
تقرير اال�شتدامة ل�شركة قطر للوقود )وقود( لعام 2013 

تزويد
احتياجات قطر 

بالوقود



عن التقرير

نرحب بكم في تقرير اال�شتدامة ل�شركة قطر للوقود )وقود( لعام  2013، وهو عبارة عن وثيقة عامة تبّين اأداءنا الم�شتدام خالل العام 2013. 
�شي�شمح هذا التقرير للم�شاهمين بم�شاركتنا باأفكارهم المهمة، و�شي�شاعدهم على تقييم مدى اإدارتنا للمخاطر والفر�ص عن طريق و�شف 

منهجنا لال�شتدامة والتزامنا بها وتو�شيح اأدائنا منذ عام 2011 ب�شفافية.

اإن هذا التقرير للعام 2013 هو اأول تقرير ا�شتدامة نقدمه. ولكنه �شيكون التقرير االأول من عدة تقارير، حيث اأننا نهدف اإلى اإ�شدار تقارير 
اال�شتدامة �شنويًا منذ هذه ال�شنة ف�شاعدًا باعتبارها مكملة لتقاريرنا المالية ال�شنوية.

يت�شمن هذا التقرير االإف�شاحات المعيارية وفقا للمبادئ التوجيهية الإعداد تقارير اال�شتدامة )اإر�شادات اإعداد تقارير  G4( لمبادرة اإعداد 
التقارير العالمية  )GRI(. لقد اأعددنا هذا التقرير بحيث يلبي متطلبات اإعداد التقارير »االأ�شا�شي«.  يمكن اإيجاد معايير االإف�شاح التي اأعددنا 

التقرير وفقًا لها على ال�شفحة 46 من هذا التقرير.

اإننا ال نّدعي باأن هذا التقرير يوفر تغطية كاملة الأدائنا المتعلق باال�شتدامة. اإن وجود ثغرات في معرفتنا هو اأمر حتمي، و�شيتم تقلي�شها مع 
ا�شتمرار تح�شين اأنظمتنا. ولكن على اأية حال، يمثل هذا التقرير اأف�شل جهودنا لالإف�شاح عن اأدائنا ب�شكل علني و�شريح بناًء على معرفتنا 

الحالية.

اإننا نوؤمن باأن اإ�شراك جميع االأطراف المعنية بالحوار ب�شكل مبا�شر هو اأمر ال غنى عنه ل�شمان تلبية اأن�شطتنا الحتياجاتهم وتوقعاتهم بال�شكل 
االأمثل. اإذا كان لديكم اأية اأ�شئلة اأو ا�شتف�شارات اأو تعليقات اأو انتقادات بخ�شو�ص هذا التقرير اأو منهجنا واأدائنا المتعلق باال�شتدامة، الرجاء 

االت�شال مع:

ال�سيد حجي الرميحي

المدير الفني
halrumaihi@woqod.com.qa :البريد االإلكتروني

الدكتور ماثان غاناباثي 

رئي�ص ق�شم الجودة وال�شالمة والبيئة
  mganapati@Woqod.com.qa :البريد االإلكتروني
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عن التقرير

كلمة رئي�س مجل�س الإدارة

كلمة الرئي�س التنفيذي

عن وقود

ال�ستدامة في وقود: تزويد احتياجات قطر بالطاقة

االلتزامات تجاه اأ�صحاب الم�صلحة
اأولويات �صركة وقود - مناق�صة ما هو مهم

ا�صتجابتنا - اإطار عمل اال�صتدامة في وقود
تقديم منتجات وخدمات اآمنة وموثوقة

 منتجات وخدمات موثوقة وعالية الجودة
لتزويد قطر بالوقود

�صالمة عمالئنا هي اأهم اأولوياتنا
الم�ساهمة في مجتمعنا

دعم اقت�صاد قطر
الم�صاهمة اجتماعياً 

تحقيق النمو الم�ستدام

زيادة القيمة والعوائد المالية اإلى اأق�صى حد
التفوق بالحوكمة

الحفاظ على الم�سوؤولية البيئية

العمليات الم�صوؤولة بيئيًا
توفير المنتجات ال�صديقة للبيئة

رعاية موظفينا

التقطير
قوى عاملة متنوعة وم�صاركة بفعالية

اال�صتثمار في كل موظف
بيئة العمل االآمنة وال�صحية

ملخ�س التزاماتنا

المالحق

الملحق اأ: مقايي�س التقرير
الملحق ب: موؤ�صر مبادرة اإعداد التقارير العالمية

الملحق ج: المخت�صرات
الملحق د: معجم الم�صطلحات
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كلمة رئي�س

مجل�س الإدارة

ي�سرني، بالأ�سالة عن نف�سي 

وبالنيابة عن اإخواني اأع�ضاء 

المجل�س، اأن اأعر�س على ح�ضراتكم 

تقرير ال�ضتدامة ل�ضركة قطر 

للوقود )وقود( لعام  2013، والذي 

يبّين الخط الأ�ضا�ضي لأدائنا وفقاً 

لموؤ�ضرات اقت�ضادية وبيئية 

واجتماعية رئي�ضية. كما اأود 

تقديم ال�ضكر الخا�س ل�ضعادة 

ال�ضيد عبداهلل بن حمد العطية، 

رئي�س مجل�س اإدارة وقود ال�ضابق 

ومدير �ضركة وقود ال�ضابق، ال�ضيد 

محمد خليفة تركي ال�ضبيعي 

لجهودهم المتوا�ضلة لإي�ضال 

�ضركة وقود لمكانتها المرموقة.  

اإننا ننظر في �صركة وقود اإلى اال�صتدامة على 
اأنها مكون بالغ االأهمية في ا�صلوب عملنا، 

والذي يعتمد على تاأثيراتنا االقت�صادية والبيئية 
واالجتماعية االإيجابية على مجتمعنا. اإننا 

ملتزمون باال�صتخدام الم�صوؤول للموارد وتقديم 
خدماتنا ب�صكل اآمن وعالي الجودة ويحافظ على 

البيئة كجزء من اإ�صتراتيجيتنا لن�صبح اأف�صل 
�صركة توفير وقود في المنطقة.

لقد �صهدت دول مجل�س التعاون الخليجي عامة 
ودولة قطر على وجه الخ�صو�س في العام 2013  

ا�صتمرارًا لم�صيرة النمو االقت�صادي. حيث 
تمكنت جميع دول المجل�س من تحقيق معدالت 
نمو اقت�صادي اإيجابية، وكانت قطر هي االأعلى 

فيها حيث ت�صير التقديرات الى اأن نمو الناتج 
المحلي االإجمالي )GDP( قد و�صل اإلى حوالي 
6.6%  للعام المذكور. اإ�صافة لما �صبق، �صهد 

العام 2013 اإنجاز العديد من الم�صروعات 
المتعلقة بالبنية التحتية ومبا�صرة العمل في 

م�صاريع اأخرى عمالقة ا�صتعدادًا لكاأ�س العالم 
2020 وا�صتجابة لروؤيا قطر القومية 2030. 

وقد فر�س ذلك تحديات على �صركة وقود 
التخاذ خيارات معقدة لتلبية طموحات اأ�صحاب 

الم�صلحة. بالتالي، انتهجنا في عام 2013 
طريقة جديدة للتفكير في اأعمالنا تجعل من 

اال�صتدامة جوهرها. 

لقد اأجرينا تقييمًا مبدئيًا الأن�صطة �صركة 
وقود ذات االأهمية الكبرى الأعمالنا واأ�صحاب 

الم�صلحة. واأدى ذلك اإلى و�صع قائمة ن�صميها 
»قائمة الجوانب الجوهرية«.  اإننا واثقون تمام 
الثقة اأن اأعمالنا �صتكون مربحة وم�صتدامة اإذا 

ا�صتطعنا تولي اإدارة هذه الجوانب الجوهرية 
ب�صكل جيد وااللتزام بجميع الواجبات 

المفرو�صة على عاتقنا وتلك الواجبات التي 
نختار اأن نفر�صها على عاتقنا. �صنحدد في هذا 

التقرير ونناق�س اإدارتنا لـ24  جانبًا جوهريًا، 
ونخطط لتحديد واإعداد تقاريرنا لال�صتدامة 
حول جوانب جوهرية اإ�صافية على مدار العام 

المقبل.

تتمثل اأولوياتنا االإ�صتراتيجية على االأمد الق�صير 
والبعيد بتوفير منتجات اآمنة وموثوقة لعمالئنا 

وال�صيطرة على تاأثيرنا البيئي والم�صاهمة في 
مجتمعنا واال�صتثمار في موظفينا، وكل هذا 

مع التركيز على دعم التقطير. اإننا نوؤمن 
اأن التركيز على هذه االأولويات �صي�صاعدنا 

على تحقيق النمو الم�صتدام - في الحا�صر 
والم�صتقبل. في نظرتنا للم�صتقبل، اإننا نتوق 

اإلى تح�صين اأدائنا الم�صتدام من خالل ت�صخير 
جهودنا ال�صابقة كاأ�صا�س للعمل الم�صتقبلي. 

واأدعوكم للم�صاركة في نجاحنا وم�صاعدتنا على 
موا�صلة تحقيق طموحات م�صاهمينا.

يطيب لي اأن اأغتنم هذه الفر�صة الأعبر عن 
اأ�صمى اآيات ال�صكر والتقدير لمقام ح�صرة 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ تميم بن حمد اآل ثاني 
اأمير البالد المفدى واالأمير الوالد ال�صيخ حمد 

بن خليفة اآل ثاني على دعمهما المتوا�صل 
وتوجيهاتهما الحكيمة وم�صاندتهما الم�صتمرة، 

مما كان له اأكبر االأثر في تحقيق ال�صركة 
الإنجازاتها. كما اأ�صكر زمالئي اأع�صاء مجل�س 
االإدارة واالإدارة التنفيذية وجميع العاملين في 

وقود على جهودهم المميزة في تحقيق اأهداف 
ال�صركة وتطويرها نحو االأف�صل. 

�سعود بن عبد الرحمن اآل ثاني

رئي�س مجل�س اإدارة قطر للوقود )وقود(
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كلمة

الرئي�س التنفيذي

اإن اإيماننا را�ضخ في وقود 

باأن الإدارة الم�ضتدامة هي 

الفر�ضة الأمثل اأمام ال�ضركة 

للو�ضول اإلى م�ضتويات جديدة 

من الأداء وتحقيق البتكار في 

خدماتنا وتقوية عالقاتنا  مع 

اأ�ضحاب الم�ضلحة. يناق�س تقرير 

ال�ضتدامة ل�ضركة قطر للوقود 

)وقود( لعام 2013 اأداوؤنا الجتماعي 

والقت�ضادي والبيئي لل�ضنوات  

2011 و2012 و2013، ويحدد الفر�س 

الم�ضتقبلية لتعزيز قدرتنا على 

تقديم الدعم لأ�ضحاب الم�ضلحة 

لتلبية طموحاتهم مع الم�ضاهمة 

في اقت�ضاد دولة قطر.

لقد حققنا على مدار ال�صنوات الثالثة 
االأخيرة تح�صينات مهمة في جودة و�صالمة 

المنتجات والخدمات التي نقدمها لعمالئنا. 
لقد اأنجزنا ذلك عن طريق اإ�صافة عمليات 

الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي الم�صغوط 
)CNG( اإلى مزيج منتجاتنا وتوزيع 

اأ�صطوانات �صفاف واالنتقال اإلى �صهاريج 
الغاز البترولي الم�صال ذات الطبقتين 

للكميات وافتتاح خم�صة محطات جديدة 
في عام  2013. كما حافظنا على التزامنا 
ب�صهادة اآيزو 2008:9001 كجزء من نظام 

اإدارة الجودة والبيئة لدينا. ومن بين 
اإنجازاتنا البيئية تطبيق نظام ا�صتعادة 

االأبخرة )Vapor Recovery( الذي �صاعدنا 
على الحد من تاأثيراتنا البيئية مع تعزيز 

تخفي�س التكاليف. اإن نتائجنا المالية تعك�س  
قوة اأداوؤنا، حيث حققت �صركة وقود �صافي 

اأرباح تجاوز 1،216 مليار ريال قطري في 
ال�صنة المالية المنتهية في 2013/12/31، 

مع معدل نمو يبلغ 5.75%  بالمقارنة مع �صنة 
.2012

كما عملت �صركة وقود في عام 2013 على 
رفع ن�صبة التقطير من خالل منح القطريين 

منح درا�صية لنيل الدرجات الجامعية 
العليا و تطويرهم لقدراتهم المهنية. اإننا 

واثقون تمام الثقة باأن غر�س اال�صتدامة في 
عملياتنا �صيعزز من اجتذاب اأف�صل العاملين 

الموؤهلين في قطاعنا والحفاظ عليهم.

اإن هذه االإنجازات لهي موؤ�صر على �صير 
التقدم ال�صريع الذي تحرزه �صركة وقود، 

وناأمل في اإحراز المزيد من التقدم  والنجاح 
خالل العام 2014.

اأود اأن اأغتنم هذه الفر�صة لتوجيه ال�صكر 
اإلى �صعادة رئي�س مجل�س االإدارة وال�صادة 

اأع�صاء المجل�س والم�صاهمين الكرام على 
اإ�صهامهم بتحقيق نجاحنا الم�صتمر. كما 
اأ�صكر العاملين في ال�صركة على جهودهم 

لتلبية طموحاتنا الم�صتقبلية.

ابراهيم الكواري

الرئي�س التنفيذي
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وقود
من اأهداف �صركة وقود اأن تكون ال�صركة المتميزة والرائدة

في مجال توفير الطاقة في المنطقة على اأ�صا�س ر�صى الموظفين 
والعمالء وتوفير القيمة للم�صاهمين وتقديرهم لل�صركة. 
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عن وقود 
قطر للوقود »وقود« هي �صركة م�صاهمة محلية تم تاأ�صي�صها بموجب 

قرار اأميري عام 2002 مدرجة على الئحة بور�صة قطر منذ عام  
2002.  تقوم وقود بتوفير وتوزيع وت�صويق كل اأنواع الوقود داخل 

دولة قطر. بداأت وقود م�صيرتها من مخزن الوقود وتوزيع الم�صتقات 
البترولية المملوكة في ذلك الوقت من ِقَبل قطر للبترول تحت ا�صم 

»نودكو« )ال�صركة الوطنية لتوزيع الزيوت(.

ملحة عن وقود

)اعتباراً من 31 دي�سمرب 2013(

الملكية

60%الم�صاهمين من القطاع الخا�س
40%الحكومة

12.8 مليار ريال قطري�سافي الإيرادات

1,076عدد الموظفين

6,453 مليون ليتركميات الوقود باأنواعه المباعة
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روؤيتنا

اأن نكون ال�صركة الرائدة في مجال ت�صويق المنتجات البترولية والخدمات المتعلقة بها على 
م�صتوى المنطقة.

مهمتنا

تزويد جميع عمالئنا بالحلول المبتكرة والحرفية والموثوقة من خالل الخدمات الودودة 
والمتفوقة والمالئمة. 

اأن نبرهن على التعامل بروح الم�صوؤولية والخ�صوع للم�صاءلة في كل جوانب ن�صاطاتنا. 

ومن اأجل تحقيق ما ن�صبو اإليه من روؤيا ور�صالة م�صتقبلية، نقوم بتدريب وتاأهيل كفاءات 
كوادرنا والعاملين لدينا على جميع الم�صتويات لكي نثبت با�صتمرار اأننا االأف�صل في مجال 

عملنا في عموم المنطقة.

�صنوا�صل جهودنا للو�صول اإلى ن�صبة تقطير تتجاوز 50% مع نهاية 2015 . 
التقليل اإلى الحد االأدنى من حجم التاأثير في التوازن البيئي من خالل تقديم تقنيات جديدة 

وفق اأحدث المعايير العالمية. 

قيمنا وُمثلنا

الحرفية

اإن كل ما تقوم به �صركة وقود على ال�صعيدين الداخلي والخارجي هو تج�صيد لالأ�صلوب 
الحرفي والمهني في التعامل. نحن نطمح الأن نكون ال�صركة االأف�صل اإدارة في قطر. 

ال�سالبة والمتانة

وقود هي �صركة ت�صتند على قواعد واأ�ص�س مالية �صلبة ورا�صخة، دعائمها وقوامها نوعية 
متميزة من الم�صاهمين. 

الودية

وقود هي �صركة تتعامل بحميمية وتنتهج دوما اأ�صلوبًا وديًا عند التعامل مع عمالئها وكل 
الجهات ذات العالقة. 

التجديد والإبداع

وقود �صتكون رائدة ال�صوق في مجال المنتجات والخدمات والعمليات المبتكرة. 

�سيادة روح الم�سوؤولية والخ�سوع للم�ساءلة

وقود هي م�صوؤولة م�صوؤولية كاملة عن كل ن�صاطاتها التجارية وخدماتها.  
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مجالت اأعمال وقود

اأنواع الوقود التجاري 

تتولى �صركة وقود م�صوؤولية توزيع الوقود داخل دولة قطر ب�صكل ح�صري. يت�صمن هذا الديزل والبنزين للمركبات االأر�صية والقوارب 
والطائرات وال�صناعات. كما تمتلك �صركة وقود 23 محطة خدمة م�صممة بح�صب اأف�صل الموا�صفات العالمية ومجهزة ب�صاحات 

ع�صرية وم�صارب ديزل عالية ال�صرعة مخ�ص�صة ومتاجر كبرى ومغا�صل ال�صيارات اليدوي واالآلي والت�صحيم ال�صريع وور�س االإ�صالح 
واالإطارات.

زيوت و�سحومات وقود

تقدم زيوت و�صحومات وقود مجموعة متكاملة من الزيوت وال�صحومات ال�صناعية والخا�صة بال�صيارات، وهي تنا�صب جميع اأنواع 
المركبات والمتطلبات ال�صناعية، وتوفر اأداًء متفوقًا وحماية مثلى لفترات طويلة.

يتم توزيع منتجات زيوت و�صحومات وقود حاليًا في قطر والعراق واالإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وُعمان، و�صيبداأ 
توزيعها قريبًا في بقية دول مجل�س التعاون الخليجي ودول �صرق البحر االأبي�س المتو�صط، باالإ�صافة اإلى االأ�صواق االإفريقية. اإننا ن�صعى 

لكي ن�صبح مزود الزيوت وال�صحومات االأبرز في المنطقة واالأ�صواق الرئي�صية حول العالم من خالل تطوير منتجات متفوقة وعرو�س 
خدمات مثالية.

 )LPG( الغاز البترولي الم�سال

توفر �صركة وقود مجموعة وا�صعة من منتجات توزيع الغاز البترولي الم�صال، بما في ذلك اأ�صطوانات �صفاف خفيفة الوزن الجديدة 
لال�صتخدام المنزلي وتوزيع الغاز البترولي الم�صال بالكميات لتلبية االحتياجات التجارية وال�صناعية. با�صرت �صركة وقود في عام 

2009 بناء معمل جديد لتعبئة وتوزيع الغاز البترولي الم�صال في المنطقة ال�صناعية في الدوحة.

الغاز الطبيعي 

تعمل �صركة وقود على تو�صعة التزاماتها وخبرتها وتقنياتها للم�صلحة العليا لدولة قطر ومجتمعها من خالل توفير غاز طبيعي نظيف 
ومتعدد اال�صتخدامات و�صديق للبيئة لعمالئها.

جاءت فكرة هذا الم�صروع بالتعاون مع وزارة المناطق ال�صناعية )DIE( وقطر للبترول )QP( لتلبية احتياجات الطاقة لحوالي 500 
عميل من ال�صناعات في »المنطقة ال�صناعية ال�صغرى- الدوحة«، وبناء محطة الغاز الطبيعي الم�صغوط )CNG( لتزويد حافالت 

كروة )حافالت الموا�صالت العامة الر�صمية في قطر( بالوقود. 

البيتومين

منذ دخول �صركة وقود اإلى مجال البيتومين في عام 2004، ت�صتخدم ال�صركة حاليًا ثالثة ناقالت ال�صتيراد البيتومين اإلى قطر. 
تمتد عملياتنا بتوزيع البيتومين من منطقة ميناء مدينة الم�صيعيد ال�صناعية )MIC( في جنوب �صرق قطر، وتت�صمن التخزين في 

ال�صهاريج البرية واأحدث المعامل الإنتاج منتجات البيتومين عالية الجودة مثل البيتومين المعالج بالبوليمر )PMB( والخلطات 
والم�صتحلبات الم�صتخدمة ب�صكل رئي�صي في تعبيد الطرق.
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وقود لفح�س المركبات )فاح�س(

فاح�س هي ال�صركة الوحيدة �صاحبة 
االمتياز الح�صري والمتخ�ص�صة في فح�س 

المركبات في دولة قطر، وهي مملوكة 
بالكامل ل�صركة وقود.

وقود للخدمات البحرية

تمتلك �صركة وقود للخدمات البحرية 
اأ�صطواًل بحريًا يتاألف من 5 ناقالت �صعتها 

االإجمالية حوالي  50  األف طن. تم تاأ�صي�س 
وقود البحرية عام 2009، وكان الهدف 

االأ�صا�صي الإن�صاء ال�صركة هو تقديم خدمات 
النقل البحري للمنتجات البترولية، ومن 

بينها البيتومين، من واإلى الموانىء المحلية 
واالإقليمية والدولية. وهي مملوكة بالكامل من 

قبل �صركة وقود. 

وقود الدولية

وهي �صركة ذات م�صوؤولية محدودة تم 
تاأ�صي�صها للقيام بمهام ا�صت�صراف الفر�س 

اال�صتثمارية الواعدة على ال�صعيدين 
االإقليمي والعالمي. وتعتبر �صركة وقود 
المملكة اإحدى ال�صركات التابعة لوقود 

الدولية، وقد با�صرت اأن�صطتها في المملكة 
العربية ال�صعودية منذ عام 2012. 

قطر كيوجت لوقود الطائرات 

لقد تم تاأ�صي�س قطر كيوجت لوقود الطائرات 
في عام 1990، وتمتلك �صركة وقود 60% من 
اأ�صهمها.  تت�صمن اأن�صطة كيوجت الرئي�صية 

توفير الوقود لجميع الطائرات التي ت�صتخدم 
مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر.

الخليج العقارية

تاأ�ص�صت �صركة الخليج العقارية في عام 
2012، وهي مملوكة بالكامل ل�صركة وقود. 

تت�صمن اأن�صطتها الرئي�صية اال�صتثمار في 
مجال العقارات واإدارتها.

ال�ضركات المملوكة

والتابعة لوقود

جامعة تك�سا�س اإيه اآند اإم في قطر

في عام  2013، منحت جامعة تك�صا�س اإيه 
اآند اإم في في قطر التقدير ل�صركة وقود 

ب�صفتها �صريكًا قويًا للجامعة. ركز التعاون 
بين الجامعة و�صركة وقود على االأبحاث 

وتبادل الخبرات، وعلى وجه الخ�صو�س في 
مجال خ�صائ�س البيتومين وتعديلها.

الجوائز

والتقديرات



12

ال�ضتدامة

يف وقود

تزويد احتياجات قطر بالطاقة

يتم تعريف اإدارة اال�صتدامة على اأنها االإدارة المتكاملة للعوامل 
االقت�صادية والبيئية واالجتماعية ب�صكل يحقق القيمة لجميع 

اأ�صحاب الم�صلحة. ب�صفتها �صركة تعمل في مجال توزيع النفط 
والغاز في قطر، من المتوقع اأن يوؤدي تطوير �صركة وقود لحافظتها 

ب�صكل ن�صط اإلى تقوية قاعدة المعرفة واالقت�صاد وال�صناعة في 
قطر. بالتالي، تركز اال�صتدامة في وقود على تزويد احتياجات قطر 

بالوقود ب�صفتها م�صاهمة اال�صتدامة الرئي�صية التي يتم توفيرها 
الأ�صحاب الم�صلحة.

نعرف اأنه من المهم بالن�صبة اإلى اأ�صحاب الم�صلحة الح�صول 
على المنتجات والخدمات التي تر�صي رغباتهم كاأفراد و�صناعات 

وكمجتمع. لذلك، يتجذر  التزام �صركة وقود باال�صتدامة في 
�صلوكيات االأعمال الموثوقة واالآمنة ورعاية موظفينا وحماية 

الطبيعة من حولنا، مما �صي�صاهم بالنهاية في رفاهية المجتمع 
باأكمله.   
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اللتزامات تجاه

اأ�ضحاب الم�ضلحة 

اإن مفهوم اإدارة اال�صتدامة يدفع نحواإحداث 
تغيير في نظام مبني على االإدارة المتكاملة 

للعوامل االقت�صادية والبيئية واالجتماعية 
ب�صكل يحقق القيمة لجميع ااأ�صحاب 

الم�صلحة لل�صركة. ومن اأجل تحقيق ذلك، 
ينبغي على اأية منظمة اأن تتفهم ب�صكل كامل 

طموحات واحتياجات ورغبات اأ�صحاب 
الم�صلحة المعنيين لديها لكي تتمكن من 

تحقيق قيمة لهم ولالأعمال التي تمار�س في 
ذات الوقت.

اإن نطاق ومدى ات�صاع اأعمال �صركة وقود 
يجعلها على توا�صل م�صتمر مع طيف وا�صع 

من اأ�صحاب الم�صلحة في قطر. اإن تعريفنا 
الأ�صحاب الم�صلحة الرئي�صيين على اأنهم 

عمالئنا وموظفينا وموّردينا ومتعهدينا 
والجهات الت�صريعية والمجتمع والم�صاهمين، 

باالإ�صافة اإلى البيئة بحد ذاتها. ترتكز 
اال�صتدامة في �صركة وقود حول اإن�صاء رابط 

بين طموحات اأ�صحاب الم�صلحة  و�صلوكياتنا 
باالأعمال. وفي ذات الوقت، فاإننا نهدف 

اإلى اإ�صراكهم ب�صكل اأف�صل والتعاون معهم 
للحفاظ على اأعمال تناف�صية وموثوقة.

يمثل الجدول التالي نتاج تخطيط اأ�صحاب 
الم�صلحة في وقود الذي اأجري في عام 

2013. تعتبر هذه الخريطة عن�صرًا رئي�صيًا 
في منهجنا لال�صتدامة، حيث اأنه يو�صح 

طموحات ا�صحاب الم�صلحة  وكيفية 
اإ�صراكهم والتزامنا بكل مجموعة منهم.

G4-24
G4-25
G4-26
G4-27
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اأولوياتهمقنوات الإ�ضراكمجموعة اأ�ضحاب الم�ضلحة

العمالء

االأفراد والجهات التجارية
وال�صناعية

• االإ�صراك المبا�صر عن طريق نقاط البيع
• ا�صتبيانات ر�صى العمالء

• مركز رعاية العمالء
• نظام الطلب عبر االإنترنت

• التقارير ال�صنوية 
• المركز االإعالمي

• مدراء عالقات مكر�صين لعمالء معينين

• توريد المنتجات ب�صكل موثوق 
• منتجات وخدمات اآمنة

• منتجات وخدمات عالية الجودة 
• االبتكار الم�صتمر في المنتجات والخدمات 

• �صهولة و�صال�صة العمليات 

الموظفين

• مراجعة االأداء
• االجتماعات الفردية المبا�صرة

• ا�صتبيانات ر�صى الموظفين ال�صنوية
• التدريب والندوات

• �صبكة االإنترانت الداخلية في وقود

• الم�صاواة بالفر�س
• االإ�صراك

• باقات الرواتب والمزايا التناف�صية
• التخطيط الوا�صح والم�صتمر لم�صار التطور المهني 

• بيئة العمل االآمنة وال�صحية 
• التعلم والتطور

• التقييم بح�صب االأداء 
الموّردين والمتعهدين

• العقود
• تقييم الموّردين والمتعهدين 

• التفاعل العادي باالأعمال
• طلبات العرو�س

• االجتماعات عند اللزوم
• زيارة الموّردين

• الدفع في المواعيد
• التقييم المن�صف

• دعم الموّردين المحليين 
• بناء عالقات عمل بعيدة االأمد 

الم�ساهمين

• االجتماعات ال�صنوية العامة 
• التقارير المالية ربع ال�صنوية و ال�صنوية ومحا�صرات 

الم�صتثمرين وتقارير الحوكمة ال�صنوية  
• اجتماعات مجل�س االإدارة

• االأداء العالي والفعال 
• توزيع اأرباح اأ�صهم اأعلى نتيجًة لزيادة االأرباح والنمو الم�صتمر 

• الحد من مخاطر االأعمال
• بناء �صمعة �صركة وقود والحفاظ عليها

الجهات الت�سريعية والحكومة

• متطلبات اإعداد التقارير المنتظمة
• الزيارات الر�صمية والتدقيق الر�صمي 

• المنتديات والتدريب وور�س العمل 

• التقطير
• ا�صتمرار معدالت النمو

• الحفاظ على البيئة االقت�صادية والطبيعية من اأجل االأجيال 
الم�صتقبلية

• االلتزام باالأنظمة والقوانين 
• االلتزام بتحقيق روؤية قطر الوطنية 2030 واإ�صتراتيجية التنمية 

الوطنية  لالأعوام 2016-2011
المجتمع

• ا�صتثمارات وم�صاهمات المجتمع
• الم�صاهمة في �صندوق ال�صركات العامة

• التعاون مع منظمات المجتمع المدني 
• التفاعل المبا�صر مع المجتمع عن طريق الفعاليات 

• خلق وظائف جديدة 
• التقطير

• الح�صارة القوية واالإرث القوي 
• التاأثير االإيجابي للعمليات
• ا�صتغالل التوريد المحلي 

• ا�صتثمارات المجتمع 

البيئة

• نظام االإدارة البيئي
• االأنظمة والقوانني البيئية

• احلد من تاأثريات العمليات اإىل اأدنى م�صتوى 
• البيئة ال�صحية وامل�صتدامة لهذا اجليل واالأجيال امل�صتقبلية

• اال�صتثمار يف منتجات وخدمات جديدة �صديقة للبيئة

G4-24
G4-25
G4-26
G4-27
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اأولويات �ضركة وقود

مناق�صة ما هو مهم 

اأجرت �صركة وقود في عام 2013 تحلياًل 
لتحديد اأن�صطة االأعمال ذات االأهمية االأكبر 

بالن�صبة لكٍل من اأعمالنا واأ�صحاب الم�صلحة 
المعنيين في ال�صركة. اإننا نطلق على هذه 

االأن�صطة ت�صمية م�صائل وقود الجوهرية. 
ونحن واثقون تمام الثقة باأن االإدارة ال�صليمة 

لهذه الجوانب الجوهرية �صوف ي�صمن لنا 
تحقيق اأعمال ناجحة وم�صتدامة اأف�صل.

لقد حددنا 24 مو�صوعًا ذو �صلة بالتحليل. 
ت�صمنت الم�صائل التي تمت معاينتها تلك 

الم�صائل التي حددها فريقنا الداخلي 
الخا�س باالإدارة واال�صتدامة، باالإ�صافة 

اإلى تلك الم�صائل التي اأ�صارت اإليها مديرية 
اأنظمة ال�صحة وال�صالمة والبيئة وتطبيقها 

في قطر للبترول )QP DG( والجهة 
التنظيمية للطاقة وال�صناعة التي تلتزم 

�صركة وقود بقوانينها. اإننا نهدف اإلى تعزيز 
هذا االإجراء اأكثر في عام 2014 من خالل 

جمع اآراء م�صاهمينا حول الم�صائل الجوهرية 
المبينة هنا في تقريرنا لال�صتدامة لعام  

 .)G4-18( 2013

كما حددنا موا�صع التاأثيرات المحتملة �صمن 
اأعمالنا وخارجها، بما في ذلك �صركتنا 

وال�صركات التابعة والمملوكة لنا وعمالئنا 
وموّردي ومتعهدي وقود والمجتمع االأو�صع 

والبيئة بحد ذاتها )G4-20،G4-21(. يوفر 
الجدول اأدناه نظرة عامة على الم�صائل 

الجوهرية التي حددناها، وكذلك حدودها. 
ومن الجدير بالذكر اأنه تم ت�صمين �صركة 

كيوجت التابعة ل�صركة وقود في النتائج 
المالية التي نقدمها في هذا التقرير وفي 

تقريرنا المالي. ولكن لم يتم ت�صمين 
موؤ�صرات االأداء البيئي واالجتماعي لكيوجت 

في هذا التقرير الأنها تقدم تقارير خا�صة 
بذلك اإلى برنامج اإعداد تقارير مبادرة 

التنمية الم�صتدامة   )SDIR( لقطاع الطاقة 
 .)G4-17( وال�صناعة في قطر

 اإن عمليتنا الثابتة لتحديد الأولويات ُتثري فهمنا لطموحات اأ�ضحاب الم�ضلحة

وت�ضاعدنا على التركيز على اأولوياتنا الإ�ضتراتيجية.
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G4-19 ، G4-20 ، G4-21

الحدودالجوانب الجوهريةالمجالت الإ�ضتراتيجية الرئي�ضية

تقديم منتجات وخدمات اآمنة وموثوقة  

�صركتنا وال�صركات التابعة والمملوكة لها وعمالئنا الجودة واالأداءمنتجات وخدمات موثوقة وعالية الجودة لتزويد قطر بالوقود
 �صحة و�صالمة العمالء�صالمة عمالئنا هي اأهم اأولوياتنا

ات�صاالت الت�صويق
�صركتنا وال�صركات التابعة والمملوكة لها وعمالئنا 

الم�ساهمة في مجتمعنا 

 ممار�صات الم�صترياتدعم نظام اقت�صادي �صليم
الم�صتريات المحلية

�صركتنا وال�صركات التابعة والمملوكة لها وموّردينا 
ومتعهدينا  

�صركتنا وال�صركات التابعة والمملوكة لها ومجتمعناالم�صاهمة في المجتمع )المالية والعينية(الم�صاهمة اجتماعيًا
تحقيق النمو الم�ستدام

�صركتنا وال�صركات التابعة والمملوكة لهااالأداء االقت�صادي الحد االأق�صى من القيمة والعوائد المالية 
�صركتنا وال�صركات التابعة والمملوكة لهامكافحة الف�صادالتفوق بالحوكمة 

الحفاظ على الم�سوؤولية البيئية

 االإنفاق البيئيمنهج االإدارة البيئية ونفقاتها
االلتزام

�صركتنا وال�صركات التابعة والمملوكة لها والبيئة

 الطاقةالطاقة والتغير المناخي
 االنبعاثات

التاأثيرات على النقل 

�صركتنا وال�صركات التابعة والمملوكة لها والبيئة

 المواد اإدارة الموارد
المياه

�صركتنا وال�صركات التابعة والمملوكة لها والبيئة

�صركتنا وال�صركات التابعة والمملوكة لها والبيئةاإدارة النفاياتاإدارة النفايات 
رعاية موظفينا

�صركتنا وال�صركات التابعة والمملوكة لها و�صعبناا�صتخدام المواطنينالتقطير
 التوظيف القوى العاملة المتنوعة والم�صاركة بفعالية

 التنويع والم�صاواة بالفر�س
اآليات مظالم ممار�صات العمالة

�صركتنا وال�صركات التابعة والمملوكة لها و�صعبنا

 االأجور المن�صفةاال�صتثمار في كل موظف
التدريب والتعليم

�صركتنا وال�صركات التابعة والمملوكة لها و�صعبنا

 ال�صحة وال�صالمة المهنية بيئة العمل االآمنة وال�صحية 
�صالمة العمليات

�صركتنا وال�صركات التابعة والمملوكة لها و�صعبنا
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ا�ضتجابتنا

اإطار عمل اال�صتدامة في وقود 

يبين اإطار عمل وقود الإدارة اال�صتدامة اأ�صاليبنا المبا�صرة  لتلبية طموحات م�صاهمينا ومناق�صة الم�صائل الجوهرية االأهم من اأجل تحقيق 
التزامنا بتزويد احتياجات قطر بالوقود.

اإن اإطار عمل ا�صتدامة وقود  يتما�صى مع قيمنا وُمثلنا الم�صتوحاة من اإحدى اأقوى رموز التراث القطري، وهي �صجرة ال�صدرة - ممثلة للبيئة 
القطرية - وال�صم�س كم�صدر للطاقة. ف�صجرة ال�صدرة بمثابة رمز التوطن في قطر، وتعرف ب�صالبتها وقدراتها على تحدي الظروف ال�صعبة 

واالزدهار في بيئة قطر ال�صحراوية القا�صية، تمامًا كما يتكامل منهجنا وي�صاعد على الترويج لمجتمع قطر وبيئتها.  
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حقائق واأرقام

325 مركبة
اأ�صطول النقل التابع لوقود

5 ناقالت
تزويد ال�صفن بالوقود في المياه 

%86.2
ر�صى العمالء

حول خدمات فاح�س

حيثما يتعلق الأمر بمنتجاتنا وخدماتنا، 

تلتزم �ضركة وقود باأف�ضل المعايير 

والممار�ضات المثلى العالمية. ب�ضفتنا 

المزود الح�ضري لأنواع الوقود في قطر، 

فاإننا نعمل بكل جد والتزام ل�ضمان 

ح�ضول عمالئنا على منتجات وخدمات 

عالية الجودة مع اأعلى معايير ال�ضالمة.

تت�صعب م�صوؤولية �صركة وقود تجاه عمالئها اإلى 
ثالثة اتجاهات. ينبغي علينا وفي ذات الوقت تزويد 

عمالءنا بمنتجات وخدمات عالية الجودة و�صمان 
التوريد الم�صتمر للمنتجات التي تلبي احتياجات 

عمالئنا المتزايدة وموا�صلة تعزيز معايير ال�صالمة 
في منتجاتنا مع نقل ر�صالة ممار�صات ال�صالمة. 

الجوانب الرئي�سية: 

• الجودة واالأداء
• �صحة و�صالمة العمالء 

• ات�صاالت الت�صويق



22

منتجات وخدمات موثوقة

وعالية الجودة لتزويد

قطر بالوقود

اإننا ملتزمون في �سركة وقود بتطوير ثقافة تتمحور 

حول العميل، مع الأخذ بعين العتبار اأن تلبية 

احتياجات عمالئنا ب�سكل متوا�سل بمنتجات وخدمات 

موثوقة وعالية الجودة هي اأ�سا�س �سمان تحقيق نتائج 

اأعمال م�ستدامة.

يعتبر ن�صيج عمالئنا فريدًا من نوعه �صمن �صناعة الوقود، ويتاألف من 
جميع القطاعات ومعظم اأع�صاء المجتمع في قطر. عالوة على ذلك، 

تزود منتجاتنا وخدماتنا االحتياجات اليومية لالأفراد واالحتياجات 
ال�صناعية بالوقود. لقد و�صعنا اإ�صتراتيجية تتاألف من جزئين 

لتلبية نطاق اأعمالنا دائم التو�صع والفريد من نوعه: اإننا نهدف اإلى 
التح�صين الم�صتمر لجودة المنتجات والخدمات، وتوفير تزويد موثوق 

وم�صتمر من اأنواع الوقود الحتياجات قطر المتزايدة. 

المنتجات ذات الجودة

اإننا نطمح في �صركة وقود لتوفير تزويد عالي الجودة اإلى جميع 
عمالئنا في جميع اأن�صطة اأعمالنا.

لقد اأن�صاأنا نظام اإدارة الجودة ال�صاملة )QMS( من اأجل تحقيق 
هدفنا بتزويد عمالئنا بمنتجات وخدمات عالية الجودة ب�صكل اأف�صل. 

لقد حافظنا على مدار عام 2013 على جهود النظام عن طريق 
تحديث ال�صيا�صات واالأنظمة والقوانين وتنقيحها بحيث يتم تبنيها 

�صمن �صياق نظام اإدارة الجودة ال�صاملة، وبهدف تقديم المنتجات و/ 
اأو الخدمات ذات ال�صلة مع اأعلى جودة ممكنة. لقد خ�صعت قواعد 
واإجراءات اآيزو 2008:9001 واآيزو 2004:14001 للتنقيح في عام 

2013 من اأجل التجديد.

لقد حافظنا في عام 2013 على �صيا�صتنا الرامية اإلى تطوير 
المنتجات بح�صب اأف�صل المعايير وال�صهادات الدولية.

محطات وقود ال�ضتثنائية

تقدم محطات خدمة وقود لعمالئها االأف�صل في مجال خدمة 
العمالء واالحتياجات اليومية.

لقد تم ت�صميم �صاحات محطات وقود الع�صرية للت�صهيل على 
العمالء اإمكانية النزول ب�صهولة وي�صر.  يتلقى موظفينا تدريبًا 

مرموقًا على الخدمة المتميزة ورعاية العمالء منذ لحظة 
و�صولهم اإلى الم�صخة مع الخدمة الودية وال�صريعة والفعالة.
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موثوقية المنتجات والخدمات

اإن التوريد الم�صتمر والموثوق لمنتجاتنا، وعلى وجه الخ�صو�س 
الوقود والغاز البترولي الم�صال، هو اأمر بالغ االأهمية لحا�صر 

وم�صتقبل قطر ب�صفتنا الموزع الح�صري للوقود فيها. بالتالي، 
فاإننا ملتزمون بموا�صلة التخطيط واال�صتثمار في مرافقنا 

والبنية التحتية من اأجل الحفاظ على اأعلى م�صتوى من موثوقية 
المنتجات.

اإن اأولوية �صركة وقود الرئي�صية هي �صمان ا�صتمرارية توريد الوقود 
لتلبية االحتياجات المتزايدة لعمالئنا. ومن اأجل تحقيق هذا االلتزام، 

فاإننا نعّد تنبوؤات �صوق تف�صيلية حول الزيادة الم�صتقبلية على طلب 
منتجاتنا وم�صاركتها مع  موّردي الوقود ، اأي قطر للبترول ب�صكل 

رئي�صي. وتكتمل هذه التنبوؤات مع ا�صتثمارنا الداخلي لتو�صعة مرافقنا 
وتلبية الطلب المتزايد، بما في ذلك زيادة عدد محطاتنا وحجم 

اأ�صطول النقل التابع لنا. وفي عام  2013، ارتفع حجم اأ�صطولنا للنقل 
اإلى 325 مركبة، باالإ�صافة اإلى 5 ناقالت بحرية ت�صتخدم في عمليات 

تزويد ال�صفن بالوقود في المياه. 

اأ�ضطول النقل التابع لوقود

201120122013

 اأ�سطول م�ستودع توزيع الدوحة - 

توزيع الوقود
236253325

273141اأ�سطول توزيع الغاز البترولي الم�سال

كما �صهد عام 2013 تطبيق نظام اآلي لمتابعة طلبيات الغاز البترولي 
الم�صال بالكميات من عمالئنا، مما ي�صمن توريد م�صتمر بال انقطاع 

للغاز البترولي الم�صال، باالإ�صافة اإلى عدة برامج ل�صمان ت�صليم 
توريد فعال من الوقود اإلى عمالئنا.

نظام المراقبة الآلية للمخزون

نظام المراقبة االآلية )Telemetry( للمخزون هو برنامج يقراأ 
م�صتويات ال�صهريج لدى العميل في الوقت الفعلي، ويقوم 

باإدخال البيانات في المخدم التابع لنا، مما �صي�صاعد على 
اإمكانية طلب الوقود والجدولة ب�صكل اآلي.

لقد نفذت �صركة وقود بنجاح تركيب برامج نظام المراقبة 
االآلية للمخزون في جميع المحطات التابعة لوقود، وتخطط 

 لتركيب نف�س النظام في جميع محطات الوقود الخا�صة
بحلول عام  2017.

ر�سى العمالء

اإن ر�صى العمالء بالغ االأهمية الأن�صطة اأعمالنا واأمر را�صخ في 
اإ�صتراتيجيتنا وطموحنا لكي ن�صبح اأف�صل �صركة توزيع وقود في 

المنطقة.
اإننا ن�صعى با�صتمرار لتح�صين توفير منتجاتنا وخدماتنا، ونعمل على 

جعل العملية اأب�صط واأ�صرع واأكثر فعالية. ولهذه الغاية، فاإننا نوؤمن 
اأن قيا�س ر�صى العمالء هو موؤ�صر مهم على مدى نجاحنا بتوفير 

منتجاتنا وخدماتنا اإلى عمالئنا. 

ر�ضى العمالء*

201120122013

86.2%85.5%84%فاح�س
81%83%82%ر�سى عمالء الغاز البترولي الم�سال 

* لم تقم �صركة وقود بقيا�س ر�صى العمالء في اأعمالنا المتعلقة بالبيتومين اأو م�صتودع 
توزيع الدوحة اأو وقود البحرية..

كما قمنا بتطبيق تقنية »المت�صوق الخفي« لقيا�س مدى فعالية 
محطاتنا في تقديم خدمات دقيقة و�صريعة لعمالئنا. 

التزاماتنا لعام 2014 وما بعده

• تركيب اأجهزة نظام المراقبة االآلية للمخزون في جميع محطة 
عمالء �صركة وقود بحلول عام 2017.

• زيادة عدد المحطات التابعة ل�صركة وقود من 23 اإلى 40 محطة 
بحلول نهاية عام 2015.

• اإنهاء العمل على تو�صعة مرافق البيتومين بحلول نهاية عام 2014.
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�ضالمة عمالئنا

هي اأهم اأولوياتنا

تظل حماية عمالئنا اأثناء ا�ستخدامهم لمنتجاتنا 

وخدماتنا من اأهم اأولوياتنا، وهي اأمر بالغ الأهمية 

لتحقيق قيمة اأعمال ملمو�سة وغير ملمو�سة.

تحدد �صركة وقود مخاطر ال�صحة وال�صالمة والبيئة وتقّيمها وت�صيطر 
عليها وتبلغ االأطراف االأخرى بها طوال دورة عمر منتجاتنا. اإننا 

نحافظ على تركيزنا للحد من مخاطر المنتجات من خالل مراجعة 
اأداء المنتجات على نطاق �صل�صلة قيمتها. لقد نفذنا خطط تخفيف 

المخاطر ذات ال�صلة للحفاظ على �صالمة المنتجات مع اإدارة 
التاأثيرات البيئية في ذات الوقت.

الإ�سراف على المنتجات

اإننا نعمل ب�صكل متوا�صل على تعزيز الجهود المبذولة لمناق�صة وتبني 
وتطبيق اأن�صطة االإ�صراف على المنتجات في اأعمالنا. اإننا نجري 

تقييم مخاطر منتجات مبدئي با�صتمرار لتحديد المنتجات وت�صنيفها 
بناًء على تركيباتها المتنوعة. 

تمتد جهودنا لزيادة �صالمة المنتجات اإلى جميع مجاالت اأعمالنا 
التي نوفرها للعمالء. اأحد اأهم اإنجازاتنا الرئي�صية في هذا المجال 

في ال�صنوات االأخيرة هو اإنتاج اأ�صطوانات �صفاف للغاز البترولي 
الم�صال. كما التزمنا با�صتخدام �صهاريج الغاز البترولي الم�صال ذات 

الطبقتين للكميات القادرة على تحمل الظروف القا�صية والحفاظ 
على محتوياتها في حال حدوث حرائق ومخاطر ال�صالمة االأخرى. 

 �ضفاف - اأ�ضطوانات الغاز البترولي الم�ضال

للقرن الحادي والع�ضرين

في عام 2010، بداأت �صركة وقود بتوزيع اأ�صطوانات الغاز 
البترولي االأكثر تقدمًا في ال�صوق، وهي اأ�صطوانات �صفاف. 

ت�صكل هذه االأ�صطوانات االأحدث تطورًا جزءًا من �صعي �صركة 
وقود نحو اأكثر المنتجات اأمانًا، وتتميز بالموا�صفات التالية:

• م�صتوى الغاز المرئي:  ت�صاعد ميزة ال�صفافية هذه الم�صتخدم 
على روؤية م�صتوى الغاز عبر جدار ال�صهريج، مما يخفف من 

احتمال نفاد الغاز ب�صكل غير متوقع اأثناء اال�صتخدام.
• خفيفة الوزن وعملية: اإن خليط المواد المكونة ل�صفاف 
الفريد من نوعه يجعل من هذه االأ�صطوانات اأخف وزنًا 

وحملها اأ�صهل. يبلغ وزن االأ�صطوانة وهي فارغة اأقل بحوالي 
50% من االأ�صطوانة المعدنية. 

• غير قابلة لل�صداأ: اإن خليط المواد المكونة ل�صفاف غير قابل 
لل�صداأ، لذا لن تنقل بقع ال�صداأ على مركبتك اأو قاربك اأو 

�صرفتك.
• ال�صالمة: اأثبتت االختبارات الم�صتقلة ال�صاملة التي اأجرتها 
مختبرات م�صتقلة وهيئات االإطفاء اأن االأ�صطوانة �صت�صتعل 
ب�صكل محدود وخا�صع لل�صيطرة ولن تتعر�س لالنفجار في 

حال حدوث حريق.
• الحماية من االأ�صعة فوق البنف�صجية:  لقد تمت اإ�صافة بع�س 

االإ�صافات الخا�صة اإلى المواد الكيماوية لمنع التحلل مع 
مرور الزمن ب�صبب الظروف الجوية.   
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تت�صمن محاوالت �صركة وقود االأخرى لتعزيز �صالمة منتجاتنا تطبيق 
اإجراءات �صالمة �صارمة في محطاتنا. لقد بنينا جميع محطاتنا 

بح�صب اأف�صل معايير ال�صالمة الدولية، وتحتوي على اأنابيب وقود ذات 
طبقة مزدوجة مع اأدوات للك�صف عن الت�صرب. 

�سمان ال�ستخدام الآمن لمنتجاتنا

اإننا ندرك في �صركة وقود اأن م�صوؤوليتنا عن �صالمة منتجاتنا تمتد 
لما هو اأبعد من حدود اأماكن عملنا. ينبغي عدم ادخار اأي جهد 

لتعزيز ممار�صات �صالمة عمالئنا من خالل التطبيق ال�صارم لمعايير 
ال�صالمة حيثما لزم االأمر وتلقين ممار�صات ال�صالمة لجميع عمالئنا.

اإننا نبذل ق�صارى جهدنا في الوقت الحا�صر لتطوير و�صائل متنوعة 
ل�صمان تطبيق عمالئنا الأعلى معايير ال�صالمة عند ا�صتخدام 

منتجاتنا، وعلى وجه الخ�صو�س الغاز البترولي الم�صال بالكميات 
الذي قد يوؤدي اإلى مخاطر �صديدة على ال�صالمة في حالة عدم 

ال�صيطرة عليه ب�صكل الئق.
لقد و�صعت �صركة وقود بروتوكوالت �صارمة الإدارة عمالء الغاز 

البترولي الم�صال بالكميات، بما في ذلك و�صع اإجراءات تف�صيلية 
لتفتي�س المواقع قبل تركيب �صهاريج الغاز البترولي الم�صال بح�صب 

اإجراء الرابطة القومية للوقاية من الحرائق رقم 58 وقوانين 
ممار�صات الغاز البترولي الم�صال البريطانية. اإ�صافة لما �صبق، فقد 

اخترنا خم�صة متعهدين موؤهلين الإجراء ال�صيانة المنتظمة على 
و�صالت الغاز البترولي الم�صال بالكميات في مواقع العمالء. ويتم 

 .)APM( اإجراء هذا من خالل اإجراءات ال�صيانة الوقائية ال�صنوية
لقد خ�صع 55% من عمالء الغاز البترولي الم�صال بالكميات لل�صيانة 

الوقائية ال�صنوية في عام 2013، ونهدف اإلى زيادة هذه الن�صبة اإلى 
100% في عام 2014.

اي�سال اإر�سادات ال�سالمة اإلى عمالئنا 

لقد عملنا بجد ل�صمان تو�صيح ممار�صات ال�صالمة لعمالئنا ب�صكل �صامل 
وفي الوقت المنا�صب كجزء من التزامنا بال�صالمة تجاه عمالئنا. ويت�صمن 

ذلك و�صع مل�صقات ال�صالمة التي تعر�س المعلومات التف�صيلية حول 
اال�صتخدام االآمن لالأ�صطوانات على كل اأ�صطوانة غاز بترولي م�صال تغادر 

مرافقنا.

اإننا ملتزمون في �صركة وقود بجميع القوانين القطرية المتعلقة 
باالت�صاالت، ولم يتم االإبالغ عن اأي حاالت عدم التزام باالأنظمة حتى 

تاريخه.  

تخطط �صركة وقود الإطالق حملة توعية من خالل و�صائل االإعالم المتنوعة 
خالل عام 2014. وتهدف هذه الحملة اإلى �صمان ا�صتخدام عمالئنا 

لمنتجاتنا ب�صكل اآمن.

التزاماتنا لعام 2014 وما بعده

• اإطالق حملة توعية ت�صتهدف عمالء �صركة وقود. 
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اإننا نوؤمن باأن اأن�ضطتنا تترك اأثراً 

اجتماعياً بالغ الأهمية، وباأننا نلعب دوراً 

رئي�ضياً في م�ضاعدة مجتمعنا. بالتالي، 

فاإننا ملتزمون بتقديم اأق�ضى قيمة اإلى 

المجتمعات التي نعمل بها. 

ي�صمو دور �صركة وقود في المجتمع فوق اأن�صطة 
اأعمالنا ب�صفتها الموزع الح�صري للوقود في قطر. 
اإننا نعتبر اأن م�صوؤوليتنا تجاه المجتمع تتما�صى مع 
اأن�صطة اأعمالنا، حيث اأن كال الجانبين يتما�صيان 
مع الروؤيا القومية للبالد وي�صاهمان في اقت�صاد 

قطر. عالوة على ذلك، فاإننا ملتزمون بعمق بتخطي 
اأن�صطة اأعمالنا واال�صتثمار اجتماعيًا في مجتمعاتنا 

من خالل الم�صاهمة المالية وتطوع موظفينا. 
 

الجوانب الرئي�سية: 

• ممار�صات الم�صتريات
• الم�صتريات المحلية 

• الم�صاهمة في المجتمع )المالية والعينية(

حقائق واأرقام

1076
اإجمالي عدد الموظفين في عام  2013

55% ناقالت
الب�صائع والخدمات التي

تم توريدها محليًا في عام  2013

30.4 مليون ريال قطري
اإجمالي ا�صتثمارات

المجتمع في عام 2013
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دعم

اقت�ضاد قطر 

اإننا ندرك في �سركة وقود ب�سكل تام م�سوؤوليتنا التي 

تفر�س علينا القيام باأعمالنا ب�سكل يوؤدي اإلى تقوية 

وتطوير القت�ساد مع تلبية احتياجات عمالئنا 

ومجتمعنا.

اإن التزامنا بدعم اقت�صاد قطر هو محدد كمايلي:

• من المتوقع اأن يوؤدي تطوير �صركة وقود لحافظتها ب�صكل ن�صط 
اإلى تقوية قاعدة المعرفة واالقت�صاد وال�صناعة في قطر. وهذا 

يب�صر بالخير فيما يتعلق بالدعم بعيد االأمد لخطط النمو في دولة 
قطر وخطة �صركة وقود التكاملية لكي ت�صبح �صركة تزويد الوقود 

الرئي�صية في المنطقة. )تتوفر مزيد من المعلومات حول كيفية 
دعمنا لعمالئنا في ق�صم »توفير منتجات وعمليات اآمنة وموثوقة« 

من هذا التقرير(.
• موافقة اأن�صطتنا مع روؤية قطر الوطنية 2030 وا�صتراتيجية  التنمية 

الوطنية 2016-2011.
• خلق وظائف للمواطنين القطريين ولغير القطريين.  

• تعزيز ممار�صاتنا للم�صتريات لل�صيطرة على تاأثيرات موّردينا 
ومتعهدينا، و�صمان منح المزيد من الفر�س للم�صتريات المحلية. 

المطابقة مع الروؤية والخطط الوطنية 

تهدف قطر اإلى تحقيق تنمية �صاملة وم�صتدامة، وذلك لتوفير م�صتوى 
 )QNV( 2030 معي�صي راقي لل�صعب باأكمله. توفر روؤية قطر الوطنية

لدولة قطر توجهًا م�صتقبليًا وا�صحًا، حيث تحدد الدولة بموجبها 
النتائج بعيدة االأمد لتنميتها االقت�صادية واالجتماعية والبيئية. لقد 

تم و�صع اإ�صتراتيجية التنمية الوطنية )NDS( لالأعوام 2011- 2016 
لتطبيق هذه الروؤية وتحقيق اأهداف روؤية قطر الوطنية.

تما�صيًا مع روؤيا قطر القومية اإ�صتراتيجية التنمية القومية، و�صع 
�صعادة وزير الطاقة وال�صناعة برنامج اإعداد تقارير مبادرة التنمية 

الم�صتدامة )SDIR( بهدف تعزيز اال�صتدامة في القطاع وا�صتغالل 
م�صاهماته في دولة قطر بال�صكل االأمثل.

ت�صترك �صركة وقود بذات الروؤيا وااللتزامات المحددة في روؤيا قطر 
القومية اإ�صتراتيجية التنمية القومية وبرنامج اإعداد تقارير مبادرة 

التنمية الم�صتدامة )SDIR( لوزارة الطاقة وال�صناعة. ت�صكل هذه 
االلتزامات جزءًا تكميليًا من روؤية ومهمة �صركة وقود وطريقة قيامنا 

باأن�صطتنا والم�صاهمة في اقت�صاد قطر. اإننا نظل متم�صكين بهذه 
االلتزامات من خالل مطابقة منهجنا الم�صتدام مع الروؤى والخطط 

القومية. 

روؤية قطر الوطنية

2030

برنامج اإعداد تقارير مبادرة التنمية

الم�ضتدامة لوزارة الطاقة وال�ضناعه

نهج ال�ضتدامة في وقود

ا�ضتراتيجية التنمية الوطنية

2016-2011

تقديم منتجات

وخدمات اآمنة

وموثوقة

الم�ضاهمة

في مجتمعنا

تحقيق النمو

الم�ضتدام

الحفاظ على 

الم�ضوؤولية البيئية

رعاية موظفينا
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خلق الوظائف

مع اأكثر من 1000 وظيفة بدوام كامل، فاإن اإيجاد فر�س عمل جديدة 
�صركة وقود وال�صركات المملوكة والتابعة لها للوظائف ب�صكل مبا�صر 

ي�صاهم ب�صكل قوي في زيادة  النمو االقت�صادي لدولة قطر من خالل 
خف�س ن�صبة البطالة. اإ�صافة اإلى ذلك، تدعم اأن�صطة م�صترياتنا خلق 

الوظائف ب�صكل غير مبا�صر.

يعتبر التقطير من اأهم اأولويات �صركة وقود، ونعبر عن هذا ب�صكل 
وا�صح في مهمتنا. حيث اأن اأحد اأهدافنا في عام 2015 هو بلوغ 

ن�صبة تقطير تبلغ 50% من موظفي الفئة الثالثة فما فوق. )لمزيد 
من المعلومات حول منهج ومبادرات �صركة وقود بالتقطير، الرجاء 

مراجعة ق�صم »التقطير« من هذا التقرير على ال�صفحة 60(.

ممار�سات الم�ستريات

اإننا نقر في �صركة وقود باأن ممار�صاتنا للم�صتريات ذات تاأثير على 
اقت�صاد قطر من خالل دعم التوريد المحلي واختيارنا للمتعهدين 

والموّردين ل�صمان تطابق االأن�صطة المحلية مع مبادىء ال�صركة.

الن�ضبة المئوية للموّردين المحليين

201120122013

%55%67%55

ال تقت�صر م�صتريات الب�صائع والخدمات ل�صركة وقود على منطقة 
جغرافية معينة. يحق الأي موّرد كفوؤ الم�صاركة في عمليات العطاء. 

ولكن تفر�س �صركة وقود �صيا�صة م�صتريات تف�صل الموّردين المحليين 
على الموّردين غير المحليين مع فرق اأ�صعار يبلغ 15% من اأجل تقديم 
الدعم اإلى الموّرد المحليين واإحداث تاأثير اإيجابي اأكبر في االقت�صاد 

القطري.

اإن االإدارة الفعالة ل�صل�صلة التوريد هي بالغة االأهمية ال�صتدامة 
اأعمالنا. اإننا نعمل مع �صل�صلة توريد في مجالي التنقيب عن البترول 

وتوزيع الوقود، وكال هذين الجانبين يتطلبان االإدارة الحكيمة. يخ�صع 
موّردي الم�صتقات البترولية لنا اإلى عملية تدقيق ل�صمان تزويدنا 
بمنتجات عالية الجودة تعزز من التزامنا بالجودة، بينما يخ�صع 

موّردينا من قطاع توزيع الوقود الختبارات لتقييم جوانب ال�صحة 
وال�صالمة والجودة. 

تتطلب اتفاقيات �صركة وقود مع اأطراف ثالثة من المتعهدين 
والموّردين االلتزام بجميع االأنظمة والقوانين في قطر، باالإ�صافة اإلى 

االلتزام بقانون اأخالقيات العمل وت�صارب الم�صالح ل�صركة وقود. كما 
تقوم �صركة وقود بتقييم المتعهدين والموّردين بح�صب اأدائهم البيئي 

والمتعلق بال�صحة وال�صالمة. ينبغي على كل متعهد وموّرد تقديم 
وثائق توؤكد التزامهم بمعايير اآيزو 9001 واآيزو 14001 ومعيار منظمة 

ال�صحة وال�صالمة المهنية 18001 قبل اختيارهم. اأحد اأهدافنا 
الم�صتقبلية في عام 2014 هو و�صع نظام لتفتي�س مواقع المتعهدين. 

تدقيق حقوق الإن�ضان لدى الموّردين

201120122013

191155181عدد الموّردين المهمين
 عدد اإجمالي الموّردين الذي

تم التدقيق بهم
555555

 الن�سبة المئوية لإجمالي الموّردين

الذي تم التدقيق بهم
%28%35%30

التزاماتنا لعام 2014 وما بعده

• و�صع اإجراءات لتفتي�س مواقع المتعهدين. 
• اإ�صافة اأحكام تتعلق بحقوق االإن�صان على االتفاقيات مع المتعهدين 

والموّردين. 
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الم�ضاهمة

اجتماعياً 

اإننا متم�سكون في �سركة وقود بخدمة المجتمع المحلي 

ونتعهد بدعمه من خالل الم�ساهمات المالية والتطوع.

تفخر �صركة وقود باال�صتثمار في م�صاريع وممار�صات اجتماعية وبيئية 
ب�صفتها ع�صو فعال �صمن الن�صيج االجتماعي للمجتمع. ُيظهر هذا 

اال�صتثمار نف�صه كم�صاهمات مالية في المجتمع ب�صكل رئي�صي. 

تتبرع �صركة وقود ب�صفتها �صركة عامة بما ن�صبته 2.5% من �صافي 
اأرباحها ال�صنوية ل�صندوق ال�صركات العامة الذي تم تاأ�صي�صه بموجب 
القرار االأميري رقم )8( لعام 2011. ولكن م�صاهماتنا ال تنتهي عند 

هذا الحد، حيث ن�صاهم ب�صكل طوعي في عدة منظمات اأخرى مثل 
تبرعنا ال�صنوي لجمعية قطر الإعادة تاأهيل ذوي االحتياجات الخا�صة 
ورعايتنا لبرنامج تعليم اأ�صدقاء البيئة الذي يعلم الطالب اأ�صا�صيات 

اإعادة التدوير في مدار�س قطر. 

ال�ضتثمارات في المجتمع )ريال قطري(

بلغ اإجمالي ا�صتثماراتنا في المجتمع في عام 2013 ما مجموعه 30.4 
مليون ريال قطري بزيادة قدرها  5.6% مقارنًة مع عام  2012.

اإننا ندرك في �صركة وقود ونقّدر رغبة موظفينا بتقديم الم�صاعدة 
لمجتمعهم. وجددنا في عام 2013 التزامنا بتعوي�س الموظفين عن 

جميع ال�صاعات التي يق�صونها باالأعمال االجتماعية الطوعية.

29،600،000
28،800،000

30،400،000

2011

2012

2013
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تهدف �ضركة وقود لأن تكون ا�ضتثماراً 

عالي الجودة لم�ضاهمينا عن طريق 

تحقيق الأرباح من خالل النمو في 

اإيراداتنا وعملياتنا والتفوق بالحوكمة 

واللتزام بالم�ضاءلة وال�ضفافية. 

تدور اإ�صتراتيجيتنا لتحقيق النمو الم�صتدام حول 
موا�صلة بذل الجهود لل�صعي وراء فر�س النمو 

الجديدة واال�صتغالل الفطن لمطالب عمالئنا 
المتزايدة على منتجاتنا وخدماتنا وال�صعي بال 
هوادة للتو�صع االقت�صادي في مجاالت اأعمالنا. 
تتما�صى هذه االإ�صتراتيجية يدًا بيد مع التزامنا 

بممار�صات الحوكمة ال�صليمة والقوانين واالأنظمة 
التي تحكم ال�صركات العامة في قطر وتعهدنا 

بتقديم معلومات �صادقة ووا�صحة حول عملياتنا.  
 

الجوانب الرئي�سية: 

• االأداء االقت�صادي
• مكافحة الف�صاد

حقائق واأرقام

12،856 مليون ريال قطري
اإجمالي االإيرادات في عام 2013

1،216 مليون ريال قطري
�صافي االأرباح في عام 2013

6،453 مليون ليتر
اإجمالي كميات الوقود المباعة في عام  2013
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زيادة القيمة والعوائد المالية

اإلى اأق�ضى حد 

 اإننا نزيد من القيمة لم�ضاهمينا في �ضركة وقود عن طريق المحاولت

 الدوؤوبة لتقديم عوائد ممتازة على ال�ضتثمار. كما اأن اتخاذ العناية الواجبة

 بال�ضعي نحو النمو الم�ضتمر وتحقيقه وتعزيز الفعالية هو اأمر بالغ الأهمية

لزيادة القيمة بالن�ضبة اإلى الم�ضاهمين اإلى اأق�ضى حد.
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النمو كمحفز لتحقيق الأرباح 

اإننا ن�صعى لزيادة نمو اأعمالنا من خالل زيادة ح�صورنا في ال�صوق 
القطري والبحث عن فر�س جديدة في االأ�صواق االإقليمية. 

ا�صتمرت جميع وحدات اأعمالنا بالنمو من ناحية المنتجات وعدد 
العمالء في عام 2013، مع اتباع توجهات النمو االإ�صتراتيجي 

الم�صتهدف ل�صركة وقود. لالطالع على التفا�صيل الكاملة الأداء وحدات 
اأعمالنا، الرجاء مراجعة التقرير المالي ال�صنوي ل�صركة وقود.

تقارير �صركة وقود المالية
حافظت �صركة وقود على معدل نمو اأرباحها الممتاز على مدار 

ال�صنوات الع�صرة الما�صية، مما يعزز مكانتها ك�صركة مربحة لت�صبح 
اأول �صركة قطرية تدفع اأرباح اأ�صهم في اأول �صنة مالية لها. لم يكن 

عام 2013 ا�صتثناًء لهذه النزعة، حيث تخطت اأرباحنا في عام 2013 
مبلغ   1216 مليون ريال قطري مقارنًة مع 115 مليون ريال قطري في 
عام 2012. وب�صكل مماثل، ارتفعت قيمة اأ�صول واأ�صهم ال�صركة ب�صكل 
كبير، حيث ازداد متو�صط معدل نمو اإجمالي االأ�صول بن�صبة %20.45 
لي�صل اإلى 9700 مليون ريال قطري. كما ازدادت قيمة اأ�صهم ال�صركة 

بن�صبة 15.5% لتتجاوز 6300 مليون ريال قطري.
يمكن االطالع على النتائج المالية الكاملة ل�صركة وقود من خالل 

التقارير المالية ال�صنوية.

تقارير �صركة وقود المالية

 القيمة القت�ضادية المبا�ضرة المتحققة والموزعة

)مليون ريال قطري(

201120122013

10،50411،49012،857الإيرادات
601666751التكاليف الت�سغيلية

1،1841،1501،216�سافي الأرباح
411411520اأرباح الأ�سهم الموزعة
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التفوق

بالحوكمة 

اإن مجل�س اإدارة �سركة وقود وفريق اإدارتها ملتزمون 

بتعظيم ثروة الم�ساهمين وتلبية جميع طموحاتهم 

فيما يتعلق بحوكمة ال�سركة ب�سكل �سليم.

اإننا نقّر باأن كل م�صاهم ذو م�صلحة م�صروعة بنجاح وا�صتدامة 
�صركتنا وباأن ممار�صات الحوكمة الجيدة تلعب دورًا بالغ االأهمية 

ل�صمان تحقيق م�صالح جميع م�صاهمينا. 

حوكمة مجل�س الإدارة

تتمتع �صركة وقود بهيكل حوكمة قوي وم�صتقر برئا�صة مجل�س اإدارتها 
)BOD(، وهو اأعلى هيكل حوكمة. يتولى مجل�س اإدارة �صركة وقود 

االإ�صراف التنظيمي العام وتحديد هرمية ال�صركة، ويتاألف من 
�صبعة اأ�صخا�س موؤهلين ينتخب الم�صاهمون اأربعة منهم في الجمعية 

العمومية التي يتم عقدها كل ثالثة �صنوات وتعين قطر للبترول ثالثة 
اآخرين. لقد تم تعيين رئي�س مجل�س االإدارة ونائب رئي�س مجل�س 
االإدارة من قبل م�صاهمنا االأكبر �صركة قطر للبترول في اجتماع 

الجمعية العمومية في �صهر مار�س 2014، وتم تغيير هيكيلية رئي�س 
مجل�س االإدارة ونائب رئي�س مجل�س االإدارة مع التعيين للرئي�س 

التنفيذي لل�صركة.

يتولى مجل�س االإدارة الم�صوؤولية عن اتخاذ جميع القرارات رفيعة 
الم�صتوى حول الم�صائل االقت�صادية والمالية والت�صغيلية والبيئية 

واالجتماعية التي تواجهها ال�صركة. يتم اإ�صدار جميع القرارات من 
خالل الرئي�س التنفيذي ل�صركة وقود، الذي يعمل تحت اإمرة رئي�س 

مجل�س االإدارة ومجل�س االإدارة ويتولى الم�صوؤولية عن االإدارة التنفيذية 
االإجمالية لل�صركة. يتم تنفيذ واجبات مجل�س االإدارة ب�صكل م�صتقل 

وغير متحيز وفقًا لمتطلبات حوكمة هيئة قطر لالأوراق المالية.

تعوي�ضات اأع�ضاء مجل�س الإدارة )ريال قطري(

201120122013

15،852،52317،007،49327،294،000

ل�صمان ال�صفافية في اال�صتقاللية وت�صارب الم�صالح المحتمل في 
قرارات مجل�س االإدارة، تلتزم �صركة وقود بقانون اأخالقيات �صارم 
ُيلزم جميع اأع�صاء مجل�س االإدارة بالك�صف عن اأي ت�صارب م�صالح 

واأية معلومات اأخرى ذات �صلة قبل االن�صمام. يمكن اإيجاد هذه 
المعلومات في تقرير الحوكمة ال�صنوي الذي تقدمه �صركة وقود اإلى 

الجمعية العمومية.

اإن اإجراءات مجل�س االإدارة هي مبّينة في اأنظمة حوكمة ال�صركات 
العامة، وت�صترط اأن يعقد مجل�س االإدارة �صتة اجتماعات �صنويًا، وقد 
تخطى مجل�س االإدارة ذلك في الوقت الحالي. يراجع مجل�س االإدارة 
اأداء �صركة وقود اأثناء اجتماعات مجل�س االإدارة العادية واجتماعات 

الجمعية العمومية، حيث يتم تقديم تقارير نتائج ال�صنة ال�صابقة 
والتوقعات الم�صتقبلية للنقا�س.
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حوكمة ال�ستدامة في �سركة وقود

اإن حوكمة التنمية الم�صتدامة هي جزء تكميلي من هيكلية �صركة 
وقود بقيادة ق�صم ال�صحة وال�صالمة والبيئة في التابع للدائرة 

الفنية. بعد تحديد م�صائل اال�صتدامة الجوهرية، من المتوقع من كل 
ق�صم في �صركة وقود و�صع خارطة طريق وا�صحة لمناق�صة الم�صائل 

االقت�صادية واالجتماعية والبيئية ذات ال�صلة �صمن ذلك الق�صم. 
تتما�صى هذه الجهود مع منهج اال�صتدامة ال�صامل الذي يتبعه فريق 
اال�صتدامة في �صركة وقود، والذي يجتمع �صهريًا لمناق�صة اإنجازات 

كل ق�صم ومعرفة اآخر الم�صتجدات حول اأية تغييرات تتعلق بالتزامات 
التنمية الم�صتدامة الرئي�صية.

يتباحث كل ع�صو في فريق اال�صتدامة حول التزامات اال�صتدامة 
الخا�صة بق�صمه مع رئي�س الق�صم  والموظفين المعنيين من اأجل 

�صمان التطبيق الفعلي لمبادرات اال�صتدامة الرئي�صية. تتم مناق�صة 
م�صائل التنمية الم�صتدامة اأثناء االجتماعات بين مدراء االأق�صام، 

ثم يتم نقل التقارير حول اأداء اال�صتدامة اإلى مجل�س االإدارة الإجراء 
المزيد من المداوالت.

باالإ�صافة اإلى ذلك، تتما�صى اإدارة م�صائل التنمية الم�صتدامة مع 
اأنظمة اإدارة �صركة وقود االأخرى، بما في ذلك �صيا�صة ونظام االإدارة 

البيئية و�صيا�صة ونظام اإدارة الجودة ال�صاملة.

التزاماتنا لعام 2014 وما بعده

• اإن�صاء ق�صم تقييم المخاطر في �صركة وقود.
• و�صع اإ�صتراتيجية ا�صتدامة لفترة خم�صة �صنوات ل�صركة وقود. 

• اإجراء التدريب على اال�صتدامة لالأق�صام والمدراء حول ت�صمينات 
اال�صتدامة ذات ال�صلة.
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اإننا ملتزمون في �ضركة وقود بحماية 

البيئة الطبيعية في قطر من خالل الحد 

من التاأثيرات الت�ضغيلية وتخفيف الآثار 

البيئية ال�ضلبية لمنتجاتنا وخدماتنا. 

يت�صمن التزامنا بحماية البيئة العمل على جبهتين: 
1(  اإجراء اأية عمليات ب�صكل يراعي البيئة ويحد من 

تاأثيرها عليها، 2( منح المنتجات ال�صديقة للبيئة  
االأولوية عند اال�صتثمار في منتجات وخدمات جديدة 

لتلبية احتياجات عمالئنا.

اإن تحقيق هذه االأمور  لي�س باالأمر ال�صهل، ونحن 
نقّر باأن علينا قطع �صوط طويل لتحقيق اال�صتدامة 

البيئية الكاملة، ولكن هذا الهدف ي�صتحق العناء بكل 
تاأكيد- فهو هدف اأ�صا�صي نحن ملتزمون بال�صعي 

لتحقيقه.    
 

الجوانب الرئي�سية: 

• االإنفاق البيئي
• االلتزام
• الطاقة

• االنبعاثات
• تاأثيرات النقل

• المواد
• المياه

• اإدارة النفايات

حقائق واأرقام

311،775 غيغا جول
اإجمالي ا�صتهالك الطاقة

33،653 طن
انبعاثات غازات الدفيئة في عام  2013

560،000 ريال قطري
اإجمالي النفقات البيئية
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العمليات

الم�ضوؤولة بيئياً

 ينبثق اأعظم تاأثيراتنا البيئية من اأن�سطة اأعمالنا.

اإننا ن�سعى با�ستمرار للحد من الآثار ال�سلبية على 

البيئة، ونوا�سل ال�ستثمار في التكنولوجيا ال�سديقة 

للبيئة لتحقيق هذه الغاية.

اإننا نوؤمن باأن االإدارة الناجحة لتاأثيراتنا البيئية المبا�صرة وغير 
المبا�صرة �صي�صاهم في ا�صتدامة اأعمالنا، وباأننا نتحمل الم�صوؤولية 

عن العمل على حماية البيئة بما يتخطى ويتجاوز مخاطر اال�صتثمار 
لل�صركة.

يكمن منهجنا الرئي�صي بالحد من تاأثيرات عملياتنا على البيئة 
في تبني نظام اإدارة وقائي يركز على الفعالية وا�صتدامة العمليات 
وتطبيق الممار�صات المثلى واأف�صل التقنيات في قطاعنا. يتما�صى 
هذا المنهج يدًا بيد مع متابعة اأدائنا والتحديد الم�صتمر الأهدافنا 

وبرامجنا البيئية.

النفقات ونظام الإدارة البيئي ل�ضركة وقود

لقد تم تطوير نظام االإدارة البيئي ل�صركة وقود وفقًا لمعايير 
اآيزو  2004:14001، وتحكمه �صيا�صة �صركة وقود البيئية.

تتعهد �صركة وقود بتحديد وتقييم جميع الجوانب البيئية 
الأن�صطتنا ب�صكل �صامل كجزء من نظام االإدارة البيئي. اإ�صافة 
لما �صبق، فقد األزمنا خ�صوع اأي م�صروع بناء جديد لتقييمات 

التاأثير البيئي )EIAs( لتحديد العوامل التي ت�صكل اأكبر مخاطر 
على البيئة.

ون�صيف اإلى ذلك منهجنا االإداري باال�صتثمار في التقنيات 
والتح�صينات البيئية. حيث و�صلت نفقاتنا البيئية في عام 2013 

اإلى 560،000 ريال قطري.

التغير المناخي

اإن ال�صلة بين انبعاثات الغازات الدفيئة )GHG( والتغير المناخي 
العالمي هي را�صخة تمامًا، ونحن عازمون على اتخاذ جميع 

االإجراءات الالزمة للحد من معدالت االنبعاث من �صركة وقود. اإن 
الم�صدر الرئي�صي النبعاثات الغازات الدفيئة من �صركة وقود هو 

ا�صتهالك الطاقة، على �صكل الكهرباء التي يتم �صراوؤها من طرف 
ثالث، ووقود النقل.

كان عام 2013 هو اأول عام نحت�صب به ونتابع ا�صتخدامنا للطاقة 
عن ال�صنوات ال�صابقة، وهذه الح�صابات م�صتقة من الكهرباء التي 

تم �صراوؤها من ال�صركة القطرية القومية للخدمات )كهرماء( ومن 
اأ�صطول النقل الم�صتخدم لتو�صيل منتجاتنا اإلى العمالء. و�صل 

اإجمالي ا�صتهالكنا للطاقة اإلى 311،775 غيغا جول في عام 2013 
بزيادة قدرها 13.2% عن عام 2012. اإن �صركة وقود ملتزمة 

بموا�صلة متابعة ا�صتهالك الطاقة من جميع االأن�صطة، و�صيتم تقديم 
هذه االأرقام في تقرير عام 2014. باالإ�صافة اإلى ذلك، �صن�صع خطة 
عمل وا�صحة لعام 2014 للحد من ا�صتهالكنا للطاقة وو�صع اأهداف 

قابلة للقيا�س والتتبع.

 ا�ضتهالك الطاقة المبا�ضر

201120122013

ا�ستهالك الوقود للنقل - 

الديزل )ليتر(
4،934،5395،443،7026،372،385

ا�ستهالك الوقود للنقل - 

البنزين )ليتر(
* 621،308* 621،308* 621،308

اإجمالي ا�ستهالك الطاقة 

المبا�سر - غيغا جول 
197،868216،378250،139

* بح�صب التقديرات. �صتقدم �صركة وقود اأرقامًا اأكثر دقة في تقرير عام 2014 كجزء من 
تطبيق نظام متابعة االأداء في مرافقنا.  
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ا�ضتهالك الطاقة غير المبا�ضر

ت�صمنت جهودنا لتخفي�س الطاقة في عام 2013 اتخاذ خطوات للحد 
من ا�صتهالك اأ�صطولنا للوقود وتخفي�س ا�صتهالك الكهرباء ب�صبب 

عملياتنا. كما وا�صلنا ا�صتخدام نظام تحديد الطرق الذكي الأن�صطتنا 
المتعلقة بالتوزيع للحد من اإجمالي عدد الرحالت، باالإ�صافة اإلى 
اإجراء ال�صيانة المنتظمة ل�صمان اأعلى م�صتويات اأداء الأ�صطولنا. 
اإننا نقّر باأن هناط المزيد مما يمكننا فعله، واأحد التزاماتنا في 

عام 2014 يتعلق بتطبيق نظام تحديد مواقع المالحة االآلي لمتابعة 
تحركات اأ�صطولنا. �صيعزز هذا النظام من الفعالية بينما يحد من 

التاأثير البيئي الناتج عن اأ�صطولنا. 

لقد قمنا بتركيب اأ�صواء LED االقت�صادية بالطاقة في جميع مرافقنا 
في مقرات �صركة وقود للم�صاعدة على تخفي�س ا�صتهالك الكهرباء. 

و�صنوا�صل في عام 2014 البحث عن المزيد من المبادرات والبرامج 
التي �صت�صاعدنا على تخفي�س ا�صتهالكنا للكهرباء.

لقد و�صل اإجمالي انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عنا في عام 2013 
اإلى 33،653 طن بزيادة قدرها 10.2% مقارنًة مع انبعاثات عام 

 .2012

انبعاثات غازات الدفيئة بح�ضب الم�ضدر )طن(

201120122013

انبعاثات غازات الدفيئة 

المبا�سرة )طن(
14،96216،35118،884

انبعاثات غازات الدفيئة 

غير المبا�سرة )طن(
10،60414،17514،769

اإجمالي انبعاثات غازات 

الدفيئة )طن(
25،56530،52533،653

انبعاثات الغازات الأخرى

 )NOx( توؤدي عمليات �صركة وقود اإلى انبعاث اأكا�صيد النيتروجين
واأكا�صيد الكبريت )SOx( في االأجواء. يبين الجدول اأدناه انبعاثات 

NOx و SOx من �صركة وقود. اإننا نعمل على تخفي�س هذه االنبعاثات 

عن طريق اإجراء ال�صيانة المنتظمة على االأ�صطول.

انبعاثات الغازات الأخرى )طن(

201120122013

 SOx 84.2592.91108.70انبعاثات
 NOx 8.439.2910.87انبعاثات

نظام ا�ضتعادة الأبخرة 

لقد نفذت �صركة وقود نظام ا�صتعادة االأبخرة الجديد بنجاح.  
تتمثل االأهداف الرئي�صية للنظام باالآتي:

• الحد من انبعاثات اأبخرة البنزين في االأجواء اأثناء تحميل 
ال�صاحنات.

• تحويل االأبخرة بعد ا�صتعادتها اإلى منتجات بنزين من دون 
طرح نفايات.

• توفير بيئة عمل اآمنة و�صحية اأكثر.
• التخفيف من االآثار ال�صلبية على البيئة.

ي�صمح هذا النظام الجديد �صاحنات البنزين با�صتعادة االأبخرة 
عند مناطق التحميل من خالل نظام امت�صا�س. تعلق هذه 

االأبخرة على �صكل �صائل، ثم يتم خلطها مع منتجات البنزين 
الجديدة. 

لقد تم ت�صميم �صهاريج النقل الأخذ اأبخرة البنزين من 
�صهاريج التخزين اأثناء اإجراءات تعبئة ال�صهريج. وتتم اإعادة 

هذه االأبخرة اإلى م�صتودع الوقود، حيث يقوم نظام اإعادة 
التدوير باإعادة معالجتها اإلى بنزين �صائل، مما يوؤدي اإلى تجنب 

انبعاث هذه االأبخرة في االأجواء.

لقد تم منح �صركة وقود ب�صكل ر�صمي الجائزة الخ�صراء 
لقطر اليوم )QTGA( في عام 2012 ب�صبب ا�صتخدامها لهذه 

التكنولوجيا المتقدمة.

 ا�صتهالك الكهرباء
)كيلو واط/ �صاعة(
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اإدارة الموارد وتخفي�س النفايات

على الرغم من اأن الهدف الرئي�صي للحد من ا�صتخدام الموارد في 
�صركة وقود هو تحقيق الفائدة للبيئة، فاإنه يزيد اأي�صًا من اأرباحنا عن 
طريق تخفي�س التكاليف. ينجم هذا التخفي�س عن التوفير با�صتهالك 
المياه والفعالية االأكبر بالتخل�س من النفايات الناتجة عن عملياتنا.  

ا�ستهالك المياه والمواد

اإن �صركة وقود ال ت�صتهلك كميات كبيرة من المواد لالإنتاج ب�صفتها 
�صركة تبيع منتجات توفرها �صل�صلة توريد قطاع التنقيب عن النفط. 
اإن ال�صكل الرئي�صي ال�صتهالك المواد ناجم عن ا�صتهالك الورق في 

مقرنا الرئي�صي ومجاالت اأعمالنا للقيام بعملياتنا اليومية، وا�صتهالك 
المياه في مرافق غ�صيل ال�صيارات في محطات �صركة وقود.

تمتلك دولة قطر موارد مياه عذبة محدودة وتعتمد 

ب�سكل كبير على تحلية مياه البحر للح�سول على المياه 

العذبة وما ينجم عنه من ا�ستهالك للطاقة والنبعاثات 

المرتبطة بها. اإن �سركة وقود ملتزمة بال�ستخدام 

الأكثر فعالية لموارد المياه تقديرًا لو�سع دولة قطر 

البيئي.

 اإن ا�صتخدام �صركة وقود للمياه الم�صحوبة من �صبكة مياه قطر 
م�صتمد ب�صكل رئي�صي من ا�صتخدام المياه لالأمور االإدارية في مواقع 

عمل ال�صركة، باالإ�صافة لغ�صيل ال�صيارات في محطاتنا. لقد قامت 
�صركة وقود بتركيب نظام اإعادة تدوير المياه في جميع مرافق غ�صيل 

ال�صيارات االآلية في محطاتنا كجزء من الجهود التي نبذلها لتخفي�س 
كمية المياه الم�صتخدمة في غ�صيل ال�صيارات. لقد �صاعدت اأنظمة 

اإعادة التدوير الجديدة هذه �صركة وقود على اإعادة ا�صتخدام %90 
من المياه الم�صتهلكة في غ�صيل ال�صيارات. وتجري �صركة وقود حاليًا 

درا�صة جدوى لتركيب اأنظمة اإعادة تدوير المياه في جميع مرافق 
غ�صيل ال�صيارات اليدوية  في عام 2014.

ا�ضتخدام المياه العذبة وت�ضريفها )متر مكعب(

201120122013

اإجمالي ا�ستخدام المياه 

العذبة )متر مكعب(

582،731741،174*922،925
اإجمالي ت�سريف المياه 

العذبة اإلى ال�سبكة )متر 

مكعب(

549،255693،731747،557

اإجمالي المياه المعاد 

تدويرها )متر مكعب(

25،91432،39351،829

* تت�صمن التقارير بيانات من مرافق م�صتودع توزيع الدوحة. لم يتم ت�صمين هذه البيانات 
لعامي 2011 و2012 ب�صبب عدم وجود تقارير حول ا�صتهالك المياه اأثناء هذين العامين. 

نظام اإعادة تدوير المياه في مرافق غ�ضيل 

ال�ضيارات الآلية التابعة ل�ضركة وقود 

لقد تم تجهيز جميع اآالت غ�صيل ال�صيارات في محطاتنا 
الجديدة للخدمة بنظام اإعادة تدوير المياه الذي يعيد 

ا�صتخدام 90% من المياه الم�صتهلكة في عملية التنظيف.
لقد تم ت�صميم هذا النظام لمعالجة المياه الناتجة عن غ�صيل 

ال�صيارات عن طريق اآالت التقليب واالأنفاق ور�صا�صات المياه 
النفاثة بحيث يمكن اإعادة ا�صتخدامها. يقوم النظام بتجديد 

المياه ب�صكل متوا�صل، ويتمتع بقدرات توريد تبلغ 2،500 ليتر/ 
�صاعة   و 15،000  ليتر/ �صاعة .
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اإدارة النفايات

تتاألف النفايات الناتجة عن اأن�صطة �صركة وقود من النفايات االإدارية 
غير الخطرة الناتجة عن مكاتبنا والنفايات الخطرة وغير الخطرة 

الناتجة عن عملياتنا وخدماتنا. تتولى البلديات المحلية التخل�س من 
النفايات االإدارية، بينما يتعامل متعهدون معتمدون من وزارة البيئة 

التخل�س من النفايات الناتجة عن عملياتنا وخدماتنا.  . 

 لقد حافظنا على �سجل بلغ �سفر ت�سرب نفايات

في ال�سنوات الثالثة الأخيرة.

النفايات الناتجة عن �ضركة وقود

201120122013الوحدة

الزيوت وال�سحومات 

الم�ستخدمة - من مركبات 

�سركة وقود

1،2168141،836ليتر

384،177489،008539،130ليترالديزل الملوث
الإطارات - مركبات العمالء 

و�سركة وقود

166،320211،680257،230كغم
البطاريات - مركبات 

العمالء و�سركة وقود

14،48718،43820،325كغم
11،881*7،4647،083كغمالمحلية

* هذه الزيادة ناتجة عن ت�صمين البيانات من مرافق فاح�س، والتي لم يتم تقديم تقارير بها 
في عامي 2011 و 2012.

التزاماتنا لعام 2014 وما بعده

• تطبيق نظام تحديد مواقع المالحة االآلي في اأن�صطة توزيع الغاز 
البترولي الم�صال في عام 2014.

• تطبيق نظام اإعادة تدوير المياه في مرافق الغ�صيل اليدوي التابعة 
ل�صركة وقود في عامي 2014 و 2015.

توفير المنتجات

ال�ضديقة للبيئة 

اإننا نقّر في �سركة وقود باأن تاأثيرنا البيئي يمتد اإلى المنتجات 

 التي نوفرها لعمالئنا. وبالتالي، فاإننا نعمل ب�سكل متوا�سل

على تطوير منتجات �سديقة للبيئة. 

وعلى الرغم من �صرورتنا في اقت�صاد دولة قطر، فاإننا ندرك اأن 
طبيعة �صركة وقود ك�صركة توزيع نفط وغاز يوؤدي اإلى تاأثيرات �صلبية 

على البيئة. اإن منهجنا في �صركة وقود هو توريد المنتجات والخدمات 
اإلى عمالئنا مع البحث الم�صتمر عن تقنيات واأنواع وقود جديدة 

�صديقة للبيئة للتخفيف من تاأثيرنا البيئي وتحقيق المنفعة لعالمنا. 

وتحقيقًا لهذا االلتزام، تفخر �صركة وقود باأنها الم�صغل المرخ�س 
له الأول محطة وقود غاز طبيعي م�صغوط )CNG( في قطر لتزويد 

حافالت كروة بالوقود ال�صديق للبيئة. اإن هدفنا هو بناء 7 محطات 
غاز طبيعي م�صغوط بحلول عام 2018 لت�صهيل تحقيق هدف قطر 

بتحويل 15% من جميع المركبات للعمل على الغاز الطبيعي الم�صغوط 
بحلول عام 2020 . باالإ�صافة اإلى ذلك، تتولى �صركة وقود ت�صغيل 

�صبكة الغاز الطبيعي في المناطق ال�صناعية ذات الحجم ال�صغير 
والمتو�صط لتزويد ال�صناعات في المنطقة بخيار الغاز الطبيعي 

االأنظف عند احتراقه.

التزاماتنا لعام 2014 وما بعده

• فتح �صبعة محطات غاز طبيعي م�صغوط اإ�صافية بحلول عام 2018.
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حقائق واأرقام

10.2
معدل التقطير في عام  2013

1.076
اإجمالي القوى العاملة في عام  2013

394 مليون ريال قطري
الرواتب والمزايا في عام  2013

7.8
متو�صط �صاعات التدريب لكل موظف

اإننا نوؤمن في �ضركة وقود باأن قوانا 

العاملة هي المحرك الرئي�ضي لنجاحنا 

وباأن اجتذاب اأف�ضل الخبرات والحتفاظ 

بهم هو اأمر ل غنى عنه لتحقيق 

النمو الم�ضتمر ل�ضركتنا. بالتالي، فاإننا 

ملتزمون باأن نقدم لموظفينا بيئة 

�ضحية حيث يمكنهم التطور والنمو 

والعمل باأمان. 

 

ولتحقيق هذا االلتزام، تبنينا اإ�صتراتيجية تتمحور 
حول الموظفين تجمع بين الترويج لقوى عاملة 
متنوعة وم�صاركة بفعالية واال�صتثمار في جميع 

موظفينا وتكوين بيئة عمل اآمنة و�صحية، كما يظل 
التقطير اأحد اأهم اأولوياتنا.

الجوانب الرئي�سية: 

• التجني�س
• التوظيف

• التنويع والم�صاواة بالفر�س
• اآليات مظالم ممار�صات العمالة 

• التدريب والتعليم
• االأجور المن�صفة

• ال�صحة وال�صالمة المهنية
• �صالمة العمليات
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تما�سيًا مع روؤية قطر الوطنية 2030 واإ�ستراتيجية 

التنمية الوطنية وبناًء على معتقداتنا بقيمة تمكين 

المواطنين القطريين، تلتزم �سركة وقود باإدخال 

اأكبر عدد ممكن من المواطنين القطريين �سمن قوانا 

العاملة، وتوفير التطوير المهني الم�ستمر لهم.

ت�صدد كاًل من روؤية قطر الوطنية )QNV( 2030 واإ�صتراتيجية 
التنمية الوطنية )NDS( على التقطير كمجال بالغ االأهمية لتطوير 
المهارات القطرية الالزمة لتلبية االحتياجات بعيدة االأمد للبالد. 

اإننا في �صركة وقود متفانيين في تطبيق هذا المبداأ وتحقيق التزام 
قطاع الطاقة وال�صناعة به، ونحن عازمون على الو�صول اإلى م�صتوى 

تقطير يبلغ 50% للوظائف من الدرجة الثالثة فما فوق بحلول نهاية 
عام 2016.

تت�صعب اإ�صتراتيجيتنا لتحقيق ن�صبة تقطير اأكبر باتجاهين اثنين:  
�صنوا�صل م�صاعينا للبحث عن المواطنين القطريين واجتذابهم، 

و�صنعمل على تعزيز مهارات وموؤهالت كل موظف قطري من خالل 
خطة تطوير مهني وا�صحة. لقد �صاعدت هذه الجهود �صركة وقود على 
تحقيق ن�صبة تقطير بلغت 10.2% في عام 2013 بزيادة قدرها %3.6 
مقارنًة مع عام 2012، و�صنوا�صل الترويج للتقطير وزيادة ن�صبتها في 

الم�صتقبل.

التقطير

عدد الموظفين القطريين

اإجمالي التقطير في �صركة وقود 

 

التقطير 

اجتذاب القطريين

ينعك�س التزامنا بالتقطير في ممار�صاتنا للتوظيف. حيث يحظى 
المواطنين القطريين باالأولوية عند تقدمهم لجميع الوظائف 
ال�صاغرة في �صركة وقود، ونوا�صل البحث عن اأ�صاليب مبتكرة 

الجتذاب المواطنين القطريين �صمن قوانا العاملة مثل الم�صاركة 
في معر�س المهن ال�صنوي لقطاع الطاقة وال�صناعة واأحداث اأخرى. 

يتراأ�س موظفون مكر�صون في ق�صمنا االإداري هذه الجهود.

معر�س مهن الطاقة وال�ضناعة

ُيقيم قطاع الطاقة وال�صناعة معر�س مهن �صنوي لجميع 
ال�صركات العاملة في القطاع. ي�صتمر المعر�س لمدة خم�صة 
اأيام، ويوفر الفر�س لل�صركات العاملة بالقطاع للتوا�صل مع 

المواطنين القطريين وتوظيفهم.
�صاركت �صركة وقود في المعر�س في عام 2013، وتلقت 643 

طلبًا تم توظيف �صتة موظفين جدد منها. 

تدريب وتطوير القطريين

اإن اجتذاب المواطنين القطريين هو جزء واحد فقط من جهودنا 
التي نبذلها لزيادة التقطير. المكون المهم االآخر هو اإعادة تدريب 
الموظفين ب�صكل مت�صق وفعال عن طريق مبادرات التطوير المهني 

الم�صتمرة. ولتحقيق هذه الغاية، يعمل الق�صم االإداري في �صركة 
وقود بتفاٍن على بناء الموارد الب�صرية القطرية عن طريق توفير 
فر�س التطوير مثل الم�صاقات التدريبية والبعثات التي تحددها 

خطة التطوير المهني التي ن�صعها لكل مواطن قطري. ح�صل �صبعة 
مواطنين قطريين في عام 2013 على بعثات لموا�صلة تعليمهم 

االأكاديمي.

التزاماتنا لعام 2014 وما بعده

• الو�صول اإلى ن�صبة تقطير تبلغ 50% للوظائف من الدرجة الثالثة فما 
فوق بحلول عام 2016.

20112012

8799110

%9.2%9.9%10.2

2013
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قوى عاملة متنوعة

وم�ضاركة بفعالية

اإننا ننظر في �سركة وقود لتنوع موظفينا على اأنه 

موردنا الأكثر قيمة، وهو مورد ي�سفي نطاقًا اأو�سع من 

الخبرة والتجارب على �سركتنا. اإننا ملتزمون بموا�سلة 

التجاوب مع اآراء موظفينا المتنوعين من خالل قنوات 

الإ�سراك المحددة ب�سكل جيد.

ب�صفتنا �صركة ملتزمة بالتفوق في الخدمة، فقد قطعنا اأ�صواطًا طويلة 
لرعاية بيئة عمل تعتنق التنويع وتوفر الم�صاواة بالفر�س. اإن االإ�صغاء 

اإلى موظفينا واال�صتجابة لهم هو مكون رئي�صي من اإ�صتراتيجية 
التعامل مع موظفينا، ودافع رئي�صي نحو تحقيق تفوق �صركتنا.

نمت قوانا العاملة في عام 2013 بن�صبة 7.5% مقارنًة مع عام 2012 
لت�صل اإلى ما مجموعه 1،076 موظف بحلول نهاية العام. ومن 

الجدير بالذكر اأن قوانا العاملة باأكملها تتاألف من موظفين بدوام 
كامل. 

اإجمالي القوى العاملة *

* اأعداد اإجمالي القوى العاملة ال تت�صمن �صركة كيوجت التابعة لنا.

عدد الموظفين الجدد

201120122013

2319غير متوافر

التوظيف بح�ضب الم�ضتوى

201120122013

182020الإدارة العليا
313233الإدارة الو�سطى

8929491،024الموظفين

التنويع والم�ساواة بالفر�س

اإننا ملتزمون ب�صدة في �صركة وقود بتوفير الم�صاواة بالفر�س لجميع 
الموظفين طوال اإجراءات التوظيف واإدارة االأداء. حيث يتم النظر في 

جميع المتقدمين بطلبات على اأ�صا�س موؤهالتهم فقط، وال يتم االأخذ 
بعين االعتبار خ�صائ�س مثل الجن�س والعمر واالإعاقات الج�صدية 

والمعتقدات الدينية. ولكننا نمنح االأف�صلية اإلى المواطنين القطريين 
كجزء من االلتزام بالتقطير.  

يتما�صى التزامنا بالم�صاواة بالفر�س مع التزامنا بالتنويع. اإن الم�صاوة 
بالفر�س والتنويع يق�صيان معًا على اأي تمييز عن�صري بالتوظيف، 

مما ي�صمن اأن نوظف االأ�صخا�س االأكثر كفاءة فقط. وكانت النتيجة 
هي تمتعنا بقوى عاملة بغاية التنوع مع موظفين ينحدرون من 39 اأمة. 
تقت�صر م�صاركة الن�صاء على االأعمال االإدارية ب�صبب طبيعة عملياتنا، 

وهي ت�صكل ن�صبة �صغيرة فقط من عملياتنا، حيث كانت ت�صكل ن�صبة 
الن�صاء حوالي 2.9% فقط من قوانا العاملة في عام 2013.

التوظيف بح�ضب الجن�س

201120122013

2.9%2.3%2.4%الن�سبة المئوية لالإناث
97.1%97.7%97.6%الن�سبة المئوية للذكور

الإ�سراك من اأجل النجاح

توؤمن �صركة وقود ب�صدة باأن نتائج االأعمال الممتازة تنتج عن م�صاركة 
الموظفين الذين يثقون تمام الثقة باأن �صركتهم ت�صغي اإليهم.

ثمة عدة اأ�صكال الإ�صراك الموظفين في �صركة وقود، بما في ذلك 
ا�صتبيانات ر�صى الموظفين ومراجعة االأداء و�صبكة االإنترانت عبر 

االإنترنت واالجتماعات الت�صغيلية االأ�صبوعية واالآراء ال�صخ�صية. يجري 
الق�صم االإداري مراجعة االأداء �صنويًا بالتعاون مع مدير خط اإنتاج كل 

موظف. . 

 الن�ضبة المئوية للموظفين

الذين يخ�ضعون لمراجعة الأداء

201120122013

%100%100%100

941

1,001

1,076

2011

2012

2013
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اإننا نمنح كل موظف المكافاآت والتقدير والتدريب 

وبيئة العمل ال�سحية الالزمة لتطوره المهني و�سمان 

ولئه ل�سركتنا. ي�سكل هذا اللتزام ا�ستثمارًا ل غنى 

عنه في م�ستقبل موظفينا وم�ستقبلنا، وهو يمثل جهودنا 

الأكثر حكمة.

المكافاآت والتقدير

اإننا نقدم باقات تعوي�صات ومزايا تتما�صى مع اأف�صل الممار�صات 
العالمية والعالمات المحددة في مجال ال�صناعة ل�صمان اإظهار جميع 

موظفينا الأف�صل ما لديهم وتحريرهم من الهموم ال�صخ�صية و�صمان 
اجتذاب �صركة وقود الأف�صل المواهب في قطاعها واالحتفاظ بهم. 

عززت �صركة وقود في عام 2013 من م�صاواتها بالرواتب من خالل 
منح جميع موظفيها زيادات رواتب مطلقة، ولي�س بناًء على الن�صبة 

المئوية. �صي�صمن هذا التعديل تطابق الرواتب مع م�صتويات الوظائف. 
اإن جميع المكافاآت والتقديرات التي تمنحها �صركة وقود هي مبنية 

على نظام تقييم االأداء المن�صف. 
 

الرواتب والمزايا )مليون ريال قطري(

بلغ اإجمالي الرواتب والمزايا المدفوعة في عام 2013 حوالي 394 
مليون ريال قطري. كما توفر �صركة وقود لموظفيها مجموعة من 

المزايا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة.

التدريب والتطوير 

اإننا نوؤمن في �صركة وقود باأن ميزتنا التناف�صية االأقوى تكمن في 
معرفة وخبرة موظفينا. وبالتالي، فاإن تعزيز وتقوية هذه الخبرة 

هي من بين اأهم اأهدافنا الداخلية. اإننا ن�صمن من خالل ا�صتخدام 
البرامج التدريبية االإ�صتراتيجية جيدة التخطيط بقاء مواهب 

موظفينا في حالة من التطوير الدائم، مما ي�صمن التح�صين الم�صتمر 
لجميع جوانب اأعمالنا.

يتلقى جميع موظفي �صركة وقود تدريبًا توجيهيًا حول نظام اإدارة 
ال�صركة ليتعلموا كيفية القيام باالأدوار المنوطة بهم بما يتما�صى مع 
�صيا�صات وثقافة ال�صركة. وقد يت�صمن التعليم االإ�صافي من ال�صركة 

التدريب الخا�س بالوظيفة اأو التدريب على خطوط وخدمات االأعمال 
الجديدة التي تبا�صر بها �صركة وقود.

ال�ضتثمار

في كل موظف

التدريب

معدل ترك الموظفين لوظائفهم

غالبًا ما يتم اعتبار معدل ترك الموظفين لوظائفهم في اأية �صركة 
على اأنه مقيا�س تقريبي لر�صى الموظفين. اإن معدل ترك الموظفين 

لوظائفهم المنخف�س هو مفيد من ناحية الحفاظ على ا�صتقرار القوى 
العاملة وتخفي�س تكاليف التوظيف وارتفاع االإنتاجية، باالإ�صافة اإلى 

اأنه يعك�س ر�صى الموظفين العام.

بلغ معدل ترك الموظفين لوظائفهم في �صركة وقود 3.7% و%5.2  
في عامي 2012 و2013 على التوالي. وتمثل هذه االأرقام جميع 

اأ�صكال ترك الوظائف، بما في ذلك التقاعد واال�صتقالة وال�صرف من 
الخدمة. معدالت ترك الموظفين لوظائفهم مبينة اأدناه.

معدل ترك الموظفين لوظائفهم

201120122013

اإجمالي عدد الموظفين

الذين تركوا ال�سركة
303756

الن�سبة المئوية لمعدل ترك 

الموظفين لوظائفهم
%3.19%3.70%5.20

ترك الموظفين لوظائفهم بح�ضب الجن�س

201120122013

062عدد الن�ساء منهم
303154عدد الرجال منهم 

تدريب اإجمالي القوى العاملة )بال�صاعة(

متو�صط التدريب لكل موظف )بال�صاعة(

1,374

8,544

8,362

311

353

394

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1.5

8.5

7.8

2011

2012

2013
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بيئة العمل

الآمنة وال�ضحية 

ُتولي �سركة وقود اأولوية �سديدة ل�سحة و�سالمة 

 موظفينا من اأجل �سمان اأداء اآمن وخاٍل من الإجهاد 

في جميع الوظائف.

ت�صعى �صركة وقود با�صتمرار لتقوية ال�صالمة الفنية والت�صغيلية في 
مجاالت المخاطر المحددة، بما في ذلك بناء القدرات في مجاالت 

ال�صحة وال�صالمة والبيئة )HSE( و�صالمة العمليات. اإن منهج اإدارتنا 
لم�صائل ال�صحة وال�صالمة مبني على اأ�صا�س �صلب ومتين، وتقود 

�صيا�صتنا بعدم الت�صاهل مع اأية مخاطر الطريق نحو تحقيق هدفنا، اأال 
وهو »عودة الجميع اإلى بيوتهم �صالمين وب�صحة جيدة«. 

ب�صفته جزء من ق�صمنا الفني، يتولى ق�صم ال�صحة وال�صالمة والبيئة 
الم�صوؤولية عن تطبيق نظام ال�صحة وال�صالمة التابع لنا. اإننا نقّر 

باأنه ينبغي القيام بالمزيد ب�صكل دائم، وبالتالي، فاإننا ملتزمون في 
عام 2014 بتطبيق نظام اإدارة �صحة و�صالمة مركزي لجميع مرافقنا 

وال�صركات المملوكة والتابعة لنا، مع نظام معياري لتقديم التقارير 
حول حوادث ال�صحة وال�صالمة في مواقع عملنا ومع متعهدينا. اإننا 

نتوقع مراجعة موؤ�صراتنا لل�صالمة وتغييرها في عام 2014 بعد تطبيق 
هذا النظام.

يبداأ �صمان ال�صالمة ب�صلوكيات الموظف وينتهي بها. ولهذا ال�صبب، 
نوا�صل ا�صتثمار اأموااًل متزايدة با�صتمرار لبناء قدرات الموظفين 

ووعيهم باإجراءات ال�صالمة.

عقد ق�صم ال�صحة وال�صالمة والبيئة التابع لنا في عام 2013 عدة 
دورات تدريبية لموظفينا، وت�صمل مايلي: 

• التدريب على ال�صالمة في مكاتبنا وفي مكان العمل.
• التدريب على ال�صيطرة على ال�صالمة العامة.

• التدريب على مكافحة الحرائق.

لجنة ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة

تتاألف لجنة ال�صحة وال�صالمة والبيئة في �صركة وقود من 25 
موظف يمثلون م�صتويات التوظيف المتنوعة واالأق�صام المختلفة. 

تجتمع هذه اللجنة ب�صكل ربع �صنوي لمناق�صة م�صائل ال�صحة 
وال�صالمة والبيئة في �صركة وقود. 

تهدف اأدوار وم�صوؤوليات لجنة ال�صحة وال�صالمة والبيئة اإلى 
تعزيز وتح�صين مايلي: 

• التعاون عن طريق التوا�صل ب�صكل اأف�صل.
• اطالع جميع الموظفين على اأ�صاليب التعبير عن مخاوفهم 

وتزويدهم بقنوات ات�صال لمناق�صة هذه المخاوف.
• مواجهة الحوادث والحد منها.

• التوعية بال�صحة وال�صالمة.
• قاعدة اأو�صع من الخبرة والتجارب لحل الم�صكالت.

لقد �صاعدتنا اإجراءات �صالمة العمليات على تحقيق معدل حاالت 
وفاة بين موظفينا ومتعهدينا يبلغ �صفرًا والحفاظ عليه على مدار 

ثالثة �صنوات متتالية. عالوة على ذلك، انخف�س معدل الوقت المهدور 
نتيجة تكرار االإ�صابات )LTIF( بن�صبة 68% منذ عام 2011.

موؤ�ضرات ال�ضالمة

201120122013

000الوفيات - الموظفين 
000الوفيات - المتعهدين 

9214الوقت المهدور ب�سبب اإ�سابة الموظفين
معدل الوقت المهدور نتيجة تكرار 

الإ�سابات - الموظفين
1.710.370.55

001الوقت المهدور ب�سبب اإ�سابة المتعهدين
معدل الوقت المهدور نتيجة لتكرار 

الإ�سابات - المتعهدين 
000

152125اإجمالي اإ�سابات الموظفين المبلغ عنها
834اإجمالي اإ�سابات المتعهدين المبلغ عنها

000حالت الإجهاد الحراري
 /)LOC( فقدان ال�سيطرة على التلوث

حوادث �سالمة العمليات
003

102443تمارين ال�ستجابة للطوارىء

التزاماتنا لعام 2014 وما بعده

• و�صع نظام تقارير �صحة و�صالمة معيارية في جميع مرافق �صركة 
وقود وال�صركات التابعة والمملوكة لها )با�صتثناء كيوجت(.



50

ملخ�س التزاماتنا 

اللتزاماتالمجال الإ�ضتراتيجي

 تقديم منتجات

وخدمات اآمنة وموثوقة

• تركيب اأجهزة نظام المراقبة االآلية للمخزون في جميع محطة 
عمالء �صركة وقود بحلول عام 2017.

• زيادة عدد محطات �صركة وقود من 23 اإلى 40 محطة بحلول 
نهاية عام 2015.

 • اإنهاء العمل على تو�صعة مرافق البيتومين بحلول نهاية
عام 2014.

• اإطالق حملة توعية ت�صتهدف عمالء �صركة وقود. 

• و�صع اإجراءات لتفتي�س مواقع المتعهدين. الم�ساهمة في مجتمعنا
 • اإ�صافة اأحكام تتعلق بحقوق االإن�صان على االتفاقيات

مع المتعهدين والموّردين.  

• اإن�صاء ق�صم تقييم المخاطر في �صركة وقود.تحقيق النمو الم�ستدام
• و�صع اإ�صتراتيجية ا�صتدامة لفترة خم�صة �صنوات ل�صركة وقود.

• اإجراء التدريب على اال�صتدامة لالأق�صام والمدراء حول 
ت�صمينات اال�صتدامة ذات ال�صلة باأق�صامهم بح�صب مخاوف 

اال�صتدامة.

الحفاظ على الم�سوؤولية 

البيئية

• تطبيق نظام تحديد مواقع المالحة االآلي في اأن�صطة توزيع 
الغاز البترولي الم�صال في عام 2014.

• تطبيق نظام اإعادة تدوير المياه في مرافق الغ�صيل اليدوي 
التابعة ل�صركة وقود في عامي 2014 و 2015.

 • فتح �صبعة محطات غاز طبيعي م�صغوط اإ�صافية بحلول
عام  2018. 

• الو�صول اإلى ن�صبة تقطير تبلغ 50% للوظائف من الدرجة الثالثة رعاية موظفينا
فما فوق بحلول عام 2016.

• و�صع نظام تقارير �صحة و�صالمة معيارية في جميع مرافق 
�صركة وقود وال�صركات التابعة والمملوكة لها )با�صتثناء 

كيوجت(.
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الملحق اأ:
مقايي�س التقرير 

تعريف محتويات التقرير

م�سائل الأولوية

لقد در�صنا جميع طموحات الم�صاهمين التي ت�صكل الدافع المحرك وراء عملياتنا. ثم عملنا على ربط هذه الطموحات باأ�صاليبنا باإجراء 
االأعمال. من خالل التركيز على هذه المجاالت الرئي�صية، �صتحقق �صركة وقود اأف�صل النتائج في اأدائها المتعلق باال�صتدامة وت�صمن تلبية 

جميع واجباتها واأهدافها.
الجوهرية

اإننا نوؤمن باأننا ناق�صنا جميع الموا�صيع التي تعك�س الخط االأ�صا�صي االجتماعي واالقت�صادي والبيئي ل�صركة وقود، اأو التي قد توؤثر على تقييم 
االأهداف وقرارات الم�صاهمين.

ت�سمين الم�ساهمين

اإننا نوؤمن باأننا حددنا جميع الم�صاهمين في �صركة وقود وو�صفنا قنوات االت�صال معهم وفهمنا لم�صالحهم واأولوياتهم واأ�صاليبنا لال�صتجابة 
لهذه االأولويات.
�سياق ال�ستدامة

اإننا نوؤمن باأننا دققنا بالميول العالمية في ا�صتدامة ل�صركات توزيع الوقود، كما اأخذنا بعين االعتبار ال�صياق المحلي لعملياتنا.
اكتمال وحدود التقرير

لقد بذلنا ق�صارى جهدنا لجعل هذا التقرير مكتماًل قدر االإمكان.
دورة تقديم التقارير

�صنقدم تقريرًا عن �صير تقدمنا في مجال اال�صتدامة �صنويًا.

�ضمان الجودة في تقريرنا

التوازن

اإننا نوؤمن باأن هذا التقرير يبّين جوانبنا االإيجابية والمجاالت التي تحتاج اإلى تح�صين.

المقارنة

لت�صهيل العالمات الفارقة، ي�صتعر�س هذا التقرير اأدائنا بح�صب جميع موؤ�صرات م�صائل اال�صتدامة ذات االأولوية ل�صركة وقود على مدار 
ال�صنوات الثالثة الما�صية بدءًا من 31 دي�صمبر لكل من �صنوات 2011 و2012 و2013 )اإن وجدت(. يتبع هذا التقرير اإر�صادات مبادرة اإعداد 

التقارير العالمية لمطابقة العالمات الفارقة مع ال�صركات االأخرى التي ت�صتخدم هذه االإر�صادات اأي�صًا.

الدقة والموثوقية

ينطبق اأعلى م�صتوى ممكن من الدقة على المعلومات المت�صمنة في هذا التقرير. اإننا ن�صتخدم نف�س اأنظمة متابعة المعلومات التي ن�صتخدمها 
الإعداد تقريرنا ال�صنوي، بما في ذلك التقديرات.

الو�سوح

 يقدم هذا التقرير المحتويات ب�صكل مت�صق بحيث يمكن للقارىء اأن يفهم اأهمية اال�صتدامة بالن�صبة اإلى �صركتنا وتطبيقاته على منهجيتنا.
ثم بو�صع القارىء تقييم اأدائنا المتعلق بم�صائل اال�صتدامة المتنوعة.

ال�سمان

لم يتم تاأكيد هذا التقرير من ِقبل اأي طرف ثالث.
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الملحق ب:
موؤ�صر مبادرة اإعداد التقارير العالمية 

يحوي الجدول االآتي الالإ�صاح عن موؤ�صرات المبادرة العالمية الإعداد التقارير وفقا للمبادئ التوجيهية )G4( – االأ�صا�صي. لمزيد من التفا�صيل 
https://g4.globalreporting.org/Pages/default.aspx عن كل موؤ�صر متوفر في موقع المبادرة العالمية الإعداد التقارير

  اإف�صاح كلي     اإف�صاح جزئي     لم يتم االإف�صاح عن الموؤ�صر
 

التوكيد من طرف ثالثرقم ال�ضفحة )اأو التف�ضير في حال الحذف(الموؤ�ضر

الإف�ساحات المعيارية العامة

ال�ستراتيجية والتحليل

G4-152 ,6 ,5 لم يتم التاأكيد
�سجل خ�سائ�س المنظمة

G4-32 لم يتم التاأكيد
G4-412 لم يتم التاأكيد
G4-558 لم يتم التاأكيد
G4-611 ,10 لم يتم التاأكيد
G4-710 تدقيق اإرن�صت ويونغ
G4-813 ,12 ,10 لم يتم التاأكيد
G4-92013 تدقيق اإرن�صت ويونغ 10, تقرير �صركة وقود المالي للعام

G4-1049 ,48 لم يتم التاأكيد
G4-11لم يتم التاأكيد النقابات غير م�صموح بها في قطر
G4-1231 لم يتم التاأكيد

G4- 132013 لم يتم التاأكيد تقرير �صركة وقود المالي للعام
G4-1442 لم يتم التاأكيد
G4-1538 ,24 لم يتم التاأكيد
G4-16لم يتم التاأكيد وقود لي�صت ع�صو في اأية جمعيات

الجوانب الجوهرية وحدود اآثارها

G4-1718 

G4-1818 

G4-1919 

G4-20 19 

G4-2119 

G4-22لي�س ذو عالقة حيث اأنه التقرير االأول لوقود 
G4-23لي�س هناك اأية تغييرات حيث اأنه التقرير االأول لوقود 
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التوكيد من طرف ثالثرقم ال�ضفحة )اأو التف�ضير في حال الحذف(الموؤ�ضر

الإف�ساحات المعيارية العامة

اإ�سراك اأ�سحاب الم�سلحة

G4-2417 ,16 لم يتم التاأكيد
G4-2517 ,16 لم يتم التاأكيد
G4-2617 ,16 لم يتم التاأكيد
G4-2717 ,16 لم يتم التاأكيد

�سجل خ�سائ�س التقرير

G4-2853 ,2 لم يتم التاأكيد
G4-29لم يتم التاأكيد هذا تقرير وقود االأول
G4-3053 ,2 لم يتم التاأكيد
G4-3153 ,2 لم يتم التاأكيد
G4-3253 ,2 لم يتم التاأكيد
G4-33لم يتم التاأكيد لم يتم تاأكيد التقرير من طرف ثالث

الحوكمة

G4-3438 لم يتم التاأكيد
الأخالقيات والنزاهة

G4-5638 ,28 ,11 لم يتم التاأكيد
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الملحق ب:
موؤ�صر مبادرة اإعداد التقارير العالمية 

التوكيد من طرف ثالثرقم ال�ضفحة )اأو التف�ضير في حال الحذف(الموؤ�ضر

الفئة: القت�سادية

الأداء القت�سادي

G4-DMA37 ,36 ,27 ,26 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-EC137 تدقيق اإرن�صت ويونغ
G4-EC4تدقيق اإرن�صت ويونغ لم يتم تلقي اأية معونات من الحكومة

التواجد في ال�سوق

G4-DMA49 ,37 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-EC6 لم تتوافر المعلومات، وتلتزم �صركة وقود بتوفير هذا 

الموؤ�صر في تقرير العام 2014
لم يتم التاأكيد

ممار�سات ال�سراء

G4-DMA31 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-EC931 لم يتم التاأكيد

الفئة: البيئية

المواد

G4-DMA44 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-EN144 لم يتم التاأكيد

الطاقة

G4-DMA43 ,42 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-EN343 ,42 لم يتم التاأكيد

المياه

G4-DMA44 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-EN844 لم يتم التاأكيد
G4-EN944 لم يتم التاأكيد

G4-EN1044 لم يتم التاأكيد
النبعاثات

G4-DMA43 ,42 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-EN1543 ,42 لم يتم التاأكيد
G4-EN1643 ,42 لم يتم التاأكيد
G4-EN2143 ,42لم يتم التاأكيد

النفايات ال�سائلة وال�سلبة

G4-DMA45 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-EN2245 لم يتم التاأكيد
G4-EN2345 لم يتم التاأكيد
G4-EN2445 لم يتم التاأكيد
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التوكيد من طرف ثالثرقم ال�ضفحة )اأو التف�ضير في حال الحذف(الموؤ�ضر

المتثال

G4-DMA42 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-EN29لم يتم التاأكيد �صفر
الإجمالي

G4-DMA42 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-EN3142 لم يتم التاأكيد

الفئة: الجتماعية

ممار�سات العمالة والعمل الالئق

التوظيف

G4-DMA49 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-LA1 49, 50 التف�صيل المتعلق بالعمر غير متوفر وتلتزم 

ال�صركة بتوفيره في تقرير العام 2014
لم يتم التاأكيد

عالقات العمالة/الإدارة

G4-DMA49 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-LA42014 لم يتم التاأكيد 49, وتلتزم ال�صركة بتوفيره في تقرير العام

ال�سحة وال�سالمة المهنية

G4-DMA49 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-LA551 لم يتم التاأكيد
G4-LA651 لم يتم التاأكيد

التدريب والتعليم

G4-DMA50 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-LA9 48, 50 التف�صيل المتعلق بالجن�س وم�صتوى التوظيف 

غير متوفر وتلتزم ال�صركة بتوفيره في تقرير العام 2014
لم يتم التاأكيد

G4-LA10 48, 50 يتم تطبيق هذا البرنامج للموظفين 
القطريين

لم يتم التاأكيد

التنوع وتكافوؤ الفر�س

G4-DMA49 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-LA12 39, 48, 49 تف�صيل التوظيف وفقا لم�صتوى العمل

والعمر غير متوفر وتلتزم ال�صركة بتوفيره في تقرير 
العام 2014

لم يتم التاأكيد

اآليات ال�سكاوى المتعلقة بممار�سات العمالة

G4-DMA49 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-LA16 المعلومات غير متوافرة للعام 2013 وتلتزم ال�صركة 

بتوفيره في تقرير العام 2014
لم يتم التاأكيد
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التوكيد من طرف ثالثرقم ال�ضفحة )اأو التف�ضير في حال الحذف(الموؤ�ضر

حقوق الإن�سان

عدم التمييز

G4-DMA49 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-HR3)لم يتم التاأكيد ال يوجد )�صفر

عمالة الأطفال

G4-DMA49 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-HR5)لم يتم التاأكيد ال يوجد )�صفر

العمل الجبرى اأو الق�سري

G4-DMA49 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-HR6)لم يتم التاأكيد ال يوجد )�صفر

المجتمع

مكافحة الف�ساد

G4-DMA38 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-LA4لم يتم التاأكيد 38, %100 من عملياتنا

م�سوؤولية المنتج

�سحة العميل و�سالمته

G4-DMA27 ,26 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-PR1100% لم يتم التاأكيد

الت�سالت الت�سويقية

G4-DMA27 ,26 ,18لم يتم التاأكيد
G4-LA9 ال تتوافر معلومات حالية عن هذا الموؤ�صر وتلتزم ال�صركة

بتوفيره في تقرير العام 2014
لم يتم التاأكيد

G4-LA10 48, 50 يتم تطبيق هذا البرنامج للموظفين 
القطريين

لم يتم التاأكيد

التنوع وتكافوؤ الفر�س

G4-DMA49 ,18 لم يتم التاأكيد
G4-LA12 39, 48, 49 تف�صيل التوظيف وفقا لم�صتوى العمل 

والعمر غير متوفر وتلتزم ال�صركة بتوفيره في تقرير 
العام 2014

لم يتم التاأكيد



12

الملحق د:
معجم الم�شطلحات

مبادرة تقودها حكومة قطر لتوظيف مواطنيها ب�شكل التقطير
فعال وذو مغزى في القطاعين العام والخا�ص

مبادرة اإعداد 

التقارير 

العالمية

منظمة غير ربحية متعددة الم�شاهمين مهمتها و�شع 
ون�شر اإر�شادات اإعداد تقارير اال�شتدامة المطبقة 

عالميًا. ويقع مقر اأمانتها العامة في اأم�شتردام في 
هولندا

ر�ؤيا قطر 

الوطنية  2030

روؤية وطنية بعيدة االأمد مبنية على المبادىء 
االإر�شادية لد�شتور قطر الدائم. وهي تعك�ص 

طموحات ال�شعب القطري واإرادة قيادتها ال�شيا�شية. 
وهي روؤيا تت�شور دولة مزدهرة وحيوية تتوفر بها 

العدالة االقت�شادية واالجتماعية للجميع حيث يعي�ص 
االإن�شان بان�شجام مع الطبيعة.

انبعاثات غاز 

الدفيئة

انبعاثات الغازات التي ت�شاهم بالتغير المناخي مثل 
ثاني اأك�شيد الكربون والميثان والهيدروفلوروكربون

تغير دائم بالغ االأهمية بالتوزيع االإح�شائي الأنماط التغير المناخي 
الطق�ص على مدار فترات تتراوح من ع�شرات اإلى 

ماليين ال�شنوات

اإر�سادات اإعداد 

G4 تقارير

اإطار عمل مبادرة اإعداد التقارير العالمية الذي تم 
اإ�شداره في عام 2014 الإعداد التقارير حول االأداء 

االقت�شادي والبيئي واالجتماعي الأية منظمة 

التنمية 

الم�ستدامة

يتم تعريفها ب�شكل �شائع على اأنها "التنمية التي تلبي 
احتياجات الجيل الحالي من دون التاأثير على قدرة 

االأجيال الم�شتقبلية لتلبية احتياجاتها"

التنمية 

الم�ستدامة

االإدارة المتكاملة للعوامل االقت�شادية والبيئية 
واالجتماعية ب�شكل يحقق القيمة لجميع الم�شاهمين.

تقرير 

اال�ستدامة

ك�شف عام طوعي للمعلومات المتعلقة باالأداء 
االقت�شادي واالجتماعي والبيئي الأية منظمة على 

مدار الوقت، وغالبًا ما يتم اإ�شداره �شنويًا

مجل�س التعاون 

الخليجي

اتحاد �شيا�شي واقت�شادي للدول العربية المحيط 
بالخليج العربي وتقع على �شبه الجزيرة العربية اأو 

قربها

المجموعات اأو االأ�شخا�ص الذين يوؤثرون و/ اأو الم�ساهمين
يمكن اأن يتاأثروا باأن�شطة اأية منظمة اأو منتجاتها اأو 

خدماتها اأو اأدائها

الملحق ج:
المخت�شرات 

 APMاإجراءات ال�سيانة الوقائية

BODمجل�س الإدارة

bnمليار

CO2ثاني اأك�سيد الكربون

CNGالغاز الطبيعي الم�ضغوط

DIEوزارة المناطق ال�ضناعية

EIAتقييم التاأثير البيئي

�ضركة فح�س المركبات المملوكة ل�ضركة وقودفاح�ص

GHGغازات الدفيئة

GCCمجل�س التعاون الخليجي

GJغيغا جول

GRIمبادرة اإعداد التقارير العالمية

HRالموارد الب�سرية

HSEال�سحة �ال�سالمة �البيئة

ال�ضركة القطرية القومية للخدماتكهرماء

kgكغم

KPIموؤ�سر االأداء الرئي�سي

kwhكيلو واط/ �ضاعة

LPGالغاز البترولي الم�ضال

M3متر مكعب

MICمدينة الم�سيعيد ال�سناعية

mnمليون

NDS
اإ�ضتراتيجية التنمية الوطنية للأعوام  2011-

2016

NODCOال�سركة الوطنية لتوزيع الزيوت

NOxاأكا�سيد النيتر�جين

PMBالبيتومين المعالج بالبوليمر

QARريال قطري

QMSنظام اإدارة الجودة ال�ضاملة

QNV2030 ر�ؤية قطر الوطنية

QP DG مديرية الأنظمة وتطبيقها

QPقطر للبترول

SDIRبرنامج اإعداد تقارير مبادرة التنمية الم�ضتدامة

SOxاأكا�سيد الكبريت



املكتب الرئي�سي

�ص.ب ٧٧٧
برج وقود

اخلليج الغربي
الدوحة، قطر


