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شركة ايكويت للبتروكيماويات

تقرير التنمية امل�ستدامة للعام 2011

المؤشرات الرئيسية للعام 2011
•�إنتاج �أكرث من  5مليون طن من املنتجات البرتوكيماوية
العالية اجلودة؛
•زيادة القوى العامة لت�صل �إىل �أكرث من  1300موظف
ينتمون �إىل �أكرث من  25جن�سية خمتلفة؛
•ت�سجيل حادثة واحدة فقط ت�ستدعي الغياب عن العمل
بني املوظفني واملقاولني؛
•اطالق اول م�شروع يف ال�شرق االو�سط لرت�شيد و�إعادة
ا�ستخدام مياه امل�صانع؛
•ت�شييد اول ابراج من نوعها لتربيد مياه البحر يف دولة
الكويت؛
•اطالق اول م�شروع يف الكويت لإعادة ا�ستخدام ثاين
اك�سيد الكربون؛
•ت�شغيل وحدة ا�سرتجاع الكربيت لتقليل االنبعاثات يف
اجلو؛
•منح ال�شركات املحلية حوايل  90باملئة من عقود
املقاوالت اخلا�صة بال�شركة؛

•ح�صد جائزة �أرابيان بيزن�س لأف�ضل �شركة يف جمال
امل�س�ؤولية االجتماعية؛
•ح�صد جائزة اف�ضل م�صنع للعام  2011خالل
ا�سبوع ال�شرق الأو�سط للكيماويات من تنظيم م�ؤمتر
البرتوكيماويات العربية والرابطة العاملية للتكرير
للمعايري العاملية التي تتبعها يف خمتلف العمليات
ال�صناعية وم�ساهماتها املتميزة يف املحافظة على البيئة
وحمايتها؛
•ح�صد جائزة االمتياز الذهبية يف البيئة وال�صحة
وال�سالمة ل�شركات وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي للعام الثالث على التوايل يف
جمال �صناعة الهيدروكربونيات للعام 2011؛
•تكرمي موظفي ال�شركة تقديرا جلهودهم يف ح�صولها
–كاول جهة كويتية -على �شهادة واعتماد منظمة

المحتويات
الرعاية امل�سئولة ؛
•قامت ال�شركة بالتعاون مع �شركة هانيويل بت�أ�سي�س
خمتربي ايكويت لت�صاميم الهند�سة الكيميائية يف
كلية الهند�سة والبرتول بجامعة الكويت واللذين يعدان
االولني من نوعهما يف اجلامعات الكويتية؛
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جمتمعنا
رقابة املنتجات
امل�س�ؤولية املجتمعية
الفهر�س
دليل �إر�شادات املبادرة العاملية لإعداد التقارير
معجم امل�صطلحات
املراجع واملن�شورات

للمزيد من املعلومات حول مبادراتنا للتنمية امل�ستدامة ،يرجى التوا�صل مع:
�إدارة العالقات العامة والإعالم
�شركة ايكويت للبرتوكيماويات
ccd@equate.com

هاتف+965 189-8888 :

فاك�س+965 2576-5684 :
www.equate.com
www.equate.com

كلمة الرئيس التنفيذي
وانطالقا من �إدراك �شركة ايكويت لأهمية
امل�س�ؤولية املجتمعية لكونها من �صميم جوهر
قيمنا ومبادئنا التي ت�شكل القاعدة املنهجية
لإ�سرتاتيجيتنا يف العمل ،وهي من الدوافع التي
ت�شجع على تعزيز م�شاركتنا وم�ساهمتنا واالزدهار
الدائم لنا وملجتمعنا .وعلى الرغم من �أن طبيعة
عمل ال�شركة تتمحور حول �صناعة البرتوكيماويات،
�إال �أن �أهدافها تتجاوز هذا املجال ال�صناعي حيث
يتم قيا�س النجاح مبعايري النمو والتغيري الإيجابي
الذي ن�ساهم يف حتقيقه للمجتمع الذي ن�شكل �أحد
عنا�صره وللأفراد الذين نعمل بينهم ولهم ومعهم.
�أه ًال بكم يف الإ�صدار الأول لتقرير �شركة ايكويت
للإ�ستدامة والذي يغطي �أداءها وعملياتها خالل
العام  ،2011حيث تلتزم �شركة ايكويت ب�إ�صدار
هذا التقرير �سنوي ًا كجزء من مبادرتها احلالية
للتوا�صل مع الأطراف ذات العالقة.
تويل �شركة ايكويت الكثري من العناية لبيئة العمل
اخلا�صة مبوظفيها ل�ضمان �صحة و�سالمة قوتها
العاملة يف جميع عملياتنا .وكذلك جن�سد التزامنا
من خالل مبادرات امل�س�ؤولية املجتمعية التي ت�ستمر
ال�شركة يف تطويرها ل�ضمان م�شاركة النجاح
وامل�ساهمة الإيجابية يف املجتمع.
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وعلى مر ال�سنوات ،متكنت �شركة ايكويت من
ت�أ�سي�س ثقافة م�ؤ�س�سية جتاه املجتمع وذلك عرب
جميع عملياتها و�أن�شطتها التي تندرج حتت �إطار
امل�س�ؤولية املجتمعية للم�ؤ�س�سات �ضمن منهجية
حتدد القطاعات واملجاالت التي تدعمها ال�شركة
للتعبري عن قيمها ومبادئها.
لقد تزايد يف العقد الأخري اهتمام العديد من
امل�ؤ�س�سات يف الكويت مببادئ ومبادرات امل�س�ؤولية
املجتمعية للم�ؤ�س�سات على اختالف جماالتها
وذلك لرغبتها يف �أن تلعب دور ًا فعا ًال يعرب عن
دورها املجتمعي �سواء من خالل �إطالق العديد من
الربامج ب�صفة م�ستقلة �أو ال�شراكات املختلفة.

وقد ا�ستمرت �شركة ايكويت يف توا�صلها وتعاونها
مع العديد من اجلهات احلكومية واخلا�صة لبناء
وتطوير منظومة متكاملة لتعزيز تطبيقات التنمية
امل�ستدامة وذلك عرب جمموعة من املحاور التي تهم
املجتمع وامل�ساهمة ل�ضمان م�ستقبل �أف�ضل �سواء
للأفراد �أو للمجتمع ككل.
�إن تقرير التنمية امل�ستدامة للعام  2011يتناول
تف�صيل املوا�ضيع والأن�شطة املختلفة التي �ساهمت
بها ال�شركة كجزء من م�شاركة النجاح مع املجتمع
بجميع �شرائحه و�أفراده ،و�ستوا�صل ال�شركة العمل
يف �سبيل ا�ستمرار التميز واالبتكار يف الطرح
خ�صو�ص ًا فيما يتعلق مببادرات امل�س�ؤولية املجتمعية
مع الرتكيز على االلتزام بتحقيق كافة الأهداف
الأخرى.
و�أخري ًا ،ال ي�سعني �إال التقدم بجزيل ال�شكر لكل
من �ساهم يف �إعداد هذا التقرير ،وال �شك �أن دعم
وم�ساهمة كافة الأطراف املعنية حمور �أ�سا�سي يف
النجاح املتوا�صل ل�شركة ايكويت.
حممد �أحمد ح�سني
الرئي�س التنفيذي
�شركة ايكويت للبرتوكيماويات
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لمحات حول التقرير
�أهال بكم يف الإ�صدار الأول لتقرير �شركة ايكويت
لال�ستدامة .يركز هذا التقرير على �أدائنا و�إجنازاتنا خالل
العام  ،2011كما يت�ضمن املبادرات التي �أطلقت وما تزال
م�ستمرة منذ الأعوام ال�سابقة.
تتوافق حمتويات هذا التقرير مع �إر�شادات اجليل الثالث
لإعداد تقارير الإ�ستدامة  2006من املبادرة العاملية
لإعداد التقارير� .إن الإ�صدار الثالث من املبادرة العاملية
لإعداد التقارير عبارة عن �إطار معرتف به عاملي ًا لإعداد
التقارير عن الأداء االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
لل�شركات وامل�ؤ�س�سات .ومت �إعداد هذا التقرير وفق امل�ستوى
( )Cمن �إر�شادات اجليل الثالث لإعداد تقارير الإ�ستدامة
من املبادرة العاملية لإعداد التقارير .كما ي�شتمل يف �آخره
على دليل م�ؤ�شرات املبادرة العاملية لإعداد التقارير.
يغطي هذا التقرير:
•عملياتنا ال�صناعية يف الكويت – جممع البرتوكيماويات
يف منطقة ال�شعيبة ال�صناعية؛
• معلومات حول مقرنا الرئي�سي يف الكويت.
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تنطبق القيود التالية على هذا التقرير:
•ال يت�ضمن التقرير �أي بيانات عن مكاتب �شركة ايكويت
الت�سويقية يف �سنغافورة وهونغ كونغ وبكني؛
•ال يت�ضمن معلومات عن املقاولني واملوردين والعمالء �إال
�إذا كانت مذكورة ب�شكل خا�ص؛
•تغطي البيانات البيئية املذكورة يف هذا التقرير جميع
مبادرات وم�شاريع �شركة ايكويت يف جماالت املياه
والنفايات وجودة الهواء والطاقة .ومت ت�ضمني بيانات
كمية مياه ال�صرف ف�ض ًال عن الطاقة الكهربائية
امل�ستهلكة وبيانات انبعاثات الغازات الدفيئة ،بالإ�ضافة
�إىل �أنواع النفايات وكمياتها وطرق التخل�ص منها خالل
العام  2011يف ق�سم البيئة من هذا التقرير؛
•تغطي البيانات االقت�صادية ب�شكل �أ�سا�سي امل�شرتيات وما
�شابه ،وال يت�ضمن التقرير البيانات االقت�صادية ل�شركة
ايكويت؛
•تغطي بيانات ممار�سات العمل جميع موظفي �شركة
ايكويت امل�سجلني يف �سجالت رواتب ال�شركة؛
•تت�ضمن بيانات ال�صحة وال�سالمة جميع العاملني يف
�شركة ايكويت من موظفني ومقاولني.

لكونه اول تقرير يتم ا�صداره حول التنمية امل�ستدامة ،فان
ال�شركة على علم باهمية زيادة التفا�صيل يف بع�ض الأق�سام
على �ضوء التزامها بتح�سني �آلية جمع البيانات احلالية يف
امل�ستقبل ل�ضمان املزيد من ال�شفافية يف تقرير الأداء.
و�إذ ترحب ال�شركة بجميع املالحظات حول هذا التقرير،
يرجى توجيه كافة املرا�سالت حول هذا التقرير �إىل:
sustainability@equate.com
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من نحن
متثل �شركة ايكويت للبرتوكيماويات
التي تا�س�ست يف العام � 1995شراكة
عاملية مقرها الكويت وتنتج �أكرث
من  5ماليني طن �سنوياً من املواد
البرتوكيماوية عالية اجلودة التي
يتم ت�سويقها يف ال�شرق االو�سط و�آ�سيا
و�أفريقيا و�أوروبا.
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الر�ؤية
الريادة العاملية من خالل منتجاتنا املتميزة

الهيكل التنظيمي
في شركة ايكويت

الر�سالة
نوفر منتجات قيمة للعامل من حولنا

الرئي�س
التنفيذي
الهيئة الإدارية
امل�ساندة

املبادئ
•النزاهة :ممار�سة كافة الأن�شطة التجارية بكافة �أعمالنا التجارية مع
مراعاة الأخالق وال�صدق وال�شفافية.
•االحرتام :العمل اجلماعي كحجر �أ�سا�س النجاح والتعامل مع
املوظفني الذين ميثلون �أهم �أ�صول النجاح بتعاملهم املهني مع
بع�ضهم البع�ض.
•موظفونا مالك للعمل :القيام بكافة الأعمال من منطلق امل�س�ؤولية مع
جت�سيد االلتزام املهني ل�شركة ايكويت من خالل الت�صرف كمالك
لل�شركة.
•الأداء :التميز بوا�سطة العمل اجلاد والتطوير امل�ستمر وااللتزام،
�إ�ضافة �إىل مكاف�أة الأداء املبني على �أ�س�س العمل اجلماعي.
•الرتكيز على العمالء :تلبية احتياجات العلماء بت�أ�سي�س اتفاقيات
تركز على املنفعة امل�شرتكة �ضمن �إطار من العالقات القوية مع
العمالء.
•التكامل املعريف :تطبيق �أف�ضل املمار�سات وجت�سيد االبداع والتطوير
املتكامل من خالل التعامل الأمثل مع كافة الأطراف ذات العالقة
والت�صرف بانفتاح مع كافة الأمور والرتكيز على تطوير القدرات
الب�شرية واغتنام الفر�ص املتاحة والتعامل املرن مع الأمور �إ�ضافة اىل
التطوير امل�ستمر.
•املجتمع :تعزيز العالقات مع م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية وال�شركات
التابعة لها والأطراف املحلية والدولية ذات العالقة �إ�ضافة �إىل
مراعاة امل�سئولية البيئية على الدوام.
• ال�سالمة :تطبيق مبادئ الرعاية امل�س�ؤولة.
www.equate.com

ال�ش�ؤون التجارية

ال�ش�ؤون املالية

�سل�سلة االنتاج
واملتابعة

الت�سويق

www.equate.com

الإعالم وعالقات
ال�شركاء

العالقات
العامة
والإعالم

ال�ش�ؤون الإدارية
واخلدمات

ال�ش�ؤون
الفنية

التدقيق الداخلي

الت�صنيع

الأداء والقوى
العاملة

الهند�سة والبناء

ال�صحة وال�سالمة
والبيئة

التدريب
والتطوير

التطوير التقني

مركز اخلربات
الفنية

�سيا�سات و�أنظمة
املوارد الب�شرية

تكنولوجيا
املعلومات

الإعتمادية
وال�صيانة

تعزيز عالقات
املوارد الب�شرية

البحث
والتطوير

العمليات

اخلدمات
والعالقات
العمالية

العقود
وامل�شرتيات

تطوير الأعمال
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مالك ايكويت

مكاتب ايكويت
توزيع املنتجات

اململكة املتحدة
املانيا
تركيا

بكني

بنغالد�ش

هوجن كوجن

الهند

تايالند

باك�ستان
الكويت
(املكتب الرئي�سي)
دول جمل�س
التعاون اخلليجي

لبنان
�سوريا
الأردن

�سنغافورة

قرب�ص
م�صر

�أثيوبيا

�سرييالنكا

تون�س

�إ�سبانيا
املغرب
اجلزائر

ال�سودان
�ساحل العاج

كينيا

�أندوني�سيا
�أ�سرتاليا
جنوب �أفريقيا

نيوزيلندا

ايطاليا

بلجيكا
فرن�سا

تلبية الحتياجات خمتلف عمالئها
يف �أنحاء منطقة ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا و�آ�سيا و�أوروبا ،قامت �شركة
ايكويت بتطوير �شبكة توزيع عالية
الكفاءة ل�شحن خمتلف املنتجات من
جممعها ال�صناعي القائم يف منطقة
ال�شعيبة ال�صناعية بدولة الكويت.

جت�سد �شركة ايكويت مثا ًال للتعاون
املثمر بني �شركة �صناعة الكيماويات
البرتولية اململوكة لدولة الكويت،
و�شركة داو للكيماويات ،وكذلك
القطاع اخلا�ص الكويتي ممث ً
ال
ب�شركة بوبيان للبرتوكيماويات
و�شركة القرين ل�صناعة الكيماويات
البرتولية.
•�شركة �صناعة الكيماويات البرتولية
تعد �شركة �صناعة الكيماويات البرتولية احدى ال�شركات
التابعة واململوكة بالكامل مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
ت�أ�س�ست ال�شركة يف العام  1963وبد�أت الإنتاج يف العام
 ،1966وتعترب �أول �شركة للبرتوكيماويات يف منطقة
اخلليج.
ويف العام  1976حتولت ملكية ال�شركة من القطاع
اخلا�ص �إىل �شركة مملوكة من قبل حكومة دولة الكويت،
ومنذ ت�شكيلها يف العام  1980ا�ستكملت �شركة البرتول
الكويتية ملكية وقيادة ال�شركة.
متتلك �شركة �صناعة الكيماويات البرتولية ح�صة
 %42.5من �شركة ايكويت.

النسب المئوية للملكيات في شركة ايكويت
%9

%42.5

%6

%42.5

�شركة داو للكيماويات
�شركة �صناعة الكيماويات البرتولية
�شركة بوبيان للبرتوكيماويات
�شركة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية
•�شركة داو للكيماويات
جتمع داو (امل�سجلة يف �سوق بور�صة نيويورك حتت ا�سم
داو) قوة العلم والتكنولوجيا مع العامل الب�شري البتكار
�أ�سا�سيات التطور الإن�ساين.
ومتلك ال�شركة �أكرث من  5000منتج ي�صنع يف 188
موقع يف  35دولة حول العامل.

•�شركة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية
ت�أ�س�ست �شركة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية بعد
اكتتاب �أويل يف العام .2004
متلك ال�شركة ح�صة  %6يف �شركة ايكويت.

متتلك �شركة داو ح�صة  %42.5من �شركة ايكويت.
•�شركة بوبيان للبرتوكيماويات
ت�أ�س�ست �شركة بوبيان للبرتوكيماويات يف الكويت بعد
اكتتاب �أويل يف عام  1995ولديها حاليا جمموعة من
اال�ستثمارات داخل وخارج دولة الكويت.
متتلك �شركة بوبيان ح�صة  %9من �شركة ايكويت.

www.equate.com
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التوسع عالميًا

أهم مساهمات مالك ايكويت

ايكويت

�شركة �صناعة الكيماويات البرتولية
• املادة اللقيم
• البنية التحتية
• املوارد الب�شرية

�شركة داو
• تقنية اليونيبول
• عملية امليتيور
• خربات الت�سويق العاملية

�شركة بوبيان
•دعم القطاع اخلا�ص وترويج
ال�صناعات التحويلية.

�شركة القرين
•م�شاركة القطاع اخلا�ص
الكويتي ال�صاعد يف ال�صناعة
البرتوكيماوية.

وت�ستفيد هذه ال�شراكة العاملية املتكاملة من �آخر
التطورات التكنولوجية واخلربات ال�صناعية التي
توفرها �شركة داو� ،إ�ضافة �إىل ما متتلكه دولة
الكويت من موارد ب�شرية متميزة وبنية حتتية
متكاملة ومواد خام عالية اجلودة مما �ساهم يف
حتقيق ال�شركة للعديد من الإجنازات العاملية
الرائدة با�ستخدام �أف�ضل الأ�ساليب املهنية.

12
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تلبية للطلب العاملي املتزايد على
املواد البرتوكيماوية عالية اجلودة،
�أجنز م�ساهمو �شركة ايكويت
بالتعاون مع �شركة البرتول
الوطنية الكويتية م�شروع تو�سعة
يت�ضمن زيادة الطاقة الإنتاجية ملواد
البويل �إيثيلني والإيثيلني
جاليكول.

املالك

ال�شركة
ايكويت

PIC
Dow
BPC
QPIC

%42.5
%42.5
%9
%6

املنتجات
البويل �إيثيلني

الطاقة
الإنتاجية

جهة الت�سويق

� 825,000شركة ايكويت للت�سويق

الإيثيلني
جاليكول

550,000

MEGlobal

ال�شركة الكويتية
للأوليفينات

PIC
Dow
BPC
QPIC

%42.5
%42.5
%9
%6

االيثيلني جاليكول

600,000

MEGlobal

ال�شركة الكويتية
لل�ستايرين

*KARO
Dow

%57.5
%42.5

ال�ستايرين
مونيمر

� 450,000شركة ايكويت للت�سويق

وتت�ضمن ال�شراكة قيام �شركة ايكويت بدور امل�شغل الوحيد
لثالث �شركات برتوكيماوية جديدة وهي:

ال�شركة
الكويتية لإنتاج
الربازيلني

KARO

%100

الربازيلني
البنزين
العطريات الثقيلة

� 829,000شركة �صناعة الكيماويات البرتولية
( 393,000البنزين :غري خم�ص�ص للمبيعات التجارية
 80,000وي�ستخدم لت�صنيع ال�ستايرين مونيمر)

• ال�شركة الكويتية للأوليفينات
• ال�شركة الكويتية لل�ستايرين
• ال�شركة الكويتية لإنتاج الربازيلني

م�صنع �شركة
ال�صناعات
البرتوكيماوية
للربوبيلني
(امل�شغل من
ايكويت)

PIC

%100

بويل بروبيلني

140,000

وقد مت �إطالق هذه ال�شراكة العاملية بتكلفة عدة مليارات
دوالر �أمريكي حتت م�سمى ايكويت الكبري التي �ساهمت
يف �إنتاج مواد ال�ستايرين مونيمر والبنزين والربازيلني
والعطريات الثقيلة لأول مرة يف دولة الكويت �ضمن جممع
�صناعي متكامل وحتت مظلة عمليات واحدة ب�إدارة �شركة
ايكويت.

www.equate.com

�شركة ايكويت  -امل�شغل الوحيد

www.equate.com

�شركة ايكويت
للمركبات
العطرية

PIC
KNPC
QPIC

%40
%40
%20

PIC

جميع العمليات الإنتاجية عرب ال�شركة الكويتية لإنتاج الربازيلني.

• جميع الطاقات الإنتاجية بالطن املرتي على �أ�سا�س �سنوي.
• يتم ا�ستخدام الإيثيلني كمادة لقيم غري خم�ص�صة للبيع.

تقرير ايكويت  2011للتنمية امل�ستدامة
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انتاجنا

منتجاتنا

وانطالقاً من كونها املالك وامل�شغل
الوحيد ل�شراكة ايكويت الكبري ،تتوىل
�شركة ايكويت انتاج حوايل  5ماليني
طن �سنوياً من املواد التالية:

ب�صفتها املالك وامل�شغل للعديد من
وحدات �إنتاج البرتوكيماويات ،تتوىل
�شركة ايكويت �إنتاج مواد االيثيلني
والبويل ايثيلني وااليثيلني جاليكول
والبويل بروبيلني وال�ستايرين
مونيمر والربازيلني والبنزين
والعطريات الثقيلة عالية اجلودة.
ومن خالل ا�ستخدام �آخر التطورات التكنولوجية ،تقوم
�شركة ايكويت بت�صنيع عدة فئات من مواد البويل �إيثيلني
التي تدخل يف ت�صنيع الكثري من املنتجات البال�ستيكية
مثل مواد التغليف واحلاويات والقناين ،كمات�ستخدم مادة
الإيثيلني جاليكول يف ت�صنيع البولي�سرت و�إطارات ومقاعد
املركبات والعوازل الكهربائية ،بينما ت�ستخدم مادة
ال�ستايرين مونيمر يف ت�صنيع الأجهزة واملعدات الكهربائية
والإلكرتونية ومواد التغليف والعوازل و�أجزاء املركبات
وغريها من ال�صناعات.
وتتوىل �شركة ايكويت ب�صفتها امل�شغل الوحيد ملجمع
العطريات التابع لل�شركة الكويتية لإنتاج الربزايلني �إنتاج
مادة الربازيلني العاليةاجلودة.

14
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• االيثيلني 1.8 :مليون طن
• البويل ايثيلني� 825 :ألف طن
• االيثيلني جاليكول 1.2 :مليون طن
• الربازيلني� 829 :ألف طن
• ال�ستايرين مونيمر� 450 :ألف طن
• البويل بروبيلني� 140 :ألف طن
• البنزين� 393 :ألف طن
• العطريات الثقيلة� 80 :ألف طن

هل تعلم؟

•تعد �شركة ايكويت للبرتوكيماويات امل�شغل الوحيد يف الكويت ملجمع �صناعي متكامل ذو
موا�صفات عاملية ينتج  5ماليني طن �سنوي ًا من املنتجات البرتوكيماوية العالية اجلودة.
• تعترب �شركة ايكويت �أول �شراكة عاملية برتوكيماوية مقرها الكويت.
•تعترب �شركة ايكويت �أول جهة كويتية تتوىل ت�صنيع االيثيلني والبويل ايثيلني وااليثيلني
جاليكول.
•ت�ساهم �شركة ايكويت ب�أكرث من  %80من قيمة �صادرات دولة الكويت غري النفطية.

تقرير ايكويت  2011للتنمية امل�ستدامة
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الجوائز والتقدير
تعترب �شركة �إيكويت كل �شهادة
وتقدير حت�صل عليهما م�صادر
ت�شجيع يف �سبيل تطبيق مفاهيم
التنمية امل�ستدامة يف املجتمع
الكويتي.
وتقدير ًا لدورها التنموي املتميز ،ح�صدت �شركة ايكويت
العديد من اجلوائز مثل :
•جائزة �صاحب ال�سمو �أمري البالد لأف�ضل م�صنع يف
دولة الكويت؛
•جائزة االمتياز الذهبية يف البيئة وال�صحة وال�سالمة
مل�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص اخلليجية؛

•جائزة �أف�ضل �شركة خليجية يف جمال توظيف
العمالة الوطنية؛
•جائزة ارابيان بيزن�س ك�أف�ضل �شركة كويتية يف جمال
امل�س�ؤولية املجتمعية للم�ؤ�س�سات؛
•جائزة �أويل �أند غاز ميدل اي�ست للم�س�ؤولية
املجتمعية للم�ؤ�س�سات؛
•جائزة ا�سبوع ال�شرق الأو�سط للكيماويات لأف�ضل
م�صنع؛
•جائزة اويل اند غاز ميدل اي�ست لأف�ضل برنامج بيئي
مطبق؛
•جائزة الكويت للم�س�ؤولية الإجتماعية للم�ؤ�س�سات يف
قطاع ال�صناعة؛
•جائزة تقديرية خالل القمة الأوىل جلوائز امل�س�ؤولية
االجتماعية للم�ؤ�س�سات يف ال�شرق الأو�سط.

ايكويت ترعى مستشفى الهيئة
الخيرية اإلسالمية العالمية
وكذلك تلتزم �شركة ايكويت تطبيق �أف�ضل ال�ضوابط
مثل الآيزو  9001وااليزو  14001والرعاية امل�س�ؤولة
 .14001كما تلتزم بتطبيق املعايري والإجراءات ال�سليمة
واملراجعات الدورية بالتعاون مع �أف�ضل اجلهات املعرتف
بها دولي ًا.

ايكويت تنال تكريم جمعية
المهندسين الكويتية

مت تكرمي �شركة ايكويت للبرتوكيماويات ،تقديرا لدورها
التنموي املتميز من خالل فعالياتها اخلا�صة بامل�س�ؤولية
املجتمعية ،خالل حفل افتتاح م�ست�شفى الرعاية ال�صحية
حتت رعاية ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه الذي
�أناب عنه وزير ال�صحة الدكتور هالل ال�ساير و ح�ضور
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية
الدكتور عبد اهلل املعتوق.

نالت �شركة ايكويت للبرتوكيماويات تكرمي جمعية املهند�سني
الكويتية تقديرا لدورها الرائد يف دعم وتطوير املهند�سني
الكويتيني.
وعلى هام�ش احتفال اجلمعية مبرور  50عام ًا على ت�أ�سي�سها،
قام رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية ح�سام اخلرايف بتكرمي �شركة
ايكويت مل�ساهمتها االيجابية يف خمتلف جهود وفعاليات اجلمعية
التي منها امل�ؤمترات والندوات وم�شروع تر�شيد وتبادل اخلربات
وغريها من االمور ذات العالقة مثل تعيني العديد من املهند�سني
الكويتيني حديثي التخرج او ذوي اخلربة الذين يتبوا بع�ضهم
منا�صبا قيادية بارزة يف ال�شركة.

www.equate.com
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نهجنا في
التنمية المستدامة
www.equate.com
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التنمية المستدامة
تتوىل �شركة ايكويت حاليا
الريادة يف تطبيق مفاهيم التنمية
اال�ستدامة من خالل جهودها
املتميزة داخل وخارج دولة الكويت.

جنب ًا �إىل جنب مع كونها م�ؤ�س�سة �صناعية رائدة ت�ستخدم
�أف�ضل الو�سائل يف كافة القطاعات ،تويل �شركة ايكويت
الكثري من العناية جتاه التنمية امل�ستدامة بوا�سطة جمموعة
من ال�شراكات مع خمتلف جهات القطاعني العام واخلا�ص
يف كافة املجاالت ذات العالقة .ومن خالل خمتلف
ا�سرتاتيجيات التطوير املهني واملبادرات البيئية وبرنامج
امل�س�ؤولية املجتمعية وم�ساعي تطوير التعليم بوا�سطة العديد
من اخلطوات ذات العالقة مبوظفي ال�شركة وخمتلف
�شرائح املجتمع الكويتي� ،أ�صبحت �شركة ايكويت
مثا ًال تنموي ًا يحتذى به داخل وخارج دولة الكويت.

االستراتيجية
ول�شركة ايكويت ت�أثري ملمو�س من ناحية امل�ساهمة يف
االقت�صاد الكويتي وال�صناعات البرتوكيماوية على م�ستوى
العامل .فقد بلغت ن�سبة املنتجات امل�شتقة من الإيثيلني التي
تنتجها �شركة ايكويت �أكرث من  %80من قيمة ال�صادرات
غري النفطية يف دولة الكويت .كما تلعب ال�شركة دور ًا
�إيجابي ًا يف قطاع الأعمال الكويتي عن طريق توظيف العديد
من �شركات املقاوالت يف عمليات ال�شحن والبناء وال�صيانة.
وتتبنى �شركة ايكويت مبد�أ م�شاركة النجاح مع املوظفني
وال�شركاء والعمالء وامل�ؤ�س�سات الأخرى واملجتمع ككل
كعن�صر �أ�سا�سي يف هويتها ك�شركة عاملية بجميع املقايي�س
ال تتعامل مع النجاح كغاية و�إمنا كو�سيلة تخدم خمتلف
الأهداف اال�سرتاتيجية.
ول�ضمان م�ستقبل زاهر لها وجلميع اجلهات التي تتعامل
معها� ،سوف ت�ستمر �شركة ايكويت يف حتقيق ر�سالتها
ور�ؤيتها وقيمها بالتزامن مع التطوير الدائم ومراعاة
امل�س�ؤولية املجتمعية و�ضمان حماية البيئة كمحاور جوهرية
يف �سبيل التنمية امل�ستدامة.

تقوم �شركة ايكويت بت�صنيع منتجات
ت�ساهم يف جعل حياة النا�س �أف�ضل
و�أ�سهل ،مما يعني �ضرورة املحافظة
على �أعلى معايري اجلودة ل�ضمان
النجاح املتوا�صل حيث ال تقت�صر
جهودنا على املجتمعات التي ت�ضم
�أعمالنا التجارية بل تتعداها �إىل
غريها من املناطق.
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تت�ضمن �أهدافنا اال�سرتاتيجية موجزا لأداء ال�شركة يف
جماالت ال�صحة وال�سالمة والبيئة� ،إ�ضافة �إىل املحافظة
على �سالمة املوظفني وتكوين قيمة م�ضافة يف املجتمع.
ورغم ت�ضمني الأداء االقت�صادي والتجاري لل�شركة من
ناحية الربحية والنمو �ضمن الأهداف اال�سرتاتيجية لل�شركة
�إال �أن املعلومات التف�صيلية مل تكن متوفرة حال �إعداد هذا
التقرير.
وحاليا ،ترتكز جهود التنمية امل�ستدامة لل�شركة على حماور
املوارد الب�شرية والتعليم وال�صحة والبيئة والتوعية املجتمعية

العنا�صر الأ�سا�سية

الأهداف اال�سرتاتيجية

�شركة تت�سم بالربحية واال�ستقرار

زيادة الإنتاج

متيز �أداء ال�شركة واملوظفني

املواءمة بني املوارد الب�شرية والأن�شطة التجارية

الرعاية امل�سئولة

تطبيق معايري الرعاية امل�سئولة

ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية

بناء القدرة على عمليات االندماج واال�ستحواذ

التنمية امل�ستدامة وامل�س�ؤولية املجتمعية

• تقلي�ص االحتبا�س احلراري
• تعزيز امل�ساهمة يف املجتمع ككل
تعزيز الأرباح الطويلة الأمد من خالل التو�سع

ال�صورة والعالمة التجارية

تدعيم ح�ضور ال�شركة وعالمتها التجارية

النمو

www.equate.com

واملعرفة ال�صناعية �ضمن املوا�ضيع التالية:
• �ضمان التنمية امل�ستدامة يف الكويت وخارجها؛
• م�شاركة النجاح مع الأطراف ذات العالقة؛
• متثيل ال�شركة لدور اجلار املثايل يف جميع الأماكن
التي ت�ضم �أن�شطتها و�أعمالها؛
• التوا�صل املبا�شر مع املجتمعات لتناول الق�ضايا التي
تهمهم؛
• تكوين ال�شراكات مع املنظمات والهيئات املحلية؛
• التفاعل مع املوظفني وعائالتهم.

www.equate.com
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الرعاية المسؤولة
يعترب امليثاق العاملي للرعاية
امل�س�ؤولة من املبادرات التطوعية
الهامة التي ت�ضم قطاعات ال�صناعة
الكيماوية والبرتوكيماوية يف
خمتلف ارجاء العامل ل�ضمان
التعامل ال�سليم مع املنتجات ذات
العالقة من مرحلة التطوير يف
خمتربات االبحاث و�صوال اىل
الت�صنيع والتوزيع واال�ستخدام
املالئم والتدوير والتخل�ص منها،
ا�ضافة اىل ا�شراك الر�أي العام يف
عمليات اتخاذ القرار.

وخالل العام  ،2011ح�صلت �شركة ايكويت على �شهادة
واعتماد منظمة الرعاية امل�سئولة  14001لتكون بذلك �أول
جهة كويتية حت�صل عليها ،وتلتزم �شركة ايكويت بتطبيق
مبادئ هذه املبادرة الهامة يف منطقة اخلليج وال�شرق
الأو�سط.
ً
ً
وب�صفتها �شريكا يف الرعاية امل�سئولة وع�ضوا يف االحتاد
اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات ،تلتزم �شركة ايكويت
مبا يلي:
 )1اعتماد املبادئ الأ�سا�سية للرعاية امل�سئولة العاملية؛
)2تنفيذ امليزات الأ�سا�سية لربامج الرعاية االجتماعية
لالحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات؛
 )3االلتزام يف دفع التنمية امل�ستدامة؛
 )4التطور امل�ستمر يف عملية الإبالغ عن الأداء؛

)5تطوير �إدارة املنتجات الكيماوية عاملياً – رقابة
املنتجات؛

هل تعلم؟

)6دعم وت�سهيل تو�سع الرعاية امل�سئولة يف �سل�سلة القيمة
يف ال�صناعة الكيماوية؛
)7الدعم الفعال لعملية التنظيم يف االحتاد اخلليجي
للبرتوكيماويات والكيماويات والرعاية امل�سئولة
العاملية؛
)8مناق�شة توقعات الأطراف املعنية عن ن�شاطات
ومنتجات ال�صناعة الكيميائية؛
 )9توفري املوارد املنا�سبة لتنفيذ مبادئ الرعاية امل�سئولة
ب�شكل فعال.
ول�ضمان تطبيق مبادئ الرعاية امل�سئولة ،تكر�س �شركة
ايكويت الكثري من اجلهود يف �سبيل التنمية امل�ستدامة
بالتعاون مع الأطراف ذات العالقة.

ايكويت تحتفل بانجازاتها في مجاالت
الرعاية المسؤولة

تعد �شركة ايكويت �أول �شركة كويتية حت�صل على �شهادة
منظمة الرعاية امل�س�ؤولة ومتار�س �أعمالها بنا ًء على معايري
و�ضوابط الرعاية امل�س�ؤولة مما يعني تدقيق ومراجعة
عمليات ال�شركة وفق ًا لل�شروط املن�صو�ص عليها من قبل
منظمة الرعاية امل�س�ؤولة.

اقامت �شركة ايكويت للبرتوكيماويات احتفا ًال �ضخم ًا تقدير ًا جلهود
وم�ساهمة موظفيها يف ح�صول ال�شركة –كاول جهة كويتية -على �شهادة
واعتماد منظمة الرعاية امل�سئولة.
وبح�ضور اع�ضاء جمل�س ادارة �شركة ايكويت والعديد من قيادات
ال�صناعة البرتوكيماوية من داخل وخارج دولة الكويت ،مت خالل
االحتفال الذي حمل �شعار «نحن نهتم» تكرمي جمموعة من موظفي
و�إدارات �شركة ايكويت لدورهم الفاعل يف تطبيق مبادئ الرعاية
امل�سئولة.
وت�ضمنت اجلوائز فئتني رئي�سيتني ا�شتملتا على جمموعة من املحاور
التي جت�سد االلتزام الدائم ل�شركة ايكويت يف �سبيل التنمية امل�ستدامة
واملحافظة على البيئة ككل من منطلق حتقيق امل�صلحة امل�شرتكة جلميع
االطراف ذات العالقة .وقامت ال�شركة بتكرمي املوظفني واالدارات
تقديرا لدورهم يف تطبيق مبادئ الرعاية امل�س�ؤولة التي ميثل الفائزون
خري �سفراء لها وذلك امتدادا مل�ساعي �شركة ايكويت يف �سبيل �ضمان
التنمية امل�ستدامة يف جميع املجاالت.
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الشؤون
ااالقتصادية
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الشؤون االقتصادية

المشتريات

تعد ال�ش�ؤون االقت�صادية �أحد الأهداف
اال�سرتاتيجية املتكاملة لزيادة الإنتاج والنمو
الطويل الأمد يف �شركة ايكويت ،وذلك نظراً
للعالقة الوثيقة بني الأداء االقت�صادي الإيجابي
ب�شكل مبا�شر على ربحية ال�شركة وي�ضع �شركة
ايكويت يف الريادة �ضمن �شركات البرتوكيماويات
يف الأداء االقت�صادي.

ل�ضمان تنا�سب م�شرتيات ال�شركة مع
احتياجاتها ،قامت �شركة ايكويت ب�صياغة
ر�ؤيتها ور�سالتها و�سيا�ستها اخلا�صة
بامل�شرتيات لتحديد �أدوار وم�س�ؤوليات
وا�ضحة لكافة الأمور ذات العالقة بالب�ضائع
واخلدمات.

استراتيجية المشتريات في ايكويت
Procurement Vision, Mission and Policy

�إدارة التوريد

ال�شراكة الداخلية مع
العمالء
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ا�سرتاتيجيات التوريد

�سيا�سة امل�شرتيات
تعترب �إدارة العقود وامل�شرتيات اجلهة الوحيدة امل�س�ؤولة عن
جميع امل�شرتيات من الب�ضائع واخلدمات اخلا�صة ب�شركة ايكويت
واملرافق الأخرى التي تقوم ال�شركة ب�إدارتها.

�آلية وتنظيم العمل

ر�ؤية امل�شرتيات
�أن نكون �شركة جتارية عاملية تتمتع بالكفاءة والتوجه
اال�سرتاتيجي والفعالية يف �ش�ؤون امل�شرتيات.
ر�سالة امل�شرتيات
تكوين ثقافة للتكامل فيما بني امل�شرتيات الأ�سا�سية لل�شركة
والعنا�صر التجارية من �أجل حتقيق قيمة م�ستمرة وحت�سني
التكلفة وميزة تناف�سية م�ستدامة والدعم التجاري لنمو �شركة
ايكويت.
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التوريد اال�سرتاتيجي

ا�سرتاتيجية ايكويت ال�شاملة

مت ت�أ�سي�س ا�سرتاتيجية امل�شرتيات كامتداد للإ�سرتاتيجية
ال�شاملة ل�شركة ايكويت وترتكز على �أربعة دعائم كما هو
مبني يف الر�سم البياين �أعاله.
يتوىل كل ق�سم يف �إدارة امل�شرتيات جمموعة حمددة من
املهام وامل�س�ؤوليات كالتايل:
•التوريد اال�سرتاتيجي :يتوىل م�س�ؤولية التعاقد على
و�شراء جميع الب�ضائع واخلدمات والتي تت�ضمن املواد
اخلام والتغليف وال�صيانة والت�صليحات والعمليات
واخلدمات العمالية وتكنولوجيا املعلومات والنقل
والإمداد من املوردين ل�شركة ايكويت وكافة املرافق

www.equate.com

الأخرى التي تتوىل ال�شركة ادارتها.
•فريق تدقيق ت�سديد امل�ستحقات على ال�شركة :يتوىل
م�س�ؤولية تدقيق الفواتري ومراجعة وت�سوية احل�سابات
وعمليات الدفع جلميع فواتري ال�سلع واخلدمات.

ايكويت ومن الأهداف اال�سرتاتيجية التي ت�ساهم يف جوانب
التطوير ذات العالقة باملوظفني والو�سائل والعمليات �إ�ضافة
�إىل فعالية التنظيم يف ال�شركة.

• ا�سرتداد اال�ستثمارات واملبيعات :يتوىل م�س�ؤولية بيع
املنتجات وفائ�ض امل�صنع واخلردة ومواد النفايات
لتح�سني العوائد املالية مع االلتزام بكافة �ضوابط ال�صحة
وال�سالمة والبيئة ذات العالقة.
تعترب �سيا�سة امل�شرتيات جز ًء من ا�سرتاتيجية �شركة
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القيمة المضافة لمشتريات شركة ايكويت
تكامل الأن�شطة امل�ؤ�س�سية والتجارية
• �إ�سرتاتيجية ال�شركة املتكاملة تقود ا�سرتاتيجية امل�شرتيات
• امل�شرتيات م�س�ؤولة عن �أهداف �أعمال حمددة لل�شركة
• امل�شرتيات م�س�ؤولة عن �إدارة برامج تعاونية بني �إدارات ال�شركة

الفعالية التنظيمية
• هيكل �إدارة الأق�سام
• و�ضوح املهام والتو�صيف الوظيفي
• الرتكيز على حتقيق النتائج
• معايري التميز يف العمليات

م�شرتيات
�شركة ايكويت

الأنظمة والو�سائل
• كفاءة الأن�شطة و�آليات العمل
• ميكنة كافة االن�شطة التجارية
• تعزيز قدرات اتخاذ القرار

تنمية قدرات املوظفني وتطوير الثقافة
• الو�سائل املهنية واخلربة واملعرفة على النطاقني املحلي والدويل
• الأداء املتميز والتقليل من الإ�صابات
• تنمية الإبداع وروح املبادرة

ال�سيا�سة والإجراءات والآليات
احلوكمة املنا�سبة لتحقيق �أف�ضل النتائج على الدوام

المبادرات المشتركة مع مقاولي
شركة ايكويت

معايير اختيار
الموردين

•بناء معمل بالتعاون مع كلينغر واربا للح�شوات يف
الكويت بنا ًء على موا�صفات �شركة ايكويت حيث يعد
كلينغر واربا حالي ًا مورد ال�شركة الأ�سا�سي للح�شوات.

عند اختيار املوردين يتم تقييمهم بناء على
املعايري:
• �صلتها ب�أن�شطة �شركة ايكويت؛
• �أهميتها بالن�سبة لعمليات �شركة ايكويت؛
•�إ�ضافة تكنولوجيا جديدة ذات قيمة م�ضافة
ل�شركة ايكويت؛
•االلتزام باملتطلبات القانونية وموا�صفات
اخلا�صة ب�شركة ايكويت؛
• توفري مواقع جغرافية لتخفيف املخاطر؛
• التنوع؛
•تعامل �سابق مع �شركة ايكويت �أو �أحد
م�ساهميها؛
• �سرعة اال�ستجابة والأ�سعار التناف�سية؛
• املوثوقية.

•دعم �شركة دان للتجارة لت�أ�سي�س ور�شة حملية
ل�صيانة الأختام امليكانيكية من طراز جون كرين.
•توقيع اتفاقية لبيع ثاين �أك�سيد الكربون الناجت من
عمليات ال�شركة ال�صناعية على جمموعة النفي�سي،
ومن خالل هذا العقد متكنت جمموعة النفي�سي من
احل�صول على �أر�ض حكومية مل�شروعها الذي حاليا يف
طور البناء.
•دعم جمموعة الزاحم الفتتاح ور�شة عمل مبوا�صفات
عاملية لت�صنيع و�صيانة �صمامات �ضغط الهواء.
•دعم �شركة واربا الوطنية الفتتاح مركز العالمة
اخل�ضراء ل�صيانة �صمامات �ضغط الهواء الآمنة
وفح�ص ال�صمامات بطريقة الكرتونية.

التوجيه اال�سرتاتيجي
اال�سرتاتيجية هي �أ�سا�س جميع �أن�شطة امل�شرتيات والأهداف
ال�سنوية والأن�شطة اليومية.

مت يف العام  2011منح ما يقارب حوايل  %90من
ميزانية امل�شرتيات جلهات حملية من مقاولني وموردين.
وي�شكل القطاع احلكومي حوايل  %93من جممل
املوردين املحليني بينما يتقا�سم القطاع اخلا�ص ن�سبة
 %7املتبقية.
مع موا�صلة ال�شركة لت�شجيع اجلهات املحلية التي تطبق
ذات املعايري وال�ضوابط املتبعة يف �شركة ايكويت ،حيث
�أن �ضوابط اختيار للموردين مبنية على القيمة امل�ضافة
ل�شركة ايكويت على اخل�صو�ص ودولة الكويت ب�شكل عام.
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وكذلك ،ت�ساهم ال�شركة يف دعم م�شاريع ومبادرات مقاوليها
التي ترى فيها قيمة م�ضافة لدولة الكويت.
وخالل الأعوام املا�ضية ،قامت ال�شركة باطالق جمموعة من
املبادرات امل�شرتكة التي �ساهمت يف دعم مقاوليها ووجودهم
حمليا يف دولة الكويت مما �ساهم يف تعزيز م�ساهمة ال�شركة
يف االقت�صاد املحلي.

ميزانية امل�شرتيات يف ايكويت
�إجمايل ميزانية امل�شرتيات

$ 2,897,790,916

ميزانية امل�شرتيات املحلية

$ 2,614,579,287

• القطاع احلكومي
• القطاع اخلا�ص

$ 2,413,433,967
$ 183,145,320
www.equate.com

•العمل مع �شركة التربيد والأك�سجني املحدودة لتطوير
م�صنعها ملطابقة معايري �شركة ايكويت.
•�إطالق نظام املدفوعات الآلية مع بع�ض املقاولني
املحليني.

هل تعلم؟

مت تخ�صي�ص حوايل  %90من ميزانية
عقود وم�شرتيات �شركة ايكويت لعام 2011
ملقاولني حمليني.
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البيئة
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األهداف واالستراتيجيات البيئية
ت�سعى �شركة ايكويت �إىل حتقيق
عدد من �أهداف الأداء البيئي كما
هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه ،وذلك
ل�ضمان حماية البيئة واحلفاظ على
املوارد الطبيعية.

وتلتزم �شركة ايكويت بتخفي�ض كمية االنبعاثات الناجتة
عن ا�ستخراج وتخزين املوارد الطبيعية ،حيث يت�ضح هذا
االلتزام يف �إطالق ال�شركة لربناجمها اخلا�ص مبنع التلوث
منذ �شهر نوفمرب من عام  .1997ويت�ضمن الربنامج
جماالت �إدارة النفايات وحماية الهواء والرتبة واملياه
اجلوفية ،كما يتما�شى هذا الربنامج مع �أهداف ال�شركة
البيئية وعملياتها ال�صناعية الت�شغيلية يف الإدارة والت�صميم
والبناء والعمليات وال�صيانة و�إغالق املن�ش�آت.

وبحكم مكانتها العاملية املتميزة ،قامت ال�شركة بت�أ�سي�س
نظامها اخلا�ص يف املحافظة على جودة املعايري وال�ضوابط
من خالل الوفاء مبتطلبات �شهادات الآيزو 14001
والآيزو  ،9001وكذلك يتم تنفيذ عدد من املراجعات
والتدقيقات الداخلية الدورية جلميع االجراءات البيئية التي
نقوم بها ويتم درا�سة نتائجها ب�صورة مبا�شرة .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،تخ�ضع ال�شركة �إىل مراجعات دورية بيئية �سنوية
من قبل مدققني خارجيني للحفاظ على �شهادتي الآيزو
 14001والرعاية امل�س�ؤولة .14001

األهداف واالستراتيجيات البيئية للعام 2011
اجلوانب الرئي�سية
الطاقة

االنبعاثات اجلوية

املياه
مياه امل�صانع
الت�سربات
القوانني والت�شريعات

الأهداف البيئية
تقليل ا�ستخدام الطاقة وحت�سني كفاءة ا�ستخدامها

اال�سرتاتيجية لتحقيق الهدف
•و�ضع مقيا�س �أويل ال�ستهالك الطاقة يف �شراكة ايكويت الكبري يف �سبيل
خف�ض اال�ستهالك

التخفي�ض من انبعاثات ثاين اك�سيد الكربون

• حتديد فر�ص تخفي�ض انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون
•القيام بدرا�سات جدوى لتقدمي مقرتحات لتخفي�ض من ثاين �أك�سيد الكربون
• اطالق م�شاريع تخفي�ض انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون

تعزيز عملية تطوير امل�شاريع للمحافظة على البيئة

• تنفيذ م�شروع (االنبعاثات اجلانبية) لك�شف وتقلي�ص الت�سربات

التخفي�ض من ا�ستهالك املياه

• حتديد فر�ص تخفي�ض ا�ستهالك املياه
• القيام بدرا�سات لتقدمي مقرتحات لتخفي�ض ا�ستهالك املياه
• تنفيذ م�شاريع تخفي�ض ا�ستهالك املياه

توظيف قدرات ال�شركة الذاتية لتكوين بيئة خ�ضراء

• معاجلة مياه امل�صانع لتكوين بيئة خ�ضراء وتنفيذ م�شاريع ذات عالقة

عدم ح�صول خ�سارة

يف �أي حالة من االحتواء الأويل للحوادث من الفئات  2و3

التعاون والتن�سيق مع الهيئة العامة للبيئة الكويتية

• تنفيذ وتطبيق �سيا�سة الإبالغ عن خ�سارة االحتواء �أثناء احلوادث
•الت�أكد من �أن جميع الأدوات امل�ستخدمة م�سجلة يف برنامج ال�صيانة
الدورية
• التقيد الكامل بكافة ت�شريعات و�ضوابط الهيئة وبناء عالقة تنموية معها

يعد التبليغ عن الق�ضايا املتعلقة بالبيئة �ضمن من�ش�آت
ال�شركة �أمر ًا �أ�سا�سي ًا للحفاظ على التميز البيئي ،فالتبليغ
عن هذه الأمور يقع على عاتق جميع املوظفني وقد يتم
التعامل معها من قبل اخلرباء البيئيني يف حال ال�ضرورة.
ويقوم املهند�سون البيئيني الذين ي�شرفون على جميع
امل�سائل املتعلقة بالبيئة يف بالعمل امل�ستمر على زيادة
الوعي البيئي لدى املوظفني و�ضمان معاجلة جميع الق�ضايا
املتعلقة بال�صورة ال�صحيحة .هذا ويتم حتديد ح�صر كافة
التطورات و�إبالغ الرئي�س التنفيذي بها.
وميثل فريق ايكويت للبيئة اخل�ضراء �أحدى الدعامات
الأ�سا�سية لال�ستدامة البيئية يف �شركة ايكويت ،حيث قام
الفريق ب�إطالق وتنفيذ عددا من املبادرات البيئية،

وي�ستهدف هذا الفريق حتقيق التميز البيئي عن طريق
امل�ساهمة يف بيئة �أكرث نظافة من خالل تطبيق مبادئ
العمليات البيئية العاملية عن طريق تخفي�ض الغازات امل�سببة
لالحتبا�س احلراري وكفاءة ا�ستخدام الطاقة ومبادرات
تر�شيد املياه وذلك ح�سب الأمثلة �أدناه.

آلية التبليغ عن التحديات
البيئية

جميع املوظفني
املهند�س البيئي
مدير ال�صحة وال�سالمة والبيئة
نائب الرئي�س للعمليات

سياسة الجودة والبيئة في ايكويت

تلتزم ال�شركة بالتايل:
•ا�ستخدام �أف�ضل الو�سائل والتطبيقات يف جميع املجاالت وت�سعى �إىل حتقيق �أعلى م�ستوى
من ر�ضا العمالء و�سالمة ونظافة البيئة.
• الفهم والتقيد الكامل بكافة املتطلبات القانونية واملتطلبات الأخرى للبيئة واملنتجات.
• الوقاية من التلوث واحلفاظ على املوارد.
• التطور امل�ستمر لأداء اجلودة و�إدارة الأنظمة البيئية.

الرئي�س التنفيذي

حتدد فئات االحتواء االولية من قبل �شركة ايكويت على �أ�سا�س عوامل خمتلفة مثل ت�أثري الإن�سان والت�أثري البيئي وخ�سارة االحتواء الأويل والإخالء �أو الإيواء والأ�ضرار يف املمتلكات وتغطية و�سائل االعالم.
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المياه
مت يف العام  2011ا�ستخدام ما
جمموعه  434,828,537مرت
مكعب من مياه البحر يف عمليات
تربيد امل�صانع التي تديرها �شركة
ايكويت وذلك بالتن�سيق مع الهيئة
العامة لل�صناعة.
ومت ا�ستخدام هذه املياه ومن ثم �إعادتها �إىل اخلليج
العربي .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت ا�ستخدام ما يقارب
من  370,643مرت مكعب من املياه العذبة للأغرا�ض
ال�صحية ،و  4,301,342مرت مكعب من املياه املقطرة مت
ا�ستخدامها يف العمليات ال�صناعية بوا�سطة وزارة الكهرباء
واملاء.

هل تعلم؟

من خالل �أبراج تربيد مياه البحر ،يتم
توفري حوايل  870,000,000مرت مكعب
من مياه اخلليج العربي كل عام.

�أما فيما يتعلق بتفريغ مياه ال�صرف فهنالك خم�سة
م�صادر لهذه املياه:
• املياه الناجتة من العمليات ال�صناعية
• مياه ال�صرف ال�صحي
• املياه املعادة �إىل البحر
• �أبراج تربيد مياه البحر
• مياه الأمطار
ومت تطبيق و�سائل املعاجلة البيولوجية وطرق املعاجلة
الثالثية على املياه الناجتة من العمليات ال�صناعية قبل
�إعادة ا�ستعمالها كمياه معادلة يف �أول �أبراج تربيد مياه
البحر يف الكويت والتي تولت �شركة ايكويت الإ�شراف
على ت�شييدها وتتوىل حاليا ادارتها بالكامل� .أما مياه
ال�صرف ال�صحي فيتم حتويلها �إىل وزارة الأ�شغال
العامة للمعاجلة .وتعاد باقي مياه ال�صرف (املياه املعادة
�إىل البحر ومياه �أبراج تربيد مياه البحر ومياه الأمطار)
�إىل اخلليج .وتظهر كميات املياه املفرغة ح�سب امل�صادر
للعام  2011يف اجلدول �أدناه.

وب�إ�ضافة �إىل املياه الناجتة من العمليات ال�صناعية ،تقدر
كمية املياه املتبخرة واملنجرفة من مياه �أبراج التربيد بحوايل
 10,512,000مرت مكعب.
ويتم تنظيم جميع جماري املياه ما عدا مياه ال�صرف
ال�صحي داخلي ًا وفق ًا ملعايري اجلودة املعتمدة ،مبا يف ذلك
�إجمايل الكربون الع�ضوي وكمية احتياج االك�سجني البيولوجي
والطلب على االك�سجني الكيميائي واملواد ال�صلبة العالقة كما
هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه .كما تقا�س حرارة املياه املعادة
�إىل اخلليج العربي لتبقى �ضمن احلدود التي حتافظ على
البيئة.

مت ت�شييد �أبراج تربيد مياه البحر لتربيد و�إعادة ا�ستخدام
مياه البحر من مياه امل�صانع وذلك كجزء من برنامج �شركة
ايكويت لإعادة تدوير وا�ستخدام املياه .ويف العام  2011مت
تربيد حوايل  36,018,648مرت مكعب من مياه البحر،
كما مت �إعادة ا�ستعمال  1,539,331مرت مكعب من املياه
املعاجلة يف �أبراج تربيد مياه البحر.

�أطلقت �شركة ايكويت �أول مبادرة يف ال�شرق الأو�سط لرت�شيد و�إعادة ا�ستخدام مياه امل�صانع كجزء من مبادراتها
البيئية ل�ضمان التنمية امل�ستدامة يف دولة الكويت .حيث مت ت�شييد �أبراج لتربيد مياه البحر للتقليل من ا�ستعمال
م�صادر املياه ال�سطحية و�إعادة تدوير وا�ستخدام املياه الناجتة من العمليات ال�صناعية� .ساهم هذا امل�شروع
يف حتقيق نتائج بيئية ايجابية من خالل احلفاظ على البيئة يف منطقة اخلليج العربي وتخفي�ض التلوث امللحي
وجتنب الآثار البيئية ال�سلبية على البيئية البحرية واملناطق املحيطة .وخف�ضت هذه الأبراج من احلاجة ل�سحب ما
يعدل  100,000مرت مكعب بال�ساعة ( 870,000,000مرت مكعب �سنوي ًا) من مياه اخلليج العربي.
وكان لهذه املبادرة م�ساهمة بيئية واقت�صادية من �صالح الهيئة العامة لل�صناعة حيث مت تفادي النفقات اال�ضافية
من بناء م�صنع ل�ضخ مياه البحر.

معايير جودة المياه العادمة
االك�سجني البيولوجي

االك�سجني الكيميائي

�إجمايل املواد ال�صلبة

�إجمايل الكربون الع�ضوي
ملغ/لرت

طن

ملغ/لرت

طن

ملغ/لرت

طن

ملغ/لرت

طن

املياه الناجتة من العمليات ال�صناعية

37.5

57

28.75

44.26

144.25

222

8

12.3

�أبراج تربيد مياه البحر

2.32

68

3.97

39.10

6.95

205

1.5

44.29

املياه املعادة �إىل البحر

*1.02

403

0.59

233

*3.08

*1216

<1

ال ينطبق

30

13

3.29

7.52

90

39

25

10.95

كميات المياه العادمة
في العام 2011
مياه ال�صرف

احلجم (مرت مكعب)

املياه الناجتة من العمليات
ال�صناعية

1,539,331

مياه ال�صرف ال�صحي

87,600

املياه املعادة �إىل البحر

394,786,952

�أبراج تربيد مياه البحر

29,529,585

مياه الأمطار

أبراج تبريد مياه البحر

مياه الآمطار
* معايري اجلودة متوفرة يف اخلليج العربي

438,000

*يعاد ا�ستخدام املياه الناجتة من العمليات ال�صناعية داخلي ًا يف �أبراج التحلية وال
تعاد �إىل مياه اخلليج

34

تقرير ايكويت  2011للتنمية امل�ستدامة

www.equate.com

www.equate.com

تقرير ايكويت  2011للتنمية امل�ستدامة

35

الطاقة
وتقوم �شركة ايكويت حالي ًا مببادرتني �إ�ضافيتني لتو�سيع
عملية �إعادة تدوير وا�ستخدام املياه .الأوىل هي �أول م�شروع
يف ال�شرق الأو�سط لرت�شيد و�إعادة ا�ستخدام مياه امل�صانع
والتي حتول املياه امل�ستخدمة يف امل�صانع �إىل مياه مقطرة
والتي تنتج حوايل  1,401,600مرت مكعب �سنوي ًا
للمحافظة على املوارد الطبيعية يف الكويت.
ويعمل امل�صنع حالي ًا مب�ستوى  %80من طاقته الإنتاجية،
ومت بالفعل الإنتهاء من �أعمال اختبار وت�شغيل امل�شروع
جتريبيا كما مت حتليل املياه املقطرة النقية التي انتجت لكي
ت�ستعمل .وبد�أت �أعمال بناء املحطة الفعلية والتي يتوقع
انتهاءها عام .2013
�أما املبادرة الثانية فهي تتعلق با�ستغالل مياه االمطار بطاقة
ا�ستيعابية ت�صل �إىل معاجلة  50مرت مكعب بال�ساعة من مياه
االمطار ليعاد ا�ستخدامها يف �أعمال الري حيث تنتج حوايل
 438,000مرت مكعب من املياه ال�صاحلة للري كل عام.

ومن املتوقع ت�شغيل امل�صنع املخ�ص�ص ملعاجلة مياه االمطار
يف �شهر دي�سمرب .2012
كما جت�سد �شركة ايكويت ح�سن ا�ستخدام املوارد الطبيعية
وذلك عن طريق تنفيذها م�شروع هو الأول من نوعه يف
ال�شرق الأو�سط لرت�شيد و�إعادة ا�ستخدام مياه البحر
بالتعاون مع �شركة اكواتك .ومن خالل هذا امل�شروع يتم
معاجلة و�إعادة ا�ستعمال ماال يقل عن  %80من مياه
ال�صرف ال�صحي �ضمن من�ش�آت �شركة ايكويت ويتم
ت�صريف  %15فقط من مياه ال�صرف ال�صحي املعالج
�إىل البحر.

و�سيعاد ا�ستعمال املياه املعاجلة يف العديد من التطبيقات
مثل تربيد املياه وتعوي�ض املياه وا�ستبدال ا�ستعمال مياه
عمليات الري من وزارة الكهرباء واملاء ،حيث �ستتوىل �شركة
ايكويت �إن�شاء البنية التحتية ملحطة معاجلة مياه ال�صرف
ال�صحي ومياه الري والتي تت�ضمن مد �شبكة االنابيب
والكهرباء والأ�شغال املدنية والهيكلية املطلوبة للبناء ،بينما
�ستقوم �شركة اكواتك ،لريادتها يف جمال تكنولوجيا انظمة
التنقية وب�صفتها �شريكة ل�شركة ايكويت يف هذا امل�شروع،
بو�سائل التنقية العالية اجلودة وبتكنولوجيا ال�ضغط
الأ�سموزي العك�سي وم�صنع تنقية مياه الري.

وتوفر هذه املبادرة حوايل  0.9مليون مرت مكعب من
ا�ستهالك املياه العذبة يف �شركة ايكويت �سنويا والذي يعادل
�سبعة �أيام ون�صف من ا�ستهالك �سكان احدى حمافظات
الكويت مبعدل ا�ستهالك ن�صف مرت مكعب للمياه لل�شخ�ص
الواحد يف اليوم.

تقوم �شركة نفط الكويت بتزويد
امل�صانع التي تقع حتت ملكية و�إدارة
�شركة ايكويت بوقود الغاز الذي
و�صلت كميته يف العام � 2011إىل
نحو ما جمموعه 411,473,000
مرت مكعب وو�صل ا�ستهالك الطاقة
املبا�شرة اىل  16,530,145غيغا
جول.
وتت�ضمن من�ش�آتنا �ستة مراجل للغاز الطبيعي والوقود
ال�سائل بقدرة ا�ستيعابية قدرها  181طن يف ال�ساعة ،حيث
يعادل كل مقدار  %80من الغاز الطبيعي مقدار %20
من الوقود ال�سائل� .أما املعدات امل�ستخدمة يف ا�ستهالك
الغاز التي ت�شملها من�ش�آتنا فتت�ضمن حمرقة ومرذاذ
للنيرتوجني.

وفيما يتعلق بالطاقة الكهربائية ،ف�إنه يتم توفريها من قبل
وزارة الكهرباء واملاء ،وو�صلت معدالت ا�ستهالك ال�شركة
يف عام  2011اىل  1,932,717ميغاواط يف ال�ساعة.

وزارة الكهرباء والماء تكرم
ايكويت

ويف العام  ،2011قامت �شركة ايكويت ب�إطالق العديد من
املبادرات بهدف تر�شيد ا�ستخدام الطاقة �ضمن من�ش�آتها
ومتا�شي ًا مع �أهدافها للأداء البيئي لتخفي�ض ا�ستهالك
الطاقة وحت�سني الكفاءة.

قامت وزارة الكهرباء واملاء بتكرمي �شركة
ايكويت تقديرا جلهودها يف املحافظة
على وتر�شيد ا�ستهالك م�صادر الطاقة
من خالل م�صانعها املختلفة التي متتلكها
وتديرها يف دولة الكويت.

وبالإ�ضافة �إىل ما ذكر ،ت�ستمر جهود ال�شركة يف تقليل
ا�ستخدام الطاقة الكهربائية و�إىل ا�ستغالل الطاقة
ال�شم�سية ،الأمر الذي القى تقدير وت�شجيع احلكومة
الكويتية .يف ذات الوقت ،ال يوجد لدى �شركة ايكويت �أية
خمططات ال�ستخدام الطاقة البديلة يف عمليات الإنتاج.

وخالل التكرمي ،ا�شار فريق تر�شيد
القطاع النفطي يف الوزارة اىل دور
�شركة ايكويت الريادي املتميز والبارز يف
املحافظة على هذه امل�صادر وم�شاركتها
الفعالة يف اللجنة العليا لرت�شيد الطاقة.

مبادرات ترشيد الطاقة وتحسين الكفاءة
هل تعلم؟

و�صف مبادرات احلفاظ على الطاقة وحت�سني الكفاءة

ان م�شروع تر�شيد و�إعادة ا�ستخدام مياه امل�صانع �سيخف�ض
حوايل  900ألف مرت مكعب من ا�ستهالك املياه العذبة �سنوي ًا
والذي يعادل ا�ستهالك �سبعة �أيام ون�صف من املياه من قبل
�سكان حمافظة كويتية مبعدل متو�سط ا�ستهالك يبلغ ن�صف
مرت مكعب للمياه لل�شخ�ص الواحد يف اليوم.
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مقدار الطاقة التي مت توفريها
(غيغاجول)

احلد من البخار يف نظام معاجلة النافثا يف وحدة العطريات

36,174

حت�سني طاقة نظام تبخري االيثيلني

16,132

حت�سني عمليات الإذابة �ضمن ا�ستخال�ص الغاز احلم�ضي يف الإيثيلني 1

148,548

حت�سني عمليات الإذابة �ضمن ا�ستخال�ص الغاز احلم�ضي يف الإيثيلني 2

40,055

تطوير فاعلية ا�ستخدام االك�سجني يف �أفران الإيثيلني 1

50,091

حت�سني ا�ستخدام وقود الغاز يف �شعلة الإيثيلني جاليكول 1

42,000

ا�ستخدام نوعية �أف�ضل من من حواب�س البخار

18,840

املجموع

351,840

www.equate.com

هل تعلم؟

�أن مبادرات �شركة ايكويت للحفاظ
على الطاقة وحت�سني الكفاءة يف العام
� 2011أدت �إىل توفري ما جمموعه
 351,840غيغا جول من الطاقة.

اإلنبعاثات
لغر�ض التبليغ والتعامل االنبعاثات اجلانبية.

1,800,000
1,600,000
1,400,000

ثاين اك�سيد الكربون املبا�شر
(االنبعاثات �ألف طن)

تهدف �شركة ايكويت دائماً �إىل
املحافظة على جودة الهواء الذي
يحمي البيئة و�صحة الإن�سان،
ولذلك مت ت�شييد كافة من�ش�آتها على
�أ�سا�س �أف�ضل املعايري الهند�سية التي
ت�ساهم يف احلد من الإنبعاثات.

وتعد هذه هي ال�سنة الثانية التي تعمل بها وحدة ا�سرتجاع
الكربيت منذ �أن بد�أت عملياتها ال�صناعية يف �شهر نوفمرب
عام  .2009حيث يتم حتويل ثاين �أك�سيد الكربيت يف
هذه الوحدة �إىل كربيت مذاب وبالتايل يتم تفادي طرح �أو
ت�سرب مركبات الكربيت الناجتة عن عمليات ال�شركة �إىل
اجلو.
وت�ضمن �شركة ايكويت تقيد جميع عملياتها باللوائح
املعتمدة مع ال�سعي �إىل التطوير امل�ستمر من خالل املراقبة
امل�ستمرة للإنبعاثات اجلوية ال�صادرة عن امل�صانع عن
طريق �أنظمة ك�شف الت�سرب على االنرتنت.

ويعمل برنامج ك�شف الت�سريبات و�إ�صالح الإنبعاثات

اجلانبية للعام الثالث منذ �أن بد�أ عملياته يف العام 2008

كمية االنبعاثات المباشرة من ثاني اكسيد الكربون من المصدر

1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000

≥aGôŸG

التغير المناخي

Ú∏«HhôH ‹ƒÑdG

Ú∏«KG ‹ƒÑdG

∫ƒµ«∏Z Ú∏«K’G

Ú∏«K’G

π«K’G øjõæH
ôeƒfƒe øjÒà°ùdGh

äÉjô£©dG

0

كمية االنبعاثات المباشرة من ثاني اكسيد الكربون من المصدر
1,400
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يعد م�شروع ا�ستخال�ص ثاين �أك�سيد الكربون اخلا�ص
بال�شركة والذي �سي�ساعد على �إعادة ا�ستخدام ما يقارب
 150,000طن من ثاين اك�سيد الكربون �سنوي ًا ،مثا ًال
رائع ًا عن ا�ستثمارات �شركة ايكويت يف جمال التخفي�ض من
انبعاث الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري .حيث �سيعاد

ثاين اك�سيد الكربون غري املبا�شر
(االنبعاثات �ألف طن)

تقوم ال�شركة مبراقبة وت�سجيل
بيانات الإنبعاثات من الغازات
امل�سببة لالحتبا�س احلراري
املبا�شرة وغري املبا�شرة وذلك بهدف
التخفيف من ب�صمتها الكربونية.
وبلغت االنبعاثات من ثاين �أك�سيد
الكربون من امل�صادر املبا�شرة وغري
املبا�شرة يف العام  2011ما مقداره
 5,371,006طن.

وت�شمل م�صادر ثاين �أك�سيد الكربون املبا�شرة االحرتاق من
املرافق و�إحراق االيثيلني والإيثيل بنزين وال�ستايرين مونيمر
ووحدات العطريات ،واحلرق من وحدات البويل �إيثيلني
والبويل بروبيلني والإيثيلني جاليكول� .أما امل�صادر غري
املبا�شرة فت�شمل انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون الناجتة عن
ا�ستهالك الكهرباء ومياه البحر.

�ضخ ثاين �أك�سيد الكربون الناجت عن عمليات الت�صنيع �إىل
�شركة غرين كاربون ،و�سيعاد ت�سويق ثاين �أك�سيد الكربون
�إىل العمالء الذين يحتاجونه لأجل جمموعة خمتلفة من
اال�ستخدامات .وقد مت اطالق هذا امل�شروع الذي ي�ساهم يف
ا�ستخال�ص و�إعادة ا�ستخدام ثاين �أك�سيد الكربون.
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النفايات والتسريبات
تنتج عن العمليات ال�صناعية ل�شركة
ايكويت بع�ض النفايات ال�ضارة وغري
ال�ضارة .ويف العام � 2011أنتجت
ال�شركة ما جمموعه  6,542طن
من النفايات ال�ضارة والتي ت�شمل
الزيوت واملواد احلارقة امل�ستعملة
ونفايات الزيوت والنفايات ال�صغرية
والفحم والبوليمر املكوي والنفايات
املعاجلة ومعدات احلماية اخلا�صة
امللوثة.
كميات النفايات

التنوع البيولوجي

مت تدوير الزيت امل�ستخدم بينما مت حرق واملواد احلارقة
امل�ستعملة ونفايات الزيوت والنفايات ال�صغرية� ،أما
النفايات اخلطرة املتبقية فقد مت ار�سالها اىل مكب
النفايات بهدف التخل�ص النهائي منها.
وقدرت كمية النفايات غري ال�ضارة مبجموع  9,699طن
والتي ت�ضمنت احلبيبات وخملفات البوليمر والرباميل
الفارغة و�ألواح الكرتون والزيوت غري ال�ضارة والأ�سالك
واخلردة املعدنية والكربون املن�شط امل�ستعمل .وتت�ضمن
خملفات البوليمر حبيبات البويل برويبلني والبويل �إيثيلني
والتي مت �إعادة ا�ستخدامها يف وحدات العمليات .كما مت
�إعادة ا�ستخدام احلبيبات والكريات اما الرباميل الفارغة
ف�إما مت �إعادة تدويرها او مت ا�صالحها.

كميات النفايات غير الضارة

 724طن)%11( ،

 408طن)%4( ،

 585طن)%9( ،

 96طن)%1( ،

 3497طن)%36( ،

ومت ار�سال الكربون املن�شط امل�ستعمل �إىل مكب النفايات
ليتم التخل�ص منه بينما متت �إعادة تدوير باقي النفايات
غري ال�ضارة.

التخفي�ض هو اخليار الأف�ضل بيئي ًا على عك�س التخل�ص .فعلى
�سبيل املثال هنالك جمال لبيع منتجات ال�شركة غري املطابقة
للموا�صفات بدال من التخل�ص منها.

وتعد فئة خ�سارة االحتواء الرئي�سي من الفئة الرابعة اقل
خطورة ولكنها م�شمولة من �ضمن الفئات وذلك لت�شجيع
املوظفني على الإبالغ عن كل الت�سربات حتى الب�سيطة منها.

يتم التخل�ص من جميع النفايات الناجتة عن العمليات
ال�صناعية بناء على تو�صيات خربائنا البيئيني ووفق ًا لن�شرة
�سالمة املواد الكيميائية وال يتم تخزين �أي منها يف املواقع.

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ا�ستخدام ا�ساليب �صديقة للبيئة للتخل�ص
من نفايات الهيدروكربون ال�سائل الناجتة عن عملياتنا عن
طريق ا�ستخدام حمرقتني حتوالن النفايات اىل طاقة قد
قللت ن�سبة املحروقات من الكتلة ال�صلبة واحلجم الأ�سا�سي
للنفايات بحوايل  %85و  %95على التوايل ح�سب تركيبة
ودرجة املواد امل�ستعادة .وبذلك ،ي�ضمن ا�ستخدام املحرقتني
عدم خروج �أي من نفايات الهيدروكربون ال�سائل خارج �شركة
ايكويت.

ومنذ العام  2011مل حتدث �أية ت�سربات �إىل البيئة من
م�صانع ال�شركة ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك فان جميع وحدات
العمليات يف ال�شركة تطبق �إجراءات للحد من الت�سربات ،كما
تقوم ال�شركة بتوفري التدريب ال�شامل جلميع فرق التعامل
مع املخاطر للتعامل مع كافة حوادث الت�سربات التي حتدث
�ضمن من�ش�آتها والتي قد ت�ؤثر على �صحة و�سالمة املوظفني �أو
على البيئة.

وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن جميع من�ش�آتنا ت�ضمن تطابق
النفايات واملياه العادمة ال�صادرة تطابق موا�صفات
من�ش�آت املعاجلة والتخزين والتخل�ص التي متتثل للقوانني
والت�شريعات احلكومية املتعلقة بها كما مت �إقرارها من قبل
الهيئة العامة للبيئة يف الكويت .ووفق ًا ملواد اتفاقية بازل
الدولية ب�ش�أن نقل النفايات ال�ضارة عرب احلدود والتخل�ص
منها ،فال يتم توريد �أو ت�صدير �أي نفايات �ضارة من قبل او
بالنيابة عن �شركة ايكويت.
وتخ�ضع جميع من�ش�آت �شركة ايكويت �إىل معايري الوقاية من
التلوث يف وذلك لتجنب احلاق الأ�ضرار بالبيئة وال�صحة �أو
ال�سالمة الب�شرية .وتتبع من�ش�آتنا منهجية �إدارة النفايات
للتخفي�ض والتخل�ص من امل�صدر و�إعادة اال�ستعمال
و�إعادة التدوير وا�سرتداد الطاقة والتخل�ص منها ،حيث �أن

ت�صنف �شركة ايكويت الت�سربات وفق ًا لكميتها وخطورتها
�ضمن هذا التق�سيم :خ�سارة االحتواء الرئي�سي من الفئة
الثانية ،وخ�سارة االحتواء الرئي�سي من الفئة الثالثة ،وخ�سارة
االحتواء الرئي�سية من الفئة الرابعة و�سالمة الت�سربات
الناجتة عن احلوادث .ويتم حتديد فئات خ�سارة االحتواء
الرئي�سية على �أ�سا�س العديد من العوامل مثل الأثر الإن�ساين
والأثر البيئي وخ�سارة االحتواء الرئي�سي والإيواء والإخالء
والأ�ضرار بامللكية والتدخل االعالمي.

هل تعلم؟
 5622طن،
()%58

 5234طن)%80( ،

الزيوت امل�ستخدمة
املواد الكيماوية ال�ضارة امل�ستعملة ونفايات
الزيوت والنفايات ال�صغرية
الفحم والنفايات املعاجلة وجتهيزات احلماية
اخلا�صة امللوثة
40
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املواد ال�صمغية والكريات
خملفات البوليمر
الرباميل الفارغة والواح الكرتون
وزيوت اخلردة
الرباميل الفارغة
الكربون املن�شط

 76طن)%1( ،
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ولهذا فلي�س هنالك �أي ت�أثري من عمليات ايكويت على
احلياة الطبيعية والربية .كما �أن ت�صريف املياه �إىل اخلليج
العربي يتم طبقا للمعاير الرقابية امل�سموح بها ،ومل يتم
�إجراء درا�سات �سابقة على مياه ال�صرف �إىل اخلليج.

التقيد بالقوانين
البيئية
تهدف �شركة ايكويت �إىل تطبيق
كافة قوانني الهيئة العامة
للبيئة يف دولة الكويت كما هو
مو�ضح يف �أهدافها البيئية للعام

�ساهمت املحارق يف �شركة ايكويت على
تخفي�ض الكتلة ال�صلبة واحلجم اال�سا�سي
للنفايات بحوايل  %85و %95على
التوايل ،وت�ضمن عدم خروج �أي من
نفايات الهيدروكربون ال�سائلة خارج
ال�شركة.

تقع من�ش�آت �شركة ايكويت يف منطقة
�صناعية غري حماطة ب�أي مناطق
تنوع بيولوجي مرتفع �أو حمميات
بيئية حمددة يف املناطق املجاورة

واجلدير بالذكر �أن كافة �أن�شطة ال�شركة خالل العام
 2011قد متا�شت متاما مع متطلبات ومعايري الهيئة.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،تقوم �شركة ايكويت �سنويا بعمليات تدقيق
دورية �شاملة لكافة من�ش�آتها من قبل مدققني داخليني
وخارجيني.
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الموظفون
�إنطالقاً من �سعيها الدائم نحو
التميز ،حتر�ص �شركة ايكويت على
�صحة و�سالمة موظفيها ،وتوا�صل
املحافظة على هذا الهدف يف جميع
عملياتها جنبا �إىل جنب مع حتقيق
التطور امل�ستمر �ضمن �إطار مهني
متكامل مبني على �أ�س�س-:

من ركائز فل�سفة الرتكيز على الأفراد التي تتبناها ال�شركة
لدعم املوارد الب�شرية عن طريق تطبيق �أف�ضل و�سائل
التدريب والتطوير التي تت�ضمن:
• الدورات التدريبية والتطويرية.
• تبادل املعرفة.
• تطبيق املعايري العاملية.
• برامج املزايا والتطوير.
•امل�شاركة يف خمتلف معار�ض الفر�ص الوظيفية التي
ت�ستقطب الكفاءات الواعدة.

• اال�ستجابة املركزة  -اال�ستجابة املبا�شرة واملر�ضية �إىل
احتياجات و�أهداف الأطراف ذات العالقة.
• العمل اجلماعي املتكامل  -تقيد جميع الأفراد وكافة
فرق العمل ب�أنظمة ولوائح و�ضوابط �شركة ايكويت،
واملحافظة على روح املبادرة يف العمل بتقييم وتطوير
كافة الإجراءات ل�ضمان اال�ستفادة الق�صوى من �أف�ضل
املمار�سات.
• روح املبادرة االبتكارية – تقيد جميع الأفراد وكافة
فرق العمل على تقدمي الأفكار واالقرتاحات ذات القيمة
امل�ضافة مما ي�ساهم يف تدعيم �إيجابية الأداء.

قامت �شركة ايكويت بتطوير �شراكة قوية ورا�سخة مع
برنامج �إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة
يف الكويت وذلك بهدف توظيف ال�شباب الكويتي امل�ؤهل
والراغب يف العمل يف القطاع اخلا�ص .كما �أطلقت برناجماً
متكام ًال للتدريب امليداين يتم من خالله تطوير القدرات
املهنية لطلبة اجلامعات من الكويتيني ومنحهم الفر�صة
لتطبيق حت�صيلهم الأكادميي �ضمن بيئة عملية �شاملة.

وتتباهى �شركة ايكويت مبواردها الب�شرية التي تتميز
بخرباتها العاملية يف العمليات ال�صناعية والت�سويق وال�شحن
وخدمة العمالء وغريها من املجاالت ذات العالقة وذلك
بف�ضل قوة عمل ت�ضم �أكرث من  1000موظف ينتمون �إىل
�أكرث من  25دولة من �أرجاء العامل .وقد �ساهم هذا التنوع
الدويل يف اخلربات والقدرة على الإبتكار واملهارات املهنية
والتطوير امل�ستمر يف رفد �شركة ايكويت بالكثري من املزايا.
تويل �شركة ايكويت اهتمام ًا كبري ًا يف ا�ستثمار وتطوير
املوارد الب�شرية ل�ضمان التنمية امل�ستدامة ال�شاملة التي تعد
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وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن ال�شركة تتقيد بكافة قوانني
ولوائح وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل يف الكويت من
خالل القيام جمموعة من التدقيقات واملراجعات ال�سنوية
والدورية من قبل �إدارات ال�شركة �إ�ضافة �إىل مدققني
خارجيني.

هل تعلم؟

ت�ضم �شركة ايكويت قوة عمل ت�شتمل على
�أكرث من  1000موظف ينتمون �إىل �أكرث
من  25دولة من �أرجاء العامل مع ن�سبة
تكويت تتجاوز  %52وقد �ساهم هذا
التنوع الدويل يف اخلربات والقدرة على
الإبتكار واملهارات املهنية والتطوير امل�ستمر
يف رفد �شركة ايكويت بالكثري من املزايا.

معرض التوظيف في
كلية الهندسة
والبترول في جامعة
الكويت

يعد توظيف ال�شباب الكويتي من �أهم
�أهداف امل�س�ؤولية املجتمعية يف �شركة
ايكويت ،و�شاركت ال�شركة يف العديد
من معار�ض التوظيف يف جامعة الكويت
وغريها من الفعاليات لتوظيف ال�شباب
املحلي والتمهيد مل�ستقبل المع.
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القوى العاملة في ايكويت
بنهاية العام � ،2011ضمت �شركة
ايكويت موارد ب�شرية يتجاوز عددها
� 1300شخ�ص بدوام كامل.
وخالل ذات الفرتة ،بلغ عدد املوظفني الذين تركوا العمل يف

ال�شركة � 63شخ�صا فقط مع انخفا�ض الن�سبة مبقدار %5.3

باملقارنة مع الأعوام ال�سابقة ،واحتوت �شريحة املوظفني
فوق الـ 50عاما �أعلى ن�سبة للموظفني الذين تركوا العمل يف
ال�شركة نتيجة للتقاعد .واجلدول �أدناه يحتوي على بع�ض

حماية الموظفين

التفا�صيل ذات العالقة باملوظفني الذين تركوا العمل يف
ال�شركة خالل العام .2011
تقدم �شركة ايكويت ملوظفيها �أف�ضل جمموعة من املزايا
الوظيفية واملهنية تعبري ًا عن تقديرها املتوا�صل وامل�ستمر
جلهودهم ودورهم الفاعل يف منو وتطوير .ول�ضمان
التناف�سية ،يتم تقييم هذه املزايا عرب درا�سات مقارنة مع
جمموعة من ال�شركات بناء على معايري حمددة.
ولكونها �شركة تابعة للقطاع اخلا�ص الكويتي ،يتم منح

نسبة الموظفين الذين تركوا العمل في الشركة خالل العام 2011

عدد املوظفني املغادرين

ن�سبة التبديل

الفئة
الذكور

65

5%

الإناث

3

3%

اقل من  30عام ًا

29

9%

بني 50 -30

28

3%

اكرث من  50عام ًا

11

13%

موظفي �شركة ايكويت مزايا مالية ا�ضافية عرب برنامج
�إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة يف
الكويت كدعم للعمالة الوطنية .ا�ضافة �إىل ذلك ،قامت
ال�شركة منذ العام  2007ب�إطالق خطة ادخار متكاملة
لكافة املوظفني االعتياديني الذين يتم تعيينهم من خالل
عقود خا�صة حيث يدفع كل �شخ�ص ن�سبة �شهرية ترتاوح
ما بني  %2.5و  %5يقابها ن�سبة  %5تقوم ال�شركة
بت�سديدها نيابة عن كل موظف ي�شارك يف هذه اخلطة.
وحالي ًا ،ت�شكل ن�سبة امل�شاركني يف خطة االدخار ما جمموعه
 %88من العدد الكلي ملوظفي ال�شركة مما يعني حتقيقها
للأهداف املتوخاة.

تتبنى �شركة ايكويت خطة �إدارية
تنفيذية فيما يتعلق ب�صحة و�سالمة
املوظفني على الدوام .وت�ستمد �أهداف
هذه اخلطة من اللجنة اال�سرتاتيجية
الرئي�سية التي ترتكز يف �أعمالها على
ر�ؤية ور�سالة ومبادئ ال�شركة.

وبناء على هذه االهداف اال�سرتاتيجية ،يتم و�ضع جمموعة
من الأهداف الثانوية للإدارات ذات العالقة على مدار
العام.
ويتم ت�شكيل جمموعة فرق متخ�ص�صة ل�ضمان فهم و�إدراك
وتطبيق مبادئ ال�صحة وال�سالمة والبيئة كجزء من املهام
ذات العالقة يف ال�شركة وذلك مب�شاركة وتعاون املوظفني
واملقاولني يف كافة هذه الفرق.

وف�ض ًال عن وجود فرق متخ�ص�صة يف جماالت ال�صحة
وال�سالمة والبيئة يف خمتلف الإدارات ،فهناك جلان خا�صة
يف املواقع وم�س�ؤويل �سالمة للعديد من املن�ش�آت والتي تظهر
نبذة عنها يف اجلدول رقم � 8أدناه.

ملخص لجان الصحة والسالمة والبيئة من حيث عدد األعضاء ومستوى العمليات

ا�سم اللجنة

عدد الأع�ضاء

الن�سبة املئوية
للعمال

يتم عقد
االجتماعات

جلان ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف املوقع

10

0

�شهري ًا

على م�ستوى املوقع (برئا�سة نائب الرئي�س)

فرق تركيز ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف
الإدارات

15 -10

50-60

ا�سبوعي ًا

م�ستوى الإدارات

م�س�ؤويل ال�سالمة

25 -20

ا�سبوعي ًا

من�ش�آت متعددة

80

تقريب ًا

م�ستوى العمليات

شركة ايكويت تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء الموظفين

تويل �شركة ايكويت اهتمام ًا كبري ًا للتفاعل االجتماعي مع املوظفني وعائالتهم وذلك
تقدير ًا لدورهم يف جناح ال�شركة .و�أقامت �شركة ايكويت حفل تكرمي لتقدير االجنازات
الدرا�سية ملوظفي ال�شركة .كما �أقامت ال�شركة العديد من الن�شاطات ملوظفيها ولعائالتهم
والتي تت�ضمن اليوم املفتوح وحفالت القرقيعان والغبقات الرم�ضانية واملناف�سات الريا�ضية
وغريها.
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السالمة

خالل العام � ،2011شهدت �شركة ايكويت حادثة واحدة
ت�سببت يف �إهدار �أوقات العمل وذلك بخ�سارة  12يوم عمل.
ومت خالل نف�س القرتة ت�سجيل �أربعة ا�صابات ،لإثنني من
املوظفني واثنني من املقاولني .ومل ت�سجل اية وفيات �أو
حاالت �أمرا�ض مهنية �أو امرا�ض م�سجلة .ويلخ�ص اجلدول
 9اح�صاءات ال�سالمة يف ال�شركة خالل العام  .2011وعند
حتليل معدل اال�صابات امل�سجلة خالل ال�سنوات اخلم�س
املا�ضية ( )2007-2011يظهر �أن هنالك حت�سن ًا ملحوظاً
يف هذا املعدل منذ العام .2010
وفق ًا ل�ضوابط ومعاير ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف ال�شركة،
الفقرة  3.2املتعلقة بالتبليغ عن الإ�صابات والأمرا�ض ،يتم
التبليغ وت�صنيف والتحقيق حول الإ�صابات من قبل خرباء
ال�صحة وال�سالمة والبيئة التابعني لل�شركة.

احصاءات السالمة في العام 2011

موظفي ال�شركة

املقاولني

املجموع

0.25

امل�ؤ�شر

2,307,659

3,929,256

6,236,915

0.2

عدد الوفيات ب�سبب �إ�صابات العمل

0

0

0

معدل احلوادث القاتلة

0

0

0

عدد احلوادث امل�سببة لهدر الوقت

1

0

1

0.43

0

0.16

12

0

12

5.20

0

1.92

2

2

4

جمموع معدل الإ�صابات امل�سجلة

0.86

0.51

0.64

عدد �أيام الغياب ب�سبب املر�ض

5,352

ال ينطبق

5,352

�ساعات العمل

معدل اال�صابات امل�سببة لهدر الوقت

()LTIF

عدد الأيام التي مت خ�سارتها ب�سبب حادثة
م�سببة لهدر الوقت
معدل الأيام التي مت خ�سارتها ب�سبب
الإ�صابات
عدد الإ�صابات امل�سجلة

مل�ستويات االلتزام بال�صحة وال�سالمة والبيئة والربامج
القائمة على ال�سلوك ال�شخ�صي والتحقيق يف اال�سباب
اجلذرية والإجراءات وتو�ضيح اخلربات املكت�سبة وخطة
العمل الآمن لكل مهمة ومراجعة التدابري الإدارية.
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0.15

0.1

0.05

0
2007

المعرض والمؤتمر الدولي
الثاني للحرائق والسالمة

ت�ساهم �شركة ايكويت وب�صورة م�ستمرة
يف دعم فعاليات ال�سالمة ب�شكل دوري
للتوا�صل مع اجلهات ذات العالقة
وم�شاركة اخلربات ون�شر الوعي فيما
يتعلق بالق�ضايا البيئية مع الت�أكيد على
تطبيق نتائج وتو�صيات هذه املعار�ض
وامل�ؤمترات ملا فيه �صلحة املجتمع.

ويتم حتديد الأ�سباب اجلذرية مع الإجراءات الوقائية
والت�صحيحية ذات العالقة �إ�ضافة �إىل املتابعة والتقييم
ل�ضمان اال�ستفادة وم�شاركة اخلربات وا�ستخال�ص
املعلومات .و�إ�ضافة �إىل ذلك تقوم ال�شركة مبراجعات �شاملة
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معدل اال�صابات امل�سجلة

تعد �سالمة املوظفني يف �شركة
ايكويت من الأولويات الق�صوى
التي تتجاوز جميع االعتبارات
االخرى .وتلتزم ال�شركة مبنع وقوع
احلوادث مثل الت�سربات واحلرائق
واحلوادث التي قد ت�شكل خطورة
على املوظفني واملناطق ال�سكنية
املجاورة واملجتمعات التي ت�ضم
�أعمال ال�شركة.

معدل االصابات المسجلة في السنوات الخمس الماضية ()2011-2007

www.equate.com

2008

2009

2010

2011

شركة ايكويت
ترعى مؤتمرات
الصناعات الدولية

قامت �شركة ايكويت برعاية امل�ؤمتر واملعر�ض الدويل ال�ساد�س لل�صحة
وال�سالمة والبيئة ومنع اخل�سائر والتنمية املهنية  .2011ولكونها املالك وامل�شغل الوحيد
ملجمع �صناعي يعد من �أكرث املن�ش�آاة �أمانا على م�ستوى العامل ،ف�إن ممار�سات �شركة
ايكويت يف كافة جماالت ال�صحة وال�سالمة والبيئة تعك�س مدى التزام ال�شركة الكامل يف
التميز يف العمليات ال�صناعية والأداء االقت�صادي.
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الصحة
تلتزم �شركة ايكويت بتطبيق �أكرث
الإجراءات �صرامة ودقة يف كافة
جماالت ال�صحة وال�سالمة وذلك
ل�ضمان �سالمة جميع الأطراف
ذات العالقة بال�شركة .وتت�ضمن
�إجراءات ال�صحة وال�سالمة
للموظفني فحو�صات طبية الزامية
جلميع املوظفني واملقاولني.
كما يخ�ضع جميع املوظفني �إىل فحو�صات طبية دورية �شاملة
وال ي�سمح لهم بالعمل �إذا مل يكونوا بكامل اللياقة ال�صحية.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تخ�ضع جميع العمليات �إىل عملية تقييم
املخاطر يف �إطار تقديرات التعر�ض النوعية .كما يتم
مراعاة �ضوابط احلركات البدنية املالئمة.
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ويف العام  2011قامت ال�شركة بتنظيم العديد من الربامج
التدريبية وحمالت التوعية املتعلقة بال�صحة .وفيما يلي
بع�ض هذه املبادرات:
•حملة �ضوابط احلركات البدنية املالئمة للموظفني عن
طريق �إر�سال ر�سائل توعية دورية.
•التثقيف ال�صحي عن طريق ن�شرات توعية طبية وحملة
االقالع عن التدخني.
•�إجراء م�سح طبي عرب االق�سام للعاملني يف املجمع
ال�صناعي التابع لل�شركة ال�شعيبة خالل �شهري يوليو
و�أغ�سط�س .و�شارك يف امل�سح  300موظف مع متابعة
احلاالت ذات املخاطر العالية.
• حملة “خليك طبيعي” التي ت�سمرت ملدة �شهر فيما بني
�شهري يوليو و�أغ�سط�س من عام  2011مب�شاركة �أكرث
من  450من خمتلف �إدارات ال�شركة.
•حملة خفف للمحافظة على ال�صحة العامة واللياقة
البدنية وتخ�سي�س الوزن مب�شاركة ما يقارب  200موظف

شركة ايكويت ترعى
مؤتمر الصحة المهنية
الخليجي

االحتفال باليوم
العالمي لمكافحة
المخدرات

تعد م�شاركة �شركة ايكويت يف
م�ؤمتر ال�صحة املهنية وال�سالمة
اخلليجي الرابع جزء ًا من مبادرات
امل�س�ؤولية املجتمعية التابعة لل�شركة
والتي تهدف �إىل التنمية اال�ستدامة
ال�شاملة يف الكويت وخارجها.

قامت �شركة ايكويت برعاية احتفال اليوم
العاملي ملكافحة املخدرات .ومت تكرمي
ال�شركة على دعمها للجنة وجهود مكافحة
املخدرات ودورها الفاعل يف اال�ستدامة
ال�شاملة يف دولة الكويت.
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من ال�شركة.
•حملة لقاح �ضد االنفلونزا حيث �شارك فيها ب�شكل فاعل
�أكرث من � 400شخ�ص من موظفي ال�شركة و�أقربائهم.
•تت�ضمن املبادرات املجتمعية:
حملة التربع بالدم ،حيث تربع �أكرث  100موظف ًامن �شركة ايكويت بالدم وذلك دعم ًا لبنك الدم
املركزي يف الكويت حيث ان ال�شركة تنظم �سنوياً
جمموعة من حمالت التربع بالدم وي�شارك املوظفون
يف هذه الق�ضية االن�سانية .وحققت هذه االن�شطة
جناح ًا ملحوظ ًا نتيجة لتفاعل وم�شاركة العديد من
الأ�شخا�ص وكميات الدم املتربع بها �إىل البنك الدم
املركزي الذي عرب عن تقديرة املطلق للدعم الذي
يتلقاه من �شركة ايكويت.
�أجريت حملة «خليك طبيعي» بنجاح باهر حيثح�ضيت مب�شاركة اكرث من � 4000شخ�ص.
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حملة «خلك طبيعي»

خلي عمرك وردي

مت �إطالق حملة “خلك طبيعي  ،”2كامتداد
وا�ستمرار حلملة “خلك طبيعي” الرتفاع
�ضغط الدم للعام  2010وذلك من اجل زيادة
الوعي حول مر�ض ال�سكري والذي ي�صاب به
�أكرث من  %33من ال�شعب الكويتي .و�أطلقت
�شركة ايكويت بالتعاون مع وزارة ال�صحة حملة
توعوية متكاملة ت�ضمنت العديد من الو�سائل
الإعالمية والإعالنية وغطت �أ�ساليب املعاجلة
ال�سليمة ملر�ض لل�سكري من خالل نظام �صحي
جيد وممار�سة التمارين الريا�ضية والفحو�صات
الطبية الدورية .وقامت �شركة ايكويت خالل هذه
احلملة بتنظيم العديد من الأن�شطة والفعاليات
يف املجمعات التجارية واملحافل االجتماعية
(الديوانيات) وغريها يف دولة الكويت .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك تعد م�شاركة ال�شركة يف م�ؤمتر م�ضخة
االن�سولني وال�سكري ال�سابع جت�سيدا بالتزامها
مبحاربة مر�ض ال�سكري وحتقيق ا�سرتاتيجيتها يف
امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركة.

�أطلقت �شركة ايكويت حملتها التوعوية
اخلا�صة حول «�سرطان الثدي » وذلك حتت
�شعار «خلي عمرك وردي» وذلك �إدراك ًا
منها لأهمية توعية املجتمع حول حمور
�صحي له الكثري من الأهمية .وانطلقت
احلملة بالتعاون مع وزارة ال�صحة واجلمعية
الكويتية للأورام حيث كان الهدف من
هذه احلملة ت�شجيع عملية الفح�ص الذاتي
لدى الن�ساء مما ي�ساعد يف الك�شف املبكر
عن �سرطان الثدي� .شملت احلملة �أن�شطة
تفاعلية مع املجتمع وجتولت احلملة يف
حوايل  20مدر�سة للبنات ونظمت العديد
من الأن�شطة والفعاليات يف بع�ض املراكز
واملجمعات التجارية يف الكويت الأمر الذي
�ساهم يف التوا�صل املبا�شر مع �أكرث من
� 4000أنثى مت تعريفهن مبخاطر املر�ض
و�أعرا�ضه اخلفية التي تهدد حياة الكثري من
الن�ساء حول العامل.
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تطوير المهارات

التنوع وتكافؤ الفرص

تعمل �شركة ايكويت وب�صورة
م�ستمرة على حتديد احتياجات
التدريب ل�ضمان تطوير و�صقل
مهارات وقدرات املوظفني.

مت تطوير لوائح املوارد الب�شرية
يف �شركة ايكويت وفقاً مليثاق �أداء
العمل وال�ضوابط املعتمدة للموارد
الب�شرية .ويتط تطبيق ميثاق �أداء
العمل فيما يتعلق بعالقات املوظفني
مع بع�ضهم البع�ض ،يف حني تتوىل
�ضوابط املوارد الب�شرية توفري
الدعم املالئم للموظفني يف احلاالت
االن�سانية.

•املهارات الفنية اال�سا�سية التي ت�شمل الأ�سا�سيات الفنية
يف �شهادات العمل وتدريبات ال�صحة وال�سالمة والبيئة
وبرامج املعلم اخلا�ص وغريها.
•الت�أهيل القيادي والذي يت�ضمن برامج مكثفة لذوي
القدرات املتميزة من املوظفني وبرنامج �شركة ايكويت
للتميز القيادي وبرنامج القيادة املتعمدة وبرنامج تطوير
القيادة التنفيذية وغريها.

يت�ضمن املنهج التدريبي يف �شركة ايكويت دورات خا�صة
للتدريب امليداين العملي وخا�صة على االن�ضباط الفني،
بالإ�ضافة �إىل املحا�ضرات من قبل جمموعة من اخلرباء
والتعليم على االنرتنت وبرامج التدريب والتبادل الدويل
والزيارات امليدانية تقوم ال�شركة بتطبيق منهج “كريك
باتريك” وذلك من �أجل حتليل الفاعلية يف التدريب
والتطبيق.
وح�صل جميع املوظفني يف العام  2011على دورتني
تدريبيتني كحد ادنى ،وكان متو�سط �ساعات التدريب لكل
موظف � 24ساعة للإداريني امل�ساندين واملهنيني و� 21ساعة
للفرق القيادية ،بينما كان متو�سط تكلفة التدريب للربنامج
الواحد لل�سابق  6030دينار ًا كويتي ًا للفئة الأوىل من برامج
التدريب و  9402دينار ًا كويتي ًا للفئة الثانية.
وتطبق �شركة ايكويت �ضوابط مو�ضوعية لتقييم �أداء
املوظفني وكذلك تطويرهم املهني  ،حيث يخ�ضع جميع
املوظفني اىل تقييم ومراجعة متكاملني ب�شكل �سنوي.

شركة ايكويت ترعى برنامج
التدريب الصيفي لمعهد الكويت
لألبحاث العلمية

قامت �شركة ايكويت للعام الرابع على
التوايل برعاية برنامج التدريب ال�صيفي
لطالب املدار�س واجلامعات يف معهد
الكويت للأبحاث العلمية .ودعمت ال�شركة
م�شاركة اكرث من  100من طالب املدار�س
واجلامعات يف الدورة التدريبية الرابعة
والثالثني بعنوان «الكيمياء يف حياتنا»
والذين �شاركوا بالعديد من الن�شاطات
العلمية يف العلوم احليوية والكيمياء وعلم
اجلينات وم�صادر املياه.

وت�ؤمن �شركة ايكويت ب�أن تنوع قدرات ومهارات واختالف
ثقافات والدول التي ينحدر منها املوظفون ميزة تناف�سية.
ولذلك ت�شجع ال�شركة على االحرتام الثقايف املتبادل
وتقدير املوظفني والعمالء واملجتمعات وكافة الأطراف ذات
العالقة ،وتعمل ب�شكل م�ستمر ل�ضمان توافر بيئة مهنية
ت�شجع التفاعل االيجابي والإبداع امل�شرتك بني املوظفني.

100%
90%
80%
70%

ن�سبة تنوع

وتتم مراجعة كافة املبادرات با�ستخدام ثالثة اخت�صا�صات
�أ�سا�سية خمتلفة:
•القدرات الثقافية والتي يتم هيكلتها على �أ�سا�س خطط
تطوير املوظفني و�إطار الكفاءات الذي يركز ب�شكل
ا�سا�سي على اال�ستجابة املركزة والعمل اجلماعي املتكامل
روح املبادرة االبتكارية.

قوم �شركة ايكويت بعقد دورات تدريبية جلميع املوظفني
بناء على املهام الوظيفية اخلا�صة بهم .وهنالك حد �أدنى
من التدريب على ال�صحة وال�سالمة والبيئة الذي يح�صل
عليه جميع املوظفني واملقاولني ،وجميع املتطلبات التدريبية
م�شمولة �ضمن �ضوابط ولوائح ال�صحة وال�سالمة والبيئة.

أصول موظفي شركة ايكويت

60%
50%
40%
30%
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افريقيا

�آ�سيا

نسبة الموظفين من الذكور واإلناث
في ايكويت

وتعمل �شركة ايكويت على ا�ستقطاب وتوظيف االفراد
ا�صحاب الكفاءات واملهارات الذين يطمحون �إىل التفوق يف
م�سرياتهم املهنية.

�أوروبا

ال�شرق الأو�سط

الفئات العمرية لموظفي ايكويت

7%

على الرغم من ان معظم املوظفني ينحدرون من دول
منطقة ال�شرق الأو�سط (بن�سبة  %53من جمموع
املوظفني) و�آ�سيا (بن�سبة  %44من جمموع املوظفني) �إال
�أن هنالك موظفني من �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية و�أفريقيا
يعملون �ضمن املوارد الب�شرية يف ال�شركة.

امريكا ال�شمالية

6%
24%

93%
70%

الذكور
الإناث
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�أ�صغر من  30عام ًا
بني 50 -30
�أكرب من  50عام ًا
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رقابة المنتجات
تطبق �شركة ايكويت برناجماً �شام ً
ال
لرقابة املنتجات جنباً �إىل جنب مع
برنامج �إدارة املنتجات الذي ين�ص:
«يجب على ال�شركات و�ضع برنامج
لرقابة املنتجات لغر�ض �ضمان كون
ال�صحة وال�سالمة وحماية البيئة
مبثابة اجلزء ال يتجز�أ يف مراحل
الت�صميم والت�صنيع والت�سويق
والتوزيع واال�ستعمال و�إعادة التدوير
والتخل�ص من املنتجات.

صحة وسالمة العمالء
ويتوىل برنامج رقابة املنتجات تقييم خماطر املنتج
والتعر�ض املبا�شر با�ستخدام �أف�ضل الو�سائل ،كما يقوم
بتحديد وو�صف خماطر املنتجات وكيفية التعامل معها
لتخفي�ض كافة املخاطر املتعلقة باملنتج.
وتهدف �شركة ايكويت من خالل برنامج رقابة املنتجات
التعامل ال�سليم والآمن مع املنتجات بدء ًا من مراكز
ت�صنيعها� ،إ�ضافة �إىل التعاون والتن�سيق مع جهات النقل
والتوزيع والنقل وال�شحن والعمالء مل�ساعدتهم يف احلفاظ
على معايري مثالية يف ال�سالمة والبيئة .وتقدم �شركة
ايكويت امل�ساعدة الفنية وامل�شورة يف جماالت ال�صحة
وال�سالمة والبيئة �إ�ضافة �إىل تزويد الطراف ذات العالقة
مبعلومات و�إر�شادات تخ�ص املنتج من خالل جمموعة
وا�سعة من اخلدمات ذات القيمة امل�ضافة التي تت�ضمن:

• بيانات �سالمة املواد الكيميائية
• تدريب ال�سالمة ح�سب املنتج
• �ضوابط التخزين والتعامل
• معلومات رقابية �إذا �إقت�ضى االمر
• توفري ا�ست�شارات حول �إجراءات التنظيف والت�سريبات
العر�ضية

تقوم �شركة ايكويت ب�سل�سلة من
التدقيقات عرب قطاعاتها الداخلية
وكذلك املدققني اخلارجيني فيما
يتعلق ب�ضوابط �شهادة الرعاية
امل�س�ؤولة  14001التي تغطي نظام
الرعاية امل�س�ؤولة ،و�أي�ضا متطلبات
�شهادة الآيزو � 14001ضمن
فرتات منتظمة ال�ستيفاء مطالب
مبادئ رقابة املنتجات يف �شركة
ايكويت .وتت�ضمن مراحل دورة حياة
املنتجات يف �شركة ايكويت الأمور
التالية:
•تطوير مفهوم املنتج .الأخذ بعني االعتبار نواحي
ال�صحة وال�سالمة لأي منتج خالل مرحلة التطوير.
ويتم حتديد عملية بحث وتطوير املنتج وفق حتديد
احتياجات ومتطلبات العمالء واملوا�صفات امل�ستهدفة
للمنتج .وغالب ًا ما جتري ال�شركة �سل�سلة من البحوث
والتجارب والدرا�سات عرب الإدارات املخت�صة ،و�ضمن
نطاق جممعها ال�صناعي ،وباال�ستفادة من تقييمات
جتارب العمالء ال�ستخال�ص النتائج النهائية .ومت
يف العام  2011ت�صميم جميع املنتجات للتوافق مع
قوانني االحتاد االوروبي اجلديدة فيما يتعلق باالت�صال
املبا�شر بني املنتجات واملواد الغذائية .كما جترى عملية
تقييم للمنتجات ذات الرتكيز العايل ويتم التحقق من
عدم وجود بويل هيدروكروبنات الكلور والإفثالينات
والبي�سفينول يف املنتجات ويتم �إ�صدار �شهادة بذلك
للعمالء.
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بيانات سالمة
المواد الكيميائية

•البحث والتطوير .مت خالل العام  2011اختيار املواد
اخلام خالل مرحلة البحث والتطوير للمنتجات ل�ضمان
عدم جتاوز القيود املو�ضحة يف اللوائح املطبقة.
• ال�شهادات .ت�ستخدم ال�شركة خدمات خمتربات خارجية
غري تابعة لها للح�صول على �شهادات للمنتجات طبقا
للوائح قوانني االحتاد االوروبي يف االت�صال املبا�شر بني
املنتجات واملواد الغذائية واختبارات املعادن الثقيلة
والت�سجيل يف االحتاد االوروبي والتقييم و�ضوابط
ا�ستخدام وحظر املواد الكيماوية ،وت�ستخدم هذه البيانات
لإ�صدار ال�شهادات ذات العالقة للعمالء.

ييتم �إعداد وحتديث بيانات �سالمة املواد
الكيماوية يف �شركة ايكويت بناء على
املوا�صفات املعتمدة من قبل االحتاد االوروبي
(املرجع :توجيهات االحتاد االوروبي
 )EEC/155/91والتي ت�شتمل على العنا�صر
التالية:
• املنتجات الكيميائية وهوية ال�شركة
• تركيب ومعلومات العنا�صر
• العنا�صر اخلطرة
• تدابري اال�سعافات االولية
• و�سائل مكافحة احلرائق
• التعامل مع الت�سربات العر�ضية
• التعامل والتخزين
• �ضوابط التعر�ض للمواد  /احلماية
ال�شخ�صية
• اخل�صائ�ص املادية والكيميائية
• اال�ستقرار والتفاعل
• معلومات م�ستويات الت�سمم
• املعلومات البيئية
• و�سائل التخل�ص
• معلومات النقل
كما مت بيانات �سالمة املواد الكيماوية
لتتما�شى مع قوانني ت�صريح وحظر املواد
الكيماوية .يتم �إدارة خماطر املنتجات بناء
على برنامج فعال لرقابة املنتجات .يتم كذلك
التدقيق على �إدارة خماطر املنتجات وم�ستوى
اخلطورة .وتقوم ال�شركة بتزويد العمالء
بوثائق تتعلق مبدى خطورة املننتج وكيفية
التعامل ال�سليم مع املواد وو�سائل اال�ستخدام
ين�صح
التي
ايكويت
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•االنتاج والت�صنيع .ت�ستخدم ال�شركة خدمات خمتربات
خارجية غري تابعة لها للح�صول على �شهادات للمنتجات
طبقا للوائح قوانني االحتاد االوروبي يف االت�صال املبا�شر
بني املنتجات واملواد الغذائية واختبارات املعادن الثقيلة
والت�سجيل يف االحتاد االوروبي والتقييم و�ضوابط
ا�ستخدام وحظر املواد الكيماوية ،وت�ستخدم هذه البيانات
لإ�صدار ال�شهادات ذات العالقة للعمالء.
•الت�سويق والرتويج .تقوم ال�شركة مبراجعة بيانات
�سالمة املواد الكيميائية التي ت�صاحب املنتجات عندما
يتم �إ�صدارها �إىل العمالء ب�شكل دائم ل�ضمان تطابقها
مع الت�شريعات الدولية  ،ويتم م�شاركة بينات املخاطر
والتطبيقات املو�صى بها مع العمالء .وتلتزم �شركة
ايكويت باملعايري العاملية للبيانات التعريفية ويتم و�ضع
العالمات من قبل جهات معتمدة لدى ال�شركة ،ويتم
تقييم جهات املبيعات املعتمدة من خالل التزامهما
بال�صحة وال�سالمة .وتقوم ال�شركة با�ستطالع مدى ر�ضا
العمالء كل �سنتني على يد جهة م�ستقلة وذلك ل�ضمان
تطوير �شركة ايكويت لأعمالها بناء على �آراء وجتارب
العمالء.
•التخزين والتوزيع والتوريد .يتم حتديث بيانات
�سالمة املنتجات من ناحية التخزين والتعامل ،ويتم
توفري �إر�شادات التخزين والتعامل ب�صورة منف�صلة
جلميع العمالء.
•اال�ستخدام واخلدمة .يتم من خالل برنامج رقابة
املنتجات يف ال�شركة تزويد جميع العمالء با�ساليب
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اال�ستخدام الآمن للمنتجات �ضمن التطبيقات التي
ين�صح بها� .أما التطبيقات التي ال ين�صح بها مثل
اال�ستخدام يف الأمور الطبية ،فيتم ذكرها �ضمن �صفحة
البيانات .ويتم توعية العمالء واملوزعني حول �سالمة
املنتج ب�صورة عملية تطبيقية خالل الزيارات �أو اللقاءات
•التخل�ص و�إعادة اال�ستخدام و�إعادة التدوير .يتم تزويد
العمالء بو�سائل التخل�ص من النفايات و�إعادة اال�ستعمال
و�إعادة التدوير خالل الزيارات �أو اللقاءات .فعلى �سبيل
املثال يتم �إطالع العمالء على الن�سبة التي ين�صح بها من
مواد الرينغريد لإ�ضافتها اىل املنتج الأ�صلي اال�صلية دون
تغيري موا�صفات املنتج .كما يتم تزويد العمالء بتفا�صيل
عن برنامج رقابة املنتجات ومبادئ  3Rعن التعامل
مع النفايات و�إعادة اال�ستخدام و�إعادة التدوير �ضمن
�ضوابط ا�شرتاطات دورة حياه املنتج.

توفير المعلومات
الخاصة بالمنتج إلى العمالء

شركة ايكويت ترعى مؤتمر
ومعرض االبتكار التكنولوجي

قامت �شركة ايكويت للبرتوكيماويات برعاية
م�ؤمتر ومعر�ض االبتكار التكنولوجي من تنظيم
منتدى مهند�سي التاميل نادو يف الكويت.
وانطالق ًا من جهودها امل�ستمرة ل�ضمان التنمية
امل�ستدامة تولت �شركة ايكويت رعاية هذه
الفعالية جت�سيدا ال�سرتاتيجيها ذات العالقة
بامل�س�ؤولية املجتمعية .ومع دورها الريادي يف
دعم االبتكار والتقدم التكنولوجي تويل �شركة
ايكويت الكثري من العناية جتاه اال�ستثمار
يف املبادرات العلمية والرتبوية وال�صحية
والتعليمية من خالل ت�أ�سي�س جمموعة
من ال�شراكات مع العديد من امل�ؤ�س�سات.
و�ستوا�صل �شركة ايكويت م�شاركة النجاح مع
كافة املوظفني وال�شركاء والعمالء واملقاولني
واملجتمع على الدوام ويف جميع املجاالت ذات
العالقة.
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تخ�ضع �إحدى درجات مادة البويل �إيثيلني التي تنتجها ال�شركة
اىل عملية ت�شكيل بالنفخ ،حيث يتم ت�صنيع القناين البال�ستيكية
لتعبئة املواد الكيماوية املنزلية وال�صناعية .ويح�صل العمالء على
املنتج املنا�سب الذي يالئم احتياجاتهم واال�شرتاطات املحلية
والدولية .وخالل عملية الت�شكيل .وخالل عملية القولبة تنتج
كميات كبرية من النفايات ولذلك يتم �إر�شاد العميل �إىل �إمكانية
ت�شكيل مواد النفايات ملا ال يتجاوز  %30من مكونات القناين
دون تغيري ملوا�صفات هذه القناين .كما توفر ال�شركة امل�شور
للعمالء عن كيفية اال�ستخدام التجاري لنفايات البوليمر (نفايات
ما بعد اال�ستهالك) بكفاءة للتطبيقات غري ال�ضرورية .وجميع
هذه الأمور تغطي كافة نواحي متطلبات دورة حياة املنتجات.
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المسؤولية المجتمعية
تويل �شركة ايكويت الكثري من
االهتمام جتاه مبادئ التنمية
امل�ستدامة خ�صو�صا بالرتكيز على
جماالت التعليم وال�صحة والبيئة.
منذ ت�أ�سي�س برنامج �شركة ايكويت للم�س�ؤولية املجتمعية عام
� 2005أطلقت ال�شركة العديد من املبادرات ذات امل�ستوى
العاملي من بينها �أول م�شروع يف ال�شرق الأو�سط لرت�شيد
و�إعادة ا�ستخدام مياه امل�صانع و�أول م�شروع يف الكويت
ال�ستخال�ص و�إعادة ا�ستخدام ثاين �أك�سيد الكربون و �أول
�أبراج يف دولة الكويت لتربيد مياه البحر.
وقامت �شركة ايكويت بت�شكيل �شراكات مع العديد من
اجلهات داخل وخارج دولة الكويت ،نتج عنها تبني العديد
من مبادرات امل�س�ؤولية املجتمعية املتنوعة من بينها حمالت
التوعية ال�صحية واتفاقيات مع امل�ؤ�س�سات العلمية وجهود
الإغاثة.
مت ت�صميم �إطار عمل امل�س�ؤولية املجتمعية يف �شركة ايكويت
ليتوافق ب�شكل متكامل و�شامل مع �أهداف وا�سرتاتيجيات
ال�شركة عرب برنامج امل�س�ؤولية املجتمعية والأن�شطة ذات
العالقة .ولكون هذا الإطار هو الأ�سا�س يف اتخاذ القرارات
ذات العالقة بامل�س�ؤولية املجتمعية ،فهو ي�ساهم يف التخطيط
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استراتيجية شركة ايكويت للمسؤولية المجتمعية

إطار عمل المسؤولية المجتمعية في شركة ايكويت
التنمية امل�ستدامة من خالل
امل�س�ؤولية املجتمعية

البيئة

املجتمع

االقت�صاد

بيئة العمل

ت�شكل ا�سرتاتيجية امل�س�ؤولية املجتمعية يف �شركة ايكويت
جزء ًا �أ�سا�سي ًا من �إ�سرتاتيجية �أعمال و�أن�شطة ال�شركة
ال�شاملة والتي تتوافق مع هدف ال�شركة يف �أن تكون �شركة
عاملية تطبق �أف�ضل املمار�سات و�أل�ساليب يف كافة قطاعات
العمل واجلهل احلثيث يف �سبيل ال�سالمة املهنية والبيئة
النظيفة ،وكذلك جت�سيد دورها الفاعل يف املجتمع التي
يحت�ضن �أعمال ال�شركة من خالل حتقيقها لقيمة م�ضافة.
و�ست�ساهم هذه الإ�سرتاتيجية املبنية على �أ�سا�س االلتزام
االجتماعي والقيم احل�سنة واال�سرتاتيجية الطويلة الأمد يف
تقدمي فوائد اقت�صادية ملمو�سةطويلة الأمد ل�شركة ايكويت
مع توفري م�ساهمة ايجابية تفيد يف تطوير املجتمع املحافظة
على البيئة.

اجلانب االجتماعي

• البيئة
• املجتمع
• االقت�صاد
• مكان العمل

www.equate.com

هدف امل�س�ؤولية املجتمعية – الو�صول اىل النجاح وم�شاركة
النجاح” عبارة عن تبني امل�س�ؤولية عن التزام وحتمل
ال�شركة مل�س�ؤولياتها وواجباتها وتقدمي م�ساهمة �إيجابية من
خالل تفاعلها مع البيئة وامل�ستهلكني واملوظفني واملجتمعات
والأطراف املعنية وجميع الأفراد ذوي العالقة على العموم
والذين قد يعتربون �أي�ض ًا من االطراف املعنية.
ومت يف العام  2011و�ضع �أهداف وغايات على م�ستوى

الهدف

اال�سرتاتيجيات للو�صول اىل الهدف

توافق ال�شركة مع مبادئ الرعاية امل�س�ؤولة واحل�صول على
�شهادة واعتماد الرعاية امل�س�ؤولة

تعاون �شركة ايكويت مع اجلهات املعنية ووكاالت التدقيق
لت�صبح �أول �شركة كويتية حت�صل على �شهادة واعتماد الرعاية
امل�س�ؤولة

التعليم

امل�ساهمة الإيجابية يف التعليم من خالل العمل مع القطاعني
العام واخلا�ص �إ�ضافة اىل اطالق برامج خا�صة بال�شركة

توا�صل ال�شركة مع العديد من الهيئات واملنظمات التعليمية
لتوفري الدعم من خالل امل�ساهمة يف متويل ت�أ�سي�س املن�ش�آت
وعقد الدورات وغريها

تنمية املجتمع

التوا�صل مع عموم �أفراد املجتمع لتزويدهم باملعرفة والوعي
حول ق�ضايا ال�صحة وال�سالمة

�إطالق ال�شركة للعديد من الن�شاطات والفعاليات لزيادة
الوعي حول ال�صحة العامة وتقدمي امل�ساهمات من اجل تطوير
وحتديث من�ش�آت امل�ست�شفيات

البيئة

جت�سيد مبادئ ال�شركة مع خمتلف ال�شركاء التجريني
واملجتمع والبيئة

�إطالق ال�شرطة ملبادرات بيئية ت�ساهم يف تخفي�ض من
االنبعاثات الكربونية و�إعادة ا�ستخدام املياه واحلفاظ على
الطاقة

االلتزام بال�ضوابط واملعايري
الأف�ضل و�إدارة وتقييم كافة املبادرات� .أما يف اجلوهر
فهذا الإطار ميثل حجر �أ�سا�س التنمية امل�ستدامة يف
ال�شركة بوجود النظرة ال�شمولية الوا�ضحة املتو�سطة
والطويلة الأمد .ومت تق�سيم برنامج ايكويت للم�س�ؤولية
املجتمعية �إىل �أربعة �أق�سام رئي�سية:

�أهداف ا�سرتاتيجية امل�س�ؤولية املجتمعية – تعزيز الفوائد
االقت�صادية واالجتماعية امل�ستدامة ل�شركة ايكويت واملجتمع
ككل عن طريق تبني ا�سرتاتيجية م�س�ؤولية جمتمعية تتوافق
مع �أف�ضل املعايري واملمار�سات ال�صناعية العاملية.

ال�شركة قيما يتعلق بالأداء االجتماعي ،ومت تبني العديد
من اال�سرتاتيجيات للو�صول �إليها وهي مو�ضحة يف اجلدول
التايل:
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تنفيذ مبادرات
المسؤولية المجتمعية
يتوىل فريق ايكويت للم�س�ؤولية املجتمعية مراجعة
وتقييم وتخطيط وتنفيذ كافة مبادرات امل�س�ؤولية
املجتمعية ذات العالقة ب�شركة ايكويت .ويتوىل
هذا الفريق تقييم ومراجعة املبادرات احلالية
والإعداد ملبادرات امل�س�ؤولية املجتمعية يف �أرجاء
ال�شركة .ويت�ألف الفريق من �أع�ضاء ميثلون كافة
قطاعات ال�شركة برئا�سة �أحد �أع�ضاء الإدارة
التنفيذية العليا ل�شركة ايكويت ،ويتم توجيه كافة
املقرتحات ذات العالقة بامل�س�ؤولية املجتمعية �إىل
هذا الفريق الذي يجتمع ب�شكل �شهري �أو عندما
تدعو الظروف �إىل ذلك.

الفعاليات والمؤتمرات
فانتاستيك...يا بالستيك

لكون �شركة ايكويت من م�صنعي املواد الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف
املنتجات البال�ستيكية ،فقد �أخذت ال�شركة على عاتقها �إطالق
حملة توعوية لتعريف املجتمع بفوائد وا�ستخدامات البال�ستيك
وطريق تدويره و�إنتاجه.
وحتت �شعار «فانتا�ستيك يا بال�ستيك»� ،شملت احلملة
جمموعة من الندوات واملحا�ضرات وفعاليات التوا�صل
اجلماهريي لتحقيق الأهداف املتوخاة من هذه احلملة.
وجرت فعاليات هذه احلملة يف املجمعات التجارية واجلامعات
واملدار�س وغريها من الأماكن وذلك بهدف تعريف املجتمع
باال�ستخدامات الوا�سعة واملتنوعة جد ًا للبال�ستيك يف احلياة
اليومية ويف خمتلف ال�صناعات واملنتجات وكيفية ا�ستخدامه
ليكون �صديقا للبيئة.

�شاركت �شركة ايكويت يف رعاية العديد من الفعاليات وامل�ؤمترات ذات العالقة ب�أهداف امل�س�ؤولية
املجتمعية ل�شركة مل�شاركة خرباتها والتعرف على اجلهات الأخرى وتطوير قدرات ال�شركة من ناحية
�أف�ضل املمار�سات يف القطاع.
وعالوة على ذلك ،يتم �إطالق العديد من املبادرات التوعوية ذات العالقة بامل�س�ؤولية املجتمعية داخل
ال�شركة ،حيث يتم �إعالم املوظفني عن كافة مبادرات �شركة ايكويت يف جماالت التنمية امل�ستدامة
با�ستخدام قنوات التوا�صل الداخلية .وتعد حملة “فانتا�ستك يا بال�ستيك” من �أف�ضل �أمثلة هذه
املبادرات الداخلية.

الدراسات والبحوث
العلمية
معهد الكويت للأبحاث العلمية
وقعت �شركة ايكويت مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للأبحاث العلمية يقوم املعهد من خاللها بتزويد
ال�شركة بالأبحاث واال�ست�شارات التقنية والعلمية .وتهدف هذه االتفاقية �إىل تعزيز التعاون مع �شركاء
حمليني من م�ستويات علمية رفيعة امل�ستوى لتقدمي خرباتهم واقرتاحاتهم وبحوثهم التي تخدم قطاعات
عمل ال�شركة .ومتثل هذه االتفاقية ر�ؤية امل�س�ؤولية املجتمعية ل�شركة ايكويت من خالل دعمها جلهود
البحث العلمي يف الكويت وخا�صة يف جمال البرتوكيماويات.
درا�سة اقت�صادية متكاملة بالتعاون مع جامعة الكويت
قام مركز التميز يف كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت بالعمل ب�شكل وثيق مع �شركة ايكويت والعديد
من الطالب والباحثني لإعداد درا�سة حتليلية متخ�ص�صة حول ا�سرتاتيجيات و�إدارة �ضبط اجلودة
وكفاءة الأداء الت�سويقي واالقت�صادي ل�شركة ايكويت التي قامت بتمويل هذه الدرا�سة املف�صلة .ومت
ا�ستخدام الدرا�سة التحليلية كمرجع لطلبة اجلامعات واملراكز العلمية والباحثني كم�صدر هام وقيم يف
�إعداد الدرا�سات التحليلية امل�ستقبلية حول قطاع البرتوكيماويات الكويتي.
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التعليم والتطوير
قامت �شركة ايكويت بت�أ�سي�س ومتويل �إن�شاء خمترب البحوث
الإدارية والت�سويقية يف جامعة الكويت وذلك بهدف تعزيز
وتطوير التعاون مع كلية العلوم الإدارية .وبالإ�ضافة �إىل
هذا� ،أطلقت �شركة ايكويت برناجمني للبعثات اجلامعية
وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العايل.
وخ�ص�صت ال�شركة الربنامج الأول خلريجي الثانوية
العامة ،بينما خ�ص�صت الربنامج الآخر ملوظفي ال�شركة
الراغبني يف ا�ستكمال حت�صيلهم الأكادميي والعلمي.

التبرعات
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،قامت �شركة ايكويت بالتعاون مع
�شركة هانيويل ،بتقدمي التمويل والرعاية الكاملة لإن�شاء
خمتربين لت�صاميم الهند�سة الكيميائية يف كلية الهند�سة
والبرتول بجامعة الكويت .ويعد هذان املختربان الأولني
من نوعهما يف اجلامعات الكويتية .ويهدف املختربان
�أحدهما للذكور والآخر للإناث� -إىل دعم الطلبة و�أع�ضاءالهيئة التدري�سية يف تطوير و�إجراء وحتليل خمتلف البحوث
و�إجناز وتنفيذ ت�صاميم الهند�سة الكيميائية با�ستخدام
جمموعة متخ�ص�صة من الربامج والتطبيقات احلديثة.

شركة ايكويت وهانيويل
تدعمان كلية الهندسة

ايكويت ترعى مؤتمر طلبة الكويت في أمريكا 2011
قامت ايكويت برعاية امل�ؤمتر ال�سنوي الثامن
والع�شرين الحتاد طلبة الكويت  -فرع الواليات
املتحدة الذي اقيم حتت رعاية �سمو رئي�س جمل�س
الوزراء.
وقامت ايكويت برعاية هذه الفعالية انطالق ًا من
دعمها االحمدود للموارد الب�شرية الكويتية ،وذلك
بهدف ا�ستقطاب اف�ضل الكفاءات املهنية الوطنية
و�أكرثهم متيز ًا من الذين ميتلكون الرغبة والقدرات
التي ت�ؤهلهم لالن�ضمام اىل القطاع اخلا�ص الكويتي
ال�صاعد .ومع ت�شكيل الكويتيني لأكرث من %50من
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جمموع املوظفني يف ال�شركة ،فان ا�سرتاتيجية
ايكويت ذات العالقة بتعيني اف�ضل املورد الب�شرية
الوطنية تلعب دور ًا هام ًا يف دعم خطة التنمية
ل�ضمان منو وتطور القطاع اخلا�ص ،وال ميكن
حتقيق هذا االمر من دون جهود ابناء الكويت.

العالقة يف �سبيل ا�ستقطاب �أف�ضل الكفاءات
للعمل يف �شركة ايكويت التي متثل احد اهم
جهات القطاع اخلا�ص الكويتي.

قامت �شركة ايكويت للبرتوكيماويات و�شركة
هانيويل وكلية الهند�سة والبرتول بجامعة
الكويت ،بافتتاح خمتربي �شركة ايكويت
لت�صاميم الهند�سة الكيميائية التابعني للكلية
الأولني من نوعهما يف اجلامعات الكويتية.
يهدف املختربان (الأول للذكور والآخر للإناث)
�إىل دعم الطلبة و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية
يف تطوير و�إجراء وحتليل خمتلف البحوث،
وكذلك �سوف يتيح لطلبة الكلية ملا لهم من
�أهمية و�أي�ض ًا �أع�ضاء هيئة التدري�س الفر�صة
الجناز وتنفيذ ت�صاميم الهند�سة الكيميائية
با�ستخدام جمموعة متخ�ص�صة من الربامج.
ويتلقى الطلبة التدريب الالزم ال�ستخدام هذه
التطبيقات مما يجعل هذين املختربين من
روافد التح�صيل االكادميي .ميثل املختربان
امتداد ًا لل�شراكة والتعاون الوثيق بني �شركة
ايكويت وخمتلف اجلهات االكادميية ،خ�صو�ص ًا
كلية الهند�سة والبرتول التي متار�س دور ًا حيوي ًا
يف التنمية الرتبوية وقطاع البحوث العلمية يف
دولة الكويت.

روح العطاء
تعترب ال�شراكات املجتمعية �أداة فعالة لتحقيق الأهداف
امل�شرتكة التي تعود بالنفع على كافة الأطراف .ومن هذا
املنطلق ا�ستطاعت �شركة ايكويت لعب دور قيادي يف حت�سني
جودة املجتمعات املحلية .ومتا�شي ًا مع براجمها اخلا�صة
بامل�س�ؤولية املجتمعية� ،أ�س�ست �شركة ايكويت برناجما
للتربعات والتي ت�ساهم من خالله يف دعم وم�ساندة العديد
من الأطراف ذات العالقة �ضمن الأ�س�س اال�سرتاتيجية
لل�شركة.
وكمثال على ذلك ،تويل �شركة ايكويت الكثري من العناية
للم�ساهمة الفعالة يف الأن�شطة اخلا�صة مب�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي .ويتم تخ�صي�ص واحد باملائة من �صايف
الأرباح ال�سنوية ل�شركة ايكويت ل�صالح م�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي بهدف دعم التطوير العلمي والتكنولوجي
والفكري داخل وخارج الكويت .ومن �أهم اجلهات التي
�ساهمت �شركة ايكويت يف دعمها:
• م�ست�شفى العدان
• مدر�سة النور
• رابطة املر�أة الأمريكية
• مركز تقومي وتعليم الطفل
• امل�شروع الوطني ال�ستنها�ض الهمم  -همم
• م�ست�شفى ابن �سينا

• اجلمعية الكويتية لرعاية الأطفال يف امل�ست�شفى  -كات�ش
• اجلمعية الكيميائية الكويتية
• مركز الكويت للتوحد
• جمعية اطباء اال�سنان الكويتية
• اجلمعية الطبية الكويتية
• الهيئة العامة للموانئ الكويتية
• جمعية الهالل الأحمر الكويتي
• اجلمعية الكويتية للتوا�صل واملهارات القيادية
• جمعية املهند�سني الكويتية
• جامعة الكويت مركز العمل التطوعي
• مركز العمل التطوعي
• وزارة الداخلية
• م�ست�شفى مبارك الكبري
• االحتاد الوطني لطلبة الكويت
•م�ست�شفى الرعاية التلطيفية ال�صحية ملر�ضى ال�سرطان
وحماربة التدخني
• م�شروع م�ست�شفى
• الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
• جهود الإغاثة الإن�سانية لباك�ستان
•دعم مبادرات توظيف العمالة الوطنية يف القطاع
اخلا�ص الكويتي
• جهود الإغاثة الإن�سانية ل�ضحايا ت�سونامي

جت�سيد ًا لدعمها لل�شباب الكويتي ،قامت ايكويت
بت�أ�سي�س وت�شييد جمموعة من ال�شراكات التنموية
مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة
واجلهاز التنفيذي للدولة وغريها من اجلهات ذات
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دليل إرشادات المبادرة العالمية إلعداد التقارير
تخ�ضع حمتويات هذا التقرير لإر�شادات اجليل الثالث لإعداد تقارير الإ�ستدامة  2006من املبادرة العاملية لإعداد التقارير (.)GRI
اجلدول التايل يقارن الأق�سام يف هذا التقرير مع م�ؤ�شرات املبادرة العاملية لإعداد التقارير
الق�سم

الق�سم

مبادرة الإبالغ العاملية ،اجليل الثالث 2006

ال�صفحة

1.1

3

التنوع البيولوجي

نبذة حول التقرير

3.1-3.8,3.10-3.11

5

التقييد بالقوانني البيئية

ملحات حول ايكويت

2.1-2.10

6

املجتمع

2.1

8

القوى العاملة يف ايكويت

2.4, 2.5, 2.7

10

حماية املوظفني

كلمة الرئي�س التنفيذي

مالك ايكويت
عامل �شركة اكويت

مبادرة الإبالغ العاملية ،اجليل الثالث 2006

ال�صفحة

EN11, EN12, EN13, EN14, EN15

41

EN28

41
43

LA1, LA2, LA3

46
47

11

ال�سالمة

LA7

48

�شراكة ايكويت الكبري

2.3

13

ال�صحة

LA8

50

منتجاتنا

2.2

15

التدريب

LA10, LA11, LA12

52

انتاجنا

2.2

15

التنوع وتكاف�ؤ الفر�ص

LA6, LA9

53

اجلوائز والتقدير

2.10

16

رقابة املنتجات

18

�صحة و�سالمة العمالء

21

امل�س�ؤولية املجتمعية

الرعاية امل�س�ؤولة

22

ا�سرتاتيجية �شركة ايكويت يف امل�س�ؤولية املجتمعية

ال�ش�ؤون االقت�صادية

24

تنفيذ مبادرات امل�س�ؤلية املجتمعية

الن�سب املئوية للملكيات يف ايكويت

التنمية امل�ستدامة
اال�سرتاتيجية

1

54
PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6, PR7, PR8

56
60

SO5, SO6, SO7, SO8

63
64

26

الفعاليات وامل�ؤمترات

SO1

65

البيئة

31

الدرا�سات والبحوث العلمية

SO1

65

الأهداف واال�سرتاتيجيات البيئية

32

التعليم والتطوير

SO1

66

EN8, EN9, EN10, EN21

34

التربعات

SO1

67

EN3, EN4, EN5, EN6, EN7

37

الفهر�س

38

دليل م�ؤ�شرات املبادرة العاملية لإعداد التقارير

التغري املناخي

EN16, EN17

38

معجم امل�صطلحات

73

النفايات والت�سريبات

EN22, EN23

40

املراجع واملن�شورات

74

امل�شرتيات

املياه
الطاقة

EC3, EC5, EC6, EC7

الإنبعاثات

70
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قائمة االختصارات
BOD
BPC
BZ
CO2
COBC
COD
DEG
Dow
EBSM
EG
EH&S
EPA
EU
G3
GHG
GJ
GPCA
GRI
hr
HR
HSE
HSSE
IPO
ISO
KFAS
KISR
KNPC
KOC
KPC
KPPC

االوك�سجني البيولوجي
�شركة بوبيان للبرتوكيماويات
البنزين
ثاين اك�سيد الكربون
قواعد ال�سلوك املهني
االوك�سجني الكيميائي
الديو ايثيلني جاليكول
�شركة داو للكيماويات
الإيثيلني بنزين وال�ستايرين مونيمر
الإيثيلني جاليكول
�صحة و�سالمة املوظفني
الهيئة العامة للبيئة الكويتية
االحتاد االوروبي
اجليل الثالث
الغازات الدفيئة
غيغا جول
االحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات
مبادرة االبالغ العاملية
�ساعة
املوارد الب�شرية
ال�صحة وال�سالمة والبيئة
ال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة
االكتتاب االويل العام
املنظمة الدولية للمعايري
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
معهد الكويت للأبحاث العلمية
�شركة البرتول الوطنية الكويتية
�شركة نفط الكويت
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
ال�شركة الكويتية لإنتاج الربازيلني

KSE
KWD
LDAR
LER
LOPC
LTI
LTIF
m3
MECW
MEG
MEW
MoH
MPW
MSDS
MWh
NUKS
O&G
PAI
PE
PET
PIC
PP
PPE
PSI
PX
QPIC
R&D
RC
RCI
REACH

معجم المصطلحات
جمعية املهند�سني الكويتية
دينار كويتي
الك�شف عن و�صيانة الت�سربات
التبليغ عن اخلربات املكت�سبة
خ�سارة املحتوى اال�سا�سي
الإ�صابة امل�سببة لهدر الوقت
تواتر اال�صابات امل�سببة لهد الوقت
مرت مكعب
�أ�سبوع ال�شرق الأو�سط للكيماويات
املونو �إيثيلني جاليكول
وزارة الكهرباء واملاء
وزارة ال�صحة
وزارة اال�شغال العامة
بيانات �سالمة املواد الكيماوية
ميغا واط بال�ساعة
االحتاد الوطني لطلبة الكويت
النفط والغاز
الهيئة العامة لل�صناعة
البويل �إيثيلني
البويل لإيثيلني ترييفيثالت
�شركة �صناعة الكيماويات البرتولية
البويل بروبيلني
جتهيزات احلماية اخلا�صة
حادثة عملية ال�سالمة
الربازيلني
�شركة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية
البحث والتطوير
الرعاية امل�س�ؤولة
اال�سباب اجلذرية والإجراءات
ت�سجيل وتقييم وت�صريح وحظر املواد الكيماوية

RIR
SDS
SJP
SM
SO2
SVHC
TKOC
TKSC
TOC
TSS
VP
yr

معدل اال�صابات امل�سجلة
بيانات ال�سالمة
وخطة العمل الآمن
ال�ستايرين مونيمر
ثاين اك�سيد الكربيت
املنتجات ذات الرتكيز العايل
ال�شركة الكويتيو للأوليفينات
ال�شركة الكويتية لل�ستايرين
�إجمايل الكربون الع�ضوي
املواد ال�صلبة العالقة
نائب الرئي�س
العام  /ال�سنة

العطريات – ترمز �أو ت�شمل واحدة �أو اكرث من �ستة حلقات
الكربون املميزة من �سل�سلة البنزين او املجموعات الع�ضوية.
البنزين – �سائل قابل لال�شتعال ،عدمي اللون وله رائحة
زكية.
الطلب على االوك�سجني البيولوجي – هو الكمية من
االوك�سجني املذاب املطلوب من الكائنات البيولوجية
الهوائية يف املياه من �أجل ك�سر املواد الع�ضوية يف عينة من
املاء يف حرارة معينة ويف وقت حمدد.
الطلب على االوك�سجني الكيماوي – ي�ستعمل هذا
الفح�ص عادة للقيا�س بطريقة غري مبا�شرة حجم املركبات
الع�ضوية يف املياه مما يجعل من الطلب على االك�سجني
الكيماوي و�سيلة جيدة لقيا�س جودة املياه.
الداي و�إيثيلني جاليكول – هو مادة كيميائية و�سيطة
قيمة ت�ستعمل يف �إنتاج البولي�سرت غري امل�شبعة واللدائن
وراتنجات االكريليت وامليثاكريليت والورثان�س.
الإيثيلني جاليكول – �سائل كثيف ي�ستعمل ب�شكل �أ�سا�سي
كمانع للتجمد ويف �صنع �ألياف البولي�سرت.
الغازات الدفيئة – وهو غاز يف الغالف اجلوي ميت�ص
ويبث اال�شعة �ضمن نطاق الأ�شعة حتت احلمراء احلرارية.
الغازات امل�سبة لالحتبا�س احلراري يف الغالف اجلوي
للكرة االر�ضية هي بخار املاء وثاين �أك�سيد الكربون وامليثان
و�أك�سيد النرتوز واالوزون.
عملية امليتيور©  -تقنية متقدمة تدمج الب�ساطة العملية
وال�سالمة والتكنولوجيا املتطورة يف �إنتاج االيثيلني
جاليكول.

ال�صناعية .ي�ستعمل ب�شكل �أ�سا�سي يف �صناعة راتنجات
البولي�سرت والأفالم والألياف� .إ�ضافة اىل ذلك ي�ستخدم
يف �إنتاج مانع التجمد واملربدات ومانع التجمد للطائرات
واملذيبات.

املتطورة من قبل ايكيون يف البويل �إيثيلني لإنتاج عدد
من درجات منتجات البويل ايثيلني ملجموعة وا�سعة من
التطبيقات من بينها مواد التغليف والزجاجات املقولبة
واحلاويات.

الباراك�سيلني – هو هيدروكربون عطري يرتكز على
البنزين مع بديلني للميثيل.
البويل �إيثيلني – هو مادة بال�ستيكية حرارية تتكون من
البوليمر وااليثيلني.
البويل بروبيلني – وهو بوليمر بال�ستيكي حراري �ستعمل
يف جمموعة وا�سعة من التطبيقات.
خماطر املنتجات – هي �صفة جوهرية والتي قد ت�سبب
الأذى مثل القابلية لال�شتعال �أو الت�آكل �أو الت�سمم �أو عدم
التحلل البيولوجي.
ال�ستايرين مونيمر – مادة خام �سائلة ي�ستعمل ك�أ�سا�س يف
�إنتاج البال�ستيك الت�سريني.
�إجمايل الكربون الع�ضوي – هو كمية الكربون املوجودة
يف مركب ع�ضوي وي�ستعمل غالبا يف امل�ؤ�شرات الغري حمدد
جلودة املياه.
جمموع املواد ال�صلبة العالقة – هو مقيا�س جلودة املياه
يخت�صر عادة  ،TSSوهو م�صطلح يرمز �إىل القيا�س
املتطابق :الوزن اجلاف من اجلزيئات العالقة يف م�صفاة،
تكون عادة بحجم امل�سامات.
تكنولوجيا اليونيبول©  -ت�ستخدم تكنولوجيا اليونيبول

املونو �إيثيلني جاليكول  -مادة خام هامة يف التطبيقات
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المراجع والمنشورات
املراجع

من�شورات �شركة ايكويت:
من�شورات �صدرت عن �شركة ايكويت:

�شركة ايكويت:

www.equate.com
تقرير امل�س�ؤولية املجتمعية 2011

�شركة ال�صناعة البرتولية:
www.pic.com.kw

�شركة داو للكيماويات:
www.dow.com

معهد الكويت للأبحاث العلمية:
www.kisr.edu.kw

وزارة ال�صحة الكويتية:

www.moh.gov.kw/all.htm

�شركة الكربون الأخ�ضر:

www.greencarbon-me.com

شركة اكواتك:

www.aquatech.com

�شركة بوبيان للبرتوكيماويات:
www.boubyan.com

التقرير البيئي

�شركة القرين ل�صناعة
الكيماويات البرتولية:

www.qpic-kw.com

الرعاية امل�س�ؤولة®:
www.responsiblecare.org
م�شروع ا�ستخال�ص ثاين �أك�سيد الكربون

ت�سجيل وتقييم وت�صريح وحظر املواد الكيماوية:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm

االحتاد اخلليجي
للبرتوكيماويات والكيماويات:

�شركة ايكويت للبرتوكيماويات
�أبراج �أوملبيا  -ال�ساملية
ر�أ�س الأر�ض – قطعة 2
�شارع �سامل املبارك

www.globalreporting.org

�ص.ب 4733
الصفاة 13048

www.gpca.org.ae

م�شروع تر�شيد و�إعادة ا�ستخدام مياه امل�صانع

مبادرة الإبالغ العاملية:

الهيئة العامة للبيئة الكويتية:
www.epa.org.kw

جمعية املهند�سني الكويتية:
www.kse.org.kw
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املقر الرئي�سي ل�شركة ايكويت

الكويت

هاتف(+965) 1-898-888 :
فاك�س(+965) 2576-5733 :
www.equate.com

www.equate.com

