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نبذة عن
التقرير
هذا التقرير هو النسخة السابعة من تقرير االستدامة السنوي لشركة قطرغاز
والذي مت نشر أول نسخة منه يف عام  .2010ويتناول التقرير الصادر يف  2016أداء
شركة قطرغاز على املستوى االقتصادي والبيئي واالجتماعي على مدار العام .
وقد ُأعد هذا التقرير وفقًا ملعايري “املبادرة العاملية إلعداد التقارير” :اخليار
الرئيسي .ويف إطار رغبة شركة قطرغاز يف إصدار تقرير االستدامة لعام 2016
بصورة تتسق مع التقارير السابقة ،فقد أخذت الشركة يف اإلعتبار اخلطوط
اإلرشادية إلعداد التقارير الصادرة عن برنامج استدامة قطاع الطاقة والصناعة
القطري .وتدعو شركة قطرغاز ذوي الصفة واملصلحة إىل طرح استفساراتهم
ومالحظاتهم وحتفظاتهم .وترحب الشركة بتلقي أية مالحظات على حمتوى هذا
التقرير وعلى أدائها فيما يختص باالستدامة من خالل وسائل التواصل التالية:

sustainability@qatargas.com.qa

www.facebook.com/qatargas

www.linkedin.com/company/23331

www.twitter.com/@Qatargas

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

www.instagram.com/qatargas
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أﺑﺮز ﻄﺎت اداء ﻟﻌﺎم ٢٠١٦
أﻓﻀﻞ أداء  اﳌﻌﺪل
اﺟﻤﺎ ﻟﺻﺎﺑﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ
ﺑﻣﻌدل  ٥٦٫٠اﺻﺎﺑﺔ
ﲢﺴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ   ٪٣٣أداء
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﺻﺎﺑﺎت
اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ٢٠١٥
 ١٣٨ﻳﻮﻣ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮا دون ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻳﺔ
ﺣﻮادث ﻣﻘﻌﺪة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ  ﺟﻤﻴﻊ
اﺻﻮل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺮﻏﺎز
 ٣٠ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ
واﳌﻘﺎوﻟﲔ دون ﺣﻮادث ﻣﻘﻌﺪة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

ﺧﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
اﳌﺘﻄﺎﻳﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١٩ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻨﺠﺎح 
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎم رﺻﺪ اﻟﺘﺴﺮﻳﺐ وﻋﻼﺟﻪ
ﲡﺪﻳﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪو
ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر  اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ
ﻟﺟﻬﺎد اﳊﺮاري ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ
ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻮادث اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ
اول واﻟﺜﺎ® ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٪٨٠ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ٢٠١٥

اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ إ٢٠١٦  ٪٦٫٧٥ Ó

اﺳﺘﻌﺎدة  ٪٩٤ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﳌﺘﺒﺨﺮ أﺛﻨﺎء
اﻟﺸﺤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوع اﺳ·ﺟﺎع اﻟﻐﺎز
اﳌﺘﺒﺨﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﺋﺐ اﻟﻀﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٩٥ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف ﺑﻔﻀﻞ
اﺳﺘﺨﺪام أﻏﺸﻴﺔ اﳌﻔﺎﻋﻼت اﳊﻴﻮﻳﺔ
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ  ٪٩٣ﻣﻦ ا¿ﻠﻔﺎت
اﳋﻄﺮة اﳌﺘﺠﻤﻌﺔ  اﳌﻮﻗﻊ
وﻓﻘ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ
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ﺧﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴ·وﺟﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٧

زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻧﺎث  ﺷﺮﻛﺔ
ﻗﻄﺮﻏﺎز ﺑﻮاﻗﻊ  ٪١٢ﻋﻦ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  ﻋﺎم ٢٠١٥

ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻮادث اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٢٠
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ٢٠١٥
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اﻟﻨﺠﺎح  اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ا¿ﻠﻔﺎت
اﻟﻜ·وﻧﻴﺔ اﳌ·اﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ  إدارة ا¿ﻠﻔﺎت

إﻃﻼق ﺣﻤﻠﺔ "ﺣﻴﺎﻛﻢ" ﳉﺬب
اﻟﻜﻮادراﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﻮاﻋﺪة
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻨﺴﺒﺔ٪٩٩٫٨
ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳ Ûﺗﻘﻴﻴﻢ اداء
أول ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل  ﻣﻮاﻧﺊ ﻣﺘﻌﺪدة
اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﻛﻔﺎءة ﺳﻠﺴﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮﺗﻲ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻻدﺧﺎل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل ﻛﻮﻗﻮد  اﳌﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن ٢

ﺟﻮاﺋﺰ
وﺗﻘﺪﻳﺮات
ﻟﻘﻄﺮ ﻏﺎز

ITL TUOHTIW SROTCARTNOC DNA SEEYOLPME ROF

5102 OT EVITALER %02 YB STNEVE
SAG FFO-LIOB FO %49 DEREVOCER TCEJORP
SRETEMARAP LUFMRAH YEK FO

“SWORD OF HONOR” ﺟﺎﺋﺰﺗﻲ
“GLOBE OF HONOR” و

)ETSAW-E( ETSAW CINORTCELE DETALUMUCCA LLA FO

ﺗﻜﺮﱘ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮﻏﺎز  اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ
SNOISﺑﺎﻟﺪم
SIME )XONﻟﻠﺘع
( SEDIXO NEاﻟﻌﺎﳌﻲ
GORTIN NI
اﻟﻴﻮم

ﺗﻜﺮﱘ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮﻏﺎز ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ إدارة اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪ اﻟﻘﻄﺮي
ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮدﻫﺎ  ﻣﻨﻊ اﻧﺪﻻع اﳊﺮاﺋﻖ

’ELPOEP NI SROTSEVNI‘ – PII FO NOITATIDERCCA

5102 OT EVITALER %21 YB DESAERCNI ECROFKROW SAGRATAQ GNOMA

2 NI %57.6 OT DESAERCED SEEYOLPME IRATAQ FO
 ﻣﻠﻴﻮن٢٠  و١٠610ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
 ﺗﻜﺮﳝ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰGOAL ZERO اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺗﻲ
TNELAT IRATAQ TCARTTA OT ُ
ﻛى
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ دون وﻗﻮع أي ﺗﺴﺮﻳﺒﺎت ﺗﺬﻛﺮ أو ﺣﻮادث
LASIARPPA ECNAMROFREP EHT MORF

ﺟﺎﺋﺰة ®ﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
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كلمة الرئيس
التنفيذي

يسرنا أن نضع بني أيديكم تقرير االستدامة لعام  2016لنؤكد من خالل هذا التقرير

الشركة يف تطوير الغاز الطبيعي املسال وحتويله إىل وقود يستخدم يف

السنوي يف نسخته السابعة التزامنا املستمر برفع مستوى الشفافية يف

املالحة البحرية مما سيساعد على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة حيث إن

عمليات شركة قطرغاز ،إميانًا منا بأن تقدمي عرض دقيق ألنشطتنا التشغيلية

الغاز الطبيعي املسال ميثل البديل اآلمن الذي يتفوق على حرق زيوت الوقود

وتقييم أثرها على ذوي الصفة واملصلحة ملن األهمية مبكان يف احلفاظ على

الثقيلة من ناحية تأثريه على البيئة .وقد يساهم التحول نحو الغاز الطبيعي

قيمة النزاهة وهي إحدى القيم احملورية لشركتنا.

املسال يف جمال النقل البحري يف تخفيف تأثري اإلنسان يف ظاهرة تغري

وقد أدى عملنا الدؤوب يف عام  2016إىل جناحنا يف احلفاظ على مكانة شركة
قطرغاز كالشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال على
مستوى العامل من خالل توفري طاقة نظيفة وموثوقة .و ُيربز تقرير االستدامة

املناخ العاملي مع مساهمته يف ذات الوقت يف حتقيق معدل ثابت من النمو
االقتصادي لشركة قطرغاز نتيجة ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي املسال
الستخدامه كوقود بحري.

لعام  2016اخلطوات التي قطعتها شركة قطرغاز وحجم االستثمارات التي

وميكنني القول إن شركة قطرغاز مرت بعام حافل من حيث قدرتها على

قامت بها يف جمال النمو والتنمية املستدامة .وحتى نضمن احلفاظ على

احلفاظ على مستويات عالية يف جمال السالمة التشغيلية وسالمة

مكانة شركتنا الرائدة عامليًا يف جمال الغاز الطبيعي املسال قررت الشركة

املوظفني مما ساعد على االحتفاظ بالكفاءات احلالية واجتذاب كوادر على

أن تركز جهودها ومواردها على خمسة جماالت ال تتجزأ متثل الريادة فيها،

درجة عالية من الكفاءة .متكنت الشركة هذا العام ،ألول مرة يف تاريخ صناعة

والتي نطلق عليها يف شركة قطرغاز "الركائز اخلمسة” ؛ األساس الذي تقوم

الغاز ،من تسليم شحنة واحدة من الغاز الطبيعي املسال ألكرث من ميناء مما

عليه اسرتاتيجية االستدامة التي تنتهجها الشركة.

ساعد على رفع مستوى رضا العمالء .أخريًا ،أود اإلشارة إىل احتفالنا ببدء العمل

وعلى الرغم من الرتاجع احلاد الذي تشهده أسعار النفط يف ظل املناخ احلايل
لالقتصاد العاملي ،متكنت شركة قطرغاز من احلفاظ على مرونتها التشغيلية

يف أحدث مرافقنا وهي مصفاة "لفان  .”2اآلن وبعد تشغيلها فإن قطرغاز
بدأت مرحلة توسعات جديدة ناجحة بفضل هذه البنية التحتية القوية.

وذلك من خالل استثماراتها بعيدة املدى يف املمارسات املستدامة اخلاصة

وقد جنحت الشركة ،على الرغم من مواجهتها ظروفًا صعبة على مستوى

بالطاقة والصناعة .وبذلك مل نتمكن فقط من حتمل أسوأ اآلثار املرتتبة على

االقتصاد العاملي يف عام  ،2016يف حتقيق جمموعة كبرية من األهداف التي

الرتاجع االقتصادي بل استطعنا أيضًا احلفاظ على استقرارعمليات التشغيل

تتفق مع رؤيتها لعام  2020وبيان التوجهات اخلاص بها ؛ أبرزها حتقيق الشركة،

وموثوقيتها .باإلضافة إىل ذلك قررت شركة قطرغاز مواصلة العمل االستباقي

بل جتاوزها ،للمستوى املستهدف خلفض تكلفة إنتاج الوحدة.

وتوجيه استثماراتنا إىل التقنيات اجلديدة والشراكات واملشاريع املبتكرة
وأصول الشركة ومواردنا البشرية .ومن املنتظر أن يكون لهذا النهج أثر إيجابي
على أداء الشركة املستدام يف املستقبل.

وال شك أننا قطعنا شوطًا كبريًا،على مدار  33سنة ،يف التأكيد على قيمتنا
املؤسسية  ،واستطعنا احلفاظ على موقعنا الرائد يف صدارة صناعة الغاز
الطبيعي املسال ملا نتميز به من روح االبتكار والتفاين يف العمل وااللتزام

ويف عام  ،2016وجهت الشركة قدرًا كبريًا من مواردها إىل تطوير مشروع

باجلودة على جميع املستويات .لكن ينبغي لنا أال نركن إىل ما حققناه وعلينا أن

نظام حقن الغاز إلكرتونيًا M-type Electronically Controlled – Gas

نتعهد مبواصلة مسرية التطور واالبتكار والتنافسية خالل األعوام القادمة.

 Injectionوهو مشروع عايل التقنية يجري تنفيذه حاليًا باالشرتاك مع شركائنا

معًا ميكننا أن نحقق لشركة قطرغاز املكانة التي تستحقها بصفتها الشركة

يف جمال الشحن .وقد جنح هذا املشروع يف إثبات إمكانية تعديل الناقالت

الرائدة األوىل يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل.

التقليدية بحيث ميكن استخدام الغاز الطبيعي املسال كوقود لها .ويف
السياق نفسه شهد هذا العام توقيع شركة قطرغاز مذكرتي تفاهم مع
شركتني من الشركات الرائدة عامليًا يف جمال الشحن والطاقة ملساعدة

خالد بن خليفة آل ثاين
الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز
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نبذة عن شركة قطرغاز
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بيان التوجهات والرسالة والقيم
بعد حتقيقها مكانة رائدة يف عام  ،2015تتعهد شركة قطرغاز باحلفاظ على هذه املكانة وهو ما يعكسه بيان توجهات الشركة الذي يصيغ االسرتاتيجية
احملورية ملا بعد عام :2015

نلتزم بالريادة يف صناعة وتوريد الغاز
الطبيعي املسال على مستوى العامل من
أجل طاقة نظيفة وموثوق بها.
يضع بيان التوجهات األهداف الرئيسية للشركة ويحدد خمس ركائز تشكل األولویات بالنسبة إىل شركة قطرغاز مبا ميكنها من وضع أعلى املعايري بالصناعة
واحلفاظ عليها.
تؤمن شركة قطرغاز بأن وضع هذه األولويات من شأنه أن يضمن حتقيق هدفها االسمى والذي يتمثل يف الوصول إىل عمليات تشغيل مستدامة .على سبيل
املثال ،دائمًا ما تبحث الكوادر املهنية عالية الكفاءة عن مكان لها يف الشركات التي توفر ظروفًا آمنة للعمل وبيئة عمل صحية .يف املقابل تضمن هذه
عال
الكوادر الكفاءة التشغيلية لشركة قطرغاز مما سيؤدي إىل استقرار التشغيل وإمداد السوق مبنتجات عالية اجلودة ويؤدي بدوره إىل احلفاظ على مستوى ٍ
من رضا العمالء الذي سيساعد على زيادة الطلب على منتجات قطرغاز.
وتدعم هذه الركائز القيم املؤسسية للشركة التي تعكس ما يهم ذوي الصفة واملصلحة داخل الشركة وخارجها وتضمن القيم املؤسسية كذلك تنفيذ
الشركة ملهمتها املتمثلة يف إدارة وتشغيل مواردها بأمان وكفاءة وموثوقية .وهذه املهمة بدورها ستُمكن شركة قطرغاز من احلفاظ على مكانتها
الريادية مبا يتماشى مع أهداف رؤية .2020

الركائز
نلتزم بالريادة يف صناعة الغاز
الطبيعي يف اجملاالت التالية:
السالمة والصحة واألداء البيئي
احلفاظ على كوادر مهنية عالية الكفاءة
كفاءة وموثوقية عمليات التشغيل
إرضاء العمالء
األداء املايل
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قيمنا
نثمن ونحرتم شركائنا وأصحاب املصلحة عن طريق:
 توفري بيئة عمل خالية من احلوادث واإلصابات :احلفاظ على سالمة مواردنا البشرية وأصول الشركة.
 احلفاظ على البيئة :التوافق مع املعايري البيئيةوزيادة الوعي البيئي.
 املصداقية والنزاهة :العمل بشفافية وااللتزام باملعايري األخالقية.
 تطوير املوظفني :تنميةمواردنا البشرية وتعزيز البيئة احملفزة على التعلم واالبتكار وتنوع الكوادر والتميز.
 العمل اجلماعي :العمل بروح الفريق الواحد والتواصل الفعال وتشجيع روح املبادرة واالحتفاء باالجنازات .

مهمتنا
إدارة وتشغيل جميع املوارد بأمان وكفاءة وموثوقية من خالل ما يلي:
 تعزيز ثقافة السالمة والعمل بدون وقوع أية حوادث أو إصابات.
 جذب عمالء جدد واحلفاظ عليهم من خالل سمعتنا يف توريد الطاقة بطريقة آمنة ومرنة ومهنية وموثوقة.
 أن تصبح الشركة اخليار األول الذي يسعى للعمل به كل من الكوادر الوطنية والدولية ذات الكفاءة العالية.
 احلفاظ على املوثوقية -ضمان التوافق والتكامل بني مرافقنا واستمرارية التشغيل من خالل اتخاذ اجراءات استباقية ضمان كفاءة
العملیات.
 وضع أولوية لتسليم املشاريع واحلرص على عدم وجود مشاكل تقنية بها ودجمها بفاعلية يف عمليات التشغيل القائمة.
 االلتزام باملسؤولية االجتماعية للشركة من خالل املساهمة الفعالة يف املبادرات االجتماعية وقطاع األعمال احمللي.
 زيادة قدرات كوادرنا املهنية وحتسني كفاءة مرافقنا ونظم وقواعد العمل التي نطبقها.
ومن خالل ما سبق ،نساهم بكل الفخر يف حتقيق رؤية قطر الوطنية 2030

رؤية 2020
خارطة الطريق للحفاظ على «مكانتنا الرائدة» ،نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ما يلي:
 احلفاظ على بيئة عمل خالية من احلوادث االصابات وخفض نسبةانبعاثات الكربون واحلد من األضرار البيئية الناجمة عن الصناعة.
 تطوير اخلربات من خالل استقطاب الكوادر املهنية املتميزة الطموحة.
 الرتكيز على صناعة الغاز الطبيعي املسال وتشغيل املرافق املساندة بكفاءة وفعالية.
 حتقيق الريادة يف صناعة الغاز من خالل وضع تطبيقات جديدة وفتح أسواق جديدة والدخول يف شراكات اسرتاتيجية مع نظرائنا يف الصناعة.
 زيادة عوائد الشركة املالية للحد األقصى من خالل كفاءة التشغيل وتكامل العمليات وجتنب هدر املوارد.
 أن نصبح أكرث موردي الغاز موثوقية ومرونة ونبني عالقات عمل قوية مع عمالئنا.
 تعزيز مرونتنا املؤسسية من خالل استخدام نظم أكرث كفاءة.
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الركائز
السالمة والصحة
واألداء البيئي
احلفاظ على الكوادر
عالية الكفاءة

األرقام الفعلية
يف عام 2016

مؤشر األداء الرئيسي
احلوادث املُ قعِ دة عن العمل )LTI(1

0

0

حوادث السالمة املستوى األول  2التي تؤثر على سالمة العمليات

1

0

احرتاق (نسبة مئوية من الغاز اخلايل من الكربيت)

0.43

0.30

االلتزام بإطار الكفاءة الفنية ()%

98.8

100

التقطري

21.9

50

96.7

98.4

94.7

95.7

مستوى استغالل الغاز الطبيعي املسال ()%

89.7

88.0

تكلفة وحدة الغاز الطبيعي املسال (بالدوالر األمريكي /طن من املنتج القابل للبيع)

10.8

12.0

عدد مرات التأخر يف التسليم

0

0

عدد مرات تسليم منتجات غري مطابقة للمواصفات

0

0

الدخول إىل شرائح منتخبة جديدة يف جمال الغاز الطبيعي املسال (مليون طن)

0.18

0.50

االرتقاء بصايف عائد عمليات حتسني املنتج ()%

430

100

حجم املبيعات (مليون طن)

58.9

61.6

كفاءة الغاز الطبيعي املسال ()%
كفاءة وموثوقية
عمليات التشغيل

رضا العمالء

نسبة توفر الغاز الطبيعي املسال ()%

4

5

األداء املايل

املستهدف
يف عام 2020

3

جتدر اإلشارة إىل أن شركة قطرغاز تلتزم مبعايري اجلودة الدولية يف عملياتها وإجراءاتها اخملتلفة .ومما ساعد الشركة على احلصول على منافع متعددة
وتقليل األثر البيئي لعملياتها اتباعها ألفضل املمارسات بالصناعة .ونتيجة جلهود االرتقاء بالقدرات اإلدارية وإجراءات تقييم اخملاطر مت حتقيق انخفاض
ملحوظ يف التكلفة وزيادة كبرية يف كفاءة املنتج وفاعليته .وقد متكنت الشركة من تعزيز رضا العمالء وفتح أسواق جديدة وذلك من خالل ضمان توافق
منتجاتها وخدماتها مع معايري اجلودة العاملية.
وقد حصلت واحتفظت شركة قطرغاز خالل العام على الشهادات اآلتية:
 شهادة األيزو  9001يف إدارة اجلودة
 شهادة األيزو  14001يف اإلدارة البيئية
 شهادة معيار الصحة والسالمة املهنية  18001يف إدارة الصحة والسالمة املهنية
 شهادة األيزو  28000يف نظام إدارة األمن

 1احلوادث املُ قعِ دة عن العمل هي احلوادث التي تعوق الشخص عن العودة للعمل يف اليوم التايل
 2حوادث املستوى األول للسالمة التي تؤثر على سالمة العمليات هي التسريبات الكربى ألي مادة من املواد خالل العمليات بدون تخطيط أو بشكل خارج عن السيطرة
 3من املنتظر حتقيق هدف وصول نسبة التقطري إىل  % 50عام 2030
4مضروبًا يف عدد مرات التطفية اخملطط لها
 5شرائح الغاز الطبيعي املسال املنتخبة هي شحنات من الغاز الطبيعي املسال املوردة إىل العمالء بكميات أقل وتستخدم وفقًا الحتياجات العمالء سواء يف الوقود البحري أو وقود شاحنات النقل
الربي أو خالف ذلك من االستخدامات
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االستدامة يف قطرغاز
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االستدامة هي أساس قراراتنا التجارية وبصفتنا قائمني على األصول التشغيلية فمن واجبنا ضمان حتقيق قيمة مستمرة على املدى الطويل من خالل
حتقيق األفضل لذوي الصفة واملصلحة والشركاء مع احلفاظ على تركيزنا املستمر على السالمة وإدارة اخملاطر .ومتتلك شركة قطرغاز اسرتاتيجيات
معدة مسبقًا إلدارة اخملاطر متكنها من إدارة األخطار احملتملة التي قد تهدد استدامة عملياتها .وتضع هذه االسرتاتيجيات يف اعتبارها التطورات البيئية
واالجتماعية واالقتصادية التي قد تؤثر على عملياتنا التشغيلية .وهذا املنهج املتكامل ميكننا من االستعداد للتغلب على التحديات واغتنام الفرص من خالل
مراقبة التهديدات احملتملة.

العناصر الهامة

بعد حتقيقها مكانتها الرائدة يف قطاع الغاز الطبيعي املسال تسعى شركة قطرغاز حاليًا إىل احلفاظ على أدائها .ووفقًا لبيان التوجهات الذي أصدرته
مؤخرًا والذي تدعمه قيم الشركة ومهمتها ورؤيتها لعام  ،2020راجعت الشركة عناصر بارزة مت تناولها يف تقارير االستدامة السابقة.
واختارت الشركة سبعة منها يف جمال األعمال والصناعة واجملتمع تهتم بها شركة قطرغاز واجلهات التنظيمية احمللية والدولية ويهتم بها املراقبون
لهذه الصناعة .كما اهتمت شركة قطرغاز بتضمني أمور أخرى لها أهمية كربى لذوي الصفة واملصلحة يف هذا التقرير والسيما ما قد يؤثر منها على
قراراتهم وتوجهاتهم فيما يتعلق باألنشطة التي تقوم بها الشركة.
وفيما يلي قائمة تضم سبعة عناصر جوهرية مرتبة حسب درجة أهميتها ،يف إحدى السنوات بعينها ،لتحقيق التوافق بني أنشطة شركة قطرغاز وبيان
التوجهات اخلاصة بها والوفاء باحتياجات املعنيني .لكن هذا التقرير يعرض أيضًا ملوضوعات أخرى لضمان استمرارية إعداد التقارير وإبراز املوضوعات
املهمة يف سياق برنامج استدامة قطاع الطاقة والصناعة القطري .وقراراتهم وتوجهاتهم فيما يتعلق باألنشطة التي تقوم بها الشركة.

العناصر

كفاءة
الطاقة
واالشتعال
وانبعاثات
الغازات
الدفيئة

أهميتها

انطالقًا من وعيها بطريقة سري
العمل يف جمال الغاز الطبيعي
املسال ،وضعت شركة
قطرغاز خطة طموحة ونفذتها
لتقليل أثر عملياتها على البيئة.
ومن املنتظر أن تعود كفاءة
استخدام الطاقة باإليجاب
على مستوى انبعاثات الغازات
املسببة للغازات الدفيئة
وتكلفة اإلنتاج وهما أمران
مهمان للشركة و لذوي الصفة
واملصلحة.

تأثريها

داخل شركة
قطرغاز وعلى
املستويني
اإلقليمي
والدويل

مدى تأثر قطرغاز به
(إذا كان خارجيا)

توجه شركة قطرغاز
جمهوداتها يف تقليل
االشتعال (مثل تنفيذ نظام
إدارة االشتعال وتنفيذ
مشروع اسرتجاع الغاز
املتبخر أثناء الشحن وغريهما
من املشروعات) وتقليل
انبعاثات الغازات الدفيئة (من
خالل خفض نسبة االشتعال
واسرتاتيجية إدارة االنبعاثات
والرتويج للغاز الطبيعي
املسال بصفته وقودًا بحريًا
أكرث نظافة من غريه ،باإلضافة
إىل غري ذلك من اإلجراءات) إىل
تخفيف األثر على املستويني
اإلقليمي والدويل

مدى وجود
أي قيد خاص
مينع اإلبالغ
عن املوضوع
ال

مراجع
التقرير

-

][GRI 102-46] [GRI 102-47] [GRI 102-49
]اجملتمعات احمللية [GRI 103-1
]التواجد يف األسواق [GRI 103-1:
]االنبعاثات ] [GRI 103-1:الطاقة [GRI 103-1:
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العناصر

أهميتها

التقطري

من بني الركائز التي تقوم عليها
رؤية قطر الوطنية  2030ركيزة
التنمية البشرية التي تؤسس
لتكوين الكوادر القادرة على
تطوير االقتصاد القطري بشكل
مستدام .وتتوقع اسرتاتيجية
التنمية الوطنية القطرية
 2016-2011ضرورة زيادة حصة
الكوادر القطرية املؤهلة
من سوق العمل وال سيما
يف قطاع الطاقة والصناعة.
ونظرًا لكونها واحدة من أكرب
الشركات املساهمة يف
االقتصاد الوطني تقوم قطرغاز
بدور مهم يف تنمية الكفاءات
القطرية.

داخل شركة
قطرغاز ودولة
قطر

متتلك شركة قطرغاز برامج
خمصصة الستقطاب اخلريجني
واملهنيني القطريني وبرامج
لتنمية الكفاءة املهنية
بني املوظفني واملتدربني
القطريني داخل الشركة وكذلك
برامج االبتعاث

ال

-

كفاءة
وموثوقية
عمليات
التشغيل

تضمن كفاءة وموثوقية
عمليات التشغيل سالمة
اإلنتاج وأقل قدر من األعطال
مما يدر عائدًا مستمرًا ويفي
باحتياجات العمالء ،حيث تقوم
فلسفة شركة قطرغاز
التشغيلية على فاعلية ادارة
املوارد

داخل قطرغاز

الينطبق

ال

-

رضا العمالء

متكنت شركة قطرغاز من
الوصول لصدارة الشركات
املوردة للغاز الطبيعي املسال
يف العامل من خالل االلتزام
بالكفاءة ومواعيد التسليم يف
توريد الغاز الطبيعي املسال
واملنتجات املصاحبة التي
تفي مبتطلبات عمالئنا من
حيث اجلودة .ولتطوير أعمالنا
باستمرار البد لنا من االستمرار
يف إرضاء عمالئنا وتبني
أساليب مبتكرة تضعنا يف
مقدمة املنافسني.

داخل قطرغاز
وعلى
املستوى
الدويل فيما
يتعلق بعمالئنا

باإلضافة إىل تقدمي منتجات
بأعلى مستوى من اجلودة
وفقًا للمعايري الدولية تسعى
شركة قطرغاز جاهدة إىل
تطوير أساليب مبتكرة لتقدمي
منتجاتها لعمالئها مثل نظام
تسليم شحنة واحدة لعدة
موانئ

ال

-

][GRI 102-47
][GRI 102-49
]األداء االقتصادي [GRI 103-1:
]صحة وسالمة العمالء [GRI 103-1:
]سالمة األصول والعمليات [GRI 103-1:
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تأثريها

مدى تأثر قطرغاز به
(إذا كان خارجيا)

مدى وجود
أي قيد خاص
مينع اإلبالغ
عن املوضوع

مراجع
التقرير
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العناصر

أهميتها

تأثريها

مدى تأثر قطرغاز به
(إذا كان خارجيا)

مدى وجود
أي قيد خاص
مينع اإلبالغ
عن املوضوع

مراجع
التقرير

األداء املايل

نظرًا ألن قطرغاز واحدة من
أكرب الشركات املساهمة
يف االقتصاد القطري تسهم
العوائد املالية التي حتققها
الشركة إسهامًا كبريًا يف
تطوير الدولة.

داخل قطرغاز
وعلى
املستوى
القومي

مع انخفاض أسعار النفط
(وتأثر أسعار الغاز كذلك)
حتافظ شركة قطرغاز على
أدائها املايل بوصفها أكرب
شركة على مستوى العامل يف
جمال الغاز الطبيعي املسال
وذلك من خالل إدارة أصولها
واملوارد الطبيعية لدولة قطر
بكفاءة.

ال

-

تطوير
سلسلة
التوريد
احمللية

يساهم الشراء من موردين
حمليني يف تطوير االقتصاد
القطري عن طريق حتفيز
النشاط االقتصادي داخل
البالد .ويساعد ذلك على تقدمي
خدمات ومواد ضرورية لعمليات
قطرغاز

داخل قطرغاز
وعلى
املستوى
القومي

تعطي شركة قطرغاز أفضلية
للموردين احملليني شريطة
أن تكون اخلدمات املقدمة
مماثلة للخدمات التي يقدمها
املوردين الدوليني من حيث
اجلودة والسعر (وهو ما
يتحقق يف الغالب بسبب
انخفاض تكاليف النقل)

ال

-

املساهمة
يف رؤية
قطر
الوطنية
2030

تقوم رؤية قطر الوطنية على
أربع عناصر للتنمية الوطنية
وهي :العنصرالبشري،
والعنصر االجتماعي ،والعنصر
االقتصادي ،والعنصر البيئي.
ويعتمد االقتصاد القطري
بوجه عام على إنتاج املوارد
الهيدروكربونية التي حباها اهلل
بقدر وفري منها (والسيما من
الغاز الطبيعي) .وتلعب شركة
قطرغاز دورًا حموريًا يف تنمية
االقتصاد الوطني وتؤثر تأثريًا
كبريًا على جناح الدولة يف
حتقيق أهدافها التي تتماشى
مع رؤية قطر الوطنية 2030

داخل قطرغاز
وعلى املستوى
القومي

تسري اسرتاتيجية قطرغاز
التشغيلية وفقًا لركائز رؤية
قطر الوطنية  2030حيث تضع
الشركة األهداف والغايات التي
تقدم أكرب مساهمة ممكنة
من جانب الشركة يف حتقيق
أهداف رؤية قطر الوطنية
.2030

ال

-

يقدم هذا التقرير معلومات تفصيلية حول منهج اإلدارة جتاه العناصر السبعة السابقة .يوفر امللحق أ تفسريًا أو مرجعًا لطريقة إدارتها وتقييم منهج اإلدارة
متى أمكن ذلك حسب متطلبات اإلفصاح رقم  103من معايري "املبادرة العاملية إلعداد التقارير”.

][GRI 102-47
][GRI 102-49
]ممارسات الشراء [GRI 103-1:
]اجملتمعات احمللية [GRI 103-1:
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ذوو الصفة واملصلحة
حددت شركة قطرغاز  10جمموعات رئيسية من ذوي الصفة واملصلحة ،إميانًا منها بضرورة التواصل املستمر مع األطراف املعنية للحفاظ على مستوى
املساءلة أمام هذه األطراف واحلرص على مصاحلها بحيث تقوم الشركة بواجبها نحو اجملتمع .ومن خالل تواصلها مع األطراف املعنية تضمن شركة
عال من اجلودة ومساهمات كربى جملتمعها .وترى شركة قطرغاز أن إشراكها جملموعات متعددة
قطرغاز إمكانية إدارة عملياتها بأمان وتقدمي مستوى ٍ
من األطراف املعنية يف عملية صنع القرار هو السبيل لتحقيق االستدامة يف العمليات.
يظهر الشكل التايل جمموعات األطراف املعنية التي تؤثر تأثريًا كبريًا على أنشطة شركة قطرغاز ومنتجاتها وخدماتها وتتأثر بها .وتستخدم شركة قطرغاز
قنوات متنوعة للتواصل مع األطراف املعنية حلماية مصاحلها وتوقع أية مشاكل حمتملة وتوفري احللول املناسبة.

دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ
اﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ
اﳌﻮﻇﻔﻮن
وﺳﺎﺋﻞ اﻋﻼم
اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  /اﻟﻄﻼب  /اﳌﻮﻇﻔﻮن اﶈﺘﻤﻠﻮن
اﻟﻌﻤﻼء
اﳌﻘﺎوﻟﻮن واﳌﻮردون
ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن
الشكل  .1األطراف املعنية يف قطرغاز

الرسم التوضيحي لذوي الصفة واملصلحة الوارد يف امللحق ج يقدم مزيدًا من التفاصيل حول املنهج املتبع يف
قطرغاز للتواصل معهم .
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االستخراج
 Aاملنصات البحرية
اآلبار 85
حقل قطر الشمايل
)أكرب حقل للغاز الطبيعي غري املصاحب يف العامل(

الفصل

 Bفصل املكثفات

التسويق والتوزيع
 Lحمطة رأس لفان موانئ تعبئة الغاز الطبيعي املسال
 Mناقالت
 Oحمطات االستالم

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

 7.8 -طن مرتي

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

 Cقطرغاز  3املرحلة السادسة  7.8 -طن مرتي

2

3
 Cقطرغاز  4املرحلة السابعة  7.8 -طن مرتي

D
E
F
G
H
I
J
K

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

الشكل  .2سلسلة القيمة املتكاملة
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القیادة وادارة اخملاطر
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يكمن دور االدارة 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 قيادتها 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 للقيادة 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
نحو مسؤول.
وعائالتهم والبيئة واجملتمع احمللي وإدارة أعمالنا على ٍ

االدارة

تشغل شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة ست مشروعات مشاركة مدرجة وواحدة غري مدرجة ،متثل جميعها عائلة قطرغاز.

ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮﻏﺎز ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ اﶈﺪودة
ﻗﻄﺮﻏﺎز  1ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﳌﺼﺐ

ﻗﻄﺮﻏﺎز  1ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﳌﻨﺒﻊ

ﻗﻄﺮﻏﺎز 2

ﺧﻂ اﻧﺘﺎج  ،1ﺑﺴﻌﺔ 3.2
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳ

ﺧﻂ اﻧﺘﺎج  ،4ﺑﺴﻌﺔ
 7.8ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳ

ﺧﻂ اﻧﺘﺎج  ،2ﺑﺴﻌﺔ 3.2
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ

ﺧﻂ اﻧﺘﺎج  ،5ﺑﺴﻌﺔ
 7.8ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳ

ﻗﻄﺮﻏﺎز 3
ﺧﻂ اﻧﺘﺎج  ،6ﺑﺴﻌﺔ 7.8
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳ

ﻗﻄﺮﻏﺎز 4

ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن  146.000 ،1ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ
اﳌﻜﺜﻔﺎت ﻳﻮﻣﻴ

ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن  146.000 ،2ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ
اﳌﻜﺜﻔﺎت ﻳﻮﻣﻴ

ﺧﻂ اﻧﺘﺎج  ،7ﺑﺴﻌﺔ 7.8
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳ

ﺧﻂ اﻧﺘﺎج  ،3ﺑﺴﻌﺔ
 3.2ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳ

متتلك كل شركة مشاركة هيكل ملكية خمتلف ،وتشكل قطر للبرتول  %70من قطر غاز ،بينما تشكل الشركات املشاركة الثمانية األخرى النسبة الباقية
البالغة :%30

األطراف املعنية

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.

][GRI 102-1] [GRI 102-2] [GRI 102-5] [GRI 102-10
][GRI 102-18] [GRI 102-45
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ﻗﻄﺮﻏﺎز
1

ﻗﻄﺮﻏﺎز
2

ﻗﻄﺮﻏﺎز
3

ﻗﻄﺮﻏﺎز
4

ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن

ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن
2

ﻗﻄﺮﻏﺎز
ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ
اﶈﺪودة

ﻗﻄﺮﻏﺎز  / 1ﻠﺲ
ا دارة  /اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻗﻄﺮﻏﺎز  / 2ﻠﺲ
ا دارة  /اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻗﻄﺮﻏﺎز  / 3ﻠﺲ
ا دارة  /اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻗﻄﺮﻏﺎز  / 4ﻠﺲ
ا دارة  /اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن / 1
ﻠﺲ ا دارة /
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن / 2
ﻠﺲ ا دارة /
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻗﻄﺮﻏﺎز
ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ اﶈﺪودة
 /ﻠﺲ ا دارة

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

ا دارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

إدارة اﻟﺸﺆون ا دارﻳﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺸﺤﻦ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ادارة التدقيق الداخلي

إدارة اخملاطر

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 أربع سنوات .ويتم رفع النتائج
إىل جلنة جملس إدارة التدقيق والذي يقوم بدوره برفعها إىل جملس
إدارة الشركة.

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.

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  ،2016مت اعادة تصميم وتوثيق جميع عمليات قطر
غاز وفق نظامها االداري ُيشكّ ل األداء املتكامل للنظام التفاعالت بني
نظمها ،بحيث تشرتك األجزاء جميعها يف
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 وتستمر
ثقافة التعاون املتبادل يف النمو بقطر غاز نتيجة هذه التحوالت االدارية.
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إدارة خماطر املشاريع.
تركز على جتنب ومنع االخطار من خالل سلسلة عمليات قطر غاز .وقد
أسست االدارة اطار عمل من اجل حتديد االخطار املتعلقة بعمليات
قطر غاز وحتنبها والتحقيق فيها عند وقوعها .يف حالة االخطار
املتعارف عليها ،خطط التخفيف من حدة املوقف تطبق من خالل
االدارة .ويقوم فريق عمل االدارة باالجتماع ملناقشة االخطار اخملتلفة
وكيفية التعامل معها من خالل مبادرة عيادة ارشاد لالخطار .كما مت
ترحيل سجالت اخملاطر احملوسبة بواسطة برنامج إكسل إىل قاعدة
بيانات مركزية مما وفر نقطة مرجعية واحدة جلميع أوصاف اخملاطر
وطرق التعامل معها والتقارير املتعلقة بها.
إن دراسة "ادارة اخملاطر التشغیلیة هي مبادرة أخرى لقطرغاز
تهدف لتحسني ملف إدارة اخملاطر ،وتركز الدراسة على ضمان احلفاظ
على اجراءات السالمة يف طرق االدارة بشكل يومي من أجل ضمان
امتام االعمال بشكل فعال وسلس .وقد شاركت قطر غاز يف الفصل
اخملصص لقطر مبؤسسة ادارة االزمات ،وهي تعد املؤسسة الرائدة
يف جمال ادارة االزمات واالخطار.

استمرارية األعمال

سياسة مدونة أخالقيات العمل

تعترب استمرارية األعمال حمكًا يف شركة ذات سلسلة قيم ترتبط
مكوناتها بشكل قوي ببعضها البعض .ويركز برنامج إدارة استمرارية
األعمال على منع حدوث أي خلل يف سلسلة قيمة قطرغاز .يعد مبدأ
استمرارية األعمال جزءا ال يتجزأ بجميع األقسام بقطر غاز من أجل
ضمان التنظيم املستمر والقوي .وقد أمتت العديد من األقسام عام
 2016دراسة شاملة من أجل التأكد من االلتزام مبدأ استمرارية األعمال
على صعيد األطراف اخملتلفة.

هي جمموعة من القوانني تعمل على نشر وتنظيم ثقافة املسؤولية
والعدالة للخلو من الفساد والتزوير والسلوك غري األخالقي .وتتوىل
جلنة األخالقيات وتضارب املصالح رعاية املدونة وحتكم التزام اجلميع
بالقواعد التي 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.

إدارة األزمات

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.

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 األمن والسالمة.

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

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.

 مدونة أخالقيات العمل
 ميثاق التدقيق الداخلي
 سياسة عالقات املوظفني
 سياسة االستثمار االجتماعي
 ميثاق جلنة الصحة والسالمة والبيئة
 عملية إدارة خماطر الشركة
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يف خروج على التوجه السائد يف السنوات السابقة بشكل يبعث على األمل ،شهد عام  2016تعايف سعر النفط .فعلى الرغم من استمرار تراجع أسعار النفط
مقارنة مبستويات االرتفاع القياسية التي شهدها خالل وقت مبكر من هذا العقد حيث يرى بعض املستثمرين وأصحاب املصلحة واحلكومات أن التعايف
مازال دون املستوى املتوقع ،حافظت أسعار النفط على اجتاهها التصاعدي بدعم من االتفاقات الدولية املربمة .ويتوقع املراقبون أن حتافظ أسعار النفط
خالل العام القادم على زخمها التصاعدي الذي بدأته عام .2016
وانتهاء باألداء املايل وذلك على الرغم من مناخ األعمال
أداء استثنائيًا على جميع األصعدة خالل عام  ،2016بدءًا من احتياطات السالمة
ً
وقدمت شركة قطرغاز ً
املليء بالتحديات يف نهاية عام .2015

جنحت قطر غاز يف تقدمي بيان رؤيتها اجلديد وهو البيان الذي يبني
األهداف الطموحة التي وضعتها الشركة لكل عام من األعوام التالية
لعام  2015وصو ًال إىل .2020

فعلى صعيد اإلنتاج ،حققت جميع أصول الشركة أرقامًا تتجاوز األرقام املستهدفة يف امليزانية مما ساهم يف تعويض فارق انخفاض األسعار عن اخلطط
املوضوعة وساعد الشركة على جتاوز األهداف املالية احملددة .وقد متكنت الشركة من إضافة قيمة أخرى ملنتجاتها عن طريق حتويل اهتمامها إىل أوروبا
وآسيا وفتح أسواق جديدة .وشهد عام  2016حتسن أداء الشركة يف إطار سعيها لتحقيق أحد أهدافها االسرتاتيجية أال وهو طرق أبواب األسواق املتخصصة.
ففي أوائل عام  ،2016وقعت شركة قطرغاز مذكرة تفاهم مع جمموعة مريسك وشركة شل ملواصلة العمل على فتح أسواق جديدة أمام الغاز الطبيعي
املسال كوقود للسفن .ويظل تشجيع االستخدامات البديلة للغاز الطبيعي املسال يف سوق الطاقة سببًا يف زيادة قدرة الشركة وأعمالها على الصمود.
اجلدير بالذكر أن الغاز الطبيعي املسال هو أنظف أنواع الوقود الهيدروكربونية عالوة على أنه يكسب مزيدًا من الرواج يف ظل توقعات مؤشرات الطلب
املتوقعة على قوتها خالل السنوات املقبلة .كما تدعم الفوائد االقتصادية والبيئية املثبتة التي يجنيها املستخدمون النهائيون من استخدام هذا املنتج
خاصة مع زيادة الطلب على استخدامه ويف هذا السياق ،تواصل شركة قطرغاز سعيها الغتنام أي فرصة لزيادة مرونة تسليم املنتج للعميل من خالل
عروض تسليم الغاز الطبيعي املسال يف أماكن متعددة أو توصيله من ناقلة إىل آخرى.
وعلى صعيد املنتجات الثانوية ،تسري شركة قطرغاز يف خططها الرامية لزيادة الطاقة اإلنتاجية؛ حيث أسفرت جهود الشركة عن البدء التشغيلي ملصفاتها
الثانية يف لفان (مصفاة لفان .)2

إدارة ديناميكيات سوق الغاز الطبيعي املسال
تشري التوقعات إىل ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي املسال بنحو خمس نقاط مئوية كل عام يف املتوسط ليصل إىل حوايل  500مليون طن يف السنة بحلول
عام  .2030ويدعم هذه التوقعات النمو املتوقع يف عدد السكان يف الدول النامية ،وتواصل ارتفاع معدالت التوسع احلضري على مستوى العامل ،باإلضافة
إىل زيادة الوعي البيئي لدى أفراد اجملتمع مما يجعلهم يطالبون بوضع مزيد من اللوائح التي تؤدي إىل تبني استخدام أنواع أنظف من الوقود يف حماولة منهم
لتحسني جودة الهواء .وعالوة على ذلك ،من املتوقع منو معدالت استخدام الغاز الطبيعي املسال يف النقل التجاري برًا وبحرًا بشكل كبري ،إذا مت إقرار مبادرات
السياسات التي جتري دراستها حاليًا على املستوى احمللي أو اإلقليمي أو العاملي.
ويظل للتحديات املصاحبة للمناخ االقتصادي احلايل أثرها على ميزانية شركة قطرغاز .غري أن الشركة حتتفظ مبكانتها وريادتها العاملية يف صناعة الغاز
الطبيعي املسال وتواصل االضطالع بدورها يف احلفاظ على استدامة األداء والعمليات مبا ينسجم مع رؤية قطر الوطنية  .2030وتواصل شركة قطرغاز
أداءها املستدام من خالل اإلدارة املناسبة ألصولها ،والتعاون مع شركات أخرى يف السوق ،إىل جانب تعظيم مواردها ،وضمان الثقة يف منتجاتها ،وممارسة
إدارة مالية فعالة ،والوفاء بوعودها يف املناحي البيئية ،وتيسري تنفيذ املشروعات.

األداء االقتصادي
اإلنتاج
حافظ إنتاج الغاز الطبيعي املسال على مستواه نسبيًا فلم تتجاوز نسبة انخفاضه  .% 0,55ويعكس استقرار اإلنتاج الثقة التي حتظى بها قطرغاز كشركة
إلنتاج الغاز الطبيعي املسال ومكانتها يف السوق بوصفها أحد املوردين املوثوقني .كما تواصل الشركة حاليًا إثبات جدارتها واستحقاقها لسمعتها الطيبة
التي اكتسبتها يف القطاع والتأكيد على أن هذه السمعة لها ما يربرها وذلك من خالل التزام املرونة يف عملياتها وصمودها خالل فرتة اقتصادية شهدت
انخفاضًا يف أسعار النفط عما كان متوقعًا.
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الشكل  .5إنتاج الغاز الطبيعي املسال

سجل احلجم اإلجمايل ملبيعات الغاز الطبيعي املسال انخفاضًا طفيفًا عن املستهدف احملدد يف رؤية  2020لهذا املؤشر .ويعود ذلك جزئيًا إىل
انخفاض مستوى اإلنتاج عما كان خمططًا له يف مصفاة لفان  2التي جرى تشغيلها مؤخرًا .غري أن املستقبل يشري إىل قدرة قطرغاز على حتقيق
مستهدفاتها.

املبيعات وتوزيعها
Poland
Turkey

Canada
United
Kingdom
Pakistan
Belgium
France

Japan
Spain

South
Korea
UAE
China

Malaysia

Kuwait
Jordan

Thailand

India

Mexico
Netherlands

Egypt
Dominican
Republic

Singapore

Brazil
Argentina

تغتنم الشركة الفرص املتاحة أمامها من خالل تنويع طرق خدماتها يف ظل الظروف الصعبة احمليطة برتاجع أسعار النفط.
ويجري حتميل الغاز الطبيعي املسال على ناقالت يف ميناء رأس لفان .وجاء حتميل الشحنة رقم  10000من خالل تعاون مشرتك بني شركات قطرغاز وقطر
للبرتول وراس غاز يف عام  2016ليسجل مرحلة جديدة من استغالل مرافق امليناء التي تأسست يف منتصف تسعينيات القرن العشرين.
وقد وقعت شركة قطرغاز مؤخرًا اتفاقية مدتها أربع سنوات مع مؤسسة البرتول الكويتية لتوريد نصف مليون طن من الغاز الطبيعي املسال سنويًا لدولة
الكويت خالل السنوات األربعة القادمة ،مما يزيد تعزيز حضور دولة قطر يف سوق الغاز الطبيعي املسال مبنطقة جملس التعاون اخلليجي والشرق األوسط.
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كما قامت شركة قطرغاز بتمديد عالقتها القوية مع شركة برتوناس
احملدودة للغاز الطبيعي املسال باململكة املتحدة ملدة خمس
سنوات أخرى من تاريخ انتهائها األصلي يف ديسمرب  2018إىل نهاية
 .2023ومبقتضى الصفقة اجلديدة ،تورد الشركة  1,1مليون طن من
الغاز الطبيعي املسال إىل اململكة املتحدة سنويًا .ووقعت شركة
قطرغاز اتفاقية بيع وشراء جديدة مرنة مع شركة آر دبليو إي سبالي آند
تريدجن ( ،)RWEوهي واحدة من الشركات الرائدة يف جمايل الكهرباء
والغاز يف أوروبا ،وذلك يف إطار جهودها املستمرة لتوسيع نطاق
قاعدة عمالئها يف السوق األوروبية .ومبوجب هذه االتفاقية املرنة،
تورد شركة قطرغاز  1,1مليون طن من الغاز الطبيعي املسال سنويًا
إىل شركة آر دبليو إي على مدار سبعة أعوام ونصف .و ُيضاف إىل هذه
االتفاقيات جناح شركة قطرغاز يف إبرام اتفاقية بيع وشراء طويلة
األجل مع شركة جلوبال إنرجي إنفراسرتاكتشر احملدودة ()GEIL
ومقرها يف باكستان لتوريد  1٫3مليون طن سنويًا خالل األعوام العشرين
املقبلة .ومن املنتظر أن يكون توريد أول شحنة يف هذه االتفاقية
يف عام  2018علمًا بأن الشروط احلالية لالتفاقية تنص على جواز زيادة
حجم التوريدات إىل  2٫3مليون طن .وتعزز هذه االتفاقية املربمة مع
شركة جلوبال إنرجي العالقة املتنامية بني شركة قطرغاز وقطاع
الطاقة الباكستاين وذلك بوصفها إحدى الشركات الرائدة يف توريد الغاز
الطبيعي املسال لباكستان .واستثمارًا لعالقتها مع شركة سنرتيكا
التي بدأت يف  ،2011جنحت شركة قطرغاز يف إبرام اتفاقية بيع وشراء
لتوريد الغاز الطبيعي املسال حتى عام  .2023وتضمن هذه الصفقة
توريد ما يصل إىل  2مليون طن من الغاز الطبيعي املسال سنويًا لتعزيز
أمن الطاقة يف بريطانيا على املدى القريب.
وتعمل هذه االتفاقيات التي أبرمتها شركة قطرغاز مؤخرًا مع أربعة
من العمالء الدوليني املرموقني يف قطاع الغاز الطبيعي املسال على
تعزيز مكانة الشركة باعتبارها الشركة الرائدة عامليًا يف هذا القطاع.
وقد أسفرت التحسينات التي دخلت على آليات النقل والتسليم عن تعزيز
قدرة الشركة على تنويع قاعدة عمالئها بشكل ملحوظ؛ إذ تستطيع
الشركة حاليًا تسليم الغاز الطبيعي املسال إىل وجهات متعددة خالل
الرحلة نفسها لتضع جمددًا معيارًا جديدًا يف قطاع الغاز الطبيعي
املسال من خالل تنفيذها أول عملية تسليم إىل موانئ متعددة .وجنحت
شركة قطرغاز يف مارس  2015يف تسليم شحنة مقسمة بني اإلمارات
العربية املتحدة والهند .وتأتي هذه املبادرة يف إطار جهود الشركة
املتواصلة لتعزيز كفاءة ممارساتها التجارية والوصول بها إىل املستوى
املثايل يف ظل التطور املستمر الذي تشهده سوق الطاقة.
وقد استغلت شركة قطرغاز ميزة امتالكها ألكرب أسطول يف العامل من
ناقالت الغاز الطبيعي املسال من حيث احلجم والسعة لتحقيق مرونة
فائقة يف عملية الشحن وهو ما يضع الشركة يف مكانة متميزة من
حيث قدرتها على الوفاء باحتياجات عمالء متعددين يف وقت واحد.
وإىل جانب جهودها يف تأسيس أسواق جديدة وإقامة شراكات
اسرتاتيجية يف هذا اجملال ،تتصدر شركة قطرغاز القطاع من خالل
استحداثها الستخدامات جديدة للغاز الطبيعي املسال مبا ينسجم مع
رؤيتها لعام  .2020وقد قطعت قطرغاز أشواطًا متعددة يف استكشاف
إمكانية استخدام الغاز الطبيعي املسال يف وقود السفن من خالل
توقيع مذكرات تفاهم منها مذكرة التفاهم املشرتكة التي وقعتها
مع جمموعة مريسك وشركة شل قبل توقيع مذكرة مشرتكة أخرى
مع شركة املالحة العربية املتحدة وشركة شل .وأخريًا وقعت شركة
قطرغاز خطاب نوايا خاصًا مع جمموعة مريسك بهدف تطوير تقنية

ا ﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻣﻬﺎ ﻗﻄﺮﻏﺎز
٪١

٪١٣

٪٦١

آﺳﻴﺎ

٪٢٥

أوروﺑﺎ

الشكل  .6األسواق التي تخدمها قطر غاز

جديدة تعزز من كفاءة الدواسر التي تعمل بالغاز الطبيعي املسال
يف السفن البحرية .ومن املنتظر أن حتظى الشركات التي ستعتمد
هذه التقنية يف استخدام الغاز الطبيعي املسال وقودًا للسفن مبزايا
أساسية ترتكز يف اجلانبني البيئي واملايل ،يف حني يؤدي استخدام الغاز
الطبيعي املسال يف تسيري السفن إىل زيادة الطلب على الغاز الطبيعي
املسال مما يدعم استمرار ارتفاع السعر وهو ما يصب يف صالح
املوردين.

كفاءة العمليات وموثوقيتها
ترتكز مهمة شركة قطرغاز على أهمية احلفاظ على موثوقية عمليات
الشركة وهو ما يعني ضمان سالمة األصول وإتاحة احملطات من
خالل عمليات تتميز بالفاعلية واالستباقية .وتضع رؤية قطرغاز 2020
مستهدفات املوثوقية وإتاحة احملطات باإلضافة إىل تتبع مؤشرات
األداء الرئيسية املرتبطة بهذين العاملني سنويًا .ويف عام  ،2016سجلت
الشركة مستوى ينخفض قلي ًال عن املستوى املستهدف يف جمال
املوثوقية وإتاحة احملطات بسبب حدوث توقفات غري متوقعة يف
التشغيل ،وذلك على الرغم من جتاوز الشركة للقيمة املستهدفة يف
استغالل الغاز الطبيعي املسال .واجلدير بالذكر أن التكلفة اإلجمالية
إلنتاج وحدة الغاز الطبيعي املسال انخفضت عن املستهدف الذي
حددناه مما يشري إىل جناح شركة قطرغاز يف مواصلة استغالل األصول
واملوارد اإلنتاجية بكفاءة.

رضا العمالء
بلغ مستوى رضا العمالء عن تسليم املنتجات  % 93وفقًا آلخر استطالع
رأي للعمالء .واجلدير بالذكر أنه مل تسجل أية واقعة تأخري أو تضاربات يف
عمليات التسليم يف عام  .2016ويحتل رضا العمالء مكانة كربى لدى شركة
قطرغاز ال سيما يف ظل التوقعات التي تشري إىل منو توريد الغاز يف
السنوات القادمة .ويف ظل حتمية تزايد املنافسة من منتجني آخرين مع
تعايف األسعار من عرثتها احلالية ودخول مراكز إنتاج جديدة يف اخلدمة
يف مناطق أخرى من العامل ،تضمن شركة قطرغاز حصول عمالئها
على شحناتهم بدقة يف الوقت احملدد وفق الشروط املتفق عليها مع
العمالء مما ميكن الشركة من إقامة عالقة طويلة األمد مع عمالئها
واحلفاظ على استمراريتها يف املستقبل.

][GRI 102-6] [GRI 102-7] [GRI 102-15] [GRI 416-1
]سالمة األصول وسالمة العمليات [GRI 103-1:
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املساهمة يف تنمية االقتصاد الوطني
تساهم شركة قطرغاز مساهمة فعالة يف تنمية االقتصاد الوطني من خالل دعم منو الشركات احمللية؛ حيث توفر الشركة الفرص للموردين احملليني من
خالل تبني اسرتاتيجية املناقصات العامة يف إبرام عقودها وتدبري احتياجاتها لتعزيز احملتوى احمللي .و ُيعلَن عن جميع املناقصات العامة يف وسائل اإلعالم
املطبوعة احمللية مما يتيح الفرصة أمام الشركات احمللية للمشاركة يف إجراءات املناقصات.
املشرتيات Local
Procurement Spending
احمللية
اإلنفاق على

١٠٠٠

٪٨٣

٪٨٠

ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﻳﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن دوﻻر

٩٠٠

٧٠٠
٦٠٠

٪٧٠

٪٧١

٨٠٠

٪٦٠

٪٥٧
٩١٠

٪٥٠

٪٤٤

٥٠٠
٤٠٠

٥٩١

٣٠٠

٪٤٠
٦٢٦

٥٩٠

٥٤٦

٪٣٠
٪٢٠
٪١٠

٢٠٠
١٠٠
٠

٪٨٠

٪٠

٢٠١٢

٢٠١٣

ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﻳﺎت اﶈﻠﻴﺔ

٢٠١٤

٢٠١٥

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﻳﺎت اﳌﻮردة ﻣﻦ ﻣﻮردﻳﻦ ﻠﻴﲔ

٪١٠٠
٪٩٠

٢٠١٦

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﻳﺎت اﳌﻮردة ﻣﻦ ﻣﻮردﻳﻦ ﻠﻴﲔ

الشكل  .7اإلنفاق على املشرتيات احمللية

اﳌﺒﺎدرات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ إدارة اﻟﺘﻮرﻳﺪ

٢٠١٦

ﻋﻼﻗﺎت اﳌﻮردﻳﻦ
ﲢﺎﻓﻆ إدارة اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ
ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻮردﻳﻦ اﺳاﺗﻴﺠﻴﲔ وﺗﻌﻤﻞ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ.

ﺿﻤﺎن اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
دﻋﻤﺖ إدارة اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ إﺑﺮام ﻋﺪة ﻋﻘﻮد اﺳاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى ﻣﻊ ﻣﻮردﻳﻦ وﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت
رﺋﻴﺴﻴﲔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎ ﺿﻤﺎن وﺻﻮل اﳌﻮاد واﳋﺪﻣﺎت
ﺑﺎﻟﻐﺔ ا¥ﻫﻤﻴﺔ  ¤اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﶈﺘﺎﺟﻴﻬﺎ

اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ا وإﺟﺮاءات
ﻣﺸﻳﺎت ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
ﺗﺴﻌﻰ إدارة اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﺣﺎﻟﻴ» إ ºﲢﻮﻳﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ا¼
ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺤﺮك ﻧﺤﻮ اﻋﺘﻤﺎد إﺟﺮاءات
ﻣﺸﻳﺎت ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﳋﻔﺾ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮرق.

الشكل  .8املبادرات الرئيسية التي أطلقتها إدارة اإلمداد يف 2016
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][GRI 204-1
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ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
ﻗﺎﻣﺖ إدارة اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﺑﺪور ¨ﻮري  ¤ﺗﺮﺳﻴﺔ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮوع اﺧﺘﺒﺎر
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت وﻣﺸﺮوع ﺧﻔﺾ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف وﻏ¬ﻫﺎ
ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت  ¤اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ .وﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬه
اﳌﺸﺮوﻋﺎت أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
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استثمارًا للنجاح الذي حققته يف جمال الصحة والسالمة عام  ،2015حافظت شركة قطرغاز على احلماس الذي صاحب جهودها خالل عام  2016مما
مكنها مرة أخرى من حتقيق أداء قياسي يف جمال سالمة األفراد ليكون عام  2016هو أكرث األعوام أمنًا يف تاريخ الشركة بالنسبة لألفراد والعمليات.

األداء يف جمال الصحة والسالمة
السالمة املهنية

منذ عام  2012وشركة قطرغاز حتقق انخفاضًا مضطردًا يف معدل اإلصابات السنوي؛ إذ جنحت الشركة يف تبني مبادرات متخصصة يف هذا اإلطار منها
مبادرة سالمة املهام الروتينية ومبادرة استخدام األداة املناسبة للعمل ومبادرة التضع نفسك يف مسار اخلطر ومبادرة إدارة اإلجهاد احلراري مما ساعدنا
يف الشركة على تخفيض إجمايل معدل اإلصابات املسجلة بنسبة  % 14ليصل إىل  0٫56إصابة وهو أفضل أداء سجلته الشركة يف هذا الصدد .ويف عام 2016
سجل أداء الشركة حتسنًا يف معدل اإلصابات املسجلة أثناء العمليات بانخفاض نسبته  % 33مقارنة بعام  ،2015إذ مل تسجل أي إصابات يف جميع املرافق
التابعة للشركة ملدة  138يومًا متتالية .باإلضافة إىل ذلك مل تشهد الشركة أية حالة من احلوادث املقعدة عن العمل يف عام  2016على مدار ما يزيد عن 30
مليون ساعة عمل فردية مسجلة يف جميع مرافق قطرغاز موزعة ما بني موظفي الشركة ومقاوليها.

السالمة املهنية

2012

2013

2014

2015

2016

ساعات العمل
املوظفون

5٫887٫472

12٫215٫468

12٫241٫736

12٫242٫570

11٫777٫905

املقاولون

30٫270٫196

29٫247٫718

25٫431٫259

26٫302٫397

18٫747٫628

اإلجمايل (يشمل املوظفني واملقاولني)

36٫157٫668

41٫463٫186

37٫672٫995

38٫544٫967

30٫525٫533

الوفيات
املوظفون واملقاولون

7

0

0

0

0

عدد احلوادث املقعدة عن العمل
املوظفون

1

1

0

3

0

املقاولون

2

1

2

1

0

3

2

2

4

0

اإلجمايل (يشمل املوظفني واملقاولني)
معدل تكرار احلوادث املقعدة عن العمل )LTIF(1

املوظفون

0٫17

0٫08

0

0٫25

0

املقاولون

0٫07

0٫03

0٫08

0٫04

0

اإلجمايل (يشمل املوظفني واملقاولني)

0٫08

0٫05

0٫05

0٫1

0

عدد اإلصابات املسجلة
املوظفون

5

9

3

6

1

املقاولون

45

30

28

19

16

50

39

31

25

17

اإلجمايل (يشمل املوظفني واملقاولني)
إجمايل معدل تكرار اإلصابات املسجلة )TRIF( 2

املوظفون

0٫68

0٫74

0٫25

0٫5

0٫08

املقاولون

0٫13

1

1٫1

0٫72

0٫85

4

اإلجمايل (يشمل املوظفني واملقاولني)

1٫38

0٫94

0٫82

0٫65

0٫56

5

اإلصابات

3

6

اإلجمايل (يشمل املوظفني واملقاولني)

197

137

100

70

64

وقد نالت شركة قطرغاز جائزتني من جوائز "الهدف صفر  ”Goal Zeroمن شركة شل تكرميًا لها على اجتيازها مرحلتي  10ماليني ساعة و 20مليون ساعة
عمل فردية دون وقوع اية تسريبات أو حوادث خطرية .وتهدف جائزة "الهدف صفر  ”Goal Zeroإىل تعزيز ثقافة السالمة وترسيخ جذورها يف اجملال من
خالل اإلشادة بأصحاب األداء املتميز يف جمال السالمة.
 1يحسب معدل تكرار احلوادث املقعدة عن العمل بناء على عدد احلوادث املقعدة عن العمل لكل  1٫000٫000ساعة عمل فردية
 2يحسب إجمايل معدل اإلصابات املسجلة بناء على عدد اإلصابات املسجلة لكل  1٫000٫000ساعة عمل فردية
 3إصابة عمل واحدة خالل  11٫777٫905ساعات عمل فردية
 16 4إصابة مسجلة خالل  18٫747٫628ساعة عمل فردية
 17 5إصابة خالل  30٫5مليون ساعة عمل فردية
 6اإلصابات تشمل حاالت اإلصابات واإلسعافات األولية املسجلة
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إننا يف قطرغاز نؤمن بأن السالمة ليست جمرد جمموعة من السياسات
واإلجراءات .فالسالمة هي قيمة أساسية تشكل سلوكياتنا وتصرفاتنا ليس
يف مكان العمل وحده وإمنا يف جميع ما نفعله كل يوم .ويف شركتنا ال نعترب
أننا أجنزنا عملنا بكفاءة إال إذا اقرتن هذا اإلجناز بعامل السالمة
راندي يل ستادلر ،مدير شؤون السالمة والبيئة واجلودة بشركة قطرغاز.

ويف عام  2016نفذت شركة قطرغاز مشروعي اإلغالق من اجل الصيانة اخملطط لهما ،ومتكنت من إجناز هذين املشروعني يف حدود امليزانية املوضوعة
وقبل املوعد احملدد على الرغم من ضخامتهما وتفاصيلهما املعقدة .وضمنت الشركة استمرار قدرة األصول -بعد صيانتها -على العمل بكامل طاقتها
التشغيلية ،وبكل سالمة وكفاءة واعتمادية .وعلى الصعيد امليداين شارك يف كل مشروع إغالق للصيانة أكرث من  4000عامل ،وبلغ جمموع ساعات العمل
فيهما أكرث من  2٫1مليون ساعة عمل .ومن خالل تبنيها السرتاتيجية عمل تقوم على العمل اجلماعي وااللتزام متكنت الشركة من إجناز العمل يف مشروعي
اإلغالق للصيانة دون حدوث اي تسريب أو االضطرار إىل إعادة العمل مرة أخرى يف أي منهما وهو ما يثبت التزام شركة قطرغاز بعنصر السالمة.
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اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت أو إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ
دﻟﻴﻞ اﻟﺘﺰام ﻗﻄﺮﻏﺎز ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ.
الشكل  .9أداء السالمة يف قطرغاز أثناء فرتات التوقف عن العمل

لكن جناح الشركة مل يكن مقتصرًا على خفض اإلصابات من حيث
العدد فحسب بل متكنت الشركة كذلك من خفض درجة شدة
اإلصابات الواقعة ملوظفيها حيث كانت معظم اإلصابات املسجلة
يف شركة قطرغاز تندرج حتت بند احلوادث املنخفضة الشدة ،بل إن
 % 88من جمموع اإلصابات املسجلة مل يرتقي إىل مستوى احلوادث
املقعدة عن العمل.
عالوة على ذلك ،جنحت الشركة يف خفض اإلصابات الناجتة عن
التواجد يف مسار اخلطر بعد جناح احلمالت التي أطلقتها بالتعاون مع
شركتي كونكوفيليبس وشل عن كيفية الوقاية من هذه اإلصابات.

ويف مايو  2016قدمت شركة قطرغاز نظامًا إلكرتونيًا جديدًا لإلبالغ عن احلوادث ليحل حمل عملية اإلبالغ الورقية .ويعمل نظام اإلبالغ عن احلوادث اجلديد على
نظام SAPحيث يستهدف تقدمي بالغات باحلوادث وإدارة التحقيقات فيها مع مراعاة اإلجراءات التصحيحية.

برامج وحمالت السالمة
دور اإلدارة
يهدف برنامج اخللو من احلوادث واإلصابات إىل ترسيخ ثقافة السالمة بني جميع موظفي الشركة .ومت إطالق هذا الربنامج يف عام  2002معتمدًا على مبدأ
إن جميع احلوادث ميكن منعها إذا التزم كل فرد بعامل السالمة يف أداء مهمته .ويشرك الربنامج جميع األفراد يف تنفيذه عن طريق جمعه لكافة تدابري
السالمة املصممة خصيصًا لكل فئة من الفئات الثالثة املستهدفة :رؤساء ومدراء األقسام ،واملشرفني ،والعمال.
وتلعب القيادة دورًا مهمًا يف تنفيذ الربنامج حيث يشارك قياديو الشركة مشاركة مباشرة يف جلسات التوجيه واملناقشات وورش العمل التي تنظم يف
إطار الربنامج للتأكيد على ضمان سالمة العمليات وأمنها.
كما تشارك اإلدارة العليا للشركة مشاركة مباشرة تتمثل يف جلنة السالمة والصحة والبيئة التي يرأسها مدير عام الشركة .وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها
شهريًا ملناقشة أبرز املوضوعات يف جمال السالمة والصحة والبيئة كما تناقش احلوادث املهمة والدروس املستفادة باإلضافة إىل قيامها بزيارات ميدانية
كل شهر .وعلى صعيد أصول الشركة يرأس مدراء األصول جلنة السالمة والصحة والبيئة يف الشركة التي تضم يف عضويتها ممثلني من جميع اإلدارات
التي تعمل يف األصول .وجتري جلنة السالمة والصحة والبيئة يف الشركة زيارات ميدانية شهرية باإلضافة إىل قيامها بتوجيه العمل يف مواقع األصول بهدف
الوقوف على فرص االرتقاء مبستويات الصحة والسالمة ،وتنظم اللجنة كذلك منتديات جتمع بني مسؤويل التشغيل ،ومسؤويل الصيانة ملناقشة اجلوانب
املشرتكة املتعلقة بالسالمة وتبادل اخلربات يف هذا اإلطار.

االلتزام بقواعد احلفاظ على احلياة
مت إطالق قواعد احلفاظ على احلياة اخلاصة بشركة قطرغاز رسميًا يف فرباير  .2013وجاءت هذه القواعد يف  10نقاط خمتصرة ومرتابطة بهدف املساهمة
يف تقدمي إرشادات واضحة للعاملني بخصوص السالمة .وتتميز قواعد احلفاظ على احلياة بالبساطة والوضوح حيث تأتي على هيئة "أوامر ونواهي” تتناول
األنشطة التي ترتفع فيها اخملاطر احملتملة إىل حدها األقصى .وقد ثبت بالتجربة أن عدم االلتزام بقواعد احلفاظ على احلياة يف جمال صناعة النفط والغاز
عامل رئيسي يف وقوع حوادث خطرة وسقوط ضحايا.
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لذلك حترص شركة قطرغاز على تطبيق قواعد احلفاظ على احلياة يف كل مرفق من مرافقها حيث يجب على جميع األفراد االلتزام بهذه القواعد العشرة
خالل عملهم لدى شركة قطرغاز أو أثناء استخدامهم لسياراتها أو تواجدهم يف مواقعها .ويف عام  ،2016أطلقت الشركة تدريبًا إلكرتونيًا جديدًا لتجديد
معلومات العاملني عن هذه القواعد .وكان التدريب إلزاميًا على جميع املنضمني حديثًا للشركة مبا يف ذلك املقاولني الذين يعملون على مشروعات طويلة
األجل مدتها ثالثة أعوام .ويف عام  2016اجتاز جميع املوظفني واملقاولني احلاليني الدورة التدريبية اإللكرتونية اخملصصة لتجديد معلوماتهم عن قواعد
احلفاظ على احلياة.
وخالل السنوات الثالثة األخرية ،أجرت الشركة حتقيقات يف جميع اخملالفات باستخدام سياسة احلل العادل .وشهد عام  2016انخفاضًا بنسبة  % 45يف
اخملالفات التي تنتهك قواعد احلفاظ على احلياة مقارنة بعام ( 2015مبعدل  19واقعة مقابل  35واقعة) .ونظرًا لزيادة الوعي شهدت مواقع الشركة انخفاضًا
ملموسًا يف خمالفات استعمال الهواتف النقالة وعدم ربط حزام األمان واخملالفات اخلاصة بتصاريح العمل .وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الشركة اتخذت ثالثة
وتسعني إجراء تأديبيًا ملعاجلة اخملالفات التي تنتهك قواعد احلفاظ على احلياة من بينها  8وقائع وصل فيها اإلجراء التأديبي إىل إقالة املتسبب فيها.

التدريب
يف عام  ،2016عملت شركة قطرغاز على جتديد جمموعة التدريبات والدورات اخلاصة بالسالمة املتاحة للعاملني لديها ومقاوليها فأطلقت لوحة معلومات
"تدريبي على السالمة والبيئة واجلودة” على بوابة التعليم اإللكرتونيةالتابعة للشركة بحيث ميكن للموظفني من خاللها متابعة درجاتهم التي حصلوا عليها يف
تدريب السالمة وإجناز العديد من الدورات اخلاصة بالسالمة عرب اإلنرتنت.
وتتعدد الفوائد املرتتبة على نقل سجالت التدريب اإللزامي للسالمة والبيئة واجلودة إىل بوابة التعليم اإللكرتوين حيث توفر البوابة للموظفني إمكانية االطالع
بسهولة على آخر املستجدات فيما يخص التدريب اإللزامي الذي يجب عليهم اجتيازه وتعطي للمشرفني نظرة عامة على مدى تقدم الفريق التابع لهم يف
برنامج التدريب .وتتيح البوابة كذلك للمدراء والقائمني على دورات السالمة والبيئة واجلودة معايري تفصيلية حتدد مدى اجتياز املوظفني للتدريب يف كل إدارة
على حدة .ويوفر التغيري جمموعة هائلة من املعلومات التي من املمكن استغاللها يف املستقبل يف تيسري عملية مراقبة التدريب وزيادة فاعليته.

حملة سالمة املهام الروتينية
خالل السنوات الثالثة املاضية أصيب  112عام ًال من عمال شركة قطرغاز خالل أدائهم ملهام روتينية ،ومثلت اإلصابات الناجمة عن أداء املهام الروتينية نصف
عدد اإلصابات الواقعة خالل هذه الفرتة .وأفضل طريقة حلماية نفسك من اإلصابة خالل هذه املهام الروتينية (مثل املشي وصعود السالمل اخلشبية
أو الدرج وخالفه) هي اتباع ممارسات آمنة اثناء القيام بهذه املهام .لذا أطلقت الشركة يف عام  2016حملة املهام الروتينية لزيادة يقظة املوظفني خالل
ممارستهم لهذه األنشطة وتشجيع ممارسات العمل اآلمنة .وقد مت تداول احلملة على نطاق واسع مع األطراف املعنية بشركة قطرغاز.

حملة األداة املناسبة للعمل املناسب
يف الربع الثاين من عام  2016أطلقت شركة قطرغاز حملة جديدة بعنوان "األداة املناسبة للعمل املناسب” .وقدمت احلملة معلومات عن حوادث تتعلق
باستخدام األدوات وقعت يف شركة قطرغاز للوقوف على اخلطأ الذي وقع والدروس املستفادة منه .وشهدت احلملة مشاركة إدارة الشركة من خالل إجراء
مسابقة للكشف على األدوات تهدف إىل التخلص من جميع األدوات املعيبة أو التي مل تخضع للصيانة املناسبة وإخراجها من مواقع العمل .كما استحدثت
احلملة قواعد الستخدام األدوات بطريقة آمنة.

إشراك املقاولني يف برامج السالمة
عال من السالمة الشاملة السيما إذا علمنا أن % 94
من الضروري إشراك املقاولني يف برامج السالمة التي تنظمها الشركة وذلك لضمان حتقيق مستوى ٍ
من اإلصابات املسجلة يف  2016كانت من نصيب املقاولني .وتويل شركة قطرغاز اهتمامًا خاصًا إلعداد املقاولني مبا ميكنهم من االلتزام بقواعد السالمة يف
إجناز أعمالهم .وحتقيقًا لهذه الغاية يخضع املقاولون إىل جلسات تعريفية يتعرفون فيها على برامج السالمة األساسية اخلاصة بشركة قطرغاز ،كما يتاح
للمقاولني املشاركة يف تدريب متخصص على مواجهة اإلجهاد احلراري وسبل التأقلم على األوضاع هذا باإلضافة إىل مشاركتهم يف برنامج خلو الشركة من
احلوادث واإلصابات واجتيازهم للدورة التدريبية اإللكرتونية يف عام  2016لتجديد معلوماتهم فيما يتعلق بقواعد احلفاظ على احلياة.
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الصحة املهنية
الصحة املهنية

2012

2013

2014

2015

2016

حوادث اإلجهاد احلراري (املوظفون)

0

1

0

1

0

حوادث اإلجهاد احلراري (املقاولون)

0

5

2

1

2

حوادث اإلجهاد احلراري (املوظفون واملقاولون)

0

6

2

2

2

األمراض املهنية (غري اإلجهاد احلراري) (املوظفون واملقاولون)

0

0

0

0

1

إدارة اإلجهاد احلراري
تهتم شركة قطرغاز اهتمامًا كبريًا بإدارة حوادث اإلجهاد احلراري واحتفظت الشركة طوال السنوات الثالثة األخرية بسجل حافل يف التعامل مع وقائع اإلجهاد
احلراري واألمراض املهنية يف جميع منشآتها؛ فلم تسجل سوى حالة إصابة واحدة مبرض مهني يف عام  2016وكانت عبارة عن طفح جلدي أصيب به العامل
نتيجة اشرتاكه يف عملية صب اخلرسانة.
ونظرًا لوجود مواقع العمل التابعة لشركة قطرغاز يف منطقة تسودها خالل مدة كبرية من العام أحوال جوية تؤدي إىل ارتفاع معدالت اإلجهاد احلراري بني
العاملني فيها فمن الضروري أن تضمن الشركة إعداد العاملني بالشكل املناسب الذي ميكنهم من إدارة عملهم خالل هذه املدة دون تعريض صحتهم
للخطر .وقد وضعت شركة قطرغاز إجراءات إلدارة اإلجهاد احلراري تتضمن إرساء قواعد العمل يف ظروف احلرارة املرتفعة وكيفية التعامل مع احلوادث
الناجتة من ارتفاع درجات احلرارة .وتقوم هذه اإلجراءات على إرشادات اإلجهاد احلراري الصادرة عن إدارة املدن الصناعية واجمللس األعلى للصحة وتوصيات
إدارة الصحة والسالمة املهنية ورابطة صناعة النفط الدولية حلفظ البيئة.
وترسيخًا إلجراءات إدارة اإلجهاد احلراري بني العاملني لديها تستخدم شركة قطرغاز منهجًا يتلخص فيما يلي:
 ضمان تدريب جميع املوظفني واملقاولني وإعادة تدريبهم (سنويًا) على إدارة اإلجهاد احلراري
 تدريب املشرفني وإعادة تدريبهم على إدارة اإلجهاد احلراري واإلسعافات األولية يف إطار برنامج "تدريب املدرب” على أن يتوىل املشرفون تدريب
املقاولني على ذلك.
 دعم املوظفني المتالك حس املسؤولية جتاه التخلص نهائيًا من احلوادث الناجمة عن ارتفاع درجات احلرارة يف أماكن العمل وذلك من خالل منتدى
االتصال بني العمليات.
 التعلم من الدروس املستفادة من حوادث اإلجهاد احلراري لتعزيز اسرتاتيجيات إدارة اإلجهاد احلراري

فحص الصحة املهنية
أجرت شركة قطرغاز التقييم التايل للمخاطر الصحية املصاحبة خملتلف أنواع األعمال التي يقوم بها العاملون لدى شركة قطرغاز ومقاولوها وتبنت
املبادرات والتدابري املناسبة لتخفيف هذه اخملاطر:
 منصة عمل عملية ومريحة :وضعت شركة قطرغاز قائمة عملية وشاملة بالبنود الواجب توفرها وأجرت استطالعًا للرأي بني موظفيها لوضع تقييم
ذاتي ملستوى الراحة يف بيئة العمل .ويجري أحد املتخصصني يف األمن الصناعي تقييمًا للتدابري الواجب اتخاذها لتحسني وضعية جلوس املوظفني
ملا لها من تأثري كبري على الصحة العامة.
 إطالق مبادرات حملة تقييم حاالت اإلجهاد والقلب السليم خلدمة العاملني الذين يواجهون خماطر يف هذه اجلوانب.
 إجراء مسح على املواد املشعة املوجودة يف الطبيعة يف وحدة فصل املكثفات عن الغاز قبل التنظيف
 مراقبة املركبات العضوية املتطايرة والبنزين يف وحدة معاجلة الرواسب
 إجراء اختبار مالءمة لقناع التنفس اخلاص بفني السالمة واملقاولني املشاركني يف تنظيف الصهاريج وتشغيل وحدة معاجلة الرواسب
 إجراء متابعة دورية للضوضاء يف كل وحدة من الوحدات لضمان إخطار املوظفني واملقاولني عند ارتفاع مستوى الضوضاء
 إجراء تدريب للتوعية بأضرار التعرض للكربيت مبشاركة املقاولني املكلفني بتنظيف وحدة التحبيب يف حمطة الكربيت املشرتكة
 رفع الوعي لدى إدارة الصيانة يف مصفاة لفان وقطرغاز  2بخطورة بكترييا الليجونيال
 تنفيذ التسجيل الكيميائي ملصفاة لفان وقطرغاز.2
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رصد أحوال معيشة املقاولني
تضمن شركة قطرغاز ملقاوليها معاملة تتوافق مع أرقى املعايري املتعلقة بحقوق العمال وحقوق اإلنسان.
وسعيًا منها إلدراك هذه الغاية ،تراقب شركة قطرغاز سالمة الطعام والنظافة الشخصية من خالل عمليات تفتيش روتينية على مساكن املقاولني بقيادة
الفريق الطبي .وتتضمن عمليات التفتيش عدة أماكن منها على سبيل املثال ال احلصر املطبخ ومقر السكن وعيادة اخلدمات الطبية واملرافق الرتفيهية
واحلمامات ومناطق الغسيل .وبعد التفتيش يعد الفريق الطبي تقريرًا مفص ًال ويرفعه إىل املسؤول عن هذا املقاول يف شركة قطرغاز .وجتدر اإلشارة هنا إىل
أن عدد عمليات التفتيش التي أجراها الفريق على مساكن املقاولني يف عام  2016بلغت  76عملية.
وتنص التقارير على حاالت عدم االلتزام بالسياسة املعنية وتورد التوصيات املناسبة لعالج هذه املسألة .ومتى ثبت عدم االلتزام وجب على املسؤول عن هذا
املقاول يف شركة قطرغاز أن يوجه عناية املقاول املعني إىل معاجلة املشكلة وإجراء ما يلزم لتصحيح الوضع على أن جترى الحقًا عمليات متابعة للتأكد من
مامت حتقيقه.

الفحص الطبي
جتري شركة قطرغاز فحوصات طبيية دورية على موظفيها كما تخضع العاملني لدى مقاوليها لفحوصات طبية جماعية تتضمن فحوصات تخترب صالحيتهم
للعمل بخالف الفحوصات التي يخضعهم لها املقاول يف هذا الشأن .وقد شهد عام  2016إجراء  7818فحصًا طبيًا بانخفاض بنسبة  % 30عن عدد الفحوصات
الطبية يف عام  2015ويعود ذلك إىل اكتمال مشروعات التوسعة مما أدى إىل انخفاض األعداد املطلوبة من العاملني التابعني للمقاولني.
وتتبع شركة قطرغاز يف إجراء املسح الصحي إرشادات إدارة الصحة والسالمة املهنية ورابطة صناعة النفط الدولية حلفظ البيئة .وجتدر اإلشارة هنا
إىل أن مدينة راس لفان الصناعية متتلك هي األخرى لوائح تهدف حلماية صحة املوظفني الذين يعملون فيها ،حيث يجرى الفحص الطبي للموظفني يف
عيادة الشركة اخلاصة يف مدينة راس لفان الصناعية لضمان حتقيق مستويات عالية من اجلودة .ويشمل الفحص الطبي إجراء فحص طبي سنوي للوقوف
على مدى لياقة املوظف للعمل باإلضافة إىل تقييمات قياس اإلجهاد وتقييمات صحة القلب خالل حملة القلب السليم .وقد خضعت عملية فحص صالحية
املوظف للعمل للمراجعة والتحديث مبا يتوافق مع إجراءات الصحة املهنية التي تعترب الطريق األمثل لضمان الصحة املهنية من خالل تطبيق نظام إدارة
قطرغاز يف جميع إدارات الشركة.
إضافة إىل ذلك ،يخصص املركز الطبي وحدات للفحص الطبي تعمل على مدار الساعة خلدمة املوظفني واملقاولني مبا يضمن وصول الرعاية الطبية إىل كل
من يحتاجها على الفور.

إشراك أسر املوظفني
أجرت شركة قطرغاز أيضًا حمالت صحية شملت أسر املوظفني مثل:

Pocket Reference

Blood Donation Drive
Give Blood, Save Lives
Here’s an opportunity to save lives.
Be someone special.
Be a blood donor...join the

Blood
Donation Day
'DWH0RQGD\WK1RY
7LPH±SP
/RFDWLRQ4DWDUJDV3ODQW0HGLFDO&HQWHU5DV/DIIDQ
Organized jointly by
Qatargas Medical Department and
Blood Bank of Hamad Medical Corporation

Ftiti titititi tiftitititititititititititititititititititititititititititititititititititititi
tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititi
titititititititititititititititititititititititititititi
tititititititititititititititititititititititititititititititititititititi
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سالمة املنشآت واإلجراءات
يف عام  2016استطاعت الشركة خفض العدد اإلجمايل لوقائع سالمة العمليات يف مرافق اإلحتواء األويل بنسبة تزيد عن  % 20عنها يف عام  .2015وجاء هذا
االنخفاض نتيجة الرتكيز املستمر على برامج السالمة (مثل التفتيش على املعدات واملواسري ،وعمليات املسح الكتشاف التآكل ،وأجزاء املواسري النادر
إستخدامها واالهتزازات) وإدارة أداة التوصيل وطوق منع التسرب واملفاصل والتدخل يف الوقت املناسب من خالل اجلوالت التفتيشية الفعالة من قِ بل
املشغلني يف املصنع.
وانخفضت حوادث سالمة العمليات يف املستوى األول والثاين بواقع  % 80مقارنة بعام  .2015لكن لألسف واجهت الشركة حادث من حوادث سالمة العمليات
يف املستوى األول بسبب تسرب أنبوب داخل أحد األفران االسرتجاعية مبشروع قطرغاز  2مما أدى إىل اندالع حريق .وال تزال إدارة خماطر الظروف التشغيلية
غري الطبيعية جزءًا أساسيًا يف االرتقاء مبستوى سالمة العمليات.
2012

2013

2014

2015

2016

سالمة العمليات

1

0

0

1

1

حوادث سالمة العمليات يف املستوى الثاين

5

1

6

4

0

حوادث سالمة العمليات يف املستوى الثالث

165

176

163

149

121

حوادث سالمة العمليات يف املستوى األول

7

تعمل شركة قطرغاز باستمرار على إعادة تقييم دراسات السالمة للتأكد من وضع ضوابط فعالة للمساعدة يف تخفيف وطأة اخملاطر التشغيلية .وقد
عملنا يف الشركة على حتديث تقييمنا للمخاطر الكمية البحرية وانتهينا من إعادة تقييم اخملاطر وقابلية التشغيل يف مصفاة لفان واملرافق الربية مبشروع
قطرغاز  .1كما بدأت الشركة يف إجراء دراسات لقياس مستوى صحة إجراءات السالمة املتبعة يف عمليات مشروع قطرغاز  1ومرافق إنتاج غاز البرتول
املسال املشرتك التابعة لعمليات حمطة راس لفان وستستمر هذه الدراسات خالل عام .2017
ويتواصل سري العمل بشكل طيب يف وضع إطار لعمليات إدارة احلواجز والسلطات الفنية ومن املنتظر أن يبدأ العمل بهذا اإلطار يف جميع مرافق شركة
قطرغاز يف عام .2017
وقد استحدثت الشركة عملية إعداد تقارير عن طلب فرض نظم السالمة بحيث يكون إعداد التقارير جزءًا من مؤشرات األداء الرئيسية لسالمة العمليات يف
املستوى الثالث وذلك بالنسبة ملصفاة لفان ومشروع قطرغاز 1على أن تتوسع الشركة يف عملية إعداد التقارير عن طلب فرض نظم السالمة
بحيث يجري تطبيقها يف بقية مرافق الشركة.

عملية إدارة القيود املفروضة بشركة قطرغاز

إدارة القيود املفروضة ملنع
العمليات غري اآلمنة
تواصل شركة قطرغاز تعزيز إدارة إجراءات
السالمة احملورية .وقد تشكل لتنفيذ إجراءات
إدارة القيود فريقًا متعدد التخصصات يتألف من
ممثلي إدارة متيز العمليات وإدارة الوقاية من
اخلسائر ،واإلدارة الهندسية وإدارة الصيانة .وكُ لف
الفريق بالتأكد من حتديد خماطر احلوادث الكربى
والقيود املرتبطة بها .ففي جمال الغاز الطبيعي
املسال متثل القيود املفروضة على سالمة
العمليات (التي قد تكون بسبب األفراد واملعدات
واإلجراءات) املعايري الضابطة التي تستخدمها
الشركة للمساعدة يف منع وقوع حادث كبري أو
تخفيف آثاره إن وقع .ويجب أن تخضع هذه األنواع
من القيود بانتظام للفحص واالختبار والصيانة.

"نعلم أن القيود التي فرضناها قائمة وسارية يف جميع األوقات”

التحليل
وإصدار التقارير
واالرتقاء باألداء

حتديد معيار
األداء والتحقق
من صحته

تنفيذ أنشطة
الضمان

إدارة التغيريات
واالنحرافات

عملية إدارة
القيود

التحليل
وإصدار التقارير
واالرتقاء باألداء

الشكل  .10عملية إدارة القيود املفروضة بشركة قطرغاز

7حوادث سالمة العمليات هي عبارة عن انبعاث أية مادة بشكل غري خمطط له وغري منضبط نتيجة إجراء أية عملية من العمليات.
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إدارة املواد اخلطرة
تستخدم شركة قطرغاز لوائح بيانات سالمة املواد للكشف عن الرتكيب الكيميائي للمواد املستخدمة التي يحتمل أن حتتوي على مواد كيميائية خطرة .ويجب
أن تسعى أية وحدة تستخدم مواد خطرة للحصول على موافقة مسبقة من جلنة املواد اخلطرة .ويستلم أخصائي الصحة الصناعية بشركة قطرغاز الطلب
وميرره على عملية املراجعة لفحص املواد والكشف عن أية مواد خطرة تهدد السالمة فيها مثل اإلسبستوس واملواد املسرطنة واملواد التي تتسبب
يف حدوث طفرات جينية أو غريها من املركبات التي قد يؤدي التعرض لها إىل آثار وخيمة على صحة اإلنسان .وتستبدل املواد اخلطرة مبجرد العثور عليها إن
أمكن أو تُوضع معايري ضابطة حلماية العمال والبيئة .ويتابع أخصائي الصحة الصناعية أيضًا عملية التخلص اآلمن من املواد اخلطرة بعد استخدامها .وتعطي
الشركة جلميع املوظفني واملقاولني حق االطالع على لوائح بيانات سالمة املواد.
سالمة املواد

2012

2013

2014

2015

2016

لوائح بيانات سالمة املواد

215

125

127

190

253

اللوائح اجلديدة أو احملدثة

5

85

3

اعتماد  60الئحة أخرى

 63الئحة جديدة

وقد خضعت إجراءات التعامل مع املنتجات التالية للتحديث مبا يضمن االرتقاء مبستوى السالمة إىل مستويات أعلى:
 حتديث معلومات نقل الكربيت وفق قواعد املدونة البحرية الدولية للبضائع اخلطرة والرقابة على املستندات
 حتديث معلومات املدونة الدولية للبناء اخلاصة بنقل حملول كربيتيد الصوديوم وفقًا لقواعد الشحن الواردة يف االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن
السفن  87/73وكذلك الرقابة على املستندات
 توقيع اتفاقية مشرتكة مع راس غاز حول لوائح بيانات سالمة املواد اخلاصة مبنتجاتها نظرًا الشرتاكها مع قطرغاز يف التحميل.

االستجابة حلاالت الطوارئ واألمن
يأتي عنصرا االستجابة حلاالت الطوارئ واألمن على رأس جدول أعمال الصحة والسالمة يف شركة قطرغاز .ويف عام  ،2016أجريت جتارب وتدريبات على جميع
املستويات ،مع الرتكيز على التخفيف من أثر أسوأ السيناريوهات على األفراد والبيئة وأصول الشركة وسمعتها .ويف هذا العام ،عززت شركة قطرغاز اإلطار
اإلجرائي إلدارة احلوادث ،واستضافت التدريب الرسمي جلميع فرق إدارة احلوادث.
وقامت شركة قطرغاز بعملية حماكاة كربى للتدريب على عملية
االستجابة حلاالت الطوارئ وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وشركة
قطر للبرتول وخمتلف الشركاء .وشمل التدريب حماكاة لنشوب حريق
وكيفية التنسيق بني الفرق املهنية العاملة يف خزان الهيدروكربونات
مبدينة راس لفان الصناعية لالستجابة لواقعة احلريق.

شهادة اعتماد
نشهد مبوجب هذا املستند أن نظام اإلدارة التابع:

وشمل التدريب كذلك النشر الناجح ملعدات االستجابة ،واختبار
اللوجستيات ،والتحقق من القدرة على القيادة والسيطرة مبا يف ذلك
التأكد من تكامل العمل بني جميع مؤسسات االستجابة حلاالت الطوارئ،
مما وفر فرصة تدريبية فريدة جلميع املشاركني يف العملية.

لشركة قطرغاز للتشغيل احملدودة
يف مدينة راس لفان الصناعية ومقرها الرئيسي بالدوحة
مبدينة الدوحة
قطر
قد نال اعتماد سجل لويدز لضمان اجلودة وفقًا ملعايري نظم اإلدارة التالية:

الشهادات
آتت جهود شركة قطرغاز الرامية للمحافظة على االعتماد الصادر
من مركز التميز يف السالمة العامة ثمارها ،حيث متت املوافقة على
تقرير االمتثال السنوي لعام  2016الصادر عن إدارة خدمات الطوارئ مما
يؤكد التزام الشركة الدائم بامتالك الكفاءات األساسية .وميثل اعتماد
مركز التميز آلية لقياس الفاعلية املؤسسية و ُيعد هذا االعتماد برنامج
االعتماد الوحيد من نوعه ملؤسسات خدمة اإلطفاء يف جميع أنحاء
العامل .وأعلنت جلنة االعتماد أن إدارة خدمات الطوارئ يف قطرغاز
تستويف معايريها الراقية ومؤهالتها العالية .وال تزال إدارة خدمات
الطوارئ يف شركة قطرغاز إدارة مكافحة احلريق الوحيدة املعتمدة
يف منطقة الشرق األوسط وإدارة مكافحة احلريق الوحيدة املعتمدة
يف قطاع النفط يف العامل بأسره .وهذا يف حد ذاته إجناز عظيم يضاف
للشركة ولدولة قطر.

أيزو 2007 : 28000
ويسري نظام اإلدارة على:

عمليات التأمني التي تقوم بها شركة قطرغاز يف مدينة
راس لفان الصناعية ويف مقرها الرئيسي يف الدوحة
شهادة اعتماد رقمMEA6029077 :
االعتماد األصلي 4 :يوليو 2016
الشهادة احلالية 4 :يوليو 2016
تاريخ انتهاء الشهادة 3 :يوليو 2019

صادرة عن سجل شركة لويدز احملدودة لضمان اجلودة توقيع
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ويف يونيو  ،2016حصل قسم األمن يف شركة قطرغاز على اعتماد األيزو  28000لعمليات األمن يف مدينة راس لفان الصناعية ومقر الشركة الرئيسي يف
الدوحة .وميثل معيار األيزو  28000معيارًا أمنيًا عامليًا لنظم إدارة األمن يف سلسلة التوريد .ومتثل إدارة األمن واحدة من الركائز الرئيسية الالزمة حلماية
العمليات بشكل فعال .ويعزز نظام قطرغاز نظمه املستقرة بالفعل إلدارة السالمة والبيئة واجلودة .ويؤكد ذلك التزام الشركة بريادتها العاملية يف جمال
الغاز الطبيعي املسال بوصفها أول شركة تنال هذه الشهادات املرموقة يف املنطقة.
وحتافظ شركة قطرغاز على اعتماد أنظمتها يف إدارة اجلودة والبيئة والصحة والسالمة وفق معيار األيزو  9001واأليزو  14001ومعيار تقييم الصحة والسالمة
املهنية رقم  18001وجتتاز تقييم اإلشراف السنوي دون أية خمالفات.

التطلع إىل أفضل املمارسات وتداولها
تتداول األطراف املعنية أفضل املمارسات التي تنتهجها من خالل جمموعة متنوعة من املنتديات مثل شبكة املعنيني بالصحة والسالمة والبيئة وجلنة
الصحة والسالمة والبيئة مبدينة راس لفان الصناعية وجمعية لفان البيئية وجلنة التنسيق بني قطرغاز /رأس غاز .وتشهد هذه امللتقيات مناقشة
موضوعات السالمة والصحة والبيئة األكرث أهمية كما تشهد إعالن شركة قطرغاز عن جناحاتها يف الوصول إىل أفضل املمارسات من خالل قنوات أخرى مثل
التعليم اإللكرتوين وحمالت األنشطة الروتينية.

ويف عام  2016شاركت شركة قطرغاز يف ندوة سالمة العمليات يف قطر حيث عقدت الندوة هذه املرة يف ضيافة شركتي كونكوفيليبس قطر وجامعة
تكساس إيه آند إم يف قطر حتت عنوان "بناء القدرات يف سالمة العمليات” .وتهدف الندوة التي تعقد سنويًا إىل جمع اخلرباء الصناعيني واألكادمييني
واملؤسسات لتبادل قصص جناحهم ومنهجيات اإلدارة لديهم ،ودراسات حالة احلوادث ،وأفضل املمارسات ،والنظم التشريعية اجلديدة والتطورات اجلديدة
يف جمال األبحاث املتعلقة بسالمة العمليات .وخالل الندوة أكد مندوب شركة قطرغاز على سجل الشركة الباهر وامللحوظ يف جمال السالمة مسلطًا
الضوء على املراحل الرئيسية التي متر بها الشركة لضمان سالمة عمليات اإلنتاج.
وحترص شركة قطرغاز على املشاركة دوريًا يف الفعاليات الوطنية واإلقليمية والدولية اخملصصة لتناول صحة العاملني وسالمتهم .حيث تتمكن الشركة
خالل هذه الفعاليات من تبادل اخلربات وتعلم أفضل املمارسات من الشركات األخرى .وانطالقًا من حرصها على ذلك ،كانت شركة قطرغاز حاضرة يف
املناسبات التالية:

املؤمتر الدويل لطب الطوارئ والصحة العامة ()2016
مؤمتر أبحاث الرعاية األولية الذي استضافته مؤسسة الرعاية الصحية األولية برعاية
وزارة الصحة العامة القطرية.
امللتقى اخلامس للرعاية االجتماعية والصحة املهنية للعاملني
يف شركة قطر للبرتول
ملتقى الرعاية االجتماعية وأسلوب احلياة الصحي للعاملني يف ضيافة قسم
الصحة والسالمة واألمن والبيئة بإدارة املدن الصناعية بشركة قطر للبرتول.
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األداء البيئي واستخدام الطاقة وتأثري تغري املناخ

رؤﻳﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ٢٠٣٠
اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ

اﳊﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮﻫﺞ

اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات
اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ

ﺟﻮدة
اﻟﻬﻮاء

إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ
ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف

اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ
ﻟﺪى اﺘﻤﻌﺎت

تتبنى شركة قطرغاز نهجًا يتوافق بشكل كبري مع أهداف رؤية قطر
الوطنية  2030التي تستهدف احلفاظ على البيئة لصالح األجيال القادمة.
وتؤمن الشركة إميانًا ال يتزعزع بأهمية تبني أحدث احللول لتقليل األثر
البيئي لسلسلة إنتاج الغاز الطبيعي املسال مع احلفاظ على قوة األداء.
وإىل جانب متسكها بتحقيق الشروط التنظيمية تصب شركة قطرغاز ُجل
تركيزها على كيفية االلتزام بشروط تفوق يف صرامتها متطلبات االلتزام
املوضوعة فيما يتعلق مبسائل تقليص نسبة احرتاق الغاز ،وانبعاثات
غازات االحتباس احلراري ،وجودة الهواء ،وتدوير مياه الصرف .وإىل جانب
إدارتها ألدائها الشخصي اهتمت شركة قطرغاز كذلك باتخاذ خطوات
تساعد على نشر الوعي البيئي بني أفراد اجملتمع.

وتكلي ًال لهذه اجلهود نالت شركة قطرغاز عام  2015جائزة جملس التعاون اخلليجي للبيئة واحلياة الفطرية وتسلمت الشركة هذه اجلائزة املرموقة رسميًا يف
يناير  2016يف حفل توزيع جوائز اجمللس بالدوحة .وجاء حصول الشركة على هذا الشرف الرفيع مناصفة مع شركة اخلليج للبرتوكيماويات -البحرين يف إطار
مشاركتهما يف مسابقة أفضل منشأة صناعية تلتزم باملقاييس واملعايري البيئية .ويعود تاريخ هذه اجلائزة إىل عام  1996الذي شهد استحداث األمانة العامة
جمللس التعاون اخلليجي لهذه اجلائزة البيئية تشجيعًا لالبتكار يف جمال احلفاظ على الطبيعة يف هذه املنطقة واستدامتها.

وعن اجلائزة قال السيد خالد بن خليفة آل ثاين
يسرنا أن نفوز بهذه اجلائزة املرموقة التي تعد شهادة على قوة أداء
شركة قطرغاز من الناحية البيئية والتزامها الكامل باملعايري واملقاييس
البيئية احمللية منها والدولية .ويؤكد هذا التكرمي مرة أخرى على فاعلية
اسرتاتيجية االستدامة التي نتبعها يف جميع خطواتنا يف إطار سعينا
للمساهمة يف حتقيق املطلب العاملي بوجود مصادر مضمونة للطاقة
مع حتقيق مستوى أعلى من النظافة.

ومن أبرز األعمال التي قامت بها شركة قطرغاز عام  2016خلدمة البيئة يف منشآتها اخملصصة ملعاجلة الغاز استعادة نسبة  % 94من الغاز املتبخر أثناء
الشحن مما أدى إىل توفري 580٫033جيجا جول من الطاقة وخفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري بنسبة  % 78خالل عملية حتميل الغاز الطبيعي وانخفاض
انبعاثات املركبات العضوية املتطايرة بنسبة  % 19نتيجة لالستمرار يف تطبيق برنامج رصد التسريبات وإصالحها .كما شهد العام كذلك خفض انبعاثات
أكاسيد النيرتوجني املتولدة عن عمليات معاجلة الغاز بنسبة  .% 7كما منحت شركة قطرغاز كذلك جائزتي الشرف العاملية  Globe of Honourوسيف
الشرف  Sword of Honourمن جملس السالمة الربيطاين تكرميًا لها على حمافظتها على تفوقها يف التزام معايري الصحة والسالمة والبيئة خالل عمليات
الشحن .ووقعت الشركة كذلك مذكرتي تفاهم لتطوير الغاز الطبيعي املسال بوصفه أحد البدائل األقل ضررًا على البيئة من الزيت املتبقي الذي يتميز بكثافته
املرتفعة عن الغاز ويستخدم عادة يف تسيري مراكب الشحن.
يشار إىل أن شركة قطرغاز قد جنحت يف االنتهاء من عملية دمج نظام اإلدارة البيئية يف نظام إدارة شركة قطرغاز مبا يضمن التناغم بني منظومة اإلدارة
البيئية وبني نظام إدارة الشركة.
واستثمارًا للمشروعات التي أطلقتها الشركة يف  2016إلدارة الطني والرواسب والنفايات اإللكرتونية كذلك جنحت الشركة يف التخلص من ما يزيد عن % 93
من النفايات اخلطرة التي تولدت وخزنت من قبل يف مواقع اإلنتاج نتيجة عدم وجود خيارات عملية للتخلص منها داخل البالد .وتطورت مبادرة شركة قطرغاز
املصممة لتحديث ما متتلكه حاليًا من مرافق إدارة النفايات لتصل إىل مرحلة التشييد حيث من املستهدف االنتهاء من املشروع يف عام  .2018وقد أكد العام
األول لتشغيل املفاعل احليوي الغشائي بكامل طاقته يف مرفق قطرغاز  1على اتباع أعلى املعايري يف التعامل مع مياه الصرف الناجتة عن معاجلة الغاز
بحيث ميكن إعادة استخدامها.
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اإلدارة البيئية
انتهت الشركة يف عام  2016من دمج عمليات وإجراءات نظام اإلدارة البيئية يف نظام إدارة قطرغاز ،حيث جتري اآلن عملية إدارة األثر البيئي التي تسهل من
تقييم اآلثار البيئية احملورية وتخفيف وطأتها ورصدها وإعداد التقارير عنها حسب الشروط التنظيمية بتناغم كامل مع نظام إدارة قطرغاز.
اجلدير بالذكر أن نظام اإلدارة البيئية املطبق يف شركة قطرغاز حاصل على شهادة األيزو  14001وهو ما يربهن على استمرار التزام الشركة بإدارة اآلثار البيئية
ملنتجاتها وخدماتها وعملياتها سواء يف الوقت احلايل أو على املدى الطويل .ويوفر دمج األهداف البيئية لشركة قطرغاز يف نظام إدارة قطرغاز منهجًا
متكام ًال للمساهمة يف تنفيذ احللول وااللتزام باملقاييس احمللية والدولية.
وتتمتع شركة قطرغاز بعضوية جمعية لفان البيئية وهي جمعية أسستها الشركة باالشرتاك مع مدينة رأس لفان الصناعية وشركات أخرى يف املدينة.
وتهدف اجلمعية إىل نشر قيم التواصل املنفتح وتبادل األفكار بني األعضاء والتواصل مع اجملتمع فيما يتعلق باملسائل البيئية والتنمية االجتماعية .وتشمل
خدماتها األساسية تشغيل وصيانة حمطات متابعة جودة الهواء احمليط وإجراء الدراسات املسحية للبيئة البحرية.

االلتزام باستصدار التصاريح البيئية
يجب أن متر املشروعات التي قد يكون لها آثار بيئية
بعملية استخراج التصاريح البيئية .ويتطلب ذلك تصريحًا
من وزارة البلدية والبيئة بالسري يف املشروع قبل
احلصول على تصريح باملوافقة على مباشرة العمل.
وقد تستغرق اإلجراءات التي تتم بني مرحلة التحضري
ومرحلة احلصول على التصريح فرتة كبرية من الوقت.
ولذلك من املهم أن يبادر قسم الشؤون البيئية إىل
التدخل يف هذه العملية مبكرًا.

نظام قطرغاز إلدارة البيانات
البيئية
يحل نظام قطرغاز إلدارة البيانات البيئية مكان
عملية جمع البيانات وإصدار التقارير يدويًا.
ويصمم هذا النظام بحيث يجمع بني عملية
جمع البيانات على مستوى احملطة وإجراء
احلسابات وعمليات التحليل يف بوتقة واحدة
مركزية ميكن الدخول عليها خالل تنفيذ
العمليات.

ويشمل تدخل القسم وضع نطاق عمل بيئي وإجراء
تقييم لألثر البيئي ومتابعة وإدارة اآلثار البيئية واستصدار
موافقة على مباشرة العمل .وجتدد هذه املوافقة
سنويًا بشرط استمرار التزام املنشأة بالقوانني
املنظمة للبيئة واملعايري البيئية .ومتتلك الشركة حاليًا
 13موافقة سارية ملباشرة العمل يف  13مشروعًا من
بينها مصفاة لفان  2اجلديدة التي بدأ تشغيلها يف
 .2016كما متتلك الشركة كذلك  3تصاريح باملوافقة
على إنشاء مشروعات هندسية وإنشائية.

وبعد فحوصات مكثفة لضمان اكتمال البيانات
ودقتها وصحتها يستخدم نظام إدارة البيانات
البيئية حاليًا يف إصدار تقارير بيئية ربع سنوية
تقدم إىل وزارة البلدية والبيئة.

استخدام الطاقة
استخدام الطاقة (باجليجا جول)

2012

2013

2014

2015

2016

استهالك الطاقة املباشر

266٫778٫927

277٫783٫752

271٫957٫671

280٫727٫296

276٫983٫082

					2٫081٫599
2٫202٫376
2٫246٫746
644٫422
استهالك الطاقة غري املباشر
استهالك الطاقة خارج املؤسسة

غري منطبق

غري منطبق

44٫382

44٫382

45٫000

إجمايل استخدام الطاقة

267٫423٫349

280٫030٫498

274٫204٫429

282٫853٫277

278٫850٫607

كثافة استخدام الطاقة (باجليجا جول
لكل طن من الغاز الطبيعي املسال)

غري منطبق

1

 1بناء على أرقام ثابتة تقديرية تتعلق باستخدام وسائل النقل
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1٫822٫525
(انخفاض بنسبة )% 10
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غري منطبق

6٫36

6٫56

6٫52

وتكمن أهمية مراقبة استخدام الطاقة يف كونها املرآة التي تعكس األثر البيئي لشركتنا .فقد شهد عام  2016انخفاضًا طفيفًا يف إجمايل استخدام الطاقة
ومع ذلك حقق االستهالك غري املباشر للطاقة انخفاضًا نسبيًا كبريًا مقارنة بالنسب التي حققها يف  2015ليصل إىل  .% 12ويرجع ذلك باألساس إىل انخفاض
استخدام الطاقة يف عمليات حمطة رأس لفان وهو ما سنشرحه بالتفصيل يف باب "انبعاثات غازات االحتباس احلراري” .فقد أسفرت عملية اسرتجاع الغاز
املتبخر أثناء الشحن عن توفري يف استهالك الطاقة املباشر مبقدار  580٫033جيجا جول وهو ما يعادل حوايل  % 25من الكميات التي مت توفريها من الطاقة
مقارنة بعام  2015وذلك نظرًا ملا تبع ذلك من انخفاض يف احرتاق أعمدة تبخري الغاز .وتعمل شركة قطرغاز حاليًا على استكشاف الفرص األخرى املتاحة
خلفض استهالك الطاقة املباشرة وغري املباشرة .وهناك دراسة مستمرة بخصوص توفري الطاقة جتري بقيادة قسم املراقبة الهندسية باالشرتاك مع
قطر للبرتول .وتبحث الدراسة يف إجمايل الكميات التي ميكن توفريها يف مواقع الغاز الطبيعي املسال التابعة لقطرغاز.

احرتاق الغاز
جنح مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن ومشروع خفض تصفية الغاز باإلضافة إىل مبادرات تشغيلية أخرى يف حتقيق انخفاض مستمر يف إجمايل
معدل االحرتاق بنسبة تصل إىل  % 70بني عامي  2012و .2016واغتنمت شركة قطرغاز فرصة مشاركتها يف املعرض واملؤمتر الدويل الثامن عشر للغاز
الطبيعي املسال واملقام يف بريث بأسرتاليا يف أبريل  2016لتسليط الضوء على جناح برناجمها خلفض احرتاق الغاز.
ﺧﻂ اﺳﺎس

وأدى ارتفاع نسبة اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن ( % 94يف 2016
مقارنة بنسبة  % 90يف  )2015إىل خفض إجمايل احرتاق الغاز يف منشآت
قطرغاز يف عام  .2016ويعد مرفق اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن
الذي بدأ العمل فيه يف الربع الرابع من  2014أكرب مشروع بيئي من
نوعه يف دولة قطر باستثمارات تبلغ أكرث من مليار دوالر .ويجمع هذا
املرفق الغاز املتبخر من سفن نقل الغاز الطبيعي املسال ويضغطه
يف مرفق وسيط .ثم يرسل الغاز املضغوط إىل منتجي الغاز الطبيعي
املسال حيث يجري استهالكه يف صورة وقود أو حتويله مرة أخرى
لغاز طبيعي مسال .وقد انخفض االحرتاق بفعل عمليات اسرتجاع
الغاز املتبخر أثناء الشحن بنسبة تزيد على  % 90عن معيار االحرتاق يف
 2012.2ومن حيث خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري يعمل مرفق
اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن على معادلة ما يقرب من  1٫6مليون
طن من غاز ثاين أكسيد الكربون يف السنة.

٪١٠٠

اﻟﻐﺎز اﳌﺘﺒﺨﺮ
أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ
 ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٤

٪٨٠
Million Tonnes

ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم اول
إﻋﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﻦ إﻃﻼق ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺮوع اﺳﺟﺎع
اﺳﺟﺎع اﻟﻐﺎز اﳌﺘﺒﺨﺮ اﻟﻐﺎز اﳌﺘﺒﺨﺮ
أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ
أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ
ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮه

٪٦٠
٪٤٠
٪٢٠
٪٠

2012

2013

2014

2015

2016

ﺣﺮق اﻟﻐﺎز اﳌﺘﺒﺨﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ  -ﻗﻄﺮﻏﺎز ٢٠١٦-٢٠١٢

الشكل  .11حرق الغاز املتبخر أثناء الشحن  -قطر غاز 2016-2012

JBOG

ويشمل نظام إدارة احرتاق الغاز يف شركة قطرغاز إطالق مبادرات
خلفض احرتاق الغاز أثناء التشغيل وتنفيذ حلول هندسية خلفض معدل
االحرتاق ،مما أدى مباشرة إىل انخفاض نسبة احرتاق الغاز الطبيعي
املسال الذي يحدث خالل إنتاج الغاز اخلايل من الكربيت بنسبة  % 87فيما يتعلق باحرتاق الغاز املتبخر أثناء عملية الشحن وبنسبة  % 59فيما يتعلق باالحرتاق
الناجت عن معاجلة الغاز الطبيعي املسال (انظر الشكل "نسبة احرتاق الغاز الطبيعي املسال من إنتاج الغاز اخلايل من الكربيت”.

وقد حددت شركة قطرغاز األهداف التي ستسعى لتحقيقها من عملية خفض إجمايل احرتاق الغاز خالل معاجلة الغاز الطبيعي املسال إىل  % 0٫30من إنتاج
الغاز اخلايل من الكربيت بحلول عام  .2020ومن اخملطط أن ينطلق نظام إدارة االحرتاق يف منشآت مصفاة لفان وعمليات إدارة حمطة رأس لفان يف عام .2017
ﻧﺴﺒﺔ اﺣاق اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﳋﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻳﺖ
% 1.60
%1.40
%1.20
%1.00

% 1.06

%0.80

%0.80
%0.60

%0.47

%0.40
%0.20
%0.00

%0.45

%0.44

%0.32

2012

2013

2014

%0.44

%0.43

%0.10

%0.06

2015

2016

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣاق ﺧﻼل إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﳋﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻳﺖ  -اﺣاق ﻧﺎﰋ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺎل
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣاق ﺧﻼل إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﳋﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻳﺖ  -اﺣاق اﻟﻐﺎز اﳌﺘﺒﺨﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ

وشهد معدل االحرتاق بني فرتات الصيانة يف مصايف شركة قطرغاز
انخفاضًا شديدًا بعد جناح الشركة يف تنفيذ حتسينات تشغيلية يف
مرافق الغاز الطبيعي املسال حيث حققت وحدة اإلنتاج رقم  6أفضل
أداء يف معدل االحرتاق بني فرتات الصيانة يف  2016بواقع  131مليون قدم
مكعب معياري .وارتفع إجمايل االحرتاق بني فرتات الصيانة يف عام 2016
عنه يف  2015نظرًا الرتفاع إجمايل عدد مرات اإلغالق للصيانة والذي شمل
ثالثة خطوط إنتاج واملرافق التابعة لها .بينما يقل االحرتاق بني فرتات
الصيانة يف  2016عنه يف عام  2012بنسبة حوايل .% 70
وقد وصلت نسبة االحرتاق نتيجة معاجلة الغاز الطبيعي املسال يف
قطرغاز إىل أدنى مستوى لها يف  2016وبلغت  % 0٫43من إجمايل إنتاج
الغاز اخلايل من الكربيت أي أقل بنسبة  % 59عن النسبة التي شهدها
عام .2012

الشكل  .12نسبة احرتاق الغاز الطبيعي املسال من إنتاج الغاز اخلايل من الكربيت

 2يؤخذ يف االعتبار معيار االحرتاق يف عام  2012ملقارنته مع احلد األدنى اإلجمايل الحرتاق الغاز لدى الشركة.
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انبعاثات غازات االحتباس احلراري
انبعاثات غازات االحتباس احلراري
(بالطن من مكافئ غاز ثاين أكسيد الكربون

2012

2013

2014

2015

2016

االنبعاثات املباشرة (نطاق ( )1جميع مرافق قطرغاز):

19٫021٫540

19٫786٫093

18٫431٫841

18٫532٫523

18٫318٫845

انبعاثات تعزى إىل االحرتاق من االنبعاثات املباشرة(مبا يف
ذلك خالل عملية حتميل الغاز الطبيعي املسال)

2٫103٫279

2٫111٫085

1٫075٫111

720٫905

693٫550

875٫770

641٫767

512٫315

148٫816

111٫870

االنبعاثات غري املباشرة (نطاق )2

274٫982

567٫618

561٫197

572٫739

513٫547

انبعاثات غري مباشرة أخرى (نطاق )3

6٫309٫367

6٫134٫312

6٫044٫334

5٫737٫364

5٫277٫733

إجمايل االنبعاثات

25٫605٫889

26٫488٫023

25٫037٫372

24٫842٫627

24٫110٫125

3

انبعاثات تعزى إىل عملية حتميل الغاز الطبيعي املسال
من االنبعاثات املباشرة

4

انخفض إجمايل انبعاثات غاز االحتباس احلراري بنسبة  % 3مقارنة بعام  .2015أما االنبعاثات الناجتة عن االحرتاق فانخفضت بواقع  27٫355طنًا من مايعادله من
غاز ثاين أكسيد الكربون مقارنة بعام  .2015وقد يعزى االنخفاض إىل جناح الشركة يف مواصلة العمل بنظام إدارة االحرتاق وارتفاع نسبة اسرتجاع الغاز املتبخر
يف عام  2016مقارنة بعام  .2015وانخفضت انبعاثات الغازات الناجتة عن حتميل الغاز الطبيعي املسال بنسبة  % 78مقارنة بعام  2014عندما دخلت مبادرة
اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن حيز التنفيذ.
وانخفضت انبعاثات النطاق  2الناجتة عن استهالك الكهرباء نظرًا النخفاض استهالك الكهرباء يف عمليات حمطة رأس لفان .ويعزى انخفاض استهالك
الكهرباء يف عمليات حمطة رأس لفان إىل عملياتها وينسحب ذلك على طبيعة املنتجات احململة وحجمها وإجراءات التشغيل املتبعة .وانخفضت انبعاثات
النطاق  3التي تعزى إىل انبعاثات غاز االحتباس احلراري نتيجة استخدام وسائل نقل املوظفني بنسبة  % 8مقارنة بعام .2015

ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻏﺎز اﻻﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮاري

٥

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

0.480
0.470
0.460
0.450
0.440

٠٫٤٧٠

٠٫٤٦٠

0.430
0.420
0.410

٢٠١٢

٢٠١٣

٠٫٤٣٢

٠٫٤٣٣

٢٠١٤

٢٠١٥

الشكل  .13كثافة غاز االحتباس احلراري

 3يخضع جرد انبعاثات الغاز وحساباتها وتقاريرها للتدقيق واالعتماد من شركة قطر للبرتول ومراجعيها اخلارجيني
 4تضم عمليات مرافق اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن بدءًا من شهر أكتوبر 2014
5تتعلق كثافة غازات االحتباس احلراري بإنتاج الغاز الطبيعي املسال حصرًا
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٠٫٤٣١

٢٠١٦

إدارة املياه ومياه الصرف
إدارة املياه ومياه الصرف

الوحدة

استهالك املياه

م

كثافة استهالك املياه

م 3لكل طن من
الغاز الطبيعي
املسال

الكمية املستهلكة من املياه احملالة

م

من مؤسة كهرماء

م

مياه منتجة يف املوقع من مياه البحر

م

مياه الصرف الناجتة من معاجلة الغاز
واحملقونة يف طبقات حتت سطحية

م

مياه البحر املستخدمة يف التربيد
باالرتشاح بدون تالمس (يف الرب)

م

3

2012

2013

2014

2015

2016

4٫416٫617

4٫329٫053

4٫505٫991

4٫504٫140

4٫585٫426

0٫11

0٫10

0٫11

0٫11

0٫11

3

4٫416٫617

4٫329٫053

4٫505٫991

4٫504٫140

4٫445٫936

3

2٫643٫072

2٫440٫410

2٫407٫935

2٫587٫842

2٫394٫068

3

1٫773٫545

1٫888٫643

2٫098٫056

1٫916٫298

2٫059٫678

3

1٫291٫751

1٫254٫375

1٫237٫128

1٫287٫093

1٫235٫735

3

3٫761٫597٫718

3٫762٫481٫215 3٫733٫898٫900

3٫788٫123٫436

3٫799٫552٫920

3

950٫529

961٫556

958٫996

965٫123

980٫366

3

950٫529

961٫556

958٫996

965٫123

980٫366

3

74٫062

60٫181

104٫868

93٫609

106٫529

3

74٫062

60٫181

104٫868

93٫609

106٫529

صرف مياه الصرف الناجتة عن
عمليات املعاجلة والصرف الصحي
إىل البحر (باستثناء مياه البحر املستخدمة م
يف التربيد باالرتشاح بدون تالمس)
صرف مياه الصرف إىل البحر

م

استخدام مياه الصرف الناجتة عن
عمليات املعاجلة والصرف
الصحي يف الري

م

إعادة تدوير مياه الصرف

م

6

تنسجم أهداف شركة قطرغاز مع أهداف وزارة البلدية والبيئة يف خفض مياه الصرف إىل أدنى حد ممكن ورفع كفاءة استخدام املياه إىل أعلى مستوى ممكن
يف العمليات الصناعية للدولة .وتنتج مرافق اإلنتاج واملعاجلة التابعة للشركة حوايل  450مرتًا مربعًا يف الساعة من مياه الصرف .لذلك استثمرت الشركة يف
وضع برنامج شامل خلفض املنصرف من مياه الصرف وإعادة استخدامها لتحقيق ثالثة أهداف رئيسية تتماشى مع أهداف وزارة البلدية والبيئة؛ أولها خفض
حقن مياه الصرف يف طبقات اآلبار العميقة وثانيها إعادة استخدام تدفقات مناسبة من املياه املعاجلة يف الري وثالثها إعادة تدوير املياه باستخدام تقنيات
متقدمة ومعاجلة مياه الصرف بكفاءة الستخدامها مرة أخرى مما يخفض احلصة املستخدمة من املياه احملالة يف العمليات الصناعية .ويقضي منوذج
معاجلة مياه الصرف املذكور بالتخلص من املياه املرجتعة شديدة امللوحة عن طريق حقنها يف اآلبار العميقة وإرسالها إىل قناة مياه التربيد اخلاص مبدينة
رأس لفان الصناعية أو استخدامها للوفاء باحتياجات الري .ومن املنتظر أن
تعمل الشركة على ترقية النظم التي تتبناها يف التعامل مع مياه الصرف
ﻄﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻴﺎه ا ﻠﻔﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  -اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎ
يف جميع عمليات مصانعها إىل نظم املعاجلة الثالثية بتقنية التناضح
ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻴﺎه اﻠﻔﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
العكسي مبا سيمكنها من إعادة استخدام نسبة ترتاوح بني  65إىل % 70
من مياه الصرف يف مرافقها بعد إزالة الشوائب منها .وتسري مشروعات
ﺣﺠﻢ ﺣﻮض اﳊﻤﺎﻳﺔ  ٩٠٠ﻣ ﻣﻜﻌﺐ
ﺣﺠﻢ ﺣﻮض اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  ١٬٣٠٠ﻣ ﻣﻜﻌﺐ
معاجلة مياه الصرف على قدم وساق ومن املتوقع أن يتم تنفيذها على
ﺧﺰان اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
مراحل على أن يكتمل العمل فيها يف الفرتة بني  2017و.2021
ويف أوىل خطواتها لتحقيق أهداف برنامج خفض املنصرف من مياه الصرف
وإعادة استخدامها ،أدخلت الشركة املفاعل احليوي الغشائي قطرغاز 1
إىل اخلدمة يف الربع الرابع من عام  2015بعد سبع سنوات من جناح اختباره
يف الربنامج التجريبي الذي جرى خالل عام  2008وبدء العمل يف إنشائه يف
عام  .2011ويعود للمفاعل احليوي الغشائي الفضل يف إزالة معدالت تزيد
على  % 95من العناصر الرئيسية التي تشمل طلب األكسجني الكيميائي
ومركبات النيرتوجني مما يعني أن مياه الصرف املعاجلة باملفاعل أفضل
بكثري من مياه الصرف املعاجلة بطرق املعاجلة التقليدية وهو ما يشري إىل
جناح املشروع .ويضمن برنامج خفض املنصرف من مياه الصرف وإعادة
استخدامها خروج مياه الصرف بجودة تتوافق مع متطلبات وزارة البلدية
والبيئة ومدينة رأس لفان الصناعية.

اﻟﻔﺤﺺ اﳌﺴﺒﻖ
اﳌﻌﺎﳉﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ
اﳌﺴﺒﻘﺔ ﺑﻨﺰع
اﻟﻨوﺟﲔ  /اﻟﻨﺟﺔ

اﻟﺘﻳﺪ )اﳌد(

ﺳﺤﺐ اﳌﻴﺎه
ﻣﻦ اﻟﺮواﺳﺐ
اﻟﻄﻴﻨﻴﺔ

أﻏﺸﻴﺔ
ZeeWeed
500D UF

اﻟﺮواﺳﺐ واﳌﻮاد اﻟﻄﻴﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ
 ٥٢٠ﻛﻠﻎ/اﻟﻴﻮم ﻋﻨﺪ ٪ ١٤

اﻟﺷﻴﺢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﻜﺮﺑﻮن اﳌﻨﺸﻂ
اﳊﺒﻴﺒﻲ

ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺎﺷﺔ ١ :ﻣﻠﻢ

ﺣﺠﻢ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ
ﺑﻨﺰع اﻟﻨوﺟﲔ  ٢ × ٢٥٠ﻣ ﻣﻜﻌﺐ
ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺟﺔ  ٢ × ٦٠٠ﻣ ﻣﻜﻌﺐ
 ٣ﺧﻄﻮط × ﺷﺮﻳﻄﲔ  × ٣٦وﺣﺪة ﻣﺜﺒﺘﺔ
،ﻛﻞ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة
ﺻﺎ ³اﻟﺘﺪﻓﻖ ا°ﻗﺼﻰ ١٢ :ﻟ ،ﻣ ،ﺳﺎﻋﺔ

ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺷﺤﺎت  3،000 :N. 2 FV2Bملم

ﻌﺪة ﻟﻠﺮي
ﻣﻴﺎه ﻣﻌﺎﳉﺔ ُﻣ ّ

الشكل  .14حمطة معاجلة مياه اخمللفات الصناعية  -الرسم البياين

 6الزيادة بنسبة  % 14على استخدام املياه يف الري ناجمة عن طلب فعلي على املياه الستخدامها يف تنسيق املساحات اخلضراء
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وكان تشغيل أول مفاعل غشائي بالنسبة لشركة قطرغاز جتربة فريدة تعلمت منها الكثري .وأوكلت الشركة مهام تشغيل املفاعل إىل فريق متفرغ واستطاع
هذا الفريق التغلب على حتديات مثل إدارة جودة املياه ،والبيولوجيا امليكروبية ،والتغذية املثالية من مياه الصرف ملساعدة املفاعل على العمل.
ويف عام  2016حققت الشركة تقدمًا مضطردًا يف بناء مشروعات التخلص من السوائل بشكل شبه كامل التي تهدف إىل إعادة تدوير وإعادة استخدام املياه
إىل ما يقرتب من الصفر يف مشروعات قطرغاز  2وقطرغاز  3وقطرغاز  4هذا باإلضافة إىل مصفاة لفان .ومازالت الشركة تواصل العمل على إرساء عقود
الهندسة والتصميم ملشروع التخلص من السوائل بشكل شبه كامل يف موقع قطرغاز  1أم ًال يف إجناز هذه العملية بحلول الربع األول من عام  .2017ويجري
حاليًا بناء حمطات املعاجلة يف مرافق الغاز الطبيعي املسال داخل الهيكل القائم مما يؤدي إىل بعض التحديات يف املواقع القدمية مثل العمل بالقرب من
مصنع عامل والقيود املفروضة على مساحة البناء ومتديدات البنية التحتية املمتدة حتت األرض وغريها من العوائق .وعلى الرغم من التعقيدات التي تواجه
الشركة يف تنفيذ النظم املتقدمة إدارة مياه الصرف تتوقع الشركة تنفيذ مشروعات خفض املنصرف من مياه الصرف و إعادة استخدامها يف الوقت احملدد.

هذا املشروع دليل واضح على التزام شركتنا باحلفاظ على البيئة
وهو جزء من استثماراتنا الكربى خالل الفرتة القريبة املاضية التي
تهدف إىل خفض بصمة الشركة البيئية مبا يتماشى مع القيم
الواردة يف بيان توجهات قطرغاز
 -الشيخ خالد بن عبد اهلل آل ثاين مدير الشؤون الهندسية واملشاريع بقطرغاز

إدارة النفايات
إدارة النفايات

الوحدة

2012

2013

2014

2015

2016

إجمايل النفايات الناجتة

الطن

9٫599

5٫872

7٫065

6٫805

11٫656

النفايات اخلطرة

الطن

4٫099

2٫769

3٫217

3٫591

7٫692

النفايات غري اخلطرة

الطن

5٫500

3٫103

3٫849

3٫213

3٫964

نسبة النفايات املعاد تدويرها إىل إجمايل النفايات

%

48

30

29

23

17

إعادة تدوير النفايات

الطن

4٫569

1٫775

2٫038

1٫534

1٫967

حددت شركة قطرغاز أهدافًا رئيسية لها تتماشى مع رؤية قطر الوطنية  2030وهي امتالك إدارة مستدامة للنفايات وتخفيض النفايات .وقد أدى التوسع
السريع يف املرافق التشغيلية لشركة قطرغاز إىل زيادة يف معدالت توليد النفايات بشكل عام ،مبا يف ذلك تدفقات النفايات اخلطرة .ويعزى ارتفاع إنتاج
النفايات يف عام  ،2016مقارنة بالسنوات السابقة ،أساسًا إىل الزيادة يف توليد النفايات من اخلردة والنفايات املكتبية العامة ،والتخلص من النفايات املرتاكمة
من إجناز مشروع صيانة الهضبة ،فضال عن عمليات اإلغالق اخملططة لصيانة خط إنتاج الغاز الطبيعي املسال والطني املتولد عن أنشطة تنظيف اخلزانات.
وقد بدأت الشركة كذلك يف برنامج استبدال البطاريات ،مما أدى إىل زيادة كبرية يف كمية ووزن البطاريات الواردة للتخلص منها وقد انعكس ذلك يف ارتفاع
إنتاج النفايات لعام .2016
ومن حيث الوزن ،شهدت كمية النفايات املعاد تدويرها ارتفاعًا يف عام  2016ورغم ذلك فقد انخفضت نسبة النفايات املعاد تدويرها إىل إجمايل النفايات بسبب
زيادة حجم تدفقات النفايات غري القابلة إلعادة التدوير ولدت مثل حطام املباين ،والطني ،واملنخل اجلزيئي الناجت من عمليات اإلغالق للصيانة والبطاريات
املستهلكة.
وقد شهدت رحلة قطرغاز نحو إدارة مستدامة للنفايات تغيريات كبرية بدأت بتشكيل فريق فعال متعدد التخصصات إلدارة النفايات يف عام  ،2014وحتسني
ممارسات وإجراءات إدارة النفايات يف املوقع ،وإنشاء مسارات مستدامة إلعادة التدوير والتخلص من تدفقات النفايات الرئيسية.

5تتعلق كثافة غازات االحتباس احلراري بإنتاج الغاز الطبيعي املسال حصرًا
6الزيادة بنسبة  14%على استخدام املياه يف الري ناجمة عن طلب فعلي على املياه الستخدامها يف تنسيق املساحات اخلضراء
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األداء
باإلضافة إىل التخلص من الطني عن طريق نظام الطرد املركزي يف املوقع جنحت الشركة يف نقل أكرث من  150طنا من اخمللفات اإللكرتونية اخملزنة يف
املوقع إىل مرافق أخرى إلعادة تدويرها والتخلص منها .وقد حتقق ذلك من خالل إبرام عقد طويل األجل وترسيته على مقاول معتمد جلمع ونقل النفايات
اإللكرتونية إىل مرافق إعادة التدوير والتخلص من النفايات وذلك امتثا ًال ملتطلبات اتفاقية بازل لألمم املتحدة .اجلدير بالذكر أن الشركة عززت من شراكتها مع
شركة قطر ستيل يف جمال إعادة التدوير وتواصل حاليًا بحث اخليارات املتاحة إلعادة تدوير النفايات غري احلديدية مثل الكربون املنشط واملنخل اجلزيئي.
ومن الضروري كذلك أن تعمل الشركة باستمرار على حتسني ممارسات إدارة النفايات املوجودة يف املوقع إذا كانت تريد احلفاظ على أدائها يف جمال
النفايات .وخالل عام  ،2016عملت شركة قطرغاز مع خمتلف شركائها ومقاوليها من أجل االرتقاء مبمارسات تخزين النفايات ومعاجلتها بهدف ضمان التخلص
اآلمن من النفايات يف الوقت املناسب .فعلى سبيل املثال ،تعاونت قطرغاز مع املقاولني يف املوقع إلعادة استخدام بواقي الطالء والشحوم اخملزنة يف
منشآتها ،مما أدى إىل انخفاض اخملزون من هذه املواد بنسبة  .٪ 90كما أطلقت الشركة مناقصة إلدارة التخلص اآلمن من املطاط والدهانات والشحوم
والبطاريات ،ومن املتوقع أن نرى بوادر تنفيذ هذه املناقصة يف أوائل عام .2017

نظام معاجلة الطني والرواسب
جنحت شركة قطرغاز يف التخلص من جميع اخملزونات الطينية والرواسب املرتاكمة يف املوقع منذ عام ( 2012حوايل  4200م )3من خالل جهاز الطرد املركزي
الذي مت تركيبه يف عام  . 2015ونتج هذا الطني من عمليات إغالق املرافق وأنشطة تنظيف الصهاريج وتراكم يف املوقع بسبب عدم توفر البنية التحتية الالزمة
للتخلص منها داخل الدولة.
يفصل جهاز الطرد املركزي الطني والشوائب ويقسمها إىل ثالثة أقسام :نفايات الزيت ،واملياه ،وبواقي املركبات الهيدروكربونية .وتشمل عملية فصل الطني
اخلطوات التالية:
 .1املرحلة األوىل :خلط الطني وتسخينه قبل التعامل معه
 .2املرحلة الثانية :فصل الطني من خالل جهاز الطرد املركزي الذي يحلل الطني إىل ثالثة مكونات رئيسية هي :نفايات الزيت واملياه
والرمال الصلبة
		
 .3املرحلة الثالثة :إدارة أقسام النفايات املفصولة والتخلص منها من خالل املسارات اخملصصة للتخلص من النفايات داخل الدولة مبا
يتماشى مع إجراءات إدارة النفايات التي تنتهجها قطرغاز.
		

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﻄﲔ واﻟﺮواﺳﺐ

ﻣﺎء
ﻣﻄﻬﺮ
ﻣﻴﺎه

ﺧﺰان اﳌﻜﺜﻒ
ﺑﺨﺎر
ﻣﺮﺟﻞ
ﺑﺨﺎري
ﻣﻜﺜﻒ

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻو

1
راﺳﺐ ﻃﻴﻨﻲ

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

2

3
ﺧﺰان
اﺳﺟﺎع
اﳌﺎء

ﺧﺰان اﳌﺰج
ﺧﺮوج اﳌﺎء
راﺳﺐ ﻃﻴﻨﻲ

ﺧﺮوج اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ

ﺧﺮوج اﻟﻐﺎز

ﺧﺰان
اﺳﺟﺎع اﻟﻐﺎز

الشكل  .15عملية فصل الطني والرواسب

يتواصل املشروع يف  2017بهدف فصل تدفقات نفايات الطني والرواسب الناجتة من التشغيل واخملزنة يف املوقع يف عام  2016مع التخطيط للرواسب الناجتة
يف  .2017وحتى اآلن هناك  % 3من النفايات املتبقية ناجتة من عملية فصل تدفقات النفايات الطينية عبارة عن رواسب صلبة تستلزم التخلص منها نهائيًا يف
مركز معاجلة النفايات السامة مبدينة مسيعيد الصناعية.

تقرير االستدامة 2016

45

استثمارًا للمشروعات التي أطلقتها الشركة يف  2016إلدارة الطني
والرواسب والنفايات االلكرتونیة،جنحت قطرغاز يف التخلص مما
يزيد عن  % 93من النفايات اخلطرة املرتاكمة يف املوقع السنوات
السابقة ،ويرجع هذا لعدم وجود اسلوب مناسب للتخلص منها داخل
الدولة.

اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٪٩٣
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳋﻄﺮ

األنظمة
وقد خضعت إجراءات إدارة النفايات يف قطرغاز لتحديث كبري يف عام  2016لتضاف إليها متطلبات جديدة للتعامل مع والتخلص من النفايات اإللكرتونية والقابلة
لالشتعال .وقد استفادت الشركة بجميع أصولها الربية خالل عام  2016من النظام إإللكرتوين الداخلي لنقل النفايات حيث ساعدنا هذا النظام يف إدارة وتسجيل
أكرث من  1500طلب لنقل النفايات من مواقع إنتاج النفايات ،أي ما يعادل  % 98تقريبًا من جميع طلبات نقل النفايات يف  .2016وقد عملت قطرغاز على استخدام
النظام إإللكرتوين الداخلي لنقل النفايات يف حتسني مستوى التنسيق والكفاءة بني األطراف ذات العالقة (منتجي النفايات ،والقائمني على برنامج إدارة النفايات،
وعمليات إنتاج النفايات) .وقد طورت الشركة هذا النظام اإللكرتوين يف عام  ،2016يف إطار الشراكة مع إدارة تكنولوجيا املعلومات ،وتضمنت عملية التطوير
حتديثات لنظام إصدار تقارير البيانات املتعلقة بالنفايات ،وخمصصات الطباعة ،واألصول اإلضافية ،واملعلومات الالزمة لتسهيل استصدار املوافقات الالزمة
إلدارة النفايات.

البنية التحتية
تستثمر قطرغاز يف تطوير مرافقها القائمة اخملتصة بإدارة النفايات من أجل تعزيز قدرتها على التعامل اآلمن والسليم مع النفايات التي تنتجها الشركة
وفصل هذه النفايات بأنواعها اخملتلفة وتخزينها .وقد انتهت الشركة من املناقصة والتقییم الفني لهذا املشروع يف عام  ،2016ومن املتوقع أن ینتقل
املشروع إیل مرحلة التشیید يف عام  ،2017مع توقعات بأن يكون تاریخ االنتهاء ما بني أواخر عام  2018وأوائل عام .2019

االنبعاثات اجلوية
االنبعاثات اجلوية بالطن

2012

2013

2014

2015

2016

انبعاثات أكاسيد النيرتوجني

11٫916

11٫749

11٫157

10٫454

9٫655

انبعاثات أكسيد الكربيت

18٫090

17٫400

16٫387

12٫583

21٫858

املركبات العضوية املتطايرة

1٫157

1٫658

800

761

619

وقد لوحظت زيادة يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت يف عام 2016حيث ارتفعت االنبعاثات بنسبة  ٪ 73عن نسبتها يف عام  2015نتيجة إليقاف العمل يف املوقع
ألغراض الصيانة وإصالح وحدة استخالص الكربيت مبوقع قطرغاز  1ومعاجلة الغاز املتخلف مما أدى إىل زيادة انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت.
أما انبعاثات أكاسيد النيرتوجني فانخفضت بنسبة تزيد عن  ٪ 7منذ عام  .2015ويرجع هذا االنخفاض باألساس إىل جناح الشركة يف حتسني استهالك الوقود
الغازي يف التوربينات الغازية املستخدمة يف عمليات موقع قطرغاز  .1ومنذ أن وضعت الشركة خطة عمل لاللتزام بخفض انبعاثات أكاسيد النيرتوجني يف عام
 2008لتلبية متطلبات وزارة البلدية والبيئة الرامية خلفض انبعاثات أكاسيد النيرتوجني ،اعتمدت الشركة تكنولوجيات متعددة للحد من أكاسيد النيرتوجني .وأسفر
تبني الشركة لتقنية البطانة النهائية املائلة والتي تضمنت تعديالت على غرف احرتاق التوربينات الغازية عن خفض انبعاثات أكاسيد النيرتوجني بنسبة ترتاوح بني
 20إىل  % 30يف التوربينات .ويف الوقت نفسه ،أدى تركيب غرف احلريق اجلافة منخفضة االنبعاثات النيرتوجينية إىل خفض االنبعاثات بنسبة  ٪ 85تقريبًا يف مولدات
الغاز التوربينية مبوقع قطرغاز  1.وقد ساعدت التعديالت التي أجريت على غرف احلريق منخفضة االنبعاثات النيرتوجينية التي مت تركيبها يف غاليات املرافق
وسخانات العمليات العليا على خفض انبعاثات أكاسيد النيرتوجني بنسبة ترتاوح بني  50و  75يف املائة على التوايل.
واعرتافًا من شركة قطرغاز بأهمية تقليل مركبات الكربون العضوية املتطايرة يف اجلو وضعت الشركة برناجمًا متكامل األركان للكشف عن التسرب وإصالحه
يف خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال ومصفاة لفان ومرافق مزارع اخلزانات منذ عام  .2011وتساهم املركبات الكربونية العضوية املتطايرة يف إحداث تفاعالت
ضوئية كيميائية يف الغالف اجلوي مما یؤدي اىل تآكل االوزون االرضي .ويوفر برنامج الكشف عن التسرب وإصالحه إمكانية مراقبة ورصد ما يقرب من  76٫000عنصر
من عناصر املركبات العضوية املتطايرة ،مما يؤدي إىل القيام باإلصالحات الضرورية يف مصادر تسرب جمموعة حمددة من املركبات العضوية املتطايرة .وأدى
التحسن يف عمليات الرصد واإلصالح التي متت يف إطار الربنامج املذكور إىل خفض انبعاثات املركبات العضوية املتطايرة بنسبة  ٪ 19مقارنة بعام  ،2015وبنسبة
 ٪ 46مقارنة بعام .2012
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ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺸﻒ اﻟﺘﺴﺮﺑﺎت واﺻﻼﺣﻬﺎ
700
ﻋﺪد أﻃﻨﺎن اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﳌﺘﻄﺎﻳﺮة  اﻟﺴﻨﺔ

600
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302
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0

56

2012
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ﻋﺪد أﻃﻨﺎن اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت  اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺻﻼح

67

48

29

58

2015

2014

2016

ﻋﺪد أﻃﻨﺎن اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت  اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺻﻼح

الشكل  .16مراقبة عملية كشف التسربات واصالحها

األثر البيئي لعملية النقل
نظرًا لكونها أكرب مستخدم لسفن نقل الغاز الطبيعي املسال يف العامل ،تضع شركة قطرغاز يف مقدمة أولوياتها وضع حلول مبتكرة وتقدمية بغرض
التحسني املستمر لكفاءة النقل واحلد من األثر البيئي حيث تسعى شركة قطرغاز إىل استباق االجتاهات واملقاييس املستقبلية يف القطاع البحري .ويف
هذا اإلطار انضمت الشركة إىل جمعية "مشغلي ناقالت الغاز واحملطات الدولية” وهي منظمة دولية يتبادل من خاللها جميع املشاركني يف الصناعة
خرباتهم ،ويتباحثون يف سبل جمابهة التحديات املشرتكة ،ويضعون احملددات ألفضل املمارسات واملقاييس.
وكما هو احلال يف العامني املاضيني ،نالت شركة قطرغاز مرة أخرى تكرميًا من جملس السالمة الربيطاين حيث حصلت الشركة على جائزة الشرف
العاملية ،التي متنح للهيئات املتميزة يف اإلدارة البيئية ألنشطة النقل التي تقوم بها .كما ُمنحت الشركة أيضًا جائزة سيف الشرف من اجمللس تكرميًا
لها على ما أظهرته من التفوق يف إدارة السالمة لتكون شركة قطرغاز الشركة القطرية الوحيدة التي حتصد اجلائزتني معًا ،وواحدة من بني  15شركة يف
جميع أنحاء العامل جتمع بني اجلائزتني يف عام .2016

تطوير الغاز الطبيعي املسال كوقود بحري
تعمل إدارة الشحن البحري بشركة قطرغاز على تنفيذ مشروع مبتكر يهدف إىل تطوير الغاز الطبيعي املسال ليصبح وقودًا للسفن .ملا لذلك من إمكانات
هائلة قد تساعد يف احلد من األثر البيئي للشحن ،حيث إن السفن عادة تلجأ إىل حرق زيت الوقود الذي يعد أقل مالئمة للبيئة .وقد أقامت الشركة شراكات
متعددة لبحث إمكانية استخدام الغاز الطبيعي املسال وقودًا للسفن من الناحية التجارية بوصفه بدي ًال مناسبًا لزيت الوقود األشد أثرًا على البيئة .وقد
ضمنت الشراكات التي أقامتها شركة قطرغاز مع املساهمني من شركة قطر للبرتول وشركة شل لها الريادة يف هذا اجملال .باإلضافة إىل ذلك وقعت
قطرغاز مذكرتي تفاهم ،واحدة مع جمموعة مريسك وشركة شل ،واألخرى مع شركة املالحة العربية املتحدة وشركة شل ،الستكشاف فرص تطوير
الغاز الطبيعي املسال لتسيري السفن.
وستساهم مبادرة تطوير وقود السفن يف مساعدة شركة قطرغاز خالل استعداداتها للتفاعل مع التشديد املتوقع للشروط الدولية التي تعكف
املنظمة البحرية الدولية حاليًا على صياغتها بهدف خفض انبعاث الكربيت ومن املقرر طرحها للتصديق عليها يف عام  .2020ويجري حاليًا تنفيذ مشروع
يدرس استخدام نظام حقن الغاز إلكرتونيا لتحويل ناقالت الغاز الطبيعي املسال املستأجرة ملدد طويلة إىل استخدام الغاز الطبيعي املسال يف
تسيريها .هذا التحول أكرث مالئمة للحفاظ على بيئة كما أنه يؤدي إىل خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري وغريها من امللوثات .وال يزال املشروع
التجريبي والتقييم الالحق لهذه التكنولوجيا ومنافعها االقتصادية جاريًا.
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جتدر اإلشارة إىل أن إدارة الشحن البحري يف شركة قطرغاز أصبحت عضوًا يف  .SEA/LNGوحتالف  SEA/LNGهو ائتالف متعدد القطاعات يهدف إىل إبراز
الفرص التجارية وتقدميها وتعظيمها لإلسراع يف عملية تطوير الغاز الطبيعي املسال وقودا لتسيري السفن وهو ما يساعد على تعزيز استخدام وقود
أنظف وأكرث مالءمة للبيئة يف جميع قطاعات صناعة النقل البحري العاملية .ويجمع هذا االئتالف بني اجلهات الفاعلة الرئيسية يف سلسلة قيمة شحن
الغاز الطبيعي املسال ،مبا يف ذلك شركات الشحن ،وجمعيات التصنيف ،واملوانئ ،وموردي الغاز الطبيعي املسال الرئيسيني ،وشركات النقل البحري للغاز
الطبيعي املسال ،ومقدمي خدمات البنية التحتية ،ومصنعي املعدات األصلية مما يساعد على تقليل العقبات التجارية التي تعرتض طريق حتويل االستخدام
احمللي للغاز الطبيعي املسال يف تسيري السفن إىل واقع عاملي.

حتسني كفاءة نقل الغاز الطبيعي املسال
يف عام  2016قامت شركة قطرغاز للشحن البحري بتنفيذ مشروع رائد لتقييم استخدام خمتلف أنظمة مراقبة أداء السفن على منت أسطولها املستأجر
ملدة طويلة .ونظم مراقبة أداء السفن هي نظم للرصد والتقييم متد طاقم السفينة مبالحظات آنية وفقًا ملعايري حمددة ،مثل توازن السفينة وسرعتها.
ويقدم هذا النظام نفسه كأداة لتوفري الوقود ،واحلد من البصمة البيئية العامة لشركة قطرغاز.
وقد عملت إدارة الشحن يف شركة قطرغاز للشحن مع عمالئها على تسليم شحنات إىل موانئ متعددة ،والتحول عن املمارسة التقليدية التي تتضمن تفريغ
جميع الشحنات يف حمطة واحدة .وقد أصبح ذلك ممكنا بفضل حجم ناقالت الغاز الطبيعي املسال التابعة للشركة ،التي تعد األكرب يف العامل .وال تقتصر
فوائد التسليم إىل موانئ متعددة على حتقيق رضا العمالء فحسب نظرًا الرتفاع مستوى املرونة يف عملية التسليم (كما ذكرنا سابقا يف باب "املبيعات
والتوزيع” من فصل "االقتصاد”) ،وإمنا يشمل منافع بيئية من خالل تقليل حركة الشحن والرحالت املتعددة.

االلتزام باملقاييس البيئية
تضمن قطرغاز التزام سفنها املستأجرة بأعلى معايري السالمة والبيئة ،وتلبيتها للمعايري العاملية التي وضعتها مؤسسة اجلوائز اخلضراء .فبعد عملية
تدقيق صارمة حصلت الشركة على شهادة اجلائزة اخلضراء لصالح  39سفينة من سفنها املستأجرة ملدة طويلة والتي تستخدمها يف نقل الغاز
الطبيعي املسال .ويتجسد التزام شركة قطرغاز
بالقضية التي تتبناها مؤسسة اجلوائز اخلضراء يف
تنصيبها مدير الشحن بالشركة نائبًا لرئيس جملس
إدارة املؤسسة .باإلضافة إىل ذلك ،تتعاون شركة
قطرغاز مع حمطة ساوث هوك للغاز الطبيعي
املسال الواقعة يف ميناء ميلفورد هافن يف اململكة
املتحدة ،ومع ميناء رأس لفان للمشاركة يف برنامج
حافز املوانئ الذي تتبناه مؤسسة اجلوائز اخلضراء
لتحويل عمليات التشغيل إىل عمليات أكرث حفاظًا على
البيئة .وتوفر هذه املوانئ حوافز خدمية خمتلفة
للسفن املعتمدة من مؤسسة اجلوائز اخلضراء،
وتعمل على تعزيز السالمة واألداء البيئي يف جمال
الشحن البحري ،كما أنها تساعد يف تقليل البصمة
البيئية العامة للشحن الصناعي.
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وتستعد قطرغاز لصدور نظام دويل يحكم استخدام مياه توازن السفن (الصابورة) التي تضخها السفن للحفاظ على ظروف التشغيل اآلمنة عندما ال حتمل
أي شحنة على متنها .وقد تشكل مياه الصابورة على أهميتها لعمليات الشحن احلديثة اآلمنة والفعالة تهديدات خطرية على العديد من األنواع البحرية
التي ميكن أن تتأثر بضخ مياه الصابورة حيث يساهم ضخ مياه الصابورة يف زرع كائنات بحرية من بيئة إىل أخرى من خالل كميات املياه اخملزونة يف خزان
االتزان ،وقد تصبح هذه الكائنات عدوانية عند انتقالها إىل البيئة اجلديدة أو تصبح معرضة خلطر االنقراض أو تعرض أنواعًا حملية أخرى لهذا اخلطر .وقد
شرعت املنظمة البحرية الدولية يف تنفيذ االتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه توازن السفن والرواسب (اتفاقية مياه الصابورة) بهدف حتسني نظم إدارة
مياه الصابورة .ومن املنتظر أن يحقق ذلك وجود نظام تستويف فيه مياه البحر املستخدمة يف الصابورة أثناء النقل معايري تبادل مياه االتزان ومعايري األداء
املتفق عليها .وتعمل إدارة الشحن بشركة قطرغاز مع شركة راس غاز وشركة ناقالت املالكة للسفن على تقييم أنظمة معاجلة مياه الصابورة لتنفيذها
يف إطار اإلعداد للوائح القادمة.

الوعي البيئي
واصلت شركة قطرغاز تنظيم حمالت التوعية البيئية الربع سنوية التي أطلقتها بعنوان "جو جرين” خالل عام  ،2016مع الرتكيز على خفض االحرتاق ،وجتديد
التزامها جتاه البيئة ،واحلفاظ على النظام البيئي الهش يف قطر ،والتقليل من األثر البيئي لسفر املوظفني خالل موسم العطالت.
وقد مت تنظيم حملة احلد من االحرتاق لزيادة الوعي داخل اجملتمع احمللي حول الدخان الذي يظهر واحلريق الذي نراه أحيانًا بسبب حرق الغاز املتبقي أثناء
استخراج الغاز الطبيعي املسال ومعاجلته .كما انطلق برنامج رئيسي آخر يتمحور حول جتديد التزام قطرغاز جتاه البيئة .ويركز هذا الربنامج على تذكري الناس
مبسؤولياتهم الرئيسية جتاه حماية البيئة ،واملياه ،واحلفاظ على الطاقة وتقليل النفايات الغذائية.
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ﻣﺒﺎدرة
ﻗﻄﺮﻏﺎز اﳋﻀﺮاء

ﻣﺼﻤﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ
ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﺷﻌﻠﺔ ﻧﺎر ﻣﺘﻘﺪة أﻋﻠﻰ

ُﻳ

َ ﻧُﺸﺎﻫﺪ دُ

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺿﺎﺑﻄﺔ
ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ وزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
وإدارة اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ

ُ ﺴﺎﻋﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺨﺎر ،ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺪﺧﺎن أﺛﻨﺎء

أﺳﻮار ﻣﺪﻳﻨﺔ راس ﻟﻔﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،
ﻣﻨﺬرة ﺑﺎﳋﻄﺮ اﻟﻮﺷﻴﻚ .ورﲟﺎ ﺑﺎت
ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﺷﻌﻮر اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺎﳉﻮار
ٍ أو
ﺿﺎر
ﱟ
أو اﻟﺸﻌﻼت اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻮق أﺑﺮاج

ﻋﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار وﻛﻤﻴﺔ اﻟﺪﺧﺎن

٪100

٪100

٪89

ﻫﺬه اﻟﺸﻌﻼت اﳌﺘﻮﻫﺠﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ُ

ﻣﺸﺮوع ﺗﻘﻠﻴﺺ اﺳﺘﺨﺪام

اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ،وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ

ﻣﺎ اﳋﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺸﺮوع

ﳌﺎذا ﻧﻘﻮم ﺑﺈﺣﺮاق اﻟﻐﺎز؟
٪40

70
ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  2011و .2015وﻓﻴﻤﺎ ﲤﻀﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪﻣً

اﻟﻐﺎز اﳌﺘﺒﺨﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ
ﳌﺪة ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ

٪30

٪20

ﺣﺎﻓِ ﻆ ﻋﻠﻰ اﳌﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔ
•ﻻ ﺣﻴﺎة ﺑﻼ ﻣﺎء ،ﻟﺬا ،اﺳﺘﺨﺪِ
ّ ﺮة ﻟﻠﻤﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔ
•
ِ
•

٪0

اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮن ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳُﻘﻠﺺ ﻣﻦ

2011
اﳌﻌﺪل

ﺑﺎﻟﻐﻼف اﳉﻮي.

2013

وﺗﺘﺨﺬ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﳌُ ﺴﺘﺪاﻣﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﺮؤﻳﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ،2030واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي

واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،واﳊﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻓﻀ ًﻼ
ﻋﻦ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻫﺪر اﻟﻄﻌﺎم.

ﺳﺎﻫ
ِ
•
• ّ ع ﺑﺄﻏﺮاﺿﻚ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ رﻣﻴﻬﺎ
•أَ

اﻟـ 85ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﺳﻨﺔ .2020

2012

اﻟﺬي ُﻳ

اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ

٪43

ﺣﺮق ﻟﻠﻐﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗُﻄﻠﻘﻬﺎ ﺻﻤﺎﻣﺎت
اﻟﻀﻐﻂ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ

ً

اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ.

إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز

٪60

ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ وروﺗﻴﻨﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

ُﺴﺎﻫﻢ

اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ
َ اعٍ

ﻗﻄﺮﻏﺎز ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮل

٪73

٪80

ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻐﺎز.

ﺟﺪد اﻟﺘﺰاﻣﻚ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
ّ

2015

2014

ﻗﻠّﻞ ﻣﻦ ﻫﺪر اﻟﻄﻌﺎم
•ﻓﻜّ
•اﺳﺘﻬﻠِﻚ ﻣﺎ ﲢﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ
ﱢ ع اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻚ ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻨﻚ ذﻟﻚ
•ﻗ ّﻠ
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اﻟﺼﺤﺮاء ﺗﻨﺒﺾ ﺑﺎﳊﻴﺎة

ﻛﻦ ﺻﺪﻳﻘ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ  اﻟﺴﻔﺮ

ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺎﻓﻈﺔ واﺣام

ُ

ُ
ﻗﺎﺣﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻄﻮي ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﳌﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻴّﻨﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻈﻞ ﻋﺪدﹲ

ّﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻛﺔ
ﻗﻄﺮﻏﺎز ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﺸﻴﺶ ﻟﺴﻼﺣﻒ ﻣﻨﻘﺎر اﻟﺼﻘﺮ واﻟﺴﻼﺣﻒ اﳋﻀﺮاء اﳌُ ﻬﺪدة
ً
ُ

ٌ ﻣﻨﻬﺎ

 24اﳌُ
ُ

“ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﰎّ

ً

ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺴﻴﺎح ﻋ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎ ﻛﻞ ﻋﺎم .وﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ أن ﻳﻔﻬﻤﻮا
اﻟﺒﺼﻤﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻠﻔﻮﻧﻬﺎ وراءﻫﻢ وأن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻟرض ﻓﻀ ًﻼ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎ.

اﳌُ ﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ.

ّﻳﺔ“.

ﹴ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر اﳌﻬﺎﺟﺮة ﻣﺜﻞ ﻃﻴﻮر اﳊﻤﺎم وﻃﻴﻮر اﳊﺒﺎرى

َﺳ
ﲡﻨﺐ اﻟﺼﻴﺪ.

ﻋﺪم إﻃﻌﺎم
اﳊﻴﻮاﻧﺎت.

Dove
Hamam/

ﻋﺪم إزﻋﺎج اﳊﻴﻮاﻧﺎت واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﺪّ ي ﻋﻠﻴﻬﺎ.

Bulbul
Bulbul/

ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﻮاﻗﻌﻜﻢ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺰﻫﺔ.

Falcon
Saqer/

Houbara Bustard
Houbara/

)(Endangered

)(Vulnerable

ﻛﻦ ﺻﺪﻳﻘ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ  اﻟﺴﻔﺮ واﻟﻌﻄﻼت
Truﬄes
Faqeh/

Spiny-Tailed Agama
Thab/

Sea Turtles
Sulahfat Al-Bahar/

Snake
Thuban/

Sea Snake
Thuban Al-Bahar/

Lote Tree
Al-Sidra/

Sea Grass
Al-Ashab Al-Bahrya/

Camel
Jamal/

Corals
Al-Shiab Al-Murganya/

Oryx
Al-Maha/

)(Vulnerable

اﺧ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  -اﺧ وﺟﻬﺔ ﺗﻌﺰز
اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺪﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.

ﻗﺒﻞ اﳌﻐﺎدرة إ اﳌﻄﺎر  -أوﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ا¹ﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ.

اﺧ ﻓﻨﺪﻗ ﺻﺪﻳﻘ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ  -اﺧ ﻣﻨﺘﺠﻌﺎت
وﻓﻨﺎدق ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻃﺎﻗﺔ
ﻣﺘﺠﺪدة ،وﺗُﻌﻴﺪ ﺗﺪوﻳﺮ ا«ﻠﻔﺎت وﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.

اﺣﺠﺰ رﺣﻼت ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ  -اﻟﺘﻮﻗﻒ اﳌﺘﻜﺮر
ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﺰﻳﺪ ºﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد واﳌﻮارد.

ﺳﺎﻓﺮ ﺑﺪون أﻣﺘﻌﺔ ﻛﺜة  -ﻓﺬﻟﻚ أﻓﻀﻞ ﻟﻚ
وﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻚ.

ﲟﺠﺮد أن ﺗﺼﻞ إ وﺟﻬﺘﻚ  -ﻓﻜﺮ  أن ﺗﻜﻮن
ﺻﺪﻳﻘ½ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﺷﺨﺼ½ ﻣﺴﺆو ًﻻ ﻳﺤم اﻟﺒﻴﺌﺔ.

Mangrove
Al-Quram/

)(Endangered
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Seagulls
Al-Salal/

)(Vulnerable

Dugong
Baqarat Al-Bahar/
)(Vulnerable

Flamingo
Finteer/

اﺳﺘﺨﺪم اﳌﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺪراﺟﺔ أو
اﻟﺴ أو اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت.

ﺗﻨﺎول أﻃﻌﻤﺔ Àﻠﻴﺔ اﳌﺼﺪر
وﲡﻨﺐ إﻫﺪار اﻟﻄﻌﺎم.

ﻛﻦ ﺻﺪﻳﻘ½ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ أﺛﻨﺎء إﻗﺎﻣﺘﻚ  اﻟﻔﻨﺪق  -ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ
اﳌﻴﺎه واﻟﻄﺎﻗﺔ .أﻏﻠﻖ أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء واﻟﺘﻠﻔﺎز
وا¹ﺿﻮاء ﻋﻨﺪ ﻣﻐﺎدرة ﺣﺠﺮﺗﻚ ﺑﺎﻟﻔﻨﺪق.

ّ
رﺷﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد
واﳌﺮاﻓﻖ اﳌﺘﺎﺣﺔ.

ﻗﻠﻞ وأﻋﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﺪوﻳﺮ
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﳑﻜﻨ½.

ﺗﺬﻛﺮ دوﻣ  -أﻧﺖ ﺳﻔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ

][GRI 102-12
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اهتمام الشركة بالعاملني لديها
املقدمة

تعكس اسرتاتيجة شركة قطرغاز واحدة من قيمها املتأصلة لديها وهي "تنمية مواردنا البشرية وتعزيز ثقافة التعلم واالبتكار والتنوع والتميز” .وتدعم هذه
االسرتاتيجية رؤية الشركة لعام  2020التي تهدف إىل "احلفاظ على اخلربات وتنميتها من خالل استقطاب كوادر مهنية متميزة وطموحة” .وحتافظ شركة
قطرغاز على التزامها باالرتقاء املستمر مبستوى اخلدمات املقدمة ملوظفيها وذلك نظرًا ألن رعاية وسالمة كوادرها املهنية متثل قيمة من قيمها
األساسية وعنصرًا جوهريًا يف رؤيتها املستقبلية .ويف هذا اإلطار جنحت الشركة يف عام  2016يف اتخاذ خطوات إيجابية يف سبيل دعم كوادرها املهنية
وال أدل على ذلك اجلهد املستمر الذي تبذله الشركة يف هذا اجملال من جناحها مرة أخرى يف حجز مكان لها يف القائمة الذهبية ملعيار املستثمرين يف
املوارد البشرية وهو معيار عاملي إلدارة املوارد البشرية.
ومتكنت الشركة من مواجهة حتديات السوق من خالل تبنيها لعدد من املبادرات املبتكرة التي تستهدف االحتفاظ بكوادرها املهنية وتدريبها وتطوير
مهاراتها .وعلى الرغم من وجود بيئة تنافسية أرادت الشركة استقطاب الكفاءات فعمدت إىل تقييم عملية حتديد واستقطاب الكفاءات اخلارجية التي
تستهدف الوافدين وإعادة هكيلتها مبا يعزز من كفاءتها ،كما أطلقت الشركة نسخة حمسنة من برنامج "املقابالت الشخصية على طريقة قطرغاز”
ملساعدة جلان املقابالت الشخصية واملدراء املسؤولني عن التوظيف .ويتضمن الربنامج أساليب جديدة مصممة خصيصًا لتحسني طريقة اختيار
املرشحني للمناصب الشاغرة يف شركة قطرغاز.
ويف هذا اإلطار تتبنى شركة قطرغاز منهجًا شام ًال لتنمية كوادرها املهنية يقوم على وضع قيم التعلم واالبتكار والتنوع والتميز كاولية لقطرغاز.

التنوع ونسبة متثيل االناث والفرص املتساوية
إﺟﻤﺎ ﻋﺪد اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻧﺎث
٢٠١٦
٪١٠٫٣

٢٠١٣
٪٩٫٦

٢٠١٢
٪٩٫٤

اﻟﺬﻛﻮر
٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦
٪٩٠٫٤ ٪٨٩٫٩ ٪٨٩٫٧ ٪٨٩٫٧

٢٠١٢
٪٩٠٫٦

ﺳﻨﺔ30-50

ﺳﻨﺔ>50
٢٠١٦
٪١٧٫٢

٢٠١٤ ٢٠١٥
٪١٥٫٤ ٪١٦٫٢

٢٠١٣
٪١٥٫١

٢٠١٥
٪١٠٫٣

٢٠١٤
٪١٠٫١

اﻟﺘﻘﻄ

٢٠١٢
٪١٥٫٤

أﺟﻨﺒﻲ
%75

ﻗﻄﺮي
%25

ﺳﻨﺔ18-30

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦
٪٧٢٫٤ ٪٧٢٫١ ٪٧٣٫٣ ٪٧٢٫٩ ٪٧٣٫٥

٢٠١٦
٪٩٫٢

٢٠١٥
٪١٠٫٩

٢٠١٤
٪١١٫٢

٢٠١٣
٪١٢٫٩

٢٠١٢
٪١٢٫٢

%3.6
أوروﺑﺎ

%57.5

%2.2

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

آﺳﻴﺎ

%7.4

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

%0.5

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

%0.6

%28.3

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ

الشكل  .17التنوع ونسبة متثيل االناث والفرص املتساوية

وحترص شركة قطرغاز على تقييم إحصاءات العمالة الشاملة باستمرار ،مبا يف ذلك إحصاءات التنوع .ففي عام  ،2016مل يشهد إجمايل عدد املوظفني يف
الشركة بوجه عام تغريًا ذا بال فعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط وما جنم عنه من آثار سلبية مست االقتصادات املعتمدة على منتجات الطاقة وغريها
من االقتصادات سواء بسواء متكنت شركة قطرغاز من تنظيم عملياتها وتخفيف اآلثار اجلانبية التي صاحبت انخفاض مستويات التوظيف وذلك من خالل
توجيه اهتمامها لكوادرها املهنية وعملياتها التجارية.
وتفخر شركة قطرغاز على وجه اخلصوص باستمرار االنخفاض يف معدل دوران العمالة لديها خالل األعوام اخلمسة املاضية ،حيث توفر سياسة العالقات
مع املوظفني احلماية ملوظفي شركة قطرغاز من التمييز وتضمن لهم العدالة يف التعامل وهما عنصران حموريان يف احلفاظ على تنوع العمالة .كما
يضمن هيكل الرواتب املوحد التكافؤ يف الفرص بني العاملني .هذا باإلضافة إىل امتالك الشركة لنظام مرتابط للتظلم من اإلجراءات التأديبية مما يحمي
املوظفني ويؤسس ملناهج إجرائية يف عمليات التحقيق والتعامل التأديبي مع اخملالفات التي تنتهك سياسة العالقات مع املوظفني.
1إجمايل القوى العاملة هو عدد املوظفني يف املناصب غري الدائمة واملناصب يف املشروعات املؤقتة

][GRI 102-7] [GRI 102-8] [GRI 401-1
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التقطري
يظل التقطري تركيزًا اسرتاتيجيًا لقطرغاز متاشيًا مع رؤية قطر الوطنية  .2030وتعمل الشركة على حتقيق نسبة عمالة قطرية قوامها  ٪ 50يف مناصب
ثابتة بحلول عام  .2030ولتحقيق هذا الهدف ،تركز قطرغاز على تعيني موظفيها وتدريبهم واالحتفاظ بهم بهدف خفض نسبة االعتماد على القوى العاملة
األجنبية .وتضع الشركة لنفسها هدفًا سنويًا لزيادة نسبتها املئوية من الوظائف الدائمة املعتمدة حسب امليزانية اخملصصة للقطريني .وكانت النسبة
املستهدفة يف عام  2016تبلغ  % 23من إجمايل الكوادر املهنية بينما كانت نسبة املوظفني القطريني على أرض الواقع تبلغ  % 21٫9رغم أن نسبة تقطري
الوظائف متثل فعليًا  % 25٫3إذا قصرنا اإلحصائية على املوظفني الدائمني فقط واملدرجة أسماؤهم يف جدول رواتب الشركة مع استثناء املقاولني ومقاويل
الباطن .وميكن رصد النجاح الذي أحرزته الشركة يف مسرية التقطري على مستوى اإلدارة بشكل خاص حيث زادت نسبة وجود القطريني يف مناصب اإلدارة
بنسبة  % 9٫8عما كانت عليه عام .2013

تقطري الوظائف
املؤشر

الوحدة

2012

2013

2014

2015

2016

معدل التقطري

%

25٫8

26٫1

24٫1

24٫6

25٫3

عدد املوظفني القطريني

عدد

572

613

602

622

611

تقطري اإلدارة

%

40٫1

37٫5

44٫4

46٫2

47٫3

2

جتدر اإلشارة هنا إىل أن احلفاظ على شغل املواطنني القطريني للمناصب الرئيسية ميثل أولوية اسرتاتيجية بالنسبة لشركة قطرغاز ،علمًا بأن تآكل العمالة
القطرية قد انخفض من  % 7٫31يف عام  2015إىل  % 6٫75يف .2016

دعم املواطنني اخلريجني واملتدربني
تلتزم شركة قطرغاز بتطوير مهارات املواطنني اخلريجني واملتدربني
ذوي املستوى العايل عن طريق االستثمار املستمر يف مبادرات تطوير
املوظفني .ومن هذا املنطلق تقدم شركة قطرغاز للمواطنني اخلريجني
واملتدربني برامج رفيعة املستوى للتعليم والتدريب.
واملواطنون اخلريجون هم املواطنون القطريون الذين حصلوا على درجة
البكالوريوس أو دبلومة وطنية عليا من برنامج قطرغاز للمنح الدراسية
ً
مباشرة يف اجملاالت الفنية وغري الفنية .وهؤالء يتسلمون
أو مت تعيينهم
مبجرد التحاقهم بشركة قطرغاز خطة تنمية فردية مصممة مبا يتناسب
مع وظائفهم احملددة املتفق عليها املستهدفة؛ حيث يسعى كل
خريج إىل تنفيذ خطة التنمية الفردية اخلاصة به باالستعانة باإلرشادات
والدعم املقدم من املدربني ومديري األقسام وفريق قطرغاز احملدد.
وبذلك متكنت شركة قطرغاز من إجناز عملية ملء املواقع املستهدفة
التي حتتفظ بها الشركة لصالح املواطنني القطريني  .وجتدر اإلشارة إىل
أن عدد املواطنني القطريني العاملني على تنفيذ خطط التنمية الفردية
يبلغ حاليًا  114مواطنًا قطريًا.
إضافة إىل ذلك ،تدعم شركة قطرغاز التطوير املهني للمتدربني الذين
سبق لهم احلصول على دبلومة عليا أو شهادة دبلوم فني؛ حيث يلتحق

 2يحسب معدل تقطري الوظائف بعدد املوظفني الدائمني يف شركة قطرغاز للتشغيل.
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هؤالء بأحد برناجمني :برنامج املتدرب غري الفني أو برنامج املتدرب الفني.
ويتكون كال الربناجمني من مرحلتني من التدريب املتعمق داخل أروقة
الشركة أو يف مواقع شركة قطر للبرتول .وقد متكن  124متدربًا من
املتدربني القطريني من إكمال جمموعة متنوعة من الدورات التدريبية
بإجمايل عدد أيام تدريب يصل إىل  1381يومًا .وتسمح شركة قطرغاز
للمواطنني املتدربني بحضور الدورات التدريبية بحسب احتياج كل منهم.
وتتاح خلريجي قطرغاز ومتدربيها فرص كثرية للتواصل مع فريق إدارة
الشركة ومن بينها منتدى املدير العام السنوي للمواطنني اخلريجني
واملتدربني .وميثل هذا املنتدى ،الذي استمر على مدار  15عامًا كدليل
ال ميحوه الزمن على تواصل الشركة مع موظفيها ،جزءًا ال يتجزأ من
اسرتاتيجية التقطري التي تتبناها الشركة .ويف هذا املنتدى ،تشجع
الشركة اخلريجني واملتدربني على إبداء مالحظاتهم على برامج التطوير
لألخذ بها مستقب ًال يف عمليات التطوير ،مما ينشئ عالقة قوية بني شباب
املهنيني وموجهيهم ومدرائهم.
ومن القنوات األخرى التي تزيد من التواصل بني اخلريجني واملتدربني منتدى
التقطري للمواطنني اخلريجني باإلضافة إىل منتديني يتم عقدهما للمتدربني
كل عام لتناول مسرية
التقطري .ويف هذه املنتديات
مينح احلضور فرصة التحدث
مع موجهني قطريني آخرين
حتى ينهلوا من خرباتهم.
وتخدم هذه املنتديات يف
تعزيز فهم األهداف الوظيفية
العامة واخلاصة للخريجني
واملتدربني .كما تعمق
هذه املنتديات من الروابط
املهنية والشخصية بني
احلضور واملكلفني بتدريبهم
داخل املؤسسة.

دعم التعليم واستقطاب الكوادر
تستهدف شركة قطرغاز كما ورد يف مهمتها "أن تصبح...اخليار األول
الذي يسعى للعمل به كل من الكوادر الوطنية والدولية ذات الكفاءة
العالية” .ومن هذا املنطلق تشارك الشركة يف جمموعة متنوعة من
األنشطة ملواصلة احلفاظ على هذا الرتاث ومن بينها حملة حياكم
ومعارض التوظيف .وتتعاون الشركة مع وزارة التنمية اإلدارية والعمل
والشؤون االجتماعية يف إدارة التواصل مع املدارس وهو شق رئيسي
من اسرتاتيجيتها التي تقوم على جمموعة متنوعة من املقومات جلذب
أفضل املواهب والكفاءات.
ويف عام  ،2016واصلت حملة "حياكم” جناحها الباهر إذ استطاعت
احلملة جذب مواهب حملية وإحلاقهم بربامج تفيدهم يف تطوير
مسريتهم املهنية .وتهدف شركة قطرغاز من خالل تواصلها املباشر
مع املواطنني إىل وضع يدها على مهنيي املستقبل الذين تتناسب
مهاراتهم مع قيمها .وشهدت حملة "حياكم” مشاركة  13مدرسة ثانوية
يف الدوحة واملنطقة الشمالية من دولة قطر هذا باإلضافة إىل إقامة
فعاليات أخرى يف أربع مدارس دولية للتواصل مع الطالب وتوعيتهم
باملنح التدريبية التي تقدمها الشركة.

ويف عام  2016استمرت الشركة بالتواصل مع طالب
من جامعة قطر وكلية اجملتمع يف قطر وكلية شمال
األطلنطي يف قطر واملدينة التعليمية .ومن خالل
هذه املعارض ،متكنت شركة قطرغاز من التواصل مع
جمموعة كبرية من طالب اجلامعة املوهوبني داخل
قطر يف إطار عملية استقطاب املواهب لشغل وظائف
املستوى األول وااللتحاق بالربامج اخملتلفة .وقدمت
الشركة عروضًا تقدميية يف كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة
قطر ويف جامعة كارنيغي ميلون يف قطر .هذا باإلضافة
إىل حضور الشركة جملموعة من فعاليات التواصل يف
جامعة تكساس إيه آند إم يف قطر.

"غري مستقبلك،
غري العامل”

وتعد حملة "حياكم” منصة قطرغاز التي تهدف إىل الوصول للمواطنني
الشباب املهتمني بتطوير مسارهم الوظيفي يف صناعة الغاز الطبيعي
املسال وجذبهم وتشجيعهم على تفضيل العمل لدى قطرغاز.
وتستخدم احلملة العديد من املنصات مثل وسائل التواصل االجتماعي
واملعارض املهنية والزيارات املدرسية لتزويد املواطنني مبعلومات حول
الفرص التي تقدمها مثل املنح الدراسية والتدريب الداخلي والوظائف
الشاغرة.
وتسلط حملة "حياكم” الضوء على  16سببًا يدعوكم الختيار شركة
قطرغاز نوردها فيما يلي:
.1

الشركة الرائدة األوىل للغاز الطبيعي املسال

.2

أكرب خطوط إنتاج للغاز الطبيعي املسال

 .3اكتساب اخلربات واملهارات
.4

اكتساب خربة املشروعات

 .5رواتب مغرية
.6

برنامج قطرغاز للتدريب الصيفي

.7

برنامج املنح الدراسية لطالب اجلامعات

.8

بيئة عمل آمنة

.9

مرفقات املساهمني

.10

خطة التدريب خلريجي املدارس الثانوية وخطة التطوير لطالب
اجلامعات

.11

جلنة التخطيط االسرتاتيجي للتقطري

 .12منتديات املدير العام للمواطنني املتدربني واخلريجني
 .13جمموعة حمور التعلم والتطوير

Qatargas
Recruitment

وكما نرى فإن دعم وتشجيع التعليم ميثل ركيزة أساسية يف مبادرات
املسؤولية االجتماعية التي تتبناها شركة قطرغاز التي تؤمن بأن عقد
الشراكات مع اجلامعات سيساعد الطلبة على التحول إىل مهنيني
مؤهلني للوفاء باحتياجات الشركة يف املستقبل .لذلك خصصت شركة
قطرغاز مبلغًا قدره  1٫78مليون ريال قطري لرعاية  10منح دراسية
جديدة يف معاهد التعليم العايل يف بريطانيا والواليات املتحدة وقطر.
يف  ،2016قدمت الشركة تسع درجات بكالوريوس وسبع منح دراسية
يف الدبلومة العليا القطرية للصناعات الهندسية.

 .14املكافآت والتقدير
 .15التطوير املهني املستمر
 .16التخطيط لالرتقاء الوظيفي
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إدارة املواهب واألداء
جنحت شركة قطرغاز مرة أخرى يف حجز مقعد لها يف القائمة الذهبية ملعيار
املستثمرين يف املوارد البشرية ومن املنتظر أن حتتفظ الشركة بهذا املقعد
حتى عام  .2019ويعد هذا النجاح إجنازًا عامليًا يف جمال تنمية املوظفني وشهادة
جلهود شركة قطرغاز املتواصلة يف منح األولوية إلدارة املواهب ،لتصبح
الشركة أول مؤسسة قطرية تنجح يف حجز مقعد لها يف القائمة الذهبية
واالحتفاظ به.
وشهد شهر مايو من عام  2016إطالق تقييم القدرات الفنية املميكن وهو تطبيق
ديناميكي إلدارة املواهب يحسن من منهج قطرغاز يف إدارة تقييم القدرات
وعمليات تطويرها ،ومن املنتظر أن يساهم هذا التطبيق يف ضمان االستعانة
بالكفاءات املناسبة ألداء املهام بأمان وفاعلية.

ﺗﻨﻔﻴﺬ إدارة اﳌﻮاﻫﺐ
ﺑﻴﺎن اﳌﺆﻫﻼت
ﻤﻮﻋﺎت اﳌﺆﻫﻼت
اﳌﺆﻫﻞ
اﻟﻮﺻﻒ
اﻟﻨﻄﺎق )ﻣﻦ  ١إ (Y/N ٤
ﺻﺤﺔ اﳌﺆﻫﻞ

اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻘﺪرات

ﺣﻠﻮل اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻨﺼﺐ

ﺑﻴﺎن اﻟﺘﺪرﻳﺐ وإدارة
اﻟﺘﺪرﻳﺐ

تعزيز أداء الكوادر املهنية
ميثل نظام إدارة األداء الفردي يف شركة قطرغاز عنصرًا حموريًا يف االحتفاظ
بالكوادر املهنية من أصحاب املستوى الرفيع مبا يتماشى مع رؤية قطرغاز
 .2020وميد نظام إدارة األداء الفردي املوظف واملشرف بنظام ميكنهما من
وضع األهداف ومراجعة سري العمل وتقييم األداء والسلوك يف إطار دورة سنوية.
ويشار إىل أن االلتزام بهذا النظام قد بلغ  % 99.8يف عام  2016حيث أكمل 2675
من أصل  2681موظفًا بيانات تقييم األداء مما سيساعد على تقييم األداء العام
يف اإلدارات ويوفر فرصة لتحسني األداء .وبوجه عام يعترب نظام إدارة األداء الفردي
من األمور املهمة التي تساعد شركة قطرغاز على تعظيم القيمة التي حتصل
عليها من كوادرها البشرية.

اﳌﻨﺼﺐ
اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻔﻨﻴﺔ

• اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
• اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻄﻠﻮب

إدارة اداء اﻟﻔﺮدي

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻔﻨﻴﺔ

إدارة ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت أداء
اﳌﻮﻇﻒ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻤﻴﻜﻦ

تنمية املواهب

ﲢﺪﻳﺚ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
أداء اﳌﻮﻇﻒ
واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ

تدرك شركة قطرغاز أن تنمية رأس مالها البشري لها أهمية كربى يف استمرار
جناح الشركة .وميثل متكني املوظفني من خالل مبادرات تدريب القيادات جانبًا
معتربًا من جهود الشركة يف تنمية رأس مالها البشري باإلضافة إىل إعداد
املواطنني وغريهم من املوظفني لشغل مناصب عظيمة األثر والتأثري مستقب ًال.

التخطيط للتعاقب الوظيفي

إﻃﻼع اﳌﻮﻇﻒ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ

ﻣﻠﻒ اﳌﻮﻇﻒ

ﲢﺪﻳﺚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ

للكفاءة حمددات يف شركة قطرغاز تتمحور حول األداء والقدرات .وجتدر اإلشارة
هنا إىل أن نظام إدارة األداء الفردي يساعد الشركة على حتديد األفراد الذين
يستوفون معايري األداء ،حيث يتعاون قسم تطوير القيادة وتخطيط التعاقب
الوظيفي مع كل مدير من املدراء التشغيليني العاملني باجملموعة ملراجعة
وتقييم قدرات جمموعة الكفاءات املشاركة للوقوف على فرص التطوير وحتديد
من سيخلفون أصحاب الوظائف الرئيسية.

اﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ

• ﺗﺼﻨﻴﻒ اداء
• اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ
• ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ
• ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳌﻠﻒ
ﺳﺠﻼت
اﻟﺘﺪرﻳﺐ

وحتدد خطة التعاقب الوظيفي هوية من سيخلفون أصحاب الوظائف الرئيسية
يف جميع عمليات شركة قطرغاز لتقليل اخملاطر إىل حدها األدنى وضمان استمرارية األعمال .ولضمان استمرارية إمداد الشركة بالكفاءات ُيقسم
املشاركون إىل ثالث فئات" :اجلاهزون اآلن” و"اجلاهزون خالل عام إىل عامني” و"اجلاهزون خالل أكرث من عامني” .وتُمنح األولوية لفئة اجلاهزين خالل عام إىل
عامني حيث توفر لهم فرص التدريب والتوجيه واإلرشاد مبا يدعم تطورهم على املستوى الشخصي واملهني.

التدريب والتطوير
الوحدة

2012

2013

2014

2015

2016

املؤشر

عدد

24٫5

28٫7

53٫8

40

38

إجمايل ساعات التدريب

عدد

42٫914

86٫000

137٫601

115٫856

96٫736

إجمايل تكلفة التدريب

بالريال القطري

6٫406٫290

8٫117٫729

8٫741٫908

6٫918٫602

6٫062٫918

متوسط ساعات التدريب لكل موظف

3

 3وفق عدد املوظفني الذين تلقوا تدريبًا فعليًا.
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ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﻜﻠﻔﺘﻪ
60
53.8

١٦٠٫٠٠٠

50

ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ  اﻟﺴﻨﺔ

١٤٠٫٠٠٠

40

١٢٠٫٠٠٠
١٠٠٫٠٠٠
٨٠٫٠٠٠
٦٠٫٠٠٠
٤٠٫٠٠٠

38

28.7

30

24.5

137،601

064.0

1 15،856

86،000

42،914

٢٠٫٠٠٠

6

٠

2012

40

96،736

10

9

8

2013

إﺟﻤﺎ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎت

20

7

2015

2014

6

0

2016

إﺟﻤﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺴﻮﺑﺔ ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ
الشكل  .19عدد ساعات التدريب وتكلفته

جتدر اإلشارة إىل أن عدد ساعات التدريب التي تلقاها موظفونا يف عام  2016قد انخفض بنسبة  % 16ومع ذلك فقد ارتفع إجمايل عدد ساعات التدريب يف
السنوات اخلمس األخرية بنسبة  % 125حيث بلغ متوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف  38ساعة تدريب مقارنة بعدد  28٫7ساعة تدريب لكل موظف
يف عام .2013
وفيما يتعلق بأداء املوظفني تطبق الشركة إجراءات متطورة لتقييم األداء واالرتقاء مبستواه .ففي شهر مايو ،أضافت الشركة تقييم القدرات الفنية إىل
جمموعة إجراءات إدارة املواهب .ويستعني هذا التقييم بالتقييمات الذاتية التي يجريها املوظفون ألنفسهم يف حتليل احتياجات التعليم والتطوير وإصدار
التوصيات اخلاصة بالتدريب بناء على هذا التحليل .ويعمل التقييم على اختيار أنفع وحدات التدريب املتاحة والتي تتناسب متامًا مع احتياجات املوظفني
بهدف االرتقاء مبهاراتهم .وكان هناك التزام واسع من املوظفني حيث جنح  % 99٫6من أصحاب املناصب الدائمة يف الشركة يف تنفيذ تقييم القدرات
الفنية.
ووضعت الشركة خطة تطوير شخصي لكل موظف من موظفي الشركة الذين تبني وجود نقص يف القدرات لديهم وتركز هذه اخلطط على تطوير
املهارات الفنية للموظفني .ويطبق يف هذه احلاالت منهج  10-20-70حيث تُربط نسبة  % 70من أنشطة التطوير مبهام وواجبات واقعية ووظيفية تواجه
املوظفني خالل العمل وتُربط نسبة  % 20من األنشطة بتلقي املالحظات والتعلم من القدوات العملية ويحتفظ بنسبة  % 10للتدريب الرسمي.

التدريب جعلني أؤدي مهامي يف املواقف الصعبة ويف جو مهني للغاية،
حيث يضع التدريب معايري مرتفعة جلودة العمل الذي أقوم به وهو ما
يجعلني أسعى إىل نقل املعرفة التي اكتسبتها إىل أرض الواقع يف أداء
واجباتي يف الشركة .وأمتنى أن أساعد بذلك يف االرتقاء مبستوى جودة
اإلنتاجية وحتقيق أهداف معينة
فهد حممد الهاجري ،مهندس ميكانيكي ،قسم الصيانة.

لقد حققت الشركة تقدمًا كبريًا خالل عام  2016يف جمال االرتقاء بتنفيذ التدريب يف مواقع العمل (بإدارة املسارات الوظيفية وتخطيط التعاقب الوظيفي)
وكان من أبرز ما حتقق هو دمج كتالوج مؤهالت -إدارة األداء الفردي ونظام التعلم القائم على نظام ساب.
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ونظام التعلم هو نظام تستخدمه شركة قطرغاز لتزويد املوظفني مبجموعة من املوارد التدريبية مبا يف ذلك احملاضرات التي تُلقى يف الفصول والتعلم
اإللكرتوين والتعلم االفرتاضي .ويتيح النظام للموظفني تصميم برنامج التدريب مبا يتناسب مع احتياجاتهم كما يوفر للمدراء جمموعة من اإلجراءات التي
ميكنهم من خاللها اإلشراف على مدى تقدم فرقهم .وحتى هذه اللحظة بلغ عدد الدورات التدريبية التي مت حجزها  22578حجزًا علمًا بأن النظام يوفر ما يزيد
عن  2700دورة.
ومتاشيًا مع التزام شركة قطرغاز باحلفاظ على قوة العالقات بينها من جانب وبني العمالء واملقاولني من جانب آخر ،متكن  6مهندسني من شركة قطرغاز
من إكمال دورة تدريبية مدتها  7أسابيع يف مؤسسة شيودا يف اليابان وهي مؤسسة هندسية متخصصة يف مصايف النفط ومنشآت الغاز الطبيعي
املسال ويقع مقرها يف مدينة يوكوهاما اجملاورة للعاصمة اليابانية طوكيو .وكانت مؤسسة شيودا هي أحد املقاولني الرئيسيني لشركة قطرغاز خالل
عملية بناء  4-1حمطات غاز طبيعي مسال تابعة للشركة .وقد درس مهندسو شركة قطرغاز على يد خرباء املؤسسة يف إطار جلسات تفاعلية حول
هندسة العمليات ،والهندسة امليكانيكية ،وهندسة السالمة والبيئة ،وهندسة األنابيب واملواد ،والهندسة املتقدمة ،وتنفيذ املشروعات.

رضا املوظفني واستمراريتهم
تتلخص مهمة شركة قطرغاز يف أن تصبح اخليار األول لكل العاملني يف صناعة النفط والغاز .وال ميكن حتقيق هذا الهدف إال من خالل حتديث معلومات
الشركة عن مستويات رضا املوظفني احلاليني .وجتري الشركة استطالعات سنوية للوقوف على مستوى رضا املوظفني يف إدارات متنوعة .وهذه
االستطالعات لها دور جوهري يف جتميع املالحظات واالرتقاء بكفاءة العمل داخل اإلدارات.
ومن املؤشرات املهمة التي توضح مدى رضا املوظفني انخفاض معدل الدوران الوظيفي بنسبة  % 24عن املعدل املسجل يف  .2012وعلى الرغم من
ارتفاع نصيب الشباب من عملية الدوران الوظيفي إذا ما قورنت بالفئات العمرية األخرى ،لكنها تظل متماشية مع االجتاهات السائدة يف اجملال .ومع ذلك،
درست الشركة كل حالة من حاالت الدوران الوظيفي حتى تتمكن من النزول مبعدل الدوران الوظيفي غري املرتبط بآليات السوق إىل أدنى مستوى ممكن له.
وتفخر الشركة بأنها ترثي أداء موظفيها من خالل تزويدهم بخربات ومهارات عملية لها قيمتها العالية على مستوى القوى العاملة الوطنية بشكل عام.

معدل الدوران الوظيفي
املؤشر

الوحدة

2012

2013

2014

2015

2016

معدل الدوران الوظيفي

%

7٫5

7٫0

6٫5

5٫5

5٫7

						
معدل الدوران الوظيفي حسب الفئة
الرجال

%

7٫3

7٫1

6٫5

5٫4

5٫5

السيدات

%

8٫8

5٫9

6٫9

6٫7

7٫5

السن من  18إىل 30

%

6٫3

4٫7

6٫7

8٫9

10٫5

السن من  30إىل 50

%

6٫6

6٫3

4٫8

3٫9

4٫0

أكرب من  50سنة

%

12٫5

12٫4

14٫5

10٫6

10٫5

جتدر اإلشارة إىل أن شركة قطرغاز كرمت  185موظفًا مبنحهم جائزة "شكرًا” تعبريًا عن امتنان الشركة بفضلهم ومساهمتهم القيمة يف وضع شركة
قطرغاز يف صدارة شركات الغاز الطبيعي املسال .وقدمت شركة قطرغاز جوائز اخلدمة الطويلة لعدد  362موظفًا.
وتكن شركة قطرغاز كل االحرتام والتقدير للموظفني الذين استمروا معها ملدة طويلة وتعي أن الكفاءة واإلنتاجية يتطلبان الوقت واخلربة باإلضافة إىل
ّ
التدريب املناسب .وتبذل الشركة جهودًا حثيثة لالحتفاظ مبن أظهروا التزامًا كبريًا يف عملهم ومن جنحوا يف تطبيق القيم األساسية التي تتبناها شركة
قطرغاز على مر السنني.
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املساهمة يف التنمية االجتماعية
حتتل املسؤولية االجتماعية مكانها املميز يف صلب رسالة شركة قطر غاز التي تنص على ما يلي" :التحلي باملسؤولية االجتماعية واملساهمة الفاعلة يف
الشراكات االجتماعية واجملتمعية والتجارية احمللية” .وحتقيقًا ملضمون هذه الرسالة تنفذ الشركة عددًا من األنشطة واملبادرات يف إطار برنامج االستثمار
االجتماعي وبرنامج التواصل اجملتمعي الذي يختلف عن برنامج االستثمار يف أنه أطلق خصيصًا يف عام  2010خلدمة اجملتمعات يف اجلزء الشمايل من دولة
قطر .وتدرك شركة قطر غاز بحكم أنها أكرب شركة يف جمال الغاز الطبيعي املسال على مستوى العامل أهمية املساهمة الفاعلة يف اجملتمع وبناء
الشراكات مع الشركات احمللية للتعرف على احتياجات السكان والوفاء بها يف جميع أنحاء قطر وخصوصًا يف املنطقة الواقعة بالقرب من مدينة راس لفان
الصناعية.

استثمارات الشركة يف نهضة اجملتمعات احمللية
يف عام  ،2016خصصت شركة قطر غاز مبلغًا وقدره 11٫7
مليون ريال قطري جلميع أنشطة ومبادرات برنامج االستثمار
االجتماعي وبرنامج التواصل اجملتمعي .وقد شهد االستثمار
يف عام  2016تراجعًا نسبيًا بواقع  % 32مقارنة بالعام السابق
نظرًا لرتكيز إدارة الشركة جهودها على تعزيز األصول وتيسري
العمليات .وضمنت هذه اجلهود للشركة النجاح يف إمتام
عملية االرتقاء باألداء املايل والوصول به إىل أفضل املستويات
للوفاء مبتطلبات املناخ االقتصادي احلايل .غري أن إجمايل املبلغ
املستثمر يف  2016ظل أكرب من املبلغ املستثمر يف 2012
بنسبة تزيد على  .% 50وقد وجهت الشركة نسبة معتربة من
هذا االستثمار إىل أنشطة برنامج التواصل اجملتمعي الذي
كان له دور مباشر يف املساهمة يف أهداف التنمية البشرية
املنصوص عليها يف رؤية قطر الوطنية .2030

إشراك اجملتمعات احمللية
برنامج التواصل اجملتمعي

ﻋﺎم
العام

االجتماعياﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻮﺣﺪة اﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ
اإلنفاق على االستثمار
الوحدة

2012

رﻳﺎل
ﻗﻄﺮي

7٫350٫000

2013

رﻳﺎل
ﻗﻄﺮي

12٫670٫000

2014

رﻳﺎل
ﻗﻄﺮي

17٫317٫500

2015

رﻳﺎل
ﻗﻄﺮي

16٫60 9٫966

رﻳﺎل
ﻗﻄﺮي

11٫170٫226

2016

يتخذ برنامج التواصل اجملتمعي الذي انطلق يف عام 2010
شكل مبادرة جريئة تهدف إىل خدمة اجملمعات السكنية يف
الشكل  .20االستثمار يف اجملتمعات احمللية
الطرف الشمايل من دولة قطر مثل بلديات اخلور والذخرية
والظعاين وسميسمة والكعبان والشمال .ولدعم جمموعة
كبرية من مشروعات التنمية اجملتمعية كثيفة االعتماد على
رأس املال ،يضم الربنامج يف عضويته التطوعية سبع شركات
تعمل يف منطقة راس لفان الصناعية وهي :قطر غاز ،وقطر للبرتول وراس غاز وأوريكس جي تي إل ،واللؤلؤة جي تي إل ،واخلليج للغاز ،ودولفني للطاقة.
وتلتزم املشروعات اخملتارة دائمًا بالركائز الرئيسية الثالثة للربنامج وهي بناء القدرات ،والصحة والسالمة ،والتعليم حيث يتوجه قادة اجملمعات السكنية أو ًال
مبقرتحهم إىل البلدية احمللية التي تقيم جدوى املشروع وفائدته للمجتمع ثم ترسل النتائج مبجرد انتهائها من التقييم إىل برنامج التواصل اجملتمعي على أن
ُيرتك اختيار املشروعات جملموعة عمل الربنامج التي متثل الهيئة اإلدارية الرسمية املسؤولة عن انتقاء املشروعات .وتقيم اجملموعة مدى وفاء املشروع
باالحتياجات امللحة للمجمعات السكنية ومدى انعكاسها يف املقرتح النهائي .ثم يتوىل أعضاء الربنامج بعد ذلك مهمة إدارة املشروع يف إطار عدد معني
من املبادرات اجملتمعية وتنسيق عمليات تنفيذ املشروع واإلنفاق عليه ،على أن تسلم املشروعات بعد اكتمالها إىل البلديات اخملتصة التي تتوىل مهمة
صيانتها واإلشراف عليها بعد ذلك .ويتوىل الربنامج يف الوقت احلايل إدارة  12مشروع َا يف مراحل خمتلفة من مراحل التخطيط والتنفيذ.

تدرك الشركة أن تطوير البنية األساسية خطوة مهمة على طريق تنمية اجملتمعات احمللية وحتقيق طفرة كربى يف مستوى جودة حياة سكانها.
ويف عام  ،2016جنحت الشركة يف إجناز مشروع سيارات اجلولف واملظالت مببنى اخلدمات العامة بالظعاين حيث يوفر املشروع خدمات نقل مرنة لدعم
حتركات كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة يف هذا املرفق العام ،كما يساعد كذلك املراجعني واملوظفني على سرعة االنتقال من مكان آلخر داخل املرفق.

][GRI 102-12] [GRI 102-15] [GRI 413-1
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ومن بني مشروعات البنية األساسية التي تتوالها الشركة مشروع مالعب الفرجان الذي مير مبرحلة البحث الستكشاف إمكانية تنفيذه بالتعاون مع وزارة
الثقافة والشباب .ويهدف املشروع إىل نشر منط حياة صحي بني جيل الشباب من خالل توفري أماكن ترفيهية لهم خارج املنزل لالحتكاك باجملتمع واللعب
مع أصدقائهم يف بيئة آمنة.
وفيما يلي نتناول ثالثة مشروعات من مشروعات البنية األساسية التي نالت موافقة الربنامج ويجري تطويرها حاليًا.
مشروع ممشى شاطئ الذخرية وهو مشروع قيد التنفيذ لتحديث شاطئ الذخرية حيث من املنتظر أن يوفر املشروع لألهايل بعد انتهاء العمل فيه مساحة
راقية ملمارسة التدريبات واألنشطة الرتفيهية كما سيمنحهم إمكانية الوصول بسالسة إىل الساحل .ويف هذا اإلطار أيضًا يبدأ العمل يف مشروع جتديد
منطقة سيفا توق الواقعة يف منتجع السلطان بالقرب من اخلور بعد اجتيازه مؤخرًا إلجراءات املوافقة .والهدف من هذين املشروعني هو خلق مناخ يشجع
أفراد اجملتمع على السعي إىل اتباع منط حياة صحي يقوم على ممارسة األنشطة خارج املنزل مع التأكيد على أهمية اللياقة البدنية ومتضية الوقت مع
األسرة واألصدقاء.
ويساهم الربنامج يف حتقيق تنمية جمتمعية مستدامة طويلة املدى باستخدام
مصادر طاقة متجددة من خالل مشروع حمطات شحن الطاقة الشمسية
واإلضاءة حيث من املنتظر أن تُزود ثالث مناطق عامة يف بلدية الشمال وهي منتزه
وشاطئ الرويس ومنتزه وشاطئ أبو الظلوف ومنتزه عني سنان بإجمايل  10حمطات
لشحن الطاقة الشمسية و 34منطقة مظللة بها أضواء شمسية .وتبنى
حمطات الشحن الشمسي على شكل أكواخ حديقة مثبت عليها ألواح شمسية
توفر منطقة جلوس مظللة للزوار لالسرتاحة وجتديد طاقتهم وشحن أجهزتهم
اإللكرتونية كذلك .وتُعرف هذه األكواخ بشجرة الشحن الشمسي متعددة الوظائف
وحتتوي كل شجرة منها على عمودي إنارة يوفران إنارة متواصلة ملدة تصل إىل 8
ساعات.
وجتدر اإلشارة إىل أن شركة قطر غاز ملتزمة برفع الوعي البيئي يف دعم مباشر
منها لركيزة التنمية البيئية يف رؤية قطر الوطنية  2030وذلك متاشيًا مع اتفاقية
باريس التي وقعت عليها دولة قطر يف ديسمرب .2015
ويف عام  ،2016أجنز الربنامج مشروع أسبوع الشجرة بالتعاون مع بلدية
الظعاين ،حيث شارك يف هذا املشروع طالب املدارس من خالل غرس
األشجار بأنفسهم وتعليمهم كيفية تدوير اإلطارات لصناعة أصيص زرع مؤقت
للنباتات .وأوكل لكل طالب مسؤولية العناية بنبتة مزروعة يف أصيص ملدة
أسبوع ،ويف نهاية األسبوع قدمت جائزة إىل الطالب الذي استطاع احلفاظ على
صحة نبتته يف أفضل حاالتها احتفاء باإلجناز الذي حققه.
ومن بني مشروعات الربنامج أيضًا مشروع منتزه تل تواصل الذي شارف على
االنتهاء .ويقع املشروع بالقرب من مدخل مدينة اخلور ويهدف تصميمه إىل
توفري مرافق ترفيهية متنوعة إىل جانب مساحات خضراء متعددة ،حيث زرعت
أرض املشروع بأنواع غري اجتياحية من النباتات الصديقة للبيئة املستوطنة
ملنطقة الشرق األوسط وهو ما يجعل املنتزه حممية مثالية ألسراب الطيور
املهاجرة وتربة خصبة لرتبية الدواجن احمللية.
وإدراكًا منها ألهمية دعم مبادرات الرفاهية االجتماعية والتعليم ،تقدم شركة
قطر غاز إسهامات متعددة تصب يف صالح اجملتمعات ،حيث استثمرت
الشركة من خالل برنامج التواصل اجملتمعي يف خمسة مشروعات بهدف تعزيز الروابط بني أبناء اجملتمع واحلفاظ على الرتابط والتالحم الوجداين
للمجتمعات يف عصر ترتاجع فيه هذه الكلمة أمام التزايد املطرد الستخدام التقنية.
ومن األمثلة الالفتة للنظر على هذه املبادرات برنامج األمرية للتدريب والتوعية الذي ينظمه مركز قدرات للتنمية وهو مرفق تدريبي ومشروع مستمر يحصل
على متويل من برنامج التواصل اجملتمعي ومصمم خصيصًا للفتيات وأولياء أمورهن .ويقدم هذا املرفق التدريب ملساعدة اجليل القادم من السيدات على
التحول إىل أعضاء منتجني يف اجملتمع واكتساب احلوافز الالزمة لهذا التحول.
وعلى اجلانب اآلخر ميول برنامج التواصل اجملتمعي برنامج مقعد الضحى الذي يشمل السيدات املسنات واملتقاعدات ،حيث يقدم لهن التثقيف والتوعية
بخصوص أهم املشكالت التي تواجه هذه الفئة من السيدات وكيفية التغلب عليها .كما يوفر الربنامج فرصًا لالستفادة من خرباتهن احلياتية ومهاراتهن
لتقدمي مساهمة إيجابية ورد اجلميل جملتمعهن .وتنظم املسابقات واملعارض للمشرتكات يف إنتاج األعمال الفنية واحلرف اليدوية للحفاظ على ارتباطهن
باجملتمع وحثهن على اتباع أسلوب معيشة متوازن.
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واستمرارًا لرتكيز شركة قطر غاز على رد اجلميل للمجتمع ،متول الشركة من خالل برنامج التواصل اجملتمعي برنامج رواد الوطن وهو مشروع يركز على
القطريني من ذوي اخلربة وحثهم على تبادل معارفهم مع اجليل األصغر سنًا لرتسيخ املعايري األخالقية العليا وتدعيم العادات االجتماعية اإليجابية .ومن
خالل ورش العمل والفعاليات واحلمالت ،يتعاون هذا املشروع مع املدارس احمللية بهدف متكني ما يزيد على  4000طالب يف التعليم األساسي والثانوي يف
مناطق اخلور والذخرية والشمال وكعبان والظعاين وسميسمة .وال يقتصر املشروع على الطالب بل يتخطاهم ليشمل شرائح أخرى من اجلمهور مثل أولياء
األمور واملدرسني واملتقاعدين واألسر التي تعيش يف املناطق املذكورة.
وتدور فكرة برنامج رواد الوطن حول تطوير ثالث قدرات أساسية لدى املشاركني يف الربنامج وهي القيادة الذاتية والتخطيط ،والصحة النفسية واجلسدية،
والتوعية بالسالمة على الطرق .ويشمل عنصر القيادة الذاتية والتخطيط نقل املهارات واملفاهيم الضرورية التي تساعد املرء على وضع أهدافه الشخصية
والتعرف على سبل حتقيقها ووضع خطة عمل لذلك .أما عنصر التوعية بالصحة النفسية واجلسدية فهو يرشد املشاركني إىل سبل تطوير السلوكيات
والعادات اإليجابية للتغلب على عوائق حمددة يواجهها الطالب مثل الضغط العصبي واالكتئاب والقلق واخلمول واضطرابات األكل .ويؤسس عنصر التوعية
بالسالمة على الطرق ملفاهيم قواعد السلوك التي حتقق السالمة على الطرق حيث يقدم النصيحة التي تساعد على حتسني جودة القيادة وخفض عدد
احلوادث يف قطر من خالل التأكيد على مبدأي املسؤولية واحملاسبة خالل القيادة على الطريق.
وأخريًا هناك مشروع حملة القيادة اآلمنة الذي اكتملت أركانه يف مايو  2016حيث ركزت احلملة على توعية األفراد يف اجملتمعات الشمالية يف قطر باملبادئ
األساسية للسالمة على الطرق .وتهدف جميع املبادئ األساسية إىل احلد من الوفيات عن طريق تغيري سلوكيات القيادة االختيارية .وقد مت تنفيذ أنشطة
املشروع بالتعاون مع إدارة الشرطة اجملتمعية واملرور بربزان.

برنامج قطر غاز للمسؤولية االجتماعية
املبادرات املتعلقة باملعرفة والتعليم
تواصل الشركة دعم مبادرات متنوعة للبحث والتعليم يف إطار استثمارها يف جمال التنمية البشرية.
وتشارك شركة قطر غاز مشاركة فاعلة يف عضوية مركز أبحاث معاجلة الغاز الذي أسسته كلية الهندسة بجامعة قطر يف عام  2007ليصبح مركزًا رائدًا يف
بناء على احتياجات اجملال واجملتمع
اجملال البحثي يساعد يف حل املشكالت التقنية املعقدة يف صناعة الغاز .وتتحدد املوضوعات التي يبحث فيها املركز ً
بالتشاور مع كربى شركات النفط والغاز العاملة داخل قطر وخارجها.
وتتمثل املهمة الرئيسية للمركز يف إجراء األبحاث التي تفيد الشركاء
الرئيسيني يف صناعة الغاز واجملتمع .وميتلك املركز سج ًال حاف ًال يف تطوير
احللول البحثية التي أدت إىل زيادة كفاءة اإلنتاج والتوزيع واستهالك الطاقة
وذلك يف إطار من التعاون الوثيق مع شركائنا ومستثمرينا .وقد توسع
املركز فيما يقدمه من خدمات احرتافية ليضيف إليها جمموعة متنوعة
من اخلدمات االستشارية املتعلقة مبعاجلة الغاز ألعضاء املركز ،فض ًال عن
خدمات االختبار وورش العمل الفنية ودورات التدريب واملسابقات األكادميية
واملؤمتر العاملي لتصنيع الغاز الذي يعقد كل عامني.
وقد متخض التعاون بني مركز أبحاث معاجلة الغاز وقطر غاز عن دعم
مستمر ملسابقة جامعة قطر ألفضل تصميم مصنع وهي مسابقة
ممتدة جتري سنويًا يف قسم الهندسة الكيميائية بجامعة قطر .وكانت
هذه املسابقة قد انطلقت منذ  13عامًا وحتديدًا يف عام  2004بهدف إعطاء
الطالب اجلامعيني فرصة العمل على مشروع لتصميم مصنع بهدف تنمية
الطاقات البشرية القطرية .ويف عام  ،2016شارك يف املسابقة ثمانية فرق
وقدموا خالل مشاركاتهم جمموعة متنوعة من املشروعات التي عملوا
عليها طوال فصلني دراسيني يف إطار املنافسة على الفوز بجائزة أفضل
مشروع بوجه عام.
وشركة قطر غاز عضو أيضًا يف مؤسسة عبد اهلل بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية املستدامة ،وهي مؤسسة قطرية تأسست عام  2015لتكون أول
مؤسسة من نوعها يف قطر تتعامل مع قضايا الطاقة والتنمية املستدامة بدعم من سمو األمري األب .وتقدم املؤسسة أبحاثًا وحتليالت مستقلة تساعد
صناع القرار يف جمال الطاقة بصورة مباشرة.
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وتتمتع شركة قطر غاز كذلك بعضوية نشطة يف مركز "ماري كاي أوكونر للسالمة” وذلك يف إطار اجلهود التي تبذلها الشركة يف خمتلف اجلوانب واالجتاهات
يف سبيل احلفاظ على السالمة التشغيلية للموظفني واملقاولني وأصحاب املصلحة وأعضاء التجمعات السكنية احمليطة مبرافق الشركة .ويعد مركز ماري
كاي أوكونر للسالمة من املؤسسات الدولية املرموقة ذات السمعة الطيبة وهو األول من نوعه يف منطقة الشرق األوسط إذ يتخذ من جامعة تكساس
إيه أند إم يف قطر مقرًا له .ووقع املركز مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات مع شركة قطر غاز لتوفري الدعم املتبادل يف جمال حتقيق سالمة العمليات
الصناعية وفق أعلى املعايري الدولية.
			
كما تدعم شركة قطر غاز عمليات منظمة "علم ألجل قطر” عن طريق متكني املنظمة من استخدام غرف االجتماعات يف أيام السبت وذلك على الرغم
من عدم ارتباط عمل املنظمة بجوهر أعمال الشركة حيث تعمل هذه املنظمة غري احلكومية يف جمال إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها الطالب داخل
الدولة .وتهدف املنظمة إىل خلق قاعدة معرفية قيمة ألجل املستقبل من خالل االستعانة بخدمات أفضل اخلريجني واملهنيني من الراغبني يف رد اجلميل
جملتمعهم من خالل التدريس يف املدارس التي تعقد املنظمة شراكة معها.

املبادرات املتعلقة بالبيئة
تعمل شركة قطر غاز وفقًا ملا ميليه عليه ضمريها ويف هذا السياق تعمل
الشركة على إطالق مبادرات متعددة مصممة لزيادة الوعي باملشكالت البيئية
يف اجملتمع وتشجيع السلوكيات الصديقة للبيئة.
وحترص الشركة على التربع باستمرار باملعدات التقنية التي انتهت دورة
حياتها املهنية يف الشركة مثل أجهزة احلاسب اآليل وأجهزة العرض واألجهزة
اإللكرتونية املساعدة ،مما يؤدي إىل تقليل اخمللفات اإللكرتونية وتزويد من يعانون
من قلة املوارد املالية مبعدات قد ال يكون مبقدورهم احلصول عليها من طريق
آخر.
وكان عام  2016شاهدًا على انطالق الدورة الثالثة من فعالية تنظيف الشواطئ
التي تنظمها شركة قطر غاز سنويًا بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة .وجاءت
هذه الفعالية التي جرت على شاطئ الغارية الذي يقع شمال الدوحة على بعد
 100كيلو مرت تقريبًا لتربهن على التزامنا جتاه تعزيز جهود حماية البيئة والتوعية
واحلفاظ على اجلمال الطبيعي يف دولة قطر.
باإلضافة إىل ذلك ترعى شركة قطر غاز حملة  Go Greenوذلك يف إطار جمهوداتها التي تهدف إىل املساعدة يف احلفاظ على النظام البيئي يف قطر وبيئته
الصحراوية التي متتاز عادة بأنها بيئة هشة حتتضن عددًا كبريًا من أنواع النباتات واحليوانات املتمايزة .ومتثل الصحاري القطرية موطنًا ملئات من األنواع النباتية
واحليوانية .ويف قلب هذه الصحاري توجد حممية الرمي التي تعد واحدة من بني  24منطقة على قائمة اليونسكو للمناطق التي تعيش فيها غزالن املها
العربية يف الشرق األوسط .وتهدف حملة  Go Greenإىل نشر الوعي بخصوص تأثري البشر على هذه األنواع وغريها من املناطق البيئية احلساسة بالقرب
من مرافق شركة قطر غاز مبا يف ذلك مناطق أعشاش سالحف منقار الصقر والسالحف اخلضراء املهددة باالنقراض يف شواطئ راس الفان والشعاب
املرجانية ومروج األعشاب البحرية وأشجار القرم الساحلية يف منطقة الذخرية.
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مبادرات الصحة والسالمة
حظيت شركة قطر غاز بالتكرمي من مؤسسة حمد الطبية يف حفل التكرمي السنوي الذي تعقده املؤسسة خالل احتفالية اليوم العاملي للمتربعني بالدم يف
عام  2016وذلك للدعم املتواصل الذي تقدمه الشركة للمؤسسة طوال العام.
وهذا اليوم العاملي تتبناه منظمة الصحة العاملية ويجري االحتفال به يف  14يونيو من كل عام .وخالل فعاليات اليوم الذي تنظمه مؤسسة حمد الطبية يف
قطر كل عام توجهت األنظار لشركة قطر غاز الشرتاكها يف الرتويج ألنشطة التربع بالدم خالل العام ،حيث حترص الشركة كل عام على إطالق أربع حمالت
للتربع بالدم داخل منشآتها يف الدوحة وراس الفان .ويعود تاريخ الشراكة بني شركة قطر غاز ومؤسسة حمد الطبية يف تنسيق حمالت التربع بالدم إىل 15
أعوام ومن املتوقع أن تتواصل الشراكة يف املستقبل وهو ما يساعد سكان قطر على تطوير ثقافة التطوع والتربع بالدم مبا يحقق صالح اجملتمع.
وخالل عام  ،2016نظمت شركة قطر غاز جمموعة من الفعاليات للتوعية بأهمية اتباع أسلوب حياة صحي ومتوازن .ومن بني هذه الفعاليات فعالية النظام
الغذائي الصحي التي ركزت على تقدمي تقييم طبي جماين ملا يزيد عن  150موظفًا وذويهم ويشمل هذا التقييم جلسات استشارة حول اختيارات الغذاء
الصحي.

اليوم العاملي للتربع بالدم

حملة احلمية الغذائية الصحية

التزامًا منها باملساهمة يف حتقيق ركيزة التنمية البشرية يف رؤية
قطر الوطنية  ،2030تواصل شركة قطر غاز تنظيم األنشطة واأللعاب
الرياضية يف عام .2016
عزام عبدالعزيز املناعي ،مدير إدارة العالقات العامة

املبادرات الرياضية
وتواصل الشركة رعايتها لدوري الرديف ودوري الدرجة الثانية لكرة القدم يف قطر باالشرتاك مع االحتاد القطري لكرة القدم يف شراكة مستمرة خالل السنوات
الثالثة املاضية .وقد جرت فعاليات موسم  2016-2015من هذه املسابقة املعروفة حاليًا باسم دوري قطر غاز مبشاركة  18ناديًا وفاز بلقبها نادي معيذر
الرياضي خالل هذا املوسم .وتستحوذ هذه املسابقة على اهتمام جاليات املقيمني يف قطر كما أنها تساهم يف حتقيق التنمية احمللية لرياضة كرة القدم
والنشاط الرياضي عمومًا قبل كأس العامل لكرة القدم عام  2022الذي ستنظمه قطر.
ويف إطار دعمها للمبادرات الوطنية لتعزيز الصحة والسالمة اجلسدية على مستوى اجملتمع ،نظمت شركة قطر غاز جمموعة متنوعة من األنشطة يف
إطار اليوم الرياضي لدولة قطر عام  2016شارك فيها ما يزيد عن  4000موظف وذويهم يف أنشطة ترتاوح بني كرة القدم ،واجلري ،واملشي ،والكريكت ،والكرة
الطائرة ،وكرة السلة ،باإلضافة إىل أنشطة أخرى كثرية .وأتيح للحاضرين اخلضوع لفحوصات طبية يف مكان الفعالية بواسطة الفريق الطبي لتحديد مستويات
السكر يف الدم وقياس ضغط الدم وقياس كتلة اجلسم وذلك لوضع اخلطة التي تناسب نظام اللياقة البدنية يف هذا اليوم ومستقب ًال أيضًا.
وخالل السنوات املاضية حرصت الشركة أيضًا على االستثمار يف األلعاب الرياضية وغري اإللكرتونية على مستوى الشباب يف أنحاء البالد بهدف الرتويج لبدائل
صحية ميكن لألطفال اتباعها خالل وقت فراغهم.
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ويف هذا السياق ،شهدت الدورة الثالثة من بطولة قطر غاز للشطرجن التي ينظمها االحتاد القطري للشطرجن وترعاها شركة قطر غاز مشاركة  120من
الشباب صغري السن الذين ترتاوح أعمارهم بني  6سنوات و 16سنة من جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط .وجرت هذه املسابقة التي تخاطب الفكر وتعمل
على حتفيز العقل على مدار أربعة أيام ،ونال العشرة األوائل يف جدول الرتتيب جوائز على إتقانهم فن االسرتاتيجية وبراعتهم يف هذه اللعبة.
كما تواصل شركة قطر غاز للسنة الثالثة رعايتها لبطولة هوكي اجلليد حتت  9سنوات التي تنظمها اجلمعية القطرية لهوكي اجلليد للناشئني ،وهي جمعية
غري هادفة للربح لناشئي هوكي اجلليد من الهواة ويديرها جمموعة من املتطوعني منذ تأسيسها يف عام  .2001وشهد موسم  2016-2015مشاركة فرق من
جميع أنحاء الشرق األوسط فض ًال عن الفرق القطرية وذلك يف مضمار التزلج على اجلليد يف جممع فيالجيو.
وختامًا ،نود اإلشارة إىل أن شركة قطر غاز قد مددت دعمها لربنامج الغولف للناشئني بالتعاون مع االحتاد القطري للغولف .ويأتي هذا استكما ًال لدعم الشركة
لهذا الربنامج على مدار السنوات الستة املاضية ،ويقدم الربنامج للمشاركني فيه دورات للتدريب على رياضة الغولف وسلوكيات املضمار واملسابقات.
ويشجع الربنامج املواهب الشابة من العبي الغولف على املشاركة يف الفريق الوطني ومتثيل قطر يف احملافل الدولية.

دوري قطرغاز

اليوم الوطني للرياضة

بطولة قطرغاز للشطرجن

دورة هوكي اجلليد

دورة الغولف للناشئني

][GRI 102-12] [GRI 102-13
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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 ،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 .ويتضمن امللحق ب من هذا التقرير فهرسًا للمحتوى املتعلق باملبادرة العاملية إلعداد التقارير واالحتاد الدويل لصناعة النفط والغاز.

نهج االدارة يف املوضوعات اجلوهرية

فيما يلي أهم املوضوعات التي مت حتديدها أثناء عملية التقييم الشامل لألهمية النسبية لالستدامة التي متت يف عام  ،2015نهج االدارة لكل موضوع من
املواضيع التالية يتبع مقاييس مؤشر املبادرة العاملية العداد التقارير.

املوضوع اجلوهري

كفاءة الطاقة وحرق
الغازات وانبعاثات الغازات
الدفيئة

كيف تدير قطرغاز املوضوع
اجلوهري (2--103أ)

غرض نهج اإلدارة (-103
2-ب)

السياسات القائمة أو
االلتزامات أو األهداف أو
الغايات أو املسؤوليات
أو املوارد أو آليات التظلم
أو العمليات أو الربامج أو
املبادرات املتعلقة باملوضوع
اجلوهري (2--103ج)

نظام إدارة حرق الغاز

تقييم نهج اإلدارة (اآلليات
املستخدمة للتقييم ونتائج
التقييم وأي تعديالت ذات
عالقة مدخلة على نهج
اإلدارة) ()3-103

يشمل نظام إدارة حرق
الغاز اضطالع فريق إدارة
حرق الغاز باملراقبة
الدورية ورفع التقارير
لقياس التقدم احملرز يف
حتقيق أهداف احلد من
حرق الغاز احملددة على
أساس سنوي.

اضطلعت قطرغاز بتعريف تخفيف أثر حرق الغاز وغريه
من األنشطة التي تؤدي إىل
خطة طموحة وتنفيذها
انبعاثات الغازات الدفيئة.
للحد من األثر الذي تخلفه
عملياتها على البيئة .وتأتي وتعزيز األثر اإليجابي لتدابري
الكفاءة يف استخدام
يف الطليعة من ذلك
الطاقة يف احلد من انبعاثات
السياسات واإلجراءات
الغازات الدفيئة.
املتخذة للحد من حرق
الغاز كواحدة من التدابري
التي تؤدي إىل استخدام أكرث
ً
كفاءة للطاقة ،وهو األمر
تنفيذ مشروع اسرتجاع الغاز تخضع عمليات مشروع
انبعاثات
من
يقلل
الذي
اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء
املتبخر أثناء الشحن
الغاز الدفيئة.
الشحن ملراقبة مستمرة
من حيث الغاز املتبخر
املسرتجع وما ينتج عنه
من حدٍ النبعاثات الغازات
الدفيئة.

سبب اإلغفال يف
اإلفصاح عن نهج اإلدارة
للموضوع اجلوهري

ال يوجد

تعزيز الغاز الطبيعي املسال يجرى تقييم نهج اإلدارة
املوجه نحو تعزيز الغاز
باعتباره وقودا بحريًا نظيفًا.
الطبيعي املسال باعتباره
وقودا بحريًا نظيفًا عرب
اختبار تكنولوجيا حقن الغاز
 املتحكم به إلكرتونيًا منالنوع ( M (ME-GIيف
مشروع جتريبي وتقدير
فوائده االقتصادية.
هدف الشركة يف احلد من
حرق الغاز احللو إىل % 0.30
بحلول .2020

تراقب قطرغاز بصورة
مستمرة التقدم الذي
حترزه الشركة يف حتقيق
هدفها املؤسسي بحلول
.2020

]االنبعاثات ] [GRI 103-3:االنبعاثات ] [GRI 103-2:الطاقة ] [GRI 103-3:الطاقة [GRI 102-46] [GRI 102-47] [GRI 103-2:
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املوضوع اجلوهري

كيف تدير قطرغاز املوضوع
اجلوهري (2--103أ)

غرض نهج اإلدارة (-103
2-ب)

السياسات القائمة أو
االلتزامات أو األهداف أو
الغايات أو املسؤوليات
أو املوارد أو آليات التظلم
أو العمليات أو الربامج أو
املبادرات املتعلقة باملوضوع
اجلوهري (2--103ج)

تقييم نهج اإلدارة (اآلليات
املستخدمة للتقييم ونتائج
التقييم وأي تعديالت ذات
عالقة مدخلة على نهج
اإلدارة) ()3-103

سبب اإلغفال يف
اإلفصاح عن نهج اإلدارة
للموضوع اجلوهري

التقطري

متاشيًا مع الهدف
الوطني إلعداد مهنيني
قطريني على درحة عالية
من التأهيل ،وضعت
قطرغاز أهدافًا على
مستوى الشركات ،مبا
يتفق مع هدف التقطري
املقرتح لقطاع الطاقة
والصناعة .تتماشى
أنشطة املوارد البشرية
املؤسسية وبراجمها،
وكذلك سياسات
التوظيف مع الهدف
املتمثل يف حتقيق
أهداف التقطري.

تعزز قطرغاز التوجه
االسرتاتيجي احملدد يف
رؤية قطر الوطنية 2030
واحملدد يف اسرتاتيجية
التنمية الوطنية لدولة
قطر  2016-2011لتأسيس
رأس مال بشري وطني
قادر على تطوير اقتصاد
قطر بطريقة مستدامة،
وعلى زيادة حصة
املواطنني القطريني
املؤهلني يف القوى
العاملة.

متلك قطرغاز براجمًا
مكرسة لتوظيف اخلريجني
واملهنيني القطريني؛
وبرامج التطوير املهني
للموظفني واملتدربني
القطريني داخل الشركة
وبرامج منح دراسية.

تراقب قطرغاز باستمرار
النجاح الذي حتققه
خمتلف الربامج وتقدم
تعديالت وبرامج جديدة
وفقًا ألحدث االجتاهات
الدولية يف جمال تنمية
املوارد البشرية.

ال يوجد

يبلغ الهدف املؤسسي
للتقطري  % 50بحلول .2030

تراقب قطرغاز بصورة
مستمرة التقدم
الذي حترزه الشركة
يف حتقيق هدفها
املؤسسي بحلول ،2030
وتقدم تعديالت متوافقة
على اسرتاتيجية الشركة
املوجهة نحو استقطاب
املواهب من القوى
العاملة القطرية وتنمية
مهاراتهم.

فعالة وموثوقة
عمليات ّ

تضمن قطرغاز إنتاجًا
آمنًا للغاز مع أقل قدر
من االنقطاعات ،مع
تدفق مستمر لإليرادات
وتلبية احتياجات العمالء.
إدارة املوارد يف صميم
الفلسفة التشغيلية
لقطرغاز.

حتافظ قطرغاز على
االستخدام الفعال للموارد
وتضمن عمليات موثوقة
تؤدي إىل إنتاج مستقر
بأقل قدر من التكلفة
احملتملة.

العمليات الفعالة
واملوثوقة هي واحدة من
الركائز األساسية للرؤية
املؤسسية .وضمن هذه
الركيزة ،تضع قطرغاز
أهداف  2020من أجل:
 املوثوقية% 98.4 :؛ التوافر% 95.7 : االستعمال% 88.0 : تكلفة الوحدة 12.0 :دوالرًاأمريكيًا/طن من املنتج
القابل للبيع

يجري تعقب مؤشرات
األداء الرئيسية فيما
يتعلق باألهداف
املؤسسية للموثوقية
والتوافر واالستعمال
وتكلفة الوحدة بصورة
سنوية .ويجري إدخال
التعديالت املتوافقة يف
اإلدارة الفنية والتشغيلية
لعمليات اإلنتاج وفقًا
للتقدم احملرز يف الوفاء
بأهداف رؤية .2020

ال يوجد

رضا العمالء

اعتمدت قطرغاز نُهجًا
مبتكرة يف تقدمي
منتجاتنا للعمالء من أجل
االستمرار يف صدارة
قائمة منافسينا.

احلفاظ على وضع أكرب
مورد للغاز الطبيعي
املسال يف العامل من
خالل توفري إمدادات
موثوقة ويف الوقت
املناسب من الغاز
الطبيعي املسال
واملنتجات ذات الصلة
التي تتوافق مع متطلبات
اجلودة لدى عمالئنا.

باإلضافة إىل تقدمي منتجات
على أعلى مستوى من
اجلودة وفقًا للمعايري
الدولية ،تبذل قطرغاز كل
جهدها من أجل تطوير
طرق مبتكرة لتقدمي
منتجاتها إىل العمالء ،مثل
نظام التسليم متعدد
املنافذ.

تت َّبع قطرغاز مستوى
رضا العمالء من خالل
إجراء استطالعات
آلرائهم.

ال يوجد

يعد رضا العمالء أحد ركائز
رؤية الشركة .ولقد وضعت
قطر غاز األهداف التالية
لعام  2020فيما يتعلق بهذه
الركيزة:
  0تأخري يف التسليمات  0تسليم غري مطابقللمواصفات
  0.50مليون طنمن الشحنات
صغرية احلجم التي
تورد كشرائح صغرية
َّ
من الغاز الطبيعي
املسال.

تراقب قطرغاز باستمرار
مؤشرات األداء الرئيسية
املتعلقة بركيزة رضا
العمالء للتأكد من
متاشيها مع أهداف
الرؤية.

]صحة وسالمة العمالء ] [GRI 103-3:صحة وسالمة العمالء [GRI 102-8] [GRI 102-46] [GRI 102-47] [GRI 102-48] [GRI 103-2:
]التواجد يف األسواق ] [GRI 103-3:التواجد يف األسواق ] [GRI 103-2:سالمة األصول وسالمة العمليات ] [GRI 103-3:سالمة األصول وسالمة العمليات [GRI 103-2:
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املوضوع اجلوهري

كيف تدير قطرغاز املوضوع
اجلوهري (2--103أ)

غرض نهج اإلدارة (-103
2-ب)

السياسات القائمة أو
االلتزامات أو األهداف أو
الغايات أو املسؤوليات
أو املوارد أو آليات التظلم
أو العمليات أو الربامج أو
املبادرات املتعلقة باملوضوع
اجلوهري (2--103ج)

تقييم نهج اإلدارة (اآلليات
املستخدمة للتقييم ونتائج
التقييم وأي تعديالت ذات
عالقة مدخلة على نهج
اإلدارة) ()3-103

سبب اإلغفال يف
اإلفصاح عن نهج اإلدارة
للموضوع اجلوهري

األداء املايل

يف ظل انخفاض
أسعار النفط (التي
تؤثر أيضًا على أسعار
الغاز) ،حتافظ قطرغاز
 باعتبارها الشركةالرائدة على مستوى
العامل يف جمال الغاز
الطبيعي املسال  -على
أدائها املايل من خالل
إدارة أصولها وموارد
الغاز الطبيعي يف قطر
بكفاءة.

تقدم العائدات املالية
لشركة قطرغاز
مساهمة كبرية يف
تنمية الدولة ،وذلك
باعتبارها واحدة من أكرب
املساهمني يف اقتصاد
قطر .ومن األهمية
مبكان بالنسبة لقطرغاز
وألصحاب املصلحة أيضًا،
ضمان استقرار األداء
املايل للشركة بشكل
فعال.

حمذوف (انظر العمود
األخري)

حمذوف (انظر العمود
األخري)

 1قيود السرية:شركة قطر غاز هي
شركة غري عامة
مدرجة يف السوق
املالية ،وبالتايل فهي
غري ملزمة بالكشف
علنًا عن أدائها املايل.
 2حمظورات قانونيةحمددة :بالنظر إىل أن
حكومة قطر متتلك
معظم الشركة ،يلزم
احلصول على موافقة
كاملة من احلكومة
وجميع املساهمني

تطوير سلسلة التوريد
احمللية

تعطي قطرغاز األفضلية
للموردين احملليني،
شريطة أن يقدموا
خدماتها على قدم
املساواة مع مقدمي
اخلدمات الدوليني عندما
يتعلق األمر باجلودة
والسعر.

تسهم املشرتيات من
املوردين احملليني يف
تنمية االقتصاد القطري
من خالل حتفيز النشاط
يف جميع أنحاء البالد.

تعتمد قطرغاز نهج
املناقصات العامة يف
عقودها واحتياجاتها من
املشرتيات من أجل زيادة
فرص املشاركة احمللية
ألقصى قدر ممكن.

مت إجراء تقييم
ملمارسات التوريد
واملشرتيات طبقًا
للسياسة الداخلية إلدارة
التوريدات مع مراعاة
أفضل املمارسات
املعرتف بها دوليًا (مثل
املمارسات املطلوبة
للحصول على اعتماد
من املعهد املعتمد
للمشرتيات والتوريد
".)”CIPS

ال يوجد

ُنظم قطرغاز من حني
ت ّ
آلخر منتديات كبرية
للمقاولني احملليني
لتسهيل التواصل املباشر
مع الشركات احمللية
واملؤسسات املالية.

نتيجة للتعقيبات الواردة
خالل منتديات املقاولني،
تعتمد قطرغاز العديد
من التحسينات يف
عملية إدارة التوريدات.

املساهمة يف رؤية
قطر الوطنية 2030

تتماشى اسرتاتيجية
قطرغاز التشغيلية
مع ركائز رؤية قطر
الوطنية  ،2030حيث
نضع أهدافًا وغايات من
شأنها أن حتقق أقصى
قدر من املساهمة
من جانب الشركة يف
حتقيق أهداف رؤية قطر
الوطنية .2030

حتافظ قطرغاز ،نظرًا
لكونها أكرب مورد للغاز
الطبيعي املسال يف
العامل ،دورها يف التنمية
االقتصادية الوطنية.
وجدير بالذكر أن للشركة
ٌ
أثر كبري على النجاح
يف حتقيق األهداف
احملددة حتت الركائز
األربع لرؤية قطر الوطنية
 :2030التنمية البشرية
واالجتماعية واالقتصادية
والبيئية.

حتدد االسرتاتيجية
التشغيلية لقطرغاز
األهداف التي من املقرر
حتقيقها بحلول عام 2020
(وهدف التقطري املقرر
حتقيقه بحلول عام ،)2030
والتي سيسهم حتقيقها
يف األهداف التي حددتها
رؤية قطر الوطنية .2030

تراقب قطرغاز باستمرار
مؤشرات األداء الرئيسية
املتعلقة بأهداف رؤية
الشركة لعام .2020

ال يوجد

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،

]ممارسات الشراء ] [GRI 103-3:ممارسات الشراء [GRI 102-46] [GRI 103-2:
]اجملتمعات احمللية ] [GRI 103-3:اجملتمعات احمللية ] [GRI 103-2:األداء االقتصادي [GRI 103-2:
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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 ومن اجلدیر بالذكر أن قطر غاز ال تنشر تقاریر مالیة سنویة.

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.

التوقيت

بسبب تطورات عدة ،من ضمنها التعاون مع بعض الشراكات وذوي املصالح املشرتكة لتحضري هذا التقرير ،كان من الضروري متديد فرتة التسليم من أجل
االنتهاْء من التحقيقات واالستشارات الالزمة للتأكد من صحة جميع املعلومات لعكس صورة واقعية لشركة كبرية ومعقدة كقطر غاز .وبالرغم من التأخري،
اليزال هذا التقرير قادرا على السماح للشركة بالتعاون مع ذوي املصالح والشراكات اخملتلفة للمساهمة بتقريرات ذات 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 من اللغة االجنليزية.

بيان توضيحي

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

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

اإلفصاح

رقم الصفحة و/أو عنوان URL

احلذف

 :GRI 101ألساس لعام 2016

اإلفصاحات العامة
ملف التعريف املؤسسي

:GRI 102
العامة
اإلفصاحات
 1 - 102اسم املؤسسة
يف عام 2016

19

 2 - 102األنشطة والعالمات التجارية واملنتجات واخلدمات

24 ٫ 23 ٫ 19

 3 - 102مكان املقر الرئيسي

17

 4-102مكان العمليات

17

 5-102امللكية والشكل القانوين

19

 6-102األسواق اخملدومة

25 ٫ 24

 7-102حجم املؤسسة

51 ٫ 25 ٫ 24 ٫ 17

 8-102معلومات عن املوظفني والعمال اآلخرين

 .68 ،51املعلومات غري منطبقة على  8-102د .حدود املوضوع
اجلوهري ذي الصلة خارج نطاق اختصاص قطرغاز.

 9-102سلسلة التوريد

17

 10-102التغيريات املعتربة يف املؤسسة وسلسلة توريدها

23 ٫ 19

 11-102املبدأ أو النهج االحرتازي

34 ٫ 30 ٫ 21 ٫ 6

 12-102املبادرات اخلارجية

61 - 59 ٫ 52 ٫ 49 ٫ 48 ٫ 47 ٫ 40 ٫ 39 ٫ 36 ٫ 35 ٫ 33 ٫ 32 ٫ 10 ٫ 2
65 ٫ 64 ٫ 62 ٫

 13-102العضوية يف االحتادات

65 ٫ 64 ٫ 62 ٫ 60 ٫ 48 ٫ 47 ٫ 40 ٫ 2

االسرتاتيجية
 14-102البيان الصادر من كبري صانعي القرار

6

 15-102التأثريات واخملاطر والفرص الرئيسية

٫ 59 ٫ 52 ٫ 47 ٫ 43 ٫ 42 - 40 ٫ 39 ٫ 32 ٫ 25 - 23 ٫ 20 ٫ 11 ٫ 6
74 ٫ 73

 16-102القيم واملبادئ واملعايري وقواعد السلوك

21

األخالفيات والنزاهة
االدارة
 18-102هيكل االدارة

20 - 19

 40-102قائمة جمموعات األطراف املعنية

75 ٫ 74 ٫ 16

إشراك األطراف املعنية
 41-102اتفاقيات املفاوضات اجلماعية

 % 0حيث إن التفاوض اجلماعي غري معرتف به يف دولة قطر

 42-102حتديد واختيار األطراف املعنية

74 ٫ 16

 43-102نهج إشراك األطراف املعنية

74

 44-102املوضوعات واخملاوف الرئيسية املثارة

75 - 74

ممارسات إعداد التقارير
 45-102الكيانات املدرجة يف البيانات املالية املوحدة

20 ٫ 19

 46-102حتديد مضمون التقرير وحدود املوضوعات

69 - 67 ٫ 13

 47-102قائمة املوضوعات اجلوهرية

68 ٫ 67 ٫ 15 ٫ 14 ٫ 13

 48-102إعادة عرض املعلومات

68

 49-102التغيريات يف إعداد التقارير

15 - 14

 50-102فرتة إعداد التقرير

2

][GRI 102-55
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معيار مؤشر
التقارير العاملية

اإلفصاح

رقم الصفحة و/أو عنوان URL

احلذف

 :GRI 101ألساس لعام 2016

اإلفصاحات العامة
 51-102تاريخ أحدث تقرير

:GRI 102
العامة
اإلفصاحات
 52-102دورة إعداد التقارير
يف عام 2016
 53-102املسؤول عن تلقي األسئلة املتعلقة بالتقرير

تقرير االستدامة لعام 2016
2
2

 54-102املطالبات اخلاصة بإعداد التقارير طبقًا ملعايري
املبادرة العاملية إلعداد التقارير

2

 55-102مؤشر حمتوى املبادرة العاملية إلعداد التقارير

73 - 71

 56-102الضمان اخلارجي

مل تُجر أية عملية ضمان خارجي

املوضوعات اجلوهرية
 GRI 200سلسلة املعايري االقتصادية
األداء االقتصادي
 :GRI 103نهج
اإلدارة يف عام
2016

 :GRI 201األداء
االقتصادي يف
عام 2016

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

23 ,14

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

--2أ69 :
2--103ب69 :
2--103ج حمذوف

 3-103تقييم نهج اإلدارة

حمذوف

 2-201اآلثار املالية واخملاطر األخرى الناشئة عن تغري املناخ

411

 4-201الدعم املايل املستلم من احلكومة

مل ُيستلم أي دعم

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

13

 2-1103نهج اإلدارة وعناصره

68

 3-103تقييم نهج اإلدارة

68

 2-202نسبة أفراد اإلدارة العليا املوظفني من اجملتمع
احمللي

52

التواجد يف األسواق
 :GRI 103نهج
اإلدارة يف عام
2016
 :GRI 202التواجد
يف األسواق يف
عام 2016
ممارسات الشراء
 :GRI 103نهج
اإلدارة يف عام
2016
:GRI 204
ممارسات الشراء
يف عام 2016

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

15

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

69

 3-103تقييم نهج اإلدارة

69

 1-204نسبة اإلنفاق على املوردين احملليني

26

 1مت اإلبالغ عن معيار اإلفصاح  2-201طبقًا إلضافات معيار اإلفصاح املقابل رقم  G4-EC2اخلاصة بقطاع النفط والغاز يف املبادرة العاملية إلعداد التقارير
 2مت اإلبالغ عن معيار اإلفصاح  5-305طبقًا إلضافات معيار اإلفصاح املقابل رقم  G4-EN19اخلاصة بقطاع النفط والغاز يف املبادرة العاملية إلعداد التقارير

][GRI 102-55
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مت احلذف لألسباب اآلتية:
 .1قيود خاصة بالسرية :قطرغاز ليست
شركة مدرجة يف البورصة ومن ثم
فهي غري مطالبة باإلفصاح علنًا عن
أدائها املايل.
 .2حمظورات قانونية خاصة:
نظرًا ألن حكومة قطر متتلك معظم
أسهم الشركة ،يلزم احلصول
على املوافقة الكاملة من جانب
احلكومة وجميع املساهمني للقيام
باإلفصاحات املالية العلنية.

معيار مؤشر
التقارير العاملية

اإلفصاح

رقم الصفحة و/أو عنوان URL

احلذف

 GRI 300سلسلة املعايري البيئية

الطاقة
 :GRI 103نهج
اإلدارة يف عام
2016

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

13

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

67

 3-103تقييم نهج اإلدارة

67

GRI 302-1

استهالك الطاقة داخل املؤسسة

40

GRI 302 - 3

كثافة الطاقة

40

GRI 302 - 4

احلد من استهالك الطاقة

41 ٫ 40

 :GRI 103نهج
اإلدارة يف عام
2016

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

13

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

67

 3-103تقييم نهج اإلدارة

67

االنبعاثات

305 - 1

انبعات الغازات الدفيئة املباشرة (النطاق )1

42

305 - 2

GRI

انبعات الغازات الدفيئة غري املباشرة من قطاع الطاقة
(النطاق )2

42

GRI

305 - 3

GRI

انبعات الغازات الدفيئة غري املباشرة األخرى (النطاق )3

42

305 - 4

GRI

كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة

42

305 - 5

GRI

احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة

42

2

 GRI 400سلسلة املعايري االجتماعية
اجملتمعات احمللية
 :GRI 103نهج
اإلدارة يف عام
2016
413 - 1

GRI

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

13

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

69

 3-103تقييم نهج اإلدارة

69

العمليات التي يشارك فيها اجملتمع احمللي وتقييمات األثر
وبرامج التطوير

59 ٫ 53

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

14

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

68

صحة وسالمة العمالء
 :GRI 103نهج
اإلدارة يف عام
2016
416 - 1

GRI

 3-103تقييم نهج اإلدارة

68

تقييم تأثريات خمتلف فئات املنتجات واخلدمات على الصحة
والسالمة

35 ٫ 25

اإلفصاحات اخلاصة بقطاع النفط والغاز
سالمة األصول وسالمة العمليات
 :GRI 103نهج
اإلدارة يف عام
2016

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

25 ٫ 14

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

68

 3-103تقييم نهج اإلدارة

68

OG13

عدد حوادث سالمة العمليات ،مصنفة حسب أنشطة العمل

34 ٫ 33

][GRI 102-15] [GRI 102-44] [GRI 102-55

تقرير االستدامة 2016

73

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.1

74

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 واالجتماعية
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 و االدارة الرشيدة
• اجتماعات جملس اإلدارة
• التقارير الروتينية
• التدقيق الداخلي
• تطبيق ممارسات صارمة للسالمة والصحة والبيئة
• تطبيق معايري التميز يف األداء
• زيادة العائد على االستثمار
• تدقيق املساهمني
• اللقاء السنوي مع املساهمني ملراجعة االسرتاتيجية

دولة قطر

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

• توفري الوظائف
• املشاركة يف اسرتاتيجية "التقطري عايل اجلودة” اخلاصة بوزارة
الطاقة
• املساهمة من خالل أنشطة قطر للبرتول
• تنسيق جهود التخطيط واالتصال يف األزمات
• التخطيط املنتظم واملنسق لضمان استمرارية العمل

• 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
• االستخدام املسؤول للموارد
• املشاركة يف اللقاء الوزاري السنوي حول التعايف من كوارث
التقنية /تقنية املعلومات

اجملتمع احمللي

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

• 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
• زيارة املواقع

• التواصل املستمر وتقدمي املساهمات الفعالة يف اجملتمع
• االمتثال ملبادئ ومبادرات املسؤولية االجتماعية
• املشاركة يف الفعاليات االجتماعية
• دعم املؤسسات التعليمية
• املبادرات البيئية
• توفري فرص قيمة لشركاء األعمال احملليني
• زيادة الوعي بقضايا البيئة والسالمة بني اجملتمعات احمللية

املوظفون

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

• اسرتاتيجية التواصل الداخلي (مبا يف ذلك قيم التواصل)
• إعالنات األمن التفاعلية وتدريبات السالمة
• بطاقات عدم التعرض للحوادث واإلصابات
• الفحص الطبي الدوري
• فحص سالمة الطعام يف املطاعم
• اجتماعات منتظمة للفريق/للقسم
• قطرغاز  -كافة عناوين الربيد اإللكرتوين
• املوقع اإللكرتوين والبوابة اإللكرتونية
• نظام تقييم األهداف واألداء
• استطالعات آراء املوظفني
• جملة الشركة  -الرائد
• اجتماعات الشركة
• ندوات املدير العام للمتدربني واخلريجني
• قناة "اسأل املدير العام”
• كلمة املدير العام للموظفني اجلدد عرب شبكة 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 ااجلتماعية ،ااخمليمات الشتوية)
• حتديث السياسات واإلجراءات

• تساوي الفرص واملعاملة العادلة
• ظروف عمل آمنة لتعزيز صحة ورفاهية املوظفني
• الدعم اإلداري لسالمة بيئة العمل
• رواتب ومكافآت تنافسية
• التواصل الشفاف واملفتوح
• استبيان رضا املوظفني
• استبيان الرواتب واملزايا
• سياسات املوارد البشرية التي تشجع على التطوير الشخصي
واملهني والتفاعل والتمكني
• برامج التدريب
• معايري مقبولة للسكن
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األطراف املعنية

أولويات األطراف املعنية

طريقة املشاركة

استجابة قطرغاز

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
• سالمة الطعام والفحص الطبي ومعاينة املعسكر
• النظام املوجه لإلثابة على املمارسات املثالية يف جمال الصحة
والسالمة والبيئة بني املقاولني

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 مواقع/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 – التعيينات للمختصني
• 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 وتعيينات اخملتصني بالكليات
• مشاريع الطالب

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

 1املعلومات احملدثة حتى عام  ،2015تقريبا ،مكتوبة باللون األحمر الداكن
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ملحق د  -مسرد املصطلحات واالختصارات
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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

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.

CLPG

غاز نفطي مسال مشرتك

CNAQ

كلية شمال األطلنطي يف قطر

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

CPSE

مركز التميز يف جمال السالمة العامة

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

وحتسني نوعية احلياة يف مكان العمل وحياة عائالت املوظفني
واجملتمع احمللي حتديد ًا واجملتمع ككل.
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

DHT

معاجلة الديزل بالهيدروجني

سبيل املثال عند مستوى معني من الضغط اجلوي عن طريق التربيد

DOSS

احلاجة إىل أنظمة سالمة

لدرجة  160درجة مئوية تقريبا حتت الصفر ( 256 -درجة فهرنهايت) .

ECIC

جلنة أخالقيات العمل وتضارب املصالح

ويتكون من من غاز امليثان املسال ( )C1واإليثان ()C2ويشمل أحيانا

EDMS

نظام إدارة املعلومات البيئية

الربوبان ( )C3والبيوتان (.)C4

EIA

تقييم األثر البيئي

e-IWTF

نظام النقل الداخلي اإللكرتوين للنفايات

EMS

نظام اإلدارة البيئي

الغاز البرتويل املسال  -خليط من الغازات الهيدروكربونية )الربوبان

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

والبيوتان) املستخدمة كوقود يف أجهزة التدفئة والسيارات .ويحل
هذا الغاز بصورة متزايدة حمل مركبات الكلوروفلوروكربون يف منتجات
األيروسول أو يف أغراض التربيد للحد من الضرر الذي يلحق بطبقة
األوزون.
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

نقطة حتليل اخملاطر ونقاط السيطرة احلرجة

HAZOP

حتليل اخملاطر التشغيلية

األحفوري وتسهم يف تشكيل األوزون على مستوى األرض.

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

تقرير االستدامة 2016

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.

LDAR

اكتشاف وإصالح التسريب

إجمايل اإلصابات  -جمموع اإلصابات املسجلة واحلاالت املتطلبة

LMRA

تقييم اخملاطر املتداركة

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

غاز البرتول املسال

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

تنقيح الوسائط املتعددة

MRG

تعليمات املراقبة واإلبالغ

MSDS

وثيقة 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

املصدرة للنفط (أوبك)
منظمة الدول
ّ

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

إىل مستوى  0.01كيلو باسكال أو أكرث ودرجة حرارة تبلغ  293.15كلفن أو
تطاير مواز وفق شروط استخدام حمددة.
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