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PETROCHEMICALS

ENABLERS OF
MODERN LIFE
Petrochemicals are mostly derived
from petroleum or natural gas and
are an essential part of our daily life.
Petrochemicals have enabled some of
our civilization’s greatest discoveries,
such as mobile phones, computers and
the technology required to conquer
space, propelling humanity into a new
era of progress and development.
Their applications spread across an
incredible variety of areas ranging from
electronics, to textiles, to household
goods like kitchen appliances and
furniture and almost everything in between.
Petrochemicals are essential in medical
applications and in agriculture with
green houses, water hoses or pots for
plants. They play an important role
in transportation, as they are major
components of cars, airplanes or metros.
In addition, petrochemicals make

MAKING
THE WORLD
A BETTER
PLACE
6

buildings stronger, greener, and more
efficient. From the simplest product to
essential components in sophisticated
machines, today’s world could not manage
without plastics.

“ CAN YOU IMAGINE
A WORLD WITHOUT
THEM? ”
At QAPCO, we are proud to be part of an
industry that is constantly innovating and
moving forward, with the goal of enriching
our lives on a daily basis while ensuring a
sustainable future.

For the past four decades, we have been
producing prime grades of LDPE, which is
considered to be one of the most common
and widely used polymers. By virtue
of their qualities and applications, our
products are used all over the world and
sustain and support a modern lifestyle.
We are committed to making everyday
life more practical, safer and more
sustainable, thanks to innovative
products and solutions that match

society’s constantly changing needs.
As the world’s population is growing,
demand for our products is rising too.
We are committed to ensuring consistent
production to meet anticipated needs,
protecting the environment at all stages
and continually innovating to contribute
towards exciting new technological
advances.

“ AT QAPCO, WE ARE PROUD
OUR PRODUCTS ARE... IN
JUST ABOUT EVERYTHING. ”
7
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GLOBAL
REACH
BUILT ON LOCAL STRENGTHS

THE STRENGTH THAT

POWERS US
FORWARD
Our Vision

Our Mission

QAPCO has developed its global footprint
over the last 40 years, thanks to local talent
and expertise and high quality products.

IS TO BECOME ONE OF THE LEADING, RELIABLE

IS TO BE A QUALITY-FOCUSED ORGANIZATION SUPPLYING

AND PRIME SOURCES OF PRODUCING AND

ETHYLENE AND POLYETHYLENE TO THE PLASTIC INDUSTRY,

SUPPLYING ETHYLENE AND POLYETHYLENE

WHILE COMMITTED TO OUR CUSTOMERS, EMPLOYEES,

IN THE REGIONAL MARKET.

OWNERS AND THE COMMUNITY.

Quality has always been a number one
priority and a competitive edge for QAPCO.
Our product grades are recognized
internationally, up to the highest possible
standards.

Our Values:

Our successful journey rests on the
hard work and expertise developed
by local talent. Our local leadership is
the driving force behind our business.
We are known for developing internal
know-how and capabilities that meet the

standards of international best practices.
QAPCO’s global reach is a tribute to the
skills and abilities of local resources.
Being a truly Qatari company with a global
footprint is how we define ourselves. It is
our strength.

Integrity and ethics
because being responsible, transparent,
accountable for our actions and aiming
for the best for QAPCO is at the heart
of everything we do. We believe in best
practices and it is reflected from our daily
operations to our end products.
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Achievement of goals
because being reliable is crucial to us
and we strongly motivate ourselves to
achieve, and often exceed our targets
no matter what,to ensure our stakeholders
are satisfied. At QAPCO, we deliver.



Building relationships and trust
because we believe in our people and
their judgment, and building strong
connections within QAPCO and externally,
adds tremendous value to what we do.

Creativity and innovation
because the best original ideas often
come from within, we foster creative
thinking and encourage progress. We
believe in the continuous development
of our people, operations and products.





Teamwork and collaboration
because cooperation, respect and
solidarity brings the best out of us,
enhancing productivity and cohesion and
enabling us to achieve more together, to
meet stringent deadlines and to build a
united multicultural organization.

Freedom to act
because we believe in autonomy and
sense of initiative and thanks to our
procedures in place, we like to empower
our people, enabling fast decision-making
and flexibility, to serve you better.

Recognition of achievements
because we acknowledge successes and
reward people who make a difference.


Learning and growth
because constant evolution is crucial,
we focus on the development of human
talent and ensure our employees are
accomplished. On a global level, we
continuously strive to grow and to be
recognized as a leading petrochemical
powerhouse. We pursue excellence.

9
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2013
MILESTONES
PROGRESS AND GROWTH with strong financial results,
revenue increase and boost in profits.

Reaching new heights as our LDPE production broke

NEW RECORDS.

SHAPING THE FUTURE through collaboration with Qatar

Petroleum on building the mega Al Sejeel petrochemical complex which
is rapidly moving forward.

UPGRADES

SECURITY for our IT secured with our fourth ISO certification (ISO 27001).
COMMUNITY PARTNERSHIP supported with
extensive CSR programs.

Modernization and
of our plants delivered increased efficiencies
and optimizations, plus laid the foundations of a more sustainable future.

Healthy active LIFESTYLES among our employees encouraged
with the launch of QAPCO Club, one of the largest sports and recreational
facilities in the Middle East.

SAFETY demonstrated by record-setting performances

QATAR NATIONAL VISION 2030 remained at the heart

and a clear focus on contractors.

10

Qatarization recognized with award of QATARIZATION crystal
for fourth year running.

of our business and we continued to translate its principles into a tangible
business reality.

11
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2013
AT A GLANCE
81%
Local procurements
up by 6 points since 2012

117
Community outreach activities

1
Location - Mesaieed Industrial City

1

12

Measured by our yearly feedback survey

15.4M

1,325

85%

LTI Free work hours

Employees

Employee satisfaction
up by 9 points 1

2+1

40%

40%

6

Increase in LDPE production
1.2 million tons polyolefins production,
our highest ever

of LDPE manufactured
in the Middle East 2

Plants
Modern and efficient plants
achieved 77% reduction in
flared gas volumes

700

30.2% 43

Strategic Investments
Two high performing ventures:
Qatofin and QVC / One high
performing associate: QPPC

MTPA LDPE production capacity
LDPE, a product with a global reach,
providing innovative solutions to the world

Qatarization
Employment of Qatari Nationals

2

Nationalities
A strong and dedicated workforce

GPCA: GCC Plastic Processing Industry Summary 2013. http://www.gpca.org.ae/sites/default/files/gpcanexant2013.pdf
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2013
REVENUE

PROFIT

15.6% 6.6 %
Increase
from 2012

REVENUE
STANDING AT

3

QR

4.4

3

Billion

In compliance with revised International Financial Reporting Standards and International Accounting Standards, the current year revenue reflects

PROFIT
STANDING AT

4

QR

3.8

Increase
from 2012

4

Billion

Representing profit before income tax, including share of profit in joint ventures and associate.

only QAPCO’s stand-alone revenue.
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UNDERPINNED BY STRONG

CORPORATE
GOVERNANCE

The Corporate Governance System is systematic
and profoundly embedded within our strategy,
dictating the entire behavior of the organization and
safeguarding the interests of the stakeholders in the
long term and ultimately increasing the satisfaction
of customers.
General Assembly

QAPCO
Board of Directors

We never rest on our laurels and when
it comes to sound, ethical corporate
governance continuous improvement
is our policy. We are in the process of
auditing and certifying our Corporate
Governance Framework, which is
based on transparency, responsibility,
accountability and fairness. Ensuring that
our suppliers and contractors comply
with our procedures and standards
is a number one priority to ensure
consistency throughout all the processes.
Business decisions with QAPCO are
directed and controlled by a rigorous and
comprehensive Corporate Governance
System. It specifies the distribution of
rights and responsibilities for all the
members of the organization, including
the Board, the management, shareholders
and other stakeholders, within the
context defined by legal, regulatory,
competitive and ethical forces.
The Corporate Governance System is
systematic and profoundly embedded
within our strategy, dictating the
entire behavior of the organization
and safeguarding the interests of

16

the stakeholders in the long term and
ultimately increasing the satisfaction
of customers.
Rules and procedures for decisionmaking are clearly stated at all levels.
Our audit committee, for instance, ensures
the compliance and implementation of our
Policies and Procedures, which are based
on the best practice and are insured by
Quality Management Systems such as
ISO 9001. In accordance with international
standards, our accounting and financial
policies and manuals are based on IFRS
regulations.
Minimizing the health, safety and
environmental risks related to our
operations and products is fundamental
and we operate in strict compliance with
the requirements of EMS 14001 and
OSHAS 18001.
In 2013 QAPCO implemented robust
Information
Security
Management
Systems, supported by the ISO 27001
framework
and
certification,
to
reduce the risk related to cyber-crime.
Achieving excellence in security is

our priority. Our Risk Management
Committee
evaluates,
anticipates
and mitigates the risks via our
Risk Management Framework and
Consolidated Risk Register with a
number of preventive and reactive
measures to limit uncertainties in the
best possible way. As such, protecting
corporate systems and information is
critical for the successful management
and operations of QAPCO.
Our Tender Committee acts as per the
Procurement Procedures to guarantee
integrity and due processes.
Through our Business Excellence
Department, we have, over the last six
years, pioneered a Balanced Scorecard
process which has ensured efficiency,
measured performance, and monitored
and enhanced clarity and visibility.

Audit Committee

Vice Chairman & Chief Executive Officer

Audit Committee
(Non Executive Board
Members)

Table of Financial
& Non Financial
Authorities
(TOFA)

Internal Audit Department

Accounting & Financial
Policies & Manuals
based on IFRS
Management
Committee

Risk Management
Committee

Tender
Committee

Quality Management
Systems 9001, 14001,
18001 and 27001

Risk Management
Framework & Consolidated
Risk Register

Procurement
Policies

Policies & Procedures
based on best practices
QAPCO Corporate Governance Principles are:
Balanced Scorecard

Transparency

Responsibility

Accountability

Fairness
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INTRODUCING OUR

JOINT VENTURES
& ASSOCIATE
Growing our business through partnerships
and joint ventures is a critical outlet for success
Our investments and ventures target Qatar’s
petrochemicals and derivatives industries
to bring new opportunities and support
development of associated products.
In its quest to integrate and expand its downstream
industrial base and diversify its income resources,
QAPCO holds stakes in the following subsidiaries
and associates.

18

Qatar Plastic Products Company
(QPPC) was established in 1998 as a
joint association of Qatar Industrial
Manufacturing Company (QIMC) at
33.3%, QAPCO at 33.4% and Stefano
Ferretti, an Italian partner, at 33.3%.
QPPC is an important downstream
company in Qatar, developing and
manufacturing
flexible
industrial
packaging solutions such as heavyduty bags and plastic-sheets, using
polyethylene, supplied by QAPCO and
others. The QPPC plant, located in
Mesaieed, produces up to 15,000 MTPA
of plastic films.

Qatar Vinyl Company (QVC) was
established in 1997. The shareholders
are Qatar Petroleum (12.9%), Mesaieed
Petrochemical Holding Company (55.2%)
and Qatar Petrochemical Company (31.9%).

QPPC’s products meet the bagging
requirements of QAPCO, Qatofin and
Q-Chem to a great extent. Around 90%
of the company’s production is sold to
the local market, while the balance is
marketed in other Gulf countries and in
Europe.

The primary feedstock, salt, is imported,
principally from India. The QVC plant is
state-of-the-art, using the latest costeffective and proven technologies, such
as bipolar membrane for its chlorine unit.
Since start-up, QVC’s operations have
reached 6.1 million LTI-free man-hours.
In pursuit of excellence in health, safety,
security and the environment, QVC is
proud to join the ranks of distinguished
companies which have been certified
to RC14001 in 2013, reaffirming the
compliance of QVC’s Management
Systems with both the ISO14001
Environmental Management Systems
and the American Chemistry Council’s
(ACC) Responsible Care requirements.

QPPC has recently accomplished
another milestone by building a wooden
pallets manufacturing unit, named Qatar
Wooden Products Co. (QWPC), to meet
further packaging requirements. It has
an annual production capacity of 1.6
million units of wooden pallets. QWPC
commenced its commercial production
on 16th November, 2013.

The QVC plant comprises four
major units: a chlorine unit producing
approximately 370,000 MTPA of caustic
soda for export and local sales, an
ethylene dichloride (EDC) unit producing
approximately 180,000 MTPA of EDC for
export, a vinyl chloride monomer (VCM)
unit producing approximately 355,000
MTPA of VCM, and a power unit.

Qatofin was established in 2005 and is
a joint venture between QAPCO (63%),
Total Petrochemicals France (36%) and
Qatar Petroleum (1%). Qatofin, located in
Mesaieed Industrial City, produces linear
low-density polyethylene (LLDPE), mainly
for export, and has a design capacity of
450,000 MTPA.
QAPCO is the operator of the Qatofin
LLDPE plant. LLDPE is usually used for
plastic bags and sheets, plastic wrap,
stretch wrap, toys, covers, lids, pipes,
buckets and containers, cable coverings
and flexible tubing, among other
applications.
The ethylene feedstock required for the
LLDPE unit in Mesaieed is supplied from
an ethylene cracker of 1.3 MTPA in Ras
Laffan Industrial City through a 133 km
pipeline. This cracker is owned by Ras
Laffan Olefins Company (RLOC), which is
a joint venture between Qatofin (45.7%),
Q-Chem-II (53.3%) and Qatar Petroleum
(1% ). The RLOC cracker was established
in 2005, at the same time as Qatofin, and
is managed and operated by Q-Chem II.

In addition, following a diversification
drive, QPPC developed a new product
called Wood-Plastic Composite (WPC),
based on polyethylene and wood powder.
Production will start in Q4 of 2014. The
Wood-Plastic Composite offers many
valuable applications such as outdoor
decking and landscaping for swimming
pools, marinas and public areas.

19
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MEET OUR

SHAREHOLDERS
Industries Qatar (IQ) is our majority shareholder with an 80% share. IQ was founded in 2003 with a paid-up capital of QR 5 billion
and has just celebrated its 11th anniversary since its successful IPO. IQ is one of the largest publicly traded companies on the Qatar
Exchange. Qatar Petroleum holds a 51% share in IQ, while the remaining shares are held by the public and non-profit organizations.
IQ is considered to be one of the most important industrial giants in the region.

20

Total Petrochemicals France holds the remaining 20% share in QAPCO. The renowned French chemical manufacturer is part of Total,
one of the largest publicly traded integrated energy companies in the world. It is present in over 130 countries with approximately
100,000 employees. Total engages in all aspects of the petroleum industry, including upstream and downstream operations and
produces base chemicals and specialty chemicals for the industrial and consumer markets.

80% 20%

21
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CHAIRMAN’S

MESSAGE
Hamad Rashid Al Mohannadi
Chairman, QAPCO

Dear Shareholders,
Constant growth and strength are
certainly some of the characteristics that
best define QAPCO and are the result of
the company’s focused strategy. 2013
epitomizes QAPCO’s development and
the solid progress achieved. As we are
about to celebrate our 40th anniversary,
QAPCO’s performance has never been
stronger.
Our success is made possible through
the visionary leadership of His Highness
Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, the
Emir of the State of Qatar, the wise
guidance of HE Dr. Mohammed Bin
Saleh Al-Sada, Minister of Energy and
Industry, the unwavering commitment
of our Board of Directors and Executive
Management team, combined with the
dedication of our employees and with
the support of our partners.
In 2013, we are proud to report historic
profits and record production levels,
which place us at the forefront of the
State’s petrochemical output. Aligned
with our commitment to the principles
of the Qatar National Vision 2030,
contributing to Qatar’s vibrant economy
and building a sustainable future for
the generations to come are essential
for QAPCO.

22

Our outstanding achievements in 2013
consolidate our position on the global
petrochemical scene. The magnitude of our
progress translates into tangible results
and is underpinned by indicators such as
safety, efficiency, innovation, environmental
performance or community engagement,
which strengthen our international
competitive advantage. We are proud to
measure our performance against some of
the world’s best leaders in our industry.

Qatar is definitely entering a new era of
growth and we are honored to contribute
to shape, jointly with Qatar Petroleum,
the petrochemical industry of the future.
On behalf of the Board of Directors, I would
like to thank you for your continuous trust
and I reaffirm our commitment to deliver
long-term shareholder value. Building
on our strengths to succeed, we have
set ambitious performance objectives
for 2014 and beyond.

As a pioneer in our industry, we have
never ceased to build the strengths that
would power us forward and we recognize
that our employees are key to our growth.
In 40 years, we have acquired strong
local know-how and developed advanced
expertize within the petrochemical
industry, which has reinforced our sharp
edge and led us to new heights.

I invite you to uncover some of our
greatest strengths and achievements
in our 2013 Annual Report.

In particular, our specific petrochemicals
skills have contributed to QAPCO being
entrusted to build and develop jointly
with Qatar Petroleum, the unprecedented
Al Sejeel Petrochemical Complex in Ras
Laffan Industrial City. In 2013, significant
progress has been achieved on this
mega-project that will contribute to the
further downstream integration of the
sector. The petrochemical industry in

23
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VICE CHAIRMAN AND CEO’S

MESSAGE
Dr. Mohammed Yousef Al Mulla
Vice Chairman & CEO, QAPCO

Dear Shareholders,
Growth defines QAPCO’s 2013 success
and strengthens our ability to achieve
our vision of becoming a global leader
in petrochemicals. We are proud to
report once again a steady increase in
production, revenue and profitability,
which translates into strong shareholder
equity growth. We broke new records
as we registered a staggering 15.6%
increase in revenues and realized
robust net profits.
Our outstanding financial and operational
achievements are the result of our
strategy which focuses on sustainable
growth and resource optimization,
coupled
with
strong
corporate
governance systems and reinforced by
the commitment of our employees to
always aim higher.
In addition, we draw strength from the
alignment of our strategy with the Qatar
National Vision 2030. Every day, our
focus is on ensuring we participate in
translating the vision into a reality.
In its first full year of operation,
QAPCO’s new LDPE 3 plant contributed
to an increase in QAPCO’s total LDPE
production of approximately 40%,
and resulted in QAPCO achieving its
highest ever polyethylene production.
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We also have maintained our relentless
focus on operational excellence and
risk management and that has given us
a unique competitive edge and a safety
performance that is of world-class
standard. In 2013, QAPCO celebrated
15.4 million exposure hours without
lost time incidents (LTI) for employees,
and we achieved our strongest safety
performance on record.
In addition, during the year we
concentrated on the preparation for our
Planned General Shutdown (GSD) for
2014. A shutdown is strategic for any
industrial facility and many teams across
several departments played a central
role in defining our integrated master
plan. With the GSD, we aim to further
improve our plants’ reliability, realize
additional efficiency gains, improve our
asset integrity and further optimize our
environmental impact. We are laying the
foundations for a promising operational
future, and reaffirming our commitment
to sustainability.
We believe in offering inspiring and
rewarding career opportunities to our
staff. Retaining talent is also how we
measure our success. We strive to ensure
our employees are fulfilled and equipped
with the most relevant skills to allow
QAPCO to reach its ambitions and in
2013 we increased our training hours
by 20%.

Our successful journey rests also
on the expertise developed by local
talent. National leadership is one of the
driving forces of QAPCO and gives us our
cultural identity. In 2013 we continued
to support national talent and to shape
the leaders of tomorrow and registered
a Qatarization rate of 30.2%.
During
the
year,
we
strongly
supported local SMEs, by raising our
local procurement ratio to 81%. Where
feasible, QAPCO gives preference to
Qatar-based suppliers because we see
the value it creates for the company,
the SMEs, and the State of Qatar.
Contributing to the diversification of
the local economy is essential for us.
Making a difference is also the key
driver of QAPCO’s CSR programs
and we increased our community
investment by 164% in 2013. We believe
that contributing to Qatari society
is part of our license to operate.
Looking forward, the petrochemical
sector is set for a new era of growth
and excellence and we are committed
to strengthening the sector’s leadership
by playing a strategic role in the
diversification of our national economy.
Thank you for believing in our future,
as together, we are shaping a promising
outlook for QAPCO, for our industry
and for the generations to come.
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QATAR NATIONAL
VISION 2030
THE STRONGEST FOUNDATION
FOR SUSTAINABLE GROWTH

The Qatar National Vision 2030 envisages a vibrant
and prosperous country with a diversified economy,
while focusing on sustainable development to shape
a bright outlook for future generations.
At QAPCO, we draw strength from the alignment
of our strategy with the QNV 2030, by assessing
our performance against the four main pillars,
to contribute to the realization and successful
implementation of the vision. Every day, our focus
is on ensuring we participate in translating the
vision into a reality.

Economic
Development:
Maximizing our
Economic Impact

Human
Development:
Our people are
our strength

We support the local economy, directly
and indirectly, by growing commercially
stronger every day. Today, we represent
about 40% of the regional LDPE
production¹ capacity and are at the
forefront of the State’s national exports.
Our focus on sustained growth translates
into delivering strong financial results
and high returns to our shareholders
year after year.

We believe in investing heavily in the
skills and success of our employees,
without whom we could not reach
our potential and contribute to
the achievement of Qatar’s goals.
Encouraging human development by
offering long-term rewarding careers
within an inspiring work environment,
developing our workforce’s skills and
empowering our employees to be
fulfilled, both professionally and socially,
is essential for us.

Our investments and ventures in
the petrochemicals and derivatives
industries bring new opportunities and
support the development of associated
products, hence contributing to the
further diversification of the economy.
We are ready to play a pivotal role in
Qatar’s plans to double its petrochemical
and chemical production and to invest
more than 25 billion USD in the sector
until 2020. In particular, we are honored
to have been entrusted to build, together
with Qatar Petroleum, one of the world’s
largest petrochemical plants, the Al
Sejeel Petrochemical Complex, which will
be instrumental in the further expansion
of our national downstream industries.
• In just a year, we increased our LDPE
production by approximately 40%,
which stands testament to our
commitment to always perform better
and reach higher
• Thanks to our sustainable procurement
policies, local procurement now stands
at 81%, allowing us to encourage the
development of numerous local SMEs

Our Qatarization efforts have been
recognized with the award of the
Annual Qatarization Crystal by H.E. Dr.
Mohammed Bin Saleh Al-Sada, Minister
of Energy and Industry, for the fourth
year in a row. Supporting national and
sector employment objectives through
direct employment of Qataris makes
our company stronger and defines our
cultural identity.

• We provided 20% more training hours
• We employ 346 Qataris across technical,
managerial, and executive levels
• We invested significantly in sponsorships
and scholarships to support Qatari
students in gaining valuable workplace
skills and knowledge in 2013
• We have 213 educational development
programs and 5 internship agreements
with education institutes in Qatar

We also reach out to the younger
generation through partnerships with
13 schools, colleges and universities in
addition to numerous other innovative
and customized initiatives. We focus in
particular on raising awareness about
engineering and chemistry. Our aim is to
ensure the next generation of leaders is
equipped with the relevant skills to drive
the ambitions of our industry and of
our country. We are proud to shape the
leaders of tomorrow.

1 GPCA: GCC Plastic Processing Industry Summary 2013. http://www.gpca.org.ae/sites/default/files/gpcanexant2013.pdf
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Social Development:
Our contribution
to Qatari Society
We are proud to act as a responsible
corporate citizen of Qatar, by making
a contribution to society through
community investments such as
scholarships,
donations,
outreach
programs and sponsorships. As our
company grows, so does the strength
of our community involvement. We are
investing more than ever in projects that
support three key areas: employee and
family welfare, education, and sports.

In addition, we believe that research
is fundamental to future business
success by opening the door to new uses
for energy products and derivatives.
Our investments in R&D can generate
strong benefits for Qatar. Through
partnerships
with
Qatar’s
most
prominent universities and collaboration
with international renowned research
centers, our research and development
team is digging deep into the potential
applications for our petrochemical
products now and into the future.
Through research, we contribute to
funding the development of Qatar’s
knowledge- based economy. Our funding
for research laboratories and projects
helps to employ scientists and creates
many opportunities for students at Qatar
University and Texas A&M at Qatar to
learn hands on research skills and real life
applications for their studies.

More than ever, we define ourselves as a
community partner.
• In 2013, we were involved in 117 CSR
and community outreach programs
and activities
• To promote active and healthy lifestyles
amongst our employees and community
in Mesaieed, our Sports Committee and
QAPCO Club team organized 11 major
sporting championships and competitions
• Over 4,000 participants, our employees
and their families, joined our fun-filled
sports celebrations as we encourage the
regular practice of sports
• O u r s u p p o r t fo r r e s e a r c h a n d
development reached new heights
including the sponsorship of QAPCO’s
first Research and Development Forum

Environmental
Development:
Sustainable
environmental
management
benefits us all
As a producer of LDPE, QAPCO strives
to be a leader within its industry.
One important aspect of such leadership
involves ongoing efforts to manage
our environmental impact, preserve
the environment, and optimize the
utilization of natural resources.
Environment protection, including water,
air and land, is one of our top priorities.
We constantly challenge ourselves
to identify and develop the best

environmental solutions and technology
to reduce the environmental impact of
our production process. Our environment
management and monitoring systems
have enabled us to report major progress
on our environmental performance.
For QAPCO, sustainability also means
that we have to optimize Qatar’s natural
resources which are a national legacy
that we have to preserve.
• In 2013 we achieved considerable
reduction in our flaring and energy
use, GHG and water intensity and
largely raised our recycling intensity
• QAPCO regularly engaged in public and
internal environmental awareness
programs to increase appreciation
of
environmental
impact
and
conservation, particularly focusing
on young people and encouraging an
active role in environmental protection
• While processing our valuable
feedstock, we always bear in mind
that we constantly have to transform
potential waste into value

30

Muntajat:
A strong partner in
business development
Demand for petrochemical products
is growing all over the world. Recently,
the State of Qatar established
Qatar Chemical and Petrochemical
Marketing
Distribution
Company,
Muntajat, to consolidate the marketing
and distribution efforts of the state,
leveraging new scale and efficiencies, and
to strengthen the competitive advantage
of the national petrochemical production.
Muntajat leverages expertise built
up over 40 years of excellence in the
downstream sector acquired by Qatar’s
producing entities. The establishment of
Muntajat has enabled reduced lead times
and an enhanced customer experience,
while retaining the continuity of supply
and world class quality the market
demands. It will further increase the
global market share of our products.
Since July 2013, our Lotrène® products
have been marketed and sold exclusively
through Muntajat and reach thousands of
customers in 120 countries, intensifying
economic returns for the State.
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EXECUTIVE PERFORMANCE

OVERVIEW

During the execution and implementation
of the 5-year Plan, the QAPCO Strategy
Management Team successfully defined
and aligned the corporate strategy,
facilitating cross-functional teamwork
across the organization by using the
Balanced Scorecard methodology.
The unique feature of QAPCO’s strategy
is its synchronization and concurrence
with various management systems
such as Quality, Risk, HSE, Competency
and Projects. This paves the way for
achieving business excellence, ensuring
continual improvement across the
entire organization.
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Highest ever Net Profit
achieved in 2013 standing at
QR

3.8

IT
Adding a fourth ISO certification
Protecting corporate systems and information is critical for the successful
management and operations of QAPCO. Hence, implementing robust Information
Security Management Systems is part of the Corporate Risk Management
Strategy and is supported by the ISO 27001 framework and certification
which QAPCO successfully secured in 2013.

Revenue Growth
increased by

39%

Billion

Internationally recognized certified processes reinforce our corporate
governance, while ensuring the highest security prevention levels to our stakeholders.

during this period

Polyolefin Production increased from

405

MTPA

1,282

MTPA

to

K

( 2013 )

QAPCO’s Strategic Planning provides
the overall direction for the company
and enables us to capitalize on
business opportunities, while being
able to respond to changing market
conditions by planning business
operations in an integrated, aligned,
progressive and sustainable manner.
QAPCO developed its 5-year Strategic
Business Plan (2009-2013) revolving
around four strategic pillars: Operational
Excellence, Growth Strategy, Citizenship
and Building Organizational Capacity.
These strategic themes demonstrate the
focus of QAPCO’s Corporate Strategy.

Achievements
of our Strategic Business Plan
from 2009 to 2013

( 2009 )

Strategy
Management
Business excellence
through strategic
focus and continuous
improvement

K

Employee Satisfaction score increased from

72%
Consistently maintaining high
Stream Factor and Loading Ratio

85%
Thanks to an improved Learning and
Development process, the distribution
of Training improved substantially

QAPCO was awarded the ISO 27001
status after having successfully
demonstrated a continuous and
structured commitment towards
managing sensitive company and
customer information.
Being certified ISO reaffirms the compliance of QAPCO’s managerial processes with
international best practices.

Achievements in 2013
• QAPCO successfully received the
ISO 27001 IT security certification in
July 2013
• The IT relocation project, which was
launched by the end of 2012, progressed
steadily throughout 2013, with the
completion of the civil works and the
implementation of air conditioning
facilities. Completion of the new data
center is planned for May 2014
• After awarding the tender in 2013,
the implementation of the new
fiber optics infrastructure started
in QAPCO’s Mesaieed premises.
Completion is planned for May 2014.
Two other tenders were prepared; one
for renting a second data center for
disaster recovery purposes and one
to implement the new IT architecture.
These contracts will be awarded
during the first quarter of 2014
• The interface with Muntajat was
successfully implemented on time in
2013. With this new interface, data is
exchanged every 30 minutes between
QAPCO, Qatofin and Muntajat
• QAPCO upgraded successfully to the
latest version of SAP Business Objects
during the first quarter of 2013
• A study was conducted with Accenture
during the second quarter of 2013 in
order to assess the situation of the ERP
and propose a plan for the future. The
main conclusion was a recommendation
to implement SAP. This proposal was
presented to the Board of Directors
in June 2013
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Sustainability
Sustainable
development adds
to our strengths
as a business and
community partner
At QAPCO, sustainability is measured
via clear indicators, monitoring our
impact on all of our stakeholders from
our employees to our shareholders,
from the environment to our suppliers
and contractors, from our customers
to society at large. The concepts of
sustainable development are embedded
within our strategy, from our daily
operations right through to our products.
For QAPCO, sustainable development
encompasses our economic and social
impact. We also have a responsibility to
manage our environmental impact in a
comprehensive manner. Environmental
management is more than a compliance
exercise; it is part of our commitment
to grow stronger by managing our
impact from every angle, including
the environment.
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Our actions are based on the belief that
corporations have the responsibility to
optimize the impact of their operations.
We are heavily investing in funding
environmental management projects
and will only continue to increase our
focus on environmental management in
the future.
We fully support the initiatives and
efforts undertaken by the Ministry of
Environment to develop and implement
the Environmental Regulations in
the State of Qatar. We firmly believe
in working together with all our
stakeholders to achieve environmentally
sustainable industrial growth, to provide
a sustainable and prosperous future for
the next generations.

Sustainability
reporting
Our sustainability management program
is rooted in a commitment to transparency
and engagement. Sustainability reporting
is rapidly becoming an expected business
practice for companies around the world.
As part of our program, we issue annual
sustainability reports in alignment with
the Global Reporting Initiative (GRI)

reporting guidelines and the Qatar Energy
and Industry Sustainable Development
Industry Reporting (SDIR) Programme.

ACHIEVEMENTS:
SUSTAINABILITY
IN ACTION
Over the past three years,
QAPCO has invested
in environmental
management projects
that have allowed
us to reduce our flaring
by 80%, reduce our
greenhouse gas emissive
intensity by 20%,
reduce water consumption
intensity by 17% and
increase our recycling
intensity by 6%.

QAPCO’s
Sustainability
framework
Strategy drives our operations and
decision making at every level. Our
sustainability framework illustrates
how we are moving towards our goal
of “producing high quality, high value
petrochemical products responsibly
and efficiently”.
In order to achieve this vision, we
focus on five areas - Safety, Workforce,
Compliance, Investment and Contributing.
Growing stronger means balancing
the impacts of all five focus areas and
managing our impacts in a comprehensive
and integrated manner.

Growing Stronger

Safety
of personnel and assets

Workforce
that is engaged and committed

Investing
in Infrastructure

Contributing
to Qatari Society

PRODUCING HIGH QUALITY, HIGH
Compliance
& Environmental Management

VALUE PETROCHEMICAL PRODUCTS
RESPONSIBLY AND EFFICIENTLY
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HIGHLIGHTS OF CORE

FUNCTIONAL
DIVISIONS
PROJECT

OPERATIONS

AND
ENGINEERING

ADMINISTRATION

FINANCE

HR & LEARNING
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HIGHLIGHTS OF

PROJECT &
ENGINEERING
“ Major milestones have been achieved in 2013,
marking the rapid development of the Al Sejeel
Project and highlighting the dedication and
commitment of the Project Management Team.
Thanks to the support of the stakeholders, local
talent and international expertize, the project is
growing every day and progressing according to plan.
We are paving the way for further excellence in
petrochemical production, further enabled thanks to
the collaboration with the most reputed international
firms in their respective fields of Technology and
Engineering, all with impressive track records. We
are now fully mobilized and embarked towards one
common goal: delivering the project to the highest
possible standards, with the intent of creating a
sustainable future and great opportunities for
our people and the generations to come. ”

22
The Al Sejeel Petrochemical Project is
part of Qatar’s large-scale expansion of
the petrochemicals sector to support the
diversification and growth of the national
economy, as the State has announced that
it will raise its petrochemical output to 23
million MTPA by 2020. Al Sejeel is set to
be a key part of the further integration of
the downstream sector.
The Al Sejeel Project, in which QP is the
80% majority shareholder and in which
QAPCO has a 20% shared interest,
has made significant progress in 2013.
The project is designed to produce
2.2 million MTPA of high value-adding
polymers by end of 2018. It will utilize
a feedstock blend, ensuring optimum
use of natural resources and allowing
flexibility and diversity in terms of
products. The project will also capitalize
on several industrial synergies, which
are made possible thanks to the
tremendous developments in Ras Laffan
Industrial City.
Through the year various milestones
were achieved, starting with completion
of the Feasibility and Marketing Studies,
respectively by Technip and Nexant early
in the year. To ensure safe, high quality
and timely implementation, a contract
for the Project Management Consultant
(PMC) providing services and support
for the design and construction was
awarded to Bechtel. The integrated
project
management
team
was
completed with the mobilization of
the PMC team. Subsequently the

contract for the Environmental, SocioEconomic and Community Health Impact
Assessment (ESHIA) study was awarded
to CH2M HILL, and the contract for the
Topographical Survey and Geotechnical
Investigation study was awarded to
Qatar Geotechnical & Environmental
Co. (QGEC).
A key event and milestone was the
strategic choice for advanced polymer
technology. In the presence of H.E. Dr.
Mohammed Bin Saleh Al-Sada, Minister
of Energy and Industry and Chairman
and Managing Director of QP, the
contracts for the Technology Licensing
Agreement were signed with Univation
for the Polyethylene Technology and with
the DOW Chemical Company for
the Polypropylene Technology.
In December, His Excellency the Minister
of Energy and Industry unveiled the
official corporate identity of Al Sejeel
Petrochemical Complex. The chosen
slogan for the new entity is ‘Simply
Essential’ and it reflects the ambitions
and aspirations for this mega-project.
In that same period, the contract for the
Front End Engineering Design (FEED)
was awarded to Tecnimont. The FEED is
a key phase for the advancement of the
project as it completes the full scope
and development of the world-scale
facility and the basis for the subsequent
final investment decision on proceeding
with the physical implementation
of the project.

Million MTPA
per year of high value-adding
polymers by end of 2018

SNAPSHOT:
PROJECT FEATURES
Mixed Feed Steam-Cracker:
to process simultaneously
ethane, butane, and naphtha
Location:
Ras Laffan Industrial City
Products:
ethylene, high-density
polyethylene (HDPE), linear
low-density polyethylene
(LLDPE),polypropylene,
butadiene and pyrolysisgasoline
Production:
2.2 Million MTPA of polymers
Scheduled Start of operations:
end of 2018

Saleh Mohamed Al-Halki
Chief Project & Engineering Officer and Al Sejeel Project Director
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HIGHLIGHTS OF

OPERATIONS
“ The dedication of our employees, and above
all teamwork and cooperation, have earned great
benefits for QAPCO, and translated into major
gains and improvements in terms of productivity,
efficiency and HSE performance.
Growth defined our operational success in 2013
and positions us to achieve our vision of becoming
a global leader in petrochemicals. As our production
reaches new heights, we will continue our pursuit
of excellence by focusing on reliability, safety
and sustainability. “

2013 was a truly exceptional year for
QAPCO’s operations. We broke new
records in achieving the highest ever
polyolefin production, reaching above
1.2 million tons, positioning us as one of
the top regional producers of polyolefins,
and strengthening our global leadership.
We are proud to report record production
growth for the sixth consecutive year.
In addition, 2013 was marked by the
LDPE 3 plant entering its first year of
full operations.
2013 was challenging but marked
by many outstanding achievements.
Operations, production units and
facilities ended the year surpassing
all the set targets. Furthermore, all
production targets were achieved
or exceeded.
Safety in operations and across the
value chain is central for us. We are fully
dedicated to delivering excellence with
regards to our HSE performance, to
ensure our operations are safe today and
in the future. Aligned with our continuous
improvement philosophy, our employees
and contractors participate in many safety
intensive training programs. We have built
a safety culture, where everyone knows
they have a key role to play in sustaining a
secure work environment.
Sustainable development is one of
the key drivers of our operations.
We are upgrading our machinery to
meet rigorous environmental standards.
Our investment in the latest and most
efficient technologies along with
modernization of our facilities will
make our operations more efficient
and reliable than ever before.

2013
Key Achievements
Health, Safety & Environment
2013 marked another remarkable safety
performance for QAPCO. Our outstanding
HSE performance sets new benchmarks
and our safety performance has improved
to be of world-class standard.
This year, we celebrated 15.4 million
exposure hours without lost time incident
(LTI) for employees, and achieved our
strongest safety performance on
record. We will continue to improve in
the future by focusing on two main risks:
hazard recognition and contractor safety
management.
Personnel safety
While we increased our employee
exposure hours by 6%, we continued our
record setting employee LTI performance
with zero LTI. Moreover, we successfully
sustained a strong safety performance
demonstrated by the excellent TRIR
(total recordable incidence rate) of 0.98.

Responsible Care
The development of the Responsible Care
Program (RC 14001) aimed at optimizing
the economic, social and environmental
impact of our performance, continued as
part of QAPCO’s focus on sustainability.
In 2013, we also concentrated on
enhancing our environmental management
systems and strategic environmental
projects such as wastewater treatment
and the revamping of our furnaces to
further reduce air emissions for instance,
to be compliant with the Responsible
Care 14001 certification. The RC 14001
will augment our existing environmental
management systems, which are certified
under ISO 9001 and ISO 14001 as well as
OHSAS 18001. Responsible Care 14001
is a global performance management
certification focused on comprehensive
management of environmental performance
through rigorous and regular performance
reporting and management frameworks.
Our focus on Responsible Care reaffirms
our commitment to sustainability, driven
by our aim to optimize our environmental,
economic and social impact.

Process Safety
A Process Safety Management System
has been implemented as per the
International Standards API, CCPS,
OSHA and is aligned with best industrial
practices. The integrity of our plant
assets is critical for the safety and
reliability of our operations. Preventative
maintenance and risk analysis and
reporting, critical hazards evaluations
and risk monitoring are integral
to managing process safety within
our plants.

Yousuf Abdulla Rebeeh
Chief Operations Officer
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During 2013, 3 million MT of products
have been handled by logistics and 390
shipments were coordinated.

DEC

NOV

OCT

SEP

AUG

JULY

JUN

MAY
525,965

426,440

723,283

APR

MAR

FEB

300,000

2013

2012

2011
35

250,000
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30
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0
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Shipments (KT)

271

559

2010

350,000

MAY

DEC

NOV
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JULY

JUN

1,053

884
658

The operational achievements were
supported by a flawless performance
from the Logistics Department. QAPCO’s
logistics Department involves the
handling of the shipment of products
from our own jetty and the supporting
role played by the Logistics department
is pivotal to our success.

BUDGET
LDPE

242

288 294

340

432 408

390

2,241

2,477

2,542

2,742

2,999

3,072

3,039

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013
ACTUAL
LLDPE

2007

POLYOTEFINS
TOTAL

2,371

2013

510

2010

430
2009

413
2008

LDPE
PRODUCTION
(MT)

Logistics
Monthly Sea Shipments

The team’s focus is to effectively and
efficiently meet the shipment demand
imposed by upstream production units.
LLDPE
Total Production
2013 (KT)

1,282

MAY

APR
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LDPE
Total Production
2013 (KT)

2013
ACTUAL
LLDPE

MAR
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over the past
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LDPE
Production Actual
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30,000

413

Polyolefins production
has been multiplied
almost by
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ETHYLENE
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LDPE

2011

It has increased by

40,000

725

60,000
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in 2013 compared
to 2012

787
ETHYLENE
PRODUCTION
(MT)

JAN

SNAPSHOT:
TOTAL POLYOLEFINS
PRODUCTION
ACHIEVEMENTS
(LDPE +LLDPE)

21%

The
collective
total
polyolefin
production was 1,282 KT, surpassing the
budget by 7.2%.

LLDPE Production
Monthly Actual vs Budget (MT)

Qatofin’s LLDPE plant , which is managed
and operated by QAPCO, was also a major
success story for 2013. The LLDPE plant
achieved a production output of 600 KT,
surpassing the budget by 9.4%.

Overall, polyolefins
production increased
by

Ethylene
Total Production
2013 (KT)

549,928

802,598

Ethylene Production
Actual vs Budget (MT)

The polyolefin plants performed
exceptionally in 2013, with LDPE
production reaching 723 KT and the
LLDPE production amounting to 559 KT,
exceeding budgets by 38 KT and 48 KT,
respectively.

BUDGET
LDPE

50,000
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Qatofin

FEB

JAN

0

60,000

400,785

10,000

2013
ACTUAL
LDPE

70,000

413,430

30,000

2006

• Actual ethylene production in 2013
reached 787 KT, exceeding the budget
by 61.6 KT

40,000

2007

• They have completed seven years
of non-stop operations without a
General Shutdown

50,000

547,494

• The plants have achieved an on-stream
factor higher than 99%, resulting in
production 8.5% higher than the budget
for 2013

60,000

80,000

2008

20,000

BUDGET

QAPCO boasts one of the largest
single site LDPE production facilities
in the world. 2013 was a remarkable
year for the three polyolefin plants,
strengthening QAPCO’s position as
a leading global LDPE producer and
breaking all production records since
QAPCO’s inception and contributing
strongly to the overall performance
of the company.

JAN

Ethylene production is highly strategic
for QAPCO. Throughout the year, the
ethylene plants have demonstrated an
excellent, consistent performance.

ACTUAL

70,000

359,460

80,000

LDPE Production
Monthly Actual vs Budget (MT)

2007

As ethylene is the basic building block
for polymers, the ethylene plants are the
primary facilities involved in the production
sequence of polymers. Ethylene is QAPCO’s
main product and feedstock, and is
considered as the most essential monomer
for the Polyolefin Units.

Polyolefins

413,180

Ethylene
Monthly production vs Budget (MT)

2006

Olefins

TONNAGE
PER YEAR
SHIPMENTS
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Current Initiatives
Reducing our environmental impact
Taking account of our environmental
footprint from materials, waste and
energy means finding the best
environmental
solutions
and
technologies to limit our impact
This focus makes our business
stronger by identifying opportunities
for efficiency gains and cost savings,
while protecting the environment.
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IN 2013, WE INVESTED
SIGNIFICANTLY IN
ENVIRONMENTAL IMPACT
PROJECTS INCLUDING
WASTEWATER TREATMENT,
SO2 REDUCTION AND
IRRIGATION PROJECTS.

Ethylene Storage Tank
The Ethylene Storage Tank Project
execution faced some minor difficulties
during 2013 resulting in a cumulative
delay of -4.13% by the end of December.
The necessary delay recovery plan
was implemented and the targeted
completion date will be maintained as per
the contract.

New Furnaces
As part of its long term strategy,
QAPCO had awarded an EPC contract
to CTCI Corporation in 2012 to replace
the cracking furnaces and to build an
ethylene storage tank, reaffirming the full
compliance of QAPCO with international
environmental standards.

The project execution for the furnaces
F71601 to F71604 continued with a
consistantly good performance, closing
the year with a minor delay of -1.76%
compared to the schedule, while the
implementation of the additional F71605
and F71606 furnaces was 6.44% ahead
of planned progress by the end of 2013.
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HIGHLIGHTS OF

ADMINISTRATION,
HR & LEARNING
“ Our success depends on our motivated and
committed employees who achieve record-setting
performances every day. As our people determine our
future, we have a major mission to help in developing
our Qatari citizens. Bringing this mission to life is how
we will achieve our vision of becoming the Employer
of Choice in Qatar. Our People Strategy is a roadmap
for attracting, developing, and retaining our most
valuable asset - our people. “
Rashid Abdulla Al Sulaiti
Chief Administration Officer

Our employees define our success.
Year on year, our workforce has grown
to meet the needs of our company
and support our operations. The
nature of our business requires strong
technical and physical skills alongside
an unwavering appreciation for safety
and responsibility. As we look towards
the future, we will continue to grow
our workforce to meet our expanded
operations.
Our future growth plans will create
demand for thousands of direct
employment and contracting positions.
We are working towards the future
by focusing on recruiting for the long
term and investing heavily in the skills
and successful career development of
our employees.
During 2013, the Human Resources
department has achieved strong
progress in many strategic areas such as
talent attraction and management and
recruitment, and has greatly improved
operational efficiencies overall.
The most significant achievements of
the year were a revised approach to
recruitment, a new grading and salary
structure, and the introduction of a new
“Welcome Pack” for all new joiners.

2013 Key Achievement
• As part of the company’s 2013
Employee Feedback Survey, a total
of 822 employees (representing
62% of the staff) participated in the
assessment and the Overall Average
Employee Satisfaction score was
confirmed at 85%, which represents
a strong increase year on year
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• The Cost per Hire was reduced by
almost 50% thanks to new innovative
methods and by hiring directly from
recruitment campaigns

• We are proud to celebrate more than
500 of our employees reaching the
10-year employment anniversary with
QAPCO.

• The HR team has built an updated
business risk register allowing further
improvement and development

• More than 40% of our employees
have ten years of experience at
QAPCO, a clear indicator of our
success in retaining employees by
providing challenging and rewarding
employment opportunities

• 223 achievers were honored during the
2013 Motivation scheme, recognizing
their outstanding contribution and
achievements
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HIGHLIGHTS OF

FINANCE

For the current year, QAPCO’s standalone profit before tax reached
QR 2.6 Billion, resulting in a profit
margin of 58%.

3.8

3.5

2.9
2.7
2013

PROFIT BEFORE
INCOME TAX

2012

Revenue, Gross Profit and Profit
before Income Tax with Prior
Year Comparative Figures
Amounts in QR Billion

2013
REVENUE

3.5

Term Loans:
The outstanding term loan was fully
paid during the current year and there
was no loan draw-down during the year.

Profit before income tax for the year
amounts to QR 3.8 Billion. The profit
includes QR 1.2 Billion of share of profit
of joint ventures and an associate. The
increase in profit amounted to QR 234
Million representing a 6.6% increase
compared to the previous year.

GROSS
PROFIT

2.7

Equity:
Except for the approximate increase of
QR 1.5 Billion in retained earnings there
are no other significant movements in the
total equity.

Gross profit for the year amounted to
QR 2.9 Billion, which reflects an increase
of QR 238 Million (8.7%) compared to
the previous year. Current year gross
profit margin is approximately 67%.

REVENUE

3.8

Property, Plant & Equipment:
Property, plant and equipment rose to
QR 4.2 Billion at the end of the current
year with a net increase of QR 372 Million.
The increase is mainly related to ongoing
major CAPEX projects.

3.8

Revenue & Profit:
Increased sales volume and improved
product selling prices has contributed
towards the company’s current year
revenue reaching QR 4.4
Billion.
The increase in current year revenue is
approximately QR 601 Million (15.6%)
compared to the previous year.

4.4

The statement of financial position
as at 31st December 2013 consists
of the consolidated financial data for
QAPCO stand-alone, along with QAPCO’s
investments in joint ventures and an
associate accounted on equity basis.

Revenue, Gross Profit
and Profit before Income Tax
Amounts in QR Billion

3.8

Statement of
Profit or Loss

4.4

Despite the variables of changing markets and
new entrants, QAPCO has capitalized on many
opportunities and accurately identified the possible
risks and applied the best practices and mitigation
measures. This was another remarkable year for
QAPCO and demonstrated that, 40 years on,
our business goes from strength to strength. ”

Statement of
Financial Position

2.9

“ Through the implementation of the best financial
management strategies, QAPCO has succeeded in
sustaining and generating incremental value, and
optimized the utilization of its financial facilities.
Our main aim is to maximize the yield of our
operational activities, and to generate the maximum
added value for our stakeholders at all stages.

2012
GROSS
PROFIT

PROFIT BEFORE
INCOME TAX

Hassan Saqr Al Muftah
Chief Financial Officer
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Revenue Growth
in QR Billion
4.4

2013
3.8

2012
2011

4.0
3.5

2010

5.0

3.0

2.0

4.0

2.7

2009

1.0

QAPCO has generated QR 2.4 Billion net
cash from operating activities during the
current year. Contribution from dividend
received and receipt of subordinated loan
provided to a joint venture has resulted net
cash from investing activities amounting to
QR 401 Million. Net cash used in financing
activities amounted to QR 2.7 Billion,
which relates to the payment of dividend
and repayment of term loan.

Annual Growth

0.0

Statement of
Cash Flows

Shareholder’s Equity Growth
in QR Billion
8.5

2013
7.0

2012
6.4

2011
4.9

2010

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

10.0

5.1

2009

Total Assets Growth
in QR Billion
10.5

2013
9.4

2012
8.7

2011
7.4

2010

12.0

10.0

6.0

4.0

2.0

0.0

8.0

6.3

2009

Profitability Ratios
(QAPCO Stand-alone)
Net Profit Margin Percentage

2013

58%
65%

2012

50

80%

71%

60%

2009

40%

71%

20%

71%

2010

0.0

2011
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FINANCIAL

STATEMENTS
INDEPENDENT
AUDITOR’S REPORT
STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
INCOME
STATEMENT
STATEMENT OF
CHANGES EQUITY
STATEMENT OF
CASH FLOWS
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Independent
Auditor’s Report

Statement of Financial Position

For the year ended 31 December 2013
2013
QR ‘000

2012

As at 1 January 2012
(Restated) QR ‘000

(Restated) QR ‘000

ASSETS
Non-current assets
Property, plant and equipment

4,172,015

3,799,626

3,241,060

Investment in joint ventures

2,884,175

2,515,051

1,568,871

27,679

25,022

23,121

Investment in an associate

-

153,385

1,022,071

34,328

13,921

-

7,118,197

6,507,005

5,855,123

Inventories

224,311

198,571

254,342

Due from related parties

Subordinated loan to a join venture
Other non-current assets
Total Non-Current Assets
Current assets

616,787

424,748

289,148

Accounts receivable and prepayments

1,294,587

1,202,290

1,068,502

Bank balances and cash

1,212,279

1,051,547

1,193,723

Total Current Assets

3,347,964

2,877,156

2,805,715

10,466,161

9,384,161

8,660,838

Share capital

436,000

436,000

436,000

Legal reserve

87,200

87,200

87,200

Total Assets
EQUITY AND LIABILITIES
Equity

(54,855)

(84,374)

(97,172)

Retained earnings

8,042,489

6,581,890

5,956,598

Total Equity

8,510,834

7,020,716

6,382,626

93,296

80,584

71,685

-

-

728,000

48,811

-

-

142,107

80,584

799,685

1,172,673

874,842

1,080,796

Cumulative changes in fair values

Non-current liabilities
Employees’ end of service benefits
Non-current portion of long term loan
Other non-current liabilities
Total Non-Current Liabilities
Current liabilities
Due to related parties

-

728,000

-

Accounts payable and accruals

457,412

532,036

240,942

Income tax payable

183,135

147,983

156,789

Total Current Liabilities

1,813,220

2,282,861

1,478,527

Total Liabilities

1,955,327

2,363,445

2,278,212

10,466,161

9,384,161

8,660,838

Current portion of long term loan

Total Equity and Liabilities
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Income Statement

Statement of Cash Flows

For the year ended 31 December 2013
2013
QR ‘000

2012 (Restated)
QR ‘000

4,452,512

Revenue

3,851,029

2013
QR ‘000

2012 (Restated)
QR ‘000

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit for the year before income tax

3,777,672

3,543,260

191,573

129,365

5,302

-

Adjustments for:

(1,469,570)

(1,106,269)

2,982,942

2,744,760

Administration expenses

(306,746)

(258,332)

Share of profit of joint ventures

(1,032,081)

(176,747)

(112,787)

(1,206,231)

Selling expenses

Share of profit of an associate

(3,657)

(3,401)

Finance charges

(18,880)

(40,707)

Provision for non-moving and slow moving inventories

39,909

11,278

6,511

2,318

787

10,072

Provision for employees’ end of service benefits

23,941

19,301

(Profit) loss on disposal of property, plant & equipment

(1,145)

876

Finance income

(9,264)

(20,783)

2,818,887

2,657,887

(37,210)

44,493

Cost of goods sold
Gross Profit

Gain on foreign exchange
Finance income
Share of profit of joint ventures
Share of profit of an associate
Other income
Profit before income tax

9,264

20,783

1,206,231

1,032,081

3,657

3,401

71,440

151,743

3,777,672

Income tax expense
Profit for the year

3,543,260

Depreciation
Provision against capital work in progress

Provision for doubtful debts

Changes in:
Inventories

(915,673)

(739,914)

Due from related parties

(192,039)

(135,600)

Accounts recievable and prepayments

(93,084)

(143,860)

2,861,999

2,803,346

Due to related parties

161,773

(23,529)

(74,624)

291,094

2,583,703

2,690,485

Employees’ end of service benefits paid

(7,318)

(4,798)

Advances paid against end of service benefits

(3,911)

(5,604)

Income tax paid

(147,983)

(156,789)

Net cash from operating activities

2,424,491

2,523,294

Accounts payable and accruals

Statement of Changes in Equity

For the year ended 31 December 2013

Share
Capital
QR ‘000

Cumulative
changes in
fair values
QR’000

Legal
Reserve
QR’000

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
(598,835)

(688,807)

Dividend received from joint ventures

866,626

98,699

Dividend received from an associates

1,000

1,500

153,385

868,686

Purchase of property, plant and equipment

Retained
earnings
QR’000

Total
QR’000

Net movement in subordinated loan to a joint venture

ASSETS

Movement in other non-current assets & liabilities
436,000

87,200

(97,172)

5,956,598

6,382,626

Short term deposit maturing over 90 days

Profit for the year (restated)

-

-

-

2,803,346

2,803,346

Restricted bank balance

Other comprehensive income

-

-

12,798

-

12,798

Total comprehensive income for the year

-

-

12,798

2,803,346

2,816,144

Dividend paid

-

-

-

(2,178,054)

(2,178,054)

Balance at 31 December 2012 (restated)

436,000

87,200

(84,374)

6,581,890

7,020,716

Balance at 1 January 2013 (restated)

436,000

87,200

(84,374)

6,581,890

7,020,716

Dividend paid

-

-

-

2,861,999

2,861,999

Tax free distribution paid to local shareholder
Net movement from term loan

Balance at 1 January 2012 (restated)

Profit for the year
Other comprehensive income

-

-

29,519

-

29,519

Total comprehensive income for the year

-

-

29,519

2,861,999

2,891,518

Dividend paid

-

-

-

(1,401,400)

(1,401,400)

Balance at 31 December 2013
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For the year ended 31 December 2013

436,000

87,200

(54,855)

8,042,489

8,510,834

Proceeds from disposal of property, plant & equipment
Finance income received
Net cash from investing activities

28,404

(13,921)

-

255,000

(61,044)

-

2,277

-

9,264

20,783

401,077

541,940

(1,401,400)

(2,178,054)

(596,480)

(774,356)

(728,000)

-

(2,725,880)

(2,952,410)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Net cash used in financing activities
Net increase in cash and cash equivalents

99,688

112,824

Cash and cash equivalents at 1 January

1,051,547

938,723

Cash and cash equivalents at 31 December

1,151,235

1,051,547
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تقرير قابكو السنوي 2013

بيان األرباح والخسائر

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣
2012
ألف ريال قطري (معدلة)

2013
ألف ريال قطري

2013
ألف ريال قطري

2012
ألف ريال قطري (معدلة)

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

اإليرادات

4,452,512

3,851,029

ربح السنة قبل ضريبة الدخل

تكلفة البضاعة المباعة

()1,469,570

()1,106,269

تعديالت:

إجمالي الربح

2,982,942

2,744,760

مصاريف إدارية وعمومية

3,777,672

3,543,260

اإلستهالك

191,573

129,365

مخصص أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

5,302

-

()306,746

()258,332

حصة من أرباح المشاريع المشتركة

()1,206,231

()1,032,081

مصاريف البيع

()176,747

()112,787

حصة من أرباح الشركة الزميلة

()3,657

()3,401

مصاريف التمويل

()18,880

ربح صرف عمالت أجنبية

6,511

()40,707

مخصص بضائع بطيئة الحركة

39,909

11,278

2,318

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

787

10,072

إيرادات تمويل

9,264

20,783

مخصص مكافات نهاية خدمة للموظفين

23,941

19,301

حصة من أرباح المشاريع المشتركة

1,206,231

1,032,081

(ربح)  /خسارة من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

()1,145

876

حصة من أرباح شركة زميلة

3,657

3,401

إيرادات تمويل

()9,264

()20,783

إيرادات أخرى

71,440

151,743

2,818,887

2,657,887

الربح قبل ضريبة الدخل

3,777,672

3,543,260

تغيرات في:
المخزون

()37,210

44,493

ضريبة الدخل

()915,673

()739,914

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدم ًا

()192,039

()135,600

()93,084

()143,860

ربح السنة

2,861,999

2,803,346

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

161,773

()23,529

الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
رأس المال
ألف ريال قطري

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣
االحتياطي القانوني
ألف ريال قطري

التغيرات المتراكمة
في القيمة العادلة
ألف ريال قطري

األرباح المدورة
ألف ريال قطري

مجموع
ألف ريال قطري

الموجودات

٥٦

بيان التدفقات النقدية

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣

الرصيد في  1يناير ( 2012معدلة)

436,000

87,200

()97,172

5,956,598

6,382,626

ربح السنة (معدلة)

-

-

-

2,803,346

2,803,346

إيرادات شاملة أخرى

-

-

12,798

-

12,798

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

12,798

2,803,346

2,816,144

توزيعات أرباح مدفوعة

-

-

-

()2,178,054

()2,178,054

الرصيد في  31ديسمبر ( 2012معدلة)

436,000

87,200

()84,374

6,581,890

7,020,716

الرصيد في  1يناير ( 2013معدلة)

436,000

87,200

()84,374

6,581,890

7,020,716

ربح السنة

-

-

-

2,861,999

2,861,999

()74,624

291,094

2,583,703

2,690,485

مكافات نهاية خدمة مدفوعة للموظفين

()7,318

()4,798

سلف مدفوعة مقابل مكافات نهاية الخدمة للموظفين

()3,911

()5,604

ضريبة الدخل المدفوعة

()147,983

()156,789

صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

2,424,491

2,523,294

تدفقات نقدية من أنشطة االستثمار
شراء عقارات وآالت ومعدات

()598,835

()688,807

حصة من أرباح المشاريع المشتركة

866,626

98,699

حصة من أرباح شركة زميلة

1,000

1,500

صافي الحركة على القرض الثانوي ألحد المشاريع المشتركة

153,385

868,686

الحركة في الموجودات غير المتداولة والمطلوبات األخرى

28,404

()13,921

وديعة قصيرة األجل تستحق بعد أكثر من  ٩٠يوم

-

255,000

أرصدة محتجزة لدى البنوك

()61,044

-

إيرادات إستبعاد عقارات وآالت ومعدات

2,277

-

إيرادات تمويل مستلمة

9,264

20,783

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

401,077

541,940

تدفقات نقدية من أنشطة التمويل
توزيعات أرباح مدفوعة

()1,401,400

()2,178,054

توزيعات غير خاضعة للضريبة مدفوعة للمساهمين المحليين

()596,480

()774,356

إيرادات شاملة أخرى

-

-

29,519

-

29,519

صافي الحركة على القروض طويلة األجل

()728,000

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

29,519

2,861,999

2,891,518

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

()2,725,880

()2,952,410

توزيعات أرباح مدفوعة

-

-

-

()1,401,400

()1,401,400

الرصيد في  31ديسمبر 2013

436,000

87,200

()54,855

8,042,489

8,510,834

صافي الزيادة في النقد والبنود المماثلة للنقد

99,688

112,824

النقد والبنود المماثلة للنقد في  ١يناير

1,051,547

938,723

النقد والبنود المماثلة للنقد في  ٣١ديسمبر

1,151,235

1,051,547

٥٧

تقرير قابكو السنوي 2013

تقرير مدقق
الحسابات المستقل

بيان المركز المالي

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣
2013
ألف ريال قطري

2012
ألف ريال قطري (معدلة)

 ١يناير ٢٠١٢
ألف ريال قطري (معدلة)

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
عقارات وآالت ومعدات

4,172,015

3,799,626

3,241,060

إستثمارات في شركات مشاريع مشتركة

2,884,175

2,515,051

1,568,871

إستثمارات في شركات زميلة

27,679

25,022

23,121

قرض ثانوي إلحد المشاريع المشتركة

-

153,385

1,022,071

موجودات غير متداولة أخرى

34,328

13,921

-

إجمالي الموجودات غير متداولة

7,118,197

6,507,005

5,855,123

المخزون

224,311

198,571

254,342

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

616,787

424,748

289,148

الموجودات المتداولة

ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدم ًا

1,294,587

1,202,290

1,068,502

نقد وأرصدة لدى البنوك

1,212,279

1,051,547

1,193,723

إجمالي الموجودات المتداولة

3,347,964

2,877,156

2,805,715

إجمالي الموجودات

10,466,161

9,384,161

8,660,838

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

436,000

436,000

436,000

االحتياطي القانوني

87,200

87,200

87,200

التغيرات التراكمية في القيم العادلة

()54,855

()84,374

()97,172

أرباح مدورة

8,042,489

6,581,890

5,956,598

إجمالي حقوق الملكية

8,510,834

7,020,716

6,382,626

المطلوبات غير المتداولة
80,584

71,685

مكافآت نهاية خدمات الموظفين

93,296

728,000
-

جزء غير متداول من القروض طويلة األجل

-

-

التزامات غير متداولة أخرى

48,811

-

799,685

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

142,107

80,584

المطلوبات المتداولة
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

1,172,673

874,842

1,080,796

جزء متداول من قروض طويلة األجل

-

728,000

-

الذمم الدائنة ومبالغ مستحقة الدفع

457,412

532,036

240,942

ضريبة دخل مستحقة الدفع

183,135

147,983

156,789

إجمالي المطلوبات المتداولة

1,813,220

2,282,861

1,478,527

إجمالي المطلوبات

1,955,327

2,363,445

2,278,212

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

10,466,161

9,384,161

8,660,838

السيد/حمد راشد المهندي
رئيس مجلس اإلدارة
٥٤

الدكتور محمد يوسف المال
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

السيد/حسن صقر المفتاح
رئيس التنفيذي للشؤون المالية
٥٥

تقرير قابكو السنوي 2013

البيانات

المــاليـة
تقرير مدقق
الحسابات المستقل
بيان
المركز المالي
بيان الربح
أو الخسارة
بيان التغيرات في حقوق
الملكية الموحد
بيان
التدفقات النقدية

٥٢

٥٣

تقرير قابكو السنوي 2013

بيان
التدفقات النقدية

النمو السنوي
نمو اإليرادات
(مليار ر.ق)

حققــت قابكــو خــال العــام الحالــي مبيعــات بقيمــة  2.4مليــار
ريــال قطــري مــن صافــي النقــد فــي األنشــطة التشــغيلية.
وقــد بلــغ صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية
 401مليــون ريــال قطــري بفضــل مســاهمة أربــاح األســهم
والقــروض الثانويــة الممنوحــة للمشــاريع المشــتركة .كمــا بلــغ
صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة التمويليــة  2.7مليــار
ريــال قطــري بمــا فــي ذلــك مدفوعــات األربــاح والقــروض
الثانويــة.

4.4

2013
2012
2011
2010
2009

3.8
4.0
3.5
2.7
5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

نمو حقوق المساهمين
(مليار ر.ق)
8.5

2013
2012
2011
2010
2009

7.0
6.4
4.9
5.1
10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

إجمالي نمو األصول
(مليار ر.ق)
10.5

2013
2012
2011
2010
2009

9.4
8.7
7.4
6.3
12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

معدالت الربحية
(أرقام قابكو وحدها)
هامش صافي الربح نسبة
%58
%65

2013
2012
2011
2010
2009

%71
%71
%71
%80

%60

%40

%20

0.0

٥٠

٥١

تقرير قابكو السنوي 2013

اإلنجازات

المــاليـة
" نجحت قابكو في توليد قيمة إضافية والمحافظة عليها عن طريق تنفيذ أفضل
ً
مستفيدة إلى أقصى حد من مرافقها المالية.
استراتيجيات اإلدارة المالية،

3.8
3.5

القروض ألجل
تــم دفــع القــروض محــددة األجــل بالكامــل خــال العــام الحالــي
ولــم تحصــل الشــركة علــى أيــة قــروض جديــدة خــال العــام.

وصلــت األربــاح قبــل خصــم ضريبــة الدخــل لهــذا العــام  3.8مليــار
ريــال قطــري .تتضمــن األربــاح  1.2مليــار ريــال قطــري مــن
حصــص األربــاح فــي المشــاريع المشــتركة والشــركات الزميلــة
والتابعــة .وقــد بلغــت قيمــة الزيــادة  234مليــون ريــال قطــري
مــا نســبته  %6.6مقارنــة بالعــام الماضــي.

2.9

حقوق المساهمين
باســتثناء الزيــادة البالغــة تقريبــ ًا  1.5مليــار ريــال قطــري فــي
األربــاح المــدورة ،ال وجــود لتحــركات كبيــرة فــي إجمالــي حقــوق
المســاهمين.

بلــغ إجمالــي األربــاح للعــام  2.9مليــار ريــال قطــري ممــا يعكــس
ً
مقارنــة
زيــادة قيمتهــا  238مليــون ريــال قطــري ()%8،7
بالعــام الماضــي .وبلغــت نســبة إجمالــي هامــش الربــح حوالــي
.%67

2.7

الممتلكات والمنشآت والمعدات
ارتفعــت قيمــة الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات إلــى  4.2مليــار
ريــال قطــري فــي نهايــة العــام الجــاري بزيــادة صافيــة قدرهــا
 372مليــون ريــال قطــري ،وترجــع هــذه الزيــادة إلــى المشــاريع
الرأســمالية الكبــرى قيــد اإلنشــاء.

4.4

على الرغم من المتغيرات في السوق والمنافسين الجدد ،عولت قابكو على فرص
متعددة وقامت بتحديد المخاطر المحتملة ،وعليه طبقت أفضل الممارسات وتدابير
التقليص من حدة المخاطر .لقد شهدنا عام ًا حاف ًال بالنسبة لقابكو حيث تتعزز قوة أعمالنا
بعد مضي  40عام ًا".

يتضمــن بيــان المركــز المالــي كمــا فــي  31ديســمبر 2013
البيانــات الماليــة المجمعــة لقابكــو وحصتهــا فــي المشــاريع
المشــتركة والشــركات التابعــة.

اإليرادات واألرباح
ســاهمت الزيــادة فــي حجــم المبيعــات وأســعار بيــع المنتجــات
فــي تعزيــز إيــرادات الشــركة للعــام الجــاري التــي بلغــت 4.4
مليــار ريــال قطــري .وقــد وصــل قيمــة الزيــادة فــي إيــرادات
العــام إلــى حوالــي  601مليــون ريــال قطــري مــا نســبته %15.6
ً
مقارنــة بالعــام الماضــي.

3.8

يتمثل هدفنا في تحقيق الزيادة القصوى من األنشطة التشغيلية وتوليد القيمة المضافة
األكبر للمساهمين في شركتنا على كافة المراحل.

بيان
المركز المالي

بيان
األرباح والخسائر

اإليرادات ،إجمالي الربح
والربح قبل ضريبة الدخل
مليار ريال قطري

الربح
قبل ضريبة الدخل

إجمالي الربح

2012

2013

اإليرادات ،إجمالي الربح والربح قبل ضريبة
الدخل مقارنة مع أرقام العام الماضي
مليار ريال قطري

4.4

خــال العــام الحالــي ،بلغــت أربــاح قابكــو وحدهــا قبــل خصــم
ضريبــة الدخــل  2.6مليــار ريــال قطــري ،فنتــج عنهــا هامــش ربــح
نســبته .%58

3.5

3.8

2.7

الربح
قبل ضريبة الدخل

إجمالي الربح

3.8
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2012

2.9

حسن صقر المفتاح
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

اإليرادات

2013
اإليرادات

٤٩
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أبرز معالم

إدارة الموارد البشرية
والتعليم

يحــدد موظفونــا نجــاح شــركتنا ،فقــد ازدادت القــوى العاملــة
لدينــا لتلبيــة متطلبــات الشــركة ودعمــ ًا لعملياتهــا .تتطلــب
طبيعــة أعمالنــا مهــارات تقنيــة وجســدية قويــة باالضافــة إلــى
االلتــزام التــام بالســامة والمســؤولية .وســنواصل فــي مشــوارنا
المســتقبلي بتعزيــز هــذه القــوى تلبيــة الحتياجــات عملياتنــا
المتوســعة.

" يعتمد نجاحنا على موظفينا المتحفزين والملتزمين الذين يحققون
مستويات أداء عالية كل يوم .بما أنهم يحددون مستقبل الشركة ،يترتب
علينا مهمة كبيرة تتمثل في تطوير قدرات الكوادر القطرية .وإذا تمكننا
من إنجاز هذه المهمة ،سنحقق رؤيتنا بأن نكون "مكان العمل المفضل"
في دولة قطر .استراتيجية الموارد البشرية هي خارطة الطريق الستقطاب
وتطوير القدرات والمحافظة أغلى ما لدينا أي موظفينا".

ومــن شــأن خطــط النمــو المســتقبلية أن تخلــق آالف فــرص
العمــل والعقــود المباشــرة .نحــن نعمــل لبنــاء المســتقبل
مركزيــن علــى التوظيــف طويــل األمــد واالســتثمار فــي المهــارات
والتطويــر المهنــي للموظفيــن.
خــال العــام  ،2013حققــت إدارة المــوارد البشــرية تقدمــ ًا
ملحوظــ ًا فــي قطاعــات اســتراتيجية مهمــة مثــل اســتقطاب
المواهــب ،واإلدارة والتوظيــف وقــد قامــت بتحســين الكفــاءة
التشــغيلية بشــكل كبيــر.
شــملت أبــرز اإلنجــازات هــذا العــام مراجعــة نهــج التوظيــف وبنيــة
جديــدة للتصنيــف الوظيفــي والرواتــب ،وكتيــب المعلومــات
التعريفيــة للموظفيــن الجــدد.

راشد عبداهلل السليطي
الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية
إنجازات العام 2013
• ضمــن مســح الموظفيــن لعــام  ،2013شــارك مــا مجموعــه
 822شــخص ( %62مــن العــدد الكلــي) فــي التقييــم وقــد
ســجل معــدل رضــى الموظفيــن اإلجمالــي  %85أي بزيــادة
ً
مقارنــة بالعــام الماضــي.
كبيــرة
• تقلصــت الكلفــة لــكل توظيــف بنســبة  %50بفضــل األســاليب
الحديثــة المبتكــرة والتوظيــف مباشــرة عــن طريــق الحمــات .

٤٦

• تمكــن فريــق المــوارد البشــرية مــن إنشــاء ســجل مســتحدث
لمخاطــر األعمــال ممــا أتــاح المجــال للمزيــد مــن التحســين
والتطويــر.
• تــم تكريــم  223مــن المتفوقيــن ضمــن حفــل جوائــز التميــز
 2013اعترافــ ًا بإســهاماتهم وإنجازاتهــم المتميــزة.

• نحــن فخــورون باالحتفــال مــع أكثــر مــن  500موظــف أكملــوا 10
ســنوات عمــل مــع شــركة قابكــو.
• أكثــر مــن  %40مــن موظفينــا لديهــم  10ســنوات خبــرة فــي
قابكــو ،وهــو مؤشــر واضــح علــى نجاحنــا بالمحافظــة علــى
الموظفيــن مــن خــال توفيــر فــرص عمــل مجزيــة وملؤهــا
التحــدي.
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المبادرات الخضراء
لتقليص اآلثار البيئية
إذا أخذنــا فــي الحســبان اآلثــار البيئيــة المترتبــة عــن المــواد
والنفايــات والطاقــة والمخلفــات ،ال بــد مــن إيجــاد أفضــل الحلــول
والتقنيــات البيئيــة للحــد مــن مؤثــرات الشــركة .تــؤدي هــذه
الجهــود إلــى تعزيــز أعمالنــا مــن خــال تحديــد الفــرص الراميــة إلــى
تقنيــن التكلفــة وحمايــة البيئــة فــي الوقــت عينــه.

٤٤

وفي عام  ،2013استثمرنا بشكل كبير في
مشاريع المؤثرات البيئية من ضمنها وحدات
معالجة مياه الصرف وتقليص ثنائي أكسيد
الكبريت ،ومشاريع الري.

خزان اإليثيلين
واجــه تنفيــذ مشــروع خــزان اإليثيليــن بعــض الصعوبــات خــال
العــام  2013ممــا أدى إلــى تأخــر متراكــم بلغــت نســبته %4,13-
مــع نهايــة شــهر ديســمبر .وتــم تنفيــذ خطــة للتعويــض عــن
التأخيــر علــى أن يلتــزم المشــروع بالموعــد المحــدد فــي العقــد.

أفران جديدة
ضمــن االســتراتيجية طويلــة األمــد ،قامــت قابكــو بإبــرام عقــد
هندســة وتوريــد وبنــاء مــع شــركة ســي تــي ســي آي عــام
 2012مــن أجــل اســتبدال أفــران التكســير وبنــاء خــزان لمــادة
اإليثيليــن ،ممــا يؤكــد التــزام قابكــو بالمعاييــر البيئيــة الدوليــة.

اســتمر مشــروع تنفيــذ األفــران  F71601و  F71604بتحقيــق أداء
جيــد حتــى نهايــة العــام مــع تأخــر بســيط بلــغ  %1,76-مقارنـ ًـة
بالجــدول الزمنــي ،فــي حيــن تــم تنفيــذ األفــران اإلضافيــة F71605
و F71606قبــل الموعــد المحــدد بنســبة  %6.44مــع نهايــة العــام
.2013
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األوليفينات

اإليثيلين
اإلنتاج الشهري الفعلي مقابل المقدر (طن متري)

علم ـ ًا أن اإليثيليــن هــو المركــب األساســي للبوليمــرات ،تعتبــر
مصانــع اإليثيليــن المرافــق الرئيســية فــي إنتــاج تسلســل
البوليمــرات .اإليثيليــن هــو المنتــج واللقيــم األساســي فــي
قابكــو ويعتبــر المركــب الكيميائــي المســتقل الجزيئــات األهــم
فــي وحــدات البولــي أوليفينــات.

80,000
70,000

الفعلي
الموازنة التقديرية

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

يشــكل إنتــاج اإليثيليــن أهميــة اســتراتيجية قصــوى بالنســبة
لقابكــو ،فقــد حققــت مصانــع اإليثيليــن ،علــى مــدار العــام ،أداءً
مميــز ًا ومتســق ًا.
ديسمبر

نوفمبر

أكتوبر

سبتمبر

أغسطس

يوليو

يونيو

أبريل
مايو

مارس

فبراير

يناير

ديسمبر

نوفمبر

أكتوبر

سبتمبر

أغسطس

يوليو

يونيو

أبريل
مايو

مارس

787,234

794,470

793,071

797,586

800,117

802,598

723,283

525,965

426,440

549,928

547,494

2013

2012

2011
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2013

2012

ديسمبر

نوفمبر

أكتوبر

سبتمبر

أغسطس

يوليو

يونيو

أبريل
مايو

مارس

فبراير

يناير

ديسمبر

نوفمبر

أكتوبر

سبتمبر

أغسطس

يوليو

يونيو

أبريل
مايو

0

1,282

1,053

مجموع الشحنات
(كيلو طن)

884

432 408 390

340

658

430

413

359

413

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2013

2012

2006

3,039

3,072

2,999

2010

2011

2,742

2,542
2009

الشحنات

2,477

الحمولة
السنوية بالطن

242 288 294

271

2008

مجموع البولي
أوليفينات

2011

50,000

2,241

الموازنة التقديرية

510

28 27

2007

اإلنتاج الفعلي
من البولي إيثيلين
منخفض الكثافة
الخطي لعام 2013

559

30

35

2,371
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البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي
اإلنتاج اإلجمالي لعام 2013
(كيلو طن)
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خالل السنوات
الخمس الماضية

عدد الشحنات

32

البولي أوليفينات (البولي إيثيلين منخفض الكثافة +
البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي)
اإلنتاج اإلجمالي لعام 2013
الحجم (كيلو طن)

منذ عام 2010

تضاعف إنتاج البولي
أوليفينات

تشــير األرقــام الــواردة أدنــاه إلــى أن إدارة الشــؤون اللوجســتية
تولــت عــام  2013اإلشــراف علــى  3مليــون طــن مــن المــواد
وتنســيق  390شــحنة.

31

32

37

مارس

%21

ً
مقارنة
عام 2013
بالعام 2012

%200

جــاء األداء المميــز الــذي حققتــه اإلدارة اللوجســتية كداعــم
أساســي لإلنجــازات التشــغيلية ،إذ تتولــى هــذه اإلدارة فــي
قابكــو مهمــة اإلشــراف علــى شــحن المنتجــات مــن رصيــف
المينــاء ،كمــا ســاهم الــدور الداعــم لهــذه اإلدارة فــي نجــاح
عملياتنــا.
يســعى فريــق العمــل لتلبيــة متطلبــات الشــحن التــي تفرضهــا
وحــدات اإلنتــاج بفعاليــة وكفــاءة.
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إنتاج البولي إيثيلين
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إنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي
اإلنتاج الشهري الفعلي مقابل المقدر (طن متري)

شــكل مصنــع شــركة قاتوفيــن للبولــي إيثيليــن منخفــض
الكثافــة الخطــي ،الــذي تديــره وتشــغله قابكــو ،قصــة نجــاح عــام
 .2013فقــد حقــق المصنــع إنتاجــ ًا قيمتــه  600كيلوطــن متعديــ ًا
الموازنــة بنســبة .%9.4

685

723

البولي إيثيلين منخفض الكثافة
اإلنتاج الفعلي (طن متري)

2007

قاتوفين

بلــغ اإلنتــاج اإلجمالــي للبولــي أوليفينــات  1.282كيلوطــن متخطيـ ًا
الميزانيــة بنســبة .%7.2

البولي إيثيلين منخفض الكثافة
اإلنتاج اإلجمالي (كيلو طن) 2013

0

2006

التقديري

حققــت منشــآت البولــي أوليفينــات أداءً اســتثنائي ًا عــام ، 2013
إذ وصــل إنتــاج البولــي إيثيليــن منخفــض الكثافــة إلــى  723كيلــو
طــن ،وارتفــع إنتــاج البولــي إيثيليــن منخفــض الكثافــة الخطــي
إلــى  559كيلــو طــن متجــاوز ًا الميزانيــة بمــا قيمتــه  38كيلــو طــن
للمنتــج األول و 48كيلــو طــن للمنتــج الثانــي.

404,510

الفعلي

ميزانية البولي إيثيلين
منخفض الكثافة

يناير
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400,785
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413,430

•

بلــغ إنتــاج اإليثيليــن عــام  2013حوالــي  787كيلــو طــن
وتجــاوز الموازنــة التقديريــة بمــا قيمتــه  6،61كيلــو طــن.

787

اإلنتاج الفعلي لعام
 2013من البولي إيثيلين
منخفض الكثافة

359,460

•

أكملــت المصانــع ســبعة أعــوام مــن العمليــات المتواصلــة
مــن دون أي توقــف عــام للصيانــة.

اإليثيلين
اإلنتاج اإلجمالي
(كيلو طن) لعام 2013

إنتاج اإليثيلين
الفعلي مقابل المقدر

تفخــر قابكــو بإنشــاء أحــد أكبــر مرافــق إنتــاج البولــي إيثيليــن
منخفــض الكثافــة فــي العالــم .وقــد شــهدت المصانــع الثالثــة
إنجــازات بــارزة عــام  ،2013حيــث عــززت مــن مكانــة قابكــو
العالميــة فــي إنتــاج البولــي إيثيليــن منخفــض الكثافــة وحطمــت
كافــة األرقــام القياســية فــي اإلنتــاج منــذ إنشــاء شــركة قابكــو،
كمــا ســاهمت بشــدة فــي األداء اإلجمالــي للشــركة.

80,000
70,000

413,180

•

أنجــزت المصانــع معــدل تشــغيل أعلــى بنســبة  %99ممــا
أدى إلــى إنتــاج أعلــى بنســبة  %8.5عــن الموازنــة التقديريــة
لعــام .2013

0

البولي أوليفينات

إنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة
اإلنتاج الشهري الفعلي مقابل المقدر (طن متري)

٤٣

تقرير قابكو السنوي 2013

أبرز معالم

العمليات
" لقد أسفر تفاني موظفي قابكو وخصوص ًا تعاونهم وعملهم الجماعي
جمة من حيث اإلنتاجية
عن إيجابيات متعددة وأدى بالتالي إلى تحسينات َ
والكفاءة وأداء الصحة والسالمة والبيئة في الشركة.
وقد حدد النمو النجاح التشغيلي عام  2013وعزز من مكانتنا لتحقيق الرؤية
بأن نصبح شركة رائدة عالمي ًا في مجال البتروكيماويات .وحيث أن إنتاج
الشركة يحقق إنجازات جديدة ،سوف نستمر في سعينا للتميز مستندين
على الكفاءة والسالمة واالستدامة".

يوسف عبداهلل ربيعة
الرئيس التنفيذي لشؤون للعمليات

٤٠

كان عــام  2013اســتثنائي ًا بالنســبة لعمليــات قابكــو ،فقــد
تمكننــا مــن تحطيــم أرقــام قياســية وتحقيــق اإلنتــاج األكبــر علــى
اإلطــاق مــن البولــي أوليفينــات ،أي مــا يزيــد عــن  1.2مليــون
طــن ،ممــا عــزز مــن مكانتنــا كأحــد أبــرز منتجــي البولــي أوليفينــات
علــى الصعيــد اإلقليمــي ودعــم ريادتنــا الدوليــة.
نحــن فخــورون أن نرفــع تقاريــر ذات أرقــام قياســية فــي نمــو
اإلنتــاج للســنة السادســة علــى التوالــي .باإلضافــة إلــى ذلــك،
تميــز عــام  2013ببــدء عمليــات مصنــع البولــي إيثيليــن منخفــض
الكثافــة  3فــي عامــه األول.
وقــد كان هــذا العــام حافــ ًا بالتحديــات واإلنجــازات المتميــزة،
وبذلــك ،تخطــت العمليــات ووحــدات اإلنتــاج والمرافــق كافــة
التوقعــات ،إذ تــم تحقيــق أهــداف اإلنتــاج أو تجاوزهــا فــي أحيــان
أخــرى.
تشــكل الســامة فــي العمليــات وفــي كافــة مســتويات
سلســلة اإلمــداد عنصــر ًا محوري ـ ًا فــي عملياتنــا .فنحــن جاهــزون
كلي ـ ًا لتحقيــق أداء متميــز فــي معاييــر الصحــة والســامة والبيئــة
حرص ـ ًا علــى ســامة العمليــات حاضــر ًا ومســتقب ًال .تماشــي ًا مــع
فلســفة التحســين المتواصــل ،يشــارك الموظفــون والمقاولــون
فــي برامــج تدريبيــة مكثفــة فــي مجــال الســامة .وفــي هــذا
اإلطــار ،قمنــا ببنــاء ثقافــة الســامة التــي تحتــم علــى الجميــع
لعــب دور جوهــري فــي المحافظــة علــى بيئــة عمــل آمنــة.
التنميــة المســتدامة هــي أحــد الدوافــع األساســية لقيــام
عملياتنــا ،إذ نعمــل علــى تحديــث أجهزتنــا تلبيــة للمعاييــر البيئيــة
الصارمــة .كمــا يســهم اســتثمارنا فــي التقنيــات األكثــر حداثــة
وكفــاءة وتجديــد المرافــق فــي جعــل العمليــات أكثــر فعاليــة
مــن أي وقــت مضــى.

إنجازات العام
2013
الصحة والسالمة والبيئة
حققــت قابكــو أداءً متفوقـ ًا آخــر فــي مجــال الســامة عــام ،2013
حيــث أرســى األداء المتميــز للصحــة والســامة والبيئــة معاييــر
جديــدة وقــد تحســن أداء الســامة ليصبــح عالمــي المســتوى.
هــذا العــام ،احتفلنــا بإنجــاز  15.4مليــون ســاعة عمــل مــن دون
حــوادث مهــدرة للوقــت للموظفيــن وحققنــا أداء الســامة
األقــوى فــي رصيدنــا .وســنواصل فــي تحســين األداء مســتقب ًال
مركزيــن علــى ناحيتيــن مــن المخاطــر :إدراك المخاطــر وإدارة
ســامة المقاوليــن.
السالمة الشخصية
فــي حيــن قمنــا بزيــادة عــدد ســاعات العمــل بنســبة  ،%6حافظنــا
علــى األداء نفســه مــن دون تســجيل أي حــوادث مهــدرة
للوقــت لــدى الموظفيــن .كمــا أننــا نجحنــا فــي تحقيــق أداء
ســامة قــوي يعكســه إجمالــي الحــوادث القابلــة للتســجيل
الــذي بلــغ 0،98

الرعاية المسؤولة
تواصــل تطويــر برنامــج "الرعايــة المســؤولة" ( )14001الــذي يرمــي
إلــى تحقيــق أقصــى حــد مــن اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة
والبيئيــة ألداء الشــركة كجــزء مــن التــزام قابكــو باالســتدامة.
عــام  ،2013ركزنــا أيضــ ًا علــى تعزيــز نظــم االدارة البيئيــة
والمشــاريع االســتراتيجية البيئيــة مثــل معالجــة ميــاه الصــرف
وإعــادة تأهيــل أفــران صهــر المعــادن لتقليــص انبعاثــات الهــواء
وااللتــزام بشــهادة الرعايــة المســؤولة .14001
وســوف تســاهم شــهادة الرعايــة المســؤولة  14001فــي زيــادة
نظــم االدارة البيئيــة المعتــرف بهــا وفقــ ًا لمعاييــر أيــزو 9001
وأيــزو  14001والصحــة والســامة المهنيــة  .18001 OHSASالرعايــة
المســؤولة  14001هــي شــهادة عالميــة فــي إدارة األداء تركــز علــى
اإلدارة الشــاملة لــأداء البيئــي مــن خــال رفــع التقاريــر الدوريــة
الصارمــة ووضــع أطــر عمــل اإلداريــة .ومــا تركيزنــا علــى الرعايــة
المســؤولة ســوى تأكيــد علــى التزامنــا باالســتدامة التــي تدفعنــا
لتحقيــق الحــد األقصــى مــن المؤثــرات البيئيــة واالقتصاديــة
واالجتماعيــة.

سالمة العمليات
تــم تطبيــق نظــام إدارة ســامة العمليــات وفقــ ًا للمعاييــر
الدوليــة  API, CCPS, OSHAوالــذي يتــواءم مــع الممارســات
الصناعيــة الفضلــى ،حيــث تشــكل ســامة أصــول المنشــأة عنصــر ًا
مهم ـ ًا فــي ســامة وكفــاءة عملياتنــا .كمــا أن الصيانــة الوقائيــة
وتحليــل وإعــداد التقاريــر حــول المخاطــر ،وتقييــم المخاطــر ،ورصــد
المخاطــر هــي شــروط أساســية إلدارة ســامة العمليــات فــي
مصانعنــا.

٤١

تقرير قابكو السنوي 2013

أبرز معالم

المشاريع
والهندسة
" تم تحقيق إنجازات كبيرة عام  2013مما يعكس التطور الكبير الذي شهده
مشروع السجيل وروح التفاني وااللتزام التي أبداها فريق إدارة المشروع.
بفضل دعم المساهمين والمهارات المحلية والخبرة الدولية ،يتنامى المشروع
يوم ًا بعد يوم ويتطور وفق ًا لخطة العمل.
فنحن نمهد الطريق لمزيد من التميز في إنتاج البتروكيماويات الذي تحقق
بفضل التعاون مع كبرى المؤسسات الدولية المرموقة ذات سجل ناجح
في مجال التكنولوجيا والهندسة .لذلك نحشد جهودنا لتحقيق هدف واحد
أال وهو تنفيذ المشروع بأعلى المعايير الممكنة بغرض صنع مستقبل
مستدام وخلق فرص رائدة للمواطنين واألجيال القادمة".

مشــروع الســجيل للبتروكيماويــات هــو جــزء مــن خطــة قطــر
التوســعية فــي قطــاع البتروكيماويــات دعم ـ ًا لتنويــع االقتصــاد
الوطنــي وتنميتــه ،حيــث أعلنــت دولــة قطــر أنهــا ســتزيد مــن
إنتــاج البتروكيماويــات ليصــل إلــى  23مليــون طــن متــري ســنوي ًا
بحلــول العــام  .2020وســيكون مشــروع الســجيل جــزء ًا أساســي ًا
مــن عمليــة دمــج قطــاع النقــل والتســويق.
وقــد حقــق مشــروع الســجيل الــذي تســاهم فيــه قطــر للبتــرول
بنســبة  %80وقابكــو بنســبة  %20تطــور ًا ملحوظــ ًا خــال العــام
 .2013تــم تصميــم المشــروع إلنتــاج  2.2مليــون طــن ســنوي ًا
مــن البوليميــر ذو القيمــة المضافــة العاليــة بحلــول العــام ،2018
وســوف يســتخدم مزيجــ ًا مــن اللقيــم حرصــ ًا علــى االســتفادة
القصــوى مــن المــوارد الطبيعيــة ومرونــة المنتجــات وتنوعهــا.
كمــا يُعــول المشــروع علــى فــرص التعــاون بيــن الصناعــات
المختلفــة التــي تحققــت بفضــل التطــور الكبيــر فــي مدينــة راس
لفــان الصناعيــة.
كمــا تــم تحقيــق إنجــازات متعــددة خــال العــام ،أولهــا إنهــاء
لــكل مــن شــركة "تكنيــب"
دراســات الجــدوى والتســويق ٍ
و"نيكزانــت" فــي بدايــة العــام .وحرصــ ًا علــى تنفيــذ المشــروع
وفقــ ًا لمعاييــر الســامة والجــودة العاليــة ،تــم منــح عقــد
مستشــار إدارة المشــروع لتوفيــر خدمــات التصميــم والبنــاء
لشــركة "بكتيــل" .وتــم تشــكيل فريــق إدارة المشــروع المتكامل
مــن خــال حشــد فريــق استشــارة إدارة المشــروع .كمــا تــم
منــح عقــد تقييــم اآلثــار البيئيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة

2.2

والصحيــة لشــركة "ســي أتــش تــو أم هيــل" ،أمــا عقــد المســح
الطوبوغرافــي والتحقيــق الجيوتقنــي فحصلــت عليــه شــركة قطــر
للخدمــات الجيوتقنيــة والبيئيــة.
ومــن أبــرز اإلنجــازات وأهمهــا هــو الخيــار االســتراتيجي لتقنيــة
البوليميــر المتقدمــة .فبحضــور ســعادة الدكتــور محمــد بــن
صالــح الســادة ،وزيــر الطاقــة والصناعــة ،ورئيــس مجلــس اإلدارة
والعضــو المنتــدب لقطــر للبتــرول ،تــم توقيــع العقــود الخاصــة
كل مــن شــركة "يونيفيشــن"
باتفاقيــة ترخيــص التقنيــة مــع ٍ
لترخيــص تقنيــة البولــي إيثيليــن وشــركة "داو" للكيماويــات
لترخيــص تقنيــة البولــي بروبيليــن.
فــي ديســمبر ،كشــف ســعادة وزيــر الطاقــة والصناعــة النقــاب
عــن الهويــة الرســمية لمجمــع الســجيل للبتروكيماويــات ،وقــد
تــم اختيــار شــعار للمشــروع الجديــد "نبــدع فــي أساســيات
الحيــاة" التــي تعكــس الطموحــات واآلمــال المرتبطــة بهــذا
المشــروع الضخــم.
فــي الفتــرة ذاتهــا ،تــم منــح عقــد هندســة وتصميــم المراحــل
األوليــة لشــركة "تكنيمونــت" ،إذ تعتبــر هــذه المرحلــة رئيســية
فــي تقــدم المشــروع حيــث يكتمــل نطــاق العمــل وإنشــاء
المرافــق العالميــة المســتوى ،كمــا أنهــا تشــكل األســاس
التخــاذ القــرار النهائــي بشــأن االســتثمار وبالتالــي االســتمرار
بتنفيــذ المشــروع.

مليون طن سنوي ًا
من البوليمير ذو القيمة
المضافة العالية بحلول العام 2018

خصائص المشروع
جهاز التكسير بواسطة البخار:
لمعالجة اإليثان والبيوتان والنافتا في
الوقت نفسه
الموقع:
مدينة رأس لفان الصناعية
المنتجات :إليثلين ،البولي إيثيلين عالي
الكثافة ،البولي إيثيلين منخفض الكثافة
الخطي ،البولي بروبيلين ،بوتادين ،الوقود
المتحلل بالحرارة(بوليسيس جازولين)
اإلنتاج:
 2.2مليون طن متري سنوي ًا من البوليمير
التاريخ المتوقع للتشغيل:
نهاية العام 2018

صالح محمد الحلكي
الرئيس التنفيذي للمشروعات والهندسة ومدير مشروع السجيل
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أبرز معالم

القطاعات
الرئيسية
إدارة شؤون
العمليات

إدارة شؤون
المشاريع

إدارة شؤون
الموارد البشرية
والتعليم
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إدارة الشؤون
المالية
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االستدامة
تعزز التنمية المستدامة :قوتنا
كمؤسسة وكشريك في
المجتمع
فــي قابكــو ،يتــم قيــاس االســتدامة مــن خــال مؤشــرات واضحة
لمراقبــة آثــار الشــركة علــى كافــة المســاهمين لدينــا ،وتأثيــر
الموظفيــن علــى المســاهمين ،والتأثيــر البيئــي علــى المورديــن
والمقاوليــن ،وتأثيــر العمــاء علــى المجتمــع بأكملــه .تترســخ
مبــادىء التنميــة المســتدامة فــي اســتراتيجيتنا مــن خــال
العمليــات اليوميــة وصــو ًال إلــى منتجاتنــا.
بالنســبة لقابكــو ،تشــتمل التنميــة المســتدامة علــى اآلثــار
االقتصاديــة واالجتماعيــة للشــركة .كمــا نضطلــع بمســؤولية
إلدارة اآلثــار البيئيــة بأســلوب شــامل ،لكــن اإلدارة البيئيــة هــي
أكثــر مــن مجــرد احتــرام لألنظمــة ،فهــي جــزء مــن التزامنــا بالنمــو
عــن طريــق إدارة آثــار الشــركة وخصوص ـ ًا البيئيــة منهــا.
ننفــذ أعمالنــا إيمانــ ًا منــا بــأن الشــركات تضطلــع بمســؤولية
تحقيــق الحــد األقصــى مــن آثــار عملياتهــا ،فنحــن نســتثمر علــى

نطــاق واســع فــي مشــاريع اإلدارة البيئيــة وســنواصل تركيــز
جهودنــا المســتقبلية فــي هــذا اإلطــار.
كمــا ندعــم بالكامــل كافــة المبــادرات والجهــود التــي تبذلهــا
وزارة البيئــة لتطويــر وتنفيــذ القوانيــن البيئيــة فــي دولــة قطــر.
نؤمــن بالعمــل الجماعــي مــع المســاهمين لدينــا مــن أجــل
تحقيــق التنميــة الصناعيــة المســتدامة بيئي ـ ًا وضمــان مســتقبل
مزدهــر ألجيــال الغــد.

إعداد تقارير
االستدامة
يترســخ برنامــج إدارة االســتدامة فــي االلتــزام بالشــفافية
واالنخــراط التــام وعليــه ،أصبــح إعــداد تقاريــر االســتدامة إحــدى
الممارســات المعتــادة فــي الشــركات المختلفــة حــول العالــم.
ضمــن برنامجنــا ،نقــوم بإصــدار تقاريــر االســتدامة تماشــي ًا مــع
المبــادىء التوجيهيــة لمبــادرة التقاريــر العالميــة وبرنامــج تقريــر
قطــاع الطاقــة والصناعــة للتنميــة المســتدامة فــي قطــر.

اإلنجازات:
خطوات االستدامة
خالل السنوات الثالث الماضية ،قامت
قابكو باالستثمار في مشاريع اإلدارة
البيئية التي أتاحت لنا فرصة تخفيض
احتراق الغاز بنسبة  ،%80وتقليص
انبعاثات غازات االحتباس الحراري
بنسبة  %20وتخفيض استهالك
المياه بنسبة  %17وزيادة معدل
إعادة التدوير بنسبة .%6

إطار االستدامة
في قابكو
االســتراتيجية هــي المحــرك األساســي للعمليــات وصنــع القــرار
علــى كافــة المســتويات فــي قابكــو .كمــا يعبــر إطــار عمــل
االســتدامة عــن كيفيــة تقدمنــا نحــو هدفنــا المتمثــل فــي
"إنتــاج منتجــات بتروكيماويــة عاليــة الجــودة والقيمــة بأســلوب
مســؤول وفعــال".

تزداد قوة

سالمة
الموظفين واألصول

بهــدف تحقيــق هــذه الرؤيــة ،نســلط الضــوء علــى خمســة
جوانــب :الســامة ،القــوى العاملــة ،االلتــزام بالقواعــد،
االســتثمار والمســاهمة .فــي هــذا اإلطــار ،يعكــس نمــو الشــركة
تــوازن النواحــي الخمــس والســيطرة علــى تأثيراتهــا بطريقــة
شــاملة ومتكاملــة.
االستثمار
في البنية التحتية

االمتثال
واإلدارة البيئية

٣٤

القوى العاملة
التي تعمل وتلتزم

المساهمة
المجتمع القطري

إنتاج بتروكيماويات عالية
الجودة والقيمة بصورة
مسؤولة وفعالة
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نبــذة عـــن

األداء التنفيذي
إدارة
االستراتيجية
تميز األعمال من خالل التركيز
االستراتيجي والتحسين
المستمر

أرباح صافية بقيمة
(عام )2013

يشــكل التخطيــط االســتراتيجي فــي قابكــو الموجــه األساســي
حيــث يمكننــا مــن التعويــل علــى فــرص األعمــال واالســتجابة
لظــروف األســواق المتغيــرة مــن خــال التخطيــط للعمليــات
بأســلوب متكامــل ومتناســق ومتجــدد ومســتدام.

مليار ريال قطري

405

مليون طن
سنوي ًا

زيادة في نسبة رضى الموظفين من

%72

تشــكل حمايــة نظــم المعلومــات فــي الشــركات عنصــر ًا أساســي ًا فــي نجــاح اإلدارة والعمليــات فــي قابكــو .لذلــك ،يعتبــر تطبيــق نظــم
إدارة أمــن المعلومــات جــزء ًا مــن اســتراتيجية الشــركة إلدارة المخاطــر ويدعمــه إطــار عمــل شــهادة األيــزو  27001التــي حــازت عليهــا
قابكــو عــام .2013

%39
خالل هذه الفترة

زيادة إنتاج البولي أولفينات من

المحافظة على ارتفاع معدل
التشغيل ومعدل التحميل

٣٢

نمو اإليرادات بنسبة قدرها
(عام )2013

3.8

()2009

خــال مرحلــة تنفيــذ الخطــة الخمســية ،تمكــن فريــق إدارة
االســتراتيجية فــي قابكــو مــن تحديــد ومواءمــة اســتراتيجية
الشــركة وتســهيل العمــل الجماعــي متعــدد المهمــات
باســتخدام منهجيــة تقييــم األداء .تتميــز اســتراتيجية قابكــو
بتناغمهــا وانســجامها مــع نظــم اإلدارة التــي تضــم الجــودة،
والمخاطــر ،والصحــة والســامة والبيئــة والمؤهــات والمشــاريع.
وتمهــد هــذه الصفــات الطريــق لتحقيــق تميــز األعمال والتحســين
المســتمر علــى كافــة مســتويات المؤسســة.

إنجازات
خطة األعمال االستراتيجية من
عام  2009حتى عام 2013

إلى

1,282

()2013

وقــد قامــت قابكــو بتطويــر خطــة اســتراتيجية خمســية (-2009
 )2013تتمحــور حــول أربــع مرتكــزات أساســية :التميــز التشــغيلي،
اســتراتيجية التنميــة ،المواطنــة ،وبنــاء القــدرات التنظيميــة.
تعكــس هــذه المواضيــع االســتراتيجية النقــاط البــارزة فــي
اســتراتيجية قابكــو.

تقنية المعلومات
الحصول على شهادة أيزو الرابعة

مليون طن
سنوي ًا

كما أن العمليات المصدق عليها والمعترف بها دولي ًا تعزز
من حوكمة الشركة وتضمن أعلى مستويات الوقاية
األمنية لصالح المساهمين لدينا .حازت قابكو على شهادة
أيزو  27001بعد أن أثبتت بنجاح عن التزامها المتواصل
.والهيكلي في إدارة معلومات الشركة والعمالء
من خالل الحصول على شهادة أيزو ،تؤكد قابكو التزام عملياتها اإلدارية بالممارسات الدولية الفضلى.

%85

إنجازات العام 2013
• حــازت قابكــو بنجــاح علــى شــهادة أمــن تقنيــة المعلومــات
أيــزو  27001فــي شــهر يوليــو .2013
•

مشــروع ترحيــل تقنيــة المعلومــات الــذي انطلــق فــي
نهايــة العــام  2012وتطــور تدريجي ـ ًا خــال العــام  2013بعــد
اكتمــال األعمــال المدنيــة وتنفيــذ مرافــق التكييــف ،علــى
أن ينتهــي إنشــاء مركــز البيانــات الجديــدة فــي مايــو .2014

•

بعــد إتمــام المناقصــة عــام  ،2013بــدأ تنفيــذ البنيــة
التحتيــة الجديــدة لألليــاف الضوئيــة فــي مرافــق قابكــو
فــي مســيعيد ،ويتوقــع إكتمالهــا فــي مايــو  .2014تــم
إعــداد مناقصتيــن ،إحداهمــا حــول ايجــار مركــز بيانــات
ـان لالســتجابة للكــوارث ،وأخــرى لتنفيــذ البنيــة الجديــدة
ثـ ٍ
لتقنيــة المعلومــات ،علــى أن يتــم منــح هــذه العقــود خــال
الربــع األول مــن عــام .2014

•

تــم تنفيــذ نقطــة الربــط المشــترك مــع شــركة منتجــات فــي
الموعــد المحــدد عــام  ،2013ممــا يتيــح تبــادل البيانــات كل
 30دقيقــة بيــن قابكــو وقاتوفيــن ومنتجــات.

•

قامــت قابكــو بتحديــث النســخة األخيــرة مــن نقطــة
التواصــل للخدمــة خــال الربــع األول مــن عــام 2013

•

تــم إعــداد دراســة بالتعــاون مــع مؤسســة "أكســانتور"
خــال الربــع الثانــي مــن عــام  2013بهــدف تقييــم تخطيــط
مــوارد المؤسســة واقتــراح خطــة مســتقبلية .وقــد نتــج عن
الدراســة توصيــة بتنفيــذ نقطــة التواصــل للخدمــة وتــم رفــع
هــذا االقتــراح إلــى مجلــس اإلدارة فــي يونيــو .2013

بفضل تعزيز عملية التعليم والتطوير ،تحسن توزيع
التدريب بشكل كبير
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التنمية االجتماعية:
مساهمتنا في
المجتمع القطري

علــى دولــة قطــر ،إذ يقــوم فريقنــا المتخصــص فــي هــذا
المجــال بالبحــث المعمــق فــي التطبيقــات المحتملــة للمنتجــات
البتروكيماويــة حاضــر ًا ومســتقب ًال ،مــن خــال إرســاء شــراكات
مــع كبــرى الجامعــات القطريــة والتعــاون مــع مراكــز األبحــاث
الدوليــة المرموقــة.

نفتخــر بكوننــا شــركة وطنيــة مســؤولة ،نرســخ مســاهمتنا فــي
المجتمــع مــن خــال االســتثمار فــي المنــح الدراســية والتبرعــات
وبرامــج التوعيــة والرعايــة .وكلمــا تطــورت شــركتنا ،ازداد
انخراطنــا فــي المجتمــع قــوة وصالبــة ،إذ نســتثمر أكثــر مــن ذي
قبــل فــي المشــاريع الداعمــة لثالثــة جوانــب أساســية ؛ رفاهيــة
الموظــف وأســرته ،التعليــم ،والرياضــة.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن األبحــاث تدعــم إســهامنا فــي تطويــر
اقتصــاد قطــري قائــم علــى المعرفــة ،كمــا أن تمويــل مختبــرات
األبحــاث ومشــاريعها يســاعد فــي توظيــف قــدرات ومعــارف
العلمــاء وخلــق فــرص متعــددة للطــاب فــي جامعــة تكســاس
أي أنــد أم قطــر كــي يكتســبوا المهــارات البحثيــة والتطبيقــات
العمليــة الضروريــة لدراســتهم.

باالضافــة إلــى ذلــك ،نؤمــن أن البحــث هــو عنصــر أساســي
لتحقيــق نجــاح األعمــال المســتقبلية مــن خــال إفســاح المجــال
الســتخدام منتجــات الطاقــة ومشــتقاتها بطــرق حديثــة .فــا
شــك أن االســتثمار فــي البحــث والتطويــر ســيعود بالفائــدة

نعتبر أنفسنا شركاء للمجتمع أكثر من أي وقت مضى
•

خــال عــام  ،2013شــاركنا فــي  117برنامــج ونشــاط فــي
إطــار المســؤولية المجتمعيــة والتوعيــة االجتماعيــة.

•

نقــوم بتشــجيع نمــط حيــاة صحــي ونشــيط لــدى الموظفيــن
وأفــراد المجتمــع فــي مســيعيد ،فقــد نســقت لجنــة
الرياضــة ونــادي قابكــو أكثــر مــن  11مســابقة وبطولــة
رياضيــة.

•

انضــم أكثــر مــن  4000مشــارك مــن موظفيــن مــع أســرهم
إلــى احتفاالتنــا الرياضيــة الترفيهيــة كوننــا نشــجع ممارســة
الرياضــة باســتمرار.

•

حققنــا إنجــاز ًا جديــد ًا فــي دعــم األبحــاث والتطويــر بعــد
رعايــة منتــدى قابكــو األول للبحــث والتطويــر.

التنمية البيئية:
اإلدارة البيئية المستدامة
تفيدنا جميعا
انطالقـ ًا مــن مكانــة قابكــو كمنتــج رائــد للبولــي إيثيليــن منخفــض
الكثافــة فــي المنطقــة ،تســعى الشــركة جاهــدة لتعزيــز ريادتهــا
فــي الصناعــة .ويتضمــن أحــد أوجــه هــذه الريــادة جهــود ًا متواصلــة
إلدارة اآلثــار البيئيــة والحفــاظ علــى البيئــة ،واالســتفادة إلــى الحــد
األقصــى مــن المــوارد الطبيعيــة .وتأتــي حمايــة البيئــة واللميــاه
والهــواء والتربــة علــى رأس أولوياتنــا.
كمــا أننــا نتحــدى أنفســنا باســتمرار إليجــاد وتطويــر أفضــل
الحلــول البيئيــة والتقنيــة ســعي ًا لتخفيــض آثــار عملياتنــا ،وقــد
أهلتنــا نظــم اإلدارة والمراقبــة البيئيــة لرفــع التقاريــر حــول
التقــدم المحــرز فــي األداء البيئــي.

تعتبــر قابكــو أن االســتدامة مرادفــة لالســتفادة مــن المــوارد
الطبيعيــة لدولــة قطــر والتــي تعــد إرثـ ًا وطنيـ ًا ينبغــي المحافظــة
عليــه.
•

خــال عــام  ،2013قمنــا بتقليــص احتــراق الغــاز
واســتخدام الطاقــة ،وانبعاثــات الغــازات الدفيئــة،
وكثافــة الميــاه بنســبة كبيــرة ،وســاهمنا فــي زيــادة
نســبة إعــادة التدويــر علــى نطــاق واســع.

•

تنخــرط قابكــو بصــورة دوريــة فــي برامــج التوعيــة البيئيــة
علــى صعيــد الشــركة والمجتمــع مــن أجــل نشــر ثقافــة
المحافظــة علــى البيئــة وتقديــر آثارهــا ،مــن خــال التركيــز
علــى جيــل الشــباب وحثهــم للعــب دور ناشــط فــي حمايــة
البيئــة.

•

أثنــاء عمليــة معالجــة اللقيــم األساســي ،نأخــذ فــي
عيــن االعتبــار أنــه يتوجــب علينــا دوم ـ ًا تحويــل النفايــات
المحتملــة إلــى قيمــة مضافــة.

منتجات:
شـريك فــي
تطــوير األعــمال
يــزداد الطلــب عالمي ـ ًا علــى المنتجــات البتروكيماويــة .لــذا فقــد
أنشــأت دولــة قطــر مؤخــر ًا شــركة قطــر لتســويق وتوزيــع
الكيماويــات والبتروكيماويــات "منتجــات" مــن أجــل توطيــد
جهــود التســويق والتوزيــع لمنتجــات دولــة قطــر واالســتفادة
مــن المســتويات والكفــاءات الجديــدة وتعزيــز الطابــع
التنافســي إلنتــاج البتروكيماويــات الوطنيــة.
تســتفيد منتجــات مــن الخبــرات المتميــزة للكيانــات القطريــة
المنتجــة والتــي تمتــد علــى مــدى أكثــر مــن  40عامــ ًا .وتحــرص
الشــركة علــى إضفــاء قيمــة مضافــة علــى عمليــات اإلمــداد مــن
خــال تقليــص زمــن التســليم وتحســين تجربــة العمــاء ،وفــي
الوقــت ذاتــه تعمــل علــى المحافظــة علــى اســتمرارية خطــوط
اإلمــداد وتوفيــر الجــودة التــي يتطلبهــا العمــاء .وقــد ســاهمت
فــي زيــادة حصــة منتجاتنــا فــي الســوق العالميــة.
منــذ يوليــو  ،2013يتــم تســويق وبيــع منتــج لوتريــن حصري ـ ًا عــن
طريــق شــركة منتجــات حيــث يصــل إلــى آالف العمــاء فــي 120
دولــة حــول العالــم ممــا يعــزز مــن اإليــرادات االقتصاديــة لدولــة
قطــر.
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رؤيــة قـــطـــر
الوطنية 2030
ركيزة التنمية المستدامة

تسعى رؤية قطر الوطنية  2030لبناء دولة مزدهرة ذات اقتصاد متنوع مع
التركيز على التنمية المستدامة الستشراف مستقبل زاهر ألجيال الغد.
ونؤمن في قابكو ،أن دورنا في تماشي استراتيجيتنا مع رؤية قطر الوطنية
 2030يتحقق من خالل قياس أداء الشركة على ضوء الركائز األربعة
األساسية لها ،بهدف المساهمة في تطبيق هذه الرؤية بنجاح .انطالق ًا من
هذا المبدأ ،نهدف إلى مزيد من المشاركة لتطوير دولة قطر بما يضمن ترجمة
الرؤية الوطنية إلى واقع ملموس.

٢٨

التنمية
االقتصادية:
تحقيق العائدات
االقتصادية األفضل

التنمية
البشرية:
مــوظــفــونا
هــم مصدر قوتنا

نحــن ندعــم االقتصــاد المحلــي بطريقــة مباشــرة وغيــر مباشــرة،
مــن خــال النمــو يوم ـ ًا بعــد يــوم ،حيــث ننتــج حالي ـ ًا حوالــي %40
مــن البولــي إيثيليــن منخفــض الكثافــة فــي المنطقــة ،1كمــا أننــا
نحتــل مركــز ًا ريادي ـ ًا فــي الصــادرات الوطنيــة.

نؤمــن فــي االســتثمار بقــوة فــي مهــارات الموظفيــن
ونجاحاتهــم ،فمــن دونهــم لــم يكــن بإمكاننــا تحقيــق قدراتنــا
والمســاهمة فــي إنجــاز أهــداف الدولــة .نحــن نولــي أهميــة كبــرى
لدفــع التنميــة البشــرية مــن خــال توفيــر وظائــف مجزيــة وطويلــة
األمــد ضمــن بيئــة عمــل مشــجعة ،وتطويــر مهــارات القــوى
العاملــة لدينــا ،وتمكيــن الموظفيــن لتحقيــق االكتفــاء الذاتــي
علــى الصعيديــن المهنــي واالجتماعــي.

وكمــا نســلط الضــوء علــى التنميــة المســتدامة بهــدف تحقيــق
نتائــج ماليــة قويــة وإيــرادات مرتفعــة للمســاهمين عام ـ ًا بعــد
عــام .توفــر اســتثماراتنا ومشــاريعنا المشــتركة فــي صناعــة
البتروكيماويــات والمشــتقات فرصــ ًا جديــدة وتقــوم بدعــم
المنتجــات ذات الصلــة ،والمســاهمة فــي تنويــع واردات
االقتصــاد المحلــي.
ونحــن مســتعدون للعــب دور محــوري ضمــن خطــط الدولــة
الراميــة إلــى مضاعفــة إنتــاج البتروكيماويــات والكيماويــات
واســتثمار أكثــر مــن  25مليــار دوالر فــي قطــاع النفــط حتــى
العــام  .2020كمــا يشــرفنا التعــاون مــع قطــر للبتــرول إلنشــاء
أحــد أكبــر مصانــع البتروكيماويــات فــي العالــم" مجمــع الســجيل
للبتروكيماويــات" الــذي سيســاهم بشــكل كبيــر فــي توســع
صناعاتنــا الوطنيــة.
•

خــال عــام واحــد ،ارتفــع إنتاجنــا مــن البولــي إيثيليــن
منخفــض الكثافــة بنســبة  %40ممــا يعكــس مــدى
التزامنــا بتحســين األداء وتحقيــق آفــاق جديــدة.

•

بفضــل سياســات المشــتريات المســتدامة ،تبلــغ نســبة
المشــتريات المحليــة  %81ممــا أتــاح لنــا الفرصــة لتشــجيع
نمــو المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى الصعيــد
المحلــي.

وقــد حصدنــا ثمــار الجهــود التــي بذلناهــا فــي مجــال التقطيــر،
إذ حصلنــا علــى "جائــزة التميــز الســنوية للتقطيــر" مــن ســعادة
الدكتــور محمــد بــن صالــح الســادة ،وزيــر الطاقــة والصناعــة للســنة
الرابعــة علــى التوالــي.

•

تم زيادة ساعات التدريب بنسبة .%20

•

يضــم فريــق قابكــو  346قطــري فــي التخصصــات التقنيــة
واإلداريــة والتنفيذيــة المختلفــة.

•

قمنــا باالســتثمار بكثافــة فــي برامــج الرعايــة والمنــح
الدراســية دعمــ ًا للطــاب القطرييــن الكتســاب مهــارات
ومعــارف قيَمــة فــي مــكان العمــل عــام .2013

•

لدينــا  213برنامــج تنمــوي وتعليمــي و 5اتفاقيــات
تدريــب مــع مؤسســات تعليميــة رائــدة فــي دولــة قطــر.

تتحــد ُد قــوة شــركتنا وهويتنــا الثقافيــة عــن طريــق دعــم أهــداف
التوظيــف الوطنيــة والقطاعيــة أي توظيــف القطرييــن بصــورة
مباشــرة .فــي هــذا اإلطــار ،نتواصــل مــع جيــل الشــباب عبــر
شــراكتنا مــع  13مدرســة وكليــة وجامعــة باإلضافــة إلــى عــدد
مــن األنشــطة المبتكــرة والمخصصــة للمشــاركين ،ونركــز بشــكل
أساســي علــى زيــادة الوعــي فــي قطاعــي الهندســة والكيميــاء.
نهــدف أن يكتســب جيــل القــادة فــي المســتقبل المهــارات
الضروريــة لدعــم طموحــات الصناعــة والدولــة ككل .نحــن
فخــورون بصقــل قــدرات قــادة المســتقبل.

٢٩

تقرير قابكو السنوي 2013

مــجــلس

اإلدارة
أعلى اليسار إلى اليمين
السيد/حمد راشد المــهــندي
رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور محمد يوسف الـمـال
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
السيد/سلطان خليفة البنعلي
عضو مجلس اإلدارة
السيد/أحمد محمد درويش
عضو مجلس اإلدارة
أسفل اليسار إلى اليمين
السيد/أحمد علي عبداهلل المولوي
عضو مجلس اإلدارة
السيد/محمد خالد الغانم
عضو مجلس اإلدارة
السيد/مبارك عويضة الهاجري
عضو مجلس اإلدارة
السيدة/برناديت سبينوي
عضو مجلس اإلدارة
السيد/فيليب فيندفوغل
عضو مجلس اإلدارة

٢٦

٢٧

تقرير قابكو السنوي 2013

كــــلمــــة
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
الدكتور محمد يوسف المال
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

مساهمونا الكرام،
يحــدد النمــو المســتمر الــذي حققتــه قابكــو خــال عــام 2013
ويعــزز قدرتنــا علــى تحقيــق رؤيتنــا بــأن نكــون شــركة رائــدة
عالمي ـ ًا فــي قطــاع البتروكيماويــات .نحــن فخــورون بإحــراز زيــادة
مســتقرة فــي اإلنتــاج والعائــدات واألربــاح ،ممــا يــؤدي إلــى نمــو
فــي حقــوق المســاهمين .وكذلــك قمنــا بتســجيل رقــم قياســي
جديــد لتصــل نســبة نمــو العائــدات إلــى  %15.6وحققنــا مســتوى
قــوي فــي صافــي األربــاح.
ً
نتيجــة
وجــاءت اإلنجــازات الماليــة والتشــغيلية المتميــزة
الســتراتيجية الشــركة التــي تركــز علــى النمــو المســتدام
واالســتفادة إلــى الحــد األقصــى مــن المــوارد المتاحــة ،باإلضافــة
إلــى نظــام صلــب فــي حوكمــة الشــركات والتــزام الموظفيــن
بتحقيــق أعلــى المعاييــر.
نحــن نستشــف قوتنــا مــن انســجام اســتراتيجية قابكــو مــع رؤيــة
قطــر الوطنيــة  ،2030ونعمــل يوم ـ ًا بعــد يــوم علــى المســاهمة
فــي ترجمــة هــذه الرؤيــة إلــى واقــع ملمــوس.
فــي العــام التشــغيلي األول ،ســاهم مصنــع قابكــو الجديــد
للبولــي إيثليــن منخفــض الكثافــة  LPDE3فــي زيــادة إنتــاج
الشــركة مــن هــذه المــادة بنســبة حوالــي  %40محققــ ًا بذلــك
أعلــى مســتوى مــن إنتــاج البولــي إيثيليــن فــي تاريــخ قابكــو.
باإلضافــة إلــى مــا ســبق ،نواصــل تركيزنــا علــى التميــز التشــغيلي
وإدارة المخاطــر ،ممــا ســاعدنا فــي تعزيــز تنافســية فريــدة مــن

٢٤

وأداء عالمــي المســتوى فــي مجــال الســامة .عــام
نوعهــا ٍ
 ،2013احتفلــت قابكــو بإنجــاز  15.4مليــون ســاعة عمــل مــن
دون حــوادث مهــدرة للوقــت للموظفيــن وكذلــك ســجلنا أداء
الســامة األقــوى.
وخــال العــام نفســه ،ســلطنا الضــوء علــى االســتعداد إليقــاف
التشــغيل المؤقــت لعــام  2014والــذي يعتبــر اســتراتيجي ًا فــي
أي منشــأة صناعيــة ،وقــد قامــت فــرق العمــل فــي اإلدارات
المختلفــة بلعــب دور محــوري فــي وضــع المخطــط الرئيســي.
يهــدف هــذا اإليقــاف إلــى تعزيــز كفــاءة المصنــع وتحقيــق أربــاح
فعالــة وتعزيــز ســامة األصــول وتحســين اآلثــار البيئيــة .نحــن
نضــع حجــر األســاس لمســتقبل تشــغيلي واعــد ونشــدد علــى
التزامنــا باالســتدامة.
نحــن نؤمــن بتوفيــر فــرص عمــل مشــجعة ومجزيــة لموظفينــا
ـس نجاحنــا مــن خــال الحفــاظ علــى اليــد العاملــة الماهــرة.
ونقيـ ُ
نســعى جاهديــن لكــي يكتســب موظفونــا المهــارات الضروريــة
والمســاهمة فــي تحقيــق طموحــات قابكــو وقــد قمنــا بزيــادة
ســاعات التدريــب عــام  2013بنســبة .%20
كمــا تســتند مســيرتنا الناجحــة علــى الخبــرات التــي طورتهــا
الكــوادر المحليــة إذ أن الريــادة الوطنيــة تعتبــر إحــدى القــوى
الداعمــة لعلميــات قابكــو التــي تعكــس هويتنــا الثقافيــة .عــام

 ،2013واصلنــا دعمنــا للمهــارات الوطنيــة بهــدف صنــع القــادة
المســتقبل وحققنــا نســبة تقطيــر وصلــت بلغــت .%30.2
خــال العــام ،ســاهمنا فــي دعــم المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة مــن خــال زيــادة نســبة المشــتريات المحليــة لتصــل
إلــى  .%81أينمــا أمكــن ،تفضــل قابكــو التعامــل مــع المورديــن
القطرييــن ألننــا نثمــن القيمــة التــي يمنحونهــا للشــركة
والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،ودولــة قطــر علــى وجــه
العمــوم .ونحــن نؤمــن بأهميــة المســاهمة فــي تنويــع االقتصــاد
الوطنــي.
تعتمــد برامــج المســؤولية المجتمعيــة فــي قابكــو علــى إحــداث
التغييــر النوعــي ،فقــد قمنــا بزيــادة اســتثمارنا فــي تنميــة
المجتمــع بنســبة  %164عــام  .2013نحــن نؤمــن أن اإلســهام فــي
المجتمــع القطــري هــو جــزء ال يتجــزأ مــن عملياتنــا.
بالنظــر إلــى المســتقبل ،نــرى أن قطــاع البتروكيماويــات علــى
مشــارف حقبــة جديــدة مــن النمــو والتميــز ،ونلتــزم بتعزيــز ريــادة
هــذا القطــاع ولعــب دور اســتراتيجي فــي تنويــع االقتصــاد
الوطنــي.
نشــكركم إليمانكــم بمســتقبل شــركتنا حيــث نعمــل معـ ًا علــى
تحقيــق مكانــة واعــدة لقابكــو ولصناعتنــا وألجيــال المســتقبل.

٢٥

تقرير قابكو السنوي 2013

كــــلمــــة
رئيس مجلس اإلدارة
حــمــد راشــد المــهــندي
رئيس مــجــلس اإلدارة

مساهمونا الكرام،
ال شــك أن التنميــة والقــوة همــا مــن الخصائــص الرئيســية التــي
تميــز قابكــو نتيجـ ًـة الســتراتيجية الشــركة الصلبــة .يلخــص عــام
 2013التطــور والتقــدم الملحــوظ الــذي شــهدته قابكــو .نحــن
علــى وشــك االحتفــال بالذكــرى األربعيــن لتأســيس الشــركة.
تحــول نجاحنــا إلــى حقيقــة ملموســة بفضــل القيــادة الرشــيدة
لحضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي ،أميــر
البــاد المفــدى ،والتوجيهــات الحكيمــة لســعادة الدكتــور محمــد
بــن صالــح الســادة ،وزيــر الطاقــة والصناعــة ،وااللتــزام القــوي مــن
مجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة التنفيذيــة ،باإلضافــة إلــى إخــاص
الموظفيــن وتفانيهــم فــي العمــل ودعــم الشــركاء.
نفتخــر أننــا حققنــا عــام  2013أرباح ـ ًا تاريخيــة ومســتويات إنتــاج
عاليــة ممــا يجعلنــا فــي طليعــة مصنعــي البتروكيماويــات فــي
دولــة قطــر .التزامـ ًا بركائــز رؤيــة قطــر الوطنيــة  ،2030تولــي قابكــو
أهميــة كبــرى للمســاهمة فــي اقتصــاد الدولــة الحيــوي وبنــاء
مســتقبل مســتدام لألجيــال القادمــة.

٢٢

تعــزز إنجازاتنــا المميــزة لعــام  2013مكانــة الشــركة فــي صناعــة
البتروكيماويــات علــى الســاحة الدوليــة .وتتــم ترجمــة التقــدم
الكبيــر إلــى نتائــج ملموســة بدعــم مــن مؤشــرات الســامة
والكفــاءة واالبتــكار واألداء البيئــي واالنخــراط فــي المجتمــع
التــي تعــزز جميعهــا ميــزة التنافســية الدوليــة لدينــا .نحــن
ً
مقارنــة بأبــرز قــادة الصناعــة عالميــ ًا.
فخــورون بقيــاس أدائنــا
مــن منطلــق ريادتنــا فــي الصناعــة ،لــم نتـ َ
ـوان يوم ـ ًا عــن تعزيــز
القــدرات الداعميــة لنــا ،إذ نثمــن الــدور الــذي يلعبــه موظفونــا في
تحقيــق النمــو .خــال أربعيــن عامـ ًا ،اكتســبنا درايــة محليــة صلبــة
وقمنــا بتطويــر خبــرات متقدمــة فــي صناعــة البتروكيماويــات،
ممــا ســاهم فــي تعزيــز مكانتنــا والوصــول إلــى آفــاق جديــدة.
وقــد ســاهمت مهاراتنــا المتخصصــة فــي البتروكيماويــات
فــي منــح شــركتنا الثقــة لبنــاء وتطويــر مجمــع الســجيل
للبتروكيمايــات بالتعــاون مــع قطــر للبتــرول فــي مدينــة راس
لفــان الصناعيــة .عــام  ،2013تــم تحقيــق تقــدم ملحــوظ فــي

هــذا المشــروع الكبيــر الــذي مــن شــأنه أن يســهم فــي دمــج
عمليــات التكريــر والنقــل والتســويق علــى نحــو أشــمل .ال شــك
أن صناعــة البرتوكيماويــات فــي دولــة قطــر تدخــل حقبــة جديــدة
ويشــرفنا أن نســهم فــي دعــم أســس هــذه الصناعــة بالتعــاون
مــع قطــر للبتــرول.
بالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة ،أتقــدم إليكــم بالشــكر الجزيــل
لثقتكــم المتواصلــة وأجــدد التــزام شــركتنا بتحقيــق قيمــة طويلــة
األمــد للمســاهمين .اســتناد ًا إلــى قوتنــا ونجاحنــا ،وضعنــا أهــداف
أداء طموحــة لعــام  2014ومــا بعــده.
أدعوكــم الكتشــاف أهــم نقــاط القــوة واالنجــازات مــن خــال
التقريــر الســنوي لعــام .2013
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المـساهــمــون

شــركة صناعــات قطــر هــي المســاهم األكبــر فــي شــركتنا بنســبة  %80وقــد تأسســت عــام  2003برأســمال مدفــوع قيمتــه  5مالييــن ريــال قطــري وقــد احتفلــت مؤخــر ًا بالذكــرى الحاديــة عشــرة منــذ
اإلصــدارات األوليــة لالكتتــاب العــام علــى أســهم الشــركة ،صناعــات قطــر مــن كبــرى الشــركات المطروحــة للتــداول فــي بورصــة قطــر ،وتمتلــك قطــر للبتــرول  %51مــن أســهمها ،فــي حيــن تســتحوذ شــركات
حكوميــة وغيــر حكوميــة علــى باقــي األســهم .كمــا تعتبــر صناعــات قطــر مــن عمالقــة الصناعــة فــي المنطقــة.

٢٠

تملــك توتــال للبتروكيماويــات فرنســا  %20مــن أســهم قابكــو .الشــركة تابعــة للمصّ نــع الفرنســي العمــاق توتــال ،إحــدى كبــرى الشــركات المطروحــة للتــداول فــي العالــم .كمــا أنهــا متواجــدة فــي أكثــر
مــن  130دولــة حــول العالــم وتضــم حوالــي  100.000موظــف .تنخــرط شــركة توتــال فــي كافــة أنشــطة صناعــة النفــط ومــن ضمنهــا عمليــات التصنيــع واإلنتــاج وتقــوم بإنتــاج الكيماويــات .وخصوصـ ًا الكيماويــات
للصناعــات واألســواق االســتهالكية.

%٢٠ %٨٠
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المشاريع المشتركة
والشركات الزميلة
يعتبر تطوير مشاريعنا من خالل الشراكات والمشاريع المشتركة
عنصر ًا أساسي ًا لنجاحنا .سعي ًا من قابكو للتكامل ورغبة منها في
توسيع قاعدتها الصناعية واالنتاجية وتنويع مصادرها ،تمتلك
الشركة حصص ًا استراتيجية في شركات تابعة وزميلة لها مذكورة
أدناه.
تستهدف استثماراتنا ومشاريعنا المشتركة صناعات
البتروكيماويات والمشتقات في دولة قطر بهدف زيادة الفرص
وتطوير المنتجات ذات الصلة.

١٨

تأسســت الشــركة عــام  1998كمشــروع مشــترك بيــن الشــركة
القطريــة للصناعــات التحويليــة ( ،)%33،3وشــركة قابكــو
( ،)%33.4والشــركة اإليطاليــة ســتيفانو فيريتــي (.)%33،3
وتعــد مــن أهــم الشــركات الصناعيــة فــي قطــر والتــي تنتــج
العبــوات الصناعيــة المرنــة مثــل األكيــاس البالســتيكية
شــديدة التحمــل ،وتعتمــد الشــركة علــى البولــي إيثيليــن الــوارد
إليهــا مــن شــركة قابكــو ،وينتــج مصنــع الشــركة الواقــع فــي
مدينــة مســيعيد حوالــي  15000طــن متــري ســنوي ًا مــن األفــام
البالســتيكية.
وتلبــي منتجــات الشــركة احتياجــات أكيــاس التعبئــة الخاصــة
بمنتجــات قابكــو وقاتوفيــن وكيوكــم إلــى حــد كبيــر .ويتــم بيــع
 %90مــن إنتــاج الشــركة للســوق المحلــي ،ويتــم تصديــر الكميــة
المتبقيــة لــدول الخليــج وأوروبــا.
وقــد أكملــت شــركة قطــر للمنتجــات البالســتيكية مؤخــر ًا
بنــاء وحــدة إلنتــاج األلــواح الخشــبية تحــت اســم شــركة قطــر
للمنتجــات الخشــبية لتلبيــة احتياجــات تصديــر البولــي ايثيليــن
منخفــض الكثافــة والبولــي إيثيليــن منخفــض الكثافــة الخطــي.
تبلــغ ســعتها اإلنتاجيــة الســنوية  1.6مليــون وحــدة مــن األلــواح
الخشــبية .باشــرت شــركة قطــر للمنتجــات الخشــبية اإلنتــاج
التجــاري بتاريــخ  16نوفمبــر .2013
باإلضافــة إلــى ســعي شــركة قطــر للمنتجــات البالســتيكية
للتنويــع ،قامــت بابتــكار منتــج جديــد تحــت اســم مركــب الخشــب
والبالســتيك الــذي يقــوم علــى البولــي ايثيليــن وبودرة الخشــب.
وســيبدأ االنتــاج فــي الربــع الرابــع مــن عــام  .2014ويوفــر هــذا
المنتــج تطبيقــات متعــددة مثــل المنصــات الخارجيــة وتصميــم
أحــواض الســباحة والمراســي واألماكــن العامــة.

تــم إنشــاء شــركة قطــر للفينيــل عــام  1997كمشــروع مشــترك
بيــن قطــر للبتــرول ( ،)%12.9وشــركة مســيعيد للبتروكيماويــات
القابضــة ( ،)%55.2وقابكــو (.)%31.9
تضــم منشــأة قطــر للفينيــل أربــع وحــدات رئيســية وهــي:
وحــدة الكلوريــن التــي تنتــج حوالــي  370.000طــن متــر ســنوي ًا
مــن الصــودا الكاويــة ،للتصديــر والمبيعــات المحليــة ،ووحــدة
ثانــي كلوريــد اإليثيليــن التــي تنتــج حوالــي  180.000طــن متــري
ســنوي ًا ألغــراض التصديــر ،ووحــدة كلوريــد الفينيــل األحــادي
التــي تنتــج حوالــي  355.000طــن متــري ســنوي ًا ،باإلضافــة إلــى
وحــدة الطاقــة .ويتــم اســتيراد اللقيــم األساســي أي الملــح مــن
الهنــد .يعــد مصنــع قطــر للفينيــل عالــي التقنيــة ،إذ أنــه يســتخدم
أحــدث التكنولوجيــا وأكثرهــا فعاليــة مــن حيــث الكلفــة علــى غــرار
الغشــاء ثنائــي القطــب فــي وحــدة إنتــاج الكلوريــن.
منــذ بــدء اإلنتــاج ،أنجــزت عمليــات قطــر للفينيــل  6.1مليــون
ســاعة عمــل مــن دون حــوادث مهــدرة للوقــت.

تأسســت قاتوفيــن عــام  2005كمشــروع مشــترك بيــن قافكــو
( ،)%63وتوتــال للبتروكيماويــات ( )%36وقطــر للبتــرول (.)%1
تقــع الشــركة فــي مدينــة مســيعيد الصناعيــة ،وتنتــج البولــي
إيثيليــن منخفــض الكثافــة الخطــي  LLDPEالمخصــص بمعظمــه
للتصديــر ،بإنتــاج يقــدر بحوالــي  450.000طــن متــري ســنوي ًا .تتولــى
شــركة قابكــو إدارة مصنــع قاتوفيــن للبولــي إيثيليــن منخفــض
الكثافــة الخطــي الــذي يتــم اســتخدامه فــي صناعــة األكيــاس
البالســتيكية واألغطيــة واأللعــاب وأغطيــة العلــب واألنابيــب
واألدوات المنزليــة واألنابيــب المرنــة وغيرهــا .وتعتمــد الشــركة
علــى اللقيــم األساســي الــوارد عبــر وحــدة تكســير البخــار التــي
تبلــغ طاقتهــا  1.3مليــون طــن متــري ســنوي ًا والواقعــة فــي
مدينــة راس لفــان الصناعيــة عبــر خــط أنابيــب بطــول  133كلــم،
تملــك وحــدة تكســير البخــار شــركة راس لفــان لألوليفينــات
وهــي إحــدى المشــاريع المشــتركة بيــن شــركة قاتوفيــن
( ،)%45.7وكيوكــم  ،)%53.3( 2وشــركة قطــر للبتــرول (،)%1
وقــد تــم تأسيســها عــام  2005ويتــم إدارة شــركة راس لفــان
لألوليفينــات عــن طريــق شــركة كيوكــم.2

ســعي ًا مــن قطــر للفينيــل لتحقيــق التميــز فــي مجــاالت الصحــة
والســامة واألمــن والبيئــة ،تفتخــر الشــركة باالنضمــام إلــى
صفــوف الشــركات المتميــزة التــي حصلــت علــى شــهادة RC14001
عــام  ،2013لتؤكــد مــن جديــد علــى التــزام نظــم إدارتهــا بمعيــار
األيــزو  14001الخــاص بنظــم اإلدارة البيئيــة ومتطلبــات العنايــة
المســؤولة وفقــ ًا لمجلــس الكيميــاء األميركــي.

١٩

تقرير قابكو السنوي 2013

الحــوكـــمــة
ونظــم اإلدارة

نظام حوكمة الشركة لدينا منهجي وهو جزء ال يتجزأ من استراتيجيتنا ،حيث يوجه
السلوكيات العامة للمؤسسة ويضمن مصالح المساهمين على المدى الطويل وبالتالي
يعزز من رضى العمالء.

تشكل الحوكمة الصلبة جزء ًا أساسي ًا من نجاحنا
الجمعية العمومية

مجلس إدارة
قابكو
نحــن فــي قابكــو نعتمــد سياســة قوامهــا األخالقيــات
والحوكمــة الصالحــة والتقــدم المســتمر .نحــن بصــدد تدقيــق
وإقــرار إطــار حوكمــة المؤسســة الــذي يســتند علــى الشــفافية
والمســؤولية والمحاســبة والعــدل .كمــا أننــا نحــرص بشــدة علــى
التــزام المورديــن والمقاوليــن باالجــراءات والمعاييــر بهــدف
تحقيــق التوافــق واتســاق العمليــات علــى كافــة المراحــل.

بصــورة عامــة ،تتحــدد القوانيــن واالجــراءات التــي يتــم علــى
أساســها اتخــاذ القــرار بوضــوح علــى كافــة المســتويات .كمــا
تضمــن لجنــة التدقيــق الداخلــي لدينــا مطابقــة وتطبيــق كافــة
السياســات واالجــراءات طبقــ ًا ألفضــل الممارســات .ويتــم
التأكــد منهــا بواســطة نظــم إدارة معاييــر الجــودة مثــل أيــزو
 .9001تطابقــ ًا مــع المعاييــر الدوليــة تعتمــد سياســتنا الماليــة
والمحاســبية وجــداول االجــراءات الخاصــة بهــا فــي األســاس
علــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة .IFRS

لدينــا فــي قابكــو نظــام صــارم وشــامل للحوكمــة يتــم تطبيقــه
بحيــث يتــم التوجيــه والتحكــم فــي قــرارات األعمــال عــن
طريــق تحديــد وتوزيــع المســؤوليات والحقــوق لكافــة أعضــاء
المؤسســة بمــا فيهــم مجلــس اإلدارة واإلدارة والمســاهمين
وغيرهــم مــن حملــة األســهم ضمــن إطــار قانونــي منظــم
وتنافــس يقــوم علــى مكونــات أخالقيــة.

مــن منظــور الصحــة والســامة والبيئــة ،يعتبــر تخفيــض المخاطــر
المتعلقــة بعملياتنــا ومنتجاتنــا هدفــ ًا رئيســي ًا وأساســي ًا ،إذ
نعمــل بالتــزام صــارم ومتوافــق مــع متطلبــات نظــم معاييــر
الســامة  14001 EMSو.18001 OHSAS

يعمــل نظــام الحوكمــة بطريقــة منظمــة وتــم إدماجــه بعمــق
ضمــن اســتراتيجيتنا التــي تتحكــم وتوجــه تصرفــات وســلوك
المؤسســة كمــا يحافــظ علــى مصالــح المســاهمين علــى المــدى
الطويــل ويزيــد بالتالــي مــن رضــى عمالئنــا.

عــام  ،2013قامــت قابكــو بتطبيــق نظــم إدارة أمــن المعلومــات
بدعــم مــن إطــار عمــل وشــهادة أيــزو  27001بهــدف تقليــص
المخاطــر المرتبطــة بأمــن المعلومــات اإللكترونيــة ،حيــث يحتــل
التميــز فــي تحقيــق أمــن المعلومــات أولويــة كبــرى فــي شــركتنا.

وتقــوم لجنــة إدارة المخاطــر لدينــا بتقييــم وتوقــع وتخفيــض
معــدالت المخاطــر فــي إطــار إداري يجمــع ويســجل بيانــات
المخاطــر وذلــك مــن خــال عــدد مــن االجــراءات الوقائيــة
والتفاعليــة الكفيلــة بالتخفيــض والحــد مــن وقوعهــا أو وقــوع
حــوادث غيــر متوقعــة بأفضــل الطــرق الممكنــة وبأقــل حــد
ممكــن .لذلــك ،تعــد حمايــة نظــم معلومــات الشــركة عنصــر ًا
أساســي ًا لنجــاح اإلدارة والعمليــات فــي قابكــو.

لجنة المدققين

جدول السلطات المالية
وغير المالية

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لجنة التدقيق
(غير أعضاء المجلس التنفيذي)

إدارة التدقيق الداخلي

تتبــع لجنــة المناقصــات لدينــا سياســة المشــتريات لضمــان
النزاهــة وســامة تطبيــق االجــراءات.
علــى مــدى الســنوات الســت الماضيــة ومــن خــال إدارة تميــز
األعمــال ،اســتطعنا أن نرســخ ريادتنــا وقمنــا بتطبيــق معاييــر
متوازنــة تتماشــى مــع رؤيتنــا لضمــان الكفــاءة وقيــاس األداء
مــع مراقبــة وتعزيــز الرؤيــة والوضــوح.

المحاسبة والسياسات المالية
والمراجع وفق ًا للمعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية IFRS
لجنة المناقصات

لجنة إدارة المخاطر

لجنة اإلدارة

السياسات واإلجراءات

إطار عمل إدارة المخاطر والسجل
الموحد للمخاطر

نظم إدارة الجودة
9001-14001-18001-27001

السياسات واإلجراءات
وفق ًا ألفضل الممارسات
مبادئ حوكمة الشركة لدى قابكو هي:
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المسؤولية

الشفافية

العدالة

المحاسبة

تقييم األرصدة
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2013
العــائــدات

األرباح

%6.6 %15.6
زيادة بنسبة
ً
مقارنة بالعام 2012

العائدات

1

١٤

4.4

1

مليار ريال قطري

وفق ًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ،تعكس إيرادات العام الحالي إيرادات قابكو فقط.

األرباح
(قبل ضريبة الدخل)

٢

3.8

زيادة بنسبة
ً
مقارنة بالعام 2012

٢

مليار ريال قطري

تمثل األرباح قبل خصم ضريبة الدخل من ضمنها المشاريع المشتركة والشركات الزميلة.
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2013
لمحة سريعة
مشتريات محلية،
بارتفاع قدره  6نقاط

 15,4مليون
ساعة عمل من دون حوادث مهدرة للوقت

1,325

%85

117

1+2

%40

%40

%81

نشاط توعوي واجتماعي

االسثمارات االستراتيجية
مشروعان مشتركان :قاتوفين وقطر للفينيل (شركات زميلة)  /و
شركة قطر للمنتجات البالستيكية (شركة تابعة)
جميعها ذات أداء مرتفع

زيادة في إنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة
 1.2مليون طن من البولي أوليفينات ،النسبة األعلى
على اإلطالق

من البولي إيثيلين منخفض الكثافة المنتج
في الشرق األوسط 2

1

700

%30.2

43

موقع واحد

مدينة مسيعيد الصناعية

1

١٢

موظف عام 2013

نسبة رضى الموظفين،
بزيادة  9نقاط 1

يتم القياس عن طريق المسح السنوي الخاص بالشركة.

بلغت الطاقة االنتاجية للشركة من البولي
إيثيلين منخفض الكثافة  700مليون طن

سنوي ًا من البولي إيثيلين منخفض الكثافة ،منتج
ذو تواجد عالمي ويوفر حلول مبتكرة للعالم

التقطير
)توظيف القطريين(

2

6

مصانع
حديثة وفعالة ،حققت انخفاض بقدر %77
في حجم احتراق الغاز

جنسية
بيئة عمل قوية ومالئمة

االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات :ملخص صناعة البالستيك في دول الخليج http://www.gpca.org.ae/sites/default/files/gpcanexant2013.pdf 2013
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إنجـــازات
العـــام 2013

١٠

التقـــدم والنمـــو فـــي النتائج المالية القوية وزيادة
العائدات وتعزيز األرباح

التقطير إحراز جائزة التميز في التقطير
للسنة الرابعة على التوالي

الوصـــول إلـــى آفــاق جـــديـــدة بعد أن حقق إنتاج البولي إيثيلين
منخفض الكثافة أرقام قياسية

أمن تقنية المعلومات من خالل
شهادة األيزو الرابعة ISO27001

صـــناعـــة المــستقــبل من خالل التعاون مع قطر للبترول في بناء مجمع
السجيل للبتروكيماويات

الشراكة مع المجتمع مدعومة ببرامج
كبيرة في المسؤولية المجتمعية

تــحــديث مصانعنا وزيادة فعاليتها وتحقيق النتائج
القصوى ،ووضع األسس لمستقبل أكثر استدامة

نمط حياة صحي ونشيط لدى الموظفين
بعد إطالق نادي قابكو ،أحد أكبر المرافق الرياضية والترفيهية في الشرق األوسط

السالمـــة التي تدل عليها مستويات األداء العالية والتركيز على المقاولين

رؤية قطر الوطنية  2030هي في صميم كل ما نقوم به ،إذ نواصل ترجمة ركائزها إلى واقع ملموس
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إنجـــازات
مـــحـــليةقائمــة
عـــالمــية
عـــلى قـــدرات

القـــوة التــي

تدفــعــنا
إلــى األمــــام

قامت قابكو بتطوير رصيدها العالمي خالل السنوات
األربعين الماضية ،بفضل المهارات والخبرات المحلية
والمنتجات عالية الجودة،
ولطالمــا اعتبــرت قابكــو أن الجــودة علــى رأس أولوياتهــا
والتنافســية فــي أعمالهــا ،حيــث أن منتجــات الشــركة ذات
معاييــر عاليــة معتــرف بهــا دوليــ ًا.

تســتند مســيرتنا الناجحــة علــى الجهــود الحثيثــة والخبــرة
الواســعة للمهــارات المحليــة .كمــا أن قيادتنــا الوطنيــة هــي
القــوة الدافعــة لتقــدم أعمالنــا .وقــد عُ ـ ِـرف عــن شــركتنا تطويــر
المعــارف والقــدرات التــي تلبــي أفضــل المعاييــر والممارســات

الدوليــة ،وقــد تحققــت اإلنجــازات العالميــة لقابكــو بفضــل
المهــارات والمــوارد البشــرية المحليــة .نحــن نقــدم أنفســنا
كشــركة قطريــة ذات رصيــد عالمــي ،وهنــا تكمــن قوتنــا.

رؤيــــتنا

مــهــمــتنا

نتطلــع إلــى أن نكــون مصــدر ًا رائــد ًا ،بــارز ًا وموثوق ـ ًا بــه إلنتــاج وتصديــر اإليثيليــن والبولــي
إيثيليــن مــن منطقــة الشــرق األوســط إلــى األســواق العالميــة.

نحــن مجموعــة قوامهــا الجــودة ،نصــدر اإليثيليــن والبولــي إيثيليــن لصناعــة البالســتيك ،ملتزمــون إلــى
أقصــى الحــدود بخدمــة عمالئنــا ،موظفينــا ،شــركائنا ،والمجتمــع الــذي نعمــل فيــه.

قــيمــنا
النزاهة واألخالقيات
ألننــا نتميــز بالمســؤولية والشــفافية ونرحــب بمتابعــة قراراتنــا،
وألننــا نطمــح لألفضــل فــإن قابكــو تأتــي فــي صميــم كل عمــل
نقــوم بــه .كمــا نؤمــن دومـ ًا بتطبيــق أفضــل االجــراءات وهــو مــا
ينعكــس علــى أعمالنــا اليوميــة وعلــى منتجنــا النهائــي. .

بناء العالقات والثقة
ألننــا نؤمــن بموظفينــا وبتقديرهــم ،فإننــا نؤســس عالقــات
قويــة ومتينــة داخــل قابكــو وخارجهــا ،ممــا يضيــف قيمــة هائلــة
إلــى كل مــا نقــوم بــه.

العمل الجماعي والتعاون
ألن التعــاون واالحتــرام والتــآزر صفــات تبــرز أفضــل مــا لدينــا،
وتعــزز اإلنتاجيــة والتناغــم ،وتمكننــا مــن تحقيــق المزيــد ســوي ًا
والحفــاظ علــى المواعيــد النهائيــة بدقــة ،فقــد اســتطعنا بنــاء
مؤسســة ثريــة ومتحــدة ومتعــددة الثقافــات.

٨

تحقيق األهداف
ألن المصداقيــة تشــكل أمــر ًا أساســي ًا بالنســبة لنــا وألننــا نحفــز
أنفســنا لتحقيــق إنجازانتــا ونتجــاوز أهدافنــا الموضوعــة بغــض
النظــر عــن أي ظــروف لضمــان رضــى مســاهمينا ،فإننــا فــي قابكــو
نفــي بوعودنــا دائم ـ ًا.

اإلبداع واالبتكار
ألن أفضــل األفــكار المبتكــرة تأتــي عــادة مــن الداخــل ،فإننــا
نرعــى التفكيــر المبــدع والمبتكــر ونشــجع أنفســنا لتحقيــق
إنجازاتنــا ،فنحــن نؤمــن بالتطويــر المســتمر لموظفينــا وعملياتنــا
ومنتجاتنــا.

تقدير االنجازات
ألننــا نقــدر قيمــة النجاحــات ونكافــىء موظفينــا الذيــن يعملــون
علــى إحــداث التغييــر.

التعلم والنمو
ألننــا نــدرك أهميــة النمــو والتطــور ،فإننــا نركــز علــى تطويــر
المواهــب البشــرية بمــا يضمــن لموظفينــا تحقيــق ذاتهــم،
وعلــى نطــاق عالمــي نعمــل جاهديــن وباســتمرار علــى أن ننمــو
ويشــار إلينــا بوصفنــا قــوة رائــدة فــي مجــال البتروكيماويــات ،إننــا
نواصــل التميــز.


الحرية في اتخاذ القرارات
ألننــا نؤمــن بذاتنــا وبــروح المبــادرة وبفضــل مــا نطبقــه مــن
اجــراءات ،فإننــا ندعــم موظفينــا باســتمرار ،ندعمهــم بمــا
يمكنهــم مــن اتخــاذ القــرارات بالســرعة والمرونــة التــي تمكننــا
مــن خدمتكــم بطريقــة أفضــل.
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البتــروكــيمــاويات

عــــوامــــل تمـــكين
الحـــياة الــــعصـــــرية

فـــي قــابكــو ،نفتخـــر أن
مــــنتجـــــاتنا  ...فـــي
كــل ما يحــيط بكم
تشــتق البتروكيماويــات غالبــ ًا مــن البتــرول أو الغــاز الطبيعــي
وتشــكل جــزء ًا أساســي ًا مــن حياتنــا اليوميــة ،وقــد ســاهمت
البتروكيماويــات فــي االكتشــافات الحضاريــة الكبــرى ،مثــل
الهواتــف النقالــة ،والحاســوب ،والتكنولوجيــا الضروريــة لغــزو
الفضــاء ممــا دفــع البشــرية إلــى حقبــة جديــدة مــن التقــدم
والتطــور.
وانتشــرت تطبيقــات البتروكيماويــات علــى نطــاق واســع
يتضمــن االلكترونيــات ،واألقمشــة ،والســلع المعيشــية
المســتخدمة لــدى األســر مثــل أدوات المطبــخ ،واألثــاث ،وغيرهــا
مــن المتطلبــات.
كمــا تشــكل البتروكيماويــات جــزء ًا ال يتجــزأ مــن التطبيقــات
الطبيــة ،والزراعــة فــي البيــوت البالســتيكية ،وخراطيــم الميــاه،
وأوانــي النباتــات ،وتلعــب دور ًا أساســي ًا فــي قطــاع النقــل حيــث
أنهــا مــن المكونــات الرئيســية للســيارات والطائــرات وقطــارات

المــساهــمــة فــي

صــنع عـــالم أفــضل
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األنفــاق ،باإلضافــة إلــى مــا ســبق ،تســاهم البتروكيماويــات فــي
تشــييد أبنيــة أكثــر صالبــة وفعاليــة وصديقــة للبيئــة ،وال غنــى
لعالمنــا المعاصــر عــن المــواد البالســتيكية أكانــت جــزء ًا مــن
منتــج بســيط أو مكون ـ ًا أساســي ًا لألجهــزة المتطــورة.

هــل تتخـــيل العـــالم
مــن دون البتروكــيماويات ؟
فــي قابكــو ،نفتخــر أن نكــون جــزء ًا مــن صناعــة دائمــة االبتــكار
والتطــور ،تهــدف إلــى إثــراء مختلــف نواحــي حياتنــا اليوميــة مــع
الحــرص علــى صنــع مســتقبل مســتدام.

علــى مــدى أربعــة عقــود مــن الزمــن ،نقــوم بإنتــاج البولــي
إيثيليــن منخفــض الكثافــة ذو جــودة عاليــة ،والــذي يعتبــر النــوع
األكثــر شــيوع ًا واســتخدام ًا مــن البوليمــرات ،وبفضــل المميــزات
التــي تتوافــر فــي منتجاتنــا وتطبيقاتهــا ،يمكــن اســتخدامها فــي
مختلــف أنحــاء العالــم دعمـ ًا لنمــط الحيــاة العصــري .إننــا ملتزمــون
بجعــل كل يــوم مــن حياتكــم أكثــر أمانــ ًا واســتدامة بفضــل
المنتجــات والحلــول المبتكــرة التــي تناســب احتياجــات المجتمــع
المتغيــرة باســتمرار.

ومــع تنامــي عــدد ســكان العالــم ،فــإن الطلــب علــى منتجاتنــا
يتزايــد أيض ـ ًا ،لــذا فإننــا نلتــزم بالحــرص علــى إنتــاج المــواد التــي
تلبــي احتياجاتكــم ،كمــا نلتــزم بحمايــة البيئــة فــي كافــة المراحــل،
واالبتــكار المســتمر للمســاهمة فــي تحقيــق التطــورات التقنيــة
الحديثــة.
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