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نبذة عن التقرير

دمـج االسـتـدامـة في كـافـة
جـوانـب عـمـلـنـا
يســـرنا فـــي نفـــط الهـــال أن نضـــع بيـــن أيديكـــم تقرير
االســـتدامة الرابـــع ،الذي نغطي من خاللـــه أبرز أعمالنا
وأنشـــطتنا خـــال الفتـــرة مـــن  1ينايـــر إلـــى  31ديســـمبر
 ،2018ونســـلط الضـــوء علـــى نهجنـــا فـــي مواءمـــة
اســـتراتيجية أعمالنـــا مـــع أهـــم ممارســـات ومبـــادئ
االســـتدامة .ويركـــز التقريـــر علـــى المنجـــزات والتقـــدم
الـــذي حققنـــاه في مســـيرتنا نحـــو تحقيق االســـتدامة
وإحـــداث تأثيـــر اجتماعـــي واقتصادي وبيئـــي دائم في
المناطـــق التـــي نعمـــل ونعيـــش فيها.
ـــد هـــذا التقريـــر اســـتناداً إلـــى المعاييـــر الرئيســـية
ُأ ِع ّ
للمبـــادرة العالميـــة إلعـــداد التقارير (الخيار األساســـي)
ووفـــق القواعد التـــي تضمنها ملحـــق المبادرة الخاص
ويفصـــل التقريـــر مســـاعينا
بقطـــاع النفـــط والغـــاز.
ّ
وجهودنـــا لدعـــم أهداف التنمية المســـتدامة الســـبعة
عشـــر التـــي أقرتهـــا األمم المتحـــدة في جـــدول أعمال
التنميـــة المســـتدامة لعـــام .2030
وقمنـــا بالتنســـيق والتشـــاور مـــع فريـــق اإلدارة لحصر
أهـــم القضايـــا المحوريـــة التـــي تؤثـــر علـــى جهودنا في
مباحثات مع أصحـــاب المصلحة
ٍ
مجـــال االســـتدامة عبر
وتقييـــم دقيـــق للمواضيـــع الجوهريـــة .واســـتعرضنا
ٍ
هـــذه القضايـــا فـــي ضـــوء المؤشـــرات ذات الصلة في
نســـخة العـــام  2016مـــن معاييـــر المبـــادرة العالميـــة
إلعـــداد التقارير.

وتولـــت شـــركة إرنســـت آنـــد يونـــغ الشـــرق األوســـط
وشـــمال إفريقيـــا تدقيـــق هـــذا التقريـــر بشـــكل
مســـتقل ووفقـــاً للمعيـــار الدولـــي الرتباطـــات الضمان
( )3000 ISAEوالخـــاص بالمعلومـــات غيـــر الماليـــة،
ممـــا يضمـــن دقـــة البيانـــات التـــي تضمنهـــا التقريـــر
واتســـاقها.

وتغطـــي البيانـــات الكميـــة الموضحـــة فـــي هـــذا التقرير
الفتـــرة مـــن  1ينايـــر  2018إلـــى  31ديســـمبر  ،2018مـــا
أيضا
لـــم ينـــص على خـــاف ذلك .كمـــا يتضمـــن التقريـــر ً
معلومـــات عن أبـــرز القـــرارات والمبادرات االســـتراتيجية
التـــي ُأطلقـــت أو اتُّ خذت خـــال عـــام  2018ودخلت حيز
رســـميا عـــام .2019
التنفيذ
ً

ويعتمـــد أداؤنـــا علـــى أربعـــة محـــاور رئيســـية تشـــكل
الركائـــز األساســـية لنهجنـــا فـــي تحقيـــق االســـتدامة،
وتعكـــس أهـــم القضايـــا الجوهريـــة التـــي حددناها في
ارتباطـــا بعملياتنا وأنشـــطتنا:
ً
عمليـــة التقييـــم وأكثرها

كل مـــن دولة
ويشـــمل التقريـــر مجمـــل عملياتنـــا فـــي ٍ
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة ،حيث يقع مقرنا الرئيســـي،
وإقليـــم كردســـتان العـــراق ،وال يتضمـــن جهـــود
االســـتدامة الخاصة بالشـــركات التابعة لنـــا ،ما لم ُيذكر
خـــاف ذلك.

• تحقيق االزدهار للجميع

• إرساء ثقافة مؤسسية قوية

• الحفاظ على سالمة موظفينا
• العمل بمسؤولية

وتســـتند المعلومـــات الـــواردة فـــي هـــذا التقريـــر إلـــى
ســـابقا باإلضافـــة إلـــى بيانات
ً
بيانـــات األداء المســـجلة
العـــام  ،2018وقـــد قمنا أحياناً بحســـاب بعض البيانات
اســـتنادا إلى مبـــادئ توجيهية وافتراضـــات ومنهجيات
ً
قياســـية .علـــى ســـبيل المثـــال ،تعتمد بيانـــات انبعاثات
الغـــازات الدفيئـــة على معادالت وحســـابات قياســـية.

يغطي التقرير عملياتنا
كل من دولة اإلمارات
في ٍ
العربية المتحدة وإقليم
كردستان العراق
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ويلتـــزم محتـــوى التقريـــر بشـــكل تـــام بمبادئ شـــمول
أصحـــاب المصلحـــة وســـياق االســـتدامة واألهميـــة
النســـبية واالكتمـــال.
يســـرنا اســـتقبال آرائكـــم واقتراحاتكـــم بخصـــوص
مســـيرتنا نحو االســـتدامة عبر عنـــوان البريد اإللكتروني
cpsustainability@crescent.ae

مهمتنا

تسخير موارد الطاقة في
المنطقة واالستفادة من
كامل إمكانياتها والفرص
التي تتيحها بأسلوب مبتكر
يمكننا من تحقيق أثر إيجابي
يرتقي بحياة المجتمعات
التي نخدمها نحو األفضل.

قيمنا
النزاهة

نلتـــزم بالنزاهـــة فـــي جميـــع أعمالنـــا وعالقاتنـــا المهنيـــة ،ونتمســـك
بمبـــادئ األمانـــة فـــي العمـــل والمهنيـــة والعـــدل حتـــى فـــي أصعـــب
الحاالت والمواقف.

الثقافة المؤسسية

نفتخـــر بتميزنـــا فـــي العمـــل ومرونتنـــا وروح المبـــادرة وثقتنـــا العاليـــة
نهجـــا ،ونبتعد
بقدرتنـــا علـــى إنجـــاز األعمـــال .ونعتمـــد اإلبداع واالبتـــكار ً
عـــن اإلجـــراءات البيروقراطيـــة الرتيبـــة.

المسؤولية

نلتـــزم فـــي جميـــع أعمالنـــا بالمســـؤولية تجـــاه محيطنـــا ومجتمعنـــا
ونحـــرص علـــى الوفـــاء بتعهداتنا .نعتـــرف بأخطائنـــا ونحـــرص دائماً على
التعلم منها.

االلتزام بمعايير السالمة

جيدا
نلتـــزم بأعلـــى معاييـــر الســـامة وأكثرها صرامـــة ،وندرك المخاطـــر ً
ونعمـــل علـــى تجنبهـــا قبـــل وقوعهـــا .ونمتنـــع عـــن أي عمـــل أو تصرف
متعمـــد مـــن شـــأنه أن يعـــرض أي شـــخص للخطـــر أو يؤثـــر ســـلباً علـــى
صحته أو سالمته.

الشجاعة

رؤيتنـــا الطموحـــة تحـــرك شـــغفنا وتحفزنـــا لتنفيـــذ المشـــاريع الجديـــدة
أفـــرادا كنّ ـــا أو فـــي فرق
والكبيـــرة والجريئـــة .وتحـــت أقســـى الظـــروف،
ً
العمـــل ،نبحـــث عـــن الحلـــول وال نختلـــق األعذار.

االهتمام

نتعامـــل مـــع موظفينـــا كأننـــا أســـرة واحـــدة ونتبـــادل معهـــم مشـــاعر
التزاما
المحبـــة واالحتـــرام والتقديـــر ،ونتحمـــل مســـؤوليتنا المجتمعيـــة
ً
منّ ا بجعل هذا العالم مكاناً أفضل.
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كلمة الرئيس التنفيذي

"إن الطاقة هي إحدى المحركات
ّ
الرئيسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية
والقادرة على إحداث نقلة جذرية ترتقي
بحياة الناس نحو األفضل

نضطلع بدور حيوي
التصدي ألبرز
ومؤثر في
ّ
تحديات الطاقة التي
تواجهها المنطقة
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يســـرنا أن نضع بيـــن أيديكم تقرير االســـتدامة الخاص
ّ
بشـــركة نفـــط الهـــال لفتـــرة  ،2019-2018تحـــت
عنـــوان "طاقـــة ذات أثـــر تنمـــوي مســـتدام" ،والـــذي
يســـتعرض أبـــرز إنجازاتنا ومســـاهماتنا الرئيســـية في
تحقيق أهداف االســـتدامة األساســـية التي حددتها
الشـــركة وااللتزام بأعلـــى معاييـــر األداء االجتماعي.
وظفـــت شـــركة نفط
منـــذ تأسيســـها فـــي عـــام ّ ،1971
الهـــال معرفتهـــا العميقـــة وخبرتهـــا الواســـعة فـــي
العمـــل بمنطقـــة الشـــرق األوســـط فـــي دعـــم جهـــود
التحـــول إلـــى الطاقـــة النظيفة وتعزيز نهج االســـتدامة
االجتماعيـــة .واليـــوم ،نســـعى إلـــى لعـــب دور فاعـــل
ومؤثـــر في هـــذا المجال مـــن خالل توظيـــف الكفاءات
والكوادر البشـــرية والتقنيـــات الحديثة وتســـخير خبراتنا
ومعارفنـــا الواســـعة للتصـــدي ألبـــرز تحديـــات الطاقـــة
واالرتقـــاء بجـــودة حيـــاة النـــاس فـــي منطقتنـــا .ونتخذ
دليال يوجـــه جهودنـــا ومبادراتنا في مجال
هـــذه الرؤية
ً
االســـتدامة عبـــر كافـــة عملياتنـــا فـــي دولـــة اإلمـــارات
العربيـــة المتحـــدة والعـــراق والخارج.
ً
بدايـــة ،ركّ زنـــا علـــى تحقيق كافـــة الفـــرص واإلمكانيات
التـــي يوفرهـــا قطـــاع الغـــاز الطبيعـــي فـــي منطقـــة
الشـــرق األوســـط ،كونهـــا تضـــم أكثـــر مـــن  %42مـــن
احتياطيـــات الغـــاز الطبيعـــي المؤكـــدة علـــى مســـتوى
العالـــم .وتفخـــر شـــركة نفـــط الهـــال بالـــدور الحيـــوي
والرائـــد الـــذي اضطلعـــت به فـــي تنمية ودعـــم قطاع
الغـــاز بالمنطقـــة علـــى مـــدار أكثـــر مـــن ثالثيـــن عاماً.

ومـــن خـــال شـــراكاتنا وتعاوننـــا مـــع مؤتمـــر الطاقـــة
العالمي في أبوظبي وقمة الشـــرق األوســـط للطاقة
والمعهـــد الملكـــي للشـــؤون الدولية (شـــاثام هاوس)
فـــي لنـــدن ،نجحنـــا فـــي تفعيـــل دور هـــذه المنطقـــة
وتســـليط الضـــوء على مواقفهـــا وإســـهاماتها في أبرز
محافـــل الحـــوار العالميـــة المتخصصة في االســـتدامة
بقطـــاع الطاقـــة وتمكنّ ـــا كذلـــك مـــن تقديـــم حلـــول
إيجابيـــة عمليـــة لمجموعـــة من أهـــم تحديـــات الطاقة
التـــي تواجههـــا منطقتنـــا حالياً.
ومـــن الركائـــز المحوريـــة فـــي عملنـــا االســـتثمار فـــي
مجتمعاتنـــا وموظفينا ،حيث أطلقنا عام  2018مؤشـــر
األداء االجتماعـــي ليكـــون بمثابـــة محـــرك اســـتراتيجي
لكافـــة عملياتنـــا وتوجهاتنـــا المســـتقبلية .وميدانيـــاً ،
ســـاهمنا فـــي دعـــم العديـــد مـــن القضايـــا االجتماعية
واإلنســـانية والبرامـــج التي تمكّ ـــن المجتمعات وترتقي
بجـــودة حيـــاة النـــاس مـــن خـــال توفيـــر فـــرص أفضـــل
للتعليـــم والرعايـــة الصحيـــة ،وكذلـــك عبـــر تقديـــم
الدعـــم المباشـــر بما في ذلـــك توفير الميـــاه والكهرباء
للمجتمعـــات المجـــاورة.

مســـتقبال زاهراً ومشـــرقاً لمنطقة
واليـــوم ،نستشـــرف
ً
كل
الشـــرق األوســـط وشـــعوبها علـــى الرغـــم مـــن ّ
التحديـــات الراهنـــة ،ونؤمـــن بأن االســـتثمار فـــي األداء
االجتماعـــي واالرتقاء بجـــودة حيـــاة مجتمعاتنا وجميع
أصحـــاب المصلحـــة والشـــركاء ،هـــو مـــن أهـــم دعائـــم
نجاحنـــا وتميزنـــا وريادتنـــا فـــي المســـتقبل.
ومـــن هنـــا ،فإننـــا نفتخر بالتقـــدم الالفت الـــذي أحرزناه
حتـــى اليـــوم ،ونـــدرك تمامـــاً أنّ ـــه ال يـــزال هنـــاك الكثير
مـــن الجهود التـــي يتوجب القيام بها لمواصلة مســـيرة
االســـتدامة والتنميـــة .وختاماً  ،نرجـــو أن يوفر لكم هذا
عما تحقـــق من إنجـــازات وفهماً
التقريـــر صـــورة وافيـــة ّ
أعمـــق لرؤيـــة شـــركة نفـــط الهـــال واألهـــداف التـــي
حددتهـــا لتكـــون بمثابـــة بوصلـــة التقدم ،ويســـعدنا أن
ّ
ندعوكـــم لالنضمـــام إلينا فـــي رحلة االســـتدامة.

مجيد جعفر

الرئيس التنفيذي

وقـــد اعتمدت شـــركة نفط الهالل في مســـيرة نموها
وازدهارهـــا المتميـــزة على موظفيهـــا الذين نجحوا في
تقديـــم مهامهـــم على أفضل وجـــه بل وتخطـــوا كافة
التوقعـــات .ونحـــن أيضـــاً مـــن جهتنا ال ندخر وســـعاً في
دعم كوادرنا البشـــرية واالســـتثمار في تطويـــر وتنمية
مهاراتهـــم مـــن خـــال برامـــج التدريـــب وتعزيـــز الصحـــة
العامـــة ومســـتويات الرفاه ،بما يســـاعد موظفينا على
التميز.
النمـــو والريادة ومواصلـــة
ّ
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أهم اإلنجازات في 2018

الـــوفـــاء
بـــوعـــدنـــا

استثمار

توجيه

تــمــكــيــن
فــرقــنــا

تمكين الشباب:

ضمان االستقرار الوظيفي:

في إقليم كردستان العراق خالل
الفترة من  2007إلى .2018

من ميزانية مشتريات عمليات
اإلنتاج للموردين المحليين في
إقليم كردستان العراق* خالل
العام .2018

من موظفينا خالل العام
 2018تتراوح أعمارهم
بين  22و 30عاماً .

من موظفينا خالل العام 2018

يمتلكون عقود عمل دائمة.

تمكين السكان المحليين:

استثمار

تمكين المرأة:
تلقى

التدريب لتحقيق التميز:
بلغ مجموع ساعات التدريب

من موظفينا في إقليم
كردستان العراق هم من
السكان المحليين.

في المجتمعات المحلية
خالل عام .2018

 1.6مليار دوالر
أمريكي

%84

%61

 2.4مليون دوالر

* ألغراض هذا التقرير ،فإن الموقع األساســـي للعمليات والتشغيل
هو إقليم كردســـتان العراق وجميع المشتريات التي تمت في
اإلقليم تعتبر محلية.
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%18

%86

من موظفاتنا تدريبات
على التمكين الذاتي.

%90

29987

ساعة.

الــتــزامــنــا تــجــاه
الــبــيــئــة

ضــمــان ســالمــة
فــرقــنــا

 2,227,321كيلومتر
هي المسافة المقطوعة دون وقوع
حوادث كبيرة خالل 2018

خال
سجل ٍ

خال تماماً من معدل
سجل ٍ
تكرار اإلصابات المضيعة
للوقت في جميع عملياتنا
اإلنتاجية خالل عام .2018

انخفاض حاالت اإلجازات
المرضية بنسبة

%39

في كور مور.

خال
سجل ٍ

تماماً من االنسكابات النفطية
الكبيرة في .2018

تجنب

 3.94مليون
طن

من انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون في إقليم كردستان
العراق بفضل دعم جهود
استبدال الديزل بالغاز الطبيعي.

إعادة تدوير

 998كجم

من المخلفات والنفايات
اإللكترونية في .2018

تجنب

 2.99مليار
دوالر أمريكي
من التكاليف المجتمعية
للكربون خالل الفترة بين
عامي  2008و .2018
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عــن الشــركــة

نفط الهالل هي أول وأكبر شركة خاصة تنفذ
مشاريع االستكشاف والتطوير في مجال
النفط والغاز بمنطقة الشرق األوسط.
ســـخرنا معرفتنـــا وخبرتنـــا الواســـعة بمنطقـــة الشـــرق
األوســـط لنشـــر الطاقـــة النظيفـــة وتعزيـــز االســـتدامة
االجتماعيـــة منـــذ انطالقتنـــا فـــي الشـــارقة باإلمـــارات
العربيـــة المتحـــدة عـــام  .1971واليـــوم ،تمتـــد عملياتنا
كل مـــن اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وإقليـــم
فـــي ٍ
كردســـتان العـــراق ،ولدينـــا مكاتب فـــي بغـــداد وإربيل
والســـليمانية ولنـــدن باإلضافـــة إلـــى مقرنـــا الرئيســـي
في الشـــارقة.
تولـــت نفـــط الهـــال تأســـيس شـــركة دانـــة غـــاز وهـــي
مســـاهم فـــي هـــذه الشـــركة المســـاهمة
حاليـــاً أكبـــر
ٍ
العامـــة التـــي تعمـــل فـــي قطـــاع الغـــاز الطبيعـــي
بمنطقـــة الشـــرق األوســـط.

وفـــي عـــام  ،2007أبرمت شـــركتا نفط الهـــال ودانة
غـــاز اتفاقيـــة مـــع حكومـــة إقليـــم كردســـتان العـــراق
حقوق حصريـــة لتقييـــم وتطوير
حصـــا بموجبهـــا علـــى
ٍ
وإنتـــاج وتســـويق وبيـــع النفط والغـــاز الطبيعـــي محلياً
وألغـــراض التصديـــر مـــن حقلـــي كـــور مـــور وجمجمـــال
با إل قليم.
دشـــنت االتفاقية مشـــروع غاز كردســـتان الذي تتولى
شـــركة نفـــط الهـــال تشـــغيله بالشـــراكة مع دانـــة غاز،
ومكنـــت من تطويـــر قطاع اســـتخراج وإنتـــاج الغاز في
إقليـــم كردســـتان العـــراق إلـــى جانـــب تعزيـــز التنميـــة
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة باإلقليـــم.

وخالل فترة قياســـية لم تتجاوز  15شـــهراً منذ الشـــروع
فـــي اإلنشـــاءات ،بدأ تدفـــق الغاز عبر خطـــوط األنابيب
التـــي بنيـــت حديثـــاً لتصـــل كور مـــور بمحطـــات الطاقة
كل مـــن جمجمـــال وإربيـــل .وعلـــى مـــدار العقـــد
فـــي ٍ
كميـــات كبيـــرة مـــن الطاقـــة
ٍ
التالـــي ،وفـــر المشـــروع
الموثوقة وبأســـعار معقولة إلقليم كردســـتان العراق،
وهـــو مـــا كان لـــه أعظم األثـــر علـــى االقتصـــاد والبيئة
والمجتمـــع المحلي.
كما عززت االســـتثمارات فـــي البنية التحتية للمشـــروع
وعملياتـــه اليوميـــة النشـــاط االقتصادي فـــي اإلقليم
حد كبير .ومع ذلك ،تظل المســـاهمة االقتصادية
إلـــى ٍ
األبـــرز للمشـــروع هـــي توفيـــره للغـــاز المســـتخدم في
تشـــغيل شـــبكة الكهربـــاء بإقليم كردســـتان العراق.

مســـيرة نمو الشركة في إقليم كردستان العراق

2007
أبرمت شـــركتا نفط الهالل ودانة غاز اتفاقية مع
حكومة إقليم كردســـتان العراق حصلتا بموجبها على
حقوق حصرية لتقييم وتطوير وإنتاج وتســـويق وبيع
ٍ
النفـــط والغاز الطبيعي محلياً وألغراض التصدير من
حقلي كور مور وجمجمال باإلقليم.
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2009

2017

ُشـــكِّ ل ائتالف بيرل بتروليوم الذي يضم دانة غاز
ونفط الهالل كمســـاهمين رئيسيين ،إلى جانب كل
من شـــركات "أو إم في" ،و"إم أو إل" ،و"آر دبليو إي"
التـــي انضمت إلى االئتالف الحقاً بحصة  10بالمئة
لكل منها .وتعمل شـــركتا دانة غاز ونفط الهالل معاً
ٍ
كمشـــغلين للحقول نيابة عن ائتالف بيرل بتروليوم.

توصلت بيرل بتروليوم إلى تســـوية تامة ونهائية
لعمليـــة التحكيم القائمة فيما بينها وحكومة إقليم
كردستان العراق ،وأكدت الشركة التزامها بتوسيع
نطاق اســـتثماراتها وعملياتها في المنطقة بما في
ذلـــك تنفيذ برنامج قيد التنفيذ لحفر عدة آبار في
حقلي كور مور وجمجمال ،إلى جانب إقامة منشـــأتين
إضافيتين مخصصتين لمعالجة الغاز واستخراج
السوائل.

عززت االستثمارات في
مشروع الغاز وعملياته
النشاط االقتصادي في
إقليم كردستان العراق
حد كبير.
إلى ٍ

ال تلبـــي الكهرباء المولدة بالغاز الذي يوفره المشـــروع
االحتياجات األساســـية فقط لســـكان إقليم كردســـتان
العـــراق البالـــغ عددهـــم  5.9مليـــون نســـمة ،ولكنهـــا
تســـاهم كذلك في تعزيز النشـــاط في جميع قطاعات
االقتصـــاد ،بما في ذلـــك الزراعة والصناعـــة والتجارة.

وبالتـــوازي مـــع ذلـــك ،وصـــل إجمالـــي إنتـــاج حقـــل كور
مـــور إلـــى  106،000برميـــل نفـــط مكافـــئ يوميـــاً
فـــي نوفمبـــر  2018بعـــد ارتفـــاع الطاقـــة اإلنتاجيـــة
للحقـــل بنســـبة  30بالمئـــة بفضـــل نجاح مشـــروع إزالة
االختناقـــات والعوائـــق التـــي كانـــت تحـــد مـــن الطاقة
اإلنتاجيـــة ،ليكـــون بذلـــك أكبـــر مشـــروع إقليمي خاص
يعمـــل فـــي قطـــاع الغـــاز بالعـــراق حالياً.

وفـــي أغســـطس مـــن العـــام  ،2017توصلـــت بيـــرل
بتروليـــوم إلى تســـوية تامـــة ونهائية لعمليـــة التحكيم
القائمـــة فيمـــا بينها وحكومة إقليم كردســـتان العراق،
وترتـــب علـــى ذلـــك تلقي بيـــرل مليـــار دوالراً نقـــداً من
حكومـــة اإلقليـــم تعويضـــاً لمســـتحقاتها الســـابقة،
وأكـــدت الشـــركة التزامها بتوســـيع نطاق اســـتثماراتها
وعملياتهـــا ،بمـــا فـــي ذلـــك برنامـــج لحفر عـــدة آبار في
حقلـــي كور مور وجمجمـــال دخلت بالفعل حيـــز التنفيذ
خـــال .2018

وفـــي عـــام  ،2018فـــازت شـــركة نفـــط الهـــال بثالثة
امتيـــازات داخـــل العراق اثنـــان منهما فـــي رقعتين في
محافظـــة ديالـــى لتطويـــر وإنتـــاج النفط والغـــاز فيهما
وهمـــا رقعـــة كيالبات/قمـــر ورقعـــة خشـــم األحمـــر/
إنجانة.

2018

2019

بيـــرل بتروليوم توقع اتفاقية لبيع الغاز لمدة 10
ســـنوات مع حكومة إقليم كردستان العراق في يناير
 ،2018ومشـــروع إزالة االختناقات ينجح في تحقيق
زيادة في إنتاج محطة كور مور بنســـبة تتجاوز  30في
المئـــة؛ وبدء عمليات بيع الغاز أواخر عام .2018

بيـــرل بتروليوم توقع اتفاقية لبيع الغاز لمدة
 20ســـنة مع حكومة إقليم كردستان العراق لتلبية
الطلب المتزايد على خدمات توليد الكهرباء.

أمـــا االمتيـــاز الثالث فهو الستكشـــاف وتطويـــر وإنتاج
النفـــط والغـــاز فـــي رقعـــة خضـــر المـــاء االستكشـــافية
جنـــوب العـــراق وهو ما من شـــأنه تعزيز حصة الشـــركة
ضمـــن قطاع النفـــط والغـــاز بالبالد.
وال تـــزال هـــذه االمتيـــازات ،التـــي وقعـــت باألحـــرف
األولـــى مـــن قبـــل وزارة النفـــط العراقيـــة عـــام ،2018
بانتظـــار التوقيـــع والتصديـــق النهائـــي عليهـــا.

شـــركة نفط الهالل تفوز بثالثة امتيازات داخل العراق
في الجولة الخامسة لتقديم العطاءات :حقول
النفط والغاز في منطقتي "خشم األحمر/إنجانة"
و"كيالبات/قمر" في محافظة ديالي ورقعة "خضر
الماء" االستكشافية جنوب العراق.
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الحوكمة المؤسسية

نلتزم أفضل ممارسات الحوكمة
المؤسسية في جميع أعمالنا
يجتمـــع مجلـــس اإلدارة كل ثالثـــة أشـــهر لمراجعـــة االســـتراتيجية العامـــة للشـــركة كمـــا يتولـــى تقييـــم أعمالهـــا وأدائهـــا المالـــي ومـــا تواجهـــه مـــن
مخاطر تشغيلية.
وقـــد شـــكل مجلـــس اإلدارة لجنة تنفيذية تضطلع بمهمة اإلشـــراف االســـتراتيجي ،واتخاذ القرارات ،ومراجعـــة الخطط والمهام االســـتراتيجية ،إضافة إلى
تطوير التوجيهات اإلرشـــادية إلدارة رأس المال ووضع السياســـات المؤسســـية.
يشـــرف مجلـــس اإلدارة أيضـــاً علـــى أنشـــطة الشـــركة األخـــرى التابعة لمجموعـــة الهالل ،وهـــي "الهالل للمشـــاريع" التي تعتبر شـــركة متعددة الجنســـيات
ويقـــع مقرهـــا فـــي اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة .تمثـــل "الهـــال للمشـــاريع التطويريـــة" و"الهـــال للمشـــاريع االســـتثمارية" و"الهالل للمشـــاريع الناشـــئة"
و"الهـــال للمشـــاريع االبتكاريـــة" المنصـــات األربـــع األساســـية التي تعمل الشـــركة من خاللهـــا على مســـتوى العالم في العديـــد من القطاعـــات ،بما في
ذلـــك الموانـــئ والخدمـــات اللوجســـتية والطاقـــة واألعمـــال الهندســـية واألغذية والمشـــروبات واألســـهم الخاصة ورأس المال االســـتثماري المؤسســـي
وحاضنـــات األعمال.

إطار الحوكمة المؤسسية لشركة نفط الهالل

مجلس إدارة مجموعة
الهالل

اللجنة التنفيذية لشركة
نفط الهالل

لجنة مراجعة الموارد البشرية،
وتتولى المهام اآلتية:

المسؤولية عن كافة السياساتالخاصة بالموظفين.

مراجعة سياسات الرواتب والمزاياسنوياً.
 تنقيح المبادئ التوجيهية لتقييمالتوظيف واألداء دورياً.

لجنة تطوير األعمال واالستثمارات،
وتتولى المهام اآلتية:

اإلشراف على تطوير أعمال شركةنفط الهالل.

مراقبة فرص االستثمار والتوصيةبقرارات االستثمار النهائية.

اللجنة التنفيذية لشركة
الهالل للمشاريع

لجنة العمليات المشتركة في
كردستان ،وتتولى المهام اآلتية:

تيسير ومتابعة األنشطة التشغيليةالرئيسية في إقليم كردستان
العراق.
تضم ممثلين مرشحين من جانبشركتي نفط الهالل ودانة غاز.

لجنة التدريب والتطوير الخاصة
بالعمليات في كردستان ،وتتولى
المهام التالية:

تقديم التوجيه والدعم بشأن تنفيذورصد أنشطة التعلم والتطوير في
إقليم كردستان العراق.

التقييم الدوري لجودة برامجالتدريب الداخلية والخارجية.
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االستدامة تقود أعمالنا
وتضمن استمراريتها.

أعضاء القيادة العليا لشركة نفط الهالل
حميد جعفر

رئيس مجلس اإلدارة

مجيد جعفر

1

نيراج أغرافال
المدير المالي

2 ,1

درايزن بيتكوفيتش
ِ

المدير التنفيذي لدائرة
2
الشؤون القانونية

نائب رئيس مجلس اإلدارة لمجموعة الهالل،
2،1
الرئيس التنفيذي لشـــركة نفط الهالل

عبدالله القاضي

بدر جعفر

العضو المنتدب لمجموعة الهالل،
2،1
رئيس التطوير لشـــركة نفط الهالل

في رافي كومار

المدير التنفيذي لدائرة الخدمات
2،1
واألعمال

المدير التنفيذي لدائرة االستكشاف
2
واإلنتاج

رزان جعفر

عضو مجلس اإلدارة

2 ,1

محمد مكاوي

المدير التنفيذي لدائرة
2
المشروعات

توماس واتس

المدير التنفيذي لدائرة المشروعات

2

 -1عضـــو مجلس إدارة مجموعة الهالل

 -2عضو اللجنة التنفيذية لشـــركة نفط الهالل
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"تضطلع اللجنة التنفيذية لشركة نفط الهالل بمهمة
مراجعة وتنقيح وتحديث جميع سياسات وإجراءات
الشركة دورياً في ضوء أفضل الممارسات واتجاهات
السوق واألنظمة والتشريعات الجديدة .وهذا
يدفع الجميع لمراعاة قواعد الحوكمة الرشيدة في
سلوكياتهم وأعمالهم اليومية ،ويجعلهم مساءلين
أكثر عن أفعالهم".
راكيش إدافاالت
مدير إدارة العقود وسلسلة التوريد ،الشارقة
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مسيرة الشركة لتحقيق االستدامة

تعد االستدامة والحوكمة
المؤسسية المنضبطة مكونين
أساسيين ضمن إستراتيجينا لألعمال

نعتبـــر أنفســـنا فـــي شـــركة نفـــط الهـــال شـــريكاَ في التقـــدم واالزدهـــار الذي تشـــهده جميـــع األماكـــن التي نتواجـــد فيها،
فالعمـــل مـــن أجـــل تطويـــر منطقتنـــا وتحســـين حيـــاة شـــعوبها هو مـــن صميم رســـالتنا .وهـــذا ما دفعنـــا لدمج ممارســـات
االســـتدامة فـــي كافـــة خططنا االســـتراتيجية وأهدافنا طويلـــة األجل بل وعملياتنـــا اليومية مما يســـاعدنا على خلق قيمة
دائمـــة ألعمالنـــا وأصحاب المصلحـــة لدينا.
إننـــا ملتزمـــون بخلـــق قيمة مســـتدامة لصالح أصحـــاب المصلحة المرتبطين بأعمالنا والكشـــف ســـنوياً عـــن أدائنا في مجال
كل مـــن اإلمـــارات العربية
االســـتدامة ،والمســـاهمة المســـتمرة فـــي دفـــع عجلـــة التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة في ٍ
المتحـــدة وإقليم كردســـتان العـــراق والمنطقة ككل.
نشـــرنا تقرير االســـتدامة األول للشـــركة عام  2015وفقاً للمبادئ التوجيهية للمبادرة العالمية إلعداد التقارير ،واســـتعرضنا
فيـــه إنجازاتنا وكشـــفنا ألول مرة عن مؤشـــرات أدائنا غير المالي.
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن ،وبالتواصـــل والمشـــاركة المســـتمرة مـــع أصحـــاب المصلحـــة الداخلييـــن ،حددنـــا أولويـــات االســـتدامة
األربع التالية:

ازدهار
خلق
ٍ
مشترك

ترسيخ ثقافة
عمل مرنة

حماية
مجتمعنا

العمل
بمسؤولية
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تبنينا عام  2018مفهوم
األداء االجتماعي كأحد
األهداف األساسية
ألعمال الشركة.

تشـــكل هـــذه األولويـــات الركائـــز التـــي تقـــوم عليهـــا
تقاريـــر االســـتدامة الخاصـــة بنـــا ،وتســـاعدنا علـــى
تكثيـــف جهودنـــا لدعم خطة األمـــم المتحـــدة للتنمية
المســـتدامة لعـــام .2030
أداء رائعـــاً خـــال العـــام
ســـجلت شـــركة نفـــط الهـــال ً
 ،2018حيـــث احتفلنا بمرور عشـــر ســـنوات على اإلنتاج
المتواصـــل فـــي إقليـــم كردســـتان العـــراق وأطلقنـــا
سلســـلة مـــن برامـــج التطوير والتوســـعات التـــي زادت
بشـــكل كبير.
مـــن األنشـــطة داخـــل الشـــركة
ٍ

وســـتعمل جهـــود إزالـــة االختناقـــات وإعـــادة هيكلـــة
المحطـــات ،وبرامـــج الحفـــر الجديـــدة ،إلـــى جانـــب
مجموعـــة متنوعـــة مـــن المشـــاريع ذات الصلـــة ،علـــى
توســـيع مســـاهمتنا في االقتصاديات التـــي نعمل بها
ونعيـــش فيهـــا.
تبنـــت شـــركة نفط الهـــال خـــال عـــام  2018مفهوم
كأداة فعالـــة لدعـــم األهـــداف
ٍ
األداء االجتماعـــي
المتعلقـــة باألعمـــال عبـــر تحديـــد وإدارة المخاطـــر
االجتماعيـــة التي تمثـــل تهديداً الســـتمرارية العمليات
والمشـــروعات واألعمـــال ككل.

ويضطلـــع القســـم المعنـــي بـــاألداء االجتماعـــي أيضـــاً
بـــدور محـــوري في خلـــق بيئة تشـــغيلية مواتيـــة تتمتع
ٍ
صيغـــة
ٍ
بقـــدر أكبـــر مـــن االســـتقرار مـــن خـــال تطويـــر
ٍ
فاعلـــة للمشـــاركة الهادفـــة والتشـــاور المســـتمر مـــع
المجتمعـــات التي نخدمها ،ودعـــم التنمية االقتصادية
واالجتماعيـــة المحليـــة.

نــفـــــط الــهـــــال تـقـريــر االســتــدامــة  | 2019 - 2018صفحة 15

"مكنتنا مبادرة إعداد تقارير االستدامة السنوية من
إضفاء الطابع الرسمي على التزاماتنا في مجاالت
البيئة والتنمية االجتماعية والحوكمة ،وتوجيه جهودنا
المستمرة للتحسين والتطوير ،ومساعدتنا على تبني
معايير جديدة في كافة عملياتنا .إننا نسعى جاهدين
لنكون في طليعة شركات النفط والغاز التي تتبنى
الحوكمة المؤسسية في المنطقة".
برنارد دي ولف
مدير أول ،مشاريع ،الشارقة
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مسيرتنا لتحقيق االستدامة ()2018 - 2015

إنفاق

 208مليون
دوالر أمريكي

طلبات شراء بقيمة

إنفاق

على المشروعات المحلية في
إقليم كردستان العراق

 38مليون
دوالر أمريكي
من الموردين المحليين

 9.51مليون
دوالر أمريكي

معدل تناقص
الموظفين ال يتجاوز

قطع مسافة

خال
سجل ٍ

على المبادرات المجتمعية

7،697،586
كيلومتر

تماماً من االنسكابات
النفطية الكبيرة

توفير ما يعادل

جمع

تجنب

شجرة من خالل الشراكة مع
شركتي شريد-إت وبيئة.

من النفايات والمخلفات
اإللكترونية

تجنب

زيادة بنسبة

%5

731

 2.99مليار
دوالر أمريكي

من التكاليف المجتمعية للكربون
منذ بداية عمل الشركة ،ورفع
نسبة السكان المحليين الموظفين
في إقليم كردستان العراق من
 %62إلى %73

دون أي حوادث كبيرة

 1،548كجم

%12

في نفقات المشتريات لصالح
الموردين المحليين بكافة عمليات
اإلنتاج بإقليم كردستان العراق
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 33.21مليون
طن من االنبعاثات عبر
مبادرات استبدال الوقود

أبرز محطات مسيرة الشركة لتحقيق االستدامة

2016

2015

موضوع تقرير االستدامة
•صدور تقرير االستدامة
األول بعنوان "تحفيز النمو -
 "Energizing Growthوفقاً
للمبادئ التوجيهية للجيل الرابع
للمبادرة العالمية إلعداد التقارير.

•صدور تقرير االستدامة الثاني
للشركة بعنوان "متجاوبون
وصامدون في وجه التحديات".
•تحديد المجاالت األربعة الرئيسية
ذات األولوية كجزء من إطار
االستدامة الذي تتبناه الشركة.

السياق
•تعزز عملياتنا أمن الطاقة من
خالل ضمان إمدادات ثابتة من
الغاز الطبيعي إلى إقليم كردستان
العراق.
•ساعدنا في تحفيز التنمية
االجتماعية واالقتصادية في
المنطقة وساهمنا في جهود
االنتقال إلى مصادر الطاقة ذات
االنبعاثات الكربونية المنخفضة.
•يركز التقرير على نجاحنا في تعزيز
مدى تجاوبنا وصمودنا في وجه
التحديات المطروحة على صعيد
المجاالت األربعة ذات األولوية.

المبادرات الرئيسية
•إطالق حملة لتعزيز بروتوكوالت وقواعد الســـامة واألمن في
إقليم كردستان العراق.
•تطبيـــق مبادرة إعادة تدوير الورق في دولة اإلمارات العربية
المتحدة.
•تدشـــين "مركز التنمية االقتصادية" في أبوظبي بالتعاون مع
كلية إنســـياد باإلضافة إلى عدة مؤسسات خاصة في منطقة
الشـــرق األوسط لتعزيز فرص العمل المتاحة للشباب ودفع
عجلة النمو االقتصادي.

•توســـيع نطاق تقارير مؤشرات األداء الرئيسية لتشمل الصحة
والسالمة واألداء البيئي.
•إطالق نظام "ســـيكوند ستيب كاردز" لإلبالغ عن حاالت
الحوادث الوشيكة في إقليم كردستان العراق.
•إطالق برنامج الدراســـات العليا "امتياز" في اإلمارات العربية
المتحدة ،باإلضافة إلى سياســـة اإلجازة الدراسية وسياسة إجازة
األمومة والتوعية الصحية.
•دعم مبادرة شـــبكة صنّ اع العالم "غلوبال شيبرز" وفريق عمل
مســـتقبل رأس المال البشري (قطاع النفط والغاز) التابعة
للمنتدى االقتصادي العالمي.

2017

•تطبيـــق مبادرة إعادة تدوير الورق واأللمنيوم في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

•صدور تقرير االستدامة الثالث
للشركة بعنوان "التعاون من أجل
االزدهار" وفقا لمعايير المبادرة
العالمية إلعداد التقارير.

•سلط التقرير الضوء على
منهجيتنا في بناء عالقات
طويلة األمد تحقق منافع
متبادلة مع أصحاب المصلحة
المرتبطين بالشركة لخلق قيمة
دائمة ومشتركة.

•صدور تقرير االستدامة الرابع
للشركة بعنوان "طاقة ذات أثر
تنموي مستدام".

•يستعرض التقرير تأثير مضي
عقد على بدأ عملياتنا في
إقليم كردستان العراق،
والمنافع المتوخاة من خططنا
التوسعية ،وكذلك تأثير
سياساتنا الداخلية وأنشطتنا
المجتمعية على أصحاب
المصلحة المرتبطين بالشركة
كل من اإلمارات وإقليم
في ٍ
كردستان العراق.

•انتهاء تطبيق نظام "ســـيكوند ستيب كاردز" لإلبالغ عن حاالت
الحوادث الوشيكة
•تطوير نظام إلدارة ســـامة الممتلكات لتحديد عناصر السالمة
الرئيسية.
•إبرام اتفاقية شـــراكة مع معهد تشاتام هاوس ومؤسسة عمار
الدولية الخيرية.

2018-19

•توظيف تكنولوجيات متخصصة مثل "ســـيكيوريتي إنسيدينت" و
"إيفينت مانيجير" لتعزيز أمن شـــبكة تقنية المعلومات بالشركة.

•تولت شركة إرنست ويونغ
تدقيق التقرير خارجياً وفقاً
للمعايير الدولية لعمليات
التدقيق ()3000 ISAE

•يتضمن التقرير بيانات نوعية عن
المبادرات التي تم التخطيط لها
خالل العام  2018وبدأ تنفيذها
عام .2019

•التنسيق مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز إلجراء دراسة لتقييم
"األثر اإلجمالي" ألعمال الشركة من أجل تحديد حجم مساهمتنا
في النمو االجتماعي واالقتصادي إلقليم كردستان العراق.
•إجراء العديد من الدراسات لتقييم الفرص المحتملة ترشيد
استهالك المياه وإعادة استخدامها في إقليم كردستان العراق.
•تعزيز تمكين المرأة بين موظفي الشـــركة في اإلمارات وإقليم
كردستان العراق.
•تحويل مســـمى قسم "المسؤولية االجتماعية للشركات" ليصبح
تكييف
ٍ
قســـم "األداء االجتماعي" مع ما يستتبعه ذلك من
لنطاق عمله والمهام الموكلة إليه.
•إطـــاق برنامج العمل المجتمعي  2022-2018مع حزمة
متميزة من المبادرات القوية التي تســـتهدف تحفيز التنمية
المســـتدامة في إقليم كردستان العراق بما يتماشى مع أهداف
األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
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تقييم المواضيع الجوهرية
أجرينـــا تقييمـــاً للمواضيع الجوهرية خـــال العام  2018لتحديد المتغيرات والقضايا الرئيســـية التـــي يحتمل أن يكون لها
تأثيـــر واضـــح على أعمالنا وســـمعتنا وتلك التي يمكـــن أن تؤثر على أصحـــاب المصلحة المرتبطين بالشـــركة وعملياتها.
وفـــي هـــذا الســـياق ،نظمنا لقـــاءات معمقة ضمت فرقاً تابعـــة لمختلف أقســـامنا وإداراتنا لتحديـــد الموضوعات األكثر
ارتباطـــاً بعملياتنـــا وتقييم مـــدى صلتها بها (ضمن ثـــاث فئات :عالية ومتوســـطة ومنخفضة).
توفـــر مصفوفة المواضيع الجوهرية موجزاً لنتائج هذا التقييم (انظر صفحة رقم .)21

يركز تقييم المواضيع
الجوهرية على الموضوعات
الجوهرية المصنفة ضمن
الفئات ذات الصلة "العالية"
أو "المتوسطة".
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مصفوفة المواضيع الجوهرية

يركز هذا التقرير على الموضوعات الجوهرية المصنفة ضمن الفئات ذات الصلة "العالية" أو "المتوســـطة" كما هو مبين في المســـتويين  1و 2أدناه.
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 .17المشاركة الداخلية وإدارة المخاطر

 .7االلتزام بالقانون واألنظمة المعمول بها
 .8أمن المعلومات

 .9تحقيق األهداف المالية والحضور السوقي
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"يمكّ ننا قسم األداء االجتماعي من تقديم هويتنا على
الصعيد االجتماعي بينما نشرع في خططنا الطموحة
لتوسيع أعمالنا من خالل التواصل الممنهج مع جيراننا
ومجتمعاتنا وأصحاب المصلحة الرئيسيين؛ وهو ما من شأنه
تعزيز استخدامنا ألنظمة المعلومات الجغرافية؛ وتحسين
معايير أدائنا االجتماعي ،وتنفيذ استثمارات اجتماعية
ومشاريع دعم للمجتمعات المحلية يمكنها صنع فارق
تنموي مستدام".
ستيوارت هارور
رئيس إدارة الجودة والصحة والسالمة واألمن والبيئة ،الشارقة

صفحة  | 22نــفـــــط الــهـــــال تـقـريــر االســتــدامــة 2019 - 2018

نــفـــــط الــهـــــال تـقـريــر االســتــدامــة  | 2019 - 2018صفحة 23

تحديد أوجه التوافق بين المجاالت ذات األولوية والمواضيع الجوهرية وأهداف األمم المتحدة للتنمية المســـتدامة

فـــي ضـــوء متطلبـــات المبـــادرة العالمية إلعـــداد التقارير ،تســـتعرض الجداول أدنـــاه جميع الموضوعـــات الجوهرية وتوضـــح جوانب أهميتهـــا ونطاقها،
مـــع مواءمتهـــا مع المجـــاالت ذات األولوية بالنســـبة لشـــركة نفط الهالل.
المجاالت ذات األولوية

مجموعات أصحاب المصلحة

أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

ازدهار مشترك
خلق
ٍ
المواضيع الجوهرية

منظور األعمال

األهمية

منظور أصحاب المصلحة

تحقيق األهداف المالية

نحن متفائلون بشـــأن مستقبل المنطقة وشعوبها ،ونرى أن دورنا
هو توفير حلول تمكينية تســـاهم في حل بعض مشاكلها الرئيسية
من خالل حشـــد طاقات موظفينا وقدراتنا التكنولوجية ومعرفتنا
الفنية.

بشكل مباشر على قدرتها
يؤثر األداء المالي للشـــركة
ٍ
على االستثمار في المبادرات المجتمعية.

التواصل مع المجتمعات المحلية
والمبادرات االجتماعية

نعتبر أنفســـنا في شركة نفط الهالل شريكاَ في التقدم واالزدهار
الذي تشـــهده مناطق عملنا ،فالعمل من أجل تطوير هذه
المنطقة وتحســـين حياة شعوبها هو من صميم رسالتنا.

أمر بالغ األهمية
االلتـــزام تجاه المجتمعات المحلية ٌ
لخلـــق فرص العمل ،وتطوير البنية التحتية ،وزيادة
الفرص االقتصادية.

التحول تجاه سوق الطاقة النظيفة

ســـخرنا معرفتنا وخبرتنا الواسعة بمنطقة الشرق األوسط لنشر
الطاقة النظيفة وتعزيز االســـتدامة االجتماعية منذ انطالقتنا عام
.1971

أمر
الحصول على الطاقة النظيفة بأســـعار معقولة ٌ
بالغ األهمية للتنمية االقتصادية.

التوطين وخلق فرص العمل

نؤمن بضرورة حشـــد مواهب السكان المحليين واالستفادة منها
للمســـاهمة في تعزيز ازدهار األعمال والتماسك المجتمعي.

يعد االســـتثمار المستمر لشركة نفط الهالل في
المواهـــب المحلية وخلق فرص العمل أمراً مهماً
للتنمية االقتصادية في إقليم كردســـتان العراق.

رضا العمالء والتسويق

بشـــكل كبير على خدمة عمالئنا من خالل تشجيع االعتماد
نركز
ٍ
على مصادر طاقة نظيفة وموثوقة.

ً
أهمية بالغة الستدامة أعمال
يكتســـي رضا العمالء
شركة نفط الهالل على المدى الطويل.

المجاالت ذات األولوية

مجموعات أصحاب المصلحة

أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

ترسيخ ثقافة عمل مرنة
المواضيع الجوهرية

منظور األعمال

األهمية

منظور أصحاب المصلحة

مكافحة الفساد والرشوة

نظراً لوجود مخاطر تتعلق بالفســـاد في مناطق عملياتنا ،من
المهم لنا أن نظل متيقظين دوماً وأن نعزز سياســـاتنا وعملياتنا
باستمرار.

تركز شـــركة نفط الهالل على مبادرات مكافحة
الرشـــوة وتعتبر ذلك ضرورياً للمساهمة في تعزيز
النزاهة داخل المؤسسات التي نتعامل معها.

أمن المعلومات

تمثـــل تهديدات أمن المعلومات أحد أكبر المخاطر التي تواجه
الشـــركات اليوم؛ ونحن بحاجة إلى تحسين عملياتنا باستمرار
لتخفيف التبعات المترتبة عليها.

أمن المعلومات ضروري للحفاظ على ســـرية البيانات
المؤسسية.

المشاركة الداخلية وإدارة المخاطر

موظفونا هم أعظم ما نملك ونســـعى دوماً إلى تعزيز قدراتهم
التنافســـية وضمان امتثالهم لكافة القوانين والسياسات
المعمول بها.

مـــن األهمية بمكان التواصل مع أصحاب المصلحة
الداخلييـــن للتعرف على القضايا التي تثير مخاوفهم
ومعالجتها.

التنوع وحقوق اإلنسان

تســـاهم األخالقيات وثقافة العمل بالشركة في تبني التنوع
الديموغرافي والفكري من أجل تعزيز مســـتوى إشراك الموظفين
وعملية اتخاذ القرارات.

تركز شـــركة نفط الهالل على التنوع وتعتبره أمراً بالغ
األهمية لضمان تكافؤ الفرص.

تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم

حققت شـــركة نفط الهالل النمو واالزدهار بفضل جهود
موظفيهـــا ،الذين يقومون دوماً بما يمليه عليهم نداء الواجب
وزيادة .ولذلك ،فنحن نســـتثمر بشكل كبير لمساعدتهم على
النمو وتحقيق الريادة ،ونكافئهم على التزامهم بكل ســـرور.

التدريب وبناء القدرات مهمان حيث أنهما يســـاعداننا
في تطوير مواهبنا وتعزيز قدرتنا التنافســـية.
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المجاالت ذات األولوية

مجموعات أصحاب المصلحة

أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

حماية مجتمعنا
المواضيع الجوهرية

منظور األعمال

األهمية

منظور أصحاب المصلحة

سالمة العمليات والممتلكات
واالستعداد لحاالت الطوارئ

بالنظـــر إلى المخاطر المادية الموجودة في مناطق عملياتنا ،يجب
علينا إعطاء األولوية لســـامة الممتلكات وأمانها.

ضمـــان عدم وقوع أي وفيات وتهيئة مكان عمل آمن
عامالن حاســـمان لنجاح الشركة على المدى الطويل.

السالمة واألمن المهني (حوادث
اإلصابة والمرض)

الســـامة واألمن التشغيليين ذا أهمية قصوى ألنهما يتيحان
لنا الحفاظ على اســـتمرارية العمليات دون أي انقطاع وحماية
موظفينا.

السالمة واألمن التشغيليين عاملين أساسيين
لضمان صحة وســـامة موظفي شركة نفط الهالل.

المجاالت ذات األولوية

مجموعات أصحاب المصلحة

أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

العمل بمسؤولية
المواضيع الجوهرية

منظور األعمال

األهمية

منظور أصحاب المصلحة

االلتزام بالقانون واألنظمة
المعمول بها

العمل بمســـؤولية ذو أهمية جوهرية ،ألنه يساعدنا على االمتثال
لجميع األنظمة الحكومية المعمول بها.

يضمن االمتثال استمرارية العمليات ،ويعزز بدوره
الرفاهية االقتصادية والبيئية ألصحاب المصلحة.

انبعاثات غازات الدفيئة المسببة
لالحتباس الحراري

إن كوننا شـــركة طاقة يعني وجود ارتباط وثيق بين انبعاثات غازات
الدفيئة المســـببة لالحتباس الحراري من جهة ومنتجاتنا وعملياتنا
جهة أخرى .ولذلك ،فنحن نســـعى باستمرار لتقليل انبعاثات
ٍ
من
الكربون المرتبطة بعملياتنا حيثما أمكن.

يعـــد الحد من غازات الدفيئة أمراً حيوياً للتخفيف من
المخاطـــر المناخية التي تؤثر على األعمال والمجتمع
والبيئة.

إدارة المخلفات والنفايات

مبادرات شـــاملة للحد من توليد
ٍ
نحن نحترم بيئتنا وقد وضعنا
النفايات وضمان معالجتها والتخلص منها بطرق مســـؤولة.

ً
مهمة إلى حد ما من منظور
تعتبـــر إدارة النفايات
توافر الموارد ،ولكن أهميتها النســـبية منخفضة
للغاية بالنظر إلى طبيعة عمليات شـــركة نفط الهالل.

استهالك الطاقة وكفاءة الطاقة

نأخـــذ تأثيرنا على البيئة على محمل الجد ونؤكد على الحاجة إلى
تقليل اســـتهالكنا من الطاقة في جميع عملياتنا.

االســـتخدام الكفء للطاقة يؤدي إلى تحسين األداء
االقتصادي.

إدارة المياه والنفايات السائلة

المياه شـــحيحة في بالدنا ،كما أن عملياتنا ال تعتبر ضمن األنشطة
التي تستخدم المياه بكثافة.

الميـــاه واحدة من أكثر الموارد عرضة لتأثيرات التغير
المناخـــي ،وبالتالي فإن اإلدارة الفعالة للمياه مهمة
لدعم جهود تحقيق االســـتدامة بشركة نفط الهالل.

مجموعات أصحاب المصلحة المعنيين بأعمالنا

الشركاء ضمن قطاع
الطاقة

الحكومات

الموظفون

الموردون
والمقاولون

المجتمعات والمنظمات
غير الحكومية
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الوفاء بوعدنا

إنفاق

استثمار

 1.6مليار دوالر
أمريكي
في إقليم كردستان العراق
خالل الفترة من 2007
إلى .2008

التركيز على تمكين
السكان المحليين:

%61

من ميزانية المشتريات على
المشتريات من الموردين المحليين
عبر عمليات اإلنتاج بإقليم
كردستان العراق خالل
العام .2018

قمنـــا خـــال عـــام  2018بتحويـــل مســـمى قســـم
"المســـؤولية االجتماعية للشـــركات" إلى قسم" األداء
تكييف لنطاق
ٍ
االجتماعـــي" مع ما يســـتتبعه ذلك مـــن
عملـــه والمهـــام الموكلة إليه ،لدعـــم تحقيق األهداف
المتعلقـــة باألعمـــال عبـــر تحديـــد وإدارة المخاطـــر
االجتماعيـــة التـــي تمثـــل تهديـــداً الســـتمرارية عمليات
الشـــركة ومشـــروعاتها وأعمالهـــا ككل.
ويضطلـــع القســـم المعنـــي بـــاألداء االجتماعـــي أيضـــاً
بـــدور محـــوري في خلـــق بيئة تشـــغيلية مواتيـــة تتمتع
ٍ
صيغـــة
ٍ
بقـــدر أكبـــر مـــن االســـتقرار مـــن خـــال تطويـــر
ٍ
فاعلة للمشـــاركة الهادفة والتشـــاور المستمر والدعم
المثمـــر للتنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة المحليـــة.

استثمار

%84

من موظفينا في إقليم
كردستان العراق هم من
السكان المحليين.

ويتولـــى القســـم كذلـــك تأســـيس وتوطيـــد عالقـــات
نشـــطة مع أصحـــاب المصلحـــة المهتميـــن والمتأثرين،
والعمـــل علـــى تجنـــب اآلثـــار الســـلبية ألنشـــطتنا أو
وصـــوال إلى خلـــق وإتاحة الفرص
التقليـــل مـــن تبعاتها،
ً
المناســـبة لتعظيـــم تأثيرنـــا علـــى المجتمـــع.
يتمثـــل أصحـــاب المصلحـــة المعنييـــن بأعمـــال الشـــركة
ونشـــاطاتها بجميـــع األشـــخاص والمنظمـــات
والمجتمعـــات التـــي يمكـــن أن تؤثـــر في عملنـــا أو تتأثر
بـــه علـــى امتـــداد مراحـــل سلســـلة القيمـــة ونحددهـــم
علـــى هـــذا األســـاس.

•اجتماعات منتظمة مع
الوزارات المعنية ،والتواصل
المنظم من خالل عمليات
المراجعة والتدقيق،
والمشاركة في المنتديات
•اجتماعات وعروض ومنتديات
مع شركاء القطاع

 2.4مليون دوالر
أمريكي
في المجتمعات المحلية
في عام .2018

ويمكـــن التواصـــل النشـــط والثقـــة المتبادلـــة مع كافة
َ
الشـــركة مـــن تلبيـــة
فئـــات أصحـــاب المصلحـــة مـــع
احتياجاتهـــم وتطلعاتهـــم ،في إطـــار جهودها للتخفيف
مـــن المخاطـــر المحتملـــة المرتبطـــة بأنشـــطتها .كمـــا
أننـــا نتواصـــل معهـــم باســـتمرار علـــى المســـتويات
المؤسســـية والوطنيـــة وعلـــى مســـتوى المشـــروع.
يقـــدم الجـــدول أدنـــاه قائمة بأهـــم أصحـــاب المصلحة
كل منهم.
المعنييـــن بأعمالنـــا وســـبل التواصـــل مـــع ٍ

•استبيانات الموظفين وأنشطة
بناء روح الفريق وتعزيز القدرات
والتدريب وآليات الفصل في
التظلمات والنشرة الداخلية

الحكومات

• التواصل المباشر داخل المنشأة
• مبادرات ومشاريع في إطار
المسؤولية االجتماعية للشركات
وفريق مكرس لالهتمام بها،
وزيارات لمخيمات العمل ضمن
هذا السياق.

الشركاء ضمن قطاع
الطاقة

المجتمعات
والمنظمات غير
الحكومية

•االتفاقيات التعاقدية
والتواصل المباشر
واستقصاء آراء الموردين

الموظفون

مجموعات أصحاب
المصلحة

الموردون
والمقاولون

تظـــل المســـاهمة االقتصاديـــة األبـــرز لشـــركة نفـــط الهـــال هـــي توفيرهـــا للغاز المســـتخدم لتشـــغيل شـــبكة الكهرباء فـــي إقليم كردســـتان العـــراق ،والتـــي ال تلبي
االحتياجـــات األساســـية فقـــط لســـكان اإلقليـــم ،ولكنها تســـاهم كذلك في تعزيز النشـــاط في جميـــع قطاعات االقتصـــاد ،بما في ذلـــك الزراعة والصناعـــة والتجارة.
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الفوائد المباشرة لمشروع غاز كردستان
احتفاء بمرور عشـــر سنوات على انطالقة مشروع غاز كردستان ،تعاقدنا مع
ً
شـــركة برايس ووترهاوس كوبرز العالمية إلجراء دراسة لتقييم "األثر اإلجمالي"
ألعمال الشـــركة من أجل تحديد حجم مساهمتنا في النمو االجتماعي
واالقتصادي إلقليم كردســـتان العراق .سلطت الدراسة الضوء على تأثير عملياتنا
على عدة أصعدة شـــملت اإلثراء االقتصادي والمشاركة المجتمعية والمنافع
البيئية الســـتبدال الديزل بالغاز الطبيعي في المنطقة .كما تناولت الدراسة
التـــي صدرت عام  ،2019األثر الذي حققناه خالل الفترة من  2008إلى 2017
ومســـاهمتنا المستقبلية التقديرية للسنوات العشر القادمة.

يتمتع ســـكان إقليم كردســـتان العراق  -الذين يقدرون
بنحـــو  5.9مليـــون نســـمة  -حالياً بخدمـــات كهرباء أكثر
انتظامـــاً ويمكـــن االعتماد عليهـــا يومياً ويتـــم توليدها
باســـتخدام الغـــاز الناتج عن عملياتنا ،وقد ســـاهم ذلك
فـــي تحســـين جـــودة حيـــاة الســـكان ،إلـــى جانـــب دعم
النمـــو االقتصادي فـــي اإلقليم.
تشـــير تقديـــرات شـــركة برايـــس ووترهاوس كوبـــرز إلى
أن إمـــدادات الغـــاز التي أنتجها المشـــروع خـــال العام
 2017قـــد ســـاهمت فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي
بمبلـــغ يتـــراوح بيـــن 10.7
إلقليـــم كردســـتان العـــراق
ٍ
و 18.3مليـــار دوالر أمريكـــي من خـــال توفير إمدادات
كهربـــاء موثوقـــة ومعقولـــة التكلفة للمنطقـــة .وهذا
يعنـــي أن النمـــو االقتصـــادي علـــى مـــدى الســـنوات
العشـــر الماضيـــة كان يمكـــن أن يكـــون أقـــل بكثيـــر من
دون إنتـــاج الغـــاز من المشـــروع.

ووفـــرت عمليات المشـــروع  2200وظيفة دائمة في
العـــام  2017و 20ألـــف وظيفـــة مؤقتة خـــال مرحلة
البنـــاء ،مما يؤكد تأثيره االقتصادي المباشـــر ،ال ســـيما
على المجتمعـــات المحلية.

وخالل العقد الماضي ،بلغ إجمالي اســـتثمارات شـــركة
نفـــط الهـــال وشـــركائها فـــي ائتـــاف بيـــرل بتروليـــوم
بإقليـــم كردســـتان العـــراق  1.6مليـــار دوالر أمريكـــي،
ومـــن المرشـــح أن ترتفع هذه المســـاهمة خالل العقد
القـــادم إلـــى  4.3مليار دوالر أمريكي ،مما ســـيكون له
تأثيـــر إيجابـــي أكبر علـــى االقتصـــاد االجتماعـــي والبيئة
ٌ
فـــي المنطقة.

الفوائد االجتماعية واالقتصادية المحلية
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"يتجاوز دعمنا للمجتمعات المحلية إتاحة الوصول
إلى إمدادات طاقة موثوقة وبتكلفة معقولة
تسهم في تمكين األسر والشركات ،إلى تضمين
برامج مجتمعية مخصصة والمشاركة في األحداث
والنشاطات المحلية والدولية التي تعزز التنمية
االجتماعية واالقتصادية في المنطقة".
شيرزاد حمه علي محمود
المشرف الميداني على األداء االجتماعي ،السليمانية
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الفوائد غير المباشرة لمشروع غاز كردستان
نواصـــل جهودنـــا الدؤوبـــة لتمكيـــن شـــباب المنطقـــة
وتزويدهـــم بالمهـــارات القابلـــة للنقل .وتحقيقـــاً لهذه
الغايـــة ،أبرمنـــا شـــراكات مـــع العديد من المؤسســـات
التعليميـــة والمنظمـــات غيـــر الربحيـــة وغيرهـــا مـــن
كيانـــات القطـــاع الخـــاص لتعزيـــز المبـــادرات التعليميـــة
والتدريـــب المهنـــي.

طلب مالحظات الموردين

وفـــي إطـــار ســـعينا الحثيـــث لدعـــم قطـــاع األعمـــال
المحلـــي ،نحـــرص علـــى توظيـــف الســـكان المحلييـــن
والتعاقـــد مـــع المورديـــن المحلييـــن ،حيثمـــا أمكـــن
ذلـــك .وبحســـب التقديـــرات ،فقد ســـاهمنا فـــي توفير
ً
إضافـــة إلـــى  10آالف
 10آالف وظيفـــة مباشـــرة
وظيفة أخـــرى على امتداد سلســـلة التوريـــد المرتبطة
بعملياتنـــا في إقليم كردســـتان العراق خالل الســـنوات
العشـــر األولـــى منـــذ بـــدء المشـــروع.

في عام  ،2018أجرينا اســـتبياناً آلراء الموردين لتقييم مدى فعالية عملياتنا
الداخلية الخاصة بإدارة سلســـلة التوريد وأرسلناه ألكثر من  200مورد .ورغم
اقتراحات تتعلق ببعض
ٍ
أن غالبيـــة الـــردود كانت إيجابية جداً  ،إال أننا تلقينا أيضاً
التحســـينات التي درسنا إمكانية تنفيذها .وسنظل ملتزمين دوماً بدعم الموردين
المحليين حيثما أمكن ذلك.
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تمكين مجتمعاتنا
نســـعى علـــى الـــدوام لتمكيـــن المجتمعـــات التـــي نعمـــل
فيهـــا ،وتحقيـــق تأثيـــر مســـتدام علـــى الحياة اليوميـــة .كما
أننـــا نكـــرس مواردنـــا الماليـــة والبشـــرية لتحســـين الظروف
كل مـــن اإلمارات العربيـــة المتحدة وإقليم
المعيشـــية في ٍ
كردســـتان العـــراق وزيـــادة فـــرص الحصـــول علـــى الرعايـــة
الصحيـــة وتحســـين الوعي الصحـــي ،باإلضافة إلـــى التعليم
والفنـــون واإلدمـــاج االجتماعي.

وقـــد أنفقنا  2.4مليـــون دوالر أمريكي خـــال العام 2018

وحـــده على األنشـــطة المجتمعية.

يتضمـــن برنامجنـــا للعمـــل المجتمعـــي  22-2018حزمـــة
متميـــزة مـــن المبـــادرات القويـــة التـــي تســـتهدف تحفيـــز
التنميـــة المســـتدامة فـــي إقليـــم كردســـتان العـــراق بمـــا
يتماشـــى مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المســـتدامة.

مبادراتنا المجتمعية لعام  2018في دولة اإلمارات العربية المتحدة وإقليم كردســـتان العراق

•دعم ســـت مدارس في مختلف مناطق إقليم
كردستان العراق.

•زودنـــا  13قرية بأكثر من  8000لتر من الديزل
لتوليد الطاقة.

•توزيع لوازم مدرســـية وحقائب ظهر على  690طالباً
في إقليم كردستان العراق.

•تمكيـــن وصول خدمات الطاقة إلى قرية توركا عبر توفير
المولدات والوقود والمشغلين والبنية التحتية.

•رعاية النســـخة السادسة من برنامج القيادة العامة
العراقـــي ( ،)IPLPوهو برنامج تعليمي تنفيذي مدته
 16يومـــاً يتولى تنفيذه مركز جعفر للتعليم التنفيذي
بالجامعة األمريكية في الشارقة.

•توفير  70،000لتر من المياه الصالحة للشـــرب لسكان
جمجمال وشورش.

•رعاية أنشـــطة تنمية فرص التوظيف والتطوير المهني
في الجامعة األمريكية في الشارقة.
•رعاية مســـابقة للفنون النسائية أقامها نادي
سيدات الشارقة.

التعليم والفنون

الصحة

الكهرباء والمياه

الدمج المجتمعي

•توفير مستهلكات لمستشفى شار ومستشفى
الطوارئ والحروق في السليمانية.

•بنـــاء مخبز في مجمع منظمة التنمية المدنية إلطعام
المحتاجين والنازحين في السليمانية.

•رعايـــة مؤتمر « %5ضمن نطاق التردد» الذي نظمته
مدينة الشـــارقة للخدمات اإلنسانية لتعزيز دمج ضعاف
السمع في المجتمع.

•مواصلـــة تمويل مركز الرعاية الصحية األولية التابع
لمؤسســـة عمار الخيرية ومعهد التدريب المهني بمخيم
خانكي للنازحين.

•دعم جهود جمعية أصدقاء مرضى الســـرطان لتشجيع
شـــباب الشارقة على إيجاد حلول عملية لمكافحة
سرطانات األطفال.

•دعم جمعية اإلمارات للمعاقين بصرياً ومركز راشـــد
للمعاقين.
•دعـــم فعاليات االحتفاء باليوم العالمي لألمراض النادرة
التـــي أقيمت ألول مرة في اإلمارات العربية المتحدة.
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شـــركة نفط الهالل تدعم حملة للتوعية بسرطان األطفال في اإلمارات
دعمت شـــركة نفط الهالل النســـخة األولى من مســـابقة "أنا أبتكر" لســـرطان األطفال
التـــي تنظمها جمعية أصدقاء مرضى الســـرطان لتعزيز الوعي بســـرطان األطفال.
وقـــد اســـتقطبت المبـــادرة  150طالبـــاً مـــن  15مدرســـة يتنافســـون على مـــدى أربعة
أشـــهر الستكشـــاف االبتـــكارات الحديثـــة التـــي يمكنهـــا تشـــخيص أعـــراض الســـرطان
وعالماتـــه المبكرة ،من خـــال تركيب أجهزة روبوت "أنا أبتكر" بأنفســـهم ،بغية منحهم
فرصـــة لتطبيـــق معارفهم ضمن نظـــام التعليم الحـــر للعلوم والتكنولوجيا والهندســـة
والفنـــون والرياضيـــات ( )STEAMوإيجـــاد حلـــول عملية لمكافحة الســـرطان.

دعم منطقتنا
نحـــن متفائلـــون إلى أقصى حـــد إزاء إمكانـــات وقدرات
منطقتنـــا علـــى المـــدى الطويـــل ،كمـــا أننـــا نســـاهم
فـــي العديـــد مـــن األنشـــطة والمبـــادرات الدوليـــة
رفيعـــة المســـتوى التي تســـعى لتعزيز الحوار ودراســـة
التحديـــات التـــي تواجههـــا شـــعوب منطقـــة الشـــرق
األوســـط واقتصاداتهـــا .وقد شـــملت تلـــك المبادرات
المنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي ،ومؤتمـــر الطاقـــة
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لمنطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا فـــي
المعهـــد الملكـــي للشـــؤون الدولية "تشـــاتام هاوس"،
وورشـــة عمـــل "تعزيـــز النمـــو االقتصادي فـــي منطقة
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا" ،ومنتـــدى الطاقة
العالمـــي الـــذي ينظمـــه المجلس األطلســـي ،والندوة
الدوليـــة الســـابعة لمنظمـــة الـــدول المصـــدرة للنفـــط
(اوبـــك) ،وقمـــة التنميـــة االقتصاديـــة فـــي العـــراق.

وقـــد دعمنـــا من خالل مشـــاركتنا في هـــذه الفعاليات
السياســـات االقتصاديـــة اإلقليميـــة ،وعززنـــا قـــدرات
قطـــاع الغـــاز الطبيعـــي فـــي المنطقـــة ،وأبرزنـــا فـــرص
االســـتثمار المتاحـــة فـــي قطـــاع الطاقة.

شـــركة نفط الهالل تشارك في القمة السنوية الثانية للتنمية االقتصادية في العراق
قدمـــت شـــركة نفـــط الهـــال الدعـــم وشـــاركت فـــي أعمـــال القمـــة الســـنوية الثانيـــة للتنميـــة
االقتصاديـــة فـــي العـــراق ،والتـــي انطلقـــت تحـــت شـــعار "العـــراق :قفزة إلـــى األمام" فـــي بغداد
خـــال شـــهر ديســـمبر عـــام .2018
اســـتعرضت القمـــة الفـــرص والتحديـــات التي تواجـــه مختلف القطاعـــات االقتصادية فـــي العراق.
وشـــارك المدير التنفيذي لدائرة االستكشـــاف واإلنتاج في شـــركة نفط الهالل ،عبد الله القاضي،
في جلســـة بعنوان "المشـــهد االســـتثماري المســـتقبلي" وأدار نقاشـــاً رفيع المســـتوى خالل هذا
الحـــدث الـــذي اســـتقطب أكثر من  500شـــخصية تضم مســـؤولين حكوميين ومســـتثمرين ورجال
أعمـــال من جميع أنحـــاء العالم.

شـــاركنا كذلـــك فـــي معـــارض التوظيـــف مثـــل
معـــرض روانجا فوراس الدولـــي للوظائف ومعرض
التوظيـــف بالجامعـــة األمريكيـــة فـــي الشـــارقة

ومعـــرض التوظيـــف العربـــي الـــذي تنظمـــه كليـــة
هارفـــارد لألعمـــال بهـــدف تعزيـــز الوعـــي بفـــرص
العمـــل المتاحـــة لـــدى الشـــركة فـــي المنطقـــة.

إشـــراك طالب المدارس الثانوية في إقليم كردستان العراق
في ديســـمبر  ،2018قدم فريقنا في أربيل عرضاً تقديمياً عن شـــركة نفط الهالل وعملياتها
لطالب المدارس الثانوية في مدرســـة هولير الثانوية الخاصة إلبراز مســـاهمتنا في التنمية
االجتماعية واالقتصادية لحكومة إقليم كردســـتان العراق وكذلك خطط النمو الخاصة بالشركة
وتأثيرهـــا المتوقـــع على توافر الكهرباء وإمكانات الترقي الوظيفي في قطاع النفط والغاز .وقد
ســـاهم هذا العرض التقديمي في رفع الوعي العام بشـــأن شركة نفط الهالل وعملياتها ،إلى
جانـــب تعزيز الوعي بفرص العمل في اإلقليم.
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تمكين فرقنا

تساعدنا الفرق المؤهلة التي تتوافر لها
عوامل التمكين على الوفاء بالتزاماتنا
نقـــدر فـــي شـــركة نفـــط الهـــال العمـــل الجماعـــي
ونعتبـــره ضـــرورة ال غنى عنها لتحقيـــق أهداف أعمالنا.
ومـــن ثـــم ،فإننـــا نســـعى جاهديـــن لبنـــاء فـــرق تتســـم
نحـــو
بالحيويـــة والمرونـــة والتـــآزر بيـــن أفرادهـــا علـــى
ٍ
يرســـخ الصفـــات الخمس المحددة في مشـــروع جوجل
ارســـطو ( 1 )2016وهـــي :الســـامة النفســـية ،التـــي
تشـــعر أعضـــاء الفريـــق باألمـــان حيـــن يقـــررون تحمـــل
بشـــكل متبـــادل فيمـــا بينهـــم؛
المخاطـــر الشـــخصية
ٍ
واالعتماديـــة ،التـــي تمكنهـــم مـــن إنجـــاز مهامهم في
وبشـــكل موثوق؛ ووضـــوح التوقعات
الوقـــت المحدد
ٍ
نحو ســـليم؛ ومعنى العمل
الوظيفيـــة وتأطيرها علـــى ٍ
ومغـــزاه؛ والتأثيـــر الـــذي يتركه.
نقـــدر أيضـــاً بيئـــة عملنـــا ،ونعززهـــا مـــن خـــال عمليـــة
االختيـــار والقيـــم األساســـية وسياســـات األفـــراد
والممارســـات اليوميـــة .وال تمكننـــا بيئـــة العمـــل هذه
مـــن تعزيـــز الســـامة النفســـية لموظفينـــا فحســـب،
لكنهـــا تتيـــح لنـــا أيضـــاً االحتفـــاظ بمواهبنـــا وكوادرنـــا
المؤهلـــة.

احتفلنــا فــي نوفمبــر  2018بالذكــرى الســنوية العاشــرة
لبــدء اإلنتــاج فــي إقليــم كردســتان العــراق بحضــور جميــع
أصحــاب المصلحــة المعنييــن بأعمــال الشــركة ،وعلــى
رأســهم موظفونــا .وقمنــا خــال االحتفاليــة بتوزيــع
ومقــاوال تقديــراً
تــذكارات علــى أكثــر مــن  620موظفــاً
ً
لدورهــم فــي دعــم عملياتنــا.

يشـــجع نظام إدارة األداء الســـنوي المعتمد بالشـــركة
كل عضـــو مـــن أعضـــاء الفريـــق علـــى تحديـــد أهـــداف
العمـــل الســـنوية الخاصـــة بـــه بما يتماشـــى مـــع قيمه
الشـــخصية وبالتشـــاور مـــع مديـــره المباشـــر مـــن أجـــل
تحديـــد التوقعـــات المتبادلـــة وتحقيـــق الغايـــة عبـــر
العمـــل المثمـــر.
ونحـــن نقدر إنجازات أعضاء فريقنا ونســـلط الضوء على
نجاحاتهـــم بانتظـــام خـــال الفعاليـــات وعبـــر النشـــرات
وضمـــن التقاريـــر ذات الصلـــة للتوعيـــة بجهودهـــم
وتقديـــراً لمســـاهماتهم.

تمكين الشباب:

ضمان االستقرار الوظيفي:

من موظفينا خالل العام
 2018تتراوح أعمارهم بين
 22و 30عاماً .

من موظفينا خالل العام
 2018يمتلكون عقود
عمل دائمة.

%18

التدريب لتحقيق التميز:
بلغ مجموع ساعات التدريب

29,987

ساعة خالل العام .2018

%90

تمكين المرأة:
تلقى

%86

من موظفاتنا تدريبات على
التمكين الذاتي.

https://rework.withgoogle.com/print/guides/5721312655835136 .1
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اختيار موظفينا وكوادرنا

الموظفون الجدد الذين تم تعيينهم حســـب المنطقة (عدد الموظفين)

قمنـــا بزيـــادة مخزوننا مـــن المواهب والكـــوادر العاملة
بالشـــركة لدعـــم خططنـــا التوســـعية فـــي كل مـــن
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وإقليـــم كردســـتان العراق
خـــال العـــام  .2018وفـــي خضـــم جهودنـــا لتوســـيع
نطـــاق عملياتنـــا ،فإننـــا نبذل قصـــارى جهدهـــا للحفاظ
علـــى ثقافـــة العمـــل الداعمـــة مـــن خـــال توظيـــف
المهنيين الذين يشـــاركوننا قيمنا األساســـية .وتحقيقاً
لهـــذه الغايـــة ،نجـــري تقييمـــات شـــاملة لتكويـــن نظرة
شـــاملة عـــن ســـلوك المرشـــح فـــي مـــكان العمل.
ويتلقى فريق اســـتقطاب المواهب ومديري التوظيف
بالشـــركة تدريبـــات مكثفـــة تمكنهـــم مـــن تقييم مدى
مالءمة المرشـــحين للوظائف التي يتقدمون لشـــغلها،
بينمـــا تتيح لنا االختبـــارات التي نجريهـــا تقييم قدراتهم
بشـــكل موضوعي.
اإلدراكية وخصائصهم الســـلوكية
ٍ

*92

37
26

23

18

12

9

7
2015

2016

إقليم كردســـتان العراق

* يشمل  55مستشار حفر.

2017

قمنا خالل العام  2018بتحسين
عملية اختيار الموظفين عبر تبني
نظام تقييم الشخصية المعتمد
على االختيارات الجبرية من بين
عدة تفضيالت ،األمر الذي يساعدنا
على قياس التفضيالت السلوكية
للمرشحين واكتشاف طبيعة
شخصياتهم وتحديد إمكاناتهم
ودوافعهم.

2018

الشارقة

نظرة عامة على عملية التوظيف بشـــركة نفط الهالل
طلب مرشحين

الفحص األولي

التقييم

االختيار

بعد االختيار

•إعداد وصف وظيفي

•تلقي السير الذاتية

•تحديد الكفاءات
المطلوبة

•إجراء مقابالت هاتفية

•اختبار المهارات
األساسية

•مقابالت شخصية مع
مديري التوظيف

•الفحوص المرجعية

•اختبار القدرة المعرفية

•مقابالت شخصية
مع مسؤولي الموارد
البشرية

•نشر إعالن توظيف

•مراجعة طلبات التقديم
وإعداد قائمة انتقائية
مختصرة بالمرشحين
المناسبين

•تحليل الشخصية
•اختبار لقياس المهارات
الوظيفية المطلوبة

•عملية تهيئة
الموظفين الجدد

ال نتنـــازل فـــي شـــركة نفـــط الهالل عن ضرورة توافر صفـــات التعاطف ،والضمير ،ومهارات العمـــل الجماعي في جميع موظفينا لضمان تناغمهم مع ثقافة شـــركتنا .ونعمل على
ترســـيخ هـــذه الصفات من خـــال برنامجنا لتهيئة الموظفين الجدد ونعيد التشـــديد عليها في كتيب الموظفين.
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"أنا محظوظ لوجودي في بيئة عمل تقنية وفنية
تتمتع بمستويات رفيعة من المشاعر األخوية بين
زمالء العمل واالحتفاظ بالموظفين .وهذا يعكس
نجاح عملية التوظيف التي تتبناها شركتنا وتركز
من خاللها على تقييم شخصية المرشحين ،وثقافة
العمل المتوازنة ،وأنشطة بناء الفرق".
أوميد علي
مساعد تقني أول ،كور مور

image to supply
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االستثمار في موظفينا
واحتضان التنوع
رســـخنا التزامنـــا بتحســـين إمكانـــات موظفاتنـــا علـــى
مـــدى عامـــي  2018و ،2019مـــن خـــال تنظيم ورش
عمـــل للتمكيـــن الذاتـــي لموظفاتنـــا فـــي اإلمـــارات
وإقليـــم كردســـتان العـــراق.
كمـــا وفرنـــا تدريبـــاً علـــى اإلســـعافات األوليـــة لجميـــع
موظفينـــا فـــي اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة لتمكينهم
مـــن الحفـــاظ علـــى بيئـــة آمنـــة وصحيـــة فـــي العمـــل
والمنـــزل .وإضافـــة لذلـــك ،عقدنـــا نـــدوة تمهيديـــة
علـــى مـــدى يوميـــن حـــول صناعـــة النفـــط والغـــاز
لجميـــع الموظفيـــن غيـــر التقنييـــن في مقرنا الرئيســـي
لمســـاعدتهم علـــى التعـــرف أكثـــر علـــى القطـــاع.

كما قدمنـــا دورات تدريبية على مـــدار العام لموظفينا
بكافـــة اإلدارات فـــي إقليـــم كردســـتان العـــراق بمـــا
فـــي ذلـــك :إدارات العمليـــات ،والصحـــة والســـامة
والبيئـــة ،واألمـــن ،وإدارة المخيمـــات .وأتحنـــا أيضـــاً
لموظفينـــا المحلييـــن العديـــد مـــن فصول تعلـــم اللغة
اإلنجليزيـــة ،باإلضافـــة إلـــى دعـــم  14موظفـــاً للحصول
وفضال عن
علـــى شـــهادات فـــي مجـــاالت تخصصهـــم.
ً
ذلـــك ،نـــدرب الموظفيـــن المعنييـــن علـــى مكافحـــة
الفساد والرشوة.

ولتلبيـــة احتياجاتنـــا المتزايـــدة من الموظفيـــن والقوى
العاملـــة ،نعكف على تعزيز قدراتنـــا في مجال التدريب
والتطويـــر من خـــال مراجعة جميع مناهجنـــا التدريبية،
وقـــد دشـــنا مؤخراً منشـــأة تدريبيـــة متخصصة في كور
مور تضم خمســـة فصول دراســـية ومكاتـــب إدارية.
إننـــا نســـعى إلـــى غـــرس ثقافـــة التعلـــم مـــدى الحيـــاة
عبـــر أنشـــطة التعلـــم والتطويـــر التـــي ننفذهـــا ،إلـــى
جانـــب دعـــم موظفينا فـــي مختلـــف مناطـــق عملياتنا
لمتابعة تعليمهم.

تشجيع التمكين الذاتي للمرأة
فـــي الربـــع األخير من عام  ،2018عقدت إدارة التعلم والتطوير بالتعاون مع مركز التعليم
التنفيذي والمهني بالجامعة األمريكية في الشـــارقة ورشـــة عمل للتمكين الذاتي لمدة يومين
لجميع موظفاتنا.
عرفت ورشـــة العمل الموظفات على مفهوم التمكين الذاتي ،إضافة إلى أدوات التوعية
ّ
الشـــخصية المختلفة .وتعرفت المشـــاركات أيضاً على طرق االستفادة من إطار العوامل الثالثة
للتمكيـــن الذاتي لدفع نجاحهم المهني قدماً.
تلقت ورشـــة العمل ردود فعل إيجابية للغاية ،وهو ما حدا بقســـم التعلم والتطوير بالشركة إلى
عقد ورشـــة عمل مماثلة لموظفاتنا في إقليم كردســـتان العراق في يناير  ،2019وقد حققت
هي األخرى نجاحاً ملحوظاً.
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بالنســـبة لنـــا فـــي شـــركة نفط الهـــال ،يمتد تعريف التنوع ليشـــمل الشـــخصية ونمط الحياة والتوقعـــات والقدرة وخبـــرة العمل والجنســـية والدين والجنـــس والحالة الزوجية
والعمـــر .إننـــا نهـــدف إلـــى تعزيز التنوع في أوســـاط موظفينا مـــن خالل برامـــج التوظيف والتدريب التـــي نقدمها.

الموظفون حسب الموقع (نسبة مئوية)
78%

77%

22%

الموظفون حسب العمر (نسبة مئوية)
76%

1% 4

1%

2016

إقليم كردســـتان العراق

25%

2017

الشـــارقة

2018

أخرى

96%

3%

4%

2015

مؤقـــت

96%

2016

4%
2017

2015

أقل من  30عاماً

*14%

90%

*10%

2016

من  30إلى  50عاماً

2017

2018

أكبر من  50عاماً

قمنـــا بزيـــادة معـــدل تمثيـــل المرأة فـــي القـــوى العاملـــة باإلمارات إلـــى  25في
ً
مقارنـــة بالعام الســـابق.
المئـــة خـــال عـــام  ،2018بزيـــادة بلغـــت  22فـــي المئـــة
وال نـــزال ملتزميـــن بتمكيـــن المـــرأة فـــي جميـــع مناطـــق عملياتنـــا ،ألن عملهـــن
هـــو مفتـــاح تعزيز التنميـــة االقتصاديـــة والتماســـك االجتماعي .إننـــا نؤمن بقدرة
العقـــول الشـــابة علـــى الدفـــع باتجـــاه التغييـــر المنشـــود فـــي قطـــاع األعمـــال
اإلقليمـــي ،ونبـــذل قصـــارى جهدنـــا إليجاد فرص تليـــق بهم في شـــركتنا .ولذلك،
نقـــوم كل عـــام باســـتقطاب وتدريـــب الطـــاب والخريجين الجدد فـــي العديد من
الوظائـــف لدينـــا كجزء مـــن برنامجنـــا للتدريـــب الداخلي.
كمـــا نحـــرص كذلك على إرســـاء عالقات طويلـــة األمد مع المتدربيـــن لدينا ونوفر
بـــدوام كامل للمتميزيـــن والمتفوقين منهم.
فرص عمل
ٍ

2018

دائم

* يشمل مستشاري الحفر.

العمل مع الطالب والخريجين الجدد
لعدد مـــن المتدربين داخليـــاً للعمل في مشـــاريعنا ،وأعمال االستكشـــاف واإلنتـــاج والحفر
ٍ
أتحنـــا الفرصـــة
وإجـــراءات وأنظمـــة العمـــل وقســـم تكنولوجيـــا المعلومـــات ،واإلدارة ،والمـــوارد البشـــرية فـــي كل مـــن
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وإقليم كردســـتان العـــراق خالل عـــام .2018
ونقـــوم باختيـــار الوظيفـــة األفضل التـــي تتوافق مع اهتمامات المتـــدرب وخبراته ،ثم نعين له مشـــرفاً من
موظفينـــا ليصمم له منهجـــاً تدريبياً يتولى تقييـــم تقدمه بانتظام.
اســـتقبلنا طالبـــاً وخريجيـــن جـــدد مـــن أكثـــر من ســـبعة بلـــدان وقـــد تلقوا تدريبـــاً لمـــدد تراوحت بين شـــهر
وســـتة أشـــهر ،كمـــا وظفنـــا ثالثـــة مـــن هـــؤالء المتدربيـــن الداخلييـــن خـــال عـــام  2018لالســـتفادة مـــن
مواهبهـــم ومهاراتهـــم.
أعمال جديدة وتعزيـــز مهاراتنا
وأخيـــراً  ،يمكـــن برنامـــج التدريب الداخلي الشـــركة من االســـتفادة من دوائـــر
ٍ
القياديـــة ،إلـــى جانب تزويد الشـــباب بالتجربة العمليـــة التي تعزز فرصهـــم التوظيفية.
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15%

17%

15%

*18%

1%

الموظفون حسب نوع العقد (نسبة مئوية)
97%

22%

68%

62%

23%
14%

1%

2015

*74%

23%

21%

64%

*68%
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ضمان سالمة فرقنا

ســامة موظفينا وعائالتهم
هــي أولويتنا األولى
قطعنا

 2,227,321كم
دون وقوع أي
حوادث كبيرة.

خال
سجل ٍ

تماماً من معدل تكرار
اإلصابات المضيعة
للوقت في جميع
عملياتنا اإلنتاجية.

نســـعى للعمـــل فـــي بيئـــة آمنة ومســـؤولة مـــن خالل
التخفيـــف مـــن المخاطـــر والســـيطرة عليهـــا مـــع تعزيز
الســـامة التشـــغيلية وغـــرس ثقافة تكافؤ الســـامة.
كمـــا نقـــوم باســـتمرار بتقييـــم ورصـــد مســـتوى تعرضنا
للمخاطـــر خـــال عملياتنـــا ونســـعى جاهديـــن للتكيـــف
مـــع األوضـــاع السياســـية واالقتصاديـــة والقانونيـــة
واالجتماعيـــة المتغيـــرة بالحفـــاظ على عالقـــات وثيقة
مـــع الحكومـــات والمجتمعـــات المحليـــة.
ً
حزمـــة مـــن اإلجـــراءات الالزمـــة لعمليات
وقـــد حددنـــا
تقييـــم المخاطـــر والتهديـــدات فـــي كافـــة عملياتنـــا،
كاف لتطبيـــق تلـــك اإلجـــراءات
ٍ
وقـــت
ٍ
مـــع تخصيـــص
بشـــكل شـــامل.
وتقـــع مســـؤولية تعزيـــز أفضـــل ممارســـات الســـامة
والصحـــة والبيئـــة فـــي مناطـــق عملياتنـــا علـــى عاتـــق
فريقنـــا المختـــص بالصحـــة والســـامة والبيئـــة .وقـــد
قمنـــا خالل العـــام  2018بتوســـيع قـــدرات الفريق من
خـــال تعيين رئيـــس إلدارة الجودة والصحة والســـامة
واألمـــن والبيئـــة علـــى مســـتوى المؤسســـة ،وقائـــد
مختص العتبارات الســـامة والصحـــة والبيئة لعمليات
ً
إضافـــة إلـــى موظفيـــن ميدانييـــن
التنقيـــب واإلنتـــاج،
متخصصيـــن فـــي مجـــال الســـامة والصحـــة والبيئـــة
لدعـــم أعمـــال ومهـــام الحفر.
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انخفاض حاالت اإلجازات
المرضية بنسبة
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في كور مور.

ارتفعـــت ســـاعات العمل فـــي إقليم كردســـتان العراق
بنســـبة  85فـــي المئـــة منـــذ عـــام  ،2017وبلغـــت
ً
مدفوعـــة بزيـــادة
 2،695،908ســـاعة عـــام 2018
أنشـــطة الحفـــر ومشـــاريع البنـــاء .وقـــد اســـتصحبت
الزيـــادة الكبيـــرة فـــي النشـــاط تغيـــراً ملحوظـــاً فـــي
طبيعـــة المخاطـــر ،تجلـــى فـــي زيـــادة أعـــداد الحـــوادث
خـــال العـــام.
وعلـــى صعيـــد عمليـــات اإلنتـــاج ،شـــهدنا مزيـــداً مـــن
التحســـن في إجمالي معدل تكرار اإلصابات المســـجلة،
ً
مقارنـــة
حيـــث ســـجل انخفاضـــاً بنســـبة  29فـــي المئـــة
بالعـــام الماضـــي .كمـــا ســـررنا للغايـــة بالحفـــاظ علـــى
خال تمامـــاً من معدل تكرار اإلصابـــات المضيعة
ســـجل ٍ
للوقـــت خـــال عمليـــات اإلنتاج خـــال العـــام .2018
وبالنســـبة لتقاريـــر الصحـــة والســـامة والبيئـــة ،تمتثـــل
الشـــركة إلجـــراءات اإلبـــاغ األساســـية المقـــررة لهـــا،
إضافـــة إلـــى متطلبـــات اإلبـــاغ واالحتفـــاظ بســـجالت
اإلصابـــات واألمـــراض التـــي أقرتهـــا إدارة الصحـــة
والســـامة المهنية في الواليات المتحـــدة األمريكية.

حماية موظفينا
إجمالي معدل تكرار اإلصابات المسجلة *

(عمليات اإلنتاج)
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0.67
0.41
0.29
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اكتنفـــت الكثيـــر مـــن الصعوبـــات جهـــود اســـتئناف
عمليـــات الحفـــر فـــي المنطقة مـــع بدء تشـــغيل ثالث
منصـــات حفـــر وبنـــاء منظومـــة دعـــم شـــاملة.
حادث مأســـاوي ،توفـــي أحد موظفـــي مقاولي
ٍ
وفـــي
الحفـــر المتعاقديـــن مع الشـــركة بســـبب فشـــل كارثي
فـــي أحـــد الصمامات أثنـــاء عمليات التحكم فـــي اآلبار.
وقـــد قدمنـــا كافـــة المســـاعدات الممكنـــة لمقـــاول
الحفـــر لضمـــان حصـــول أســـرة المتوفـــي علـــى كل
الدعـــم الـــازم .وال يـــزال التحقيق جارياً في مالبســـات
الحـــادث المأســـاوي بالتعاون مع مقـــاول الحفر ،ونحن
مصممـــون علـــى ضمـــان اســـتخالص الـــدروس منـــه
مســـتقبال.
والتأكـــد مـــن عدم تكـــراره
ً

صعيـــد متصـــل ،طورنـــا أولوياتنـــا فـــي عـــام
ٍ
وعلـــى
تحليـــل لالتجاهـــات األساســـية،
إلـــى
اســـتناداً
2019
ٍ
واالســـتفادة مـــن دروس الحوادث الســـابقة ،ومراجعة
برامجنـــا المســـتقبلية والمخاطـــر المرتبطـــة بهـــا ،فـــي
ضـــوء وجود زيـــادة أخـــرى متوقعة في عمليـــات الحفر
وأنشـــطة البنـــاء.
وفـــي ضوء ذلك ،حددنـــا خمس أولويات رئيســـية على
النحو التالي:
•تحسين إجراءات عملية إدارة المخاطر وتنفيذها
•تحديـــث نظم مراقبـــة العمل وإعدادهـــا للتعامل مع
التوسعات المرتقبة
•تعزيـــز عمليـــات اإلبـــاغ والتحقيـــق مـــع التركيـــز على
حـــاالت الحـــوادث الوشـــيكة والحـــوادث القابلـــة
للوقـــوع ذات العواقـــب الوخيمـــة
•تحســـين إجـــراءات كافـــة مراحـــل عمليـــة إدارة
المقاوليـــن مـــن االختيـــار وحتـــى التنفيـــذ مـــروراً
بالمراقبـــة والتدقيـــق

ارتفعـــت نســـبة اإلبالغ عـــن حاالت الحوادث الوشـــيكة
بشـــكل طفيـــف في عـــام  ،2018وبينما نمضـــي قدماً
ٍ
فـــي عـــام  ،2019ينصـــب تركيزنـــا علـــى تحســـين تقارير
اإلبـــاغ عن مثـــل تلك الحـــاالت الســـتخالص الدروس،
ً
وخاصـــة مـــن الحـــوادث التـــي تنطـــوي علـــى احتماليـــة
كبيـــرة لوقوع أضـــرار .ومـــن جانبنا ،فإننا نشـــجع اإلبالغ
العلنـــي الواضـــح عن حـــاالت الحوادث الوشـــيكة ،ألنها
توفـــر دروســـاً يمكنها دعـــم جهودنا لتطويـــر اإلجراءات
مســـتقبال .وســـيؤدي
الكفيلـــة بتفـــادي حوادث كهذه
ً
ذلـــك فـــي نهايـــة المطاف إلـــى توجيـــه اهتمامنـــا نحو
المســـتويات الدنيـــا فـــي "مثلـــث األمـــان" وهـــو مـــا
يتيـــح تحديـــداً أفضـــل للتدابيـــر الوقائية التـــي تقلل من
احتماليـــة وقوع حـــوادث فعلية وأحـــداث أكثر خطورة.
حاالت الحوادث الوشيكة * (عدد)
95

•توســـيع برنامجنـــا لســـامة النقـــل البـــري ليواكـــب
التوســـعات المخطـــط لهـــا

35

2015

2016

25

2017

32

2018

* تعكـــس أبـــرز اإلنجـــازات هنـــا مؤشـــراتنا وعملياتنـــا فـــي
إقليـــم كردســـتان العـــراق فقـــط.
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"نعتبر صحة وسالمة موظفينا في شركة نفط الهالل
عمل تشكل أساساً لكافة مبادراتنا في هذا
ضرورة
ً
ٍ
الصدد .ولذلك ،فإننا نعمل باستمرار على تعزيز ثقافة
السالمة ونشر الوعي بشأن المسائل الصحية الرئيسية
بين جميع أعضاء فريق العمل بالشركة من خالل
سياساتنا وأنشطتنا التدريبية وفعالياتنا الداخلية".
رفند سربست عبداللە
موظف موارد بشرية ،إربيل
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أبرز اإلنجازات في مجال الصحة والســـامة والبيئة
التحسينات في مجال الصحة المهنية
تقـــدم عيـــادة كـــور مـــور الطبيـــة خدماتهـــا لموظفينـــا
منـــذ بـــدء مشـــروعنا هنـــاك وقـــد توســـعت بوتيـــرة
تواكب تنامي أعـــداد الموظفين العاملين بالمشـــروع.
وعلـــى الرغـــم مـــن الزيـــادة فـــي أعـــداد المرضـــى التي
صاحبـــت نشـــاطنا المتزايـــد خـــال العـــام  ،2018فقـــد
تمكنـــا مـــن تقليـــل عـــدد حـــاالت اإلجـــازات المرضيـــة
بفضـــل اإلدارة المعـــززة وأنظمـــة مراقبـــة اإلجـــازات
المرضيـــة.

حاالت اإلجازة المرضية في
محطة كور مور
184

196

أنشطة تقييم الصحة المهنية في
محطة كور مور
202
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لياقة المتعاقد للعمل
الصحة المهنية
عمليات النفط والغاز في المملكة المتحدة
التقييم الصحي قبل التوظيف
مجموع أنشطة الصحة المهنية

مزيد مـــن التركيز
ٍ
وقـــد نجحنـــا في تحقيق ذلـــك من خالل
علـــى الفحوصـــات الصحيـــة الوقائيـــة وأنشـــطة الفحـــص
الطبـــي ،والتـــي تســـاعد علـــى تحســـين المرونـــة الصحيـــة
وإدارة المشـــاكل الصحية التي يتـــم رصدها بين موظفينا.

ونعتقـــد أن هـــذه اآلليـــة المتكاملـــة ستســـاهم بقـــوة
بشـــكل عـــام لدى
فـــي خفض أيـــام اإلجـــازات المرضية
ٍ
موظفينـــا المحلييـــن فـــي إقليـــم كردســـتان العـــراق،
حيـــث وصـــل إجمالـــي اإلجـــازات المرضيـــة خـــال عـــام

 2018إلـــى  976يومـــاً .ومـــن جانبنـــا ،فإننـــا نســـعى
للتحســـين المســـتمر والمضي قدماً فـــي خفض العدد
اإلجمالـــي أليـــام اإلجـــازات المرضيـــة.

سالمة النقل البري

عناصر الســـامة الرئيســـية ،التـــي تمثـــل األنظمة التي
قـــد يؤدي فشـــلها إلـــى وقـــوع حـــوادث كبيرة.

مـــن ثمانيـــة حـــوادث فـــي  2017إلـــى  24حادثـــة فـــي
 ،2018بســـبب العـــودة الســـتخدام الشـــاحنات لنقـــل
المكثفـــات بعـــد إغـــاق خط أنابيـــب نقـــل المكثفات.

أمـــر بالغ األهمية
إن اتبـــاع ممارســـات قيـــادة أكثر أماناً
ٌ
لضمـــان سالســـة عملياتنـــا فـــي إقليـــم كردســـتان
العـــراق .ولتوفيـــر المســـاعدة المناســـبة لســـائقينا في
الوقـــت المناســـب خالل حاالت الطـــوارئ ،قمنا بتزويد
فريـــق نقل الموظفيـــن بجهاز تتبع الحركـــة ،Track24
باإلضافـــة إلـــى تدريـــب جميـــع ســـائقينا دوريـــاً علـــى
الممارســـات الرائـــدة فـــي هـــذا المجال.

سالمة الممتلكات
واصلنـــا خـــال عـــام  2018تطويـــر نظام إدارة ســـامة
الممتلـــكات الـــذي أطلقنـــاه العـــام الماضـــي لتحديـــد

وقد تحققنا رســـمياً من عشـــرة عناصر رئيسية للسالمة
ونخطـــط لتنفيـــذ التوصيات الناتجة بحلـــول عام 2020
وفـــق درجة أولوية كل عنصـــر ومدى خطورته.
وقـــد انتهينـــا كذلـــك مـــن كتابـــة مخططـــات الفحـــص
لجميـــع عناصر الســـامة الرئيســـية وقمنـــا بدمج جميع
أنشـــطة التحقق التـــي تضمنتها تلـــك المخططات في
نظـــام إدارة الصيانة.

تتـــم إدارة عمليات النقل بالشـــاحنات مـــن قبل أطراف
مباشـــرة ،ونحن
ً
ثالثـــة نيابـــة عـــن الحكومـــة اإلقليميـــة
نعمـــل مـــع الســـلطات لتحســـين مســـتوى أســـطول
الناقـــات ،باإلضافـــة إلى إجـــراء اختبـــارات الجودة على
الناقـــات قبـــل الدخـــول إلـــى موقعنـــا للتحميل.

صعيد متصـــل ،ارتفعت حوادث فقـــدان االحتواء
ٍ
علـــى
األولي في وحـــدة المعالجة وعمليـــات نقل المنتجات

مراجعة إستراتيجيتنا للحد من التآكل
مجموعة مـــن االستشـــاريين لمراجعة إســـتراتيجية الحد من
ٍ
تعاوننـــا خـــال عام  2018مـــع
التـــآكل .وأكد الفحص الداخلي للمناطق الرئيســـية بمنشـــآتنا عدم وجـــود دليل على التآكل
الداخلـــي ،كما ســـاعدنا أيضاً على تحســـين تقدير آليـــات التآكل المحتملـــة .وأولويتنا الراهنة
هـــي مراقبـــة الظروف عن كثـــب لرصد أي تغيـــرات محتملة على صعيـــد مخاطر التآكل.

نــفـــــط الــهـــــال تـقـريــر االســتــدامــة  | 2019 - 2018صفحة 43

تطوير نظامنا اإلداري
نعتـــزم إجـــراء مراجعة شـــاملة خـــال عـــام  2019لنظام
التحكم في العمل وتطوير برنامج تدريبي لمستخدميه،
وهـــو ما ســـيمكننا مـــن ضمان توســـع ســـلس لعملياتنا
وتطويـــر قدرات ومهـــارات موظفينا.
والســـتيعاب مـــا أحرزناه مـــن تقدم وتضميـــن األولويات
ذات الصلـــة بجهـــود توســـيع نطاق أنشـــطتنا وعملياتنا،
فإننـــا نتعـــاون حاليـــاً مـــع شـــركة استشـــارية مرموقـــة
لتطويـــر نظـــام شـــامل لـــإدارة التشـــغيلية ،يتضمـــن
تصميـــم وتطويـــر:
•نظـــام لـــإدارة التشـــغيلية يســـهل إدارة جميـــع
األنشـــطة علـــى امتـــداد سلســـلة القيمـــة
•معايير مؤسســـية إلدارة الجودة والصحة والســـامة
واألمـــن والبيئة واألداء االجتماعي تســـهم في دعم
التنفيـــذ المتســـاوق لألنشـــطة ذات الصلـــة بتلـــك
المجـــاالت ضمـــن عملياتنـــا وأعمالنا

تطبيق نظام تخطيط الموارد
المؤسسية

تحسين استعدادنا لمواجهة الطوارئ
شـــهد عـــام  2018إتمـــام  36تدريبـــاً علـــى
االســـتجابة لحـــاالت الطـــوارئ دون إعـــان
التعبئـــة و  30تمريـــن محـــاكاة إســـتراتيجية
لتقييـــم مـــدى اســـتعدادنا للتعامـــل مـــع
تدريبـــات
ٍ
حـــاالت لطـــوارئ ،باإلضافـــة إلـــى
أخرى علـــى نطاق أضيق لضمان اســـتعدادنا
لمختلـــف الســـيناريوهات الطارئـــة.
ونظمنـــا أيضـــاً جلســـة تدريبيـــة لمســـاعدينا
الطبييـــن فـــي إقليـــم كردســـتان العـــراق
علـــى آليـــات التعامـــل مع حـــوادث اإلصابات
الجماعية لمســـاعدتهم علـــى صقل مهارات
االســـتجابة فـــي حـــاالت الطـــوارئ الطبيـــة
الجماعيـــة.

•برنامـــج تنفيذ مرحلـــي لنظام اإلدارة لضمان اإلطالق
الفعال لنظام اإلدارة التشغيلية

شـــرعنا خـــال عـــام  2018فـــي اعتماد نظـــام لتخطيط
الموارد المؤسســـية ،وهي خطوة من شـــأنها تبســـيط
عملياتنـــا وتعزيـــز االتصال بين مختلـــف إداراتنا.
وقـــد وقعنـــا اتفاقيـــة مـــع شـــركة  SAPأواخـــر عـــام
 2018لشـــراء نظـــام تخطيـــط المـــوارد المؤسســـية
منهـــا ،وبدأنـــا تطبيقه بالفعـــل أوائل عـــام  2019على
مختلـــف المســـتويات بالشـــركة.

أمن تكنولوجيا المعلومات
وسالمة الشبكة
نعتبـــر معلومـــات األعمـــال فـــي شـــركة نفـــط الهـــال
ضمـــن ممتلكاتنـــا وأصولنـــا الهامـــة ،ونســـعى إلـــى
حمايتهـــا مـــن التســـريبات وإســـاءة االســـتخدام مـــن
خـــال حمـــات التوعيـــة بأمـــن اإلنترنت وتدابيـــر األمن
الســـيبراني.
حـــا لمســـح وتحديـــد
وفـــي عـــام  ،2018تبنينـــا أيضـــاً
ً
نقـــاط الضعف المحتملة لتعزيز أمـــن أنظمة تكنولوجيا
المعلومات بالشـــركة.

تعزيز أمن تكنولوجيا المعلومات
أبـــرز مبادرات أمن تكنولوجيا المعلومات في عام 2018

تنفيذ حل لتفحص وتحديد
نقاط الضعف والتخفيف
من مخاطر االختراق عبر
تحديد جميع التطبيقات
والمواقع واألنظمة
المعرضة للخطر والحد من
احتماالت التعرض للمخاطر
بشكل منهجي.

التعاقد مع أحد مزودي
خدمات األمن الرقمي
لتأمين شبكتنا على مدار
الساعة باستخدام تقنيات
متخصصة مثل سيكيوريتي
إنسيدينت وإيفينت مانيجير.
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ترقية نظام التحكم
في الوصول باستخدام
القياسات الحيوية في
مقرنا باإلمارات العربية
المتحدة.

أجراء تقييمات أمنية
خارجية شهرية لكافة نقاط
الضعف الحرجة.

رفع وعي الموظفين
من خالل النشرات
اإلخبارية ومقاطع الفيديو
وشاشات التوقف وغيرها
من الوسائل التي تتم
بشكل منتظم ،إلى جانب
ٍ
تنظيم حملة للتوعية بأمن
المعلومات في إقليم
كردستان العراق.

"في ضوء النمو الكبير في حجم عملياتنا ،أصبح
أمن الشبكات أحد أولويات األعمال األساسية في
شركة نفط الهالل .ومن ثم ،يعكف فريقنا على
بشكل فعال عبر
تأمين شبكاتنا وملكيتنا الفكرية
ٍ
الحدود وعلى مسافات شاسعة ،ويظل خط الدفاع
متمثال في تأهيل موظفينا الكتشاف
األول لدينا
ً
التهديدات ومنعها قبل تسللها داخل المؤسسة".
إليونور كاباتوان
مهندس نظم أول ،الشارقة
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التزامنا تجاه البيئة

يقــوم التزامنــا البيئي على
مبدأ وقائي يركز على ترشــيد
اســتهالك المياه والطاقة،
وخفــض االنبعاثات الغازية،
وتجنب الهدر واالنســكابات.
خال
ٌ
سجل ٍ

إعادة تدوير

 998كجم

تماماً من االنسكابات
النفطية الكبيرة في
.2018

من المخلفات
اإللكترونية في .2018

تجنب

تجنب

 3.94مليون

طن من انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون في إقليم
كردستان العراق بفضل
دعم جهود استبدال الديزل
بالغاز الطبيعي.

 2.99مليار
دوالر أمريكي
من التكاليف المجتمعية
للكربون خالل الفترة بين
عامي  2008و.2018
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استهالك الطاقة

بعـــام  2017نتيجـــة تنامـــي حجـــم عملياتنا وأنشـــطتنا.

نعمـــل علـــى تعزيز االســـتخدام المســـؤول للطاقة في
المنطقـــة ،ونحـــن ملتزمـــون أيضـــاً بمراقبـــة معـــدالت
اســـتهالكنا للطاقـــة .ارتفـــع إجمالـــي اســـتهالكنا مـــن
ً
مقارنة
الطاقـــة خالل العام  2018إلـــى  111.3تيرا جول،

ونشـــدد مـــن جانبنـــا علـــى ضـــرورة اعتمـــاد ممارســـات
أكثـــر كفـــاءة في اســـتخدام الطاقـــة ،حيث مـــن المقرر
أن تتوســـع عملياتنـــا بشـــكل كبيـــر على مدار الســـنوات
ا لمقبلة .

استخدام الطاقة المباشر (تيرا جول)

استخدام الطاقة غير المباشر (تيرا جول)
106.9

4.4

4.1

98.2

2015

99.9

99.6

2016

2017

2015

2018

قياس حجم مساهمتنا في الحد من
انبعاثات غازات الدفيئة المسببة
لالحتباس الحراري
تمكنـــا عبـــر توفيـــر الغـــاز الطبيعـــي ألغـــراض توليـــد
كهربـــاء فـــي إقليم كردســـتان العراق من المســـاهمة
فـــي تجنب اســـتخدام الديزل ،وهو مـــا أدى إلى خفض
انبعاثات ثاني أكســـيد الكربـــون التي يتم إطالقها في
الغـــاف الجـــوي نظـــراً ألن انبعاثـــات غـــازات الدفيئـــة
المتولـــدة عـــن اســـتخدام الغـــاز الطبيعـــي أقـــل بكثير
مـــن تلـــك المتولدة مـــن اســـتخدام الديزل .ويســـاهم
تراجـــع تلـــك االنبعاثـــات أيضـــاً فـــي خفـــض التكاليـــف
المجتمعيـــة للكربـــون ،والتـــي تمثـــل مقياســـاً لألضرار
االقتصاديـــة الناجمـــة عن تأثيـــر انبعاثات ثاني أكســـيد
الكربـــون ،ويتـــم التعبيـــر عنهـــا بتحديـــد قيمـــة نقديـــة
إلجمالـــي األضـــرار الناتجـــة عـــن انبعاث طـــن واحد من
ثانـــي أكســـيد الكربـــون فـــي الغـــاف الجوي.

تجنب انبعاث

 29مليون طن
متري من ثاني
أكسيد الكربون
خالل العقد األول بفضل
استخدام الغاز لتوليد
الكهرباء

3.9

2016

3.6

2017

تشـــمل مبادراتنـــا الرئيســـية فـــي مجال كفـــاءة الطاقة
لعـــام  2018مـــا يلي:
•تحســـين أداء منظومـــة توليـــد الطاقـــة بالشـــركة:
وقـــد أدى ذلك إلى تحســـين معدالت حـــرق الوقود
ألغـــراض النقـــل ورفـــع مســـتوى الكفـــاءة الحراريـــة،
نحو تناســـبي.
وهو مـــا يعني خفـــض االنبعاثات على ٍ
وقـــد بلـــغ معامل التحســـن أكثـــر من  25فـــي المئة،
كمـــا أننـــا نقـــوم بتركيـــب منظمـــات الغـــاز لتعزيـــز
الكفاءة.
•اســـتبدال أجهـــزة التدفئـــة بالزيـــت فـــي منشـــآتنا:
تتميـــز أجهـــزة التدفئـــة بالزيـــت الجديـــدة بالكفـــاءة
العالية وانخفاض مســـتوى االنبعاثـــات من وحداتها.
وقـــد نتج عن هـــذا تراجع معدالت انبعاثات أكاســـيد
النيتروجيـــن في منشـــآتنا.

2018

واحتفاء بالذكرى الســـنوية العاشـــرة لبـــدء اإلنتاج في
ً
مشـــروع غـــاز كردســـتان ،قامـــت شـــركة نفـــط الهالل
بالتعـــاون مـــع دانـــة غـــاز وائتـــاف بيـــرل بتروليـــوم،
بالتعاقـــد مـــع شـــركة برايـــس ووترهـــاوس كوبـــرز
إلجـــراء دراســـة متعمقـــة لتقييـــم الفوائـــد االجتماعية
واالقتصاديـــة الناجمـــة عـــن المشـــروع .وقـــد قامـــت
الشـــركة بدارســـة تأثيـــر المشـــروع خالل العقـــد األول
بناء
مـــن بـــدء عملياتـــه وتوقعـــت اآلثـــار المســـتقبلية ً
علـــى التطـــور المرتقـــب للمشـــروع علـــى مـــدار العقد
المقبـــل.
وفـــي إطـــار هـــذه الدراســـة ،قامـــت شـــركة برايـــس
ووترهـــاوس كوبـــرز بحســـاب كميـــة انبعاثـــات غـــازات
الدفيئـــة التـــي تـــم تجنبهـــا بفضـــل مـــا ننتجـــه مـــن غاز
طبيعـــي ،ووجـــدت أن التأثيـــر اإلجمالـــي يـــوازي تجنب
انبعاثـــات تصـــل إلـــى  29مليون طن مـــن مكافئ ثاني
أكســـيد الكربون مقارنة باســـتخدام الديـــزل في توليد
الكهرباء.

واألهـــم مـــن ذلـــك ،أن الشـــركة قـــدرت أن إنتاجنـــا
مـــن الغـــاز يمكـــن أن يســـاعد علـــى تجنـــب انبعـــاث ما
يصـــل إلـــى  77مليـــون طن مـــن مكافئ ثاني أكســـيد
الكربـــون خـــال الســـنوات العشـــر القادمـــة.
واســـتناداً إلـــى هـــذه المنهجيـــة ،خلصـــت الشـــركة
كذلـــك إلـــى أن كميـــة غـــازات الدفيئة التي تـــم تجنبها
خـــال العـــام  2018تقـــدر بــــ  3.94مليـــون طـــن مـــن
ثانـــي أكســـيد الكربون .يمكـــن االطالع علـــى منهجية
حســـاب هذه الكميـــات بالكامل في تقريـــر تقييم تأثير
مشـــروع غاز كردســـتان لعام " :2018نظـــرة على عقد
مضـــى واستشـــراف عقد قـــادم" علـــى الرابط:
http://www.kurdistangasproject.com/

تجنب انبعاث

 77مليون طن
متري من ثاني
أكسيد الكربون

خالل العقد القادم بفضل
استخدام الغاز لتوليد
الكهرباء
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"ندرك بفضل ثقافتنا وسياسات شركتنا هموم البيئة
التي نعيش فيها وندرك ندرة الموارد الطبيعية التي
نعتمد عليها جميعاً .وأنا فخورة بالعمل في شركة
تشجع الموظفين على تقليل استهالكهم من الطاقة
والمياه والورق وإعادة تدوير النفايات في العمل
حد سواء".
والمنزل على ٍ
بهرة لقمان صالح
مديرة مكتب الحفر ،السليمانية
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االنبعـاثات

الغاز المحرق

المياه

تتكـــون انبعاثـــات الهـــواء الناجمة عـــن أعمالنا بصورة
رئيســـية مـــن الغـــاز المحـــرق وعمليـــة حـــرق غـــاز
الوقـــود فـــي منشـــآت الغـــاز الطبيعـــي التابعـــة لنـــا
ووقـــود االحتـــراق كالديزل والبنزين المســـتخدم في
المولـــدات والمضخـــات المحليـــة.

ركزنـــا منـــذ عـــام  2017على تحســـين النظـــام المعتمد
لدينـــا لحـــرق الغـــاز الهيدروكربونـــي ،وهـــو مـــا أدى إلى
انخفـــاض كبيـــر فـــي كميـــة الغـــاز المحرق إلـــى 50.70
مليـــون قـــدم مكعـــب قياســـي يومياً في عـــام .2018

نســـتخدم المياه أساســـاً في مراحل االختبـــار وعمليات
التبريـــد .ولتخفيـــف أثرنـــا علـــى الميـــاه ،فإننـــا ملتزمون
بتقليـــل اســـتخدامنا للميـــاه العذبـــة لصالـــح الميـــاه
المعـــاد تدويرهـــا خـــال عملياتنـــا.

ولقـــد حققنـــا ذلـــك مـــن خـــال التحســـين المســـتمر
للعمليـــات ومبـــادرات الصيانـــة المحســـنة ،كمـــا حققنا
جـــزءاً مـــن هـــذه المكاســـب عبـــر تحســـين اســـترجاع
ســـوائل الغـــاز الطبيعـــي.

اســـتخرجنا  75,277متـــر مكعـــب مـــن المـــاء فـــي عام
 2018وقمنـــا بمعالجتهـــا وفقاً إلجـــراءات إدارة المياه
المعتمـــدة لدينـــا لتقليـــل محتـــوى الزيـــت والملوثـــات
األخـــرى قبـــل التخلـــص منها أو إعـــادة اســـتخدامها.

ويعـــد اســـتهالكنا للكهربـــاء بمقرنـــا الرئيســـي
ومســـتودعنا فـــي اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة
المصـــدر الوحيـــد لالنبعاثات غير المباشـــرة المتعلقة
بعملياتنـــا .وقـــد وصلت كثافـــة انبعاثاتنا مـــن غازات
الدفيئـــة المســـببة لالحتبـــاس الحـــراري  3.76كيلـــو
طـــن مـــن ثانـــي أكســـيد الكربون لـــكل مليـــون برميل
ً
مســـجلة انخفاضاً
نفـــط مكافـــئ خـــال عـــام ،2018
ً
مقارنـــة بالعـــام الســـابق.
هامشـــياً
انبعاثـــات النطاق ( 1ترليون وحدة مكافئة لثاني
أكسيد الكربون)
121,013.8

وفي عـــام  ،2018أكملنا مشـــروعاً إلزالـــة االختناقات،
ممـــا عـــزز موثوقيـــة محطـــة إنتـــاج الغـــاز وقلـــل مـــن
الحـــوادث التي أدت في الســـابق للحـــرق غير المخطط
لكميـــات مـــن الغاز.
الغاز المحرق (مليون قدم مكعب قياســـي في اليوم)
302

118,966.9
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113,857.0
111,409.8
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2018

انبعاثـــات النطاق ( 2ترليون وحدة مكافئة لثاني
أكسيد الكربون)
929.8
906.6
874.7
812.1
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2016
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تقييم الفرص المحتملة إلعادة استخدام المياه
دراســـات متعـــددة فـــي عـــام  2018بالتعـــاون مـــع استشـــاريين متخصصين لتقييـــم مصادر
ٍ
أجرينـــا
الميـــاه المتاحـــة فـــي إقليـــم كردســـتان العـــراق ،وجـــودة الميـــاه المخصصـــة ألغراض االســـتخدام
المنزلـــي فـــي موقـــع كـــور مـــور ،والفـــرص المحتملة للحفـــاظ علـــى المياه وإعـــادة اســـتخدامها.
ً
إضافـــة الختبـــارات لتقدير
وقـــد أجـــرت جامعـــة الســـليمانية مراجعـــة جيولوجيـــة مائيـــة للمنطقـــة،
االحتياطيـــات بدقـــة مـــن قبـــل جمعيـــة الكيميائييـــن والفيزيائييـــن فـــي كردســـتان على آبـــار المياه
التـــي توفـــر الميـــاه لموقع كـــور مـــور والقـــرى المجاورة.
وبينمـــا نمضـــي قدمـــاً فـــي عـــام  ،2019ســـتواصل توصيـــات إدارة الميـــاه والحفاظ عليهـــا وإعادة
اســـتخدامها التقـــدم جنبـــاً إلـــى جنب مع أنشـــطة التوســـع المخطـــط لها.
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النفايات والمخلفات
نحـــن ملتزمـــون بالحفـــاظ علـــى المـــوارد الطبيعيـــة عبر أنشـــطتنا اليوميـــة كافة واعتمـــاد الممارســـات الرائدة فـــي القطـــاع إلدارة نفاياتنا الصلبـــة .يلخص الجـــدول التالي نوع
وكميـــة النفايـــات التـــي خلفناهـــا في عـــام  ،2018وطرق التخلـــص منها.

نوع المخلفات أو النفايات

طريقة التخلص

الكمية (باألطنان)
2015

2016

2017

2018

نفايات خطرة
مرشحات مستخدمة ونفايات طبية
ومصابيح فلورسنت

الحرق

38.9

39.9

47.5

51

البطاريات والنفايات اإللكترونية

إعادة التدوير

16.5

20.6

18.5

26.9

نفايات الزيوت ومواد التشحيم

ترسل إلى مرفق المعالجة إلعادة التدوير
أو إعادة االستخدام

14.2

12.4

13.3

18.2

أخرى

تخـــزن في حاويات في الموقع قبل نقلها
لمزيد من إجراءات المعالجة
ٍ

17.2

21.5

36.5

8.4

النفايات غير الخطرة
الورق والكرتون واألطعمة وعبوات التغليف
المهملة والزجاج ومخلفات المطبخ

ترســـل إلى مكب عن طريق مقاول معتمد

618.5

714.4

709.4

765.4

اإلطارات والخردة المعدنية والنفايات
اإللكترونية والخشب وخردة الخشب
والمواد البالستيكية

تخزن في الموقع ثم ترســـل إلعادة التدوير
عن طريق مقاول معتمد

124.1

203.5

268.1

178.5

قدمنـــا مبـــادرة إعـــادة تدويـــر النفايـــات اإللكترونيـــة
ألول مـــرة لموظفينـــا باإلمـــارات العربيـــة المتحدة عام
 ،2016حيـــث نحثهم دورياً علـــى التخلص من أجهزتهم
الكهربائيـــة واإللكترونيـــة غيـــر المرغـــوب فيهـــا أو
المتقادمـــة فـــي صندوق توفره شـــركة انفيروســـيرف،
ــــشريكنا فـــي إعادة التدويـــر المعتمد وفقـــاً للمعيارين
الدوليين "أيزو  "9001و "أيزو  "14001وشـــهادة إدارة
الســـامة والصحـــة المهنيـــة العالميـــة "OHASAS
."18001
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قمنـــا بإعـــادة تدويـــر  12طنـــاً مـــن الـــورق خـــال العام
 ،2018وهـــو ما يعني توفيراً يعادل  203شـــجرة .ولم
نشـــهد أي حـــوادث انســـكاب كبيرة خـــال عملياتنا في
خـــال تماماً من
ســـجل
عـــام  ،2018كمـــا حافظنـــا على
ٍ
ٍ
حوادث التســـرب.

"ندرك تماماً أن االستدامة رحلة ممتدة ،وسنظل
ملتزمين باالستثمار لترسيخ ثقافتنا وتحسين برامج
التعليم والتطوير بغية رفع الوعي باألمور البيئية
واالجتماعية ومسائل الحوكمة .ونعتقد كذلك أن
وشموال".
هذا هو المفتاح لمستقبل أكثر ازدهاراً
ً
نرمين محوك
منسقة استقطاب المواهب ،الشارقة
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أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
نتبنـــى أجنـــدة األمـــم المتحـــدة للتنميـــة المســـتدامة لعام  2030ونســـعى لمواءمـــة عملياتنا وأنشـــطتنا مع أهـــداف األمم المتحـــدة للتنمية المســـتدامة (أهداف
التنمية المســـتدامة).

أهداف التنمية المستدامة

أهميتها

أبرز النقاط ذات الصلة في عملياتنا

الهدف األول:

يتطلـــب القضاء على الفقر وضع أنظمة حماية
اجتماعية عالمية وإجراءات مســـتهدفة للتخفيف من
معانـــاة التعرض للكوارث ،مع تلبية احتياجات المناطق
الجغرافية المحرومة في كل دولة.

وصل إجمالي اســـتثماراتنا في إقليم كردستان العراق إلى  1.6مليار
دوالر أمريكي ،مما يعود بالنفع على قطاع المشـــتريات المحلية
قدر مســـاهمتنا في إجمالي الناتج المحلي
والموظفين المحليين .وتُ ّ
لإلقليـــم حتى عام  2017بما يتراوح بين  10.7مليار دوالر أمريكي
إلى  18.3مليار دوالر أمريكي.

الهدف الثالث:

إن ضمان الحياة الصحية وتشـــجيع الرفاه للجميع من
كل األعمار عنصر ال بد منه في التنمية المســـتدامة.

قمنا بتوريد المســـتلزمات الطبية لمستشفى "شار" ومستشفى
الطوارئ  /الحروق في السليمانية.

الهدف الرابع:

يشـــكل الحصول على تعليم جيد األساس الذي يرتكز
عليه تحقيق التنمية المســـتدامة .وبتيسير الحصول
على التعليم الشـــامل ،يمكن تزويد المجتمعات
المحلية باألدوات الالزمة لتطوير حلول مبتكرة تســـاعد
فضال عن تحسين
في حل مشـــاكل العالم الكبرى،
ً
جودة حياتهم.

وفرنا وســـائل المواصالت ألكثر من  180طالباً من  21قرية في
إقليم كردستان العراق.

الهدف الخامس:

إن المســـاواة بين الجنسين ليست حقاً أساسياً من
حقوق اإلنســـان فحسب ،ولكنها أيضاً أساساً من
األسس الضرورية الالزمة إلحالل السالم والرخاء
واالستدامة في العالم.

نحن ملتزمون بالحفاظ على موظفاتنا واالســـتثمار بفعالية في
التطوير المهني لهن .وتمثل النســـاء  %25من القوة العاملة لدينا
في اإلمارات العربية المتحدة.

الهدف السادس:

إن ندرة المياه وســـوء جودتهاوقصور الصرف الصحي
هي عوامل تؤثر ســـلباً على األمن الغذائي واختيارات
ســـبل المعيشة وفرصالتعليم بالنسبة لألسر الفقيرة
في مختلف أنحاء العالم.

قمنا بتوفير  70,000لتر من المياه الصالحة للشـــرب لسكان
منطقتي قادر كرم وبريادي في مدينتي شـــورش وجمجمال.

الهدف السابع:

يعتبـــر التركيز على تمكين الجميع من الحصول على
الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وزيادة
اســـتخدام مصادر الطاقة المتجددة أمراً جوهرياً لتعزيز
المجتمعات الشـــاملة والقدرة على مواجهة التحديات
البيئية.

أتـــاح لنا إنتاجنا من الغاز الطبيعي إمكانية توفير طاقة موثوقة
وميســـورة التكلفة لسكان إقليم كردستان العراق البالغ تعدادهم
 5.9مليون نسمة.

القضاء على الفقر

الصحة الجيدة
والرفاه

التعليم الجيد

قمنـــا بتعيين  13معلماً لتدريس التخصصات الجديدة في مدارس
منطقة قادر كرم.
وزَّ عنا المســـتلزمات والحقائب المدرسية على  690طالباً في إقليم
كردستان العراق.
قمنا برعاية النســـخة السادسة من برنامج القيادات العراقية العامة
( ،)IPLPوهـــو برنامج تعليم تنفيذي لمدة  16يوماً يقدمه مركز
جعفر للتعليم التنفيذي في الجامعة األمريكية في الشـــارقة.
قمنا برعاية أنشـــطة تطوير الجامعة األمريكية في الشارقة.

المساواة بين
الجنسين

المياه النظيفة
والنظافة الصحية

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

كذلـــك ،قمنا بتوصيل الطاقة إلى قرية تركالن ،وذلك بتوريد
المولدات والوقود والمشـــغلين وتوفير البنية التحتية.
وتوفر شـــركة نفط الهالل وشركة دانة غاز الطاقة الكهربائية
المجانية غير المنقطعة منذ عام  2011لنحو  1,225من ســـكان
منطقة قادر كرم ،أو ما يعادل  %75من ســـكان الناحية .ونوفر
لهم الطاقة الكهربائية من مصنع كور مور للغاز البترولي المســـال
بمتوسط  16,000كيلو وات/ساعة يومياً.
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أهداف التنمية المستدامة

أهميتها

أبرز النقاط ذات الصلة في عملياتنا

الهدف الثامن:

ال يزال نحو نصف ســـكان العالم يعيشون على ما
عالوة على ذلك ،فإن معدل
ً
يقـــرب من دوالرين يومياً.
البطالـــة العالمي البالغ  %5.7وانخفاض أجور العديد
مـــن المهن يمثالن تحدياً أمام القضاء على الفقر ،مما
يســـتلزم منا معاودة التفكير في سياساتنا االقتصادية
واالجتماعية.

أنفقنا  %61من ميزانيتنا التشـــغيلية المخصصة للمشتريات في عام
 2018على الموردين المحليين.

العمل الالئق ونمو
االقتصاد

الهدف التاسع:

تمكين الكفاءات المحلية :وصلت نســـبة المواطنين المحليين إلى
 %84من القوة العاملة لدينا في إقليم كردســـتان العراق في عام
.2018

إن االســـتثمار في البنية األساسية – النقل ،والري،
والطاقـــة ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت – عنصر
حيوي من عناصر تحقيق التنمية المســـتدامة وتمكين
المجتمعات.

وصل إجمالي اســـتثماراتنا في إقليم كردستان العراق إلى  1.6مليار
دوالر أمريكي حتى عام .2018

الهدف الحادي عشر:

إن المـــدن هي مراكز األفكار والتجارة والثقافة والعلم
واإلنتاجيـــة والتنمية االجتماعية وما هو أكثر منذلك
بكثير .وقد مكَّ نت المدن الشـــاملة الناس من التقدم
اجتماعياً واقتصادياً.

نظـــراً لعدم توافر الكهرباء ،اضطرت العديد من العائالت إلى مغادرة
منطقة قادر كرم .وقد تمكنت شـــركة نفط الهالل وشركة دانة
غاز من المســـاعدة في تحويل المنطقة من خالل توفير الطاقة
الكهربائيـــة المجانية غير المنقطعة ،مما أثمر عن عودة العائالت إلى
المنطقة ،حتى أصبحوا يمثلون حالياً نحو  %50من الســـكان.

الهدف الثاني عشر:

تتعلق أنماط االســـتهالك واإلنتاج المستدامة بتعزيز
الكفاءة في استهالك الموارد والطاقة ،واستدامة
البنية األساسية ،وتوفير إمكانية الوصول إلى
الخدمات األساســـية ،وتوفير فرص العمل الالئق وغير
المضر بالبيئة ،وتحســـين جودة الحياة للجميع.

تمكّ نا من تحســـين استخدام الطاقة والمياه في مختلف عملياتنا.

الهدف الثالث عشر:

يؤثـــر التغير المناخي حالياً على جميع الدول في جميع
القارات ،حيث يعرقل االقتصادات الوطنية ويؤثر
على جميع صور الحياة ،كما أن تكلفته كبيرة بالنســـبة
للبشـــر والمجتمعات والدول في الوقت الراهن ومن
المتوقع أن تصبح أكثر من ذلك بكثير في المســـتقبل.

تمكّ نـــا من تفادي  2.99مليار دوالر أمريكي من التكلفة االجتماعية
لالنبعاثـــات الكربونية منذ عام  2008حتى عام .2018

الهدف السادس
عشر:

مـــن الخطوات األولى نحو حماية الحقوق الفردية،
تسجيل المواليد على مستوى العالم وإنشاء
مؤسسات وطنية أكثر استقاللية لحقوق اإلنسان
حول العالم.

بالنظر إلى ارتفاع مخاطر الفســـاد في المناطق التي نعمل بها ،فإننا
نتعامل بحرص ونســـعى بصفة مستمرة لتحسين أنظمتنا وعملياتنا.

تتطلب أجندة التنمية المســـتدامة الناجحة شراكات
بيـــن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

نحـــرص على التعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة ومعالجة
شواغلهم وتخوفاتهم بصفة دائمة.

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن

العمل المناخي

السالم والعدل
والمؤسسات القوية

الهدف السابع عشر:

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

كما تفادينا انبعاث  3.94مليون طن من ثاني أكســـيد الكربون في
عام  2018في إقليم كردســـتان العراق من خالل دعم جهود التحول
من الديزل إلى الغاز الطبيعي.
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HM12
هاملتون
of Crescent
Petroleum
Company Int
برمودا
Company”), who are responsible for
responsibility,
in accordance with Cre
االســـتدامة لشـــركة نفـــط الهـــال لعـــام «( 2018التقرير») من قبـــل إدارة شـــركة نفط الهـــال الدوليـــة المحدودة والشـــركات
تـــم إعـــداد تقريـــر
level of
on selected susta
(«شـــركة نفط الهالل» أو «الشـــركة») ،والتي تتولى مســـؤولية جمع المعلومات الـــواردة في التقرير وعرضها .وتتمثل مســـؤوليتنا،
assuranceلهـــا
التابعـــة
performing
our assurance activities i
الـــواردة فـــي االتفاقيـــة المبرمـــة مـــع شـــركة نفـــط الهالل ،فـــي تقديم مســـتوى محدود مـــن خدمـــات التدقيـــق للتحقق من
وفـــق التعليمـــات
assume any responsibility for any oth
معلومـــات االســـتدامة الـــواردة فـــي التقرير .وتعتبر إدارة الشـــركة وحدها هي الجهة الوحيدة التي نتحمل المســـؤولية عن أداء أنشـــطة التدقيق
such on a third party may place the en
تجاههـــا ،وال نقبـــل أو نتحمـــل أي مســـؤولية عن أي غرض آخر أو تجاه أي شـــخص آخـــر أو جهة أخرى .وفي حالة اعتماد أي طـــرف آخر على التقرير،
not be taken as a basis for interpretin
فذلـــك يكـــون علـــى مســـؤوليته الخاصـــة بالكامـــل .وال ُيعد بيـــان التدقيق هذا أساســـاً لتفســـير معلومات االســـتدامة لـــدى الشـــركة بوجه عام،
aspects outlined in the scope below.
باســـتثناء الجوانـــب المحددة فـــي نطاق التدقيق الـــوارد أدناه.

Scope of Assurance
نطاق التدقيق

The scope
of our assurance covers th
التدقيق المنوط بنا ما يلي:
يشـــمل نطاق

• Data and information relating
ً
وخاصـــة فيما
•البيانـــات والمعلومـــات المتعلقـــة بـــأداء الشـــركة فـــي محـــور االســـتدامة عـــن الفترة مـــن  1يناير  2018حتـــى  31ديســـمبر ،2018
1 January 2018 to 31 Decem
يتعلـــق بمؤشـــرات األداء فـــي محـــور االســـتدامة الـــواردة أدنـــاه ،وذلـــك بالنســـبة لعمليات الشـــركة في إقليـــم كردســـتان العراق وفـــي إمارة
listed below for the Company
الشـــارقة ،باإلمـــارات العربيـــة المتحدة؛
Description

Proportion of spen

Types of injury and
and number of wor

Diversity of govern

GRI Standard
المبـــادرة العالميـــة الوصف
بيـــان معاييـــر
Disclosure
إلعـــداد التقاريـــر
204-01
نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين
01-204
403-02
أنـــواع اإلصابـــات ومعدالت اإلصابـــات واألمراض الناتجة عن العمـــل واأليام المهـــدرة والتغيب عن العمل
02-403
وعدد الوفيـــات المرتبطة بالعمل
405-01
01-405

تنوع هياكل الحوكمة والموظفين

• The Company’s internal proce
العمليات والضوابط الداخلية لدى الشـــركة ذات الصلة بجمع البيانات المذكورة أعاله حول األداء في محور االســـتدامة.
•
mentioned
sustainability perfo

مستوى التدقيق والمعايير المستخدمة
Level of Assurance and Criteria use

تـــم التخطيـــط لمهمـــة التدقيـــق هـــذه وتنفيذهـــا وفقـــاً للمعيـــار الدولي لمهـــام التدقيـــق غير مراجعـــة وتدقيـــق المعلومـــات الماليـــة التاريخية
This)3000
assurance
ISAE( engagement was plan
صممنـــا عملية جمع األدلة للحصول على مســـتوى «محدود» مـــن التأكيد على
الصـــادر عـــن االتحـــاد الدولـــي للمحاســـبين .وقد َّ
’Accountants
International Standard fo
النحـــو الموضـــح فـــي معيـــار « »3000 ISAEبغـــرض التوصـــل إلـــى االســـتنتاجات .ويعتبر نطاق إجـــراءات جمع األدلـــة التي تم تنفيذهـــا أقل من
Financial
Information
(ISAE 3000). Ou
النطـــاق المتَّ بـــع فـــي مهـــام التدقيـــق المعقولـــة (مثـــل مراجعـــة البيانات الماليـــة) ،مما يعنـــي تطبيق مســـتوى أقل مـــن التدقيق علـــى جوانب
of assurance as set out in ISAE 3000
معاييـــر المبـــادرة العالمية إلعـــداد التقاريـــر الموضحة في نطـــاق العمل.
gathering procedures performed is le
financial audit) and therefore a lower le
under the scope of work.
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Indepen

منهجيتنا وأسلوبنا

حتـــى نفهـــم العمليـــة التـــي اتبعتها الشـــركة للتحقـــق من القضايا األساســـية لالســـتدامة والتحقق كذلـــك من اآلثـــار ،راجعنا عملية إعـــداد تقارير
The Board of Directors and Managemen
االســـتدامة والوثائـــق المرتبطـــة باســـتبيان إشـــراك أصحـــاب المصلحة الذي أجرته الشـــركة .كذلـــك ،زار فريق التدقيـــق التابع لنا مقر الشـــركة في
Crescent Petroleum Company Internati
الشـــارقة (اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة) لمراجعة بيانات اإلفصاح الخاصـــة بالمواضيع الواردة في نطـــاق التقييم أعاله .وقد تمـــت مراجعة األدلة
Canon’s Court, 22 Victoria Street
االدعاءات الواردة فـــي التقرير كمـــا ُطلبت التوضيحات عنـــد الضرورة.
HM12تدعـــم
التـــي
Hamilton

Bermuda
وتمثلت الخطوات األساســـية التي اتخذناها فيما يلي:

The Crescent
2018 Sustainabili
الموظفين األساســـيين المحددين لفهم العمليات والضوابط الحالية ألنشـــطة االستدامة ذات الصلة.
Petroleumالتواصل مع
•
of Crescent Petroleum Company Interna
who
 Company”),االســـتدامة لفهم الوضع الحالي ألنشطة االستدامة.
التواصل مع فريق
• are responsible for the
responsibility, in accordance with Crescen
 levelالخاصـــة بالمواضيـــع المحـــددة وفـــق معاييـــر المبـــادرة العالميـــة إلعـــداد التقاريـــر المذكـــورة فـــي نطـــاق التدقيق بالنســـبة
البيانـــات
•
مراجعـــة of
assurance
on selected sustainab
المحددة.
للمواقـــع
performing our assurance activities is to
assume any responsibility for any other p
التابع لنا
التدقيق
party may place the entiretفريق
such
on a third
تشـــكيلbe
تـــم taken
as a basis for interpreting th
notالتدقيـــق ،الـــذي يضـــم خبـــراء في عـــدة تخصصات ،مـــن فريقنـــا لخدمات التغيـــر المناخي واالســـتدامة في الشـــرق األوســـط
فريـــق
aspects
والـــذي ســـبق لـــه تنفيذ مشـــاريع مشـــابهة لدى عدد مـــن الشـــركات اإلقليميـــة والعالميـــة األخرى.
outlinedأفريقيـــا،
 in the scope below.وشـــمال
استقالليتناScope
of Assurance

األول الـــذي تقدم فيه شـــركة إرنســـت ويونغ (دبـــي) خدمات التدقيق المســـتقل لبيانات االســـتدامة لدى شـــركة نفـــط الهالل.
ofهـــو
هـــذا
العـــامThe
scope
our assurance covers the fo
ولـــم نقـــدم أي خدمـــات أخرى فيمـــا يتعلق بمنهجية شـــركة نفـــط الهالل في اإلفصـــاح عن بيانات االســـتدامة.
• Data and information relating to th
1 January
التدقيق
 2018 to 31 December 2حدود
listed below for the Company’s op
ال يشمل نطاق التدقيق ما يلي:

Description
Proportion of spending

Types of injury and rate
and number of work-re

 GRIوالبيانات والمعلومات غير المذكورة في نطاق التدقيق؛
Standardالتقرير
•جوانـــب
Disclosure
الشـــركة التي تمثل تعبيراً عن الرأي والمعتقدات والتطلعات والتوقعات والنوايا المســـتقبلية؛
•وتصريحات
204-01
بيانات ومعلومات األداء االقتصادي الواردة في التقرير.
•ومراجعـــة
403-02

المالحظات
405-01
Diversity of governance
تتمثـــل مالحظتنـــا األساســـية بشـــأن التقريـــر ،والتي يمكن تحســـينها ،أن شـــركة نفط الهـــال ال تلتزم حاليـــاً بمتطلبـــات معايير المبـــادرة العالمية
وبدال من تســـجيل اإلجازات المرضية ،نحث الشـــركة على احتســـاب
إلعـــداد التقاريـــر في تســـجيل اإلجـــازات المرضية في إقليم كردســـتان العراق.
ً
• The Company’s internal processe
عـــرف وفقاً للمبـــادرة العالمية إلعـــداد التقارير بأنه مقياس لنســـبة أيـــام الغياب الفعليـــة من إجمالي
وتســـجيل معـــدل غيـــاب الموظـــف (الذي ُي َّ
mentioned sustainability performa
عـــدد األيـــام التـــي ُيفتـــرض بالموظـــف أن يعمل خاللها فـــي نفس الفترة) حتـــى تفي بمعاييـــر المبادرة العالميـــة إلعداد التقاريـــر المالية.
Level of Assurance and Criteria used

This assurance engagement was planned
Accountants’ International Standard for Ass
Financial Information (ISAE 3000). Our evi
of assurance as set out in ISAE 3000 for t
gathering procedures performed is less t
financial audit) and therefore a lower level o
under the scope of work.
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Ind

الخالصة

 لم نلحظ وجود أي شـــيء يدفعنا للشـــك في أن التقريـــر يعرض األداء،اســـتناداً إلـــى المراجعـــة التـــي أجريناهـــا ووفقاً للشـــروط المرجعية لعملنـــا
The Board of Directors and Manage
.الفعلـــي للشـــركة فـــي الجوانب األساســـية المذكورة في قســـم نطـــاق التدقيق أعاله
Crescent Petroleum Company Inter
Canon’s Court, 22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda
إرنست ويونغ
بالنيابة عن شركة

The Crescent Petroleum 2018 Sustain
of Crescent Petroleum Company Int
Company”), who are responsible for
responsibility, in accordance with Cre
level of assurance on selected susta
performing our assurance activities i
جوس شيلكينز
assume any responsibility for any oth
such
third party may place the en
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا،التغير المناخي وخدمات االستدامة
إدارةon
فيa شـــريك
not be taken as a basis for interpretin
aspects outlined in the scope below.
Scope of Assurance

The scope of our assurance covers th
•

Data and information relating
1 January 2018 to 31 Decem
listed below for the Company

GRI Standard
Disclosure

Description

204-01

Proportion of spen

403-02

Types of injury and
and number of wor

405-01

Diversity of govern

•

The Company’s internal proce
mentioned sustainability perfo

Level of Assurance and Criteria use

This assurance engagement was plan
Accountants’ International Standard fo
Financial Information (ISAE 3000). Ou
of assurance as set out in ISAE 3000
gathering procedures performed is le
financial audit) and therefore a lower le
under the scope of work.
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االختصارات والمصطلحات
AIMS

أنظمة إدارة سالمة األصول

BOE

برميل نفط مكافئ

CAP

برنامج العمل المجتمعي

CEO

الرئيس التنفيذي

CO2

ثاني أكسيد الكربون

التحكم في العمل

اإلدارة المتكاملـــة لعمليـــات الصيانـــة الحيويـــة بالنســـبة لألعمـــال ،والتـــي تشـــمل األنظمة وإجـــراءات العمـــل وتقييمات المخاطـــر والوثائق
والســـجالت والمعاييـــر التـــي تضعهـــا أي مؤسســـة لتنفيـــذ أعمال الصيانـــة بأمان.

CSR

المسؤولية االجتماعية للشركة

ERP

تخطيط موارد المؤسسة

GDP

إجمالي الناتج المحلي

GHG

الغازات الدفيئة

GJ

غيغا جول

HSE

الصحة والسالمة والبيئة

HSSE & SP

نظام إدارة أداء الشـــركة في جوانب الصحة والسالمة واألمن والبيئة والجانب االجتماعي

التقييم المقارن

حتســـب بالنســـبة إلى األداء أو اإلجابات الخاصة بالشخص ،وليس بأشخاص آخرين.
ينطوي ذلك على تقييم أو مقياس ُي َ

IT

تكنولوجيا المعلومات

ISAE 3000

المعايير الدولية لمهام التدقيق

ISO

المنظمة الدولية للمعايير

كغم

كيلو غرام

كم

كيلو متر

KPI

مؤشرات األداء الرئيسية

KRG

حكومة إقليم كردستان

KRI

إقليم كردستان العراق

kWh

كيلو وات/ساعة
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فقدان االحتواء
األساسي

تســـرب مـــواد مـــن وســـيلة االحتواء األساســـي بصورة غيـــر مخطط لها أو غيـــر متحكَّ م فيها ،بمـــا في ذلك المواد غير الســـامة وغيـــر القابلة
لالشـــتعال (مثـــل البخـــار أو المكثفات الســـاخنة أو النيتروجين أو ثاني أكســـيد الكربون المضغوط أو الهـــواء المضغوط).

LTI

إصابة مهدرة للوقت

LTIR

معدل اإلصابات المهدرة للوقت

MCI

حادث متعدد اإلصابات

MMscf

مليون قدم مكعب قياسي

MMscf/d

مليون قدم مكعب قياسي يومياً

NGO

منظمة غير حكومية

OGUK

جمعية النفط والغاز بالمملكة المتحدة

OHSAS

سلســـلة مواصفات تقييم الصحة والسالمة المهنية

OSHA

إدارة الصحة والسالمة المهنية

PEHA

تقييم الحالة الصحية قبل التوظيف

PPE

معدات الحماية الشخصية

االحتواء األساسي

الوســـائل األساســـية لتفادي تسرب وانســـكاب المواد عند استخدام المعدات للتعامل المباشر مع النفط والغاز الجاري تخزينه أو نقله.

R&D

البحث والتطوير

SCEs

معدات السالمة المهمة

SDG

أهداف التنمية المستدامة

SIEM

إدارة الحوادث واألحداث األمنية

التكلفة المجتمعية
النبعاثات الكربون
()SCC

مقيـــاس للضـــرر االقتصـــادي الناتـــج عـــن انبعاثـــات ثاني أكســـيد الكربون ،وذلك مـــن خالل تحديـــد قيمة نقديـــة إلجمالي األضـــرار الناتجة عن
انبعـــاث طـــن متري واحـــد من ثاني أكســـيد الكربون فـــي الجو.

SP

األداء االجتماعي

tCO2e

طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

TJ

تيرا غول

TRIF

المعدل اإلجمالي للحوادث التي يمكن تســـجيلها

اإلمارات

اإلمارات العربية المتحدة

UK

المملكة المتحدة

USD

دوالر أمريكي

WSE

مخططات الفحص المكتوبة
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قائمة محتويات المبادرة العالمية إلعداد التقارير
الفئة

رقم مؤشر
المبادرة
العالمية
إلعداد التقارير

التعريف

رقم الصفحة  /الحالة

بيانات المؤسسة
102-1

اسم المؤسسة

2

102-2

األنشطة والعالمات التجارية والمنتجات والخدمات

8

102-3

موقع المقر الرئيسي للمؤسسة

8

102-4

مواقع العمليات

8

102-5

نوع الملكية والشكل القانوني

8

102-6

األسواق التي تعمل بها المؤسسة

8

102-7

مقياس المؤسسة

39 ،9-8

102-8

معلومـــات عن الموظفين وغيرهم من العاملين

38

102-9

سلسلة التوريد

27

102-10

التغييرات الرئيســـية الطارئة على المؤسسة وسلسلة التوريد
الخاصة بها

9-8

102-11

السياسة أو المنهج االحترازي

46

102-12

المبادرات الخارجية

53-52 ،15 ،2

102-13

العضوية في الجمعيات

32

االستراتيجية
102-14

بيان من صانع القرار األساسي

5

األخالقيات والنزاهة
102-16

القيم والمبادئ والمعايير وقوانين التصرف

3

الحوكمة
102-18

هيكل الحوكمة

11-10

إشراك أصحاب المصلحة
102-40

قائمة بمجموعات أصحاب المصلحة

26-24

102-41

اتفاقيات التفاوض الجماعية

ال ينطبق

102-42

تحديد أصحاب المصلحة واختيارهم

26

102-43

منهج إشراك أصحاب المصلحة

26

102-44

المواضيع والشواغل الرئيسية المثارة

25-24
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الفئة

رقم مؤشر
المبادرة
العالمية
إلعداد التقارير

التعريف

رقم الصفحة  /الحالة

إجراءات إعداد التقارير
102-45

المدمجة للمؤسســـة
الجهات الواردة في القوائم المالية ُ

ال ينطبق

102-46

تحديد محتوى التقرير ونطاق المواضيع

2

102-47

قائمة بالمواضيع الجوهرية

21

102-48

إعادة إصدار البيانات الواردة في التقارير الســـابقة

ال ينطبق

102-49

التغييرات عن فترات التقارير السابقة

ال ينطبق

102-50

مدة التقرير

2

102-51

تاريخ آخر تقرير

14

102-52

دورة إعداد التقارير

2

102-53

القســـم المسؤول عن تلقي األسئلة المتعلقة بالتقرير

2

102-54

اإلفادة عن االســـتناد في إعداد التقرير لمعايير المبادرة
العالمية إلعداد التقارير

2

102-55

قائمـــة محتويات المبادرة العالمية إلعداد التقارير

59-56

102-56

التدقيق الخارجي

61-60 ،2

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :103توضيح المنهج اإلداري
103-1

شرح الجانب الجوهري ونطاقه

24

103-2

المنهج اإلداري ومكوناته

14

103-3

تقييم المنهج اإلداري

12

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :201األداء االقتصادي
201-1

القيمة االقتصادية المباشرة الناتجة والموزعة

27-26

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :103توضيح المنهج اإلداري
103-1

شرح الجانب الجوهري ونطاقه

24

103-2

المنهج اإلداري ومكوناته

26

103-3

تقييم المنهج اإلداري

12

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :203التأثيرات االقتصادية غير المباشرة
203-1

االســـتثمارات في البنية التحتية والخدمات المدعمة

30 ،27

203-2

التأثيرات المهمة غير المباشرة

30 ،27

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :103توضيح المنهج اإلداري
103-1

شرح الجانب الجوهري ونطاقه

24

103-2

المنهج اإلداري ومكوناته

27

103-3

تقييم المنهج اإلداري

12
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الفئة

رقم مؤشر
المبادرة
العالمية
إلعداد التقارير

التعريف

رقم الصفحة  /الحالة

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :204ممارسات المشتريات
204-1

نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين

26

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :103توضيح المنهج اإلداري
103-1

شرح الجانب الجوهري ونطاقه

24

103-2

المنهج اإلداري ومكوناته

37

103-3

تقييم المنهج اإلداري

12

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :205مكافحة الفساد
205-2

التواصل والتدريب على سياســـات وإجراءات مكافحة الفساد

37

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :103توضيح المنهج اإلداري
103-1

شرح الجانب الجوهري ونطاقه

25

103-2

المنهج اإلداري ومكوناته

47

103-3

تقييم المنهج اإلداري

12

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :302الطاقة
302-1

استهالك الطاقة داخل المؤسسة

47

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :103توضيح المنهج اإلداري
103-1

شرح الجانب الجوهري ونطاقه

25

103-2

المنهج اإلداري ومكوناته

49

103-3

تقييم المنهج اإلداري

12

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :303المياه
303-1

المياه المسحوبة من المصدر

49

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :103توضيح المنهج اإلداري
103-1

شرح الجانب الجوهري ونطاقه

25

103-2

المنهج اإلداري ومكوناته

47

103-3

تقييم المنهج اإلداري

12

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :305االنبعاثات
305-1

انبعاثات الغازات الدفيئة بشـــكل مباشر (نطاق )1

49

305-2

انبعاثات الغازات الدفيئة بشـــكل غير مباشر (نطاق )2

49

305-4

كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة

49
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الفئة

رقم مؤشر
المبادرة
العالمية
إلعداد التقارير

التعريف

رقم الصفحة  /الحالة

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :103المنهج اإلداري في 2016
103-1

شرح الجانب الجوهري ونطاقه

25

103-2

المنهج اإلداري ومكوناته

50

103-3

تقييم المنهج اإلداري

12

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :306النفايات السائلة والصلبة
306-2

النفايات حســـب نوعها وطريقة التخلص منها

50

306-3

االنسكابات الكبيرة

50

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :103توضيح المنهج اإلداري
103-1

شرح الجانب الجوهري ونطاقه

25

103-2

المنهج اإلداري ومكوناته

12

103-3

تقييم المنهج اإلداري

12

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :307االمتثال البيئي
307-1

عدم االمتثال للقوانين واللوائح البيئية

40

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :103توضيح المنهج اإلداري لعام 2016
103-1

شرح الجانب الجوهري ونطاقه

24

103-2

المنهج اإلداري ومكوناته

34

103-3

تقييم المنهج اإلداري

12

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :401التوظيف
401-1

عـــدد الموظفين الجدد المعينين ومعدل دوران الموظفين

35

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :103توضيح المنهج اإلداري
103-1

شرح الجانب الجوهري ونطاقه

25

103-2

المنهج اإلداري ومكوناته

44-40

103-3

تقييم المنهج اإلداري

40

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :403الصحة والسالمة المهنية
403-2

أنـــواع اإلصابات ومعدالت اإلصابات واألمراض الناتجة عن
العمـــل واأليام المهدرة والتغيب عن العمل وعدد الوفيات
بسبب العمل

وردت بشكل جزئي

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :103توضيح المنهج اإلداري لعام 2016
103-1

شرح الجانب الجوهري ونطاقه

24

103-2

المنهج اإلداري ومكوناته

34

103-3

تقييم المنهج اإلداري

12

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :404التدريب والتعليم
404-2

البرامـــج المخصصة لتطوير مهارات الموظفين وبرامج
المساعدة في الفترة االنتقالية

38-37
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مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :103المنهج اإلداري لعام 2016
103-1

شرح الجانب الجوهري ونطاقه

24

103-2

المنهج اإلداري ومكوناته

38

103-3

تقييم المنهج اإلداري

12

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :405التنوع وتكافؤ الفرص
405-1

تنوع هياكل الحوكمة والموظفين

38 ،11

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :103المنهج اإلداري لعام 2016
103-1

شرح الجانب الجوهري ونطاقه

24

103-2

المنهج اإلداري ومكوناته

15-14

103-3

تقييم المنهج اإلداري

12

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :413المجتمعات المحلية
413-1

إشـــراك المجتمع المحلي في العمليات ،وتقييم التأثير،
وبرامج التطوير

33-31

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :103المنهج اإلداري لعام 2016
103-1

شرح الجانب الجوهري ونطاقه

24

103-2

المنهج اإلداري ومكوناته

15-14

103-3

تقييم المنهج اإلداري

12

مؤشـــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :419االمتثال االجتماعي واالقتصادي
419-1

عـــدم االمتثال للقوانين واللوائح في المجال االجتماعي
واالقتصادي
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مكاتب الشارقة:

المكاتب الدولية:

برج الهالل
ص.ب ،211 :كورنيش البحيرة
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971 6 572 7000 :
فاكس+971 6 572 6000 :
البريد اإللكترونيmail@crescent.ae :

شركة نفط الهالل  -المملكة المتحدة
كريسينت هاوس ،شارع  4أولد بارك
لندن ،W1K1QWالمملكة المتحدة
هاتف+44 20 7493 6600 :
فاكس+44 20 7493 6777 :
البريد اإللكترونيcpci-uk@crescent.ae :

مكاتب إقليم كردستان في العراق
الدور  ،5غوالن بارك – مبنى اإلدارة
شارع غوالن ،أربيل
إقليم كردستان في العراق
الهاتف+964 66 224 6704/5 :
البريد اإللكترونيcpci-irbil@crescent.ae :

كريسينت هاوس
برج إنديكس
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971 6 572 7000 :
فاكس+971 6 572 6000 :
البريد اإللكترونيmail@crescent.ae :

شركة نفط الهالل – العراق

المبنيان 21و – 22القرية األلمانية
شارع الملك محمود ،السليمانية
الهاتف+964 773 071 7679 :

قاعدة اإلمداد البحرية
المنطقة الحرة بالحمرية ،المرحلة األولى
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة
الهاتف+971 6 526 9181 :
فاكس+971 6 572 6000 :

www.crescentpetroleum.com

مكتب ْي بغداد والبصرة
َ
هاتف( +971 50 483 9946 :اإلمارات)
هاتف( +971 56 853 7443 :اإلمارات)
هاتف( +964 771 542 4194 :العراق)
البريد اإللكترونيcp-baghdad@crescent.ae :

الطابق  ،16برج قيوان
شارع سالم ،السليمانية

