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احتياجات قطر
بالوقود

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

عن التقرير
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كلمة رئي�س
مجل�س الإدارة

ي�سرني ،بالأ�صالة عن نف�سي
وبالنيابة عن �إخواني �أع�ضاء
المجل�س� ،أن �أعر�ض على ح�ضراتكم
تقرير اال�ستدامة ل�شركة قطر
للوقود (وقود) لعام  ،2013والذي
يبيّن الخط الأ�سا�سي لأدائنا وفقاً
لم�ؤ�شرات اقت�صادية وبيئية
واجتماعية رئي�سية .كما �أود
تقديم ال�شكر الخا�ص ل�سعادة
ال�سيد عبداهلل بن حمد العطية،
رئي�س مجل�س �إدارة وقود ال�سابق
ومدير �شركة وقود ال�سابق ،ال�سيد
محمد خليفة تركي ال�سبيعي
لجهودهم المتوا�صلة لإي�صال
�شركة وقود لمكانتها المرموقة.

�إننا ننظر في �شركة وقود �إلى اال�ستدامة على
�أنها مكون بالغ الأهمية في ا�سلوب عملنا،
والذي يعتمد على ت�أثيراتنا االقت�صادية والبيئية
واالجتماعية الإيجابية على مجتمعنا� .إننا
ملتزمون باال�ستخدام الم�س�ؤول للموارد وتقديم
خدماتنا ب�شكل �آمن وعالي الجودة ويحافظ على
البيئة كجزء من �إ�ستراتيجيتنا لن�صبح �أف�ضل
�شركة توفير وقود في المنطقة.
لقد �شهدت دول مجل�س التعاون الخليجي عامة
ودولة قطر على وجه الخ�صو�ص في العام 2013
ا�ستمرار ًا لم�سيرة النمو االقت�صادي .حيث
تمكنت جميع دول المجل�س من تحقيق معدالت
نمو اقت�صادي �إيجابية ،وكانت قطر هي الأعلى
فيها حيث ت�شير التقديرات الى �أن نمو الناتج
المحلي الإجمالي ( )GDPقد و�صل �إلى حوالي
 %6.6للعام المذكور� .إ�ضافة لما �سبق� ،شهد
العام � 2013إنجاز العديد من الم�شروعات
المتعلقة بالبنية التحتية ومبا�شرة العمل في
م�شاريع �أخرى عمالقة ا�ستعداد ًا لك�أ�س العالم
 2020وا�ستجابة لر�ؤيا قطر القومية .2030
وقد فر�ض ذلك تحديات على �شركة وقود
التخاذ خيارات معقدة لتلبية طموحات �أ�صحاب
الم�صلحة .بالتالي ،انتهجنا في عام 2013
طريقة جديدة للتفكير في �أعمالنا تجعل من
اال�ستدامة جوهرها.
لقد �أجرينا تقييم ًا مبدئي ًا لأن�شطة �شركة
وقود ذات الأهمية الكبرى لأعمالنا و�أ�صحاب
الم�صلحة .و�أدى ذلك �إلى و�ضع قائمة ن�سميها
«قائمة الجوانب الجوهرية»� .إننا واثقون تمام
الثقة �أن �أعمالنا �ستكون مربحة وم�ستدامة �إذا
ا�ستطعنا تولي �إدارة هذه الجوانب الجوهرية
ب�شكل جيد وااللتزام بجميع الواجبات

المفرو�ضة على عاتقنا وتلك الواجبات التي
نختار �أن نفر�ضها على عاتقنا� .سنحدد في هذا
التقرير ونناق�ش �إدارتنا لـ 24جانب ًا جوهرياً،
ونخطط لتحديد و�إعداد تقاريرنا لال�ستدامة
حول جوانب جوهرية �إ�ضافية على مدار العام
المقبل.
تتمثل �أولوياتنا الإ�ستراتيجية على الأمد الق�صير
والبعيد بتوفير منتجات �آمنة وموثوقة لعمالئنا
وال�سيطرة على ت�أثيرنا البيئي والم�ساهمة في
مجتمعنا واال�ستثمار في موظفينا ،وكل هذا
مع التركيز على دعم التقطير� .إننا ن�ؤمن
�أن التركيز على هذه الأولويات �سي�ساعدنا
على تحقيق النمو الم�ستدام  -في الحا�ضر
والم�ستقبل .في نظرتنا للم�ستقبل� ،إننا نتوق
�إلى تح�سين �أدائنا الم�ستدام من خالل ت�سخير
جهودنا ال�سابقة ك�أ�سا�س للعمل الم�ستقبلي.
و�أدعوكم للم�شاركة في نجاحنا وم�ساعدتنا على
موا�صلة تحقيق طموحات م�ساهمينا.
يطيب لي �أن �أغتنم هذه الفر�صة لأعبر عن
�أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير لمقام ح�ضرة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ تميم بن حمد �آل ثاني
�أمير البالد المفدى والأمير الوالد ال�شيخ حمد
بن خليفة �آل ثاني على دعمهما المتوا�صل
وتوجيهاتهما الحكيمة وم�ساندتهما الم�ستمرة،
مما كان له �أكبر الأثر في تحقيق ال�شركة
لإنجازاتها .كما �أ�شكر زمالئي �أع�ضاء مجل�س
الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في
وقود على جهودهم المميزة في تحقيق �أهداف
ال�شركة وتطويرها نحو الأف�ضل.
�سعود بن عبد الرحمن �آل ثاني

رئي�س مجل�س �إدارة قطر للوقود (وقود)
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كلمة
الرئي�س التنفيذي

�إن �إيماننا را�سخ في وقود
ب�أن الإدارة الم�ستدامة هي
الفر�صة الأمثل �أمام ال�شركة
للو�صول �إلى م�ستويات جديدة
من الأداء وتحقيق االبتكار في
خدماتنا وتقوية عالقاتنا مع
�أ�صحاب الم�صلحة .يناق�ش تقرير
اال�ستدامة ل�شركة قطر للوقود
(وقود) لعام � 2013أدا�ؤنا االجتماعي
واالقت�صادي والبيئي لل�سنوات
 2011و 2012و ،2013ويحدد الفر�ص
الم�ستقبلية لتعزيز قدرتنا على
تقديم الدعم لأ�صحاب الم�صلحة
لتلبية طموحاتهم مع الم�ساهمة
في اقت�صاد دولة قطر.
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لقد حققنا على مدار ال�سنوات الثالثة
الأخيرة تح�سينات مهمة في جودة و�سالمة
المنتجات والخدمات التي نقدمها لعمالئنا.
لقد �أنجزنا ذلك عن طريق �إ�ضافة عمليات
الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي الم�ضغوط
(� )CNGإلى مزيج منتجاتنا وتوزيع
�أ�سطوانات �شفاف واالنتقال �إلى �صهاريج
الغاز البترولي الم�سال ذات الطبقتين
للكميات وافتتاح خم�سة محطات جديدة
في عام  .2013كما حافظنا على التزامنا
ب�شهادة �آيزو  2008:9001كجزء من نظام
�إدارة الجودة والبيئة لدينا .ومن بين
�إنجازاتنا البيئية تطبيق نظام ا�ستعادة
الأبخرة ( )Vapor Recoveryالذي �ساعدنا
على الحد من ت�أثيراتنا البيئية مع تعزيز
تخفي�ض التكاليف� .إن نتائجنا المالية تعك�س
قوة �أدا�ؤنا ،حيث حققت �شركة وقود �صافي
�أرباح تجاوز  1,216مليار ريال قطري في
ال�سنة المالية المنتهية في ،2013/12/31
مع معدل نمو يبلغ  %5.75بالمقارنة مع �سنة
.2012

كما عملت �شركة وقود في عام  2013على
رفع ن�سبة التقطير من خالل منح القطريين
منح درا�سية لنيل الدرجات الجامعية
العليا و تطويرهم لقدراتهم المهنية� .إننا
واثقون تمام الثقة ب�أن غر�س اال�ستدامة في
عملياتنا �سيعزز من اجتذاب �أف�ضل العاملين
الم�ؤهلين في قطاعنا والحفاظ عليهم.
�إن هذه الإنجازات لهي م�ؤ�شر على �سير
التقدم ال�سريع الذي تحرزه �شركة وقود،
ون�أمل في �إحراز المزيد من التقدم والنجاح
خالل العام .2014
�أود �أن �أغتنم هذه الفر�صة لتوجيه ال�شكر
�إلى �سعادة رئي�س مجل�س الإدارة وال�سادة
�أع�ضاء المجل�س والم�ساهمين الكرام على
�إ�سهامهم بتحقيق نجاحنا الم�ستمر .كما
�أ�شكر العاملين في ال�شركة على جهودهم
لتلبية طموحاتنا الم�ستقبلية.
ابراهيم الكواري

الرئي�س التنفيذي
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وقود

من �أهداف �شركة وقود �أن تكون ال�شركة المتميزة والرائدة
في مجال توفير الطاقة في المنطقة على �أ�سا�س ر�ضى الموظفين
والعمالء وتوفير القيمة للم�ساهمين وتقديرهم لل�شركة.
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عن وقود

قطر للوقود «وقود» هي �شركة م�ساهمة محلية تم ت�أ�سي�سها بموجب
قرار �أميري عام  2002مدرجة على الئحة بور�صة قطر منذ عام
 .2002تقوم وقود بتوفير وتوزيع وت�سويق كل �أنواع الوقود داخل
دولة قطر .بد�أت وقود م�سيرتها من مخزن الوقود وتوزيع الم�شتقات
البترولية المملوكة في ذلك الوقت من ِقبَل قطر للبترول تحت ا�سم
«نودكو» (ال�شركة الوطنية لتوزيع الزيوت).

ملحة عن وقود
(اعتباراً من  31دي�سمرب )2013
الملكية

الم�ساهمين من القطاع الخا�ص %60
%40
الحكومة
�صافي الإيرادات
عدد الموظفين
كميات الوقود ب�أنواعه المباعة
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 12.8مليار ريال قطري
1,076
 6,453مليون ليتر

ر�ؤيتنا
�أن نكون ال�شركة الرائدة في مجال ت�سويق المنتجات البترولية والخدمات المتعلقة بها على
م�ستوى المنطقة.

مهمتنا
تزويد جميع عمالئنا بالحلول المبتكرة والحرفية والموثوقة من خالل الخدمات الودودة
والمتفوقة والمالئمة.
�أن نبرهن على التعامل بروح الم�س�ؤولية والخ�ضوع للم�ساءلة في كل جوانب ن�شاطاتنا.
ومن �أجل تحقيق ما ن�صبو �إليه من ر�ؤيا ور�سالة م�ستقبلية ،نقوم بتدريب وت�أهيل كفاءات
كوادرنا والعاملين لدينا على جميع الم�ستويات لكي نثبت با�ستمرار �أننا الأف�ضل في مجال
عملنا في عموم المنطقة.
�سنوا�صل جهودنا للو�صول �إلى ن�سبة تقطير تتجاوز  ٪50مع نهاية . 2015
التقليل �إلى الحد الأدنى من حجم الت�أثير في التوازن البيئي من خالل تقديم تقنيات جديدة
وفق �أحدث المعايير العالمية.

قيمنا ومُ ثلنا
الحرفية

�إن كل ما تقوم به �شركة وقود على ال�صعيدين الداخلي والخارجي هو تج�سيد للأ�سلوب
الحرفي والمهني في التعامل .نحن نطمح لأن نكون ال�شركة الأف�ضل �إدارة في قطر.
ال�صالبة والمتانة

وقود هي �شركة ت�ستند على قواعد و�أ�س�س مالية �صلبة ورا�سخة ،دعائمها وقوامها نوعية
متميزة من الم�ساهمين.
الودية

وقود هي �شركة تتعامل بحميمية وتنتهج دوما �أ�سلوب ًا ودي ًا عند التعامل مع عمالئها وكل
الجهات ذات العالقة.
التجديد والإبداع

وقود �ستكون رائدة ال�سوق في مجال المنتجات والخدمات والعمليات المبتكرة.

�سيادة روح الم�س�ؤولية والخ�ضوع للم�ساءلة

وقود هي م�س�ؤولة م�س�ؤولية كاملة عن كل ن�شاطاتها التجارية وخدماتها.
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مجاالت �أعمال وقود
�أنواع الوقود التجاري
تتولى �شركة وقود م�س�ؤولية توزيع الوقود داخل دولة قطر ب�شكل ح�صري .يت�ضمن هذا الديزل والبنزين للمركبات الأر�ضية والقوارب
والطائرات وال�صناعات .كما تمتلك �شركة وقود  23محطة خدمة م�صممة بح�سب �أف�ضل الموا�صفات العالمية ومجهزة ب�ساحات
ع�صرية وم�سارب ديزل عالية ال�سرعة مخ�ص�صة ومتاجر كبرى ومغا�سل ال�سيارات اليدوي والآلي والت�شحيم ال�سريع وور�ش الإ�صالح
والإطارات.
زيوت و�شحومات وقود
تقدم زيوت و�شحومات وقود مجموعة متكاملة من الزيوت وال�شحومات ال�صناعية والخا�صة بال�سيارات ،وهي تنا�سب جميع �أنواع
المركبات والمتطلبات ال�صناعية ،وتوفر �أدا ًء متفوق ًا وحماية مثلى لفترات طويلة.
يتم توزيع منتجات زيوت و�شحومات وقود حالي ًا في قطر والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وعُ مان ،و�سيبد�أ
توزيعها قريب ًا في بقية دول مجل�س التعاون الخليجي ودول �شرق البحر الأبي�ض المتو�سط ،بالإ�ضافة �إلى الأ�سواق الإفريقية� .إننا ن�سعى
لكي ن�صبح مزود الزيوت وال�شحومات الأبرز في المنطقة والأ�سواق الرئي�سية حول العالم من خالل تطوير منتجات متفوقة وعرو�ض
خدمات مثالية.
الغاز البترولي الم�سال ()LPG
توفر �شركة وقود مجموعة وا�سعة من منتجات توزيع الغاز البترولي الم�سال ،بما في ذلك �أ�سطوانات �شفاف خفيفة الوزن الجديدة
لال�ستخدام المنزلي وتوزيع الغاز البترولي الم�سال بالكميات لتلبية االحتياجات التجارية وال�صناعية .با�شرت �شركة وقود في عام
 2009بناء معمل جديد لتعبئة وتوزيع الغاز البترولي الم�سال في المنطقة ال�صناعية في الدوحة.
الغاز الطبيعي
تعمل �شركة وقود على تو�سعة التزاماتها وخبرتها وتقنياتها للم�صلحة العليا لدولة قطر ومجتمعها من خالل توفير غاز طبيعي نظيف
ومتعدد اال�ستخدامات و�صديق للبيئة لعمالئها.
جاءت فكرة هذا الم�شروع بالتعاون مع وزارة المناطق ال�صناعية ( )DIEوقطر للبترول ( )QPلتلبية احتياجات الطاقة لحوالي 500
عميل من ال�صناعات في «المنطقة ال�صناعية ال�صغرى -الدوحة» ،وبناء محطة الغاز الطبيعي الم�ضغوط ( )CNGلتزويد حافالت
كروة (حافالت الموا�صالت العامة الر�سمية في قطر) بالوقود.
البيتومين
منذ دخول �شركة وقود �إلى مجال البيتومين في عام  ،2004ت�ستخدم ال�شركة حالي ًا ثالثة ناقالت ال�ستيراد البيتومين �إلى قطر.
تمتد عملياتنا بتوزيع البيتومين من منطقة ميناء مدينة الم�سيعيد ال�صناعية ( )MICفي جنوب �شرق قطر ،وتت�ضمن التخزين في
ال�صهاريج البرية و�أحدث المعامل لإنتاج منتجات البيتومين عالية الجودة مثل البيتومين المعالج بالبوليمر ( )PMBوالخلطات
والم�ستحلبات الم�ستخدمة ب�شكل رئي�سي في تعبيد الطرق.
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الجوائز
والتقديرات

ال�شركات المملوكة
والتابعة لوقود

جامعة تك�سا�س �إيه �آند �إم في قطر

وقود لفح�ص المركبات (فاح�ص)

فاح�ص هي ال�شركة الوحيدة �صاحبة
االمتياز الح�صري والمتخ�ص�صة في فح�ص
المركبات في دولة قطر ،وهي مملوكة
بالكامل ل�شركة وقود.

وقود الدولية

في عام  ،2013منحت جامعة تك�سا�س �إيه
�آند �إم في في قطر التقدير ل�شركة وقود
ب�صفتها �شريك ًا قوي ًا للجامعة .ركز التعاون
بين الجامعة و�شركة وقود على الأبحاث
وتبادل الخبرات ،وعلى وجه الخ�صو�ص في
مجال خ�صائ�ص البيتومين وتعديلها.

وهي �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة تم
ت�أ�سي�سها للقيام بمهام ا�ست�شراف الفر�ص
اال�ستثمارية الواعدة على ال�صعيدين
الإقليمي والعالمي .وتعتبر �شركة وقود
المملكة �إحدى ال�شركات التابعة لوقود
الدولية ،وقد با�شرت �أن�شطتها في المملكة
العربية ال�سعودية منذ عام .2012

وقود للخدمات البحرية

تمتلك �شركة وقود للخدمات البحرية
�أ�سطو ًال بحري ًا يت�ألف من  5ناقالت �سعتها
الإجمالية حوالي � 50ألف طن .تم ت�أ�سي�س
وقود البحرية عام  ،2009وكان الهدف
الأ�سا�سي لإن�شاء ال�شركة هو تقديم خدمات
النقل البحري للمنتجات البترولية ،ومن
قطر كيوجت لوقود الطائرات
بينها البيتومين ،من و�إلى الموانىء المحلية
والإقليمية والدولية .وهي مملوكة بالكامل من لقد تم ت�أ�سي�س قطر كيوجت لوقود الطائرات
في عام  ،1990وتمتلك �شركة وقود  %60من
قبل �شركة وقود.
�أ�سهمها .تت�ضمن �أن�شطة كيوجت الرئي�سية
توفير الوقود لجميع الطائرات التي ت�ستخدم
مطار حمد الدولي في الدوحة ،قطر.
الخليج العقارية

ت�أ�س�ست �شركة الخليج العقارية في عام
 ،2012وهي مملوكة بالكامل ل�شركة وقود.
تت�ضمن �أن�شطتها الرئي�سية اال�ستثمار في
مجال العقارات و�إدارتها.
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اال�ستدامة
يف وقود
تزويد احتياجات قطر بالطاقة

يتم تعريف �إدارة اال�ستدامة على �أنها الإدارة المتكاملة للعوامل
االقت�صادية والبيئية واالجتماعية ب�شكل يحقق القيمة لجميع
�أ�صحاب الم�صلحة .ب�صفتها �شركة تعمل في مجال توزيع النفط
والغاز في قطر ،من المتوقع �أن ي�ؤدي تطوير �شركة وقود لحافظتها
ب�شكل ن�شط �إلى تقوية قاعدة المعرفة واالقت�صاد وال�صناعة في
قطر .بالتالي ،تركز اال�ستدامة في وقود على تزويد احتياجات قطر
بالوقود ب�صفتها م�ساهمة اال�ستدامة الرئي�سية التي يتم توفيرها
لأ�صحاب الم�صلحة.
نعرف �أنه من المهم بالن�سبة �إلى �أ�صحاب الم�صلحة الح�صول
على المنتجات والخدمات التي تر�ضي رغباتهم ك�أفراد و�صناعات
وكمجتمع .لذلك ،يتجذر التزام �شركة وقود باال�ستدامة في
�سلوكيات الأعمال الموثوقة والآمنة ورعاية موظفينا وحماية
الطبيعة من حولنا ،مما �سي�ساهم بالنهاية في رفاهية المجتمع
ب�أكمله.
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االلتزامات تجاه
�أ�صحاب الم�صلحة

�إن مفهوم �إدارة اال�ستدامة يدفع نحو�إحداث
تغيير في نظام مبني على الإدارة المتكاملة
للعوامل االقت�صادية والبيئية واالجتماعية
ب�شكل يحقق القيمة لجميع ا�أ�صحاب
الم�صلحة لل�شركة .ومن �أجل تحقيق ذلك،
ينبغي على �أية منظمة �أن تتفهم ب�شكل كامل
طموحات واحتياجات ورغبات �أ�صحاب
الم�صلحة المعنيين لديها لكي تتمكن من
تحقيق قيمة لهم وللأعمال التي تمار�س في
ذات الوقت.
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�إن نطاق ومدى ات�ساع �أعمال �شركة وقود
يجعلها على توا�صل م�ستمر مع طيف وا�سع
من �أ�صحاب الم�صلحة في قطر� .إن تعريفنا
لأ�صحاب الم�صلحة الرئي�سيين على �أنهم
عمالئنا وموظفينا ومورّدينا ومتعهدينا
والجهات الت�شريعية والمجتمع والم�ساهمين،
بالإ�ضافة �إلى البيئة بحد ذاتها .ترتكز
اال�ستدامة في �شركة وقود حول �إن�شاء رابط
بين طموحات �أ�صحاب الم�صلحة و�سلوكياتنا
بالأعمال .وفي ذات الوقت ،ف�إننا نهدف
�إلى �إ�شراكهم ب�شكل �أف�ضل والتعاون معهم
للحفاظ على �أعمال تناف�سية وموثوقة.

يمثل الجدول التالي نتاج تخطيط �أ�صحاب
الم�صلحة في وقود الذي �أجري في عام
 .2013تعتبر هذه الخريطة عن�صر ًا رئي�سي ًا
في منهجنا لال�ستدامة ،حيث �أنه يو�ضح
طموحات ا�صحاب الم�صلحة وكيفية
�إ�شراكهم والتزامنا بكل مجموعة منهم.
G4-24
G4-25
G4-26
G4-27

مجموعة �أ�صحاب الم�صلحة

قنوات الإ�شراك

�أولوياتهم

العمالء
الأفراد والجهات التجارية
وال�صناعية

• الإ�شراك المبا�شر عن طريق نقاط البيع
• ا�ستبيانات ر�ضى العمالء
• مركز رعاية العمالء
• نظام الطلب عبر الإنترنت
• التقارير ال�سنوية
• المركز الإعالمي
• مدراء عالقات مكر�سين لعمالء معينين

•
•
•
•
•

توريد المنتجات ب�شكل موثوق
منتجات وخدمات �آمنة
منتجات وخدمات عالية الجودة
االبتكار الم�ستمر في المنتجات والخدمات
�سهولة و�سال�سة العمليات

الموظفين
•
•
•
•
•

مراجعة الأداء
االجتماعات الفردية المبا�شرة
ا�ستبيانات ر�ضى الموظفين ال�سنوية
التدريب والندوات
�شبكة الإنترانت الداخلية في وقود

•
•
•
•
•
•
•

الم�ساواة بالفر�ص
الإ�شراك
باقات الرواتب والمزايا التناف�سية
التخطيط الوا�ضح والم�ستمر لم�سار التطور المهني
بيئة العمل الآمنة وال�صحية
التعلم والتطور
التقييم بح�سب الأداء

المو ّردين والمتعهدين
•
•
•
•
•
•

العقود
تقييم المورّدين والمتعهدين
التفاعل العادي بالأعمال
طلبات العرو�ض
االجتماعات عند اللزوم
زيارة المورّدين

•
•
•
•

الدفع في المواعيد
التقييم المن�صف
دعم المورّدين المحليين
بناء عالقات عمل بعيدة الأمد

الم�ساهمين
• االجتماعات ال�سنوية العامة
• التقارير المالية ربع ال�سنوية و ال�سنوية ومحا�ضرات
الم�ستثمرين وتقارير الحوكمة ال�سنوية
• اجتماعات مجل�س الإدارة

•
•
•
•

الأداء العالي والفعال
توزيع �أرباح �أ�سهم �أعلى نتيج ًة لزيادة الأرباح والنمو الم�ستمر
الحد من مخاطر الأعمال
بناء �سمعة �شركة وقود والحفاظ عليها

الجهات الت�شريعية والحكومة
• متطلبات �إعداد التقارير المنتظمة
• الزيارات الر�سمية والتدقيق الر�سمي
• المنتديات والتدريب وور�ش العمل

• التقطير
• ا�ستمرار معدالت النمو
• الحفاظ على البيئة االقت�صادية والطبيعية من �أجل الأجيال
الم�ستقبلية
• االلتزام بالأنظمة والقوانين
• االلتزام بتحقيق ر�ؤية قطر الوطنية  2030و�إ�ستراتيجية التنمية
الوطنية للأعوام 2016-2011

المجتمع
•
•
•
•

ا�ستثمارات وم�ساهمات المجتمع
الم�ساهمة في �صندوق ال�شركات العامة
التعاون مع منظمات المجتمع المدني
التفاعل المبا�شر مع المجتمع عن طريق الفعاليات

•
•
•
•
•
•

خلق وظائف جديدة
التقطير
الح�ضارة القوية والإرث القوي
الت�أثير الإيجابي للعمليات
ا�ستغالل التوريد المحلي
ا�ستثمارات المجتمع

البيئة

• نظام الإدارة البيئي
• الأنظمة والقوانني البيئية

• احلد من ت�أثريات العمليات �إىل �أدنى م�ستوى
• البيئة ال�صحية وامل�ستدامة لهذا اجليل والأجيال امل�ستقبلية
• اال�ستثمار يف منتجات وخدمات جديدة �صديقة للبيئة

G4-24
G4-25
G4-26
G4-27
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�أولويات �شركة وقود

مناق�شة ما هو مهم

�إن عمليتنا الثابتة لتحديد الأولويات تُثري فهمنا لطموحات �أ�صحاب الم�صلحة
وت�ساعدنا على التركيز على �أولوياتنا الإ�ستراتيجية.
�أجرت �شركة وقود في عام  2013تحلي ًال
لتحديد �أن�شطة الأعمال ذات الأهمية الأكبر
بالن�سبة لكلٍ من �أعمالنا و�أ�صحاب الم�صلحة
المعنيين في ال�شركة� .إننا نطلق على هذه
الأن�شطة ت�سمية م�سائل وقود الجوهرية.
ونحن واثقون تمام الثقة ب�أن الإدارة ال�سليمة
لهذه الجوانب الجوهرية �سوف ي�ضمن لنا
تحقيق �أعمال ناجحة وم�ستدامة �أف�ضل.
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لقد حددنا  24مو�ضوع ًا ذو �صلة بالتحليل.
ت�ضمنت الم�سائل التي تمت معاينتها تلك
الم�سائل التي حددها فريقنا الداخلي
الخا�ص بالإدارة واال�ستدامة ،بالإ�ضافة
�إلى تلك الم�سائل التي �أ�شارت �إليها مديرية
�أنظمة ال�صحة وال�سالمة والبيئة وتطبيقها
في قطر للبترول ( )QP DGوالجهة
التنظيمية للطاقة وال�صناعة التي تلتزم
�شركة وقود بقوانينها� .إننا نهدف �إلى تعزيز
هذا الإجراء �أكثر في عام  2014من خالل
جمع �آراء م�ساهمينا حول الم�سائل الجوهرية
المبينة هنا في تقريرنا لال�ستدامة لعام
.)G4-18( 2013

كما حددنا موا�ضع الت�أثيرات المحتملة �ضمن
�أعمالنا وخارجها ،بما في ذلك �شركتنا
وال�شركات التابعة والمملوكة لنا وعمالئنا
ومورّدي ومتعهدي وقود والمجتمع الأو�سع
والبيئة بحد ذاتها ( .)G4-20،G4-21يوفر
الجدول �أدناه نظرة عامة على الم�سائل
الجوهرية التي حددناها ،وكذلك حدودها.
ومن الجدير بالذكر �أنه تم ت�ضمين �شركة
كيوجت التابعة ل�شركة وقود في النتائج
المالية التي نقدمها في هذا التقرير وفي
تقريرنا المالي .ولكن لم يتم ت�ضمين
م�ؤ�شرات الأداء البيئي واالجتماعي لكيوجت
في هذا التقرير لأنها تقدم تقارير خا�صة
بذلك �إلى برنامج �إعداد تقارير مبادرة
التنمية الم�ستدامة ( )SDIRلقطاع الطاقة
وال�صناعة في قطر (.)G4-17

،

،

G4-19 G4-20 G4-21

المجاالت الإ�ستراتيجية الرئي�سية

الجوانب الجوهرية

الحدود

تقديم منتجات وخدمات �آمنة وموثوقة
منتجات وخدمات موثوقة وعالية الجودة لتزويد قطر بالوقود
�سالمة عمالئنا هي �أهم �أولوياتنا

الجودة والأداء
�صحة و�سالمة العمالء
ات�صاالت الت�سويق

�شركتنا وال�شركات التابعة والمملوكة لها وعمالئنا
�شركتنا وال�شركات التابعة والمملوكة لها وعمالئنا

الم�ساهمة في مجتمعنا
دعم نظام اقت�صادي �سليم
الم�ساهمة اجتماعي ًا

ممار�سات الم�شتريات
الم�شتريات المحلية
الم�ساهمة في المجتمع (المالية والعينية)

�شركتنا وال�شركات التابعة والمملوكة لها ومورّدينا
ومتعهدينا
�شركتنا وال�شركات التابعة والمملوكة لها ومجتمعنا

تحقيق النمو الم�ستدام
الحد الأق�صى من القيمة والعوائد المالية
التفوق بالحوكمة

الأداء االقت�صادي
مكافحة الف�ساد

�شركتنا وال�شركات التابعة والمملوكة لها
�شركتنا وال�شركات التابعة والمملوكة لها

الحفاظ على الم�س�ؤولية البيئية
منهج الإدارة البيئية ونفقاتها
الطاقة والتغير المناخي
�إدارة الموارد
�إدارة النفايات

الإنفاق البيئي
االلتزام
الطاقة
االنبعاثات
الت�أثيرات على النقل
المواد
المياه
�إدارة النفايات

�شركتنا وال�شركات التابعة والمملوكة لها والبيئة
�شركتنا وال�شركات التابعة والمملوكة لها والبيئة
�شركتنا وال�شركات التابعة والمملوكة لها والبيئة
�شركتنا وال�شركات التابعة والمملوكة لها والبيئة

رعاية موظفينا
التقطير
القوى العاملة المتنوعة والم�شاركة بفعالية
اال�ستثمار في كل موظف
بيئة العمل الآمنة وال�صحية

ا�ستخدام المواطنين
التوظيف
التنويع والم�ساواة بالفر�ص
�آليات مظالم ممار�سات العمالة
الأجور المن�صفة
التدريب والتعليم
ال�صحة وال�سالمة المهنية
�سالمة العمليات

�شركتنا وال�شركات التابعة والمملوكة لها و�شعبنا
�شركتنا وال�شركات التابعة والمملوكة لها و�شعبنا
�شركتنا وال�شركات التابعة والمملوكة لها و�شعبنا
�شركتنا وال�شركات التابعة والمملوكة لها و�شعبنا
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ا�ستجابتنا

�إطار عمل اال�ستدامة في وقود
يبين �إطار عمل وقود لإدارة اال�ستدامة �أ�ساليبنا المبا�شرة لتلبية طموحات م�ساهمينا ومناق�شة الم�سائل الجوهرية الأهم من �أجل تحقيق
التزامنا بتزويد احتياجات قطر بالوقود.
�إن �إطار عمل ا�ستدامة وقود يتما�شى مع قيمنا ومُثلنا الم�ستوحاة من �إحدى �أقوى رموز التراث القطري ،وهي �شجرة ال�سدرة  -ممثلة للبيئة
القطرية  -وال�شم�س كم�صدر للطاقة .ف�شجرة ال�سدرة بمثابة رمز التوطن في قطر ،وتعرف ب�صالبتها وقدراتها على تحدي الظروف ال�صعبة
واالزدهار في بيئة قطر ال�صحراوية القا�سية ،تمام ًا كما يتكامل منهجنا وي�ساعد على الترويج لمجتمع قطر وبيئتها.

01
تقديم منتجات
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حقائق و�أرقام
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 5ناقالت

مركبة

�أ�سطول النقل التابع لوقود

تزويد ال�سفن بالوقود في المياه

%86.2

ر�ضى العمالء
حول خدمات فاح�ص

حيثما يتعلق الأمر بمنتجاتنا وخدماتنا،
تلتزم �شركة وقود ب�أف�ضل المعايير
والممار�سات المثلى العالمية .ب�صفتنا
المزود الح�صري لأنواع الوقود في قطر،
ف�إننا نعمل بكل جد والتزام ل�ضمان
ح�صول عمالئنا على منتجات وخدمات
عالية الجودة مع �أعلى معايير ال�سالمة.
تت�شعب م�س�ؤولية �شركة وقود تجاه عمالئها �إلى
ثالثة اتجاهات .ينبغي علينا وفي ذات الوقت تزويد
عمالءنا بمنتجات وخدمات عالية الجودة و�ضمان
التوريد الم�ستمر للمنتجات التي تلبي احتياجات
عمالئنا المتزايدة وموا�صلة تعزيز معايير ال�سالمة
في منتجاتنا مع نقل ر�سالة ممار�سات ال�سالمة.
الجوانب الرئي�سية:

• الجودة والأداء
• �صحة و�سالمة العمالء
• ات�صاالت الت�سويق
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منتجات وخدمات موثوقة
وعالية الجودة لتزويد
قطر بالوقود
�إننا ملتزمون في �شركة وقود بتطوير ثقافة تتمحور
حول العميل ،مع الأخذ بعين االعتبار �أن تلبية
احتياجات عمالئنا ب�شكل متوا�صل بمنتجات وخدمات
موثوقة وعالية الجودة هي �أ�سا�س �ضمان تحقيق نتائج
�أعمال م�ستدامة.

المنتجات ذات الجودة

�إننا نطمح في �شركة وقود لتوفير تزويد عالي الجودة �إلى جميع
عمالئنا في جميع �أن�شطة �أعمالنا.

لقد �أن�ش�أنا نظام �إدارة الجودة ال�شاملة ( )QMSمن �أجل تحقيق
يعتبر ن�سيج عمالئنا فريد ًا من نوعه �ضمن �صناعة الوقود ،ويت�ألف من هدفنا بتزويد عمالئنا بمنتجات وخدمات عالية الجودة ب�شكل �أف�ضل.
جميع القطاعات ومعظم �أع�ضاء المجتمع في قطر .عالوة على ذلك ،لقد حافظنا على مدار عام  2013على جهود النظام عن طريق
تحديث ال�سيا�سات والأنظمة والقوانين وتنقيحها بحيث يتم تبنيها
تزود منتجاتنا وخدماتنا االحتياجات اليومية للأفراد واالحتياجات
�ضمن �سياق نظام �إدارة الجودة ال�شاملة ،وبهدف تقديم المنتجات و/
ال�صناعية بالوقود .لقد و�ضعنا �إ�ستراتيجية تت�ألف من جزئين
�أو الخدمات ذات ال�صلة مع �أعلى جودة ممكنة .لقد خ�ضعت قواعد
لتلبية نطاق �أعمالنا دائم التو�سع والفريد من نوعه� :إننا نهدف �إلى
التح�سين الم�ستمر لجودة المنتجات والخدمات ،وتوفير تزويد موثوق و�إجراءات �آيزو  2008:9001و�آيزو  2004:14001للتنقيح في عام
 2013من �أجل التجديد.
وم�ستمر من �أنواع الوقود الحتياجات قطر المتزايدة.
لقد حافظنا في عام  2013على �سيا�ستنا الرامية �إلى تطوير
المنتجات بح�سب �أف�ضل المعايير وال�شهادات الدولية.

محطات وقود اال�ستثنائية

تقدم محطات خدمة وقود لعمالئها الأف�ضل في مجال خدمة
العمالء واالحتياجات اليومية.
لقد تم ت�صميم �ساحات محطات وقود الع�صرية للت�سهيل على
العمالء �إمكانية النزول ب�سهولة وي�سر .يتلقى موظفينا تدريب ًا
مرموق ًا على الخدمة المتميزة ورعاية العمالء منذ لحظة
و�صولهم �إلى الم�ضخة مع الخدمة الودية وال�سريعة والفعالة.
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موثوقية المنتجات والخدمات

�إن التوريد الم�ستمر والموثوق لمنتجاتنا ،وعلى وجه الخ�صو�ص
الوقود والغاز البترولي الم�سال ،هو �أمر بالغ الأهمية لحا�ضر
وم�ستقبل قطر ب�صفتنا الموزع الح�صري للوقود فيها .بالتالي،
ف�إننا ملتزمون بموا�صلة التخطيط واال�ستثمار في مرافقنا
والبنية التحتية من �أجل الحفاظ على �أعلى م�ستوى من موثوقية
المنتجات.

كما �شهد عام  2013تطبيق نظام �آلي لمتابعة طلبيات الغاز البترولي
الم�سال بالكميات من عمالئنا ،مما ي�ضمن توريد م�ستمر بال انقطاع
للغاز البترولي الم�سال ،بالإ�ضافة �إلى عدة برامج ل�ضمان ت�سليم
توريد فعال من الوقود �إلى عمالئنا.

نظام المراقبة الآلية للمخزون

نظام المراقبة الآلية ( )Telemetryللمخزون هو برنامج يقر�أ
م�ستويات ال�صهريج لدى العميل في الوقت الفعلي ،ويقوم
ب�إدخال البيانات في المخدم التابع لنا ،مما �سي�ساعد على
�إمكانية طلب الوقود والجدولة ب�شكل �آلي.

�إن �أولوية �شركة وقود الرئي�سية هي �ضمان ا�ستمرارية توريد الوقود
لتلبية االحتياجات المتزايدة لعمالئنا .ومن �أجل تحقيق هذا االلتزام،
ف�إننا نع ّد تنب�ؤات �سوق تف�صيلية حول الزيادة الم�ستقبلية على طلب
لقد نفذت �شركة وقود بنجاح تركيب برامج نظام المراقبة
منتجاتنا وم�شاركتها مع مورّدي الوقود � ،أي قطر للبترول ب�شكل
الآلية للمخزون في جميع المحطات التابعة لوقود ،وتخطط
رئي�سي .وتكتمل هذه التنب�ؤات مع ا�ستثمارنا الداخلي لتو�سعة مرافقنا
لتركيب نف�س النظام في جميع محطات الوقود الخا�صة
وتلبية الطلب المتزايد ،بما في ذلك زيادة عدد محطاتنا وحجم
بحلول عام .2017
�أ�سطول النقل التابع لنا .وفي عام  ،2013ارتفع حجم �أ�سطولنا للنقل
�إلى  325مركبة ،بالإ�ضافة �إلى  5ناقالت بحرية ت�ستخدم في عمليات
تزويد ال�سفن بالوقود في المياه.
ر�ضى العمالء
�إن ر�ضى العمالء بالغ الأهمية لأن�شطة �أعمالنا و�أمر را�سخ في
�أ�سطول النقل التابع لوقود
�إ�ستراتيجيتنا وطموحنا لكي ن�صبح �أف�ضل �شركة توزيع وقود في
المنطقة.
2013
2012
2011
�إننا ن�سعى با�ستمرار لتح�سين توفير منتجاتنا وخدماتنا ،ونعمل على
�أ�سطول م�ستودع توزيع الدوحة -
325
253
236
توزيع الوقود
جعل العملية �أب�سط و�أ�سرع و�أكثر فعالية .ولهذه الغاية ،ف�إننا ن�ؤمن
�أن قيا�س ر�ضى العمالء هو م�ؤ�شر مهم على مدى نجاحنا بتوفير
41
31
�أ�سطول توزيع الغاز البترولي الم�سال 27
منتجاتنا وخدماتنا �إلى عمالئنا.
ر�ضى العمالء*
2011

فاح�ص
ر�ضى عمالء الغاز البترولي الم�سال

%84
%82

2012

2013

%86.2 %85.5
%81
%83

* لم تقم �شركة وقود بقيا�س ر�ضى العمالء في �أعمالنا المتعلقة بالبيتومين �أو م�ستودع
توزيع الدوحة �أو وقود البحرية..

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

التزاماتنا لعام  2014وما بعده

• تركيب �أجهزة نظام المراقبة الآلية للمخزون في جميع محطة
عمالء �شركة وقود بحلول عام .2017
• زيادة عدد المحطات التابعة ل�شركة وقود من � 23إلى  40محطة
بحلول نهاية عام .2015
• �إنهاء العمل على تو�سعة مرافق البيتومين بحلول نهاية عام .2014
23

�سالمة عمالئنا
هي �أهم �أولوياتنا
تظل حماية عمالئنا �أثناء ا�ستخدامهم لمنتجاتنا
وخدماتنا من �أهم �أولوياتنا ،وهي �أمر بالغ الأهمية
لتحقيق قيمة �أعمال ملمو�سة وغير ملمو�سة.
تحدد �شركة وقود مخاطر ال�صحة وال�سالمة والبيئة وتقيّمها وت�سيطر
عليها وتبلغ الأطراف الأخرى بها طوال دورة عمر منتجاتنا� .إننا
نحافظ على تركيزنا للحد من مخاطر المنتجات من خالل مراجعة
�أداء المنتجات على نطاق �سل�سلة قيمتها .لقد نفذنا خطط تخفيف
المخاطر ذات ال�صلة للحفاظ على �سالمة المنتجات مع �إدارة
الت�أثيرات البيئية في ذات الوقت.

الإ�شراف على المنتجات

�إننا نعمل ب�شكل متوا�صل على تعزيز الجهود المبذولة لمناق�شة وتبني
وتطبيق �أن�شطة الإ�شراف على المنتجات في �أعمالنا� .إننا نجري
تقييم مخاطر منتجات مبدئي با�ستمرار لتحديد المنتجات وت�صنيفها
بنا ًء على تركيباتها المتنوعة.
تمتد جهودنا لزيادة �سالمة المنتجات �إلى جميع مجاالت �أعمالنا
التي نوفرها للعمالء� .أحد �أهم �إنجازاتنا الرئي�سية في هذا المجال
في ال�سنوات الأخيرة هو �إنتاج �أ�سطوانات �شفاف للغاز البترولي
الم�سال .كما التزمنا با�ستخدام �صهاريج الغاز البترولي الم�سال ذات
الطبقتين للكميات القادرة على تحمل الظروف القا�سية والحفاظ
على محتوياتها في حال حدوث حرائق ومخاطر ال�سالمة الأخرى.

�شفاف � -أ�سطوانات الغاز البترولي الم�سال
للقرن الحادي والع�شرين

في عام  ،2010بد�أت �شركة وقود بتوزيع �أ�سطوانات الغاز
البترولي الأكثر تقدم ًا في ال�سوق ،وهي �أ�سطوانات �شفاف.
ت�شكل هذه الأ�سطوانات الأحدث تطور ًا جزء ًا من �سعي �شركة
وقود نحو �أكثر المنتجات �أماناً ،وتتميز بالموا�صفات التالية:
• م�ستوى الغاز المرئي :ت�ساعد ميزة ال�شفافية هذه الم�ستخدم
على ر�ؤية م�ستوى الغاز عبر جدار ال�صهريج ،مما يخفف من
احتمال نفاد الغاز ب�شكل غير متوقع �أثناء اال�ستخدام.
• خفيفة الوزن وعملية� :إن خليط المواد المكونة ل�شفاف
الفريد من نوعه يجعل من هذه الأ�سطوانات �أخف وزن ًا
وحملها �أ�سهل .يبلغ وزن الأ�سطوانة وهي فارغة �أقل بحوالي
 %50من الأ�سطوانة المعدنية.
• غير قابلة لل�صد�أ� :إن خليط المواد المكونة ل�شفاف غير قابل
لل�صد�أ ،لذا لن تنقل بقع ال�صد�أ على مركبتك �أو قاربك �أو
�شرفتك.
• ال�سالمة� :أثبتت االختبارات الم�ستقلة ال�شاملة التي �أجرتها
مختبرات م�ستقلة وهيئات الإطفاء �أن الأ�سطوانة �ست�شتعل
ب�شكل محدود وخا�ضع لل�سيطرة ولن تتعر�ض لالنفجار في
حال حدوث حريق.
• الحماية من الأ�شعة فوق البنف�سجية :لقد تمت �إ�ضافة بع�ض
الإ�ضافات الخا�صة �إلى المواد الكيماوية لمنع التحلل مع
مرور الزمن ب�سبب الظروف الجوية.
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تت�ضمن محاوالت �شركة وقود الأخرى لتعزيز �سالمة منتجاتنا تطبيق
�إجراءات �سالمة �صارمة في محطاتنا .لقد بنينا جميع محطاتنا
لقد عملنا بجد ل�ضمان تو�ضيح ممار�سات ال�سالمة لعمالئنا ب�شكل �شامل
ذات
وقود
بح�سب �أف�ضل معايير ال�سالمة الدولية ،وتحتوي على �أنابيب
وفي الوقت المنا�سب كجزء من التزامنا بال�سالمة تجاه عمالئنا .ويت�ضمن
طبقة مزدوجة مع �أدوات للك�شف عن الت�سرب.
ذلك و�ضع مل�صقات ال�سالمة التي تعر�ض المعلومات التف�صيلية حول
اي�صال �إر�شادات ال�سالمة �إلى عمالئنا

�ضمان اال�ستخدام الآمن لمنتجاتنا

�إننا ندرك في �شركة وقود �أن م�س�ؤوليتنا عن �سالمة منتجاتنا تمتد
لما هو �أبعد من حدود �أماكن عملنا .ينبغي عدم ادخار �أي جهد
لتعزيز ممار�سات �سالمة عمالئنا من خالل التطبيق ال�صارم لمعايير
ال�سالمة حيثما لزم الأمر وتلقين ممار�سات ال�سالمة لجميع عمالئنا.
�إننا نبذل ق�صارى جهدنا في الوقت الحا�ضر لتطوير و�سائل متنوعة
ل�ضمان تطبيق عمالئنا لأعلى معايير ال�سالمة عند ا�ستخدام
منتجاتنا ،وعلى وجه الخ�صو�ص الغاز البترولي الم�سال بالكميات
الذي قد ي�ؤدي �إلى مخاطر �شديدة على ال�سالمة في حالة عدم
ال�سيطرة عليه ب�شكل الئق.
لقد و�ضعت �شركة وقود بروتوكوالت �صارمة لإدارة عمالء الغاز
البترولي الم�سال بالكميات ،بما في ذلك و�ضع �إجراءات تف�صيلية
لتفتي�ش المواقع قبل تركيب �صهاريج الغاز البترولي الم�سال بح�سب
�إجراء الرابطة القومية للوقاية من الحرائق رقم  58وقوانين
ممار�سات الغاز البترولي الم�سال البريطانية� .إ�ضافة لما �سبق ،فقد
اخترنا خم�سة متعهدين م�ؤهلين لإجراء ال�صيانة المنتظمة على
و�صالت الغاز البترولي الم�سال بالكميات في مواقع العمالء .ويتم
�إجراء هذا من خالل �إجراءات ال�صيانة الوقائية ال�سنوية (.)APM
لقد خ�ضع  %55من عمالء الغاز البترولي الم�سال بالكميات لل�صيانة
الوقائية ال�سنوية في عام  ،2013ونهدف �إلى زيادة هذه الن�سبة �إلى
 %100في عام .2014

اال�ستخدام الآمن للأ�سطوانات على كل �أ�سطوانة غاز بترولي م�سال تغادر
مرافقنا.

�إننا ملتزمون في �شركة وقود بجميع القوانين القطرية المتعلقة
باالت�صاالت ،ولم يتم الإبالغ عن �أي حاالت عدم التزام بالأنظمة حتى
تاريخه.
تخطط �شركة وقود لإطالق حملة توعية من خالل و�سائل الإعالم المتنوعة
خالل عام  .2014وتهدف هذه الحملة �إلى �ضمان ا�ستخدام عمالئنا
لمنتجاتنا ب�شكل �آمن.

التزاماتنا لعام  2014وما بعده

• �إطالق حملة توعية ت�ستهدف عمالء �شركة وقود.
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1076
 ٪55ناقالت

�إجمالي عدد الموظفين في عام 2013

الب�ضائع والخدمات التي
تم توريدها محلي ًا في عام 2013

30.4

مليون ريال قطري

�إجمالي ا�ستثمارات
المجتمع في عام 2013

�إننا ن�ؤمن ب�أن �أن�شطتنا تترك �أثراً
اجتماعياً بالغ الأهمية ،وب�أننا نلعب دوراً
رئي�سياً في م�ساعدة مجتمعنا .بالتالي،
ف�إننا ملتزمون بتقديم �أق�صى قيمة �إلى
المجتمعات التي نعمل بها.
ي�سمو دور �شركة وقود في المجتمع فوق �أن�شطة
�أعمالنا ب�صفتها الموزع الح�صري للوقود في قطر.
�إننا نعتبر �أن م�س�ؤوليتنا تجاه المجتمع تتما�شى مع
�أن�شطة �أعمالنا ،حيث �أن كال الجانبين يتما�شيان
مع الر�ؤيا القومية للبالد وي�ساهمان في اقت�صاد
قطر .عالوة على ذلك ،ف�إننا ملتزمون بعمق بتخطي
�أن�شطة �أعمالنا واال�ستثمار اجتماعي ًا في مجتمعاتنا
من خالل الم�ساهمة المالية وتطوع موظفينا.

الجوانب الرئي�سية:

• ممار�سات الم�شتريات
• الم�شتريات المحلية
• الم�ساهمة في المجتمع (المالية والعينية)
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دعم
اقت�صاد قطر
�إننا ندرك في �شركة وقود ب�شكل تام م�س�ؤوليتنا التي
تفر�ض علينا القيام ب�أعمالنا ب�شكل ي�ؤدي �إلى تقوية
وتطوير االقت�صاد مع تلبية احتياجات عمالئنا
ومجتمعنا.

المطابقة مع الر�ؤية والخطط الوطنية

�إن التزامنا بدعم اقت�صاد قطر هو محدد كمايلي:
• من المتوقع �أن ي�ؤدي تطوير �شركة وقود لحافظتها ب�شكل ن�شط
�إلى تقوية قاعدة المعرفة واالقت�صاد وال�صناعة في قطر .وهذا
يب�شر بالخير فيما يتعلق بالدعم بعيد الأمد لخطط النمو في دولة
قطر وخطة �شركة وقود التكاملية لكي ت�صبح �شركة تزويد الوقود
الرئي�سية في المنطقة( .تتوفر مزيد من المعلومات حول كيفية
دعمنا لعمالئنا في ق�سم «توفير منتجات وعمليات �آمنة وموثوقة»
من هذا التقرير).
• موافقة �أن�شطتنا مع ر�ؤية قطر الوطنية  2030وا�ستراتيجية التنمية
الوطنية .2016-2011
• خلق وظائف للمواطنين القطريين ولغير القطريين.
• تعزيز ممار�ساتنا للم�شتريات لل�سيطرة على ت�أثيرات مورّدينا
ومتعهدينا ،و�ضمان منح المزيد من الفر�ص للم�شتريات المحلية.

تهدف قطر �إلى تحقيق تنمية �شاملة وم�ستدامة ،وذلك لتوفير م�ستوى
معي�شي راقي لل�شعب ب�أكمله .توفر ر�ؤية قطر الوطنية )QNV( 2030
لدولة قطر توجه ًا م�ستقبلي ًا وا�ضحاً ،حيث تحدد الدولة بموجبها
النتائج بعيدة الأمد لتنميتها االقت�صادية واالجتماعية والبيئية .لقد
تم و�ضع �إ�ستراتيجية التنمية الوطنية ( )NDSللأعوام 2016 -2011
لتطبيق هذه الر�ؤية وتحقيق �أهداف ر�ؤية قطر الوطنية.
تما�شي ًا مع ر�ؤيا قطر القومية �إ�ستراتيجية التنمية القومية ،و�ضع
�سعادة وزير الطاقة وال�صناعة برنامج �إعداد تقارير مبادرة التنمية
الم�ستدامة ( )SDIRبهدف تعزيز اال�ستدامة في القطاع وا�ستغالل
م�ساهماته في دولة قطر بال�شكل الأمثل.
ت�شترك �شركة وقود بذات الر�ؤيا وااللتزامات المحددة في ر�ؤيا قطر
القومية �إ�ستراتيجية التنمية القومية وبرنامج �إعداد تقارير مبادرة
التنمية الم�ستدامة ( )SDIRلوزارة الطاقة وال�صناعة .ت�شكل هذه
االلتزامات جزء ًا تكميلي ًا من ر�ؤية ومهمة �شركة وقود وطريقة قيامنا
ب�أن�شطتنا والم�ساهمة في اقت�صاد قطر� .إننا نظل متم�سكين بهذه
االلتزامات من خالل مطابقة منهجنا الم�ستدام مع الر�ؤى والخطط
القومية.

ر�ؤية قطر الوطنية

٢٠٣٠

ا�ستراتيجية التنمية الوطنية

٢٠١٦-٢٠١١

برنامج �إعداد تقارير مبادرة التنمية
الم�ستدامة لوزارة الطاقة وال�صناعه
نهج اال�ستدامة في وقود
تقديم منتجات
وخدمات �آمنة
وموثوقة
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الم�ساهمة
في مجتمعنا

تحقيق النمو
الم�ستدام

الحفاظ على
الم�س�ؤولية البيئية

رعاية موظفينا

خلق الوظائف

مع �أكثر من  1000وظيفة بدوام كامل ،ف�إن �إيجاد فر�ص عمل جديدة
�شركة وقود وال�شركات المملوكة والتابعة لها للوظائف ب�شكل مبا�شر
ي�ساهم ب�شكل قوي في زيادة النمو االقت�صادي لدولة قطر من خالل
خف�ض ن�سبة البطالة� .إ�ضافة �إلى ذلك ،تدعم �أن�شطة م�شترياتنا خلق
الوظائف ب�شكل غير مبا�شر.
يعتبر التقطير من �أهم �أولويات �شركة وقود ،ونعبر عن هذا ب�شكل
وا�ضح في مهمتنا .حيث �أن �أحد �أهدافنا في عام  ٢٠١٥هو بلوغ
ن�سبة تقطير تبلغ  %50من موظفي الفئة الثالثة فما فوق( .لمزيد
من المعلومات حول منهج ومبادرات �شركة وقود بالتقطير ،الرجاء
مراجعة ق�سم «التقطير» من هذا التقرير على ال�صفحة .)٦٠
ممار�سات الم�شتريات

�إننا نقر في �شركة وقود ب�أن ممار�ساتنا للم�شتريات ذات ت�أثير على
اقت�صاد قطر من خالل دعم التوريد المحلي واختيارنا للمتعهدين
والمورّدين ل�ضمان تطابق الأن�شطة المحلية مع مبادىء ال�شركة.
2011

%55

%67

تدقيق حقوق الإن�سان لدى المورّدين
2011

عدد المورّدين المهمين
عدد �إجمالي المورّدين الذي
تم التدقيق بهم
الن�سبة المئوية لإجمالي المورّدين
الذي تم التدقيق بهم

191
55
%28

2012

155
55
%35

2013

181
55
%30

التزاماتنا لعام  2014وما بعده

الن�سبة المئوية للمورّدين المحليين
2012

تتطلب اتفاقيات �شركة وقود مع �أطراف ثالثة من المتعهدين
والمورّدين االلتزام بجميع الأنظمة والقوانين في قطر ،بالإ�ضافة �إلى
االلتزام بقانون �أخالقيات العمل وت�ضارب الم�صالح ل�شركة وقود .كما
تقوم �شركة وقود بتقييم المتعهدين والمورّدين بح�سب �أدائهم البيئي
والمتعلق بال�صحة وال�سالمة .ينبغي على كل متعهد ومورّد تقديم
وثائق ت�ؤكد التزامهم بمعايير �آيزو  9001و�آيزو  14001ومعيار منظمة
ال�صحة وال�سالمة المهنية  18001قبل اختيارهم� .أحد �أهدافنا
الم�ستقبلية في عام  2014هو و�ضع نظام لتفتي�ش مواقع المتعهدين.

2013

%55

• و�ضع �إجراءات لتفتي�ش مواقع المتعهدين.
• �إ�ضافة �أحكام تتعلق بحقوق الإن�سان على االتفاقيات مع المتعهدين
والمورّدين.

ال تقت�صر م�شتريات الب�ضائع والخدمات ل�شركة وقود على منطقة
جغرافية معينة .يحق لأي مورّد كف�ؤ الم�شاركة في عمليات العطاء.
ولكن تفر�ض �شركة وقود �سيا�سة م�شتريات تف�ضل المورّدين المحليين
على المورّدين غير المحليين مع فرق �أ�سعار يبلغ  %15من �أجل تقديم
الدعم �إلى المورّد المحليين و�إحداث ت�أثير �إيجابي �أكبر في االقت�صاد
القطري.
�إن الإدارة الفعالة ل�سل�سلة التوريد هي بالغة الأهمية ال�ستدامة
�أعمالنا� .إننا نعمل مع �سل�سلة توريد في مجالي التنقيب عن البترول
وتوزيع الوقود ،وكال هذين الجانبين يتطلبان الإدارة الحكيمة .يخ�ضع
مورّدي الم�شتقات البترولية لنا �إلى عملية تدقيق ل�ضمان تزويدنا
بمنتجات عالية الجودة تعزز من التزامنا بالجودة ،بينما يخ�ضع
مورّدينا من قطاع توزيع الوقود الختبارات لتقييم جوانب ال�صحة
وال�سالمة والجودة.
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الم�ساهمة
اجتماعياً
�إننا متم�سكون في �شركة وقود بخدمة المجتمع المحلي
ونتعهد بدعمه من خالل الم�ساهمات المالية والتطوع.
تفخر �شركة وقود باال�ستثمار في م�شاريع وممار�سات اجتماعية وبيئية
ب�صفتها ع�ضو فعال �ضمن الن�سيج االجتماعي للمجتمع .يُظهر هذا
اال�ستثمار نف�سه كم�ساهمات مالية في المجتمع ب�شكل رئي�سي.
تتبرع �شركة وقود ب�صفتها �شركة عامة بما ن�سبته  %2.5من �صافي
�أرباحها ال�سنوية ل�صندوق ال�شركات العامة الذي تم ت�أ�سي�سه بموجب
القرار الأميري رقم ( )8لعام  .2011ولكن م�ساهماتنا ال تنتهي عند
هذا الحد ،حيث ن�ساهم ب�شكل طوعي في عدة منظمات �أخرى مثل
تبرعنا ال�سنوي لجمعية قطر لإعادة ت�أهيل ذوي االحتياجات الخا�صة
ورعايتنا لبرنامج تعليم �أ�صدقاء البيئة الذي يعلم الطالب �أ�سا�سيات
�إعادة التدوير في مدار�س قطر.

اال�ستثمارات في المجتمع (ريال قطري)
29,600,000
28,800,000
30,400,000

2011
2012
2013

بلغ �إجمالي ا�ستثماراتنا في المجتمع في عام  2013ما مجموعه 30.4
مليون ريال قطري بزيادة قدرها  %5.6مقارن ًة مع عام .2012
�إننا ندرك في �شركة وقود ونقدّر رغبة موظفينا بتقديم الم�ساعدة
لمجتمعهم .وجددنا في عام  2013التزامنا بتعوي�ض الموظفين عن
جميع ال�ساعات التي يق�ضونها بالأعمال االجتماعية الطوعية.

30
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تحقيق النمو
الم�ستدام
٠١
تقديم منتجات
وخدمات �آمنة وموثوقة
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الم�ساهمة
في مجتمعنا

تزويد
احتياجات
قطر بالوقود

٠٣
تحقيق النمو
الم�ستدام

٠٤
الحفاظ على
الم�سوولية البيئية

حقائق و�أرقام

12,856
 1,216مليون ريال قطري
 6,453مليون ليتر

مليون ريال قطري

�إجمالي الإيرادات في عام 2013

�صافي الأرباح في عام 2013

�إجمالي كميات الوقود المباعة في عام 2013

تهدف �شركة وقود لأن تكون ا�ستثماراً
عالي الجودة لم�ساهمينا عن طريق
تحقيق الأرباح من خالل النمو في
�إيراداتنا وعملياتنا والتفوق بالحوكمة
وااللتزام بالم�ساءلة وال�شفافية.
تدور �إ�ستراتيجيتنا لتحقيق النمو الم�ستدام حول
موا�صلة بذل الجهود لل�سعي وراء فر�ص النمو
الجديدة واال�ستغالل الفطن لمطالب عمالئنا
المتزايدة على منتجاتنا وخدماتنا وال�سعي بال
هوادة للتو�سع االقت�صادي في مجاالت �أعمالنا.
تتما�شى هذه الإ�ستراتيجية يد ًا بيد مع التزامنا
بممار�سات الحوكمة ال�سليمة والقوانين والأنظمة
التي تحكم ال�شركات العامة في قطر وتعهدنا
بتقديم معلومات �صادقة ووا�ضحة حول عملياتنا.

الجوانب الرئي�سية:

• الأداء االقت�صادي
• مكافحة الف�ساد
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زيادة القيمة والعوائد المالية
�إلى �أق�صى حد
�إننا نزيد من القيمة لم�ساهمينا في �شركة وقود عن طريق المحاوالت
الد�ؤوبة لتقديم عوائد ممتازة على اال�ستثمار .كما �أن اتخاذ العناية الواجبة
بال�سعي نحو النمو الم�ستمر وتحقيقه وتعزيز الفعالية هو �أمر بالغ الأهمية
لزيادة القيمة بالن�سبة �إلى الم�ساهمين �إلى �أق�صى حد.
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النمو كمحفز لتحقيق الأرباح

�إننا ن�سعى لزيادة نمو �أعمالنا من خالل زيادة ح�ضورنا في ال�سوق
القطري والبحث عن فر�ص جديدة في الأ�سواق الإقليمية.
ا�ستمرت جميع وحدات �أعمالنا بالنمو من ناحية المنتجات وعدد
العمالء في عام  ،2013مع اتباع توجهات النمو الإ�ستراتيجي
الم�ستهدف ل�شركة وقود .لالطالع على التفا�صيل الكاملة لأداء وحدات
�أعمالنا ،الرجاء مراجعة التقرير المالي ال�سنوي ل�شركة وقود.

تقارير �شركة وقود المالية

حافظت �شركة وقود على معدل نمو �أرباحها الممتاز على مدار
ال�سنوات الع�شرة الما�ضية ،مما يعزز مكانتها ك�شركة مربحة لت�صبح
�أول �شركة قطرية تدفع �أرباح �أ�سهم في �أول �سنة مالية لها .لم يكن
عام  2013ا�ستثنا ًء لهذه النزعة ،حيث تخطت �أرباحنا في عام 2013
مبلغ  1216مليون ريال قطري مقارن ًة مع  115مليون ريال قطري في
عام  .2012وب�شكل مماثل ،ارتفعت قيمة �أ�صول و�أ�سهم ال�شركة ب�شكل
كبير ،حيث ازداد متو�سط معدل نمو �إجمالي الأ�صول بن�سبة %20.45
لي�صل �إلى  9700مليون ريال قطري .كما ازدادت قيمة �أ�سهم ال�شركة
بن�سبة  %15.5لتتجاوز  6300مليون ريال قطري.
يمكن االطالع على النتائج المالية الكاملة ل�شركة وقود من خالل
التقارير المالية ال�سنوية.

تقارير �شركة وقود المالية
القيمة االقت�صادية المبا�شرة المتحققة والموزعة
(مليون ريال قطري)
2011

الإيرادات
التكاليف الت�شغيلية
�صافي الأرباح
�أرباح الأ�سهم الموزعة

2012

2013

12,857 11,490 10,504
751
666 601
1,216 1,150 1,184
520
411 411
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التفوق
بالحوكمة
�إن مجل�س �إدارة �شركة وقود وفريق �إدارتها ملتزمون
بتعظيم ثروة الم�ساهمين وتلبية جميع طموحاتهم
فيما يتعلق بحوكمة ال�شركة ب�شكل �سليم.
�إننا نق ّر ب�أن كل م�ساهم ذو م�صلحة م�شروعة بنجاح وا�ستدامة
�شركتنا وب�أن ممار�سات الحوكمة الجيدة تلعب دور ًا بالغ الأهمية
ل�ضمان تحقيق م�صالح جميع م�ساهمينا.

حوكمة مجل�س الإدارة

تتمتع �شركة وقود بهيكل حوكمة قوي وم�ستقر برئا�سة مجل�س �إدارتها
( ،)BODوهو �أعلى هيكل حوكمة .يتولى مجل�س �إدارة �شركة وقود
الإ�شراف التنظيمي العام وتحديد هرمية ال�شركة ،ويت�ألف من
�سبعة �أ�شخا�ص م�ؤهلين ينتخب الم�ساهمون �أربعة منهم في الجمعية
العمومية التي يتم عقدها كل ثالثة �سنوات وتعين قطر للبترول ثالثة
�آخرين .لقد تم تعيين رئي�س مجل�س الإدارة ونائب رئي�س مجل�س
الإدارة من قبل م�ساهمنا الأكبر �شركة قطر للبترول في اجتماع
الجمعية العمومية في �شهر مار�س  ،2014وتم تغيير هيكيلية رئي�س
مجل�س الإدارة ونائب رئي�س مجل�س الإدارة مع التعيين للرئي�س
التنفيذي لل�شركة.
يتولى مجل�س الإدارة الم�س�ؤولية عن اتخاذ جميع القرارات رفيعة
الم�ستوى حول الم�سائل االقت�صادية والمالية والت�شغيلية والبيئية
واالجتماعية التي تواجهها ال�شركة .يتم �إ�صدار جميع القرارات من
خالل الرئي�س التنفيذي ل�شركة وقود ،الذي يعمل تحت �إمرة رئي�س
مجل�س الإدارة ومجل�س الإدارة ويتولى الم�س�ؤولية عن الإدارة التنفيذية
الإجمالية لل�شركة .يتم تنفيذ واجبات مجل�س الإدارة ب�شكل م�ستقل
وغير متحيز وفق ًا لمتطلبات حوكمة هيئة قطر للأوراق المالية.

تعوي�ضات �أع�ضاء مجل�س الإدارة (ريال قطري)
2011

15,852,523

2012

17,007,493

2013

27,294,000

ل�ضمان ال�شفافية في اال�ستقاللية وت�ضارب الم�صالح المحتمل في
قرارات مجل�س الإدارة ،تلتزم �شركة وقود بقانون �أخالقيات �صارم
يُلزم جميع �أع�ضاء مجل�س الإدارة بالك�شف عن �أي ت�ضارب م�صالح
و�أية معلومات �أخرى ذات �صلة قبل االن�ضمام .يمكن �إيجاد هذه
المعلومات في تقرير الحوكمة ال�سنوي الذي تقدمه �شركة وقود �إلى
الجمعية العمومية.
�إن �إجراءات مجل�س الإدارة هي مبيّنة في �أنظمة حوكمة ال�شركات
العامة ،وت�شترط �أن يعقد مجل�س الإدارة �ستة اجتماعات �سنوياً ،وقد
تخطى مجل�س الإدارة ذلك في الوقت الحالي .يراجع مجل�س الإدارة
�أداء �شركة وقود �أثناء اجتماعات مجل�س الإدارة العادية واجتماعات
الجمعية العمومية ،حيث يتم تقديم تقارير نتائج ال�سنة ال�سابقة
والتوقعات الم�ستقبلية للنقا�ش.
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حوكمة اال�ستدامة في �شركة وقود

�إن حوكمة التنمية الم�ستدامة هي جزء تكميلي من هيكلية �شركة
وقود بقيادة ق�سم ال�صحة وال�سالمة والبيئة في التابع للدائرة
الفنية .بعد تحديد م�سائل اال�ستدامة الجوهرية ،من المتوقع من كل
ق�سم في �شركة وقود و�ضع خارطة طريق وا�ضحة لمناق�شة الم�سائل
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية ذات ال�صلة �ضمن ذلك الق�سم.
تتما�شى هذه الجهود مع منهج اال�ستدامة ال�شامل الذي يتبعه فريق
اال�ستدامة في �شركة وقود ،والذي يجتمع �شهري ًا لمناق�شة �إنجازات
كل ق�سم ومعرفة �آخر الم�ستجدات حول �أية تغييرات تتعلق بالتزامات
التنمية الم�ستدامة الرئي�سية.
يتباحث كل ع�ضو في فريق اال�ستدامة حول التزامات اال�ستدامة
الخا�صة بق�سمه مع رئي�س الق�سم والموظفين المعنيين من �أجل
�ضمان التطبيق الفعلي لمبادرات اال�ستدامة الرئي�سية .تتم مناق�شة
م�سائل التنمية الم�ستدامة �أثناء االجتماعات بين مدراء الأق�سام،
ثم يتم نقل التقارير حول �أداء اال�ستدامة �إلى مجل�س الإدارة لإجراء
المزيد من المداوالت.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تتما�شى �إدارة م�سائل التنمية الم�ستدامة مع
�أنظمة �إدارة �شركة وقود الأخرى ،بما في ذلك �سيا�سة ونظام الإدارة
البيئية و�سيا�سة ونظام �إدارة الجودة ال�شاملة.

التزاماتنا لعام  2014وما بعده

• �إن�شاء ق�سم تقييم المخاطر في �شركة وقود.
• و�ضع �إ�ستراتيجية ا�ستدامة لفترة خم�سة �سنوات ل�شركة وقود.
• �إجراء التدريب على اال�ستدامة للأق�سام والمدراء حول ت�ضمينات
اال�ستدامة ذات ال�صلة.
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٠٤
الحفاظ على
الم�سوولية البيئية

حقائق و�أرقام

311,775
 33,653طن
 560,000ريال قطري
غيغا جول

�إجمالي ا�ستهالك الطاقة

انبعاثات غازات الدفيئة في عام 2013

�إجمالي النفقات البيئية

�إننا ملتزمون في �شركة وقود بحماية
البيئة الطبيعية في قطر من خالل الحد
من الت�أثيرات الت�شغيلية وتخفيف الآثار
البيئية ال�سلبية لمنتجاتنا وخدماتنا.
يت�ضمن التزامنا بحماية البيئة العمل على جبهتين:
� )1إجراء �أية عمليات ب�شكل يراعي البيئة ويحد من
ت�أثيرها عليها )2 ،منح المنتجات ال�صديقة للبيئة
الأولوية عند اال�ستثمار في منتجات وخدمات جديدة
لتلبية احتياجات عمالئنا.
�إن تحقيق هذه الأمور لي�س بالأمر ال�سهل ،ونحن
نق ّر ب�أن علينا قطع �شوط طويل لتحقيق اال�ستدامة
البيئية الكاملة ،ولكن هذا الهدف ي�ستحق العناء بكل
ت�أكيد -فهو هدف �أ�سا�سي نحن ملتزمون بال�سعي
لتحقيقه.

الجوانب الرئي�سية:

• الإنفاق البيئي
• االلتزام
• الطاقة
• االنبعاثات
• ت�أثيرات النقل
• المواد
• المياه
• �إدارة النفايات
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العمليات
الم�س�ؤولة بيئياً
ينبثق �أعظم ت�أثيراتنا البيئية من �أن�شطة �أعمالنا.
�إننا ن�سعى با�ستمرار للحد من الآثار ال�سلبية على
البيئة ،ونوا�صل اال�ستثمار في التكنولوجيا ال�صديقة
للبيئة لتحقيق هذه الغاية.
�إننا ن�ؤمن ب�أن الإدارة الناجحة لت�أثيراتنا البيئية المبا�شرة وغير
المبا�شرة �سي�ساهم في ا�ستدامة �أعمالنا ،وب�أننا نتحمل الم�س�ؤولية
عن العمل على حماية البيئة بما يتخطى ويتجاوز مخاطر اال�ستثمار
لل�شركة.
يكمن منهجنا الرئي�سي بالحد من ت�أثيرات عملياتنا على البيئة
في تبني نظام �إدارة وقائي يركز على الفعالية وا�ستدامة العمليات
وتطبيق الممار�سات المثلى و�أف�ضل التقنيات في قطاعنا .يتما�شى
هذا المنهج يد ًا بيد مع متابعة �أدائنا والتحديد الم�ستمر لأهدافنا
وبرامجنا البيئية.

النفقات ونظام الإدارة البيئي ل�شركة وقود

لقد تم تطوير نظام الإدارة البيئي ل�شركة وقود وفق ًا لمعايير
�آيزو  ،2004:14001وتحكمه �سيا�سة �شركة وقود البيئية.
تتعهد �شركة وقود بتحديد وتقييم جميع الجوانب البيئية
لأن�شطتنا ب�شكل �شامل كجزء من نظام الإدارة البيئي� .إ�ضافة
لما �سبق ،فقد �ألزمنا خ�ضوع �أي م�شروع بناء جديد لتقييمات
الت�أثير البيئي ( )EIAsلتحديد العوامل التي ت�شكل �أكبر مخاطر
على البيئة.
ون�ضيف �إلى ذلك منهجنا الإداري باال�ستثمار في التقنيات
والتح�سينات البيئية .حيث و�صلت نفقاتنا البيئية في عام 2013
�إلى  560,000ريال قطري.
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التغير المناخي

�إن ال�صلة بين انبعاثات الغازات الدفيئة ( )GHGوالتغير المناخي
العالمي هي را�سخة تماماً ،ونحن عازمون على اتخاذ جميع
الإجراءات الالزمة للحد من معدالت االنبعاث من �شركة وقود� .إن
الم�صدر الرئي�سي النبعاثات الغازات الدفيئة من �شركة وقود هو
ا�ستهالك الطاقة ،على �شكل الكهرباء التي يتم �شرا�ؤها من طرف
ثالث ،ووقود النقل.
كان عام  2013هو �أول عام نحت�سب به ونتابع ا�ستخدامنا للطاقة
عن ال�سنوات ال�سابقة ،وهذه الح�سابات م�شتقة من الكهرباء التي
تم �شرا�ؤها من ال�شركة القطرية القومية للخدمات (كهرماء) ومن
�أ�سطول النقل الم�ستخدم لتو�صيل منتجاتنا �إلى العمالء .و�صل
�إجمالي ا�ستهالكنا للطاقة �إلى  311,775غيغا جول في عام 2013
بزيادة قدرها  %13.2عن عام � .2012إن �شركة وقود ملتزمة
بموا�صلة متابعة ا�ستهالك الطاقة من جميع الأن�شطة ،و�سيتم تقديم
هذه الأرقام في تقرير عام  .2014بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سن�ضع خطة
عمل وا�ضحة لعام  2014للحد من ا�ستهالكنا للطاقة وو�ضع �أهداف
قابلة للقيا�س والتتبع.

ا�ستهالك الطاقة المبا�شر
2011

ا�ستهالك الوقود للنقل -
الديزل (ليتر)
ا�ستهالك الوقود للنقل -
البنزين (ليتر)
�إجمالي ا�ستهالك الطاقة
المبا�شر  -غيغا جول

2012

2013

6,372,385 5,443,702 4,934,539
* 621,308 * 621,308 * 621,308
250,139 216,378 197,868

* بح�سب التقديرات� .ستقدم �شركة وقود �أرقام ًا �أكثر دقة في تقرير عام  2014كجزء من
تطبيق نظام متابعة الأداء في مرافقنا.

ا�ستهالك الطاقة غير المبا�شر

انبعاثات الغازات الأخرى

44,251.69
59,154.47
61,636.05

12,292,136
16,431,798
17,121,124

ت�ؤدي عمليات �شركة وقود �إلى انبعاث �أكا�سيد النيتروجين ()NOx
و�أكا�سيد الكبريت ( )SOxفي الأجواء .يبين الجدول �أدناه انبعاثات
 NOxو  SOxمن �شركة وقود� .إننا نعمل على تخفي�ض هذه االنبعاثات
عن طريق �إجراء ال�صيانة المنتظمة على الأ�سطول.

انبعاثات الغازات الأخرى (طن)
2011

انبعاثات SOx

2011
2012
2013

2011
2012
2013

انبعاثات NOx

84.25
8.43

2012

92.91
9.29

2013

108.70
10.87

نظام ا�ستعادة الأبخرة

�إجمالي ا�ستهالك الطاقة
غير المبا�شر  -غيغا جول

لقد نفذت �شركة وقود نظام ا�ستعادة الأبخرة الجديد بنجاح.
تتمثل الأهداف الرئي�سية للنظام بالآتي:
ا�ستهالك الكهرباء
(كيلو واط� /ساعة)

ت�ضمنت جهودنا لتخفي�ض الطاقة في عام  2013اتخاذ خطوات للحد
من ا�ستهالك �أ�سطولنا للوقود وتخفي�ض ا�ستهالك الكهرباء ب�سبب
عملياتنا .كما وا�صلنا ا�ستخدام نظام تحديد الطرق الذكي لأن�شطتنا
المتعلقة بالتوزيع للحد من �إجمالي عدد الرحالت ،بالإ�ضافة �إلى
�إجراء ال�صيانة المنتظمة ل�ضمان �أعلى م�ستويات �أداء لأ�سطولنا.
�إننا نق ّر ب�أن هناط المزيد مما يمكننا فعله ،و�أحد التزاماتنا في
عام  2014يتعلق بتطبيق نظام تحديد مواقع المالحة الآلي لمتابعة
تحركات �أ�سطولنا� .سيعزز هذا النظام من الفعالية بينما يحد من
الت�أثير البيئي الناتج عن �أ�سطولنا.
لقد قمنا بتركيب �أ�ضواء  LEDاالقت�صادية بالطاقة في جميع مرافقنا
في مقرات �شركة وقود للم�ساعدة على تخفي�ض ا�ستهالك الكهرباء.
و�سنوا�صل في عام  2014البحث عن المزيد من المبادرات والبرامج
التي �ست�ساعدنا على تخفي�ض ا�ستهالكنا للكهرباء.
لقد و�صل �إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عنا في عام 2013
�إلى  33,653طن بزيادة قدرها  %10.2مقارن ًة مع انبعاثات عام
.2012

انبعاثات غازات الدفيئة بح�سب الم�صدر (طن)
انبعاثات غازات الدفيئة
المبا�شرة (طن)
انبعاثات غازات الدفيئة
غير المبا�شرة (طن)
�إجمالي انبعاثات غازات
الدفيئة (طن)

2011

14,962
10,604
25,565

2012

16,351
14,175
30,525

• الحد من انبعاثات �أبخرة البنزين في الأجواء �أثناء تحميل
ال�شاحنات.
• تحويل الأبخرة بعد ا�ستعادتها �إلى منتجات بنزين من دون
طرح نفايات.
• توفير بيئة عمل �آمنة و�صحية �أكثر.
• التخفيف من الآثار ال�سلبية على البيئة.
ي�سمح هذا النظام الجديد �شاحنات البنزين با�ستعادة الأبخرة
عند مناطق التحميل من خالل نظام امت�صا�ص .تعلق هذه
الأبخرة على �شكل �سائل ،ثم يتم خلطها مع منتجات البنزين
الجديدة.
لقد تم ت�صميم �صهاريج النقل لأخذ �أبخرة البنزين من
�صهاريج التخزين �أثناء �إجراءات تعبئة ال�صهريج .وتتم �إعادة
هذه الأبخرة �إلى م�ستودع الوقود ،حيث يقوم نظام �إعادة
التدوير ب�إعادة معالجتها �إلى بنزين �سائل ،مما ي�ؤدي �إلى تجنب
انبعاث هذه الأبخرة في الأجواء.
لقد تم منح �شركة وقود ب�شكل ر�سمي الجائزة الخ�ضراء
لقطر اليوم ( )QTGAفي عام  2012ب�سبب ا�ستخدامها لهذه
التكنولوجيا المتقدمة.

2013

18,884
14,769
33,653
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�إن ا�ستخدام �شركة وقود للمياه الم�سحوبة من �شبكة مياه قطر
�إدارة الموارد وتخفي�ض النفايات
م�ستمد ب�شكل رئي�سي من ا�ستخدام المياه للأمور الإدارية في مواقع
على الرغم من �أن الهدف الرئي�سي للحد من ا�ستخدام الموارد في
�شركة وقود هو تحقيق الفائدة للبيئة ،ف�إنه يزيد �أي�ض ًا من �أرباحنا عن عمل ال�شركة ،بالإ�ضافة لغ�سيل ال�سيارات في محطاتنا .لقد قامت
طريق تخفي�ض التكاليف .ينجم هذا التخفي�ض عن التوفير با�ستهالك �شركة وقود بتركيب نظام �إعادة تدوير المياه في جميع مرافق غ�سيل
المياه والفعالية الأكبر بالتخل�ص من النفايات الناتجة عن عملياتنا .ال�سيارات الآلية في محطاتنا كجزء من الجهود التي نبذلها لتخفي�ض
كمية المياه الم�ستخدمة في غ�سيل ال�سيارات .لقد �ساعدت �أنظمة
�إعادة التدوير الجديدة هذه �شركة وقود على �إعادة ا�ستخدام %90
ا�ستهالك المياه والمواد
من المياه الم�ستهلكة في غ�سيل ال�سيارات .وتجري �شركة وقود حالي ًا
�إن �شركة وقود ال ت�ستهلك كميات كبيرة من المواد للإنتاج ب�صفتها
درا�سة جدوى لتركيب �أنظمة �إعادة تدوير المياه في جميع مرافق
�شركة تبيع منتجات توفرها �سل�سلة توريد قطاع التنقيب عن النفط.
غ�سيل ال�سيارات اليدوية في عام .2014
�إن ال�شكل الرئي�سي ال�ستهالك المواد ناجم عن ا�ستهالك الورق في
مقرنا الرئي�سي ومجاالت �أعمالنا للقيام بعملياتنا اليومية ،وا�ستهالك
ا�ستخدام المياه العذبة وت�صريفها (متر مكعب)
المياه في مرافق غ�سيل ال�سيارات في محطات �شركة وقود.

تمتلك دولة قطر موارد مياه عذبة محدودة وتعتمد
ب�شكل كبير على تحلية مياه البحر للح�صول على المياه
العذبة وما ينجم عنه من ا�ستهالك للطاقة واالنبعاثات
المرتبطة بها� .إن �شركة وقود ملتزمة باال�ستخدام
الأكثر فعالية لموارد المياه تقدير ًا لو�ضع دولة قطر
البيئي.

�إجمالي ا�ستخدام المياه
العذبة (متر مكعب)
�إجمالي ت�صريف المياه
العذبة �إلى ال�شبكة (متر
مكعب)
�إجمالي المياه المعاد
تدويرها (متر مكعب)

2011

2012

2013

582,731

741,174

922,925

549,255

693,731

747,557

25,914

32,393

51,829

*

* تت�ضمن التقارير بيانات من مرافق م�ستودع توزيع الدوحة .لم يتم ت�ضمين هذه البيانات
لعامي  2011و 2012ب�سبب عدم وجود تقارير حول ا�ستهالك المياه �أثناء هذين العامين.

نظام �إعادة تدوير المياه في مرافق غ�سيل
ال�سيارات الآلية التابعة ل�شركة وقود

لقد تم تجهيز جميع �آالت غ�سيل ال�سيارات في محطاتنا
الجديدة للخدمة بنظام �إعادة تدوير المياه الذي يعيد
ا�ستخدام  %90من المياه الم�ستهلكة في عملية التنظيف.
لقد تم ت�صميم هذا النظام لمعالجة المياه الناتجة عن غ�سيل
ال�سيارات عن طريق �آالت التقليب والأنفاق ور�شا�شات المياه
النفاثة بحيث يمكن �إعادة ا�ستخدامها .يقوم النظام بتجديد
المياه ب�شكل متوا�صل ،ويتمتع بقدرات توريد تبلغ  2,500ليتر/
�ساعة و  15,000ليتر� /ساعة .
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توفير المنتجات
ال�صديقة للبيئة
�إدارة النفايات

تت�ألف النفايات الناتجة عن �أن�شطة �شركة وقود من النفايات الإدارية
غير الخطرة الناتجة عن مكاتبنا والنفايات الخطرة وغير الخطرة
الناتجة عن عملياتنا وخدماتنا .تتولى البلديات المحلية التخل�ص من
النفايات الإدارية ،بينما يتعامل متعهدون معتمدون من وزارة البيئة
التخل�ص من النفايات الناتجة عن عملياتنا وخدماتنا. .
لقد حافظنا على �سجل بلغ �صفر ت�سرب نفايات
في ال�سنوات الثالثة الأخيرة.

النفايات الناتجة عن �شركة وقود
الوحدة
الزيوت وال�شحومات
الم�ستخدمة  -من مركبات
�شركة وقود
الديزل الملوث
الإطارات  -مركبات العمالء
و�شركة وقود
البطاريات  -مركبات
العمالء و�شركة وقود
المحلية

2011

2012

2013

ليتر

814 1,216

ليتر
كغم

539,130 489,008 384,177
257,230 211,680 166,320
20,325 18,438 14,487
*11,881
7,083 7,464

كغم
كغم

1,836

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

نقر في �شركة وقود ب�أن ت�أثيرنا البيئي يمتد �إلى المنتجات
�إننا ّ
التي نوفرها لعمالئنا .وبالتالي ،ف�إننا نعمل ب�شكل متوا�صل
على تطوير منتجات �صديقة للبيئة.

وعلى الرغم من �ضرورتنا في اقت�صاد دولة قطر ،ف�إننا ندرك �أن
طبيعة �شركة وقود ك�شركة توزيع نفط وغاز ي�ؤدي �إلى ت�أثيرات �سلبية
على البيئة� .إن منهجنا في �شركة وقود هو توريد المنتجات والخدمات
�إلى عمالئنا مع البحث الم�ستمر عن تقنيات و�أنواع وقود جديدة
�صديقة للبيئة للتخفيف من ت�أثيرنا البيئي وتحقيق المنفعة لعالمنا.
وتحقيق ًا لهذا االلتزام ،تفخر �شركة وقود ب�أنها الم�شغل المرخ�ص
له لأول محطة وقود غاز طبيعي م�ضغوط ( )CNGفي قطر لتزويد
حافالت كروة بالوقود ال�صديق للبيئة� .إن هدفنا هو بناء  7محطات
غاز طبيعي م�ضغوط بحلول عام  2018لت�سهيل تحقيق هدف قطر
بتحويل  %15من جميع المركبات للعمل على الغاز الطبيعي الم�ضغوط
بحلول عام  . 2020بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تتولى �شركة وقود ت�شغيل
�شبكة الغاز الطبيعي في المناطق ال�صناعية ذات الحجم ال�صغير
والمتو�سط لتزويد ال�صناعات في المنطقة بخيار الغاز الطبيعي
الأنظف عند احتراقه.

التزاماتنا لعام  2014وما بعده

• فتح �سبعة محطات غاز طبيعي م�ضغوط �إ�ضافية بحلول عام .2018

التزاماتنا لعام  2014وما بعده

• تطبيق نظام تحديد مواقع المالحة الآلي في �أن�شطة توزيع الغاز
البترولي الم�سال في عام .2014
• تطبيق نظام �إعادة تدوير المياه في مرافق الغ�سيل اليدوي التابعة
ل�شركة وقود في عامي  2014و .2015
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05

رعاية
موظفينا
٠١
تقديم منتجات
وخدمات �آمنة وموثوقة

05
رعاية موظفينا

٠٢
الم�ساهمة
في مجتمعنا

تزويد
احتياجات
قطر بالوقود

٠٣
تحقيق النمو
الم�ستدام

٠٤
الحفاظ على
الم�سوولية البيئية

حقائق و�أرقام

10.2
1.076
 394مليون ريال قطري
7.8

معدل التقطير في عام 2013

�إجمالي القوى العاملة في عام 2013

الرواتب والمزايا في عام 2013

متو�سط �ساعات التدريب لكل موظف

�إننا ن�ؤمن في �شركة وقود ب�أن قوانا
العاملة هي المحرك الرئي�سي لنجاحنا
وب�أن اجتذاب �أف�ضل الخبرات واالحتفاظ
بهم هو �أمر ال غنى عنه لتحقيق
النمو الم�ستمر ل�شركتنا .بالتالي ،ف�إننا
ملتزمون ب�أن نقدم لموظفينا بيئة
�صحية حيث يمكنهم التطور والنمو
والعمل ب�أمان.
ولتحقيق هذا االلتزام ،تبنينا �إ�ستراتيجية تتمحور
حول الموظفين تجمع بين الترويج لقوى عاملة
متنوعة وم�شاركة بفعالية واال�ستثمار في جميع
موظفينا وتكوين بيئة عمل �آمنة و�صحية ،كما يظل
التقطير �أحد �أهم �أولوياتنا.
الجوانب الرئي�سية:

• التجني�س
• التوظيف
• التنويع والم�ساواة بالفر�ص
• �آليات مظالم ممار�سات العمالة
• التدريب والتعليم
• الأجور المن�صفة
• ال�صحة وال�سالمة المهنية
• �سالمة العمليات
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التقطير
تما�شي ًا مع ر�ؤية قطر الوطنية  2030و�إ�ستراتيجية
وبناء على معتقداتنا بقيمة تمكين
التنمية الوطنية
ً
المواطنين القطريين ،تلتزم �شركة وقود ب�إدخال
�أكبر عدد ممكن من المواطنين القطريين �ضمن قوانا
العاملة ،وتوفير التطوير المهني الم�ستمر لهم.
ت�شدد ك ًال من ر�ؤية قطر الوطنية ( 2030 )QNVو�إ�ستراتيجية
التنمية الوطنية ( )NDSعلى التقطير كمجال بالغ الأهمية لتطوير
المهارات القطرية الالزمة لتلبية االحتياجات بعيدة الأمد للبالد.
�إننا في �شركة وقود متفانيين في تطبيق هذا المبد�أ وتحقيق التزام
قطاع الطاقة وال�صناعة به ،ونحن عازمون على الو�صول �إلى م�ستوى
تقطير يبلغ  %50للوظائف من الدرجة الثالثة فما فوق بحلول نهاية
عام .2016
تت�شعب �إ�ستراتيجيتنا لتحقيق ن�سبة تقطير �أكبر باتجاهين اثنين:
�سنوا�صل م�ساعينا للبحث عن المواطنين القطريين واجتذابهم،
و�سنعمل على تعزيز مهارات وم�ؤهالت كل موظف قطري من خالل
خطة تطوير مهني وا�ضحة .لقد �ساعدت هذه الجهود �شركة وقود على
تحقيق ن�سبة تقطير بلغت  %10.2في عام  2013بزيادة قدرها %3.6
مقارن ًة مع عام  ،2012و�سنوا�صل الترويج للتقطير وزيادة ن�سبتها في
الم�ستقبل.

التقطير
عدد الموظفين القطريين
2012

2011
99

87

110

2013

اجتذاب القطريين

ينعك�س التزامنا بالتقطير في ممار�ساتنا للتوظيف .حيث يحظى
المواطنين القطريين بالأولوية عند تقدمهم لجميع الوظائف
ال�شاغرة في �شركة وقود ،ونوا�صل البحث عن �أ�ساليب مبتكرة
الجتذاب المواطنين القطريين �ضمن قوانا العاملة مثل الم�شاركة
في معر�ض المهن ال�سنوي لقطاع الطاقة وال�صناعة و�أحداث �أخرى.
يتر�أ�س موظفون مكر�سون في ق�سمنا الإداري هذه الجهود.

معر�ض مهن الطاقة وال�صناعة

يُقيم قطاع الطاقة وال�صناعة معر�ض مهن �سنوي لجميع
ال�شركات العاملة في القطاع .ي�ستمر المعر�ض لمدة خم�سة
�أيام ،ويوفر الفر�ص لل�شركات العاملة بالقطاع للتوا�صل مع
المواطنين القطريين وتوظيفهم.
�شاركت �شركة وقود في المعر�ض في عام  ،2013وتلقت 643
طلب ًا تم توظيف �ستة موظفين جدد منها.
تدريب وتطوير القطريين

�إن اجتذاب المواطنين القطريين هو جزء واحد فقط من جهودنا
التي نبذلها لزيادة التقطير .المكون المهم الآخر هو �إعادة تدريب
الموظفين ب�شكل مت�سق وفعال عن طريق مبادرات التطوير المهني
الم�ستمرة .ولتحقيق هذه الغاية ،يعمل الق�سم الإداري في �شركة
وقود بتفانٍ على بناء الموارد الب�شرية القطرية عن طريق توفير
فر�ص التطوير مثل الم�ساقات التدريبية والبعثات التي تحددها
خطة التطوير المهني التي ن�ضعها لكل مواطن قطري .ح�صل �سبعة
مواطنين قطريين في عام  2013على بعثات لموا�صلة تعليمهم
الأكاديمي.

التزاماتنا لعام  2014وما بعده

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

�إجمالي التقطير في �شركة وقود

%9.2
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%9.9

%10.2

قوى عاملة متنوعة
وم�شاركة بفعالية
�إننا ننظر في �شركة وقود لتنوع موظفينا على �أنه
موردنا الأكثر قيمة ،وهو مورد ي�ضفي نطاق ًا �أو�سع من
الخبرة والتجارب على �شركتنا� .إننا ملتزمون بموا�صلة
التجاوب مع �آراء موظفينا المتنوعين من خالل قنوات
الإ�شراك المحددة ب�شكل جيد.
ب�صفتنا �شركة ملتزمة بالتفوق في الخدمة ،فقد قطعنا �أ�شواط ًا طويلة
لرعاية بيئة عمل تعتنق التنويع وتوفر الم�ساواة بالفر�ص� .إن الإ�صغاء
�إلى موظفينا واال�ستجابة لهم هو مكون رئي�سي من �إ�ستراتيجية
التعامل مع موظفينا ،ودافع رئي�سي نحو تحقيق تفوق �شركتنا.
نمت قوانا العاملة في عام  2013بن�سبة  %7.5مقارن ًة مع عام 2012
لت�صل �إلى ما مجموعه  1,076موظف بحلول نهاية العام .ومن
الجدير بالذكر �أن قوانا العاملة ب�أكملها تت�ألف من موظفين بدوام
كامل.

�إجمالي القوى العاملة
941
1,001
1,076

2011
2012
2013

2012

2013

23

19

2011

الإدارة الو�سطى
الموظفين

18
31
892

2012

20
32
949

التوظيف بح�سب الجن�س
2011

الن�سبة المئوية للإناث
الن�سبة المئوية للذكور

%2.4
%97.6

2012

%2.3
%97.7

2013

%2.9
%97.1

ت�ؤمن �شركة وقود ب�شدة ب�أن نتائج الأعمال الممتازة تنتج عن م�شاركة
الموظفين الذين يثقون تمام الثقة ب�أن �شركتهم ت�صغي �إليهم.

التوظيف بح�سب الم�ستوى
الإدارة العليا

يتما�شى التزامنا بالم�ساواة بالفر�ص مع التزامنا بالتنويع� .إن الم�ساوة
بالفر�ص والتنويع يق�ضيان مع ًا على �أي تمييز عن�صري بالتوظيف،
مما ي�ضمن �أن نوظف الأ�شخا�ص الأكثر كفاءة فقط .وكانت النتيجة
هي تمتعنا بقوى عاملة بغاية التنوع مع موظفين ينحدرون من � 39أمة.
تقت�صر م�شاركة الن�ساء على الأعمال الإدارية ب�سبب طبيعة عملياتنا،
وهي ت�شكل ن�سبة �صغيرة فقط من عملياتنا ،حيث كانت ت�شكل ن�سبة
الن�ساء حوالي  %2.9فقط من قوانا العاملة في عام .2013

الإ�شراك من �أجل النجاح

عدد الموظفين الجدد
غير متوافر

�إننا ملتزمون ب�شدة في �شركة وقود بتوفير الم�ساواة بالفر�ص لجميع
الموظفين طوال �إجراءات التوظيف و�إدارة الأداء .حيث يتم النظر في
جميع المتقدمين بطلبات على �أ�سا�س م�ؤهالتهم فقط ،وال يتم الأخذ
بعين االعتبار خ�صائ�ص مثل الجن�س والعمر والإعاقات الج�سدية
والمعتقدات الدينية .ولكننا نمنح الأف�ضلية �إلى المواطنين القطريين
كجزء من االلتزام بالتقطير.

*

* �أعداد �إجمالي القوى العاملة ال تت�ضمن �شركة كيوجت التابعة لنا.

2011

التنويع والم�ساواة بالفر�ص

2013

20
33
1,024

ثمة عدة �أ�شكال لإ�شراك الموظفين في �شركة وقود ،بما في ذلك
ا�ستبيانات ر�ضى الموظفين ومراجعة الأداء و�شبكة الإنترانت عبر
الإنترنت واالجتماعات الت�شغيلية الأ�سبوعية والآراء ال�شخ�صية .يجري
الق�سم الإداري مراجعة الأداء �سنوي ًا بالتعاون مع مدير خط �إنتاج كل
موظف. .

الن�سبة المئوية للموظفين
الذين يخ�ضعون لمراجعة الأداء
2011

%100

2012

%100

2013

%100
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اال�ستثمار
في كل موظف
�إننا نمنح كل موظف المكاف�آت والتقدير والتدريب
وبيئة العمل ال�صحية الالزمة لتطوره المهني و�ضمان
تدريب �إجمالي القوى العاملة (بال�ساعة)
والئه ل�شركتنا .ي�شكل هذا االلتزام ا�ستثمار ًا ال غنى
1,374
عنه في م�ستقبل موظفينا وم�ستقبلنا ،وهو يمثل جهودنا
8,544
الأكثر حكمة.
8,362
التدريب

2011
2012
2013

المكاف�آت والتقدير

�إننا نقدم باقات تعوي�ضات ومزايا تتما�شى مع �أف�ضل الممار�سات
العالمية والعالمات المحددة في مجال ال�صناعة ل�ضمان �إظهار جميع
1.5
2011
موظفينا لأف�ضل ما لديهم وتحريرهم من الهموم ال�شخ�صية و�ضمان
اجتذاب �شركة وقود لأف�ضل المواهب في قطاعها واالحتفاظ بهم.
8.5
2012
عززت �شركة وقود في عام  2013من م�ساواتها بالرواتب من خالل
7.8
2013
منح جميع موظفيها زيادات رواتب مطلقة ،ولي�س بنا ًء على الن�سبة
المئوية� .سي�ضمن هذا التعديل تطابق الرواتب مع م�ستويات الوظائف.
معدل ترك الموظفين لوظائفهم
�إن جميع المكاف�آت والتقديرات التي تمنحها �شركة وقود هي مبنية
على نظام تقييم الأداء المن�صف.
غالب ًا ما يتم اعتبار معدل ترك الموظفين لوظائفهم في �أية �شركة
على �أنه مقيا�س تقريبي لر�ضى الموظفين� .إن معدل ترك الموظفين
لوظائفهم المنخف�ض هو مفيد من ناحية الحفاظ على ا�ستقرار القوى
الرواتب والمزايا (مليون ريال قطري)
العاملة وتخفي�ض تكاليف التوظيف وارتفاع الإنتاجية ،بالإ�ضافة �إلى
�أنه يعك�س ر�ضى الموظفين العام.
متو�سط التدريب لكل موظف (بال�ساعة)

311
353

394

2011
2012
2013

بلغ �إجمالي الرواتب والمزايا المدفوعة في عام  2013حوالي 394
مليون ريال قطري .كما توفر �شركة وقود لموظفيها مجموعة من
المزايا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة.
التدريب والتطوير

�إننا ن�ؤمن في �شركة وقود ب�أن ميزتنا التناف�سية الأقوى تكمن في
معرفة وخبرة موظفينا .وبالتالي ،ف�إن تعزيز وتقوية هذه الخبرة
هي من بين �أهم �أهدافنا الداخلية� .إننا ن�ضمن من خالل ا�ستخدام
البرامج التدريبية الإ�ستراتيجية جيدة التخطيط بقاء مواهب
موظفينا في حالة من التطوير الدائم ،مما ي�ضمن التح�سين الم�ستمر
لجميع جوانب �أعمالنا.
يتلقى جميع موظفي �شركة وقود تدريب ًا توجيهي ًا حول نظام �إدارة
ال�شركة ليتعلموا كيفية القيام بالأدوار المنوطة بهم بما يتما�شى مع
�سيا�سات وثقافة ال�شركة .وقد يت�ضمن التعليم الإ�ضافي من ال�شركة
التدريب الخا�ص بالوظيفة �أو التدريب على خطوط وخدمات الأعمال
الجديدة التي تبا�شر بها �شركة وقود.
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بلغ معدل ترك الموظفين لوظائفهم في �شركة وقود  %3.7و%5.2
في عامي  2012و 2013على التوالي .وتمثل هذه الأرقام جميع
�أ�شكال ترك الوظائف ،بما في ذلك التقاعد واال�ستقالة وال�صرف من
الخدمة .معدالت ترك الموظفين لوظائفهم مبينة �أدناه.

معدل ترك الموظفين لوظائفهم
2012

2011

2013

56
37
30
%5.20 %3.70 %3.19

�إجمالي عدد الموظفين
الذين تركوا ال�شركة
الن�سبة المئوية لمعدل ترك
الموظفين لوظائفهم

ترك الموظفين لوظائفهم بح�سب الجن�س
2011

عدد الن�ساء منهم
عدد الرجال منهم

0
30

2012

6
31

2013

2
54

بيئة العمل
الآمنة وال�صحية
ُتولي �شركة وقود �أولوية �شديدة ل�صحة و�سالمة
وخال من الإجهاد
موظفينا من �أجل �ضمان �أداء �آمن
ٍ
في جميع الوظائف.
ت�سعى �شركة وقود با�ستمرار لتقوية ال�سالمة الفنية والت�شغيلية في
مجاالت المخاطر المحددة ،بما في ذلك بناء القدرات في مجاالت
ال�صحة وال�سالمة والبيئة ( )HSEو�سالمة العمليات� .إن منهج �إدارتنا
لم�سائل ال�صحة وال�سالمة مبني على �أ�سا�س �صلب ومتين ،وتقود
�سيا�ستنا بعدم الت�ساهل مع �أية مخاطر الطريق نحو تحقيق هدفنا� ،أال
وهو «عودة الجميع �إلى بيوتهم �سالمين وب�صحة جيدة».
ب�صفته جزء من ق�سمنا الفني ،يتولى ق�سم ال�صحة وال�سالمة والبيئة
الم�س�ؤولية عن تطبيق نظام ال�صحة وال�سالمة التابع لنا� .إننا نق ّر
ب�أنه ينبغي القيام بالمزيد ب�شكل دائم ،وبالتالي ،ف�إننا ملتزمون في
عام  2014بتطبيق نظام �إدارة �صحة و�سالمة مركزي لجميع مرافقنا
وال�شركات المملوكة والتابعة لنا ،مع نظام معياري لتقديم التقارير
حول حوادث ال�صحة وال�سالمة في مواقع عملنا ومع متعهدينا� .إننا
نتوقع مراجعة م�ؤ�شراتنا لل�سالمة وتغييرها في عام  2014بعد تطبيق
هذا النظام.
يبد�أ �ضمان ال�سالمة ب�سلوكيات الموظف وينتهي بها .ولهذا ال�سبب،
نوا�صل ا�ستثمار �أموا ًال متزايدة با�ستمرار لبناء قدرات الموظفين
ووعيهم ب�إجراءات ال�سالمة.

عقد ق�سم ال�صحة وال�سالمة والبيئة التابع لنا في عام  2013عدة
دورات تدريبية لموظفينا ،وت�شمل مايلي:
• التدريب على ال�سالمة في مكاتبنا وفي مكان العمل.
• التدريب على ال�سيطرة على ال�سالمة العامة.
• التدريب على مكافحة الحرائق.

لجنة ال�صحة وال�سالمة والبيئة

تت�ألف لجنة ال�صحة وال�سالمة والبيئة في �شركة وقود من 25
موظف يمثلون م�ستويات التوظيف المتنوعة والأق�سام المختلفة.
تجتمع هذه اللجنة ب�شكل ربع �سنوي لمناق�شة م�سائل ال�صحة
وال�سالمة والبيئة في �شركة وقود.
تهدف �أدوار وم�س�ؤوليات لجنة ال�صحة وال�سالمة والبيئة �إلى
تعزيز وتح�سين مايلي:
• التعاون عن طريق التوا�صل ب�شكل �أف�ضل.
• اطالع جميع الموظفين على �أ�ساليب التعبير عن مخاوفهم
وتزويدهم بقنوات ات�صال لمناق�شة هذه المخاوف.
• مواجهة الحوادث والحد منها.
• التوعية بال�صحة وال�سالمة.
• قاعدة �أو�سع من الخبرة والتجارب لحل الم�شكالت.
لقد �ساعدتنا �إجراءات �سالمة العمليات على تحقيق معدل حاالت
وفاة بين موظفينا ومتعهدينا يبلغ �صفر ًا والحفاظ عليه على مدار
ثالثة �سنوات متتالية .عالوة على ذلك ،انخف�ض معدل الوقت المهدور
نتيجة تكرار الإ�صابات ( )LTIFبن�سبة  %68منذ عام .2011

م�ؤ�شرات ال�سالمة
2011

الوفيات  -الموظفين
الوفيات  -المتعهدين
الوقت المهدور ب�سبب �إ�صابة الموظفين
معدل الوقت المهدور نتيجة تكرار
الإ�صابات  -الموظفين
الوقت المهدور ب�سبب �إ�صابة المتعهدين

التزاماتنا لعام  2014وما بعده
• و�ضع نظام تقارير �صحة و�سالمة معيارية في جميع مرافق �شركة
وقود وال�شركات التابعة والمملوكة لها (با�ستثناء كيوجت).

معدل الوقت المهدور نتيجة لتكرار
الإ�صابات  -المتعهدين
�إجمالي �إ�صابات الموظفين المبلغ عنها
�إجمالي �إ�صابات المتعهدين المبلغ عنها
حاالت الإجهاد الحراري
فقدان ال�سيطرة على التلوث (/)LOC
حوادث �سالمة العمليات
تمارين اال�ستجابة للطوارىء

2012

2013

0
0
9
1.71
0
0
15
8
0
0

0
0
2
0.37
0
0
21
3
0
0

0
0
14
0.55
1
0
25
4
0
3

10

24

43
49

ملخ�ص التزاماتنا
المجال الإ�ستراتيجي

االلتزامات

تقديم منتجات
وخدمات �آمنة وموثوقة

• تركيب �أجهزة نظام المراقبة الآلية للمخزون في جميع محطة
عمالء �شركة وقود بحلول عام .2017
• زيادة عدد محطات �شركة وقود من � 23إلى  40محطة بحلول
نهاية عام .2015
• �إنهاء العمل على تو�سعة مرافق البيتومين بحلول نهاية
عام .2014
• �إطالق حملة توعية ت�ستهدف عمالء �شركة وقود.

الم�ساهمة في مجتمعنا

• و�ضع �إجراءات لتفتي�ش مواقع المتعهدين.
• �إ�ضافة �أحكام تتعلق بحقوق الإن�سان على االتفاقيات
مع المتعهدين والمورّدين.

تحقيق النمو الم�ستدام

• �إن�شاء ق�سم تقييم المخاطر في �شركة وقود.
• و�ضع �إ�ستراتيجية ا�ستدامة لفترة خم�سة �سنوات ل�شركة وقود.
• �إجراء التدريب على اال�ستدامة للأق�سام والمدراء حول
ت�ضمينات اال�ستدامة ذات ال�صلة ب�أق�سامهم بح�سب مخاوف
اال�ستدامة.

الحفاظ على الم�س�ؤولية
البيئية

• تطبيق نظام تحديد مواقع المالحة الآلي في �أن�شطة توزيع
الغاز البترولي الم�سال في عام .2014
• تطبيق نظام �إعادة تدوير المياه في مرافق الغ�سيل اليدوي
التابعة ل�شركة وقود في عامي  2014و .2015
• فتح �سبعة محطات غاز طبيعي م�ضغوط �إ�ضافية بحلول
عام .2018

رعاية موظفينا

• الو�صول �إلى ن�سبة تقطير تبلغ  %50للوظائف من الدرجة الثالثة
فما فوق بحلول عام .2016
• و�ضع نظام تقارير �صحة و�سالمة معيارية في جميع مرافق
�شركة وقود وال�شركات التابعة والمملوكة لها (با�ستثناء
كيوجت).
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الملحق �أ:

مقايي�س التقرير
تعريف محتويات التقرير
م�سائل الأولوية

لقد در�سنا جميع طموحات الم�ساهمين التي ت�شكل الدافع المحرك وراء عملياتنا .ثم عملنا على ربط هذه الطموحات ب�أ�ساليبنا ب�إجراء
الأعمال .من خالل التركيز على هذه المجاالت الرئي�سية� ،ستحقق �شركة وقود �أف�ضل النتائج في �أدائها المتعلق باال�ستدامة وت�ضمن تلبية
جميع واجباتها و�أهدافها.
الجوهرية

�إننا ن�ؤمن ب�أننا ناق�شنا جميع الموا�ضيع التي تعك�س الخط الأ�سا�سي االجتماعي واالقت�صادي والبيئي ل�شركة وقود� ،أو التي قد ت�ؤثر على تقييم
الأهداف وقرارات الم�ساهمين.
ت�ضمين الم�ساهمين

�إننا ن�ؤمن ب�أننا حددنا جميع الم�ساهمين في �شركة وقود وو�صفنا قنوات االت�صال معهم وفهمنا لم�صالحهم و�أولوياتهم و�أ�ساليبنا لال�ستجابة
لهذه الأولويات.
�سياق اال�ستدامة

�إننا ن�ؤمن ب�أننا دققنا بالميول العالمية في ا�ستدامة ل�شركات توزيع الوقود ،كما �أخذنا بعين االعتبار ال�سياق المحلي لعملياتنا.
اكتمال وحدود التقرير

لقد بذلنا ق�صارى جهدنا لجعل هذا التقرير مكتم ًال قدر الإمكان.
دورة تقديم التقارير

�سنقدم تقرير ًا عن �سير تقدمنا في مجال اال�ستدامة �سنوياً.

�ضمان الجودة في تقريرنا
التوازن

�إننا ن�ؤمن ب�أن هذا التقرير يبيّن جوانبنا الإيجابية والمجاالت التي تحتاج �إلى تح�سين.
المقارنة

لت�سهيل العالمات الفارقة ،ي�ستعر�ض هذا التقرير �أدائنا بح�سب جميع م�ؤ�شرات م�سائل اال�ستدامة ذات الأولوية ل�شركة وقود على مدار
ال�سنوات الثالثة الما�ضية بدء ًا من  31دي�سمبر لكل من �سنوات  2011و 2012و�( 2013إن وجدت) .يتبع هذا التقرير �إر�شادات مبادرة �إعداد
التقارير العالمية لمطابقة العالمات الفارقة مع ال�شركات الأخرى التي ت�ستخدم هذه الإر�شادات �أي�ضاً.
الدقة والموثوقية

ينطبق �أعلى م�ستوى ممكن من الدقة على المعلومات المت�ضمنة في هذا التقرير� .إننا ن�ستخدم نف�س �أنظمة متابعة المعلومات التي ن�ستخدمها
لإعداد تقريرنا ال�سنوي ،بما في ذلك التقديرات.
الو�ضوح

يقدم هذا التقرير المحتويات ب�شكل مت�سق بحيث يمكن للقارىء �أن يفهم �أهمية اال�ستدامة بالن�سبة �إلى �شركتنا وتطبيقاته على منهجيتنا.
ثم بو�سع القارىء تقييم �أدائنا المتعلق بم�سائل اال�ستدامة المتنوعة.
ال�ضمان

لم يتم ت�أكيد هذا التقرير من قِبل �أي طرف ثالث.
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الملحق ب:

م�ؤ�شر مبادرة �إعداد التقارير العالمية
يحوي الجدول الآتي اللإ�صاح عن م�ؤ�شرات المبادرة العالمية لإعداد التقارير وفقا للمبادئ التوجيهية ( – )G4الأ�سا�سي .لمزيد من التفا�صيل
عن كل م�ؤ�شر متوفر في موقع المبادرة العالمية لإعداد التقارير https://g4.globalreporting.org/Pages/default.aspx
			
�إف�صاح كلي

الم�ؤ�شر

			
�إف�صاح جزئي

لم يتم الإف�صاح عن الم�ؤ�شر

رقم ال�صفحة (�أو التف�سير في حال الحذف)

التوكيد من طرف ثالث

الإف�صاحات المعيارية العامة
اال�ستراتيجية والتحليل
G4-1

لم يتم الت�أكيد

52 ,6 ,5

�سجل خ�صائ�ص المنظمة
G4-3

2

G4-4

12

G4-5

58

G4-6

11 ,10

G4-7

10

G4-8

13 ,12 ,10

G4-9

 ,10تقرير �شركة وقود المالي للعام

G4-10

49 ,48

G4-11

النقابات غير م�سموح بها في قطر

G4-12

31

G4- 13

تقرير �شركة وقود المالي للعام

G4-14

42

G4-15

38 ,24

G4-16

وقود لي�ست ع�ضو في �أية جمعيات

2013

2013

الجوانب الجوهرية وحدود �آثارها
G4-17

18

G4-18

18

G4-19

19

G4-20

19

G4-21

19

G4-22

لي�س ذو عالقة حيث �أنه التقرير الأول لوقود
لي�س هناك �أية تغييرات حيث �أنه التقرير الأول لوقود

G4-23

52

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
تدقيق �إرن�ست ويونغ
لم يتم الت�أكيد
تدقيق �إرن�ست ويونغ
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

الم�ؤ�شر

رقم ال�صفحة (�أو التف�سير في حال الحذف)

التوكيد من طرف ثالث

الإف�صاحات المعيارية العامة
�إ�شراك �أ�صحاب الم�صلحة
G4-24

17 ,16

G4-25

17 ,16

G4-26

17 ,16

G4-27

17 ,16

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

�سجل خ�صائ�ص التقرير
G4-28

53 ,2

G4-29

هذا تقرير وقود الأول

G4-30

53 ,2

G4-31

53 ,2

G4-32

53 ,2

G4-33

لم يتم ت�أكيد التقرير من طرف ثالث

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

الحوكمة
G4-34

38

لم يتم الت�أكيد

الأخالقيات والنزاهة
G4-56

38 ,28 ,11

لم يتم الت�أكيد
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الملحق ب:

م�ؤ�شر مبادرة �إعداد التقارير العالمية
الم�ؤ�شر

رقم ال�صفحة (�أو التف�سير في حال الحذف)

التوكيد من طرف ثالث

الفئة :االقت�صادية
الأداء االقت�صادي
G4-DMA

37 ,36 ,27 ,26 ,18

G4-EC1

37

G4-EC4

لم يتم تلقي �أية معونات من الحكومة

لم يتم الت�أكيد
تدقيق �إرن�ست ويونغ
تدقيق �إرن�ست ويونغ

التواجد في ال�سوق
G4-DMA
G4-EC6

49 ,37 ,18

لم تتوافر المعلومات ،وتلتزم �شركة وقود بتوفير هذا
الم�ؤ�شر في تقرير العام 2014

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

ممار�سات ال�شراء
G4-DMA

31 ,18

G4-EC9

31

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

الفئة :البيئية
المواد
G4-DMA

44 ,18

G4-EN1

44

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

الطاقة
G4-DMA

43 ,42 ,18

G4-EN3

43 ,42

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

المياه
G4-DMA

44 ,18

G4-EN8

44

G4-EN9

44

G4-EN10

44

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

االنبعاثات
G4-DMA

43 ,42 ,18

G4-EN15

43 ,42

G4-EN16

43 ,42

G4-EN21

43 ,42

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

النفايات ال�سائلة وال�صلبة
G4-DMA

45 ,18

G4-EN22

45

G4-EN23

45

G4-EN24

45

54

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

الم�ؤ�شر

التوكيد من طرف ثالث

رقم ال�صفحة (�أو التف�سير في حال الحذف)

االمتثال
G4-DMA

42 ,18

G4-EN29

�صفر

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

الإجمالي
G4-DMA

42 ,18

G4-EN31

42

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

الفئة :االجتماعية
ممار�سات العمالة والعمل الالئق
التوظيف
G4-DMA
G4-LA1

49 ,18

 50 ,49التف�صيل المتعلق بالعمر غير متوفر وتلتزم
ال�شركة بتوفيره في تقرير العام 2014

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

عالقات العمالة/الإدارة
G4-DMA

49 ,18

G4-LA4

 ,49وتلتزم ال�شركة بتوفيره في تقرير العام

2014

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

ال�صحة وال�سالمة المهنية
G4-DMA

49 ,18

G4-LA5

51

G4-LA6

51

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

التدريب والتعليم
G4-DMA
G4-LA9

50 ,18

 50 ,48التف�صيل المتعلق بالجن�س وم�ستوى التوظيف
غير متوفر وتلتزم ال�شركة بتوفيره في تقرير العام
 50 ,48يتم تطبيق هذا البرنامج للموظفين
القطريين

2014

G4-LA10

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

التنوع وتكاف�ؤ الفر�ص
G4-DMA
G4-LA12

49 ,18

 49 ,48 ,39تف�صيل التوظيف وفقا لم�ستوى العمل
والعمر غير متوفر وتلتزم ال�شركة بتوفيره في تقرير
العام 2014

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

�آليات ال�شكاوى المتعلقة بممار�سات العمالة
G4-DMA
G4-LA16

49 ,18

المعلومات غير متوافرة للعام  2013وتلتزم ال�شركة
بتوفيره في تقرير العام 2014

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد
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الم�ؤ�شر

رقم ال�صفحة (�أو التف�سير في حال الحذف)

التوكيد من طرف ثالث

حقوق الإن�سان
عدم التمييز
G4-DMA

49 ,18

G4-HR3

ال يوجد (�صفر)

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

عمالة الأطفال
G4-DMA

49 ,18

G4-HR5

ال يوجد (�صفر)

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

العمل الجبرى �أو الق�سري
G4-DMA

49 ,18

G4-HR6

ال يوجد (�صفر)

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

المجتمع
مكافحة الف�ساد
G4-DMA

38 ,18

G4-LA4

 100% ,38من عملياتنا

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

م�س�ؤولية المنتج
�صحة العميل و�سالمته
G4-DMA

27 ,26 ,18

G4-PR1

100%

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

االت�صاالت الت�سويقية
G4-DMA
G4-LA9
G4-LA10

27 ,26 ,18
لم يتم الت�أكيد
ال تتوافر معلومات حالية عن هذا الم�ؤ�شر وتلتزم ال�شركة لم يتم الت�أكيد
بتوفيره في تقرير العام 2014
 50 ,48يتم تطبيق هذا البرنامج للموظفين
لم يتم الت�أكيد
القطريين

التنوع وتكاف�ؤ الفر�ص
G4-DMA
G4-LA12
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49 ,18

 49 ,48 ,39تف�صيل التوظيف وفقا لم�ستوى العمل
والعمر غير متوفر وتلتزم ال�شركة بتوفيره في تقرير
العام 2014

لم يتم الت�أكيد
لم يتم الت�أكيد

الملحق ج:
المخت�صرات
APM

�إجراءات ال�صيانة الوقائية

BOD

مجل�س الإدارة

bn

مليار

CO2

ثاني �أك�سيد الكربون

CNG

الغاز الطبيعي الم�ضغوط

DIE

وزارة المناطق ال�صناعية

EIA

تقييم الت�أثير البيئي

فاح�ص

�شركة فح�ص المركبات المملوكة ل�شركة وقود

GHG

غازات الدفيئة

GCC

مجل�س التعاون الخليجي

GJ

غيغا جول

GRI

مبادرة �إعداد التقارير العالمية

HR

الموارد الب�شرية

HSE

ال�صحة وال�سالمة والبيئة

كهرماء

ال�شركة القطرية القومية للخدمات

kg

كغم

KPI

م�ؤ�شر الأداء الرئي�سي

kwh

كيلو واط� /ساعة

LPG

الغاز البترولي الم�سال

M3

متر مكعب

الملحق د:

معجم الم�صطلحات
التقطير

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

مبادرة �إعداد
التقارير
العالمية

منظمة غير ربحية متعددة الم�ساهمين مهمتها و�ضع
ون�شر �إر�شادات �إعداد تقارير اال�ستدامة المطبقة
عالمياً .ويقع مقر �أمانتها العامة في �أم�ستردام في
هولندا

ر�ؤية وطنية بعيدة الأمد مبنية على المبادىء
ر�ؤيا قطر
الوطنية  2030الإر�شادية لد�ستور قطر الدائم .وهي تعك�س
طموحات ال�شعب القطري و�إرادة قيادتها ال�سيا�سية.
وهي ر�ؤيا تت�صور دولة مزدهرة وحيوية تتوفر بها
العدالة االقت�صادية واالجتماعية للجميع حيث يعي�ش
الإن�سان بان�سجام مع الطبيعة.
انبعاثات غاز
الدفيئة

انبعاثات الغازات التي ت�ساهم بالتغير المناخي مثل
ثاني �أك�سيد الكربون والميثان والهيدروفلوروكربون

التغير المناخي تغير دائم بالغ الأهمية بالتوزيع الإح�صائي لأنماط
الطق�س على مدار فترات تتراوح من ع�شرات �إلى
ماليين ال�سنوات
�إر�شادات �إعداد �إطار عمل مبادرة �إعداد التقارير العالمية الذي تم
�إ�صداره في عام  2014لإعداد التقارير حول الأداء
تقارير G4
االقت�صادي والبيئي واالجتماعي لأية منظمة
التنمية
الم�ستدامة

يتم تعريفها ب�شكل �شائع على �أنها "التنمية التي تلبي
احتياجات الجيل الحالي من دون الت�أثير على قدرة
الأجيال الم�ستقبلية لتلبية احتياجاتها"

MIC

مدينة الم�سيعيد ال�صناعية

mn

مليون

التنمية
الم�ستدامة

الإدارة المتكاملة للعوامل االقت�صادية والبيئية
واالجتماعية ب�شكل يحقق القيمة لجميع الم�ساهمين.

NODCO

�إ�ستراتيجية التنمية الوطنية للأعوام -2011
2016
ال�شركة الوطنية لتوزيع الزيوت

تقرير
اال�ستدامة

ك�شف عام طوعي للمعلومات المتعلقة بالأداء
االقت�صادي واالجتماعي والبيئي لأية منظمة على
مدار الوقت ،وغالب ًا ما يتم �إ�صداره �سنوي ًا

NOx

�أكا�سيد النيتروجين

PMB

البيتومين المعالج بالبوليمر

مجل�س التعاون
الخليجي

QAR

ريال قطري

اتحاد �سيا�سي واقت�صادي للدول العربية المحيط
بالخليج العربي وتقع على �شبه الجزيرة العربية �أو
قربها

QMS

نظام �إدارة الجودة ال�شاملة

الم�ساهمين

QNV

ر�ؤية قطر الوطنية 2030

المجموعات �أو الأ�شخا�ص الذين ي�ؤثرون و� /أو
يمكن �أن يت�أثروا ب�أن�شطة �أية منظمة �أو منتجاتها �أو
خدماتها �أو �أدائها

QP DG

مديرية الأنظمة وتطبيقها

QP

قطر للبترول

SDIR

برنامج �إعداد تقارير مبادرة التنمية الم�ستدامة

SOx

�أكا�سيد الكبريت

NDS
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املكتب الرئي�سي
�ص.ب ٧٧٧
برج وقود
اخلليج الغربي
الدوحة ،قطر

