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كلمة الرئيس التنفيذي

«نقيس النجاح بمعايير النمو والتغيير
اإليجابي الذي نساهم في تحقيقه
للمجتمع الذي نشكل أحد عناصره،
ولألفراد الذين نعمل بينهم ولهم
ومعهم من خالل السعي جاهدين
على الدوام لتعزيز التنمية المستدامة»

واصلت شركة ايكويت خالل عام  2010تجسيد
التزامها العملي تجاه المجتمع ،فقد تضمنت
مبادراتنا للمسؤولية المجتمعية العديد من
القطاعات االقتصادية والصحية والبيئية ،األمر الذي
ساهم في التطبيق العملي لفلسفة مشاركة
النجاح التي تتبناها الشركة من خالل «المساهمة
في التنمية المستدامة».

نوعية وان تكون مثا ًال يحتذى به داخل وخارج دولة
الكويت وذلك عبر جميع عملياتها وأنشطتها التي
تندرج تحت إطار المسؤولية المجتمعية .إن هذا
المنهج يحدد القطاعات والمجاالت التي نتطلع إلى
دعمها واالهتمام بها ورعايتها وذلك ليس بهدف
التعبير عن قيمنا فحسب ،بل ولتحقيق رؤيتنا الشاملة
والمتكاملة.

ومن منطلق إدراك اهمية التواصل والتفاعل مع
المجتمع في كافة المجاالت ذات العالقة ،فإن
جوهر قيمنا ومبادئنا التي تشكل القاعدة المنهجية
الستراتيجيتنا في العمل جزء من الدوافع التي
تشجع على تعزيز مشاركتنا ومساهمتنا في النجاح
المستمر واالزدهار الدائم لنا ولمجتمعنا.

لقد تزايد في العقد األخير االهتمام بتطبيقات
ومبادرات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات على
اختالف مجاالتها وتأثيرها في الكويت وذلك بهدف
التعبير عن رؤية هذه المؤسسات ورغبتها في أن
تلعب دور ًا فعا ًال يعبر عن مسؤولية هذه الشركات
سواء من خالل إطالق برامج بصفة مستقلة أو
بالتعاون مع جهات وهيئات أخرى بصورة شراكات
تنموية .لقد حافظنا على اهتمامنا بالتواصل مع
العديد من الجهات الخاصة والعامة لبناء
وتطوير تعاون بناء يعزز تطبيقات التنمية المستدامة
وذلك عبر تناول مجموعة من المحاور التي تهم
المجتمع والمساهمة في العمل لضمان مستقبل
أفضل سواء لألفراد أو للمجتمع ككل.

وعلى الرغم من أن طبيعة عملنا تتمحور حول صناعة
البتروكيماويات ،إال أن أهدافنا تتجاوز هذا المجال
الصناعي حيث نقيس النجاح بمعايير النمو والتغيير
اإليجابي الذي نساهم في تحقيقه للمجتمع
الذي نشكل احد عناصره ،ولألفراد الذين نعمل
بينهم ولهم ومعهم من خالل السعي جاهدين
على الدوام لتعزيز التنمية المستدامة.
لقد استطاعت شركة ايكويت أن تؤسس ثقافة

وباعتبارشركة ايكويت من رواد المسؤولية
المجتمعية ،فقد سعينا على الدوام لتحقيق

مساهمات إيجابية تحث على دعم ورعاية المجتمع.
وإن تقرير المسؤولية المجتمعية للعام 2010
لشركتنا يتناول ويوضح المواضيع واالنشطة
المختلفة التي ساهمنا بها كجزء من مشاركة
النجاح مع مجتمعنا بجميع شرائحه وأفراده من
خالل التميز بطرح كل ما هو جديد بطريقة مبتكرة
خاصة في مبادرات المسؤولية المجتمعية التي
نسعى من خاللها إلى تأسيس قواعد من التواصل
المباشر مع المجتمع ككل ،وذلك من منطلق إيماننا
بضرورة تحديد المبادئ التي نعبر عنها وننطلق
منها مما يجعل جميع مبادراتنا وبرامجنا المجتمعية
انعكاس ًا لهذه السياسات االستراتيجية.
واخير ًا ،ال يسعني إال التقدم بجزيل الشكر لكل من
ساهم في دعم وتشجيع المبادرات والفعاليات
المختلفة لشركة ايكويت بكافة السبل المتاحة
التي كان لها بالغ األثر في تحقيق ما فيه مصلحة
هذا الوطن المعطاء.

حمد التركيت
الرئيس التنفيذي
شركة ايكويت للبتروكيماويات

تقرير المسؤولية المجتمعية للعام 2010

إستراتيجية المسؤولية
المجتمعية
الجوائز

التبرعات

الموارد
البشرية

البيئة

التعليم
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الصحة

القيمة التي يمثلها اسم وشعار الشركة:
الثقة  -اإللتزام  -الشراكة
غايتنا
الريادة العالمية من خالل منتجاتنا المتميزة
مهمتنا
تقديم منتجات ذات قيمة عالية الجودة للعالم
تحقيق االمتياز في االهتمام بالبيئة ،والصحة والسالمة
العمل كمؤسسة ذات ربحية
تشجيع التميز في أداء موظفينا
التركيز على النتائج والتطوير المستمر
االلتزام بالمعايير (واألنظمة) المتقدمة إلدارة الجودة
التأكيد على أن ثقافة العمل عندنا تعتبر نموذج ًا يلتزم أفضل التطبيقات
التواصل اإليجابي الذي يقدم قيمة مضافة للمجتمعات التي نعمل فيها

تعتمد استراتيجية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في شركة ايكويت على تحديد مجموعة من
القطاعات الحيوية ذات األهمية للمجتمع.
ويساعد ذلك على معرفة وتمييز االنشطة المتخصصة التي تتماشى مع استراتيجتنا لمسؤوليتنا
االجتماعية لتحقيق مجموعة من المساهمات البناءة التي تدفع نحو التنمية المستدامة.
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خلي عمرك وردي
إدراك ًا ألهمية توعية المجتمع حول محور
صحي له الكثير من األهمية ،أطلقت شركة
ايكويت حملتها التوعوية الخاصة حول
«سرطان الثدي» وذلك تحت شعار «خلي عمرك
وردي».
وانطلقت الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة
والجمعية الكويتية لألورام حيث كان الهدف
من هذه الحملة تشجيع عملية الفحص الذاتي
لدى النساء ،مما يساعد في الكشف المبكر
عن سرطان الثدي .وشملت الحملة أنشطة
تفاعلية مع المجتمع.

الصحة

وتجولت الحملة في حوالي  20مدرسة للبنات
ونظمت العديد من األنشطة والفعاليات
في بعض المراكز والمجمعات التجارية في
الكويت ،األمر الذي ساهم في التواصل
المباشر مع أكثر من  4000امرأة تم تعريفهن
بمخاطر المرض وأعراضه الخفية التي تهدد
حياة الكثير من النساء حول العالم.
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خ ّلك طبيعي
باعتباره من أهم األسباب ألمراض القلب
والسكتة الدماغية ،تم وضع مرض ارتفاع
ضغط الدم ضمن استراتيجية برامج التوعية
المجتمعية لشركة ايكويت .ولذلك أطلقت
الشركة حملة (خلك طبيعي) بالتعاون مع وزارة
الصحة وذلك بهدف زيادة التوعية واالهتمام
بمراقبة ضغط الدم والتحكم به ليكون في
معدالته الطبيعية.
وقد شارك في هذه الحملة موظفو شركة
ايكويت إضافة إلى فريق طبي متكامل من
وزارة الصحة حيث قاموا بجوالت وزيارات إلى
العديد من المراكز والهيئات والمؤسسات
الخاصة والعامة في الكويت وذلك بهدف
تشجيع األفراد من مواطنين ومقيمين على
مواجهة هذا القاتل الصامت بمزيد من الوعي
والحرص والمتابعة.
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حمالت التبرع بالدم
وبالتعاون مع بنك الدم المركزي في الكويت،
تقوم شركة ايكويت سنوي ًا بدعوة موظفيها
وتشجيعهم على التبرع بالدم باعتباره نشاط ًا
إنساني ًا نبي ً
ال يمكنه أن ينقذ حياة اآلخرين.
وحققت هذه االنشطة نجاح ًا ملحوظ ًا نتيجة
لتفاعل ومشاركة العديد من األشخاص الذين
تبرعوا بالدم وعبروا عن سعادتهم بأن يكون
لهم دور في دعم هذه القضية اإلنسانية.
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خفف

لو نظرنا إلى السمنة لوجدنا أنها كالوباء العالمي الذي ينتشر
بسرعة كبيرة وخاصة خالل السنوات الخمسين األخيرة .ولذلك
قامت شركة ايكويت بإطالق حملة توعية صحية حول مخاطر
الوزن الزائد والسمنة تحت شعار (خفف) لزيادة االهتمام بهذه
المشكلة وصو ًال إلى العمل الجاد في سبيل مجتمع صحي متوازن.
وقامت الشركة بالتعاون مع رابطة السمنة الكويتية بتقديم
رسائل توعوية للمجتمع حول الطريقة األمثل للمحافظة على
صحة جيدة والتغلب على مشكلة السمنة من خالل تبني نمط
معيشي متوازن وممارسة التمارين الرياضية واتباع العادات
الغذائية الصحية.
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الدراسات والبحوث العلمية
معهد الكويت لألبحاث العلمية
وقعت شركة ايكويت مذكرة تفاهم مع معهد الكويت لألبحاث العلمية يقوم المعهد من خاللها بتزويد الشركة باألبحاث
واالستشارات التقنية والعلمية.
وتهدف هذه االتفاقية إلى تعزيز التعاون مع شركاء محليين من مستويات علمية رفيعة المستوى لتقديم خبراتهم واقتراحاتهم
وبحوثهم التي تخدم قطاعات عمل الشركة.
وتمثل هذه االتفاقية رؤية المسؤولية المجتمعية لشركة ايكويت من خالل دعمها لجهود البحث العلمي في الكويت وخاصة
في مجال البتروكيماويات.

التعليم
والبحث العلمي
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الدراسات والبحوث العلمية
دراسة اقتصادية متكاملة
بالتعاون مع جامعة الكويت
قام مركز التميز في كلية العلوم اإلدارية
بجامعة الكويت بإعداد دراسة تحليلية حول
استراتيجيات وإدارة ضبط بالجودة وكفاءة
األداء التسويقي واالقتصادي لشركة ايكويت
للبتروكيماويات.
وتم استخدام الدراسة التحليلية كمرجع لطلبة
الجامعات والمراكز العلمية والباحثين كمصدر
هام وقيم في إعداد الدراسات التحليلية
المستقبلية حول شركة ايكويت والقطاع
الصناعي في دولة الكويت.

التعليم والتطوير
قامت شركة ايكويت ،بهدف تعزيز وتطوير
التعاون مع كلية العلوم اإلدارية بجامعة
الكويت ،بتأسيس وتمويل إنشاء مختبر البحوث
اإلدارية والتسويقية.
وباإلضافة إلى هذا ،أطلقت شركة ايكويت
برنامجين للبعثات الجامعية وذلك بالتعاون مع
وزارة التعليم العالي .وخصصت الشركة البرنامج
األول لخريجي الثانوية العامة ،بينما خصصت
البرنامج اآلخر لموظفي شركة ايكويت الراغبين
في استكمال تحصيلهم األكاديمي والعلمي.
وخالل العام  ،2011قامت شركة ايكويت
بالتعاون مع شركة هانيويل ،بتقديم التمويل
والرعاية الكاملة إلنشاء مختبرين لتصاميم
الهندسة الكيميائية في كلية الهندسة
والبترول بجامعة الكويت .ويعد هذان
المختبران األول من نوعهما في الجامعات
الكويتية .ويهدف المختبران (األول للذكور
واآلخر لإلناث) إلى دعم الطلبة وأعضاء الهيئة
التدريسية في تطوير وإجراء وتحليل مختلف
البحوث وإنجاز وتنفيذ تصاميم الهندسة
الكيميائية باستخدام مجموعة متخصصة من
البرامج والتطبيقات الحديثة.
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الدراسات والبحوث العلمية
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فانتاستيك...يا بالستيك
باعتبار أن شركة ايكويت من مصنعي المواد األساسية المستخدمة في المنتجات البالستيكية ،فقد
أخذت الشركة على عاتقها حملة توعوية تعرف الناس بفوائد واستخدامات البالستيك وطريقة
تدويره .وتحت شعار «فانتاستيك يا بالستيك» ،شملت الحملة مجموعة من الندوات والعروض التقديمية
وفعاليات التواصل الجماهيري المختلفة لتحقيق األهداف المتوخاة من هذه الحملة.
وجرت فعاليات هذه الحملة في المجمعات التجارية والجامعات والمدارس وغيرها من األماكن وذلك
بهدف تعريف المجتمع باالستخدامات الواسعة والمتنوعة جد ًا للبالستيك في حياتنا اليومية وفي
مختلف الصناعات والمنتجات مما يجعله منتج ًا داعم ًا لحياتنا كما يمكن له أن يكون صديق ًا للبيئة أيض ًا.

البيئة
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شركة ايكـويت للبتروكيمـاويـات

ايكويت تطبق الرعاية المسئولة

أول شركة

فــي الكـــــــويـــت
تحصل على

شهادة واعتماد
يعتبر الميثاق العالمي للرعاية المسئولة
من المبادرات التطوعية الهامة التي
تضم قطاعات الصناعة الكيماوية
والبتروكيماوية في مختلف أرجاء العالم
لضمان التعامل السليم مع المنتجات ذات
العالقة من مرحلة التطوير في مختبرات
األبحاث وصوال الى التصنيع والتوزيع
واالستخدام المالئم والتدوير والتخلص
منها ،إضافة الى إشراك الرأي العام في
عمليات اتخاذ القرار.
يتعاون ميثاق الرعاية المسئولة مع
الشركات العالمية الرائدة في مجال
الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
لتقييم أدائها بهدف تشجيعها على
تحقيق ما فيه منفعة األفراد والبيئة
لضمان المصلحة المشتركة والمنفعة
العامة في سبيل التنمية المستدامة.

وبصفتها أول شركة كويتية تحصل
على شهادة واعتماد الرعاية المسئولة،
تتعامل شركة ايكويت مع تطبيق هذه
المبادرة من منطلق االلتزام بأفضل
المعايير العالمية في كافة المجاالت ،حيث
يتمحور ميثاق الرعاية المسؤولة حول
استخدام أفضل األساليب الصناعية وتصنيع
منتجات ال تضر البيئة مع التركيز على رعاية
وسالمة كافة افراد المجتمع ومكوناته
المختلفة .وتعزز هذه المبادرة مساعي
شركة ايكويت نحو التميز في تقديم كل
ما فيه فائدة للمجتمع ككل بما يتماشى
مع التنمية المستدامة والتطوير المستمر
ضمن شراكة مجتمعية شاملة أساسها
الشفافية والتعاون مع كافة المساهمين
والموظفين والعمالء والمقاولين وأفراد
المجتمع وكل من لهم عالقة بشركة
ايكويت.

الرعاية المسئولة 14001
ﺍﻟـﺘـﺰﺍﻣـﻨﺎ ﻧﺤـﻮ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ

شـركة ايكــويت للبتـروكيمـاويـات
www.equate.com

باعتبارنا شريك ًا في الرعاية المسئولة ،وألننا عضو في االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات،
نلتزم في شركة ايكويت بما يلي:
 .1أن نتبنى المبادئ العالمية الجوهرية لميثاق الرعاية المسئولة.
 .2أن نطبق المواصفات األساسية لبرامج الرعاية المسئولة الخاصة باالتحاد الخليجي
للبتروكيماويات والكيماويات.
 .3أن نلتزم بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة.
 .4أن نحافظ على االرتقاء الدائم باألداء.
 .5أن نقوم بالتحسين الدائم إلدارة المنتجات الكيماوية عالمي ًا من خالل تقديم المنتجات المسئولة بيئي ًا.
 .6أن نسهل ونناصر توسيع مفهوم وقيم الرعاية المسئولة في قطاع الصناعات الكيماوية.
 .7أن ندعم بشكل فعال وحيوي عمليات الحوكمة في أنشطة االتحاد الخليجي للبتروكيماويات
والكيماويات ،وكذلك في الرعاية المسئولة.
 .8أن نتواصل مع جميع المستفيدين من أعمالنا لفهم ما يتوقعونه حول منتجاتنا وعملياتنا.
 .9أن نوفر الموارد المناسبة التي تضمن التطبيق الفعال للرعاية المسئولة.
نلتزم في شركة ايكويت بتصنيع منتجات تستهدف تحسين ودعم حياة األفراد .ولذلك فإننا نلتزم بتطبيق
أعلى معايير الجودة وأفضل مقاييس التميز العالمية .إننا ملتزمون بقيمنا ونسعى نحو التميز في كل
ما نقوم به سواء أكان في قطاع العمليات البتروكيماوية وما يرتبط بها ،أو في عالقاتنا التواصلية
بالمجتمعات التي نعيش فيها ونعمل معها ونخدمها.
في شركة ايكويت ،نحافظ على بذل أفضل الجهود لنوفر الدعم والرعاية لمجتمعنا ومواردنا البشرية
وبيئتنا التي تحيط بنا.
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التميز البيئي
التميز البيئي
لتحقيق التميز في مجاالت الصحة والسالمة والبيئة ،قامت شركة ايكويت
باطالق مجموعة من البرامج والمبادرات الخاصة التي تتماشى مع رؤية
الشركة وتعبر عن استراتيجيتها في كل ما تقوم به من أنشطة .وألن
هذه األنشطة ليست مرتبطة فقط بكفاءاتنا العملية ،فهي ذات أهمية
أيض ًا لصحة وسالمة موظفينا ومجتمعنا وكذلك لحمايتهم من التلوث
البيئي وتوفير الحماية للموارد الطبيعية.

وإيمانا منها بأهمية البيئة وضرورة المحافظة عليها بكافة السبل
المتاحة ،اطلقت شركة ايكويت مجموعة من المبادرات البيئية طبقاً
ألفضل المعايير العالمية .وتشتمل هذه المبادرات على أول أبراج في
دولة الكويت لتبريد مياه البحر المستخدمة في العمليات الصناعية بما
يلعب دور ًا هام ًا في حماية البيئة البحرية ،وكذلك أطلقت الشركة أول
مشروع في الكويت الستخالص وإعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون
في مجموعة من القطاعات الصناعية ،وكلها أمور تبرز مدى اهتمام
شركة ايكويت بحماية ورعاية البيئة على الدوام.
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التميز البيئي
ترشيد استهالك المياه

توفير الطاقة والماء

قامت شركة ايكويت بإطالق أول مشروع في الشرق األوسط لترشيد
وإعادة استخدام مياه المصانع وذلك باالستفادة من آخر التطورات
التكنولوجية بهدف تقنين استخدام المياه العذبة وتوفير مصادر الطاقة
وري المساحات الزراعية ضمن محيط مجمع مصانع شركة ايكويت.

تبنت شركة ايكويت العديد من الخطوات العملية ذات العالقة بترشيد
استهالك الطاقة الكهربائية من خالل االستخدام األمثل لهذا المورد
الهام وذلك بتعديل معدالت األحمال الكهربائية واستغالل الطاقة
الشمسية.

كما تطبق شركة ايكويت عدد ًا من اإلجراءات البيئية الصارمة التي
تحمي البيئة الجوية والبحرية والبرية من أي ضرر بغض النظر عن حجمه.
ويتم االلتزام بهذه اإلجراءات والمعايير خاصة عندما يتعلق االمر بجميع
االنبعاثات الغازية والنفايات والمياه.

وحظيت هذه الجهود بثناء وتقدير كبير من الحكومة الكويتية حيث
عبرت وزارة الماء والكهرباء عن تقديرها لدور شركة ايكويت في حماية
هذه المصادر الطبيعية والحيوية.

إضافة إلى ذلك ،قامت شركة ايكويت بتطبيق مجموعة من البرامج
والمبادرات التي تهدف إلى ترشيد استخدام المياه في كافة المرافق
الصناعية واإلدارية وغيرها التابعة للشركة.
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إستثمار الموارد البشرية
إنطالقا من اإليمان المطلق بأهمية الموارد
البشرية بما تمتلكه من مهارات وخبرات وقدرات
ال غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير
المستمر ،تولي شركة ايكويت الكثير من العناية
تجاه االستثمار في موظفيها كأهم مصادر وأسباب
النجاح.
وباإلضافة إلى مبادئ الشركة التي تركز على
مهارات موظفيها وخبراتهم ،فإن الشركة تحرص
على دعم مواردها البشرية من خالل توفير أحدث
وأفضل البرامج التدريبية والتي تشمل:
>
>
>
>
>

الموارد البشرية

>الدورات التدريبية والتطويرية.
>تبادل المعرفة.
>تطبيق المعايير العالمية.
>برامج المزايا والتطوير.
>المشاركة في مختلف معارض الفرص
الوظيفية التي تستقطب الكفاءات الواعدة.

ومن خالل هذه االستراتيجية البناءة ،استطاعت
شركة ايكويت تشكيل قوى عاملة تتسم بالتميز
المهني والكفاءة العالية في العديد من المجاالت
مع تشكيل الكويتيين ألكثر من  55بالمائة من
مجموع الموظفين الذين ينتمون إلى أكثر من 20
دولة من كافة أرجاء العالم ويرفدون الشركة
بالكثير من الخبرات.
وباإلضافة إلى هذا ،قامت شركة ايكويت بتطوير
شراكة قوية وراسخة مع برنامج إعادة هيكلة
القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في
الكويت وذلك بهدف توظيف الشباب الكويتي
المؤهل والراغب في االنضمام إلى القطاع الخاص.
وكذلك ،قامت شركة ايكويت بإطالق برنامج
متكامل للتدريب الميداني يتم من خالله تطوير
القدرات المهنية لطلبة الجامعات من الكويتيين
ومنحهم الفرصة لتطبيق تحصيلهم األكاديمي
ضمن بيئة عملية شاملة.

31

تقرير المسؤولية المجتمعية للعام 2010

التبرعات
دعم المؤسسات
تعتبر الشراكات المجتمعية أداة فعالة لتحقيق األهداف المشتركة التي تعود بالنفع على كافة
األطراف ،ومن هذا المنطلق استطاعت شركة ايكويت تأسيس ارضية صلبة من التعاون الهادف والبناء
مع العديد من الجهات داخل وخارج دولة الكويت.
وعلى ضوء ذلك ،وتماشي ًا مع برامجنا الخاصة بالمسؤولية المجتمعية ،أسست شركة ايكويت برنامجا
للتبرعات التي تساهم في دعم ومساندة العديد من األطراف ذات العالقة ضمن األسس االستراتيجية
للشركة.
وهذه المساهمات بالنسبة لشركة ايكويت ،ليست مجرد تبرعات بل هي دعم لمسيرة التنمية المستدامة
ليتم توظيف هذه التبرعات في االرتقاء بأداء هذه الجهات وتعزيز الفعالية المجتمعية لها ولشركة
ايكويت مع ًا.

التبرعات
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روح العطاء
باعتبارنا من الشركات الصناعية الرائدة في الكويت تولي شركة ايكويت
الكثير من العناية للمساهمة الفعالة في األنشطة الخاصة بمؤسسة
الكويت للتقدم العلمي .ويتم تخصيص واحد بالمائة من صافي األرباح
السنوية لشركة ايكويت لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بهدف
دعم التطوير العلمي والتكنولوجي والفكري داخل وخارج الكويت.
ومن أهم الجهات التي ساهمت شركة ايكويت في دعمها:
 مستشفى العدان مدرسة النور رابطة المرأة األمريكية مركز تقويم وتعليم الطفل المشروع الوطني الستنهاض الهمم (همم) مستشفى ابن سينا -الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في المستشفى (كاتش)
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 الجمعية الكيميائية الكويتية مركز الكويت للتوحد الجمعية الطبية الكويتية الهيئة العامة للموانئ الكويتية جمعية الهالل األحمر الكويتي الجمعية الكويتية للتواصل والمهارات القيادية جمعية المهندسين الكويتية جامعة الكويت مركز العمل التطوعيوزارة الداخلية
 مستشفى مبارك الكبير االتحاد الوطني لطلبة الكويت مستشفى الرعاية األولية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جهود اإلغاثة اإلنسانية لباكستان وتسونامي وغيرهما -دعم مبادرات توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص الكويتي
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الجوائز والمعايير العالمية
الجوائز التي نالتها ايكويت في مجال المسؤولية المجتمعية

شهادة ISO

ال تنظر شركة ايكويت إلى مختلف الجوائز التي تلقتها على مر األعوام كمكافأة بقدر ما هي
مصادر تشجيع تدعوها إلى تكريس المزيد من الجهود والطاقات لخدمة هذا الوطن العزيز
ومواطنيه الساعين إلى رفعته.

نتيجة اللتزامها بتطبيق أفضل الضوابط
وااللتزام بأعلى المبادئ والمعايير المهنية
والعملية ،نالت شركة ايكويت شهادة االيزو
 9001وشهادة االيزو  ،14001األمر الذي
يؤكد على اهتمام شركة ايكويت الدائم
بتوظيف أحدث وأفضل اآلنظمة العالمية ،وهو
ما أشارت إليه هذه الهيئات الدولية المختصصة
عند مراجعتها وتدقيقها ألداء الشركة.

وتقدير ًا لدورها التنموي المتميز ،حصدت شركة ايكويت العديد من الجوائز مثل جائزة صاحب السمو
أمير البالد ألفضل مصنع في دولة الكويت ،وجائزة اإلمتياز الذهبية في البيئة والصحة والسالمة
لمؤسسات القطاع الخاص الخليجية ،وجائزة أفضل شركة خليجية في مجال توظيف العمالة الوطنية،
وجائزة أويل أند غاز ميدل ايست للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ،وجائزة الكويت للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات في قطاع الصناعة ،وحصلت كذلك على جائزة تقديرية خالل القمة األولى
لجوائز المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات في الشرق األوسط.

الجوائز
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