بالتعاون مع 
مؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة. ومت تنظيم أربع حمالت للتربع بالدم 

شارك فيها 280 شخًصا. كما أطلقت الشركة عدة حمالت أخرى بهدف التوعية 
الصحية على مدار العام، مثل التوعية بصحة األسنان، واإلنعاش القلبي الرئوي، 

والتوعية بسرطان الثدي، وبرنامج الصحة املدرسية، ومكافحة التدخني.

 وكجزء من مبادرات التوعية الصحية املستمرة التي ينظمها مركز اخلور 
الطبي، مت تنظيم ورشة عمل ويوم ترفيهي لصحة األسرة مرة أخرى يف نادي 

الواحة يوم السبت 16 أكتوبر 2019، وذلك بهدف زيادة الوعي اجملتمعي حول 
الصحة العامة والتشجيع على اخلضوع للفحص الطبي. وقام مركز اخلور 

الطبي التابع لقطرغاز بتنظيم الورشة بالتعاون مع نادي الواحة. وشارك يف 
اليوم الرتفيهي لصحة األسرة نحو 280 شخًصا.

   

الشكل 14: حمالت القلب الصحي يف 2019

الشكل 1٥: اليوم الرتفيهي لصحة األسرة يف مركز اخلور

يقوم البحث األكادميي بدور ال يقدر بثمن يف حماية صحة اجملتمعات. 
لذلك، حرصت شركة قطرغاز على حضور الفعاليات الدولية للمساهمة 

يف دعم البحوث الطبية ومشاركة نتائج األبحاث السريرية، فهذه األبحاث 
لها دور كبري يف تطوير معايري اجلودة ومعايري التعليم يف قطاع الرعاية 

الصحية. وتستفيد قطرغاز كثرًيا من األفكار التي يتم استعراضها خالل هذه 
الفعاليات يف حتسني معايري اخلدمات الصحية اخلاصة بها، مما يضمن 

لها تقدمي خدمات طبية متوافقة مع أفضل املعايري الدولية إىل مقاويل 
الشركة العاملني باملناطق الربية والبحرية. وتساعد هذه الفعاليات الشركة 

على تطبيق أفضل املمارسات يف الطب املهني التي تضمن احلفاظ 
على سالمة وإنتاجية املوظفني. ويف عام 2019، أصبحت اإلدارة الطبية يف 
قطرغاز عضًوا يف اجمللس االستشاري لكلية شمال األطلنطي يف دولة 

قطر- طب الطوارئ.
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تعد القوة العاملة ذات الكفاءة العالية عنصًرا أساسًيا لتحقيق التميز 
املؤسسي وحتقيق الغايات واألهداف اإلسرتاتيجية. ونحن، يف قطرغاز، 

وكغرينا من الشركات يف جميع أنحاء العامل، ندرك جيًدا أن إشراك 
املوظفني له أهمية بالغة يف حتسني أدائهم وإنتاجيتهم واالحتفاظ بهم. 

فاملؤسسات التي حترص على إشراك موظفيها لديها معدالت أقل من 
املوظفني الذين يرتكون العمل باملؤسسة.

ومن أهم العوامل التي تساعد على إشراك املوظفني هو توفري بيئة عمل 
إيجابية تراعي االعتبارات اإلنسانية وتتيح فرص التطوير والنمو من خالل 

غرس ثقافة مؤثرة تشجع على التدريب والتعلم. لذلك، نرى اهتماًما متزايًدا 
من جانب احلكومات والشركات، مثل قطرغاز، لتقدمي فرص تدريب أفضل 

وثقافة عمل أكرث تأثرًيا. 

ونتيجة لذلك، أدركت املؤسسات الدولية، مثل األمم املتحدة، أهمية حتويل 
املناقشات اجلارية حول حقوق العمال إىل اتفاقيات وأطر عمل لتكون مبثابة 

مناذج يحتذى بها للحكومات واملنظمات يف جميع أنحاء العامل. وقد أعلنت 
األمم املتحدة "مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية 

وحقوق اإلنسان” والتي سلطت الضوء على مسؤولية الدول واحلكومات 
وتقدمي التوجيه للشركات، ووضع القوانني املناسبة حلماية حقوق العمال، 

وضمان إنفاذ هذه القوانني. يف الوقت نفسه، أكدت منظمة العمل الدولية 
على الدور الذي تلعبه ظروف العمل الالئقة يف حتقيق التنمية املستدامة، 

وذلك من خالل اإلعالن عن "معايري العمل الدولية” التي حتدد احلقوق 
واملبادئ األساسية يف العمل.

وتلتزم دولة قطر، التي تستقبل معظم عملياتنا وأنشطتنا، بجودة التعليم 
والتدريب، وبخلق قوة عاملة تتميز بالكفاءة وااللتزام، وذلك يف إطار التزامها 

بخطة التنمية الوطنية الثانية وبأهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة. 
كما حترص الدولة على إلزام كافة الكيانات العاملة بها باتباع جمموعة من 

القوانني التي حتدد احلقوق والقيود وااللتزامات القانونية لكٍل من املوظفني 
وأصحاب العمل.

ونحن، يف قطرغاز ندرك أن ملوظفينا أهمية بالغة وراء جناحنا املستمر، 
لذلك قمنا بتطبيق العديد من الضوابط التي تعزز ثقافة التنوع وتساعد على 

التعلم والتطوير، وذلك يف إطار التزامنا بخلق قوة عاملة عالية األداء.

يتضمن هذا القسم أداءنا يف جمال املوارد البشرية، فيما يتعلق بالتوظيف 
والتقطري والتدريب والتطوير.

يتضمن هذا القسم أداءنا يف جمال املوارد البشرية، فيما يتعلق بالتوظيف 
والتقطري والتدريب والتطوير.

أداء رأس املال البشري

أبرز احملطات واإلجنازات

بيان توجهات جديد يؤكد على قيمة املوظف

وفًقا الستبيان آراء املوظفني، فقد أكد 9٤% من 

موظفينا أنهم فخورين بالعمل يف قطرغاز

احلفاظ على اعتماد من املستوى الذهبي من 
 Investors ( ”منظمة "املستثمرون يف األفراد

)in People

ارتفاع نسبة التقطري إىل ٥6.%33 

احلصول على "شهادة التقطري” حلرصنا على 
التعاون مع قطاع التعليم

اإلدارة والتنفيذ الفعال ملشاريع تكنولوجيا 
املعلومات اخلاصة باملوارد البشرية

التوافق مع 
رؤية قطر 

الوطنية 
2030

التوافق مع 
أهداف األمم 

املتحدة 
للتنمية 

املستدامة

التوافق مع 
املبادرة 
العاملية 

إلعداد التقارير

املوضوع 
اجلوهري

التنمية البشرية

- 202 GRI التقطري

8 ،5 UN SDG 401 GRI التوظيف

8 ،5 ،4 UN SDG 404 GRI التدريب والتطوير
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القيادة يف مكان العمل

يعد التزام القيادات العليا باإلدارة الفعالة ملمارسات العمل اخملتلفة- 
مبا يف ذلك سياسات التوظيف، واستبقاء املوظفني، وعدم التمييز، 

والتنوع، والتعلم والتطوير - أمًرا ضرورًيا لتأسيس الثقافة الصحيحة التي 
تساعد على خلق منظمة ناجحة تتميز بكفاءة األداء والقدرة على متكني 
املوظفني. فبدون التزام هذه القيادات وحتديد القيم املناسبة، ال ميكن 
تطبيق نهج موحد لعمليات التوظيف أو للممارسات التي تهدف إلشراك 
وتدريب وتطوير املوظفني. لذلك، قام فريق القيادة اإلدارية يف قطرغاز، 

بالتعاون مع موظفي الشركة، بتحديث "بيان التوجهات” اخلاص بالشركة 
خالل عام 2019 من خالل إجراء استبيان ثقايف على مستوى الشركة ملعرفة 

آراء املوظفني حول مسودة بيان التوجهات وحول الثقافة املقرتحة يف 
قطرغاز. ومتت إدارة هذه العملية من خالل 12 موظًفا مت اختيارهم من 

بني موظفي الشركة. كما مت إجراء مقابالت مع ممثلي املساهمني كجزء 
من "حتليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات” )SWOT( الذي مت 

إجراؤه أثناء االستعداد لصياغة بيان التوجهات اجلديد. وجاءت "القوة العاملة 
ذات الكفاءة العالية” كأحد أهم الركائز اإلسرتاتيجية لبيان التوجهات اخلاص 

بالشركة، والذي يؤكد على التزام القيادات بتطبيق املمارسات الفعالة مكان 
العمل.

عالوًة على ذلك، قررنا وضع مبدأ "تقدير موظفينا” كإحدى القيم اخلمس 
الواردة يف "بيان التوجهات”، كما واصلنا تطبيق "سياسة عالقات 

املوظفني”، وسياسة الربنامج الوطني لتطوير اخلريجني، وسياسة تطوير 
القيادات، وسياسة التدريب. وذلك بهدف إدارة ممارسات املوظفني بشكل 
فعال، وحماية العمال ضد التمييز، وضمان معاملة املوظفني بشكل عادل، 

ودعم تطوير قادة وموظفي قطرغاز، واملساعدة يف تطوير اخلريجني 
القطريني.

ولتحقيق أداء متميز يتماشى مع "بيان التوجهات” ويتوافق مع قيم 
وسياسات الشركة، قامت قيادة الشركة برتجمة كل ما سبق إىل خطط 
عملية قابلة للتنفيذ والقياس. وتشمل تلك اخلطط أهداًفا إسرتاتيجية 

واضحة، ومؤشرات أداء حمددة، ومبادرات مؤسسية تساعد على حتقيق 
هذه األهداف. وللمساعدة على حتقيق "بيان التوجهات” بشكل أفضل، 

حددت قيادة الشركة أهداًفا ومؤشرات أداء أصغر على مستوى اإلدارات 
تتماشى مع األهداف اإلسرتاتيجية للشركة. ويتم إجراء اجتماعات ربع سنوية 

ملراجعة أداء القيادة والتأكد من أننا نسري على الطريق الصحيح لتحقيق 
أهدافنا وغاياتنا.

يف الوقت نفسه، أنشأت قطرغاز أنظمة متعددة إلدارة املمارسات 
اخملتلفة، مثل "نظام إدارة املواهب” الذي يتضمن "منوذج إدارة األداء 

واألهداف” الذي يساعد الشركة على متابعة مقاييس وممارسات األداء 
اخملتلفة يف مكان العمل. كما أن لدينا "نظام فعاليات التدريب واإلدارة” 

الذي ُيستخدم للتسجيل يف برامج التدريب اخلارجية – داخل أو خارج قطر. 
وباإلضافة إىل هذه األنظمة اإلدارية، فإننا نقدم ملوظفينا أدوات اخلدمة 

الذاتية، مثل بوابة SAP، وأداة سياسات وإجراءات املوارد البشرية )صفحة 
بوابة املوارد البشرية(، وحلول قطرغاز التعليمية. هذا باإلضافة إىل أدوات 

املساعدة املستنرية، مثل مكتب خدمة املوارد البشرية وخدمة الهاتف 
اخلاصة بإدارة شؤون املوظفني، ومكتب خدمات التعلم والتطوير، والتي 

تساعد املوظفني على إدارة احتياجاتهم املتعلقة بعمليات املوارد 
البشرية والتعلم والتطوير. كما قمنا أيًضا بإدارة وتنفيذ العديد من مشاريع 

تكنولوجيا املعلومات اخلاصة باملوارد البشرية، مثل أمتتة تذاكر الطريان 
اخلاصة باإلجازات السنوية، وإدخال حتسينات على خمطط سجالت ساعات 

العمل.

وقد جنحنا يف االحتفاظ على املستوى الذهبية التي متنحها منظمة 
"املستثمرون يف األفراد” )Investors in People( خالل فرتة التقرير، 

مما قدم لنا الكثري من الفوائد، مثل:

 -  اكتساب نظرة تفصيلية جيدة حول مدى 
      جناحنا يف قيادة ودعم وتطوير القوى العاملة 

     لدينا لتحقيق نتائج األعمال املرجوة.

 -  قياس مدى تأثري اإلسرتاتيجيات واملبادرات 
     اخلاصة بإدارة املوظفني، وكيفية استفادة املوظفني منها.

ومتاشًيا مع جهودنا إلدارة شؤون املوظفني بشكل فعال - مبا يف ذلك 
التوظيف واالستبقاء وعدم التمييز والتنوع والتعلم والتطوير، فقد أنشأنا 

إدارات وأقسام متعددة يف قطرغاز يركز كٌل منها على أحد اجملاالت 
الرئيسية، وتشمل اإلدارات الرئيسية لدينا إدارة املوارد البشرية وإدارة 

التعلم والتطوير. وتدير إدارة املوارد البشرية عدة أقسام للمساعدة يف 
إدارة شؤون املوظفني بشكل أكرث فاعلية، وتشمل تلك األقسام: قسم 

التوظيف، وقسم إدارة شؤون املوظفني، وقسم القوى العاملة والتطوير 
التنظيمي، وقسم الشؤون احلكومية، وقسم األجور والسياسات.

ويتحمل قسم التوظيف بالشركة مسؤولية توفري املوارد البشرية 
املطلوبة واختيار املوارد املناسبة وإدارة العروض الوظيفية وإعداد 
املوظفني اجلدد، يف حني يتمثل دور قسم إدارة شؤون املوظفني 

يف ضمان اإلدارة السلسة والفعالة ملتطلبات املوارد البشرية اليومية 
للموظفني، باإلضافة إىل توجيه ومساعدة املوظفني على فهم وتنفيذ 

سياسات وإجراءات املوارد البشرية يف قطرغاز. أما قسم القوى العاملة 
والتطوير التنظيمي، فيتحمل مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد ميزانية 

القوى العاملة السنوية مبا يتماشى مع إسرتاتيجية الشركة وأهداف 
التقطري. ويتمثل أحد األدوار األساسية لقسم األجور والسياسات يف تقدمي 

أنظمة وحلول شاملة لألجور تدعم إسرتاتيجية الشركة وتضمن حتسن أداء 
األفراد.

أما بالنسبة لقسم التعلم والتطوير، فهو يتألف من أقسام متعددة، وهي: 
قسم التقطري والتنمية الوطنية، وقسم التدريب والتعليم، وقسم تطوير 

الكفاءات وإدارة األداء. وتتمثل مسؤولية قسم التقطري والتنمية الوطنية 
يف مساعدة قطرغاز على بناء قوة عاملة وطنية عالية األداء تتماشى مع 

رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خالل 
تقدمي برامج التطوير اخملتلفة واحلفاظ 

على مستوى جيد من التواصل لدعم 
مواطنينا أثناء تنفيذ براجمهم التنموية. 

ويقوم قسم التدريب والتعليم بوضع إطار 
العمل واآلليات املناسبة الالزمة لبناء 

قوة عاملة متميزة تتمتع بالكفاءة والتنوع 
وضمان االحتفاظ بها، وذلك من خالل 

تقدمي أنواع خمتلفة من برامج التدريب، 
باإلضافة لدعم املوظفني من خالل تطوير 

قياداتهم. أما قسم تطوير الكفاءات 
واألداء، فهو يوفر املعلومات واإلرشادات وقواعد احلوكمة املتعلقة بـ 

"اإلطار العام لتطوير الكفاءات يف قطرغاز”، والذي يهدف إىل خلق قوة عاملة 
عالية األداء واالحتفاظ بها، مع مراقبة عملية إدارة األداء لضمان حتقيق 
أهداف العمل من خالل مواءمة أهداف املوظف مع األهداف الرئيسية 

للشركة.

عالوًة على ما سبق، تدرك قيادتنا أهمية بناء القدرات وتوفري فرص التطور 
والنمو ملوظفينا. لذلك، تتمثل إحدى األولويات الرئيسية لقسم التعلم 

والتطوير يف دعم املوظفني من خالل تقدمي برامج املهارات القيادية، 
والدورات التدريبية، وجلسات التوعية التي تهدف لتطوير كفاءاتهم السلوكية 

والفنية.

دعم املواطنني
تقدم برامج التقطري التي تشجع على توظيف املواطنني القطريني العديد 
من الفوائد للمجتمع والشركات على السواء. وأصبحت الدول واملنظمات 
تدرك فوائد تعيني املوظفني احملليني يف املناصب اخملتلفة، فهم أكرث 

معرفة بالثقافة السائدة يف أوطانهم وجمتمعاتهم، كما أنهم يتحدثون 
باللغة احمللية، وهي جميعها عوامل تساعد على جناح ومتيز الشركات. 

لذلك، حترص الدولة على تعزيز جهود التقطري وعلى تزويد القطريني بربامج 
تطوير وفرص تدريبية متميزة، وجعلت ذلك أحد العناصر األساسية التي 
تندرج حتت هدف "تنمية رأس املال البشري” ضمن رؤية قطر الوطنية 

ملساعدتها يف حتقيق هذا الهدف، وتهدف هذه السياسة أيًضا لدعم 
اخلريجني القطريني الذين ال يزالون يفتقرون للخربة العملية من خالل تقدمي 

برنامج منظم يستند إىل الكفاءة ومصمم خصيًصا لتطويرهم وإكسابهم 
املعرفة واملهارات املطلوبة لبدء حياتهم املهنية. كما واصلت الشركة 

إطالق الربامج املصممة إلشراك وتطوير املواطنني القطريني، والتي 
تغطي العديد من الفئات، بدًءا من طالب املدارس الثانوية وحتى اخلريجني 
واملوظفني القطريني. وبالنسبة لطالب املدارس الثانوية، واصلنا التواصل 

مع املدارس الثانوية احمللية بشكل كبري من خالل زيارتها وإطالع الطالب 
على الفرص الوظيفية املتاحة وعلى أهم القيم واألخالقيات التي تدعمها 

الشركة.

عالوًة على ذلك، وكجزء من خطة "حياكم” للتوعية، شاركنا يف العديد من 
معارض التوظيف يف قطر، مبا يف ذلك معارض التوظيف التي ُأقيمت يف 

جامعة قطر، واملدينة التعليمية، والقرية املهنية يف املدينة التعليمية، 
باإلضافة ملعرض الوظائف والوعي الوظيفي يف كلية شمال األطلنطي 
يف قطر. ونسعى، من خالل معارض التوظيف، إىل زيادة معرفة الباحثني 

عن العمل بشركة قطرغاز وبفرص العمل املتاحة بالشركة. كما نقوم 
بالتنسيق املباشر مع أقسام "عالقات أصحاب العمل” يف كٍل من جامعة 

قطر، وجامعة تكساس إيه آند إم قطر، وكارنيجي ميلون قطر، وكلية شمال 
األطلنطي يف قطر، ملساعدة الشركة يف توظيف اخلريجني القطريني 

الذين تخرجوا يف هذه اجلامعات املرموقة. 

كما نقدم منًحا دراسية سنوًيا لعدد من الطالب املتميزين يف املدارس 
الثانوية احمللية من أجل 

مواصلة دراستهم اجلامعية 
واحلصول على درجة 

البكالوريوس شريطة االلتحاق 
بقطرغاز بعد التخرج. وتقدم 

هذه املبادرة فائدة مزدوجة، 
حيث تدعم الطالب القطريني 

مبساعدتهم على تلقي 
مستوى متميز من التعليم من 

جهة، وتدعم منو شركتنا يف 
املستقبل من خالل االستفادة من هؤالء الطالب املتميزين من جهة أخرى. 

ويف عام 2019، أكمل 10 من طالبنا برناجمهم األكادميي، وسينضمون إىل 
قطرغاز يف عام 2020 من خالل "الربنامج الوطني لتطوير اخلريجني”. عالوًة 

2030. ويف قطرغاز، يعترب التقطري أحد األهداف اإلسرتاتيجية وأحد مؤشرات 
األداء الرئيسية للشركة. ونهدف لزيادة نسبة التقطري بالشركة إىل 50٪ بحلول 

عام 2030. وقد وضعت الشركة "سياسة الربنامج الوطني لتطوير اخلريجني” 
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على ذلك، قدمنا منًحا لثمانية من الطالب القطريني املوهوبني ملتابعة 
دراستهم اجلامعية - ثالثة منهم يف دولة قطر وخمسة يف اململكة 

املتحدة.

وفًقا لسياسة برناجمنا لتنمية املهارات الوطنية، فإنه عند التحاق اخلريجني 
القطريني بالعمل يف قطرغاز، يتم تسجيلهم يف "خطة التطوير الفردي”، 

وهي عبارة عن برنامج لتطوير الكفاءات ميتد من عامني إىل ستة أعوام، 
ويشمل تدريبات فنية وسلوكية إلزامية، باإلضافة إىل تقدمي اإلرشاد والتعليم 

الوظيفي والتعاقب على الوظائف اخملتلفة. ويتم حتديد جمموعة من 
األهداف التي يتعني على كل خريج حتقيقها عند االنتهاء من الربنامج. 
وتدعم "خطة التطوير الفردي” اخلريجني القطريني من خالل تسهيل 

انتقالهم من مرحلة التعليم النظري إىل العمل املهني، وإكسابهم احلد 
األدنى من الكفاءات املطلوبة 

للوظيفة املستهدفة، وضمان 
رضاهم طوال رحلة عملهم يف 

قطرغاز. ويف عام 2019، أكمل 
70 خريًجا قطرًيا "خطة التطوير 

الفردي” بنجاح.

ويعتمد نهجنا يف تنمية مواطنينا 
بشكل أساسي على منوذج 

70-20-10، واملقصود به تخصيص 
10٪ للتدريب النظري داخل الفصول، 

و20٪ للتوجيه واملساعدة يف 
تطبيق التدريب وتطوير املهارات 

واخلربات، و70٪ للتعلم واخلربة 
العملية وتطبيق ما مت تعلمه خالل الدورات التدريبية وجلسات التوجيه.

وبالنسبة للمتدربني القطريني، فإننا نقدم لهم "برنامج الشهادة الفنية” 
الذي مينحهم دبلومة عليا من كلية شمال األطلنطي قطر. ويف عام 

2019، أكمل 30 متدرًبا برنامج الشهادة الفنية وال يزال 30 آخرون يخضعون 
للربنامج يف كلية شمال األطلنطي قطر.

نحن نوفر ملواطنينا الدعم املناسب والبيئة املثالية التي تساعدهم على 
التفوق وحتقيق أهدافهم، حيث نوفر للخريجني القطريني موجهني خمصصني 

لتدريبهم، ونستعني مبتخصصني يف جمال التنمية، ونقدم جلسات 
استشارية ربع سنوية، ومنتديات سنوية خاصة، مثل منتدى الرئيس التنفيذي 

السنوي للخريجني واملتدربني الوطنيني، والذي يتيح الفرصة للخريجني 
واملتدربني القطريني للمشاركة يف مناقشات مفتوحة مع إدارتنا العليا 

واملساهمة يف صنع القرار، ويضمن لهم املشاركة النشطة التي تساعد 
على تنميتهم الشخصية. ويعكس منتدى الرئيس التنفيذي يف قطرغاز التزام 

اإلدارة العليا جتاه القوى العاملة الوطنية، ويساعد على تكوين عالقة قوية 
بني الشباب القطريني واإلدارة. وكان موضوع املنتدى هذا العام هو "االلتزام 

بالتنمية الوطنية”. وأثناء الفعالية، قدم الرئيس التنفيذي جوائز إىل 14 خريًجا 

قطرًيا ثالثة متدربني و11 طالًبا ألدائهم األكادميي املتميز خالل عام 2019. كما 
مت تكرمي املدربني الذين أظهروا أداًء متميًزا يف تدريب وتوجيه اخلريجني 

الوطنيني. ويف نهاية املنتدى، مت عقد جلسة مغلقة للخريجني واملتدربني، 
حضرها الرئيس التنفيذي وفريق التقطري، ملنح اخلريجني الفرصة إلبداء 

استفساراتهم وخماوفهم وطرح أسئلتهم بحرية على الرئيس التنفيذي.

كما نظمنا منتديني إضافيني للخريجني واملتدربني الوطنيني بقيادة قسم 
التعلم والتطوير. وتهدف هذه املنتديات إىل تعزيز تواصل القسم مع اخلريجني 

واملتدربني الوطنيني، ومناقشة مدى تقدمهم واملستوى الذي وصلوا إليه، 
وتوفري مساحة مفتوحة للتواصل الشفاف.

وتقديًرا جلهودنا يف جمال التقطري، حصلت قطرغاز على شهادة التقطري يف 
عام 2019 خالل االجتماع السنوي ملراجعة خطة التقطري يف قطاعي الطاقة 

والصناعة الذي ُأقيم يف الدوحة، وذلك تقديًرا للدعم والتعاون اللذين قدمتهما 
لقطاع التعليم خالل عام 2018.

ونتيجة جلهودنا املستمرة لزيادة نسبة التقطري، فقد بلغت نسبة التقطري 
يف قطرغاز خالل فرتة التقرير 33.56٪ أو ما يعادل 1530 موظًفا قطرًيا، 

وذلك مقارنًة بالنسبة الطموحة املستهدفة البالغة 50٪. كما قمنا بتقطري 
44.44٪ من إدارتنا النشطة يف عام 2019. وظلت معدالت التقطري اإلجمالية 

للموظفني واإلدارة النشطة ثابتة مقارنًة بعام 2018، مما يوضح التزامنا 
املستمر بالتقطري، وبتحقيق أهداف شركتنا ودعم رؤية قطر الوطنية 2030.

املوافقة والتعديل 
واإلبالغ عن التغيريات على 
سياسات املوارد البشرية

حتليل النتائج واالجتاهات 
مقارنة بأفضل املمارسات 

وشركائنا اإلقليميني وظروف 
السوق
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عدد املوظفني اآلخرين إجمايل املوظفني القطريني

ممارسات املوظفني، واالستبقاء والتوظيف
تعد القوة العاملة عالية األداء عنصًرا ضرورًيا لنجاح أي مؤسسة، ومع 

التنافس الهائل يف سوق التوظيف، أصبحت املؤسسات تركز أكرث من أي 
وقت مضى على وضع إسرتاتيجيات حلماية املوظفني، واحلفاظ على التنوع 

يف مكان العمل، وتقدمي مزايا تنافسية للموظفني، وضمان رضاهم عن 
ظروف عملهم. ومن َثم، قامت قطرغاز بتحديث "بيان التوجهات” يف عام 

2019 لتجعل شعار "نحن نقدر موظفينا” إحدى القيم الرئيسية يف قطرغاز.

تسلط سياسة االستدامة يف قطرغاز الضوء على التزامنا بتوفري فرص 
التطوير الشخصي واملهني وسط بيئة عمل آمنة وجمزية من أجل جذب 

واستبقاء قوة عاملة وطنية ودولية تتميز بالتنوع وكفاءة األداء. كما أن لدينا 
23 سياسة تتعلق باملوارد البشرية ضمن جمموعة رأس املال البشري 

بالشركة، مثل سياسة البدالت واملزايا، وسياسة التوظيف والتعيني، 
وسياسة عالقات املوظفني، والتي تنظم املمارسات اخملتلفة يف مكان 

العمل وتوجه أنشطتنا املرتبطة بتقدير ومكافأة موظفينا. وتتم مراجعة 
سياسات املوارد البشرية كل ثالث سنوات مع تصنيفها كجزء من نظام 

إدارة قطر، وذلك للتأكد من سهولة الوصول إليها، ومالءمتها للغرض الذي 
ُصممت من أجله، وتوافقها مع أحدث املمارسات، وإدارتها بشكل سليم.

وكجزء من جهودنا لتحسني املمارسات اخلاصة بإدارة شؤون املوظفني، 
قمنا بإجراء فحص ملالءمة الهيكل الوظيفي للشركة بعد االندماج مع شركة 

راس غاز، بهدف تقييم الهياكل غري التشغيلية وضمان مالءمتها للمتطلبات 
احلالية للشركة. كما قمنا بتقييم املتطلبات الوظيفية املؤقتة للمشاريع 

القادمة املتعلقة بتوسيع حقل الشمال ومشروعات استدامة إنتاج حقل 
الشمال، وحددنا أيًضا املتطلبات التنظيمية الدائمة الالزمة بعد اكتمال هذه 

املشاريع.

يف الوقت نفسه، قمنا بدمج جمموعتني تابعتني لشركتي قطرغاز وراس 
غاز يف هيكل واحد متميز وفعال يضم أفضل ما يف النظامني القدميني. 

وتضمنت تلك العملية مراجعة تفصيلية شاملة جلميع الهياكل الوظيفية 
واملناصب والعمليات التشغيلية بالشركة، مما أدى إىل تشكيل نظام متميز 

يتكون من جمموعتني جديدتني كبديل عن اجملموعتني السابقتني. وكجزء من 
هذه العملية، قام قسم املوارد البشرية، بالتعاون مع الفريق املسؤول عن 
الدمج، بإجراء تقييمات للوظائف للتأكد من توافق الهيكل املقرتح مع هياكل 

الشركة احلالية، وأن األدوار املقرتحة تعكس مسؤوليات الهيكل اجلديد. وقد 
مت االنتهاء من هذا املشروع يف عام 2019، وستبدأ الهياكل اجلديدة عملها 

بشكل رسمي بحلول األول من يناير 2020.

عملية مراجعة سياسات املوارد البشرية لدينا
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عدد املوظفني يف قطرغاز حسب عقد العمل واملنطقة
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حسب التصريح

تنوع املوظفني حسب اجلنسيات يف قطرغاز

ويف إطار جهودنا إلدارة جميع الوظائف يف شركتنا بشكل فعال وتوضيح 
توقعاتنا من موظفينا يف اإلدارات اخملتلفة وعرب املستويات الوظيفية 

اخملتلفة، فقد قمنا أيضا مبراجعة التوصيفات الوظيفية ومناذج 
اجملموعات الوظيفية جلميع التخصصات الوظيفية يف قطرغاز خالل فرتة 
التقرير. وقد اعتمدنا يف هذه العملية على نهج تفصيلي شامل حيث قمنا 

مبشاركة هذه التوصيفات والنماذج مع فرق العمل املعنية يف قطرغاز 
متهيًدا للموافقة النهائية عليها. ومت تقييم وحل جميع الشكاوى املتعلقة 

بهذه التوصيفات والنماذج. بعد ذلك، تلقى املديرون تدريًبا على تصميم 
الوظائف، وحتليل الوظائف، والتوصيفات الوظيفية. 

ومتاشًيا مع السياسات وبيان التوجهات اخلاص بالشركة، ومن أجل ضمان 
املعاملة العادلة جلميع موظفينا، قمنا بإجراء دراسة للسوق تهدف إىل 

عمل مقارنات معيارية وإعداد تقارير جول مستوى الرواتب، واملكافآت، 
واملزايا، والبدالت، وسياسات إسناد املهام الدولية، وذلك على املستوى 

الوطني واإلقليمي والدويل.

وندرك جيًدا أن اإلدارة الفعالة للموارد البشرية تتطلب قياس األداء الوظيفي 
ومتابعة مقاييس األداء اخلاصة باملوظفني. كما أن الفهم اجليد والتحليل 
املستمر ملقاييس األداء اخملتلفة يعد عنصًرا رئيسًيا لتقييم مدى فعالية 

مبادرات املوارد البشرية بالشركة. لذلك، حرصنا على وضع نظام قوي 
وفعال ملتابعة جميع املقاييس الرئيسية اخلاصة برأس املال البشري. 

على سبيل املثال، لدينا، يف قسم التعويضات واملعاشات، نظام إلكرتوين 
للمعلومات، وهو مبثابة أداة بحث ذكية تساعد املوظفني على الوصول 

بسهولة إىل سياسات وإجراءات املوارد البشرية، سواًء يف نسختها الكاملة 
أو اخملتصرة.

لدينا، يف قطرغاز، 5642 موظًفا دائًما ومؤقًتا يعملون يف أصولنا اخملتلفة. 
ويعمل ما يقرب من 70٪ من موظفينا يف راس لفان حيث يقع اجلزء 

األكرب من عملياتنا التجارية، بينما يعمل حوايل 24٪ من موظفينا يف املقر 
الرئيسي يف الدوحة. أما الـ 6٪ املتبقون، والذين يعملون بعقود دائمة 

ومؤقتة، فيعملون إما يف املناطق البحرية يف مركز اخلور، أو يكونون حتت 
التدريب أو يف مهمة عمل، أو يعملون يف مكاتب قطرغاز باخلارج. 

وما زال املوظفون الرجال يشكلون اجلزء األكرب من قوتنا العاملة على 
مستوى مواقعنا، حيث بلغت نسبتهم 89٪ من إجمايل رأس املال البشري 

بالشركة يف عام 2019 )لكل العقود الدائمة واملؤقتة(، ويرجع السبب يف 
ذلك إىل طبيعة أنشطة الشركة التي تتطلب املوظفني الرجال يف معظم 

األحيان.

يشكل املوظفون املؤقتون 19٪ من إجمايل القوى العاملة بالشركة، 
وتشمل تلك الفئة كًلا من املتدربني، وحاالت التوظيف املباشر باملشاريع، 

وفرق عمل املشروعات. وباإلضافة إىل املوظفني املؤقتني، فإننا نتعامل 
أيًضا مع أنواع متعددة من املقاولني للقيام بالعديد من املهام واألنشطة 

اخلاصة بأعمال قطرغاز. 
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التعيينات اجلديدة حسب الفئة العمرية يف قطرغاز
وبصفتنا مشغًلا عاملًيا، فإن لدينا يف قطرغاز موظفني من جميع أنحاء 

العامل، ونؤمن بأن هذا التنوع يحقق العديد من املزايا والفوائد لشركتنا، مثل 
القدرة على التوطني يف أسواق جديدة، والقدرة على التكيف مع املتغريات 
من خالل وصولنا إىل أفضل املواهب التي حتمل املزيد من األفكار االبتكارية 
واإلبداعية. وباملثل، نؤمن أن تنوع الفئات العمرية يف قوتنا العاملة يساعد 

على حتسني أدائنا التنظيمي، ويشكل املوظفون الذين ترتاوح أعمارهم بني 
30 و50 عاًما نحو 70٪ من قوتنا العاملة، يف حني يشكل املوظفون األقل من 

30 عاًما 9٪، أما نسبة 21٪ املتبقية فتمثل املوظفني فوق الـ 50 عاًما. 

0500100015002000250030003500400045005000

 AKC      Doha       RL      Offshore     Overseas     

باإلضافة إىل ما سبق، فإننا نحرص على حتليل ومراقبة عملية التوظيف من 
خالل قسم التوظيف بالشركة، والذي يساعد على تسهيل عملية البحث عن 
املواهب واختيارها، وإدارة العروض الوظيفية، وإعداد املوظفني اجلدد، مما 

يضمن احلصول على موظفني يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة.

يف عام 2019، قمنا بتعيني 327 موظًفا جديًدا، ترتاوح أعمار معظمهم بني 
30 و50 عاًما. وتقوم قطرغاز بتعيني املوظفني من اجلنسني، لكن الرجال 

يشكلون اجلزء األكرب من موظفي الشركة. وتوظف الشركة الكثري من 
املوظفني القطريني يف إطار سعيها لتحقيق نسبة التقطري املستهدفة 

ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. للمزيد من املعلومات حول ممارسات 
التقطري لدينا، يرجى الرجوع إىل الصفحة 83.

ونظًرا ألننا نسعى دائًما إىل التحسني والتطوير املستمر لعملياتنا، فقد أطلق 
قسم التوظيف مبادرة جديدة يف عام 2019 لتحويل إجراءات التوظيف التي 

كانت تتم بشكل تقليدي داخل مقرات الشركة إىل عملية إلكرتونية متكاملة 
أكرث فعالية، والتي تغطي جميع مراحل عملية جذب وتوظيف الكفاءات. ومن 

املتوقع االنتهاء من حل التوظيف اجلديد يف عام 2020، وسيتم تقدمي شرح 
واضح لعملية التوظيف اجلديدة بالكامل إىل جميع األطراف املعنية. وسيشمل 

احلل اجلديد إنشاء موقع إلكرتوين للشركة لنشر إعالنات الوظائف الداخلية 
واخلارجية. ويهدف احلل أيًضا إىل تقدمي شركة قطرغاز بصورة الئقة إىل القوى 

العاملة اخلارجية والشركات األخرى العاملة بالقطاع، فضًلا عن ضمان تدفق 
البيانات بشكل فعال إىل أنظمة تكنولوجيا املعلومات احلالية اخلاصة باملوارد 

البشرية يف قطرغاز.

يتمثل أحد أهدافنا الرئيسية يف قطرغاز يف احلصول على موظفني يتمتعون 
بأعلى مستويات الكفاءة واالحتفاظ بهم. لذلك، فإن اإلجراءات احلالية 

واملبادرات املستقبلية املرتبطة بعملية التوظيف ال تهدف فحسب إىل تعيني 
الكفاءات اجلديدة وإمنا تهدف أيًضا إىل استبقاء هذه الكفاءات واالحتفاظ بها. 

ويف عام 2019، سجلت الشركة معدًلا منخفًضا بلغ 4.7٪ لرتك اخلدمة )٪2.22 
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معدالت الدوران يف قطر غاز حسب اجلنس

منها فقط متثل نسبة املوظفني الذين مثلوا أهمية كربى للشركة(، وذلك 
مقارنًة بـ 4.54٪ يف عام 2018، ويرجع السبب يف ذلك إىل املمارسات 

واملبادرات اإليجابية العديدة التي تطبقها قطرغاز لضمان رضا املوظفني، 
وشعورهم بالتقدير، ومنحهم مزايا تنافسية جلهودهم االستثنائية.

على سبيل املثال، نقدم تدريبات فعالة للمشرفني حول كيفية إدارة 
عالقاتهم مع املوظفني لتعزيز قدرتهم على التواصل مع موظفيهم 

بشكل فعال.

 وهناك مكتب خدمات املوارد البشرية الذي يجيب على كافة االستفسارات 
التي قد يطرحها املوظفون يف قطرغاز. ويف عام 2019، تلقى املكتب 12671 

استفساًرا مت الرد على 95٪ منها خالل فرتة مل تتجاوز ثالثة أيام. فضًلا عن 
ذلك، أجرى فريق الدمج بالشركة استبياًنا آلراء املوظفني والذي أتاح جلميع 
املوظفني الفرصة إلبداء مالحظاتهم حول جتربة العمل يف قطرغاز بحرية 

وسرية تامة. ويعترب االستبيان مبثابة قناة للتواصل املباشر والشفاف مع 
قيادات الشركة ملساعدتهم على اتخاذ اإلجراءات املناسبة فيما يتعلق 

بأوجه النقص التي قد حتد من حماس وعزمية موظفينا. وقد شارك ٪61 
من موظفينا يف االستبيان خالل فرتة التقرير.

شمل االستبيان العديد من اجلوانب الرئيسية، مثل: املشاركة الفعالة، 
والسالمة، واألخالق، ووضوح األهداف، والعمل اجلماعي، والنمو والتطوير، 

والتقدير والتعاون املشرتك بني اإلدارات. ويف عام 2019، نفخر بأن 94٪ من 
موظفينا أكدوا شعورهم بالفخر لعملهم يف قطرغاز وأن 93٪ أشادوا 

بالتزامنا بالسالمة. و قد أكد 90٪ من املوظفني املشاركني يف االستبيان 
أن األهداف والغايات حمددة بوضوح باإلضافة إىل وضوح الغرض منها أيًضا. 

من جهة أخرى، تلقينا تعليقات ومالحظات توصي بضرورة إجراء حتسينات 

يف بعض اجملاالت مثل التعاون بني اإلدارات. ومن َثم، أسرعت الشركة 
بتشكيل جمموعة عمل تتألف من إدارات املوارد البشرية والتعلم والتطوير 

والتخطيط املؤسسي للرتكيز على مواضع الضعف التي أشار إليها 
االستبيان وحتديد أفضل السبل لتحسينها. ويؤكد كل ذلك على التزام 

قطرغاز جتاه قوتها العاملة وجتاه قيمها األساسية التي تؤكد على تقدير 
موظفينا.

وكجزء من التزامنا جتاه موظفينا، نقدم ملوظفينا رواتب معفاة من 
الضرائب وبدالت سكن. كما نوفر لبعض موظفينا خيارات بديلة للسكن 

اجملاين يف اخلور. وكنا قد اعتدنا يف السنوات السابقة على توفري 
مسكن ملوظفينا يف الدوحة. لكن، يف عام 2019، اتخذنا قراًرا بوقف توفري 

املساكن يف الدوحة وجنحنا يف نقل جميع موظفينا من بنايات الدوحة إىل 
منطقة اخلور.

كما نوفر ملوظفينا حزمة إجازات سنوية مدتها 37 يوًما لكبار املوظفني 
و24 يوًما للموظفني اآلخرين. وباإلضافة إىل حزمة اإلجازات السنوية، وألن 

لدينا قوة عاملة عاملية ومتنوعة، فإننا نقدم ملوظفينا تذاكر سفر سنوية 
إىل بلدانهم األصلية، والتي تشمل أزواجهم وأطفالهم )حتى أربعة أطفال( 
املقيمني يف قطر. أما فيما يتعلق بخدمات الصحة واللياقة البدنية، فنحن 
نوفر ملوظفينا رعاية طبية جمانية )تشمل األسنان(، باإلضافة إىل إمكانية 
االستفادة من خدمات بعض النوادي والربامج الرتفيهية. عالوًة على ذلك، 

ولعلمنا بأن الكثري من عملياتنا يتم يف مناطق نائية، فإننا مننح موظفينا 
بدل مواصالت، باإلضافة إىل تقدمي تسهيالت للحصول على قرض لشراء 
سيارة بدون فوائد. كما نقدم ملوظفينا خدمات تعليمية وفرًصا للتدريب. 

كذلك، فإننا نحرص على إظهار تقديرنا واحرتامنا للموظفني الذين 
أظهروا والءهم للشركة لفرتة طويلة. فنحن ندرك أن الكفاءة واإلنتاجية 

هما نتيجة للكثري من الوقت واخلربة والتدريب املناسب. لذلك، نسعى 
جاهدين لالحتفاظ باملوظفني الذين أظهروا تفانًيا كبرًيا يف عملهم 

والتزاًما ملموًسا بالقيم األساسية التي تتبناها شركة قطرغاز. ويف عام 
2019، قامت الشركة بتكرمي أكرث من 1200 موظف خالل حفل جائزة اخلدمة 

الطويلة الذي ُيعقد سنوًيا. ويأتي احلفل تقديًرا للمساهمة الطويلة 
ملوظفي قطرغاز ودورهم الرئيسي يف جناح الشركة.

إدارة وتطوير املواهب
تبنت قطرغاز نظاًما جديًدا إلدارة املواهب )نظام قطرغاز إلدارة املواهب(. 

ويتمثل الهدف من النظام اجلديد يف تعزيز قدرة الشركة على حتقيق ميزة 
تنافسية يف إدارة أداء وتطوير املوظفني ودعم النجاح املستدام لقطرغاز.

"نظام قطرغاز إلدارة املواهب” هو حل سحابي شامل جلميع العمليات 
املرتبطة بإدارة املواهب. فهو مصمم ليكون بديًلا عن األنظمة التقليدية 

املستقلة، حيث يوفر نهًجا متكامًلا لعمليات إدارة املواهب احلالية.

سيعمل نظام إدارة املواهب على تبسيط وأمتتة العمليات، مما يؤدي إىل:

  تقليل احتماالت نقص بيانات املوظف

  تقليل الوقت الالزم السرتجاع ومعاجلة البيانات

   حتسني استغالل املوارد، مما يساعد الشركة 
       على العمل بأعلى مستويات الكفاءة

  مواءمة وأمتتة إجراءات التعلم والتطوير األساسية

   تزويد املدراء املباشرين بلوحات معلومات 
       مفيدة ومنحهم قدرات متطورة يف جمال إعداد التقارير 

وقد مت إطالق اجلزء األول من النظام، إدارة األداء وإدارة األهداف، يف فرباير 
2019، وإطالق ملف تعريف املوظفني يف أبريل 2019، وسيتم إطالق األجزاء 
اخلاصة بنظام إدارة التعلم يف مراحل خمتلفة خالل عام 2020. كما سيتم 

إطالق كٍل من منوذج التخطيط املهني والتطويري، وتخطيط التعاقب 
الوظيفي، وحتليالت القوى العاملة خالل عام 2021.

من خالل امللف التعريفي للموظفني، سيتمكن املوظفون من تسجيل 
بياناتهم الشخصية وتزويد املشرفني مبلخص واضح خلرباتهم العملية 

ومؤهالتهم الرسمية وغريها من البيانات الهامة. وسيساعد امللف التعريفي 
على تقدمي رؤى مفيدة للشركة حول قدرات املوظف )على سبيل املثال: أي 

املوظفني لديه خربة قوية يف جمال إدارة املشروعات والتي مت اكتسابها 
خالل األدوار الوظيفية السابقة، أو املوظفني الذين لديهم خربة قوية يف 

عمليات إيقاف التشغيل والذين عملوا على عدة خطوط إنتاج خالل حياتهم 
املهنية، إلخ(.

وسيتماشى منوذج إدارة األداء واألهداف مع اإلجراءات املعتمدة لدى الشركة، 
وسيتيح للموظفني واملشرفني مراقبة مستوى التقدم يف حتقيق األهداف 

واكتساب السلوكيات املطلوبة على مدار العام. سيحل هذا النموذج مكان 
النظام السابق، وقد مت تقدمي تدريب كامل حول النظام اجلديد خالل الربع األول 

من عام 2019، باستخدام أساليب خمتلفة، مثل التدريب اإللكرتوين باستخدام 
احلاسوب، وجلسات التدريب املباشرة، واإلحاطات الرسمية.

وباإلضافة إىل مناذج التعلم اإللكرتوين ونظام إدارة املواهب، قمنا بوضع إطار 
عمل للكفاءة الفنية لضمان تزويد املوظفني باملهارات الفنية املناسبة ألداء 
مهامهم بأمان وكفاءة. وينطبق إطار العمل على كافة الوظائف بالشركة مبا 

يف ذلك املناصب القيادية، وقد مت تكليف إدارة التعلم والتطوير بتطبيق هذا 
اإلطار يف جميع أنحاء قطرغاز على ثالث مراحل، وذلك لضمان تنفيذ عملية 

ممنهجة ومنظمة لتطوير كفاءات ومعارف ومهارات املوظفني.
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مراحل دورة إدارة األداء يف نظام 
إدارة املواهب

يقوم املوظفون بتعيني أهداف SMART اخلاصة 
بهم يف النظام واحلصول على موافقة من 

املشرف.

يقوم املوظفون بإدخال األدلة والتعليقات ضد كل هدف 
يف منتصف العام واالجتماع مع املشرف ملناقشة التقدم 

احملرز ، وتغطية األهداف والكفاءات السلوكية.

يجب على املوظف واملشرف عقد اجتماع ملناقشة 
املستوى الثابت لألداء العام على مدار العام ، والنظر يف 

الصورة الكاملة لألنشطة واإلجنازات.

يناقش املشرف ما إذا كان املوظف قد حقق أهدافه 
أم ال ، بناًء على األدلة والتعليقات ، وأخريًا ، يتم منح تقييم 

األداء العام للموظف.

وتتمثل املرحلة األوىل من اإلطار يف إعداد ملف تعريفي بالكفاءات املطلوبة 
للوظائف، والذي يتضمن حتديد عناصر الكفاءة، وأداة للوصف، ومستويات 
الكفاءة املطلوبة للوظيفة. ويعقب ذلك املرحلة الثانية من اإلطار والتي 

تتمثل يف إعداد تقييم للكفاءة الفنية. ويف عام 2019، خضع 99.5٪ من 
موظفينا لتقييم الكفاءة الفنية، ووجدنا أن 20٪ منهم لديهم بعض أوجه 

النقص يف كفاءاتهم الفنية. ويف إطار جهودنا لتطوير موظفينا وتزويدهم 
بفرص النمو املناسبة، مت وضع خطة لتطوير 99.6٪ من هؤالء املوظفني 

الذين يحتاجون لتحسني كفاءاتهم الفنية، وهذه هي املرحلة الثالثة من 

إطار الكفاءة الفنية والتي تتمثل يف تقدمي خطط التطوير. وتتوافر خطط 
التطوير حالًيا على هيئة دليل اسرتشادي ميكن متابعته دون االتصال 
باإلنرتنت. ومن املقرر نقل خطط التطوير املهني رسمًيا إىل النموذج 

اإللكرتوين اجلديد.

يساعد تدريب وتطوير القوى العاملة على حتقيق الكثري من الفوائد ألي 
مؤسسة، حيث يساعد على حتسني أداء املوظف، وزيادة مستوى رضا 

املوظفني ورفع معنوياتهم، ومعاجلة نقاط الضعف لديهم، وزيادة معدالت 
اإلنتاجية واالبتكار. وتعترب تنمية املوارد البشرية إحدى الركائز األساسية لرؤية 

قطر الوطنية 2030، ويتم توعية املنظمات الرائدة يف دولة قطر باستمرار 
بأهمية االستثمار يف تطوير املوظفني. وتدرك شركة قطرغاز جيًدا أهمية 
وفوائد تطوير املوظفني، ووضعت سياسة فعالة لتطوير القيادات يف عام 
2019 لدعم منو قادة الشركة، هذا باإلضافة إىل االحتفاظ بسياسة التدريب، 
وسياسة اعتماد التدريب والتسجيل، وسياسة تقييم التدريب. كما أن لدينا 

إجراءات وخطًطا سنوية واضحة للتدريب والتطوير. كذلك، تعقد الشركة 
اجتماعات أسبوعية لألقسام ورؤساء األقسام، واجتماعات شهرية على 
مستوى اإلدارات ملراجعة التقدم الذي مت إجنازه يف حتقيق أهداف التعلم 

والتطوير وضمان تنفيذ املبادرات يف الوقت املناسب.

خالل فرتة التقرير، أجرينا عملية مراجعة رئيسية جلميع برامج تطوير 
القيادات التي نقدمها، لضمان حصول قادتنا على أفضل برامج املهارات 

القيادية وعلى أيدي أفضل الرواد يف اجملال. وقمنا بالتعاون مع شركة 
عاملية لتنفيذ املرحلة األوىل من "برنامج التنشيط” الذي يركز على العادات 
السبع لألشخاص األكرث تأثرًيا. ويف عام 2019، مت عقد أربع جلسات لتنشيط 

املهارات ضمن املرحلة األوىل من الربنامج.

وتركز املرحلة الثانية من "برنامج التنشيط” على تقدمي جمموعة متميزة من 
خربات العمل جملموعة خمتارة من املشاركني الذين يتمتعون بقدرات عالية 

والذين حضروا املرحلة األوىل من الربنامج. وتركز كل خربة من هذه اخلربات 
على إحدى ركائزنا اإلسرتاتيجية وتهدف إىل تزويد املشاركني بفهم أعمق 

ألنشطة قطرغاز. ويف عام 2019، قام الفريق مبراجعة اخلربات السابقة 
مع إضافة جتربتني جديدتني يف املرحلة الثانية، وتتمثل التجربتان يف 

حضور فعاليات القيادة املتميزة التي ننظمها بشكل ربع سنوي، والشراكة 
مع مدرسة اخلور الدولية. ويتمثل الغرض من حضور هذه الفعاليات يف 
تزويد املشاركني مبعرفة عامة حول كيفية عمل شركتنا على املستوى 

اإلسرتاتيجي، وكيفية إدارة األداء وتنظيم والعمل على مستوى الشركة 
بشكل فعال لتنفيذ مبادرات إسرتاتيجية جديدة. أما الهدف من جتربة 

مدرسة اخلور الدولية، فيتمثل يف إتاحة الفرصة للمشاركني يف املرحلة 
الثانية من الربنامج لتطبيق ما تعلموه عملًيا، وذلك من خالل إدارة وتوجيه 

جمموعة من الطالب.

وباإلضافة إىل برنامج تطوير القيادات، قمنا بإعادة تصميم برنامج تطوير 
قيادة الكوادر بالشراكة مع املدرسة العليا للتجارة يف باريس، الرائدة 

عاملًيا يف جمال اخلدمات التعليمية. ويتكون الربنامج من ثالثة مناذج تعرب 

عن فلسفة القيادة يف شركة قطرغاز، واملتمثلة يف قيادة الذات وقيادة 
اآلخرين وقيادة األعمال. ويتم تقدمي هذه النماذج بالشراكة مع املدرسة 

العليا للتجارة يف باريس. ويتضمن الربنامج أيًضا استخدام أنواع خمتلفة من 
التقييم لقياس املهارات والقدرات للمساعدة يف وضع خطة فعالة لتطوير 

القادة.

وخالل فرتة التقرير، واصلنا تنظيم ورش العمل التي حتمل عنوان "اإلشراف 
على طريقة قطرغاز”، والتي تتكون من أربعة مناذج أساسية لدعم 

املشرفني يف قطرغاز. والهدف من هذه الورش هو تزويد املشرفني 
والقادة باملهارات واألساليب املطلوبة لتحقيق أهداف الفريق، واملساهمة 

يف حتقيق مؤشرات األداء الرئيسية لقطرغاز، باإلضافة إىل فهم عمليات 
قطرغاز بصورة أفضل، مثل فهم جمموعة أدوات املوارد البشرية.

ولدعم مشرفينا وقادتنا بصورة أكرب، قمنا بتطوير برنامج القادة الناشئني 
قبل إعادة إطالقه مرة أخرى. ويتكون الربنامج من منوذجني يتم تنفيذهما 

بالشراكة مع إحدى املؤسسات العاملية. ويركز النموذج األول من الربنامج 
على العادات السبع لألشخاص األكرث تأثرًيا، بينما يركز النموذج الثاين على 

املمارسات األساسية الست الالزمة لقيادة الفريق.

كما واصلنا تنفيذ خطة التعاقب الوظيفي عرب جميع إدارات الشركة، وهي 
عملية موحدة تهدف لتحديد املوظفني ذوي اإلمكانات العالية الذين تتوفر 

لديهم متطلبات الرتقية الوظيفية )مبا يف ذلك املتطلبات الفورية وطويلة 
األجل( جلميع املناصب الرئيسية. وعملية تخطيط التعاقب الوظيفي هي 

عملية بسيطة يقوم خاللها كبار املسؤولني ومدراء األقسام مبراجعة 
وتقييم إمكانات جمموعة من املوظفني لتحديد فرص التطوير الالزمة 

وحتديد اخللفاء املناسبني لألدوار الرئيسية.

باإلضافة ملا سبق، أضفنا جمموعة جديدة من مناذج التدريب اجلديدة إىل 
نظام حلول التعلم "SAP” كجزء من نظام إدارة التعلم بالشركة، ويقدم 

النظام أنشطة تدريبية متنوعة مثل جلسات التعلم املباشرة، والتدريب 
اإللكرتوين باستخدام احلاسوب، والذي يتم تصنيفه إىل جماالت خمتلفة 

وفًقا لنوع الدورة، واملوضوعات التي يتم تناولها، وطريقة تقدمي الربنامج، 
واملكان، وما إىل ذلك. ولضمان استفادة املوظفني من نظام حلول التعلم 

وفهمهم للخصائص اجلديدة التي يتم تقدميها، فقد وفرنا نظام تواصل 
فعاًلا، باإلضافة إىل مكتب خدمات التعلم والتطوير، ومركز املساعدة عرب 

اإلنرتنت.

لدعم جهود تطوير موظفينا بشكل أكرب، قمنا بافتتاح مكتبة جديدة حتتوي 
على أكرث من 300 كتاب ورقي و80 كتاًبا إلكرتونًيا حول التطوير الذاتي. وحتتوي 

املكتبة أيًضا على أجهزة حاسوب ومنطقة خمصصة للجلوس لتسهيل 
الوصول إىل الكتب اإللكرتونية باملكتبة.

تفاصيل دراسة احلالة:

كجزء من جهودنا إلدارة وتطوير املواهب، استضافت إدارة التعلم 
والتطوير يف قطرغاز "معرض التعلم إكسبو 2019”، وهو إحدى 

الفعاليات التعليمية التفاعلية اخملصصة للموظفني. وقد أقيمت 
الفعالية حتت شعار "االلتزام بالتميز” يف ثالثة مواقع: املقر الرئيسي 

لقطرغاز يف الدوحة، وموقع العمليات يف الشمال، وموقع العمليات 
يف اجلنوب يف راس لفان. وأتاحت هذه الفعالية الفرصة ألكرث من 400 
موظف للمشاركة يف جمموعة متنوعة من أنشطة التعلم التفاعلي 

التي جتمع بني الفائدة واملرح.

النتائج:

-   مشاركة 429 موظًفا.

-   حتسني مهارات التواصل الداخلية واخلارجية للموظفني.

-  تعزيز مشاركة املوظفني وتطويرهم من خالل األنشطة التفاعلية.

معرض التعلم 2019

غري كبار املوظفني كبار املوظفني
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أداء املشاركة اجملتمعية

مشاركة اجملتمعات احمللية 
تطمح قطرغاز إىل تعزيز إمكانات وقدرات جمتمعاتنا احمللية. وكجزء من 

رسالتنا الرئيسية، تؤكد الشركة على التزامها مبسؤوليتها اجملتمعية 
وباملساهمة الفعالة يف الشراكات اجملتمعية واملؤسسية. وبوصفنا 

شركة عاملية رائدة يف جمال الغاز الطبيعي املسال، فإننا نحرص 
على خلق قيمة مضافة جملتمعنا احمللي وندرك مسؤوليتنا جتاه دعم 

جمتمعاتنا احمللية والتخفيف من اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية لعملياتنا. 
لذلك، نبحث باستمرار عن طرق جديدة لتحسني براجمنا اجملتمعية لضمان 
استفادة اجملتمع من الفوائد االجتماعية املرجوة من الربامج التي نقدمها.

يف عام 2019، قمنا مبراجعة قائمة املوضوعات اجلوهرية ذات األهمية 
الكربى للشركة من أجل إدراج موضوع "اجملتمعات احمللية” على القائمة 

وتناوله يف تقرير االستدامة. وقد ساعدنا ذلك على تسليط الضوء على 
أهم مبادرات املسؤولية االجتماعية التي نقوم بها لدعم اجملتمع القطري 

احمللي. يف الوقت نفسه، حترص قطرغاز على توافق براجمها للمسؤولية 
االجتماعية مع املعايري الوطنية والدولية، مثل رؤية قطر الوطنية 2030، 

وأهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة.

كما نسعى جاهدين للتوافق مع أحدث املعايري الصادرة عن "املبادرة 
العاملية إلعداد التقارير” و"الرابطة الدولية للمحافظة على البيئة يف صناعة 

النفط”.

تلتزم قطرغاز مبساعدة اجملتمعات احمللية على التطور واالزدهار 
وبدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية يف دولة قطر، حيث حترص على 

دعم االحتياجات اإلسرتاتيجية للتنمية الوطنية من خالل مبادرات التمكني 
اجملتمعي التي تقدمها. ونقوم بالتنسيق مع اجملتمع الختيار الربامج 
التي ترعاها قطرغاز، حيث يتم إرسال طلبات الدعم املقرتحة إىل إدارة 

العالقات العامة بالشركة. ثم تقوم الشركة ــــ مبشاركة جلنة املسؤولية 
االجتماعية ــــ بعملية تقييم دقيقة تستند إىل أهداف ومعايري حمددة الختيار 
برامج املسؤولية االجتماعية بشكل عادل. وتركز معظم برامج املسؤولية 
االجتماعية يف قطرغاز على دعم النظام التعليمي يف قطاع النفط والغاز، 

وتعزيز بناء القدرات، ودعم نظام الرعاية الصحية من خالل رعاية األندية 
الرياضية وتنفيذ املبادرات الرياضية اخملتلفة على مدار العام.

أبرز احملطات واإلجنازات

بلغ إجمايل اإلنفاق االستثماري على املبادرات 

اجملتمعية 7.1 ماليني ريال قطري يف عام 

2019

إعداد إسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية 

للشركات يف عام 2019 وسيتم االنتهاء منها 

يف عام 2020

الراعي الذهبي ألوملبياد العلوم الدويل 

للناشئني

جددنا عقدنا لرعاية دوري قطرغاز حتت 23 

سنة حتى عام 2022

فاز طالب مدرسة اخلور الدولية التابعة 

لقطرغاز بجائزة املهندس الشاب الناشئ 

لعام 2019

أقامت قطرغاز بطولة قطرغاز املفتوحة 

للجولف

التوافق مع 
رؤية قطر 

الوطنية 
2030

التوافق مع 
أهداف األمم 

املتحدة 
للتنمية 

املستدامة

التوافق مع 
املبادرة 
العاملية 

إلعداد التقارير

املوضوع 
اجلوهري

التنمية 
اجملتمعية

 ،5 ،4 ،3 UN SDG
17 ،11 ،9

413 GRI اجملتمعات 
احمللية

وتنقسم الربامج اجملتمعية يف قطرغاز إىل قسمني، وهما: "برنامج راس 
لفان للتواصل اجملتمعي” الذي يسعى لتلبية احتياجات اجملتمع احمللي 

يف مدينة راس لفان الصناعية، "وبرامج االستثمار االجتماعي يف قطرغاز” 
التي تسعى لتلبية االحتياجات اجملتمعية يف باقي أنحاء قطر. ويف عام 2019، 

استثمرت قطرغاز ما يقرب من 7.1 ماليني ريال قطري يف إجمايل األنشطة 
واملبادرات املتعلقة بهذه الربامج اجملتمعية. ونؤمن بأن براجمنا احلالية 

سيكون لها آثار إيجابية واسعة على اجملتمع القطري. وقد قمنا خالل عام 
2019 بالرتكيز على تنويع حمفظة االستثمار االجتماعي بالشركة، وبذلنا الكثري 

من الوقت واجلهد لتحديد أصحاب املصلحة اجلدد يف هذا اجملال. ونثق يف 
قدرتنا على حتقيق مستوى اإلنفاق املستهدف للعام املقبل وعلى إحداث 

تأثري إيجابي على جمتمعاتنا احمللية.
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٪٦

٪٤٦

٪٣٩

٪٩

أخرىالصحة والسالمةالبيئةالتعليم

البيئة

الصحة
والسالمة 

التعليم

أخرى

تفصيل اإلنفاق االستثماري جملتمع قطرغاز

وللتأكيد على حرص قطرغاز على تعزيز جهود التواصل مع اجملتمع مبا 
يتناسب مع احتياجات اجملتمع احمللي، فقد مت وضع إسرتاتيجية فعالة 

للمسؤولية االجتماعية يف عام 2019 والتي من املقرر أن تبدأ يف عام 2020. 
وتعد هذه اإلسرتاتيجية التي متتد خلمس سنوات مبثابة خارطة طريق 

لألنشطة اخملتلفة املتعلقة باملسؤولية االجتماعية يف قطرغاز، وقد حددت 
اإلسرتاتيجية خمسة موضوعات تتعلق باملسؤولية االجتماعية، ويتم تنفيذ كل 

موضوع منها على مدار عام من األعوام اخلمسة احملددة.

وكجزء من التزامنا بدعم اجملتمعات احمللية، فإننا نحرص على تصميم كافة 
أنشطتنا ومبادراتنا اجملتمعية بشكل يتوافق مع إسرتاتيجيتنا للمسؤولية 

االجتماعية ويتناسب مع احتياجات اجملتمع احمللي.

برنامج راس لفان للتواصل اجملتمعي
ومن أجل تعزيز الفائدة من براجمنا اجملتمعية والوصول بها إىل مستوى 

استثنائي، قامت قطرغاز يف عام 2010 بتأسيس شراكة مع خمس شركات 
أخرى تعمل يف جمال النفط والغاز )قطر للبرتول، وإكسون موبيل، ودولفني 

للطاقة، وأوريكس جي تي إل، وشل( يف إطار برنامج راس لفان للتواصل 
اجملتمعي. والهدف من هذه الشراكة هو زيادة دعم قطاع النفط للمجتمعات 

الشمالية يف دولة قطر )الظعاين، الكعبان، واخلور، والشمال، والذخرية، 
وسميسمة( من جهة وتخفيف اآلثار البيئية السلبية لعمليات هذه الشركات 

من جهة أخرى. ويف عام 2019، حرصت قطرغاز على تنسيق جهودنا مع 
الشركات األعضاء األخرى، وذلك من خالل حضور اجتماعات أسبوعية مع 

الشركات األعضاء باإلضافة لالجتماعات ربع السنوية للجنة اإلدارية ملناقشة 
تأثري مشاريع برنامج التواصل اجملتمعي حتى اآلن على اجملتمع القطري.

ويف الوقت احلايل، تركز مبادرات برنامج التواصل اجملتمعي على ثالث ركائز 

رئيسية، وهي: بناء القدرات، والصحة والسالمة، والتعليم. ويقوم قادة 
اجملتمع بتقدمي اقرتاحاتهم إىل البلدية احمللية التي تقوم بتقييم اجلدوى 

واملنفعة االجتماعية للمشروع، ثم تقدم نتائج تقييمها إىل برنامج التواصل 
اجملتمعي بقطرغاز. وتقوم جمموعة العمل يف الربنامج باختيار املشاريع 

املناسبة باعتبارها الهيئة اإلدارية الرسمية املسؤولة عن قائمة املقرتحات. 
وتقوم اجملموعة بتقييم ما إذا كان املشروع يراعي ويلبي االحتياجات 

االجتماعية امللحة أم ال. وبعد ذلك، يتوىل الربنامج دور إدارة املشروعات التي 
مت اختيارها حيث يقوم بتنظيم عمليات التنفيذ واإلنفاق. وأخرًيا، وعند االنتهاء 

من املشروعات، يتم تسليمها إىل البلديات املعنية والتي يتم تكليفها بالصيانة 
واإلشراف على هذه املشروعات يف املستقبل. ويدير برنامج التواصل 

اجملتمعي يف الوقت احلايل 12 مشروًعا يف مراحل خمتلفة من التخطيط 
والتنفيذ. وفيما يلي، سنلقي الضوء على عدد من هذه املشروعات.

مبادرة بدار اجملتمعية:
جاءت "مبادرة بدار اجملتمعية” كاستجابة الحتياجات اجملتمع يف املناطق 

الشمالية، وقد مت تنفيذها يف عام 2019 بالتعاون بني وزارة الداخلية وبرنامج 
راس لفان للتواصل اجملتمعي. والهدف من املبادرة هو التواصل مع العمال 
يف هذه املناطق من خالل تقدمي العديد من الربامج التدريبية وورش العمل 

التوعوية التي تهدف إىل رفع وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتطوير 
مهاراتهم، وإشراكهم يف نهضة اجملتمع واحلفاظ على ممتلكاته. وشملت 

املبادرة 61776 عامًلا من 12 شركة خالل عام 2019.

يهدف إىل زيادة معرفة الطالب حول موضوعات 
متنوعة تتعلق بخصائص املواد اخملتلفة 

بطريقة مشوقة وممتعة، وتشجيعهم على 
تطبيق ما تعلموه من خالل املشاركة يف 

مشروع تصميمي يساعدهم على تصميم 
وإنشاء واختبار منتجاتهم اخلاصة باستخدام 
املواد املتنوعة التي تعد املوضوع الرئيسي 

لهذا املسار.

يركز على استخدام التطبيقات العلمية يف 
األنشطة الرياضية ويستهدف الطالب يف 
الصف احلادي عشر. ويهدف هذا املسار 
إىل تشجيع الطالب على اجلمع بني العلوم 

والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة يف مشروع 
واحد متعلق باألنشطة الرياضية.

هذا املسار يستهدف طلبة الصف 
العاشر ويشرف عليه فريق البريق. ويهدف 
إىل تعليم الطالب كيفية حل املشكالت، من 

خالل إعداد حماكاة للمشكلة وابتكار حل 
إبداعي لها.

يستهدف الطالب من الصف الثاين عشر 
ومينحهم الفرصة للحصول على خربة بحثية 

عملية من خالل املشاركة يف مشاريع 
بحثية مع أساتذة جامعة قطر يف العديد من 

التخصصات، حيث يتم التعامل مع الطالب 
باعتبارهم مساعدين باحثني وليس طالًبا 

بالثانوية.

أنا أكتشف 
خصائص املواد

أنا باحث

تطبيق العلوم يف 
األنشطة الرياضية

حل املشكالت

 مسارات 
وصف املساربرنامج البريق

مبادرة الرحلة اآلمنة:
كشفت اإلدارة العامة للمرور عن أن عدد الوفيات الناجمة عن احلوادث 
املرورية بلغ 168 وفاة يف عام 2018. لذلك، قررنا إطالق "مبادرة الرحلة 

اآلمنة” التي استهدفت طالب املدارس يف اجملتمعات الشمالية لتوعيتهم 
بقواعد السالمة املرورية وتشجيعهم على تغيري سلوكياتهم على الطرق 

للحد من عدد احلوادث املرورية يف اجملتمع. وميتد الربنامج على مدار 
5 سنوات بدًءا من عام 2019 وحتى عام 2023. وبالنسبة للمرحلة األوىل من 

الربنامج، التي بدأت يف عام 2019، عقد فريق برنامج راس لفان للتواصل 
اجملتمعي ورش عمل لنحو 1800 طالب من ست مدارس خمتلفة – من 

بينهم مدرستان للبنات، وثالث مدارس للبنني، ومدرسة واحدة خمتلطة. 
وامتدت املبادرة حلوايل أربعة أسابيع يف عام 2019، حيث قام ممثلو الربنامج 

بزيارة كل مدرسة من املدارس ملدة يوم واحد. ومت تثقيف الطالب حول 
سالمة السائق من خالل حضور ورشة عمل تتكون من عدة حمطات 

وتتضمن أنشطة وجوائز خمتلفة لتعزيز مشاركة الطالب وزيادة وعيهم 
بشأن هذا األمر. على سبيل املثال، مت إعداد إحدى احملطات يف ورشة 

العمل بحيث تستعرض حماكاة لسيناريو توضيحي باستخدام تقنيات الواقع 
االفرتاضي، ويوضح السيناريو عواقب حوادث القيادة عند استخدام حزام 

األمان وعند عدم استخدامه، وتضمنت حمطة أخرى إحدى ألعاب الكمبيوتر 
التي وجهت أسئلة حول لوائح القيادة اخملتلفة ليقوم الطالب باختيار اإلجابة 

من بني خيارات متعددة.

برنامج البريق:
مت تنفيذ هذه املبادرة التي تعد األوىل من نوعها يف الشرق األوسط 

بالشراكة مع جامعة قطر، وهي تهدف إىل ربط طالب املدارس الثانوية 
باخلربات اجلامعية يف البحث والعلوم، كما تهدف إىل تعزيز قيم ومهارات 

البحث العلمي لدى طالب املدارس الثانوية وتفجري طاقاتهم اإلبداعية. ويتألف 
"برنامج البريق” من 4 مسارات رئيسية وهي: مسار "أنا أكتشف خصائص 
املواد”، ومسار "أنا باحث”، ومسار "تطبيق العلوم يف األنشطة الرياضية”، 

ومسار "حل املشكالت”.
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برامج االستثمار االجتماعي

التعليم 
حتسني الوعي واملعرفة مبجال النفط والغاز 

زيادة جاذبية قطاع النفط والغاز تعزيز القدرات 
االبتكارية للشباب االستثمار يف األبحاث والندوات 

والدورات التدريبية املرتبطة بالنفط والغاز

البيئة
التخفيف من اآلثار البيئية السلبية لعمليات 

النفط والغاز تشجيع السلوك الصديق للبيئة 
التربع باملعدات لتقليل النفايات دعم التنوع 
البيولوجي وحماية احلياة حتت سطح البحر

الرياضة
حتسني الصحة العامة للقطريني رعاية 

الدوريات واألندية الرياضية للشباب املشاركة 
يف اليوم الرياضي يف قطر

الصحة والسالمة
حمالت التوعية بالصحة والسالمة التربع بالدم 

احلد من األمراض املزمنة

الفنون والثقافة
دعم الربامج الفنية التي يقودها اجملتمع 

املشاركة يف العيد الوطني لدولة قطر

وبعد املشاركة يف الربنامج، قام فريق البريق بتقييم مستوى معرفة الطالب 
وآرائهم حول األنشطة البحثية، وكشفت النتائج عن حتسن كبري يف اآلراء 

الشخصية املتعلقة بالبحوث، وزيادة احلماس حول البحث العلمي، وزيادة يف 
مستوى الثقة بالنفس.

حدائق و ممشى الذخرية:
حرص برنامج راس لفان للتواصل اجملتمعي على تقدمي الدعم لبلدية اخلور 

أثناء إنشاء اثنني من املشروعات الرئيسية يف مدينة الذخرية، وهما: حديقة 
الشرق وممشى الذخرية. بدأ تشييد املشروعني يف عام 2018. ويف مارس 

2019، قام كبار املسؤولني يف بلدية اخلور وممثلون عن برنامج راس لفان 
للتواصل اجملتمعي بافتتاحهما رسمًيا. ويوفر املشروعان مساحات خضراء 

شاسعة لسكان الذخرية، والتي تتضمن العديد من وسائل الرتفيه واخلدمات 
للعائالت. عالوًة على ذلك، تتكون حديقة الشرق، التي متتد على مساحة 4841 

مرًتا مربًعا، من منطقتني للعب األطفال، إىل جانب ثالث مناطق مظللة وممر 
وأماكن لوقوف السيارات. وميتد ممر الذخرية بطول 1.8 كيلومرت على منطقة 

الكورنيش ويتضمن مساًرا للدراجات الهوائية ومناطق خمصصة للجلوس 
ومناطق لعب لألطفال.

سياج روضة املاجدة:
جاءت هذه املبادرة يف إطار جهودنا املتواصلة حلماية "الروضات” )أو 

املراعي الطبيعية( يف دولة قطر، وزيادة املساحات اخلضراء يف املنطقة 
الشمالية، واحلفاظ على البيئة وحمايتها، واحلد من تلوث الهواء. وذلك 

من خالل التشجيع على زراعة املزيد من النباتات واألشجار، وزيادة الوعي 
اجملتمعي حول أهمية هذه املراعي حليوانات الرعي بشكل عام واإلبل بشكل 

خاص. ويف إطار هذه اجلهود، قام برنامج راس لفان يف عام 2019، بالتعاون 
مع بلدية اخلور وبلدية الذخرية، بإنشاء سياج حول منطقة روضة املاجدة 

الواقعة يف شمال قطر والتي تبلغ مساحتها 8000 مرت مربع، وذلك باستخدام 
5000 سياج. وقد حرصنا على ترك فراغات بني األسوار للسماح حليوانات الرعي 

بدخول املراعي.

أسبوع الشجرة:
مت تنفيذ هذه املبادرة بالتعاون بني كٍل من برنامج راس لفان للتواصل 

اجملتمعي ووزارة البيئة وبلدية الظعاين، حيث يتم حتديد مواقع خمتلفة كل 
عام لزراعة األشجار مبساعدة طالب املدارس يف شمال قطر. ويف عام 2019 

مت اختيار منطقة زرعى ومبنى بلدية الظعاين لزراعة األشجار، حيث قام 200 

طالب بغرس 5900 شجرة. وكجزء من الربنامج، ُيطلب من كل طالب رعاية 
األشجار التي قام بزراعتها. وبعد فرتة مناسبة، يتم إجراء تقييمات للتحقق 

من صحة ومنو األشجار املزروعة مع منح جائزة لصاحب أفضل شجرة. 
ويهدف أسبوع الشجرة إىل زيادة الوعي البيئي، واحلفاظ على املوارد 

الطبيعية لدولة قطر، واملساهمة يف حتقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

مقعد الضحى الذي ينظمه مركز قدرات:
بدأ برنامج راس لفان للتواصل اجملتمعي دعم برنامج "مقعد الضحى” يف 

عام 2014 واستمر هذا الدعم حتى عام 2019 نظًرا ألهميته يف دعم املرأة 
القطرية. ويستضيف "مقعد الضحى” جتمعات للنساء املسنات كل يوم 

ثالثاء خالل وقت الضحى، حيث يقمن باسرتجاع تاريخ أسرهم وإحياء ماضي 
دولة قطر بكل جماله وروعته. ويشجع هذا الربنامج على تبادل اخلربات 

والقصص ويعيد احلياة إىل املاضي اجلميل. يف الوقت نفسه، يعمل 
على نشر الوعي بالقضايا الصحية والبيئية واالجتماعية بني املشاركات 

من خالل احملاضرات والدورات التي يتم تقدميها على أيدي جمموعة من 
املتخصصني واألطباء وخرباء التعليم. كما يدعم هذا الربنامج عمل املرأة 
واألعمال املنزلية من خالل استضافة فعالية يتم خاللها بيع ودعم جميع 

منتجات هؤالء النساء. كما يساعد الربنامج النساء األميات على تعلم القراءة 
والكتابة.

برامج االستثمار االجتماعي
بصفتنا أكرب شركة يف العامل للغاز الطبيعي املسال، فإننا نبذل قصارى 

جهدنا لدعم جمتمعاتنا احمللية، حيث تغطي برامج االستثمار االجتماعي 
يف قطرغاز قطاعات التعليم، والبيئة، والرياضة، والصحة والسالمة، والفنون 
والثقافة. هذا باإلضافة إىل الربامج الوطنية التي يتم تنفيذها يف جميع أنحاء 
دولة قطر باستثناء املنطقة الشمالية التي تستفيد من برنامج راس لفان 

للتواصل اجملتمعي )برنامج راس لفان خمصص بالكامل وبشكل حصري 
للمنطقة الشمالية(. وعلى عكس برنامج التواصل اجملتمعي الذي تعتمد 

مبادراته على تعاون فرق متعددة من كيانات خمتلفة، فإن قطرغاز هي 
املسؤولة مبفردها عن تنفيذ برامج االستثمار االجتماعي، وتتماشى تلك 
الربامج مع أهداف التنمية البشرية التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030 

)على النحو املبني أدناه(. ويتضمن هذا القسم تفاصيل املبادرات التي مت 
تنفيذها خالل فرتة التقرير يف إطار براجمنا لالستثمار االجتماعي.
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املعرفة والتعليم
حترص قطرغاز على مواصلة التزامها بدعم املعرفة والتعليم يف جمتمعنا. 

ويف هذا اإلطار، واصلت الشركة دعمها ملسابقة "أفضل تصميمات 
املصانع” التي تقام سنوًيا يف قسم الهندسة الكيميائية بجامعة قطر. 

وتهدف تلك املسابقة، التي انطلقت منذ 15 عاًما يف 2004، إىل تنمية الطاقات 
البشرية القطرية من خالل تشجيع الطالب اجلامعيني على العمل على 

مشروع لتصميم مصنع.

عالوًة على ذلك، قامت قطرغاز )بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم( بدور 
الراعي الذهبي ألوملبياد العلوم الدويل السادس عشر للناشئني الذي أقيم 

يف دولة قطر يف عام 2019. ويأتي حرص قطرغاز على رعاية هذا احلدث 
املرموق يف إطار جهودها لتعزيز اهتمام طالب املدارس بالعلوم اخملتلفة، 

وخلق جيل جديد من قادة العلوم يف العامل بشكل عام ويف دولة قطر 
بشكل خاص. و"أوملبياد العلوم الدويل للناشئني” هي مسابقة علمية سنوية 
تتضمن اختبارات نظرية وعملية حول موضوعات علمية خمتلفة. وقد شارك 
يف النسخة السادسة عشرة من األوملبياد 400 طالب من 65 دولة ال تتجاوز 
أعمارهم 15 عاًما. ويتمثل الهدف من هذه الفعالية يف تشجيع الطالب على 

تنمية مواهبهم يف جمال العلوم الطبيعية وزيادة التواصل الدويل يف هذا 
اجملال. وقد شارك عدد من الطالب القطريني يف الفعالية، حيث فاز أحدهم 

مبيدالية ذهبية، وفاز خمس مبيداليات فضية، بينما فاز 12 طالًبا مبيداليات 
برونزية. وهذا اإلجناز الذي حققه الطالب القطريون يحفزنا لزيادة الدعم الذي 

نقدمه ملثل هذه املبادرات.

ويف إطار سعينا للحد من آثارنا السلبية على البيئة، فقد حرصنا على تنظيم 
فعالية األوملبياد بصورة صديقة للبيئة وحتويل جميع املستندات الورقية 

إىل مستندات إلكرتونية. وُأقيمت املسابقة بنجاح كبري من خالل األجهزة 
اإللكرتونية، وذكرت جلنة األوملبياد أن املسابقة ستستمر بشكلها الصديق 

للبيئة الذي يعتمد على استخدام أقل للورق خالل السنوات املقبلة.

يف الوقت نفسه، مت منح "جائزة املهندس الشاب الناشئ” لعام 2019 
خلمسة طالب من مدرسة اخلور الدولية اململوكة لقطرغاز. وتعد هذه 

اجلائزة جزًءا من "املؤمتر الهندسي الدويل” الذي ينظمه "معهد املهندسني 
بالهند”، والذي يتنافس خالله الطالب من أجل ابتكار حلول جديدة يف جمال 
النفط والغاز، والتي من شأنها املساعدة يف تخفيف اآلثار البيئية السلبية 

لعمليات القطاع، وتقليل حاالت انسكاب النفط، واحلد من خماطر الصحة 
والسالمة أثناء تسرب الغاز، واحلد من تداعيات احلوادث املهنية يف حاالت 

الطوارئ باستخدام الطائرات بدون طيار. ومن خالل الدعم الذي تلقاه الطالب 
من معلميهم، جنح الطالب الفائزون من تصميم وتصنيع روبوت منفصل 

لتنظيف بقع النفط املنسكبة، وطائرة بدون طيار ملراقبة مرافق النفط والغاز، 
وعدد من القفازات اإللكرتونية متعددة االستخدامات. وتشهد هذه اجلائزة 

املرموقة على جودة التعليم التي يحصل عليها أطفال موظفي قطرغاز وعلى 
التأثري العاملي الستثمارات قطرغاز يف التنمية البشرية

املبادرات الرياضية
متاشًيا مع أهداف التنمية البشرية يف رؤية قطر الوطنية 2030، واصلت 

قطرغاز تنظيم جمموعة متنوعة من األنشطة واأللعاب الرياضية يف عام 
2019، مبا يف ذلك دعم "برنامج اجلولف للناشئني” بالتعاون مع االحتاد القطري 

للجولف. وتدعم الشركة هذا الربنامج منذ تسعة أعوام، وهو يقدم تدريًبا 
على لعبة اجلولف ومعلومات حول آداب امللعب، باإلضافة لتنظيم عدد من 

املسابقات للمسجلني بالربنامج. ويهدف الربنامج إىل تشجيع العبي اجلولف 
من الشباب املوهوبني على االنضمام إىل املنتخب الوطني ومتثيل دولة قطر 

يف احملافل الدولية.

ويف عام 2019 أيًضا، واصلت الشركة دعمها الذي ميتد لنحو 12 عاًما لربنامج 
اجلولف للناشئني التابع لالحتاد القطري للجولف. وبفضل الدعم املتواصل 

لالعبي اجلولف القطريني، أصبح العديد منهم ضمن أفضل العبي اجلولف يف 

املنطقة. ويشجع الربنامج جميع العبي اجلولف الناشئني على املشاركة 
يف املسابقات األسبوعية التي ينظمها االحتاد القطري للجولف. ويقوم 
االحتاد أيًضا بتنظيم مسابقة "وسام االستحقاق” والتي يفوز بها أفضل 

الالعبني الناشئني خالل العام.

باإلضافة اىل ذلك، أقامت قطرغاز بطولة قطرغاز املفتوحة للجولف، وهي 
بطولة شهرية تستمر ملدة يومني وتستقطب ما يقرب من 320 العب 
جولف، مبا يف ذلك العبي االحتاد القطري للجولف وموظفو ومساهمو 

قطرغاز وغريهم من األطراف املعنية للشركة. وبالتوازي مع البطولة 
الرئيسية، مت تنظيم مسابقة للناشئني على ملعب األكادميية شارك فيها ما 

يقرب من 20 العًبا من العبي اجلولف الناشئني.

كذلك، واصلت الشركة دعمها لدوري كرة القدم لفرق االحتياطي ودوري 
الدرجة الثانية، بالشراكة مع االحتاد القطري لكرة القدم، واملعروف باسم 

"دوري قطرغاز حتت 23 عاًما”. وجددت عقدها لرعاية "دوري قطرغاز” حتى 
عام 2022. ويضم الدوري 12 نادًيا شاركوا يف موسم 2019. ويساعد الدوري، 
الذي ُيالقي إقباًلا واسًعا يف دولة قطر، على املساهمة يف تطوير العبي 
كرة القدم املوهوبني وتطوير األنشطة الرياضية بشكل عام قبيل انعقاد 

بطولة كأس العامل لكرة القدم 2022 التي تستضيفها دولة قطر.

يف الوقت نفسه، شهد عام 2019 انعقاد بطولة قطرغاز السادسة 
للشطرجن، والتي نظمها االحتاد القطري للشطرجن برعاية شركة قطرغاز، 

وشارك يف البطولة، التي استمرت على مدار ثالثة أيام، 160 فتى وفتاة من 
جميع أنحاء الشرق األوسط ترتاوح أعمارهم بني 6 و16 عاًما. وقد التزمت 

املنافسة بقواعد البطولة السويسرية للشطرجن السريع، حيث تضمنت 
تسع جوالت استغرقت كل منها 25 دقيقة، مع منح املشاركني 10 ثواٍن 

فقط للقيام بحركاتهم. كذلك، شارك فريق الكريكيت بشركة قطرغاز يف 
بطولة الكريكيت للنفط والغاز 2018، والتي أقيمت يف مدينة دخان يف نوفمرب 

2018، حيث مثل املوظفون الشركة وتنافسوا مع فرق شركات الطاقة 
األخرى العاملة يف قطر. وأظهر العبو قطرغاز البالغ عددهم 23 العًبا أداًء 

متميًزا وصعدوا إىل الدور نصف النهائي.

وتأكيًدا على التزام قطرغاز بدعم الرياضة، شارك موظفونا وعائالتهم يف 
اليوم الرياضي القطري الذي أقيم يف فرباير 2019. وقد بدأت أنشطة الدوحة 

بنشاط املشي إلحماء اجلسم وضمان استعداد املشاركني للمشاركة 
يف الرياضات املتاحة، والتي شملت كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة 

السلة، وتنس الطاولة، والكريكيت، وامليني جولف يف املدينة الرياضية 
أسباير زون. وقد أقامت اإلدارة الطبية يف قطرغاز منطقة صحية تتيح 

للمشاركني فحص ضغط الدم ومستويات السكر يف الدم ومؤشر كتلة 
اجلسم.

املبادرات البيئية
يف إطار وعي الشركة مبسؤوليتها الوطنية، قامت قطرغاز بتنظيم العديد 

من املبادرات التي تهدف إىل زيادة الوعي اجملتمعي بالقضايا البيئية 
والتشجيع على السلوكيات الصديقة للبيئة. وتقوم الشركة بشكل مستمر 

بالتربع باألجهزة اإللكرتونية التي أكملت دورة حياتها املهنية بالنسبة 
للشركة، مثل أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة العرض، وملحقات األجهزة 

اإللكرتونية، وهو ما يحقق فائدة مزدوجة، إذ يساعد الشركة على تقليل 
معدل النفايات اإللكرتونية من جهة ويوفر املعدات اإللكرتونية لألشخاص 

الذين يفتقرون للموارد املالية الالزمة لشرائها من جهة أخرى. كما نحرص 
على القيام بدور فعال يف حماية البيئة، حيث استضفنا العديد من عمليات 
تنظيف الشواطئ يف راس لفان على مدى العقود املاضية، والتي تهدف 

حلماية السلحفاة صقرية املنقار املهددة باالنقراض يف دولة قطر.

يف عام 2019، شارك موظفو قطرغاز يف عملية تنظيف الشواطئ يف 
مدينة راس لفان الصناعية، والتي متت حتت إشراف قطر للبرتول. وشملت 

عمليات التنظيف، التي امتدت على مساحات طويلة من الشاطئ، جمع 
وإزالة العديد من أكياس القمامة واخمللفات الصلبة، مثل اخمللفات 
البالستيكية والعلب املعدنية وقطع األخشاب وغريها من اخمللفات. 

ويتمثل الهدف الرئيسي من عملية تنظيف الشاطئ يف ضمان وصول 
السالحف صقرية املنقار إىل أعشاشها على شواطئ مدينة لفان بأمان 

وسهولة من أجل بناء أعشاشها ووضع بيضها. جتدر اإلشارة إىل أن هذا 
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شراكات/عضويات األعمال املتعلقة باملسؤولية 
االجتماعية

تدرك قطرغاز أن النجاح يتحقق من خالل إقامة الشراكات الفعالة مع شركاء 
األعمال واألطراف املعنية اخملتلفة، والتي تضمن حتقيق الفائدة املثلى 

للمجتمع. ويف عام 2019، قامت الشركة مبواصلة شراكتها مع املؤسسات 
التالية:

مؤسسة عبد اهلل بن حمد العطية 
الدولية للطاقة والتنمية املستدامة

تعترب قطرغاز عضًوا يف مؤسسة عبد اهلل بن حمد 
العطية الدولية للطاقة والتنمية املستدامة، والتي 

تأسست يف عام 2015 بدعم من صاحب السمو األمري الوالد الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاين. وتعد املؤسسة أول منظمة غري ربحية تتناول قضايا 

الطاقة والتنمية املستدامة يف دولة قطر، حيث تقدم العديد من األبحاث 
والتحليالت املستقلة التي تساعد صناع القرار يف قطاع الطاقة على اتخاذ 

القرارات املناسبة.

مركز ماري كاي أوكونور 
لسالمة العمليات - قطر، 
جامعة تكساس إيه آند إم 

يف دولة قطر
كجزء من جهودنا املتعددة لضمان سالمة املوظفني واملقاولني واألطراف 

املعنية واجملتمعات احمليطة مبرافقنا، أصبحت قطرغاز عضًوا نشًطا 
يف مركز ماري كاي أوكونور لسالمة العمليات – قطر، وهو مركز مرموق 

له شهرة عاملية واسعة، ويعد األول من نوعه يف الشرق األوسط، ويقع 
مقره يف جامعة تكساس إيه آند إم يف دولة قطر. ويف عام 2013، قام 

املركز بتوقيع مذكرة تفاهم ملدة خمس سنوات مع شركة قطرغاز لتقدمي 
الدعم املتبادل فيما يتعلق بتطبيق أعلى املعايري الدولية يف جمال سالمة 

العمليات الصناعية.

ويقدم املركز برناجًما لسالمة العمليات خمصًصا لطالب الدراسات العليا، 
حيث يقوم الطالب بتصميم وتصنيع اخرتاعات تتعلق بسالمة العمليات 

وتقدميها إىل موظفي قطرغاز. ويقوم املوظفون بتقييم املشروعات التي 
يقدمها الطالب وتنفيذ املشروعات الناجحة منها يف مصانع املعاجلة 

التابعة لقطرغاز.

النوع من السالحف ُمهدد باالنقراض، وهو شديد احلساسية ألية تغريات تطرأ 
على الشاطئ. فهذه السالحف تتحرك على طول الرمال عن طريق حتريك 

زعانفها األمامية للخلف، وإذا واجهت أية عقبات يف طريقها )مثل القمامة(، 
فإنها تعود أدراجها إىل البحر وتضع البيض دون دفنه، مما يحول دون تفريخ 

جيل جديد. ويف هذا النوع من السالحف، يقضي الذكور حياتهم بأكملها يف 
البحر، بينما تعود اإلناث إىل اليابسة لفرتة واحدة فقط من دورة حياتها وتزور 

أعشاشها بشكل متكرر من مارس إىل يونيو من نفس املوسم، لوضع ما 
يعادل 100 بيضة يف املرة الواحدة.

لذلك تعترب نظافة الشواطئ وخلوها من العوائق أمًرا ضرورًيا لبقاء تلك 
السالحف على قيد احلياة. وألجل هذا الغرض، تشارك قطرغاز يف مبادرات 

التنظيف على طول شواطئ راس لفان منذ أكرث من عقد من الزمان. كما 
تدعم املراقبة املستمرة لتحديد وحماية مواقع األعشاش على الشواطئ، 

مع العمل على زيادة الوعي البيئي باستمرار.

وقد نظمنا أيضا حملة "Go Green, Breathe Clean”، والتي تقدم بعض 
األفكار البسيطة التي ميكن للمواطنني والوافدين تطبيقها داخل منازلهم 

ويف حياتهم بشكل عام للحد من بصمتهم البيئية السلبية. ملزيد من 
التفاصيل حول حملة "Go Green, Breathe Clean”، يرجى الرجوع إىل 

الصفحة 42.

مبادرات الصحة والسالمة
يعد بناء جمتمع قوي يتمتع بالصحة واإلنتاجية أحد أهداف التنمية البشرية 

الرئيسية يف رؤية قطر الوطنية 2030 ويف مبادرات املسؤولية االجتماعية يف 
قطرغاز. ويسعى موظفو قطرغاز باستمرار إىل دعم جمتمعنا احمللي بكل 

السبل املتاحة. ففي عام 2019، شارك املوظفون واملقاولون يف قطرغاز يف 
حملة التربع بالدم التي نظمتها اإلدارة الطبية بالشركة بالتعاون مع مؤسسة 

حمد الطبية، والتي استمرت ملدة شهر. وقد أقيمت احلملة يف كٍل من املقر 
الرئيسي لقطرغاز يف الدوحة، واملقر الرئيسي يف راس لفان وجممع اخلور. 
وشارك يف احلملة هذا العام ما يقرب من 380 موظًفا ومقاوًلا من قطرغاز، 

وجنحت احلملة يف جمع 273 وحدة من الدم. وقد نظمت قطرغاز العديد 
من حمالت التربع بالدم على مدار الثمانية عشر عاًما املاضية بالتعاون مع 

مؤسسة حمد الطبية. 

ويقوم األطباء والفنيون مبخترب قطرغاز بالتواصل مع مؤسسة حمد الطبية 
لتحديد املعدات واالحتياجات اللوجستية الالزمة لنجاح حملة التربع بالدم، 

والالزمة لفحص التاريخ السريري للمشاركني، وسحب عينات الدم، وتخزين 
وتوريد ونقل وحدات الدم التي مت التربع بها. وتساعد حمالت قطرغاز للتربع 

بالدم، والتي تعد جزًءا ال يتجزأ من مبادرات املسؤولية االجتماعية للشركة، 
على إشراك املوظفني يف جمموعة واسعة من الربامج التي تساهم يف 
التوعية الصحية ويف دعم املنظمات الصحية احمللية. واألهم من ذلك أن 

حمالت التربع بالدم تدعم جهود اجلهات الصحية إلنقاذ حياة آالف املرضى كل 
عام، كما تعزز ثقافة التربع بالدم داخل قطر. 

 الفنون والثقافة
حترص قطرغاز سنوًيا على دعم اللجنة املنظمة لليوم الوطني القطري، وذلك 
من خالل مساعدتها على تخطيط وتنظيم االحتفاالت والفعاليات العديدة التي 

ُتقام خالل هذا اليوم، مثل فعالية "موكب اليوم الوطني” )التي تشمل عرًضا برًيا 
وجوًيا وبحرًيا(، وفعالية "درب الساعي” التي متتد من 9 إىل 20 ديسمرب وتشهد 
إقباًلا كبرًيا من الزائرين، وتتضمن تلك الفعالية الكثري من األنشطة، مثل إقامة 

العديد من األكشاك التي متثل شركات وكيانات خمتلفة، وتنظيم العديد من 
األنشطة الرتفيهية لألطفال والعائالت، باإلضافة إىل انتشار بائعي املواد 

الغذائية الذين يبيعون األطعمة القطرية التقليدية الشهية. وحترص شركتنا 
كثرًيا على املساهمة يف تنظيم فعاليات اليوم الوطني القطري ملا له من آثار 

إيجابية عظيمة على اجملتمع واألمة القطرية.

مركز أبحاث الغاز، 
جامعة قطر

تعد قطرغاز عضًوا يف مركز 
أبحاث الغاز بجامعة قطر. ويتمثل الدور األساسي للمركز يف تلبية احتياجات 

قطاع الغاز واألوساط األكادميية واجملتمع ككل، وذلك من خالل تقدمي 
اخلدمات واخلربات املهنية واملشاركة يف األبحاث متعددة التخصصات مع 

التطبيق العملي لهذه األبحاث. ويقدم املركز خدمات االختبار، ويوفر فرص 
التدريب األكادميي، وينظم جمموعة من ورش العمل الفنية واملسابقات. 
ومن خالل التعاون الوثيق مع شركاء ومستثمري قطرغاز، استطاع املركز 

حتقيق سمعة ممتازة، حيث جنح يف تطوير حلول بحثية ناجحة تساعد 
على زيادة الكفاءة يف إنتاج الطاقة وتوزيعها واستهالكها. وقام املركز 

بتوسيع قائمة اخلدمات املهنية التي يقدمها لتشمل جمموعة ُمتنوعة 
من اخلدمات االستشارية اخلاصة مبعاجلة الغاز والتي يقدمها للشركات 

األعضاء. ومبا أن املركز يتبع كلية الهندسة بجامعة قطر، فإنه يساعد على 
تشجيع الطالب على استكشاف صناعة الغاز ومعرفة املزيد عنها. وتعد 

قطرغاز عضًوا يف احتاد الشركات التابع للمركز منذ عام 2014.
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97 102-13 عضويات اجلمعيات أو االحتادات املهنية

اإلسرتاتيجية

9 - 8 102-14 بيان من كبار صناع القرار

10 102-15 اآلثار واخملاطر والفرص الرئيسية

23 األخالقيات والنزاهة

12 102-16 القيم واملبادئ واملعايري وقواعد السلوك

23 102-17 آليات تقدمي املشورة واإلبالغ عن اخملاوف املتعلقة باألخالقيات

احلوكمة

21 102-18 هيكل احلوكمة

"بالنسبة خلدمة اإلفصاح عن األهمية النسبية، راجعت خدمات املبادرة العاملية إلعداد التقارير أن مؤشر ُمحتوى املبادرة العاملية إلعداد التقارير معروض بوضوح، وأن َمراجع 
اإلفصاحات 102-40 إىل 102-49 تتماشى مع األقسام املناسبة يف منت التقرير. مت تنفيذ اخلدمة على النسخة اإلجنليزية من التقرير".
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سبب احلذف رقم الصفحة اإلفصاح معيار املبادرة العاملية إلعداد 

التقارير

إشراك أصحاب املصلحة

GRI 102: اإلفصاحات العامة 2016

16 102-40 قائمة جمموعات أصحاب املصلحة

80 102-41 اتفاقات املفاوضات اجلماعية

16 102-42 حتديد واختيار أصحاب املصلحة

16 102-43 منهج إشراك أصحاب املصلحة

19 - 17 102-44 أهم املوضوعات واخملاوف التي مت التعبري عنها

ممارسات إعداد التقارير

21 102-45 الكيانات املدرجة يف القوائم املالية املوحدة

2 102-46 حتديد حمتوى التقرير وحدود املوضوع

19 102-47 قائمة املوضوعات اجلوهرية

2 102-48 إعادة صياغة املعلومات

2 102-49 التغيريات يف إعداد التقارير

2 102-50 فرتة التقرير

2 102-51 تاريخ أحدث التقارير

2 102-52 دورة إعداد التقرير

2 102-53 جهة االتصال لألسئلة املتعلقة بالتقرير

2 102-54 أوجه التوافق مع معايري املبادرة العاملية للتقارير

103 - 99 102-55 فهرس حمتويات املبادرة العاملية للتقارير

2 102-56 التحقق اخلارجي

املوضوعات اجلوهرية

املوضوعات االقتصادية

األداء االقتصادي

27 - 26 103-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

GRI27 - 26 103: منهج اإلدارة 2016 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

27 - 26 103-3 تقييم منهج اإلدارة

27 - 26 201-1 القيمة االقتصادية املباشرة التي مت إنتاجها وتوزيعها GRI 201: األداء االقتصادي 2016

سبب احلذف رقم الصفحة اإلفصاح معيار املبادرة العاملية إلعداد 

التقارير

30 - 29 203-2 أهم اآلثار االقتصادية غري املباشرة GRI 203: اآلثار االقتصادية غري 
املباشرة 2016

املوضوعات البيئية

الطاقة

37 - 33 103-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

GRI37 - 33 103: منهج اإلدارة 2016 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

37 - 33 103-3 تقييم منهج اإلدارة

302-1 استهالك الطاقة داخل املؤسسة GRI 302: الطاقة 2016

املياه

37 - 33 103-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

GRI37 - 33 103: منهج اإلدارة 2016 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

42 ,37 - 33 103-3 تقييم منهج اإلدارة

43 303-1 املياه املسحوبة من كل مصدر
GRI 303: املياه 2016

43 303-3 املياه املعاد تدويرها واستخدامها

االنبعاثات

41 ,38 - 33 
44 - 43

103-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

GRI 103: منهج اإلدارة 2016
41 ,38 - 33 

44 - 43
103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

41 ,38 - 33 
44 - 43

103-3 تقييم منهج اإلدارة

39 - 38 305-1 انبعاثات الغازات الدفيئة املباشرة )نطاق 1(

GRI 305: االنبعاثات 2016

39 - 38 305-2 انبعاثات الغازات الدفيئة غري املباشرة )نطاق 2( 

39 305-4 كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة

39 305-5 احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة

41 305-7 أكاسيد النيرتوجني، وأكاسيد الكربيت وغريها من االنبعاثات الكثيفة

النفايات

40 - 39 103-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

GRI 103: منهج اإلدارة 2016
,37 - 33 

40 - 39
103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

,37 - 33 
40 - 39

103-3 تقييم منهج اإلدارة
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سبب احلذف رقم الصفحة اإلفصاح معيار املبادرة العاملية إلعداد 

التقارير

44 306-1 إنتاج النفايات وأبرز اآلثار املتعلقة بالنفايات

GRI 306: النفايات 2020
44 306-3 النفايات الناجتة

44 306-4 النفايات املنقولة من مدافن النفايات إلعادة تدويرها

44 306-5 النفايات املنقولة إىل مدافن النفايات

املوضوعات االجتماعية

التوظيف

79 - 78 103-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

GRI79 - 78 103: منهج اإلدارة 2016 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته 

79 - 78 103-3 تقييم منهج اإلدارة

85 - 84 401-1 تعيني املوظفني اجلدد ومعدل ترك املوظفني للعمل

GRI 401: التوظيف 2016
85 401-2 احلوافز املقدمة للموظفني بدوام كامل والتي ال ُتقدم للموظفني املؤقتني أو 

املوظفني بدوام جزئي

الصحة والسالمة املهنية

54 - 49 103-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

GRI 403: الصحة والسالمة املهنية 
2016

54 - 49 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

54 - 49 103-3 تقييم منهج اإلدارة

57 - 54 403-1 متثيل العمال يف جلان الصحة والسالمة الرسمية املشرتكة بني اإلدارة 
والعمال

58 - 57 403-2 أنواع اإلصابات، ومعدالت اإلصابات، واألمراض املهنية، وأيام العمل الضائعة، 
والغياب، وعدد الوفيات الناجتة عن أسباب مرتبطة بالعمل

58 - 57 403-3 العمال األكرث عرضة لإلصابة باألمراض املرتبطة بطبيعة عملهم

التدريب والتعليم

80 - 78 103-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

GRI80 - 78 103: منهج اإلدارة 2016 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

80 - 78 103-3 تقييم منهج اإلدارة

88 404-1 متوسط ساعات التدريب يف السنة لكل موظف GRI 404: التدريب والتعليم 2016

سبب احلذف رقم الصفحة اإلفصاح معيار املبادرة العاملية إلعداد 

التقارير

سالمة األصول وسالمة العمليات

65 - 62 103-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

GRI65 - 62 103: منهج اإلدارة 2016 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

65 - 62 103-3 تقييم منهج اإلدارة

64 - 63 OG13: عدد احلوادث املتعلقة بسالمة العمليات لكل نشاط من أنشطة الشركة OG13 GRI G4: سالمة األصول 
وسالمة العمليات

املوضوعات األخرى

اجملتمعات احمللية 

80 - 78 103-1 شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

GRI80 - 78 103: منهج اإلدارة 2016 103-2 منهج اإلدارة ومكوناته

80 - 78 103-3 تقييم منهج اإلدارة

88 413-1 العمليات التي تتضمن مشاركة اجملتمع احمللي، وتقييمات اآلثار، وبرامج 
التنمية GRI 413: اجملتمعات احمللية 2016
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امللحق ب – قاموس املصطلحات واالختصارات

التعريف االختصار

احملاسبة واإلبالغ A&R 

املؤمتر األمريكي خلرباء الصحة الصناعية احلكومية ACGIH 

جمعية الصحة الصناعية األمريكية AIHA 

مدرسة اخلور الدولية AKIS

األمن والسالمة والبيئة يف اخلور AKS 

أدنى حد ممكن ALARP 

أفضل أساليب التكنولوجيا املتاحة BAT 

إدارة استمرارية األعمال  BCM 

الغاز املتبخر  BOG 

جملس السالمة الربيطاين  BSC

تدريب قائم على استخدام احلاسوب CBT

التخطيط املهني والتطويري  CDP

الرئيس التنفيذي  CEO 

إدارة األزمات  CM 

كلية شمال األطلنطي يف قطر CNA-Q

برنامج التواصل اجملتمعي  COP 

مركز التميز يف جمال السالمة العامة CPSE 

نظام إدارة سالمة املقاولني CSMS 

املسؤولية االجتماعية للشركات CSR

تصريح التشغيل  CTO 

برنامج االمتثال البيئي ECP 

تقييم األثر البيئي  EIA 

نظام اإلدارة البيئية EMS 

امللف التعريفي للموظف  EP 

اللجنة التوجيهية لضمان احلماية EPSC 

االستجابة للطوارئ  ER

إدارة اخملاطر املؤسسية  ERM 

االستجابة للطوارئ واألمن ERS 

التعريف االختصار

تقييم األثر البيئي واالجتماعي والصحي ESHIA 

وقت الوصول التقديري ETA 

التصميم الهندسي للمرحلة األساسية FEED

قرار االستثمار النهائي  FID 

فريق إدارة حرق الغاز FMT 

مؤسسة جوائز جلوبال GAF 

الغازات الدفيئة GHG 

مركز أبحاث الغاز  GPC 

املبادرة العاملية إلعداد التقارير GRI 

املواد اخلطرة HAZMAT 

دراسة اخملاطر وقابلية التشغيل HAZOP 

زيت الوقود الثقيل HFO 

مؤسسة حمد الطبية  HMC 

الصحة والسالمة والبيئة واجلودة HSEQ

نظام إدارة الوقاية من اإلجهاد احلراري HSMP 

القيمة احمللية املضافة ICV

خطة التطوير الفردي  IDP 

معهد املهندسني بالهند IEI 

النظافة الصناعية  IH

خاٍل من احلوادث واإلصابات  IIF 

أوملبياد العلوم الدويل للناشئني IJSO 

منظمة العمل الدولية  ILO 

املنظمة البحرية الدولية IMO 

الرابطة الدولية ملنتجي النفط والغاز IOGP 

اللجنة الدولية للتغريات املناخية IPCC 

 IPIECA الرابطة الدولية للحفاظ على البيئة يف صناعة النفط

نظام اإلبالغ عن احلوادث IRS 

املنظمة الدولية للمعايري  ISO 

التعريف االختصار

غرف األجهزة الفنية  ITR 

النهج الشامل إلدارة النفايات  IWMA 

اسرتداد الغاز املتبخر أثناء الشحن JBOG 

اللجنة املشرتكة الدولية JCI 

مناذج اجملموعات الوظيفية  JFM

حتليل سالمة يف مكان العمل  JSA 

مؤشر األداء الرئيسي  KPI 

التعلم والتطوير  L&D 

اكتشاف وإصالح التسريب LDAR 

نظام الريادة يف تصميمات الطاقة والبيئة LEED 

جمعية لفان البيئية LES 

اتفاقية إيجار األراضي LLA 

الغاز الطبيعي املسال  LNG 

زيت الوقود منخفض الكربيت LSFO 

حلول التعلم اإللكرتوين LSO 

حلول التعلم يف قطرغاز LSO

مبادئ احلفاظ على احلياة LSR 

احلوادث املقعدة عن العمل LTI 

معدل اإلصابات املقعدة عن العمل LTIF 

التلوث البحري )االتفاقية الدولية ملنع التلوث البحري( MARPOL 

تقنية غشاء املفاعل احليوي MBR 

تقييم بيئي بحري  MEA

فريق القيادة اإلدارية MLT 

وزارة البلدية والبيئة MME 

ترشيح الوسائط املتعددة MMF 

وزارة الداخلية  MOI

وزارة الصحة العامة  MoPH 

إدارة خماطر العمليات MOR 

التعريف االختصار

مذكرة تفاهم  MoU 

لوائح املراقبة واإلبالغ MRR

االتفاق الرئيسي  MSA 

وثيقة بيانات سالمة املواد MSDS 

حاالت حتتاج للتدخل الطبي MTC

مليون طن سنوًيا MTPA 

احلد من التهديدات MVT

توسيع حقل الشمال  NFE 

الرابطة الوطنية للحماية من احلرائق NFPA 

الربنامج الوطني لتطوير اخلريجني NGDP 

املنظمات غري احلكومية NGO 

املواد املشعة طبيعية املنشأ NORM 

أكاسيد النيرتوجني NOx

املنتدى البحري الدويل لشركات النفط OCIMF 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD 

الصحة والسالمة املهنية  OH&S/OHS 

شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة  OPCO 

إدارة الصحة والسالمة املهنية OSHA 

فعاليات القيادة املتميزة PLE

فحوصات طبية دورية PME 

إدارة األداء وإدارة األهداف PM-GM

جلنة سالمة التشغيل باملصنع POSCO 

معدات الوقاية الشخصية  PPE 

ضمان سالمة العمليات  PRS 

حوادث سالمة العمليات PSE 

 Phillip Townsend Associates Inc شركة PTAI 

تصريح العمل  PTW 

قطرغاز QG 
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التعريف االختصار

االحتاد القطري للجولف QGA 

املقرات الرئيسية لقطرغاز  QGHQ

نظام إدارة قطرغاز QGMS 

قطرغاز شمال  QGN

قطرغاز جنوب  QGS 

رؤية قطر الوطنية  QNV 

قطر للبرتول  QP 

اإلصابات املسجلة  RI 

مدينة راس لفان الصناعية RLIC 

التناضح العكسي RO 

املنظمة اإلقليمية حلماية البيئة البحرية ROPME 

أجهزة التنفس الذاتية SCBA 

أهداف التنمية املستدامة SDG 

وثيقة سالمة البيانات  SDS 

خطة إدارة كفاءة الطاقة للسفن SEEMP 

نظام SuccessFactors إلدارة التعلم SF LMS 

الصحة والسالمة والبيئة  SHE 

الصحة والسالمة والبيئة واجلودة SHE&Q 

العمليات املتزامنة  SIMOPS

برنامج االستثمار االجتماعي  SIP 

اإلبالغ عن احلوادث األمنية SIR

الشركات الصغرية واملتوسطة  SME 

املنخل اجلزيئي SMS 

نظام إدارة السالمة  SMS 

سالمة احلياة يف البحر SOLAS 

تخطيط التعاقب الوظيفي SP 

اتفاقية البيع والشراء  SPA 

تقرير االستدامة  SR 

وحدة اسرتجاع الكربيت SRU

التعريف االختصار

تعليمات األمن والسالمة  TBT 

الكفاءة الفنية  TC

تقييم الكفاءة الفنية  TCA

نظام فعاليات التدريب واإلدارة TEMS 

معاجلة املياه الصناعية املستخدمة TIPW 

نظام إدارة املواهب  TMS

التقييم الذاتي إلدارة الناقالت TMSA 

املعدل اإلجمايل لإلصابات املسجلة TRIF 

املعدل اإلجمايل لإلصابات املسجلة TRIR 

حتت سن 23 U23

األمم املتحدة  UN 

وكالة حماية البيئة األمريكية USEPA 

مركب عضوي متطاير  VOC

جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة WBCSD 

حتليالت القوى العاملة WFA 

منظمة الصحة العاملية WHO 

منشأة إدارة النفايات WMMF 

معهد املوارد العاملية WRI 

تصريف السوائل الصفرية  ZLD 
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