ﺘﻮﻳﺎت
ﻧﺒﺬة ﺣﻮل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ

٠٤

أﺑﺮز ﻄﺎت ا داء ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٨

ُﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ا¯ﺻﺪار ا ول ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮﻏﺎز ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮﻏﺎز ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ

٠٤

ﺟﻮاﺋﺰ و ﺷﻬﺎدات ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻘﻄﺮﻏﺎز

٠٦

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

١٢

ﻗﻄﺮﻏﺎز اﳉﺪﻳﺪة

راس ﻏﺎز .وﻳﺘﻨﺎول ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم  ٢٠١٨ا داء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻘﻄﺮﻏﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم.
ﰎ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﻓﻘ» ﳌﻌﺎﻳ ºاﳌﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ¯ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ) :(GRIاﳋﻴﺎر ا ﺳﺎﺳﻲ.
ُﺮﺣﺐ ﺑﺘﻠﻘﻲ
ﺗﺪﻋﻮ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮﻏﺎز ا ﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ إ Äﻃﺮح اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ،وﺗ ﱢ
أﻳﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ ُﻣﺤﺘﻮى ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أو ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮان اﻟÌﻳﺪ ا¯ﻟﻜÊو Éاﻟﺘﺎ:È
.(media@qatargas.com.qa

sustainability@qatargas.com.qa
www.facebook.com/qatargas
www.linkedin.com/company/23331
www.twitter.com/@Qatargas
www.youtube.com/channel/UCK-M7hLGKt5sUd5L-YikFtw

١٦

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ  ﻗﻄﺮﻏﺎز

٢٢

إدارة اﳊﻮﻛﻤﺔ واﺎﻃﺮ  ﻗﻄﺮﻏﺎز

٢٦

اﻻﻗﺘﺼﺎد

٣٢

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ

٤٦

ا داء  ﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ

٥٦

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

٦٨

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

٧٤

اﳌﻼﺣﻖ

www.instagram.com/qatargas
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ﺟﻮاﺋﺰ
وﺷﻬﺎدات
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻘﻄﺮﻏﺎز

أﺑﺮز ªﻄﺎت اداء ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٨

 ١٨٫٨٩٦ﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲ
ُأﺟﺮﻳﺖ  ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﻄﺮﻏﺎز.

إﺟﺮاء ﺗﻮﺳﻌﺎت ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ُ
اﳌﺴﺎل
ﺴﺎل
اﳌ

 ٠٫٤٦ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ إﺟﻤﺎ ﻣﻌﺪل اÇﺣاق

((JCI
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ))JCI

ﺴﺎل ،وﺳﺘﺔ
اﳌﺴﺎل،
اﳌ
ﲤﺘﻠﻚ ﻗﻄﺮﻏﺎز  ١٤ﺧﻄ ﻋﻤﻼﻗ ﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ُ

ﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٤ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ.
ﺘﻮﻗﻊ
اﳌﺘﻮﻗ
ﺘﻮﻗ
اﳌ ﱠ
ﻣﻌﺪل أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻬﺪف ُ

ﰎ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻄﺒﻲ  ﻗﻄﺮ ﻏﺎز ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ JCI

ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ اﻛ  اﻟﻌﺎ .

ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﻨﺠﺎح ﻟﻠﻤﺮة او  دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ  ﺣﺪود اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ دون

ﻫﺪف اﺳﺟﺎع اﻟﻐﺎز ُ
ﺤق ﺑﻨﺴﺒﺔ
اﳌﺤق
اﳌ
 ٩٥٫٧٥ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ

وﻗﻮع أي ﺣﻮادث ُﻣ ِ
ﺪة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻘﻌﺪة
ﻣﻘﻌ
ﻘﻌ

ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻪ.

اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ”ﺑوﺑﻨﻐﻼ“  ²ﺑﻨﺠﻼدﻳﺶ

 ٩٨٫٤ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ

اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ

 ١٥ﻋﺎﻣ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
اﻟـ١٥
ﺴﺎل ﺳﻨﻮﻳ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟـ
اﳌﺴﺎل
اﳌ
ُ

ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ  ٩٩٫٧ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ  ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ

ﻻ ﻳﺰال اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﺘﻐﺮق ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ﺧﻤﺲ دﻗﺎﺋﻖ  ﻛﺎﻓﺔ

أﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﻌﺎم اﳊﺎ.Ñ

اوﻗﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  ١٠٠ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ.

اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﻤﺲ ﳒﻮم ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ºﻠﺲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟ¹ﻳﻄﺎ¸

ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻏﻼق ﻧﺎﺟﺤﺔ

ﻣﻌﺪات اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﻖ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺛﻼث ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛى ﻟÔﻏﻼق ﺑﻨﺠﺎح.

ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ أي أﻋﻄﺎل ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ.

٠٫٣٥ﻣﻌﺪل أداء اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز اﻻﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮاري
٠٫٣٥ﻣﻌﺪل

اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر
"اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ  ²اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ"

ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺋﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴ«

ﻓﻮز ﻣﺮﻓﻖ اﺳﺟﺎع اﻟﻐﺎز
اﳌﺘﺒﺨﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ ﺑﻘﻄﺮﻏﺎز
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ أﺛﻨﺎء
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت أﺳﺒﻮع اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻌﺎم ٢٠١٨
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﺳﻴﻒ
 (Sword ofاﻟﺸﺮف
وﺟﺎﺋﺰة ﻛﺮة اﻟﺸﺮف )Honour
ﻟﻠﻌﺎم )(Globe of Honour
اﳋﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮا

إﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إ  ٢٫٥ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

ﺷﻬﺎدة  اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺘﲔ وا دارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ  ²اﳌﻮاﻋﻴﺪ ُ
ﺤﺪدة
اﳌﺤﺪ
اﳌ ﱠ
ﻳﺘﻢ ا ﺑﻼغ ﻋﻦ أي ﺗﺄﺧ  µاﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أو ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺤﻨﺎت ﻏµ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت.

أﺳﻄﻮل ﻗﻄﺮﻏﺎز ُ
اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ
ﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ُ
اﳌﺴﺎل ﻳﻨﺎل ﺷﻬﺎدة
 (Greenاﳉﺎﺋﺰة اﳋﻀﺮاء
Award
)Certificate

ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺪة ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

 ٩٥ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻌﺪل إرﺿﺎء اﻟﻌﻤﻼء
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻼء ﻗﻄﺮﻏﺎز.

ﺴﺘﻬﺪف اﻟﺒﺎﻟﻎ .٠٫٤٤
اﳌﺴﺘﻬﺪف
اﳌ
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺪل ُ

ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ أي ﺣﻮادث اﻧﺴﻜﺎب  ²ﻋﺎم ٢٠١٨
ﻋﺪم ا ﺑﻼغ ﻋﻦ أي ﺣﻮادث اﻧﺴﻜﺎب.

أﻛ Åﻣﻦ  ١٫٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺣﺠﻢ اﻟﻮﻓﻮرات  ²اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺳﻨﻮﻳ«

ﻋﺪم اÇﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣﺮاض ﻣﻬﻨﻴﺔ

ﲤﻜﻨﺖ ﻗﻄﺮﻏﺎز ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻘﻮد ،وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ

ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ أي ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣﺮاض ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﻘﺎوﻟﲔ ،ﻏµ

اﻟﺪﻗﺔ ،وإﺳÅاﺗﻴﺠﻴﺎت أﺧﺮى.
اﻟﺪﻗﺔ،
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ،وﻣﻌﺎﻳﺮة اﳌﻌﺪات ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﱢ

ا ﺟﻬﺎد اﳊﺮاري.

ﻳﺘﻢ ا ﺑﻼغ ﻋﻦ أي ﺣﻮادث ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ.

اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪو  Ñإدارة اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﰎ ﲡﺪﻳﺪه ﻣﻊ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺸﺮف.

 ٤٥٫٥ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻘﻄﺮﻳﲔ ²
اﳌﻨﺎﺻﺐ اÇدارﻳﺔ
وﻓﻘ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ .٢٠٣٠

ﺎﻛﻢ" ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ
"ﺣﻴﺎﻛﻢ"
"ﺣﻴﻴ
ﺣﻤﻠﺔ "ﺣ ّ
ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻨﺠﺎح ﳉﺬب اﻟﻜﻮادر اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ.
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كلمة الرئيس التنفيذي
تكشف هذه الركائز أولوياتنا يف قطرغاز ،كما تتطلب طبيعتها املتداخلة منَّا

تعترب عملية االندماج الناجحة بني شركة قطرغاز وشركة راس غاز أحد

بأنشطة إدارات الشركة اخملتلفة .وعلى الرغم من ذلك ،البد من اإلشارة

وضع معايري رائدة للصناعة تصون مكانتنا بوصفنا الشركة الرائدة يف جمال

أهم إجنازات شركة قطرغاز اجلديدة حتى األن  .فقد أشرفت هذه العملية

بشكل خاص إىل جتاوز شركة قطرغاز ألهدافها بالنسبة ألعمالها األساسية.

صناعة الغاز الطبيعي املُ سال يف العامل .فمن خالل تطبيق بروتوكوالت
وأنظمة صارمة فيما يتعلق بالسالمة والصحة يف مرافق الشركة ،نضمن

على التوحيد السلس ألصول الشركتني ،والهياكل التنظيمية الضخمة،

ويف هذا الصدد ،متكنت الشركة من حتقيق العديد من أهدافها ،وكان أبرزها

واملواهب املُ شرتكة لقوى العمل لدينا .وبعد هذا االندماج ،أصبحت قطرغاز

القوي فيما يتعلق باملوثوقية ،والذي بلغت نسبته  97.6باملائة،
أداء الشركة
ِّ

استقطاب واالحتفاظ بقوى عاملة تتمتع بصحة جيدة وتكون خملصة

تتمتَّع مبوقع فريد يف سوق ال يخلو من املنافسة املستمرة ودائم التغ ُّير.

وحتقيق موثوقية ملصفاة لفان بنسبة  99.7باملائة مبا يتجاوز األهداف

للشركة ،األمر الذي يضمن أداء عملياتنا بكفاءة وموثوقية عاليتني ،وهذا
ميكننا من تصنيع منتجات بأعلى مستويات اجلودة ،وتسليم ُ
الشحنات يف

إن تبوأنا ملركز الصدارة ميكنّنا من االستفادة من أكرب حمفظة أصول

احملددة لهذا العام ،وقد مت حتقيق كل تلك اإلجنازات جنبًا إىل جنب مع احلفاظ

ُمتكاملة يف صناعة الغاز الطبيعي املُ سال خللق قيمة راقية لدولة قطر

خط ٌط لها.
على معدالت إنتاج الغاز الطبيعي املُ سال كما هو ُم َّ

واألطراف ذات العالقة وأصحاب املصلحة املعنيني ،لنحافظ بذلك على

احملدد دون تأخري .وهكذا ،ستحقق منتجاتنا الفاخِ رة مستويات عالية
الوقت
َّ
لرضا عمالئنا ،مما سيسمح لنا يف نهاية املطاف بتحقيق أهدافنا املالية بل

سمعتنا بوصفنا الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املُ سال

وجتاوزها.

يف العامل.

نقوم بوضع أهدافنا اإلسرتاتيجية قصرية ومتوسطة األجل إلرساء معايري

شهد هذا العام كذلك جناحًا فريدًا للشركة على صعيد ركيزة األداء يف

قيمة فائقة لدولة قطر ،واألطراف ذات العالقة وأصحاب املصلحة املعنيني،

أداء عالية املستوى ،مراعني بذلك معايري االستدامة املُ عرتف بها دوليًا،
والتي تسهم بدورها يف وضع اإلسرتاتيجية طويلة األجل للشركة ،وتساهم

بشكل خاص ،وهي الركيزة األكرث أهمية
جماالت الصحة والسالمة والبيئة
ٍ

ومساهمي الشركة .لدينا حاليًا خطط لزيادة اإلنتاج من  77إىل  110مليون طن

يف توجهاتنا ورسالتنا .ويتمثل هذا النجاح يف حفاظ شركة قطرغاز على

من الغاز الطبيعي املُ سال سنويًا ،وذلك من خالل بناء أربعة خطوط إضافية

التوسع واالستمرار
كذلك يف جناحها .إن الهدف األساسي داخل مرافقنا هو
ُّ

أداء قوي يف خفض معدالت االحرتاق مبا يتجاوز أهدافنا املُ حددة ،وفوز

لتسييل الغاز ،لتُضاف إىل قائمة طويلة من املبادرات واملشاريع التي يجري

يف إنتاج الغاز الطبيعي املُ سال ،والتأكد من اجلاهزية للتشغيل طوال
الوقت ،وهو ما سيتحقق عند االنتهاء من عملية دمج أنظمة اإلدارة بقطرغاز

الشركة باجائزة قطر لالستدامة ملرفق اسرتجاع الغاز املُ تبخر خالل
الشحن ،وأنهت تنفيذ مشروع التخلص من السوائل نهائيًا يف مصفاة لفان

تطويرها يف الشركة .وبصفتنا الشركة الرائدة يف صناعة الغاز الطبيعي
املُ سال يف العامل ،فإننا نفخر بالتزامنا باحملافظة على االستدامة يف عملياتنا

والتقدم الكبري الذي تشهده دولة قطر خالل هذه
ظل التغيريات املهولة
يف ِّ
ُّ

فعال للحفاظ على أداء ُمتم ِّيز .وهذا بدوره سيساعدنا
وتطبيقها بشكل ّ
على حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية األخرى ،وهي حتديدًا :إجراء حتسينات على

 2-مما يدل على التزامنا املستمر باستكشاف الوسائل التي جتعل عملياتنا

ُّ
نظل حمافظني على زيادة اإلنتاجية أكرث من أي وقت مضى.
التشغيلية ،بينما

مراعية للجوانب البيئية بشكل أكرب .وعالوة على ذلك ،لقد حقَّ قنا أفضل أداء

حمطات إنتاج الغاز الطبيعي املُ سال فيما يتعلق بوقت التشغيل واملوثوقية

لسالمة العمليات مع عدم تسجيل أي حوادث عالية الشدة ،كما جنحنا يف

وهو خري دليل يؤكِّ د على التزامنا املتواصل مببدأ الشفافية يف جميع عمليات

واالستخدام ،وذلك لتشغيل احملطات بكامل طاقتها اإلنتاجية وتلبية حقوق
التوريد ،فض ًال عن تعزيز وحتسني ثقافة املوثوقية يف جميع جمموعات

إجراء ثالث عمليات كربى لإلغالق من أجل الصيانة ،األمر الذي يربز جهودنا

الفرتة ،تفتخر شركة قطرغاز بأن تضع بني أيديكم تقرير االستدامة لعام ،2018
الشركة .إنه أقل ما ميكننا فعله لتحقيق مبدأ النزاهة ،وهو مبثابة القيمة
احملورية لشركتنا ،وهو االمتثال الدائم بأعلى معايري الصناعة ،واالبالغ عالنية
عن اجلهود التي نبذلها .ومن أجل بلوغ هذه الغاية ،فإننا نعمل على تقدمي
تقارير دقيقة حول أنشطتنا التشغيلية ،وتقييمات تفصيل َّية لﻶثار املرتبطة
بها على خمتلف األطراف ذات العالقة وأصحاب املصلحة.
حرصًا منا على احلفاظ على مكانة قطرغاز باعتبارها الشركة الرائدة يف
جمال صناعة الغاز الطبيعي املُ سال يف العامل من خالل توفري طاقة نظيفة
وموثوقة ،تُبنى إسرتاتيجيتنا يف النمو والتنمية املستدامتني على مساعينا
الرامية إىل ريادة صناعة الغاز الطبيعي املُ سال على املستوى الدويل يف
ست ركائز رئيسية كما نُطلق عليها يف قطرغاز.
ستة جماالت رئيسية ،أو
ِّ

الشركة لتحقيق الكفاءة يف كافة عملياتنا.
العامة ،حيث تسعى
إن جميع هذه األهداف تدعم أهدافنا اإلسرتاتيجية
َّ

الشركة إىل تعظيم اإليرادات من خالل الدخول يف أسواق عاملية جديدة.

واصلت قطرغاز جناحاتها يف قطاعات أخرى بالشركة .إننا نقوم بتنفيذ عقد
التصميم الهندسي للمرحلة األساسية ملشروع توسعة حقل الشمال،
وعقد هندسة وتوريد وإنشاء خط أنابيب برزان بالنيابة عن مساهمينا .كما

ويف عام  ،2018قمنا بإبرام إتفاقية بيع وشراء جديدة طويلة األجل مع شركة
“برتوتشينا” الصينية ملدة  22عامًا ،كما ُأبرمت اتفاقيات بيع جديدة مع شركة

حاالت تأخري يف التسليم أو تسليم شحنات غري مطابقة للمواصفات ،مما

“برتوبنغال” يف بنغالديش ،وشركة "بافيليون غاز" يف سنغافورة .وعالوة

ورد موثوق به.
كم ِّ
أكسب قطرغاز ثقة عمالئها ُ

التشغيلية ،مما ميكنّنا من بناء شراكات دائمة يف جميع أنحاء العامل.

سنستفيد من هذه الفرصة ونستفيد من حمفظة األصول املتكاملة األكرث
شمو ًال يف صناعة الغاز الطبيعي املُ سال ،وذلك لتوسيع عملياتنا وخلق

الرامية إىل احلفاظ على سالمة موظفينا واجملتمع ككُ ل.

واصلت الشركة احلفاظ على مرونة فائقة يف عملياتها ،حيث مل تُسجل أي

على ذلك ،فإننا نُركِّ ز على حتقيق أقصى درجات الرضا للعمالء مع احلفاظ
على األداء التعاقدي واملايل ،واكتساب ميزة تنافسية نرتجمها يف مرونتنا

ُّ
حتتل قطرغاز اآلن مكانةً أقوى من أي وقت مضى .وللمضي قدمًا يف مسريتنا،

خالد بن خليفة آل ثاﱐ
الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز

على الرغم من اخلوض يف عملية االندماج وما واجهته الشركة من حتديات
ال مفر منها ،كان هناك بال شك جناحات عديدة لالحتفال بها فيما يتعلق

ويأتي ترتيب هذه الركائز بحسب األولوية كما يلي :األداء يف جماالت الصحة
والسالمة والبيئة ،وكوادر مهن َّية عالية األداء ،واعتمادية وكفاءة عمليات
التشغيل ،وتنفيذ مشاريع ذات جودة من دون أخطاء ،وإرضاء العمالء ،واألداء
املايل.
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اندماج قطرغاز وراس غاز
الرؤية
قامت شركة قطرغاز وشركة راس غاز ببناء سمعة طيبة بوصفهما مو ﱢردين رائدين للغاز الطبيعي ُ
املسال على مستوى العاﱂ ،كما قامتا بتلبية
طلبات العمالء يف األسواق الدولية التنافسية ،والس ﱢيما يف قارة آسيا .وضمن إطار مساعيهما وجهودهما املبذولة يف سبيل االرتقاء بخدماتهما إىل
املستوى األمثل وتبسيطها من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية ،وجدا أنهما شريكني بطبيعة األمر وسرعان ما عمال على دمج الشركتني يف كيان واحد
املسال وتقدمي واجهة موحدة لصناعة الغاز الطبيعي ُ
لرتكيز جهودهما يف إنتاج الغاز الطبيعي ُ
املسال يف دولة قطر.
صرح سعادة املهندس سعد شريدة الكعبي ،وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبرتول ،ورئيس جملس
َّ

إدارة قطرغاز ،قائ ﹰال" :إن الهدف من خطة ضم أنشطة شركتي قطرغاز وراس غاز كان دمج املوارد والقدرات املميزة
للشركتني خللق مشغل طاقة عاملي فريد من نوعﻪ من حيث احلجم واخلدمة واملوثوقية ،ولتعظيم القيمة
ُ
املضافة لنا ولشركائنا ،ولتعزيز املكانة التنافسية لقطاع الغاز القطري".

التوقيت والتحديات واحللول
مت اإلعالن عن خطط الدمج يف ديسمرب  ،2016وبدأت عملية االندماج على

استغرقت وقتًا طوي ًال .ولالنتهاء من تنفيذ هذه املمارسات الفضلى ،مت عقد

هذه املسألة ،أشرفت الشركة على تقدمي دورات تدريبية حول جمموعة

الفور .مل تتأثر املشاريع املشرتكة احلالية بني الشركتني ،ومت توخي احلذر

العديد من ورش العمل حول تهيئة إجراءات السالمة والصحة املهنيتني

أدوات املوارد البشرية ،والتي كانت جزءًا من برنامج تدريبي شامل ُأطلق عليه

انفتاحهم وتق ُّبلهم للتغيري ،دورًا بالغ األهمية إلمتام عملية االندماج بشكل

للحفاظ على تدفق إمدادات الغاز الطبيعي املُ سال للعمالء يف دولة قطر

لتسهيل عملية تبنِّي املمارسات.

"اإلشراف على طريقة قطرغاز" ،والذي كان ضروريًا إلرساء أسلوب إشرايف

سلس ،والذي سمح لنا باالستفادة من وفورات احلجم املرتبطة بزيادة أبعاد

ُمتَّسق ومنصف يف شركة قطرغاز اجلديدة.

أنشطتنا يف إطار زمني قصري نسبيًا .مت حتقيق االندماج بني أنظمة قطرغاز

ويف جميع أنحاء العامل.

وكان التحدي اآلخر على املستوى التنظيمي هو عدم إملام املوظفني باألنظمة

وبعد االنتهاء بنجاح من عملية االندماج بني شركة قطرغاز القدمية

اجلديدة .وكان أبرز تلك التحديات هو تبني نظام جديد للموارد البشرية ،والذي

وشركة راس غاز ،أعلنت شركة قطر للبرتول عن بدء التشغيل الرسمي

أدى إىل توجيه عدد كبري من االستفسارات إىل فريق جديد استغرق وقتًا ليتمكن

لقطرغاز اجلديدة يف يناير  ،2018لتصبح بذلك أكرب شركة للغاز الطبيعي

من إجناز مهامه وأعماله بشكل فعال .وقد استخدمت الشركة موارد ضخمة

املُ سال يف العامل.

بهدف تدريب موظفي شركة قطرغاز وتعريفهم بنموذج املوارد البشرية

وهذا أدى بالتايل إىل مضاعفة حجم العمل املُ لقى على عاتق قسم إدارة
شؤون املوظفني بقد ٍر كبري ،حيث مت اإلبالغ عن زيادة بنسبة  140باملائة يف

عدة جلسات إعالمية.
لتقدمي خدمات العمالء ،وذلك من خالل تنظيم َّ

استفسارات املوظفني .وعمل قسم إدارة شؤون املوظفني على ضمان

كان اتخاذ قرار بشأن املمارسات الفُ ضلى التي يتعني تنفيذها يف شركة
قطرغاز اجلديدة إحدى الصعوبات املتعلقة بعملية االندماج .ونظرًا العتماد

وأضافت عملية مزج ثقافة الشركتني تعقيدات جديدة ،فبينما بدأ املوظفون

كل شركة ممارسات فضلى خاصة بها ،فقد تطلب ذلك إجراء تقييم

يتك َّيفون مع الهيكل التنظيمي اجلديد ،فقد أحضروا معهم عالقات شخصية

مكثف لألنظمة التي طبقتها كلتا الشركتني سابقًا ،مبا يف ذلك عمليات

كشفت عن اختالف أساليب إدارة وقيادة األفراد يف كل إدارة .وللتعامل مع

لقد ترتَّب على زيادة عدد القوى العاملة آثار تطلبت دراسات ُمستفيضة ،إذ
ازداد عدد موظفي الشركة بعد عملية الدمج بنسبة هائلة بلغت  88باملائة،

وقد لعب التخطيط الدقيق من قبل شركة قطرغاز وكفاءة موظفينا ،والس َّيما

بأقل قد ٍر ممكن من التعطيل واالنقطاع
وراس غاز وعملياتهما وثقافتهما
ِّ
دليل على العمل الدؤوب لعدد من اإلدارات واألفراد
ري
ٍ
للعمليات ،وما هذا إال خ ُ
يف شركة قطرغاز اجلديدة.

عدم تأثري الزيادة املُ فاجئة للموظفني اجلُ دد على اإلنتاجية ،حيث قام بتنظيم
وجه نحو املستخدمني
جمموعة من الربامج التي ركَّ زت على التدريب املُ َّ
وتطوير فرق العمل ،بغرض تعريف املوظفني اجلُ دد بأنظمة الشركة.

حتديد املمارسات الفضلى اخملتارة واالتفاق عليها وتنفيذها ،والتي
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٩

اخلطط املستقبلية
بينما قامت قطرغاز باإلشراف على عملية اندماج سلسة ،ستواصل اإلشراف

ال تقتصر عملية اندماج الشركتني على دمج أنظمتهما وهياكلهما التقنية

حسنة ،وذلك من
على مزيد من العمليات يف إطار سعيها لتوفري خدمات ُم َّ

فقط ،بل تتضمن كذلك دمج ثقافة العمل اخلاصة بكل منهما ،والتي كانت

خالل زيادة نسبة املوثوقية والكفاءة والفعالية .إن عملية االندماج مل تساعد

مستقلة عن بعضها البعض قبل الدمج .وتواصل الشركة تركيز جهودها على

يف إدخال حتسينات مستمرة على اجملموعات التشغيلية للشركة فحسب،

ُوحد صفوف أفرادها حتت جمموعة من القِ يم املشرتكة
إيجاد ثقافةٍ واحدةٍ ت ِّ

والتي ظلت بنفس كفاءتها بالرغم من عملية االندماج ،بل قد أتاحت لها كذلك

واملمارسات الفضلى :ثقافة قطرغاز.

فرصًا جديدة لتحقيق استفادة أكرب من دمج األصول واملوارد البشرية.
تقر كذلك بأنها ستواصل عملية دمج األنظمة والعمليات
إن الشركة ُّ
واملمارسات الفُ ضلى ،حيث قامت كل من قطرغاز وراس غاز ببناء هياكل

وعالوة على ذلك ،وبالتماشي مع سياسة الشركة اجلديدة ،يلزم إدخال
حتسينات على العديد من منصات تقنية املعلومات (مثل أنظمة املوارد
البشرية) ،وقد مت إعداد ا ُألطر العامة املناسبة ملتطلبات العمل لهذا الغرض.

ناضجة جلبت معها مزايا وفوائد على كافة مستويات الشركة ،والتي يجب
إخضاعها ملزيد من التقييم قبل تنفيذها يف شركة قطرغاز اجلديدة.

النتائج
صرح سعادة املهندس سعد شريدة الكعبي ، ،وزير الدولة لشؤون
َّ
الطاقة والعضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبرتول،
"يسرﱐ أن أعلن أننا حققنا
ورئيس جملس إدارة قطرغاز ،قائ ﹰال:
ُّ

هدفنا بنجاح كبري ويف الوقت ُ
حدد .وبذلك أصبحت
امل َّ
قطرغاز اجلديدة هي الشركة الوحيدة التي تصدر الغاز
القطري املسال للعاﱂ برؤية واحدة ونظام إدارة واحد
وثقافة عمل واحدة".

متخض عن االندماج الناجح ألكرب شركتني إلنتاج الغاز الطبيعي
لقد َّ
مر
على
سال
الطبيعي
للغاز
شركة
أكرب
والدة
العامل
يف
سال
املُ
املُ
ِّ
التاريخ ،والتي متتلك القدرة على استغالل وفورات احلجم غري املُ توقَّ عة
يف الصناعة ،وتوفري طاقة إنتاجية ال منافس لها وحتقيق وفورات ال مثيل

وعلى الرغم من أن عام  2018كان عامًا حاف ًال بالتحديات والتغيريات
انصب تركيز كافة إدارات وأقسام وفرق العمل بقطرغاز،
الهيكلية،
َّ
ري لإلعجاب ،على زيادة الكفاءة واإلنتاجية ،مراعني يف ذلك
على نحو مث ٍ
متطلبات العمل أثناء تخطيطهم لتحسني عمليات العمل .ومن األمثلة
على ذلك قيام فريق العمل بقسم إدارة شؤون املوظفني ببذل اجلهد
لزيادة اإلنتاجية ،ومستوى الدقة ،وسالمة البيانات ،أثناء سعيه إلدارة
الزيادة املفاجئة يف إجمايل عدد املوظفني .ويف الوقت ذاته ،متكَّ نت
الشركة كذلك من وضع ُمتطلبات العمل التي ستُشكِّ ل العديد من
التحسينات على نظام تقنية املعلومات املفرتض إجراؤها يف سنة
 ،2019وهي مهمة ضخمة بالنظر إىل توحيد املتطلبات التنظيمية
لشركتني خمتلفتني.

لها يف التكاليف التشغيلية .وعالوة على ذلك ،تعترب قطرغاز الكيان الوحيد
الذي ينقل للعامل رؤية دولة قطر اخلاصة بالغاز الطبيعي املُ سال ،وقد
أودعنا ثقتنا يف الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس التنفيذي لشركة
قطرغاز القدمية ،ليتوىل قيادة شركة قطرغاز اجلديدة ،والتي متثل قطاع
الغاز الطبيعي املُ سال القطري على الساحة العاملية.
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بيان التوجهات والرسالة والقيم
اخلاصة بقطرغاز

رؤيتنا
رسالتنا

الشركة الرائدة يف صناعة الغاز الطبيعي املُ سال يف العامل.
تقوم قطرغاز بتوفري الغاز الطبيعي املسال واملنتجات الهيدروكربونية األخرى ذات اجلودة العالية إىل االسواق العاملية .كما
نفخر بتشغيل منشآتنا واحلفاظ عليها وفق أعلى معايري السالمة ،ونقوم بتطوير منشآت جديدة بالنيابة عن مساهمينا ،من
أجل احلفاظ على قدراتنا اإلنتاجية وزيادتها.
ومنشآتها واحلفاظ على البيئة ،وحترص الشركة كذلك
حترص قطرغاز على االعتناء بجميع كوادرها البشرية وحماية أصولها ُ
على حتقيق معدالت عالية بشكل مستمر من القيمة والعوائد لشركائنا ومساهمينا .ونحن فخورون بأن ُيعرف عنَّا دعمنا
القوي ودورنا الفاعل الذي نلعبه يف حتقيق رؤية قطر الوطنية  2030ومستقبل األمة.
ُحدد األولويات التي ستُساعد قطرغاز يف دعم البيان وتعزيزه.
إن بيان التوجيهات
ﱞ
مبني على ست ركائز ت ِّ

الركائز

 )1األداء يف جماالت السالمة و الصحة والبيئي
 )2كوادر مهنية عالية األداء
 )3اعتمادية وكفاءة عمليات التشغيل
 )4تنفيذ مشاريع ذات جودة من دون أخطاء
 )5إرضاء العمالء
 )6األداء املايل
بناء عليه ،وهي مرتبة حسب
تعمل هذه الركائز يف انسجام تام إلرساء حجر األساس الذي خططنا إسرتاتيجية االستدامة ً
األهمية لتحقيق الهدف العام املتمثل يف ضمان دميومة العمليات يف قطرغاز .ونويل األولوية يف هذا النموذج لتهيئة ظروف
باحلد من تأثرينا على األنظمة اإليكولوجية الطبيعية ،مبا يحافظ على البيئة احمللية
عمل آمنة وصحية يف شركتنا ،بينما نقوم
ِّ
ويجذب كوادر مهنية عالية األداء تتحلّى مبسؤولية اجتماعية .كما يضمن موظفونا بدورهم القيام بعمليات فعالة وموثوقة يف

قطرغاز اجلديدة

منشآتنا ،والتي يتولَّد منها منتجات على أعلى مستوى من اجلودة دون أخطاء ،مما يؤدي إىل حتقيق رضا العمالء بشكل كبري،
ويتيح لنا تلبية أهداف أدائنا املايل بل وجتاوزها.

]GRI 102 - 16] OG13
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قيمنا

جتدر اإلشارة إىل أن قطرغاز تلتزم مبعايري اجلودة الدولية يف عملياتها

نثمن ونحرتم شركائنا وأصحاب املصلحة من خالل:

وإجراءاتها اخملتلفة .ومما ساعد الشركة على احلصول على منافع متعددة

نتبنى بيئة خالية من احلوادث واإلصابات :حيث أن سالمة موظفينا وعمليات التشغيل من أولوياتنا ويتضح هذا
يف إلتزاماتنا وأفعالنا.

وتقليل األثر البيئي لعملياتها اتباعها للممارسات الفضلى بالصناعة.

وقد حصلت قطرغاز على الشهادات اآلتية أو احتفظت بها:


اعتماد اللجنة املشرتكة الدولية.



شهادة األيزو  )ISO 28000( 28000لعمليات األمن يف

ونتيجة جلهود االرتقاء بالقدرات اإلدارية وإجراءات تقييم اخملاطر ،مت حتقيق

نقدر موظفينا :نعتز ونُقّ در جميع موظفينا وعائالتهم ،ونبني بيئة حتث على العمل اجلماعي والتعاون والثقة.
نحافظ على سمعتنا :نؤدي يف قطرغاز ما نقوله بشكل تام ،كما نلتزم بالنزاهة والتواصل بكل صدق وشفافية
ونحافظ على أعلى املعايري األخالقية.
نسعى ألداء متميز ورائد :نحرص على أعلى معايري اجلودة أثناء القيام بأعمالنا ونسعى إىل االبتكار وحتسني األداء
وحتقيق التكلفة املثلى وضمان التطوير املستمر بحيث نضع مصلحة الشركة دائم َا يف املقام األول.

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 املعرتف بها دوليًا.

منشآت قطرغاز الشمالية.


شهادة األيزو  )ISO 9001( 9001يف إدارة اجلودة.



شهادة األيزو  )ISO 14001:2004( 14001:2004يف نظام اإلدارة البيئية.



شهادة معيار تقييم الصحة والسالمة املهنيتني OHSAS( 18001
 )18001يف إدارة الصحة والسالمة املهنيتني.

نهتم بجميع عمالئنا :نضع جميع عمالئنا احملليني والدوليني يف قلب العمل ،حيث نقوم بإيفاء جميع وعودنا لهم.

ركائز بيان التوجهات

األرقام الفعلية
يف عام 2018

مؤشر األداء الرئيسي
احلوادث ُ
املقعِ دة عن العمل

5

1

األداء يف جماالت الصحة والسالمة
و البيئة

حوادث السالمة املستوى األول التي تؤثر على سالمة العمليات

2

0.46

احرتاق (نسبة مئوية من الغاز اخلايل من الكربيت)

كوادر مهنية عالية األداء

33.77

التقطري ( نسبة مئوية)

3

اعتمادية وكفاءة الغاز الطبيعي املسال (نسبة مئوية)

اعتمادية وكفاءة عمليات التشغيل

3

نسبة توفر الغاز الطبيعي املسال (نسبة مئوية)

4

97.5
95.2

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

21

إرضاء العمالء

عدد مرات التأخر يف التسليم

0

األداء املايل

حجم املبيعات (باملليون طن)

102

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 تسريبات كربى ألي مادة من املواد خالل العمليات بدون تخطيط أو بشكل خارج عن السيطرة.
3إجمايل عدد املوظفني القطريني الذين "يشغلون وظائف دائمة”.
4مضروبًا يف عدد مرات إيقاف التشغيل لغرض الصيانة اخملطط لها.
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تتميز عملية صنع القرار يف جميع إدارات قطرغاز واملبادرات التي تطلقها

األهمية النسبية

يف حتقيق قيمة بشكل مستمر على املدى الطويل ملساهميها وشركائها

حددت الشركة ثمانية مواضيع هامة يف خمتلف األعمال والصناعات
تعد مهمةً بالنسبة لشركة قطرغاز واجلهات التنظيمية
واجملتمع ،والتي ُّ

بإعطاء األولوية لالستدامة ومبادئها التوجيهية .وتتجلى مسؤولية الشركة
وأصحاب املصلحة ،وذلك من خالل حتقيق مكاسب اقتصادية متبادلة من
األنشطة التي نقوم بها ،واضعني نصب أعيننا واجبنا املتمثل يف احلفاظ

وتعد مهمةً كذلك بالنسبة ملراقبي أوساط الصناعة .كما
احمللية والدولية،
ُّ

على سالمة موظفينا ،وتقليل التهديدات أو اخملاطر التي يتعرضون لها
وتواجه عملياتنا التشغيلية وأعمالنا .ويف سبيل حتقيق هذه الغاية ،تبذل

اهتمت شركة قطرغاز بتضمني مواضيع أخرى لها أهمية كبرية لألطراف ذات
العالقة وأصحاب املصلحة يف هذا التقرير ،والس ِّيما ما قد ُيؤ ِّثر منها على

ُخصص موارد ضخمة إلعداد إسرتاتيجيات تفصيلية
قطرغاز جهودًا ج َّبارة وت ِّ

قراراتهم ومواقفهم فيما يتعلق باألعمال التي تزاولها الشركة.

إلدارة اخملاطر تُراعي فيها أي تهديدات ،مع األخذ يف االعتبار جمموعة
واسعة من التطورات البيئية واالجتماعية واالقتصادية احملتملة التي تهدد
تعدد املستويات الذي نتبعه يف
عملياتنا التشغيلية .كما يضمن النهج ُم ِّ
ً
جاهزة ملواجهة التحديات أيًا كان نوعها ،بينما
قطرغاز أن تبقى الشركة

وفيما يلي قائمة تضم ثمانية مواضيع جوهرية مرتبة حسب درجة أهميتها
يف سنوات ُمع َّينة ،لتحقيق التوافق بني أنشطة شركة قطرغاز وبيان
توجهاتها ،ومن أجل تلبية احتياجات األطراف ذات العالقة وأصحاب املصلحة
املعنيني .لكن هذا التقرير يعرض أيضًا ملوضوعات أخرى لضمان استمرارية

تعمل على وضع تدابري وقائ َّية ُمبتكرة ،أصبحت ممكنة بفضل عملياتنا

إعداد التقارير وإبراز املوضوعات املهمة يف سياق برنامج استدامة قطاع

الدقيقة اخلاصة برصد التهديدات.

الطاقة والصناعة بدولة قطر.

املوضوع ذو
األهمية

سبب أهمية املوضوع

الصحة والسالمة
يف مكان العمل

إن الصحة والسالمة هما أحد الركائز

داخل قطرغاز،

األساسية يف بيان توجهات قطرغاز.

واملقاولون ،وعائالت

إن الوفاء بالتزاماتنا يف جمايل الصحة
والسالمة ميكن أن يساعد يف ضمان

دور قطرغاز يف احلد من األثر
(إذا وقع األثر خارج قطرغاز)

وجود أي قيد خاص
مينع اإلبالغ عن
املوضوع

مكان حدوث اآلثار
املتعلقة باملوضوع
ذي األهمية

متثل السالمة قيمة أساسية نضعها

ال يوجد

دائمًا ضمن أهم أولوياتنا يف قطرغاز،

العمال واجملتمع

ونلتزم يف قطرغاز بتحقيق السالمة

احمللي.

ملوظفينا ومقاولينا وجمتمعاتنا
احمللية ،فقد قمنا بتصميم برامج

رفاهية وسالمة كوادرنا البشرية ،ومن

السالمة لدينا لتعزيز ثقافة السالمة بني

بينهم املوظفني واملقاولني ،مما يتيح

جميع املوظفني .إننا نعمل وفقًا ملبدأ

لهم العمل بثقة والتمتع بحياة مثمرة

إمكانية الوقاية من جميع احلوادث إذا

وصحية.

ما قام كل فرد بإمتام املهمة املنوطة
به بشكل آمن .وتشرك براجمنا جميع

كما نويل أهمية بالغة لرعاية صحة

األفراد من خالل تضمني تدابري السالمة

وسالمة مواردنا البشرية بهدف منع

خصيصًا لكل جمموعة من
عدة ِّ
املُ َّ
اجملموعات الثالث املُ ستهدفة وهي:

وقوع اإلصابات واألمراض ،وزيادة اإلنتاجية
إىل جانب حتقيق أهداف األداء االقتصادي.

رؤساء ومدراء اإلدارات ،واملشرفون
والعمال.

سالمة العمليات

تعد سالمة العمليات مكون َا هامًا لإلدارة

داخل األصول و

تويل قطرغاز اهتمامًا بالغًا بإدارة

الشاملة للسالمة يف قطرغاز.

عمليات قطرغاز ،و

إجراءات السالمة وبرامج األمان الهامة

اجملتمع احمللي

وتعمل على حتسينها (مثل فحص

يتم الرتكيز يف سالمة العمليات على
الوقاية من احلوادث أو اخملاطر الكربى
(احلرائق واالنفجارات وغريها) ،والتي قد

االستدامة يف قطرغاز

تنشأ عن انبعاثات املواد اخلطرة والطاقة،
وتعطل املعدات ،واألخطاء البشرية ،مما
ُّ
قد يؤثر سلب َا على صحة وسالمة كوادر

ال يوجد

املعدات واألنابيب ،والوصالت املشفهة
( ،)falngesوأطواق منع التسرب
( ،)gasketsوعوامل التآكل ،واألنابيب
االحتياطية املغلقة ،ومسوحات االهتزاز)،
باإلضافة إىل اإلدارة املشرتكة والتدخل
يف الوقت املناسب عرب القراءات

]]GRI 102 - 4] ]GRI 102 - 16] ]GRI 102 - 31
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املوضوع ذو
األهمية

سبب أهمية املوضوع

سالمة العمليات

مكان حدوث اآلثار
املتعلقة باملوضوع
ذي األهمية

دور قطرغاز يف احلد من األثر
(إذا وقع األثر خارج قطرغاز)

قطرغاز وأصولها واجملتمعات احمللية

الفعالة ملعدات وحدات التصنيع.غالبًا

والبيئة ،وميكن أن يؤدي ذلك إىل إحلاق

ما تقوم قطرغاز بإعادة تقييم دراسات

وجود أي قيد خاص
مينع اإلبالغ عن
املوضوع

املوضوع ذو
األهمية

ال يوجد

تطوير سلسلة
التوريد احمللية

مكان حدوث اآلثار
املتعلقة باملوضوع
ذي األهمية

دور قطرغاز يف احلد من األثر
(إذا وقع األثر خارج قطرغاز)

وجود أي قيد خاص
مينع اإلبالغ عن
املوضوع

سبب أهمية املوضوع

يساهم الشراء من موردين حمليني يف

داخل قطرغاز وعلى

توفر قطرغاز فرصًا للموردين احملليني

ال يوجد

تطوير االقتصاد القطري من خالل حتفيز

املستوى الوطني.

من خالل تبني إسرتاتيجية املناقصات

الضرر واألذى باملمتلكات أو وقوع خسائر

السالمة لضمان وجود ضوابط رقابية

النشاط االقتصادي داخل البالد .ويساعد

العامة يف إبرام عقودها واحتياجاتها

تلحق باإلنتاج.

فعالة للمساعدة يف تخفيف اخملاطر

ذلك على تقدمي خدمات ضرورية ومواد

من املشرتيات كإسرتاتيجية رئيسية،

التشغيلية.

الزمة لتنفيذ عمليات قطرغاز.

وذلك لتعزيز احملتوى /احمللي .و ُيعلَن
عن جميع املناقصات العامة يف

لقد أجرينا يف عام  2018دراسات تقييم

وسائل اإلعالم املطبوعة احمللية ،مما

اخملاطر الكمية ملشروع استدامة اإلنتاج

يتيح الفرصة أمام الشركات احمللية

يف حقل الشمال ومشروع توسعة حقل

للمشاركة يف املناقصات.

الشمال ،كما أكملنا عملية إعادة تقييم
للمخاطر وقابلية التشغيل خلطي اإلنتج
 6و ،7واملرافق واملواقع اخلارجية .كما

التقطري

أعددنا عملية متكاملة إلدارة خماطر
العمليات يف مصفاة لفان  3وإجراءات
السالمة املتكاملة ،وقمنا بتقييم حالة
سالمة العمليات يف مصفاة لفان  ،2إىل
جانب عمليات السالمة راس لفان احلرائق
يف إدارة عمليات حمطة راس لفان.

من بني ركائز التي تقوم عليها رؤية قطر

داخل قطرغاز وعلى

متتلك شركة قطرغاز برامج خمصصة

الوطنية  2030ركيزة التنمية البشرية التي

املستوى الوطني.

الستقطاب اخلريجني واملهنيني

تؤسس لتكوين رأس مال بشري ،بحيث

القطريني ،وبرامج للتطوير املهني

يكون قادرًا على تطوير اقتصاد مستدام

للموظفني واملتدربني القطريني يف

لدولة قطر.

الشركة ،ومنتديات للتواصل وبرامج

ال يوجد

املنح الدراسية.

وتتوقع إسرتاتيجية التنمية الوطنية
القطرية ضرورة زيادة حصة الكوادر

كفاءة الطاقة
واالحرتاق
وانبعاثات الغازات
الدفيئة

إنطالقًا من إملامها باآللية التي يعمل بها

داخل قطرغاز وعلى

توجه شركة قطرغاز جمهوداتها يف

قطاع الغاز الطبيعي املسال ،وضعت

املستوى الوطني

خفض معدل االحرتاق (مثل تنفيذ نظام

واإلقليمي والعاملي.

إدارة االحرتاق وتنفيذ مشروع اسرتجاع

شركة قطرغاز خطة طموحة وقامت
بتنفيذها لتقليل أثر عملياتها التشغيلية

الغاز املتبخر أثناء الشحن) ،وتقليل

على البيئة.

انبعاثات الغازات الدفيئة (من خالل احلد

القطرية املؤهلة من سوق العمل،

ال يوجد

والس ِّيما يف قطاع الطاقة والصناعة.
وبصفتها واحدة من أكرب الشركات
املساهمة يف االقتصاد الوطني ،تقوم
قطرغاز بدور مهم يف تنمية الكفاءات
واملواهب القطرية.

من عمليات حرق الغاز ،وتقييم دورة

إن الكفاءة يف استخدام الطاقة

حياة الغازات الدفيئة ،من بني أمور

سيرتتب عليه أثر إيجابي على مستوى

أخرى) إىل تخفيف األثر على املستويني

انبعاثات الغازات الدفيئة وتكلفة اإلنتاج،

اإلقليمي والعاملي.

وهما أمران مهمان بالنسبة لشركة

إرضاء العمالء

قطرغاز ولألطراف ذات العالقة وأصحاب
املصلحة املعنيني.

متكنت شركة قطرغاز من الوصول لصدارة

داخل قطرغاز وعلى

تقدم منتجات بأعلى مستوى من

الشركات املوردة للغاز الطبيعي املسال

املستوى العاملي

اجلودة ،وفقًا للمعايري الدولية يف

يف العامل من خالل التزامها بالكفاءة

فيما يتعلق بعمالئنا.

حدد ،وحسب املواصفات
الوقت املُ َّ

ومواعيد التسليم يف توريد الغاز الطبيعي
كفاءة وموثوقية
عمليات التشغيل

تضمن كفاءة وموثوقية عمليات

داخل قطرغاز وعلى

التشغيل سالمة اإلنتاج بأقل قد ٍر من
األعطال ،مما يوفر مصدرًا ثابتًا لتدفُّ ق

املستوى الوطني.

اإليرادات ،ويلبي احتياجات العمالء.

ال ينطبق

ال يوجد

املسال واملنتجات املصاحبة التي تفي
مبتطلبات عمالئنا من حيث اجلودة .ولتطوير
أعمالنا باستمرار ،البد لنا من االستمرار يف

ال يوجد

املطلوبة.

وباإلضافة إىل ذلك ،متتلك قطرغاز نظام
تسليم شحنة واحدة لعدة موانئ.

إرضاء عمالئنا وتبني أساليب ُمبتكرة جتعلنا
تقدمني على منافسينا.
ُم ِّ

إن إدارة املوارد هو جوهر فلسفة
قطرغاز التشغيلية.
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املوضوع ذو
األهمية

سبب أهمية املوضوع

مكان حدوث اآلثار
املتعلقة باملوضوع
ذي األهمية

دور قطرغاز يف احلد من األثر (إذا وقع
(األثر خارج قطرغاز

األداء املايل

بوصفها أحد أكرب الشركات املساهمة

داخل قطرغاز وعلى

حتافظ شركة قطرغاز على أدائها املايل

يف االقتصاد القطري ،تسهم العوائد

املستوى الوطني.

بوصفها الشركة الرائدة يف جمال صناعة

املالية التي حتققها شركة قطرغاز

الغاز الطبيعي املسال يف العامل ،وذلك

إسهامًا كبريًا يف تنمية الدولة.

من خالل إدارة أصولها وموارد دولة قطر

وجود أي قيد خاص
مينع اإلبالغ عن
املوضوع

ال يوجد

ﺳﺄﺷﺎرك

 اﻟﺮﺣﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة

اﻟﺮؤﻳﺔ

من الغاز الطبيعي بكفاءة.
إن شركة قطرغاز هي اجلهة الوحيدة
املصدرة للغاز الطبيعي املسال القطري
إىل العامل.
قدم هذا التقرير معلومات تفصيل َّية حول منهج إدارة مواضيعنا الثمانية ذات األهمية النسبية .يقدم امللحق (أ) (صفحة ) 75تفسريًا أو مرجعًا لطريقة إدارة املواضيع
ُي ِّ

ذات األهمية النسبية ،وتقييم منهج إدارتها ،عند االقتضاء ،حسب متطلبات اإلفصاح رقم ( )103من معايري "املبادرة العاملية إلعداد التقارير”.

األطراف ذات العالقة وأصحاب املصلحة
حددت شركة قطرغاز عشرة جمموعات رئيسة من األطراف ذات العالقة
َّ

صنع القرار هو السبيل لتحقيق
العالقة وأصحاب املصلحة يف عملية ُ

وأصحاب املصلحة ،وتؤمن الشركة بضرورة التواصل املستمر مع هذه
اجملموعات اخملتلفة للحفاظ على مستوى ُ
املساءلة أمامها ،وصون

استدامة العمليات.

مصاحلها ،وأن تكون الشركة عضوﴽ ملتزمًا من أعضاء اجملتمع .ومن
خالل العمل مع األطراف ذات العالقة وأصحاب املصلحة ،تضمن شركة
قطرغاز إمكانية إدارة عملياتها بشكل آمن ،وتقدمي خدمات مبستوى
عال من اجلودة ،وتلعب دورﴽ مهمًا وحيويًا يف أنشطة اجملتمع احمللي.
ﹴ
وترى شركة قطرغاز أن إشراكها للمجموعات اخملتلفة من األطراف ذات

ُيظهر الشكل التايل جمموعات األطراف ذات العالقة وأصحاب املصلحة
التي َّ
تتأثر ﱢ
وتؤثر يف الوقت نفسﻪ بشكل تباديل كبري بأنشطة شركة
قطرغاز ومنتجاتها وخدماتها .وتستخدم قطرغاز قنوات خمتلفة حلماية
ُّ
وتوقع أية خماوف
مصالح األطراف ذات العالقة وأصحاب املصلحة،
ُمحتملة وتوفري احللول املناسبة لها.

دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ
اﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ

اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن

اﳌﻮﻇﻔﻮن

ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

وﺳﺎﺋﻞ اﻋﻼم

اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

اﳌﻘﺎوﻟﻮن واﳌﻮردون

اﻟﻌﻤﻼء
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  /اﻟﻄﻼب  /اﳌﻮﻇﻔﻮن اﶈﺘﻤﻠﻮن

20

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ • اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ • اﻟﻘﻴﻢ

ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻘﻄﺮﻏﺎز ﻫﻮ ﺑﻮﺻﻠﺘﻨﺎ

ﺑﻴﺎن
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
ﻟﻘﻄﺮ ﻏﺎز
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احلوكمة والهيكل التشغيلي
املقدمة

تويل قطرغاز أهمية قصوى إلدارة احلوكمة حتملها على عاتقها جتاه
مساهميها واألطراف املعنية .وتقر الشركة مبسؤوليتها يف احلفاظ على

تدير شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة عشر شركات حماصة مدرجة
وواحدة غري مدرجة ،وتُشكِّ ل جمتمعةً عائلة قطرغاز .ومتتلك كل شركة
حماصة هيكل ملكية خمتلف ،إذ متتلك قطر للبرتول  70باملائة من قطرغاز

منع اآلثار البيئية واالجتماعية لعملياتها فيما يتعلق مبصالح اجملتمع احمللي

للتشغيل احملدودة ،بينما ميتلك الشركاء املساهمون اإلحدى عشر اآلخرون

والدويل .وتتبع قطرغاز نهجًا متعدد األوجه يف حوكمة الشركات ،مع احلرص

النسبة الباقية البالغة  30باملائة:

على حتديد هيكل الشركة وملكيتها بشكل واضح ،وحتديد التدابري الالزمة

االستمرارية والعوائد ملساهميها على املدى البعيد ،كما تقر بواجبها جتاه

لتحسني عملياتها وتنفيذها مع تقليل اخملاطر وتعزيز املبادئ التوجيهية
للشركة.

املساهمون

يتألف جملس إدارة شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة من  14عضوًا :ثالثة

السلطات إىل الرؤساء التنفيذيني لعشر جمموعات ضمن قطرغاز وجلانها

منهم ميثلون شركة قطر للبرتول وأحد عشر منهم ميثلون بقية املساهمني.

املعنية.

ويعترب  13عضوًا من بني األعضاء األربعة عشر غري تنفيذيني ومستقلني.

يتوىل الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز مسؤولية إدارة االستدامة يف الشركة،

يحدد النظام األساسي لشركة قطرغاز للتشغيل احملدودة واتفاقية شركات

ويبني اخملطط أدناه هيكل الهيئات املسؤولة عن إدارة قطرغاز.

احملاصة أدوار ومسؤوليات أعضاء جملس اإلدارة ،كما ينصان على تفويض

ﻠﺲ إدارة
ﻗﻄﺮﻏﺎز 1

ﻠﺲ إدارة
ﻗﻄﺮﻏﺎز 2

ﻠﺲ إدارة
ﻗﻄﺮﻏﺎز 3

ﻠﺲ إدارة
ﻗﻄﺮﻏﺎز 4

ﻠﺲ إدارة
ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن

ﻠﺲ إدارة
ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن 2

ﻠﺲ إدارة رأس
ﻟﻔﺎن ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل

ﻠﺲ إدارة رأس
ﻟﻔﺎن ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل 2

ﻠﺲ إدارة رأس
ﻟﻔﺎن ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل 3

ﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﺮزان ﻟﻠﻐﺎز /
إﻳﻜﺴﻜﻮم

ﻗﻄﺮﻏﺎز
1

ﻗﻄﺮﻏﺎز
2

ﻗﻄﺮﻏﺎز
3

ﻗﻄﺮﻏﺎز
4

ﻣﺼﻔﺎة
ﻟﻔﺎن

ﻣﺼﻔﺎة
ﻟﻔﺎن 2

رأس ﻟﻔﺎن
ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل

رأس ﻟﻔﺎن
ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل 2

رأس ﻟﻔﺎن
ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌﺴﺎل 3

ﺑﺮزان ﻟﻠﻐﺎز

إدارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ

رأس اﳌﺎل
اﻟﺒﺸﺮي

ﻠﺲ إدارة ﻗﻄﺮﻏﺎز
ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ اﶈﺪودة

ﻗﻄﺮﻏﺎز ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ
اﶈﺪودة
ادارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

إدارة احلوكمة واخملاطر يف قطرغاز

اﳋﺪﻣﺎت
اﳌﺸﻛﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺸﺤﻦ

ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺸﻤﺎل

ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﳉﻨﻮب

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
واﳌﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﳉﻮﻓﻴﺔ

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ واﳉﻮدة

اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

]]GRI 102 - 5] ]GRI 102 - 10] ]GRI 102 - 18
]]GRI 102 - 19] ]GRI 102 - 23] ]GRI 102 - 45

22

تقرير االستدامة 2018

تقرير االستدامة 2018

23

التدقيق الداخلي
من أجل تقييم ودراسة مدى فعالية مشاريع وأنشطة قطرغاز التي يتم
تنظيمها وإدارتها من قبل إدارات خمتلفة ،وضعت الشركة نظامًا شام ًال
يسمح لإلدارة برصد أداء أنشطتها .و ُيشرف قسم التدقيق الداخلي
بقطرغاز على هذه العملية ،ويقوم بإجراء عمليات تدقيق دورية إلدارات
الشركة مرة واحدة على األقل كل أربع سنوات .ويتم رفع النتائج إىل جلنة
التدقيق املنبثقة عن جملس اإلدارة ،والتي تقوم بدورها بتقدميها إىل
جملس إدارة الشركة.

جلميع اخملاطر احملددة على مستوى إدارة اخملاطر املؤسسية .وتخضع
اخملاطر احملددة ،إىل جانب تقييماتها وخطط تخفيفها ،للمراجعة والتحديث

 41إدارة من إدارات الشركة .كما جرى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية
متعددة على مدار العام لتطوير اجملموعة النهائية املكونة من  34خطة

كل ثالثة أشهر على األقل يف جميع إدارات الشركة .ويتم اإلبالغ عن اخملاطر

إلدارة استمرارية أعمال قطرغاز.

العليا مراجعتها.

باإلضافة إىل ذلك ،قدم فريق إدارة اخملاطر املؤسسية يف قطرغاز ورقة

التي تعترب إسرتاتيجية يف سجل اخملاطر اإلسرتاتيجية ليتوىل فريق اإلدارة

كانت نهاية الربع األول من عام  2018عالمة بارزة بالنسبة إلدارة اخملاطر
املؤسسية ،حيث قامت اإلدارة بإعداد تقرير ربع سنوي حول إدارة اخملاطر
املؤسسية يجمع بني اخملاطر الناجتة عن العمليات القدمية لكل من

بحثية يف مؤمتر استمرارية األعمال واملرونة الثاين املنعقد يف دولة
قطر يف  20نوفمرب  .2018ولقد كان العرض التقدميي بعنوان "دمج إدارة
اخملاطر وإدارة استمرارية األعمال" .وعالوة على ذلك ،استضاف قسم

سياسة مدونة السلوك املهني
من أجل تعزيز وحماية ثقافة املسؤولية والعدل يف قطرغاز ،مت وضع سياسة
مدونة السلوك املهني ،وتتضمن هذه املدونة لوائح متنع صراحة الفساد
واالحتيال والسلوكيات غري األخالقية .وتتوىل جلنة األخالقيات وتعارض املصالح
تنفيذ اللوائح الواردة يف املدونة يف جميع إدارات قطرغاز ،والفصل يف
املسائل التي تنشأ بسبب اإلخالل بهذه اللوائح ،وتعميم السلوكيات األخالقية
املناسبة التي يلزم تنفيذ املمارسات فيها أثناء العمل كموظف يف شركة

إدارة اخملاطر املؤسسية يف قطرغاز ندوة الربع الرابع ملنسقي إدارة

قطرغاز.

قطرغاز وراس غاز .ولقد بدأت عملية إعداد التقارير يف عام  2017عندما كان

املقر الرئيسي لشركة
استمرارية األعمال يف قطاع النفط والغاز يف
ِّ

نظام إدارة قطرغاز

مصفوفة تقييم خماطر قطرغاز التي تطلبت من الشركة إعادة تعديل

قطرغاز يف الدوحة ،وهي مبادرة ربع سنوية تطلقها شركة قطر للبرتول.

ويجري تعريف كافة املوظفني بقواعد املدونة ،حيث يجب أن يوقع كل

أسست قطرغاز أداة إدارة متكاملة للشركة ،وهي أداة نظام إدارة قطرغاز.

تعاريف اخملاطر وفقًا ملصفوفة تقييم اخملاطر اجلديدة ،وإعادة توزيع

ويف هذه الندوة ،قدم فريق إدارة اخملاطر املؤسسية ورقة بحثية بعنوان

موظف على إقرار سنوي يؤكد فيه على فهمه لتوقعات الشركة فيما يخص

"إدارة استمرارية األعمال خالل عملية الدمج" .ولقد كانت هذه الفعاليات

السلوكيات األخالقية .ويتم تقييم تعارض املصالح على أساس كل حالة على

ويضع نظام إدارة قطرغاز معايري صارمة يف جميع إدارات الشركة لضمان
احتفاظ قطرغاز مبكانتها بوصفها الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز
الطبيعي املسال يف العامل ،وجعلها يف الوقت نفسه بيئة عمل آمنة
وفعالة تُحفز املوظفني على حتقيق نسب مرتفعة من اإلنتاج ويتم َّيزون يف
عملهم.
يعتمد إطار نظام إدارة قطرغاز على مبادئ نظام اإلدارة السليمة املستقاة
من أفضل املمارسات يف اجملال واألبحاث األكادميية .وقد ُص ِّم َمت
منهجيات نظام إدارة قطرغاز بشكل فريد لالستفادة من هذه املمارسات
التي ميكن تكييفها لتكون مناسبة لقطرغاز .كما يشجع نظام إدارة قطرغاز
على التواصل املفتوح عرب األقسام لكسر حاجز االنغالق التنظيمي ،ويوضح

يلزم حل عدد من التحديات الكبرية أثناء عملية االندماج .وكان أبرزها إنشاء

املسؤوليات عن هذه اخملاطر على الهيكل التنظيمي اجلديد لقطرغاز،
وتعديل إجراءات إدارة اخملاطر لتبني أفضل املمارسات يف األنظمة
القدمية ،وتنفيذ برنامج تدريبي جديد لتلبية هذه االحتياجات.
ويف املستقبل ،تلتزم قطرغاز مبواصلة تعزيزها للتوحيد واالتساق بعد
عملية االندماج ،وحتسني العمليات بفعالية لدعم االحتياجات املتطورة
واملتنامية للشركة ،ودعم خطط توسيع األعمال .وتلتزم الشركة يف ضمان
التحسني املستمر مبا يعزز من مرونة أعمال قطرغاز .ولتحقيق ذلك ،خطط
فريق إدارة اخملاطر املؤسسية إلجراء عدة اختبارات وعمليات تدريبية ،مثل
احملاكاة والتدريب النظري ،والتي ستُجرى على مدار السنوات الثالث القادمة.
وباإلضافة إىل ذلك ،تتعاون اإلدارة املعنية بإدارة اخملاطر املؤسسية
حاليًا مع فريق إدارة األزمات واحلوادث لتطوير تدريب متكامل على األزمات

حتسن ملموس قابل
األدوار واملسؤوليات الرئيسية ،ويؤدي إىل حتقيق
ُّ
للقياس يف أداء األعمال مع حتسني كفاءة العمليات واستغالل املوارد.

واستمرارية األعمال ألحداث من الفئتني  2و.3

يتم توثيق جميع إجراءات أعمال قطرغاز وفقًا لنظام إدارة قطرغاز .و ُيشكّ ل

استمرارية األعمال

تُكمل األجزاء املتنوعة بقطرغاز بعضها البعض لتحقيق غايات الشركة

تتكون سلسلة القيمة املتكاملة لشركة قطرغاز من عالقات متعددة

نظمها ،بحيث
األداء املتكامل للنظام التفاعالت بني العمليات املرتابطة و ُي ّ
املوحدة.
يعد نظام إدارة قطرغاز األداة الرئيسية لتوحيد إجراءات األعمال بعد دمج
قطرغاز وراس غاز ،والذي جنح بتوحيد  70عملية من العمليات غري التشغيلية

األطراف بني عناصرها ،وميكن أن تتعطل األعمال يف أي منها إذا مل يتم
تنظيم استمرارية األعمال بشكل صحيح .ولذلك ،لدى الشركة خطة خاصة
إلدارة استمرارية األعمال حتمي سلسلة القيمة يف قطرغاز.

أو عمليات دعم األعمال حتى اآلن .ويعمل فريق نظام إدارة قطرغاز بالتنسيق

ومن أجل حتقيق األهداف احملددة الستمرارية األعمال يف عام  ،2018كان

الوثيق مع مكتب إدارة االندماج للتأكد من تطبيق النظام بأدنى حد من

يلزم القيام بأعمال مهمة أثناء تنفيذ أنشطة الدمج يف عام  .2017ولقد

انقطاع العمليات احلالية.

نتج عن الدمج ظهور شركة أكرب بكثري ،مما أدى لتوسيع نطاق كل من

يعد تقييم األداء والتحسني املستمر جزءًا ال يتجزأ من إطار عمل نظام
إدارة قطرغاز .ومبجرد االنتهاء من توحيد كافة العمليات ،سيواصل نظام
إدارة قطرغاز تقدمي ضمان العمليات ،و عند احلاجة ،تقدمي دعم مستمر
للتحسني للمسؤولني عن عمليات األعمال.

إدارة اخملاطر املؤسسية
يضع برنامج إدارة اخملاطر املؤسسية نظامًا دقيقًا إلدارة اخملاطر
يف جميع عمليات قطرغاز ،ويوفر إطارًا واضحًا لعمليات حتديد اخملاطر
وإعداد التقارير وإدارتها ،مما يتيح الوقاية السريعة والفعالة من اخملاطر

اخملاطر وخطط إدارة استمرارية األعمال .ولضمان جاهزية األعمال منذ
اليوم األول يف حياة شركة قطرغاز اجلديدة ،قام فريق إدارة اخملاطر
املؤسسية ،بالتعاون مع فريق االندماج ،بوضع وصياغة  33خطة مؤقتة
إلدارة استمرارية األعمال لإلدارات املهمة .ومت إجراء عملية شاملة لوضع
خرائط العمليات لتحديد العمليات واملوارد املهمة الستعادة القدرة على

مبثابة فرصة للمتخصصني يف اخملاطر واستمرارية األعمال لالجتماع
وتبادل أفضل املمارسات والدروس الرئيسية املستفادة يف هذا اجملال.

حِ َدة من خالل إقرار تعارض مصالح سنوي ،والذي يفحص ما إذا كان منصب كل
موظف فيما يتصل بأي ظروف شخصية قد يؤثر يف موضوعيته عند التصرف

بالنيابة عن الشركة أم ال .وحيث إن قطرغاز تتمسك بأعلى معايري النزاهة يف

إدارة األزمات
حتد التدابري الوقائية
تعطي قطرغاز األولوية للوقاية من اخملاطر ،حيث ُّ
أن قطرغاز
بشكل كبري من فرصة تعرض عمليات الشركة لألزمات ،غري ّ
على استعداد أيضًا إلدارة أية أزمة قد تنشأ بسبب ظروف غري متوقعة،
وذلك من خالل إنشاء قسم خاص بها إلدارة الطوارئ واألمن تتوىل اإلشراف
على جهود الوقاية من األزمات التي تؤثر على األشخاص والبيئة وأصول
الشركة وسمعتها والتخفيف من آثارها.

جميع أنشطتها ،فهي ملتزمة بالتايل بالتنفيذ الصارم للمدونة لضمان التزام
موظفيها باملبادئ األخالقية للشركة.
ومتتلك قطرغاز آلية إبالغ ميكن ألي شخص ،مبا يف ذلك األطراف املعنية
اخلارجية ،االطالع عليها بسهولة من خالل موقع الشركة ،وتوفر هذه اآللية
حماية إضافية ضد السلوكيات غري األخالقية يف الشركة .كما تسمح هذه
اآللية بتقدمي بالغات جمهولة املصدر عن أية خماوف أو معلومات تتعلق بأية
عملية ،سواء كانت فعلية أو حمتملة ،احتيال أو فساد أو نشاط غري قانوين أو
أعمال غري أخالقية متعلقة بالشركة.

السلوك األخالقي املسؤول
تلتزم قطرغاز مببادئ أخالقية راسخة يف جميع إداراتها
وأنشطتها .وتقدر الشركة العالقات املبنية على
السلوك األخالقي املسؤول مع األطراف املعنية ،مما

سياسة وإجراءات

بيان التوجهات

االستثمار االجتماعي

يعكس احرتام قطرغاز لقيم اجملتمع احمللي والدويل.
وهذه املبادئ منصوص عليها يف إرشادات الشركة
التي حتدد مدونة قواعد السلوك املهني التي يتوقع

سياسة مدونة

ميثاق جلنة الصحة

من كل موظف من موظفي شركة قطرغاز اتباعها يف

السلوك املهني

والسالمة والبيئة

جميع ممارساتهم .وصممت الشركة هذه اإلرشادات
من أجل تلبية املعايري وممارسات األعمال الدولية ،مع
وضع قيم اجملتمع القطري يف االعتبار ،ونشرت أيضًا
الشركة قائمة بالوثائق التنظيمية اخملتلفة التي حتكم

ميثاق التدقيق الداخلي

سلوك اجلميع يف قطرغاز؛ وهي كالتايل:

عملية إدارة اخملاطر
املؤسسية

العمل على النحو األمثل .وبعد املوافقة على هذه اخلطط ،قدم فريق إدارة
اخملاطر املؤسسية دورات تدريبية متعددة ركزت على اخلطط املدجمة
ألكرث من  200موظف من كلتا الشركتني القدميتني.
من أجل توحيد خطط إدارة استمرارية األعمال جلميع اإلدارات املدجمة حديثًا
يف عام  ،2018أجرى فريق إدارة اخملاطر املؤسسية حتلي ًال لتأثري األعمال يف

سياسة عالقات
املوظفني

التي قد تتعرض لها سلسلة القيمة يف قطرغاز .ويوصى بخطط تخفيف
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االقتصاد
املقدمة
شهد قطاع النفط والغاز منوًا إيجابيًا يف عام  ،2018والذي مت تعزيزه باستمرار
صعود أسعار النفط خالل األرباع الثالثة األوىل من العام .كما شهد الطلب
على الغاز الطبيعي املسال منوًا ،مدعومًا باملزايا االقتصادية والبيئية املثبتة
ملستخدميه النهائيني .وقد شهد الغاز الطبيعي املسال باعتباره أنظف
أنواع الوقود الهيدروكربونية شعبية متزايدة حيث يسعى األفراد والشركات
واحلكومات إىل تضمني تدابري مواتية للبيئة يف ممارساتهم التشغيلية .وبالنظر
إىل حقيقة أن الغاز الطبيعي املسال مناسب للنقل عرب مسافات طويلة ،فإن
ذلك يعني سهولة وصول املنتج للمزيد من العمالء يف جميع أنحاء العامل.
وتشارك قطرغاز بفعالية يف اجلهود املبذولة لزيادة املرونة يف التعامل مع
العمالء ،مبا يشمل عروض التسليم يف أماكن متعددة أو النقل من ناقلة إىل
أخرى.

احلضري العاملي ،باإلضافة إىل زيادة الوعي البيئي لدى أفراد اجملتمع مما
يجعلهم يطالبون بوضع املزيد من اللوائح الصارمة لتحسني جودة الهواء.
وعالوة على ذلك ،من املتوقع زيادة الطلب بشكل هائل على الغاز الطبيعي
املسال الستخدامه يف النقل التجاري برًا واستخدامه كوقود للسفن
والناقالت ،وذلك إذا ما مت إقرار مبادرات السياسات التي جتري دراستها حاليًا
على املستوى احمللي أو اإلقليمي أو العاملي .وتعزز شركة قطرغاز مكانتها
بوصفها الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل،
وتواصل االضطالع بدورها احليوي 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 االعتمادية ،وممارسة إدارة مالية
فعالة ،والوفاء بوعودها على الصعيد البيئي وتيسري تنفيذ املشاريع.

األداء االقتصادي
اإلنتاج

أبرز األخبار
أداء استثنائيًا على جميع األصعدة ،بدءﴽ
قدمت شركة قطرغاز ﹰ
وانتهاء باألداء املايل .وعلى
من مبادرات السالمة املتعددة
ﹰ
الرغم من عملية دمج أصول شركة راس غاز وإجراءاتها وهياكل
موظفيها ،زادت عملية االندماج بشكل كبري من الطاقة اإلنتاجية
وسمحت بتحقيق وفورات يف تكاليف التشغيل.

يف مطلع عام  ،2018أعلنت قطر للبرتول عن البدء الرسمي للعمليات
التشغيلية لشركة قطرغاز اجلديدة ُمسلطةً الضوء على اكتمال االندماج
وجدير بالذكر أن دمج
الناجح مع شركة راس غاز الذي بدأ يف ديسمرب .2016
ٌ
أصول قطرغاز وعملياتها يضع الشركة يف صدارة صناعة الغاز الطبيعي
املسال العاملية .ومتتلك شركة قطرغاز حاليًا  14خط إنتاج للغاز الطبيعي
املسال تستمد الغاز من عمليات اجملمع البحري يف حقل الشمال "برافو"
ومنصة راس غاز "ألفا" ،وتتميز ستة من خطوط اإلنتاج هذه بأنها األضخم يف

حققت شركة قطرغاز أقصى استفادة من مركزها باعتبارها

ُعرف باخلطوط الضخمة "ميجاترين" ،إذ تتجاوز القدرة اإلنتاجية لكل
العامل .وت َ

يصدر الغاز الطبيعي املسال القطري إىل
الكيان الوحيد الذي ّ
العاﱂ واستفادت من الوفورات املصاحبة للبعد املتزايد ألنشطة

مصفاتني للمكثفات ،ومصنعني إلنتاج الهيليوم ،وحمطة راس لفان (لكافة

الشركة .ومتكنت الشركة من التوسع يف أسواق جديدة وإقامة
شراكات دولية جديدة .ويف عام  ،2018سلمت الشركة شحنتها
األوىل إىل شركة "بافيليون غاز" يف سنغافورة ،مما ُيعد إجنازﴽ
جديدﴽ لشركة قطرغاز يف سابقة هي األوىل من نوعها والتي
تشمل إعادة الغاز الطبيعي املسال القطري إىل احلالة الغازية
وبيعﻪ إىل السوق احمللية السنغافورية عرب شركة "بافيليون غاز"،

تشغل شركة قطرغاز
خط منها  7.8ماليني طن سنويًا .باإلضافة إىل ذلك،
َ

املنتجات باستثناء الغاز الطبيعي املسال) ،وخطي أنابيب للغاز املُ عالَج
(إلمداد السوق احمللي) ،وأسطو ًال خمصصًا من  70ناقلة مستأجرة لنقل الغاز
الطبيعي املسال املوثوق والنظيف إىل عمالئنا يف جميع أنحاء العامل.2
تعمل قطرغاز على البناء على جناحاتها ،وهي بذلك تخطط لزيادة إنتاجها من
 77إىل  110ماليني طن يف السنة من الغاز الطبيعي املسال.

التي تل ّبي ثلث احتياجات سنغافورة الصناعية من الغاز الطبيعي.

يبني اجلدول التايل تفاصيل إنتاج الغاز الطبيعي املسال:

والدولة .ويف العام ذاتﻪ ،احتفلت الشركة بتسليم أول شحنة غاز

الوحدة

وهو ما يبشر باملرحلة القادمة يف عالقة قوية مع الشركة
طبيعي مسال إىل بنغالديﺶ ،يف إشارة إىل توقيع أول اتفاقية بيع
وشراء طويلة األجل مع شركة "برتوبنغال".

إدارة ديناميات سوق الغاز الطبيعي املسال
سوف يكون هناك حاجة إىل إنتاج كمية ترتاوح ما بني  540إىل  560مليون طن

املؤشر

مليون طن من
اإلنتاج

الغاز الطبيعي

ECONOMY

االقتصاد

79.2

املسال
التسليم املتأخر

عدد

0

التسليم غري املطابق للمواصفات

عدد

0

سنويًا من الغاز الطبيعي املسال بحلول عام  ،2030وتقود قارة آسيا هذا
النمو حيث ستُشكِّ ل  86باملائة من إجمايل النمو .1ثمة عدة عوامل تعمل

2018

على زيادة الطلب على الغاز الطبيعي املسال منها :الزيادة املتوقعة يف
التوسع
عدد السكان يف االقتصادات النامية ،واستمرار ارتفاع معدالت
ُّ
املصدر : 1بلومبريغ NEF

املصدر : 2الرائد ،قطرغاز تتوسع لتلبية الطلب العاملي على
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املبيعات والتوزيع

تضطلع شركة قطرغاز من خالل توفري طاقة موثوقة ومنخفضة

منتجاتها وتلبية احتياجات العديد من العمالء يف الوقت ذاتﻪ ،مما

التكلفة بدور أساسي يف دعم احتياجات االقتصادات واجملتمعات

يؤمن إبرام عقود طويلة األجل لتوريد الغاز الطبيعي املسال توفر

احمللية يف جميع أنحاء العاﱂ .ومتتلك الشركة أكرب أسطول يف

مصادر دخل ثابتة للشركة ،وتسمح لها ببناء إسرتاتيجية استثمار

العاﱂ من ناقالت الغاز الطبيعي املسال املستأجرة من حيث احلجم

طويلة األجل .ومتاشيًا مع تركيزها على أن تكون الشركة الرائدة

والسعة ،وميتاز هذا األسطول بقدرتﻪ على توصيل الغاز الطبيعي

يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العاﱂ ،تفخر شركة

املسال إىل العديد من الوجهات يف رحلة واحدة ،مما مينح قطرغاز

قطرغاز بتوصيلها جلميع الشحنات يف الوقت احملدد ووفقًا

مرونة منقطعة النظري يف توصيل منتجات الغاز الطبيعي املسال

ملواصفات العميل.

إىل األسواق الدولية ،األمر الذي يسمح لشركة قطرغاز باستكشاف
أسواق جديدة يف جميع أنحاء العاﱂ واحلفاظ عليها لتقدمي

28
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2٩

املساهمة يف تنمية
االقتصاد الوطني

2%

أﺳﻮاق
ﻗﻄﺮﻏﺎز

تساهم شركة قطرغاز مساهمة فعالة يف تنمية اقتصاد دولة قطر

1%

من خالل دعم منو الشركات احمللية ،حيث توفر الشركة فرصًا للموردين
احملليني من خالل استخدام نظام املناقصات العامة من أجل تلبية

21%

العامة يف وسائل اإلعالم املطبوعة احمللية ،مما يتيح الفرصة أمام
الشركات احمللية للمشاركة يف املناقصات.
تضطلع شركة قطرغاز مبراجعة وتقييم شاملني عند اختيار مورديها ،مع

76%

أوروﺑﺎ
ا ﻣﺮﻳﻜﺘﲔ

إيالء اهتمام خاص مبا إذا كان هؤالء املوردون ملتزمني باملعايري البيئية مبا
يتوافق مع القانون املطبق بدولة قطر .ويجب على موردي الشركة اتخاذ
احلكومة القطرية ،ومدينة راس لفان الصناعية ،والهيئات التنظيمية األخرى،
وذلك بغية احليلولة دون تسرب أي مواد خطرة إىل البيئة.

عززت شركة قطرغاز مركزها باعتبارها الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز

أخريًا ،اعتمدت شركة قطرغاز على عالقتها الراسخة مع قطاع الغاز املربح

الطبيعي املسال يف العامل ،و ذلك من خالل توقيع اتفاقيات البيع والشراء

يف اليابان عن طريق تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال إىل حمطة

و مذكرات التفاهم مع العديد من عمالء الغاز الطبيعي املسال الدوليني

"هيتاشي" الستالم الغاز الطبيعي املسال يف اليابان ،ما يعني أن الشركة قد

املرموقني.

سلمت حتى اآلن الغاز الطبيعي املسال إىل  24حمطة إلعادة التغويز من أصل

الطبيعي املسال سنويًا .ومبوجب هذه االتفاقية التي متتد  22عامًا حتى العام
 ،2040ستتوىل شركة قطرغاز تزويد حمطات استقبال موزعة يف مناطق خمتلفة
يف جمهورية الصني الشعبية بالغاز الطبيعي املسال من مشروع قطرغاز ،2
وهو مشروع مشرتك بني قطر للبرتول وإكسون موبيل وتوتال.1
وقعت شركة قطرغاز وهيئة توليد الكهرباء التايالندية مذكرة تفاهم لبحث
كما ّ
جماالت التعاون يف صناعة الغاز الطبيعي املسال ،وتركز املذكرة على متكني
كال الطرفني من تبادل املعارف واخلربات فيما يتعلق باحلصول على الغاز
الطبيعي املسال ونقله ،فض ًال عن الوحدات العائمة لتخزين الغاز الطبيعي
املسال وإعادته إىل حالته الغازية.2
جنحت شركة قطرغاز كذلك يف توقيع اتفاقية بيع وشراء مع "برتوبنغال”

 37حمطة يف اليابان .وتسلم شركة قطرغاز مبوجب اتفاقية البيع والشراء
طويلة األجل املوقعة بني قطرغاز وجمموعة من مشرتين يابانيني يف عام

كفاءة العمليات وموثوقيتها

الشركة حيث نضمن شراء املواد وتأمني
اخلدمات املهمة يف الوقت املناسب.

تُسلِّط رسالة شركة قطرغاز الضوء على أهمية احلفاظ على االعتمادية،
واالستباقية .وتضع شركة قطرغاز أهدافًا لالعتمادية وتوافر احملطات ،وتقوم
مبتابعة ُمؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة سنويًا .ويف عام  ،2018بلغت نسبة
اعتمادية الغاز الطبيعي املسال  97.5باملائة ،بينما بلغت نسبة توافر الغاز
الطبيعي املسال  95.2باملائة.

املسال من ناقلة إىل أخرى يف مياه مفتوحة.

غاز" أحد الشركاء املميزين يف السوق احليوي للغاز الطبيعي املسال.

واملساهمة يف حتقيق االزدهار املستمر لدولة قطر.

 - 4العمليات واألنظمة :وضعنا خارطة
طريق بهدف التحسني املستمر لﻺجراءات
واألنظمة لرفع كفاءة العمليات الداخلية
وفعاليتها.

وضمان سالمة األصول ،وتوافر احملطات من خالل عمليات تتميز بالفاعلية

أهمية بالغة نظرًا ألنها أول اتفاقية طويلة األجل لنقل شحنة الغاز الطبيعي

من احتياجاتها احمللية من الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي ،ما يجعل "بافيليون

وضعنا جمموعة من األهداف التي توضح اآللية التي سنتبعها ملواصلة الريادة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال

 - 1عمليات املصنع :نهدف إىل دعم عمليات

بسبب دوافع الشركة لتقدمي منتجات على أعلى مستوى من اجلودة يف

إىل السوق احمللية السنغافورية .وأصبحت سنغافورة اليوم تولّد نحو  95باملائة

اجلهود لتعزيز جناحها يف املستقبل .وبصفتنا الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العاﱂ ،فقد

اليابان يف عام  2017فقط أكرث من  10ماليني طن سنويًا .

تواصل شركة قطرغاز احلفاظ على إقامة عالقات قوية مع عمالئها ،وذلك

سنغافورة ،4حيث سيتم إعادة الغاز الطبيعي املسال إىل احلالة الغازية وبيعه

ّ
سجل كبري من اإلجنازات الهامة يف عام  ،2018فﺈن شركة قطرغاز عازمة على مواصلة بذل
بعد نتائجنا املتميزة وحتقيق

5

إرضاء العمالء

وباإلضافة إىل ذلك ،أقامت قطرغاز شراكة جديدة مع شركة "بافيليون غاز" يف

التطلع إىل
املستقبل

ﻋﺎم 2018

 1994الغاز الطبيعي املسال إىل اليابان منذ  ،1997وقد بلغ جمموع شحناتها إىل

يل  2.5مليون طن من الغاز
والتي تنص على قيام قطرغاز بتوريد كمية تبلغ حوا ّ
الطبيعي املسال سنويًا إىل بنغالديش ملدة  15عامًا .3وحملت هذه االتفاقية

56.3%

جميع التدابري الالزمة لالمتثال للقوانني املعمول بها أو قواعد أو لوائح

اﻟﺸﺮق ا وﺳﻂ

يل  3.4مليون طن من الغاز
"برتوتشاينا" الدولية احملدودة لتوريد كمية تبلغ حوا ّ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﻳﺎت اﳌﻮردة
ﻣﻦ ﻣﻮردﻳﻦ ﻠﻴﲔ

احتياجاتها فيما يتعلق بالعقود واملشرتيات .و ُيعلَن عن جميع املناقصات

آﺳﻴﺎ

وقد قامت شركة قطرغاز بإبرام اتفاقية بيع وشراء طويلة األجل مع شركة

اإلنفاق على املشرتيات احمللية

املوعد احملدد .ونتيجة لذلك ،بلغ رضا العمالء عن تسليم املنتجات نسبة 97

 - 2املشاريع الرئيسية :نضطلع بتنفيذ
ﹰ
نيابة عن املساهمني ،مثل توسيع
مشاريع

 - 5أفضل املمارسات للتحسني املستمر:

حقل الشمال واستدامة إنتاج حقل الشمال،

سنواصل سعينا الدؤوب للتم ُّيز على صعيد

والتي سيكون لها تأثري كبري على اقتصاد

عملياتنا من خالل االعتماد على أفضل

البالد.

املمارسات واحلصول على أعلى شهادات
االعتماد ،مثل شهادة االعتماد التي مينحها

 - 3عالقات املوردين:نعمل على حفاظ

املعهد الدويل للمشرتيات والتوريد.

وتعزيز على شراكاتنا احلالية مع املوردين
اإلسرتاتيجيني .

باملائة يف عام  ،2018وذلك باالستناد على تلبية الطلبات والتغيريات يف مواعيد
التسليم .وعالوة على ذلك ،مل تُسجل أية واقعة تأخري أو تضاربات يف عمليات
التسليم يف هذا العام .ويف ظل استمرار النمو الذي يشهده قطاع الغاز
الطبيعي املسال ،تتم َّيز شركة قطرغاز عن منافسيها من خالل اهتمامها
برضا العمالء وإقامة شراكات طويلة األجل معهم.

املصدر :1الرائد ،اتفاقية  22-LNG SPAالتاريخية املوقعة مع برتوتشاينا ،الصفحة 10
املصدر :2الرائد EGAT ،يف تايالند وقطرغاز توقعان مذكرة شراكة ،الصفحة 12
املصدر :3الرائد ،اتفاقية توصيل الغاز الطبيعي املسال األوىل لقطرغاز وبنغالديش ،الصفحة 14
املصدر :4الرائد ،أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال مت تسليمها إىل بافيليون غاز يف سنغافورة ،الصفحة 16
املصدرhttp://www.qatargas.com/english/MediaCenter/The%20Pioneer/The%20Pioneer%20-%20November%2018.pdf :5
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الصحة والسالمة
متثل السالمة قيمة أساسية نضعها دائمًا ضمن أهم أولوياتنا يف شركة
قطرغاز ،ويلتزم اآلالف من املوظفني واملقاولني العاملني لدينا كل يوم
بـ "القواعد املُ نقذة للحياة" املعتمدة يف شركة قطرغاز ،مما يؤدي إىل
ممارسات عمل آمنة .ونلتزم يف قطرغاز بتحقيق السالمة ملوظفينا
ومقاولينا وجمتمعاتنا احمللية ،إذ نضمن أن تكون السالمة أو ًال يف كل ما
نقوم به.
سارت الشركة بعد اندماج قطرغاز مع راس غاز على خُ طى أسالفها
ً
أداءًا ممتازًا يف جمال سالمة املوظفني ،فقد قمنا بتصميم
وحققت

مت تقدمي خطة للتحول يف جمال السالمة خالل إحدى الفعاليات الرائدة
يف جمال القيادة ،شكلت معيارًا إيجابيًا لشركة قطرغاز يف مرحلة ما بعد
االندماج ،كما مت استعراض جماالت الرتكيز احلالية وهي السالمة الشخصية
وسالمة العمليات واألداء البيئي.
وتكلي ًال جلهود شركة قطرغاز يف جمال الصحة والسالمة والبيئة ،حصلت
الشركة على جائزتي سيف الشرف ( )Sword of Honourوكرة الشرف
( )Globe of Honourمن جملس السالمة الربيطاين ،وهو من أبرز
منظمات الصحة والسالمة املهنية يف العامل ،حمققةً بذلك إجنازًا مزدوجًا
مل يحققه سوى  10مؤسسات حول العامل .كما حصلنا على شهادة تصنيف
اخلمس جنوم بعد التدقيق من جملس السالمة الربيطاين يف جمال الصحة

برامج السالمة لدينا لتعزيز ثقافة السالمة بني جميع املوظفني .حيث

والسالمة املهنيتني .ويعد تصنيف اخلمس جنوم بعد التدقيق برناجمًا دوليًا

نعمل وفقًا ملبدأ إمكانية الوقاية من جميع احلوادث ،إذا ما كان املوظفون

مرموقًا ،والذي يقوم جملس السالمة الربيطاين من خالله بتقييم أنظمة إدارة

ميلكون األدوات املطلوبة إلمتام كل مهمة بشكل آمن .وتشرك براجمنا

السالمة وأنظمة اإلدارة البيئية للشركات وفقًا للمعايري العاملية ،و ُيصنِّف

جميع األفراد عن طريق حتديد تدابري السالمة التي مت إعدادها خصيصًا

اجمللس على أساسه الشركات من جنمة إىل خمس جنوم على حسب

لكل جمموعة من اجملموعات الثالث املستهدفة ،وهي رؤساء ومدراء

تقييمها .وتعترب قطرغاز الشركة القطرية األوىل والوحيدة التي حتصل على

اإلدارات ،واملشرفون ،والعمال .ويؤدي عنصر القيادة دورًا هامًا يف جعل

سواء يف جمال الصحة والسالمة املهنيتني أو أنظمة
تصنيف خمس جنوم،
ً

مكان عملنا خاليًا من احلوادث واإلصابات واقعًا ملموسًا .فيشارك أصحاب

اإلدارة البيئية.

األدوار القيادية بشكل مباشر يف دورات تدريبية ومناقشات السالمة وورش
العمل التي تركز على ضمان سالمة وأمن العمليات.

األداء يف جمال الصحة والسالمة
أبرز األخبار يف جمال السالمة الشخصية والصحة املهنية

أبرز النقاط

تستمر شركة قطرغاز يف احملافظة على سجلها احلافل يف جمال
السالمة على مستوى جميع مرافقها ومنشآتها .ففي عام  ،2018أكملنا

 6عمليات إغالق لغرض الصيانة
دون تسجيل إصابات مقعدة
عن العمل

بنجاح ست عمليات إغالق حمطات دون حدوث أي حاالت تأخري بسبب احلوادث
التي قد تعطل األعمال ،وإن دل ذلك على شيء فإمنا يدل على التزام
موظفينا بإرشادات السالمة الصارمة أثناء قيامهم مبهام معقدة للغاية
ينفذها اآلالف من املوظفني .كما سعت الشركة إلدارة اخملاطر املستمرة
التي يتعرض لها موظفوها ،مثل اإلجهاد احلراري ،والتي قمنا مبعاجلتها
عرب إعداد برنامج اإلجهاد احلراري الذي مت إطالقه على نطاق ضيق أثناء
إجراء دراسة جتريبية ملؤشر احلرارة ،وكانت مهمته مراقبة التأثريات لتحديد

إطالق برنامج اإلجهاد احلراري

كفاءته احملتملة يف جميع مرافق الشركة .وقد حقق هذا الربنامج جناحًا
كبريًا أدى إىل اتخاذ القرار بتنفيذه على نطاق أوسع يف جميع منشآت شركة
قطرغاز عام .2019
وتُويل الشركة األولوية لنهج وقائي يهدف إىل احلفاظ على سالمة املوظفني،
ويقدم سلسلة من املبادرات التي متكّ ن الشركة من حتقيق مستويات

حملة السالمة ملنع سقوط
األجسام

فعالة يف مكان العمل .فقد
رعاية أفضل ملوظفيها ،مع نشر عادات سالمة ّ
أطلقنا يف عام  2018حملة سالمة ملنع سقوط األشياء جنحنا من خاللها
يف زيادة الوعي بأساليب املعاجلة الصحيحة يف مكان العمل ،كما عقدنا
ورش عمل حول مواءمة إجراءات السالمة والصحة املهنيتني ،لضمان
إطالع جميع اإلدارات على اإلجراءات اجلديدة .وتلتزم الشركة بإيجاد طرق

الصحة والسالمة

ورشة عمل حول إجراءات
الصحة املهنية

جديدة حلماية صحة موظفيها ،ويتضح ذلك من خالل الدراسة التجريبية
التي أجنزناها والتي تركز على الصحة النفسية يف مكان العمل يف عام .2018
وسوف تُرثي نتائج هذه الدراسة مبادرات الصحة النفسية املستقبلية التي
نطلقها ،وذلك ضمن سعينا احلثيث لضمان سالمة موظفينا يف جميع
اجملاالت التي تعمل بها شركتنا.
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يف عام  .2018وتتسم كل عملية من عمليات اإلغالق بأهمية بالغة ،فهي

واجلهات املعنية ،ونتبادل أفضل املمارسات يف جمال احلفاظ على
سالمة املقاولني ،ونضيف من خالله مركزًا جديدًا للسالمة يف الدولة.
إننا مستعدون للتعامل مع أي خماطر جديدة بفضل استمرارنا يف اكتشاف

وأثناء سعينا الدائم يف شركة قطرغاز نحو اكتشاف أفضل املمارسات

السالمة املهنية

فهم كل موظف لهذه املمارسات واتباعها أثناء عمله اليومي .ولتحقيق
هذا الهدف ،أصدرنا دلي ًال بأساسيات التدريب على السالمة للمشرفني

تلتزم شركة قطرغاز بتهيئة بيئة عمل آمنة جلميع موظفيها ،وقد قمنا

تتطلب وجود آالف من املوظفني يف املوقع ،ومن الضروري تنفيذ اإلجراءات

على مدار العام بنشر حمالت مكثفة يف جمال السالمة ،حققت جناحًا

العاملني يف اخلطوط األمامية ،وذلك لرتويج أفضل املمارسات بشكل

يف جميع منشآتنا .ومن تلك احلمالت املبادرات السنوية إلدارة اإلجهاد

نظام ُمحكَ ٍم
الصحيحة لضمان املمارسة اآلمنة .كما قامت قطرغاز بوضع
ٍ
إلدارة عمليات إيقاف التشغيل حتى يسهل العمليات وفقًا ملتطلبات

مباشر للموظفني العاملني يف امليدان .كما أعددنا بروتوكوالت حمدثة

احلراري ،وااللتزام املنضبط باملعايري ،مبا يف ذلك االتباع السليم لإلجراءات

الشركة فيما يتعلق بخطط الصحة والسالمة والبيئة والتدابري التخفيفية

املبتكرة يف جمال السالمة يف العمل ،ال ننسى التزامنا الثابت بضمان

للسالمة يف أماكن أخرى ،ومن ضمنها سياسات الصحة والسالمة

واملمارسات ،وحملة السالمة أثناء التعامل مع األدوات الكهربائية ،مع

يف حاالت الطوارئ .ويتضمن هذا النظام مراجعات للمرحلة وتخطيط أويل

والبيئة واجلودة ،والتي متت مواءمتها حديثًا لضمان توافقها مع أفضل

الرتكيز على أنشطة النفث والسفع املائية ،وإجراءات منع سقوط األشياء،

يبدأ قبل عملية إيقاف التشغيل مبدة ترتاوح من  14إىل  16شهرًا ،مما

حتمل اخملاطر ،واإلملام بالظروف احمليطة ،مع الرتكيز على حتديد
ودرجة ُّ

يسمح بالتخطيط املناسب حلاالت الطوارئ غري احملتملة ،مع تقليل معدل

املمارسات احلالية .وقمنا كذلك مبراجعة ممارسات العمل اآلمنة

اخملاطر التي قد يتعرض لها موظفو شركة قطرغاز وأصولها .ويحضر

ملوظفي شركة قطرغاز املشاركني يف األنشطة عالية اخلطورة ،مما

اخملاطر.

األهمية .كما نويل نفس القدر من االهتمام باملقاولني الذين نعمل معهم،

واستطعنا عرب هذه اجلهود أن نُحقِّ ق معدل إصابة إجمايل منخفض قابل
للتسجيل قدره  0.53باملائة ،وهو رقم منخفض للغاية مقارنةً مبتوسط

إيقاف التشغيل اإلغالق لضمان التنفيذ اآلمن لكل عملية.

قدره االحتاد الدويل ملنتجي النفط والغاز
املعدل يف قطاع النفط والغاز الذي َّ

قدمت الشركة نهجًا جديدًا لعمليات إيقاف التشغيل يف عام ،2018
فقد ُأجريت للمرة األوىل مراجعات مستقلة ،معروفة باسم املراجعات

يقلل من اخملاطر التي قد تؤثر على صحتهم أثناء قيامهم مبهام بالغة
حيث أصدرنا نظامًا ُم َح َدثًا إلدارة السالمة ملقاويل قطرغاز بالتعاون مع
األطراف ذات العالقة وأصحاب املصلحة واملقاولني لتهيئة بيئة عمل آمنة
للجميع يف منشآتنا.

مبعدل  0.96باملائة.

جميع املقاولني املعنيني دورات تدريبية ويتلقون توجيهات بشأن خماطر

حلول مبتكرة إلنتاج الغاز الطبيعي املسال .فقد حدد فريق األنشطة
شديدة اخلطورة  12مهمة يف منشآتنا ،ووضع قوائم للتحقق من السالمة
يف كل نشاط أثناء تصميم الضوابط الرقابية التي سيتم تضمينها يف
التحليل اخلاص بسالمة كل وظيفة على حدة .كما تشجع شركة قطرغاز
موظفيها على مشاركة أي دروس مستفادة وخربات يف موضوع إجراءات
السالمة من خالل إصدار رسائل تنبيهية تتعلق بالسالمة داخليًا وخارجيًا،
والتي تُحذِّ ر األفراد اآلخرين يف مكان العمل باخملاطر املباشرة وحتيطهم
للحد منها .ويتم استكمال هذه التنبيهات بتقارير من
باخلطوات الالزمة
ِّ
هامة حول السالمة
مفيدة
ومعلومات
قة
متعم
أفكار
تقدم
صفحة واحدة
َّ
ِّ
بشكل يسهل الوصول إليه ،ويتيح التنفيذ السريع للتدابري املناسبة.

املوضوعية للسالمة ،يف جميع أقسام احملطات قبل
موعد إغالقها املقرر .وقد ساهمت هذه املراجعات

املؤشر

الوحدة

2018

ساعات العمل (املوظفون)

ساعات

10٫523٫972

ساعات العمل (املقاولون)

ساعات

34٫534٫921

جمموع ساعات العمل (املوظفون واملقاولون)

ساعات

45٫058٫893

للتخفيف من خماطر اإلشعاعات املنبعثة من جميع

حاالت الوفاة (املوظفون واملقاولون)

#

0

املصادر املتواجدة يف مرافقها .ولعل خري مثال على

احلوادث املقعدة عن العمل (املوظفون)

#

0

احلوادث املقعدة عن العمل (املقاولون)

#

5

احلوادث املقعدة عن العمل( 1املوظفون واملقاولون)

#

5

معدل تكرار احلوادث املقعدة عن العمل( 2املوظفون)

#

0

معدل تكرار احلوادث املقعدة عن العمل (املقاولون)

احلوادث املقعدة عن العمل  /مليون ساعة عمل

0.14

يف استكمال بروتوكوالت السالمة الشاملة لدينا،
إىل جانب ضمان قيام جميع أصول شركة قطرغاز
وموظفيها بتنفيذ اإلجراءات وفقًا للمعايري الدولية.
تضمن شركة قطرغاز بذل كافة اجلهود املمكنة

ذلك هو إصدارنا لربنامج إدارة اإلشعاعات الذي يضمن
إدارة جميع مصادر وأنشطة اإلشعاعات املنبعثة من
عملياتنا وفقًا للوائح وزارة البلدية والتخطيط العمراين.

برامج وحمالت السالمة
تعترب السالمة قيمة جوهرية يف شركة قطرغاز،
متأصلة يف جميع عملياتنا وبراجمنا ،ونحن نبذل قصارى

معدل تكرار احلوادث املقعدة عن العمل (املوظفون واملقاولون)

احلوادث املقعدة عن العمل  /مليون ساعة عمل

0.11

جهدنا لتعزيز هذا االلتزام يف جميع عملياتنا ،وذلك من خالل إطالق جمموعة

اإلصابات املسجلة (املوظفون)

#

3

واسعة من املبادرات التي تتمحور حول السالمة ،ومن بينها األنشطة التي

دور اإلدارة

تعزز القواعد املُ نقذة للحياة والربنامج املُ َح َدث للخلو من احلوادث واإلصابات

تدرك إدارة شركة قطرغاز أن املساءلة واتخاذ القرارات املوضوعية أمران

اإلصابات املسجلة (املقاولون)

#

21

يف العمل .كما قمنا بزيادة الوعي بأفضل املمارسات يف مكان العمل من

أساسيان للحفاظ على سجل إجنازاتها املبهر يف جمال السالمة ضمن

اإلصابات املسجلة (املوظفون واملقاولون)

#

24

خالل إدخال حتسينات مستمرة يف جمال سالمة العمليات ،وتعزيز إدارة

جميع أنشطة الشركة .ولتحقيق هذه الغاية ،شكلت الشركة العديد من

إجمايل معدل تكرار اإلصابات املسجلة (املوظفون)

اإلصابات املسجلة  /مليون ساعة عمل

0.28

اخملاطر ،وحملة تشديد إجراءات نظام تصاريح العمل ،وتسليط الضوء

اللجان التي تشرف على جوانب خمتلفة تتعلق مبجال السالمة يف مكان

على كيفية ضمان السالمة من خالل االلتزام باإلجراءات املعمول بها لدى

العمل ،إىل جانب متكني مشريف اخلط األول من خالل إخضاعهم لربامج

إجمايل معدل تكرار اإلصابات املسجلة (املقاولون)3

اإلصابات املسجلة  /مليون ساعة عمل

0.61

الشركة .وميكننا من خالل هذه الربامج ،إىل جانب العمل الدؤوب والتفاين

تدريبية مكثفة.

إجمايل معدل تكرار اإلصابات املسجلة (املوظفون واملقاولون)

اإلصابات املسجلة  /مليون ساعة عمل

0.53

إجمايل اإلصابات( 4املوظفون واملقاولون)

#

64

1متثل عدد احلوادث التي حتول دون استطاعة الشخص احلضور إىل العمل يف اليوم التايل.
2يعتمد معدل تكرار هذه احلوادث على عدد اإلصابات املقعدة عن العمل لكل  1٫000٫000ساعة عمل.
3يعتمد إجمايل معدل تكرار اإلصابات القابلة للتسجيل على عدد اإلصابات القابلة للتسجيل لكل  1٫000٫000ساعة عمل.
4تشمل اإلصابات القابلة للتسجيل وحاالت اإلسعافات األولية.
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نفذت شركة قطرغاز العديد من عمليات إيقاف تشغيل احملطات بنجاح

املقاولني الذي يعد منصة نلتقي فيها مع شركائنا يف صناعة النفط والغاز

تقرير االستدامة 2018

والرتكيز الدائم على إيجاد بيئة عمل آمنة ملوظفينا ،أن نحافظ على سجل
إجنازاتنا املُ بهر يف جمال السالمة.

وقامت الشركة يف عام  2018بتشكيل اللجنة التوجيهية لضمان احلماية
وكلفتها بتقدمي تدابري احلوكمة والتوجيه اإلسرتاتيجي إلدارة الصحة

سعت شركة قطرغاز يف عام  2018لتوسيع نطاق هذه الربامج ،حيث

والسالمة والبيئة أثناء قيامها باملهام املسندة إليها واملسؤوليات األخرى

وضعت الشركة نظامًا إلدارة السالمة للمقاولني نستطيع من خالله التأكد

املرتبطة بها ضمن نظام إدارة شركة قطرغاز .وتأتي اللجنة التوجيهية

من سالمة التعامل مع اإلجراءات واألدوات يف مكان العمل ،مبا يضمن

لضمان احلماية ثمرة جمهود تعاوين بني قيادات شركة قطرغاز ،فهي

التنفيذ اآلمن لكل إجراء يف منشآتنا .كما أطلقنا منتدى قطرغاز لسالمة

تضم كبار املسؤولني من قسم الصحة والسالمة والبيئة واجلودة وقسم
العمليات وقسم الهندسة واملشاريع وقسم العمليات حتت السطحية.
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كما شكلنا اللجنة التوجيهية للقواعد املُ نقذة للحياة املكلفة بتنفيذ
تدابري االمتثال للقواعد العشرة املُ نقذة للحياة بني العمال وفقًا لسياسة

االمتثال للقواعد ُ
املنقذة للحياة

احلل العادل .وتضم هذه اللجنة مديري قسمي التصنيع والصيانة ،وهما

التدريب
قامت شركة قطرغاز بتحديث أساليبها وبراجمها التدريبية لعام  2018بغية

اﻟﻘﻮاﻋﺪ ُ
اﳌﻨﻘﺬة ﻟﻠﺤﻴﺎة

املنصبني األقدر على مراقبة املوظفني يف منشآت شركة قطرغاز .ولقد
انخفض معدل خمالفات القواعد املُ نقذة للحياة لهذا العام بنسبة 32
باملائة مقارنةً بعام  .2017ومع زيادة الوعي والرسائل التنبيهية والتقارير ،مت

جتهيز موظفيها جتهيزًا أفضل للبقاء على اطالع على املتطلبات املتغرية
للصحة والسالمة .ومن بني أهم تلك الربامج برنامج تدريب املدربني ،الذي
أتاح تقدمي التدريبات للمقاولني بلغتهم األم .وقد استفاد ك ًال من املدربني

اإلبالغ عن  60حادثًا يف عام  ،2018حيث مت تأكيد  46حادثًا منها على أنها ناجتة

واملتدربني من هذا الربنامج نظرًا ألنه جعل عملية التعلم أكرث سالسة وشجع

عن خمالفة القواعد املُ نقذة للحياة ،وقد ارتكب تلك اخملالفات  86موظفًا

على حتقيق تفاعل أكرب.

مت إنهاء عمل  17منهم .كما كان هناك انخفاض ملحوظ يف اخملالفات

كما أجنزت الشركة برناجمًا تدريبيًا حول سالمة األغذية ملسؤويل السالمة

املتعلقة بالسرعة.
وتواصل جلنة الصحة والسالمة والبيئة يف شركة قطرغاز حتت قيادة
الرئيس التنفيذي أداء دو ٍر بالغ األهمية يف حتديد اجتاه مبادرات وإرشادات

١

السالمة اخلاصة بالشركة ،حيث أنها تناقش أهم األحداث الشهرية

اﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻤﻞ ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل
إذا ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑ

٦

اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻮط ﻋﻨﺪ
اﻟﻌﻤﻞ ¦ ﻣﻜﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ

املتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة واحلوادث الرئيسية والدروس

امليدانيني فيها ،وذلك لتمكينهم من قيادة عمليات فحص سالمة األغذية
بشكل أفضل يف جميع منشآت شركة قطرغاز ،وحماية صحة موظفينا.
ومت أيضًا مراجعة الربامج احلالية وحتسينها ،حيث قامت الشركة بوضع
وتنفيذ توقعات تدريب ومصفوفة تدريب معدلة ومنسقة يف كافة مواقع
الشركة ،وقامت بتحديث سلسلة من الربامج التدريبية لتتماشى مع أفضل

املستفادة ،كما تقوم بزيارات ميدانية دورية .وتقوم أيضًا جلان خمتصة

املمارسات يف قطرغاز ،مع الرتكيز على التزامنا باحملافظة على سجل

بالسالمة بفحص أداء الصحة والسالمة والبيئة يف أصول الشركة ،وتضم

إجنازاتنا املبهر وإجراءات السالمة املعتمدة لدينا من خالل تطوير قدرات

تلك اللجان ممثلني عن جميع األقسام العاملة يف تلك األصول .كما تنظم
تلك اللجان منتديات يلتقي فيها املشغلون وموظفو الصيانة ملناقشة

٢

ﻗﻢ ﺑﺈﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻐﺎز
إذا ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑ

٧

جماالت االهتمام املشرتك فيما يتعلق بالسالمة ،إىل جانب تبادل اخلربات،

اﺣﺮص داﺋﻤ ﻋﻠﻰ
ارﺗﺪاء ﺣﺰام ا¯ﻣﺎن

متابعة سجالت أدائهم يف تدريبات السالمة ،وتنفيذ العديد من الدورات

هذا وعقدت الشركة طوال عام  2018اجتماعات لشبكة املساهمني يف

التدريبية للسالمة عرب املوقع اإللكرتوين .وتقوم البوابة اإللكرتونية هذه بتنبيه

جمال الصحة والسالمة والبيئة ،مما أتاح الفرصة أمام احلضور للتعرف
ملوظفينا.

٣

وتقدم شركة قطرغاز الدعم للمشرفني على اخلطوط األمامية عن طريق
عقد الدورات التدريبية التي يحتاجونها للحفاظ على املعدل العايل ملعايري

ﲢﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺰل و اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻃﺎﻗﺔ ﻗﺒﻞ
ﺑﺪءاﻟﻌﻤﻞ واﺣﺮص ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪات اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ

املوظفني فيما يخص التدريب اإللزامي الذي يجب عليهم إكماله ،وتعطي

٨

اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
اﻟﺴ £ﻣﻄﻠﻘ أﺳﻔﻞ
ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ

السالمة يف منشآت الشركة .حيث قدمت الشركة يف عام  2018أساسيات
ومت عقد جلسات عروض تقدميية وورش عمل امتدت ليومني لتحسني
مهارات املشرفني وتعزيز سلوكهم يف جمال الصحة والسالمة والبيئة،

٤

قطرغاز.

ﻳﺠﺐ أن ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل إ ﻣﻜﺎن
ﻣﻐﻠﻖ/ﺿ ﱢﻴﻖ

٩

ﻻ ﺗﺪﺧﻦ ¦ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻏ£
اﳌﺴﻤﻮح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﲔ

والبيئة واجلودة أدوات قياس تفصيلية تسمح لهم رصد أداء املوظفني
وتعطيهم فكرة جيدة حول التحسينات التي ميكن إدخالها يف املستقبل.

تدرك شركة قطرغاز أن إشراك املقاولني يف برامج السالمة التي تنظمها هو
أمر هام لضمان حتقيق أعلى مستويات السالمة ،الس ِّيما أن  88باملائة تقريبًا
من احلوادث املسجلة يف عام  2018كانت حمسوبة على املقاولني.

برامج السالمة األساسية يف شركة قطرغاز ،كما يخضع املقاولون لنفس

خالل تضمني أفضل املمارسات اجلديدة يف جمال السالمة مبكان العمل
يف مناهجنا احلالية .ومت إعداد هذا الربنامج بهدف تعزيز ثقافة السالمة بني
تضمني تدابري السالمة املصممة خصيصًا لثالث جمموعات مستهدفة

برامج التدريب ،وتوفر البوابة كذلك للمدراء والقائمني على دورات السالمة

وحتقيقًا لهذه الغاية يحضر مقاولونا جلسات تعريفية يطلعون من خاللها على

وعالوة على ذلك ،قمنا بتحسني برنامج اخللو من احلوادث واإلصابات من

جميع املوظفني ،حيث يعمل هذا الربنامج على إشراك املوظفني من خالل

للمشرفني نظرة عامة ودقيقة حول مدى تقدم املوظفني التابعني لهم يف

إشراك املقاولني يف برامج السالمة

التدريب على السالمة يف قطرغاز مع الرتكيز على مشريف اخلط األول.

وذلك بالتماشي مع ثقافة السالمة يف مكان العمل املطبقة يف شركة

وميكن للموظفني من خالل لوحة معلومات "تدريبي على السالمة والبيئة
واجلودة" املوجودة على بوابة إلكرتونية مركزية للتعلُّم تابعة لشركة قطرغاز،

وذلك بحضور خمتصني ومدربي سالمة إلثراء تلك املنتديات.

على خمتلف مبادرات الصحة والسالمة ومناقشة الربامج املستقبلية

موظفينا.

٥

وهي :رؤساء ومدراء األقسام واملشرفني والعمال .كما يتواجد قادة فرق

ﻳﺠﺐ أن ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻗﺒﻞ ﲡﺎﻫﻞ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﻣﻌﺪات ا¯ﻣﺎن اﻟﻬﺎﻣﺔ

١٠

أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة ،ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻫﺎﺗﻔﻚ/ﺟﻬﺎز اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ وﻻ ﺗﺘﻌﺪى
ﺣﺪود اﻟﺴﺮﻋﺔ اﶈﺪدة

مستوى التدريب على السالمة الذي يخضع له موظفونا ،حيث يتوجب عليهم
وسبل التأقلم ،وبرامج
حضور دورات تدريبية حول مواجهة اإلجهاد احلراريُ ،
اخللو من احلوادث واإلصابات ،والقواعد املُ نقذة للحياة.
ويف عام  ،2018خضع  367موظفًا من موظفي األمن التابعني ملقاولني

ً
مباشرة يف جلسات التدريب
شركة قطرغاز طوال مدة الربنامج ويشاركون

لدورة تدريبية حول اخللو من احلوادث واإلصابات .كما قامت الشركة بوضع

واملناقشات التي تدور حول برنامج اخللو من احلوادث واإلصابات ،وورش

إجراءات خاصة بالعمال الذين يعملون لفرتات قصرية األجل ،والتي تضمن

العمل التي تركز على ضمان سالمة وأمن العمليات.

تتلخص القواعد املُ نقذة للحياة لدى شركة قطرغاز يف  10قواعد موجزة

ولذلك ،ينبغي على جميع األفراد االلتزام بهذه القواعد العشرة خالل عملهم

حتديد املقاولني الذين يتم إدخالهم حديثًا إىل املوقع واإلشراف عليهم بشكل

ومتسقة تقدم مبادئ توجيهية واضحة لسالمة موظفينا .وتتمثل القواعد

لدى شركة قطرغاز أو أثناء استخدامهم لسياراتها أو تواجدهم يف مواقع

مناسب .وأخريًا ،استضافت شركة قطرغاز منتدى سالمة املقاولني إلشراك

املُ نقذة للحياة يف قائمة مبسطة من "األوامر والنواهي" تضم األنشطة التي

الشركة .كما مت إعداد برامج التدريب الشامل مبساعدة احلاسب اآليل وبرامج

قيادة شركات املقاوالت وتعزيز الشراكات التعاونية.

تنطوي على أعلى احتماالت اخلطر على صحة املوظفني .ولقد أثبتت التجربة أن
عدم االمتثال للقواعد املُ نقذة للحياة يعد عام ًال هامًا يف وقوع حوادث خطرية

التدريب املباشرة للمقاول بهدف تثقيف العاملني حول التغيريات التي تطرأ
على القواعد املُ نقذة للحياة بعد عملية الدمج.

ووفيات يف صناعة النفط والغاز.
]]GRI 103 - 1] ]GRI 103 - 2] ]GRI 103 - 3
]]GRI 102 - 15] ]GRI 403 - 1] ]GRI 403 - 3
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عرب أصول قطرغاز شمال وقد جنحت اخلطة حيث أظهرت حتسنًا ملحوظًا

تواصل شركة قطرغاز البحث عن طرق مبتكرة إلدارة اإلجهاد احلراري .ففي

يف أداء إدارة اإلجهاد احلراري يف عمليات الشمال .وسيتم توفري أماكن الراحة

عام  ،2018عقدنا شراكة مع مركز قطر لالبتكارات التكنولوجية ملقارنة اجتاهات
ُم ِّ
ؤشر احلرارة يف كافة مواقع الشركة لوضع خط أساس وبحث كيف ميكننا

املُ كيفة يف جميع املواقع خالل عام .2019
وعالوة على ذلك ،قامت الشركة بضبط نظام إنذار مؤشر احلرارة اخلاص بها
عرب جميع املواقع ،كما أدخلت قياسات حملية ملؤشر احلرارة يف مناطق
عمل حمددة .وقد تعلمنا تسجيل نهاية موسم ارتفاع احلرارة لنضمن
استعدادنا ملواجهة أي موقف عند امتداد هذا املوسم .وقد ثبتت فائدة هذا
التوقع يف عام  2018عندما امتد ارتفاع درجة احلرارة إىل منتصف أكتوبر بد ًال

حتسني إمكانية وصول موظفي شركة قطرغاز إىل بيانات اإلجهاد احلراري.

وتعمل الشركة على تطوير أداة الوصول إىل مؤشر احلرارة بشكل أكرب جلعلها
أكرث موثوقية وفعالية واستدامة ،مما يساعد الكوادر املهنية يف الشركة على
التحكم بظروف اإلجهاد احلراري واتخاذ التدابري املناسبة يف الوقت املناسب.

من سبتمرب ،مما دفعنا إىل متديد اإلجراءات الضرورية واحلفاظ على صحة
موظفينا.

فحص الصحة املهنية
اإلجهاد احلراري تتضمن إرساء قواعد العمل يف ظروف احلرارة املرتفعة،

إدارة اإلجهاد احلراري

وكيفية التعامل مع احلوادث الناجتة عن ارتفاع درجات احلرارة .وتستند

تدرك شركة قطرغاز أن إدارة حاالت اإلجهاد احلراري تنطوي على أهمية

هذه اإلجراءات على إرشادات اإلجهاد احلراري الصادرة عن إدارة املدن

أجرت شركة قطرغاز التقييم التايل للمخاطر الصحية املصاحبة خملتلف أنواع األعمال التي يقوم بها العاملون بشركة قطرغاز ومقاولوها ،وتب َّنت املبادرات
والتدابري املناسبة لتخفيف هذه اخملاطر ،حيث قامت مبا يلي:

قصوى يف منشآتها ،ولذلك تسعى الشركة للحفاظ على سجل أدائها

الصناعية واجلمعية العاملية لصناعة الغاز والنفط ،واخملتصة بالشؤون

املميز فيما يتعلق بكل من حاالت اإلجهاد احلراري واألمراض املهنية يف

االجتماعية والبيئية ،وتوصيات إدارة الصحة والسالمة املهنيتني واجمللس

جميع أصولها.

األعلى للصحة.

هذا ومل يسجل يف عام  2018سوى ثالث حاالت حتتاج إىل رعاية طبية طفيفة

تسعى شركة قطرغاز كذلك إىل تقدمي إجراءات جديدة للمساهمة يف

ملستوى الراحة يف بيئة العمل لغرض حتسني

بسبب حاالت اإلجهاد احلراري يف مرافق شركة قطرغاز .وعاد جميع األفراد
ً
مباشرة إىل العمل بعد تلقي الرعاية الطبية األساسية .كما
املصابني

إدارة اإلجهاد احلراري مع تغيري وتبديل التوجيهات احلالية استنادًا إىل النتائج

وضع املوظفني.

كانت هناك ضوابط كافية يف املوقع الذي وقعت فيه كل حالة من احلاالت
التي حتتاج إىل رعاية طبية ،وأدى التحقيق الذي ُأجري يف هذه احلوادث إىل
إدخال حتسينات يف عملية تسليم املهام للموظفني اجلُ دد وتوجيههم
وإرشادهم والتأقلم مع الظروف اجلديدة وإدارة احلاالت الطبية املوجودة

وضع قائمة فحص شاملة ببنود وسائل الراحة
للموظفني ،وإجراء استطالع رأي لوضع تقييم ذاتي

إجراء عمليات تفتيﺶ دورية يف جميع مواقع شركة
قطرغاز ،باإلضافة إىل  59عملية تفتيﺶ على
سالمة األغذية والنظافة ،و 30عملية تفتيﺶ على
خميمات العمال املزودة بوسائل الراحة.

اجلديدة .ويف عام  ،2018جربت الشركة استخدام أماكن الراحة املُ كيفة

تتبع شركة قطرغاز املنهج التايل عند وضع
إجراءات إدارة اإلجهاد احلراري:

رصد ومسح جميع األنشطة املتعلقة بﺈيقاف
التشغيل.

إجراء عمليات مراقبة دورية ملستوى الضجيج يف
كل وحدة ،لضمان إخطار املوظفني واملقاولني إذا
كانت مستويات الضجيج ضارة بسمعهم.

سابقًا.
وإىل جانب تعاملها مع

ضمان تدريب جميع املوظفني واملقاولني على

احلاالت العاجلة ،تتبع

إدارة اإلجهاد احلراري وإعادة تدريبهم سنويًا.

توفري متطلبات معدات احلماية الشخصية يف
جميع مواقع شركة قطرغاز.

الشركة نهج استباقي
إلدارة حاالت اإلجهاد
احلراري ،وتويل شركة
قطرغاز أهمية بالغة
لهذا األمر ،حيث أن
عملياتها تقع يف بيئة
يكتنفها ظروف عمل قد
ُعرض العمال حلاالت
ت ِّ

"تدريب املدرب" وإعادة تدريبهم ،ليقوم املشرفون
بدورهم بتدريب املقاولني.

إجهاد حراري خالل فرتة
طويلة من السنة .وتعمل

تتعلق باإلجهاد احلراري يف أماكن العمل من خالل
منتدى التواصل مع العمليات.

إطالق مبادرات حملة تقييم حاالت اإلجهاد والقلب
السليم للعمال الذين يواجهون خماطر متزايدة يف

ببطاقات بيانات سالمة املواد الكيميائية للموافقة

هذه اجلوانب.

على املواد الكيميائية اجلديدة.

وضع برنامج تدريبي للوقاية الصناعية لتمكني15
مشاركًا من تقييم جودة األغذية ُ
املقدمة يف

موظفيها إعدادًا كافيًا
للتعامل مع عبء العمل

الشخصية والتحكم بدرجة احلرارة واجلوانب

خالل هذه الفرتات دون
وقد وضعت شركة

وأدوات قياس اإلشعاعات النووية.

اخلطرة فيما يتعلق
إجراء مسح ومراجعة للمواد
ِ

منطقة عملهم .ويتضمن التدريب قواعد النظافة

تعريض صحتهم للخطر.

االختبارات غري التدمريية (التصوير اإلشعاعي)

تدريب املشرفني على إدارة اإلجهاد احلراري إىل
جانب توفري تدريب اإلسعافات األولية يف إطار برنامج

ضمان حفاظ املوظفني على عدم التعرض حلوادث

الشركة على إعداد

إجراء مسح ملصادر اإلشعاع تضمن إجراء

املهمة األخرى لسالمة األغذية.
االستعانة بالدروس املستفادة من حوادث اإلجهاد
احلراري لتعزيز إسرتاتيجيات إدارة اإلجهاد احلراري.

قطرغاز إجراءات إلدارة
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ظروف معيشة املقاولني
تتعهد شركة قطرغاز مبعاملة موظفيها ومقاوليها وفقًا ألعلى املعايري
الدولية املتعلقة بحقوق العمال وحقوق اإلنسان .وحتقيقًا لذلك ،تراقب
الشركة بعناية سالمة األغذية والنظافة من خالل إجراء عمليات تفتيش
دورية على مساكن املقاولني بقيادة فريق السالمة وفريق الصحة
والنظافة الصناعية .وتغطي عمليات التفتيش عدة أماكن منها ،على
سبيل املثال ال احلصر ،املطبخ والسكن وعيادة اخلدمات الطبية واملرافق
الرتفيهية واحلمامات ومناطق غسل املالبس .ومت إعداد تقارير تفصيلية
بعمليات التفتيش وتسليمها إىل املسؤول عن عقد شركة قطرغاز.
تنص التقارير على توصيات مناسبة ملعاجلة حاالت االنتهاك للسياسة
املعنية .ويف حالة ثبوت عدم االلتزام ،يصدر املسؤول عن عقد شركة
قطرغاز على الفور توجيهاته إىل املقاول املعني ملعاجلة املسألة واتخاذ
اإلجراء التصحيحي إن لزم األمر .ويتم إجراء عمليات متابعة للتحقق من
النتائج.
ويف عام  ،2018أجرت الشركة عمليتي تفتيش لسكن املقاولني ،حيث مت
الوقوف على مسائل صحية تتعلق بتخزين الطعام فض ًال عن حاالت عدم

املقاولني للعمل .ويف عام  ،2019سيتضمن املسح الطبي الشامل
اختبارات للصحة النفسية يف مكان العمل.
هذا وأطلقنا مبادرات جديدة لتحقيق االمتثال عند إجراء املسوحات الطبية،
حيث بذل فريق األمن يف الشركة جهود كبرية لتطبيق شروط املسح
الطبي يف مرافق شركة قطرغاز ،وبالتايل منع املقاولني غري غري الالئقني
صحيًا من دخول مواقعنا .وفض ًال عن ذلك ،استضاف القسم الطبي
"مقصورة الفحص الصحي” ،والتي مت من خاللها إجراء فحوصات صحية
عامة للموظفني ،ومت اإلجابة على جميع االستفسارات املتعلقة بصحة
املوظفني.
اتخذت الشركة خطوات لضمان استفادة موظفيها من خدمات رعاية
صحية عاملية املستوى ،باإلضافة إىل فحوصات طبية شاملة .ويف عام
 ،2018جرى إعادة اعتماد جميع املرافق الطبية التابعة لشركة قطرغاز من
قبل اللجنة الدولية املشرتكة العتماد املستشفيات ،وهي هيئة رائدة
عامليًا يف معايري اعتماد جودة خدمات املستشفيات وسالمة املرضى.
ويعد هذا االعتماد ،إىل جانب شروطنا الصحية الصارمة ،مبثابة دليل على
التزامنا بضمان صحة وسالمة جميع موظفينا.

التزام .وصدرت تعليمات للمقاول يف حينه بتقدمي الطعام إىل فريق األمن
التابع للمقاول .وراقبت شركة قطرغاز املوقف عن كثب وتعهدت بتوفري
معايري معيشية عالية ملوظفيها ومقاوليها.

الفحص الطبي
جتري شركة قطرغاز العديد من الفحوصات الطبية ملتابعة صحة
موظفيها ،فض ًال عن الكشوفات الطبية الشاملة التي يخضع لها جميع
املوظفني واملقاولني العاملني يف خمتلف مواقع الشركة ،للتأكد من
صالحيتهم للعمل .ويعترب اخلضوع للمسح الطبي إجراء إلزامي للموظفني
قبل البدء يف العمل بالشركة ،سواء كان العمل باملواقع الربية أو البحرية.
وباإلضافة إىل ذلك ،تطلب الشركة من موظفيها ومقاوليها اخلضوع
لفحوصات طبية دورية مع إصدار توجيهات إىل املقاولني بإجراء هذه

إشراك أسر املوظفني

سالمة األصول والعمليات

أطلقت شركة قطرغاز حمالت صحية شملت أسر

تسليط الضوء على سالمة
العمليات ،واخملاطر

املوظفني .ومن هذه احلمالت:
دورات تدريبية على اإلنعاش القلبي الرئوي واإلسعافات
األولية للمقيمني يف اجملتمع باللغات العربية والبهاسا
واإلجنليزية واألوردو ،بهدف نشر املعلومات األساسية
إلنقاذ األرواح يف جميع أنحاء اجملتمع.
حملة القلب السليم التي تغطي ست مواقع خمتلفة
لتعزيز الوعي بطرق احلفاظ على سالمة القلب.

يوم التوعية بسرطان الثدي واملسح الطبي وتصوير
الثدي باألشعة السينية.

قطرغاز ،والتي متت مراجعتها واعتمادها من قبل أطبائنا للوقوف على
أهلية املقاول للعمل من الناحية الصحية.

أربع حمالت للتربع بالدم يف اخلور ،واملكتب الرئيسي،
ومنشأة الشمال ،ومنشأة اجلنوب.

لفان الصناعية ،والدوحة ،لضمان االمتثال للمعايري الصحية الصارمة.
صحة القلب ،والتي تتم من خالل مبادرة القلب السليم .وعالوة على ذلك،
يقدم املركز الطبي للمصنع خدمات الفحص الطبي للموظفني واملقاولني
على مدار  24ساعة طوال أيام األسبوع.
شهد عام  2018إجراء  3,383فحص طبي دوري ملوظفي شركة قطرغاز،
باإلضافة إىل مراجعة والتحقق من  15,513مسح طبي للتأكد من صالحية
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حتدد املبادئ التوجيهية الصارمة التي تؤمن املواد اخلطرة من خالل عملية

وسعينًا منا ملنع حوادث سالمة العمليات ،طبقت الشركة ممارسات رقابية
شاملة على عملياتها باإلضافة إىل إجراء عمليات تفتيش دورية واختبار
وصيانة معداتنا وفقًا لتوقعات األداء الصارمة وإسرتاتيجيات املعدات

فعاليات تثقيف صحي لتعريف املقيمني بكيفية اتباع

حملة "صحة" لتخفيف الوزن وتقوية صحة القلب.

التفصيلية.
ويف عام  ،2018شهدت شركة قطرغاز ثالثة حوادث سالمة عمليات من

عادات صحية يف حياتهم.

املستوى األول ،وثالثة حوادث سالمة عمليات من املستوى الثاين .وكان

ويتم إجراء املسح الطبي ملوظفينا يف عيادات الشركة يف مدينة راس
ويتضمن املسح الطبي ،فحص سنوي للياقة وتقييم اإلجهاد وتقييمات

( )PSEمن خالل فرض االمتثال لرباجمها القوية إلدارة سالمة األصول ،والتي
احتواء آمنة.

الفحوصات يف إحدى املرافق الطبية اخلاصة و املرخصة مبا يتوافق
مع معايري الشركة ،مع استخدام مناذج املسح الطبي اخلاصة بشركة

تويل شركة قطرغاز أولوية قصوى ملنع وقوع حوادث سالمة العمليات

هناك انخفاض يف العدد الكلي حلوادث سالمة العمليات من املستوى األول
أنشطة تفاعلية حول النظام الغذائي الصحي ،لتعريف

جلسات للتوعية بأضرار التدخني أقيمت يف

املقيمني بالطعام املوصى به ،وأفضل عادات تناول

مدرسة اخلور الدولية.

الطعام.

فعالية "اسأل طبيب األسنان" للتعريف بالعادات الصحية
لسالمة الفم.

والثاين خالل السنوات الثالث املاضية ،حيث مت اكتشاف غالبية حوادث سالمة
العمليات يف مراحلها املبكرة بفضل الرقابة امليدانية للمشغلني ،والتحكم
فيها على الفور قبل تفعيل أنظمة اكتشاف احلريق والغاز .ويوضح هذا األمر
فعالية املراقبة امليدانية التي يقوم بها املشغلون امليدانيون يف جميع

مسح طبي ألطفال السنة األوىل مبدرسة
اخلور الدولية.

أصول شركة قطرغاز.
وتدخل ضمن املستوى األول من حوادث سالمة العمليات التسريبات الناجتة
عن التآكل يف رأس االشتعال البحرية ،وانبعاث بخار الربوبان من أنابيب نقل

حملة "حتصني" للحفاظ على الصحة العامة

حملة لقاح األنفلونزا التي بدأت يف عيادات

للمجتمع.

جمتمع اخلور والدوحة.

الضغط يف ناقالت الغاز الطبيعي املسال بسبب مشكالت يف االهتزاز.
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وﺿﻊ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺣﺪاث ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﳌﺮﺣﻠﺔ 2
4.42%

ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ٢٠١٨
اﳌﺮﺣﻠﺔ 2
1.15%
اﳌﺮﺣﻠﺔ 1
1.15%

اﳌﺮﺣﻠﺔ 2
4.42%

قطرغاز طلب املوافقة لتمريره على عملية املراجعة لفحص املواد والكشف

ويف عام  ،2018حافظت شركة قطرغاز على وقت االستجابة لكافة حاالت

ُهدد السالمة ،مثل اإلسبست واملواد املسرطنة
عن أية مواد خطرة ت ِّ

الطوارئ عند خمس دقائق يف كل من عمليات الشمال واجلنوب ،وقد

واملواد التي تتس َّبب بحدوث طفرات جينية ،أو غري ذلك من املركبات التي قد

أكدت إدارة االستجابة حلاالت الطوارئ على توافر املعدات الكافية يف جميع

يؤدي التعرض لها إىل آثار وخيمة على صحة اإلنسان .ويف حالة ثبوت خطورة

سيارات اإلطفاء لتلبية أهداف أداء االستجابة للطوارئ ،كما عملت على

مادة ما ،يتم العمل على استبدالها على الفور .ويف حالة تعذر ذلك ،يتم وضع

احلفاظ على توحيد املقاييس يف اخملزون مع وكاالت املساعدات األولية

معايري ضابطة مناسبة حلماية العمال والبيئة من أي آثار سلبية .ويتابع فريق

املشرتكة يف مدينة راس لفان الصناعية.

الصحة والنظافة الصناعية كذلك عملية التخلص اآلمن من املواد اخلطرة بعد
استخدامها .وتتيح الشركة جلميع موظفيها ومقاوليها االطالع على بطاقات
بيانات سالمة املواد .ويف عام  ،2018متت مراجعة  437بطاقة بيانات لسالمة

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺸﻐﻞ

أﺟﻬﺰة اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳊﺮاﺋﻖ وﺗﺴﺮب اﻟﻐﺎز

املواد يف عمليات الشمال و 175بطاقة بيانات لسالمة املواد يف عمليات

اﳌﺮﺣﻠﺔ 3
97.69%

اجلنوب.

حافظت إدارة االستجابة حلاالت الطوارئ بقواعد شركة قطرغاز للوقاية من
احلرائق وإسرتاتيجيات الصيانة الوقائية ملعدات اإلطفاء ،والتي مت وضعها
بناءًا على معايري الرابطة الوطنية للحماية من احلرائق .وقد أكد فحص
واختبار معدات احلماية من احلرائق وبرنامج فحص املباين للوقاية من
احلريق لعام  2018على االمتثال التام للمعايري الدولية .ومت تسجيل االختالفات
التي مت حتديدها من خالل هذا الربنامج ومت وضع خطة تصحيحية للتأكد من

ألنظمتنا وعملياتنا ومنع تكرار هذه احلوادث.

وفيما يلي املواضيع الرئيسية التي ﰎ حتديدها من التحليل
السنوي لتنبؤات سالمة عمليات شركة قطرغاز :2018

احلماية من احلرائق عند طلبها ،مما يسلط الضوء على ما مت بذله من
جهود للوقاية من احلرائق يف جميع منشآت شركة قطرغاز.

معرفة اخملاطر الرئيسية
اخملاطر احملددة لألصول الرئيسية
معروفة
فهم جدران احلماية
حتديد جدران احلماية
ومسؤوليات األفراد

حتديث معلومات نقل الكربيت وفق قواعد
املدونة البحرية الدولية للبضائع اخلطرة
اخملاطر

احلوادث والدروس املستفادة منها لتيسري عملية التحسني املستمر

تعزيز السالمة:

جدران
احلماية
الوقائية

احلدث

جدران
احلماية
للتخفيف

والرقابة على املستندات والوثائق.

التبعات

ويتم إجراء عملية حتقيق شاملة عن احلوادث لتحديد األسباب اجلذرية لوقوع

منع وقوح أي حوادث خطرية

ﰎ حتديث إجراءات مناولة املنتجات التالية لزيادة

أن جميع املعدات واملباين تفي باملعايري املناسبة للسالمة من احلرائق.
وأبلغت إدارة االستجابة حلاالت الطوارئ عن عدم وجود أعطال يف معدات

قدرات القيادة والتحكم الفعالة يف املوقع.
حتديث معلومات نقل حملول كربيتيد الصوديوم

تنفيذ املشاريع املتعلقة بالتﺂكل يف الوقت

مبدونة القواعد الدولية لنقل املواد الكيميائية

احملدد

السائبة وفقًا لقواعد الشحن مبقتضى االتفاقية
الدولية ملنع التلوث الناجم عن الناقالت،
والصادرة يف عام  1973وتعديالتها يف عام
 ،1978وكذلك الرقابة على املستندات والوثائق.

العزل اآلمن واالمتثال ملبدأ صفرية الطاقة

إلدارة التغيري

الكمية وحالة السالمة.
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الصناعية احليوية" ،والتي قدمها خرباء من وزارة الداخلية .كما مت تنظيم
برنامج للتوعية األمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتحسني الوعي األمني
العام للقاطنني يف جممع اخلور .وعالوة على ذلك ،قدم فريق األمن يف

توقيع اتفاقية مع راس غاز حول بطاقات
بيانات سالمة املواد اخلاصة مبنتجاتها ،نظرﴽ
الشرتاكها مع شركة قطرغاز يف عمليات

الدخول دمج كل من نظم مراقبة الدخول يف كال من عمليات الشمال

التحميل.

واجلنوب يف نظام واحد مشرتك ،مما يساعد فريق األمن يف شركة
قطرغاز على القيام مبهام مراقبة الدخول وإدارة األمن .ولتسهيل هذه
العملية ،مت استبدال  3000بطاقة هوية.

على أصول خمتارة .وسيتم تنفيذ عملية متكاملة إلدارة اخملاطر يف جميع

االستجابة حلاالت الطوارئ واألمن

ويكمن الهدف الرئيسي من عمليات سالمة العمليات يف احلد من خماطر

اإلجنازات

منشآت شركة قطرغاز إىل جانب تطوير عمليات ضمان سالمة العمليات.
السالمة املرتبطة باحلوادث الكربى إىل أدنى مستوى ممكن من الناحية

دراسة اخملاطر والتشغيل ،ومستوى األمن والسالمة ،وتقييم اخملاطر

أفراد األمن املواطنني يف املستوى األول من دورة "حماية البنية التحتية

التشغيلية اليومية .وتضمنت التعديالت اجلديدة على النظام األمني ملراقبة

السالمة موضع التنفيذ بقيادة تنفيذ جتريبي لعملية إدارة القيود املفروضة

استمرت شركة قطرغاز يف إجراء دراسات دورية إلعادة املصادقة مثل

األمنية للحد من اخملاطر ألقل درجة ممكنة عمليًا .واشرتك ستة من

قطرغاز تغطي مواضيع خمتلفة ،مثل اإلجراءات األمنية املتكاملة ،والقضايا

ويف عام  ،2019تركز الشركة على إحدى اجملاالت الرئيسية وهي وضع حاالت

ومؤشرات األداء الرئيسية املتعلقة باخملاطر وما إىل ذلك .وعالوة على ذلك،

ومت بذل املزيد من اجلهود لتدريب موظفي األمن وحتديث البنية التحتية

الشركة  25دورة تدريبية جلميع أفراد األمن التابعني ملقاويل شركة

معاجلة األخطاء البشرية فيما يتعلق باالمتثال

بعد إمتام عملية الدمج املتكاملةُ ،بذلت جهود كبرية يف تنسيق وتكامل
خمتلف ممارسات سالمة العمليات ،مبا يف ذلك حتديد العمليات ،واإلجراءات،

لربنامج التدريب والتمرين ،مع الرتكيز بشكل خاص على اإلنقاذ يف األماكن
املغلقة/الض ِّيقة .وكان لتمارين الطوارئ التي مت إجراؤها دورًا فعا ًال يف
إثبات جاهزية فريق اإلنقاذ ،واستخدام معدات االستجابة السريعة ،وإظهار

احلفاظ على صحة جدار احلماية
تقييم فعالية جدار احلماية ومناقشته
بانتظام

إجراءات التشغيل

ويف عام  ،2018مت إجراء جتارب وتدريبات على االستجابة حلاالت الطوارئ وفقًا

ببوابة شركة قطرغاز األمنية ،حيث مت استحداث صيغ جديدة لتصاريح مرور
املواد وتصاريح املركبات وأذونات التصوير الفوتوغرايف جلميع منشآت
ومرافق شركة قطرغاز ،مما يوفر وقتًا كبريًا يف عملية احلصول على

العمليةطوال دورة حياة األصول.

اعتمدت إدارة االستجابة حلاالت الطوارئ يف شركة قطرغاز عام  2018توجيهًا
جديدًا يهدف من خالله إىل أن يصبح قسمًا متكام ًال يف كل من عمليات

إدارة املواد اخلطرة

الشمال واجلنوب .واستند هذا التوجيه اجلديد إىل ضرورة تكامل برامج الوقاية

تستخدم شركة قطرغاز بطاقات بيانات سالمة املواد للكشف عن الرتكيب

وباإلضافة إىل ذلك ،يتم حاليًا توحيد العديد من التدابري األمنية باالستعانة

املوافقات.

واحلماية والتثقيف واالستجابة األولية للطوارئ حتى يكون لها أكرب تأثري ممكن
على السالمة يف منشآتنا.

الكيميائي للمواد املستخدمة التي يحتمل أن حتتوي على مواد كيميائية
خطرة .ويجب أن حتصل أية وحدة تستخدم مواد خطرة على موافقة مسبقة
من جلنة املواد اخلطرة ،حيث يتلقى فريق الصحة والوقاية الصناعية بشركة
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الشهادات

والسالمة والبيئة واجلودة يف قطرغاز يف حلقة نقاش بعنوان" :هل نحن
وتشارك قطرغاز بانتظام يف فعاليات حملية وإقليمية ودولية يف

حصل قسم خدمات مكافحة احلريق واإلنقاذ والطوارئ على شهادة إعادة

جمال صحة وسالمة الكوادر املهنية ،حيث ميكن للشركة تبادل

اعتماد من مركز التميز يف السالمة العامة يف عام  ،2018والتي تعكس التزامه

خرباتها وتعلم أفضل املمارسات من الشركات األخرى .وعلى هذا

مبواصلة االمتثال لربنامج االعتماد وكفاءاته األساسية .ويعترب هذا االعتماد

الصعيد ،شاركت شركة قطرغاز يف عام  2018يف الفعاليات التالية:

معيارًا معرتف به دوليًا لقياس الكفاءة املؤسسية ،حيث أنه صادر عن مركز
التميز يف السالمة العامة ،الذي يعترب برنامج االعتماد الوحيد لشركات إطفاء
احلريق حول العامل .وأعلن املركز أن إدارة الطوارئ بشركة قطرغاز تستويف
معايري املركز العاملية ،وهو أمر يف غاية األهمية ،إذ ال تزال إدارة الطوارئ يف
قطرغاز إدارة مكافحة احلريق الوحيدة املعتمدة يف الشرق األوسط ويف
قطاع النفط على مستوى العامل بأسره .وميثل هذا اإلجناز العظيم فخرًا

1

ويف عام  ،2018احتفظت شعبة األمن بشركة قطرغاز على شهادة االعتماد
األيزو  ISO 28000يف عمليات اجلنوب والشمال .ومن املعروف أن شهادة
األيزو  28000هي معيار أمان عاملي ألنظمة إدارة أمان سلسلة التوريد،

2

وتدرك شركة قطرغاز قيمة البحث األكادميي يف حماية صحة جمتمعاتنا،
ولذلك أصبح حضور الفعاليات الدولية يف قائمة أولوياتنا ،وذلك بهدف
املساهمة يف البحث الطبي وتبادل البيانات السريرية واملساهمة يف تطوير
معايري اجلودة والتعليم يف قطاع الرعاية الصحية.

املؤمتر العاملي األول للعلوم
اإلنسانية الطبية يف الشرق األوسط.

وتوضح جميع األفكار املستفادة من هذه الفعاليات معايري خدمات الصحة
املهنية لدينا ،لضمان أن تفي خدمات الرعاية الصحية املقدمة ملوظفي
الشركة ومقاوليها العاملني يف املواقع الربية أو البحرية بأعلى املعايري
الدولية.

للشركة ولدولة قطر ،ويسلط الضوء على رغبتها يف مواصلة ريادة جمال
النفط على املستوى العاملي.

ماض نحو الفشل".
مستعدون؟ إذا كنت غري مستعد فأنت
ٍ

املؤمتر السنوي اخلامس للكلية
األمريكية للطب الباطني.

وتعكس إعادة االعتماد هذه التزام الشركة املستمر بضمان أمن عملياتها.
كما حافظت شركة قطرغاز أيضًا على اعتماد أنظمة إدارة الصحة والسالمة
والبيئة وفقًا ملعايري األيزو  9001واأليزو  14001واأليزو  28000ومعيار تقييم الصحة
والسالمة املهنيتني  ،18001حيث جنحت يف تقييم اإلشراف السنوي دون
أي خمالفات .وقد مت اعتماد قسم قطر غاز الطبي من قبل اللجنة الدولية
املشرتكة ( )JCIللمرة الثالثة .و تعمل هذه اللجنة على حتسني املرضى
وجودة الرعاية الصحية يف اجملتمع الدويل.

3
4

مؤمتر قطر للبرتول للصحة
والسالمة املهنية.

اجتماع اللجنة االستشارية لربنامج
اإلسعاف والرعاية الطبية الطارئة
املتقدمة.

التطلع إىل أفضل املمارسات وتبادلها
يتبادل أصحاب املصلحة أفضل املمارسات من خالل املنتديات اخملتلفة،
مثل شبكة املساهمني للصحة والسالمة والبيئة ،وجلنة الصحة والسالمة
والبيئة ملدينة راس لفان الصناعية ،وجمعية لفان البيئية .وتشارك شركة
قطرغاز جناحاتها يف ممارسات الصحة والسالمة من خالل قنوات أخرى ،مثل
التعليم اإللكرتوين وحمالت األنشطة الدورية.
ويف عام  ،2018شاركت قطرغاز يف ندوة سالمة العمليات يف دولة قطر
حتت شعار "التأهب حلاالت الطوارئ" .وقد استضاف هذا احلدث كل من
كونوكو فيليبس قطر وجامعة تكساس إيه آند أم يف قطر .وتعد ندوة سالمة
العمليات يف دولة قطر منصة سنوية جتمع قادة الصناعة واألوساط
األكادميية لتبادل املعارف حول قصص النجاح وأفضل املمارسات والتطورات
احلديثة يف جمال البحوث املتعلقة بسالمة العمليات .وخالل هذه الفعالية،
قدمت شركة قطرغاز عرضًا تقدمييًا بعنوان "إدارة خماطر املباين املتنقلة يف
مرافق العمليات" .وعالوة على ذلك ،شارك الرئيس التنفيذي جملموعة الصحة
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واستخدام الطاقة وآثار تغ ُّير املناخ
املقدمة

أﺑﺮز ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺮوع اﻻﻗاب ﻣﻦ
ﺗﺴﺮﻳﺐ ﺳﻮاﺋﻞ ﺻﻔﺮي

تدرك قطرغاز حجم املسؤولية امللقاة على عاتقها للحفاظ على البيئة
وحمايتها ،وتتبنَّى قطرغاز نهجًا يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030
التي تستهدف احلفاظ على البيئة لصالح األجيال القادمة ،إذ أننا نحرص كل
احلرص على إيجاد حلول مبتكرة واستغاللها بهدف حتسني األداء البيئي
مقرنا الرئيسي الواقع يف قلب الدوحة
ملرافق اإلنتاج لدينا .وجدير بالذكر أن َّ
حائ ٌز على شهادة "نظام الريادة يف تصميمات الطاقة والبيئة" (،)LEED

ﺗﺴﺮﻳﺐ ﺳﻮاﺋﻞ
ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ

وقد حصل املبنى على تصنيف املرتبة الذهبية للتصاميم الداخلية
التجارية والصيانة التشغيلية ( ،)LEED-CI v2009 GOLDمبا ُيدلِّل على
التزامنا القاطع باحملافظة على االستدامة البيئية مع احلفاظ على مكانتنا
املرموقة بوصفنا الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال
يف العامل.
ولقد حددنا خمسة جماالت من شأنها زيادة جهودنا الرامية لتعزيز اإلدارة
البيئية أال وهي :االمتثال ،وخفض معدل االحرتاق ،وإدارة انبعاثات الغازات

ﰎ إﻧﺘﺎج

٣٨٣٫٠٠٠
ﻣ ﻣﻜﻌﺐ

٪٦٥

ﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن  ١وﻣﺼﻔﺎة ﻟﻔﺎن ٢
ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻐﻼﻳﺎت وﻣﻴﺎه اﻟﺘﻳﺪ

٪٣٥

ﻣﺪﻳﻨﺔ رأس ﻟﻔﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺮي
ﻏﺮاض ّ
الدفيئة واالنبعاثات اجلوية ،وإعادة تدوير مياه الصرف وإعادة استخدامها،

إىل البحر .وقد نتج عن املشروع ما يقرب من  220,000م 3من املياه املعاد

وإدارة النفايات ،ورفع الوعي البيئي .وتساعد هذه اجملاالت جميعًا يف تركيز

تدويرها ،ويتم استخدامها يف املرفق ،ويجري استخدام ما نسبته 65

جهودنا ومواردنا على تنفيذ إسرتاتيجية شاملة تُقلِّل من اآلثار املرتتبة على

باملائة من املياه كتغذية للمراجل البخارية ومياه التربيد يف مصفاة لفان

عملياتنا التشغيلية.

ومصفاة لفان  ،2بينما يتم إرسال  35باملائة من املياه إىل مدينة راس

انصب تركيزنا يف عام  2018على ضمان توحيد إسرتاتيجيات قطرغاز
وإجراءاتها بنجاح يف مرحلة ما بعد االندماج ،وقد اشتمل هذا على املواءمة
ما بني سياسات الصحة والسالمة والبيئة اخلاصة بكل من قطرغاز وراس
غاز ،وتدريب املوظفني على السياسات واملمارسات اجلديدة ،وإرساء
ثقافة واحدة ،أال وهي :ثقافة قطرغاز.

أبرز حمطات األداء
متخض التزام قطرغاز بالوفاء بأعلى معايري البيئة واجلودة عن العديد

األداء يف جمال البيئة
46

من اإلجنازات البارزة للشركة .فقد طرحنا ألول مرة مشروع التخلص من
السوائل بشكل شبه كامل يف مصفاة لفان ومصفاة لفان  ،2وذلك بهدف

لفان الصناعية ألغراض الري .واعتمدت الشركة إسرتاتيجية جديدة إلدارة
النفايات ،والتي ساعدت يف دمج عمليات إدارة النفايات يف جميع املواقع،
وكذا توحيد عقود النفايات ،والتخلُّص من النفايات املرتاكمة إىل أكرب قدر
ممكن .وقد اضطلعنا أيضًا بتنفيذ برنامج االمتثال البيئي ،والذي ميكنِّنا
من متابعة التجاوزات البيئية ملنشآت ومرافق قطرغاز وفقًا للمتطلبات
التنظيمية البيئية السارية ،مبا يضمن عدم تأثري منشآتنا ومرافقنا على
ضئيل جدًا .وبشكل عام ،تساعدنا هذه اجلهود يف قياس
البيئة سوى بقد ٍر
ٍ
أدائنا وحتسينه حتى نتمكن من االمتثال ملعايرينا البيئية الصارمة.
حظيت هذه اجلهود باإلشادة والتقدير بني األوساط احمللية يف دولة قطر،
سواء يف عاصمة الدوحة أو يف األجزاء الشمالية من البالد .وحصد مرفق

ترشيد استهالك املياه ،ووقف ممارسة تصريف املياه الصناعية املعاجلة

[]GRI 102 - 15] [GRI 103 - 1] [GRI 103 - 2] [GRI 103 - 3
[]GRI 305 - 1] [GRI 305 - 2] [GRI 305 - 3] [GRI 305 - 4

تقرير االستدامة 2018

تقرير االستدامة 2018

47

اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن اخلاص بقطرغاز جائزة قطر لالستدامة

وإننا نعمل كذلك بشكل وثيق مع اجملتمع احمللي للتصدي ألي خماوف

بشأنها ،والذي مت دجمه للحد من حرق الغاز الطبيعي املسال يف قطرغاز

ضمن فعاليات أسبوع قطر لالستدامة  ،2018وقد مت تقدمي هذه اجلائزة من

بيئية .وتتمتع شركة قطرغاز بعضوية جمعية لفان البيئية ،وهي جمعية

يف جميع عملياتها .ويف سنة  ،2018كان األداء العام الحرتاق الغاز بواقع

قبل جملس قطر للمباين اخلضراء ،وهي مبثابة جتسيد ملبادرات التنمية

أسستها مدينة راس لفان الصناعية باالشرتاك مع القطاعات احمللية ،وذلك

 0.46باملائة أفضل من األداء املستهدف البالغ  0.48باملائة .وحققت

االنبعاثات .وقد مت تطبيق قوالب حسابية وتقنيات معاجلة مشابهة على جميع

املستدامة وحماية البيئة يف الدولة.

بهدف رصد اخلدمات وتقدميها يف جمال اإلدارة البيئية .وتشمل خدماتها

العديد من األصول نسبة االحرتاق املستهدفة التي حددتها وزارة البلدية

قوائم جرد االنبعاثات ذات الصلة .إذ يوفر هذا النهج القائم على النظام مستوى

األساسية تشغيل وصيانة حمطات متابعة جودة الهواء احمليط ،وإجراء

والبيئة بنسبة  0.3باملائة ،مع انخفاض كبري يف معدالت احرتاق الغاز أثناء

دراسات مسحية للبيئة البحرية ،والتعامل مع أنظمة احلصول على البيانات

التوقف عن العمل ألغراض الصيانة؛ بنسبة  20باملائة لقطرغاز  1وقطرغاز

ولقد حققنا كل هذه اإلجنازات جنبًا إىل جنب مع جتاوز أهدافنا املالية ،وقد
حققنا وفورات كبرية يف التكاليف ،وذلك من خالل االستخدام الشامل للعقود،
وإعادة تدوير النفايات ،ومعايرة املعدات بالشكل األمثل ،وتعزيز اإلسرتاتيجية

ذات الصلة .وتهدف اجلمعية إىل تعزيز التواصل املفتوح وتبادل املعرفة بني
األعضاء ،واحلفاظ على التواصل مع اجملتمعات احمللية اجملاورة فيما يتعلق

املتعلقة بعمليات تدقيق اختبارات الدقة النسب َّية ألنظمة الرصد املستمر
لالنبعاثات .وهذا خري دليل على قدرتنا على اكتشاف تدابري جديدة من شأنها

باملسائل البيئية والتنمية االجتماعية.

احملافظة على البيئة ،كما يدل كذلك على قدرتنا على تنفيذ تلك التدابري

وحتمل قطرغاز أيضًا عضوية االحتاد الدويل ملنتجي النفط والغاز ،وهو املنتدى

بفعال َّية.

العاملي لقطاع البرتول ،حيث يستطيع األعضاء تبادل املعرفة واملمارسات

إننا نتطلع إىل حتقيق نتائج أفضل بهذا الصدد ،إذ أننا نتوقَّ ع أن حتقق أصول
الغاز الطبيعي املسال نسبة  0.3باملائة من إنتاج الغاز اخلايل من الكربيت
بحلول عام .2020

املمارسات الفضلى ،وهو ما يتيح لنا حتسني ممارسات اإلدارة البيئية لدينا،

الشحن

إيقاف التشغيل لغرض الصيانة

وميكننا من احلصول على مرئيات ومالحظات األعضاء اآلخرين من أصحاب

(االحرتاق أثناء اإليقاف)

اخلربة.

استخدام الطاقة
استخدام الطاقة

الوحدة
(جيجا جول)

2018

استهالك الطاقة املباشر

جيجا جول

534,927,549

استهالك الطاقة غري املباشر

جيجا جول

4,484,733

استهالك الطاقة خارج الشركة 1جيجا جول

44,382

انبعاثات الغازات الدفيئة

1

مرفق اسرتجاع الغاز املتبخر
أثناء الشحن ()JBOG
يعد مرفق اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن الذي بدأ العمل فيه يف
الربع األخري من عام  2014أكرب مشروع بيئي من نوعه يف دولة قطر،
حيث تبلغ االستثمارات فيه أكرث من مليار دوالر .يعمل هذا املرفق على

اإلدارة البيئية

إجمايل استخدام الطاقة

جيجا جول

إننا حريصون على أن تكون إسرتاتيجياتنا اخلاصة باإلدارة البيئية متوافقة

كثافة استخدام الطاقة

جيجا جول لكل طن من
الغاز الطبيعي املسال

5.81

جمع الغاز املتبخر من ناقالت الغاز الطبيعي املسال ويضغطه يف
مرفق مركزي .ومن ثم يتم نقل الغاز املضغوط إىل منتجي الغاز الطبيعي
املسال ،حيث يجري استهالكه يف صورة وقود أو حتويله مرة أخرى لغاز
طبيعي مسال.

ويواصل نظام اإلدارة البيئية يف قطرغاز االحتفاظ بشهادة أيزو 2015 :14001
ألنظمة اإلدارة البيئية ،وهو ما يربهن على استمرار التزام الشركة مبعايري

بذلت شركة قطرغاز جهودًا حثيثة إليجاد فرص لتقليل استهالك الطاقة

شهد عام  2018حتقيق هدف اسرتجاع الغاز املتبخر بنسبة 95.75

اإلدارة البيئية املعرتف بها دوليًا ،والتي تضمن اإلدارة املثلى لﻶثار البيئية

املباشر وغري املباشر يف منشآت الشركة ومرافقها .وقد عملنا مع

ملنتجاتها وخدماتها وعملياتها ،سواء يف الوقت احلايل أو على املدى

شركة قطر للبرتول إلجراء دراسة لكفاءة الطاقة ،بقيادة قسم املراقبة

حتسنًا كبريًا باملقارنة بالعام السابق.
باملائة ،وهو ما مثل
ُّ

الطويل.

الهندسية يف قطرغاز ،وتبحث الدراسة يف اجملاالت احملتملة التي ميكن
من خاللها حتقيق وفورات يف الطاقة ،والسيما يف أصول الغاز الطبيعي
املسال التابعة لقطرغاز .وتتمخض عن الدراسة الشاملة نتائج تفصيلية

اإلدارة البيئية وإعداد التقارير البيئية للشركتني ودجمها يف منهج مشرتك
لقطرغاز اجلديدة ،وقد ُأحرِ ز تقدم كبري يف مواءمة هذه املناهج بنجاح ،وال

قد يتم تنفيذها يف املستقبل.

يزال يجري إدخال املزيد من التحسينات عليها .وباإلضافة إىل ذلكُ ،و ِ
ضع
برنامج امتثال بيئي مشرتك ملتابعة االمتثال البيئي .وإننا ملتزمون مبواصلة

احرتاق الغاز

مواءمة جميع اإلجراءات ومناهج إعداد التقارير للمضي قدمًا نحو األمام.

زود نظام إدارة حرق الغاز يف شركة قطرغاز منشآتنا بأساليب فعالة
ُي ِّ

خلفض احرتاق الغاز أثناء التشغيل ،كما يقوم هذا النظام بتوفري حلول

هندسية تعمل على خفض معدل االحرتاق بشكل عام .وساعد النظام
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نسبة مئوية من
إنتاج الغاز اخلايل
من الكربيت

0.46

مليون قدم
مكعب معياري

1,332

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

بالطن من
مكافئ غاز ثاين
أكسيد الكربون

1,665,960

انبعاثات تعزى إىل عملية حتميل الغاز
الطبيعي املسال من االنبعاثات
املباشرة

بالطن من
مكافئ غاز ثاين
أكسيد الكربون

122,316

االنبعاثات غري املباشرة (نطاق )2

انبعاثات غري مباشرة أخرى (نطاق )3

لعام  ،2018وقد مت تقدمي هذه اجلائزة من قبل جملس قطر للمباين
اخلضراء ،وهو أحد أعضاء مؤسسة قطر ،يف حفل عشاء أقيم على
شرف األفراد واملؤسسات والشركات التي أثرت بشكل إيجابي على
اجملتمع من خالل إقامة مبادرات مستدامة عاملية املستوى.

الوحدة

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

حصل مرفق اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن بقطرغاز على جائزة
قطر لالستدامة املرموقة ،وذلك أثناء فعاليات أسبوع قطر لالستدامة

2018

بالطن من
مكافئ غاز ثاين
أكسيد الكربون

كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة

إجمايل االنبعاثات

املتكامل يف تبسيط العمليات املتعلقة باحرتاق الغاز وإعداد تقارير
 1بناءًا على أرقام ثابتة تقديرية تتعلق باستخدام وسائل النقل.

نسبة مئوية من
إنتاج الغاز اخلايل
من الكربيت

0.04

انبعاثات الغازات الدفيئة

539,412,282

إن عملية اندماج قطرغاز وراس غاز يقتضي مراجعة خمتلف مناهج

االحرتاق  -احرتاق الغاز املتبخر أثناء

معاجلة الغاز الطبيعي املسال

البيئة ،ألن ذلك يسمح يف املقام األول بنشر املعرفة واكتسابها بشأن

مع املعايري الدولية ،يف الوقت الذي نساهم فيه يف احلفاظ على كوكبنا.

احرتاق الغاز

مليون قدم
مكعب معياري

24,008

االحرتاق  -االحرتاق الناﰋ عن

ندرك أهمية التعاون مع األعضاء اآلخرين يف القطاع عندما يتعلق األمر بحماية

هالل سعد املهندي (إىل اليمني) ،رئيس قسم اللوائح البيئية واالمتثال يف

احرتاق الغاز

الوحدة

2018

 ،2وبنسبة  62باملائة لراس لفان  1و 2و.3

الفضلى يف قطاعات الصحة والسالمة واملسؤولية االجتماعية والبيئة .وإننا

قطرغاز ،يتسلَّم اجلائزة من مشعل الشمري ،مدير جملس قطر للمباين اخلضراء.

وسعة ،وذلك
أوكلت عملية االندماج لقطرغاز مهمة توحيد حمفظة تقارير ُم َّ
فردي فيما يخص
حسابي
نهج
إلجراء جردٍ للغازات الدفيئة ،والس ِّيما يف تشكيل
ٍ
ﱟ
ﱟ

بالطن من
مكافئ غاز ثاين
أكسيد الكربون
بالطن من
مكافئ غاز ثاين
أكسيد الكربون
بالطن من غاز
ثاين أكسيد
الكربون/من
اإلنتاج
بالطن من
مكافئ غاز ثاين
أكسيد الكربون

35,335,584

828,285

8,079,305

0,35

36,163,869

1يخضع جرد انبعاثات الغاز وحساباتها وتقاريرها للتدقيق واالعتماد من شركة قطر للبرتول ومدققيها اخلارجيني.
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4٩

أعلى من املرونة التشغيلية ،كما أن سهولة استخدامه ووظائفه اإلضافية
تُمكِّ ن املستخدمني من رؤية االجتاهات اليومية ،ويعمل هذا النهج يف الوقت

للحد من مياه الصرف
تدير قطرغاز يف الوقت احلايل برناجمًا موسعًا
ِّ
احلد من تصريف مياه الصرف وحتسني
وإعادة استخدامها ،ويعمل على
ِّ

نفسه على تبسيط عمليات احملاسبة وإعداد التقارير بشكل كبري .ونتيجة لذلك،

استخدام املياه يف مرافقنا ومنشآتنا .ويركِّ ز هذا الربنامج على حتقيق

وحدة تُوفر خطًا أساسيًا ميكن التخطيط
وم َّ
متتلك قطرغاز قاعدة بيانات قوية ُ

ثالثة أهداف رئيسية ،أولها خفض حقن مياه الصرف يف طبقات اآلبار

بناء عليه إلجراء املزيد من التحسينات يف أداء انبعاثات الغازات الدفيئة.
ً

احلد بشكل عام من انبعاثات الغازات الدفيئة من منشآتنا .وبفضل
إننا نهدف إىل
ِّ

احملسن واألداء املستدام
تشغيل مرفق اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن
ّ
لتخفيض معدل االحرتاق ،انخفضت انبعاثات الغازات الدفيئة العامة بشكل كبري

على مدار السنوات .وجاء أداؤنا بواقع  0.43طن من انبعاثات غازات الدفيئة لكل
طن من الغاز الطبيعي املسال أفضل من القيمة املستهدفة البالغة .0.44

إدارة املياه ومياه الصرف
إدارة املياه ومياه الصرف

الوحدة (مرت
مكعب (م))3

استهالك املياه

م

كثافة استهالك املياه

م 3لكل طن من
الغاز الطبيعي
املسال املنتج

3

الكمية املستهلكة من املياه احملالة م

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

0.076

3

3

4,884,177

3

2,326,108

3

6,642,200,701

3

545,624

مياه منتجة يف املوقع من مياه البحر

م

م

م

م

3

773,932

م

3

املُ نخل اجلزيئي .بينما متثل غالبية النفايات غري اخلطرة الناجتة من عمليات
قطرغاز إما احلديد الصلب اخلردة أو النفايات املكتبية أو حطام اإلنشاءات.

يف عام  ،2018كُ شف النقاب عن مشروع التخلص من السوائل بشكل
شبه كامل بنجاح يف مصفاة لفان ،واجملهز ملعاجلة املياه لكل من
مصفاة لفان  1ومصفاة لفان  .2وسيعمل املشروع من خالل استخدام
التقنيات املتقدمة على تقليص اخمللفات السائلة بنهاية العملية
الصناعية أو التصنيعية .و ُيعترب مرفق إعادة تدوير املياه اجلديد هذا األول
من نوعه يف البالد ،ويعمل على وقف تصريف مياه الصرف الصناعي

تدويرها ،مبا يشمل حقنها يف اآلبار العميقة ،واستخدامها يف قناة مياه
التربيد اخلاصة مبدينة راس لفان الصناعية ،أو استخدامها لتلبية احتياجات

 70باملائة من املياه املعاد تدويرها كتغذية للمراجل ،ومياه التربيد يف

الري .وقد أدى تبني هذا املنهج إىل بلورة عدد من املشاريع ،مبا فيها
ِّ

مصفاة لفان  1ومصفاة لفان  ،2وسيتم نقل نسبة  30باملائة املتبقية

ترقية مرافق املعاجلة احلالية إىل مفاعالت حيوية غشائية ،مقرونة بنظام
تعددة ،ووحدة تناضح عكسي.
معاجلة ثالثية
ُّ
يضم وحدة ترشيح وسائط ُم ِّ

من خالل معاجلة مياه الصرف التي ستُستخدم كمياه ُمفلرتة إلعادة
استخدامها يف مرافق الطاقة ،مبا يشمل مياه تغذية املراجل واملياه

إن العمل جا ٍر على قدم وساق من أجل حتقيق أهدافنا اخلاصة بإدارة مياه
املقرر تنفيذ عدد من املشاريع على مراحل
الصرف بل وجتاوزها ،ومن
ِّ
بحلول عام  .2021ويف عام  ،2018طرحنا مشروع الري التجريبي مبياه غسيل
مصنع الكربيت املشرتك يف مكاتب ميناء عمليات حمطة راس لفان
يف مدينة راس لفان الصناعية .أعاد املشروع تعيني الغرض من مياه
الغسيل من مصنع الكربيت املشرتك لري ما يقرب من  100شجرة ،و2.000
شجرية ،على امتداد السور األمني ملكاتب ميناء عمليات حمطة راس
باملائة ،ومت استخدام  6,000م 3من مياه غسيل مصنع الكربيت املشرتك

الري.
إىل مدينة راس لفان الصناعية ألغراض ّ

ومن أجل االلتزام بالطرق الصارمة التي تتبعها قطرغاز إلدارة النفايات
وتخفيضها ،يركز فريق إدارة النفايات على ثالث ركائز رئيسية ،أال وهي:
• األداء :لتحسني ممارسات إدارة النفايات احلالية يف املوقع.
• األنظمة :لوضع إجراءات وتعليمات عمل َّية ميكن تنفيذها بسهولة
إلدارة النفايات ،والتي يتم تتويجها باستحداث نظام شامل إلدارة
النفايات بقطرغاز يف املستقبل ،ولتوفري أساس طويل األجل لإلدارة
املستدامة لعمليات النفايات بالشركة.
• البنية التحتية :للمضي قدمًا يف تطوير مرافق إدارة نفايات قطرغاز
صممة هندسيًا للتعامل مع روافد النفايات اخلطرة وغري
اجلديدة املُ َّ

إن هذا املشروع هو شهادة على التزامنا الثابت برعاية البيئة
واحملافظة عليها ،وعلى حتقيق رؤية قطر الوطنية  .2030وقد اكتمل

اخلطرة الناجتة.

تنفيذ املشروع الذي متت ترسيته يف  2015يف إطار امليزانية املرصودة
له ودون وقوع أية حوادث ُمقعِ دة عن العمل.

ورشة العمل
السنوية الثانية إلدارة النفايات

إدارة النفايات

يف ديسمرب  ،2018عقدنا ورشة العمل الثانية إلدارة النفايات ،والتي

إدارة النفايات

الوحدة

2018

إجمايل النفايات الناجتة

باألطنان

14,986

النفايات اخلطرة الناجتة

باألطنان

7,600

النفايات غري اخلطرة الناجتة

باألطنان

7,386

حضرها األطراف ذات العالقة وأصحاب املصلحة والشركات احمللية.
وقد حددنا خالل اجللسات عددًا من املبادرات احمللية لتحسني أدائنا
يف إعادة تدوير النفايات ،ولنقوم يف نفس الوقت بدعم تنمية السوق
احمللية .ويجري حاليًا تنفيذ هذه املبادرات ،وقد مت استكمال املبادرة
الرئيسية إلعادة تدوير املنخل اجلزيئي بالتعاون مع الشركات احمللية
الصغرية واملتوسطة.

يف الري منذ ديسمرب  .2018وقد مت تنفيذ برنامج شامل جلمع عينات الرتبة
ظل ال يظهر أي تغيريات ملموسة عن خط األساس .من
واملياه ،والذي َّ

نسبة النفايات املعاد تدويرها إىل

املقرر توسيع النطاق الزراعي هذا يف  ،2020-2019لالستفادة من مياه

إجمايل النفايات الناجتة

نسبة مئوية

28

الري.
الغسيل اإلضافية الناجتة من مصنع الكربيت املشرتك يف أغراض ِّ
إعادة تدوير النفايات

باألطنان

4,137

بعض املعايري حلدودها( ،مثل مستويات الكلور أو الطلب على األكسجني
الكيميائي أو مستويات احلموضة( ))pHيف مشروع التخلص من السوائل

املكونة لرؤية قطر
إن إدارة النفايات وتقليصها من العناصر األساسية
ِّ
والنمو السكاين يتطلبان نظامًا
ُقر دولة قطر بأن التنمية
الوطنية  ،2030حيث ت ُّ
ِّ

لهذه التحديات.

ُمستدامة .شهدت املرافق التشغيلية لشركة قطرغاز مشاريع توسعة

كما يتضح من جمموع مشاريعنا ،تواصل قطرغاز ضخ استثماراتها يف
545,624

إطالق مشروع التخلص من السوائل
بشكل شبﻪ كامل يف دولة قطر

عن أنشطة تنظيف خزانات إدارة عمليات حمطة راس لفان ،أو من خالل

املعاجلة إىل البحر .وسيتم بفضل هذا املشروع استخدام ما نسبته

التصدي
 .1وقد نفذت الشركة احللول الفنية اخملصصة التي من شأنها
ِّ

التربيد باالرتشاح بدون تالمس)
إعادة تدوير مياه الصرف

وتبني هذه املبادرة حاليًا االستخدامات املتعددة ملياه الصرف املعاد

بشكل شبه كامل يف مصفاة لفان ،واملفاعل احليوي الغشائي لقطرغاز

صرف مياه الصرف الناجتة عن عمليات
املعاجلة والصرف الصحي إىل البحر

مدينة راس لفان الصناعية.

أفرز تنفيذ هذه املشاريع حتديات فريدة من نوعها ،خاصة مع جتاوز

يف الري

(باستثناء مياه البحر املستخدمة يف

وزارة البلدية والبيئة إلنتاج مياه معاد تدويرها ،وفق املعايري التي تتطلبها

لفان .وقد كان املشروع ناجحًا ،إذ بلغ معدل إحياء األشجار ما نسبته 95

استخدام مياه الصرف الناجتة عن
عمليات املعاجلة والصرف الصحي

ذلك ،يضمن هذا الربنامج التزام مرافقنا بأهداف مياه الصرف التي حتددها

املستخدمة يف العمليات يف مواقع حمطتنا.

2,536,839

م

مياه الصرف الناجتة من معاجلة الغاز

7,421,016

3

من مؤسسة كهرماء

تقدمة .وعالوة على
ِّ
الري ،وثالثها إعادة تدوير املياه باستخدام تقنيات ُم ِّ

وستساعد هاتني الوحدتني مرافقنا على تلبية متطلبات املياه املُ حالة

7,421,016

م

واحملقونة يف طبقات حتت سطحية

2018

العميقة ،وثانيها إعادة استخدام روافد مناسبة من املياه املعاجلة يف

إن غالبية النفايات اخلطرة التي على شكل رواسب طينية تنتج بشكل أساسي

األساليب والطرق احلالية للتخفيف من تصريف مياه الصرف ،وتنفيذ خطط
رصد صارمة لضمان حتقيقها ألهداف إدارة مياه الصرف.

األداء

إلدارة النفايات قادر على الوفاء بالطلب املتزايد ،ويستخدم أساليب وتقنيات

يف اآلونة األخرية ،والتي أدت إىل زيادة مستدامة يف معدالت توليد النفايات،
التنوع اإلضايف ملصادر النفايات اخلطرة .وقد وضعنا على رأس
باإلضافة إىل ُّ

أولوياتنا استحداث منهج مستدام إلدارة النفايات مبرافقنا ومنشآتنا ،والذي
مهد الطريق أمام مساعي البنية التحتية ملعاجلة النفايات والتخلص
س ُي ِّ

تواصل قطرغاز حفاظها على أعلى املعايري يف عمليات إدارة النفايات ،ومل يتم
ظل التنفيذ الناجح لعقود الشمال
اإلبالغ عن أي تسريبات يف عام  .2018ويف ِّ
واجلنوب لقطرغاز ،والتي شملت العديد من العقود طويلة وقصرية األجل وذات
طبيعة بالغة التطور يف جميع مرافقنا مع العديد من األطراف ذات العالقة
وأصحاب املصلحة ،وذلك بسبب تنوع حمفظة النفايات ،مت تعزيز أنظمة إدارة

منها يف البالد .ويف عام  ،2018راجعنا إسرتاتيجيتنا اخلاصة بإدارة النفايات

النفايات القوية التي تطبقها الشركة ،مبا يدل على التزام الشركة بالتخلص

لتعكس رؤية الشركة وأهدافها ،وملساعدة قطرغاز يف التوفيق بني خطتنا

من النفايات بشكل مستدام .ويشمل هذا مرفق إدارة الرواسب الطينية،

ورؤية قطر الوطنية .2030

الذي استأنف عملية فصل الرواسب الطينية وإدارة عمليات التخلص من روافد
النفايات الناجتة عنها ،مع التحضري أيضًا لعمليات تنظيف صهاريج التخزين
ووحدة فصل الرواسب الطينية.
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جاء ضمان احلفاظ على استمرار عمليات النفايات من ضمن األولويات التي
وضعتها قطرغاز نصب أعينها بعد االندماج .وقد حتقق ذلك من خالل االنتقال

االنبعاثات اجلوية

الناجح من قسم الصيانة – عمليات الشمال التابع لقطرغاز إىل قسم البيئة

االنبعاثات اجلوية

الوحدة

2018

الشركة ،وتوحيد عقود النفايات ،وتعظيم التخلص من النفايات املرتاكمة .وقد

انبعاثات أكاسيد النيرتوجني

باألطنان

15,041

انبعاثات أكسيد الكربيت

باألطنان

19,339

املركبات العضوية املتطايرة

باألطنان

1,714

والتنظيم ،والذي أشرف على دمج عمليات إدارة النفايات يف جميع مرافق
مت تبسيط اإلجراءات أيضًا لزيادة الكفاءة ،ومت حتديد الوظائف غري األساسية
يف إدارة املرافق وفرق الصيانة.

ظل االنخفاض الكبري يف معدالت االنبعاثات اجلوية التي أحدثتها إدارات
يف ِّ
املرافق التابعة للشركة ،والس ِّيما خفض املعدالت العامة لالحرتاق أثناء فرتات
إيقاف التشغيل ،قررت قطرغاز عدم احلاجة إىل تنفيذ أي مشاريع جديدة فيما
يتعلق باالنبعاثات اجلوية .وبد ًال من ذلك ،ركَّ زت الشركة على احلفاظ على البنية

األنظمة
حتديًا طويل األجل أمام قطر كدولة وقطرغاز كشركة،
تُشكِّ ل إدارة النفايات ِّ

وشهدت رحلة إدارة النفايات لدينا تغيريًا كبريًا يف سنة  ،2018أي بعد االندماج،
وذلك بسبب مراجعة إسرتاتيجيتنا اخلاصة بإدارة النفايات .ويستند منهجنا
منصة لإلدارة السليمة
اجلديد إىل طريقة منهجية إلدارة اخملاطر ،والتي توفر َّ
للنفايات .وبعد االندماج وتوحيد مناهجنا يف إدارة النفايات ،مت حتسني أنشطتنا
وتبسيطها لتحقيق أقصى استخدام للموارد املتوفرة ،وبالتايل مت حتسني
كفاءة العمليات التشغيلية وخفض تكلفة أنشطتنا اخلاصة بإدارة النفايات.

التحتية احلالية ،مبا يشمل وحدات اسرتجاع الكربيت ،والتي تعمل يف الوقت
القوي للكشف عن
احلايل مبعدالت اسرتجاع مرتفعة ،فض ًال عن الربنامج
ِّ
التسرب وإصالحه.

تطوير الغاز الطبيعي املسال
كوقود بحري
تعمل إدارة الشحن البحري يف شركة قطرغاز على تنفيذ مشروع مبتكر

سعيًا من قطرغاز لضمان عمل أسطولها وفق منهجية تضع سالمة العمال

يهدف إىل تطوير الغاز الطبيعي املسال ليصبح وقودًا للناقالت ،ملا لذلك من

وحتقيق أقل قدر ممكن من األثر البيئي على رأس أولوياتها ،فإنها حتمل

إمكانات هائلة قد تساعد يف احلد من األثر البيئي للشحن ،حيث إن الناقالت

على عاتقها االلتزام باملعيار العاملي الذي وضعته مؤسسة اجلوائز اخلضراء

عادة تلجأ إىل حرق زيت الوقود الذي يعد أقل مالئمة للبيئة .وقد أقامت الشركة

( ،)GAFوذلك حيث حصلت جميع ناقالت الشركة املستأجرة على املدى

شراكات متعددة لبحث إمكانية استخدام الغاز الطبيعي املسال وقودًا

البعيد اخلاصة بنقل الغاز الطبيعي املسال البالغة  70ناقلة على شهادة

للناقالت من الناحية التجارية بوصفه بدي ًال مناسبًا لزيت الوقود األشد تأثريًا على

اجلائزة اخلضراء بعد خضوعها إلجراءات صارمة تتضمن إخضاع إدارة الشحن

البيئة .وقد ضمنت الشراكات التي أقامتها شركة قطرغاز مع املساهمني

بقطرغاز للتدقيق إىل جانب إجراء مراجعات ومسوحات على كل ناقلة.

من شركة قطر للبرتول وشركة شل يف قطر لها الريادة يف هذا اجملال.

أداء برنامج الكشف عن
التسرب وإصالحﻪ

الوحدة

2018

أداء برنامج كشف التسريبات
وإصالحها (االنبعاثات قبل عملية
اإلصالح)

املركبات العضوية
املتطايرة باألطنان

78

أداء برنامج كشف التسريبات
وإصالحها (االنبعاثات بعد عملية
اإلصالح)

املركبات العضوية
املتطايرة باألطنان

12

املسال بالشركة ،وراس لفان ،ومرافق حقل الصهاريج .ويوفر هذا

البنية التحتية
تعكف قطرغاز يف الوقت احلايل على إنشاء مرفق رائد يف الصناعة إلدارة

الربنامج إمكانية مراقبة ورصد ما يقرب من  115,000عنصر ،مما يؤدي إىل
القيام باإلصالحات الضرورية يف مصادر حمددة لتسرب املركبات العضوية
املتطايرة.

مواد النفايات ،والذي سيكون مبثابة مركز للنفايات اخلطرة جلميع عمليات

األثر البيئي املرت ﱢتب على عملية النقل

ِّ
ويبشر بإدخال
خربات كبرية يف التخلص الفعال واملستدام من النفايات،

تدير قطرغاز أكرب أسطول لنقل الغاز الطبيعي املسال يف العامل ،وهذه

الشركة .ويعتمد مرفق إدارة مواد النفايات على ما تتمتع به الشركة من
حتسينات مستدامة على عمليات إدارة النفايات بقطرغاز ،وذلك من خالل
حتقيق حتسينات واسعة يف العمليات احلالية .وسوف يعمل هذا املرفق
حتديدًا على توفري مرونة إضافية من خالل اإلمكانات املتقدمة يف فرز روافد
النفايات ومعاجلتها ،والذي يسمح بتنفيذ عملية مزج روافد النفايات ،وخفض
حجم النفايات بشكل أكرب .وسيقدم هذا املرفق اجلديد كذلك خيارات أفضل
مما ُيعزِّ ز جهودنا
ملعاجلة النفايات ،وممارسات أكرث كفاءة لنقل النفاياتَّ ،

احلثيثة للحفاظ على ممارسات مستدامة إلدارة النفايات .وسيكون هذا

حقيقة حتمل يف طياتها آثارًا كبرية على البنية التحتية الدولية احلالية
واملستقبلية .ونحمل على عاتقنا بصفتنا الشركة الرائدة يف جمال صناعة
الغاز الطبيعي املسال يف العامل مسؤولية تنفيذ حلول مبتكرة ومتقدمة
بغرض ضمان النقل الفعال للغاز الطبيعي املسال إىل كافة دول العامل
بطريقة ال يرتتب عليها سوى آثار ضئيلة على البيئة.

ويتجسد التزام شركة قطرغاز املتواصل بالقضية التي تتبناها مؤسسة

وستساهم مبادرة تطوير وقود الناقالت يف مساعدة شركة قطرغاز خالل

اجلوائز اخلضراء يف تنصيبها مدير الشحن بالشركة نائبًا لرئيس جملس

استعداداتها للتفاعل مع التشديد املتوقع للشروط الدولية التي تعكف

اخلرباء باملؤسسة .ويف إطار تلك اخلطة ،تطوعت تسعة موانئ يف آسيا

املنظمة البحرية الدولية حاليًا على صياغتها بهدف خفض انبعاث الكربيت

وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية بتوفري خدمات حمفزة للناقالت

ومن املقرر طرحها للتصديق عليها يف عام  .2020ومت تنفيذ مشروع يدرس

احلاصلة على شهادات من مؤسسة اجلوائز اخلضراء تشجيعًا ودعمًا منها

لتتحول ناقالت الغاز الطبيعي املسال
استخدام نظام حقن الغاز إلكرتونيًا
َّ
املستأجرة ملدة طويلة إىل استخدام الغاز الطبيعي املسال كوقود لها .هذا

لتبني منهجية شاملة تعمل على تعزيز اجلودة والسالمة واألداء البيئي
يف هذا القطاع .وتُكن قطرغاز كل االحرتام لشركائها يف مؤسسة اجلوائز

التحول أكرث مالئمة للحفاظ على بيئة كما أنه يؤدي إىل خفض انبعاثات غازات

اخلضراء ورغبتها يف التشجيع على تطبيق ممارسات شحن مستدامة ولنا

الدفيئة وغريها من امللوثات .وال يزال املشروع التجريبي والتقييم الالحق لهذه

كل الشرف أن يكون لنا دور داعم لهذه املبادرة املهمة.

التكنولوجيا ومنافعها االقتصادية جاريًا .وقد أظهر النظام حتسينات مستمرة
من حيث املوثوقية والقدرة على التشغيل ،مما يجعل هذه التكنولوجيا قابلة

مت تثبيت برنامج اكتشاف التسريب وإصالحه يف خطوط إنتاج الغاز الطبيعي

االلتزام باملقاييس
البيئية

للتنفيذ .وال يزال التحليل التجاري واالقتصادي جاريًا ،والذي مبوجبه ُينظر يف
حتويل نظام الوقود للقطع املتبقية من األسطول على املدى الطويل.

ويف عام  ،2017أعلنت املنظمة البحرية الدولية عن دخول االتفاقية الدولية
لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب يف السفن (اتفاقية مياه الصابورة)
حيز التنفيذ ،وهي ترى أن مياه الصابورة ،على أهميتها كجزء من ممارسة ال
غنى عنها يف عمليات الشحن املتبعة حول العامل ،قد تتسبب يف أثر خطري

جتدر اإلشارة إىل أن إدارة الشحن البحري يف شركة قطرغاز عضو يف حتالف

على البيئة واالقتصاد والصحة العامة .وذلك حيث حتتوي مياه الصابورة على

 ،SEA/LNGوهو ائتالف ُمتعدد القطاعات يهدف إىل إبراز الفرص التجارية

العديد من أنواع الكائنات احلية من مناطق خمتلفة حول العامل مبا يؤدي إىل

وتقدميها وتعظيمها لإلسراع يف عملية تطوير الغاز الطبيعي املسال

زرعها يف بيئات جديدة عند تصريف هذه املياه إىل البيئات البحرية اجلديدة.

وقودًا لتسيري السفن والناقالت .وهو ما يساعد على تعزيز استخدام وقود

وملكافحة ذلك األمر ،تُلزم االتفاقية جميع السفن بتطبيق أنظمة إلدارة مياه

أنظف وأكرث مالءمة للبيئة يف جميع قطاعات صناعة النقل البحري العاملية.

الصابورة وفقًا ملدونة االعتماد التابعة للمنظمة البحرية الدولية اخلاصة

ويجمع هذا االئتالف بني اجلهات الفاعلة الرئيسية يف سلسلة قيمة شحن

بأنظمة إدارة مياه الصابورة التي أصدرتها جلنة حماية البيئة البحرية يف

الغاز الطبيعي املسال ،مبا يف ذلك شركات الشحن ،وجمعيات التصنيف،

اجتماعها الثاين والسبعني.

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 والناقالت إىل
واقع عاملي.

إن دورنا الريادي الذي نؤديه يف القطاع البحري يحتم علينا االمتثال للوائح

جهزًا بأحدث نظام
املرفق الذي من املتوقع أن يبدأ تشغيله يف سنة ُ 2019م ّ
ّ
مرشات يعمل بالغمر املائي إلطفاء احلريق ،وذلك لضمان سالمة مرفق إدارة

وجدير بالذكر أن قطرغاز عضو فخري بجمعية املشغلني
واملعايري الدولية،
ٌ

الدوليني لناقالت الغاز واحملطات الطرفية احملدودة ،وهي منظمة دولية

مواد النفايات.

يتبادل من خاللها جميع املشاركني يف الصناعة خرباتهم ،ويتباحثون يف سبل
جمابهة التحديات املشرتكة ،ويضعون معايري توافقية ألفضل املمارسات
واملعايري املقبولة.
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وحتمل قطرغاز على عاتقها االلتزام بالعمل مع مشغلي أسطولها من

التنوع البيولوجي

ملعايري األداء ( )D-2اخلاصة باتفاقية مياه الصابورة الصادرة عن املنظمة

أعلنت وزارة البلدية والبيئة يف عام  2018عن دخول موطن الشعاب

البحرية الدولية ،والذي يحد من كمية الكائنات احلية التي يتم صرفها مع

املرجانية "فشت راس غاز" ضمن احملميات الطبيعية بدولة قطر.

الناقالت املستأجرة على املدى البعيد لضمان مطابقة كل ناقلة منها

مياه الصابورة ،مبا يف ذلك ميكروبات معينة قد تضر بصحة اإلنسان.

و ُيجسد هذا املشروع ،الذي تتشارك يف تنفيذه كل من إدارة التقييم

هناك بعض الناقالت احلالية التابعة ملشغلي ناقالت األسطول اخلاص

البيئي التابعة للوزارة وقطرغاز ،التزام دولة قطر بحماية البيئة البحرية

بنا تستطيع الوفاء بهذا املعيار من خالل جتديد الشهادة الدولية ملنع

وتعزيز سالمتها ،وهو ما يأتي متاشيًا مع الركيزة الرابعة لرؤية قطر

التلوث النفطي ،بينما سيتم جتهيز الناقالت األخرى مبعدات خاصة تطابق

الوطنية  2030التي تدعو إىل إدارة البيئة وحمايتها مبا يستهدف حتقيق

هذه اللوائح ،وهو ما سيؤدي يف نهاية املطاف إىل مطابقة جميع الناقالت

االنسجام واالتساق مع التنمية االقتصادية واالجتماعية.

املرخصة يف جميع أنحاء العامل ملعيار .D-2

الوعي البيئي
تدرك قطرغاز أهمية رفع مستوى الوعي بني اجملتمعات يف دعم مبادرات
حماية البيئة ،وقد عقدنا شراكة مع وزارة البلدية والبيئة لتدشني حمالت
باجملتمعات القطرية تستهدف رفع مستوى الوعي باملواضيع البيئية
احليوية مثل جودة الهواء وحرق الغاز وإعادة استخدام مياه الصرف وإعادة
التدوير ،بحيث يستطيع السكان تكوين صورة أوضح عن نطاق هذه القضايا

جديدا للشعاب
ويف إطار هذا املشروع ،طورت شركة قطرغاز موئ ًلا
ً
املرجانية لتوطني  2800شعبة مرجانية بعد نقلها من أماكنها السابقة،
ومت تعزيز املوئل اجلديد بركيزة حيوية جديدة تتضمن شعاب مرجانية
جدا من
اصطناعية ،والتي تعرف باسم "جمفرة" .وكان املوئل
ً
ناجحا ً
ً
مالذا جملموعات
حيث صحة ومنو الشعاب املرجانية اجلديدة ،كما أصبح
متنوعة من األسماك يف منطقة تتسم بقلّة هذه األماكن .وتأمل شركة
قطرغاز بأن تضيف مشاريعها املستقبلية املزيد من الشعاب املرجانية
إىل املوئل اجلديد وحتسني استدامتها على املدى الطويل.

مع االطالع يف الوقت ذاته على اجلهود التي تبذلها الشركة يف حمل لواء
قطاع الغاز الطبيعي املسال يف التصدي لتلك القضايا.
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اهتمام الشركة مبوظفيها

اإلجنازات الرئيسية يف :2018

1

•

اإلدارة والتنفيذ الفعال ملشاريع تقنيات املعلومات يف
إدارة شؤون املوظفني:
أمتتة خمصص حماية صرف العمالت األجنبية.

• أمتتة تكاليف الطريان يف اإلجازات السنوية.
•

إدخال حتسينات على خمطط سري عمل سجل ساعات العمل.

2

اإلجناز الفعال لبعض املراحل يف مشروع تطوير منوذج الوصف
الوظيفي والعائلة الوظيفية:

• مت اإلجناز بنسبة  49.7باملائة.
• مراجعة األطر واتفاقيات أفضل املمارسات ووثائق السياسات
(مت اإلجناز بنسبة  90باملائة).
• مت االنتهاء من األوصاف الوظيفية وتقييم الوظائف للفئات N-1
﴿ 14منصب من مستوى رؤساء تنفيذيني) و  57( N-2منصب
مدير إدارة) و N-3و 283( N-4منصب رئيس ومدير قسم)،
وذلك بإجمايل  354منصبًا.

3

دعم تنفيذ مشاريع مؤشرات األداء الرئيسية اخلاصة بالتوظيف
لكل جمموعة:

• اخلطة التي مت حتقيقها إلغالق عام  2018هي  89باملائة.

4

جلسات املشاركة والتواصل الفعال للموارد البشرية:

• زيارات بحرية يف حقلي الشمال واجلنوب.
• أكرث من  18زيارة إىل املدارس.
• مناذج تقدمي اخلدمات للعمالء.
صحي.
• تأمني ِّ
• مراجعات أداء ربع سنوية للعمليات والعمليات حتت السطحية.

5
القوى العاملة
56

دعم مكاتب املشاريع يف اخلارج ،ومكاتب التنسيق  /املكاتب
التمثيلية ،ومهام التدريب:

• مكتب التنسيق يف اليابان ،ومكتب التنسيق يف جنوب شرق
آسيا ،واملكتب التمثيلي يف بكني ،ومكتب التنسيق يف كوريا،
 ،وإيطاليا ،وماليزيا ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة
األمريكية ،وكندا ،وأسرتاليا ،والهند.

6

دعم إجناز دراسات املقارنة املرجعية

• دراسة املقارنة املرجعية التي أجرتها شركة “فيليب
تاونسند” أسوشيتس.
• دراسة املقارنة املرجعية التي أجرتها شركة سولومون.

7

اإلجناز الفعال الجتماعات مراجعة التقطري مع فرق التعلم
والتطوير:

• مت إجناز دورة واحدة من اجتماعات اجملموعات يف جميع
جمموعات الشركة يف عام .2018

8

اإلدارة الفعالة لعملية التخطيط للتعاقب الوظيفي يف :2018

• مت إجناز دورة واحدة من اجتماعات اجملموعات يف جميع
جمموعات الشركة يف شهر نوفمرب .وجرى إعداد فريق اإلدارة
العليا بحلول الربع األول من عام .2019

9
10

النقل الفعال جلميع املوظفني حتت كفالة راس غاز ومدرسة
اخلور الدولية إىل كفالة قطرغاز.

حتديث عدة سياسات مثل:

• إصدار التعاميم.
• سياسة نقل موظفي الشركة وتكليفهم باملشاريع.
• سياسة اجلدول الزمني للعمل.
• سياسة نهاية اخلدمة.
• سياسة عالقات املوظفني.

11
12

تعديل السجالت التجارية القدمية واملرخص لهم التجاريني
لشركة قطرغاز وراس غاز القدمية بحيث تتماشى مع معلومات
الشركة اجلديدة اخلاصة بقطرغاز ،مبا يف ذلك املساهمني
وجملس اإلدارة والعناوين واملفوض بالتوقيع.

حضور املؤمترات التي تنظمها وزارة الداخلية ودائرة العمل التي
تتضمن بعض التغيريات على قوانني تصاريح اخلروج ومكاتب
التأشريات اجلديدة يف بعض البلدان .ويتماشى ذلك مع دور
الشؤون احلكومية يف إبقاء الشركة على اطالع دائم بالتغيريات
يف القوانني واللوائح التي تؤثر على قطرغاز.
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املقدمة

توجد العديد من الركائز اإلسرتاتيجية القائمة لضمان التنوع يف مكان العمل؛

نُدرك يف قطرغاز قيمة موظفينا ونعمل على تسهيل تطورهم وتعزيز
ثقافة التعلم ،واالبتكار ،والتنوع ،والتميز لديهم .وهذا من األمور الراسخة
يف قيمنا" :نعتز ونُقّ در جميع موظفينا وعائالتهم ،ونبني بيئة حتث على

التنوع ونسبة متثيل اإلناث
والفرص املتساوية

العمل اجلماعي والتعاون والثقة" .وال تزال قطرغاز ملتزمة باحلفاظ

وتشمل هذه الركائز ما يلي:

التنوع حسب األصل
2.9%

53.8%

1.9%

أوروﺑﺎ

آﺳﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

إجمايل القوى العاملة

1

على رفاهية وسالمة موظفيها ومساعدتهم على حتقيق إمكاناتهم
الكاملة.

الركيزة
اإلسرتاتيجية

الهدف

األداء يف جماالت

ضمان االمتثال الفعال ملتطلبات السياسة

السالمة والصحة

مت تسليط الضوء على هذا االلتزام بعد االندماج السلس بني شركة
قطرغاز وشركة راس غاز ،حيث عملت قطرغاز على الدمج بني ثقافتي
عمل خمتلفتني لكل منهما أساليب إدارة وقيادة خاصة بها .ولقد

0.4%

جمموع

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

5,577

نظمت الشركة برامج تدريب شاملة ملوظفيها ،خاصة يف أقسام

28.3%

املوارد البشرية وإدارة شؤون املوظفني ،وذلك من أجل تعزيز بيئة
عمل موحدة وضمان خدمات فعالة للموظفني يف ظل النمو الكبري
للكوادر املهنية يف الشركة.

اﻟﺸﺮق ا وﺳﻂ

اإلنتاجية والدقة وتكامل البيانات ،ومت جمع متطلبات العمل املتعلقة

عمليات التشغيل

إدارة املواهب.

89%

دعم إدارة أداء املوظفني واالمتثال إلطار

معدل دوران املوظفني حسب الفئة

العمليات وتقدمي خدمات املوظفني .فبالرغم من أنها كانت سنة

بالعديد من التحسينات لنظام تقنيات املعلومات واملقرر إجراؤها يف

0.6%

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

اعتمادية وكفاءة

ضمان التنفيذ الفعال لعوامل النجاح ونظام

الذكور

كما أن هناك تركيز داخل الشركة على تطوير الفريق على مستوى
صعبة ،إال أن فريق إدارة شؤون املوظفني أبقى تركيزه على زيادة

والبيئة

6.3%

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

اإللزامية للشركات.

الذكور

اإلناث

87%

11%

الكفاءة الفنية.
كوادر مهنية

توفري إدارة فعالة وعالية الكفاءة للربامج التي

عالية األداء

تدعم اخلريجني واملتدربني املواطنني.

عام .2019
أدت زيادة أعداد املوظفني بعد الدمج إىل زيادة العبء امللقى على

التنوع حسب العمر

عاتق قسم إدارة شؤون املوظفني ،مما وضع مزيدًا من الضغوط

اإلناث

مسبوقة أو متوقعة يف عدد طلبات املوظفني خالل عام  .2018وبالرغم
من أن أعداد املوظفني قد ازداد بنسبة  88باملائة ،إال أن الفريق مل
يكن جاهزًا نسبيًا لتلقي زيادة مبقدار  140باملائة يف استفسارات
املوظفني.
باإلضافة إىل ذلك ،نحن ملتزمون بزيادة املعرفة احمللية لدى خريجي
الثانوية القطريني بعالمة قطرغاز التجارية من خالل حمالت التواصل،

العمر
30-18

13%

الفجوة.

13%

على أمور أخرى (مثل تدريبات املستخدمني اإلرشادية وتطوير
الفريق الداخلي) .فلقد تلقى قسم إدارة شؤون املوظفني زيادة غري

ضمان اإلدارة الناجحة للربامج التدريبية لسد

 30-18سنة

57%

التقطري
ُّ
حمل تركيز إسرتاتيجي لقطرغاز متاشيًا مع رؤية قطر
يظل التقطري
َّ
الوطنية ‘ ،2030إذ تعمل الشركة على حتقيق نسبة عمالة قطرية قوامها
 32باملائة يف مناصب ثابتة يف الشركة بحلول عام  .2030ولتحقيق

العمر
50-30

70%

 50-30سنة

34%

ويشمل ذلك التعاون مع قسم التوظيف التابع إلدارة املوارد البشرية

هذا الهدف ،تركز قطرغاز بشكل خاص على تعيني موظفيها القطريني
وتدريبهم واالحتفاظ بهم وخفض نسبة االعتماد على الكوادر املهنية
األجنبية .وإىل أن يتحقق هذا الهدف ،تضع الشركة لنفسها هدفًا سنويًا
لزيادة نسبتها املئوية من الوظائف الدائمة املعتمدة حسب امليزانية

وقسم العمليات يف الشمال واجلنوب وإدارة العالقات العامة.

واخملصصة للقطريني.
العمر < 50

17%

<  50سنة

9%

واصلت الشركة يف عام  2018جهود التقطري املبذولة من خالل خطة
التوعية "حياكم" التي تتضمن زيارات للمدارس واملعارض املهنية
والتعليمية تهدف إىل الرتويج للشركة بصفتها أحد جهات العمل املرغوبة
وزيادة الوعي بعالمة قطرغاز التجارية.

"نعتز و ُن ّقدر جميع موظفينا وعائالتهم ،ونبني بيئة حتث على
العمل اجلماعي والتعاون والثقة”
 1يشمل إجمايل القوى العاملة املوظفني يف املناصب غري الدائمة واملناصب املؤقتة يف املشاريع.
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حترص شركة قطرغاز على تقييم إحصاءات العمالة الشاملة باستمرار،

املؤشر

الوحدة

2018

الدمج ،إال أن شركة قطرغاز متكنت من تنظيم عملياتها وتخفيف أي

معدل التقطري

نسبة مئوية

33.77

تأثريات سلبية من خالل توجيه اهتمامها لكوادرها املهنية وعملياتها

مبا يف ذلك إحصاءات التنوع .فبالرغم من التحديات الناشئة عن عملية

التجارية.

1

عدد املوظفني القطريني

عدد

1,574

تقطري فريق الطاقم اإلداري

نسبة مئوية

45.52

 1إجمايل عدد املوظفني القطريني الذين يشغلون مناصب دائمة
 2عدد املوظفني اإلداريني النشطني
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جتدر اإلشارة هنا إىل أن احلفاظ على املواطنني القطريني يف املناصب

املواطنون اخلريجون هم املواطنون القطريون الذين حصلوا على درجة

كال الربناجمني من مرحلتني من التدريب املتعمق داخل أروقة الشركة أو يف

ومن القنوات األخرى التي تزيد من التواصل بني اخلريجني واملتدربني هو

الرئيسية ميثل أيضًا أولوية إسرتاتيجية بالنسبة لشركة قطرغاز .وميكن

البكالوريوس أو درجة الدبلوم الوطني العايل من برنامج قطرغاز للمنح
ً
مباشرة يف اجملاالت الفنية وغري الفنية .وهؤالء
الدراسية أو مت تعيينهم

مواقع شركة قطر للبرتول .وقد متكن  88متدربًا من القطريني من إكمال

منتدى التقطري للمواطنني اخلريجني ،باإلضافة إىل منتديني يتم عقدهما

جمموعة متنوعة من الدورات التدريبية بإجمايل عدد أيام تدريب يبلغ 243

للمتدربني كل عام لتناول مسرية التقطري .ويف هذه املنتديات مينح

يشغل القطريون حاليًا  202منصب إداري نشط من أصل  444منصبًا.

يتسلمون مبجرد التحاقهم بشركة قطرغاز خطة تنمية فردية مصممة

يومًا.

احلضور فرصة التحدث مع موجهني قطريني آخرين حتى ينهلوا من

مالحظة جناح التقطري على مستوى اإلدارة ،على وجه اخلصوص ،حيث

ويتم تنظيم اجتماعات منتظمة الطالع إدارة شركة قطرغاز على التقدم
احملرز يف عملية التقطري ،مع مراعاة األهداف ومشكلة انخفاض معدل
العمالة القطرية .ويقدم خمتلف املوظفني اإلداريني حتديثات بشأن التقدم
احملرز يف تطورهم واألداء األكادميي للطالب اخملتارين للدراسة ومناقشة
القضايا والتحديات ذات الصلة.
ركزت خطة استيعاب التقطري التي مت نشرها يف عام  2018على توظيف
املواطنني القطريني ومواصلة عملية التقطري .وتتماشى هذه اخلطة مع
إسرتاتيجية التقطري لقطاع الطاقة والصناعة التي تسعى إىل تعزيز تواجد
القطريني بشكل أكرب يف املناصب املهمة يف هذا القطاع .ولقد متكنا

مبا يتناسب مع وظائفهم احملددة املتفق عليها .ولقد أنشأنا نظام دعم
قوي لكل مواطن خريج لدينا يتضمن مدربني ومديري أقسام وفريق تقطري
خمصص لذلك من أجل توفري البيئة املثالية التي ميكنهم فيها حتقيق
األهداف احملددة لكل منهم يف خطة التنمية الفردية.

برنامج شهادة الفنيني  53متدربًا ،بينما ال يزال  26متدربًا يقبعون حتت

التنمية الفردية للمواطنني حتت جمموعات قطرغاز السابقة ومت إجناز
املبادرة بنجاح .ومع ذلك ،نظرًا لعملية الدمج ووجود هيكل تنظيمي

خطط التنمية الفردية وغريها من املبادرات اجلديدة .وهذا ُيعزز العالقة

جديد يضم مناصب جديدة ،ستتم يف عام  2019مراجعة جميع املناصب

بني الشباب املهنيني وموجهيهم ومديريهم ،و ُينشئ بيئة متماسكة
ضمن الفريق تسهل عملية التنمية الفردية .وخالل منتدى الرئيس التنفيذي

من تقدمي مناهج ووجهات نظر فريدة للشركة .ويف عام  ،2018مت منح 30

السنوي للخريجني واملتدربني القطريني لعام  ،2018حصل  14مواطن خريج

مواطنًا فرصة لتويل مهام خارج البالد يف إيطاليا واليابان والواليات املتحدة

وثمانية مدربني للمواطنني اخلريجني ومتدربان و 24طالبًا على جوائز نظري

األمريكية .وتوفر هذه الفرص خربات عمل دولية متنوعة للمشاركني ،من

أدائهم املتميز طوال العام .يف حني مت منح جوائز برنامج املتدرب غري الفني

خالل اكتساب فهم أوسع ألفضل املمارسات التشغيلية.

املستهدفة للمواطنني اخلريجني ضمن خطط التنمية الفردية.

املدارس يف اجلزء الشمايل من البالد.

غاز ومدربيهم يف برنامج تطوير اخلريجني الوطني ،ومت نقل خطط تنميتهم
الفردية وإطالقها بنجاح يف إطار سري عمل خطط التنمية الفردية لدى
قطرغاز .ولتحقيق ذلك ،مت تطوير وإطالق دورة للتعلم اإللكرتوين والتدريب

يتم اختيار املواطنني اخلريجني واملتدربني يف الشركة على أساس

والتوعية تتضمن تفاصيل برنامج تطوير اخلريجني الوطني ونظام خطط

سجلهم احلافل بالتم ُّيز يف الدراسة ،وإظهار القدرة على تبوء مناصب

التنمية الفردية جلميع املواطنني اخلريجني اجلدد ومدربيهم .ويف ،2018

حتقيق إمكاناتهم.

لألفراد يف الشركة .ويف عام  ،2018بلغ العدد اإلجمايل للمتدربني الذين أكملوا

ولقد مت وضع معايري موحدة لغالبية املناصب املستهدفة من خطة

من تنفيذ خطة توعية تغطي جميع املدارس املستقلة يف الدوحة ،وكذلك

قيادية يف هذا القطاع .وإننا نرى أنه من األهمية مبكان دعم تطورهم

على مبادرات تواصل الشركة مع موظفيها ،جزءًا ال يتجزأ من إسرتاتيجية

احلضور واملكلفني بتدريبهم داخل الشركة ،مما يعزز املسارات الوظيفية

التقطري التي تتبناها الشركة .ويف هذا املنتدى ،تشجع الشركة اخلريجني

راس غاز وقطرغاز ،مت تسجيل جميع املواطنني اخلريجني التابعني لراس

املهني ،وبالتايل نستثمر يف برامج التعليم والتدريب التي ستساعدهم على

القطريني .وميثل هذا املنتدى ،الذي استمر على مدار 17عامًا كدليل رئيسي

واخلاصة للخريجني واملتدربني .كما تعمق الروابط املهنية والشخصية بني

واملتدربني على إبداء مالحظاتهم على برامج التطوير لألخذ بها عند تصميم

وعالوة على ذلك ،على الرغم من التحديات التي واجهناها خالل عملية دمج

دعم املواطنني اخلريجني واملتدربني

وتتاح خلريجي قطرغاز ومتدربيها فرص كثرية للتواصل مع فريق إدارة
الشركة ،ومن بينها منتدى الرئيس التنفيذي السنوي للخريجني واملتدربني

خرباتهم .وتخدم هذه املنتديات يف تعزيز فهم األهداف الوظيفية العامة

أكمل  52مواطنًا خريجًا يف اجململ خطط التنمية الفردية اخلاصة بهم.
إضافة إىل ذلك ،تدعم شركة قطرغاز التطوير املهني للمتدربني الذين

التدريب يف كلية شمال األطلنطي يف قطر.
باإلضافة إىل ذلك ،تؤمن قطرغاز بأن البحث عن املواطنني اخلريجني
وربطهم بأفضل املمارسات التشغيلية يف جميع أنحاء العامل سيمكنهم

مدربني وأفضل متدربني وأفضل خريجني
وبرنامج املتدرب الفني ألفضل ِّ
وأفضل طالب.

دعم التعليم واستقطاب الكوادر
تشارك قطرغاز يف جمموعة واسعة من األنشطة ،مبا يف ذلك حملة "حياكم" جلذب الكوادر ،ومعارض التوظيف وغريها من الفعاليات املبينة أدناه:

سبق لهم احلصول على دبلوم عايل أو شهادة دبلوم فني؛ حيث يلتحق هؤالء
بأحد برناجمني :برنامج املتدرب غري الفني أو برنامج املتدرب الفني .ويتكون

منتدى الرئيس التنفيذي السنوي
 .1املعرض املهني ،املدينة التعليمية

 .2القرية املهنية ،املدينة التعليمية
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 .3املعرض املهني ،جامعة قطر

 .4فعالية مؤسسة قطر للتواصل املهني

 .5الزيارات املدرسية ،برنامج التوعية  -مدرسة عمر بن اخلطاب

الزيارات املدرسية ،برنامج التوعية -مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنني

الزيارات املدرسية ،برنامج التوعية  -مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنني

 .6ملتقى التعلم والتطوير
 .7برنامج شهادة الفنيني ،شركة قطر للبرتول وكلية شمال األطلنطي يف قطر
واصلت حملة "حياكم" جناحها الباهر يف عام  ،2018إذ استطاعت جذب مواهب

وتعد حملة "حياكم" منصة قطرغاز التي تهدف إىل الوصول للمواطنني

حملية وإحلاقهم بربامج من شأنها تطوير مسريتهم املهنية على مدار

الشباب املهتمني بتطوير مسارهم الوظيفي يف جمال صناعة الغاز الطبيعي

السنوات القادمة .وتهدف شركة قطرغاز من خالل تواصلها املباشر مع

املسال ،وجذبهم وتشجيعهم على التفكري يف العمل لدى قطرغاز بصفتها

املواطنني إىل وضع يدها على مهنيي املستقبل الذين تتناسب مهاراتهم

جهة العمل املفضلة لديهم .وتستخدم احلملة العديد من املنصات مثل

مع قيمها .وشهدت حملة "حياكم" مشاركة  18مدرسة ثانوية يف الدوحة

وسائل التواصل االجتماعي واملعارض املهنية والزيارات املدرسية ،وذلك

واملنطقة الشمالية.

لتزويد املواطنني مبعلومات حول الفرص التي تقدمها احلملة ،كاملنح
الدراسية والتدريب الداخلي والوظائف الشاغرة.
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9
10
11

وكما نرى فإن دعم وتشجيع التعليم ميثل عنصرًا أساسيًا يف مبادرات

وتسلط حملة "حياكم“ الضوء على  16سببًا يدعو الختيار شركة

املسؤولية االجتماعية التي تتبناها شركة قطرغاز ،حيث تؤمن الشركة بأن

قطرغاز نوردها فيما يلي:

عقد الشراكات مع املؤسسات التعليمية سيساعد على إلهام الطلبة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16

ليصبحوا مهنيني مؤهلني ،وسيعمل ذلك على جتاوز حتديات املستقبل

الشركة الرائدة يف صناعة الغاز الطبيعي
املسال يف العاﱂ.

أكرب خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال
يف العاﱂ.

والوفاء مبطالب الشركة املتزايدة .ويف عام  ،2018قامت قطرغاز برعاية
 21موظفًا جديدًا من املواطنني إلجراء املزيد من الدراسات ( 18مواطنًا

للحصول على دبلوم وطني عايل يف كلية شمال األطلنطي يف قطر و3
مواطنني للحصول على شهادة البكالوريوس يف اململكة املتحدة).
حضرت قطرغاز أيضًا فعالية التواصل املهني التي تقيمها مؤسسة قطر

يف نوفمرب  ،2018مما عزز شبكتنا وأدى إىل إقامة عالقات جديدة عرب القطاع

اكتساب اخلربات واملهارات.

التعليمي يف الدولة .ويتوافق ترسيخ عالقاتنا مع هذا القطاع مع هدفنا

لدعم التعليم يف قطر.

اكتساب خربة املشاريع.

وبالتطلُّع إىل املستقبل ،نأمل أن نواصل التزامنا الراسخ بزيادة معرفة
خريجي الثانوية القطريني بعالمة شركة قطرغاز التجارية من خالل حمالت

التواصل ،ويشمل ذلك التعاون مع قسم التوظيف التابع إلدارة املوارد

رواتب مغرية.

برنامج قطرغاز للتدريب الصيفي.

البشرية وقسم العمليات يف الشمال واجلنوب وإدارة العالقات العامة.

إدارة وتطوير املواهب

استطاعت إدارة التعلم والتطوير لدينا من حجز مكان لها يف الفئة الذهبية

برنامج املنح الدراسية لطالب اجلامعات.

ملعيار املستثمرين يف املوارد البشرية ،وهو معيار يشهد على حتقيق

أفضل املمارسات العاملية يف جمال تطوير املوظفني وشهادة على
التزام قطرغاز بوضع إدارة وتطوير املواهب على رأس أولوياتها دائمًا وأبدًا.

بيئة عمل آمنة.

تستعني قطرغاز بربنامج مؤمتت لتقييم القدرات الفنية ،وهو تطبيق

دينامي إلدارة املواهب يهدف إىل حتسني طريقة قطرغاز إلدارة تقييم

مرفقات املساهمني ()attachment

القدرات والتطوير لديها ،و ُيعد هذا الربنامج من أولويات الشركة ويهدف
إىل ضمان تزويد املوظف باملهارات الفنية املناسبة ألداء مهامه بأمان

وكفاءة ،وهو عبارة عن عملية مؤمتتة مكونة من خطوتني جتري إدارتها

خطة التدريب خلريجي املدارس الثانوية وخطة

باستخدام بوابة اخلدمة الذاتية ملوظفي قطرغاز ( ،)SAPحيث يقوم

التطوير خلريجي اجلامعات.

ثم يقدمه إىل مشرفه لتقييمه ،ويلي
املوظف بإكمال تقييمه الذاتي ،ومن َّ

جلنة التخطيط اإلسرتاتيجي للتقطري.

التقييم ،واالتفاق على النتيجة النهائية لعملية التعلم والتطوير اخلاصة

ذلك عقد مقابلة وجهًا لوجه بني املشرف واملوظف من أجل تأكيد صحة

منتديات الرئيس التنفيذي السنوي للخريجني
واملتدربني القطريني.

باملوظف ،ثم يتم إعداد تقرير فجوات القدرات الفنية وتتم مشاركة هذا
التقرير مع قسم التدريب والتعليم ومع املشرف املباشر املسؤول عن

ذلك املوظف.
ويتم وضع خطة خمصصة جلميع املوظفني الذين يتحدد وجود فجوات

جمموعة حمور التعلم والتطوير.

لديهم من أجل تطوير قدراتهم عرب أفضل أشكال عملية التعليم التي
تستهدف صقل جمموعة املهارات التي يتمتعون بها .ويتمحور تركيز تلك

املكافﺂت والتقدير.

اخلطط حول حتسني املهارات الفنية للموظفني ،ويتم تطبيق منهجية

 10-20-70يف هذه احلاالت 70 :باملائة من أنشطة التطوير مرتبطة باملهام

والتكليفات الفعلية والعملية ،و 20باملائة مرتبطة باحلصول على املالحظات

التطوير املهني املستمر.

والتعلم من النماذج البشرية ،و 10باملائة خمصصة للتدريب الرسمي.

تخطيط التعاقب الوظيفي.
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ونتيجة لعملية االندماج ،أصبح لدى قطرغاز إطاري عمل للربنامج املؤمتت

استضافت إدارة التعلم والتطوير فعالية تدريبية ناجحة أشركت احلضور

يوافق املشرف املسؤول عن ذلك املوظف على هذه األهداف .أما املرحلة

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن تخطيط التعاقب الوظيفي هي عملية مبسطة

لتقييم القدرات الفنية ،وقد تطلب كل منهما مراجعة دقيقة ومن ثم مت

يف حلقات تعليمية قصرية وألعاب وأنشطة تفاعلية ُمحفزة ،فشارك

الثانية ،والتي تُعرف مبراجعة نصف العام ،يقوم املوظف بتقدمي مالحظاته

يتعاون فيها الرؤساء التنفيذيون للعمليات التشغيلية ومدراء اإلدارات من أجل

توحيدهما الحقًا ضمن إطار عمل واحد ليجري تطبيقه على جميع جمموعات

املوظفون يف تدريبات تعليمية مليئة باملرح ،ويف حلقات تدريبية

حول أدائه فيما يتصل بكل هدف من األهداف .ومن ثم يلي ذلك لقاء يجمع ما

مراجعة وتقييم قدرات املشمولني يف قاعدة املواهب للوقوف على فرص

الشركة .إذ يطبق إطار العمل على  737وظيفة خمتلفة ،بدءًا من املناصب

تستهدف رفع مستوى املعرفة وتعزيز التنافسية لديهم .وعالوة على ذلك،

التقدم احملرز يف حتقيق
بني املوظف املعني ومشرفه ملناقشة مستوى
ُّ

التطوير وحتديد من سيخلفون أصحاب الوظائف الرئيسية .ولتقليل اخملاطر

القيادية فما دونها ،و ُيستثنى من ذلك موظفو أصول العمليات التشغيلية.

استضافت إدارة التعلم والتطوير العديد من الفعاليات التدريبية اخملصصة

جمموعة األهداف ،باإلضافة إىل التطرق إىل القدرات السلوكية .وبالنسبة

إىل حدها األدنى وضمان استمرارية األعمال ،تُقسم قاعدة املواهب القوية

لبناء الفرق يف مرحلة ما بعد الدمج من أجل ضمان سالسة سري عملية

للمرحلة الثالثة فهي تقييم نهاية العام ،وهي املرحلة التي يلتقي فيها

إىل ثالث فئات" :اجلاهزون اآلن” و"اجلاهزون خالل عام إىل عامني” و"اجلاهزون

الدمج بني موظفي قطرغاز وراس غاز.

املوظف واملشرف ملناقشة األداء العام للموظف مع التطرق إىل كل من

خالل أكرث من عامني” .وتُمنح األولوية لفئة اجلاهزين خالل عام إىل عامني حيث

القدرات الفنية والسلوكية .وسوف يتحدث املشرف عن مدى حتقيق املوظف

توفر لهم فرص التدريب والتوجيه واإلرشاد مبا يدعم تطورهم على املستوى

ألهدافه أم ال ،ويستطيع املوظف تقدمي أدلة ذات صلة بعمله تدعم أقواله.

الشخصي واملهني.

وبالتوازي مع الربنامج املؤمتت لتقييم القدرات الفنية ،تستخدم شركة
قطرغاز نظام حلول التعلم ،وهو نظام يستهدف لتزويد املوظفني
مبجموعة متنوعة من املوارد التدريبية مبا يف ذلك احملاضرات التي تُلقى

ولالرتقاء بعملية التعلم لدى املوظفني ،قدم  21خبريًا بالقطاع دراسات

يف الفصول والتعلم اإللكرتوين والتعلم االفرتاضي .ويتيح النظام للموظفني

حالة تندرج حتت املشاريع واالبتكار ،والسالمة واملوثوقية ،والتميز يف

تصميم برنامج التدريب مبا يتناسب مع احتياجاتهم كما يبسط اإلجراءات

العمليات يف املنتدى الهندسي اخلامس عشر الذي استضافته قطرغاز.

وأخريًا ،يتم حتديد درجة التقييم العام ألداء املوظف.

ويف العام األول بعد االندماج ،مت إجراء دورة شاملة لتخطيط التعاقب تضمنت

التي يتبعها املدراء لإلشراف على مدى تقدم فرقهم .وتستخدم قطرغاز

وقد شهدت هذه الفعالية السنوية حضور مهندسني من دولفني للطاقة،

نظام حلول التعلم القائم على بوابة  SAPاإللكرتونية إلدارة الدورات التدريبية

وإكسون موبيل ،وقطرغاز ،وقطر للبرتول ،وجامعة قطر ،وشل يف قطر

تنمية املواهب

وتنطوي إقامة بيئة تُشجع على تنمية املهارات القيادية والشخصية على

داخل الشركة ،وهي الدورات التي يجري تصنيفها حتت جماالت خمتلفة وفقًا

حيث دارت بينهم حلقات من التواصل وتبادل املعرفة واخلربات وأفضل

لنوع الدورة واملواضيع التي تتناولها وطريقة ومكان تقدميها.

املمارسات التي صقلتها خرباتهم يف قطاع النفط والغاز بالدولة.

تدرك شركة قطرغاز مدى أهمية تنمية رأس مالها البشري يف استمرار

أهمية بالغة لثقافة العمل لدينا ،ففي عام  2018شرعنا يف املرحلة األوىل من

وحتمل قطرغاز على عاتقها مهمة أمتتة أعمالها مبا يضع بني يدي
وخالل عام  2018حضر فريق العاملني لدى قطرغاز  120دورة تدريبية
خارجية ،وتخضع طلبات التدريب اخلارجي ألنظمة تدفق العمل لدى
قطرغاز التي تسري وفقًا ملستويات االعتماد احملددة مسبقًا الواردة
يف سياسة التدريب .و ُتقدم الشركة التدريب اخلارجي للموظفني
لألغراض التالية:

موظفيها بياناتهم اخلاصة إىل جانب متكينهم من مراقبة امتثال األداء

جناح الشركة ،إذ تقوم ببذل جهود جبارة من أجل متكني املوظفني من خالل
مبادرات تدريب القادة ،وإعداد املواطنني وغريهم من املوظفني لشغل
مناصب عالية التأثري يف املستقبل.

وتطويره .ومن خالل القيام بذلك ،نقوم بتمكني املوظفني من حتمل
مسؤولية أكرب جتاه تطويرهم املهني ،وتتبع تقدمهم والرتكيز على اجملاالت
التي ميكن أن يحدثوا فيها حتسنًا أكرب.

تعزيز أداء الكوادر املهنية

مراجعة جميع املناصب الرئيسية واملواهب يف الهيكل التنظيمي اجلديد.

برنامج تفعيل القيادة املقسم إىل مرحلتني .وقد تركزت اجللسات التي شملت
 52موظفًا يف مناسبتني خمتلفتني على القيادة الذاتية والدروس املستفادة
التجريبية والعملية .وتقوم قطرغاز يف الوقت احلايل باختيار املشاركني
للمرحلة الثانية اخملطط تنفيذها يف عام .2019

تعمل قطرغاز يف الوقت احلايل على تنفيذ نظام إلدارة املواهب،
وسيعمل هذا النظام اجلديد على دمج جميع وحدات إدارة املواهب

عالوة على ذلك ،فقد تولت قطرغاز كذلك زمام برنامج تطوير قيادة

وتقدمي املزايا الرئيسية التالية:

الكوادر ،والذي يتضمن ثالث وحدات:

تستخدم قطرغاز نظام إدارة أداء املوظفني ( )EPMSلتنظيم األهداف
خطط التنمية الفردية.

ومستوى األداء املتفق عليهما فيما يخص املوظفني ،ويف ذلك الشأن
يدعم قسم تطوير الكفاءة وإدارة األداء التابع ()CDPMإلدارة التعلم والتطوير
موظفي قطرغاز يف جميع مراحل دورة إدارة األداء ،مبا يف ذلك وضع

قيادة الذاتُ :تركز هذه الوحدة على تطوير

عملية تقوم على أفضل املمارسات واحللول

الوعي الذاتي وتتضمن اختبارات للشخصية

املبتكرة.

خمطط عام لألهداف وإجراء مراجعة نصف العام وتقييم نهاية العام .وتكون
هذه العملية ضمن نطاق اختصاصات إدارة التعلم والتطوير ،حيث تقوم
احتياجات العمل احلرجة.

بإدارة هذه العملية باستخدام بوابة  SAPاإللكرتونية كأداة للنظام ،كما أن
قسم تطوير الكفاءة وإدارة األداء التابع إلدارة التعلم والتطوير هو املسؤول
عن إعالم فريق اإلدارة العليا باجلدول الزمني إلدارة األداء ،وتعريف املوظفني

خصائص تشغيلية ُمعزَّ زة بقدرات مميزة

قيادة اآلخرين :تتضمن تنمية املهارات التدريبية

لتقدمي التقارير ولوحات متابعة قابلة

وتقرير باملالحظات من جميع املستويات.

للتخصيص.

باملواعيد الرئيسية ملراحل إدارة األداء.
الدورات التدريبية اإللزامية اخملصصة
ملناصب هؤالء املوظفني.

ويف عام  ،2018مت تدشني دورة إدارة األداء بقطرغاز على جميع املوظفني

واجهات بينية سهلة االستخدام تعمل على

اجلُ دد يف الشركة حمققًا معدل امتثال بلغ  100باملائة للمراحل الثالثة

توفري الوقت وترشيد استخدام املوارد.

القيادة أثناء العمل :تتضمن هذه الوحدة
حماكاة لألعمال والتدريب والعمل مع خريجي
اجلامعات من املواطنني.

لدورة إدارة األداء .وقد متت مراجعة عملية إدارة األداء احلالية ومتت إعادة
تقييمها مبا يعكس أفضل املمارسات املستخدمة بالقطاع .وتتميز هذه
الدورات التدريبية الفنية الالزمة نتيجة
للتحسينات التقنية.

صممة خصيصًا لتلبية احتياجات إدارة األداء بقطرغاز ،وجترى
العملية بأنها ُم َّ

مراحل دورة إدارة األداء اخملتلفة على فرتات متباينة على مدار العام ،حيث

تخطيط التعاقب الوظيفي وتطوير القيادة

املوظفني.

يتمحور حتديد املواهب يف شركة قطرغاز حول األداء والقدرات .وخطة

يقوم املوظف يف املرحلة األوىل بوضع أهدافه وإدخالها يف النظام ،حيث

ُحدد املوظفني أصحاب اإلمكانات العالية،
التعاقب عبارة عن عملية موحدة ت َّ

أنها عملية مستمرة تهدف إىل حتقيق أهدافها اخلاصة بتطوير قدرات

يجب أن تكون هذه األهداف ُمحددة وميكن قياسها وإجنازها ،وأن تكون
هذه األهداف واقعية ومالئمة ومرتبطة بإطار زمني ،ومن ثم يجب أن

والتي تستطيع سد احتياجات التعاقب الوظيفي على املدى القريب والبعيد

جلميع املناصب الرئيسية .وتختلف خطة التعاقب الوظيفي عن عمليات تطوير
الكوادر املهنية والهياكل التنظيمية األخرى من حيث إنها تنطلق من إطار عمل

وقد استطعنا إمتام الوحدة الثالثة من برنامج تطوير قيادة الكوادر يف عام
 ،2018وهي عبارة عن حماكاة لألعمال مدتها ثالثة أيام شارك فيها فريقان
تنافسا على مدار ثالثة أيام للفوز بتمويل مشاريعهما .وقد تضمن ذلك
التخطيط اإلسرتاتيجي والنمذجة املالية ،وتقدمي عرض للجنة مكونة من كبار
القادة بقطرغاز ،والبيع لألسواق ،وإدارة العمليات التشغيلية .وقد حضر هذه
الوحدة ستة قادة وسبعة من خريجي اجلامعات من برنامج تفعيل القيادة
لدينا.

املوارد البشرية بقطرغاز لبناء قاعدة قوية ومتماسكة من املواهب.
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وعالوة على ذلك ،حضر الوحدتني األخريتني  14قائدًا من ذوي القدرات العالية

وقد أعربت الشركة عن تقديرها ملوظفيها يف

من برنامج القادة الناشئني إبان عام  .2018تركزت الوحدة الثانية من الربنامج

أكﱶ من فعالية موجهة للموظفني يف عام ،2018

على فهم األعمال ومهارات العروض التقدميية والتواصل والفرق صاحبة
األداء املرتفع .وقدم كل مشارك يف هذه الوحدة عرضًا تقدمييًا عن جمال
عمله وفريقه والتحديات التي تواجهه وجناحاته .تال تلك العروض التقدميية

كما شهد العام املاضي كذلك فتح قنوات تفاعل للموظفني موجهة
نحو إقامة حوار مفتوح بني املوظفني واملتدربني واإلدارة ،وتضمنت
هذه القنوات ما يلي:

 )1احتفلت قطرغاز باليوم الوطني لدولة قطر مع
املوظفني يف أكرث من موقع يف الدولة ويف

تقسيم اجملموعة إىل ثالث جمموعات فرعية ملمارسة جمموعة من األنشطة
التي تتطلب مهارات وسلوكيات معينة لتحقيق املستوى املطلوب .أما عن

عروض تقدميية للموارد البشرية ُمقدمة إىل

الوحدة الثالثة واألخرية ،فتتضمن تقدمي كل جمموعة لورشة عمل الدروس

الرؤساء التنفيذيني ومدراء اإلدارات للعمليات

املستفادة واألساليب املستقاة من الوحدات السابقة.

التشغيلية باجلنوب والعمليات حتت السطحية.

البشرية وثالث جلسات توجيه تستهدف املشرفني والقادة .وقد سلطت
املوارد البشرية على خمتلف املستويات بالشركة.

تتلخص مهمة شركة قطرغاز األساسية يف أن تصبح اخليار األول لكل

زيارات بالبحر ملنصتي حقل الشمال "ألفا"
و"برافو".

املشاركة يف مراجعات األداء ربع السنوية
للعمليات حتت السطحية وعمليات الشمال.

والرخاء.
 )2كرمت الشركة  1,203موظفًا يف احتفال جائزة

وهذا النوع من االستطالعات له دور جوهري يف جمع املالحظات واالرتقاء

ومساهموها .كما حتمل شركة قطرغاز على
عاتقها مهمة تطوير كوادرها املهنية من
متد املوظفني من
التي تستهدف التطوير ،والتي ُّ

ولتحقيق ذلك ،أجرى فريق االندماج بالشركة يف عام  2018استطالع جو ثقافة
العمل للوقوف على مستوى رضا املوظفني فيما يتصل مبختلف اإلدارات.

باملعرفة واخلربة التي يتمتع بها موظفوها

املواطنني يف إطار خطتها اخلاصة بالتقطري

حتديث القاعدة املعرفية للشركة حول مستويات رضا املوظفني احلاليني.

جلسات لنموذج تقدمي خدمة العمالء.

بكفاءة العمل بني اإلدارات اخملتلفة.

املواطنني باملعارف واملهارات املطلوبة للنجاح
يف تويل املناصب الرئيسية بالشركة.
 )3كما تقدر شركة قطرغاز مقاوليها ،وهو ما

معدل الدوران الوظيفي

الوحدة

2018

معدل الدوران الوظيفي

نسبة مئوية

4.54

كان واضحًا يف منتدى الهندسة واملشرتيات
والبناء املنعقد يف نوفمرب  ،2018حيث تقدم
جلسات التواصل اخلاصة بالتأمني الصحي.
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االتصال التابعة لقطرغاز حول العامل بهذه
املناسبة باحتفاالت وإعالنات عرب وسائل اإلعالم

عملها املتنوع باعتباره مصدرًا لقوتها وتتسلح

العاملني يف صناعة النفط والغاز .وال ميكن حتقيق هذا الهدف إال من خالل

الدعم ملقاويل الهندسة واملشرتيات والبناء
احملليني عرب تلقي املالحظات وتسجيل الدروس
املستفادة وأفضل املمارسات مبا يحقق

الذكور

نسبة مئوية

87

اإلناث

نسبة مئوية

13

العمر من  18إىل 30

نسبة مئوية

57

العمر من  30إىل 50

نسبة مئوية

34

أكرب من  50سنة

نسبة مئوية

9
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واليابان وكوريا جنوبية وتايالند .وقد احتفت مكاتب

اخلدمة الطويلة ،وتستعني الشركة بفريق

رضا املوظفني واستبقائهم
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مكاتب االتصال اخلاصة بالشركة يف الصني

متمنية لدولة قطر حكومة وشعبًا دوام السالم

وأخريًا ،عقدت قطرغاز يف عام  2018جلستني جملموعة أدوات املوارد
تلك الفعاليات اخملصصة املتعلقة برفع مستوى التوعية الضوء على عمليات

واملوضحة أدناه:

حتسنًا يف مستوى أداء املوظفني بشكل عام.
وتكن شركة قطرغاز كل االحرتام والتقدير للموظفني الذين خدموا يف الشركة
ّ
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

استثمارات يف اجملتمعات احمللية

املقدمة

يف عام  ،2018استثمرت قطرغاز مبلغًا ،وقدره  4.2مليون ريال قطري ،يف

تدرك قطرغاز بصفتها الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي
املسال يف العامل مدى أهمية املسؤولية االجتماعية ،كما تلتزم ببناء عالقات
قوية مع اجملتمع والشركات احمللية واجملتمع القطري ككُ ل .ولتحقيق هذه
الغاية ،عمدنا إىل وضع جمموعة متنوعة من األنشطة واملبادرات ،يف إطار
برنامج االستثمار االجتماعي وبرنامج التواصل اجملتمعي يف مدينة راس
لفان الصناعية حيث تعترب شركة قطرغاز إحدى الست شركات التي تعمل
يف املدينة .وقد مت إطالق برنامج التواصل االجتماعي يف عام  ،2010بهدف
خدمة اجملتمعات يف اجلزء الشمايل من دولة قطر ،والذي يختلف عن برنامج
االستثمار االجتماعي .وتويل قطرغاز اهتمامًا بالغًا باجملتمع يف دولة قطر،
وتدرك مدى أهمية املساهمة الفاعلة يف بناء اجملتمع يف تلبية احتياجات
السكان والوفاء بها يف املنطقة الواقعة بالقرب من مدينة راس لفان
الصناعية ويف جميع أنحاء دولة قطر.

جميع أنشطة ومبادرات برنامج االستثمار االجتماعي وبرنامج التواصل
اجملتمعي .وتقوم إدارة قطرغاز بصب جل تركيزها على الدمج السلس
ألنظمة قطرغاز وأصولها وكوادرها املهنية ،فس ُيستثمر هذا الفرق يف
املوازنة اخملصصة واملوازنة املنفقة على مشاريع جديدة تتماشى متامًا
مع هدف قطرغاز للمساهمة يف حتقيق أهداف التنمية البشرية برؤية قطر
الوطنية .2030

إشراك اجملتمعات احمللية
برنامج التواصل اجملتمعي
يتخذ برنامج التواصل اجملتمعي الذي انطلق يف عام  2010شكل مبادرة جريئة
تهدف إىل خدمة اجملمعات السكنية يف الطرف الشمايل من دولة قطر ،والتي
تشمل :بلديات الظعاين والكعبان واخلور والشمال والذخرية وسميسمة.
ولدعم جمموعة كبرية من مشاريع التنمية اجملتمعية املعتمدة على رأس
املال ،يضم الربنامج يف عضويته التطوعية ست شركات تعمل يف منطقة
راس لفان الصناعية وهي:

وحتقيقًا ألهداف املسؤولية االجتماعية للشركات ،حتمل قطرغاز
عضوية يف:

مؤسسة عبد اﷲ بن حمد
العطية الدولية للطاقة والتنمية
املستدامة.

وتلتزم املشاريع 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
مركز ماري كاي أوكونر للسالمة ،جامعة تكساس
إيﻪ أند أم يف قطر.

ترسل النتائج مبجرد انتهاء البلدية من تقييمها إىل برنامج التواصل اجملتمعي
على أن ُيرتك اختيار املشاريع جملموعة عمل الربنامج التي متثل الهيئة
اإلدارية الرسمية املسؤولة عن انتقاء املشاريع .وتقيم اجملموعة مدى
تلبية املشروع لالحتياجات 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 املشاريع بعد اكتمالها إىل البلديات اخملتصة التي

االحتاد القطري للجولف.

تتوىل مهمة صيانتها واإلشراف عليها بعد ذلك .ويتوىل الربنامج يف الوقت احلايل
إدارة  12مشروع َا يف مراحل خمتلفة من التخطيط والتنفيذ.

التنمية االجتماعية
مركز أبحاث الغاز ،جامعة قطر.
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قائمة كاملة باملشاريع التي يتوىل الربنامج تنفيذها:

 .4رواد الوطن

 .7حديقة الشرق يف الذخرية

رواد الوطن هي مبادرة تُنفذ بدعم من وزارة الرتبية والتعليم العايل والتي

أقيمت حديقة الشرق يف الذخرية على مساحة إجمالية  4,841م .2ومت

وتطل حديقة شاطئ القُ رمة ،وهي خمصصة للنساء واألطفال دون

تهدف إىل تشجيع أفراد اجملتمع على التحلي بالعادات اإليجابية يف

إنشاء شبكة ري أتوماتيكية لتغطية املساحات اخلضراء ،التي تغطي

حياتهم اليومية.

مساحة  3,400م .2وزُرعت الزهور يف ثالث مناطق خمتلفة باحلديقة

بيئيًا مزدهرًا مليئًا بالنباتات .وتبلغ مساحتها  8آالف مرت ،منها  4آالف مرت

يف إطار هذه املبادرةُ ،عقدِ ت ورش عمل يف املدارس يف جميع أنحاء

مسطحات خضراء و 3آالف مرت من الرمال الشاطئية النظيفة ،وقد مت

دولة قطر لتثقيف الطالب بشأن سالمة املرور والتخطيط للحياة وتعزيز

تزويد احلديقة بألعاب متنوعة ومظالت شاطئية مصنوعة من أشجار

العادات اإليجابية يف حياتهم جملابهة حتديات احلاضر واملستقبل.

 .1حديقة شاطئ ُ
القرمة
سن العاشرة ،على امتداد غابة من أشجار القرم التي حتتضن نظامًا

البامبو.

 .2حممية الشوعة
تبلغ مساحة حممية الشوعة  13,000مرت مربع ،وهي منارة بالطاقة
الشمسية بالكامل .كما حتتضن احملمية الطبيعية  62شجرة
وجمموعة متنوعة من احليوانات والطيور ،مبا يف ذلك  132بط وأوز،
ويوجد بها مها عربي ،و 4غزالن ،و 3نعامات ،و 3ماعز ،و 14سمان ،و110
حمام.

 .3مقعد الضحى
يستضيف برنامج مقعد الضحى الذي ينظمه "مركز قدرات للتنمية"
ملتقى أسبوعي صباح كل ثالثاء وقت الضحى للجدات ،حيث يقمن بإحياء
ماضي األجداد واسرتجاع املاضي بجماله ورونقه .ويشجع هذا الربنامج
على تبادل اخلربات والقصص ويعيد ماضي البلد إىل احلياة .ويف الوقت
ذاته ،ينشر الوعي بالقضايا املتعلقة بالصحة والبيئة واجملتمع من

ممشى الذخرية هو ممشى بعرض ثالثة أمتار بإطاللة ساحلية هائلة.
 93عمود إنارة بالطاقة الشمسية و 60مقعدًا جلميع الزوار .ويضم
املمشى ملعبني كبريين حماطني بسياج سالمة لألطفال.

 .6حديقة اخلور بالزا

تواصل الشركة دعم مبادرات متنوعة للبحث والتعليم يف إطار استثمارها يف

إىل جانب  16شجرة سدرة والعديد من النباتات األخرى .وزودت احلديقة
جلميع الزوار.

تشارك قطرغاز مشاركة فاعلة يف عضوية مركز أبحاث معاجلة الغاز الذي

مبلعبني لألطفال إىل جانب أعمدة اإلنارة وساحات مواقف السيارات

اجملتمعي واملشاكل التي يواجها اجملتمع ،سلط املقيمون يف اخلور الضوء

ويضم مسارًا للدراجات الهوائية بطول  2,000مرت تقريبًا .ويضم املمشى

املبادرات املتعلقة باملعرفة والتعليم
جمال التنمية البشرية.

ويف إطار استبيان عام  2018بشأن الرأي العام إزاء عمل برنامج التواصل

 .5ممشى الذخرية ومسار الدراجات الهوائية

برامج قطرغاز للمسؤولية االجتماعية

على سفر عدد كبري من العمال إىل مركز مدينة اخلور ،األمر الذي كان يتسبب
يف تكدس احلركة املرورية .واستجابة لذلك ،أكملت قطرغاز استبيانًا عن
تدفق السكان واقرتحت العديد من املشاريع بخصوص هذا األمر واملقرر

أسسته كلية الهندسة بجامعة قطر يف عام  2007ليصبح مركزًا رائدًا يف
اجملال البحثي يساعد يف حل املشكالت التقنية املعقدة يف صناعة
بناء على احتياجات اجملال
الغاز .وتتحدد املوضوعات التي يبحث فيها املركز ً
واجملتمع بالتشاور مع كربى شركات النفط والغاز العاملة داخل دولة قطر
وخارجها.

املشاكل التي يطرحها قاطنو اجملتمع الشمايل ،والتي ُأثريت يف استبيان

تتمثل املهمة الرئيسية للمركز يف إجراء األبحاث التي تفيد الشركاء
الرئيسيني يف صناعة الغاز واجملتمع .وطور املركز سمعةً جيدة مستحقة

مشرتك مع مدينة راس لفان الصناعية.

يف تطوير احللول البحثية التي أدت إىل زيادة كفاءة اإلنتاج والتوزيع واستهالك

تنفيذها يف عام  .2019وقد جرى التخطيط ملشاريع إضافية متنوعة حلل

الطاقة ،وذلك يف إطار التعاون الوثيق مع شركائنا ومستثمرينا .وقد توسع

خضراء تبلغ  19,000م 2وممشى دائري للحديقة ونافورة مياه قطرها 20

املركز فيما يقدمه من خدمات احرتافية ليضيف إليها جمموعة متنوعة
من اخلدمات االستشارية املتعلقة مبعاجلة الغاز ألعضاء املركز ،فض ًال عن

مرتًا تعمل أوتوماتيكيا بأنظمة املياه .كما جرت زراعة  12,000من الزهور

خدمات االختبار وورش العمل الفنية ودورات التدريب واملسابقات األكادميية

املوسمية و 8,000من مغطيات الرتبة و 45شجرة ظل وتركيب ثالث

واملؤمتر العاملي لتصنيع الغاز الذي يعقد كل عامني.

تقع حديقة اخلور بالزا على مساحة  22,500م 2وتتميز مبساحات

مظالت للوقاية من األشعة فوق البنفسجية يف احلديقة.

خالل احملاضرات والدورات التي يقدمها لهن املتخصصون واألطباء
واملربون.
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وقد كان التعاون بني مركز أبحاث معاجلة الغاز وقطرغاز ثمرة الدعم

الوصول اآلمن والسهل إىل أعشاشها يف شواطئ مدينة راس لفان

املستمر ملسابقة جامعة قطر ألفضل تصميم مصنع ،وهي مسابقة

الصناعية .وسالحف منقار الصقر من احليوانات املهددة باالنقراض وهي

والتي أقيمت يف دخان يف نوفمرب  ،2018حيث مثل املوظفون الشركة

مستمرة تقام سنويًا يف قسم الهندسة الكيميائية بجامعة قطر .وكانت

تتأثر من أي ممارسة مزعجة حيث إنها تخرج من احمليط إىل الشاطئ لتضع

انطالقًا من التزامها باملساهمة يف حتقيق ركيزة التنمية البشرية برؤية

ونافسوا فرقًا عاملة يف قطاع الطاقة يف دولة قطر .وحقق العبو قطرغاز

هذه املسابقة قد انطلقت منذ  15عامًا ،وحتديدًا يف عام  ،2004بهدف إتاحة

بيضها فيه .وتتنقل سالحف منقار الصقر على الشاطئ عرب التجذيف

قطر الوطنية  ،2030تواصل قطرغاز تنظيم جمموعة متنوعة من األنشطة

أداء قويًا حيث جنحوا يف الوصول إىل الدور نصف النهائي.
الثالثة وعشرون ً

الفرصة أمام الطلبة اجلامعيني للعمل على مشروع لتصميم مصنع بهدف

بزعانفها اليمنى واليسرى املوجودة يف مقدمة أجسامها بالتناوب .ويف

تنمية الطاقة البشرية القطرية.

حال واجهتها أية عراقيل (مثل النفايات) أثناء تنقلها ،فقد تعود إىل احمليط

تعد قطرغاز عضو أيضًا يف مؤسسة عبد اهلل بن حمد العطية الدولية
للطاقة والتنمية املستدامة ،وهي مؤسسة قطرية تأسست عام 2015
لتكون أول مؤسسة من نوعها يف دولة قطر تتعامل مع قضايا الطاقة
والتنمية املستدامة بدعم من صاحب السمو األمري الوالد الشيخ حمد بن
خليفة آل ثاين .وتقدم املؤسسة أبحاثًا وحتاليل مستقلة تساعد صناع القرار
يف جمال الطاقة بطريقة مباشرة.
وتتمتع قطرغاز كذلك بعضوية نشطة يف مركز ماري كاي أوكونر للسالمة
 قطر وذلك يف إطار اجلهود التي تبذلها الشركة يف اجلوانب واالجتاهاتاخملتلفة يف سبيل احلفاظ على السالمة التشغيلية للموظفني
التجمعات السكنية
واملقاولني وأصحاب املصلحة املعنيني وأعضاء
ُّ

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 من
دولة قطر مقرًا له .ووقع املركز مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات مع
قطرغاز يف عام  ،2013وذلك لتوفري الدعم املتبادل يف جمال حتقيق سالمة
العمليات الصناعية وفق أعلى املعايري الدولية.
وأخريًا ،يف مطلع عام  ،2018أكملت مدرسة اخلور الدولية عملية استغرقت
عامني لتأمني االعتماد الكامل جمللس املدارس الدولية جلميع املدارس
الثالثة املرخصة حتت قطرغاز أال وهي :روضة أطفال واجمللس املركزي
للتعليم الثانوي بالهند واملناهج الربيطانية .وكعضو فاعل يف جمتمع
جملس املدارس الدولية ،تستفيد مدرسة اخلور الدولية من شبكة تعليمية
عاملية تسمح لها باستخدام ثروة موارد تهدف إىل مساعدة الطالب يف
انتقالهم من املدرسة إىل اجلامعة.

املبادرات املتعلقة بالبيئة
انطالقًا من التزامها الراسخ مبسؤوليتها جتاه اجملتمع ،تعمل قطرغاز
صممة لزيادة الوعي باملشكالت البيئية يف
على إطالق مبادرات ُم ِّ
تعددة ُم َّ

اجملتمع وتشجيع السلوكيات الصديقة للبيئة.

وحترص الشركة على التربع باستمرار باملعدات التقنية التي انتهت دورة
حياتها يف الشركة مثل أجهزة احلاسب اآليل وأجهزة العرض واألجهزة
اإللكرتونية املساعدة ،مما يؤدي إىل تقليل اخمللفات اإللكرتونية وتزويد من
يعانون من َ
ش ِّح املوارد املالية مبعدات قد ال يكون مبقدورهم احلصول
عليها بطريقة أخرى.

تؤدي الشركة أيضًا دورًا نشطًا يف حماية البيئة ،حيث استضافت العديد من
فعاليات تنظيف شواطئ راس لفان يف العقود القليلة املاضية حلماية
سلحفاة منقار الصقر املهددة باالنقراض يف دولة قطر؛ مبا يضمن
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حيث تضع البيض من دون طمره يف الرمال ،مما يقضي على فرص ظهور
جيل جديد من السالحف .وتقضي معظم ذكور السالحف حياتها كلها يف
املاء ،يف حني تعود اإلناث إىل اليابسة وتزور أعشاشها يف عدة مناسبات
ما بني شهري مارس ويونيو من املوسم نفسه ،لوضع ما معدله 100
بيضة يف كل مرة .لذلك متثل الشواطئ النظيفة واملمهدة أهمية بالغة
لنجاة السالحف .كما تدعم شركة قطرغاز عمليات مراقبة ورصد وحماية
الشواطئ التي تعشش فيها السالحف واملبادرات الهادفة إىل زيادة
الوعي البيئي.

مبادرات الصحة والسالمة
ميثل بناء جمتمع صحي ومنتج هدفًا رئيسيًا لركيزة التنمية البشرية
املنبثقة عن رؤية قطر الوطنية  ،2030ومبادرات املسؤولية االجتماعية
للشركة التي تتبناها قطرغاز.
شارك العديد من املوظفني واملقاولني لدى قطرغاز يف حملة تربع بالدم
على مستوى الشركة يف مقرها الرئيسي يف العاصمة الدوحة وحمطات
قطرغاز براس لفان (شمال وجنوب) وجممع اخلور السكني خالل شهر
أبريل من عام  .2018وقد مت تنظيم احلملة بالتعاون مع وحدة التربع بالدم
التابعة ملؤسسة حمد الطبية بهدف دعم احتياطي وحدات الدم الوطنية.
هذا وقد نظمت قطرغاز حمالت التربع بالدم ألكرث من  17عامًا بالتعاون مع
مؤسسة حمد الطبية ،وتشكل هذه الفعالية السنوية جزءًا من برنامج
املسؤولية االجتماعية للشركات الذي تتبناه الشركة.
نظم املقيمون يف جممع اخلور السكني سلسلة من الفعاليات خالل
شهري أكتوبر ونوفمرب  2018جلمع التربعات لصالح اجلمعية القطرية

واأللعاب الرياضية يف .2018
شارك موظفو الشركة وعائالتهم يف فعاليات اليوم الرياضي الذي نظمته

وعالوة على ذلك ،قدمت قطرغاز دعمها لربنامج اجلولف للناشئني بالتعاون
مع االحتاد القطري للجولف ،ويأتي هذا استكما ًال لدعم الشركة لهذا

الشركة مبناسبة االحتفال باليوم الرياضي للدولة يف شهر فرباير .بدأت

الربنامج على مدار السنوات الثمانية املاضية ،ويقدم الربنامج للمشاركني

فعاليات الدوحة مبسرية مشي ،حتى يتم التأكد من أن جميع املشاركني

فيه دورات للتدريب على رياضة اجلولف وسلوكيات املضمار واملسابقات،

كانوا مستعدين ملمارسة جمموعة واسعة من األنشطة الرياضية

حيث يشجع الربنامج املواهب الشابة من العبي اجلولف على املشاركة

املتوفرة التي شملت كرة القدم ،والكرة الطائرة ،وكرة السلة ،وتنس
الطاولة ،والكريكت ،واجلولف املصغر يف نادي الغرافة .وقد مت تخصيص
منطقة إلجراء الفحوصات الطبية من جانب اإلدارة الطبية بقطرغاز ،ومن
خاللها متكّ ن املشاركون من إجراء اختبار مستويات السكر يف الدم وضغط
الدم وقياس كتلة اجلسم.
وتواصل الشركة رعايتها للدوري االحتياطي ودوري الدرجة الثانية لكرة
القدم يف دولة قطر باالشرتاك مع االحتاد القطري لكرة القدم يف شراكة
مستمرة منذ عام  .2013وقد جرت فعاليات موسم  2018من هذه املسابقة
املعروفة اآلن باسم دوري قطرغاز مبشاركة  12ناديًا .وتستحوذ هذه
املسابقة على اهتمام اجلاليات املقيمة يف دولة قطر كما أنها تساهم
يف حتقيق التنمية احمللية لالعبني كرة القدم املوهوبني والنشاط الرياضي
عمومًا ،وذلك ضمن االستعدادات لبطولة كأس العامل لكرة القدم  2022التي
ستنظمها دولة قطر.
ويف هذا السياق ،شهدت النسخة اخلامسة من بطولة قطرغاز
للشطرجن التي ينظمها االحتاد القطري للشطرجن وترعاها قطرغاز
مشاركة  160من الشباب والشابات صغار السن الذين ترتاوح أعمارهم بني
 6سنوات و 16سنة من جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط .وجرت هذه

يف الفريق الوطني ومتثيل دولة قطر يف احملافل الدولية.

املبادرات املتعلقة بالوعي األمني
قامت قطرغاز مؤخرًا ،وبالتعاون مع إدارة الشرطة اجملتمعية يف وزارة
الداخلية ،بتنفيذ برنامج توعوي وتثقيفي حول مواضيع تتعلق باألمن لسكان
اجملمع السكني التابع للشركة مبنطقة اخلور .واحتوى الربنامج التوعوي
الذي استمر ملدة شهرين متتاليني على عدد من احملاضرات والندوات
العملية بشأن العديد من التحديات األمنية شائعة .وقد استهدف الربنامج
السكان وطالب املدارس وموظفي األمن يف جممع اخلور السكني.
قدم احملاضرون من خالل الربنامج جمموعة من احملاضرات التي
كما ّ

تناولت املواضيع اخملتلفة مثل العنف املدرسي ،وخماطر التدخني ،وتعزيز
إجراءات الوقاية من احلرائق ،والتعامل مع التصرفات املشبوهة يف األماكن
العامة ،والتحكم يف حركة املرور داخل اجملمع السكني ،والتواصل مع
اإلدارة األمنية .وقد مت أيضًا تعريف موظفي األمن يف جممع اخلور السكني
فعال يف التعامل
بخدمات الشرطة اجملتمعية وكيفية إشراكهم بشكل ّ
مع التحديات األمنية اخملتلفة.

املسابقة التي حتفز الفكر على مدار ثالثة أيام .والتزمت املنافسة بقواعد
البطولة السويسرية للشطرجن السريع ،والتي تضم تسع جوالت تستمر كل
ثوان فقط لتنفيذ حركاتهم.
منها ملدة  25دقيقة ومتنح املشاركني ِ 10

للسرطان لدعم حملة التوعية بسرطان الثدي" ،ثينك بينك" .واستضاف
اجملمع السكني فعاليات بيع اخلبز والبازار وعروض األزياء ولعبة البنغو ،مع
التربع بجميع العائدات لدعم القضية.
وقدم جممع اخلور السكني على مدار السنوات العشر املاضية مساعدة
فنية جلميع املقيمني املهتمني بإجراء تغيريات إيجابية على منط احلياة.
وتابع الفريق الطبي يف جممع اخلور السكني بانتظام أكرث من  300مشارك
يف احلملة ،مراعيًا احتياجاتهم الفردية .وقد صمم فريق "صحة" مبدربيه
وموظفيه املسؤولني عن األنشطة الرتفيهية باإلضافة إىل اختصاصية
التغذية جمموعة متنوعة من حصص اللياقة البدنية املدعومة بالنصائح
اإلرشادية الغذائية .ومع متكّ ن الفرق الـ  120املشاركة يف احلملة من
إنقاص الوزن جملموع عام بلغ  425.51كيلوغرامًا ،ومتكّ نت  24أسرة من
إنقاص ما جمموعه  158.3كيلوغرامًا من الوزن ،حيث أثبتت حملة "صحة"
مرة أخرى جناحها الباهر يف احتفالها اخلتامي الذي أقيم يف صالة نادي
"الواحة" مبجمع اخلور السكني.
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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.

كيف نقوم بتحديد حمتوى التقرير
نهج االدارة يف املوضوعات اجلوهرية

فيما يلي أهم املوضوعات التي مت حتديدها أثناء عملية التقييم الشامل لألهمية النسبية لالستدامة التي متت يف عام  .2016نهج االدارة لكل موضوع من
املواضيع التالية يتبع مقاييس مؤشر املبادرة العاملية إلعداد التقارير.

املوضوع اجلوهري

كفاءة الطاقة وحرق
الغازات وانبعاثات الغازات
الدفيئة

كيف تدير قطرغاز املوضوع
اجلوهري (2-103أ)

غرض نهج اإلدارة (2-103ب)

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
الذي يقلل من انبعاثات
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
من النوع ( 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

املالحق
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املوضوع اجلوهري

كيف تدير قطرغاز املوضوع
اجلوهري (2-103أ)

غرض نهج اإلدارة (2-103ب)

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

املوضوع اجلوهري

كيف تدير قطرغاز املوضوع
اجلوهري (2-103أ)

غرض نهج اإلدارة (2-103ب)

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 برامج
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

األداء املايل

يبلغ الهدف املؤسسي
للتقطري  50%بحلول .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.

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

تطوير سلسلة التوريد
احمللية

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:
املوثوقية98.4% :التوافر95.7% :االستعمال88.0% :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

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

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

ُ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.

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

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

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
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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.

ال يوجد
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تضمني األطراف املعنية

الدقة والكفاءة

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.

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.

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 ،2030
واسرتاتيجية 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( 1؛ ومشروع قطرغاز )QG2( 2؛ ومشروع قطرغاز )QG3( 3؛
ومشروع قطرغاز  - )QG4( 4واملنصات 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 بـ  ،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 اجلدير
بالذكر أن قطرغاز ال تنشر تقارير مالية سنوية.

ضمان جودة واتساق احملتوى
التوازن
يهدف التقرير إىل تقدمي صورة متوازنة وحمايدة لقطرغاز ،وتوضح البيانات
الواردة يف هذا التقرير األداء السلبي واإليجابي مع توضيح كل منهما.

األفضلية
لقد قمنا كلما استطعنا بتقدمي بيانات ألربع سنوات أو أكرث من األداء
لغاية حتديد التيارات واملسارات يف املسائل ذات األهمية النسبية .كما
قمنا أيضًا بتقدمي ملخص ألدائنا من عام  2012وحتى  2015يف مؤشرات
االستدامة العليا.
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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 االنتهاء من التحقيقات واالستشارات الالزمة للتأكد من
صحة جميع املعلومات لعكس صورة واقعية لشركة كبرية ومعقدة
كقطرغاز .وبالرغم من التأخري ،اليزال هذا التقرير قادرا على السماح
للشركة بالتعاون مع ذوي املصالح والشراكات اخملتلفة للمساهمة
بتقارير 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.

ملحق ب :فهرس مؤشر املبادرة العاملية إلعداد التقارير
معيار مؤشر التقارير
العاملية

اإلفصاح

رقم الصفحة و/أو عنوان URL

 :GRI 101األساس لعام 2016

اإلفصاحات العامة
 :GRI 102اإلفصاحات
العامة
يف عام 2016

ملف التعريف املؤسسي
 1-102اسم املؤسسة

قطرغاز

 2-102األنشطة والعالمات التجارية واملنتجات واخلدمات

30-27 ،20 ،8-7

 3-102مكان املقر الرئيسي

الدوحة ،قطر

 4-102مكان العمليات

29-27 ،17

 5-102امللكية والشكل القانوين

23

 6-102األسواق اخملدومة

31-28

 7-102حجم املؤسسة

60-57 ،31-28

 8-102معلومات عن املوظفني والعمال اآلخرين

76 ،60-57

 9-102سلسلة التوريد

77 ،43 ،19

 10-102التغيريات املعتربة يف املؤسسة وسلسلة توريدها

27 ،23

 11-102املبدأ أو النهج االحرتازي

38 ،34 ،25

 12-102املبادرات اخلارجية

برنامج استدامة قطاع الطاقة والصناعة يف قطر ،رؤية قطر الوطنية ،2030
االسرتاتيجية الوطنية للتنمية ،55 ،48 ،47 ،40 ،39 ،37 ،36 ،24 ،2016-2011
72 ،71 ،70 ،69 ،58

 13-102العضوية يف االحتادات

72 ،70 ،54 ،48

االسرتاتيجية
 14-102البيان الصادر من كبري صانعي القرار

7-6

 15-102التأثريات واخملاطر والفرص الرئيسية

82 ،81 ،69 ،58 ،54 ،51-47 ،38 ،36 ،29-27 ،24

األخالقيات والنزاهة
 16-102القيم واملبادئ واملعايري وقواعد السلوك

25 ،20-13

 17-102آليات املشورة واخملاوف املتعلقة باألخالقيات

25

اإلدارة
 18-102هيكل اإلدارة

24-23

 19-102تفويض السلطة

24-23

 23-102رئيس أعلى هيئة إدارية

23 ،7-6

 25-102تضارب املصالح

25

 30-102فعالية عمليات إدارة اخملاطر

25-24

 31-102مراجعة املواضيع االقتصادية والبيئية واالجتماعية

78-75 ،20-17

 40-102قائمة جمموعات األطراف املعنية

83-82 ،20

إشراك األطراف املعنية
 41-102اتفاقيات املفاوضات اجلماعية

االحتادات التجارية ممنوعة يف قطر

 42-102حتديد واختيار األطراف املعنية

83-82 ،20

 43-102نهج إشراك األطراف املعنية

83-82 ،20

 44-102املوضوعات واخملاوف الرئيسية املثارة

83-81
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معيار مؤشر التقارير
العاملية

اإلفصاح

معيار مؤشر التقارير
العاملية

رقم الصفحة و/أو عنوان URL

 :GRI 101األساس لعام 2016

 GRI 300سلسلة املعايري البيئية

اإلفصاحات العامة

الطاقة

 :GRI 102اإلفصاحات
العامة
يف عام 2016

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

24-23

 46-102حتديد مضمون التقرير وحدود املوضوعات

78-75 ،17

 47-102قائمة املوضوعات اجلوهرية

76-75 ،20-17

 48-102إعادة عرض املعلومات

76

 49-102التغيريات يف إعداد التقارير

19-17

 50-102فرتة إعداد التقارير

 1يناير  31 – 2018ديسمرب 2018

 :GRI 103نهج اإلدارة يف
عام 2016
 :GRI 302الطاقة يف عام
2016

 :GRI 103نهج اإلدارة يف
عام 2016

 51-102تاريخ أحدث تقرير

2017

 52-102دورة إعداد التقارير

بشكل سنوي

 53-102املسؤول عن تلقي األسئلة املتعلقة بالتقرير

2

 :GRI 303املياه يف عام
2016

 54-102املطالبات اخلاصة بإعداد التقارير طبقًا ملعايري

81-79 ،2

التنوع البيولوجي

 55-102مؤشر حمتوى املبادرة العاملية إلعداد التقارير

81-79

 :GRI 103نهج اإلدارة يف
عام 2016

املوضوعات اجلوهرية
 GRI 200سلسلة املعايري االقتصادية

 :GRI 304التنوع البيولوجي
2016

األداء االقتصادي
 :GRI 103نهج اإلدارة يف
عام 2016
 :GRI 201األداء االقتصادي
يف عام 2016

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

77-75 ،20-19

صحة وسالمة العمالء

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

77-75 ،31-27 ،20-19

 3-103تقييم نهج اإلدارة

77-76 ،20-19

 :GRI 103نهج اإلدارة يف
عام 2016

 1-201القيمة االقتصادية املباشرة الناجتة واملوزعة

:GRI 305
االنبعاثات 2016

التواجد يف األسواق
 :GRI 103نهج اإلدارة يف
عام 2016
 :GRI 202التواجد يف األسواق
يف عام 2016

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

77-75 ،20-19

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

82 ،77-75 ،20-19 ،59-58

 3-103تقييم نهج اإلدارة

77-75 ،20-19 ،59-58

 2-202نسبة أفراد اإلدارة العليا املوظفني من اجملتمع احمللي

59

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

77-75 ،20-18

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

77-75 ،31-30 ،20-18

 3-103تقييم نهج اإلدارة

77-75 ،31-30 ،20-18

 1-204نسبة اإلنفاق على املوردين احملليني

31

 :GRI 204ممارسات الشراء
يف عام 2016

 :GRI 103نهج اإلدارة يف
عام 2016
:GRI 306
النفايات السائلة والنفايات
يف عام 2018

 :GRI 204ممارسات الشراء
يف عام 2016

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

25

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

25

 3-103تقييم نهج اإلدارة

25

 2-205التواصل والتدريب على سياسات وإجراءات مكافحة الفساد

25

Disclosure 201 - 2 is reported in accordance with the GRI Oil and Gas Sector additions for correspondent Disclosure G4-EC2.
Disclosure 305 - 5 is reported in accordance with the GRI Oil and Gas Sector additions for correspondent Disclosure G4-EN19.
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 3-103تقييم نهج اإلدارة

77-75 ،20-18

 1-302استهالك الطاقة داخل املؤسسة

49-48

 2-302استهالك الطاقة خارج املؤسسة

49-48

 4-302احلد من استهالك الطاقة

49-48

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

50

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

50

 3-103تقييم نهج اإلدارة

50

 3-303املياه املعاد تدويرها واستخدامها

50

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

54

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

54

 3-103تقييم نهج اإلدارة

54

 3-304املوائل احملمية أو املعاد تأهيلها

54

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

77-75 ،20-19

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

77-75 ،49-47 ،20-19

 3-103تقييم نهج اإلدارة

77-75 ،49-47 ،20-19

 1-305انبعاث الغازات الدفيئة املباشرة (النطاق )1

49-47

 2-305انبعاث الغازات الدفيئة غري املباشرة (النطاق )2

49-47

 3-305انبعاث الغازات الدفيئة غري املباشرة األخرى (النطاق )3

49-47

 4-305كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة

49-47

 7-305أكاسيد النيرتوجني وأكاسيد الكربيت وغريها من االنبعاثات املهمة

52

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

54-47

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

54-47

 3-103تقييم نهج اإلدارة

54-47

 1-306تصريف املياه حسب جودتها ووجهتها

50

 2-306النفايات حسب نوعها وطريقة التخلص منها

51

 3-306االنسكابات الكبرية

5

 4-306نقل النفايات اخلطرية

42-41

 5-306املسطحات املائية املتأثرة بتصريف املياه و /أو اجلريان السطحي

54-53

 GRI 400سلسلة املعايري االجتماعية

مكافحة الفساد
 :GRI 103نهج اإلدارة يف
عام 2016

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

النفايات السائلة والنفايات

ممارسات الشراء
 :GRI 103نهج اإلدارة يف
عام 2016

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

77-75 ،20-18
77-75 ،20-18

املياه

ممارسات إعداد التقارير

80

اإلفصاح

رقم الصفحة و/أو عنوان URL

التوظيف
 :GRI 103نهج اإلدارة يف
عام 2016
:GRI 401
التوظيف يف عام 2016

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

82

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

82

 3-103تقييم نهج اإلدارة

82

 1-401عمليات التوظيف اجلديدة ودوران املوظفني

58

1
2
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81

معيار مؤشر التقارير
العاملية

اإلفصاح

رقم الصفحة و/أو عنوان URL

 :GRI 101األساس لعام 2016

الصحة والسالمة املهنية
 :GRI 103نهج اإلدارة يف
عام 2016
:GRI 403
الصحة والسالمة املهنية
يف عام 2018

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

45-33

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

45-33 ،5

 3-103تقييم نهج اإلدارة

45-33

 1-401نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية

44-33

 2-403حتديد اخملاطر ،وتقييم اخملاطر ،والتحقيق يف احلوادث

34-33 ،15

 3-403خدمات الصحة املهنية

ملحق ج  -خمطط إشراك األطراف املعنية

مت اختيار جمموعات األطراف املعنية احملددة أدناه لتمثيل أكرث الهيئات واملؤسسات واألفراد تأثر ًا بقطرغاز ،وتأثري ًا فيها .ويلخص اجلدول أدناه أولويات جمموعة
األطراف املعنية ،واألساليب املستخدمة يف إشراكهم ،واستجابة الشركة لتوقعاتهم.1
األطراف املعنية
املساهمون

39-34

أولويات األطراف املعنية
• 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

 4-403مشاركة العمال ،والتشاور ،والتواصل بشأن الصحة والسالمة املهنية
 5-403تدريب العمال على الصحة والسالمة املهنية
 6-403تعزيز صحة العمال

• 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 واالدارة 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

34-33

 8-403العمال املشمولون بنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية
 9-403اإلصابات املرتبطة بالعمل

34

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

67-61

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

67-61

دولة قطر

التدريب والتعليم
 :GRI 103نهج اإلدارة يف
عام 2016

طريقة املشاركة

استجابة قطرغاز

 3-103تقييم نهج اإلدارة

67-61

 2-404برامج رفع مستوى مهارات املوظفني وبرامج مساعدة املوظفني يف االنتقال

66-63

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

59-58

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

59-58

 3-103تقييم نهج اإلدارة

59-58

 1-405تنوع هيئات اإلدارة واملوظفي

59

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

82 ،77 ،73-69

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

82 ،77 ،73-69

 3-103تقييم نهج اإلدارة

82 ،77 ،73-69

 1-413العمليات التي يشارك فيها اجملتمع احمللي وتقييمات األثر وبرامج التطوير

69 ،59

• 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
• جهود التخطيط املنسق لضمان استمرارية العمل،
والتخطيط واالتصال يف األزمات

• االتساق مع رؤية قطر الوطنية 2030
• املشاركة يف حمالت التوظيف الوطنية (مثل حياكم)
• 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

التنوع وتكافؤ الفرص
 :GRI 103نهج اإلدارة يف
عام 2016
:GRI 405
التنوع وتكافؤ الفرص 2016

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

اجملتمعات احمللية
 :GRI 103نهج اإلدارة يف
عام 2016
 :GRI 413اجملتمعات
احمللية 2016

املوظفون

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

االمتثال االجتماعي االقتصادي
 :GRI 103نهج اإلدارة يف
عام 2016
:GRI 419
االمتثال االجتماعي

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

82

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

82

 3-103تقييم نهج اإلدارة

82

 1-419عدم االمتثال للقوانني واللوائح يف اجملال االجتماعي االقتصادي

مل يتم تسجيل حوادث عدم امتثال

اإلفصاحات اخلاصة بقطاع النفط والغاز
سالمة األصول وسالمة العمليات
 :GRI 103نهج اإلدارة يف
عام 2016
OG 13

 1-103شرح املوضوع اجلوهري وحدوده

14 ،5

 2-103نهج اإلدارة وعناصره

14 ،5

 3-103تقييم نهج اإلدارة

14 ،5

عدد حوادث سالمة العمليات ،مصنفة حسب أنشطة العمل

13 ،5

• 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
• الربيد اإللكرتوين ‘’Qatargas_All
• 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 االجتماعية ،اخمليمات 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

1املعلومات احملدثة حتى عام  ،2015تقريبًا ،مكتوبة باللون األحمر الداكن

82
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83

84

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
• 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

• حمالت 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
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ملحق د  -مسرد املصطلحات واالختصارات
BCM

إدارة استمرارية األعمال

BSPD

برميل يف اليوم

CAP

خطة التزام

CCL

مركز القيادة اإلبداعية

CEMS

نظم مراقبة االنبعاثات املستمرة

املكثفات  -مزيج من املواد الهيدروكربونية السائلة امللونة أو عدمية
اللون ومبستوى من اجلاذبية يزيد عن  500وفق ًا ملقياس معهد البرتول
األمريكي للجاذبية والتي ميكن اسرتدادها إىل السطح من بعض مكامن
الغاز غري املصاحبة.

CEO

املدير العام

املسؤولية االجتماعية  -مصطلح يعني االلتزام املستمر من قبل

CIPS

شهادة اعتماد املعهد الدويل للمشرتيات والتوريد

الشركة لتتصرف بطريقة أخالقية واملساهمة يف التنمية االقتصادية

CLPG

غاز نفطي مسال مشرتك

CNAQ

كلية شمال األطلنطي يف قطر

COO

مدير إدارة العمليات

COP

برنامج التواصل اجملتمعي

CPI

التطوير املستمر لألداء

CPSE

مركز التميز يف جمال السالمة العامة

CSP

مصنع الكربيت املشرتك

CSR

املسؤولية االجتماعية

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.
غاز الدفيئة  -غاز يساهم يف ظاهرة االحتباس احلراري عن طريق

CTO

تصريح التشغيل

امتصاص األشعة حتت احلمراء .وتشمل انبعاثات غازات الدفيئة يف

CVOC

املركبات العضوية املتطايرة املشرتكة

الغالف اجلوي الناجتة عن عمليات النفط والغاز انبعاثات ثاين أكسيد

DG

إدارة نظم شؤون الصحة والسالمة والبيئة

الكربون  CO2وامليثان  CH4وأكسيد النيرتوجني  NOمن مصادر

DHT

معاجلة الديزل بالهيدروجني

االحرتاق أو حرق الغاز أو االنبعاثات الشاردة.

DHT

معاجلة الديزل بالهيدروجني

DOSS

احلاجة إىل أنظمة سالمة

ECIC

جلنة أخالقيات العمل وتضارب املصالح

EDMS

نظام إدارة املعلومات البيئية

EIA

تقييم األثر البيئي

e-IWTF

نظام النقل الداخلي اإللكرتوين للنفايات

EMS

نظام اإلدارة البيئي

EMS

خدمات إدارة الطوارئ

EPTW

نظام تصريح العمل اإللكرتوين

ERP

خطة االستجابة للطوارئ

الغاز الطبيعي املسال  -ميكن للغاز الطبيعي أن يكون سائال على
سبيل املثال عند مستوى معني من الضغط اجلوي عن طريق التربيد
لدرجة  160درجة مئوية تقريب ًا حتت الصفر ( 256درجة فهرنهايت)،
ويتكون من غاز امليثان املسال ( )C1واإليثان ( )C2ويشمل أحيان ًا
الربوبان ( )C3والبيوتان (.)C4
الغاز البرتويل املسال  -خليط من الغازات الهيدروكربونية (الربوبان
والبيوتان) املستخدمة كوقود يف أجهزة التدفئة والسيارات .ويحل
هذا الغاز بصورة متزايدة حمل مركبات الكلوروفلوروكربون يف منتجات

EU

االحتاد األوروبي

EVP

عروض العمل القيمة

األيروسول أو يف أغراض التربيد للحد من الضرر الذي يلحق بطبقة

FEED

التصميم الهندسي للمرحلة األساسية

األوزون.

FMT

فريق إدارة حرق الغاز

GCC

جملس التعاون اخلليجي

النافتا  -مصطلح يقصد به أي جمموعة أو مزيج من السوائل املتطايرة

GDP

إجمايل الناﰋ احمللي

GHG

الغازات الدفيئة

القابلة لالشتعال من املواد الهيدروكربونية املقطرة من البرتول

GJ

جيجا جول

GRI

املبادرة العاملية إلعداد التقارير

HACCP

نقطة حتليل اخملاطر ونقاط السيطرة احلرجة

HAZOP

حتليل اخملاطر التشغيلية

HFO

زيت الوقود الثقيل

HRSG

مولدات استعادة حرارة البخار

وقطران الفحم والغاز الطبيعي ،وتستخدم هذه املادة كوقود أو كمواد
مذيبة وتدخل يف صناعة خمتلف املواد الكيميائية.
أكاسيد النيرتوجني  -عبارة عن مركبات كيميائية من النيرتوجني
واألكسجني .وتنتج أكاسيد النيرتوجني أساسا من احرتاق الوقود
األحفوري وتسهم يف تشكيل األوزون على مستوى األرض.

HVAC

التدفئة والتهوية والتكييف

IDP

خطة التطوير الفردية

اإلصابات املسجلة  -هي جمموع الضحايا واإلصابات الهادرة للوقت

IIF

العمل دون وقوع حوادث وإصابات

وحاالت العمل املقيدة واإلصابات التي خضعت لعالج طبي.

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

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.
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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

NFPS

استدامة إنتاج حقل الشمال

NFE

توسيع حقل الشمال

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