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إجنازات االستدامة يف 2014
االنتهاء من أعمال
الصيانة حملطتني قبل
املوعد احملدد

إجناز مشروع اسرتجاع
الغاز املتبخر أثناء
الشحن

تأسيس شركة مصفاة
لفان  2احملدودة
رسم ًيا

 %100من التسليمات
الفعالة للعمالء

 37مليون ساعة عمل
بتسجيل  31إصابة
(انخفاض يف اإلصابات
بنسبة )%21

 137,601ساعة تدريب
للموظفني

4

تقرير االستدامة ٢٠١٤

استثمار  17مليون ريال
قطري يف مشروعات
املسؤولية االجتماعية
( %37زيادة)

انخفاض انبعاثات
الغازات الدفيئة
بنسبة %٦

إنتاج وقود الديزل
منخفض الكربيت وفقًا
للمواصفات األوروبية
(املعيار اخلامس)

توقيع  ٪٨٠من عقود
الشراء مع مزودين
ومقاولني حمليني

تصدير الغاز الطبيعي
املسال إىل الكويت
ألول مرة

إجناز عمليات التشغيل
البحرية مبعدل صفر
إصابات مضيعة للوقت
عاما
خالل ً 12

 306موظفة
(زيادة مبعدل )٪٦
معدل التقطري %24

انخفاض حرق الغاز
بنسبة %٣٤

معدل التسريبات
خالل السنوات اخلمس
املاضية

جوائز 2014

جائزة أفضل تقرير استدامة

حازت عليها من وزارة الصناعة والطاقة بدولة قطر
ألفضل تقرير ُمقدم يف القطاع

جائزة املستثمرون يف الكوادر
البشرية الذهبية

حازت عليها عن أفضل ممارسات إلدارة األفراد  -وتعترب قطرغاز هي أوىل
الشركات يف قطر حتصد هذه اجلائزة

جائزة كريستال للتقطري

حازت عليها عن دعم جهود التقطري يف الدولة

جائزة الشبكة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات

حازت عليها لكونها أفضل مؤسسة كبرية تُطبق معايري
االستدامة يف املنطقة

جائزة الهدف صفر من شل
حازت عليها لسجل السالمة املميز

جائزة "”SWORD OF HONOUR

حازت عليها من جملس السالمة الربيطاين للتميز يف الصحة والسالمة
املهنية  -وتعترب قطرغاز هي أوىل الشركات يف قطر حتصد هذه اجلائزة

جائزة "”GLOBE OF HONOUR

حازت عليها من جملس السالمة الربيطاين للتميز يف اإلدارة البيئية -
وتعترب قطرغاز هي أوىل الشركات يف قطر حتصد هذه اجلائزة

تقرير االستدامة ٢٠١٤
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كلمة املدير
التنفيذي

لقد مثل العام املاضي فص ًال آخر يف تاريخ قطرغاز احلافل واملمتد

عرب صفحات هذا التقرير الذي يتناول إىل جانب اإلجنازات ،التحديات التي ال

عاما .فنحن نواصل سعينا نحو حتقيق رؤيتنا لعام  2015املتمثلة
لثالثني ً

زلنا نواجهها واجلهود الدؤوبة التي نبذلها لضمان بيئة عمل خالية من

يف أن نصبح الشركة الرائدة عامل ًيا يف جمال صناعة الغاز الطبيعي
املُ سال ،فض ًال عن احلفاظ على مكانتنا كأكرب شركة منتجة للغاز

احلوادث واإلصابات.

الطبيعي املسال يف العامل ،وتعني الريادة بالنسبة لنا أن نكون الشركة

وتقديرا ألدائنا القوي يف عام  ،2014حصدنا جمموعة كبرية من اجلوائز
ً
على الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل ،وتضمن ذلك شهادات التقدير

األفضل على مستوى العامل يف جمال الغاز الطبيعي املسال من
خالل االلتزام مبجموعة من املعايري االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

عن أفضل نهج استدامة للشركات الكبرية يف املنطقة وأفضل

جهودا كبرية وتستثمر موارد مالية كبرية
ولتحقيق ذلك ،تبذل قطرغاز
ً

تقرير استدامة يف قطاع الصناعة والطاقة القطري ،كما حصلنا على

يف مبادرات اسرتاتيجية مهمة ،اكتمل بعضها يف  ،2015وها نحن اآلن

جمموعة من اجلوائز بفضل تطبيق أفضل املمارسات املتبعة يف

نحصد النتائج.

جمال الصحة والسالمة والبيئة واملوارد البشرية.

وخري دليل على ذلك ،هو االستثمار الذي قمنا به يف مشروع اسرتجاع

ومع ذلك ،الزلنا نواصل السعي مع الرتكيز على التحسني املستمر

الغاز املتبخر أثناء الشحن الذي مت إجنازه يف  .2014يعمل هذا

قدما نحو إحراز التقدم وحتقيق أهداف الريادة التي وضعناها
ومنضي ً

املشروع-الذي تكلّف مليار دوالر أمريكي والذي يعد أكرب مشروع من
نوعه على مستوى العامل فض ًلا عن كونه أحد أكرب االستثمارات البيئية

مبكرا
نصب أعيننا منذ عام  ،2010ولعل إجناز كافة أهدافنا الطموحة
ً
خرب دليل على العمل اجلاد وإخالص فريق قطرغاز وشركاء أعمالنا

يف العامل -على خفض االنبعاثات واسرتجاع  %90من الغاز املفقود

واملساهمني.

باالحرتاق عند شحن الغاز الطبيعي املسال على السفن ،كما ساعدنا
الغاز الطبيعي الذي مت اسرتجاعه – وهو مقدار ما يكفي إمداد  300ألف
منزل بالوقود يف كل عام -على حتسني أدائنا البيئي وزيادة كفاءتنا يف
االستفادة من موارد الهيدروكربون الطبيعي بدولة قطر.

خالد بن خليفة آل ثاين
املدير التنفيذي لشركة قطرغاز

واضافة اىل التزامنا باحلفاظ على الريادة ،شهد عام  2014معدالت
منخفضة من اإلصابات املُ بلغ عنها بقيمة  ،%21إىل جانب االرتفاع الكبري
يف معدل تدريب املوظفني والزيادة املتواصلة يف موازنة املسؤولية
مفصل
االجتماعية .وميكن االطالع على مثل هذه اإلجنازات وأكرث بشكل
ّ
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تعني الريادة بالنسبة لقطرغاز أن تكون الشركة األفضل على مستوى
العامل يف جمال الغاز الطبيعي املسال من خالل االلتزام مبجموعة من
املعايري االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
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شركة قطرغاز
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شركة قطرغاز
تُعد شركة قطرغاز أكرب شركة للغاز الطبيعي املُ سال يف العامل .تأسست الشركة يف عام  1984ومنذ ذلك احلني والشركة نقوم بدور رائد يف االرتقاء
بصناعة الغاز الطبيعي املسال ووضع معايري جديدة لها ،باإلضافة إىل مساهمتها الفعالة يف حتقيق الطموحات واألهداف التنموية لدولة قطر .واليوم
أصبحت قطرغاز أكرب شركة للغاز الطبيعي املسال يف العامل حيث تقوم باستخراج الغاز الطبيعي وإسالته وشحنه ألكرث من  20دولة حول العامل بطريقة آمنة
وفعالة ومنخفضة التكلفة.
ويوما بعد يوم تزود قطرغاز املستهلكني يف جميع انحاء العامل بالطاقة التي يحتاجونها .
ً

ما هو الغاز الطبيعي املسال؟
الغاز الطبيعي املُ سال هو سائل شفاف عدمي اللون وغري سام يتكون عند تربيد الغاز بدرجة حرارة  162درجة مئوية حتت الصفر ،ويكون يف صورته
حجما  600مرة مما ُيسهل تخزينه ونقله خملتلف أنحاء العامل.
السائلة أصغر
ً

شركة الغاز الطبيعي ُ
املسال الرائدة يف العامل
ً
هدفا بأن تصبح الشركة الرائدة للغاز
بعد أن أصبحت شركة قطرغاز أكرب شركة للغاز الطبيعي املُ سال يف العامل يف عام  ،2010وضعت قطرغاز نُصب عينيها
الطبيعي املُ سال يف العامل بحلول عام  .2015ومن ثم ،وضعت قطرغاز رؤيتها بأهداف واضحة ومؤشرات مبنية على أساس املعايري واملقارنات الدولية.
وبنهاية عام  2014حققت قطرغاز جميع أهدافها.

بيان توجهات قطرغاز
ان نكون الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال على مستوى العامل.

رؤية قطرغاز

ان نتميز بكوادرنا املهنية عالية الكفاءة ،وابتكاراتنا ،وجودة آدائنا ،ووالئنا والتزامنا نحو شركتنا ومسؤوليتنا االجتماعية.

األسس

األداء املتميز يف السالمة
والصحة والبيئة
منوذجا
سنمثل
ً
يحتذى به يف:

رضا العمالء
القوى العاملة املتنوعة ذات الكفاءة

عمليات التشغيل الفعالة واملوثوقة

األداء املايل

مؤشرات األداء الرئيسية

2015
هدف
الريادة

فقدان التحكم األساسي

٠

√

كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة

٠.٤٢

√

إجمايل معدل اإلصابة القابلة للتسجيل

٠

قيد
التحسني

تأخر التسليم

٠

√

التسليم غري املطابق للمواصفات

٠

√

معدل الكفاءة ()%

٩٠

√

معدل املوثوقية ()%

٩٨.٥

√

معدل التوافر ()%

٩٦.٨

√

معدل االستفادة ()%

94.8

√

تكلفة الوحدة (دوالر/طن)

١٠

√

حجم املبيعات (ماليني األطنان)

٥٧.١

√

2014
التقدم
احملرز

ملعرفة املزيد عن قطرغاز وتاريخها ،يرجى زيارة موقعها اإللكرتوين على الرابط التايل:

http://www.qatargas.com/English/AboutUs/Pages/default.aspx

G4-4 G4-9 G4-56
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املشروعات املتكاملة لقطرغاز
شركة قطرغاز هي إحدى شركات الغاز الطبيعي املُ سال املتكاملة مبا لديها من سلسلة قيمة تعمل من رأس البئر وحتى خارج قطر وصو ًال إىل
عمالئنا من خمتلف أنحاء العامل.
عمليات املنبع
أ
ب

جـ
د
ه
و
ز
ح
ط
ي

املنصات البحرية
بئرا – حقل الشمال بدولة قطر
ً 80
(أكرب حقل للغاز الطبيعي الغري مصاحب يف العامل)
الفصل بني املكثفات والغاز
قطرغاز - 1خط اإلنتاج ( 3.3 -)1مليون طن ،خط اإلنتاج ( -3.3)2مليون طن ،خط اإلنتاج ( -3.3)3مليون طن
قطرغاز - 2خط اإلنتاج ( 7.8 -)4مليون طن ،خط اإلنتاج ( -7.8)5مليون طن
قطرغاز - 3خط اإلنتاج ( 7.8 -)6مليون طن
قطرغاز - 4خط اإلنتاج ( 7.8 -)7مليون طن
مصفاة لفان
صهاريج تخزين مشرتك
صهاريج تخزين الغاز الطبيعي املُ سال

LN

G

BY

PR

OD

ﺟﺎ

UC
TS

ﻠﻴﺔ

UL
TR
ALO
WSU

LF

DI

ES
E

UR

ﻤﻠﻴ

ﻋ

L

اﻟﺘ
ﺳ

ﺘﻬ

ا

ﻼك

اﻟﻔ

زﻳﻊ

اﻟﺘﻮ

ﻖو

ﺴﻮﻳ

ﺔ ا

اﺳ

ﻟﺘﻜ

ﺔ وا

ﺳﺎﻟ

ﺮﻳﺮ

ﻋﻤ

ﺼﻞ

ﻋﻤ

ﻠﻴﺔ

عمليات املصب
ك
ل
م
ن
س
ع
ف
ص

السفن
حمطات االستقبال
موقع حتويل الغاز الطبيعي املُ سال إىل غاز طبيعي
حمطات الطاقة
توزيع املنتجات الثانوية
حمطة البرتول بقطر
منازل ومكاتب ومصانع (مصابيح ،أجهزة ،مواقد الطهي)
مقر قطر غاز يف الدوحة

الشكل ( - )1سلسلة القيمة لشركة قطرغاز
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ع اﻟ

GRI G4-5 G4-6 G4-12

ﻐﺎز

استخراج الغاز

التسويق والتوزيع

يقع حقل الشمال البحري "برافو" على ُبعد  80كم شمال شرق الرب
الرئيسي لدولة قطر ،والذي ُيجسد مركز عمليات قطرغاز البحرية ،حيث

تتوىل قطرغاز تشغيل جمموعة من مرافق التخزين اخلاصة بالغاز
الطبيعي املُ سال ومنتجات أخرى ،وبعض من هذه املرافق عبارة عن

بئرا و ُينقل عرب أنابيب حتت سطح
ُيستخرج الغاز الطبيعي من أكرث من ً 80

مرافق تخزين مشرتكة تستخدمها شركات تشغيل أخرى يف مدينة رأس

البحر إىل مدينة رأس لفان الصناعية.

لفان الصناعية ،وكذلك فإن قطرغاز تتوىل إدارة عمليات حمطة راس لفان

فصل الغاز عن املكثفات

املتعلقة بالتخزين والشحن للمنتجات األخرى غري الغاز الطبيعي املسال.

وعند عودته إىل املنطقة الربية ،تكون اخلطوة األوىل هي فصل الغاز عن

و ُينقل الغاز الطبيعي املُ سال خملتلف أنحاء العامل عن طريق أسطول

املكثفات ،حيث تستقر املكثفات يف القاع وتُنقل للتخزين ليتم تصديرها.

من السفن التي يزيد عددها عن  40ناقلة مؤجرة ملدة طويلة ومصممة

ومن ثمُ ،ينقل الغاز الطبيعي يف واحد من سبع خطوط إنتاج ليتحول إىل

خصيصا لقطرغاز إىل جانب العقود القصرية األجل .وتُعد الناقالت من طراز
ً

غاز طبيعي ُمسال.

حجما بنسبة  %80وأكرث كفاءة مبعدل
كيو-فليكس و كيو -ماكس األكرب
ً

اإلسالة والتكرير

 %30عن ناقالت الغاز الطبيعي املُ سال التقليدية.

إلعداد الغاز للتصفية يتم فصل الشوائب مثل الكربيت وثاين أكسيد

وتُجهز املوانئ حول العامل الستقبال سفن الغاز الطبيعي املُ سال من

الكربون واملاء .ويتم استخراج غاز امليثان من خالل عملية تربيد عند درجة

جزءا من املشروعات املتكاملة
قطرغاز ،وبنيت بعض هذه املواين لتكون ً

حرارة  162درجة مئوية حتت الصفر ،وتزال أثناء هذه العملية جمموعة

اخلاصة بشركتنا مثل ميناء ساوز هوك يف ويلز .وتُشارك قطرغاز يف

من املنتجات املصاحبة األخرى مثل الغاز الطبيعي املُ سال واملكثفات،

حمالت التسويق يف خمتلف أنحاء العامل عرب مكاتب

وفور اإلسالة ُيزال النيرتوجني و ُينقل الغاز الطبيعي املُ سال إىل صهاريج

االتصاالت التي تعمل بدوام كامل يف اليابان والصني وتايالند.

التخزين قبل البدء يف حتميله بالناقالت.

االستهالك

تُشغّ ل قطرغاز ً
أيضا واحدة من كربى حمطات تكرير املُ كثفات يف العامل،

تتمثل الغالبية العظمى من عمالء قطرغاز يف شركات إنتاج الكهرباء التي

وباستخدام املكثفات التي تُجمع من خطوط اإلنتاج لقطر غاز واراس غاز

تستخدم الغاز الطبيعي املكرر لتوليد وتوزيع الكهرباء .وتقوم بعض من

يتم إنتاج جمموعة من املنتجات األخرى املشتقة من الغاز مبا يف ذلك:

هذه الشركات بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والشركات بصورة مباشرة.

• غاز البرتول املسال

ومؤخرا بدأت قطرغاز يف بيع الديزل منخفض الكربيت إىل شركة وقود،
ً

• الهيليوم

الشركة الوطنية لتوزيع الوقود.

• الكريوجيت
• زيت الغاز

GRI G4-4 G4-6
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فريق واحد ،نظام واحد  -نظام إدارة قطرغاز
واصلت قطرغاز جهودها لتطوير واعتماد نظام إدارة األعمال يف عام  2014إىل أن حققت اآلن ما يربو على  % 60من منوذج عمليات قطرغاز .ومن اخملطط حال ًيا
أن يتم إجناز عمليات تطوير واعتماد نظام إدارة األعمال يف عام .2015
وبعد مرحلة اإلعداد والتطوير تأتي مرحلة التنفيذ .وميكنه إجراء بعض التغيريات الكاملة يف غضون بضعة أشهر ،بينما قد يستغرق البعض اآلخر مدة قد تصل
إىل عامني لتنفيذها بالكامل.
جزءا من دائرة متيز مستمرة أعدت لضمان بقاء عمليات قطرغاز يف مكانة رائدة.
وما ان يتم التنفيذ ،تصبح العملية ً

هيكل نظام إدارة قطرغاز

ﺑﻴﺎن ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻗﻄﺮﻏﺎز

"أن ﻧﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺋﺪة  ﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎ"

إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎم إدارة ﻗﻄﺮﻏﺎز

ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن
اﻟﺮﻳﺎدة

ﻛﻴﻒ ﻧﻮاﺻﻞ
اﻟﺮﻳﺎدة؟

ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻢ؟

اﳌﺒﺎدئ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت

ﻣﺆﺷﺮات اداء اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ

ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻧﻈﺎم إدارة
ﻗﻄﺮﻏﺎز

ﳕﻮذج ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﻄﺮﻏﺎز

ﻧﻈﺎم إدارة ﻗﻄﺮﻏﺎز

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳊﻘﻞ

إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز ﺑﺤﺮ ًﻳﺎ

إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل وﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ﻏ¨ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل

ﺗﺨﺰﻳﻦ وﲢﻤﻴﻞ
اﳌﻨﺘﺠﺎت

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻜﲔ
اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔوﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ

الشكل ( - )2هيكل نظام إدارة قطرغاز
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اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
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قطرغاز واالستدامة
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نهج االستدامة يف قطرغاز
تعد الطاقة واحدة من أهم املوارد املطلوبة يف تطوير ومنو االقتصاد
العاملي واجملتمعات احمللية .وإذ يستمر سكان العامل يف النمو
واالزدهار االقتصادي يف الزيادة ،يتزايد كذلك الطلب على الطاقة .ويتمثل
التحدي يف تلبية هذا الطلب بطريقة مسؤولة ومستدامة.
ومن خالل توفري طاقة آمنة ومنخفضة التكلفة ،تقوم قطرغاز بدور
أساسي يف دعم احتياجات االقتصاديات واجملتمعات احمللية يف جميع
أنحاء العامل .وقد وصلت الطاقة التي تنتجها قطرغاز إىل ما يقرب من
 2مليار شخص حتى اآلن .ومن خالل توريد الغاز الطبيعي األنظف عند
االشتعال ،تقوم قطرغاز أيضا بدور حاسم يف مساعدة الدول على خفض
انبعاثاتها ،وحتسني نوعية الهواء واالنتقال إىل اقتصاد
منخفض الكربون.

• األولويات الوطنية على النحو املبني يف رؤية قطر الوطنية ،2030
واسرتاتيجية التنمية الوطنية 2016-2011
• أولويات قطاع الطاقة والصناعة بدولة قطر على النحو املبني يف تقرير
االستدامة 2013
وقد جرى حتديد أولويات العناصر من خالل عملية املشاركة الداخلية ،حيث
قامت كافة اإلدارات بتقييم كل عنصر على أساس مدى تأثريه على األعمال
وتأثريه على قرارات الشركاء .ومل ُيشارك الشركاء يف هذه العملية
على وجه التحديد ،ومع ذلك فإن أولوياتهم وتوقعاتهم مت التخطيط لها
باستمرار من خالل املشاركة املتواصلة ً
وفقا ملا هو
ُمحدد أدناه .وقام طرف ثالث بالتحقق من ترتيب العناصر ،ومت متثيل النتائج
اخلاصة بتقييم األهمية النسبية يف اخملطط املبني أدناه ،ولالطالع على
مزيد من التفاصيل بشأن حدود العناصرُ ،يرجى الرجوع إىل امللحق (أ).

مكانتنا من االستدامة
ً
انطالقا من رؤية قطر الوطنية  ،2030تلتزم قطرغاز باالستخدام األمثل
للموارد الهيدروكربونية الطبيعية يف قطر ،وإقامة التوازن بني االحتياطي

2
4

7

5
6

10

9
11

13

12

ً
هدفا بأن تصبح الشركة الرائدة
وسع ًيا من قطرغاز لتحقيق ذلك ،وضعت

14

يف العامل يف جمال الغاز الطبيعي املُ سال بحلول عام  ،2015األمر الذي
يعني ان تصبح الشركة قادرة على تقدمي قيمة على املدى الطويل لكافة
انتهاء بشعب قطرُ .يحدد
األطراف املعنية و للشركاء على وجه اخلصوص
ً
بيان توجهات قطرغاز بوضوح منهج الشركة املتبع لتحقيق هذه الرؤية

ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻫﻤﻴﺔ
اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ)(٢٠١٤

ومنو دولة قطر.

8

اﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء

واإلنتاج .وتسعى قطرغاز الستخدام التكنولوجيا واالبتكار بكفاءة
ومسؤولية لتحويل هذه املوارد إىل الدخل الوطني الذي ُيستثمر يف تطوير

1

3

اﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺮﻏﺎز

مع الرتكيز على اإلدارة املتكاملة للعوامل االقتصادية والبيئية واالجتماعية.
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ولالطالع على بيان توجهات شركة قطرغاز ،يرجى زيارة:

www.qatargas.com/English/AboutUs/Pages/MissionVision.aspx

حتديد األولويات
يف ضوء اإلطار الذي حددته رؤية قطرغاز على املدى الطويل لعام ،2015
فإننا نواصل مراجعة ووضع وإعداد تقارير بشأن جمموعة من خماطر
وفرص االستدامة املهمة .ويف عام  ،2014قامت شركة قطرغاز بتقييم
األهمية النسبية للتعرف على جوانب االستدامة األكرث أهمية لرجال
األعمال وأصحاب املصلحة.
بناء على:
املادية
للجوانب
العام
وتضمن التقييم التعريف
ً
• اجلوانب احملددة مسبقاً
• خمطط األطراف املعنية داخل ًيا
• املبادئ التوجيهية ملبادرة إعداد التقارير العاملية اإلصدار الرابع G4
والوثائق الداعمة
• املبادئ التوجيهية لكل من االحتاد الدويل لصناعة النفط واحملافظة على
البيئة ،ومعهد البرتول األمريكي ،واالحتاد الدويل ملنتجي النفط والغاز

GRI G4-2 G4-14 G4-15 G4-18 G4-19

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

الشكل ( )3مصفوفة األهمية النسبية

الرتتيب
1

اجملال
األخالقيات واملصداقية واحلوكمة

2

الصحة والسالمة واألمن والتعامل مع الطوارئ

3

رضا العمالء

4

العمليات الفعالة واملوثوقة

5

األداء االقتصادي

6

اإلدارة البيئية

7

التقطري

8

املسؤولية عن املشروعات املتكاملة

9

الغازات الدفيئة واالحرتاق

10

تطوير املوظفني ورضاهم واالبقاء عليهم

11

االستثمار يف اجملتمعات احمللية

12

استخدام الطاقة

13

التنوع وتكافؤ الفرص

14

إدارة املياه

تقرير االستدامة ٢٠١٤
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إشراك الشركاء واألطراف املعنية
التواصل مع الشركاء واألطراف املعنية هو عملية مستمرة تُمارس بشكل على اساس يومي مع جمموعات األطراف املعنية الرئيسية العشرة احملددة
أدناه .وتستخدم قطرغاز جمموعة من اآلليات الرسمية وغري الرسمية لضمان فهم توقعات األطراف املعنية واالستجابة لها بطريقة اسرتاتيجية وشاملة.
وميكنكم االطالع على املزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع من خالل خمطط األطراف املعنية املبني يف امللحق (ج)

املساهمون

دولة قطر

اجملتمع احمللي

املوظفون

املنظمات غري احلكومية

العمالء

املقاولون واملوردون

شركات صناعة الطاقة

وسائل اإلعالم

طالب املدارس وطالب
اجلامعات واملوظفون
احملتملون

إدارة االستدامة
تقع مسؤولية تنفيذ بيان توجهات قطرغاز ،الذي يجسد التزاماتنا جتاه االستدامة ،على كل موظف بالشركة ،ويجري التواصل بخصوص هذا الشأن وتعزيزه
كلما كان ذلك ممك ًنا .ومتتلك قطرغاز جمموعة من النظم واللوائح وفريق عمل خمتص لتضمني عناصر االستدامة بصورة أكرب يف أعمال الشركة.
يخضع فريق مبادرة املسؤولية االجتماعية واالستدامة لإلشراف والتنسيق من قبل إدارة العالقات العامة ،حيث تتوىل اإلدارة مسؤولية الرقابة على تنفيذ
االستدامة ورفع التقارير السنوية املتعلقة باألداء..

البيانات واملواثيق الداخلية املرتبطة باالستدامة

الصلة باملعايري الدولية املتفق عليها

بيان التوجهات
سياسة قواعد ميثاق أخالقيات العمل
ميثاق التدقيق الداخلي

"ميثاق أخالقيات العمل” اخلاص مبعهد املدققني الداخليني و
"معايري املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي”

سياسة عالقات املوظفني
سياسة االستثمار االجتماعي
سياسة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة

 ISO 9001/14001و OSHAS 18001

ميثاق جلنة الصحة والسالمة والبيئة

 ISO 14001و OSHAS 18001

عملية إدارة خماطر الشركة

ISO 31000

سياسة إدارة استمرارية األعمال

ISO 22301

سياسة برنامج تطوير اخلريجني القطريني
سياسة حماية الصحة املهنية
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اإلطار القانوين للصحة والسالمة والبيئة

GRI G4-15 G4-24 G4-56

الرقابة على أداء االستدامة ورفع التقارير بشأنها
نعرض يف اجلدول التايل مقتطف من أداء االستدامة بشركتنا مبني على أساس تقييم األهمية النسبية ،وكلما أمكن ،سيتم توفري مقارنة نسبية بأداء قطاع
الطاقة والصناعة عام  2013والهدف الذي تنوي قطرغاز حتقيقه يف .2015

2012

2013

2014

قطاع الطاقة
والصناعة
()2013

هدف رؤية قطرغاز
2015

 %أعضاء جملس اإلدارة املستقلني

%91

%91

%91

-

-

حجم املبيعات مقابل الهدف

%96

%103

%99

-

-

كفاءة عمليات الغاز الطبيعي املسال

%96

%98

%99

-

97.2

التسليمات الفعالة

%100

%100

%100

-

%100

الشراء احمللي

%57

%44

%80

%60

-

7
1.06
1
0

0
1.38
0
0

0
0.94
0
0.53

1
1.22
0.48

0
0
-

احلوكمة

االقتصاد

الصحة والسالمة
املرافق
إجمايل معدل اإلصابة القابلة للتسجيل
فشل حتديد اخملاطر
األمراض املهنية

البيئة والتغري املناخي

كثافة الغازات الدفيئة (طن من الغازات
الدفيئة لكل طن من الغاز الطبيعي
املسال)
كثافة احلرق (نسبة  %من الغاز احللو)
التسريبات من أكرث من برميل

القوى العاملة

التقطري ()%
توظيف اإلناث ()%
معدل دوران املوظفني ()%

اجملتمع

االستثمار املباشر يف اجملتمع (بالريال القطري)

GRI G4-9

0.46

0.47

0.43

-

0.420

1.57
0

1.24
0

0.76
0

7

0.46
0

25.8
9.4
7.5

26.1
9.6
7.0

24.1
10.1
6.5

25
9.8
-

-

7,350,000

12,670,000

17,317,500

-

-
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احلوكمة وإدارة اخملاطر
األقسام
•
•
•
•
•

18

امللكية
احلوكمة والهيكل التشغيلي
إدارة خماطر الشركة
استمرارية األعمال
إدارة األزمات

تقرير االستدامة ٢٠١٤

امللكية
جميعا شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة وقد
تتألف جمموعة قطرغاز من  6شركات مشرتكة مدرجة ،باإلضافة إىل شركة واحدة غري مدرجة تشغلها
ً
تأسست شركة مصفاة لفان  2احملدودة يف أكتوبر  ،2014وال يزال مصنعها قيد اإلنشاء ،ومن املقرر إمتامه يف .2016

شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة
قطرغاز - ١عمليات
املنبع/عمليات
املصب
املشروع املشرتك
()QG1

قطرغاز 2
()QG2

قطرغاز 4
()QG4

قطرغاز 3
()QG3

مصفاة لفان 1
()LR1

مصفاة لفان 2
()LR2

الشكل ( - )4هيكل ملكية قطرغاز

ولكل شركة من هذه الشركات هيكل ملكية خمتلف ،تستفيد كل منها من خربات وجتارب شركات النفط والغاز الثمانية الدولية ،ومتتلك قطر للبرتول حصة
االغلبية من ملكية جميع هذه الشركات وقطر للبرتول هي شركة النفط والغاز اململوكة للدولة التي أنشئت لتطوير وإدارة موارد الطاقة الطبيعية للبالد.
ومتلك قطر للبرتول  %70من شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة ،و  ٪30ميلكها الشركاء اآلخرون.

الشركاء

احلوكمة والهيكل التشغيلي
يتألف جملس إدارة شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة من  11ممث ًال ،ثالثة
من بينهم من شركة قطر للبرتول والثمانية الباقني يضمون ممث ًال من كل
شركة شريكة ،و ُيعني أعضاء جملس اإلدارة من كل شركة شريكة ،ويكون
 10من واقع  11ممث ًال أعضاء غري تنفيذيني أي أعضاء مستقلني ،ويكون لكل
جملس شركة جلان تنفيذية باستثناء جملس شركة قطرغاز للتشغيل
احملدودة .وكذلك يكون لشركة قطرغاز للتشغيل احملدودة جلنة تدقيق.
جديدا جمللس اإلدارة يف سبتمرب  2014وهو
رئيسا
وقد جرى تعيني
ً
ً
املهندس /سعد شريدة الكعبي وهو الرئيس اجلديد واملدير التنفيذي
لقطر للبرتول ،وهو شخصية قامت بدور رئيسي يف تطوير قطاع النفط
والغاز يف قطر.

GRI G4-7 G4-17 G4-34 G4-39

تقرير االستدامة ٢٠١٤

19

الهيكل التشغيلي
يتوىل املدير التنفيذي جميع األمور املتعلقة بإدارة الشركة ،مبا يف ذلك االستدامة ،باستثناء أألمور التي يقررها الشركاء وفقًا ملا نص عليه عقد التأسيس
واتفاقية املشروع املشرتك اخلاصني بشركة قطرغاز .وميكن للرئيس التنفيذي أن يفوض صالحيته لرئيس العمليات التشغيلية واللجان وجمموعات األعمال
واألفراد.

ﻗﻄﺮﻏﺎز /1
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻨﺒﻊ
/ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﳌﺸﻛﺔ

ﻗﻄﺮﻏﺎز  /1ﻠﺲ
ادارة  /اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻗﻄﺮﻏﺎز /2
ﻠﺲ ادارة /
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻗﻄﺮﻏﺎز /3
ﻠﺲ ادارة /
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻗﻄﺮﻏﺎز /4
ﻠﺲ ادارة /
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن /1
ﻠﺲ ادارة /
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن /2
ﻠﺲ ادارة /
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻗﻄﺮﻏﺎز 1

ﻗﻄﺮﻏﺎز 2

ﻗﻄﺮﻏﺎز 3

ﻗﻄﺮﻏﺎز 4

ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن 1

ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن 2

ﻗﻄﺮﻏﺎز ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ اﶈﺪودة
ﻠﺲ ادارة

ﻗﻄﺮﻏﺎز ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ اﶈﺪودة
إدارة ﺟﻤﻴﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻜﻲ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ
ادارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
إدارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺆﺳﺴﻲ

ادارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

إدارة اﻟﺸﺆون
ادارﻳﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺸﺤﻦ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
واﳌﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن

الشكل ( - )5الهيكل التشغيلي لشركة قطرغاز

التدقيق الداخلي
حدد جملس اإلدارة وظيفة التدقيق الداخلي مبا ُيساعدهم على

مبوجبه على فهمه ملبادئ امليثاق وعلى امتثالهم لهذه املبادئ .وكذلك

االضطالع مبسؤولية اإلشراف على إعداد التقارير املالية والرقابة الداخلية

يلتزم املوظفون بالكشف عن كافة الهدايا واملتعلقات التي يحصلون

واالمتثال للقوانني واللوائح .وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بتدقيق الضوابط

عليها خارج قطرغاز وإدراج قائمة بأقاربهم العاملني يف قطرغاز يف

الداخلية بطريقة دورية مرة كل أربع سنوات على األقل .وترفع التقارير

إقرار تضارب املصالح السنوي .تُرفع نتائج اإلقرارات السنوية يف تقارير

بشأن النتائج للمراجعة واالعتماد من قبل جلنة التدقيق التابعة للمجلس،

تُقدم إىل جملس اإلدارة.

املدققون الداخليون يف عملهم معايري املمارسة املهنية للتدقيق

إدارة اخملاطر

والتي بدورها تتواصل بشأن هذه التقارير مع جملس اإلدارة .ويتبع
الداخلي ،التي وضعتها إحدى اجلمعيات املهنية الدولية الرائدة  -معهد
املدققني الداخليني.

تضارب املصالح
حددت سياسة ميثاق أخالقيات العمل يف قطرغاز قواعد واضحة
لتفادي تضارب املصالح .وكقاعدة عامة ،يحظر على املوظفني أو أي
فرد من أفراد عائالتهم املقربني أن تربطهم أية مصلحة مباشرة أو غري
مباشرة مع أي جهة أو مؤسسة ترتبط معها قطرغاز مبعامالت حالية أو
مستقبلية .ويجب على كل موظف تقدمي بيان التصديق السنوي الذي يقر
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تُعد إدارة اخملاطر عملية رئيسية يف قطرغاز ،حيث تتبع للحد من
اخملاطر وزيادة فرص حتقيق األهداف الرئيسية للصحة والسالمة والبيئة
واألهداف املالية وحماية السمعة .وال تزال سجالت اخملاطر االسرتاتيجية
والتشغيلية أداة رئيسية تستخدم إلدارة اخملاطر على مستوى الشركة.
وجترى املراجعات كل ثالثة أشهر على مستوى اإلدارة التنفيذية واإلدارات
لتقييم اخملاطر املؤسسية الرئيسية ،ويتم حتديث سجالت اخملاطر وفقا
لذلك .وكان اإلعالن األول على مستوى الشركة عن عملية إدارة اخملاطر
يف يناير عام  .2014ومت االنتهاء تقري ًبا من جمموعة العمليات يف عام 2014
على أن يتم تغطية ما تبقى منها جنبا إىل جنب مع جمموعة خدمات الدعم

GRI G4-2 G4-17 G4-35 G4-36

يف عام  .2015وقدمت العملية بعد التعديل العديد من التحسينات يف
جماالت مثل حتديد اخملاطر ،وتقييم اخملاطر  ،وإدارة اخملاطر.

عاما إلضفاء الطابع
واستشرافا للمستقبل ،سوف يكون عام ً 2015
املؤسسي على برنامج إدارة استمرارية العمل من خالل امتام تنفيذ

وانطلق مشروع مواز يتناول كيفية حتديد اخملاطر ومعاجلتها ضمن

كافة اإلسرتاتيجيات ذات الصلة بالربنامج واختبارها بدقة ،ويف الوقت

العمليات  /اإلجراءات على املستوى التنفيذي يف عام  ،2014وسوف يستمر

نفسه تطوير جمموعة املهارات والكفاءات التي يتمتع بها موظفينا فيما

طوال عام  .2015وتسعى دراسة "إدارة اخملاطر التشغيلية" للتأكد من

يخص استمرارية األعمال.

وجود فرص لتحديد اخملاطر وإدارتها وتصعيدها يف اإلجراءات اليومية
عندما تكون مطلوبة ومناسبة.

استمرارية العمل
منذ إطالقه يف أواخر عام  ،2012حقق برنامج إدارة استمرارية العمل
لقطرغاز إجنازات هامة .يهدف هذا الربنامج إىل متكني الشركة من
االستجابة الفعالة حلماية املصالح والسمعة والعالمة التجارية
واألنشطة ذات القيمة لألطراف املعنية.
وقد بدأت حملة تدريبية لتكون مبثابة اخلطوة األوىل لدمج برنامج إدارة
استمرارية العمل ضمن ثقافة قطرغاز وإعداد قوى عاملة تتسم
بالكفاءة ،وجاء ذلك بعد اإلصدار الرسمي خلطط استمرارية العمل
باإلدارات ،وخطط التعايف من الكوارث ألنظمة تكنولوجيا املعلومات
وأنظمة الرقابة الصناعية يف أوائل عام .2014
ويف  2014مت التحقق من أن برنامج إدارة استمرارية العمل ال يتناول
منوذج األعمال املعقدة واملتطلبات الفريدة لشركة قطرغاز بطريقة
شمولية فحسب ،وإمنا يتفاعل مع النظم األخرى يف هيكل االستجابة
للحوادث اخلاص بقطرغاز ،ومت التحقق من خالل تدريبات /عمليات حماكاة
مستضافة من داخل الشركة وخارجها.

GRI G4-2

إدارة األزمات
ما تزال عملية منع احلوادث على رأس أولوياتنا يف قطرغاز ،ورغم
ذلك ،حتافظ خطط االستجابة حلاالت الطوارئ على جاهزيتنا لالستجابة
السريعة والفعالة لألحداث التي تؤثر بشكل كبري أو صغري على العمليات،
مما يضمن أنه بوسعنا االستجابة ألي حدث حمدد ضمن املؤسسة كجزء
من عملية حماية األفراد والبيئة واألصول والسمعة.
ويتمثل هدفنا يف القدرة على االستجابة لألحداث بسالسة وشمولية
من خالل وضع خطط استجابة شاملة ،وتدريب املوظفني ،واالستعانة
باملوارد الالزمة ملواجهة حاالت الطوارئ من أجل حماية موظفينا ،والبيئة
احمليطة ،وأصول الشركة وسمعتها ،وضمان استمرارية األعمال.
ويف عام  ،2014ركز قسم إدارة األزمات على تطوير فريق متكامل إلدارة
االحداث إىل جانب تضمني عملية إدارة حماية األفراد والبيئة واألصول
والسمعة ،وذلك لتكامل املبادئ الالزمة يف فريق واحد يعمل نحو حتقيق
أهداف واحدة .كما ركز ً
أيضا على حتديد قدرة فريق اإلدارة العتبار حادثة
ما من الطوارئ ،ومن ثم االنتقال من عملية االستجابة للطوارئ إىل إدارة
استمرارية األعمال .وقد مت اختبار ذلك من خالل العديد من التدريبات التي
تضمنت اإلدارة.
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االقتصاد
األقسام
•
•
•
•
•
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سوق الغاز الطبيعي املُ سال
املبيعات والتوزيع
األداء املايل
دعم األعمال القطرية
اإلنتاج ومشروعات التوسعة
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سوق الغاز الطبيعي املسال
ما يزال الطلب العاملي على الغاز الطبيعي يف تزايد مستمر ،حيث أنه
يوفر حال للطاقة يتسم باملرونة والتكلفة املنخفضة واالحرتاق األكرث
نظافة من العديد من مصادر الوقود البديلة .وقد أصبح الغاز الطبيعي
مهما من اجلهود التي تبذلها العديد من البلدان للحد من التدهور
جزءا
ً
البيئي املرتبط بانبعاثات الغازات الدفيئة.
خصيصا
ويف الوقت احلايل ُينقل الغاز الطبيعي املُ سال إىل حمطات ُمعدة
ً
الستقباله يف  30دولة حول العامل ،غري أنه من املتوقع أن تبدأ العديد
من الدول األخرى اجلديدة يف استقبال الغاز الطبيعي املُ سال يف
السنوات القادمة ،حيث تستفيد ستة أسواق جديدة كل ًيا  -مصر ،واألردن،
وباكستان ،والفلبني ،وبولندا ،وأوروغواي  -من املرافق الربية وكذلك
الوحدات اجلديدة العائمة لتخزين وإعادة حتويل الغاز  .وكما يظهر من
اسمها فإن الوحدات العئمة لتخزين وإعادة حتويل الغاز تسمح للدول
باالستفادة من احملطات العائمة ،وبشكل عام ،ميكن لهذه احملطات أن
تُبنى بوترية أسرع وأقل تكلفة من البدائل الربية.
يف عام  ،2014كانت آسيا متثل  ٪75من إجمايل الطلب العاملي للغاز
الطبيعي املسال ،ومن املتوقع أن يستمر الطلب يف االزدياد ،أما عن
دول مثل الصني والهند ،التي تشهد مستويات متزايدة من التحضر
والطبقات الوسطى املتنامية ،فهي تفضل استخدام الغاز الطبيعي
عن الفحم يف إطار حماربتهم لتلوث الهواء احلاد .وتواصل الصني على
وجه اخلصوص االستثمار بكثافة يف بناء حمطات جديدة إلعادة حتويل
الغاز والتي سوف جتعلها واحدة من أكرب األسواق املستوردة للغاز
الطبيعي يف العامل يف املستقبل القريب .أما يف أمريكا الالتينية ،فقد
تضاعف عدد الدول املستوردة للغاز الطبيعي املسال من ثالثة يف عام

 2007إىل ستة يف عام  ،2013ومن املتوقع أن تصل إىل تسعة بحلول عام
 .2016وعلى الرغم من املتزايد يف الطلب على الغاز ،إال أن توافر وتكلفة
اإلمدادات احمللية وواردات الغاز باألنابيب سيحد من واردات الغاز الطبيعي
املسال على املدى الطويل .وعالوة على ذلك ،من املرجح أن يتم تزويد
هذه األسواق بالغاز الطبيعي املسال من أمريكا الشمالية من املشاريع
اإلقليمية القادمة.
وقد تأثر الطلب على الغاز الطبيعي املسال يف أوروبا بالتقلبات واألزمات
االقتصادية ،والسحب القوي يف آسيا على الشحنات املرنة ،وانخفاض
تكلفة واردات الفحم األمريكي ،واملنافسة من مصادر الطاقة املتجددة
املدعومة حكوم ًيا .ومع ذلك ،هناك أسباب تدعو للتفاؤل لتجديد الطلب
نظرا القتصادها املتنامي بقوة مما
على الغاز الطبيعي املسال يف أوروبا ً
أمرا بالغ األهمية.
سيجعل احلاجة إىل تنوع مصادر الطاقة ً
وقد سمح التطور التكنولوجي للواليات املتحدة باالنتقال من كونها
مستوردا رئيس ًيا حمتم ًال للغاز الطبيعي املسال لتصبح ،ليس فقط
ً
مكتفية ذات ًيا يف جمال الغاز ،ولكن أيضا مصدر حمتمل بدرجة كبرية للغاز
الطبيعي املسال ،بالتزامن مع إطالق أول مشروع رئيسي لها والذي من
املقرر أن ينطلق يف عام .2015
وتقوم دولة قطر بتسليم الغاز الطبيعي املسال إىل  27من أصل  30دولة
مستوردة للغاز الطبيعي املسال حال ًيا ،وهو ما ميثل  ٪33من إمدادات
الغاز الطبيعي املسال يف العامل.

ﺑﻮﻟﻨﺪا

ﺗﺮﻛﻴﺎ

اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﻛﻨﺪا

اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﳌﺘﺤﺪة

ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

اﻟﻴﺎﺑﺎن
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املبيعات والتوزيع
تصدر قطرغاز الغاز الطبيعي املسال الكرث من  20دولة حول العامل.
ّ
وبفضل العالقات القوية مع العمالء واملرونة يف تلبية االحتياجات املتغرية
وسجل التسليمات االستثنائي ،تُعد قطرغاز أوىل موردي الغاز الطبيعي
املسال األشد تفضي ًلا من العمالء حول العامل ،ويعرض اجلدول التايل
املناطق الرئيسة التي تبيع فيها قطرغاز منتجاتها يف السنوات األخرية.

أسواق تخدمها قطرغاز

%65

اﻣﺮﻳﻜﺘﲔ
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٢٠١٢

٢٠١٣
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%40

٢٠١٤

بناء عالقات جديدة
نظرا للتواجد الدويل املتزايد لقطرغاز واسرتاتيجية الرتويج لسمعتها بوصفها املورد اآلمن الذي ميكن االعتماد عليه لدى أسواق الغاز الطبيعي املسال
ً
فرصا
الناشئة ،تركز الشركة على توريد شحنات حملطات جديدة .ويلعب هذا النشاط دو ًرا رئيس ًيا يف تشكيل وبناء عالقات جتارية يف املستقبل ،كما سيوفر
ً
جديدة مع استمرار سوق الغاز الطبيعي املسال العاملي يف النمو.

إنشاء حمطات جديدة وتشغيلها

كلفت قطرغاز حتى اليوم ببناء  %55من احملطات الطرفية اجلديدة الستقبال الغاز الطبيعي املُ سال بالصني ،ويشمل ذلك تسليم شحنة
التشغيل لشركة الصني الوطنية للنفط حمطة (كنوك) هاينان للغاز الطبيعي املسال يف عام  .2014وتستخدم شحنات التشغيل لتربيد معدات
احملطة لتصل إىل درجة حرارة التشغيل املطلوبة وإتاحة الفرصة إلجراء االختبارات األولية قبل بدء الشحنات التجارية .وتشارك قطرغاز بقوة يف
أنشطة تشغيل حمطات الغاز الطبيعي املسال يف جميع أنحاء العامل من خالل عمليات تشغيل قوية .كما أن إعداد احملطة الستقبال شحنة
التشغيل يتطلب املوافقة الرسمية من قطرغاز على العملية التي تضم امليناء واحملطة والرصيف لضمان التسليم اآلمن واملوثوق للبضائع.
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GRI G4-8

يف عام  ،2014وقعت قطرغاز أول اتفاقية مع دولة الكويت .ونتج عن االتفاقية بني شركة قطرغاز 2ومؤسسة البرتول الكويتية ( )KPCتسليم
ثماين شحنات من الغاز الطبيعي املسال يف هذا العام باستخدام سفن قطرغاز طراز كيو-فليكس .وكذلك يف عام  2014افتتحت قطرغاز رسميا مكتب
االتصاالت جلنوب شرق آسيا يف تايالند ،وهو ُيعد ثالث مكاتبها يف آسيا إىل جانب مكاتب الصني واليابان.

التسليم الفعال
للعام الثالث على التوايل ،قامت قطرغاز يف  2014بتسليم جميع الشحنات بنسبة  %100يف مواعيدها ،ويف استطالع للرأي أجرته قطرغاز لعمالء قطرغاز
لعمالئها ،وجدت أن  %85من الردود جاءت إيجابية ،وكان ذلك جزئ ًيا نتيجة ملرونة الشحن املتزايدة الناجتة عن املبيعات احلرة املتزايدة على منت السفينة،
فض ًلا عن حرص قطرغاز على تلبية احتياجات عمالئها يف بيئة طاقة ديناميكية.

التسليم املوثوق

2012

2013

2014

التسليم املوثوق

%100

%100

%100

األداء املايل
ال يتعني على شركة قطرغاز االفصاح عن بيانات أدائها املايل ،وذلك ألن أسهمها غري متداولة للعامة ومتتلك غالبيتها احلكومة القطرية ،ولهذا فهي
حتتاج للحصول على تصريح من احلكومة جميع الشركاء للقيام بذلك .ومع ذلك يجب ان نالحظ أن قطرغاز تُقدم وباستمرار عوائد تفوق املوازنة لدولة قطر
وللشركاء يف قطرغاز.

األداء املايل

2012

2013

2014

حجم املبيعات مقابل الهدف

%96

%103

%99

جمددا على أهمية مواصلة
وكانت شركة قطرغاز قد عملت مع شركة راس غاز وتعاونتا يف العديد من جماالت األعمال اخملتلفة .وقد أكدت إدارة الشركتني
ً
مبادرات التعاون يف اجملاالت اإلضافية بصورة أكرث رسمية ،ومن ثم ،وقعت شركة قطرغاز يف  2014ميثاق العمل مع راس غاز لتحديد فرص التآزر بغية
خفض التكلفة.

دعم األعمال القطرية
ينصب اهتمام قسم املشرتيات بقطرغاز على شراء البضائع واخلدمات من السوق احمللي بقدر اإلمكان مع الرتكيز على الشركات احمللية الصغرية
واملتوسطة ،وتُنشر إشعارات دعوة املناقصني يف كربى الصحف احمللية لضمان املشاركة احمللية بأقصى درجة ،وتشجع قطرغاز املقاولني واملوردين
بقوة على تفضيل االستفادة من خدمات الشركات احمللية واستخدام اخلامات احمللية أثناء تنفيذ كافة عقود قطرغاز .و ُيضاف بند "تفضيل السعر احمللي"
لكافة العقود لضمان معاملة املقاولني من الباطن احملليني معاملة مفضلة.
تُنفق قطرغاز مئات املاليني من الدوالرات على األعمال القائمة يف قطر حتى بلغت  626مليون دوالر أمريكي يف عام  2014فقط .كما حصل املوردون
حجما والتي منحت
واملقاولون احملليون على  %80من إجمايل اإلنفاق على املشرتيات يف  ،2014وهي زيادة كبرية مقارنة بعدد املشروعات الفنية األكرب
ً
للشركات األجنبية يف السنوات املاضية.
وكذلك مت إجراء تعديل على الشروط واألحكام العامة بالعقد يف
 2014مبا ُيفيد توجيه كافة املوردين واملقاولني الستخدام "خطوط
الطريان القطرية" لتكون جهة النقل الرسمية للسفر اجلوي للموظفني
ونقل اخلامات عند تنفيذ كافة العقود.
ويف أكتوبر  ،2014عقدت قطرغاز منتدى املقاولون لدعم األعمال احمللية،
وموردا .ومتثل الهدف من احلدث يف توعيتهم
وحضر املنتدى  150مقاو ًلا
ً
باملشروعات املقبلة وفرص األعمال يف قطرغاز ،فض ًلا عن التعرف
على تعقيبهم على عملية املشرتيات يف قطرغاز ،وكذلك شاركت بنوك
حملية وغرفة قطر للتجارة.

 G4-EC9 G4-PR5األداء االقتصادي ,ممارسات عمليات الشراء GRI G4-12 G4-DMA:
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االنتاج ومشروعات التوسعة
تواصل قطرغاز إنتاج الغاز الطبيعي املسال بكامل طاقتها تقري ًبا
وبكفاءة متزايدة عن أي وقت مضى .ولقد نفذت العديد من املشروعات
التي تضمن لهذا االنتاج أن يظل لسنوات عديدة مقبلة ،باإلضافة إىل
أعمال الصيانة اخملطط لها وحفر اآلبار اجلديدة ،وهناك ً
أيضا جمموعة
من املشروعات تواصل زيادة انتاجها واالستفادة من عملية الغاز
ونوعا.
حجما
الطبيعي املسال للمنتجات
ً
ً
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مشروع احملافظة على مستويات اإلنتاج
يف الربع الرابع من عام  2014بدأ مشروع احملافظة على مستويات اإلنتاج
بعد إمتام  42مليون ساعة عمل على مدار ثالث سنوات ،وكان الهدف من
املشروع هو ضمان احلفاظ على سعة انتاج قطرغاز  1مبقدار  10مليون
طن مرتي يف السنة الواحدة من الغاز الطبيعي املسال حتى عام 2021
وما بعدها ،وتضمن املشروع حفر آبار بحرية وإعادة إمتامها وإضافة
مرافق برية جديدة ملعاجلة الكربيت وحتسني خطوط إنتاج الغاز الطبيعي
املسال رقم  1و2و  ،3ومت تقدمي املشروع بالكامل مع مراعاة احلد األدنى
من االضطراب لعمليات التشغيل القائمة.
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GRI G4-EC9

عمليات إيقاف التشغيل اخملطط اها
مت إجناز عمليتي ايقاف تشغيل بغرض صيانة حمطتني يف عام  ،2014إحداهما يف خط اإلنتاج السابع واألخرى يف مصفاة لفان لتنفيذ أعمال التحديث والربط،
وقد مت التخطيط لهما لسنوات عديدة حتى أن إجنازهما اكتمل قبل موعدهما وبدون إصابات مضيعة للوقت.

وحدة معاجلة الديزل بالهيدروجني
تأسست رسم ًيا وحدة معاجلة الديزل بالهيدروجني يف ربيع عام  ،2014ولكونها تأسست
كملحق ملصفاة لفان القائمة فإن الوحدة مصممة لتحويل زيت الغاز اخلفيف إىل ديزل
منخفض الكربيت لدعم السوق القطري .ويحتوي الكثري من الديزل املنتج حال ًيا يف قطر
على ما يزيد عن  1000جزء يف املليون من الكربيت ،األمر الذي يضر بالشعب والبيئة يف دولة
قطر ،ولهذا فإن مشروع وحدة الديزل املعالج بالهيدروجني يهدف إلنتاج الديزل بنسبة
كربيت أقل من املعيار  10جزء يف املليون ومبا يفوق مواصفات االحتاد األوروبي (املعيار
اخلامس) "األفضل" ،وتظهر النتائج املبكرة أن الديزل املنتج يف مصفاة لفان يحتوي على
أقل من  5جزء يف املليون من الكربيت ،وتعد قطرغاز أول شركة تبني مرفق من هذا النوع
يف املنطقة ،ولهذا فهو من املعامل الرئيسية للشركة والدولة.

مصفاة لفان 2
يف عام  ،2014وضع صاحب السمو الشيخ /متيم بن حمد آل ثاين أمري البالد املفدى رسم ًيا حجر األساس ملصفاة لفان  )LR2( 2يف حفل خاص أقيم يف مركز
قطر الوطني للمؤمترات يف الدوحة .وتعد مصفاة لفان  2الثانية من نوعها يف قطر منذ أن مت افتتاح مصفاة لفان  1يف عام  .2009وعند اكتمال املشروع يف
النصف الثاين من عام  ،2016سوف تضاعف مصفاة لفان  2الطاقة احلالية ملصفاة لفان يف عمليات التكرير إىل حوايل  300ألف برميل يوم ًيا ،ومن ثم ،ترتسخ مكانة
قطر كأكرب منتج مكثفات يف العامل .وسوف تتمكن مصفاة لفان 1ومصفاة لفان  2من معاجلة حوايل  40٪من املكثفات املنتجة من حقل الشمال بدولة قطر.

إدارة عمليات حمطة رأس لفان
احتفلت قطرغاز بالشحنة رقم  5000من قبل إدارة عمليات حمطة راس لفان
وهي أول شحنة من الديزل منخفض الكربيت من إنتاج مشروع معاجلة الديزل
بالهيدروجني الذي يعد أكرث صداقة للبيئة من وقود الديزل العادي ذي الكربيت
املرتفع .وتتوىل إدارة عمليات حمطة رأس لفان مسؤولية تخزين وشحن كافة
منتجات الهيدروكربون السائل ما عدا الغاز الطبيعي املسال والكربيت يف
مدينة راس لفان الصناعية املنتج من قبل العديد من املستخدمني النهائيني،
مبا يف ذلك قطرغاز ،وقطر للبرتول ،وراس غاز ،ومصفاة لفان ،واخلليج للغاز،
ودولفني للطاقة احملدودة ،وقطر شل جي تي إل ،وشركة أوريكس جي تي
إل ،وشركة رأس لفان لألوليفينات ،وبرزان .وحتى اآلن ،مت حتميل ما يعادل أكرث
من ملياري برميل من املنتجات من قبل شركة قطرغاز من خالل إدارة عمليات
حمطة راس لفان منذ تأسيسها يف عام .2006
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الصحة والسالمة
األقسام
•
•
•
•
•
•
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نهج الصحة والسالمة
السالمة املهنية
الصحة املهنية
كفاءة تشغيل األصول
االستجابة حلاالت الطوارئ واألمن
سالمة املواد
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نهج الصحة والسالمة
هناك خماطر كبرية على الصحة والسالمة تتعلق ببناء وتشغيل وصيانة بعض من كربى حمطات الغاز الطبيعي املسال يف العامل .ومبا أن شركة قطرغاز
لديها ما يقرب من  15000شخص يعملون يف الشركة كل يوم ،فإن احلفاظ على صحة وسالمة موظفينا ومقاولينا واجملتمع احمللي هو الهدف األبرز واألهم
للشركة يف جميع األوقات.
جزءا
حتدد سياسة الصحة والسالمة والبيئة واجلودة توجهات قطرغاز ،التي يتم تنفيذها بشكل يومي من خالل إدارة الصحة والسالمة والبيئة التي تُشكل ً
من نظام إدارة قطرغاز ،جتتمع جلنة اإلدارة العليا اخلاصة شهر ًيا برئاسة املدير التنفيذي ،ويكون لها حق اإلشراف املباشر على أداء الصحة والسالمة وكذلك
املشاركة يف تنفيذ املبادرات الرامية لدفع التحسني املستمر يف خمتلف األعمال.
أمرا رئيس ًيا للنجاح
وترمي نظم اإلدارة إىل وتعزيز أهمية بناء ثقافة الصحة والسالمة ،وتُعد عملية إشراك املوظفني واملقاولني والعمالء واجملتمع ً
يف هذا اجملال .ويف عام  2014حصل برناجمنا للسالمة على جائزة شركة شل للهدف صفر عن العمل ملدة  10مليون ساعة بدون حوادث خطرية،
وكذلك كُ رمت قطرغاز بجائزة جملس السالمة الربيطاين ‘ ’Sword of Honourوهي بذلك املؤسسة الوحيدة يف قطر التي حصلت عليها وواحدة من
 50شركة حول العامل حتصل على مثل هذا التكرمي.

املبادئ العشرة للمحافظة على احلياة يف قطرغاز

اﻟﻌﻤﻞ ﲟﻮﺟﺐ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻋﻤﻞ ﺳﺎر ﻛﻠﻤﺎ
ﻟﺰم ا ﻣﺮ

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﺟﺮاء
اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻐﺎز ً
وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺰل ﻗﺒﻞ
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ

 ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد
ﺷﻬﺎدة ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل
ﻟﻣﺎﻛﻦ اﶈﻈﻮرة ،ﻻ
ُﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬﺎ

اﺣﻢ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ
اﻟﺴﻘﻮط وأﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ
 ا ﻣﺎﻛﻦ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ

داﺋﻤﺎ ﺣﺰام ا ﻣﺎن
ارﺗﺪ ً
اﳋﺎص ﺑﻚ

ﻻ ﺗﺴ ªأﺳﻔﻞ ﺣﻤﻮﻟﺔ
ﻣﻌﻠﻘﺔ

ﳑﻨﻮع اﻟﺘﺪﺧﲔ

اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻗﺒﻞ
ﲡﺎوز أي ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺔ

ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ
أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
ﺣﺪود اﻟﺴﺮﻋﺔ

الشكل (1 - )6املبادئ العشرة للمحافظة على احلياة يف قطرغاز

السالمة املهنية
يف عام  2014أمت موظفو ومقاولو قطرغاز ما يزيد عن  37مليون ساعة عمل تفاوتت بني العمل املكتبي املنخفض اخلطورة وأعمال اإلنشاء والصيانة مرتفعة
اخلطورة ،إال أن الشركة اتبعت نهج الفريق الواحد والذي ال مييز بني املوظفني واملقاولني ،وبذلك كان لقطرغاز الريادة يف وضع برنامج ا"بيئة عمل خالية من
اإلصابات واحلوادث" يهتم بالسالمة ويشجع كل فرد على التوقف عن أي نشاط ُيعد غري آمن .وقد مت جتربة برنامج "بيئة عمل خالية من اإلصابات واحلوادث"
يف قطرغاز  2و مصفاة لفان يف عام  2014مبشاركة من املوظفني واملقاولني على كافة املستويات مع الرتكيز على حتسني عمل الفريق وتعزيز التميز يف
السالمة ،ومت حتديد املدربني من كافة اإلدارات تدريبهم على تعليم ب"بيئة عمل خالية من اإلصابات واحلوادث" ودعم تنفيذه ،وهم يقومون بذلك عن طريق
القيام بدور النموذج املرئي الذي يوصل رسائل العمل بدون حوادث وإصابات بصورة استباقية ويشجع على اتباع اخلطوات الثالث على نطاق واسع بالطريقة
التي تؤدي إىل أالقيام باألعمال بدون إصابات أو حوادث" :افهم” و"إسأل” و "حتدث” .وللحفاظ على بقاء مفهوم السالمة يف ذهن كل فرد ،بدأت قطرغاز يف
شيوعا.
إطالق جمموعة من حمالت السالمة التي تركز على بعض من األنشطة العالية اخلطورة واألكرث
ً

لسالمة والصحة املهنية GRI G4-DMA:
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حمالت السالمة املهنية
اصابات اليد

رفع االشياء بالطريقة الصحيحة

مكافحةاحلرائق

حمالت سقوط األجسام

الشكل ( 2014 - )7حمالت السالمة

أداء السالمة املهنية
مطردا يف جمال السالمة على مدى السنوات األربع
من خالل التفاين يف العمل واالهتمام باملوظفني واملقاولني على حدٍ سواء ،شهدت قطرغاز حتسنًا
ً
املاضية .وتظل هناك حاجة دائمة للتحسني ،حيث وقعت اصابتان من اإلصابات املضيعة للوقت اخلاصة باملقاولني يف عام  ،2014وكلتاهما تتعلق بالكسور،
واحد يف اليد وآخر يف القدم وهما ناجمان عن سقوط املعدات .وقد مت اتخاذ جمموعة من اإلجراءات لتجنب مثل هذه احلوادث يف املستقبل ،مبا يف ذلك
على سبيل املثال ال احلصر:
• إجراء حتقيق كامل يف األسباب اجلذرية للحادث ،واتخاذ اإلجراءات التصحيحية
• إصدار تنبيه السالمة لضمان تطبيق الدروس املستفادة بصورة مالئمة
• تعزيز جلسات تبادل املعلومات املتعلقة بتحديد اخملاطر واملناولة اليدوية

2014

أداء السالمة

2012

2013

إجمايل عدد ساعات العمل (موظفون)

5,887,472

12,215,468

إجمايل عدد ساعات العمل (مقاولون)

30,270,196

29,247,718

25,431,259

حاالت الوفاة (موظفون ومقاولون)

7

0

0

عدد اإلصابات املضيعة للوقت (موظفون)

1

1

0

*

12,241,736

عدد اإلصابات املضيعة للوقت (مقاولون)

2

1

2

عدد اإلصابات املُ بلغ عنها (موظفون)

5

9

3

عدد اإلصابات املُ بلغ عنها (مقاولون)

45

30

28

الزيادة امللحوظة يف عدد ساعات عمل املوظفني هي نتيجة العتماد أسلوب جديد يف احلساب ً
وفقا ملعايري  ،OHSASفمنذ بداية عام  2013احتسبنا ساعات عمل املقاولني حتت اإلشراف املباشر ملوظف قطرغاز كساعة عمل موظف.
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ﻣﻌﻴﺎر اﻻﲢﺎد اﻟﺪو ﳌﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز " "OGPﳉﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ )(2013

أبرز اإلجنازات التي حتققت يف جمال السالمة
يف عام :2014
• حقق مشروع وحدة املعاجلة املائية لوقود الديزل  6مليون ساعة

• حقق مشروع احملافظة على مستويات اإلنتاج  42مليون ساعة عمل

عمل دون إصابات مضيعة للوقت.

مبا حقق بأداء سالمة عاملي املستوى بإجمايل معدل حوادث مبلغ عنها

• حقق مشروع استعادة الغاز املتبخر أثناء الشحن املنجز يف

واضحا
منوذجا
قدره  0.23لكل  200.000ساعة ،ويعد هذا األداء املتميز
ً
ً

 22,394.115 ،2014ساعة عمل دون حوادث مضيعة للوقت.
• حققت وحدة حقل الشمال البحري "برافو "التي تتضمن تسع منصات
عاما من التشغيل دون حوادث مضيعة للوقت.
بحرية ً 12
• أجنز مشروع إعادة تأهيل رأس لفان بريث  4بنجاح مبعدل صفر

وحتديدا فيما
على تطبيق برامج العمل دون وقوع إصابات وحوادث،
ً
ً
حمققا  665000بطاقة
يخص برنامج "قف" للرقابة على السالمة
"قف"مقدمة من  6500عامل من عمال املشروع حتى اآلن.

		

للحوادث املضيعة للوقت وحالة عمل مقيد واحدة خالل  1.1مليون
ساعة عمل.

حتسني أداء السالمة للمقاولني
جتمع قطرغاز إدارة الشركة واملقاولني واملساهمني يف منتدى السالمة النصف السنوي للمقاولني حتت شعار ” املشرفون املباشرون واتخاذ إجراءات
على درب السالمة" .وأكد هذا احلدث على أهمية مراعاة القواعد العشرة املنقذة للحياة يف جميع األوقات ،والدور احلاسم للمشرفني يف تبني ثقافة
السالمة .يتمثل الهدف العام للمنتدى يف تبادل اخلربات بشأن نهج الصحة والسالمة والبيئة من خالل إدارة قطرغاز واملقاولني ،ومناقشة القضايا ذات
االهتمام املشرتك.

GRI G4-LA6
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الصحة املهنية
تواصل قطرغاز تنفيذ سياسة حماية الصحة املهنية من خالل فريق من املهنيني الطبيني ذوي املهارات العالية احلاصلني على ترخيص من اجمللس األعلى
للصحة والصحة الصناعية يف املرافق الطبية املعتمدة.
ويركز الفريق معظم جهوده على الوقاية من ااألمراض املهنية من خالل التخفيف من اخملاوف الصحية ذات اخملاطر العالية مثل اإلجهاد احلراري ،والضوضاء
التي تسبب فقدان السمع ،ومؤخرا تفشي الوباء ،واألمراض املتعلقة بالعمل املكتبي ،وإدارة خماطر اإلجهاد ،واللياقة البدنية للعمل وسالمة الغذاء.
ويساعد مزيج من املراقبة املستمرة للمخاطر وعمليات التفتيش ومشاركة املوظفني وفحص الصحة وحمالت التوعية يف ضمان صحة وسالمة جميع
املوظفني واملقاولني.

مراقبة خماطر الصحة واملشاركة
تستعني قطرغاز بربنامج تقييم شامل للرقابة على خماطر الصحة لتحديد اخملاطر ذات الصلة بصحة ولياقة املوظفني واملقاولني يف العمل والتخفيف
منها ،وذلك يف أماكن العمل البحرية والربية ً
أيضا ،ويف عام  2014متت تعبئة ما يربو عن  100تقييم خمطط مبا يف ذلك مسح خاص بالضوضاء ،وعمليات تقييم
اإلشعاع ،ورصد األتربة ،وصحة الغذاء وسالمته ،واإلضاءة ،وبيئة العمل يف جميع عمليات التشغيل .وفور حتديد اخملاطر التي يراقبونها باستمرار من خالل
مسحا دور ًيا للضوضاء مع مراجعة مستويات الضوضاء الصادرة عن املعدات املثبتة ومعدات
 على سبيل املثال -برنامج سماع احملادثات ،يضم الربنامجً
صيانة السمع والتدريبات ذات الصلة بالضوضاء والفحوصات الدورية للموظفني والتفتيش الدوري ألماكن العمل ذات الضوضاء املرتفعة .ويف عام  2014مل
يحدث تغري يف مستوى السمع الدائم للموظفني العاملني يف املناطق ذات الضوضاء املرتفعة نتيجة التطبيق املستدام لهذا الربنامج.

إدارة اإلجهاد احلراري
من خالل تنفيذ برنامج إدارة اإلجهاد احلراري ،سجلت احلوادث املرتبطة

اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ

بارتفاع درجات احلرارة درجة صفر من قبل املوظفني يف جميع املواقع.
وشمل هذا التدريب اإللزامي جلميع أفراد العمليات التشغيلية املراقبة
على منع اإلجهاد احلراري ،وتوفري اإلسعافات األولية ،وتعزيز القدرة على

ﲢﺪﻳﺜﺎت
اﻟﻄﻘﺲ

اﻟﺪروس
اﳌﺴﺘﻔﺎدة

مراقبة مؤشر احلرارة الذاتي .كما مت تزويد املشرفني على املوظفني
واملقاولني بتجربة "تدريب املدربني" ليتمكنوا من تنفيذ خطط إدارة
اإلجهاد احلراري يف مواقع حمددة والتعرف على اإلجهاد احلراري كجزء
من حتليل السالمة للمهمة قبل يتم تنفيذ املهمة.

إدارة اﺟﻬﺎد
اﳊﺮاري 
ﻗﻄﺮﻏﺎز

اﳌﺮاﻗﺒﺔ
واﺷﺮاف

ﻣﺆﺷﺮ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮارة

وهناك جمموعة من حمالت التوعية وفعاليات التدريب التي نفذت ،ومنها
حملة خالل شهر رمضان املعظم ،وبرنامج تدريب ألعمال الصيانة،
وجلسة جتديد معلومات تدريب املدربني ،وتنبيهات يومية عرب الرسائل
النصية القصرية ،وأعمال التفتيش واملراقبة الدورية للموقع.

اﻟﺘﺪرﻳﺐ
واﻟﻜﻔﺎءة

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺎﻃﺮ
اﻟﺼﺤﺔ

يشجع الفريق الطبي على إشراك املوظف واملقاول يف تقييم اخملاطر الصحية ،وذلك عن طريق حضور منتدى نصف سنوي واالجتماعات الشهرية،
والدراسات االستقصائية ،واالستبيانات ،وزيارات احملطات ،وعمليات تفتيش ملوقع املقاولني للوقوف على املالحضات واملدخالت عن األنشطة املتعلقة
بالصحة يف املستقبل.
وتستمر قطرغاز يف التواصل املباشر مع املقاولني لضمان التعامل مع موضوعات الصحة واللياقة البدنية بصورة مالئمة ،ويف بعض احلاالت جتري قطرغاز
عمليات تفتيش للموقع لتضمن:
• مراعاة معايري سالمة الغذاء وصحته
• توافر الرعاية الطبية
• توافر خيارات مناسبة يف قائمة الطعام خملتلف اجلنسيات
• أماكن معيشة مالئمة
• توافر املرافق الرتفيهية
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الفحوصات الطبية
جترى فحوصات طبية إلزامية جلميع العاملني احلاليني واجلدد ،مع إيالء
اهتمام خاص ملوظفي اجملموعة عالية اخلطورة الذين يشاركون يف
األنشطة احلرجة التي يتم تقييمها للتحوالت احملتملة يف جمال الصحة
املهنية .وفيما يخص املقاولني ،خاصة أولئك الذين يعملون يف األنشطة
املهمة مثل أعمال الصيانة أو البناء ،جترى لهم فحوصات عشوائية
يومية لضمان أن جميع االفراد يف حالة بدنية وعقلية جيدة إلجناز املهام
فحصا طبي ًيا للمقاولني.
احملددة لهم .ويف عام  ،2014مت إجراء 13034
َ

الكشف عن فريوس إيبوال
بالنسبة للموظفني الذين سافروا إىل اخلارج ،وال سيما
فحصا
للبلدان املتضررة بفريوس اإليبوال ،جتري قطرغاز
ً
شام ًلا لفريوس إيبوال ً
وفقا إلرشادات
اجمللس األعلى للصحة ،فض ًلا عن تقدمي
نصائح السفر ومعلومات عن التدابري
الوقائية .وقد أسفرت هذه اجلهود عن
معدل صفر يف احلوادث التي يشتبه
فيها اإلصابة بالفريوس واملسجلة
حتى اآلن.

التوعية الصحية
ً
عروضا دورية وورش عمل لرفع مستوى الوعي حول املشكالت الصحية اخملتلفة املتصلة بعمليات اإلنتاج واحلياة اليومية ،مثل السمنة،
يجري الفريق الطبي
وآثار التعب املرتاكم ،وبيئة العمل املكتبية ،والتي حتدث بشكل طبيعي بسبب املواد املشعة ،وآثار التعرض للمجال الكهرومغناطيسي ،على سبيل املثال ال
احلصر .وعلى املستوى الوطني يف عام  ،2014سلمت قطرغاز ً
بحثا حول برنامج مراقبة الصحة وحماية املوظفني قبل التعرض للمواد اخلطرة.
وكذلك تستضيف قطرغاز وتشارك يف جمموعة واسعة من الفعاليات ذات الصلة بالصحة وحمالت التوعية الوطنية والدولية التي تقام لتشجيع املوظفني
على االهتمام بصحتهم وصحة ولياقة أسرهم.

• احلملة التوعوية حول مرض السكري

• األسبوع التوعوي عن أمراض األسنان

• حملة الوالدة

أداء الصحة املهنية
يف عام  ،2014مت اإلبالغ عن مرضني يتعلقان باحلرارة وكالهما نتج عن توسعة املقاولني للمشروع ويتطلبان العالج الطبي .وسجلت قطرغاز صفر حادثة تتعلق
باحلرارة للموظفني املباشرين لديها يف كافة عمليات التشغيل مبا يف ذلك من إجناز أعمال الصيانة ألربعة من كربى احملطات ،واثنني منهما مت تنفيذهما
يف أشهر الصيف احلارة.

الصحة املهنية

2012

2013

2014

األمراض املهنية بخالف اإلجهاد احلراري (موظفون ومقاولون)

0

0

0

حوادث إجهاد حراري مسجلة (موظفون ومقاولون)

0

6

2

GRI G4-LA7
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سالمة العمليات وكفاءة تشغيل األصول
تركز سالمة العمليات يف قطرغاز على التحديد االستباقي خملاطر
األصول وتنفيذ اإلجراءات الوقائية لضمان تأمني األنظمة املادية وغري
املادية املسؤولة عن التعامل مع املواد اخلطرة مما يساعد على جتنب
احلوادث الكبرية واالنفجارات واحلرائق وانبعاثات املواد اخلطرة التي تضر
األفراد والبيئة.

• الكفاءة التشغيلية :مثل اإلجراءات التشغيلية وتصميم وتعديل

		

احملطات واالستعداد حلاالت الطوارئ والتصريح بالعمل.
• الكفاءة امليكانيكية :مثل التفتيش والصيانة ومنع مصادر اإلشعال 		
واألدوات واإلنذارات
• الكفاءة الوظيفية :مثل الكفاءة والتدريب والتزام اإلدارة واإلبالغ
غن احلوادث

وتطبق بالفعل آلية قوية للرصد واإلبالغ والتحليل تقوم على أفضل
املمارسات التي تعتمد على مؤشرات أداء السالمة ،وتستخدم

ويف عام  2014مل تشهد قطرغاز وقوع اي حدث سالمة عمليات من

املؤشرات لتقييم حالة األنظمة الرئيسية للتحكم يف اخملاطر وتقدمي

الدرجة األوىل ،بينما مت تسجيل ستة أحداث من الدرجة الثانية مبا يف ذلك

الضمان الدائم بأن اخملاطر حتت السيطرة أو اإلنذار املبكر بأن هناك خلل

تسريبات الغاز وانبعاث البخار وانسكاب الكربيت املنصهر ،ومت التعامل مع

يف التحكم ،وتنقسم نظم التحكم يف اخملاطر إىل ثالث فئات كربى تتناول

هذه احلوادث على الفور اجراء التحقيق فيها لتجنب وقوع حوادث مماثلة

مراحل حماية سالمة العمليات وهي:

يف املستقبل.

أحداث سالمة العمليات

2012

2013

2014

أحداث سالمة العمليات من الدرجة األوىل

1

0

0

أحداث سالمة العمليات من الدرجة الثانية

5

1

6

االستجابة حلاالت الطوارئ واألمن
ً
فريقا يعمل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع لالستجابة حلاالت الطوارئ وأفراد أمن للحفاظ على وسالمة جميع املرافق البحرية والربية.
تخصص قطرغاز
وللتأكد من استعدادهم للتعامل مع حاالت الطوارئ جتري قطرغاز جمموعة من التدريبات والتمارين اخلاصة باالستجابة حلاالت الطوارئ بإجمايل
 282تدري ًبا من قطرغاز.

34

االستجابة حلاالت الطوارئ

2012

2013

2014

التدريبات املنفذة لالستجابة حلاالت الطوارئ

238

239

282

معدل احلوادث التي مت التحقيق فيها وفقًا إلجراءات قطرغاز

%100

%100

%100
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GRI G4-OG13

يتوىل قسم األمن يف قطرغاز املسؤولية عن تخفيف خماطر األمن

ويف عام  2014كذلك ،مت وضع برنامج حتسني البنية التحتية األمنية لتقييم

التي تهدد الشركة .يتوىل مسؤولو األمن حراسة أصول الشركة ،وإجراء

جميع البنى التحتية املادية من أجل حتسينها أو حتديثها إن لزم األمر،

تقييمات اخملاطر ،وتنفيذ إجراءات األمن ،والسيطرة على اخلالفات

واستجاب الفريق األمني ملسائل تتعلق باألمن أثناء السفر مع وضع نظام أمن

التي قد تنشب بني املوظفني ،ومراجعة حقوق الدخول ملقر الشركة

اخملاطر عند السفر الذي يراقبه ممثلو املوارد البشرية وتكنولوجيا املعلومات

واملواقع التشغيلية ومواقف السيارات ،وضبط املرور ،واملساعدة يف

والقسم الطبي والتجاري وقسم الشحن.

االستجابة حلاالت الطوارئ ،وال يحمل جميع مسؤويل األمن أي أسلحة
كما أنهم مدربون على عمليات األمن للتعامل مع جميع املوظفني
بأدب وبحسم بالغ.
وميثل التطوير الوطني كذلك نقطة تركيز رئيسية لقسم األمن
بقطرغاز ،ففي عام  2014بدأت الشركة يف إعادة تنظيم قسم األمن مع

وتواصل قطرغاز رفع مستوى وعي املوظفني باألمن عن طريق إدارة حمالت
"األمن مهمة اجلميع”،وباإلضافة إىل الرتكيز على األمن املؤسسي ،أطلقت
حمالت للرتكيز على االحتياطات التي يتعني على املوظفني مراعاتها لضمان
األمن يف منازلهم.
اهتماما بضمان
ويويل قسم األمن يف قطرغاز بالتعاون مع القسم الطبي
ً

وضع خطة تعاقب واضحة ملوظفي األمن الوطني ،باإلضافة إىل خطط

راحة ورضا مسؤويل احلراسة عن ظروف معيشتهم وعملهم ،وكذلك جترى

تدريب األفراد التي أعدت لكل موظف وطني لضمان التطور املهني

أعمال تفتيش دورية ألماكن إقامة احلراس وتقدم توصيات التحسينات إلدارة

والشخصي.

العمال لتنفيذها.

سالمة املواد
حتتفظ قطرغاز بقاعدة تضم وثيقة بيانات السالمة للمواد التي تبني تفاصيل مواصفات إدارة السالمة لكافة املواد التي تعد خطرة يف حالتها القائمة أو
ً
موردا أو عمي ًلا.
موظفا أو مقاو ًلا أو
املستقبلية ،وهذه الوثيقة تقدم لكل شخص يتعامل مع املواد سواء كان
ً
تقوم جلنة خاصة مبراجعة كل وثيقة من وثائق بيانات السالمة للمواد وتصادق عليها ً
جزءا
وفقا إلجراءات قطرغاز املتبعة مع إدارة املواد اخلطرة التي تشكل ً
من برنامج إدارة املواد الكيميائية الذي يتناول املواد اخلطرة واملواد تلقائية االشتعال واملواد الكيميائية من البداية إىل النهاية .ويف عام  2014صدر  127وثيقة
بيانات السالمة للمواد ً
وفقا لقائمة املواد املستخدمة يف الوقت احلايل من قبل قطرغاز  -أي ضعف معدل عام .2013

املسؤولية عن املنتج

2012

2013

2014

عدد وثائق بيانات السالمة للمواد

215

125

127

عدد الوثائق اجلديدة أو احملدثة

5

85

3

 :GRI G4-DMAتصنيف املنتجات واخلدمات G4-PR3
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البيئة والتغري املناخي
األقسام
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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التزامنا باحلفاظ على البيئة
حرق الغاز
انبعاثات الغازات الدفيئة والتغ ُّير املناخي
استهالك الطاقة
انبعاثات الهواء
املاء
النفايات
الوعي البيئي
التنوع البيولوجي
التسريبات
النفقات البيئية
نقل منتجاتنا
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التزامنا باحلفاظ على البيئة
تعتز قطرغاز بالدور الرئيسي الذي تقوم به ،بصفتها منتج طاقة مسئول،

قطرغاز حال ًيا  13تصريح تشغيل صاحلني ،يتم جتديدها بشكل سنوي وكل

يف دعم التنمية املستدامة لدولة قطر يف الوقت الذي تساعد على تلبية

منها بتطابق مع اشرتاطات املراقبة واملتابعة .ويتضح نهجنا القائم على

الطلب العاملي على مصادر طاقة موثوقة ونظيفة .طريقتنا يف اإلدارة
البيئية تتماشى مع هدف رؤية قطر الوطنية  2030من حيث احلفاظ على

االلتزام باملتطلبات التنظيمية والتصريحية يف الشكل  8أدناه.

البيئة ألجيال املستقبل .ويعد احلفاظ على أعلى املعايري ونحن نواصل
الدفع باجتاه استخدام حلول تكنولوجية متطورة لتحسني األداء البيئي
ملنشآتنا اإلنتاجية .ومن الناحية البيئية ركزنا بشكل أساسي على عدة
جماالت مثل االمتثال ،واحلد من االحرتاق ،والتحكم يف الغازات الدفيئة
واالنبعاثات امللوثة للهواء ،ومعاجلة مياه الصرف واعادة استخدامها،
وإدارة النفايات ،كما أضفنا التوعية البيئية وإدارة البيانات البيئية إىل نقاط
الرتكيز هذه خالل العام .2014

االلتزام بالقوانني والتشريعات البيئية
يعترب االلتزام بالقوانني والتشريعات البيئية املعمول بها يف دولة قطر
جزءا ال يتجزأ من رؤية قطرغاز.
واالتفاقيات البيئية التي وقعت عليها الدولة ً
ففي عام  ،2014حرصنا على احلصول على التصاريح البيئية الالزمة من
وزارة البيئة وحصلنا على اثنني من تصاريح التشغيل اجلديدة ملشروعي
معاجلة الديزل بالهيدروجني واستعادة الغاز املتبخر أثناء الشحن .ومتتلك

1
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ
• ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ واﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﲔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺠﻼت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻜﻞ اﺻﻮل
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.

4
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام اﶈﺘﻤﻞ
• ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻓﻮري أو ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼ 
اﳌﻮﻗﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.
• ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ دراﺳﺎت
ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ ،ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﺰام
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﲔ.

2
ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺘﺒﻊ وا ﺑﻼغ ﻋﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻟﺘﺰام
• ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ دورﻳﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ
وأﺳﺒﻮﻋﻲ وﺷﻬﺮي وﻓﺼﻠﻲ.
• ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻫﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ.

3
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام ورﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺸﺄﻧﻪ
• ﺗُز اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام اﶈﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر.
• ﺗﻘﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻳ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ذات اوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.
• ﺗﻘﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮ ¨ﺘﺼﺮة ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺨﺼﻮص اﺻﻞ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻘﻴﺎدة ﺷﻬﺮ ًﻳﺎ وﻓﺼﻠ ًﻴﺎ
• ﺗُﻘﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮ ¨ﺘﺼﺮة ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻟﺘﺰام واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي إ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
الشكل  - 8إدارة االلتزام

الطاقة ,املياه,االنبعاثات ,النفايات السائلة واخمللفاتGRI G4-DMA:
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أنظمتنا
متتلك قطرغاز اعتماد  ISO 14001لنظام إدارتها البيئية الذي يضم

العمليات اليدوية جلمع البيانات ورفع التقارير البيئية بنظام آيل مركزي

خدماتها و أنشطتها التشغيلية الرئيسية .ويضمن نظام اإلدارة البيئية

وشفاف قابل للتحقق وآمن للتعامل مع الكم الهائل من البيانات البيئية

منظمة
لقطرغاز تقييم املسائل البيئية من خالل أدوات وتقييمات َّ

املتنوعة اخلاصة بقطرغاز.

للمخاطر ت َُط َّبق بهدف التخفيف واحلد من أو معاجلة املسائل البيئية
التي قد يكون لها تأثري جوهري .ويف عام  ،2014بدأنا خطة لدمج نظام

كان مشروع نظام إدارة البيانات البيئية حتد ًيا بالنظر لألصول التشغيلية

اإلدارة البيئية يف نظام إدارة قطرغاز .وشمل ذلك التخطيط مراجعات

املتعددة يف قطرغاز وتنوع متطلبات رفع التقارير وجداول البيانات

للعمليات البيئية الرئيسية مراجعات للتحقق من صالحية األنظمة احلالية

التي ترتاوح بني االنبعاث امللوثة للهواء وتصريف مياه الصرف الصحي.

ومدى التزامها باملبادئ اخلمسة لنظام إدارة قطرغاز وهي :الرتكيز على

ومت التغلب على هذه التحديات من خالل العمل اجلماعي النموذجي

األفراد ،وإدارة اخملاطر ،والتوجه التشغيلي ،والرتكيز على األصول

يف قطرغاز يف الوقت املناسب إلطالق الربنامج اآليل للعمل يف أوائل

وقيادة األداء.

أغسطس عام  .2014وسوف يحل مشروع نظام إدارة البيانات البيئية
تدريج ًيا حمل النظم التقليدية وعملية تقدمي التقارير اليدوية يف عام .2015

ً
وانطالقا من منو شركتنا يف السنوات األخرية وزيادة التزامنا بالقوانني

وتتجلى براعة هذا النظام يف أنه ميثل منصة آلية ستساعد على تعزيز

والتشريعات البيئية ومتطلبات إعداد التقارير ،عزمت قطرغاز على تنفيذ

االلتزام بالقوانني ،وتسهيل حتليل وتقييم وتقدمي إسهامات فعالة يف

نظام إلكرتوين إلدارة البيانات البيئية عام  ،2013وكانت رؤيتنا هي استبدال

التخطيط املستقبلي واتخاذ القرارات.

إدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻳﺪوﻳًﺎ

ﲢﻤﻴﻞ ﺟﺪاول
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻧﻈﺎم إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اي

ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻐﺎزات
اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ

ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻓﺤﺼﻬﺎ واﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ

ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺼﻨﻊ

ﻣﺮاﺟﻌﺎت
وﺗﻨﺒﻴﻬﺎت
ﺪودة

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ
واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﺣﺘﺴﺎب
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت

ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت
اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﺗﻘﺎرﻳﺮ ادارة

اﺻﺪار اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

ﺗﺴﻠﺴﻞ
ا¤ﺻﻮل

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ

ﺗﻘﺎرﻳﺮ
اﺣاق

الشكل  - 9نظام إدارة البيانات البيئية يف شركة قطرغاز
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الطاقة ,املياه,االنبعاثات ,النفايات السائلة واخمللفات GRI G4-DMA:

التخطيط للمستقبل
ولكي نضمن أن النجاحات البيئية التي حققناها ورؤيتنا ستظل مستدامة يف املستقبل ،فقد وضعنا خطة ملدة  5سنوات مع الرتكيز على اسرتاتيجيات
ربا ملبادراتنا ومشاريعنا
ونظم لعملياتنا البيئية الرئيسية على املدى الطويل كما هو مبني يف الشكل رقم  10أدناه .وتوفر هذه االسرتاتيجيات واألنظمة من ً
احلالية واملستقبلية يف حني أنها تؤدي إىل مضاعفة دعمنا لألعمال القائمةوتقييم األداء احلايل.

اﻟﻬﻮاء

ﺧﻄﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ
ﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات
اﳌﺸﺮوﻋﺎت
اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

اﳌﺎء

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

ﺧﻄﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﳋﻤﺲ
ﺳﻨﻮات

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔاداء

اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻟﻘﻄﺮﻏﺎز

ت ﻗﻄﺮﻏﺎز
ﺟﻬﺎ
ن ﺗﻮ

رؤﻳﺔ
ﻗﻄﺮ
اﻟﻮ
ﻃﻨﻴ

203
ﺔ0

ﺑﻴﺎ

اﻻﻟﺘﺰام
واﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ
ﺣﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء

ﺗﺪﻗﻴﻖ

ﻣﺆﺷﺮات
اداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء

ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻋﻢ
اﻋﻤﺎل

ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﳌﻮﻇﻒ

اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻋﻢ
اﻋﻤﺎل

ﻧﻈﺎم إدارة
اﻟﺒﻴﺌﺔ

اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
وإﻋﺪاد
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

الشكل رقم  - 10اخلطة اخلمسية لقطرغاز
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حرق الغاز
يعترب نظام حرق الغاز يف أي مصنع للغاز الطبيعي املسال يف غاية األهمية لسالمة العمليات؛ فهو مصمم ملنع الضغط الزائد وحماية
املعدات أثناء فرتات انقطاع العمليات وتشغيل و إغالق خطوط اإلنتاج .وأحيانًا ُيتطلب تنفيذ إشعال روتيني خالل العمليات االعتيادية
ملصنع الغاز الطبيعي املسال لتنظيف نظام احلرق ومنع دخول الهواء حتى ال يتسبب يف وقوع انفجارات.
من خالل جمموعة من برامج التميز التشغيلي واملشاريع الهندسية ،التي مت وصفها بالتفصيل أدناه ،نفخر بأننا قمنا بخفض معدالت حرق الغاز لدينا بشكل
ملحوظ منذ عام .2009

%76

اﻻﻧﺨﻔﺎض  إﺟﻤﺎ
ﺣﺮق اﳌﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
2014-2009

%90

ﻣﺸﺮوع اﺳ ﺟﺎع اﻟﻐﺎز
اﳌﺘﺒﺨﺮ اﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ
)(JBOG

%88

اﻻﻧﺨﻔﺎض  ﻣﻌﺪل
اﳊﺮق أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﳋﻄﻮط إﻧﺘﺎج
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل
ﻣﻨﺬ 2011

%45

اﻻﻧﺨﻔﺎض  ﻣﻌﺪﻻت
اﳊﺮق  ﺧﻄﻮط إﻧﺘﺎج
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل
اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﺘﻨﻘﻴﺔ اﻟﻐﺎز ﻣﻦ
2014 - 2013

نظام إدارة حرق الغاز يف قطرغاز
مت تطوير خطة إدارة حرق الغاز لتنظيم جهود احلد من حرق الغاز يف خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال يف قطرغاز ،مع مراعاة مرونة
التشغيل واحتياجات سالمة األصول والعمليات الرئيسية لنظام إدارة حرق الغاز يف قطرغاز.

ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﳉﻮدة ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮﻏﺎز

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم إدارة ﺣﺮق اﻟﻐﺎز
 ﻗﻄﺮﻏﺎز
• ﻓﺮﻳﻖ إدارة اﻻﺣاق ﻣﺘﻌﺪد
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل
• ﻣﺮاﺟﻌﺔ رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ¦داء
اﻻﺣاق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ.

ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻧﻈﺎم إدارة ﺣﺮق اﻟﻐﺎز  ﻗﻄﺮﻏﺎز
• ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪر ﺣﺮق اﻟﻐﺎز
• ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻏﻫﺎ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
• وﺿﻊ أﻫﺪاف وﻏﺎﻳﺎت ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺣﺮق اﻟﻐﺎز.
• ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺮق اﻟﻐﺎز ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﲔ
اﻟﻘﺼ واﻟﻄﻮﻳﻞ

ﻧﻈﺎم إدارة ﺣﺮق اﻟﻐﺎز  ﻗﻄﺮﻏﺎز

ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻗﻴﺎس وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﻗﻄﺮﻏﺎز
دارة اﻻﺷﺘﻌﺎل
• ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺼﺎدر اﻻﺣاق وﻗﻴﺎس اﻻﺣاق .
• ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ واﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ.
• اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼت ﻧﻈﺎم ﻗﻄﺮﻏﺎز دارة اﻻﺷﺘﻌﺎل.
الشكل  - 11إدارة حرق الغاز يف قطرغاز
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ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم إدارة ﺣﺮق اﻟﻐﺎز
 ﻗﻄﺮﻏﺎز
• اﳌﻮارد وا¦دوار واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت.
• اﻻﺣاق اﻟﻜﻤﻲ واﻟﺘﺤﻘﻖ.
• ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﺮق اﻟﻐﺎز )داﺧﻠﻴ¬  -ﺧﺎرﺟﻴ¬(.
• ﺗﻄﻮﻳﺮ دﻟﻴﻞ ﻧﻈﺎم إدارة ﺣﺮق
اﻟﻐﺎز  ²ﻗﻄﺮﻏﺎز.
• ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺤﻜﻢ ²
ﺣﺮق اﻟﻐﺎز )اﻟﻀﻮاﺑﻂ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ(.
• ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ
ﻣﻦ ﺣﺮق اﻟﻐﺎز ﻣﺜﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺧﻄﻮط اﻧﺘﺎج اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ
ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻐﺎز وﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺣاق ﻃﻮﻳﻠﺔ ا¦ﺟﻞ
• ﺗﻄﻮﻳﺮ إﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻼﺣاق

أداء حرق الغاز يف قطرغاز
يف عام  ،2014متكنا من خفض إجمايل حرق املواد الهيدروكربونية بزيادة  ٪34من إجمالياتنا يف  ،2013كما هو مبني يف اجلدول أدناه .ويعزى هذا االنخفاض إىل
الرتكيز التشغيلي الذي أحدثته فرق إدارة حرق الغاز للغاز الطبيعي املسال متعدد التخصصات .كانت معدالت احلرق يف خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال
الضخمة يف عام  2014هي األدنى يف تاريخ التشغيل لدينا .وقد دعم ذلك عمليات التشغيل املوثوقة للمحطات ونسبة التخفيض البالغة ٪45يف معدالت
حرق الغاز اليوميةالتي تنشأبعد االنتهاء من مشروع تخفيض الغاز املنقى يف خطوط اإلنتاج الضخمة يف ديسمرب عام  .2013كما مت امتام مشروعنا التاريخي
السرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن بنجاح مع شحن أول سفينة بالغاز املسرتجع يف  6أكتوبر .2014

أداء حرق الغاز (مليون قدم) ٣

2012

2013

2014

حرق املواد الهيدروكربونية ألسباب اعتيادية١

22,663

18,406

15,521

حرق املواد الهيدروكربونية ألسباب غري اعتيادية٢

13,569

10,914

3,775

إجمايل حرق املواد الهيدروكربونية

36,232

29,320

19,296

حرق املواد غري الهيدروكربونية٣

1,618

8,621

852

 .1حرق الغاز لتنقية اخلط األساسي وخزانات الغاز الطبيعي املسال وشحن الغاز الطبيعي املسال
 .2االضطرابات ،وايقاف التشغيل
 .3ال يحدث حرق املواد غري الهيدروكربونية إال يف ظروف استثنائية .مت اإلبالغ عن هذه املنتجات غري الهيدروكربونية (> 95٪ثاين أكسيد الكربون) بصورة منفصلة عن عمليات احلرق
ألسباب اعتيادية أو غري اعتيادية للمواد الهيدروكربونية الذي تعمل شركة قطرغاز بنشاط إلدارتها وتقليلها.
* مالحظة :النسب اإلجمالية املذكورة أعاله ال تشمل حرق الغاز من مرافق مصفاة لفان وإدارة عمليات حمطة راس لفان التي متثل نسبة تكاد ال تذكر من إجمايل حرق الغاز يف مصانعنا.

ويصور الشكل  12معدالت حرق الغاز من  2009حتى عام  2014على أساس نسبة إجمايل حرق املواد الهيدروكربونية (باستثناء املنتجات غري الهيدروكربونية)
من إجمايل إنتاج الغاز احللو.

إﺟﻤﺎ ﺣﺮق اﳌﻮاد اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﳊﻠﻮ

%76

اﻧﺨﻔﺎض  إﺟﻤﺎ ﺣﺮق
اﳌﻮاد اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻦ
 2009إ 2014

%4.0

%3.0

ﻛﻴﻒ ﰎ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ؟
• اﻟﺘﺰام ا دارة ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺣﺮق اﻟﻐﺎز
• ﻓﺮق إدارة ﺣﺮق اﻟﻐﺎز
• زﻳﺎدة رﺻﺪ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣاق
• ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﺮق اﻟﻐﺎز أﺛﻨﺎء اﻳﻘﺎف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
وإﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
• ﻣﺸﺮوع ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻄﻬ £ﺧﻄﻮط اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ
• ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺸﺮوع ) (JBOGﺑﻨﺠﺎح
• ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ آﻣﻨﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ

%3.12

%2.91

%2.0
%1.91
%1.0

%1.57

%1.24
%0.76

%0.0
2009

2010

2011

2012

2013

2014
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وقد واصلنا جهودنا لتخفيض معدالت حرق الغازأثناء عمليات اإلغالق وجنحنا يف حتقيق أدنى معدل للحرق أثناء عمليات إغالق خطوط اإلنتاج حتى اآلن يف خط
اإلنتاج اخلامس يف سبتمرب وأكتوبر  .2014ومنذ عام  2011حتى عام  ،2014استطعنا تخفيض إجمايل معدالت حرق الغاز أثناء عمليات اإلغالق بنسبة تصل إىل ٪٨٨
كما هو موضح يف الشكل  13أدناه.
إﺟﻤﺎ ﺣﺮق اﳌﻮاد اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﳊﻠﻮ
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ﻛﻴﻒ ﰎ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ؟
• وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻت ﺣﺮق اﻟﻐﺎز ﺗﺸﻤﻞ
أﻫﺪاف ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﻔﺮدة
• إﺟﺮاء ﺗﺪرﻳﺒﺎت ¡ﺴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ وﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت
ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺣ¤اق
• ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﳊﺮق  اﳌﻮﻗﻊ  ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ أﺛﻨﺎء
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻏﻼق وﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
¡ﺴﻦ ﻟªﻧﻈﻤﺔ
• ﻋﺰل
ّ
• ﻋﻤﻠﻴﺎت إذاﺑﺔ أﻛ ±ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
• اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻴ¤وﺟﲔ ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ ﻏﺎز اﻟﻮﻗﻮد  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ
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مشاريع تخفيض حرق الغاز
تهدف مشاريعنا الهندسية لتخفيض حرق الغاز على املدى الطويل إىل خفض معدالت حرق الغاز الذي قد ينشأ من العمليات والذي ال ميكن تقليله من خالل
املبادرات التشغيلية وحدها .وتعمل منشأة اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن ،التي مت اعتمادها يف أكتوبر عام  ،2014مبعدالت اسرتجاع تزيد عن ( ٪90انظر
دراسة احلالة أو الشكل  14أدناه) .وتشمل مشاريع تخفيض احلرق يف خطوط اإلنتاج الضخمة للغاز الطبيعي املسال عمليات تخفيض الغاز املنقى ،والتي
مت تنفيذها يف ديسمرب عام  ،2013مما نتج عنه انخفاض بنسبة  ٪45يف معدالت احلرق أثناء تنظيف اخلط األساسي ،وكذلك مشروع طويل األجل للربط بني
خطوط اإلنتاج إلعادة توجيه وإعادة استخدام الغاز املعالج بدال من حرقه.

مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن
ﺗﺨﺰﻳﻦ وﲢﻤﻴﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل
• ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل  ﺧﺰاﻧﺎت ﻋﺎدﻳﺔ • اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﻟـ  6أرﺻﻔﺔ ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل

ﻗﺒﻞ
اﳌﺸﺮوع

ا²ن

٪٩٠

ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﳌﺘﺒﺨﺮ
أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ ﰎ اﺳﺘﻌﺎدﺗﻪ
وإﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ

ﻣﻨﺸﺂت ﻗﻄﺮﻏﺎز وراس ﻏﺎز ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻐﺎز اﳌﺴﺟﻊ ﻛﻐﺎز وﻗﻮد أو ﻳﺘﺤﻮل إ ﻏﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺴﺎل
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﳌﺮﻛﺰي
• ﻋﺪد  2ﺧﻂ إﻧﺘﺎج ﺿﺎﻏﻂ )ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ( • ﻛﻞ ﺧﻂ إﻧﺘﺎج=  t/h 82.5اﺳﺟﺎع اﻟﻐﺎز اﳌﺘﺒﺨﺮ )ﺑﺈﺟﻤﺎ (t/h163
• ﻣﺸﺮوع ﺑﻴﺌﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
• ﻣﻨﺸﺂت ﻋﺎﻣﺔ ﻟ®رﺻﻔﺔ اﻟﺴﺘﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺘﻲ ﻗﻄﺮﻏﺎز وراس ﻏﺎز
• أول ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻏﺎز ﻣﺴﺟﻊ ﻛﺎﻧﺖ  أﻛﺘﻮﺑﺮ 2014
ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﻴﺎ اﺳﺟﺎع اﻟﻐﺎز اﳌﺘﺒﺨﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ إ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز ﺗﺎ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن CO2
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.6ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ¨ اﻟﺴﻨﺔ أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﳊﻮا 175 ¤أﻟﻒ ﺳﻴﺎرة رﻛﺎب
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﻏﺎز ﻣﺴﺟﻊ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻮﻓ °اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﳌﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  300أﻟﻒ ﻣﻨﺰل.
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نظرة عامة حول حرق الغاز 2015 -
ﻣﻌﺪﻻت ﺣﺮق اﻟﻐﺎز ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻋﺎم  2011ﻟﻠﺨﻂ ا ﺳﺎﺳﻲ
ﻛﺎﻓﺔ ﺧﻄﻮط إﻧﺘﺎج ﻗﻄﺮﻏﺎز ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺮق أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ

من خالل مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن وتركيزنا املستمر على
مبادرات التميز التشغيلي وتخفيض معدالت حرق الغاز أثناء عمليات ايقاف
التشغيل ،فإننا نتوقع أن نكون قادرين على مواصلة خفض إجمايل حرق الغاز
بنحو ما يقرب من  40%يف عام  ،2015مقارنة بكميات احلرق لعام  ٢٠١٤وبنحو
اجمايل  ٪٧٥-٧٠عن معيارنا املرجعي اعام  ٢٠١١كما هو ُمبني يف الشكل أدناه.
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ﻣﻌﺪﻻت اﳊﺮق  2015

انبعاثات الغازات الدفيئة والتغري املناخي
ان التحكم يف انبعاثات الغازات الدفيئة هو احلل االمثل لتخفيف آثار التغري املناخي وحتفيز الشركات على إعادة تقييم عملياتها التشغيلية لتصبح أكرث كفاءة
يف استخدام الطاقة وذلك بهدف احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة .وفى هذا السياق ،وضعت قطرغاز اسرتاتيجية إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة التي بدورها
بشكل استباقي.
أقرت احلاجة إىل ضرورة تلبية متطلبات إدارة االنبعاثات الكربونية يف املستقبل والسيطرة عليها
ٍ
ّ

اسرتاتيجية السيطرة على انبعاثات الغازات الدفيئة
كجزء من اسرتاتيجيتُنا للتحكم يف انبعاثات الغازات الدفيئة؛ شرعت شركة "قطرغاز” يف اتباع نهج ثالثي املراحل ،كما هو مبني يف الشكل أدناه ،بغرض فهم
وحتديد كمية االنبعاثات واستكشاف فرص خفض تلك االنبعاثات .ففي عام  ،2014باعتباره جزء من املرحلة الثالثة لهذه االسرتاتيجية ،أكملنا عملية التقييم
التكنولوجي وتقييم الدورة احلياتية؛ لتعيني فرص حمددة تهدف إىل رفع نسبة التخفيف من االنبعاثات الكربونية كما يجرى تطوير اسرتاتيجية إدارة انبعاثات
الغازات الدفيئة للحفاظ على معدالت خفض االنبعاثات وحتسينها يف احملطات القائمة مع الرتكيز على القيام مبزيد من عمليات التطوير يف املستقبل.
وسيتم إجراء تقييم للمشاريع املستقبلية بغرض تنفيذها على أساس دراسة اجلدوى الفنية وتوافرها وآثار احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة ،يف حني أن
نطاقات الرتكيز األساسية للخطة احلالية ستنحصر على كفاءة استخدام الطاقة ،واستعادة الطاقة احلرارية املفقودة ،وعملية تكامل الطاقة احلرارية واحلد
من انبعاثات الغاز.

اﳌﺮﺣﻠﺔ او

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻋﻮام :ﻣﻦ  2006ﺣﺘﻰ 2009

وﺻﺎﻋﺪا
اﻋﻮام :ﻣﻦ 2009
ً

وﺻﺎﻋﺪا
اﻋﻮام :ﻣﻦ 2013
ً

ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﺸﻤﻠﻪ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ؟

ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﺸﻤﻠﻪ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ؟

ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﺸﻤﻠﻪ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ؟

وﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺘﻐ
• ﻓﻬﻢ اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ُ
اﳌﻨﺎﺧﻲ واﺛﺎر اﳌُ ﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
• وﺿﻊ ﺧُ ﻄﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ إﻃﺎر
ﻋﻤﻞ واﺳاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ.

• إﻋﺪاد ﺳﺠﻼت وﻗﻮاﺋﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت وأﻫﺪاف
وﻣﺆﺷﺮات أداء رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﻌﺘﻤﺪة وﻣﺒﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ا¡ﺻﻮل.
• ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﻟﻐﺎزات
اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ

• دراﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ
• ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪورة اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎزاﺗﺎﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
واﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ

Figure 15 – Qatargas GHG Management Strategy
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التقييم التكنولوجي
تهدف املرحلة الثالثة من التقييم التكنولوجي إىل حتديد ودراسة النطاقات التي ميكن من خاللها حتقيق توفري الطاقة ،وحتقيق حتسينات العمليات
والتحسينات التشغيلية ،ال سيما خفض انبعاثات الغازات الدفيئة .وفيما يلي تلخيص املنهجية املتبعة لهذه الدراسة.

ُيحتمل أن تتحقق عدة انخفاضات ملحوظة يف

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻨﺸﺄة اﳊﺎﻟﻴﺔ

انبعاثات الغازات الدفيئة من خالل تنفيذ الفرص
احملددة كجزء من هذا التقييم .و تعتمد املوافقة
على التنفيذ عدة عوامل مثل املرونة التشغيلية،

اﻟﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ورﺑﻂ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت /اﳌﺸﺮوﻋﺎت

واستخدام الطاقة احلرارية املفقودة ،علمًا
بأنه سيتم إجراء دراسات تفصيلية أخرى لتقييم
اجلدوى الفنية والتشغيلية والتجارية لتلك

ﰎ ﺗﻘﻴﻴﻢ إﺟﻤﺎ¿  48ﺗﻘﻨﻴﺔ ﳋﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ،وﺗﻨﻘﺴﻢ إ  8ﻓﺌﺎت:

اخليارات الواعدة.

اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﺮارﻳﺔ

ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﺮارﻳﺔ

ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ودﻋﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺎت

ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ

اﻟﺘﻮاﻓﺮ  /اﻟﻜﻔﺎءة

اﺳﺟﺎع ﻏﺎز اﳌﻴﺜﺎن ﺛﺎ«
أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن CO2

ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﳉﻴﺪة

اﻟﻔﺮز او ﻣﻊ ُﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺗﻴﺐ وﲢﺪﻳﺪ اوﻟﻮﻳﺎت ُ
اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳ
اﻟﻔﺮز ،ﲟﺎ  ذﻟﻚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث

اﻟﻔﺮز اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻋﻠﻰ  15ﻓﺮﺻﺔ

اﻟﻔﺮز اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ  6ﻓﺮص ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳊﺪﻳﺔ

األداء يف جمال الغازات الدفيئة
تستند سجالت انبعاثات الغازات الدفيئة يف قطرغاز يف املقام األول على املبادئ التوجيهية ملراقبة وإعداد التقارير اخلاصة باالحتاد األوروبي ( )MRG 2007مع
اإلشارة إىل معهد املوارد العاملية ( )WRIاملعرتف به دوليًا ،وبروتوكول سجالت الغازات الدفيئة جمللس األعمال العاملي للتنمية املستدامة )WBCSD( .كما
بشكل سنوي من قِ بل شركة "قطر للبرتول” ومدققي احلسابات اخلارجيني بها.
يتم مراجعة وتدقيق سجالت االنبعاثات وإجراءات احملاسبة وإعداد التقارير
ٍ
تُعترب انبعاثات الغازات الدفيئة املُ علن عنها لدينا تركيبة من ثاين أكسيد الكربون ،وغاز امليثان وغاز أكسيد النيرتوجني ،ويتم عرضها يف صورة وحدات من
مكافئ ثاين أكسيد الكربون  CO2كما هو مبني يف اجلدول التايل:

انبعاثات الغازات الدفيئة

2012

2013

2014

إجمايل انبعاثات الغازات الدفيئة (طن مكافئ ثاين أكسيد الكربون)

25,605,889

26,488,023

25,037,372

انبعاثات الغازات الدفيئة املُ باشرة (نطاق ( - )*1طن مكافئ ثاين أكسيد الكربون)

19,021,540

19,786,093

18,431,841

انبعاثات الغازات الدفيئة غري املُ باشرة (نطاق ( - )**2طن مكافئ ثاين أكسيد الكربون)

274,982

567,618

561,197

انبعاثات الغازات الدفيئة غري املُ باشرة األخرى (نطاق ( - )***3طن مكافئ ثاين أكسيد
الكربون)

6,309,367

6,134,312

6,044,334

*نطاق  1-انبعاثات الغازات الدفيئة املباشرة من داخل احلدود التنظيمية لدينا .الرتكيز احلايل على أشكال انبعاثات الغازات الدفيئة
**نطاق  2-انبعاثات الغازات الدفيئة غري املباشرة من خارج احلدود التنظيمية لدينا عادة الكهرباء التي يتم شراؤها
بشكل أساسي من شحن املنتجات والعمليات التجارية ونقل املوظفني إىل مكان العمل
***نطاق  3-انبعاثات الغازات الدفيئة غري املباشرة األخرى الناجتة
ٍ

44

تقرير االستدامة ٢٠١٤

 G4-EN15 G4-EN16 G4-EN17 G4-EN19االنبعاثات GRI G4-DMA:

مقياسا آخر نقوم باستخدامه
تعد كثافة الغازات الدفيئة ،التي تقاس بالطن من الغازات الدفيئة لكل طن واحد من الغاز الطبيعي املسال،
ً
يف توجيه أداء النطاق ( 1املباشر) الذي يعنى بانبعاثات الغاز الطبيعي املسال ،كما هو ُمبني يف الشكل .16

ﻧﻄﺎق  1ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
ﻃﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن  /ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل اﳌﻨﺘﺞ

%0.5
%0.49
%0.47
%0.45
%0.43
%0.4

2011

%0.49

2013

2012

%0.46

2014

%0.431

%0.47

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺑﺪء ﻣﻦ ﻋﺎم  2014ﻓﺼﺎﻋﺪ ،ﻳﺘﻢ ﻋﺮض ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ  ﻗﻄﺮﻏﺎز ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻋﺸﺮﻳﺔ ﳌﻨﺢ أﻓﻀﻞ دﻗﺔ ﻏﺮاض اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
الشكل  - 16كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة

وفى عام  ،2013قُ منا بوضع هدف داخلي لتحقيق انخفاض بنسبة  ٪8-6من كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة نطاق 1بحلول عام  .2015وحققنا بالفعل انخفاضًا
بنسبة  ٪6بني عامي  2013و .2014وترجع هذه املكاسب إىل االنخفاض يف استهالك وحرق الغاز ،فضال عن التشغيل املوثوق واملستدام ملولدات البخار
احلرارية يف خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال الضخمة .مت تصميم مولدات البخار اخلاصة باستعادة الطاقة الستعادة الطاقة احلرارية من توربينات الغاز
العادم إلنتاج البخار ،وبالتايل تقليل استهالك وقود الغاز املُ عبأ وانبعاثات الغازات الدفيئة املُ رتتبة على ذلك.
بشكل طبيعي يف موقع
تنتج ما يقرب من  ٪75من انبعاثات الغازات الدفيئة املباشرة لدينا من احرتاق الوقود .بينما تنتج نسبة أخرى تعادل  ٪19حتدث
ٍ
استخراج الغاز البحري ،والذي يعرف أيضًا بغاز ثاين أكسيد الكربون االرضي .وقد مت تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة الناجتة من عمليات حرق الغاز من  ٪11يف
عام  2013إىل  ٪6يف عام  2014نظرا ملبادرات تخفيض حرق الغاز واملشاريع التي مت عرضها آنفًا.

استهالك الطاقة
يعد املصدر الرئيسي لقطرغاز لالستهالك املباشر للطاقة هو حرق غاز الوقود الداخلي الالزم لتوليد الكهرباء واحلرارة والبخار لتلبية احتياجات العمليات
واملرافق ويستخدم الديزل أيضا للمصادر املتنقلة يف املوقع (سيارات الشركة والرافعات الشوكية) ومولدات الكهرباء يف حاالت الطوارئ يشمل استهالك
الطاقة غري املباشرة الكهرباء واملياه التي مت شراؤها .ويف عام  ،2014انخفض إجمايل استهالك الطاقة لدينا حوايل ستة ماليني جيجا جول (ج.ج) أو  %2عن
مستويات االستهالك يف عام  ،2013وهذا االنخفاض يرجع إىل عمليات استعادة الطاقة احلرارية احملسنة بإستخدام مولدات استعادة حرارة البخار اخلاصة
بقطرغاز ()HRSGSوالتحسينات التي أدخلت يف حساب كميات نفايات الغاز احملروقة عن طريق منشأة حرق املركبات العضوية املتطايرة( )VOCاملشرتكة
اخلاصة بإدارة عمليات حمطة راس لفان .ويف عام  2014بدأت قطرغاز أيضا بتعقب عناصر استهالك الطاقة الناجتة عن أنشطتنا والتي حتدث خارج الشركة،
مبا يف ذلك االستهالك لصالح رحالت العمل واستخدام املركبات اخلاصة بالشركة.

الطاقة (باجليجا جول)

2012

2013

2014

إجمايل استهالك الطاقة

269,914,865

280,030,498

274,204,429

الطاقة املباشرة

269,270,443

277,783,752

271,957,671

الطاقة غري املباشرة

644,422

2,246,746

**

الطاقة املستهلكة خارج نطاق الشركة

2,202,376
44,382

*
يشمل االستهالك للرحالت اجلوية لصالح رحالت العمل واستخدام املركبات اخلاصة بالشركة.
**ترجع الزيادة بني عامي  2012و 2013إىل تسليم مرافق عامة جديدة للتخزين والتحميل واالستخدام املتزايد وحتسني قيمة الطاقة ملرافقنا العامة القائمة اخلاصة بعمليات احملطات الطرفية براس لفان.

 G4-EN3 G4-EN4 G4-EN18 G4-EN19الطاقة GRI G4-DMA:
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االنبعاثات الهواء
ينتج عن عمليات إنتاج الغاز الطبيعي املسال وتكرير املكثفات انبعاثات مؤلفة من أكاسيد النيرتوجني ( )NOxوثاين أكسيد الكربيت ()SO2
وذلك بسبب عمل وحدات االحرتاق اخلاصة بتوليد الطاقة واخلدمات العامة .وتنتج عن عملياتنا التشغيلية أيضًا مركبات عضوية متطايرة ،ولكن بكميات أقل.
مؤلفة من جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية (.)VOCs

االنبعاثات الغازية

2012

2013

2014

أكاسيد النيرتوجني (طن)

11,555

11,375

10,855

ثاين أكسيد الكربيت (طن)

14,033

12,390

12,482

املركبات العضوية املتطايرة (طن)

1,157

1,658

800

أكاسيد النيرتوجني
نفذت قطرغاز خطة عمل لتخفيض انبعاثات أكاسيد النيرتوجني ( )NOxاستجابة منها متطلبات وزارة البيئة يف خط إنتاج قطرغاز( )1مبراجعة انبعاثات
ابتداء من عام  ،2008والتي تضمنت
أكاسيد النيرتوجني .وتطلب ذلك تركيب أنظمة لتخفيض معدل احرتاق أكاسيد النيرتوجني جملموع  29مصدر انبعاثات
ً
التوربينات والغاليات والسخانات مولدات الغاز التوربينية ( )GTGSخلط انتاج قطرغاز  1للغاز الطبيعي املسال .ويف عام  ،2014عدلت مولدات وتوربينات الغاز
لقطرغاز لتصبح بنظام االحرتاق اخلفيف اجلاف ألكاسيد النيرتوجني وسيتم جتهيز املرجل النهائي مبشعالت من أكاسيد النيرتوجني اخلفيف يف عام .2015
وقد بلغ جمموع انبعاثات أكاسيد النيرتوجني الكلي يف عام  2014أقل من  ٪4.5عن عام  2013ويرجع ذلك يف املقام األول إىل انخفاض معدالت االحرتاق عمومًا.

نظم مراقبة االنبعاثات املستمرة
وفقًا للقوانني والتشريعات البيئية لدولة قطر ،فإن قطرغاز مطالبة بتوفري نظم ملراقبة االنبعاثات املستمرة يف جميع وحدات حرق الوقود
األكرث من  25ميجاوات لقياس انبعاثات أكاسيد النيرتوجني وكذلك امللوثات األخرى .حتى عام  ،2013مت تركيب عدد  45من أنظمة مراقبة االنبعاثات
املستمرة يف منشآت قطرغاز ،وغالبيتها يف منشأتنا اجلديدة (قطرغاز  2وقطرغاز  3وقطرغاز  )4للغاز الطبيعي املسال ،ويف عام  2014أكملنا
تنفيذ خطة عمل استثنائية مت من خاللها تركيب عدد  26من أنظمة مراقبة االنبعاثات املستمرة يف خط إنتاج قطرغاز  ١األقدم لدينا .ومت التكليف
أيضا برتكيب أربعة من أنظمة رصد االنبعاثات املستمرة اإلضافية كجزء من املشروعني اجلديني احملافظة على مستويات اإلنتاج يف منشأة
قطرغاز  1ومعاجلة الديزل بالهيدروجني يف منشأة مصفاة لفان .كما شكلت قطرغاز فريق إلدارة نظم مراقبة االنبعاثات املستمرة متعدد
التخصصات لتسهيل اعتبارات الصيانة واالختبار وإدارة األداء ،حيث يدير ويشرف الفريق على أداء ومراجعة مسارات التقدم ألنظمة رصد االنبعاثات
املستمرة يف مشاريع قطرغاز ،مبا يف ذلك التعديل واإلصالح ألنظمة مراقبة االنبعاثات املستمرة ،وتخضع قطرغاز الختبارات الوكالة األمريكية
حلماية البيئة ملعايرة ومراجعة الدقة النسبية ألنظمة مراقبة االنبعاثات املستمرة مبا يتماشى مع متطلبات تصريح وزارة البيئة.

ثاين أكسيد الكربيت

مل يكن هناك تغري كبري يف انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربيت لدينا من عام
 2013إىل عام ،2014وعلى الرغم من تخفيض معدالت االحرتاق عمومًا خالل
العام ،مت التعويض جزئ ًيا عن تخفيض انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت الناجتة
عن عمليات االحرتاق وحدة استخالص الكربيت للغاز املرجتع وغاز الوقود
غري املعالج يف منشأتي قطرغاز 1ومصفاة لفان يف النصف األول من
عام  .2014كما أضيفت وحدة استخالص كربيت ثالثة خلط إنتاج قطرغاز 1
كجزء من الوحدة اجلديدة للمحافظة على مستويات اإلنتاج ووضع خطة
للوصول مبعدل استخراج الكربيت لنسبة  .%99.25وسوف حتسن وحدة
استخالص الكربيت اجلديدة هذه بشكل كبري من معدالت معاجلة األمينات
يف منشأتنا قطرغاز 1الستخالص الكربيت ومصفاة لفان مما يؤدي إىل

املركبات العضوية املتطايرة

ً
ً
ملحوظا يف انبعاثات املركبات العضوية
انخفاضا
شهدت قطرغاز
املتطايرة يف عام  2014ويرجع ذلك إىل حرصنا على مواصلة تنفيذ برامج
اكتشاف وإصالح التسريبات يف خطوط إنتاجنا للغاز الطبيعي املسال
ومصفاة لفان وإدارة عمليات حمطة راس لفان ،فضال عن تخفيض
مستوي االحرتاق جزئيًا لوحدة استخالص الكربيت لغاز االحرتاق املرجتع
باملقارنة بعام  .2013كما قمنا بتمديد برنامج اكتشاف وإصالح التسربات
ملواقعنا املعروفة لغاز البرتول املسال يف إدارة عمليات حمطة راس
لفان حيث مت رصد  11ألف عنصر إضايف وحتديد مكان التسريب وإصالحه.

انخفاض حرق الغاز احلمضي يف كلتا املنشأتني.

46

تقرير االستدامة ٢٠١٤

GRI G4-EN21

برنامج اكتشاف وإصالح التسربات
تسهم املركبات العضوية املتطايرة يف التفاعالت الضوئية يف الغالف اجلوي مما يؤدي إىل تشكيل طبقة األوزون .لذلك ،من الضروري احلد من
االنبعاثات املتسربة من هذه املركبات إىل أدنى املستويات املمكنة .ويف قطرغاز يتم رصد حوايل  72000من املركبات العضوية املتطايرة من خالل
خصيصا لالستخدام يف الغاز الطبيعي املسال والتكرير وعمليات التصفية وإدارة عمليات راس
برنامج اكتشاف وإصالح التسربات الذي صمم
ً
لفان .وقد صمم برنامج اكتشاف وإصالح التسربات مطابقًا ملعايري اجلودة للوكالة األمريكية حلماية البيئة ( )40CFR 60والتي تنطبق على تفاعالت
املركبات العضوية املتطايرة للكيمياء العضوية مثل الربوبان والبيوتان والهيدروكربونات األعلى ،ويغطي الربنامج معدات مثل أقفال املضخة
والضاغط ،والصمامات ،وأجهزة تخفيف الضغط ،وحافة األنابيب والتوصيالت وخطوط األنابيب املفتوحة.
ويتألف برنامج اكتشاف وإصالح التسربات من اخلطوات الرئيسية التالية التي تتم كجزء من دورة التنفيذ السنوية يف خمتلف منشأتنا.

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻜﻮن

إﺻﻼح اﳌﻜﻮن

اﻟﺘﺤﻘﻖ اﳌﻴﺪا

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻜﻮن
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام(
ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
)اﳌﺘﻄﺎﻳﺮة

ﺗﺮﻗﻴﻢ اﳌﻜﻮن

ﲡﻤﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻜﻮن

إﻋﺎدة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻜﻮن

إدارة ﻗﺎﻋﺪة
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

توضح الرسوم البيانية أدناه األثر اإليجابي الكبري لربنامج اكتشاف وإصالح التسربات يف منشأتنا للغاز الطبيعي املسال (قطرغاز  ،1قطرغاز ،2
قطرغاز  ،3قطرغاز  )4يف الفرتة ما بني ( )2014-2011مبتوسط انخفاض نسبة االنبعاثات إىل .%97
اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﰎ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ واﺻﻼﺣﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻧﺎﻣﺞ اﻛﺘﺸﺎف واﺻﻼح اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت ﻣﻦ ﻋﺎم  2011إ ﻋﺎم 2014
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005
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اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻠﻔﺎت اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﳌﺘﻄﺎﻳﺮة )ﻃﻦ/ﺳﻨﺔ(
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اﻛﺘﺸﺎف واﺻﻼح اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت )ﻣﻦ ﻋﺎم  2011إ ﻋﺎم (2014

392

342

334

0

5

QG1
رﺻﺪ ﻣﺒﺪﺋﻲ

261

37
3

QG2

0

QG3&4
ﺑﻌﺪ ا¢ﺻﻼح

2

QG1
رﺻﺪ ﻣﺒﺪﺋﻲ

31

13

QG2

QG3&4
ﺑﻌﺪ ا¢ﺻﻼح
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املياه
يف عام  ،2014زاد معدل استهالك املياه لدينا بنسبة تقارب  %4نتيجة لبدء تشغيل منشأة قطرغاز  1للمحافظة على مستويات اإلنتاج ومنشأة مصفاة لفان
ملعاجلة الديزل بالهيدروجني ،كما حتتوي أيضا منشأة قطرغاز  1على حمطة جديدة لتحلية املياه والتي أسهمت بشكل كبري يف زيادة مستوي املياه احملالة
املتواجدة يف املوقع وصاحبها انخفاض الطلب يف مقدار املياه التي يتم احلصول عليها من كهرماء .باإلضافة إىل ذلك ،أصبح نظام قطرغاز للري ،بعد
إغالقه للتعديل يف عام  2013أثناء تأسيس منشأة قطرغاز  ، 1يعمل جمددًا بكامل طاقته يف عام  2014وذلك باستخدام كميات كبرية من مياه الصرف الصحي
يف عملية الري.

إدارة املياه (مرت مكعب)

2012

2013

2014

مياه البحر املستخدمة ألغراض التربيد (علي الشاطئ) الوحدة الربية

3,761,597,718

3,733,898,900

3,762,481,215

مياه البحر احملالة املستهلكة

4,416,617

4,329,053

4,505,991

من كهرماء

2,643,072

2,440,410

2,407,935

املياه املنتجة يف املوقع من مياه البحر

1,773,545

1,888,643

2,098,056

مياه الصرف املعاجلة احملقونة ضمن تشكيالت حتت أرضية

1,291,751

1,254,375

1,237,128

مياه الصرف املعاجلة واملستخدمة ألغراض النظافة املصرفة يف
البحر (باستثناء مياه التربيد)

950,529

961,556

958,996

74,062

60,181

104,868

مياه الصناعية املعاجلة واملياه اخملصصة ألغراض النظافة
املستخدمة يف الري
تدرك قطرغاز الدور احليوي الذي تقوم به الصناعة لتحقيق أهداف رؤية

وكما هو موضح يف الشكل رقم  17فإن منهجنا املتقدم ملعاجلة مياه

قطر الوطنية  ،2030التي تشمل االستخدام املستدام للمياه ،ومن ثم،

الصرف الصحي مبني على جناح مشروع املفاعل احليوي الغشائي

وضعت قطرغاز منهجًا إلدارة املياه العادمة الصناعية ومياه الصرف

لقطرغاز( 1الذي من املتوقع تشغيله يف  ،)2015وسوف يشمل رفع

الصحي ،يقوم على ثالث ركائز وهي التخفيض وإعادة االستخدام وإعادة

مستوى وحدات معاجلة املياه يف منشأتنا للغاز الطبيعي املسال

التدوير .وكان حجر الزاوية يف هذا النهج قرارنا ببدء تنفيذ وحدات متقدمة

ومصفاة لفان من خالل مشروع املفاعل الغشائي احليوي والتناضح

ملعاجلة مياه الصرف الصحي وإعادة االستخدام وإعادة التدوير ملنشآت

العكسي والرتشيح متعدد الوسائط بحلول عامي  .2017-2016وسوف يتم

اإلنتاج لدينا يف عام  .2013وهذه املشاريع حاليا يف مراحل خمتلفة من

إعادة استخدام املياه املعاجلة واملياه احملالة املطابقة للمواصفات

التنفيذ يف منشأت قطرغاز  ،1وقطرغاز  2وقطرغاز  3و 4و مصفاة لفان.

يف الغاليات وللخدمات املوجودة داخل مواقع املنشآت.

ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻼة

) ٪(٧٠ -٦٠

ﻣﻦ اﳌﻴﺎه اﳌﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ

اﻧﺨﻔﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻳﻮﻣﻲ  ﻣﻌﺪل اﺳﺘﻬﻼك ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ
اﶈﻼة ﲟﻘﺪار  5400ﻣ ﻣﻜﻌﺐ /اﻟﻴﻮم

ﳑﺎ ﻳﻌﺎدل ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻣﻦ اﳌﻴﺎه ﻟـ
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ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﻨﺎﲡﺔ

al

اﳌﻌﺎﳉﺔ اوﻟﻴﺔ
ﻣﻴﺎه ﻣﺎﳊﺔ

ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ

اﻟﺷﻴﺢ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
اﻟﺮي
اﳌﻔﺎﻋﻞ اﻟﻐﺸﺎﺋﻲ اﳊﻴﻮي

ﺼــ

اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ
اﻟﺘﻨﺎﺿﺢ اﻟﻌﻜﺴﻲ

ﻴــﺔ

ﻋﻤﻠ
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ﺮف

اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

ﻣﻌﺎ

ﳉــﺔ

ه اﻟ
ﻣﻴــﺎ

الشكل رقم  _17عملية معاجلة مياه الصرف الصحي لقطرغاز

 G4-EN8 G4-EN10 G4-EN22 G4-OG1املياه ,النفايات السائلة واخمللفات GRI G4-DMA:
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1.5 L

1.5 L
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النفايات
نتيجة التوسع الكبري والسريع ملنشآتنا التشغيلية ،الذي أدى إىل زيادة
كبرية يف إجمايل معدالت توليد النفايات باإلضافة إىل تنوع تدفقات النفايات
اخلطرة ،أدركنا ضرورة وجود نهج طويل األمد ومستدام إلدارة النفايات
استنادا إىل الركائز واألركان املوضحة يف الشكل رقم  18أدناه.
ً

• اﺳاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارةاﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
• ا ﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮ
• ﺗﻨﺒﺄ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺘﺪﻓﻘﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ودراﺳﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ
• إﺟﺮاءات ادارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
• ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻧﻈﺎم ادارة
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
دارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
• اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎ ﳌﺮاﻓﻖ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
• وﺣﺪات ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
• ﺟﺴﺮ اﻟﻮزن
• أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳊﺮﻳﻖ
• أﻧﻈﻤﺔ اﺣﺘﻮاء اﳌﻴﺎه اﳌﻠﻮﺛﺔ واﻟﺘﺴﺮﺑﺎت

اﻟﺰﻳﺎدة
اداء
وﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

• ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ دارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
• اﳌﻘﺎول اﳌﺴﺌﻮل ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
• ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
• اﻟﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
• أداء اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ
الشكل رقم  _18منهج إدارة النفايات.

وتزامنا مع التزامنا بنهج طويل األمد إلدارة النفايات ،فقد شرعت قطرغاز يف تأسيس منشآت إلدارة النفايات يف املوقع بداية من عام  .2015وسيسمح
التصميم اجلديد لتلك املنشآت يف التعامل مع النفايات بطريقة سليمة وصحية وآمنة بيئيًا عن طريق فصل وتخزين كمية كبرية من النفايات أثناء إغالق
وإعادة تشغيل هذه املنشآت ،ويف منشآت ادارة النفايات وحدات املعاجلة إذا لزم األمر يف املستقبل.

األداء
يف عام  2014تولد يف قطرغاز حوايل  7065طن من النفايات اخلطرة وغري اخلطرة ،تكونت يف املقام األول من عمليات إعادة تشغيل املنشآت .وكانت معظم
النفايات اخلطرة املتولدة عبارة عن ألومينا جزيئية مت التخلص منها جزئيا يف مكب النفايات يف عام  ،2014ومن املقرر التخلص من باقي النفايات يف عام.2015

النفايات املنتجة والتخلص منها

2012

2013

2014

النفايات اخلطرة املنتجة (طن)

4,099

2,769

3,217

النفايات غري اخلطرة املنتجة (طن)

5,500

3,103

3,849

إجمايل كمية النفايات املنتجة (طن)

9,599

5,872

7,065

النفايات املعاد تدويرها (طن)

4,569

1,775

2,038

نسبة النفايات املعاد تدويرها إىل جمموع النفايات املنتجة ()٪

%48

%30

%29

GRI G4-EN23
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نظام نقل النفايات الداخلية إلكرتون ًيا

يف عام  ،2014اجنزت شركة قطرغاز مشروع نظام نقل النفايات

بيانات النفايات وتوافرها.

الداخلية إلكرتونيًا الذي يهدف إىل حتسني وتسهيل ادارة بيانات

ويستفيد منتجي النفايات من نظام نقل النفايات الداخلية إلكرتونيًا

النفايات داخليًا .وكان الهدف هو تطوير نظام ميكن قطرغاز لالنتقال

عن طريق:

من استخدام الوثائق الورقية إىل استخدام نظام آيل إلدارة العمليات.
وقد مت تطوير هذا النظام اجلديد لنقل النفايات الداخلية إلكرتونيًا

• توفرياجلهد الالزم إلعداد وتقدمي طلبات نقل النفايات.

بنجاح ،ومت تعميمه على كافة أصول قطرغاز حيث تقدم اآلن  95%من

• انسيابية تعريف النفايات

طلبات نقل النفايات عرب هذا النظام.

• وصول الطلبات املقدمة إىل األشخاص املعنية ويتم إخطارهم
إلكرتونيا للرد عليها

وبشكل عام ،أدى استخدام نظام نقل النفايات الداخلية إلكرتون ًيا إىل
حتسني التنسيق بني منتجي النفايات واملعاجلني .وأدي ذلك إىل تقليل

• موافاة منتجي النفايات بتعليقات مفصلة مبجرد إزالة النفايات

من املوقع.

أوقات االستجابة وزيادة كفاءة عمليات النفايات إىل جانب حتسني دقة

مشروع قطرغاز لهدم خزانات الكربيت القدمية
بسبب الزيادة السريعة يف اإلنتاج يف مدينة رأس لفان يف السنوات

إىل منطقة تخزين الكربيت يف مصنع الكربيت املشرتك اجلديد

األخرية ،مت بناء مصنع الكربيت املشرتك الذي تديره إدارة عمليات

وشحنها للبيع كمنتج كربيت .ومتثل اخلردة الصلبة واخلرسانية

حمطة راس لفان يف قطرغاز يف ميناء راس لفان ليحل حمل

أهم النفايات التي نتجت من الهدم الفعلي .يف البداية ،يتم تقطيع

ريا
خزانات الكربيت القدمية .ولقد شكل هدم خزانات الكربيت حتد ًيا كب ً

النفايات اخلراسانية يف املوقع إىل قطع صغرية ال يزيد حجمها

من الناحية التقنية والبيئية بسبب قربها من موقع مصنع الكربيت

عن  30سم يف القطر ،ثم إرسالها إىل موقع رأس لفان الستصالح

املشرتك قيد التشغيل حال ًيا ، ،واحلاجة إىل إزالة آمنة حلوايل  12500طن

األراضي .وتطلب االمر الكرث من  ٨٠٠شحنة لنقل  ٢١١٩٨مرت مكعب من

من حبيبات الكربيت اخملزنة يف الصوامع القدمية ،وهدم األسطوانة

اخلرسانة .وقدمت ما يقرب من  932طن من اخلردة املعدنية.

اخلراسانية املسلحة للصوامع القدمية (بطول  53مرتا وقطر 37

مت االنتهاء من هدم الصوامع القدمية يف أكتوبر  2014بعد االنتهاء من

مرتا) .ويف استجابة للتحديات املذكورة أعاله ،أنشئت شركة قطرغاز

أنشطة إعادة إصالح املنطقة والتفتيش البيئي اخلاص مبدينة رأس

برنامج اإلدارة البيئية ملشروع الهدم مركزا على االلتزام بالقوانني

لفان .يعترب هذا أول مشروع هدم كبري بهذا احلجم تقوم به قطرغاز

والتصاريح البيئية والضوابط والرقابة البيئية إىل جانب التخطيط إلدارة

مع توفري أكرث من  ٪95من خملفات النفايات املعاد تدويرها.

النفايات من خالل حتديد وتأمني طرق التخلص منها مع اإلبقاء على
الهدف الرئيسي لالستفادة القصوى من إعادة التدوير.
وقد مت نقل جميع حبيبات الكربيت اخملزنة يف خزانات القدمية

خزان الكربيت القدمية قبل الهدم
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منطقة خزانات الكربيت القدمية بعد هدمها وإعادة تهئيتها

الوعي البيئي
متاشيا مع اسرتاتيجية التنمية الوطنية ( )2016-2011التي تهدف إىل "زيادة الوعي البيئي لدى السكان” ،قامت شركة قطرغاز بتدشني برنامج لزيادة الوعي البيئي
يدعى  . Go Greenويهدف هذا الربنامج إىل تعزيز الوعي والسلوك البيئي لدى موظفي قطرغاز ،مما يساهم يف نشر ثقافة العمل التي تُشجع على:
• الوعي واحلساسية جتاه البيئة والتحديات البيئية.
• معرفة واستيعاب حتديات البيئية.
• السلوكيات التي تُعنى بالبيئة والتحفيز على حتسني جودة البيئة أو احملافظة عليها كما هي.
مهارات معرفة التحديات البيئية واملساعدة يف حلها.

تسلط حمالت  Go Greenالضوء على قضايا البيئية الرئيسية كما هو ُمبني بالشكل  19أدناه ،وتشتمل تلك القضايا على؛ احملافظة على املياه ،واحملافظة
صممت هذه احلمالت من أجل تزويد املوظفني بطرق املُ حددة التي ُيمكنهم من خاللها املُ ساعدة
على الطاقة ،وتدوير النفايات ،والتغريات املناخية .وقد ُ

يف تقليل األضرار الواقعة علينا يف هذه اجملاالت ،من خالل امللصقات ،والرتكيز على هذه اجملاالت عرب الربيد اإللكرتوين ،واملقاالت املنشورة يف جملة
"الرائد" لشركة قطرغاز .وقد مت جتديد برنامج  Go Greenلعام  2015بهدف الرتكيز على جمموعة جديدة من املواضيع وسيتم نشره ً
أيضا يف مدارس
جممع اخلور التابعة لقطرغاز وراس غاز.
ّ

الشكل  - 19احلمالت البيئية الربع سنوية لعام .2014

كما قمنا بدعم معرض قطر للبرتول للبيئة منذ بدايته حيث مت عرض
جمموعة كبرية من مبادراتنا التعليمية والعملية املتعلقة بالبيئة على
اجلمهور من خالله .وكان موضوع املعرض لعام  ” 2014استخدام املياه
يف صناعة الوقود والغاز"،وقد جذب اجلناح اخلاص بقطرغاز املئات من
الزوار من ضمنهم طالب من خمتلف املدارس .وقد ركز اجلناح اخلاص
على مبادرات شركة قطرغاز لتقليل استهالك املياه والعمل على زيادة
معدل إعادة استخدامها .وقد مت عرض املواضيع واملعلومات املتعلقة
باملياه ومدى أهمية هذا املصدر الرئيسي يف احلياة باستخدام العديد
من األساليب التفاعلية .كما قدمنا يف اجلناح اخلاص بنا عرضًا خلططنا
املتقدمة يف إدارة مياه الصرف ،وقمنا بتقدمي ورقة عمل حول "برنامج
قطرغاز إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي”.
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التنوع البيولوجي
تدرك قطرغاز أهمية التنوع البيولوجي لدولة قطر ،إذ يعترب احلفاظ على
املواطن الطبيعية وحماية األصناف املعرضة خلطر االنقراض جزءا من
جهودا كبرية يف حماولة تخفيف
التزامنا باحلفاظ على البيئة ،وقد بذلنا
ً
األضرار على املستعمرات القريبة من منطقة العمل أثناء عملنا يف
مشروع إنشاء فروع قطرغاز 2و 3و 4وقد قمنا عام  2007بنقل ما يقرب
من  4500من الشعاب املرجانية احلية من املناطق احملاذية خلط
األنابيب إىل منطقة للشعاب املرجانية تعرف بإسم فكما واصلنا العمل
مع مؤسسات املراقبة البيئية املعروفة للتأكد من جناح برنامج إعادة
التوطني ،وقمنا بتأسيس خط قاعدي ملراقبة األحياء املائية وقدرتها على
احلياة يف ظل الظروف اجلديدة.
وبشهادة منظمة حماية البيئة ،قمنا خالل السنوات املاضية بدعم تأسيس برامج مراقبة السالحف وحماية الشواطئ ،كما قمنا عام  2013بتدشني يوم
سنوي لتنظيف الشواطئ والذي جاء بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لتدشني يوم الشواطئ التي وافقت يوم  17مايو  2014واملنعقدة على شاطئ الغارية
الذي يقع على بعد حوايل  85كيلومرت شمايل الدوحة.

التسريبات
مل ترد أية تقارير بيئية ضد شركة قطرغاز عام  2014حول تسرب أي مواد هيدروكربونية .ورغم أن نظام سالمة األنابيب ساهمت يف منع حدوث أي تسريبات
خالل السنوات األخرية ،إال أننا على دراية بأن هذه التدابري ال ميكن أن متنع اخلطر بشكل كامل .لذا قمنا بوضع خطط وتدابري احتياطية متكننا من سرعة
االستجابة الكاملة يف حالة حدوث أي أمر طارئ ،والختبار تدابرينا الوقائية والتأكد من سالمتها؛ لقد قمنا بتنفيذ  282تدري ًبا على حاالت الطوارئ خالل عام ،2014
وقد شملت تلك التدريبات إدارة خدمات الطوارئ بشركة قطرغاز ،وقسم العمليات ،وفرق اإلطفاء واإلنقاذ يف مدينة راس لفان الصناعية .ولقد حافظت ادارة
خدمات الطوارئ بشركة قطرغاز يف استجابتها للطوارئ مبعدل اكرث من  ٪٩٠خالل اخلمس دقائق االوىل .والسرعة القياسية لالستجابة اثناء حدوث تسريب
يعد امرًا مهم للتأكد من سالمة األشخاص ،البيئة واملمتلكات.
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النفقات البيئية
تعدت نفقاتنا من أجل احلفاظ على البيئة واألنشطة البيئية اىل اكرث من  ١١مليون دوالر أمريكي خالل عام  .2014وال يشمل ذلك املشاريع الهندسية الرئيسية
مثل مشروع املليار دوالر ،مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر ومشروع تقليل االحرتاق ،وتقليل أكسيد النيرتوجني ،و مشروع تدوير مياه الصرف الصحي وإعادة
استخدامها.

النفقات البيئية لعام ( 2014بالدوالر األمريكي)
اإلدارة البيئية

192,000

انبعاثات الغازات الدفيئة

96,320

انبعاثات غازية أخرى

634,000

معاجلة مياه الصرف الصحي

24,000

إدارة النفايات

8,749,609

حماية التنوع البيولوجي

27,000

استثمارات بيئية جديدة

1,864,000

إجمايل النفقات البيئية (بالدوالر األمريكي)

11,586,929

نقل منتجاتنا

تواصل قطرغاز دراسة اخليارات املتاحة أمامها للحد من انبعاثات أكاسيد
النيرتوجني وثاين أكسيد الكربيت وثاين أكسيد الكربون من ناقالت الغاز الطبيعي
املسال التابعة لها .وتتمثل إحدى هذه اخليارات يف حتويل حمركات الديزل
منخفضة السرعة إىل حمركات تعمل بحقن الغاز باستخدام الغاز الطبيعي
واحدا من احملركات التي تعمل
املسال كمصدر للوقود .وسوف يتم تركيب
ً
بحقن الغاز على املدى الطويل خالل الربع األول من عام  2015على سفينة
كيو-ماكس .ومبجرد اكتمال تقييم هذه التجربة ،سوف يصدر قرار بالتوسع
يف استخدام حمركات حقن الغاز يف الناقالت األخرى يف األسطول .ويف
 ٢٠١٤حصلت شركة قطرغاز على جائزة  Sword of Honorمن جملس
السالمة الربيطاين لكونها أكرب مؤسسة تطبق أعلى املعايري العاملية
للسالمة والصحة املهنية .وتعد شركة قطرغاز ضمن املؤسسات اخلمس
الوحيدة على مستوى العامل التي حصلت على جائزة Sword of Honor
من جملس السالمة الربيطاين ،حيث تُعطى هذه اجلائزة كاعرتاف للمؤسسة
بوصولها إىل أعلى املعايري الدولية للتعامل مع البيئة.

متتلك شركة قطرغاز أكرب أسطول يف العامل لنقل الغاز الطبيعي املُ سال.
حيث تستخدم قطرغاز أسطوال مكونًا من الناقالت التقليدية باإلضافة إىل
ناقالت كيو -فليكس و كيو -ماكس املصنوعة خصيصًا لنقل منتجات قطرغاز.
وتلك السفن العمالقة تتمتع بكفاءة تقليل االنبعاثات لكل شحنة  -طن
 ميل .وتعترب سفن كيو -ماكس أكرب بنسبة  %80من سفن كيو -فليتالتقليدية وأقل منها استهالكا للطاقة بنسبة  %40لكل شحنة  -طن  -ميل.

تأثري عمليات الشحن على البيئة لعام 2014

ناقالت قطرغاز 1
التقليدية

كيو  -فليكس
والـكيو -ماكس

الناقالت ُ
املستأجرة اجملموع الكلي

عدد الناقالت

11

29

9

49

املسافة املقطوعة (بامليل البحري)

1,465,679

3,046,812

664,157

5,176,648

استخدام الطاقة وفقًا الستهالك الوقود (جيجاجول)

22,246,076

47,546,728

9,806,946

79,599,750

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون(طن)

1,510,589

3,756,219

770,606

6,037,414

انبعاثات أكسيد النيرتوجني (طن)

19,049

103,098

20,765

142,912

انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت (طن)

11,889

74,728

14,703

101,319

نفايات  CAT Bاملصرفة يف البحر (مرت مكعب)

75

174

42

291

نفايات  CAT Aوغريها من النفايات احملروقة (مرت مكعب)

453

1,006

238

1,697

نفايات  CAT A ،B ،Cوغريها من النفايات املصرفة على اليابسة (مرت
مكعب)

397

3,517

442

4,356

مياه التوازن املستبدلة واملصرفة يف البحر (طن)

5,748,482

19,667,057

6,833,518

32,249,057

غازات التربيد املستبدلة يف املربدات و أنظمة
التسخني والتهوية والتكييف (كغ)

1,203

6,244

1,220

8,667

 .ناقالت كيو-فليكس/كيو-ماكس مملوكة لشركة “ناقالت” التي تفصح عن تأثرياتها البيئية يف تقرير االستدامة اخلاص بها
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املوارد البشرية
األقسام
•
•
•
•
•
•
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فريق الريادة
التوظيف والتطوير املهني
التنوع وتكافؤ الفرص
التقطري
التدريب والتطوير
تواصل ورضا واستمرارية املوظفني
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فريق الريادة
لتحقيق الريادة وتصدر األولوية على رأس قائمة شركات الغاز الطبيعي املسال ،فال غنى عن وجود جمموعة من املوظفني املوهوبني ونخبة متمكنة معززة
بالتدريب الصحيح يتم توجيهها إىل أماكنها الصحيحة يف بيئة العمل للدفع بروح املشاركة واالبتكار واإلجناز وبالتايل احلصول على نتائج إيجابية.
تأخذ شركة قطرغاز على عاتقها مهمة تشكيل فريق على أعلى املستويات العاملية من خالل عمليات التوظيف املستهدفة وإدارة األداء اليقظة والتدريب
والتطوير املهني البناء .كما نحرص ً
أيضا على تنوع القوى العاملة ،حيث نحظى بطاقم عمل مكون من  3,043موظفًا من  68دولة خمتلفة ،مع الرتكيز بشكل
رىيسي على تطوير مهارات املواطنني القطريني وتوظيفهم.

ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﺮﻏﺎز ﻋﺎم2014
ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ

اﻟﻨﻮع

3,043

إﻧﺎث

ذﻛﻮر

%10

%90

اﻟﻌﻤﺮ
30-18

50-30

%11

%74

>05

%15

اﳌﻨﺸﺄ
أوروﺑﺎ

آﺳﻴﺎ

%55

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

%3

%5

اوﺳﻂ
اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ

%28

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

%7

ﻣﻨﻄﻘﺔ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

%1

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

%1

اﻟﺘﻘﻄ
اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ

%76

اﻟﻘﻄﺮﻳﲔ

%24
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التوظيف والتطوير املهني
شهد عام  2014انضمام جمموعة جديدة من املوظفني إىل قطرغاز مما
يزيد إجمايل القوى العاملة بواقع  48عام ًال .وتعتمد اسرتاتيجية التوظيف
التي نتبعها على تقدير دقيق لسوق العمل العاملي يف جمالنا ،وهذا بدوره
يسمح لنا باستهداف املهارات وحتديد الكفاءات باستخدام مناهج فرز
مباشرة مبا يف ذلك إقامة فعاليات ومعارض بهدف نشر التوعية والدفع
باملشاركة وأخرى للتوظيف .وتستخدم قطرغاز أيضًا شركات خارجية
لتقدمي الدعم يف إيجاد مرشحني للمناصب العليا.

كما نقدم حزمة مكافآت إجمالية تنافسية تتم مقارنتها مع عدد من
األسواق العاملية واحمللية من خالل املشاركة يف عدد من استطالعات
الرأي الدولية واحمللية بشأن املكافآت اإلجمالية .ويف عام  ،2014شهدت
الرواتب واملزايا املالية حتسينات لتحديد جمموعات الوظائف اخلاصة
بشكل أفضل واملزايا املتعلقة بها يف األسواق .باإلضافة إىل ذلكُ ،أجريت
دراسة بخصوص برنامج تقدير أداء الشركة وذلك لضمان التقدير األفضل
ً
ورائدا.
متميزا
أداء
ً
للموظفني الذين يحققون ً

فريق قطرغاز

2012

2013

2014

إجمايل القوى العاملة

2,850

2,995

3,043

عقود دائمة

2,082

2,288

2,412

عقود حمددة املدة

678

610

532

عقود مؤقتة

90

97

99

التعاقب الوظيفي
ال تزال مسألة التعاقب الوظيفي حتظى باألولوية القصوى يف ظل وجود العديد من املوظفني الباحثني عن مسارات وظيفية أكرث جدوى .وقد تعاونت
سلما وظيف ًيا عام  2014مع توفري شروحات ومستويات حتدد األدوار
إدارة املوارد البشرية يف قطرغاز مع عدد من اجملموعات التنظيمية لتطوير وتنفيذ 11
ً
بوضوح (مناذج اجملموعات الوظيفية) .واليزال ذلك يشكل أحد أولويات الشركة يف عام  2015وقد مت استهداف املزيد من مناذج اجملموعات الوظيفية عرب
اجملموعات املؤسسية يف قطرغاز.

إدارة أداء املوظفني
كل موظف على حدة يف منتصف العام ،مع تقييم نهائي يف نهاية كل

جزءا مهمًا يف تقييم مدى مالئمتها مع التعاقب
تعد مراجعات إدارة األداء ً
الوظيفي فض ًال عن الكفاءة التنظيمية واملكافآت .وتتضمن دورة إدارة

عام .وتتم االستعانة باملراجعات لتحديد املكافآت املعتمدة على مستوى

األداء يف قطرغاز تأسيس مؤشرات األداء الرئيسية بالشركة وفقًا خلطة

األداء أو لتحديد خطط حتسني األداء للموظفني الذين ال يلبون األهداف

العمل ،يلي ذلك مؤشرات األداء الرئيسية الشخصية التي يضعها جميع

احملددة مسبقًا.

للتحقيق وذات صلة وتعتمد على الوقت وهي أهداف مت االتفاق عليها بني

ليس هناك حاجة إلجراء تقييمات أداء للموظفني املرتبطني باملشروعات

املوظفني واملشرفني عليهم.

واملوظفني املكلفني مبهام خاصة ،وهذا يسري على نسبة  %8من

رؤساء العمليات وترتجم حرفيًا إىل أهداف حمددة وميكن قياسها وقابلة

إجمايل املوظفني ،أما فيما يتعلق بباقي املوظفني فيخضعون إىل
تتم مراجعة أهداف املوظفني ومدى حتقيقها ويرفع بشأنها تقرير إىل

عمليات تقييم األداء ،وقد مت يف عام  2014االنتهاء من  %95من تقييمات

قسم التخطيط املؤسسي على أساس ربع سنوي .ويجرى مراجعة أداء

املوظفني.

األداء

2012

2013

2014

عدد املوظفني املطلوب تقييمهم

2,774

2,921

2774

%100

%96

%95

النسبة املئوية للموظفني احلاصلني على تقييمات ومراجعات
رسمية
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تنوع القوى العاملة
تعمل قطرغاز جاهدة على تعزيز التنوع يف القوى العاملة وحمايته حيث ينطوي ذلك على تقدمي فرص للتعلم من جمموعة كبرية ومتنوعة من اخلربات
املهنية التي تطرح آفاقًا جديدة للعمليات اليومية.

التنوع

2012

2013

2014

الذكور ()%

90.6

90.4

89.9

اإلناث ()%

9.4

9.6

10.1

)%( 30-18

12.2

12.9

11.2

)%( 50-30

72.4

72.0

73.4

>)%( 50

15.4

15.1

15.4

آسيا ()%

55.4

54.8

55.6

الشرق األوسط ()%

23.8

24.3

28.2

أفريقيا ()%

11.1

12.2

7.5

أوروبا ()%

5.2

4.6

4.8

أمريكا الشمالية ()%

3.5

3.1

3

املنطقة األقيانوسية ()%

0.6

0.6

0.5

أمريكا اجلنوبية ()%

0.3

0.4

0.4

حتظى قطرغاز مبعايري أخالقية صارمة وسياسة إلدارة العالقات بني املوظفني تطبق على القوى العاملة بأكملها .كما تعمل الشركة على تكريس مفهوم
تكافؤ الفرص بحيث ال تتسامح يف معاقبة إجراءات التمييز على أساس العرق ،أو املعتقدات الدينية ،أو العقيدة ،أو اللون ،أو التوجه اجلنسي ،أو اإلعاقة
اجلسدية ،أو اإلعاقة العقلية ،أو احلالة االجتماعية ،أو السن ،أو النسب ،أو املنشأ .ومن خالل هذه السياسة ،تهدف قطرغاز لتوفري بيئة عمل مناسبة يشعر
فيها اجلميع باملساواة والتقدير .ويستثنى من ذلك توظيف املؤهالت القطرية التي تتم على أساس اختيار الكفاءات وتعتمد أيضًا على متطلبات األعمال
التشغيلية.

 G4-LA12 G4-HR3التنوع وتكافؤ الفرص ,عدم التمييز العنصري GRI G4-10 G4-DMA:
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توظيف اإلناث
متاشيًا مع أهداف اسرتاتيجية التنمية الوطنية لقطر  ،2016 - 2011تواصل قطرغاز تعزيز مشاركة املرأة يف جمال العمل ،وعليه فقد شهدت معدالت توظيف
اإلناث من حيث القيم الفعلية إىل جانب النسبة املئوية للمشاركة يف القوى العاملة تزايدًا ثابتًا على مدار اخلمسة أعوام املاضية.
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%9.4

%10

289

%9.6

%8.7

%8

237
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ا ﻧﺎث

240
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250
200
150

%4

100

%3
%2

@ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻗﻄﺮ
واﻟﻄﺎﻗﺔ 
%0

50

%1

0
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2011

2012

2013

2014

وللمساعدة يف توظيف املواطنات واستبقائهن ،شاركت قطرغاز يف جمموعة من الفعاليات الدولية املتعلقة مبشاركة املرأة يف قوى العمل ،مثل ورشة
عمل مشرتكة بني االحتاد الدويل للغاز واليونسكو حول "عمل النساء يف جمال الهندسة” والتي ًعقدت يف باريس .كما تُشجع قطرغاز املوظفني على
املشاركة يف شبكة املرأة املهنية من أكسون موبيل ،وورش عمل الصناعة والطاقة التي تستهدف اإلناث.
ولضمان حتقيق املساواة بني اجلنسني ،تطبق سياسة إدارة الرواتب بني العاملني من اإلناث والذكور على حد سواء؛ وال يعتمد أي متييز يف الرواتب إال على
املنصب الذي يشغله املوظف .كما تضمن قطرغاز حتقيق األمن الوظيفي للموظفات ممن يحصلن على إجازة وضع ،حيث شهد عام  ،2014حصول 12
موظفة على إجازة وضع وعاودت  11منهن إىل العمل بعد انتهاء اإلجازة .وفيما يتعلق باملوظفات العائدات من إجازات الوضع عام  ،2013فقد عملت ٪١٠٠
منهن طوال الـ  12شهرًا بعد عوتهن من اإلجازة.

ريادة املرأة
كانت مسؤولة التحليل بإدارة التخطيط املؤسسي بقطرغاز
السيدة /حصة النصف أوىل املواطنات القطريات التي فازت بدرجة
"مهندس معتمد" من معهد املهندسني الكيميائيني ،وتعد هذه
الدرجة من املؤهالت املعرتف بها دول ًيا التي أسسها اجمللس
الهندسي يف اململكة املتحدة .وعندما بدأت حصة هذا املشوار
كانت املرأة الوحيدة فض ًال عن كونها املواطنة القطرية الوحيدة
التي تدير األعمال الهندسية يف املصنع .وبفضل العمل اجلاد
والتفاين واإلخالص استطاعت نيل هذا االعتماد واالستحواذ على
اهتمام واحرتام قطاع الصناعة والطاقة بأكمله.
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 G4-LA12التنوع وتكافؤ الفرص GRI G4-LA3 G4-DMA:

التقطري
متاشيًا مع أهداف التقطري للبالد املنصوص عليها يف رؤية قطر

وها هي قطرغاز قد بلغت منتصف الطريق نحو بلوغ هدف  2020حيث مل

الوطنية  2030واسرتاتيجية التنمية الوطنية  ،2016 - 2011وضعت قطرغاز

يتبق سوى خمسة أعوام .وبالرغم من انخفاض عدد املوظفني القطريني

هدفًا يتمثل يف بلوغ الكفاءات القطرية النابغة نسبة  %50من إجمايل

يف عام  2014الذي يعكس مواجهة جميع الشركات يف قطر لسوق عمل

القوى العاملة بالشركة بحلول عام  .2020ويف سبيل حتقيق هذا الهدف،

مليء بالتحديات ،إال أننا لن نتنازل عن طموحنا وسيظل التزامنا كما هو

تضخ الشركة استثماراتها لتعليم الشباب القطري وتدريبهم ،كما حتظى
الشركة ً
أيضا باسرتاتيجيات وبرامج راسخة الستقطاب املواطنني

مهما طال األمد .ويف خطوة لتقدير جهودنا املبذولة ومساهماتنا يف
تنمية قوة العمل الوطنية ،فازت قطرغاز يف  ” 2014بجائزة كريستال

األكفاء واستبقائهم.

التقطري" املرموقة ومت اختيارها من بني  40شركة” لدعم التقطري".

التقطري

*2012

2013

2014

عدد املواطنني القطريني من املوظفني

572

613

602

نسبة التقطري()%

25.8

26.1

24.1

تقطري املناصب اإلدارية ()%

40.1

37.5

44.4

* 2012مت تعديل األرقام وفقًا للمنهجية املعدلة

أود أن أعرب عن شكري وامتناين لشركة قطرغاز على دعوتها الكرمية .عندما
بدأت مشواري مل أكن سوى حصة ،ولكن مع العمل والتقدير تكونت لديهم الثقة الكافية
لالستثمار يف حياتي املهنية ألصبح ما أنا عليه اآلن ،أخصائية معتمدة.
حصة النصف
مسؤولة التحليل بإدارة التخطيط املؤسسي

 G4-EC6التواجد يف سوق العمل GRI G4-DMA:
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توظيف املواطنني
تركز قطرغاز بشكل كبري على تطوير املواطنني القطريني الشباب قبل دخولهم سوق العمل ،وذلك بدعم تعليمهم وخاصة الربامج التقنية ،لكي يتمكنوا من
االنضمام لقطرغاز بعد التخرج .وهو ما يساعد على زيادة توظيف الكفاءات الوطنية.
يركز برنامج التوعية من قطرغاز على الشراكة مع قطاع التعليم ،والتواصل مع املدارس واجلامعات ،واملشاركة يف املعارض املهنية واألحداث واحلضور
يف املدارس واملؤسسات األكادميية .ويف عام  ،2014شاركت قطرغاز يف أكرث من ً 30
حدثا يف قطر واخلارج مع موظفني قطريني يقومون بدور "القدوة” يف
مثل هذه األحداث ويقدمون املشورة املهنية ويتبادلون خرباتهم مع الطالب.

كما نظمت قطرغاز معرض التوظيف "حياكم” يف عام  ،2014حيث قامت بدعوة املتقدمني اخملتارين إلجراء مقابلة للحصول على فرص عمل يف قطرغاز.
خصيصا ملتطلبات التنمية الشخصية
وخالل هذا احلدث ،قدمنا معلومات أساسية عن صناعة الغاز الطبيعي املسال وأبرز براجمنا التدريبية التي صممت
ً
لكل موظف ومتدرب.
ترعى شركة قطرغاز حاليا منح دراسية لعشرة طالب قطريني للحصول على درجة البكالوريوس يف املؤسسات التعليمية القطرية ،و 59طال ًبا قطر ًيا ممن
يدرسون يف اخلارج ( 21يف الواليات املتحدة األمريكية 37 ،يف اململكة املتحدة و 1يف اليابان).

تطوير الكفاءات الوطنية واحلفاظ عليهم
يتوىل الرئيس التنفيذي رئاسة جلنة تطوير املواطنني التي تركز على االستثمار يف املواهب على املدى الطويل .ولتطوير املوظفني املواطنني واالحتفاظ بهم،
تقدم شركة قطرغاز جمموعة من فرص التدريب ،وبرامج التطوير على أساس الكفاءة ،واإلعارات الدولية ،والدعم ملواصلة التعليم ،جنبا إىل جنب مع املشاركة
املنتظمة وتقدمي املكافآت والتكرمي لتعقب سري التقدم وتسريع وتريته.

ُيعقد منتدى املدير التنفيذي سنو ًيا وتُقدم فيه فرص للمواطنني القطريني ملشاركة خربات عملهم أو تدريبهم يف قطرغاز مباشرة مع املدير التنفيذي .ويف
عام  ،2014جرى توزيع  20جائزة ألفضل اخلريجني وأفضل املتدربني وأفضل املدربني.
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برامج التدريب الفني
تركز برامج التدريب الفني على تطوير اخلريجني القطريني إىل أن يصبحوا

لتعريفهم بظروف العمل الفعلية .ويتم منح اخلريجني من اإلدارة

متاما .وتشمل:
مهنيني مؤهلني
ً

القانونية الفرصة للعمل جنبا إىل جنب مع كبار احملامني على
املشاريع الهندسية الضخمة واتفاقيات توريد الغاز الطبيعي

• برنامج التدريب الفني على اخملتربات -بدأ الربنامج يف  2014وهو
عبارة عن برنامج تدريب ملدة عامني لفنيي اخملتربات يهدف إىل

املسال الكربى ،وحوكمة الشركات ،واالمتثال لتشريعات مكافحة
االحتكار وقوانني الشحن.

اجلمع بني النظرية املتعلقة بالفحوصات اليومية باخملترب جنبا إىل
جنب مع التعلم يف مكان العمل.

دعم مزيد من فرص التعليم

ويهدف إىل حتديد واختيار وتدريب املواطنني القطريني الذين يقدمون

يحصل املوظفون القطريون على فرصة مواصلة تعليمهم باحلصول

اخلربات الفنية املتخصصة الالزمة الستمرار جناح قطرغاز .يتم

على الدبلومة الوطنية العليا وبرامج درجة البكالوريوس واملاجيستري لدى

توفري التدريب النظري يف كلية شمال األطلنطي يف قطر،

اجلامعات والكليات الدولية الرائدة يف قطر وخارجها .ويكون الرتكيز على

يف حني يتم التدريب العملي يف مواقع الشركة براس لفان .ويف عام

اجملاالت املتخصصة التي تشكل أهمية لنجاح أعمال قطرغاز ،وبعد

 ،2014مت تعيني  40من خريجي املدارس الثانوية القطرية يف الربنامج.

االنتهاء من الدراسة بنجاح ،يحصل الطالب على خطة التطوير الفردي

• برنامج إعداد املتدربني ( -)TPPهو برنامج مدته عامني ونصف

ويتم اختيار املرشحني ملنصب متدرب يف شركة قطرغاز من

حتت إشراف خبري خمتص باجملال.

املشاركني يف برنامج إعداد املتدربني .ويتبع املرشحون اخملتارون
برامج التدريب يف مكان العمل ،للحصول على شهادة وبلوغ

اإلعارات

مستويات الكفاءة املطلوبة لشغل وظيفة دائمة يف الشركة.
• برنامج التدريب الفني يف مكان العمل  -أطلقت نسخة حمدثة من

تقدم قطرغاز فرص تطوير للموظفني القطريني عن طريق إرسالهم

برنامج التدريب الفني يف مكان العمل يف عام  ،2014وكان تركيزها

يف بعثات دولية ودورات تدريبية إىل دول منها الواليات املتحدة األمريكية

منص ًبا على التعلم األكرث كفاءة يف مكان العمل وقضاء فرتات اختبار

واململكة املتحدة واسرتاليا وماليزيا واليابان وإيطاليا واإلمارات العربية

أقصر لالنضمام إىل فريق عمل الشركة يف أسرع وقت.

املتحدة وتركيا ،مما يعزز تعلمهم أفضل املمارسات الدولية ،والتي
ميكنهم تطبيقها بعد ذلك يف شركة قطرغاز .ومن األمثلة على ذلك

الدورات التدريبية

إعارة إىل إحدى شركات احملاماة الرائدة يف لندن ،والتدريب على سالمة
العمليات يف إيطاليا ،الشراكة التدريبية املستمرة مع شيودا يف اليابان

تقدم شركة قطرغاز جمموعة من الدورات التدريبية للموظفني

والشراكة يف مهام العمل مع راس غاز يف ماليزيا.

القطريني للمساعدة يف مواصلة زيادة قدراتهم ،ومن هذه الدورات:
ً
موظفا قطر ًيا
• التدريب على احملاسبة -يتم تقدمي هذا التدريب لـ 11
ويقدمه معلمون من أكادميية إرنست آند يونغ للتدريب ،يؤهل هذا
التدريب املشاركني لالستعداد لالختبارات االحرتافية بجمعية
احملاسبون القانونيون املعتمدون -وهي إحدى اجلهات احملاسبية
الرائدة عامل ًيا.
• برنامج تنمية القدرات القيادية للكوادر -وهو ُمعد للقادة الذين

يحتمل بدرجة كبرية انضمامهم للفريق القيادي ويستهدف بصفة
جديدا للمرحلة
قائدا
ً
أساسية القطريني ،ويف عام  2014انضم ً 17

قائدا إىل املرحلة الثانية.
األوىل ،وينتقل يف الوقت احلايل ً 18
خريجا قطر ًيا طوال عام
• دورات التأثري الشخصي -سجل فيها 59
ً
 2014وحصل ما يزيد عن  %89من املشاركني على معدل مرضي.
• الدورة األساسية ملهارات األعمال -مصممة لتطوير السلوكيات
اإليجابية والتوجهات ومهارات التواصل مع بناء الثقة الذاتية.
• دورات التدريب على اللغة اإلجنليزية -متوفرة ملوظفي
 CNAQوهي تضمن ارتقاء سريع يف مستوى احرتاف اللغة اإلجنليزية.
• وكذلك تقدم قطرغاز خربة عملية كبرية للمتدربني القطريني
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التدريب والتطوير
يركز التدريب والتطوير يف قطرغاز على تقدمي أفضل فرص التطوير

باملوظفني وتقدمي خطة التدريب التي تتفق معهم.

املهني والتعلم حسب احتياجات املوظف الفردية ،وتستخدم قطرغاز

وقد شملت قائمة الربامج التدريبية مع نهاية عام  2014ما يزيد عن 400

مؤخرا إلدارة دورات التعلم ومتابعتها
نظام حلول التعليم الذي مت تطويره
ً
وتوظيفها ً
وفقا ويتضمن النظام بوابة للمتعلمني ميكنهم من

واسعا من اإلجراءات والعمليات التشغيلية
دورة تدريبية تغطي طيفًا
ً
للشركة باإلضافة إىل املهارات وتطوير الكفاءات ،ومت تقدمي 137,610

خاللها إمتام الدورات واستعراض التاريخ التدريبي ،ويسمح للمديرين

ساعة تدريبية يف عام  2014مبتوسط  54ساعة لكل موظف ،وهو ما

واملشرفني بالتحكم يف سري التدريب املقدم ألعضاء فريقهم ،ويسمح

ميثل  %87زيادة عن ساعات التدريب املقدمة يف  2013وقد يرجع ذلك

للمدربني إدارة الدورة ،وكذلك لإلداريني ،ويقدم نظام حلول التعليم طرق

إىل متابعة التدريب الداخلي بشكل أفضل من خالل نظام حلول التعليم

تدريب متعددة مبا يف ذلك احلجرات الدراسية والتعلم اإللكرتوين والتدريب

وتطبيق برنامج "اإلشراف على طريقة قطرغاز” (راجع ما يلي) ،كما

االفرتاضي .ويكمن الهدف الرئيسي لهذا النظام يف مالءمة الدورات

زادت تكلفة التدريب بنسبة  %7.6مما يوضح اهمية التأكيد على التدريب

التعليمية مع أهداف املؤسسة مع حتديد أي فجوات باملهارات اخلاصة

والتطوير الداخلي.

التدريب

2012

2013

2014

إجمايل ساعات التدريب

42,914

86,000

137,601

متوسط ساعات تدريب كل موظف

24.5

28.7

53.8

إجمايل تكلفة اإلنفاق (ريال قطري)

6,406,290

8,117,729

8,741,908

اإلشراف على طريقة قطرغاز
برنامج اإلشراف على طريقة قطرغاز هو عبارة عن عن دورة تدريبية لثالث سنوات بدأ العمل به يف عام  ،2012ومتثل الهدف من الربنامج يف تقدمي الدعم
للموظفني يف املناصب اإلدارية واإلشرافية ملساعدة قطرغاز على حتقيق الريادة العاملية بني شركات الغاز الطبيعي املسال .ويستفيد الربنامج من
خاصية "احملادثة  ”365التي تشجع على إبداء املالحظات على مدار العام .وتتكون الدورة من جمموعة من ورش العمل املعدة بغرض إبراز اجملاالت ذات
ً
موظفا يف عام .2014
األهمية الرئيسية الكتساب خربات العمل والتميز التشغيلي .وقد شمل الربنامج ما يزيد عن 750

تطوير مهارات القيادة
قامت قطرغاز بتصميم وتنفيذ برامج لتطوير مهارات القيادة للمديرين من املستويات العليا ويف املناصب احلساسة ضمن خطة التعاقب الوظيفي
يف الشركة .وتساعد هذه الربامج على تعزيز جماالت املعرفة واملهارات اإلدارية املوزعة بالتساوي.

برنامج تطوير مهارات القيادة التنفيذية يقدم تدري ًبا فرد ًيا ألعضاء فريق إدارة القيادة ،أطلق الربنامج يف  2013وتضمن حتى اليوم اختبارات
ً
مميزا على املالحظات ،وجلسات تدريب خاصة
خصيصا يف اململكة املتحدة ،وتدري ًبا
القياسات النفسية النفسية عرب منصة إلكرتونية مصممة
ً
وخيارات تطوير مهارات القيادة املركزة.

برنامج تطوير املديرين التنفيذيني عبارة عن برنامج خمصص ملديري األقسام الذين أمتوا املستوى األساسي من التدريب على
القيادة ،وقد أطلق الربنامج بعد انتهاء  22مدير قسم من عمليات تقييم احلاالت النفسية الفردية وبرنامج التدريب على املالحظات.
وجترى حمادثات فردية عن تطوير مهارات القيادة مع كل قائد.

قائدا من قادة قطرغاز يف
برنامج كادر للتطوير القيادي عبارة عن برنامج تطوير قيادي مميز لقطرغاز ،ويشارك اآلن ً 34
الربنامج و  28من بينهم مواطنني.

الشكل ( - )17برامج تطوير مهارات القيادة بشركة قطرغاز
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 G4-LA9 G4-LA10التدريب والتعلي GRI G4-DMA:

تواصل ورضا واستمرارية املوظفني
جزءا مهمًا يف سبيل تهيئة بيئة عمل حرة وجذابة يتمكن لألشخاص من التواصل من
تشكل مسألة استيعاب احتياجات املوظفني ومشكالتهم وخماطبتها ً
خاللها .وتهتم قطرغاز مبوظفيها من خالل جمموعة من اآلليات الرسمية وغري الرسمية ،مما زاد معدل االحتفاظ باملوظفني.

التواصل
ميكن ملوظفي شركة قطرغاز التواصل مع الشركة من خالل قنوات االتصال اخملتلفة ،ومنها :ندوات املدير العام ،وبرنامج "اسأل الرئيس التنفيذي” من
خالل شبكة اإلنرتانت الداخلية ،واجتماعات مراجعة األداء ،واستطالعات آراء املوظفني ،وبوابات املوارد البشرية ومكاتب الدعم املتاحة عرب االنرتنت ،وجلسات
الغداء والدراسة ،والسيما التعامل املباشر مع املديرين املباشرين واإلدارة العليا .كما تعقد الشركة عدة فعاليات خالل العام من أجل املوظفني وأسرهم،
ففي فرباير  ،2014أقامت الشركة حفل عشاءها السنوي للموظفني وأزواجهم ،حيث قدم الرئيس التنفيذي  21جائزة إىل موظفيه ممن قدموا أفضل إسهامات
قيمة للشركة .كما شارك أكرث من  4000موظف بشركة قطرغاز وأفراد أسرهم باألنشطة الرياضية خالل فعاليات اليوم الرياضي الوطني.
باإلضافة إىل ذلك ،نظمت الشركة فعاليات أخرى ،على سبيل أوملبياد التعلم ،والتي عقدت الفعالية الذهبية منها مرتني خالل عام ،2014 ،حيث شارك 508
موظف يف فعاليات التعلم املمتع ،والتي اشتملت على ورشة عمل "كتابة املالحظات البناءة لتقييم منتصف العام ونهاية العام”  .كما أجريت ورش عمل
تختص بنظام إدارة التعلم (ساب) واستطالع لآلراء وإجراء حتليل فوري ألساليب التعلم املفضلة.

الرضا
جتري قطرغاز جمموعة من استطالعات الرأي من أجل جمع اآلراء والتأكد من مشاركة املوظفني وتفاعلهم وضمان شعورهم بالرضا ،حيث عملت الشركة
خالل عام  2014على معاجلة القضايا التي أثريت خالل استطالع آراء املوظفني لعام  ،2013وذلك من خالل وضع خطة عمل ً
وفقا آلراء موظفي الشركة ،حيث
متكنت قطرغاز بحلول نهاية عام  2014من تنفيذ كافة إجراءات التدخل املوصى به فيما يتعلق بأسلوب اإلدارة ومنوذج املكافآت اإلجمالية والتعاقب الوظيفي
وصورة الشركة لدى اجملتمع احمللي.

ﻣﻮﻇﻔﻮﻧﺎ أﺑﺪوا ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ
ﺣﻮل:

أﺳﻠﻮب ادارة

ﳕﻮذج اﳌﻜﺎﻓﺂت اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﺻﻮرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪى
اﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ

اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻗﻄﺮﻏﺎز
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﺮاﻣﺞ "اﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻄﺮﻏﺎز و“ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻴﺎدة
اﻟﻜﻮادر" وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ .ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،راﺟﻊ
ﺻﻔﺤﺔ .62
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺰﻣﺔ اﳌﻜﺎﻓﺂت اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻮق،
واﺳﺘﻌﺮاض ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﻓﻀﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اداء ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻌﺾ اﳌﺰاﻳﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ وﺧﺎرﺟﻪ .ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،راﺟﻊ
ﺻﻔﺤﺔ .56
ﺳﻠﻤﺎ وﻇﻴﻔ ًﻴﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2014وﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت
ﺗﻄﻮﻳﺮ 11
ً
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  .2015ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،راﺟﻊ ﺻﻔﺤﺔ .56
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻌﺪة وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻐﻴ´ ﻧﻈﺮة ا²ﺘﻤﻊ
ﻟﻘﻄﺮﻏﺎز.

شكل  - 20االستجابة ملالحظات املوظفني

استطالعا لرأي العمالء حول إدارة األداء الفردي ،حيث مت إطالع املوظفني على مالحظاتهم بشأن إدارة األداء الفردي
أجرت شركة قطرغاز يف فرباير 2014
ً
وعملية إدارة األداء .وقد أسفر إجراء حتليل لعدد  399من الردود عن التوصل لقائمة من اإلجراءات املقرر تنفيذها يف عام  ،2015والتي من شأنها املساعدة
على حتسني إدارة األداء وحتقيق الرضا فيما بني القوى العاملة.
كما ُأجري استطالع لآلراء حول أداء اجملموعة اإلدارية ،حيث تبني أن نسبة مستوى الرضا العام بلغت  ٪88.7ضمن فئات االتصاالت واملعرفة الوظيفية واألداء
وخدمة العمالء ،ووضعِ ت على إثره خطة عمل ملعاجلة الثغرات التي مت حتديدها يف استطالع اآلراء.
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التظلم

سجلت ست حاالت تظلم رسم ًيا ،مت
حتدد سياسة عالقات املوظفني يف قطرغاز آلية التظلم الرسمية التي تسري على جميع املوظفني .ففي عام ُ ،2014
جميعا ،ومل تكن أي حالة من بينهم متعلقة مبمارسات العمل .ويحق للموظفني التقدم باستئناف بحق أي إجراءات تأديبية تتعلق بالفصل من اخلدمة،
حلها
ً
وتصعيد تظلمهم إىل السلطات العليا بالشركة.
ً
مطلقا يف حالة التحرش .ويجوز يف مثل هذه احلاالت اتخاذ إجراءات تأديبية قد تصل إىل الفصل من اخلدمة ،مبا يتوافق مع
وتتبنى قطرغاز مبدأ عدم التسامح
سياسة الشركة .كما تضمن الشركة عدم تعرض املوظفني ألي ضرر يف حالة اإلعراب عن خماوفهم وقلقهم .وجدير بالذكر أنه مل يتم اإلبالغ رسم ًيا خالل عام
 2014عن أي حالة حترش.

االستمرارية

تواصل شركة قطرغاز تركيزها على االحتفاظ بأفضل وأبرز كوادرها ،ففي حفل توزيع جوائز اخلدمة الطويلة ،حصل ما يقرب من  500موظف على الشهادات
والهدايا التذكارية للتعبري عن تقدير قطرغاز خلدماتهم الطويلة وإخالصهم يف العمل للشركة.

معدل دوران املوظفني

2012

نسبة الدوران ()%

2013

2014

7.5

7.0

%6.5

ذكور ()%

%7.3

%7.1

%6.5

إناث ()%

%8.8

%5.9

%6.9

)%( 30-18

%6.3

%4.7

%6.7

)%( 50- 30

%6.59

%6.3

%4.8

< )%( 50

%12.5

%12.4

%14.5

ً
موظفا عملهم بشركة قطرغاز ،وهو ما م ّثل انخفاضًا من حيث القيمة احلقيقية أو النسبة املئوية مقارنة بالعام السابق .ويف
شهد عام  2014ترك 199
سبيل ضمان استمرارية العمل وجتنب حدوث فجوة يف املهارات ،نفذت قطرغاز سياسة جديدة للتعاقب الوظيفي بالشركة يف عام  2014بحيث توفر هذه
السياسة برنامج نظامي لضمان توافر جمموعة جاهزة من املرشحني الستيفاء االحتياجات الفورية وطويلة األجل املرتتبة على التعاقب الوظيفي فيما يتعلق
بجميع املناصب الرئيسة.
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آلية شكاوى ممارسات املوظفني GRI G4-LA1 G4-DMA
آلية شكاوى حقوق اإلنسان G4-LA16 G4-HR3 G4-HR12
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اجملتمع
األقسام
•
•
•
•

66

إسهامنا يف اجملتمع
إشراك اجملتمع احمللي
برنامج املسؤولية اجملتمعية يف قطرغاز
السلوك األخالقي املسؤول
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إسهامنا يف اجملتمع
لقد حددت رؤية قطر الوطنية  2030احتياجات الدولة واجملتمع بوضوح ،إذ ركزت على تطوير اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية والبشرية ،واختارت
احلكومة شركة قطرغاز لتحويل احتياطيات النفط والغاز الطبيعي الوفرية يف قطر إىل املوارد املالية الالزمة لتحقيق هذه الرؤية .ومن واجبنا أن نضمن إجراء
عملياتنا بطريقة أخالقية ومسؤولة ولها تأثري إيجابي على اجملتمع احمللي والبلد .ونحن نفعل ذلك من خالل برنامج املسؤولية االجتماعية للشركة ،وبرنامج
التواصل مع اجملتمع اخلاص مبدينة راس لفان الصناعية ،والتطبيق املستمر للسياسات األخالقية داخليًا.

إشراك اجملتمع احمللي
يقع مصنع قطرغاز يف مدينة راس لفان الصناعية القريبة من اجملتمعات الشمالية بقطر ،مبا يف ذلك مدينتي اخلور والذخرية .وإىل جانب املؤسسات األخرى
الرائدة يف قطاع الطاقة الصناعة العاملة يف مدينة رأس لفان الصناعية (مثل راس غاز ،وقطر للبرتول ،وإكسون موبيل (مشروع غاز اخلليج) ،وقطر شل
(مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز اىل سوائل) ،ودولفني للطاقة احملدودة ،وأوريكس جي تي إل فإننا عضو مؤسس يف برنامج راس لفان للتواصل اجملتمعي.
نحو هادف وواسع
وقد مت تصميم برنامج راس لفان للتواصل اجملتمعي بهدف تنسيق جهود كافة الشركات لتلبية احتياجات اجملتمعات احمللية على ٍ
النطاق .ويوجد حال ًيا مسؤول للتواصل اجملتمعي بدوام كامل يف منطقة اخلور يتواصل بشكل مباشر مع اجملتمع ويعمل على تطوير املبادرات مبا يضمن
تناول أوجه االهتمام احمللية .ويف عام  ،2014أنفقت قطرغاز 2.5 ،مليون ريال قطري على املبادرات املتنوعة لربنامج التواصل اجملتمعي ،مبا يف ذلك:
•
•
•
•
•
•
•
•

تطوير األلعاب الرتفيهية واملناطق املظللة يف الشواطئ واحلدائق العامة مبنطقة اخلور.
دعم املركز التدريبي مبستشفى اخلور.
دعم خميم إدارة الكوارث الذي يخضع إلدارة الهالل األحمر القطري.
إجراء مسح جمتمعي لتحديد االحتياجات األخرى من البنى التحتية واخلدمات املطلوب توفريها.
إطالق برنامج األمرية للتوعية والتدريب لتنمية مهارات املرأة.
بدء مشروع جتديد شواطئ الذخرية من خالل إمداد الشواطئ بالرمال.
بدء برنامج الربيع اآلمن الذي يركز على تقدمي جمموعة رئيسية من رسائل السالمة إىل اجملتمع.
"جمد الدوحة” لتحسني مهارات وإمكانيات أفراد اجملتمع.

 G4-SO1 G4-SO2اجملتمعات احمللية GRI G4-DMA:
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اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻗﻄﺮﻏﺎز

اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﺘﻤﻌﻴﺔ

إﻧﻔﺎق ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﺳداد اﻟﻐﺎز

ﺟﻮدة اﻟﻬﻮاء

اﳌﺘﺒﺨﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺣﺮق اﻟﻐﺎز ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،٪90إ
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﳉﻮﻳﺔ واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة
ﻟﻠﻐﺎزات اﳌﻨﺒﻌﺜﺔ .ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتُ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إ ﺻﻔﺤﺔ .42

وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ¨دارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ .وﺗﺒﺎﺷﺮ ﻗﻄﺮﻏﺎز ا£ن

إدارة اﻠﻔﺎت

أﻋﺪاد ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺎت ¨ﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ أﻛ¬ ﻣﻦ  ٪29ﻣﻦ «ﻠﻔﺎﺗﻬﺎ .ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتُ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إ ﺻﻔﺤﺔ .48

ﻧﺤﻈﻰ ﺑﺈدارة ﻣﺎﻫﺮة ﺗﻌﺘﻨﻲ ﺑﺘﻮﻓ Äأﻋﺪاد ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء ²
اﳌﺪن اﶈﻠﻴﺔ وﺗﻮﻓ Äﺧﺪﻣﺎت اﳊﺎﻓﻼت ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ واﳌﻘﺎوﻟﲔ
ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻻزدﺣﺎم .ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتُ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إ
ﺻﻔﺤﺔ .67

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ²ﻣﺒﺎدرة اﻟﺘﻘﻄ Äوإﻋﻄﺎء اÏﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ

اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ

واﳌﻘﺎوﻟﲔ اﶈﻠﻴﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ  ²ﻗﻄﺮ .وﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ أﻛ¬ ﻣﻦ ٪80
ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺸﺮاء إ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ²ﻗﻄﺮ .ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتُ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إ ﺻﻔﺤﺔ .25
ﻣﺆﺳﺴﺎ  ²ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ راس ﻟﻔﺎن ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ
ﻋﻀﻮا
ﺗﻌﺪ ﻗﻄﺮﻏﺎز
ً
ً

اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ا»ﺘﻤﻌﻲ .وﻗﺪ أﺟﺮﻳﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﻓﻘ¶ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة
ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ ﻓﻌﺎ ًﻟﺎ  ²اﻟ¼ﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ¨ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ،وﺗﻌﺪ أﻳﻀ¶
ً
واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳋﺎص ﺑﺎﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتُ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إ ﺻﻔﺤﺔ .67

ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﺘﻤﻊ
اﶈﻠﻲ

اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏ Äﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ "إﳒﺎز" ﻟﺘﻘﺪﱘ
ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات وا¨ﻣﻜﺎﻧﻴﺎت  ²اﳋﻮر واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتُ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إ ﺻﻔﺤﺔ .67
شكل  – 21االستجابة إىل متطلبات اجملتمع احمللي
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GRI G4-16 G4-SO1 G4-SO2

جممع اخلور
يعد جممع اخلور جممع سكني سريع النمو ينبض باحلياة واحليوية ليحتضن بني جوانبه موظفي قطرغاز وراس غاز ومدرسة اخلور الدولية .ويتجاوز عدد
سكانه يف الوقت احلايل أكرث من  12,000مقيم من  50جنسية خمتلفة ،األمر الذي يجعل منه اجملتمع السكني األكرب يف قطر.
يتبلور دور قطرغاز االستباقي يف املساهمة اجملتمعية من خالل موقعها اإللكرتوين والرسائل اإلخبارية والكتيبات وخمتلف اللجان واألحداث.
ويكمن الهدف من ذلك يف خلق بيئة معيشية آمنة وحيوية تالئم اجلميع .وفيما يلي بعض مبادرات املسؤولية االجتماعية التي
شهدها اجملمع عام :2014
• إطالق احلمالت  -مثل حملة التوعية بسرطان الثدي ومسابقة الفائز األكرب ملساعدة أفراد اجملتمع يف السيطرة على أوزانهم واالستمتاع
بأمناط حياة صحية .كما أطلقنا أيضًا حملة السالمة على الطرق يف جممع اخلور ،وبدأنا العمل على نشر حملة "”Go Green
املوجهة لسكان اجملمع.
مقيما) وتقدم جمموعة من نصائح اإلنقاذ حول كيفية جتنب احلرائق وكيفية التصرف
• الدورات التدريبية  -تتناول السالمة من احلرائق (حضر عدد 1257
ً
يف حالة الطوارئ.
• جمع التربعات  -ملساعدة متضرري إعصار هايان ،وإجراء عملية جراحية لبنت أحد عاملي اإلنقاذ ولصندوق اإلغاثة الوطني التابع لرئيس الوزراء الهندي.

ملزيد من املعلومات حول جممع اخلور ،يرجى الدخول على املوقع – www.akcommunity.org

برنامج املسؤولية االجتماعية
اخلاص بقطرغاز
األنشطة التي تهم اجملتمع مبا يتماشى مع رؤية قطر الوطنية .2030
ويتم اتخاذ جميع القرارات االستثمارية من خالل اتباع عملية اختيار منظمة
وفقا إلجراءات وسياسة االستثمار االجتماعي التي وضعتها قطرغاز عام
 .2012ويكمن هدف السياسة يف جعل قطرغاز مؤسسة وطنية يدفعها
صوت الضمري واملسؤولية التي حتملها على عاتقها فض ًال عن جهودها
املعرتف بها من قبل اجملتمع الوطني والدويل.
وتشمل جماالت تركيز استثمارات برنامج املسؤولية االجتماعية املنطلق
عام  2014التعليم والصحة والسالمة والبيئة والرياضة وتنمية اجملتمع
والثقافة .ولهذه الغاية ،زادت معدالت اإلنفاق على برنامج املسؤولية
االجتماعية لتبلغ  ٪150منذ عام  ،2011مما يوضح مساهمة قطرغاز بشكل
مباشر يف تلبية احتياجات اجملتمع احمللي والوطني.

GRI G4-SO1

إﺟﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

يركز برنامج املسؤولية االجتماعية اخلاص بقطرغاز على االستثمار يف
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املعرفة والتعليم
سبل الدعم الفعالة لتعزيز عملية البحث والتعليم،
نقدم يف قطرغاز كل ُ
وبالتايل وضع األساس إلرساء قاعدة علمية قوية يف البالد وتوفري
اخلربات التقنية احمللية .كما تواصل قطرغاز رعايتها لكرسي بحوث
الهندسة الكيميائية يف كلية الهندسة يف جامعة قطر .وتعد قطرغاز
أيضا عضوًا نشطًا يف األوساط األكادميية والبحثية احمللية حيث تقدم
الدعم الالزم إىل مركز معاجلة الغاز والربنامج الهندسي يف جامعة
قطر ومركز ماري كي أوكونور للسالمة يف جامعة تكساس أيه آند إم ،
فض ًال عن املشاركة يف اجملالس االستشارية الصناعية يف كل من
اجلامعتني  .وقد مت اختيار مدير القسم الهندسي بقطرغاز كعضو
جلنة حتكيم مسابقة تصميم املصانع التي أطلقها قسم الهندسة
الكيميائية يف جامعة قطر .
كما تواصل قطرغاز دورها القيادي يف تقدمي الدعم الالزم إىل جملس
أمناء مدرسة قطر التقنية املستقلة ،حيث يشغل مدير التعلم والتطوير
يف قطرغاز منصب نائب رئيس جملس اإلدارة ويشغل رئيس قسم

لرفع مستوى الوعي البيئي بني عامة اجلمهور ،قررت قطرغاز توسيع

التقطري منصب عضو جملس اإلدارة .وقد قدمت قطرغاز أيضا جمموعة

نطاق حملتها " ”Go Greenلتشمل طالب مدرسة اخلور ،بهدف نشر

من التوجيهات االسرتاتيجية لدعم اإلطار اجلديد للمعلومات وتقنية
االتصاالت والتعليم املهني يف قطر  -مبادرة يقودها اجمللس األعلى
لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

نحو رشيد ،وإدارة
الوعي بقضايا استخدام موارد املياه والطاقة على ٍ
النفايات وزيادة االهتمام مبشكالت تغري املناخ بني الشباب
الذين ميثلون اجليل املقبل من املديرين وكبار رجال األعمال ،لذلك
نأمل أن تنجح احلملة يف غرس أهمية املوضوعات البيئية يف

ويف إطار برنامج قيادة الكادر ،مت إجراء ورشة عمل خمصصة لتبادل

عقولهم من البداية.

الدولية .وبدا املشاركون من قطرغاز كقدوة للطالب ،حيث القت

كما وفرت قطرغاز رعاية ذهبية ملؤمتر اجلودة السابع اخلاص بدول

املعرفة ومشاركة خربات قادة قطرغاز مع طالب مدرسة اخلور
جناحا منقطع النظري يف وضع رؤيتنا وإذاعة صيتنا يف
مساهماتهم
ً
جميع أنحاء اجملتمع احمللي .كما نشارك وندعم جمموعة من الفعاليات
العلمية على الصعيد الوطني والدويل ،مبا يف ذلك:
• ندوة حول اآلالت التوربينية يف الشرق األوسط.
• املنتدى الثالث ألبحاث وصناعات جامعة تكساس أيه آند إم يف قطر.
• مؤمتر ومعرض الصحة والسالمة والبيئة والتنمية املستدامة للشرق
األوسط التابع جلمعية مهندسي البرتول.
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جملس التعاون اخلليجي حتت عنوان "اجلودة والتحديات البيئية” ،الذي
قيم حتت رعاية صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،أمري دولة
ُأ َ

قطر ،وقد استهدف احلدث باألساس الرتكيز على معاجلة القضايا البيئية
األكرث أهمية بالنسبة لدول جملس التعاون اخلليجي.

وعلى ضوء التعاون املثمر مع وزارة البيئة ،قادت قطرغاز حملة تنظيف
الشواطئ للعام الثاين يف  17مايو على شاطئ الغارية ،حتت شعار
"لنحافظ على شواطئنا نظيفة من أجل االستمتاع بها أكرث”.

الصحة والسالمة
تساهم قطرغاز بفاعلية يف املبادرات التي تعمل على تعزيز اتباع
السلوك اآلمن ورفع الوعي العام باملشكالت الصحية ودعم احملتاجني
للعالج الطبي يف حماولة لتحسني رفاهية السكان
بشكل عام.
وفيما يلي بعض من أهم املبادرات التي شاركت بها قطرغاز:
• شراكة مع جمعية قطر للسرطان من أجل رفع مستوى الوعي
حول مرض السرطان من خالل اإلعالنات التلفزيونية ،وبالتايل تعزيز
مكافحة هذا املرض.
• استضافة "يوم التوعية مبرض السكري” بالتعاون مع اجلمعية

		

القطرية للسكري ،ومت إطالق جمموعة متنوعة من
اجللسات إعالمية وإجراء اختبارات سكر الدم للجمهور.
• تأثيث مركز تدريب مستشفى اخلور اجللسات التوعوية العامة يلبي
االحتياجات الصحية للمناطق الشمالية يف قطر.
• املشاركة يف اليوم العاملي للمتربعني بالدم على مدى السنوات
القليلة املاضية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ،باإلضافة إىل

		

تنظيم حمالت للتربع بالدم لنشر ثقافة التربع بالدم بني املوظفني.
• دعم برامج إعادة تأهيل مدمني اخملدرات وبرامج التوعية املقدمة

األنشطة الرياضية

من قبل مركز "أرشدين" ،،وهو منظمة متخصصة غري ربحية تقدم
برامج علمية يف جمال اإلرشاد والتأهيل والتدريب والوقاية من

أصبحت الرياضة عنصرًا ال غنى عنه يف تشجيع الناس على العيش

تعاطي اخملدرات.

بأسلوب حياة نشط وصحي واتباع مبدأ الوقاية خري من العالج وخصوصًا
من األمراض اخلطرية .وقد استثمرت قطرغاز بشكل كبري يف تعزيز

• تنظيم حملة السالمة على الطرق يف شهر رمضان ،والتي شملت
إطالق إعالن تلفزيوين للسالمة على الطرق حتت عنوان "حلظات

		

األنشطة الرياضية ودعمها من خالل كونها:

ثمينة -ال تضيعها  -القيادة بأمان” ،وتقدمي جمموعة من املعلومات
للسائقني ليتم توزيعها على الطريق خالل شهر رمضان الكرمي،

		

وإقامة الفعاليات لتعزيز رسائل القيادة اآلمنة وإنشاء أكشاك

		

املعلومات يف مراكز التسوق الكربى.
• رعاية فعالية "الصورة األكرب” التي تهدف إىل زيادة الوعي العام حول
اإلعاقات الذهنية وإعاقات النمو واحلد من الوصمة االجتماعية لإلعاقة.

• الراعي الرئيسي ملسابقة دوري "قطرغاز” للموسم الثاين 2014-
 :2015يشارك نحو  18فريقًا من فرق االحتياطي ودوري الدرجة الثانية
يف دوري "قطرغاز” .وتأمل قطرغاز أن تنتقل بكرة القدم يف
قطر إىل آفاق جديدة من خالل دعمها للدوري،
خاصة وأن البالد تستعد الستضافة كأس العامل يف عام .2022
• الراعي الرسمي جلميع البطوالت التي ينظمها االحتاد اآلسيوي لكرة
القدم خالل العامني املقبلني.
• الراعي الرئيسي بطولة قطر املفتوحة للريشة الطائرة (البادمنتون) ،
التي نظمتها اجلمعية القطرية للريشة الطائرة
• الراعي الرئيسي للبطولة قطر املفتوحة للشطرجن التي ينظمها
االحتاد القطري للشطرجن
• راعي االحتاد القطري لهوكي اجلليد  -احتاد ال يهدف إىل الربح لهواة
هوكي اجلليد مت تأسيسه يف .2001
• راعي برنامج الغولف للناشئني التابع لالحتاد القطري للغولف.
• دعم غرفة التجارة األمريكية لبطولة الغولف.
• الراعي الذهبي لرابطة العاملني بالنفط بالدوحة لعام  ،2014التي أقيمت
يف نادي الدوحة للجولف.
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جهود اإلغاثة

تواصل قطرغاز تقدمي الدعم يف حاالت الكوارث الطبيعية واإلنسانية يف جميع أنحاء العامل .فبعد الدعم الذي قدمناه إىل سوريا والصومال والفلبني عام ،2014
تربعت قطرغاز مبليوين ريال قطري إىل صندوق إغاثة غزة الذي مت إنشاؤه من قِ بل الهالل األحمر القطري .ويهدف الصندوق إىل تخفيف معاناة سكان غزة بعد
حرب يونيو .2014

السلوك األخالقي املسؤول
نحو عادل ومسؤول ،حيث تشمل أنشطة كل من له عالقة مباشرة بأنشطة
تعد الئحة قواعد السلوك املهني وثيقة حاكمة لضمان عمل قطرغاز على ٍ
الشركة ،سواء كان موظفًا أو غري ذلك .اضافة اىل ذلك ،تتوىل جلنة أخالقيات العمل وتضارب املصالح مسؤولية تنفيذ القانون على نحو صحيح وحل املشكالت
والقضاء على اخملاوف التي قد تنشأ وفقا ألحكام املدونة.
ويتم إبالغ جميع املوظفني باملبادئ املنصوص عليها يف املدونة من خالل اجللسات التعريفية والتوقيع على بيان اإلقرار السنوي لتوضيح أن هذه املبادئ
قد قُ رأت وفُ همت .ويقع على عاتق املوظفني مسؤولية اإلبالغ الفوري عن أي انتهاكات لسياسة أخالقيات العمل وتضارب املصالح ،كما يحق لهم أيضا طلب
النصح واإلرشاد من جلنة أخالقيات العمل وتضارب املصالح يف كل ما يتعلق باملسائل األخالقية أو خمالفات السياسة يف أي وقت .وتعد جلنة أخالقيات
العمل وتضارب املصالح هيئة التحكيم النهائية للفصل يف أي نزاع .ويف حالة انتهاك سياسات الشركة ،فقد يؤدي ذلك إىل رفع دعوى مدنية أو جنائية و  /أو
اتخاذ إجراءات تأديبية ،بناء على درجة اخملالفة.

الفساد

تنطوي الئحة السلوك املهني على بنود للتعامل مباشرة مع قضايا الفساد .وتتوىل جلنة أخالقيات العمل وتضارب املصالح مسؤولية التحقيق يف احتماالت
وقوع قضايا فساد أو غش أو تضارب يف املصالح أو اقرتافها بالفعل .ويتعني على جميع املوظفني توقيع إقرارات سنوية حول تضارب املصالح للتأكد من
تنفيذ هذه السياسة وسريانها .ومن املنتظر من موظفي قطرغاز واملقاولني االلتزام التام مبتطلبات مكافحة الفساد لقطرغاز وتنفيذ كل ما جاء فيها.
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 G4-SO4مكافحة الفساد GRI G4-56 G4-DMA:

ممارسات الشراء واالستثمار
يخضع موردو بضائع وخدمات قطرغاز لتقييم ممارسات الصحة والسالمة والبيئة ،ويتضمن ذلك تقييم أداء السالمة من خالل جمموعة من املؤشرات
املتمثلة يف اجلروح واإلصابات والوقت الضائع املرتبط باخلدمات املقدمة إىل العمالء اآلخرين أو مبجموعة اخلدمات السابقة املقدمة لقطرغاز.
كما تتناول ً
أيضا مدونة أخالقيات العمل القضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان وممارسات العمل مبا يف ذلك ممارسات املوردين واملقاولني ممن نتعامل
معهم .وإجما ًال ،تلتزم قطرغاز بنحو  2,500عقد مع جمموعة من أبرز املوردين واملقاولني ،ال تنفك جميعها من االلتزام بحقوق اإلنسان من خالل صياغة بنود
إجبارية تلزم الطرفني بذلك .ويف هذا الصدد ،شهد عام  ،2014خضوع  %79من املقاولني واملوردين اجلُ دد إىل اختبارات حول اخملاطر املتعلقة مبمارسات
العمل.

العالقات مع اجلهات احلكومية
ال تشارك قطرغاز بصفتها يف وضع أي سياسات عامة أو اتخاذ قرارات رسمية هامة .ولكن ،يتم ذلك بالتنسيق مع السلطات احلكومية سواء داخل قطر
أو خارجها يف سبيل ضمان االمتثال للقوانني واللوائح ،إىل جانب التمكن من دعم توسيع نطاق اتشطة الشركةودخولها ألسواق جديدة ومباشرة عمليات
التشغيل اخلاصة بها وإقامة حمطات جديدة.
وتنص الئحة الشركة على تسيري أعمالها بالتوافق مع جميع القوانني واللوائح واملتطلبات القانونية األخرى التي تنطبق على الشركة واملعمول بها يف أي
منطقة متارس فيها أعمالها حول العامل ..ومل يشهد عام  2014رصد أي حاالت عدم امتثال للقوانني واللوائح الدولية أو الوطنية أو اإلقليمية أو احمللية.

مورد تقييم ملمارسات العمال,GRI G4-73 G4-DMA: ،
مورد استثمار تقييم حقوق إنسان G4-LA14 G4-HR1 G4-HR10
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املالحق
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ملحق أ  -نطاق التقرير وحدوده
مت إعداد حمتوى هذا التقرير وفقًا لإلصدار الرابع من املبادئ التوجيهية إلطار املبادرة العاملية إلعداد التقارير ،واملبادئ التوجيهية إلعداد
تقارير االستدامة الصادرة عام  ،٢٠١١واملبادئ التوجيهية لصناعة النفط والغاز الصادرة عن االحتاد الدويل لصناعة النفط واحملافظة على
البيئة  /ومعهد البرتول األمريكي عام  ٢٠١٠بشأن التقدمي الطوعي لتقارير االستدامة .ويعد اإلصدار الرابع من املبادئ التوجيهية إلطار املبادرة
العاملية إلعداد التقارير إطارًا يحظى باالعرتاف العاملي فيما يخص إعداد التقارير اخلاصة باألداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي ألي شركة
من الشركات ،يف حني تعترب املبادئ التوجيهية لالحتاد الدويل لصناعة النفط واحملافظة على البيئة  /ومعهد البرتول األمريكي مرجعًا يف صناعة
النفط والغاز .ويتضمن امللحق ب من هذا التقرير فهرسًا للمحتوى املتعلق باملبادرة العاملية إلعداد التقارير واالحتاد الدويل لصناعة النفط والغاز.

تعريف حمتوى التقرير
األهمية النسبية

فيما يلي أهم املوضوعات التي مت حتديدها أثناء عمليات التقييم الشامل لألهمية النسبية لالستدامة التي متت يف عام  2014كما هو موضح تفصي ًال يف
الصفحات  10و 11من التقرير .وفيما يلي أيضًا احلدود اخلاصة بكل اجملاالت الهامة.

اجملال

احلدود
األهمية داخل قطرغاز

االستثناءات

األهمية خارج قطرغاز

الصحة والسالمة واألمن والتعامل مع احلاالت
الطارئة

نعم

اجملتمع اجملاور (قطر)
املوردون واملقاولون (قطر)

رضا العمالء

نعم

العمالء (من حول العامل)
املوردون واملقاولون (من حول العامل)

العمليات الفعالة واملوثوقة

نعم

األداء االقتصادي

نعم

املساهمون (من حول العامل)

اإلدارة البيئية

نعم

املوردون واملقاولون (قطر)

التقطري

نعم

املسؤولية عن املشروعات املتكاملة

نعم

الغازات الدفيئة واالحرتاق

نعم

تطوير املوظفني واحلرص على إرضائهم
واستمرارهم يف العمل

نعم

االستثمار يف اجملتمعات احمللية

نعم

استخدام الطاقة

نعم

التنوع وتكافؤ الفرص

نعم

إدارة املياه

نعم

املقر الرئيسي
لقطرغاز

املوردون واملقاولون (قطر)

املوردون واملقاولون (قطر)
املقر الرئيسي
لقطرغاز

اجملتمع اجملاور (قطر)

اجملتمع اجملاور (قطر)

تضمني األطراف املعنية

اكتمال هذا التقرير وحدوده

كما هو موضح يف امللحق "د” ،لقد قمنا بتحديد أصحاب املصلحة

يشمل هذا التقرير جميع عملياتنا يف دولة قطر  -مشروع قطرغاز ١

الرئيسيني ،كما أوضحنا من خالل هذا التقرير كيف جنحت الشركة يف

()QG1؛ ومشروع قطرغاز )QG2( ٢؛ ومشروع قطرغاز )QG3( ٣؛

التواصل معهم وحتديد أولياتهم ومعاجلة املشكالت املطروحة من

ومشروع قطرغاز  - )QG4( ٤واملنصات البحرية وخطوط الغاز

قبلهم.

الطبيعي املسال الربية ،بداية من خط اإلنتاج األول إىل خط اإلنتاج السابع،

نهج االستدامة

ومصفاة لفان ،و إدارة عمليات حمطة راس لفان )مرافق التحميل
والتخزين املوجودة يف ميناء راس لفان و ُيرمز لها اختصارًا ب RLTO

لقد بذلنا قصارى جهدنا إلعداد حمتوى هذا التقرير ضمن نهج االستدامة

( .كما يشمل التقرير أنشطةالنقل من و إىل دولة قطر التي يقوم بها

يف دولة قطر واملنطقة .ويكمن العنصر األهم لذلك يف تأثري برنامج قطاع

أسطول ناقالت الغاز الطبيعي املسال .أما أنشطة ومرافق قطرغاز

الطاقة والصناعة يف دولة قطر ( ،)QEISSورؤية قطر الوطنية ،٢٠٣٠

املوجودة خارج دولة قطر فهي خارج نطاق هذا التقرير .ويشار إىل أن

واسرتاتيجية التنمية الوطنية  .٢٠١٦ - ٢٠١١وأينما كان ذلك ممكنًا ،يتم مقارنة
أداء قطرغاز مع أداء القطاع أو األهداف الوطنية الواردة يف تلك ا ُألطر.

واملوردين والعمالء غري مشمولة يف هذا
البيانات اخلاصة باملقاولني
ّ

GRI G4-18 G4-19 G4-20 G4-21

التقرير ما مل ُيذكر خالف ذلك .وال تنشر قط غاز تقارير مالية سنوية.
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ضمان جودة واتساق احملتوى
التوازن
يهدف التقرير إىل تقدمي صورة متوازنة وحمايدة لقطرغاز .وتوضح
البيانات الواردة يف هذا التقرير األداء السلبي واإليجابي مع توضيح
كل منهما.

الدقة والكفاءة
خضعت البيانات واملعلومات الواردة يف هذا التقرير إىل عملية تدقيق
شاملة لتصحيح األخطاء احملتملة ،حيث قام أحد املستشارين
اخلارجيني بإجراء مراجعة منطقية قائمة على السياق للسياق املتاح.
كما مت إجراء التدقيق الداخلي لألنظمة واإلجراءات املتّبعة لقياس األداء.
وخضعت بعض هذه البيانات واملعلومات إىل تدقيق خارجي ،وقد مت تبيان
ذلك أينما تطلبت احلاجة.
يف عدد حمدود من احلاالت ،قمنا بإعادة نشر بيانات وردت يف تقرير
االستدامة لعام  ،2013علمًا بأن أسباب إعادة نشر هذه البيانات مذكورة
يف األقسام ذات الصلة من هذا التقرير.
لقد استمدت البيانات الكمية الواردة يف التقرير من مصادر متنوعة:
• البيانات االقتصادية مستخرجة من نظام املعلومات املالية احملوسب
• البيانات اإلنتاجية مستمدة من قاعدة بياناتنا اخلاصة باإلنتاج
• البيانات اخلاصة بالقوى العاملة مستخلصة من األدوات التقنية
للموارد البشرية.
• مت حتديد البيانات البيئية من خالل القياس املباشر واحلساب على
أساس عوامل التحويل القياسية أو احملددة وتقييمات معتمدة على
استخدام املؤشرات الدقيقة .ويوفر نظام إدارة الوثائق االلكرتونية احلايل
كميات متزايدة من البيانات واملعلومات.

التوقيت
من املقرر أن يتم إصدار هذا التقرير بحلول نهاية مايو  ،2015وهذا من
شأنه أن مينحنا الفرصة للتواصل مع األطراف املعنية عرب وثيقة مالئمة
وذات صلة.

الوضوح

نحو يلبي احتياجات املستخدمني على اختالفهم
ُأعِ َد التقرير على ٍ
ً
وتنوعهم ،وعليه فقد مت عنونة حمتويات التقرير بوضوح ،فضال عن حتديد

املعلومات للجهات التي حتتاج إىل مزيد من التفصيل والتوضيح ،مع
اإلشارة إىل أن التقرير تُرجِ م إىل اللغة العربية.

بيان توضيحي
يحتوي هذا التقرير على بيانات تطلعية .وبالتايل ،فإن كافة البيانات ،بخالف
البيانات اخلاصة باحلقائق العلمية ،تعترب أو قد تعترب بيانات مستقبلية.
وتنطوي البيانات املستقبلية على خماطر واحتماالت معروفة وغري
معروفة ميكن أن تؤثر بشكل ملموس على النتائج املتوقعة للعمليات
والتدفقات النقدية وتوقعات األعمال نظرًا لتعلقها بأحداث واعتمادها
على ظروف قد حتدث أو ال حتدث يف املستقبل .وعلى الرغم من بذل
كافة اجلهود املمكنة لضمان دقة تلك البيانات ،ال يجب على القراء
االعتماد بشكل كلي على البيانات املستقبلية التي تقتصر على تاريخ
إصدار هذا التقرير.
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GRI G4-22 G4-23

ملحق ب  -فهرس مؤشر املبادرة العاملية
إعداد التقارير ،اإلصدار الرابع
إفصاحات املعايري العامة
إفصاحات املعايري
العامة

الصفحة

التقييم اخلارجي

1-G4

6

-

2-G4

21 ,20 ,15 ,6

-

3-G4

2

-

4-G4

11 ,9

-

5-G4

10

-

6-G4

10,11

-

7-G4

19

-

8-G4

24

-

9-G4

55 ,17 ,9

-

10-G4

االسرتاتيجية والتحليل

امللف التنظيمي

57 ,56 ,55

-

11-G4

 0%من حيث املفاوضة االجتماعية ،غري مطبقة يف دولة قطر

-

12-G4

25 ,10

-

13-G4

بدون تغيريات كبرية

-

14-G4

43 ,15 ,6

-

15-G4

16 ,15

-

16-G4

68 ,52

-

17-G4

20 ,19

-

18-G4

75

-

19-G4

75

-

20-G4

75

-

21-G4

75

-

22-G4

76

-

76

-

حتديد األهمية النسبية واحلدود

23-G4
إشراك األطراف املعنية
24-G4

81 ,80 ,16

-

25-G4

81 ,80

-

26-G4

81 ,80

-

81 ,80

-

27-G4
امللف التعريفي للتقرير

السنة التقوميية 2014

-

28-G4
29-G4

تقرير االستدامة لعام 2013

-

30-G4

سنوي

-

31-G4

2

-

32-G4

79 ,78 ,77

-

33-G4

مل يتم إجراء تقييمات خارجية

-

34-G4

19

-

35-G4

20

-

احلوكمة

GRI G4-32
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36-G4
37-G4

20

-

19

-

األخالقيات والتكامل
56-G4

-

72 ,16 ,9

إفصاحات املعايري اخلاصة
مؤشرات القياس و
DMA

الصفحة

احملذوفات

التقييم اخلارجي

الفئة :االقتصادية
جمال األهمية النسبية :األداء االقتصادي
G4-DMA

25

G4-EC4

غري مستلم

جمال األهمية النسبية :التواجد يف السوق
G4-DMA

59

G4-EC6

59

جمال األهمية النسبية :ممارسات املشرتيات
G4-DMA

25

G4-EC9

25,26

الفئة :البيئية
جمال األهمية النسبية :الطاقة
G4-DMA

45 ,39 ,38 ,37

G4-EN3

45

G4-EN4

45

G4-EN6

45

جمال األهمية النسبية :املياه
G4-DMA

48 ,39 ,38 ,37

G4-EN8

48

EN10

48

جمال األهمية النسبية :االنبعاثات
G4-DMA

44 ,43 ,39 ,38 ,37

G4-EN15

44

G4-EN16

44

G4-EN17

44

G4-EN18

45

G4-EN19

45 ,44

G4-EN21

46

جمال األهمية النسبية :اخمللفات والنفايات
G4-DMA

48 ,39 ,38 ,37

G4-EN22

48

G4-EN23

49

G4-EN24

52

جمال األهمية النسبية :النقل
G4-DMA

53

G4-EN30

53

جمال األهمية النسبية :نظرة عامة

78

G4-DMA

53

G4-EN31

53
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الفئة :اجتماعي
الفئة الفرعية :ممارسات العمل والعمل الالئق
جمال األهمية النسبية :التوظيف
G4-DMA
G4-LA1

56 ,55
 – 64املنطقة املقصودة هي دولة قطر

G4-LA2

56

G4-LA3

58

جمال األهمية النسبية :الصحة والسالمة املهنية
G4-DMA

29

G4-LA6

31 ,30

G4-LA7

33 ,32

جمال األهمية النسبية :التدريب والتعليم
G4-DMA

62

G4-LA10

56,62

G4-LA11

56

جمال األهمية النسبية :التنوع وتكافؤ الفرص
G4-DMA

58 ,57

G4-LA12

58 ,57

أمرا سر ًيا وفقًا ملتطلبات الشركة
قيود السرية  -يعد تكوين جملس اإلدارة ً
املساهمة

جمال األهمية النسبية :تقييم ممارسات األعمال للمورد
G4-DMA

73

G4-LA14

73

جمال األهمية النسبية :آلية التظلم بشأن ممارسات األعمال
G4-DMA

64

G4-LA16

64

الفئة الفرعية :حقوق اإلنسان
جمال األهمية النسبية :االستثمار
G4-DMA

73

G4-HR1

73

جمال األهمية النسبية :عدم التمييز العنصري
G4-DMA

57

G4-HR3

64 ,57

جمال األهمية النسبية :تقييم حقوق اإلنسان للمورد
G4-DMA

73

G4-HR10

73

Material Aspect: Human Rights Grievance Mechanism
G4-DMA

64

G4-HR12

64

الفئة الفرعية :اجملتمع
جمال األهمية النسبية :اجملتمعات احمللية
G4-DMA

67

G4-SO1

69 ,68 ,67

G4-SO2

68 ,67

جمال األهمية النسبية :مكافحة الفساد
G4-DMA

72

G4-SO4

72

GRI G4-32
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الفئة الفرعية :مسؤولية املنتج
جمال األهمية النسبية :تصنيف املنتجات واخلدمات
G4-DMA

35

G4-PR3

35

إفصاحات قطاع النفط والغاز
G4-OG5

48

G4-OG6

41

G4-OG13

34

امللحق (ج) -خمطط إشراك األطراف املعنية
وقع االختيار على جمموعات األطراف املعنية املبينة فيما يلي لتمثيل اجلهات أو املؤسسات أو األفراد الذين تأثروا أو أثروا يف قطرغاز بشكل كبري ،كما خلصنا أولويات
التقريرحتديدا إال باملوظفني.
كل جمموعة وكيف ومتى تواصلنا معهم ومدى استجابتنا لتوقعاتهم ،وال يكتمل اإلشراك يف
ً

80

األطراف املعنية

أولويات األطراف املعنية

طريقة املشاركة

استجابة قطرغاز

املساهمون

• احلفاظ على سالمة وموثوقية العمليات
التشغيلية
• العوائد املالية
• احلفاظ على سمعة قطرغاز كمزود موثوق
للغاز الطبيعي املسال
• املشاركة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية
احمللية

• اجتماعات جملس اإلدارة واللجنة التنفيذية
• الشروحات التفصيلية السنوية لألسواق
• اجتماعات ونقاشات املساهمني
• عالقات املساهمني
• االرتباطات الرسمية – مثال :االتفاقيات
• االتصاالت املنسقة يف األزمات
• مكاتب التنسيق
• التعاون يف جمال الرعاية (مثال :هيئة متاحف قطر،
واملعارض ،وغريهم)
• مساهمات قطرغاز يف التقرير السنوي لقطر للبرتول

• االمتثال ملبادئ الشفافية وميثاق أخالقيات العمل
واحلوكمة الرشيدة
• اجتماعات جملس اإلدارة
• التقارير الروتينية
• التدقيق الداخلي
• تطبيق ممارسات صارمة للسالمة والصحة والبيئة
• تطبيق معايري التميز يف األداء
• زيادة العائد على االستثمار

دولة قطر

• إدارة املوارد الطبيعية
• املساهمة يف حتسني املستوى املعيشي
• احلماية البيئية
• العوائد املالية
• تطوير الكفاءات الوطنية
• االمتثال للتشريعات والقوانني احلكومية

• توفري الوظائف
• املساهمة يف صياغة املبادئ التوجيهية البيئية
اجلديدة لدولة قطر
•املشاركة يف إسرتاتيجية "التقطري عايل اجلودة
" اخلاصة بوزارة الطاقة
• من خالل قطر للبرتول
• تنسيق جهود التخطيط واالتصال يف األزمات

• االتساق مع رؤية قطر الوطنية 2030
• االمتثال للتشريعات والقوانني احلكومية
• زيادة األرباح
• االلتزام بالتقطري
• إعداد تقارير بيانات لقطر للبرتول والهيئات احلكومية
• إعداد تقارير روتينية للبيئة وللصحة والسالمة واالستدامة
• املشاركة يف االحتفاالت والفعاليات الوطنية

اجملتمع احمللي

• املمارسات املسؤولة لألعمال
• احلد األدنى من التأثري على البيئة
• الفرص الوظيفية
• العمليات اآلمنة
• تطوير الكفاءات الوطنية
• التفاعل املستمر مع اجملتمعات احمللية

• برامج االستثمار االجتماعي
• عضوية برنامج التواصل اجملتمعي ملدينة راس لفان الصناعية
• املساهمة يف اجملتمع احمللي
• رعاية الفعاليات االجتماعية
• التواصل مع السلطات احمللية
• توفري فرص تعليمية/وظيفية للمواطنني
• توفري فرص األعمال للمؤسسات احمللية الصغرية
• زيارات املواقع

• التواصل واملساهمات الفعالة يف اجملتمع
• االمتثال ملبادئ ومبادرات املسؤولية االجتماعية
• املشاركة يف الفعاليات االجتماعية
• دعم املؤسسات التعليمية
• املبادرات البيئية
• سالمة العمليات
• توفري فرص قيمة لشركاء األعمال احملليني

املوظفون

• توفري ظروف عمل آمنة وصحية
• توفري رواتب ومزايا وظيفية تنافسية
• التطوير املهني املستمر
• التواصل املفتوح والشفاف
• تعزيز ثقافة عدم حتميل
• اإلدارة الداعمة التي تستمع ملوظفيها

• إسرتاتيجية التواصل الداخلي
(مبا يف ذلك قيم التواصل)
• إعالنات األمن التفاعلية وتدريبات السالمة
• اجتماعات منتظمة للفريق  /للقسم
• قطرغاز – كافة عناوين الربيد اإللكرتوين
• املوقع اإللكرتوين والبوابة اإللكرتونية
• نظام تقييم األهداف واألداء
• استطالعات آراء املوظفني
• جملة الشركة – الرائد
• اجتماعات الشركة
• ندوات املدير العام للمتدربني واخلريجني
• قناة "اسأل املدير العام"
• كلمة املدير العام للموظفني اجلدد عرب شبكة اإلنرتانت
• اخلدمة الذاتية للموظفني  /اإلدارة (إلكرتون ًيا)

• تساوي الفرص واملعاملة العادلة
• ظروف عمل آمنة لتعزيز صحة ورفاهية املوظفني
• رواتب ومكافآت تنافسية
• التواصل الشفاف واملفتوح
• سياسات املوارد البشرية التي تشجع على التطوير الشخصي
واملهني والتفاعل والتمكني
• برامج التدريب
• معايري مقبولة للسكن

تقرير االستدامة ٢٠١٤
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• مكتب خدمات املوارد البشرية
• العيادات العامة املفتوحة
• االنشطة الرتفيهية خارج القسم
• العالقات العامة
• باقات التواصل الرئيسية الشهرية للمديرين
• باقات التواصل الرئيسية الشهرية للمشرفني
• برنامج الرتحيب املؤسسي
• جلسات الغذاء والتعلم
• يوم التعلم اجملتمعي
• سوق التعلم
• فعاليات القيادة الرائدة
• جوائز اخلدمة الطويلة ،جوائز  Spotوجوائز املدير
العام وجوائز الوداع
• املنصات االجتماعية (حفالت العشاء ،األيام العائلية ،اليوم
الرياضي للدولة ،النوادي االجتماعية ،اخمليمات الشتوية)
• حتديث السياسات واإلجراءات
العمالء

• توصيل الغاز الطبيعي املسال واملنتجات
املصاحبة له مبوثوقية وااللتزام باجلداول
الزمنية احملددة
• منتجات عالية اجلودة

• العقود واالتفاقيات
• مكاتب التنسيق الدولية
• االجتماعات وزيارات املواقع الدورية
• املؤمترات واملعارض
• الرتتيبات التعاقدية
• مراسم التوقيع
• املطبوعات العامة
• جداول بيانات سالمة املواد

• العالقات الدولية للعمالء
• احلوار املنتظم املتفاعل
• استطالعات رضا العمالء
• إنتاج منتجات عالية اجلودة
• عمليات توريد موثوقة
• حتميل املنتجات ً
وفقا للجدول الزمني احملدد
• توفري دعم لوجستي وخدمات ممتازة

املقاولون/املوردون

• نظام عادل للمناقصات /إرساء املناقصات
• الدفع يف الوقت احملدد
• ظروف عمل جيدة

• املوقع اإللكرتوين
• الرتتيبات التعاقدية وعملية طرح املناقصات
• التنسيق والتواصل اليومي
• اجتماعات حتديد الشروط التأهيلية املسبقة
• اختيار األطراف الثالثة
• التوعية بأهمية السالمة واملبادرات ذات الصلة (مثال :اخللو
من احلوادث واإلصابات ،برنامج مراقبة تدريبات السالمة ،احلرص
على تناول املاء)
• الفحوصات الطبية

• معايري أخالقيات العمل
• نظام عادل للمناقصات/إرساء املناقصات
• إدارة فعالة للمقاوالت
• مراقبة املقاولني لضمان االمتثال ملبادئ صحة ورفاهية
القوى العاملة

صناعة الطاقة

• التواصل املسؤول ويف الوقت املناسب
• مشاركة املعلومات  /البيانات

• عضوية الهيئات الرسمية /الدولية يف قطاع الطاقة
• املؤمترات واملعارض
• املطبوعات ذات الصلة بالطاقة
• تقدمي األوراق الفنية
• التعاون يف جمال الرعاية (مثال :اجلمعية الدولية
ملشغلي ناقالت وحمطات الغاز وغريها)
• إلقاء الكلمات الرئيسية يف املؤمترات
• مشاركة أفضل املمارسات
• التعاون يف إدارة األزمات

• مشاركة وتبادل البيانات
• العالقات األخالقية

وسائل اإلعالم

• التواصل اإلعالمي اإلسرتاتيجي على
الصعيد الدويل
• سهولة الوصول إىل املعلومات الدقيقة
حول الشركة
• الوصول إىل املتحدثني الرسميني باسم الشركة
• سرعة الوصول إىل مواقع/منشآت الشركة

• الربنامج اإلسرتاتيجي للتواصل اإلعالمي على الصعيد الدويل
• خطط التواصل
• بيانات صحفية
• بيانات أولية
• جوالت إعالمية
• مؤمترات صحفية
• حقائق سريعة
• لقاءات
• اجتماعات الطاولة املستديرة
• منصات وسائل اإلعالم االجتماعية

• متحدثون باسم الشركة واسعو االطالع
• إصدارات دقيقة ومنتظمة وحمدثة

املنظمات غري احلكومية

• التواصل الفعال
• املساهمة ودعم املنظمات غري احلكومية
احمللية

• الشروحات التفصيلية /امللخصات
• الربامج التعليمية
• إسرتاتيجية دعم املنظمات غري احلكومية

• التواصل الدقيق واملناسب
• متحدثون باسم الشركة واسعو االطالع

التالميذ/الطالب/
املوظفون احملتملون

• معلومات متاحة ودقيقة حول فرص العمل
• عروض العمل القيمة
• دعم املؤسسات التعليمية

• حمالت التوظيف املستهدف
• التربع للمؤسسات التعليمية
• املنح اجلامعية -مقاعد دراسية
• االبتعاث
• فرص التدريب العملي
• برامج التواصل مع املدارس
• املعارض املهنية
• الفعاليات التعليمية (غازنا وغريها)
• املشاركة يف جلان املناهج التعليمية
• رعاية األنشطة البحثية
• املشاركة يف احملاضرات
• زيارات /مهام الكليات
• مشاريع الطالب

• عالقات حيوية وداعمة مع اجملتمعات التعليمية/األكادميية
• عروض عمل واضحة ومميزة
• استقطاب الكفاءات واحلفاظ عليها
• تعزيز التعاون بني الصناعة واجملال األكادميي

GRI G4-24 G4-25 G4-26 G4-27
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امللحق (د)  -مسرد املصطلحات واالختصارات
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
IOGP
IPCC
IPIECA
ISO
IT
ITP
IUCN
JBOG
JCI
JVA
KEPCO
KPI
L&D

82

معهد البرتول األمريكي
جلنة جملس اإلدارة للتدقيق
أفضل التقنيات املتاحة
برميل
إدارة استمرارية األعمال
حتليل تأثري األعمال
جملس اإلدارة
برميل يف اليوم
آلية التنمية النظيفة
برنامج التطوير املهني
املدير العام
اخلفض املعتمد لالنبعاثات
الكلوروفلوروكربون
غاز امليثان
شركة الصني الوطنية للنفط البحري
غاز ثاين أكسيد الكربون
مدير إدارة العمليات
مؤمتر األطراف املعنية
برنامج التواصل اجملتمعي
التحكم باملواد اخلطرة على الصحة
اإلنعاش القلبي الرئوي
مشروع الكربيت املشرتك
املسؤولية االجتماعية
تصريح التشغيل
وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية الربيطانية
إدارة نظم شؤون الصحة والسالمة والبيئة
جلنة أخالقيات العمل وتضارب املصالح
نظام إدارة املعلومات البيئية
خدمات إدارة الطوارئ
الهندسة واملشرتيات واإلنشاءات
إدارة خماطر املشروع
تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية
اخلدمات الذاتية للموظفني
االحتاد األوروبي
التصميم الهندسي للمرحلة األساسية
خطة إدارة حرق الغاز
فريق إدارة حرق الغاز
جملس رعاية الغابات
املبادرة العاملية للحد من حرق الغاز
الغازات الدفيئة
نظام املعلومات اجلغرايف
املبادرة العاملية إلعداد التقارير
إمكانية االحرتار العاملي
الهيدروكلوروفلوروكربون
الهيدروفلوروكربون
زيت الوقود الثقيل
الدبلوم العايل الوطني
املوارد البشرية
تقييم اخملاطر الصحية
الصحة والسالمة والبيئة
التدفئة والتهوية والتكييف
قسم التدقيق الداخلي
معهد املهندسني الكيميائيني
خطة التطوير الفردية
معهد الهندسة والتكنولوجيا
العمل دون وقوع حوادث وإصابات
الفريق الدويل احلكومي املعني بالتغري املناخي
سلسلة تقييم الصحة والسالمة املهنية
االحتاد الدويل لصناعة النفط واحملافظة على البيئة
املنظمة الدولية للمعايري
تكنولوجيا املعلومات
خطة تدريب األفراد
االحتاد الدويل حلماية الطبيعة
مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن
اللجنة املشرتكة الدولية
اتفاقية تعاون مشرتك
شركة كانساي للطاقة الكهربائية
مؤشرات األداء الرئيسية
إدارة التعلم والتطوير
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البيوتان -هو أحد نوعني من أيزومرات الهيدروكربونات الغازية،
وينتج بطريقة صناعية من البرتول ،و ُيشار إليه بالرمز C4H10
ويستخدم كوقود يف املنازل وكمادة مربدة ،ويدخل يف
صناعة املطاط الصناعي
ثاين أكسيد الكربون -غاز عدمي اللون والرائحة ،وهو العنصر
الرئيسي املسبب لاللغازات الدفيئة ً
وفقا لربوتوكول كيوتو .يف
صناعة النفط والغاز ،يقرتن ثاين أكسيد الكربون باحرتاق الوقود
وإحراق الغاز.
الكلوروفلوروكربون -هو أحد مركبات الهالوكربون املتنوعة
التي تتألف من الكربون والكلورين والفلورين ،وكان يستخدم
ً
سابقا كمربد يف أنظمة التربيد .الكلوروفلوروكربون مصنف
يف امللحق أ أو ب من بروتوكول مونرتيال املتعلق باملواد
املستنفدة لطبقة األوزون.
املكثفات -مزيج من املواد الهيدروكربونية السائلة امللونة أو
عدمية اللون ومبستوى من اجلاذبية يزيد على  API500ميكن
اسرتدادها على السطح من بعض مكامن الغاز غري املصاحبة.
املسؤولية االجتماعية -مصطلح يعني االلتزام املستمر من
قبل الشركة لتتصرف بطريقة أخالقية واملساهمة يف التنمية
االقتصادية وحتسني نوعية احلياة
احلرق -هي عملية التخلص اآلمن من النفايات أو الغازات
غري املستخدمة أو القابلة لالستخدام لضمان أمن وسالمة
املنشأة
االحتباس احلراري احملتمل -هو املساهمة اإلجمالية يف
ظاهرة االحتباس احلراري الناجمة عن انبعاث وحدة من الغاز
تعادل وحدة من الغاز املرجعي وهو ثاين أكسيد الكربون والتي
يشار إليها بالقيمة .1
الغازات الدفيئة -هي الغازات التي تسهم يف ظاهرة
االحتباس احلراري عن طريق امتصاص األشعة حتت احلمراء،
وتضم انبعاثات االلغازات الدفيئة الناجتة عن عمليات النفط و
غاز ثاين أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النيرتوز من مصادر
االحرتاق ،أو حرق الغاز أو الغازات املتسربة
الهيليوم -غاز خامل عدمي اللون والرائحة واملذاق وغري سام
وأحادي الذرة ،يوجد يف الغاز الطبيعي ومشتقاته
ويباع كمنتج ثانوي
الهيدروكلوروفلوروكربون -هو مركب يتكون من ذرات
الهيدروجني والكلور والفلور والكربون ،ويستخدم كبديل
ملركبات الكلوروفلوروكربون بسبب انخفاض احتماالت
استنفاد طبقة األوزون
الهيدروفلوروكربون-مركب يتألف من الفلور والهيدروجني
والكربون ،وتنبعث مواد الفلوروكربون كمنتج ثانوي من الصناعات
التحويلية التي تسهم يف ظاهرة االحتباس احلراري.

LCA
LDAR
LEF
LES
LLGM
LNG
LOPC
LPG
LSFO
LSMGO
LTI
MBR
MDO
MLT
MM
MMScf
MOC
MoE
MoI
MRG
MSDS
MT
MTA
N2O
NDS
NGO
NOx
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

تقييم دورة احلياة
اكتشاف وإصالح التسريب
منظمة ليفينج إيرث
اجلمعية البيئية براس لفان
منوذج غاز منخفض الضغط
يعي املُ سال
خسائر عملية االحتواء األولية
غاز البرتول املسال
زيت وقود بنسبة كربيت منخفضة
زيت الغاز البحري بنسبة كربيت منخفضة
احلوادث املهدرة للوقت
تقنية غشاء املفاعل احليوي
زيت الديزل البحري
فريق قيادة اإلدارة
مليون
مليون قدم مكعب قياسي
إدارة التغيري
وزارة البيئة
وزارة الداخلية
تعليمات الرقابة واإلبالغ
وثيقة بيانات سالمة املواد
طن مرتي
مليون طن سنويًا
أكسيد النيرتوز
إسرتاتيجية التطوير الوطنية
املنظمات غري احلكومية
أكاسيد النيرتوجني
االحتاد الدويل ملنتجي النفط والغاز
الشركة املشغلة
الهيدروكربون املشبع بالفلور
خطة حتسني األداء
فعاليات اإلدارة العليا
مشروع احملافظة على مستويات اإلنتاج
حوادث تتعلق بسالمة العمليات
ريال قطري
املركز الصحي لقطرغاز بالدوحة
قطرغاز
برنامج قطرغاز لسالمة العمليات
مدرسة قطر التقنية املستقلة
نظام إدارة قطرغاز للتحسني املستمر
رؤية قطر الوطنية
قطر للبرتول
التقييم الربع سنوي لألداء
الهالل األحمر القطري
حمطة االستقبال والتحميل
نظام مراقبة اخملاطر
مدينة راس لفان الصناعية
إدارة عمليات حمطة راس لفان
عمليات احملطات الطرفية براس لفان
برنامج تطبيقات ومنتجات النظم
السالمة والبيئة واجلودة
السالمة والصحة والبيئة
سداسي فلوريد الكربيت
اجلمعية الدولية لناقالت الغاز ومشغلي احملطات
خبري مبادة املوضوع
ثاين أكسيد الكربيت
اتفاقية بيع وشراء
طن مكافئ ثاين أكسيد الكربون
التعليم التقني والتعليم املستمر
جامعة تكساس أيه آند إم يف قطر
اللجنة التنسيقية للتدريب والتطوير
شركة طوكيو للطاقة الكهربائية
معدل إجمايل احلوادث املسجلة
اإلمارات العربية املتحدة
اململكة املتحدة
األمم املتحدة
الواليات املتحدة األمريكية
الدوالر األمريكي
املبادئ التطوعية بشأن األمن وحقوق اإلنسان
املركبات العضوية املتطايرة
جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة
معهد املوارد العاملية

الغاز الطبيعي املسال -ميكن للغاز الطبيعي أن يكون سائ ًلا
على سبيل املثال عند مستوى معني من الضغط اجلوي عن
طريق التربيد لدرجة  160درجة مئوية تقري ًبا حتت الصفر (-256
درجة فهرنهايت) ويتألف من غاز امليثان املسال C1واإليثان
 C2ويشمل أحيا ًنا الربوبان  C3والبيوتان .C4
الغاز البرتويل املسال -خليط من الغازات الهيدروكربونية
(الربوبان والبيوتان) املستخدمة كوقود يف أجهزة التدفئة
والسيارات ،ويحل هذا الغاز بصورة متزايدة حمل مركبات
الكلوروفلوروكربون يف منتجات األيروسول أو يف أغراض التربيد
للحد من الضرر الذي يلحق بطبقة األوزون.
امليثان  -هو غاز عدمي اللون والرائحة وقابل لالشتعال ،ويشار
إليه بالرمز  CH4ويدخل يف تركيبه الرئيسي الغاز الطبيعي.
يف صناعة النفط والغاز الطبيعي يقرتن ثاين أكسيد الكربون
باحرتاق الوقود وإحراق الغاز واالنبعاثات الهاربة
النافتا -مصطلح يقصد به أي جمموعة أو مزيج من السوائل
املتطايرة القابلة لالشتعال من املواد الهيدروكربونية
املقطرة من البرتول وقطران الفحم والغاز الطبيعي،
وتستخدم هذه املادة كوقود أو كمواد مذيبة وتدخل يف
صناعة خمتلف املواد الكيمائية
أكاسيد النيرتوجني  -عبارة عن مركبات كيميائية من
النيرتوجني واألكسجني  ،NOxوتنتج أساسا من احرتاق الوقود
األحفوري ،وتسهم يف تشكيل األوزون على مستوى األرض
أكسيد النيرتوز -أحد االلغازات الدفيئة عدمية اللون ويعد أحد
املنتجات الثانوية لعملية االحرتاق
املواد املستنفدة لطبقة األوزون  -يقصد بها أي مركب
يسهم يف استنفاد طبقة األوزون يف الغالف اجلوي العلوي
الربوبان  -هو غاز عدمي اللون ويشار إليه بالرمز  ،C3H8يوجد
يف الغاز الطبيعي والنفط ويستخدم كوقود على نطاق واسع
ثاين أكسيد الكربيت-عبارة عن غاز عدمي اللون وكريه الرائحة،
يتشكل عن طريق احرتاق الوقود وخالل الكثري من العمليات
الصناعية ،يف عمليات النفط والغاز ينتج ثاين أكسيد الكربيت
من عملية إزالة الكربيت وحرق الغاز
التنفيس -هي العملية التي يتم فيها إطالق الغاز إىل الغالف
اجلوي من أنبوب مفتوح من دون احرتاق
املركبات العضوية املتطايرة  -أي مركب عضوي مع ضغط
بخار يصل إىل مستوى  0.01كيلو باسكال أو أكرث ودرجة حرارة تبلغ
 293.15كلفن أو تطاير موا ٍز وفق شروط حمددة لالستخدام.

للمزيد من التعريفات واملصطلحاتُ ،يرجى زيارة
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