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About this report
Welcome to Qatalum’s sixth sustainability report, covering
the period 1 January to 31 December 2016. This report
provides a comprehensive overview of our environmental,
social and economic performance over the past five years,
where available. This report was prepared in accordance
with the GRI Standards: Core option. For further information
and the GRI Content Index, please see Appendix D.
Sustainability management and reporting at Qatalum
is also influenced by ‘The Hydro Way’: a set of principles
that guide our international shareholder, (Norsk) Hydro
Aluminium. We are committed to transparency and
inclusiveness in our annual sustainability reporting.
We encourage you to get in touch with us through the
following channels should you have any queries related to
our business or this sustainability report:
Qatar Aluminium Limited (Q.S.C) P.O. Box 23086
Mesaieed Industrial City, Qatar
Email: info@qatalum. com

qatar_aluminium
QatarAluminium
qatalum
qatar_aluminium
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CHAIRMAN’S MESSAGE
It is my pleasure to welcome you to Qatalum’s sixth annual sustainability
report, providing you with an overview of the most important sustainability
achievements and challenges for the year 2016.
For the past two years, global aluminium prices have fluctuated markedly,
thereby impacting our business. Despite volatile market conditions and
decreased sales in the important Asian market, the success of our Qatalum
Improvement Program (QIP) has helped to mitigate negative impacts on our
bottom-line and to be recognized as one of the most cost efficient aluminium
producers worldwide for more than five years running.
Efficiency and sustainability go hand in hand and create synergies across our
business functions. By investing in our employees’ skills and capabilities, we
can foster better process safety and plant reliability. By reusing our waste, we
can reduce the use of expensive raw materials and also negative environmental
impacts. Developing local talent helps ensure we have sufficient knowledge
and skills to grow our operations, improve productivity, and create positive
spill-over effects throughout the economy. We believe that open and honest
dialogue with all our stakeholders is the foundation for the long-term success
of our company. These are just a few of the ways in which improving efficiency
leads to a more sustainable Qatalum.
Sustainability reporting is important to our business, as it is a comprehensive
tool to inform our stakeholders about our progress on ‘Our Sustainability
Journey’ through the contribution we make to ‘Our Nation’, the impacts of
‘Our Products,’ as well as the way we care for ‘Our People.’ We accomplish this
by communicating how we manage our environmental, social and governance
issues, and how we contribute to the Qatar National Vision 2030. We are keen to
maintain our support for the government’s ambition to diversify the economy
by fostering local supply chains and developing a growing downstream
economy.
We will continue to build our future success on our exceptional operational
standards accompanied by the principles of sustainable development. We
focus on long-term improvements, aiming to act in the best interest of our
shareholders, employees, and society, while driving profitable growth and
maintaining our role as a responsible business and employer.
I invite you to share your thoughts on this report with us. As part of our
stakeholder engagement approach, we value your feedback. This enables us
to better understand your concerns, and ultimately creates more value for all
our stakeholders.
Abdul Rahman Ahmad Al Shaibi
Chairman of the Board of Directors
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CEO’S MESSAGE
At Qatalum, sustainability has always played an integral role in our operations.
Our ambition is to continuously improve upon our environmental, social and
corporate performance, without compromising on the quality of our products
and the efficiency of our processes.
Our strong management systems and programs, such as our Qatalum
Production System (QPS), Qatalum Improvement Program (QIP), and Qatalum
Integrated Management System (QIMS), are the foundation of our journey
towards becoming a prominent, global aluminium smelter. Our success allows
us to be a driving force behind the economic diversification of an ever-growing
nation. We are proud to stimulate economic and human development in Qatar,
while carefully managing our environmental and social impact.
In 2016, Qatalum achieved several notable accomplishments despite difficult
economic conditions. Our team solved the long-standing challenge facing the
aluminium industry of how to recycle spent pot-line (SPLs). We are proud of
this innovative solution, which has generated interest across the region. We
were delighted to share our expertise and invited representatives from other
smelting companies to visit our plant and view the SPL recycling process.
In addition, we gained regional recognition for another project targeted at
controlling dust emissions from our cast house furnaces, earning us the 2016
Gulf Aluminium Council Environmental Award. While significantly improving
operational safety for our employees, this initiative also yielded substantial
cost savings by reducing raw material and energy requirements as well as
avoiding carbon dioxide emissions to 83,200 tonnes per year. This novel
solution, exemplifying international best practice, can be replicated in any
aluminium smelter with zero investment.
Both accomplishments demonstrate that the key to our success lies in engaging,
protecting, and empowering our employees – they are our most important
asset. We value our workforce, and aim to equip them with the knowledge
and skills necessary for continuous innovation and process improvement.
We also recognize the inherent risks of our work environment. As we have a
responsibility to protect our employees and contractors, worker safety comes
first at Qatalum. We are proud to report no heat stress incidents in 2016.
Building on our past success, we will continue to improve our performance
while maintaining a culture of excellence in sustainability, thereby maximizing
value for all our stakeholders.
Khalid Mohamed Laram
Chief Executive Officer

SUSTAINABILITY REPORT 2016 - 7

About Qatalum
Qatalum is a primary aluminium producer with its operations located in Mesaieed Industrial City (MIC)
in Qatar. The company was inaugurated in April 2010 as the largest aluminium plant ever launched in
one step. Our plant produces more than 630,000 tonnes of high-quality primary aluminium products
annually. Our site hosts other facilities as well, including a carbon plant, a port, storage facilities, and a
captive power plant.

Our Value Creation Model
At Qatalum, we focus on operational efficiency to reduce our ecological footprint per tonne of production,
which also results in healthier profit margins. We create value by transforming raw materials into high
quality extrusion ingots and foundry alloys. These are distributed regionally and internationally, and
utilized in a wide variety of industries, including automotive, construction, engineering and consumer
goods manufacturing.

INPUTS
FINANCIAL CAPITAL
Qatalum seeks to use financial capital provided
by shareholders in the most efficient and effective
way possible.

HUMAN CAPITAL
Our employees are our most important
resource for whom we create a safe and healthy
working environment with fair and competitive
remuneration.

ALUMINUM PRODUCTION PROCESS
UPSTREAM

Raw material: Bauxite ore is used
as a primary input material.

Chemical reaction: A chemical
process turns bauxite into alumina
powder.

QATALUM’S VALUE CREATION PROCESS

MANUFACTURING CAPITAL
Qatalum is Qatar’s fully integrated primary
aluminium plant, consisting of a smelter, cast
house, carbon plant and a power plant.

NATURAL CAPITAL
We are constantly working towards upholding our
environmental integrity, using water, energy and
resources in the most efficient way.

RELATIONSHIP CAPITAL
Qatalum uses the following raw materials in
its production process : alumina oxide, carbon,
aluminium fluoride and cryolite, which are mainly
sourced from Australia and South America.

SOCIAL CAPITAL
It is of utmost importance we maintain our
social license to operate. Gaining the approval
of stakeholders and local communities through
active engagement and transparency is essential.
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Cast house: In the holding furnace,
liquid aluminium is cast into
a) extrusion ingots and
b) foundry alloys.

Shipment: The alloys and ingots
are packaged and shipped to
customers for further processing.

Smelter: Raw materials are smelted
into aluminium by electrolysis.

Power Plant: our power plant provides
the electricity needed for our whole
production and is one of the most
efficient in Qatar.

DOWNSTREAM

End products: Alloyed metals are used by various industries to manufacture end user
products.

Mission
Qatalum’s mission is to maximize shareholder value through operational excellence and sustainability
to support aluminium industry development in Qatar.

Ownership
Qatalum is a joint venture between Qatar Petroleum (QP),
Qatar’s national oil and gas producer, and (Norsk) Hydro
Aluminium, a Norwegian aluminium and renewable energy
company. Both companies hold a 50% share in Qatalum.

HYDRO

QP

50% 50%
OUPUTS

FINANCIAL CAPITAL
Qatalum aims to be a high-quality investment for
our shareholders via profitability attained through
growth in our revenue and operational efficiency.

Shipment: Raw materials are shipped to
Qatalum’s port storage facility.

HUMAN CAPITAL
We are committed to establish a highly
skilled workforce, investing considerable time
and resources into training, a friendly work
environment, female empowerment and health
and safety measures.

MANUFACTURING CAPITAL
High quality extrusion ingots and foundry alloys
that meet the needs of our customers.
Carbon Plant: our carbon plant is producing
carbon anodes, which are a vital part of the
primary aluminium production process.
It consists of a paste plant and an anode
baking plant.

NATURAL CAPITAL
We seek to keep our greenhouse gas and other air
emissions, waste, wastewater and pollution to the
minimum level possible to avoid negative impact
on the surrounding environment and society.

RELATIONSHIP CAPITAL
We procure goods and services from local providers
whenever possible to have a positive impact on the
local economy.

Recycling: End products can be remanufactured.

SOCIAL CAPITAL
Qatalum is committed to providing work
opportunities for Qataris and supporting our local
community through corporate social responsibility
activities.
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Governance Structure
A well-established governance structure is the foundation for a sustainable and successful company. At
Qatalum, we seek to ensure that people at every level of the organization - from our directors to operators- act
in the Company’s best interest. We also seek an open dialogue with our stakeholders to provide clarity in our
decision-making and to ensure we act with integrity and responsibility.

Board of Directors
Our Board of Directors (BoD) is Qatalum’s highest governance body. The Board maintains responsibility
for the stewardship and supervision of Qatalum’s executive management. All members, including the
Chairman of the BoD, are non-executive. These members are appointed by our Shareholders and are
generally individuals directly employed by our joint venture partners or their subsidiaries, until retirement
or replacement.

Structure of the Board of Directors

Executive
Non-Executive

0%

Male
Female

13%

100%

87%

50% 50% 50% 50%
Qatari
Norwegian

30-50
Above 50

The Board members are selected based on their knowledge, expertise, and leadership competencies.
They represent a wide range of skill sets including - but not limited to - professional accounting, legal,
finance, operations, project management and marketing. The Board is also well versed with corporate
social responsibility (CSR) and environmental issues.
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MR. ABDUL RAHMAN AHMAD AL-SHAIBI
Chairman, Executive VP, Finance and Planning
at QP

MR. AHMAD HELAL AL-MOHANNADi
Director, Chief Operations Officer
at Qatargas

MR. KHALID SULTAN R AL KUWARI
Chief Executive Officer, QAFAC

MRS. HILDE MERETE AASHEIM

Executive Vice President/ HR/ Finance
Primary Metal, Norsk Hydro

MR. TOM ROTJER
Senior Vice President,
Corporate Management Board Support,
Norsk Hydro

MR. SAQER ABDULLA M. AL-SHAHWANI
Director, Ma nager Operations,
QP- Bul Hanine

MR. ODD IVAR BILLER
Director, Senior Consultant at Hydro

MR. EINAR GLOMNES

Senior Vice President
Head of Global Joint Ventures Primary Metal Hydro
Aluminum AS
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Four sub-committees provide support and advisory services to the BoD as well as to executive
management:
• Board Audit Committee helps with oversight of internal controls, risk management,
and governance processes (comprised of 4 men)
• Finance and Commercial Committee provides advice on tender committee matters,
financial performance, and commercial issues (comprised of 6 men)
• Insurance Advisory Committee provides oversight of insurance matters
(comprised of 2 men and 1 woman)
• Human Resources Committee provides ad-hoc advice on specific human resources matters
(comprised of 2 men and 2 women)

Executive Structure
Our executive management report to the BoD and work collectively with the Board’s committees to
Chief Executive Officier
monitor strategic decision-making,Khalid
and
manage
the day-to-day operations of Qatalum.
Mohamed
Laram
General Counsel
& Company Secretary

Executive Secretary

Lydia Paraiso

Amjad Rias

Chief Operations Officier

Chief Power Officier

Chief Technical Officier

Chief Supply chain Officier

Chief Financial Officier

Chief Administration Officier

Olaf Wigstol

Herve Perrin

Geir Nilsen

Nafal Al Hajri

Ahmed Al Khudairi

Nasser Al Naimi

Carbon Group Manager

Reduction Group Manager

Cast House Group Manager

Bernhard Eich

Hans Petter Lange

Steinar Benum
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Corporate governance practices
The BoD meets on a quarterly basis to discuss Health, Safety, Security and Environment (HSSE) issues,
governance and management matters and to review economic, risks and opportunities. Issues related
CSR, Enterprise Risk Management (ERM) and audit planning are monitored and discussed as part of the
Board’s annual agenda.
The Board and committees evaluate their performance by means of an annual self-assessment, which
measures the performance of the group and adherence to its mandate, and subsequently identifies areas
for improvement.
Several systems help Qatalum to ensure transparency, accountability, and good governance.
Qatalum’s internal audit function provides independent assurance that the implementation of the
Company’s internal control processes- which ensure compliance with applicable laws, rules, regulations,
and procedures- are operating effectively.
Qatalum also has a management compliance function which promotes compliance within the
organization. In 2016, the company undertook an intensive training program related to anti-competition
risks. This included an online course and classroom training targeted at employees operating in
Management, Sales, Supply Chain, Procurement, and Communications, based on a risk assessment.
Every employee is required to complete a Conflict of Interest statement annually, which is assessed by a
competent internal team.
In 2016, we issued a new Health, Safety and Environment (HSE) legal register and put in place a procedure
for keeping abreast of regulatory changes.
More CSR audits, visits and inquiries have been received recently comparing to the last year. In addition,
Qatalum has increased its focus on issues of contractor welfare, including payment of salaries, housing
conditions, and eating facilities.
In 2017, the Company is planning to develop a new supplier code of conduct, and implement new terms
and conditions for contractors and suppliers to improve their alignment with Qatalum standards.
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OUR SUSTAINABILITY
JOURNEY
Our sustainability journey started at the planning stages of
our joint venture with Hydro – one of the most sustainable
aluminium producers globally – from the site preparation to
commencing plant operation.
Our ambition is to be one of the most environmentally
friendly and efficient aluminium smelters in the world. We
continuously aim to build a competent workforce, and provide
them with a working environment where safety is paramount.
We are committed to promote and maintain a balance
between the three main components of sustainability –
economic growth, social responsibility, and environmentally
sound operations – to maximize the value we create for our
business and our stakeholders.
We also acknowledge our role in realizing Qatar’s National
Vision 2030, by contributing to economic diversification
and growth, development of Qatari talent, strong local
communities and partnerships, as well as a resilient
environment for future generations.

SOCIAL
RESPONSIBILITY

ECONOMIC
GROWTH

ENVIRONMENTALLY
SOUND
OPERATION
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Sustainability Management
We are committed to meeting the expectations of our stakeholders in the most sustainable way. As a
result, sustainability management and governance guide our practices to ensure long-term growth and
improvement, benefitting the business and development in Qatar. Engaging a broad range of stakeholders
in an ongoing dialogue is a core component of our approach, helping us to understand and prioritize
those issues that matter the most to our employees, shareholders, business partners, and communities
we operate in.
A dedicated sustainability team, led by our Head of Environment and Sustainability, drives sustainability
management within Qatalum. The team is comprised of qualified employees who are responsible for
collecting and analyzing Qatalum’s sustainability performance data, producing our annual sustainability
report, and advancing the sustainability efforts within their respective departments. During weekly
meetings, the team discusses priorities and progress with the CEO, COO, and representatives from all
departments, ensuring that sustainability management is integrated in our day-to-day operations. In
2016, we adapted our organizational structure by migrating all environmental agenda from the HSE
department to the Sustainability department. The HSE department has since become known as the HSSE
(Health, Safety, Security and Emergency) department as a result.
Sustainability framework
Our sustainability framework reflects what sustainability means to Qatalum. The framework is structured
around three pillars – Nation, People and Product – and is the baseline for our materiality assessment
and reporting structure.

QATARIZATION

ECONOMIC
CONTRIBUTION

HEALTH,
SAFETY
& EMERGENCY

A SUSTAINABLE
METAL

MARKET
PRESENCE

TRAINING AND
DEVELOPMENT

EFFICIENT
PRODUCTION

COMMUNITY
INVESTMENT

REWARD AND
RECOGNITION

ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY

OUR NATION

OUR PEOPLE

SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

OUR PRODUCT
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Material Issues
[102-40]
[102-44]
[102-47]
Material issues reflect the most significant economic, environmental, and social aspects affecting Qatalum
and our stakeholders. We continue to focus on and prioritize those issues that are of highest importance
to both our organizational success, as well as our stakeholders. Qatalum uses a range of inputs when
determining the most significant sustainability issues for the company to address, considering:
• The needs and expectations of all our stakeholders
• The Hydro approach to sustainability, the Hydro Way
• The Qatar National Vision 2030 and National Development Strategy 2011-2016
• The Aluminium Stewardship Initiative (ASI)
The materiality matrix below was updated in 2016 and represents the most material issues.

1

Corporate Governance

2

Compliance

3

Business Ethics

4

Risk and Crisis Management

5

Customer Relationship Management

6

Innovation Management

7

Procurement Practices

8

Economic Performance

9

Indirect Economic Impact

10

GHG Emissions

11

Air Emissions

12

Energy Management

13

Waste and Hazardous Materials Management

14

Recycling

15

Water Use

16

Wastewater Management

17

Biodiversity Impacts

18

Product Stewardship

19

Qatarization

20

Human Capital Development

21

Human Rights

22

Talent Attraction and Retention

23

Health, Safety and Wellbeing

24

Corporate Citizenship
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MATERIALITY MATRIX
QATALUM (2016-2017)
IMPORTANCE FOR
STAKEHOLDERS

1
2

Material importance for Stakeholders (Low to High)

3

22

15

4

8
12
14
17
19

6,7
11
10
9

18
23

20
24

13
5
16

21
Material importance for Qatalum (Low to High)

IMPORTANCE FOR
QATALUM

Stakeholder Engagement
[102-42]
[102-43]
[102-47]
Our approach to sustainability is developed and implemented with constant reference to our stakeholder
needs and expectations. Qatalum consults with key stakeholder groups directly through affiliations such
as the Gulf Aluminium Council (GAC), through the company’s shareholders (Qatar Petroleum and Hydro),
and directly with governmental bodies.
Our dialogue and engagement with relevant parties cover many stakeholders and individuals, such as
those groups identified by our stakeholder mapping exercise below. The groups listed were identified
based on their ability to impact Qatalum and vice versa. We engaged with each group to understand the
issues most important to them, before arriving at ways in which Qatalum could respond to or address
those issues.
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[102-43]
[102-44]
Stakeholder Group

Methods of engagement

SHAREHOLDERS

• Representation on the Board
of Directors, including regular
board meetings
• Active membership on
the senior management team

ENVIRONMENT

• Performance reporting

Issues of importance

• Financial targets

• Board committees

• Engaging shareholders
through sustainability
management

• Ensuring compliance
via internal audit
and ethics committees

• Legal compliance

• Planning of strategic
objectives and reports

• Ethical governance

• Compliance with
environmental regulations

• Minimizing GHG
and fluoride emissions

• Reporting on material
environmental issues

• Waste reduction
and management

• Environmental impact
assessments

• Energy consumption
• Water usage
• Legal compliance with
environmental regulations

QATAR

Stakeholder Group

Methods of engagement

Issues of importance

• Communication with
regulatory agencies

• Alignment with Qatar
National Vision QNV2030

• Collaboration and
participation through
government, regulatory
agencies, and industry-level
campaigns and initiatives

• Recruitment and
development of local talent

• Activities for increasing
Qatarization, including
conferences and
training activities

• Development of local
knowledge and expertise
in the aluminium smelting
industry
• Community contribution
and outreach
• Promotion of further
industry diversification
• Safety and health precautions
• Reduction of negative
environmental impact
• Climate change strategy
• Transparency and
excellence in governance
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Methods of response

• Publishing a sustainability
report as per GRI Standards

• Use of efficient technology
• Reliance on environment
management manual
• Strict management of
hazardous material
• Reduction in water
consumption
• Issue new HSE legal register
and a procedure for keeping
abreast of regulatory changes

Methods of response
• Engagement with the
community through
events and environment fairs
• Contributions to
charitable organizations
• Qatarization steering
committee and strong
Qatarization efforts
• Proactivity in recreation
and employee activities

[102-43]

EMPLOYEES

[102-44]

• Annual performance reviews

• Training and development

• Career development system

• Career development planning

• Maintaining a diverse
and inclusive workplace

• Training programs

• Intranet
• Newsletter
• Town Hall meetings
• Annual surveys

• Employee satisfaction
• Healthy working conditions
• Health and primary care
• Safe workplace

• Occupational hygiene studies
• Health awareness campaigns
• Health and safety training
• Baseline medical
examinations

INDUSTRY PARTNERS

(CUSTOMERS, SUPPLIERS,AND INDUSTRY ASSOCIATIONS)

•Emergency preparedness

• Conferences

• Mutual aid and support

• Evaluation and
satisfaction forms

• Sustainable procurement

• Membership in the
Gulf Aluminium Council
and International
Aluminium Institute

• Transparency
• Local customers

• Regular dialogue with
customers and partners
• Membership in industry
associations
• Participation in local
and international
conferences and
trade shows
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Highlights 2016

56% reduction in
the amount of waste
sent to landfill

83% of our total
waste was recycled

21% of freshwater
was recycled or reused,
which is equivalent
to the size of more
than 320 Olympic
swimming pools

44% increase
in recycling compared
to 2015

Zero heat stress
events for
the first time
since operating

Safety delegates
represent 15% of our
total workforce
The Dross recycling
project achieved
USD 46 million in
savings, which is more
than double our 2016
net profit.

400%
Growth in
European
market

23 emergency
response drills
conducted, a 35%
increase compared
to 2015
ZERO
Process safety
events
5.4%
Qatarization
rate

ZERO
Occupational
illness
36 suppliers assessed in 2016,
11% were identified as having
significant actual and potential
negative impacts on society,
a decline from almost 50% in 2015

94,000 training
hours, amounting
to nearly 80 hours
per employee

USD 650,000
invested in CSR or
0.056% of our total
revenues
USD 13 spent per
hour of training for a total
savings of USD 162’000
or five times more than 2015

3.5%
Female
Employment

USD 1,140.3
million
Qatalum
sales

USD 20
million
Net Profit
30% Increase
in Qatari
new hires.

41.5% of our overall
budget was spent on Qatari
suppliers and contractors,
a 13% increase compared
to 2015
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ZERO
Fatal
accidents

USD 187 reduction
in average cost
of training
per employee

5-Year Performance Review

Area

KPI

2012

2013

2014

2015

2016

Trend

OUR PRODUCT
A sustainable
metal

Production
volume (mt Al)

627,971

634,351

640,153

638,155

643,514

Efficient
production

CRU Cash Cost
(USD/mt Al)

1,892

1,814

1,764

1,756

1,740

Energy intensity
(GJ/tonne)

46.7

51.4

51.0

51.9

54.1

Water intensity
(m3/mt Al)

223.89

185.86

193.46

200.10

211.89

Freshwater
recycling rate

54%

39%

31%

28%

21%

Waste intensity
(kg/mt Al)

22.93

25.28

29.97

57.48

59.23

Waste
recycling rate

56%

51%

51%

60%

83%

Environmental
responsibility

Total GHG
emissions
(mt of CO2eq)
GHG emission
intensity
(t CO2eq/mt Al)

7.65

7.26

7.49

7.39

7.75

SOx intensity
(kg/mt Al)

2.07

1.06

1.76

2.03

1.85

NOx intensity
(kg/mt Al)

2.39

2.56

2.46

2.33

2.31

Fluorides intensity
(kg/mt Al)

0.13

0.17

0.17

0.19

0.20

0.03

0.03

0.02

0.04

0.05

36%

59%

24%

29%

42%

PFC
(perfluorocarbons)
intensity
(kg/mt Al)
Supply chain
management

4,802,007 4,606,635 4,794,238 4,715,138 4,987,233

Local
procurement %
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Area

KPI

2012

2013

2014

2015

2016

OUR PEOPLE

Health and
safety

Fatalities
Employees and
Contractors

0

0

0

0

0

Employees Lost
Time Injuries rate
(per million
work hours)

0.64

0.08

0.37

0.74

0.79

Contractor Lost
Time Injuries rate
(per million
work hours)

1.18

0.33

1.49

0.59

0.67

Employees
Recordable injury
rate (per million
work hours)

1.28

0.08

0.74

1.12

1.58

Contractors
Recordable injury
rate (per million
work hours)

1.97

0.33

1.71

0.59

1.35

Heat Stress
incidents

10

4

2

4

0

Emergency
Response Drills

10

9

12

17

23

147,376

166,224

148,984

94,080

117.6

129.5

113.4

79.3

Total number of 147,408
training for total
workforce (hours)

Training and
development

Workforce
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Average hours of
training per year
for employee

118.0

Total cost of
training (QAR)

1,724,116

Average cost of
training per
employee (QAR)

1,326

1,286

3,776

2,987

705

Total number of
employees

1,249

1,253

1,284

1,314

1,228

Number of Qatari
employees

54

58

62

77

66

Number of Female
employees

55

49

47

49

42

1,611,106 4,848,061 3,925,786

835,569

Trend

Area

KPI

2012

2013

2014

2015

2016

Trend

OUR PEOPLE

Workforce

Employee
turnover rate

2.87%

3.00%

1.52%

1.68%

4.05%

Percentage
of employees
resuming after
parental leave

26%

46%

32%

27%

26 %

OUR NATION

Economic
contribution

Qatarization

Revenues
(million USD)

1,559

1,549

1,576

1,395

1,155

Net profit
(million USD)

-60

124

199

101

20

Profit margin

-3.8%

8.0%

12.6%

7.3%

1.8%

Employee wages
and benefits
(million USD)

137

142

143

146

146

Payments to providers of capital
(million USD)

69

134

361

317

312

Payment to
contractors and
suppliers
(million USD)

1,146

958

1,059

1,027

900

Social investment
budget
(million USD)

0.05

1.00

1.90

0.90

0.15

Total Qatari
Employees

54

58

62

77

66

Qatarization rate

4.3%

4.6%

4.8%

5.9%

5.4%

New hires

149

78

76

72

23

Number of Qatari
new hires

28

12

11

19

7

Qatari new
hire rate

18.8%

15.4%

14.5%

26.4%

30.4%
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OUR PRODUCTS
Our major contribution to a sustainable future lies
in our product, aluminium, which is a fundamentally
sustainable metal.
Aluminium uses are wide-ranging and provide
aluminium companies with great opportunities, but
equally important challenges and responsibilities.
ALUMINIUM - A SUSTAINABLE METAL
Aluminium products can lower energy costs and carbon emissions
through their application, thereby making them popular input
materials in the automotive, aviation, and construction sectors.
This has given aluminium a major role in global sustainability
efforts. 1

1 Aluminium has many positive characteristics from being lightweight while strong,
resistant to water corrosion and extreme tem peratures as well as being recyclable
and durable.
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What do we produce?
Qatalum is a world class aluminium smelter, using first-rate Hydro technology to produce primary aluminium products. Our onsite carbon and power plants ensure we have the carbon and energy readily
available to produce primary aluminium in combination with imported raw materials. Our production
capacity is divided between two types of products: extrusion ingots and primary foundry alloys. We
have a production capacity of 340,000 tonnes of extrusion ingots per year, while foundry alloys reach a
capacity of up to 300,000 tonnes per year.
A) Extrusion ingots produced in our cast house can be extruded into a range of profiles, from soft to high
strength, with a good surface finish for applications such as anodizing. This makes them very popular for
further processing in the construction, automotive, transport, building, electronics, general engineering
and aviation industries, as well as for heat transfer.
B) Aluminium foundry alloys are used for aluminium castings. The foundry alloys produced in our cast
house are of the highest quality with minimal iron content.

Extrusion ingots

Foundry alloys
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How are our products used?
We apply international best practice in accordance with certifications such as ISO/TS2 16949 to meet
individual customer specifications, particularly in the automotive industry. 80% of our ingots are used
in the construction industry, 15% for industrial applications, and the remaining 5% are used for other
purposes.
Whereas, approximately 90% of our foundry alloy production goes to the automotive industry for various
applications such as wheels, chassis components, brake and suspension parts, and cylinder heads. The
remaining 10% of our foundry production is used for electrical and decorative applications.

90%

80%

of alloys is used
for automotive

of ingots is used
for construction

How much do we produce?
In 2015, Qatalum implemented a spent pot relining project which slightly affected total production, but
was a necessary step to ensure future production growth. The entire relining process will be concluded
in 2017, and has already helped to improve our production capacity. In 2016, we reached a new high,
producing 643,514 tonnes of aluminium, which represents stable growth of 2.5% over the past five years.

Aluminum Production (tonnes)

643,514
640,153
638,155

634,351
627,971

2012

2 TS

2013

2014

2015

16949 is an internationally recognized Quality Management System specification for the automotive industry.
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2016

“INGOT of SUCCESS” 3
Production Process Innovation: Dross Recycling
GRI-301-2
Qatalum’s major effort towards closing the material loop is dross recycling. Dross is a by-product of the
aluminium production process, a mixture of metallic aluminium, alloy components, and metal oxides
that are formed on the surface of liquid aluminium prior to casting. Both the generation of dross, and the
recovery of metal from the dross have major financial and environmental implications.
We constantly strive to improve our dross recycling process, and increase the dross recycling rate. In 2016,
we were able to recover and reuse 58% of our dross, which is an 18% improvement compared to 2012.
Dross recycling not only has environmental benefits, it also positively affects our bottom line by increasing
our returns and decreasing costs. This resulted in financial savings of more than USD 9 million in 2016
alone. Remarkably, in the past five years, the Dross recycling project alone achieved savings of USD 46
million, which is more than double our total net profit for this year.

Dross Recycling Rate

58%

48%
47%

42%
40%

2012

3 We

2013

2014

2015

2016

build our success ingot by ingot.

SUSTAINABILITY REPORT 2016 - 27

EFFICIENT PRODUCTION
To integrate sustainability into our operations, we developed various systems that guarantee production
efficiency and cost reduction, while maintaining the highest governance standards, such as our Qatalum
Production System (QPS), the Qatalum Improvement Program (QIP) as well as the Qatalum Integrated
Management System (QIMS).
Qatalum Production System (QPS)
The Qatalum Production System (QPS) is a framework that allows us to realize continuous growth and
production through the implementation of a cohesive set of policies, tools, and best practice procedures.
QPS allows us to improve our operations, helping us to achieve our mission of becoming a world-class
aluminium company, and the preferred supplier of foundry alloys and extrusion ingots.
We strive for operational excellence across all areas - cost, quality, production volume, and HSE. To achieve
stable and effective processes across the entire organization, we define five guiding principles and related
focus areas in our QPS philosophy:

Standardized
work processes
Defined critical
processes
Content of
standards
Following
standards
Development of
standards

Defined
customer-supplier
relationship
Defined
customer-supplier
relationships
Content of
agreements
Meeting and
decision structure
Direct
communication

Optimized
flow
Priorities and
planning
Flow of products,
services and
information
Work-process flow
Non-defective
goods

Dedicated
teams

Visible
leadership

Team organization

Clear and visible

Roles,
responsibilites
and competence
development

Involves and
delegates

Joint visible
targets
Systematic
improvement
work

Supports and
offers guidance
Gives feedback
and recognition

We believe that our employees drive the creation of a culture of high quality, efficiency, and precision.
Therefore, we provide continuous training, facilitation, coaching and a ‘QPS Toolbox’ - a small handbook
detailing practical actions an employee can take to become more efficient while providing a higher quali ty
of service.
We continually assess and track our actions and performance across all five principles and thirty action
areas. After the successful implementation of all five principles over the past years, we are working to
improve our processes and the resulting QPS assessment score.
In 2017, we plan to implement various projects, such as a new Root Cause Analysis (RCA) procedure aligned
with Incident Management Standard and Synergy, review and upgrade our operations and housekeeping
standards (5S standard), roll out a Management of Change Standard, as well as conduct various coaching
sessions using our internally developed GROW model.
Qatalum Improvement Program (QIP)
As a core program of our QPS, the Qatalum Improvement Program (QIP) is designed to apply the five
principles across the entire organization to ultimately reduce the cost of aluminium production. The five
year program is designed to make Qatalum one of the top three smelters in the world in terms of the CRU
aluminium cost curve, a globally recognized indicator of cost efficiency in aluminium production.
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“INGOT of SUCCESS”
Successful completion of QIP Phase I (2012-2016)
When QIP Phase I was launched in 2012, the cash cost baseline of aluminium was at 1,892 USD/mt. Our
target was set to achieve a reduction of 150 USD/mt by the close of 2017, a goal we reached ahead of plan.
In 2016 we reached a cash cost of 1,740 USD/mt, even exceeding our target by 2 USD/mt.
1892

Cumulated Saving

1814

1764

2013

2014

Cash Cost

1740

152

136

128

78

2012

1756

2015

2016

This success can be attributed to the fact that QIP is not just a simple cost-cutting exercise, but rather,
a way of continuously making working standards and practices more effective and efficient, thereby
maximizing productivity without compromising safety or quality. All operational units and support
functions have devoted a great deal of time and effort in designing and implementing improvement
initiatives, leading to cost and process optimization.
Most savings were realized in direct costs, mainly due to sourcing cheaper materials and using chemicals
more efficiently. Further efficiencies included significant maintenance improvements across the plant,
improved equipment reliability and throughput, a manning reduction focused on controlling overtime,
internalizing hired services, as well as lower logistics costs due to increased local sales.

15%

2%
26%

Direct costs
Maintenance
Personnel cost
Throughput
Hired services
Logistics

18%

20%

19%

Launching the QIP Phase II (2017-2021)
After successfully completing the first Phase (2012-2016), QIP Phase II (2017-2021) was launched. The
process started with a series of workshops at the beginning of 2016, where group managers gathered
to explore ideas, challenge the current status quo, and agree on new targets. This was followed by an
assessment conducted with each group to draw a baseline, set targets, devise micro-plans, and create a
monitoring mechanism for the follow up and corrective actions. The new phase target is to reduce cash
cost by an additional 120 USD/mt over the next five years, starting with a targeted reduction of 29 USD/
mt for 2017.
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Quality Management System
Customer satisfaction as well as internal quality performance are very important focus areas for Qatalum.
This is why Qatalum management decided to develop and maintain a quality management system
according to internationally recognized ISO standards. Given that a significant portion of Qatalum’s
production is directed to the automotive supply chain, Qatalum’s Quality Management System has been
certified according to ISO/TS 16949:2009 international standard since 2012.
Systemic focus on process variation and waste reduction has led to continuous improvement in the
performance of the quality management system. This is clearly reflected in the development of a Claims
and Complaint index (C&C, which is the number of accepted claims and complaints per 10 000 t of
produced products):

Number of accepted C&C

2012

2013

2014

2015

2016

53

31

21

17

15*

* One additional case is under investigation

ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
In every step of our production process, we strive and push our limits to minimize our negative impact
on the environment. To preserve our environment and save resources, we continually enhance the energy
efficiency of our operations, reduce our air emissions, effectively manage waste and water, and promote
recycling processes. All our facilities are designed to meet the highest environmental standards, holding
ISO 14001 certification since 2015.
Energy Management
At Qatalum, we are keen to operate efficiently in an environment-friendly manner, gradually reducing
the energy consumption associated with our products. Aluminium production requires significant energy
resources, and the increase in production over the past years has increased the total energy demand of
our operations.
We mainly use natural gas purchased from Qatar Petroleum (QP) in our power plant and smelter, and
diesel for our general plant infrastructure. We built our own power plant - using eco-friendly technology
– in order to ensure a more reliable power supply, increase the reliability of our operations, as well as
better manage various environmental concerns. Our power plant is a combined cycle-gas-fired plant that
features four gas turbines, four heat recovery steam generators and two steam turbines. Running at full
capacity, the plant can satisfy 125% of the direct energy needs for the production process, ensuring system
redundancy is always available. 4
Energy Consumption (TJ)

Direct Energy
Indirect Energy
Total

36,000.00
34,000.00

32,620

32,675

33,124

34,836

32,000.00
30,000.00

29,326

28,000.00
26,000.00

2012
4

2013

2014

2015

2016

To further ensure a reliable electricity supply, we are connected to the national grid as well, in cases of failure and other unplanned events.
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Energy Intensity ( GI/ tonne of Production)
0.54
0.52
0.51

051

2013

2014

0.47

2012

2015

2016

In order to increase the overall efficiency of our operations, we implemented a spent-pot relining project
during 2015 and 2016. While this project required more energy during the relining phase of each pot, it
laid the foundations for improved efficiency and production capacity in the future. Over the coming years,
energy intensity per metric tonne of aluminium is expected to decrease again.

“INGOT of SUCCESS”
Improved power plant operations during summer months
In 2016, Qatalum achieved an important milestone in terms of energy efficiency. Together with our
electricity supplier KAHRAMAA, we reached an agreement that allows our power plant to run more flexibly
during the summer, which saves energy and reduces costs, improves our operational efficiency, and also
minimizes risk to Qatar’s electricity grid.
Our approach
Our power plant operates in different modes during summer and winter. In winter, the power plant can
operate in any mode that supplies the power required to the smelter, which also allows for maintenance
work to be undertaken. This is known as ‘self-dispatch’ and is the most efficient method to provide the
power required.
During summer, as per our contract with KAHRAMAA, the plant must operate using all generation units,
that is, all four gas and both steam turbines. This leads to a sub-optimal generation efficiency and higher
natural gas requirements throughout summer, which is less favourable from an environmental and
resource perspective.
Following discussions with KAHRAMAA, we agreed on a more flexible self-dispatch period during the early
summer months (April-July) by running only three gas turbines to meet power requirements, with the
remaining turbine stays on standby. In addition to the decrease in natural gas required to run the fourth
turbine, this is also expected to reduce CO2 emissions by 38,000 tonnes and NOx emissions by 20 tonnes
per year.

“This agreement between KAHRAMAA and Qatalum
demonstrates the commitment of both parties for efficient
operation and for the conservation of Qatar’s natural
resources.”
Herve Perrin, Chief Power Officer
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Energy Management

2012

2013

2014

2015

2016

69,014,275

66,104,562

64,830,211

65,989,350

68,239,438

1,460,000

1,174,112

1,320,576

1,317,585

1,373,353

4,283,991

4,019,864

3,631,685

3,613,262

3,568,963

29,322,066

32,611,123

31,742,893

32,847,372

33,726,161

1,120

2,433

258,858

76,741

788

4,032 6

8,762

931,892

276,268

2,836

29,326,098

32,619,403

32,674,785

33,123,640

34,835,925

46.7

51.4

51.0

51.9

54.1

Direct energy consumption
Natural gas consumed in
the power plant (MMBTU) 5
Natural gas consumed
in the smelter (MMBTU)
Diesel consumed by plant
infrastructure (Liters)
Total direct energy
consumption (GJ)
Indirect energy consumption
Electricity purchased from
KAHRAMAA (MWh)
Total indirect energy
consumption (GJ
Total energy consumption
Total energy
consumption (GJ)
Energy intensity (GJ/tonne)
Emissions
Aluminium production is an energy-intense business that results in air emissions such as sulphur oxide
(SOx), nitrogen oxide (NOx), hydrogen fluoride (HF), and perfluorocarbon (PFC). Most emissions are
related to our direct energy consumption and production volumes. Therefore, we work to minimize these
air emissions using fume treatment plants and advanced technology such as Dry Low NOx burners.
After the comparatively low level of GHG intensity last year, which was partially attributable to the drop
in indirect energy consumption, emission levels increased slightly in 2016 to 7.75 tons of CO2eq per metric
tonne of aluminium produced, which is still below our target for the year of 7.87 tons of CO2eq per metric
tonne. Overall, our emission intensity has remained relatively stable at around +/-7.5 tons of CO2eq per
metric tonne over the past five years. Our target for 2017 is to reduce our emission intensity to 7.63 tons
of CO2eq per ton of aluminium.
GHG Emission Intensity
( mtCO2eq/ tonne of production)
7.75
7.65

2012
5
6

7.26

2013

Million British Thermal Units
Figure re-stated upon review of data conversion from MWh to GJ.
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7.49

2014

7.39

2015

2016
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Concerning other emissions, both NOx and SOx emission intensity have declined by 3.5% and 10.6%
respectively since 2012 – a great success considering our increased production levels.

Emission Intensity
( kg/ tonne of production)
2.56

2.46

2.39

2.33

2.07
1.76

2.32

2.03

1.85

1.06
0.13

0.17

0.09

0.09

0.17

0.19

0.2
SOx

0.02

NOx

0.05

0.04

Fluorides
PFC

2012

2013

Emission

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

4,801,041

4,604,651

4,570,937

4,648,939

4,721,313

966

1,984

223,301

66,199

265,920

4,802,007

4,606,635

4,794,238

4,715,138

4,987,233

7.65

7.26

7.49

7.39

7.75

SOx intensity (kg/mt Al)

2.07

1.06

1.76

2.03

1.85

NOx intensity (kg/mt Al)

2.39

2.56

2.46

2.33

2.31

Fluorides intensity (kg/mt Al)

0.13

0.17

0.17

0.19

0.20

PFC intensity (kg/mt Al)

0.03

0.03

0.02

0.04

0.05

Greenhouse gas emissions
Direct GHG emissions
(mt of CO2eq)
Indirect GHG emissions

7

(mt of CO2eq)
Greenhouse gas emissions
Total GHG emissions
(mt of CO2eq)
GHG emission intensity
(t CO2eq/mt Al)
Other emissions

7

Figure re-stated upon review of data conversion from MWh to GJ.
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“INGOT of SUCCESS”
Qatalum wins 2016 Gulf Aluminium Council Environmental Award
An initiative to control dust emissions from cast house furnaces earned Qatalum the reputable Gulf
Aluminium Council (GAC) Environmental Award at ARABAL8 in 2016.
The challenge that Qatalum undertook was to address the uncontrolled emission of dust from the eleven
furnaces in the cast house. These furnaces were not fitted with any dust collection system as per design,
which is the normal practice in most smelters and in compliance with practice endorsed by IPCC9 Best
Available Technique (BAT) 2014.
A root cause analysis in May 2015 identified the pouring of liquid metal into the furnace as the major source
of dust. Many trials and associated emission stack measurements under the corrective and preventive
action process concluded that reducing the speed rate of pouring the metal dramatically lowered dust
emission.
A new procedure was developed and employees were trained to modify the metal pouring operation. An
80% reduction in dust emission from the baseline level of 29.7 mg/m3 to 6.1 mg/m3 was achieved and
sustained from December 2015 onwards. This is a remarkable achievement, especially in light of surpassing
the international benchmark of 40 mg/m3 as per IPCC BAT 2014 as well as the Ministry target of 15 mg/m3.

8
9

The Arab International Aluminium Conference (ARABAL) is the premium platform for the aluminium industries in the Arab world.
The Intergovernmental Panel on Climate Change is a scientific and intergovernmental body under the auspices of the UN.
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Dust Emission
Casthouse Furnace 10

Target
Dust mg/Nm3

50
45

43.85

40
35

36.16

33.69

30

Before Improvement

25
20

20.28

15
10

6.57

9.96

5

2.72

After Improvement

5.02
06 Jun 16

13 Dec 16

22 Set 16

20 Jun 16

17 May 16

24 Mar 16

29 Dec 15

16 Dec 15

02 Dec 15

20 Oct 15

03 Jun 15

31 May 15

02 Mar 15

Year

0

Picture showing before and after implementing new modified procedure in metal pouring.

The project is exceptional not only in solving the environmental issue related to air quality, but also because
of the several other sustainability benefits it yielded, such as:
• Significantly reducing employees’ exposure to dust at the workplace
• 50% reduction of aluminium fluoride for metal fluxing, saving USD 350,000 per year
• Additional production of 1,040 tonnes of aluminium per year
• 18,500 MWh energy saving which would be required to produce 1,040 tonnes of aluminium
• Conservation of 3.02 million m3 natural gas per year required to produce 18,500 MWh of electricity
• Avoiding 83,200 tonnes of CO2 per year associated with combustion of 3.02 million m3 natural gas
• Employee motivation and satisfaction resulting from the success and an improved workplace
This innovative solution developed by Qatalum can be replicated in many aluminium smelters which face
the same challenge with zero investment.
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Water Management
Qatalum uses both fresh water and seawater at various stages in the production process. Freshwater in
Qatalum has applicable use as feed water to the steam boilers in Power Plant, process water for plant
process cooling system, supply water to fire suppression system, and for domestic use.
Given the issues of water scarcity in the region, we aim to use fresh water in the most efficient way possible
by implementing various water reduction techniques. This mainly includes maximizing treatment of
wastewater for irrigation use, and for fume cooling in the fume treatment centre, and anode cooling in
the paste plant. In 2016, we recycled or reused 21% of our freshwater, which is equivalent to the size of
more than 320 Olympic swimming pools.
Seawater makes up 99.5% of our water consumption, and is used for wet scrubbing as well as in the cooling
towers at the power plant. All non-contact cooling seawater is treated after use, meeting the Ministry of
Environment’s stringent criteria for water quality and temperature, and subsequently discharged into the
sea. Aside from non-contact cooling water, Qatalum discharges zero wastewater to the sea.
Our total water consumption in 2016 amounted to 136 million m3 and we achieved a 5% decrease in water
intensity compared to 2012.

Water Intensity
( m3/ tonne of Production)

223.89

211.89

200.1
193.46

185.86

2012

2013

Water

2014

2012

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Total water withdrawal by source
Fresh water purchased (m3)

434,903

398,770

424,151

547,225

638,224

Seawater (m3)

140,160,000

117,500,000

123,420,987

127,148,344

135,716,930

Total water consumption (m3)

140,594,903 117,898,770

123,845,138

127,695,569

136,355,154

Water intensity (m3/mt Al)

223.89

193.46

200.10

211.89
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185.86

Water

2012

2013

2014

2015

2016

Percentage and total volume of water recycled and reused
Percentage of seawater

100%

100%

100%

100%

100%

Fresh water discharged (m3)

19,809

17,115

21,357

16,727

15,522

Fresh water recycled

233,203

157,502

130,986

152,395

130,886

54%

39%

31%

28%

21%

discharged back into to the sea

or reused (m3)
Percentage
of recycled freshwater

Waste Management
Qatalum works towards extending product lifecycles through greater recycling and reuse, and has several
waste management programs in place. We believe efficient waste management is necessary to protect
our environment, generate savings, and foster economic growth.
The success of our waste management projects is best described by the graph below. While we reduced
the amount disposed to landfill by 56% compared to 2015, we have sharply increased our waste recycling
by 44% compared to last year, and by four times compared to 2012. Although we have experienced an
increase in the waste intensity per tonne of product, we now recycle an incredible 83% of our total waste.

Waste Management per Destination
( tonnes)
31688

21974

8111

8254

6290

7784

9799

14709

9388

6430
Recycled
Disposed

2012

2013

2014

2015

2016

Most of our recycling goes to Qatar Steel (QS), such as spent pot lining (SPL) carbon, scrap steel, carbon
powder or anode butts. Other recycling destinations are Doha Plastic (for plastic), Al Suwaidi Paper (for
paper), National Petroleum Product Company (for oil), and Al-Khalij & Qatar National Cement Company
(for SPL refractories).
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Waste Recycled

83%

56%

60%

2012

51%

51%

2013

2014

2015

SPL Carbon
Scrap Steel ( Including SPL Steel )
SPL Refractories
Carbon Powder
Anode Butts
Oil
Plastic
Paper

3%
7%

0%

8%

Recycling per Category

2016

50%

31%

“INGOT of SUCCESS”
Qatalum’s innovation is recognized in the industry
In a pioneering step in the region, Qatalum has taken the lead in the recycling of spent-pot lining. First Cut
SPL (SPL1) and Second Cut SPL (SPL2) both consist of material removed during the de-lining process of cells
that are used in the making of liquid aluminium. The process of de-lining takes place after about 2,000
days of cell operation. De-lining is followed by re-lining of the cells with new insulation, refractory, and
cathode block materials.
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First cut spent pot-liner

Current industry practice

Sent to landfills or
kept in storage at
plant site

(SPL1)
Consists of:
Cathode blocks
made of carbon
Collector bars
of steel
Silicon carbide
blocks made up
of graphitized
carbon

Benefits:
1. Financial:
Significant savings on disposal costs

Material testing
Experimental
trials

Generates additional revenue
Saving on transportation and storage costs
2. Environmental:
Avoid using chemicals for pre-treatment

Agreement
with QS

No waste is sent to landfill
Creates a more circular economy

Materials crushed
and used as fuel in the
electric arc furnace.

Second cut spent pot-liner
(SPL2)

Current industry practice

Consists of:

Sent to landfills or
kept in storage at
plant site

Alumina and silicate
originally found in
the bricks
Residual fluoride
from the electrolysis
process
Benefits:
1. Production:
Material testing
Experimental
trials
Agreement with Qatar
environmental authorities.
Materials used in cement
production

Acts as a fluxing agent and strength booster to concrete mixes
Reduces cement production costs
2. Environmental:
No hydrogen fluoride is emitted
No waste is sent to landfill
Creates a more circular economy

The unique solution is a success and drew significant attention among regional companies including EGA,
SABIC and Maaden, who showed interest in learning from this novel solution. The project also earned the
reputable Ministry of Energy and Industry Award in the category of ‘Sustainable Management of Process
By-Product’.
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Qatalum also seeks to mitigate the risk of oil spills to the environment. We have implemented a spill
control procedure, contracted a spill clean-up company, and conducted mock drills. 2014 and 2016 mark the
only two years in our corporate history where we had an oil spill. A root cause analysis (RCA) was conducted
in order to understand the reasons behind the spill, and to formulate corrective actions to prevent such
incidents in the future.

Waste and Spills

2012

2013

2014

2015

2016

Total waste disposed (tonnes)

6,290

7,784

9,388

14,709

6,430

Total waste recycled (tonnes)

8,111

8,254

9,799

21,974

31,688

Total waste (tonnes)

14,401

16,038

19,187

36,683

38,118

Waste Recycling Intensity (kg/mt Al)

12.91

13.01

15.31

34.43

49.24

Waste recycling rate

56%

51%

51%

60%

83%

0

0

1

0

1

0

0

450

195

1,500

Number and volume
of significant spills
Total number of significant
spills (> one barrel)
Volume of spills (Liters)

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Qatalum imports a range of raw materials that are combined with Qatar’s energy resources to produce
aluminium. Almost all our raw materials are sourced through our part-owner Hydro. Half of our raw
materials are sourced from Australia, with the rest coming primarily from South America and Asia, as well
as 5% from the Middle East.

3%

Middle East
Europe
N. America
S. America
Australia
Asia ( Except the Middle East )

5%

1%

19%

Procurement by Region

22%
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50%

Supplier CSR screenings
Hydro is recognized globally for its sustainability performance and holds its supply chain business partners
accountable with a supplier code of conduct that includes business practices, human rights, working
conditions, as well as environmental specifications. In addition to the Corporate Social Responsibility
(CSR) audit that Hydro conducts on its behalf, Qatalum also performs CSR screenings, and regularly audits
its contractors and suppliers since 2013.
Contractors and sub-contractors must comply with Qatalum’s CSR requirements and the rules and
regulations of the State of Qatar. If companies bidding for contracts score zero on any of these issues, they
are immediately disqualified from the bidding process. We take this seriously and a number of bidders
have been eliminated on this basis in past years. Qatalum conducts audits of its contractors usually once
a year, and more frequently if necessary. Audits check the following requirements:
• Acceptable housing standards
• Minimum monthly salary
• Timely monthly salary payments to employees
• Other benefits including paid leave and free access
to or an allowance for food and transportation
• Overtime payment is duly compensated
• Employees are not able to have a second employer
In 2016, 36 suppliers were assessed, 11% of which were identified as having significant actual and potential
negative impacts on society, a decline from almost 50% from 2015. Qatalum discussed and agreed on
improvements with these suppliers as a result of the assessment.

Supplier Assessment

2012

2013

2014

2015

2016

Number of suppliers subject to assessments

N/A

21

28

31

36

N/A

4

11

4

N/A

N/A

3

2

1

4

N/A

14%

18%

50%

11%

0

0

0

0

for impacts on society
Number of suppliers identified as having significant actual
and potential negative impacts on society.
Significant actual and potential negative impacts on society
identified in the supply chain.
Percentage of suppliers identified as having significant actual
and potential negative impacts on society with which
improvements were agreed upon as a result of assessment.
Percentage of suppliers identified as having significant actual and N/A
potential negative impacts on society with which relationships
were terminated as a result of assessment, and why.
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OUR PEOPLE
We believe that our employees and contractors are our
most important asset, and the key to creating a safe and
healthy working environment. This is why we invest in
our people’s knowledge and skill development. We are
proud that 2016 was another successful year with no
fatal accidents, zero heat stress incidents or process
safety events, and no occupational illnesses.
This can be attributed to our successful HSE
management system and extended focus on training
and skill development as well as our engagement
practices that empower and motivate mainly our
employees.
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Reward and Recognition
Qatalum has a dynamic and diverse workforce of 1,228 employees, representing 38 nationalities of all age
groups with various occupational backgrounds. Up until 2015, our workforce had grown by about 5% in
total.
In 2016, we downsized our total workforce to below our 2012 level as part of our QIP program to increase
efficiency and streamline our production. Overall, 103 people left Qatalum in 2016, most of them staff,
while we hired 23 new employees, including a senior manager. Despite this downsize in manpower,
combined wages and benefits for all staff remained constant at USD 146 million.
Due to the nature of our operations and the comparatively harsh working conditions, 96.5% of our
employees are male, most of them working as staff members.

Total Workforce

1314
1284

1249

2012

1253
1228

2013

2014

2015

2016

Employee Turnover Rate
4.05%
3.00%
2.87%

2012

3%
97%

Workforce by Gender

1.52%

2013

1.68%

2014

2015

18-30
31-40
41-50
51-60
60+

32%

Male
Female

12%

16%

Workforce by
Age Group

2016

3%

1%

96%

Staff
Middle Management
Senior Management

Workforce by Level

40%
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We are keen to create an inclusive and friendly work environment that fosters teamwork and mutual
respect. To attract the best talent and maintain a high-quality workforce, Qatalum offers competitive
benefits and compensation packages combined with a generous incentive and reward structure, including
transportation, housing and furniture allowances, as well as car advance loans. In addition, we strive
to create a supportive work environment where our employees have the opportunity to return to the
company after their parental leave.
Total workforce

2012

2013

2014

2015

2016

Total number of employees

1,249

1,253

1,284

1,314

1,228

Senior management

10

11

11

9

10

Middle management

39

36

37

36

33

Staff

1,200

1,206

1,236

1,269

1,185

Qatari

54

58

62

77

66

Expatriates

1,195

1,195

1,222

1,237

1,162

Female

55

49

47

49

42

Male

1,194

1,204

1,237

1,265

1,186

18-30 years of age

198

189

180

162

146

31-40 years of age

528

493

505

423

395

41-50 years of age

414

444

444

512

493

51-60 years of age

105

123

119

212

193

60+ years of age

4

4

4

5

1

78

76

72

23

By level

By nationality

By gender

By age group

New hires
Total number of new hired employees 149
By nationality
Qatari

28

12

11

19

7

Expatriates

121

66

65

53

16

Female new hires

14

9

1

5

1

Male new hires

135

69

75

67

22

18-30 years of age

58

38

38

34

8

31-40 years of age

54

24

23

15

7

41-50 years of age

29

13

12

21

6

51-60 years of age

7

3

3

2

2

60+ years of age

1

-

-

-

-

By gender

By age group
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Total workforce

2012

2013

2014

2015

2016

71

75

38

43

103

2.87%

3.00%

1.52%

1.68%

4.05%

Senior Management

4

0

1

4

1

Middle Management

7

7

3

5

3

Staff

60

68

34

34

99

Female

11

15

3

5

8

Male

60

60

35

38

95

18-30 years of age

13

15

10

6

21

31-40 years of age

28

31

13

14

31

41-50 years of age

20

19

9

10

28

51-60 years of age

9

9

5

10

19

60+ years of age

1

1

1

3

4

3%

5%

1%

2%

3%

46%

32%

27%

26%

142

143

146

146

Turnover
Total number of employees who left
the organization
Percentage of employee turnover
By level

By gender

By age group

Parental leave
Percentage of male workers coming
back after parental leave
Percentage of female workers coming 26%
back after parental leave
Cost of employee remuneration
Employee wages and benefits

137

(in million USD)
Training and development
Establishing a highly skilled workforce is a continuous endeavor at Qatalum, which is why we invest
considerable time and resources into training, development and employee engagement. Due to workforce
downsizing and a reduced training budget, the total training hours declined compared to 2015. In 2016,
our workforce participated in more than 94,000 training hours, amounting to nearly 80 hours of training
per employee. In addition, we were able to drastically improve our cost structure by internalizing some
of our training courses, reducing the average cost of training per employee to around QAR 700, which is
less than a fourth of the cost in 2015.
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Average Hours of Training / Employee

118

129.5

117.6

113.4
79.3

2012

2013

2014

2015

2016

Average Cost of Training (QAR) / Employee
3776
1326

2987
1286
705

2012

2013

2014

2015

2016

Training

2012

2013

2014

2015

2016

Total number of training for total

147,408

147,376

166,224

148,984

94,080

118.0

117.6

129.5

113.4

79.3

1,724,116

1,611,106

4,848,061

3,925,786

835,569

1,286

3,776

2,987

705

workforce (hours)
Average hours of training per year for
employee
Total cost of training (QAR)

Average cost of training per employee 1,326
(QAR)
Health, safety and emergency

A safe working environment is paramount, not just for our employees, but for the whole company. At
Qatalum, we know that investing in workplace safety delivers bottom line results, as every hour of safe
operations translates directly into production efficiency and output. We have zero tolerance for serious
injuries on the job, and we are proud of our exceptional safety track record of no fatalities.
Our HSE system is integrated into all our business operations, and is particularly relevant for those areas
where exposure to noise, respiratory hazards, hot temperatures, manual handling, or mobile equipment
driving is a required. To avoid any incident, we have specific health protocols and examinations for our
roughly 900 workers whom operate in a high-risk environment at regular intervals. We investigate all
incidents and high potential near misses, and conduct job and area risk assessments, as well as emergency
response trainings, to make sure our employees and contractors are equipped with the knowledge to
avoid or properly react to any event.
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“INGOT of SUCCESS”
Zero heat stress events for the first time since operating .
Interview with Dr. Jani and Mr. Joel

“HEAT STRESS IS ABSOLUTELY PREVENTABLE,
AND I AM READY TO CONQUER AUGUST.”
Mr. Joel (working in the job with the highest heat exposure)
Mr. Joel, what is your job at Qatalum?
Mr. Joel: I joined Qatalum in December 2011 as a pot line operator in the
reduction department. My job is to open the pots to level the molten
metal. This job faces the highest level of heat exposure. The pots are
at least 950° C. After every 10 minutes, I need to rest. It is very tough.
Have you ever experienced a heat stress event, yourself?
Mr. Joel: Oh yes, several, in 2012, 2013 and 2014. I felt tired, extremely tired, and I had muscle cramps.
Dr. Jani, Qatalum has for the first time achieved zero heat stress incidents – what has changed?
Dr. Jani: Over the past years much has changed, we designed and launched aggressive programs:
• Starting with a rigorous investigation of heat stress events, analyzing the root causes
of heat stress events, classifying risks for each job description, and identifying the high
exposure positions.
• We found that 60% of workers are already dehydrated before they even start working,
so we led by example. Managers and supervisors made sure to drink in front
of the employees to encourage them to drink water even before their shift
started and then again, every 15 minutes.
• We conducted numerous workshops, awareness seminars, and heat stress talks
to educate and engaged all our staff.
• We also created dedicated cooling rooms to allow staff to rest and reduce their
body temperature. Cooling booths were installed at all operational areas.
• Contractors who will be working between 11:00 am – 3:00 pm, must provide cooling
booths in their work areas and air-conditioned buses.
• We also introduced a close monitoring system for high-exposure workers, to give
those workers confidence and assurance to safely conduct their job. Mr. Joel
was one of the monitored cases.
What did that change for you, Mr. Joel?
Mr. Joel: I became more aware about the issue. Selfmonitoring has become a habit over the past years.
I also changed my eating and drinking habits. I drink
more water and eat more vegetables and fruits,
which has improved my overall health.
Thanks to the dedication and effort of Mr. Jani and
his team, I haven’t had a heat stress event in the last
two years, and my family has more peace of mind
when I go to work now. I do believe that heat stress
is preventable. If I can do it – everyone can.

Heat Stress Incidents
12
10
8
6
4
2
0

2012

2013

2014

2015

2016

SUSTAINABILITY REPORT 2016 - 47

In 2016, we recorded 4 lost time injuries, 1 restricted work case, 3 cases that needed medical treatment, and
12 first aid cases. We conducted 23 emergency response drills, which represent a 35% increase compared
to 2015, and offered training courses covering the following topics:
• Heat stress management awareness
• Coal tar pitch volatile exposure and its health effects
• Occupational health hazards awareness
• Hearing conservation program
• Respiratory conservation and protection program
• Life style disorder and healthy life style awareness
• Healthy heart campaign
• One-to-one health counselling for employees with occupational health physician
based on occupational health surveillance results
In total, 670 employees participated in the 75 HSE-related training courses, spending 12,011 man-hours
in training. In 2016, we restructured the training programs, focusing more on in-house training and
developing our internal training capabilities. This resulted in a total savings of QAR 605,115 or QAR 50
per hour of training, a significant improvement compared to the 2015 savings of only QAR 11 per hour of
training.

12,011
man-hours
in training

Total Recordable Injury Rate,
per Million Man-Hours

1.97

1.71

1.28

0.74

1.58
1.12

1.35

0.59

0.33
0.08

2012

2013

2014

2015

2016
Contractors
Employees
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1
Fatality
Lost Time Incident
Restricted Work Case
Medical Treatment
First Aid

3

0
4

12

Personal Injuries 2016

In addition, our Safety Delegate Program ensures there is a direct line of communication between top
management and operational units on HSE matters. Safety delegates make up 15% of our total workforce,
and are nominated to represent each team or shift in the quarterly HSE Committee meeting, in which
top management discusses safety, security, and emergency related aspects. Our strong management
commitment, including daily leadership tours, is one key element in minimizing injuries and safety
incidents.
Occupational Health and Safety

2012

2013

2014

2015

2016

Fatalities - Employees

0

0

0

0

0

Fatalities - Contractors

0

0

0

0

0

Employees Lost Time Injuries rate

0.64

0.08

0.37

0.74

0.79

1.18

0.33

1.49

0.59

0.67

1.28

0.08

0.74

1.12

1.58

1.97

0.33

1.71

0.59

1.35

0

0

0

0

0

Heat Stress incidents

10

4

2

4

0

Loss of Containment (LOC) / Process

0

0

0

0

0

Emergency Response Drills

10

9

12

17

13

Percentage of workforce represented

15%

15%

15%

15%

15%

(per million work hours)
Contractor Lost Time Injuries rate
(per million work hours)
Employees Recordable injury rate
(per million work hours)
Contractors Recordable injury rate
(per million work hours)
Occupational illness
(per million work hours)

Safety incidents

in joint management-worker health
and safety committees
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In 2016, Qatalum also updated its HSE strategy, which identifies and prioritizes areas for improvement
and development over the next four years, to ultimately achieve better HSE performance. The strategy
focuses heavily on HSE systems and practices, but even more so on HSE awareness and behaviours. The
HSE strategy also defines targets and action plans until 2020, with a continuous focus on HSE training,
campaigns, and the implementation of the Life Saving Rules.

“INGOT of SUCCESS”
SUCCESS STORY: Life Saving Rules Awareness Campaign
After the successful results of our last “Hand and Finger Injury Campaign,” which was launched and
implemented in 2015, and to continue our efforts towards safety and security, we conducted a companywide “Life Saving Rules Awareness Campaign” last year. This campaign aimed at reducing incidents at
Qatalum by addressing key hazards identified in each work area in a descriptive and easy-to-understand
manner, using in-house and outdoor advertising as well as screen savers.
The Life Saving Rules Awareness Campaign focused on the following areas:
• Mobile Equipment and Pedestrian Safety
• Work Permit
• Hazardous Energy Control (HEC)
• Working at Heights
• Confined Space
• Heat Exposure
• Electrical Safety
• Molten Metal Explosion
• Lifting Operation
• Excavation
Through this campaign, Qatalum
was able to educate and strengthen
employees’ and contractors’ knowledge
of the Qatalum HSSE requirements, which
ultimately contributes to a safer working
environment and better emergency
preparedness.
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OUR NATION
As a successful, international business, Qatalum’s
presence in Qatar helps promote economic development
in the country in many ways. In line with Qatar’s
National Vision 2030, we promote economic diversity
and market creation by leveraging hydrocarbon assets
to produce value-added products that facilitate the
diversification of domestic downstream industries.
In addition, we provide more than 900 permanent
jobs in the local community of Mesaieed. We foster
human capital development in Qatar through our local
procurement practices, and local skill and knowledge
building.
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Market presence
Qatalum is an international player in the aluminium industry and exports its aluminium to 52 countries
worldwide via an off-take agreement with Hydro, who is the only seller of our products. In the past,
Qatalum has been aggressively developing its market share for its ISO certified premium aluminium. In
2016, Qatalum sold products worth USD 1,140.3 million. This decline of about 17% is mainly attributable to
the decrease in global London Metal Exchange (LME) prices since 2014 and lower sales in 2016.
Sales by Region ( Million USD)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Sales by Region ( Million USD)

2012

2013

2014

2015

2016

Asia ( except Middle East )

644

713

785

667

550

North America

330

229

237

207

228

Europe

4

9

42

30

16

Middle East

88

127

93

125

79

Australia and Oceania

22

81

65

48

48

Qatar

1

14

18

27

28

Africa

40

41

36

30

16

South America

0

3

2

0

2

Central America

21

42

32

32

35

Turkey

328

222

255

237

144

Sales trends in selected markets
2012-2016 (million USD)
140

127

Qatar
Middle East
Europe
South America
Australia

125

120
100

93

88
81

80

79
65

60

48

42

40
22

20
1

27
14

4

9

0

0

2012

52 - SUSTAINABILITY REPORT 2016

2013

28

30

18
3

2

2014

48

16
0

2015

2

2016

Almost 50% of our products are sold to Asia, which is still our most important market, despite a decline
of roughly 17% compared to previous years. Europe and Qatar have been our markets with the strongest
growth over the past five years, albeit local sales have stagnated compared to 2015.
Although total sales have been declining, some of our markets, notably Europe and our newer South
American markets, have been experiencing growth. The Middle East is still an important market overall.
Our local sales in Qatar have increased steadily from USD 1 million to USD 28 million over the past five
years, which is a significant improvement; this directly contributes to local downstream economic
development.
Downstream industries in Qatar have continued to grow. There are now two main extruder companies
purchasing from Qatalum on a regular basis. We conduct an annual customer satisfaction survey of our
local customers through our marketer. The overall feedback is that they are very satisfied with the quality
of our products and delivery timeframes. Additionally, Qatalum is currently focused on the development
of a new product with advanced technical requirements: high quality precision tubing alloy (PT alloy).

2016 Sales by Region
2.4%

Qatar

19.9%

North America

12.6%

Turkey

6.9%

Middle East

0%

South America

3.1%

Central America

1.4%

Europe

4.2%

Australia

1.4%

Africa

48.0%

Asia (Except Middle East)

Economic contribution
Our strong market presence internationally, as well as our off-take agreement with Hydro, shields us
to some extent from market fluctuations in the region. However, the fluctuations in global aluminium
prices between 2014 and 2016 have negatively affected our profit margins, which declined by 5.5% over
this period. Nevertheless, owing to our continuous efforts towards more efficient production over the
past years, we secured a net profit of USD 20 million in 2016. This demonstrates that our QIP program
to date is a success, which motivates to continue to develop innovations that will further improve our
efficiency and economic value distribution.

USD 20
million
net profit
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Price US$ per Tonne Al.
1800
1700
1600
1500

01/12/2016

01/11/2016

01/10/2016

01/09/2016

01/08/2016

01/07/2016

01/06/2016

01/05/2016

01/04/2016

01/03/2016

01/02/2016

01/01/2016

1400

Financial Performance
(in Million USD)
Revenues
1,576
1,559

Profits

1,549
199

1,395
101

124

1,155
20

2013

2012

2014

2015

2016

- 60

Profit Margin
13%
7%
8%
2%

2012
- 4%
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2013

2014

2015

2016

Two-thirds of our revenues are used to pay our contractors and suppliers for their goods and services.
Almost a quarter of our revenues are paid to our providers of capital, which has increased by 350% over
the last five years. The remaining 11% of our revenues are distributed to employees in wages and benefits,
which remained constant at around USD 140 million, as well as a small portion that is dedicated for our
social investment programs.

Employee wages and benefits
Payments to providers of capital
Payment to contractores
and suppliers
Social investment budget

23%

0%
11%

66%

Economic Value
Distributed

Direct economic value generated

2012

2013

2014

2015

2016

Revenues

1,559

1,549

1,576

1,395

1,155

Net profit

-60

124

199

101

20

Profit margin

-3.8%

8.0%

12.6%

7.3%

1.8%

Employee wages and benefits

137

142

143

146

146

Payments to providers of capital

69

134

361

317

311

Payment to contractors and suppliers

1,146

958

1,059

1,027

900

Social investment budget

0.05

1.00

1.90

0.90

0.15

(million USD)

Economic value distributed
(million USD)

Local procurement
To further increase our positive economic impact within Qatar, we seek to buy local whenever possible.
However, since our operations require raw materials found only outside the State of Qatar, we must
import a significant amount of our materials from other regions of the world. Overall, our raw material
spending amounts to approximately 46% of our total procurement budget, and 50% of it goes to Australia,
where most of our raw materials come from. We also buy significant amounts of raw materials from
South America (22%) and Asia (19%), whereas only 5% of our raw materials can be sourced regionally.
Nevertheless, when it comes to service providers and contractors, we give preference to local suppliers, if
their technical capabilities and standards match our requirements. In 2016, 42% of our overall budget was
spent on Qatari suppliers and contractors, a 13% increase compared 2015.
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3%

Asia (Except Middle East)
Middle East
Europe
South America
Australia

5%

1%

19%

50%

Raw Materials
by Region

22%

Local Procurement Spending
59%

42%
29%
24%

36%

2012

2013

Percentage of spending on

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

70,625

150,205

144,160

117,914

105,710

25,384

88,910

35,290

33,760

43,878

36.0%

59.0%

24.0%

28.6%

41.5%

locally-based suppliers at significant
locations of operation (in thousand USD)
Total spending on suppliers
and contractors
Spending on locally-based suppliers and
contractors
Local procurement (%)
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Qatarization
Another important factor in contributing to the economic development of the State of Qatar is local
employment. While we seek to employ Qatari nationals wherever possible, challenges due to our plant’s
distance from Doha, the harsh working environment in an aluminium smelter, as well as lack of technical
expertise and required skills, have all contributed to a low Qatari employment rate. Despite the relative
decline of our Qatarization rate (5.4% in 2016 compared to 5.9% in 2015), we led an intensive awareness
and recruiting campaign. This resulted in a remarkable 30% of new hires being Qatari, an improvement
of 11% higher than in 2012.

+30%

Qatari
new hires

5.9%

Qatarization Rate

5.4%
4.6%

4.8%

4.3%

2012

2013

2014

2015

2016

30.4%

Qatari New Hire Rate
26.4%

18.8%

15.4%

2012

2013

14.5%

2014

2015

2016
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Qatarization

2012

2013

2014

2015

2016

Total number of employees

1,249

1,253

1,284

1,314

1,228

Qatari

54

58

62

77

66

Qatarization rate

4.3%

4.6%

4.8%

5.9%

5.4%

New hires

149

78

76

72

23

Number of Qatari new hires

28

12

11

19

7

Qatari new hire rate

18.8%

15.4%

14.5%

26.4%

30.4%

Local skill development
Qatalum is taking the lead in advancing domestic knowledge and human capital development by
supporting various educational institutions and training programs in Qatar. It is important to start
developing capacities at an early educational level, to equip students with the skills required in our
industry, and correct misperceptions about working at an aluminium smelter. In order to break down
barriers, we invite students to our plant for industrial site visits.

Qatalum strengthening its presence in Qatar University

“THE FREQUENT UNIVERSITY VISITS WILL ENHANCE QATALUM’S MARKET
PRESENCE WITHIN THE LOCAL TALENT POOL, HELPING ATTRACT A TALENTED
WORKFORCE TO QATALUM.”
Bernhard Eich, Carbon Manager
As part of our strategy to attract national talent and increase the awareness about Qatalum in Qatar’s
educational sector, we offer industrial site visits for students and their professors.
In November 2016, a delegation from the Mechanical Engineering Department of Qatar University arrived
at the Qatalum Training Centre to take a tour of the Carbon department. Before visiting the Paste Plant
and Anode Service Plant, visitors had to take a carbon induction course to brief them about the operational
safety procedures.
According to Samahat Samim, the visiting Professor at Qatar University, “These visits will help the students
understand the real application of their education within the context of industrial operations.”

“THIS KIND OF INTERACTION BETWEEN THE
UNIVERSITY AND INDUSTRY WILL DEFINITELY
HELP QATALUM IN CONTRIBUTING TOWARDS
QATAR’S VISION 2030. IT RAISES THE
AWARENESS OF THE IMPORTANCE OF HEAVY
INDUSTRY TO THE STATE OF QATAR.”
Mr. AbdulHalim Al-Bader,
Qatarization and Development Manager
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We start to reach out to students during high school and participate in career fairs at schools and
universities to encourage interested local students to join Qatalum. In 2016, representatives from
Qatalum participated in a career fair at a girl’s school to provide insights about their job roles, giving a
more realistic picture, and informing the girls about future career opportunities at Qatalum.
Our Qatarization programs offer Qatari students attractive scholarships and sponsorships, as well as
trainee and on-the-job development programs, such as our Graduate Development program (GDP), our
University Program, Qatalum’s Foundation Program, and Advanced Development Program.
Qatalum’s Graduate Development Plan (GDP): A unique opportunity
for career development.

“EVERY DAY I PUSH MYSELF TO THE LIMITS, EVERY
DAY I FEEL I AM DEVELOPING MYSELF FURTHER.”
Eng. Fahid Al-Henzab, a Qatari Developee
Fahad, tell us a bit more about your background and how you got to
know about Qatalum.
Fahid: I am a Control and Instruments Engineer at Qatalum. This is
my first job after I graduated from New Mexico State University in
February 2016. I got introduced to Qatalum at a career fair event while
in high school five years ago, and I always wanted to join a leading
Qatari company. Qatalum is unique and provides a different routine,
which is why I decided to come here.
One of the most cited challenges for working at Qatalum or any other company at Mesaieed Industrial
City (MIC) is the location and distance from Doha. How do you perceive that challenge?
Fahid: To me, this is not a challenge, just an excuse. If you aim for something big, a small thing like
this shouldn’t stop you. Our generation should appreciate the situation – we have good cars and good
infrastructure. On the highway, it takes me only an hour to drive to work, this is less time than it took me
to commute to university. If we want to contribute in building our country, we should not even consider
one-hour driving in these conditions as a challenge.
What was your expectation when you joined Qatalum’s Graduate Development Plan (GDP) - and how are
you performing?
Fahid: The GDP is a two-year on-site developee role with two dimensions: soft skills training and work
exposure. Soft skills training is for improving your presentation, negotiation, and time management skills.
During work exposure, you are assigned to a different department in the power plant every month, and
faced with real problems and solutions to address these problems. I receive a monthly evaluation from
the Training Supervisor and Manager, and need to write a monthly progress report.
I was expecting it to be different than a typical job, and it has so far been an enriching and interesting
experience. Every day I learn something new; every day I feel I am developing myself. I’ve gained a lot of
technical experience in this short period of time and progressed my problem-solving skills rapidly. I was
very fast, I almost finished the two years training in one year.
What do you like most about the GDP program?
Fahid: The work environment is friendly and flexible; you have huge opportunities to develop your
technical expertise. The level of professionalism is very high, and every day you push yourself to the limits.
Qatalum gave me the courage to make mistakes, which helped me to solve problems and avoid making
mistakes in the future. Qatalum has really helped me build my confidence.
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Demonstrating our successful engagement with students, Qatalum was awarded the Oryx GTL Student
Award in April 2016. The award celebrates the achievements of five recently graduated Master’s and PhD
students along with their dissertation advisers. Qatalum’s Jassim Al-Mejali was among the students
awarded, and recently graduated with first class honours with a Master’s in Material Science and
Technology from Qatar University.

Community investment
Alongside stimulating the local economy and providing young Qataris with attractive career opportunities,
we strive to support and engage with local communities as part of our inclusive stakeholder approach. In
2016, we invested USD 650,000, or 0.056% of our total revenues, in corporate social responsibility (CSR)
programs.

0.056%

Total revenues
in CSR programs
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Community Investment]
(in USD)
1,000.000
900,000
650,000

519,500

45,249

2012

2013

2014

2015

2016

Community Investment
as a percentage of total revenues)

0.065%

0.065%

0.056%

0.033%
0.003%

2012

2013

2014

2015

2016

Community Investments

2012

2013

2014

2015

2016

Total value of community

45,249

1,000,000

519,500

900,000

650,000

Percentage of total revenues

0.003%

0.065%

0.033%

0.065%

0.056%

Percentage of net profit

-0.08%

0.81%

0.26%

0.89%

3.21%

investment (USD)
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At Qatalum, we believe that community investment and CSR goes beyond simply giving money but rather
striving for more meaningful engagements with our stakeholders. This is why we aim to actively engage
and educate our local community via our social media campaigns. In 2016, we have implemented various
campaigns, including the following:
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Shell Eco Marathon: Qatalum Sponsors the Team of Texas A&M.
Participating for the second time in the Shell Eco Marathon Europe,
the Texas A&M (TAMUQ) Mechanical Engineering Class of 2016
entered the contest under the Urban Concept (UC) category.
Participation entailed designing an energy efficient vehicle that is
closer in appearance to today’s production-type passenger cars.
Shell Eco Marathon (SEM) is a world-wide competition that challenges
students to design, build and test ultra-energy-efficient vehicles.
TAMUQ students participated in London from June 30th to July 3rd,
2016. The race track was around the iconic Queen Elizabeth Olympic
Park.
Qatalum contributed to the project through providing support for
building the chassis in its workshop. To achieve the efficiency target,
Qatalum supplied the college team with low weight, high strength
and stiffness hollow tube aluminium 6061-T6 alloy.
The high-quality machining and welding characteristics created in the workshop at Qatalum allowed
TAMUQ students to optimize the shape of the chassis and join aluminium members together without the
added weight of fasteners. Qatalum additionally assisted in the shipping of the completed vehicle to and
from the UK. The vehicle was designed with adaptations to the track relative to steering, braking, stability
and safety. The team aimed to complete 8 laps in less than 43 minutes to qualify.
Following the end of the race and the vehicle returning to Qatar, Qatalum organized for the car to be
displayed in Qatalum’s Service Centre. The participating team was invited to Qatalum to present their race
data, and their proposal concept for next year’s entry.

Qatalum Supports Elderly Empowerment and Care Centre (Ehsan)
In October 2016, Qatalum generously supported the Elderly Empowerment and Care Centre (Ehsan) with a
donation of 50,000 USD as part of its CSR program.
Ehsan provides several health care and social services to seniors including nursing services, hygiene care,
diet counseling, drug treatments, and guidance for elderly people and their families. It also covers physical
therapy such as examinations, and diagnosis and treatment programs designed to reduce pain, improve
mobility, and restore health.
In a step to support Eshan’s duty of care to seniors, Qatalum aims to channel its support to the elderly
who need mobility devices in their daily lives. An example of such a device includes a ‘Sit 2 Stand’ Mobility
Training Chair – a device that helps the elderly train their muscles to move from a seated position to an
upright position on their own. This eliminates third party assistance and keeps them healthy.
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“QATALUM’S SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS
AIM AT MAKING A REAL AND POSITIVE IMPACT
ON THE LIFE OF THE SOCIETY IN WHICH WE WORK
AND LIVE. WE THANK EHSAN FOR PROVIDING US
WITH THIS OPPORTUNITY TO CONTRIBUTE TO THIS
IMPORTANT GROUP IN OUR COMMUNITY THAT
DESERVES ALL THE CARE AND SUPPORT FROM THE
INSTITUTIONS IN SOCIETY”.
Ibrahim Jassim Fakhri, Communications Department Manager

National Sports Day 2016
On February 9, Qatalum hosted National Sports Day activities for its
employees at the Amwaj Mesaieed Village. Sporting activities on offer
were football, cricket, tennis, and basketball. Participating Qatalum
staff received commemorative t-shirts and a healthy snack was served
for participants.
As February was also ‘Heart Awareness’ month, the Occupational Health
team conducted basic vital tests at a kiosk during the day’s event.

Qatalum sponsors ‘Waste Free Environment’ campaign
Qatalum participated in the global Waste Free Environment
(WFE) week launched by the Gulf Petrochemicals and Chemicals
Association (GPCA) in Mesaieed.
The Waste Free Environment campaign promotes recycling and
encourages a more responsible attitude towards litter disposal,
and the need for the community to respond to environmental
issues. Participants were encouraged to follow the 3R’s: ReuseReduce-Recycle.
During the annual WFE week in February, Qatalum participated in
a joint school-based, clean-up drive at Wakra Family beach, as well
as in the social media campaign.
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APPENDIX A: Report Parameters
[102-46]
Contact

Al-Maha Al-Majid , Email : Al-Maha.Al-Majid@qatalum.com

Priority Issues

Determining Our Key Priority Issues – This report was guided by the GRI
Standards in the context of our stakeholder map, and follows our sustainability
framework, which was developed based on our commitment to national
and international development and sustainability goals. Each of the report
sections presents the relevant key issues and significant KPIs representative of
the issues outlined in the framework.
Materiality – This report covers Qatalum’s economic, social, and environme tal
performance as it pertains to the issues of greatest concern to our stakeholders.

Stakeholder Inclusiveness – In creating this report and planning for ongoing
sustainability, we have considered the priorities and concerns of all of our
stakeholders. Our focus for 2016 was on continued implementation of sound
sustainability measures in both our management and operations.
Sustainability Context – Qatalum has considered the global context of the
industry and sustainability and takes this into consideration in its sustainability
management.
Completeness – This report is Qatalum’s fifth sustainability report. We have
tried to report on all of our material performance data to make this
report as complete as possible.
Reporting Cycle

This report presents information and details of Qatalum’s operations from
January-December, 2016.

Reporting
Principles for
Defining Quality

We acknowledge that there are areas of potential improvement; however, this
report marks significant progress from our previous report. There are indicators
we are working on reporting that will contribute to greater transparency in the
future.

Balance

Qatalum’s management were actively involved in the collection of the data
presented in this report. The content is presented in a way that allows a
balanced view of the company’s economic, social, and environmental
performance.

Comparability

We include in this report data on our progress compared against our 2015
report.

Data Measurment
Techniques

To the best of our knowledge, all of the information within this report is a
curate and represents the best data available to Qatalum and its stakeholders.
Any data estimation or calculation has been stated within the report.

Significant
Changes

This report contains no significant changes in the scope, boundary, or
measurement methods applied in the 2015 report.

Assurance

The report has not been externally audited or assured. However, Qatalum
have conducted an internal assurance of the report through our Internal Audit
Department.
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APPENDIX B: Stakeholder Engagement
[102-40] [102-42] [102-43]
Our approach to sustainability is devised and implemented with constant reference to our stakeholder needs and expectations of Qatalum as a company. In 2011, we conducted a comprehensive stakeholder mapping exercise which identified those groups that are most impacted by, or have an impact
on Qatalum. We then engage with each group to understand the issues most important to them, before working out ways in which Qatalum could
respond to or address those issues. The results of this stakeholder mapping, updated for 2015, are shown below.
Stakeholders

Methods of engagement

Issues of importance

Methods of response

Shareholders

• Representation on the Board
of Directors, including regular
board meetings
• Active membership on the senior
management team
• Performance reporting

• Financial targets
• Engaging shareholders through
sustainability management
• Legal compliance
• Ethical governance

• Board committees
• Ensuring our compliance via
internal audit and ethics
committees
• Planning of strategic objectives
and reports
• Publishing an annual
sustainability report that meets
GRI reporting requirements

Environment

• Compliance with environmental
regulations
• Reporting on material
environmental issues
• Environmental impact assessments

• Minimizing of GHG and fluoride
emissions
• Waste reduction and management
• Energy consumption
• Water usage
• Legal compliance with
environmental regulations

• Use of efficient technology
• Reliance upon environment
management manual
• Strict management of hazardous
material
• Reduction in water consumption

Qatar

• Communication with regulatory
agencies
• Collaboration and participation
through government, regulatory
agencies, and industry-level
campaigns and initiatives
• Activities for increasing
Qatarization, including
conferences and training activities

• Recruitment and development
of local talent
• Development of local knowledge
and expertise in the aluminium
smelting industry
• Community contribution and
outreach
• Promotion of further industry
diversification
• Safety and health precautions
• Reduction of negative
environmental impact
• Climate change strategy
• Transparency and excellence
in governance

• Engagement with the community
through events and environment
fairs
• Contributions to charitable
organizations
• Qatarization steering committee
and strong Qatarization efforts
• Proactivity in recreational
community–employee activities

Employees

• Annual performance reviews
• Career development planning
• Intranet
• Newsletter
• Town Hall meetings
• Annual surveys

• Training and development
• Maintenance of diverse and
inclusive workplace
• Employee satisfaction
• Healthy working conditions
• Overall health and primary care
• Safe workplace
• Emergency preparedness

• Career development system
• Training programs
• Occupational hygiene studies
• Health awareness campaigns
• Health and safety training
• Baseline medical examinations

Industry Partners
(customers, suppliers,
industry associations)

• Conferences
• Evaluation and satisfaction forms
• Membership in the Gulf Aluminium
Council and International
Aluminium Institute

• Mutual aid and support
• Sustainable procurement
• Transparency
• Local customers

• Regular dialogue with
customers and partners
• Membership in industry
associations
• Participation in local and
international conferences
and trade shows

SUSTAINABILITY REPORT 2016 - 67

APPENDIX C: Material Issues and their Boundaries
[102-44] [102-46] [102-47]
Aspect Boundary
Shareholders

Governance and integrity
Emissions
Waste
Energy and water use
Supply chain management
Occupational health and Safety
Training and development
Indirect economic impact
Economic performance
Employment and Qatarization
Development of skilled local labor
Local community engagement
Efficient production
Compliance with
environmental regulation
Customer satisfaction
Employee satisfaction
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Environment

Qatar

Employees

Industry Partners

APPENDIX D: GRI Content Index

GRI Standard

Page number(s)

Disclosure

Omission

and/or URL(s)
GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures

ORGANIZATIONAL PROFILE			
102-1 Name of the organization

Qatar Aluminium (Qatalum)

102-2 Activities, brands, products,

24-27

and services
102-3 Location of headquarters

Mesaieed Industrial City, Qatar

102-4 Location of operations

Qatar

102-5 Ownership and legal form

9

102-6 Markets served

52-53

102-7 Scale of the organization

28, 42-47, 52-53

102-8 Information on employees

42-47

and other workers
102-9 Supply chain

40-41

102-10 Significant changes to the organization

No significant changes during the reporting

and its supply chain

GRI 102: General

period.

102-11 Precautionary Principle or approach

13, 28-29, 30, 51-64

102-12 External initiatives

14, 17, 34

102-13 Membership of associations

Membership in the Gulf Aluminium Council and

Disclosures 2016

International Aluminium Institute, and founding
member of Qatar Green Building Council
STRATEGY
102-14 Statement from senior decision-maker

5, 7

102-15 Key impacts, risks, and opportunities

5, 7

Ethics and integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms

13

of behavior
102-17 Mechanisms for advice and concerns

13

about ethics Governance
102-18 Governance structure

10-12

102-19 Delegating authority

10-12

102-20 Executive-level responsibility

10-12

for economic, environmental,
and social topics
102-21 Consulting stakeholders on economic,

10-12

environmental, and social topics
102-22 Composition of the highest governance

10-12

body and its committees
102-23 Chair of the highest governance body

10-12

102-24 Nominating and selecting the highest

10-12

governance body
102-25 Conflicts of interest

10-12

102-26 Role of highest governance body in

10-12

setting purpose, values, and strategy
102-27 Collective knowledge of highest

10-12

governance body
102-28 Evaluating the highest governance

10-12

body›s performance
102-32 Highest governance body›s role

10, 15

in sustainability reporting
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GRI Content Index

GRI Standard

Page number(s)

Disclosure

Omission

and/or URL(s)
GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
102-40 List of stakeholder groups

16, 67

102-41 Collective bargaining agreements

Trade unions are prohibited in Qatar

102-42 Identifying and selecting stakeholders

17, 67

102-43 Approach to stakeholder engagement

17, 18, 19, 67

102-44 Key topics and concerns raised

18, 19, 68

REPORTING PRACTICE
102-45 Entities included in the consolidated
financial statements

Financial statements include the activities of Qatalum. No other entity is included.

102-46 Defining report content and topic
Boundaries
GRI 102: General
Disclosures 2016

66, 68

102-47 List of material topics

16, 17, 68

102-48 Restatements of information

32, 33

102-49 Changes in reporting

There have been no significant changes to the
report scope and aspect boundaries.

102-50 Reporting period

January-December, 2016

102-51 Date of most recent report

2015

102-52 Reporting cycle

Annual

102-53 Contact point for questions

66

regarding the report
102-54 Claims of reporting in accordance

2

with the GRI Standards
102-55 GRI content index

69-73

102-56 External assurance

Qatalum does not seek external assurance for its sustainability report.

Material Topics		
GRI 200 Economic Standard Series

103-1 Explanation of the material topic
GRI 103: Management
Approach 2016

53-54

and its Boundary
103-2 The management approach

53-54

and its components
201-1 Direct economic value generated
GRI 201: Economic
Performance 2016

55

and distributed
201-4 Financial assistance received
from government

No financial assistance received
from government

MARKET PRESENCE			
103-1 Explanation of the material topic
GRI 103: Management
Approach 2016

52-53

and its Boundary
103-2 The management approach and

52-53

its components

GRI 202: Market
Presence 2016

103-3 Evaluation of the management approach

52-53

202-1 Ratios of standard entry level wage by

57-60

gender compared to local minimum wage
202-2 Proportion of senior management

57-60

hired from the local community
INDIRECT ECONOMIC IMPACTS
103-1 Explanation of the material topic
GRI 103: Management
Approach 2016

53-54

and its Boundary
103-2 The management approach
and its components
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53-54

GRI Content Index

GRI Standard

Disclosure

Page number(s)

Omission

and/or URL(s)
GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016

203-1 Infrastructure investments

53-54

and services supported
203-2 Significant indirect economic impacts

53-54

PROCUREMENT PRACTICES
103-1 Explanation of the material topic
GRI 103: Management
Approach 2016

40, 55, 56

and its Boundary
103-2 The management approach

40, 55, 56

and its components
GRI 204: Procurement

103-3 Evaluation of the management approach

40, 55, 56

204-1 Proportion of spending on local suppliers

55-56

Practices 2016
GRI 300 Environmental Standards Series

ENERGY
103-1 Explanation of the material topic
GRI 103: Management
Approach 2016

GRI 302: Energy 2016

and its Boundary
103-2 The management approach

30-32
30-32

and its components
103-3 Evaluation of the management approach

30-32

302-1 Energy consumption within

30-32

the organization
302-2 Energy consumption outside

30-32

of the organization
302-3 Energy intensity

21, 31

WATER
103-1 Explanation of the material topic
GRI 103: Management
Approach 2016

GRI 303: Water 2016

36-37

and its Boundary
103-2 The management approach

36-37

and its components
103-3 Evaluation of the management approach

36-37

303-1 Water withdrawal by source

36-37

303-3 Water recycled and reused

36-37

EMISSIONS
103-1 Explanation of the material topic
GRI 103: Management
Approach 2016

32-35

and its Boundary
103-2 The management approach

32-35

and its components
103-3 Evaluation of the management approach

32-35

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions

32-35

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

32-35

305-4 GHG emissions intensity

32-35

GRI 305: Emissions

305-5 Reduction of GHG emissions

32-35

2016

305-6 Emissions of ozone-depleting substances 32-35
(ODS)
305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), 32-35
and other significant air emissions
EFFLUENTS AND WASTE
103-1 Explanation of the material topic

GRI 103: Management
Approach 2016

37-40

and its Boundary
103-2 The management approach

37-40

and its components
103-3 Evaluation of the management approach

37-40

SUSTAINABILITY REPORT 2016 - 71

GRI Content Index

GRI Standard

Disclosure

Page number(s)
and/or URL(s)

GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures
GRI 306: Effluents and
Waste 2016

GRI 103: Management

306-1 Water discharge by quality and destination 36-37
306-2 Waste by type and disposal method

37-40

306-3 Significant spills

40

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

40

103-1 Explanation of the material topic

30

and its Boundary

Approach 2016

103-2 The management approach

30

and its components
GRI 400 Social Standards Series

EMPLOYMENT
103-1 Explanation of the material topic
GRI 103: Management
Approach 2016

42-47

and its Boundary
103-2 The management approach

42-47

and its components
103-3 Evaluation of the management approach

42-47

401-1 New employee hires and employee

44

turnover
GRI 401: Employment
2016

401-2 Benefits provided to full-time employees

42-47

that are not provided to temporary
or part-time employees
401-3 Parental leave

42-47

Occupational Health and Safety
103-1 Explanation of the material topic

46-50

and its Boundary
GRI 103: Management
Approach 2016

103-2 The management approach

46-50

and its components
103-3 Evaluation of the management approach

46-50

403-2 Types of injury and rates of injury,
occupational diseases, lost days,
GRI 403: Occupational
Health and Safety 2016

and absenteeism, and number
of work-related fatalities

46-50

403-3 Workers with high incidence or high
risk of diseases related to their occupation 46-50
403-4 Health and safety topics covered
in formal agreements with trade unions
TRAINING AND EDUCATION

45-46

103-1 Explanation of the material topic
and its Boundary
GRI 103: Management
Approach 2016

45-46

103-2 The management approach
and its components
103-3 Evaluation of the management approach

45-46
45-46

404-1 Average hours of training
per year per employee
GRI 404: Training and
Education 2016

45-46, 58-60

404-2 Programs for upgrading employee skills
and transition assistance programs
DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

42-47

103-1 Explanation of the material topic
GRI 103: Management
Approach 2016

and its Boundary
and its components
103-3 Evaluation of the management approach
405-1 Diversity of governance bodies

GRI 405: Diversity and

42-47

103-2 The management approach

and employees

Equal Opportunity 2016
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42-47
42-47

Omission

GRI Content Index

GRI Standard

Page number(s)

Disclosure

Omission

and/or URL(s)
GRI 101: Foundation 2016
General Disclosures

HUMAN RIGHTS ASSESSMENT
103-1 Explanation of the material topic
GRI 103: Management
Approach 2016

41

and its Boundary
103-2 The management approach

41

and its components
103-3 Evaluation of the management approach

41

412-1 Operations that have been subject

41

to human rights reviews or impact
GRI 412: Human Rights
Assessment 2016

assessments
412-3 Significant investment agreements

41

and contracts that include human rights
clauses or that underwent human
rights screening
LOCAL COMMUNITIES
103-1 Explanation of the material topic
GRI 103: Management
Approach 2016

GRI 413: Local
Communities 2016

60-64

and its Boundary
103-2 The management approach

60-64

and its components
103-3 Evaluation of the management approach

60-64

413-1 Operations with local community

60-64

engagement, impact assessments,
and development programs
413-2 Operations with significant actual

60-64

and potential negative impacts
on local communities
SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT
103-1 Explanation of the material topic
GRI 103: Management
Approach 2016

GRI 414: Supplier
Social Assessment
2016

41

and its Boundary
103-2 The management approach

41

and its components
103-3 Evaluation of the management approach

41

414-1 New suppliers that were screened using

41

social criteria
414-2 Negative social impacts in the supply

41

chain and actions taken
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APPENDIX E: GLOSSARY

Climate Change

A significant and lasting change in the statistical distribution of weather patterns over periods ranging from
decades to millions of years.

Corporate Governance

The system by which companies are directed and controlled. It involves regulatory and market mechanisms
and the roles and relationships between a company’s management, its board, its shareholders, and other
stakeholders, and the goals toward which the corporation is governed.

GRI Standards

The GRI Standards are the first global standards for sustainability reporting. They feature a modular, interrelated structure, and represent the global best practice for reporting on a range of economic, environmental
and social impacts.

Global Reporting
Initiative (GRI)

A network-based organization that produces a comprehensive sustainability reporting framework widely
used around the world with the aim of mainstreaming disclosure on environmental, social, and governance
performance. GRI is committed to the framework’s continuous improvement and application worldwide.

Greenhouse Gas Emissions

Gas emissions, which contribute to the trapping of heat inside the atmosphere (resulting in the phenomenon of global warming).

Gulf Cooperation
Council (GCC)

A political and economic union of the Arab states bordering the Persian Gulf and located on or near the Arabian Peninsula, namely Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates.

Qatarisation

An initiative by the government of Qatar to increase the number of Qatari nationals in all joint-venture
industries and government departments.

Qatar National Vision 2030

A long-term national vision built on the guiding principles of Qatar’s Permanent Constitution. It reflects the
aspirations of the Qatari people and the resolve of their political leadership, and envisages a vibrant and
prosperous country with economic and social justice for all, in which nature and humans are in harmony.

Stakeholders

Groups or individuals who affect and/or could be affected by an organisation’s activities, products, services,
or associated performance.

Sustainability

A state where the current generation can meet their needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

Sustainability
Management

The integrated management of economic, social, and environmental issues in a way that maximizes value
for all stakeholders.

APPENDIX F: ACRONYMS

BOD
CSR
EIA
EMS
ESG
GHG
GJ
GRI
HMI
HSE
HTCQ
LME
ISO
Kg
kWh
LOC

Board of Directors
Corporate Social Responsibility
Environmental Impact Assessment
Environmental Management System
environmental, social and corporate governance
Greenhouse Gas
Gigajoule
Global Reporting Initiative
Human Machine Interface
Health, Safety, and Environment
Hydro Technology Center
London Metal Exchange
International Organisation for Standardisation
Kilogram
Kilowatt-hour
Loss of Containment
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m3
PFCs
MIC
MoE
MT
MWh
NDS
NOx
QALEX
QAR
QIMS
QIP
QPS
SOx
SPL

Cubic metre
perflurocarbons
Mesaieed Industrial City
Ministry of the Environment
metric ton
Megawatt-hour
National Development Strategy 2011–2016
Nitrogen oxides
Qatar Aluminium Extrusion Company
Qatari Riyal
Qatalum Integrated Management System
Qatalum Improvement Program
Qatalum Production System
Sulphur oxides
Spent Potlinings

الملحق هـ :فهرس المصطلحات

التغير المناخي
ّ

تغيــر ملحــوظ وطويــل األمــد فــي التــوزع اإلحصائــي ألشــكال الطقــس علــى مــدى فتــرات تتــراوح بيــن عقــود ومالييــن
هــو ّ
الســنين.

الحوكمة المؤسسية

هــو النظــام الــذي يتــم بموجبــه إدارة الشــركات والســيطرة عليهــا .وهــو ينطــوي علــى آليــات تنظيميــة وســوقية كمــا يقــوم
علــى األدوار والعالقــات بيــن إدارة الشــركة ،ومجلــس إدارتهــا ،ومســاهميها ،وذوي العالقــة اآلخريــن ،فض ـاً عــن األهــداف
التــي يتــم تنظيــم الشــركة لتحقيقهــا.

معاييــر المبــادرة العالميــة
إلعــداد التقاريــر

تعــد معاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر هــي المعاييــر العالميــة األولــى إلعــداد تقاريــر االســتدامة .وهــي تتميــز
بهيــكل وحــدات مترابطــة ،وتمثــل أفضــل الممارســات العالميــة لإلبــاغ عــن اآلثــار االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة.

المبــادرة العالميــة إلعــداد
التقاريــر ()GRI

مؤسســة قائمــة علــى نســج الشــبكات ،تقــوم بإصــدار إطــار العمــل الشــامل الخــاص بإعــداد تقاريــر االســتدامة ،وهــو يســتخدم
حــول العالــم مــن أجــل تبســيط اإلفصــاح عــن األداء البيئــي واالجتماعــي والحوكمــي .تلتــزم المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر
بتطبيــق إطــار العمــل وتحســينه باســتمرار فــي كافــة أنحــاء العالــم.

انبعاثات الغازات الدفيئة

انبعاثات الغازات ،التي تساهم في حصر الحرارة داخل الجو (ما يؤدي إلى ظاهرة االحتباس الحراري).

مجلــس التعــاون الخليجــي
( )GCC

هــو اتحــاد سياســي واقتصــادي للــدول العربيــة المحيطــة بالخليــج العربــي والتــي تقــع فــي أو بالقــرب مــن شــبه الجزيــرة
العربيــة ،وهــي البحريــن والكويــت وعمــان وقطــر والســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة.

التقطير

مبــادرة أطلقتهــا حكومــة قطــر مــن أجــل زيــادة عــدد المواطنيــن القطرييــن فــي كافــة اإلدارات الحكوميــة والصناعــات
المشــتركة.

رؤية قطر الوطنية
2030

رؤيــة وطنيــة طويلــة األمــد ترتكــز علــى المبــادئ التوجيهيــة للدســتور الدائــم فــي قطــر .وهــي تعكــس تطلعــات الشــعب
ـور بلــد ًا مزدهــر ًا ومفعم ـ ًا بالحيــاة تســود فيــه العدالــة االقتصاديــة
القطــري وعزمــه علــى القيــادة السياســية ،وهــي تتصـ ّ
واالجتماعيــة بيــن الجميــع ،وتتناغــم فيــه الطبيعــة مــع اإلنســان.

ذوي العالقة

مجموعات أو أفراد من شأنهم التأثير و/أو التأثر بنشاطات المؤسسة أو منتجاتها أو خدماتها أو أدائها.

االستدامة

وضــع يكــون فيــه الجيــل الحالــي قــادر علــى تلبيــة حاجاتــه مــن دون المســاومة علــى قــدرة األجيــال المســتقبلية علــى تلبيــة
حاجاتهــا الخاصــة.

إدارة االستدامة

اإلدارة المتكاملــة للمســائل االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة بطريقــة تســمح بتقديــم القيمــة القصــوى لجميــع ذوي
العالقــة.

الملحق و :المختصرات

BOD
CSR
EIA
EMS
ESG
GHG
GJ
GRI
HMI
HSE
HTCQ
LME
ISO
Kg
kWh
LOC

مجلس اإلدارة
المسؤولية االجتماعية للشركات
تقييم األثر البيئي
نظام اإلدارة البيئية
الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية
الغازات الدفيئة
جيغاجول
المبادرة العالمية إلعداد التقارير
الصلة ما بين الفرد واآللة
الصحة والسالمة والبيئة
مركز هيدرو للتكنولوجيا
سعر صرف المعادن في لندن
المنظمة الدولية للمعايير
كيلوغرام
كيلو واط  /الساعة
فقدان االحتواء
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متر مكعب
m3
الفلوروكربون
PFCs
مدينة مسيعيد الصناعية
MIC
وزارة البيئة
MoE
طن متري
MT
 MWhميغاواط  /الساعة
استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016
NDS
أكسيد النيتروجين
NOx
 QALEXالشركة القطرية لسحب األلومنيوم
ريال قطري
QAR
 QIMSنظام اإلدارة المتكامل في الومنيوم قطر
برنامج التطوير في الومنيوم قطر
QIP
نظام اإلنتاج في الومنيوم قطر
QPS
أكسيد الكبريت
SOx
تعد بطانة أوعية الصهر التالفة
SPL

فهرس المحتوى
معيار المبادرة العالمية
إلعداد التقارير

مالحظات أخرى

اإلفصاح

اسباب عدم االفصاح

أساسيات GRI 101 :2016
اإلفصاحات المعيارية العامة

تقييم حقوق اإلنسان

GRI 103:
نهج اإلدارة 2016

GRI 412:
تقييم حقوق اإلنسان
2016

شرح الموضوع الجوهري 1-103

41

نهج اإلدارة 2-103

41

تقييم نهج اإلدارة 3-103

41

وحدوده
ومكوناته
عمليات التي تم إخضاعها إلى 1-412

41

استعراضات أو تقييم آثار حقوق اإلنسان
تقييم
اتفاقيات استثمارية هامة وعقود 3-412

41

تشمل حقوق اإلنسان أو خضعت فحص
حقوق اإلنسان
المجتمعات المحلية
GRI 103:
نهج اإلدارة 2016

GRI 413:
المجتمعات المحلية
2016

شرح الموضوع الجوهري وحدوده 1-103

64-60

نهج اإلدارة ومكوناته 2-103

64-60

تقييم نهج اإلدارة 3-103

64-60

،عمليات التواصل مع المجتمع المحلي 1-413

64-60

تقييمات األثر وبرامج التنمية

60-64

عمليات ذات آثار سلبية كبيرة فعلية 2-413

64-60

ومحتملة على المجتمعات المحلية
تقييم االجتماعي للموردين

GRI 414:
تقييم االجتماعي
للموردين 2016

شرح الموضوع الجوهري وحدوده 1-103

41

نهج اإلدارة ومكوناته 2-103

41

تقييم نهج اإلدارة 3-103

41

الموردين الجدد التذين تم فحصهم باستخدام 41 1-414
المعايير االجتماعية
اآلثار االجتماعية السلبية في سلسلة التوريد 2-414

41

واإلجراءات المتخذة
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فهرس المحتوى
معيار المبادرة العالمية
إلعداد التقارير

اإلفصاح

مالحظات أخرى

: GRI 101أساسيات 2016
اإلفصاحات المعيارية العامة
:GRI 306

 1-306تصريف المياه حسب النوعية والوجهة

النفايات الصلبة والسائلة

 2-306النفايات حسب النوع وطريقة التخلص منها

40-37

2016

 3-306االنسكابات الكبيرة

40

37-36

اإللتزام البيئي

40

:GRI 103

 1-103شرح الموضوع الجوهري

30

نهج اإلدارة 2016

وحدوده
 2-103نهج اإلدارة ومكوناته

30

 GRI 400سلسلة القياسات االجتماعية

التوظيف
 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

47-42

:GRI 103

 2-103نهج اإلدارة ومكوناته

47-42

نهج اإلدارة 2016

 3-103تقييم نهج اإلدارة

47-42

 1-401تعيين الموظفين الجدد ودوران الموظفين

44

 2-401المزايا المقدمة لموظفي الدوام الكلي

47-42

والتي ال تمنح لموظفي الدوام الجزئي أو المؤقت

:GRI 103
نهج اإلدارة 2016

 3-401اإلجازات الوالدية

47-42

 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

50-46

عالقات العمل  /اإلدارة
 2-103نهج اإلدارة ومكوناته
 3-103تقييم نهج اإلدارة

50-46

الصحة والسالمة المهنية
:GRI 103
نهج اإلدارة 2016

 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

50-46

 2-103نهج اإلدارة ومكوناته

50-46

 3-103تقييم نهج اإلدارة

50-46

 1-403تمثيل العاملين في اللجان الرسمية

50-46

المشتركة بين اإلدارة والعاملين للصحة والسالمة
:GRI 403
الصحة والسالمة
المهنية 2016

 2-403أنواع االصابات ومعدالت اإلصابة واألمراض

50-46

المهنية ،وأيام العمل الضائعة ،والتغيب عن العمل،
وعدد الوفيات المتصلة بالعمل
 3-403العاملين من ذوي نسبة اإلصابة المرتفعة أو

50-46

مخاطر اإلصابة المرتفعة باألمراض المتعلقة بوظائفهم
 4-403مواضيع الصحة والسالمة التي تغطيها

50-46

االتفاقيات الرسمية مع النقابات العمالية
التدريب والتعليم
:GRI 103
نهج اإلدارة 2016

:GRI 404
التدريب والتعليم 2016

 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

46-45

 2-103نهج اإلدارة ومكوناته

46-45

 3-103تقييم نهج اإلدارة

46-45

 1-404معدل ساعات التدريب السنوية لكل موظف

46-45

 2-404البرامج التي ترفع مهارات الموظفين

60-58 ،46-45

وبرامج المساعدة االنتقالية
التنوع وتكافؤ الفرص

:GRI 103

 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

47-42

نهج اإلدارة 2016

 2-103نهج اإلدارة ومكوناته

47-42

:GRI 405
التنوع وتكافؤ الفرص
2016

 3-103تقييم نهج اإلدارة

47-42

 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

47-42

 2-103نهج اإلدارة ومكوناته

47-42

 3-103تقييم نهج اإلدارة

47-42

 405-1هيئات الحوكمة والموظفين

47-42
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اسباب عدم االفصاح

فهرس المحتوى
معيار المبادرة العالمية
إلعداد التقارير

اإلفصاح

مالحظات أخرى

اسباب عدم االفصاح

أساسيات GRI 101 :2016
اإلفصاحات المعيارية العامة

 :GRI 203اآلثار االقتصادية
غير المباشرة 2016

استثمارات البنية التحتية والخدمات المدعومة 1-203

54 ،53

اآلثار االقتصادية الكبيرة 2-203
غير المباشرة

54 ،53

شرح الموضوع الجوهري 1-103

40 ، 55 ، 56

:GRI 103

وحدوده

نهج اإلدارة 2016

نهج اإلدارة 2-103

40 ، 55 ، 56

تقييم نهج اإلدارة 3-103

40 ، 55 ، 56

نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين 1-204

56-55

ممارسات عملية المشتريات

ومكوناته
:GRI 204
ممارسات المشتريات 2016
سلسلة المبادرة العالمية إلعداد التقارير رقم  300للمعيارات البيئية

الطاقة

Energy Management

شرح الموضوع الجوهري 1-103
:GRI 103
نهج اإلدارة 2016

:GRI 302
الطاقة 2016

وحدوده

32-30

نهج اإلدارة 2-103

32-30

تقييم نهج اإلدارة 3-103

32-30

استهالك الطاقة 2-302

32-30

استهالك الطاقة 2-302

32-30

كثافة استخدام الطاقة 3-302

21، 31

شرح الموضوع الجوهري 1-103

37-36

نهج اإلدارة 2-103

37-36

تقييم نهج اإلدارة 3-103

37-36

ومكوناته

داخل المؤسسة
خارج المؤسسة
المياه

:GRI 103
نهج اإلدارة 2016

وحدوده
ومكوناته

GRI 303:

سحب المياه من المصدر 1-303

37-36

المياه 2016

المياه المعاد تدويرها واستخدامها 3-303

37-36

شرح الموضوع الجوهري 1-103

35-32

نهج اإلدارة 2-103

35-32

تقييم نهج اإلدارة 103-3

35-32

)انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة (النطاق 1-305 1

35-32

االنبعاثات

:GRI 103
نهج اإلدارة 2016

وحدوده
ومكوناته

)انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة للطاقة (النطاق 35-32 2-305 2
كثافة/شدة انبعاثات الغازات الدفيئة 4-305

35-32

:GRI 305

خفض انبعاثات الغازات الدفيئة 5-305

35-32

االنبعاثات 2016

انبعاثات المواد المستنفدة لطبقة االوزون 6-306

35-32

أكاسيد النيتروجين ،وأكاسيد الكبريت وغيرها من 7-307

32-35

)(ODS
االنبعاثات الهوائية الهامة
النفايات السائلة والصلبة
شرح الموضوع الجوهري 1-103

37-40

:GRI 103

وحدوده

نهج اإلدارة 2016

نهج اإلدارة 2-103

37-40

تقييم نهج اإلدارة 3-103

37-40

ومكوناته

تقرير اإلستدامة 71 - 2016

فهرس المحتوى
معيار المبادرة العالمية
إلعداد التقارير

مالحظات أخرى

اإلفصاح

اسباب عدم االفصاح

: GRI 101أساسيات 2016
اإلفصاحات المعيارية العامة

إشراك أصحاب المصلحة
قائمة بمجموعات أصحاب المصلحة 40-102

67 ،17

اتفاقيات المفاوضات الجماعية 41-102

تحظر النقابات العمالية في قطر

تحديد واختيار أصحاب المصلحة 42-102

67 ،17

النهج المتبع إلشراك أصحاب المصلحة 43-102

67 ،17

المواضيع والمخاوف الرئيسية التي أثيرت 44-102

68 ،16

الكيانات المدرجة في البيانات المالية 45-102

.تتضمن البيانات المالية أنشطة شركة الومنيوم قطر

ممارسة تقديم التقارير
الموحدة للمؤسسة

وال تشمل أي كيان آخر

عملية تحديد محتوى التقرير حدود 46-102

68 ،66 ،16

قائمة بالمواضيع الجوهرية 47-102

68 ،17 ،16

إعادة صياغة المعلومات 48-102

33 ،32

تغييرات في إعداد التقارير 49-102

لم تحدث أي تغييرات جذرية في نطاق وحدود آثار

مواضيعه
 :GRI 102االفصاحات
المعيارية العامة 2016

.الجانب عن التقارير السابقة
الفترة المشمولة بإعداد التقرير 50-102

تقوم شركة الومنيوم قطر بإعداد التقرير تبع ًا للسنة التقويمية

تاريخ أحدث تقرير 51-102

تقرير االستدامة لعام 2015

دورة كتابة التقارير 52-102

سنوي ًا

جهة االتصال لإلجابة عن األسئلة 53-102

66

مزاعم التبليغ بما يتماشى 54-102

2

المتعلقة بالتقرير
مع معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير
فهرس المحتويات طبق ُا لمباديء 55-102
المبادرة العالمية إلعداد التقارير

73 ،69

الضمان الخارجي 56-102

ال تطلب شركة الومنيوم قطر ضمانات خارجية عند إعداد تقرير استدامتها

المواضيع الجوهرية
 GRI 200سلسلة القياسات االقتصادية

المباديء التوجيهية

شرح الموضوع الجوهري وحدوده 1-103

54 ،53

نهج اإلدارة ومكوناته 2-103

54 ،53

إلعداد التقارير :103
نهج اإلدارة
:GRI 201

القيمة االقتصادية المباشرة المولدة 1-201

األداء االقتصادي 2016

والموزعة

55

المساعدات المالية المقدمة من المحكمة 4-201

لم تقدم الحكومة أي مساعدات مالية للمؤسسة

شرح الموضوع الجوهري وحدوده 1-103

53 ،52

نهج اإلدارة ومكوناته 2-103

53 ،52

الحضور في السوق
:GRI 103
نهج اإلدارة 2016

تقييم نهج اإلدارة 3-103

53 ،52

:GRI 202

نسب األجور القياسية في مستوى الدخول 1-202

60 ،57

الحضور في السوق2016

مقارنة باألجر األدنى المحلي حسب الجنس
نسبة اإلدارة العليا العاملة من 2-202

60 ،57

المجتمع المحلي
اآلثار االقتصادية غير المباشرة
:GRI 103

شرح الموضوع الجوهري وحدوده 1-103

نهج اإلدارة 2016

نهج اإلدارة ومكوناته 2-103
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54 ،53
54 ،53

الملحق د :مؤشر محتويات المبادرة العالمية إلعداد التقارير
معيار المبادرة العالمية
إلعداد التقارير

اإلفصاح

مالحظات أخرى

اسباب عدم االفصاح

أساسيات GRI 101 :2016
اإلفصاحات المعيارية العامة

الملف المؤسسي
 102-101اسم المؤسسة

الومنيوم قطر

 2-102األنشطة ،والعالمات التجارية ،والمنتجات،

27-24

 3-102موقع مقر الشركة

مدينة مسيعيد الصناعية ،قطر

والخدمات
 4-102موقع العمليات

قطر

 5-102طبيعة الملكية والشكل القانوني

9

 6-102األسواق التي تخدمها المؤسسة

53-52

 7- 102حجم المؤسسة

53-52 ،47-42 ،28

 8-102معلومات حول الموظفين

47-42

 9-102سلسلة التوريد

41-40

والعاملين اآلخرين
 10-102التغيرات الملحوظة في المؤسسة وسلسلة لم تطرأ تغييرات ملحوظة خالل فترة إعداد التقرير
االفصاحات GRI 102:
المعيارية العامة 2016

توريدها
 11-102المبدأ أو المنهج الوقائي

64-51 ،30 ،29-28 ،13

 12-102المبادرات الخارجية

34 ،17 ،14

 13-102العضوية في الجمعيات

الومنيوم قطر عضو مؤسس في مجلس األبنية
الخضراء وفي المجلس الخليجي لأللمنيوم
ومعهد األلمنيوم الدولي

االستراتيجية
 14-102بيانات من كبار صناع القرار

7 ،5

 15-102اآلثار والمخاطر والفرص الهامة

7 ،5

 16-102القيم والمباديء والمعايير والقواعد

13

 17-102آليات إعطاء النصائح والمخاوف التي تشوب

13

األخالقيات والنزاهة
الناظمة للسلوك
التصرفات األخالقية
الحوكمة
 18-102هيكل الحوكمة وتكوينه

12-10

 19-102تفويض الصالحيات

12-10

 20-102مسؤوليات المستوى التنفيذي بخصوص

12-10

 21-102التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين في

12-10

المواضيع االقتصادية والبيئية واالجتماعية
الموضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية
 22-102تكوين هيئة اإلدارة العليا ولجانها

12-10

 23-102رئيس هيئة اإلدارة العليا

12-10

 24-102ترشيح واختيار الهيئة اإلدارية العليا

12-10

 25-102تضارب المصالح

12-10

 26-102دور الهيئة اإلدارية العليا في تحديد الغاية

12-10

 27-102المعرفة الجماعية للهيئة اإلدارية العليا

12-10

والقيم واإلستراتيجية
 28-102تقييم أداء الهيئة اإلدارية العليا

12-10

 32-102دور الهيئة اإلدارية العليا في إعداد تقارير

15 ،10

االستدامة
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الملحق ج :المسائل الجوهرية وحدوده
][47-102] [46-102] [44-102
حدود الجوانب
المساهمون

الحوكمة والنزاهة
االنبعاثات
المخلفات
استخدام الطاقة والماء
إدارة سلسلة التوريد
الصحة والسالمة المهنية
التدريب والتطوير
األثر االقتصادي غير المباشر
األداء االقتصادي
التوظيف والتقطير
طوير العمالة المحلية الماهرة
إشراك المجتمع المحلي
فعالية اإلنتاج
االمتثال لألنظمة البيئة
رضا العمالء
رضا الموظفين
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البيئة

قطر

الموظفون

شركاء القطاع

الملحق ب :إشراك ذوي العالقة
][44-102] [43-102] [42-102] [40-102
تم تصميم منهجيتنا وتنفيذها بالرجوع الدائم إلى تطلعات واحتياجات الشركاء في الومنيوم قطر كشركة .وقد أجرينا في عام  2011دراسة شاملة لذوي العالقة
تحددت من خاللها أكثر الفئات تأثر ًا بأعمال الومنيوم قطر .ثم قمنا بإشراك كل فئة لفهم أهم قضاياها قبل العمل على إيجاد الطرق التي يمكن للشركة أن
.تستجيب من خاللها لهذه القضايا أو تعالجها .وقد نتج عن ذلك مخطط ًا كامالً لذوي العالقة والذي تم تحديثه للعام  2015كما هو موضح أدناه

ذوي العالقة

أساليب المشاركة

القضايا ذات األهمية

أساليب االستجابة

ذوي العالقة

• التمثيل في مجلس اإلدارة ،بما في
ذلك اجتماعات المجلس الدورية
• عضوية فعالة في فريق اإلدارة العليا
• إعداد تقارير األداء

• األهداف المالية.
• إشراك المساهمين من خالل إدارة
االستدامة
• االمتثال القانوني
• الحوكمة األخالقية

• لجان المجلس
• ضمان امتثالنا عن طريق التدقيق
الداخلي ولجان األخالقيات.
• التخطيط لألهداف والتقارير
االستراتيجية
• نشر تقرير استدامة سنوي يتوافق
مع معايير المبادرة العالمية إلعداد
التقارير

البيئة

• االمتثال لألنظمة البيئية
• إعداد التقارير الخاصة بالقضايا البيئية
الجوهرية
• تقييم األثر البيئي

• الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة
والفلوريد
• إدارة المخلفات والحد منها
• استهالك الطاقة
• استخدام المياه
• االمتثال القانوني لألنظمة البيئية

• استخدام تقنيات فعالة
• االعتماد على دليل إدارة البيئة
• اإلدارة الحازمة والدقيقة للمواد
الخطرة
• تخفيض استهالك المياه.
• تكريس إدارة وفريق عمل خاص
باالستدامة

قطــر

• التواصل مع الهيئات التنظيمية
• التعــاون والمشــاركة عبــر حمــات ومبادرات
• الحكومــة والهيئــات التنظيميــة وكذلك
الحمالت والمبادرات على مستوى
القطاع
• األنشطة الرامية إلى زيادة نسبة
التقطير ،بما في ذلك المؤتمرات
وأنشطة التدريب

• توظيف وتطوير المواهب المحلية
• تطوير المعرفة والخبرات المحلية
في قطاع صهر األلومنيوم
• مساهمة المجتمع والتوعية
• تعزيز التنوع في القطاع
• احتياطات السالمة والصحة
• الحد من التأثير البيئي السلبي
• استراتيجية تغير المناخ
• الشفافية والتميز في الحوكمة

• مشاركة المجتمع من خالل الفعاليات
والمعارض البيئية
• المساعدات المقدمة للجمعيات
الخيرية
• اللجنة التوجيهية للتقطير والجهود
المبذولة األخرى
• المبادرة لتنظيم األنشطة الترفيهية
المجتمعية والخاصة بالموظفين

الموظفون

• تقييم األداء السنوي.
• تخطيط التطوير الوظيفي.
• الشبكة الداخلية.
• النشرة اإلخبارية.
• االجتماعات العامة والمفتوحة
للموظفين.
• االستطالعات السنوية.

• التدريب والتطوير
• الحفاظ على تنوع وشمولية
مكان العمل
• رضا الموظفين
• ظروف عمل صحية
• الصحة العامة والرعاية األولية
• مكان عمل آمن
• التأهب لحاالت الطوارئ

• نظام التطوير الوظيفي
• البرامج التدريبية
• دراسات الصحة المهنية
• حمالت التوعية الصحية
• تدريبات الصحة والسالمة
• الفحوصات الطبية األساسية

شركاء الصناعة
العمالء والموردون(
)والجمعيات القطاعية

• المؤتمرات.
• أشكال التقييم والرضا.
• العضوية في المجلس الخليجي
لأللومنيوم والمؤسسة العالمية
لأللمنيوم.

• المساعدة والدعم المتبادلين
• المشتريات المستدامة
• الشفافية
• العمالء المحليون

• نقاشات منتظمة مع العمالء والشركاء
• العضوية في الجمعيات القطاعية
• المشاركة في المؤتمرات المحلية
والدولية والمعارض التجارية
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الملحق أ :معايير التقرير
][46-102
جهة االتصال

المها الماجد ،البريد االلكترونيAl-Maha.Al-Majid@qatalum.com :

القضايا ذات األولوية

تحديــد القضايــا الرئيســية ذات األولويــة – تــم إعــداد هــذا التقريــر حســب فهــرس المبادرة
العالميــة إلعــداد التقاريــر ضمــن الســياق العــام لخارطــة ذوي العالقةلدينــا وباتبــاع إطــار
عمــل االســتدامة الخــاص بنــا ،والــذي تــم إعــداده بنــاء علــى التزامنــا بأهــداف التنميــة
واالســتدامة الوطنيــة والدوليــة .يقــدم كل قســم فــي التقريــر القضايــا الرئيســية ذات
الصلــة ومؤشــرات األداء الخاصــة التــي تمثــل القضايــا المبينــة فــي إطــار العمــل.
الجوانــب الجوهريــة – يغطــي هــذا التقريــر األداء االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي
فــي الجوانــب التــي تمثــل أبــرز اهتمامــات ذوي العالقةلدينــا.
شــمول ذوي العالقــة– خــال إعــداد هــذا التقريــر والتخطيــط لالســتدامة المســتمرة،
أخذنــا فــي االعتبــار أولويــات واهتمامــات كافــة ذوي العالقــة ،وكان تركيزنــا فــي عــام
 2015منصبــ ًا علــى التنفيــذ المســتمر إلجــراءات االســتدامة الســليمة علــى مســتوى
اإلدارة والعمليــات.
الســياق العــام لالســتدامة – قامــت الومنيــوم قطــر بدراســة الســياق العالمــي للقطــاع
واالســتدامة وأخــذت ذلــك فــي االعتبــار فــي إدارتهــا لالســتدامة.
الشــمولية – هــذا هــو تقريــر االســتدامة الخامــس لشــركة الومنيــوم قطــر ،وقــد حاولنــا
شــمول كافــة بيانــات األداء الجوهريــة ليكــون هــذا التقريــر شــامالً قــدر اإلمــكان.

دورة إعداد التقارير

يقــدم هــذا التقريــر معلومــات وتفاصيــل حــول عمليــات شــركة الومنيــوم قطــر للفتــرة
الممتــدة بيــن ينايــر وديســمبر .2016

مبادئ إعداد التقارير
لتحديد الجودة

إننــا نقــر بوجــود مجــاالت إلمكانيــة التحســين ،ولكــن هــذا التقريــر يبــرز التقــدم الكبيــر
الــذي أحــرز مقارنــة بالعــام الماضــي .وهنــاك مؤشــرات تظهــر أننــا نعمــل علــى إعــداد
التقاريــر التــي ستســاهم فــي المزيــد مــن الشــفافية فــي المســتقبل.

التوازن

شــاركت إدارة الشــركة بفعاليــة فــي جمــع البيانــات المدرجــة فــي هــذا التقريــر ،وتــم
تقديــم المحتــوى بمــا يســمح بإلقــاء نظــرة متوازنــة علــى أداء الشــركة االقتصــادي
واالجتماعــي والبيئــي.

المقارنة

يشتمل هذا التقرير على بيانات تقدمنا مقارنة بتقرير العام .2015

طرق قياس البيانات

حــد علمنــا ،معلومــات
تعتبــر كافــة المعلومــات الموجــودة فــي هــذا التقريــر إلــى
ّ
دقيقــة وهــي تمثــل أفضــل البيانــات المتاحــة لشــركة الومنيــوم قطــر وذوي العالقــة
لديهــا .وقــد اشــتمل هــذا التقريــر علــى كل البيانــات التــي تــم تقديرهــا أو احتســابها.

التغييرات الهامة

ال يتضمــن هــذا التقريــر أي تغييــرات هامــة فــي النطــاق والحــدود أو طــرق القيــاس
التــي تــم تطبيقهــا فــي تقريــر العــام .2015

الضمان

لــم يتــم تدقيــق أو ضمــان هــذا التقريــر مــن قبــل أي جهــة خارجيــة .مــن جهة أخــرى ،أجرت
الومنيــوم قطــر تدقيــق الضمــان الداخلــي للتقريــر من خالل قســم التدقيــق الداخلي.
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الملحقات
ملحق أ :معايير التقرير
ملحق ب :إشراك األطراف ذوي العالقة
ملحق ج :المسائل الجوهرية وحدودها
ملحق د :مؤشر المبادرة العالمية إلعداد التقارير
ملحق هـ :فهرس المصطلحات
ملحق و :المختصرات
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“تهــدف مشــاريع المســؤولية االجتماعيــة لــدى
الومنيــوم قطــر إلــى إحــداث تأثيــر حقيقــي وإيجابــي
علــى حيــاة المجتمــع الــذي نعمــل فيــه ونعيــش فيــه.
نشــكر إحســان علــى إتاحــة الفرصــة لنــا للمســاهمة فــي
هــذه المجموعــة الهامــة فــي مجتمعنــا التــي تســتحق
كل الرعايــة والدعــم مــن المؤسســات فــي المجتمــع”
إبراهيم جاسم فخري
قسم العالقات العامة واإلتصال المؤسسي

اليوم الرياضي للدولة 2016
فــي  9فبرايــر ،اســتضافت الومنيــوم قطــر أنشــطة اليــوم الرياضــي للدولــة
لموظفيهــا فــي قريــة أمــواج مســيعيد .األنشــطة الرياضيــة شــملت كــرة القــدم،
والكريكيــت ،والتنــس ،وكــرة الســلة .وتلقــى موظفو الومنيوم قطر المشــاركون
القمصــان التذكاريــة وتــم تقديــم وجبــة خفيفــة صحيــة للمشــاركين.
كمــا تتضمــن شــهر فبرايــر أيضــا الفعاليــة التوعويــة بالقلــب حيــث أجــرى فريــق
الصحــة المهنيــة االختبــارات الحيويــة األساســية خــال اليــوم.

الومنيوم قطر ترعى حملة “بيئة خالية من النفايات”
شــاركت الومنيــوم قطــر فــي أســبوع بيئــة خاليــة مــن النفايــات الــذي
أطلقتــه جمعيــة الخليــج للبتروكيماويــات فــي مســيعيد.
وتعــزز حملــة “بيئــة خاليــة مــن النفايــات” إعــادة التدويــر وتشــجع علــى
اتخــاذ موقــف أكثــر مســؤولية تجــاه التخلــص مــن القمامــة ،وضــرورة
اســتجابة المجتمــع المحلــي للقضايــا البيئيــة .وشــجع المشــاركون علــى
اتبــاع الخطــوات :إعــادة اســتخدام-التخفيض-إعادة التدويــر.
شــاركت شــركة الومنيــوم قطــر خــال أســبوعها الســنوي فــي فبرايــر
الماضــي فــي حملــة مشــتركة مــع المــدارس لتنظيــف كورنيــش الوكــرة
العائلــي  ،وكذلــك فــي حملــة وســائل التواصــل االجتماعــي.
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ماراثون شل البيئي :الومنيوم قطر ترعى فريق جامعة تكساس.
شل إكو ماراثون :الومنيوم قطر ترعى فريق جامعة تكساس.
شاركت تكساس ايه آند إم للمرة الثانية في أوروبا في ماراثون شل البيئية
في الهندسة الميكانيكية لعام  2016دخلت المسابقة تحت فئة (المفهوم
الحضري) .واستتبعت المشاركة تصميم سيارة ذات كفاءة في استخدام
الطاقة تكون أقرب إلى سيارات الركاب من نوع اإلنتاج اليوم.
يعد ماراثون شل البيئي مسابقة عالمية تحث الطالب على تصميم وبناء
واختبار المركبات ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة .شارك طالب
جامعة تكساس  A & Mفي لندن من  30يونيو إلى  3يوليو  .2016وكان
مسار السباق حول حديقة الملكة إليزابيث األولمبية.
ساهمت شركة الومنيوم قطر في المشروع من خالل تقديم الدعم لبناء
الهيكل في ورشة العمل .ولتحقيق هدف الكفاءة ،زودت الشركة فريق الكلية
أنبوب األلومنيوم سبائك  .6061-T6الذي يتميز بانخفاض الوزن ،والقوة العالية
والصالبة.
سمحت خصائص التصنيع بالقطع واللحام عالية الجودة التي تم إنشاؤها في ورشة العمل في الومنيوم قطر
للطالب المشاركين لتحسين شكل الهيكل دون إضافة الوزن من السحابات .كما ساعدت الومنيوم قطر في شحن
المركبة المكتملة من وإلى المملكة المتحدة .وقد تم تصميم السيارة مع التكيف مع المسار بالنسبة للتوجيه،
والكبح واالستقرار والسالمة .هدف الفريق الستكمال  8لفات في أقل من  43دقيقة للتأهل.
بعد انتهاء السباق وعودة السيارة إلى قطر ،نظمت شركة الومنيوم قطر معرض للسيارة في مركز خدمة
الومنيوم قطر وقد تم دعوة الفريق المشارك إلى الشركة لتقديم بياناتهم عن السباق ،ومفهوم اقتراحهم
لدخول المنافسة العام المقبل.

الومنيوم قطر تدعم مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان)
فــي أكتوبــر  ،2016دعمــت الومنيــوم قطــر بســخاء مركــز تمكيــن ورعايــة المســنين (إحســان) بتبــرع قيمتــه  50،000دوالر
أمريكــي كجــزء مــن برنامــج المســؤولية االجتماعيــة للشــركات.
تقــدم إحســان العديــد مــن الرعايــة الصحيــة والخدمــات االجتماعيــة لكبــار الســن بمــا فــي ذلــك خدمــات التمريــض،
والرعايــة الصحيــة ،وتقديــم المشــورة الغذائيــة ،والعــاج مــن المخــدرات ،والتوجيــه للمســنين وأســرهم .كمــا يغطــي
العــاج الطبيعــي مثــل الفحوصــات ،وبرامــج التشــخيص والعــاج المصممــة للحــد مــن األلــم ،وتحســين التنقــل ،واســتعادة
الصحــة.
فــي خطــوة لدعــم إحســان فــي رعايــة كبــار الســن ،تهــدف الومنيــوم قطــر لتوجيــه دعمهــا للمســنين الذيــن يحتاجــون
إلــى أجهــزة التنقــل فــي حياتهــم اليوميــة .مثــال علــى هــذا جهــاز يتضمــن كرســي الجلــوس “‘ “ ’Sit 2 Standللتنقــل
 الجهــاز الــذي يســاعد كبــار الســن فــى تدريــب عضالتهــم لالنتقــال مــن وضــع يالجلــوس إلــى وضــع مســتقيم يشــكلتلقائــي .هــذا يلغــي مســاعدة طــرف ثالــث ويحافــظ علــى صحتهــم.
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نحــن فــي شــركة الومنيــوم قطــر نعتقــد أن اإلســتثمار المجتمعــي والمســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات تتجــاوز مجــرد
تقديــم المــال ،بــل تســعى إلــى تحقيــق المزيــد مــن اإلرتباطــات ذات المهمــة مــع شــركائنا .هــذا هــو الســبب فــي أننــا
نهــدف إلــى إشــراك مجتمعنــا المحلــي بنشــاط وتثقيفــه مــن خــال حمــات وســائل اإلعــام االجتماعيــة .فــي عــام ،2016
قمنــا بتنفيــذ حمــات مختلفــة ،بمــا فــي ذلــك مــا يلــي:
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وتأكيــدأ لمشــارکتنا الناجحــة مــع الطــاب ،حصلــت شــرکة الومنيــوم قطــر علــی جائــزة أوريكــس ( )Oryx GTLللطالــب فــي
أبریــل  .2016تحتفــي الجائــزة بإنجــازات خمســة مــن طــاب الماجســتیر والدکتــوراه الذیــن تخرجــوا مؤخــر ًا باإلضافــة إلــی
مشــرفى أطروحاتهــم .وكان جاســم المجالــي مــن شــركة الومنيــوم قطــر مــن الذيــن تخرجــوا مؤخــرا مــع مرتبــة الشــرف
مــن الدرجــة األولــى والحائــز علــى درجــة الماجســتير فــي علــوم المــواد والتكنولوجيــا مــن جامعــة قطــر.

االستثمار المجتمعي
إلــى جانــب تحفيــز اإلقتصــاد المحلــي وتوفيــر فــرص عمــل جذابــة للشــباب القطرييــن ،فإننــا نســعى جاهديــن لدعــم
المجتمعــات المحليــة والتفاعــل معهــا كجــزء مــن نهــج أصحــاب المصلحــة الشــامل .فــي عــام  ،2016اســتثمرنا 650،000
دوالر أمريكــي ،أو ٪0.056مــن إجمالــي إيراداتنــا ،فــي برامــج المســؤولية االجتماعيــة للشــركات (.)CSR

0.056%

من إجمالي إيراداتنا
استثمرت في برامج
المسؤولية االجتماعية
للشركات
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نبــدأ فــي التواصــل مــع الطــاب خــال المرحلــة الثانويــة والمشــاركة فــي المعــارض المهنيــة فــي المــدارس والجامعات
لتشــجيع الطــاب المحلييــن المهتميــن لالنضمــام إلــى الومنيــوم قطــر فــي عــام  ،2016شــارك ممثلــون مــن شــركة
الومنيــوم قطــر فــي معــرض مهنــي فــي مدرســة للبنــات لتقديــم رؤى حــول أدوارهــم الوظيفيــة ،وإعطــاء صــورة
أكثــر واقعيــة ،وإعــام الفتيــات عــن فــرص العمــل المســتقبلية فــي الومنيــوم قطــر.
وتتيــح برامــج التقطيــر للطــاب القطرييــن منــح دراســية ورعايــات جذابــة ،باإلضافــة إلــى برامــج تدريبيــة أثنــاء العمــل ،مثــل
برنامــج تطويــر الخريجيــن ،وبرنامــج الجامعــة ،وبرنامــج مؤسســة الومنيــوم قطــر  ،وبرنامــج التطويــر المتقدم.

خطة الومنيوم قطر لتطوير الخريجين :فرصة فريدة من نوعها
للتطوير الوظيفي.

“كل يــوم أدفــع نفســي إلــى الحــدود ،كل يــوم أشــعر
أننــي أطــور نفســي كذلــك”.
المهندس فهد حنزاب ،هو مطور قطري
فهد ،أخبرنا أكثر قليال عن خلفيتك وكيف تعرفت على الومنيوم قطر؟
فهــد :أنــا مهنــدس تحكــم وأدوات فــي الشــركة .هــذه هــي أول وظيفــة لــي بعــد
تخرجــي مــن جامعــة واليــة نيــو مكســيكو فــي فبرايــر  /شــباط  .2016لقــد تعرفــت
علىالومنيــوم قطــر فــي فعاليــات المعــرض المهنــي فــي المدرســة الثانويــة قبل
خمــس ســنوات ،وكنــت أرغــب دائمــا فــي االنضمــام إلــى إحــدى الشــركات القطريــة
الرائــدة .والومنيــوم قطــر شــركة فريــدة مــن نوعهــا وتوفــر برنامــج مختلــف ،وهــذا هــو
الســبب قــررت أن آتــي إلــى هنــا .مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه العمــل فــي شــركة الومنيــوم
قطــر أو أي شــركة أخــرى فــي مدينــة مســيعيد الصناعيــة هــو موقــع ومســافة الدوحــة.
كيف تنظرون إلى هذا التحدي؟
فهــد :بالنســبة لــي ،هــذا ليــس تحديــا ،مجــرد عــذر .إذا كنــت تهــدف لشــيء كبيــر ،شــيء صغيــر مثــل هــذا ال ينبغــي
أن يمنعــك .جيلنــا يجــب أن يقــدر الوضــع  -لدينــا الســيارات الجيــدة والبنيــة التحتيــة الجيــدة .علــى الطريــق الســريع،
تســتغرق المســافة ســاعة واحــدة فقــط للذهــاب إلــى العمــل ،وهــذا أقــل مــن مــن الزمــن إعتــدن عليــه للذهــاب إلــى
الجامعــة .وإذا أردنــا اإلســهام فــي بنــاء بلدنــا ،فــا ينبغــي لنــا أن نعتبــر أن القيــادة فــي هــذه الظــروف لمــدة ســاعة
واحــدة تشــكل تحدي ـاً.
ما هو توقعك عندما انضممت إلى خطة تطوير الخريجين في الومنيوم قطر وكيفهو أداءك؟
فهــد :خطــة تطويــر الخريجيــن فــي الومنيــوم قطــر تمتــد لمــدة عاميــن ولهــا جانبيــن :التدريــب علــى المهــارات الناعمــة
والتعــرض للعمــل .التدريــب علــى المهــارات الناعمــة هــو لتحســين العــرض ،والتفــاوض ،وإدارة الوقــت .أثنــاء التعــرض
للعمــل ،يتــم تعيينــك إلــى قســم آخــر فــي محطــة توليــد الكهربــاء كل شــهر ،وتواجــه مشــاكل حقيقية وحلــول لمعالجة
هــذه المشــاكل .أتلقــى تقييمــا شــهري ًا مــن مشــرف ومديــر التدريــب ،ويحتــاج ذلــك إلــى كتابــة تقريــر مرحلــي شــهري.
كنــت أتوقــع أن تكــون مختلفــة عــن الوظيفــة العاديــة ،وحتــى اآلن يمكننــى القــول إنهــا تجربــة غنيــة ومثيــرة .كل يــوم
أتعلــم شــيئا جديــداً .كل يــوم أشــعر أنــي أطــور نفســي .لقــد اكتســبت الكثيــر مــن الخبــرة التقنيــة فــي هــذه الفتــرة
القصيــرة مــن الزمــن وتطــورت مهاراتــي فــى حــل المشــاكل بســرعة .كنــت ســريع ًا جــدا ،وانتهيــت تقريبــا مــن التدريــب
فــي ســنة واحــدة.
ما الذي يعجبك أكثر في برنامج الناتج تطوير الخريجين؟
فهــد :بيئــة العمــل وديــة ومرنــة .لديــك فــرص كبيــرة لتطويــر الخبــرات التقنيــة الخاصــة بــك .مســتوى المهنيــة عاليــة
جــدا ،وكل يــوم تدفــع نفســك إلــى أقصــى مــا يمكــن .لقــد أعطتنــي الومنيــوم قطــر الشــجاعة الرتــكاب األخطــاء ،ممــا
ســاعدني علــى حــل المشــاكل وتجنــب األخطــاء فــي المســتقبل .وقــد ســاعدتنى الومنيــوم قطــر حقــا فــي بنــاء ثقتــي.
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التقطير

2012

2013

2014

2015

2016

العدد اإلجمالي للموظفين

1,249

1,253

1,284

1,314

1,228

قطري

54

58

62

77

66

معدل التقطير

% 4.3

% 4.6

% 4.8

% 5.9

% 5.4

التعيينات الجديدة

149

78

76

72

23

عدد القطريين المعينين جدد

28

12

11

19

7

معدل التوظيف الجديد للقطريين

% 18.8

% 15.4

% 14.5

% 26.4

% 30.4

تنمية المهارات المحلية
تتولــى الومنيــوم قطــر زمــام المبــادرة فــي تعزيــز المعرفــة المحليــة وتطويــر رأس المــال البشــري مــن خــال دعــم
مختلــف المؤسســات التعليميــة والبرامــج التدريبيــة فــي قطــر .مــن المهــم البــدء فــي تطويــر القــدرات علــى مســتوى
تعليمــي مبكــر ،وتزويــد الطــاب بالمهــارات المطلوبــة فــي صناعتنــا ،وتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة حــول العمــل فــي
مصهــر األلومنيــوم .ومــن أجــل كســر الحواجــز ،نقــوم بدعــوة الطــاب إلــى مصنعنــا لزيــارات الموقــع الصناعــي.

الومنيوم قطر تعزز وجودها في جامعة قطر

“إن الزيــارات الجامعيــة المتكــررة ســتعزز حضــور شــركة الومنيــوم قطــر فــي الســوق
ضمــن مجموعــة المواهــب المحليــة ،ممــا يســاعد علــى جــذب القــوى العاملــة
الموهوبــة للشــركة”
برنارد إيش
مدير مصنع الكربون
وكجــزء مــن اســتراتيجيتنا لجــذب المواهــب الوطنيــة وزيــادة الوعــي حــول شــركة “الومنيــوم قطــر” فــي قطــاع التعليــم
فــي دولــة قطــر ،فإننــا ننظــم زيــارات لمواقــع صناعيــة للطــاب وأســاتذتهم.
وفــي نوفمبــر  ،2016زار وفــد مــن قســم الهندســة الميكانيكيــة بجامعــة قطــر مركــز تدريــب الومنيــوم قطــر للقيــام
بجولــة فــي قســم الكربــون .وقبــل زيــارة مصنــع معجــون ومصنــع خدمــة األنــود ،كان علــى الــزوار أن يأخــذوا دورة
تعريفيــة للكربــون إلطالعهــم علــى إجــراءات الســامة التشــغيلية.
وقــال ســماحة ســميم األســتاذ الزائــر فــي جامعــة قطــر “إن هــذه الزيــارات ستســاعد الطــاب علــى فهــم التطبيــق
الحقيقــي لتعليمهــم فــي ســياق العمليــات الصناعيــة”.

“هــذا النــوع مــن التفاعــل بيــن الجامعــة والصناعــة
سيســاعد الومنيــوم قطــر فــي المســاهمة فــي
رؤيــة قطــر  .2030ويزيــد الوعــي بأهميــة الصناعــة
الثقيلــة لدولــة قطــر”
السيد عبد الحليم البدر
مدير التقطير والتطوير
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التقطير
ثمــة عامــل هــام آخــر فــي المســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة لدولــة قطــر هــو العمالــة المحليــة .وفــي الوقــت
الــذي نســعى فيــه إلــى توظيــف المواطنيــن القطرييــن حيثمــا كان ذلــك ممكنـاً ،فقــد ســاهمت التحديــات الناجمــة عــن
بعــد مســافة المصنــع عــن الدوحــة ،وبيئــة العمــل القاســية فــي مصهــر األلومنيــوم ،فضـاً عــن نقــص الخبــرات الفنيــة
والمهــارات المطلوبــة ،فــي انخفــاض معــدل العمالــة القطريــة .وعلــى الرغــم مــن التراجــع النســبي لمعــدل التقطيــر
لدينــا(  )%5.4فــي عــام  2016مقارنــة ب ( )%5.9فــي عــام  ، 2015فقــد قمنــا بقيــادة حملــة مكثفــة للتوعيــة والتوظيــف.
وقــد نتــج عــن ذلــك زيــادة ملحوظــة بلغــت  %30فــي عــدد الموظفيــن الجــدد القطرييــن ،أي بزيــادة  %11عــن العــام .2012

%30+

عدد الموظفين
القطريين الجدد

%30.4

معدل توظيف القطريين الجدد
%26.4

%18.8

%15.4

2012

2013

%14.5

2014

2015

2016

%5.9

معدل التقطير

%5.4
%4.6

%4.8

%4.3

2012

2013

2014

2015

2016
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%3

أسيا (باستثناء الشرق االوسط)
الشرق األوسط
أوروبا
أمريكا الجنوبية
أستراليا
أمريكا الشمالية

%5

%1

%19

%50

المواد الخام
حسب المنطقة

%22

اإلنفاق المحلي على المشتريات
%59

%42
%29
%24

%36

2012

2013

النسبة المئوية لإلنفاق على الموردين

2014

2012

2015

2013

2014

2016

2015

2016

المحليين في مواقع التشغيل الهامة
(ألف دوالر أمريكي)
إجمالي اإلنفاق على الموردين

70,625

150,205

144,160

117,914

105,710

والمقاولين
اإلنفاق على الموردين

25,384

88,910

35,290

33,760

43,878

والمقاولين المحليين
نسبة المشتريات المحلية
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%36.0

%59.0

%24.0

%28.6

%41.5

يتــم اســتخدام ثلثــي إيراداتنــا لدفــع مســتحقات المتعاقديــن والمورديــن لدينــا مقابــل ســلعهم وخدماتهــم .يتــم دفــع
مــا يقــرب مــن ربــع إيراداتنــا لمــزودي خدمــات رأس المــال ،والتــي ارتفعــت بنســبة  ٪350علــى مــدى الســنوات الخمــس
الماضيــة .وتتــوزع نســبة  ٪11المتبقيــة مــن إيراداتنــا علــى الموظفيــن فــي األجــور والمزايــا التــي بقيــت ثابتــة عنــد
حوالــي  140مليــون دوالر أمريكــي ،باإلضافــة إلــى جــزء صغيــر مخصــص لبرامــج االســتثمار االجتماعــي.

أجور وفوائد العاملين
مستحقات أصحاب راس المال
مستحقات المقاولين والموردين
ميزانية اإلستثمار اإلجتماعي

23%

0%
11%

66%

القيمة االقتصادية
الموزعة

القيمة االقتصادية المباشرة الناتجة

2012

2013

2014

2015

2016

(مليون دوالر أمريكي)
إيرادات

1,559

1,549

1,576

1,395

1,155

صافي الربح

-60

124

199

101

20

هامش الربح

%-3.8

%8.0

%12.6

%7.3

%1.8

القيمة االقتصادية الموزعة
(مليون دوالر أمريكي)
أجور ومزايا الموظفين

137

142

143

146

146

المدفوعات لمقدمي رأس المال

69

134

361

317

311

مستحقات للمقاولين والموردين

1,146

958

1,059

1,027

900

ميزانية االستثمار االجتماعي

0.05

1.00

1.90

0.90

0.15

المشتريات المحلية
ولزيــادة تأثيرنــا اإلقتصــادي اإليجابــي داخــل قطــر ،نســعى إلــى شــراء مــن الســوق المحلــي كلمــا كان ذلــك ممكن ـاً.
ومــع ذلــك ،نظــرا ألن عملياتنــا تتطلــب مــواد خــام موجــودة خــارج دولــة قطــر فقــط ،يجــب علينــا اســتيراد كميــة كبيــرة
مــن موادنــا مــن مناطــق أخــرى مــن العالــم .وعمومــاً ،تبلــغ نفقاتنــا مــن المــواد الخــام حوالــي  ٪46مــن إجمالــي
ميزانيــة المشــتريات ،و  %50مــن نصيــب أســتراليا ،حيــث تأتــي معظــم المــواد الخــام لدينــا .كمــا نشــتري كميــات كبيــرة
مــن المــواد الخــام مــن أمريــكا الجنوبيــة  )٪22وآســيا ( ،)٪19فــي حيــن أن  ٪5فقــط مــن موادنــا الخــام يمكــن الحصــول
عليهــا محليــا .ومــع ذلــك ،عندمــا يتعلــق األمــر بمقدمــي الخدمــات والمقاوليــن ،نمنــج األفضليــة للمورديــن المحلييــن،
إذا كانــت قدراتهــم التقنيــة ومعاييرهــم تتطابــق مــع متطلباتنــا .فــي عــام  ،2016تــم إنفــاق  %42مــن ميزانيتنــا العامــة
علــى المورديــن والمقاوليــن القطرييــن ،بزيــادة قدرهــا  %13مقارنــة بعــام .2015
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السعر بالدوالر األمريكي لطن األلومنيوم
1800
1700
1600
1500
1400
01/12/2016

01/11/2016

01/10/2016

01/09/2016

01/08/2016

01/07/2016

01/06/2016

01/05/2016

01/04/2016

01/03/2016

01/02/2016

01/01/2016

األداء المالي
)مليون دوالر أمريكي(
إيرادات
1,576
1,559

1,549

2012

2013

أرباح

199

1,395
101

124

1,155
20

2014

2015

2016

- 60

هامش الربح
%13
%7
%8
%2

2012
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2013

2014

2015

2016

تبــاع مــا يقــرب مــن  ٪50مــن منتجاتنــا الــى آســيا ،والتــي ال تــزال لدينــا أهــم ســوق ،علــى الرغــم مــن انخفــاض بنحــو %17
مقارنــة بالســنوات الســابقة .وكانــت أوروبــا وقطــر أســواقنا مــع أقــوى نمــو علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة،
علــى الرغــم مــن أن المبيعــات المحليــة شــهدت ركــود مقارنــة مــع عــام .2015
وعلــى الرغــم مــن أن إجمالــي المبيعــات آخــذ فــي االنخفــاض ،فــإن بعــض أســواقنا ،ال ســيما أوروبــا وأســواق أمريــكا
الجنوبيــة األحــدث ،تشــهد نمــوا .وال يــزال الشــرق األوســط ســوقا هامــا بشــكل عــام .وقــد زادت مبيعاتنــا المحليــة فــي
قطــر بشــكل مطــرد مــن مليــون دوالر أمريكــي إلــى  28مليــون دوالر أمريكــي علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة،
وهــو مــا يمثــل تحســنا كبيــراً .وهــذا يســهم بشــكل مباشــر فــي التنميــة االقتصاديــة المحليــة للصناعــات التحويليــة
والتــى تشــهد نمــو كبيــر ًا فــي قطــر فــي النمــو.
وتوجــد اآلن شــرکتان اســتخراج رئیســیتان تشــتریان مــن شــرکة الومنيــوم قطــر بشــکل منتظــم .نقــوم بإجــراء مســح
ســنوى عــن رضــا عمالئنــا المحلييــن مــن خــال المســوق لدينــا .وتشــير ردود الفعــل الشــاملة أن هنــاك رضــا كبيــر جــدا
عــن جــودة منتجاتنــا وأطــر التســليم .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تركــز الومنيــوم قطــر حاليــا علــى تطويــر منتــج جديــد مــع
المتطلبــات التقنيــة المتقدمــة :أنابيــب ســبائك عاليــة الدقــة و الجــودة.

المبيعات حسب المنطقة 2016
%2.4

قطر

%19.9

أمريكا الشمالية

%12.6

تركيا

%6.9

الشرق األوسط

%0

أمريكيا الجنوبية

%3.1

أمريكا الوسطى

%1.4

أوروبا

%4.2

أستراليا

%1.4

أفريقيا

%48.0

آسيا (باستثناء البلدان شرق أوسطية)

المساهمة االقتصادية
إن وجودنــا القــوي فــي الســوق علــى الصعيــد الدولــي ،وكذلــك اتفاقنــا مــع شــركة هيــدرو ،يحمينــا إلــى حــد مــا مــن
تقلبــات الســوق فــي المنطقــة .غيــر أن التقلبــات فــي أســعار األلومنيــوم العالميــة بيــن عامــي  2014و 2016أثــرت
ســلب ًا علــى هوامــش الربــح ،التــي انخفضــت بنســبة  5.5٪خــال هــذه الفتــرة .ومــع ذلــك ،وبفضــل جهودنــا المتواصلــة
نحــو تحقيــق إنتــاج أكثــر كفــاءة علــى مــدى الســنوات الماضيــة ،حققنــا أرباحــا صافيــة قدرهــا  20مليــون دوالر أمريكــي
فــي عــام  .2016وهــذا يــدل علــى أن برنامــج التطويــر لدينــا حتــى اآلن هــو النجــاح الــذي يحفــز علــى مواصلــة تطويــر
االبتــكارات التــي ســتزيد مــن تحســين كفاءتنــا وتوزيــع القيمــة االقتصاديــة.

مليون 20
دوالر أمريكي
أرباح صافية
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حضورنا في السوق
تعــد الومنيــوم قطــر العب ـ ًا دولي ـ ًا فــي صناعــة األلومنيــوم وتصــدر األلومنيــوم إلــى  52دولــة فــي جميــع
أنحــاء العالــم مــن خــال اتفــاق مــع شــركة هيــدرو ،وهــي البائــع الوحيــد لمنتجاتنــا .فــي الماضــي ،قامــت
شــركة الومنيــوم قطــر بتطويــر حصتهــا الســوقية مــن األلومنيــوم المتميــز مــن اّيــزو .فــي عــام ،2016
باعــت شــركة الومنيــوم قطــر منتجــات بقيمــة  1،140.3مليــون دوالر أمريكــي .ويعــزى هــذا اإلنخفــاض البالــغ
حوالــي  ٪17أساس ـ ًا إلــى اإلنخفــاض فــي أســعار بورصــة لنــدن للمعــادن.
)المبيعات  -حسب المنطقة (مليون دوالر
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وطننا
وباعتبارهــا نشــاطا تجاريــا دوليــا ناجحــا ،فــإن وجــود شــركة
الومنيــوم قطــر فــي قطــر يســاعد علــى تعزيــز التنميــة
االقتصاديــة فــي البــاد بطــرق عديــدة .وتماشــي ًا مــع رؤيــة
قطــر الوطنيــة  ،2030فإننــا نعــزز التنــوع اإلقتصــادي وخلــق
الســوق مــن خــال اإلســتفادة مــن أصــول الهيدروكربونــات
إلنتــاج منتجــات ذات قيمــة مضافــة تســهل تنويــع الصناعــات
التحويليــة المحليــة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،نحــن نقــدم أكثــر مــن  900وظيفــة
دائمــة فــي المجتمــع المحلــي مســيعيد .ونعــزز كذلــك تنميــة
رأس المــال البشــري فــي قطــر مــن خــال ممارســات الشــراء
المحليــة ،وبنــاء المهــارات والمعــارف المحليــة.
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وفي عام  ،2016قامت شركة الومنيوم قطر أيضا بتحديث إستراتيجيتها في مجال الصحة والسالمة والبيئة،
والتي تحدد أولويات التحسين والتطوير خالل السنوات األربع القادمة ،لتحقيق أداء أفضل في مجال الصحة
والسالمة والبيئة .وتركز اإلستراتيجية بشكل كبير على نظم وممارسات الصحة والسالمة والبيئة ،ولكن بشكل
أكبر على الوعي والسلوكيات في مجال الصحة والسالمة والبيئة .كما تحدد استراتيجية الصحة والسالمة
والبيئة األهداف وخطط العمل حتى عام  ،2020مع التركيز المستمر على التدريب على الصحة والسالمة والبيئة،
.والحمالت ،وتنفيذ قواعد إنقاذ الحياة

قصة نجاح
حملة التوعية بقواعد إنقاذ الحياة
بعــد النجــاح الــذي حققتــه حملــة «إصابــات اليــد واالصبــع» التــي أطلقــت ونفــذت فــي عــام  ،2015ومواصلــة جهودنــا
نحــو تحقيــق األمــن والســامة ،قمنــا فــي العــام  2016بحملــة للتوعيــة بالقواعــد المنقــذة للحيــاة علــى نطــاق الشــركة.
هدفــت هــذه الحملــة إلــى الحــد مــن الحــوادث مــن خــال معالجــة المخاطــر الرئيســية التي تــم تحديدها فــي كل منطقة
عمــل بطريقــة وصفيــة وســهلة الفهــم ،وذلــك باســتخدام اإلعالنــات الداخليــة والخارجيــة ،فضـاً عــن الشاشــات.
وركزت حملة التوعية بقواعد إنقاذ الحياة على المجاالت التالية:
• المعدات المتنقلة وسالمة المشاة
• تصريح العمل
• التحكم في الطاقة الخطرة
• العمل على ارتفاعات
• األماكن الضيقة
• التعرض للحرارة
• السالمة الكهربائي
• انفجار المعادن المنصهرة
• عمليات الرفع
• الحفريات
ومــن خــال هــذه الحملــة ،تمكنــت الومنيــوم
قطرمــن تثقيــف وتعزيــز معرفــة الموظفيــن
والمقاوليــن بمتطلبــات قطــر لأللومنيــوم
فيمــا يخــص الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة،
ممــا يســاهم فــي نهايــة المطــاف فــي بيئــة
عمــل أكثــر أمانــاً.

 - 50تقرير اإلستدامة 2016

1
حالة وفاة
حادث ضياع وقت
حالة تقييد عمل
عالج طبي
إسعافات أولية
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اإلصابات الشخصية 2016

وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يضمــن برنامــج منــدوب الســامة لدينــا وجــود خــط مباشــر لالتصــال بيــن اإلدارة العليــا والوحــدات
التشــغيلية بشــأن المســائل المتعلقــة بالصحــة والســامة والبيئــة .ويشــكل مندوبــو الســامة  15٪مــن إجمالــي القوى
العاملــة لدينــا ،ويتــم ترشــيحهم لتمثيــل كل فريــق أو تغييــر فــي اجتمــاع لجنــة الصحــة والســامة الفصليــة الــذي
تناقــش فيــه اإلدارة العليــا الجوانــب المتعلقــة بالســامة واألمــن والطــوارئ .إن التزامنــا القــوي فــى إلدارة ،بمــا فــي
ذلــك الجــوالت القياديــة اليوميــة ،هــو أحــد العناصــر األساســية فــي تقليــل اإلصابــات وحــوادث الســامة.
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الصحة والسالمة المشتركة بين العاملين
والعاملين
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فــي عــام  ،2016ســجلنا  4إصابــات ،وحالــة عمــل مقيــدة ،و  3حــاالت تحتــاج إلــى عــاج طبــي ،و  12حالــة لإلســعافات
األوليــة .وقــد أجرينــا  23تدريبــا علــى اإلســتجابة للطــوارئ ،وهــو مــا يمثــل زيــادة بنســبة  35٪مقارنــة بعــام ،2015
وقدمنــا دورات تدريبيــة تغطــي المواضيــع التاليــة:
• الوعي باإلجهاد الحراري
• التعرض الملوث للفحم الملوث وآثاره الصحية
• الوعي بمخاطر الصحة المهنية
• برنامج الحفاظ على السمع
• برنامج الحفاظ على الجهاز التنفسي وحمايته
• اضطراب نمط الحياة والوعي بنمط الحياة الصحي
• حملة القلب الصحي
• المشورة الصحية الفردية للموظفين مع طبيب الصحة المهنية على أساس نتائج المراقبة الصحية المهنية
وفــي المجمــوع ،شــارك  670موظفــا فــي  75دورة تدريبيــة تتعلــق بالصحــة والســامة والبيئــة ،حيــث قضــوا12،011
ســاعة عمــل فــي التدريــب .فــي عــام  ،2016قمنــا بإعــادة هيكلــة برامــج التدريــب ،مع التركيــز أكثر على التدريــب الداخلي
وتطويــر قدراتنــا التدريبيــة الداخليــة .وقــد نتــج عــن ذلــك تحقيــق وفــورات إجماليــة قدرهــا  605،115ريــال قطــري أو 50
ريــال قطــري للســاعة التدريبيــة ،وهــو مــا يمثــل تحســن ًا كبيــر ًا مقارنــة بوفــورات عــام  2015البالغــة  11ريــال قطــري فقــط
فــي الســاعة التدريبيــة.

12,011
ساعة عمل
في التدريب
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“سبيكة النجاح”
انعدام حوادث اإلجهاد الحراري ألول مرة منذ التشغيل
مقابلة مع الدكتور جاني والسيد جويل

“اإلجهاد الحراري قابل للوقاية تماما،
وأنا مستعد لقهر أغسطس”
السيد جويل (يعمل في العمل مع أعلى التعرض للحرارة)
السيد جويل ،ما هو عملك في الومنيوم قطر؟
الســيد جويــل :التحقــت بالعمــل فــى شــركة الومنيــوم قطــر فــي ديســمبر 2011
كمشــغل خــط فــي قســم التخفيــض .وظيفتــي هــي فتــح األوانــي لرفــع المعــدن
للمنصهــر .هــذه الوظيفــة تواجــه أعلــى مســتوى مــن التعــرض للحــرارة .األوانــي
هــي علــى األقــل  950درجــة مئويــة .بعــد كل  10دقيقــة ،أنــا بحاجــة للراحــة .هــذا
ـدا.
العمــل شــاق جـ ً
هل سبق لك أن واجهت حالة اإلجهاد الحراري ،بنفسك؟
السيد جويل :أوه نعم ،عدة مرات ،في  2013 ،2012و  2014شعرت بالتعب وتقلصات فى العضالت.
الدكتور جاني ،لقد حققت الومنيوم قطر صفر حوادث اإلجهاد الحراري  -ما الذي تغير؟
الدكتــور جانــي :علــى مــدى الســنوات الماضيــة تغيــر الكثيــر ،لقــد قمنــا بتصميــم وإطــاق عــدد مــن برامــج المكافحــة
لإلجهــاد الحراري:
• أوالً بالتحقيق الدقيق في حوادث اإلجهاد الحراري ،وتحليل األسباب الجذرية ،وتصنيف المخاطر لكل
وصف وظيفي ،وتحديد مواقع التعرض العالية.
• وجدنا أن  60٪من العمال يعانون بالفعل من الجفاف قبل أن يبدؤوا في العمل .وذلك بتشجيع
المديــرون والمشــرفون وتمثيلهــم القــدوة بتنــاول المــاء أمــام الموظفيــن وحثهــم علــى شــرب المــاء
حتــى قبــل بــدء نوباتهــم ثــم مــرة أخــرى كل  15دقيقــة.
• عقدنا العديد من ورش العمل ،وندوات التوعية ،والنقاشات لتثقيف وإشراك جميع موظفينا.
• قمنا أيضا بإنشاء غرف تبريد مخصصة للسماح للموظفين بالراحة والحد من درجة حرارة الجسم .تم
تركيب أكواب التبريد في جميع المناطق التشغيلية.
• يجب على المقاولين الذين يعملون من الساعة  11:00صباحا حتي  3:00مساء توفير مقصورة تبريد
في مناطق عملهم وحافالت مكيفة.
• كما قدمنا بإنشاء نظام مراقبة عن كثب للعمال الذين تعرضوا لمخاطر عالية ،وذلك إلعطاء هؤالء
العمال الثقة والضمان ألداء عملهم بأمان .وكان السيد جويل أحد الحاالت التي رصدت.
ماهو أثر هذا التغيير بالنسبة لك ،السيد جويل؟
الســيد جويــل :أصبحــت أكثــر وعيــا بهــذه المســألة .وأصبــح الرصــد الذاتــي عــادة علــى مــدى الســنوات الماضيــة .كمــا
غيــرت عــادات األكل والشــرب .أشــرب المزيــد مــن الميــاه وأتنــاول المزيــد مــن الخضــروات والفواكــه ،ممــا أدى إلــى
تحســين صحتــي العامــة.
بفضــل التفانــي والجهــد الــذي بذلــه الســيد جانــي وفريقــه ،لــم
أتعــرض ألى إجهــاد حــراري فــي العاميــن الماضييــن ،وتتمتــع
عائلتــي بالمزيــد مــن راحــة البــال عندمــا أذهــب إلــى العمــل
اآلن .وأعتقــد أن اإلجهــاد الحــراري يمكــن الوقايــة منــه .إذا كنــت
أســتطيع أن أفعــل ذلــك – يمكــن للجميــع فعــل ذلــك أيضــاً.

حوادث اإلجهاد الحراري
12
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2014
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متوسط ساعات التدريب

118

117.6

2012

2013

129.5

113.4
79.3

2014

2016

2015

متوسط تكلفة التدريب (ريال قطري)  /موظف
3776
1326

2987
1286
705

2012

2014

2013

2016

2015

التدريب

2012

2013

2014

2015

2016

إجمالي التدريب إلجمالي القوى العاملة

147,408

147,376

166,224

148,984

94,080

(ساعة)
متوسط ساعات التدريب سنويا

118.0

117.6

129.5

113.4

79.3

للموظف
إجمالي تكلفة التدريب (ريال قطري)

1,724,116

1,611,106

4,848,061

3,925,786

835,569

متوسط تكلفة التدريب لكل موظف

1,326

1,286

3,776

2,987

705

(ريال قطري)
الصحة والسالمة والطوارئ
إن بيئــة العمــل اآلمنــة أمــر بالــغ األهميــة ،ليــس فقــط لموظفينــا ،ولكــن للشــركة بأكملهــا .نحــن فــى الومنيــوم قطــر،
نعلــم أن االســتثمار فــي الســامة فــي مــكان العمــل يســاهم فــى تحقيــق نتائــج خــط األســاس ،حيــث أن كل ســاعة مــن
العمليــات اآلمنــة تترجــم مباشــرة إلــى كفــاءة اإلنتــاج واإلنتــاج .نحــن ال نتســامح مــع اإلصابــات الخطيــرة أثنــاء العمــل،
ونحــن فخــورون بســجلنا المتميــز فــي مجــال الســامة مــن دون وفيــات.
يتــم دمــج نظــام الصحــة والســامة والبيئــة لدينــا فــي جميــع عملياتنــا التجاريــة ،وذات الصلــة بشــكل خــاص لتلــك
المجــاالت المتعلقــة بالتعــرض للضوضــاء ،ومخاطــر الجهــاز التنفســي ،ودرجــات الحــرارة الســاخنة ،والمناولــة اليدويــة،
أو قيــادة المعــدات المتنقلــة فــى األماكــن المطلوبــة .لتجنــب أي حــادث ،لدينــا بروتوكــوالت صحيــة محــددة ولدينــا
فحوصــات علــى فتــرات منتظمــة لمــا يقــرب مــن  900عامــل يعملــون فــي بيئــة عاليــة المخاطــر .نحــن نقــون بالتحقيــق
فــي جميــع الحــوادث واحتمــاالت العاليــة للحــوادث ،وإجــراء تقييــم مخاطــر العمــل والمناطــق ،وكذلــك التدريــب علــى
االســتجابة لحــاالت الطــوارئ ،للتأكــد مــن أن موظفينــا والمقاوليــن تتوفــر لديهــم المعرفــة لتجنــب أو رد فعــل الصحيــح
ألي حــدث.
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الدوران

2012

2013

2014

2015

2016

التعين الجديد
إجمالي عدد الموظفين

71

75

38

43

103

الذين غادروا المؤسسة
نسبة دوران الموظفين

% 2.87

% 3.00

% 1.52

% 1.68

% 4.05

حسب المستوى

4

0

1

4

1

اإلدارة العليا

7

7

3

5

3

اإلدارة الوسطى

60

68

34

34

99

العاملين
حسب الجنس

11

15

3

5

8

إناث

60

60

35

38

95

ذكور
حسب الفئة العمرية

13

15

10

6

21

 30-18سنة من العمر

28

31

13

14

31

 40-31سنة من العمر

20

19

9

10

28

 50-41سنة من العمر

9

9

5

10

19

 60-51سنة من العمر

1

1

1

3

4

 60 +سنة من العمر
إجازة الوالدية

%3

%5

%1

%2

%3

نسبة العمال الذكور الذين يعودون

%26

%46

%32

%27

%26

بعد اإلجازة الوالدية
النسبة المئوية للعامالت الالتي يعودن
بعد إجازة الوالدية

146
137

142

143

146

تكلفة أجور الموظفين
أجور ومزايا الموظفين
(بماليين الدوالرات األمريكية)
التدريب والتطوير
إن تكويــن قــوة عاملــة ذات مهــارات عاليــة هــو مســعى متواصــل فــي الومنيــوم قطــر ،وهــذا هــو الســبب فــي أننــا
نســتثمر وقتــا طويــا و والمــوارد فــي التدريــب والتطويــر ومشــاركة الموظفيــن .وبســبب تقليــص عــدد القــوى العاملــة
وانخفــاض ميزانيــة التدريــب ،انخفــض إجمالــي ســاعات التدريــب مقارنــة بعــام  .2015وفــي عــام  ،2016شــاركت قــوة
العمــل لدينــا فــي أكثــر مــن  94،000ســاعة تدريبيــة ،بلغــت نحــو  80ســاعة تدريبيــة لــكل موظــف .باإلضافــة إلــى ذلــك،
تمكنــا مــن تحســين هيــكل التكاليــف بشــكل كبيــر مــن خــال اســتيعاب بعــض دوراتنــا التدريبيــة ،ممــا خفــض متوســط تكلفــة
التدريــب لــكل موظــف إلــى حوالــي  700ريــال قطــري ،وهــو أقــل مــن ربــع التكلفــة فــي عــام .2015
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نحــن حريصــون علــى خلــق بيئــة عمــل شــاملة ووديــة تعــزز العمــل الجماعــي واالحتــرام المتبــادل .ومــن أجــل جــذب
أفضــل المواهــب والحفــاظ علــى قــوة عاملــة عاليــة الجــودة ،تقــدم شــركة الومنيــوم قطــر مزايــا تنافســية ومكافــآت
تعويضيــة جنب ـ ًا إلــى جنــب مــع الحوافــز الســخية وهيــكل المكافــآت ،بمــا فــي ذلــك خدمــات النقــل واإلســكان واألثــاث،
فض ـاً عــن قــروض الســيارات .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فإننــا نســعى جاهديــن لخلــق بيئــة عمــل داعمــة.

مجموع القوى العاملة

2012

2013

2014

2015

2016

العدد اإلجمالي للموظفين

1,249

1,253

1,284

1,314

1,228

حسب المستوى
اإلدارة العليا

10

11

11

9

10

اإلدراة الوسطى

39

36

37

36

33

العاملين

1,200

1,206

1,236

1,269

1,185

حسب الجنسية
قطري

54

58

62

77

66

المغتربين

1,195

1,195

1,222

1,237

1,162

حسب الجنس
إناث

55

49

47

49

42

ذكور

1,194

1,204

1,237

1,265

1,186

حسب الفئة العمرية
 30-18سنة من العمر

198

189

180

162

146

 40-31سنة من العمر

528

493

505

423

395

 50-41سنة من العمر

414

444

444

512

493

 60-51سنة من العمر

105

123

119

212

193

 60 +سنة من العمر

4

4

4

5

1

التعيين الجديد
مجموع المظفين الجدد

149

78

76

72

23

حسب الجنسية
قطري

28

12

11

19

7

المغتربين

121

66

65

53

16

حسب الجنس
عدد الموظفات الجدد

14

9

1

5

1

عدد الموظفين الجدد

135

69

75

67

22

حسب الفئة العمرية
 30-18سنة من العمر

58

38

38

34

8

 40-31سنة من العمر

54

24

23

15

7

 50-41سنة من العمر

29

13

12

21

6

 60-51سنة من العمر

7

3

3

2

2

 60 +سنة من العمر

1

-

-

-

-
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المكافأة والتقدير
لــدى الومنيــوم قطــر قــوة عاملــة ديناميــة ومتنوعــة تضــم  1218موظفــاً ،يمثلــون  38جنســية مــن جميــع الفئــات
العمريــة ذات الخلفيــات المهنيــة المختلفــة .حتــى عــام  ،2015نمــت قــوة العمــل لدينــا بنحــو  5٪فــي المجمــوع.
فــي عــام  ،2016قمنــا بتخفيــض عــدد العامليــن لدينــا إلــى أقــل مــن مســتوى عــام  2012كجــزء مــن برنامــج (تحســين
الومنيــوم قطــر) لدينــا لزيــادة الكفــاءة وتبســيط إنتاجنــا .وبشــكل عــام ،غــادر  103أشــخاص الومنيــوم قطــر فــي عــام
 ،2016ومعظمهــم مــن الموظفيــن ،فــي حيــن قمنــا بتعييــن  23موظفــا جديــداً ،بمــن فيهــم مديــر أول .وعلــى الرغــم
مــن هــذا التراجــع فــي القــوى العاملــة ،ظلــت األجــور والمزايــا المجمعــة لجميــع الموظفيــن ثابتــة عنــد  146مليــون
دوالر أمريكــي .نظــرا لطبيعــة عملياتنــا وظــروف العمــل القاســية نســبياً ،فــإن  96.5٪مــن موظفينــا هــم مــن الذكــور،
ومعظمهــم يعملــون كموظفيــن.

مجموع القوى العاملة

1314
1284

1249

2012

1253
1228

2014

2013

2016

2015

معدل دوران الموظفين
%4.05
%3.00
%2.87

2012

%3
%97

القوى العاملة
حسب المستوى

%1.52

2013

%1.68

2014

2015

30-18
40-31
50-41
60-51
60+

%32

ذكر
أنثى

%12

%16

القوى العاملة
حسب الفئة العمرية

2016

%3

%1

%96

الموظفين
اإلدارة الوسطى
اإلدارة العليا

القوى العاملة
حسب الجنس

%40
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موظفونا
نحــن نعتقــد أن موظفينــا والمتعاقديــن لدينــا أهــم األصــول،
والمفتــاح لخلــق بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة .هــذا هــو الســبب
فــي أننــا نســتثمر فــي المعرفــة وتنميــة مهــارات شــعبنا.
ونحــن فخــورون بــأن عــام  2016كان عامــا ناجحــا آخــر مــع عــدم
وقــوع حــوادث مميتــة ،ولــم تســجل أى حــوادث لإلجهــاد
الحــراري أو الســامة ،وليــس هنــاك أى أمــراض مهنيــة.
ويمكــن أن ُيعــزى ذلــك إلــى نظامنــا الناجــح فــي إدارة الصحــة
والســامة والبيئــة ،والتركيــز بشــكل كبيــر علــى التدريــب
وتطويــر المهــارات ،وكذلــك ممارســات المشــاركة التــي
تســاعد علــى تمكيــن وتحفيــز الموظفيــن بشــكل رئيســي.
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تقصي تقيد المورد بالمسؤولية االجتماعية للشركات
ُتعــرف شــركة هيــدرو عالميـ ًا بأدائهــا فــي مجــال االســتدامة وتحمــل شــركاء أعمالهــا فــي سلســلة التوريــد المســؤولية
عــن مدونــة ســلوك المورديــن التــي تشــمل ممارســات األعمــال ،وحقــوق اإلنســان ،وظــروف العمــل ،والمواصفــات
البيئيــة .وباإلضافــة إلــى تدقيــق المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات الــذي تقــوم بــه شــركة هيــدرو بنفســها ،تقــوم
شــركة الومنيــوم قطــر أيضــا بإجــراء التدقيــق لتقيــد مورديهــا بالمســؤولية اإلجتماعيــة للشــركات منــذ عــام .2013
ويجــب علــى المقاوليــن والمقاوليــن مــن الباطــن االمتثــال للقواعــد المنصــوص عليهــا فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان .إذا كانــت الشــركات المناقصــة للعقــود ال تولــى إهتمام ـ ًا بهــذه القضايــا ،يتــم اســتبعادها علــى الفــور مــن
عمليــة تقديــم العطــاءات .ونحــن نأخــذ ذلــك علــى محمــل الجــد ،وقــد تــم إســتبعاد عــدد مــن مقدمــي العطــاءات علــى
هــذا األســاس فــي الســنوات الماضيــة .وتجــري شــركة الومنيــوم قطــر عمليــات تدقيــق لمقاوليهــا عــادة مــرة واحــدة
فــي الســنة ،وبشــكل أكثــر تواتــر ًا إذا لــزم األمــر .التدقيــق يتحقــق مــن المتطلبــات التاليــة:
• معايير اإلسكان المقبولة
• الحد األدنى للراتب الشهري
• دفع الراتب الشهري في الوقت المناسب للموظفين
• استحقاقات أخرى بما في ذلك اإلجازة المدفوعة األجر وإمكانية الحصول على الغذاء والنقل
• يتم تعويض تعويض العمل الضافي حسب األصول
• ال یستطیع العاملون الحصول علی صاحب عمل ثان
وفــي عــام  ،2016تــم تقييــم  36مــورداً ،تــم تحديــد  11٪منهــم علــى أن لهــم آثــار ســلبية فعليــة ومحتملــة كبيــرة علــى
المجتمــع ،وهــو مــا يمثــل انخفاض ـ ًا مــن حوالــي  50٪عــن عــام  .2015وقــد ناقشــت شــركة الومنيــوم قطــر مــع تلــك
الشــركات المعنيــة واتفقــت علــى إجــراء تحســينات مــع هــؤالء المورديــن نتيجــة للتقييــم.

تقييم المورد

2012

2013

2014

2015

2016

عدد الموردين الخاضعين للتقييمات عن التأثيرات على المجتمع

N/A

21

28

31

36

عدد الموردين المحددين بإحداث آثارا سلبية فعلية ومحتملة هامة
على المجتمع

N/A

4

11

4

N/A

اآلثار السلبية الفعلية والمحتملة الهامة على المجتمع المحددة
في سلسلة التوريد

N/A

3

2

1

4

النسبة المئوية للموردين الذين تبين أن لهم تأثيرات سلبية فعلية

N/A

%14

%18

%50

%11

ومحتملة هامة على المجتمع وتم االتفاق معهم على إجراء
التحسينات نتيجة للتقييم
النسبة المئوية للموردين الذين تم تحديدهم على أنهم لديهم
آثار سلبية فعلية ومحتملة كبيرة على المجتمع وتم إنهاء
العالقات معهم نتيجة للتقييم ،وبيان السبب

N/A

0

0

0

0
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وتســعى شــركة الومنيــوم قطــر أيضــا إلــى التخفيــف مــن مخاطــر تســرب النفــط إلــى البيئــة .لقــد نفذنــا إجــراء الســيطرة
علــى االنســكاب ،بالتعاقــد مــع شــركة تنظيــف االنســكاب ،وقــد أجــري تحليــل الســبب الجــذري لفهــم األســباب الكامنــة
وراء االنســكاب وتــم صياغــة إجــراءات تصحيحيــة لمنــع وقــوع مثــل هــذه الحــوادث فــي المســتقبل.

النفايات السائلة والنفايات

2012

2013

2014

2015

2016

النفايات حسب النوع وطريقة التخلص منها
مجموع النفايات التي تم التخلص منها (طن)

6,290

7,784

9,388

14,709

6,430

مجموع النفايات المعاد تدويرها (طن)

8,111

8,254

9,799

21,974

31,688

مجموع النفايات (طن)

14,401

16,038

19,187

36,683

38,118

كثافة النفايات (كجم  /طن متري)

22.93

25.28

29.97

57.48

59.23

معدل إعادة تدوير النفايات

%56

%51

%51

%60

%83

عدد وحجم االنسكابات الكبيرة
إجمالي عدد االنسكابات الكبيرة (> برميل واحد)

0

0

1

0

1

حجم التسربات (لتر)

0

0

450

195

1,500

إدارة اإلمدادات
تســتورد الومنيــوم قطــر مجموعــة المــواد الخــام التــي تترافــق مــع مــوارد الطاقــة فــي قطــر إلنتــاج األلومنيــوم .يتــم
الحصــول علــى جميــع المــواد الخــام لدينــا تقريبــا مــن خــال شــريكنا شــركة هيــدرو .نصــف المــواد الخــام لدينــا مصدرهــا
مــن اســتراليا ،والباقــي يأتــي فــي المقــام األول مــن أمريــكا الجنوبيــة وآســيا ،وكذلــك  %5مــن الشــرق األوســط.

%3

الشرق األوسط
أوروبا
أمريكا الشمالية
أمريكا الجنوبية
أستراليا
)آسيا (ما عدا الشرق االوسط

%5

%1

%19

noigeR yb tnemerucorP

%22
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%50

أول قطع لـ SPL

ممارسة الصناعة الحالية

يتم إرسالها إلى مدافن
النفايات أو تخزينها في
موقع المصنع

يتكون من
كتل الكاثود
مصنوعة من
الكربون
جامع الحانات
الصلب
كتل كربيد
السيليكون تتكون
من الكربون
غرافيتيسد

فوائد:
 .1المالية:
توفير كبير على التكلفة التي يمكن التخلص منها

اختبار المواد
التجارب
التجريبية

توليد إيرادات إضافية
توفير تكاليف النقل والتخزين
 .2البيئة:
تجنب استخدام المواد الکیمیائیة لمرحلة ما قبل المعالجة

اتفاق مع شركة
قطر ستيل

ال يتم إرسال النفايات إلى مكب النفايات
خلق اقتصاد أكثر دائرية

سحق المواد واستخدامها
كوقود في الفرن الكهربائي

ثاني قطع
) (SPL2لـ

Current industry practice

:يتكون من

يتم إرسالها إلى مدافن
النفايات أو تخزينها في
موقع المصنع

األلومينا والسيليكات
الموجودة في الطوب
أصال
الفلوريد المتبقي
من عملية التحليل
الكهربائي

فوائد:
 .1اإلنتاج:
يعمل كعامل تدفق والقوة معززة لمزيج الخرسانة

اختبار المواد
محاكمات
تجريبية
االتفاق مع السلطات البيئية
في قطر
المواد المستخدمة في إنتاج
األسمنت

يقلل من تكاليف إنتاج األسمنت
 .2البيئة:
ال ينبعث أي فلوريد الهيدروجين
ال يتم إرسال النفايات إلى المكب
يخلق اقتصاد أكثر دائرية

ويعــد نجــاح الحــل الفريــد لفــت اهتمامــا كبيــرا بيــن الشــركات اإلقليميــة بمــا فــي ذلــك إيغــا وســابك ومــادن ،الذيــن أبــدوا
اهتمام ـ ًا بالتعلــم مــن هــذا الحــل الجديــد .وحصــل المشــروع أيضــا علــى جائــزة وزارة الطاقــة والصناعــة ذات الســمعة
الطيبــة فــي فئــة «اإلدارة المســتدامة لعمليــة المنتجــات الثانويــة .
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النفايات المعاد تدويرها

%83

%56

%60

2012

%51

%51

2013

2014

2015

الكربون
خردة الصلب
الحراريات
مسحوق الكربون
االنود
نفط
بالستيك
ورق

%3
%7

%0

%8

من النفايات المعاد تدويرها

2016

%50

%32

“سبيكة النجاح”
ابتكارات الومنيوم قطر في هذه الصناعة معترف بها
فــي خطــوة رائــدة فــي المنطقــة ،أخــذت شــركة الومنيــوم قطــر زمــام المبــادرة فــي إعــادة تدويــر مخلفــات األلومنيوم
المســتهلكة .يتكــون كل مــن  )SPL1( 1و ( )SPL2مــن مــادة تمــت إزالتهــا أثنــاء عمليــة إزالــة البطانــة للخاليــا التــي تســتخدم
فــي صناعــة األلمنيــوم الســائل .تتــم عمليــة إزالــة البطانــة بعــد حوالــي  2000يــوم مــن تشــغيل الخليــة .ويتبــع إزالــة
بطانــة إعــادة بطانــة الخاليــا مــع عــزل جديــد ،صهــر ،وكتلــة المــواد.
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2012

مياه

2013

2014

2016

2015

النسبة المئوية والحجم الكلي للمياه
المعاد تدويرها وإعادة استخدامها
نسبة مياه البحر التي يتم تصريفها
مرة أخرى إلى البحر

%100

%100

%100

%100

%100

المياه العذبة تفريغها (متر مكعب)

19,809

17,115

21,357

16,727

15,522

المياه العذبة المعاد تدويرها
أو إعادة استخدامها (متر مكعب)

233,203

157,502

130,986

152,395

130,886

النسبة المئوية للمياه العذبة
المعاد تدويرها

%54

%39

%31

%28

%21

إدارة النفايات
تعمــل شــركة الومنيــوم قطــر لتوســيع دورة حيــاة المنتــج مــن خــال زيــادة إعــادة تدويرهــا وإعــادة اســتخدامها ،كمــا
أن لديهــا العديــد مــن برامــج إدارة النفايــات .ونحــن نعتقــد أن كفــاءة إدارة النفايــات أمــر ضــروري لحمايــة بيئتنــا ،توليــد
المدخــرات ،وتعزيــز النمــو االقتصــادي.
أفضــل وصــف لمشــاريع إدارة النفايــات لدينــا هــو الرســم البيانــي أدنــاه .وفــي حيــن قمنــا بتخفيــض الكميــة التــي تــم
التخلــص منهــا فــى المكــب بنســبة  %56مقارنــة بعــام  ،2015فقــد قمنــا بزيــادة إعــادة تدويــر النفايــات بشــكل كبيــر
بنســبة  %44مقارنــة بالعــام الماضــي ،وبأربــع مــرات مقارنــة بعــام  .2012وعلــى الرغــم مــن أننــا قــد شــهدنا زيــادة فــي
كثافــة النفايــات للطــن مــن المنتــج ،اال أننــا اآلن نقــوم بإعــادة تدويــر هائلــة وصلــت نســبتها الــى  %83مــن مجمــوع
النفايــات لدينــا.

إدارة النفايات
لكل وجهة (طن)
31688

21974

8111

8254

6290

7784

2012

2013

9799

14709

9388

6430
المعاد تدويره
المستبعد

2014

2015

2016

معظــم عمليــات إعــادة التدويــر لدينــا تذهــب إلــى قطــر ســتيل ،مثــل الكربــون المســتنفد الكربــون ،الخــردة الصلبــة ،أو
مســحوق الكربــون .وتتمثــل وجهــات إعــادة التدويــر االخــرى شــركة الدوحــة للبالســتيك والســويدي للــورق وشــركة
البتــرول الوطنيــة للنفــط وشــركة الخليــج وشــركة قطــر الوطنيــة لالســمنت.
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إدارة المياه
تســتخدم الومنيــوم قطــر كل مــن الميــاه العذبــة وميــاه البحــر فــي مراحــل مختلفــة مــن عمليــة اإلنتــاج .وتســتخدم
معظــم الميــاه العذبــة فــي المبانــي اإلداريــة ،فضــا عــن الميــاه المنهكــة فــي أبــراج التبريــد ،وكالهمــا يتــم إعــادة
تدويــره أو إعــادة اســتخدامه ألغــراض الــري فــي الموقــع.
ونظــرا لقضايــا نــدرة الميــاه فــي المنطقــة ،فإننــا نهــدف إلــى اســتخدام الميــاه العذبــة بأكفــأ طريقــة ممكنــة مــن خــال
تنفيــذ تقنيــات مختلفــة لتقليــل الميــاه .ويشــمل ذلــك إعــادة اســتخدام ميــاه التبريــد مــن محطــة توليــد الكهربــاء لتنقيــة
الدخــان ،وإعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة للــري ،واســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي لتبريــد الدخــان
فــي مراكــز معالجــة الدخــان والتبريــد األنــودي فــي مصنــع المعجــون .فــي عــام  ،2016قمنــا بإعــادة تدويــر أو إعــادة
اســتخدام  ٪21مــن الميــاه العذبــة لدينــا ،وهــو مــا يعــادل حجــم أكثــر مــن  320حمامــات الســباحة األولمبيــة.
وتشــكل ميــاه البحــر  ٪99.5مــن اســتهالكنا للميــاه ،وتســتخدم فــي عمليــات التنظيــف الرطبــة وكذلــك فــي أبــراج التبريــد
فــي محطــة توليــد الكهربــاء .ويتــم التعامــل مــع جميــع ميــاه البحــر غيــر المعالجــة بعــد اإلســتخدام ،مــع اإللتــزام
بمعاييــر وزارة البيئــة الصارمــة لنوعيــة الميــاه ودرجــة حرارتهــا ،ثــم يتــم تصريفهــا فــي البحــر .وبصــرف النظــر عــن ميــاه
التبريــد ،فــان الومنيــوم قطــر ال تقــوم بتصريــف ميــاه الصــرف الصحــي إلــى البحــر علــى اإلطــاق.
وقــد بلــغ اإجمالــي اســتهالك الميــاه لعــام  2016مقــدار  136مليــون متــر مكعــب وحققنــا انخفاضــ ًا بنســبة  %5فــى
كثافــة اســتخدام الميــاه مقارنــة بعــام .2012

كثافة استخدام المياه
)متر معكب/طن من اإلنتاج(

223.89

211.89

200.1
193.46

185.86

2012

2013

مياه

2014

2012

2013

2015

2014

2016

2015

2016

سحب المياه الكلي حسب المصدر
المياه العذبة المشتراة(متر مكعب)

434,903

398,770

424,151

547,225

638,224

مياه البحر (متر مكعب)

140,160,000

117,500,000

123,420,987

127,148,344

135,716,930

إجمالي استهالك المياه (م )3

117,898,770 140,594,903

123,845,138

127,695,569

136,355,154

193.46

200.10

211.89

كثافة المياه (متر مكعب  /طن متري)
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223.89

185.86

انبعاثات الغبار
فرن المسبك 10

الهدف
)الغبار ملغ(/م3

50
45

43.85

40
35

36.16

33.69

30

قبل التحسين

25
20

20.28

15
10

9.96

5

5.02

سنة

يونيو 06 16

ديسمبر 13 16

سبتمبر 22 16

يونيو 20 16

مايو 17 16

مارس 24 16

ديسمبر 29 15

ديسمبر 16 15

ديسمبر 02 15

أكتوبر 20 15

يونيو 03 15

مايو 03 15

مارس 02 15

0

6.57

2.72

بعد التحسين

صورة تظهر قبل وبعد تنفيذ نظام جمع الغبار

ويعتبــر المشــروع اســتثنائيا ليــس فقــط فــي حــل المشــكلة البيئيــة المتعلقــة بنوعيــة الهــواء ،ولكــن أيضــا بســبب العديــد مــن الفوائــد األخــرى التــي
حققتهــا فــي مجــال االســتدامة ،مثــل:
• الحد بشكل كبير من تعرض الموظفين للغبار في مكان العمل

• تخفيض  50٪من فلوريد األلومنيوم لتدفق المعادن ،وتوفير  350،000دوالر أمريكي سنويا
• إنتاج إضافي قدره  1040طنا من األلومنيوم سنويا
•  18،500ميجاواط ساعة من الطاقة التي ستلزم إلنتاج  1،040طنا من األلومنيوم
• الحفاظ على  3.02مليون م  3من الغاز الطبيعي سنويا إلنتاج  18،500ميجاواط ساعة من الكهرباء
• تجنب  83،200طن من ثاني أآسيد الكربون سنويا المرتبطة باحتراق الغاز الطبيعي البالغ  3،02مليون متر مكعب
• تحفيز الموظفين ورضاهم الناجم عن النجاح وتحسين مكان العمل
ويمكن تكرار هذا الحل المبتكر الذي طورته الومنيوم قطرفي العديد من مصاهر األلومنيوم التي تواجه نفس التحدي بدون استثمار.
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‘‘سبيكة النجاح”
الومنيوم قطر تفوز بجائزة مجلس الخليج لأللومنيوم لعام 2016
حصلــت الومنيــوم قطــر علــى جائــزة البيئــة لعــام  2016مــن مجلــس الخليــج لأللومنيــوم علــى مبادرتــه للســيطرة علــى
انبعاثــات الغبــار مــن أفــران المســبك .
وكان التحــدي الــذي اتخذتــه شــركة الومنيــوم قطــر هــو معالجــة االنبعاثــات غيــر المســيطر عليهــا مــن الغبــار مــن األفــران
األحــد عشــر .ولــم تكــن هــذه األفــران مــزودة بــأي نظــام لتجميــع الغبــار وفقــا للتصميــم ،وهــو الممارســة العاديــة فــي
معظــم المصاهــر وتمشــيا مــع الممارســة التــي أقرتهــا الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ أفضــل التقنيــات
المتاحــة لعــام .2014
وأدت البحــوث األوليــة التــي أجريــت فــي أواخــر عــام  2013وتقييــم آخــر إلــى االســتنتاج بــأن إعــادة التجهيــز مــع ملتقطــات
الغبــار هــو الحــل الوحيــد.
وحــدد تحليــل األســباب الجذريــة فــي أيــار /مايــو  2015أن صــب المعــدن الســائل فــي الفــرن باعتبــاره المصــدر الرئيســي للغبــار.
وقــد خلصــت العديــد مــن التجــارب ومــا يرتبــط بهــا مــن قياســات االنبعاثــات فــي إطــار اإلجــراءات التصحيحيــة والوقائيــة إن إجــراء
خفــض معــدل ســرعة صــب المعــدن خفضــت بشــكل كبيــر انبعــاث الغبــار.
وقــد وضــع إجــراء جديــد حيــز التنفيــذ وتــم تدريــب الموظفيــن علــى تعديــل عمليــة صــب المعــادن .وقــد تحقــق انخفــاض بنســبة
 80٪فــي انبعاثــات الغبــار مــن مســتوى خــط األســاس البالــغ  29.7ملغــم  /متــر مكعــب إلــى  6.1ملغــم  /متر مكعب ،واســتمرت
هــذه الزيــادة اعتبــارا مــن ديســمبر  2015فصاعــدا .ويعــد هــذا إنجــاز ًا ملحوظــا ،خاصــة فــي ضــوء تجــاوز المعيــار الدولــي البالــغ
 40ملغــم  /متــر مكعــب وفقــا للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ لعــام  ،2014وكذلــك هــدف الــوزارة البالــغ
 15ملغــم  /متــر مكعــب.

.منصة متميزة لصناعات األلمنيوم في العالم العربي ) (ARABALيعد المؤتمر العربي الدولي لأللمنيوم
.إن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هي هيئة علمية وحكومية دولية تحت رعاية األمم المتحدة
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وفيمــا يتعلــق باالنبعاثــات األخــرى ،فقــد انخفضــت كثافــة انبعاثــات أكاســيد النيتروجيــن وأكاســيد الكبريــت بنســبة
٪35و  ٪10.6علــى التوالــي منــذ عــام  - 2012وهــو نجــاح كبيــر بالنظــر إلــى زيــادة مســتويات اإلنتــاج.

كثافة االنبعاثات االخرى
كج/طن من االنتاج
2.56

2.46

2.39

2.33

2.07
1.76

2.32

2.03

1.85

1.06
0.13

0.17

0.09

0.09

2012

2013

0.17

0.19

0.2
الكبريت

0.02

أكاسيد
النيتروجين

0.05

0.04

الفلوريدات
الهيدروكربون
المشبع بالفلور

2014
2012

2013

2015
2014

2016
2015

2016

انبعاثات غازات اإلحتباس الحراري

4,604,651

4,570,937

4,648,939

4,721,313

1,984

223,301

66,199

265,920

إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة
(طن متري من ثانى أكسيد الكربون)

4,802,007

4,606,635

4,794,238

4,715,138

4,987,233

كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة
(ثانى أكسيد الكربون  /متر)

7.65

7.26

7.49

7.39

7.75

انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة
(طن متري من ثانى أكسيد الكربون)
انبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة
(طن متري من ثانى أكسيد الكربون)

4,801,041

7

966

انبعاثات أخرى
كثافة االّسيد الكبريت
(آيلوغرام  /طن متري)

2.07

1.06

1.76

2.03

1.85

كثافة االّسيد النتروجين
(آيلوغرام  /طن متري)

2.39

2.56

2.46

2.33

2.31

كثافة الفلورايد (كجم  /طن متري)

0.13

0.17

0.17

0.19

0.20

كثافة الهيدروكربون المشبع
بالفلور (كجم  /طن متري

0.03

0.03

0.02

0.04

0.05
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إدارة الطاقة

2013

2012

2014

2015

2016

اإلستهالك المباشر للطاقة
الغاز الطبيعي المستهلك

69,014,275

64,830,211

66,104,562

65,989,350

68,239,438

في محطة توليد الكهرباء
الغاز الطبيعي المستهلك

1,460,000

1,320,576

1,174,112

1,317,585

1,373,353

في المصهر
الديزل التي يستهلكها البنية

4,283,991

3,631,685

4,019,864

3,613,262

3,568,963

التحتية للمصنع (لتر)
إجمالي استهالك

29,322,066

31,742,893

32,611,123

32,847,372

33,726,161

الطاقة المباشرة
استهالك غير مباشر
للطاقةالكهرباء المشتراة

2,433

1,120

258,858

76,741

788

من كهرماء
إجمالي استهالك الطاقة

8,762

4,032 6

931,892

276,268

2,836

غير المباشرة
إجمالي استهالك الطاقة
إجمالي استهالك الطاقة

29,326,098

32,619,403

32,674,785

33,123,640

34,835,925

كثافة الطاقة (غ  /طن)

46.7

51.4

51.0

51.9

54.1

اإلنبعاثات
إنتــاج األلومنيــوم هــو عمــل مكثــف للطاقــة ينتــج عنــه انبعاثــات الهــواء مثــل أكســيد الكبريــت وأكســيد النيتروجيــن
وفلوريــد الهيدروجيــن والكربــون المشــبع بالفلــور .وترتبــط معظــم االنبعاثــات باســتهالكنا المباشــر للطاقــة وحجــم
اإلنتــاج .ولذلــك ،فإننــا نعمــل علــى تقليــل هــذه االنبعاثــات إلــى الهــواء إلــى الحــد األدنــى باســتخدام محطــات معالجــة
الدخــان والتكنولوجيــا المتقدمــة مثــل انخفــاض شــوائب أكاســيد النيتروجيــن.
وبعــد المســتوى المنخفــض نســبيا لشــدة غــازات الدفيئــة فــي العــام الماضــي ،والــذي كان ُيعــزى جزئيـ ًا إلــى انخفــاض
اســتهالك الطاقــة غيــر المباشــرة ،ارتفعــت مســتويات االنبعاثــات قليــا فــي عــام  2016إلــى  7.75طــن مــن ثانــي
أكســيد الكربــون لــكل طــن متــري مــن األلومنيــوم المنتــج ،والــذي ال يــزال دون هدفنــا للســنة مــن  7.87طــن مــن ثــاى
أكســيد الكربــون لــكل طــن متــري .وبصفــة عامــة ،ظلــت كثافــة انبعاثاتنــا مســتقرة نســبي ًا عنــد حوالــي  7.5 -/+طــن مــن
ثانــي أكســيد الكربــون لــكل طــن متــري علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة .هدفنــا لعــام  2017هــو خفــض كثافــة
االنبعاثــات لدينــا إلــى  7.63طــن مــن ثانــى أكســيد الكربــون للطــن مــن األلومنيــوم.
كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة

ثانى أكسيد الكربون) /طن من اإلنتاج(
7.75
7.65

2012

7.26

2013

مليون وحدة حرارية بريطانية
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7.49

2014

7.39

2015

2016

)كثافة الطاقة (غ/طن من اإلنتاج
0.54
0.52
0.51

051

0.47

2012

2013
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2015
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ومــن أجــل زيــادة الكفــاءة اإلجماليــة لعملياتنــا ،قمنــا بتنفيــذ مشــروع إنشــاء بطانــة قــدور الصهــر التالفــة خــال عامــي
 2015و .2016فــي حيــن أن هــذا المشــروع يتطلــب المزيــد مــن الطاقــة خــال مرحلــة التكريــر لــكل وعــاء ،فقــد وضــع أســس
لتحســين الكفــاءة والقــدرة اإلنتاجيــة فــي المســتقبل .وعلــى مــدى الســنوات القادمــة ،مــن المتوقــع أن تنخفــض كثافــة
الطاقــة لــكل طــن متــري مــن األلومنيــوم مــرة أخــرى.

”سبيكة النجاح“
تحسين عمليات محطة توليد الكهرباء خالل أشهر الصيف
فــي عــام  ،2016حققــت الومنيــوم قطــر إنجــاز ًا هامــا مــن حيــث كفــاءة الطاقــة .وقــد توصلنــا مــع مــورد الكهربــاء فــي كهرمــاء
إلــى اتفــاق يســمح لمحطــة توليــد الكهربــاء بتشــغيل أكثــر مرونــة خــال فصــل الصيــف ،ممــا يوفــر الطاقــة ويقلــل مــن التكاليف
.ويحســن مــن كفاءتنــا التشــغيلية ويقلــل مــن المخاطــر علــى شــبكة الكهربــاء فــي قطر
نهجنا
تعمــل محطــة الطاقــة لدينــا فــي أوضــاع مختلفــة خــال الصيــف والشــتاء .وفــي فصــل الشــتاء ،يمكــن لمحطــة توليــد الكهربــاء
أن تعمــل بــأي طريقــة توفــر الطاقــة الالزمــة للمصهــر ،ممــا يســمح أيضــا بأعمــال الصيانــة .وهــذا مــا يعــرف باســم «اإلرســال
.الذاتــي» وهــي الطريقــة األكثــر فعاليــة لتوفيــر الطاقــة المطلوبــة
خالــل فصــل الصيــف ،ووفقــا لعقدنــا المبــرم مــع كهرمــاء ،يجــب أن يعمــل المصنــع باســتخدام جميــع وحــدات التوليــد ،أي
الغــازات األربعــة وكل مــن التوربينــات البخاريــة .وهــذا يــؤدي إلــى كفــاءة توليــد دون المســتوى األمثــل ومتطلبــات أعلــى مــن
.الغــاز الطبيعــي طــوال الصيــف ،وهــو أقــل مالءمــة مــن منظــور البيئــة والمــوارد
بعــد مناقشــات مــع كهرمــاء ،اتفقنــا علــى فتــرة إرســال ذاتيــة أكثــر مرونــة خــال أشــهر الصيــف األولــى ( مــن أبريــل إلــى
يوليــو) مــن خــال تشــغيل ثالثــة توربينــات غازيــة فقــط لتلبيــة متطلبــات الطاقــة ،مــع بقــاء التوربينــات المتبقيــة فــي وضــع
اإلســتعداد .وباإلضافــة إلــى انخفــاض الغــاز الطبيعــي المطلــوب لتشــغيل التوربيــن الرابــع ،مــن المتوقــع أن يــؤدي ذلــك أيضــا
.إلــى خفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بمقــدار  38،000طــن وانبعاثــات أكاســيد النيتروجيــن بمقــدار  20طنـ ًا فــي الســنة

هــذا االتفــاق بيــن كهرمــاء والومنيــوم قطــر يــدل علــى التــزام«
كال الطرفيــن مــن أجــل التشــغيل الفعــال والحفــاظ علــى المــوارد
».الطبيعيــة فــي قطــر
هيرفيه بيرين ،الرئيس التنفيذي لمحطة الطاقة
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نظام ادارة الجودة
إن رضــا العمــاء ،فضــا عــن األداء الداخلــي للجــودة ،هــي مجــاالت تركيــز هامــة جــدا لــدى الومنيــوم قطــر .هــذا هــو
الســبب فــي أن إدارة الشــركة قــررت تطويــر وصيانــة نظــام إدارة الجــودة وفقــا لمعاييــر آيــزو المعتــرف بهــا دوليــا.
وبالنظــر إلــى أن جــزءا كبيــرا مــن إنتــاج شــركة الومنيــوم قطــر موجهــا إلــى سلســلة توريــد الســيارات ،فقــد تــم اعتمــاد
نظــام إدارة الجــودة فــي الومنيــوم قطــر وفقــا للمعيــار الدولــي آيــزو  /تــي إس  2009 :16949منــذ عــام .2012
وقــد أدى التركيــز المنهجــي علــى عمليــة التغييــر والحــد مــن النفايــات إلــى التحســين المســتمر فــي أداء نظــام
إدارة الجــودة .وينعكــس ذلــك بوضــوح فــي وضــع مؤشــر المطالبــات والشــكوى (وهــو عــدد المطالبــات والشــكاوى
المقبولــة لــكل  10 000طــن مــن المنتجــات):
مؤشرات األداء األساسية ()%

2012

2013

2014

2015

2016

الهدف

0.90

0.90

0.70

0.35

0.25

الهدف المنجز

0.80

0.44

0.33

0.24

0.23

2012
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2013

2014

2015

2016

31

21

17

*15

*هناك حالة إضافية قيد التحقيق

المسؤولية البيئية
فــي كل خطــوة مــن عمليــة اإلنتــاج لدينــا ،نحــاول تقليــل تأثيرنــا الســلبي علــى البيئــة .للحفــاظ علــى بيئتنــا وتوفيــر
المــوارد ،نحــن نســعى باســتمرار لتعزيــز كفــاءة اســتخدام الطاقــة فــي عملياتنــا ،والحــد مــن انبعاثــات الهــواء ،وإدارة
النفايــات والمــاء بشــكل فعــال ،وتعزيــز عمليــات إعــادة التدويــر .وقــد صممــت جميــع مرافقنــا لتلبيــة أعلــى المعاييــر
البيئيــة ،وقــد حــازت الشــركة علــى شــهادة آيــزو  14001منــذ عــام .2015
إدارة الطاقة
نحــن فــي شــركة الومنيــوم قطــر حريصــون علــى العمــل بكفــاءة بطريقــة صديقــة للبيئــة ،والحــد تدريجيـ ًا مــن اســتهالك
الطاقــة المرتبطــة بمنتجاتنــا .ويتطلــب إنتــاج األلومنيــوم مــوارد كبيــرة مــن الطاقــة ،وقــد أدت الزيــادة فــي اإلنتــاج علــى
مــدى الســنوات الماضيــة إلــى زيــادة الطلــب الكلــي علــى الطاقــة فــي عملياتنــا.
نحــن نســتخدم الغــاز الطبيعــي الــذي يتــم شــراؤه مــن قطــر للبتــرول فــي محطــة توليــد الكهربــاء والصهــر والديــزل فــي
البنيــة التحتيــة العامــة للمصنــع .وقــد قمنــا ببنــاء محطــة الطاقــة الخاصــة بنــا  -باســتخدام التكنولوجيــا الصديقــة للبيئــة
 مــن أجــل ضمــان إمــدادات الطاقــة أكثــر موثوقيــة ،وزيــادة موثوقيــة عملياتنــا ،وكذلــك إدارة أفضــل للمخــاوف البيئيــةالمختلفــة .ومحطــة توليــد الكهربــاء هــي عبــارة عــن محطــة تعمــل بالغــاز بالــدورة المركبــة تحتــوي علــى أربــع توربينــات
غازيــة ،وتوربينتيــن بخاريتيــن ،وأربعــة مولــدات بخــار اســترجاع الحــرارة .فــى حالــة تشــغيلها بكامــل طاقتهــا ،يمكــن للوحــدة
تلبيــة  100٪مــن احتياجــات الطاقــة المباشــرة لعمليــات اإلنتــاج لدينــا.
استهالك الطاقة

الطاقة المباشرة
الطاقة غير المباشرة
Total

36,000.00
34,000.00

32,620

32,675

33,124

34,836

32,000.00
30,000.00

29,326

28,000.00
26,000.00

2012
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2013

2014

2015

2016

النجاح في استكمال المرحلة األولى
من مشروع تحسين الومونيوم قطر ()2016-2012
عندمــا أطلقــت المرحلــة األولــى مــن مشــروع تطويــر الومنيــوم قطــر فــي عــام  ،2012كان خــط األســاس لتكلفــة
األلومنيــوم يبلــغ  1 892دوالر أمريكــي للطــن المتــري .وكان هدفنــا هــو تحقيــق تخفيــض قــدره  150دوالر أمريكــي
للطــن المتــري بنهايــة عــام  ،2017وهــو هــدف وصلنــا إليــه قبــل الخطــة .فــي عــام  2016وصلنــا إلــی تکلفــة نقدیــة تبلــغ
 1،740دوالر أمریکــي /طــن متــري ،وھو مــا یتجــاوز مســتویاتنا بمقــدار  2دوالر أمریکــي  /طــن متــري.
1892

التوفير المتراكم

1814

1764

2012

1740

152

136

128

78

2013

1756

2014

التكلفة النقدية

2016

2015

ويمكــن أن يعــزى هــذا النجــاح إلــى حقيقــة أن برنامــج تحســين الجــودة ليــس مجــرد عمليــة بســيطة لخفــض التكاليــف،
بــل هــو وســيلة لجعــل معاييــر العمــل والممارســات أكثــر فعاليــة وكفــاءة ،وبالتالــي زيــادة اإلنتاجيــة دون المســاس
بالســامة أو الجــودة .وقــد خصصــت جميــع الوحــدات التشــغيلية ووظائــف الدعــم قــدر ًا كبيــر ًا مــن الوقــت والجهــد فــي
تصميــم وتنفيــذ مبــادرات التحســين ،ممــا أدى إلــى تحســين التكلفــة والعمليــة.
وقــد تحققــت معظــم الوفــورات فــي التكاليــف المباشــرة ،ويرجــع ذلــك أساسـ ًا إلــى مصــادر المــواد الرخيصــة واســتخدام
المــواد الكيميائيــة بكفــاءة أكبــر .وشــملت أوجــه الكفــاءة األخــرى تحســينات هامــة فــي الصيانــة عبــر المصنــع ،وتحســين
موثوقيــة المعــدات واإلنتاجيــة ،وركــزت عمليــات خفــض عــدد الموظفيــن علــى التحكــم فــي العمل اإلضافي ،واســتيعاب
الخدمــات المســتأجرة ،فضــا عــن انخفــاض تكاليــف الخدمــات اللوجســتية بســبب زيــادة المبيعــات المحليــة

%15

%2
%26

التكاليف المباشرة
أعمال الصيانة
تكاليف الموظفين
اإلنتاجية
خدمات التعاقد
الخدمات اللوجيستسة

%18

%20

%19

إطالق المرحلة الثانية من برنامج تحسين الومنيوم قطر ()-2021 2017
بعــد إكمــال المرحلــة األولــى بنجــاح ( ،)2012-2016تــم إطــاق المرحلــة الثانيــة مــن برنامــج تحســين الومنيــوم قطــر
( .)2017-2021وبــدأت العمليــة بسلســلة مــن ورش العمــل فــي بدايــة عــام  ،2016حيــث اجتمــع مديــري المجموعــات
الستكشــاف األفــكار ،وتحــدي الوضــع الراهــن ،واالتفــاق علــى أهــداف جديــدة .وأعقــب ذلــك إجــراء تقييــم مــع كل
مجموعــة لوضــع خــط أســاس ،ووضــع أهــداف ،وخطــط صغيــرة ،وإنشــاء آليــة رصــد للمتابعــة واإلجــراءات التصحيحيــة.
والهــدف الجديــد للمرحلــة هــو تخفيــض التكلفــة النقديــة بمقــدار  120دوالر أمريكــي  /طــن متــري إضافــي خــال
الســنوات الخمــس المقبلــة ،بــدءا مــن تخفيــض مســتهدف قــدره  29دوالرا أمريكيــا للطــن المتــري لعــام .2017
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كفاءة اإلنتاج
مــن أجــل دمــج االســتدامة فــي عملياتنــا ،قمنــا بتطويــر نظــم مختلفــة تضمــن كفــاءة اإلنتــاج وخفــض التكاليــف ،مــع
الحفــاظ علــى أعلــى معاييــر الحوكمــة ،مثــل نظامنــا لإلنتــاج ،وبرنامــج تطويــر الومنيــوم قطرباإلضافــة إلــى اإلدارة
المتكاملــة لــدى الومنيــوم قطــر .
نظام إنتاج الومنيوم قطر
إن نظــام إنتــاج الومنيــوم قطــر هــو إطــار يســمح لنــا بتحقيــق النمــو المســتمر واإلنتــاج مــن خــال تنفيــذ مجموعــة
متماســكة مــن السياســات ،واألدوات ،وأفضــل الممارســات ،وإجــراءات .ويســمح هــذا النظــام بتحســين عملياتنــا ،ممــا
يســاعدنا علــى تحقيــق مهمتنــا المتمثلــة فــي أن تصبــح شــركة عالميــة لأللومنيــوم ،والمــورد المفضــل لســبائك
األلومنيــوم وســبائك البثــق.
نحــن نســعى جاهديــن للتميــز التشــغيلي فــي جميــع المجــاالت – التكلفــة ،والجــودة ،وحجــم اإلنتــاج ،والصحــة
والســامة والبيئــة .ولتحقيــق عمليــات مســتقرة وفعالــة فــي جميــع مجــاالت الشــركة ،وقــد قمنــا بتحديــد خمســة
مبــادئ توجيهيــة ومجــاالت تركيــز ذات صلــة فــي فلســفة شــركتنا:
عمليات العمل
الموحدة
تحديد العمليات
الحرجة
محتوى المعايير
المعايير التالية
تطوير المعايير

العالقة المحددة
بين العميل
والمورد
العالقات المحددة
بين العمالء
والموردين
محتوى االتفاقات
هيكل االجتماعات
والقرارات
االتصال

التدفق
األمثل
األولويات والتخطيط
تدفق المنتجات
والخدمات
والمعلومات
تدفق عملية العمل
السلع غير معيبة

الفرق
المخصصة

القيادة
الواضحة

تنظيم الفريق

واضحة ومرئية

األدوار
والمسؤوليات
وتنمية الكفاءات

تشارك وتنتدب

أهداف مرئية
مشتركة

تدعم وتقدم
التوجيه
تعلق وتكافىء

عمل التحسين
المنتظم

نحــن نؤمــن أن موظفينــا يعملــون لخلــق ثقافــة ذات جــودة عاليــة ،والكفــاءة ،والدقــة .لذلــك ،نحــن نقــدم التدريــب
المســتمر ،وتســهيل ،والتدريــب و«أدوات نظــام اإلنتــاج»  -كتيــب صغيــر يتنــاول بالتفصيــل اإلجــراءات العمليــة التــى
يمكــن للموظــف أن يتبعهــا ليصبــح أكثــر كفــاءة مــع توفيــر جــودة أعلــى مــن الخدمــة.
نحــن نتابــع باســتمرار أعمالنــا وأدائنــا عبــر جميــع المبــادئ الخمســة والمجــاالت العمــل الثالثيــن .وبعــد النجــاح فــي
تنفيــذ جميــع المبــادئ الخمســة علــى مــدى الســنوات الماضيــة ،نحــن نعمــل علــى تحســين عملياتنــا والنتيجــة الناتجــة
عــن تقييــم (نظــام إنتــاج الومنيــوم قطــر).
وفــي هــذا العــام  ،2017نخطــط لتنفيــذ مشــاريع مختلفــة ،مثــل إجــراء تحليــل جذري يتماشــى مــع معاييــر إدارة الحوادث
والتــآزر ومراجعــة وتحديــث عملياتنــا ومعاييــر النظافــة داخــل الشــركة (معيــار  ،)5Sوإصــدار معيــار إدارة التغييــر ،وكذلــك
إجــراء دورات التدريــب المختلفــة باســتخدام نموذجنــا للنمــو داخليا.
برنامج التحسين في المنيوم قطر ()QIP
باعتبــاره برنامجــ ًا أساســي ًا لبرنامــج تحســين الجــودة ،فقــد تــم تصميــم برنامــج التحســين الومنيــوم قطــر لتطبيــق
المبــادئ الخمســة علــى مســتوى المؤسســة بأكملهــا مــن أجــل خفــض تكلفــة إنتــاج األلومنيــوم فــي نهايــة المطــاف.
وقــد تــم تصميــم برنامــج الخمــس ســنوات لجعــل الومنيــوم قطــر واحــدا مــن أكبــر ثالثــة مصاهــر فــي العالــم مــن حيــث
منحنــى تكلفــة األلومنيــوم  ،وهــو مؤشــر معتــرف بــه عالميــا لكفــاءة التكلفــة فــي إنتــاج األلومنيــوم.
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«سبيكة النجاح»3
عملية اإلنتاج واالبتكار :إعادة التدوير الخَ بث
GRI-301-2
الجهــود الرئيســية التــي يبذلهــا الومنيــوم قطــر مــن أجــل إغــاق حلقــة المــواد هــي إعــادة تدويــر الخبــث .الخبــث هــو
منتــج ثانــوي لعمليــة إنتــاج األلومنيــوم ،وخليــط مــن األلومنيــوم المعدنــي ،ومكونــات ســبائك ،وأكاســيد المعــادن
التــي يتــم تشــكيلها علــى ســطح األلومنيــوم الســائل قبــل الصــب .كل مــن توليــد الخبــث ،واســتعادة المعــادن مــن
الخبــث لهــا آثــار ماليــة وبيئيــة كبيــرة.
نحــن نســعى باســتمرار لتحســين عمليــة إعــادة تدويــر الخبــث لدينــا .فــي عــام  ،2016تمكنــا مــن اســتعادة وإعــادة
اســتخدام  58٪مــن الخبــث ،وهــو تحســن بنســبة  18٪مقارنــة بعــام .2012
إن إعــادة تدويــر الخبــث ليــس لــه فوائــد بيئيــة فحســب ،بــل يؤثــر إيجابي ـ ًا أيض ـ ًا علــى أرباحنــا مــن خــال زيــادة عوائدنــا
وخفــض التكاليــف .وأدى ذلــك إلــى وفــورات ماليــة بلغــت أكثــر مــن  9مالييــن دوالر أمريكــي فــي عــام  2016وحــده.
ومــن الجديــر بالمالحظــة أنــه خــال الســنوات الخمــس الماضيــة ،حقــق مشــروع إعــادة تدويــر الخبــث وحــده وفــورات
بلغــت  46مليــون دوالر أمريكــي ،أي أكثــر مــن ضعــف إجمالــي أرباحنــا الصافيــة لهــذا العــام.

معدل إعادة التدوير

%58

%48
%47

%42
%40

2012

2013

2014

2015

2016

نبني نجاحنا سبيكة تلو سبيكة3 -
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كيف يتم استخدام منتجاتنا؟
نحــن نطبــق أفضــل الممارســات الدوليــة وفقــا لشــهادات مثــل آيــزو  /تــي ســي  216949لتلبيــة مواصفــات العمــاء
الفرديــة ،ال ســيما فــي صناعــة الســيارات ٪80 .مــن ســبائكنا تســتخدم فــي صناعــة البنــاء والتشــييد ،2و  %15للتطبيقــات
الصناعيــة ،والباقــي  ٪5تســتخدم ألغــراض أخــرى.
فــي حيــن أن مــا يقــرب مــن  ٪90مــن إنتــاج ســبيكة مســبك البثــق لدينــا يذهــب إلــى صناعة الســيارات لمختلــف التطبيقات
مثــل العجــات ،مكونــات الهيــكل ،الفرامــل وقطــع تعليــق ،ورؤوس االســطوانات .يتــم اســتخدام  %90المتبقيــة مــن
إنتــاج المســبك لدينــا للتطبيقــات الكهربائيــة والزخرفيــة.

80%

90%

من سبائكنا
تستخدم في صناعة
البناء والتشييد

من إنتاج سبيكة مسبك
البثق يذهب
إلى صناعة السيارات

كم ننتج؟
فــي عــام  ،2015نفــذت شــركة الومنيــوم قطــر مشــروعا لمخلفــات األلومنيــوم ممــا أثــر بشــكل طفيــف علــى إجمالــي
اإلنتــاج ،ولكنــه كانــت خطــوة ضروريــة لضمــان نمــو اإلنتــاج فــي المســتقبل .وســيتم االنتهــاء مــن عمليــة التكريــر بأكملها
فــي عــام  ،2017وقــد ســاعد بالفعــل علــى تحســين قدرتنــا اإلنتاجيــة .فــي عــام  ،2016وصلنــا إلــى مســتوى عــال جديــد،
حيــث نتــج  643٫514طــن مــن األلومنيــوم ،وهــو مــا يمثــل نمــوا مســتقرا بنســبة  %2.5علــى مــدى الســنوات الخمــس
الماضيــة.

)إنتاج األلمنيوم (بالطن

643,514
640,153
638,155

634,351
627,971

2012

2013

 TS 16949- 2هو نظام إدارة جودة المواصفات لصناعة السيارات المعترف به دولي ًا
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2014

2015

2016

ماذا ننتج؟
تعــد شــركة الومنيــوم قطــر مصهــر أمنيــوم مــن الطــراز العالمــي ،وذلــك باســتخدام تقنيــة هيــدرو لتوليــد منتجــات
األلمنيــوم األوليــة .إن محطاتنــا الكربونيــة والكهربائيــة فــي الموقــع تضمــن أن لدينــا الكربــون والطاقــة المتاحــة
بســهولة إلنتــاج األلمنيــوم األولــي باالشــتراك مــع المــواد الخــام المســتوردة .وتنقســم الطاقــة اإلنتاجيــة لدينــا بيــن
نوعيــن مــن المنتجــات :همــا ســبائك ألمنيــوم االولــي وقواطــع أســطوانات ألمنيــوم (ســبائك البثــق) .ولدينــا قــدرة
إنتاجيــة تبلــغ  340٫000طــن مــن ســبائك ألمنيــوم ســنويا ،فــي حيــن تصــل قواطــع أســطوانات ألمنيــوم إلــى قــدرة تصــل
إلــى  300٫000طــن ســنويا.
أ) ســبائك ألمنيــوم االولــي المنتجــة فــي مصاهرنــا تتكــون مــن مجموعــة مــن التشــكيالت ،مــن لينــة إلــى ذات قــوة
عاليــة ،مــع االنتهــاء مــن ســطح جيــد لتطبيقــات مثــل األنــودة .هــذا يجعلهــا مفضلــة جــدا لمزيــد مــن المعالجــة فــي
البنــاء ،والســيارات ،والنقــل ،والبنــاء ،واإللكترونيــات ،والهندســة العامــة وصناعــات الطيــران ،وكذلــك لنقــل الحــرارة.
ب) ســبائك البثــق تســتخدم مســبوكات األلمنيــوم .ســبائك الســبك المنتجــة لدينــا هــي مــن أعلــى مســتويات الجــودة
مــع الحــد األدنــى مــن محتــوى الحديــد.

سبائك البثق

سبائك ألمنيوم االولي
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منتجنا
مســاهمتنا الرئيســية فــي مســتقبل مســتدام تكمــن فــي
منتجنــا ،األلمنيــوم ،وهــو معــدن مســتدام بشــكل أساســي.
إن اســتخدامات األلمنيــوم واســعة النطــاق وتوفــر لشــركات
األلمنيــوم فرصــ ًا كبيــرة ،ولكــن أيضــا مقابــل ذلــك هنــاك
مجموعــة مــن التحديــات والمســؤوليات.

األلمنيوم  -معدن مستدام
يمكــن لمنتجــات األلمنيــوم خفــض تكاليــف الطاقــة وانبعاثــات الكربــون مــن
خــال تطبيقاتهــا ،ممــا يجعلهــا مــادة مفضلــة فــي قطاعــات الســيارات
والطيــران والبنــاء .وقــد أعطــى ذلــك األلمنيــوم دور ًا رئيســي ًا فــي جهــود
االســتدامة العالميــة.1

 - 1لــدى األلومنيــوم العديــد مــن الخصائــص اإليجابيــة مــن كونــه خفيــف الــوزن فــي حيــن قــوي ،وهــو
مقــاوم للتــآكل مــن الميــاه ومقــاوم لدرجــات الحــرارة المتطرفــة فضــا عــن كونــه قابــل إلعــادة التدويــر
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المجال

القوى العاملة

مؤشر األداء
الرئيسي

2012

معدل دوران
الموظفين

%2.87

النسبة المئوية
للموظفين الذين
يستأنفون بعد إجازة
الوالدية

2013

2014

2015

2016

اإلتجاه

فريقنا

%26

%3.00

%46

%1.52

%32

%1.68

%27

%4.05

%26

مجتمعنا

المساهمة
اإلقتصادية

اإليرادات (بماليين
)الدوالرات األمريكية

1,559

1,549

1,576

1,395

1,155

صافي الربح
)مليون دوالر أمريكي(

-60

124

199

101

20

هامش الربح

%-3.8

%8.0

%12.6

%7.3

%1.8

أجور ومزايا الموظفين
)(مليون دوالر أمريكي

137

142

143

146

146

المدفوعات لمقدمي
رأس المال
)مليون دوالر أمريكي(

69

134

361

317

312

مستحقات المقاولين
والموردين

1,146

958

1,059

1,027

900

)مليون دوالر أمريكي(

التقطير

ميزانية االستثمار
االجتماعي (بماليين
)الدوالرات األمريكية

0.05

1.00

1.90

0.90

0.15

مجموع الموظفين
القطريين

54

58

62

77

66

معدل التقطير

%4.3

%4.6

%4.8

%5.9

%5.4

عيينات الجديدة

149

78

76

72

23

عدد الموظفنين
القطرييين الجدد

28

12

11

19

7

معدل تعيين الموظفين
القطريين

%18.8

%15.4

%14.5

%26.4

%30.4

تقرير اإلستدامة 23 - 2016

المجال

الصحة و السالمة

مؤشر األداء
الرئيسي

2012

2013

2014

2015

2016

فريقنا

الوفيات  -الموظفين
والمتعاقدين

0

0

0

0

0

الموظفون معدل إصابات
الوقت الضائع
)لكل مليون ساعة عمل(

0.64

0.08

0.37

0.74

0.79

معدل إصابات الوقت
الضائع للمتعاقد
)لكل مليون ساعة عمل(

1.18

0.33

1.49

0.59

0.67

الموظفون معدل اإلصابة
المسجلة
)لكل مليون ساعة عمل(

1.28

0.08

0.74

1.12

1.58

معدل اإلصابات المسجلة
للمقاولين
)لكل مليون ساعة عمل(

1.97

0.33

1.71

0.59

1.35

حوادث اإلجهاد
الحراري

10

4

2

4

0

تدريبات االستجابة
للطوارئ

10

9

12

17

23

إجمالي عدد العاملين
في إجمالي القوى
)العاملة (ساعة

147,408

147,376

166,224

148,984

94,080

متوسط ساعات التدريب
سنويا للموظف

118.0

117.6

129.5

113.4

79.3

إجمالي تكلفة التدريب
)(ريال قطري

1,724,116

التدريب والتطوير
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3,925,786 4,848,061 1,611,106

835,569

متوسط تكلفة التدريب
)لكل موظف (ريال قطري

1,326

1,286

3,776

2,987

705

العدد اإلجمالي
للموظفين

1,249

1,253

1,284

1,314

1,228

عدد الموظفين
القطريين

54

58

62

77

66

عدد الموظفات

55

49

47

49

42

اإلتجاه

استعراض األداء للخمس سنوات الماضية

المجال

مؤشر األداء
الرئيسي

2012

2013

2014

2015

2016

منتجنا

معدن
مستدام

حجم اإلنتاج
(طن متري)

627,971

634,351

640,153

638,155

643,514

كفاءة اإلنتاج

التكلفة النقدية (دوالر
أمريكي  /طن متر)

1,892

1,814

1,764

1,756

1,740

كثافة الطاقة (غ  /طن)

46.7

51.4

51.0

51.9

54.1

كثافة المياه
(متر مكعب  /طن متري)

223.89

185.86

193.46

200.10

211.89

معدل إعادة تدوير المياه
العذبة

%54

%39

%31

%28

%21

كثافة النفايات
(كجم  /طن متري)

22.93

25.28

29.97

57.48

59.23

معدل إعادة تدوير
النفايات

%56

%51

%51

%60

%83

المسؤولية
البيئية

Trend

إجمالي انبعاثات الغازات 4,987,233 4,715,138 4,794,238 4,606,635 4,802,007
الدفيئة (طن متري من
ثانى أكسيد الكربون)

إدارة
اإلمدادات

كثافة انبعاثات الغازات
الدفيئة (ثانى أكسيد
الكربون /متر)

7.65

7.26

7.49

7.39

7.75

كثافة االّسيد الكبريت
(كيلوغرام  /طن متري)

2.07

1.06

1.76

2.03

1.85

كثافة االّسيد النتروجين
(كيلوغرام  /طن متري)

2.39

2.56

2.46

2.33

2.31

كثافة الفلورايد
(كجم  /طن متري)

0.13

0.17

0.17

0.19

0.20

كثافة الكربونات المشبعة
بالفلور (كجم  /طن متري)

0.03

0.03

0.02

0.04

0.05

المشتريات المحلية٪

%36

%59

%24

%29

%42
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مميزات 2016

تخفيض بنسبة %56
في كمية النفايات
المرسلة إلى المكب
ويمثل مندوبو السالمة
 %15من مجموع
القوى العاملة
تم إعادة تدوير  %83من
إجمالي مخلفاتنا
تم إعادة تدوير أو إعادة
استخدام  %21من المياه
العذبة ،وهو ما يعادل حجم
أكثر من  320حمام
سباحة أولمبي

زيادة بنسبة %44
في إعادة التدوير
مقارنة بعام 2015

صفر
حوادث اإلجهاد
الحراري ألول مرة
منذ التشغيل

حقق مشروع إعادة التدوير
“الخبث”  46مليون دوالر
أمريكي من المدخرات ،وهو
ما يمثل أكثر من ضعف صافي
أرباحنا لعام .2016
~ %400
النمو في
السوق
األوروبية
تم إجراء  23تدريبا
على االستجابة لحاالت
الطوارئ ،بزيادة
نسبتها  35٪مقارنة
بعام 2015
صفر
أحداث السالمة
العملية
%5.4
معدل التقطير

صفر
حوادث مميتة

تم تحديد  36موردا تم تقييمهم
في عام  ،2016و  11٪لديهم تأثيرات
سلبية فعلية ومحتملة كبيرة على
المجتمع ،وهو ما يمثل انخفاضا من
حوالي  50٪في عام 2015

أنفق  13دوالرا أمريكيا في
الساعة الواحدة من التدريب
على تحقيق وفورات إجمالية
قدرها  162ألف دوالر أمريكي
أو خمس مرات أكثر
من عام 2015
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 94٫000ساعة
تدريبية ،تصل إلى ما
يقرب من  80ساعة
لكل موظف

650٫000
دوالر أمريكي استثمرت
في المسؤولية
االجتماعية للشركات أو
 0.056٪من إجمالي
إيراداتنا

صفر
المرض
المهني

%3.5
عمالة اإلناث

 1,140.3مليون
دوالر مبيعات
قطرلأللومنيوم

 20مليون
دوالر أمريكي
صافي الربح

 %30زيادة في
عدد الموظفين
الجدد القطريين.
تم إنفاق  %41.5من إجمالي
ميزانيتنا على الموردين
والمقاولين القطريين ،بزيادة
قدرها  13٪مقارنة بعام 2015

 187دوالر أمريكي
هى متوسط تكلفة
التدريب لكل موظف

الموظفون
شركاء الصناعة

)العمالء والموردين ورابطات الصناعة(

• مراجعات األداء السنوية
• تخطيط التطوير الوظيفي
• الشبكة الداخلية
• النشرة اإلخبارية
• اإلجتماعات
• اإلستقصاءات السنوية
• المؤتمرات
• استمارات التقييم والرضا
• عضوية مجلس الخليج لأللمنيوم
والمعهد الدولي لأللمنيوم

• نظام التطوير الوظيفي
• التدريب والتطوير
• الحفاظ على مكان عمل متنوع وشامل • برامج تدريبية
• دراسات النظافة المهنية
• رضاء الموظف
• حمالت التوعية الصحية
• ظروف عمل صحية
• التدريب على الصحة والسالمة
• الصحة والرعاية األولية
• الفحوص الطبية األساسية
• مكان العمل اآلمن
• حوار منتظم مع العمالء والشركاء
• التأهب للطوارئ
• عضوية الجمعيات الصناعية
• المساعدة والدعم المتبادل
• المشاركة في المؤتمرات المحلية
• المشتريات المستدامة
والدولية والمعارض التجارية
• الشفافية
• العمالء المحليين

• المؤتمرات
• استمارات التقييم والرضا
• عضوية مجلس الخليج لأللمنيوم
والمعهـــــد الدولــي لأللمنيوم

• حوار منتظم مع العمالء والشركاء
• عضوية الجمعيات الصناعية
• المشاركة في المؤتمرات المحلية
والدولية والمعارض التجارية

• المساعدة والدعم المتبادل
• المشتريات المستدامة
• الشفافية
• العمالء المحليين
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مجموعة أصحاب المصلحة

المساهمون
البيئة
مجموعة أصحاب المصلحة

طرق المشاركة
• التمثيل في مجلس اإلدارة ،بما في
ذلك اجتماعات المجلس العادية
• العضوية النشطة في فريق
اإلدارة العليا
• تقارير األداء

• اإلمتثال للوائح البيئية
• اإلبالغ عن القضايا البيئية المادية
• تقييمات األثر البيئي
• التواصل مع الهيئات التنظيمية
• التعاون والمشاركة من خالل
الحكومات والهـــيئات
التنظيمية والحمالت
والمبادرات على مستوى
الصناعة
• أنشطة لزيادة التقطير ،بما في
ذلك المؤتمرات وأنشطة
التدريب

طرق المشاركة
• التواصل مع الهيئات التنظيمية
• التعاون والمشاركة من خالل
الحكومات والهيئات التنظيمية
والحمالت والمبادرات على
مستوى الصناعة
• أنشطة لزيادة التقطير ،بما
في ذلك المؤتمرات وأنشطة
التدريب

قطر
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قضايا ذات أهمية
• األهداف المالية
• إشراك المساهمين من خالل
إدارة االستدامة
• االمتثال القانوني
• الحوكمة األخالقية

• تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة
والفلورايد
• الحد من النفايات وإدارتها
• استهالك الطاقة
• استخدام المياه
• اإللتزام بالقوانين البيئية
• المواءمة مع رؤية قطر الوطنية
QNV2030
• توظيف وتطوير المواهب المحلية
• تطوير المعارف والخبرات المحلية في
صناعة صهر األلمنيوم
• المساهمة المجتمعية والتوعية
• تعزيز المزيد من تنويع الصناعة
• احتياطات السالمة والصحة
• الحد من األثر البيئي السلبي
• استراتيجية تغير المناخ
• الشفافية والتميز في الحوكمة

قضايا ذات أهمية
• المواءمة مع رؤية قطر الوطنية
QNV2030
• توظيف وتطوير المواهب المحلية
• تطوير المعارف والخبرات المحلية
في صناعة صهر األلمنيوم
• المساهمة المجتمعية والتوعية
• تعزيز المزيد من تنويع الصناعة
• احتياطات السالمة والصحة
• الحد من األثر البيئي السلبي
• استراتيجية تغير المناخ
• الشفافية والتميز في الحوكمة

طرق اإلستجابة
• لجان مجلس اإلدارة
• ضمان اإلمتثال من خالل لجان التدقيق
الداخلي واألخالقيات
• تخطيط األهداف االستراتيجية والتقارير
• نشر تقرير االستدامة وفقا لمعايير
المبادرة العالمية إلعداد التقارير
• المشاركة مع المجتمع من خالل
األحداث والمعارض البيئية
• المساهمات في المنظمات الخيرية
لجنة توجيه التقطير وجهود التقطير
القوية
• استباقية في أنشطة الترفيه
والموظفين

• استخدام التكنولوجيا الفعالة
االعتماد على دليل إدارة البيئة
إدارة صارمة للمواد الخطرة
• الحد من استهالك المياه
• إصدار سجل قانوني جديد للصحة
والسالمة والبيئة وإجراءات
لمواكبة التغييرات التنظيمية
• المشاركة مع المجتمع من خالل
األحداث والمعارض البيئية
• المساهمات في المنظمات
الخيرية
• لجنة توجيه التقطير وجهود
التقطير القوية
• استباقية في أنشطة الترفيه
للموظفين

طرق اإلستجابة
• المشاركة مع المجتمع من خالل
األحداث والمعارض البيئية
• المساهمات في المنظمات الخيرية
• لجنة توجيه التقطير وجهود
التقطير القوية
• استباقية في أنشطة الترفيه
للموظفين

مصفوفة القضايا الجوهرية “األهمية النسبية”
)الومنيوم قطر (2017-2016

األهمية ألصحاب
المصلحة

1
2
3

)األهمية النسبية ألصحاب المصلحة (من أقل أهمية ألكثر أهمية

22

15

4

8
12
14
17
19

7،6
11
10
9

18
20

23

13
5

24

16
2121

)األهمية النسبية أللومنيوم قطر (من أقل أهمية ألكثر أهمية

القضايا األقل جوهرية
القضايا شبه جوهرية
القضايا األكثر جوهرية

األهمية
اللومنيوم قطر

مشاركة أصحاب المصلحة
[]102-40
[]102-42
[]102-43
يتــم تطويــر وتنفيــذ نهجنــا لالســتدامة مــع اإلشــارة المســتمرة إلــى احتياجــات وتوقعــات أصحــاب المصلحــة .وتتشــاور
شــركة الومنيــوم قطــر مــع مجموعــات أصحــاب المصلحــة الرئيســيين مباشــرة مــن خــال االنتمــاءات مثــل مجلــس الخليــج
لأللومنيــوم ،مــن خــال مســاهمي الشــركة (قطــر للبتــرول والهيــدرو) ،ومباشــرة مــع الجهــات الحكوميــة.
ويغطــي حوارنــا ومشــاركتنا مــع األطــراف ذات الصلــة العديــد مــن أصحــاب المصلحــة واألفــراد ،التــى تــم تحديدهــا علــى
أســاس قدرتهــا علــى التأثيــر علــى الومنيــوم قطــر والعكــس بالعكــس .لقــد عملنــا مــع كل مجموعــة لفهــم القضايــا
األكثــر أهميــة بالنســبة لهــم ،قبــل الوصــول إلــى الطــرق التــي يمكــن اللومنيــوم قطــر أن تســتجيب لهــا أو ُتعالــج تلــك
القضايــا.
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القضايا الجوهرية
][102-44
][102-47
تعكــس القضايــا الجوهريــة أهــم الجوانــب اإلقتصاديــة والبيئيــة واإلجتماعيــة التــي تؤثــر علــى الومنيــوم قطــر
وأصحــاب المصلحــة .ونحــن نواصــل التركيــز علــى تلــك القضايــا ذات األولويــة القصــوى بالنســبة لنجاحنــا التنظيمــي،
وكذلــك أصحــاب المصلحــة .يســتخدم الومنيــوم قطــر مجموعــة مــن المدخــات عنــد تحديــد أهــم قضايــا االســتدامة
:التــي يتعيــن علــى الشــركة معالجتهــا ،مــع األخــذ فــي االعتبــار
• احتياجات وتوقعات جميع أصحاب المصلحة
• نهج هيدرو لالستدامة
• رؤية قطر الوطنية  2030واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016
• مبادرة اإلشراف على األلومنيوم
.تم تحديث المصفوفة أدناه في عام  2016وتمثل أهم القضايا الجوهرية
1

حوكمة الشركات

2

االمتثال

3

أخالقيات األعمال

4

إدارة المخاطر واألزمات

5

إدارة عالقات العمالء

6

إدارة االبتكار

7

ممارسات الشراء

8

األداء االقتصادي

9

األثر االقتصادي غير المباشر

10

انبعاثات الغازات الدفيئة

11

االنبعاثات الهوائية

12

إدارة الطاقة

13

إدارة النفايات والمواد الخطرة

14

إعادة التدوير

15

استخدام المياه

16

إدارة مياه الصرف الصحي

17

آثار التنوع البيولوجي

18

اإلشراف على المنتجات

19

التقطير

20

تنمية رأس المال البشري

21

حقوق اإلنسان

22

جذب الموظفين واالحتفاظ بهم

23

الصحة والسالمة والرفاهية

24

مواطنة الشركة
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إدارة االستدامة
نحــن ملتزمــون بتلبيــة توقعــات أصحــاب المصلحــة لدينــا بطريقــة أكثــر اســتدامة .ونتيجــة لذلــك ،فــإن إدارة االســتدامة
وحوكمتهــا توجــه ممارســاتنا لضمــان النمــو والتحســين علــى المدى الطويــل ،مما يعود بالنفع علــى األعمال التجارية
والتنميــة فــي قطــر .إن إشــراك مجموعــة واســعة مــن أصحــاب المصلحــة فــي حــوار مســتمر هــو عنصــر أساســي
فــي نهجنــا ،ممــا يســاعدنا علــى فهــم وإعطــاء األولويــة لتلــك القضايــا التــي تهــم أكثــر موظفينــا ،والمســاهمين،
والشــركاء التجارييــن ،والمجتمعــات التــي نعمــل فيهــا.
يقــــود فريــــق االســــتدامة فــــي الومنيــوم قطرعمليــــات إدارة االســــتدامة والتــى تتكــون مــن عــدد  7موظفيــــن مــــن
الشــــركة ،بقيــــادة منســــق شــــؤون االســــتدامة لدينــــا .يتألــــف الفريــــق مــــن أقســــام الومنيــوم قطرالرئيســــية وهــــم
مســــؤولون عــــن جمــــع وتحليــــل بيانــــات األداء الخــــاص باالســــتدامة فــــي الشــــركة ،وهــــم يقومــــون بإعــــداد تقريــــر
االســــتدامة الســــنوي ،ويعملــــون علــــى االرتقــــاء بجهــــود االســــتدامة داخــل إداراتهــم.
خــال االجتماعــات األســبوعية ،يناقــش الفريــق األولويــات وســير العمــل مــع الرئيــس التنفيــذي ،مديــر العمليــات،
وممثليــن مــن جميــع اإلدارات ،لضمــان أن إدارة االســتدامة متكاملــة فــي عملياتنــا اليوميــة .وفــي عــام  ،2016قمنــا
بتكييــف هيكلنــا التنظيمــي مــن خــال نقــل جميــع األجنــدات البيئيــة مــن قســم الصحــة والســامة والبيئــة إلــى قســم
االســتدامة .ومنــذ ذلــك الحيــن أصبحــت إدارة الصحــة والســامة والبيئــة ُتعــرف باســم قســم الصحــة والســامة واألمــن
والطــوارئ.
إطار االستدامة
يعكــس إطــار االســتدامة مــا تعنــي االســتدامة بالنســبة الومنيــوم قطــر .ويتمحــور اإلطــار حــول ثالثــة أركان  -الوطــن،
والشــعب ،والمنتــج  -وهــو األســاس الــذي يســتند إليــه تقييمنــا لألهميــة النســبية وهيــكل التقاريــر.

المساهمة
اإلقتصادية

التقطير

الصحة،
السالمة
والطوارىء

رحلتنا
لألستدامة

الوجود
فى السوق

المكافأة
واإلعتراف

التطوير
والتدريب

كفاءة
اإلنتاج

اإلستثمار
المجتمعي

المسؤولية
البيئية

إدارة
سلسلة اإلمدادات

وطننا

موظفينا

منتجنا
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رحلة اإلستدامة
بــدأت رحلــة االســتدامة لدينــا فــي مراحــل التخطيــط لمشــروعنا
المشــترك مــع هيــدرو  -واحــدة مــن أكثــر منتجــي األلومنيــوم
اســتدامةً علــى الصعيــد العالمــي  -مــن إعــداد الموقــع لبــدء تشــغيل
المصنــع.
طموحنــا هــو أن نكــون مــن أكثــر مصاهر األلومنيــوم الصديقة للبيئة
وأكثــر كفــاءة فــي العالــم .ونحــن نهــدف باســتمرار إلــى بنــاء قــوة
عاملــة مختصــة ،وتزويدهــم ببيئــة عمــل حيــث الســامة هــي األهــم.
ونحــن ملتزمــون بتعزيــز والحفــاظ علــى التــوازن بيــن المكونــات
الرئيســية الثالثــة لالســتدامة  -النمــو االقتصــادي ،والمســؤولية
االجتماعيــة ،والعمليــات الســليمة بيئيــا  -لتعظيــم القيمــة التــي
نخلقهــا لعملنــا وأصحــاب المصلحــة لدينــا.
كمــا نهتــم بدورنــا فــي تحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة  ،2030مــن خــال
المســاهمة فــي التنويــع اإلقتصــادي ،والنمــو ،وتنميــة المواهــب
القطريــة ،والمجتمعــات المحليــة القويــة والشــراكات ،لخلــق بيئــة
مرنــة لألجيــال القادمــة.

النمو
اإلقتصادي

المسؤولية
اإلجتماعية

العمليات
السليمة بيئيا
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ممارسات حوكمة الشركات
يجتمــع مجلــس اإلدارة علــى أســاس ربــع ســنوي لمناقشــة ومراجعــة اآلثــار اإلقتصاديــة ،والبيئيــة ،واإلجتماعيــة،
والمخاطــر ،والفــرص .يتــم رصــد ومناقشــة القضايــا المتعلقــة بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركات ،وإدارة المخاطــر
المؤسســية ،والصحــة والســامة ،والطــوارئ فــي اجتماعــات اإلدارة .ويقــوم مجلــس اإلدارة واللجــان بتقييــم أدائهــا
مــن خــال تقييــم ذاتــي ســنوي يقيــس أداء المجموعــة والتزامهــا بالحوكمــة ،ويحــدد فيمــا بعــد مجــاالت التحســين.
وتساعد عدة نظم الومنيوم قطر على ضمان الشفافية ،والمساءلة ،والحوكمة الرشيدة.
وتوفــر وظيفــة التدقيــق الداخلــي فــي شــركة الومنيــوم قطــر تأكيــد ًا مســتقال بتنفيــذ عمليــات الرقابــة الداخليــة
للشــركة  -والتــي تضمــن اإلمتثــال للقوانيــن ،والقواعــد ،واللوائــح ،واإلجــراءات المعمــول بهــا – بأنهــا تعمــل بشــكل
فعــال.
ولــدى الومنيــوم قطــر أيضــا وظيفــة امتثــال اإلدارة والتــى تعــزز اإلمتثــال داخــل الشــركة .وفــي عــام  ،2016اضطلعــت
الشــركة ببرنامــج تدريبــي مكثــف يتعلــق بمخاطــر مناهضــة المنافســة .وشــمل ذلــك دورة تدريبيــة عبــر اإلنترنــت وتدريبـ ًا
فــي الفصــول الدراســية يســتهدف الموظفيــن العامليــن فــي اإلدارة والمبيعــات وسلســلة التوريــد والمشــتريات
واالتصــاالت اســتناد ًا إلــى تقييــم المخاطــر.
يطلــب مــن كل موظــف فــى الشــركة إكمــال بيــان تضــارب المصالــح ســنوياً ،والــذي يتــم تقييمــه مــن قبــل فريــق داخلــي
مختص .
فــي عــام  ،2016أصدرنــا ســجالً قانونيــ ًا جديــدا للصحــة والســامة والبيئــة ووضعنــا إجــراءات لمواكبــة التغييــرات
التنظيميــة.
وقــد تــم الحصــول علــى المزيــد مــن عمليــات تدقيــق المســؤولية االجتماعيــة للشــركات والزيــارات واالستفســارات
مؤخــر ًا مقارنــة بالعــام الماضــي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قامــت شــركة الومنيــوم قطــر بزيــادة تركيزهــا علــى قضايــا رعايــة
المتعاقديــن ،بمــا فــي ذلــك دفــع الرواتــب ،وتحســين ظــروف الســكن ،ومرافــق الطعــام.
وفــي عــام  ،2017تخطــط الشــركة لوضــع مدونــة ســلوك جديــدة للمورديــن ،وتنفيــذ شــروط وأحــكام جديــدة للمقاوليــن
والمورديــن لتحســين مواءمتهــا مــع معاييــر شــركة الومنيــوم قطــر.
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تقدم أربع لجان فرعية الدعم والخدمات اإلستشارية إلى مجلس اإلدارة باإلضافة إلى اإلدارة التنفيذية:
• تســاعد لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة بالرقابــة الداخليــة ،وإدارة المخاطــر ،وعمليــات الحوكمــة والتي
تتكون من(  4رجال)
• تقــدم اللجنــة الماليــة والتجاريــة المشــورة بشــأن مســائل لجنــة العطــاءات ،واألداء المالــي ،والقضايــا التجاريــة
(تتألف من  6رجال)
• تقدم اللجنة االستشارية للتأمين اإلشراف على مسائل التأمين (مؤلفة من رجلين وامرأة واحدة)
• تقــدم لجنــة المــوارد البشــرية مشــورة مخصصــة بشــأن مســائل محــددة تتعلــق بالمــوارد البشــرية (تتألــف مــن رجليــن
وامرأتين)

الهيكل التنفيذي
تقــدم اإلدارة التنفيذيــة تقاريرهــا إلــى مجلــس اإلدارة وتعمــل بشــكل جماعــي مــع لجــان المجلــس لمراقبــة عمليــة
اتخــاذ القــرارات االســتراتيجية وإدارة العمليــات اليوميــة للشــركة.
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عبد الرحمن أحمد الشيبي
رئيس مجلس اإلدارة

السيد أحمد هالل المهندي

مدير عام العمليات في قطرغاز

السيد خالد سلطان الكواري

مدير ،الرئيس التنفيذي للتسويق وموظف شحن
في راس غاز

السيدة .هيلد ميريت عاشيم

نائب الرئيس ،نائب الرئيس في هيدرو

السيد توم روتجر
مدير مشاريع هايدرو نائب األول للرئيس

السيد صقر عبد الله الشهواني
مدير إدارة العمليات ،قطر للبترول

السيد أود إيفار بيلر

مدير استشاري أول في شركة هيدرو

السيد .إينار غلومنيس

مدير ،هيدرو رئيس المشاريع المشتركة العالمية -
المعادن األساسية
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الحوكمة المؤسسية
تعتبــر الحوكمــة الرشــيدة أحــد الجوانــب األساســية لبنــاء أي شــركة مســتدامة ،ونحــن فــي الومنيوم قطر نســعى
إلــــى ترســــيخ الحوكمــــة المؤسســــية الفعالــــة ضمــــن كافــــة موظفــــي المصنــــع .كمــا أننــا نســعى إلــى إجــراء حــوار
مفتــوح وصــادق مــع أصحــاب المصلحــة لضمــان عملنــا بنزاهــة ومســؤولية ،وتقديــم الوضــوح فــي عمليــة صنــع القــرار.

أعضاء مجلس اإلدارة
إن مجلــس إدارتنــا هــو أعلــى هيئــة حوكمــة فــي شــركة الومنيــوم قطــر .ويتولــى مجلــس اإلدارة مســؤولية اإلشــراف
علــى اإلدارة التنفيذيــة للشــركة .وجميــع األعضــاء ،بمــن فيهــم رئيــس مجلــس اإلدارة ،غيــر تنفيذييــن .یتــم تعیین ھؤالء
األعضــاء مــن قبــل مســاھمینا وھم عموم ـ ًا أفــراد یعملــون مباشــرة مــن قبــل شــرکائنا فــي المشــروع أوشــرکاتھم
التابعــة ،حتــی تقاعــدھم أو اســتبدالھم.

هيكل مجلس اإلدارة

تنفيذي
غير اتفيذي

0%
100%

ذكر
أنثى

13%
87%

50% 50% 50% 50%
قطري
نرويجى

50-30
أكبر من 50

يتــم اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة بنــاء علــى معرفتهــم ،وخبراتهــم ،وكفاءاتهــم القياديــة .وهــي تمثــل مجموعــة
واســعة مــن مجموعــات المهــارات بمــا فــي ذلــك  -ولكــن ليــس علــى ســبيل الحصــر  -المحاســبة المهنيــة ،والقانونيــة،
والماليــة ،والعمليــات ،وإدارة المشــاريع والتســويق .والمجلــس علــى درايــة جيــدة بالمســؤولية المجتمعيةللشــركات
والمســائل البيئيــة.
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الرسالة
تتمثــل مهــام شــركة الومنيــوم قطــر فــي تعظيــم قيمــة المســاهمين مــن خــال التميــز التشــغيلي ،واالســتدامة،
ودعــم تطويــر صناعــة األلومنيــوم فــي قطــر.

الملكية

HYDRO

تعتبــر الومنيــوم قطــر مشــروعا مشــترك ًا بيــن قطــر للبتــرول،
شــركة النفــط والغــاز الوطنيــة فــي قطــر ،وشــركة نورســك هيــدرو
لأللومنيــوم ،وهــي شــركة نرويجيــة لأللومنيــوم والطاقــة
المتجــددة .شــركة النفــط والغــاز الوطنيــة فــي قطر،وتمتلــك كل مــن
الشــركتين حصــة  50٪فــي الومنيــوم قطــر.

QP

50% 50%
المخرجات

المالية
اإليرادات
صافي االرباح

ة كيميائيــة
مســحوق

الخامــة عــن

الشــحن :يتــم شــحن المــواد الخــام إلــى
منشــأة تخزيــن موانــئ الومنيــوم قطــر

مصنــع الكربــون :مصنــع الكربــون ينتــج أنــودات
الكربــون ،والتــي هــي جــزء حيــوي مــن عمليــة
إنتــاج األلومنيــوم األوليــة.

موظفينا
القوى العاملة
التدريب والتطوير
بيئة عمل صديقة
تمكين المرأة
السالمة والصحة

التصنيع
سبائك ذات جودة عالية تلبي احتياجات زبائننا
المبيعات
اإلنتاج
األسواق

الطبيعة
إدارة المخلفات
إدارة المياه والطاقة
مصادر مستدامة

سلسلة التوريد
نحن ندعم السوق المشتريات المحلية متى ما كان
ذلك ممكن ًا
المشتريات المحلية

دينــا الكهربــاء
كفــاءة فــي

الجانب اإلجتماعي
التقطير
ميزانية االستثمار المجتمعي
المنتجات النهائية :يمكن إرجاعها في عملية اإلنتاج
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حول الومنيوم قطر
تعتبــر الومنيــوم قطــر المنتــج األول لأللومنيــوم فــي البــاد ،وتقــع عمليــات الشــركة فــي مدينــة مســيعيد الصناعيــة.
وقــد تــم افتتــاح الشــركة فــي أبريــل  2010كأكبــر مصنــع لأللومنيــوم تــم إطالقــه فــي مرحلــة واحــدة .ينتــج المصنــع أكثــر
مــن  630،000طــن مــن منتجــات األلومنيــوم األولــي عاليــة الجــودة ســنوياً .يتضمــن المصنــع مرافــق أخــرى أيضــا ،بمــا
فــي ذلــك مصنــع الكربــون ،والمينــاء ،ومرافــق التخزيــن ،فضــا عــن محطــة للطاقــة.

نموذج إضافة القيمة لدينا
فــي شــركة الومنيــوم قطــر ،نركــز علــى الكفــاءة التشــغيلية للحــد مــن البصمــة البيئيــة لــكل طــن مــن اإلنتــاج ،ممــا يؤدي
أيضــا إلــى الرفــع مــن هوامــش الربــح .نحــن نخلــق القيمــة المضافــة عــن طريــق تحويــل المــواد الخــام إلــى ســبائك
ألومنيــوم عاليــة الجــودة وقواطــع أســطوانات ألومنيــوم .ويتــم توزيعهــا علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي،
وتســتخدم فــي مجموعــة واســعة مــن الصناعــات ،بمــا فــي ذلــك صناعــة الســيارات ،والبنــاء ،والهندســة ،وتصنيــع
الســلع االســتهالكية.

المدخالت

عملية إنتاج األلومنيوم
العمليات األولية

المالية
تهــدف الومنيــوم قطرإلــى االســتثمار ذات الجــودة
العاليــة لمســاهمينا عبــر الربحيــة التــى تتحقــق مــن
خــال النمــو فــي عوائدنــا والكفــاءة التشــغيلية.

موظفونا
موظوينــا هــم أهــم المــوارد لدينا.ونحــرص علــى خلــق
بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة لهــم .نحــن ملتزمــون بتكويــن
قــوى عاملــة راضيــة للغايــة ،واســتثمار فــى الوقــت
والمــوارد الكبيــرة فــي مجــال التدريــب.

المــواد الخــام :يســتخدم البوكســيت
كمدخــات أوليــة

التفاعــل الكيميائــي :عمليــة
يتحــول بوكســيت إلــى
ا أل لو منيــو م .

عملية خلق القيمة

التصنيع
متكامــل تمامــا
الومنيــوم قطــر هــو مصنــع
لأللومنيــوم األولــي ،يتكــون مــن المصهــر ،المســبك،
مصنــع الكربــون ،فضــا عــن محطــة توليــد الكهربــاء.

الطبيعة
نحــن نعمــل باســتمرار نحــو الحفــاظ علــى الســامة
البيئيــة ،وذلــك باســتخدام الميــاه والطاقــة والمــوارد
بأكثــر الطــرق كفــاءة.

العالقات
نقــوم بشــراء الســلع والخدمــات مــن مقدمــي الخدمــات
المحلييــن بقــدر المســتطاع ليكــون لهــا تأثيــر إيجابــي
علــى االقتصــاد المحلــي.

االجتماعية
تلتــزم الومنيــوم قطــر بتوفيــر فــرص عمــل للقطرييــن
ودعــم مجتمعنــا المحلــي مــن خــال أنشــطة المســؤولية
االجتماعيــة للشــركات.

المسبك :يصب سائل األلومنيوم
فى أ) سبائك األلومنيوم األولي ب)
قواطع اسطوانات األلومنيوم

الشــحن :يتــم شــحن منتجاتنــا مــن
الســبائك الــى زبائنــا للتصنيــع

المصهــر :يتــم صهــر المــواد ا
طريــق التحليــل الكهربائــي

وفــر محطــة توليــد الكهربــاء لد
النتاجنــا و هــو المصنــع األكثــر
قطــر

العمليات النهائية

المنتجــات النهائيــة :تســتخدم ســبائك المعــادن مــن قبــل الصناعــات المختلفــة
لتصنيــع المســتخدم النهائــي
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رسالة الرئيس التنفيذي
تلعــب اإلســتدامة فــي شــركة الومنيــوم قطــر دائمــ ًا دور ًا أساســي ًا فــي عملياتنــا .إن
طموحنــا هــو التطويــر المســتمر لــأداء البيئــي واإلجتماعــي للشــركة ،دون المســاس
بجــودة منتجاتنــا وكفــاءة عملياتنــا.
إن ُنظمنــا وبرامجنــا اإلداريــة القويــة ،مثــل نظامنــا لإلنتــاج (وبرنامــج تطويــر الومنيــوم
قطــر) و(نظــام اإلدارة المتكاملــة الومنيــوم قطــر) هــي أســاس رحلتنــا نحــو أن نصبــح
مصهــر األلومنيــوم البــارز عالميـ ًا .إن نجاحنــا يتيــح لنــا أن نكــون قــوة دافعــة وراء التنويــع
االقتصــادي لوطــن دائــم النمــو .ونحــن فخــورون لتحفيــز التنميــة االقتصاديــة والبشــرية
فــي قطــر ،مــع اإلدارة بعنايــة لتأثيرنــا البيئــي واالجتماعــي.
فــي عــام  ،2016حققــت شــركة الومنيــوم قطــر العديــد مــن اإلنجــازات البــارزة علــى الرغــم
مــن الظــروف االقتصاديــة الصعبــة .إســتطاع فريقنــا حــل التحــدي الــذي طــال أمــده والــذي
يواجــه صناعــة األلومنيــوم حــول كيفيــة إعــادة اســتخدام بطانــة قــدور الصهــر التالفــة.
ونحــن فخــورون بهــذا الحــل المبتكــر ،الــذي ولــد اهتمامــا فــي جميــع أنحــاء المنطقــة .كنــا
ســعداء لتبــادل الخبــرات لدينــا ودعونــا ممثليــن مــن شــركات الصهــر األخــرى لزيــارة مصنعنــا
للتعــرف عــن قــرب علــى تجربتــا فــى هــذه العمليــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،حصلنــا علــى اعتــراف إقليمــي لمشــروع آخــر يهــدف إلــى التحكم في
انبعاثــات الغبــار مــن أفــران الصــب لدينــا ،ممــا أكســبنا جائــزة مجلــس الخليــج للبيئــة لعــام
 .2016وفــي الوقــت الــذي حققــت فيــه هــذه المبــادرة تحســن ًا ملحوظــا فــي الســامة
التشــغيلية لموظفينــا ،فقــد حققــت وفــورات كبيــرة فــي التكاليــف عــن طريــق الحــد مــن
متطلبــات المــواد الخــام والطاقــة فضــا عــن تجنــب انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون إلــى
 83٫200طــن ســنويا .ويمكــن تكــرار هــذا الحــل الجديــد ،الــذي يمثــل أفضــل الممارســات
الدوليــة ،فــي أي مصهــر لأللومنيــوم بــدون اســتثمار.
ويثبــت كل مــن هــذه اإلنجــازات أن مفتــاح نجاحنــا َيكمــن فــي إشــراك ُموظفينــا وحمايتهــم
وتمكينهــم  -فهــم أهــم ركائزنــا .نحــن نقــدر القــوى العاملــة لدينــا ،ونهــدف إلــى
تزويدهــم بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لالبتــكار المســتمر وتطويــر العمليــة اإلنتاجيــة.
ونحــن نــدرك أيضــا المخاطــر الكامنــة فــي بيئــة عملنــا .وألننــا نتحمــل مســؤولية حمايــة
موظفينــا ومقاولينــا ،فــإن ســامة العمــال تأتــي أوالً فــي شــركة الومنيــوم قطــر .نحــن
فخــورون بعــدم وجــود أي حــوادث لإلجهــاد الحــراري فــي عــام .2016
ـاء علــى النجــاح الــذي حققنــاه فــي الماضــي ،ســنواصل تحســين أدائنــا مــع الحفــاظ
وبنـ ً
علــى ثقافــة التميــز فــي اإلســتدامة ،وبالتالــي تحقيــق القيمــة القصــوى لجميــع األطراف
المعنيــة.
خالد محمد لرم
الرئيس التنفيذى
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة
يســعدني أن أرحــب بكــم فــي تقريــر االســتدامة الســنوي الســادس الــذي تقدمــه شــركة
“ الومنيــوم قطــر” ،والــذي يحتــوي علــى لمحــة عامــة عــن أهــم إنجــازات وتحديــات
االســتدامة لعــام .2016
علــى مــدى العاميــن الماضييــن ،تذبذبــت أســعار األلومنيــوم العالميــة بشــكل ملحــوظ،
ممــا أثــر علــى أعمالنــا .وعلــى الرغــم مــن الظــروف المتقلبــة فــي الســوق وانخفــاض
المبيعــات فــي الســوق اآلســيوية الهامــة ،فــإن نجــاح برنامجنــا لتطويــر قطــر لأللمونيــوم
( )QIPقــد ســاعد علــى تخفيــف التأثيــرات الســلبية علــى صافــي أرباحنــا ،باعتبارنــا واحــد ًا
مــن أكبــر منتجــي األلومنيــوم بكفــاءة فــي العالــم مــن حيــث التكلفــة ،ألكثــر مــن خمــس
ســنوات علــى التوالــي.
الكفــاءة واالســتدامة يســيران جنبـ ًا إلــى جنــب ،ويخلقــان التــآزر عبــر وظائــف شــركتنا .ومــن
خــال االســتثمار فــي مهــارات الموظفيــن وقدراتهــم ،ســنعمل علــى تعزيــز ســامة
العمليــات بشــكل أفضــل وكذلــك تعزيــز موثوقيــة المصنــع .ومــن خــال إعــادة اســتخدام
نفاياتنــا ،يمكننــا الحــد مــن إســتخدام المــواد الخــام باهظــة الثمــن والتقليــل أيضـ ًا مــن اآلثــار
البيئيــة الســلبية .وسيســاعد تطويــر المواهــب المحليــة علــى ضمــان توفــر المعرفــة
والمهــارات الكافيــة لتنميــة عملياتنــا وتحســين اإلنتاجيــة وخلــق آثــار إيجابيــة علــى
االقتصــاد .ونحــن نعتقــد أن الحــوار المفتــوح والصــادق مــع جميــع أصحــاب المصلحــة لدينــا
هــو األســاس لتحقيــق النجــاح علــى المــدى الطويــل .وهــذه ليســت ســوى بعــض األمثلــة
لتأثيــر الكفــاءة فــي زيــادة اســتدامة الومنيــوم قطــر.
إن إعــداد تقاريــر االســتدامة أمــر مهــم ألعمالنــا ،حيــث أنهــا أداة شــاملة إلعــام أصحــاب
المصلحــة حــول تقدمنــا فــي “رحلــة االســتدامة” مــن خــال المســاهمة التــي نقدمهــا
فــي “وطننــا” ،وتأثيــرات “منتجاتنــا” نحــن نحــرص علــى تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال
التواصــل فــى الكيفيــة التــي نديــر بهــا قضايانــا البيئيــة ،واإلجتماعيــة ،والحوكمــة وكيفيــة
مســاهمتنا فــي رؤيــة قطــر الوطنيــة  .2030ونحــن حريصــون علــى الحفــاظ علــى دعمنــا
لطمــوح الحكومــة لتنويــع مصادرهــا ،مــن خــال تعزيــز سالســل اإلمــداد المحليــة وتنميــة
اقتصــاد الصناعــات التحويليــة المتنامــي.
وســنواصل بنــاء نجاحنــا مســتقبال علــى معاييرنــا التشــغيلية االســتثنائية المصحوبــة
بمبــادئ التنميــة المســتدامة .ونحــن نركــز علــى التحســينات علــى المــدى الطويــل ،والتي
تهــدف إلــى العمــل فــي مصلحــة مســاهمينا ،وموظفينــا ،والمجتمــع ،وعلــى دفــع عجلــة
النمــو المربــح والحفــاظ علــى دورنــا كشــركة مســؤولة وباألخــص تجــاه موظفيهــا .
أدعوكــم إلــى مشــاركة أفكاركــم حــول هــذا التقريــر معنــا .وكجــزء مــن نهــج إشــراك
أصحــاب المصلحــة لدينــا ،فإننــا نقــدر تعليقاتكــم .وهــذا يتيــح لنــا فهمــ ًا أفضــل للجوانــب
ذات األهميــة بالنســبة لكــم ،ويخلــق فــي نهايــة المطــاف المزيــد مــن القيمــة المضافــة
لجميــع أصحــاب المصلحــة لدينــا.
عبد الرحمن أحمد الشيبي
رئيس مجلس اإلدارة
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نبذة حول هذا التقرير
مرحبــ ًا بكــم فــي تقريــر اإلســتدامة الســادس لشــركة «الومنيــوم
قطــر» ،والــذي يغطــي الفتــرة مــن  1ينايــر إلــى  31ديســمبر .2016
يقــدم هــذا التقريــر نظــرة شــاملة علــى أدائنــا البيئــي ،واالجتماعــي،
واالقتصــادي علــى مــدى الســنوات الخمســة الماضيــة ،حيثمــا كان
ذلــك متاحـ ًا .وقــد �أعِ ــد هــذا التقريــر وفقــا للخيــار األساســي لمعاييــر
المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر( .)GRIلمزيــد مــن المعلومــات
عــن مؤشــر محتــوى المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر ،يرجــى
الرجــوع إلــى الملحــق د.
تتأثــر إدارة االســتدامة واإلبــاغ فــي شــركة « الومنيــوم قطــر»
ب «منهــج هيــدرو» :وهــي مجموعــة مــن المبــادئ التــي توجــه
مســاهمينا الدوليين(نورســك) و(هيــدرو ألومنيــوم).
نحــن ملتزمــون بالشــفافية والشــمولية فــي تقاريرنــا الســنوية
حــول اإلســتدامة .ونرحــب باستفســاراتكم مــن خــال القنــوات التاليــة
إذا كان لديكــم أي أســئلة تتعلــق بأعمالنــا أو هــذا التقريــر:
شركة قطر لأللومنيوم المحدودة (ش.م.ق) ص ب 23086
مدينة مسيعيد الصناعية في قطر
البريد اإللكترونيinfo@qatalum. com :

https://twitter.com/qatar_aluminium
https://www.facebook.com/QatarAluminium
https://plus.google.com/+QatarAluminiumqatalum/posts
https://www.linkedin.com/company/qatalum
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