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نبذة عن
التقرير
أه ًال بكم يف تقرير االستدامة السادس ،والذي يغطي أداء الشركة االقتصادي
والبيئي واالجتماعي يف عام .2015
مت إعداد هذا التقرير وفقًا للمبادئ التوجيهية إلطار املبادرة العاملية إلعداد التقارير
( ،)GRI G4واملبادئ التوجيهية لصناعة النفط والغاز الصادرة عن االحتاد الدويل
لصناعة النفط واحملافظة على البيئة ( )IPIECAومعهد البرتول األمريكي ()API
واالحتاد الدويل ملنتجي النفط والغاز  ،)IOGP)2015واملبادئ التوجيهية إلعداد
التقارير اخلاصة باستدامة قطاع الطاقة والصناعة يف دولة قطر (.)QEISS
وباإلضافة إىل أن حمتوى هذا التقرير قد أعد وفقًا للمبادئ التوجيهية اخلاصة
باملبادرة العاملية إلعداد التقارير ( )GRI G4املستوى األساسي ،اجتاز هذا التقرير
بنجاح خدمة فهرسة احملتويات املقدمة من املبادرة العاملية إلعداد التقارير
( )GRIيف امللحقني (أ) و (ب).
نحن نرحب بتعليقاتكم حول هذا التقرير وحول أدائنا يف جمال االستدامة عرب
الوسائل التالية:
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نبذة عن هذا التقرير

نبذة عن قطرغاز

األداء البيئي
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جدول احملتويات

االستدامة يف قطرغاز

قوتنا العاملة

sustainability@qatargas.com

E-Mail

E-Mail

www.facebook.com/qatargas

www.linkedin.com/company/23331

www.twitter.com/@Qatargas
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أبرز حمطات األداء لعام 2015

احلوكمة وإدارة اخملاطر

التنمية االجتماعية

www.youtube.com/channel/UCK-M7hLGKt5sUd5L-YikFtw

www.instagram.com/qatargas
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االقتصاد

املالحق
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كلمة الرئيس التنفيذي

الصحة والسالمة
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أبرز حمطات األداء لعام ٢٠١٥
كفاءة عمليات
الغاز الطبيعي
املسال بنسبة
%98.4

توفر الغاز
الطبيعي
املسال بنسبة
%96.3

عمليات التسليم
املوثوقة إىل
العمالء بنسبة
%100

رضا العمالء
%93

عقد جديد
طويل األجل
مع باكستان
من اجل توريد
الغاز الطبيعي
املسال

 7سنوات من
التشغيل دون
أية إصابات
سببها إهدار
الوقت يف
منشأة التحميل
والتخزين يف
قطرغاز

 6سنوات دون
أية إصابة سببها
إهدار الوقت
وسنتان بدون
أية إصابات
مسجلة يف
مصفاة لفان

إجناز  1.6مليون
ساعة فردية
خالل عمليتي
إغالق متتا قبل
انتهاء الوقت
احملدد ،وبدون
أية إصابات
مسجلة

التشغيل الناجح
لنظام حقن
الغاز إلكرتونيا
( ،)ME-GIويسمح
هذا املشروع
باستخدام
الغاز الطبيعي
املسال
كبديل وقود
أنظف عن زيت
الوقود الثقيل
املستخدم
يف ناقالت كيو
ماكس ماكس
الضخمة

إكمال 43
متدرب قطري
و 44خريج
قطري خطط
التطوير والتدريب
الفردية اخلاصة
بهم بنجاح

اسرتجاع %90
من الغاز املتبخر
أثناء الشحن
خالل السنة األوىل
لتشغيل منشأة
اسرتجاع الغاز
الطبيعي املتبخر
أثناء الشحن

تخصيص
 7.1مليون
ريال قطري
ملنح الطالب
القطريني
استثمار
 16.6مليون
ريال قطري
يف مشاريع
املسؤولية
االجتماعية
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تقرير االستدامة 2٠١٥

انخفاض انبعاثات
غاز االحتباس
احلراري أثناء
عملية شحن
الغاز الطبيعي
املسال بنسبة
 %76مقارنة مع
العام 2013

استالم 332
موظف "جائزة
اخلدمة الطويلة”

شهادة اعتماد املعهد الدويل للمشرتيات والتوريد ( )CIPSعن التميز يف سياسات
وممارسات الشراء

جائزة “”Globe of Honor

املقدمة من جملس السالمة الربيطاين للتميز
يف اإلدارة البيئية

جائزة “”Sword of Honor

املقدمة من جملس السالمة الربيطاين للتميز يف إدارة الصحة والسالمة
 وبذلك فنحن منثل أحد الشركات السبعة التي قامت باستالم هذه اجلائزةمع جائزة “ ”Globe of Honorلسنتني متتاليتني

جائزة جملس التعاون اخلليجي للبيئة واحلياة الفطرية ضمن فئة "أفضل مؤسسة
صناعية تلتزم باملقاييس واملعايري البيئية”.

تقرير االستدامة ٢٠١٥
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كلمة الرئيس التنفيذي
بصفتنا مزود معتمد ملصادر الطاقة األنظف ،نبذل كافة جهودنا
للمحافظة على مكانتنا باعتبارنا الشركة األوىل الرائدة عامليًا يف جمال
صناعة الغاز الطبيعي املسال ،فض ًال عن تأدية دو ِر حيويِ يف مساندة
العامل يف اإليفاء باحتياجاته من الطاقة من خالل تزويده مبصدر طاقة
يلبي أعلى معايري النظافة واملوثوقية .تركنا بصمة واضحة يف هذا
القطاع يف العديد من الدول املوزعة عرب القارات ،مبا فيها آسيا وأوروبا
والشرق األوسط واألمريكيتني ،ونحن نتعهد بتقدمي خدماتنا خملتلف
هذه الدول مع ضمان تزويدهم باحتياجاتهم من الغاز الطبيعي على
األمد الطويل.
أضحى دور قطرغاز يف قطاع الطاقة العاملية مهمًا أكرث من ذي
قبل ،وذلك متاشيًا مع اتفاقية تغري املناخ الدولية التي وقعت عليها
يف باريس بتاريخ ديسمرب  ،2015حيث نصت هذه االتفاقية على التزام
 195دولة بتقليل انبعاث الغازات الدفيئة للحد الذي يحول دون نشوء آثار
سلبية دائمة ترتتب على تغري املناخ .كما بات استخدام مصادر الطاقة
األنظف واملعتمدة عنصرًا أساسيًا يف اسرتاتيجيات احلد من انبعاثات
الغاز الدفيئة على املستوى العاملي.
ن نهجنا لتحقيق الريادة املنشودة يف هذا املضمار ال يقتصر على
تأمني موقع بارز يف سوق الطاقة العاملي فقط بل جتاوز ذلك إىل حتديد
املعايري الرائدة بطريقة متكننا من إضافة قيمة ألصحاب املصلحة
الداخليني واخلارجيني لدينا .قامت قطرغاز يف عام  2010بوضع جمموعة
حتديات عديدة على أن يتم حتقيقها
من األهداف التي تنطوي على
ٍ
بحلول عام  ،2015وذلك سعيًا منها إلثبات وجودها على املستوى
العاملي من خالل األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي املتم ّيز .وقد
حققت قطرغاز معظم أهدافها ،بل وتفوقت أيضًا على الشركات
الدولية املنافسة ،بفضل إرسائها للممارسات األفضل يف القطاع إىل
جانب اتّباعها لها واالستثمار يف املصادر املالية ذات األهمية.
ومن األمثلة اجلديرة بالذكر على الكيفية التي فرضنا من خاللها معايريًا
جديدة يف القطاع هو مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء عمليات
الشحن والتحميل والذي تبلغ قيمته  1مليار دوالر أمريكي ،حيث أنهى
املشروع عامه األول من التشغيل عام  .2015ومن خالل هذا املشروع،
متكّ نا من استعادة  %90من الغاز املتبخر واملشتعل ،واستطعنا بذلك
توفري كمية كبرية من الطاقة وتقليل األثر البيئي لقطرغاز .كما ساعدت
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جهودنا املبذولة يف توجيه عملية تركيب حمركات تعتمد على الغاز
الطبيعي املسال يف سفن نقل الغاز الطبيعي املسال يف استقطاب
عمالء جدد ملنتجنا والتقليل يف الوقت ذاته من اآلثار البيئية الناجمة عن
عملية الشحن.
وباإلضافة إىل ذلك ،مت ّيز أداء قطرغاز يف مشروعها األول املتكامل
لسلسلة ق ّيمة للغاز الطبيعي املسال يف العامل ،املسمى "قطرغاز
 ،"2وذلك من خالل مرور ست سنوات مل تشهد أية إصابات هادرة
لوقت العمل يف مصفاة لفان ،وسبعة سنوات مل تشهد أية إصابات
هادرة لوقت العمل يف خمزن الغاز الطبيعي املسال ومرافق التحميل،
ً
وعالوة على ذلك،
وسنتني مل تشهدا أية إصابات هادرة لوقت العمل.
حصل قسم الشحن يف قطرغاز على جائزتي “”Sword of Honourو
” ”Globe of Honourاملرموقتني للمرة الثانية على التوايل تقديرًا اللتزامه
بتحقيق معايري ممتازة يف إدارة الصحة والسالمة والبيئة.
أوقات صعبةٍ يف سوق النفط والغاز أحيانًا ،إلّا
ورغم ما نشهده من
ٍ
أن قطرغاز جنحت يف احلفاظ على ثبات عملياتها ولعبت دورًا رياديًا
ّ
ملحوظًا من خالل تركيزها على األهداف طويلة األمد ذات الصلة بتوسع
السوق وتلبية رضا العمالء وحتقيق الكفاءة التشغيلية واملوثوقية وأداء
السالمة والصحة والبيئة وتنيمة قوى عاملة ذات مقدرة وكفاءة عالية.
ونحن على ثقة ويقني بأن هذا النهج طويل األجل سيساعدنا يف تعزيز
موقعنا الريادي.
وإننا نفخر بهذه اإلجنازات ونُعد أنفسنا لالنطالق برؤية  2020وتعزيز
مكانتنا كشركة رائدة عامليًا يف الغاز الطبيعي املسال.
خالد بن خليفة آل ثاين
الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز

GRI G4-1 G4-2 G4-14
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نبذة عن قطرغاز
قطرغاز هي الشركة األضخم يف إنتاج الغاز الطبيعي املسال يف العامل وصاحبة الرؤية الطموحة يف احلفاظ على موقعها كشركة رائدة يف صناعة الغاز
ً
جديدة ألداء السالمة والبيئة
ريا
الفعالة من موظفينا من ذوي الكفاءات العالية ،فإننا نضع معاي ً
الطبيعي املسال على مستوى العامل .وبفضل املشاركة ّ
والعمليات الفعالة واملوثوقة ،ما ينعكس بدوره على معايري رضا العمالء واألداء املايل.

الهيكل التاريخي والتشغيلي
شهد عام  2015مرور  31عامًا على تأسيس شركة قطرغاز ككيان مستقل يهدف إىل حتويل الغاز الطبيعي من حقل الغاز غري املصاحب األضخم يف العامل
(حقل الشمال) إىل غاز طبيعي مسال .توجهت الشحنة األوىل احململة بالغاز الطبيعي املسال إىل اليابان عن طريق قطرغاز  1وذلك يف عام  1997بعد مضي
خمس سنوات على توقيع اتفاقية بيع وشراء مع اليابان .كما مت وضع منوذج متكامل لتوريد الغاز الطبيعي املسال يف  2005عقب التوقيع على اتفاقية بيع
وشراء ملدة  25عامًا مع اململكة املتحدة تنص على بناء أضخم حمطة استقبال للغاز الطبيعي املسال يف أوروبا يف منطقة ساوث هوك ،ويلز.

1996

1992

2001

2004

2006

2009

1984

٢

1994

1997

2005

2008

2010
(٥ ٤

2013

٣
٤

٤
٧

وﻓﻘ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ اوروﺑﻴﺔ
)(Euro 5

2015

إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 ٧٫٣٧ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ

٢

٢

(٦

2011

.

2014

اﳌﺴﺎل
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

ﻧﺎﻗﻠﺔ

إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 ١٠٫٠٩ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ

٣

ﺑﺪأ

٪٩٠

١٫٦

٢

شركة قطرغاز

8

سعت قطرغاز لتوسعة منوها اإلنتاجي عرب تطوير ثالثة مشاريع أخرى إلسالة الغاز (قطرغاز  ،2قطرغاز ،3قطرغاز)4وبناء مصفاة لفان لتكرير املكثفات
من عملية اإلسالة إىل منتجات أخرى وإنشاء أسطول خمصص من السفن لنقل الغاز الطبيعي املسال ،باإلضافة إىل تشييد حمطة إعادة حتويل الغاز .كما
حافظت الشركة على مستوى إنتاج ثابت بني أصول اإلنتاج القدمية لديها مثل قطرغاز ،1وذلك عرب توظيف التقنيات املستخدمة يف مشروع احملافظة على
مستويات اإلنتاج .وتواصل الشركة حتقيق مبتغاها يف التوسع وبناء مصفاة ثانية.
احتلت قطرغاز بعد تدشينها ملشروع معاجلة الديزل بالهيدروجني مكانة مرموقة كشركة منتجة ملنتجات الديزل العالية اجلودة ومالئمة للمتطلبات البيئية
األوروبية الصارمة .وحترص قطرغاز يف ضوء موقعها الريادي على أن جتعل من نفسها مثا ًال يحتدى به يف التميز التشغيلي واالبتكار .ومن هذا املنطلق،
سعت إىل تطوير مشروع بيئي أيقوين يف عام  2015وهو مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن الذي يهدف لتفادي حرق الغاز املتبخر ويحول دون خسارة
الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة .و ُيعد هذا املشروع مميزًا وفريدًا من نوعه يف قطاع الغاز الطبيعي املسال .إن املشاريع البيئية األخرى التي توظف
تقنيات حديثة موجهة ملعاجلة النفايات ومياه الصرف الصحي يف مرحلة التطبيق يف الوقت الراهن.

GRI G4-3 G4-4 G4-6
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الرؤية
قامت قطرغاز خالل فرتة توسع أعمالها بإعداد بيان توجهات يوضح رؤيتها يف أن تصبح الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل
وذلك بحلول عام  .2015وينطوي إدراك هذا املبتغى على بلوغ األهداف الصعبة وإرساء املعايري لركائز الرؤية اخلمسة.

قطرغازnois
رؤيةiV sagrat
aQ
أن نكون الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال على
مستوى العامل.

تقوم قطرغاز ،باعتبارها شركة الغاز الطبيعي املسال األوىل ذات سلسلة القيمة املتكاملة – إذ أنها تشرف على عملية إنتاج الغاز الطبيعي املسال بأكملها،
أجزاء من مشروع كلي واحد .وال
بدءا باالستخراج وحتى عملية التسليم األخرية  -بتبني نهج إداري شامل ينظر إىل املكونات الفردية لنشاطه التجاري باعتبارها
ً
ً
يقل أي مكون أهمية عن اآلخر يف إحراز أقصى درجات األداء.
كما تتبع الشركة أفضل املمارسات يف اتخاذ مبادرات متعددة تضمن تشغيل أكرث القوى العاملة أهلية ،وحتتل املركز القيادي يف ابتكار أفضل احللول
ملشكالت االستدامة يف القطاع التي تنتمي إليه ،والتفوق يف عملياتها ،عالوة على النجاح يف دورها كشركة وطنية .وتدمج قطرغاز بني اجلوانب االقتصادية
والبيئية واالجتماعية يف عملياتها اليومية ،متبعةً بذلك نهجًا مستدامًا يف نطاق عملها .وبصفتها كربى الشركات املساهمة يف االقتصاد القطري واملزود
األول للغاز الطبيعي املسال يف العامل ،فإن صدارة قطرغاز تعترب ذات أهمية خاصة على املستويني الوطني والدويل.

تكمن مهمتنا يف قطرغاز يف إدارة وتشغيل
مواردنا ،مبا فيها الكوادر البشرية واحتياطي
اإلنتاج واملرافق املتاحة والبيئة ،بطريقةٍ آمنة
وفعالة وموثوقة.

أن نتميز بكوادرنا املهنية عالية الكفاءة ،وابتكاراتنا ،وجودة أدائنا ،ووالئنا والتزامنا نحو شركتنا
ومسؤوليتنا االجتماعية.
سنمثل منوذجا يحتذى به يف:
• األداء املتميز يف السالمة والصحة والبيئة؛
• قوى عاملة متنوعة ذات كفاءة عالية ؛
• عمليات التشغيل الفعالة واملوثوقة؛
• رضا العمالء؛
• األداء املايل

ُ ِ

متكنت قطرغاز من حتقيق وضعها الريادي بعد جتاوزها بنجاح للعديد من األهداف املنشودة قبل موعدها احملدد .وتسعى الشركة يف الوقت الراهن للتقدم
خطوة لألمام من خالل وضع تصور ورؤية للمحافظة على وضع الريادة يف تقدمي طاقة موثوقة ونظيفة .وبناء على ذلك ،قمنا ببلورة أهداف جديدة لعام 2020
تتطلع لتجاوز اإلجنازات احلالية يف خضم تطور سوق الغاز الطبيعي املسال املتوقع والكفاءات التشغيلية.
ركائز الرؤية

املؤشرات الفعلية
يف عام 2015

األهداف يف عام
2020

4

0

1

0

0.52

0.30

جديد

100

التقطري ()%

24.6

50

موثوقية الغاز الطبيعي املسال)%( 5

98.4

98.4

توفر الغاز الطبيعي املسال ()%

96.3

استخدام الغاز الطبيعي املسال ()%

90.1

88.0

تكلفة وحدة الغاز الطبيعي املسال(دوالر أمريكي/طن)

11

13.7

التسليمات املتأخرة

0

0

التسليمات غري املطابقة للمواصفات

0

0

إدخال شرائح جديدة للغاز الطبيعي املسال (مليون طن)

جديد

0.5

حتسني العائد الصايف لالرتفاع ()%

جديد

100

حجم املبيعات (مليون طن)

60.1

61.6

مؤشرات األداء الرئيسية
حوادث مضيعة للوقت

1

األداء املتميز يف السالمة والصحة والبيئة

أحداث سالمة العمليات من الدرجة األوىل

2

حرق الغاز ( %الغاز اخلايل من الكربيت)
االلتزام بإطار عمل الكفاءة الفنية ()%

3

القوى العاملة ااملتنوعة ذات الكفاءة

عمليات التشغيل الفعالة واملوثوقة

رضا العمالء

األداء املايل

 1هو عدد احلوادث املقعدة عن العمل واملضيعة للوقت .
 2أحداث سالمة العمليات من الدرجة األوىل هي إصدارات املواد الغري خمطط لها أو غري مرصودة من العملية.
 3مؤشر أداء رئيسي مقرر حديثًا.
 4هدف تقطري بنسبة  %50يستوجب حتقيقه بحلول 2030
 5الوضع الطبيعي لعمليات اإلغالق من اجل الصيانة اخملطط لها

10

5

١٩٨٤

٣١

٩٠٠

٤٢

١

٢

4

١.٦
١.٤

٢.٩

٤ ٣

95.7

٤

٧

ً

٣٩

٤

٨٥

١٥٠

١٦٠

GRI G4-9
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إن احلاجة العاملية للطاقة يف ازدياد ،ومعها يزداد القلق حول األثر املدمر
لالستهالك املفرط للطاقة على البيئة .وتبعًا لذلك ،فقد أصبحت قطرغاز
تلعب دورًا حموريًا يف تزويد الطاقة اآلمنة والنظيفة.
ومتثل االستدامة األساس الذي تقوم عليه قطرغاز يف عملياتها .ويف
سبيل برهنة التزامنا باملساهمة يف التقدم االقتصادي القطري باالستعانة
مبصادر وطنية بشكل مسؤول ،فقد حققنا رؤيتنا يف أن نصبح الشركة
الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل .وبهذا فقد
كونت الشركة فكرًا رياديًا أصبح يشكل جزءًا من ثقافتها وجميع اجلوانب
التي تكتنف عملياتها .تدمج قطرغاز بني االعتبارات االقتصادية والبيئية
واالجتماعية وجميع قراراتها اإلدارية وجميع القرارات التي تتخذها ،هادفةً
بذلك إىل ان تصبح مثال يحتذى به يف إدارة األعمال.
كما أن الركائز التي تقوم عليها رؤية قطرغاز تشكل جزءًا من النهج الذي
تتخذه الشركة يف احلفاظ على استدامة عملياتها .وينصب تركيزنا األهم
على حتديد معايري السالمة والصحة والبيئة .وتساعد ظروف العمل اآلمنة
على جذب القوى العاملة ذات الكفاءة العالية ،القادرة على ضمان سري

العمل بشكل فعال وموثوق ،مما يقلل من تأثري عمليات قطر غاز على
البيئة .كما يؤدي األداء التشغيلي املتفوق بدوره إىل مستويات عالية من
رضا العمالء ،مما يدفع بسمعة الشركة كشريك موثوق إىل درجة متقدمة،
ويكفل جناحها يف أدائها املايل.

األطراف املعنية
تتكون من  10جمموعات رئيسية لدى قطرغاز كما هو موضح يف الشكل .1
ويتم إستخدام وسائل متعددة للربط بينهم وإشراكهم يف صنع القرارات،
وذلك يف سبيل تداول أولويات الشركة واحلصول على اآلراء التي تستخدم
الحقًا يف التعامل مع مصالح األطراف املعنية .ويشكل التواصل املستمر
مع االطراف املعنية أساس ملكانة قطرغاز كمثال يحتذى به يف التميز
التشغيلي ،واالبتكار ،والقوى العاملة ذات الكفاءة العاليةواملسؤولية
االجتماعية للشركات .ميكن إيجاد املزيد من التفاصيل حول وسائل
التواصل التي تتخذها قطرغاز يف التعامل مع أولويات الشركاء يف امللحق
ج  -خمطط الشركاء.

إن تطبيق ما ورد يف "بيان توجهات قطرغاز"،
والذي يعكس مدى التزام الشركة باالستدامة ،هو
مسؤولية كل موظف من موظفي قطرغاز ،والتي
نعمل دائمًا على التوعية بها والتقيد مبعايريها.

دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ

اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن

ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

اﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ

االستدامة يف قطرغاز

اﳌﻘﺎوﻟﻮن
واﳌﻮردون

اﳌﻮﻇﻔﻮن

وﺳﺎﺋﻞ اﻋﻼم

اﻟﻌﻤﻼء

اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  /اﻟﻄﻼب /
اﳌﻮﻇﻔﻮن
اﶈﺘﻤﻠﻮن

الشكل  .1األطراف املعنية يف قطرغاز

12

GRI G4-2 G4-24 G4-25 G4-37
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إﻃﺎر ﻋﻤﻞاﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
األهمية النسبية

QNV2030

وهي التقارير التي تقدمها قطرغاز حول أداء االستدامة ومواكبته ملبدأ ترتيب األولويات يف املسائل التي متتلك أهمية كبرية يف الشركة .وتعكس
املسائل التي يشتمل عليها هذا التقرير اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية البارزة للشركة ،أو مسائل ذات تأثري جوهري على تقديرات األطراف املعنية
وقراراتهم .وتتم صياغة أقسام هذا التقرير برتكيز على نطاق االستدامة يف قطرغاز ،ومبا يعكس األهمية النسبية يف املواضيع التي يطرحها كل قسم
يف التقرير .ومن شأن ذلك أن مينح األطراف املعنية والعامة طريقة منظمة للحصول على املعلومات حول نشاطات الشركة وخططها املتعلقة بكل
مسألة من املسائل ذات األهمية النسبية.
ً
إسوة باألعوام السابقة بتقييم األهمية النسبية ملراجعة أية تغيريات قد تكون قد طرأت على املسائل التي تعترب ذات أهمية
يف عام  ،2015قامت قطرغاز
بناء على:
نسبية ،وذلك ً

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ﻟ ﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  Ìدوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻌﺎم 2014

QEISS

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎز ات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ

اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻐ اﳌﻨﺎﺧﻲ

ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
)ﻃﻦ ﻏﺎز ﺛﺎ· أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن/ﻃﻦ ﻣﻦ ا®ﻧﺘﺎج(
اﳊﺮق )ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ﻗﻴﺎﺳﻲ(
إﺟﻤﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﺳﺘﻬﻼك اﳌﺎء
ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﺎء اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ )ﻣ ﻣﻜﻌﺐ
/ﻃﻦ ﻣﻦ ا®ﻧﺘﺎج(

• املسائل ذات األهمية النسبية املبينة يف تقرير االستدامة لعام 2014
• املسائل اجلديدة ذات األهمية النسبية التي يتم حتديدها يف ورشة العمل اخلاصة بإشراك األطراف املعنية
• املبادئ التوجيهية للمبادرة العاملية إلعداد التقارير ( ) GRI G4والوثائق املساندة
• املبادئ التوجيهية لالحتاد الدويل لصناعة النفط واحملافظة على البيئة ( ) IPIECAوالوثائق املساندة
• أولويات قطاع الطاقة والصناعة يف دولة قطر التي تعتمد على تقارير االستدامة القطاعية لعام 2014
• مسائل ذات أهمية أساسية كما هو موضح يف رؤية قطر الوطنية  2030واسرتاتيجية التنمية الوطنية 2016-2011
• الفكر الذي تتبعه قطرغاز للحفاظ على مركزها يف الصدارة

اﻟﺒﻴﺌﺔ

إن املسائل ذات األهمية النسبية تتمحور حول الركائز اخلمسة األهم يف رؤية قطرغاز ،وتعكس ترتيب كل أولوية وفق اجملال الذي تتبع له ،كما يوضح
الشكل  .2وتشكل املسائل ذات األهمية النسبية املتعلقة بالسالمة والصحة واألداء البيئي أساس عمليات الشركة ،وتتبعها مباشرة املسائل ذات
األهمية النسبية املرتبطة بالقوى العاملة واجملاالت املتصلة باجملتمع ضمن رؤية الشركة .كما تعتمد الشركة يف أساسها على العمليات الفعالة
عال من اجلودة وبتكلفة مثالية .وتكفل اإلدارة الناجحة لهذه املسائل التأثري بشكل فعال على
واملوثوقة ،التي تضمن اإلنتاج املستمر على مستوى ِ
األمور ذات األهمية النسبية واملرتبطة بكسب رضا العمالء واألداء االقتصادي.

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ

اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ اﳌﺼﺮﻓﺔ إ اﻟﺒﺤﺮ )ﻣ ﻣﻜﻌﺐ(

اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻌﺎم 2014

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل )دوﻟﻔﲔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ،
راس ﻏﺎز ،ﻗﻄﺮﻏﺎز( ﻟﻌﺎم 2014

83,489,950

39,542,421

0.416

0.232

42,456
1,035,349,601

45,449
560,101,160

38,214,977

%24

0.18

0.06

24,478,333
33,074,650
1,274,934
412,788
69,570
172,416
5

958,996
649,887
25,636
11,082
18,684
18,624
0

اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ اﳌﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ )ﻣ ﻣﻜﻌﺐ(
ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ )ﻃﻦ أو (%
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴوﺟﲔ
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜ¨ﻳﺖ
اﻟﻮﻓﻴﺎت
ا®ﺻﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ إﻫﺪار اﻟﻮﻗﺖ
)ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﻘﺎوﻟﲔ(

0.31

إﺟﻤﺎ ا®ﺻﺎﺑﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ )ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﻘﺎوﻟﲔ(

1.35

0

ا°ﻣﺮاض اﳌﻬﻨﻴﺔ )ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ(

0.34

5

أﺣﺪاث ا®ﺟﻬﺎد اﳊﺮاري )ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﻘﺎوﻟﲔ(

106

ﻓﻘﺪان اﻻﺣﺘﻮاء )اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت(

22

ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
 Ìﻗﻄﺮﻏﺎز

اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻐ
اﳌﻨﺎﺧﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻟﻌﻨﻮان:

ﺎﻻت إﻃﺎر ﻋﻤﻞ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

ﺳ

ﻛﻔﺎءة وﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اÇﺘﻤﻊ

إﺟﻤﺎل ا®ﻧﻔﺎق  Ìاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺴﺘﻮ

اداء  °ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ؛ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺻﻮل وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﺣ³ام ﺣﻘﻮق ا¨ﻧﺴﺎن وﻣﻌﺎﻳ اﻟﻌﻤﻞ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ؛ إدارة اﳊﺮق واﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ؛ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت؛ إدارة اﳌﺎء واﳌﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ

اﺳﺘﻬﻼك اﳌﺎء

267,423,349

4,329,053

4,505,991

4,504,140

0.10
961,556

0.11
958,996

0.11
965,123

9,599
4,569
11,916
18,090
7

5,872
1,775
11,749
17,400
0

7,065
2,038
11,157
16,387
0

6,805
1,534
10,454
12,583
0

0.08

0.05

0.05

0.1

اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ اﳌﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ )ﻣ ﻣﻜﻌﺐ(
ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ )ﻃﻦ أو (%
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴوﺟﲔ
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜ¨ﻳﺖ
اﻟﻮﻓﻴﺎت )ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﻘﺎوﻟﲔ(

7,218
%11.60
%30.10
37
%7.20

إﺟﻤﺎ ا®ﺻﺎﺑﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ )ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﻘﺎوﻟﲔ(
ا°ﻣﺮاض اﳌﻬﻨﻴﺔ )ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ(

0

0

0

0

أﺣﺪاث ا®ﺟﻬﺎد اﳊﺮاري )ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﻘﺎوﻟﲔ(

0

6

2

ﻓﻘﺪان )اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت(

0

0

0

1
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أداء اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ

ا®ﺻﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ إﻫﺪار اﻟﻮﻗﺖ

إﺟﻤﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
8,058,747

ا®ﻧﺎث )(%
ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻘﻄ )(%
ﻣﻌﺪل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ/اﳌﻮﻇﻔﲔ
ﻣﻌﺪل دوران اﳌﻮﻇﻔﲔ )(%

2,850
%9.40
%25.80
24.5
%7.50

إﺟﻤﺎل ا®ﻧﻔﺎق  Ìاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

7,350,000

2,995
%9.60
%26.10
28.7
%7.00

3,043
%10.10
%24.10
53.8
%6.50

ا°ﻋﺪاد اﻟﻀﺨﻤﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ذو ي
اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
اÇﺘﻤﻊ

12,670,000

17,317,500

0

0

3,080
%10.30
%25.80
40
%5.50

اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻزدﻫﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﻧﺴﺒﺔ اﳊﺮق اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﳋﺎ ﻣﻦ اﻟﻜ¨ﻳﺖ

0.3

0.65
2

ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻊ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ )(%

100

ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻘﻄ ) (%ﺑﺤﻠﻮل 2030

50

16,609,966

149.3

إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل/اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ(

وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة 2014 Ì

1,747

108

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮاء اﻟﺘﻲ ﰎ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮردﻳﻦ
اﶈﻠﻴﲔ

%57.70

%53.30

إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل/اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ(

40

وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮاء اﻟﺘﻲ ﰎ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮردﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ

ﺳﻮف ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟـ:

%57

40.9

40.4

41.4

358

257

236

%44

%80

%71

اﻟﺘﺴﻠﻴﻤﺎت اﳌﺘﺄﺧﺮة

0

رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء

%93

تتبع قطرغاز يف منهجها اإلداري أسلوبًا فعا ًال يف إدارة املسائل ذات األهمية النسبية يركز على املراقبة احلثيثة لألداء يف جميع النواحي التي متتلك
أهمية نسبية واحلرص على إبقاء سري العمل يف املسار الصحيح وفقًا السرتاتيجية الشركة احملنكة .وتستخدم إدارة الشركة أدوات إدارة اخملاطر يف
املستويات اخملتلفة من هيكلها اإلداري بهدف اإلشراف الفعال على املسائل ذات األهمية النسبية ضمن سلسلة القيمة املتكاملة للشركة .ويشكل
السلوك األخالقي واملسؤول مبدءًا جوهريًا يف عالقة قطرغاز بجميع األطراف املعنية.

GRI G4-2 G4-15 G4-18 G4-19 G4-23 G4-37

1.38

0.94

0.82

ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮؤﻳﺔ 2020

أﺣﺪاث اﻟﺪرﺟﺔ ا°و

اﻻﻗﺘﺼﺎد
الشكل  :2املسائل ذات األهمية النسبية املرتبطة بنشاطات قطرغاز

اﳊﺮق )ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ﻗﻴﺎﺳﻲ(
إﺟﻤﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ )ﺟﻴﺠﺎ ﺟﻮل(

37,850
267,423,349

37,940
280,030,498

20,148
274,204,429

13,052
282,853,277

ا®ﺻﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ إﻫﺪار اﻟﻮﻗﺖ
)ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﻘﺎوﻟﲔ(

ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ  Ìﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
208,493,359

ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎز ات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
)ﻃﻦ ﻏﺎز ﺛﺎ· أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن/ﻃﻦ ﻣﻦ ا®ﻧﺘﺎج(

0.46

0.47

0.432

0.433

رﻛﺎﺋﺰ رؤﻳﺔ ﻗﻄﺮﻏﺎز :ﺳﻮف ﻧﻘﻮم
:ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟـ

ىا

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ذات اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
رﺿﺎ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﻢ؛ إدارة اﳌﻮاﻫﺐ؛
اﻟﺘﻘﻄ؛ اﻟﺘﻨﻮع وﲤﺜﻴﻞ ا¨ﻧﺎث واﻟﻔﺮص اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ؛ ا
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  °ا¯ﺘﻤﻌﺎت اﶈﻠﻴﺔ وإﺷﺮاﻛﻬﺎ

ﺎÁ
ﻟﻌ

ﺳ

ﻮف

ﻧﺘﻤ

ﻴﺰ ﺑ

ﻜﻮا

درﻧﺎ

ا
ﳌﻬ
ﻨﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻴ
ﺷﺮ ﺔ اﻟ
ﻛﺘﻨﺎ ﻜﻔﺎ
وﻣ ءة،
ﺴ واﺑ
ﺆوﻟ ﺘﻜﺎ
ﻴﺘﻨﺎ راﺗﻨ
اﻻ ﺎ ،و
ﺟﺘﻤﺎ ﺟﻮ
ﻋﻴﺔ

دة

أدا

ﺋﻨﺎ،

رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء

ن اﻟ

ووﻻ

اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﻤﺔ
ﻰﻣ
ﳊﻮﻛ
ﻋﻠ
لا
ﺎل
ﺴﺆو
ﺴ
اﳌ
اﳌ
ﻌﻲ
ﻗﻲ
ﻄﺒﻴ
ﺧﻼ
ك ا
ز اﻟ
ﻟﻐﺎ
ﺴﻠﻮ
ﺔا
ﻨﺎﻋ
 اﻟﺻ
ﻃﺮ
ﺎل
Àﺎ
رة ا
°
إدا
ﺪة
ﻟﺮاﺋ
ﺔا
ﺸﺮﻛ

ﺋﻨﺎ،

واﻟﺘ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻧﻜﻮ

ﺰاﻣ

ﻨﺎ ﻧ

اداء اﻟﺒﻴﺌﻲ
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻮف

ﺤﻮ

اﻻﻗﺘﺼﺎد

اداء اﳌﺎ
اداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛
ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻮق اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل؛
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ا®ﻧﺎث )(%
ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻘﻄ )(%
ﻣﻌﺪل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ/اﳌﻮﻇﻔﲔ
ﻣﻌﺪل دوران اﳌﻮﻇﻔﲔ )(%

25,605,889

26,488,023

25,037,372

24,842,627

ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﺎء اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ )ﻣ ﻣﻜﻌﺐ/ﻃﻦ ﻣﻦ ا®ﻧﺘﺎج( 0.11
اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ اﳌﺼﺮﻓﺔ إ اﻟﺒﺤﺮ )ﻣ ﻣﻜﻌﺐ(
950,529

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
إﺟﻤﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

2012

2013

2014

2015

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ )ﻃﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎ· أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن (

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ

42,384
%8.90
%23.40
35
%6.65

Ðﺎﻻت اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  Ìﻗﻄﺮﻏﺎز

ا°داء اﳌﺎ

ﻛﻔﺎءة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل )(%

98.4

ﻛﻔﺎءة وﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل )(%

95.5

اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل )(%

88.7

ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ/ﻃﻦ(

13.7

اﻟﺘﺴﻠﻴﻤﺎت اﳌﺘﺄﺧﺮة
اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻏ اﳌﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت

0
0

رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء

GRI G4-EN24
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سلسلة القيمة املتكاملة
متثــل قطرغــاز شــركة متكاملــة إلنتــاج الغــاز الطبيعــي
بــدءا
املســال ومتتلــك سلســلة القيمــة املتكاملــة
ً
باالســتخراج يف ميــاه قطــر اإلقليميــة إىل عمالئنــا حــول العامل.
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االستخراج
 Aاملنصات البحرية
اآلبار 85
حقل قطر الشمايل
أكرب حقل للغاز الطبيعي غري املصاحب يف(
)العامل

الفصل
التسويق والتوزيع
 Lحمطة رأس لفامنوانئ تعبئة الغاز الطبيعي املسال
 Mسفن
 Oحمطات االستالم

 Bفصل املكثفات

التسييل والتكرير

 Cقطرغاز  1املرحلة األوىل  3.3 -طن مرتي املرحلة الثانية – 3.3
طن مرتي املرحلة الثالثة  3.3 -طن مرتي
 Cقطرغاز  2املرحلة الرابعة  7.8 -طن مرتي املرحلة اخلامسة

1

االستهالك
P

Q
R
S
T
U

إعادة الغاز الطبيعي املسال إىل حرارته الطبيعية
حمطات توليد الطاقة الكهربائية
املنازل واملكاتب واملصانع
األنوار واألجهزة وغاز الطبخ
توزيع املنتجات الثانوية
األسواق احمللية حمطات الوقود

 Vمكتب قطرغاز الرئيسي يف الدوحة

  7.8طن مرتي Cقطرغاز  3املرحلة السادسة  7.8 -طن مرتي

2

 Cقطرغاز  4املرحلة السابعة  7.8 -طن مرتي

3

D
E
F
G
H
I
J
K

17

خمزون الغاز الطبيعي املسال املشرتك
اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن
منشأة الكربيت املشرتكة
مصفاة لفان 1
مصفاة لفان  2قيد اإلنشاء
خمزن املكثفات واملنتجات السائلة األخرى
موانئ املنتجات السائلة
موانئ تعبئة الكربيت

GRI G4-5 G4-12
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يكمن دور احلوكمة يف شركة قطرغاز يف ضمان استمرارية املساهمني وإيراداتهم على املدى البعيد ،واحللول يف ذات الوقت دون تسبب عمليات الشركة
يف أية خماطر بيئية أو اجتماعية ومضاعفة عوائد جميع األطراف املعنية .كما تتبع قطرغاز يف حوكمتها منهجا إداريًا شموليًا طويل األجل .يعترب الهيكل
اإلداري وملكية الشركة ،جنبًا إىل جنب مع املعايري املتبعة يف مضاعفة الكفاءة واحلد من اخملاطر واملبادئ التوجيهية التي حتكم عمل الشركة املكونات
األساسية املكونة للحوكمة وإدارة اخملاطر يف قطرغاز.

نحن يف قطرغاز نرغب يف حتقيق املزيد من األرباح
للشركة ،دون التهاون باملعايري األخالقية التي
حتكم عملنا ،وذلك من خالل االهتمام مبوظفينا
وعائالتهم والبيئة واجملتمع احمللي وإدارة أعمالنا
نحو مسؤول.
على ٍ

احلوكمة

تشغل شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة ست شركات حماصة مدرجة وواحدة غري مدرجة ،متثل جميعها عائلة قطرغاز.

ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮﻏﺎز ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ اﶈﺪودة
ﻗﻄﺮﻏﺎز  1ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﳌﺼﺐ

ﻗﻄﺮﻏﺎز  1ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﳌﻨﺒﻊ

ﻗﻄﺮﻏﺎز 2

ﻗﻄﺮﻏﺎز 3

ﻗﻄﺮﻏﺎز 4

ﺧﻂ اﻧﺘﺎج  ،1ﺑﺴﻌﺔ 3.2
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳ

ﺧﻂ اﻧﺘﺎج  ،4ﺑﺴﻌﺔ 7.8
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳ

ﺧﻂ اﻧﺘﺎج  ،6ﺑﺴﻌﺔ 7.8
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳ

ﺧﻂ اﻧﺘﺎج  ،7ﺑﺴﻌﺔ 7.8
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳ

ﺧﻂ اﻧﺘﺎج  ،2ﺑﺴﻌﺔ 3.2
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ

ﺧﻂ اﻧﺘﺎج  ،5ﺑﺴﻌﺔ 7.8
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳ

ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن  146.000 ،1ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ
اﳌﻜﺜﻔﺎت ﻳﻮﻣﻴ

ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن  146.000 ،2ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ
اﳌﻜﺜﻔﺎت ﻳﻮﻣﻴ

ﺧﻂ اﻧﺘﺎج  ،3ﺑﺴﻌﺔ 3.2
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳ

متتلك كل شركة حماصة هيكل ملكية خمتلف ،وتشكل قطر للبرتول  %70من قطر غاز ،بينما تشكل شركات احملاصة الثمانية األخرى النسبة الباقية البالغة
:%30

األطراف املعنية

احلوكمة وإدارة اخملاطر
احلوكمة والهيكل التشغيلي

يتألف جملس إدارة شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة من  11عضو :ثالثة منهم يقومون بتمثيل شركة قطر للبرتول وثمانية منهم ميثلون بقية املساهمني.
ويعترب  10أعضاء من بني األعضاء اإلحدى عشر غري تنفيذيني ومستقلني.
ويحدد النظام األساسي لشركة قطرغاز للتشغيل احملدودة مع اتفاقية شركات احملاصة التزامات ومسؤوليات أعضاء جملس اإلدارة ،ويندب عنهم مديرو
العمليات الذين يتألفون من سبع جمموعات ضمن قطرغاز وجلانهم املعنية.
ويتوىل املسؤوليات اإلدارية املستدامة املدير التنفيذي لشركة قطرغاز.
يبني اخملطط أدناه الهيكل املؤلف للهيئات املسؤولة عن إدارة قطرغاز.
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ﻗﻄﺮﻏﺎز 1

ﻗﻄﺮﻏﺎز 2

ﻗﻄﺮﻏﺎز 3

ﻗﻄﺮﻏﺎز 4

ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن 1

ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن 2

ﻗﻄﺮﻏﺎز
ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ اﶈﺪودة

ﻗﻄﺮﻏﺎز  / 1ﻠﺲ
ادارة  /اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻗﻄﺮﻏﺎز  / 2ﻠﺲ
ادارة  /اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻗﻄﺮﻏﺎز  / 3ﻠﺲ
ادارة  /اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻗﻄﺮﻏﺎز  / 4ﻠﺲ
ادارة  /اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن / 1
ﻠﺲ ادارة /
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن / 2
ﻠﺲ ادارة /
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻗﻄﺮﻏﺎز
ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ اﶈﺪودة
 /ﻠﺲ ادارة

اخملاطر بشكل جدي يف يناير من عام  ،2014وقد أدى تطبيقها عرب
اجملموعات التشغيلية إىل حتقيق تغطية بنسبة  %85بحلول نهاية عام
 .2015وقد اقرتحت العملية احملسنة العديد من التحسينات من النواحي
املتعلقة بتحديد اخملاطر وتقييمها وحوكمتها .كما مت ترحيل سجالت
اخملاطر احملوسبة بواسطة برنامج إكسل إىل قاعدة بيانات مركزية يف
عام  ،2015ومن شأن ذلك أن يوفر نقطة مرجعية واحدة جلميع أوصاف
اخملاطر وطرق التعامل معها والتقارير املتعلقة بها .ومن املتوقع
أن تنتهي عملية ترحيل البيانات والتدريبات املرتبطة بها على استخدام
النظام اجلديد بحلول عام .2016

ﻗﻄﺮﻏﺎز
ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ اﶈﺪودة
إدارة ﺟﻤﻴﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻜﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ

إن دراسة "إدارة اخملاطر التشغيلية" هي مبادرة أخرى لقطرغاز
تهدف لتحسني ملف إدارة اخملاطر ،وسوف تستمر خالل عام .2016
وتركز هذه الدراسة على حتديد وإدارة ورفع اخملاطر خالل مراحل
العمل اليومية مبا يضمن سالمة العمليات وفعاليتها.

ادارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
إدارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺆﺳﺴﻲ

ادارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

إدارة اﻟﺸﺆون ادارﻳﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺸﺤﻦ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

تشرف قطرغاز على العديد من املشاريع والنشاطات الواسعة التي
تديرها أقسام الشركة اخملتلفة ،وتعمل جميعها وفقًا للتوجيهات
االسرتاتيجية جمللس اإلدارة .ويقوم دور قسم التدقيق الداخلي على
تقييم فعالية وأداء نشاطات الشركة ومشاريعها من خالل جمع وحتليل
املعلومات احملصلة من تقارير التدقيق الداخلي اليومية لكل قسم
من أقسام الشركة ،مرة واحدة على األقل كل أربعة سنوات .ويتم رفع
النتائج إىل جلنة جملس إدارة التدقيق والذي يقوم بدوره برفعها إىل
جملس إدارة الشركة.

نظام إدارة قطرغاز

لقد قامت قطرغاز بتأسيس منهج إداري متكامل ،يدمج بني الغايات
املستهدفة لتحقيق رؤيتها ،ومهمتها واملواثيق املتصلة بالغايات
التشغيلية لكل قسم وذلك بواسطة أداة إدارية شاملة تتمثل يف
نظام إدارة قطرغاز .يقوم نظام إدارة قطرغاز بتنظيم الغايات املشرتكة
وخطط العمل عرب الشركة من خالل املبادرات اخملتلفة التي تشمل
املقارنة املرجعية ،واملمارسات األفضل ،واالستخدام األمثل للموارد
واملعرفة ،وتوفر السياسات واإلجراءات واستخدامها ،واالتصاالت
املفتوحة وغريها.
بحلول نهاية عام  ،2015متت إعادة تصميم وتوثيق  %80من جميع عمليات
قطرغاز وفق نظامها اإلداريُ .يشكّ ل األداء املتكامل للنظام التفاعالت
نظمها ،بحيث تشرتك األجزاء جميعها يف
بني العمليات غري املرتبطة و ُي ّ
حتقيق غايات الشركة املوحدة .وال يزال منو ثقافة العمل اجلماعي ذات
الفعالية املتبادلة مستمرًا نتيجةً لهذا التحول يف سري العمل .ويف ذات
الوقت ،فإن تنفيذ نظام إدارة قطرغاز يشمل مراجعة العملية اإلدارية
عرب األقسام ،مما يحسن من كفاءة عملياتها واستخدامها للموارد.

االلتزام باملعايري الدولية

ويف سبيل تطوير ممارساتها اإلدارية ،تقوم قطرغاز باتباع املمارسات
األمثل واملعايري الدولية للجودة التي تالئم جما ًال يخضع لإلدارة .ومينح
االلتزام مع املعايري املعرتف بها دوليًا الشركة املزايا التالية:
• تخفيض التكاليف ،بفضل املمارسات اإلدارية احملسنة،
• اإلنتاج املتقن والفعال الذي ُيعزى إىل اإلدارة احملسنة للمخاطر ألصول
الشركة،
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اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ و
اﳌﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ

Corporate Planning

ﻣﺸﺎرع ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن

• منو رضا العمالء ،بفضل طرح املنتجات التي تتوافق واملعايري ذات
اجلودة العالية املعرتف بها دوليًا،
• الوصول إىل أسواق جديدة ،وذلك بسبب التغلب على بعض القيود على
جودة املنتجات التي تفرضها بعض األسواق،
• املزايا البيئية ،التي تتمثل يف احلد من تأثري عمليات الشركة على البيئة.
وتنسجم عمليات قطرغاز مع املعايري الدولية للجودة يف مراحلها
املتعددة.
استلمت قطرغاز وحصلت جمددًا على شهادات االعتماد التالية:
•  ISO 9001إدارة اجلودة
•  ISO 14001اإلدارة البيئية
•  OHSAS 18001إدارة الصحة والسالمة الوظيفية
•  ISO 31000إدارة اخملاطر
•  ISO 22301إدارة استمرارية األعمال

إدارة اخملاطر

خماطر خارجية وداخلية عديدة من شأنها التأثري يف أي جزء من أجزاء
السلسلة وبالتايل إعاقة املسار الثابت ألعمال الشركة ،أو التأثري سلبًا
يف أعمالها ككل .ليس من السهل على قطرغاز التحكم يف جميع
اخملاطر ،ولكنها تعمل على مراقبتها واإلقرار بها والتنبؤ بالعديد من
االستجابات ألية عقبات قد تشكلها هذه اخملاطر يف طريق إمكانيات
الشركة التشغيلية .تدخل اخملاطر الداخلية يف إطار حتكم قطرغاز،
وبالتايل فإنها تخضع للتقييم املستمر من حيث التدابري الوقائية الواجب
اتخاذها وطرق االستجابة الضرورية ملا قد تسببه هذه اخملاطر إن
حدثت على أبعد تقدير.
ولغاية ضمان مسار ثابت ألعمال الشركة مبا يلبي توقعات جميع
األطراف املعنية  ،فإن قطرغاز تويل اهتمامًا خاصًا إلدارة اخملاطر
املرتبطة بسلسلة القيمة اخلاصة بأعمالها.
إدارة خماطر املشاريع.
سلسلة قيمة قطر غاز .ويؤسس هذا الربنامج إلطار عمل يحدد ويحيل
ويدير اخملاطر املتعلقة بعمليات قطرغاز.
وتتم مراجعة سجالت اخملاطر التي تعالج اخملاطر التي تتعرض لها
الشركة على مستويات اسرتاتيجية وتشغيلية بشكل ربع سنوي لتقييم
اخملاطر واختيار تدابري مناسبة إلدارتها .بدأت عملية مراجعة إدارة

استمرارية األعمال .
تعترب استمرارية األعمال حمكًا يف شركة ذات سلسلة قيم ترتبط
مكوناتها بشكل قوي ببعضها البعض .ويركز برنامج إدارة استمرارية
األعمال منع حدوث أي خلل يف سلسلة قيمة قطرغاز .وقد استمر
برنامج إدارة استمرارية األعمال بعد تطبيقه يف جميع األقسام عام
 2014يف اتباع املنهجيات املوافق عليها لزيادة مرونة الشركة ككل.
سوف تستمر احلملة لعدة سنوات وسوف تبذل خاللها أقصى اجلهود
الختبار احللول التي وضعتها ضمن خطط استمرارية أعمال األقسام.

سياسة مدونة أخالقيات العمل

الشركة ،تكون خالية من الفساد والتزوير والسلوك غري األخالقي.
وتتوىل جلنة األخالقيات وتضارب املصالح رعاية املدونة وحتكم التزام
اجلميع بالقواعد الذي تشتمل عليها .كما أن هذه اللجنة مسؤولة عن
الفصل يف املسائل التي تنشأ بسبب اإلخالل بقواعد املدونة ،وعن
ضمان معرفة جميع من يعملون داخل الشركة عن التوقعات املتصلة
بالسلوك األخالقي عند العمل لصالح أو مع قطرغاز.
يخضع كل موظف لتوعية حول قواعد املدونة ،ويقوم بتوقيع إقرار
سنوي يؤكد فيه فهمه لتوقعات الشركة فيما يخص السلوك األخالقي.
يتم تقييم تضارب املصالح من خالل إعالن تضارب مصالح سنوي يبني
موقف كل موظف بالعالقة مع الظروف الشخصية التي قد تؤثر يف
موضوعيته عند التصرف باسم الشركة.
وحيث أن قطرغاز تعمل وفقًا ألعلى معايري النزاهة ،فهي تعمل وفقًا
ملبدأ ال يتسامح مطلقًا مع أي تصرف يخالف مبادئها األخالقية .تنص
مدونة أخالقيات العمل على أنه "من املتوقع من جميع موظفي
قطرغاز التصرف بأسلوب يحسن من سمعة الشركة يف الصدق
والنزاهة واملوثوقية".
وتتبع الشركة يف سبيل حماية احرتام قيمها األخالقية منهجية خالقة
ميكن االطالع عليها بسهولة من خالل موقع الشركة .ويحق للجميع،
مبا فيهم األطراف املعنية اخلارجية ،اإلبالغ عن أية شكوك أو معلومات
ترتبط بأية عملية تزوير أو فساد أو نشاط معارض للقانون أو سلوك غري
أخالقي واقع أو حمتمل الوقوع ضمن الشركة.

وبناء على اختبار حلول إدارة استمرارية األعمال يف عدة أقسام
ً
عام  ،2015فقد متت مراعاة إعطاء التدريبات واقرتاح التحسينات
اجلديدة املطلوبة بشكل مباشر .ومن اخملطط أن يشكل عام 2016
عامًا تأسيسيًا إلدارة استمرارية األعمال ،بحيث يتم تطبيق جميع
االسرتاتيجيات املتعلقة بإدارة استمرارية األعمال واختبارها بدقة.
وبالتوازي سوف نقوم بتطوير إمكانيات وتنافسية القوى العاملة لدينا مبا
يتفق مع استمرارية األعمال.

إدارة األزمات

يركز منهج الشركة يف إدارة اخملاطر على فعالية التدابري الوقائية
أن قطرغاز على استعداد أيضًا
للتصدي ألية خماطر حمتملة ،غري ّ
إلدارة أية أزمة قد تنشأ عن ظروف غري متوقعة .تتوىل شعبة إدارة
الطوارئ واألمان مسؤولية تطبيق عملية حماية األفراد والبيئة واألصول
والسمعة ،واملوضحة بشكل مفصل يف قسم خطأ! مل يتم إيجاد
املصدر املرجعي.

السلوك األخالقي املسؤول

تتوقع قطرغاز من األطراف املعنية اتباع مبادئ التصرف األخالقي
املسؤول يف عالقاتها مع بعضها البعض وفيما يتعلق بأي من أعمال
الشركة .وتقوم الشركة بتضمني هذه املمارسات من خالل جمموعة
من القواعد ،والتي ترتبط بالسلوك املناسب املتوقع من جميع من
يعملون حلساب أو مع قطرغاز .هذه القواعد مرتبة ضمن عدد من
القوانني اخملتارة وفقًا للمعايري الدولية واملمارسات املهنية .قامت
قطرغاز بتطوير القواعد التالية لتحكم سلوك جميع األطراف املعنيني
يف أعمال قطرغاز:
• بيان التوجهات
• مدونة أخالقيات العمل
• ميثاق التدقيق الداخلي
• سياسة عالقات املوظفني
• سياسة االستثمار االجتماعي
• ميثاق جلنة الصحة والسالمة والبيئة
• عملية إدارة خماطر الشركة
GRI G4-2 G4-14 G4-56 G4-DMA: Labor Practices Grievance Mechanism G4-LA16
G4-DMA:Human Rights Greivance Mechanisms G4-HR12 G4-DMA:Anti-Corruption
G4-SO4
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االقتصاد
متكنت الشركة من حتقيق رؤيتها الطموحة يف عام  ،2015وأصبحت الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل ،حمققة بذلك معظم
ودائما ما تسعى الشركة إلنتاج الغاز الطبيعي املسال واملنتجات األخرى املشتقة من الغاز
أهدافها ،بل وتفوقت على الشركات الدولية املنافسة لها.
ً
وتوريدها إىل عمالئنا بأكرث الطرق الفعالة .كما أننا نعمل على تشجيع االبتكارات لتحقيق هذا الهدف .وعلى الرغم من التحديات الصعبة يف بيئة العمل التي
واجهت الشركة  ،إال أن أداء الشركة كان متميزا بشكل استثنائي يف عام  .2015فقد حافظت الشركة على إنتاج ثابت ومستقر من الغاز الطبيعي املسال
واملنتجات املشتقة ،حمافظة بذلك على مكانتها ككربى شركات توريد الغاز الطبيعي املسال يف العامل ،واستمرت يف تعزيز قدرتها التشغيلية.
يعترب إرضاء العمالء إحدى أهم الركائز التي تقوم عليها رؤية الشركة  .فهي تسعى لتحقيق إرضاء العمالء من خالل القيام بجميع عملياتها بكفاءة؛ وقد
ارتفعت معدالت الكفاءة وإرضاء العمالء بشكل استثنائي وملحوظ هذا العام .وتعترب هذه اإلجنازات خري دليل على تقدير الشركة ألهمية املوظفني وعائالتهم،
واملوردين واجملتمعات التي تعمل فيها الشركة.
فض ًال عن املساهمني والعمالء
ّ

ﺷﻬﺎدة اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻌﻬﺪ
اﻟﺪو ﻟﻠﻤﺸ ﻳﺎت واﻟﺘﻮرﻳﺪ

ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻮاﻓﺮ

اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﳌﻘﺎو ﻗﻄﺮﻏﺎز

ﳌﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤ
ﻮاﺻﻔ
ا
ﺎت

%96..3

CIPS

ﻋﺪ

ﻣﻌﺪل اﻟﻜﻔﺎءة

ﺑﻨﺎء ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن 2

د ﺣﺎﻻت ﺗﺄﺧ اﻟﺘ
ﺴﻠ
ﻴﻢ

%98.4

 ،واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﻏ

%93

ﻣﻌﺪل إرﺿﺎء
اﻟﻌﻤﻼء

ديناميكية سوق الغاز الطبيعي املسال
سوق الطاقة العاملي

تعد دولة قطر ثالثة كربى دول العامل إنتاجًا للغاز الطبيعي  .ويعتمد التطور
االقتصادي امللحوظ الذي تشهده قطر حاليًا على السوق العاملي للطاقة
بشكل خاص؛ حيث ميثل الغاز والنفط حوايل  %55من إجمايل الناجت احمللي
أن التطور املستقبلي لسوق الطاقة العاملي
لدولة قطر  .ويجدر بالذكر ّ
بشكل خاص ،يعتمد على عدة متغريات،
بشكل عام ،وسوق الغاز الطبيعي
ٍ
ٍ
والتي تشمل على سبيل املثال ال احلصر :األحداث اجليوسياس ّية،
املصدرة للنفط
ومستويات إنتاج النفط للدول األعضاء مبنظمة الدول
ّ
(أوبك) ،ومستويات إنتاج الغاز الصخري يف الواليات املتحدة األمريكية،
والتحول إىل مصادر الطاقة املتجددة ،ومسار التنمية االقتصادية يف
الدول ذات االقتصاديات الضخمة املستهلكة للطاقة ،مثل الصني والهند.
معدل استهالك الغاز الطبيعي عامليًا بنسبة %50
وإضافة إىل ذلك ،ازداد
ّ
تقريبًا خالل األربعني سنة املاضية؛ مما يجعله الوقود األحفوري األسرع
منوًا  .وعلى الرغم من ذلك ،مازال القطاع بحاجة الستثمارات أكرث لتعزيز
البنية التحتية للقيام بعمليات االستكشاف والتنقيب واالستخراج والتسويق
والتوريد ،مما يستوجب اإلدارة الدؤوبة لضمان التطور املستدام.

االقتصاد

مشاركة قطر غاز يف توريد الطاقة العاملية

ُم ّثل صادرات شركة قطرغاز من الغاز الطبيعي املسال حوايل  %17.5من
إجمايل الصادرات العاملية من الغاز الطبيعي املسال ،مما يجعلها كربى
شركات توريد الغاز الطبيعي املسال على مستوى العامل .ولضمان النمو
املستدام ألعمالنا ،يجب أن نستجيب لظروف السوق مبرونة وابتكار .وتقوم
قطرغاز بدور مهم جدا يف دفع مسرية التنمية االقتصادية بدولة قطر؛
حيث تعتمد األعمال احمللية وفرص التوظيف والتنمية االجتماعية بشكل
كبري على األداء املايل للشركة ،مما يتطلب من قطرغاز احملافظة على
االستقرار والنمو الدائمني.

أﺳﻮاق ﻗﻄﺮﻏﺎز اﺪوﻣﺔ
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%10
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%30
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%23
%10

%6 %6

%5
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%2 %4
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آﺳﻴﺎ

%27

أوروﺑﺎ

اﻣﺮﻳﻜﻴﺘﲔ

%3

%8

2015

اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ

الشكل  :3التوزيع اإلقليمي ألسواق منتجات قطرغاز

حترص شركة قطرغاز على توسيع نطاق أعمالها بغرض الدخول
لعدد أكرب من األسواق وإبرام اتفاقيات طويلة األمد لتوريد شحنات الغاز
الطبيعي املسال بغرض توفري مصادر ثابتة للدخل ،مما يسمح بإعداد
اسرتاتيجية استثمارية طويلة األمد .ويف نهاية عام  ،2015متكنت قطرغاز
من إبرام اتفاقية طويلة األمد مع باكستان من أجل تزويد سوقها الناشئ
واملتنامي بالغاز الطبيعي املسال .وتستمر قطرغاز يف تعزيز تواجدها
يف األسواق اآلسيوية ،الذي يعد الوجهة األكرب ملنتجاتها ،كما هو موضح
يف الشكل  .3كما أضيفت مؤخرا كل من دولتي األرجنتني واألردن إىل
خريطة األسواق العاملية لعمالء قطرغاز ،مما كان له عظيم األثر يف
توسيع نطاق أعمال الشركة يف األمريكيتني والشرق األوسط.

 6إدارة معلومات الطاقة األمريكية ( https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=QATمتّ الرجوع إىل املصدر يف مارس )2016
املصدرة للنفط (أوبك) ( http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/168.htmمتّ الرجوع إىل املصدر يف مارس )2016
 7املوقع اإللكرتوين ملنظمة الدول
ّ
 8توقعات الطاقة العاملية ( http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEB_WorldEnergyOutlook2015ExecutiveSummaryEnglishFinal.pdfمتّ الرجوع إىل املصدر يف مارس )2016
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Poland
Turkey

توشك قطرغاز يف الوقت احلايل على االنتهاء من بناء مصفاتها الثانية ،مصفاة لفان  .2وعند بدء تشغيل مصفاة لفان ،2ستضاعف بشكل فعال من قدرة
مصفاة لفان يف عمليات تكرير املكثفات لتصل إىل حوايل  300.000برميل يوميًا .ونتيجةً لذلك ،سرتسخ قطر مكانتها املميزة ككربى شركات توريد املكثفات مع
امتالكها لطاقة تشغيلية هي األكرب من نوعها يف جمال تكرير املكثفات على مستوى العامل .ومع األخذ باالعتبار قدرة مصفاة لفان  2على توريد املزيد من
املنتجات املكررة لألسواق احمللية والدولية ،فإنها ستضيف قيمة إىل جمموعة القيم املتكاملة لشركة قطرغاز ،كما ستُساهم يف حتقيق االستغالل األمثل
للموارد الطبيعية لدولة قطر.

Canada
United
Kingdom
Pakistan
Belgium

األداء املايل

France

بشكل كبري يف تعزيز اقتصاد دولة قطر بالرغم من جميع الظروف االقتصادية
متكنت شركة قطرغاز من احلفاظ على معدالت أرباحها ،والزالت تساهم
ٍ
إن شركة قطرغاز غري مدرجةعلنًا .لذا ،هي غري ُملزمة باإلفصاح عن بيانات أدائها املايل .وحيث إن حكومة دولة
الصعبة التي تشهد انخفاضا يف أسعار النفطّ .
قطر متتلك غالبية أسهم الشركة ،يتعني على قطرغاز احلصول على تصريح من احلكومة وجميع املساهمني ألغراض اإلفصاح املايل العلني.

Japan
Spain

South
Korea
UAE
China

Malaysia

Kuwait

Mexico
Netherlands

Jordan

Thailand

India

كفاءة وموثوقية العمليات

Egypt
Dominican
Republic

Singapore

نتيجة للتحسني املستمر يف العملية التشغيلية ،فإن قطرغاز ال تزال يف
الطليعة مبعديل موثوقية وتوافر يبلغان  %98.4و %96.7على التوايل.

Brazil
Argentina

تسعى قطرغاز لالستثمار يف بناء حمطات استقبال للغاز الطبيعي املسال وذلك ملساعدة املزيد من الدول يف تشييد بنية حتتية متكنها من استخدام
الغاز الطبيعي املسال كأحد مصادر الطاقة لديهم .وقد متكنت الشركة حتى اآلن من املساعدة يف تشغيل أربعة عشرة حمطة استقبال للغاز الطبيعي
املسال يف األمريكيتني وأوروبا وآسيا.
وتهدف قطرغاز إىل دخول أسواق جديدة للغاز الطبيعي املسال سعيا منها الستقطاب عمالء جدد؛ حيث تطرح املنتج باعتباره طاقة نظيفة بديلة عن
الوقود األحفوري .كما أن مشروع قطرغاز الطموح الذي يهدف نحو تركيب أنظمة حمركات حقن الغاز إلكرتونيا ( )ME-GIيف إحدى ناقالت الغاز الطبيعي املسال
الضخمة اخلاصة بالشركة سيكون خري مثال على إمكانية استخدام الغاز الطبيعي املسال كبديل لزيت الوقود الثقيل األقل مالءمة للبيئة ،مما قد يفتح
اجملال بدوره الستخدام الغاز الطبيعي املسال كوقود يف السفن التجارية يف املستقبل.

ومبقارنة أدائها مع أداء الشركات الرائدة األخرى يف قطاع الغاز الطبيعي
املسال ،فإن قطرغاز تعترب مثا ًال مستمرًا يف كفاءة وموثوقية األداء .عالوة
على ذلك ،فإن دراسات قطرغاز املرجعية تثبت تفوقها من حيث مؤشرات
األداء األخرى ،مثل البيئة ،والصحة والسالمة ،والقوة العاملة ،وإدارة األصول
والتكاليف .وهذا يثبت إدراك قطرغاز ألهمية تطوير املمارسات املثلى
وقدرتها على تقييم فائدة تبنيها.

تلعب قطرغاز ،من خالل توفري مصدر
موثوق ومنخفض التكلفة للطاقة ،دورًا
حموريًا يف دعم اقتصاديات السوق
واجملتمعات احمللية على مستوى العامل.

األداء االقتصادي

إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل
45

اإلنتاج

الطاقة التشغيلية

40

40.04

41.52

41.79

41.66

25
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5
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يعترب الغاز الطبيعي املسال أفضل من غاز الهيدروكربون التقليدي من
قبل مستهلكي الغاز الطبيعي ،حيث يشكل  600/1فقط من حجم الغاز
الطبيعي .وبذلك فهو يعترب أكرث اقتصادية للنقل عرب مسافات طويلة
وميكن تخزينه بكميات أكرب .ومن املمكن إعادة توجيه الغاز الطبيعي
املسال يف وقت قصري كأحد طرق االستجابة للنقص احلاد يف إمدادات
الغاز.
وقد عملت قطرغاز يف خضم جهودها لتشجيع زيادة كفاءة وقدرة موارد
الشحن يف عام  2015على تقدمي منهج اإلمداد يف إرسال خمس شحنات
إىل عدة موانئ .ويسجل هذا التطوير اجلديد يف قطاع الغاز الطبيعي
املسال عالمة جناح جديدة يف النهج املتبع عادة يف حتميل شحنة
واحدة إلرسالها إىل موقع واحد .ومن شأن إمكانية إرسال الغاز الطبيعي
املسال إىل عدة على منت سفينة واحدة أن يحسن من االستفادة املثلى
لسعة الشحن وتعزيز قدرة الشركة على دعم احتياجات عمالئها يف جمال
دائم التبدل.
وشهادة على اجلهود التي تبذلها قطرغاز يف توفري املزيد من املرونة
يف التسليم ،فقد وصل رضا العمالء من ناحية تسلم املنتجات إىل نسبة
 ،%93وفقًا ألحدث استطالع .كما يشهد لقطرغاز مرونتها يف االستجابة
للبيئة املتغرية واألحداث غري املتوقعة ،مما أثر إيجابًا على آراء العمالء.
وبالتوافق مع سعيها لتكون الشركة الرائدة على مستوى العامل يف قطاع
الغاز الطبيعي املسال ،فقد واصلت قطرغاز بفخر جهودها يف تسليم
جميع الشحنات يف أوقاتها احملددة ،وفق املواصفات التي يحددها
العمالء.

الشراء احمللي

حتتل قطرغاز مركزًا ذي أهمية خاصة يف االقتصاد احمللي بفضل إسهامها الكبري يف الناجت احمللي اإلجمايل للبالد .وتولد سلسلة التوريد لدى قطرغاز تأثريًا
اقتصاديًا مهمًا غري مباشر من خالل دعم وتطوير العمل احمللي.
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تعتمد معظم عمليات اإلنتاج يف شركة قطرغاز على الغاز الطبيعي
املسال .وعند نقل الغاز الطبيعي إىل املصانع الربية للقيام بعمليات
املعاجلة ،يتم أو ًال فصل املكثفات التي يتم العثور عليها يف الغاز الطبيعي
اخلام واستخدامها كمواد أولية يف مصفاة لفان إلنتاج النافتا والكريوجيت
وزيت الغاز وغاز البرتول املسال .يذكر أن مستويات إنتاج الغاز الطبيعي
املسال خالل األربع سنوات املاضية كانت ثابتة كما هو موضح يف الشكل
 .4بينما اعتمدت مستويات إنتاج املنتجات األخرى على الكفاءة التشغيلية
للوحدات اإلنتاجية التابعة لشركة قطر غاز.

إن كفاءة وموثوقية العمليات تعتربان مؤشرين لألداء املستدام ،حيث
متثالن أساسًا جوهريًا يف رؤية قطرغاز ،وقد مثل هذا األساس أحد
املسائل ذات األهمية النسبية العالية عام  .2015وتدل الكفاءة على قدرة
الشركة على إدارة مواردها بشكل مثايل ،وميكن استشفاف ذلك من خالل
مؤشرات مثل تكلفة اإلنتاج للوحدة وعدد املوظفني .أما املوثوقية ،فهي
تظهر يف القدرة على تشغيل مصنع دون حصول أي انقطاع غري خمطط
له ،مما يضمن االستفادة الكاملة من قدرته التشغيلية .وتدخل مؤشرات
األداء عالية األهمية املرتبطة بالكفاءة واملوثوقية ضمن األهداف
األساسية التي قامت قطرغاز بتأسيسها من أجل احلفاظ على موقعها
املتصدر يف جمال إنتاج الغاز الطبيعي املسال.

رضا العمالء

2012

2013

2014

2015

الشكل  :4إنتاج الغاز الطبيعي املسال

كما تقدم قطرغاز فرصًا متساوية ملورديها بتبنيها اسرتاتيجية مناقصة مفتوحة ألكرث من  ٪80من عقودها ،مع تركيز كبري على رفع احملتوى احمللي .يتم
اإلعالن عن جميع املناقصات املفتوحة يف الصحف احمللية وعلى املوقع اإللكرتوين لقطرغاز ،لكي يتمكن املوردون احملليون من املشاركة يف العطاء.
ويخضع املقاولون واملوردون احملليون لذات الدرجة من التقييم واملعاينة التي يخضع لها سواهم من املقاولني ،ويتم تفضيلهم على غريهم من املوردين
يف حال إثباتهم قيمة ذات أهمية باالرتباط مع املهارات واملصادر املتوفرة.
يف عام  ،2015مت إنفاق  ٪71من ميزانية مقاويل قطرغاز على املوردين احملليني ،بنسبة زيادة تبلغ  %14عن عام  2012كما يظهر الشكل  .5وال زالت الشركة
مستمرة يف الرتكيز على التعاقد مع موردي السوق احمللي ،كما أطلقت عددًا من املبادرات التي تهدف إىل تشجيع املؤسسات احمللية على توحيد
نشاطاتها مع عمليات قطرغاز.

وذلك لضمان مستويات إنتاج ثابتة وطويلة األمد ملنتجاتها .ويركز مشروع احملافظة على مستويات اإلنتاج ( )PMPالذي مت تشغيله يف نهاية عام  2014على
احملافظة على مستويات الطاقة اإلنتاجية لقطرغاز  ،1التي تعد أقدم وحدة إنتاجية يف الشركة ،ضمن ذات املستوى .ويتم حتقيق ذلك عن طريق حفر آبار
بحرية وإنشاء مرافق برية جديدة ملعاجلة الكربيت وإجراء تعديالت جديدة على خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال رقم  1و 2و.3
مت إجناز عمليتي إغالق من أجل الصيانة خمطط لهما بغرض صيانة خط اإلنتاج الثاين والرابع يف الربع األول والثاين من عام  ،2015وقد اكتمل إجنازهما قبل
املوعد احملدد .وتعد عمليات اإلغالق ضرورية للقيام بأعمال الصيانة واحملافظة على معايري الشركة الرائدة عامليا يف السالمة ومتيز األداء.
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اﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء اﶈﻠﻲ
%100

ممارسات الشراء املستدامة

1,000,000,000

909,570,563

تشمل ممارسات الشراء املستدامة عمليات الشراء املسؤولة اجتماعيًا وأخالقيًا ،من خالل تقليل األثر البيئي عرب سلسلة التوريد ،وتوفري حلول اقتصادية
سليمة ،واملمارسة اجليدة لألعمال .٩وتهدف قطرغاز إىل إحكام السيطرة واحلفاظ على الشفافية يف اإلشراف على سلسلة التوريد لديها بغاية زيادة
كفاءتها وفعالية التكلفة لديها وضمان استدامة إدارتها.

900,000,000

%80

800,000,000

%71
590,462,012

626,105,076

700,000,000

590,632,892

600,000,000

%57

%50

500,000,000

%44

400,000,000

ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮاء اﻟﺘﻲ ﰎ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮردﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ )ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮاء اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﰎ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮردﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ

300,000,000
200,000,000
100,000,000
%0

2015

2014

2013

2012

الشكل  :5الشراء احمللي

0

منتدى املقاولني وتشجيع التمويل احمللي
ميثل منتدى املقاولني واحدًا من أبرز املبادرات التي تهدف إىل إشراك
املقاولني احملليني ،والذي قامت قطر غاز بتنظيمه واستضافته للسنة الثالثة على
التوايل .وقد شهد املنتدى مشاركة واسعة من الشركات احمللية املهتمة يف فرص
مقاولة حمتملة مع قطرغاز ،باإلضافة إىل العديد من املؤسسات ،مثل البنوك التي تقدم خدمات
متويلية للمشاريع الصغرية واملتوسطة.
كما حظي املشاركون يف املنتدى بالتعرف على املشاريع التي حتضر قطرغاز لتنفيذها لكي يتمكنوا من تقييم
إمكانياتهم ومصاحلهم يف املشاركة يف املناقصات املقبلة .وفتح املنتدى الفرصة للتواصل متعدد األطراف بني
قطرغاز ،و األطراف املعنية  ،واملقاولني ،مما مكن اجلميع من التعبري عن توقعاتهم وتساؤالتهم .ميثل هذا املنتدى منصة
مفتوحة تستطيع قطرغاز من خاللها مشاركة توقعاتها من العمل مع املقاولني ،باإلضافة إىل االستماع إىل توقعاتهم واستجاباتهم.
وعلى إثر مالحظات املقاولني ،فقد مت إجراء العديد من التحسينات يف عملية إدارة سلسلة التوريد أو ال تزال يف مرحلة التنفيذ ،مثل:
•
•
•
•
•

حل الفواتري اإللكرتونية :ال يزال حل الفواتري اإللكرتونية يف طور التنفيذ من خالل إدارة فواتري البيع ،ومن املتوقع أن يتم إمتام العمل عليه
بحلول منتصف العام .2016
نظام تتبع الفواتري :سوف تقوم قطرغاز بتطوير ميزة بوابة البائعني ،والتي ستمكن البائعني من التحقق من حالة فواتريهم.
نظام تصريح العمل اإللكرتوين :مت طرح فكرة نظام تصريح العمل اإللكرتوين استجابة للتأخر يف إصدار تصاريح العمل ،بحيث يسمح
للمتقدمني بتقدمي طلبات العمل من مكاتبهم ومن ثم تتبع تقدمها.
مسألة اصطفاف السيارات يف مدينة رأس لفان الصناعية :كانت مسألة مساحة االصطفاف احملدودة يف مدينة رأس لفان الصناعية
تشكل قلقًا بالنسبة للمقاولني .وقد مت اآلن توسيع مساحة االصطفاف.
نظام التأهيل املسبق للموردين :اشتملت أحد املسائل التي طرحها املقاولون عدم امتالك قطرغاز لنظام رسمي لتسجيل املوردين.
سوف يكفل برنامج التأهيل املسبق الذي يزال يف طور العمل االستجابة لهذه املسألة عند الشروع يف تطبيقه يف عام .2017

تلتزم قطرغاز بتعريف املقاولني على توقعات الشركة حول اتباع سياسات السالمة والبيئة واجلودة ،وااللتزام مبعايري قطرغاز خالل ممارسة أعمالهم.
وتشمل منتديات التقدم للعطاءات واملقاوالت عددًا من البنود التي تشمل سياسات السالمة والبيئة واجلودة ،بهدف تعريف املقاولني احملتملني واحلاليني
بناء على
بإطار العمل القانوين الواجب عليهم االلتزام به خالل العمل مع قطرغاز .ويف حال مت اإلخالل مبتطلبات السالمة والبيئة واجلودة ،يتم إنذار املقاول ً
بطاقة النتائج ،واعتمادًا على مدى شدة االنتهاك احلاصل وعدد اخملالفات .يعترب عقد املقاول باط ًال يف حال إظهاره انتهاكًا حمتم ًال أو فعليًا ملتطلبات
السالمة والبيئة واجلودة ،والتي تعترب ضرورية لالمتثال ملعايري قطرغاز يف السالمة والبيئة واجلودة.
ومراعاة للتغريات يف أسعار النفط ،وبالنتيجة أسعار الغاز ،فقد قامت قطرغاز مبراجعة اقتصاديات سياسات املقاولة والشراء لديها .وبعض عقود التوريد
حيثما أمكن ،أو التنظيم الفاعل للعقود طويلة األجل بحيث تشمل منهجية ضمنية للتحصن ضد تقلب أسعار .ونتيجة لهذه االسرتاتيجية يف الوصول إىل
احللول املثلى يف إدارة التكاليف ،فقد متكنت قطرغاز من توفري ما يقارب  100مليون دوالر أمريكي خالل عام .2015
كما تقوم قطرغاز بالتعاون مع راس غاز مبمارسة نشاطات عديدة يف املقاولة والشراء ،حيث أن قطرغاز متارس مشاريع مشابهة ومتتلك متطلبات
تشغيلية مشابهة كذلك .وقد أسفر هذا التعاون عن التوفري يف التكاليف واالستغالل األمثل للموارد البشرية والتشغيلية.

شهادة اعتماد املعهد الدويل للشراء والتوريد

تعمل قطرغاز باستمرار على حتسني استدامة سلسلة التوريد
لديها .واعرتافًا بجهودها املستمرة يف رفع مقاييس إدارة
سلسلة التوريد لدى شركات الغاز الطبيعي املسال ،فقد
متكنت قطرغاز من الوصول إىل جائزة املعهد الدويل للشراء
والتوريد املتميزة املعرتف بها عامليًا لسياساتها الشرائية
املرموقة.
وتعترب شهادة املعهد الدويل للشراء والتوريد دلي ًال على التقييم
املستقل الناجح لكفاءة
ممارسات التوريد والشراء يف
الشركة ،وبرهنة على التزام
قطرغاز بالقيم التي يعتمدها
املعهد الدويل للشراء والتوريد
لإلدارة اجليدة .وقد توىل املعهد
الدويل للتوريد والشراء على مدى
عقود مسؤولية اإلشراف على
تقييم املؤسسات والهيئات
املعنوية يف قطاعات خمتلفة
حول العامل .إن احلصول على
شهادة املعهد الدويل للشراء
والتوريد يعترب برهنة على تأثري
وسيطرة ومشاركة قطرغاز
يف خمسة أبعاد مرتبطة مبمارسات الشراء:

•
•
•
•
•

القيادة والتنظيم
االفكر االسرتاتيجي
ااألفراد
ااملمارسات واألنظمة
10
تقييم وإدارة األداء

 ٩جملة املعهد الدويل للشراء والتوريد للشراء املستدام ،سبتمرب 2011
 ١٠وعلى إثر استالم قطرغاز جلائزة االعتماد ،فهي حتتفظ بخطوتها الالحقة لتحقيق مراحل متقدمة يف التميز يف التوريد .كما تنوي الشركة بلوغ درجات أعلى من شهادة املعهد الدويل
للشراء والتوريد يف السنوات القليلة املقبلة.

موقع املعهد الدويل للشراء والتوريد http://www.cips.org/corporate-certification
(متّ الرجوع إىل املصدر يف مارس )2016
جملة املعهد الدويل للشراء والتوريد للشراء املستدام ،سبتمرب 2011
https://www.cips.org/Documents/Products/Sustainable_Procurement_Review_%20new_logo.pdf
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الصحة والسالمة
تعترب السالمة قيمة جوهرية يف قطرغاز ،وهي أحد الركائز التي تعتمد عليها الشركة واحملددة يف بيان توجهات الشركة .يعمل اآلالف من األشخاص يوميًا
يف ظروف آمنة عرب العديد من املواقع الربية والبحرية .وتكمن مهمتنا يف إدارة جميع املوارد  -األفراد ،واملرافق ،واآلثار البيئية وفق منهج آمن وموثوق
يضمن أعلى مستويات السالمة والصحة واجلودة واملعايري البيئية .ويتطلب ذلك من اجلميع العمل سوية كفريق واحد من األفراد املؤهلني ،املسؤولني عن
التصدي للظروف غري اآلمنة وإيقافها أو تصحيحها.
ويعترب جناح قطرغاز يف حتقيق الصحة والسالمة والبيئة نتيجة مباشرة لثقافتها التي تعترب السالمة القيمة األعلى أهمية ،ولقيامها على منهج خال من
احلوادث واإلصابات يتبعه جميع من يعملون يف الشركة كطريقة اعتيادية يف ممارسة أعمالهم للحد من التسبب يف األذى لألفراد أو اجملتمع أو البيئة .وتربز
هذه الرسالة حقيقة أن احلفاظ على سالمة القوة العاملة لدينا ونزاهة أصول الشركة ترتسخ يف أسلوبنا يف ممارسة أعمالنا.

إنه ملن دواعي فخرنا أن يكون عام  2015هو األكرث سالمة
يف مسريتنا حتى اآلن ،وسوف نواصل تطوير ثقافة
السالمة السباقة لدينا واحلفاظ عليها.

الصحة والسالمة

7
6
2
1.6
2
ﻗﻄﺮﻏﺎز 2
52
%30
%19
%9

ﲤﻜﻨﺖ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ  ﻗﻄﺮﻏﺎز ﻣﻦ إﲤﺎم
ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ دون أﻳﺔ إﺻﺎﺑﺎت ﺳﺒﺒﻬﺎ إﻫﺪار
اﻟﻮﻗﺖ.
ﲤﻜﻨﺖ ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن ﻣﻦ إﲤﺎم ﺳﺘﺔ ﺳﻨﻮات دون أﻳﺔ
إﺻﺎﺑﺎت ﺳﺒﺒﻬﺎ إﻫﺪار اﻟﻮﻗﺖ،
وﺳﻨﺘﲔ دون أﻳﺔ إﺻﺎﺑﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ.

ﰎ اﺟﺘﻴﺎز  1.6ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﺮد.
ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ إﻳﻘﺎف وإﲤﺎﻣﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد
دون أﻳﺔ إﺻﺎﺑﺎت ﻣﺴﺠﻠﺔ.
إﲤﺎم ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ دون أﻳﺔ إﺻﺎﺑﺎت ﻣﺴﺠﻠﺔ وﺳﻨﺘﲔ دون
أﻳﺔ إﺻﺎﺑﺎت ﺳﺒﺒﻬﺎ إﻫﺪار اﻟﻮﻗﺖ.
اﺟﺘﻴﺎز  52ﻳﻮﻣ دون أﻳﺔ إﺻﺎﺑﺎت ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻋ ﺟﻤﻴﻊ أﺻﻮل
وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻄﺮﻏﺎز.
اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎ ﻋﺪد اﺻﺎﺑﺎت ﺑﻔﺎرق %30
اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﺻﺎﺑﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺑﻔﺎرق %19

11

اﻧﺨﻔﺎض ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺣﺘﻮاء ا±و ﺑﻨﺴﺒﺔ %9

12

 ١١اإلصابات املسجلة هي جمموع الوفيات ،واإلصابات الناجتة عن هدر الوقت ،وحاالت العمل املقيد ،وإصابات العالج الطبي
 ١٢إجمايل اإلصابات هو جمموع اإلصابات املسجلة وحاالت اإلسعاف األويل.
الصحة والسالمة املهنية GRI G4-DMA:
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إدارة الصحة والسالمة

3
2.65

2012

2013

2014

ﻣﻌﺪل إﺟﻤﺎ ا ﺻﺎﺑﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ

السالمة الوظيفية

لقد متكنت قطرغاز من احلفاظ على مستوى عال من النشاط يف العمل ويف ذات الوقت يف تسجيل أداء متفوق يف الصحة والسالمة .وقد كان ذلك
بفضل إخالص املوظفني واملقاولني يف تطبيق واتباع ثقافة خالية من احلوادث واإلصابات .ومن خالل تنفيذ برامج متمحورة حول السالمة ،مثل إدارة خط
النار ،وسقوط األجسام ،واإلجهاد احلراري ،فقد مت التقليل من إجمايل عدد اإلصابات (مبا فيها حاالت اإلسعاف األويل) بنسبة  %30من  100يف عام  2014إىل  70يف
عام  .2015ويف ذات الوقت ،فقد انخفض عدد اإلصابات املسجلة بني املوظفني واملقاولني بنسبة  %19منذ السنة الفائتة ،مما أدى إىل خفض معدل إجمايل
احلوادث املسجلة بنسبة  .%21وتعترب غالبية اإلصابات ذات خطورة منخفضة نسبيًا ،وهي التي تنشأ من املهمات اليومية االعتيادية كاملشي واستخدام
السالمل وركوب الدراجات الهوائية .ومن بني اإلجنازات األخرى التي مت حتقيقها يف جمال السالمة ،متكنت قطرغاز من إمتام عمليتي إغالق يف عام  2015قبل
انتهاء الوقت احملدد دون أية إصابات مسجلة .وأثناء عمليتي اإلغالق ،كان يعمل ما جمموعه  6238عام ًال ذهابًا وإيابًا بشكل يومي خالل عمليتي اإلغالق ،وذلك
خالل مدة  1.6مليون ساعة.
أداء السالمة

اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ

2.5

%75

2.48

ﻣﻦ ﻣﻌﺪل إﺟﻤﺎ
ا ﺻﺎﺑﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ

2
1.5

1.24

0.94

1

0

2009

2010

2011

املوظفون

5،887،472

12،215،468

املقاولون

30،270،196

29،247،718

25،431،259

26،302،397

العدد اإلجمايل (املوظفني واملقاولني)

36،157،668

41،463،186

37،672،995

38،544،967

2012

2013

2014

2015

املبادئ العشرة للمحافظة على احلياة يف قطرغاز

ساعات العمل
12،241،736

0.82

0.65

0.5

2015

12،242،570

1.38

كما متثل إجنازات قطرغاز على املدى البعيد نتائج أكرث إبهارًا،
مع االنخفاض بنسبة  %75من حيث معدل إجمايل اإلصابات
املسجلة بني املوظفني واملقاولني منذ عام  .2009ومن شأن
ذلك أن يرفع من توقعات السنوات القادمة ،عندما تقوم قطرغاز
بتطوير ثقافة خالية من احلوادث واإلصابات لضمان احلفاظ على
مستوى التميز يف السالمة.

الوفيات
العدد اإلجمايل (املوظفني واملقاولني)

7

0

0

0

اﻟﻌﻤﻞ ﲟﻮﺟﺐ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻋﻤﻞ ﺳﺎر ﻛﻠﻤﺎ ﻟﺰم اﻣﺮ

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﻐﺎز وﻓﻘ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺰل ﻗﺒﻞ ﺑﺪء
اﻟﻌﻤﻞ

عدد اإلصابات التي سببها إهدار الوقت
املوظفون

1

1

0

3

املقاولون

2

1

2

1

العدد اإلجمايل (املوظفني واملقاولني)

3

2

2

4

 ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد
ﺷﻬﺎدة ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻟ§ﻣﺎﻛﻦ
اﶈﻈﻮرة ،ﻻ ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬﺎ

اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻗﺒﻞ
ﲡﺎوز أي ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺔ

معدل اإلصابات الناجتة عن إهدار الوقت
املوظفون

0.17

0.08

0

0.25

املقاولون

0.07

0.03

0.08

0.04

العدد اإلجمايل (املوظفني واملقاولني)

0.08

0.05

0.05

0.1

برامج وحمالت السالمة

عدد اإلصابات املسجلة
املوظفون

5

9

3

6

املقاولون

45

30

28

19

العدد اإلجمايل (املوظفني واملقاولني)

50

39

31

25

معدل إجمايل اإلصابات املسجلة
املوظفون

0.68

0.74

0.25

0.5

املقاولون

0.13

1.0

1.1

0.72

العدد اإلجمايل (املوظفني واملقاولني)

1.38

0.94

0.82

0.65

اإلصابات
العدد اإلجمايل (املوظفني واملقاولني)

اﺣﻢ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻮط
وأﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ  اﻣﺎﻛﻦ
اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ

ارﺗﺪ داﺋﻤ ﺣﺰام اﻣﺎن
اﳋﺎص ﺑﻚ

ﻻ ﺗﺴﺮ أﺳﻔﻞ ﺣﻤﻮﻟﺔ
ﻣﻌﻠﻘﺔ

ﳑﻨﻮع اﻟﺘﺪﺧﲔ

ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ أﺛﻨﺎء
اﻟﻘﻴﺎدة وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪود
اﻟﺴﺮﻋﺔ

197

137

100

70

مت اقرتاح املبادئ العشرة للحفاظ على احلياة عام  .2013وقد حددت هذه املبادئ
األمور الواجب اتباعها واألمور الواجب جتنبها بشكل مبسط وواضح ،شاملة
النشاطات املعرضة خلطورة كبرية جلميع املوظفني واملقاولني القائمني على
العمليات .ويؤدي اإلخالل بأي من هذه املبادئ إىل التحقيق يف األسباب ،واتخاذ
التدابري املناسبة ،كالتدريب اإلضايف ،لغاية ضمان عدم حدوث سلوك مشابه
جمددًا .ويف الكثري من احلاالت ،قد يؤدي االنتهاك إىل إنهاء عالقة املوظف أو
املقاول بالشركة .ويعترب اختيار خرق املبادئ اختيارًا يؤدي إلنهاء العالقة مع
قطرغاز.
تقييم اخملاطر املتدارك هو برنامج آخر يعنى بالسالمة وقد جرى تطبيقه عام
 ،2015وهو يتطلب قيام املوظفني املسؤولني عن أداء مهمة معينة بإجراء تقييم
خماطر فردي وذهني للمهام ،ومن املمكن إجراء هذا التقييم شفهيًا مع طاقم
العمال.
ويهدف تقييم األداء املتدارك إىل تركيز انتباه العامل على املهام .ويقوم العامل
بتطبيقه قبل وأثناء العمل .كما يساعد هذا الربنامج على حتديد أية تصرفات غري
آمنة وظروف خطرة قد تكون قد أغفلت أثناء التحضري لهذا العمل أو تنشأ أثناء
العمل.

 ١٣يستند معدل اإلصابات الناجتة عن إهدار الوقت إىل عدد إصابات الوقت املهدر لكل  1،000،000ساعة عمل فردية.
 ١٤يستند معدل إجمايل اإلصابات املسجلة إىل عدد اإلصابات املسجلة لكل  1،000،000ساعة عمل فردية.
 ١٥تشمل هذه اإلصابات كل من اإلصابات املسجلة وحاالت اإلسعاف األويل.
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وكخطوة إضافية لتعزيز ثقافة السالمة لدى جميع موظفينا ،قامت
قطرغاز بإطالق الربنامج التطبيقي لبيئة العمل اخلالية من احلوادث
واإلصابات عام  ،2014وذلك يف سبيل مواصلة اجلهود املبذولة يف تطوير
برنامج بيئة العمل اخلالية من احلوادث واإلصابات الذي مت إطالقه ألول مرة
عام  .2002وقد ساعد الربنامج الذي تولت تنفيذه قطرغاز  2بالتعاون مع
مصفاة لفان الشركة على اجتياز سنة كاملة دون أية إصابات مسجلة يف
قطرغاز  2وسنتني يف مصفاة لفان.
يستند الربنامج التطبيقي لبيئة العمل اخلالية من احلوادث واإلصابات على
مبدأ إمكانية جتنب احلوادث يف حال أجنز كل عمله بشكل آمن .ويحرص
الربنامج على إشراك اجلميع من خالل تضمني معايري السالمة املصممة
خصيصًا لكل واحدة من اجملموعات الثالثة املستهدفة :رؤساء األقسام
واملدراء ،واملشرفني ،والعاملني .ومنذ انطالقة الربنامج عام  ،2002مت
تدريب  60،000موظف ومقاول على مبادئ وممارسات السالمة.

وقد متكنا عام  2015من إحياء ثقافة الربنامج التطبيقي لبيئة العمل
اخلالية من احلوادث واإلصابات يف جميع أصول قطرغاز .كجزء من
الربنامج ،مت إعطاء خمس وخمسون جلسة تدريبية ،باإلضافة إىل تدريبات
عملية يف بيئة العمل ،مع احلرص على تطوير مهارات االتصال لدى
مدربي الربنامج.
يف عام  ،2015مت استخدام ثالثة مبادئ مبسطة لتشجيع األداء اخلايل من
احلوادث واإلصابات :افهم ،واسأل ،وحتدث.

أما حملة تصريح العمل اإللكرتوين ،فقد ساعدت على إصدار تصاريح العمل إلكرتونيًا من أي موقع ،ويتم حتديثها على مدار الساعة .تساعد احلملة على زيادة
كفاءة استصدار تصاريح العمل اإللكرتونية ،وهي أحد املبادئ العشرة للحفاظ على احلياة .وقد مت العمل بتصاريح العمل اإللكرتونية يف مصفاة لفان ،وسوف
متتد تدريجيًا إىل بقية الوحدات التشغيلية.

من املبادرات األخرى مبادرة تصريح العمل اإللكرتوين ( ،)EPTWوالتي يتم من خاللها إصدار تصاريح العمل اإللكرتونية بشكل آيل من
أي موقع بشكل متزامن مع التحديثات اآلنية .أدت هذه املبادرة إىل زيادة الكفاءة يف احلصول على تصاريح العمل اإللكرتونية ،وهو
أمر يعترب بحد ذاته من إحدى متطلبات املبادئ العشرة للحفاظ على احلياة .مت جتربة هذه املبادرة يف مصفاة لفان وسيتم نشرها
على الوحدات التشغيلية األخرى.

اﺳﺄل

اﻓﻬﻢ
اﻓﻬﻢ
وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن ﺗﻔﻬﻢ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ
إﳒﺎزﻫﺎ ،واﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻔﻬﺎ واﻟﻄﺮق
اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻚ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻚ واﺧﺮﻳﻦ
ﺣﻮﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﺬه اﺎﻃﺮ.

يقود الربنامج التطبيقي لبيئة العمل اخلالية من احلوادث واإلصابات
مدراء األصول ويدعمه املدربون الذين مت تدريبهم مسبقًا على تكييف
أقسامهم مع مبادئ السالمة التي يوصي الربنامج بها.

قامت قطرغاز بإطالق عدد من احلمالت يف عام  ،2015مثل "خط النار"  ،و"سقوط األجسام"  ،و"إدارة اإلجهاد احلراري"  ،و"تقييم اخملاطر املتدارك"  .وتقوم
الشركة بتحليل فجوات سالمة األداء واتخاذ اإلجراءات املناسبة لالستجابة خملاطر السالمة .كما تقوم قطرغاز بعقد اجتماعات ربع سنوية حول السالمة
والصحة والبيئة مع املساهمني ،وعليه يتم إطالق بعض من احلمالت املستهدفة من قبل الشركة بالتعاون املشرتك مع مساهميها .على سبيل املثال،
مت إطالق حملة خط النار عام  2015بالتعاون مع كونوكوفيليبس وشيل .وقد ساعدت احلملة يف حتويل تصرفات وسلوكيات الناس نحو توخي السالمة ،وركزت
على تعريف اخملاطر لكي ال تعيق الطاقة املنبعثة من األجسام املتحركة .متت هيكلة احلملة بشكل تسلسلي ،ومت عقد جلسات لتدريب  20مدرب للسالمة
من أقسام العمليات ،والصيانة والسالمة .وقد مت تعليم املدربني أساليب التعليم التطبيقي للجميع ،من خالل برهنة عواقب جتاهل مبادئ السالمة اخلاصة
بخط النار بواسطة أمثلة على إصابات اليدين واإلصابات اجلسدية .لقد متكن  1،400موظف من االستفادة من ورشات العمل اخلاصة بحملة خط النار.

اﺳﺄل
وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻄﺮح اﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺗﻮ اﳌﻬﻤﺔ  ﺣﺎل ﻋﺪم وﺿﻮح
أي ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،واﻧﺘﻬﺎز ﻫﺬه اﺳﺌﻠﺔ
 اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺗﻔﻬﻢ اﺷﺨﺎص ﻣﻦ
ﺣﻮﻟﻚ ﻟﻬﺬه اﳌﻬﻤﺔ.

من خالل التميز التشغيلي الذي حتفل به مشاريع قطرغاز،
فإن مشروع مصفاة لفان ُ 2يم ّثل قيمة مضافة لسلسلة
ّ
اإلنتاج يف الشركة ،حيث أنه يضمن توافر موارد طاقة تتميز
بالكفاءة ويفتح للدولة أسواقًا جديدة يف جمال توريد الغاز
الطبيعي املسال.

"بطاقة األعمال اخلاصة بالبيئة اخلالية من احلوادث واإلصابات" هي أحدث ما أنتجه
الربنامج التطبيقي لبيئة العمل اخلالية من احلوادث واإلصابات ،وهي طريقة فعالة
لتحويل االلتزامات إىل أعمال .ويشجع جميع املوظفني واملقاولني على التدخل من
خالل االعرتاف بأية تصرفات سليمة يف حال مالحظتهم إياها ،أو تصحيح أية تصرفات
غري سليمة قبل أن تؤدي إىل احلوادث .ويتم تسجيل هذه املالحظات والتدخالت يف
بطاقة األعمال وحتليلها لكي تتم مشاركة ما مت تعلمه من الدروس مع اجلميع.

ﲢﺪث
ﲢﺪث
وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن ﺗﺘﻔﺎﻧﻰ  اﺗﺒﺎع ﻣﻌﺎﻳ¦
اﻟﺴﻼﻣﺔ  أداء ﻋﻤﻠﻚ واﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﻳﺔ
أﻋﻤﺎل أو ﻇﺮوف ﻏ ±آﻣﻨﺔ ﺗﻼﺣﻈﻬﺎ ،أو أﻳﺔ
ﻃﺮق أﻛ¶ أﻣﺎﻧ µداء اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ 
اﻗ»اﺣﻬﺎ ،وأﻻ ﺗﺘﻮاﻧﻰ  ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﲡﺮﺑﺘﻚ
وﻣﻌﺮﻓﺘﻚ.

يف عام  ،2015قامت قطرغاز أيضًا بإعطاء تدريبات السالمة ألزواج املوظفني و 250طالبًا من مدرسة اخلور اجملتمعية .وقد منح التدريب ،الذي أشرف عليه
مدرب خمتص من اخلدمات الطبية الطارئة على مقاومة النريان ،نصائح عملية لألزواج والطالب حول كيفية مقاومة النريان يف املنازل واإلجراءات التي ينبغي
اتخاذها يف حوادث احلرائق الطارئة.

الصحة املهنية

حترص قطرغاز على حتديد معايري الصحة واإلنتاجية للقوة العاملة .وتقدم الشركة ملوظفيها خدمات طبية متميزة تغطي الرعاية الصحية املهنية ،والطارئة
واألولية.
الصحة املهنية

2012

2013

2014

2015

حوادث اإلجهاد احلراري املسجلة (بني املوظفني)

0

1

0

1

حوادث اإلجهاد احلراري املسجلة (بني املقاولني)

0

5

2

1

األمراض املهنية عدا اإلجهاد احلراري (بني املوظفني
واملقاولني)

0

0

0

0

تشرف مراقبة الصحة املهنية على جمع املعلومات حول األمراض واحلوادث املهنية .ومن ثم يتم استخدام هذه املعلومات يف التحسني املستمر للتصدي
لهذه األمراض واحلوادث .وتشمل معايري مراقبة الصحة احلالية:
• الكشف الطبي الدوري
• تسجيل إصابات العمل وتصنيفها واإلبالغ عنها
• اإلبالغ عن األمراض املتصلة بالعمل
• حمالت الصحة والسالمة املوجهة
• ضبط الضجيج
• التفتيش الدوري ألماكن ومواقع العمل واملواد الغذائية
• برنامج النظافة الصناعية الذي يقيم التعرض للكيماويات ،والضجيج ،واإلشعاعات ،واحلرارة وعوامل الغبار/الدخان البيولوجية والقابلة للتنفس.
يتم اتباع سياسة حماية الصحة املهنية خالل الربامج يف مواضيع صممت ملنع األمراض واحلوادث املرتبطة بالعمل ،مثل:
• احلوارات التي تهدف إىل تقييم السمع
• اإلدارة الكيميائية
• احلماية التنفسية
• اإلجهاد احلراري
• فحص السالمة املهنية
• فحص سالمة املواد الغذائية والنظافة
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ُيطلب من كافة موظفي العمليات والصيانة اخلضوع للتدريب الشامل
على اإلجهاد احلراري واإلسعاف األويل واإلنعاش القلبي الرئوي .وعلى
املقاولني املشرفني على عمليات اإلغالق اخلضوع للتدريب احملدث
باستمرار على التعامل مع اإلجهاد احلراري والتأقلم معه.
يف عام  ،2015جتاوز عدد األيام التي تخطى فيها مؤشر احلرارة  54درجة
مئوية ما كان عليه عام  2014بنسبة  .%33وبالرغم من ذلك ،فقد متكنا
من خالل تطبيق ممارسات ومعايري التصدي للحرارة من احلفاظ على
احلد األدنى من حاالت اإلجهاد احلراري .سوف نستمر يف الرتكيز على بلوغ
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من الضروري جدًا خالل األوقات الطويلة من التعرض للحرارة العالية منع
حاالت اإلجهاد احلراري .لدى قطرغاز اسرتاتيجية شاملة إلدارة اإلجهاد
احلراري ترتكز على إدارة قدرة املوظفني واملقاولني على العمل يف
الظروف اجلوية غري املرغوبة .وتشمل هذه االسرتاتيجية حتديث اجلميع
بظروف الطقس ومعايري مراقبة احلرارة الذاتية لكي يكونوا على دراية
بالظروف احلرارية ،مما يرفع من درجة الوعي بإجراءات تفادي اإلجهاد
احلراري ،وذلك من خالل تدريب مشريف القوى العاملة ،وتطبيق أسس
الرقابة واإلشراف ،وتنظيم فحوصات للكشف عن القدرة على العمل وتتبع
إمكانية العمل حتت الظروف احلرارية أيًا كان نوعها.

ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺮارة :ﻓﻮق  54درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
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لقد أجرت قطرغاز العديد من التحسينات فيما يتعلق بسالمة اإلجراءات،
وتشمل تلك التحسينات خطة الثبات والتطوير ،والتحسينات يف إدارة
أنظمة اإلنذارات ،وكفاءة جوالت املشغلني التفتيشية ،وحتليل اخلسائر
يف عمليات االحتواء األولية واحلد منها.
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الغاز الطبيعي املسال املشرتكة ومصنع الكربيت املشرتك التابعة
إلدارة عمليات حمطة رأس لفان  .ثم شرعنا يف دراسات مستوى كمالية
السالمة ملصفاة لفان وقطرغاز  .1وسوف تستمر دراسات مستوى
كماليات السالمة خالل عام .2016

2014

2015

نتيجة عام  2012التي سجلت عدد حاالت اإلجهاد احلراري بنسبة صفر ،حتى
أثناء الفرتات الطويلة من التعرض للحرارة.
وضمن برنامج تفتيش سالمة املواد الغذائية والنظافة ،مت إجراء 140
عملية تفتيش يف منشآت قطرغاز يف مدينة رأس لفان الصناعية،
واملواقع البحرية ،واملقر الرئيسي يف الدوحة ،وجميع مواقع املقاولة.
يؤكد اختصاصيو سالمة املواد الغذائية املشرفني على املنشآت
التموينية االلتزام بأفضل املمارسات العاملية ،مثل حتليل اخملاطر ونقاط
السيطرة احلرجة ومواصفة  .22000ISOكما مت تدريب طاقم التموين على
إجراءات السالمة الغذائية والنظافة.

احرتام حقوق اإلنسان ومعايري العمل

تؤمن قطرغاز يف بيئة عمل متعاونة ومنتجة ومتسمة باالحرتام ألحد أصولها ذو القيمة األكرب على اإلطالق  -األفراد.
جميع من يشارك يف كل مشروع على ذات املستوى من األهمية ،بصرف النظر عن رتبتهم أو أصولهم ،أو ما إذا كانوا موظفني أو مقاولني .لقد قامت الشركة
بإشراك اآلالف من املقاولني للعمل يف مشاريع التوسعة يف قطرغاز  ،2وقطرغاز  3،وقطرغاز  ،4ومصفاة لفان ،ومشروع استعادة الغاز املتبخر أثناء
الشحن ،ومشروع احملافظة على مستويات اإلنتاج ،ومصفاة لفان  .2إن سالمة وصحة هذا العدد الضخم من القوى العاملة ميثل نقطة جوهرية يف جناح
قطرغاز ،لذا ،فإن الشركة تعتني باحلفاظ على الظروف املعيشية املناسبة والرعاية الصحية الوافية لألفراد.

تكمن أولوية قطرغاز يف إدارة عملياتها بشكل آمن ويف منع احلوادث،
ومع ذلك ،فهي تستجيب ألي حادث حمتمل بسرعة وكفاءة حلماية
األفراد واألصول والبيئة .ومن املؤسف أنه ويف عام  2015طرأ حدث من
الدرجة األوىل من أحداث سالمة العمليات نتيجة لفشل عملية اإلغالق
امليكانيكي خلالط صهريج التكثيف .وتبعًا لذلك ،فقد مت اتخاذ العديد من
التدابري ملنع حصول أحداث مشابهة مستقب ًال؛ مث ًال ،مت إنشاء برنامج
لفحص االهتزاز يف اخلالطات ذات الدخول اجلانبي يف صهاريج التخزين وال
يزال مستمرًا حتى اآلن ،كما متت زيادة عدد زيارات برنامج التفتيش الدوري
للخالطات ذات الدخول اجلانبي ،ومن ثم جعل خطة الصيانة الوقائية

أكرث متانة ،ويف النهاية مت إنشاء دراسة هندسية لتقييم إمكانية إزالة
اخلالطات من صهاريج التخزين .كما طرأت أربعة حوادث من الدرجة الثانية
تشمل حريقًا صغريًا خارج حاوية التوربني ،وتسريبًا يف أنبوب ملعاجلة
الغاز داخل أحد األفران ،وخروج الهيدروجني من حافة مبادل حراري،
وحريق صغري يف حفرة تصريف املياه الزيتية لصهريج التكثيف.
وقد مت التحقيق يف جميع هذه احلوادث من قبل اخلرباء من داخل وخارج
قطرغاز .وعلى رأس ذلك ،مت تشكيل فريق خمتص يف حتليل أحداث
سالمة العمليات التي طرأت يف قطرغاز ،وذلك بهدف احلد من أية حوادث
مشابهة .وشملت بعض النشاطات التي شرع الفريق يف إجرائها تطوير
نظام إحكام إغالق احلواف ،ودراسة كفاءة برامج التكامل احلالية املتعلقة
بفقدان السيطرة احملتمل على االحتواء ،واإلبالغ عن ضرورة وجود نظام
سالمة وصيانته.

حوادث سالمة العمليات
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حوادث سالمة العمليات من الدرجة األوىل

1

0

0

1

أحداث سالمة العمليات من الدرجة الثانية

5

1

6
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االستجابة حلاالت الطوارئ واألمن

يف عام  ،2015واصل قسم خدمات إدارة حاالت الطوارئ جهوده يف حتسني إمكانيات فريق إدارة احلوادث ضمن عملية حماية األفراد والبيئة واألصول
والسمعة ،وتنظيم عمليات مراجعة خطة االستجابة حلاالت الطوارئ ،لضمان توحيد الطريقة التي تستجيب قطرغاز حلاالت الطوارئ من خاللها عرب جميع
املنشآت.

وحترص قطرغاز أن يلتزم املقاولون الذي تعقد شراكاتها معهم بتوفري الظروف املعيشية اآلمنة واملريحة لعمالهم .وهذا يعني أن عليهم توفري السالمة،
واملياه ،والغذاء ،ووسائل االتصاالت ،واحتياطات النظافة ،وفرتات االستجمام مبا يتفق مع معايري قطرغاز للخدمات الطبية والغذائية وخدمات مواقع العمل
للمقاولني.
يتم تفتيش املنشآت السكنية دوريًا .كما يتم تفتيش مرافق املقاولني من الباطن التي تقوم بتوفري خدمات الطعام والشراب للقوى العاملة ويف مواقع
العمل للتأكد من توافقها مع متطلبات الصحة والصرف الصحي .لقد أشرف مدير األمن شخصيًا على تفتيش وجبات الغداء املقدمة إىل حراس املقاولني،
لضمان اتخاذ إدارة املقاولني اإلجراءات املناسبة لتحسني جودة الطعام وضمان تقدمي الطعام وفقًا ألوقات العمل اخلاصة باحلراس .وبعد عمليات التفتيش
اخملطط لها واملفاجئة ،يتم إخطار األشخاص املسؤولني عن مواقع العمل اخلاصة باملقاولني عن أية انتهاكات يف معاملة القوى العاملة .ويف حال فشل
شركة املقاولة يف تصحيح االنتهاك احملدد ،فقد يتم إرسال إنذار إضايف إليهم أو قد يتم إبطال عقدهم.
كما يقوم األطباء واملمرضني املعينني لكل موقع عمل بالكشف الدوري عن القدرة على العمل .يف عام  ،2015خضع  11،303فرد من القوى العاملة التابعة
للمقاولني للكشف الطبي للتأكد ما إذا كانت صحتهم تؤهلهم إلجناز أعمالهم املنوطة بهم .ويف حاالت الضرورة ،يتم تسليم بعض األفراد أعما ًال أكرث مالءمة
حلاالتهم الصحية.
يأتي بعض العمال من بلدان تكون أنظمة االتصال فيها ضعيفة ،ولذلك فقد قامت قطرغاز بتقدمي برنامج من الوطن إىل الوطن .تقوم فكرة هذا الربنامج على
قيام متطوعني من بلدان العاملني بالتواصل مع عائالتهم إلنبائهم بأخبار أبنائهم الذي يعملون يف قطر.

نزاهة األصول وسالمة العمليات

إن النطاق الذي جتري فيه قطرغاز عملياتها الربية والبحرية معقد وواسع
ّ
جدًا .ويتطلب احلفاظ على نزاهة أصولها مهارات حمنكة للغاية ومشاركة
اجلميع البناءة .إن لدينا منهجًا يستند على اخملاطر يف منع اإلضرار
باألصول ،ونحن مستعدون بالكامل للتعامل مع أية أمور طارئة قد تنشأ.
لقد واصلنا جهودنا خالل السنة يف الرتكيز على عملية إدارة احلواجز
لضمان حتمل احلواجز خملاطر احلوادث الكربى املبينة يف حاالت السالمة
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والصحة والبيئة .كما قمنا بتحديث حاالت السالمة والصحة والبيئة لكي
تشمل منشأة استعادة الغاز املتبخر أثناء الشحن ،ومنشآت معاجلة
الديزل بالهيدروجني ،والدراسات الكاملة إلثبات اخملاطر وإمكانية
التشغيل للعمليات الربية التابعة لقطرغاز  2والعمليات البحرية النابعة
لقطرغاز  2وقطرغاز  ،4/3ومنشآت

يف عام  ،2015استلمت إدارة خدمات الطوارئ شهادة اإلعتماد الدويل يف خدمات طوارئ اإلطفاء واإلنقاذ من مركز التميز يف جمال السالمة العامة بفضل
حتقيقه أقصى املعايري احملددة من قبل جلنة االعتماد التابعة ملركز التميز يف جمال السالمة العامة ،وذلك يف جماالت تطوير اجلودة املستمرة
وحتسني خدمات التسليم .وقد مت حتقيق االعتماد بعد تقييم استمر ملدة أربع سنوات متواصلة ،أكدت توافق قطرغاز مع املعايري احملددة من حيث:

• حتديد احتياجات اخملاطر والسالمة
• تقييم األداء
• تأسيس منهج لتحقيق التطويرات املستمرة

وبناء على ذلك ،أصبحت إدارة خدمات الطوارئ أول إدارة التي يتم اعتمادها من قبل
مركز التميز يف جمال السالمة العامة يف الشرق األوسط واألول يف قطاع النفط
والغاز.
ولضمان احلفاظ على حالتها يف إدارة اخملاطر والنموذج االعتمادي ملركز
التميز ،ينبغي على قطرغاز مواصلة “التخطيط والتقييم االسرتاتيجيني النشطني
بشكل فعال لتحديد اجملاالت
للمخاطر” .وتقوم الشركة باستغالل عملية االعتماد
ٍ
الواجب تطويرها والتخطيط ملستقبل خدمات إدارة حاالت الطوارئ يف قطرغاز.

GRI G4-14 G4-OG13 G4-EN24

تقرير االستدامة 2015

35

لقد شهد عام  2015إنشاء قسم األمن لنظام احلد من خماطر السفر الدويل الذي يستهدف املسافرين الدائمني لغايات األعمال يف قطرغاز وفريق مكتب
االرتباط خارج البالد .ويوفر النظام معلومات حول احلد من اخملاطر ملستخدمي قطرغاز ،مما يسمح لهم باتخاذ قرارات مسؤولة حول رحالت السفر لغايات
العمل وتقدمي املعلومات حول التدابري الوقائية .كما يوفر الربنامج املساعدة الفورية يف حاالت الطوارئ للمسافرين يف حال إيجاد أنفسهم يف حالة
تستدعي املساعدة الطارئة.

سالمة املنتجات واملواد

حتافظ قطرغاز على أعلى املعايري يف جودة املنتجات .خالل  16سنة ،مل نستلم أية شكاوى بخصوص جودة املنتجات أو توافقها مع املواصفات .وقد استمر
هذا الرقم القياسي حتى عام  ،2015حيث ال تزال جميع املنتجات تسلم وفقًا للمواصفات احملددة.
يؤدي خمترب قطرغاز تدابري السيطرة الضرورية أثناء مرحلة اإلنتاج وقبل تعبئة املنتج لغاية الشحن لضمان توافق جودة املنتج مع املواصفات احملددة .كما
يجري اخملترب اجملهز بأحدث املعدات التكنولوجية حوايل  35،000اختبار شهريًا باستخدام  9،000عينة .تكمن غايتنا يف ضمان تطابق جميع املنتجات مع سياسة
السالمة والصحة والبيئة واجلودة ،وتوافقها مع متطلبات العمالء .نتيجة لذلك ،فقد سجلت نسبة  %95لرضا العمالء بخدمات اخملترب.

وبفضل ذلك ،فقد حاز اخملترب بعد عملية معقدة من
التحقيق على شهادة  17025 ISOالدولية .وسوف يكون
اخملترب مسؤو ًال باحملصلة عن احلفاظ على التزام نظامه
اإلداري مع الشروط احملددة من قبل آيزو للنجاح يف
التقييمات السنوية لنظام الرقابة .وقد متت إعادة اعتماد
اخملترب وبذلك امتدت صالحيته حتى عام .2019
وتستخدم كشوفات سالمة بيانات املواد لتقدمي املعلومات
حول حمتويات املنتجات واملواد التي قد تتسبب يف خماطر
حمتملة ما مل يتم التعامل معها كما يجب .وميكن الولوج
إىل قادة بيانات كشوفات سالمة بيانات املواد من قبل
املوظفني واملقاولني والعمالء املستخدمني للمنتجات
اخملتلفة .وتؤسس عمليات قطرغاز يف إدارة خماطر املواد
قواعد استخدام كشوفات سالمة البيانات بالتوافق مع قائمة
املواد املستخدمة خالل اإلنتاج.
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املسؤولية عن املنتجات
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عدد الكشوفات
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عدد الكشوفات اجلديدة أو احملدثة

5
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3

 60كشفًا إضافيًا
حمدثًا
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األداء البيئي
أن تصبح الشركة رائدة يف قطاع الغاز الطبيعي املسال على مستوى العامل يعني أن نكون مثا ًال يحتذى به يف جميع جوانب عملياتنا ،مبا فيها اإلدارة البيئية،
وبالتايل ،فإن احلد من تأثرينا البيئي ميثل عنصرًا أساسيًا يف بيات توجهات قطرغاز .نحن نفتخر باتباعنا أفضل مبادرات املمارسة وتشجيعنا الستخدام أحدث
احللول التي من شأنها تقليل تأثرينا على البيئة ويف ذات الوقت تطوير أدائنا البيئي.

وقد شملت إجنازاتنا البيئية الرئيسية عام  2015ما يلي:
• ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺎز اﶈق ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٢٠ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎم . ١٦ ٢٠١٤
• اﺳﺟﺎع  ٪٩٠ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﳌﺘﺒﺨﺮ ﺧﻼل ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﺸﺄة اﺳﺟﺎع اﻟﻐﺎز اﳌﺘﺒﺨﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺘﻲ أﲤﺖ ﺳﻨﺘﻬﺎ او .وﻗﺪ أدى ذﻟﻚ إ
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﺪﻓﻴﻨﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٧٦ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم .٢٠١٣
• ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع إدارة ³ﻠﻔﺎت اﻟﺮواﺳﺐ واﳌﻼط  °ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ.
• ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﳌﻮاد اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ وﻏ¶ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ  °ﻗﻄﺮ ﺳﺘﻴﻞ.
• اﻛﺘﻤﺎل ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴوﺟﲔ ) ° (NOxﻣﻨﺸﺂت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل  °ﻗﻄﺮﻏﺎز .١
• ﻓﻮز ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺤﻦ  °ﻗﻄﺮﻏﺎز ﺑﺠﺎﺋﺰة ” “Globe of Honorﻟﻠﺘﻤﻴﺰ  °اÁدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺟﺎﺋﺰة " "Sword of Honorﻟﻠﺘﻤﻴﺰ  °إدارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮا¼.
• اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﳌﺸﺮوع اﳊﻘﻦ اÁﻟﻜو Ïﻟﻠﻐﺎز Î °ﺮك  M-Typeاﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺒﺪﻳﻞ زﻳﺖ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺜﻘﻴﻞ  °ﺳﻔﻦ ﻛﻴﻮﻣﺎﻛﺲ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﺑﻮﻗﻮد اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل اﻧﻈﻒ.
• اﻛﺘﻤﺎل أرﺑﻌﺔ ﺣﻤﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرة .Go Green

استلمت قطرغاز عام  2015جائزة جملس التعاون اخلليجي
للبيئة واحلياة الفطرية ضمن فئة "أفضل مؤسسة صناعية
تلتزم باملقاييس واملعايري البيئية".
يسرنا الفوز بهذه اجلائزة املرموقة التي تعد شهادة على أداء قطرغاز البيئي املتميز وتوافقها مع
املقاييس واألنظمة البيئية الدولية واحمللية .وقد حققت قطرغاز بصفتها أمنوذجًا يف قطاع الطاقة
العاملية إسهامات جوهرية لالستدامة املستقبلية لوطننا والعامل أجمع .لقد حققنا خالل السنوات القليلة
املاضية استثمارات مالية عظيمة يف تخفيض األثر الكربوين ،وحتسني جودة الهواء ،وتقليل اخمللفات وإعادة
تدويرها ،واالستخدام الواعي للمياه“ .املدير التنفيذي لقطرغاز ،خالد بن خليفة آل ثاين.

االلتزام بالتشريعات البيئية وإدارتها

األداء البيئي

ميثل االلتزام باألنظمة البيئية لدولة قطر متطلبًا أساسية يف نطاق عملنا .ويحكم هذا االلتزام تصريح التشغيل الذي يعد الوثيقة القانونية األولية وتصدره وزارة
البلدية والبيئة القطرية .وتقوم قطرغاز بتقدمي تقارير الرقابة لوزارة البلدية والبيئة حول املعايري البيئية األساسية وحتديثات خطط االلتزام ومبادرات التنمية
البيئية على أساس ربع سنوي.
ومتتلك قطرغاز حاليًا ما جمموعه  12تصريح قانوين للتشغيل بعد اجلمع الناجح لتصاريح التشغيل ملصفاة لفان ووحدة معاجلة الديزل بالهايدروجني عام
 .2015ويتم جتديد هذه التصاريح سنويًا ،وهي حتدد متطلبات االلتزام البيئي والرقابة وتقدمي التقارير لوحداتنا ومنشآتنا التشغيلية .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن
قطرغاز حتافظ على التزامها بثالثة تصاريح تشغيل صادرة عن وزارة البلدية والبيئة وتقدمي التقارير بخصوصها ،وهذه التصاريح تتعلق مبشاريع الهندسة
والتوسعة ،وتشمل مصفاة لفان  2ومشاريع تقليل املياه العادمة وإعادة استخدامها .يوفر نظام اإلدارة البيئية يف قطرغاز ،والذي يحمل اعتماد ،ISO 14001
إطار العمل األساسي لاللتزام البيئي والتطويرات البيئية املستمرة يف نشاطاتنا وخدماتنا التشغيلية .وتعمل قطرغاز حاليًا على إمتام دمج نظام اإلدارة البيئية
يف النظام اإلداري املتكامل لقطرغاز .وسوف يساعد ذلك يف تيسري إدارة التأثريات التشغيلية البيئية مبا يتوافق مع معايري وعناصر ومتطلبات النظام اإلداري
لقطرغاز ،وحتقيق متطلب التطوير املستمر ألداء نظام إدارة بيئية يحمل اعتماد .14001 ISO
 ١٦األساس :نسبة أداء حرق الغاز من كامل عملية إنتاج الغاز اخلايل من الكربيت.
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وتقوم قطرغاز أيضًا بنقل عمليات جمع البيانات البيئية اليدوية والتقارير اخلاصة بها إىل نظام مركزي حموسب إلدارة البيانات البيئية ،وسوف يكون هذا النظام قادر على
معاجلة كميات كبرية من البيانات البيئية املتنوعة املتصلة بقطرغاز .وال تزال منصة نظام إدارة البيانات البيئية تخضع حاليًا لالختبار الشامل لضمان اكتمال البيانات
ودقتها ومصداقيتها ،وسوف حتل تدريجيًا حمل عملية تقدمي التقارير اليدوية التقليدية يف املستقبل القريب.

بعد عام  ،2014ازدادت كمية الطاقة املستهلكة بنسبة  ٪3.1نتيجة للعوامل الرئيسية التالية:
• عام  ،2015أكمل مشروع احملافظة على مستويات اإلنتاج عامه الكامل األول ،وقد مت التخطيط لهذا املشروع بغية احلفاظ على السعة اإلنتاجية ملنشأة
الغاز الطبيعي املسال يف قطرغاز  ،1ووحدة معاجلة الديزل بالهايدروجني يف مصفاة لفان ،والتي تنتج ديزل يحتوى على احلد األدنى من كمية الكربيت.
• كما استمرت مصفاة لفان بالعمل لعام كامل دون أية مشاريع إغالق ،مقارنة مع إغالق منشأتني عام .2014
• االستخدام األكرب للطاقة يف منشآت الغاز الطبيعي املسال ووحدات اسرتجاع الكربيت يف قطرغاز  ،2وذلك نتيجة للتوقف املؤقت ملولدات البخار اخلاصة
باستعادة الطاقة ،والتي صممت لتقليل استهالك غاز الوقود عن طريق اسرتجاع احلرارة من غاز عادم التوربني وتوليد البخار.

دمج نظام اإلدارة البيئية يف نظام إدارة قطرغاز
تؤسس قطرغاز احلد األدنى من املتطلبات اإللزامية ألعمالها والتي يجب اتباعها من قبل جميع املوظفني واملقاولني وممثلي الشركة .ويتم دمج هذه
املتطلبات يف نشاطات األعمال واحلفاظ عليها من خالل عملية تطوير األداء املستمر ،والتي تدعم اإلجراءات املستمرة للحد من اخملاطر ومتكني أهمية
التعلم عرب منشآت الشركة لضمان ثبات عملية التطور.
وتشمل عمليات نظام إدارة قطرغاز “معاجلة األثر البيئي” ،والتي تسهل تقييم اآلثار البيئية ،باإلضافة إىل تخفيض ،مراقبة واإلبالغ عن هذه اآلثار مبا يتفق
مع املتطلبات القانونية .وتقدم هذه العملية (املوضحة يف الشكل  6أدناه) منهجًا موثقًا ميكن إثباته للنشاطات البيئية األساسية ،وتوضح األدوار
واملسؤوليات للوظائف واملناصب اخملتلفة يف قطرغاز.

• إن الغاز احملرتق يف منشآت حرق املركبات العضوية املتطايرة املشرتكة يف إدارة عمليات حمطة رأس لفان ،واملصمم حلرق انبعاثات املركبات العضوية
املتطايرة أثناء تعبئة املنتج السائل هو ذو قابلية منخفضة لالحرتاق ،مما سبب يف زيادة استهالك الطاقة.

حرق الغاز
إن املصادر األساسية حلرق الغاز يف قطرغاز هي سبعة خطوط إنتاج برية للغاز الطبيعي
املسال ،باإلضافة إىل إسهامات بسيطة من مصفاة لفان ،وإدارة عمليات حمطة رأس لفان
والعمليات البحرية .إن نظام حرق الغاز هو وحدة سالمة ذات عملية دقيقة ،وهو مصمم لتوفري
طريق مستمر إلطالق الغاز أثناء عمليات االنقطاع املفاجئ ،وأيضًا أثناء عمليات التشغيل
واإلغالق خلطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال .وتتطلب العمليات املصنعية االعتيادية أيضًا

اﳌﻮردون

اﳌﺴﻠﻔﲔ )اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت(

• ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺮﻏﺎز
• اﳌﺸﺮﻋﲔ )وزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒول،
ﻣﺪﻳﻨﺔ رأس ﻟﻔﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(
• اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن

يف قطرغاز بني عامي  2012و 2015على معدل حرق الغاز وإنتاج الغاز اخلايل من الكربيت ،ويقسم
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2012
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ﺣﺮق اﻟﻐﺎز اﳌﺘﺒﺨﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ

2014

2015

ﺣﺮق اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺗﻘﺎرﻳﺮ ا¤داء اﻟﺒﻴﺌﻲ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺸﺮوط اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
اﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ )اﻟﺘﻮاص اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ(

2013

2014

إن املصادر األساسية حلرق الغاز يف قطرغاز هي سبعة خطوط إنتاج برية للغاز الطبيعي
يوضح الشكل أعاله انخفاضًا يف حرق الغاز بنسبة  %58مقارنة مع كمية االحرتاق األساسية

2015

من خالل تطبيق نظام إدارة حرق الغاز يف قطرغاز إىل جانب احللول الهندسية ،مثل مشروع
تخفيض الغاز النقي ،والذي مت الشروع يف تطبيقه عام  ،2013ومشروع اسرتجاع الغاز املتبخر
أثناء الشحن والذي بدأ العمل فيه عام .2014

الشكل  :8أداء حرق الغاز أثناء عمليات اإلغالق يف قطرغاز ()2015 2012-

انخفاضًا يف حرق الغاز بنسبة
 %58مقارنة مع كمية االحرتاق
األساسية يف عام 2012

الشكل  - ٦عملية إدارة املوردين واملدخالت والعمليات واخملرجات والعمالء ضمن نظام إدارة قطرغاز :معاجلة األثر البيئي

لقد أسس نظام إدارة حرق الغاز يف قطرغاز معايري تركزت على حتسني اإلدارة التشغيلية
للتخفيض من كمية االحرتاق هالل عملية إنتاج الغاز الطبيعي املسال ،والتي تضمنت تقييم
مصادر االحرتاق وحتديد فرص تقليل االحرتاق .مت تكوين فرق إدارة حرق الغاز لكل واحد من
أصول الغاز الطبيعي املسال لتحسني عملية اإلنتاج بهدف التقليل من حرق الغاز .لقد ساعدت
عملية املراقبة وتقدمي التقارير الدورية على دعم تطور أهداف اخلفض من كمية الغاز احملرتق
التي يتم حتديدها سنويًا.

استخدام الطاقة
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يف عام  .2012وانخفاضًا بنسبة  %20باملقارنة مع عام  .2014وقد مت حتقيق هذا االنخفاض
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انخفاضًا يف حرق الغاز بنسبة
 %58مقارنة مع كمية االحرتاق
األساسية يف عام 2012
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الشكل  :7نسبة احرتاق الغاز الطبيعي املسال مقارنة مع نسبة إنتاج الغاز ()2015 – 2012

ﲢﻀ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ )ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻧﺸﺎء
)وﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻻﺳاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﳉﻮدة
ﺗﻘﻴﻴﻢ ا¤ﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ
ﺷﺮوط ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻌﻤﻼﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﺧﺮى )ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻼء
اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ(
ا¤داء اﻟﺒﻴﺌﻲ )ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳊﺮق واﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت واﳌﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت(
ﻧﻈﺎم ادارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ /ﻧﻈﺎم إدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﳊﻮادث وﺳﺠﻼت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
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تعبئة الغاز الطبيعي املسال (احرتاق الغاز املتبخر أثناء الشحن) كما يوضح الشكل .7

%0.45

%0.80

كمية صغرية من االحرتاق األساسي لتنظيف نظام حرق الغاز باستمرار ومنع دخول الهواء

%100

•
•
•
•

% 1.20

والتسبب يف خطر االنفجار .ويعود إجمايل كمية الغاز احملرتق يف أصول الغاز الطبيعي املسال

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﳌﺪﺧﻼت

% 1.40

%0.40

اﻻﺣ اق اﻟﻨﺎﰋ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳊﺮق وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻬﻮاء وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ
ﻗﻄﺮﻏﺎز – ا¤ﻗﺴﺎم اﳌﻌﻨﻴﺔ
ا¨ﺘﻤﻊ  /ا¤ﻃﺮاف ﳌﻌﻨﻴﺔ

% 1.60

%0.60

إىل االحرتاق احلاصل أثناء عملية إنتاج الغاز الطبيعي املسال واالحرتاق احلاصل أثناء عملية

• ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺮﻏﺎز
• اﳌﺸﺮﻋﲔ )وزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒول،
ﻣﺪﻳﻨﺔ رأس ﻟﻔﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(
• اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن

ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺮق اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﳊﻠﻮ

تستخدم قطرغاز غاز الوقود الذي يتم توليده يف مواقع العمل يف إنتاج الكهرباء واحلرارة والبخار الالزم أثناء عملية إنتاج الغاز الطبيعي املسال بينما يتم شراء الكهرباء

كمثال على ذلك ،فقد اشتملت التحسينات التشغيلية يف عمليات إغالق منشآت الغاز الطبيعي املسال تطور خطط تقليل حرق الغاز أثناء عمليات اإلغالق ،وتقدير

من املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء لتشغيل عمليات مصفاة لفان وحمطة رأس لفان.

كمية الغاز احملرتق يف كل وحدة ،وتقدمي تعليمات تشغيلية ملراقبة وحتسني عملية حرق الغاز باتباع إجراءات تقليل حرق الغاز وحتسينها أثناء كل مرحلة من مراحل

استهالك الطاقة (باجليجا جول)

2012

2013

2014

2015

االستهالك املباشر للطاقة

266778927

277783752

271957671

280727296

االستهالك غري املباشر للطاقة

644422

2246746

2202376

2081599

استهالك الطاقة خارج الشركة

-

-

44382

44382

إجمايل الطاقة املستهلكة

267423349

280030498

274204429

282853277

 G4-EN3 G4-EN4 G4-EN6الطاقة GRI G4-DMA:
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اإلغالق والتشغيل .ونتيجة لهذه التحسينات ،فقد انخفضت كمية الغاز احملرتق أثناء عمليات إغالق منشآت الغاز الطبيعي املسال يف قطرغاز بنسبة  %88منذ عام
 ،2012كما هو موضح يف الشكل  8أدناه.
حددت دراسة جدوى أجرتها قطرغاز حول تقليل حرق الغاز عام  2011فرث تقليل حرق الغاز على املدى األبعد خلطوط اإلنتاج الضخمة .وقد مت حتليل هذه الفرص
وحصرها بناء على جدواها التقنية وإمكانية تطبيقها ،والقدر املتوقع من تقليل احرتاق الغاز .ويف عام  2013مت إطالق مشروع تقليل حرق الغاز اخلاص بخطوط اإلنتاج
يف قطرغاز  2وقطرغاز  3و  4لغاية تطبيق هذه الفرص.
 G4-EN3 G4-EN4 G4-EN6الطاقة GRI G4-DMA:
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منشأة اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن
وعامها التشغيلي األول
مثل عام  2015العام األول ملنشأة اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن،
والتي جنحت يف اسرتجاع  %90من كمية الغاز املتبخر الناشئ أثناء تعبئة الغاز
الطبيعي املسال لغاية شحنه .ومنذ بداية تشغيل املنشأة يف أكتوبر من عام  ،2014مت
بنجاح اسرتجاع الغاز املتبخر من ما يفوق عن  1000سفينة لنقل الغاز الطبيعي املسال ،وهي كمية
تساوي أكرث من  535000مليون طن من الغاز الطبيعي املسال ،ومن ثم إعادة استخدامه.
وحسب التقديرات فإن كمية  600000طن من الغاز الطبيعي املسال املسرتجع قد تكون كفيلة بتزويد  300000منزل
مبا يكفي من الطاقة املتولدة من االنبعاثات الصادرة عن العمليات البحرية حلوايل  1.6مليون طن من ثاين أكسيد الكربون
سنويًا ،والذي يساوي انبعاثات ما يقارب  750000سيارة ركوب من احلجم املتوسط.
توفر منشأة اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن منصة مشرتكة لالسرتجاع يف ستة موانئ للغاز الطبيعي املسال تشغلها كل من قطرغاز

ﻃﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن/ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل اﳌﻨﺘﺞ

وتعترب كثافة الغازات الدفيئة ،استنادًا إىل انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن
نطاق  ،1أحد أهداف مؤشرات األداء الرئيسية التي يتم حتديدها على
أساس سنوي .وقد تسببت املعضالت التشغيلية غري اخملطط لها
املوضحة يف قسم استخدام الطاقة يف زيادة كثافة انبعاثات غازات
الدفيئة عن الهدف التي حددته الشركة لعام  2015مبا يساوي  0.013طن
مكافئ ثاين أكسيد الكربون /طن من الغاز الطبيعي املسال املنتج.
وبالرغم من ذلك ،فقد متكنت قطرغاز منذ عام  2013من تخفيض الكثافة
الكلية للغازات الدفيئة بنسبة  %7.8كما يظهر الشكل  .9وقد مت حتقيق
ذلك بشكل أساسي من خالل نظام إدارة حرق الغاز يف قطرغاز ،والذي
أسفر عن تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تقدر بـ  1.4مليون طن
بني عامي  2013و .2015وتنبغي اإلشارة إىل أن مؤشر أداء انبعاثات الغازات
الدفيئة يف قطرغاز يقدم بصيغة ثالث خانات عشرية منذ عام  ،2014وذلك
لتوفري حلول أفضل لغايات حتديد املعايري.

ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
0.48

0.47

0.47
0.46

0.46

0.45
0.44

0.433

0.432

0.43
0.42
0.41

2012

2013

2015

2014

الشكل  :9كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة

يف عام  ،2015أكملت قطرغاز املرحلة الثالثة من اسرتاتيجة إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة ،والتي تضمنت تقييمًا مفص ًال عن مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة
باإلضافة إىل فرص تقليل االنبعاثات.

وراس غاز يف أكرب حمطة تصدير للغاز الطبيعي املسال يف مدينة رأس لفان الصناعية .إن منشأة اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن التي كلف إنشاؤها
 1بليون دوالر أمريكي أضخم مشاريع قطر البيئية ،وقد ساهم  3500شخص يف تشييدها.

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﳌﺮﺣﻠﺔ او

مت تقدمي مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن أثناء الدورة احلادية والعشرية ملؤمتر أطراف اتفاقية األمم املتحدة يف باريس حول تغري املناخ

)(2015-2013

)(2015-2009

)(2009-2006

بصفته ميثل أمنوذجًا لإلجناز يف قطاع الغاز الطبيعي املسال ،ومشروعًا بيئيًا جوهريًا للتقليل من احرتاق الغاز وانبعاثات الغازات الدفيئة.

اﶈﺘﻮى
• ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﳌﻄﻮرة
ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
• ﲢﻀ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﻟﺪورة ﺣﻴﺎة اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ
ﻗﻄﺮﻏﺎز.

اﶈﺘﻮى
• ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺔ إدارة اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ.
• ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﺠﻼت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات
اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ،وﻣﺆﺷﺮات أداء رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ
اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ،ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ أﻫﺪاف ذات
ﺻﻠﺔ.
• ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﻨﺔ 
ﻗﻄﺮﻏﺎز ﻟﺘﻤﻜﲔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﺧﺮى  ﻗﻄﺎر اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل.

اﶈﺘﻮى
• ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﶈﺘﻤﻞ ﻟﻐﺎزات
اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ.
• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

إدارة الغازات الدفيئة
تعزى  %75تقريبًا من نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة يف قطرغاز إىل استهالك الوقود يف الوحدات
التشغيلية .عام  ،2015أسهمت عمليات حرق الغاز يف  % 4من انبعاثات الغاز الدفيئة ،ومت إرجاع النسبة
املتبقية (حوايل  )%20إىل تولد أو تكون ثاين أكسيد الكربون (أي ثاين أكسيد الكربون الناجت بشكل طبيعي
عن الغاز املزود للعمليات البحرية .بعد إمتام منشأة اسرتجاع الغاز الطبيعي املسال عامها التشغيلي
الكامل األول ،انخفضت انبعاثات الغازات الدفيئة عن عملية تعبئة الغاز الطبيعي املسال بنسبة %76
باملقارنة مع مستويات عام  .2013كما انخفضت الغاز الدفيئة املنبعثة أثناء الشحن بنسبة %7باملقارنة
مع كميتها يف عام  .2013نتيجة لذلك ،حققت كمية انبعاثات الغازات الدفيئة اإلجمالية انخفاضًا هامشيًا
بنسبة  ٪1باملقارنة مع عام  2014وبنسبة  %٦باملقارنة مع كمية انبعاثات عام .2013

اﳒﺎزات
• ﻋﻤﻠﺖ دراﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ
وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﺮص ﺗﻮﻓ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻧﺤﺴﺎر اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ،وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﻔﺎءة
اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﻮﻓ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ
إ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ .ﺳﻮف
ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﶈﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳉﺪوى اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
• ﺳﺎﻫﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ دورة اﳊﻴﺎة  ﺗﻘﺪﱘ ﻓﻜﺮة
ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻄﺮﻏﺎز اﳊﺎ Öﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻬﺎ.

اﳒﺎزات
• ﺳﺎﻋﺪ  ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﺠﻼت ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ Ãﻜﻤﺔ
ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﳝﻜﻦ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﳌﺴﺘﻮى
وﺣﺪة اﻧﺘﺎج ،ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ أﺳﺎس ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.

اﳒﺎزات
• ﺳﺎﻋﺪ ذﻟﻚ  ﻓﻬﻢ أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻐ اﳌﻨﺎخ
واﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ/اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ.
• ﺳﺎﻋﺪ  اﺗﺨﺎذ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﻜﺒة
اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻛﺄدوات  ﺗﺨﻔﻴﺾ
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت.

وتستند سجالت انبعاثات الغازات الدفيئة يف قطرغاز بشكل أساسي على املبادئ التوجيهية ملراقبة
وإعداد التقارير اخلاصة باالحتاد األوروبي ( )MGR2007مع اإلشارة إىل معهد املوارد العاملية املعرتف
به دوليًا ( )WRIوبروتوكول سجالت الغازات الدفيئة جمللس األعمال العاملي للتنمية املستدامة
( .)WBCSDكما يتم تدقيق وتصديق سجالت االنبعاثات وإجراءات احملاسبة وإعداد التقارير بشكل سنوي
من قبل قطر للبرتول ومدققيها اخلارجيني.

تقييم دورة حياة الغازات الدفيئة يف قطرغاز
2012

2013

2014

2015

انبعاثات الغازات الدفيئة (طن مكافئ ثاين أكسيد الكربون)
انبعاثات الغازات الدفيئة املباشرة (نطاق ( )1يف جميع منشآت
قطرغاز)

19021540

19786093

18431841

18532523

641767

512315

148816

انبعاثات الغازات الدفيئة غري املباشرة (نطاق )2

274982

567618

561197

572739

انبعاثات أخرى غري مباشرة (نطاق  )3من الغازات الدفيئة

6309367

6134312

6044334

5737364

إجمايل كمية انبعاثات الغازات الدفيئة

25605889

26488023

25037372

24842627

انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء تعبئة الغاز الطبيعي املسال

17

أمتت قطرغاز دراسة لدورة حياة الغازات الدفيئة لتقييم اجلوانب الكلية املرتبطة بإنتاج ونقل واستخدام الغاز الطبيعي املسال يف الشركة.
ساعد تقييم دورة احلياة يف حتديد معايري كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة من الغاز الطبيعي املسال يف قطرغاز مع أنواع الوقود األحفوري األخرى
مثل الغاز الصخري والغاز الطبيعي والفحم.
كما عملت دراسة تقييم دورة احلياة على اختبار خيار إرسال الغاز الطبيعي املسال إىل مواقع خمتلفة عامليًا ،وأثبتت ،وبالرغم من مسافات الشحن
الضخمة ،بأن الغاز الطبيعي املسال الذي تنتجه قطرغاز أفضل من أنواع الغاز الطبيعي األخرى ،وبأن انبعاثات الغازات الدفيئة عنه أقل بفارق عن
معظم تقنيات توليد الطاقة من الفحم ذات الكفاءة .وقد أثبت ذلك أيضًا أن الغاز الطبيعي املسال والغاز الطبيعي هما مصادر وقود أنظف من
غريها من مصادر الوقود األحفوري التقليدية.

 17يتضمن تشغيل منشأة اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن منذ أكتوبر عام .2014
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األنظمة

النفايات
مت تطبيق العديد من التغيريات املهمة يف طريقة إدارة قطرغاز لنفاياتها عام  ،2015حيث مت تشكيل فريق فعال إلدارة النفايات ،وتطوير ممارسات وإجراءات إدارة
النفايات ،ومن ثم تأسيس مسارات إلعادة التدوير والتخلص من كميات النفايات األساسية لدينا .كما مت تطوير الربنامج التطبيقي إلدارة النفايات على مستوى الشركة
كاملة ،مع أهداف قصرية ،ومتوسطة ،وطويلة املدى ،بالتعاون مع األطراف املعنية األساسية وكوادر العمل داخل قطرغاز .وميكن إيجاد ملخص توضيحي عن أولويات
قطرغاز يف إدارة النفايات لعام  2015يف الشكل .10

يف عام  ،2015مت تطوير إجراءات جديدة إلدارة النفايات من خالل حتديد
األدوار واملسؤوليات ،وإضافة تعليمات جديدة لطرق سري العمل .ومت
حقق استخدام نظام النقل الداخلي اإللكرتوين للنفايات على مستوى
الشركة ،والذي مت تطويره داخل الشركة نفسها ،جناحًا بنسبة %98
يف عام  ،2015حيث متت معاجلة أكرث من  1،200فرع يف أعمال الشركة.
واعتمادًا على ما ذكر أعاله ،فقد حددت قطرغاز هدفًا أساسيًا بعيد
املدى يتمثل يف توسعة نظام إدارة النفايات إلدارة كميات النفايات
احلالية واملستقبلية أيضًا.

البنية التحتية

لقد أدت الزيادة يف حجم وتنوع كميات النفايات لدينا ،إىل جانب حمدودية
البنى التحتية اخلاصة بالتخلص من النفايات ،إىل اتخاذ قرار بتشييد
منشآت جديدة إلدارة النفايات يف قطرغاز .وسوف تسمح هذه
املنشآت ،التي من املتوقع أن يتم إكمال بنائها عام  ،2018بطرق
معاجلة ،وفرز وتخزين سليمة بيئيًا للنفايات.

• ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻄﻮرة دارة
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
• ﻧﻈﺎم ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻟﻜوﻧﻴ ًﺎ

تدرك قطرغاز متامًا أهمية مفهوم اإلدارة
املستدامة للنفايات كأحد غايات الشركة
الرئيسية.

اﻧﻈﻤﺔ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

أداء إدارة النفايات يف عام 2015
• ﻣﻨﺸﺂت ﺟﺪﻳﺪة دارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

اداء

• ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
• ﻣﺸﺮوع إدارة اﳊﻤﺄة اﳌﺳﺒﺔ
• اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﺳﺘﻴﻞ ﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﳌﻮاد
اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ وﻏ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ
• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت  اﳌﻮاﻗﻊ
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
• ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻘﺎول ﺟﺪﻳﺪ دارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

الشكل  :10أولويات إدارة النفايات يف قطرغاز

تكون النفايات والتخلص منها

2012

2013

2014

2015

النفايات اخلطرة املتكونة (بالطن)

4099

2769

3217

3591

النفايات غري اخلطرة املتكونة (بالطن)

5500

3103

3849

3213

إجمايل النفايات املتكونة (بالطن)

9599

5872

7065

6805

النفايات املعاد تدويرها (بالطن)

4569

1775

2038

1534

نسبة النفايات املعاد تدويرها باملقارنة مع إجمايل النفايات
املتكونة

%48

%30

%29

%23

انخفضت كمية النفايات العامة املتكونة عام  2015عن العام السابق .ومن جهة أخرى ،فإن حجم النفايات اخلطرة التي تكونت كانت أعلى منها يف عام ،2014
وذلك يعزى بشكل أساسي إىل تكون رواسب الهيدروكربون أثناء عمليات تنظيف صهريج التخزين ،والتي سيتم التخلص منها عام  2016كجزء من مشروع
إدارة الرواسب واملالط يف قطرغاز .وقد مت تعويض هذه الزيادة بكميات أقل من النفايات غري اخلطرة املتكونة ،مثل االسمنت ،واخلشب ،واخلردة املعدنية
والنفايات الغذائية .وبالرغم من إجناز إعادة تدوير كميات أكرب من الزيت والكربون املنشط ،إال أن الكمية األقل من خردة احلديد واخلشب املعاد تدويرها أدت إىل
معدل إعادة تدوير أقل يف عام  2015مقارنة مع العام السابق.

املاء واملياه العادمة

لقد بقيت كمية استهالك املاء ثابتة بشكل نسبي بني عامي  2014و  .2015والفرق الوحيد الذي أمكنت مالحظته هو االنخفاض الهامشي الستخدام املياه
املعاجلة للري يف عام  2015بسبب التوقف املؤقت لصيانة املراجل يف قطرغاز .1

األداء

مت البدء يف تشغيل نظام للطرد املركزي يف عام  2015كجزء من
مشروع إدارة خملفات احلمأة والطني يف مواقع العمل لفصل
الرواسب واملالط إىل عناصرها األساسية املكونة من الزيت ،واملاء،
واملواد الصلبة ،والذي مكن من إيجاد حلول للتصرف فيها .كما دخلت
قطرغاز أيضًا يف شراكة مع قطر ستيل إلعادة تدوير املواد احلديدة
وغري احلديدية .وبذلك فقد مت نقل ما يزيد عن  150طن من املواد
احلديدية و 160طن من املواد غري احلديدية إىل قطر ستيل يف عام
 .2015وباإلضافة إىل كل ذلك ،فقد مت إجراء حتسينات مهمة يف عملية
معاجلة النفايات ومت حتقيق االلتزام بخططها بفضل عقد طويل األجل
مع مقاول متخصص إلدارة النفايات لدعم عمليات إدارة النفايات يف
مواقع العمل.

الشكل  :11صورة لفريق إدارة النفايات يف قطرغاز
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استخدام املياه (باملرت املكعب)

2012

2013

2014

2015

مياه البحر املستخدمة يف التربيد املستمر املعزول (على
الشاطئ)

3،761،597،718

3،733،898،900

3،762،481،215

3،788،123،436

املياه احملالة املستهلكة

4،416،617

4،329،053

4،505،991

4،504،140

من كهرماء

2،643،072

2،440،410

2،407،935

2،587،842

املياه املتكونة يف مواقع العمل من مياه البحر

1،773،545

1،888،643

2،098،056

1،916،298

املياه العادمة املعاجلة املمتصة داخل التشكيالت األرضية

1،291،751

1،254،375

1،237،128

1،287،093

املياه العادمة ومياه الصرف الصحي املعاجلان املصرفان إىل
البحر (باستثناء مياه البحر املعزولة لغايات التربيد املستمر)

950،529

961،556

958،996

965،123

املياه العادمة ومياه الصرف الصحي املعاجلني املستخدمان
يف الري

74،062

60،181

104،868

93،609
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وبالتوازي مع رؤية قطر الوطنية لعام  ،2030واملبادرات التي اتخذتها وزارة البلدية والبيئة يف ظل هدفها يف تقليل كمية املياه العادمة املصرفة إىل البحر،
ومضاعفة كمية املياه املعاد استخدامها يف مدينة رأس لفان الصناعية ،قامت قطرغاز بتطبيق اسرتاتيجية تعتمد على املبادئ اجلوهرية التالية:
• تخفيض كمية املياه العادمة املمتصة يف تشكيالت اآلبار العميقة.
• معاجلة املياه العادمة بواسطة تقنيات املعاجلة املتقدمة إلعادة استخدامها ،وذلك بهدف تقليل كمية استهالك املياه احملالة.
وتشكل هذه االسرتاتيجية التي سوف يتم تضمينها داخل منشأة املفاعل احليوي الغشائي يف قطرغاز  ،1برناجمًا شام ًال لتصميم ،وهندسة ،وتطبيق مشاريع
تقليل كميات املياه العادمة وإعادة استخدامها يف منشآت الغاز الطبيعي املسال ومصفاة لفان يف قطرغاز .وكجزء من هذا الربنامج ،سوف يتم تركيب
تقنيتي املفاعل احليوي الغشائي والتناضح العكسي لتحويل املياه العادمة إىل مياه تشابه يف معايريها معايري املياه احملالة ،وذلك ليتم استخدامها يف
النهاية داخل مصانعنا.

وانخفضت كميات انبعاثات أكسيد الكربيت ( )SO2يف عام  2015بنسبة  ٪23تقريبًا باملقارنة مع انبعاثات عام  2014نتيجة إلكمال منشأة مشروع احملافظة
على مستويات اإلنتاج لسنتها الكاملة ،مما أدى إىل زيادة كميات الكربيت املستعادة يف قطرغاز  .1وقد أدى رفع املستوى التشغيلي إىل تقليل عدد رحالت
الشحن يف قطرغاز  ،1وقطرغاز  ،2وقطرغاز  3و  ، 4ومصفاة لفان ،مما أدى بدوره إىل تخفيض انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت التي تنتج عن حرق الغاز.
كما ساعد التطبيق املستمر لربنامج اكتشاف وإصالح التسريب املستمر على التخفيض من تسرب انبعاثات املركبات العضوية املتطايرة بنسبة  %85بني
"مرحلة ما قبل اإلصالح" و"مرحلة ما بعد اإلصالح" ضمن دورة عمل الربنامج خالل السنوات  2015-2012كما يظهر الشكل  .13يركز الربنامج على اإلشراف
على معاجلة حوايل  74،000مركب واإلصالح املباشر ألية تسريبات للمركبات العضوية املتطايرة .عالوة على ذلك ،فقد ساعد تطبيق برنامج اكتشاف وإصالح
التسريب املستمر على تخفيض انبعاثات املركبات العضوية املتطايرة أثناء "مرحلة ما قبل اإلصالح" بنسبة معدلها  %50بني عامي  2012و ،2015مما يربهن
على جناح هذا الربنامج يف تخفيض عدد املركبات املتطايرة الكلي يف منشآت الغاز الطبيعي املسال ومصفاة لفان ومدينة رأس لفان الصناعية.

كما يوضح الشكل  ،12هذه األنظمة املتقدمة تطبق ضمن مراحل خمتلفة ،ومن املتوقع أن تقوم بتدوير حوايل  %70 -60من املياه العادمة التي يتم تصريفها
إىل البحر ،و %50من املياه العادمة التي يتم امتصاصها داخل التشكيالت األرضية ،وذلك بعد اكتمالها.

أداء اﻛﺘﺸﺎف وإﺻﻼح اﻟﺘﺴﺮﻳﺐ
700

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ

ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺎت
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الشكل  :12معاجلة املياه العادمة

االنبعاثات الغازية
االنبعاثات الغازية (طن)

2012

2013

2014

أكسيد النيرتوجني ()NOx

11،916

11،749

11،157

10،454

ثاين أكسيد الكربيد ()SOx

18،090

17،400

16،387

12،583

املركبات العضوية املتطايرة

1،157

1،658

800

761

تعمل قطرغاز على مراقبة أكسيد النيرتوجني ( )NOxوامللوثات األخرى باالستخدام املكثف لنظم مراقبة االنبعاثات املستمرة .هناك حوايل  75نظام ملراقبة
االنبعاثات املستمرة مثبتة داخل منشآت قطرغاز يف مدينة رأس لفان الصناعية عند مصادر االنبعاثات التي تساوي أو أكرب من  25ميغا واط من االستيعاب
احلراري.
وقد انخفضت كمية انبعاثات أكسيد النيرتوجني ( )NOxبنسبة  %6يف عام  2015مقارنة مع العام  .2014وميكن أن يعزى ذلك إىل مشاريع تقليل أكسيد
النيرتوجني املطبقة كجزء من خطة عمل لتخفيض كمية أكسيد النيرتوجني يف منشآت الغاز الطبيعي املسال يف قطرغاز  .1اكتملت اخلطة عام  2015بعد أن
مت تزويد املرجل األخري مبواقد تعمل على حرق كمية أقل من أكسيد النيرتوجني .وقد ساهمت السنة التشغيلية الكاملة ملنشأة اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء
الشحن يف تخفيض كمية أكسيد الكربون املنبعثة من حرق الغاز املتبخر يف موانئ تعبئة الغاز الطبيعي املسال.
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اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺑﻌﺪ اﺻﻼح

الشكل  .13أداء برنامج اكتشاف وإصالح التسريب يف قطرغاز

TYPES OF LNG SHIPS

2015

 G4-EN21االنبعاثات  G4-EN8 G4-EN10 OG5 G4-DMA:املياه GRI G4-DMA:
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كيوماكس
Q-MAX

- 263,000
263,000 266,000مرت مكعب
266,000
M3

Q-FLEX
كيوفليكس

210,000- 210,000
217000
M3
 216,000مرت مكعب
املتوسط
CONVENTIONAL

137,500- 137,500
 154,000مرت مكعب
154,000
M3

النقل

تستخدم قطرغاز بصفتها أضخم مصدر للغاز الطبيعي املسال يف العامل
أكرب أسطول نقل لتسليم الغاز الطبيعي املسال إىل عمالئها .يف إبريل
من عام  ،2015متت تعبئة الشحنة رقم  5000من مباين تخزين وتعبئة الغاز
الطبيعي املسال يف قطرغاز يف مدينة رأس لفان الصناعية .ويربهن هذا
اإلجناز على التميز التشغيلي للشركة والتزامها مبعايري السالمة.
ويتم استئجار معظم ناقالت نقل الغاز الطبيعي املسال وتشغيلها من
شركة ناقالت وغريها من الشركات .وبالرغم من أن سيطرة قطرغاز على
األسطول تنتهي عند تعبئة الغاز الطبيعي املسال ،فإن قطرغاز تقوم
مبراقبة أداء ناقالت نقل الغاز الطبيعي املسال ،إذ أن عملية النقل متثل
جزءًا ال يتجزأ من سلسلة قيمة الشركة .كما قامت قطرغاز كذلك بتطبيق
مبادرات تخفيض األثر البيئي لعمليات نقل الغاز الطبيعي املسال وحتسني
مستوى سالمة عمليات النقل.

النقل  G4-EN21 G4-DMA:االنبعاثات GRI G4-DMA :
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إن الناقالت البالغة  39ناقلة تستخدمها قطرغاز لنقل الغاز الطبيعي املسال معتمدة من " ،Green "Awardوهذا يربهن على التطبيق الفعال ألفضل
املمارسات يف هذا القطاع واألنظمة املعرتف بها سالمة والبيئة يف إدارة الناقالت يف جعل عمليات الناقالت أكرث جاذبية من املنظور االقتصادي أيضًا.
ويتطلب اعتماد " "Green Awardالتزام املشغلني باملمارسات املستدامة التي كانت أحد األسباب التي أدت إىل االنخفاض امللحوظ (مبعدل  )%19يف تكون
النفايات من الفئات "أ "17و"ب "18و "ج "19و "هـ "20يف عام  2015باملقارنة مع عام .2014
2014
األثر البيئي للشحن

2015

اجملموع

ناقالت قطرغاز
التقليدية

كيوفليكس /
كيوماكس

الناقالت
املستأجرة

اجملموع

عدد الناقالت

49

11

28

8

47

املسافة املقطوعة (ميل بحري)

5176648

1485421

2940997

617773

5044191

استخدام الطاقة استنادًا إىل استهالك الوقود
(جيجا جول)

79599750

21651514

45001193

9334609

75987317

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون (طن)

6037414

1472776

3523146

734523

5730444

انبعاثات أكسيد النيرتوجني (طن)

142912

19869

97483

20248

137600

انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت (طن)

101319

12985

69631

14765

97381

النفايات احملرتقة من الفئة "أ" وغريها (مرت
مكعب)

1697

396

582

268

1246

نفايات الفئة "ب" املصرفة إىل البحر (مرت
مكعب)

291

75

137

33

245

نفايات الفئات "أ" و"ج" و"هـ" وغريها التي مت
التخلص منها على الرب (مرت مكعب)

4356

379

2819

564

3762

مياه التوازن املتبادلة واملصرفة إىل البحر
(طن)

32249057

5902424

19647210

5324307

30873942

غاز التربيد املستبدل يف املربدات وأنظمة
التسخني والتهوية والتكييف (كغ)

8667

1019

7436

2148

10602

التنوع احليوي

إن عمليات قطرغاز تقام بجوار مناطق حساسة بيئيًا ،مبا فيها مناطق
الشعب املرجانية يف خليج العرب ،والشواطئ الشمايل غربية حيث تستقر
السالحف البحرية صقرية املنقار ،باإلضافة إىل حممية الذخرية الطبيعية
ومنطقتها ذات األيكة الساحلية .تدرك قطرغاز أن احلفاظ على املواطن
البيئية احلساسة وحماية الكائنات املعرضة للخطر تشكل عناصر مهمة
يف التزام الشركة باإلشراف البيئي .ويتطلب االلتزام بنظام اإلدارة البيئية ذو
اعتماد  ISO-14001تطبيق أفضل املمارسات لتخفيض اآلثار البيئية الناجتة
عن العمليات.
وقد دعمت كذلك قطرغاز نشاطات تنظيف الشاطئ يف مدينة رأس لفان
الصناعية والشواطئ األخرى يف قطر أيضًا بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة

وقطر للبرتول/مدينة رأس لفان الصناعية .لقد أسهمت قطرغاز بشكل
جوهري يف يوم تنظيف الشاطئ الذي دعمته قطر للبرتول/مدينة رأس
لفان الصناعية الذي مت إجنازه يوم  9أبريل  2015عند الشاطئ الشمايل يف
مدينة رأس لفان الصناعية.
عادة ما يتم دهن هياكل السفن بالدهان املصنع من القصدير ،والذي
يعترب سامًا للربنقيالت والكائنات الربية األخرى .وحلماية البيئة البحرية ،قامت
قطرغاز باستخدام بديل مكون من مادة سيليكونية لزجة لطالء سفن نقل
الغاز الطبيعي املسال الذي يحول دون التصاق الربنقيالت بهياكلها ،كما أنه
ال يشكل مادة سامة قد تؤذي البيئة البحرية.

التوعية البيئية

يهدف برنامج " "Go Greenالذي أطلقته قطرغاز إىل ترسيخ سلوكيات وتصرفات واعية بيئيًا بني موظفينا من خالل تنبيههم إىل أهمية احلفاظ على املصادر
البيئية وتقليل التأثريات البيئية.
وقد ركزت حملة " "Go Greenعلى األمور اجلديدة التالية:
• املياه هي احلياة :تقدمي فكرة عن مشروع تخفيض كمية املياه العادمة وإعادة استخدامها يف قطرغاز.
تسوق بشكل بيئي :تقدمي أمثلة عن األثر البيئي املطلوب إلنتاج املستهلكات واملنتجات
تسوق بشكل صحيح ...
•
ّ
ّ
اليومية ،وتشجيع املوظفني على اتخاذ قرارات واعية بيئيًا عند التسوق.
• التنقل بذكاء :حتديد طرق بديلة للنقل إىل ومن العمل من شأنها أن تتسبب يف انبعاثات أقل وتوفري للمصاريف كذلك.
•  CTRL+ALT+DELللتخلّص من النفايات اإللكرتونية :إلقاء الضوء على أساليب وطرق التخفيض من تكون النفايات
اإللكرتونية وكذلك األساليب املناسبة صديقة البيئة للتخلص من النفايات اإللكرتونية.
ويتم نقل هذه املعلومات من خالل الالصقات ،وبوابة " "Go Greenيف موقع قطرغاز ،والربيد اإللكرتوين ،وجملة الرائد
الربع سنوية لقطرغاز.

 17نفايات الفئة “أ” :يتم التخلص من البالستيك وغريه من النفايات غري اخلطرة باحلرق أو اإللقاء على اليابسة.
 18نفايات الفئة “ب” :يتم التخلص من النفايات الغذائية بإلقائها يف البحر على بعد  12ميل بحري على األقل من الشاطئ وخارج املنطقة البحرية اخلاصة
احملددة.
 19نفايات الفئة “ج” :النفايات املنزلية ،مثل الزجاج ،واملعدن ،واألواين والزجاجات وغريها.
 20نفايات الفئة “هـ” :يتم التخلص من رماد املوقد على اليابسة.

وبالتوازي مع التزام الشركة بحماية البيئة ،أعلنت قطرغاز وراس غاز ومساهميهما جناح عملية تشغيل نظام حمركات حقن الغاز إلكرتونيًا ( )ME-GIخالل
املرحلة الثانية من نقل الغاز على ناقلة كيوماكس املستأجرة "رشيدة" يف أكتوبر من عام  .2015ويرتكز مبدأ عمل هذا النظام على حتويل حمركات الديزل
بطيئة السرعة حلرق الغاز الطبيعي املسال بد ًال من زيت الوقود الثقيل ،وهي الطريقة املتبعة حاليًا.

CTRL+ALT+DEL YOUR

e-WASTE
Understand Your e-Waste and Learn How to Manage it

وحيث أن  %80تقريبًا من أسطول قطرغاز (ناقالت كيوماكس وكيوفليكس) تستخدم زيت الوقود الثقيل ،فإن
التنفيذ الناجح للمشروع من شأنه أن يخفض من كمية انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء عمليات النقل عندما يتم
تطبيق هذه التكنولوجيا يف جميع الناقالت .وتكمن أهمية مشروع حمركات حقن الغاز إلكرتونيًا يف إثبات اجلدوى
التجارية من استخدام هذه التكنولوجيا يف الدفع البحري للمرة األوىل.
وهذا يوفر إمكانية لناقالت الغاز الطبيعي املسال حول العامل يف استخدام الغاز الطبيعي املسال كوقود أنظف
باملقارنة مع أنواع الوقود األخرى.

BUY
SMART

Reuse and Recycle
• Give or Donate and Help
Someone in Need: Give your
old or unwanted electronics to
friends, family or charity.

Reduce
• Do you really need that extra
?laptop or smartphone
• Could you get your existing
appliance repaired or upgraded
?rather than buying new
• Trade, swap, borrow or share
electronics or appliances not
frequently used.

Buy Smart
• Buy items with longer useful
lives and high potential for
upgrade and repair.
• Get extra warranty and
service coverage.
• Buy multi-purpose devices.

أسهم إجناز مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن وتنفيذ مشروع حمركات حقن الغاز إلكرتونيًا إىل جانب
النتائج املتميزة يف بيان التدقيق اخلاص باإلدارة البيئية املكثفة لقسم الشحن يف قطرغاز يف الفوز بجائزة
"" Globe of Honorاملرموقة تكرميًا للتميز يف اإلدارة البيئية وجائزة " "Sword of Honorاملقدمة تكرميًا
للتميز يف إدارة الصحة والسالمة والبيئة ،وقد استلمت قطرغاز هاتني اجلائزتني ملرتني على التوايل يف عامي
 2014و .2015وقد متكنت سبع منظمات فقط يف العامل أجمع من حتقيق هذه النتيجة.
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تعمل قطرغاز بشكل دؤوب على استقطاب قوى عاملة متنوعة وذات كفاءة عالية وتنميتها وتشجيعها .وإننا نعترب قوانا العاملة أكرث األصول قيمة لدينا وهم
عنصر جوهري أسهم يف جناحنا وارتقائنا كشركة رائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل .إننا كذلك نحرص يف قطرغاز على االلتزام مبا يلي
جتاه قوانا العاملة:
• توظيف عامل التنوع يف القوى العاملة كمصدر قوة
• تنمية املوظفني وترسيخ ثقافة التعلم واالبتكار والتميز
• تعزيز ثقة املوظف بزميله ودعمه وتشجيع أخذ املبادرة وحتمل املسؤولية
• االعرتاف باإلجنازات وتقديرها ومكافأتها
• العمل بروح الدعم املتبادل النشط وتشجيعه
• نقل ومشاركة املعلومات بشكل مسؤول
تُعد جوانب مثل "رضا واستمرارية العميل" و"تطوير املهارات" و"التنوع ومتثيل اإلناث والفرص املتساوية" مسائل جوهرية تعكس اهتمام قطرغاز
ومسؤوليتها املنوطة بها جتاه القوى العاملة .وتسعى قطرغاز لزيادة كادرها عرب تقدمي برامج ومبادرات عديدة تسلط الضوء على تطوير رأس املال البشري
وإدارة مهارات املوظفني وذلك للحفاظ على وضع الشركة الرائد على مستوى العامل إىل جانب طرح عدد من املبادرات التي تهدف إىل إبقاء أفراد طاقم
العمل مندجمني ويف رضا تام عن عملهم مما يعمل بالتايل على زيادة الوالء للشركة وضمان استمرارية العمل.

إن التزامنا باحلفاظ على مكانتنا ،بصفتنا الشركة
الرائدة األوىل يف العامل إلنتاج الغاز الطبيعي املسال،
يعني احلفاظ على سمعتنا الرفيعة فيما يتعلق بكفاءة
كوادرنا وروح االبتكار والتميز التشغيلي لدينا ومسؤوليتنا
االجتماعية .وميثل ذلك األساس الذي يقوم عليه منهج
االستدامة يف قطرغاز ،والذي نعمل على تطويره
باستمرار مبا يتماشى مع متطلبات قطاع الطاقة
واحتياجاتنا القومية.

)noitartsinimdA – recfifO gnitarepO feihC( irawuK-lA minahG

التنوع ومتثيل اإلناث وتكافؤ الفرص

ومتثل القوى العاملة يف الشركة ما يزيد عن  60جنسية خمتلفة ،ويعامل كل موظف ينضم إىل عائلة قطرغاز بالتساوي وفقًا لنطاق السالمة والتطوير
املهني .يستند عامل التنوع بشكل كبري على عملية التقطري حيث تبذل الشركة كافة اجلهود املمكنة للوصول إىل هدفها الشائك (ملعرفة املزيد ،يرجى
االطالع على قسم التقطري) .يصل معدل توظيف اإلناث يف الشركة إىل %10.3وهو يف منو مطرد خالل السنوات السابقة .وميكن أن يعزى انخفاض املعدل
النسبي لتوظيف اإلناث إىل حقيقة أن متطلبات العمل ،مثل :العمل يف مناوبات واحلاجة إىل السفر ملسافات طويلة باتت أكرث صعوبة مقارنة مبتطلبات العمل
للقطاعات االقتصادية األخرى .ومع ذلك ،تقدم قطرغاز شواغر غري فنية عديدة لإلناث يف مقرها الرئيسي يف الدوحة وهي تفخر يف ما تقدمه من مساهمات
يف جمال التطوير املهني للموظفات اللواتي يخرتن العمل يف اجملال الفني.

اﻟﺬﻛﻮر
2012
%90.6

اﻟﺘﻘﻄ
ﻗﻄﺮي
%24

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
أوروﺑﺎ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ
آﺳﻴﺎ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ
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2012
%9.4

2015
%89.7

2013
%12.9

2014
%11.2

2015
%10.9

2012

2013

2014

2015

%3.5

%3.1

%3.0

%0.3

0%.4

%0.4

%0.5

%5.2

%4.6

%4.8

%4.5

%11.1

%12.2

%7.5

%7.4

%23.8

%24.3

%28.2

%28.2

%55.4

%54.8

%55.6

%56.4

%0.6

%0.6

%0.5

%0.5

2012
%72.4

2013
%72.1

2015
2014
%72.9 %73.3

أﻛ ﻣﻦ  50ﺳﻨﺔ

ﻣﻐب
%76

%2.5

2014
%10.1

 50 – 30ﺳﻨﺔ

 30 – 18ﺳﻨﺔ

2012
%12.2

القوى العاملة

2013
%90.4

2014
%89.9

اﻧﺎث

2013
%9.6

2015
%10.3

2012
%15.4

2013
%15.1

2014
%15.4

2015
%16.2

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

أوروﺑﺎ

آﺳﻴﺎ
اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

عدم التمييز العنصري  G4-LA12 G4-DMA Non-Discrimination G4-HR3التنوع وتكافؤ الفرص GRI G4-9 G4-10 G4-EC6 G4-DMA:
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التقطري

متاشيًا مع ركيزة التنمية البشرية املنصوص عليها يف رؤية قطر الوطنية لعام  ،2030وضعت قطرغاز هدفًا يتمثل يف إيجاد جمتمع مستند إىل املعرفة يقدم
مهنيني من ذوي الكفاءات العالية .وتسعى قطرغاز لتحقيق هدفها املتمثل يف توظيف املواطن القطري وجعله جزءًا من القوى العاملة وذلك عرب تقدمي
جمموعة من الفرص للتنمية املهنية داخليًا ودعم تنمية املهنيني املستقبليني خارجيًا.

اجتاه التقطري

2012

2013

2014

2015

عدد املوظفني القطريني

572

613

602

622

%25.8

%26.1

%24.1

%24.6

%40.1

%37.5

%44.4

%46.2

معدل التقطري
تقطري اإلدارة

22

21

 21يتم حساب معدل التقطري بناء على عدد املوظفني الدائمني يف شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة.
 22يعرب عن تقطري اإلدارة بنسبة املوظفني القطريني الذين يتقلدون مناصب إدارية ذات صلة مبناصب املغرتبني.

تضع خطة التقطري االسرتاتيجية على نطاق القطاع هدفًا يتمثل بتوظيف  %50من القطريني يف مناصب دائمة يف قطاع الصناعة والطاقة
وذلك استنادًا إىل الرؤية الوطنية القطرية لعام  2030املعنية بتطوير رأس املال البشري القطري .23ومن هذا املنطلق ،أرست قطرغاز هدفها
بتعيني  %50بحلول  .2030وهو ليس بالهدف اليسري نظرًا للمنافسة الشديدة التي تهيمن على سوق التوظيف احمللي وتنوع الشركات
القطرية التي تقدم فرص عمل وظروف تنمية مغرية جدًا للمواطنني القطريني .ومع ذلك ،تسعى قطرغاز ألن تصبح مثا ًال يحتذى به يف
قطاع الصناعة والطاقة وبني الشركات القطرية بشكل عام .أن تُصبح مثا ًال ُيحتذى به مثل هذه املكانة يأتي عرب عملية تدريجية ،لذا ،تعمل
قطرغاز على تخصيص املوارد الالزمة إليجاد نظام منوذجي لتنمية القوى العاملة والذي يسمح للموظفني القطريني بزيادة قدراتهم مبا يعود
باملنفعة على الشركة وتنمية مهاراتهم.
وقد شهدت السنوات األخرية استقرارًا يف معدل التقطري مع وجود تغري سنوي طفيف .ومع ذلك ،فقد سجل معدل التقطري يف إدارة
الشركة منوًا مطردًا مع زيادة أعداد الوحدات القطرية الرائدة .و ُيشكل هذا االجتاه إجنازًا هامًا حيث تعترب قطرغاز هي املساهم الرئيسي يف
اقتصاد قطر وتُمثل أهمية خاصة للدولة بأكملها ملا تتمتع به من قدرات يف إدارة تطوير مواردها االقتصادية اخلاصة.
خطة التنمية الفردية

تعمل قطرغاز على مساعدة اخلريجني واملتدربني يف حتديد معامل التنمية الشخصية املبتغاة للوصول إىل مهنية العمل التي يسعون لتحقيقها يف
جمالهم .وينعكس هذا التقدم يف خطة التنمية الفردية التي يتوجب على كل خريج قطري أن يتبعها مصحوبة مبراجعة دورية ملدى التقدم احملرز يف إمتام
هذه اخلطة .وفض ًال عن ذلك ،يتم إضافة خطة تدريب فردية وعملية مراجعة لكل متدرب قطري وهي أيضًا جزء من خطة التنمية الفردية.
وتشمل خطة التدريب الفردية مهام ودورات إلزامية يتوجب اجنازها للوصول إىل الدرجة الوظيفية املستهدفة وتنمية املهارات الفنية والسلوكية الالزمة.
وقد تلقى اخلريجون القطريون معدل  77ساعة تدريبية للشخص يف عام  2015وهو ما يقرب من ضعف إجمايل متوسط ساعات التدريب التي يخضع لها
موظفي قطرغاز اآلخرين.
كما دشنا خالل هذه السنة عملية إلزامية لتوحيد خطط التنمية الفردية لكافة املناصب املستهدفة واحملجوزة للمواطنني .وهذا من شأنه أن يضمن إيفاء
املهنيني الوطنيني ذوي املهارات العالية لتلك األدوار بعد إمتام خطط التنمية الفردية بطريقة متناسقة يف الشركة.
وشهد عام  2015تكرمي  43متدربًا وطنيًا و 44خريجًا قطريًا لنجاحهم يف إمتام خطط التنمية والتدريب الفردية.

دعم التعليم والتوظيف

مت تخصيص خمسة عشر منحة دراسية جديدة لطالب قطريني للحصول على شهادة الهندسة يف جامعات قطر واململكة املتحدة .وإضافة إىل املنح
الدراسية السابقة التي متولها قطرغاز ،بلغ جمموع الدعم التعليمي يف عام  2015حوايل  7.1مليون ريال قطري ( 1.95مليون دوالر أمريكي) ،أي بزيادة ما يقرب
من  %14مقارنة بعام .2014
وعالوة على ذلك ،تشارك قطرغاز بفعالية يف املعارض املهنية يف قطر واخلارج بهدف استقطاب مواهب شابة .وشارك ما يزيد عن  500طالب خالل عام
 2015يف املعارض املهنية يف املدينة التعليمية التابعة جلامعة قطر كما شاركوا يف معرض مهني يف اململكة املتحدة .كما قدمت منح دراسية خلمسة
طالب .ومت اختيار  12خريج ثانوية عامة للمشاركة يف برنامج اإلعداد الفني خالل معرض "حياكم" املهني الذي تديره قطرغاز .ويتكون برنامج التدريب الفني
املمتد لثالثة سنوات من تدريب نظري
خارجي يف كلية شمال األطلنطي وتدريب
عملي (يعرف بـ" التعلم يف مكان العمل")
يف مرافق قطر غاز التشغيلية .ومن اجلدير
بالذكر ،أن قطرغاز أجرت توظيفًا مماث ًال
خلرجني مواطنني خالل حملة برنامج اإلعداد
الفني الذي نظمته كلية شمال األطلنطي
يف قطر حيث مت اختيار  26طالب للمشاركة
يف هذا الربنامج.
معرض التوظيف حياكم

مشاركة القطريني
منتدى املدير التنفيذي

إن إحدى أهم فرص مشاركة اخلريجني واملتدربني القطريني هي إمكانية التفاعل مباشرة مع املدير التنفيذي خالد بن خليفة آل ثاين أثناء منتدى املدير التنفيذي
السنوي للخريجني واملتدربني القطريني .وشهدت هذه السنة احلدث الرابع عشر والذي حمل عنوان "االلتزام بالتنمية الوطنية" .حيث يعكس منتدى املدير
التنفيذي االلتزام الذي قدمته اإلدارة العليا جتاه قوى العمل القطرية كما يساعد على إقامة عالقة وطيدة بني املهنيني الشباب ومدربيهم.
وتبادل العديد من املوظفني القطريني خرباتهم يف التطور الوظيفي الناجح وشاركوا رحالتهم التي انطلقت منذ تخرجهم وتدرجت خطوة خطوة نحو بناء
مهاراتهم املهنية عرب برامج التدريب والتنمية التي تقدمها قطرغاز .وكانت النتيجة املتبلورة عن ذلك نشوء مهنيني ناجحني مميزين باجلوائز والتطور الوظيفي،
وهو هدف قابل للتحقق عرب توظيف الدوافع الشخصية
واستغالل فرص التنمية.
قام املدير التنفيذي خالل املنتدى بتكرمي أصحاب األداء األفضل
من بني اخلريجني واملتدربني واملدربني يف حفل توزيع اجلوائز.
واختتم املنتدى بجلسة مغلقة كان حمورها التواصل املباشر
بني اخلريجني واملتدربني واملدير التنفيذي والتي تعد اجللسة
األبرز يف احلدث .حيث يقدم التواصل املباشر بني األطراف
املعنية فرص مشاركة ممتازة للشباب القطري لتبادل
خماوفهم وجتاربهم مع اإلدارة العليا ويف املقابل تزويد
اإلدارة مبالحظات قيمة حول كيفية حتسني عملية التقطري.

منتدى التقطري للمتدربني واخلريجني القطريني

يعد منتدى التقطري السنوي فرصة أخرى إلشراك اخلريجني القطريني بشكل مباشر وتقدمي منصة لتبادل خرباتهم وحتدياتهم مع مدربيهم .عقد منتدى
التقطري األخري بعنوان "تفعيل إمكانيات القيادة" وسجل حضور
 78خريج قطري .تسهم هذه العملية يف إضفاء فهم أفضل
ألدوار ومسؤوليات كل موظف ومنح اخلريجني القطريني
فرصة املشاركة يف حوار مفتوح مع رئيس التقطري والتنمية
الوطنية.
ومت خالل املنتدى توزيع اجلوائز على أعضاء جمموعة الدراسة
وهي مبادرة أخرى تتشكل من مملثني عن كل جمموعة من
جمموعات اخلريجني القطريني يف قطرغاز .والغرض منها هو
تعزيز التواصل مع قسم التعليم والتطوير.

http://www.qatarization.com.qa/Qatarization/Qatarization.nsf/40278ec4e9ade91c4325725d
)متّ الرجوع إىل املصدر يف مارس 003bc463/f6d73500302675e7432574500040a8c5?OpenDocument (2016
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إدارة املواهب

تسعى قطرغاز الستكمال رحلتها يف تخصيص املواهب وترويجها واحلفاظ
عليها بشكل أفضل وزيادة أدائها عرب تبني حلول أعمال متكاملة لعملية
إدارة املواهب .وفيما يلي نهج إداري شامل مفصل لألنشطة واألدوات
يف جمال إدارة األداء وتنمية املواهب والتعاقب الوظيفي وتطوير القيادة
والتدريب.
يتيح هيكل عملية إدارة املواهب جلميع املدراء واملشرفني حتديد
املهارات واملعرفة والسلوك املطلوب خملتلف املناصب .كما مينحهم
أسلوب للتحقق وفقا لنظام تقييم األداء الذي يتوجب على املوظفني يف
الشركة اإليفاء بأدوارهم بناء عليه.

إدارة األداء

نظام إدارة األداء هو نظام يطبق مبساعدة أداة إدارة املواهب (ساب) ومينح
كافة املوظفني يف قطرغاز إمكانية توثيق األهداف املكلف بها وتسجيل
تقدمهم احملرز خالل السنة .كما يسمح النظام لإلدارة االستمرار يف رصد
فعالية أداء طاقم العمل.

مت االعرتاف باجلهود املكثفة لقطرغاز يف تطوير القوى
العاملة باعتمادها يف املستوى الذهبي لتطبيقها مواصفة
املستثمرين يف الكوادر البشرية .إن مواصفة املستثمرين
يف املوارد البشرية هي أفضل مواصفة معرتف بها دوليًا يف
تقييم إدارة الكوادر البشرية ،وتشرف عليها اللجنة الربيطانية
للتوظيف واملهارات .إن قسم التعليم والتطوير يف قطرغاز هو
القسم الوحيد الذي جنح يف حتقيق هذا املستوى العايل من
االعرتاف بني شركات الغاز الطبيعي املسال يف العامل أجمع.
ويعكس اعتماد املستثمرين يف الكوادر البشرية قدرة
الشركة على إدارة كوادرها ويقيم أداء أية هيئة وفق اجملاالت
الثالثة التالية:

تنمية املواهب

ومتكنت قطرغاز عن طريق توظيف تقييم املهارات الفنية واتباع نهج تنمية
املهارات من إغالق أغلبية فجوات الكفاءة لدى قوى العمل بشكل فعال يف
عامي  2013و .2014ومع ذلك ،تُواصل الشركة معاجلة كافة فجوات الكفاءة
املتبقية ،حيث ما يزال  %96من املوظفني املؤهلني يخضعون لتقييم
املهارات الفنية يف عام .2015

تخطيط التعاقب الوظيفي

بصرف النظر عن مدى متكن قطرغاز من احلفاظ على حتفيز وإرضاء قواها العاملة ،فإنه من الطبيعي حدوث قدر معني من الدوران بني املوظفني .لضمان
استمرارية األعمال لدينا ،فإنه من الضروري تعبئة املناصب ذات األهمية االسرتاتيجية العاملية دومنا أي تأخري .ولهذا الهدف يقوم مدراء إدارة العمليات خريجًا
جميع كوادر الشركة مبراجعة املناصب األساسية سنويًا لضمان تبديلها يف الوقت املناسب ،وبالتعاون مع قسم التدريب والتطوير لتحديد مرشحي التعاقب
لكل منصب وظيفي.

التطور القيادي
تفعيل برنامج التطور القيادي

تقرتح األبحاث املعروفة أن اإلسهام املبكر للمواهب الشابة يعترب عام ًال أساسيًا يف تطوير اإلمكانيات البشرية ألية دولة .ولهذا الهدف ،قامت قطرغاز بإطالق
برنامج تفعيل التطوير القيادي والذي يشمل ورشة عمل ملدة يومني مصممة بالشكل الذي يضمن تخريج طالب ميتلكون األدوات الالزمة لكي يصبحوا قادة
مستقبليني يف الشركة .يركز الربنامج على توفري األدوات األولية للقيادة ،والعمل اجلماعي والتواصل من خالل التعلم التجريبي .يف عام  ،2015قام  43خريج ُا
قطريًا يف املراحل األخرية من خطط التطوير الفردي أو أولئك الذين كونوا خربتهم بالفعل باملشاركة يف املرحلة األوىل .متحور حمتوى اجللسة حول القدرات
القيادية وقدم املمارسات القيادية التجريبية مع التغذية الراجعة املباشرة .مت اختيار أربعة عشر خريج قطري للمرحلة الثانية ،حيث شاركوا يف حماكاة العمل
مع مشاركني من برنامج كادر للتطوير القيادي.

وصل معدل االلتزام يف عام  2015إىل  %99حيث أنهى  2،756موظف من أصل
 2،777موظف تقييم األداء يف الوقت احملدد.

قامت قطرغاز كجزء من إطار عمل الكفاءة الفنية بتحديد فجوات الكفاءة
عن طريق تقييم املهارات الفنية للموظفني .مت إعداد خطط التنمية وتوجيه
املوظفني التخاذ اإلجراءات الالزمة إلغالق هذه الفجوات .وسعت قطرغاز
لتحقيق احلد األقصى من جتربة التعلم إىل تطبيق نهج  10-20-70عند تقدمي
أنشطة تنمية قوى العمل الالزمة كجزء من منوذج التنمية الفردية .تصل
جتربة التعلم حلدها األقصى من خالل ضمان أن  %70من أنشطة التنمية
مرتبطة باحلياة الواقعية ومهام العمل و %20ذات صلة باحلصول على
املالحظات والتعليقات ومراقبة مناذج األدوار و %10للتدريب الرسمي.

وتخطط قطرغاز يف عام  2016لتفعيل أداة (ساب) يف إدارة املهارات إلطار عمل التنافس الفني ،والذي سوف يخزن جميع املؤهالت الفنية وسجالت التدريب
للقوى العاملة .سوف يوفر ملف التعليم لصانعي القرار معلومات قيمة لتحديد وإدارة التطور املهني وفرص التعاقب الوظيفي ،وضبط احتياجات التطور
والتدريب مبا يتوافق مع الضرورات التنافسية املطلوبة لتحقيق غايات الشركة .قامت قطرغاز بتأسيس مؤشرات األداء الرئيسية لقياس التزام املوظفني
بنظام إدارة األداء وإطار التنافس الفني .وتتم مراقبة مؤشرات األداء الرئيسية وإعداد تقاريرها إىل اإلدارة شهريًا .ويتم متكني فعالية نظام إدارة األداء وإطار
عمل التنافس الفني يف حتسني القدرة الوظيفية للموظفني أيضًا من خالل موازاة هذه املنهجيات مع مبادئ نظام إدارة قطرغاز عرب خطة مفصلة إلدارة
العمليات.

برنامج كادر للتطوير القيادي

• إرشاد الكوادر إىل كيفية إخراج نتائج متميزة من خالل التحفيز،
والتمكني ،وإشراكهم يف صنع القراران ،واالهتمام بالقيم
التنظيمية.
• دعم عمل الكوادر من خالل إدارة أدائهم ومكافأته ،وهيكلة
القوى العاملة بالشكل الذي يكفل الوصول إىل الغايات
التنظيمية.
• تطوير أداء القوى العاملة من خالل بناء القدرات ،والتطوير
املستمر ،والنجاح املستدام.

إن برنامج كادر للتطوير القيادي هو الربنامج الرئيسي للتطوير القيادي يف قطرغاز .لقد أشرف الربنامج يف سنته الثالثة على تخريج ثالثة وأربعني مدير ورئيس
حمتملني لألقسام من املرحلة األوىل ،والتي اشتملت على ثالثة وحدات تتلخص حول "الذات القيادية :و"قيادة اآلخرين" و"التعلم التطبيقي" .يف عام ،2015
عمل قادة كادر إىل جانب املشاركني يف برنامج تفعيل التطوير القيادي على حماكاة الوحدة الثالثة (التعلم التطبيقي) .وقد تضمنت هذه الورشة التي جرت
على مدى ثالثة أيام نقل قادة كادر ملعرفتهم إىل املشاركني يف برنامج تفعيل التطوير القيادي ،مما ساهم يف متكني تعلمهم ،ومن ثم قاموا بالعمل مع
املشاركني يف حماكاة عمليات استخراج ،وبيع ،وتسويق النفط .ويف املرحلة الثانية من برنامج كادر ،يكون لدى بعض قادة كادر الفرصة يف املشاركة يف
برنامج خارجي للتطوير القيادي يعقده مركز القيادة اإلبداعية .يف عام  ،2015قام  10قادة من كادر باملشاركة يف برنامج مركز القيادة اإلبداعية يف مواقع
متعددة حول العامل ،وتشمل سينغافورة ،وبلجيكا ،والواليات املتحدة األمريكية.

اإلشراف على طريقة قطرغاز" و "احملادثة 365

يف عام  ،2015أطلقت قطرغاز املرحلة الثانية من "اإلشراف على طريقة قطرغاز" ،وهو برنامج مصمم بشكل خاص ملدراء ورؤساء ومشريف األقسام .إن
الهدف من برنامج اإلشراف على طريقة قطرغاز يكمن يف تزويد األفراد باألدوات األساسية التي يحتاجها املدراء والرؤساء واملشرفني لتحفيز واحلفاظ على
حالة الشركة بصفتها املزود األول للغاز الطبيعي املسال يف العامل.
واشتمل قسم من املرحلة الثانية على ورشتان مكثفتان يف يوم واحد لتقدمي "احملادثة  "365ملدراء ورؤساء األقسام .ومن شأن ذلك أن يشجع املدراء
ورؤساء األقسام على احلوار اليومي مع كوادرهم .إن هذا التفاعل اليومي يوفر تغذية راجعة مباشرة ومفتوحة يف مسائل عديدة مرتبطة بالعمل والعالقات
الشخصية املتبادلة ،مما يشكل جوًا من االنفتاح والتفاهم املشرتك مع فريق العمل.

متكن جناح منوذج إدارة األداء الفردي من جذب اهتمام املؤسسات األخرى
أثناء عرضه يف مؤمتر (ساب) يف ميالن يف عام  2013ويف مؤمتر اجلودة
والتنمية البشرية الثامن لدول اخلليج الذي عقد يف الدوحة عام .2015

التدريب والتطوير

ﳕﻮذج
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺬاﺗﻲ

ونتيجة للحلول املتخذة يف تعبئة فجوات التنافس من خالل برنامج تطوير املواهب ،فقد انخفضت احلاجة إىل التطوير يف عام  ،2015مما أدى إىل انخفاض
معدل ساعات التدريب التي يحتاجها كل موظف .كما قامت الشركة باستغالل موازنة التدريب بفعالية من خالل إعطاء معظم الربامج التدريبية داخل الشركة
نفسها ،وبذلك فقد مكنت من االستفادة من اجلودة املمتازة للموارد الداخلية.
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻄﻮرة إﺛﺮ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ %10

اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﻣﻦ
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ %20

اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﺧﻼل
اﻟﻌﻤﻞ %70
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التدريب

2012

2013

2014

2015

جمموع ساعات التدريب

42،914

86،000

137،601

115،856

معدل ساعات التدريب لكل موظف

24.5

28.7

53.8

40

عدد املصاريف املبذولة (بالريال القطري)

6،406،290

8،117،729

8،741،908

6،918،602

لقد مضى على انطالق نظام حلول التعليم التابع لربنامج تطبيقات ومنتجات النظم "ساب" التدريبي املركزي عام كامل ،أمت فيه الربنامج إدارة  2،734دورة
للموظفني إىل هذا التاريخ .يوفر الربنامج وصو ًال ميسرًا جملموعة واسعة من املوارد واالختبارات التدريبية بطريقة التدريب الصفي ،والتعليم اإللكرتوين،
والتدريب االفرتاضي .ميكن للموظفني اختيار اتباع دورات إلزامية وفق اجلدول الذي يفضلونه ،كما ميكن لهم اختيار احملتوى التعليمي املناسب وفق املؤهالت
املطلوبة ألداء مهمة معينة بكفاءة .يستخدم مدراء ورؤساء األقسام النظام لتتبع تقدم العملية التدريبية لكوادرهم ،ويشرفون على التأكد من اتباع مؤشرات
األداء الرئيسية اإللزامية للتدريب ،وضمان حصول كوادرهم على املعرفة الالزمة إلمتامهم أعمالهم بكفاءة.
إن هذا املنهج احملوسب يجعل الدورات والربامج التعليمية على تواز مع غايات الشركة يف تطوير إمكانية تتبع التقدم يف إكمال الدورات اإللزامية أو
االختيارية ،ويف حتسني استخدام املوارد من خالل استغالل جميع أدوات نقل املعرفة داخل الشركة نفسها ،ويف توفري وقت إدارة عملية التدريب .لقد جنح
النظام يف استقطاب القوى العاملة ،حيث مت تسجيل  22،578اسم يف الدورات حتى اآلن.

مستوى رضا املوظفني واستمراريتهم

تكمن مهمة قطرغاز يف أن تكون شركة التوظيف اخملتارة من قبل جميع من هم يف قطاع الغاز والبرتول .وقد أسسنا وال زلنا نعمل على تطوير قنوات
متعددة للتواصل متعدد األطراف بني املوظفني ومشرفيهم لفهم احتياجات قوانا العاملة ،وكذلك لتزويدهم بالتعليمات املباشرة حول غايات الشركة .ميثل
توفري البيئة التي متكن كل موظف يف عائلة قطرغاز من الطموح إىل األفضل شرطًا أساسيًا لألداء املستدام يف الشركة.

قنوات التواصل

هناك تنوع يف قنوات االتصال واملبادرات التي تعطي املوظفني فرصة تقدمي مشاكلهم أو اقرتاح حلول إىل مشرفيهم املباشرين واملدير التنفيذي .وتسمح
القنوات ذاتها لإلدارة العليا بنقل رؤيتها حول االحتياجات األساسية لتحقيق غايات الشركة على أساس يومي .ويوضح اخملطط أدناه أشكا ًال متعددة لقنوات
التواصل.

االستمرارية

تقدر قطرغاز والء موظفيها وتستثمر موارد عظيمة يف اكتساب ثقتهم بأكرب أصولها قيمة من خالل دعم طموحات كوادرها.

ﻣﻨﺘﺪى اﳌﺪﻳﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت آراء اﳌﻮﻇﻔﲔ

اﳌﺸﺮﻓﲔ

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻟ§داء

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻣﻨﺘﺪى
اﳋﺮﻳﺠﲔ

ﻣﻨﺘﺪى
اﳌﺘﺪرﺑﲔ

ﻗﺴﻢ »اﺳﺄل
اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي«
اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ :ﺷﺒﻜﺔ ﻗﻄﺮﻏﺎز اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻠﺔ اﻟﺮاﺋﺪ ،إﺷﻌﺎرات اﻟﻳﺪ اﻟﻜو،
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ،اﶈﺎدﺛﺔ .365

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

عادة ما نكافئ املوظفني الذين تتجاوز خدمتهم يف الشركة خمس ،عشر ،خمسة عشر وعشرين سنة على أساس سنوي .يف عام  ،2015قام املدير
التنفيذي شخصيًا بتقدمي "جائزة اخلدمة الطويلة" إىل  332موظف لوالئهم للشركة على مدى طويل ،بينما تلقى  189موظف "جائزة شكرًا" ألدائهم املتميز
يف عام .2014
معدل دوران املوظفني

2012

2013

2014

2015

نسبة الدوران

%7.5

%7.0

%6.5

%5.5

الذكور

%7.3

%7.1

%6.5

%5.4

اإلناث

%8.8

%5.9

%6.9

%6.7

 30-18سنة

%6.3

%4.7

%6.7

%8.9

 50-30سنة

%6.6

%6.3

%4.8

%3.9

أقل من خمسني سنة

%12.5

%12.4

%14.5

%10.6

يسرنا أن نرى أن معدل دوران املوظفني يستمر باالنخفاض سنويًا .يف عام  ،2015كان معدل دوران املوظفني األقل من بني األعوام األربعة التي سبقته .وعلى
الرغم من ذلك ،فإننا دومًا ما نضع احتما ًال لدوران املوظفني ،ولذلك فنحن ندعم مواردنا البشرية باملناصب التشغيلية الرئيسية من خالل تخطيط تعاقب
املوظفني بوقت سابق لضمان استمرارية العمل (انظر تخطيط التعاقب الوظيفي للمزيد من التفاصيل).
إدارة املواهب
وحيث أننا شهدنا عددًا متزايدًا من املوظفني بني سن  18و  30يرتكون الشركة ،فإن قطرغاز تواصل تطويرها لنظام إدارة املواهب لتقييم االحتياجات الوظيفية
للقوى العاملة وتوفري الدعم الضروري لتطوير مهارات املوظفني (انظر إدارة املهارات للمزيد من التفاصيل).

الشكل  :14قنوات التواصل
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تلتزم شركة قطرغاز بصفتها الشركة الرائدة يف قطاع الغاز الطبيعي املسال يف العامل باإلسهام اإليجابي يف تنمية اجملتمع بينما تثبت أعلى مقاييس
املمارسة االجتماعية .إن لدينا برناجمًا متمكنًا يف مشاريع املسؤولية االجتماعية ،إىل جانب العديد من املبادرات التي تدعم املساهمة اجملتمعية.
نحن نعمل باستمرار على احلفاظ على انسيابية مشاريع املسؤولية االجتماعات لدينا جلعلها أكرث فعالية للتطبيق ،وأكرث استجابة الحتياجات اجملتمع.
يف عام  ،2015قامت قطرغاز بتنظيم سياسات وأنظمة االستثمار اجملتمعي اخلاصة بها ،حيث قامت بتوضيح حيث عملت على إيضاح العمليات واإلجراءات
املتصلة بتحديد واختيار املبادرات وطرق الدعم اجملتمعية .وحتدد سياسات وأنظمة االستثمار اجملتمعي املسؤوليات يف إدارة مبادرات االستثمار
االجتماعي ،وتؤسس لوائح واضحة ملراجعة طلبات الدعم واألنشطة االجتماعية ،كما تضبط املعايري التي سوف مت استخدامها يف تقييم االستثمارات
االجتماعية.
ال تزال "االستثمارات يف اجملتمعات احمللية وإشراكها" أحد املسائل اجلوهرية لقطرغاز واألطراف املعنية ،بسبب دور الشركة املهم يف االقتصاد القطري
ومسؤولياتها املستمرة يف املشاركة يف تنمية البالد .يقدم الفصل التايل حجم استثمارات قطرغاز يف تنمية اجملتمعات احمللية ونشاطات الشركة
اخلاصة بالتنمية االجتماعية.

ال نقيس قدر إسهاماتنا يف اجملتمع بقدرتنا على
إن ما يلهمنا حقًا يف
التواجد املؤسسي وحده ،بل ّ
ً
قطرغاز هو ما نتطلع إىل حتقيقه مستقبال من خالل
االستثمار يف اجملتمع وما ميثله ذلك من قيمة
مضافة ألهداف وغايات ’الرؤية الوطنية لقطر .‘2030

االستثمار يف اجملتمعات احمللية

يف عام  ،2015قامت قطرغاز بإنفاق  16.6مليون ريال قطري يف املبادرات الهادفة إىل التنمية االجتماعية للمجتمع القطري ،وعلى املشاريع التي تساهم يف
برنامج التواصل االجتماعي .لقد ازداد االستثمار االجتماعي مبا يفوق عن ضعف حجم االستثمار خالل السنوات األربعة املاضية ،وال تزال قطرغاز مستمرة يف
تخصيص موارد مالية لالحتياجات التنموية للمجتمع احمللي .وتشكل التنمية االجتماعية بصفتها أحد الركائز األساسية لرؤية قطر الوطنية لعام  2030جزءًا من
التنمية املستدامة للبالد ،كما أن توفري الدعم الضروري للبالد يف هذا اجملال هو أحد مسؤوليات قطرغاز.

اﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﻘﻄﺮي
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الشكل  :15اإلنفاق على التنمية االجتماعية
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املبادرات املعرفية والتعليمية

إشراك اجملتمعات احمللية

تشارك قطرغاز مع جمموعة من املؤسسات التعليمية يف دعم األبحاث يف جماالت سالمة العمليات ومعاجلة الغاز ،ودعم التعليم الفني يف قطر.

برنامج التواصل االجتماعي

إن برنامج التواصل االجتماعي هو مبادرة تطوعية تأسست عام  2010موحدة جهود سبعة شركات يف مدينة رأس لفان الصناعية :قطر للبرتول ،قطرغاز،
راس غاز ،أوريكس جي تي إل ،اللؤلؤة جي تي إل ،غاز اخلليج ،ودولفني للطاقة .إن الهدف من هذه املبادرة يكمن يف تلبية احتياجات اجملتمعات يف القسم
الشمايل من قطر (اخلور والذخرية وغريهما).
يتم صرف مبلغ  7مليون دوالر أمريكي سنويًا لدعم مشاريع اجملتمع احمللي ضمن برامج التواصل االجتماعي .ويتم تطوير املشاريع مبا يتوافق مع احتياجات
اجملتمع احمللي والتي ميكن حصرها يف الركائز األساسية الثالثة لنشاطات برنامج التواصل االجتماعي :بناء القدرات ،والصحة والسالمة ،والتعليم .تقوم
جمموعة العمل التابعة لربنامج التواصل االجتماعي ،والتي تعترب الهيئة اإلدارية للربنامج ،باختيار طلبات املشاريع مبا يتوافق مع أكرث املسائل ضرورة وأهمية
حسب رأي أعضاء اجملتمع احمللي .تقوم كل شركة باختيار دور إداري حلد املشاريع لعدد معني من مبادرات التواصل االجتماعي ،وتشرتك جميع الشركات
يف تطبيق ومتويل هذه املشاريع .يف عام  ،2015قامت قطرغاز بإدارة مشروع لتوسعة منطقة االنتظار يف وحدة العناية املركزة يف مستشفى اخلور.
ويف عام  2015أيضًا ،قامت جمموعة العمل بالتعاون مع معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية املسحية يف جامعة قطر بإجراء استطالع متحور حول حتديد
احتياجات اجملتمع احمللي التي ميكن أن يتخذ منها برنامج التواصل االجتماعي أولوية له .مت إجراء لقاءات مع عينة ضخمة بلغت حوايل  2،300بني مواطن
قطري ومغرتب حول وعيهم بنشاطات برنامج التواصل االجتماعي وأكرب خماوفهم جتاه العمل يف املناطق الشمالية .وقد مت شمل ثالثة عشر مؤسسة
جمتمع مدين تعمل يف املناطق الشمالية يف االستطالع بهدف تنمية الوعي بنشاطاتهم واحتياجاتهم.

اﺳﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ

وحتددت املشكالت الكربى لدى السكان وأرباب األعمال يف تدين البنية التحتية ،والصرف الصحي ،واخلدمات عامة .وحسبما تبني يف االستطالع ،فإن حماية
البيئة تعترب أكرث أهمية بالنسبة للسكان من النمو االقتصادي .ومت اعتبار التلوث مشكلة بيئية كربى .كما أصر السكان على مسؤولية شركات مدينة رأس لفان
الصناعية عن التقليل من مستويات التلوث الناجت عن نشاطاتها ،وعن تخصيص موارد أكرب يف احلد من هذه املشكلة بشكل جذري .وأبدى أرباب األعمال
احملليني استعدادًا التخاذ مسؤولية أكرب لضمان اتخاذ معايري الصحة والسالمة والبيئة بعني االعتبار لتوفري ظروف أفضل لنشاطاتهم التشغيلية ،ورغبة يف
إشراف برنامج التواصل االجتماعي على زيادة الوعي بهذه املسائل من خالل تقدمي التدريب املناسب.
سوف تستفيد قطرغاز ،بصفتها طرفًا يف برنامج التواصل االجتماعي ،نتائج االستطالع النتخاب املبادرات اجملتمعية التي ستكفل حتقيق احتياجات اجملتمع
احمللي .ويف الوقت الراهن ،قد قام برنامج التواصل االجتماعي باستهداف االحتياجات احملددة بعينها بني أفراد اجملتمع الشمايل بالطرق التالية:

اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺘﻤﻊ اﻟﺸﻤﺎ:

ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﺮق
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:

ﻗﺎﻣﺖ ﻗﻄﺮﻏﺎز ﲢﺖ ﻟﻮاء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ إدارة
اﳌﺮور واﻟﺸﺮﻃﺔ اﺘﻤﻌﻴﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻤﻠﺔ
ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻄﺮق.

وﺻﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ

دور ﻗﻄﺮﻏﺎز

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎرﻳﺎ أوﻛﻮﻧﻮر ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
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ﺗﻜﺴﺎس إي آﻧﺪ إم ،ﻗﻄﺮ

ﻣﺪرﺳﺔ ﻗﻄﺮ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ،
ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث اﻟﻐﺎز

ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ
اﳌﻌ¬ف ﺑﻬﺎ ﻋﺎﳌﻴ« ﻫﻲ او ªﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻬﺎ  اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ .ﰎ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ ﻟﻴﻠﻌﺐ دور²
ﻣﻬﻤ«  ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟ·اﻣﺞ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
وﻳﻜﻤﻦ ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  اﳊﺪ
ﻣﻦ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﳋﺴﺎﺋﺮ  ﻗﻄﺎع
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ
ﳑﺎرﺳﺎت أﻛ Áﺳﻼﻣﺔ.

ﻳﺨﺪم اﳌﺮﻛﺰ اﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻔﺮص 
ﻗﻄﺎع ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻐﺎز.

ﺗﺨﺘﺺ ﻫﺬه اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ.

ﻋﻀﻮ  ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ  ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث
اﻟﻐﺎز

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﻘﻄ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﺘﻤﻌﻲ 
ﻗﻄﻊ ﻏﺎز ﻫﻮ رﺋﻴﺲ ﻠﺲ اﻣﻨﺎء 
اﳌﺪرﺳﺔ.

قامت قطرغاز يف سعيها لرتسيخ الشراكة بني اجلامعات والقطاع املعني
برعاية جائزة مسابقة جامعة قطر ألفضل تصميم مصنع يف دورتها الثانية
عشرة التي نظمها قسم الهندسة الكيميائية بجامعة قطر .تعطي هذا
اجلائزة فرصة لطالب الهندسة الكيميائية للعمل على مشروع تصميم
مصنع يضيف إىل قطاع الصناعة ويشجع على التطبيق العملي للمعرفة
النظرية املكتسبة.

اللجنة التنسيقية للتدريب والتطوير التي تكمن أهدافها يف تعزيز أفضل
املمارسات يف جمال التدريب والتطوير يف قطاع الطاقة والصناعة يف
قطر .ويتقلد ممثل عن قطرغاز منصب نائب رئيس فريق العمل التابع
لالحتاد الدويل للغاز الذي ُيعنى بتطوير رأس املال البشري يف قطاع الغاز.

وباإلضافة إىل ذلك ،تعمل قطرغاز بشكل دؤوب على دعم أنشطة
املؤسسات يف جمال تنمية رأس املال البشري .وتعد الشركة عضو يف

ﻗﻠﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﻀﺮاء
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ

ﻗﺎﻣﺖ ﻗﻄﺮﻏﺎز ﺑﺒﻨﺎء ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻏﺎﻳﺔ اﳉﻤﺎل ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻗﺪ ﻋﲔ ﻟﻠﺤﺪﻳﻘﺔ §ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﺮس ا¥ﻣﻦ
وﻋﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻌﺐ ﻟªﻃﻔﺎل وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻠﺠﻠﻮس.
وﻳﺨﻄﻂ µﻧﺸﺎء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﺪاﺋﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒ ًﻼ.

وتعرتف قطرغاز بدورها يف دعم الفعاليات العلمية الدولية ذات الصلة بقطاع الصناعة والتي متنح فرصًا خمتلفة لرواد القطاع لتبادل أفكارهم ومعرفتهم
الفنية والتحاور يف أهم املشاكل الدائمة ذات الصلة بالقطاع .ويف عام  ،2015كانت قطرغاز هي الراعي البالتيني للندوة الثالثة حول اآلالت التوربينية يف الشرق
األوسط ()METS 2015؛ وهو حدث يقام كل عامني وينظمه خمترب اآلالت التوربينية مبحطة تكساس إيه آند أم للتجارب الهندسية وتستضيفه قطر للبرتول.
كما تسهم قطرغاز يف دعم األنشطة التعليمية وأنشطة نشر الوعي بني جيل الشباب يف قطر .وشاركت قطرغاز يف تنظيم مسابقة "غازنا" للسنة
الدراسية  .-2015 2014حيث تسلط هذه الفعالية الضوء على نشر املعرفة والوعي لدى الطالب حول قيمة املوارد الطبيعية الوفرية يف قطر .ومن جهتنا ،نحن
نعتقد بأن املسابقة ستحفز جيل الشباب يف قطر على املساهمة يف إمناء املشاريع االبتكارية لتقنيات الغاز واملنتجات ذات الصلة.

برنامج املسؤولية االجتماعية يف قطرغاز

تسهم قطرغاز على مستواها الشخصي يف مبادرات تدعم جوانب متعددة من احلياة االجتماعية يف قطر ،حيث أننا ندرك أن اإلسهام يف تكوين جمتمع
صحي ومثقف يشكل أهمية عظمي .وبالتايل ،فإن قطرغاز تشارك بشكل فعال يف مبادرات تركز على التعليم ،وتنمية الوعي بالصحة ،والسالمة والبيئة ضمن
اجملتمعات احمللية ،عالوة على الرتويج للنشاطات الرياضية.
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 G4-SO1 G4-SO2اجملتمعات احمللية GRI G4-DMA:

تقرير االستدامة 2015

http://www.petrotechnics.com/event/mary-kay-oconnor-process-safety-center-internation
al-symposium-2015
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 G4-SO1اجملتمعات احمللية GRI G4-15 G4-DMA:

تقرير االستدامة 2015
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مبادرات الصحة والسالمة والبيئة

تواصل قطرغاز تقدمي الدعم الكايف للمبادرات التي تهدف إىل حتسني
جودة احلياة فيما يتعلق بالصحة والسالمة والبيئة احمليطة بنا .وتشارك
الشركة يف العديد من املبادرات كما ترعى املؤسسات التي تعمل
على مساعدة األفراد الذين يعانون من مشاكل صحية أو يعيشون يف
ظروف سيئة .وقامت قطرغاز بتنظيم فعالية جمع تربعات يف بطولة
الغولف املفتوحة يف دورتها السابعة عشر والتي تقام سنويًا ،وقدمت
املساهمات اإلضافية إىل جمعية الهالل األحمر القطري التي تتوىل
املساعي اإلنسانية واالجتماعية داخل وخارج قطر.
وإىل جانب ذلك ،قامت الشركة بتنظيم حملة تربع بالدم ملساندة "يوم
التربع بالدم العاملي" حيث شارك مئات من موظفي قطرغاز واملقاولني
يف هذا احلدث .وأسهم هذا احلدث يف نشر الوعي حول أهمية مساعدة
اجلمعيات الطبية وتقدمي املزيد لبنوك الدم التي متد الناس باملعونة
الالزمة بشكل مناسب وفعال.

املروري .وصاحب ازدياد عدد السكان امللحوظ يف قطر ارتفاع عدد
املركبات يف الطرق من  130.000مركبة يف عام  1996إىل  1.000.000مركبة يف
عام  .2014كما أدى ذلك إىل زيادة عدد حوادث الطرق يف الفرتة ذاتها بنحو
 %13لكل سنة .ومتتلك قطر رابع أدنى معدل ضحايا احلوادث يف الشرق
األوسط ،حيث ازدادت نسبة ضحايا احلوادث يف املنطقة مبعدل %5.6
سنويًا منذ عام .1995
وأطلقت قطر غاز إعالن جتاري عرب القنوات التلفازية باسم "سالمة الطرق
يف رمضان" لزيادة الوعي االجتماعي بأهمية القيادة اآلمنة .ويهدف
اإلعالن إىل حتسني سلوك القيادة اآلمنة وتسليط الضوء على خماطر
استخدام الهواتف احملمولة أثناء القيادة.

دعم األنشطة الرياضية

تعود الرياضة بفوائد جمة على اجملتمع مبا يف ذلك ترسيخ أمناط احلياة الصحية والتفاعل االجتماعي والرتفيه والكرامة الوطنية .وهي تلعب دورًا بارزًا يف
جمتمع قطر واقتصادها .وتأكيدًا على ذلك ،تستضيف قطر العديد من الفعاليات الرياضية الدولية وهي تعمل بجهد وتفان بعد نيلها شرف استضافة كاس
العامل لكرة القدم يف عام .2022
وتدعم قطرغاز تطوير األنشطة الرياضية األكرث شعبية يف قطر وتسعى لتشجيع األطفال لالنخراط يف األنشطة الرياضية املتنوعة .وقامت الشركة يف عام
 2015بتقدمي الدعم املايل والتنظيمي لرياضة الريشة الطائرة وكرة القدم وركوب الدراجات والغولف والهوكي والشطرجن.

اﻟﺮﻳﺸﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮة

ﻛﺮة اﻟﻘﺪم

رﻛﻮب اﻟﺪرﺟﺎت

كما قامت قطرغاز بتوسعة حملتها " "Go Greenيف جمتمعها وتعزيز
الوعي بني فئات اجملتمع احمللية (ميكنك معرفة املزيد عرب االطالع على
قسم الوعي البيئي).

وإننا ندرك ونعي أهمية املساعدات اإلنسانية املوجهة للفئات التي تفتقر
إىل القدرات الكاملة بسبب معاناتها من ظروف صحية معينة.
ويف سياق آخر ،قامت قطرغاز بتقدمي مساهمة مالية ملركز الشفلح
لألطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة لدعم حملة "متالزمة داون" وتأكيدًا
ألهمية دمج األطفال املصابني مبتالزمة داون يف اجملتمع ومنحهم
الظروف املثالية للعناية بهم.
وتويل قطرغاز أهمية بالغة للقيادة اآلمنة نظرًا لكون السالمة أولوية
مطلقة وقيمة بارزة يف جميع جماالت العمل والعمليات يف الشركة.
ومن اجلدير بالذكر أن حوادث الطرق املرورية هي من أبرز اآلثار االجتماعية
والصحية والبيئية كما أنهم سبب رئيسي يف حاالت التأخري واالزدحام

Statistics from
http://qrssc.qu.edu.qa/offices/research/qrssc/
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ﻗﻄﺮﻏﺎز ﻫﻲ اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺮﻳﺸﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮة اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ  ﻋﺎم 5102
واﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺮﻳﺸﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮة.

اﻟﻐﻮﻟﻒ

ﻗﻄﺮ ﻏﺎز ﻫﻲ اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻐﻮﻟﻒ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ وﻗﺪ أرﺳﻠﺖ
اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ .ﻗﻄﺮ ﻏﺎز ﻫﻲ
راﻋﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻐﻮﻟﻒ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﲔ ﻟﻼﲢﺎد
اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻠﻐﻮﻟﻒ وذﻟﻚ ﻟﻠﻌﺎم اﳋﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮا¾ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺰﻳﺎدة ﺷﻌﺒﻴﺔ اﻟﻐﻮﻟﻒ ﺑﲔ
ﺟﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب.

ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
ﻛﺄس اﻟﻌﺎ  ﻋﺎم  ،2202ﺗﺪﻋﻢ
ﻗﻄﺮﻏﺎز "دوري ﻗﻄﺮﻏﺎز" اﻟﺬي ﻳﺸﺎرك
ﻓﻴﻪ ﻧﺤﻮ  81ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻓﺮق اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ودوري اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

ﻫﻮﻛﻲ اﳉﻠﻴﺪ

ﺗﺄﺳﺲ اﻻﲢﺎد اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻬﻮﻛﻲ اﳉﻠﻴﺪ  1002
وﻫﻮ اﲢﺎد ﻏ Àرﺑﺤﻲ ﻟﻬﻮاة ﻫﻮﻛﻲ اﳉﻠﻴﺪ
ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﲔ .وﺗﺪﻋﻢ ﻗﻄﺮﻏﺎز اﻻﲢﺎد ﺿﻤﻦ دﻋﻢ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻠﺆﻟﺆﻳﺔ.

ﻗﻄﺮﻏﺎز ﻫﻲ اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺴﻨﻮي
ªﻧﺸﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰ رﻛﻮب اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻘﻄﺮي.

اﻟﺸﻄﺮﱋ

ﺷﺎرﻛﺖ ﻗﻄﺮﻏﺎز ﻛﺮاﻋﻲ رﺋﻴﺴﻲ  ﺑﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺸﻄﺮﱋ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻻﲢﺎد
اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻠﺸﻄﺮﱋ.

وبصفتها الداعم التقليدي لألنشطة الرياضية الوطنية ،قامت قطرغاز بتنظيم الفعاليات الرياضية للموظفني وعائالتهم يف مواقع خمتلفة ،منها :صالة ألعاب
رياضية جمهزة بأحدث التقنيات واألجهزة يف املكتب الرئيسي يف الدوحة ونادي الغرافة الرياضي ونادي الدوحة للغولف واخلور واخمليم الشتائي للشركة
يف منتجع شاطئ سيلني .وباإلضافة إىل ذلك ،مت تزويد املشاركني باملرافق الالزمة لالستمتاع مبختلف األنشطة الرياضية مثل كرة القدم والكرة الطائرة
الشاطئية وكرة السلة وتنس الطاولة والغولف والكريكيت بينما ميكن لألطفال أن يستمتعوا باللعب على القالع النطاطة واملنزلقات .كما قدمت الشركة
فرصة للمشاركني لفحص ضغط الدم والسكر وقياس مؤشر كتلة اجلسم .وشارك ما يقارب  4،000موظف من موظفي قطرغاز وعائالتهم يف هذا احلدث.
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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،
واملبادئ التوجيهية لصناعة النفط والغاز الصادرة عن االحتاد الدويل لصناعة النفط واحملافظة على البيئة  /ومعهد البرتول األمريكي عام  2015بشأن 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 جمال 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 عملية التقييم الشامل لألهمية النسبية لالستدامة التي متت يف عام  ،2015وفيما يلي أيضًا ركائز الرؤية
االسرتاتيجية لقطرغاز وجماالت االستدامة التي تصب الشركة تركيزها عليها إزاء احلدود اخلاصة بكل اجملاالت الهامة.
ركائز رؤية قطرغاز

جماالت تركيز االستدامة

البيئة والتغري املناخي

األداء املتعلق بالسالمة
والصحة والبيئة

الصحة والسالمة

اجملتمع

املالحق

القوى العاملة ذات
الكفاءة العالية

اجملال

األهمية النسبية داخل
قطرغاز

إدارة املاء واملياه
العادمة

نعم

إدارة النفايات

نعم

إدارة استخدام الطاقة،
حرق الغاز ،والغازات
الدفيئة

نعم

األهمية النسبية خارج
قطرغاز

االستثناءات

اجملتمع اجملاور (قطر)

املقر الرئيسي لقطرغاز

اجملتمع اجملاور (قطر)
البيئة (عامليًا)

احرتام حقوق اإلنسان
ومعايري العمل

نعم

تكامل األصول وسالمة
العمليات

نعم

الصحة والسالمة

نعم

اجملتمع اجملاور (قطر)

االستثمار يف وإشراك
اجملتمعات احمللية

نعم

اجملتمع اجملاور (قطر)

التنوع ،متثيل اإلناث
والفرص املتساوية

نعم

التقطري

نعم

املوردون واملقاولون
(قطر)

اجملتمع اجملاور (قطر)

القوى العاملة
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إدارة املواهب

نعم

رضا املوظفني
واستمراريتهم

نعم
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التوقيت

كفاءة وموثوقية
العمليات

كفاءة وموثوقية
العمليات

نعم

رضا العمالء

رضا العمالء

نعم

العمالء (عامليًا)

التنمية االقتصادية
الوطنية

نعم

دولة قطر

حركة سوق الغاز
الطبيعي املسال

نعم

قطاع الغاز الطبيعي
املسال (عامليًا)

األداء االقتصادي

نعم

املساهمون (عامليًا)

األداء املايل

االقتصاد

املقر الرئيسي لقطرغاز

تضمني األطراف املعنية

كما هو موضح يف امللحق "ج" ،لقد قمنا بتحديد أصحاب املصلحة الرئيسيني ،كما أوضحنا من خالل هذا التقرير كيف جنحت الشركة يف التواصل معهم
وحتديد أولوياتهم ومعاجلة املشكالت املطروحة من قبلهم،

من املقرر أن يتم إصدار هذا التقرير بحلول منتصف عام  .2016وبسبب االنضمام املتزايد لدائرة أكرب من األطراف املعنية الداخلية يف حتضري هذا التقرير ،فقد
كانت احلاجة ضرورية إىل متديد فرتة إكمال عملية االستشارة والتأكيد على حمتوى هذا التقرير بسبب تعقيد تنظيم قطرغاز .ومع ذلك ،فإن هذا من شأنه أن
مينحنا الفرصة للتواصل مع األطراف املعنية اخلارجية عرب وثيقة مالئمة وذات صلة.

الوضوح

أعد التقرير على نحو يلبي احتياجات املستخدمني على اختالفهم وتنوعهم ،وعليه فقد متت عنونة حمتويات التقرير بوضوح ،فض ًال عن حتديد املعلومات
للجهات التي حتتاج إىل مزيد من التفصيل والتوضيح ،مع اإلشارة إىل أن التقرير ترجم 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.

نهج االستدامة

لقد بذلنا قصارى جهدنا إلعداد حمتوى هذا التقرير ضمن نهج االستدامة يف دولة قطر واملنطقة ،ويكمن العنصر األهم يف تأثري برنامج قطاع الطاقة
والصناعة يف دولة قطر ( ،)QEISSورؤية قطر الوطنية  ،2030واسرتاتيجية التنمية الوطنية  .2016-2011وأينما كان ذلك ممكنًا ،يتم مقارنة أداء قطرغاز مع أداء
القطاع أو األهداف الوطنية الواردة يف تلك األطر.

اكتمال هذا التقرير وحدوده

يشمل هذا التقرير جميع عملياتنا يف دولة قطر  -مشروع قطرغاز )QG1( ١؛ ومشروع قطرغاز )QG2( 2؛ ومشروع قطرغاز )QG3( 3؛ ومشروع قطرغاز4
( - )QG4واملنصات البحرية وخطوط الغاز الطبيعي املسال الربية ،بداية من خط اإلنتاج األول إىل خط اإلنتاج السابع ،ومصفاة لفان ،وإدارة عمليات حمطة
رأس لفان ،ومنشآت التحميل والتخزين املوجودة يف ميناء رأس لفان ويرمز لها اختصارًا ب  ،RLTOكما يشمل التقرير أنشطة النقل من وإىل دولة قطر التي
يقوم بها أسطول ناقالت الغاز الطبيعي املسال ،أما أنشطة ومنشآت قطرغاز املوجودة خارج دولة قطر فهي خارج نطاق هذا التقرير .ويشار إىل أن البيانات
اخلاصة باملقاولني واملوردين والعمالء غري مشمولة يف هذا التقرير ما مل يذكر خالف ذلك ،وال تنشر قطرغاز تقارير مالية سنوية.

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.

األفضلية

لقد قمنا كلما استطعنا بتقدمي بيانات ألربع سنوات أو أكرث من األداء لغاية حتديد التيارات واملسارات يف املسائل ذات األهمية النسبية .كما قمنا أيضًا بتقدمي
ملخص ألدائنا من عام  2012وحتى  2015يف مؤشرات االستدامة العليا.

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 املتاح ،كما مت إجراء التدقيق الداخلي لألنظمة واإلجراءات املتبعة لقياس األداء.
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 هذا 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 اإللكرتونية احلايل كميات متزايدة من البيانات واملعلومات.
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احلوكمة

ملحق ب  -فهرس مؤشر املبادرة العاملية إلعداد التقارير ،اإلصدار الرابع

فهرس مؤشر املبادرة العاملية إلعداد التقارير ،اإلصدار الرابع وفق ًا لـ“املستوى األساسي”.
إفصاحات املعايري العامة
إفصاحات املعايري العامة

الصفحة

التقييم اخلارجي

G4-35

20

-

G4-36

20

-

G4-37

72 ،71 ،14 ،13

-

األخالقيات والتكامل

االسرتاتيجية والتحليل
1-G4

6

2-G4

21 ،14 ،13 ،6

-

امللف التنظيمي
3-G4

9 ،2

-

4-G4

42 ،24 ،9

-

5-G4

17

-

G4-56

-

21

إفصاحات املعايري اخلاصة
مؤشرات القياس
واملتوسط املتحرك
املزاح

الصفحة

احملذوفات

التقييم اخلارجي

الفئة :االقتصادية
جمال األهمية النسبية :األداء االقتصادي

6-G4

9

-

G4-DMA

25

-

7-G4

19

-

G4-EC4

مل يتم استالمها

-

8-G4

23

-

9-G4

51 ،24 ،11

-

G4-DMA

10-G4

51

-

G4-EC6

11-G4

ال تعرتف دولة قطر بنسبة  0%من املفاوضات املشرتكة.

-

جمال األهمية النسبية :ممارسات املشرتيات
23
51

-

جمال األهمية النسبية :ممارسات املشرتيات

12-G4

17

-

G4-DMA

27 ،26

-

13-G4

ال توجد تغيريات ذات أهمية كربى

-

G4-EC9

26

-

14-G4

42 ،36 ،35 ،34 ،21 ،6

-

الفئة :البيئة

15-G4

63 ،62 ،61 ،20 ،14 ،2

-

جمال األهمية النسبية :الطاقة

16-G4

72 ،63 ،2

-

حتديد األهمية النسبية واحلدود
17-G4

66 ،20 ،19

G4-DMA

41 ،40

-

G4-EN3

41 ،40

-

-

G4-EN4

41 ،40

-

18-G4

67 ،66 ،65 ،14

-

G4-EN6

41 ،40

-

19-G4

66 ،65 ،14

-

20-G4

جمال األهمية النسبية :املاء

66 ،65

-

G4-DMA

46 ،45

21-G4

66 ،65

-

G4-EN8

45

-

22-G4

66

-

EN10

46 ،45

-

23-G4

66 ،14

-

-

جمال األهمية النسبية :التنوع احليوي
G4-DMA

49

24-G4

72 ،13

-

G4-EN11

49

-

25-G4

72 ،13

-

G4-EN12

49

-

26-G4

72

-

27-G4

72

-

إشراك األطراف املعنية

-

جمال األهمية النسبية :االنبعاثات
G4-DMA

47 ،46 ،43 ،42

-

G4-EN15

42

-

28-G4

سنة  2015ميالدية

-

G4-EN16

42

-

29-G4

تقرير االستدامة ٢٠١٥

-

G4-EN17

42

-

30-G4

سنوي

-

-

امللف التعريفي للتقرير

68

G4-34

68 ،20 ،2

-

G4-EN18

43

31-G4

2

-

G4-EN19

43 ،42

-

32-G4

71 ،70 ،69 ،68 ،2

-

G4-EN21

47 ،46

-

33-G4

مل يتم تأكيد ذلك من قبل هيئة خارجية

-

GRI G4-32
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G4-DMA

45 ،44

-

G4-SO1

63 ،62 ،61 ،60 ،59

-

G4-EN22

45

-

G4-SO2

62 ،60 ،59

-

G4-EN23

45

-

الفئة الفرعية :مسؤولية املنتج

35 ،16

-

جمال األهمية النسبية :تصنيف املنتجات واخلدمات

G4-EN24

G4-DMA

36

-

G4-PR3

36

-

الفئة :اجتماعي

G4-OG5

46 ،45

-

الفئة الفرعية :ممارسات العمل والعمل الالئق

G4-OG6

41

-

G4-OG13

35

-

جمال األهمية النسبية :النقل
G4-DMA

48 ،47

-

G4-EN30

48

-

جمال األهمية النسبية :التوظيف
G4-DMA

57

-

G4-LA1

 - 57املنطقة املشار إليها هي قطر

-

G4-DMA

34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29

-

G4-LA6

30

-

G4-LA7

33

-

G4-DMA

56 ،55 ،54

-

G4-LA10

56 ،55

-

54

-

إفصاحات قطاع النفط والغاز

جمال األهمية النسبية :الصحة والسالمة املهنية

جمال األهمية النسبية :التدريب والتعليم

G4-LA11

ملحق ج  -خمطط إشراك األطراف املعنية

مت اختيار جمموعات األطراف املعنية احملددة أدناه لتمثيل أكرث الهيئات واملؤسسات واألفراد تأثر ًا بقطرغاز وتأثري ًا فيها .يلخص اجلدول أدناه أولويات جمموعة األطراف
املعنية ،واألساليب املستخدمة يف إشراكهم ،واستجابة الشركة لتوقعاتهم.25
األطراف املعنية

أولويات األطراف املعنية

طريقة املشاركة

استجابة قطرغاز

املساهمون

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

• اجتماعات جملس اإلدارة واللجنة التنفيذية
• الشروحات التفصيلية السنوية لألسواق
• اجتماعات ونقاشات املساهمني
• ورشات العمل ملناقشة فرص التطوير
• عالقات املساهمني
• االرتباطات الرسمية  -مثال :االتفاقيات
• االتصاالت املنسقة يف األزمات
• مكاتب التنسيق
• التعاون يف جملس 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

جمال األهمية النسبية :التنوع وتكافؤ الفرص
G4-DMA

51

G4-LA12

51

-

جمال األهمية النسبية :تقييم ممارسة األعمال للمورد

دولة قطر

G4-DMA

34 ،27

-

G4-LA14

34 ،27

-

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

21

-

G4-LA16

21

اجملتمع احمللي

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

34 ،27

-

G4-HR1

34 ،27

-

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

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

• 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

• برنامج االستثمار االجتماعي
• عضوية برنامج التواصل اجملتمعي ملدينة رأس 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

• 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 والصحة والسالمة واالستدامة
• املشاركة يف االحتفاالت والفعاليات الوطنية

• 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

جمال األهمية النسبية :تقييم حقوق اإلنسان للمورد
G4-DMA

34 ،27

G4-HR10

34

-

جمال األهمية النسبية :آلية التظلم بشأن حقوق اإلنسان
G4-DMA
G4-HR12

21

-

21

-

املوظفون

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

• اسرتاتيجية 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

• 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

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

70

63 ،62 ،61 ،60 ،59

-

GRI G4-32 G4-37

تقرير االستدامة 2015

تقرير االستدامة 2015

71

ملحق د  -مسرد املصطلحات واالختصارات

• قناة "اسأل املدير العام"
• كلمة املدير العام للموظفني اجلدد عرب شبكة االنرتنت
• اخلدمة الذاتية للموظفني/اإلدارة (إلكرتونيًا)
• مكتب خدمات املوارد البشرية
• العيادات العامة املفتوحة
• األنشطة 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

72

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 وفقًا 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 األهلية 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
• مبادرات تطوير عملية السداد (إدارة فواتري البيع ،إدارة دورة حياة
العقود)
• مراقبة املقاولني لضمان االمتثال ملبادئ صحة ورفاهية القوى
العاملة

صناعة الطاقة

• التواصل املسؤول ويف الوقت املناسب
• مشاركة املعلومات/البيانات
• توحيد التعاون

• عضوية الهيئات الرسمية/الدولية يف قطاع الطاقة
• منتدى املقاولني
• 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
• التعاون مع قطرغاز يف عمليات االشرتاء
• التعاقد مع قطر ستيل يف إعادة تدوير املواد احلديدية وغري احلديدية

وسائل اإلعالم

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

• الربنامج االسرتاتيجي 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 واسعو االطالع باسم الشركة
• إصدارات دقيقة ومنتظمة وحمدثة

املنظمات غري احلكومية

• التواصل الفعال
• املساهمة ودعم املنظمات غري احلكومية احمللية

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

• التواصل الدقيق واملناسب
• متحدثون واسعو االطالع باسم الشركة

التالميذ/الطالب/
املوظفون احملتملون

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

• حماية 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
• عروض عمل واضحة ومميزة
• استقطاب الكفاءات واحلفاظ عليها
• تعزيز التعاون بني الصناعة واجملال األكادميي

GRI G4-16 G4-24 G4-25 G4-26 G4-27 G4-37

تقرير االستدامة 2015

BCM

إدارة استمرارية األعمال

BSPD

برميل يف اليوم

CAP

خطة التزام

CCL

مركز القيادة اإلبداعية

CEMS

نظم مراقبة االنبعاثات املستمرة

CEO

املدير العام

CIPS

شهادة اعتماد املعهد الدويل للمشرتيات والتوريد

CLPG

غاز نفطي مسال مشرتك

CNAQ

كلية شمال األطلنطي يف قطر

ثاين أكسيد الكربون  -غاز عدمي اللون والرائحة وهو العنصر الرئيسي
املسبب للغازات الدفيئة وفقا لربوتوكول كيوتو .يف صناعة النفط والغاز،
يقرتن ثاين أكسيد الكربون باحرتاق الوقود وإحراق الغاز.
املكثفات  -مزيج من املواد الهيدروكربونية السائلة امللونة أو عدمية
اللون ومبستوى من اجلاذبية يزيد عن  500وفقا ملقياس معهد البرتول
األمريكي للجاذبية والتي ميكن اسرتدادها على السطح من بعض
مكامن الغاز غري املصاحبة.

COO

مدير إدارة العمليات

املسؤولية االجتماعية  -مصطلح يعني االلتزام املستمر من قبل

COP

برنامج التواصل اجملتمعي

الشركة لتتصرف بطريقة أخالقية واملساهمة يف التنمية االقتصادية

CPI

التطوير املستمر لألداء

وحتسني نوعية احلياة يف مكان العمل وحياة عائالت املوظفني

CPSE

مركز التميز يف جمال السالمة العامة

واجملتمع احمللي حتديد ًا واجملتمع ككل.

CSP

مصنع الكربيت املشرتك

CSR

املسؤولية االجتماعية

CTO

تصريح التشغيل

CVOC

املركبات العضوية املتطايرة املشرتكة

DG

إدارة نظم شؤون الصحة والسالمة والبيئة

DHT

معاجلة الديزل بالهيدروجني

DHT

معاجلة الديزل بالهيدروجني

DOSS

احلاجة إىل أنظمة سالمة

ECIC

جلنة أخالقيات العمل وتضارب املصالح

EDMS

نظام إدارة املعلومات البيئية

احلرق  -هي عملية التخلص اآلمن من النفايات أو الغازات غري
املستخدمة أو القابلة لالستخدام لضمان أمن وسالمة املنشأة.
الغاز الطبيعي املسال  -ميكن للغاز الطبيعي أن يكون سائال على
سبيل املثال عند مستوى معني من الضغط اجلوي عن طريق التربيد
لدرجة  160درجة مئوية تقريبا حتت الصفر ( 256 -درجة فهرنهايت) .
ويتكون من من غاز امليثان املسال ( )C1واإليثان ()C2ويشمل أحيانا
الربوبان ( )C3والبيوتان (.)C4

EIA

تقييم األثر البيئي

e-IWTF

نظام النقل الداخلي اإللكرتوين للنفايات

الغاز البرتويل املسال  -خليط من الغازات الهيدروكربونية )الربوبان

EMS

نظام اإلدارة البيئي

والبيوتان) املستخدمة كوقود يف أجهزة التدفئة والسيارات .ويحل

EMS

خدمات إدارة الطوارئ

EPTW

نظام تصريح العمل اإللكرتوين

ERP

خطة االستجابة للطوارئ

EU

االحتاد األوروبي

EVP

عروض العمل القيمة

FEED

التصميم الهندسي للمرحلة األساسية

FMT

فريق إدارة حرق الغاز

GCC

جملس التعاون اخلليجي

GDP

إجمايل الناجت احمللي

GHG

الغازات الدفيئة

هذا الغاز بصورة متزايدة حمل مركبات الكلوروفلوروكربون يف منتجات
األيروسول أو يف أغراض التربيد للحد من الضرر الذي يلحق بطبقة
األوزون.
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 الكيميائية .

GJ

جيجا جول

أكاسيد النيرتوجني  -عبارة عن مركبات كيميائية من النيرتوجني

GRI

املبادرة العاملية إلعداد التقارير

واألكسجني .وتنتج أكاسيد النيرتوجني أساسا من احرتاق الوقود

HACCP

حتليل اخملاطر ونقاط السيطرة احلرجة

األحفوري وتسهم يف تشكيل األوزون على مستوى األرض.

HAZOP

حتليل اخملاطر التشغيلية

HFO

زيت الوقود الثقيل

HRSG

مولدات استعادة حرارة البخار

HVAC

التدفئة والتهوية والتكييف

IDP

خطة التطوير الفردية

IIF

العمل دون وقوع حوادث وإصابات

IIFIA

بيئة العمل اخلالية من احلوادث واإلصابات

IiP

املستثمرون يف الكوادر البشرية

IMT

فريق إدارة احلوادث

IPIECA

االحتاد الدويل لصناعة النفط واحملافظة على البيئة

ISO

املنظمة الدولية للمعايري

ITP

خطة تدريب األفراد

JBOG

منشأة اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن

JBOR

اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن

JVA

اتفاقية تعاون مشرتكة

KPI

مؤشرات األداء الرئيسية

LCA

تقييم دورة احلياة

اإلصابات املسجلة  -هي جمموع الضحايا واإلصابات الهادرة للوقت
وحاالت العمل املقيدة واإلصابات التي خضعت لعالج طبي.
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.

G4-37

تقرير االستدامة 2015

73

LDAR

اكتشاف وإصالح التسريب

إجمايل اإلصابات  -جمموع اإلصابات املسجلة واحلاالت التي تطلبت

LMRA

تقييم اخملاطر املتدارك

إسعافات أولية.

LNG

الغاز الطبيعي املسال

LOPC

خسائر عملية االحتواء األولية

املركبات العضوية املتطايرة  -أي مركب عضوي مع ضغط بخار يصل

LP

ضغط منخفض

LPG

إىل مستوى  0.01كيلو باسكال أو أكرث ودرجة حرارة تبلغ  293.15كلفن أو

غاز البرتول املسال

تطاير مواز وفق شروط استخدام حمددة.

LR

مصفاة لفان

LSO

حلول التعليم

LSR

مبادئ احلفاظ على احلياة

LTI

احلوادث املهدرة للوقت

LTIF

معدل اإلصابات الناجتة عن إهدار الوقت

MBR

تقنية غشاء املفاعل احليوي

ME-GI

مشروع احلقن اإللكرتوين للغاز يف حمرك M-Type

METS 2015

ندوة حول اآلالت التوربينية يف الشرق األوسط 2015

MME

وزارة البلدية والبيئة

MMF

تصفية الوسائط املتعددة

MRG

تعليمات املراقبة واإلبالغ

MSDS

وثيقة بيانات سالمة البيانات

MSDS

وثيقة بيانات سالمة البيانات

MTA

مليون طن سنويا

MW

ميغا وات

NGOs

املنظمات غري احلكومية

NOx

أكاسيد النيرتوجني

OHSAS

االحتاد الدويل ملنتجي النفط والغاز

OPCO

شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة

OPEC
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املصدرة للنفط (أوبك)
منظمة الدول
ّ

PEAR

عملية حماية األفراد والبيئة واألصول والسمعة

PEAR

األفراد والبيئة واألصول والسمعة

PM

الصيانة الوقائية

PMP

مشروع احملافظة على مستويات اإلنتاج

PSE

أحداث سالمة العمليات

QG

قطرغاز

QGMS

نظام اإلدارة يف قطرغاز

QNV 2030

رؤية قطر الوطنية

QP

قطر للبرتول

RLIC

مدينة راس لفان الصناعية

RLTO

عمليات حمطة رأس لفان

RO

التناضح العكسي

SEQ

السالمة والبيئة واجلودة

SHE

السالمة والصحة والبيئة

SIL

مستوى كماليات السالمة

SIPOC

عملية إدارة العمالء واخملرجات والعمليات واملدخالت واملوردين

SME

املشاريع الصغرية واملتوسطة

SO2

ثاين أكسيد الكربيت

SPA

اتفاقية بيع وشراء

SQW

اإلشراف على طريقة قطرغاز

SRU

وحدة اسرتجاع الكربيت

TDLC

اللجنة التنسيقية للتدريب والتطوير

TPP

برنامج اإلعداد الفني

TRI

إجمايل اإلصابات املسجلة

TRIF

املعدل اإلجمايل لإلصابات املسجلة

VIM

إدارة فواتري البيع

VOC

املركبات العضوية املتطايرة

WBCSD

جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة

WMS

نظام إدارة النفايات

WRI

معهد املوارد العاملية

WRR

احلد من مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها
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