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نبذة عن
هذا التقرير
نرحب بكم عرب �صفحات تقرير اال�ستدامة ال�سنوي لقطرغاز� ،أكرب �شركة للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل .يتناول هذا التقرير �إجنازات
ّ
و�أداء ال�شركة خالل عام  ،2013ف�ض ًال عن ا�ستعرا�ضه لبيانات عملياتنا لل�سنوات الأربع املا�ضية ،وت�سليطه ال�ضوء على �إ�سرتاتيجيتنا
والأهداف التي نتطلع لتحقيقها يف �أن�شطتنا امل�ستقبلية.
جرى �إعداد حمتوى هذا التقرير وفق ًا للمبادئ التوجيهية لإطار املبادرة العاملية لإعداد التقارير ،واملبادئ التوجيهية ل�صناعة النفط
والغاز ال�صادرة عن االحتاد الدويل ل�صناعة النفط واملحافظة على البيئة  /ومعهد البرتول الأمريكي واالحتاد الدويل ملنتجي النفط
والغاز ،ولوائح �إدارة نظم �ش�ؤون ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف �شركة قطر للبرتول .ميكن ّ
االطالع على املزيد من التفا�صيل حول �إعداد
التقرير ونطاق العمل والأُ ُطر املحددة له يف امللحق «�أ» .جتدر الإ�شارة �إلى �أن هذا التقرير حقق درجة  G3.1مب�ستوى تطبيق  Aوفق ًا
للمبادئ التوجيهية لإطار املبادرة العاملية لإعداد التقارير ،والتي قامت بدورها مبراجعته وت�أكيده كما هو ّ
مو�ضح يف بيانها يف امللحق «ج».
نحن نرحب بتعليقاتكم حول هذا التقرير وحول �أدائنا يف جمال اال�ستدامة عرب القنوات التالية:
بريد �إلكرتوينsustainability@qatargas.com.qa :
موقع �إلكرتوينhttp://www.qatargas.com/Arabic/Feedback/Pages/Feedback.aspx?Source=/ :
Arabic/Feedback/Pages/thankyou.aspx

http://www.facebook.com/qatargasmedia
www.linkedin.com/company/23331?trk=tyah&trkInfo=tas%3AQatargas%2Cidx%3A34-1http://www.twitter.com/QatargasMedia
http://www.youtube.com/channel/UCK-M7hLGKt5sUd5L-YikFtw
Qatargaspr
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كلمة
املدير
التنفيذي
وعند النظر �إلى ما مت حتقيقه يف عام  ٢٠١٣بالتحديد ،فال ي�سعنا �إال
يف كل عام ،تتيح لنا فرتة الإعداد لتقرير اال�ستدامة اخلا�ص بنا فر�صة
جت�سدت على �أر�ض الواقع ومنها احلد
ق ّيمة لقيا�س مدى التقدم الذي �أحرزناه ك�شركة .ومع اقرتاب قطرغاز من ال�شعور باالعتزاز بالإجنازات التي ّ
الذكرى الثالثني لت�أ�سي�سها ،ف�إنه ملن دواعي فخري واعتزازي �أن �أعلن لكم من ا�شتعال الغاز وتقليل ا�ستهالك املياه ،وحتقيق  ٢٠مليون �ساعة عمل
دون حوادث يف م�شروع ا�سرتجاع الغاز املتبخر �أثناء ال�شحن ،وارتفاع
ب�أن تاريخنا احلافل بالنجاح والإجنازات مي�ضي بنا بقوة نحو امل�ستقبل،
ن�سبة تقطري الوظائف ،وزيادة معدل �ساعات التدريب لكل موظف ،وزيادة
و�أنا �أتطلع ُقدُم ًا الكت�شاف ما يحمله لنا ول�شركتنا ولبلدنا احلبيب.
اال�ستثمار يف امل�شاريع واملبادرات الداعمة للمجتمع.
منذ عام  1984ونحن نتبو�أ ال�صدارة يف �صناعة الغاز الطبيعي امل�سال يف
قطر .واليوم ،وب�صفتنا �أكرب �شركة للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل ،فنحن ومع ذلك ،فما زال �أمامنا الكثري من العمل لتحقيق ر�ؤية قطرغاز لعام
� ،٢٠١٥إال �أنني على ثقة تامة بقدرة كفاءاتنا وم�شاريعنا املبتكرة وخططنا
نعترب من �أبرز املزودين للغاز الطبيعي الآمن واملوثوق والنظيف .ومع
امل�ستقبلية الطموحة والتي ميكنكم ّ
االطالع عليها يف هذا التقرير.
و�صول منتجاتنا �إلى �أ�سواق جديدة حول العامل �سنوي ًا ،ف�إننا نلعب دور ًا
حيوي ًا يف دعم املزيد من الدول لتنويع م�صادر الطاقة لديها واحلد من
باخت�صار ،لقد م َّثل عام  ٢٠١٣ف�ص ًال جديد ًا من امل�سرية امل�ش ّرفة
انبعاثاتها .كما �أ�صبح من الوا�ضح �أن الطاقة التي ُت�ؤَ ّمنها قطرغاز الم�ست
لقطرغاز ،و�أنا �أتطلع ُقدُم ًا ملزيد من النجاحات والإجنازات يف امل�ستقبل.
حياة املليارات من النا�س حول العامل و�ساهمت يف تغيريها �إلى الأف�ضل.
وال يفوتني �أن �أتوجه �إليكم بجزيل ال�شكر على تخ�صي�ص جزء من وقتكم
الثمني لقراءة تقريرنا هذا �آم ًال يف الوقت ذاته �أن �أ�شارككم ا ُ
خلطى يف
و�إ�ضافة �إلى دوره االقت�صادي يف الوقت الراهن ،يوا�صل قطاع الطاقة
رحلتنا نحو حتقيق اال�ستدامة.
وال�صناعة تركيزه على تعزيز م�ساهمته يف دعم كافة مكونات الطموح
الوطني .ويدعم هذا االلتزام مبادرة �شاملة على م�ستوى القطاع هي
«برنامج تقارير التنمية امل�ستدامة» والتي كنا جزء ًا منها منذ �إطالقها.
�أما بالن�سبة �إلى قطرغاز ،ف�إن التزامنا ب�أن ن�صبح ال�شركة الرائدة يف
جمال الغاز الطبيعي امل�سال يف العامل يحتّم علينا موا�صلة �سعينا لأن
ُنع َرف بالأداء العايل ملوظفينا وروح االبتكار والتميز يف العمليات الت�شغيلية
وتطبيق مبادئ امل�س�ؤولية االجتماعية .وي�شكل م�سعانا هذا الأ�سا�س الذي
يقوم عليه نهجنا لتحقيق اال�ستدامة ،وهو نهج نعمل على تطويره با�ستمرار
انطالق ًا من �أُ ُطر العمل املتّبعة يف القطاع وعلى ال�صعيد الوطني.
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خالد بن خليفة �آل ثاين
املدير التنفيذي

مع و�صول منتجاتنا �إلى �أ�سواق جديدة حول العامل �سنوياً ،ف�إننا نلعب دوراً حيوياً
يف دعم املزيد من الدول لتنويع م�صادر الطاقة لديها واحلد من انبعاثاتها.

تقرير اال�ستدامة 2013

7

قطرغاز -
�أكرب �شركة للغاز
الطبيعي امل�سال
يف العامل
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من نحن

ت�أ�س�ست �شركة قطرغاز يف عام  ،١٩٨٤ومنذ ذلك احلني وال�شركة تلعب دور ًا رائد ًا يف االرتقاء ب�صناعة الغاز الطبيعي امل�سال وو�ضع معايري جديدة
لها� ،إ�ضافة �إلى م�ساهمتها الفاعلة يف حتقيق الطموحات والأهداف التنموية لدولة قطر .واليوم� ،أ�صبحت قطرغاز �أكرب �شركة للغاز الطبيعي
امل�سال يف العامل مع و�صول طاقتها الإنتاجية �إلى  ٤٢مليون طن �سنوي ًا .كما �أن �سل�سلة م�شروعات ال�شركة ذات القيمة املتكاملة متتد لت�شمل خمتلف
�أرجاء العامل ،ما يعني �أن قطرغاز تزود امل�ستهلكني يف �أوروبا و�آ�سيا والأمريكتني بالطاقة كل يوم.
بيان التوجهات � -سن�صبح ال�شركة الرائدة يف جمال الغاز الطبيعي امل�سال يف العامل.
ر�ؤيتنا � -أن ُنع َرف بالأداء العايل ملوظفينا وروح االبتكار والتميز يف العمليات الت�شغيلية وتطبيق مبادئ امل�س�ؤولية االجتماعية.

�س ُنم ّثل منوذجاً يحتذى به يف:
•الأداء املتميز يف جمال ال�سالمة وال�صحة والبيئة.
•ر�ضاء العمالء.
•القوى العاملة املتنوعة ذات الكفاءة العالية.
•الأداء الت�شغيلي الكفء واملوثوق.
•الأداء املايل.
ي�شمل م�ساهمونا نخبة من �أكرب و�أ�شهر �شركات النفط والغاز يف العامل كقطر للبرتول ،توتال� ،إك�سون موبيل ،ميت�سوي ،ماروبيني ،كونوكو فيليب�س،
�شل� ،إيدمييت�سو وكوزمو �أويل.
ملعرفة املزيد عن قطرغاز وتاريخها ،يرجى زيارة موقعنا الإلكرتوين:
www.qatargas.com/English/MediaCenter/VideoLibrary/Pages/VideoLibrary2.aspx?itemId=11
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�أن�شطتنا

نقوم ب�إنتاج وت�سويق و�شحن الغاز الطبيعي امل�سال واملنتجات امل�شتقة منه �إلى العمالء حول العامل بكفاءة وفاعلية ،كما �أننا ال�شركة املتكاملة الوحيدة
يف العامل للغاز الطبيعي امل�سال مع �سل�سلة قيمة متتد من ر�ؤو�س الآبار �إلى حمطات الطاقة وغريها .ولهذا ،ف�إن ات�ساع نطاق �أن�شطتنا يتيح لنا
اال�ستفادة من هذا التكامل االقت�صادي والعمليات امل�شرتكة .وقد متك ّنا حتى الآن من توريد الطاقة �إلى  ٢١دولة و�أكرث من  ٣٫٧مليار م�ستهلك.

الغاز الطبيعي امل�سال
الغاز الطبيعي عن�صر �أ�سا�سي من مزيج الطاقة العاملي نظر ًا الحرتاقه
النظيف وانخفا�ض انبعاثاته .ويعترب الغاز الطبيعي امل�سال و�سيلة
لتو�صيل الغاز الطبيعي �إلى كافة �أ�صقاع الأر�ض بكل �أمان وموثوقية.
نحن نقوم بتو�صيل الغاز الطبيعي امل�سال بوا�سطة �أ�سطول من الناقالت
املتطورة �إلى العمالء الذين يت�ألفون �أ�سا�س ًا من �شركات اخلدمات
العامة امل�س�ؤولة عن توليد الطاقة وتوزيع الغاز على املنازل وامل�صانع
واملكاتب.

منتجات �أخرى م�شتقة من الغاز
•غاز البرتول امل�سال
•املكثفات
•الهيليوم
•الكربيت
•النافثا
•وقود الطائرات
•زيت الغاز

للمزيد من املعلومات حول منتجاتنا ،يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين:
www.qatargas.com/English/AboutUs/Pages/OurProducts.aspx

عملياتنا

يقع املقر الرئي�سي ل�شركة قطرغاز يف الدوحة ،وتتمركز جميع عملياتنا اخلا�صة با�ستخراج الغاز يف �أكرب حقل للغاز الطبيعي غري امل�صاحب يف
العامل؛ حقل ال�شمال ،الذي يقع على بعد  ٨٠كيلومرت �شمال �شرقي الرب الرئي�سي لدولة قطر .جتري عمليات الإنتاج يف مدينة را�س لفان ال�صناعية
التي ت�ضم خطوط �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال وم�صفاة لفان وغريها من املرافق امل�شرتكة .وبعدها ،يتم �شحن الغاز الطبيعي امل�سال �إلى موانئ
اال�ستقبال حول العامل والتي يعترب بع�ضها جزء ًا من �سل�سلة القيمة اخلا�صة بقطرغاز .لدينا �شبكة من املكاتب التن�سيقية يف كل من ال�صني ،اليابان،
تايالند والواليات املتحدة الأمريكية.
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عمليات الغاز الطبيعي امل�سال

تتولى قطرغاز ت�شغيل �أربعة م�شاريع م�شرتكة للغاز الطبيعي امل�سال ت�ضم مرافق ومن�ش�آت بحرية وبرية ،حيث يتم نقل الغاز الطبيعي اخلام من �أكرث
من  ٨٠بئر ًا بحرية عرب �أنابيب حتت �سطح البحر �إلى  ٧خطوط �إنتاج برية .ويتم التن�سيق بني عملياتنا البحرية من من�ش�أتنا البحرية الواقعة يف
حقل ال�شمال «براڤو».
عدد الآبار البحرية
عدد خطوط �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال
الربية
ال�سعة الإنتاجية لكل خط انتاج
عدد الناقالت
ال�سعة التحميلية لكل �سفينة
تاريخ �أول �شحنة
الأ�سواق الرئي�سة

قطرغاز ١

قطرغاز 2

 3.3مليون طن �سنوي ًا

22
3

11

137٫500م3

1996
اليابان� ،إ�سبانيا

قطرغاز 3

30
2

1

1

 7٫8مليون طن �سنوي ًا

 7٫8مليون طن �سنوي ًا

 7٫8مليون طن �سنوي ًا

14

10

2009
اململكة املتحدة� ،أوروبا،
�آ�سيا

2010

2011

العامل

العامل

266٫000 - 210٫000م3

33

قطرغاز 4
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�أ�سطول ناقالت الغاز

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�س،
� ١٣سفينة 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.

حمطات اال�ستقبال

تقوم قطرغاز ب�شحن الغاز الطبيعي امل�سال �إلى موانئ اال�ستقبال املنت�شرة حول العامل ،بع�ضها ُب ِن َي خ�صي�ص ًا كجزء من �سل�سلة القيمة املتكاملة.
ويعترب ميناء �ساوث هوك يف ويلز الأكرب من نوعه يف �أوروبا ،وهو جزء من �سل�سلة قيمة قطرغاز .٢

م�صفاة را�س لفان

متتلك قطرغاز وت�ش ّغل م�صفاة لفان (�أول م�صفاة للمكثفات يف دولة قطر) ب�سعتها الإنتاجية البالغة  ١٤٦٫٠٠٠برميل يومي ًا .وتنتج امل�صفاة
النافثا ،وقود الطائرات ،زيت الغاز وغاز البرتول امل�سال با�ستخدام املكثفات التي حت�صل عليها من قطرغاز ورا�س غاز .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن
العمليات الإن�شائية مل�صفاة را�س لفان  ،٢والتي �ست�ضاعف ال�سعة الإنتاجية احلالية ،قيد التنفيذ يف الوقت الراهن ،ومن املتوقع �أن تبد�أ العمل ب�شكل
كامل بحلول عام .٢٠١٦

املرافق امل�شرتكة

ت�ش ّغل قطرغاز �أي�ض ًا عدد ًا من املرافق امل�شرتكة امل�ستخدَ مة من قبل عدة م�ش ّغلني يف مدينة را�س لفان ال�صناعية ،مبا فيها م�شروع الكربيت
امل�شرتك ،م�شروع غاز البرتول امل�سال امل�شرتك ،م�شروع تخزين وحتميل الغاز الطبيعي امل�سال امل�شرتك ،م�شروع املركبات الع�ضوية املتطايرة
امل�شرتك ،م�شروع تخزين وحتميل املكثفات امل�شرتك ،ميناء �شل وخزانات دولفني للطاقة.
للمزيد من املعلومات حول منتجاتنا ،يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين:
www.qatargas.com/Arabic/AboutUs/Pages/CurrentOperations.aspx
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فريق واحد ،نظام واحد

ب�صفتنا �أكرب �شركة للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل ،تتمثل ر�ؤيتنا يف �أن ن�صبح ال�شركة «الرائدة» يف جمال الغاز الطبيعي امل�سال .ولتحقيق هذا
الهدف ،يتوجب علينا تب ّني نظام �شامل ومتكامل لتطبيق �أ�سلوب قطرغاز يف تنفيذ الأعمال ،فكانت النتيجة تطوير واعتماد نظام جديد لإدارة
قطرغاز (� )QGMSسيحل حمل �أو يدمج كافة �أنظمة الإدارة املعمول بها حالي ًا يف ال�شركة.

ΩÉ¶f πªY QÉWEG
RÉZô£b IQGOEG

وكان نظام �إدارة قطرغاز قد �أن�شئ يف عام  ٢٠١١بهدف ربط بيان التوجهات الرئي�سي لل�شركة ب�أن�شطتنا و�أعمالنا ،وذلك لتمكيننا من حتقيق ر�ؤية
 .٢٠١٥وحتت �شعار «فريق واحد ،نظام واحد»� ،سيتيح لنا نظام �إدارة قطرغاز االرتقاء ب�أدائنا يف جماالت ال�سالمة ،البيئة ،املوثوقية والكفاءة،
وتعزيز �شعور موظفينا وعمالئنا و�شركائنا بالفخر بالعمل مع ال�شركة الرائدة يف جمال الغاز الطبيعي امل�سال يف العامل.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن م�شروع نظام �إدارة قطرغاز ( )QGMSقيد التنفيذ حالي ًا على �أن يتم االنتهاء منه يف عام .٢٠١٥

1

¿ƒµJ ∞«c
?IOÉjôdG
ô°UÉæ©dG ,ÇOÉÑŸG
•hô°ûdGh

äÉ¡LƒàdG ¿É«H

2

ôªà°ùf ∞«c
?IOÉjôdÉH

,á°ù«FôdG AGOC’G äGô°TDƒe ,áHQÉ≤ŸG
êƒ°†ædG ,äGQó≤dG ,äGhOC’G

3

øe
?ºµëj

RÉZô£b IQGOEG ΩÉ¶f áªcƒM

RÉZô£b äGAGôLEG êPƒ‰
,äGAGôLE’G ,äÉ°SÉ«°ùdG
äÉ«cƒ∏°ùdG ,äGƒ£ÿG
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٢٠١٣
�أبرز االجنازات

توا�صل قطرغاز حتقيق النجاح تلو الآخر ،جم�سد ًة �أداءها املتميز بالفوز بالعديد من اجلوائز املرموقة .ومن �أبرز �إجنازاتنا ما يلي:
و ّقعت قطر للبرتول و�شركا�ؤها اتفاقية �شراكة مل�شروع م�صفاة را�س لفان  ٢املقرر ت�شغيلها من قبل قطرغاز.
ت�سليم �أول �شحنة من الغاز الطبيعي امل�سال �إلى �سنغافورة وماليزيا ،و�شحنتني �إلى ال�صني.
�إبرام ثالث اتفاقيات بيع و�شراء جديدة.
م�شروع وحدة املعاجلة املائية لوقود الديزل يحقق  ٢مليون �ساعة عمل دون حوادث م�ضيعة للوقت.
م�شروع ا�سرتجاع الغاز املتبخر �أثناء ال�شحن يحقق  ٢٠مليون �ساعة عمل دون حوادث.
تد�شني قواعد ال�سالمة الع�شر ،و�إقامة منتدى ال�سالمة ال�سنوي الأول للمقاولني.
�إطالق نظام �إدارة التناوب الإلكرتوين لتح�سني التوا�صل وتعزيز م�ستوى ال�سالمة.
تخفي�ض الكمية الإجمالية للغاز املحرتق يف مرافق الغاز الطبيعي امل�سال بن�سبة جتاوزت الـ  ٪٢٠منذ عام .٢٠١٢
اكتمال م�شروع تنظيف خطوط الإنتاج العمالقة قطرغاز  ٣ ،٢و ،٤حيث ُي َت َو َّقع خف�ض ن�سبة �إحراق الغاز بن�سبة  ٪١٥ - ١٠يف عام .٢٠١٤
تركيب �أنظمة ذات ن�سبة احرتاق منخف�ضة لأكا�سيد النيرتوجني يف وحدات غلي قطرغاز  ١ومولدات الغاز التوربينية ،الأمر الذي نتج عنه
تقلي�ص انبعاثات �أكا�سيد النيرتوجني بن�سبة � ٪٢٠سنوياً منذ عام .٢٠١٢
�إطالق م�شروع لتطبيق نظام �إدارة البيانات البيئية.
�إطالق �أوملبياد التعلم.
تكرمي  500موظف من ذوي فرتة اخلدمة الطويلة
رعاية العام الثقايف «قطر-اململكة املتحدة» ب�إقامة  ٩٣فعالية يف كال البلدين.
توقيع اتفاقية مدتها ثالث �سنوات مع االحتاد القطري لكرة القدم ت�صبح قطرغاز مبوجبها الراعي الر�سمي لـ «كيو ليغ» الذي بات يُع َرف
الآن بـ «قطرغاز ليغ».
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اجلهة املانحة
للجائزة
قطر للبرتول

الإجناز
فازت قطرغاز بجائزة “التميز يف تقارير اال�ستدامة والأداء” تقدير ًا لرباجمها املتميزة يف جماالت �إدارة الطاقة
واملياه و�صحة ورفاهية القوى العاملة.
www.qatargas.com/English/MediaCenter/news/Pages/SustainabilityReportAward.aspx

جملة �سنة النفط
والغاز
م�ؤ�س�سة اجلائزة
اخل�ضراء

جمل�س ال�سالمة
الربيطاين

نالت قطرغاز “جائزة اال�ستدامة للعام” وذلك لتطوير م�شروع ا�سرتجاع الغار املتبخر �أثناء ال�شحن.
www.qatargas.com/English/MediaCenter/news/Pages/SustainabilityAward.aspx

تمُ َنح “اجلائزة اخل�ضراء” تقدير ًا اللتزام الناقالت واملوانئ باملعايري الدولية لل�سالمة والبيئة .ويف عام ،٢٠١٣
جدّدت كافة ال�سفن الـ � ٣١شهادة اجلائزة اخل�ضراء التي نالتها �سابق ًا.
www.qatargas.com/English/MediaCenter/news/Pages/Article_285.aspx

ح�صلت �إدارة ال�شحن ب�شركة قطرغاز على �شهادة اعتماد من �أعلى الفئات وهي “�شهادة اعتماد من فئة اخلم�س
جنوم يف جمال ال�صحة املهنية و�إدارة ال�سالمة” ،لت�صبح بذلك �أول م�ؤ�س�سة قطرية تنال جائزة مرموقة كهذه.
و�أكملت قطرغاز �إجنازها هذا باحل�صول على “�شهادة اعتماد من فئة الأربع جنوم يف جمال املعايري واملمار�سات
البيئية”.
www.qatargas.com/English/MediaCenter/Publications/ThePioneer/Pioneer%20
September%202013%20-%20English.pdf#search=BSC

رويال دات�ش �شل
وزارة الطاقة
وال�صناعة
معهد املهند�سني
الكيميائيني
)(IChemE

نالت قطرغاز جائزة ” “PRIDE Awardتقدير ًا ل�سعيها املتوا�صل لالرتقاء ب�إجراءات خطة العمل واملوازنة عام ًا
بعد عام ،واحلر�ص على �إ�شراك امل�ساهمني.
فازت قطرغاز بجائزة �ضمن فئة “الدعم والتوا�صل مع قطاع التعليم” خالل احلفل ال�سنوي جلوائز التقطري.
www.qatargas.com/English/MediaCenter/news/Pages/13MayQatarizationAward.aspx

�أ�صبحت قطرغاز “�شريكاً ذهبياً ملعهد املهند�سني الكيميائيني” ،وبذلك تكون ال�شركة القطرية الأولى التي تنال
هذا ال�شرف.

www.qatargas.com/English/MediaCenter/news/Pages/IChemE-Gold-Partnership.aspx

�أ�صبحت قطرغاز ال�شركة الوحيدة على م�ستوى ال�شركات القطرية التي تنفرد بـ “�شهادة من الفئة الذهبية وفقاً
ملعيار امل�ستثمرين يف الكوادر الب�شرية” .وقد مت احل�صول على هذا االعتماد يف نوفمرب  2013من قبل �إدارة
امل�ستثمرون يف الكوادر التدريب والتطوير بال�شركة مما يجعلها �إدارة التدريب والتطوير الوحيدة يف �شركات الغاز الطبيعي امل�سال على
م�ستوى العامل التي تنال هذه اجلائزة.
الب�شرية

www.qatargas.com/English/MediaCenter/PressReleases/2014/Pages/Qatargas--only-company-in-Qatar-to-achieve-Gold-Award-with-%E2%80%98Investors-inPeople%E2%80%99-.aspx

قطر للبرتول

فازت قطرغاز بـ “جائزة التميز يف حفل جوائز ال�صحة وال�سالمة والبيئة ل�صناعة النفط والغاز” لأدائها
املتميز يف جمال ال�سالمة مب�شروع ا�سرتجاع الغاز املتبخر �أثناء ال�شحن.

جمعية الت�سويق
واالت�صاالت

ح�صلت �شركة قطرغاز على “جائزة  AVAالبالتينية الدولية لأف�ضل �إعالن تلفزيوين/امل�س�ؤولية االجتماعية”
يف �شهر مايو  ٢٠١٣عن �إعالن تلفزيوين توعوي لل�سالمة املرورية مت �إنتاجه يف  ٢٠١٢حلملة �شهر رم�ضان ال�سنوية
لل�سالمة املرورية التي تنظمها ال�شركة.

()AMCP

www.qatargas.com/English/MediaCenter/PressReleases/2013/Pages/13MayHSEAwardPR.aspx

www.qatargas.com/English/MediaCenter/news/Pages/13MayTVCAward.aspx
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نهجنا

املوجهة لقطرغاز .فهي ت�ضم ر�ؤيتنا ،مهمتنا وقيمنا التي حتدد النهج الذي
تعترب اال�ستدامة من الركائز الرئي�سة لبيان توجهاتنا؛ الوثيقة الأ�سا�سية ِّ
ن�سري عليه فيما يتعلق بامل�سائل االجتماعية والبيئية واالقت�صادية واحلوكمة ،علم ًا ب�أنه ميكن ّ
االطالع عليها عرب:
www.qatargas.com/English/AboutUs/Pages/MissionVision.aspx

حوكمة اال�ستدامة

ي�ضطلع املدير العام بكافة جوانب الإدارة يف ال�شركة ،مبا يف ذلك املحاور االقت�صادية والبيئية واالجتماعية واتخاذ القرارات اليومية ،با�ستثناء
امل�سائل املتعلقة بالنظام الأ�سا�سي لل�شركة �أو اتفاقيات امل�شاريع امل�شرتكة والتي يتخذ القرارات ب�ش�أنها امل�ساهمون �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة .وميكن
للمدير العام �أن يفو�ض مديري العمليات الت�شغيلية واللجان وجمموعات الأعمال لإدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية والبيئية واالجتماعية يف ال�شركة.
يتم توجيه �أن�شطة �إدارة قطرغاز بوا�سطة الإ�سرتاتيجيات واخلطط وبرامج العمل املوا َفق عليها من قبل امل�ساهمني ،وذلك من خالل اجتماعات
امل�ساهمني واتخاذ القرارات و ِف َرق العمل .ويتم ا�ستعرا�ض ومناق�شة تفا�صيل الأداء املايل واالجتماعي والبيئي لقطرغاز مع جمل�س الإدارة كل ثالثة
�أ�شهر.

�إدارة اال�ستدامة

انطالق ًا من ر�ؤيتها ب�أن ت�صبح ال�شركة الرائدة يف جمال الغاز الطبيعي امل�سال يف العامل� ،أعلنت قطرغاز عن نيتها يف �أن تكون «�شرك ًة تُع َرف بالأداء
العايل ملوظفيها وروح االبتكار والتميز يف العمليات الت�شغيلية وتطبيق مبادئ امل�س�ؤولية االجتماعية» .ولتج�سيد هذه الر�ؤية على �أر�ض الواقع ،مت
�إن�شاء ِف َرق مبادرات كفريق مبادرة امل�س�ؤولية االجتماعية متعدد املهام والذي ت�شرف �إدارة املوارد الب�شرية على تن�سيق مهامه و�أن�شطته .ومنذ عام
 ،٢٠٠٩ن ّفذ هذا الفريق تدقيق ًا لال�ستدامة ،وحدّد الفجوات ،وو�ضع خطة للتطبيق ،وعمل على مراقبة مدى التقدم الذي مت �إحرازه منذئذ .والآن،
يتولى الفريق م�س�ؤولية �إعداد التقرير ال�سنوي لال�ستدامة.

�إ�شراك الأطراف املعنية

تبذل قطرغاز ق�صارى جهدها للتوا�صل مع �شركائها بانتظام من خالل عدة قنوات لإطالعهم على �آخر امل�ستجدات املتعلقة ب�إدارة اال�ستدامة.
وميكن االطالع على موجز بتفا�صيل �شركائنا وقنوات التوا�صل يف امللحق «د» .وكانت قطرغاز قد توا�صلت مع الأطراف املعنية يف ال�صناعة ومع
اجلمهور من خالل العديد من الفعاليات التي نـُ ّظمت على مدار عام  ٢٠١٣كما هو مبني يف اجلدول .١
معر�ض قطر للبرتول للبيئة
العديد من املعار�ض املهنية
(قطر واململكة املتحدة)
منتدى الأعمال القطري-
الياباين
World at Work

(م�شروع م�شرتك)

م�ؤمتر  Hay Groupالدويل
للموارد الب�شرية

منتدى الدوحة الثاين للكربون
والطاقة

م�ؤمتر الغاز الطبيعي امل�سال يف
هيو�سنت
معر�ض الدوحة الدويل الثامن
للنفط والغاز
م�ؤمتر Flame
Expatriate
)Compensation (AirInc

م�ؤمتر امل�س�ؤولية االجتماعية يف
قطر ٢٠١٣
منتدى قطر للبرتول للمدن
ال�صناعية

معر�ض �صنع يف قطر

امل�ؤمتر الإقليمي الثالث للعالقات امل�ؤمتر الدويل ال�ساد�س
لتكنولوجيا البرتول
العامة
م�ؤمتر
م�ؤمتر قطر للبرتول الثاين
لل�صحة املهنية
Mercer EMEA C&B

جمعية مهند�سي البرتول  -ور�شة
عمل حول التكنولوجيا التطبيقية:
�إدارة امل�شرتيات و�سل�سلة التوريد
�إدارة خماطر اجلودة وال�صحة ل�صناعة النفط والغاز على
وال�سالمة والبيئة يف م�شاريع
ال�صعيد العاملي
الأرا�ضي املعاد ا�ستخدامها
والعمليات
منتدى الهند�سة ال�سنوي العا�شر
لقطرغاز-را�س غاز

بطولة قطر توتال املفتوحة للتن�س

ور�ش عمل حول معاجلة املياه
ال�صناعية (ب�إ�شراف وزارة
البيئة)

م�ؤمتر �سيا�سات و�إجراءات
املوارد الب�شرية

منتدى ال�شرق الأو�سط الثاين
للآالت التوربينية

اجلدول  - ١الفعاليات التي �شاركت فيها قطرغاز يف عام ٢٠١٣
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�إ�ضافة �إلى ما �سبق ،تعترب قطرغاز ع�ضو ًا فاع ًال يف العديد من االحتادات واجلمعيات واللجان املعنية بال�صناعة والتي تر ّكز على ا�ستدامة قطاع
الطاقة وال�صناعة يف قطر ،ومنها:
•ع�ضو اللجنة التن�سيقية للتدريب والتطوير ( )TDLCالتي تُعنى بتطبيق �أف�ضل املمار�سات يف التدريب والتطوير يف قطاع الطاقة
وال�صناعة يف قطر.
•ع�ضو اجلمعية الدولية للق�ضايا البيئية واالجتماعية اخلا�صة ب�صناعة النفط والغاز (.)IPIECA
•ع�ضو دائم يف اجلمعية الأمريكية للجودة (.)ASQ
•نائب رئي�س فريق العمل لالحتاد الدويل للغاز الذي ُيعنى بتنمية املوارد الب�شرية يف قطاع الغاز.
•نائب رئي�س جمل�س �أمناء مدر�سة قطر التقنية امل�ستقلة (.)ASQ
•ع�ضو م�ؤ�س�س يف مركز معاجلة الغاز بجامعة قطر.
•ع�ضو مركز ماري كاي �أوكونر ل�سالمة العمليات بجامعة تك�سا�س ايه �آند ام يف قطر.
•ع�ضو م�ؤ�س�س يف جمعية لفان البيئية.
•ع�ضو يف برنامج مدينة را�س لفان ال�صناعية للتوا�صل االجتماعي.

حتديد الأولويات

متحورت �إحدى �أولى املهام التي ا�ضطلع بها فريق مبادرة امل�س�ؤولية االجتماعية حول حتديد عنا�صر امل�س�ؤولية االجتماعية واال�ستدامة ذات ال�صلة
بقطرغاز ،حيث حدّد الفريق  ٤٢حمور ًا (ال�شكل  )١وفق ًا للمعايري الدولية ،التوجه الوطني ،برنامج اال�ستدامة للقطاع وم�صالح الأطراف املعنية.
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عنا�صر امل�س�ؤولية االجتماعية
واال�ستدامة
/ ‹ÉŸG πeÉ©dG
…OÉ°üàb’G
»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 •

áªcƒ◊G óYGƒb
πeÉ©dG
∑ƒ∏°ùdGh »YÉªàL’G
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 •

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 •
äGOÉ–’G ≈dEG ΩÉª°†f’G ájôM :¿ƒØXƒŸG •
á«æ¡ŸG
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 •

áÄ«ÑdG
á«Ä«ÑdG äÉ°SÉ«°ùdG •
á«Ä«ÑdG IQGOE’G ΩÉ¶f •
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 ≈dEG OGƒŸG ∞jô°üJ / äÉKÉ©Ñf’G •
IAÉØµdG / √É«ŸG ΩGóîà°SG •
Iô£ÿG ÒZ äÉjÉØædG IQGOEG •
Iô£ÿG äÉjÉØædG IQGOEG •
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG •
äÉeóÿGh äÉéàæª∏d »Ä«ÑdG ôKC’G •
á«Ä«ÑdG áª«≤dG á∏°ù∏°S IQGOEG •
äÉjÎ°ûŸG / AGô°†ÿG äÉjÎ°ûŸG •
/ OGƒŸG ΩGóîà°SG øe ó◊G :OGƒŸG ΩGóîà°SG •
Iô£ÿG OGƒŸG ™e πeÉ©àdG ‘ IAÉØµdG
áeÉ°ùdGh

 عنا�صر امل�س�ؤولية االجتماعية واال�ستدامة ذات ال�صلة بقطرغاز- ١ ال�شكل

 ب�إجراء تقييم للأولويات بالتعاون مع �أع�ضاء فريق مبادرة امل�س�ؤولية٢٠١٣  قمنا يف عام،للرتكيز على حتقيق �أهدافنا ب�شكل �أكرث كفاءة وفاعلية
ّ  وبالإمكان.االجتماعية
.٢٣  �إلى٢٠ االطالع على �أهم املحاور وترتيبها وكيفية اتّ�ساقها مع برنامج القطاع والأهداف الوطنية يف ال�صفحات من
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ال�سيا�سات والإجراءات

�إلى جانب بيان التوجهات� ،صاغت قطرغاز جمموعة من ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة ب�أدائنا يف جمال اال�ستدامة (اجلدول  .)٢وتغطي هذه
ال�سيا�سات والإجراءات كافة عمليات و�أن�شطة ال�شركة ،علم ًا ب�أنه قد مت �إعدادها وفق ًا للمعايري واملبادئ التوجيهية العاملية .و�سي�سهم تطوير نظام
�إدارة قطرغاز يف جمع وتطبيق جميع ال�سيا�سات يف امل�ستقبل.

ال�صلة باملعايري الدولية املتفق عليها

البيانات واملواثيق الداخلية املرتبطة باال�ستدامة
ميثاق �سيا�سة �أخالقيات العمل

غري متوفر

ميثاق التدقيق الداخلي

"ميثاق �أخالقيات العمل" اخلا�ص مبعهد املدققني الداخليني
و"معايري املمار�سة املهنية للتدقيق الداخلي".

�سيا�سة عالقات املوظفني

غري متوفر

�سيا�سة اال�ستثمار االجتماعي

غري متوفر

�سيا�سة ال�صحة وال�سالمة والبيئة واجلودة

نظام متكامل باعتماد

ميثاق جلنة ال�صحة وال�سالمة والبيئة
عملية �إدارة خماطر ال�شركة

ISO14001 / OHSAS18001
ISO 31000

�سيا�سة �إدارة ا�ستمرارية الأعمال

ISO 22301

�سيا�سة برنامج تطوير اخلريجني القطريني ()NGDP

غري متوفر

�سيا�سة حماية ال�صحة املهنية

�إدارة �ش�ؤون نظم ال�صحة وال�سالمة والبيئة التابعة لوزارة الطاقة
وال�صناعة القطرية  -الإطار القانوين لل�صحة وال�سالمة والبيئة يف
قطاع النفط والغاز ،قطر

 ISO 9001/14001و OSHAS 18001

اجلدول � - ٢سيا�سات و�إجراءات قطرغاز

التدريب والتوعية

يقيم فريق مبادرة امل�س�ؤولية االجتماعية �سل�سلة من ور�ش العمل �سنوي ًا للم�ساعدة يف تنمية مهارات �أع�ضاء الفريق وتطوير خرباتهم .وي�شارك
موظفو دائرة العالقات العامة حالي ًا يف م�ساقات تدريبية معتمدة يف جمال اال�ستدامة و�إعداد التقارير .كما �أننا نحر�ص على �إ�شراك موظفينا
و�شركائنا يف تقرير اال�ستدامة ال�سنوي لتعزيز الوعي ب�أهمية اال�ستدامة على كافة امل�ستويات.
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الر�ؤية امل�ستقبلية لال�ستدامة

ح ّددت قطرغاز جمموعة من الأهداف التي تعتزم حتقيقها على املد َي نْي املتو�سط والبعيد جلعل �أعمالنا
و�أن�شطتنا �أكرث ا�ستدامة .وقد قمنا بت�سليط ال�ضوء على �أبرز هذه الأهداف كما هو مبني �أدناه لتقدمي ملحة
عن ر�ؤيتنا امل�ستقبلية لال�ستدامة.

٢٠١٤

•اكتمال وحدة املعاجلة املائية لوقود الديزل
•اكتمال م�شروع الهيليوم ٢
•اكتمال ت�شغيل م�شروع تنظيف خطوط
الإنتاج قطرغاز  ٣ ،٢و :٤تخفي�ض �إحراق
الغاز بن�سبة  ٪١٥ - ١٠يف خطوط الإنتاج
العمالقة
•اكتمال م�شروع ا�ستعادة الغاز املتبخر �أثناء
ال�شحن  -ا�ستعادة ما ي�صل �إلى  ٪٩٠من
الغاز املتبخر يف موانئ حتميل الغاز الطبيعي
امل�سال
•تد�شني نظام �إدارة البيانات البيئية
•اكتمال املرحلة الثالثة من درا�سات الغازات
الدفيئة
•اكتمال م�شاريع احلد من انبعاثات �أكا�سيد
النيرتوجني

٢٠20

•ال حوادث م�سجلة
• ٪٥٠تقطري

٢٠١5

• ٥٧٫١مليون طن حجم املبيعات
•ال حوادث م�سجلة
•تو ّقع اكتمال م�شروع تخفي�ض ن�سبة �إحراق
الغاز يف قطرغاز  ٣ ،٢و :٤تخفي�ض الن�سبة
احلالية لإحراق الغاز يف خطوط الإنتاج
العمالقة بحوايل ٪٢٠

٢٠١6

•ت�شغيل م�صفاة لفان ٢
•ال حوادث م�سجلة
•اكتمال م�شاريع قطرغاز لإعادة
تدوير و�إعادة ا�ستخدام مياه العمليات
ال�صناعية� :إعادة تدوير  ٪٧٠ - ٪٦٠من
مياه العمليات ال�صناعية املُ َ�ص َّرفة يف
البحر

تقرير اال�ستدامة 2013
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ا ّت�ساق نهج اال�ستدامة والأداء

يوا�صل برنامج ا�ستدامة قطاع الطاقة وال�صناعة يف قطر م�ساهمته يف
�صياغة معايري حمددة لتقييم و�إعداد التقارير اخلا�صة بالأداء االقت�صادي
والبيئي واالجتماعي ،وذلك بالتوافق مع الر�ؤية الوطنية طويلة املدى.
ويعطي الر�سم التو�ضيحي املبني يف الداخل ملحة مبدئية عن �أدائنا مبعزل
عن �أداء القطاع يف عام  ،٢٠١٢ومدى توافقه مع �إ�سرتاتيجية التنمية
والر�ؤية الوطنيت نَْي� .سنوا�صل العمل على تطوير مقاربتنا لال�ستدامة
واالرتقاء مبعايري �أدائنا يف هذا املجال وفق ًا لتطور �إ�سرتاتيجية القطاع.
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RÉZô£b AGOCG øY ¢üî∏e

.á°ù«FQ äÉYÉ£b 5 ‘ RÉZô£b ‘ áeGóà°S’G AGOCG øY ¢üî∏e

2013

2012

2011

95
%57

%56

2013

2012

2011

280^030^498
20^353^711
18^141
11^178
9^229
12,953
4^329^053
60^181
5^872
1^775

269^914^865
19^296^522
22^663
13^569
11^555
14^032
4^416^617
74^062
9^599
4^569

2013

2012

2011

41^463^186
0
2
39
0
1
239

36^157^668
7
3
50
0
6
238

13^203^970
0
0
15
0
1

2013

2012

2011

2^995
9^6
12^9
26
28^7
%99^5
7^0

2^850
9^4
12^2
25^8
24^5
%97^4
7^5

2^755
8^7
13^1
25^7
23^5
%82^6
3^3

40^9
0
%87
145
%44

40^0
0

2013

6^900^000
0
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2012

7^350^000
0

4^01

(∫É°ùŸG »©«Ñ£dG RÉ¨dG øe øW ¿ƒ«∏e) êÉàfE’G
º«∏°ùàdG ‘ ôNCÉàdG
AÓª©dG É°VQ
IójóL ∞FÉXh ≥∏N
Ú«∏ëŸG øjOQƒŸG ≈∏Y á≤ØæŸG äÉjÎ°ûŸG áfRGƒe áÑ°ùf

(∫ƒLÉé«L) ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG ‹ÉªLEG
232^380^934
18^359^718 (¿ƒHôµdG ó«°ùcCG ÊÉK ÅaÉµe øW) áÄ«aódG äGRÉ¨dG äÉKÉ©ÑfG ‹ÉªLEG
(»°SÉ«b Ö©µe Ωób ¿ƒ«∏e) ájOÉ«àYG ÜÉÑ°SC’ RÉ¨dG ¥GôMEG
22^039
(»°SÉ«b Ö©µe Ωób ¿ƒ«∏e) ájOÉ«àYG ÒZ ÜÉÑ°SC’ RÉ¨dG ¥GôMEG
17^555
(øW) ÚLhÎ«ædG ó«°SÉcCG
13^272
(øW) âjÈµdG ó«°ùcCG ÊÉK
8^679
(™Hôe Îe) áµ∏¡à°ùŸG √É«ŸG
5^161^862
n ±ô°üdG √É«ŸG
(™Hôe Îe) …ôdG ¢VGôZCG ‘ á÷É©ŸG
52^224
(øW) ±ô°üdG √É«e ‹ÉªLEG
3^798
(øW) ÉgôjhóJ OÉ©e √É«e
1^508

2011

12^670^000
0

(¿ƒdhÉ≤eh ¿ƒØXƒe) πª©dG äÉYÉ°S OóY ‹ÉªLEG
(¿ƒdhÉ≤eh ¿ƒØXƒe) IÉaƒdG ä’ÉM
(¿ƒdhÉ≤eh ¿ƒØXƒe) âbƒ∏d á©«°†e äÉHÉ°UEG
(¿ƒdhÉ≤eh ¿ƒØXƒe) É¡æY ≠n∏q Ñn eo äÉHÉ°UEG
(¿ƒdhÉ≤eh ¿ƒØXƒe) á«æ¡ŸG ¢VGôeC’G
ÊÉãdGh ∫hC’G Únr jƒà°ùŸG øe äÉ«∏ª©dG áeÓ°S çOGƒM
ÇQGƒ£dG ä’É◊ áHÉéà°SÓd Iòn Ønq æn o ŸG äÉÑjQóàdG

(%) çÉfE’G øe á∏eÉ©dG iƒ≤dG ‹ÉªLEG
(%) çÉfEG
(%) 30-18
(%) Ò£≤àdG ∫ó©e
∞Xƒe πµd ÖjQóàdG äÉYÉ°S ∫ó©e
(%) Úr «s ª°SQ á©LGôeh kÉª««≤J Gƒ≤∏J øjòdG ÚØXƒŸG áÑ°ùf

OÉ°üàb’G
áÄ«ÑdG
Ò¨àdGh
»NÉæŸG

áë°üdG
áeÓ°ùdGh
iƒ≤dG
á∏eÉ©dG

(%) ÚØXƒŸG ¿GQhO ∫ó©e

á«YÉªàL’G äGQÉªãà°S’G ‘ ¥ÉØfE’G ‹ÉªLEG
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh OÉ°ùØdG ÉjÉ°†b

™ªàéŸG
2013 تقرير اال�ستدامة
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áYÉæ°üdGh ábÉ£dG ´É£b

.áeGóà°SÓd á°ù«FQ ä’É› 6 ‘ 2012 ΩÉ©d ô£b ‘ RÉ¨dGh ábÉ£dG ´É£b ‘ áeGóà°S’G AGOCG øY ¢üî∏e
www.hse-reg-dg.com/qeisr2012/WWW/index.html :äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏d
´É£≤dG AGOCG πª›
(´É£≤dG ôjQÉ≤J OGóYEG ∂dP ‘ ÉÃ)

(1) »æWƒdG ±ó¡dG

áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ôjQÉ≤J πªY QÉWEG
(SDIR) RÉ¨dGh §ØædG ´É£b ‘
ô£b ádhO OÉ°üàbG ‘ áªgÉ°ùŸG
™°SƒàdGh êÉàfE’G
…OÉ°üàb’G ™jƒæàdG
Iô°TÉÑŸG á«∏ëŸG ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG

OÉ°üàb’G

áÄ«aódG äGRÉ¨dG äÉKÉ©ÑfG
¥GôME’G
IAÉØµdGh ábÉ£dG ΩGóîà°SG
»©«Ñ£dG RÉ¨dG ∑Ó¡à°SG
ábÉ£dG ´É£b ‘ áMÉàŸG ¢UôØdG ‘ QÉªãà°S’G

ábÉ£dG
Ò¨àdGh
»NÉæŸG

(AGOC’G áÑ°ùf %81) √É«ŸG ∑Ó¡à°SG Ö©µe Îe 34^160^000
(AGOC’G áÑ°ùf %88) §Øf Öjô°ùJ áKOÉM 16
(AGOC’G áÑ°ùf %76) äÉjÉØf øW 369^175
(AGOC’G áÑ°ùf %91) ÚLhÎ«ædG ó«°SÉcCG äÉKÉ©ÑfG øW 145^127

√É«ŸG IQGOEG
äÉHô°ùàdG
äÉjÉØædG IQGOEG
ájRÉ¨dG äÉKÉ©Ñf’G
…ƒ«◊G ´ƒæàdG

áÄ«ÑdG

(AGOC’G áÑ°ùf %57) á«æ¡ŸG ÚØXƒŸG ¢VGôeCG ∫ó©e 0^25
(AGOC’G áÑ°ùf %91) ÚdhÉ≤ŸGh ÚØXƒŸG ÚH IÉah ádÉM 11
(AGOC’G áÑ°ùf %100) ÚØXƒŸG ÚH âbƒ∏d á©«°†ŸG äÉHÉ°UE’G ∫ó©e 0^76
(AGOC’G áÑ°ùf %94) ÇQGƒ£dG ä’É◊ áHÉéà°SÓd ÖjQóJ 6^956

áë°üdG
á«°üî°ûdG áeÓ°ùdG
äÉ«∏ª©dG áeÓ°S
ÇQGƒ£∏d áHÉéà°S’G ájRƒ¡L
á∏eÉ©dG iƒ≤dG ácQÉ°ûe

áë°üdG
áeÓ°ùdGh

Ò£≤àdG
AGƒàM’Gh ™jƒæàdG
ôjƒ£àdGh ÖjQóàdG
ácQÉ°ûŸGh á«gÉaôdG

iƒ≤dG
á∏eÉ©dG

á«æWƒdG á«YÉªàL’G á«ªæàdG
™ªàéŸG ‘ ô°TÉÑŸG QÉªãà°S’G
πª©dG äÉ«bÓNCG

™ªàéŸG

(AGOC’G áÑ°ùf %69) óFGƒY »µjôeCG Q’hO QÉ«∏e 138
(AGOC’G áÑ°ùf %60) IójóL áØ«Xh 596

(2) »æWƒdG ±ó¡dG
(AGOC’G áÑ°ùf %80) ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG ÊÉK ÅaÉµe äÉKÉ©ÑfG øW 80^591^709
(AGOC’G áÑ°ùf %67) »°SÉ«b Ö©µe Îe ¿ƒ«∏e 4^325

(2) »æWƒdG ±ó¡dG

(3) »æWƒdG ±ó¡dG
(4) »æWƒdG ±ó¡dG

(3) »æWƒdG ±ó¡dG
(4) »æWƒdG ±ó¡dG

(AGOC’G áÑ°ùf %86) Ò£≤àdG ∫ó©e %25
(AGOC’G áÑ°ùf %83) çÉfE’G ∞«XƒJ ∫ó©e %9^9
(AGOC’G áÑ°ùf %69) ∞Xƒe πµd ÖjQóJ áYÉ°S 36^2

(3) »æWƒdG ±ó¡dG
(4) »æWƒdG ±ó¡dG
(AGOC’G áÑ°ùf %60) ™ªàéŸG ‘ QÉªãà°S’G ºéM »µjôeCG Q’hO 61^800^000
2013 تقرير اال�ستدامة
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á«æWƒdG ±GógC’G

.2030 á«æWƒdG ô£b ájDhQh 2016 - 2011 ô£b ádhód á«æWƒdG á«ªæàdG á«é«JGÎ°SEG øY ¢üî∏e
www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp_en/qatar_national_vision :äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏d

(1) »æWƒdG ±ó¡dG

…OÉ°üàb’G QÉgOR’G áeGóà°SG ≈∏Y ®ÉØ◊G
ô£b ádhO OÉ°üàbG ‘ áªgÉ°ùŸG *
™°SƒàdGh êÉàfE’G *
…OÉ°üàb’G ™jƒæàdG *
Iô°TÉÑŸG á«∏ëŸG ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG *

ÒaƒJ ≈∏Y QOÉb ´ƒæàeh »°ùaÉæJ OÉ°üàbG AÉæH
á«Ñ∏Jh ô£b ∫hO Ö©°ûd á°û«©ŸG äÉjƒà°ùe ≈∏YCG
πÑ≤à°ùŸGh ô°VÉ◊G ‘ º¡JÉLÉ«àMG

(2) »æWƒdG ±ó¡dG

áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd áÄ«ÑdG áeGóà°SG ≈∏Y ®ÉØ◊G
á«ªæàdG ÚH ≥aGƒàdG õjõ©àd áÄ«ÑdG IQGOEG
áÄ«ÑdG ájÉªMh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G

ΩGóà°ùe ΩGóîà°SGh ∞¶fCG √É«e *
∞¶fCG AGƒg *
π°†aCG äÉjÉØf IQGOEG *
»©«Ñ£dG çGÎdGh á©«Ñ£dG áeGóà°SG IQGOEG *
¢û«©∏d á«ë°U ájô°†M áÄ«H *
áÄ«ÑdG ≈∏Y kÉ°UôMh kÉ«Yh ÌcCG ¿Éµ°S *
á«é«JGÎ°S’G äÉcGô°ûdG *
É¡JÉLôîÃh áªcƒ◊ÉH AÉ≤JQ’G *

(3) »æWƒdG ±ó¡dG

ájô°ûÑdG á«ªæàdG ™«é°ûJ
™ªà› AÉ°ûfEG øe º¡æ«µªàd OGôaC’G ™«ªL á«ªæJ
ΩGóà°ùeh ôgOõe

¿Éµ°ù∏d »ë°üdG iƒà°ùŸG õjõ©J *
äGQÉ¡ŸGh áaô©ŸG AÉæH *
ìÉéæ∏d õaÉ◊Gh IAÉØµdÉH õ«ªàJ á∏eÉY iƒb OÉéjEG *

(4) »æWƒdG ±ó¡dG

Ió«°TôdG á«YÉªàL’G á«ªæà∏d á∏eÉµàe áHQÉ≤e
á«bÓNCG ¢ù°SCG ≈∏Y ∫OÉYh ¢üjôM ™ªà› AÉæH
»°ù«FQ QhO Ö©d ≈∏Y Gk QOÉb ¿ƒµj å«ëH ,á«dÉY
á«ªæàdG πLC’ á«ŸÉ©dG äÉcGô°ûdG ‘
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…ô°SC’G è«°ùædG ájƒ≤J *
á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG ºYOh á«©ªàéŸG ájÉª◊G õjõ©J *
Úr eÉ©dG
q øeC’Gh áeÓ°ùdG õjõ©J *
»ë°Uh §°ûf ™ªà› AÉæH ™«é°ûJ *
ô£b ádhO áaÉ≤Kh çGôJ ≈∏Y ®ÉØ◊G *

احلوكمة و�إدارة
املخاطر

ال ميكن ل�شركة ع�صرية وعاملية �أن تتمع ب�أداء مايل قوي
دون امتالك �إدارة م�س�ؤولة للحوكمة واملخاطر .وي�ؤكد بيان
التوجهات اخلا�ص بنا التزامنا مبوا�صلة االرتقاء ب�أعمالنا
وبتطبيق مبادئ احلوكمة وبتعزيز �أدائنا الت�شغيلي.
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امللكية

ت�ش ّغل �شركة قطرغاز للت�شغيل املحدودة كافة مرافقها ومن�ش�آتها بالإنابة عن م�ساهمي ال�شركات اخلم�س امل�ستقلة وال�شريكة .وت�ستفيد قطرغاز
من خربات و�إمكانات �شركائها وذلك من خالل تطبيق �أحدث ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا واعتماد �أف�ضل املمار�سات لت�صبح �شركة الغاز الطبيعي
امل�سال الرائدة يف وقتنا احلا�ضر.

ن�سبة امللكية

امل�ساهمون
قطرغاز ٢
قطرغاز ١
قطرغاز ١
عمليات امل�صب عمليات املنبع خط الإنتاج ٤
%70
%65
%65
قطر للبرتول
%30
%10
%10
�إك�سون موبيل
%20
%10
توتال
%2.5
%7.5
ميت�سوي
%2.5
%7.5
ماروبيني
كونوكو فيليب�س
رويال دت�ش �شل
�إيدمييت�سو
كو�سمو

قطرغاز ٢
خط الإنتاج ٥
%65
%18.3
%16.7
-

قطرغاز ٣
خط الإنتاج ٦
%68.5
%1.5
%30
-

قطرغاز ٤
خط الإنتاج ٧
%70
%30
-

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

جدول  - ٣م�ساهمو وملكية قطرغاز

احلوكمة والهيكل الت�شغيلي

اخلا�ص نْي بها ،وهما َّ
منظمان على النحو التايل:
لكل �شركة من �شركات قطرغاز نظام احلوكمة والهيكل الت�شغيلي
َّ
•�شركة قطرغاز للت�شغيل املحدودة ( :)OPCOجمل�س الإدارة ،منتدى تن�سيق اخلدمات ،جلنة التدقيق املايل ،مديري الإدارات
(ال�ش�ؤون الهند�سية وامل�شاريع ،ال�ش�ؤون الإدارية ،ال�ش�ؤون املالية ،العمليات ،و�إدارة التجارة وال�شحن)؛
•قطرغاز  ،١قطرغاز  ،٢قطرغاز  ،٣قطرغاز  :٤جمل�س الإدارة ،اللجان التنفيذية ،ومديري الإدارات ؛
•م�صفاة لفان :جمل�س الإدارة ،اللجنة التنفيذية ،اللجنة املالية ،واملدير العام؛
•املرافق امل�شرتكة :جلنة �إدارة مرافق تخزين وحتميل الغاز الطبيعي امل�سال اخلفيف امل�شرتكة ( ،)CLLNGجلنة �إدارة م�صنع
الكربيت امل�شرتك ( ،)CSPجلنة �إدارة مرافق تخزين وحتميل املكثفات البرتولية امل�شرتكة ( ،)CCSLوجلنة �إدارة مرافق غاز
البرتول امل�سال امل�شرتكة (.)CLPG
الهيكل الت�شغيلي ل�شركة قطرغاز كما هو مو�ضح يف ال�شكل � ٢أدناه.
›∏áæé∏dG/IQGOEG ¢ù∏› áæé∏dG/IQGOEG ¢ù∏› áæé∏dG/IQGOEG ¢ù
٣ RÉZô£≤d ájò«ØæàdG ٢ RÉZô£≤d ájò«ØæàdG 1 RÉZô£≤d ájò«ØæàdG
٢ RÉZô£b

١ RÉZô£b

٣ RÉZô£b

IOhóëŸG π«¨°ûà∏d RÉZô£b
›∏IQGOE’G ¢ù

›∏áæé∏dG/IQGOEG ¢ù∏› áæé∏dG/IQGOEG ¢ù
¿ÉØd IÉØ°üŸ ájò«ØæàdG ٤ RÉZô£≤d ájò«ØæàdG
٤ RÉZô£b

¿ÉØd IÉØ°üe

iôNCG

IOhóëŸG π«¨°ûà∏d RÉZô£b
äÉeóN ™«ªL IQGOEG
™jQÉ°ûŸG »µdÉe
á«fƒfÉ≤dG IQGOE’G

»∏NGódG ≥«bóàdG IQGOEG

»°ù°SDƒŸG §«£îàdG IQGOEG

IQGOE’G
á«dÉŸG

¿hDƒ°ûdG IQGOEG
ájQGOE’G

øë°ûdGh IQÉéàdG

äÉ«∏ª©dG

á°Sóæ¡dG
™jQÉ°ûŸGh

áÄ«ÑdGh áeÓ°ùdG
áë°üdGh

á©°SƒJ ´hô°ûe
¿ÉØd IÉØ°üe

ال�شكل  - ٢الهيكل الت�شغيلي ل�شركة قطرغاز
تقرير اال�ستدامة 2013
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جمل�س الإدارة هو �أعلى هيئة للحوكمة يف �شركة قطرغاز ،ويتم تر�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة من قبل امل�ساهمني تبع ًا للأطراف ذوي ال�صلة يف
اتفاقيات امل�شاريع امل�شرتكة ،حيث يقوم ه�ؤالء بتحديد امل�ؤهالت واخلربات الفردية للمر�شحني .ويف اجلدول � ٤أدناه ملخ�ص لعدد �أع�ضاء املجل�س
امل�ستقلني لكل �شركة.

�شركة قطرغاز

�شركة قطرغاز للت�شغيل املحدودة
قطرغاز ١
قطرغاز ٢
قطرغاز ٣
قطرغاز ٤
م�صفاة لفان

عدد �أع�ضاء املجل�س امل�ستقلني

 ١٠م�ستقلون ١ ،تنفيذي
 ١١م�ستقلون ١ ،تنفيذي
 ١٢م�ستقلون ١ ،تنفيذي
 ١٢م�ستقلون ١ ،تنفيذي
 ١٠م�ستقلون ١ ،تنفيذي
 ١٠م�ستقلون ١ ،تنفيذي

ال�شكل  - ٤عدد الأع�ضاء امل�ستقلني يف جمل�س �إدارة قطرغاز

ويق�صد ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني �أولئك الأع�ضاء الذين ال ي�ش ّكلون 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.
وال توجد �أي �صلة باملقابل 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.
ً
يتم رفع نتائج االلتزام بقواعد ت�ضارب امل�صالح والإف�صاحات �إلى جمل�س �إدارة قطرغاز �سنويا .وت�شمل املتطلبات ال�سنوية لالمتثال والإف�صاحات
ك ًال من موظفي قطرغاز وموظفي املقاولني ،علم ًا ب�أن ميثاق �أخالقيات العمل ينطبق �أي�ض ًا على �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
للمزيد من املعلومات حول مقاربة قطرغاز لت�ضارب امل�صالح ،يرجى الرجوع �إلى �صفحة  ٣٠من تقرير اال�ستدامة لعام .٢٠١٢
http://www.qatargas.com/English/CorporateCitizenship/Documents/QatargasSustainabilityEnglish2012.pdf.
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التدقيق الداخلي

تخ�ضع جميع الأن�شطة يف قطرغاز وم�شاريعها �إلى مراجعة كاملة من �إدارة التدقيق الداخلي بهدف تقييم مدى كفاءة ومالءمة �أدوات الرقابة .ويتم
�إجراء التدقيق الداخلي م ّرة كل �أربع �سنوات على الأقل .وعليه ،تتولى �إدارة التدقيق الداخلي �إعداد خطة التدقيق الدورية مرة كل �أربع �سنوات .كما
تتم مراجعة �أن�شطة دائرة التدقيق الداخلي واملوافقة عليها من قبل جلنة تدقيق جمل�س الإدارة .وتُر َفع نتائج التدقيق �إلى الإدارة وجلنة التدقيق
التابعة ملجل�س الإدارة وجمل�س الإدارة.
تالي ًا املجاالت التي خ�ضعت للمراجعة والتدقيق خالل عام :٢٠١٣
•الإدارة القانونية
•العمليات الت�شغيلية و�سالمة الأ�صول لقطرغاز ٢
•االلتزام بالعقد املربم مع �شركة كيب اي�ست (ن�صب ال�سقاالت)
•العمليات الإن�شائية مل�شروع وحدة املعاجلة املائية لوقود الديزل
•املرافق الطبية  -العمليات البحرية  /را�س لفان
•�أمن تكنولوجيا املعلومات و�أدوات الوقاية من الهجوم الإلكرتوين
•العمليات البحرية ،ال�صيانة واللوج�ستيات
•التوثيق
•املرافق الطبية يف مركز الأهلي الطبي
•ال�شحن  /العمليات البحرية
•م�شروع قطرغاز للت�شغيل املحدودة وحما�سبة املرافق

•الإدارة املالية
•جتميع ال�شحن
•خمترب قطرغاز
•حما�سبة م�شروع قطرغاز ١
•دورة مدة العقد
•�إدارة خماطر ال�شركات
•ت�صريح العمل  -العمليات الربية
•توزيع التكاليف
•ال�سالمة وهند�سة منع اخل�سارة
•حما�سبة م�شروع ومن�ش�آت قطرغاز للت�شغيل املحدودة
•م�شروع ا�ستعادة الغاز املتبخر �أثناء ال�شحن

يتم �إجراء مراجعات وا�ست�شارات خا�صة من قبل �إدارة التدقيق الداخلي ح�سب طلب الإدارة �أو جمل�س الإدارة (ممث ًال بلجنة جمل�س الإدارة
للتدقيق).

�إدارة املخاطر

يف عام  ،٢٠٢٠دخل برنامج �إدارة خماطر امل�شروع ( )ERMحيز التطبيق يف جميع �أنحاء ال�شركة وفق ًا ملعايري  .ISO31000:2009ويف �سبيل
التح�سني امل�ستمر ،قام �أحد م�ساهمينا الرئي�سيني ب�إجراء مراجعة مو�ضوعية يف عام � ،٢٠١٣أُتب َعت بتقييم مع ّمق ن ّفذه فريق من اال�ست�شاريني
اخلارجيني ،حيث مت حتديد فر�ص وجماالت التح�سني ،علم ًا ب�أن تطبيق هذه التح�سينات قيد التنفيذ حالي ًا.

ا�ستمرارية العمل

يهدف برنامج �إدارة ا�ستمرارية العمل ( )BCMيف قطرغاز ،والذي �أطلق يف عام � ،٢٠١٢إلى و�ضع �إطار عمل لتعزيز املرونة التنظيمية وقدرات
اال�ستجابة الفعالة حلماية امل�صالح وال�سمعة والعالمة التجارية والأن�شطة ذات القيمة للأطراف املعنية.
ويف عام � ،٢٠١٣أحرز برنامج �إدارة ا�ستمرارية العمل تقدم ًا ملحوظ ًا يف �صياغة �إطار عمل اال�ستعداد والت�أهب تدعمه �إ�سرتاتيجية �شاملة
ال�ستمرارية العمل وجمموعة من خطط و�أدوات اال�ستجابة .كما �أَ َعدّت الإدارة منهجية م�صممة خ�صي�ص ًا لتالئم املتطلبات الفريدة لنموذج �أعمال
قطرغاز واملعايري العالية لعالقات العمالء ،وخطة متكاملة ومتينة ال�ستمرارية الأعمال .وتقوم هذه اخلطة على حتديد الإجراءات والأنظمة الالزمة
ال�ستمرار �أو ا�ستعادة العمليات عند توقفها وانقطاعها ل�سبب �أو لآخر.
ومبا �أن دمج برنامج �إدارة ا�ستمرارية العمل يف الهيكل التنظيمي للتعامل مع احلوادث يف قطرغاز مهم للغاية ،كان من ال�ضروري �إدخال بع�ض
التح�سينات على النظام احلايل لال�ستجابة للحوادث ل�ضمان التفاعل ال�سل�س وال�سهل لربنامج �إدارة ا�ستمرارية العمل مع اخلطط الرئي�سية كخطة
التعامل مع حاالت الطوارئ ،خطة �إدارة اال�ستجابة امل�ؤ�س�سية� ،إجراءات الت�شغيل القيا�سية وغريها.
وبامل�ضي ُقدُم ًا� ،سيكون  ٢٠١٤العام الذي �سيتم فيه دمج برنامج �إدارة ا�ستمرارية العمل يف ثقافة ال�شركة مبوازاة حتقيق وتطبيق الإ�سرتاتيجيات
التي حددتها ال�شركة �ضمن �إطار برنامج �إدارة ا�ستمرارية العمل.
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االقت�صاد
�أبرز الإجنازات

• ٪١٠٠ت�سليم ال�شحنات وفق ًا للجدول الزمني
•�إبرام  ٣اتفاقيات بيع و�شراء جديدة
•ت�سليم �أولى ال�شحنات �إلى  ٤حمطات ا�ستقبال جديدة
للغاز الطبيعي امل�سال

الأق�سام

•ت�أثرينا االقت�صادي
•العمالء والتوزيع
•الإنتاج والتو�سع
•امل�شرتيات املحلية

30
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ت�أثرينا االقت�صادي

منذ ت�سليم �شحنتها الأولى من الغاز الطبيعي امل�سال �إلى اليابان يف عام  ،١٩٩٦حتولت قطرغاز �إلى م�صدر م�ستقر ومتنامٍ للدخل لدولة قطر.
وبالتعاون مع قطر للبرتول التي تعترب م�ساهم ًا رئي�س ًا يف ال�شركة ،نوا�صل ا�ستثمار مليارات الدوالرات �سنوي ًا لتحقيق ر�ؤية قطر الوطنية .٢٠٣٠
ولأن ال�شركة غري مقيدة الأنابيب ،فنحن نتمتع باملرونة يف تو�صيل منتجاتنا �إلى كافة بقاع الأر�ض وب�أف�ضل �أ�سعار ال�سوق .كما ت�ضمن الكفاءة
ووفورات احلجم حتقيق عائد قوي على اال�ستثمار� ،إ�ضافة �إلى �أن االتفاقيات طويلة الأجل تعزز من مكانتنا ب�صفتنا املورد الأكرث موثوقية للغاز
الطبيعي امل�سال يف العامل� .أما بالن�سبة �إلى ت�أثرينا االقت�صادي الأكرث �أهمية ،على الرغم من كونه ت�أثري ًا غري مبا�شر ،فيتمثل يف ت�سليم وقود نظيف
االحرتاق للم�ساهمة يف توفري الطاقة للنا�س والأعمال حول العامل.
ونظر ًا لأن قطرغاز لي�ست من ال�شركات امل�سجلة يف �سوق الأوراق املالية القطرية ،ومع وجود �شركة قطر للبرتول ك�أكرب م�ساهم فيها ،ف�إنها غري
مطالبة بالإف�صاح عن بياناتها املالية وفق ًا لأحكام القانون القطري� ،إال �أننا �سنوا�صل �إن�شاء حوارات ب ّناءة بهذا اخل�صو�ص مع امل�ساهمني لأغرا�ض
�إعداد التقارير يف ال�سنوات املقبلة.

العمالء والتوزيع

نحن نقوم بتو�صيل الغاز الطبيعي امل�سال وغريه من املنتجات �إلى عمالئنا الذين هم بالأ�سا�س �شركات الطاقة وتوزيع الغاز يف خمتلف �أنحاء العامل.
ومن بني الدول التي ت�صلها منتجاتنا اليابان ،ا�سبانيا ،اململكة املتحدة ،فرن�سا ،الواليات املتحدة الأمريكية ،كندا ،املك�سيك ،الإمارات العربية
املتحدة ،ال�صني ،اليونان ،هولندا وتايالند .وميكن خلط �إنتاج قطرغاز � ،٢سل�سلة القيمة املخ�ص�صة لأوروبا ،ت�أمني  ٪٢٠من احتياجات اململكة
املتحدة من الغاز الطبيعي .وميكن ّ
االطالع على التوزيع اجلغرايف ملنتجاتنا يف عام  ٢٠١٣من خالل اخلريطة املو�ضحة �أدناه.
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الو�صول �إلى �أ�سواق جديدة

يف عام  ،٢٠١٣قمنا بت�سليم �أول �شحنة من الغاز الطبيعي امل�سال �إلى �أربع حمطات ا�ستقبال جديدة؛ واحدة يف �سنغافورة وواحدة يف ماليزيا واثنتان
يف ال�صني ،وقد مت ا�ستخدام هذه ال�شحنات ب�شكل رئي�س لت�شغيل قائمة متنامية من موانى ا�ستقبال الغاز الطبيعي امل�سال التي يتم �إن�شا�ؤها يف كافة
�أرجاء �آ�سيا.
وكانت قطرغاز قد طورت خربات هائلة يف جمال توفري الدعم لت�شغيل حمطات ا�ستقبال الغاز الطبيعي امل�سال حول العامل ،علم ًا ب�أن ال�صني هي
الدولة الرابعة ع�شرة التي ي�شملها هذا الرتتيب .ومع مرور الوقت ،تزداد �أهمية �سوق جنوب �شرق �آ�سيا للغاز الطبيعي امل�سال ونحن نخطط لتعزيز
�أعمالنا يف تلك املنطقة يف امل�ستقبل.
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توقيع اتفاقيات جديدة

يف عام � ،٢٠١٣أُ ِبر َمت  ٣اتفاقيات بيع و�شراء جديدة مع عدد من �أكرب مزودي خدمات الطاقة يف العامل ،حيث �ساهمت هذه االتفاقيات يف تو�سيع
قاعدة عمالئنا وتعزيز ال�شراكات احلالية .وت�شمل هذه االتفاقيات:
•اتفاقية بيع و�شراء مع  E.ONلـ � ٥سنوات .مبوجب هذه االتفاقية� ،ستقوم قطرغاز بتوريد حوايل  ١٫٥مليون طن من الغاز الطبيعي
امل�سال �سنوي ًا وملدة خم�سة �أعوام ابتدا ًء من .٢٠١٤
•اتفاقية بيع و�شراء مع برتونا�س (اململكة املتحدة) لـ � ٥سنوات .مبوجب هذه االتفاقية� ،ستقوم قطرغاز بتوريد  ١٫١٤مليون طن من
الغاز الطبيعي امل�سال �سنوي ًا ابتدا ًء من .٢٠١٤
•اتفاقية بيع و�شراء مع �شركة �سينرتيكا للغاز الطبيعي امل�سال املحدودة لـ � ٤سنوات .مبوجب هذه االتفاقية� ،ستقوم قطرغاز بتوريد
حوايل  ١٫٥مليون طن من الغاز الطبيعي امل�سال �سنوي ًا وملدة خم�سة �أعوام ابتدا ًء من .٢٠١٤

ر�ضا العمالء

تل ّقت ال�شركة ما ن�سبته  ٪٨١من ردود الفعل الإيجابية �ضمن ا�ستطالع للر�أي �أجرته لعمالئها .ويعود الف�ضل يف احل�صول على هذه النتائج الإيجابية
جزئي ًا �إلى ازدياد �سعة ال�شحن الناجمة عن ارتفاع مبيعات الغاز من على منت ال�سفينة ،الأمر الذي يتيح لها حتويل م�سار رحلتها �أثناء حتميل
العميل لل�شحنات ،هذا بالإ�ضافة �إلى مرونة قطرغاز يف التعامل مع الظروف املتغرية والأحداث غري املخطط لها .ويف عام  ،٢٠١٣وا�صلت قطرغاز
التزامها ب�أرقى معايري اخلدمة وتعزيز �سمعتها كمزود موثوق للغاز الطبيعي امل�سال وذلك من خالل ت�سليم جميع ال�شحنات �ضمن اجلداول الزمنية
املحددة لها.

الإنتاج والتو�سع

منذ عام  ١٩٩٦ونحن نوا�صل النمو والتو�سع مبوازاة ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي امل�سال ،حيث نعمل جاهدين لإيجاد و�سائل جديدة
ال�ستخال�ص �أكرب قيمة ممكنة الغاز الطبيعي اخلام الكامن حتت املياه القطرية .نحن ننتج الغاز الطبيعي امل�سال بكامل الطاقة الإنتاجية خلطوط
�إنتاجنا تقريب ًا ،و�سنوا�صل ال�سري على هذا النهج يف امل�ستقبل القريب.

2011

 ٤٠٫١مليون طن من
الغاز الطبيعي امل�سال

2012

 ٤٠٫0مليون طن من
الغاز الطبيعي امل�سال

2013

 ٤٠٫9مليون طن من
الغاز الطبيعي امل�سال

على مدار ال�سنوات الثالث املقبلة� ،سنعمل على رفع وترية �إنتاجنا من املنتجات الأخرى امل�شتقة من الغاز ،وذلك بهدف توفري وقود ديزل نظيف يف
دولة قطر ،و�أن ن�صبح �أكرب من ِتج للهيليوم يف العامل.

م�صفاة لفان ٢

يف عام  ،٢٠١٣و ّقعت قطر للبرتول و�شركا�ؤها اتفاقية م�شرتكة مل�شروع م�صفاة لفان  ،٢والتي �ستتولى قطرغاز ت�شغيلها .ومبوجب هذه االتفاقية،
�ست�ستحوذ قطر للبرتول على ح�صة  ٪٤٨من م�صفاة لفان  ،٢يف حني �ستمتلك توتال  ،٪١٠و�إيدمييت�سو  ،٪٢وكو�سمو  ،٪٢وماروبيني  ٪١وميت�سوي
 .٪١و ُت َق َدّر القيمة الإجمالية للم�شروع بـ  ١٫٥مليار دوالر �أمريكي ،ومن املقرر �أن تكتمل �أعمال البناء يف الن�صف الثاين من عام .٢٠١٦
م�شروع وحدة املعاجلة املائية لوقود الديزل  -لديزل �أنظف
ً
بعد اكتماله يف �صيف  ٢٠١٤كما هو مقرر� ،سينتج هذا امل�شروع الديزل وفقا للموا�صفات الأوروبية «( »Euro 5وقود ديزل منخف�ض الكربيت
بن�سبة تقل عن � ١٠أجزاء يف املليون) ،علم ًا ب�أن م�شروع وحدة املعاجلة املائية لوقود الديزل يتم تطويره من قبل �شركة م�صفاة لفان ،يف حني تتولى
قطرغاز املهام الت�شغيلية .و�ستنتج هذه املن�ش�أة  ٥٤٫٠٠٠برميل يومي ًا من لقيم زيت الغاز اخلفيف من م�صفاة لفان  ١احلالية وم�صفاة لفان  ٢قيد
الإن�شاء .و�ستعمل وحدة املعاجلة املائية لوقود الديزل بـ  ٪٥٠من طاقتها الإنتاجية حلني دخول م�صفاة لفان  ٢حيز الت�شغيل .و�سيتم توزيع الديزل
الذي ينتجه هذا امل�شروع داخل دولة قطر.

�أكرب من ِتج للهيليوم يف العامل

قطرغاز يف طريقها لأن ت�صبح املن ِتج الأكرب للهيليوم يف العامل مع تو ّليها املهام الت�شغيلية مل�شروع هيليوم  ٢اجلديد .ويعد الهيليوم من امل�صادر
الطبيعية النادرة التي تدخل يف العديد من التطبيقات التكنولوجية املتطورة ،الأمر الذي �ساهم يف رفع وترية الطلب عليه عاملي ًا .ومع قرب ت�سليم
مرافق ا�ستخال�ص الهيليوم يف خطوط الإنتاج  ٦ ،٥ ،٤و� ،٧ست�صبح قطرغاز جزء ًا من م�صنع هيليوم  ٢اجلديد� ،أكرب من�ش�أة للهيليوم يف العامل.
يف الوقت الرهنُ ،ي َت َو َّقع �أن يبلغ معدل النمو العاملي � ٪٣سنوي ًا ،و�سي�سهم الطلب من م�ص ّنعي الإلكرتونيات يف ارتفاع الطلب على الهيليوم .وي�ستخدم
الهيليوم املن ّقى يف العديد من التطبيقات نظر ًا النخفا�ض ن�سبة تفاعله و�سلوكه يف درجات احلرارة املنخف�ضة ونقطة غليانه .وللهيليوم ا�ستخدامات
ممتازة يف ت�صنيع املغانط فائقة التو�صيل و�أ�شباه املو�صالت والألياف الب�صرية .ومبا �أنه �أخف من الهواء ،ف�إن غاز الهيليوم ي�ستخدم يف تطبيقات
الرفع كالبالونات مناطيد املراقبة.
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امل�شرتيات املحلية

على الرغم من �أن بيع منتجاتنا يو ّلد عوائد كبرية لدولة قطر� ،إال �أننا ن�سعى �إلى تعزيز هذه القيمة من خالل ت�أمني م�شرتياتنا من ال�سلع واخلدمات
حملي ًا.
وتعتمد ال�سيا�سة الأ�سا�سية ل�شراء املواد واخلدمات يف قطرغاز على �إجراء املناق�صات العامة ،والتي يتم الإعالن عنها يف ال�صحف املحلية العربية
والإجنليزية لت�شجيع املقاولني واملوردين املحليني.

الإنفاق املحلي على امل�شرتيات
وفقاً ل�شروط العقد ،يتوجب على املقاولني
الرئي�سيني �إعطاء �أ�سعار تف�ضيلية للمقاولني
من الباطن القطريني.
يف عام  ،٢٠١٣جرى �إنفاق  ٪٤٤من امليزانية
املخ�ص�صة للم�شرتيات يف قطرغاز على
املوردين واملقاولني املحليني يف دولة قطر،
وهذا يعترب انخفا�ضاً مقارنة بال�سنوات
ال�سابقة نظراً ملنح عقد كبري ل�شركة دولية.

2013

 ٪٤٤ن�سبة موازنة امل�شرتيات
املُن َف َقة على املوردين املحليني

2012
٪57

ن�سبة موازنة امل�شرتيات
املُن َف َقة على املوردين املحليني

2011

 ٪56ن�سبة موازنة امل�شرتيات
املُن َف َقة على املوردين املحليني
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ال�صحة وال�سالمة
�أبرز الإجنازات

• ٢٠مليون �ساعة عمل دون حوادث يف م�شروع ا�ستعادة
الغاز املتبخر �أثناء ال�شحن
• ٥٠٠٫٠٠٠بطاقة «قف» يف م�شروع املحافظة على
م�ستويات الإنتاج
• ٢٣٩تدريب لال�ستجابة حلاالت الطوارئ

الأق�سام

•نهج «فريق واحد»
•ال�سالمة املهنية
•ال�صحة املهنية
•�سالمة العمليات والأ�صول
•اال�ستجابة حلاالت الطوارئ والأمن
•وثيقة بيانات �سالمة مواد املنتجات

34
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نهج «فريق واحد»

على الرغم من �أننا نعمل يف بيئة �صحراوية قا�سية ويف البحر� ،إال �أننا نوا�صل �إن�شاء وت�شغيل م�شاريع عمالقة بكفاءة ق ّل نظريها يف العامل �أجمع.
وبالن�سبة �إلينا ،ف�إن احلفاظ على �صحة و�سالمة موظفينا ومقاولينا واملجتمعات املحلية هو الهدف الأبرز والأهم لل�شركة يف جميع الأوقات.
ومع وجود ع�شرات الآالف من املقاولني الذين يدعمون �أن�شطتنا و�أعمالنا ،قمنا بتب ّني نهج «فريق واحد» لإدارة م�سائل ال�صحة وال�سالمة با�ستخدام
و�سيلة واحدة ووا�ضحة للتوا�صل وامل�شاركة.

املبادئ الع�شرة للمحافظة على احلياة يف قطرغاز

منذ �إطالقها يف �أوائل عام  ٢٠١٣واملبادئ الع�شرة للمحافظة على احلياة هي يف �صميم توا�صلنا مع املوظفني واملقاولني حول مو�ضوعات ال�صحة
وال�سالمة.

ال�سالمة املهنية

�إن نهج ال�سالمة بال�شركة ي�ستند �إلى برنامج «بيئة عمل خالية من الإ�صابات واحلوادث» ،والذي ير ّكز على �إن�شاء ثقافة عدم حتميل اللوم التي
ت�شجع اجلميع على التوقف عن العمل يف حال وجود خماوف متعلقة بال�سالمة .كما ت�ؤكد ال�شركة على �أهمية الإبالغ عن كافة احلوادث بغ�ض النظر
عن درجة خطورتها ،كما يتم �إعطاء درو�س بهذا اخل�صو�ص للموظفني واملقاولني .ويُ�ستخدَ م حتليل التوجهات اخلا�ص باحلوادث املُ َب َلّغ عنها يف
توجيه حمالت قطرغاز لل�سالمة على مدار ال�سنة والتي ت�ستهدف كافة �أ�صول ال�شركة وم�شاريعها.

�أداء ال�سالمة

�إجمايل عدد �ساعات العمل  -موظفون
�إجمايل عدد �ساعات العمل  -مقاولون
حاالت الوفاة (موظفون ومقاولون)
�إ�صابات م�ضيعة للوقت  -موظفون
�إ�صابات م�ضيعة للوقت  -مقاولون
�إ�صابات ُم َب َّلغ عنها  -موظفون
�إ�صابات ُم َب َّلغ عنها  -مقاولون

2011

5٫439٫896
7٫764٫074
0
0
0
5
10

2012

5٫887٫472
30٫270٫196
7
1
2
5
45

2013

*12٫215٫468

29٫247٫718
0
1
1
9
30

*الزيادة امللحوظة يف عدد �ساعات عمل املوظفني هي نتيجة العتماد �أ�سلوب جديد يف احل�ساب وفق ًا ملعايري  .OSHASفمنذ بداية عام  ،٢٠١٣احت�سبنا �ساعات عمل املقاولني حتت الإ�شراف
املبا�شر ملوظف قطرغاز ك�ساعة عمل موظف.

لقد حققنا �أكرث من  ٤١مليون �ساعة عمل دون حالة وفاة خالل عام  ،٢٠١٣بزيادة قدرها  ٦ماليني �ساعة عمل مقارنة بالعام املا�ضي .يف املقابل،
م�سجلة ،جميعها مت التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات الالزمة ملنع تكرارها يف
�سجلنا �إ�صاب َت ْيـن ُم َ�ض ّيعت نَْي للوقت (انظر جدول  )٦و� ٣٩إ�صابة ّ
ّ
امل�ستقبل.
تقرير اال�ستدامة 2013
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الإجراءات املتخذة

الإ�صابات امل�ضيعة للوقت
انف�صل جزء من لوح الباب يزن حوايل ٢٠
كغ من �إطار الباب (بارتفاع  ١٫٥مرت)
وا�صطدم بيد العامل.

•ت�أمني جميع املف�صالت املثبتة لألواح الأبواب يف �إطار الباب من خالل الرباغي
الطويلة �أو اللحام.
•�إجراء تفتي�ش دوري على هذا النوع من �ألواح الأبواب.
•�إ�صدار تنبيه �إلى كافة مرافق ومن�ش�آت قطرغاز.

انح�شرت القدم الي�سرى لعامل بني الأر�ض
وعمود اجلر �أثناء �إنزال العامل للعمود،
ما ت�سبب يف �إحداث ك�سر يف �إ�صبع قدمه
الكبري.

•�إعداد طريقة موثقة تو�ضح كيفية التعامل اليدوي مع ال�ضاغطات و�إجراء تدريبات
عملية يف املوقع.
•�إدراج التعامل اليدوي يف البيان املنهجي/حتليل �سالمة العمل ويف تعليمات العمل.
•�سيخ�ضع العامل لتدريب جديد لتحديد املخاطر.
•�ستتم م�شاركة الدرو�س امل�ستفادة من هذه احلادثة مع القوى العاملة خالل
النقا�شات اجلماعية حول م�سائل ال�سالمة.

جدول  - ٦احلوادث امل�ضيعة للوقت يف عام  ٢٠١٣والإجراءات املتخذة

�أهم الإجنازات التي حتققت يف جمال ال�سالمة يف عام ٢٠١٣

حقق بع�ض من �أكرب و�أهم م�شاريعنا العديد من الإجنازات املتعلقة بال�سالمة خالل عام  ،٢٠١٣مبا يف ذلك:
•حقق م�شروع وحدة املعاجلة املائية لوقود الديزل  ٢مليون �ساعة عمل دون حوادث م�ضيعة للوقت.
•حقق م�شروع ا�ستعادة الغاز املتبخر �أثناء ال�شحن  ٢٠مليون �ساعة دون حوادث لغاية الآن .كما خ�ضع �آالف العمال �إلى ١٠٠٫٠٠٠
�ساعة تدريب من قبل فريق متخ�ص�ص من املدربني من قطرغاز ،فلور ،كيوكون وقطر كينتز.
•�إقامة منتدى ال�سالمة ال�سنوي الأول للمقاولني ،بالإ�ضافة �إلى منتدانا ال�سنوي للمقاولني .و�ش ّكل هذا املنتدى فر�صة ق ّيمة لل�شركة
واملقاولني ملناق�شة امل�سائل املتعلقة بال�سالمة.
•جتاوز م�شروع املحافظة على م�ستويات الإنتاج الـ  ٥٠٠٫٠٠٠بطاقة «قف» منذ انطالقة امل�شروع .ومع �أن امل�شروع ال يخلو متام ًا من
احلوادث (مت ت�سجيل �إ�صاب َت ْيـن ُم َ�ض ّيعت نَْي للوقت �ضمن  ٣٥مليون �ساعة عمل يف الأعمال الإن�شائية الثقيلة داخل امل�صنع)� ،إال �أن
برنامج «قف» ملراقبة ال�سالمة ال�سلوكية �ساهم يف احلد من �أو جتنب احلوادث املحتملة.
يقول ال�شيخ خالد بن عبداهلل �آل ثاين ،مدير �إدارة الهند�سة وامل�شاريع:"تعترب بطاقات «قف» م�ؤ�شر ًا فعلي ًا لل�سالمة� ،إذ �أنها توثق وتعمل
على احلد من الظروف وال�سلوكيات غري الآمنة التي قد تت�سبب يف احلوادث والإ�صابات ،ال�سيما و�أن ثقافة ال�سالمة واملناخ العام مل�شروع
املحافظة على م�ستويات الإنتاج يتمحوران حول برنامج «قف»".
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ال�صحة املهنية

الفريق الذي يتمتع ب�صحة جيدة هو فريق قوي ومن ِتج و�آمن .ت�شمل مقاربتنا لل�صحة املهنية ك ًال من املوظفني واملقاولني وهي مو�ضحة يف
�سيا�ستنا اخلا�ص بحماية ال�صحة املهنية والتي تر ّكز على:
•فحو�صات ال�صحة املهنية
•حماية القوى ال�سمعية
•�إدارة املواد الكيماوية
•حماية اجلهاز التنف�سي
•الوقاية من الإجهاد احلراري
•�سالمة الغذاء والنظافة ال�شخ�صية
يف عام  ،٢٠١٣مل ن�سجل �أية حوادث متعلقة باملر�ض (با�ستثناء حوادث الإجهاد احلراري) لأي من موظفينا ومقاولينا� .إال �أننا �سجلنا  ٦حوادث
مت�صلة بالإجهاد احلراري يف عام  ،٢٠١٣بزيادة عن العام املا�ضي .وقد مت اتخاذ خطوات جدية ملراجعة وتقييم الإجراءات و�إ�شراك القوى العاملة
بهدف جتنب مثل هذه احلوادث يف امل�ستقبل.

ال�صحة املهنية

2011

2012

2013

الأمرا�ض املهنية  -املوظفون واملقاولون (با�ستثناء حوادث الإجهاد
احلراري)

0

0

0

عدد حوادث الإجهاد احلراري امل�سجلة (موظفون)

0

0

1

عدد حوادث الإجهاد احلراري امل�سجلة (مقاولون)

1

0

5

الفحو�صات الطبية

يتم �إجراء فحو�صات طبية قبل التوظيف و�أخرى دورية لكافة املوظفني اجلدد واحلاليني لر�صد �أية حالة طبية موجودة من قبل� ،إ�ضافة �إلى
التغريات املحتملة التي قد تطر�أ على ظروف ال�صحة املهنية .ي�شار �إلى �أنه مل يتم ت�سجيل �أية حاالت طبية �أو خماوف بخ�صو�ص ال�صحة املهنية
نتيجة التعر�ض للعوامل يف مكان العمل خالل عام .٢٠١٣
يف عام  ،٢٠١٣خ�ضع  ١٫٩١٢موظف لفحو�ص طبية ،كما مت �إجراء  ١٢٫٤٦٥ك�شف طبي للمقاولني العاملني يف جمموعة متنوعة من امل�شاريع.
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مراقبة املخاطر والتفتي�ش

نحن نوا�صل الرقابة الفاعلة على جمموعة وا�سعة من املخاطر املرتبطة مبكان العمل من خالل برنامج مراقبة املخاطر املهنية .ففي عام  ،٢٠١٣مت
تنفيذ  ٨٤من �أ�صل  ٨٤تقييم للمخاطر �شمل موا�ضيع متعددة كال�ضو�ضاء والإ�شعاع وجودة الهواء وبيئة العمل.
و�أجريت �أي�ض ًا  ١٤٩جولة تفتي�شية على �سالمة الغذاء ،مبا فيها  ٤جوالت يف كل خميم من خميمات مقاولينا .ويلتزم مقاولو قطرغاز باملعايري
الوا�ضحة وال�صارمة للخدمات الطبية والغذائية واملخ َّيمِ ّية املخ�ص�صة للعاملني لديهم.
ومن املو�ضوعات الأخرى التي ي�شملها برنامج مراقبة املخاطر اختبارات تقييم القوى ال�سمعية للعاملني يف الأماكن ذات ال�ضجيج املرتفع ،مراقبة
التعر�ض للعوامل يف مكان العمل �أو على ال�صعيد ال�شخ�صي ،حتديد خماطر ال�صحة املهنية ،التقييم والأدوات الرقابية ،تقييم املخاطر ال�صحية،
تقييم معدات احلماية ال�شخ�صية ،اال�ست�شارات واملراقبة الطبية.

تعزيز ثقافة اللياقة

مت افتتاح مركز لياقة حديث يف عام  ،٢٠١٣علم ًا ب�أنه الأول من نوعه ل�شركة غاز طبيعي م�سال يف منطقة ال�شرق الأو�سط .و ُي َت َو َّقع �أن يعود املركز
بفوائد �صحية جمة على املوظفني يف املقر الرئي�سي ل�شركة قطرغاز .وبعد عامني من التخطيط ،فتح مركز اللياقة �أبوابه يف الأول من فرباير
مبنا�سبة اليوم الريا�ضي للدولة ،حيث �أثبت �شعبيته الكبرية يف �أو�ساط موظفي قطرغاز وقطر للبرتول .وي�ستقبل املركز املوظفني طوال �أيام الأ�سبوع
خارج �ساعات العمل ،علم ًا ب�أنه يخ�ص�ص �أوقات ًا معينة «لل�سيدات فقط» احرتام ًا للعادات والتقاليد املحلية.

�سالمة العمليات والأ�صول

تر ّكز �سالمة العمليات على �إدارة �سالمة �أنظمة الت�شغيل والعمليات التي تتعامل مع املواد اخلطرة .وب�شكل �أ�سا�سي ،فنحن نهدف �إلى منع كافة
احلوادث املحتملة التي ميكن �أن تت�سبب يف �إطالق هذه املواد و�إحداث ت�أثريات �سلبية على البيئة واملجتمع.

لقد بد�أنا تطبيق برنامج �سالمة العمليات يف قطرغاز يف عام  .٢٠١٢ويف عام  ،٢٠١٣بلغت ن�سبة اكتمال الربنامج (املقرر االنتهاء منه خالل
�أربع �سنوات)  ،٪٧٢متوقعني حتقيق ن�سبة  ٪٨٥بنهاية عام  .٢٠١٤وير ّكز الربنامج على الت�أكد من تنفيذ عملياتنا و�أن�شطتنا �ضمن حدود ت�شغيلية
وا�ضحة وحمددة املعامل ،ممار�سة الوعي الظريف ،تطبيق الرقابة اال�ستباقية و�إدارة الظروف غري االعتيادية.
لقد ُو ِ�ض َعت م�ؤ�شرات ال�سالمة الرئي�سية العاجلة والآجلة �ضمن منهجية منظمة يف برنامج �سالمة العمليات ،حيث تعمل كو�سيلة حلماية النظام
وك�ضمان بخ�ضوع املخاطر للرقابة ،ف�ض ًال عن �أن م�ؤ�شرات ال�سالمة الرئي�سية العاجلة تقوم مبهمة التنبيه عندما تبد�أ امل�شاكل بالظهور.

حوادث �سالمة العمليات

امل�ستوى الأول
امل�ستوى الثاين

2013 2012 2011
1
0

1
5

0
1

حوادث �سالمة العمليات من امل�ستو َي نْي الأول والثاين حمددة وفق ًا للممار�سة رقم  ٧٥٤والتي �أو�صى بها معهد البرتول الأمريكي .ويف عام ،٢٠١٣
�شهدنا حادث ًا واحد ًا من حوادث �سالمة العمليات من امل�ستوى الثاين .فقد �أ�صيب ُم َ�ش ِّغل مركبة عندما ارتطم به خرطوم قيا�س  "٢ي�ستخدم
لت�صريف املواد الهيدروكربونية العالقة ب�سبب انف�صاله من مربطه.

نظام �إدارة التناوب الإلكرتوين

يعد تقدمي نظام �إدارة التناوب الإلكرتوين �أحد �أهم املبادرات الرئي�سية لربنامج قطرغاز ل�سالمة العمليات خالل عام  .٢٠١٣ويغطي النظام كافة
مرافق ومن�ش�آت ال�شركة ،وتقوم وظيفته الأ�سا�سية على حت�سني ان�سيابية التعليمات بني املناوبات مع الرتكيز على م�سائل ال�سالمة واجلودة.
وبف�ضل نظام �إدارة التناوب الإلكرتوين� ،أ�صبحت املعلومات والتقارير متاحة ملوظفي املناوبة يف وقتها احلقيقي ،الأمر الذي �أ�سهم يف ت�سريع عملية
ح�سن من كفاءة تبادل املعلومات ،وزاد درجة الدقة ،وعزّز من الوعي الظريف على كافة امل�ستويات الت�شغيلية ابتدا ًء
�إعداد التقارير ،وبالتايل ّ
بالأق�سام ،مرور ًا باملن�ش�آت وانتها ًء بالعمليات الإنتاجية الكاملة .وب�إمكان امل�ستخدمني حتديث النظام يف �أي وقت و�إ�صدار تقرير يف نهاية كل مناوبة.
وهذا ال ي�ضمن دقة البيانات املدخلة فح�سب ،بل يرتقي بجودة وكفاءة التقرير.
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�إ�ضافة �إلى حت�سني �أداء جميع الفرق العاملة ،ميتلك الربنامج نظام م�ساءلة ل�ضمان التزام امل�ستخدمني بواجبات �إعداد التقارير املطلوبة .كما يتم
التحفظ على املعلومات احل�سا�سة حلمايتها من التغيري �أو اال�ستخدام غري امل�صرح به .كذلك ،يتم حفظ الوقت امل�ستغرق يف ح�ساب وتكرار و�إدخال
البيانات يف �أنظمة الرقابة الأخرى وا�سرتجاع املعلومات ،ما يخفف من عبء �إعداد التقارير بالن�سبة �إلى الإدارة واملوظفني .وتعترب الرقابة الآلية
على العمليات كالإبطال امل�ؤقت والتعليمات الدائمة ميزة �إ�ضافية لتعزيز م�ستوى ال�سالمة.

التعامل مع حاالت الطوارئ والأمن

يف حاالت الطوارئ ،لدينا فريق طوارئ متخ�ص�ص جاهز على مدار ال�ساعة ي�ضم خدمة الإ�سعاف للم�صنع وغريه من املرافق واملن�ش�آت التي ت�ش ّغلها
قطرغاز .وكجزء من ا�ستعدادنا للتعامل مع حاالت الطوارئ ،تجُ رى تدريبات �سنوية للتعامل مع حاالت الطوارئ ،علم ًا ب�أنه قد مت تنفيذ  ٢٣٩تدريب
يف عام  ،٢٠١٣مبا يف ذلك  ١٦تدريب على حوادث �سالمة العمليات من امل�ستو َي نْي الثاين والأول.

اال�ستجابة حلاالت الطوارئ

٢٠١٢

٢٠١3

التدريبات املُ َن َّف َذة لال�ستجابة حلاالت الطوارئ

238

239

بالإ�ضافة �إلى هذه التدريبات� ،أجريت  ١٢٠دورة تدريبية �أ�سا�سية ملكافحة احلرائق لـ  ٢٫٢٣٣موظف ،وجل�ستان لل�سالمة املنزلية للمدار�س املحلية.
كما يجري العمل على و�ضع برنامج للتفتي�ش والفح�ص وال�صيانة ل�ضمان كفاءة وفاعلية �أنظمة مكافحة احلريق الثابتة وغريها من معدات احلرائق
يف امل�صنع واملرافق الأخرى.
ويتم التعامل مع م�س�ألة الأمن من خالل فريق ي�ضم  ٣٣موظف دائم و ٢٠٠مقاول ،يعملون مع ًا لتعزيز الرقابة الأمنية على البوابات الرئي�سية
ملن�ش�آتنا وامليناء و�إدارة عمليات حمطة را�س لفان .وي�ؤ ّمن الفريق الأمني ت�صاريح الدخول للموظفني والزوار واملقاولني ،ويديرون نظام التحكم
بالبطاقات الأمنية ،ويقدمون الدعم عند تلقي ات�صال يف حاالت الطوارئ واحلوادث على مدار ال�ساعة.
نحن نحر�ص على تدريب فريقنا الأمني با�ستمرار للت�أكد من �إظهارهم االحرتام للآخرين �أثناء القيام بواجباتهم ،كما قمنا بتدريبهم على كيفية
التدخل حلل النزاعات ال�شخ�صية والعمل على تخفيف التوتر .كذلك ،نقوم بعمل جوالت تفتي�شية على خميمات احلرا�س ل�ضمان تلبيتها للمتطلبات
القانونية والتنظيمية واتّ�ساقها مع �سيا�سة قطرغاز ،واحلر�ص على متتع احلرا�س بال�صحة والراحة .ومن اجلدير بالذكر �أن كبار امل�س�ؤولني الأمنيني
هم �أع�ضاء يف م�ؤ�س�سات دولية حمرتفة يف املجال الأمني ،ويف جمعيات ومنظمات خريية كذلك ،مع الإ�شارة �إلى �أننا نطبق القوانني الوطنية يف
جمال الأمن ونلتزم باملعايري الدولية اخلا�صة باملمار�سات الأمنية .وين�ضوي الق�سم الأمني يف قطرغاز حتت مظلة جهاز �أمن دولة قطر .وعليه ،فهو
ملتزم باملعايري الدولية للأمن كالـ  ISO 28000واملدونة البحرية لأمن ال�سفن واملوانئ (.)ISPS

�أمن املواد

يعترب الت�أكد من ا�ستخدام املواد بطريقة م�س�ؤولة و�آمنة جزء ًا ال يتجز�أ من م�س�ؤوليتنا العامة .ولهذا ،حتتفظ قطرغاز بقاعدة بيانات ت�ضم وثيقة
بيانات ال�سالمة للمواد ( )MSDSجلميع املنتجات املنتَجة وامل�ستخدَ مة ،وذلك ل�ضمان وجود تقييم فعال للمخاطر ال�صحية و�أدوات رقابية عالية
الكفاءة للإدارة الآمنة للمواد.

م�س�ؤولية املن َتج

2013 2012 2011

عدد وثائق بيانات
ال�سالمة للمواد

195

215

125

عدد وثائق بيانات ال�سالمة
للمواد اجلديدة �أو املح َدّثة

15

5

85

قاعدة بيانات ال�سالمة للمواد عبارة عن وثيقة حية يتم حتديثها با�ستمرار لتوفري �أعلى درجات الدقة .ويف عام  ،٢٠١٣مت �إدخال تغيريات مهمة
على قاعدة بيانات ال�سالمة للمواد ب�إزالة املواد الكيميائية التي مل يعد لها �أي ا�ستخدام نتيجة انتهاء العمل يف �أي م�شروع تو�سعة ،كما مت حتديث �أو
�إ�ضافة  ٨٥وثيقة لبيانات ال�سالمة للمواد.
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البيئة والتغري
املناخي
�أبرز الإجنازات

•برنامج �إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة مع تقييم
التكنولوجيا ودورة احلياة يف مراحل متقدمة من �إكمال
امل�شروع.
•تطوير وتطبيق نظام �إدارة البيانات البيئية ()EDMS
•بدء م�شاريع �إعادة تدوير و�إعادة ا�ستخدام مياه
ال�صرف والتي من املت َو َّقع �أن تقلل من معدل الت�صريف
�إلى البحر بن�سبة  ٪٧٠ - ٦٠بحلول عام .٢٠١٦
•تخفي�ض حرق املواد الهيدروكربونية بن�سبة  ٪٦٠منذ
عام  .٢٠٠٩م�شاريع قيد التنفيذ خلف�ض حرق الغاز
بن�سبة  ٪٤٠بحلول عام .٢٠١٦
•تخفي�ض انبعاثات �أكا�سيد النيرتوجني بن�سبة ٪٢٠
وثاين �أك�سيد الكربيت بن�سبة  ٪٨مقارنة بعام .٢٠١٢

الأق�سام

•مقاربة قطرغاز للإدارة البيئية
•الطاقة
•انبعاثات الغازات الدفيئة والتغري املناخي
•حرق الغاز
•االنبعاثات الغازية
•املياه
•التنوع احليوي
•النفايات
•الت�سريبات
•نقل املنتجات

40

تقرير اال�ستدامة 2013

قطرغاز و�إدارة البيئة

يف الوقت الذي تزداد فيه �أهمية م�س�ألة التغري املناخي ،تتطلع الدول �إلى تنويع مزيج الطاقة لديها مع الرتكيز على الوقود ذي االحرتاق النظيف.
وتعتز قطرغاز بالقيام بدور حموري يف تلبية الطلب العاملي على م�صدر موثوق ونظيف للطاقة .ويعد اال�ستخدام امل�س�ؤول للموارد وااللتزام ب�أعلى
معايري حماية البيئة من الأ�س�س التي يقوم عليها بيان توجهات ال�شركة ور�ؤيتها .وب�صفتنا من ِتج ًا م�س�ؤو ًال للطاقة ،فنحن نوا�صل الدفع باجتاه
ا�ستخدام احللول التكنولوجية املتطورة لتح�سني الأداء البيئي ملن�ش�آتنا الإنتاجية.
وتنبع امل�سائل البيئية ذات الأهمية الق�صوى بالن�سبة �إلينا من طبيعة عملياتنا الإنتاجية .ومن �ضمن هذه امل�سائل نذكر االنبعاثات امللوثة للهواء،
انبعاثات الغازات الدفيئة ،الإحراق ،و�إدارة املياه/مياه ال�صرف .وبالإ�ضافة �إلى نقاط الرتكيز الرئي�سية هذه ،تتولى قطرغاز �إدارة مو�ضوعات بيئية
�أخرى ذات �صلة بعملياتها ك�إدارة النفايات ،حماية التنوع احليوي ،منع الت�سربات ،الوعي البيئي واحلفاظ على املوارد.

االلتزام بالقوانني والت�شريعات البيئية

�إن االلتزام للت�شريعات املعمول بها يف دولة قطر واالتفاقيات البيئية 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 تعمل وفق ًا للمتطلبات الواردة يف ت�صاريح الت�شغيل ال�صادرة عن وزارة البيئة .ومبجرد املوافقة عليها ،ت�صبح
هذه الت�صاريح وثائق قانونية ت�ضمن �أن �أ�صولنا �ستعمل مبا يتما�شى مع اللوائح والأنظمة البيئية .وتلتزم قطرغاز حالي ًا ب�أحد ع�شر ت�صريح ًا ت�شغيلي ًا
منف�ص ًال يتم جتديدها �سنوي ًا وت�ضم جمموعة من متطلبات الرقابة البيئية و�إعداد التقارير .و�إلى جانب االمتثال للمتطلبات التنظيمية ،ت�شارك
قطرغاز يف العديد من املبادرات البيئية التي تطلقها دولة قطر على امل�ستوى الوطني ،مبا فيها التغري املناخي و�إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة،
تخفي�ض ن�سبة �إحراق الغاز ،و�إعادة تدوير و�إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف .وقد �أتاح لنا هذا التعاون طويل الأجل بناء �شراكات متينة مع امل�شرعني
وم�ؤ�س�سات القطاع ،كما عزّز من موقعنا الريادي يف جمال حماية البيئة يف دولة قطر.

�أنظمتنا

متتلك قطرغاز اعتماد  ISO 14001لنظام �إدارتها البيئية الذي ي�ضم خدماتها و�أن�شطتها الت�شغيلية الرئي�سية .وي�ضمن نظام الإدارة البيئية
لقطرغاز تقييم امل�سائل البيئية من خالل �أدوات وتقييمات َّ
منظمة للمخاطر ت َُط َّبق بهدف التخفيف واحلد من �أو معاجلة امل�سائل البيئية التي قد
يكون لها ت�أثري جوهري.
ويف عام  ،٢٠١٣قمنا بتو�سيع نطاق عمل نظام الإدارة البيئية واالعتمادات لي�شمل عمليات قطرغاز  .٤كما بد�أنا بتطبيق نظام �شامل لإدارة البيانات
البيئية لتح�سني �أداء جمع البيانات والتتبع و�إعداد التقارير املتعلقة باملعايري البيئية الأ�سا�سية املرتبطة بعملياتنا.

نظام �إدارة البيانات البيئية

كما هو متعارف عليه ،يعتمد �إعداد التقارير البيئية وتقارير اال�ستدامة على الإدخال اليدوي للبيانات واحل�سابات .ولتح�سني هذه العملية ،قمنا
بتطبيق نظام متطور لإدارة البيانات البيئية .وي�ساعد هذا النظام املتكامل على اتّ�ساق البيانات والتحكم ببيانات اال�ستدامة والبيئة ب�شكل �أف�ضل مع
حتقيق اال�ستفادة املثلى من عمليات �إعداد التقارير الداخلية واخلارجية اخلا�صة بنا .ويظهر الر�سم البياين التايل العمليات عالية امل�ستوى لنظام
�إدارة البيانات البيئية:
IQGOEG ΩÉ¶f
–π«ª
∫ÉNOEG
Èàfl äÉeƒ∏©e äÉfÉ«ÑdG ∫hóL kÉjhój äÉfÉ«ÑdG
RÉZô£b

≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
äÉfÉ«ÑdG
äÉ©LGôŸG
á≤aGƒŸGh

ôjQÉ≤J
äÉjÉØædG

äÉeƒ∏©ŸG ΩÉ¶f
™æ°üª∏d á«∏«¨°ûàdG

ôjQÉ≤J
äGRÉ¨dG
áÄ«aódG

íjQÉ°üJ
π«¨°ûàdG

äÉ¡«ÑæJh äÉ©LGôe
IOhófi

ÚfGƒ≤dÉH ΩGõàd’G
á«Ä«ÑdG äÉ©jô°ûàdGh
ÜÉ°ùàMG
äÉKÉ©Ñf’G

äÉ«©Lôe
ΩGõàd’G

ôjQÉ≤J
IQGOE’G

ôjQÉ≤àdG

á«ÑJGôJ
∫ƒ°UC’G

áÄ«ÑdG ôjQÉ≤J
á«LQÉÿG

ôjQÉ≤J
¥GôME’G
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الطاقة

متثل الطاقة املبا�شرة امل�صدر الأ�سا�سي ال�ستهالك الطاقة يف قطرغاز ،حيث يتم حرق الغاز لتوليد ما حتتاجه عمليات الإنتاج من طاقة للإيفاء
مبتطلبات من�ش�آت الغاز الطبيعي امل�سال وم�صفاة لفان .وال ي�ستخدم الديزل �إال للم�صادر املتحركة يف املوقع (�سيارات ال�شركة ،الرافعات ال�شوكية)
ومولدات الطوارئ ،وبالتايل ف�إن ا�ستهالكه يكاد ال يذكر مقارنة بغاز الوقود .وتعرف الطاقة غري املبا�شرة بالكهرباء واملياه امل�شرتاة لتلبية متطلبات
امل�صانع والعمليات ،ويتم ا�ستخدامها ب�شكل رئي�سي يف مرافق التخزين امل�شرتكة والتحميل ب�إدارة عمليات حمطة را�س لفان.

٢٠١١

٢٠١2

٢٠١3

الطاقة
�إجمايل ا�ستهالك الطاقة (جيجاجول)

232٫380٫934

269٫914٫865

280٫030٫498

الطاقة املبا�شرة (جيجاجول)

231٫763٫070

269٫270٫443

277٫783٫752

2٫246٫746
644٫422
617٫864
الطاقة غري املبا�شرة (جيجاجول)
ازداد ا�ستهالك الطاقة بن�سبة  ٪٤يف عام  ٢٠١٣نتيج ًة الرتفاع وترية الإنتاج (�إغالق املرافق لفرتات �أق�صر وانقطاعات �أقل للعمليات مقارنة بعام
 ،)٢٠١٢وت�سليم العديد من املرافق اجلديدة امل�شرتكة كجزء من �إدارة عمليات حمطة را�س لفان ،والتي ت�شمل منطقة خزانات دولفني للطاقة و�شل.
ويعزى االرتفاع يف ا�ستهالك الطاقة غري املبا�شرة (الكهرباء) �أي�ض ًا �إلى ازدياد معدل ا�ستخدام املرافق امل�شرتكة للمركبات الع�ضوية املتطايرة
يف عام  ،٢٠١٣واكتمال جمموعات البيانات الت�شغيلية املتوفرة ملن�ش�آت �أخرى تُ�ش ّغلها �إدارة عمليات حمطة را�س لفان كمرافق املركبات الع�ضوية
املتطايرة امل�شرتكة ،ومرافق تخزين وحتميل املكثفات البرتولية امل�شرتكة ،ومرافق غاز البرتول امل�سال امل�شرتكة� .إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال
ي�ستهلك طاقة كبرية ونحن يف �سعي دائم للبحث عن فر�ص جديدة لتعزيز كفاءة عملياتنا الإنتاجية.

انبعاثات الغازات الدفيئة والتغري املناخي

ب�صفتنا �أكرب من ِتج للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل ،ف�إننا نعمل على حت�سني �أدائنا الت�شغيلي وكفاءة ا�ستهالكنا للطاقة للحد من انبعاثات الغازات
الدفيئة من خالل برنامج فعال ومتكامل لإدارة الغازات الدفيئة .ولدى هذا الربنامج ثالث مراحل مو�ضحة يف ال�شكل .٣
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1 á∏MôŸG

äGRÉ¨dÉH á≤∏©àŸG πFÉ°ùŸG º¡a
»NÉæŸG Ò¨àdGh áÄ«aódG
ÉgQÉKBGh
* ,áÄ«aódG äGRÉ¨dG ádCÉ°ùe º¡a
≈∏Y õ«cÎdGh πªY á£N Ò°†–h
∫ÓN øe á«∏NGódG äGQó≤dG AÉæH
–∏«¥Gƒ°SCGh ™jQÉ°ûeh äÉ°SÉ«°S π
.áÄ«aódG äGRÉ¨dG
* øe óë∏d á∏ªàëŸG ¢UôØdG º««≤J
‘ ácQÉ°ûŸGh áÄ«aódG äGRÉ¨dG äÉKÉ©ÑfG
.»ŸÉ©dG ¿ƒHôµdG ¥ƒ°S

2 á∏MôŸG

áÄ«aódG äGRÉ¨dG OôL

3 á∏MôŸG

º««≤Jh É«LƒdƒæµàdG
IÉ«◊G IQhO

* äGRÉ¨dÉH á∏eÉ°T OôL ºFGƒb OGóYEG
QOÉ°üe ≈∏Y πªà°ûJ áÄ«aódG
äÉÄa ∞∏àfl øe äÉKÉ©Ñf’G
äGAGôLEG áZÉ«°Uh ,∫ÉªYC’G
’OGóYEGh áÄ«aódG äGRÉ¨dG ÜÉ°ùàM
ÖfÉL ≈dEG ,É¡°Uƒ°üîH ôjQÉ≤àdG
á«°ù«FQ AGOCG äGô°TDƒe ôjƒ£J
.áÄ«aódG äGRÉ¨∏d á«°ù°SDƒe

* äÉKÉ©Ñf’ IÉ«◊G IQhO º««≤J
áª«≤dG á∏°ù∏°S πeÉµd ¿ƒHôµdG
.ÉæJÉéàæÃ á°UÉÿG

* –äGRÉ¨dG IAÉØµd AGOC’G QÉ«©e ójó
øe ¬LÉàfEG ºàj øW πµd áÄ«aódG
.∫É°ùŸG »©«Ñ£dG RÉ¨dG

* 2013 ΩÉY ‘ á°SGQódG √òg äCGóH
.2014 ΩÉY ‘ »¡àæJ ¿CG ≈∏Y

* äÉKÉ©ÑfG øe ó◊G ¢Uôa ΩÉæàZG
øe IóYÉ°ùŸG äÉ«æ≤àdGh ¿ƒHôµdG
.É«LƒdƒæµàdG º««≤J á°SGQO ∫ÓN

* ∫É› ‘ ácô°ûdG AGOCG º««≤J
äÉcô°ûdÉH áfQÉ≤e áÄ«aódG äGRÉ¨dG
.á∏KÉªŸG

ال�شكل  - ٣برنامج �إدارة الغازات الدفيئة

جرى تطوير عملية جرد انبعاثات قطرغاز من الغازات الدفيئة على �أ�سا�س املبادئ التوجيهية للر�صد والإبالغ التابعة لالحتاد الأوروبي للعام ،٢٠٠٧
والإجراءات واملبادئ التوجيهية التي و�ضعها كل من معهد املوارد العاملية وجمل�س الأعمال العاملي للتنمية امل�ستدامة.
وتت�ضمن عملية اجلرد ثالثة نطاقات النبعاثات الغازات الدفيئة هي النطاقات  ٢ ،١و ٣كما هي مبينة يف اجلدول �أدناه:

النطاق ( ١مبا�شر)

النطاق ( ٢غري مبا�شر)

االنبعاثات املبا�شرة للغازات الدفيئة �ضمن حدودنا
التنظيمية.
ين�صب تركيزنا احلايل على انبعاثات النطاق  ١التي
ت�شكل اجلزء الأكرب من انبعاثاتنا من الغازات الدفيئة
والتي يتم التحقق منها �سنوي ًا من قبل قطر للبرتول
ومدققيها اخلارجيني.

انبعاثات الغازات الدفيئة غري
املبا�شرة خارج حدودنا التنظيمية
(عاد ًة ما تكون الكهرباء امل�شرتاة).

النطاق �( ٣أخرى غري مبا�شرة)
انبعاثات غري مبا�شرة �أخرى ناجتة عن
�شحن املنتجات ،وبدرجة �أقل ،الأعمال
ورحالت �سفر املوظفني.

يتم حتديد انبعاثات النطاق  ٣من البيانات يتم حتديد انبعاثات النطاقني  ١و ٢مبا�شر ًة من بيانات الإنتاج واال�ستهالك املرتبطة ب�إنتاج الغاز
البحري وعمليات املعاجلة الربية لإنتاج الغاز الطبيعي امل�سال ،واملنتجات الثانوية امل�صاحبة له
امل�ستقاة من �سفننا امل�ست�أجرة وتقديرات
كغاز البرتول امل�سال والكربيت� ،إ�ضافة �إلى املنتجات املكررة مثل النافتا ووقود الطائرات وغاز
الأعمال ورحالت �سفر املوظفني.
البرتول امل�سال والديزل.
ال�شكل  - ٤نطاقات انبعاثات الغازات الدفيئة
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يعد غاز ثاين �أك�سيد الكربون  ،CO2وغاز امليثان  ،CH4و�أك�سيد النيرتوجني � N2Oأكرث الغازات الدفيئة ارتباط ًا بالأن�شطة املتعلقة ب�صناعة الغاز
الطبيعي امل�سال وتكرير املكثفات ،حيث تن�ش�أ هذه الغازات نتيجة عملية �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 املتولد نتيجة االحرتاق ،وثاين �أك�سيد
الكربون الناجت عن االنبعاثات املت�سربة� .أما �إجمايل انبعاثات غاز امليثان فتت�ضمن امليثان غري املحرتق املوجود يف انبعاثات االحرتاق ،بالإ�ضافة �إلى
غاز امليثان الناجت عن االنبعاثات املت�سربة .و�أما انبعاثات �أك�سيد النيرتوجني ،فجميعها تتولد يف �أن�شطة االحرتاق.
ت�ضم انبعاثاتنا امل�سجلة من الغازات الدفيئة ك ًال من ثاين �أك�سيد الكربون ،وغاز امليثان ،و�أك�سيد النيرتوجني ،وهي حم�سوبة بطن مكافئ ثاين
�أك�سيد الكربون (انظر جدول  .)٧وت�ستخدم قطرغاز كثافة الغازات الدفيئة كمعيار �إ�ضايف لقيا�س �أدائها من حيث انبعاثات الغاز الطبيعي امل�سال
يف النطاق ( ١والتي متثل الن�سبة الأكرب من �إجمايل انبعاثات ال�شركة من الغازات الدفيئة) .ويتم ح�ساب كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة بطن
ملوثات لكل �ألف طن من الغاز الطبيعي امل�سال املنتَج كما هو مو�ضح يف اجلدول .٧

٢٠١١

٢٠١2

٢٠١3

انبعاثات الغازات الدفيئة
�إجمايل انبعاثات الغازات الدفيئة (طن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون)

24٫416٫968

25٫605٫889

26٫488٫023

االنبعاثات املبا�شرة (النطاق  )١من الغازات الدفيئة (طن مكافئ ثاين
�أك�سيد الكربون)
االنبعاثات غري املبا�شرة (النطاق  )٢من الغازات الدفيئة (طن مكافئ ثاين
�أك�سيد الكربون)
انبعاثات �أخرى غري مبا�شرة (النطاق  )٣من الغازات الدفيئة (طن مكافئ
ثاين �أك�سيد الكربون)
كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة (النطاق ( )١طن مكافئ ثاين �أك�سيد
الكربون/طن من الغاز الطبيعي امل�سال املنتَج)

18٫053٫714

19٫021٫540

19٫786٫093

306٫004

274٫982

567٫618

6٫057٫250

6٫309٫367

6٫134٫312

0٫49

0٫46

0٫47

اجلدول  - 7انبعاثات الغازات الدفيئة يف قطر غاز

طر�أت زيادة قدرها  ٪٣على �إجمايل انبعاثات قطرغاز من الغازات الدفيئة لعام  ٢٠١٣مقارنة بعام  .٢٠١٢ويعود ال�سبب يف ذلك �إلى زيادة
ا�ستهالك الطاقة بن�سبة  ٪٤نتيجة الرتفاع معدل الإنتاج ،وت�سليم مرافق جديدة م�شرتكة للتخزين والتحميل ،وا�ستخدام نظام حما�سبي �أف�ضل
ال�ستهالك الطاقة يف املرافق امل�شرتكة ب�إدارة عمليات حمطة را�س لفان .وكما ُيظهر ال�شكل  ،٥ف�إن الن�سبة الأكرب من انبعاثات الغازات الدفيئة
ت�أتي من احرتاق الوقود ،يف حني يتولد ب�شكل طبيعي ما ن�سبته  ٪١٨تقريب ًا من الغاز البحري (ثاين �أك�سيد الكربون املت�أ�صل)� .أما انبعاثات الغازات
الدفيئة املرتبطة ب�إحراق الغاز ،فقد انخف�ضت من  ٪١٤يف عام � ٢٠١١إلى  ٪١١يف عام  .٢٠١٣ونحن نوا�صل �سعينا لال�ستثمار يف تخفي�ض هذه
الن�سبة ب�شكل �أكرب كما هو مو�ضح يف الق�سم التايل.
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املرحلة  - ٣التكنولوجيا
وتقييم دورة االنتاج.

�ضمن املرحلة الثالثة من برنامج �إدارة انبعاثات
الغازات الدفيئة ،ن�ستك�شف �سوية جماالت التح�سني
التكنولوجي وتعزيز كفاءة ا�ستهالك الطاقة للحد من
انبعاثاتنا من الغازات الدفيئة.
وين�صب تركيزنا على امل�شاريع املثبتة الفعالية والتي
ميكن تطبيقها على املد َي نْي الق�صري واملتو�سط (٨ - ٢
�سنوات) ،حيث �سيتم من خالل هذه الدرا�سة تقييم
�إمكانية احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة لكل
م�شروع� ،إ�ضافة �إلى التكاليف الر�أ�سمالية والت�شغيلية،
توفري الطاقة ،وحتليل فائدة التكلفة لعدد من
اخليارات املختلفة .ويف عام � ،٢٠١٤سيتم تقييم ٦
خيارات لتطبيقها.
جانب �آخر من جوانب املرحلة  ٣من برناجمنا
لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة يتمثل يف تقييم دورة
احلياة الكاملة وفقاً ملبادئ وتوجيهات معايري ISO
 14044:2 006و ISO 14040:2006لتقييم دورة
احلياة .يتطلب تطبيق �أف�ضل املمار�سات يف اال�ستدامة
النظر �إلى ما هو �أبعد من احلدود الت�شغيلية لأية
�شركة ،وذلك بهدف تقييم ت�أثري منتجاتها يف كافة
مراحل �سل�سلة القيمة .وبالن�سبة �إلينا ،ف�إن هذا يبد�أ
ب�إنتاج الغاز وينتهي عند ا�ستخدامه من قبل العمالء
(انظر ال�شكل .)٦

RÉ¨dG êÉàfEG
RÉ¨dG π««°ùJh á÷É©e
π«ªëàdGh øjõîàdG AÉæ«e
(øë°ûdG) π≤ædG
øjõîàdGh ≠jôØàdG AÉæ«e
»©«Ñ£dG RÉ¨dG πjƒ– IOÉYEG
RÉZ ≈dEG ∫É°ùŸG
»ª«∏bE’G π≤ædG
ójQƒàdGh »∏ëŸG ™jRƒàdG
áÄaóàdG

ábÉ£dG ó«dƒJ

�شكل � - ٦سل�سلة القيمة ال�ستخدام الغاز الطبيعي امل�سال

�إدارة حرق الغاز

يعترب نظام حرق الغاز يف �أي م�صنع للغاز الطبيعي امل�سال وحدة يف غاية الأهمية ل�سالمة العمليات؛ فهي م�صممة ملنع ال�ضغط الزائد وحماية
املعدات �أثناء فرتات انقطاع العمليات وت�شغيل و�إغالق خطوط الإنتاج .ويف بع�ض الأحيانُ ،يتطلب تنفيذ �إ�شعال روتيني خالل العمليات االعتيادية
مل�صنع الغاز الطبيعي امل�سال لتنظيف نظام احلرق ومنع دخول الهواء حتى ال يت�سبب بحدوث انفجارات.
و�إ�ضافة �إلى ذلك ،من ال�ضروري توافر �أنظمة حرق متعددة نظر ًا المتالكنا لعدد كبري من املرافق واملن�ش�آت الت�شغيلية .ويف الوقت احلايل ،ت�شغل
قطرغاز  ٦مداخن حلرق الغاز يف املوقع خلطوط �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال مع  ١١ر�أ�س �إ�شعال منف�صل و ١٣مدخنة حرق غاز بعيدة عن املوقع مع
 ١٤ر�أ�س �إ�شعال منف�صل يف م�صفاة لفان� ،إدارة عمليات حمطة را�س لفان ومرافق تخزين وحتميل الغاز الطبيعي امل�سال.
ً
وعلى الرغم من مواجهتنا للعديد من التحديات التقنية� ،إال �أننا مت ّكنا من تخفي�ض ن�سبة �إ�شعال املواد الهيدروكربونية بن�سبة  ٪٦٠تقريبا منذ عام
 .٢٠٠٩ونحن نقوم حالي ًا بتطبيق جمموعة من امل�شاريع الهند�سية والتي من املتوقع �أن ت َُخفِّ�ض حرق الغاز بن�سبة  ٪٤٠من م�ستوياتها احلالية (-٦٠
 ٪٧٠من عام  )٢٠١١بحلول عام .٢٠١٦

حتدي خف�ض حرق الغاز

تن�ش�أ التحديات التي تواجهها قطرغاز فيما يتعلق ب�إدارة وتخفي�ض ن�سبة حرق الغاز من الطبيعة املت�أ�صلة مل�صنع الغاز الطبيعي امل�سال .فوحدات
�إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال مت�صلة فيما بينها ،وهذا ما يرتتب عليه �ضرورة حرق الغاز �إال �إذا كانت الوحدة التالية يف ال�سل�سلة جاهزة من الناحية
الت�شغيلية ال�ستقبال الغاز �أو �إذا مل ت�ستطع الوحدة ال�سابقة من تلبية متطلبات قبول الغاز .وقد ينجم عن �أي خلل يف �أي من وحدات خط �إنتاج الغاز
الطبيعي امل�سال انقطاع يف عمليات امل�صب الأمر الذي يتطلب �إعادة الت�شغيل .وال يتوفر حالي ًا �أي خيار للتخزين �أو االحتفاظ بكميات كبرية من
الغاز غري املطابق للموا�صفات والناجم عن انقطاع العمليات .ومع ذلك ،ميكن �إعادة توجيه كمية حمدودة من الغاز املحرتق �إلى م�صانع �أخرى
ملعاجلة الغاز عرب ال�شبكة الوطنية �إال �أن هذه العملية تخ�ضع ملوا�صفات دقيقة وقيود على الكمية .يبلغ حجم خطوط �إنتاجنا الأربعة العمالقة
قطرغاز  ٣ ،٢و( ٤تبلغ ال�سعة الإنتاجية لكل واحد منها  ٧٫٨مليون طن �سنوي ًا من الغاز الطبيعي امل�سال)�ِ ،ضع َفي حجم نظريتها التقليدية ،حيث
ترتجم قدرتها الإنتاجية الهائلة �إلى كميات حرق غاز �أكرب خالل فرتات االنقطاع.
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�إدارة حرق الغاز يف قطرغاز

قمنا بتطوير خطة �إدارة حرق الغاز لتنظيم جهود احلد من حرق الغاز يف خطوط �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال يف قطرغاز ،مع مراعاة مرونة
الت�شغيل واحتياجات �سالمة الأ�صول والعمليات.

�إدارة حرق الغاز يف قطرغاز

تعزيز الوعي ،املراقبة
والإبالغ

•تخ�صي�ص فريق لإدارة حرق الغاز
( )FMTلكل من�ش�أة غاز طبيعي م�سال.
•زيادة الوعي على كافة امل�ستويات
التنظيمية داخل ال�شركة.
•حت�سني �أداء الرقابة والإبالغ داخلي ًا
وخارجي ًا.

م�شاريع تخفي�ض حرق الغاز

مبادرات الت�شغيل
واملوثوقية وال�صيانة

•احلد من ا�ستهالك املوارد الت�شغيلية
واال�ستفادة املثلى من عمليات �إغالق
و�إعادة ت�شغيل خطوط الإنتاج لتقليل
ن�سبة حرق الغاز.
•تعزيز الكفاءة الت�شغيلية للم�صنع
واملعدات من خالل تطبيق مفهوم
موثوقية ال�صيانة املركزية ()RCM
وبرامج ال�صيانة الوقائية الفاعلة.

•م�شروع ا�ستعادة الغاز املتبخر �أثناء ال�شحن
 ا�ستعادة و�إعادة تدوير الغاز املتبخر �أثناءحتميل ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال.
•امل�شاريع الهند�سية يف املوقع يف خطوط
الإنتاج العمالقة:
•م�شروع تنظيف اخلطوط ق�صري الأجل.
•م�شروع تخفي�ض حرق الغاز طويل الأجل،
حيث الرتكيز على �إعادة توجيه و�إعادة
ا�ستخدام الغاز �أثناء عملية احلرق.

ال�شكل � - ٧إدارة حرق الغاز يف قطرغاز

�أداء حرق الغاز يف قطرغاز

عامي  ٢٠١٢و ٢٠١٣ملخ�ص يف اجلدول � ٨أدناه .تمُ ِّيز فل�سفة قطرغاز للتقارير واملتعلقة بحرق الغاز بني حرق املواد
�أداء حرق الغاز يف قطرغاز َ
الهيدروكربونية خالل العمليات الروتينية (تنظيف اخلط الأ�سا�سي ،تخزين الغاز الطبيعي امل�سال وحرق الغاز �أثناء التحميل) ،والعمليات غري
عامي  ٢٠١٢و ٢٠١٣نظر ًا ال�ستبدال وحدة
الروتينية (االنقطاعات والإغالقات) ،وعمليات حرق املواد غري الهيدروكربونية التي تعاملنا معها خالل َ
املواد احلرارية ( )SRUيف خط �إنتاج قطرغاز  ،١علم ًا ب�أن هذه العملية ت�شكل حدث ًا ا�ستثنائي ًا يحدث مرة واحدة خالل دورة حياة الإنتاج .ولهذا،
فقد مت الإبالغ عن هذه التدفقات غري الهيدروكربونية (> ٪٩٥من ثاين �أك�سيد الكربون) ب�شكل م�ستقل عن عملية حرق املواد الهيدروكربونية غري
الروتينية والتي تعمل قطرغاز ب�شكل جدي على �إدارتها واحلد منها.

٢٠١3

٢٠١٢
حرق الغاز
(مليون
قدم مكعب
قيا�سي)

حرق املواد
الهيدروكربونية
لأ�سباب اعتيادية

حرق املواد
الهيدروكربونية
لأ�سباب غري
اعتيادية

حرق املواد غري
الهيدروكربونية -
(ا�ستبدال وحدة
املواد احلرارية
( )SRUيف خط
�إنتاج قطرغاز ١
> ٪٩٥من ثاين
�أك�سيد الكربون)

جمموع

18٫141

11٫178

8٫621

حرق املواد
حرق املواد
الهيدروكربونية الهيدروكربونية
لأ�سباب غري
لأ�سباب
اعتيادية
اعتيادية

22٫663

13٫569

حرق املواد غري
الهيدروكربونية -
(ا�ستبدال وحدة
املواد احلرارية
( )SRUيف خط
�إنتاج قطرغاز ١
> ٪٩٥من ثاين
�أك�سيد الكربون)

1٫618

اجلدول � - ٨أداء حرق الغاز يف قطرغاز يف عام ٢٠١٣

امل�صادر الرئي�سية حلرق الغاز يف قطرغاز هي خطوط �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال الربية ال�سبعة� ،إ�ضافة �إلى ن�سبة تكاد ال تُذكر من مرافق م�صفاة
لفان و�إدارة عمليات حمطة را�س لفان .يو�ضح اجلدول  ٨اجتاهات حرق الغاز يف مرافق الغاز الطبيعي امل�سال الربية من  ٢٠١٠ولغاية  ،٢٠١٣وذلك
وفق ًا ملعدل �إجمايل حرق املواد الهيدروكربونية (با�ستثناء التدفقات غري الهيدروكربونية) و�إجمايل �إنتاج الغاز احللو.
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ال�شكل  - ٨اجتاهات حرق املواد الهيدروكربونية ( )2013 - 2010يف مرافق الغاز الطبيعي امل�سال الربية يف قطرغاز

كما هو مبني يف ال�شكل  ٩الذي يظهر �أن�شطتنا الرئي�سية حلرق املواد الهيدروكربونية ،فقد جنحنا يف تخفي�ض معدل احلرق �أثناء عمليات �إغالق
عامي  ٢٠١١و .٢٠١٣ويعود الف�ضل يف تخفي�ض ن�سبة احلرق ب�شكل رئي�سي �إلى املبادرات الت�شغيلية
خطوط الإنتاج واالنقطاعات املخطط لها بني َ
والإدارية ك�إن�شاء ِف َرق �إدارة حرق الغاز لكل من�ش�أة للغاز الطبيعي امل�سال ،وتعزيز الرقابة والتتبع والإبالغ ،والتقليل من ا�ستهالك املوارد الت�شغيلية
خالل فرتات انقطاع و�إغالق و�إعادة ت�شغيل خطوط الإنتاج .وبالتايل ،ف�إن الركيزة الثالثة من نهجنا لإدارة حرق الغاز تركز على امل�شاريع الهند�سية
لتخفي�ض حرق الغاز على املدى البعيد وذلك بهدف تخفي�ض حرق الغاز يف احلاالت التي ال ت�سمح بذلك من خالل املبادرات الت�شغيلية وحدها
كتحميل الغاز الطبيعي امل�سال يف ال�سفن وعمليات تنظيف اخلط الأ�سا�سي و�إغالقات خطوط الإنتاج.
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ال�شكل  - ٩م�صادر حرق املواد الهيدروكربونية ( )٢٠١٣ - ٢٠١١يف مرافق قطرغاز الربية لإنتاج الغاز الطبيعي امل�سال
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م�شاريع تخفي�ض حرق الغاز

2013

م�شروع تنظيف
خطوط �إنتاج الغاز

�أكملنا يف عام  ٢٠١١درا�سة جدوى لتخفي�ض
حرق الغاز ،حيث تبني لنا من خالل هذه
الدرا�سة وجود �إمكانية لتخفي�ض ن�سبة حرق
الغاز يف خطوط الإنتاج العمالقة قطرغاز ٣ ،٢
و ٤وذلك بوا�سطة عملية تنظيف خطوط الغاز.
ويف حني �أن هذه العملية �ضرورية ملنع الهواء
من الدخول �إلى نظام حرق الغاز� ،إال �أنه ميكن
اال�ستفادة منها بال�شكل الأمثل عرب التحليالت
الهند�سية.
�أُطلق م�شروع تنظيف خطوط الغاز يف خطوط
الإنتاج العمالقة يف عام  ٢٠١٢لتحقيق:
•تخفي�ض معدالت ال�ضغط �إلى م�ستوى
 521 APIيف ر�ؤو�س حرق الغاز اجلافة
والرطبة ،وا�ستخدام ر�ؤو�س حرق الغاز
العاملة بالبخار والبخار املت�صاعد من
املداخن ملنع اال�شتعال العك�سي للغاز.
•تركيب �أنظمة تنظيف للطوارئ على ر�ؤو�س
حرق الغاز اجلافة والرطبة للتعامل مع �أي
تقل�ص حمتمل للغاز بعد الإطالق ال�ساخن
والذي قد ينجم عنه دخول الهواء �إلى
نظام حرق الغاز.
دخل م�شروع تنظيف خطوط الغاز حيز الت�شغيل
يف �أواخر دي�سمرب  ،٢٠١٣و�ساهم يف خف�ض
حرق الغاز يف خطوط �إنتاج الغاز الطبيعي
امل�سال العمالقة بن�سبة .٪٥٠ - ٤٥
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2014

م�شروع ا�ستعادة
الغاز املتبخر �أثناء
ال�شحن

تعمل قطرغاز حالي ًا على بناء م�شروع رائد
ال�ستعادة الغاز املتبخر �أثناء حتميل الغاز
الطبيعي امل�سال يف ميناء را�س لفان .ويعترب هذا
امل�شروع ،بقيمته البالغة مليار دوالر �أمريكي،
الأكرب من نوعه يف دولة قطر ،و�سيتيح جمع
الغاز املتبخر من ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال
و�ضغطه يف من�ش�أة مركزية �صممت خ�صي�ص ًا
لهذا الغر�ض .ومن ثم� ،سيتم �إر�سال الغاز
امل�ضغوط �إلى من ِتجي الغاز الطبيعي امل�سال
ال�ستهالكه كوقود �أو حتويله جمدد ًا �إلى غاز
طبيعي م�سال.
وعندما يدخل حيز الت�شغيل ب�شكل كامل يف عام
ُ ،٢٠١٤ي َت َو َّقع �أن ي�ستعيد امل�شروع �أكرث من ٪٩٠
من الغاز املتبخر يف  ٦حمطات لتحميل الغاز
مبيناء را�س لفان ،وامل�ستخدمة من قبل قطرغاز
ورا�س غاز لت�صدير الغاز الطبيعي امل�سال.
و�سي�سهم م�شروع ا�ستعادة الغاز املتبخر �أثناء
ال�شحن يف توفري  ٠٫٦مليون طن �سنوي ًا تقريب ًا
من الغاز الطبيعي امل�سال �أو ما يعادل  ٢٩مليار
قدم مكعب قيا�سي من الغاز ،وهي كمية تكفي
لتزويد  ٣٠٠٫٠٠٠منزل بالطاقة .وفيما يتعلق
بانبعاثات الغازات الدفيئة� ،سيعمل امل�شروع على
تخفي�ض ن�سبتها بنحو  ١٫٥مليون طن من ثاين
�أك�سيد الكربون �سنوي ًا.

2015

م�شروع تخفي�ض
حرق الغاز

حددت درا�سة جدوى تخفي�ض حرق الغاز
التي �أجريناها يف عام  ٢٠١١عدد ًا من فر�ص
تخفي�ض حرق الغاز على املدى البعيد خلطوط
الإنتاج قطرغاز  ٣ ،٢و .٤وبنا ًء على ذلك ،مت
البدء ب�إن�شاء م�شروع للتقليل من حرق الغاز يف
عام  ٢٠١٣لتطبيق الفر�ص الرئي�سية التالية:
•ربط لقيم الغاز :حتديث الربط احلايل
بني منافذ اال�ستقبال مبرافق قطرغاز ،٢
 ٣و ٤لتجنب انعدام ال�ضغط يف الأنابيب
البحرية من خالل ا�ستمرارية التدفق يف
خمتلف املرافق الإنتاجية.
•�إعادة تدوير الغاز غري املطابق
للموا�صفات :ا�ستعادة و�إعادة توجيه الغاز
غري املطابق للموا�صفات من خط الإنتاج
قيد الت�شغيل وخط الإنتاج العامل داخل
نف�س املن�ش�أة �أو خط الإنتاج العمالق يف
من�ش�أة �أخرى.
•ـ )Fuel Gas Compressor (K801
:End Flash Gas Interconnection
ا�ستعادة  End Flash Gasو�ضغطه يف
خطوط �إنتاج �أخرى بد ًال من حرقه.
•ا�ستعادة الغاز املربد :ا�ستعادة الغاز املربد
من املبادل احلراري املربد �إلى �ضاغط
غاز الوقود فئة . K801
دخل م�شروع تخفي�ض حرق الغاز مرحلة
الت�صميم الهند�سي النهائية ،و ُي َت َو َّقع �أن يدخل
حيز الت�شغيل مبدئي ًا يف �أواخر عام .٢٠١٥

التقديرات امل�ستقبلية لتخفي�ض حرق الغاز

ملخ�ص عن امل�شاريع الهند�سية وحجم التخفي�ض املتوقع يف ن�سبة حرق الغاز واجلداول الزمنية للتطبيق مو�ضحة يف ال�شكل  .١٠وبا�ستخدام بيانات
حرق الغاز لعام  ٢٠١١ك�أ�سا�س للمقارنةُ ،ي َت َو َّقع �أن ت�ساهم م�شاريع ا�ستعادة الغاز املتبخر �أثناء ال�شحن وتنظيف خطوط �إنتاج قطرغاز  ٣ ،٢و٤
وتخفي�ض حرق الغاز ،يف خف�ض �إجمايل حرق الغاز قرابة الـ  ٪٤٠من م�ستوياتها احلالية ( ،)٢٠١٣و ٪٧٠ - ٦٠من م�ستوياتها يف عام .٢٠١١
٢٠١١ ΩÉY ‘ É¡JÉjƒà°ùÃ áfQÉ≤e á«fƒHôchQó«¡dG OGƒŸG ¥ô◊ ájƒÄŸG áÑ°ùædG
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٢٠١٢ ΩÉ©d »°SÉ°SC’G §ÿG

%70

)RÉ¨dG ∂dP ‘ ÉÃ ,RÉZô£b êÉàfEG •ƒ£N ™«ªL
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)RÉ¨dG ∂dP ‘ ÉÃ ,RÉZô£b êÉàfEG •ƒ£N ™«ªL
(ÅfGƒŸG ‘ øë°ûdG AÉæKCG ôîÑàŸG
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 êÉàfEG •ƒ£N ∞«¶æJ ´hô°ûe π«¨°ûJRÉ¨dG ¥ôM ¢†«Øîàd ٤h ٣^٢ RÉZô£b
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™HGôdG ™HôdG

2015
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πeÉc ΩÉY٢٠١٥

øë°ûdG AÉæKCG ôîÑàŸG RÉ¨dG IOÉ©à°SG ´hô°ûŸ á«∏«¨°ûàdG äÉ«∏ª©dG øe

٢٠١٥ øe ™HGôdG ™HôdG
٣,٢ RÉZô£b ‘ RÉ¨dG ¥ôM ¢†«ØîJ ´hô°ûŸ ™bƒàŸG π«¨°ûàdGﻭ ٤
RÉ¨dG º«≤d §HQ .١
äÉØ°UGƒª∏d ≥HÉ£ŸG ÒZ RÉ¨dG ôjhóJ IOÉYEG .٢
(K80) OƒbƒdG RÉZ §ZÉ°V .٣
ójÈàdG RÉZ IOÉ©à°SG .٤

االنبعاثات الغازية

ال�شكل  - ١٠ملخ�ص عن م�شاريع قطرغاز لتخفي�ض حرق الغاز

ينتج عن عمليات �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال وتكرير املكثفات انبعاثات م�ؤلفة من �أكا�سيد النيرتوجني ( )NOxوثاين �أك�سيد الكربيت (،)SO2
وذلك ب�سبب عمل وحدات االحرتاق اخلا�صة بتوليد الطاقة واخلدمات العامة .وتنتج عن عملياتنا الت�شغيلية �أي�ض ًا مركبات ع�ضوية متطايرة
ً
( )VOCsم�ؤلفة من جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية� ،إمنا بكميات �أقل .وتنظم وزارة البيئة القطرية هذه االنبعاثات ،كما نبذل جهودا حثيثة
للتقليل منها من خالل امل�شاريع الهند�سية وحت�سني كفاءة عملياتنا الت�شغيلية.

االنبعاثات الغازية

�أكا�سيد النيرتوجني (طن)
ثاين �أك�سيد الكربيت (طن)
املركبات الع�ضوية املتطايرة (طن)

2011

13٫272
8٫679
894

2012

11٫555
14٫032
1٫157

2013

9٫229
12٫953
1٫639

�أكا�سيد النيرتوجني ()NOX

لقد وا�صلنا تخفي�ض انبعاثات �أكا�سيد النيرتوجني ب�شكل ملمو�س عام ًا بعد عام وبن�سبة بلغت  ٪٣٠منذ عام  .٢٠١١وكان العامل الأبرز يف �إجنازنا
هذا هو تركيب �أنظمة احرتاق منخف�ض لأكا�سيد النيرتوجني يف توربينات وغاليات ومولدات الغاز التوربينية يف قطرغاز .١
م�شاريع خف�ض انبعاثات �أكا�سيد النيرتوجني يف قطرغاز ١
لقد قمنا بتطبيق خطة عمل لاللتزام بخ�صو�ص تخفي�ض انبعاثات �أكا�سيد النيرتوجني يف خط �إنتاج قطرغاز  ١الأقدم لدينا ،وذلك بهدف تلبية
متطلبات وزارة البيئة املتعلقة بانبعاثات �أكا�سيد النيرتوجني .وتت�ألف خطة عمل االمتثال من العنا�صر التالية:
عامي  ٢٠٠٨و ،٢٠١٠حيث مت خف�ض انبعاثات �أكا�سيد
•التوربينات الغازية  -تركيب توربينات عالية الكفاءة و�صديقة للبيئة بني َ
النيرتوجني بن�سبة .٪٤٠ - ٢٠
•غاليات املنبع  -مت �إدخال تعديالت على احلارقات يف عام  ،٢٠١٢حيث مت خف�ض انبعاثات �أكا�سيد النيرتوجني بن�سبة .٪٧٥ - ٦٥
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•مولدات الغاز التوربينية � -أ�ضيفت �أنظمة احرتاق منخف�ض لأكا�سيد النيرتوجني يف  ٥من �أ�صل  ٦مولدات غاز توربينية ،حيث
انخف�ضت انبعاثات �أكا�سيد النيرتوجني بن�سبة  ،٪ ٨٠ - ٧٠على �أن يتم تركيب �أنظمة االحرتاق املنخف�ض لأكا�سيد النيرتوجني للمولد
املتبقي يف عام .٢٠١٤
•الغاليات  -مت تركيب �أنظمة احرتاق منخف�ض لأكا�سيد النيرتوجني لـ  ٤من �أ�صل  ٥غاليات يف عام  ،٢٠١٣حيث مت خف�ض انبعاثات
�أكا�سيد النيرتوجني بن�سبة  ،٪ ٥٠ - ٤٠على �أن يتم تركيب �أنظمة االحرتاق املنخف�ض لأكا�سيد النيرتوجني للغالية املتبقية يف عام
.٢٠١٤

ثاين �أك�سيد الكربيت ()SO2

يف عام  ،٢٠١٣جنحنا بتخفي�ض انبعاثاتنا من ثاين �أك�سيد الكربيت بن�سبة  ٪٨بف�ضل حتقيق قطرغاز  ٢لتخفي�ض مهم يف �إجمايل حرق الغاز من
خالل تقليل فرتات االنقطاع والإغالق .كما خ ّف�ضنا حرق الغاز احلام�ضي يف م�صفاة لفان نتيج ًة حلل بع�ض امل�شاكل الت�شغيلية التي واجهناها
يف عام  .٢٠١٢بالإ�ضافة �إلى ذلك ،مت تعيري �أجهزة قيا�س حرق الغاز يف امل�صفاة يف عام �( ٢٠١٣إلى جانب كافة �أجهزة قيا�س حرق الغاز يف
قطرغاز) ،الأمر الذي �ساهم يف احل�صول على قراءات دقيقة لكميات حرق الغاز.

املركبات الع�ضوية املتطايرة ()VOCs

توا�صل براجمنا الكت�شاف و�إ�صالح الت�سربات تزويدنا بتقديرات �أكرث دقة لت�سرب املكونات� ،إلى جانب م�ساعدتنا يف تخفي�ض انبعاثات ما بعد
مرحلة ال�صيانة باملقارنة مع ح�ساباتنا ال�سابقة املبنية على تقديرات تعداد املكونات وفق ًا للمعايري املعتمدة من قبل ال�صناعة� .شهدت �أغلب فرتات
عام  ٢٠١٣زيادة يف حرق الغاز املنبعث (< ٪٥من املكونات الهيدروكربونية) نتيجة ا�ستبدال وحدة املواد احلرارية ( )SRUيف خط �إنتاج قطرغاز
 ،١علم ًا ب�أن هذه العملية ت�شكل حدث ًا ا�ستثنائي ًا يحدث مرة واحدة فقط خالل دورة حياة الإنتاج .و�ساهمت هذه العملية يف زيادة انبعاثات املركبات
الع�ضوية املتطايرة امل�سجلة يف عام .٢٠١٣

املياه

يُظهِ ر �أدا�ؤنا يف عام  ،٢٠١٣كما هو مبني يف اجلدول  ،٩التزامنا امل�ستمر باحلد من ت�أثرينا على املوارد املائية الثمينة .وتوا�صل قطرغاز العمل على
خف�ض ا�ستهالكها من املياه التي حت�صل عليها من املزود الوطني (كهرماء) ،ومن حتلية املياه يف املوقع ،حيث حققت خف�ض ًا يف اال�ستهالك بلغت
ن�سبته  ٪١٦منذ عام  .٢٠١١كما �شهدنا يف عام  ٢٠١٣انخفا�ض ًا �إ�ضافي ًا بف�ضل تقليل ا�ستهالك مياه اخلدمات وتلك امل�ستخدمة لتوليد البخار.
تقوم ر�ؤيتنا على اال�ستخدام الأمثل للموارد والتخفيف من �آثارنا املحتملة على البيئة البحرية والتي قد تنجم عن املياه امل�صرفة يف البحر .ولهذا،
�شرعنا يف �إن�شاء برنامج متكامل لت�صميم وهند�سة وبناء مرافق متطورة ملعاجلة مياه ال�صرف و�إعادة تدويرها و�إعادة ا�ستخدامها يف مرافقنا
الإنتاجية يف عام  .٢٠١٣وي�أتي هذا الربنامج مواكب ًة لر�ؤية قطر الوطنية  ٢٠٣٠التي تركز على اال�ستدامة املائية كجزء من �إ�سرتاتيجية التنمية
الوطنية ومبادرات وزارة البيئة للتقليل من ت�صريف املياه يف البحر وزيادة �أن�شطة �إعادة التدوير و�إعادة اال�ستخدام يف مدينة را�س لفان .وتلتزم
قطرغاز بتحقيق هذه الأهداف الوطنية ،حيث نتوقع �إعادة تدوير  ٪٧٠ - ٦٠من املياه املعاجلة التي ن�صرفها يف البحر حالي ًا حال اكتمال م�شاريعنا
الهند�سية املتعددة.
يت�شكل املاء املتولد من مرافقنا الإنتاجية ب�صفة �أ�سا�سية من جتفيف الغاز الرطب امل�ستخرج من خزاناتنا البحرية قبل حتويله �إلى غاز طبيعي
م�سال ومكثفات والتوزيع ال�سريع من �إنتاج البخار لت�شغيل معدات العمليات ،واملياه املحالة امل�ستخدمة لتنظيف املواقع وللأغرا�ض ال�صحية .ويف
الوقت الراهن ،تقوم قطرغاز با�ستخدام �أنظمة ملعاجلة مياه ال�صرف وفق ًا لعمليات معاجلة فيزيائية وكيميائية وبيولوجية .ويتم حقن جزء كبري
من هذه املياه �ضمن ت�شكيالت حتت�-أر�ضية (خا�ص ًة ملرافق قطرغاز  ٣ ،٢و ،)٤علم ًا ب�أننا نقوم ب�صرف الكمية املتبقية يف البحر (وبالتحديد مياه
نظيفة ناجتة عن عملياتنا الإنتاجية).

2011

2012

2013

�إدارة املياه

3٫301٫634٫389

3٫761٫597٫718

3٫763٫009٫705

مياه البحر املحالة امل�ستهلكة مرت مربع

5٫161٫862

4٫416٫617

4٫329٫053

من كهرماء مرت مربع
املياه املت�شكلة يف املوقع من مياه البحر مرت مربع

3٫252٫155
1٫909٫707

2٫643٫072
1٫773٫545

2٫440٫410
1٫888٫643

مياه ال�صرف املعاجلة املحقونة �ضمن ت�شكيالت حتت�-أر�ضية مرت مربع

1٫242,659

1٫291٫751

1٫254٫375

مياه ال�صرف املعاجلة وامل�ستخدمة لأغرا�ض النظافة امل�صرفة يف
البحر (با�ستثناء مياه التربيد) مرت مربع
مياه ال�صرف املعاجلة واملياه املخ�ص�صة للأغرا�ض النظافة
امل�ستخدمة يف الري مرت مربع

962٫064

950٫529

961٫556

52٫224

74٫062

60٫181

مياه البحر امل�ستخدمة لأغرا�ض التربيد مرت مربع

جدول � - ٩أداء �إدارة املياه يف قطرغاز
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م�شاريع �إعادة تدوير و�إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف

بنا ًء على النجاح الذي حققه م�شروع املفاعل احليوي الغ�شائي املب ّينة تفا�صيله يف تقرير اال�ستدامة � ،٢٠١٢ساهمت طريقة قطرغاز ملعاجلة مياه
ال�صرف (انظر ال�شكل  )١١يف حتديث مرافق املعاجلة احلالية با�ستخدام تقنية املفاعل احليوي الغ�شائي� ،إلى جانب اعتماد نظام معاجلة من
ثالث مراحل مكون من نظام تر�شيح متعدد الو�سائط ( )MMFووحدات تنا�ضح عك�سي .و ُي َت َو َقّع �أن تتوافق موا�صفات املياه املحالة الناجمة عن
هذه العملية مع متطلبات حتلية املياه بحيث يتم ا�ستخدامها كلقيم مياه للغاليات وللخدمات .و�ستكون املياه امل�ستخدمة كلقيم لهذه الأنظمة املحدثة
مياه ال�صرف ال�صحي و�ستُ�ستخدم �أي�ض ًا ملعاجلة مياه ال�صرف الناجتة عن خطوط �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال وم�صفاة لفان .وبهدف تخفيف
العبء عن �آبار احلقن العميقة لدينا� ،سيتم ف�صل املياه احلام�ضية منخف�ضة ال�ضغط ومياه ال�صرف الكيميائية عن املياه املنتَجة ،و�سترُ َ�سل �أي�ضاً
�إلى هذه الوحدات لإعادة تدويرها وا�ستخدامها مرة �أخرى.
RÉZô£b øe IÓëŸG √É«ŸG
¿ÉØd ¢SGQ áæjóeh
äÉ«∏ª©dG ‘ √É«ŸG ΩGóîà°SG
 ±ô°üdG √É«e ó«dƒJ,äÉjÓ¨dG ∞«¶æJ
±ô°U äGƒæb
áØ«¶ædG √É«ŸG

á«dhC’G á÷É©ŸG

á°Vƒª◊G áLQO áÑbGôe
ó««ëàdG
§FÉ°SƒdG Oó©àe í«°TÎdG

ájƒfÉãdG á÷É©ŸG

…ƒ«◊G »FÉ°û¨dG πYÉØŸG

çÓãdG πMGôŸG äGP á÷É©ŸG
»°ùµ©dG í°VÉæàdG

IÓëŸG √É«ŸG
»∏NGO ΩGóîà°SG -

á◊ÉŸG √É«ŸG øe ¢ü∏îàdG

¢†Øîæe §¨°†H á«°†eÉM √É«e

á«°†eÉM √É«e

¢†Øîæe §¨°†H
)(äÉ«∏ª©dG øe
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ال�شكل � - ١١إعادة تدوير و�إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف يف قطرغاز  -املقاربة الكلية

يف حني �أن م�شاريع �إعادة تدوير و�إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف يف قطرغاز ترتقي �إلى معايري املعاجلة الثالثية ،فهي �ست�سهم �أي�ض ًا يف توليد حملول
ملحي مركز .وميكن معاجلة هذا املحلول امللحي والتخل�ص منه ( ٥٠٠٠ - ٣٠٠٠جزء يف املليون من املواد ال�صلبة الذائبة) بعدة طرق مثل احلقن
�ضمن ت�شكيالت حتت�-أر�ضية ،الت�صريف يف �أنظمة التربيد ،بحريات التبخري وا�ستعادة امللح .وتدعم قطرغاز حالي ًا درا�سة على م�ستوى مدينة
را�س لفان لتقييم اخليارات املتاحة للتعامل مع هذا املحلول امللحي.

التنوع البيئي

تدرك قطرغاز �أهمية التنوع احليوي لدولة قطر� ،إذ يعترب احلفاظ على املواطن الطبيعية اله�شة وحماية الأ�صناف املعر�ضة خلطر االنقرا�ض من
الركائز الأ�سا�سية لر�ؤية قطر الوطنية  ،٢٠٣٠واللتزامنا باالهتمام بالبيئة.
وتدرك ال�شركة �أي�ض ًا �أن عملياتها جتعلها يف تفاعل م�ستمر مع البيئة ،و�أن مرافقها الربية يف را�س لفان ومن�صاتها البحرية ميكن �أن ت�ؤثر على
التنوع احليوي الربي والبحري املوجود يف املناطق القريبة من مناطق عملياتنا .نحن نعمل يف �أو بالقرب من مواقع ح�سا�سة من الناحية البيئية،
وخا�ص ًة يف اخلليج العربي ،ويتج�سد التزامنا بحماية التنوع احليوي من خالل املبادرات املتنوعة املذكورة �أدناه.

نقل ال�شعاب املرجانية

يف عام  ،٢٠٠٧قمنا بنقل حوايل  ٤٫٥٠٠من ال�شعاب املرجانية احلية من املناطق املحاذية خلط الأنابيب �إلى منطقة لل�شعاب املرجانية تعرف ب�إ�سم
ف�شت احلرابي ،كما وا�صلنا العمل مع وزارة البيئة ملراقبة جناح عملية نقل هذه ال�شعاب املرجانية من خالل م�سوحات تجُ رى مرتني �سنوي ًا .وكان
م�شروع قطرغاز لنقل ال�شعاب املرجانية قد فاز بجائزة «التميز يف م�شاريع ومنتجات احلماية البيئية لعام ( »٢٠٠٩م�ؤمتر البحار العربية ،٢٠٠٩
دبي ،الإمارات العربية املتحدة ١٣ - ١١ ،يناير .)٢٠٠٩
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اجلمعية البيئية ملدينة را�س لفان ال�صناعية  -ب�صفتنا ع�ضو ًا م�ؤ�س�س ًا يف اجلمعية البيئية ملدينة را�س لفان ال�صناعية ،قمنا بدعم العديد من
الربامج على م�ستوى ال�صناعة ملراقبة ال�سالحف البحرية وحماية ال�شواطئ خالل الأعوام القليلة املا�ضية.
تخطيط الإدارة البيئية  -لدى قطرغاز نظام �إدارة بيئية حا�صل على اعتماد  ISO 14001يوفر �إطار عمل لإدارة الآثار البيئية ملرافقنا احلالية
والتخفيف منها .وتتب ّنى قطرغاز �أف�ضل املمار�سات الدولية عند التخطيط للم�شاريع وتطبيقها وعند �إن�شاء وت�شغيل املرافق اجلديدة .وهذا ي�شمل
�إجراء تقييمات لأ�صناف الكائنات احلية (مبا يف ذلك املهددة باالنقرا�ض) كجزء من موافقاتنا البيئية وغريها من املوافقات التنظيمية واملالية.
وتقوم قطرغاز �أي�ض ًا بتقييمات للت�أثري البيئي ( )EIAلتعزيز قوانني حماية البيئة للم�شاريع اجلديدة.
زيادة الوعي والتعليم  -ت�شارك قطرغاز بالعديد من برامج التثقيف البيئي بالتعاون مع املدار�س يف قطر ،م�ؤكد ًة على الدور الهام الذي يجب
�أن تلعبه ال�صناعة ل�ضمان التطوير امل�س�ؤول وحماية البيئة� ،إ�ضافة �إلى الت�شجيع على املواطَ نة امل�س�ؤولة من خالل نقل املعارف واخلربات .وتوا�صل
قطرغاز دعمها ملعر�ض قطر للبرتول للبيئة الذي يهدف �إلى م�ساعدة الأطفال والطالب على �إدراك �أهمية احلفاظ على البيئة.
ال�شراكات  -تقوم جهودنا حلماية البيئة على التعاون الوثيق مع اجلهات امل�س�ؤولة عن احلياة الربية ،ووزارة البيئة ،واملجتمع املحلي ،وغريه من
الأطراف الرئي�سية املعنية ،وذلك ل�ضمان التخطيط والتنفيذ الأمثل لإجراءات احلماية البيئية .وتعتز قطرغاز بحمالت تنظيف ال�شواطئ التي
تهدف �إلى حماية التوازن البيئي احل�سا�س ل�شاطئ را�س لفان ال�شمايل.

النفايات

ينتج عن عملياتنا توليد نفايات خطرة وغري خطرة .وت�شمل النفايات اخلطرة الزيوت امل�ستعملة ،مر�شحات العمليات الفارغة ،الروا�سب ،م�صايف
اجلزيئات ،املواد الكيماوية والكربيت امل�ستهلك� .أما النفايات غري اخلطرة فت�شمل اخلردة املعدنية وخملفات املكاتب واملق�صف.
وت�ستخدم قطرغاز ومقاولوها �شركات ومرافق للتخل�ص من النفايات معتمدة من قبل وزارة البيئة .كما تقوم ال�شركة ب�إعادة تدوير العديد من
النفايات كاخلردة املعدنية والزيوت امل�ستعملة وخملفات املكاتب الورقية والكرتونية والرباميل الفارغة والإ�سمنت املك�سور .وتوا�صل قطرغاز
جهودها للحد من تخزين النفايات يف املوقع وذلك من خالل تخزينها بعيد ًا عن املوقع قدر امل�ستطاع ،علم ًا ب�أن قطرغاز ال تقوم بنقل املواد اخلطرة
والتخل�ص منها خارج دولة قطر .وكما هو مو�ضح يف اجلدول  ،١٠كانت كمية النفايات املنتَجة يف عام ( ٢٠١٣امل�ؤلفة ب�شكل �أ�سا�سي من اخلردة
املعدنية وم�صايف اجلزيئات) �أقل من مثيلتها يف عام  ٢٠١٢نظر ًا النخفا�ض عدد عمليات الإغالق املعقدة لأغرا�ض ال�صيانة.

النفايات

كمية النفايات اخلطرة املنتَجة (طن)
كمية النفايات غري اخلطرة املنتَجة (طن)
�إجمايل كمية النفايات املنتَجة (طن)
كمية النفايات املعاد تدويرها (طن)

2011
1٫172
2٫626
3٫798
1٫508

2012
4٫099
5٫500
9٫599
4٫569

2013
2٫769
3٫103
5٫872
1٫775

جدول  - ١٠كمية النفايات املنتَجة والتخل�ص منها

نحن نهدف �إلى احلد من توليد النفايات وتطبيق �أف�ضل املمار�سات الدولية يف عملياتنا احلالية .وباالنتقال �إلى عام  ،٢٠١٤ف�إن تركيزنا �سي ْن َ�ص ّب
على تطوير نظام �شامل لإدارة النفايات يف قطرغاز بهدف تنظيم �أن�شطتنا احلالية وامل�ستقبلية ،وحتديد وتطبيق �أف�ضل املمار�سات ،وحت�سني
الكفاءة وخف�ض النفقات .و�ست�ضم العنا�صر الرئي�سية لهذا الربنامج تقييمات «اخليار الأف�ضل للمار�سات البيئية ( »)BPEOمل�صادرنا الرئي�سية
من النفايات ،والتوقعات امل�ستقبلية وت�صنيف النفايات وبناء قدرات القوى العاملة .كما �سندر�س �إمكانية ت�صميم و�إن�شاء مرافق متطورة لإدارة
النفايات يف املوقع لتلبية احتياجاتنا و�ضمان االلتزام مع ت�شريعات ور�ؤية دولة قطر على املدى البعيد.

الت�سربات

لقد قمنا بتطبيق �إطار عمل �إداري للتعامل مع احلوادث كالت�سربات الكبرية ،وذلك بالتوافق مع خطط قطرغاز للتعامل مع حاالت الطوارئ .ومتتلك
قطرغاز خطط ًا متكاملة ل�سالمة املرافق وفح�ص املعدات للت�أكد من قدرة ال�شركة على االحتواء الأويل .ولأغرا�ض التح�سني امل�ستمر ،يتم �إجراء
مراجعات �سنوية خلطط التعامل مع حاالت الطوارئ ملرافق ومن�ش�آت قطرغاز ،وذلك ي�شمل تدريبات اال�ستعداد والت�أهب التي حتاكي �أنواع ًا خمتلفة
من احلوادث ،مبا فيها الت�سربات و�إطالقات املواد الهيدروكربونية ،مع الإ�شارة �إلى �أنه مل يتم الإبالغ عن �أي ت�سربات و�إطالقات هيدروكربونية يف
عام .٢٠١٣
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النفقات البيئية

يف عام  ،٢٠١٣جتاوزت نفقاتنا املتعلقة بامل�سائل والأن�شطة البيئية الـ  ١١مليون دوالر �أمريكي .ويجب التنبه �إلى �أن النفقات املبينة يف اجلدول ١١
تت�ألف ب�شكل �أ�سا�سي من م�شاريع و�أن�شطة ق�صرية الأجل ت�شكل جوهر التزامنا وبراجمنا للمراقبة البيئية.

٢١٢^٢٢٢
٤٣٩^٠٠٠
١^٥٥٣^٠٠٠
٧^٧٣٧^٨١٨
١١٠^٠٠٠
١^٣٢٠^٠٠٠
٨٩^٠٠٠
ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻉ ١١,٤٦١,٠٤٠

á«Ä«ÑdG IQGOE’G

2013
á«Ä«ÑdG äÉ≤ØædG
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اجلدول  - ١١النفقات البيئية يف قطرغاز لعام ٢٠١٣

بالإ�ضافة �إلى نفقاتنا البيئية ق�صرية الأجل القائمة على االمتثال واملو�ضحة يف اجلدول  ،١١قمنا باال�ستثمار يف م�شاريع هند�سية طويلة الأجل للحد
من �آثارنا البيئية .وميثل م�شروع ا�ستعادة الغاز املتبخر �أثناء ال�شحن التزام ًا بقيمة مليار دوالر �أمريكي ،يف حني ت�شكل م�شاريعنا الأخرى للحد من
حرق الغاز وانبعاثات �أكا�سيد الكربون ومياه ال�صرف و�إعادة التدوير ا�ستثمارات تبلغ كلفتها مليارات الدوالرات.

النقل

توا�صل قطرغاز درا�سة اخليارات املتاحة �أمامها للحد من انبعاثات �أكا�سيد النيرتوجني وثاين �أك�سيد الكربيت وثاين �أك�سيد الكربون من ناقالت
الغاز الطبيعي امل�سال التابعة لها .وتتمثل �إحدى هذه اخليارات يف حتويل حمركات الديزل منخف�ضة ال�سرعة �إلى حمركات تعمل بحقن الغاز
با�ستخدام الغاز الطبيعي امل�سال كم�صدر للوقود .وقد مت اتخاذ القرار النهائي بهذا اخل�صو�ص من خالل تركيب �إحدى هذه املحركات يف ناقلة
كيو-ماك�س يف �أواخر عام  .٢٠١٣وحينما تتوفر نتائج هذه التجربة� ،سيتم تقييمها واتخاذ القرار بخ�صو�ص التو�سع يف ا�ستخدام حمركات حقن
الغاز يف الناقالت الأخرى يف الأ�سطول .وعلى الرغم من �أن �شحن املنتجات ميثل الن�سبة الأكرب من ت�أثرينا البيئي الناجم عن النقل� ،إال �أننا نوا�صل
م�ساعينا ال�ستك�شاف فر�ص جديدة لتعزيز الكفاءة واحلد من الت�أثريات املحتملة لرحالت �سفر املوظفني وتنقالتهم.
ي�ستخدم م�شروع قطرغاز � ١أ�سطو ًال من الناقالت م�ؤلف ًا من  ١١ناقلة تبلغ �سعة كل واحدة منها  ١٣٧٫٥٠٠مرت مكعب ،و�سفينة �إ�ضافية م�ست�أجرة
على املدى الق�صري تبلغ �سعتها  ١٢٥٫٦٠٠مرت مكعب .وي�ستخدم كل من قطرغاز  ٣ ،٢و� ٢١ ٤سفينة كيو-فليك�س و� ١٢سفينة كيو-ماك�س م�ست�أجرة
ُبن َيت خ�صي�ص ًا لقطرغاز ،حيث تعترب �أعلى كفاءة و�أقل �إ�صدار ًا لالنبعاثات البيئية لكل ميل من احلمولة بالطن (كما هو مو�ضح يف تقرير
اال�ستدامة لعام  .)٢٠١٢وناقلة كيو-ماك�س �أكرب بن�سبة  ٪٨٠من ناقالت كيو-فليت الأمر الذي ي�ساعد على ا�ستهالك كمية �أقل من الطاقة بن�سبة
 ٪٤٠لكل ميل من احلمولة بالطن .ويبني اجلدول  ١٢الت�أثريات والبيانات البيئية الرئي�سية لأ�سطول النقل يف قطرغاز لعام .٢٠١٣

الت�أثري
عدد الناقالت
امل�سافة املقطوعة (ميل بحري)
ا�ستخدام الطاقة وفق ًا ال�ستهالك الوقود (جيجاجول)
انبعاثات �أكا�سيد النيرتوجني (طن)
انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربيت (طن)
انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون (طن)
نفايات  CAT Bامل�صرفة يف البحر (مرت مكعب)
نفايات  CAT Aوغريها من النفايات املحروقة (مرت مربع)
نفايات CAT A ،B ،Cوغريهامنالنفاياتامل�صرفةعلىالياب�سة(مرتمربع)
مياه التوازن امل�ستبدلة وامل�صرفة يف البحر (طن)
غازات التربيد امل�ستبدلة يف املربدات و�أنظمة
الت�سخني والتهوية والتكييف (كغ)

ناقالت قطرغاز ١
التقليدية
12
1٫554٫666

كيو-فليك�س /ناقالت
كيو-ماك�س* م�ست�أجرة

املجموع

33
3٫546٫677

1
74٫890

24٫215

57٫581

808

82٫604

18٫680
11٫903
1٫637٫127
94
449

123٫037
88٫538
4٫440٫119
196
1٫659

238
164
52٫198
3
20

141٫955
100٫605
6٫129٫444
293
2٫128

443

3٫747

20

4٫210

5٫871٫647

22٫318٫607

1٫349

6٫440

46
5٫176٫233

28٫463٫522 273٫268
0

7٫789

*ناقالت كيو-فليك�س/كيو-ماك�س مملوكة ل�شركة “ناقالت” التي تف�صح عن ت�أثرياتها البيئية يف تقرير اال�ستدامة اخلا�ص بها.

جدول  - ١٢الأداء البيئي لأ�سطول ال�شحن
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املوارد الب�شرية

�أبرز الإجنازات
•فريق واحد م�ؤلف من � ٢٫٩٩٥شخ�ص من  ٧٠دولة
•� ٨٦٫٠٠٠ساعة تدريب
• ٪٢٦٫١ن�سبة التقطري
الأق�سام
•فريق واحد
•التقطري
•التدريب والتطوير
•الأداء والتطوير املهني
•توا�صل ور�ضا وا�ستمرارية املوظفني
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فريق واحد

مت�ضي قطرغاز نحو امل�ستقبل بفريقها املكون من قرابة الثالثة �آالف فرد من ذوي الكفاءة واملهارة العالية من  ٧٠دولة ،وجميعهم يعمل لتحقيق
ر�ؤية ال�شركة ور�ؤية دولة قطر .ومبا �أن متيز فريقنا هو ما يجعل من هذه ال�شركة «رائدة» يف جمالها ،ف�إن مهمتنا تكمن يف ا�ستقطاب وتطوير
وحتفيز واحلفاظ على قوة عاملة تتمع بالكفاءة والتنوع� ،إ�ضافة �إلى الو�صول �إلى ن�سبة تقطري تبلغ  ٪٥٠بحلول عام  .٢٠٢٠و�سنقوم بتحقيق ذلك من
خالل براجمنا للتدريب والتطوير وا�سرتاتيجية التقطري التي يتولى �إدارتها ق�سم املوارد الب�شرية وق�سم التدريب والتطوير يف ال�شركة.
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التوظيف واملزايا

يف عام  ،٢٠١٣ان�ضم �إلى قطرغاز  ١٤٥موظف ًا جديد ًا ،الأمر الذي يعك�س �إ�سرتاتيجية التو�سع احلالية التي تتطلب تعزيز جهود التوظيف وا�ستقطاب
الكفاءات .ويتطلب البحث عن املر�شحني املنا�سبني يف �سوق العمل العاملية تنويع �أ�ساليب التوظيف ،حيث نوا�صل اعتماد مقاربة غري مبا�شرة
للتوظيف باال�ستعانة بطرف ثالث� ،إلى جانب اال�ستثمار يف التوا�صل مع املر�شحني مبا�شرة من خالل املعار�ض والفعاليات املهنية.
ملعرفة ملزيد عن فر�ص العمل لدينا ،يرجى زيارة
www.qatargas.com/English/JobOpportunities/Pages/default.aspx

قدّمة للموظفني ما يلي:
ويحظى كافة املوظفني مبزايا توظيف تناف�سية .وت�شمل الفوائد الأ�سا�سية املُ َ
•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 ،و�إجازات الأمومة والأبوة)؛
•خدمات التقاعد (تقدمي معا�ش تقاعدي للموظفني القطريني ومكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني الوافدين)؛
•امل�ساعدة التعليمية (ت�شمل الدرا�سة الثانوية واالبتدائية ولكنها ال ت�شمل الدرا�سة اجلامعية يف الوقت احلايل)؛
•ال�سكن (�صرف بدل �شهري �أو الإقامة يف �أحد امل�ساكن امل�ؤجرة من قبل قطرغاز).
يف عام  ،٢٠١٣نالت جميع املوظفات �إجازات الأمومة امل�ستحقة وعاودت  ٪١٠٠منهن العمل بعد انتهاء الإجازة ،علم ًا ب�أن ن�سبة املوظفات اللواتي ال
يزلن على ر�أ�س عملهن بعد � ١٢شهر ًا من �إجازة الأمومة بلغت  ٪٩٠٫٩يف عام  .٢٠١٢متتلك قطرغاز برناجم ًا تقاعدي ًا ملوظفيها من املواطنني ،على
الرغم من عدم وجود �سيا�سة خلطة التقاعد� .أما بالن�سبة �إلى املوظفني الوافدين ،فيح�صلون على مكاف�أة نهاية اخلدمة ح�سبما ين�ص عليه قانون
العمل القطري.
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التنوع وتكاف�ؤ الفر�ص

موظفو قطرغاز هم جمموعة متنوعة من الأفراد الذين ميثلون �أكرث من  ٧٠دولة من جميع قارات العامل .ومبا �أنهم ي�شكلون فريق ًا واحد ًا ،ف�إن تكاف�ؤ
الفر�ص يظل جزء ًا �أ�سا�سي ًا من �أعمالنا.
يف عام  ،٢٠١٣ارتفع عدد الإناث يف فريقنا بـ  ٢١امر�أة لي�صل الإجمايل �إلى � ،٢٨٩أي ما ن�سبته  ٪٩٫٦من �إجمايل القوى العاملة .ولت�شجيع املر�أة
على االن�ضمام �إلى ال�شركة والقطاع ب�شكل عام� ،أ�صبحت قطرغاز ع�ضو ًا فاع ًال يف مبادرة «املر�أة يف القوى العاملة» التي �أطلقتها �صناعة النفط
والغاز .وتتبنى قطرغاز نظام ًا عاد ًال للرواتب حيث تت�ساوى رواتب الذكور والإناث يف جميع الدرجات الوظيفية .كما ال يوجد يف قطرغاز �أي �شكل
من �أ�شكال التمييز على �أ�سا�س اجلن�س �أو املهنة.
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يتناول ميثاق �سيا�سة �أخالقيات العمل يف قطرغاز امل�سائل اخلا�صة بالتمييز .وت�سلط هذه ال�سيا�سة ال�ضوء على التزام ال�شركة بتوفري بيئة مت ّكن
جميع املوظفني من موا�صلة حياتهم املهنية دون وجود �أي �شكل من �أ�شكال التمييز .وتعينّ ال�شركة موظفيها على �أ�سا�س متطلبات العمل وم�ؤهالت
املر�شحني ذات ال�صلة باحتياجات ال�شركة .وال يجوز لقطرغاز� ،أو �أي موظف� ،أو �أي �شخ�ص يت�صرف بالإنابة عن قطرغاز ،اتباع �أي �سيا�سات
متييزية �ضد �أي �شخ�ص يف العمل لأ�سباب مرتبطة 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 .وال ينطبق هذا املتطلب ال�سابق الذكر على عملية اختيار املوظفني
على �أ�سا�س املتطلبات املهنية للأعمال ولأغرا�ض تعيني املواطنني القطريني.
ال يتم التهاون مع م�سائل التمييز ،حيث تتخذ قطرغاز �سل�سلة من الإجراءات لتجنب التمييز يف مكان العمل:
•احلر�ص على عدم وجود معاملة تف�ضيلية لأي موظف.
•توفري نف�س فر�ص العمل وتطبيق نف�س ال�سيا�سات على كل موظف ب�شكل مت�سا ٍو.
•التعامل الفوري مع �أي �سلوك متييزي و�ضمان حل �أي نزاع بني املوظفني �أو �أي م�شكلة �أخالقية قد تنجم عن هذا الت�صرف بطريقة
فعالة و�سرية.
•توعية املوظفني حول الت�صرف بطريقة �صحيحة و�أن يكونوا حري�صني وح�سا�سني وعلى علم بالأفعال والتعليقات التمييزية الواجب
جتنبها يف مكان العمل.
•كما تن�ص عليه ال�سيا�سة ،يتوجب على املديرين واملوظفني وامل�شرفني املبادرة �إلى التعامل مع امل�سائل املتعلقة بالتمييز فور حدوثها.
ُ�س ّجلت حادثتا حتر�ش ،ومت التحقيق فيهما ب�شكل ر�سمي واتخاذ العقوبات الت�أديبية وفق ًا ل�سيا�سة ال�شركة.

التقطري

تلتزم قطرغاز ببناء قوة عاملة وطنية ناجحة ذات كفاءة عالية تعك�س املهارات والقدرات الواجب توافرها لتحقيق �أهداف �أعمالنا .وقد مت حتديد
هدفنا املتمثل بالو�صول �إلى ن�سبة تقطري تبلغ  ٪٥٠على م�ستوى الأق�سام والدوائر ،را�سمني خارطة طريق ملتطلبات التوظيف املتوقعة و�صو ًال �إلى عام
.٢٠٢٠

التقطري

معدل التقطري ()٪
تقطري املنا�صب الإدارية ()٪

مت تعديل بيانات  ٢٠١١و ٢٠١٢وفق ًا ملنهجية منقحة

٢٠١١

25.7
47.0

٢٠١2

25.8
40.1

٢٠١3

26.1
37.5

اعتبار ًا من نهاية عام  ،٢٠١٣قمنا بتوظيف  ٦١٣مواطن ًا قطري ًا ،بزيادة  ٤١مواطن ًا منذ عام  .٢٠١٢ويوا�صل معدل التقطري لدينا النمو ،حيث بلغ
 ٪٢٦٫١يف عام  .٢٠١٣وعلى الرغم من ارتفاع �أعداد املواطنني القطريني املعينني يف منا�صب �إدارية� ،إال �أن الن�سبة قد انخف�ضت نتيجة �إجراء
تغيريات هيكلية وزيادة �أعداد املنا�صب الإدارية .ولتحقيق ن�سبة تقطري تبلغ  ،٪٥٠قمنا ب�إطالق عدد من املبادرات للتوظيف والتطوير واحلفاظ على
املوظفني القطريني.

توظيف املواطنني

بهدف تعيني �أف�ضل الكفاءات الوطنية ،قمنا ب�إن�شاء برنامج للمنح الدرا�سية والتدريب ،كما نوا�صل العمل ب�شكل فاعل مع القطاع التعليمي من
خالل �أن�شطة التوا�صل والتمثيل يف الهيئات التعليمية .ويوفر ا�ستهداف اخلريجني القطريني من خالل املعار�ض املهنية فر�ص ًا مت�ساوية للخريجني
واخلريجات للتوا�صل مع قطرغاز .يرجى االطالع على اجلدول  ١٣للتعرف �إلى مبادراتنا يف عام .٢٠١٣
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الو�صف

املبادرة
برنامج التدريب
ال�صيفي

�أكمل  ١٨مواطن ًا قطري ًا بنجاح برامج التدريب اخلا�صة بهم يف قطرغاز .ويوفر برنامج التدريب للطالب خربة عملية
وفر�صة ق ّيمة لالحتكاك باملحرتفني واخلرباء من خمتلف الثقافات متهيد ًا لالنطالق يف م�سريتهم املهنية.

املخيم املهني
ال�صيفي

�شاركت قطرغاز يف �أول خميم مهني �صيفي نظمه معر�ض قطر املهني بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة واملجل�س الأعلى
لالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات .ومت خالل احلدث ا�ستعرا�ض فر�ص التدريب ال�صيفي وفر�ص التوظيف امل�ستقبلية
املتاحة يف قطرغاز ،علم ًا ب�أن �أكرث من  ٥٠طالب ا�ستفادوا من ور�ش العمل املخ�ص�صة لتخطيط امل�سار التعليمي.

املعر�ض املهني
ال�سنوي للطالب
القطريني يف
اململكة املتحدة

مت تقدمي  ٨برامج رعاية لطالب قطريني يدر�سون يف اململكة املتحدة نتيجة دعمنا وم�شاركتنا يف هذا احلدث .ويف عام
 ،٢٠١٣بلغ عدد الطالب القطريني الذين يدر�سون يف خمتلف جامعات اململكة املتحدة كجزء من برنامج قطرغاز للمنح
الدرا�سية والبعثات.

مت ا�ستقبال  ١٥طلب منحة درا�سية يف حني ُم ِنح  ٣مر�شحني بعثات درا�سية يف جمال الهند�سة البحرية يف اململكة املتحدة
من خالل حملة قطرغاز للتوظيف التي ر ّكزت على رفد قطاع الهند�سة البحرية بالكفاءات املتميزة و�صو ًال �إلى عام .٢٠٢٠
وزارت حملة التوظيف يف الهند�سة البحرية املدار�س الدولية التالية:
حملة التوظيف يف
•�أكادميية العو�سج
الهند�سة البحرية
•مدر�سة قطر الدولية
•املدر�سة الربيطانية يف الدوحة
•مدر�سة ال�شويفات الدولية
•�شريبورن قطر
معر�ض قطر
املهني ٢٠١٣

ب�صفتها راعي ًا ما�سي ًا للن�سخة ال�ساد�سة من معر�ض قطر املهني ال�سنويّ ،
وظفت قطرغاز  ٧مواطنني قطريني .وكانت
ر�سالتنا املوجهة �إلى �آالف اخلريجني القطريني الطموحني والباحثني عن عمل ممن زاروا املعر�ض هذا العام“ :غيرّ
م�ستقبلك  -غيرّ العامل”.

�شاركت قطرغاز بهذا املعر�ض الذي نظمته هيئة التعليم العايل باملجل�س الأعلى للتعليم حتت �شعار “نحو التنوع لتحفيز
معر�ض قطر
الدويل للجامعات الإبداع واالبتكار”.
برنامج التوا�صل

توا�صل قطرغاز دعمها لتوفري فر�ص التطوير املهني للمواطنني ،وحتديد اخلريجني القطريني ذوي الإمكانات الواعدة
وتقدمي احلوافز امل�ؤدية لتعيينهم وتوظيفهم .ويف عام  ،٢٠١٣زار الربنامج �أكرث من  ١٥جامعة ومدر�سة يف قطر.

جدول  - ١٣مبادرات قطرغاز للتقطري يف عام ٢٠١٣
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تطوير الكفاءات الوطنية واحلفاظ عليها

ُط ِّبق برنامج للتطوير قائم على الكفاءة ا�ستهدف تطوير اخلريجني القطريني حتى و�صولهم �إلى �إلى املرحلة التي ي�صبحون فيها مهنيني حمرتفني
عرب اتّباع خطة تطوير فردية (� )IDPأو خطة تدريب فردية ( )ITPللمتدربني املواطنني 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.
ويف عام  ،٢٠١٣مت تعزيز �سيا�سة برنامج تطوير اخلريجني القطريني التي باتت تنطبق على كافة اخلريجني من املواطنني .ويوفر الربنامج �إطار
عمل للمعايري ومبادئ توجيهية لربنامج التدريب والتطوير القائم على الكفاءة لتمكني اخلريج القطري من �أن ي�صبح حمرتف ًا وم�ؤه ًال بالكامل.
يف عام  ،٢٠١٣مت تطوير برنامج �إعداد املتدربني ( )TPPامل�صمم للمتدربني القطريني بهدف زيادة فرتة التدريب يف مكان العمل وتق�صري فرتة
الإعداد حتى يتمكن املتدربون من تثبيت �أنف�سهم يف وقت مبكر� .إن جناح هذه املبادرة مهم للغاية مبا �أن النتيجة املرجوة تقوم على تثبيت املتدربني
القطريني كم�ش ّغلي مركبات متحركة عند �إمتام برنامج �إعداد املتدربني.
ومتتلك قطرغاز برامج �أخرى عديدة لدعم القوى العاملة القطرية ،ومنها:
•برنامج التطوير الوطني ( )NDPالذي يوفر جماالت متعددة للتدريب العملي على املد َي نْي الق�صري والطويل مع م�ساهمينا .وتتيح
هذه الربامج فر�ص ًا ق ّيمة للتعلم من اخلرباء املحرتفني يف ال�شركات امل�ساهمة يف قطرغاز من خالل التعرف �إلى �أف�ضل املمار�سات
والتكنولوجيا التي قد ال تكون متوفرة يف قطر.
•الت�أثري ال�شخ�صي  -مهارات العمل الأ�سا�سية للخريجني القطريني وهو عبارة عن م�ساق تدريب داخلي �صمم لتطوير ال�سلوكيات
والت�صرفات و�أخالقيات االعمل الإيجابية بهدف م�ساعدة اخلريجني القطريني على بناء �سمعة طيبة .كما يعزز هذا الربنامج من
ال�شعور بالثقة ويع ّرف اخلريجني مبهارات التوا�صل التي مت ّكنهم من �إن�شاء عالقات قائمة على االحرتام املتبادل مع مدربيهم/
م�شرفيهم .وي�شار �إلى �أن  ٦٨خريج ًا قطري ًا �شاركوا يف هذا امل�ساق يف عام .٢٠١٣
•م�ساقات كاملة لتعلم اللغة الإجنليزية واملتاحة للموظفني القطريني يف كلية �شمال الأطلنطي  -قطر ،وهي م�ؤ�س�سة تعليمية مرموقة
ت�ضم كادر ًا تدري�سي ًا م�ؤهالً .وقد �صممت هذه امل�ساقات لتح�سني كفاءة املهارات اللغوية للموظفني القطريني ،علم ًا ب�أن  ١٣موظف ًا
ح�ضروا م�ساقات اللغة الإجنليزية يف كلية �شمال الأطلنطي  -قطر يف عام .٢٠١٣
•التطوير املهني امل�ستمر ( - )CPDتدعم قطرغاز طموحات اخلريجني القطريني باحل�صول على االعتمادات وال�شهادات الدولية من
خالل الت�سجيل يف امل�ؤ�س�سات العاملية املحرتفة .فعلى �سبيل املثال� ،أ�صبحت ح�صة الن�صف ،وهي حمللة بق�سم التخطيط امل�ؤ�س�سي يف
قطرغاز� ،أول مواطنة قطرية و�أول �سيدة تفوز بدرجة «مهند�س معتمد» من معهد املهند�سني الكيميائيني (.)IChemE
•املنح الدرا�سية والرعايات يف �أرقى اجلامعات والكليات العاملية يف قطر واخلارج يف تخ�ص�صات مهمة لنجاح �أن�شطة و�أعمال قطرغاز.
•فر�ص التطوير من خالل الربنامج التقني والتعليمي للم�ش ّغلني والتقنيني� ،إلى جانب الربامج الإعدادية لل�سعاة وحرا�س الأمن
للمر�شحني غري التقنيني من املواطنني.
يتم التوا�صل مع املوظفني القطريني من خالل ندوات املدير العام ال�سنوية ،ومنتدى التقطري ،واجلل�سات التدريبية ال�سريعة ،واجلل�سات اال�ست�شارية
التي تقام كل ثالثة �أ�شهر �أو �شهري ًا �أو يومي ًا ،ومكتب خدمات التقطري.
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التدريب والتطوير

يوفر ق�سم التدريب والتطوير ملوظفينا الدعم الالزم يف جماالت التدريب والتعليم وتطوير الكفاءة و�إدارة الأداء وتطوير مهارات القيادة .كما ت�شجع
قطرغاز قواها العاملة ذات الكفاءة العالية وتوفر لهم الإمكانات الالزمة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم بال�شكل الذي ينا�سب اخت�صا�صات �أعمالهم.

٢٠١١

التدريب

23.5
10٫931٫750

معدل �ساعات التدريب لكل موظف
تكلفة التدريب (ر.ق)

٢٠١2

24.5
6٫406٫290

٢٠١3

28.7
8٫117٫729

يف عام  ،٢٠١٣خ�ضع املوظفون لـ � ٨٦٫٠٠٠ساعة تدريب بكلفة جتاوزت الـ  ٨ماليني ريال قطري� ،أي ما مبعدل � ٢٨٫٧ساعة لكل موظف ،يف حني بلغ
معدل �ساعات التدريب للإدارة العليا � ٢٠٫٥ساعة .ومن �ضمن الربامج الرئي�سية التي قدمناها يف عام  ٢٠١٣الإ�شراف ب�أ�سلوب قطرغاز ،تطوير
مهارات القيادة و�أوملبياد التعلم.

الإ�شراف على طريقة قطرغاز

مت ت�صميم دورات الربنامج لتدريب املوظفني يف املنا�صب الإدارية والإ�شرافية .وكان الربنامج قد �أن�شئ يف عام  ٢٠١٢بنا ًء على نتائج ا�ستطالع �آراء
املوظفني وتوجيهات الإدارة .وي�ستمر الربنامج لغاية عام  ٢٠١٥للم�ساعدة يف:
•االلتزام بتحقيق ر�ؤية ال�شركة  ٢٠١٥ب�أن ت�صبح ال�شركة الرائدة يف جمال الغاز الطبيعي امل�سال يف العامل.
•الت�أكيد على الأ�س�س اخلم�سة لبيان التوجهات يف قطرغاز.
•البناء على القيم اجلوهرية للتوا�صل يف قطرغاز.

املعايري املميزة للإ�شراف على طريقة قطرغاز

�إدارة الأداء املميز* � -إن�شاء حوارات «مميزة» لتفعيل دورة الأداء.
التوجيه املميز للأداء* � -إن�شاء حوار قائم على �أ�س�س متينة والرتكيز على موا�ضيع حمددة.
�أدوات املوارد الب�شرية*  -دور امل�شرف يف ت�سليم العمل والإجراءات الت�أديبية و�إنهاء اخلدمة.

التمويل للم�شرفني غري املتخ�ص�صني يف التمويل**

تنفيذ العمل***  -بناء و�إدارة فرق عمل فعالة ومتنوعة ،التخطيط ومتابعة العمل ،االنتداب ،حل امل�شاكل واتخاد القرارات.

*جلميع املديرين ،ر�ؤ�ساء الأق�سام وامل�شرفني** ،ملجموعة حمددة من املوظفني*** ،اختياري للجميع

تطوير مهارات القيادة

قامت قطرغاز بت�صميم وتنفيذ برامج لتطوير مهارات القيادة للمديرين من امل�ستويات العليا ويف املنا�صب احل�سا�سة �ضمن خطة التداول الوظيفي
يف ال�شركة .وتتمحور هذه الربامج حول ال�سلوكيات وطريقة الت�صرف املتوقعة من قادة قطرغاز.
1 .1تطوير مهارات القيادة التنفيذية للم�س�ؤولني الذين يرفعون تقاريرهم مبا�شرة للمدير العام و�أع�ضاء فريق �إدارة القيادة.
2 .2برنامج تطوير املديرين التنفيذيني لكافة مديري الأق�سام.
3 .3برنامج كادر للتطوير القيادي للقادة ال�شباب (للمواطنني).
ت�شتمل كافة الربامج على �إجراء تقييمات ذاتية ومتارين �شاملة ال�ست�سقاء الآراء ،تتبعها حوارات فردية مع فريق تطوير القيادة ومناق�شة خطط
التطوير ذات ال�صلة.

�أوملبياد التعلم

�أطلق �أوملبياد التعلم يف عام  ٢٠١٣مب�شاركة �أكرث من  ٥٠٠يف جمموعة من الأن�شطة التعليمية امل�صممة لت�شجيع الأفراد على التفاعل وامل�شاركة
بطرق حمفزة .و�شهد احلدث الذي �أقيم على مدار يومني �إقامة الفعاليات والأن�شطة التالية:
•التقييم ن�صف ال�سنوي و�سباق الكفاءة  -اختبار معرفة املوظف واملدير باملو�ضوع.
•اختبار معلومات �سريع  -اختبار على احلا�سوب حول ال�شركة.
• - Raise a Ticket/Take a Wicketدليل حول كيفية �إبراز تذكرة دعم العمالء للتقطري.
•م�صارعة الكلمات � -أن�شطة باللغة الإجنليزية.
•التعرف �إلى �أبرز ال�شخ�صيات يف قطرغاز.

الأداء والتطوير املهني

ت�ستند تقييمات الأداء والتطوير املهني �إلى �أهداف الأداء التي يتم حتديدها وفق ًا ملعايري متفق عليها من قبل املوظفني وامل�س�ؤولني امل�شرفني عليهم.
وهذه عملية حوار تتوا�صل طوال العام ل�ضمان �أن تقدم م�ستوى الأداء �سي�سهم يف حتقيق الأهداف الفردية للموطفني .وهذا قد ي�شمل تقييم ًا
للموظف من قبل م�شرفه املبا�شر �أو نظرائه �أو جمموعة �أكرب من املوظفني.
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الأداء

عدد املوظفني اخلا�ضعني للتقييم
ن�سبة املوظفني القطريني الذين خ�ضعوا لتقييم ر�سمي

٢٠١١

2.276
%82.6

٢٠١2

2.774
%97.4

٢٠١3

2.921
%99.5

يف عام  ،٢٠١٣خ�ضع  ٪٩٩٫٥من املوظفني القطريني �إلى تقييم ر�سمي ،يف حني ا�ستُثني  ١٦موظف ًا من التقييم نظر ًا الرتباطهم مبهمات خا�صة �أو
غيابهم ب�سبب �إجازات مر�ضية �أو �إجازات �أخرى.

تقييم الأداء:

•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 يتم متريرها لت�صل �إلى مديري الإدارات الذين يقومون بدورهم برتجمتها �إلى �أهداف �شخ�صية يتم و�ضعها لكل موظف .ويف
يناير ،يحدد املوظفون �أهدافهم ال�شخ�صية باالتفاق مع م�شرفيهم ،مع احلر�ص على �أن تكون هذه الأهداف متّ�سقة مع م�ؤ�شرات الأداء
الرئي�سية اخلا�صة بال�شركة/املجموعة/الق�سم لتحقيق ر�ؤية .٢٠١٥
•ويقدم فريق القيادة ومديرو الإدارات تقارير حول مدى التقدم الذي مت �إحرازه �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.
•ويف منت�صف العام ،ت�صدر تعليمات ب�أن يقوم املوظفون وامل�شرفون بعقد اجتماعات وجه ًا لوجه لتقييم مدى تقدم الأداء مقارنة
بالأهداف التي و�ضعوها لأنف�سهم التخاذ الإجراءات الالزمة بخ�صو�ص امل�سائل التي تهم املوظفني والتحديات التي تواجههم.
•ويف نهاية العامُ ،يطلب من جميع املوظفني �إجراء تقييم ذاتي لأدائهم ،ومناق�شة هذا التقييم مع امل�شرف املبا�شر لتحديد مدى
متكنهم من حتقيق �أهدافهم ،وتقييم الكفاءة الأ�سا�سية والكفاءة الوظيفية العامة� .إ�ضافة �إلى ذلك ،يخ�ضع املديرون الذين يرفعون
تقاريرهم مبا�شرة �إلى مديري 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.
•ول�ضمان التقييم العادل والدقيق للموظفني ،يتم �إجراء جل�سات ت�صنيف على م�ستوى الق�سم ُيطلب من خاللها من ر�ؤ�ساء الأق�سام
واملديرين تقدمي الربهان لدعم تقييم موظفيهم .بعدها ،يتم ا�ستعرا�ض نتائج هذه اجلل�سات �أمام فريق القيادة ومن ثم يتم �إعداد
تقييمات �أداء املوظفني ب�صيغتها النهائية و�إبالغ املوظفني بتقييمهم النهائي لتبد�أ بعد ذلك عملية منح املكاف�آت ال�سنوية وفق ًا للأداء.
•وبالن�سبة �إلى املوظفني الذين مل يحققوا �أهدافهم �أو مل يتمكنوا من �إظهار درجة الكفاءة املطلوبة ،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 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) .ويتم تقييمهم على �أنهم ميلكون
القدرة 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 ،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.

توا�صل ور�ضا وا�ستمرارية املوظفني

ت�سعى قطرغاز للحفاظ على ثقافة متمزة من االنفتاح والتوا�صل ال�شفاف والوا�ضح بهدف تعزيز �شعور املوظفني بالفخر بعملهم يف قطرغاز.

التوا�صل

تطالب ال�شركة موظفيها بالتعبري عن �آرائهم عالنية دون اخل�شية من �أي ردود فعل �سلبية حول املو�ضوعات التي تهمهم قبيل املنا�سبات التي
ت�شهد حوارات ونقا�شات مفتوحة مثل ندوات املدير العام واالجتماعات ربع ال�سنوية ملراجعة الأداء وا�ستطالع ر�أي املوظفني وغري ذلك من قنوات
االت�صال .وت�شجع املنتديات التي تنظمها ال�شركة للن�ساء واخلريجني واملتدربني على التعبري ال�صادق والأمني عن �آرائهم املتعلقة بالق�ضايا التي تهم
الأطراف املعنية .كما توجد هنالك جمموعة من قنوات التوا�صل الداخلية ك�شبكة الإنرتانت يف قطرغاز وجملة قطرغاز وتنبيهات الربيد الإلكرتوين
املنتظمة.
وتنظم قطرغاز �أي�ض ًا فعاليات �سنوية كحفل الع�شاء ال�سنوي للموظفني وعائالتهم ،والذي يتم خالله تقدمي «جائزة املدير العام للتميز» .ويف عام
 ،٢٠١٣ا�سلم  ٢١موظف ًا هذه اجلائزة تقدير ًا مل�ساهماتهم املتميزة خالل عام  ٢٠١٢يف حتقيق ر�ؤية ال�شركة .كذلك ،توجد جمموعة �أخرى من
اجلوائز التقديرية كجوائز  Spotالتي مت توزيع �أكرث من  ٣٫٠٠٠منها يف الن�صف الأول من عام  ٢٠١٣وحده.
و�شهد اليوم الريا�ضي لهذا العام العديد من الفعاليات التي مت تنظيمها يف نادي الغرافة ،جممع اخلور ال�سكني ،نادي الدوحة للغولف� ،سيلني و�صالة
اجليمنازيوم باملقر الرئي�سي لقطرغاز .و�شارك �أكرث من  ٣٫٥٠٠موظف وعائالتهم يف هذه الأن�شطة ،مع الإ�شادة باجلهود الكبرية التي بذلها �أكرث
من  ١٠٠متطوع لت�أمني التنظيم اجليد للفعاليات وا�ستمتاع اجلميع ب�أوقاتهم.
ومبوازاة النمو املتوا�صل لل�شركة ،يتمثل �أحد �أهدافنا بالت�أكد من بذلنا ق�صارى جهدنا لدمج املوظفني اجلدد بثقافة قطرغاز واال�ستفادة املُثلى من
خربات و�أفكار اجلميع .ولتحقيق هذا الهدف ،قمنا بتطوير جمموعة من الربامج الرتحيبية والتعريفية للموظفني اجلدد و�أُ َ�س ِرهم ،مبا يف ذلك
برنامج دمج وتعريف الوافدين.

التظلم

متلك قطرغاز نظام ًا ر�سمي ًا للتظلم �ضمن �سيا�سة عالقات املوظفني يف ال�شركة ،علم ًا ب�أن جميع املوظفني م�شمولون بهذه ال�سيا�سة .وقد �شهد عام
� ٢٠١٣إثارة  ٧ق�ضايا ر�سمية مت ح ّل  ٦منها وواحدة ما زالت قيد التحقيق مع الإ�شارة �إلى �أن جميع هذه الق�ضايا غري متعلقة مبمار�سات العمال.
وللموظفني احلق يف اال�ستئناف �ضد �إجراءات الف�صل الت�أديبية ،كما ميكنهم ت�صعيد �شكاويهم �إلى �أعلى �سلطة يف �شركة قطرغاز.

الر�ضا

نحن ن�أخذ ر�ضا موظفينا على حممل اجلد ،ونقوم وفق ًا لذلك بعقد ا�ستطالعات �سنوية لآراء املوظفني .ويف عام � ،٢٠١٣أثار املوظفون م�سائل متعلقة
ب�أ�سلوب الإدارة ،ومنوذج �إجمايل املكاف�آت (مزايا الراتب ومكاف�آت الأداء العايل) ،التقدم يف الوظيفة وال�صورة يف املجتمع املحلي .ومت تطوير خطة
عمل م�ؤ�س�سية لآراء املوظفني على �أن تكتمل يف دي�سمرب  ٢٠١٤للتعامل مع هذه امل�سائل.
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اال�ستمرارية

يف عام  ،٢٠١٣نال �أكرث من  ٥٠٠جوائز مكاف�آت اخلدمة الطويلة ،حيث قدّم املدير العام �شهادات ودروع ًا تقديرية للموظفني الذين خدموا ال�شركة
لـ  ١٥ ،١٠ ،٥و ٢٠عام ًا.

اال�ستمرارية

٢٠١١

٢٠١2

٢٠١3

7.0
7.5
3.3
معدل الدوران الوظيفي ()٪
%7.1
%7.3
%3.1
ذكور ()٪
%5.9
%8.8
%5.4
�إناث ()٪
%4.7
%6.3
%3.6
)٪( ٣٠ - ١٨
%6.3
%6.59
%3.3
)٪( ٥٠ - ٣٠
%12.4
%12.5
%3.2
<)٪( ٥٠
بلغ معدل ا�ستمرارية املوظفني  ٪٩٣يف عام  ،٢٠١٣بتح�سن طفيف مقارنة بعام  .٢٠١٢وال بد من الإ�شارة �إلى �أن معدل املوظفني ال�شباب والإناث
املغادرين انخف�ض خالل عام � ،٢٠١٣آملني اال�ستمرار على هذا املنوال.
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املجتمع

�أبرز الإجنازات
•ا�ستثمار  ١٢٫٦٧مليون ريال قطري يف املجتمع.
•الراعي الر�سمي لدوري قطرغاز لكرة القدم
اجلديد.
•التحقيق مع  ٪٧٢من املو ّردين اجلدد بخ�صو�ص
ممار�سات العمال ،و�إنهاء عقود  ٣منهم نتيج ًة
لذلك.
الأق�سام
•موقعنا يف املجتمع
•�إ�شراك املجتمع واال�ستثمار فيه
•ال�سلوك الأخالقي امل�س�ؤول
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موقعنا يف املجتمع

يتج�سد ت�أثرينا االجتماعي الرئي�سي ك�شركة يف توليد العوائد لدولة قطر مل�ساعدتها على تطبيق ر�ؤيتها الوطنية القائمة على حتقيق الرخاء
االجتماعي والب�شري والبيئي واالقت�صادي .كما ميتد ت�أثرينا على املجتمع لي�شمل ال�صعيد العاملي ب�صفتنا مزود ًا للطاقة للمجتمعات حول العامل� .أما
حملي ًا ،فنحن نوا�صل امل�شاركة واال�ستثمار يف املجتمعات املحلية والت�أكد من تنفيذ �أن�شطتنا بطريقة �أخالقية وم�س�ؤولة.

�إ�شراك املجتمع واال�ستثمار فيه

تتب ّنى قطرغاز �إ�سرتاتيجية للتنمية االجتماعية تقوم على اتّباع �سل�سلة من املبادئ التوجيهية حول كيفية جتاوز معايري الأداء املايل البحت وامل�شاركة
يف املجال االجتماعي الأو�سع والأ�شمل .وت�شتمل هذه الإ�سرتاتيجية على التنمية املتكاملة للمجتمع داخلي ًا وخارجي ًا .فعلى ال�صعيد الداخلي ،نحن
ملتزمون بتطوير موظفينا وباالهتمام بهم وبعائالتهم كما هو مو�ضح يف باب القوى العاملة من هذا التقرير� .أما على ال�صعيد اخلارجي ،ف�إن
تركيزنا من�صب على:
•النمو االقت�صادي (كما هو مو�ضح يف باب االقت�صاد من هذا التقرير)
•التعليم (مت تناوله يف هذا الباب)
•ال�صحة وال�سالمة (كما هو مو�ضح يف باب ال�صحة وال�سالمة من هذا التقرير)
•الريا�ضة (مت تناولها يف هذا الباب)
•الفنون والثقافة (مت تناولها يف هذا الباب)
•توفري الدعم للمنظمات غري احلكومية و�صناديق الإغاثة (مت تناوله يف هذا الباب)

(…ô£b ∫ÉjQ) á«YÉªàL’G äGQÉªãà°S’G áª«b ‹ÉªLEG

áª«b
äGQÉªãà°S’G
á«YÉªàL’G

2011
6^900^000

2013
2012
12^670^000 7^350^000

يف عام  ،٢٠١٣ا�ستثمرنا حوايل  ١٢مليون ريال قطري يف توفري الرعايات والفعاليات والربامج يف املجاالت التي تر ّكز عليها �إ�سرتاتيجية قطرغاز
للتنمية االجتماعية .وهذا ميثل زيادة قدرها  ٪٧٢مقارنة ب�إنفاقنا على امل�شاريع االجتماعية يف عام  ،٢٠١٢كما ي�ؤكد على التزامنا مبجتمعنا وبلدنا.
ومت القيام بكل ا�ستثمار وفق ًا ل�سيا�سة و�إجراءات اال�ستثمار االجتماعي يف ال�شركة والتي ط ّورناها وط ّبقناها يف عام .٢٠١٢

برنامج مدينة را�س لفان ال�صناعية للتوا�صل املجتمعي

حتت�ضن مدينة را�س لفان ال�صناعية املرافق الربية املرتبطة بعمليات تطوير حقل غاز ال�شمال واملكثفات .ومدينة را�س لفان ال�صناعية عبارة
عن مبادرة من دولة قطر لتوفري املخططات الرئي�سية والتن�سيق والبنية التحتية (مبا يف ذلك ميناء رئي�سي) والأمن مل�شاريع �إنتاج وت�صدير املواد
الهيدروكربونية القائمة على الغاز .ويف الوقت الراهن ،هنالك �سل�سلة من امل�شاريع الإن�شائية وم�شاريع التو�سعة قيد التطوير من قبل ال�شركات
العاملة يف مدينة را�س لفان ال�صناعية (ي�شار �إليها بامل�ستخدمني النهائيني) على مدار عام  .٢٠١٤وتعترب امل�سائل املتعلقة مب�شاريع البناء والتو�سعة
هذه� ،إ�ضافة �إلى الأن�شطة والآثار الناجمة عنها ،حمط اهتمام متزايد من قبل املجتمعات املحلية يف �شمال قطر.
وكانت جمموعة العمل املجتمعي يف مدينة را�س لفان قد ت�أ�س�ست للعمل مع املجتمعات املحلية املرتبطة مبدينة را�س لفان ال�صناعية وتنفيذ و�إدارة
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 ،را�س غاز ،قطر للبرتول� ،إك�سون موبيل ،قطر �شل جي.تي.ال ،دولفني للطاقة ،و�أوريك�س جي.تي.ال.
ويهدف برنامج التوا�صل املجتمعي مبدينة را�س لفان ال�صناعية �إلى تن�سيق ومواءمة التزامات �أع�ضاء امل�ستخدمني النهائيني باملجتمع املحلي
بالن�سبة �إلى مدينة را�س لفان ال�صناعية وبرنامج التوا�صل املجتمعي مبدينة را�س لفان ال�صناعية مع مناطق اخلور والذخرية وغريها من املناطق
املحلية يف �شمال قطر.
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تقوم ر�ؤية و�أهداف برنامج مدينة را�س لفان ال�صناعية للتوا�صل املجتمعي على �إن�شاء عالقة مبنية على الثقة واالحرتام املتبادلني بني ال�صناعة
واملجتمع من خالل؛
•تكوين عالقات هادفة مع املجتمع ،و�إدارة متطلبات الأطراف املعنية من خالل حوار متوا�صل باجتاهني؛
•�إدارة الآثار الفعلية واالعتبارية الناجمة عن العمليات كجودة الهواء وال�صحة وتواجد القوى العاملة يف املجتمع؛
•توفري املزايا من خالل ال�شراكات التي تلبي احتياجات املجتمع وحتقق �أهداف الأعمال مثل �سعة املباين وتطوير املهارات وامل�شاركة
املحلية للأعمال؛
•تعزيز التوا�صل مع كافة الأطراف يف املجتمع من خالل الن�شر املدرو�س للمعلومات؛
•امل�شاركة الفاعلة والدعم احلقيقي لر�ؤية قطر الوطنية .٢٠٣٠
تخدم مكاتب التوا�صل مع املجتمع كحلقة و�صل بني ال�صناعة واملجتمع .فهي مبثابة مركز للمعلومات يزود املجتمع ب�آخر امل�ستجدات حول �أن�شطة
مدينة را�س لفان ال�صناعية .كما يوفر فر�ص ًا للتطوير وزيادة �سعة املباين ويقيم فعاليات تعليمية واجتماعية لتعزيز التفاعل والتوا�صل بني كافة
�أفراد املجتمع.
وتهدف هذه املكاتب �إلى بناء عالقات �إيجابية ال حتددها طبيعة �أعمال ال�شركة فح�سب ،بل بكيفية تنفيذها لهذه الأعمال .كذلك ،تقوم مكاتب
التوا�صل مع املجتمع بدور مراكز الت�سجيل حيث تقوم بجمع البيانات ذات ال�صلة باملجتمع وق�ضاياه والأن�شطة وامل�شاريع اجلارية.

التعليم

تعتز قطرغاز ب�شراكتها الطويلة مع جامعة قطر ،وتقدم رعايتها ملقعد يف البحوث الهند�سية بهدف ت�شجيع االبتكار يف البحوث يف جمال تقنيات
معاجلة الغاز .وتدعم قطرغاز �أي�ض ًا العديد من املبادرات التعليمية يف اجلامعة كمركز معاجلة و�صناعة الغار ،م�سابقة غازنا ،م�سابقة ت�صميم
امل�صانع ،ور�ش العمل والندوات .وتوفر قطرغاز دعمها ملبادرات تعليمية �أخرى كرعايتها جلناح تقني يف مدر�سة قطر التقنية امل�ستقلة� ،إ�ضافة �إلى
مركز �سالمة العمليات التابع جلامعة تك�سا�س �إيه �آند ام يف قطر.
م�سابقة غازنا هي مبادرة وطنية للمدار�س ينظمها مركز معاجلة الغاز بجامعة قطر بهدف زيادة وعي املجتمع حول املوارد الطبيعية الثمينة التي
تتمتع بها دولة قطر .كما ت�شجع امل�سابقة الطالب على االهتمام مب�ستقبل قطر من خالل العمل على تطوير م�شاريع مبتكرة للغاز وتقنيات الإنتاج
املرتبطة به .وكجزء من رعايتها مل�سابقة غازنا للمدار�س ،قامت قطرغازم�ؤخر ًا بتنظيم جولة يف خطوط �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال مبدينة را�س
لفان ملجموعة من املعلمني من خمتلف املدار�س يف قطر.

البيئة

«طاقة نظيفة لعامل م�ستدام» كانت ر�سالة قطرغاز يف معر�ض قطر للبرتول للبيئة هذا العام ،حيث قمنا بت�سليط ال�ضوء على �أهمية احلفاظ على
موارد املياه والطاقة من خالل جناح قطرغاز الذي قدّم للزوار ن�صائح مفيدة حول كيفية تر�شيد ا�ستهالك املياه والكهرباء يف املنازل .كما قدم
اجلناح �أي�ض ًا �أن�شطة تفاعلية للأطفال على �أمل �أن ي�صبحوا �سفراء للبيئة يف امل�ستقبل.

�أول حملة لتنظيف ال�شواطئ ومبادرة زراعة النباتات ال�صحراوية

يف �شهر �أبريل ،قام �أكرث من  ٢٥٠موظف بالتطوع للم�شاركة يف �أول حملة لتنظيف �شاطئ فويرط الذي يبعد م�سافة  ٨٠كيلومرت ًا �شمايل مدينة
الدوحة .كما قامت ال�شركة يف عام  ٢٠١٣ب�إطالق مبادرتها ال�سنوية لزراعة النباتات ال�صحراوية حني تطوع �أكرث من  ١٥٠موظف لزراعة ١٣٠
�شتلة �سدر بري يف حممية �أم قرن الطبيعية على بعد  ٣٠كيلومرت �إلى ال�شمال من مدينة الدوحة ،وذلك على م�ساحة قاربت الـ  ١٫٥كيلومرت داخل
املحمية.
وتعتمد مبادرة زراعة النباتات ال�صحراوية على تقنية مبتكرة للري تُدعى «املاء الهالمي» والتي ت�ضمن ح�صول النبتة على كمية كافية من املياه.
وي�ستخدم النظام م�ستوعبات مائية تو�ضع يف حفر حيث �ستو�ضع الأ�شجار والنباتات ،وتوفر مزيج ًا من مادة هالمية وبكترييا مغذية ملدة ت�صل �إلى
 ٤٠يوم ًا.
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ال�صحة وال�سالمة

تويل قطرغاز م�س�ألة ال�صحة وال�سالمة �أهمية كربى .فعلى مدار ال�سنني ،خ�ص�صت ال�شركة جزء ًا كبري ًا من مواردها لدعم الفعاليات واحلمالت
التي تركز على هذا املو�ضوع ،ونحن ملتزمون مبوا�صلة م�ساعينا اجلادة لدعم ال�صحة وال�سالمة على املدى الطويل.
ووا�صلت قطرغاز تركيز جهودها على اال�ستثمار يف ال�صحة وال�سالمة يف املجتمع ،وخا�ص ًة يف جمال الت�شجيع على ممار�سة الريا�ضة كواحدة من
�أف�ضل �أ�شكال الرعاية ال�صحية الوقائية .وت�ضم ا�ستثماراتنا يف عام :٢٠١٣
•«ال تقتل �أحالمهم»  -الإعالن التلفزيوين امل�ؤثر الذي ُعرِ �ض خالل �شهر رم�ضان بدعم من حملة «حلظة» لل�سالمة املرورية لوزارة
الداخلية.
•تخ�صي�ص يومني للتربع بالدم للموظفني ،وهذه ال�سنة الثالثة ع�شرة التي ن�ساعد فيها بنك الدم على زيادة احتياطي الدم .
•رعاية امل�ؤمتر ال�سنوي لل�صحة املهنية الذي تنظمه قطر للبرتول يف العامني املا�ضيني.
•دعم م�ؤ�س�سة مكافحة �أورام الدماغ عند الأطفال بالواليات املتحدة الأمريكية للعام الثالث على التوايل.
•الراعي الر�سمي لأكرب بطولة مفتوحة يف تن�س الري�شة نظمها االحتاد القطري للري�شة الطائرة.
•ا�ست�ضافة الن�سخة ال�ساد�سة ع�شرة من بطولة قطرغاز املفتوحة للغولف والتي �أقيمت بنادي الدوحة للغولف.
•الراعي الل�ؤل�ؤي لالحتاد القطري لريا�ضة الهوكي لل�صغار ملو�سم .٢٠١٤/٢٠١٣
•توقيع اتفاقية مدتها ثالث �سنوات مع االحتاد القطري لكرة القدم ت�صبح قطرغاز مبوجبها الراعي الر�سمي لدوري قطرغاز اجلديد.
ومن خالل هذه االتفاقية� ،أ�صبح يطلق على هذا الدوري الذي كان ُيعرف �سابق ًا بـ «كيو ليغ» ا�سم «قطرغاز ليغ» ،و�سي�شهد م�شاركة ١٨
فريق ًا احتياطي ًا ومن الدرجة الثانية.

الفنون والثقافة

كانت قطرغاز الراعي البالتيني ملبادرة العام الثقايف «قطر واململكة املتحدة  »٢٠١٣التابعة لهيئة متاحف قطر ،بحيث توفر ال�شركة دعمها
للفعاليات الفنية والثقافية ولأن�شطة املجل�س الثقايف الربيطاين لتعزيز التوا�صل بني قطر اململكة واملتحدة.
واحتفا ًء بالعام الثقايف «قطر واململكة املتحدة  ،»٢٠١٣قام الفنان الربيطاين املقيم بالدوحة بن باربر برحلة ملهمة على منت �إحدى �سفن كيو-
فليك�س التابعة لـ «ناقالت» .وخالل هذه الرحلة ،قام باربر بر�سم �أبرز اخل�صائ�ص التي متيز هذا اخلط البحري التجاري التقليدي ،ومت �إقامة
معار�ض للوحاته يف كل من اململكة املتحدة وقطر.

جهود الإغاثة

تعد اجلهود الإن�سانية جزء ًا ال يتجز�أ من برنامج امل�س�ؤولية االجتماعية يف قطرغاز ،ولطاملا بادرت ال�شركة �إلى توفري الدعم للمجتمعات التي حتتاج
م�ساعدات فورية حول العامل .وتت�ضمن �أحدث مبادراتنا الإن�سانية التربعات لل�صومال والفلبني و�سوريا.
التربع لدعم ال�شعب ال�سوري  -لغاية الآن ،قامت قطرغاز بتو�صيل خمتلف �أنواع امل�ساعدات كالغذاء وامل�أوى وامل�ستلزمات الطبية لأكرث من
 ١٠٠٫٠٠٠الجئ �ضمن �إطار حملة «�ساعدونا».
مليون ريال قطري من الت�ضامن � -ساهمت قطرغاز يف حملة يوم الت�ضامن القطري من خالل التربع مبليون ريال قطري جلمعية قطر
اخلريية دعم ًا منها للجهود الن�سانية املبذولة لإغاثة �ضحايا الكوارث الطبيعية الأخرية يف ال�صومال والفلبني.
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ال�سلوك الأخالقي امل�س�ؤول

تقع على عاتقنا م�س�ؤولية القيام ب�أعمالنا بنزاهة وبطريقة �أخالقية عم ًال بالقوانني والأنظمة� ،إ�ضافة �إلى حماية �أن�شطتنا من خماطر الف�ساد و�سوء
املمار�سة �ضمن �سل�سلة القيمة.
وتتولى الإدارة م�س�ؤولية الت�أكد ب�أن ميثاق �أخالقيات العمل وا�ضح ومطبق من قبل جميع املوظفني .كما �أن من واجب املديرين وامل�شرفني �أن ي�ش ّكلوا
منوذج ًا يحتذى به يف االلتزام ب�أعلى معايري ميثاق �أخالقيات العمل ومراقبة مدى االلتزام ب�سيا�سة ال�شركة من قبل كافة املوظفني امل�س�ؤولني
�أمامهم .ومن �ضمن هذه امل�س�ؤوليات:
•احل�صول على التوجيه والإر�شاد من املدير �أو امل�شرف عند �إثارة م�س�ألة تتعلق مبيثاق �أخالقيات العمل .وميكن للموظف طلب امل�شورة
من جلنة �أخالقيات العمل وت�ضارب امل�صالح حول �أي م�س�ألة ذات �صلة ب�أخالقيات العمل �أو تطبيق �سيا�سة ال�شركة.
•�إبالغ جلنة �أخالقيات العمل وت�ضارب امل�صالح فور ًا عن �أية خروقات �أو انتهاكات يف �سيا�سة ميثاق �أخالقيات العمل ،الأفعال غري
القانونية �أو ال�سلوكيات غري الأخالقية .ويعترب البالغ يف هذه احلالة �سري ًا ولن يواجه �أي موظف ردود �أفعال �سلبية �أو انتقامية لقيامه
بالتبليغ بنية ح�سنة.
�إذا كان لدى املوظف �أية �شكوك حول وجود ت�ضارب يف امل�صالح ،فيجب عليه الرجوع �إلى م�شرفه �أو مديره املبا�شر �أو جلنة �أخالقيات العمل
وت�ضارب امل�صالح.

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.
تلتزم قطرغاز مبتطلبات القانون القطري ومتتثل للقوانني التي حتظر ت�شغيل الأطفال والعمل بالإكراه ،كما تتعهد مبنع ت�شغيل الأطفال �أو العمل
بالإكراه بجميع �أ�شكاله.

ممار�سات اال�ستثمار وامل�شرتيات

يخ�ضع مو ّردو املواد واخلدمات �إلى تقييم دقيق قبل منحهم �أية عقود .ويتم ت�أهيل مقاويل اخلدمات الرئي�سية ب�شكل م�سبق ،ومن ثم يتم تقييم
�أداء ال�سالمة وال�صحة والبيئة ب�شكل م�ستقل لعملية املناق�صات .ويت�ضمن التقييم �سجل ال�سالمة� ،سيا�سات ال�سالمة اخلا�صة باملقاول ،الأنظمة،
التدريب� ،إلخ .وتقت�صر عملية االختيار على املقاولني الذين ينجحون يف هذا التقييم بغر�ض خ�ضوعهم لإجراءات تقييم �إ�ضافية.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن كافة عقود قطرغاز تت�ضمن فقرات تتعلق بحقوق الإن�سان ،كما ت�ضم كافة العقود املهمة بنود ًا خا�صة ب�أخالقيات العمل.

الف�ساد

ي�شكل الف�ساد خطر ًا حمدود ًا على عمليات قطرغاز نظر ًا لتطبيق �سيا�سات و�أدوات رقابية منا�سبة .وتلتزم جلنة �أخالقيات العمل وت�ضارب امل�صالح
بالتقييم والتحري عن احلاالت الفعلية �أو املحتملة للف�ساد �أو ت�ضارب امل�صالح .ويف عام  ،٢٠١٣مت التحقيق يف م�سائل متعلقة بعدم االلتزام باللوائح
والإجراءات اخلا�صة باالحتيال وقد ات ُِّخ َذت الإجراءات الت�أديبية الالزمة من قبل �إدارة قطرغاز.
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تتعامل �سيا�سة �أخالقيات املهنية مع م�سائل الر�شوة (الق�سم  )٤.١والر�شوة (الق�سم  ،٤.٤الفقرة  .)٤و ُيطلب من املقاولني واملو ّردين االلتزام مبيثاق
م�شابه لالئحة ميثاق �أخالقيات العمل يف قطرغاز .و ُيلزم املوظفون امل�ؤقتون بالتوقيع على بيان ت�ضارب امل�صالح ال�سنوي وبيان االعتماد ال�سنوي،
علم ًا ب�أن الفقرات املتعلقة مبيثاق �أخالقيات العمل مدرجة يف كافة عقود ال�شركة.
مل ِ
جتر �أية تدريبات مناه�ضة للف�ساد يف قطرغاز حتى الآن .لكن جلنة �أخالقيات العمل وت�ضارب امل�صالح �أجرت جل�سات تدريبية على �سيا�سة
الأخالقيات ،كما مت تطوير برنامج �إلكرتوين للتدريب على الأخالقيات من قبل اللجنة و�إدارة التدريب والتطوير ،و ُو ِ�ضع على �شبكة الإنرتانت التابعة
لقطرغاز بنهاية عام .٢٠١١
وميكن �أن ي�ؤدي انتهاك نظام �سيا�سة �أخالقيات العمل �إلى تقدمي دعاوى جنائية �أو مدنية و�/أو �إجراءات ت�أديبية تت�ضمن �إنهاء اخلدمة .وت�شتمل
الإجراءات الت�أديبية على عقوبات قد ت�صل �إلى �إنهاء اخلدمة يف حال خمالفة �أي من �سيا�سات ال�شركة.

ال�سيا�سة العامة

جتري قطرغاز ات�صاالت مع اجلهات املخت�صة واخلرباء اال�ست�شاريني عند �شروعها يف ا�ستك�شاف �أ�سواق جديدة ملنتجاتها ،خا�صة عندما يرتبط
ذلك ب�إن�شاء حمطة ا�ستقبال يف هذه الأ�سواق .وال ت�شارك قطرغاز يف �أي ن�شاط رئي�سي متعلق بتطوير ال�سيا�سات العامة والأن�شطة احلزبية.
التربع للأحزاب ال�سيا�سية غري مقبول وفق ًا للق�سم  ٤.٧واملتعلق بالأن�شطة ال�سيا�سية من �سيا�سة ميثاق �أخالقيات العمل .وت�شمل الأن�شطة ال�سيا�سية
التي يمُ نَع املوظفون من مزاولتها �أثناء متثيلهم لل�شركة ما يلي:
•امل�ساهمات يف �أموال ال�شركة ،الدعم النقدي �أو العيني �أو �أي م�صدر من م�صادر الدعم للأن�شطة ال�سيا�سية ،املنظمات ،املر�شحني
ال�سيا�سيني ،الأحزاب �أو امل�س�ؤولني يف دولة قطر �أو �أي مكان يف العامل؛
•طلب امل�ساهمات ال�سيا�سية من املوظفني الأفراد؛
•ممار�سة الأن�شطة ال�سيا�سية يف الدول التي ال يخول فيها املوظف ممار�سة احلقوق املدنية.

االلتزام بالقوانني والت�شريعات

االلتزام بالقوانني والت�شريعات مو�ضح يف الق�سم  ٤.٦من �سيا�سة ميثاق �أخالقيات العمل .تن�ص الئحة ال�شركة على ت�سيري �أعمالها بالتوافق مع
جميع القوانني واللوائح واملتطلبات القانونية الأخرى التي تنطبق على ال�شركة واملعمول بها يف �أي منطقة متار�س فيها �أعمالها حول العامل .وت�سعى
ال�شركة �أي�ض ًا �إلى �ضمان �أن وكالءها و�شركاءها ملتزمون بهذه القوانني والأنظمة وغريها من املتطلبات القانونية يف �أي منطقة يعملون فيها مع �أو
ل�صالح قطرغاز.
الأفعال غري القانونية �أو انتهاك �سيا�سات �أو �إجراءات ال�شركة غري مقبولة على الإطالق بغ�ض النظر عن جمال التخ�ص�ص .وال تعترب النية احل�سنة
عذر ًا الرتكاب الأفعال غري القانونية �أو اخلروقات يف �سيا�سات �أو �إجراءت ال�شركة .ومبوجب القانون القطري ،تلتزم �شركة قطرغاز ب�إبالغ
ال�سلطات املخت�صة يف الدولة ب�أي خرق للقوانني واللوائح لقطرية املرتبطة ب�أي فعل خاطئ كاحتيال املوظفني وال�سرقة والك�شف عن املعلومات
ال�سرية كجزء من عملية التحقيق الأو�سع.
ومل تعرث �شركة قطرغاز على �أية حالة تدل على عدم االلتزام بالقوانني والأنظمة الدولية �أو املحلية �أو الإقليمية يف عام .٢٠١٣
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امللحق �أ -

نطاق وحدود هذا 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  ،٢٠١١واملبادئ التوجيهية ل�صناعة النفط والغاز ال�صادرة عن االحتاد الدويل ل�صناعة النفط واملحافظة على
البيئة  /ومعهد البرتول الأمريكي عام  ٢٠١٠ب�ش�أن التقدمي الطوعي لتقارير اال�ستدامة .ويعد الإ�صدار الثالث من املبادئ التوجيهية لإطار املبادرة
العاملية لإعداد التقارير �إطار ًا يحظى باالعرتاف العاملي فيما يخ�ص �إعداد التقارير اخلا�صة بالأداء االقت�صادي واالجتماعي والبيئي لأي �شركة
من ال�شركات ،يف حني تعترب املبادئ التوجيهية لالحتاد الدويل ل�صناعة النفط واملحافظة على البيئة  /ومعهد البرتول الأمريكي مرجع ًا يف �صناعة
النفط والغاز .ويت�ضمن امللحق «ب» من هذا التقرير فهر�س ًا للمحتوى املتعلق باملبادرة العاملية لإعداد التقارير واالحتاد الدويل ل�صناعة النفط
والغاز.

تعريف حمتوى التقرير
الأهمية الن�سبية

يف بداية عام  ،٢٠١٤اتخذنا اخلطوات الأولى لتطبيق تقييم �شامل للأهمية الن�سبية لال�ستدامة يف قطرغاز .ومن خالل التوا�صل مع �أع�ضاء جلنة
مبادرة امل�س�ؤولية االجتماعية (الذين ميثلون جميع الأطراف املعنية الرئي�سية الداخلية واخلارجية) ،قمنا بتحديد وترتيب الأولويات املتعلقة
باجلوانب التي قد ت�ؤثر على قرار الطرف املعني �أو على الأعمال .وعلى الرغم من عدم ذكرها يف هذا التقرير� ،إال �أننا ا�ستخدمنا هذه امل�صفوفة
لتحديد وتو�ضيح املحتوى ،وتغطية جميع املوا�ضيع ذات الأهمية الكربى وامل�ؤ�شرات الإ�ضافية للوثائق التوجيهية �أعاله.

�شمول الأطراف املعنية

كما هو مو�ضح يف امللحق «د» ،فقد قمنا بتعريف الأطراف املعنية الرئي�سية ،كما �أ�شرنا من خالل هذا التقرير �إلى كيفية توا�صل ال�شركة معهم
وحتديد �أولوياتهم والتفاعل مع امل�سائل املطروحة من قبلهم.

�سياق اال�ستدامة

لقد بذلنا ق�صارى جهدنا لإعداد حمتوى هذا التقرير �ضمن �سياق اال�ستدامة يف دولة قطر واملنطقة .ويكمن العن�صر الأهم لذلك يف ت�أثري قطاع
الطاقة وال�صناعة يف دولة قطر ،وبرنامج تقارير التنمية امل�ستدامة يف قطاع النفط والغاز ( ،)SDIRور�ؤية قطر الوطنية  ،٢٠٣٠وا�سرتاتيجية
التنمية الوطنية  ،٢٠١٦ - ٢٠١١علم ًا ب�أن اتّ�ساق نهجنا مع �أُ ُطر العمل الوطنية هذه مذكور يف باب «قطرغاز واال�ستدامة».

اكتمال وحدود هذا التقرير

ي�شمل هذا التقرير جميع عملياتنا يف دولة قطر  -م�شروع قطرغاز )QG1( ١؛ وم�شروع قطرغاز )QG2( ٢؛ وم�شروع قطرغاز )QG3( ٣؛ وم�شروع
قطرغاز  - )QG4( ٤واملن�صات البحرية وخطوط الغاز الطبيعي امل�سال الربية ،بداية من خط الإنتاج الأول �إلى خط الإنتاج ال�سابع ،وم�صفاة لفان،
و�إدارة عمليات حمطة را�س لفان (مرافق التحميل والتخزين املوجودة يف ميناء را�س لفان و ُيرمز لها اخت�صار ًا بـ  .)RLTOكما ي�شمل التقرير �أن�شطة
النقل من و�إلى دولة قطر التي يقوم بها �أ�سطول ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال� .أما �أن�شطة ومرافق قطرغاز املوجودة خارج دولة قطر فهي خارج نطاق
هذا التقرير .وي�شار �إلى �أن البيانات اخلا�صة باملقاولني واملو ّردين والعمالء غري م�شمولة يف هذا التقرير ما مل ُيذكر خالف ذلك.

�ضمان جودة وا ّت�ساق املحتوى

�سنوا�صل العمل على حت�سني جودة عملية �إعداد تقارير اال�ستدامة وحمتوى تقرير اال�ستدامة.

التوازن

يهدف هذا التقرير �إلى تقدمي قطرغاز ب�صورة متوازنة وحمايدة .وتظهر البيانات الواردة يف التقرير الأداء ال�سلبي والإيجابي مع تو�ضيح كليهما.

املقارنة

لقد حاولنا قدر الإمكان تقدمي بيانات الأداء على مدار ثالث �سنوات لتحديد االجتاهات والتوقعات حول امل�سائل املهمة .ولهذا العام ،قدّمنا ملخ�ص ًا
عن �أدائنا من � ٢٠١١إلى  ٢٠١٣على م�ؤ�شرات اال�ستدامة الرئي�سية.

الدقة واملوثوقية

خ�ضعت البيانات واملعلومات الواردة يف هذا التقرير �إلى عملية تدقيق �شاملة لت�صحيح الأخطاء املحتملة ،مع قيام ا�ست�شاري خارجي ب�إجراء
ف�صل يف
مراجعة منطقية قائمة على ال�سياق .وبالن�سبة �إلى التدقيق الداخلي للأنظمة والإجراءات املتّبعة لقيا�س الأداء ،فقد �أُجري كما هو ُم ّ
�صفحة  .٢٧بع�ض هذه البيانات واملعلومات خ�ضعت لتدقيق خارجي ،وقد مت تبيان ذلك �أينما تطلبت احلاجة.
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يف عدد حمدود من احلاالت ،قمنا ب�إعادة ن�شر بيانات وردت يف تقرير اال�ستدامة لعام  ،٢٠١٢علم ًا ب�أن �أ�سباب �إعادة ن�شر هذه البيانات مذكور يف
الأق�سام ذات ال�صلة من هذا التقرير.
البيانات الكمية الواردة يف هذا التقرير م�ستمدة من امل�صادر املختلفة التالية:
•البيانات االقت�صادية م�ستخرجة من نظام املعلومات املايل املحو�سب؛
•البيانات الإنتاجية م�ستمدة من قاعدة بياناتنا اخلا�صة بالإنتاج؛
•البيانات اخلا�صة بالقوى العاملة 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 ،التقديرات التي
تعتمد على معلومات معينة .ويجري العمل حالي ًا على �أمتتة هذه العملية كما هو مو�ضح يف �صفحة .٣٩

املالءمة

من املقرر �أن ي�صدر هذا التقرير يف نهاية مايو  ٢٠١٤خالل حدث خا�ص لقطاع الطاقة وال�صناعة يف دولة قطر .وهذا من �ش�أنه �أن مينحنا الفر�صة
للتوا�صل مع الأطراف املعنية عرب وثيقة مالئمة وذات �صلة.

الو�ضوح

مت �إعداد هذا التقرير بحيث يلبي احتياجات م�ستخدميه على اختالفهم وتنوعهم .و ُز ِّود التقرير بدالئل �إر�شادية وا�ضحة للمحتوى ،كما مت حتديد
ُرجم �إلى اللغة العربية.
املعلومات للجهات التي حتتاج �إلى مزيد من التف�صيل والتو�ضيح ،مع الإ�شارة �إلى �أن التقرير ت ِ

بيان تو�ضيحي

يحتوي هذا التقرير على بيانات م�ستقبلية .وعليه ،ف�إن جميع البيانات ،با�ستثناء تلك ذات الطابع التاريخي ،تعترب �أو قد تعترب بيانات م�ستقبلية.
وت�ضم البيانات امل�ستقبلية خماطر واحتماالت معروفة وغري معروفة ميكن �أن ت�ؤثر ب�شكل ملمو�س على النتائج املتوقعة للعمليات ،والتدفقات النقدية
وتوقعات الأعمال ،نظر ًا العتمادها على �أحداث وظروف قد �أو قد ال حت�صل يف امل�ستقبل .وعلى الرغم من بذل كل جهد ممكن ل�ضمان دقة هذه
البيانات� ،إال �أن على القراء عدم االعتماد ب�شكل كلي على البيانات امل�ستقبلية التي تقت�صر على تاريخ �إ�صدار هذا التقرير.
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امللحق ج -

بيان مبادرة الإبالغ العاملية
ّمتت مراجعة وتدقيق هذا التقرير وفق ًا للإ�صدار الثالث من املبادئ التوجيهية لإطار املبادرة العاملية لإعداد التقارير .وميكن االطالع �أدناه على
ن�سخة من هذا البيان.
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امللحق د -

خمطط �إ�شراك الأطراف املعنية
الأطراف املعنية

�أولويات الأطراف املعنية

و�سائل الإ�شراك

ا�ستجابة قطرغاز

امل�ساهمون

•العوائد املالية
•احلفاظ على �سالمة
وموثوقية العمليات
•احلفاظ على �سمعة قطرغاز
كمز ّود موثوق للغاز الطبيعي
امل�سال
•امل�شاركة يف التنمية
االقت�صادية واالجتماعية
املحلية

•اجتماعات جمل�س الإدارة
•ال�شروحات التف�صيلية ال�سنوية للأ�سواق
•اجتماعات ،نقا�شات امل�ساهمني
•عالقات امل�ساهمني
•االرتباطات الر�سمية  -مثال :االتفاقيات
•االت�صاالت املن�سقة يف الأزمات
•مكاتب التن�سيق
•التعاون يف جمال الرعاية (مثال :هيئة متاحف
قطر ،املعار�ض� ،إلخ…)
•م�ساهمات قطرغاز يف التقرير ال�سنوي لقطر
للبرتول

•االمتثال ملبادئ ال�شفافية وميثاق
�أخالقيات العمل واحلوكمة الر�شيدة
•اجتماعات جمل�س الإدارة
•التقارير الروتينية
•التدقيق الداخلي
•تطبيق ممار�سات �صارمة لل�سالمة
وال�صحة والبيئة
•تطبيق معايري عالية للأداء
•تعزيز العائد على اال�ستثمار

دولة قطر

•�إدارة املوارد الطبيعية
•امل�ساهمة يف حت�سني امل�ستوى
املعي�شي
•احلماية البيئية
•العوائد املالية
•تطوير الكفاءات الوطنية
•االمتثال للتوجيهات
احلكومية

•امل�شاركة يف ر�ؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠
•توفري الوظائف
•امل�ساهمة يف �صياغة املبادئ التوجيهية البيئية
اجلديدة لدولة قطر
•امل�شاركة يف �إ�سرتاتيجية «التقطري عايل اجلودة»
اخلا�صة بوزارة الطاقة
•من خالل قطر للبرتول
•تن�سيق جهود التخطيط واالت�صال يف الأزمات

•االتّ�ساق مع ر�ؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠
•االمتثال للتوجيهات احلكومية
•زيادة الأرباح
•االلتزام بالتقطري
•�إعداد تقارير للبيانات لقطر للبرتول
والهيئات احلكومية
•�إعداد تقارير روتينية للبيئة ولل�صحة
وال�سالمة واال�ستدامة
•امل�شاركة يف االحتفاالت والفعاليات
الوطنية

املجتمع املحلي

•املمار�سات امل�س�ؤولة للأعمال
•احلد الأدنى من الت�أثري على
البيئة
•الفر�ص الوظيفية
•العمليات الآمنة
•تطوير الكفاءات الوطنية
•التفاعل امل�ستمر مع
املجتمعات املحلية

•برامج اال�ستثمار االجتماعي
•ع�ضوية برنامج مدينة را�س لفان ال�صناعية
للتوا�صل
•امل�ساهمة يف املجتمع املحلي
•رعاية الفعاليات االجتماعية
•التوا�صل مع ال�سلطات املحلية
•توفري فر�ص تعليمية/وظيفية للمواطنني
•توفري فر�ص الأعمال للم�ؤ�س�سات املحلية
ال�صغرية
•زيارة املواقع

•التوا�صل وامل�ساهمات الفعالة يف املجتمع
•االمتثال ملبادئ ومبادرات امل�س�ؤولية
االجتماعية
•امل�شاركة يف الفعاليات االجتماعية
•دعم امل�ؤ�س�سات التعليمية
•املبادرات البيئية
•�سالمة العمليات
•توفري فر�ص ق ّيمة ل�شركاء الأعمال
املحليني
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املوظفون

•توفري ظروف عمل مر�ضية
و�آمنة و�صحية
•رواتب ومزايا وظيفية
تناف�سية
•التطوير املهني امل�ستمر
•التوا�صل املفتوح وال�شفاف
•تعزيز ثقافة عدم حتميل
اللوم
•الإدارة الداعمة التي ت�ستمع
ملوظفيها

•�إ�سرتاتيجية التوا�صل الداخلي (مبا يف ذلك قيم
التوا�صل)
•�إعالنات الأمن التفاعلية وتدريبات ال�سالمة
•اجتماعات منتظمة للفريق  /الق�سم
•قطرغاز  -الربيد الإلكرتوين
•املوقع الإلكرتوين والبوابة الإلكرتونية
•نظام تقييم الأهداف والأداء
•املراجعات ربع ال�سنوية للأداء (اجلل�سات
اجلماعية)
•ا�ستطالعات �آراء املوظفني
•جملة ال�شركة
•اجتماعات ال�شركة
•ندوات املدير العام للمتدربني واخلريجني
•قناة «ا�س�أل املدير العام»
•كلمة املدير العام للموظفني اجلدد عرب �شبكة
الإنرتانت
•اخلدمة الذاتية للموطفني/الإدارة (�إلكرتونيا)ً
•مكتب م�ساعدة املوارد الب�شرية
•العيادات العامة املفتوحة
•الأن�شطة الرتفيهية خارج الق�سم
•العالقات العامة
•باقات التوا�صل الرئي�سية ال�شهرية للمديرين
•باقات التوا�صل الرئي�سية ال�شهرية للم�شرفني
•برنامج الرتحيب امل�ؤ�س�سي
•جل�سات الغداء والتعلم
•يوم التعلم املجتعي
•�سوق التعلم
•فعاليات القيادة املميزة
•التوا�صل مع املوظفني � -أحدث امل�ستجدات
(�إلكرتوني ًا)
•جوائز اخلدمة الطويلة ،جوائز  ،Spotجوائز
املدير العام .جوائز الوداع
•املن�صات االجتماعية (حفالت الع�شاء ،الأيام
العائلية ،اليوم الريا�ضي للدولة ،النوادي
االجتماعية ،املخيمات ال�شتوية)
•حتديث ال�سيا�سات والإجراءات

•ت�ساوي الفر�ص واملعاملة العادلة
•ظروف عمل �آمنة لتعزيز �صحة ورفاهية
املوظفني
•رواتب ومكاف�آت تناف�سية
•توا�صل �شفاف ومفتوح
•�سيا�سات املوارد الب�شرية التي ت�شجع
على التطوير ال�شخ�صي واملهني والتفاعل
والتمكني
•برامج التدريب
•معايري مقبولة لل�سكن

العمالء

•تو�صيل الغاز الطبيعي
امل�سال واملنتجات امل�صاحبة
له مبوثوقية وبااللتزام
باجلداول الزمنية املحددة
•منتجات عالية اجلودة

•التوا�صل امل�ستمر
•مكاتب التن�سيق الدولية
•االجتماعات وزيارات املواقع املنتظمة
•امل�ؤمترات واملعار�ض
•الرتتيبات التعاقدية
•اجتماعات/ال�شروح التف�صيلية للعمالء (مثال:
اليابان)
•مرا�سم التوقيع
•املطبوعات العامة
•جداول بيانات �سالمة املواد

•العالقات الدولية للعمالء
•احلوار املنتظم املتفاعل
•ا�ستطالعات ر�ضا العمالء
•�إنتاج منتجات عالية اجلودة
•عمليات توريد موثوقة
•حتميل املنتجات وفق ًا للجدول الزمني
املحدد
•توفري دعم لوج�ستي وخدمات ممتازة
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املقاولون  /املو ّردون

•نظام عادل للمناق�صات /
�إر�ساء املناق�صات
•الدفع يف الوقت املحدد
•ظروف عمل جيدة

�صناعة الطاقة

•التوا�صل امل�س�ؤول واملنا�سب
•م�شاركة املعلومات  /البيانات

الإعالم

•التوا�صل الإعالمي الفعال
على ال�صعيد الدويل
•�سهولة الو�صول �إلى املعلومات
الدقيقة حول ال�شركة
•الو�صول �إلى املتحدثني
الر�سميني ب�إ�سم ال�شركة
•�سرعة الو�صول �إلى مواقع/
من�ش�آت ال�شركة

املنظمات غري
احلكومية

•التوا�صل الفعال
•امل�ساهمة ودعم املنظمات
غري احلكومية املحلية

التالميذ /
الطالب /
املوظفون املحتملون

•معلومات متاحة ودقيقة حول
فر�ص العمل
•عرو�ض العمل الق ّيمة

()NGOs

()EVP

•دعم امل�ؤ�س�سات التعليمية
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•املوقع الإلكرتوين
•الرتتيبات التعاقدية وعملية طرح املناق�صات
•التن�سيق اليومي
•اجتماعات حتديد ال�شروط الت�أهيلية امل�سبقة
•اختيار الأطراف الثالثة
•التوعية ب�أهمية ال�سالمة واملبادرات ذات ال�صلة
(مثال :اخللو من احلوادث والإ�صابات ،برنامج
مراقبة تدريبات ال�سالمة ،احلر�ص على تناول
املاء)
•الفحو�صات الطبية
•ع�ضوية الهيئات الر�سمية/الدولية يف قطاع
الطاقة
•امل�ؤمترات واملعار�ض
•املطبوعات ذات ال�صلة بالطاقة
•تقدمي الأوراق التقنية
•التعاون يف جمال الرعايات (مثال :اجلمعية
الدولية مل�شغلي ناقالت وحمطات الغاز
(� ،)SIGTTOإلخ…)
•�إلقاء الكلمات الرئي�سية يف امل�ؤمترات
•م�شاركة �أف�ضل املمار�سات
•امل�شاركة يف منتدى الدرو�س امل�ستقاة
•التعاون يف �إدارة الأزمات
•الربنامج الإ�سرتاتيجي للتوا�صل الإعالمي
على ال�صعيد الدويل
•خطط التوا�صل
•بيانات �صحفية
•بيانات �أولية
•جوالت �إعالمية
•م�ؤمترات �صحفية
•حقائق �سريعة
•مقابالت
•اجتماعات الطاولة امل�ستديرة

•معايري �أخالقيات العمل
•نظام عادل للمناق�صات � /إر�ساء
املناق�صات
•�إدارة فعالة للمقاوالت
•مراقبة املقاولني ل�ضمان االمتثال ملبادئ
�صحة ورفاهية القوى العاملة

•م�شاركة وتبادل البيانات
•العالقات الأخالقية

•متحدثون ب�إ�سم ال�شركة وا�سعو االطالع
•�إ�صدارات دقيقة ومنتظمة ومحُ َ َدّثة

•ال�شروحات التف�صيلية/امللخ�صات
•الربامج التعليمية
•�إ�سرتاتيجية دعم املنظمات غري احلكومية

•التوا�صل الدقيق واملنا�سب
•متحدثون ب�إ�سم ال�شركة وا�سعو االطالع

•حمالت التوظيف
•التربع للم�ؤ�س�سات التعليمية
•املنح اجلامعية  -مقاعد درا�سية
•االبتعاث
•فر�ص التدريب العملي والتعرف �إلى بيئة العمل
•برامج التوا�صل مع املدار�س
•املعار�ض املهنية
•الفعاليات التعليمية (غازنا� ،إلخ…)
•امل�شاركة يف جلان املناهج التعليمية
•رعاية الأن�شطة البحثية
•امل�شاركة يف املحا�ضرات
•زيارات/مهام الكليات
•م�شاريع الطالب

•عالقات حيوية وداعمة مع املجتمعات
التعليمية/الأكادميية
•عرو�ض عمل وا�ضحة ومميزة
•ا�ستقطاب الكفاءات واحلفاظ عليها
•تعزيز التعاون بني ال�صناعة واملجال
الأكادميي

 قامو�س امل�صطلحات- امللحق هـ
á«dqhC’G AGƒàM’G á«∏ªY ôFÉ°ùN
∫É°ùŸG ∫hÎÑdG RÉZ
á°†Øîæe âjÈc áÑ°ùæH Oƒbh âjR
á°†Øîæe âjÈc áÑ°ùæH …ôëÑdG RÉ¨dG âjR
âbƒ∏d IQó¡ŸG
p çOGƒ◊G
…ƒ«◊G πYÉØŸG AÉ°ûZ á«æ≤J
…ôëÑdG ∫õjódG âjR
IQGOE’G IOÉ«b ≥jôa
¿ƒ«∏e
»°SÉ«b Ö©µe Ωób ¿ƒ«∏e
Ò«¨àdG IQGOEG
áÄ«ÑdG IQGRh
á«∏NGódG IQGRh
ÆÓHE’Gh áHÉbôdG äÉª«∏©J
OGƒª∏d áeÓ°ùdG äÉfÉ«H á≤«Kh
…Îe øW
Ék jƒæ°S øW ¿ƒ«∏e
RhÎ«ædG ó«°ùcCG
á«æWƒdG á«ªæàdG á«é«JGÎ°SEG
á«eƒµ◊G ÒZ äÉª¶æŸG
ÚLhÎ«ædG ó«°SÉcCG
RÉ¨dGh §ØædG »éàæŸ ‹hódG OÉ–’G
á«æ¡ŸG áeÓ°ùdGh áë°üdG OÉªàYG ΩÉ¶f
á∏¨q °ûŸG ácô°ûdG
Qƒ∏ØdÉH ™Ñq °ûŸG ¿ƒHôchQó«¡dG
AGOC’G Ú°ù– á£N
É«∏©dG IQGOE’G äÉ«dÉ©a
êÉàfE’G äÉjƒà°ùe ≈∏Y á¶aÉëŸG ´hô°ûe
äÉ«∏ª©dG áeÓ°ùH ≥∏©àJ çOGƒM
…ô£b ∫ÉjQ
áMhódÉH RÉZ ô£≤d »ë°üdG õcôŸG
RÉZô£b
äÉ«∏ª©dG áeÓ°ùd RÉZô£b èeÉfôH
á∏≤à°ùŸG á«æ≤àdG ô£b á°SQóe
ôªà°ùŸG Ú°ùëà∏d RÉZô£b IQGOEG ΩÉ¶f
á«æWƒdG ô£b ájDhQ
∫hÎÑ∏d ô£b
AGOCÓd …ƒæ°ùdG ™HQ º««≤àdG
…ô£≤dG ôªMC’G ∫Ó¡dG
π«ªëàdGh ∫ÉÑ≤à°S’G á£fi
ôWÉîŸG áÑbGôe ΩÉ¶f
á«YÉæ°üdG ¿ÉØd ¢SGQ áæjóe
¿ÉØd ¢SGQ á£fi äÉ«∏ªY IQGOEG
ôWÉîŸG IQGOEG ≥°ùæe
º¶ædG äÉéàæeh äÉ≤«Ñ£J èeÉfôH
IOƒ÷Gh áÄ«ÑdGh áeÓ°ùdG
áÄ«ÑdGh áë°üdG ,áeÓ°ùdG
âjÈµdG ójQƒ∏a »°SGó°S
äÉ£ëŸG »∏¨°ûeh RÉ¨dG äÓbÉæd á«dhódG á«©ª÷G
´ƒ°VƒŸG IOÉÃ ÒÑN
âjÈµdG ó«°ùcCG ÊÉK
AGô°Th ™«H á«bÉØJG
¿ƒHôµdG ó«°ùcCG ÊÉK ÅaÉµe øW
ôªà°ùŸG º«∏©àdGh »æ≤àdG º«∏©àdG
ô£b ‘ ΩCG ófCG …EG ¢SÉ°ùµJ á©eÉL
ôjƒ£àdGh ÖjQóà∏d á«≤«°ùæàdG áæé∏dG
á«FÉHô¡µdG ábÉ£∏d ƒ«cƒW ácô°T
á∏é°ùŸG çOGƒ◊G ‹ÉªLEG ∫ó©e
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G
IóëàŸG áµ∏ªŸG
IóëàŸG ºeC’G
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
»µjôeC’G Q’hódG
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh øeC’G ¿CÉ°ûH á«Yƒ£dG ÇOÉÑŸG
IôjÉ£àŸG ájƒ°†©dG äÉÑcôŸG
áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d »ŸÉ©dG ∫ÉªYC’G ¢ù∏›
á«ŸÉ©dG OQGƒŸG ó¡©e
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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
PLE
PMP
PSI
QAR
QDMC
QG
QG-PSP
QITS
QMSI
QNV
QP
QPR
QRC
RALF
RCS
RLIC
RLTO
RMC
SAP
SEQ
SHE
SF6
SIGTTO
SME
SO2
SPA
tCO2eq
TAFE
TAMUQ
TDLC
TEPCO
TRIF
UAE
UK
UN
US/USA
USD
VPSHR
VOC
WBCSD
WRI

»µjôeC’G ∫hÎÑdG ó¡©e
≥«bóà∏d IQGOE’G ¢ù∏› áæ÷
áMÉàŸG äÉ«æ≤àdG π°†aCG
π«eôH
∫ÉªYC’G ájQGôªà°SG IQGOEG
∫ÉªYC’G ÒKCÉJ π«∏–
IQGOE’G ¢ù∏›
Ωƒ«dG ‘ π«eôH
áØ«¶ædG á«ªæàdG á«dBG
»æ¡ŸG ôjƒ£àdG èeÉfôH
ΩÉ©dG ôjóŸG
äÉKÉ©ÑfÓd óªà©ŸG ¢†ØÿG
¿ƒHôchQƒ∏ahQƒ∏µdG
¿Éã«ŸG RÉZ
…ôëÑdG §Øæ∏d á«æWƒdG Ú°üdG ácô°T
¿ƒHôµdG ó«°ùcCG ÊÉK RÉZ
äÉ«∏ª©dG IQGOEG ôjóe
á«æ©ŸG ±GôWC’G ô“Dƒe
»©ªàéŸG π°UGƒàdG èeÉfôH
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
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
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

¿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«bÓNCG á≤jô£H ±ô°üààd ácô°ûdG πÑb øe ôªà°ùŸG ΩGõàd’G »æ©j í∏£°üe
á∏eÉ©dG iƒ≤∏d IÉ«◊G á«Yƒf Ú°ù–h ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ‘ áªgÉ°ùŸGh
.ΩÉY πµ°ûH ™ªàéŸGh »∏ëŸG ™ªàéŸG ≈∏Y ∂dP ≥Ñ£æj Éªc ,º¡JÓFÉYh
¥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

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

Ωƒ«∏«¡dG
óLƒj .IQòdG …OÉMCGh ΩÉ°S ÒZh ,¥GòŸGh áëFGôdGh ¿ƒ∏dG ËóY πeÉN RÉZ
.…ƒfÉK èàæªc ´ÉÑjo h ¬JÉ≤à°ûeh »©«Ñ£dG RÉ¨dG ‘

¢ù«ØæàdG
ÜƒÑfCG øe …ƒ÷G ±Ó¨dG ≈dEG RÉ¨dG ¥ÓWEG É¡«a ºàj »àdG á«∏ª©dG »g
.¥GÎMG ¿hO øe ìƒàØe

¿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

IôjÉ£àŸG ájƒ°†©dG äÉÑcôŸG
hCG ∫Éµ°SÉH ƒ∏«c 0^01 iƒà°ùe ≈dEG 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

¿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

:IQÉjR ≈Lôj ,äÉë∏£°üŸGh äÉØjô©àdG øe ójõª∏d
http://www.qatargas.com/English/MediaCenter/
Glossary/A/Pages/default.aspx
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