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جرت طباعة هذا التقرير يف دولة قطر .وقد متت الطباعة على ورق م�صرح به من جمل�س رعاية الغابات (خال
متام ًا من الكلور وم�ستخرج من غابات تدار بكفاءة) .ويف حال رغبتك يف التخل�ص من هذا التقرير ،يرجى
ا�ستخدام من�ش�آت �إعادة تدوير النفايات الورقية .ويف هذا ال�صدد ،نود �أن ن�شري �إلى �أن قطرغاز لديها حمطات
لتجميع الورق يف جميع مواقع عملياتها بالإ�ضافة �إلى �أن ال�شركة تدير برناجم ًا �شام ًال لإعادة التدوير و�إدارة
النفايات يف جميع �أ�صولها.
هل تعلم �أنه حينما يتم مقارنة الورق املعاد تدويره بالورق الذي مل يتم ا�ستخدامه من قبل ف�إن كل طن من الورق
املعاد تدويره يوفر ماي�صل �إلى:
� 17شجرة
·
 3.3ياردة مكعبة من م�ساحات مك ّبات القمامة
·
 4.000كيلو واط من الطاقة
·
 7.000غالون من املياه
·
(امل�صدر :الوكالة الأمريكية حلماية البيئة)
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ر�سالة املدير العام
هذا هو تقريرنا ال�سنوي الثالث لال�ستدامة .وعندما �أنظر �إلى التقدم الذي حققناه لغاية الآن ،ف�إنني �أ�شعر بفخر كبري
بالإجنازات املتميزة التي حتققت يف عام  ٢٠١٢فيما يتعلق ب�أن�شطة امل�س�ؤولية االجتماعية ،كما ي�سرين �أن �أ�شارك هذه
النجاحات مع �شركائنا وعموم اجلمهور.
بالن�سبة �إلى قطرغاز ،التي �أكملت م�ؤخر ًا انتقالها من مرحلة تطوير امل�شاريع احلافلة بالأحداث واملت�ضمنة م�ضاعفة
الإنتاج �أربع مرات لت�صبح املن ِتج الأول للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل ،ميثل � ٢٠١٢أول عام تعمل فيه م�شاريع ال�شركة
بكامل �أو ما يقارب كامل طاقتها الإنتاجية .ويف الوقت الذي نقوم فيه بتثبيت مكانتنا الريادية لقطاع الغاز الطبيعي
امل�سال العاملي ،ال نغفل الإ�شارة �إلى �أن هذا الإجناز مل يكن ليتحقق لوال جهود �إدارة اال�ستدامة لإيجاد ثقافة م�ؤ�س�سية
حتفز على االبتكار ،متيز العمليات� ،إدارة امتثال فعالة ،م�شاركة وتبادل املعلومات و�أن�شطة م�ساهماتنا االجتماعية� .إن
جناحنا هو جت�سيد لتفاين و�إخال�ص موظفينا وم�ساهمينا وعمالئنا.
وفيما يتعلق ب�أعمالنا ،نحن ملتزمون يف قطرغاز بالرتكيز على الكفاءة الت�شغيلية ،اال�ستثمار يف الأفراد ،ال�سلوك الأخالقي ال�صحيح ،االبتكار ،املمار�سات
الآمنة يف العمل وامل�س�ؤولية االجتماعية .وانطالق ًا من �سعينا احلثيث لتحقيق هذا الهدف ،ميكنني القول ،وبكل ثقة ،ووفق ًا ملا ي�شري �إليه هذا التقرير،
ب�أننا حققنا تقدم ًا ملمو�س ًا يف عدد من املجاالت ك�إدارة املياه والطاقة و�صحة قوانا العاملة.
حيث ميكن تعريف امل�س�ؤولية االجتماعية بالأفعال التي نقوم بها حلماية وزيادة الوعي حول امل�صالح البيئية واالجتماعية واالقت�صادية للمجتمعات التي
نتعامل معها بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة� ،إ�ضافة �إلى م�ستقبل الأجيال القادمة التي قد تت�أثر ب�أن�شطتنا .ومن العنا�صر املهمة يف هذا املجال مراعاة
اال�ستدامة يف كل ما نقوم به وت�شجيع التطوير امل�ستمر يف كافة ممار�ساتنا وعملياتنا.
وقد مت حتديد �أهدافنا لال�ستدامة على املدى املتو�سط يف ر�ؤية قطرغاز  ٢٠١٥ب�أن ن�صبح "�شركة الغاز الطبيعي امل�سال الرائدة يف العامل" .وتتوافق
ر�ؤيتنا و�أهدافنا مع ر�ؤية قطر الوطنية  ٢٠٣٠ذات النهج ال�شامل للتنمية يف دولة قطر .وتقوم الأهداف الثابتة لقطرغاز ب�صفتها مواطن ًا متميز ًا على
لعب دور فعال يف �إجناح ر�ؤية قطر الوطنية  ٢٠٣٠لال�ستفادة املُثلى من املوارد الطبيعية الهائلة للدولة بهدف �إيجاد اقت�صاد معريف متنوع .وبامل�ضي
�إلى الأمام ،توا�صل قطرغاز تركيز جهودها على ركائزها الأربع الرئي�سية التي حتكم كافة �أن�شطتها وهي :املوارد الب�شرية ،االبتكار ،الكفاءة الت�شغيلية
وامل�س�ؤولية االجتماعية.
تظل اال�ستدامة وامل�س�ؤولية االجتماعية من �أهم الأولويات بالن�سبة �إلى ال�شركة؛ �إذ ال يقت�صر ذلك على "القيام بال�شيء ال�صحيح" واالكتفاء به ،بل �إن
التزام �شركة كقطرغاز باال�ستدامة يعني التعهد مبمار�سة الأعمال بطريقة حتدث تغيري ًا �إيجابي ًا على كل ما هو مت�صل بها من العمالء ،امل�ستهلكني،
امل�ساهمني،املوظفني ،املجتمعات واملوارد الب�شرية التي نت�شاركها مع العامل.
ففي قطرغاز ،ي�سري جناحنا ورفاهية املجتمعات التي نعمل فيها جنب ًا �إلى جنب .ومبا �أن دورنا العاملي يتو�سع با�ضطراد ،فنحن نطمح �إلى اعتبارنا
عال بامل�س�ؤولية االجتماعية �سواء يف قطر �أو خارجها .ويعد �سعينا للحد
م�ؤ�س�سة مواطنة مراعية ومعطاءة يف كل مكان نتواجد فيه ،و�شرك ًة ذات ح�س ٍ
ً
من ت�أثرينا البيئي وتوفري بيئة عمل �آمنة ومتنوعة وت�شجيع اتّباع �أ�سلوب حياة ن�شط و�صحي ،جزءا ال يتجز�أ من نهجنا ال�شامل واملتكامل للم�س�ؤولية
االجتماعية ،الأمر الذي �سي�سهم يف حتويل ر�ؤيتنا �إلى واقع ملمو�س .باخت�صار ،تعترب �إ�سرتاتيجية �شركتنا ونهج اال�ستدامة الذي ن�سري عليه عن�صرين
مت�صلني .و�ستبقى مهمتنا متمحور ًة دوم ًا حول تلبية االحتياجات العاملية املتزايدة للطاقة بطريقة م�س�ؤولة اقت�صادي ًا وبيئي ًا واجتماعي ًا.
ويف اخلتام� ،أود �أن �أ�شكر اجلميع لدعمهم وحر�صهم على جناح قطرغاز ،كما ال يفوتني الإ�شادة بت�شجيعكم ودعمكم ل�سعينا لبناء م�ستقبل �أكرث �إ�شراق ًا
وازدهار ًا .والآن ،ي�سرين �أن �أقدم لكم تقريرنا ال�سنوي الثالث لال�ستدامة.

خالد بن خليفة �آل ثاين
املدير العام
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نبذة عن هذا التقرير

نرحب بكم عرب �صفحات تقرير اال�ستدامة ال�سنوي الثالث الذي يتناول �أن�شطتنا يف دولة قطر .ير ّكز هذا التقرير حتديد ًا على �إجنازات و�أداء ال�شركة
ّ
خالل عام  ،2012و�إن كان ال يغفل �أي�ض ًا الإ�شارة �إلى الأحداث التاريخية الأ�سا�سية بالإ�ضافة �إلى ما نتطلع لتحقيقه يف �أن�شطتنا امل�ستقبلية.

تعريف حمتوى التقرير

جرى �إعداد حمتوى هذا التقرير وفق ًا للإ�صدار الثالث من املبادئ التوجيهية لإطار املبادرة العاملية لإعداد التقارير ،واملبادئ التوجيهية لإعداد تقارير
اال�ستدامة ال�صادرة عام  ،2011واملبادئ التوجيهية ل�صناعة النفط والغاز ال�صادرة عن االحتاد الدويل ل�صناعة النفط واملحافظة على البيئة  /ومعهد
البرتول الأمريكي عام  2010ب�ش�أن التقدمي الطوعي لتقارير اال�ستدامة .ويع ّد الإ�صدار الثالث من املبادئ التوجيهية لإطار املبادرة العاملية لإعداد
يخ�ص �إعداد التقارير اخلا�صة بالأداء االقت�صادي واالجتماعي والبيئي لأي �شركة من ال�شركات ،يف حني
التقارير �إطارا يحظى باالعرتاف العاملي فيما ّ
تعترب املبادئ التوجيهية لالحتاد الدويل ل�صناعة النفط واملحافظة على البيئة  /ومعهد البرتول االمريكي مرجع ًا يف �صناعة النفط والغاز .ويت�ضمن هذا
التقرير يف نهايته فهر�س ًا للمحتوى املتعلق باملبادرة العاملية لإعداد التقارير واالحتاد الدويل ل�صناعة النفط واملحافظة على البيئة.

مواد التقرير

يعتزم هذا التقرير تناول جميع امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية والإ�ضافية لهذين النوعني من املبادئ التوجيهية� ،إال �أنه لن يتناول بالتف�صيل �سوى مو�ضوعات
اال�ستدامة ذات الأهمية الن�سبية لأن�شطتنا والتي يعتربها �شركا�ؤنا �ضرورية للغاية� .أما امل�سائل التي لي�ست لها �أهمية ن�سبية مبا�شرة لأن�شطتنا ،ف�سوف يتم
ذكرها �أي�ض ًا يف التقرير ولكن دون اخلو�ض فيها بالتف�صيل.

ال�شركاء

لقد قمنا بالإ�شارة �إلى �شركائنا الرئي�سيني ،كما �سلطنا ال�ضوء على كيفية �إ�شراكهم وحتديد �أولوياتهم واال�ستجابة �إلى امل�سائل التي يطرحونها.

اكتمال وحدود هذا التقرير

ي�شمل هذا التقرير جميع عملياتنا يف دولة قطر  -م�شروع قطرغاز  ،)QG1( 1وم�شروع قطرغاز  ،)QG2( 2وم�شروع قطرغاز  ،)QG3( 3وم�شروع
قطرغاز  - )QG4( 4واملن�صات البحرية وخطوط الغاز الطبيعي املُ�سال الربية ،بداية من خط الإنتاج الأول �إلى خط الإنتاج ال�سابع ،وم�صفاة لفان،
و�إدارة عمليات حمطة را�س لفان (مرافق التخزين والتحميل املوجودة يف ميناء را�س لفان ويرمز لها اخت�صار ًا  )RLTOكما ي�شمل التقرير �أن�شطة النقل
من و�إلى دولة قطر التي يقوم بها �أ�سطول ناقالت الغاز الطبيعي املُ�سال� .أما �أن�شطة ومرافق قطرغاز املوجودة خارج قطر فهي خارج نطاق هذا التقرير.
تنطبق �أوجه التقييد التالية فيما يتعلق بنطاق هذا التقرير:
•البيانات اخلا�صة باملقاولني واملوردين والعمالء لن ي�شملها هذا التقرير ما مل يذكر خالف ذلك؛
•البيانات البيئية الواردة يف هذا التقرير ت�شمل مرافق الإنتاج وبالتحديد م�شروع قطرغاز  ،1وم�شروع قطرغاز  ،2وم�شروع قطرغاز ،3
وم�شروع قطرغاز  ،4وم�صفاة لفان و�إدارة عمليات حمطة را�س لفان� .أما املرافق غري اخلا�صة بالإنتاج (املكاتب و�أماكن �إقامة العمال)
فقد ا�ستبعدناها من نطاق هذا التقرير لأن ت�أثريها البيئي ال يكاد يذكر مقارنة مبرافق الإنتاج؛
•البيانات اخلا�صة مبمار�سات العمل الواردة يف هذا التقرير ت�شمل جميع املوظفني يف قطرغاز املقيمني يف دولة قطر واملدرجة �أ�سما�ؤهم على
ك�شوف الرواتب.

�آليات قيا�س البيانات

البيانات الك ّمية الواردة يف هذا التقرير م�ستمدّة من امل�صادر املختلفة التالية:
•البيانات االقت�صادية م�ستخرجة من نظام املعلومات املايل املحو�سب؛
•بيانات الإنتاج م�ستمدة من قاعدة بياناتنا اخلا�صة بالإنتاج؛
•البيانات اخلا�صة مبمار�سات العمل م�ستخل�صة من الأدوات التقنية للموارد الب�شرية؛
•مت حتديد البيانات البيئية من خالل القيا�س املبا�شر ،واحل�ساب على �أ�سا�س عوامل التحويل القيا�سية �أو املحددة ،والتقديرات التي تعتمد
على معلومات معينة.
ً
يف الوقت احلايل ،يجري دمج البيانات البيئية ومعاجلتها يدويا عرب عدد من النظم مفتوحة امل�صدر ،وتُ�ستخدم برامج مايكرو�سوفت �إك�سل  /وورد
لدعم احل�سابات و�إعداد التقارير .ومع ذلك ،نحن ندر�س �إمكانية تطبيق نظام �آمن ومركزي لإدارة البيانات البيئية  EDMSبحيث يتم تغذيته بالبيانات
من النظم القائمة ،و�أن يكون ذا واجهات عالية الو�ضوح لي�سهل ا�ستخدامها ،على غرار لوحات �أجهزة القيا�س ونظم املعلومات اجلغرافية ( .)GISومن
املتوقع �أن يتم تطبيق نظام  EDMSيف عام .٢٠١٤

التدقيق

تو ّلت مراجعة وتدقيق هذا التقرير �إدارة نظم �ش�ؤون ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف �شركة قطر للبرتول ،امل�ساهم الرئي�سي يف �شركتنا.

م�ستوى تطبيق املبادرة العاملية لإعداد التقارير

بنا ًء على تقييمنا ملحتوى هذا التقرير مقارنة مبعايري املبادرة العاملية لإعداد التقارير ،ف�إننا �أعل ّنا �أن تقريرنا الثالث للم�س�ؤولية االجتماعية ذو م�ستوى
تطبيق (�أ).
نحن نرحب بتعليقاتكم حول تقرير اال�ستدامة هذا ،ويرجى �إر�سال �أية �أ�سئلة �أو تعليقات بخ�صو�ص هذا التقرير عرب
الربيد الإلكرتوين infos@qatargas.com.qa
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عن ال�شركة
"نحن ال�شركة الرائدة يف جمال �صناعة الغاز الطبيعي امل�سال يف العامل"
ت�أ�س�ست قطرغاز عام  .1984واليوم �أ�صبحت ال�شركة �أكرب منتج للغاز الطبيعي املُ�سال يف العامل ،بعد �أن متكنت من حتقيق ر�ؤيتها املتبلورة يف ت�أمني
عمالئها العامليني مب�صدر موثوق للطاقة� .إن جناحنا هو جت�سيد لتفاين و�إخال�ص موظفينا وم�ساهمينا وعمالئنا ،وهذا م�صدر فخر كبري لنا.
فيما يلي موجز للهيكل الت�شغيلي ل�شركة قطرغاز ،وح�صة ملكية كل �شريك من ال�شركاء امل�ساهمني:

الهيكل الت�شغيلي ل�شركة قطرغاز
›∏/IQGOEG ¢ù
›∏/IQGOEG ¢ù
›∏/IQGOEG ¢ù
›∏/IQGOEG ¢ù
ájò«ØæàdG áæé∏dG ájò«ØæàdG áæé∏dG ájò«ØæàdG áæé∏dG ájò«ØæàdG áæé∏dG
3 RÉZô£≤d
2 RÉZô£≤d
1 RÉZô£≤d
4 RÉZô£≤d

1 RÉZô£b

2 RÉZô£b

3 RÉZô£b

IOhóëŸG π«¨°ûà∏d RÉZô£b
›∏IQGOE’G ¢ù

›∏/IQGOEG ¢ù
ájò«ØæàdG áæé∏dG
¿ÉØd IÉØ°üŸ

¿ÉØd IÉØ°üe

4 RÉZô£b

iôNCG

IOhóëŸG π«¨°ûà∏d RÉZô£b
äÉeóN ™«ªL IQGOEG
™jQÉ°ûŸG ÜÉë°UCG
á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG
»∏NGódG ≥«bóàdG
áª¶fCG ôjƒ£J
RÉZô£b IQGOEG

¿hDƒ°ûdG
á«dÉŸG

IQGOE’G

ájQÉéàdG ¿hDƒ°ûdG
øë°ûdGh

äÉ«∏ª©dG

á°Sóæ¡dG
™jQÉ°ûŸGh

áÄ«ÑdG ,áeÓ°ùdG
áë°üdGh

á©°SƒJ ´hô°ûe
¿ÉØd IÉØ°üe

ملكية �شركات قطرغاز
ال�شركاء
قطرغاز 1
قطرغاز1
امل�ساهمون
عمليات امل�صب عمليات املنبع
%65
%65
قطر للبرتول
%10
%10
�إك�سون موبيل
%20
%10
توتال
%2.5
%7.5
ميت�سوي
%2.5
%7.5
ماروبيني
كونكوفيليب�س
رويال دات�ش �شل
�إيدميت�سو
كو�سمو

ن�سبة امللكية
قطرغاز 2
خط الإنتاج 4
%70
%30
-

قطرغاز4
قطرغاز 3
قطرغاز 2
خط الإنتاج  5خط الإنتاج  6خط الإنتاج 7
%70
%68.5
%65
%18.3
%16.7
%1.5
%30
%30
-

م�صفاة
لفان
%51
%10
%10
%4.5
%4.5
%10
%10

يقع املقر الرئي�سي ل�شركة قطرغاز يف الدوحة ،وتقع جميع عملياتنا اخلا�صة بالإنتاج (املن�صات البحرية ،وخطوط الإنتاج الربية للغاز الطبيعي املُ�سال
وامل�صفاة) يف دولة قطر .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،متتلك ال�شركة مكاتب ات�صال يف كل من الواليات املتحدة الأمريكية واليابان وال�صني.
تقرير اال�ستدامة 2012
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مرافق �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال يف قطرغاز
بعد اكتمال كافة م�شاريع التو�سعة بنجاح� ،أ�صبحنا الآن �أكرب من ِتج للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل .وت�ش ّغل قطرغاز حالي ًا �أربعة مرافق لإنتاج الغاز
الطبيعي امل�سال هي قطرغاز ١؛ قطرغاز ٢؛ قطرغاز ٣؛ وقطرغاز  ،٤مبا يف ذلك العمليات الربية والبحرية.
يقع جم ّمع حقل ال�شمال «برافو» على بعد نحو  80كيلومرت ًا �شمال �شرقي الدوحة ،وهو
قلب عمليات قطرغاز البحرية .وقد ُك ّلف بنا�ؤه عام  1996مل�شروع قطرغاز  ،1وت�ضم
مرافقه الرئي�سية �أماكن �إقامة ،من�صتَي �إنتاج ،ثالث من�صات للآبار ،ومن�صة بعيدة
تقع على بعد حوايل خم�سة كيلومرتات .وتعمل املن�صات الثالث التي مت بنا�ؤها مل�شروع
قطرغاز  2عن بعد من حقل ال�شمال برافو ،كما يتم ت�شغيل املن�صات الثالث الأخرى
والتي يتقا�سمها م�شروعا قطرغاز  3وقطرغاز  4عن بعد من غرفة التحكم الربية .وقد
مت حفر  85بئر ًا للإنتاج تقوم بتوريد  7,300مليون قدم مكعب قيا�سي من املن�صات
البحرية الت�سع �إلى خطوط �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال الربية ال�سبعة عرب �أنابيب حتت
�سطح البحر.
تقع العمليات الربية ل�شركة قطرغاز داخل مدينة را�س لفان ال�صناعية على قطعة �أر�ض
م�ساحتها  307كيلومرت ًا مربع ًا .ويتكون م�شروع قطرغاز  1من ثالثة خطوط �إنتاج وي�صل
حجم الإنتاج الإجمايل للخطوط الثالثة �إلى  10ماليني طن �سنوي ًا من الغاز الطبيعي
امل�سال.

"تعد عالقة �إك�سون موبيل مع قطرغاز على قدر
كبري من الأهمية ،خا�ص ًة �أنها متثل �أول م�شروع
م�شرتك يف دولة قطر .ونحن نعتز ب�أن نكون
م�ساهمني يف �شركة تلتزم ب�أرقى املعايري يف هذا
املجال ،وتعمل على تزويد العامل بالطاقة التي
يحتاجها للنمو واالزدهار".
بارتون كاهري
الرئي�س واملدير العام لإك�سون موبيل قطر

يف عام  ،2009بد�أ َّ
خطا الإنتاج  4و 5يف م�شروع قطرغاز  2بالعمل بطاقة �إنتاجية تبلغ
 7.8مليون طن �سنوي ًا لكل منهما ،الأمر الذي رفع قدرة الإنتاج امل�شرتكة يف قطرغاز �إلى  26مليون طن �سنوي ًا .ويعد م�شروع قطرغاز � 2أول م�شروع
م�شرتك متكامل القيمة �ضمن �سل�سلة م�شاريع الغاز الطبيعي امل�سال مبا �أنه ي�شمل حمطة �ساوث هوك للغاز الطبيعي امل�سال يف ميلفورد هايفن ،والتي
تعترب �أكرب حمطة لإعادة حتويل الغاز الطبيعي امل�سال �إلى غاز يف �أوروبا.
ويف �أواخر عام  ،2010بد�أ خط الإنتاج  6مل�شروع قطرغاز  3ب�إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال ،وتبعه خط الإنتاج  7مل�شروع قطرغاز  4يف �أوائل عام .2011
وتبلغ الطاقة الإنتاجية َّ
خلطي الإنتاج  6و 7لقطرغاز  7.8مليون طن �سنوي ًا لكل منهما .وعليه ،بلغ �إجمايل الطاقة الإنتاجية  42مليون طن �سنوي ًا من
الغاز الطبيعي امل�سال ،مما يجعل من �شركة قطرغاز �أكرب �شركة لإنتاج الغاز الطبيعي امل�سال يف العامل.
ت�ستخدم م�شاريع قطرغاز  ،2وقطرغاز  ،3وقطرغاز  4نف�س تقنية �إيه.بي�.إك�س  APXالتي متتلكها �شركة �إير برودكت�س  Air Productsملعاجلة الغاز.
وعرب ا�ستخدام هذه التقنية ،حققت �شركة قطرغاز نقلة نوعية يف �صناعة الغاز الطبيعي امل�سال عن طريق زيادة طاقة خطوط الإنتاج �إلى م�ستوى قيا�سي
جديد هو  7.8مليون طن �سنوي ًا لكل خط �إنتاج .مما �ساعد على حتقيق وفورات احلجم والتكامل التي �ساهمت يف تفوق �شركة قطرغاز على مناف�سيها.
و�أدت م�شاريع التو�سع ال�شاملة لقطرغاز �إلى بناء من�ش�آت جديدة لتخزين وحتميل الغاز الطبيعي املُ�سال ،مبا يف ذلك  5خزانات ت�ستوعب � 145ألف مرت
مكعب وثالثة �أر�صفة لتحميل الغاز الطبيعي املُ�سال ،ونظام كربيتي م�شرتك ت�صل طاقته الإنتاجية �إلى � 12ألف طن يومي ًا يخدم جميع امل�شاريع يف را�س
لفان ،بالإ�ضافة �إلى خط �أنابيب للت�صدير ودعامة �إر�ساء لتحميل ال�سفن تبعد حوايل  55كيلو مرت ًا عن ال�شاطئ.
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نبذة عن مرافق الغاز الطبيعي املُ�سال يف �شركة قطرغاز
املعيار
عدد خطوط �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال
الطاقة الإنتاجية لكل خط

قطرغاز 1
3

قطرغاز 2
2

قطرغاز 3
1

قطرغاز 4
1

 3.3مليون طن �سنوي ًا  7.8مليون طن �سنوي ًا  7.8مليون طن �سنوي ًا  7.8مليون طن �سنوي ًا

عدد الناقالت
حمولة كل ناقلة
تاريخ �أول �شحنة

11
 137.500مرت مكعب
1996

الأ�سواق الرئي�سية

اليابان� ،إ�سبانيا

9

10
14
 266.000 - 210.000مرت مكعب
2011
2010
2009
اململكة املتحدة،
عاملي ًا
عاملي ًا
�أوروبا� ،آ�سيا

وهناك عدد من �أوجه ال�شراكة بني �أ�صول م�شاريع قطرغاز  ،2وقطرغاز  ،3وقطرغاز  4بالإ�ضافة �إلى �أن الفل�سفة الت�شغيلية يف جميع الأ�صول ترتكز على
الو�صول �إلى احلد الأدنى من اال�شتعال.
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م�صفاة لفان
تع ّد م�صفاة لفان �أول م�صفاة للمك ّثفات يف دولة قطر ،وقد بد�أت الإنتاج يف �سبتمرب  .2009وتبلغ �سعة املعاجلة الإجمالية للم�صفاة � 146ألف برميل يف
اليوم ،وت�ستخدم امل�صفاة املك ّثفات املنتجة من م�صانع قطرغاز ورا�س غاز ،وهي م�صممة لتكون �أحد �أكرب م�صايف املك ّثفات يف العامل.
وت�ساعد امل�صفاة يف توفري �شراكات وفر�ص جديدة ،كما تخلق فر�ص ًا �أخرى من خالل امل�شروعات القائمة يف حقل ال�شمال ،وقطرغاز ،ورا�س غاز ومدينة
را�س لفان ال�صناعية .ويتك ّون امل�شروع من وحدات املعاجلة التي ت�شمل نظم املرافق ووحدات التقطريّ ،
و�سخانات النافثا والكريو�سني املائية ،ووحدة
للهيدروجني وم�صنع للغاز امل�شبع لإنتاج النافثا ووقود الطائرات وزيت الغاز وغاز البرتول املُ�سال .وت�صل القدرة الإنتاجية للم�صفاة �إلى � 61ألف برميل يف
اليوم من النافثا ،و� 52ألف برميل يف اليوم من وقود الطائرات ،و� 24ألف برميل يف اليوم من زيت الغاز و� 9آالف برميل يف اليوم من غاز البرتول املُ�سال.
وهنالك خطط لتو�سيع قدرة م�صفاة املكثفات ،ومن املتوقع �أن تبد�أ م�صفاة ثانية يطلق عليها ا�سم م�صفاة لفان  2العمل ب�شكل كامل عام  2016بقدرة
�إنتاج تبلغ � 146ألف برميل �إ�ضايف يف اليوم.
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�أ�سطول �شركة قطرغاز

ت�ست�أجر �شركة قطرغاز �أكرب �أ�سطول من ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال يف العامل ،ومعظم ناقالت الأ�سطول مبا فيها � ١٩سفينة طراز كيو -فليك�س١٣ ،
�سفينة طراز كيو -ماك�س و ١١ناقلة تقليدية م�ؤجرة بعقود م�شارطة طويلة الأمد مل�شاريع قطرغاز .و�إ�ضافة �إلى ذلك ،لدى ال�شركة ناقالت م�ست�أجرة
بعقود ق�صرية الأجل ت�ستخدم وفق احلاجة �إليها.

معلومات رئي�سية �أخرى

ميكن احل�صول على معلومات رئي�سية �أخرى من اجلدول �أدناه.

حجم �شركة قطرغاز
الوحدة

2010

2011

2012

معلومات ال�شركة
عدد املوظفني يف نهاية العام

#

2,758

2٫755

2٫850

الإنتاج

-

-

-

-

مليون طن

24.3

40.1

40.0

الغاز الطبيعي امل�سال
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نطاق عملنا

 وقود، النافثا، الهيليوم، الكربيت، البيوتان، الربوبان،تتولى قطرغاز �إنتاج وت�سويق و�شحن الغاز الطبيعي املُ�سال وغريه من املنتجات امل�شتقة (املك ّثفات
.الطائرات وزيت الغاز) لعمالئها يف خمتلف �أنحاء العامل يف ظل التزام �شديد باجلداول الزمنية املتفق عليها

عملية الإنتاج

:تتلخ�ص عملية الإنتاج يف الر�سم البياين التايل
ájôëÑdG ICÉ°ûæŸG
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�أ�سواقنا

تتولى قطرغاز نقل �إمدادات الغاز الطبيعي املُ�سال وغريه من املنتجات �إلى عمالئها الذين يت�ألفون �أ�سا�س ًا من �شركات الطاقة ومرافق الغاز يف �شتى
�أنحاء العامل .وت�شمل البلدان التي تعاملت معها ال�شركة اليابان ،ا�سبانيا ،اململكة املتحدة ،فرن�سا ،الواليات املتحدة ،كندا ،املك�سيك ،الإمارات العربية
املتحدة ،ال�صني ،اليونان ،هولندا وتايالند.
يو�ضح الر�سم البياين التايل حتلي ًال للتوزيع اجلغرايف للأ�سواق التي تعاملت معها ال�شركة يف عام .2012

%55

%55 É«°SBG
%30 ÉHhQhCG

%30
%10

%5

%10 ÉµjôeCG
%5 §°ShC’G ¥ô°ûdG

�أهم الأحداث التي �شهدها عام 2012

عال من التميز ،كما وا�صلت تطوير عملياتها خالل العام املا�ضي .ال يوجد هنالك �أي تغيريات تنظيمية �أو ت�شغيلية ملحوظة
حافظت قطرغاز على م�ستوى ٍ
يف قطرغاز العام املا�ضي.
وت�شمل �أهم الأحداث التي �شهدها عام  2012ما يلي:
•يناير :و ّقعت قطرغاز اتفاقية لتنفيذ الأعمال الهند�سية وتوريد الإن�شاءات مع �سام�سوجن الهند�سية املحدودة ،وذلك لبناء وحدة معاجلة
مائية للديزل قادرة على �إنتاج  ٥٤٫٠٠٠برميل يومي ًا من وقود الديزل منخف�ض الكربيت مب�صفاة لفان.
•يونيو :و ّقعت قطرغاز  ١اتفاقية طويلة الأجل لبيع و�شراء الغاز الطبيعي امل�سال مع �شركة طوكيو للطاقة الكهربائية� ،أكرب م�ش ٍرت للغاز
الطبيعي امل�سال يف اليابان .ومبوجب هذه االتفاقية والرتتيبات احلالية� ،ستزود قطرغاز ال�شركة اليابانية مبا يناهز املليوين طن من الغاز
الطبيعي امل�سال �سنوي ًا يف عام ٢٠١٢؛ �أي  ٪٥من الطاقة الإنتاجية الكاملة لقطرغاز.
•�سبتمرب :و ّقعت قطرغاز  ٣اتفاقية طويلة الأجل لبيع و�شراء الغاز الطبيعي امل�سال مع �شركة كان�ساي اليابانية للطاقة الكهربائية .ومبوجب
هذه االتفاقية� ،ستقوم قطرغاز  ٣بتوريد  ٠٫٥مليون طن من الغاز الطبيعي امل�سال �سنوي ًا ملدة  ١٥عام ًا تبد�أ من .٢٠١٣
•�سبتمرب :ت�سليم �أول �شحنة من الغاز الطبيعي امل�سال �إلى حمطة ا�ستقبال "زهيجياجن" التابعة لل�شركة الوطنية ال�صينية للنفط البحري
"�سينوك" .وهذه هي �أولى رحالت ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال كيو-ماك�س التي تعد الأكرب يف العامل� ،إلى �إحدى حمطات الغاز الطبيعي
امل�سال يف ال�صني والتي متلكها وت�شغلها "�سينوك".
•نوفمرب� :أعلنت قطرغاز عن ت�سليم �أولى �شحناتها من الغاز الطبيعي امل�سال �إلى �سنغافورة العام املقبل .و�سيتم ا�ستخدام ال�شحنة ،املتو َّقع
ت�سليمها يف الربع الأول من عام  ،٢٠١٣لت�شغيل حمطة اال�ستقبال التابعة مل�ؤ�س�سة �سنغافورة للغاز الطبيعي امل�سال ،والتي يتم بنا�ؤها حالي ًا
على جزيرة "جوروجن" ب�سنغافورة.
•دي�سمرب� :أعلنت قطرغاز عن توقيع اتفاقية طويلة الأجل لبيع و�شراء الغاز الطبيعي امل�سال بني قطرغاز  ٣و�شركة بي.تي.تي التايلندية.
ومبوجب هذه االتفاقية� ،ستقوم قطرغاز  ٣بتوريد  ٢مليون طن من الغاز الطبيعي امل�سال يف ال�سنة ملدة  ٢٠عام ًا تبد�أ من  .٢٠١٥وتعد هذه
االتفاقية �أولى االتفاقيات طويلة الأمد ل�شركة بي.تي.تي.
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اجلوائز ،ال�شهادات وامل�ؤمترات

فازت قطرغاز بعدد من اجلوائز يف عام  ،٢٠١٢وما يلي ملخ�ص عنها:

اجلوائز وال�شهادات التي نالتها قطرغاز يف عام ٢٠١٢
الإجنازات
اجلهة املانحة
ح�صل ال�شيخ خالد بن خليفة �آل ثاين املدير العام ل�شركة قطرغاز على جائزة "التميز يف معاجلة الغاز" يف
امل�ؤمتر الدويل الثالث لأبحاث معاجلة الغاز الذي انعقد يف �شهر مار�س.
جامعة قطر
ومت تقدمي هذه اجلائزة تقدير ًا للدور الريادي الذي قام به املدير العام لل�شركة يف ابتكارات �شركة قطرغاز
والتي كان لها �أثر �إيجابي على عمليات ال�شركة وعلى �صناعة معاجلة الغاز على حد �سواء
يف عام  ،٢٠١٢وموا�صل ًة ملبادرة قطرغاز ،ح�صلت  ٢٧ناقلة �إ�ضافية �ضمن �أ�سطول ال�شركة من ناقالت الغاز
الطبيعي امل�سال امل�ؤجرة على �شهادة من م�ؤ�س�سة اجلائزة اخل�ضراء تقدير ًا اللتزامها بالت�شريعات البيئية
م�ؤ�س�سة اجلائزة
العاملية ومبعايري الأمن وال�سالمة .علم ًا ب�أن  ٤ناقالت كانت قد ح�صلت يف عام  ٢٠١١على هذه ال�شهادة ،لرتفع
اخل�ضراء
بذلك عدد الناقالت املقبولة يف برنامج �شهادة اجلائزة اخل�ضراء �إلى  .٣١وجتدر الإ�شارة �إلى �أن هذا �أكرب
�أ�سطول من ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال امل�ؤجرة الذي يحقق هذا الإجناز.
�أ�صبحت �شركة قطرغاز �أولى ال�شركات خارج القارة الأوروبية التي �أ�صبح لديها م�ست�شارين داخليني معتمدين
�سيتي �آند غيلدز ،اململكة من �شركة �سيتي �آند غيلدز لتقييم كفاءة املوظفني ؛ حيث �شارك فريق عمليات حمطة را�س لفان يف "برنامج
تقييم التدريب باملحطة" يف مطلع عام  2011والذي يتكون من ثالث مراحل؛ هي تدريب املوظفني ثم �إجراء
املتحدة
ً
التقييم و�أخريا االختبار ،وبعد ذلك يتم احل�صول على االعتماد من �شركة �سيتي �أند غيلدز باململكة املتحدة.
ال�شراكة العاملية
لتخفي�ض حرق الغاز
( )GGFRالتابعة
للبنك الدويل
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ح�صلت �شركة قطرغاز على جائزة " التميز يف تخفي�ض ن�سبة حرق الغاز" من ال�شراكة العاملية لتخفي�ض حرق
الغاز ( )GGFRالتابعة للبنك الدويل يف نوفمرب  .٢٠١٢وهذه املبادرة العاملية التي يقودها البنك الدويل
عبارة عن برنامج للحد من ن�سبة حرق الغاز يف قطاع النفط والغاز.

اجلهة املانحة
امل�ؤمتر الأوروبي للغاز
الطبيعي امل�سال
وزارة الطاقة وال�صناعة

الإجنازات
فاز ال�شيخ خالد بن خليفة �آل ثاين املدير العام ل�شركة قطرغاز بجائزة "�أف�ضل مدير تنفيذي من امل�ؤمتر
الأوروبي للغاز" وذلك يف حفل توزيع اجلوائز الذي ُعقد على هام�ش امل�ؤمتر الأوروبي للغاز  2012الذي انعقد يف
يناير  .2012وقد منحت جلنة اجلوائز بامل�ؤمتر الأوروبي للغاز هذه اجلائزة للمدير العام ل�شركة قطرغاز تقدير ًا
جلهوده وتفانيه يف �إدارة وقيادة �شركة عاملية ذات ر�ؤية طموحة تهدف �إلى �أن ت�صبح بحلول عام  2015الأولى
على م�ستوى العامل يف جمال الغاز الطبيعي امل�سال.
نالت قطرغاز �شهادة عن فئة "الدعم والتن�سيق مع قطاع التعليم" خالل حفل جوائز قطاع الطاقة وال�صناعة
ال�سنوي لعام .٢٠١٢

اعتماد اللجنة امل�شرتكة
الدولية بالواليات املتحدة
الأمريكية

ح�صل املركز ال�صحي ل�شركة قطرغاز بالدوحة على اعتماد اللجنة امل�شرتكة الدولية يف عام  .٢٠١٢وهذا
االعتماد معرتف به داخل الواليات املتحدة وعلى امل�ستوى الدويل كعالمة للجودة التي تعك�س التزام م�ؤ�س�سات
الرعاية ال�صحية با�ستيفاء معايري �أداء معينة ت�ضمن توفري الرعاية ال�صحية الآمنة والفعالة مع احلر�ص على
تطبيق �أعلى معايري اجلودة.

معهد املهند�سني
الكيميائيني ومعهد
الهند�سة والتكنولوجيا

يف عام � ،٢٠١٢أ�صبحت قطرغار �أول �شركة قطرية حت�صل على �شهادة اعتماد دولية من معهد املهند�سني
الكيميائيني ومعهد الهند�سة والتكنولوجيا ،وذلك بعد تنفيذها برنامج تطوير املهند�سني .وا�ستلم ال�شيخ خالد بن
عبداهلل �آل ثاين ،مدير الهند�سة وامل�شاريع بقطرغاز للت�شغيل املحدودة ،اجلائزة بالنيابة عن قطرغاز يف احتفال
خا�ص �أقيم يف فرباير .٢٠١٢
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يف عام � ،٢٠١٢شاركت قطرغاز يف العديد من امل�ؤمترات واملعار�ض املحلية والدولية الهامة ،وما يلي ملخ�ص عنها يف اجلدول �أدناه.

امل�شاركة يف امل�ؤمترات واملعار�ض يف عام ٢٠١٢
احلدث

التاريخ

مكان االنعقاد

�أبرز النتائج

م�ؤمتر قطر للبرتول
الأول لل�صحة املهنية

٢٠  ٢١ -مار�س

الدوحة ،قطر

تبادل مفيد لوجهات النظر والآراء يت�ضمن ور�ش
عمل وا�ستعرا�ض ملجموعة من �أوراق العمل واجلل�سات
النقا�شية.

الندوة العملية حول
�سالمة العمليات

 ٢٦مار�س

الدوحة ،قطر

قدمت قطرغاز عر�ض ًا حول �إدارتها لل�سالمة ورقابة
�أداء ال�سالمة� ،إ�ضافة �إلى تعزيز ثقافة اخللو من
الإ�صابات واحلوادث وبرامج ومبادرات ال�سالمة
املتنوعة املتبعة يف عمليات �شركة قطرغاز.

جمعية م�شغلي ناقالت
الغاز واملحطات الدولية

٢٧  ٢٨ -مار�س

الدوحة  ،قطر

يهدف االجتماع ال�سابع واخلم�سني للجمعية �إلى و�ضع
�أف�ضل املعايري واملمار�سات لتبادل املعلومات واخلربات
التقنية بني ال�شركات الأع�ضاء لتح�سني م�ستوى ال�سالمة
والقدرة الت�شغيلية ملحطات وناقالت الغاز الطبيعي
امل�سال.

م�ؤمتر الغاز العاملي

٤  ٨ -يونيو

كواالملبور ،ماليزيا

امل�شاركة ّ
واالطالع على �أحدث و�أف�ضل املمار�سات يف
�صناعة الغاز الطبيعي امل�سال.

م�ؤمتر تطبيقات
الأنظمة واملنتجات
( )SAPملنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا
م�ؤمتر ومعر�ض غازتك
ال�ساد�س والع�شرون
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 12يونيو

الدوحة ،قطر

التوا�صل مع املتخ�ص�صني يف  SAPبهدف م�شاركة
وتبادل �أف�ضل املمار�سات واخلربات يف هذا املجال.

٨� ١١ -أكتوبر

لندن ،اململكة
املتحدة

ي�سلط امل�ؤمتر ال�ضوء على بع�ض من �أهم الق�ضايا التي
قد ت�ؤثر على �صناعة الغاز يف امل�ستقبل .ويرى ق�سم
املوارد الب�شرية يف قطرغاز ب�أن امل�ؤمتر ي�شكل فر�صة
جيدة للتعريف بقطرغاز واجتذاب الكفاءات للعمل يف
ال�شركة.

احلدث

التاريخ

م�ؤمتر ومعر�ض املعهد
القانوين للأفراد
والتطوير ال�سنوي

٦  ٨ -نوفمرب

مكان االنعقاد
مان�ش�سرت ،اململكة
املتحدة

�أبرز النتائج
ّ
االطالع على �أحدث التطورات يف جمال املوارد الب�شرية
والتعلم والتطوير� ،إ�ضافة �إلى التعرف �إلى �أف�ضل
املمار�سات واال�ستفادة من خربات امل�ؤ�س�سات الرائدة.

مندى م�ست�شاري
ال�صحة يف قطاع
ال�صناعة يف دورته
اخلام�س ع�شر

 ٢١نوفمرب

الدوحة ،قطر

قدم �أخ�صائي ال�صحة يف قطرغاز ورقة حول برنامج
ال�شركة حلماية ال�سمع ،و�أطلع امل�شاركني يف امل�ؤمتر
على مبادرات قطرغاز التي �أ�صبحت من �ضمن �أف�ضل
املمار�سات يف هذا القطاع.

م�ؤمتر الكويت الأول
لإدارة املخاطر ال�شاملة

٢٦  ٢٨ -نوفمرب

الكويت

مناق�شة تبادل اخلربات يف جمال �إدارة املخاطر
ال�شاملة مع الأطراف املعنية مثل قطر للبرتول ،بهدف
م�شاركة �أف�ضل املمار�سات والإ�سرتاتيجيات والو�سائل
لتعزيز اجلهود يف هذا املجال.

معر�ض قطر
لال�ستدامة

 ٢٦نوفمرب ٧ -
دي�سمرب

الدوحة ،قطر

عر�ضت قطرغاز �أبرز مبادراتها البيئية من خالل
النماذج املطابقة واملل�صقات والأفالم على هام�ش
م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ع�شر حول التغري املناخي
الذي عقد يف الدوحة.
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احلدث

التاريخ

مكان االنعقاد

�أبرز النتائج

ندوة قطر للبرتول
لل�صحة املهنية
والتمري�ض

 ١٠دي�سمرب

الدوحة ،قطر

قدم �أخ�صائي ال�صحة يف قطرغاز ورقة حول ال�صحة
املهنية وبرنامج التعاون يف جمال ال�صحة وال�سالمة
والبيئة ،حيث �أطلع امل�شاركني على نظام �شامل لإدارة
ال�صحة املهنية وال�سالمة يف مكان العمل.

م�ؤمتر اخلليج العا�شر
للمياه

٢٢ � ٢٤ -أبريل

الدوحة ،قطر

كانت قطرغاز الراعي الذهبي للم�ؤمتر وقدمت ورقة
يف �إحدى اجلل�سات الفنيةُ ،م�سلط ًة ال�ضوء على وحدة
معاجلة املياه العادمة خلطوط �إنتاج الغاز الطبيعي
امل�سال العمالقة التابعة لها.
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معر�ض قطر لال�ستدامة

درا�سة حالة

خالل هذا احلدث الذي �أقيم على هام�ش م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ع�شر حول التغري املناخي ،ا�ستعر�ضت قطرغاز �أبرز مبادراتها البيئية من خالل
النماذج املطابقة واملل�صقات والأفالم ،مبا يف ذلك منوذج عن م�شروعها ال�ستعادة الغاز املتبخر �أثناء ال�شحن والبالغة كلفته مليار دوالر �أمريكي.
و�سي�سهم هذا امل�شروع ،عند اكتماله يف عام  ،٢٠١٤يف احلد من ن�سبة حرق الغاز غري امل�ستغل خالل عمليات ال�شحن والتحميل ،الأمر الذي �سيوفر كميات
كبرية من الغاز الطبيعي امل�سال تكفي لتزويد �أكرث من  ٣٠٠٫٠٠٠منزل بالطاقة.
وقدمت قطرغاز كذلك مل�صقات ملبادرات بيئية �أخرى مثل برنامج �إدارة الغازات الدفيئة و�إ�سرتاتيجية �إدارة املياه العادمة وبرنامج تخفي�ض ن�سبة حرق
الغاز .و�سلطت املل�صقات ال�ضوء على التح�سينات التي �أجرتها قطرغاز لتحديد معايري الأداء البيئي.
و�شهد احلدث �أي�ض ًا عر�ض جمموعة من �أفالم قطرغاز حول �أدائها البيئي� ،إ�ضافة �إلى توفري ملحة عن م�شروع ا�ستعادة الغاز املتبخر �أثناء ال�شحن.
وتت�ضمن الأفالم �شرح ًا حول الدور املهم الذي تلعبه م�شاريع قطرغاز يف حماية البيئة حتت �شعار “لأن بيئتنا تهمنا”.
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�إدارة اال�ستدامة
موا�صلة رحلة اال�ستدامة

ر�ؤيتنا والتزامنا باال�ستدامة

�إن التزام قطرغاز بتحقيق اال�ستدامة مت�أ�صل يف بيان التوجهات لل�شركة الذي يزود املوظفني والإدارة بخارطة
طريق وا�ضحة ،ف�ض ًال عن �أهميته يف حتقيق التناغم وااللتزام داخل ال�شركة .وي�سهم بيان التوجهات كذلك
يف توحيد موظفينا وت�شجيعهم على االلتزام بتحقيق هدفنا امل�شرتك وجت�سيد القيم التي متثلنا ك�شركة الغاز
الطبيعي امل�سال الرائدة.
يف �أوائل عام � ،٢٠١٢أعاد فريق القيادة الإدارية يف قطرغاز تقييم بيان التوجهات للت�أكد من �أن ر�ؤيتنا
ومهمتنا وقيمنا ما زالت متّ�سقة مع طموح ال�شركة يف �أن ت�صبح ال�شركة الرائدة للغاز الطبيعي امل�سال يف
العامل وامل�ساهمة يف بناء م�ستقبل م�ستدام لقطرغاز ودولة قطر .ونتيجة لهذا التقييم ،مت تعديل البيان ب�شكل
طفيف للت�أكيد على �أهمية وقيمة امل�س�ؤولية االجتماعية واحرتام موظفينا واالمتثال والتوا�صل املفتوح.
وتركز قطرغاز جهودها على الركائز الأربع التي تقوم عليها كافة �أعمالها و�أن�شطتها :املوارد الب�شرية،
امل�س�ؤولية االجتماعية ،االبتكار والكفاءة الت�شغيلية.

املخاطر والفر�ص الناجمة عن اجتاهات اال�ستدامة

تعترب �شركة قطرغاز �أكرب �شركة موردة للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل وتقوم ال�شركة بنقل منتجاتها �إلى كل �أنحاء العامل� .إال �أن �سمعة ال�شركة
باعتبارها من بني م�صدري الغاز الطبيعي امل�سال الأكرث اعتمادية قد تت�ضرر ب�سبب �أي حادث �أو م�صاعب ت�شغيلية من �ش�أنها الت�أثري على �أدائنا.
وت�صب قطرغاز تركيزها على املحافظة على ا�ستدامة �أعمالها .وترى ال�شركة ب�أنه ميكن حتقيق هذا الهدف من خالل اال�ستفادة املُثلى من طاقات
املواطنني ال�شباب املتاحني �ضمن القوى العاملة� .إن ما تهدف �إليه قطرغاز هو تنمية روح الريادة والنجاح واالعتزاز بالهوية الوطنية والطموح لدى
ال�شباب القطري ،وذلك من خالل �إ�شراكهم يف كافة مراحل انتقالهم من احلياة الأكادميية �إلى احلياة العملية.

�شركتنا و�آلية �إدارة اال�ستدامة
نظام �إدارة قطرغاز للتح�سني امل�ستمر
تدار اجلودة واال�ستدامة يف قطرغاز كجزء من نظام �إدارة متكامل ،وذلك يف �إطار نظام �إدارة قطرغاز للتح�سني امل�ستمر الذي يرتبط مبا�شرة ببيان
التوجيهات لل�شركة .ونظام �إدارة قطرغاز للتح�سني امل�ستمر هو �أداة ت�ساعد على تن�سيق خطط العمل لل�شركة ككل و�إحداث التناغم بني الأهداف يف
جميع �أق�سام ودوائر ال�شركة .وقد حظي نظام �إدارة قطرغاز بقبول وا�سع يف املنطقة باعتباره �أف�ضل ممار�سة قيادية �أ�سهمت يف خلق بيئة �إيجابية لتعزيز
التطوير امل�ستمر.
و�شهد عام � 2011إطالق مبادرة ر�سمية لتحديث نظام الإدارة احلايل .ويف �أواخر عام  ،٢٠١٢متت املوافقة على اختبار �إطار عمل وهيكلية للحوكمة
لنظام �إدارة قطرغاز �ضمن �سل�سلة من الأن�شطة التجريبية التي �أطلقتها ال�شركة نهاية العام.
حاز م�شروعا قطرغاز  1و 2وم�صفاة لفان حتى الآن على ال�شهادات الواردة �أدناه .وت�شمل هذه ال�شهادات مرافق التخزين والتحميل امل�شرتكة والتي تتم
�إدارتها بالكامل من قبل �شركة قطرغاز للت�شغيل .كما �أن م�شروع قطرغاز  4يف طريقه للح�صول على هذه ال�شهادات خالل عام .2013
•نظام �إدارة اجلودة � -آيزو  9001للعام 2008
•نظام الإدارة البيئية – �آيزو  14001لعام  2004وكانت قطرغاز �أول �شركة يف دولة قطر حت�صل على هذه ال�شهادة يف عام 2000؛
•نظام اعتماد ال�صحة وال�سالمة املهنية 18001 OHSASلعام  - 2007نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية.
•بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ح�صل خمترب قطرغاز احلديث يف را�س لفانعلى �شهادة �آيزو .17025
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مبادرة امل�س�ؤولية االجتماعية

تع ّد امل�س�ؤولية االجتماعية يف قطرغاز جزء ًا ال يتجز�أ من طريقة ممار�سة ال�شركة لعملها .ومع �أن ال�شركة ت�سعى �إلى اال�ستمرار يف حتقيق الربح� ،إال �أنها
ت�ضع على ر�أ�س �أولوياتها ت�أدية عملها بطريقة �أخالقية وم�س�ؤولة ،و�أن تواظب على رعاية الكوادر الب�شرية وعائالتهم والبيئة واملجتمعات املحيطة بنا.
وقد ت�أ�س�س فريق مبادرة امل�س�ؤولية االجتماعية يف يناير  2009مبوجب تفوي�ض من املدير العام لقطرغاز ،بغر�ض املراجعة وامل�ساعدة والتوجيه لو�ضع
وتنفيذ �إطار عام للم�س�ؤولية االجتماعية يف قطرغاز.
وقد ا�ستند فريق مبادرة امل�س�ؤولية االجتماعية يف عمله �إلى نتائج اختبار معياري �أجري عام  2008-2007وان�صب تركيز الفريق على  48عن�صر ًا
للأداء مو ّزعة على �أربع ركائز رئي�سية للم�س�ؤولية االجتماعية وهي :احلوكمة وقواعد ال�سلوك املهني ،اجلوانب املالية واالقت�صادية ،اجلوانب االجتماعية
واجلوانب البيئية.

عنا�صر �أداء امل�س�ؤولية االجتماعية يف �شركة قطرغاز
áÄ«ÑdG

á«Ä«ÑdG äÉ°SÉ«°ùdG
á«Ä«ÑdG IQGOE’G ΩÉ¶f
AGô°†ÿG äÉjÎ°ûŸG
á∏jóÑdG ábÉ£dG/ábÉ£dG IAÉØc
áÄ«aódG äGRÉ¨dG äÉKÉ©ÑfG/ñÉæŸG Ò¨J
ÒZ äGRÉ¨dG) ájRÉ¨dG äÉKÉ©Ñf’G
(…QGô◊G ¢SÉÑàMÓd áÑÑ°ùŸG
√É«ŸG ¤EG OGƒŸG ∞jô°üJ/äÉKÉ©Ñf’G
IAÉØµdG/√É«ŸG ΩGóîà°SG
Iô£ÿG ÒZ äÉjÉØædG IQGOEG
Iô£ÿG äÉjÉØædG IQGOEG
ΩGóîà°SG øe ó◊G :OGƒŸG ΩGóîà°SG
OGƒŸG ™e πeÉ©àdG ‘ IAÉØµdGh OGƒŸG
áeÉ°ùdGh Iô£ÿG
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG
äÉeóÿGh äÉéàæŸG øe »Ä«ÑdG ôKC’G
á«Ä«ÑdG áª«≤dG á∏°ù∏°S IQGOEG

»YÉªàL’G πeÉ©dG

á«YÉªàL’G äÉ°SÉ«°ùdG
á«YÉªàL’G IQGOE’G º¶f
ÖjQóàdG :¿ƒØXƒŸG
äGRÉ«àe’Gh ÖJGhôdG :¿ƒØXƒŸG
πª©dG ±hôX :¿ƒØXƒŸG
áeÓ°ùdGh áë°üdG :¿ƒØXƒŸG
õ««ªàdG ΩóY :¿ƒØXƒŸG
∫ÉØWC’G ádÉªY :¿ƒØXƒŸG
…ô°ù≤dG πª©dG :¿ƒØXƒŸG
¤EG ΩÉª°†f’G ájôM :¿ƒØXƒŸG
á«æ¡ŸG äGOÉ–’G
á«ªæàdG :á«∏ëŸG äÉ©ªàéŸG
áeÓ°ùdGh áë°üdG :á«∏ëŸG äÉ©ªàéŸG
¿ƒ«∏°UC’G ¿Éµ°ùdG :á«∏ëŸG äÉ©ªàéŸG
äÉeóÿGh äÉéàæª∏d á«YÉªàL’G QÉKB’G
á«YÉªàL’G áª«≤dG á∏°ù∏°S IQGOEG
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M :»ŸÉ©dG ™ªàéŸG

∑ƒ∏°ùdGh áªcƒ◊G óYGƒb

áeGóà°S’ÉH ‹É©dG ΩGõàd’G
¥ÓNC’G
ádAÉ°ùŸGh áªcƒ◊G
ájQÉéàdG áeGóà°S’G ôjQÉ≤J
á∏°üdG äGP ±GôWC’G ácQÉ°ûe

…OÉ°üàb’G/‹ÉŸG πeÉ©dG

»é«JGÎ°S’G §«£îàdG
äÉfÉ«ÑdG øY ∞°ûµdGh á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYEG
øjôªãà°ùŸG ™e äÉbÓ©dG
äGQÉªãà°S’G
ôWÉîŸG IQGOEG
á«LQÉÿGh á«∏NGódG ôjQÉ≤àdG OGóYEG º¶f
‹ÉŸG π«∏ëàdGh §«£îàdG
AÓª©dG É°VQ
á«ëHôdG
á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG Iƒb
¥ƒ°ùdG á∏ª°SQ
á«LÉàfE’G
…OÉ°üàb’G ôKC’G

وقد مت و�ضع ك�شوف لكل عن�صر من هذه العنا�صر لتحديد ماهيته ل�شركة قطرغاز؛ �أين نحن الآن فيما يتعلق ب�إدارة هذا العن�صر؛ ما هي جماالت
التح�سني؛ ما هي املعايري امل�ستخدمة لقيا�س الأداء؛ امل�س�ؤوليات اخلا�صة بتنفيذ مزيد من الإجراءات .و�شكلت ك�شوف الأداء وثائق رئي�سية لتخطيط
وتوجيه عملية تطبيق امل�س�ؤولية االجتماعية يف ال�شركة.
ونتيجة لهذا العمل ،اقرتح فريق مبادرة امل�س�ؤولية االجتماعية عدد ًا من التو�صيات الرئي�سية التي مت �إجنازها �أو هي قيد التنفيذ حالي ًا ،مثل �إن�شاء جلنة
لقيادة امل�س�ؤولية االجتماعية ،وتعيني من�سق للم�س�ؤولية االجتماعية� ،أو تطوير و�إدماج خطة خا�صة بتنفيذ امل�س�ؤولية االجتماعية.
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رحلة اال�ستدامة

2009

á«LÉàfE’G IQó≤dG
kÉjƒæ°S øW ¿ƒ«∏e 26

2 RÉZô£b êÉàfEG §N Ú°TóJ •
¿ÉØd IÉØ°üe π«¨°ûJ •
á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùŸG IQOÉÑe ≥jôa ¢ù«°SCÉJ •

hCG πeÉµH RÉZ ô£b ™jQÉ°ûe ™«ªL ¬«a πª©J ΩÉY ∫hCG •
á«LÉàfE’G É¡àbÉW πeÉc ÜQÉ≤j Ée
ácGô°ûdG øe “RÉ¨dG ¥ôM áÑ°ùf ¢†«ØîJ ‘ õ«ªàdG ” IõFÉéH RƒØdG •
‹hódG ∂æÑ∏d á©HÉàdG (GGFR) RÉ¨dG ¥ôM ¢†«Øîàd á«ŸÉ©dG
∫ÉªYC’G ájQGôªà°SG èeÉfôH Ú°TóJ •
IOÉ¡°T ≈∏Y á«aÉ°VEG ∫É°ùe »©«ÑW RÉZ á∏bÉf 27 ∫ƒ°üM •
AGô°†ÿG IõFÉ÷G á°ù°SDƒe

á«LÉàfE’G IQó≤dG
kÉjƒæ°S øW ÚjÓe 6

á«LÉàfE’G IQó≤dG
kÉjƒæ°S øW ¿ƒ«∏e 42

4RÉZô£b êÉàfEG §N π«¨°ûJ •
∑Î°ûŸG âjÈµdG ™æ°üe ´hô°ûe øe AÉ¡àf’G •
IójóL ¥Gƒ°SCG ¤EG ∫É°ùŸG »©«Ñ£dG RÉ¨dG º«∏°ùJ •
(óæ∏jÉJ ,¿Éfƒ«dG ,Góædƒg)
á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùª∏dôjô≤J∫hCGQGó°UEG •
øe IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G •
»©«Ñ£dG RÉ¨dG äÓbÉæd AGô°†ÿG IõFÉ÷G á°ù°SDƒe
IôLCÉà°ùŸG ∫É°ùŸG

RÉZô£b èeÉfôH ¥ÓWEG :2002 •
"çOGƒ◊Gh äÉHÉ°UE’G øe ƒ∏ÿG"
áÑbGôŸ á°SGQO ¥ÓWEG :2002 •
ájôëÑdG ô≤°üdG QÉ≤æe ∞MÓ°S
IOÉ¡°T≈∏Y∫ƒ°ü◊G:2000•
1RÉZô£b êÉàfEG §ÿ 14001 hõjB’G
¤hC’G ádƒª◊G øë°T :1996 •
IOhóëŸG π«¨°ûà∏d RÉZô£b ácô°T ¢ù«°SCÉJ :1984 •

2010

á«LÉàfE’G IQó≤dG
kÉjƒæ°S øW ¿ƒ«∏e 34

3RÉZô£b êÉàfEG §N π«¨°ûJ •
ÉfOƒ¡÷ Gk ôjó≤J IõFÉéH RƒØdG •
Ò£≤àdG á°SÉ«°S ºYO ‘
äGOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G •
18001 OHSAS ,14001 hõjB’G
qn 9001 hõjB’Gh
êÉàfEG »£ÿ
2 RÉZô£bh 1 RÉZô£b
»YÉªàL’GQÉªãà°S’G äGAGôLEGhá°SÉ«°S≥«Ñ£J•

RÉ¨∏d óFGôdG èpàæŸG
∫É°ùŸG »©«Ñ£dG

á«æWƒdG ô£b ájDhQ ≥«≤ëàd Ék jQƒfi Gk QhO RÉZ ô£b Ö©∏à°S
á«Ä«ÑdGh ájOÉ°üàb’G ,á«YÉªàL’G ,ájô°ûÑdG á«ªæà∏d 2030

2030 - 2016
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á«LÉàfE’G IQó≤dG
kÉjƒæ°S øW ÚjÓe10

2011

ô£b ájDhQ
2030 á«æWƒdG
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2004 - 1984

¢ùcÉe-ƒ«c á∏bÉf ∫hCG º∏qo °ùJ :2008•
π≤f èeÉfôH ¥ÓWEG :2007 •
á«fÉLôŸG ÜÉ©°ûdG
ájQÉ«©ŸG áfQÉ≤ŸG ≥«Ñ£J :2007•
áeGóà°S’G ¢Uôah äGƒéa ójó–h áeGóà°SÓd
¢ùµ«∏a-ƒ«cá∏bÉfº∏qo °ùJ:2007•
¥ÉæàN’G ádGREG ´hô°ûe øe AÉ¡àf’G :2005 •

2012

á«LÉàfE’G IQó≤dG
kÉjƒæ°S øW ¿ƒ«∏e 42

2008 - 2005

RÉ¨dG ∫É› ‘ ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y ¤hC’G ácô°ûdG íÑ°üf ¿CG :2015
ô°ûàæJh É¡jód äGAÉØµdG π°†aCG OƒLƒH RÉà“ »àdGh ∫É°ùŸG »©«Ñ£dG
™∏£°†J »àdGh á«∏«¨°ûàdG äÉ«∏ª©dG ‘ õ«ªàdGh QÉµàH’G ìhQ É¡H
¬«a πª©J …òdG ™ªàéŸG √ÉŒ á«YÉªàL’G É¡à«dhDƒ°ùÃ
øë°ûdG AÉæKCG ôîÑàŸG RÉ¨dG IOÉ©à°SG ´hô°ûe øe AÉ¡àf’G :2014
áfÉ«°üdG QGƒWCG ´hô°ûe π«¨°ûJ :2013

2015 - 2013

�أهداف و�أداء اال�ستدامة

كل عام ،تقوم �شركة قطرغاز بتحليل عملياتها بهدف امل�شاركة يف درا�سة لإجراء مقارنة بني جميع ال�شركات املنتجة للغاز الطبيعي امل�سال ومنتجات الغاز
الأخرى .وت�سمح هذه الدرا�سة ل�شركة قطرغاز مبقارنة �أن�شطتها على م�ستوى الكفاءة ،والقوى العاملة ،والتكاليف ،و�إدارة الأ�صول ،والبيئة وال�سالمة
وال�صحة مع �أن�شطة مناف�سيها ،وبالتايل توفري فهم �أف�ضل حول �أق�سام العمل التي ميكن ا�ستخدامها لتحقيق كفاءة �أعلى .كما قامت قطرغاز بتو�سيع
جهودها �إلى جماالت �أخرى ،مثل العمليات البحرية ،وحمطات التكرير والتحميل .هذه املعرفة املعززة لعمليات ال�شركة ،ف�ض ًال عن مقارنة �أدائها ب�أداء
مناف�سيها ،مي ّكن �شركة قطرغاز من احلفاظ على مكانتها كم�ؤ�س�سة رائدة عاملي ًا.
ويظهر اجلدول التايل �أهداف و�أداء اال�ستدامة  ،بالإ�ضافة �إلى ر�ؤيتنا و�أهدافنا لعام .٢٠١٥

�أهداف و�أداء اال�ستدامة 2012
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
معدل �إجمايل احلوادث امل�سجلة)-( 1
عدد خ�سائر عملية االحتواء الأولية ()#

كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة ( )t GHG / t products
3

الأداء ٢٠١٢
1٫38
1
0٫46

عدد حوادث الت�أخر يف مواعيد الت�سليم ()#

3

عدد حوادث الت�سليم املخالفة للموا�صفات ()#

0

حجم املبيعات (باملليون طن جلميع املنتجات)

58٫2

.1
.2
.3

�1إجمايل عدد الوفيات ،و�إجمايل عدد احلوادث املق ِعدة عن العمل ب�شكل دائم ،و�أيام العمل املفقودة� ،أيام العمل املحدودة ،واحلاالت التي
ا�ستدعت
2الغازات الدفيئة
3الغاز الطبيعي خلطوط الإنتاج ،منتجات الغاز الأخرى مل�صفاة لفان

*وقد حددنا �أهدافنا املتو�سطة الأمد �ضمن ر�ؤية قطرغاز  2015ب�أن ن�صبح ال�شركة الرائدة يف جمال �صناعة الغاز الطبيعي امل�سال يف العامل .وتتما�شى
الر�ؤية والأهداف مع ر�ؤية قطر الوطنية  ،2030وهي مقاربة �شاملة لنمو دولة قطر تقوم على �أربعة �أركان هي التنمية الب�شرية واالجتماعية واالقت�صادية
والبيئية .وهذا ما يحدد النتائج البعيدة املدى يف البالد.
ومن خالل اال�ستفادة من مواردها الطبيعية الوفرية ومع ا�ستمرار الطاقة بدفع قطر �إلى الأمام ،تهدف ر�ؤية قطر الوطنية � 2030إلى بناء اقت�صاد متنوع
قائم على املعرفة ي�ستخدم �أحدث التكنولوجيات بالتزامن مع تنمية ب�شرية متقدمة وحتقيق امل�ساواة بني الأجيال.
وتهدف قطرغاز على املديني القريب والبعيد �إلى لعب دور �أ�سا�سي داعم لنجاح ر�ؤية قطر الوطنية .2030
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احلوكمة
ّ
تنظم اخلطط وبرامج العمل املعتمدة طريقة عمل �إدارتنا

هيكل احلوكمة

يختلف هيكل احلوكمة باختالف ال�شركات يف قطرغاز وهو ُم ّ
نظم على النحو التايل:
•�شركة قطرغاز للت�شغيل املحدودة  :OPCOجمل�س الإدارة ،ومنتدى تن�سيق اخلدمات ،وجلنة التدقيق املايل ،ومدراء العموم (ال�ش�ؤون
الهند�سية وامل�شاريع ،ال�ش�ؤون الإدارية ،ال�ش�ؤون املالية ،العمليات ،و�إدارة التجارة وال�شحن)؛
•قطرغاز  ،1وقطرغاز  ،2وقطرغاز  ،3وقطرغاز  :4جمل�س الإدارة ،واللجان التنفيذية ،ومدراء العموم للإدارات؛
•م�صفاة لفان :جمل�س الإدارة ،واللجنة التنفيذية ،واللجنة املالية ،واملدير العام.
ً
جمل�س الإدارة هو �أعلى هيئة للحوكمة يف �شركة قطرغاز ،ويتم تر�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة من قبل امل�ساهمني تبعا للأطراف ذوي ال�صلة يف اتفاقيات
امل�شاريع امل�شرتكة ،حيث يقوم ه�ؤالء بتحديد امل�ؤهالت واخلربات الفردية للمر�شحني .ويف اجلدول �أدناه ،ملخ�ص لعدد �أع�ضاء املجل�س امل�ستقلني لكل �شركة.

�أع�ضاء املجل�س امل�ستقلون لكل �شركة
عدد �أع�ضاء املجل�س امل�ستقلني
10
10
10
10
9
8

�شركة قطرغاز
�شركة قطرغاز للت�شغيل املحدودة
قطرغاز 1
قطرغاز 2
قطرغاز 3
قطرغاز 4
م�صفاة لفان

يق�صد ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني �أولئك الأع�ضاء الذين ال ي�شكلون جزء ًا من فريق الإدارة التنفيذية وال يكون رئي�س جمل�س الإدارة على وجه
اخل�صو�ص م�س�ؤو ًال تنفيذي ًا لل�شركة.
وفيما يلي تف�صيل ل ّلجان التي ت�شكل جزء ًا من هيكل احلوكمة يف قطرغاز.

و�صف للجان قطرغاز
ا�سم اللجنة
اللجنة التنفيذية
لقطرغاز 1
اللجنة التنفيذية
لقطرغاز 2
اللجنة التنفيذية
لقطرغاز 3
اللجنة التنفيذية
لقطرغاز 4
اللجنة التنفيذية
مل�صفاة لفان

عدد الأع�ضاء

الأع�ضاء امل�ستقلون

التفوي�ض

امل�س�ؤولية

7
9
8
7

جميع الأع�ضاء
ممثلني عن ال�شركاء
امل�ساهمني با�ستثناء
الرئي�س التنفيذي

مفو�ضة من قبل
جمل�س الإدارة ملمار�سة
ال�صالحيات املحددة
يف �إجراءات اللجنة
التنفيذية

م�شاركة جمل�س الإدارة م�س�ؤولية
مراجعة و�إقرار الأداء املايل
واالجتماعي والبيئي لل�شركة

9
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اللجنة املالية
مل�صفاة لفان

8

جلنة التدقيق املايل
ب�شركة قطرغاز
للت�شغيل املحدودة

4

جلنة �أخالقيات
العمل وت�ضارب
امل�صالح

6

جميع الأع�ضاء
ممثلني عن
ال�شركاء امل�ساهمني

تقدمي التو�صية ملجل�س الإدارة يف بع�ض
امل�سائل املالية واملحا�سبية

م�ساعدة جمل�س الإدارة يف
معاجلة امل�سائل االقت�صادية
واملالية

جميع الأع�ضاء
ممثلني عن
ال�شركاء امل�ساهمني

م�ساعدة جمل�س الإدارة يف اال�ضطالع
مب�س�ؤولياته يف مراقبة �إعداد التقارير
املالية ،والرقابة الداخلية ،وعملية
التدقيق املايل بالإ�ضافة �إلى مراقبة
االمتثال للقوانني

تقدمي الدعم يف تنفيذ ال�ضوابط
املالية املنا�سبة

جميع الأع�ضاء من
موظفي ال�شركة

التقييم والتحقيق يف االنتهاكات
امل�شتبه بها ذات ال�صلة ب�أخالقيات
العمل وت�ضارب امل�صالح

الت�أكد من تطبيق واحرتام �سيا�سة
�أخالقيات العمل

وت�سرت�شد �إدارة قطرغاز يف �أدائها ملهامها بالإ�سرتاتيجيات واخلطط وبرامج العمل التي �أق ّرها امل�ساهمون من خالل اجتماعات امل�ساهمني والقرارات
املت ّفق عليها وفرق عمل امل�ساهمني .ويتم كل ثالثة �أ�شهر عر�ض الأداء املايل واالجتماعي والبيئي على جمل�س الإدارة ومناق�شته.
وال توجد �أي �صلة تربط بني املقابل الذي يح�صل عليه �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار املديرين وامل�س�ؤولني التنفيذيني ،وبني �أداء قطرغاز (مبا يف ذلك
الأداء االجتماعي والبيئي) ،حيث �أن هذا الأجر ثابت .ويف الوقت الراهن ،ال يوجد لدى ال�شركة �آلية ر�سمية لتقييم �أداء اال�ستدامة لأع�ضاء جمل�س
الإدارة �أنف�سهم.

ت�ضارب امل�صالح

حددت �سيا�سة ميثاق �أخالقيات العمل يف قطرغاز قواعد وا�ضحة لتفادي ت�ضارب امل�صالح .وكقاعدة عامة ،يحظر على املوظفني �أو �أي فرد من �أفراد
عائالتهم املقربني �أن تربطهم �أية م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة مع �أي جهة �أو
م�ؤ�س�سة جتارية ترتبط معها ال�شركة مبعامالت حالية �أو م�ستقبلية.
ويجب على جميع املوظفني ا�ستكمال وتقدمي الإقرار ال�سنوي يف موعد غايته  31يناير من "من املهم بالن�سبة �إلى �أية منظمة ت�سعى لبناء
كل عام ،ويق ّرون فيه بقراءتهم وفهمهم للمبادئ الواردة يف �سيا�سة ميثاق �أخالق العمل قوى عاملة ملتزمة تثقيف موظفيها حول القوانني
والأنظمة التي يجب احرتامها وملاذا .وال ميكن �أن
و�أنهم �سيمتثلون لهذه املبادئ.
يتحقق ذلك �إال من خالل ح ّثهم على �إدراك القيمة
ف�ض ًال عن ذلك ،على جميع املوظفني ا�ستكمال وتقدمي الإقرار ال�سنوي لت�ضارب امل�صالح احلقيقية ملا تقوم به املنظمة وبالتايل جعلهم �أكرث
دعم ًا وم�ساند ًة لها".
يف موعد غايته  31يناير من كل عام وذلك عن ال�سنة ال�سابقة ،حيث يتوجب عليهم
أية
الإف�صاح عن الهدايا التي قدّموها �أو ا�ستلموها ،الوظائف خارج نطاق قطرغاز� ،
عبدالعزيز املناعي ،مدير املوارد الب�شرية يف
م�صالح يف م�ؤ�س�سات تتعامل مع قطرغاز والأقارب الذين يتعاملون مع قطرغاز.
قطرغاز ،يتحدث عن �أهمية االمتثال داخل ال�شركة
جلنة ميثاق �أخالقيات العمل وت�ضارب امل�صالح م�س�ؤولة عن �ضمان تطبيق واحرتام
�سيا�سة ميثاق �أخالقيات العمل ،والإبالغ عن والتحقيق يف االنتهاكات املتعلقة بت�ضارب
امل�صالح.

�إدارة التدقيق الداخلي

ت�أ�س�ست �إدارة التدقيق الداخلي يف قطرغاز من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة بغر�ض م�ساعدة جمل�س الإدارة يف تنفيذ �أهدافه.
وحتكم �إدارة التدقيق الداخلي نف�سها بنف�سها من خالل االلتزام "مبيثاق �أخالقيات العمل" اخلا�ص مبعهد املدققني الداخليني ،وتقوم الإدارة ب�أعمالها
ح�سب "معايري املمار�سة املهنية للتدقيق الداخلي" التي و�ضعها معهد املدققني الداخليني.
وقد ح�صلت �إدارة التدقيق الداخلي على تفوي�ض من جمل�س �إدارة قطرغاز لتنفيذ برنامج �شامل للتدقيق فيما يتعلق بالعمليات وال�ش�ؤون املالية واالمتثال
واالحتيال والأنظمة .وي�شمل نطاق هذا الربنامج جميع �أن�شطة �شركة قطرغاز و�شركاتها التابعة وم�شاريعها.
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تخ�ضع جميع الأن�شطة يف قطرغاز وم�شاريعها �إلى مراجعة كاملة من �إدارة التدقيق الداخلي يتم �إجرا�ؤها م ّرة كل �أربع �سنوات على الأقل .وعليه ،تتولى
�إدارة التدقيق الداخلي �إعداد خطة التدقيق الدورية مرة كل �أربع �سنوات ،وتتم مراجعتها من قبل فريق �إدارة القيادة واملوافقة عليها من قبل جلنة تدقيق
جمل�س الإدارة.
وبالإ�ضافة �إلى ما �سبق ،تقوم �إدارة التدقيق الداخلي ب�إجراء مراجعات �أو حتقيقات �أو تقدمي اال�ست�شارات ح�سبما يطلب منها من قبل الإدارة وجلنة
تدقيق جمل�س الإدارة .ويتم رفع نتائج التدقيق �إلى الإدارة وجلنة التدقيق التابعة ملجل�س الإدارة وجمل�س الإدارة.

البيانات واملواثيق الداخلية

ط ّورت قطرغاز نظام ًا داخلي ًا يت�ضمن بيانات مهمة ال�شركة وقيمها ،ومواثيق ال�سلوك املهني ،وال�سيا�سات ذات ال�صلة ب�أداء اال�ستدامة .وي�شمل هذا
النظام كل من:
•بيان توجهات قطرغاز الذي يو�ضح ر�ؤيتنا ور�سالتنا وتعهداتنا؛
•ميثاق �سيا�سة �أخالقيات العمل؛
•ميثاق التدقيق الداخلي؛
•�سيا�سة عالقات املوظفني؛
•�سيا�سة اال�ستثمار االجتماعي؛
•�سيا�سة جلنة ال�سالمة وال�صحة والبيئة؛
•ميثاق جلنة ال�سالمة وال�صحة والبيئة؛ و
•عملية �إدارة خماطر ال�شركة؛

ويتم تطبيق الأحكام الواردة يف هذه الوثائق تطبيق ًا كام ًال وهي ت�شمل جميع املوظفني والأن�شطة يف قطرغاز.

تقرير اال�ستدامة 2012

31

�إدارة الطاقة واملياه
تعد �إدارة الطاقة واملياه من �أهم املحاور التي يركز عليها تقريرنا لهذا العام.
لطاملا التزمت قطرغاز باعتماد �أف�ضل املعايري لتعزيز كفاءتها يف جمال الطاقة واحلد من انبعاثاتها من الكربون .وت�ؤكد �إدارة الطاقة على التزامها من
خالل ما ورد يف التقرير من مبادرات عدة اتخذتها قطرغاز يف هذا ال�ش�أن .وب�صفتنا موردين م�س�ؤولني للطاقة ،فنحن نتب ّنى �أرقى املعايري ال�ستخدام
الطاقة ،ف�ض ًال عن الإدارة احلكيمة لها وال�سعي الدائم لرت�شيد ا�ستهالكها ،وذلك مبوازاة التزامنا الثابت باحلفاظ على البيئة لتنعم بها الأجيال
القادمة .كما �أننا نتابع با�ستمرار معدل ا�ستهالكنا للطاقة ،ب�ش ّقيه املبا�شر وغري املبا�شر� ،إ�ضافة �إلى مراقبة انبعاثات حرق الغاز .وقد قمنا بتطوير خطة
لإدارة حرق الغاز كجزء من �إ�سرتاتيجية الإدارة والرقابة بهدف التقليل من ن�سبة حرق الغاز امل�صاحبة لأن�شطة قطرغاز .للمزيد من املعلومات عن �إدارة
الطاقة يف قطرغاز ،يرجى ّ
االطالع على ق�سم البيئة.
نحن ندرك يف قطرغاز �أهمية اال�ستخدام امل�س�ؤول للمياه واحلفاظ عليها ل�صالح الأجيال املقبلة .وقد مت يف هذا التقرير ت�سليط ال�ضوء على نهجنا
للإدارة الكف�ؤة للمياه� ،إلى جانب مناق�شة مبادرات قطرغاز يف هذا املجال .نحن ن�سجل كافة البيانات املتعلقة ب�سحب وت�صريف املياه من قبل مرافق
الإنتاج التابعة لنا .كما قامت قطرغاز با�ستحداث �آلية جديدة لتطوير عملية معاجلة املياه با�ستخدام تقنية املفاعل احليوي الغ�شائي .ملزيد من املعلومات
عن درا�سة احلالة هذه وغريها من املعلومات املتعلقة ب�إدارة املياه ،يرجى ّ
االطالع على ق�سم البيئة.

�صحة القوى العاملة
تعترب ال�صحة من �أهم الأولويات بالن�سبة �إلى �شركتنا ونحن نعمل جاهدين لزيادة الوعي حول الوقاية من الأمرا�ض وت�سليط ال�ضوء على �أهم الق�ضايا
التي تهم ال�صحة .كما �أننا نركز على االرتقاء ب�أدائنا من خالل احل�صول على االعتمادات وغريها من اجلهود بهدف م�ساعدة الأفراد الذين نقدم لهم
خدماتنا على �أن ينعموا بال�صحة.
وقد مت اتخاذ العديد من املبادرات بخ�صو�ص �أن�شطة الإدارة والربامج ال�صحية من قبل ق�سمنا الطبي مل�ساعدة موظفينا و�أُ َ�س ِرهم فيما يتعلق بالأمرا�ض
اخلطرة .ملزيد من املعلومات عن �إح�صائيات ال�صحة ملوظفي قطرغاز ،يرجى ّ
االطالع على ق�سم املوارد الب�شرية.
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االلتزامات واالرتباطات
�إ�شراك الأطراف املعنية لتعزيز الكفاءة الت�شغيلية وفر�ص التطوير
االلتزام باملبادرات الداخلية واخلارجية
قطرغاز ع�ضو يف املواثيق املهنية واملبادرات والربامج التالية:
املواثيق املهنية/
املبادرات/الربامج
اتفاقية الإنقاذ
امل�شرتك
ميثاق جميعة لفان
البيئية
مبادرة "املر�أة يف
�أماكن العمل" بقطاع
الطاقة وال�صناعة
القطري
برنامج التوا�صل مع
املجتمع يف مدينة را�س
لفان ال�صناعية
معهد املهند�سني
الكيميائيني
معهد الهند�سة
والتكنولوجيا
منتدى مدينة را�س
لفان ال�صناعية لإدارة
املخاطر

تاريخ
االعتماد

بلدان/
عمليات
التطبيق

اختياري/
�إلزامي

الأطراف املعنية امل�شاركة

1997

قطر

مدينة را�س لفان ال�صناعية ،قطرغاز ورا�س غاز

�إلزامي

1999

قطر

كل ال�شركات العاملة يف مدينة را�س لفان ال�صناعية،
وزارة البيئة ،قطر للبرتول

�إلزامي

2010

قطر

املوظفات القطريات العامالت يف قطرغاز وغريها
من ال�شركات يف قطاع الطاقة وال�صناعة

اختياري

2010

قطر

املجتمعات �شمال قطر ،جميع ال�شركات العاملة يف
مدينة را�س لفان ال�صناعية ،وزارة البيئة ،قطر
للبرتول ودار الإمناء االجتماعي

�إلزامي

2011

دويل
دويل

ق�سم الهند�سة حتت �إدارة الهند�سة وامل�شاريع يف را�س
لفان

اختياري

جميع ال�شركات العاملة يف مدينة را�س لفان ال�صناعية

�إلزامي
�إلزامي
اختياري

2011

قطر

منتدى مدينة را�س
لفان ال�صناعية لإدارة
احلرائق

2011

قطر

ال�صناعية ،وزارة البيئة ،قطر للبرتول وDG

برنامج التوعية
والتعليم

2012

قطر

طالب الثانوية العامة القطريون يف خمتلف مدار�س
الثانوية العامة املحلية يف قطر

جميع ال�شركات العاملة يف مدينة را�س لفان

كما تعد قطرغاز ع�ضو ًا يف اللجنة التن�سيقية للتدريب والتطوير ( )TDLCالتي تعمل على ن�شر �أف�ضل املمار�سات يف التدريب والتطوير يف جمال الطاقة
وال�صناعة بدولة قطر.
وف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن رئي�س التقطري والتطوير الوطني يف �شركة قطرغاز ال يزال منذ عام  2010وخالل عام � 2012 - 2011أحد �أع�ضاء جمل�س �أمناء
مدر�سة قطر التقنية امل�ستقلة ،وذلك يف �إطار حماوالت دعم وتوجيه م�سرية القطاع التعليمي .وقد اتُّخذت الإجراءات الالزمة لت�شكيل جلان داخلية
باملدر�سة لدعمها واالرتقاء مب�ستواها يف خمتلف املجاالت.
وقطرغاز ع�ضو باالحتاد الدويل ل�صناعة النفط واملحافظة على البيئة ( )IPIECAوع�ضو باجلمعية الأمريكية للجودة �أي�ض ًا.
وتتبو�أ �شركة قطرغاز �أي�ض ًا من�صب نائب رئي�س القوة العاملة يف احتاد الغاز الدويل والتي تعنى بتنمية املوارد الب�شرية يف �صناعة الغاز.
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العمل مع امل�ساهمني

تقوم قطر للبرتول بتحديد واختيار امل�ساهمني بنا ًء على معايريها اخلا�صة� .أما اختيار
امل�ساهمني الأخرين مثل (املوظفني واملقاولني واملوردين) ،فيتم بوا�سطة جمموعات داخل
ال�شركة ووفق معايري حمددة يف �سيا�سات و�إجراءات ال�شركة مثل �إجراءات التعاقد،
و�سيا�سات الت�سويق ،و�سيا�سات املوارد الب�شرية وما �إلى ذلك.
حيثما كان ذلك منا�سب ًا� ،ستقوم �شركة قطرغاز بالتوا�صل مع �شركة را�س غاز حول جودة
العمل وفر�ص التح�سني.
يعر�ض اجلدول التايل ملخ�ص ًا عن جمموعات امل�ساهمني الذين تتوا�صل معهم قطرغاز
وو�سائل التوا�صل املتبعة .وي�شكل املوقع الإلكرتوين ل�شركة قطرغاز وجملة الرائد
والتوا�صل الإ�سرتاتيجي مع و�سائل الإعالم العاملية والإ�سرتاتيجية الإعالنية (املطبوعات،
الإذاعات ،وو�سائل الإعالم املحلية) و�سيلة لإ�شراك كافة جمموعات امل�ساهمني.
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"توتال را�ضية متام ًا عن املهنية العالية لفريق
قطرغاز و�إجنازاته املتميزة و�شفافية املعلومات التي
نح�صل عليها كم�ساهمني".
�ستيفان مايكل
املدير التنفيذي ،توتال �إي �آند بي قطر

العمل مع امل�ساهمني
جمموعة امل�ساهمني

و�سائل العمل والتوا�صل

ال�شركاء امل�ساهمون

•اجتماعات جمل�س الإدارة املعني يف �شركة قطرغاز
•مناق�شات �آخر م�ستجدات الأعمال
•ارتباطات ر�سمية – مث ًال :توقيع اتفاقيات
•اجتماعات امل�ساهمني واتفاقاتهم وعالقاتهم
•التوا�صل املن�سق خالل الأزمات
•التعاون يف م�سائل الرعاية (مث ًال :هيئة متاحف قطر ،معار�ض� ،إلخ).
•م�ساهمة قطرغاز يف التقرير ال�سنوي لقطر للبرتول
•تقييمات الأداء ربع ال�سنوية
•�إ�سرتاتيجية عقود الإعالنات الإ�سرتاتيجية (مطبوعات ،بث وحملي)

املوظفون

•�إ�سرتاتيجية التوا�صل الداخلي مبا فيها �شبكة الإنرتانت واملجلة الداخلية
•قائمة بريدية خا�صة جلميع موظفي قطرغاز
•التوا�صل مع املوظفني – �إطالعهم على �آخر م�ستجدات الأو�ضاع بال�شركة
•ا�ستطالع �آراء املوظفني
•اللقاءات املفتوحة
•منتدى املدير العام ال�سنوي للمتدربني واخلريجني القطريني
•تكرمي قدامى املوظفني وال ِف َرق
•اجتماعات فعاليات الإدارة العليا
•اجتماعات جمموعة مراجعة الأداء ربع ال�سنوي
•تطبيق نظام �إدارة مو�ضوعي للأهداف
•كلمة املدير العام �إلى املوظفني اجلدد على �شبكة الإنرتانت يف قطرغاز
•العالقات العامة
•ال�سيا�سات والإجراءات
•حزمة الر�سائل الرئي�سية ال�شهرية (ملوظفي الإدارة العليا)
•التدريب ،العر�ض التعريفي بال�شركة الذي يقدمه ق�سم املوارد الب�شرية
للموظفني اجلدد
•برامج التعلم والتطوير� ،سوق التعلم واملوقع الإلكرتوين ومكتب امل�ساعدة
•الإعالنات التفاعلية اخلا�صة بالأمان وتدريبات ال�سالمة
•ق�سم "ا�س�أل املدير العام" على املوقع الإلكرتوين لقطرغاز
•مناق�شات �صندوق الأدوات
•الأن�شطة اخلارجية�/أن�شطة بناء الفريق للإدارات املختلفة
•خدمة املوظف الذاتية  ESSوخدمة املدير الذاتية عرب الإنرتنت
•مكتب م�ساعدة املوارد الب�شرية
•مكتب م�ساعدة التعلم والتطوير
•يوم املجتمع التعليمي
•العيادات املفتوحة
•منتدى التقطري للمتدربني واخلريجني القطريني
•دورات الغذاء والتعلم
•دورات م�صغرة للخريجني القطريني
•�أن�شطة اجتماعية – حفل ع�شاء ،اليوم العائلي ،اليوم الريا�ضي ،النوادي
االجتماعية ،املخيمات ال�شتوية
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�صناعة الطاقة

•امل�ؤمترات واملعار�ض
•�إلقاء اخلطابات االفتتاحية عن الفر�ص املتاحة يف ال�صناعة
•�إعالنات �إ�سرتاتيجية يف املنتديات ذات ال�صلة بال�صناعة
•من�شورات خا�صة مبو�ضوع الطاقة ،ومن�شورات عامة ،تقدمي �أوراق تقنية
•التعاون على م�ستوى الرعاية
•التوا�صل اال�سرتاتيجي مع و�سائل الإعالم العاملية
•�إ�سرتاتيجية عقود الإعالنات الإ�سرتاتيجية (مطبوعات ،بث وحملي)

املوردون/املقاولون

•الرتتيبات التعقادية وعمليات املناق�صات
•اعتماد طرف ثالث
•مبادرات ال�سالمة واملبادرات والربامج ذات ال�صلة (على �سبيل املثال مبادرة
اخللو من احلوادث والإ�صابات ،وبرنامج مالحظة ال�سالمة التدريبي ،STOP
وحملة التوعية للوقاية من الإ�صابة بالإجهاد احلراري)

العمالء

•العالقات مع العمالء الدوليني
•امل�ؤمترات واملعار�ض
•الزيارات واجلوالت امليدانية �إلى مرافق ال�شركة
•الرتتيبات التعاقدية
ً
•اجتماعات مع العمالء وتقدمي العرو�ض (مثال :اليابان)
•احتفاالت التوقيع على االتفاقيات والعقود
•املن�شورات العامة
•تنبيهات ال�سالمة الدورية
•التوا�صل اال�سرتاتيجي مع و�سائل الإعالم العاملية
•جداول بيانات مواد ال�سالمة
•�إ�سرتاتيجية عقود الإعالنات الإ�سرتاتيجية (مطبوعات ،بث وحملي)

احلكومة  /الهيئات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية

•�إقامة عالقات �إ�سرتاتيجية مع امل�ؤ�س�سات احلكومية الدولية باال�شرتاك مع قطر
للبرتول وحكومة دولة قطر
•�إقامة عالقات مع ال�سفارات الأجنبية املعتمدة يف قطر ويف �شتى بقاع العامل
باال�شرتاك مع قطر للبرتول ودولة قطر
•الزيارات واجلوالت امليدانية �إلى مرافق ال�شركة
•التخطيط للتوا�صل املن�سق خالل الأزمات
•امل�شاركة يف ر�ؤية قطر الوطنية للعام 2030
•�إقامة م�شاريع بالتعاون مع احلكومة القطرية
•امل�ساهمة يف �صياغة املبادئ التوجيهية البيئية اجلديدة لدولة قطر
•�إ�سرتاتيجية عقود الإعالنات الإ�سرتاتيجية (مطبوعات ،بث وحملي)
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املجتمعات املحلية

•بو�صفها ع�ضو ًا يف برنامج التوا�صل املجتمعي مبدينة را�س لفان ال�صناعية
•الزيارات واجلوالت امليدانية �إلى مرافق ال�شركة
•التقييم امل�ستمر الحتياجات املجتمع
•الفعاليات ال�سنوية (مثل معر�ض قطر املهني ،ومعر�ض قطر للبرتول للبيئة)
•رعاية الأحداث والفعاليات
•الربامج التعليمية
•�إ�سرتاتيجية عقود الإعالنات الإ�سرتاتيجية (مطبوعات ،بث وحملي)

اجلمهور العام

•برامج اال�ستثمار االجتماعي :رعاية الفعاليات الثقافية والريا�ضية ،التربعات
املدر�سية ،حمالت ال�صحة وال�سالمة العامة

الإعالم

•التوا�صل اال�سرتاتيجي مع و�سائل الإعالم العاملية
•الزيارات واجلوالت امليدانية �إلى مرافق ال�شركة
•التوا�صل مع و�سائل الإعالم (مثل البيانات ال�صحفية ،والبيانات العاجلة عن
الأحداث الطارئة واملقابالت)
•املن�شورات ،ملخ�ص �سريع عن بيانات ال�شركة
•امل�ؤمترات ال�صحفية
•اخلطط الإعالمية

املنظمات غري احلكومية

•�إقامة العالقات معها حيثما كان ذلك منا�سب ًا
•تقدمي الدعم �إلى املنظمات غري احلكومية املحلية
•�إلقاء الكلمات واخلطابات ،والربامج التعليمية

الطالب/التالميذ

•الأحداث والفعاليات (مثل معر�ض قطر املهني)
•املبادرات التعليمية (مثل املنح التعليمية ،وبرامج التدريب العملي بال�شركة)
•الربامج التعريفية ب�شركة قطرغاز
•حمالت التوظيف
•تقدمي التربعات �إلى املدار�س ورعاية القطاع التعليمي (املدار�س واجلامعات)

و�شملت �أهم املو�ضوعات التي طرحتها الأطراف املعنية خالل عام  2012ما يلي:
•طلبت �شركة قطر للبرتول ،ال�شريك الرئي�سي بال�شركة و�إدارة نظم �ش�ؤون ال�صحة وال�سالمة والبيئة التابعة لها ،من قطرغاز �أن ت�صدر
التقرير ال�سنوي الثالث لال�ستدامة لعام  2012مع الرتكيز على الطاقة� ،إدارة املياه وال�صحة؛
•�أثار �أفراد جممع اخلور برا�س لفان مو�ضوعات تتعلق بحرق الغاز ،جودة الهواء� ،إدارة النفايات ،توفري فر�ص العمل وبناء قدرات املجتمع
املحلي يف �شمال قطر؛ وقد ا�ستجابت قطرغاز ملا مت تقدميه من اقرتاحات.
ال�سيما تلك املتعلقة بحماية البيئة واال�ستثمارات
•نتلقى با�ستمرار ت�سا�ؤالت من عمالئنا واجلمهور عن مبادرات اال�ستدامة يف قطرغازّ ،
االجتماعية.
•طرح موظفونا مو�ضوعات تتعلق بالتوا�صل ،تنظيم العمل ،التدريب والتطوير ،و�إدارة الأداء .وقامت �إدارة قطرغاز باتخاذ خطوات عملية
ملعاجلة هذه الق�ضايا (يرجى مراجعة ق�سم "املوارد الب�شرية" للمزيد من التفا�صيل).
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التوا�صل يف قطرغاز

لقد �أ�صبح جلي ًا من خالل "ا�ستطالع ر�أي املوظفني لعام � "٢٠١١أن التوا�صل الداخلي يف ال�شركة بحاجة �إلى بع�ض التح�سينات ،حيث �أ�شار بع�ض املوظفني
�إلى عدم قدرتهم على التحدث بانفتاح يف جميع الأوقات �أو امل�ساهمة ب�شكل فعال �أو امل�شاركة يف اتخاذ القرارات التي ت�ؤثر على عملهم .وا�ستجاب ًة لهذه
املدخالت ،مت ت�شكيل فريق متعدد املهام ي�ضم موظفني من ال�شركة بهدف �إيجاد ال�سبل الكفيلة بتعزيز و�سائل التوا�صل داخل قطرغاز .وبنا ًء على ذلك،
قدّم الفريق خم�س تو�صيات فيما يتعلق ب�إجراءات التخطيط ،الأدوات ،التدريب وقيم التوا�صل ،مبوازاة التحفيز على �إجراء تغيري يف الثقافة وال�سلوكيات
متا�شي ًا مع ما ورد يف بيان توجهات ال�شركة" :للتوا�صل بانفتاح وم�شاركة املعلومات".
وحر�صت الإدارة العليا يف قطرغاز على دعم هذه التو�صيات التي مت حت�سينها من خالل ور�شات عمل و�أن�شطة �أقيمت خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض .ومن �أبرز
هذه الأن�شطة حتديد �ست قيم رئي�سية للتوا�صل يف ال�شركة وذلك بهدف توفري الن�صح والإر�شاد بخ�صو�ص ال�سلوكيات امل�س�ؤولة التي يجب �أن يتح ّلي بها
كل واحد منا بطريقة تراعي هذه القيم .ففي منظمة ذات تنوع كبري كقطرغاز ،من املهم جد ًا احلفاظ على نظام توا�صل وثقافة و�إجراءات متنا�سقة
ومتناغمة ب�شكل يعك�س قيمنا كم�ؤ�س�سة .ونحن بحاجة �إلى �إيجاد بيئة م�ؤ�س�سية ميكن للأفراد فيها التعبري عن �آرائهم و�أفكارهم بحرية .وللم�ساهمة يف
حتقيق هذا الهدفُ ،يطلب من كافة موظفي قطرغاز االلتزام بقيم التوا�صل ال�ست وال�سلوكيات املتعلقة بها ،وهي مذكورة يف الر�سم البياين �أدناه.
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االقت�صاد
لدى مزايانا االقت�صادية القدرة على جتاوز حدود دولة قطر
�أبرز منجزات عام ٢٠١٢
•توا�صل قطرغاز توفري عوائد فائ�ضة عن امليزانية لدولة قطر ومل�ساهمي ال�شركة
•جرى �إنفاق  %57من امليزانية املخ�ص�صة للم�شرتيات يف قطرغاز على املوردين واملقاولني املحليني يف دولة قطر
•�أكرث من  ٪٤٠من املنا�صب الإدارية ي�شغلها موظفون قطريون

امل�سجلة يف �سوق الأوراق املالية القطرية ،ومع وجود �شركة قطر للبرتول ك�أكرب م�ساهم فيها ،ف�إنها غري
نظر ًا لأن �شركة قطرغاز لي�ست من ال�شركات ّ
ُمطالبة بالإف�صاح عن بياناتها املالية علن ًا وفق ًا لأحكام القانون القطري واللوائح الأخرى ذات ال�صلة.

املخاطر ،الفر�ص والآثار املالية الناجمة عن تغري املناخ

�أجرت قطرغاز مراجعة �شاملة ومك ّثفة للمخاطر الناجمة عن التغيرّ املحتمل للمناخ وانبعاثات الغازات الدفيئة� ،إلى جانب املخاطر ،والفر�ص ،والآثار
املالية لهذه املخاطر .وت�شكل هذه املراجعة جزء ًا ال يتجز�أ من �إ�سرتاتيجيتنا لإدارة الغازات الدفيئة .هناك ثالث خماطر رئي�سية مرتبطة بتغيرّ املناخ
وانبعاثات الغازات الدفيئة وهي خماطر تنظيمية ،وخماطر مالية/جتارية وخماطر مادية.
تنجم املخاطر التنظيمية من �إمكانية �صدور قوانني ولوائح جديدة ب�ش�أن انبعاثات الغازات الدفيئة على ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل والتي تعترب
قطر من الدول املو ّقعة عليها .فعلى �سبيل املثال ،ومبا �أن دولة قطر من الدول املو ّقعة على هذا الربوتوكول ،فمن املفرت�ض �أنها �ستقوم يف امل�ستقبل بتطبيق
قوانني ولوائح من �ش�أنها احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة على امل�ستوى الوطني.
�أما املخاطر التجارية فت�شمل ال�سمعة واملخاطر القانونية والتناف�سية والتكنولوجية وال�سيا�سية التي تتعر�ض لها ال�شركات التي يتبني عدم اهتمامها
بالزيادة املفرطة يف انبعاثات الكربون والق�ضايا املرتبطة بتغيرّ املناخ.
راجعت قطرغاز امل�ؤلفات واملراجع املتاحة التي تدر�س الآثار املحتملة لتغيرّ املناخ على منطقة اخلليج العربي ،وخل�صت �إلى �أن املخاطر املادية على مرافق
و�أ�صول وعمليات �شركة قطرغاز �ستكون �ضئيلة يف �إطار العمر الت�شغيلي لها.
عالوة على ذلك ،قامت قطرغاز بتحليل الفر�ص التجارية املحتملة الناجمة عن تغيرّ املناخ .ووجدت ال�شركة �أن هناك �إمكانية لال�ستثمار يف م�شاريع مثل
�آليات التنمية النظيفة ( )CDMو�شراء وحدات اخلف�ض املعتمد لالنبعاثات ( )CERب�سبب ما تتمتع به هذه الآليات والوحدات من م�صداقية كبرية يف
ال�سوق ،وما يرتتب على ا�ستخدامها من �سمعة طيبة على ال�ساحتني املحلية والعاملية .وتقوم قطرغاز حالي ًا مبراقبة التوجهات الإقليمية والدولية املتعلقة
ب�إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة وامل�شاركة ب�شكل فعال مع الهيئات والأطراف املعنية ل�ضمان جاهزيتها لتلبية متطلبات انبعاثات الغازات الدفيئة وما
ينجم عنها من حتديات.
ويف الوقت الراهن ،تقوم قطرغاز بعملية تقييم للآثار املالية املحتملة لتغيرّ املناخ ،ومن املتوقع الك�شف عن بع�ض تفا�صيل هذه العملية يف التقارير
القادمة.
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التواجد يف الأ�سواق
التقطري وامل�شرتيات
تعتمد ال�سيا�سة الأ�سا�سية ل�شراء املواد واخلدمات يف قطرغاز على �إجراء املناق�صات العامة ويتم الإعالن عن كافة املناق�صات يف ال�صحف املحلية
العربية والإجنليزية لت�شجيع املقاولني واملوردين املحليني.
وتقدم قطرغاز للموردين واملقاولني القطريني �أ�سعار ًا تف�ضيلية مبا يتما�شى مع �أحكام القانون القطري .وعند توافر �أحد املقاولني املحليني الذي ميكنه
�أداء اخلدمة املطلوبة ،ف�إن قطرغاز ت�سعى �إلى �إ�سناد هذا العمل �إلى املقاول املحلي .وتتعامل قطرغاز يف الوقت نف�سه مع مقدمي خدمات دوليني ،وذلك
يف العقود التي تت�ضمن رفع م�ستوى التكنولوجيا يف العمليات و�أداء اخلدمات املتخ�ص�صة.
وخالل عام  ،2012جرى �إنفاق  %57من امليزانية املخ�ص�صة للم�شرتيات يف قطرغاز (مبا يف ذلك عقود اخلدمات و�شراء املواد) على املوردين واملقاولني
املحليني يف دولة قطر.
ويخ�ضع �إ�سناد جميع العقود �إلى تقييم دقيق قبل �إر�ساء �أي عقد .ويقوم هذا التقييم على �أ�سا�س معايري حمددة م�سبق ًا (الأداء املايل وال�سالمة،
وال�صحة ،وال�سجالت البيئية ،واخلربة� ،إلخ ).لتحقيق ال�شفافية وتكاف�ؤ الفر�ص بني جميع املقاولني املتناف�سني ،ويف الوقت نف�سه ل�ضمان جودة املنتجات
واخلدمات املقدمة �إلى قطرغاز.

تقطري الوظائف

تقوم �سيا�سة التقطري يف قطرغاز على منح الأولوية ال�ستقطاب املواطنني القطريني الأكفاء وتعيينهم بال�شركة .ولدعم م�ساعينا لتحقيق هذا الهدف
الإ�سرتاتيجي ،قمنا بو�ضع خطط �إ�سرتاتيجية مف�صلة لتطبيقها داخل ال�شركة ول�صياغة خطط تطوير لكل فرد فيها.
ومع ا�ستمرار منو �أعمالنا وجذب اال�ستثمارات ،حتتاج خططنا لت�أمني املوارد �إلى التن�سيق .ففي عام  ،٢٠١٢برزت متطلبات جديدة لق�سم امل�شاريع
والهند�سة بهدف تلبية احتياجات امل�شاريع واالعتمادية .و�أدّى الرتكيز على �إيجاد هياكل الدعم املنا�سبة �إلى فر�ض متطلبات جديدة يف ق�سم العمليات،
�إ�ضاف ًة �إلى مهام دعم الأعمال يف �أق�سام املالية وتكنولوجيا املعلومات وال�ش�ؤون الإدارية .ومن التغريات التي طر�أت على �أعمالنا زيادة مرافق امل�ش ّغلني
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الآخرين املنقولة �إلى قطرغاز لت�شغيلها بالنيابة عنهم .وقد رافق هذه التغيريات مراجعة �شاملة الحتياجات التقطري اخلا�صة بنا ،كما خ�ضعت خططنا
لإعادة تقييم متطلباتنا للخريجني واملتدربني ،ف�ض ًال عن تعديل �أهداف التقطري لتعك�س جهودنا التوظيفية لعام  .٢٠١٢وقد متت مراجعة خطط التقطري
اخلا�صة بنا وتعديل الأهداف ل�ضمان حتقيق هدف التقطري الإ�سرتاتيجي لعام  .٢٠٢٠وجتدر الإ�شارة �إلى �أن هذه اخلطط قد مت تطويرها على م�ستوى
الأق�سام لتتما�شى مع خطط التوظيف امل�ستقبلية و�صو ًال لعام .٢٠٢٠
يف عام � ،٢٠١٢أجرينا �سل�سلة من التقييمات متعددة املهام كل �ستة �أ�شهر �شملت كافة املجموعات التنظيمية .وتهدف عمليات التقييم هذه �إلى احلفاظ
على فهم وا�ضح ل�سوق العمل الوطنية� ،إلى جانب حتديد اخلطوات الواجب اتخاذها من قبل قطرغاز الجتذاب واحلفاظ على وتطوير وت�أهيل املوظفني
القطريني وذلك ل�ضمان تعيينهم يف وظائف دائمة ومتكينهم من اال�ستفادة من كامل قدراتهم.
وحتر�ص قطرغاز على امل�شاركة يف العديد من الفعاليات مثل معر�ض قطر املهني ال�سنوي ،واملعار�ض املهنية يف اجلامعات وغريها من املبادرات ال�ساعية
�إلى اجتذاب الكفاءات الوطنية الواعدة وامللتزمة .ويتمتع ق�سم التوظيف يف قطرغاز بعالقات متميزة مع اجلامعات واملدار�س الثانوية يف الدولة للبحث
عن املواهب الوطنية ،حيث ينال جميع اخلريجني  -ذكور ًا و�إناث ًا  -فر�ص ًا متكافئة للتوظيف.
وتبلغ ن�سبة التقطري يف املنا�صب الإدارية يف قطرغاز � ( ٪٤١٫١أي املدراء التنفيذيون ،ومدراء العمليات ،ومدراء امل�شاريع ،ومدراء الإدارات والأق�سام).

الت�أثري االقت�صادي غري املبا�شر

مل ُيجر قيا�س ر�سمي للآثار االقت�صادية غري املبا�شرة لأن�شطة �شركة قطرغاز على امل�ستويات املحلية والوطنية ،ولكن يجري حالي ًا م�سح م�شرتك يف مدينة
را�س لفان ال�صناعية حتت مظلة برنامج التوعية املجتمعية الذي ت�شارك �شركة قطرغاز فيه كع�ضو.

ومن �أمثلة هذه الآثار الإيجابية غري املبا�شرة:
•تطوير وخلق فر�ص عمل يف منطقة را�س لفان؛
•توفري فر�ص عمل عالية امل�ستوى للمواطنني القطريني كجزء من برنامج التقطري؛
•خلق فر�ص عمل للمقاولني املحليني للتعاقد على تنفيذ امل�شاريع واخلدمات �إلى جانب تقدمي الدعم امل�ستمر لعمليات قطرغاز؛ و
•خلق فر�ص العمل على املدى الطويل للموردين املحليني لقطرغاز وتطوير ال�سوق وتوفري بيئة عمل م�ستقرة لهم
ويتجاوز حجم الآثار الإيجابية غري املبا�شرة لعمليات قطرغاز احلدود اجلغرافية لدولة قطر� ،إذ تقدّم ال�شركة منتجاتها لعمالئها يف �شتى بقاع الأر�ض.
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�إدارة املخاطر و�سالمة العمليات

م�سرية القيادة نحو النجاح وخلق ثقافة "بيئة عمل خالية من الإ�صابات واحلوادث"
�أبرز منجزات عام ٢٠١٢
•�إطالق برنامج �إدارة ا�ستمرارية الأعمال يف كافة �أق�سام ودوائر ال�شركة
•�إطالق برنامج لتنظيم حمتويات �إدارة خماطر امل�شروع وهو عبارة عن مكتبة حلفظ جميع �سجالت وتقارير املخاطر
•وقوع حادث واحد من امل�ستوى الأول و ٥حوادث من امل�ستوى الثاين تتعلق ب�سالمة العمليات
•تطبيق برنامج �سالمة العمليات ي�سري وفق ًا ملا هو خمطط له ،حيث بلغت ن�سبة اكتماله ٪٤٠٫٥

�إدارة خماطر امل�شروع

يف عام  ،٢٠١٢دخل برنامج �إدارة خماطر امل�شروع ( )ERMحيز التطبيق يف جميع �أنحاء ال�شركة وفق ًا ملعايري �آيزو  2009:31000اخلا�صة ب�إدارة
املخاطر.
ويتيح هذا الربنامج لقطرغاز:
•حتديد املخاطر يف كل ق�سم  /جمموعة؛
•تقييم وحتديد �أولويات املخاطر بطريقة متّ�سقة؛
•اتخاذ الإجراءات للحد من التهديدات ولزيادة الفر�ص؛
•تبادل وجهات النظر �إدارة املخاطر مع كافة الأق�سام بال�شركة با�ستخدام لغة وو�سيلة تقييم م�شرتكتني؛ و
•توحيد املخاطر يف قطرغاز وحتديد الأبرز منها لتعزيز الوعي
وعلى م�ستوى العمليات ،يعترب ر�ؤ�ساء خمتلف املجموعات  /الأ�صول  /امل�شاريع  /الإدارات هم الأ�شخا�ص املعنيون باملخاطر املتعلقة بوحداتهم وميلكون
�سجالت املخاطر اخلا�صة بهم ويقومون بتعيني من�سقني لإدارة املخاطر ( )RMCلت�سهيل ،و�صيانة ،وحتديث �سجالت املخاطر اخلا�صة بهم� .أما على
ال�صعيد الإ�سرتاتيجي ،يعترب فريق القيادة الإدارية الو�صي على �سجل املخاطر الإ�سرتاتيجية.
وتقع على عاتق اللجنة التوجيهية لإدارة خماطر امل�شروع (امل�ؤلفة من �أع�ضاء فريق القيادة الإدارية وغريهم) م�س�ؤولية التوجيه والإ�شراف على �أن�شطة
وبرامج �إدارة خماطر امل�شروع.
ويف عام  ،٢٠١٢حقق برنامج �إدارة خماطر امل�شروع الإجنازات التالية:
•�إجراء تقييمات للمخاطر على كافة امل�ستويات الت�شغيلية والإ�سرتاتيجية كل ثالثة �أ�شهر؛
•�إطالق برنامج لتنظيم حمتويات �إدارة خماطر امل�شروع وهو عبارة عن مكتبة حلفظ جميع �سجالت وتقارير املخاطر؛
من�سقي املخاطر يف قطرغاز وفريق �إدارة املخاطر من قطر
ملن�سقي �إدارة املخاطر يف نوفمرب ،والذي ح�ضره �شبكة ّ
• ُع ِقد امل�ؤمتر الثاين ّ
للبرتول ورا�س غاز .ومتحورت ر�ؤية امل�ؤمتر حول التعريف مبمار�سات �إدارة املخاطر يف قطاع النفط والغاز بدولة قطر ،كما ُف ِت َحت قنوات
التوا�صل واحلوار بني هذه الأطراف املعنية؛
•مت تنظيم العديد من ور�ش العمل يف قطرغاز بالتعاون مع خمتلف الأق�سام لتعزيز ثقافة املخاطر وت�سهيل عملية حتديد الأولويات يف هذا
ال�ش�أن؛ و
•مت من خالل مناق�صة �إجراء عملية تقييم �شاملة لأنظمة �أخرى لإدارة خماطر امل�شروع وذلك ال�ستبدال برامج �إدارة املخاطر والإجراءات
املتعلقة بها.
وبامل�ضي ُقدُم ًا ،يجري العمل حالي ًا على تطوير م�ساقات تدريبية لإدارة خماطر امل�شروع بالتعاون مع �إدارة التعليم والتطوير وذلك لكافة موظفي قطرغاز.
وكما هو مذكور �أعاله� ،سيتم تطبيق نظام  /قاعدة بيانات �آلية يف ال�شركة� ،إذ �ست�سهم هذه اخلطوة يف ت�سهيل �إدارة املخاطر و�إجراءاتها والتوا�صل
من�سقي ادارة املخاطر وور�ش عمل الأق�سام  /املجموعات ربع ال�سنوية.
ب�ش�أنها يف خمتلف �أق�سام ال�شركة .كما �سيتوا�صل عقد م�ؤمتر ّ
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ا�ستمرارية العمل

يهدف برنامج �إدارة ا�ستمرارية العمل �إلى توفري �إطار عمل لتعزيز املرونة التنظيمية وقدرات اال�ستجابة الفعالة حلماية امل�صالح وال�سمعة والعالمة
التجارية والأن�شطة ذات القيمة للأطراف املعنية .كما ي�سعى الربنامج �إلى متكني قطرغاز من التعامل بفاعلية مع الأزمات والأحداث التي قد ت�ؤثر على
�سري الإنتاج.
يعترب برنامج �إدارة ا�ستمرارية العمل جزء ًا مك ّم ًال لإدارة خماطر امل�شروع؛ فهو يوفر نهج ًا �إداري ًا �شام ًال لتقييم الآثار الناجمة عن التهديدات� ،إن
ح�صلت ،على عمليات و�أن�شطة ال�شركة.
ويت�ألف برنامج �إدارة ا�ستمرارية العمل من العنا�صر الرئي�سية التالية:
•�إدارة الأزمات :الإدارة الإ�سرتاتيجية ،التن�سيق واال�ستجابة املنظمة عند وقوع الأزمات مع احلر�ص على �أن تكون منظمة ومنفذة يف الوقت
املنا�سب وتهدف �إلى جتنب �أو احلد من الأ�ضرار التي قد ت�ؤثر على ربحية ال�شركة و�سمعتها �أو قدرتها الت�شغيلية.
•خطط ا�ستمرارية العمل :خطط �شاملة على م�ستوى املنظمة والأق�سام ل�صياغة جمموعة من الإجراءات والقرارات الهادفة �إلى ا�ستمرارية
�أو العمليات �أو ا�ستعادة القدرة الت�شغيلية يف حال توقفها.
وي�شمل نطاق برنامج �إدارة ا�ستمرارية العمل �سل�سلة قيمة قطرغاز ب�أكملها.
يف عام ّ ،٢٠١٢
د�شنت قطرغاز م�شروع تطوير وتطبيق برنامج �إدارة ا�ستمرارية العمل بعقد �سل�سلة من اجلل�سات التوعوية لكافة �أق�سام ال�شركة حول
احلاجة �إلى وجود برنامج مماثل.
وكخطوة �أولى ،مت تقييم كافة املبادرات احلالية واملتعلقة ب�إدارة ا�ستمرارية العمل يف ال�شركة لتح�سينها واالرتقاء مب�ستواها .و�سن�ستعر�ض تالي ًا �أهم
الإجنازات يف هذا املجال:
تقييم خطة التعامل مع كوارث تقنية املعلومات املتعلقة بالأمن الإلكرتوين� ،إ�ضافة �إلى اقرتاح خارطة طريق لتعزيزها؛
•تقييم وحتديث هيكل �إدارة احلوادث بالتعاون مع ق�سم ال�سالمة والبيئة واجلودة؛ و
•�صياغة منهج وجمموعة من املعايري العتمادها خالل املرحلة التحليلية من امل�شروع.

اال�ستجابة للطوارئ

يوجد لدى �إدارة خدمات الطوارئ يف قطرغاز موظفون متخ�ص�صون مهمتهم زيادة الوعي حول ال�سالمة من احلرائق بني العاملني يف ال�شركة واملجتمع
ككل وتطبيق قواعد وتعليمات ال�سالمة يف جميع الأوقات .و�شاركت �إدارة خدمات الطوارئ يف تنظيم العديد من اجلل�سات التثقيفية بخ�صو�ص ال�سالمة
من احلرائق للمدار�س يف جممع اخلور ودولة قطر ،وذلك بهدف تعزيز مبد�أ ال�سالمة ومنع احلرائق بني �أفراد املجتمع كجزء من برنامج التوا�صل مع
جمتمع مدينة را�س لفان ال�صناعية وغريه من مبادراتنا للم�س�ؤولية االجتماعية .وتركز هذه اجلل�سات على املوا�ضيع الأ�سا�سية ملكافحة احلرائق مثل
مثلث احلريق� ،أنواع احلرائق وو�سائل �إطفائها ،ن�صائح حلماية املنازل من احلرائق و�إجراء عمليات �إخالء وهمي يف احلاالت الطارئة .وي�شمل الربنامج
عرو�ض ًا مف�ص ّلة وتطبيقات عملية ال�ستخدام معدات مكافحة احلريق مثل مطف�أة احلريق .وتعد امل�شاركة الفاعلة لقطرغاز يف هذه اجلل�سات جزء ًا من
مبادراتها للم�س�ؤولية االجتماعية ،ونحن حري�صون على اغتنام كل الفر�ص املتاحة لتعزيز ثقافة ال�سالمة من احلرائق يف جمتمعنا .وتعترب ال�سالمة من
احلرائق من الق�ضايا الهامة ويتوجب غر�س هذه الثقافة يف �أفراد املجتمع على اختالف �أعمارهم .كما �أنه من ال�ضروي تعريف اجليل اجلديد ب�أبرز
جوانب ال�سالمة ال�شخ�صية لكي ي�صبحوا مواطنني م�س�ؤولني يف امل�ستقبل.
�إ�ضافة �إلى ذلك� ،شارك ق�سم �إدارة خدمات الطوارئ يف برنامج "رجل الإطفاء املنا�سب" العاملي الذي نظمه الدفاع املدين القطري ،والذي ي�ضم
جمموعة متنوعة من املناف�سات بني مز ّودي خدمات الطوارئ بدولة قطر بهدف تقييم لياقة ومهارات رجال الإطفاء يف مكافحة احلرائق و�إنقاذ الأرواح.
وحقق ق�سم �إدارة خدمات الطوارئ يف قطرغاز نتائج مميزة يف امل�سابقة ،علم ًا ب�أنه ينوي موا�صلة امل�شاركة يف مثل هذه الفعاليات يف امل�ستقبل.
وقد �شهد جممع اخلور التابع لقطرغاز انخفا�ض ًا ملحوظ ًا يف عدد حرائق املطبخ بف�ضل جهود �إدارة خدمات الطوارئ ومبادرات �إدارة املجمع.
وب�شكل عام ،ت�شري درا�سة تقييمية جرت م�ؤخر ًا يف قطرغاز �إلى انخفا�ض ن�سبة احلرائق مبوازاة ارتفاع عدد اجلوالت التفتي�شية وبرنامج التدريب على
مكافحة احلرائق التوعوي الذي ينفذه الق�سم داخل ال�شركة .وجتدر الإ�شارة �إلى جناح مبادرتنا لإر�سال فريق اال�ستجابة الأولية يف غ�ضون خم�س دقائق
لـ ٪٩٠من احلاالت الطارئة التي تعاملنا معها العام املا�ضي.
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وكانت هذه �أول مرة يتم فيها تطبيق طريقة علمية لتقييم اال�ستجابة يف حاالت الطوارئ يف قطرغاز.
ومبا �أن مرافق قطرغاز تزداد حجم ًا وتطور ًا� ،أ�صبح من ال�ضروري �إعداد املوظفني وتدريبهم وتعزيز قدرتهم على التعامل مع حاالت الطوارئ عند
حدوثها .وقد مت بذل جهود حثيثة للت�أكد من قدرة �إدارة خدمات الطوارئ على حماية �أ�صول قطرغاز يف حال حدوث �أمر طارئ قد ي�ؤثر على اعتمادية
امل�صنع .وكان الق�سم قد ح�صل على تقييم �إيجابي خالل ا�ستطالع داخلي للر�أي �أجري م�ؤخر ًا .كما �أن عملية التقييم الذاتي تُط َّبق على كافة �أن�شطة
وعمليات خدمات الطوارئ ل�ضمان جودتها ومتيزها.

ت�أهب املوارد الب�شرية حلاالت الطوارئ

درا�سة حالة

ن ّفذ ق�سم املوارد الب�شرية تدريبه ال�سنوي للت�أهب حلاالت الطوارئ يف يونيو ّ .٢٠١٢
ونظم التدريب مز ّود خارجي على مدار يومني وا�شتمل على تدريب
متخ�ص�ص للتوا�صل مع الأقارب الذين فقدوا �شخ�ص ًا عزيز ًا� ،إ�ضافة �إلى القيام بثالثة تدريبات وهمية عند حدوث الأزمات �أال وهي ال�سالمة ،والوادي
والريان.
وخالل هذه التدريباتُ ،طلب من مدير املوارد الب�شرية �إر�سال �أربعة فرق �ضمن خلية املوارد الب�شرية هي فريق اال�ستجابة للأقارب ،فريق التن�سيق مع
امل�ست�شفى ،فريق التن�سيق مع العائالت وفريق ا�ستقبال الإخالء .ومت �أي�ض ًا اختبار الأنظمة والربوتوكوالت املت ّبعة ومدى مالءمة املعدات احلالية .و�ساهمت
هذه التدريبات يف تو�ضيح مدى الت�أهب الفوري والإجراءات ال�ضرورية يف حاالت الطوارئ.
ومن اجلوانب الرئي�سية الأخرى الرتكيز على البيانات ،خا�ص ًة فيما يتعلق بدقة معلومات االت�صال باملوظف املوجودة يف �أنظمة ق�سم املوارد الب�شرية،
والتي بدونها ال ميكن التوا�صل مع �أقارب املوظف عند حدوث الأزمات .وخالل التمرينُ ،ط ِلب من املوظفني الت�أكد من بياناتهم ال�شخ�صية ومعلومات
االت�صال يف �أقرب وقت ممكن وحتديثها يف حال تغيريها با�ستخدام نظام خدمة املوظفني الذاتية .وقد �أدى هذا التمرين �إلى تعزيز جاهزية وا�ستعداد
ق�سم املوارد الب�شرية لأي حالة طارئة يف امل�ستقبل.
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�سالمة العمليات والأ�صول

تر ّكز �سالمة العمليات على �إدارة �سالمة �أنظمة الت�شغيل والعمليات التي تتعامل مع املواد اخلطرة من خالل تطبيق �أف�ضل مبادئ الت�صميم واملمار�سات
الهند�سية والت�شغيلية وال�صيانة  -االحتاد الدويل ملنتجي النفط والغاز.
وتتعامل �سالمة العمليات مع الوقاية وال�سيطرة على احلوادث التي من �ش�أنها �إحداث انبعاثات الطاقة �أو املواد اخلطرة� ،إذ ميكن �أن ت�ؤدي مثل هذه
احلوادث �إلى ت�أثريات �سامة ،وحرائق �أو انفجارات ،كما ميكن �أن ينجم عنها يف نهاية املطاف �إ�صابات خطرية ،و�إتالف ممتلكات ال�شركة ،وتعطيل
الإنتاج �إلى جانب ما تت�سبب فيه من �آثار �سلبية على البيئة.
وفيما يلي ملخ�ص حلوادث امل�ستوى  1و  2ل�سالمة العمليات ح�سب املمار�سة التي �أو�صى بها معهد البرتول الأمريكي والتي حتمل ا�سم (.)API RP 754
•حوادث امل�ستوى ( )1ل�سالمة العمليات هي عبارة عن خ�سائر غري خمططة �أو خ�سائر ال �إرادية لعملية االحتواء الأولية ( )LOPCمما
ينجم عنه انبعاث مواد مبا يف ذلك املواد غري ال�سامة �أو املواد غري القابلة لال�شتعال .وحتدث هذه اخل�سائر جراء عملية ينجم عنها نتائج
يف غاية اخلطورة مثل حوادث الوفاة ،وهدر الوقت ،والإ�صابات ،و�إخالء ال�سكان ،وتتجاوز تكاليفها � 50ألف دوالر �أمريكي� ،أو انبعاث �أكرث
من  5كلغ من املواد ال�سامة خالل �ساعة ،و 500كلغ من الغاز القابل لال�شتعال/بخار ،و 1000كلغ من ال�سوائل القابلة لال�شتعال� ،أو 2000
كلغ من ال�سوائل القابلة لالحرتاق؛
•حوادث امل�ستوى ( )2ل�سالمة العمليات عبارة عن حوادث يتم حتديدها على نطاق وا�سع �إذ �إن حجمها و�أثرها يقل يف �شدته عما هو مو�ضح
يف الفئة (� )1أعاله.
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حوادث �سالمة العمليات من امل�ستوى  1و 2يف 2012
نوع احلوادث

عدد احلوادث يف عام 2012

حوادث �سالمة العمليات من امل�ستوى 1

1

حوادث �سالمة العمليات من امل�ستوى 2

5

لقد �شهدنا حادث ًا واحد ًا من حوادث �سالمة العمليات من امل�ستوى ( )1عام  2012عندما اندلع حريق وانفجار يف �إحدى قوارب ال�سحب بالقرب من نقطة
الر�سو العائمة رقم ( .)1وقد تعاملنا مع احلادثة بجدية تامة و�سن�سعى لعدم تكرارها يف امل�ستقبل.
�أما بالن�سبة �إلى �سالمة العمليات من امل�ستوى ( ،)2فقد وقعت خم�س حوادث خالل العام املا�ضي تتعلق بانبعاث الغاز يف مناطق التخزين والتحميل
ومرافق الغاز الطبيعي امل�سال الربية.
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م�ؤ�شرات ال�سالمة العاجلة والآجلة

متتلك قطرغاز �آلية قوية وفعالة لر�صد ،والإبالغ عن ،وحتليل جمموعة من م�ؤ�شرات �أداء ال�سالمة العاجلة والآجلة ( )KPIلتوفري �ضمانات م�ستمرة ب�أن
املخاطر يتم ال�سيطرة عليها كما ينبغي ،و�إطالق �إنذار مبكر يف حال �أي تراجع يف �أحد جوانب ال�سيطرة على هذه املخاطر.
وتغطي هذه امل�ؤ�شرات الرئي�سية �سالمة العمليات (على �سبيل املثال :االلتزام بالإجراءات الت�شغيلية ،ت�صميم وتعديل املن�ش�آت ،والت�أهب حلاالت الطوارئ،
ورخ�صة العمل) ،وامليكانيكية (على �سبيل املثال :الفح�ص وال�صيانة ،والوقاية من م�صدر اال�شتعال ،و�أدوات الإنذار) ،واملوظفني (على �سبيل املثال:
الكفاءة ،والتدريب ،والتزام الإدارة ،والإبالغ عن احلوادث).
�إن م�ؤ�شرات �أداء ال�سالمة العاجلة والآجلة م�صممة بطريقة منظمة ومنهجية لكل نظام خم�ص�ص ملراقبة املخاطر وذلك �ضمن منظومة متكاملة لإدارة
ال�سالمة .وتعمل هذه امل�ؤ�شرات على حماية النظم والت�أكد من �أن �أنظمة مراقبة املخاطر تعمل بال�شكل املطلوب وتطلق �إنذار ًا يف حال وجود �إمكانية لوقوع
م�شاكل .وم�ؤ�شرات �أداء ال�سالمة املتميزة والتي يتم ا�ستخدامها يف قطر م�ستمدة من املقايي�س الرائدة لـ  API RP 754اخلا�صة بامل�ستوى الثالث
(التحديات التي تواجه نظام ال�سالمة) وامل�ستوى الرابع (�أداء نظام الإدارة) والتي مت تكييفها لتتنا�سب مع خماطر وخ�صو�صيات �شركة قطرغاز.

برنامج �سالمة العمليات

يعد برنامج قطرغاز ل�سالمة العمليات �أحد املبادرات الهادفة لتحقيق ر�ؤيتها لعام  ٢٠١٥ب�أن ت�صبح ال�شركة الرائدة يف جمال �صناعة الغاز الطبيعي
امل�سال يف العامل ،مع الإ�شارة �إلى �أن الربنامج �س ُيط َّبق يف كافة مرافق قطرغاز العاملة .وخالل عام  ،٢٠١٢بلغت ن�سبة اكتمال الربنامج (املقرر االنتهاء
من �إعداده يف غ�ضون �أربع �سنوات)  ،٪٤٠٫٥علم ًا �أننا نهدف �إلى الو�صول لن�سبة اكتمال تبلغ  ٪٧٠بنهاية عام .٢٠١٣
برنامج قطرغاز ل�سالمة العمليات م�صمم للعمل �ضمن حدود ت�شغيلية وا�ضحة وحمددة� ،إ�ضافة �إلى تعزيز الوعي الظريف وممار�سة الرقابة الفاعلة
والإدارة املتوازنة للظروف اال�ستثنائية .ويهدف الربنامج �إلى:
•تو�ضيح احلدود الت�شغيلية و�صياغة التحذيرات املالئمة لها.
•توحيد �أنواع معينة من و�سائل التوا�صل والتخطيط داخل وخارج املناوبات.
•�إدارة الوعي الظريف.
•متكني الرقابة الفاعلة للعمليات واختيار املعدات.
•�صياغة منهج م�شرتك للتعامل مع الظروف اال�ستثنائية.
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دورة املناوبات
�أ) توحيد عملية تعزيز الوعي الظريف و�إعداد التقارير

á«∏ª©dG ájGóH
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.1
.2

1ت�ستخدم مرافق ال�شركة تقرير ًا موحد ًا للمناوبات ي�ضم نف�س العنا�صر الرئي�سية :ال�صحة ،ال�سالمة والبيئة؛ حالة �سالمة العمليات؛
متغريات العمليات؛ املالحظات الت�شغيلية؛ حالة ال�صيانة واملعدات؛ وت�سليم الواجهات واملناوبات.
2مت تطبيق نظام �إعداد تقارير املناوبات الإلكرتوين يف كافة املرافق الربية لإنتاج الغاز الطبيعي امل�سال ،م�صفاة لفان ،عمليات موانئ را�س
لفان ووحدات تخزين وحتميل الغاز الطبيعي امل�سال .ومن املخطط تطبيق النظام يف املرافق البحرية يف عام .٢٠١٣

ب) التدريب والتدقيق

تالي ًا الإجنازات التي حتققت يف عام :٢٠١٢
1 .1ت�ستخدم جميع املرافق حالي ًا نظام دورة املناوبات (عبارة عن عملية للتوا�صل ت�شمل كافة املناوبات).
2 .2مت تدريب ما يقارب  ٧٠٠م�ش ِّغل (موظفو مناوبات) على نظام دورة املناوبات (.)٪٩٤
3 .3مت �إعداد وتوزيع كت ّيبات ومواد تدريبية حول برنامج �سالمة العمليات .

ج) �إدارة الإنذار الفعال
وي�شتمل هذا على �صياغة فل�سفة للإنذار ،جتميع البيانات وتقييم الأنظمة ،تطبيق �إجراءات الإنذار ،ومراجعة وت�سويغ الإنذار .و�إ�ضافة �إلى هذه املعايري،
مت الت�أكد من �إجراء مراجعات دورية لآلية الإنذار ،ف�ض ًال عن �إجراء عمليات تدقيق للتحقق من كفاءة عملية �إدارة الإنذار.
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وت�ضمنت الإجنازات التي حتققت يف جمال �إدارة الإنذار ما يلي:
•انخفا�ض عدد مرات �إطالق الإنذار بن�سبة ٪٥٠؛
•املوافقة على �إجراءات الإنذار امل�شرتك وتطبيقها؛
•تركيب �أنظمة ملراقبة الإنذار يف كافة املرافق الربية ،على �أن تتبعها املرافق البحرية يف عام ٢٠١٣؛ و
•البدء بتنظيم ور�ش عمل حول توثيق وت�سويغ الإنذار يف املرافق الربية لتقييم النافذة الت�شغيلية ونقطة الإنذار بالتوافق مع �إجراء الإنذار
املوافق عليه حديث ًا.

قطرغاز تناق�ش موا�ضيع رئي�سية يف الندوة ال�سنوية حول �سالمة العمليات

درا�سة حالة

�شاركت �شركة قطرغاز يف الندوة ال�سنوية حول �سالمة العمليات التي انعقدت يف الدوحة با�ست�ضافة جامعة تك�سا�س �إي �أند �أم يف قطر و�شركة
كونوكوفيليب�س قطر حتت �شعار "�أهمية التزام القيادة يف حتويل ال�سالمة �إلى قيمة جوهرية".
و�أو�ضح مدير �ش�ؤون ال�سالمة والبيئة واجلودة يف قطرغاز الطريقة التي تقوم من خاللها ال�شركة ب�إدارة ال�سالمة ورقابة �أداء ال�سالمة ،م�سلطا ال�ضوء
يف الوقت نف�سه على ثقافة اخللو من الإ�صابات واحلوادث وبرامج ومبادرات ال�سالمة املتنوعة املتبعة يف عمليات �شركة قطرغاز .من جانبه �ألقى رئي�س
ال�سالمة وال�صحة والأمن مب�شروع ا�سرتجاع الغاز املتبخر �أثناء ال�شحن كلمة عن هذا امل�شروع �أو�ضح فيها جوانب ال�سالمة و�أداء ال�سالمة املتميز الذي مت
حتقيقه.
�ضم هذا احلدث �أكرث من  100م�شارك ًا وقرابة  18متحدث ًا ،عاجلوا موا�ضيع �شتى ،منها درا�سات احلاالت حول احلوادث و�أف�ضل املمار�سات يف جمال
وقد ّ
�سالمة العمليات ،والبحوث حول �سالمة العمليات ،والتحقيقات يف احلوادث ،وعمليات ال�سالمة الناجحة ومب�شاركة خرباء من قطر والواليات املتحدة
واململكة املتحدة والإمارات العربية املتحدة و�إندوني�سيا.
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البيئة
االلتزام ب�أعلى معايري الأداء البيئي
�أبرز منجزات عام ٢٠١٢

•ح�صول �شركة قطرغاز على جائزة " التميز يف تخفي�ض ن�سبة حرق الغاز" من ال�شراكة العاملية لتخفي�ض حرق الغاز
( )GGFRالتابعة للبنك الدويل.
•مت خف�ض الكمية الإجمالية للغاز املحرتق يف من�ش�آت قطرغاز بن�سبة  ٪٢١يف ال�سنوات الثالث الأخرية.
•بلغت ن�سبة اكتمال م�شروع ا�ستعادة الغاز املتبخر �أثناء ال�شحن .٪٨٠

�إدارة اجلوانب البيئية

ترتافق مكانتنا الرائدة يف قطاع الغاز مع التزامنا بالتنمية امل�س�ؤولة للغاز الطبيعي وحتقيق التميز يف الأداء البيئي.
ويف الوقت احلايل ،تدار اجلوانب البيئية يف قطرغاز با�ستخدام �سجل لر�صد النواحي والآثار البيئية وذلك وفق ًا ملتطلبات مقايي�س �آيزو  140001اخلا�صة
بنظام �إدارة البيئة .ويقوم النظام احلايل بتق�سيم اجلوانب البيئية �إلى جوانب ت�شغيلية وي�صنفها وفق ًا للو�سيلة ،والن�شاط ،واملنتجات واخلدمات،
واملخاطر مع الأخذ يف االعتبار �شدة ت�أثريها واحتمال حدوثها.
متتلك مرافق قطرغاز اعتماد ًا متكام ًال من املنظمة الدولية للمعايري� ،إذ ح�صلت على �شهادة (�آيزو  9001للعام  2008و�شهادة �آيزو  14001لعام )2004
للجودة ولنظم الإدارة البيئية على التوايل ،ف�ض ًال عن �شهادة  18000 OHSASلنظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية .وي�ضمن االمتثال لهذه املعايري
الدولية وجود �سيا�سات و�إجراءات ل�ضبط جميع جوانب ن�شاطات ال�شركة و�إدارتها للآثار البيئية الناجمة عن عملياتها بكفاءة.
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االمتثال للقوانني والت�شريعات البيئية

�إن االمتثال للت�شريعات املعمول بها يف دولة قطر واالتفاقيات البيئية الدولية التي و ّقعت عليها الدولة يعد جزء ًا ال يتجز�أ من ر�ؤية قطرغاز.
ويف هذا الإطار ،ف�إن جميع الأ�صول العاملة يف قطرغاز تتقدم �سنوي ًا �إلى وزارة البيئة بطلب للح�صول على ت�صريح الت�شغيل ،وتعمل وفق ًا للمتطلبات
املعتمدة الواردة يف هذه الت�صاريح .ويو ّفر ق�سم ال�ش�ؤون البيئية يف قطرغاز الدعم وامل�شورة ب�ش�أن جميع امل�سائل ذات ال�صلة بالت�شريعات البيئية مبا يف
ذلك �إعداد ت�صاريح الت�شغيل وتقدميها .ومبجرد املوافقة عليها ،ت�صبح ت�صاريح الت�شغيل هذه وثائق قانونية ت�ضمن �أن �أ�صول قطرغاز �ستعمل و�ستقدم
تقاريرها مبا يتما�شى مع اللوائح والأنظمة البيئية.
ووفق ًا ملتطلبات احل�صول على ت�صريح الت�شغيل ،تُقدم �أ�صول قطرغاز �إلى وزارة البيئة تقارير للر�صد البيئي كل ثالثة �أ�شهر ،وحتتوي هذه التقارير على
يخ�ص االنبعاثات الغازية ،والت�صريف يف الرب والبحر ،و�إدارة النفايات وال�ضو�ضاء وغريها من املعايري البيئية ،بالإ�ضافة �إلى عر�ض
حالة الأداء فيما ّ
�أحدث امل�ستجدات ب�ش�أن املبادرات الطوعية لتح�سني البيئة .وتقوم وزارة البيئة بزيارات تفتي�شية دورية على من�ش�آتنا للت�أكد من �صحة هذه التقارير.
وعالوة على ذلك ،ت�شارك قطرغاز يف عدد من املبادرات البيئية لدولة قطر مبا يف ذلك امل�شاركة يف ا�سرتاتيجيات طويلة املدى ملكافحة تغيرّ املناخ
وحتقيق �أهداف تقليل حرق الغاز.
ويف هذا اخل�صو�ص ،ف�إننا نبادر �إلى العمل وفق ًا ملتطلبات حرق الغاز ،ومعاجلة املياه وت�صريف مياه التربيد با�ستخدام ماء البحر ،كما ن�ستخدم عدد ًا من
�أف�ضل التقنيات املتاحة يف م�شاريعنا مثل �إدخال تقنية ال َك ْل َو َرة املتذبذبة ،وم�شروع تنقية املياه العامة با�ستخدام تقنية غ�شاء املفاعل احليوي ف�ض ًال عن
�إجراء عدد من الدرا�سات حول �إمكانيات تقليل االحرتاق.
وي�ضمن التعاون طويل الأجل مع وزارة البيئة حت�سني التفاهم والتوافق مع الت�شريعات البيئية لدولة قطر ،ونحن نعمل جاهدين على تعزيز عالقة العمل
والتعاون مع م�ش ّرعينا.

56

تقرير اال�ستدامة 2012

الطاقة

مي ّثل االحرتاق الداخلي لغاز الوقود امل�صدر الأ�سا�سي ال�ستهالك الطاقة يف قطرغاز ،حيث يتم حرق الغاز لتوليد ما حتتاجه عمليات الإنتاج من الكهرباء
واحلرارة والبخار .وال ي�ستخدم زيت الغاز �إال للم�صادر املتحركة يف املوقع (مثل �سيارات ال�شركة� ،شاحنات الرافعات ال�شوكية) ومولدات الطوارئ كما �أن
ا�ستهالكه يكاد ال يذكر مقارنة مع غاز الوقود.
ال يوجد لدى قطرغاز �أي ا�ستهالك رئي�سي للطاقة من امل�صادر املتجددة ،وال توجد يف الوقت الراهن �أي خطط �أبحاث ر�سمية �أو مبادرات لل�شركة ذات
عالقة با�ستخدام م�صادر الطاقة البديلة �أو املتجددة.
�أما بالن�سبة للكهرباء والبخار امل�ستخدمني يف م�شاريع قطرغاز  ،1وقطرغاز  ،2وقطرغاز  ،3وقطرغاز  ،4وم�صفاة لفان ،و�إدارة عمليات حمطة را�س
لفان ،فيتم توليدها داخلي ًا من عمليات احرتاق زيت الغاز ،ومن ّثم يتم احت�سابها �ضمن اال�ستهالك الرئي�سي للطاقة .ومع ذلك ف�إن م�صفاة لفان ،و�إدارة
عمليات حمطة را�س لفان يقومان بال�شراء من �شبكة الكهرباء لال�ستخدام الداخلي.
اال�ستهالك املبا�شر وغري املبا�شر للطاقة يف من�ش�آت ومرافق قطرغاز خالل عام  2012مبني يف اجلدول �أدناه .وكان اال�ستهالك املبا�شر للطاقة قد ارتفع
م�شروعي قطرغاز  ٣و ٤ح ّيز الت�شغيل يف �أبريل  ،٢٠١١الأمر الذي ترتب عليه اقت�صار الأرقام املتعلقة
عامي  ٢٠١١و ٢٠١٢ب�سبب دخول
َ
بن�سبة  ٪١٥بني َ
ُ
ب�إجمايل ا�ستهالك الوقود املعلن عنها يف  ٢٠١١على � ٩أ�شهر فقط ولي�س العام ب�أكمله .وب�أخذ هذا بعني االعتبار ،قدِّ َرت الزيادة الفعلية للفرتة ما بني
 ٢٠١١و ٢٠١٢بحوايل  .٪٥ - ٤ويعزى ال�سبب يف ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إلى قلة عدد جوالت خطوط �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال يف عام  ،٢٠١٢ما �أ�سهم يف
توفرها ب�شكل �أكرب وبالتايل ارتفاع ا�ستهالك الوقود مقارنة بعام .٢٠١١

ا�ستهالك الطاقة يف من�ش�آت قطرغاز عام 2011
نوع الطاقة

الوحدة

وقود الغاز
الداخلي
(با�ستثناء
�إحراق الغاز)
الكهرباء
امل�شرتاة

قطرغاز 1

قطرغاز 2

قطرغاز 3
و4

م�صفاة
لفان

جيجا
جول

74٫783٫229

82٫654٫242

102٫415,024

6٫903٫505

ميجاوات
�ساعة

-

-

-

115٫445

�إدارة
عمليات
حمطة
را�س
لفان

املجموع

266٫778٫927 22٫927

63٫561

179٫006

وبالإ�ضافة �إلى ا�ستخدامات الطاقة املذكورة �أعاله ،يتم حرق غاز الوقود كجزء من عملية الإنتاج .ويف هذا ال�صدد ميكن حرق غاز الوقود ب�سبب ظروف
اعتيادية (مثل تنظيف الأنابيب) �أو ظروف غري اعتيادية (مثل انبعاثات ال�سالمة ال�ضرورية �أو خف�ض �ضغط الغاز) .وقد قمنا ببع�ض الت�صحيحات
بخ�صو�ص طريقة �إعداد بيانات �إحراق الغاز (على �سبيل املثال توزيع البيانات �ضمن الظروف االعتيادية وغري االعتيادية) لعام � ،٢٠١١إلى جانب
لعامي  ٢٠١١و ٢٠١٢كما هو مبينّ يف اجلدول �أدناه .ففي عام  ،٢٠١٢مت حرق
تلخي�ص كميات الغاز املحرتق �ضمن الظروف االعتيادية وغري االعتيادية َ
 ٪٥٨من الغاز �ضمن الظروف االعتيادية ،مقارنة بـ  ٪٥٦يف عام .٢٠١١
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�إحراق الغاز يف مرافق قطرغاز خالل عام 2012
2012

2011
�أ�سباب اعتيادية (تنظيف
الأنابيب � +إحراق الغاز
يف اخلزانات واملوانئ
البعيدة عن املن�ش�آت +
اخلزانات) (مليون قدم
مكعب قيا�سي)

�أ�سباب غري اعتيادية
(مليون قدم مكعب
قيا�سي)

�أ�سباب اعتيادية (تنظيف
الأنابيب � +إحراق الغاز يف
اخلزانات واملوانئ البعيدة
عن املن�ش�آت  +اخلزانات)
(مليون قدم مكعب
قيا�سي)

�أ�سباب غري اعتيادية
(مليون قدم مكعب
قيا�سي)

قطرغاز 1

4٫422

2٫532

4٫220

4٫467

قطرغاز 2

11٫607

4٫992

8٫067

7٫965

قطرغاز  3و4

5٫667

9٫724

8٫996

2٫878

344

307

466

374

22٫039

17٫555

21٫749

15٫684

املن�ش�أة

م�صفاة لفان و�إدارة
عمليات حمطة را�س لفان
املجموع

يبني الر�سم �أدناه اجتاهات �إحراق الغاز يف من�ش�آت قطرغاز عامي  2011و.2012

اجتاهات �إحراق الغاز يف من�ش�آت قطرغاز عامي  2010و2011
1^8

40^000

1^6

35^000

1^4

30^000

1^2

25^000

1
20^000
0^8
15^000

0^6

10^000

0^4

5^000

0^2
0

RÉ¨dG ¥GôMEG áaÉãc
)/ »°SÉ«b Ö©µe Ωób ¿ƒ«∏e
(∫É°ùŸG »©«Ñ£dG RÉ¨dG øe øW ∞dCG

(»°SÉ«b Ö©µe Ωób ¿ƒ«∏e) RÉ¨dG ¥GôMEG

(∫É°ùŸG »©«Ñ£dG RÉ¨dG øe øW ∞dCG πµd »°SÉ«b Ö©µe Ωób ¿ƒ«∏e) RÉ¨dG ¥GôMEG áaÉãc

2

45^000

2012
äÉ«∏ªY IQGOEGh ¿ÉØd IÉØ°üe
¿ÉØd ¢SGQ á£fi

2011
4h 3 RÉZô£b

0

2010
2 RÉZô£b

1 RÉZô£b

مت تخفي�ض الكمية الإجمالية من الغاز املحرتق يف من�ش�آت �شركة قطرغاز بن�سبة  ٪21خالل الأعوام الثالثة الأخرية ( )2012 - 2010على الرغم من
�أن �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال ارتفع ب�شكل ملمو�س خالل نف�س الفرتة مع انطالق العمل يف قطرغاز  3وقطرغاز  4يف عام  .2011كما جنحت ال�شركة
عامي  2011و ،2012مع �أن �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال انخف�ض ب�شكل طفيف ( .)٪٠٫٢وقد حتقق هذا الأداء
بتخفي�ض �إحراق الغاز بن�سبة  ٪٥بني َ
الهائل بف�ضل فعالية جهودنا امل�ستمرة للحد من حرق الغاز .وبناء على ذلك مت تخفي�ض كثافة �إحراق الغاز بال�شركة بن�سبة ( %52مليون قدم مكعب
قيا�سي من الغاز املحرتق لكل �ألف طن من �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال) يف ال�سنوات الثالث املا�ضية.
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�إدارة ا�شتعال الغاز يف قطرغاز

يف عام  ،٢٠١٠و�ضعت �شركة قطرغاز خطة لإدارة ا�شتعال الغاز كجزء من �إ�سرتاتيجية الإدارة والرقابة بهدف احلد من اال�شتعال املرتبط مبن�ش�آت �إنتاج
الغاز الطبيعي امل�سال والتي تت�ألف من �سبعة خطوط �إنتاج ،بع�ضها يعد الأكرب على م�ستوى العامل وهي خطوط الإنتاج من � ٤إلى  ،٧والتي دخلت حيز
الت�شغيل يف الفرتة ما بني .٢٠١١ - ٢٠٠٩
وتقوم خطة �إدارة ا�شتعال الغاز على عدة حوافز داخلية وخارجية مثل بيان توجهات قطرغاز ،معايري وزارة البيئة القطرية ،تعليمات وزارة الطاقة
وال�صناعة ،ت�صريح قطرغاز البيئي للت�شغيل ،متطلبات امل�ساهمني للحد من ا�شتعال الغاز و�إعداد التقارير ،الفل�سفة الت�شغيلية و�سعي ال�شركة للتخفيف
من ب�صمتها الكربونية .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن قطر من الدول املو ِّقعة على ال�شراكة العاملية لتخفي�ض حرق الغاز ( )GGFRالتابعة للبنك الدويل� .أما
على ال�صعيد الوطني ،فتعد حماية البيئة ،مبا يف ذلك احلد من �إ�شتعال الغاز ،من املتطلبات الأ�سا�سية لر�ؤية قطر الوطنية .٢٠٣٠
وتتيح خطة �إدارة ا�شتعال الغاز لقطرغاز حتديد �أف�ضل الطرق للحد من اال�شتعال مع مراعاة احتياجات �سالمة الأ�صول والعمليات ،ومرونة الت�شغيل،
والفر�ص امل�ستقبلية املحتملة لت�سييل انبعاثات الكربون يف �سوق جتارة الكربون العاملي.
ومت ت�شكيل فريق متعدد التخ�ص�صات لإدارة عملية اال�شتعال ي�ضم جماالت رئي�سية مثل العمليات ،هند�سة العمليات ،املخ�ص�صات الهايدروكربونية،
ال�صيانة ،االعتمادية وال�ش�ؤون البيئية ،بهدف دعم هذه امل�ساعي.
ويحدد ميثاق خطة �إدارة ا�شتعال الغاز �إطار العمل ونطاق �أن�شطة املجموعة من تقييم جهود تخفي�ض ن�سبة ا�شتعال الغاز �أثناء فرتات توقف امل�صانع �إلى
التحقق من دقة �أداء نظام القيا�س.
وقد جنحت امل�شاريع الهند�سية املتعلقة با�ستعادة الغاز احلام�ضي ومبادرات الكفاءة الت�شغيلية لتقليل املوارد وتعزيز اعتمادية امل�صانع يف خطوط الإنتاج
احلالية من � ١إلى  ،٣باحلد من ا�شتعال الغاز بن�سبة الم�ست الـ  ،٪٧٠مبوازاة تخفي�ض انبعاثات الغازات الدفيئة بنف�س الن�سبة تقريب ًا .وتعترب خطوط
الإنتاج العمالقة التي دخلت حيز الت�شغيل م�ؤخر ًا الأكرب من نوعها على الإطالق ،ويفر�ض هذا اجلانب حتدي ًا كبري ًا فيما يتعلق بالآثار الناجمة عن
ا�شتعال الغاز نظر ًا ل�ضخامة املن�ش�أة وحجم وحداتها وقدراتها الإنتاجية الهائلة� .إلى جانب ذلك� ،أحرزت خطط تقليل املوارد وتعزيز اعتمادية امل�صانع
تقدم ًا ملحوظ ًا منذ عام  ٢٠١٠بهدف تخفي�ض ن�سبة ا�شتعال الغاز يف خطوط الإنتاج هذه.
وكجزء من اال�سرتاتيجية العامة للحد من اال�شتعال ،جتري قطرغاز درا�سات حول ا�سرتجاع الغاز امل�شتعل ،والتي ُيتوقع �أن ينبثق عنها م�شاريع هند�سية
رئي�سية و�أن حتقق كمية ا�سرتجاع كبرية من الغاز امل�شتعل يف من�ش�آت الغاز الطبيعي امل�سال.
ومن املتوقع �أن ينتهي العمل يف م�شروع ا�سرتجاع الغاز املتبخر �أثناء ال�شحن عام  2014مبن�ش�آت حتميل الغاز الطبيعي امل�سال التابعة لقطرغاز ،حيث
ُي َت َو ّقع �أن يحد من ن�سبة ا�شتعال للغاز املتبخر اثناء ال�شحن مبعدل  %90و�سيقوم با�سرتجاع الغاز لإعادة ا�ستخدامه يف من�ش�آت املعاجلة.
ويفرت�ض بهذه املبادرات �أن ت�ساعد على احلد من جمموع اال�شتعال واملحافظة عليه على املدى الطويل.
كما يعترب تتبع الأداء و�إطالق برامج للحد من اال�شتعال هو الو�سيلة الأمثل للح�صول على تقدير دقيق حلجم الغاز امل�شتعل من م�صادر اال�شتعال املعنية.
ويتم توفري �سل�سلة من �أجهزة القيا�س القائمة على مبادئ قيا�س املوجات فوق ال�صوتية لقيا�س الغاز امل�شتعل ،وتخ�ضع هذه الأجهزة لعملية �صيانة وقائية
قوية ولربنامج معايرة ل�ضمان احل�صول على قيا�سات دقيقة قدر الإمكان.
وت�ستخدم كل من جمموعة خم�ص�صات الإنتاج والعمليات وق�سم ال�ش�ؤون البيئية يف
قطرغاز معايري قيا�س اال�شتعال هذه لإعداد التقارير ورفعها للأطراف املعنية كقطر
للبرتول ،وزارة البيئة ،ممار�سات تقييم املجموعات النظرية وغريهم من امل�ساهمني.
ومن الدوافع الأخرى وراء جهود التخفي�ض هذه تعيني فريق متعدد التخ�ص�صات لإدارة
عملية اال�شتعال يف كل من�ش�آت الغاز الطبيعي امل�سال� ،إ�ضافة �إلى تقليل جوالت خطوط
الإنتاج واحلد من ا�شتعال الغاز �أثناء �إغالق امل�صانع .ف�ض ًال عن ذلك ،مت حت�سني
ممار�سات تتبع ومراقبة اال�شتعال ،حيث �أ�صبحت تقارير �أداء اال�شتعال تُعد على نحو
�أ�سبوعي و�شهري وربع �سنوي .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �شركة قطرغاز ح�صلت يف عام
 ٢٠١٢على جائزة " التميز يف تخفي�ض ن�سبة حرق الغاز" من ال�شراكة العاملية لتخفي�ض
حرق الغاز ( )GGFRالتابعة للبنك الدويل.

"لدى قطرغاز برنامج ن�شط للم�س�ؤولية االجتماعية
التي تعد جزء ًا ال يتجز�أ من �أن�شطتنا و�إ�سرتاتيجية
�إدارتنا .وانطالق ًا من هذا العن�صر الأ�سا�سي ،نحن
نعكف على تطوير ا�سرتاتيجية �شاملة لإدارة انبعاثات
الغازات الدفيئة ،ف�ض ًال عن �صياغة ممار�سات
فعالة لتخفي�ض ا�شتعال الغاز و�إعادة التدوير و�إدارة
النفايات".
راندي �ستادلر ،مدير �ش�ؤون ال�سالمة والبيئة واجلودة
يف قطرغاز
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�أكملت قطرغاز درا�سة لإمكانية تخفي�ض ا�شتعال الغاز ،حيث مت حتديد جمموعة من احللول لتخفي�ض ن�سبة ا�شتعال الغاز يف كافة من�ش�آت الغاز الطبيعي
امل�سال التابعة لل�شركة ،مبا يف ذلك خطوط �إنتاج الغاز العمالقة .ويتم تطبيق هذه احللول على مراحل هي:
•املرحلة الأولى :ت�ضم تنظيف اخلط الأ�سا�سي واال�شتعال العك�سي للغاز ( ،)Burnbackومن املتوقع اكتمالها يف عام  .٢٠١٣و ُي َت َو َّقع �أن
ينخف�ض ا�شتعال الغاز للخط الأ�سا�سي يف م�شاريع قطرغاز  ٣ ،٢و ٤بن�سبة  ٪٧٠تقريب ًا عند االنتهاء من هذه املرحلة؛ و
•املرحلة الثانية :ت�شتمل على التزام طويل الأجل وتتعلق بالربط ما بني وحدات العمل يف خطوط الإنتاج لنقل الغاز غري املطابق للموا�صفات
والذي قد يتم �إحراقه خالل فرتات عدم انتظام العملية الإنتاجية .وت�ضم اخلطة كذلك ربط لقيم الغاز بني كافة من�ش�آت الغاز الطبيعي
امل�سال للتعوي�ض عن �أية كمية غاز قد يتم �إحراقها .ويذكر �أن هذه املرحلة قيد التخطيط حالي ًا.
جتدر الإ�شارة �إلى �أنه ال توجد يف من�ش�آت قطرغاز �أي مداخن لتنفي�س الغاز.
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ملحة عن م�شروع ا�ستعادة الغاز املتبخر �أثناء عملية ال�شحن (�آخر التطورات لعام )٢٠١٢
نظرة عامة:
تنتج دولة قطر  ٧٧مليون طن من الغاز الطبيعي امل�سال �سنوي ًا ،وهي �أكرب مز ّود للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل .ويقع �أكرب ميناء من �صنع الإن�سان
يف العامل مبدينة را�س لفان التي تبعد حوايل  ٨٠كم �إلى ال�شمال من مدينة الدوحة ،وي�ضم �ستة موانئ لتحميل الغاز الطبيعي امل�سال .خالل عملية
حتميل الغاز امل�سال يف �سفن ال�شحن ،يتبخر جزء من ال�سائل البالغة درجة حرارته  ١٦٠درجة مئوية حتت ال�صفر ،وذلك عندما يتالم�س مع خزان
ال�سفينة الأعلى حرارة .ويتم حالي ًا �إحراق الغاز املتبخر يف امليناء لعدم وجود منفذ لهذا الغاز منخف�ض ال�ضغط .ويبلغ معدل تدفق الغاز املتبخر ١٠٠
مليون قدم مكعب قيا�سي ،وهي كمية تكفي لتوليد ما يقارب  ٧٥٠ميجاوات من الكهرباء.
وانطالق ًا من ر�ؤية قطر الوطنية لإنتاج طاقة نظيفة وتو�صيلها �إلى �شتّى بقاع العامل ،قرر كل من �شركة قطر للبرتول ووزارة البيئة ا�ستعادة الغاز
املتبخر يف موانئ �شحن الغاز الطبيعي امل�سال .و�ساهمت هذه املبادرة يف �إطالق م�شروع ا�ستعادة الغاز املتبخر اثناء عملية ال�شحن يف عام ،٢٠٠٧
و�س ِّلم �إلى قطرغاز يف يونيو .٢٠٠٧
حيث ُو�ضع ت�صميم هند�سي �أويل من قبل را�س غاز ُ
وعندما يدخل م�شروع ا�ستعادة الغاز املتبخر يف موانئ ال�شحن حيز الت�شغيل ب�شكل كامل� ،سيوفر  ١٫٦مليون طن من انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون يف
اجلو .كما �ستوفر دولة قطر مليار قدم مكعب من الغاز لثالثني �سنة قادمة .ويعد هذا امل�شروع من �أكرب اال�ستثمارات يف جمال تخفي�ض ا�شتعال الغاز
على م�ستوى العامل.
الو�ضع احلايل ،تقدم �سري العمل وتاريخ اكتمال امل�شروع:
ّ
بلغت ن�سبة اكتمال امل�شروع البالغة كلفته مليار دوالر �أمريكي  ٪٨٠و ُي َت َوقع االنتهاء من �إن�شائه يف �أوائل عام .٢٠١٤
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تغي املناخ
رّ
انبعاثات الغازات الدفيئة
جرى تطوير عملية جرد النبعاثات قطرغاز من الغازات الدفيئة على �أ�سا�س املبادئ التوجيهية للر�صد والإبالغ التابعة لالحتاد الأوروبي للعام ،2007
والإجراءات واملبادئ التوجيهية التي و�ضعها ك ّل من معهد املوارد العاملية وجمل�س الأعمال العاملي للتنمية امل�ستدامة ،وقوائم جرد الغازات الدفيئة التي
و�ضعت مبوجب بروتوكول كيوتو .وتت�ض ّمن عملية اجلرد ثالثة نطاقات النبعاثات الغازات الدفيئة هي النطاقات  ،1و  ،2و .3ويتم حتديد النطاقني  1و
 2مبا�شرة من بيانات الإنتاج واال�ستهالك املتعلقة ب�إنتاج الغاز من املن�صات البحرية واملعاجلة يف املرافق الربية لإنتاج الغاز الطبيعي املُ�سال واملنتجات
امل�شت ّقة منه ،مبا يف ذلك الكربيت ،الربوبان ،البيوتان ،والغاز الطبيعي امل�سال ،واملكثفات واملنتجات املكررة مثل النافتا ،ووقود الطائرات ،وغاز البرتول
امل�سال ،وزيت الغاز� .أما انبعاثات النطاق رقم  3فتحدد وفق ًا لتقرير العمليات اللوج�ستية لنقل املنتجات ،وا�ستخدام احلافالت لنقل املوظفني بالإ�ضافة
�إلى تقارير ال�سفر املقدّمة عن رحالت ال�سفر جو ًا لأغرا�ض العمل.
وتت�ض ّمن قوائم جرد الغازات الدفيئة يف الوقت احلايل م�شاريع قطرغاز  ،1وقطرغاز  ،2وقطرغاز  ،3وقطرغاز  ،4وم�صفاة لفان ،ومن�ش�أة تخزين الغاز
الطبيعي املُ�سال ،ومن�ش�أة التحميل يف ميناء را�س لفان.
ويعد غاز ثاين �أك�سيد الكربون  CO2وغاز امليثان  CH4و�أك�سيد النيرتوز � N2Oأكرث الغازات الدفيئة ارتباط ًا بالأن�شطة املتعلقة ب�صناعة الغاز الطبيعي
املُ�سال ،حيث تن�ش�أ هذه الغازات نتيجة عمليات �إنتاج الطاقة وا�ستهالكها .وي�شمل �إجمايل انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون كل من ثاين �أك�سيد الكربون
املت�أ�صل (�أي املوجود ب�شكل طبيعي يف حقل غاز ال�شمال) ،وثاين �أك�سيد الكربون املتو ّلد نتيجة االحرتاق ،بالإ�ضافة �إلى ثاين �أك�سيد الكربون الناجت عن
العمليات الكيميائية ،و�أخري ًا ثاين �أك�سيد الكربون الناجت عن االنبعاثات املت�سربة� .أما �إجمايل انبعاثات غاز امليثان فتت�ض ّمن امليثان غري املحرتق املوجود
يف انبعاثات االحرتاق بالإ�ضافة �إلى غاز امليثان الناجت عن االنبعاثات املت�سربة� .أما انبعاثات �أك�سيد النيرتوز فجميعها تتو ّلد يف �أن�شطة االحرتاق .وال
تت�ض ّمن قوائم جرد الغازات الدفيئة � ّأي من �سدا�سي فلوريد الكربيت � ،SF6أو مر ّكبات الهيدروكربون امل�ش ّبع بالفلور � PFCأو مركبات الهيدروفلوروكربون
 .HFCوي�ستخدم �سدا�سي فلوريد الكربيت يف بع�ض املعدات الكهربائية ،على �أن يتم ا�ستخدامه بحر�ص �شديد .وال تت�سبب عمليات �إنتاج الغاز الطبيعي
املُ�سال يف قطرغاز يف انبعاثات ذات �أهمية تُذكر من مر ّكبات الهيدروكربون امل�ش ّبع بالفلور �أو مر ّكبات الهيدروفلوروكربون.
ويعر�ض اجلدول التايل ملخ�ص ًا النبعاثات الغازات الدفيئة من النطاق  1حم�سوبة بطن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون مع الأخذ يف االعتبار �إمكانية الت�سبب
يف االحرتار العاملي ( )GWPل ّأي من الغازات التي ُينظر �إليها باعتبارها من الغازات الدفيئة .وي�شمل ذلك جميع انبعاثات الغازات الدفيئة التي حتدث
يف موقع العمل من م�صادر تتحكم فيها قطرغاز؛ ويت�ضمن ذلك على وجه اخل�صو�ص تلك االنبعاثات املتعلقة مبعدات �إحراق الغاز ،وعملية الإحراق،
وعملية �إزالة ثاين �أك�سيد الكربون من الغاز املُعا َلج .ويعترب نقل املنتجات (ال�شحن) من �ضمن النطاق  3لالنبعاثات التي ال تتحكم فيها قطرغاز.
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النطاق املبا�شر ( )1انبعاثات الغازات الدفيئة من مرافق قطرغاز يف عام 2012
الوحدة

ثاين �أك�سيد
الكربون

غاز امليثان

�أك�سيد
النيرتوز

املجموع

قطرغاز 1

طن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون

5٫006٫895

59٫106

22٫077

5٫088٫078

قطرغاز 2

طن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون

6٫308٫026

111٫736

24٫798

6٫444٫560

قطرغاز  3و4

طن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون

6٫976٫115

76٫857

31٫099

7٫084٫071

م�صفاة لفان

طن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون

393٫585

1٫271

1٫928

396٫784

�إدارة عمليات
حمطة را�س لفان

طن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون

7٫143

904

0

8٫047

املجموع

طن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون

18٫691٫764

249٫874

79٫902

19٫021٫540

املن�ش�أة

ميثل ثاين �أك�سيد الكربون حوايل  %98٫3من االنبعاثات املبا�شرة للغازات الدفيئة ،بينما ت�صل ن�سبة غاز امليثان �إلى  %1٫3و�أك�سيد النيرتوز .%0.4
ويبني الر�سم التايل توزيع النطاق ( )1من انبعاثات الغازات الدفيئة وفق ًا للم�صدر واملن�ش�أة.

انبعاثات النطاق ( )1من الغازات الدفيئة وفقاً للم�صدر

¥GÎM’G
»©«ÑW

%18

%71

%11

RÉ¨dG ¥ôM

انبعاثات النطاق ( )1من الغازات الدفيئة وفقاً للمن�ش�أة

%2
1 RÉZô£b
tCO2eq 2 RÉZô£b
tCO2eq 4h 3 RÉZô£b
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tCO2eq
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%34

%37
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اجتاهات انبعاثات النطاق ( )1من الغازات الدفيئة بني  2010و 2012مبينة يف الر�سم البياين �أدناه.

اجتاهات انبعاثات النطاق ( )1من الغازات الدفيئة بني  2010و 2012يف من�ش�آت قطرغاز
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وقد ارتفع جمموع انبعاثات النطاق ( )1يف من�ش�آت قطرغاز بـ  %5بني عامي  2010و ،2012ب�سبب اقت�صار البيانات اخلا�صة بانبعاثات قطرغاز  3و4
على ت�سعة �أ�شهر من عام ( 2011دخل قطرغاز  4حيز الت�شغيل يف الربع الأول من عام  ،2011ومت الإف�صاح عن بيانات االنبعاثات ابتدا ًء من الربع
عامي  2011و.2012
الثاين) ،الأمر الذي �أدى �إلى زيادة وا�ضحة يف ن�سبة انبعاثات الغازات الدفيئة بلغت  %26من
َ
م�شروعي قطرغاز  3و 4بني َ
عامي  2011و .2012كما مت احلد من
وبتوزيعها على مدار عام كامل ،تظهر امل�ؤ�شرات �أن انبعاثات قطرغاز  3و 4قد انخف�ضت بن�سبة  %5تقريب ًا بني َ
انبعاثات قطرغاز  1و 2بن�سبة  %3و %21على التوايل خالل الأعوام الثالثة املا�ضية ،ف�ض ًال عن تخفي�ض االنبعاثات من م�صفاة لفان و�إدارة عمليات
عامي  2011و.2012
حمطة لفان مبعدل  %11بني َ
من جهة �أخرى ،ارتفع �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال بن�سبة  %65خالل الفرتة ذاتها مع انطالق قطرغاز  3وقطرغاز  ،4فيما حافظ على ا�ستقراره يف عام
عامي
 .2012وانخف�ضت كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة يف النطاق ( 1طن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون من �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال) بن�سبة  %14بني َ
 2010و.2012
ويتم توليد الكهرباء والبخار امل�ستخدمني يف م�شاريع قطرغاز  ،1وقطرغاز  ،2وقطرغاز  ،3وقطرغاز  ،4وم�صفاة لفان ب�شكل رئي�سي من احرتاق الوقود
ومن ّثم يتم احت�سابهما �ضمن النطاق .1
ومع ذلك ف�إن م�صفاة لفان و�إدارة عمليات حمطة لفان تقومان ب�شراء بع�ض احتياجاتهما من �شبكة الكهرباء حيث جرى �شراء وا�ستهالك179,006
ميجاوات �ساعة خالل عام  2012وهي كمية ت�سببت يف انبعاثات بلغت  89,570طن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يعزى وجود
 185,412طن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون �إلى نظام التربيد امل�شرتك مبدينة را�س لفان ال�صناعية والذي مت ا�سترياده لأغرا�ض التربيد وحتلية مياه
و�سجلت هذه االنبعاثات غري املبا�شرة من الغازات الدفيئة من النطاق  2حوايل  274,982طن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون مما ميثل ن�سبة %1٫4
البحرّ .
من �إجمايل انبعاثات الغازات الدفيئة من النطاق .1
�أما االنبعاثات من النطاق  3فتحدث نتيجة م�صادر ال تتحكم فيها قطرغاز ب�صورة مبا�شرة وتت�ض ّمن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجتة عن نقل
املنتجات ،وال�سفر اجلوي ،وال�سفر ونقل املوظفني باحلافالت امل�ؤجرة .ويعر�ض اجلدول التايل ملخ�ص ًا النبعاثات الغازات الدفيئة من النطاق .3
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انبعاثات الغازات الدفيئة من النطاق  3غري املبا�شر
امل�صدر
نقل املنتجات

انبعاثات الغازات الدفيئة (طن
مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون من �إنتاج
الغاز الطبيعي امل�سال)
6٫254٫646

رحالت العمل اجلوية

*2٫799

حافالت نقل
املوظفني

*2٫528

طريقة احل�ساب
توجيهات امل�ؤمتر الدويل للأداء واحلو�سبة واالت�صاالت ٢٠٠٦
لعمليات جرد انبعاثات الغازات الدفيئة على امل�ستوى الوطني،
الن�سخة الثانية الطاقة
توجيهات وزارة البيئة والغذاء وال�ش�ؤون الريفية الربيطانية
ب�ش�أن معامالت حتويل الغازات الدفيئة :بحث منهجي عن
معامالت انبعاثات النقل ٢٠٠٨
معهد البرتول الأمريكي ٢٠٠٩

* مل يتم تقييم هذه االنبعاثات يف ال�سنة احلالية بل ت�ستند �إلى درا�سة �أجريت يف عام ٢٠١٠
انبعاثات الغازات الدفيئة الناجتة عن الرحالت اجلوية للعمل ونقل املوظفني تكاد ال تُذكر مقارنة بتلك االنبعاثات الناجتة عن نقل املنتجات (�أقل من
.)%0.1
وي�ضم ق�سم “البيئة” معلومات �إ�ضافية حول م�س�ألة الأثر البيئي للنقل.

ا�سرتاتيجيتنا للتعامل مع انبعاثات الغازات الدفيئة

تعترب �شركة قطرغاز الرائدة يف ا�سرتاتيجية �إدارة الغازات الدفيئة داخل القطاع ال�صناعي يف قطر .وهي ت�ؤمن �أن الإعداد اال�ستباقي للوائح والقوانني
التي ميكن �إ�صدارها يف امل�ستقبل ب�ش�أن الكربون ال يكون �إال عن طريق ت�أهيل ال�شركة لفهم و�إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة الناجتة عن عملياتها بكفاءة.
ولتحقيق هذا الهدف �أطلقت ال�شركة ا�سرتاتيجية طويلة املدى لإدارة الغازات الدفيئة مق�سمة �إلى  3مراحل كما هو مبني يف درا�سة احلالة �أدناه.
•تركز املرحلة الأولى على فهم مو�ضوع انبعاثات الغازات الدفيئة ،وحت�ضري خطة عمل ،وبناء القدرات الداخلية لل�شركة عرب مناق�شة
االجتاهات والتطورات يف �سيا�سات وم�شاريع و�أ�سواق الغازات الدفيئة ،وحتليل ت�أثري تغيرّ املناخ على عمليات �شركة قطرغاز ،ف�ض ًال عن
درا�سة وحتديد الفر�ص املتاحة �أمام ال�شركة للح ّد من انبعاثات الغازات الدفيئة وامل�شاركة يف �سوق الكربون العاملية.
•�أما املرحلة الثانية من ا�سرتاتيجية الغازات الدفيئة بال�شركة فت�شمل حت�ضري خطة �سنوية مف�صلة ودقيقة لتح�ضري التقارير ،ودليل اجلودة،
ودليل قيا�س الغازات الدفيئة ا�ستناد ًا �إلى املبادئ التوجيهية ل�شركة قطر للبرتول واالحتاد الأوروبي .ولتنفيذ هذه اخلطة� ،أجري جرد �شامل
النبعاثات الغازات الدفيئة ي�شمل جميع من�ش�آت �شركة قطرغاز (خطوط الغاز الطبيعي امل�سال ،م�صفاة لفان ،و�إدارة عمليات حمطة را�س
لفان) ويغطي النطاق  ،2 ،1و 3من االنبعاثات .وقد خ�ضعت هذه التقارير وجرد االنبعاثات لتدقيق �صارم يف �أعوام  2011 ،2010و2012
من قبل �شركة قطر للبرتول ومدققي ح�سابات من طرف ثالث .وح�صلت قطرغاز على �شهادة لتقاريرها عن عامي  2010و ،2011وهي يف
طريقها للح�صول على �شهادة عن عام  .2012كما و�ضعت قطرغاز معايري قيا�سية للغاز الطبيعي امل�سال وو�ضعت م�ؤ�شرات �أداء �أ�سا�سية
قابلة للتطبيق للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة على م�ستوى الإنتاج .كما قامت ال�شركة بتعيني �أخ�صائي يف الغازات الدفيئة للإ�شراف
على الق�ضايا ذات ال�صلة بهذه الغازات.
•ويجري حالي ًا تنفيذ املرحلة الثالثة من هذا امل�شروع ،وهي تت�ضمن حتديد وتقييم فر�ص احل ّد من االنبعاثات الكربونية وتقنيات تقليل هذه
االنبعاثات يف الغالف اجلوي ،والتي �سيتم تقييمها من خالل اختبارات اال�ستدامة والدرا�سات الهند�سية وحتليل دورة احلياة .وهنالك
خطط لتو�سيع نطاق التوعية لتتما�شى مع الإطار العاملي الذي مت و�ضعه لإدارة الغازات الدفيئة.
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مبادرات خف�ض انبعاثات الغازات الدفيئة

مت تنفيذ املبادرات التالية خالل العام املا�ضي:
•مت تطبيق املبادرات املتعلقة بالرقابة الت�شغيلية وتقليل املوارد كجزء من �إ�سرتاتيجية قطرغاز ال�شتعال الغاز؛
•يتقدم العمل حالي ًا يف م�شاريع هند�سية على املدى الطويل (كجزء من �إ�سرتاتيجية قطرغاز ال�شتعال الغاز)� ،إ�ضافة �إلى م�شروع ا�ستعادة
الغاز املتبخر �أثناء ال�شحن ،الأمر الذي �سي�سهم يف احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة ب�شكل �أكرب.
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درا�سة حالة

قطرغاز يف م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ع�شر حول التغري املناخي ()COP 18

يعرف التغري املناخي بالتغري الذي يطر�أ على �أمناط املناخ على املدى الطويل ب�سبب الأن�شطة الب�شرية بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .ونظر ًا لتزايد
الأدلة العلمية املثبتة على مدار ال�سنوات ،بادرت الأمم املتحدة �إلى ت�سليط ال�ضوء على املخاوف ب�ش�أن التغري املناخي .ومنذ عام  ،١٩٩٥تعقد الأمم
املتحدة اجتماعات �سنوية تُعرف مب�ؤمتر ال�شركاء ( )COPيف اتفاقية الأمم املتّحدة الإطارية ب�ش�أن تغيرّ املناخ ( ،)UNFCCCوذلك بهدف تقييم مدى
التقدم يف معاجلة ق�ضية تغري املناخ .ويتب ّنى امل�ؤمتر حزمة من القرارات يتم ن�شرها يف التقارير ال�صادرة عنه.
وقد ت�شرفت دولة قطر ،برئا�سة �سعادة ال�سيد عبداهلل بن حمد العطية ،با�ست�ضافة م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ع�شر حول التغري املناخي ()COP 18

من  ٢٦نوفمرب ولغاية  ٧دي�سمرب  ٢٠١٢بالدوحة ،حيث كان لقطرغاز جناح ًا خا�ص ًا يف معر�ض قطر لال�ستدامة الذي �أقيم على هام�ش امل�ؤمتر .و�شهد
م�شروع ال�شركة ال�ستعادة الغاز املتبخر �أثناء ال�شحن البالغة كلفته مليار دوالر �أمريكي� ،إقبا ًال كبري ًا� ،إذ يهدف �إلى تخفي�ض ن�سبة احرتاق الغاز خالل
عملية حتميل الغاز يف ال�سفن .ومن املتوقع �أن يعمل امل�شروع  -عندما يدخل ح ّيز الت�شغيل  -على التقليل من انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون بحوايل ١٫٦
مليون طن �سنوي ًا �أو ما يعادل  ٪٩٠من ال�سيناريو احلايل .و�إلى جانب ذلك� ،س ّلطت قطرغاز ال�ضوء على �أولوياتها البيئية والتح�سينات الرئي�سية التي
�أجرتها لتحديد معايري الأداء البيئي.
و�إ�ضافة �إلى ما �سبق ،قدّمت قطرغاز عر�ضني خالل امل�ؤمتر ،حيث ناق�شت "�إ�سرتاتيجيات �إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة للغاز الطبيعي امل�سال" و"الغاز
الطبيعي كم�ستقبل للطاقة امل�ستدامة العاملية" .وتتطلع قطرغاز ب�صفتها العب ًا حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا بارز ًا �إلى مواكبة طموحات امل�ساهمني والأطراف
املعنية بهدف العمل على تنفيذ خمرجات �إعالن "بوابة الدوحة للمناخ".

االنبعاثات الغازية

تبذل قطرغاز ق�صارى جهدها لإدارة االنبعاثات الغازية من خالل ا�ستخدام �أحدث �أ�ساليب �إدارة االنبعاثات وتقنيات خف�ضها .وت�ضع قطرغاز م�س�ألة
تقليل االنبعاثات على ر�أ�س �أولوياتها ،ونحن نعمل جاهدين يف هذا ال�صدد مع �شركائنا وجرياننا ال�صناعيني من �أجل حتقيق هذا الهدف الرئي�سي.
وت�شمل االنبعاثات الأخرى غري الغازات الدفيئة الناجتة عن عمليات قطرغاز كل من:
•ثاين �أك�سيد الكربيت ( )SO2الناجت عن معاجلة الغاز (عملية ا�ستخال�ص الكربيت)؛
•�أكا�سيد النيرتوجني ( )NOxالناجتة عن احرتاق الوقود و�إ�شعال الغاز؛
•املر ّكبات الع�ضوية املتطايرة  VOCالناجتة عن االنبعاثات املت�سربة (من الأنابيب وال�صمامات والو�صالت والربطات ،واالنبعاثات التي
حتدث خالل عمليات ال�شحن والتفريغ).
وفيما يلي ملخ�ص لالنبعاثات اجلوية من مرافق قطرغاز يف را�س لفان عام � 2012أما بالن�سبة لالنبعاثات الغازية الناجتة عن نقل املنتجات بناقالت
ال�شركة فقد عر�ضناها يف الق�سم اخلا�ص بالت�أثري البيئي للنقل.

االنبعاثات الغازية من مرافق قطرغاز خالل عام 2012
امللوث اجلوي

الوحدة قطرغاز  1قطرغاز 2

قطرغاز
 3و4

م�صفاة
لفان و�إدارة
عمليات
حمطة را�س
لفان
2٫124

0

14٫033

1

11٫556

0

1٫157

ثاين �أك�سيد الكربيت

طن

5٫494

2٫448

3٫967

�أكا�سيد النيرتوجني

طن

7٫003

2٫057

2٫327

168

املركبات الع�ضوية
املتطايرة

طن

303

404

367

83

املجموع

�إن انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربيت ،و�أكا�سيد النيرتوجني ،واملركبات الع�ضوية املتطايرة الناجتة عن قطرغاز  ،2وقطرغاز  ،3وقطرغاز � 4أقل من تلك
ال�صادرة عن قطرغاز  ،1ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى ا�ستخدام تقنيات وحارقات �أكرث فعالية� .أما انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربيت من قطرغاز  3و 4فهي
�أعلى من تلك ال�صادرة عن قطرغاز  2ب�سبب تكوين الغاز ،حيث �أن قطرغاز  3وقطرغاز  4ميلكان حمتوى �أعلى من كربيتيد الهيدروجني يف غاز املدخل.
توزيع االنبعاثات الغازية وفق ًا للمن�ش�أة ()٢٠١٢

تقرير اال�ستدامة 2012

67

.٢٠١٢ و٢٠١٠ يبني الر�سم �أدناه توجهات االنبعاثات الغازية بني �أعوام
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ارتفعت االنبعاثات الغازية يف من�ش�آت قطرغاز ،حيث �سجل ثاين �أك�سيد الكربيت ارتفاع ًا بن�سبة  %62واملركبات الع�ضوية املتطايرة بن�سبة  %29بني عامي
 2011و 2012بينما انخف�ض �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال ب�شكل طفيف وبن�سبة  .%0٫2وتعزى الزيادة يف انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربيت العام املا�ضي
ب�شكل رئي�سي �إلى الإغالق الكلي مل�شروع قطرغاز ( ٢الأول من نوعه خلط �إنتاج عمالق)� ،إ�ضافة �إلى حدوث العديد من االنقطاعات يف عملية الإنتاج
مبن�ش�آت الغاز الطبيعي امل�سال وم�صفاة لفان ،ما �أدى �إلى زيادة ملحوظة يف �إحراق الغاز احلم�ضي وبالتايل ارتفاع ن�سبة انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربيت.
و�أدّت التح�سينات على عملية �إعداد التقارير �إلى زيادة انبعاثات املركبات الع�ضوية املتطايرة .ويف عام  ،٢٠١٢كنا قادرين على �ضم جميع امل�صادر ب�شكل
جنز يف عام � .٢٠١١أما بالن�سبة لأكا�سيد النيرتوجني ،فقد انخف�ضت بن�سبة  ٪١٣مقارنة بالعام املا�ضي نتيجة ملبادرات احلد من
كامل ودقيق مقارنة مبا �أُ ِ
�أكا�سيد النيرتوجني املنفذة يف م�شروع قطرغاز .١
وبنا ًء على ما �سبق ،حت�سنت كثافة االنبعاثات الغازية (طن من امللوثات لكل �ألف طن من الغاز الطبيعي امل�سال) بن�سبة  %28لأكا�سيد النيرتوجني خالل
الأعوام الثالثة املا�ضية ،بينما مل ت�شهد كثافة املركبات الع�ضوية املتطايرة �أي تغيري ملمو�س لنف�س الفرتة ،يف حني ارتفعت انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربيت
بن�سبة  ٪٢١يف الفرتة ما بني  ٢٠١٠و.٢٠١٢
ومن املبادرات الأخرى التي ات َ
ُّخذت خلف�ض االنبعاثات الغازية يف عام  ٢٠١٢نذكر برنامج قطرغاز لك�شف الت�سرب و�إ�صالحه ،الذي ُط ِّبق يف عام .٢٠١١
ويف عام  ،٢٠١٢مت تو�سيع نطاق الربنامج لي�شمل كافة وحدات التخزين التابعة لعمليات موانئ را�س لفان ومن�ش�أة املركبات الع�ضوية املتطايرة امل�شرتكة،
علم ًا ب�أن املرحلة الأولى من عملية املراقبة �ستكتمل يف عام  ٢٠١٣للمن�ش�آت املن�ضمة حديث ًا لهذا الربنامج� .إ�ضافة �إلى ذلك ،مت �إطالق برنامج لإعادة
املراقبة يف جميع من�ش�آت الغاز الطبيعي امل�سال وم�صفاة لفان يف �أواخر عام  ،٢٠١٢على �أن يتم االنتهاء منه يف منت�صف عام  .٢٠١٣وعليه� ،ستجرى
عمليات �إعادة املراقبة على نحو �سنوي.
ال ت�ستخدم �شركة قطرغاز يف مرافقها غاز الهالون �أو مر ّكبات الكلوروفلوروكربون ( )CFCو�إمنا ت�ستخدم مر ّكب  R-22وهو �أحد مركبات
الهيدروكلوروفلوروكربون  HCFCاملعتمد يف بع�ض وحدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتي �سيتم �إزالتها تدريجي ًا� .أما معظم الوحدات فت�ستخدم
مركبات الهيدروفلوروكربون فقط مثل مركب  R-134aالذي مل ُيفر�ض على ا�ستعماله �أية قيود يف الوقت احلايل .ويف هذا ال�صدد ف�إن انبعاثات
الهيدروكلوروفلوروكربون والهيدروفلوروكربون هي انبعاثات حمدودة وتنتج يف املقام الأول ب�سبب �أعمال ال�صيانة الدائمة لأنظمة تكييف الهواء (�إ�صالح
الت�سريبات و�إعادة جتديد معدات �أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء حلالتها الأ�صلية).
وكانت قطرغاز هي ال�شركة الأولى يف دولة قطر التي تن�شئ برناجم ًا �شام ًال لر�صد جودة الهواء ،وقد �أثمرت نتائج هذا الربنامج عن معلومات غاية يف
الأهمية �ساهمت يف و�ضع خطة لل�ضوابط امل�ستقبلية حول انبعاث الهواء بجميع ال�صناعات يف را�س لفان.

املواد

تقت�صر مواد الإنتاج املبا�شرة امل�ستخدمة يف منتجاتنا على الغاز الذي ن�ستخرجه من من�صاتنا البحرية .وخالل عام  ،2012ا�ستخرجنا الغاز اخلام من
حقل غاز ال�شمال ومبجرد معاجلته بلغ �إنتاجنا من الغاز الطبيعي املُ�سال  40مليون طن بالإ�ضافة �إلى عدد من املنتجات امل�شتقة (املك ّثفات،والكربيت،
والربوبان ،والبيوتان ،والنافتا� ،إلخ .).وت�شمل املواد غري املبا�شرة التي مت �شرا�ؤها مواد ًا كيميائية وجمموعة متنوعة من �أدوات ومعدات �إجراء
االختبارات .ومن اجلدير بالذكر �أنه ال توجد بني املواد املبا�شرة وغري املبا�شرة التي ن�ستخدمها �أي مواد معاد تدويرها.

النفايات

ينتج عن عملياتنا يف مرافقنا يف را�س لفان توليد النفايات اخلطرة وغري اخلطرة .وت�شمل هذه املرافق املو ِّلدة للنفايات خطوط �إنتاج الغاز الطبيعي
املُ�سال وم�صفاة را�س لفان و�إدارة عمليات حمطة را�س لفان .وبالإ�ضافة �إلى ذلك يتم توليد كمية �أ�صغر من النفايات من من�صاتنا البحرية ف�ض ُال عن
النفايات الناجتة يف من�ش�آتنا �أثناء عمليات البناء ،وبدء الت�شغيل ،والتكليف ،والت�شغيل وال�صيانة.
وت�شتمل النفايات اخلطرة على الزيوت امل�ستعملةّ ،
ومر�شحات العمليات الفارغة ،واحلم�أة اجلافة ،وغاز امليثان ،ومر�شحات الزئبق الفارغة ،وم�صايف
اجلزيئات� .أما النفايات غري اخلطرة فت�شمل اخلردة املعدنية ،وخملفات املكاتب واملق�صف ،والنفايات الورقية والكرتونية ،وفحم الإنرتا�سيت والرمال،
وزيت الطهي ،ومواد البناء واحلواجز اخلر�سانية .ويعر�ض اجلدول التايل موجز ًا لكميات النفايات اخلطرة وغري اخلطرة الناجتة عن من�ش�آت ومرافق
بعامي  2010و .2011وبالن�سبة لكميات النفايات الناجتة عن نقل املنتجات بوا�سطة الناقالت فقد عر�ضناها يف الق�سم
قطرغاز لعام  ٢٠١٢مقارنة َ
اخلا�ص بالت�أثري البيئي للنقل.

كمية النفايات املنتجة من مرافق ومن�ش�آت �شركة قطرغاز
نوع النفايات

الكمية بالطن
2010
521

2011
1.172

2012
4.099

النفايات غري اخلطرة

2.610

2.626

5.500

الإجمايل

3.131

3.798

9.599

النفايات اخلطرة
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يف عام  ،٢٠١٢اختربنا �إغالق ًا كام ًال مل�شروع قطرغاز َّ ٢
(بخطي �إنتاجه  ٤و ،)٥وهو �أول �إغالق من نوعه خلطوط الإنتاج العمالقة ،ونتج عنه كمية كبرية
من النفايات ،خا�ص ًة اخلردة املعدنية وامل�صايف اجلزئية .وهذا يف�سر �إلى حد كبري الزيادة يف النفايات اخلطرة التي مت الإبالغ عنها عام .٢٠١٢
تقوم قطرغاز ب�صفة م�ستمرة مبراجعة ممار�ساتها اخلا�صة ب�إدارة النفايات القائمة على مبادئ "تقليل النفايات – �إعادة ا�ستخدام النفايات – تدوير
النفايات" .وتت�ضمن النفايات املُعاد تدويرها كل من اخلردة املعدنية ،والزيوت امل�ستعملة ،واملخلفات الورقية والكرتونية للمكاتب ،والرباميل الفارغة،
واحلواجز اخلر�سانية املك�سورة .وبالن�سبة للنفايات التي ال ميكن تدويرها فيتم تخزينها ب�شكل م�ؤقت يف املوقع و�/أو طمرها ،وهو ما يتم وفق ًا للقوانني
واللوائح املط ّبقة يف دولة قطر .ويو�ضح ال�شكل البياين التايل توزيع عمليات التخل�ص من النفايات املُنتَجة يف قطرغاز خالل عام .2012

توزيع عمليات رمي النفايات

%9
ôª£dG
ôjhóàdG IOÉYEG
™bƒŸG ‘ øjõîàdG

%44
%47

يف عام  ،٢٠١٢قمنا بتخزين  ٪٩من املخلفات يف املوقع م�ؤقت ًا ،مما �أدى �إلى ارتفاع طفيف يف معدل التدوير بن�سبة  ،٪٤٤مقارنة بـ  ٪٤٠يف عام ،٢٠١١
بينما مت طمر باقي كمية املخلفات (.)٪٤٧

الت�سربات

مل يتم الإبالغ عن �أي ت�سربات من �أي ن�شاط ل�شركة قطرغاز يف عام  2012وتعترب �إدارة وا�سرتداد الت�سرب جزء ًا مهم ًا من خطط �شركة قطرغاز
لال�ستجابة حلاالت الطوارئ.

�سحب املياه وت�صريفها

�إن جميع املياه امل�سحوبة والتي يتم ت�صريفها من من�ش�آت �إنتاج قطرغاز يف را�س لفان ومن�صاتها البحرية هي مياه يتم �سحبها من اخلليج العربي
وت�صريفها �إليه .وخالل عام  ،2012ح�صلت ال�شركة على  2٫64مليون مرت مكعب من مياه البحر املحالة ال�ستخدامها كمياه معالجَ ة و�أي�ض ًا لأغرا�ض
ال�صرف لكن على م�ستوى �أقل .وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سحبت قطرغاز  3٫761مليون مرت مكعب من مياه البحر ال�ستخدامها كمياه تربيد وقد �أعيدت هذه
الكمية من املياه بعد ذلك �إلى البحر.
خالل عام � ،2012أعيد ا�ستخدام  30٫262مرت ًا مكعب ًا من مياه ال�صرف (معظمها مياه العمليات املعاجلة) يف �أغرا�ض الري .وف�ض ًال عن ذلك ،يتم
ت�صريف املياه يف اخلليج العربي �سوا ًء ب�شكل مبا�شر لأغرا�ض التربيد� ،أو بعد معاجلتها لأغرا�ض العمليات وال�صرف .وت�ستخدم قطرغاز �أي�ض ًا بئر
احلقن العميق كو�سيلة للتخل�ص من مياه العمليات .ويعر�ض اجلدول التايل ملخ�ص ًا حلجم املياه التي جرى ت�صريفها من مرافق قطرغاز الربية والبحرية
بعامي  2010و.2011
خالل عام  2012مقارنة َ
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ت�صريف املياه من مرافق قطرغاز
نوع الت�صريف

احلجم باملرت املكعب
2010

2011

2012

املياه املُنتجة (ت�صريف يف البحر)

86.925

91.344

95.976

مياه العمليات (�آبار احلقن العميق)

932.934

1.242.659

1.291.751

2.432.821.231

3.301.622.029

3.761.689.363

13.586

57.284

52.925

مل يبلغ عنها

813.436

801.629

2.433.854.676

3.303.826.752

3.763.931.644

مياه التربيد (الى البحر)
مياه ال�صرف (�إلى البحر بعد تكريرها*)
عمليات التنظيف (تنظيف امل�سخنات واملكثفات من املياه)
و�صرف مياه العوا�صف (�إلى البحر)
املجموع

* �إن جميع املياه امل�سحوبة والتي يتم ت�صريفها من من�ش�آت �إنتاج قطرغاز (قطرغاز  ،1قطرغاز  ،2قطرغاز  3و ،4م�صفاة لفان� ،إدارة عمليات حمطة
را�س لفان) يتم �إر�سالها �إلى معمل تكرير مياه ال�صرف ال�صحية يف قطرغاز  1ويتم ت�صريفها فيما بعد يف البحر مبا �أنها ال تتطابق مع معايري جودة
مياه الري ال�صادرة عن وزارة البيئة .ويتم حاليا ت�أهيل حمطة معاجلة مياه ال�صرف وحتويلها �إلى مفاعالت حيوية كجزء من خطة عملية االمتثال املتفق
عليها مع وزارة البيئة بغية تلبية معايري الري.

معاجلة املياه با�ستخدام تقنية غ�شاء املفاعل احليوي

درا�سة حالة

� ّأ�س�ست ر�ؤية قطر الوطنية � ٢٠٣٠إطار عمل للربامج وامل�شاريع لدعم �أهداف التنمية امل�ستدامة .ويعد بناء من�ش�آت متطورة ملعاجلة املياه العادمة من �أهم
عنا�صر هذه الإ�سرتاتيجية ،وهو هدف مت حتديده يف �إ�سرتاتيجية التنمية الوطنية  .٢٠١٦ - ٢٠١١ومن املتوقع بحلول عام � ٢٠١٤أن تن�شئ دولة قطر
هيئة ت�شريعية م�ستقلة للم�ساعدة يف ت�سريع وترية الإ�صالحات يف قطاع املياه وفق ًا لأحكام قانون وطني للمياه ،وهو عبارة عن ت�شريع جديد قيد الإعداد
حالي ًا .ويهدف هذا القانون �إلى �إن�شاء نظام ملتطلبات اجلودة ومراقبة ت�صريف املياه واحلوافز للحفاظ على املياه ،الأمر الذي �سي�سهم يف �صياغة �إطار
عمل للحوكمة فيما يتعلق بتنظيم قطاع املياه .وعليه ،حر�صت قطرغاز على �أن يواكب نظامها املتطور ملعاجلة املياه ر�ؤية قطر الوطنية  .٢٠٣٠ومبا �أنها
من امل�ساهمني الأطراف املعنية الرئي�سية يف هذه العملية ،تعكف قطرغاز على تطوير جمموعة متكاملة من م�شاريع معاجلة املياه العادمة وامل�صممة
خ�صي�ص ًا وفق ًا لقوانني و�أنظمة �إنتاج املياه و�إدارة املياه العادمة املتغرية با�ستمرار.

وقامت قطرغاز بتطوير نهج ملعاجلة املياه العادمة من خالل تقنية غ�شاء املفاعل احليوي .وتقوم هذه التقنية على ا�ستخدام �أغ�شية م�صنوعة من بوليمر
فلورايد البويل فينيل الذي يت�ألف من مر ّكبات جزئية بالغة ال�صغر وي�ستخدم املايكروبات لتفتيت امللوثات مع ال�سماح للمياه باملرور .وتعتمد تقنية
قطرغاز لغ�شاء املفاعل احليوي على و�سائل تهوية غ�شائية متطورة لتعزيز الكفاءة الت�شغيلية وتخفي�ض النفقات املرتتبة على ا�ستخدام النظام الغ�شائي
ونفقات الطاقة الت�شغيلية ،ف�ض ًال عن احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة امل�صاحبة ،الأمر الذي �سي�ؤدي يف نهاية املطاف �إلى التخفيف من الب�صمة
الكربونية مقارنة ب�أنظمة معاجلة املياه العادمة التقليدية .وتعرف تقنية غ�شاء املفاعل احليوي كـ ( )BATملعاجلة املياه العادمة ،علم ًا ب�أن ا�ستخدام
قطرغاز لهذه التقنية هو الأول من نوعه يف دولة قطر ويف �صناعة الغاز الطبيعي امل�سال ب�شكل عام.
ونظر ًا للنجاح الذي حققته امل�شاريع التجريبية لقطرغازُ ،ي َت َو َّقع �أن ت َُط َّبق تقنية غ�شاء املفاعل احليوي ب�شكل كامل يف عام  ٢٠١٤وذلك تزامن ًا مع قانون
املياه اجلديد يف دولة قطر.

ومن اجلدير بالذكر �أن �أكرث من  99.9%من املياه امل�سحوبة وامل�ص ّرفة تنتمي �إلى مياه البحر امل�ستخدمة لأغرا�ض التربيد� ،أما الن�سبة ال�ضئيلة املتبقية
فتنتمي �إلى مياه ال�صرف املعالجَ ة ومياه العمليات.
وقد ارتفع حجم مياه البحر امل�ستخدمة لأغرا�ض التربيد واملياه العادمة الناجتة عن مياه العمليات بن�سبة  %14و %4على التوايل بني  2011و.2012
ويتم مراقبة مياه البحر امل�ستخدمة لأغرا�ض التربيد واملياه العادمة الناجتة عن مياه العمليات بهدف احل�صول على �أف�ضل جودة ممكنة قبل ت�صريفها �أو
توجيهها �إلى بئر احلقن العميق وذلك ل�ضمان امتثالها لقواعد وقوانني دولة قطر املو�ضحة يف ت�صاريح الت�شغيل املمنوحة لكل مرفق من مرافق ال�شركة.
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التنوع احليوي

يعد التنوع البيئي واحد ًا من عدة عنا�صر بيئية تت�ضمنها مبادرات قطرغاز للم�س�ؤولية االجتماعية .وتدرك ال�شركة �أن عملياتها جتعلها يف تفاعل م�ستمر
مع البيئة ،وب�أن مرافقنا الربية يف را�س لفان ومن�صاتنا البحرية ميكن �أن ت�ؤثر على التنوع احليوي الربي والبحري املوجود يف املناطق املقاربة ملناطق
عملياتنا� ،إال يف حال تطبيق ممار�سات بيئية م�س�ؤولة .ونحن نعمل يف �أو بالقرب من
مواقع ح�سا�سة من الناحية البيئية مبا يف ذلك اخلليج العربي الذي ي�شتهر ب�أنه موطن
لل�شعاب املرجانية والأع�شاب البحرية وخمتلف �أنواع احليوانات الربية ،مبا يف ذلك �أنواع
مهددة باالنقرا�ض ،مثل �سالحف منقار ال�صقر "الهوك�سبيل" �أو �أفعى البحر� ،أو القر�ش "نحن معن ّيون بالتنوع البيئي وحري�صون على
امل�شاركة يف العديد من م�شاريع حماية احلياة
احلوت� ،أو ف�صائل احليتانيات املهددة باالنقرا�ض (احليتان والدالفني).
البحرية مثل العناية بال�شعاب املرجانية� ،إ�ضافة
�إلى حمالت تنظيف ال�شواطئ الهادفة �إلى حماية
تعترب قطرغاز من �أبرز الرواد يف جمال التنوع احليوي وحماية احلياة الربية يف دولة
ال�سالحف البحرية .نحن ملتزمون �أي�ض ًا بالربامج
قطر منذ ت�أ�سي�سها يف عام  .1996ولأنها تدرك �أهمية مواطن ال�شعاب املرجانية يف
التوعوية والتثقيفية للتنوع احليوي وبدعم كافة
اخلليج العربي للحفاظ على التنوع احليوي ،وا�صلت قطرغاز م�شروع مراقبة وتقييم
اجلوانب املتعلقة بال�سلوك البيئي امل�س�ؤول".
ال�شعاب املرجانية بالتعاون مع وزارة البيئة .وقامت ال�شركة بنقل حوايل  ٤٫٥٠٠من
ال�شعاب املرجانية احلية من املناطق املحاذية لل�ساحل والتابعة لقطرغاز  ٣ ،٢و ٤وخط
جيم�س بالدوين،
�أنابيب م�شروع نقطة الر�سو العائمة مل�صنع املكثفات امل�شرتك قبالة �سواحل مدينة را�س
مدير �ش�ؤون البيئة يف قطرغاز
لفان ال�صناعية� ،إلى منطقة لل�شعاب املرجانية تعرف ب�إ�سم ف�شت احلرابي .وي�شار �إلى
عامي  ٢٠٠٩و�سبتمرب
�أن مراقبة ال�شعاب املرجانية امتدت ملدة �ستة �أ�شهر توزعت بني َ
.٢٠١٢
وجنح برنامج مراقبة ال�شعاب املرجانية املنقولة بتحقيق العديد من النتائج البارزة منها:
•توفري تقييم منتظم من خالل ا�ستطالع الر�أي املجتمعي حول ال�شعاب املرجانية
والوحيد من نوعه يف دولة قطر .وبف�ضل هذه املبادرة ،متكنا من توفري تقييم
زمني حول �أهمية برنامج نقل ال�شعاب املرجانية كو�سيلة للتقليل من ت�أثري خط
الأنابيب على البيئة املحاذية لل�ساحل� ،إ�ضافة �إلى م�ساهمته يف بناء املعرفة
ال�ضرورية ال�ستجابة البيئة البحرية لو�سائل تعوي�ض املواطن الطبيعية بهدف
�إيجاد �إدارة بيئية فعالة للحفاظ على البيئة؛
•من خالل هذه اجلهود ،ف�إننا نعمل على �إيجاد نوع من التعاون والتن�سيق بني
ال�صناعة والت�شريعات البيئية وهيئات حماية البيئة يف قطر؛ و
•�إن اال�ستمرار بالرقابة بعد ابي�ضا�ض ال�شعاب املرجانية �أمر يف غاية الأهمية� ،إذ
يوفر بيانات ق ّيمة حول ا�ستجابة �أ�صناف ال�شعاب املرجانية احل�سا�سة للت�أثريات
امل�سببة الرتفاع حرارة املناخ يف اجلو واملحيطات .كما ت�ساعد �صانعي ال�سيا�سات
على التعامل مع هذا النوع من الت�أثريات على التنوع احليوي و�إدارة املوارد
البيئية.
تالي ًا جمموعة من الأمثلة املختارة مل�شاريع التنوع احليوي التي توا�صل قطرغاز دعمها .وتت�ضمن هذه امل�شاريع التعاون الوثيق مع �سلطات البيئات
الطبيعية ،وزارة البيئة ،املجتمع املحلي وغريهم من الأطراف املعنية ل�ضمان التخطيط والتنفيذ الأمثل لإجراءات حماية البيئة .وت�شمل هذه الأخرية
توجيهات احلماية البيئية؛ تقييم الآثار البيئية واالجتماعية؛ الوقاية ،التقليل والرقابة؛ املراقبة؛ الإيقاف؛ امل�ساهمة يف التعاون العلمي والتكنولوجي وبناء
القدرات.
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�أمثلة على م�شاريع قطرغاز للتنوع البيئي

دعم قطرغاز امل�ستمر للجمعية البيئية ملدينة
را�س لفان ال�صناعية .قطرغاز هي ع�ضو
م�ؤ�س�س يف اجلمعية .وت�شمل الأن�شطة التي
تدعمها �أو تقودها ال�شركة مراقبة ال�سالحف
البحرية وم�شاريع حماية ال�شواطئ ،وحمطات
مراقبة اجلودة و�إدارتها.

م�شاريع تو�سعة م�صانع الغاز الطبيعي امل�سال
(قطرغاز  ٣ ،٢و ،)٤وم�شروع نقل ال�شعاب
املرجانية (ف�شت احلرابي).
تطوعت قطرغاز للعمل مع وزارة البيئة
ملراقبة جناح عملية نقل ال�شعاب املرجانية
منذ عام  ،٢٠٠٨مع الإ�شارة �إلى �أنها �ستقوم
قريب ًا ب�إجراء جل�سة املراقبة العا�شرة والتي
تنفذها ال�شركة مرتني �سنوي ًا .وتوفر هذه
اخلطوة �سج ًال فريد ًا لهذه املبادرة من حيث
املعلومات الق ّيمة حول �صحة التنوع البيئي
لل�شعاب املرجانية يف مياه قطر ال�ساحلية.

ت�شارك قطرغاز كذلك يف جمموعة من
الربامج التعليمية البيئية بالتعاون مع
املدار�س يف قطر ،وذلك بهدف ت�سليط
ال�ضوء على �أهمية الدور الذي يجب �أن تلعبه
ال�صناعة ل�ضمان التنمية امل�س�ؤولة وحماية
التنوع البيئي� ،إ�ضافة �إلى الت�أكيد على �سمعة
ال�شركة كمواطن م�س�ؤول من خالل م�شاركة
املعرفة واخلربات.
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الت�أثري البيئي للنقل

ت�شمل �أن�شطة النقل يف قطرغاز كل من نقل املنتجات ،وال�سفر اجلوي لأغرا�ض العمل ،ونقل املوظفني من و�إلى العمل با�ستخدام �أ�سطول من احلافالت
امل�ؤجرة .وكما ر�أينا يف الق�سم اخلا�ص بتغيرّ املناخ ،ف�إن انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون الناجتة عن الرحالت اجلوية للعمل ونقل املوظفني تكاد ال تذكر
مقارنة بتلك االنبعاثات الناجتة عن نقل املنتجات .لذا �سرن ّكز يف هذا الق�سم على النقل البحري للغاز الطبيعي امل�سال برغم �أن اجلهود الرامية �إلى
حت�سني الكفاءة يف جميع احتياجات النقل يتم تقييمها ب�صفة م�ستمرة ،وحينما ت�سنح فر�ص جديدة يتم تطبيقها على الفور.
يع ّد ق�سم ال�شحن يف قطرغاز جزء ًا من �إدارة التجارة وال�شحن ،ويت�ألف من مدير ال�شحن ،مدير عمليات الأ�سطول ،رئي�س ق�سم التخطيط والتحليل
للأ�سطول ،رئي�س ق�سم عمليات ما بعد البناء ،رئي�س ق�سم عقود ال�سفن ،ورئي�س ق�سم املخاطر البحرية واجلودة.
ي�ستخدم م�شروع قطرغاز � 1أ�سطو ًال من الناقالت م�ؤلف من  11ناقلة تبلغ �سعة كل منها  137.500مرت مكعب ،و�سفينة �إ�ضافية م�ست�أجرة على املدى
الق�صري تبلغ �سعتها  126.300مرت ًا مكعب ًا.
وي�ش ّكل  ٢٠١٢العام الأول الذي تعمل فيه كافة امل�شاريع بكامل �أو ما يقارب كامل طاقتها الإنتاجية ،وهذا �أتاح الفر�صة لال�ستفادة املُثلى من الأ�سطول
امل�ؤجر وت�سليم الإنتاج املتزايد من الغاز الطبيعي امل�سال .وقد مت �إي�صال الغالبية العظمى من كميات الإنتاج بطريقة �أكرث فعالية وحفاظ ًا على البيئة
بف�ضل ا�ستخدام نوعني جديدين من ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال وامل�صممة خ�صي�ص ًا لقطرغاز .وتعد ناقالت كيو-فليك�س الـ  ١٩وناقالت كيو-ماك�س
الـ � ١٣أعلى كفاءة و�أقل �إ�صدار ًا لالنبعاثات الغازية لكل ميل من احلمولة بالطن .ومت حتقيق ذلك من خالل زيادة �سعة هذه ال�سفن والتي ترتاوح ما بني
 210.000و  266.000مرت ًا مكعب ًا� .أما ناقلة الكيو-ماك�س فهي �أكرب بن�سبة  %80من ناقالت الكيو-فليت الأمر الذي ي�ساعد على ا�ستهالك كمية �أقل من
الطاقة بن�سبة  %40و�إلى انبعاثات غازية �أقل لكل ميل من احلمولة بالطن مقارنة مع ال�سفن التقليدية.
ومتلك هذه ال�سفن اجلديدة العديد من امليزات املبتكرة لزيادة حموالت الب�ضائع ،و�ضمان �أعلى م�ستويات ال�سالمة واملوثوقية والأداء البيئي .ومن بني
هذه امليزات:
•حمرك مزدوج و�إ�سطوانات ل�ضمان �أق�صى �سرعة من حيث الدفع ،ف�ض ًال عن ال�سالمة واملوثوقية؛
•حمركات ديزل ب�سرعة بطيئة ذات كفاءة حرارية �أكرب من التوربينات البخارية مما ي�ؤدي �إلى حرق كمية �أقل من الوقود؛
•معامل لإعادة ت�سييل احلمولة و�إعادة املواد املتبخرة �إلى اخلزانات وبالتايل تعزيز ح�صيلة احلمولة يف ميناء التفريغ.
•طالء حتت املاء با�ستخدام �أحدث تقنيات ال�سيليكون مع نظام مانع للرتاكمات ،الأمر الذي من �شانه �أن يعزز �سرعة و�أداء الناقلة وجعلها
�صديقة للبيئة البحرية مبا �أنها ال تفرغ �أي مبيدات حيوية يف البحر لتمنع منو النباتات البحرية على هيكل ال�سفينة.
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يف عام  ،٢٠١٢قامت �شركة قطرغاز با�ستئجار �ست ناقالت تقليدية على املدى الق�صري.
ويلخ�ص اجلدول التايل �أ�سطول ناقالت �شركة قطرغاز لعام .٢٠١٢

�أ�سطول قطرغاز
عدد الناقالت

�سنوات الت�سليم

امل�شاريع

ال�سعة الإجمالية (م)3

النوع

1+11

2004-1996

قطرغاز 1

126.300 – 137.500

كيو-فليك�س

19

2009-2007

قطرغاز 4 ،3 ،2

210.000 – 216.000

كيو-ماك�س

13

2010-2008

قطرغاز 4 ،3 ،2

263.000 – 266.000

الناقالت امل�ست�أجرة

6

2012-2011

قطرغاز 4 ،3 ،2

138.100 – 165.700

�أ�سطول كيو-فليت القيا�سي

ويعر�ض اجلدول التايل ملخ�ص ًا للت�أثريات البيئية لأ�سطول قطرغاز:

الت�أثري البيئي للنقل
الوحدة

ناقالت
تقليدية

مملوكة
لناقالت

م�ست�أجرة
لقطرغاز

املجموع

#

12

32

6

50

امل�سافة املقطوعة

ميل بحري

1.564.251

3.431.794

375.257

5.371.302

ا�ستخدام الطاقة

جيجاجول

24.435

54.221

6.675

85.331

انبعاثات �أكا�سيد النيرتوجني

طن

16.958

115.717

5.030

137.705

انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربيت

طن

10.536

84.127

3.084

97.747

انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون

طن

1.627.625

4.178.719

448.302

6٫254٫646

نفايات  CAT 2و  CAT 6امل�صرفة
يف البحر
نفايات  CAT1وغريها من النفايات
املحروقة
نفايات  CAT1وغريها من النفايات
امل�صرفة على الياب�سة

3

م

326

906

94

1٫326

3

394

1.553

191

2٫138

3

223

2.698

172

3٫093

كلغ

348

9.219

1.351

10.918

كلغ

765

5.707

227

6.699

طن

6.493.202

20.140.117

2.005.271

28.638.590

الت�أثري
الناقالت

نفايات خا�صة م�صرفة على الياب�سة
غازات التربيد ،تُبدل يف املربدات
و�أنظمة الت�سخني والتهوية والتكييف
مياه التوازن ،تُبدل وتُ�صرف يف
البحر

م
م

ناقالت الكيو-فليك�س/كيو-ماك�س مملوكة ل�شركة "ناقالت" التي تف�صح عن ت�أثرياتها البيئية يف تقرير اال�ستدامة اخلا�ص بها.
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ت�شمل نفايات ( CAT1النفايات البال�ستيكية) وغريها من النفايات غري اخلطرة التي يتم حرقها �أو التخل�ص منها على الياب�سة� .أما نفايات  CAT2و
 ،CAT6فت�ضم الورق ،والأقم�شة والزجاج واملعادن والزجاجات والأواين الفخارية وبقايا الطعام ورماد املحارق ،ويتم �صرفها خارج املناطق البحرية
اخلا�صة ويف �أبعد نقطة ممكنة من �أقرب ياب�سة ال تقل م�سافتها عن  25مي ًال بحري ًا .وت�شمل النفايات اخلا�صة كل من حاويات الرذاذ ،والبطاريات،
واملواد الطبية والكيميائية ،و�أ�سطوانات اختبار الغاز ،وخراطيم �إطفاء احلريق وغريها من املواد ال�ضارة ويتم التخل�ص منها على الياب�سة.
ت�شمل غازات التربيد غاز  R404Aللمربدات وغاز  R407Cلأنظمة الت�سخني والتهوية والتكييف .وهذه الغازات لي�ست من بني املواد امل�ستنفدة
للأوزون التي ي�شملها بروتوكول مونرتيال ،ولكنها يف الوقت نف�سه من الغازات الدفيئة التي ي�شملها بروتوكول كيوتو.
وت�شمل الطاقة امل�ستخدمة زيت الوقود الثقيل ( )HFOوزيت الغاز البحري ( )MGOوالغاز الطبيعي امل�سال .وتفر�ض بع�ض مراحل الإنتاج ا�ستخدام وقود
الكربيت املخف�ض ،علم ًا ب�أن معدل ا�ستهالكه يكاد ال يذكر باملقارنة مع �أنواع الوقود املذكورة �أعاله .ويف هذه الظروف املحدودة ،يتم ا�ستخدام زيت وقود
الكربيت املخف�ض الثقيل ( )LSHFOوزيت غاز الكربيت البحري املخف�ض (.)LSMGO

توزيع ا�ستخدام الطاقة لأ�سطول ال�شحن
(HFO) π«≤ãdG OƒbƒdG âjR

%0^7

(LNG) ∫É°ùŸG »©«Ñ£dG RÉ¨dG
(MGO) …ôëÑdG RÉ¨dG âjR

%25^9
%73^4

مالحظة :ال ت�ستخدم ناقالت كيو-فليك�س/كيو-ماك�س الغاز الطبيعي امل�سال كوقود
ت�سعى قطرغاز دوم ًا لإيجاد خيارات جديدة للحد من انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربيت و�أكا�سيد النيرتوجني وثاين �أك�سيد الكربون الناجتة عن ناقالت الغاز
الطبيعي امل�سال ا�ستباق ًا لأية تغيريات يف القوانني البيئية .وت�شمل هذه اخليارات:
•التحول �إلى حمركات الديزل بطيئة ال�سرعة حلرق الغاز الطبيعي امل�سال (نظام حقن الغاز للمحرك الرئي�سي)؛ و
•تطبيق تقنية تخفي�ض انبعاثات العادم

ا�ستخدام زيت غاز الكربيت البحري املخف�ض ( )LSMGOوالتوفري
املحتمل لتطبيق �أف�ضل املمار�سات الت�شغيلية

درا�سة حالة

وجدت قطرغاز تفاوت ًا يف ا�ستخدام زيت غاز الكربيت البحري املخف�ض على منت ال�سفينة يف خزانات التوازن املمتلئة .وقد خل�صت ال�شركة �إلى �أنه ومن
خالل الإدارة الر�شيدة لعمليات ال�سفن واال�ستخدام الأمثل لزيت غاز الكربيت البحري املخف�ض ،ميكن االرتقاء بالأداء البيئي ل�سفن ال�شحن امل�ؤجرة
لقطرغاز .وميكن حتقيق ذلك من خالل الإجراءات املح�س ّنة على منت ال�سفينة ودون ا�ستثمار �أي ر�ؤو�س �أموال �إ�ضافية .وقامت قطرغاز بتحليل �أكرث من
 ١٥٫٠٠٠تقرير يومي من الأ�سطول وحتديد العمليات التي ا�ستهلكت  ١٧٫٨٣٧مليون طن من زيت غاز الكربيت البحري املخف�ض.
ومن خالل تقييم �أداء الناقالت ،ا�ستنتجت ال�شركة �أنه بالإمكان احلد من ا�ستهالك زيت غاز الكربيت البحري املخف�ض واالنبعاثات الناجمة عنه
بتطبيق �أف�ضل املمار�سات الت�شغيلية يف الأ�سطول ب�أكمله .ويعزى الف�ضل يف تقليل الآثار البيئية �إلى التخفي�ض املتوقع النبعاثات �أكا�سيد النيرتوجني (١٤٣
طن) ،ثاين �أك�سيد الكربيت ( ٢٫٥طن) ،ثاين �أك�سيد الكربون ( ٨٫٠٨٦طن).
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درا�سة حالة

ا�ستخدام �أ�سلوب حرق الغاز يف را�س لفان لناقالت قطرغاز  ١التقليدية

تعاون ق�سم ال�شحن يف قطرغاز مع املالك  /امل�ش ّغل الياباين ( NYK ،K-Lineو )MOLلدرا�سة �إمكانية ا�ستخدام �أ�سلوب حرق الغاز خالل التحميل
يف را�س لفان .و�سي�سهم هذا امل�شروع يف تخفي�ض ا�ستهالك زيت الوقود الثقيل من خالل اال�ستفادة من الغاز بد ًال من حرقه .وعلى منت  ١٠ناقالت
من �أ�سطول "كيو" ،مت �إدخال عدد من التعديالت على نظام حتميل الغاز البطيء ،ما �أدّى �إلى متكني الناقالت من حرق الغاز با�ستمرار يف را�س لفان
من حلظة ر�سوها وحتى مغادرتها للميناء .و�ساهم ا�ستخدام الغاز يف ال�سخانات �أثناء التحميل يف تخفي�ض ا�ستهالك زيت الوقود الثقيل والذي يقدّر
بـ  ١٫٤٠٠مليون طن �سنوي ًا .ونتج عن ذلك تقليل انبعاثات �أكا�سيد النيرتوجني ( ١٢٢طن) ،ثاين �أك�سيد الكربيت ( ٩٨طن) ،ثاين �أك�سيد الكربون
( ٤٫٣٨٢طن) يف عام .٢٠١٢

الت�أثري البيئي للمنتجات واخلدمات

حتدثنا يف الف�صول ال�سابقة عن املبادرات التي �أطلقتها قطرغاز للحد من الت�أثريات البيئية �أثناء �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال.
مل تطلق ال�شركة �أي مبادرة للح ّد من الت�أثريات البيئية �أثناء ا�ستخدام الغاز الطبيعي امل�سال من جانب العميل .ومع ذلك ،فمن املعروف �أن الغاز
الطبيعي يتمتع بعدد من املزايا البيئية تفوق ما تتمتع به م�صادر الطاقة الأخرى ،ال�س ّيما الوقود الأحفوري .والغاز الطبيعي حتديد ًا هو �أنظف �أنواع الوقود
الأحفوري� ،إذ ينبعث منه ثاين �أك�سيد الكربون وثاين �أك�سيد الكربيت و�أكا�سيد النيرتوجني بكميات �أقل بكثري مما ينبعث من النفط والفحم .وبهذا،
ت�ساهم قطرغاز يف انتقال العامل �إلى اقت�صاد تنجم عنه ن�سبة منخف�ضة من الكربون من خالل �إنتاجها وتوزيعها للغاز الطبيعي املُ�سال.

النفقات البيئية

يف عام  ،2012خ�ص�صت قطرغاز �أكرث من  3٫9مليون دوالر �أمريكي للنفقات البيئية كما هو مو�ضح باجلدول التايل.

النفقات البيئية لعام ٢٠١٢
الفئة

النفقات بالدوالر الأمريكي

الإدارة البيئية

140.000

انبعاثات الغازات الدفيئة

127.000

انبعاثات غازية �أخرى

686.000

معاجلة املياه العادمة

10.000

�إدارة النفايات

2.631.000

حماية التنوع البيئي

278.000

الرقابة البيئية (املياه اجلوفية)

80.000

الإجمايل

3.952.000
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املوارد الب�شرية
بناء قوى عاملة تتميز بالكفاءة والنجاح
�أبرز منجزات عام ٢٠١٢
•افتتاح عيادة قطرغاز بالدوحة لتعزيز خدمات ال�صحة الأولية واملهنية والطوارئ ملوظفي ال�شركة يف مدينة الدوحة،
•�إطالق برنامج "الإ�شراف ب�أ�سلوب قطرغاز" ،وهو عبارة عن جمموعة �إلزامية من النماذج التدريبية للموظفني
يف املنا�صب الإ�شرافية.
•زيادة عدد �ساعات التدريب املتاحة للموظفني بن�سبة  ٪٨مقارنة بالعام املا�ضي.
•�أكملت عمليات قطرغاز البحرية ع�شر �سنوات من العمل دون حوادث م�ض ّيعة للوقت يف �أبريل.

�إدارة جوانب ممار�سات العمل

لطاملا �أدركت قطرغاز �أن م�صدر قوتها الرئي�سي نابع من التم ّيز والتنوع الذي تت�سم به قواها العاملة ،ولذلك كانت التكليفات وا�ضحة للفريق الإداري
بالعمل على غر�س الثقافة امل�ؤ�س�سية القائمة على ا�ستقطاب �أف�ضل الكوادر امل�ؤهلة التي حتتاجها ال�شركة واملحافظة عليها ملوا�صلة م�سرية جناحها.
ويف هذا ال�سياق اتُّخذت جمموعة من �سيا�سات و�إجراءات املوارد الب�شرية لدعم ممار�سات العمل يف قطرغاز ،والتي يديرها كل من:
•�إدارة املوارد الب�شرية وير�أ�سها مدير املوارد الب�شرية ويتبعه مبا�شرة خم�سة من ر�ؤ�ساء الأق�سام بالإدارة؛
•�إدارة التعلم والتطوير وير�أ�سها مدير التعلم والتطوير ويتبعه مبا�شرة �أربعة من ر�ؤ�ساء الأق�سام بالإدارة؛
•الإدارة الطبية للجوانب ال�صحية وير�أ�سها مدير ال�ش�ؤون الطبية؛
•فريق ال�سالمة �ضمن �إدارة ال�سالمة والبيئة واجلودة وير�أ�سه مدير ال�سالمة؛
•مكتب امل�ست�شار القانوين لل�ش�ؤون القانونية.
يخ�ص ممار�سات العمل ،على برنامج التقطري ،برامج التعليم والتطوير
وموا�صل ًة جلهود العام املا�ضي،
ّ
ان�صب اهتمام ال�شركة يف عام  ،2012فيما ّ
وا�سرتاتيجيات التوظيف.

حاالت التوظيف

يف نهاية عام  ،2012بلغ �إجمايل عدد املوظفني يف �شركة قطرغاز  2٫850موظف ًا .جميع �أفراد القوى العاملة يف قطرغاز يعملون بدوام كامل ،وتبلغ ن�سبة
�أ�صحاب العقود الدائمة  %73من العاملني بال�شركة ،ويعر�ض اجلدول التايل موجز ًا لتوزيع القوى العاملة يف ال�شركة وفق ًا لنوع العقد.

توزيع القوى العاملة يف �شركة قطرغاز وفقاً لنوع العقد لعام 2012

%3
%24

ºFGO
âHÉK
âbDƒe

%73
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ارتفع معدّل دوران املوظفني ب�شكل ملحوظ مقارن ًة بالأعوام املا�ضية ،حيث �سجل معد ًال �إجمالي ًا بن�سبة  %14٫26يف عام  .2012وت�أثر هذا الرقم ب�شكل
رئي�سي مبعدل �أعمار املوظفني ممن جتاوز اخلم�سني من العمر والذين تركوا ال�شركة ( .)٪٣٠٫٩ويعر�ض اجلدول التايل عدد ومعدّل دوران املوظفني
خالل عام  2012وفق ًا للجن�س والفئة العمرية.

معدل دوران املوظفني عام 2012
الفئة
ذكور
�إناث
�أقل من  30عام ًا
من � 30إلى  50عام ًا
�أكرب من  50عام ًا

عدد املوظفني املغادرين
2011
2012
79
190
13
23
13
22
66
55
13
136

معدل الدوران الوظيفي
2011
2012
%3.1
%7.3
%5.4
%8.8
%3.6
%6.3
%3.3
%2.7
%3.2
%30.9

تزود �شركة قطرغاز موظفيها مبزايا توظيف تناف�سية .وت�شمل الفوائد الأ�سا�سية التي يتم تقدميها �إلى املوظفني ما يلي:
•الت�أمني على احلياة (وفق ًا لربنامج الت�أمني يف قطرغاز)
•الرعاية ال�صحية (الت�أمني الطبي ،وتغطية نفقات عالج الأ�سنان)
•الإعاقة  /العجز (وفق ًا لربنامج الت�أمني يف قطرغاز)
•�سيا�سات الإجازات (التي تت�ضمن الإجازات ال�سنوية ،واملر�ضية ،و�إجازات التعزية يف احلاالت اال�ستثنائية ،و�إجازات الأمومة و�إجازات الأبوة)
•خدمات التقاعد (تقدمي معا�ش تقاعدي للموظفني القطريني ومكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني الوافدين)
•امل�ساعدة التعليمية (ت�شمل الدرا�سة االبتدائية والثانوية ولكنها ال ت�شمل املرحلة اجلامعية يف الوقت احلايل)
•ال�سكن (�صرف بدل �شهري �أو الإقامة يف �أحد امل�ساكن امل�ؤجرة بوا�سطة قطرغاز).
يف عام  ،٢٠١٢نالت جميع املوظفات �إجازات الأمومة امل�ستحقة وعاودت  %87٫5منهن العمل بعد انتهاء فرتة الإجازة .معدل العودة �إلى العمل بعد عام
من �إجازة الأمومة (�أي ن�سبة املوظفات اللواتي ال يزلن يف عملهن بعد �إثني ع�شر �شهر ًا من عودتهن �إلى العمل مق�سومة على عدد املوظفات اللواتي عدن
�إلى العمل بعد �إجازة الأمومة) كان  %100عام  .2012ال يوجد حتى الآن �إح�صاءات مماثلة ر�سمية للموظفني من الذكور.

ال�صحة وال�سالمة املهنية

متثل ال�صحة وال�سالمة �أولوية ق�صوى وقيمة �أ�سا�سية يف قطرغاز ،فهي مت�أ�صلة يف كل الأعمال التي منار�سها؛ ونحن ملتزمون بتوفري �أعلى معايري ال�صحة
وال�سالمة ملوظفينا ومقاولينا وجمتمعاتنا املحلية.
ويتم �إجراء حوارات حول ال�صحة وال�سالمة يف قطرغاز على عدة م�ستويات خمتلفة وهي:
•على م�ستوى ال�شركة :ت�شكلت جلنة ال�سالمة وال�صحة والبيئة ( )SHEوفق ًا لر�ؤية "�أن نكون الفريق الذي ي�ش ّكل ويدعم ويفر�ض �أعلى
معايري ال�سالمة وال�صحة والبيئة يف قطاع النفط والغاز لإيجاد بيئة عمل خالية من احلوادث والإ�صابات يف �شركة قطرغاز" .وجتمع اللجنة
�آراء املوظفني عرب ا�ستطالعات ر�أي وا�ستبيانات وزيارات ميدانية للم�صانع.
•على م�ستوى الإدارة:
1 .1فريق قيادة من�ش�أة قطرغاز  :١الق�سم الطبي يكون له ح�ضور يف هذا املنتدى .يتم مناق�شة املخاوف ال�صحية وق�ضايا النظافة
ال�شخ�صية يف قطاع ال�صناعة يف هذا املنتدى كلما دعت احلاجة لذلك .ويف عام  ،٢٠١٢نوق�شت موا�ضيع حماية ال�سمع واجلهاز
التنف�سي� ،إ�ضافة �إلى التوجيهات اجلديدة املتعلقة بالإجهاد احلراري التي �صدرت عن �إدارة تطبيق لوائح ال�صحة وال�سالمة والبيئة
التابعة لقطر للبرتول واملجل�س الأعلى لل�صحة.
2 .2اجتماعات ال�سالمة ال�شهرية للأق�سام :الق�سم الطبي يكون له ح�ضور يف هذا املنتدى (العمليات ،ال�صيانة) .يتم مناق�شة املخاوف
ال�صحية وق�ضايا النظافة ال�شخ�صية يف قطاع ال�صناعة يف هذا املنتدى كلما دعت احلاجة لذلك.
3 .3املعار�ض :يجري الق�سم الطبي حوارات وعرو�ض يف املوقع .ويف عام  ،٢٠١٢ا�ست�ضاف الق�سم الطبي  ١١ور�شة عمل توعوية عن
ال�صحة ٣٢ ،حما�ضرة و ٨٥جولة تفتي�شية للتحقق من �سالمة الأغذية والنظافة.
4 .4تدريب �إلزامي م�شرتك للإجهاد احلراري/الإ�سعافات الأولية/الإنعا�ش القلبي الرئوي ( :)CPRمت تنفيذ هذا التدريب لكافة
املوظفني� ،إ�ضافة �إلى توزيع  ٤٥كت ّيبات �صحية للموظفني و�أفراد عائالتهم.
تدريب التعامل مع حاالت الإجهاد احلراري والت�أقلم :خ�ضع متعهدو عمليات �إغالق امل�صانع لتدريب حول التعامل مع حاالت الإجهاد احلراري والت�أقلم،
حيث مت �إجراء تقييمات للتحقق من �أهليتهم للعمل والأداء املتعلق بطبيعة عملهم.
يتوجب على املتعهدين العاملني مع قطرغاز االلتزام باملعايري الطبية والغذائية وخدمات امل�ساكن .وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه يتم حالي ًا �إجراء تقييمات
�شاملة للقوى العاملة التابعة للمتعهدين .ويف عام � ،٢٠١٢أجري  ١٧٫٠٠٠تقييم طبي ملتعهدي م�شاريع قطرغاز.
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ال�سالمة

�أطلقت قطرغاز مبادرة فريدة من نوعها هي "اخللو من احلوادث والإ�صابات" وهو
الربنامج الذي يرمي �إلى جتنب وقوع احلوادث ،وي�ساعد على ن�شر مبد�أ عدم �إلقاء
اللوم على الآخرين بني موظفي ال�شركة ،والذي مبوجبه يجوز لأي من موظفي ال�شركة
�أن يتوقف عن العمل يف حالة وجود �أية �أمور تهدد �سالمته �أو �سالمة زمالئه .كما يتم
ت�شجيع املوظفني على الإبالغ عن �أية حوادث مهما بدت ب�سيطة بالن�سبة لهم ،ومن ثم
يتم بن�شر الدرو�س امل�ستفادة وم�شاركتها بني جميع موظفي ومقاويل ال�شركة.
لكن وللأ�سف ال�شديد ،وقعت يف عام � ٢٠١٢سبع حاالت وفاة وثالثة حوادث م�ض ّيعة
للوقت ملقاويل قطرغاز يف �إطار �أكرث من  ٣٦مليون �ساعة عمل.
كما مت ت�سجيل ما جمموعه � ٥٠إ�صابة متعلقة بالعمل (مبا يف ذلك حاالت تطلبت عالج ًا
طبي ًا �أو �أكرث با�ستثناء حاالت الإ�سعاف الأويل) ملوظفي ومقاويل قطرغاز ،الأمر الذي
�أدى �إلى �إجمايل للحوادث امل�سجلة بن�سبة  ،١٫٣٨علم ًا ب�أن � ٥إ�صابات فقط من �أ�صل ٥٠
حالة �إ�صابة متعلقة بالعمل تعود ملوظفي قطرغاز.

بالإ�ضافة �إلى تب ّني قيم وثقافة "اخللو من احلوادث
والإ�صابات" ،هنالك العديد من العوامل التي
�ساهمت يف حتقيق الأداء املتميز لعملية الإغالق
كالتخطيط والإعداد اجليد والعمل اجلماعي.
كما كانت روح الفريق الواحد واملهنية العالية التي
�أظهرها الأفراد وال ِف َرق امل�شاركون يف هذه العملية
من العنا�صر الرئي�سية لنجاحها».
عبداحلميد بوطالبي ،مدير الإغالق عند ال�صيانة يف
قطرغاز ،متحدث ًا عن جناح عملية �إغالق قطرغاز ١
لأغرا�ض ال�صيانة
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ال�صحة

ي�سجل �أي حالة من حاالت �إهدار الوقت نتيجة
ت�ضع قطرغاز �صحة ورفاهية موظفيها على قائمة �أولوياتها .وت�شهد الأرقام �أن عام  2012ب�أكمله مل ّ
و�سجل عام  2011وقوع حالتني من هذه احلاالت املرتبطة يف املقام الأول
الأمرا�ض الناجتة عن ظروف العمل بني �صفوف موظفي ال�شركة �أو مقاوليهاّ .
بالإجهاد احلراري� ،إال �أنه مل يتم ت�سجيل �أي حالة خالل عام .2012

وبلغ �إجمايل عدد �أيام غياب املوظفني لأ�سباب مر�ضية �إلى  4٫057يوم ًا� ،أي ما ميثل يف املتو�سط �أقل من يوم واحد غياب لأ�سباب مر�ضية لكل موظف
خالل عام  .2011وهذا �أي�ض ًا ميثل ما يعادل يوم ون�صف غياب ل�سبب مر�ضي لكل موظف يف عام � ،٢٠١٢أي مبعدل  388يوم غياب لأ�سباب مر�ضية يف
ال�شهر ،وهو رقم �أقل بكثري من الهدف الذي و�ضعناه والذي يبلغ  688يوم غياب مر�ضي �أو �أقل يف ال�شهر.
وتهدف الإدارة الطبية يف قطرغاز �إلى توفري وتعزيز الرفاهية ملوظفيها وعائالتهم بدني ًا ونف�سي ًا واجتماعي ًا عرب توفري جمموعة من �أف�ضل �سبل الرعاية
الطبية التي ت�شمل عالج الأمرا�ض املهنية ،وحاالت الطوارئ وتقدمي الرعاية ال�صحية الأ ّولية عرب الإدارة الكف�ؤة والفعالة من حيث التكلفة لعيادات
قطرغاز الطبية يف را�س لفان �أو يف مناطق الإنتاج البحرية �أو الدوحة.
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م�ؤمتر قطر للبرتول الأول لل�صحة املهنية

درا�سة حالة

�شاركت �شركة قطرغاز يف فعاليات م�ؤمتر قطر للبرتول لل�صحة املهنية الذي انعقد حتت رعاية �سعادة الدكتور حممد بن �صالح ال�سادة وزير الطاقة
وال�صناعة يف الفرتة من � 20إلى  21مار�س يف الدوحة.
و�أقيم هذا امل�ؤمتر حتت �شعار " نحو �صحة �أف�ضل للقوى العاملة" ،وخالل هذا امل�ؤمتر مت تقدمي �أوراق علمية وعرو�ض مهنية ،كما �أقيمت خالله �أي�ض ًا
جل�سات مناق�شة ،وور�ش عمل بالإ�ضافة �إلى �إلقاء بع�ض املحا�ضرات.
وقد �ألقى الدكتور �أ�سامة �إبراهيم مدير الإدارة الطبية بقطرغاز كلمة بعنوان "التحديات الطبية عند �إجراء �أعمال ال�صيانة للخطوط العمالقة لإنتاج
الغاز الطبيعي امل�سال" ،وا�ستعر�ض خاللها الربامج املتنوعة والإجراءات التي تتبعها الإدارة الطبية ل�ضمان �صحة و�سالمة موظفي ال�شركة ومقاوليها
وخا�صة خالل �أعمال ال�صيانة خلطوط �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال والتي تتطلب تواجد املئات من العمال على مدار اليوم .كما مت �أي�ضا ت�سليط ال�ضوء
على بع�ض اجلوانب املتعددة مثل اللياقة البدنية والإجهاد احلراري والأثار ال�صحية التي تنتج عن التعر�ض لل�ضو�ضاء وامللوثات� ،إ�ضافة �إلى �سالمة
الغذاء واملخاطر الناجمة عن �إهمال النظافة ال�شخ�صية.
وقد حتدث يف هذا امل�ؤمتر خرباء �إقليميون ودوليون يف جمال ال�صحة املهنية ،كما ر ّكز على جمموعة متنوعة من املو�ضوعات ذات ال�صلة مبا يف ذلك
برامج التوعية ال�صحية يف مواقع العمل ،و�أمرا�ض القلب وال�شرايني يف مواقع العمل وال�ضغوط املرتبطة بالعمل يف �صناعة النفط والغاز والنظم
الت�شريعية لل�صحة ال�صناعية .وقد �أتاح هذا امل�ؤمتر فر�صة رائعة لعر�ض ومناق�شة الأبحاث العلمية للتعرف على �أف�ضل املمار�سات والربامج اجلديدة
للمحافظة على �صحة املوظفني و�سالمتهم.

وت�سرت�شد الإدارة ال�صحية يف قطرغاز
ب�سيا�سة حماية ال�صحة املهنية وتت�ضمن
هذه التعليمات عدة �أمور �أبرزها ر�صد
التعر�ض للمخاطر ،والتعرف على
املخاطر ،وتقييم املخاطر ،وتقييم
املخاطر ال�صحية ،وحتديد الأولويات،
ومراقبة م�صادر املخاطر واملراقبة
الطبية .وت�شتمل الإجراءات امل�ساعدة
لهذه ال�سيا�سة على �إجراءات ال�صحة
املهنية ،و�إجراءات الفح�ص الطبي الدوري
و�إجراءات ما قبل التوظيف.
ويف عام  ،٢٠١٢حدّدت قطرغاز ثالثة
حتديات رئي�سية يف هذا ال�ش�أن هي حماية
اجلهاز التنف�سي ،حماية القوى ال�سمعية والتعامل مع حاالت الإجهاد احلراري.

"تطلب احل�صول على اعتماد اللجنة الدولية
امل�شرتكة حت�ضري ًا مكثف ًا من قبل فريقنا الطبي
على مدار العام املا�ضي ،وذلك ل�ضمان قدرتنا على
النجاح يف التدقيق الأول الذي قام به فريق اللجنة يف
 ١مار�س  .٢٠١٢وقد اعجب الفريق مبعايري اخلدمات
الطبية املقدّمة ،م�ؤكد ًا على �أننا ارتقينا مب�ستوى
خدمات الرعاية ال�صحية الأولية".
د� .أ�سامة �إبراهيم ،مدير الإدارة الطبية يف قطرغاز،
متحدث ًا عن ح�صول املركز الطبي بالدوحة على
�شهادة اللجنة الدولية امل�شرتكة

وت�شمل املبادرات املتعلقة ب�إدارة الأن�شطة ال�صحية التي قامت بها �شركة قطرغاز ما يلي:
حماية اجلهاز التنف�سي:
•ر�صد نوعية الهواء يف �أجهزة التنف�س والأماكن املغلقة وا�ستن�شاق امللوثات يف الهواء؛
•�إجراء فح�ص للجو وملدى تعر�ض الأفراد للمركبات الع�ضوية املتطايرة يف امل�صفاة و�أثناء عملية التحميل ،ون�سبة التعر�ض لغبار الكربيت يف
امل�صنع و�أثناء عملية التحميل؛
•�إجراء فحو�صات ل ّلياقة قبل ا�ستخدام �أجهزة التنف�س واختبارات كفاءة الرئتني؛ و
•تقييم مدى كفاءة �أجهزة التنف�س و�إنفاذ �سيا�سة حلق �شعر الوجه.
•املخيمات� ،سالمة الأغذية والنظافة:
•مراقبة �سالمة الأغذية واملمار�سات ال�صحية للعاملني يف تقدمي الغذاء؛
•�إجراء تفتي�ش على املخيم ،مبا يف ذلك امل�ساكن� ،سالمة الأغذية ،النظافة ال�شخ�صية واملرافق ال�صحية املتاحة للعاملني (تفتي�ش 85
مطبخ ًا يف الوحدات الربية ،والبحرية ،ويف جممع اخلور عام )2012؛
•منع ا�ستخدام املواد احلافظة للأغذية غري املطابقة للموا�صفات واللحوم امل�ستوردة التي مل ُت َع ّد وفق ًا لل�شريعة الإ�سالمية؛
•فح�ص نوعية وجودة مياه ال�شرب؛
•توفري املرافق ال�صحية والرتفيهية للقوى العاملة؛
•�إجراء ا�ستطالعات للر�أي حول جودة الأغذية واخلدمات؛ و
•تدريب العاملني املخت�صني بتقدمي الغذاء على �سالمة الغذاء والنظافة ال�شخ�صية.
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حماية القوى ال�سمعية:
•�إجراء ر�صد �شخ�صي حول التعر�ض لل�ضو�ضاء يف املجموعات ذات املخاطر العالية؛
•�إجراء تدريبات وحمالت توعوية حول احلماية من التعر�ض لل�ضو�ضاء؛
•تقييم و�إعادة تقييم معدات حماية ال�سمع؛
•�إجراء م�سح دوري لل�ضو�ضاء واختبارات قيا�س ال�سمع؛
•القيام برقابة دورية حلدود ال�ضو�ضاء ل�ضمان االلتزام بقوانني ال�ضو�ضاء املتّبعة يف مدينة را�س لفان ال�صناعية؛
•�إجراء م�سح لل�ضو�ضاء يف كافة املن�ش�آت وحتميل نتائجه على ال�شبكة الداخلية ّ
الطالع كافة املوظفني يف ال�شركة وحتديد املناطق ذات
ال�ضو�ضاء العالية ومتطلبات حماية القوى ال�سمعية قبل الدخول �إلى هذه املناطق؛
كاف ملنع فقدان ال�سمع ب�سبب ال�ضو�ضاء؛ و
•�إعادة تقييم معدات حماية القوى ال�سمعية للت�أكد من �أن معدل تخفي�ض ال�ضو�ضاء ٍ
•تقدمي امل�شورة حلاالت فقدان ال�سمع امل�ؤقت وقيا�س ال�سمع املتكرر ،و�إجراء تدريب حول اال�ستخدام ال�صحيح ملعدات حماية القوى ال�سمعية.
الإجهاد احلراري:
•�إطالق تنبيه يومي بالر�سائل الن�صية الق�صرية؛
•�إطالق �صفحة �إلكرتونية للإجهاد احلراري لعر�ض �أحدث توجيهات املجل�س الأعلى لل�صحة وغريه من ال�سلطات الت�شريعية؛
•�إطالق خدمة التحديث املبا�شر لأحوال الطق�س على ال�شبكة الداخلية؛
•مراقبة درجة حرارة/تهوئة ا�سرتاحة املوظفني ،ودرجة حرارة اجل�سم؛
•التدريب على الوقاية من الأمرا�ض ذات ال�صلة باحلرارة؛
•ر�صد �أهلية اللياقة البدنية للعمل يف بيئة حارة؛
•�إجراء تدريب �إلزامي م�شرتك حول الإجهاد احلراري/الإ�سعافات الأولية/الإنعا�ش القلبي الرئوي لكافة موظفي العمليات وال�صيانة؛ و
•تطوير دورة لال�سرتاحة من العمل� ،إ�ضافة �إلى حتديد فرتة العمل داخل الأماكن املغلقة.
التعامل مع بيئة العمل:
•�إجراء جل�سات تدريبية مدتها �ساعة واحدة حول التعامل مع بيئة العمل و�إعداد كت ّيبات ملوظفي املوارد الب�شرية ،و�إدارة التجارة وال�شحن،
والتخطيط امل�ؤ�س�سي؛
•�إجراء تقييم ذاتي لراحة املكاتب لتعزيز الوعي بهذا ال�ش�أن؛ �إعادة تقييم �أماكن العمل .لقد �أتاح هذا التقييم للموظفني امل�شاركني تقييم
و�ضعية جلو�سهم على املقعد ،راحة مكاتبهم� ،أجواء مكان العمل و�أي حاالت طبية موجودة م�سبق ًا .وبعد انتهاء التقييم الذاتي ،قام
�أخ�صائي ال�صحة ال�صناعية بتقييم مكان العمل والت�شاور مع املوظفني لتعزيز راحتهم �أثناء �أداء مهامهم .ويف حال تعر�ض �أي موظف
لعار�ض �صحي ب�سبب مكان عمله ،يتم حتويله �إلى الطبيب املخت�ص؛
ملجموعتَي املوارد الب�شرية و�إدارة التجارة وال�شحن ،حيث �شارك  ١٥٥موظف يف تقييم مدى مالءمة
•�إجراء م�سح حول مالءمة بيئة العمل
َ
وراحة �أماكن العمل؛
•�إجراء تقييم مل�ستوى التوتر /الإرهاق خالل �إغالق قطرغاز  ٢من اجل ال�صيانة ،حيث مت �إعطاء  ٤٠٦مقاولني مناذج �أ�سئلة تتعلق بالإرهاق.
بعد ذلك ،مت تقييم هذه النماذج لتحديد م�ستوى الإرهاق والإجراءات الواجب اتخاذها ل�ضمان �سال�سة عملية الإغالق لل�صيانة؛ و
•مراقبة جودة الهواء الداخلي والراحة احلرارية �إ�ضاءة املكاتب.
�إدارة املواد الكيميائية:
•التفتي�ش الدوري للمخترب للت�أكد من �سالمة عمليات التخزين والتعامل واختبار املنتجات ال�سائلة/الغاز الطبيعي امل�سال؛
•التفتي�ش الدوري للمخازن ل�ضمان �سالمة تخزين املواد الكيميائية ،و�ضع املل�صقات التعريفية ،االحتواء الثانوي وخطة اال�ستجابة يف حاالت
الطوارئ؛
•موا�صلة حتديث قاعدة بيانات ( )MSDSمع تقييم املواد الكيميائية امل�ستهلكة؛
•مراقبة م�ستوى الإ�شعاع اخلا�ص بالأ�شعة ال�سينية امل�ستخدمة يف طب الأ�سنان واحتمالية التعر�ض لها؛
•تطوير قاعدة بيانات لتقييم املخاطر ال�صحية؛
•�إجراء تدريبات وحمالت توعوية بخ�صو�ص التعامل مع املواد الكيميائية �أو اخلطرة؛ و
•التفتي�ش الدوري للمخازن وامل�صفاة.
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فحو�صات ال�صحة املهنية:
•فح�ص طبي دوري يجرى كل عام �أو عامني ح�سب عمر املوظف (مت �إجراء  1,600فح�ص طبي يف عام )2012؛
•�إجراء فحو�صات للعيون وفئات الدم؛
•�إجراء فحو�صات اللياقة للعمل قبل القيام ب�أي ن�شاط ح�سا�س؛
•�إجراء فحو�صات جماعية وع�شوائية لقيا�س مدى لياقة مقاويل �إغالق امل�صانع من اجل ال�صيانة للعمل؛
•�إطالق حملة فحو�صات �صحة القلب؛
•تقدمي م�شورات طبية للموظفني الذين يعانون من ال�سمنة املفرطة �أو ال�سكري حول احلمية الغذائية و�أ�سلوب احلياة ال�صحي؛ و
•الفحو�صات الطبية قبل التوظيف �أو العودة �إلى العمل بعد التعايف من حالة طبية.

عيادة املقر الرئي�سي لقطرغاز بالدوحة

درا�سة حالة

افتُتحت العيادة ر�سمي ًا يف مقر ال�شركة الرئي�سي بالدوحة يف  ١٣يونيو  ،٢٠١٢بهدف تعزيز خدمات الرعاية ال�صحية الأولية وال�صحة املهنية والطوارئ
ملوظفيها العاملني يف الدوحة .وال تقت�صر م�س�ؤوليات العيادة على التعامل مع احلاالت احلرجة التي تتطلب اهتمام ًا ورعاية فوريّينْ فح�سب ،بل ت�شمل
�أي�ض ًا احلاالت املر�ضية الأخرى التي قد تت�سبب با�ضطرابات يف �سري العمل .ويف عام  ،٢٠١٢تعاملت العيادة مع �أكرث من  ٢٫٠٠٠حالة .وبالإ�ضافة �إلى
دورها الطبي ،تركز العيادة على الت�شجيع على االهتمام بال�صحة� ،إذ قامت بتنظيم  ١٠ور�ش عمل توعوية حول ال�صحة ،من �أهمها "�أهمية الفحو�صات
لقلب �صحي"" ،احلياة ال�صحية" و"الغذاء ال�صحي" .وت�شرف العيادة كذلك على �إجراء الفحو�صات الطبية الدورية والفحو�صات الطبية قبل التوظيف،
كما تعد جزء ًا �أ�سا�سي ًا من جلنة اال�ستجابة للطوارئ ،حيث توفر اخلدمات اال�ست�شارية كلما دعت احلاجة لذلك .ولت�سهيل عملية التح�سني امل�ستمرُ ،يجري
املركز الطبي ا�ستطالعات ع�شوائية لقيا�س ر�ضا املوظفني واحل�صول على �آراء املر�ضى مبا�شرة بهدف �إجراء الإ�صالحات الالزمة �إن تطلب الأمر ذلك.
ومن �أهم مزايا هذه العيادة ا�ستغناء املوظفني العاملني يف املن�ش�آت البحرية والدوحة عن الذهاب �إلى را�س لفان للح�صول على الرعاية الطبية.
وبف�ضل جهوده احلثيثة لإن�شاء �إطار عمل للحد من املخاطر ،و�إن�شاء ثقافة �سالمة املر�ضى واملوظفني ،واحلر�ص على ر�ضا املر�ضى ،نال مركز الدوحة
الطبي �شهادة اللجنة الدولية امل�شرتكة ملراكز الرعاية الأولية يف  ٢مار�س  .٢٠١٢وهذه ال�شهادة معرتف بها يف الواليات املتحدة الأمريكية وحول العامل
كرمز للجودة يج�سد التزام امل�ؤ�س�سة مبجموعة حمددة من معايري الأداء لتوفري �أرقى م�ستويات الرعاية ال�صحية الآمنة و�أعالها قيمة وجودة.
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حملة قطرغاز ل�صحة القلب

درا�سة حالة

نظم الق�سم الطبي يف قطرغاز العديد من احلمالت التي تُعنى ب�صحة القلب يف خمتلف مواقع العمل على مدار الأعوام املا�ضية .وكان الهدف الرئي�سي
من حمالت التقييم وا�سعة النطاق هذه التحديد املبكر للعوامل امل�سببة لأمرا�ض القلب كالبدانة ،ارتفاع ن�سبة الدهون يف الدم واجللوكوز وال�ضغط،
�إ�ضافة �إلى �أهمية الت�شخي�ص املبكر لأية ا�ضطرابات �صحية غري ظاهرة بني موظفي قطرغاز .ويتم تخزين هذه البيانات الق ّيمة �إلكرتوني ًا يف �سجالت
املوظفني وتُ�ستَخدم كقاعدة ل�صياغة خطة �صحية تهدف �إلى احلد �أو التقليل من �آثار العوامل امل�سببة للأمرا�ض.
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الربامج التي ن ّفذتها الإدارة الطبية يف قطرغاز مل�ساعدة �أفراد القوى العاملة و�أ�سرهم يف التعايف من �أمرا�ض خطرية مب ّينة يف اجلدول التايل.

الربامج ال�صحية
نوع الربامج

التعليم والتدريب

امل�شورة

و�صف الربنامج
•ور�ش عمل وحمالت توعوية حول ال�صحة املهنية ( ١٥ور�شة عمل ٥ ،حمالت تربع بالدم ،حملة �صحية واحدة
لقيا�س م�ستوى الكولي�سرتول وارتفاع �ضغط الدم وال�سكري مب�شاركة  ٣٠٩من املوظفني واملقاولني يف عام .)٢٠١٢
•حما�ضرات وندوات تثقيفية متنقلة وا�ست�شارات طبية عرب الربيد الإلكرتوين.
•تدريب على الإ�سعافات الأولية والإنعا�ش القلبي الرئوي ( ٧٨جل�سة مب�شاركة  ٧٢٠م�شارك يف )٢٠١٢
• ٢٠تدريب ملواجهة حاالت تف�شي الوباء والطوارئ.
• �إن�شاء "ركن الغذاء ال�صحي" يف كافيترييا امل�صنع.
•تقدمي امل�شورة الطبية لكل فرد على حدة �أثناء زيارات الرعاية ال�صحية الأولية وخالل الفح�ص الطبي
ال�سنوي الدوري.

الوقاية /ال�سيطرة
علىاملخاطر

•�إن�شاء فريق عمل للتخطيط لال�ستجابة للأمرا�ض الوبائية تر�أ�سه �إدارة نظم �ش�ؤون ال�صحة وال�سالمة والبيئة
للت�صدي للمخاطر املحتملة الوبائية املحتملة (على �سبيل املثال� :إنفلونزا الطيور  ،H5N1و�إنفلونزا اخلنازير
.)H1N1
•تعزيز منط حياة و�أكل �صحيني

العالج

•تقدمي اخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية يف موقع العمل مب�شاريع ال�شركة �أو خارج �أماكن العمل (يف الدوحة �أو
جممع اخلور ال�سكني).

ممار�سات العمل

حتظر دولة قطر تطبيق املفاو�ضة اجلماعية وفق ًا لأحكام القانون ،لذا ال يوجد �أي موظف يعمل يف قطرغاز مبوجب املفاو�ضة اجلماعية .ومع ذلك ،يوجد
لدى ال�شركة �أنظمتها الداخلية للإبالغ والرد على �آراء املوظفني وتظلماتهم (راجع ق�سم "م�شاركة القوى العاملة").
ويف حال �إجراء تغيريات ت�شغيلية كربى والتي ميكن �أن ت�ؤثر ب�شدة على املوظفني (مثل �إعادة الهيكلة� ،أو الإ�سناد اخلارجي للعمليات� ،أو عمليات الإغالق،
�أو التو�سعات� ،أو احلاجة ل�شغل وظائف جديدة� ،أو عمليات اال�ستحواذ� ،أو بيع ال�شركة بكاملها �أو جزء منها �أو عمليات الدمج) ،يتم �إخطار املوظفني
الذين �سيت�أثرون بهذه التغيريات قبل �أن ت�صبح �سارية النفاذ ب�شهر واحد على الأقل ،على النحو املن�صو�ص عليه يف عقود العمل ،و�سيا�سة العالقة مع
املوظفني ،و�سيا�سة مكاف�أة نهاية اخلدمة.
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التنوع وتكاف�ؤ الفر�ص

تتناول �سيا�سة عالقات املوظفني يف قطرغاز امل�سائل املتعلقة بالتنوع والتمييز وامل�ضايقات �أثناء العمل.
موظفو قطرغاز هم جمموعة متنوعة من الأفراد الذين ميثلون ما يزيد عن  70بلد ًا؛ ومن بني �أهدافنا ونحن ن�سري على درب النمو والتقدم �أن نتمكن
على مدار ال�سنوات القادمة من دمج املوظفني اجلدد يف ثقافة قطرغاز بقدر الإمكان .ونحن نرغب يف حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من خمتلف اخلربات
والتجارب والأفكار املتنوعة التي يحملها ه�ؤالء املوظفون.
توزيع �إجمايل قوة العمل و�أع�ضاء الهيئات احلاكمة ح�سب اجلن�س والعمر والبلد الأ�صلي مو�ضحة يف اجلدول والر�سومات البيانية �أدناه.

توزيع قوة العمل بال�شركة وفقاً مل�ؤ�شرات التنوع
عدد املوظفني

الن�سبة املئوية

عدد الأع�ضاء يف الهيئات احلاكمة

الن�سبة املئوية

الفئة
ذكور

2٫582

%90.6

28

%100

�إناث

268

%9.4

0

%0

�أقل من  30عام ًا

347

%12.2

0

%0

 50 – 30عام ًا

2٫064

%72.4

14

%50

�أكرب من  50عام ًا

439

%15.4

14

%50

ال�شرق الأو�سط

679

%23.8

9

%32

�آ�سيا

1٫580

%55.4

8

%29

�أوروبا

149

%5.2

5

%18

100

%3.5

6

%21

9

%0.3

0

%0

�أفريقيا

317

%11.1

0

%0

�أوقيانو�سيا

16

%0.6

0

%0

%9^4

�أمريكا ال�شمالية
QƒcP
çÉfEG

%90^6

�أمريكا اجلنوبية

%5^2
É«°SBG
§°ShC’G ¥ô°ûdG
ÉHhQhCG

%3^5
%55^4

%0^6
%11^1

á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG
á«Hƒæ÷G ÉµjôeCG

%9^4
%0^3

QƒcP
çÉfEG

%90^6

%23^8

É«≤jôaCG
É«°SƒfÉ«bhCG

%5^2

%0^6

وكمثال على ذلك ف�إن قطرغاز
تكاف�ؤ الفر�ص مكفول جلميع املوظفني يف قطرغاز ،وال جمال يف ال�شركة لأي É«°SBG
تفرقة بناء على العمر �أو اجلن�س �أو املن�ش�أ%3^5 .
§°ShC
’G ¥ô°ûdG
الوظيفية.
الدرجات
جميع
تتبنى نظام ًا عاد ًال لرواتب املوظفني حيث تت�ساوى رواتب الذكور والإناث يف
%0^3
%11^1
%55^4أ�شكال التمييز.
ÉHhQhCوجود �أي �شكل من �
تلتزم قطرغاز بتوفري بيئة مت ّكن جميع املوظفني من موا�صلة حياتهم املهنية Gدون
á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG

ÉµjôeCG
ّ á«Hƒæ÷Gلط هذه ال�سيا�سة ال�ضوء على التزام ال�شركة بتوفري بيئة مت ّكن جميع
بالتمييز .وت�س
يتناول ميثاق �سيا�سة �أخالقيات العمل يف قطرغاز امل�سائل اخلا�صة
É«≤jôaCمت حتديدها يف ميثاق �أخالقيات العمل و�سيا�سة عالقات املوظفني .وال
املوظفني من موا�صلة حياتهم املهنية دون وجود �أي �شكل من �أ�شكال التمييز Gالتي
É«°SƒfÉ«bhC
G
اتباع �أي �سيا�سات متييزية �ضد �أي �شخ�ص يف العمل لأ�سباب ذات �صلة
قطرغاز،
يجوز لقطرغاز� ،أو �أي موظف� ،أو �أي �شخ�ص يت�صرف بالنيابة عن
بالعرق� ،أو املعتقدات الدينية� ،أو العقيدة� ،أو اللون� ،أو التوجه اجلن�سي� ،أو الإعاقة اجل�سدية� ،أو الإعاقة العقلية� ،أو احلالة االجتماعية� ،أو العمر� ،أو
ال�ساللة� ،أو الوطن الأ�صلي .والتمييز من امل�سائل التي ال يتم التهاون معها ،وتتخذ قطرغاز الإجراءات املنا�سبة للحيلولة دون حدوث التمييز يف مكان
العمل .ومل يتم الإبالغ عن �أي حالة متييز عام .2012
%23^8
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التدريب والتطوير
التدريب
تدرك قطرغاز �أهمية تدريب وتطوير املوظفني .ولذلك� ،أن�ش�أت ال�شركة �سيا�سة التعليم والتطوير .وحتدد هذه ال�سيا�سة الإجراءات الواجب اتباعها،
واملعايري التي يتم على �أ�سا�سها اختيار الأفراد الذين �سيبد�ؤون يف التدريب ،والر�سوم وال َبدَ الت ذات ال�صلة بالتدريب واملرتبطة بح�ضور املتدربني .وتعتمد
الفر�ص التدريبية التي توفرها قطرغاز ملوظفيها على �أ�سا�س �سد فجوات الأداء ورفع الكفاءة على جميع م�ستويات ال�شركة.

�إ�صدار دليل التدريب لعام ٢٠١٢

درا�سة حالة

و�ص ِّمم هذا الدليل لتزويد
بهدف �ضمان التح�سن امل�ستمر� ،أ�صدرت �إدارة التعليم والتطوير دليل التدريب الأول لعام  ٢٠١٢لكافة موظفي قطرغازُ .
املوظفني بقائمة كاملة جلميع م�ساقات التدريب الداخلي املتعلقة بالكفاءات الوظيفية الأ�سا�سية� ،إ�ضافة �إلى ملخ�ص عن اخليارات التطويرية التالية:
•منهج قطرغاز للتعليم
•حزمة مهارات التعليم الإلكرتوين
•الإ�شراف ب�أ�سلوب قطرغاز
•جدول برنامج تطبيقات ومنتجات النظم ()SAP
•جدول برنامج نظم و�ضوابط الأعمال
وقد �أثبت الدليل �أهميته يف امل�ساعدة على التخطيط للتطوير الفردي من حيث �سد فجوات الكفاءة وتقييم احتياجات التدريب.
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وت�شتمل الربامج التدريبية التي تقدمها قطرغاز على دورات تدريبية يف املهارات ال�شخ�صية بهدف �سد فجوات الأداء واكت�ساب املهارات الالزمة (وفق ًا
لقيمنا اجلوهرية) لبناء القدرات والكفاءة املطلوبة للقيام مبهام الوظيفة امل�ستقبلية .ويتم عقد هذه الدورات التدريبية داخل قطرغاز على نحو �سنوي
بالتعاون مع م�ؤ�س�سات تدريبية مرموقة وبالتن�سيق مع �إدارة التعليم والتطوير بال�شركة.
وبالن�سبة الحتياجات التدريب الفنية املتخ�ص�صة/املرتبطة مبجاالت حمددة ،فيتولى امل�شرفون املبا�شرون بتقييم االحتياجات على �أ�سا�س �سد فجوات
الأداء والتو�صية بالدورات التدريبية الالزمة للموظفني الذين يلزمهم تطوير فني ،ويتبع هذه املرحلة قيام �إدارة التعليم والتطوير بتن�سيق الدورات
التدريبية.
وين�صب الرتكيز ب�شكل �أ�سا�سي على تطوير املواطنني القطريني لتلبية �أهداف �سيا�سة التقطري اخلا�صة بال�شركة ولت�سريع وترية عملية تطوير الأفراد
ّ
املب ّينة يف خطة التداول الوظيفي لتويل املهام القيادية يف امل�ستقبل .وقد جنح اخلريجون القطريون الذين يتدربون للو�صول �إلى مرتبة املوظفني امل�ؤهلني
واملحرتفني يف حتقيق �أهداف خطط التطوير الفردي من حيث اكت�ساب امل�ؤهالت الالزمة و�إكمال التدريب املطلوب .وي�شارك املتدربون القطريون
بربنامج التعليم الإ�ضايف للم�شغلني والتقنيني قبل تثبيتهم يف منا�صبهم� .أما بالن�سبة �إلى اخلريجني القطريني الذين يرغبون يف احل�صول على �شهادات
دولية فهم مدعومون من قبل قطرغاز من خالل الت�سجيل يف جمموعة خمتارة من امل�ؤ�س�سات املرموقة املعرتف بها عاملي ًا.
ويتاح للمواطنني القطريني فر�صة الدرا�سة للح�صول على الدبلوم العايل� ،إ�ضافة �إلى برامج البكالوريو�س واملاج�ستري يف عدد من اجلامعات والكليات
الدولية الرائدة يف قطر وخارجها؛ خا�ص ًة يف املجاالت ال�ضرورية ال�ستمرارية جناح قطرغاز .وعند جناحهم يف احل�صول على الدبلوم العايل �أو درجة
البكالوريو�س ،يتم �إحلاق املواطنني بربنامج تطوير املتدربني وتخ�صي�ص خبري لتوفري الإر�شاد والتوجيه لهم يف كافة مراحل خطتهم التطويرية حتى
ي�صبحوا موظفني م�ؤهلني وحمرتفني يف جمال تخ�ص�صهم.
�إلى جانب ذلك ،يتم توفري العديد من الفر�ص للموظفني القطريني للم�شاركة يف مهام عمل ق�صرية الأجل (ترتاوح من � ٣إلى � ٦أ�شهر) مع ال�شركات
امل�ساهمة ،وذلك بهدف التعلم من اخلرباء من خالل التعرف �إلى التقنيات املتنوعة والظروف املختلفة ملكان العمل .وعند �إكمال هذه املهام ،يقدم
املوظف القطري "تقرير مهمة نهاية العمل".
كما و ّفرت قطرغاز دورات التعلم الإلكرتوين "�سكيل �سوفت" (اخلا�صة باملهارات ال�شخ�صية والفنية) للموظفني ،وهي حزم تعليمية قائمة على املهارات
وت�سمح للموظفني بالتعلم على وتريتهم اخلا�صة مع �إجراء تقييم ذاتي يف نهاية كل دورة تعلم �إلكرتوين.
�أما دورات «الغذاء والتعلم» (وهي دورات ق�صرية مدتها �ساعة واحدة فقط تقدم يف �ساعة الغداء) فقد توا�صلت خالل عام  ٢٠١٢و�شارك فيها �أع�ضاء
من خمتلف �أق�سام و�إدارات قطرغاز بالتن�سيق مع �إدارة التع ّلم والتطوير .و�ساعدت هذه الدورات موظفي قطرغاز على التعرف �إلى خمتلف �أن�شطة
ال�شركة واكت�ساب الوعي حول العمليات الرئي�سية التي ي�ضطلع بها كل ق�سم ،الأمر الذي ي�سمح للموظفني بفهم طريقة عمل وتفاعل خمتلف املجموعات
من �أجل حتقيق �أعلى النتائج على م�ستوى العمل.

الإدارة الفعالة من خالل الإ�شراف "ب�أ�سلوب قطرغاز"

درا�سة حالة

بنا ًء على نتائج ا�ستطالع �آراء املوظفني لعام � ،٢٠١١أ�صدر فريق القيادة جمموعة من املعايري �أطلق عليها "الإ�شراف ب�أ�سلوب قطرغاز" .ويقوم هذا
الربنامج على �إلزام كافة املوظفني الذين لديهم تقارير مبا�شرة ويعملون يف منا�صب �إ�شرافية مبراعاة هذه املعايري امل�صممة لتقييم كفاءة املوظفني يف
عدد من اجلوانب الرئي�سية مل�س�ؤولية الإ�شراف ،وذلك بهدف تعزيز �أدائهم ملهامهم اليومية .وت�ضم هذه املعايري:
•حتديد الأهداف والرقابة
•النقا�شات التقييمية
•ت�صنيف التقييم
•تقييم وتطوير م�ستوى الكفاءة
•التوعية بخ�صو�ص "�أ�سلوب قطرغاز"
•دور امل�شرفني يف عملية املقابلة والتوظيف
•التوظيف الفعال للموظفني اجلدد
•التدريب على الأداء والتطوير
•بناء و�إدارة ِف َرق عمل تتميز بالكفاءة والتنوع
•التخطيط ومتابعة العمل
•عملية االبتعاث وت�سليم مهام العمل
•حل امل�شاكل واتخاذ القرارات
•دور امل�شرف يف التقييم وخطط حت�سني الأداء
•دور امل�شرف يف �إجراء االن�ضباط و�إنهاء اخلدمة
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يو�ضح اجلدول التايل �ساعات التدريب التي ح�صل عليها موظفو قطرغاز يف عام  2012والتكاليف ذات ال�صلة وفق ًا لفئة املوظفني .يف عام  ،2012ح�صل
املوظفون على �أكرث من � 67٫984ساعة تدريب� ،أي بزيادة ن�سبتها  %8عن عام  .2011وبلغ متو�سط �ساعات التدريب لكل موظف � 34ساعة (مقارنة مع 40
�ساعة عام � ،)2011أي ما يوازي � 4أيام لكل موظف بالعام.
بلغ جمموع كلفة التدريب للعام  2012حوايل  6٫4مليون ريال قطري.

�ساعات التدريب وتكاليفها يف عام 2012
عدد املوظفني
املدربني يف 2012

عدد �ساعات التدريب

متو�سط �ساعات
التدريب
لكل موظف

تكلفة التدريب
بالريال
القطري

الإدارة العليا
الإدارة الو�سطى
املهنيني

42
98
845

1.259
3.655
28.371

17.3
31.0
25.9

200.340
655.830
632.340

اخلريجني القطريني

93

6.337

60.9

1٫442.880

18
622
185
1903

3.292
16.179
8.891
67.984

45.7
14.7
41.7
33.8

546.480
1٫874.340
1٫054.080
6.406.290

فئة املوظف

املتدربني
الفنيني
الإداريني
املجموع

ال تزال قطرغاز �شركة حديثة العهد وهي يف مرحلة التط ّور ،ومل ت�ضطر بعد �إلى التعامل مع برامج امل�ساعدة االنتقالية لدعم انتهاء امل�سرية املهنية
للعاملني فيها .وعلى وجه التحديد ف�إنه ال يوجد لدى قطرغاز برامج�/سيا�سات التعيني اخلارجي مبا يف ذلك خطط التقاعد .ومع ذلك ف�إن �سيا�سات
تن�ص على منح مكاف�أة للوافدين الأجانب ،املوقعني على عقود عمل دائمة ،عند و�صولهم �إلى �سن التقاعد ( 60عام ًا) بواقع ثالثة �أ�شهر من �آخر
ال�شركة ّ
مرتب �أ�سا�سي للموظف.

الأداء والتطوير الوظيفي

تتم عملية مراجعة التطوير املهني يف قطرغاز على النحو التايل:
•يف بداية كل عام ،يقوم فريق القيادة ،مدعوم ًا بق�سم التخطيط امل�ؤ�س�سي ،بتعديل خطة العمل وو�ضع م�ؤ�شرات �أداء رئي�سية من �ش�أنها
دفع ال�شركة نحو حتقيق النتائج املطلوبة .ويقوم جميع مديري العمليات بو�ضع الأهداف /م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية اخلا�صة بهم والتي
ي�ستمدونها من م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية لل�شركة .وبعد ذلك يتم متريرها لت�صل �إلى مديري الإدارات الذين يقومون بدورهم برتجمتها �إلى
�أهداف �شخ�صية يتم و�ضعها لكل موظف.
•ويقدم فريق القيادة ومديرو الإدارات تقارير حول التقدم على م�ستوى تنفيذ خطة التطوير املهني �إلى ق�سم التخطيط يف ال�شركة على
�أ�سا�س ربع �سنوي با�ستخدام رمز �إ�شارة املرور .وخالل فعاليات القيادة املقامة كل ثالثة �أ�شهرُ ،يطلب من كل ع�ضو يف فريق القيادة حتديد
املوا�ضيع ذات اللون الأحمر �أو الأ�صفر يف جماالتهم والإجراءات التي يخططون التخاذها للتعامل معها.
•يف منت�صف العام ،ت�صدر تعليمات ب�أن يقوم كل موظف مبراجعة ذاتية ملا حققه من �أهداف ،مقارنة ب�أهداف ال�شركة �أو الإدارة التي يعمل
بها لتحديد توافق الأهداف والإجراءات.
•يف نهاية العامُ ،يطلب من جميع املوظفني �إجراء تقييم ذاتي لأدائهم ،ومناق�شة هذا التقييم مع امل�شرف املبا�شر لتحديد مدى متكنهم من
ا�ستكمال حتقيق �أهدافهم ،وتقييم الكفاءة الأ�سا�سية والكفاءة الوظيفية العامة والكفاءة القيادية� .إ�ضافة �إلى ذلك ،يخ�ضع املدراء الذين
يرفعون تقاريرهم مبا�شرة �إلى مدراء العموم لعملية تقييم وفق ًا ملعايري حمددة للكفاءة والقيادة .ويتم �إعطاء ت�صنيف للأداء يحدد عملية
املكاف�أة ال�سنوية للأداء بعد مراجعته وتقييمه من قبل فريق القيادة.
•وبالن�سبة للأ�شخا�ص الذين مل يحققوا �أهدافهم� ،أو مل يظهروا الكفاءة الأ�سا�سية والكفاءة الوظيفية العامة ،تو�ضع لهم خطة �إلزامية
لتح�سني الأداء ( )PIPيتعني عليهم تنفيذها مبوجب �سيا�سة �إجراءات �إدارة �أداء املوظفني.
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مراجعة التطوير الوظيفي

متلك �شركة قطرغاز خطة لإدارة املواهب واملهارات والتداول الوظيفي ،وتتكون من العنا�صر التالية:
•تقييم املوظفني ذوي الأداء املتميز وفق ًا لثالثة م�ؤ�شرات رئي�سية (مهارات التفكري ،والتقدمي ،والت�أثري) .والذين يتم تقييمهم على �أنهم
ميلكون الإمكانية والقدرة على التقدم �إلى �أعلى امل�ستويات يف ال�شركة ،في�صبحون جزء ًا من مركز املواهب اخلا�ص ب�شركة قطرغاز.
•يف �إطار عملية التخطيط للتداول الوظيفي يف ال�شركة ،يحدد فريق القيادة اخلا�ص بكل جمموعة الأدوار الرئي�سية ويختار اخللفاء املحتملني
من مركز املواهب.
•يتم �إن�شاء خطط التطوير الوظيفي لأع�ضاء مركز املواهب مل�ساعدتهم على تفعيل مهاراتهم القيادية والتقنية بحيث يكونوا على ا�ستعداد
للتقدم يف عدد من الأدوار يف خطة التداول الوظيفي يف ال�شركة.
•تتم مراجعة خطط التطوير الوظيفي اخلا�صة ب�أع�ضاء مركز املواهب واملخاطر والأن�شطة التخفيفية املرتبطة بالأدوار الرئي�سية  /احلرجة
ومناق�شتها من قبل فريق القيادة مرتني �سنوي ًا.
•يف عام  ،2012خ�ضع  ٪٩٧٫٤من موظفي قطرغاز للتقييم مع �إعفاء املوظفني املعارين وبع�ض املوظفني يف مهام خا�صة وميثلون .٪٢٫٦

برنامج قطرغاز للتدريب

درا�سة حالة

مت �إ�صدار وتطبيق �سيا�سة التدريب يف قطرغاز يف  ١يناير  ،٢٠١٢حيث �شارك كل متدرب ان�ضم للربنامج يف جل�سة �إر�شادية حول قطرغاز� ،إ�ضافة �إلى
و�سجل املتدربون كذلك يف م�ساقات �إلكرتونية �إلزامية لل�سالمة يف اليوم الأول من برنامج التدريب.
تعريفهم بقواعد ال�سالمة املعمول بها يف ال�شركةّ .
ويف عام � ،٢٠١٢شارك ثالثة طالب قطريون يف الثانوية العامة بربنامج تدريب عملي ق�صري الأجل يف قطرغاز التي تعد �أول �شركة يف قطاع النفط والغاز
ت�شارك باملعر�ض املهني لأكادميية قطر للقادة الذي �أقيم يف املدر�سة باخلور يف � ١أكتوبر  .٢٠١٢و�سعى املعر�ض املهني �إلى ا�ستقطاب وتعريف طالب
املدر�سة بفر�ص التدريب واالبتعاث املتاحة يف قطرغاز .وبهدف اجتذاب املزيد من طالب املرحلة الثانوية ،ك�شفت قطرغاز يف عام  ٢٠١٢عن فر�ص
العمل املتوفرة لديها يف الكتاب ال�سنوي ملدر�سة قطر الدولية.
ّ
ونظمت ال�شركة كذلك حف ًال للرتحيب باملتدربني يف  ١٧يوليو  ٢٠١٢من طالب املدار�س الثانوية واجلامعات القطريني .وكان الهدف من تنظيم هذه
الفعالية احل�صول على �آراء املتدربني بخ�صو�ص برنامج التدريب ،ف�ض ًال عن �إعطائهم ملحة عامة عن قطرغاز.

تطوير املواطنني القطريني

من خالل �إ�سرتاتيجية "التقطري عايل اجلودة" ،تلتزم قطرغاز ببناء قوى عاملة من املواطنني القطريني تتميز بكفاءتها ومقدرتها وجناحها داخل
ال�شركة لتعك�س املهارات واخلربات التي نحتاج �إليها لتحقيق �أهدافنا يف جمال عملنا.
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قطرغاز تد�شن �صفحة �إلكرتونية خم�ص�صة للتقطري

درا�سة حالة

�أطلقت قطرغاز �صفحة خم�ص�صة للتقطري على موقعها الإلكرتوين  ،www.qatargas.com.qaبهدف تزويد املواطنني الباحثني عن عمل بكافة
املعلومات املتعلقة بالوظائف املتاحة وتقدمي الطلبات عرب الإنرتنت .وتوفر ال�صفحة معلومات وافية عن �إ�سرتاتيجية دولة قطر للتقطري ،كما تتحدث عن
�أبرز العنا�صر التي ي�ضمها برنامج التقطري يف قطرغاز.
وت�شمل ال�صفحة كذلك ملخ�صات عن �إ�سرتاتيجية التقطري وعملية التوظيف وق�سم التقطري يف ال�شركة� ،إلى جانب اجلوائز التي حازت عليها تقدير ًا
جلهودها يف هذا املجال .وتقدم ال�صفحة �شرح ًا مف�ص ًال عن برنامج التطوير املهني الذي تقدمه قطرغاز ملوظفيها القطريني ،حتت �أربعة عناوين
فرعية هي :برنامج اخلريجني ،برنامج املتدربني ،قادة امل�ستقبل ،والتطوير املهني امل�ستمر .كما يوفر برنامج ال�شركة للتوظيف الدويل العديد من الفر�ص
للخريجني القطريني لالحتكاك املبا�شر مع م�ساهمي قطرغاز مثل قطر للبرتول ،توتال� ،إك�سون موبيل ،ميت�سوي ،ماروبيني ،كونوكو فيليب�س� ،شل،
�إيدمييت�سو كو�سان وكوزمو �أويل.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ت�ضم ال�صفحة كافة املزايا املتوفرة ملوظفي ال�شركة القطريني.

يف عام ُ ،٢٠١٢ط ِّبق بنجاح برنامج للتطوير القائم على الكفاءة والذي ي�ستهدف اخلريجني القطريني حتى و�صولهم �إلى املرحلة التي ي�صبحون فيها
مهنيني حمرتفني عرب اتباع خطة تطوير فردية  IDPخلريجي اجلامعات وخطة تدريب فردية  ITPلطالب املرحلة الثانوية قبل �أن ينتقلوا �إلى وظيفة
ثابتة .كما و�ضعنا نظام ًا ملكاف�أة وتقدير املواطنني نظري م�ساهمتهم اخلا�صة مبا يف ذلك جائزة �أف�ضل مواطن حتت التطوير وجائزة �أف�ضل مواطن حتت
التدريب.
عالوة على ذلك ،حتر�ص قطرغاز على امل�شاركة الفاعلة يف املعر�ض املهني الذي تنظمه قطر للبرتول �سنوي ًا ،وال يزال التزامنا يجذب عدد ًا كبري ًا من
اخلريجني القطريني الطموحني من خمتلف التخ�ص�صات املهنية والتقنية واملهتمني بقطاع الغاز الطبيعي امل�سال.
واعتبار ًا من دي�سمرب  ،٢٠١٢بلغت ن�سبة التقطري (عدد املوظفني القطريني مقارنة ب�إجمايل عدد املوظفني) .٪٢٥٫٨
وقد و�ضعت ال�شركة على م�ستوى �إداراتها املختلفة �أهداف ًا حمددة مبا يتفق مع �سيا�سة التوظيف حتى عام . 2017
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التوا�صل مع القوى العاملة
�إ�سرتاتيجية التوا�صل مع املوظفني

فيما يلي بع�ض العنا�صر التي ت�شملها �إ�سرتاتيجية قطرغاز للتوا�صل مع موظفيها:
•ندوات املدير العام (�سنوية) :ي�ست�ضيف املدير العام والفريق الإداري بال�شركة هذه املنا�سبة التي ت�شمل حوار ًا مفتوح ًا ي�ستمر على مدار
عدة �أم�سيات ويح�ضر هذه الندوات جميع العاملني لال�ستماع �إلى �آراء الفريق الإداري ب�ش�أن التقدم الذي مت �إحرازه يف خطة العمل ،ويلي
ذلك قيام الفريق بالإجابة على جميع الأ�سئلة التي ترد من املوظفني؛
•ا�ستطالع الإدارة (�سنوي) :ا�ستطالع داخلي لتقييم م�ستوى ر�ضا املوظفني عن خدمات الدعم التي توفرها جمموعة الإدارة؛
•ا�ستطالع �آراء املوظفني (كل عامني) :قام طرف ثالث ب�إجراء ا�ستطالع ر�أي املوظفني لعام  .2011ومت حتديد عدد من املوا�ضيع الرئي�سية
التي �ساعدت الإدارة على و�ضع مقاربة منهجية ملعاجلة جميع الق�ضايا.
•�صفحة "ا�س�أل املدير العام" :ميتلك جميع املوظفني يف قطرغاز الفر�صة لطرح �أ�سئلتهم على املدير العام وتلقي الإجابة عليها وذلك على
موقع الإنرتانت.

�آراء املوظفني والتظلمات

بعد عملية تعريف املوظفني اجلدد بال�شركة يتم �إطالعهم �أي�ض ًا على �سيا�سات قطرغاز املتعلقة بحقوق وامتيازات املوظفني ،والقنوات التي ميكنهم �أن
يتبعوها لإي�صال �شكاويهم والتعبري عن خماوفهم .وتطالب ال�شركة موظفيها بالتعبري عن �آرائهم عالنية دون اخل�شية من �أية ردود فعل �سلبية ،وترحب
ال�شركة بالتعبري عن هذه الآراء �أثناء املنا�سبات التي ت�شهد حوارات ومناق�شات مفتوحة مثل ندوات املدير العام �أو االجتماعات ربع ال�سنوية ملراجعة
وت�شجع املنتديات التي تنظمها ال�شركة للن�ساء واخلريجني واملتدربني على التعبري
الأداء ،وا�ستطالع ر�أي املوظفني وغري ذلك من قنوات االت�صالّ .
ال�صادق والأمني عن �آرائهم املتعلقة بالق�ضايا التي تهم الأطراف املعنية.
وبجانب ذلك ،توفر ال�شركة "اخلط ال�ساخن" الذي يربط املوظفني مبا�شرة مبدير عام ال�شركة ودون ك�شف هويتهم �إذا ما �أرادوا ،وي�أتي ذلك عن طريق
بوابة الإنرتانت .وعن طريق هذا اخلط ال�ساخن ميكن للموظفني ت�سليط ال�ضوء على �أي ق�ضية �أو التعبري عن �أي خماوف مبا�شرة �إلى �أعلى م�ستوى يف
ال�شركة مع �ضمان �أن يتم الرد على هذه الر�سائل خالل وقت حمدد .ويتمتع املوظفون باحلق يف اال�ستئناف �ضد �إجراءات الف�صل الت�أديبية ،وميكنهم
�أي�ض ًا ت�صعيد �شكاويهم �إلى �أعلى �سلطة يف �شركة قطرغاز.
وي�شمل نظام التظلم هذا والذي يحمي من عمليات التعر�ض لالنتقام جميع موظفي �شركة قطرغاز .وقد �شهد عام � 2012إثارة حوايل  10ق�ضايا ر�سمية
من خالل هذا النظام حول م�سائل م�شرتكة مثل التوا�صل ،تنظيم العمل ،التدريب والتطوير و�إدارة الأداء .ويلخ�ص الر�سم التايل الق�ضايا الأ�سا�سية
املطروحة واخلطوات التي مت اتخاذها ملعاجلتها.
وكانت �إدارة العالقات وحل النزاعات العنوان الأبرز يف العام املا�ضي (�إما نزاعات بني موظفني او نزاعات بني موظف وم�شرف) .وقد مت حل هذه
امل�سائل من خالل التثقيف وتنظيم النقا�شات املفتوحة مع املوظفني .و�إذا مل ت�ؤدي هذه الو�سائل �إلى �أي نتائج �إيجابية ،يتم رفع الق�ضية �إلى م�ستوىً �أعلى
واتخاذ �إجراءات "حل النزاع".
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2012 الق�ضايا الرئي�سية التي طرحها املوظفون عام

AGOC’G IQGOEG
ôjƒ£àdGh ÖjQóàdG

ôjƒ£àdGh ÖjQóàdG É¡H ôjóf »àdG á«Ø«µdG
.Éæ«ØXƒŸ õ«ªàŸG AGOC’G É¡dÓN øe Qóq ≤fh

π°UGƒàdG

RÉZô£b ‘ »∏NGódG π°UGƒàdG õjõ©J

.AGOC’G º««≤J ΩÉ¶f ‘ äÉ«∏ª©dG ºgCG øe º««≤àdG ä’ó©e ∞«æ°üJ á«∏ªY ó©J
.AGOC’G ∞«æ°üàd äÉ°ù∏L çGóëà°SG ” ,á«∏ª©dG √òg iƒà°ùÃ AÉ≤JQ’G ±ó¡Hh
¥É°ùqJGh ∞«æ°üàdG ádGóY ¿Éª°†d AÉæq H QGƒM AÉ°ûfEG ‘ Iƒ£ÿG √òg âªgÉ°S óbh
.ΩÉ°ùbC’G áaÉc πÑb øe á≤Ñq £ŸG á«é¡æŸG

.ácô°ûdG ‘ äÉjƒà°ùŸG áaÉc ≈∏Y É¡Áó≤Jh RÉZô£b ‘ π°UGƒà∏d º«b â°S áZÉ«°U ”
Ú∏eÉ©dG ÚØXƒŸG ÚH πãeC’G π°UGƒà∏d É¡YÉÑqJG ÖLGƒdG ÒjÉ©ŸG º«≤dG √òg í°VƒJ
.IóFGQ á°ù°SDƒe iód

èeÉfÈdG Gòg ∞dCÉàjh .¤hC’G Iôª∏d "RÉZô£b Üƒ∏°SCÉH ±Gô°TE’G" èeÉfôH ¥ÓWEG ”
±ô°ûe ٨٠٠ øe ÌcCG ∑QÉ°Th .Éæ«aô°ûe äGQÉ¡e ôjƒ£J ≈∏Y õcôJ QÉ«©e ١٤ øe
.™°ShCG ä’É› á«£¨àd ΩÉ©dG Gòg π°UGƒàà°S Oƒ¡÷G ¿CÉH Ék ª∏Y ,ÖjQóàdG ‘

.AGOC’G º««≤J ΩÉ¶f ‘ äÉ«∏ª©dG ºgCG øe º««≤àdG ä’ó©e ∞«æ°üJ á«∏ªY ó©J
.AGOC’G ∞«æ°üàd äÉ°ù∏L çGóëà°SG ” ,á«∏ª©dG √òg iƒà°ùÃ AÉ≤JQ’G ±ó¡Hh
¥É°ùqJGh ∞«æ°üàdG ádGóY ¿Éª°†d AÉæq H QGƒM AÉ°ûfEG ‘ Iƒ£ÿG √òg âªgÉ°S óbh
.ΩÉ°ùbC’G áaÉc πÑb øe á≤Ñq £ŸG á«é¡æŸG

"º«∏©à∏d Úr bn ƒ°S" ôjƒ£àdGh º«∏©àdG ≥jôa ΩÉbCG ,ô£b ‘ á«Fôe ÌcCG ÖjQóàdG π©÷
äÉeóN ≥jƒ°ùàd »°SÉ°SCG πµ°ûH º«∏©àdG ¥ƒ°S Ωóîà°ùjh .Úr «qn YÉªàLG Úr «qn ª«∏©J Úr eƒjh
n
.…Oôa ¢SÉ°SCG ≈∏Y ÚØXƒª∏d IóYÉ°ùŸGh IQƒ°ûŸG Ωó≤jh ôjƒ£àdGh º«∏©àdG

áaÉc ≈∏Y É¡©jRƒJh »∏NGódG π°UGƒà∏d áeõM AÉ°ûfEG ” ,ácô°ûdG ‘ ¤hC’G Iôª∏d
áª¡ŸG ™«°VGƒŸG áaÉc áeõ◊G √òg º°†Jh .ô¡°TCG áKÓK πc RÉZô£b ‘ AGQóŸG
Qƒ¡°T ‘ Égò«ØæJ hCG É¡à°ûbÉæe ºàJ »àdG á£°ûfC’G π«°UÉØJ ¤EG áaÉ°VEG ,á°SÉ°ù◊Gh
óYÉ°ùj …òdG ôeC’G ,™«°VGƒŸG √òg ¢Uƒ°üîH ácô°û∏d »ª°SôdG …CGôdG ácQÉ°ûeh áæ«©e
.ÚØXƒŸGh IQGOE’G ÚH á≤°ùqàeh áë°VGh π°UGƒJ á∏«°Sh ÒaƒJ ≈∏Y

õjõ©àd ®ƒë∏e πµ°ûH É¡æ«°ù–h ôjó≤àdGh äBÉaÉµŸG á°SÉ«°S á©LGôe ”
.Éæ«ØXƒŸ áMƒæªŸG äBÉaÉµŸG áª«b

äGƒæ≤H ∞jô©àdG ±ó¡H »∏NGódG π°UGƒà∏d IójóL äGAGôLEGh á°SÉ«°S ôjƒ£J ”
Üƒ∏£e ƒg Ée ¢Uƒ°üîH Ék Mƒ°Vh ÌcCG äÉ©bƒJ ≥∏Nh ,ácô°ûdG πNGO áMÉàŸG ∫É°üJ’G
.á«FÉ¡ædG á≤aGƒŸG á∏Môe â¨∏H á°SÉ«°ùdG √òg ¿CG ¤EG QÉ°ûjh .ÚØXƒŸG øe

ΩÉ¶æd πjóÑc ٢٠١٣ ôjÉæj ١٣ ‘ RÉZô£b ‘ OGôaC’G AGOCG IQGOEG ΩÉ¶f ≥∏WCG
äÉéàæŸGh áª¶fC’G äÉ≤«Ñ£J èeÉfôH ¤EG ΩÉ¶ædG Gòg óæà°ùjh .Ëó≤dG ±GógC’G IQGOEG
º««≤Jh ájƒæ°ùdG ∞°üf á©LGôŸGh ájƒæ°ùdG ±GógC’G π«é°ùàd Ωóîà°ùjh (SAP)
.RÉZô£b »ØXƒe AGOCG IQGOEG ‘ IóYÉ°ùŸG ¤EG áaÉ°VEG ,ΩÉ©dG ájÉ¡f

πª©dG º«¶æJ

áª¶æªc Éæ∏ªY á≤jôW õjõ©àd

OGóYC’G äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd AGOC’G IQGOEG ΩÉ¶f Ú°ù– ” ,ÚØXƒŸG AGQB’ ák HÉéà°SG
ΩÉ¶f Èà©jh .Ók eÉµJ ÌcCG »≤«Ñ£J è¡æe ∑ÓàeGh ,ácô°ûdG ‘ á∏eÉ©dG iƒ≤∏d IójGõàŸG
.ÚØXƒŸG πÑb øe ΩGóîà°SÓd π¡°SCGh IQób ÌcCG OGôaC’G IQGOEG AGOCG
Ú°ù– ¤EG ±ó¡J »àdG IQGOE’G º¶æd RÉZô£b IQOÉÑe Ëó≤J ” ,»°VÉŸG ΩÉ©dG ‘
IQOÉÑŸG ô“h .¬H Ωƒ≤f Ée πc ‘ á«∏YÉah IAÉØc ÌcCG Éæ∏©Lh ácô°ûdG ‘ πª©dG Ö«dÉ°SCG
.∫ÉªYC’G ò«ØæJ á«∏ªY õjõ©àd á«ÑjôŒ πMGôe çÓãH Ék «dÉM
ójó– ¤EG áaÉ°VEG ,Úaô°ûŸGh AGQóª∏d áMƒàØe äGOÉ«Y ôjƒ£àdGh º«∏©àdG IQGOEG âeÉbCG
å«M ,OGôaC’G IQGOEG AGOCG ΩÉ¶f ‘ "±GógC’G ójó–" á∏Môe ≈∏Y õ«cÎdG •É≤f
.á«còdG ±GógC’G ójó– á«Ø«ch ΩÉY πµ°ûH á«∏ª©dG »£¨j
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Éª«a á«∏«¨°ûàdG ÉæJÉjƒà°ùe º««≤àH ájQÉ°ûà°SG ácô°T âeÉb ,ácô°ûdG ‘ ¤hC’G Iôª∏d
Gòg Éæëæe óbh .Ú°ùëàdG ä’É›h Iƒ≤dG •É≤f ójóëàd ∂dPh ,∫ÉªYC’G ºYóH ≥∏©àj
êQÉNh πNGO øe iôNCG ±GôWCÉH áfQÉ≤e ÉfOQGƒe iƒà°ùe å«M øe Éæ©bƒe øY Iôµa
.RÉ¨dGh §ØædG ´É£b

املجتمع
�إثراء املجتمعات مع تزويد العامل بالطاقة
�أبرز منجزات عام ٢٠١٢
•ارتفاع اال�ستثمارات االجتماعية �إلى  ٧٫٣٥مليون ريال قطري
•ت�ضمنت املحاور التي ر ّكز عليها برنامج اال�ستثمار االجتماعي التعليم ،املجتمع والبيئة
•االلتزام التام بالقوانني والأنظمة املحلية والدولية

�إدارة اجلوانب االجتماعية

تدرك قطرغاز ب�أن عملياتها تلعب دور ًا حيوي ًا يف املجتمع ،كما تقدّر �أهمية التحلي بامل�س�ؤولية جتاه الأفراد واملجتمعات التي تعمل فيها ال�شركة .ويتم
تغطية اجلوانب االجتماعية يف قطرغاز من خالل �سيا�ستني رئي�سيتني:
•�سيا�سات و�إجراءات اال�ستثمار االجتماعي لأن�شطة اال�ستثمار االجتماعي واملحلي؛ و
•نظام �سيا�سة �أخالقيات العمل وغريها من عمليات ال�شراء ،والتعاقد ،وال�سيا�سات املالية اخلا�صة بالف�ساد ،وال�سلوكيات غري التناف�سية،
واالمتثال للقانون والإجراءات.

وتتولى �إدارة العالقات العامة القيام ب�إدارة اال�ستثمارات االجتماعية ،بينما ُيدار نظام �سيا�سة �أخالقيات العمل عن طريق مدير العمليات.

الت�أثري يف املجتمع املحلي والتوا�صل معه

مبا �أن مرافق قطرغاز تتواجد يف �شمال دولة قطر ،تلتزم ال�شركة ،ب�صفتها مواطن ًا م�س�ؤو ًال ،بتطوير وبناء قدرات املجتمعات املحلية باملنطقة ال�شمالية.
و�أقامت قطرغاز �شراكة مع مدينة را�س لفان ال�صناعية ونظرياتها من ال�شركات الإنتاجية التي تتخذ من مدينة را�س لفان ال�صناعية مقر ًا لها ،بهدف
دعم املجتمعات املحلية ب�شمال قطر من خالل برنامج التوا�صل املجتمعي مبدينة را�س لفان ال�صناعية.

ت�أ�س�ست جمموعة العمل املجتمعي يف مدينة را�س لفان للعمل مع املجتمعات املحلية املرتبطة مبدينة را�س لفان وتنفيذ و�إدارة برنامج التوا�صل املجتمعي
ملدينة را�س لفان ال�صناعية .والتكليف بعمل املجموعة مبينَّ بوثيقة برنامج التوا�صل املجتمعي مبدينة را�س لفان ال�صناعية .يت�ألف فريق العمل من
�أع�ضاء من �شركات امل�ستخدمني النهائيني مبدينة را�س لفان ال�صناعية :قطرغاز ،ورا�س غاز ،وقطر للبرتول ،و�إك�سون موبيل ،وقطر �شل جي تي �إل،
ودولفني للطاقة ،و�أوريك�س جي تي �إل.
وقد مت �إطالق برنامج التوا�صل املجتمعي مبدينة را�س لفان ال�صناعية بهدف تن�سيق ومواءمة التزامات �أع�ضاء امل�ستخدمني النهائيني باملجتمع املحلي
بالن�سبة ملدينة را�س لفان ال�صناعية وبرنامج التوا�صل املجتمعي مبدينة را�س لفان ال�صناعية مع مناطق اخلور ،والذخرية ،وغريها من املناطق املحلية
ب�شمال قطر.
وي�شكل مكتب التوا�صل املجتمعي باملنطقة حلقة و�صل بني ال�صناعة واملجتمع ،فهو مركز للمعلومات يقدّم للمجتمع حتديثات دورية ب�ش�أن �آخر الن�شاطات
مبدينة را�س لفان ال�صناعية ،كما يقدّم فر�ص ًا للتطوير وبناء القدرات ويقيم فعاليات اجتماعية وتعليمية ت�شمل جميع �أفراد املجتمع.
وبهدف حتقيق تف ُّهم �أف�ضل لوجهات النظر املختلفة باملجتمع والتو�صل �إلى حالة من التوافق والإجماع� ،ساهم برنامج التوا�صل املجتمعي مبدينة را�س
لفان ال�صناعية يف بناء �شراكة مع منظمة ليڤينج �إيرث  -وهي منظمة دولية غري هادفة للربح ومتخ�ص�صة يف العمل مع الأفراد حلل م�شكالتهم البيئية
واالجتماعية – لإجراء تقييم الحتياجات املجتمع وامل�ساعدة يف حتديد �أبرز الق�ضايا وفر�ص التطوير.
وقد �ساعد هذا التقييم قطرغاز يف تطوير ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات ملعاجلة الق�ضايا التي عبرّ عنها املجتمع ب�شكل عام ،وجمتمع ال�شمال ب�شكل خا�ص،
كما هو مبني يف اجلدول �أدناه:
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ق�ضايا املجتمع واحللول ذات ال�صلة
ق�ضايا املجتمع التي مت حتديدها
جودة الهواء وت�أثريه على �صحة اجلهاز التنف�سي

احللول املنفَّذة
احلد من اال�شتعاالت وامل�شروع امل�شرتك للمر ّكبات الع�ضوية املتطايرة ،ف�ض ًال عن
تطوير ا�سرتاتيجية �إدارة الغازات الدفيئة� .سي�ساهم اكتمال م�شروع ا�ستعادة الغاز
املتبخر �أثناء ال�شحن �أوائل عام  ٢٠١٤يف حت�سني جودة الهواء من خالل توفري
انبعاثات  ١٫٦مليون طن من ثاين �أك�سيد الكربون يف اجلو.

�إدارة النفايات باملنطقة ال�شمالية من قطر

و�ضع وتنفيذ معايري و�سيا�سة �إدارة النفايات.

تدفق القوة العاملة الوافدة �إلى املنطقة ال�شمالية
من قطر

الإدارة الواعية والدقيقة للأعداد الكبرية من القوى العاملة يف جمال الإن�شاءات
التي ت�صل املدن املحلية ،وتوفري احلافالت للموظفني واملتعاقدين للنقل ،ومن ّثم
تخفي�ض عدد احلافالت التي تتنقل عرب املدن ال�صغرية ب�شكل ملحوظ.

الفر�ص التجارية واملحتوى املحلي وفر�ص العمل

�إقامة معر�ض مهني �سنوي للجمهور� ،إلى جانب عقد معار�ض �أخرى خا�صة يف كل
جامعات قطر.
منح ال�شركات املحلية الأولوية يف �إجراءات و�سيا�سات التوريد.

نق�ص التوا�صل وال�شفافية بني املجتمع وال�صناعة

زيادة ر�سائل التوا�صل يف املطبوعات املحلية.
زيادة التفاعل الوثيق مع املجتمع من خالل �إقامة الفعاليات كالأ�سواق الوظيفية،
ومعار�ض البيئة ،بالإ�ضافة �إلى االجتماعات الدورية املبا�شرة مع ممثلي املجتمع
املحلي مع برنامج التوا�صل مبدنية را�س لفان ال�صناعية.
كما ميثل مكتب برنامج التوا�صل املجتمعي مبدينة را�س لفان ال�صناعية حلقة و�صل
مع املجتمع ال�شمايل.

بناء قدرات املجتمع املحلي

و�ضع �سيا�سة وبرنامج لال�ستثمارات االجتماعية.

ال�سكان الأ�صليون و�إعادة التوطني الق�سرية

مل ترد �أي �أنباء ب�ش�أن وقوع انتهاكات متعلقة بحقوق ال�سكان الأ�صليني لعام .2012
كما �أن قطرغاز لي�س لديها �أية �سيا�سات ر�سمية� ،أو برامج ،و�/أو معايري فيما يتعلق ب�إعادة التوطني الق�سرية .ومل ت�ستلزم �أن�شطة ال�شركة �أي حالة من
�إعادة التوطني الق�سرية يف عام  2012كما �أنه لي�ست هناك �أية خطط م�ستقبلية تت�ضمن �إعادة التوطني الق�سرية.

اال�ستثمار االجتماعي

قامت قطرغاز بو�ضع وتنفيذ �سيا�سة اال�ستثمار االجتماعي يف عام  2010بهدف حتديد �أ�سباب برنامج اال�ستثمار االجتماعي يف ال�شركة ،وو�صف عمل
وتطبيق هذا الربنامج ،مبا يف ذلك جذب ومراجعة وتطوير ومنح ومراقبة امل�شاريع اال�ستثمارية االجتماعية وعالقات الرعاية التجارية التي تقوم بها
ال�شركة.
هذه ال�سيا�سات والإجراءات هي احلاكمة لكافة عمليات قطرغاز �سواء يف دولة قطر �أو على ال�صعيد الدويل ،كما �أنها �سوف ت�ساعد قطرغاز لتحظى
باالعرتاف والقبول باعتبارها م�ؤ�س�سة وطنية حري�صة وم�س�ؤولة ومتجاوبة.
ت�شتمل املو�ضوعات الرئي�سية وجماالت برنامج اال�ستثمار للفرتة املمتدة بني  2010و 2012على التعليم واملجتمع (وب�صفة خا�صة مدينة را�س لفان
ال�صناعية واملناطق ال�شمالية) والبيئة .وقد مت و�ضع معايري تقييم ل�ضمان دعم �أف�ضل امل�شاريع املتاحة عن طريق ال�شركة ،كما تدعم قطرغاز ر�ؤية قطر
الوطنية  2030من خالل برامج امل�س�ؤولية االجتماعية اال�سرتاتيجية لل�شركة.
ويف عام  ،2012قدّمت قطرغاز الرعاية والتربعات يف �إطار برناجمها للم�س�ؤولية االجتماعية للعديد من الفعاليات واملبادرات ،مبا يف ذلك املنح
الدرا�سية ،وحمالت ال�سالمة على الطريق ،ودعم الأن�شطة والأحداث الريا�ضية والتربعات للمنظمات غري احلكومية املحلية.
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برنامج لكل ربيع زهرة التابع ملركز �أ�صدقاء البيئة

درا�سة حالة

يهدف برنامج لكل ربيع زهرة �إلى تعريف املجتمع املحلي بالنباتات يف قطر و�أماكن منوها الطبيعية .ويف العام املا�ضي ،مت اختيار نبتة "ال�شعريان" �شعار ًا
للربنامج .وقد مت تنظيم العديد من الأن�شطة التي ت�ضمنت رحالت ميدانية ومهرجانات متحورت حول هذه النبتة .وت�ساعد م�شاركة قطرغاز يف هذه
املبادرات على تعزيز الوعي البيئي و�أهمية حماية البيئة بالن�سبة �إلى قطرغاز واملجتمع ككل.

قطر-اليابان ٢٠١٢

درا�سة حالة

ب�صفتها �شريكا �إ�سرتاتيجي ًا ،و ّفرت قطرغاز دعمها لأن�شطة وفعاليات برنامج قطر-اليابان  .٢٠١٢وقد مت �إطالق هذا الربنامج لالحتفال بالذكرى
الأربعني للعالقات الدبلوما�سية بني البلدين من خالل �إقامة الفعاليات الثقافية .ومبا �أن اليابان من �أهم العمالء امل�ؤ�س�سني لقطرغاز و�أكرب م�ستورد للغاز
الطبيعي امل�سال ،فقد كان من ال�ضروري تعريف املجتمعني القطري والياباين بثقاف َت ْيهما .و�أقيمت فعاليتان رئي�سيتان هما:
.1

.2

"1فرجان يف طوكيو" ،وهو حدث ا�ستمر على مدار خم�سة �أيام يف مركز روبونغي هيلز بطوكيو من � ٢٧سبتمرب ولغاية � ١أكتوبر  .٢٠١٢و�ضمت
فعاليات "فرجان يف طوكيو"  -فرجان باللهجة القطرية تعني "احلي"  -قرية تراثية م�ساحتها  ١٫٥٠٠مرت مربع ُ�ص ِّممت لإبراز الثقافة
القطرية احلديثة من خالل منوذج دقيق لل�سوق الرتاثي العربي .كما مت �إقامة معار�ض ل�شركات قطرية� ،إلى جانب م�شروعات ثقافية
متنوعة .وا�شتمل احلدث �أي�ض ًا على فقرات ترفيهية قطرية و�سل�سلة من العرو�ض التو�ضيحية وجمموعة خمتارة من املنتجات القطرية.
2معر�ض الل�ؤل�ؤ ،وهو معر�ض للآلئ الطبيعية واملجوهرات امل�صنوعة من الل�ؤل�ؤ� ،أقيم يف متحف حمافظة هيوغو للفنون يف مدينة كوبي
اليابانية من  ٢٨يوليو ولغاية � ١٤أكتوبر .٢٠١٢
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ال�صحة ودعم ال�سالمة

ي�ش ّكل �ضمان متتّع موظفينا بال�صحة والعافية �أولوية م�ستمرة لدى قطرغاز.

والتزامنا بتوفري �أ�سلوب حياة �صحي و�آمن ميت ّد �أثره �إلى املجتمع املحيط بنا كذلك� ،إذ ت�ساهم قطرغاز يف
كل من الربامج الكربى وال�صغرى والفعاليات التي تعود بالنفع على املجتمع ،مبا يف ذلك اجلمعية القطرية
لل�سكري ،وم�ؤ�س�سة النور ،وم�ؤ�س�سة حمد الطبية ،واملجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة.
وكانت قطرغاز قد قدمت دعمها للم�ؤمتر العاملي الأول جلراحة الأطفال الذي نظمته م�ؤ�س�سة حمد الطبية.
و�ساهم هذا احلدث يف ت�سهيل تبادل املعرفة واخلربات بني ج ّراحي الأطفال من الدول العربية والأجنبية.
كما َر َعت قطرغاز طاولة باحلفل اخلريي الذي �أقامته م�ؤ�س�سة مكافحة �أورام الدماغ عند الأطفال.
وخ�ص�ص ريع احلفل لتمويل الأبحاث يف جمال معاجلة الأورام الدماغية عند الأطفال وت�سهيل تبادل املعرفة
بني اخلرباء يف هذا املجال.
وللعام ال�ساد�س على التوايلّ ،
نظمت �إدارة املرور والدوريات بدعم من قطرغاز حملة رم�ضان لل�سالمة
املرورية .ور ّكزت احلملة على تعزيز الوعي حول الوقاية من حوادث الطرق ،كما ا�شتملت على توزيع وجبات
�إفطار وبع�ض كت ّيبات ال�سالمة .ومت �أي�ض ًا تنفيذ عدد من برامج التوعية املرورية يف مراكز الت�سوق مب�شاركة
�شخ�صيات تلفزيونية معروفة� .إ�ضافة �إلى ذلك ،و�ضمن حملة رم�ضان لل�سالمة املرورية ،ب ّثت قطرغاز
�إعالن ًا تلفزيوني ًا متميز ًا حتت عنوان "هل كان الأمر ي�ستحق هذه املجازفة؟" .ي�شار �إلى �أن هذا الإعالن حاز على جائزة دولية.

ال�سالمة على الطريق يف اخلور

درا�سة حالة

تعد ال�سالمة من �أهم الأولويات بالن�سبة �إلى قطرغاز ،وقد خ�ضع جممع اخلور ال�سكني للعديد من التح�سينات يف هذا املجال ل�ضمان �سالمة و�أمان بيئة
ال�سكن والعمل .بداي ًة ،مت تركيب �إ�ضاءة للمحيط اخلارجي للطريق امل�ؤدي �إلى البوابات الرئي�سية للمجمع نظر ًا ال�ستخدامه من قبل العديد من العمال
بركوب الدراجات الهوائية �أثناء الليل .و�أ�سهمت هذه امل�صابيح يف جعل الطريق �أكرث �أمان ًا لراكبي الدراجات وامل�شاة ،ف�ض ًال عن تعزيز م�ستوى الأمن
يف املجمع .ومن التح�سينات الأخرى التي �شهدها هذا الق�سم من الطريق التعاقد مع �شركة حملية لإزالة الرمال عنه� ،إذ يت�سبب الهواء املحمل بالأتربة
ب�إغالق الطريق ،الأمر الذي قد ينجم عنه خماطر مرورية.
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دعم التعليم

تدعم قطرغاز التعليم يف دولة قطر ب�صفتها من �أكرب ِّ
املوظفني و�أبرز امل�ساهمني يف
وت�شجع قطرغاز املجاالت الهند�سية يف الدولة من خالل دعم
االقت�صاد الوطنيّ .
الربامج التعليمية والربامج التي تر ّكز على تطوير جمال الهند�سة يف الدولة.
ومنذ عام  ،2004تفخر قطرغاز بكونها الراعي الرائد لكلية الهند�سة يف جامعة قطر.
وتهدف ال�شركة من وراء دعمها هذا ت�شجيع البحوث يف جمال الهند�سة باجلامعة .كما
�أن قطرغاز �أحد الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني ملركز معاجلة الغاز الذي �أن�شئ عام  2007للتعامل
مع امل�شاكل والتحديات والفر�ص التي تواجه �صناعة معاجلة الغاز بدولة قطر.
وقدمت ال�شركة عدد ًا من التربعات وقامت برعاية عدد من م�ؤ�س�سات التعليم عام
 ،2012مبا يف ذلك جامعة تك�سا�س �إي �أند �أم ومدر�سة قطر التقنية امل�ستقلة وجامعة
قطر.
نحن ن�ؤمن بقوة التعليم ومتحم�سون لال�ستثمار يف امل�ستقبل .ولهذا ،تنظم �إدارة عملية
الهند�سة وال�ش�ؤون البيئية ندوات تثقيفية للطالب حول الطاقة واملوا�ضيع ذات ال�صلة
بالبيئة والطاقة .ويقوم فريق التعليم والتطوير يف قطرغاز بزيارة املدار�س املحلية
ب�شكل منتظم لتوفري التدريب وفر�ص التدرب يف ال�شركة وذلك بهدف تعزيز �سمعة
قطرغاز ك�أف�ضل مكان للعمل بني املواطنني ال�شباب.

"يعد دعم قطاع التعليم من الركائز الأ�سا�سية
لإ�سرتاتيجية قطرغاز للم�س�ؤولية االجتماعية.
فاال�ستثمار املتوا�صل يف التعليم وتدريب املواطنني
ال�شباب مي ّكن قطرغاز من امل�ساهمة يف حتقيق
�أهداف �إ�سرتاتيجية التنمية الوطنية ٢٠١٦ - ٢٠١١
من خالل تعزيز التعليم التقني وبرامج التدريب
املهني بهدف �إعداد ال�شباب القطري الكت�ساب
املهارات الالزمة للعمل يف القطاع ال�صناعي".
غامن الكواري،
مدير ال�ش�ؤون الإدارية

رعاية الفعاليات

تو ّلت قطرغاز تنظيم ورعاية العديد من الفعاليات الريا�ضية والثقافية على مدار عام  2012والتي ت�ضمنت:
•بطولة قطر ما�سرتز للجولف ٢٠١٢؛
•دورة غرفة التجارة الأمريكية للجولف؛
•دورة �أويلمن للجولف بالدوحة؛
•بطولة وزارة الداخلية لكرة القدم لل�صاالت؛
•برنامج اجلولف لل�صغار.
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الإغاثة

قدّم موظفو قطرغاز تربعات مالية لدعم حملة م�ؤ�س�سة ال�شيخ ثاين بن عبداهلل �آل ثاين مل�ساعدة �ضحايا العنف الطائفي يف ميامنار.

كما مت تقدمي م�ساهمة مالية �أخرى حلملة �إغاثة �سوريا بهدف تو�صيل امل�ساعدات الإن�سانية والطوارئ لع�شرات الآالف من الالجئني ال�سوريني الذين
ربع موظفو قطرغاز بن�صف مبلغ امل�ساعدات يف حني تك ّفلت ال�شركة بالن�صف الآخر.
نزحوا ب�سبب العنف الدائر يف بلدهم .وت ّ
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حملة �إغاثة �سوريا

درا�سة حالة

جل�أ ع�شرات الآالف من ال�سوريني �إلى الدول املجاورة هرب ًا من العنف املتوا�صل يف بلدهم .وقدّم موظفو قطرغاز م�ساهمات مالية لدعم حملة �إغاثة
�سوريا التي ت�شرف عليها م�ؤ�س�سة ال�شيخ ثاين بن عبداهلل �آل ثاين للخدمات الإن�سانية (راف) .وتهدف احلملة �إلى توفري االحتياجات الأ�سا�سية كالغذاء
وامللب�س والدواء وامل�سكن لالجئني .ومبوازاة ذلك ،لقيت حمالت �أخرى م�شابهة ا�ستجابة وا�سعة من موظفي قطرغاز ،حيث مت التربع مبا جمموعه
ربع املوظفون بن�صفه يف حني تك ّفلت ال�شركة بالن�صف الآخر.
 ٤٤٠٫٠٠٠ريال قطري؛ ت ّ
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الف�ساد

تتمركز عمليات قطرغاز ب�شكل رئي�سي يف دولة قطر ،والبلدان الأخرى التي ال تنت�شر فيها املخاطر املتعلقة بالر�شوة والف�ساد .وتراعي قطرغاز تطبيق
ال�سيا�سات وال�ضوابط املنا�سبة فيما يتعلق بالر�شوة والف�ساد .ومع ذلك ،فلم يتم �إلى الآن �إجراء حتليل ر�سمي ل ّأي من عمليات قطرغاز لتو�ضيح مدى
تعر�ضها ملخاطر مرتبطة بالف�ساد.
وتن�ص �سيا�سة �أخالقيات العمل على �أنه
ويقدم نظام �سيا�سة �أخالقيات العمل قواعد عامة ومتطلبات فيما يتعلق بالتكامل املايل ل�ضمان ال�سالمة املاليةّ .
ال يحق للموظفني ب�أي حال من الأحوال عر�ض �أو قبول الر�شوة �سوا ًء يف �شكل مايل �أو �أي �شيء �آخر ذي قيمة ،بغر�ض احل�صول على معاملة تف�ضيلية على
نحو غري الئق.
وتلتزم جلنة �أخالقيات العمل وت�ضارب امل�صالح بالتقييم والتحري عن احلاالت الفعلية �أو املحتملة للر�شوة والف�ساد ،كما توفر جلنة �أخالقيات العمل
وت�ضارب امل�صالح �آليات للإبالغ عن �أي انتهاكات ومتابعتها.
وميكن �أن ي�ؤدي انتهاك نظام �سيا�سة �أخالقيات العمل� ،أو �أي من �سيا�سات ال�شركة� ،إلى تقدمي دعاوى جنائية �أو مدنية و�/أو �إجراءات ت�أديبية تت�ضمن
�إنهاء اخلدمة.
ومل جتر �أية تدريبات مناه�ضة للف�ساد يف قطرغاز حتى الآن .لكن جلنة �أخالقيات العمل وت�ضارب امل�صالح قد �أجرت جل�سات تدريبية على �سيا�سة
الأخالقيات كما يتم الآن تطوير برنامج �إلكرتوين للتدريب على الأخالقيات عن طريق جلنة �أخالقيات العمل وت�ضارب امل�صالح و�إدارة التع ّلم والتطوير.
ف�ض ًال عن ذلك ،هنالك عدد من املواد واملوارد التعليمية حول مكافحة الف�ساد متوفرة ملوظفي قطرغاز عرب برنامج «�سكيل �سوفت» للتعليم الإلكرتوين.
و ُيطلب من املوظفني العاملني يف ال�شركة بتعاقد ر�سمي ا�ستكمال تقرير ال�شهادة ال�سنوية وتقرير ت�ضارب امل�صالح .كما يتم �إلزام مقاويل ال�شركة مبيثاق
ال�سلوك احل�سن واملوازي ل�سيا�سة �أخالقيات قطرغاز .وقد مت �إدراج �أحكام �أخالقيات العمل يف جميع العقود الهامة بال�شركة.
وخالل عام  2012مل يتم ف�صل �أي موظف �أو توقيع عقوبة ت�أديبية لأ�سباب تتعلق بالف�ساد ،ومل يتم �إلغاء �أي عقد مع �شركائنا �أو مل يجدد يف حينه ب�سبب
انتهاكات تتعلق بالف�ساد.
مل يتم �إقامة �أي دعاوي جنائية �ضد ال�شركة� ،أو � ّأي من موظفيها ،ذات عالقة بالف�ساد يف عام .2012

ال�سيا�سة العامة

مل ت�شارك قطرغاز يف � ّأي تطوير ملحوظ لل�سيا�سة العامة و�أن�شطة جماعات ال�ضغط والت�أثري يف عام  .2011وتجُ ري قطرغاز ات�صاالت مع اجلهات
املخت�صة واخلرباء اال�ست�شاريني عند �شروعها يف ا�ستك�شاف �أ�سواق جديدة ملنتجاتها ،ال�س ّيما عندما يرتبط ذلك ب�إن�شاء حمطة ا�ستقبال يف هذه
الأ�سواق.
�إن التربع للأحزاب ال�سيا�سية غري مقبول يف قطرغاز وفق ًا ل�سيا�سة �أخالقيات العمل.

ال�سلوك املناه�ض للمناف�سة

طبقت �شركة قطرغاز قاعدة و�إجراءات للحماية ،كما تقوم بتنفيذ عمليات املراقبة والتدقيق املنتظم ل�ضمان جتنب ال�سلوك املناه�ض للمناف�سة.
مل تواجه قطرغاز �أي �إجراءات قانونية ب�ش�أن ال�سلوك املناه�ض للمناف�سة وانتهاكات الثقة والت�شريعات خالل عام .2012
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االمتثال للقوانني والأنظمة

تن�ص �سيا�سة االمتثال للقوانني والأنظمة والأخالق يف �شركة قطرغاز على �أن تكون �سيا�سة ال�شركة يف ت�سيري �أعمالها متوافقة مع جميع القوانني واللوائح
واملتطلبات القانونية الأخرى التي تنطبق على ال�شركة واملعمول بها يف العامل يف �أي منطقة منار�س �أعمالنا بها.
ويطلب من املوظفني ّ
االطالع على وااللتزام بجميع القوانني والأنظمة املط ّبقة ،و�سيا�سات و�إجراءات ال�شركة.
ويتحمل كل موظف م�س�ؤولية اكت�ساب املعرفة الكافية بالقوانني التي ترعى جوانب عمله وواجباته وحتديد الأخطار املحتملة ومعرفة الوقت املنا�سب لطلب
امل�شورة من امل�ست�شار القانوين لل�شركة.
ومبوجب القانون القطري ،تلتزم �شركة قطرغاز ب�إبالغ ال�سلطة املخت�صة يف الدولة ب�أي خرق للقوانني �أو اللوائح القطرية املرتبطة ب�أي فعل خاطئ ،مثل
احتيال املوظفني وال�سرقة والك�شف عن املعلومات ال�سرية.
ومل تعرث �شركة قطرغاز على �أي حالة تدل على عدم االمتثال للقوانني والأنظمة الدولية �أو املحلية يف عام .2012

ال�سلوكيات الذهبية الع�شرة لاللتزام يف قطرغاز
1 .1التزم ببيان توجهات قطرغاز ور�ؤيتها و�أهدافها.
2 .2ت�صرف بطريقة �آمنة واحر�ص على منع الآخرين من القيام بت�صرفات غري �آمنة.
3 .3اقر�أ وافهم والتزم بال�سيا�سات والإجراءات؛ �أكمل كافة التدريبات الإلزامية.
4 .4ط ّبق �إدارة التغيري للفجوات التي ت�ستطيع حتديدها.
ُ 5 .5كن قدوة للآخرين من خالل �سلوكياتك امللتزمة.
ً
6 .6احر�ص على ح�ضور االجتماعات يف موعدها و ُكن م�ستعدا دائما  -احرتم الآخرين.
7 .7حتمل م�س�ؤولية �أفعالك.
8 .8احرتم االلتزامات واملواعيد النهائية (ن ّفذ كما تقول).
9 .9افهم املتطلبات الداخلية واخلارجية لعمالئك؛ َل ِّبها �أو جتاوزها.
1010عبرِّ عن ر�أيك :ال ت�سكت عن ال�سلوكيات التي ال تنم عن االلتزام عند الآخرين.
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حقوق الإن�سان
ركيزة �أ�سا�سية مليثاق �سيا�سة �أخالقيات العمل

�أبرز منجزات عام ٢٠١٢
•توا�صل قطرغاز التزامها بكافة القوانني التي حتظر ت�شغيل الأطفال والعمل بالإكراه
•مل تبلغ �شركة قطرغاز عن �أية ق�ضايا تتعلق بالأمن وحقوق الإن�سان يف عام .2012

�إدارة جوانب حقوق الإن�سان

تتعامل قطرغاز مع امل�سائل املرتبطة بحقوق الإن�سان �ضمن ميثاق �سيا�سة �أخالقيات العمل ،وال يوجد لدى ال�شركة يف الوقت احلايل �أي �سيا�سة �أو �أهداف
�أو غايات م�ستقلة حلقوق الإن�سان .مل تخ�ضع عمليات قطرغاز لأي تقييم ر�سمي على م�ستوى حقوق الإن�سان حتى الآن.
مل تبلغ �شركة قطرغاز عن �أي مظامل داخلية �أو خارجية تتعلق بحقوق الإن�سان يف عام .2012

ممار�سات اال�ستثمار وامل�شرتيات

تت�ضمن جميع العقود التي يتم �إبرامها مع مقاويل ال�شركة ومورديها البارزين بنود ًا عامة تتعلق بحقوق الإن�سان (مثل دفع الرواتب يف موعدها ،القوانني
املطبقة فيما يتعلق ب�ساعات العمل وغريها) .وتقوم قطرغاز بعمليات تدقيق م�ستمرة على مقاوليها ومورديها ل�ضمان امتثالهم لهذه ال�شروط .ومل ي�شهد
عام � 2012أي حالة من حاالت الرف�ض لأي عقد من عقود ال�شركة �أو �إخ�ضاعه لإجراءات ت�صحيحية لأ�سباب تتعلق بحقوق الإن�سان .ال توفر قطرغاز
ملوظفيها حالي ًا برامج تدريبية حول ق�ضايا حقوق الإن�سان.

ت�شغيل الأطفال والعمل بالإكراه

تلتزم قطرغاز مبتطلبات القانون القطري يف عملياتها وممار�ستها ومتتثل للقوانني التي حتظر ت�شغيل الأطفال والعمل بالإكراه ،كما تتعهد مبنع ت�شغيل
الأطفال �أو العمل بالإكراه ب�أي �شكل من �أ�شكاله.
و�سوف حتر�ص قطرغاز على عدم منح �أي امتيازات� ،سواء للأفراد �أو امل�ؤ�س�سات التي تعمل معها ال�شركة ،تت�ضمن ب�أي �شكل من الأ�شكال ت�شغيل الأطفال
�أو العمل بالإكراه لإنتاج �أو جمع املنتجات التي يتاجر فيها ه�ؤالء الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات.

املمار�سات الأمنية وحقوق الإن�سان

مل تن�ضم قطرغاز �إلى املبادئ الطوعية ب�ش�أن الأمن وحقوق الإن�سان ( .)VPSHRومع ذلك توجد لديها �إدارة للأمن تعمل وفق ًا لوثيقة �إدارة النظام
العام التي ت�شمل الهيكل التنظيمي لل�شركة ،وفل�سفتها ،وطرق التعامل مع املخاطر الأمنية والإجراءات املحددة املتعلقة باملخاطر الأمنية.
وقد و�ضعت قطرغاز �سل�سلة من ال�سيا�سات والإجراءات االمنية التي تغطي املوظفني والزوار يف الدوحة ورا�س لفان ،ويف مناطق العمليات وامل�شاريع.
ويف نهاية عام  ،2012ت�ألف فريق الأمن يف قطرغاز من  28موظف ًا بعقد دائم و 250متعاقد ًا يعملون جميعهم على �ضمان �إحكام الأمن على بوابات مرافق
قطرغاز يف را�س لفان والدوحة ،وت�سليم الت�صاريح الأمنية �إلى املوظفني والزوار واملتعاقدين ،و�إدارة نظام الرقابة على البطاقات الأمنية ،والتعامل مع
املكاملات الهاتفية املب ّلغة عن احلوادث والإ�صابات وحاالت الطوارئ التي يتم تلقيها على مدار � 24ساعة.
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جتدر الإ�شارة �إلى �أن كافة موظفي ومتعاقدي الأمن تل ّقوا تدريب ًا يف جمال حقوق الإن�سان.
وتعمل �شركة قطرغاز حالي ًا على تطبيق ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر الأمنية ل�سل�سلة التوريد لكافة عملياتها ،وذلك عن طريق ا�ستخدام النهج التايل:
•حتديد الإجراءات الرئي�سية الت�شغيلية وتلك اخلا�صة بال�شركة؛
•فل�سفة �إدارة املخاطر الأمنية ،والتهديدات ،وحتديد املخاطر ،وحتليل املخاطر ،والوقاية منها واحلد من �آثارها.
•دمج �إدارة املخاطر الأمنية بربنامج �إدارة خماطر �شركة قطرغاز من خالل مقاربة م�شرتكة ملبادئ �إدارة املخاطر (م�صفوفة املخاطر،
وحتديد املخاطر ،و�سجالت املخاطر� ،إلخ.).
•الهدف هو احل�صول على �شهادة �آيزو  28001للعام 2007اخلا�صة بنظام �إدارة خماطر �سل�سلة التوريد.
مل يتم الإبالغ عن �أي حادث على م�ستوى الأمن وحقوق الإن�سان يف قطرغاز عام .2012
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م�س�ؤولية املنتج
التعامل الآمن مع املواد
�أبرز منجزات عام ٢٠١٢
•�إعداد وحتديث كافة وثائق بيانات �سالمة املواد على �شبكة الإنرتانت خالل الأعوام الثالث املا�ضية.
•مل يتم الإبالغ عن �أية �شكاوى �أو تنبيهات بخ�صو�ص عدم االلتزام بالقوانني واللوائح املتعلقة بتوفري وا�ستخدام منتجات
وخدمات ال�شركة.

�إدارة م�س�ؤولية املنتج

ال توجد حالي ًا �أية �سيا�سات �أو �أهداف ر�سمية خا�صة مب�س�ؤولية املنتج يف قطرغاز.
يخت�ص ق�سم ال�سالمة يف قطرغاز بالنظر يف جوانب ال�صحة وال�سالمة مل�س�ؤولية املنتج ،يف حني تخت�ص �إدارة ال�ش�ؤون التجارية وال�شحن بتقييم و�إدارة
الأمور املتعلقة باالت�صاالت ور�ضا العمالء.

�صحة و�سالمة املنتجات

ال تخ�ضع منتجاتنا حالي ًا �إلى �أي تقييم ر�سمي لت�أثري ال�صحة و ال�سالمة .لكننا ن�أخذ بعني االعتبار �أي ت�أثري ممكن على �صحة �أو �سالمة منتجاتنا خالل
دورة احلياة من نقطة ا�ستخراج الغاز �إلى مرحلة ا�ستخدام املنتجات.
حتتفظ قطرغاز بقاعدة بيانات لوثائق بيانات �سالمة املواد التي �أنتجتها وا�ستهلكتها يف موقع العمل لتتمكن من ا�ستخدام نظام تقييم املخاطر والتحكم
الفعال يف �إدارة جميع املواد ب�أمان .وتع ّد قاعدة البيانات هذه وثيقة دائمة التحديث ل�ضمان دقة معلوماتها ،كما �أن قطرغاز م�شرتكة يف خدمات
 Chemwatchللح�صول على معلومات مرجعية عن املواد الكيميائية الأخرى .يف عام  ،٢٠١٢بلغ عدد وثائق بيانات �سالمة املادة التي ت�ستخدمها
قطرغاز  215وثيقة� ،إ�ضافة �إلى وثيقة �إدارة املواد اخلطرة على ال�صحة ( .)COSHHجميع وثائق بيانات ال�سالمة مت تطويرها وحتديثها خالل الأعوام
الثالثة الأخرية .مل يحدث طوال عام � 2012أن واجهت ال�شركة �أية خمالفات ب�ش�أن عدم االمتثال للوائح واملواثيق الطوعية املتعلقة ب�صحة و�سالمة
املنتجات واخلدمات.

الإعالن الت�سويقي

ال يجري تطبيق � ّأي قوانني �أو معايري طوعية تتعلق بالإعالن الت�سويقي يف كافة قطاعات قطرغاز .وال تقوم ال�شركة ببيع �أي من املنتجات املحظور تداولها
يف �أ�سواق معينة� ،أو تلك التي تع ّد حمل ت�سا�ؤالت من ال�شركاء املعنيني �أو املثرية للجدل بني اجلمهور.
مل يحدث طوال عام � 2012أن واجهت ال�شركة �أي خمالفات ب�ش�أن عدم االمتثال للوائح املتعلقة بالإعالن الت�سويقي ،مبا يف ذلك الإعالنات وبرامج
الرتويج والرعاية.

ر�ضا العمالء واخل�صو�صية

و�ضعت قطرغاز م�ؤ�شرات �أداء رئي�سية متعلقة بالت�أخر يف مواعيد الت�سليم ،وال�شحنات غري املطابقة للموا�صفات ومعاجلة ال�شكاوى ،وذلك بهدف قيا�س
ومتابعة ر�ضا العمالء .وطوال عام  2012مل يتم الإبالغ عن �أي ت�أخر يف مواعيد الت�سليم �أو �أي �شحنات غري مطابقة للموا�صفات ،كما مل تتلق قطرغاز
طوال عام �أي �شكوى من عمالئها.
مل تنظم قطرغاز لعمالئها �أي ا�ستطالعات للر�أي.
مت ّثل حماية بيانات وخ�صو�صية امل�ستهلك عام ًال حيوي ًا يف �أ�سلوب �إدارتنا للأعمال .وتف�سر �سيا�سة �أخالقيات العمل يف قطرغاز القواعد واملتطلبات
الواجب تطبيقها من جانب جميع املوظفني فيما يتعلق ب�سر ّية املعلومات والإف�صاح عنها .وللحفاظ على ال�سر ّية ،يحظر ك�شف ومناق�شة املعلومات ال�سرية
�إال ملن تتطلب طبيعة وظيفتهم ّ
االطالع على هذه املعلومات .وقد قامت قطرغاز بتنفيذ برنامج احلماية (جدران احلماية) وفر�ضت جمموعة من القوانني
والإجراءات بخ�صو�صه ل�ضمان حماية املعلومات التناف�سية والتجارية احل�سا�سة �أو املعلومات ال�سرية .عالوة على ذلك ،متتلك قطرغاز �أنظمة متطورة
لتكنولوجيا املعلومات حلماية البيانات وعدم تعر�ضها لأية عمليات خارجية غري مرخ�صة.
مل تتلق قطرغاز �أي �شكاوى �أو �إخطارات تفيد بوقوع � ّأي انتهاكات خل�صو�صية العمالء خالل عام .2012

االمتثال للقوانني واللوائح ذات ال�صلة مبنتجات ال�شركة

مل تتلق قطرغاز �أي �شكاوى �أو �إخطارات تفيد بعدم امتثالها للقوانني واللوائح املتعلقة بتوفري وا�ستخدام منتجات وخدمات ال�شركة طوال عام .2012
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فهر�س م�ؤ�شرات مبادرة الإبالغ العاملية GRI
م�ؤ�شر GRI
G3

�صفحات التقرير

الإ�سرتاتيجية والتحليل
5
1.1
26 - 23
1.2
ملحة عن ال�شركة
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4.12
35
4.13
م�شاركة الأطراف املعنية
40 - 37
4.14

2.1

9

4.15

36

2.2

2.4
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9
9
9
9

4.16

41 - 36
41-40

2.7
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2.8
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2.3
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2.6

2.9
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معايري التقرير
ملحة عن التقرير
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3.2
3.3
3.4
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7
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7
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3.5
3.6
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على �أ�سا�س تقييمنا ملحتوى هذا التقرير بعد مقارنته مبعايري مبادرة الإبالغ العاملية  ،GRIفقد �أعلنا عن �أن تقريرنا للم�س�ؤولية االجتماعية يندرج يف
امل�ستوى "�أ".
م�ؤ�شر IPIECA/API

�صفحات التقرير

م�ؤ�شر IPIECA/API

امل�ؤ�شرات البيئية

امل�ؤ�شرات االجتماعية واالقت�صادية

تغيرّ املناخ والطاقة

املجتمع واملجتمعات املحلية

�صفحات
التقرير

 :E1انبعاثات الغازات الدفيئة

63 - 62

 :SE1الت�أثريات على املجتمعات املحلية

 :E2ا�ستخدام الطاقة

61 - 57

 :SE2ال�سكان الأ�صليني

98

� :SE3إعادة التوطني الإجبارية

98

 :E3م�صادر الطاقة البديلة
� :E4إحراق الغاز

57
61 - 57

خدمات النظام البيئي

 :SE4اال�ستثمار االجتماعي

98 - 97

103 - 98

املحتوى املحلي

 :E5التنوع احليوي وخدمات النظام البيئي

73 - 72

 :SE5ممار�سات املحتوى املحلي

44

 :E6املياه العذبة

71 - 70

 :SE6ممار�سات التوظيف املحلي

45 - 44

الت�أثري على البيئة املحلية

 :SE7ال�شراء املحلي واملوردين

 :E7انبعاثات جوية �أخرى

69 - 67

 :E8الت�سرب �إلى البيئة

70

44

حقوق الإن�سان
 :SE8رعاية حقوق الإن�سان

107

 :E9الت�صريف �إلى البحر

71 - 70

 :SE9حقوق الإن�سان واملوردين

107

 :E10النفايات

70 - 69

 :SE10حقوق الإن�سان والأمن

107

م�ؤ�شرات ال�صحة وال�سالمة

الأخالقيات املهنية وال�شفافية

حماية القوى العاملة

 :SE11مكافحة الف�ساد

104

 :HS1م�شاركة القوى العاملة

80

� :HS2صحة القوى العاملة

87 - 82

 :SE12مكافحة الف�ساد املت�ضمن �شراكة
يف العمل
� :SE13شفافية املخ�ص�صات املالية
ال�ست�ضافة الهيئات احلكومية

104
43

 :HS3الإ�صابات والأمرا�ض املهنية

82 - 80

 :SE14جماعات ال�ضغط والت�أثري

104

خماطر ال�صحة وال�سالمة والبيئة للمنتج
 :HS4العناية باملنتج

ممار�سات العمل
109

�سالمة العمليات و�سالمة الأ�صول
� :HS5سالمة العمليات
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53 - 47

 :SE15تنوع وت�ضمني قوة العمل

88 - 87

 :SE16م�شاركة القوى العاملة

94

 :SE17تدريب وتطوير القوى العاملة

93 - 89

 :SE18نظام عدم االنتقام وال�شكاوي

95 - 94

قامو�س امل�صطلحات
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LOPC
LPG
LSFO
LSMGO
LTI
MBR
MDO
MLT
MM
MMScf
MOC
MoE
MoI
MRG
MSDS
MT
MTA
N2O
NDS
NGO
NOx
OGP
OHSAS
OPCO
PFC
PIP
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PMP
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QAR
QDMC
QG
QG-PSP
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QNV
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QPR
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RALF
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RLTO
RMC
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SHE
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SIGTTO
SME
SO2
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TAMUQ
TDLC
TEPCO
TRIF
UAE
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UN
US/USA
USD
VPSHR
VOC
WBCSD
WRI
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áë°üdG ≈∏Y Iô£ÿG OGƒŸÉH ºµëàdG
…ƒFôdG »Ñ∏≤dG ¢TÉ©fE’G
∑Î°ûŸG âjÈµdG ´hô°ûe
á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùŸG
π«¨°ûàdG íjô°üJ
á«fÉ£jÈdG á«ØjôdG ¿hDƒ°ûdGh AGò¨dGh áÄ«ÑdG IQGRh
ájõ«∏‚E’ÉH Ú≤WÉæ∏d áMhódG á°SQóe
áÄ«ÑdGh áeÓ°ùdGh áë°üdG ¿hDƒ°T º¶f IQGOEG
ídÉ°üŸG ÜQÉ°†Jh πª©dG äÉ«bÓNCG áæ÷
á«Ä«ÑdG äÉeƒ∏©ŸG IQGOEG ΩÉ¶f
ÇQGƒ£dG IQGOEG äÉeóN
äGAÉ°ûfE’Gh äÉjÎ°ûŸG ,á°Sóæ¡dG
´hô°ûŸG ôWÉfl IQGOEG
á«YÉªàL’Gh á«Ä«ÑdG QÉKB’G º««≤J
ÚØXƒª∏d á«JGòdG áeóÿG ΩÉ¶f
»HhQhC’G OÉ–’G
á«°SÉ°SC’G á∏Môª∏d »°Sóæ¡dG º«ª°üàdG
RÉ¨dG ¥GôMEG IQGOEG á£N
RÉ¨dG ¥GôMEG IQGOEG ≥jôa
äÉHÉ¨dG ájÉYQ ¢ù∏›
RÉ¨dG ¥GôMEG øe óë∏d á«ŸÉ©dG IQOÉÑŸG
áÄ«aódG äGRÉ¨dG
‘Gô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG ΩÉ¶f
ôjQÉ≤àdG OGóYE’ á«ŸÉ©dG IQOÉÑŸG
»ŸÉ©dG QGÎM’G á«fÉµeEG
¿ƒHôchQƒ∏ahQƒ∏chQó«¡dG
¿ƒHôchQƒ∏ahQó«¡dG
π«≤ãdG OƒbƒdG âjR
»æWƒdG ‹É©dG Ωƒ∏HódG
ájô°ûÑdG OQGƒŸG
á«ë°üdG ôWÉîŸG º««≤J
áÄ«ÑdGh áeÓ°ùdGh áë°üdG
∞««µàdGh ájƒ¡àdGh Úî°ùàdG
»∏NGódG ≥«bóàdG º°ùb
Ú«FÉ«ª«µdG Ú°Sóæ¡ŸG ó¡©e
ájOôØdG ôjƒ£àdG á£N
á«æ≤àdGh á°Sóæ¡dG ó¡©e
É«fÉ£jôH ‘ Ú«µ«fÉµ«ŸG Ú°Sóæ¡ŸG á«©ªL
ñÉæŸG Ò¨àH
q »æ©ŸG
q »eƒµ◊G ‹hódG ≥jôØdG
áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëŸGh §ØædG áYÉæ°üd ‹hódG OÉ–’G
ÒjÉ©ª∏d á«dhódG áª¶æŸG
äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ
OGôaC’G ÖjQóJ á£N
á©«Ñ£dG ájÉª◊ ‹hódG OÉ–’G
øë°ûdG AÉæKCG ôîÑàŸG RÉ¨dG ´ÉLÎ°SG ´hô°ûe
á«dhódG ácÎ°ûŸG áæé∏dG
∑Î°ûe ¿hÉ©J á«bÉØJG
á«FÉHô¡µdG ábÉ£∏d …É°ùfÉc ácô°T
á«°ù«FôdG AGOC’G äGô°TDƒe
ôjƒ£àdGh º∏q ©àdG IQGOEG
IÉ«◊G IQhO º««≤J
Üô°ùàdG ìÓ°UEGh ±É°ûàcG
çôjEG èæØ«d áª¶æe
¿ÉØd ¢SGôH á«Ä«ÑdG á«©ª÷G
§¨°†dG ¢†Øîæe RÉZ êPƒ‰
∫É°ùŸG »©«Ñ£dG RÉ¨dG

API
BAC
BAT
Bbls
BCM
BIA
BOD
Bpsd
CDM
CDP
CEO
CER
CFC
CH4
CNOOC
CO2
COO
CoP
COP
COSHH
CPR
CSP
CSR
CTO
DEFRA
DESS
DG
ECIC
EDMS
EMS
EPC
ERM
ESIA
ESS
EU
FEED
FMP
FMT
FSC
GGFR
GHG
GIS
GRI
GWP
HCFC
HFC
HFO
HND
HR
HRA
HSE
HVAC
IA
IChemE
IDP
IET
IIF
IPCC
IPIECA
ISO
IT
ITP
IUCN
JBOG
JCI
JVA
KEPCO
KPI
L&D
LCA
LDAR
LEF
LES
LLGM
LNG

∫É°ùŸG »©«Ñ£dG RÉ¨dG
Ú©e iƒà°ùe óæY ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y Ók FÉ°S ¿ƒµj ¿CG »©«Ñ£dG RÉ¨∏d øµÁ
ájƒÄe áLQO 160 øe Üô≤j ÉŸ ójÈàdG ≥jôW øY …ƒ÷G §¨°†dG øe
∫É°ùŸG ¿Éã«ŸG RÉZ øe ∞dCÉàjh .(âjÉ¡fô¡a áLQO 256 -) ôØ°üdG â–
.C4 ¿ÉJƒ«ÑdGh C3 ¿ÉHhÈdG ÉfÉ«MCG πª°ûjh C2 ¿ÉãjE’Gh C1
∫É°ùŸG ‹hÎÑdG RÉ¨dG
áeóîà°ùŸG (¿ÉJƒ«ÑdGh ¿ÉHhÈdG) á«fƒHôchQó«¡dG äGRÉ¨dG øe §«∏N
IójGõàe IQƒ°üH RÉ¨dG Gòg πëjh .äGQÉ«°ùdGh áÄaóàdG Iõ¡LCG ‘ Oƒbƒc
¢VGôZCG ‘ hCG ∫ƒ°ShôjC’G äÉéàæe ‘ ¿ƒHôchQƒ∏ahQƒ∏µdG äÉÑcôe ¿Éµe
.¿hRhC’G á≤Ñ£H ≥ë∏j …òdG Qô°†dG øe óë∏d ójÈàdG
¿Éã«ŸG

CH4 õeôdÉH ¬«dEG QÉ°ûjh ,∫É©à°TÓd πHÉbh áëFGôdGh ¿ƒ∏dG ËóY RÉZ ƒg

,RÉ¨dGh §ØædG áYÉæ°U ‘ .»©«Ñ£dG RÉ¨dG »°ù«FôdG ¬Ñ«côJ ‘ πNójh
äÉKÉ©Ñf’Gh RÉ¨dG ¥GôMEG ,OƒbƒdG ¥GÎMÉH ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG ÊÉK ¿Î≤j
.áHQÉ¡dG

ÉàaÉædG
á∏HÉ≤dG IôjÉ£àŸG πFGƒ°ùdG øe èjõe hCG áYƒª› …CG ¬H ó°ü≤j í∏£°üe
ºëØdG ¿Gô£bh ∫hÎÑdG øe Iô£≤ŸG á«fƒHôchQó«¡dG OGƒŸG øe ∫É©à°TÓd
‘ πNóJh ,áÑjòe OGƒªc hCG Oƒbƒc IOÉŸG √òg Ωóîà°ùJh ,»©«Ñ£dG RÉ¨dGh
.á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG ∞∏àfl áYÉæ°U
ÚLhÎ«ædG ó«°SÉcCG
èàæJh ,Úé°ùcC’Gh ÚLhÎ«ædG øe á«FÉ«ª«c äÉÑcôe øY IQÉÑY »g
≈∏Y ¿hRhC’G π«µ°ûJ ‘ º¡°ùJh ,…QƒØMC’G OƒbƒdG ¥GÎMG øe Ék °SÉ°SCG
.¢VQC’G iƒà°ùe
RhÎ«ædG ó«°ùcCG
á«∏ª©d ájƒfÉãdG äÉéàæŸG óMCG Èà©jh ¿ƒ∏dG áÁóY áÄ«aódG äGRÉ¨dG óMCG
.¥GÎM’G
¿hRhC’G á≤Ñ£d IóØæà°ùŸG OGƒŸG
±Ó¨dG ‘ ¿hRhC’G á≤ÑW OÉØæà°SG ‘ º¡°ùj Öcôe …CG ∂dòH ó°ü≤j
.…ƒ∏©dG …ƒ÷G
¿ÉHhÈdG
»©«Ñ£dG RÉ¨dG ‘ óLƒj ,C3H8 õeôdÉH ¬«dEG QÉ°ûjh ,¿ƒ∏dG ËóY RÉZ ƒg
.™°SGh ¥É£f ≈∏Y Oƒbƒc Ωóîà°ùjh ,§ØædGh
âjÈµdG ó«°ùcCG ÊÉK
OƒbƒdG ¥GÎMG ≥jôW øY πµ°ûàj ,áëFGôdG ¬jôch ¿ƒ∏dG ËóY RÉZ ƒg
èàæj ,RÉ¨dGh §ØædG äÉ«∏ªY ‘ .á«YÉæ°üdG äÉ«∏ª©dG øe ÒãµdG ∫ÓNh
.RÉ¨dG ¥ôMh âjÈµdG ádGREG á«∏ªY øe âjÈµdG ó«°ùcCG ÊÉK
¢ù«ØæàdG
ÜƒÑfCG øe …ƒ÷G ±Ó¨dG ¤EG RÉ¨dG ¥ÓWEG É¡«a ºàj »àdG á«∏ª©dG »g
.¥GÎMG ¿hO øe ìƒàØe
IôjÉ£àŸG ájƒ°†©dG äÉÑcôŸG
hCG ∫Éµ°SÉH ƒ∏«c 0^01 iƒà°ùe ¤EG π°üj QÉîH §¨°V ™e …ƒ°†Y Öcôe …CG
•hô°T ≥ah RGƒe ôjÉ£J hCG øØ∏c 293^15 ≠∏ÑJ IQGôM áLQOh ,ÌcCG
.ΩGóîà°SÓd IOófi

¿ÉJƒ«ÑdG
á≤jô£H èàæjh ,ájRÉ¨dG äÉfƒHôchQó«¡dG äGôehõjCG øe ÚYƒf óMCG ƒg
‘ Oƒbƒc Ωóîà°ùjh C4H10 õeôdÉH ¬«dEG QÉ°ûjh ,∫hÎÑdG øe á«YÉæ°U
.»YÉæ°üdG •É£ŸG áYÉæ°U ‘ πNójh ,IOÈe IOÉªch ∫RÉæŸG
¿ƒHôµdG ó«°ùcG ÊÉK
áÄ«aódG äGRÉ¨∏d ÖÑ°ùŸG »°ù«FôdG ô°üæ©dG ƒgh ,áëFGôdGh ¿ƒ∏dG ËóY RÉZ
ó«°ùcCG ÊÉK ¿Î≤j ,RÉ¨dGh §ØædG áYÉæ°U ‘ .ƒJƒ«c ∫ƒcƒJhÈd Ék ≤ah
.RÉ¨dG ¥GôMEGh OƒbƒdG ¥GÎMÉH ¿ƒHôµdG
¿ƒHôchQƒ∏ahQƒ∏µdG
øjQƒ∏µdG ,¿ƒHôµdG øe ∞dCÉàJ »àdG áYƒæàŸG ¿ƒHôcƒdÉ¡dG äÉÑcq ôe óMCG ƒg
.ójÈàdG áª¶fCG ‘ OÈ
qp ªc Ék ≤HÉ°S Ωóîà°ùj ¿Éch ,øjQƒ∏ØdGh
∫ÉjÎfƒe ∫ƒcƒJhôH øe Ü hCG CG ≥ë∏ŸG ‘ ∞æ°üe ¿ƒHôchQƒ∏ahQƒ∏µdG
.¿hRhC’G á≤Ñ£d IóØæà°ùŸG OGƒŸÉH ≥∏©àŸG
äÉØãµŸG
iƒà°ùÃh ¿ƒ∏dG áÁóY hCG áfƒ∏ŸG á∏FÉ°ùdG á«fƒHôchQó«¡dG OGƒŸG øe èjõe
øe í£°ùdG ≈∏Y ÉgOGOÎ°SG øµÁ API 500 ≈∏Y ójõj á«HPÉ÷G øe
.áÑMÉ°üŸG ÒZ RÉ¨dG øeÉµe ¢†©H
á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùŸG
á≤jô£H ±ô°üààd ácô°ûdG πÑb øe ôªà°ùŸG ΩGõàd’G »æ©j í∏£°üe
iƒ≤∏d IÉ«◊G á«Yƒf Ú°ù–h ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ‘ áªgÉ°ùŸGh á«bÓNCG
πµ°ûH ™ªàéŸGh »∏ëŸG ™ªàéŸG ≈∏Y ∂dP ≥Ñ£æj Éªc ,º¡JÓFÉYh á∏eÉ©dG
.ΩÉY
¥ô◊G
ÒZ hCG áeóîà°ùŸG ÒZ äGRÉ¨dG hCG äÉjÉØædG øe øeB’G ¢ü∏îàdG á«∏ªY »g
.ICÉ°ûæŸG áeÓ°Sh øeCG ¿Éª°†d ΩGóîà°SÓd á∏HÉ≤dG
πªàëŸG …QGô◊G ¢SÉÑàM’G
øY áªLÉædG …QGô◊G ¢SÉÑàM’G IôgÉX ‘ á«dÉªLE’G áªgÉ°ùŸG »g
ó«°ùcCG ÊÉK ƒgh ,»©LôŸG RÉ¨dG øe IóMh ∫OÉ©J RÉ¨dG øe IóMh çÉ©ÑfG
.1 áª«≤dÉH É¡«dEG QÉ°ûj »àdGh ,¿ƒHôµdG
áÄ«aódG äGRÉ¨dG
≥jôW øY …QGô◊G ¢SÉÑàM’G IôgÉX ‘ º¡°ùJ »àdG äGRÉ¨dG »g
áÄ«aódG äGRÉ¨dG äÉKÉ©ÑfG º°†Jh .AGôª◊G â– á©°TC’G ¢UÉ°üàeG
ó«°ùcCGh ¿Éã«ŸG ,¿ƒHôµdG ó«°ùcCG ÊÉK RÉ¨dGh §ØædG äÉ«∏ªY øY áŒÉædG
.áHQÉ¡dG äGRÉ¨dG hCG RÉ¨dG ¥ôM ,¥GÎM’G QOÉ°üe øe RhÎ«ædG
¿ƒHôchQƒ∏ahQƒ∏chQó«¡dG
,¿ƒHôµdGh Qƒ∏ØdGh Qƒ∏µdGh ÚLhQó«¡dG äGQP øe ¿ƒµàj Öcôe ƒg
ä’ÉªàMG ¢VÉØîfG ÖÑ°ùH ¿ƒHôchQƒ∏ahQƒ∏µdG äÉÑcôŸ πjóÑc Ωóîà°ùjh
.¿hRhC’G á≤ÑW OÉØæà°SG
¿ƒHôchQƒ∏ahQó«¡dG
OGƒe å©ÑæJh ,¿ƒHôµdGh ÚLhQó«¡dGh Qƒ∏ØdG øe ∞dCÉàj Öcôe
‘ º¡°ùJ »àdG á«∏jƒëàdG äÉYÉæ°üdG øe …ƒfÉK èàæªc ¿ƒHôchQƒ∏ØdG
.…QGô◊G ¢SÉÑàM’G IôgÉX
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