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نبذة حول التقرير 
نا أن نتشارك معكم تقرير االستدامة لقطرغاز لعام  يسرُّ

2020 والذي يتناول أداء االستدامة اخلاص بالشركة 
للفرتة املشمولة بالتقرير املمتدة بني 1 يناير 2020 حتى 

31 ديسمرب 2020. ويشمل نطاق التقرير أطر العمل 
واإلجراءات والعمليات واملبادرات التي تنفذها الشركة 
من أجل حتقيق االستدامة. وتقتصر حدود التقرير على 

العمليات التشغيلية لقطرغاز التي تتم داخل دولة قطر 
والتي تخضع لسيطرتنا املباشرة. 

 :)GRI( ُأعدَّ هذا التقرير وفقًا ملعايري املبادرة العاملية إلعداد التقارير
اخليار األساسي، حيث نقوم باإلبالغ عن املوضوعات األكرث أهمية ألعمالنا 

وجملموعات أصحاب املصلحة. وقد أكمل هذا التقرير بنجاح خدمة فهرس 
احملتوى للمبادرة العاملية إلعداد التقارير. كذلك، نورد فهرس حمتويات 

املبادرة العاملية إلعداد التقارير يف امللحق )ب(. 

حترص قطرغاز جاهدًة على حتسني أدائها يف جمال االستدامة بشكل 
مستمر، وتؤكد التزامها بتعزيز نظام إعداد تقارير االستدامة يف املستقبل 
من خالل جمع كمية بيانات أكرب تظهر احتياجات وتوقعات أصحاب املصلحة 
بشكل أفضل. ونأمل أن يساعد هذا التقرير على تعزيز املشاركة مع كافة 
أصحاب املصلحة. ولذلك، فإننا ندعو جميع أصحاب املصلحة إىل مشاركتنا 

مالحظاتهم وتعليقاتهم حول حمتويات هذا التقرير وحول أداء االستدامة 
لشركة قطرغاز عرب املنصات التالية:

GRI 102-46, GRI 102-49, GRI 102-53, GRi 102-54

جميع احلقوق حمفوظة ©

https://www.instagram.com/qatargas/
https://www.linkedin.com/company/qatargas
https://www.facebook.com/qatargas
https://twitter.com/Qatargas
mailto:sustainability@qatargas.com.qa
https://www.youtube.com/c/QatargasPR
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أعمالنا
نبذة عنا

يقع مقر قطرغاز الرئيسي يف الدوحة عاصمة دولة قطر، وهي شركة 
طاقة عاملية ُمتميِّزة من حيث احلجم واخلدمات واالعتمادية. وتعمل 

قطرغاز على تطوير الهيدروكربونات وإنتاجها وتسويقها منذ عام ١٩٨4 
من أكرب حقل للغاز الطبيعي غري املصاحب يف العامل. وتشغل قطرغاز 
١4 خط إنتاج للغاز الطبيعي املسال بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 

٧٧ مليون طن، مما يجعل قطرغاز أكرب منتج للغاز الطبيعي املسال يف 
العامل. وباإلضافة إىل ذلك، ُتعد قطرغاز أيضًا مصّدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي 

والهيليوم واملكثفات واملنتجات املرتبطة بها. 

تواصل قطرغاز اليوم عملها كنموذج ُيحتذى به يف قطاع الغاز الطبيعي 
املسال حيث تزود الطاقة بشكل آمن وموثوق للعمالء يف جميع أنحاء 

العامل. 

األسواق التي تقدم قطرغاز خدماتها لها
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 14
خط إنتاج للغاز الطبيعي املسال 

 بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ
٧٧ مليون طن سنويًا.

2
مصفاتان من أكرب مصايف 

املكثفات يف العامل. 

2
مرفقني لبيع الغاز الطبيعي.

 2
مصنعني للهيليوم.

 69
أسطول سفن ُمستأجر مكون من 

6٩ سفينة لنقل الغاز الطبيعي 
املسال.

يف قطرغاز، نقوم بتشغيل:

إننا حريصون على الوفاء 
بالتزاماتنا جتاه العمالء والبيئة 

يف توفري الطاقة النظيفة 
من خالل العمليات التشغيلية 

الفعالة واملوثوقة.

الشرق األوسطاألمريكيتنيأوروباآسيا

GRI 102-2, GRI 102-6
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بيان توجهات قطرغاز

الرؤية

الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل. 

الرسالة

ترفد قطرغاز األسواق العاملية بالغاز الطبيعي املسال واملنتجات 
الهيدروكربونية األخرى عالية اجلودة. إننا نفخر بتشغيل وصيانة مرافقنا 

بشكل آمن وفقًا ملعايري رائدة ونعمل باستمرار على تطوير مرافق جديدة 
بالنيابة عن مساهمينا الستدامة طاقتنا اإلنتاجية ورفعها. 

وتعمل قطرغاز على حماية موظفيها وأصولها والبيئة. ويرى مساهمونا 
قيمة وعوائد عالية باستمرار. نحن فخورون بكوننا مساهمني رئيسيني يف 

حتقيق رؤية قطر 2٠3٠ ومستقبل الدولة.

القيم 

نحافظ على مكان عمل خال من احلوادث واإلصابات: إننا نهتمُّ باألفراد 	 
ونقدرهم ونعمل على سالمة العمليات قبل كل شيء ونظهر 

ذلك يف التزاماتنا وأعمالنا.
نقدر أفرادنا وموظفينا: إننا نقدر ونحرتم ونراعي موظفينا وأفراد 	 

عائالتهم، وإننا نشجع على العمل اجلماعي والتعاون. إننا نطور أنفسنا 
ن بعضنا البعض.  لنكون األفضل، وإننا نثق وُنمكِّ

نحافظ على سمعتنا: يف قطرغاز، إننا نفعل ما نقول ونشجع التواصل 	 
الصادق والشفاف وندير أعمالنا بشكل أخالقي.

ز: إننا نركز على اجلودة يف كل ما 	  نسعى جاهدين لتحقيق أداء ُمتميِّ
نقوم به. إننا نسعى إىل االبتكار وحتسني العمل واألداء املايل وضمان 

التطور املستمر. إننا نضع دائمًا مصلحة الشركة يف املقام األول. 
نركز على عمالئنا: إننا نضع جميع العمالء سواء كانوا عمالء داخليني أو 	 

خارجيني يف صميم أعمالنا، فنحن نفي بالوعود التي نقعطها للعمالء.

ركائز بيان التوجهات

1

2

3

5

4

6

األداء يف جمال السالمة والصحة والبيئة

كوادر مهنية عالية األداء 

اعتمادية وكفاءة عمليات التشغيل 

تنفيذ مشاريع ذات جودة من دون أخطاء 

إرضاء العمالء 

األداء املايل 

تعمل ركائز بيان التوجهات بانسجام لتشكيل األسس اخملططة 
إلسرتاتيجية االستدامة اخلاصة بنا. وترتتب هذه الركائز حسب أهميتها 

يف حتقيق الهدف العام املتمثل يف ضمان استدامة العمليات التشغيلية 
يف قطرغاز. وإننا نعطي مبوجب هذا النموذج األولوية لتهيئة ظروف عمل 
آمنة وصحية يف جميع جمموعات وإدارات قطرغاز دون أن نغفل احلدَّ من 
اآلثار التي نخلفها على األنظمة البيئية الطبيعية. وهذا ال يحافظ على البيئة 

احمللية فحسب، بل يجذب أيضًا كوادر مهنية مسؤولة اجتماعيًا وعالية 
األداء. ويضمن موظفونا بدورهم عمليات تشغيلية فعالة وموثوقة يف 

منشآتنا والتي تهدف إلنتاج منتجات بأعلى جودة مع تنفيٍذ دون أخطاء مما 
يؤدي إىل كسب رضا عمالئنا ويسمح لنا بتحقيق أهداف أدائنا املايل وجتاوزها.

GRI 102: General Disclosures 2016
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رسالة الرئيس التنفيذي 
يشرفني أن أضع بني أيديكم تقرير االستدامة اخلاص 

بقطرغاز لعام 2020، والذي يعطي حملة تتسم بالشمول 
والشفافية حول أدائنا يف إدارة االستدامة ويلخص تركيزنا 

على دمج أفضل ممارسات االستدامة مع االحتفاظ 
بأعلى املعايري املرعية يف الصناعة. ولتوضيح أداء 

قطرغاز يف جمال االستدامة بشكل دقيق، فإننا نقوم 
باإلبالغ عن قضايا رئيسية تربز اآلثار االقتصادية والبيئية 
واالجتماعية واآلثار املرتبطة باحلوكمة للشركة وكيفية 

تأثريها على أصحاب املصلحة لدينا.

استمرت دولة قطر يف لعب دور مهم يف إنتاج الغاز الطبيعي املسال 
وحافظت على مكانتها كواحدة من أبرز منتجي الغاز الطبيعي املسال يف 
العامل على الرغم من انخفاض اإلنتاج العاملي للغاز الطبيعي يف عام 2٠2٠. 

وتعترب قطرغاز من الرواد يف صناعة الغاز الطبيعي املسال حيث جنحت 
يف تطوير الغاز الطبيعي املسال وإنتاجه وتسويقه وتسليمه للعمالء يف 

جميع أنحاء العامل يف آسيا واألمريكيتني وأوروبا. وقد أجنزت قطرغاز ذلك 
من خالل تاريخها املتميز يف االبتكار واالعتمادية ومعايري التميز االستثنائية 

يف صناعة الغاز الطبيعي املسال. فنحن فخورون بإجنازاتنا وبوصفنا 
الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل. 

وبالتطلع إىل املستقبل، فإننا نواصل متابعة العديد من املشاريع الكربى 
الرامية إىل احلفاظ على إنتاجنا احلايل من الغاز الطبيعي املسال، وإننا 

ماضون مبشيئة اهلل إىل رفع طاقتنا اإلنتاجية بشكل كبري من معدلنا احلايل 
البالغ ٧٧ مليون طن سنويًا إىل ١26 مليون طن سنويًا يف األعوام املقبلة، 

مسرتشدين برؤية قطر الوطنية 2٠3٠ ورسالتنا املتمثلة يف تلبية احتياجات 
عمالئنا حول العامل ملصدر طاقة أكرث استدامة وأقل كربونًا وهو الغاز 

الطبيعي املسال. 

استجابت قطرغاز من خالل التكيف واملرونة للتحديات التي شهدناها 
بسبب جائحة كورونا واضطرابات السوق خالل عام 2٠2٠. وقد واصلنا 
خالل هذه الفرتة العمل اجلاد لتحقيق رسالتنا للحفاظ على إمدادات 

الغاز الطبيعي املسال لعمالئنا جنبًا إىل جنب مع ضمان الصحة العقلية 
واجلسدية ملوظفينا واملساهمة يف سبل عيش اجملتمعات التي نعمل 

فيها.

وانطالًقا من قيم شركتنا، فإننا نعترب أن الصحة والسالمة من أهم أولوياتنا 
وواصلنا إظهار أداء متميز على صعيد السالمة، وهو أمر بالغ األهمية لنجاح 

قطرغاز وخلطط توسعها املستقبلية. كما قمنا بتنفيذ برامج تدريبية 
لضمان سالمة عملياتنا التشغيلية وإدارة اخملاطر املهنية واعتمدنا 

أنظمة متطورة تزيد من قدرات موظفينا ووعيهم. 

ومن اجلدير بالذكر أننا  ندرك أهمية تشكيل كوادر مهنية عالية األداء، إذ لن 
يكون أداؤنا االستثنائي ممكنًا دون مساهمة موظفينا، وحددنا يف عام 2٠2٠ 

جهودنا لقيادة ودعم وتطوير القوى العاملة لدينا من خالل حصولنا على 
االعتماد الذهبي "نستثمر يف موظفينا"، وهو املعيار الدويل إلدارة وتطوير 

القوى العاملة يف الشركة. كما يسعدنا استمرار حملة التقطري لدينا، 
حيث عقدنا منتدى الرئيس التنفيذي االفرتاضي األول للخريجني واملتدربني 

القطريني وأتيح للمشاركني فرصة مناقشة تطلعاتهم املهنية وخطط 
التنمية الفردية.

وبوصفنا مزود للطاقة النظيفة ورائد يف الصناعة، فإننا ندرك كذلك الدور 
الهام الذي ميكن أن تلعبه قطرغاز يف حماية البيئة، وقد استثمرنا ونفذنا 
جمموعة من املبادرات البيئية واضعني األجندة الدولية لتغري املناخ نصب 
أعُيننا، وذلك من أجل تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وبصمتنا البيئية. وقد 

ساعدنا تنفيذ مشاريع ذات جودة من دون أخطاء على أن نلعب دورًا رياديًا 
يف االستدامة، ناهيك عن سمعتنا يف احلفاظ على معايري عالية يف صناعة 

الغاز الطبيعي املسال.

إن تقرير االستدامة لقطرغاز 2٠2٠ مبثابة شهادة على التزامنا املستمر 
بتحقيق االستدامة، ويسلط هذا التقرير الضوء على كيفية مساهمة 

عملياتنا التشغيلية يف حتقيق رؤيتنا ورسالتنا. ولقد قمنا بتضمني أنشطتنا 
يف هذا التقرير باإلضافة إىل تأثريها على االقتصاد والبيئة واجملتمع ألصحاب 

املصلحة لدينا واجلمهور. ونقدم هذا التقرير لتشارك إجنازاتنا يف متابعة 
وحتقيق أهداف التنمية املستدامة بصفتنا العب رئيسي يف سوق الغاز 

الطبيعي املسال العاملي.

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين

الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز 

GRI 102-14
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االستجابة جلائحة فريوس كورونا 
شكلت جائحة فريوس كورونا حتديًا فريدًا للحكومات 

والشركات واجملتمعات، وقد انعكس ذلك على قطرغاز 
حيث وضعت اجلائحة قطرغاز وموظفيها وعملياتها 
التشغيلية وعمالئها يف ظروف صعبة وقاسية جدًا. 

ولذلك عملت قطرغاز بجد لضمان سالمة جميع 
موظفيها طوال فرتة تفشي اجلائحة ووضعت ذلك ضمن 

قائمة أولوياتها القصوى. وشمل ذلك اعتماد سياسات 
خاصة وحتديثها بانتظام مبا يتماشى مع إرشادات 

السلطات الصحية الدولية واحمللية. وقد جنحت قطرغاز 
منذ بداية ظهور هذه اجلائحة بتنفيذ فوري جملموعة 

متنوعة من اإلجراءات التي رّكزت على موظفيها وعملياتها 
التشغيلية وعمالئها، مما سمح للشركة باحلفاظ على 
مكانتها كشركة رائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي 

املسال يف العامل. 

وضع خطط ملواجهة اخملاطر واحلفاظ على استمرارية 
األعمال 

أنشأت قطرغاز فريق عمل خمصص ملواجهة فريوس كورونا يف مارس 2٠2٠، 
ويتألف هذا الفريق من عدة خرباء متخصصني من جميع جمموعات الشركة. 

وقد قام الفريق أثناء تشكيله بوضع وتنفيذ خطة للتصدي للجائحة وخطة 
للقدرة على التكيف والتأقلم، حيث تستهدف كال اخلطتني التصدي للتحديات 

الناشئة عن جائحة كوفيد-١٩.

وعالوة على ذلك، بدأ العمل بخطة إدارة استمرارية األعمال لقطرغاز 
بالتعاون مع قسم إدارة اخملاطر املؤسسية وقسم إدارة األزمات، حيث 
تعاون هذين القسمني معًا ولعبا دورًا هامًا يف تنسيق وضع خطة إدارة 
استمرارية األعمال موضع التنفيذ وتوجيه كل إدارة لتويل األدوار املنوطة 

بها وأنشطتها وعملياتها احملددة إلدارة املوقف باتساق واحلفاظ على 
استمرارية األعمال. 

وكانت قطرغاز من أوائل الشركات يف دولة قطر التي أنشأت فريق عمل 
خمصص للتخفيف من اخملاطر الناجتة عن اجلائحة، وقامت بتفعيل فريق 

إدارة األزمات "املستوى 3"، والذي متخض عنه يف نهاية املطاف تشكيل 
فريق العمل اخملتص بكوفيد-١٩. وقد تبنى فريق العمل إسرتاتيجية قائمة 

على اخملاطر لقطرغاز والتي تتماشى مع لوائح حكومة دولة قطر وقطر 
للطاقة. 

قام فريق العمل اخملتص بكوفيد-١٩ بدعم من قسم إدارة اخملاطر 
املؤسسية بوضع نهٍج قوٍي لتحديد اخملاطر وتقييمها وتخفيفها وتتبع 
اإلجراءات املرتبطة بها لتوفري رؤية واضحة لفريق اإلدارة العليا بقطرغاز 

واملساهمني والتأكيد لهم بأن اخملاطر األكرث جسامة التي واجهتها 
قطرغاز أثناء اجلائحة كانت تتم معاجلتها والتخفيف من حدتها بشكل مالئم. 

تشكيلة فريق عمل قطرغاز اخملتص بكوفيد 19

 فريق إدارة األزمات
بقيادة الرئيس التنفيذي وأعضاء فريق اإلدارة العليا

 قائد فريق التعامل مع احلوادث
مدير املخاطر والتخطيط املؤسيس

التمثيل اجلماعي لفريق إدارة 
احلوادث

 فريق القيادة
الرشكات الصغرية واملتوسطة

ي الدوحة
مبا�ن

ي راس لفان
مبا�ن

إغالق المصنع 

موارد العمليات

مقاولو المصانع

مجمع الخور 
ي السك�ن

ل ن العمل من الم�ن

الخدمات اللوجستية

العمليات البحرية

التطعيم والفحص

التطعيم والفحص 
ي الشحن

لموظ�ن

مكان العمل

التثقيفالوقاية

نرش الوعي

السلوكيات

تقييد الوصولالتخفيف

تقييد الحركة

التعقيم املفرط

مامرسات العمل املنعزلة

معدات الوقاية الشخصية

تقسيم القوى العاملة

الفحوصات الطبية املنتظمة

غرف العزل يف املوقعاالستجابة

حامية املسعفني / العاملني مبعدات الوقاية الشخصية

التعقيم بعد االنتهاء من العمل

تقديم العالج والرعاية املستمرة أثناء العزل التعايف من اآلثار

الحجر الصحي يف املنزل

منوذج االحتواء والعزل لفريق عمل قطرغاز
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تقرير االستدامة٨

وباإلضافة إىل ذلك، مت نشر منوذج مشرتك لالحتواء والعزل يف جميع 
جماالت عملنا، ومت إنشاء ما جمموعه ١6 فريقًا فيما بعد، مبا يف ذلك ثمانية 

فرق لتنفيذ النموذج. 

وقد لقيت اإلدارة االستباقية للمخاطر واحلفاظ على استمرارية األعمال 
استحسانًا لدى أصحاب املصلحة خالل عام 2٠2٠.

إشراك أصحاب املصلحة 
تعطلت املشاركة مع أصحاب املصلحة واملبادرات اجملتمعية يف عام 

2٠2٠ بسبب التحديات التي سببتها جائحة كورونا. واستجابة لذلك، توىل قسم 
العالقات العامة مسؤولية التواصل مع أصحاب املصلحة، ومت ذلك من 

خالل جمموعة متنوعة من القنوات مبا يف ذلك البيانات الصحفية وأدوات 
التواصل الداخلية املتاحة للموظفني وتقرير االستدامة ونشرات "تواصل" 
اإلخبارية وجملة الرائد التي تصدرها قطرغاز، باإلضافة إىل منصات التواصل 

االجتماعي مثل تويرت وفيسبوك ولينكد إن ويوتيوب وإنستغرام. 

دعم جمتمعاتنا
توىل فريق عمل قطرغاز اخملتص بكوفيد-١٩ مسؤولية اإلشراف وضمان 
صحة وسالمة أصحاب املصلحة لدينا. وأجرينا يف عام 2٠2٠ حملة تلقيح 

من خالل متعاقدين خارجيني لتقدمي لقاحات جمانية ملوظفي قطرغاز 
وعائالتهم باإلضافة لعامة الشعب. كما وتعاونا مع كلية الدوحة، حيث قمنا 
برعاية إنشاء مركزها اخلاص الختبارات كوفيد-١٩ وطورنا الحقًا مركزًا لعمل 

املسحات اخلاصة لفريوس كورونا )PCR( ملوظفينا، إذ مت عمل أكرث من 
١١٠٠٠ مسحة ملوظفينا ومقاولينا وأفراد عائالتهم. وعالوة على ذلك، قمنا 

بتوفري خدمة فريدة من نوعها لعمل املسحات يف مواقعنا البحرية، والتي 
يستفيد منها حوايّل 25٠ موظفًا ومقاواًل. وتسلط التبعات املرتتبة على 

كوفيد-١٩ الضوء على أهمية حتقيق االستدامة يف إسرتاتيجية األعمال لبناء 
املرونة. 

حماية موظفينا
استجابت قطرغاز بسرعة وفعالية لضمان صحة وسالمة موظفينا. وقمنا 

 )Moments Safety(“ بتضمني استجابتنا لكوفيد-١٩ يف تقومي "حلظات السالمة
يف عام 2٠2٠. كما وقمنا بالتنسيق مع فريق عمل إدارة املقاولني لضمان 

امتثال مساكن املقاولني للوائح ومتطلبات احلكومة القطرية املتعلقة 
بكوفيد-١٩. 

وقمنا بتنفيذ سياسة العمل من املنزل يف مارس 2٠2٠ وقدمنا ملوظفينا 
احللول واألدوات التقنية لتسهيل عملية االنتقال. كما أنشأنا منصة الستبانة 

املسافر التي أصبح تعبئتها إلزاميًا جلميع املوظفني واملقاولني العائدين 
من السفر، ونقوم بإصدار نشرات إعالمية ألصحاب املصلحة لدينا بانتظام 

بشأن بكوفيد-١٩ وكيفية احلفاظ على السالمة. 

بينما كان يحتمل أن يؤثر فرض حظر التجوال الكلي على األفراد يف مدينة 
راس لفان الصناعية، قام فريق عمل قطرغاز اخملتص بكوفيد-١٩ بتحديد 

األفراد األساسيني الذين يتوقف عليهم استمرار عمل املصنع، وتقدم 
بطلب إلصدار تصاريح تنقل يف فرتة حظر التجول لهؤالء األفراد. أّما 

بالنسبة لألفراد العاملني يف املوقع، فتم اتخاذ تدابري استباقية للحفاظ 
على مستويات منخفضة من العدوى يف املصانع، حيث تضمنت هذه 

التدابري توفري غرف للعزل وتقدمي خدمات طبية يف املوقع.

وقد أنشأنا هذا العام أيضًا مركزًا ُمخصصًا للبحوث بالتعاون مع وزارة الصحة 
العامة القطرية، ويركز هذا املركز على بحث اآلثار املرتتبة على مناعة 

القطيع. وعلى إثر ذلك، قمنا بالتعاون مع كل من كلية وايل كورنيل للطب 
ومؤسسة حمد الطبية بنشر مقال يصف كيف سُينظر إىل مناعة القطيع 

يف املستقبل. 

وعالوة على ذلك، طبقنا إجراءات للتخفيف من خماطر اإلصابة بكوفيد-١٩ 
يف جميع جمموعات الشركة، مثل متطلبات الدخول واخلروج ونقاط قياس 

درجة احلرارة وإجراءات التباعد االجتماعي وعمل مسحات كورونا. وباإلضافة 
إىل ذلك، تقدم اإلدارة الطبية عدة جلسات توعوية بشكل منتظم حول 

التدابري الوقائية من فريوس كورونا باإلضافة لتقدمي معلومات حول العمر 
االفرتاضي لألجسام املضادة. 

السعي لتحقيق النجاح البيئي 
على الرغم من تهديد األزمة العاملية، أطلقنا إسرتاتيجية بيئية طويلة 

املدى تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2٠3٠ وإسرتاتيجية قطر للطاقة 
لالستدامة 2٠3٠ وخطط املساهمني، وذلك من أجل بلورة رؤية قطرغاز 

البيئية للمستقبل. وتهدف هذه اإلسرتاتيجية إىل تنسيق استمرارية األعمال 
واالستجابة جلائحة كوفيد-١٩. 

التدريب والتطوير 
قمنا برقمنة دوراتنا التدريبية باستخدام بوابة الشركة اإللكرتونية وتطبيقات 

أخرى عرب اإلنرتنت لتسريع العمليات أثناء اجلائحة. 

وقدمت إدارة هندسة البرتول جمموعة من جلسات التعليم االفرتاضية 
لتعزيز تبادل املعارف وتعزيز التشبيك والتواصل بني املوظفني خالل 

اجلائحة، حيث مت عقد خمس جلسات قدمت فرصًا ملشاركة املوظفني 
ووفرت منصة الستمرار التعلم. وشملت هذه اجللسات عدة مواضيع، 

منها: "املهندسني" و"التفكري الطموح!" و"املسامية والنفاذية يف 
الكربونات" و"حتليل بيانات الضغط". 

ونتيجة للجهود اخملتلفة، استمرت عملياتنا التجارية الهامة واستطعنا 
تلبية جميع التزاماتنا جتاه عمالئنا. ولقد تعلمنا الكثري من الدروس من أزمة 

كورونا املستمرة، والتي سيتم تضمينها يف خطة التصدي للجائحة وخطة 
القدرة على التكيف والتأقلم عند حتديثها يف عام 2٠2١. 

"أجرينا يف عام 2020 حملة تطعيم بالتعاون مع مقاولني خارجيني، حيث 
تم توفري لقاحات مجانية ملوظفي قطرغاز ..."



 ٠١

االستدامة يف قطرغاز



تقرير االستدامة١٠

االستدامة يف قطرغاز
إن هدفنا يف جمال االستدامة يف قطرغاز يتمثل يف 

حتقيق حتسينات يف األداء بشكل مستمر من خالل إدارة 
موارد الشركة بأمان وكفاءة واعتمادية، وإننا نعمل يف 

توافق تام مع أولويات الشركة على األصعدة االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية، وذلك من خالل تطبيق أنظمة 

إدارة ذات مستوى عاملي، وتعظيم القيمة التي تقدمها 
قطرغاز جلميع أصحاب املصلحة لديها. 

إننا نراعي االستدامة يف كل مستوى من مستويات أعمالنا متاشيًا مع بيان 
التوجهات اخلاص بالشركة. وملواجهة حتديات اليوم واملساهمة يف تطوير 

حلول للمستقبل، فإننا منتلك إطار عمل وسياسة حمددين لالستدامة، 
واللذان يتضمنان أنشطة والتزامات ستدعم إجراءاتنا الصارمة وتتيح فرصة 

للمساءلة فيما يتعلق بكافة األعمال التي نقوم بها. 

وقد حافظنا على إطار وسياسة االستدامة لدينا ليكونا نرباسا تستنري به 
ممارساتنا وأنشطتنا فيما يتعلق بهذه املوضوعات. فسياستنا اخلاصة 

باالستدامة تعطي األولوية لالستدامة يف صميم كافة قراراتنا وتضمن 
إجراء أعمالنا التجارية بطريقة مستدامة، كما وإدارة أدائنا على األصعدة 

االقتصادية والبيئية واالجتماعية على نحو مسؤول. 

وإننا حريصون على تشكيل جلان خمتلفة وعقد اجتماعات مراجعة متعددة 
من أجل إدارة أنشطة الشركة ومتابعة أدائها يف جمال االستدامة 

ولتحقيق أهداف االستدامة بشكل أفضل. لقد وضعنا جمموعة من 
األهداف لكل جمال من اجملاالت الرئيسية وحددنا لكل هدف ما يقابله من 

الغايات ومؤشرات األداء، كما صممنا خطة عمل منظمة لتحقيق هذه 
األهداف والغايات. يكمن الهدف من اجتماعات املراجعة التي تقوم بها 

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

تشغيل منشآتنا وفًقا ألعلى معايري الصحة والسالمة وحماية موظفينا ومقاولينا وأصولنا 
على النحو املبني يف سياسة الشركة للصحة والسالمة والبيئة واجلودة.

السالمة والصحة

توفري فرص التطوير الشخصي واملهني يف بيئة عمل آمنة وجمزية جلذب وتتطوير 
واستبقاء قوى عاملة وطنية ودولية متنوعة وعالية الكفاءة.

القوى العاملة

حماية البيئة من خالل التحلي باملسؤولية البيئية، وأن نكون على علم بالتأثري الذي نخلفه 
على البيئة، واالمتثال للوائح البيئية املعمول بها، واتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف 

من األثر البيئي كما هو موضح يف سياسة الشركة للصحة والسالمة والبيئة واجلودة 
واسرتاتيجية قطرغاز البيئية.

البيئة

املساهمة يف التنمية االقتصادية يف دولة قطر من خالل حتسني واستدامة طاقتنا 
اإلنتاجية، وإدارة عملياتنا التشغيلية بكفاءة وموثوقية، وبناء عالقات قوية مع عمالئنا، 

ولعب دور رائد يف إنشاء تطبيقات مبتكرة للغاز الطبيعي املسال، وإظهار أداء قوي على 
الصعيد املايل. 

االقتصاد

إظهار وتعزيز املواطنة املتميزة للشركة من خالل مواجهة التحديات اجملتمعية بشكل 
استباقي بالتعاون مع شركائنا لتمهيد الطريق جملتمع أقوى وأكرث متاسكًا يف دولة قطر 

مع الرتكيز على اجملتمعات الشمالية.
اجملتمع

مزاولة أعمال قطرغاز مبا يتماشى مع معايري الشفافية واألخالق 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.

احلوكمة

التزاماتنا املتعلقة بسياسة االستدامة



تقرير االستدامة١١

إشراك أصحاب املصلحة
يساعد فهم آراء وخماوف أصحاب املصلحة يف قطرغاز 

يف حتديد ممارسات تسيري األعمال وأولوياتنا. ولذلك 
نعمل بانتظام مع جمموعات أصحاب املصلحة الرئيسيني 

للمشاركة يف دفع عجلة االستدامة وعملياتنا اإلدارية. 
وبالتايل نطلب آراء أصحاب املصلحة لدينا عرب قنوات 

االتصال اخملتلفة التي نوفرها. 

وتشمل أهدافنا الرامية لدعم مشاركة فعالة ألصحاب املصلحة ما يلي:

• معرفة أصحاب املصلحة األساسيني لدينا نخضع للمسائلة أمامهم.

•  التأثري بشكل إيجابي على أصحاب املصلحة لدينا وضمان تلبية أولوياتهم. 

• التعاون مع أصحاب املصلحة لدينا من أجل إضافة قيمة.

تتوفر اخلريطة التفصيلية ألصحاب املصلحة يف قطرغاز يف امللحق )أ(.

ية
وم

حلك

ري ا
املنظمات غ

العمالءاإلعالم

ني واملوردين
اول
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ا

املوظفون

طاقة
صناعة ال حمللية

جملتمعات ا
ا

املساهمون

طالب واملوظفون احملتملون
ال

أصحاب املصلحة يف 
قطرغاز

دولة قطر
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تقرير االستدامة١2

األهمية النسبية
نسعى يف قطرغاز باستمرار لتحديد املسائل العاملية 

واإلقليمية احلالية واملستقبلية، ونسعى لالستجابة لتلك 
املسائل التي متثل خماطًرا وفرًصا ألعمالنا التجارية 

وألصحاب املصلحة الرئيسيني لدينا. فقد أجرينا تقييًما 
لألهمية النسبية ملراجعة وحتديث قضايانا ذات األهمية 

النسبية الرئيسية، وذلك من خالل ما يلي:

حتديد قائمة بالقضايا وضوعات ذات األهمية النسبية احملتملة 
من خالل بحوث مكتبية، مبا يف ذلك مراجعة الشركات النظرية 

واملعايري الصناعية ومقابالت املوظفني.

ترتيب أهمية القضايا الرئيسية بناًء على آراء قطرغاز بشأن 
أهمية التأثريات االقتصادية والبيئية واالجتماعية.

التحقق من صحة النتائج بشكل داخلي يف إدارة قطرغاز 
لضمان أن قائمة القضايا ذات األهمية النسبية تشمل جميع 

وجهات نظر أصحاب املصلحة.

ولقد قمنا يف عام 2٠2٠ مبراجعة قضايانا ذات األهمية النسبية للتأكد من أن 
القضايا الرئيسية املعروضة تعكس املستوى احلايل من األهمية واجلدوى 
لكل من شركتنا وأصحاب املصلحة لدينا على حد سواء. ونستعرض فيما 

يلي النتائج املتمخضة عن تقييمنا لألهمية النسبية.

عمليات ذات كفاءة 
واعتمادية

 املياه
واخمللفات السائلة

 الصحة
والسالمة املهنية

 إدارة
اخمللفات

 سالمة
العمليات

 ممارسات الشراء
املستدامة

التقطري
 التدريب

والتطوير

 كفاءة الطاقة
واالنبعاثات

 اجملتمعات
احمللية

رضا العمالء التوظيف

األداء املايل
 التأثري االقتصادي

غري املباشر

تقييم األهمية 
النسبية لقطرغاز 

للعام 2020

املوضوعات اجلوهرية

عمليات ذات كفاءة واعتمادية

الصحة والسالمة املهنية

سالمة العمليات

التقطري

كفاءة الطاقة واالنبعاثات

رضا العمالء

األداء املايل

التأثري االقتصادي غري املباشر

التوظيف

اجملتمعات احمللية

التدريب والتطوير

ممارسات الشراء املستدامة

إدارة اخمللفات

املياه واخمللفات السائلة

١
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تقرير االستدامة١3

إطار االستدامة يف قطرغاز
يلخص إطار االستدامة يف قطرغاز جوهر االستدامة يف 

الشركة من خالل حتديد اجملاالت الرئيسية التي يجب 
تناولها وتعديلها بشكٍل جيد، ويتألف إطار االستدامة 

اخلاص بنا من ست ركائز تتوافق مع رسالة وقيم قطرغاز 
باإلضافة إىل قضاياها ذات األهمية النسبية. ويرتبط إطار 

االستدامة بقضايانا اجلوهرية وأهداف التنمية املستدامة 
النمو االقتصاديوركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

األداء املايل	 

رضا العمالء	 

املشرتيات املستدامة	 

االستثمار االجتماعي
املجتمعات املحلية	 

تشكيل قوى عاملة 
تنافسية

التوظيف	 

التوطني	 

التدريب والتطوير	 

الصحة والسالمة
الصحة والسالمة يف مكان العمل	 

سالمة العمليات	 

اإلدارة اإلسرتاتيجية
العمليات الفعالة واملوثوقة	 

التأثري االقتصادي غري املبارش	 

املسؤوليات البيئية
الطاقة والكفاءة واالنبعاثات	 

إدارة املخلفات	 

املياه والرصف الصحي	 

إطار العمل

GRI 102-44



تقرير االستدامة١4

تطوير 

اإلسرتاتيجية البيئية
لعام 2٠2٠.

التنفيذ الناجح لربنامج الكشف عن 
تسرب امليثان وإصالحه. 

النجاح يف بدء تشغيل منشآت 
قطرغاز2 وقطرغاز3 وقطرغاز4 للحد 

من إهدار املياه املستخدمة يف 
العمليات وإعادة استخدامها.

%8
نسبة زيادة املياه الناجتة يف املوقع 

من مياه البحر.

 %24
نسبة تخفيض املياه املستخدمة يف 

العمليات ومياه الصرف الصحي التي 
يتم تصريفها يف البحر. 

)TRIR( 0.28
واقع حتقيق أقل معدل إجمايل 

للحوادث القابلة للتسجيل منذ عام 
 .2٠١2

صفر
عدم تسجيل أية حاالت من اإلجهاد 

احلراري.

صفر
عدم تسجيل أية إصابات مهنية.

حتديث وتعزيز 

برامج التنمية 
الفردية

احلفاظ على 

اعتماد املستوى 
الذهبي 

 ."Investors in People" من منظمة

%94
نسبة حتقيق رضا املوظفني يف 

العمل يف قطرغاز.

استحداث 

برنامج تعليمي 
وإرشادي 

جديد لدعم اخلريجني القطريني.

إطالق العدد األول من نشرة 

"تواصل" اإلعالمية

القيام بـ 

8 أنشطة املسؤولية 
االجتماعية للشركة 
وأنشطة املشاركة 

اجملتمعية
يف كل من الدوحة ومنطقة شمال 

قطر على الرغم من التحديات التي 
فرضتها اجلائحة، وذلك من خالل 

برنامج التواصل اجملتمعي يف مدينة 
راس لفان الصناعية بقطرغاز.

إطالق 

املناقصات 
اإللكرتونية 

كجزء من اجلهود الرقمية لالبتعاد 
تدريجيًا عن أنشطة املناقصات 

التقليدية.

أنتجنا  

77.51 مليون طًنا
من الغاز الطبيعي املسال

حتقيق دقة جرد للمخزون بنسبة 

%99.8

 تطوير إسرتاتيجية
االمتثال بالتعاون مع املنظمة البحرية 

الدولية.

صفر
عدم تسجيل أية خماوف أو شكاوى 

رسمية خالل عام 2٠2٠.

تنفيذ مشروع جتريبي أعطى شكاًل 
ص  آللية ضمان عمليات األعمال وخصَّ

املوارد، مما وفر الدعم ملالكي 
العمليات التي تنطوي على ضمان 

عمليات األعمال من مشريف نظام 
 .)QGMS( إدارة قطرغاز

أبرز حمطات األداء للعام 2020

 املسؤوليات
البيئية

 النمو
االقتصادي

 اإلدارة
اإلسرتاتيجية

 الصحة
والسالمة

 تشكيل قوى
عاملة تنافسية

 استثمارات
اجتماعية

GRI 102-15



تقرير االستدامة١5

اجلوائز التي حصدتها الشركة خالل 2020 
اجلوائز واإلجنازات اخلارجية

جائزة التقطري الكرستالية 
حصلت قطرغاز على جائزة التقطري الكرستالية املرموقة يف 
مايو 2٠2٠ لدعمها يف تدريب املواطنني القطريني وتطويرهم.

الوسام الذهبي الدويل املرموق إلدارة املوارد
حصلت إدارة التعليم والتطوير التابعة لقطرغاز على االعتماد 

الذهبي "نستثمر يف املوارد البشرية" من "انفيستورز ان 
بيبول" وهو معيار دويل إلدارة املوارد البشرية. 

اجلوائز واإلجنازات الداخلية

أفكار مبتكرة تنقذ احلياة
حصلت إحدى مهندساتنا ألنظمة التحكم على جائزة 

ملشروعها "الطائرة اآللية بدون طّيار حلاالت الطوارئ". هذه 
الطائرة مصممة إليصال املواد األساسية للحاالت احلرجة 
واملستلزمات الطبية إىل املواقع النائية. وقد ثبت أن هذه 
الطائرة أسرع بكثري وميكن االعتماد عليها بشكل أكرب من 

سيارات اإلسعاف التقليدية، حيث أنها موصولة بشبكة اجليل 
الرابع يف دولة قطر بحيث يتم التحكم بالطائرة من خالل نظام 

الطيار اآليل. 

قطرغاز تقيم "منتدى الرئيس التنفيذي" بتقنية االتصال عن بعد 
للخريجني وللمتدِربني القطريني

أقامت قطرغاز "منتدى الرئيس التنفيذي" السنوي بتقنية االتصال 
املرئي عن بعد للخريجني وللمتدربني القطريني، ويكمن الغرض 

من هذا املنتدى، والذي ُأقيم بتقنية االتصال عن بعد بسبب جائحة 
كوفيد-١٩، يف إتاحة الفرصة للخريجني واملتدربني القطريني للقاء 

الرئيس التنفيذي لقطرغاز وفريق اإلدارة العليا.

وكان موضوع "منتدى الرئيس التنفيذي" لهذا العام هو "االستثمار 
يف املواطنني املتميزين" ولقد مت منح ١١ خريًجا قطرًيا و١2 مدرًبا 

ومتدربني اثنني وستة طالب جائزة التميز يف جماالت تخصصهم.

تكرمي قطرغاز 
نلتزم باملعايري الدولية للجودة يف جمموعة عملياتنا وأعمالنا، فقد 
حققت عمليات اإلدارة وتقييم اخملاطر وفورات كبرية يف التكاليف 

مما أدى إىل إنتاٍج أكرث كفاءة وفعالية، وقد عملنا على حتسني جانب 
رضا عمالئنا من خالل ضمان تلبية منتجاتنا وخدماتنا ملعايري اجلودة 

املعرتف بها دولًيا وفتح أسواق جديدة. 

وحصلنا يف عام 2٠2٠ على الشهادات التالية: 

اللجنة الدولية املشرتكة

شهادة األيزو 2٨٠٠٠ )عمليات أمن الشمال يف 
قطرغاز(

شهادة األيزو ٩٠٠١ )أنظمة إدارة اجلودة(

شهادة األيزو ١4٠٠١:2٠٠4 )أنظمة إدارة البيئة(

سلسلة تقييم الصحة والسالمة املهنية ١٨٠٠١ 
)إدارة الصحة والسالمة املهنية(

02

01

03

04

05

نساهم يف بناء مستقبل مستدام 
من خالل توفري طاقة أنظف



ُنقرُّ بقطرغاز مبسؤوليتنا يف االستمرار يف حتقيق 

أرباح وعوائد ملساهمينا على املدى الطويل، كما 

نؤكد على التزامنا باحلد من أية آثار بيئية أو اجتماعية 

سلبية تنتج عن عملياتنا التشغيلية على اجملتمعني 

احمللي والدويل. ولذلك مت تصميم هيكل احلوكمة 

اخلاص بالشركة بحيث يضع مصالح أصحاب املصلحة 

واملساهمني يف مقدمة أولويات قطرغاز، ويحدد 

نهج احلوكمة اخلاص بنا هيكال واضحا حلصص 

امللكية يف الشركة، والتي تهدف إىل حتديد وتنفيذ 

التدابري الالزمة لتحسني عملياتنا التشغيلية مبا 

يتماشى مع ركائزنا وقيمنا من جهة، واحلد من 

اخملاطر من جهة أخرى.

املوضوعات اجلوهرية املغطاة

اعتمادية وكفاءة عمليات التشغيل 	 
اآلثار االقتصادية غري املباشرة	 

اإلدارة اإلسرتاتيجية

 ٠2



تقرير االستدامة١٧

احلوكمة وإدارة اخملاطر املؤسسية
هيكل احلوكمة

إن شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة )"قطرغاز"( هي الكيان املؤسسي 
الذي يدير عملياتنا التشغيلية وتتوىل مسؤولية تنفيذ مشاريعنا. وتدير 

قطرغاز مشروعا مشرتكا ال يتمتع بالشخصية القانونية وعشر مشاريع 
مشرتكة ُمنشأة كشركات قانونية، والتي تشكل جمموعة شركات قطرغاز.

ولكل مشروع هيكل ملكية يختلف عن اآلخر، إذ متتلك قطر للطاقة )والتي 
ميثلها ثالثة أعضاء من جملس اإلدارة( ٧٠% من قطرغاز، بينما تتوزع ملكية 

الـ 3٠% املتبقية بني الشركاء واملساهمني يف املشروع )كل مساهم 
ن جملس إدارة قطرغاز من  ميثله عضو واحد يف جملس اإلدارة(. ويتكوَّ

١4 ممثًلا: بواقع ثالثة ممثلني عن قطر للطاقة و١١ ممثًلا عن املساهمني 
اآلخرين.

ومت حتديد أدوار ومسؤوليات أعضاء جملس اإلدارة ومصفوفة تفويض 
السلطات إىل الرؤساء التنفيذيني واللجان اخملتصة يف النظام األساسي 

لقطرغاز ويف كل إتفاقية من إتفاقيات املشاريع املشرتكة. ويشرف 
جملس اإلدارة على الشؤون املالية والفنية لقطرغاز، ويقوم اجمللس 

يف الوقت نفسه باعتماد إسرتاتيجيات وسياسات لتقدمي الدعم للرؤساء 
التنفيذيني يف قطرغاز التخاذ القرارات اإلسرتاتيجية، بينما يتوىل الرئيس 

التنفيذي لقطرغاز مسؤولية إدارة املساءل املتعلقة باالستدامة يف 
الشركة. 

ويعني جملس اإلدارة جلنة التدقيق املسؤولة عن مساعدة جملس اإلدارة 
من خالل مراجعة اخملاطر وعملية إدارة اخملاطر املؤسسية. وباإلضافة 

إىل ذلك، تقوم جلنة التدقيق مبراجعة سالمة ضوابط الرقابة الداخلية، 
وحوكمة الشركة، والسياسات احملاسبية، والبيانات املالية، وممارسات 

إعداد التقارير املالية.

املساهمون يف قطرغاز

GRI 102-5, GRI 102-7, GRI 102-11, GRI 102-45, GRI 405-1



تقرير االستدامة١٨

هيكل احلوكمة يف قطرغاز

مصفاة لفان 2مصفاة لفانقطرغاز 4قطرغاز 3قطرغاز 2قطرغاز 1
راس لفان 

للغاز الطبيعي    
املسال

راس لفان 
للغاز الطبيعي    

املسال 2

راس لفان 
للغاز الطبيعي    

املسال3
غاز برزان

الشؤون املالية 

والتخطيط
الخدمات املشرتكةاملوارد البرشية

رشكة قطرغاز للتشغيل املحدودة مجلس إدارة رشكة قطرغاز للتشغيل املحدودة

قسم الشؤون القانونية

التدقيق الداخيل

التجارة والشحن
العمليات الربية ودعم 

العمليات

العمليات البحرية 

واملحطات واملصفاة
الهندسة واملشاريع

العمليات تحت 

السطحية

الصحة والسالمة والبيئة 

والجودة
املشاريع الرئيسية

قطرغاز 1: مجلس 

اإلدارة

قطرغاز 2: مجلس 

اإلدارة

قطرغاز 3: مجلس 

اإلدارة

قطرغاز 4: مجلس 

اإلدارة

مصفاة لفان: مجلس 

اإلدارة

مصفاة لفان 2: مجلس 

اإلدارة

راس لفان للغاز الطبيعي 

املسال: مجلس اإلدارة

راس لفان للغاز الطبيعي 

املسال )III(: مجلس 

اإلدارة

راس لفان للغاز الطبيعي 

املسال )3(: مجلس 

اإلدارة

مجلس اإلدارة / اللجنة 

التنفيذية يف رشكة غاز 

برزان

GRI 102-7, GRI 102-11, GRI 102-18, GRI 102-45, GRI 405-1



تقرير االستدامة١٩

ويشرف اجمللس على الشؤون الفكرية واملالية والفنية لقطرغاز، كما أنه 
يعتمد إسرتاتيجيات وسياسات إلثبات دعمه للرؤساء التنفيذيني بقطرغاز 

ويقوم باتخاذ القرارات املناسبة من أجل حتقيق أهداف الشركة. 

ولقد لقيت طريقة إدارة اخملاطر ومواصلة أعمالنا خالل اجلائحة استحساًنا 
عاًما، حيث تلقينا تعليقاٍت إيجابية بشأن طريقة تقدم عملياتنا وأعمالنا بغض 

النظر عن اجلائحة.

كما كنا نعمل أثناء اجلائحة على تطوير إسرتاتيجيتنا اجلديدة لتيسري 
حتقيق بيان التوجهات ورؤيتنا يف أن نكون الشركة الرائدة يف جمال 
صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل. وسيتم االنتهاء من وضع 

اإلسرتاتيجية اجلديدة خالل عام 2٠2١ وستتبعها خطة إسرتاتيجية لتحويل 
هذه اإلسرتاتيجية إىل خطة تنفيذ قابلة للقياس من أجل حتقيق األهداف 
ة. وسوف ُتركز إسرتاتيجيتنا على ستِّ ركائز  اإلسرتاتيجية والنتائج املرجوَّ

ز عليها قطرغاز  إسرتاتيجية ُتمثل األولويات الرئيسية واجملاالت التي سرتكِّ
وتعمل على توظيف املوارد وبذل اجلهود من أجلها على مدى السنوات 

اخلمس املقبلة.

ونقوم يف قطرغاز بالعمل مع أصحاب املصلحة بشكٍل دوري من أجل 
تطوير خطتنا اإلسرتاتيجية السنوية وخطتنا اإلسرتاتيجية اخلمسية. 

وتشمل هذه املشاركة نهًجا تنازليا من خالل املدخالت اإلسرتاتيجية من 
جملس اإلدارة، وتشمل نهًجا من األسفل من خالل املدخالت من اإلدارة 
الوسطى التي تتم عرب ورش العمل والدراسات االستقصائية للموظفني. 

وباإلضافة إىل ما سبق، تتضمن مراجعتنا اإلسرتاتيجية معايري دولية 
ودراسات استقصائية من األسواق اخلارجية من أجل مراجعة وتعديل 

إسرتاتيجية الشركة. 

إدارة اخملاطر
لقد أسس قسم إدارة اخملاطر املؤسسية نظاًما فعاًلا إلدارة اخملاطر 
يف جميع عمليات قطرغاز، وذلك استناًدا إىل أعلى املعايري الدولية. ويوفر 

هذا النظام إطاًرا يسمح بتحديد اخملاطر وإدارتها واإلبالغ عنها، مما 
يساعد على وضع تدابري فعالة ملنع حدوث اخملاطر واحلد من تأثريها يف 

كافة نواحي سلسلة القيمة املتكاملة يف قطرغاز. وحترص إدارة قطرغاز 
على ضمان تطبيق إجراءات إدارة اخملاطر على مستوى الشركة، حيث يتم 

تقييم اخملاطر وفقًا للمعايري الرئيسية، مثل اآلثار املتعلقة بالشؤون 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 قطرغاز الواردة يف بيان التوجهات والركائز الست 
األساسية اخلاصة بالشركة. ويهدف مؤشر األداء الرئيسي اخلاص بقسم 

إدارة اخملاطر املؤسسية إىل ضمان تقييم اخملاطر وإدارتها واإلبالغ عنها 
بانتظام، وأن يتم اتخاذ اإلجراءات التي تتوافق مع تلك اخملاطر متبوعة 

بعمليات مراجعة منتظمة.

وتتوافق جميع إجراءات إدارة اخملاطر املؤسسية مع أفضل املمارسات 
ومع معايري األيزو 3١٠٠٠، حيث يتم التحقق من مواءمة تلك اإلجراءات مع 

معيار األيزو 3١٠٠٠ من خالل جمموعة من عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي 
التي يجريها أصحاب املصلحة. وتتم مراجعة أداء قسم إدارة اخملاطر على 
أربعة مستويات، وهي: املستوى الداخلي من قبل قطرغاز، ومن قبل قطر 

ق  للطاقة بصفتها الشركة األم، ومن قبل املساهمني، باإلضافة إىل ُمدقِّ
مايل خارجي مستقل. وتتم التوصية بخطط لتقييم وتخفيف اخملاطر التي 

يتم حتديدها يف كافة جمموعات الشركة على مستوى إدارة اخملاطر 
املؤسسية وتخضع هذه اخُلطط للمراجعة بشكل ربع سنوي. وتتضمن 

مراجعات اخملاطر ربع السنوية عقد اجتماعات دورية مع جميع أقسام 
قطرغاز، والتي متثل أصحاب املصلحة الداخليني. كما يتم عقد جمموعة 

أخرى من االجتماعات ربع السنوية والتي يشارك فيها ممثلون عن أصحاب 
املصلحة اخلارجيون الذين قدموا مالحظات إيجابية متعلقة بعمل قسم 
ل اخملاطر التي يتم تصنيفها كمخاطر  إدارة اخملاطر املؤسسية. وُتحوَّ

األهداف الشخصية

ما يجب  القيام به لدعم االسرتاتيجية

مؤشرات األداء الرئيسية للمجموعة 

اسرتاتيجية الرشكة املتعاقبة

املبادرات االسرتاتيجية

ما علينا القيام به

بطاقة األداء املتوازن

أهداف قابلة للقياس

االسرتاتيجية

األهداف والغايات

بيان التوجهات

الرؤية

الرسالة

القيم

الركائز

"يُوىص بتنفيذ خطط التخفيف والتقييم للمخاطر املحددة عىل مستوى 
قسم إدارة املخاطر املؤسسية يف املنظمة ويتم مراجعتها كل ثالثة أشهر"

GRI 102-11
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إسرتاتيجية إىل سجل اخملاطر اإلسرتاتيجية الذي تتم مراجعته من قبل 
فريق القيادة العليا. كما يقوم فريق القيادة اإلدارية وأصحاب املصلحة 

بإجراء حتليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات سنوًيا، مما يساعد 
كثرًيا على حتديد ومناقشة اخملاطر احملتملة. 

يف عام 2٠2٠، لعب قسم إدارة اخملاطر املؤسسية دوًرا مهًما يف تيسري 
واحلدِّ من اخملاطر املرتبطة باجلائحة وإدارتها، حيث قام القسم بتطوير 

نهٍج قوٍي لتحديد هذه اخملاطر وتقييمها واحلد منها وتتبع اإلجراءات 
املتعلقة بها، مما يعطي فريق القيادة اإلدارية واملساهمني رؤية واضحة 
وتأكيدًا بأن اخملاطر األهّم التي تواجهها قطرغاز يف هذه األوقات الصعبة 

قد مت التصدي لها بشكٍل مناسب.

استمرارية األعمال 
حترص قطرغاز على إدارة استمرارية األعمال كونها مكوًنا حيوًيا يف 

التشغيل املستدام ألعمالنا ومن أجل توفري احلماية لكامل حلقات سلسلة 
القيمة املتكاملة اخلاصة بها. وتتكون سلسلة القيمة املتكاملة من 
عالقات متعددة األطراف بني هذه احللقات، حيث من احملتمل أن يؤثر 
ل أو خلل يف هذه أي حلقة من احللقات على سلسلة القيمة  أي تعطُّ

املتكاملة بأكملها. وتتوافق جميع إجراءات إدارة استمرارية األعمال التي 
تتبعها الشركة مع أفضل املمارسات العاملية ومعايري األيزو 223٠١. 

ويف عام 2٠2٠، مت تنفيذ خطط استمرارية األعمال أثناء أزمة كوفيد-١٩، حيث 
لعب فريق إدارة استمرارية األعمال التابع لقسم إدارة اخملاطر املؤسسية 

دوًرا هاًما يف تنسيق وتفعيل خطط استمرارية األعمال لكل جمموعٍة 
معنية، كما قام بتنسيق شبكة منسقي استمرارية األعمال، والتي قامت 

بدورها بتفعيل خطط استمرارية األعمال يف اإلدارات احمللية. وكانت 
النتيجة هي استمرارية جميع عملياتنا التجارية املهمة، ومتكنا من الوفاء 

بجميع التزاماتنا جتاه العمالء.

ولقد كان هناك العديد من الدروس املستفادة من أزمة كوفيد-١٩ 
املستمرة، حيث سيتم دمج هذه النتائج يف اخلطة اجلديدة ملكافحة 

اجلائحة وخطة املرونة يف عام 2٠2١. 

إدارة األزمات 
تعطي قطرغاز األولوية ملنع اخملاطر، حيث أن اإلجراءات الوقائية حتد 

بشكٍل كبري من فرصة وقوع اخملاطر يف عمليات الشركة. 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 
باإلشراف على اجلهود املبذولة ملنع واحلد من األزمات التي تؤثر على 

األفراد والبيئة أو على أصول الشركة وسمعتها.

وخالل عام 2٠2٠، مت تفعيل بروتوكويل إدارة استمرارية األعمال وإدارة األزمات 
بسبب ظروف اجلائحة، والتي كان لها تأثريات غري مسبوقة على الصعيد 

العاملي. ولقد قمنا بصياغة نهج قائم على اخملاطر إلدارة األزمات مع تركيز 
االهتمام واملوارد على جماالت التعرض الرئيسية من أجل التخفيف من 

العواقب اخلطرية احملتملة. وجنحت عملياتنا وإجراءاتنا يف دعم اتخاذ تدابري 
حلماية موظفينا واحلفاظ على استمرارية األعمال خالل التغيريات اجلذرية 
العاملية. وللمزيد من املعلومات حول استجابتنا لـكوفيد-١٩، يرجى الرجوع 

إىل فصل "االستدامة يف قطرغاز". 

"...لقد حافظنا عىل استمرارية جميع عملياتنا التجارية املهمة، ومتّكنا 
من تلبية جميع التزاماتنا تجاه عمالئنا."

GRI 102-11
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األخالق واملبادئ
يعزز ميثاق سياسة مدونة السلوك املهني يف قطرغاز 

ثقافة املسؤولية واإلنصاف يف جميع جمموعات الشركة، 
حيث تنص املدونة صراحًة على منع الفساد واالحتيال 

والسلوك غري األخالقي. وُيتوقع من جميع املوظفني 
االلتزام مبا يتعلق بأخالقيات العمل وتعارض املصالح، حيث 

تهدف هذه السياسة إىل تعزيز سمعة الشركة من حيث 
الصدق والنزاهة واالعتمادية، وذلك من خالل االلتزام بقواعد 

واضحة تضمن انضباط السلوك األخالقي وُتقلِّل احتماالت 
تعارض املصالح اخلاصة للموظفني واملصالح العامة 

للشركة.

ويتم اإلشراف على تنفيذ مدونة قواعد السلوك املهني من قبل جلنة 
األخالقيات وتعارض املصالح باعتبارها اجلهة املسؤولة عن تنفيذ اللوائح 

عرب جميع إدارات الشركة. وتعمل اللجنة أيًضا على حل املشكالت الناشئة 
عن خمالفة اللوائح، وتقوم بالتعريف بالقواعد السلوكية املتوقعة من جميع 

موظفينا. وحترص قطرغاز على تعريف كافة املوظفني بقواعد املدونة 
والتوقيع على اإلقرار السنوي مما يؤكد التزامنا مببادئ السلوك األخالقي 

لدينا.

كما نقوم بتطبيق "إقرار تعارض املصالح" يف حال ظهور تعارض حمتمل 
يف املصالح، حيث يتم تقييمه وفًقا لطبيعة كل حالة فردية للحفاظ على 

املوضوعية من جانبنا. وباإلضافة إىل ذلك، نواصل التزامنا بأعلى معايري 
النزاهة يف جميع عملياتنا وأنشطتنا لضمان التزام موظفينا باملبادئ 

األخالقية للشركة. 

وباإلضافة إىل مدونة قواعد السلوك املهني، متتلك قطرغاز جمموعة 
من الوثائق والسياسات واملواثيق واإلجراءات التنظيمية التي تلبي املعايري 

الدولية وأفضل املمارسات التجارية، حيث إنها مصممة خصيًصا للمجتمع 
ع تنفيذها ومن ثم اتباعها  القطري وقوانني وأنظمة دولة قطر، والتي ُيتوقَّ

من قبل جميع املوظفني. 

وتشمل السبل التي حتافظ من خاللها قطرغاز على السلوك األخالقي 
واملسؤول ما يلي:

آلية اإلبالغ عن اخملالفات 
حرصت الشركة على توفري آلية لإلبالغ عن اخملالفات، حيث أن هذه اآللية 

متاحة ألي فرد )مبن فيهم أصحاب املصلحة اخلارجيني( لإلبالغ عن أي 
خماوف أو أية معلومات متعلقة بأي احتيال أو فساد أو سلوك غري أخالقي 

فعلي أو حمتمل دون الكشف عن هويتهم. كما يتم تشجيع املوظفني على 
اإلبالغ عن قضايا مثل االحتيال أو خروج عن قواعد السلوك املهني أو سوء 

السلوك األخالقي الذي مت ارتكابه أو من احملتمل أن يرتكب. 

آلية التظلم الداخلية
يتم توفري فرصة للعمل يف بيئة داعمة جلميع املوظفني، مما يشجع 

ويدفع األداء االستثنائي وحتقيق أهداف العمل. فقد تؤثر الشكوى التي ال 
يتم حلها على معنويات املوظفني والتشغيل الفعال للشركة. وعليه، فإننا 

نشجع التواصل املفتوح بني جميع املوظفني لإلفصاح عن تظلماتهم 
وخماوفهم، والتي يتم حلها بطريقة عادلة وسريعة. ومن اجلدير بالذكر أنه 
مل يتم اإلبالغ رسمًيا خالل عام 2020 عن أي تظلمات أو خماوف، على الرغم 

من التحديات التي تفرضها ظروف جائحة كوفيد -١٩.
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بيان االتوجهات

مدونة قواعد السلوك املهني

ميثاق التدقيق الداخلي

عملية إدارة اخملاطر املؤسسية

سياسة وإجراءات االستثمار االجتماعي

ميثاق جلنة السالمة والصحة والبيئة

سياسة عالقات املوظفني

منوذج اإلبالغ بهوية جمهولة لقطرغاز
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)QGMS( نظام إدارة قطرغاز
يتوافق نظام إدارة قطرغاز مع أفضل املمارسات 
التجارية والتي تهدف إىل االحتفاظ مبكانة قطرغاز 

كشركة رائدة يف صناعة الغاز الطبيعي املسال يف 
العامل. ويحدد نظام إدارة قطرغاز 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. 

ويطبق نظام إدارة قطرغاز منهجية خاصة باستخدام أفضل األدوات لتحديد 
وتوثيق جميع عملياتنا باستمرار، حيث يسمح مبدأ التوجيه القوي للعمليات 

يف نظام إدارة قطرغاز لألجزاء اخملتلفة من أعمالنا بالتواصل والتعاون 
لتحقيق األهداف والغايات املشرتكة. ويؤكد نظام إدارة قطرغاز على أهمية 

التحديد الواضح لألدوار واملسؤوليات الرئيسية من أجل حتقيق حتسن 
ملموس وقابل للقياس يف أداء العمل، جنبًا إىل جنب مع حتسني كفاءة 

التشغيل وضمان االستغالل األمثل للموارد.

ويعترب تقييم األداء والتحسني املستمرين جزًءا أساسًيا من إطار عمل 
نظام إدارة قطرغاز. ففي عام 2٠2٠، واصل نظام إدارة قطرغاز ضمان 

العمليات والتحسني املستمر لدعم مالكي عمليات األعمال، مع ضبط 
أدوات ومنهجية ضمان إجراءات األعمال، ولقد أجرينا جتارب عرب ست 

جمموعات رئيسية ودجمنا التعلم يف إجراءات جديدة وحمّسنة. ومن خالل 
تدريب مدراء نظام إدارة قطرغاز ومالكي العمليات، سيتم إطالق ضمان 

إجراءات األعمال كمبادرة مؤسسية عرب جميع جمموعات األعمال يف عام 
 .2٠2٠

التدقيق الداخلي 
أنشأت قطرغاز نظاًما شامًلا للتدقيق الداخلي يسمح لإلدارة مبتابعة 

وحتليل أداء األنشطة اخملتلفة لتقييم ودراسة فعالية مشاريع وأنشطة 
قطرغاز، والتي يتم تنظيم وإدارة كل منها من قبل اإلدارات اخملتلفة 
بالشركة. ويتمثل دور إدارة 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 برفع هذه التقارير إىل جملس اإلدارة.

"يطبق نظام إدارة قطرغاز منهجية خاصة باستخدام أفضل األدوات 
لتعريف وتوثيق جميع عملياتنا باستمرار."

"...متتلك قطرغاز نظاًما شاماًل يسمح لإلدارة مبراقبة أداء األنشطة."

GRI 103-2, GRI 103-3



إننا نعتمد يف قطرغاز منوذج أعمال مستدام لتحقيق 

مكاسب مالية ومن حيث األداء للحفاظ على مكانتنا 

كالشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي 

املسال يف العامل، كما أننا نهدف إىل اإلسهام بشكل 

إيجابي يف النمو االقتصادي احليوي لدولة قطر ويف 

حتقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وعالوة على 

ذلك، فإننا نهدف إىل تعزيز األثر االقتصادي اإليجابي 

لقطرغاز ملساهمينا من خالل حتسني ممارسات 

إدارة أصول الشركة، واستخدام موارد الشركة 

بكفاءة، وتعزيز معايري اجلودة لدينا وحتسينها، 

وتبسيط عمليات تنفيذ املشاريع.

املوضوعات اجلوهرية املغطاة

األداء املايل 	 
 إرضاء العمالء	 
الشراء املستدام	 

النمو االقتصادي 

 ٠3



تقرير االستدامة24

ديناميات السوق
شهد السوق العاملي للغاز الطبيعي املسال خالل عام 

2020 مستويات عالية من التقلب بسبب زيادة العرض 
بشكل كبري وانكماش السوق. ولكن على الرغم من 

تقلب األسعار يف السوق، أثبت الطلب العاملي على 
الغاز الطبيعي املسال مرونته من خالل النمو مبا يقارب 
نسبة 1%، حيث يعترب هذا منًوا إيجابًيا عندما تتم مقارنته 

بانخفاض الطلب العاملي على الغاز والذي كان نسبته 
3% . وقد سجلت واردات الغاز الطبيعي املسال العاملية 

زيادة طفيفة من حوايل 356.1 مليون طن يف عام 2020 
إىل 354.7 مليون طن يف عام 2019 ، وشكلت دولة قطر 

ما يقرب من 21.8% من واردات الغاز الطبيعي املسال 
العاملية يف عام 2020.

ومقارنة بأنواع الوقود األحفوري األخرى، تبدو التوقعات طويلة األجل للغاز 
الطبيعي املسال إيجابية، فمن املتوقع أن ترتفع حصة الغاز الطبيعي 
املسال يف إمدادات الغاز العاملية من ١3% إىل 23% بحلول عام 2٠5٠. 

ومن املتوقع أن ينمو الطلب العاملي على الغاز الطبيعي املسال بنسبة 
3.4% سنوًيا حتى عام 2٠35، مما يتطلب ما يقدر بـ ١٠٠ مليون طن من 

سعة السيولة اإلضافية )حيث أنه ميثل تراجًعا باإلمدادات بسبب املشاريع 
احلالية(. ومن املتوقع أن يتباطأ منو الطلب على الغاز الطبيعي املسال 

حتى عام 2٠5٠، غري أن التقديرات تشري إىل أن هناك حاجة لـ 2٠٠ مليون طن 
مرتي إضافية من سعة السيولة لتلبية الطلب. 

وهناك العديد من العوامل التي تساهم بزيادة الطلب على الغاز الطبيعي 
املسال، فمن املتوقع أن تستمر قارة آسيا يف دفع الطلب العاملي على 

الغاز الطبيعي املسال لألمام من خالل إيجاد حاجة إىل ما يقارب 54٠ إىل 56٠ 
مليون طن سنوًيا بحلول عام 2٠3٠. وستواصل الصني دورها كمساهم 
مهم يف الطلب وذلك حتى عام 2٠35، حيث أنه من املتوقع أن تصبح 

جنوب وجنوب شرق آسيا من العوامل األكرث أهمية نسبًيا من حيث التأثري 
على الطلب. وتشمل العوامل املهمة األخرى ارتفاع معدالت التمّدن على 
الصعيد العاملي، والضغط املتزايد من قبل أفراد مهتمني بشؤون البيئة 

بشكل متزايد من أجل اتخاذ تدابري أكرث صرامة تتعلق بجودة الهواء، والنمو 
السكاين يف البلدان النامية، واملبادرات احلالية املتعلقة بالسياسات 

الوطنية والعاملية احلالية التي تساهم يف النمو املطرد للنقل الربي التجاري 
ذي الصلة بالغاز الطبيعي املسال والتزويد بالوقود البحري.

تقرير آفاق الغاز العاملية 2050. رؤى ماكينزي املتعلقة بالطاقة لعام 2021.  1

التقرير السنوي للمجموعة الدولية ملستوردي الغاز الطبيعي املسال لعام 2٠2١.  2

356.1 مليون طن 
واردات الغاز الطبيعي املسال التقريبية العاملية يف عام 2020  لدولة قطر

560-540 
مليون طن 

الطلب التقريبي عىل الغاز الطبيعي املسال من آسيا

تدفقات الغاز الطبيعي املسال الرئيسية يف عام 2020

اجلزائر

أنغوال

أسرتاليا

بروناي

إندونيسيا

ماليزيا

نيجرييا

سلطنة عمان

بابوا غينيا 
اجلديدة

قطر

روسيا

اإلمارات العربية 
املتحدة

الواليات املتحدة 
األمريكية

بنغالديش

الصني

فرنسا

الهند

إندونيسيا

إيطاليا

اليابان

الكويت

هولندا

باكستان

الربتغال

سنغافورة

كوريا اجلنوبية

إسبانيا

تايوان

تايالند

تركيا

اململكة املتحدة

بني 2 و 3 طن

بني 3 و 5 طن

بني 5 و 10 طن

أكرث من 10 طن
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تقرير االستدامة25

األداء االقتصادي
واصلنا الحفاظ عىل مستويات اإلنتاج ومعاي�ي الجودة طوال عام 

٢٠٢٠، حيث قمنا بتوريد الغاز الطبيعي المسال بكفاءة إىل العديد 
ي هذا العام، أنتجنا ٧٧.٥١ مليون طًنا 

من األسواق الدولية. و�ن
من الغاز الطبيعي المسال، ولم تتأخر أي من شحناتنا أو تخالف 

المواصفات، حيث يتم تسليم هذه الشحنات باستخدام أسطولنا 
الذي يتألف من ٦٩ ناقلة و١٢ سفينة شحن، والذي يعد أحد أك�ب 
كة فتح أسواق جديدة لمنتجاتها  ي العالم. وتواصل ال�ش

األساطيل �ن
ي مختلف أنحاء العالم، وتلبية احتياجات عمالء 

والحفاظ عليها �ن
متعددين، وإبرام عقود لتوريد الغاز الطبيعي المسال عىل المدى 

ي توفر مصادر دخل ثابتة لقطرغاز وتتيح الفرصة لبناء  الطويل وال�ت
اتيجية استثمارية طويلة األمد. اس�ت

 بحرًيا 
ً

ولقد قطع أسطولنا بشكل جماعي مسافة إجمالية تقارب ٧.٠٦٢.٥٤٨ ميل
ي دعم احتياجات 

ليصل إىل ٢٢ دولة حول العالم. وتقوم قطرغاز بدور أساسي �ن
ي جميع أنحاء العالم من خالل توف�ي الطاقة 

االقتصاد والمجتمعات المحلية �ن
كة  نا عىل أن نكون ال�ش ن الموثوق بها والفعالة من حيث التكلفة. وتماشًيا مع ترك�ي

ي العالم، نفخر بتسليم جميع 
ي مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال �ن

الرائدة �ن
ي حددها العمالء.  ي الوقت المحدد ووفًقا للمواصفات ال�ت

الشحنات �ن

ي ضمان النقل اآلمن والفعال 
ي قطرغاز �ن

وتتمثل رسالة إدارة التجارة والشحن �ن
والموثوق للغاز الطبيعي المسال بما يتوافق مع متطلبات العمالء. وخالل عام 

ام الكامل من جانب مشغىلي السفن بجميع  ن ي ضمان االل�ت
٢٠٢٠، نجحت اإلدارة �ن

يعات المنظمة البحرية  ي ذلك ت�ش
اللوائح الدولية والمحلية المعمول بها، بما �ن

 )MARPOL( الدولية، مثل اإلتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن
والمنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية )ROPME( واإلتفاقية الدولية لسالمة 

.)SOLAS( ي البحر
الحياة �ن

توزيع مبيعات قطرغاز

ن األرجنت�ي

هولندا
بلجيكا
فرنسا

إسبانيا
تغال ال�ب

المملكة المتحدة

بولندا

األردن
الكويت

إيطاليا

اليونان
تركيا

باكستان
الهند

بنغالديش

تايوان
تايالند

سنغافورة

ناليابان الص�ي

 %23
حصة الغاز الطبيعي املسال يف إمدادات الغاز العاملية بحلول عام 2050

/ المتوسطالمدى الطويل / المتوسطالمدى القص�ي المدى الطويل والقص�ي
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إتفاقية بناء الناقالت مع قطر للطاقة 
وقعت قطر للطاقة هذا العام ثالث إتفاقيات حلجز سعٍة من أجل بناء عدد 

من ناقالت الغاز الطبيعي املسال يف كوريا، وذلك لدعم متطلبات أسطول 
ناقالت قطر للطاقة املستقبلي، ومن ضمنها تلك الالزمة ملشاريع 

التوسع احلالية يف حقل الشمال ويف الواليات املتحدة. 

ومبوجب هذه اإلتفاقيات، ستقوم أحواض بناء السفن الكورية الثالثة الُكربى، 
وهي شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية )DSME(، وشركة هيونداي 
للصناعات الثقيلة )HHI(، وشركة سامسوجن للصناعات الثقيلة )SHI(، بحجز 

حصة كبرية من سعتها لبناء ناقالت الغاز الطبيعي املسال يف أحواضها 
لصالح قطر للطاقة حتى نهاية العام 2٠2٧. وعهدت قطر للطاقة بإدارة 

مشروع الشحن التاريخي هذا إىل قطرغاز.

ومبوجب هذه اإلتفاقيات، ستقوم أحواض بناء السفن الكورية الثالثة الُكربى، 

وهي شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية )DSME(، وشركة هيونداي 
للصناعات الثقيلة )HHI(، وشركة سامسوجن للصناعات الثقيلة )SHI(، بحجز 

حصة كبرية من سعتها لبناء ناقالت الغاز الطبيعي املسال يف أحواضها 
لصالح قطر للطاقة حتى نهاية العام 2٠2٧. وعهدت قطر للطاقة بإدارة 

مشروع الشحن التاريخي هذا إىل قطرغاز.

وبإبرام هذه اإلتفاقيات الهامة، سنكون جاهزين لبدء أكرب برنامج لبناء ناقالت 
الغاز الطبيعي املسال يف التاريخ، حيث قمنا بتأمني ما يقرب من 6٠% من 

السعة العاملية لبناء ناقالت الغاز الطبيعي املسال حتى نهاية العام 2٠2٧، 
وذلك لتلبية متطلبات أسطولنا من ناقالت الغاز الطبيعي املسال يف 

السنوات السبع إىل الثمان املقبلة، والتي من املقدر أن تصل إىل أكرث من ١٠٠ 
ناقلة جديدة قيمتها أكرث من ٧٠ مليار ريال قطري.

كما سيتم جتهيز ناقالت الغاز الطبيعي املسال اجلديدة بأحدث جيل من 
حمركات الوقود املزدوج، والتي تعمل بشكل أساسي على الغاز الطبيعي 

املسال. وبهذا، ستمتاز الناقالت بأداء فائق من حيث الكفاءة واالمتثال 
جلميع اللوائح والتشريعات العاملية احلالية اخلاصة باالنبعاثات.

"إن توقيع االتفاقيات اليوم مع شركائنا الكوريني الثالثة يؤكد 
التزام دولة قطر بخطط مشاريع توسعة حقل الشمال، 

حتى يف ظل هذه األوقات االستثنائية التي يعيشها العامل 
اليوم. وكما ذكرت سابًقا، فنحن منضي قدًما يف تنفيذ 

مشاريع توسعة حقل الشمال لرفع طاقة قطر اإلنتاجية 
من الغاز الطبيعي املسال من ٧٧ مليون طن سنوًيا اليوم 
إىل ١١٠ مليون طن سنوًيا يف العام 2٠25 وإىل ١26 مليون طن 

سنوًيا يف العام 2٠2٧ وذلك لضمان إمداد موثوق به لطاقة 
نظيفة إضافية للعامل يف الوقت الذي تكون فيه االستثمارات 

مطلوبة لتلبية هذه املتطلبات. ستضمن هذه االتفاقيات 
قدرتنا على تلبية املتطلبات املستقبلية ألسطول دولة 

قطر من ناقالت الغاز الطبيعي املسال لدعم زيادة طاقتها 
اإلنتاجية من الغاز الطبيعي املسال."

 سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي،
 وزير الدولة لشؤون الطاقة

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة
رئيس جملس إدارة قطرغاز   

إدارة اخمللفات

2020مؤشرات األداء الرئيسية لعمليات األسطول

١٠٠%حتديث وقت الوصول التقديري بشكل يومي

٩٩.٧%إصدار الطلب املبدئي يف الوقت احملدد

٩٧%إصدار أمر الرحلة يف الوقت احملدد

٩٩%وقت الوصول التقديري إىل ميناء التحميل

٩٩.٩%وقت الوصول التقديري إىل ميناء التفريغ

٩5%بدء االنحراف عن خط السري/توقف العمليات يف الوقت احملدد

١٠٠%طلب إمدادات الوقود يف الوقت احملدد

١٠٠%عبور قناة السويس على النحو اخملطط له

١4.6١4 مليون طنإجمايل حجم الوقود الذي مت توفريه 

4.٨6 مليون دوالرالتوفري الفعلي يف تكلفة الوقود

5٨%التوفري يف تكلفة حتسني الرحلة

توزيع املبيعات يف عام 2020

أوروبا

%٢٨

ق األوسط ال�ش

%3
األمريكيتان 

%2

آسيا والمحيط 
الهادئ

%٦٧

 %60
تقريًبا السعة العالمية لبناء ناقالت الغاز الطبيعي المسال ح�ت نهاية العام ٢٠٢٧، 

ي السنوات السبع 
وذلك لتلبية متطلبات أسطولنا من ناقالت الغاز الطبيعي المسال �ن

إىل الثمان المقبلة
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تقرير االستدامة2٧

إتفاقية قطرغاز طويلة األمد لتوريد الغاز إىل دولة الكويت
 أعلنت قطرغاز يف فرباير 2٠2٠ إبرام إتفاقية بيع وشراء جديدة طويلة األمد 

مع شركة شل تقوم مبوجبها بتوريد مليون طن من الغاز الطبيعي املسال 
سنوًيا إىل دولة الكويت. 

وتقدم هذه اإلتفاقية حًلا مربًحا لكلتا الشركتني وتوّطد العالقة مع أحد أكرب 
شركائنا ومساهمينا. وتلتزم قطرغاز بتلبية احتياجات الطاقة النظيفة للعمالء 

املعتمدين على شحنات الغاز الطبيعي املسال املوثوقة واملرنة.

ويف وقت سابق من العام نفسه، أبرمت قطر للطاقة ومؤسسة البرتول 
الكويتية إتفاقية منفصلة طويلة األمد لتوريد ما يصل إىل 3 ماليني طن من 
الغاز الطبيعي املسال سنوًيا إىل دولة الكويت. حيث ستبدأ عمليات تسليم 

الغاز الطبيعي املسال مبوجب اإلتفاقية املمتدة لـ ١5 عاًما إىل حمطة 
استقبال الغاز الطبيعي املسال اجلديدة ذات املستوى العاملي يف ميناء 

الزور يف الكويت يف عام 2٠22، وذلك من أجل دعم تلبية احتياجات الكويت 
املتزايدة من الطاقة، ال سيِّما يف قطاع توليد الطاقة. 

“تؤكد هذه االتفاقية على مكانة قطرغاز كاملورد الرائد 
للغاز الطبيعي املسال يف السوق، وتوضح سجل قطرغاز 
املتمّيز يف التوريد املوثوق للغاز الطبيعي املسال للسوق 

العاملي وقدرة الشركة املستمرة على حتقيق قيمة 
مضافة لعمالئنا يف ظل بيئة تنافسّية عالية. 

 سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي،
 وزير الدولة لشؤون الطاقة

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة
رئيس جملس إدارة قطرغاز   

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 201-1



تقرير االستدامة2٨

توافر واعتمادية العمليات
تؤكد رسالة قطرغاز على أهمية احلفاظ على االعتمادية 
وضمان سالمة األصول وااللتزام بتوفري االحتياجات، وذلك 

من خالل تنفيذ العديد من اإلجراءات االستباقية والفعالة. 
ولقد ضعنا أيًضا االعتمادية وتوفري االحتياجات كهدفني 

من أهداف الشركة، حيث يتم حتديثهما وقياسهما سنوًيا 
من خالل جمموعة من مؤشرات األداء الرئيسية ذات 

الصلة، والتي تتم متابعتها ومراجعتها سنوًيا من قبل 
اإلدارة. 

إرضاء العمالء
نحرص يف قطرغاز على تأسيس عالقات قوية مع عمالئنا، وذلك من 

خالل تقدمي منتجات تتمتع بأعلى مستويات اجلودة وااللتزام والتسليم يف 
املواعيد احملددة. ونقوم بقياس مدى رضا العمالء من خالل جمموعة من 

مؤشرات األداء الرئيسية التي يركز كل منها على عنصر خمتلف، كجودة 
املنتج وااللتزام مبتطلبات إتفاقية البيع والشراء ومرونة األسطول واجلدول 

الزمني. 

ونوفر يف قطرغاز أعلى مستويات املرونة يف تلبية طلبات العمالء. وعلى 
هذا النحو، يغطي أحد مؤشرات األداء الرئيسية لدينا نسبة االستجابة 

اإليجابية لطلبات التغيري املقدمة من العمالء، حيث مت الوفاء بهذا املؤشر 
بنجاح هذا العام. ويف عام 2٠2٠، استجبنا بشكل إيجابي لـ4١٠ من طلبات 

العمالء وخففنا ١2 حالة من البضائع غري املطابقة للمواصفات.

ومع استمرار منو قطاع الغاز الطبيعي املسال، قدمنا أداًء متميًزا من خالل 
الرتكيز على إرضاء العمالء وإقامة شراكات دائمة معهم. ويف عام 2٠2٠، 

قمنا بالوفاء بالتزاماتنا املتعلقة بتسليم الشحنات لعمالئنا على الرغم من 
آثار جائحة كوفيد-١٩، حيث مت خفض عدد رحالت النقل اجلوي إىل أدنى حد 

ممكن. 

إرضاء العمالء

201820192020إرضاء العمالء

٩٠ – ١٠٠%٩٠%٨5%نسبة االستجابات اإليجابية املستهدفة لطلبات التغيري 

٩5%٩٠%٩6%نسبة االستجابات اإليجابية الفعلية لطلبات التغيري

مرونة جدول مواعيد التسليمأساس مراعاة إرضاء العمالء

٠٠٠تفاصيل حاالت التسليم املتأخر/تسليم بضائع تالفة

٠٠٠تسليم بضائع غري موافقة للمواصفات

متطلبات اجلودة مبوجب العقدمتطلبات مسؤولية املنتجات من العمالء
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تقرير االستدامة2٩

الشراء املستدام 
تثّمن قطرغاز مورديها ومقاوليها، وتلتزم بإقامة عالقات 

مهنية وأخالقية معهم، حيث لدى قطرغاز إجراءات 
واضحة وعادلة بشأن التعاقد مع املوردين واملقاولني 

لشراء املواد واخلدمات. وتهدف هذه اإلجراءات إىل توفري 
أعلى معايري السالمة واجلودة، والتسليم يف الوقت 

احملدد بأفضل تكلفة لقطرغاز. كما تهدف قطرغاز إىل 
تعزيز اإلمدادات واخلدمات املقدمة من قبل املوردين 

واملقاولني احملليني.

وال يتم التسامح مطلًقا مع انتهاكات حقوق اإلنسان ضمن سلسلة القيمة 
املتكاملة لدينا ونحتفظ باحلق يف إنهاء العمل مع املوردين الذين ينتهكون 

هذه السياسات وكذلك مع املوردين الذين ال يتخذون إجراءات تصحيحية 
يف إطار زمني متفق عليه. 

عملية سلسلة التوريد واإلمداد
نقوم بإجراء مراجعات دورية يف قطرغاز جلميع السياسات واإلجراءات 

املتعلقة بعمليات وأنشطة سلسلة التوريد واإلمداد اخلاصة بنا من 
أجل احلصول على مالحظات العمالء وتوصياتهم والتحسينات املتعلقة 
بالتدقيق، باإلضافة إىل نتائج الدراسة املعيارية لضمان اتباعنا املستمر 

ألفضل املمارسات وتعزيز رضا عمالئنا.

وتتبع إدارة سلسلة التوريد واإلمداد خارطة طريق تتم مراجعتها سنوًيا من 
أجل توضيح الفكر االسرتاتيجي وإتاحة الفرصة إلدراج املدخالت والشراء 

من خمتلف اإلدارات وأصحاب املصلحة. وتتماشى أنشطة اإلدارة مع ركيزة 
التنمية االقتصادية يف رؤية قطر الوطنية 2٠3٠.

وتتوافق جميع املناقصات التي تطرحها قطرغاز مع العديد من القوانني 
واللوائح املعمول بها يف دولة قطر، مثل قوانني العمل، ومتطلبات 

التأمني، ومتطلبات ضمان األداء، ومتطلبات السالمة، ومتطلبات الضرائب، 
وما إىل ذلك. كما تتوافق جميع املناقصات التي تطرحها قطرغاز مع 

خطة الطلبات للسنوات اخلمس املقبلة. وتقوم جلنة للمناقصات بتقييم 

جميع املناقصات التي يتم تقدميها بناًء على نوعها، وحتدد جميع وثائق 
املناقصات والعقود شروط وأنظمة قطرغاز التي نطلب من جميع 

موردينا االلتزام بها. وتقوم إدارة التوريد لدينا مبراجعة واختيار املوردين 
بناًء على متطلبات العميل والتوافق مع املعايري القانونية والبيئية ومعايري 
السالمة املطلوبة. ولقد أطلقنا هذا العام منصة للمناقصات اإللكرتونية 

)e-Bidding( إلدارة جميع أنشطة املناقصات بطريقة رقمية.

تقييم املوردين
 يتعني على جميع املوردين اجلدد ملء استمارة تسجيل موردي قطرغاز 

ومشاركة املستندات اإللزامية املرتبطة بها ليصبحوا مسجلني ومؤهلني 
للتقدمي على مناقصاتنا.

ونطالب جميع موردينا بااللتزام بسياسة مدونة قواعد السلوك املهني 
لقطرغاز والتي تضمن التزام قطرغاز واملوردين وجهات البيع مبمارسة 

األعمال التجارية وفًقا ألعلى معايري األخالقيات والنزاهة ومبادئ العمل 
املهنية، ووفًقا للقواعد واملعايري القانونية والتنظيمية. 

ولقد قمنا يف عام 2٠2٠ مبراجعة وحتديث جميع التوصيفات الوظيفية 
املتعلقة بسلسلة التوريد واإلمداد، مبا يف ذلك جميع الربامج التدريبية 

املقررة التي تغطي دورات التدريب يف املرحلة الالحقة واملرحلة السابقة 
إلرساء املناقصة. 

برنامج توطني
حترص قطرغاز على املساهمة بصورة فعالة يف التنمية االقتصادية 

يف دولة قطر، وذلك من خالل دعم منو الشركات احمللية، داعمني بذلك 
اجملتمعات احمللية، حيث نقدم فرًصا للموردين احملليني من خالل طرح 

عمليات مناقصة مفتوحة وشفافة لتلبية احتياجات التعاقد والشراء. 
ويتم اإلعالن عن جميع املناقصات املفتوحة عرب وسائل اإلعالم احمللية 

املطبوعة، مما يتيح للشركات احمللية فرصة املشاركة يف عمليات 
املناقصة املطروحة.

وتدعم قطرغاز برنامج "توطني" القطري والذي يهدف لتعزيز خطط 
التوطني يف الدولة وزيادة القيمة احمللية املضافة )ICV( يف خدمات 

قطاع الطاقة يف دولة قطر. كما يوفر الربنامج فرًصا للمستثمرين من أجل 
تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة باستخدام املواد اخلام املتاحة من قطاع 

الطاقة يف دولة قطر. ويعمل برنامج "توطني" على تشجيع املوردين 
واملستثمرين اجلدد وخاصة الشركات الصغرية واملتوسطة على إتاحة 

الفرصة واألولوية للمشاركة يف املناقصات. 

وتشارك قطرغاز بشكل كبري يف تنفيذ برنامج رفع القيمة احمللية 
املضافة، مبا يف ذلك فرص االستثمار وفًقا لتعليمات قطر للطاقة 

)املؤسسة األم لقطرغاز(. ويتكون الربنامج من ثالث ركائز رئيسية، وهي: 
حتديد فرص استثمارية جديدة، وتقدمي مبادرات لتطوير املوردين، وتطبيق 

سياسة جديدة للقيمة احمللية املضافة. وأطلقنا يف مارس 2٠2٠ سياسة 
القيمة احمللية املضافة )PGS-000-POL-005( التي دخلت حيز 

التنفيذ الكامل يف يوليو 2٠2٠.

“...قمنا مبراجعة وحتديث جميع األوصاف الوظيفية 
املتعلقة بسلسلة التوريد واإلمداد، مبا يف ذلك 

جميع الربامج التدريبية اجملدولة...”
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املسؤوليات البيئية
ندرك يف قطرغاز مسؤوليتنا جتاه السعي يف حتقيق 

حماية البيئة، كما أننا ملتزمون باحلد من تأثري عملياتنا 

على البيئة الطبيعية متاشًيا مع بيان التوجهات 

اخلاص بنا ورؤية قطر الوطنية 2030. وعلى مر 

السنني، اتخذت قطرغاز خطوات كبرية للحد من اآلثار 

السلبية ألنشطة الشركة على البيئة عرب سلسلة 

القيمة املتكاملة، وذلك من خالل تقليل االنبعاثات 

الصادرة عن عملياتها التشغيلية، وتقليل اخمللفات، 

وإعادة تدوير املياه املستخدمة يف العمليات، ونشر 

الوعي، واحلد من اخملاطر املتعلقة بتغّير املناخ. 

كما أننا نستثمر بانتظام يف العديد من املبادرات 

التي تهدف إىل احلد من اآلثار البيئية وحتسني البيئة، 

وذلك لتقليل تأثري عملياتنا على البيئة الطبيعية.

املوضوعات اجلوهرية املغطاة

كفاءة الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة	 
إدارة اخمللفات	 
املياه واخمللفات السائلة	 

 ٠4



تقرير االستدامة3١

القيادة واإلدارة البيئية
بصفتنا شركة رائدة يف جمال الطاقة وأكرب شركة إلنتاج 
الغاز الطبيعي املسال يف العامل، فإننا ندرك جيًدا دورنا 

الريادي يف التشجيع على حماية البيئة. ووفًقا لبيان 
التوجهات اخلاص بنا ورؤية قطر الوطنية 2030، قمنا 

باالستثمار بشكل كبري يف جمموعة من املبادرات التي 
تهدف إىل احلد من اآلثار البيئية وحتسني البيئة للحد من 

تأثري أنشطة الشركة على البيئة. 

وتتبع القيادة البيئية يف قطرغاز هيكًلا هرمًيا يسند السلطة لألنشطة 
املتعلقة بالبيئة، حيث يحدد الهيكل األدوار واملسؤوليات عرب مستويات 

التسلسل الهرمي، مبا يف ذلك الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، والرئيس 
التنفيذي جملموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة، ومدراء أقسام البيئة، 

ورؤساء وقادة اإلدارات. 

كما أننا نتواصل مع أصحاب املصلحة الداخليني لدينا بشأن القضايا البيئية، 
ونقوم أيًضا بإبالغ أصحاب املصلحة اخلارجيني بأدائنا البيئي، مبا يف ذلك 

املساهمني ومدينة راس لفان الصناعية ووزارة البلدية والبيئة واجملتمع 
احمللي. وإننا نتعاون مع أصحاب املصلحة اخلارجيني من خالل التقارير 
ربع السنوية حول آخر املستجدات )على شكل رسائل الربيد اإللكرتوين 

واالجتماعات الوجاهية(. 

ويعد إشراك أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني أمًرا بالغ األهمية 
لتطوير مقاييس جديدة وتعزيز التقدم املستمر، حيث يتوفر لدينا العديد من 

املنصات لعقد االجتماعات ومناقشة املواضيع ذات االهتمام واخملاوف، 
مثل جلنة السالمة والصحة والبيئة، واجتماعات التشبيك، وفعاليات قيادة 

األداء. 

ويف عام 2٠2٠، شاركنا يف جمموعة من األنشطة االحتفالية املتعلقة 
بالبيئة، من ضمنها يوم البيئة القطري 2٠2٠، ويوم األرض 2٠2٠: العمل 

املناخي، ويوم البيئة العاملي 2٠2٠. وملزيد من التفاصيل حول هذه 
الفعاليات، يرجى االطالع على قسم االستثمار االجتماعي.
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تقرير االستدامة32

السياسات البيئية وأنظمة اإلدارة 
تلتزم شركة قطرغاز بإدارة التأثريات على البيئة وحماية املوارد الطبيعية، 

ولقد وضعنا جمموعة من السياسات واللجان واملبادرات اخملصصة 
للقضايا البيئية التي تركز على حماية البيئة. كما أن سياسة السالمة 
والصحة والبيئة واجلودة يف قطرغاز حاصلة على شهادة اآليزو ٩٠٠١ 

ألنظمة إدارة اجلودة، واآليزو ١4٠٠١ ألنظمة اإلدارة البيئية، واآليزو 45٠٠١ للصحة 
والسالمة املهنية، واآليزو 2٨٠٠٠ ألنظمة إدارة األمن. وملزيد من املعلومات 

حول سياسةالسالمة والصحة والبيئة واجلودة، يرجى االطالع على قسم 

الصحة والسالمة. كما قمنا بتشكيل جلنة السالمة والصحة والبيئة 
املسؤولة عن اإلشراف على أداء السالمة والصحة والبيئة يف الشركة، 

وكذلك اللجنة التوجيهية لضمان احلماية لتوفري اإلرشادات والتوجيه 
اإلسرتاتيجي إلدارة السالمة والصحة والبيئة.

وكجزء من التزامنا البيئي، قمنا بإنشاء فريق خمصص إلدارة واستدامة 
الشؤون البيئية لدعم العمليات البيئية احلالية، واللوائح واالمتثال، وفرق 
إدارة اخمللفات بشأن القضايا املتعلقة بالبيئة. ويتمثل الدور الرئيسي 

لفريق إدارة واستدامة الشؤون البيئية يف الرتكيز على املبادرات البيئية 
اإلسرتاتيجية، وتقييم اخملاطر واحلد منها، وإشراك أصحاب املصلحة، 

ا قيادة تطوير وتنفيذ إسرتاتيجية  وإجراء البحوث، واالبتكار. ويتوىل الفريق حالّيً
قطرغاز البيئية طويلة املدى.

نظام إدارة البيئة - حاصل على 
شهادة اآليزو ١4٠٠١

بيان توجهات قطرغاز

اخلطة االسرتاتيجية لقطرغاز 
2٠25-2٠2٠

 سياسة السالمة
والصحة والبيئة واجلودة

جلنة السالمة والصحة والبيئة 
 لإلشراف على أداء

السالمة والصحة والبيئة
القيادة البيئية

املراقبة البيئية واإلبالغ

االمتثال / التدقيق

إدارة اخمللفات

املبادرات االسرتاتيجية للشركة

الوعي البيئي وإشراك أصحاب 
املصلحة

مؤشرات األداء الرئيسية واألهداف
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تقرير االستدامة33

إسرتاتيجية قطرغاز البيئية 2030
كجزء من اخلطة اإلسرتاتيجية لقطرغاز 2٠2٠-2٠25، قمنا بتطوير 

إسرتاتيجية قطرغاز البيئية 2٠3٠ طويلة املدى، حيث يتمثل الهدف من هذه 
اإلسرتاتيجية يف حتقيق أداء بيئي رائد ومستدام. وتشكل هذه اإلسرتاتيجية 

الرؤية البيئية للشركة يف املستقبل، وتعالج القضايا الرئيسية مثل تقليل 
انبعاثات الغازات الدفيئة، واحلد من تأثري عمليات الشركة على البيئة على 

مستوى سلسلة القيمة املتكاملة، وحتديد التطورات ومشاريع التوسعة 
املستقبلية، فضًلا عن استغالل الفرص املتاحة لتسليط الضوء على 

اإلجنازات البيئية للشركة، وتوضيح مميزات الغاز الطبيعي املسال كمصدر 
نظيف للطاقة ألصحاب املصلحة والعمالء، وذلك يف إطار التحول العاملي 

نحو أنواع الوقود منخفضة الكربون. كما تغطي اإلسرتاتيجية إطاًرا زمنًيا 
مدته ١٠ سنوات )2٠2١-2٠3٠( وتشمل سلسلة القيمة املتكاملة لقطرغاز. 

وعالوًة على ذلك، تتماشى اإلسرتاتيجية مع مبادرات قطر للطاقة املتعلقة 
باالستدامة وتغّير املناخ، وكذلك رؤية قطر الوطنية 2٠3٠. 

وقد مت حتليل املعلومات واملفاهيم التي مت جمعها من خالل عملية تطوير 
اإلسرتاتيجية، وتقييمها، وترتيب أولوياتها، ومن ثم تنظيمها ضمن الركائز 

األربع لإلسرتاتيجية البيئية:

العناصر الرئيسية لإلسرتاتيجية البيئية

العنارص:
الحفاظ عىل االمتثال	 
التحسن المستمر	 
كة	  تقييم مخاطر ال�ش

المفهوم:

ي مثال: الحفاظ عىل األداء البي�ئ

العنارص:
تعزيز الثقافة البيئية 	 
ن العالمة التجارية	  تحس�ي
كة	  ن عىل المسؤولية االجتماعية لل�ش ك�ي ال�ت
ي واالستفادة منه	  تقييم األداء البي�ئ
مشاركة أصحاب المصلحة	 
التخفيف من آثار تغ�ي المناخ	 
المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة لألمم 	 

المتحدة

المفهوم:
مثال: المشاريــــع القائمة عىل الطبيعة والتوعية البيئية

العنارص:
ي	  التعاون البح�ث
الرقمنة	 
كفاءة الطاقة المحّسنة	 
ي مجال الطاقة	 

التحول �ن

المفهوم:
ي أكسيد الكربون

مثال: تسع�ي / موازنة ثا�ن

العنارص:
التخفيف من آثار تغ�ي المناخ	 
كفاءة الموارد / الطاقة	 
االقتصاد الدائري )إدارة المخلفات(	 
ن سلسلة التوريد واإلمداد	  تحس�ي

المفهوم:
ي أكسيد الكربون وتقليل الحرق وحقن 

مثال: حقن ثا�ن
ا نوع M للسفن ونيًّ الغاز الذي يتم التحكم فيه إلك�ت

ويحتوي كل عنصر من عناصر اإلسرتاتيجية على مفهوم واحد على األقل أو 
أكرث مرتبط به، ملا جمموعه ١٩ عنصر من عناصر اإلسرتاتيجية تغطي 32 

مفهوم إسرتاتيجي حمتمل.

إسرتاتيجية 
قطرغاز البيئية 

ستدامة
اال

ني
سي

التح سلسلة
تعزيز   

  
ملتكاملة

القيمة ا

كار
االبت

الركائز
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من خالل اإلسرتاتيجية البيئية، قمنا بتطوير مؤشرات األداء الرئيسية مع حتديد األهداف للفرتة من 2٠2١ إىل 2٠3٠، واملصممة ملساعدة قطرغاز على حتقيق 
أداء بيئي رائد ومستدام.

وسوف يتم وضع خطة تنفيذ شاملة لإلسرتاتيجية البيئية كمبادرة مؤسسية رئيسية يف عام 2٠2١، ومن املتوقع أن تكون هناك مكاسب كبرية أثناء وبعد 
تنفيذ عناصر ومفاهيم اإلسرتاتيجية. ولقد مت تصميم اإلسرتاتيجية البيئية باالستناد إىل التحسني املستمر، وعلى هذا النحو، ستكون مبثابة وثيقة قابلة 

للتعديل وسيجري حتديثها بانتظام. 

 تقليل انبعاثات
الغازات الدفيئة

تقليل كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة 
بنسبة %2٠

حقن ثاين أكسيد الكربون	 
مشاريع كفاءة الطاقة	 
تقليل غاز امليثان املتوهج واملتسرب	 

إجراء حتسينات يف منشآت املياه املستخدمة يف العمليات القائمة 	 
ورفض إعادة استخدام املياه

سيتم حتديدها الحًقا	 

مبادرات إعادة التدوير احملّسنة	 
االقتصاد الدائري	 

تقليل انبعاث ثاين أكسيد 
الكربيت

سيتم حتديده كجزء من خطة تنفيذ 
اإلسرتاتيجية البيئية

تعزيز عملية إعادة 
تدوير واستخدام املياه 

املستخدمة يف العمليات 

إعادة تدوير واستخدام نسبة <٧٠% 
من املياه املستخدمة يف العمليات 

املتولدة

تعزيز عملية إعادة تدوير 
اخمللفات

حتقيق نسبة <5٠% من إعادة التدوير

القضية الرئيسية

املكاسب البيئية املتوقعة من اإلسرتاتيجية البيئية بعد تنفيذ مفاهيم اإلسرتاتيجية البيئية

املبادراتالهدف

التوقعات:
أداء بيئي رائد ومستدام	 
حتسني األداء البيئي عرب سلسلة القيمة 	 

املتكاملة
الفوائد االجتماعية	 
االقتصاد اإليجابي	 
االستدامة واإلدارة البيئية املتكاملة	 

االمتثال

ما بعد االمتثال

الثقافة البيئية 
واالستدامة املتكاملة 

ما قبل االمتثال

GRI, 103-2, GRI 103-3
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املكاسب البيئية املتوقعة من اإلسرتاتيجية البيئية لألعوام 2030-2020

احلفاظ على أداء بيئي ممتاز - 	 
عنصر حاسم

اإلبالغ املوحد	 
صورة الشركة	 
تعزيز الثقافة البيئية	 
الرقابة املؤسسية والوضوح	 
القيمة اإليجابية للمجتمع والبيئة	 

الرؤى / املكانة يف السوق من 	 
حيث األداء البيئي

العالمة التجارية ذات القيمة 	 
املضافة وصورة الشركة التي 

تركز على البيئة
توفري الطاقة	 

زيادة قاعدة عمالء الغاز الطبيعي 	 
املسال - تقليل االنبعاثات 

والتوسع يف السوق
استخدام أقل للطاقة - انبعاثات 	 

أقل
حرق أقل	 
حتسني إدارة / إعادة تدوير 	 

املياه واخمللفات 
نهج مستدام: االنسجام بني 	 

االقتصاد - البيئة - اجملتمع - 
املكاسب البيئية الكبرية

%70> 
نسبة إعادة تدوير املياه 

املستخدمة يف العمليات 

تقليل ثاين أكسيد الكربون بقيمة

ا 13 مليون طن سنوّيً

%50> 
نسبة تنفيذ مشاريع التنوع 

البيولوجي إلعادة تدوير اخمللفات 

تقليل كثافة ثاين أكسيد الكربون 
بنسبة %20

تقليل ثاين أكسيد الكربون )عن 	 
طريق احلقن( وثاين أكسيد 

الكربيت
املكاسب البيئية لسلسلة 	 

القيمة املتكاملة
تقليل االنبعاثات من املصانع / 	 

عمليات الشحن
املكاسب من الرقمنة	 
مكاسب إيجابية طويلة املدى 	 

من التعاون يف البحوث 
مكاسب كبرية من خيارات كفاءة 	 

الطاقة احملّسنة / املتكاملة
االستفادة من االستخدام 	 

الصناعي لثاين أكسيد الكربون
فهم خماطر تغيري التحول 	 

العاملي للطاقة

نظام اإلدارة البيئية يف قطرغاز
إن نظام اإلدارة البيئية يف قطرغاز حاصل على شهادة اآليزو ١4٠٠١ وهو 
مكّون رئيسي يف نظام اإلدارة اخلاص بالشركة، حيث أنه يشكل نهًجا 

شامًلا لإلدارة البيئية الرسمية واملنظمة يف قطرغاز. ويركز هذا النظام 
على العمليات البيئية والتنظيمية واالمتثال وإدارة اخمللفات.

ويقوم فريق التدقيق الداخلي بإجراء عمليات تدقيق داخلية منتظمة ودورية 
لضمان تكييف نظام اإلدارة البيئية بدقة مع جميع أنشطتنا وعملياتنا. ويف 

عام 2٠2٠، قمنا بتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي بنجاح والتي كانت تهدف 
للتحقق من تطبيق نظام اإلدارة البيئية يف شركتنا. كما قمنا بتحديث 

اإلجراءات البيئية اخملتلفة لتطبيق أفضل املمارسات البيئية يف عملياتنا. 
ومل يتم مالحظة أي حاالت لعدم مطابقة املواصفات، كما أننا مل نتلَق أي 

مشاكل أو استفسارات متعلقة باالمتثال.

االمتثال البيئي 
تدرك قطرغاز األهمية الكبرية لالمتثال للوائح البيئية احمللية والدولية. لذلك، 

فهي حترص على االلتزام بكافة االشرتاطات البيئة 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 مثل اتفاقية إيجار 

األرض الصادرة عن مدينة راس لفان الصناعية، واملتطلبات املؤسسية 
ومتطلبات مساهمني قطر للطاقة، حسب االقتضاء. 

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

من األصول التشغيلية للشركة، والتي حتدد املتطلبات البيئية من حيث 
االمتثال والرصد 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، 
وذلك لضمان احلفاظ على مكانة قطرغاز الرائدة يف جمال االلتزام البيئي 

والقانوين داخل الدولة وعلى مستوى عملياتها اخملتلفة. كما تلتزم قطرغاز 
باملتطلبات البيئية الدولية مثل املنظمة البحرية الدولية، واملنظمة 

اإلقليمية حلماية البيئة البحرية، واالتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن 
السفن، وذلك فيما يتعلق بكافة األنشطة البحرية. 

GRI 103-3
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كما نعمل بشكل وثيق مع الفرق الهندسية وفرق املشاريع الكربى يف 
الشركة، وذلك لضمان تقييم واحلد من اخملاطر البيئية الناجمة عن أعمال 

البناء واإلنشاء، والتشغيل، والعمليات املتزامنة، واملراحل التشغيلية 
ملشاريع التوسعة واملشاريع الهندسية والبيئية، مبا يتوافق مع اللوائح 

البيئية ومتطلبات أفضل األساليب التقنية املتاحة.

وحترص قطرغاز على اتباع عملية شاملة ملنح الرتاخيص البيئية لكل 
مشروع، وذلك من خالل إجراء تقييمات ودراسات اآلثار البيئية واالجتماعية 
واالقتصادية والصحية للمشاريع 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 

التقنية املتاحة.

ويف عام 2٠2٠، حرصنا على إنهاء جميع أنظمة التصاريح اخلاصة بنا يف 
الوقت احملدد )لكل من تصاريح تشغيل املشاريع احلالية واجلديدة(، على 

الرغم من قيود العمل التي فرضتها احلكومة بسبب جائحة كوفيد-١٩.

ونحن نحرص على تنفيذ برنامج امتثال بيئي خمصص ُيشرف على نهج 
شامل وممنهج للتحقق من االمتثال البيئي على مستوى عمليات الشركة 

وأصولها. وبالتزامن مع هذه العملية، أكملنا عمليات التحقق من االمتثال 
البيئي السنوية التي تهدف للتحقق من التزام جميع أصولنا التشغيلية بكافة 

متطلبات االمتثال البيئي املعمول بها خالل فرتة التقرير وفقا جملموعة 
كاملة من املتطلبات السارية لالمتثال البيئي. وقد واصلنا احلفاظ على 

التزاماتنا البيئية خالل 2٠2٠ دون تسجيل أي مشاكل أو حوادث تتعلق بعدم 
االمتثال للوائح البيئية. 

GRI 103-3
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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، حيث يتم 

استخدامه يف إنتاج البخار وتشغيل عملياتنا اخملتلفة. 
كما يتم توليد نسبة الي 0.8% املتبقية من الطاقة التي 

نستهلكها من خالل الكهرباء التي نحصل عليها من 
املؤسسة العامة للكهرباء واملاء )كهرماء(. 

وُتستخدم الكهرباء بشكل أساسي لتوفري الطاقة الالزمة للمباين 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 الشهادة الذهبية "الريادة يف 
تصميمات الطاقة والبيئة" )LEED(، مما يؤكد على التزامنا باحلفاظ على 

االستدامة البيئية من جهة واالحتفاظ مبكانتنا كأكرب شركة يف جمال الغاز 
الطبيعي املسال يف العامل من جهة أخرى.

ويف الوقت نفسه، نقوم - بالشراكة مع قطر للطاقة - بعمل دراسة 
شاملة ومستمرة حول كفاءة إدارة الطاقة يف أصول الغاز الطبيعي 

املسال، والتي استمرت خالل عام 2٠2٠ أيًضا. والهدف من الدراسة هو 
توفري استهالك الطاقة من خالل حتسني إدارة غاز الوقود وغاز التغذية 

والغاز املشتعل، وسنواصل يف إجراء التحسينات خالل السنوات القادمة.

وقد ارتفع إجمايل استخدامنا للطاقة يف عام 2٠2٠ بنسبة 2% تقريًبا مقارنة 
بعام 2٠١٩، وُيعزى ذلك إىل زيادة االستهالك املباشر للطاقة من استخدام 

الوقود.

استهالك الطاقة

20192020*2018*الوحدةاستهالك الطاقة

 53٩  52٩  535مليون جيجا جولاستهالك الطاقة املباشر )الوقود(

 4.33  4.4٧  4.4٨ استهالك الطاقة غري املباشر )الكهرباء املشرتاة(

 ٠.٠٧  ٠.٠5  ٠.٠4 استهالك الطاقة خارج قطرغاز

 543  533  53٩ إجمايل استخدام الطاقة )املباشر + غري املباشر(

١22.3١2١.٧١١٨.٩مليون طنإجمايل إنتاج الهيدروكربون

جيجا جول للطن من الغاز الطبيعي كثافة الطاقة
املسال

4.4١4.3٨4.5٧

مت تقريب القيم لعدد صحيح.

GRI 102-48, GRI 102-49, GRI 103-1, GRI 302-1, GRI 302-2, GRI 302-3, GRI 302-4
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الغازات الدفيئة
ندرك أن قطاع النفط والغاز يساهم بشكل كبري يف إجمايل 

االنبعاثات العاملية من الغازات الدفيئة، ونعلم جيًدا أن 
إدارة انبعاثاتنا هي عملية متواصلة، كما نؤكد على التزامنا 

بتنفيذ حلول استباقية للحد من تلك االنبعاثات. لذلك، 
فإن الربنامج الطموح إلدارة انبعاثات الغازات الدفيئة يف 

قطرغاز يساعد يف تأسيس عملية منهجية لقياس وتتبع 
تلك االنبعاثات، وحتديد الفرص املتاحة للحد منها مع 

تقييم إدائنا يف هذا الصدد.

وتعد عملية احملاسبة واإلبالغ املتعلقة بالغازات الدفيئة أحد العناصر 
الرئيسية لربناجمنا الشامل إلدارة االنبعاثات، وتعتمد عملياتنا لقياس 

االنبعاثات يف سلسلة القيمة املتكاملة )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 للطاقة للمحاسبة واإلبالغ عن 
الغازات الدفيئة، والتي تعتمد بدورها على لوائح االحتاد األوروبي للمراقبة 
واإلبالغ لعام 2٠١2. كما تعتمد قطرغاز على العديد من املبادئ التوجيهية 

األخرى لقياس االنبعاثات، مثل بروتوكول قياس الغازات الدفيئة الذي 
وضعه كل من معهد املوارد العاملية وجملس األعمال العاملي للتنمية 

املستدامة، والتقرير التوجيهي للمعهد األمريكي للبرتول حول انبعاثات 
الغازات الدفيئة )2٠٠٩(. وتساعدنا عملية احملاسبة واإلبالغ يف التعّرف على 

أحدث التوجهات العاملية ووضع اخلطط املستقبلية إلدارة انبعاثاتنا.

ونقوم بتقدمي تقارير شهرية وربع سنوية حول أدائنا إىل قيادتنا داخل 
قطرغاز، وكذلك إىل قطر للطاقة. كما أن نظام احملاسبة واإلبالغ عن 

الغازات الدفيئة يخضع للتقييم من قبل مدقق خارجي مستقل مرتني 
سنوّيًا، وتتم هذه العملية وفًقا ملعيار اآليزو١4٠64-3:2٠٠6 املتعلق بانبعاثات 
الغازات الدفيئة وحتت إشراف قطر للطاقة، ويغطي التدقيق اخلارجي كافة 

عملياتنا البحرية وعمليات إنتاج وتخزين وحتميل الغاز الطبيعي املسال.

إن انبعاثات النطاق ١ هي انبعاث الغازات الدفيئة من املصادر التي متتلكها 
قطرغاز أو تتحكم فيها )وتتمثل بشكل أساسي يف استهالكنا للوقود(. أما 

انبعاثات النطاق 2 فتأتي من توليد الكهرباء املشرتاة من كهرماء.

ا كما يف العام  ويف عام 2٠2٠، متّكنا من احلفاظ على انبعاثات مستقرة نسبّيً
السابق.

املرحلة 3 املرحلة 2 123املرحلة 1
فهم قضية الغازات الدفيئة 

وسياقها وآثارها، وتطوير منصب 
إداري إلدارة انبعاثات الغازات الدفيئة.

حتليل التأثري احملتمل لتغّير املناخ 
على عمليات شركة قطرغاز 

ومراجعة الفرص لتقليل انبعاثات 
الغازات الدفيئة.

إعداد اإلجراءات واألدلة وعمليات 
قياس االنبعاثات املفصلة التي 

ا جلميع  مت التحقق منها خارجّيً
منشآت قطرغاز )خطوط إنتاج الغاز 

الطبيعي املسال، وغاز اخلليج، 
ومصفاة لفان، وعمليات حمطة 

راس لفان(.

قياس / إنشاء مؤشرات األداء 
الرئيسية.

فرص احلد من الكربون وتقنيات 
التخفيف من خالل تقييمات 

االستدامة والدراسات الهندسية.

تقييم دورة احلياة النبعاثات الغازات 
الدفيئة والذي ساعدنا أيًضا على 

مقارنة عمليات قطرغاز مع شركات 
الغاز الطبيعي املسال األخرى.

فهم السياق األوسع للفوائد 
العاملية للغاز الطبيعي املسال.

االنبعاثات

20192020*2018*الوحدة

مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد انبعاثات الغازات الدفيئة املباشرة )النطاق ١(
الكربون

 35.34  33.٩٠  33.٨٧ 

 ٠.٨6  ٠.٨2  ٠.٨3 انبعاثات الغازات الدفيئة غري املباشرة )النطاق 2(

 34.٧3  34.٧2  36.١6 إجمايل انبعاثات الغازات الدفيئة )النطاق ١ والنطاق 2(

انبعاثات الغازات الدفيئة املنسوبة إىل االحرتاق - مبا يف ذلك حتميل الغاز الطبيعي 
املسال

مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد 
الكربون

١.55١.١٧١.45

مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد انبعاثات الغازات الدفيئة من حتميل الغاز الطبيعي املسال
الكربون

 ٠.١2  ٠.٠٨  ٠.١٠ 

مت تقريب القيم لعدد صحيح.
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لقد متّكنا من حتقيق الهدف الذي مت حتديده ألداء الغازات الدفيئة والذي 
يبلغ ٠.36 طن من ثاين أكسيد الكربون / طن من اإلنتاج، بدعم من منشأة 
خمصصة حلقن ثاين أكسيد الكربون والتي حتافظ على األداء املتميز الذي 

يصل إىل أكرث من ١.34 مليون طن من ثاين أكسيد الكربون احملقون خالل 
العام. كما قمنا بتنفيذ برنامج جديد لرصد غاز امليثان الهارب مبا يتماشى 

مع متطلبات قطر للطاقة، وذلك لقياس وتخفيف تأثري الغازات الدفيئة.

 

ويف شهر أبريل 2٠2٠، قمنا بتنفيذ برنامج الستخدام الغاز الطبيعي املسال 
املتبخر يف حمطات الغاز الطبيعي املسال اليابانية، وذلك لتشغيل سفن 

الغاز الطبيعي املسال التقليدية املرخصة أثناء عملية التفريغ. وعادًة ما 
يتم تصميم ناقالت الغاز الطبيعي املسال لنقل الغاز الطبيعي بشكل سائل 

عند درجة حرارة - ١63 درجة مئوية، بالقرب من درجة حرارة التبخر. إن هذا 
التبخر الطبيعي، باعتباره غاًزا طبيعًيا، واملعروف باسم الغاز املتبخر، هو غاز 

ال ميكن جتنبه ويجب إزالته من اخلزانات للحفاظ على ضغط خزان الشحن. 
ومن خالل استخدام الغاز املتبخر بدًلا من زيت الوقود التقليدي لتزويد 

السفن بالطاقة، مت تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وغريها من االنبعاثات 
بشكل كبري أثناء عملية التفريغ. كما نهدف إىل استخدام الغاز الطبيعي 

بهذه الطريقة لتقليل الغازات الدفيئة وامللوثات األخرى.

كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة 

طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون / طن من اإلنتاج

2٠١٨2٠١٩2٠2٠

0.350.350.36

إمدادات الغاز الطبيعي املسال وانبعاثات الغازات الدفيئة 

لضمان استعداد قطرغاز للتعامل مع الغازات الدفيئة 

واملتطلبات البيئية األخرى، مت إنشاء جمموعة عمل مشرتكة بني 

قسم التجارة والشحن وفريق الشؤون البيئية والتنظيمية من 

أجل تطوير جمموعة أدوات بيئية. وستشمل جمموعة األدوات 

منهجية لقياس واإلبالغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة من املصدر 

الرئيسي إىل حمطة التفريغ على أساس كل شحنة. ومبجرد 

تطوير جمموعة األدوات البيئية، فإنها ستمّكن قطرغاز وعمالئها 

من قياس البصمة الكربونية املرتبطة بكل شحنة غاز طبيعي 

مسال يتم تسليمها، ويف نفس الوقت، ستساعدنا يف االستعداد 

ألي متطلبات جتارية أو تنظيمية قد تنشأ يف املستقبل. كما 

ستسلط هذه اجملموعة الضوء على اجلهود التي تبذلها قطرغاز 

لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وسُتظهرها كمزود عاملي للغاز 

ا. الطبيعي مسؤول بيئّيً
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ماد
التحقق واالعت

اإلطار التنظيمي

الدعم اإلداري

املراقبة واإلبالغموارد خمصصة

حرق الغاز  
يعترب احلد من حرق الغاز يف عمليات قطرغاز أحد األهداف الرئيسية 

للشركة، سواء خالل الظروف العادية يف املصنع أو أثناء فرتات الصيانة 
وإيقاف التشغيل اخملطط لها. وعادة ما تتمثل العناصر الرئيسية التي 

تؤدي إىل احرتاق الغاز يف األعطال والعمليات اخملطط لها إليقاف العمليات 
وإعادة بدء التشغيل ألغراض الصيانة، وعلى الرغم من ذلك فإنه يجب 

إرسال كمية معينة من غاز التطهري إىل نظام احلرق بشكل منتظم للحفاظ 
على مستوى الضغط اإليجابي خلطوط احلرق، كأحد املتطلبات األساسية 

لسالمة العمليات. 

وتلتزم قطرغاز التزاًما تاًما بتنفيذ كافة اإلجراءات الالزمة للحد من حرق الغاز 
دون اإلضرار بسالمة العمليات. وقد قامت الشركة بتصميم برنامج شامل 

إلدارة احلرق، والذي أثبت قوته وكفاءته واستدامته بعد النتائج املتميزة التي 
أظهرها يف احلد من احلرق. 

العناصر الرئيسية لربنامج تقليل احلرق يف قطرغاز

ي قطرغاز
نامج إدارة حرق الغاز �ن الركائز الخمس ل�ب

 تقليل
حرق الغاز

 رؤية قطر
الوطنية 2٠3٠

 املتطلبات التنظيمية
)مثال: هدف 3.٠%(

 بيان التوجهات اخلاص
بضبط اجلودة

 إدارة
خسائر الهيدروكربون

إدارة حرق الغاز

االلتزام اإلداري ضروري	 
يتم تسجيل تقليل حرق الغاز يف 	 

الهدف االسرتاتيجي
يساعد يف تأمني املوارد ومتويل 	 

املشاريع

التحقق من مقياس احلرق والتأكد 	 
من صحته

التحقق من نظام احملاسبة 	 
واإلبالغ عن الغازات الدفيئة )قطر 

للطاقة، التدقيق اخلارجي(
عمليات تدقيق نظام اإلدارة	 
عمليات تدقيق اآليزو ١4٠٠١	 
التفتيش التنظيمي	 

تصريح التشغيل، اتفاقيات تأجري 	 
األراضي

فرق إدارة احلرق متعددة 	 
التخصصات 

املوارد التي تغطي املراقبة 	 
والقياس والرصد واملعايرة وما 

إىل ذلك

املراقبة اليومية، مدير املناوبة، 	 
تقارير احلوادث

حتليل أداء حرق الغاز بشكل 	 
أسبوعي وشهري وربع سنوي، 

النقاط البارزة، تقارير خطة اإلدارة 
البيئية

قائمة املساهمني السنويني 	 
ونصف السنويني، تقرير 

االستدامة، املقارنة املعيارية 
السنوية
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نتيجة اللتزامنا بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، فقد مت خفض االنبعاثات 
بنسبة ١2% لغاية اآلن مقارنة بعام 2٠١3. ولقد متّكنا من تقليل أربعة ماليني 
طن من ثاين أكسيد الكربون سنوّيًا نتيجة ملشاريع تقليل االحرتاق )مبا يف 

ذلك اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء عمليات الشحن( وعزل ثاين أكسيد الكربون 
عن طريق احلقن يف اآلبار العميقة. وتعادل عمليات التقليل هذه سعة عزل 

ثاين أكسيد الكربون البالغة 5.2 مليون فدان من الغابات. ومع ذلك، مل يكن 
معدل تقليل حرق الغاز الكلي واضًحا يف عام 2٠2٠، حيث تأثر بحادث احرتاق 

للغاز يف منطقة صهاريج تخزين الغاز الطبيعي املسال الرطب. 

ونظًرا حلدوث حادث كبري الحرتاق الغاز يف منطقة صهاريج التخزين يف عام 
2٠2٠، بلغ أداء حرق الغاز يف العمليات الربية ٠.44% )احلرق كنسبة مئوية من 

إنتاج الغاز اخلايل من الكربيت(، وهو أعلى من هدفنا السنوي البالغ 3٧.٠%.

ومع ذلك، متّكنت معظم أصولنا من حتقيق أهدافها السنوية، إذ كان معدل 
احلرق يف موقع الغاز الطبيعي املسال استثنائًيا حيث بلغ نسبة 33.٠%، 

مما يؤكد على اعتمادية املصنع، واألداء املتميز أثناء فرتات اإلغالق، وتركيز 
فرق إدارة احلرق على تقليل احلرق بشكل مستمر. وقد مت تقليل احلرق 

أثناء فرتات اإلغالق بنسبة تصل إىل 4٨%، بينما استمرت منشأة اسرتجاع 
الغاز املتبخر أثناء عمليات الشحن يف احلفاظ على نسبة ممتازة بلغت 
٩5.4%، مقارنة بالهدف احملدد حسب اللوائح والتشريعات البالغ ٩٠%.

وخالل مسريتنا لتقليل معدالت حرق الغاز، قمنا باالستثمار يف مشاريع 
جديدة لتطوير األنظمة احلالية، وتطبيق الضوابط الالزمة لضمان كفاءة 
التشغيل والعمليات، وتقليل عمليات احلرق أثناء فرتات الصيانة وإيقاف 

التشغيل. وتضمنت بعض مبادراتنا الرئيسية لتقليل عمليات احلرق منشأة 
بقيمة مليار دوالر أمريكي السرتجاع الغاز املتبخر أثناء عمليات الشحن، 

واحلد من استخدام غازات التطهري يف خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال 
العمالقة، وتقليل استخدام غاز الوقود يف عمليات احلرق، واستخدام برنامج 

ملراقبة صمام املرور. ويف الوقت نفسه، مت االنتهاء من مشروع تقليل 
حرق الغاز وبدأ العمل به يف عام 2٠2٠. ويتضمن املشروع تركيب وصالت 
الغاز يف بعض خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال العمالقة للمساعدة 

ا  يف توصيل الغاز إىل خطوط إنتاج تشغيلية أخرى بدًلا من حرقه. وجتري حالّيً
دراسة العديد من اخليارات من أجل تقليل احلرق بشكل أكرب دون املساس 

بسالمة العمليات أو اعتمادية املصنع. وقد بلغت النسبة اإلجمالية لتقليل 
حرق الغاز ٧2% مقارنة بعام 2٠١١ )العام األساسي(.

حرق الغاز

Unit201820192020

مليون قدم مكعب قياسي حرق الغاز
يف اليوم

24.٠٠٨١٩.٨3٧22.6٧3

حرق الغاز - اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء عمليات 
الشحن

)النسبة من إنتاج الغاز اخلايل 
من الكربيت(

٠.٠4٠.٠4٠.٠3

نسبة إنتاج الغاز اخلايل من حرق الغاز - عملية حرق الغاز الطبيعي املسال
الكربيت

٠.46٠.3٨٠.44

مليون قدم مكعب قياسي فرتات الصيانة )حرق الغاز أثناء فرتات اإلغالق(
يف اليوم

١.332١.6٩4١.643 انبعاثات حرق الغاز

مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون

2٠١٨2٠١٩2٠2٠

1.43

1.07

1.37

االنخفاض املطرد يف حرق الغاز من 2011 إىل 2020

احلرق كنسبة مئوية من إنتاج الغاز اخلايل من الكربيت

2٠١١

2٠١2

2٠١3

2٠١4

2٠١5

2٠١6

2٠١٧

2٠١٨

2٠١٩

2٠2٠

%1.57

%1.35

%1.22

%0.78

%0.49

%0.50

%0.56

%0.46

%0.38

%0.44

أدى نهج قطرغاز الشامل اخلاص بإدارة حرق الغاز إىل تقليل عمليات احلرق بشكل 
كبري.
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اجلائزة اخلضراء
تلتزم قطرغاز باملعايري العاملية التي حددتها شهادة "اجلائزة اخلضراء"، 
والتي ُتمنح للشركات التي متتلك معايري جودة وسالمة متميزة باإلضافة 

إىل أداء بيئي معّزز. وقد حصلت جميع سفننا املعتمدة والتي تنقل الغاز 
الطبيعي املسال وعددها 6٩، على شهادة "اجلائزة اخلضراء" لضمان 

تخفيف التأثري البيئي لألسطول إىل أدنى حد ممكن. ويتطلب احلصول على 
هذه الشهادة اجتياز عمليات مراجعة دقيقة، والتي تشمل عمليات تدقيق 

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

وباإلضافة إىل حصولنا على شهادة "اجلائزة اخلضراء"، قمنا برتكيب أنظمة 
إضاءة ثنائية باعثة للضوء )LEDs( على سفن قطرغاز4 وحمركات الرتدد 
املتغري ملضخات مياه التربيد، مما أدى إىل توفري كبري يف الطاقة. وتتضمن 

خططنا املستقبلية الرتكيز بشكل مستمر على النقل اآلمن والفعال للغاز 
الطبيعي املسال لتلبية متطلبات العمالء.

احتجاز وتخزين الكربون
ا ميكنها منع إطالق كميات  يعترب احتجاز وتخزين الكربون تقنية مثبتة عاملّيً

كبرية من ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي والناجتة من استخدام الوقود 
األحفوري. وقد مت تشغيل منشأة قطرغاز اخملصصة الحتجاز وتخزين 

الكربون يف فرباير 2٠١٩، وهي تعترب أكرب منشأة الحتجاز ثاين أكسيد الكربون 
يف املنطقة بسعة إجمالية تستوعب 2.2 مليون طن من ثاين أكسيد 

الكربون سنوّيًا. ويف عام 2٠2٠، احتجزنا ١.34 مليون طن من ثاين أكسيد 
ا إىل  الكربون يف هذه املنشأة، ومن املتوقع أن يزداد هذا احلجم تدريجّيً

طاقته الكاملة احلالية البالغة 2.2 مليون طن من ثاين أكسيد الكربون. 
وتخطط قطرغاز لزيادة قدرتها على احتجاز الكربون إىل 5-6 ماليني طن 

بحلول عام 2٠2٧ )للعمليات احلالية(. ومن املتوقع أيًضا أن يتم تصدير بعض 
كميات ثاين أكسيد الكربون هذا خارج قطرغاز، وذلك الستخدامه يف تعزيز 

عملية اسرتجاع النفط يف املستقبل.

انبعاثات الهواء
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 2٠2٠، مت تقليل 
انبعاثات أكاسيد النيرتوجني لدينا بنسبة ٠.٧4% مقارنة بعام 2٠١٩. وُتعد 

مة )استناًدا إىل معايري الصناعة  كثافة انبعاثات أكسيد النيرتوجني لدينا ُمنظِّ
العاملية(، وقد مت تقليل كثافة االنبعاثات بنسبة ٨5% منذ عام 2٠٠٨ من 

خالل تعديل مصادرنا القدمية وتطبيق ضوابط متقدمة ألكاسيد النيرتوجني 
يف منشآتنا اجلديدة.

ويف الوقت نفسه، انخفضت انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت لدينا بنسبة ١% 
مقارنة بالعام السابق، كما انخفضت انبعاثات املركبات العضوية املتطايرة 

خالل الفرتة املشمولة بالتقرير بنسبة ١3.4% مقارنة بعام 2٠١٩، وذلك 
بفضل الربنامج الفعال الذي تطبقه الشركة الكتشاف وإصالح التسريبات.

ويتيح برنامج اكتشاف وإصالح التسريبات إمكانية مراقبة انبعاثات املركبات 
العضوية املتطايرة املتسربة من مكونات األنابيب، مما يتيح إجراء 

اإلصالحات الضرورية يف مصادر التسرب احملددة. كما يتماشى هذا 

النقل

2020الوحدة

2445١2٨١#عدد السفن

2.46٨.4٧24.3٩٨.446١٩5.63٠٧.٠62.54٨ميل بحرياملسافة املقطوعة

4٠.٨٩١.2١366.656.55٧١.٨١١.٨5١١٠٩.35٩.62١جيجا جولاستخدام الطاقة على أساس استهالك الوقود

2.٧٧4.3١45.25١.٧23١١4.5٩٠٨.١4٠.62٧طنانبعاثات ثاين أكسيد الكربون

3٧.٨4٩١44.٠5١4٧3١٨2.3٧3طنانبعاثات أكاسيد النيرتوجني

3.6٩٩١5.56٨3٧١٩.3٠3طنانبعاثات ثاين أكسيد الكربيت

٩4٧١.٠١٠٧42.٠32مرت مكعبالفئة A واخمللفات األخرى التي يتم إحراقها

١٨١2١5244١٩مرت مكعبالفئة B واخمللفات التي يتم تصريفها يف البحر

الفئات A و C و E واخمللفات األخرى التي يتم التخلص منها يف 
اليابسة

١.2٨25.٩١4١45٧.34١مرت مكعب

١٩.3٩6.٧232٨.5٨6.3٠٧333.6٩34٧.٩٨3.٠3٠طنتبادل مياه الصابورة وتصريفها يف البحر

استبدال غاز التربيد يف الثالجات وأجهزة التدفئة والتهوية وتكييف 
الهواء

3.466٨.5٨٠١٩2١2.23٨كيلوغرام

١  خملفات الفئة A: يتم حرق اخمللفات البالستيكية وغريها من اخمللفات غري اخلطرة أو التخلص منها يف 
اليابسة. 

2   خملفات الفئة B: يتم التخلص من خملفات الطعام يف البحر على بعد ١2 ميل بحري على األقل من الشاطئ 
وخارج املنطقة البحرية اخلاصة احملددة.

خملفات الفئة C: اخمللفات املنزلية مثل الزجاج واملعادن واألواين الفخارية والزجاجات وما إىل ذلك.  3

خملفات الفئة E: يتم التخلص من رماد احملارق يف اليابسة  4

 %13.4
نسبة انخفاض انبعاثات املركبات العضوية املتطايرة مقارنة بعام 2019
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 ،CFR60/7540 الربنامج مع إرشادات وكالة حماية البيئة األمريكية رقم
ويقوم بدورات سنوية من املراقبة واإلصالح وإعادة املراقبة، وهو يعد أحد 
أكرب الربامج من نوعه يف دولة قطر. وعلى الرغم من أن الربنامج خمصص 

للتعامل مع انبعاثات املركبات العضوية املتطايرة يف األساس، إال أنه 
يقوم أيًضا مبراقبة انبعاثات امليثان املصاحبة )والتي تعترب جزًءا من بخار 

الهيدروكربون الكلي( وإصالح مواضع التسرب التي يتم رصدها، مما يؤدي 
إىل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة املصاحبة. وقد مت توسيع الربنامج يف 
عام 2٠2٠ ليشمل جميع املكونات التي تتعامل مع مركبات امليثان لتقليل 

انبعاثات امليثان املتسربة، وذلك باإلضافة إىل مراقبة املكونات احلالية التي 
تتعامل مع املركبات العضوية املتطايرة.

وبالنسبة ألسطول السفن، تسعى قطرغاز أيًضا إىل تقليل انبعاثات الهواء 
الناجتة عن األسطول، حيث بدأت بالفعل يف استخدام زيت الوقود الذي 

يحتوي على نسبة منخفضة من الكربيت لتشغيل أسطول الغاز الطبيعي 
املسال، وذلك مبا يتماشى مع الئحة املنظمة البحرية الدولية اخلاصة 

باحلد من نسبة الكربيت يف الوقود البحري إىل ٠.5%، والتي دخلت حيز التنفيذ 
يف عام 2٠2٠.

النقل

Unit201820192020انبعاثات الهواء

١5.٠4١١4.33٠١4.436طنانبعاثات أكاسيد النيرتوجني

١٩.33٩23.6٨٨23.44١طنانبعاثات أكاسيد الكربيت

١.٧١4١.65٩١.436طناملركبات العضوية املتطايرة

أداء برنامج اكتشاف وإصالح 
التسريبات )االنبعاثات قبل 

اإلصالح(

طن من 
املركبات 
العضوية 

املتطايرة

-١٠2٩2

أداء برنامج اكتشاف 
وإصالح التسريبات 

)االنبعاثات بعد اإلصالح(

طن من 
املركبات 
العضوية 

املتطايرة

-246٩

 ندوة حول نتائج بحوث الصندوق القطري
لرعاية البحث العلمي 

شاركت قطرغاز يف الندوة املتعلقة بنتائج بحوث الصندوق 
القطري لرعاية البحث العلمي يف شهر نوفمرب 2٠2٠، حيث قدمت 

أحدث املبادرات اخلاصة بجودة الهواء والتي تشمل التحسني 
التدريجي لكفاءة االسرتجاع اخلاصة بوحدات اسرتجاع الكربيت يف 

منشآت توسعة قطرغاز، وتقليل حرق الغاز احلمضي على مستوى 
املصنع، واستخدام وصالت خطوط اإلنتاج أثناء تعطل وحدات 

اسرتجاع الكربيت، وذلك لتقليل حرق الغازات احلمضية، وتعزيز 
قدرة وحدات اسرتجاع الكربيت، باإلضافة إىل تعزيز اعتمادية املصنع 

بشكل مستمر. وقد تطرقت الندوة خملتلف اجلوانب املتعلقة 
بجودة الهواء، كما نواصل أيًضا الرتكيز على دراسة تقليل انبعاثات 

الهواء بشكل أكرب، مبا يف ذلك انبعاثات الغازات الدفيئة وثاين أكسيد 
الكربيت، وتنفيذ برنامج اكتشاف وإصالح تسريب غاز امليثان، وتقليل 
حرق الغاز بشكل أكرب وتنفيذ املزيد من احللول الهندسية، إىل جانب 

حتسني أنظمة املراقبة املستمرة النبعاثات الهواء وممارسات 
اإلبالغ.

GRI 305-5
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إدارة املياه واملياه املستخدمة يف العمليات 
تواصل قطرغاز يف تنفيذ برنامج مكثف للحد من املياه 

املستخدمة يف العمليات وإعادة استخدامها، وذلك 
مبا يتماشى مع أهداف دولة قطر لزيادة كفاءة إعادة 

استخدام املياه للحفاظ على املوارد الثمينة. وقد قامت 
الشركة بتنفيذ العديد من املشاريع لهذا الغرض، مبا 
يف ذلك تطوير منشآت معاجلة املياه احلالية من خالل 

استخدام تقنيات غشاء املفاعالت احليوية، إىل جانب 
وحدات التناضح العكسي، ومنشأة قطرغاز 2 ومنشأة 
قطرغاز 3 و4 لتقليل املياه املستخدمة يف العمليات 

وإعادة استخدامها، والتي مت تضمينها يف عام 2020.

ويتم 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. ويف عام 2٠2٠، بلغ 
إجمايل مياه التربيد املستخدمة 6.5٩ مليار مرت مكعب.

كما زاد استخدامنا اإلجمايل للمياه من ٧.33 مليون مرت مكعب يف عام 2٠١٩ 
إىل ٨.2٩ مليون مرت مكعب يف عام 2٠2٠ )زيادة بنسبة ١3%(، ومتّكنا من 

تقليل واردات املياه بنسبة ٩% من خالل عمليات إعادة التدوير، وذلك بفضل 
كفاءة األداء يف منشأة تصريف اخلايل من السوائل ومنشأة معاجلة املياه 

املستخدمة يف العمليات.

وقد جاءت هذه الزيادة يف املياه بشكل أساسي من مصانع معاجلة 
املياه املستخدمة يف العمليات التي بدأت بالعمل يف عام 2٠2٠. كما 

واجهنا حتديات أثناء تثبيت أنظمة معاجلة املياه املستخدمة يف العمليات 
اجلديدة )مع األخذ يف االعتبار فرتة التخزين، وتوافر صهاريج التخزين، 

والتلقيح البيولوجي، وما إىل ذلك(، وقد مت التغلب على هذه التحديات من 
خالل اخلربات التشغيلية والهندسية. ونظًرا لقدراتنا املتزايدة على إعادة 

تدوير املياه املستخدمة يف العمليات، فقد قللنا من معدالت احلقن حتت 
السطحي بنسبة ١٠%، كما انخفض حجم املياه التي يتم تصريفها يف البحر 

)مع تلبية معايري الري( بنسبة %24.

وتعترب إدارة املياه جزًءا من إسرتاتيجيتنا البيئية التي نعمل على تنفيذها، 
ونحن نركز على تقليل استهالك املياه العذبة وزيادة إعادة استخدام املياه 

املستخدمة يف العمليات. كما أننا نبذل جهًدا للتعاون مع املساهمني 
واملؤسسات البحثية داخل دولة قطر الستكشاف اجلهود املتعددة 
املتعلقة بإدارة املياه املستخدمة يف العمليات واحملافظة عليها.

ويف عام 2٠2٠، متّكنا من احلصول على ما يقرب من ١.5 مليون مرت 
مكعب من املياه احملالة، و ٠.١3 مليون مرت مكعب من مياه الري 
ذات اجلودة العالية من حمطات معاجلة املياه املستخدمة يف 

العمليات لدينا، وهو ما ميثل حوايل 6٠% من عمليات إعادة تدوير املياه 
 املستخدمة يف العمليات.

كما ميثل هذا التوفري االستهالك احمللي السنوي للمياه لـ 5.6٠٠ شخص.

. 5.600 شخص. 
2٠١٩

2٠2٠

إجمايل استهالك املياه )مرت مكعب(

مرت مكعب

2٠١٨

2٠١٩

2٠2٠

7.421.016

7.334.455

8.290.377

 %24
نسبة انخفاض حجم املياه التي مت تصريفها يف البحر

2٠١٨

يتم تصريفها يف مياه البحر
ُيعاد تدويرها

ُتستخدم للري
يتم حقنها يف تكوينات حتت السطح

تصريف املياه

1.970.002

840.8502.197.084 937.573548.684

713.785363.9762.024.946

773.932545.624545.6242.326.108

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 306-1, GRI 306-2, GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5, GRI 306-6



تقرير االستدامة45

وبحلول عام 2٠2١، نتوقع بأن يتم تنفيذ جميع أنظمة معاجلة املياه 
املستخدمة يف العمليات بشكل كامل واحلفاظ على ثبات العمليات، ونحن 

نهدف يف النهاية إىل إعادة تدوير أكرث من ٧٠% من املياه املستخدمة يف 
العمليات.

املياه

Unit201820192020املؤشرات )الوحدة(

3٧.42١.٠١6٧.334.455٨.2٩٠.3٧٧ مرت مكعبإجمايل استهالك املياه

6.642.2٠٠.٧٠١6.5٨3.65١.١٠٠6.5٩3.5٧5.6٠٠مياه البحر املستخدمة للتربيد غري املالمس وملرة واحدة )على اليابسة(

٧.42١.٠١6٧.334.455٨.2٩٠.3٧٧املياه احملالة املستهلكة

2.536.٨3٩2.4٠4.٧٧62.١٨٠.425من كهرماء

4.٨٨4.١٧٧4.٩2٩.6٧٩5.33٨.٩4٠املياه التي يتم إنتاجها يف املوقع من مياه البحر

2.326.١٠٨2.١٩٧.٠٨4١.٩٧٠.٠٠2املياه املستخدمة يف العمليات التي يتم حقنها يف التكوينات اجلوفية

املياه املستخدمة يف العمليات ومياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها يف البحر 
)باستثناء مياه البحر غري املالمسة للتربيد وملرة واحدة(

٧٧3.٩32٩3٧.5٧3٧١3.٧٨5

545.62454٨.6٨4363.٩٧6املياه املستخدمة يف العمليات ومياه الصرف الصحي املعاجلة املستخدمة يف الري

مرت مكعب لكل طن من كثافة استهالك املياه
الغاز الطبيعي املسال 

الناجت

٠.٠٧6٠.٠٧٩٠.٠٩١

٧٧3.٩32٩3٧.5٧3٧١3.٧٨5مرت مكعباملياه املستخدمة يف العمليات التي يتم تصريفها يف البحر

545.624٨4٠.٨5٠2.٠24.٩46مرت مكعباملياه املستخدمة يف العمليات امُلعاد تدويرها

منشآت قطرغاز للحد من املياه املستخدمة يف العمليات 
وإعادة استخدامها

قمنا يف عام 2٠2٠ بافتتاح منشأة قطرغاز 2 ومنشأة قطرغاز 3 
و4 للحد من املياه املستخدمة يف العمليات وإعادة استخدامها، 

حيث لدينا اآلن ما جمموعه أربع منشآت متطورة للمياه املستخدمة 
يف العمليات تعمل بشكل مستقر، والتي تشمل منشأة قطرغاز 

2 ومنشأة قطرغاز 3 و4 للحد من املياه املستخدمة يف العمليات 
وإعادة استخدامها، ومنشأة معاجلة املياه املستخدمة يف 

العمليات، ومنشأة التصريف اخلايل من السوائل يف مصفاة لفان.

ولقد مت إعادة تدوير ما يقرب من 64% من املياه املستخدمة 
يف العمليات إلعادة استخدامها يف املصانع والري، بينما قامت 

املصفاة بإعادة تدوير نسبة ١٠٠% من املياه املستخدمة يف 
العمليات.

 %70>
النسبة املستهدفة إلعادة تدوير املياه الصناعية

منوذج ثالثي األبعاد لنقل وتوزيع املياه اجلوفية

قامت قطرغاز يف عام 2٠2٠ بتنفيذ منوذج املياه اجلوفية 
ثالثي األبعاد بالتعاون مع مركز بحوث إكسون موبيل قطر، من أجل 

تطوير منوذج ثالثي األبعاد وذو دقة عالية لنقل املياه اجلوفية التخاذ 
القرارات املتعلقة بإدارة اخملاطر. ويستخدم النموذج املكّون من 

جزأين الديناميكا املائية والرصد الفيزيائي/الكيميائي للنقل والتوزيع. 
ويتمثل الهدف الشامل للمشروع يف تطوير حل فّعال لإلدارة البيئية 

قائم على احلوسبة السحابية وينظم العديد من البيانات البيئية، 
والتي سيتم استخدامها يف سيناريوهات اإلطالق غري اخملطط لها، 

ويف متارين حماكاة تقييم اخملاطر ودعم اتخاذ القرارات.

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 303-5, GRI 306-1, GRI 306-2, GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5, GRI 306-6



تقرير االستدامة46

إدارة اخمللفات
ندرك يف قطرغاز أهمية إدارة اخمللفات الناجتة عن 

عمليات الشركة بشكل مسؤول ومبا يتماشى مع رؤية 
قطر الوطنية 2030 وأفضل ممارسات الصناعة، حيث 
ينتج عن عملياتنا أنواًعا خمتلفة من اخمللفات اخلطرة 

وغري اخلطرة، ونقوم بتقييم خيارات إدارة اخمللفات بعناية 
لكل نوع من هذه اخمللفات، 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 اخمللفات 
وحتسني البنية التحتية لهذا الغرض.

ولقد مت تطوير نظام إدارة اخمللفات يف قطرغاز على أساس منهج 
شامل إلدارة اخمللفات، والذي يرتكز على فعالية العمليات، وقوة األنظمة 
واإلجراءات، وحسن إدارة املنشآت. وتستخدم الشركة مبدأ الركائز األربع:

ويتوافق نظام إدارة اخمللفات لدينا مع أنظمة ونهج إدارة اخملاطر الذي 
يوفر منصة للحفاظ على سالمة عمليات إدارة اخمللفات يف املنطقة. 
ولقد حددنا األهداف الرئيسية للشركة والتي تشمل اإلدارة املستدامة 

للمخلفات واحلد من اخمللفات مبا يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2٠3٠ 
وإسرتاتيجيتنا البيئية. 

ويف عام 2٠2٠، انخفض إنتاج اخمللفات اخلطرة بنسبة ١١%، بينما زاد إنتاج 
اخمللفات غري اخلطرة بشكل طفيف بنسبة 4%. وبشكل عام، انخفض 
إجمايل اخمللفات الناجتة عن عمليات الشركة هذا العام بنسبة 5%. كما 

قمنا بزيادة عمليات إعادة تدوير اخمللفات بنسبة 4٧% وقمنا بتقليل 
عمليات التخلص من اخمللفات بنسبة 3٩%. ومن خالل التعاون مع 

املؤسسات احمللية بشأن إعادة تدوير اخمللفات، يتم التخلص من جميع 
اخمللفات من قبل املقاولني املعتمدين من وزارة البلدية والبيئة.

1

2

3

4

تقليل اخمللفات من املنبع

إعادة استخدام املواد داخل منشآت الشركة

إعادة التدوير خارج الشركة للمعاجلة بالتعاون مع 
جهات خارجية

التخلص من اخمللفات بطريقة مسؤولة

إنتاج اخمللفات حسب النوع

طن

التخلص من اخمللفات مقابل إعادة تدويرها

طن

2٠١٨2٠١٨ 2٠١٩2٠١٩ 2٠2٠2٠2٠

7.6007.386

4.137

10.849 8.418

5.791

5.577

8.632
7.508

6.003

8.226

5.285

إعادة تدوير اخمللفاتإنتاج اخمللفات اخلطرة
التخلص من اخمللفاتإنتاج اخمللفات غري اخلطرة

إدارة المخلفات

201820192020الوحدةإدارة المخلفات

١4.٩٨6١4.2٠٩١3.5١2طنإجماىلي إنتاج المخلفات

نسبة المخلفات الُمعاد تدويرها مقارنة 
بإجماىلي المخلفات الناتجة

نسبة 
مئوية

%2٨%3٩%5٨

4.١3٧5.5٧٧٨.226طنالمخلفات الُمعاد تدويرها

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 306-1, GRI 306-2, GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5, GRI 306-6
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التنّوع البيولوجي
ندعم يف قطرغاز برامج حفظ التنوع البيولوجي التي 
تقلل من تأثري عملياتنا على املوارد الطبيعية وتعزز 

حماية البيئة. وتعد حماية التنوع البيولوجي هدًفا رئيسًيا 
من أهداف إسرتاتيجيتنا البيئية، والذي يتماشى مع رؤية 

قطر الوطنية 2030 وإسرتاتيجية قطر الوطنية للتنوع 
البيولوجي 2025-2015. 

ومن خالل برنامج مدينة راس لفان الصناعية للتواصل االجتماعي، نقوم 
بتنفيذ برامج حلماية البيئة واحلفاظ على التنوع البيولوجي. وملزيد من 

املعلومات حول هذا الربنامج، يرجى االطالع على قسم االستثمارات 
االجتماعية. 

مشاريع التنوع البيولوجي بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة
تقوم قطرغاز بتنفيذ العديد من مشاريع التنوع البيولوجي البحري بالتعاون 

مع وزارة البلدية والبيئة، ويتماشى كل مشروع مع ركيزة التنمية البيئية يف 
رؤية قطر الوطنية 2٠3٠. وقد مت تنفيذ أحد مشاريعنا األوىل يف عام 2٠٠٧، 

حيث جنحنا يف نقل حوايل 45٠٠ من الشعاب املرجانية احلية إىل منطقة 
مناسبة أثناء إنشاء منشآت الغاز الطبيعي املسال اخلاصة بنا. ولقد قمنا 

بنقل أكرث من ٧.3٠٠ من الشعاب املرجانية احلية منذ عام 2٠٠٧.

 7.300
شعاب مرجانية حية مت نقلها منذ عام 2007

GRi, 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 304-2



إننا ملتزمون يف شركة قطرغاز بتعزيز ثقافة 

السالمة يف مكان العمل، حيث تعد قيمة أساسية 

يف شركتنا. كما أننا نحافظ على بيئة عمل آمنة 

تشّجع على اتباع منط حياة صحي، وتسعى قيمنا إىل 

تبني بيئة تشغيلية خالية من احلوادث واإلصابات. 

املوضوعات اجلوهرية املغطاة

الصحة والسالمة يف مكان العمل	 
سالمة العمليات	 

الصحة والسالمة

 ٠5



تقرير االستدامة4٩

الصحة والسالمة 
تتوافق إجراءات وعمليات الصحة والسالمة يف قطرغاز 

مع أفضل اإلرشادات واملعايري واملبادئ الدولية الصادرة 
عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، ومنظمة الصحة العاملية، باإلضافة إىل إدارة 
السالمة والصحة املهنية، والرابطة الدولية ملنتجي 

النفط والغاز، ومعهد البرتول األمريكي، وشركة فيليب 
تاونسند أسوشيتس.

وعالوة على ذلك، تتوافق بروتوكوالت الصحة والسالمة اخلاصة بنا مع 
القوانني واللوائح املرعية يف دولة قطر، والتي تضمن حماية صحة وسالمة 

أفراد الشعب، كما تتوافق مع قوانني العمل القطرية. ونستند يف قطرغاز 
على املبدأ الذي ينص أنه ميكن منع جميع احلوادث. كما تسعى براجمنا 

يف جمايل الصحة والسالمة إىل إشراك جميع مستويات العمل يف الشركة 
من خالل دمج التدابري التي تستهدف بشكل خاص مستوى القيادات 

واملشرفني وموظفي العمليات. ويلعب القادة املؤثرون دوًرا مهًما يف 
جعل مكان عملنا خاليًا من احلوادث واإلصابات واقعا ملموسًا.

OUR VALUES

GRI 103-1 , GRI 103-2



تقرير االستدامة5٠

الصحة والسالمة املهنية
يعترب منوذج ثقافة السالمة اخلايل من احلوادث واإلصابات 
احملرك الرئيسي جلميع عمليات السالمة لدينا، فهو يعد 

مبثابة العمود الفقري جلميع مبادرات الصحة والسالمة. 

وقد مت تعزيز أهدافنا احملددة يف عام 2٠2٠، مما أدى إىل حتسني اإلبالغ عن 
احلوادث واملالحظات. كما مت إرساء ثقافة اإلبالغ املفتوح باستخدام تقرير 

خلو مكان العمل من احلوادث واإلصابات.

حيث يعد هذا التقرير مبثابة أداة تتيح للموظفني واملقاولني اإلبالغ عن 
املالحظات واخملاوف املتعلقة بالسالمة واملساهمة يف حتقيق الهدف 
املشرتك املتمثل يف إيجاد مكان عمل خاٍل من احلوادث واإلصابات. ويتم 

توفري التدريب والتوجيه حول خلو مكان العمل من احلوادث واإلصابات بانتظام 
يف جميع مواقعنا التشغيلية، ويتم توفري التدريب أيًضا للموظفني اجُلدد 

وللمقاولني لضمان التزامهم بثقافة السالمة والتوقعات.

وحترص قطرغاز على التحسني املستمر ألدائها يف جمال الصحة 
والسالمة املهنية، وذلك من خالل احلفاظ على النجاحات التي حققتها 
سابًقا 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 مبمثلي السالمة. 

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

وتستخدم شركة قطرغاز نظام اإلبالغ عن احلوادث اإللكرتوين املعتمد على 
نظام SAP، والذي ُيستخدم لإلبالغ عن احلوادث وإدارتها مثل احلوادث 

الوشيكة وغريها من املالحظات املتعلقة بالسالمة، والذي ميكن ملوظفينا 
ومساهمينا الوصول إليه بسهولة.

وانخفضت معدالت اإلصابات يف شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة بشكل 
مطرد منذ عام 2٠١٧. وكان إجمايل األيام اخلالية من اإلصابات ثابت منذ عام 

2٠١6، وتزايدت معدالت جمموع األيام املتتالية اخلالية من اإلصابات لتصل إىل 
6١% منذ عام 2٠١٨.

الصحة والسالمة املهنية

اإلصابات التي مت تسجيلها واأليام اخلالية من اإلصابات

201820192020

 ١٠.56٩.56١  ١٠.32١.٧62  ١٠.523.٩٧2 إجمايل ساعات العمل )املوظفون(
اإلصابات املقعدة عن العمل 

)املوظفون(
٠ ١.٠٠ ٠

تكرار اإلصابات املقعدة عن العمل 
)املوظفون(

٠ ٠.١٠ ٠

اإلصابات التي مت تسجيلها 
)املوظفون(

 3.٠٠  5.١.٠٠  ٠٠ 

تكرار جمموع اإلصابات التي مت 
تسجيلها )املوظفون(

 ٠.2٠  ٨.4٠.٠٩  ٨ 

2٨٨

٧٧

23٨

١2٧

23٨

١2٧

3٠٨

5٧

33٩

26

33٨

2٧

34٩

65

١٩

34٩

٨4

١6

356

١٠٧

٩

١  الدروس املستفادة هي عملية ُتستخدم لصياغة التحسينات يف جمال الصحة والسالمة والبيئة واجملاالت 
املرتبطة بها، حيث تهدف العملية إىل التحسني املستمر للعمليات يف جميع أقسام الشركة. 

2٠١2 2٠١3 2٠١4 2٠١5 2٠١6 2٠١٧ 2٠١٨ 2٠١٩ 2٠2٠
أيام متتاليةجمموع األيام اخلالية من اإلصاباتاإلصابات التي مت تسجيلها

GRI 103-2, GRI 403-2, GRI 403-9
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مبادئ احلفاظ على احلياة 
نعمل يف قطرغاز على تعزيز التزامنا القيادي بالصحة والسالمة املهنية 
من خالل مبادئ احلفاظ على احلياة، والتي توفر إرشادات السالمة للقوى 

العاملة لدينا يف املوقع، وتعزز التواصل املنتظم من خالل عدة قنوات. كما 
يوجد إجراء مصاحب ملبادئ احلفاظ على احلياة لتوفري معلومات تفصيلية 

ا للجميع، مبا يف ذلك  حول هذه املبادئ وتنفيذها، ويعد االمتثال لها إلزامّيً
املقاولني واملوردين املتواجدين يف مواقعنا. ويتضمن التدريب على مبادئ 

احلفاظ على احلياة وحدات تعليمية باستخدام احلاسوب وورش عمل 
وجاهية لتثقيف القوى العاملة واملقاولني لدينا حول هذه املبادئ وأهميتها 

وعواقب عدم االمتثال لها.

التصريح: العمل بتصريح عمل ساري املفعول 
عند احلاجة

إجراء اختبارات الغاز عند احلاجة

التحقق من العزل وعدم وجود أي تسريب للكهرباء 
قبل بدء العمل واستخدام معدات احلماية 

اخملصصة

احلصول على إذن قبل إبطال أو تعطيل معدات 
السالمة املهمة

احلصول على تصريح قبل دخول مكان مغلق

حماية نفسك من السقوط عند العمل يف األماكن 
املرتفعة

ارتداء حزام األمان دائما

عدم السري حتت حمولة معلقة

عدم التدخني يف األماكن احملظورة

عدم استخدام هاتفك اجلوال/جهازك الالسلكي أثناء 
القيادة وعدم جتاوز السرعة احملددة

0207

08

09

10

0106

03

04

05

سجل معدل جمموع اإلصابات التي مت تسجيلها يف قطرغاز

١.٠٠

٠.٩٠

٠.٨٠

٠.٧٠

٠.6٠

٠.5٠

٠.4٠

٠.3٠

٠.2٠

٠.١٠

٠.٠٠

2٠١2 2٠١3 2٠١4 2٠١5 2٠١6 2٠١٧ 2٠١٨ 2٠١٩ 2٠2٠

معدل جمموع اإلصابات التي مت تسجيلها يف الشركة
معدل جمموع اإلصابات التي مت تسجيلها يف شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة

0.51

0.28

GRI 103-2, GRI 403-2, GRI 403-9
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نظام اإلدارة يف قطرغاز 
يفرض نظام اإلدارة يف قطرغاز االمتثال جلميع املتطلبات القانونية 

والتنظيمية، وهو يغطي ١٠ عمليات فرعية تهدف إىل ضمان أعلى معايري 
السالمة ليس فقط يف جمال العمليات والصيانة، واالمتثال للوائح البيئية، 

وإدارة احلوادث والتحقيق فيها، بل أيًضا يف جمال سالمة املوظفني 
واملقاولني والزّوار. ويتم حتديث عمليات نظام اإلدارة يف قطرغاز يف الوقت 

املناسب كلما دعت احلاجة. ويف عام 2٠2٠، مل يتم تسجيل أي حالة عدم 
امتثال.

العمليات الفرعية العشرة لنظام اإلدارة يف قطرغاز لي "ضمان احلماية"

ضمان الصحة 
املهنية

إدارة اآلثار البيئية

إدارة 
تصاريح 

العمل

إدارة اخملاطر 
التشغيلية

ضمان سالمة 
العمليات

القيادة واإلدارة 
واملساءلة

ضمان السالمة 
الشخصية

التأهب لالستجابة 
للطوارئ

إدارة األمن اإلبالغ عن 
احلوادث 
وإدارتها

 عمليات
 نظام اإلدارة يف
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الهيكل التنظيمي للصحة والسالمة

اللجنة التوجيهية لضمان احلماية
مت إنشاء اللجنة التوجيهية لضمان احلماية لتقدمي إرشادات احلوكمة 

اخلاصة بجميع العمليات املتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة واجلودة. 
ويتمثل هدف ميثاق اللجنة التوجيهية لضمان احلماية يف مراقبة وضمان 
التحسني املستمر الفعال لضمان احلماية، والعمليات التشغيلية األخرى 

التي قد يكون لها تأثري اسرتاتيجي واسع على العمليات، وذلك من خالل 
تزويد اإلدارة العليا مبراجعات العمليات فيما يتعلق بتفاصيل اإلجراءات.

وترتأس اللجنة إدارة رفيعة املستوى تتألف من الرؤساء التنفيذيني للصحة 
والسالمة والبيئة واجلودة، والعمليات، والهندسة، واملشاريع، والعمليات 

حتت السطحية. وتتواصل فرق اإلدارة يف قطرغاز بشكل منتظم مع اللجنة 
التوجيهية لضمان احلماية، وذلك ملساعدتها يف إجراء مراجعاتها السنوية 
للعمليات والتي تتم لضمان حتديث األنظمة والعمليات املعمول بها وحتديد 

جميع اخملاطر احملتملة. ويغطي أحد براجمها، ضمان احلماية، العمليات 
العشرة لنظام اإلدارة يف قطرغاز والتي تهدف لتوفري أعلى معايري السالمة 
يف جمال العمليات والصيانة، وسالمة وأمن املوظفني واملقاولني والزّوار، 
واالمتثال للوائح البيئية، باإلضافة إىل إدارة احلوادث والتحقيق فيها. كما تقوم 

بتوحيد العمليات واإلجراءات واملمارسات واألنظمة واألدوات التي حتّدد 
اخلطر، وتقّيم اخملاطر املرتبطة، وحتدد وتنفذ الضوابط الرقابية املطلوبة 

للتخفيف من تلك اخملاطر. 

جمموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة
للحفاظ على أعلى مستويات الصحة والسالمة يف جميع أقسام شركة 

قطرغاز، يوجد لدينا جمموعة خمصصة للصحة والسالمة والبيئة واجلودة 
مسؤولة عن ضمان صحة وسالمة موظفينا وعملياتنا وجمتمعنا. وتتكون 
اجملموعة من خمسة أقسام رئيسية هي: مركز التمّيز، والشؤون البيئية 

والتنظيمية، واالستجابة للطوارئ واألمن، وسالمة العمليات واخملاطر، 
والسالمة والصحة املهنية.

وتهدف جمموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة إىل املساعدة يف 
ضمان فعالية عمليات نظام اإلدارة يف قطرغاز، وذلك من خالل مراقبة 

وتقييم مؤشرات األداء الرئيسية، وتسهيل مراجعات العمليات، وتخطيط 
وتنظيم تقييمات ضمان احلماية السنوية، وحتديد أسباب احلوادث بدقة من 

خالل مراجعة حتقيقات احلوادث عالية االحتمال.

يقوم قسم التدقيق الداخلي بإجراء تدقيق دوري جملموعة الصحة 
والسالمة والبيئة واجلودة من خالل برنامج تدقيق داخلي مّكون من أربعة 
مستويات، ويشمل: عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي للشركة، وتقييم 

احلماية من قبل الشركات الصغرية واملتوسطة املستقلة، والتقييم 
الذاتي من قبل املسؤولني عن العمليات، وعمليات املراجعة الذاتية من 

قبل مستخدمي العمليات. 

إن عمليات تدقيق املستوى ١ هي عمليات تدقيق داخلي يتم إجراؤها كل 
سنتني إىل ثالث سنوات، ويتم إجراء عمليات تدقيق املستوى 2 و3 كل 

سنة. وتتحقق عمليات تدقيق املستوى ١ من مستوى االمتثال، بينما تتحقق 
عمليات تدقيق املستوى 2 و3 من مستوى الكفاءة يف تنفيذ العمليات. 

كما يتم إجراء عمليات تدقيق للمساهمني كل سنة إىل سنتني، ويتم إجراء 
عمليات تدقيق اآليزو كل سنة. ويف عام 2٠2٠، مل يتم تسجيل أي حالة عدم 

امتثال أثناء عمليات تدقيق اآليزو. 

اخملطط التنظيمي جملموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة يف قطرغاز لعام 2020

الشؤون البيئية والتنظيمية

العمليات البيئية

التنظيم واالمتثال

إدارة اخمللفات

اإلدارة البيئية 
واالستدامة

مركز التمّيز

برامج السالمة

تدريب السالمة

أنظمة اجلودة

ثقافة السالمة

جمموعة الصحة والسالمة 
والبيئة واجلودة

 االستجابة حلاالت
الطوارئ واألمن

االستجابة للطوارئ

األمن

احلماية من احلرائق

جممع اخلور السكني

سالمة العمليات واخملاطر

سالمة العمليات

منع اخلسائر

إدارة األزمات

السالمة والصحة املهنية

الصحة الصناعية

السالمة البحرية 
واملشاريع

سالمة العمليات 
البحرية واحملطات 

واملصفاة

احلفاظ على السالمة

سالمة املشاريع 
والعمليات حتت 

السطحية
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السالمة والصحة والبيئة
يعد االجتماع ربع السنوي لشبكة السالمة والصحة والبيئة مبثابة قناة يتم 
من خاللها مراجعة أداء الصحة والسالمة املهنية. وباإلضافة إىل ذلك، يتم 

مشاركة العديد من تقارير الصحة والسالمة والبيئة واجلودة بانتظام مع 
مساهمينا، مما يوفر حتديثات حول مواضيع خمتلفة ألداء الصحة والسالمة 
املهنية، من ضمنها تقارير الدروس املستفادة، والتي تساعد يف احلفاظ 

على رضا املساهمني.

وباملثل، فإن جلنة أصول السالمة والصحة والبيئة يف قطرغاز، والتي 
يرتأسها مدراء األصل وتضم ممثلني عن جميع األقسام داخل األصل، تقوم 

بإجراء زيارات شهرية للمواقع للتعّرف على الفرص املتاحة إلضافة املزيد 
من التحسينات يف إجراءات الصحة والسالمة.

اللجنة التوجيهية ملبادئ احلفاظ على احلياة
تدير اللجنة التوجيهية ملبادئ احلفاظ على احلياة االمتثال ملبادئ احلفاظ 
على احلياة، وذلك من خالل ضمان تطبيقها داخل الشركة. وتقوم اللجنة 
بتطبيق املبادئ وفًقا لإلجراء االنضباطي "Fair Play Model" و"إجراء 

مبادئ احلفاظ على احلياة". وتضم اللجنة مدراء من أقسام عمليات الصيانة 
والتصنيع، والذين يراقبون عن كثب ويعززون امتثال املوظفني يف منشآت 

قطرغاز ملبادئ احلفاظ على احلياة. وبفضل التحسن املستمر يف 
مستوى التواصل والوعي والضوابط يف املوقع، فقد زادت نسبة االمتثال 

ملبادئ احلفاظ على احلياة بنسبة ١٠% يف عام 2٠2٠ مقارنة بالعام السابق. 
وما زال االمتثال ملبادئ احلفاظ على احلياة على رأس جدول أعمال الصحة 

والسالمة والبيئة واجلودة يف قطرغاز.

جلنة سالمة تشغيل املصنع وجلنة املواد اخلطرة
ُتعقد اجتماعات جلنة سالمة تشغيل املصنع اخلاصة مبوقع قطرغاز - 
اجلنوب على أساس شهري وربع سنوي، حيث يشارك موظفو العمليات 

اخملاوف والتحديات املتعلقة بالسالمة مع مدراء العمليات. وباإلضافة إىل 
ذلك، تعمل جلنة املواد اخلطرة مع فريق الصحة الصناعية لتنظيم عملية 

قبول واستخدام املواد الكيميائية يف الشركة.

حمالت السالمة
تصدر قطرغاز مقطع فيديو بعنوان "بداية آمنة" كل شهر يناير والذي 

يوّضح أهم الرسائل الصادرة عن قيادة الشركة ويسّلط الضوء على 
اإلجنازات األخرية واألداء املتوقع يف جمال الصحة والسالمة والبيئة 

واجلودة يف العام املقبل. ويشمل الفيديو حزمة معلومات يتم مشاركتها 
مع املوظفني واملقاولني إلبراز أهمية حتقيق أهداف الصحة والسالمة 
والبيئة واجلودة. كما يتم إعداد وتنفيذ أربع حمالت حول إجراءات السالمة 

كل عام ملوظفينا ومقاولينا. ويف عام 2٠2٠، مت تنظيم حمالت حول السالمة 
للموظفني واملقاولني وتناولت قضايا تتعلق بإصابات اليد وأنشطة املهام 

الروتينية، والتعّرف على اخملاطر، ودرجة حتمل اخملاطر والتوعية باألوضاع، 

وااللتزام املنضبط باإلجراءات. 

كما ُتعقد بانتظام اجتماعات حول السالمة بني اإلدارة واملوظفني ملراجعة 
أداء السالمة ومواضيع السالمة، وقد مت إطالق هذه املبادرة يف عام 

2٠١٩ وهي مستمرة حتى اآلن. كما يتم إعداد هذه املواضيع بشكل مركزي 
شهريا ويتم اختيارها بناًء على املالحظات واحلوادث التي يتم رصدها. ويف 

عام 2٠2٠، تضمنت مبادرة "حلظات السالمة" املواضيع التالية:

حلظات األمان

يونيومايوأبريلمارسفربايريناير

االستجابة لفريوس ممارسات العمل اآلمنممارسات العمل اآلمنبداية آمنة 2٠2٠
كوفيد-١٩

مبادئ احلفاظ التغّلب على احلرارة
على احلياة

يوليو

األمان واألمن يف 
املنزل

سبتمرب

حتديد اخملاطر

أغسطس

بيئة العمل اخلاضعة 
للرقابة

أكتوبر

ممارسات العمل 
اآلمنة املتكاملة

نوفمرب

التنقل اآلمن للمركبات

ديسمرب

املواد الكيميائية 
اخلطرة
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سياسة السالمة والصحة والبيئة واجلودة
توجيهات السالمة املهنية التي تقدمها قطرغاز جلميع موظفيها 

بسياسة السالمة والصحة والبيئة واجلودة التي أقرتها اإلدارة العليا، والتي 
دخلت حيز التنفيذ اعتباًرا من مارس 2٠١٨ وتسري صالحيتها حتى مارس 

.2٠2١

ويف عام 2٠2٠، متت مراجعة سياسة السالمة والصحة والبيئة واجلودة 
لُتالئم بيان توجهات شركتنا، وكذلك ملواءمتها وتكاملها مع أفضل 

املمارسات الدولية مبا يف ذلك اآليزو ٩٠٠١ ألنظمة إدارة اجلودة، واآليزو ١4٠٠١ 
ألنظمة اإلدارة البيئية، واآليزو 45٠٠١ للصحة والسالمة املهنية واآليزو 2٨٠٠٠ 

ألنظمة إدارة األمن.

نظام إدارة الصحة والسالمة

نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية
قمنا يف شركة قطرغاز بتطبيق نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية 

والذي يضع األساس جلميع أنظمة اإلدارة األخرى يف جميع أقسام الشركة. 
ويغطي النظام إدارة الوقاية من اخملاطر املهنية، مبا يف ذلك السالمة 
على الطرق، وإدارة األزمات، والسالمة الصناعية واحلوادث الكربى وحاالت 

الطوارئ، وأمن املعلومات وصحة املهنيني.

نظام إدارة صحة وسالمة املقاولني
ر  يتم توفري احلماية ملقاولينا من خالل نظام إدارة سالمة املقاولني امُلطوَّ

والذي يتكون من إجراءات السالمة احملددة، مثل التعامل مع األدوات يف 
مكان العمل. ويضمن النظام االلتزام بالعمليات الفنية التي حددتها اإلدارة 

ملنشآت الشركة وتنفيذها بطريقة آمنة. ويتم تعزيز نظام إدارة سالمة 
املقاولني مبنتدى سالمة املقاولني يف قطرغاز، والذي يوفر ألصحاب 

املصلحة والشركات احمللية األخرى يف قطاع النفط والغاز الفرصة لاللتقاء 
وتبادل املعارف وأفضل املمارسات للحفاظ على سالمة املقاولني. 

وبسبب جائحة كوفيد-١٩، مت عقد جميع االجتماعات والدورات التدريبية مع 
أصحاب املصلحة عرب اإلنرتنت.

ويتلقى جميع املقاولني لدينا نفس تدريبات السالمة التي يتلقاها موظفينا 
املتفرغني، مبا يف ذلك الدورات التدريبية حول املواضيع املتعلقة بالصحة 

مثل اإلجهاد احلراري والتأقلم.

كما لدينا آلية للتحقيق يف حوادث املقاولني واملوردين باإلضافة إىل عملية 
الصحة الصناعية التي مبوجبها نحتفظ بسجل للمخاطر الصحية ونقّيم 

اخملاطر الصحية بشكل سنوي. وهذا العام، مت تسجيل 22 إصابة يف 
قطرغاز من طرف املتعاقدين. 

ويف عام 2٠2٠، قمنا بإجراء تقييم ألدائنا يف جمال الصحة والسالمة شمل 
جميع مقاولينا، مبا يف ذلك التقييم الفني ملعدات احلماية الشخصية. وقد 

ضمنت عملية التقييم هذه تطبيق التوثيق الصحيح واألدلة كجزء من نظام 
اإلدارة الفّعال. كما مت إجراء عمليات تفتيش للوحدات السكنية للمقاولني، 

حيث مت تنفيذ 3١ عملية تفتيش يف مراكز رعاية العمال، وقد مت استثناء 
املراكز املوجودة يف مدينة راس لفان الصناعية بسبب اجلائحة. كما مت 
إجراء عمليات تفتيش لغرض التحقق من قبل إدارة املقاولني، حيث يتم 

مواصلة وضع خطط العمل للتعامل مع النتائج.

ا ألنظمة إدارة الصحة والسالمة لتقييم  وقد أجرينا هذا العام تقييًما داخلّيً
فعالية تنفيذها وحتديد جماالت التحسني. ونحن نشجع املوظفني 

واملقاولني على مشاركة مالحظاتهم بشأن السالمة، حيث تتم مراجعتها 
وتقديرها من خالل جائزة "Best Catch". كما يتم تقييم التقارير وتوزيعها 

يف جميع أقسام الشركة.
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تدريبات الصحة والسالمة
نهدف يف قطرغاز إىل التعّرف على أحدث املتطلبات املتعلقة بالصحة 
والسالمة من أجل تطبيقها وااللتزام بها، وبناًء على ذلك، نقوم بتحديث 

براجمنا وأساليبنا التدريبية. وتتم إدارة جميع االحتياجات التدريبية للموظفني 
من خالل نظام إدارة التعّلم.

ويف عام 2٠2٠، مت تقدمي ما جمموعه ١.334 ساعة تدريب حول الصحة 
والسالمة إىل 3.4٧2 موظف، كما مت تقدمي ما جمموعه ١6.5١6 ساعة 

تدريب حول الصحة والسالمة إىل ١٠6.١٩5 مقاول. وتغطي هذه الدورات 
التدريبية جمموعة متنوعة من املواضيع مثل التعريف والتمهيد للسالمة 
يف املصانع، وقواعد إنقاذ احلياة، وآثار كربيتيد الهيدروجني، وأقنعة وخوذ 

التنفس يف حاالت تسرب الغاز أو مواد كيماوية، والتوعية حول اإلجهاد 
احلراري، والتوعية بشأن دخول األماكن املغلقة/الضيقة، وتدابري السالمة 
يف األماكن املرتفعة، وفاحص الغازات املرخص، والقيادة الوقائية، ونظام 

إدارة العمل، وحتليل السالمة املهنية، واإلبالغ عن احلوادث والتحقيق فيها، 
وخلو العمل من احلوادث واإلصابات، والتعامل مع املواد اخلطرة، واختبار 

صالحية أجهزة التنفس وما إىل ذلك. كما مت تقدمي دورات تدريبية فنية أخرى 
للموظفني واملقاولني يف عام 2٠2٠ وتناولت موضوعات مثل إدارة اخملاطر 

التشغيلية وحتديد اخملاطر وتقييم اخملاطر، وإدارة مرشخاطر احلوادث 
الكبرية، ومؤشرات األداء الرئيسية لسالمة العمليات وأداة حتليل خماطر 

احلوادث.

ومبوجب نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة يف قطرغاز، لدينا 
إجراء منهجي لتنفيذ عمليات اإلغالق وإيقاف التشغيل بطريقة آمنة وفعالة. 
وتتمثل العناصر الرئيسية لهذا النظام يف اآلتي: مصفوفة تدريب املقاولني 

على إجراءات السالمة أثناء إيقاف التشغيل، وخطة التعبئة واإلعداد، وخطة 
متطلبات التدريب، والتقرير النهائي. وعالوة 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.

ويف عام 2٠2٠، مت تنفيذ خمس عمليات إغالق خمططة بنجاح مبشاركة 
قوى عاملة بلغ جمموعها ١3.42٠ فردا، ومل ترد أنباء عن وقوع إصابات أو 
حوادث خالل هذه األحداث. ويتم تزويد املقاولني املشاركني يف عمليات 

اإلغالق بالتدريب والتوجيه حول اخملاطر احملتملة التي ميكن التعرض لها.

أما بالنسبة للموظفني املشاركني يف عمليات اإلغالق من أجل الصيانة، 
فيقوم قسم التدريب على السالمة بتقدمي النموذج التدريبي والتوجيهي 
احملدد لهؤالء املوظفني كجلسة دراسية وجاهية، أو يتم تقدميها يف 

شكل رقمي عرب احلاسوب. وتهدف هذه التدريبات إىل ضمان التنفيذ اآلمن 
لكافة العمليات واإلجراءات املتعلقة بعمليات اإلغالق من أجل الصيانة.

إدارة اإلجهاد احلراري واألمراض املهنية
تدرك شركة قطرغاز أن اإلجهاد احلراري وإدارة احلوادث املرتبطة به هو 

أمر بالغ األهمية لتوافر 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 عملياتنا تتم يف بيئة تتسم باحلرارة الشديدة، كما أن عمليات 

املصنع ذاتها تتسبب يف توليد مستويات مرتفعة من احلرارة، وهو ما يزيد 
احتمالية اإلصابة بأمراض اإلجهاد احلراري احلادة.

ويتحمل قسم الصحة الصناعية مسؤولية إجراء إدارة اإلجهاد احلراري، 
والذي يتم حتديثه بانتظام بدعم من األطراف املعنية اخملتلفة. ويحدد إجراء 

إدارة 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، والرابطة الدولية 
للحفاظ على البيئة يف صناعة النفط، وإدارة الصحة والسالمة املهنية، 

وتوصيات اجمللس األعلى للصحة يف دولة قطر.

ويف عام 2٠2٠، أجرينا جلسة توعية حول إدارة خماطر اإلعياء وقدمنا دورات 
تدريبية ألصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني حول الوعي باإلجهاد 
احلراري، والذي ركز على عمليات اإلغالق من أجل الصيانة يف املوسم 

شديد احلرارة. وجميع املواد التدريبية متاحة جلميع املوظفني على بوابتنا 
اإللكرتونية.

كما مل يتم إجراء تدريبات احملاكاة يف عام 2٠2٠ بسبب اجلائحة، على 
الرغم من مشاركة قطرغاز كمراقب يف تدريبات تسرب املواد الكيميائية 

اخملربية للشركة املشغلة.

وجنري أيًضا تقييمات لألخطار الصحية التي يحتفظ بها يف سجل لألخطار 
الصحية. وتوفر عملية تقييم اخملاطر الصحية فهًما لتوقعات أصحاب 

املصلحة الرئيسيني. ويف عام 2٠2٠، سجلنا حادثني من حاالت عدم االمتثال 
وفًقا للمراجعة الداخلية للحسابات التي أجريت، حيث كانتا مسألتان 

بسيطتان من مسائل عدم االمتثال مت البّت فيها وإغالقها على الفور. 

ومن أجل حماية عمالنا من اإلشعاع، قمنا بتنفيذ إجراء متكامل إلدارة 
اإلشعاع. وتدار جميع مصادر اإلشعاع واألنشطة ذات الصلة وفًقا للوائح 

التي وضعتها وزارة البلدية والبيئة. كما نلتزم بأنظمة اجمللس األعلى للبيئة 
واحملميات الطبيعية. وحتى اآلن، مل يتم إبالغنا بأي خمالفات.

املؤشرات )%(

20192020

١٠٠٩5عمليات تدقيق االمتثال التنظيمي للحماية من اإلشعاع

١٠٠٩2عمليات التفتيش على سالمة األغذية والنظافة

١٠٠١٠٠تقييمات اخملاطر الصحية

إجمايل أمراض الصحة املهنية التي مت تسجيلها )لكل مليون 
ساعة تعرض( مقابل الهدف

٠.٠٧٠

 1.334
ساعة تدريب حول الصحة والسالمة مت تقدميها إىل 3,472 موظف
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سالمة األصول والعمليات
تتحمل إدارة سالمة العمليات واخملاطر مسؤولية إدارة اخملاطر وسالمة 

العمليات يف شركة قطرغاز. وتتمثل إحدى املهام املستمرة لإلدارة يف 
حتديث العمليات واإلجراءات بشكل منتظم، وإدخال إجراءات جديدة إذا لزم األمر.

ويف عام 2٠2٠، مل يتم تسجيل أي حوادث رئيسية لسالمة العمليات ذات 
خطورة عالية من حيث العواقب على األشخاص أو البيئة أو املمتلكات. إال 

أنه وقع حادث من املستوى ١ وحادثان من املستوى 2 يف عام 2٠2٠، والتي 
مت تصنيفها على أنها فقدان االحتواء األويل وترتب عليها نتائج منخفضة 

اخلطورة. وتضمن حادث املستوى ١ تسرب غاز من طوق منع التسريب أثناء 
بدء تشغيل خط إنتاج، ومت عزل الوحدة بأمان واستبدال طوق منع التسريب. 

ل / تسرب من مبادل  كما كان احلادث األول من املستوى 2 عبارة عن تعطُّ
حراري من األلومنيوم امللحوم، وقد مت أيًضا عزل الوحدة بأمان واستبدال 

املبادالت احلرارية. كما مت تنقيح إجراءات التشغيل لتقليل التدوير احلراري 
وجتنب تكرار احلوادث. وتضمن احلادث الثاين من املستوى 2 تسرب غاز 

حامض من خالل قفل باب مرّشح غاز املواد األولية، وقد مت عزل الوحدة 
بأمان واستبدال طوق منع التسريب باملواد املناسبة.

يتم اتباع عملية حتقيق شاملة يف احلوادث لتحديد األسباب اجلذرية، كما يتم 
إنشاء تقرير عن الدروس املستفادة لتسهيل التحسني املستمر ألنظمتنا 

وعملياتنا ومنع تكرار احلوادث. 

إدارة األزمات
ويتمثل دور فريق إدارة األزمات يف تنسيق وصيانة املعايري والنظم والتدريب 

املعرتف بها عاملًيا إلدارة األزمات والطوارئ والكوارث، وضمان قدرة 
قطرغاز على االستجابة بفعالية ألي حادث طارئ بغض النظر عن تعقيده أو 

مدته أو أثره.

ويستند نظام إدارة األزمات يف قطرغاز إىل ثالث ركائز أساسية، وهي 
اجلاهزية والتصدي لألزمات والتعايف من آثارها. ويف إطار هذه الركائز، 

تسّلط إدارة األزمات الضوء على تطوير وشمول عدة جماالت رئيسية تولد 
قدرة متزايدة على االستجابة للحوادث لضمان اإلبقاء على الوقت الضائع 

يف مرحلة التعايف من احلادث عند احلد األدنى. وينظم فريق إدارة األزمات 
أيًضا معايري األداء اإلسرتاتيجية لعمليات املستوى-١ أو املستوى-2 أو 

املستوى-3 يف قطرغاز، ويقدم درجة حلالة االستعداد الدائمة حلاالت 
الطوارئ )SOER( لكل من األصول فضًلا عن الشركة ككل. كما يحتفظ 

فريق إدارة األزمات بقائمة فريق إدارة احلوادث التابعة لقطرغاز، وهو 
املشرف الرئيسي على نظام إخطارات الطوارئ التابع للشركة والذي يشكل 

نظام التنشيط األساسي، حيث ميكن تفعيل االستجابة االسرتاتيجية ألي 
حادث يف غضون 3٠٠ ثانية.

إدارة املواد اخلطرة
يتحمل فريق الصحة الصناعية مسؤولية حتديث اإلجراءات اخلاصة 

بإدارة املواد اخلطرة يف شركة قطرغاز. وُتستخدم وثائق بيانات سالمة 
املواد اخلاصة بالشركة املصنعة للتعّرف على الرتكيب الكيميائي للمواد 
املستخدمة وحتديد ما إذا كانت حتتوي على مواد كيميائية خطرة. ويجب 

على جميع الوحدات التي تستخدم مواد خطرة احلصول على موافقة 
مسبقة من مراجعي املواد اخلطرة قبل استخدامها.

كما يتوىل فريق الصحة الصناعية يف قطرغاز مسؤولية التحقق بدقة 
من اخملاطر احملتملة للمادة املطلوبة، مثل األسبستوس، أو املواد 

املسرطنة، أو املواد املسببة للطفرات اجلينية، أو املكونات األخرى التي 
ميكن أن تؤثر سلًبا على صحة العمال أثناء التعرض لها. ويتم استبدال 

املواد املصنفة على أنها خطرة حيثما أمكن ذلك. وإذا مل يكن االستبدال 
ممكًنا، يتم وضع الضوابط املناسبة على النحو املبني يف وثائق بيانات 

سالمة املواد لضمان حماية العمال والبيئة من اآلثار السلبية لهذه املواد.

2٠١٨ 2٠١٩ 2٠2٠

3

4

١

3 3

2

٠

2
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حوادث سالمة العمليات

املستوى 3املستوى 2املستوى ١
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ويقوم القسم البيئي بإدارة النفايات اخلطرة. كما يتم توفري قاعدة بيانات 
لوثائق بيانات سالمة املواد، والتي ميكن جلميع املوظفني واملقاولني 
الوصول إليها، حيث يتوفر حتى اآلن ما جمموعه ١.١5٠ وثيقة يف قاعدة 

بيانات.

االستجابة للطوارئ واألمن
إن قسم االستجابة للطوارئ واألمن يف شركة قطرغاز هو قسم تابع 

جملموعة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة، ويتألف من أربعة فروع 
رئيسية: االستجابة للطوارئ، واحلماية من احلرائق، واألمن والسالمة والبيئة 
يف اخلور، وأمن قطرغاز إلدارة منشآت الدوحة ومدينة راس لفان الصناعية.

ويعمل قسم االستجابة للطوارئ واألمن على ضمان االمتثال للمتطلبات 
القانونية والتنظيمية التي حتددها الدولة والقطاع. وتلتزم الشركة بشكل 

كامل باملتطلبات القانونية اخلاصة بقانون رقم ١٩ للعام 2٠٠٩ )تنظيم خدمة 
األمن اخلاصة(، وما زالت املناقشات جارية مع وزارة الداخلية بشأن تطبيق 

القانون رقم ٩ )تنظيم استخدام الكامريات األمنية(.

االستجابة للطوارئ واحلماية من احلرائق
نحن منتلك خطط شاملة لعمليات االستجابة حلاالت الطوارئ وموظفني 

مدربني يف كل موقع لالستجابة حلاالت الطوارئ احمللية املتوقعة.

وتخضع أقسام االستجابة للطوارئ واحلماية من احلرائق إلشراف قسم 
االستجابة للطوارئ واألمن، وهي مسؤولة عن املوارد التي تتعامل مع 

حاالت الطوارئ لكل من قطرغاز شمال وقطرغاز - اجلنوب، وتعمل كوحدة 
متكاملة. ويف عام 2٠2٠، قام قسم االستجابة للطوارئ واحلماية من احلرائق 

باالستجابة لـ 253 مكاملة طوارئ وشارك يف ١٨3 مترين للطوارئ من 
املستوى ١ و١١ مترين من املستوى 2.

وعالوة على ذلك، مت إجراء 453 دورة تدريبة للموظفني واملقاولني حول 
التأهب للطوارئ، والتي شملت تدريبات أساسية حول التوعية باحلرائق، 

وتدريبات لطاقم االستجابة للطوارئ ومراقبة احلرائق.

ويف عام 2٠2٠، متّكنا من حتقيق نسبة ٩٨% من مؤشرات األداء الرئيسية اخلاصة 
باالستجابة للطوارئ، ومل ترد أنباء عن أي أعطال يف معدات احلماية من احلريق. 
كما قمنا أيًضا بتنفيذ عملية حتسني احلماية من احلرائق وقمنا مبواءمة قوائم 

فحص واختبار احلماية من احلرائق لكل من قطرغاز - الشمال  وقطرغاز - 
اجلنوب.

ومن أهم اإلجنازات التي حققها قسم االستجابة للطوارئ واألمن خالل عام 
2٠2٠ هو إصدار إجراء جديد للتخطيط ملا قبل احلادث والذي يوفر املعايري 

للتحقق من املوارد واإلجراءات الالزمة لتلبية الطلبات احملددة داخل وحدات 
العمل ومناطقها. وعالوة على ذلك، مت وضع خطة اسرتاتيجية يف عام 2٠2٠ 

لقسم االستجابة للطوارئ واحلماية من احلرائق للسنوات اخلمس القادمة. 

كما أنشأنا نظاًما إلعداد التقارير الشهرية للحماية من احلرائق يف عام 
2٠2٠، والذي يوفر إرشادات بشأن جاهزية احلماية من احلرائق واألعطال 

وكذلك احلد من اخملاطر. وتتيح األداة ألصحاب املصلحة الوصول بسهولة 
إىل معلومات دقيقة حول جاهزية احلماية من احلرائق واتخاذ اإلجراءات 

التصحيحية على الفور.

ا  كما أجرى قسم االستجابة للطوارئ واحلماية من احلرائق تقييًما ذاتّيً
وتقييًما ملستويات اخلدمة السابقة واحلالية واملستقبلية، مع األخذ 

يف االعتبار األداء الداخلي وممارسات احلماية من احلرائق واسرتاتيجيات 
التصميم، ومقارنتها بأفضل املمارسات يف الصناعة مثل الرابطة الوطنية 

للحماية من احلرائق، ومركز ومعهد البرتول األمريكي ملعايري السالمة 
العامة.

مؤشرات األداء الرئيسية لقسم االستجابة للطوارئ واألمن
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األداء الفعلي 

يف 2٠2٠

تفتيش واختبار نظام ومعدات احلماية من احلرائق

أعطال نظام ومعدات احلماية من احلرائق 

جاهزية نظام ومعدات احلماية من احلرائق 

وقت االستجابة للطوارئ والتعامل مع اإلنذارات

جاهزية املراقبة والتحكم يف الوصول األمني 

 %98
نسبة حتقيق مؤشرات األداء الرئيسية للطوارئ
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األمن
نحن نقوم يف شركة قطرغاز بتنفيذ مبادرات مثل تعليمات األمن والسالمة، 

والتي ُتستخدم لضمان تنفيذ العمليات بطريقة آمنة، مع التعامل بسرعة 
مع التغيريات يف املتطلبات التشغيلية اجلديدة، و/أو معاجلة املشاكل 
احملددة. كما نستخدم أيًضا التدريبات املصممة لتحديد فعالية النظام 
باإلضافة إىل توفري و/أو تعزيز التدريب امُلقدم ملوظفي األمن املعنيني. 

ويف عام 2٠2٠، مت تنفيذ العديد من التدريبات األمنية من ضمنها 32٨ دورة 
تدريبية يف مدينة راس لفان الصناعية، والتي مت تقدميها من خالل تعليمات 

األمن والسالمة والتدريبات. كما مت عقد 24٠ دورة تدريبية أمنية أخرى يف 
الدوحة.

وقد متت مناقشة وحتليل جمموعة من املواضيع خالل هذه اجللسات، 
من ضمنها اإلجراءات األمنية املتكاملة والقضايا التشغيلية اليومية. وتتم 

مراقبة أنشطتنا باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية السنوية والتقارير 
الشهرية، كما نقوم أيًضا مبراجعة السجل القانوين السنوي للتحقق من 

االمتثال للوائح احلكومية املعمول بها.

ويف عام 2٠2٠، قمنا بزيادة عدد أفراد األمن لدينا نتيجة للجائحة، وذلك 
ملساعدة قسم اخلدمات الطبية يف قياس درجة احلرارة عند مداخل 

املنشآت، وتنفيذ تدابري أمنية معززة، وإصدار تصاريح أثناء حظر التجول، 
وإدارة استبيانات املسافرين. كما عملنا مع فريق العمل اخملتص 

بكوفيد-١٩ لتحديد املوظفني األساسيني املطلوبني لتشغيل املصانع، 
حيث شمل ذلك تنسيق عملية جمع البيانات وطباعة التصاريح أثناء حظر 
التجول لألفراد واملركبات التي تقوم بتوزيعها. ملزيد من املعلومات حول 

اآلثار املرتبطة بكوفيد-١٩، يرجى االطالع على قسم االستجابة لكوفيد-١٩.

ويتم اآلن استخدام نظام لإلبالغ عن احلوادث األمنية من قبل قسم عمليات 
األمن يف قطرغاز شمال وقطرغاز جنوب والدوحة لإلبالغ عن جميع احلوادث 
املتعلقة باألمن. وعالوة على ذلك، قام قسم األمن بإنشاء نظام إشعار عرب 

الرسائل النصية القصرية، والذي ميكن من خالله إبالغ فريق القيادة األمنية 
فوًرا باحلوادث األمنية للحصول على املعلومات املطلوبة.

كما يقدم قسم األمن تقريًرا شهرًيا حول مؤشرات األداء الرئيسية، مثل 
توافر ضوابط األمن املادي للمحيط، وتوافر أنظمة التحكم يف الوصول، 

وكفاءة كامريات املراقبة األمنية يف قطرغاز، واختبار االخرتاق األمني وأدائه.

 جاهزية املراقبة
والتحكم يف الوصول األمني

املستهدف 

يف 2020

األداء الفعلي 

يف 2020

١٠٠%١٠٠%توافر	 ضوابط األمن املادي للمحيط

١٠٠%١٠٠%توافر	 أنظمة التحكم يف الوصول

٩٨.١%٩٩%كفاءة كامريات املراقبة األمنية يف قطرغاز

٠٠االخرتاق األمني )خالل االختبار(

ا( ٠٠االخرتاق األمني )فعلّيً

	مبا يف ذلك تدابري الطوارئ.

 328
دورة تدريبية يف مدينة راس لفان الصناعية مت تقدميها من خالل تعليمات 

األمن والسالمة والتدريبات

وتضمنت برامج االستجابة للطوارئ يف عام 2٠2٠ ما يلي:
حافظت خدمات االستجابة للطوارئ يف قطرغاز على اعتمادها 	 

من قبل اللجنة األمريكية العتماد احلرائق الدولية )CFAI( لقطرغاز 
الشمال.

حقق فريق االستجابة حلاالت الطوارئ التابع لشركة لقطرغاز 	 
أهداًفا زمنية لالستجابة، مما حال دون تصاعد حاالت الطوارئ 

باستجابتهم الفورية بآلية فّعالة للحماية من احلرائق واالستجابة 
لها.

ُقيِّمت جميع أوجه القصور يف نظام احلماية من احلرائق، وُقدمت 	 
تدابري للطوارئ.

شملت احلماية من احلرائق من الزئبق الكمي يف املرحلة األولية 	 
من نظام احلرائق غري الرسمي لضمان اتساق اسرتاتيجيات 

احلرائق وإدماج الدروس املستفادة من املشاريع السابقة.
احلماية من احلرائق يف قطرغاز املتضمنة يف املرحلة األولية 	 

من التصميم الهندسي األساسي حلقل الشمال من أجل ضمان 
اتساق اسرتاتيجيات احلرائق وإدراج الدروس املستفادة من 

املشاريع السابقة.
تقدمي جلسات توعية حول الوقاية من احلرائق للموظفني 	 

وعائالتهم لتثقيفهم حول السالمة من خماطر احلرائق يف املنزل.
تقدمي دورات تدريبية أساسية للتوعية باحلرائق، والتدريب على 	 

مراقبة احلرائق، وتدريب مراقبي احلرائق مع الرتكيز بشكل خاص 
على برامج التوعية واإلنقاذ من احلرائق.
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تقرير االستدامة6٠

القسم الطبي 
يهدف القسم الطبي إىل احلفاظ على السالمة البدنية والنفسية 

واالجتماعية ملوظفي قطرغاز وعائالتهم وتعزيزها من خالل تقدمي 
جمموعة من اخلدمات الطبية عالية اجلودة. ويتم توفري الطب املهني الذي 

يركز على الشخص ويستند على القيمة، وطب الطوارئ والرعاية الصحية 
األولية، بشكل كاٍف من خالل اإلدارة الكفؤة والفعالة من حيث التكلفة 

لعيادات قطرغاز يف املصنع، ويف البحر، ويف املقر الرئيسي يف الدوحة، 
ويف مركز اخلور الطبي اجملتمعي.

ونحن نسعى إىل تعزيز التواصل والتعاون مع الهيئات الطبية ذات السمعة 
الطيبة، باإلضافة إىل توفري التدريب املستمر للكادر الطبي لتمكني عملية 

التحسني املستمر للخدمات.

االستجابة الطبية لكوفيد-19
منذ املرحلة األوىل من اجلائحة، بدأ القسم الطبي يف شركة قطرغاز، 

حتت مظلة وزارة الصحة العامة والقسم الطبي يف قطر للطاقة، يف 
تنفيذ التدابري الوقائية الالزمة يف املناطق عالية اخلطورة مع إعطاء 

األولوية لعمليات حمطة لفان. ثم تبع ذلك تشكيل فريق عمل يف قطرغاز 
والذي لعب فيه القسم الطبي يف قطرغاز دوًرا حمورّيًا باعتباره خبرًيا يف 

القرارات السريرية. وبفضل دعم جميع الزمالء يف قطرغاز، متكّنا بفخر 
من مالءمة املمارسة الطبية مع أحدث األدلة، وحماية شركتنا من التحّيز 

ا بسبب القلق والذعر غري  التجاري واألساليب غري العلمية التي ازدهرت عاملّيً
املنضبط يف اجملتمع.

إن جاهزية القسم الطبي يف شركة قطرغاز لتنفيذ املهام الداخلية 
املتعلقة باالختبار والتلقيح بشكل فوري، ميثل أقصى درجات القدرة 

على التكّيف مع تنفيذ تقنيات جديدة طويلة املدى وطرق جديدة يف وقت 
قياسي.

وبغض النظر عن الدور احملوري الذي يلعبه القسم الطبي يف قطرغاز يف 
التطعيم ضد فريوس كوفيد-١٩، فقد مت إنشاء إطار عملنا استناًدا على

الركائز السبع التالية:

اختبار تفاعل البوليمرياز املتسلسل للكشف عن فريوس كوفيد-١٩	 
برنامج اختبار األجسام املضادة لفريوس كوفيد-١٩	 
برنامج قياس درجة احلرارة	 
نظام النقل اخلاص بفريوس كوفيد-١٩	 
التثقيف الصحي	 
فريق االستجابة السريعة لفريوس كوفيد-١٩	 
االستعداد للموجة الثانية لفريوس كوفيد-١٩	 

برنامج إدارة الصحة

خدمات الطوارئ الرعاية الصحية األولية الطب املهني

فحوصات ما قبل التوظيف، والفحوصات الدورية، وفحوصات تغيري الوظيفة، وفحوصات االستقالة من العمل. ١
املراقبة الصحية. 2

إدارة األمراض واإلصابات املهنية. 3
تقييم اللياقة للعمل. 4

نظام اإلحالة

نظرة عامة على برنامج إدارة الصحة
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تقرير االستدامة6١

رأي العمالء
يعد االستماع إىل رأي عمالئنا أحد العناصر الرئيسية لضمان التحسني 

املستدام للجودة يف اجملاالت السريرية وغري السريرية. ويعد استبيان 
اآلراء مبثابة الركيزة األساسية يف هذا اجملال، كونه يقيس مؤشرات رضا 

العمالء فور تلقيهم الرعاية يف جميع العيادات الطبية وعيادات طب األسنان 
يف قطرغاز.

ويتم جمع النتائج على أساس منتظم واستخدامها كعنصر أساسي 
لتحسني اجلودة يف شركتنا ومنحها أولوية عالية.

التثقيف الصحي 
قمنا يف عام 2٠2٠ بدعم حمالت متعددة لتعزيز الصحة والسالمة جلميع 

أصحاب املصلحة لدينا، ومن األمثلة على هذه احلمالت:

وخالل عمليات اإلغالق، قمنا بتقدمي دروس تعليمية عرب اإلنرتنت حول 
االستجابة للجائحة، واحتياطات السالمة التي يجب اتخاذها من قبل 

موظفينا ومقاولينا وُمعاليهم. كما قمنا بتنظيم فعالية "اضحك لتعش" 
لألطفال للرتويج حلياة صحية وسعيدة.

 الفحوصات الطبية الدورية
واللياقة للعمل

بالنسبة جملال الطب املهني، يقوم القسم الطبي يف قطرغاز بتشجيع 
املوظفني واملقاولني على إجراء فحص طبي دوري واحلفاظ على لياقتهم 

ا للعاملني امليدانيني  للعمل. ويعد الفحص الطبي قبل التوظيف إلزامّيً
وللعاملني يف البحر، حيث يجب إجراؤه كل عام أو عامني وفًقا للعمر وامللف 

السريري. كما تعد املراقبة املنتظمة للموظفني حتى عند عدم وجود أعراض، 
ممارسة أساسية نبدي اهتمامًا دائمًا بها لضمان استدامة العمليات.

األنشطة الطبية ملكافحة كوفيد-19
كانت خطة إدارة تفشي األمراض السارية تشكل العمود الفقري لالستجابة 

الطبية حتى أصدر القسم الطبي يف قطرغاز هذه اإلجراءات بالتعاون مع 
فريق العمل يف قطرغاز:

حملة التطعيم ضد اإلنفلونزا للمجتمع احمللي.

حملة القلب السليم للموظفني واملعالني.

جلسة توعية بطب األسنان لطالب مدرسة اخلور 
الدولية.

حملة توعية بسرطان الثدي.

إجمايل الفحوصات الطبية الشاملة

 20192020مؤشرات األداء الرئيسية

األداء

3١.٨5٨22.63٩إجمايل الفحوصات الطبية الشاملة

3.٠54١.٨٠4الفحوصات الطبية للموظفني

2٨.٨٠42٠.٨35الفحوصات الطبية للمقاولني

١٠.٧٠4ال ينطبقأخذ مسحات للكشف عن فريوس كوفيد-١٩

إجمايل الفحوصات الطبية الدورية )قطرغاز شمال 
وقطرغاز جنوب واملقر الرئيسي يف الدوحة(

3.4٠٧١.5٩٧

1

2

3

إجراء االشتباه بفريوس كوفيد-١٩.

التعليمات الدائمة ملعدات احلماية الشخصية.

إجراء التطعيم ضد فريوس كوفيد-١٩.
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تقرير االستدامة62

املراجعة السريرية يف ممارسة الطب وطب األسنان

املرحلة األوىل

إعداد املراجعة

املرحلة الثانية

حتديد املعايري

املرحلة الثالثة

قياس األداء

املرحلة الرابعة

إجراء التحسينات

املرحلة اخلامسة

استمرار التحسينات

ب
الي

س
 األ

ام
خد

ست
ا

خلق البيئة

تعترب سياسة املراجعة السريرية للقسم الطبي يف قطرغاز مبثابة 
العنصر األساسي للتحسني املستدام واملستمر للجودة يف املمارسة 

السريرية، فهي حتدد كيف يراقب القسم الطبي جميع األنشطة 
السريرية، وتسّلط الضوء على فرص التحسني وتوضح أكرث األساليب 

تناسًبا لتحسني املمارسة السريرية. ويعد االمتثال للمتطلبات القانونية 
للطب وطب األسنان مثاًلا آخر على اهتمامنا باستدامة العمليات الطبية.

االعتمادات
ا،  إن االعتماد الذي حصلنا عليه من اللجنة الدولية املشرتكة الرائدة عاملّيً
والذي يتم جتديده كل 3 سنوات، يوفر منصة تتيح استمرارية الرعاية التي 

تتمحور حول الشخص وتستند على القيمة يف جميع العيادات، مع الرتكيز 
على التحسني املستدام للجودة يف الرعاية السريرية.

وقد حصل القسم الطبي يف قطرغاز على هذا االعتماد من اللجنة 
الدولية املشرتكة يف عام 2٠١2، و2٠١5، و2٠١٨، ونحن نستعد حالًيا للحصول 

على االعتماد لعام 2٠2١. تعد اللجنة الدولية املشرتكة هيئة االعتماد 
ا للجودة يف اخلدمات اخلاصة باملستشفيات والرعاية  الرائدة عاملّيً

األولية. ويعد القسم الطبي يف قطرغاز أول شبكة من مراكز الرعاية 
األولية والطب املهني يف قطر حتصل على هذه اجلائزة، والتي تضمنت 

حمطات اإلسعافات األولية يف البحر ألول مرة على اإلطالق.

وعالوة على ذلك، اعرتفت الكلية امللكية لألطباء يف أيرلندا مبصنع 
القسم الطبي يف قطرغاز كمركز تدريب معتمد للدراسات العليا يف 

الطب املهني.

“القسم الطبي يف قطرغاز هو أول مركز من مراكز 
الرعاية األولية والطب املهني يف قطر يحصل على 

هذه اجلائزة.”
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تشكيل قوى عاملة تنافسية
تعترب عملية استقطاب القوى العاملة ذات الكفاءة 

العالية واستبقائها وتطويرها من أهم أولويات 

قطرغاز، حيث متكننا هذه الكفاءات من حتقيق رؤيتنا 

املتمثلة يف أن نكون الشركة الرائدة يف جمال 

صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل. فنحن 

نسعى جاهدين للمساهمة بشكل إيجابي يف 

حتقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خالل توفري فرص 

التطوير والتدريب املهني للقوى العاملة الوطنية 

يف دولة قطر باإلضافة إىل تعزيز العالقات املثمرة 

مع موظفينا من خالل تقدمي املزايا اجلذابة وفرص 

التدريب والتطوير وفرص تطوير القادة يف مكان 

العمل ونشر ثقافة العمل العادلة.

املوضوعات اجلوهرية املغطاة

التوظيف 	 
التقطري	 
التدريب والتطوير	 

 ٠6
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نظرة عامة حول القوى العاملة
وصل إجمايل القوى العاملة لدينا إىل 4525 موظًفا 

دائًما و796 موظًفا مؤقًتا بحلول نهاية عام 2020، حيث 
انخفض عدد املوظفني املؤقتني بنسبة 27% وبقي 

عدد موظفينا الدائمني كما هو نسبًيا مقارنة بعام 2019. 
ويشمل املوظفون املؤقتون عموما كًلا من املتدربني، 

واملوظفني توظيفا مباشرا للمشاريع وأفراد ِفَرق 
عمل املشاريع. وعالوة على ذلك، نحن نتعاقد مع 

وكاالت خارجية للقوى العاملة لتلبية بعض خدمات الدعم 
اإلضافية حسب متطلبات عملياتنا التشغيلية. 

ويعمل ما يقرب من ٧٠ % من موظفينا يف مدينة راس لفان الصناعية حيث 
يقع اجلزء األكرب من عملياتنا التشغيلية، بينما يعمل حوايل 24% من موظفينا 

يف املقر الرئيسي يف الدوحة. أما موظفونا املتبقون فإما يعملون يف 
املواقع البحرية يف جممع اخلور أو يف مكاتب قطرغاز باخلارج.

منافع املوظفني
نهدف يف قطرغاز إىل استقطاب واستبقاء قوى عاملة من أصحاب 

الكفاءات واملهارات العالية من خالل حزمة املنافع التي نقدمها ملوظفينا. 
وقد مت توثيق وإنشاء هذه املنافع عرب جمموعة متنوعة من سياسات 

املوارد البشرية، مثل سياسة العالوات واملنافع وسياسة إدارة الرواتب 
وسياسة احلوادث الشخصية. ومن األمثلة على منافع العمل التي نقدمها: 
نقدم ملوظفينا رواتب معفاة من الضرائب وعالوة سكن، وعالوة مواصالت، 

وخطط تقاعدية، وسكن جماين لبعض املوظفني، وإجازة سنوية مدتها 
3٧ يوًما للموظفني الرئيسيني و24 يوًما للموظفني غري الرئيسيني، ونقدم 

ملوظفينا وألفراد عائالتهم تذاكر سفر سنوية. أما فيما يتعلق بخدمات 
الصحة واللياقة البدنية، نوفر ملوظفينا رعاية طبية جمانية تشمل األسنان، 

كما نقدم مساعدات تعليمية وفرًصا للتدريب والتطوير ومنافع أخرى. 

ولقد قمنا بإجراء مترين قياس أداء على بعض سياسات ومنافع املوارد 
البشرية استجابًة جلائحة كوفيد-١٩، مبا يف ذلك سياسات الرواتب 
واملكافآت، وذلك لضمان إدراج أي تعديالت إقليمية أو عاملية على 

ممارسات مكان العمل. وساعدنا ذلك على مواكبة االجتاهات الناشئة 
واكتساب الوضوح بشأن اآلثار املرتتبة على كوفيد-١٩ فيما يتعلق بقيود 

السفر والهجرة والضرائب وغريها من اجملاالت ذات الصلة. 

مشاركة املوظفني
تتعاون قطرغاز مع قوتها العاملة عرب طرق خمتلفة من أجل ضمان ارتفاع 

مستويات رضا املوظفني وتعزيز عالقة قوية مع موظفيها تعود بالنفع 
على اجلميع. ويتم تنظيم اجتماعات سنوية عامة للموظفني، حيث تقوم 
هذه االجتماعات بتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته الشركة خالل 

العام املاضي، فضًلا عن مناقشة توجهات وجماالت الشركة املستقبلية 
والتي سيتم الرتكيز عليها يف السنوات املقبلة. ولقد ُعقد االجتماع السنوي 

لعام 2٠2٠ بشكٍل افرتاضٍي وذلك للحد من انتشار كوفيد-١٩ وتضمن 
االجتماع جلسة أسئلة وأجوبة. 

وُيعقد "منتدى الرئيس التنفيذي" بشكل دوري للخريجني واملتدربني 
القطريني، حيث يكمن الغرض من هذا املنتدى يف إتاحة الفرصة للخريجني 

واملتدربني القطريني للقاء الرئيس التنفيذي لقطرغاز وفريق اإلدارة العليا 
ومشاركتهم أبرز

الصعاب التي يوجهونها خالل فرتة التدريب والتطوير واملشاركة حلقات 
نقاش مفتوحة التي تتيح للخريجني واملتدربني املساهمة يف صنع القرار 

والتعجيل بتطويرهم املهني.

وكان موضوع منتديي الرئيس التنفيذي لعام 2٠2٠ هو "االستثمار يف 
ًبا وستة باحثني  املواطنني املتمّيزين"، حيث مت منح ١١خريًجا و١2 ُمدرِّ

جوائز خاصة للتفوق يف جمال كل منهم، ومت تكرمي املدربني واخلريجني 
واملتدربني والباحثني ألدائهم يف توفري التدريب والتوجيه. كما ناقش 

اخلريجون واملتدربون خطط التنمية اخلاصة بهم وتلقوا املشورة املهنية.

املوظفون

مدينة راس لفان مكاتب قطرغاز باخلارجاملناطق البحريةالدوحةمركز اخلورنوع العملالسنة

الصناعية

6١٩٩٩2١52٧3.256دائم2٠١٩

236١234١65٧مؤقت

52٩١62٠٠١53.342دائم2٠2٠

٠3٧٩١٨١٧3٨2مؤقت

“تتواصل قطرغاز باستمرار مع املوظفني لضمان 
تعزيز مستويات رضاهم ولبناء عالقات قّيمة وجمزية 

للطرفني”

GRI 102-8, GRI 103-1,, GRI 103-2
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ويتم إجراء استبيانات املوظفني مرة كل سنتني مما يسمح جلميع 
املوظفني بتقدمي مالحظاتهم وآرائهم حول جتربتهم يف العمل يف 

قطرغاز بحرية كاملة ودون الكشف عن هوياتهم. كان آخر استبيان أجريناه 
يف عام 2٠١٩، حيث شمل االستبيان العديد من اجلوانب الرئيسية املتعلقة 

باملشاركة الفعالة والسالمة واألخالقيات والتنمية واالبتكار والتواصل. 
وأشارت نتائج استطالع 2٠١٩ إىل أن ٩4% من موظفينا كانوا فخورين بالعمل 

يف قطرغاز. لقد عملنا طيلة عام 2٠2٠ على العمل على اجملاالت التي 
حتتاج إىل حتسني التي أشار إليها االستبيان، حيث ُكّلف العديد من "ممثلي 
اجملموعات" بتوفري سياق لنتائج االستبيان ومساعدتنا يف تطوير احللول 

واختبارها. 

ولقد أجرينا استبيانات جملموعات حمددة من املوظفني استجابًة للجائحة، 
حيث كان الهدف من هذه االستبيانات هو احلصول على ردود بشأن جتارب 
املوظفني فيما يتعلق بالعمل من املنزل، وإجهاد املوظفني وسالمتهم، 

واألمور األخرى املتعلقة بكوفيد-١٩. وقد مت على الفور إبالغ فريق عمل 
قطرغاز اخملتص بكوفيد-١٩ وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني 

باجملاالت التي حتتاج إىل اهتمام حسب نتائج االستبيانات، وذلك ليتم 
معاجلتها والتصدي لها. 

وتشمل األشكال األخرى ملشاركة املوظفني القيام بزيارات إىل مواقعنا يف 
اخلارج، ومتثيل املوارد البشرية يف جلسات مراجعة أداء الفريق، وإجراء 

جلسات تواصل بشأن التأمني الصحي.

 %94
من موظفينا كانوا فخورين بالعمل يف قطرغاز، فقد كنا نعمل طوال عام 

2020 إلدخال حتسينات يف اجملاالت التي مت حتديدها

GRI 103-2, 404-3
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التنوع والشمول
نواصل يف قطرغاز مراقبة تنوع القوى العاملة لدينا، 

خاصة من حيث العمر واجلنس والبلد األصلي، حيث 
نؤمن بأن هذا التنوع يحقق العديد من املزايا والفوائد 

لقطرغاز، مبا يف ذلك اعتماد ممارسات تشغيلية 
أفضل ونقل املعرفة ووجهات نظر خمتلفة حتمل 

املزيد من األفكار االبتكارية واإلبداعية، كما وتساعدنا 
قوى العمل املتنوعة بتحسني أدائنا التنظيمي بشكٍل 

عام.

ويف عام ٠2٠2٠ تشكلت أغلبية القوى العاملة لدينا من جنسيات دول آسيا، 
تليها دول الشرق األوسط وأفريقيا. ومل يطرأ أي تغيري يف التمثيل اإلقليمي 

يف القوى العاملة لدينا مقارنة بعام 2٠١٩. 

التمثيل اإلقليمي للقوى العاملة )2020(

أمريكا الشمالية

أوقيانوسيا٢.٤%

%٠.3 أمريكا الجنوبية

%٠.٥
أوروبا

%3.٢

أفريقيا

%٦.3

ق األوسط ال�ش

%3٥.٠

آسيا

%٥٢.3

GRI 102-8, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 403-1, GRI 405-1
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ونستمر يف توظيف عدد كبري من املوظفني الذكور، ومع ذلك، نحن 
فخورون بتزايد نسبة اإلناث يف إجمايل التعيينات اجلديدة بشكٍل ملحوظ 

على مدى السنوات الثالث املاضية، حيث شكلت النساء حوايل ١4.٨% من 
إجمايل التعيينات اجلديدة يف عام 2٠2٠.

وقد ظلت الفئة العمرية للقوى العاملة لدينا مستقرة نسبًيا على مدار 
السنوات الثالث املاضية، حيث ال تزال أعمار معظم القوى العاملة لدينا بني 

3٠ إىل 5٠ عاًما، ومتثل 4٨% من إجمايل التعيينات اجلديدة لدينا يف عام 2٠2٠.

القوى العاملة حسب الجنس )٢٠٢٠(

اإلناث10%90%الذكور

 %١٤.٨
من املوظفني اجلدد يف عام 2020 كانوا من اإلناث

ن الجدد )٢٠١٨ – ٢٠٢٠( نسبة اإلناث من الموظف�ي

%25

%2٠

%١5

%١٠

%5

%٠ 2٠١٨ 2٠١٩ 2٠2٠

%13.1 %13.8 %14.8

القوى العاملة حسب العمر )٢٠١٨ – ٢٠٢٠(

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

%١٧

%٧٠

%١3

%٢١

%٧٠

%٩

%٢١

%٧٠

%٩

ن ١٨ و 3٠ عاًما ن 3٠ و ٥٠ عاًماب�ي أك�ب من ٥٠ عاًما ب�ي

٢٠٢٠

٢٠١٩

%٢١.١

%١٧.٩

اإلناثالذكور

%٨٢.١

%٧٨.٩

الموظفون الذكور واإلناث  )٢٠١٩ – ٢٠٢٠(

%٤٥.٨

%٤٢.٦

%٥١%٤١.٩.3

%٢.٩

%١٥.٥

ن ١٨ و 3٠ عاًما ن 3٠ و ٥٠ عاًماب�ي أك�ب من ٥٠ عاًما ب�ي

ن الذكور واإلناث )٢٠١٩ – ٢٠٢٠( الفئات العمرية للموظف�ي

٢٠٢٠

٢٠١٩

GRI 102-8,  GRI 103-2, GRI 401-1, GRI 403-1, GRI 405-1
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التقطري
ُيعد توطني القوى العاملة )التقطري( وتزويد املواطنني 

بفرص تطوير عالية اجلودة هما عنصران رئيسيان يف 
ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل 

قطرغاز على حتقيق نسبة تقطري لكوادرها املهنية تصل 
إىل 50% يف وظائف ثابتة بحلول عام 2030، متاشًيا مع 

ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030. ولتحقيق 
هذا الهدف، نقوم بوضع خطط وتنفيذ بعض املبادرات 
لزيادة النسبة املئوية للوظائف اخملصصة للقطريني، 
مبا يف ذلك برنامج تطوير اخلريجني القطريني وبرنامج 

الشهادة الفنية واملشاركة يف املعارض الوظيفية 
والزيارات املدرسية وتقدمي املنح الدراسية لطالب 

املدارس الثانوية.

ويقدم برنامج تطوير اخلريجني القطريني منوذًجا تنموًيا منظًما قائًما على 
الكفاءة ويهدف إلعدادهم وتزويدهم باملهارات واملعارف املطلوبة لشغل 

منصبهم الوظيفي األول يف قطرغاز. فعند التحاق اخلريجني القطريني 
بالعمل يف قطرغاز، يتم تسجيلهم يف "خطة التطوير الفردي،" التي تتمثل 
يف برنامج لتطوير الكفاءات ميتد من عامني إىل ستة أعوام ويشمل تدريبات 

فنية وسلوكية إلزامية، باإلضافة إىل تقدمي اإلرشاد والتعليم الوظيفي 
والتعاقب على الوظائف اخملتلفة. واعتباًرا من عام 2٠2٠ ضم الربنامج 

املشاركة يف برامج إرشادية ومراجعة منتصف العام، مما يزيد من دعم 
ومتابعة تطوير خريجي برنامج تطوير اخلريجني القطريني. وخالل عام 2٠2٠، 

أكمل 55 خريًجا قطرًيا "خطة التطوير الفردي" بنجاح.

ويوفر "برنامج الشهادة الفنية" للمتدربني القطريني الفرصة للحصول 
على دبلوم عايل من كلية شمال االطلنطي يف دولة قطر. ويشمل الربنامج 

تقدمي تدريب متعمق على مدى أربع مراحل.

وتشارك قطرغاز عادًة يف العديد من معارض التوظيف يف جميع أنحاء 
قطر، ولكن يف عام 2٠2٠، ونظًرا جلائحة كوفيد-١٩، مل نتمكن من حضور 
سوى معرض التوظيف الذي أقيم يف جامعة قطر ويف كلية اي اف جي 

بالتعاون مع جامعة أبردين. فنحن نسعى من خالل معارض التوظيف 
هذه إىل زيادة معرفة الباحثني عن العمل بشركة قطرغاز وبفرص العمل 

املتاحة بالشركة. كما شاركنا يف برنامج "مهنتي – مستقبلي"، وهو 
عبارة عن جلسات حوارية ُتذاع مباشرة عرب حساب إنستغرام التابع ملركز 

قطر للتطوير املهني مما وفر منصة لقطرغاز من أجل مناقشة وشرح 
جمموعة الفرص وبرامج التطوير الوظيفي املتاحة للمتقدمني احملتملني. 

وعالوة على ذلك، قمنا بتعزيز العالقات مع معاهد التعليم يف كٍل من 
جامعة قطر، وجامعة تكساس إيه آند إم قطر، وكارنيجي ميلون قطر، وكلية 

شمال األطلنطي يف قطر. 

وخالل عام 2٠2٠، أجرينا ١٨ زيارة للمدارس الثانوية احمللية بهدف تعريف 
الطالب على الفرص الوظيفية املتاحة يف قطرغاز وعلى أهم القيم 
واألخالقيات التي تدعمها الشركة. وقد قمنا بعمل عروض تقدميية 

لتزويدهم مبعلومات حول عملياتنا اإلجمالية، وفرص التطوير والتوظيف، مبا 
فيها املنح الدراسية السنوية لطلبة الثانوية القطريني من أجل مواصلة 
دراستهم اجلامعية واحلصول على درجة البكالوريوس، شريطة قبولهم 
جهم. ولقد ُقّدمت 22 منحة دراسية لطالب  االنضمام إىل قطرغاز بعد تخرُّ

قطريني، ووقع االختيار على ١6 طالب منهم للدراسة يف جامعات يف 
اململكة املتحدة، وأكمل ٨ طالب دراساتهم وانضموا إىل قطرغاز من خالل 

"الربنامج الوطني لتطوير اخلريجني."

ومع نهاية عام 2٠2٠، بلغت نسبة التقطري يف قطرغاز 33.٩١% من إجمايل 
القوى العاملة لدينا، كما قمنا بتقطري 4٧.٩٠% من فريقنا اإلداري.

وبقيت معدالت التقطري اإلجمالية ثابتة نسبًيا على مدار السنوات الثالث 
املاضية، حيث تراوحت بني 33.56% و33.٩١%. وازدادت نسبة التقطري يف 

فريقنا اإلداري من 44.44% يف عام 2٠١٩ إىل 4٧.٩٠% يف عام 2٠2٠.

2018

اإلدارة

العاملون

اإلدارة

العاملون

ن من القوى العاملة )٢٠١٩ – ٢٠٢٠( نسبة القطري�ي

%55.56

%52.10

%66.44

%66.09

%44.44

%47.90

اإلدارة

العاملون

%45.50%54.50

%66.23 %33.77

%33.56

%33.91

نالقطريون غ�ي القطري�ي

2019

2020

 %33.٩١
ن من إجماىلي القوى العاملة لعام ٢٠٢٠ نسبة القطري�ي

GRI 103-2, GRI 202-2, GRI 401-1, GRI 403-1, GRI 404-1, GRI 405-1



تقرير االستدامة6٩

إدارة املواهب
حترص قطرغاز على االعتناء بجميع كوادرها البشرية 

من أجل منو وجناح الشركة. وعلى هذا النحو، تعترب 
"الكوادر املهنية عالية األداء" إحدى الركائز االسرتاتيجية 
الست لشركة قطرغاز، وإننا ُنّقدر ونعتز بجميع موظفينا 
وعائالتهم. ومتاشيًا مع قيمنا: فنحن نشجع على تعزيز 

العمل اجلماعي والتعاون ونطور من أنفسنا لنكون 
ن بعضنا البعض.  األفضل، ونثق وُنمكِّ

ولضمان قيامنا بتعزيز عالقات قيمة ومثمرة بشكل فعال مع موظفينا، تتم 
مراجعة سياسات املوارد البشرية كل ثالث سنوات. فلقد قمنا بتحديث ١٧ من 

السياسات واإلجراءات املتعلقة باملوارد البشرية خالل أحدث دورة مراجعة 
يف عام 2٠2٠.

ولزيادة إنتاجية املوظفني وحتديد توقعاتهم وإدارتها بفعالية، نواصل مراجعة 
وحتديث وتطوير توصيفاتنا الوظيفية. ولقد تلقى املدراء تدريًبا على تصميم 

وحتليل ووصف الوظائف، مما يضمن حتديد جميع األدوار واملسؤوليات 
وإسنادها وتوثيقها على النحو املناسب. وبوسع املوظفني االعرتاض على 

حتديث توصيفاتهم الوظيفية أيًضا، إذ مت النظر يف جميع احلاالت املستلمة 
خالل عام 2٠2٠ وإعادة تقييمها وحتديثها يف التوصيفات الوظيفية ذات 

الصلة. وطيلة عام 2٠2٠، مت تعيني رمز وظيفي جلميع املناصب الوظيفية 
ومتت مراجعة جميع التوصيفات الوظيفية لبعض الرموز وحتديثها، ومن ثم مت 
حتميلها على نظام تخطيط املوارد املؤسسية )SAP(، والتي ميكن الوصول 

إليها من قبل املوظفني املعنيني. 

 )QG TMS( نظام قطرغاز إلدارة املواهب
يتمثل الهدف من نظام إدارة املواهب يف قطرغاز يف تعزيز قدرة الشركة 

على إدارة أداء املوظفني وتطويرهم بفعالية وكفاءة من خالل جمموعة 
متنوعة من الوحدات التعليمية. فمنذ عام 2٠2٠، اشتمل نظام إدارة املواهب 

يف قطرغاز على وحدة إدارة األداء وإدارة األهداف وملف تعريف املوظفني 
ونظام إدارة التعلم. ولقد مت تطوير الوحدات التعليمية ذات الصلة بإدارة 

التوظيف طيلة عام 2٠2٠، شملت جلسات إعداد للموظفني، وتسويق 
التوظيف، وبناء مواصفات الوظائف. وقد مت إطالق هذه الوحدات التعليمية يف 
الربع األول من عام 2٠2١، باإلضافة إىل خطط مستقبلية لتنفيذ وحدات تعليمية 

للتخطيط الوظيفي والتطوير، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وحتليالت القوى 
العاملة والتي تعد جزًءا من إطار العمل املعتمد.

وتتضمن إدارة أداء املوظفني، والتي يتم التعامل معها من خالل من نظام 
إدارة املواهب يف قطرغاز، ثالث مراحل رئيسية تشمل حتديد األهداف، 
وتقييم منتصف العام وتقييم نهاية العام. وتتطلب املرحلة األوىل أن يقوم 

املوظفون بتحديد األهداف السنوية اخلاصة بهم )SMART؛ أي تكون هذه 
األهداف حمددة وقابلة للقياس والتحقيق وواقعية وحمددة زمنًيا( يف النظام 

واحلصول على موافقة عليها من مشرفهم. ويقوم املوظفون بإدخال 
األدلة والتعليقات على كل هدف يف مراجعة منتصف العام ملناقشة التقدم 

احملرز وتغطية األهداف والكفاءات السلوكية. وتشمل مرحلة التقييم النهائي 
يف نهاية العام عقد اجتماع بني املوظف ومشرفه من أجل مناقشة 

األداء السنوي للموظف، والسيما فيما يتعلق باإلجنازات وأدلة على األنشطة 
واألهداف املنجزة والتعقيبات املستلمة، مما ميكن كل مشرف ومدير يف 
نهاية املطاف من الوصول إىل التقييم العام ألداء املوظف. وخالل عام 2٠2٠، 

حدد ٩٩.5% من املوظفني أهداف SMART اخلاصة بهم وأكمل ٩3.52% 
من املوظفني تقييم منتصف العام وأكمل ٩٩.٨% من املوظفني تقييم نهاية 

العام. 

حقوق اإلنسان
يساعدنا احرتام حقوق اإلنسان على تقدمي خدمة أفضل لعمالئنا واالهتمام 

مبجتمعاتنا احمللية وتقدير موظفينا، وبالتايل نحرص دائًما على االلتزام بقوانني 
العمل القطرية املستمدة من إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ 

واحلقوق األساسية يف العمل، وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، وإتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 
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تقرير االستدامة٧٠

التدريب والتطوير
نواصل يف قطرغاز حتديث سياساتنا وبراجمنا املتعلقة بالتدريب والتطوير 

من أجل دعم وتطوير القوى العاملة لدينا ومساعدة موظفينا على النمو، حيث 
تخضع معظم أنشطة التدريب والتطوير اخلاصة بنا لسياسة تطوير القادة 

يف قطرغاز، والتي تشمل سياسة التدريب، وسياسة املوافقة على التدريب 
والتسجيل، وتقييم إجراءات التدريب. ويتيح نظام إدارة التعلم اجلديد اخلاص 

بنا )الذي مت إطالقه يف يناير 2٠2٠ كجزٍء من نظام قطرغاز إلدارة املواهب( 
الفرصة لتطوير اسرتاتيجيات التدريب وإدارة توفر الدورات التدريبية الداخلية 

وتقدميها ومراقبة حتقيق األهداف املرجوة من الدورات التدريبية. وقد توجب 
علينا حتويل غالبية دوراتنا التدريبية الداخلية من الفصول الدراسية الوجاهية 

إىل فصول افرتاضية تتم عرب اإلنرتنت، وقدمنا دورات تدريبية إضافية باستخدام 
منصات إلكرتونية بسبب جائحة فريوس كوفيد-١٩، حيث قدمنا هذا العام 

الدورات الـ ١3 التالية:

 ونستخدم إطار الكفاءات الفنية )TC( الستكمال نظام إدارة التعلم لدينا، 
مما يتيح للموظفني املعنيني امتالك املهارات الفنية الكافية ألداء أدوارهم 

بفعالية وكفاءة. ويتم تطبيق إطار الكفاءات الفنية على ثالث مراحل، حيث 
تتمثل املرحلة األوىل من اإلطار يف حتديد الكفاءات املطلوبة للوظائف 
ومستويات الكفاءة املطلوبة للوظيفة احملددة. يعقب ذلك املرحلة 

الثانية من اإلطار والتي تتمثل يف إجراء تقييم للكفاءة الفنية من أجل حتديد 
الثغرات يف مستوى الكفاءات، والتي ُتستخدم كأساس لوضع خطط 

التطوير خالل املرحلة الثالثة واألخرية إلطار الكفاءات الفنية

وسيتم دمج خطط التطوير هذه قريًبا يف نظام قطرغاز إلدارة املواهب 
عن طريق وحدة التخطيط الوظيفي والتطوير اخملطط له لعام 2٠2١. وطيلة 
العام 2٠2٠، ُطلب من 244٩ موظفا أن يخضعوا لتقييم الكفاءة الفنية، وقام 

ما يعادل ٩6.2% منهم بإجراء هذه التقييمات. 

كما يتم تقدمي العديد من الدورات التدريبية اخلارجية ملوظفينا، ولكن ُقدمت 
و/أو ُنقلت معظم هذه الدورات تقريًبا إىل منصات التعلم اإللكرتونية بسبب 

اجلائحة.

مهارات االتصال يف العمل

اإلبداع يف حل املشاكل وصنع القرارات

اإلبداع واالبتكار

تطوير الذكاء العاطفي

أساليب الكتابة الفعالة لتقارير العمل

مهارات التخطيط وإدارة الوقت على نحو فعال

أساسيات إدارة املشاريع

02

01

03

04

05

06

07

إدارة تأثري التغيري

مهارات التدريب للربنامج الوطني لتطوير اخلريجني 

التأثريات الشخصية جمتمعة

السيطرة على الضغوطات 

مهارات كتابة التقارير الفنية

حتسني العمل يف الفرق 

08

09

10

11

12

13

م والتطوير التابعة لقطرغاز على  حصلت إدارة التعلُّ
مستوى االعتماد الذهبي "نحن نستثمر يف األشخاص" 

من انفيستورز ان بيبول )IIP( للسنة الثالثة على التوايل، وهي 
منظمة معرتف بها عاملًيا حيث أنها تهتم باجملتمع وتدعو 

لوضع األشخاص يف املقام األول. ويحقق 17% فقط من الشركات 
واملؤسسات املعتمدة من قبل منظمة "انفيستورز ان بيبول" 

يف جميع أنحاء العامل املستوى الذهبي. وهذا يعني أن إدارة 
التعلم والتطوير تطبق سياسات وإجراءات وأنظمة راسخة لدعم 

موظفينا.

 2.449
موظًفا ُطلب منهم اخلضوع لتقييم الكفاءة الفنية
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تقرير االستدامة٧١

تطوير القيادة
ُتعنى سياسة تطوير القادة لدينا وتنظم أنشطة تطوير القيادة والدورات 

والربامج التي يتم تنفيذها يف جميع أنحاء قطرغاز. وتشمل أنواع الدورات 
والربامج التي نقدمها: "برنامج التنشيط" و "برنامج القادة الناشئني" 
و "برنامج تطوير قيادة الكوادر"، وقمنا بتنظيم ورش عمل حتت عنوان 

"اإلشراف على طريقة قطرغاز".

ويهدف "برنامج التنشيط" إىل تطوير القدرات القيادية للخريجني اجلدد 
والذين أكملوا الربنامج الوطني لتطوير اخلريجني يف غضون العام املاضي 

أو أولئك الذين كانوا يف املرحلة النهائية من خطط التطوير الفردي اخلاصة 
بهم. ويتألف "برنامج التنشيط" من مرحلتني: تشمل املرحلة األوىل الرتكيز 

على فلسفة القيادة الذاتية لقطرغاز. بينما تتيح املرحلة الثانية من 
"برنامج التنشيط" تقدمي جمموعة متميزة من خربات العمل جملموعة 

خمتارة من املشاركني الذين يتمتعون بكفاءة عالية والذين أنهوا املرحلة 
األوىل من الربنامج، وذلك من أجل التوصل إىل فهم أكرث شموًلا ألنشطة 

األعمال يف قطرغاز. وتتوافق جتارب األعمال مع ركائزنا االسرتاتيجية، وقد 
تضمنت سابًقا فعاليات القيادة املتميزة وفعاليات الشراكة مع مدرسة 

اخلور الدولية. وتهدف فعاليات القيادة املتميزة إىل تزويد املشاركني بفهم 
إسرتاتيجي حول كيفية عمل قطرغاز، يف حني تتيح فعاليات مدرسة 

اخلور الدولية الفرصة للمشاركني يف املرحلة األوىل من الربنامج تطبيق 
مهاراتهم القيادية املكتسبة حديًثا.

وقد مت تطوير "برنامج القادة الناشئني" لدعم مشرفينا وقيادات املوظفني 
بصورة أكرب، حيث يركز الربنامج على القيادة الشخصية وقيادة الفريق. 

ويتجسد هذا الربنامج بورشة عمل مدتها يومان تتضمن تقييمات قبل 
الدورة التدريبية وبعدها.

ومت تطوير "برنامج تطوير قيادة الكوادر" بالشراكة مع كلية إدارة األعمال 
)HEC Paris( يف باريس، وهي إحدى أهم كليات إدارة األعمال املرموقة 

يف العامل. ويتألف الربنامج من وحدتني تركزان على فلسفة القيادة يف 
قطرغاز، واملتمثلة يف قيادة الذات وقيادة اآلخرين وقيادة األعمال التجارية.

وتشمل الوحدة األوىل موضوعات حول القيادة الشخصية وقيادة الفريق 
وأساليب القيادة والتكيف ومواطن القوة والضعف يف القيادة وثقافة 

القيادة ودور الشبكات. بينما تتضمن الوحدة الثانية موضوعات تدور حول 
االسرتاتيجية وصنع القرار وقيادة املنظمات وامليزة التنافسية والتميز 

التشغيلي. 

وتهدف ورش العمل التي حتمل عنوان "اإلشراف على طريقة قطرغاز" إىل 
تزويد املشرفني وقيادات املوظفني باملهارات واألساليب املطلوبة لتحقيق 

أهداف الفريق، واملساهمة يف حتقيق مؤشرات األداء الرئيسية لقطرغاز. 
وتضمنت ورش العمل يف عام 2٠2٠ دورتني تدريبيتني حول أدوات املوارد 

البشرية )إدارة عالقات املوظفني( وحتقيق أعلى مستويات األداء. وتشمل 
دورة أدوات املوارد البشرية التوعية بسياسات وإجراءات عالقات موظفي 
قطرغاز والتي تغطي اجملاالت املتعلقة باإلجراءات االنضباطية والشكاوى 

وقضايا األداء والتنوع واالختالفات الثقافية والسلوك غري املالئم وإنهاء 
اخلدمات ومسؤوليات الفريق. يف حني تتضمن دورة "حتقيق أعلى مستويات 

األداء" دعًما لتطوير املهارات الالزمة للحصول على أفضل أداء لفرق العمل 
أثناء عملية اإلشراف وفًقا لقاعدة "اإلشراف على طريقة قطرغاز". وتتعلق 
اجملاالت التي تغطيها هذه الدورة ببيانات التوجهات وتبيان القيم ونشرها 

ودورات األداء وحتديد أهداف SMART، واإلدارة السلوكية وإدارة األداء.

كما نقدم ملوظفينا الفرصة الستخدام أداة التعليم الرقمي 
ManageMentor التابعة جلامعة هارفارد، والتي تساعد يف بناء القدرات 

القيادية للمشاركني من خالل حمتوى قيادي تفاعلي وملهم وعايل اجلودة.

وعالوة على ذلك، واصلنا تنفيذ "خطة التعاقب الوظيفي" كعملية راسخة 
يف الشركة، حيث إنها عملية تهدف إىل حتديد املوظفني ذوي القدرات 
القيادية العالية لتلبية املتطلبات وطويلة األجل للتعاقب الوظيفي فيما 

دة. ويقوم الرؤساء التنفيذيون ومدراء اإلدارات  يتعلق مبناصب رئيسية ُمحدَّ
مبراجعة وتقييم إمكانات املسجلني يف قاعدة بيانات األفراد ذوي املهارات 

واملواهب العالية لتحديد فرص التطوير الالزمة وحتديد اخللفاء املناسبني 
لألدوار الرئيسية من خالل تنفيذ خطة التعاقب الوظيفي. 
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تقوم قطرغاز بإظهار وتعزيز املواطنة املتميزة 

للشركة من خالل مواجهة التحديات اجملتمعية 

بشكل استباقي بالتعاون مع شركائنا

لتمهيد الطريق جملتمع أقوى وأكرث متاسًكا يف دولة 

قطر. ونقدر أصحاب املصلحة لدينا ونستثمر بهم من 

خالل التعاون واملشاركة املستمرة ونسعى جاهدين 

لقيادة صناعتنا وتقدمي مستقبل مستدام لدولتنا.

املوضوعات اجلوهرية املغطاة

اجملتمعات احمللية	 

االستثمار االجتماعي

 ٠٧



تقرير االستدامة٧3

املشاركة اجملتمعية واملسؤولية االجتماعية للشركة
تسعى قطرغاز إىل إشراك جمتمعاتها اإلقليمية بفعالية 
وإحداث تأثريات اجتماعية إيجابية. وقد ساهمنا من خالل 

براجمنا للمسؤولية االجتماعية واملشاركة اجملتمعية 
ساهمت بإجمايل 4,43 مليون ريال قطري خالل عام 2٠2٠. 

ومتكنا من تنفيذ جمموعة من مبادرات وبرامج التأثري 
االجتماعي حلماية موظفينا وجمتمعاتنا بالرغم من حتديات 

جائحة كوفيد -١٩.

يف عام 2٠2٠، قمنا بتحديث إجراءات االستثمار االجتماعي لدينا لضمان 

مواءمة األهداف والعمليات التي ستدخل حيز التنفيذ يف عام 2٠2١.

ومت تخصيص أحدث إنفاقاتنا على اخلدمات اجملتمعية هذا العام على 

األنشطة الرياضية واألنشطة املتعلقة بالرياضة وتنمية اجملتمع والربامج 

التعليمية، فضًلا عن الثقافة والفنون.

ولقد شاركنا يف عام 2٠2٠ يف رعاية فعاليات وأحداث وشاركنا يف العضويات 

التالية يف جميع أنحاء الدوحة ومنطقة شمال دولة قطر. 
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الفعاليات التي قامت قطرغاز برعايتها

أرسل الدفء لقلوبهم" 	 
املؤمتر الدويل لبحوث الغاز لعام 2٠2٠	 
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تقرير االستدامة٧4

أطلقنا يف عام 2٠2٠ النشرة اإلخبارية األوىل ملوظفي شركة قطرغاز 
واملدعوة "تواصل" حيث تعمل هذه النشرة كأداة لنشر املعلومات 

املفيدة للموظفني من خالل إبقائهم على اطالع دائم ومشاركتهم بآخر 
األخبار واملستجدات حول قطرغاز، حيث تعرض نشرة تواصل اإلجنازات 
األخرية بانتظام باإلضافة للمراحل الرئيسية واألحداث القادمة واخلاصة 

بالشركة وملفات تعريف املوظفني وأنشطة مشاركة اجملتمع. كما 
تعرض النشرة مشاركة األفكار واإلجنازات. باإلضافة إىل تواصل، نقوم 

بنقل قصص شركتنا واملعلومات اإلضافية للعمالء وألصحاب املصلحة 
اخلارجيني من خالل جملتنا احلالية واملدعوة "الرائد".

برنامج راس لفان للتواصل االجتماعي
مت إطالق برنامج راس لفان للتواصل االجتماعي يف عام 2٠١٠ بالشراكة 

مع قطر للطاقة وإكسون موبيل، ودولفني للطاقة، وأوريكس جي تي إل، 
وشل. ويهدف الربنامج إىل تقدمي دعم جمتمعي استثنائي للمجتمعات 

يف شمال قطر، مبا يف ذلك الظعاين والكعبان واخلور والشمال والذخرية 
وسميسمة. 

ويهدف الربنامج إىل بناء جسور التواصل بني الشركات الصناعية مبنية على 
الثقة والتعاون، كما يدعم الربنامج العديد من املبادرات الثقافية والتعليمية 

والصحية والبيئية واألمنية، باإلضافة لدعم السالمة العامة. ويقدم 
الربنامج أيًضا الدعم املباشر للربامج احمللية بالتعاون مع املراكز الثقافية 

واجملتمعية ومراكز الشباب واجلمعيات النسائية.

ومتت املوافقة على العديد من املشاريع من قبل جمموعة عمل برنامج 
راس لفان للتواصل االجتماعي، حيث أنها مسؤولة عن تقييم واعتماد 

مشاريع األثر االجتماعي يف املنطقة بناًء على جدواها وفوائدها االجتماعية.

مبادرة أحجية كوفيد-19 
بدأنا برنامج "رحلة آمنة" )وهو جزٌء من برنامج راس لفان للتواصل 

االجتماعي(، ومدته خمس سنوات )2٠١٩ - 2٠23(( بالتعاون مع اإلدارة 
العامة للمرور، والذي خّصص لطالب املدارس يف الشمال لتثقيفهم حول 

السالمة املرورية وتغيري سلوكهم بشأن السالمة على الطرق ولتقليل 
حوادث السري. 

ولقد قمنا بتوزيع أحجيات الصور املقطوعة هذا العام على العائالت واألفراد 
القابعني يف احلجر الصحي بسبب كوفيد-١٩ يف الشمال لدعم األنشطة 

الصحية والكمالية التي جتمع شمل العائالت، كجزء من اتفاقية "الرحلة اآلمنة" 
ذات اخلمس سنوات. فتم توزيع ما جمموعه ١2٨5٠ أحجية يف عام 2٠2٠. 

برنامج "مقعد الضحى"
يوفر برنامج مقعد الضحى )الذي هو جزٌء من برنامج راس لفان للتواصل 
االجتماعي( الدعم للمتقاعدات وكبريات السن من املواطنات يف شمال 

دولة قطر. ويشجع الربنامج على املشاركة الكاملة لهؤالء النساء يف 
املشاريع اجملتمعية واألنشطة الهادفة للمساعدة يف ضمان التقدم 

نحو جمتمع حملي متطور ومزدهر. ويهدف برنامج مقعد الضحى إىل نقل 
معارف وخربات املسنات واملتقاعدات إىل األجيال اجلديدة من النساء 

القطريات وتفعيل أدوارهن يف اجملتمع كعضوات مساهمات وقّيمات.

فيديوهات توعوية حول فريوس كوفيد-19 بالتعاون مع الشرطة 
اجملتمعية

أطلقنا عدة فيديوهات توعوية حول فريوس كوفيد-١٩ بالتعاون مع الشرطة 
اجملتمعية القطرية )وهي جزٌء من برنامج راس لفان للتواصل االجتماعي(. 
تتوفر الفيديوهات بعدة لغات، بعضها خمصص لألطفال، وهدفها هو زيادة 

الوعي وتعزيز أفضل املمارسات لتعزيز سالمة اجملتمع.

 12.850
أحجية مت توزيعها على العائالت واألفراد يف احلجر الصحي هذا العام
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تقرير االستدامة٧5

مت تداول مقاطع الفيديو التوعوية على منصات التواصل االجتماعي 
باإلضافة إىل جميع قنوات قطاع الطاقة يف دولة قطر. 

برنامج البريق )بالتعاون مع جامعة قطر(
تأسس برنامج البريق يف عام 2٠١٠ والذي يهدف إىل تطوير املهارات العلمية 

والتجريبية والبحثية لطالب املدارس الثانوية يف دولة قطر.

حيث يقوم الربنامج ببناء تقدير وفهم لدور العلماء والباحثني على أرض 
الواقع ويدفع الطالب إىل التفكري بحلوٍل خالقة للمشاكل التقنية التي تواجه 

العامل. وعالوًة على ذلك، يتم حتفيز الطالب للتطلع للمستقبل ولتمكني 
أنفسهم مبا يتماشى مع أهداف االستدامة املنبثقة عن رؤية قطر 

الوطنية 2٠3٠.

وحصل طالبان من الربنامج على ميداليات ذهبية يف الدورة اخلامسة 
من املسابقة الدولية لالخرتاع واالبتكار يف كندا )iCan( لعام 2٠2٠، والتي 

.)TISIAS( نظمتها جمعية تورنتو الدولية لالبتكار واملهارات املتقدمة

جمعية القناص القطرية
أطلقنا يف عام 2٠٠٨ جمعية القناص وهي جمعية ثقافية معنية بالصيادين، 

س اجلمعية جهودها لتعزيز الصيد العربي التقليدي ومتثل احملتويات  وُتكرِّ
واألحداث واملبادرات الدولية واإلقليمية. ونظمت جمعية القناص يف عام 
2٠2٠ الدورة الثانية من بطولة رأس لفان للصقور. وتضمنت هذه البطولة 

والتي نظمتها جمعية القناص القطرية برعاية من برنامج راس لفان 
للتواصل االجتماعي مسابقات للصقارين يف فئتي "الصقار الصغري" و 

"الصقار الواعد". وأقيمت املسابقة ما بني ١3 و23 نوفمرب 2٠2٠ يف قرية أبا 
القراريص يف اخلور. ومت عقد احلدث يف الهواء الطلق، حيث مت إلزام اجلميع 

بارتداء األقنعة وااللتزام بإجراءات التباعد االجتماعي متاشًيا مع اإلجراءات 
االحرتازية ملنع انتشار فريوس كوفيد-١٩.
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تقرير االستدامة٧6

رعاية شركة قطرغاز 
حملة "أرسل الدفء لقلوبهم" 

ز  أطلق مكتب االتصال التابع لقطرغاز يف كوريا اجلنوبية حملته التي ُتركِّ
على فصل الشتاء لتقدمي املساعدة إىل دارين من دور رعاية األيتام هما 

سوندوكوون ومالذ املالئكة يف عاصمة كوريا اجلنوبية، سيئول. 

مت قطرغاز دعمها للعديد من األيتام يف دور رعاية األيتام واحلضانة  وقدَّ
واإلعاقة، وهؤالء األيتام من خمتلف األعمار وهم يف حاجة ماسة إىل ملسة 
من احلب والدفء. وعالوًة على ذلك، قام كل من دار سوندوكوون منذ سنة 

١٩65 ودار مالذ املالئكة منذ سنة ١٩5٩ برتبية ورعاية ما يزيد عن ١5٠٠ طفًلا، 
وهما يرعيان حالًيا زهاء 2٠٠ يتيم.

ونظًرا النخفاض درجات احلرارة يف سيئول إىل ما دون الصفر املئويَّة يف 
ُمعظم فرتة فصل الشتاء، فإن هؤالء األطفال سيستفيدون بشكل مباشر 

من املالبس والثياب الشتوية اخلاصة واللوازم والتوابع األخرى، مبا فيها 
السرتات والقفازات واألوشحة والبطانيات احلرارية واألسرة املدفأة التي 

تربعت بها قطرغاز. كما شملت التربعات القيام بأعمال عزل جلدران أبنية 
داري الرعاية وجتهيزها بأجهزة جديدة، مثل 

السخانات الداخلية واخلارجية.

املؤمتر الدويل لبحوث الغاز لعام 2020
شاركت قطرغاز يف املؤمتر الدويل لبحوث الغاز 

لعام 2٠2٠ يف العاصمة الُعمانية، مسقط.

ويأتي املؤمتر حتت عنوان "ابتكارات الغاز من أجل مستقبل مستدام"، مّما 
يظهر الرتكيز على ابتكار التقنيات التي تعمل على االرتقاء بصناعة الغاز. 

وجتدر اإلشارة إىل أنه من املتوقع ازدياد استهالك الغاز الطبيعي العاملي 
بنسبة 4٠ باملائة بحلول عام 2٠5٠ )وفًقا إلدارة معلومات الطاقة يف الواليات 

املتحدة األمريكية(.

ولقد شاركت قطرغاز يف هذا املؤمتر كراع ذهبي وقدمت عدًدا من البحوث 
الفنية وعروض تقدميية موجزة للبحوث، كما اشتملت املوضوعات على 

صيانة وسالمة اخلطوط حتت سطح البحر، ومعاجلة املياه املستعملة 
يف العمليات وإعادة استعمالها، وخفض معدالت االحرتاق، واعتمادية 

تصنيع الغاز الطبيعي املسال. وانطالًقا من التزامها بالتميز يف العمليات 
التشغيلية، تقوم قطرغاز بدعم مثل هذه املؤمترات ورعايتها بصفتها 

الشركة الرائدة يف صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل.

التربع مبعدات تكنولوجيا املعلومات إىل قطر اخلريية
قامت إدارة تقنية املعلومات يف قطرغاز بتقييم عدة معدات إلكرتونية 

وتربعت بـ 4٧2٠ جهاز جلمعية قطر اخلريية، حيث جاء ذلك كجزء من 
التزامات املسؤولية االجتماعية لقطرغاز ولتعزيز تنمية اجملتمع. وتضمنت 

هذه املعدات حمطات عمل وراسمات وطابعات وشاشات وأجهزة 
حاسوب حممولة ولوحات مفاتيح وماسحات ضوئية للبطاقات وماسحات 

ضوئية مكتبية وماسحات ضوئية عادية وأجهزة حاسوب مكتبية وحمطات 
دعم للحاسوب.

اليوم الرياضي للدولة
ضمن إطار الدعم املستمر للمبادرة الوطنية التي تشجع على املشاركة 

الفعالة يف األنشطة الرياضية مع الزمالء يف العمل وأفراد عائالتهم، أظهر 
موظفو قطرغاز الطاقة اإليجابية وروح املنافسة خالل مشاركتهم شغف 
وحماس يف "اليوم الرياضي للدولة" الذي انطلقت فعالياته يف فرباير 2٠2٠ 

بأسباير زون يف الدوحة ومبجمع اخلور السكني يف مدينة اخلور.

 1.500
طفل مت تربيته ورعايته منذ عام 1959

"قطرغاز فخورة للغاية بإطالق هذه املبادرة كأحد مبادرات 
املسؤولية االجتماعية للشركة إلغاثة ومساعدة األطفال 

يف داري رعاية األيتام سوندوكوون ومالذ املالئكة وإنه ملن 
دواعي سرورنا أن نكون قادرين على ملس قلوب هؤالء 

األطفال وجلب الدفء والفرح إليهم يف فصل الشتاء هذا.
 مشعل املريخي، 

 املدير العام وممثل مكتب االتصال
لقطرغاز بكوريا

 4.720
قطعة من معدات تكنولوجيا املعلومات مت التربع بها جلمعية قطر اخلريية 

متاشًيا مع التزاماتنا جتاه تنمية اجملتمع
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تقرير االستدامة٧٧

وقامت قطرغاز بتحضري جمموعة واسعة من األنشطة الرياضية لتشمل 
كافة األعمار وتناسب جميع االهتمامات. وتضمنت فعاليات الدوحة كرة القدم 

والكرة الطائرة وكرة السلة والكيك بوكسنغ ومتارين اللياقة البدنية ومتارين 
الدراجة الثابتة. أّما بالنسبة للمشاركني األصغر سًنا، تضمنت األنشطة فقرة 

ترديد الكرة ومسابقة أكياس القفز ولعبة شد احلبل. أما يف جممع اخلور 
السكني، استضافت اخلور فقرات مشابهة من األنشطة، ولكنها تضمنت 

كذلك لعبة تنس الريشة ولعبة الكريكت وسباق للدراجات الهوائية، وسباق ١٠٠ 
مرت للجري وسباحة لألطفال وعروض فنون الدفاع عن النفس.

فإن الرياضة بالنسبة لشركة قطرغاز ما هي إال وسيلة فاعلة وطبيعية 
للجمع بني موظفيها الذين يأتون من خلفيات وثقافات متنوعة ملمارسة 

أنشطة رياضية ممتعة، والتي جتعلهم ينعمون بالصحة والعافية يف 
حياتهم إذا ما قاموا مبمارستها بشكل منتظم. ومن اجلدير بالذكر أن 

املساهمة يف بناء جمتمع يتمتع أفراده بصحة جيدة ومستويات عالية 
من اإلنتاجية يعد هدًفا رئيسًيا من أهداف ركيزة التنمية البشرية املنبثقة 
عن رؤية قطر الوطنية 2٠3٠، كما أنه يعّد من األهداف الرئيسية ملبادرات 

قطرغاز املتعلقة باملسؤولية االجتماعية.

دوري قطرغاز حتت 23 سنة 
استمرت شراكتنا مع االحتاد القطري لكرة القدم ودوري قطرغاز حتت 23 

سنة. وتضم الفرق املشاركة يف بطولة هذا العام ١2 نادًيا بإجمايل ١32 
مباراة على مدار 22 أسبوًعا، حيث يوّلد هذا الدوري احلماس يف اجملتمع 
السكني ويساعد يف تنمية مواهب العبي كرة القدم احملليني واألنشطة 

الرياضية بشكل عام قبيل بطولة كأس العامل لكرة القدم 2٠22 والتي 

ستقام يف قطر. ونظًرا للحظر الصحي املتعلق بكوفيد-١٩ والذي بدأ يف 
مارس 2٠2٠، اتخذ قرار إجراء املباريات دون جمهور، ومتت تغطية املباريات 

وبثها عرب املنصات اإلعالمية.لكن مت إيقاف املباريات مع زيادة القيود بسبب 
الظروف الصحية ومت اإلعالن عن الفائز. 

احتفاالت قطرغاز باليوم الوطني لقطر
ميثل يوم ١٨ ديسمرب مناسبة مهمة للغاية يف تاريخ دولة قطر، حيث 

يحتفل القطريون بفخر بذكرى تأسيس دولة قطر على يد املؤسس الشيخ 
جاسم بن حممد آل ثاين يف ١٨ ديسمرب من العام ١٨٧٨.

ولقد شاركت قطرغاز يف عام 2٠2٠ يف احتفاالت اليوم الوطني لقطر برعاية 
م يف الكورنيش.  العرض العسكري لليوم الوطني الذي ُنظِّ

يوم البيئة القطري 2020
احتفلنا بيوم البيئة القطري إلظهار إجنازاتنا املستمرة ومبادراتنا وأداءنا 
البيئي املستدام وامتثالنا جلميع األصول التشغيلية يف عام 2٠2٠. ولقد 
مت الرتكيز هذا العام على تقليل االحرتاق إىل أدنى حد والتأهب البيئي لبدء 

تشغيل منشآت جديدة وتنفيذ برنامج جديد لرصد وتخفيض امليثان سريع 
التبخر ومواصلة الرتكيز على احلد من النفايات وتنفيذ عمليات إعادة التدوير 

وإعادة االستخدام.

يوم األرض 2020: العمل املناخي 
احتفلنا بالذكرى اخلمسني ليوم األرض يف عام 2٠2٠ والذي يعترب أكرب حدث 
بيئي مدين من نوعه يتم االحتفال به سنوًيا يف جميع أنحاء العامل منذ عام 
١٩٧٠، حيث أتاح يوم األرض لنا الفرصة للتفكري يف تأثرينا على البيئة وعلى 

املدى الطويل وعلى اآلثار واخملاطر املرتبطة بتغري املناخ. 

يوم البيئة العاملي 2020 
مت االحتفال بيوم البيئة العاملي السابع واألربعني لألمم املتحدة يف 5 

يونيو 2٠2٠ حيث يحيي هذا احلدث السنوي ذكرى قرار األمم املتحدة لعام 
١٩٧2 والذي يدعو جميع الدول إىل إعادة التأكيد على االهتمام بحماية البيئة 

واحلفاظ عليها مع تعزيز الوعي بالقضايا البيئية الرئيسية التي تواجه العامل 
اليوم.

ولقد قمنا بالرتويج للحدث وأبرزنا املساهمة التي قدمناها للحفاظ 
على التنوع البيولوجي الغني يف دولة قطر من خالل تنفيذ جمموعة من 

املبادرات البيئية يف السنوات األخرية. 

"ال ميكن التأكيد بشكل كايف على أهمية الفوائد التي ميكن 
جنيها من تبني منط حياة صحي وااللتزام به بشكل مستمر، 

ويعد هذا احلدث السنوي املرتقب جزًءا ال يتجزأ من جهود 
الشركة الرامية إىل تعزيز صحة وعافية املوظفني وأفراد 

عائالتهم."
 الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، 

الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 413-1, GRI 413-2



امللحقات
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تقرير االستدامة٧٩

امللحق )أ(: خمطط إشراك أصحاب املصلحة

قنوات املشاركةاالهتمامات الرئيسيةأصحاب املصلحة

رؤية قطر الوطنية 2٠3٠	 دولة قطر
تطوير املواهب الوطنية 	 
التقطري	 
االمتثال للتشريعات والقوانني	 

االجتماع مع اجلهات احلكومية	 
الشراكات مع اجلهات احلكومية	 
املؤمترات واملعارض	 

احلفاظ على سالمة واعتمادية العمليات التشغيلية 	 املساهمون
كفاءة العمليات	 
العوائد املالية	 
احلفاظ على سمعة قطرغاز	 
املشاركة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية احمللية	 

اجتماعات ربع سنوية	 
املقابالت السنوية وعروض السوق للمساهمني	 
اجتماعات جملس اإلدارة واللجنة التنفيذية	 
التعاون يف جماالت الرعاية	 
مكاتب االتصال	 
تقرير االستدامة السنوي	 

املمارسات املسؤولة لألعمال	 اجملتمع احمللي
احلد األدنى من التأثري على البيئة	 
الفرص الوظيفية	 
العمليات اآلمنة	 
تطوير الكفاءات الوطنية	 

برامج االستثمار االجتماعي والرعاية	 
عضوية برنامج التواصل اجملتمعي ملدينة راس 	 

لفان الصناعية
التقارير العامة	 
معارض الوظائف	 
منصات التواصل االجتماعي 	 

ظروف عمل آمنة وصحية	 املوظفون
رواتب ومزايا وظيفية منافسة	 
التطوير املهني املستمر	 
التواصل املفتوح والشفاف	 
إدارة داعمة ملوظفيها	 

الفحص الطبي الدوري	 
اجتماعات منتظمة للفريق واإلدارات 	 
استطالعات آراء املوظفني	 
النشرات اإلخبارية للشركة	 
االجتماعات السنوية العامة للشركة مع موظفيها	 
منتديات الرئيس التنفيذي للمتدربني واخلريجني	 
قناة "اسأل الرئيس التنفيذي" 	 
مكتب خدمات املوارد البشرية	 
تقارير االستدامة السنوية	 

الشفافية 	 وسائل اإلعالم
الصحة والسالمة	 

الربنامج اإلسرتاتيجي ملشاركة وسائل اإلعالم 	 
العاملية

بيانات ومؤمترات صحفية	 
مقابالت واجتماعات 	 
منصات التواصل االجتماعي	 

قنوات املشاركةاالهتمامات الرئيسيةأصحاب املصلحة

إمدادات الغاز الطبيعي املسال واملنتجات 	 العمالء
املصاحبة بشكل موثوق ويف الوقت احملدد

منتجات عالية اجلودة	 

العقود واالتفاقيات	 
مكاتب التواصل الُقطرية	 
املؤمترات واملعارض	 

املقاولون 
واملوردون

نظام عادل للمناقصات وإرساء املناقصات	 
الدفع يف الوقت احملدد	 
ظروف عمل جيدة	 

الرتتيبات التعاقدية وعملية طرح املناقصات	 
املؤمترات واملعارض	 
مصادقة األطراف الثالثة 	 
الفحوصات الطبية	 

التواصل املسؤول ويف الوقت املناسب	 صناعة الطاقة
مشاركة املعلومات/البيانات	 
تنسيق التعاون	 

عضوية الهيئات الرسمية/الدولية يف قطاع 	 
الطاقة

املؤمترات واملعارض	 
البحوث واملنشورات الفنية 	 
التعاون يف جمال الرعاية	 
الكلمات الرئيسية يف املؤمترات	 

املنظمات غري 
احلكومية

التواصل الفعال	 
دعم املنظمات غري احلكومية احمللية	 

العروض التقدميية/اجللسات اإلعالمية 	 
االجتماعات	 

الطالب واملوظفون 
احملتملون

معلومات متاحة ودقيقة حول فرص العمل	 
منافع جمزية للموظفني	 
املساهمة يف املؤسسات التعليمية	 

حمالت التوظيف 	 
التربع للمؤسسات التعليمية	 
املنح اجلامعية	 
فرص التدريب العملي	 
برامج التواصل مع املدارس	 
املعارض املهنية	 
الفعاليات التعليمية	 
املشاركة يف إلقاء احملاضرات	 

GRI 102-43



تقرير االستدامة٨٠

امللحق )ب(: فهرس حمتويات املبادرة العاملية إلعداد التقارير
معيار املبادرة 

العاملية إلعداد التقارير
رقم الصفحة و/أو اإلجابات املباشرةاإلفصاح

معايري املبادرة العاملية إلعداد التقارير 101: األساسيات 2016

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير ١٠2: 

اإلفصاحات املعيارية 
العامة 2٠١6

الهيكل املؤسسي

قطرغاز١٠2-١ اسم الشركة

١٠24-2 األنشطة، والعالمات التجارية، واملنتجات، واخلدمات 

الدوحة، قطر١٠2-3 موقع مقر الشركة 

24-١٠225-4 موقع العمليات التشغيلية

١٠217-5 امللكية والشكل القانوين 

١٠24-6 األسواق التي تخدمها الشركة

17 ,١٠218-٧ حجم الشركة

 64 , 66 ,67 ١٠2-٨ معلومات حول املوظفني والعاملني اآلخرين

١٠229-٩ سلسلة التوريد واإلمداد

29  ,١٠233-١٠ التغريات الهامة يف الشركة وسلسلة التوريد واإلمداد اخلاصة بها

17 - ١٠220-١١ املبدأ أو النهج الوقائي

١٠273-١2 املبادرات اخلارجية 

١٠273-١3 العضوية يف اجلمعيات

اإلسرتاتيجية

١٠26-١4 بيانات من كبار صناع القرار يف الشركة

٧ ,١٠2١4-١5 اآلثار واخملاطر والفرص الرئيسية

األخالقيات والنزاهة

١٠22١-١6 القيم واملبادئ واملعايري والقواعد الناظمةللسلوك

احلوكمة

١٠2١٨-١٨ هيكل احلوكمة وتكوينه

إشراك أصحاب املصلحة

١١ ١٠2-4٠ قائمة مبجموعات أصحاب املصلحة

املفاوضة اجلماعية ممنوعة  ١٠2-4١ اتفاقيات املفاوضات اجلماعية
يف دولة قطر.

١2 ١٠2-4١ حتديد واختيار أصحاب املصلحة

١١ , ٧٩ ١٠2-43 النهج املتبع إلشراك أصحاب املصلحة

١2  ,١٠2١3-44 املواضيع واخملاوف الرئيسية التي أثريت

تقدمي التقارير

١٠2١٧-45 اجلهات املشمولة بالقوائم املالية امُلوحدة 

١٠23-46 حتديد حمتوى التقرير وحدود املوضوع

١٠2١2-4٧ قائمة باملواضيع املهمة

3٧ ,١٠23٨-4٨ إعادة صياغة املعلومات

3 ,3٧ ,١٠23٨-4٩ التغيريات يف التقارير 

 ١ يناير 2٠2٠ إىل١٠2-5٠ الفرتة املشمولة بالتقرير
3١ ديسمرب 2٠2٠

١٠22٠١٩-5١ تاريخ أحدث تقرير 

سنويًا١٠2-52 دورة كتابة التقارير 

١٠23-53 جهة االتصال لإلجابة عن األسئلة املتعلقة بالتقرير

١٠2-54 مطالبات إعداد التقرير مبا يتماشى مع معايري املبادرة العاملية 
للتقارير

3

١٠2٨٠-55 فهرس احملتويات طبقا ملبادئ املبادرة العاملية إلعداد التقارير

مل يكن هناك ضمان للتقرير١٠2-56 الضمان اخلارجي

GRI 102-55



تقرير االستدامة٨١

املواضيع املهمة

املبادرة العاملية إلعداد التقارير 2٠٠: االقتصاد 

األداء االقتصادي

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير ١٠3: 

نهج اإلدارة 2٠١6

١٠325-١ شرح املوضوع املهم وحدوده

25 - ١٠32٧-2 نهج اإلدارة ومكوناته

١٠32٨-3 تقييم نهج اإلدارة

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير 2٠١: 

األداء االقتصادي 2٠١6

24 - 2٠١2٧-١ القيمة االقتصادية املباشرة املتولدة واملوزعة

غري موجود2٠١-4 املساعدات املالية املقدمة من احلكومة

التواجد يف السوق

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير ١٠3: 

نهج اإلدارة 2٠١6

١٠324-١ شرح املوضوع املهم وحدوده

١٠324-2 نهج اإلدارة ومكوناته

١٠324-3 تقييم نهج اإلدارة

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير 2٠2: 
التواجد يف السوق 

2٠١6

2٠26٨-2 نسبة أعضاء اإلدارة العليا املعينني من اجملتمع احمللي

اآلثار االقتصادية غري املباشرة

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير ١٠3: 

نهج اإلدارة 2٠١6

١٠324-١ شرح املوضوع املهم وحدوده 

25 - ١٠32٧-2 نهج اإلدارة ومكوناته

١٠32٧-3 تقييم نهج اإلدارة

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير 2٠3: 
اآلثار االقتصادية غري 

املباشرة 2٠١6

2٨  ,2٠32٩-١ استثمارات البنية التحتية واخلدمات املدعومة

2٠32٨-2 اآلثار االقتصادية غري املباشرة املهمة

ممارسات عملية املشرتيات

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير ١٠3: 

نهج اإلدارة 2٠١6

١٠32٩-١ شرح املوضوع اجلوهري وحدوده 

١٠32٩-2 نهج اإلدارة ومكوناته

١٠32٩-3 تقييم نهج اإلدارة

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير 

2٠4: ممارسات 
املشرتيات 2٠١6 

2٠42٩-١ نسبة اإلنفاق على املوردين احملليني

مكافحة الفساد

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير ١٠3: 

نهج اإلدارة 2٠١6

١٠32١-١ شرح املوضوع املهم وحدوده 

2١  ,١٠322-2 نهج اإلدارة ومكوناته

2١  , ١٠322-3 تقييم نهج اإلدارة

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير 2٠5: 

مكافحة الفساد 2٠١6

2٠52١-١ العمليات التي مت تقييمها عن اخملاطر املتعلقة بالفساد

2١  , 2٠52٩-2 االتصال والتدريب حول سياسات وإجراءات مكافحة الفساد

2٠52١-3 حوادث الفساد املؤكدة واإلجراءات املتخذة



تقرير االستدامة٨2

جدول املعايري البيئية 300 للمبادرة العاملية إلعداد التقارير

الطاقة

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير ١٠3: 

نهج اإلدارة 2٠١6

3١ , ١٠33٧-١ شرح املوضوع املهم وحدوده 

32 ١٠3-2 نهج اإلدارة ومكوناته

32 - 34 , ١٠336-3 تقييم نهج اإلدارة

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير 3٠2: 

الطاقة 2٠١6

3٠23٧-١ استهالك الطاقة داخل الشركة

3٠23٧-2 استهالك الطاقة خارج الشركة

3٠23٧-3 كثافة الطاقة

3٠23٧-4 خفض استهالك الطاقة

املياه والصرف الصحي

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير ١٠3: 

نهج اإلدارة 2٠١6

44 , ١٠345-١ شرح املوضوع املهم وحدوده 

44 , ١٠345-2 نهج اإلدارة ومكوناته

44 , ١٠345-3 تقييم نهج اإلدارة 

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير 3٠3: 
املياه والنفايات 2٠١٨

44 , 3٠345-١ التعامالت مع املياه كمورد مشرتك

44 , 3٠345-2 إدارة اآلثار املتعلقة بتصريف املياه

44 , 3٠345-3 سحب املياه

44 , 3٠345-4 تصريف املياه

3٠345-5 استهالك املياه

التنوع البيولوجي

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير ١٠3: 

نهج اإلدارة 2٠١6

١٠34٧-١ شرح املوضوع املهم وحدوده 

١٠34٧-2 نهج اإلدارة ومكوناته

١٠34٧-3 تقييم نهج اإلدارة

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير 3٠4: 

التنوع البيولوجي  2٠١6

3٠44٧-2 اآلثار الهامة لألنشطة واملنتجات واخلدمات على التنوع البيولوجي

االنبعاثات

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير ١٠3: 

نهج اإلدارة 2٠١6

١٠333-١ شرح املوضوع املهم وحدوده 

33 ,  ١٠334-2 نهج اإلدارة ومكوناته

33 - ١٠335-3 تقييم نهج اإلدارة

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير 3٠5: 

االنبعاثات 2٠١6

3٠53٨-١ انبعاثات الغازات الدفيئة املباشرة )النطاق ١(

3٨ 3٠5-2 انبعاثات الغازات الدفيئة غري املباشرة للطاقة )نطاق 2(

غري متوفر  )مل يتم احتسابه(3٠5-3 انبعاثات الغازات الدفيئة غري املباشرة األخرى )نطاق 3(

3٩ 3٠5-4 كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة

3٨ - 3٠543-5 احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة

اخمللفات 2٠2٠

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير ١٠3: 

نهج اإلدارة 2٠١6

44 - ١٠346-١ شرح املوضوع املهم وحدوده 

44 - ١٠346-2 نهج اإلدارة ومكوناته

44 - ١٠346-3 تقييم نهج اإلدارة

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير 3٠6: 

النفايات السائلة 
واخمللفات 2٠2٠

44 - 3٠646-١ توليد النفايات واآلثار الهامة املتعلقة بالنفايات

44 - 3٠646-2 إدارة اآلثار الهامة املتعلقة بالنفايات

44 - 3٠646-3 النفايات املنتجة

44 - 3٠646-4 النفايات احملولة من عمليات التخلص

44 - 3٠646-5 النفايات املوجهة للتخلص منها



تقرير االستدامة٨3

جدول املعايري االجتماعية 400 للمبادرة العاملية إلعداد التقارير

التوظيف 2٠١6

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير ١٠3: 

نهج اإلدارة 2٠١6

١٠364-١ شرح املوضوع املهم وحدوده 

64 - ١٠36٧-2 نهج اإلدارة ومكوناته

١٠36٩-3 تقييم نهج اإلدارة

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير 4٠١: 

التوظيف 2٠١6

ل املوظفني 6٧ , 4٠١6٨-١ تعيينات املوظفني اجلدد ومعدل تبدُّ

الصحة والسالمة املهنية 2٠١٨

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير ١٠3: 

نهج اإلدارة 2٠١6

١٠34٩-١ شرح املوضوع املهم وحدوده 

4٩ - ١٠352-2 نهج اإلدارة ومكوناته

53 - ١٠362-3 تقييم نهج اإلدارة

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير 4٠3: 

الصحة والسالمة 
املهنية 2٠١٨

53 - 4٠362-١ نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية

5٠ - 4٠356-2 حتديد األخطار وتقييم اخملاطر والتحقيق يف احلوادث

5٨ - 4٠362-3 خدمات الصحة املهنية 

4٠3-4 مشاركة العمال واستشارتهم والتواصل معهم بشأن الصحة 
والسالمة املهنية

6١ , 6٠

6٠ - 4٠362-5 تدريب العمال على الصحة والسالمة املهنية

5٩ - 4٠362-6 تعزيز صحة العمال

3 - ٧ منع وتخفيف آثار الصحة والسالمة املهنية املرتبطة مباشرة 
بعالقات العمل

56

6٠ - 4٠362-٨ العمال املشمولون بنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية

5٠ - 4٠356-٩ إصابات العمل

56 , 4٠35٧-١٠ العلل الصحية املرتبطة بالعمل

التدريب والتعليم 2٠١6

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير ١٠3: 

نهج اإلدارة 2٠١6

١٠364-١ شرح املوضوع املهم وحدوده 

١٠3٧٠-2 نهج اإلدارة ومكوناته

٧٠ , ١٠3٧١-3 تقييم نهج اإلدارة

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير 4٠4: 

التدريب والتعليم 2٠١6

6٨ , 4٠46٩-١ متوسط ساعات التدريب يف العام لكل موظف

٧٠ , 4٠4٧١-2 برامج تطوير مهارات املوظفني وبرامج املساعدة على االنتقال

4٠4-3 النسبة املئوية للموظفني الذين يتلقون مراجعات منتظمة لألداء 
والتطوير الوظيفي

65

التنوع وتكافؤ الفرص 2٠١6

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير ١٠3: 

نهج اإلدارة 2٠١6

١٠366-١ شرح املوضوع املهم وحدوده 

66 - ١٠36٨-2 نهج اإلدارة ومكوناته

١٠36٩-3 تقييم نهج اإلدارة

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير 4٠5: 

التنوع وتكافؤ الفرص 
 2٠١6

١٧ - ١٨ , 66 - 4٠56٨-١ تنوع هيئات احلوكمة واملوظفني

اجملتمعات احمللية 2٠١6

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير ١٠3: 

نهج اإلدارة 2٠١6

٧3 ١٠3-١ شرح املوضوع املهم وحدوده 

٧3 - ١٠3٧٧-2 نهج اإلدارة ومكوناته 

٧3 - ١٠3٧٧-3 تقييم نهج اإلدارة

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير 4١3: 

اجملتمعات احمللية 
 2٠١6

٧3 - 4١3٧٧-١ عمليات مبشاركة اجملتمع احمللي وتقييمات األثر وبرامج التنمية

4١3-2 العمليات ذات اآلثار السلبية الهامة الفعلية أو احملتملة على 
اجملتمعات احمللية

٧ - ٧٧3

االمتثال االجتماعي واالقتصادي

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير ١٠3: 

نهج اإلدارة 2٠١6

2١ , ١٠325-١ شرح املوضوع املهم وحدوده 

2١ , ١٠325-2 نهج اإلدارة ومكوناته

2١ , ١٠325-3 تقييم نهج اإلدارة

املبادرة العاملية 
إلعداد التقارير 4١٩: 
االمتثال االجتماعي 

واالقتصادي

56 4١٩-١ عدم االمتثال للقوانني واللوائح يف اجملال االجتماعي واالقتصادي
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