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Integrated Management Policy

At WOQOD we have an Integrated approach for 
achieving and sustaining Operational Excellence through 
our commitment to:

• Strive for Zero Harm to our personnel and neighbors,
• Safeguard the environment in which we operate,
• Maintain the operational integrity and security of our   
 assets,
• Deliver high quality in our services and products to our   
    customers,
• Fully comply with Qatari laws, regulations, and    
 regional/international protocols and agreements   
 applicable to our business operations, and 
• Contribute to the social development of Qataris as a   
 Corporate Citizen.

In order to fulfil the above commitments and achieve 
continual improvement in our IMS performance, we shall 
develop and maintain an Integrated Management 
System based on the international management system 
standards and guidelines related to:

• Quality,
• Occupational health and safety,
• Environment and sustainable development,
• Asset integrity and process safety, and
• Security. And;

In consultation with our stakeholders, both internal and 
external, and with participation and engagement of 
employees, WOQOD management shall set our IMS 
objectives and targets, provide the required resources, 
effectively control the operations, promote a safe work 
culture, monitor our performance, and periodically 
review and improve the management system for its 
continuing suitability, adequacy, and effectiveness.  

This policy applies to all our facilities, activities, services, 
and products, as well as to all our employees as well as 
the contractors working for or on our behalf in the State 
of Qatar.

سياسة ا�دارة المتكاملة 

تعتمــد شــركة وقــود نهجــ� متكامــًال لتحقيــق االمتيــاز فــي 
العمليات والمحافظة عليه من خالل االلتزام بـما يلي:

•    أن نبذل ما بوسعنا للحد من أي خطر قد يصيب     
     موظفينا وجيراننا

•    حماية البيئة التي نعمل فيها
•    المحافظة على سالمة عملياتنا وأمن أصولنا

•    تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية لعمالئنا

•   االمتثال للقوانين والقواعد وا£نظمة القطرية، 
    با¥ضافة إلى البروتوكوالت واالتفاقيات ا¥قليمية 

    والدولية التي تنطبق على عملياتنا. 
•   المساهمة بالتنمية االجتماعية للقطريين باعتبار 

    وقود شركة وطنية.

المســتمر  والتحســين  أعــاله  بااللتزامــات  الوفــاء  بهــدف 
ــ�  ــور نظام ــا أن نط ــب علين ــة، يج ــة ا¥دارة المتكامل لسياس
ــر وتوجيهــات  ــه، وفــق معايي ــ� متكامــًال ونحافــظ علي إداري

نظام ا¥دارة الدولي المتعلقة بـما يلي:

الجودة،  •
الصحة والسالمة المهنية،  •

البيئة والتنمية المستدامة،  •
سالمة ا£صول وأمان العمليات،  •

ا£من.  •

بالتشــاور مــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن، فــي داخــل 
ــن،  ــن الموظفي ــل م ــاركة وتفاع ــا، وبمش ــركة وخارجه الش
ســتحّدد إدارة وقــود أهدافهــا المتعلقــة بسياســة ا¥دارة 
وتتحكــم  المطلوبــة،  المــوارد  وتوفــر  المتكاملــة، 
بالعمليــات بكفــاءة عاليــة، وتنشــر ثقافــة ا£مــان خــالل 
ا¥دارة  نظــام  دوريــ�  وتراجــع  أداءنــا،  وتراقــب  العمــل، 
وكفايتهــا  الشــركة  مــع  يتناســب  بمــا  وتحّســنه 

وفعاليتها. 

الشــركة  مرافــق  جميــع  علــى  السياســة  هــذه  ُتّطبــق 
وأنشــطتها وخدماتهــا ومنتجاتهــا، وكذلــك ا£مــر علــى 
موظفينــا ومقاولينــا الذيــن يعملــون بالنيابــة عّنــا فــي 

دولة قطر.


