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�شهد العام  2012عهداً جديداً يف جتربة �شركة
ايكويت مع �إعداد التقارير اخلا�صة بالتنمية
امل�ستدامة ،فمع ما �أجنزته ال�شركة من تقارير ،ف�إنها
تتطلع �إىل �آفاق جديدة ملوا�صلة م�سريتها احلالية
لتدعيم منظومتها من ناحية ما يتعلق بها من توا�صل
مبا�شر على املدى الطويل �ضمن �أبعاد ا�سرتاتيجية.
يواجه العامل اليوم عدداً من التحديات التي ال
ي�ستهان بها ،ولذلك ف�إن �شركة ايكويت ت�ؤمن �إمياناً
را�سخاً �أن جناحها يف امل�ستقبل يعتمد على قدرتها
على موا�صلة التنمية امل�ستدامة ،مع �إدراكها �أي�ضاً �أن
�أمامها الكثري من الإجنازات من خالل ا�ست�شراف ما
هو قادم من �أمور.
تقدر �شـركـة ايكـويت معـنى وحقيقة التنمية
ّ
امل�ستدامة وت�سعى جاهدة للموازنة بني الأبعاد
الثالثة ذات العالقة وهي :البيئة واالقت�صاد
واملجتمع ،وتويل الكثري من العناية للخطوات اجلادة
التي تقطعها باجتاه حتقيق هذا الطموح ومبا يلبي
طموحها ك�شركة وخمتلف اجلهات ذات العالقة
والعامل ككل.
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تقرير شركة ايكويت للتنمية المستدامة للعام 2012

كلمة الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي
تقوم عالقاتنا مع �شركاء
امل�شاريع امل�شرتكة وحاملي
الأ�سهم واحلكومات
وال�شركات الكويتية التابعة
والعـمالء واملوظفني
وامل�ؤ�س�سات الـمـالية
واملوردين واملنظمات غري
احلكومية واملجتمعات
املحلية والإعالم على مبد�أ
اال�ستفادة واالحرتام طويلي
الأجل واملتبادلني.

تزداد يف املجتمعات املعا�صرة �أهمية الرتكيز
على الأمور وامل�سائل احليوية اجلديرة
باالهتمام .ونظرا لت�أ�سي�س ال�شركة منذ 15
عاماً ،ف�إنها تعترب حديثة ن�سبيا� ،إال �أنها ت�سعى
لتحافظ على الطابع الإبداعي والع�صري
الذي مييزها.

التي حتت�ضن �أعمالها وتتحمل ال�شركة جميع
النتائج� ،سلبية �أم �إيجابية على ال�سواء ..ويف
ال�سنوات ات الأخرية ،بذلت ال�شركة الكثري من
اجلهد يف �سبيل تكوين خلق ثقافة م�ؤ�س�ساتية
متميزة الأداء ،ونحن الآن على �أهبة اال�ستعداد
ال�ست�شراف امل�ستقبل بعزم و�إ�صرار متجددين.

وقد �ساعد التطوير امل�ستمر لأداء ال�شركة على
الو�صول �إىل ما هي عليه اليوم ولي�س هناك
�شك مبدى الو�ضوح والواقعية فيما يتعلق
مبوقعها يف �سياق الق�ضايا العاملية اخلا�صة
بالبيئة واالقت�صاد واملجتمع ،مع �إدراك ما
تواجهه من حتديات هامة يجب الت�صدي لها
خللق مزيد من الفر�ص يف امل�ستقبل .ومع ذلك،
فكلي يقني �أن ال�شركة �سوف تقوم ب�إطالق هذه
املبادرات من خالل املزيد من الرتكيز على �أهم
ما مييز �شركة ايكويت �أال وهو موظفيها.

وي�شجعنا �إعداد تقارير التنمية امل�ستدامة على
موا�صلة توحيد مبادئ الإدارة التي ت�ساهم
يف دعم تناف�سية ال�شركة وحتقيق �إجنازات
هامة خلدمة املجتمع ،وطبعا يهمني ب�صفة
�شخ�صية �أن تقوم �شركة ايكويت بتقدمي قيمة
م�ضافة للمجتمع.

وللمرة الثانية على التوايل ،يتم �إعداد التقرير
هذا العام وفقاً ملعايري مبادرة الإبالغ العاملية.
وال تريد ال�شركة من خالل ذلك �إال �أن تُظهر
رغبتها يف املحافظة على ال�شفافية �أمام جميع
الأطراف ذات العالقة بتقدمي املعلومات من
حيث الكم والكيف.
وخالل هذه الفرتة ،ت�سعى ال�شركة اىل توحيد
ودمج كافة فعالياتها االقت�صادية والبيئية
واملجتمعية ،مع اليقني الكامل �أن كافة موظفي
ال�شركة ي�سعون دائما �إىل القيام مبا هو �صائب.
فال�شركة ترغب بامل�ساهمة يف بناء املجتمعات
املحيطة بها واملحافظة على البيئة والت�صرف
ب�أ�سلوب �أخالقي يت�سم بامل�س�ؤولية مل�ساعدة كل
من يحتاج �إىل الدعم .ويف املقابل ،ما يريده
املوظفون من ال�شركة �أن تكون م�صدر دعم
للخري يف هذا العامل .و�إنني كواحد من موظفي
�شركة ايكويت� ،أ�شاركهم تلك الطموحات
والغايات و�أبذل يف �سبيل قيادة ال�شركة كل
جهد ممكن مع الأخذ بعني االعتبار �أفكار
واقرتاحات بقية املوظفني.
ومن خالل هذا التقرير ،ندرك متاماً �أهمية
النتائج املرتبطة مبا قطعته ال�شركة على نف�سها
من التزامات وتعهدات ،حيث يتم تو�ضيح
ت�أثري مبادرات �شركة ايكويت يف املجتمعات
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ويف الواقع ،ف�إن �شركة ايكويت متثل جهة عمل
متميزة بف�ضل الإجنازات وكيفية حتقيقها ،و�أود
�أن �أنتهز هذه الفر�صة لأهنئ جميع العاملني يف
ال�شركة مبنا�سبة حلول عام جديد من الإجنازات
و�أتطلع �إىل �أن نعمل �سوية ل�ضمان الأداء املتميز
لل�شركة �ضمن �إطار التنمية امل�ستدامة.
ومن ناحية �أخرى ف�إن عالقاتنا مع املوظفني
و�أطراف ال�شراكة وامل�ساهمني واجلهات
احلكومية و�شركات القطاع النفطي وامل�ؤ�س�سات
املالية واملقاولني واملنظمات غري احلكومية
وامل�ؤ�س�سات الإعالمية ت�ستند على االحرتام
املتبادل وحتقيق ما فيه املنفعة العامة على
املدى الطويل .وبال �شك ،ف�إن جناح �شركة
ايكويت يف الواقع يكمن يف الثقة التي تنالها من
خمتلف الآطراف ذات العالقة.
ولذلك ف�إن جهود ال�شركة يف �سبيل التنمية
امل�ستدامة �ضمنهذا التقرير تركز على تعزيز
ودعم تلك الثقة ،راجيا �أن جتدوا يف هذا
التقرير ما هو مهم ونافع من معلومات.
مع �أطيب التحيات

حممد ح�سني

الـرئـيـ�س الـتــنـفــيــذي

5

تعترب �شــركـتـنـا �أول �شـركـة ت�ضـامن دولـيـة فـي الـكـويـت والـخليج فـي قطـاع الكيماويات البرتولية ون�سعى لـموا�صلة احـتالل ال�شركة
للمركز الأول يف كل �شئ.

شركة ايكويت باألرقام
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
الإناث دون � 30سنة
الإناث ما بني � 50 – 30سنة
الإناث فوق � 50سنة

البيئة

 1,571,309مرت مكعب
0.4%
1
 8طن
 879طن
 51طن
 43طن
 785طن

 5,791,406.21دوالر �أمريكي
 7.5%احل�صة التي يدفعها
املوظف للت�أمينات االجتماعية
 11%احل�صة التي تدفعها ال�شركة
للت�أمينات االجتماعية

الن�سبة املئوية للب�ضائع واملعدات التي يتم �شرا�ؤها حملياً يف الكويت
القوى العاملة الوطنية
�إجمايل القوى العاملة
القوى العاملة الوطنية
�إجمايل القوى العاملة – الإدارة العليا
�إجمايل القوى العاملة الوطنية– الإدارة العليا

91%
1,373
705
8
6

م�ؤ�س�س �أول برنامج لتقليل
االنبعاثات املتطايرة يف الكويت

�أول �شركة يف الكويت
تطبق مبادئ � 6سيجما

الذكور دون � 30سنة
الذكور ما بني � 50 – 30سنة
الذكور فوق � 50سنة
�إجمايل الإناث

�إجمايل عدد ومعدل املوظفني املعينني حديثاً وا�ستبدال املوظفني
ح�سب املجموعة العمرية والنوع واملنطقة

الذكور دون � 30سنة
الذكور ما بني � 50 – 30سنة
الذكور فوق � 50سنة
الإناث دون � 30سنة
الإناث ما بني � 50 – 30سنة
الإناث فوق � 50سنة

37
47
1
1
1
0

�إجمايل عدد املوظفني املعينني حديثاً الذين تركوا العمل يف ال�شركة
من  1يناير � 2012إىل  31دي�سمرب 2012
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� 47,315ساعة
� 121ساعة
� 2,943ساعة

برامج تنمية املهارات والتطوير الدائم �ضمن ا�ستمرارية تعيني املوظف
ودعما للم�سرية املهنية
التدريبات الداخلية  /اخلارجية
برامج التطوير املهني عن طريق وزارة التعليم العايل
برامج التطوير املهني لطلبة البكالوريو�س
رعاية طالب الدبلوم
الن�سبة املئوية لإجمايل املوظفني ممن يخ�ضعون
�إىل تقييم ر�سمي للأداء املهني

1,140
2
4
2
100%

امل�س�ؤولية عن املنتجات
�إجمايل عدد احلوادث الناجتة عن عدم االمتثال للوائح والأنظمة الإدارية
املرتبطة بت�أثري املنتجات واخلدمات على ال�صحة وال�سالمة
�ضمن دورة حياة املنتجات

0

�إجمايل عدد احلوادث الناجتة عن عدم االمتثال للوائح والأنظمة الإدارية
املرتبطة مبعلومات وت�صنيف املنتجات واخلدمات

0

املمار�سات املرتبطة بر�ضا العمالء مبا يف ذلك نتائج ا�ستطالعات الر�أي
التي تقي�س ر�ضا العميل
عدد ا�ستطالعات ر�أي ر�ضا العميل التي مت توزيعها
عدد ا�ستطالعات ر�أي ر�ضا العميل التي مت ا�ستالمها
معدل ر�ضا العمالء

216
165
الر�ضا العام

�إجمايل عدد ال�شكاوى بخ�صو�ص انتهاك
خ�صو�صية العميل

0

�إجمايل عدد حاالت ت�سرب �أو �سرقة
�أو فقد بيانات العمالء

0

املجتمع
�إجمايل عدد الإجراءات القانونية وال�سلوكيات غري التناف�سية واملمار�سات
غري ال�شريفة واخلا�صة باالحتكار

0

القيمة النقدية للغرامات الهامة و�إجمايل عدد العقوبات غري املالية ب�سبب عدم
االمتثال للقوانني واللوائح

ال يوجد

15
16
11

7

المـراجـع
والمـنشــورات

الذكور دون � 30سنة
الذكور ما بني � 50 – 30سنة
الذكور فوق � 50سنة

64

مسرد المصطلحات
واالختصارات

�أول م�صنّع للإثيثيلن والبويل �إيثيلني
والإيثيلني جليوكول يف الكويت

�إجمايل عدد املوظفني املعينني حديثاً من  1يناير 2012
�إىل  31دي�سمرب 2012

الذكور (عدد املوظفني وعمال املقاولني)
موظفني
عمال مقاولني
الإناث (عدد املوظفات وعامالت املقاولني)
موظفات
الذكور (�ساعات التدريب)
موظفني
عمال مقاولني
الإناث (�ساعات التدريب)
موظفات

1,076
14

شركة ايكويت
والمجتمع

الإناث دون � 30سنة
الإناث ما بني � 50 – 30سنة
الإناث فوق � 50سنة
�إجمايل املوظفني بنظام الدوام اجلزئي

متو�سط �ساعات التدريب �سنوياً لكل موظف
ح�سب اجلن�س وفئة املوظفني

مواردنا البشرية

العمالة
1,373
1,373
1,286
277
917
92
87
33
52
2
0

� 5,124,912ساعة
0
0
0
0
4
0.12
6,812

التـنمية
اإلقـتصـاديـة

معدل م�ستويات الرواتب االعتيادية بناء على اجلن�س مقارنة
باحلد الأدنى للرواتب املحلية

�سري ولكن ال يجوزالتمييز على
�أ�سا�س اجلن�س

العدد الإجمايل للموظفني
�إجمايل املوظفني بنظام الدوام الكامل
�إجمايل الذكور

�ساعات التعر�ض (� * 312إجمايل عدد املوظفني)
معدل احلوادث يف املن�ش�أة
عدد الإ�صابات امل�ضيعة للوقت
معدل تكرار الإ�صابات امل�ضيعة للوقت
عدد الأيام املفقودة من الإ�صابات امل�ضيعة للوقت
عدد الإ�صابات امل�سجلة
املعدل الإجمايل للإ�صابات امل�سجلة
عدد �أيام الغياب لأ�سباب مر�ضية

1,500

الـــبــيـــئـــة

�أول وحدات لإنتاج اال�ستريين مومنر
والباراك�سيلني والبنزين على الإطالق
يف الكويت من خالل «�إكويت الكربى»

عمال املقاولني الذين تلتزم جتاههم �شركة ايكويت
بال�سالمة العامة لبيئة العمل

 400,139,411مرت مكعب
 33,608,483مرت مكعب
 1,571,309مرت مكعب

اجلانب االقت�صادي
تغطية التزامات خطة املزايا اخلا�صة بال�شركة
القيمة التقديرية لاللتزامات
�إ�سهام املوظف � /صاحب العمل يف الراتب

معدالت الإ�صابات والأمرا�ض املهنية والأيام املفقودة والغياب و�إجمايل
عدد الت�سهيالت املرتبطة بالعمل ح�سب الفئة واجلن�س

التنمية المستدامة
في شركة ايكويت

�أول م�شروع
حمـطـة تــدويـر للمـيـــاه
يف ال�شرق الأو�سط

�أول م�شروع لتقليل انبعاثات
ثاين �أك�سيد الكربون يتم تد�شينه
يف الكويت

اال�ستهالك املبا�شر للطاقة – ا�ستهالك غاز الوقود (بالغرام جول)
اال�ستهالك املبا�شر للطاقة – ا�ستهالك غاز الوقود (بامليغاواط � /س)
اال�ستهالك غري املبا�شر للطاقة – ا�ستهالك الكهرباء
�إجمايل املاء امل�سحوب من امل�صدر
املياه املقطرة
املياه ال�صاحلة لل�شرب
مياه البحر
�إجمايل �صرف املاء
�صرف ماء البحر
�صرف ماء تربيد البحر
خملفات املياه املعاجلة من حمطة معاجلة املياه �إىل برج تربيد ماء البحر
الن�سبة املئوية والقيمة الإجمالية واملياه املعاجلة واملعاد ا�ستخدامها
احلجم الإجمايل
الن�سبة املئوية مقارنة باال�ستهالك الكلي
عدد القنوات
حجم القنوات
الوزن الإجمايل للمخلفات
املخلفات ال�صلبة (ال�ضارة) املخ�ص�صة للردم
املخلفات ال�صلبة (غري ال�ضارة) املخ�ص�صة للردم
املخلفات ال�سائلة املخ�ص�صة للإ�شعال

 24,000,000ج.ج.
 6,666,667م.و� / .س
 2,273,617م.و� / .س
 445,524,916مرت مكعب
 4,689,433مرت مكعب
 374,183مرت مكعب
 440,461,300مرت مكعب

1
6
0

نبدة عن شركة ايكويت

2012

شركة ايكويت باألرقام

تقرير شركة ايكويت للتنمية المستدامة للعام 2012

شركة ايكويت باألرقام

زيادة الطاقات الإنتاجية� :شراكة ايكويت الكربى

نبذة عن شركة ايكويت

.2

ال�شركة الكويتية لل�ستايرين

.3

ال�شركة الكويتية لإنتاج الربازيلني

امل�ساهمون يف �شركة ايكويت

6%
�شـركـة
داو
للكيماويات

9%

42.5%
42.5%

âjƒµjG ácô°T ÖJÉµe
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التنمية المستدامة
في شركة ايكويت

الربازيلني
ال�ستايرين
البنزين
 393,000مليون طن  450,000مليون طن  829,000مليون طن
ً
ً
ً
�سنويا
مرتي
�سنويا
مرتي
�سنويا
مرتي
البويل بروبيلني
البويل �إيثيلني
 140,000مليون طن
 825,000مليون طن
مرتي �سنوياً
ً
�سنويا
مرتي

�شركة القرين
ل�صناعة الكيماويات
البرتولية
�شـركـة
بـوبـــيـان
للبرتوكيماويات

الـــبــيـــئـــة

العطريات الثقيلة
 80,000مليون طن
ً
�سنويا
مرتي
الإيثيلني جاليكول
 1.2مليون طن
ً
�سنويا
مرتي

الإيثيلني
 1.8مليون طن
ً
�سنويا
مرتي

.1

ال�شركة الكويتية للأوليفينات

�شـركـة �صناعة
الكيماويات
البرتولية

الرئي�س التنفيذي

Germany
Belgium
Beijing

France

Bangladesh

India

Thailand

GCC

Singapore

Spain

Tunisia

Morocco

ال�ش�ؤون
التجارية

Algeria

ال�ش�ؤون
الـمالية

الإعالم وعالقات
ال�شركاء

ال�ش�ؤون الإدارية
واخلدمات

ال�ش�ؤون
الفنية

العمليات
ال�صناعية

تطويـر
الأعـمــال

Sudan
Ethiopia

Ivory Coast

�سل�سلة الإنتاج
واملتابعة

Kenya

العالقات العامة
والإعالم

الأداء والقوى
العاملة

الهند�سة
والبناء

ال�صحة
وال�سالمة والبيئة

شركة ايكويت
والمجتمع

Sri Lanka

�إدارة مكتب
الرئي�س التنفيذي

مواردنا البشرية

Hong Kong

Turkey
Italy
Jordan
Cyprus
Syria
Pakistan
Egypt
Lebanon
Kuwait
)(Head office

التـنمية
اإلقـتصـاديـة

الهكيل التنظيمي ل�شركة ايكويت
UK

نبدة عن شركة ايكويت

متثل �شركـة ايـكويـت للبرتوكـيـماويـات التي تـــــ�أ�سـ�ســت عــــام � 1995شراكة عــالـميـة بني �شـركة �صـنـاعـة الكـيـمـاويات البرتولية
و�شركة داو للكيماويات و�شركة بوبيان للبرتوكيماويات و�شركة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية .وبد�أت �شركة ايكويت عمليات الإنتاج
يف �شهر نوفمرب من العام  ،1997وهي حاليا امل�شغل الوحيد ملجموعة متكاملة من امل�صانع ذات املوا�صفات العاملية التي تنتج �أكرث من
 5ماليني طن �سنويا من املواد البرتوكيماوية عالية اجلودة التي يتم ت�سويقها يف ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا و�أفريقيا و�أوروبا من خالل �شبكة
متكاملة يف الكويت وهونغ كونغ و�سنغافورة وبكني.

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

شركة ايكويت باألرقام

تقرير شركة ايكويت للتنمية المستدامة للعام 2012

نبدة عن شركة ايكويت

Indonesia

الت�سويق

Australia

التدريب
والتطوير

التطوير
التقني

مركز اخلربات
الفنية

South Africa
مسرد المصطلحات
واالختصارات

ال�سيا�سات
والأنظــمـة

تكنولوجيا
املعلومات

الإعتمادية
وال�صيانة

New Zealand

اخلدمات
وعالقات العاملة

العقود
وامل�شرتيات
9

المـراجـع
والمـنشــورات
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تعزيز عالقات
املوارد الب�شرية

البحث
والتطوير

الوحدات
ال�صناعية

شركة ايكويت باألرقام

تقرير شركة ايكويت للتنمية المستدامة للعام 2012

نبدة عن شركة ايكويت

نبدة عن شركة ايكويت
التنمية المستدامة
في شركة ايكويت
الـــبــيـــئـــة
التـنمية
اإلقـتصـاديـة

الإدارة العـلـيــا

طارق الكندري
م�ساعد الرئي�س التنفيذي
لتطوير الأعمال

حمد الرتكيت
الرئي�س التنفيذي ال�سابق

ال�شيخ مبارك ال�صباح
ع�ضو جمل�س الإدارة

بدر ال�سميط
ع�ضو جمل�س الإدارة

جيم�س فيرتلنغ
ع�ضو جمل�س الإدارة

مناحي العنزي
ع�ضو جمل�س الإدارة

مواردنا البشرية

بوب براندت
نائب الرئي�س للعمليات

حممد �آل بن علي
نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الفنية

دبو�س الدبو�س
ع�ضو جمل�س الإدارة

حمد ال�سبيعي
ع�ضو جمل�س الإدارة

شركة ايكويت
والمجتمع

عبري العمر
م�سـاعـد الـرئـي�س التنفيذي
لل�ش�ؤون الإدارية واخلدمات

�صالح اخلرجي
نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الـمالية

كيث كلي�سون
ع�ضو جمل�س الإدارة

لوي�س �أنتونا
ع�ضو جمل�س الإدارة

مسرد المصطلحات
واالختصارات

حممد ح�سني
الرئي�س التنفيذي

عادل الـمنيفي
م�ساعد الرئي�س التنفيذي للإعالم
وعالقات ال�شركاء

يو�سف العتيقي
رئي�س جمل�س الإدارة

رجــا زيدان
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

بيرت بالتو
النائب الأول للرئي�س

11
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جمل�س الإدارة

احلوكمة امل�ؤ�س�ساتية وقواعد �أداء العمل

الر�ؤية :الريادة العاملية من خالل منتجاتنا املتميزة
الر�سالة :نوفر منتجات وخدمات قيمة للعامل من حولنا
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امل�س�ؤولية املهنية :حتمل م�س�ؤولية كافة �أن�شطة
ال�شركة من خالل جت�سيد الرغبة اجلادة
وااللتزام جتاه �شركة ايكويت من خالل ت�صرف
املوظفني كمالك لل�شركة مع �إبراز روح املبادرة.
الأداء :التميز من خالل العمل اجلاد والتطوير
امل�ستمر وااللتزام مع منح مكاف�آت لالجنازات
التي تركز على العمل اجلماعي.

التطوير الدائم :تبني �أف�ضل املمار�سات
وجت�سيد االبتكار والتطوير املتكامل من خالل
التعامل املثايل مع متطلبات الأطراف ذات
العالقة والتعامل مع كافة الأمور بعقلية منفتحة
مع الرتكيز على منو وتطوير املوظفني واغتنام
كل فر�صة متاحة والت�صرف مبرونة تت�سم
بح�سن التعامل مع كافة الأمور الطارئة ومع
التحديات التي ت�صاحب التطوير امل�ستمر.
املجتمع :تعزيز العالقات مع م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية و�شركاتها التابعة وجميع الأطراف
ذات العالقة حمليا ودوليا بالإ�ضافة �إىل تطبيق
�ضوابط حماية البيئة.
ال�سالمة :تبني مبادئ الرعاية امل�سئولة

الإ�سرتاتيجية امل�ؤ�س�ساتية � -شركة ايكويت

تركز عنا�صر التنمية امل�ستدامة يف �إ�سرتاتيجية �شركة ايكويت على اجلوانب املذكورة
�أدناه ،ويتم حاليا تطبيق بع�ضها بينما �سوف يتم الرتكيز على بقية العنا�صر يف امل�ستقبل:

� 1شركة رابحة يعتمد عليها
زيادة الإنتاج �إىل �أق�صى حد

• �ضمان التنمية امل�ستدامة ال�شاملة داخل وخارج دولة الكويت

 2متيز ال�شركة امل�ؤ�س�سي واملوظفني

• م�شاركة النجاح مع كافة الأطراف ذات العالقة

حتقيق التكامل بني املوارد الب�شرية و�ضوابط العمل

• �أن تكون ال�شركة جزءاً ميثل قيمة م�ضافة يف جميع البقاع التي متار�س فيما �أعمالها

 3الرعاية امل�سئولة

• التوا�صل املبا�شر مع املجتمعات املحيطة بال�شركة ملواجهة �أي حماور �أو حتديات

تطبيق معايري الرعاية امل�سئولة

• تكوين �شراكات مع خمتلف اجلهات وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة

 4ال�ش�ؤون املالية

• التوا�صل مع املوظفني و�أ�سرهم

بناء القدرات يف جماالت االندماج واال�ستحواذ
 5التنمية امل�ستدامة وامل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركة
تقليل انبعاثات الغازات ال�سامة

تعزيز امل�شاركة يف املجتمع ككل

 6النمو
زيادة العائدات على املدى الطويل من خالل النمو
تقوية العالمة التجارية لل�شركة

عن�صر التنمية امل�ستدامة

الهدف

الإجناز

للم�س�ؤولية الت�شغيلية م�ستويان ي�أتي يف املقام الأول االمتثال
للقانون الذي تراعيه وتتقيد به �شركة ايكويت متاماً ،بينما
ي�أتي يف املقام الثاين طموح �شركة ايكويت لتطبيق معايري
عاملية طويلة املدى لل�سلوك الفردي واجلماعي مما يدعم
منهجية العمل.

مت الإجناز
عملت �شركة ايكويت عن كثب مع اجلهات املخت�صة و�أ�صبحت
�أول �شركة يف الكويت حت�صل على �شهادة واعتماد املبادرة
العاملية للرعاية امل�سئولة® .للمزيد من املعلومات ،انظر ال�صفحة
رقم .23

مواردنا البشرية

ال�ضوابط
�إ�ستيفاء متطلبات اعتماد الرعاية امل�سئولة® للح�صول على
�شهادة الرعاية امل�سئولة®

التـنمية
اإلقـتصـاديـة

 7هوية و�سمعة ال�شركة

يتمثل �أ�سلوب التطبيق لدى �شركة ايكويت يف حتديد الأهداف والقيمة امل�ضافة ،فتبد�أ
�أوالً بتحديد الأهداف املتوخاة ومن ثم �أ�سلوب تطبيق هذا الهدف .ففي العام ،2011
و�ضعت ال�شركة جمموعة من الأهداف لتح�سني �أدائها البيئي واالقت�صادي واالجتماعي
من �أجل تنمية القيمة امل�ضافة على املدى الطويل ،وال يعتمد ذلك فقط على الإ�سرتاتيجية
والأداء و�إمنا على تغيري ال�سلوكيات والثقافة التي يتم تطبيقها عند ممار�سة الأعمال يف
ال�شركة .ف�إذا ما �أردنا بناء الثقة والدعم الالزمني لال�ستمرارية على املدى البعيد ،ف�إننا
نحتاج �إىل تر�سيخ جمموعة من القيم الفاعلة وتعزيز الوعي ب�ضرورة تطبيق وجتديد تلك
القيم با�ستمرار ومثابرة ،حيث نعلم �أن جهودنا يف هذا ال�صدد ما هي �إال جمرد بداية
و�أن حتقيق التنمية امل�ستدامة عبارة عن منهجية تفاعلية ،ولذلك ف�إن ال�شركة �ستوا�صل
تطوير ا�سرتاتيجيتها بناء على العوامل ذات العالقة.

الـــبــيـــئـــة
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االحرتام :ي�شكل العمل كفريق واحد مبثابة
حجر الأ�سا�س الذي مييز ال�شركة من خالل
مواردها الب�شرية التي متثل �أهم �أ�سباب النجاح
من خالل التعاون والتكاتف فيما بني اجلميع.

ا�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة ل�شركة ايكويت

التنمية المستدامة
في شركة ايكويت

ΩGÎME’G

النزاهة :تنفيذ جميع الأمور املهنية مع مراعاة
الأخالق والأمانة وال�شفافية.

عمال�ؤنا :التجاوب مع احتياجات العمالء من
خالل اتفاقيات ت�ضمن حتقيق امل�صالح امل�شرتكة
مع قيام ال�شركة بتقدمي قيمة م�ضافة �ضمن
�إطار من العالقة الوثيقة مع العميل.

ت�سعى �شركة ايكويت اىل حتقيق النجاح وم�شاركة النجاح مع االطراف ذات العالقة،
حيث تدرك ال�شركة �أن �أن�شطتها املختلفة تلعب دورا يف العديد من الأمور .ومن هذا
املنطلق ف�إن �إ�سرتاتيجية ال�شركة الرا�سخة جت�سد التزامها بالتنمية امل�ستدامة على
املدى الطويل ومبا يتواكب مع ر�ؤية ال�شركة؛ حيث تتميز بكونها م�ؤ�س�سة عاملية ت�ستخدم

�أف�ضل املمار�سات والتطبيقات املهنية لتحقيق �أعلى م�ستويات ال�سالمة والبيئة النظيفة،
فال�شركة تدرك مدى م�س�ؤوليتها عن كافة العمليات التي تتطلب الإدارة بطريقة م�س�ؤولة
والتي ت�ستطيع ال�شركة من خاللها �أن تنال التقدير على ما حتققه من �إجنازات بيئية
واجتماعية من خالل ما تقدمه من منتجات وخدمات.

نبدة عن شركة ايكويت

تتمحور جميع الإجراءات التي تتبناها �شركة ايكويت حول ر�ؤية ور�سالة وقيم م�ؤ�س�ساتية قائمة يف �صلبها على الأمانة التي ال ميكن التغا�ضي عنها �أبدا .وتقوم ال�شركة بتج�سيد
التزامها بالتنمية امل�ستدامة من خالل حماية البيئة وامل�س�ؤولية املجتمعية وحتقيق النجاح االقت�صادي.

ماذا تعني لنا التنمية المستدامة؟

شركة ايكويت باألرقام

تقرير شركة ايكويت للتنمية المستدامة للعام 2012

التنمية المستدامة في شركة ايكويت

التعليم
شركة ايكويت
والمجتمع

تلتزم �شركة ايكويت بتطوير املبادرات والتعليم على امل�ستوى
الوطني.

تقدمي قيمة م�ضافة ت�سهم يف التعليم بالتعاون مع
القطاعني العام واخلا�ص بالإ�ضافة �إىل مبادرات الربامج
اخلا�صة.

قيد الإجناز
توا�صل �شركة ايكويت العمل مع العديد من اجلهات وامل�ؤ�س�سات
التعليمية لتقدمي الدعم من خالل التمويل والدورات والو�سائل
الأخرى.

تنمية املجتمع
مسرد المصطلحات
واالختصارات

تلعب ال�شركة دوراً �أكرب يف دعم تنمية املجتمعات التي
حتت�ضن �أعمالها .وميكنها تعزيز وت�شجيع التنمية امل�ستدامة
للمجتمع من خالل �سل�سلة من الإجراءات ل�ضمان ا�ستدامتها
لفرتات طويلة .وي�شمل ذلك اجلمعيات اخلريية والتنمية
االقت�صادية مما يتيح فر�صاً اجتماعية واقت�صادية متنوعة.

تزويد املجتمع باملعرفة وتقدمي الدعم يف امل�سائل املرتبطة
بال�صحة وال�سالمة.

جاري العمل
�أطلقت �شركة ايكويت عدداً من الأن�شطة والفعاليات حول
ال�صحة وال�سالمة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قامت �شركة ايكويت
بدعم وحتديث املرافق الطبية يف امل�ست�شفيات .ملزيد من
املعلومات حول هذه املبادرات ،انظر ال�صفحة رقم .30

البيئة

12

13

المـراجـع
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ميثل التغيرّ املناخي وندرة املياه و�إهدارها حموراً هاماً
�ضمن التحديات التي تواجه قطاع البرتوكيماويات .ولأجل
ذلك ،تطبق �شركة ايكويت منهجية تت�سم بروح املبادرة من
داخل ال�شركة وال تكتفي بردود الأفعال اخلارجية يف التعامل
مع هذه امل�سائل العاملية.

تطبيق قيمنا املتمثلة يف امل�س�ؤولية جتاه �شركاء العمل
واملجتمع والبيئة.

جاري العمل
ميكن االطالع على تفا�صيل �أداء �شركة ايكويت يف املجاالت
البيئية �ضمن ف�صل البيئة يف ال�صفحة رقم  15من هذا التقرير.

ي�ستخدم التقرير الو�صف الكيفي واملعايري الكمية ل�شرح �سيا�سات وممار�سات و�أداء
ال�شركة .وتقوم �سيا�ستنا يف �إعداد التقارير على حتديد موقفنا احلايل وا�سرتاتيجيتنا
حول مو�ضوعات اال�ستدامة ذات ال�صلة يف �شركة ايكويت و�صناعة البرتوكيماويات
على م�ستوى العامل .ويغطي نطاق هذا التقرير عمليات �شركة ايكويت يف دولة الكويت
ال �سيما يف مكتبنا الرئي�سي بال�ساملية و�أن�شطة الإنتاج يف منطقة ال�شعيبة ال�صناعية.
ونهدف �إىل �إعداد تقارير حول جميع �أوجه عملياتنا .ومع ذلك ،ال يت�ضمن هذا التقرير
بيانات عن مكاتب �شركة ايكويت للت�سويق يف �سنغافورة وهوجن كوجن وبكني .وعادة ال
يتم �إدراج امل�شروعات امل�شرتكة واملقاولني واملوردين وبيانات العمالء ما مل يتم ذكر ذلك
�صراحة .ويف العام  ،2012مل يطر�أ �أي تغيري على النطاق �أو التغطية مقارن ًة بالتقرير
ال�سابق ال�صادر عن �شركة ايكويت.

�إنطالقا من �أ�س�س الثقة واملو�ضوعية ،تهدف �شركة ايكويت �أن تكون كافة املعلومات
الواردة يف هذا التقرير �ضمن مبادئ مبادرة الإبالغ العاملية ،ولهذا الغر�ض نطمح �إىل
دقة واكتمال وحداثة البيانات الواردة يف هذا التقرير لأننا ن�ؤمن �أن االلتزام يرتبط
بامل�س�ؤولية ،وا�ستمرارا لتعهداتنا ال�سالفة يف تقرير العام املا�ضي ،فقد قمنا بتح�سني
�إجراءات وهيكلية جمع البيانات اخلا�صة بال�شركة.

الأهداف واملقايي�س

من جانبنا ف�إننا نقوم بتحديد �أمور ملمو�سة يكون لها �أثر ملحوظ على الو�ضع احلايل
�أو امل�ستقبلي ل�شركة ايكويت .ولذا ف�إن ال�شركة تهدف �إىل تطوير مقاي�س�س ملمو�سة
وواقعية لتحديد املحاور االبيئية واالقت�صادية واملجتمعية املرتبطة باالطراف ذات
العالقة وعملياتنا املختلفة .ويف �سبيل ذلك ،عند �إعداد التقارير القادمة يف امل�ستقبل،
�سوف ن�ستخدم و�سائل �أكرث فاعلية يف التوا�صل مع الأطراف ذات العالقة وو�ضع مناذج
املعايري وحتليل الواقع.
ات�صل بنا
تويل �شركة ايكويت الكثري من االهتمام للحوار املفتوح الذي يت�سم بالأمانة مع الأطراف
ذات العالقة ،وعليه ف�إننا نوجه لكم الدعوة لإر�سال تعليقاتكم و�آرائكم عرب الربيد
الإلكرتوين املخ�ص�ص لتقرير وممار�سات التنمية امل�ستدامة يف �شركة ايكويت على
العنوان  sustainability@equate.comوال �شك �أن هذه املالحظات والآراء �ست�ساهم
يف حتقيق التقدم امل�ستمر لتلبية متطلباتكم واحتياجاتكم.

•

الر�ضا :من خالل برنامج ر�ضا العمالء التابع
لل�شركة ،يتم ب�إجراء �إ�ستبيان للعمالء كل عامني عن
طريق جهة حمايدة للت�أكد من تلبية احتياجاتهم
ولتقدمي حتديثات �إىل �إدارة ال�شركة.

•

متكني االقت�صاد املحلي :قامت �شركة ايكويت
بتكوين �شراكة قوية مع برنامج �إعادة هيكلة القوى
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة ال�ستقطاب
الكويتيني امل�ؤهلني الراغبني ببدء م�سريتهم املهنية
يف القطاع اخلا�ص .كما ت�ست�ضيف �شركة ايكويت

•

خدمات �إعادة الهيكلة :لقد �أطلقنا نظاماً للدفع
الآيل مع بع�ض موردينا املحليني لإعادة هيكلة
�إجراءات الدفع بناءا على التعليقات التي تلقيناها
من امل�ؤ�س�سات العاملة مع ال�شركة.

•

ال�صحة وال�سالمة :ن�شارك ب�صورة منتظمة يف
املعر�ض وامل�ؤمتر الدويل ملكافحة احلرائق وال�سالمة
ملعرفة �آخر التطورات وم�شاركة اخلربات وتكوين
وعي بالق�ضايا اخلا�صة بال�سالمة .كما ت�شارك

•

ال�ش�ؤون املالية :جنتمع ب�صفة منتظمة ونتوا�صل
مع امل�ستثمرين وغريهم من العاملني يف جمتمع
املال والأعمال .ويت�ضمن ذلك اجتماعات مبا�شرة
وتوا�صل ملناق�شة النتائج املالية واجلمعية العمومية
ال�سنوية للم�ساهمني.

ومن حيث املجموع ،ف�إن هذه املنظومة من و�سائل
تلقي التعليقات والآراء ت�ساهم يف تزويد �شركة ايكويت
مبعلومات ت�ساعدها على حت�سني �أدائها االقت�صادي
والبيئي واالجتماعي.

الأطراف ذات العالقة مع �شركة ايكويت
جمل�س الإدارة
�أطراف ال�شراكة
املقاولون
املنظمات غري احلكومية

م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
و�شركاتها التابعة

التـنمية
اإلقـتصـاديـة

يتميز �إعداد التقارير اخلا�صة بالتنمية امل�ستدامة يف �شركة ايكويت بالتطوير والتح�سني
امل�ستمرين .ففي كل عام ،نعمل على تزويد الأطراف ذات العالقة بتقرير �شامل �أكرث
دق ًة و�شفافية .كما نعمل وفقاً ملعايري �أف�ضل ووفقاً لأهداف حمددة ووا�ضحة املعامل.
وت�شتمل ال�صفحة  12على ملخ�ص لأهداف التنمية امل�ستدامة التي تتبانها ال�شركة.

حتديد حمتوى التقرير :الواقعية

على ال�صعيد املحلي ،ت�سعى ال�شركة �إىل التعاون ال�شامل
والتوا�صل املنا�سب مع الأطراف ذات العالقة من خالل
منظومة من الأ�ساليب والفعاليات �ضمن م�ستويات خمتلفة:

الـــبــيـــئـــة

القيود والنطاق

الدقة

وت�شارك يف معار�ض تعقد يف اجلامعات والهيئات
املحلية ،وت�شارك ب�صورة فاعلة يف تطوير �إمكانيات
وتوظيف ال�شباب الكويتي مبا يتواكب مع ر�ؤية
الكويت للعام .2035

�شركة ايكويت يف م�ؤمتر اخلليج لل�صحة وال�سالمة
املهنية ك�أحد املبادرات امل�ستمرة الهادفة �إىل
احلفاظ على �سالمة منتجاتنا ملوظفينا وعمالئنا.

نبدة عن شركة ايكويت

يغـطـي تـقـرير التنـميـة الـم�ستدامـة لعـام � 2012أداء �شركة ايـكويت يف الـمجاالت ذات العـالقـة خالل الفرتة من  1يناير  2012وحتى
 31دي�سمرب  ،2012وقد مت �إعداد وكتابة هذا التقرير وفقاً للمبادئ املو�ضحة يف امل�ستوى الثالث من مبادرة الإبالغ العاملية ومعايري �إعداد
تقارير التنمية امل�ستدامة ،مع �إقرار ال�شركة ب�أن هذا التقرير يتفق مع م�ستوى التطبيق ( .)Cويغطي هذا التقرير املمار�سات والإجراءات
التي تتم على مدار العام من �أجل �إعداد تقارير عن كل الإجنازات والتحديات خالل م�سرية ال�شركة يف �سبيل توفري منتجات برتوكيماوية
عالية اجلودة للعامل ،حيث يعد هذا العام الثاين الذي تف�صح فيه �شركة ايكويت عن �أدائها يف املجاالت البيئية واالقت�صادية واالجتماعية
با�ستخدام �إجراءات مبادرة الإبالغ العاملية .وحتتوي ال�صفحة  33على بيانات حول حمتويات التقرير مبا ينا�سبها من مبادئ.

�أدركـت �شـركـة ايـكويـت مـنـذ زمـن طـويل �أهمية و�ضرورة احلوار والتعاون مع الأطراف ذات العالقة ،لذلك ف�إن ال�شركة قامت
بت�أ�سي�س جمموعة من ال�شراكات خمتلفة الو�سائل والأبعاد من خالل الت�شاور والتعاون يف الأمور ذات االهتمام امل�شرتك .ومن خالل
التخطيط املنا�سب ،ت�ضع �شركة ايكويت يف اعتبارها اللوائح واملبادئ والإر�شادات والتوجيهات ذات العالقة ،كما ت�شارك يف جمموعة
متنوعة من املنتديات وامل�ؤمترات والفعاليات ال�صناعية لتناول خمتلف الق�ضايا وتطوير املنهجيات ملواجهة التحديات امل�ستقبلية بالن�سبة
جلميع جوانب هذه ال�صناعة.

التنمية المستدامة
في شركة ايكويت

ضـوابـط الـتـقـريــر

التعاون مع األطراف ذات العالقة :كيف نتواصل

شركة ايكويت باألرقام

تقرير شركة ايكويت للتنمية المستدامة للعام 2012

التنمية المستدامة في شركة ايكويت

حكومة دولة الكويت
امل�ساهمون
العمالء الدوليني

مواردنا البشرية
شركة ايكويت
والمجتمع
مسرد المصطلحات
واالختصارات
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المـراجـع
والمـنشــورات

العمالء الدوليني
املجتمع ككل
الإعالم املحلي
الإعالم الدويل

العمالء املحليني
امل�ؤ�س�سات املالية
املوظفني
الإدارة

التميز البيئي في الشركة

وفيما يلي قائمة مببادرات �شركة ايكويت التي يتم
�إطالقها لتح�سني كفاءة الطاقة:

مدير ال�صحة وال�سالمة والبيئة

الـمحــافـظـة على البيئـة فـي �ســبـع خــطـوات
يف العام  ،2011قامت �شركة ايكويت بتحديد �سبع خطوات �أ�سا�سية �ضمن جهودها للمحافظة على البيئة يف �سبيل حتقيق �أف�ضل
ا�ستخدام م�ستقبلي للطاقة مع تقليل ن�سبة الكربون .وفيما يلي ملخ�ص لأدائنا يف العام  2012يف هذا اجلانب.

الرئي�س التنفيذي
الإ�شراف واملتابعة
الدائمني

نائب الرئي�س للعمليات
التعامل مع كافة الأمور
ومتابعتها بدقة

الــموظ ـفـون
حتديد الق�ضايا
البيئية

•

حت�سني الطاقة يف نظام تبخري الإيثيلني

•

حت�سني املذيبات يف حمطة ا�ستعادة الغاز احلم�ضي
للإيثيلني 1

•

حت�سني املذيبات يف حمطة ا�ستعادة الغاز احلم�ضي
للإيثيلني 2

•

حت�سني الهيدروجني يف �أفران الإيثيلني 1

•

حت�سني غاز الوقود يف فرن الإيثيلني جاليكول 1

•

ا�ستبدال وحدة البخار يف البويل �إيثيلني بنوع �أف�ضل

مهند�س البيئة

870,000,000

مرت
مكعب

فريق املحافظة على البيئة
يتوىل فريق ايكويت للمحافظة على البيئة قيادة وتنظيم
اخلطوات ال�سبع للمحافظة على البيئة من خالل برنامج
عمل مبا يتنا�سب مع قدرات ال�شركة لإطالق و�إدارة
املبادرات ذات العالقة يف الوقت املنا�سب وبفاعلية.
وب�صفته �أكرث الأطراف ذات العالقة حمورية يف �شركة
ايكويت ودوره كـ”مركز” لال�ستدامة البيئية يف ال�شركة،
يطبق الفريق مبادرات لتحقيق الهدف العام لل�شركة وهو
“التميز البيئي” بامل�ساهمة يف �ضمان بيئة نظيفة من
خالل تبني مفاهيم العمليات ال�صناعية ال�صديقة للبيئة
و تقليل االنبعاث وتر�شيد الطاقة واملياه.

الهدف الأول :تقليل ا�ستهالك الطاقة وحت�سني
كفاءة الطاقة
نلتزم التزاماً كليا بتح�سني كفاءة الطاقة الت�شغيلية يف
جميع من�ش�آتنا .وتت�ضمن هذه املن�ش�آت �ستة غاليات للغاز
الطبيعي والوقود ال�سائل وحمرقة تعمل بالغاز الطبيعي
ووحدة تبخري النيرتوجني.
وقد بذلنا جهوداً كبرية يف حت�سني كفاءة الطاقة يف
م�صانعنا البرتوكيماوية .وا�ستكماالً لهذه اجلهود،
ن�شارك كذلك يف اللجنة الوطنية العليا لرت�شيد على
الطاقة ،وتوجت هذه اجلهود بالعديد من الإ�شادات ،من
بينها من فريق تر�شيد الطاقة يف القطاع النفطي التابع
لوزارة الكهرباء واملاء الكويتية لدورنا يف احلفاظ على
م�صادر الطاقة بالبالد.

ويف العام املا�ضي ،و�ضعنا هدفاً لتطوير �أ�سا�س مرجعي
ال�ستهالك الطاقة وقد حققنا ما تعهدنا به بالتحديد.
فمع البيانات التي جمعناها العام املا�ضي ،ميكننا الآن
�أن نقيم با�ستمرار �أدائنا مقابل الأ�سا�س الذي و�ضعناه.
يف العام  ،2012ا�ستهلكت �شركة ايكويت 24,000,000
غيغا جول �أو  6,666,667ميغاواط بال�ساعة من وقود
الغاز لتجعل منه امل�صدر الأ�سا�سي للطاقة يف عملياتنا
ال�صناعية .ويف نف�س العام ،ا�ستهلكنا 2,273,617
ميغاواط بال�ساعة من الكهرباء والتي مت توفريها من
خالل وزارة الكهرباء واملاء.

الكـهـربـــاء 25%

مواردنا البشرية

 75%وقود الغاز

التـنمية
اإلقـتصـاديـة

150,000

245

مليون جالون
طن
من املياه العذبة توفرها �شركة ايكويت
من ثاين �أك�سيد الكربون من املتوقع كل عام من خالل معاجلة  80%من
حتويلها �سنوياً �إىل �شركة غرين كاربون خملفات املياه و�إعادة ا�ستخدامها داخل
لإعادة ا�ستخدامه من خالل م�شروع �شركة ايكويت من خالل م�شروع تر�شيد
ا�ستخال�ص ثاين اك�سيد الكربون.
و�إعادة ا�ستخدام مياه امل�صانع.

يتم تنظيم هيكل امل�س�ؤولية البيئية يف �شركة ايكويت من خالل �ضوابط املخاطر البيئية

الـــبــيـــئـــة

هي الكمية التقريبية ملياه البحر التي
يتم املحافظة عليها من اخلليج نتيجة
لت�شغيل �أبراج لتربيد مياه البحر يف
�شركة ايكويت.

نقطة االت�صال الأوىل

التنمية المستدامة
في شركة ايكويت

•

تقليل البخار يف املعالج املائي للنافثا يف وحدة
العطريات

نبدة عن شركة ايكويت

يتوىل الأمور اخلا�صة بال�صحة
وال�سالمة والبيئة ليعزز با�ستمرار
من وعي املوظفني

شركة ايكويت باألرقام

تقرير شركة ايكويت للتنمية المستدامة للعام 2012

الـبـيـئـــــة

شركة ايكويت
والمجتمع
مسرد المصطلحات
واالختصارات
المـراجـع
والمـنشــورات
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الهدف الثاين :تقليل انبعاث ثاين �أك�سيد الكربون
يف من�ش�آتنا

1,400,000 tCO2
1,390,000 tCO2
1,380,000 tCO2

1,350,000 tCO2
1,340,000 tCO2
1,330,000 tCO2
1,320,000 tCO2

انـبـعـاثـات �إيــكــويــت غــيــر الـمـبـا�شرة مـــن الـــكـــهـــربـــاء
واالنبعاثات املبا�شرة من غاز الوقود يف العام 2012

الهدف الثالث :حت�سني ت ـ ـطـ ـ ــويـر الـم�ش ـ ــروعـ ـ ـ ــات
لدعم البيئة

على �ضوء ذلك ،قمنا بالرتكيز على وحدة ا�سرتجاع

18

متطلباتنا� :سيا�سة اجلودة والبيئة يف �شركة ايكويت

وميكن حتقيق الكثري لتقليل �أثر العمليات ال�صناعية على
م�صادر املياه .فقد �أطلقنا كذلك مبادرتني �إ�ضافيتني
لزيادة تدوير و�إعادة ا�ستخدام املاء .وكانت املبادرة
الأوىل هي حمطة �شركة ايكويت ال�سرتداد املياه والتي
حتول خملفات املاء �إىل مياه مقطرة مبا يوفر ما يقرب
من  1,401,600مرت مكعب من املياه املقطرة �سنوياً يف
دولة الكويت .واملبادرة الثانية هي حمطة جتميع مياه
ال�صرف والتي حتول يف املتو�سط  50مرتاً مكعباً يف
ال�ساعة من مياه ال�صرف وتعيد ا�ستخدامها لأغرا�ض
الري لتنتج �إجمايل  438,000مرتاً مكعباً من مياه الري
�سنوياً .وبنهاية العام  ،2012متت �إطالق حمطة جتميع
مياه ال�صرف.

.1

ا�ستخدام �أف�ضل املمار�سات يف جميع جوانب العمل وال�سعي للو�صول لأعلى م�ستوى من ر�ضا العميل و�إىل بيئة �آمنة ونظيفة.

.2

حتديد املتطلبات القانونية وغريها من املتطلبات املعمول بها يف جمال البيئة واملنتجات والوفاء بها.

.3

منع التلوث واحلفاظ على املوارد.

.4

التح�سني امل�ستمر لأداء �أنظمة �إدارة اجلودة والبيئة.

�آلـيــة توفـيـر الـمـيــاه
توفري املياه  :نظرة �أقرب على �أبراج تربيد املياه يف �شركة ايكويت

الـمياه من اخلليج

الـمياه امل�ستخدمة من الوحدات

تفعيل العمليات
مبحطة معاجلة مياه
املخلفات

نظام تربيد
مياه البحر
�شركة ايكويت 1

�أبراج تربيد
مياه البحر
3

جتميع املياه املعاجلة

2

جتمع مياه البحر
ال�صب من برج
تربيد املياه

مياه البحر
1

الت�صريف �إىل اخلليج
19

المـراجـع
والمـنشــورات

تعمل الأبراج با�ستخدام طرق معاجلة ثالثية
وبيولوجية وهي �أول �أبراج لتربيد مياه البحر يف
الكويت .ومتتاز هذه املبادرة بعائدات اقت�صادية
كذلك حيث مت جتنب التكاليف الإ�ضافية لبناء
حمطة �ضخ مياه بحر جديدة.

وتعد حوادث الت�سريب ذات العالقة بعمليات �شركة
ايكويت من الأمور النادرة ،ففي العام  2012حققنا
�أهدافنا ومل حت�صل �سوى حادثة واحدة .وملوا�صلة
ال�سيطرة على الت�سربات ،يتطلب ذلك �ضوابط وا�ضحة
وااللتزام التام والكثري من اجلهود اجلادة .وللحفاظ على
ذلك ،نتطلع �إىل تطبيق نظام متكامل للتبليغ عن حوادث
الت�سرب الأولية بالإ�ضافة �إىل �صياغة برنامج ي�ضمن
ت�سجيل جميع معداتنا يف برنامج �صيانة دورية.

ولهذا الغر�ض� ،سنظل ملتزمني متاماً بلوائح الهيئة
العامة للبيئة من خالل �إجراءات دقيقة لت�أكيد االلتزام
وبناء عالقات متينة مع الهيئة على الدوام.

مسرد المصطلحات
واالختصارات

وحتى الآن ،ومن خالل هذه الأبراج ،ا�ستطاعت
�إكويت تقليل احلاجة ال�ستخال�ص ما يقرب
من  100,000مرت مكعب يف ال�ساعة �أو
 870,000,000مرت مكعب �سنوياً يف مياه البحر
من مياه اخلليج العربي.

ويتم حتديد حوادث الت�سرب الأولية وحوادث �سالمة
الإجراءات بنا ًء على جمموعة من العوامل مثل الت�أثري
على الب�شر واملردود البيئي وخ�سائر التلوث الأويل
والإخالء وا�ستخدام املالجئ والأ�ضرار واخل�سائر املادية
ومدى تدخل و�سائل الإعالم .وب�صفة خا�صة ،تعترب
حوادث التلوث الأولية من الفئة الرابعة �أقل خطورة
وتدرج �ضمن فئات لت�شجيع املوظفني على الإبالغ عن
جميع حاالت الت�سرب مبا يف ذلك احلوادث ال�صغرية.

كما ن�ستويف متطلبات اتفاقية بازل الدولية ب�ش�أن
التحكم يف النقل عرب احلدود للنفايات ال�ضارة
والتخل�ص منها وال تقوم �شركة ايكويت با�سترياد �أو
ت�صدير �أية نفايات �ضارة.

شركة ايكويت
والمجتمع

يقلل برجا تربيد مياه البحر من �سحب املاء من
م�صادر املياه ال�سطحية ويعيدان تدوير وا�ستخدام
خملفات املياه التي تنتج عن �إجراءات الكيماويات
البرتولية يف عمليات �إيكويت.

•

الت�سرب الناجت عن حوادث �سالمة الإجراءات

مواردنا البشرية

يحتاج العامل �إىل نظرة �شمولية ناحية البيئة يف ظل
ا�ستمرار م�شروعات الطاقة ،يبقى التغري املناخي واملاء
من �أهم البنود املدرجة على �أجندة حت�سني الأعمال
البيئية ،مما يجعلنا نتبنى حماور �أخرى لتكوين �صورة
�أكرث اكتماالً للآثار املرتتبة على عملياتنا ال�صناعية.

وكجزء من برنامج �شركة ايكويت لإعادة ا�ستخدام وتدوير
املياه لتحقيق هذا الهدف ،مت �إن�شاء برجني لتربيد ملياه
البحر لتربيد و�إعادة ا�ستخدام مياه البحر ال�ساخنة من
حمطات املعاجلة .ويف العام  ،2012مت تربيد ما يوازي
 33,608,483مرت مكعبا من مياه البحر و�إطالقها �إىل
اخلليج.

لقد �أن�ش�أت يف �شركة ايكويت نظاماً لإدارة املعايري
الدولية من خالل التقيد ب�شهادات الآيزو 14001
والآيزو  .9001كما ت�ستخدم ال�شركة �أدوات التدقيق
البيئي الداخلي با�ستمرار وتخ�ضع �إىل تدقيق خارجي
�سنوي على البيئة للحفاظ على �شهادات اعتماد الآيزو
 14001ومبادرة الرعاية امل�سئولة .14001

•

حوادث الت�سرب الأولية من الفئة الرابعة

وثمة نقطة هامة حول تقيدنا مبتطلبات الهيئة العامة
للبيئة مما يتعلق بالتخل�ص من النفايات حيث تلتزم جميع
من�ش�آتنا بتلبية �شروط التخل�ص من النفايات وخملفات
املاء الناجتة عن �أن�شطتنا مبوا�صفات من�ش�آت ا�ستقبال
�أو تخزين �أو الت�صرف يف املخلفات وكذلك ا�ستيفاء
�أن�شطتنا للقوانني واللوائح احلكومية اخلا�صة بالتخل�ص
من املخلفات والتي ت�ضعها الهيئة العامة للبيئة يف
الكويت .كما تنتج عملياتنا نفايات �ضارة وغري �ضارة
بلغ �إجماليها  787,626طناً يف العام  .2012ويت�ضمن
ذلك الزيت امل�ستخدم واملواد الكاوية والزيوت امللوثة
واملخلفات العامتة والفحم النباتي امل�ستهلك والبوليمرات
الكاوية وخملفات العمليات ومعدات حماية املوظفني
امللوثة .ويتم ا�سرتداد الزيت امل�ستخدم حيث يتم حرق
املواد الكاوية والزيوت امللوثة واملخلفات العامتة.
ون�ستخدم �أوراق بيانات �سالمة املواد وال يتم تخزين �أية
مواد كمخلفات يف املوقع.

حملة املخلفات � -شركة ايكويت 2012

التـنمية
اإلقـتصـاديـة

ÊÉK äÉKÉ©ÑfG
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1,310,000 tCO2

كي جنعل من �شركة ايكويت �شركة تتميز بالتنمية حقاً،
البد من تعاون موظفينا على امل�ستوى الداخلي .ويف
هذا ال�صدد ،جند �أنه من الأهمية مبكان �أن يكون لدينا
طريقة هيكلية للإبالغ عن جميع الأمور ذات ال�صلة
بالبيئة داخل من�ش�آتنا بو�ضوح وب�صفة منتظمة وبدقة.

الهدف اخلام�س :ا�ستغالل القدرات الداخلية خللق
بيئة خ�ضراء

•

حوادث الت�سرب الأولية من الفئة الثالثة

املخلفات ال�سائلة
املوجهة للحرق

الـــبــيـــئـــة

1,370,000 tCO2
1,360,000 tCO2

وفقاً للتقارير ال�صادرة عن منظمة ال�صحة العاملية ،ف�إن
�شخ�صاً واحداً من بني كل ثالثة �أ�شخا�ص ال يجد ما
يكفي من املاء لتلبية احتياجاته .ومن املتوقع �أن يتفاقم
هذا الو�ضع مع االنفجار ال�سكاين احلا�صل والتح�ضر
املتزايد وزيادة الطلب على املاء .ومما يثري القلق كذلك
الأثر املتوقع لزيادة احلرارة العاملية على توريد املاء.
ويعترب هذا الأمر مهماً ب�صفة خا�صة يف حالة �شركة
ايكويت النتمائها �إىل �إقليم يت�سم بندرة املياه ال�صاحلة
لل�شرب وما �شابه من ا�ستخدامات .ويف العام ،2012
ا�ستخدمت �شركة ايكويت  445,524,916مرتاً مكعباً
من املاء منها  98.86%من مياه البحار و 0.08%من
املياه ال�صاحلة لل�شرب و  1.05%من املياه املقطرة.

•

حوادث الت�سرب الأولية من الفئة الثانية

التنمية المستدامة
في شركة ايكويت

ويف �سبيل الت�صدي لهذا التحدي ،فقد قامت �شركة
ايكويت مبتابعة وت�سجيل بيانات انبعاثات الغازات
املبا�شرة وغري املبا�شرة منذ العام  2011بهدف حتديد
الفر�ص لتقليل �آثار الكربون .كما ن�سعى �إىل �إجراء
درا�سات جدوى على تقليل ثاين �أك�سيد الكربون وتطبيق
م�شروعات خلف�ض انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون.

الهدف الرابع :تقليل ا�ستهالك املاء

وت�ساعد هذه املبادرات �شركة ايكويت على حتقيق
النجاح يف تطوير منظومة ا�ستخدام و�إعادة ا�ستخدام
املاء للتقليل من ا�ستخدام ال�شركة لهذا املورد الثمني
�سيما يف الكويت.

ت�صنف �شركة ايكويت جميع حاالت الت�سرب بناءا على
كميتها وخطورتها وفق ما يلي:

يف العام  ،2012مل يتم ت�سجيل خمالفات �ضد ال�شركة
مما يجعلها متوافقة متاماً مع متطلبات الهيئة العامة
للبيئة .كما يتم تطبيق نظام �إدارة البيئة بال�شركة
بالكامل مما يلبي متطلبات الهيئة العامة للبيئة .وكجزء
من متطلبات التقيد القانوين ،يتم �إجراء تقييم �سنوي
الكت�شاف �أي ثغرات طارئة وتخ�ضع جميع من�ش�آتنا
لتدقيق داخلي وخارجي.

نبدة عن شركة ايكويت

ال زال التغري املناخي العاملي �أمراً �شديد التعقيد ،وت�شري
الأدلة العاملية �إىل حقيقة كون انبعاثات الغازات ت�شكل
خطراً على املجتمع والأنظمة البيئية ولذا ف�إن هذه
املخاطر تتطلب اتخاذ �إجراءات من قبل احلكومات
وال�شركات واملواطنني ب�شكل م�شرتك .وميثل تقليل
االنبعاثات الغازية ،ال�سيما ثاين �أك�سيد الكربون ،مع
املحافظة على النمو يف العمليات �أحد التحديات احلرجة
التي تواجه �صناعة البرتوكيماويات اليوم.

الكربيت يف �شركة ايكويت ،حيث حتول هذه الوحدة
ثاين �أك�سيد الكربيت �إىل كربيت مذاب لت�ضمن بذلك
عدم وجود �أية مكونات �ضارة بالكربيت والتي تتحمل
م�س�ؤولية الآثار ال�صحية ال�سلبية يف الغالف اجلوي.
ويتم ذلك باالقرتان مع التزام �شركة ايكويت باللوائح
ال�سارية وحتديدها لفر�ص التح�سني باملراقبة امل�ستمرة
لالنبعاثات يف الهواء من خالل �أنظمة الك�شف عن
الت�سربات .وكخطوة �إ�ضافية ،نهدف �إىل موا�صلة تطبيق
برنامج اكت�شاف و�إ�صالح ت�سرب االنبعاثات الذي نرى
�أنه يلبي الغر�ض من �إدارة االنبعاثات املت�سربة والإبالغ
عنها كونها تت�سبب يف تلوث الغالف اجلوي وتغري املناخ.

وت�ؤكد �شركة ايكويت �سعيها للحفاظ على املوارد الطبيعية
بتطبيق م�شروع تر�شيد و�إعادة ا�ستخدام خملفات املياه
امل�ستخدمة يف العمليات ،وهو م�شروع يتم بالتعاون مع
�شركة �أكواتك .وكنتيجة لهذا امل�شروع� ،ستتم معاجلة ما
ال يقل عن  80%من خملفات املياه و�إعادة ا�ستخدامها
يف من�ش�آت �شركة ايكويت و�سيتم ت�صريف  15%فقط
من خملفات املياه املعاجلة �إىل البحر .و�ست�ساعد هذه
املبادرة على تقليل ما يقارب من  0.9مليون مرتاً مكعباً
من ا�ستهالك املياه العذبة يف �شركة ايكويت �سنوياً وهو
ما يعادل  7.5يوماً من ا�ستهالك املياه ل�سكان �إحدى
حمافظات الكويت مبتو�سط ا�ستهالك ماء يبلغ  0.5مرتاً
مكعباً يومياً للفرد الواحد.

الهدف ال�ساد�س :ال ــو�ص ــول بـحـ ــوادث ال ـتــ�ســرب
م ــن ح ــوادث الـ ــدرجـ ـتـني ال ـثــان ـيـ ــة وال ـ ـثــال ـ ـث ـ ــة �إىل
النقطة �صفر

الهدف ال�سابع :االلتزام التام مبتطلبات الهيئة
العامة للبيئة بدولة الكويت

املخلفات ال�صلبة
غري ال�ضارة

املخلفات ال�صلبة
ال�ضارة

شركة ايكويت باألرقام

تقرير شركة ايكويت للتنمية المستدامة للعام 2012

الـبـيـئـــــة

شركة ايكويت باألرقام

مشــاريـعـنـا الــبـيـئـيـة

نبدة عن شركة ايكويت

م�شروع الكربون الأخ�ضر

التنمية المستدامة
في شركة ايكويت

خالل العام  ،2008قامت �شركة ايكويت بتوقيع �أول اتفاقية من
نوعها يف دولة الكويت ال�سرتجاع ثاين �أك�سيد الكربون بالتعاون
مع �شركة غرين كاربون .ويهدف امل�شروع �إىل تقليل انبعاثات ثاين
�أك�سيد الكربون من �شركة ايكويت ب�ضخ الغاز يف من�ش�أة �شركة
غرين كاربون املجاورة .ومن خالل هذا امل�صنع الذي يهدف
�إىل ت�أ�سي�س عملية تدوير واعادة ا�ستخدام� ،سيتم ت�سويق ثاين
�أك�سيد الكربون �إىل العديد من العمالء ممن يحتاجون هذا الغاز
ال�ستخدامات خمتلفة.
ويعنى هذا امل�شروع ب�صفة �أ�سا�سية بجمع ومعاجلة وت�سويق
تلك الغازات املتوفرة يف الكويت ،كما يتجنب الربنامج توليد
الغاز وبالتايل يقلل من متطلبات الطاقة ويدعم اجلهود العاملية
يف مكافحة التغري املناخي .ومن املتوقع تزويد ما يقارب من
 150,000طن من ثاين �أك�سيد الكربون �سنوياً �إىل �شركة غرين
كاربون وهي خطوة هامة نحو حتقيق التميز البيئي
يف �شركة ايكويت.

الـــبــيـــئـــة
التـنمية
اإلقـتصـاديـة
شركة ايكويت
والمجتمع
مسرد المصطلحات
واالختصارات

بتكلفة تزيد على  11مليون دوالر �أمريكي،
�سيتوىل �أول م�شروع لرت�شيد و�إعادة ا�ستخدام
مياه امل�صانع يف ال�شرق الأو�سط والذي �أطلقته
�شركة ايكويت بتدوير  245مليون tجالون من
املاء �سنوياً .ويهدف امل�شروع �إىل �إعادة ا�ستخدام
 80%من مياه عمليات �شركة ايكويت و�إعادة
ا�ستخدام املياه املتجمعة .و�ستتم �إعادة ا�ستخدام
املياه املعاجلة لأغرا�ض الري لتلبية متطلبات ر�ؤية
�شركة ايكويت ال�صديقة للبيئة وبالتايل �ست�شهد
بناء �شبكات �ضخ ري جديدة
داخل �شركة ايكويت.

مواردنا البشرية

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

المـراجـع
والمـنشــورات

الـتـنـمـيـة اإلقـتـصــاديـة

توقعات الطاقة

من ميزانية التوريد مت تخ�صي�صها
للموردين املحليني

من موظفينا من مواطني
دولة الكويت

 .3تطوير التنمية امل�ستدامة
 .4التح�سني امل�ستمر و�إعداد تقارير الأداء
 .5تعزيز �إدارة املنتجات الكيماوية على م�ستوى العامل
ورقابة املنتجات
 .6دعم انت�شار مبادرة الرعاية امل�سئولة عرب خمتلف
قطاعات ال�صناعة الكيماوية

�شفافية الأداء

 .7الدعم الفاعل لإجراءات جيبكا واحلوكمة العاملية

�أحد �أهم القيم الأ�سا�سية التي تتبناها �شركة ايكويت
تتمثل يف القيام بجميع الأعمال مع التقيد بقواعد
الأخالق والأمانة وال�شفافية .وكجزء من �ضوابط
العمل ،ترغب �شركة ايكويت يف احلفاظ على �أعلى
معايري ال�سلوك الأخالقي يف مكان العمل وهي ترى
�أن تبني مبادرة الرعاية امل�سئولة® من �أحد الطرق التي
متكنها من حتقيق هذا الطموح ،ويف العام ،2011
مت اعتمادنا كع�ضو يف هذه املبادرة العاملية اخلا�صة
بال�صناعة الكيماوية .والرعاية امل�سئولة® عبارة عن
مبادرة تطوعية مت تطويرها من قبل الكيماويات العاملية

 .8تلبية احتياجات الأطراف ذات العالقة اخلا�صة
ب�أن�شطة ومنتجات ال�صناعة الكيماوية
 .9توفري املوارد املنا�سبة لتطبيق مبادئ مبادرة الرعاية
امل�سئولة بفاعلية

مواردنا البشرية

تتخذ �شركة ايكويت خطوات هامة لتحديد مدى
مواكبتها ملبادئ التنمية امل�ستدامة من خالل خطة
طموحة تنظر �إىل التنمية امل�ستدامة يف جوانب االقت�صاد
واملجتمع والبيئة كجزء من برنامج عملها اليومي.
فتحفيز امل�شروعات وتنمية املوارد الطبيعية للكويت
وتنمية املوارد الب�شرية كلها مبادرات وردت يف هذا
التقرير ومتثل �أهدافا ترغب �شركة ايكويت يف حتقيقها.

 .2تطبيق املالمح الأ�سا�سية لربامج الرعاية امل�سئولة
ذات العالقة بجيبكا

التـنمية
اإلقـتصـاديـة

91%

51%

 .1تبني املبادئ الأ�سا�سية ملبادرة الرعاية امل�سئولة
العاملية

الـــبــيـــئـــة

يتم �إنفاقها على الت�أمينات
االجتماعية للموظفني الكويتيني

�إذا نظرنا �إىل التاريخ ،لوجدنا �أن دولة الكويت احلديثة
امل�ستقلة قد �أبدت مرونة وقوة تنبعان من احل�س الوطني
حيث مت بذل جهود ال ي�ستهان بها لتحقيق �أهداف التنمية
الألفية على مدار العقد املا�ضي مثل التعليم االبتدائي
العاملي وت�شجيع امل�ساواة بني اجلن�سني وال�شراكة العاملية
من �أجل التنمية .واليوم ،ي�شار �إىل الكويت بالبنان
من حيث ارتفاع م�ستويات املعي�شة والرعاية ال�صحية
والتعليم وتوافر فر�ص العمل .وتعترب التنمية امل�ستدامة
لتقدم هذا الوطن من �أهم �أولويات �شركة ايكويت �إذ لن
تزدهر ال�شركة �إال بازدهار دولة الكويت .ووفقاً خلطة
ر�ؤية الكويت للعام  ،2035تلتزم �شركة ايكويت بتطوير
قدراتها االقت�صادية املحلية بطريقة تفيد ال�شعب الكويتي
واملجتمع فيما يتعلق بال�شركة من �أن�شطة .وبناء على ما
جاء يف ر�ؤية الكويت للعام  ،2035ف�إننا نرغب يف �أن
نغر�س خمتلف القيم ال�سامية يف جمتمعنا يف الطريق
نحو جعل الكويت مركزاً للفكر واحلوار الع�صري.

ندرك �أن خلق فر�ص العمل على ال�صعيد املحلي ميكن
ا�ستخدامه كم�ؤ�شر على التقدم االقت�صادي .وي�شجع
اال�ستثمار يف املوارد الب�شرية الوطنية على دعم الكويت
تنمويا وتعليميا .وقد طرحت ال�شركة مبادرات معينة
لدعم املجتمع مثل ا�ست�ضافة مدر�سي وطلبة اجلامعات
يف زيارات ميدانية لل�شركة ومعار�ض التوظيف والتوا�صل
مع املوظفني .وقد �أدت ال�شراكة القوية مع برنامج �إعادة
هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة �إىل و�ضع
برامج تدريب م�صممة خ�صي�صاً للمواطنني من ال�شباب
وذلك بهدف تعيني الكويتيني امل�ؤهلني واملهتمني ببدء
م�سريتهم املهنية يف القطاع اخلا�ص .ومن خالل تطبيق
هذه املبادرات ،ميثل الكويتيون ن�سبة  51%من جمموع
موظفي �شركة ايكويت .ف�ض ً
ال عن ذلك ،ف�إن الكويتيني
ي�شغلون ن�سبة  75%من املنا�صب القيادية يف ال�شركة.
ومع توافر هذه املوارد ،نهدف �إىل تطوير موظفينا يف
امل�ستقبل لتنمية معرفتهم ال�صناعية من �أجل حتقيق
التنمية امل�ستدامة يف �شركة ايكويت .كما ي�ستفيد كافة
املوظفني الكويتيني من خطة التقاعد اخلا�صة باملواطنني
من قبل الدولة حيث ت�ساهم �شركة ايكويت بن�سبة
 11,5%من مبالغ الت�أمينات االجتماعية للموظفني .ويف
العام  ،2012مت �إنفاق مبلغ  5,791,406دوالر �أمريكي
على برامج التقاعد ملوظفينا الكويتيني البالغ عددهم
 705موظفاً.

نبدة عن شركة ايكويت

�أكرث من 5,700,000

دوالر

العمل على حتقيق ر�ؤية الكويت

ا�ستقطاب الكفاءات الوطنية ومزاياه

التنمية المستدامة
في شركة ايكويت

طاملا كانت �صناعة البرتوكيماويات م�ساهماً وحمركاً
�أ�سا�سياً يف حتقيق الرفاهية االقت�صادية واالجتماعية
جلميع املجتمعات من خالل ما حتتاجه من موارد.
وكم�صنعني ،فقد اعتدنا على الت�أقلم مع خمتلف
التطورات يف ال�سوق ونواجه التحديات التقليدية لأ�سعار
ال�سلع املتقلبة بوعي وانفتاح .وتعترب الرتكيبة ال�سكانية
حمركاً �أ�سا�سياً للنمو االقت�صادي بالإ�ضافة �إىل الطلب
على الطاقة .ومن املتوقع �أن يرتفع عدد ال�سكان يف
العامل من  6.9مليار ن�سمة يف � 2010إىل  8.6مليار
يف العام  .2035ومهما كانت املتطلبات احلالية ،فال
�شك �أن االحتياجات امل�ستقبلية �سوف تكون �أكرث،
وتهدف �شركة ايكويت �إىل حتقيق خمططاتها امل�ستقبلية
من خالل اال�ستثمارات املتزايدة يف امل�شاريع التطويرية
اجلديدة بعقلية جت�سد التنمية امل�ستدامة.

وال يخفى مدى ت�ش ّعب هذه املحاور التي تتطلب يف
احلقيقة �إن�شاء �أطر عمل متكاملة لبناء االقت�صاد املحلي
وتطوير املهارات وخلق فر�ص العمل و�إتاحة املجال �أمام
اال�ستثمارات اجلادة.

من باب امل�س�ؤولية الأخالقية واملهنية يف التعامل مع
املنتجات بطريقة �آمنة بدءا من خمترب البحث مروراً
بالت�صنيع والتوزيع وحتى �إعادة ا�ستخدامها وتدويرها
والتخل�ص منها يف نهاية املطاف .ويف الوقت الراهن ،مت
تبني هذه املبادرة يف  54دولة حتت �شعار التكامل يف
ال�صحة وال�سالمة والبيئة من قبل �صناعة الكيماويات
العاملية يف �سبيل التطوير امل�ستمر يف الأداء وت�شجيع
ال�شفافية .وتعترب �شركة ايكويت �أول جهة كويتية حت�صل
على �شهادة واعتماد الرعاية امل�سئولة  .14001وعلى
مدار ال�سنتني الأخريتني� ،شهدت ال�شركة تطويرا يف
�أ�ساليب العمل ،حيث مت تطبيق معايري عالية فيما يتعلق
بالأداء وال�شفافية .وبحكم م�شاركتنا يف مبادرة الرعاية
امل�سئولة ،بالإ�ضافة �إىل ع�ضويتنا يف الإحتاد اخلليجي
للبرتوكيماويات والكيماويات (جيبكا) ،تلتزم �شركة
ايكويت مبا يلي:

شركة ايكويت باألرقام

تقرير شركة ايكويت للتنمية المستدامة للعام 2012

التـنـميـة اإلقتـصــاديـة

شركة ايكويت
والمجتمع
مسرد المصطلحات
واالختصارات
المـراجـع
والمـنشــورات
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•

�إ�ستيفاء املتطلبات القانونية وملوا�صفات �شركة
ايكويت

•

تقدمي خطط ملواقع جغرافية خمتلفة لتقليل
املخاطر

•

التنوع

•

التعامالت ال�سابقة ذات ال�صلة مع �شركة ايكويت
وم�ساهميها

•

�سرعة اال�ستجابة والأ�سعار التناف�سية

•

الوثاقة

ويتطلب ذلك الت�أكد من التزام املوردين مبعايري العمل
با�ستمرار بوجود �ضوابط ومعايري وا�ضحة الختيار
املوردين .وقبل اختيار �أي مورد ،تت�أكد ال�شركة من
ا�ستيفائه ملا يلي:
•

ومن هذا املنطلق ،لعبت ال�شركة دورا حموريا يف
�إطالق جمموعة من املبادرات التجارية الكويتية نتيجة
لتطوير املوردين الذين ما زالت ترتبطهم عالقات مهنية
مع ال�شركة .وثمة �أمثلة على هذه احلاالت تت�ضمن
�شركة كلينج وربة ل�صناعة موانع الت�سريب وهي عبارة
عن م�شروع لتوريد الأر�ضيات اخل�شبية ومواد التعبئة
وم�صانع معاجلة ثاين �أك�سيد الكربون.

وتطبيقا ل�ضوابط امل�شرتيات اخلا�صة بال�شركة ،تتوىل
�إدارة امل�شرتيات والعقود م�س�ؤولية توريد جميع ال�سلع

مدى االرتباط ب�أعمال �شركة ايكويت

نبدة عن شركة ايكويت

ت�ضمن برامج تطوير قدرات املوردين تعزيز �أن�شطة
التوريد يف االقت�صاد الكويتي وتقوية مكانة �شركة ايكويت
كجهة ترغب خمتلف اجلهات التجارية يف التعامل معها،
وكل ذلك يف �سبيل احلفاظ على �سل�سلة توريد متكاملة
وفعالة وتناف�سية .ومتا�شيا مع تلك اجلهود ،ف�إن هدفنا
من التوريد هو �أن نكون “م�ؤ�س�سة تتعامل مع �ش�ؤون
التوريد بكفاءة وفاعلية مب�ستوى عاملي وتناف�سي وتوجه
ا�سرتاتيجي” .ون�سعى كذلك خللق ثقافة تدمج العنا�صر
الأ�سا�سية للم�شرتيات والأعمال لتحقيق القيمة امل�ضافة
با�ستمرار وحت�سني التكاليف وتكوين مزايا تناف�سية
تنموية وتدعم منو �أعمال �شركة ايكويت.

•

�إ�ضافة التكنولوجيا احلديثة ذات القيمة

التنمية المستدامة
في شركة ايكويت

تطوير قدرات املوردين

•

مدى الأهمية لعمليات �شركة ايكويت

واخلدمات من املوردين �سواء ل�شركة ايكويت �أم
املن�ش�آت الأخرى .وتتما�شى �إ�سرتاتيجية امل�شرتيات
مع �إ�سرتاتيجية ال�شركة حيث يتوىل كل ق�سم يف �إدارة
امل�شرتيات والعقود دورا �أ�سا�سيا يت�ضمن التوريد
اال�سرتاتيجي وفريق التدقيق و�إعادة ا�ستثمار امل�شرتيات
ومبيعاتها .وندرك �أن اختيار موردينا على ال�صعيد
املحلي ي�ساعدنا على حتقيق قيمة م�ستدامة ويعزز من
قوة م�شرتيات ال�شركة .و�أظهرت بيانات العام 2012
�أن  91%من �إجمايل ميزانية امل�شرتيات مت تخ�صي�صها
ملوردين حمليني بزيادة قدرها  1%عن العام ال�سابق
حيث كان ن�صيب الأ�سد للجهات احلكومية.
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ال�سالمة وبيئة العمل - :

مـواردنـا البشـريـة

التنمية المستدامة
في شركة ايكويت

ل ــم

جلنة ال�سالمة والبيئة يف مواقع العمل- :
عدد املمثلني10 :
معدل انعقاد االجتماعات :مرة واحدة �شهريا.
ح�صة العمال :ال يوجد.
م�ستوى الت�شغيل :على م�ستوى املواقع
(برئا�سة نائب الرئي�س للعمليات).

من املوظفني خ�ضعوا لإجراءات تقييم
الأداء الوظيفي

م�صل �إنفلونزا مت تطعيمها للعاملني
ب�شركة ايكويت

�صحة املوظفني -:

عدد املمثلني :من � 20إىل .25
معدل انعقاد االجتماعات :مرة واحدة �أ�سبوعياً.
ح�صة العمال.% 80 :
م�ستوى الت�شغيل :على م�ستوى املن�ش�آت/املرافق
املتعددة.

�إح�صاءات ال�سالمة ب�شركة �إيكويت- :
�ساعات التعر�ض

6,236,915

5,124,912

عدد حاالت الوفاة املتعلقة بالعمل

0

0



معدل وقوع احلوادث املت�سببة يف حاالت الوفاة

0

0



عدد الإ�صابات امل�سببة خل�سارة الوقت

1

0



تواتر الإ�صابات امل�سببة خل�سارة الوقت

0.16

0



عدد الأيام املفقودة نتيجة الإ�صابات امل�سببة خل�سارة الوقت

12

0



عدد الإ�صابات امل�سجلة

4

4



املعدل الإجمايل للوقائع القابلة للت�سجيل

0.64

0.12



عدد �أيام الغياب املر�ضية

5,353

6,812



مواردنا البشرية

2011

2012

* طبقاً للق�سم ( )3.2بعنوان “الإبالغ عن الإ�صابات واحلاالت املر�ضية” من �سيا�سة ال�صحة وال�سالمة والبيئة التي تطبقها �شركة ايكويت ،يتوجب الإبالغ عن كافة
الإ�صابات �سالفة الذكر ،وت�صنيفها وبحثها مبعرفة املخت�صني لغر�ض الوقوف على الأ�سباب اجلذرية ،و�إ�صدار التعليمات الالزمة ب�ش�أن الإجراءات الت�صحيحية والوقائية
ومتابعة تنفيذها .بالن�سبة لأي واقعة من احلوادث �سالفة الذكر ،يتعني تنفيذ ما يلي� :إجراء مراجعات االلتزام على م�ستوى ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وو�ضع الربامج
ال�سلوكية ،واتخاذ ما يلزم من �إجراءات يف �سبيل حتديد الأ�سباب اجلذرية ،و�إعداد تقرير حول اخلربات امل�ستفادة منها ،وو�ضع خطة الأمان الوظيفي.

تنوع املوظفني وتكاف�ؤ الفر�ص- :
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مسرد المصطلحات
واالختصارات

يعترب التنوع من بني الأمور الهامة التي نحر�ص عليها
يف �شركة ايكويت ،وي�أتي هذا انطالقا من �إمياننا ب�أن
التنوع يف املوظفني الذين ي�ضمون �أفرادا من �أ�صحاب
الكفاءات العالية من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف ازدهار �أعمالنا.
على نف�س الوترية ،نرى �أن تركيبة القوى العاملة بال�شركة
يجب �أن تقدم انعكا�ساً لرتكيبة املجتمع ككل .لذلك ،ف�إن
�شركة �إيكويت – مبا ت�ضمه من �أفراٍ د ينتمون �إىل �أكرث
من  25جن�سية ويعملون يف خمتلف امل�شاريع والوظائف
– تُ�شكل مزيجا قوياً ي�ضم خرباء متعددي اجلن�سيات
يرفدون ال�شركة مبجموعة متنوعة من املواهب والقدرات
والت�صورات واملفاهيم ؛ الأمر الذي منحنا ميزة تناف�سية
رائعة .هذا ،ومن بني الأمور احليوية التي تعك�س مدى
حر�صنا على التنوع يف ن�سبة الإناث �إىل الذكور من بني
موظفي ال�شركة .يف الوقت الراهن ،متثل الإناث ما

شركة ايكويت
والمجتمع

الوقوف ب�صورة �أكرب على احتياجات ومتطلبات املوظفني
لدينا عندما يتعلق الأمر ب�صحتهم و�سالمتهم .للمزيد
من املعلومات ب�ش�أن الإجراءات التي اتخذناها �أونتخذها
على �صعيد ال�صحة املجتمعية ،راجع �ص .31

ن�سبته  6%من �إجمايل القوى العاملة بال�شركة ،وهو
الرقم الذي نتطلع �أن يزيد يف امل�ستقبل القريب .يف هذا
املجال ،ن�أخذ على �أنف�سنا التزاما ب�إتاحة فر�ص املن�صب
القيادية �أمام الإناث ،كما نتعهد بتعزيز التوازن بني
اجلن�سني يف نطاق ال�شركة .وميتد هذا االلتزام بتحقيق
امل�ساواة بني اجلن�سني �إىل عدة جوانب من �أن�شطتنا،
مبا يف ذلك �أن�شطة التوظيف والرتقيات والتدريب
والأجور .ت�أكيدا على ما �سبق ،ال جند �أي اختالف فيما
بني الرواتب التي يح�صل عليها الذكور وما تتلقاه الإناث
يف �شركة �إيكويت ،كما �أن كال اجلن�سني يتمتعان بنف�س
مميزات التوظيف .بالإ�ضافة �إىل �أعاله ،يخ�ضع % 100
من املوظفني – �سواء من الذكور �أو الإناث – ملراجعات
تقييم الأداء ب�صورة دورية ،وهو ما يفتح املجال �أمام
عقد مناق�شات منظمة وموثقة بامل�ستندات فيما يتعلق
ب�أهداف العمل ،و�أهداف التدريب ،واحتياجات التنمية
والتطوير .ت�ضمن هذه العملية ملوظفي ال�شركة التدريب
واملمار�سة با�ستمرار ،والتح�سني املتوا�صل والدائم للأداء.
على هذا النحو ،يتمكن املوظفون من كال اجلن�سني من
تطوير وتنمية �أنف�سهم ٍ
فعال على مدار م�شوارهم
ب�شكل ٍ
الوظيفي بالكامل.

المـراجـع
والمـنشــورات

تقدم �شركة ايكويت الدعم واخلدمات الكافية لدعم
موظفيها ل حياة �أف�ضل من الناحية ال�صحية .من هذا
املنطلق ،ف�إننا ننظر �إىل امل�سائل ذات ال�صلة مبوقع
العمل و�صحة املجتمع باعتبارها و�سائل �ضرورية من
�أجل التنمية امل�ستدامة يف ال�شركة .بناءا على ذلك ،من
امل�شرتط �أن يخ�ضع كافة املوظفني بال�شركة لفح�ص
طبي �شامل للت�أكد من لياقتهم البدنية للعمل ،وعلى
هذا الأ�سا�س فقد مت �إجراء عدد  7.715فح�ص طبي
وا�ست�شارة طبية للعاملني واملقاولني يف غ�ضون عام
 .2012بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،نقوم �أي�ضا بتنفيذ عمليات
تقييمات �إرغونوميكية بهدف خلق بيئة العمل املثالية
التي تتجنب التعر�ض للتوتر والإ�صابات .ف�ض ً
ال عن ذلك،
نقوم ب�إ�صدار ن�شرة طبية ربع �سنوية بعنوان “E-med
 ”ECHOبغر�ض تثقيف املوظفني فيما يتعلق بامل�سائل
ذات ال�صلة بالأمرا�ض املعروفة �أو التي ظهرت حديثا.
عالوة على ذلك ،ف�إننا نحر�ص على �إ�شراك موظفينا
يف كافة احلمالت ذات ال�صلة بالق�ضايا ال�صحية ،ومن
ذلك الفعاليات ال�سنوية التي تنظمها منظمة ال�صحة
العاملية ،كما نقوم بتنظيم ور�ش عمل حول �إدارة التوتر،
وفحو�ص الهيموجلوبني  ،وحمالت التربع بالدم .اجلدير
بالذكر يف هذا ال�ش�أن� ،أن جهودنا ال تتوقف عند حدود
املوظفني لدينا فح�سب� ،إمنا متتد لت�شمل �أفراد �أ�سرهم.
ففي غ�ضون عام  ،2012جرى بنجاح و�صف �أكرث من
 400م�صل �أنفلونزا للعاملني لدى �شركة �إيكويت ،و�أفراد
�أ�سرهم ،واملقاولني التابعني لل�شركة .ففي واقع الأمر،
ن�سعى جاهدين من �أجل �أن نتوا�صل بانفتاح مع جميع
املوظفني بال�شركة ،واحل�صول على �آرائهم املرجعية
فيما نقوم به من �أن�شطة .يف غ�ضون العام املن�صرم،
قمنا باطالق ا�ستبيان طبي �إلكرتوين ،لكي يت�سنى لنا

فرق الرتكيز على ال�صحة وال�سالمة والبيئة
على م�ستوى الدوائر- :
عدد املمثلني :من � 10إىل  15يف كل جلنة.
معدل انعقاد االجتماعات :مرة واحدة �أ�سبوعيا.
ح�صة العمال :من � % 50إىل .% 60
م�ستوى الت�شغيل :على م�ستوى الدوائر.

التـنمية
اإلقـتصـاديـة

100%

400

نتيجة ملبادرات الرعاية الوقائية التي تتبناها �شركة
ايكويت ،مل تُ�سجل �أي حاالت وفاة �أو �إ�صابات �سببت
خ�سارة للوقت بني موظفي ال�شركة يف غ�ضون عام .2012
على الرغم من هذا ،فقد ُر ِ�صدت  4حاالت �إ�صابات
م�سجلة مبعدل � .0.12إجماالً� ،شهدت ال�شركة حت�سناً
ملحوظاً يف الأداء على �صعيد ال�سالمة مقارنة بالعام
املن�صرم ،وذلك يف كافة اجلوانب عدا عدد الأيام املر�ضية.
وعلى كل ،ف�إننا ن�أمل �أن ن�ستطيع خف�ض هذا العدد يف
امل�ستقبل ،وال�سيما عندما ي�ؤخذ يف االعتبار �أن �إجمايل
عدد �ساعات التعر�ض بالن�سبة للعاملني لدينا قد انخف�ض.

م�س�ؤويل ال�سالمة- :

الـــبــيـــئـــة

ت�سجل �أي حالة وفاة �أو حاالت
�إ�صابة �سببت خ�سارة للوقت
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نبدة عن شركة ايكويت

تتبنى �إيـكـويــت خـطــة تـطـبيق �إدارة داخــلــيـاً لـحـمـايــة مـوظـفــيـنــا .وتـقـوم هـذه اخلـطــة عـلـى ن�صيـحـة جلـنـة ا�سـتـراتيجية �أ�ســا�سـيــة
وتقوم على ر�ؤية وقيم ال�شركة.

ن�سعى يف �شركة ايكويت وب�إجمايل موظفني بدوام كامل
يبلغ عددهم  1.373فرداً �إىل احتالل مكانة متميزة يف
م�صاف �أف�ضل ال�شركات ؛ وذلك من خالل حر�صنا الدائم
على تزويد املوظفني بالأدوات الالزمة لتمكينهم من حتقيق
النجاح ،و�سعينا الد�ؤوب خللق بيئة عمل ت�ضمن لهم الرفاهية
وال�سعادة .هذا ،ومن بني القيم امل�شرتكة التي حتر�ص عليها
�شركة ايكويت �أن ت�سود روح االحرتام �ضمن فريق العمل،
وال�شعور بامل�س�ؤولية ،واملثابرة يف التعلم ،وروح االبتكار
والإبداع ،واملحافظة على ال�سالمة والأمان .يف هذا ال�صدد،
تويل �شركة �إيكويت جانباً كبريا من االهتمام ال�ستثمار

وتطبيق الأدوات التدريبية الت�شجيعية ،التي تتخذ من
املعايري الدولية �أ�سا�سا قيا�سيا �أو مرجعا منوذجيا لها ،رغبة
منها يف بناء قدرات و�إمكانات �أفرادها املحرتفني ،وتعزيز
التزامهم فيما يتعلق باملو�ضوعات والق�ضايا ذات ال�صلة
بال�صحة وال�سالمة .ف�ض ً
ال عن هذا ،ف�إننا نهدف �إىل متكني
املوظفني لدينا لكي يت�سنى لهم �أن ي�صنعوا عالمة فارقة ذات
مدلول متميز يف حياتهم العملية .عالوة على ذلك ،ف�إننا
نويل اهتماماً خا�صاً لبناء ثقافة ال�شركة التي يتوجب �أن
تتوافر فيها �سمات قوة الرتكيز و�سرعة اال�ستجابة والتنظيم
والكفاءة .ون�أمل �أن ي�أخذ كل موظف بزمام املبادرة ،و�أن يلعب
دورا ا�ستباقيا فاعال على �صعيد الإبداع واالبتكار والت�شجيع
على تقدمي �أفكار جديدة وحديثة.

كما تتبنى �شركة �إيكويت –على امل�ستوى الداخلي– �إحدى
خطط “الإجناز الإداري” التي تهدف �إىل حماية موظفينا
واحلفاظ على �سالمتهم ،وت�ستند هذه اخلطة –يف
الأ�سا�س– �إىل الإر�شادات والتو�صيات التي ت�صدرها اللجنة
الإ�سرتاتيجية الرئي�سية ،كما تقوم �أي�ضا على ر�ؤية ال�شركة
والقيم التي حتر�ص عليها .ومن هذا املنطلق ،قمنا بو�ضع
جمموعة حمددة من الأهداف ال�سنوية لكل �إدارة يف ال�شركة،
مع ت�شكيل فرق عمل تابعة للجان ال�صحة وال�سالمة والبيئة
يف مواقع العمل ل�ضمان حتقيق هذه الأهداف ،ويتفرع من
هذا فرق الرتكيز على م�ستوى الدوائر املختلفة ،جنباً �إىل
جنب مع م�سئويل ال�سالمة باملن�ش�آت واملرافق املتعددة.

شركة ايكويت باألرقام

تقرير شركة ايكويت للتنمية المستدامة للعام 2012

مـواردنـا الـبـشـريـة

التنوع يف مواقع العمل ب�شركة ايكويت تبعاً
للعمر واجلن�س- :

الإناث �أقل من � 30سنة
الذكور فوق � 50سنة
الذكور بني  30و � 50سنة
الذكور �أقل من � 30سنة

التنمية المستدامة
في شركة ايكويت

يعترب تدريب موظفي ال�شركة �أمرا هاماً بالن�سبة لإنتاجية
مواقع العمل املختلفة .يف هذا ال�صدد ،نركز ب�شكل كبري
على ثالثة حماور رئي�سية� ،أال وهي جل�سات التدريب يف
غرف الدرا�سة ،وبرامج التعليم الإلكرتوين عن بعد (عرب
�شبكة الإنرتنت) ،والتنقالت الدولية والزيارات امليدانية
والفر�ص التدريبية ،معتمدين يف ذلك على ال�سرية
الذاتية للموظف �أو املقاول .هذا ،وتت�ضمن املحاور على
الإمكانات الثقافية والقدرات الفنية اجلوهرية وقواعد
القيادة .تقدم �شركة �إيكويت للعاملني – على كافة
امل�ستويات – احلد الأدنى من التدريب يف جماالت ال�صحة

�أخذت �شركة �إيكويت على نف�سها عهداً �أن حتافظ على
مكانتها الرائدة �ضمن �أف�ضل ال�شركات .ويعترب برنامج
املميزات اخلا�ص بال�شركة جزءا ال يتجز�أ من حزمة
مزايا املوظفني ،ويهدف �إىل تعزيز �أهداف م�شروعاتنا
و�أعمالنا ،يف نف�س الوقت الذي يلبي فيه احتياجات
املوظفني بال�شركة ومتطلباتهم على مدار مراحل عملهم
املختلفة بال�شركة .ف�ض ً
ال عن ذلك ،يتيح هذا الربنامج
ل�شركة �إيكويت �إمكانية ا�ستقطاب �أف�ضل املوظفني من
ذوي امل�ؤهالت والكفاءات العالية .عالوة على ما �سبق،

معدل الدوران الوظيفي يف �شركة �إيكويت :
الذكور الإناث
�أقل من ( 30ثالثني) �سنة

5.4

3.0

بني ( 30ثالثني) و( 50خم�سني) �سنة 1.7

11.5

�أكرث من ( 50خم�سني) �سنة

11.9

0

الـــبــيـــئـــة

التدريب والتطوير:

املحافظة على الكفاءات:

نبدة عن شركة ايكويت

الإناث فوق � 50سنة
الإناث بني  30و� 50سنة

وال�سالمة والبيئة .يف غ�ضون عام  ،2012بلغ �إجمايل
عدد ال�ساعات التدريبية التي ح�صلت عليها العامالت
املتفرغات � 34ساعة يف املتو�سط ،يف حني بلغ �إجمايل
عدد ال�ساعات التدريبية التي ح�صل عليها الذكور (مبا
يف ذلك ،املقاولني) � 37ساعة يف املتو�سط� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،ترتبط �شركة ايكويت بعدد من امل�ؤ�س�سات التعليمية
من خالل جمموعة من برامج التطوير املهني ،حيث نقيم
عالقة �شراكة مع وزارة التعليم العايل ،كما �أننا نقدم
ملوظفينا الدعم املايل الكايف يف �سبيل احل�صول على
ال�شهادات اجلامعية بالإ�ضافة �إىل خمتلف �شهادات
الدبلوم.

ف�إن �إتاحة املجال �أمام احل�صول على الرعاية ال�صحية
مقابل �أ�سعار يف متناول اجلميع من �ش�أنها �أن تعزز
التزامنا على �صعيد ال�صحة وال�سالمة .بالإ�ضافة �إىل
هذا ،يت�سنى للعاملني بال�شركة ال�شعور بالأمن والأمان
يف ظل وثيقة الت�أمني على احلياة التي تتيحها ال�شركة.
�إىل جانب ذلك ،تقدم ال�شركة تغطية ت�أمينية يف حاالت
املر�ض/العجز ،كما توفر �إجازات رعاية الأ�سرة ،ف�ض ً
ال
عن تقدمي �أف�ضل خم�ص�صات التقاعد مقارنة بال�شركات
املناف�سة .يف غ�ضون عام  ،2012بلغ عدد املوظفني الذين
تركوا العمل بال�شركة  87فردا ،مبعدل دوران وظيفي
ن�سبته  ،3.5%مما يعترب �أف�ضل من العام املن�صرم .هذا،
وقد ُ�س ِجلت �أعلى ن�سبة دوران وظيفي �ضمن املوظفني
الذين جتاوزوا �سن اخلم�سني نتيجة لتقاعدهم.

شركة ايكويت باألرقام

تقرير شركة ايكويت للتنمية المستدامة للعام 2012

مـواردنـا الـبـشـريـة
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شـركـة ايـكويت والمجتمـع

تطوير املجتمع

وقامت ال�شركة بتحديد قطاعني ك�أهم حماور التنمية
املتدامة ،وهما التوعية ال�صحية �إ�ضافة �إىل التعليم
والتدريب املهني .وفيما يلي بع�ض الأمثلة على املبادرات
التي دعمتها ال�شركة خالل العام :2012

ن�سبة اال�ستجابة التي تلقتها ال�شركة
يف ا�ستبيان ر�ضا العمالء

• من خالل التعاون مع هذه اجلهات الأكادميية ،دعمت
�شركة ايكويت طالب برنامج الدرا�سة يف اخلارج
بجامعة كولورادو من خالل تنظيم ندوات تف�صيلية
ت�ضمنت عرو�ضاً تقدميية وجوالت ميدانية يف جممع
برتوكيماويات �شراكة ايكويت الكربى.
• كجزء من جهودنا لتطوير بيئة تعليمية �صحية
للطالب الذين ترتاوح �أعمارهم بني �أربعة �أعوام �إىل
 12عاما وللتعرف على �شركة ايكويت ب�صورة �أف�ضل،
�ساهمت �شركة ايكويت يف ت�أ�سي�س كيدزانيا الكويت
�ضمن �شراكة ا�سرتاتيجية.

�سنوات

من الدعم لربنامج التدريب ال�صيفي
يف معهد الكويت للأبحاث العلمية

31

المـراجـع
والمـنشــورات

30

• م�صداقاً للمثل القائل”درهم وقاية خري من قنطار
عالج” ،قامت برعاية �شركة ايكويت منتدى “الوقاية
والك�شف عن الأمرا�ض الطارئة يف الكويت” من

• من خالل فهم �أهمية التعاون مع املبادرات العلمية
املثمرة ،رعت �شركة ايكويت برنامج جمعية خريجي
معهد كاليكوت الوطني للتكنولوجيا.

مسرد المصطلحات
واالختصارات

76%

�أكرث من 10

• جت�سيداً لأهمية الق�ضايا ال�صحية ح�سبما وردت يف
ا�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة ،قامت �شركة ايكويت
بالتعاون الوثيق مع وزارة ال�صحة الكويتية يف العديد
من الفعاليات والأن�شطة املرتبطة باملجتمع ككل مع
الرتكيز على امل�ؤمتر اخلا�ص بتغذية مر�ضى الكلى.
وبناءا على هذا التعاون بني اجلهتني ،فقد رعت
�شركة ايكويت املبادرة و�ساعدت على ت�أ�سي�س �أحدث
مركز جمهز بالكامل لإدارة ال�صحة املهنية بوزارة
ال�صحة.

• مع طموحها لتحقيق التميز البيئي ،دعمت �شركة
ايكويت بقوة الهيئة العامة للبيئة على مدى �شهرين
يف جهودها للمحافظة على البيئة �ضمن مبادرات
تهدف �إىل خلق وعي جمتمعي بالبيئة واحلفاظ
عليها.

شركة ايكويت
والمجتمع

تتعر�ض ال�شركة لأي خمالفات
ج�سيمة �أو عقوبات غري مالية
�أو �إجراءات جزائية ذات عالقة
باملمار�سات التي تخالف املناف�سة
�أو الأمانة �أو االحتكار

• مع �إدراك �أهمية �إعادة الت�أهيل البدين للأ�شخا�ص
املحتاجني ،فقد وحدنا جهودنا مع برنامج برنامج
ت�أهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة يف م�ؤ�س�سة فوزية
ال�سلطان للت�أهيل ال�صحي لتقدمي رعاية �صحية
فائقة للعديد من الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات
اخلا�صة حتت �إ�شراف جمموعة من الأطباء ذوي
اخلربة يف هذه املجاالت.

• �إمياناً منها ب�أن ال�سلوك الأخالقي �أمر جوهري،
�ساندت �شركة ايكويت جهود حملة ركاز لتعزيز
الأخالق يف حمالتها املختلفة يف جميع �أنحاء
الكويت.

التـنمية
اإلقـتصـاديـة

ل ــم

• لكون جمعية الهالل الأحمر الكويتية هي �إحدى
اجلهات غري الربحية الرائدة يف الكويت ،فقد
لعبت �شركة ايكويت دوراً رئي�سياً يف دعم الأن�شطة
التطوعية والطبية واخلريية العامة للجمعية داخل
وخارج الكويت.

• �إدراكاً منها حلقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة يف
احل�صول على حق امل�ساواة يف جميع امل�ستويات،
�ساهمت �شركة ايكويت يف دعم اجلمعية الكويتية
للمكفوفني يف �سعي �أع�ضائها لتح�صيل املعرفة عرب
منحها جمموعة من معدات لغة برايل .

مواردنا البشرية

باملواكبة مع تركيز
ا�ستدامتنا على ال�شئون
ال�صحية والطبية ،طالـمـا
كانت �إيكويت م�شجعاً
متحم�ساً للجهود ذات
ال�صلة التي تبذلها
اجلمعية الطبية الكويتية
طوال العام.

• من خالل دعم اجلهود الوطنية والإقليمية ملكافحة
املخدرات ،عززت �شركة ايكويت من دعمها لالﺘﺤﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍ�ﻹﺩﻤﺎﻥ �ضمن جهودها ال�شاملة
للتوعية.

التعليم والتدريب املهني

الـــبــيـــئـــة

تلتزم �شركة ايكويت بامل�ساهمة يف التطوير االجتماعي
واالقت�صادي للمجتمعات التي تعمل فيها .ون�ؤمن �أن هذا
الأمر �ضروري للنجاح الذي ن�سعى �إىل حتقيقه وتركز
معظم مبادراتنا املجتمعية يف الكويت على بناء القدرات
الب�شرية وامل�ؤ�س�ساتية ب�أ�ساليب تدعم النمو االقت�صادي
وازدهار املجتمع.

• ومع �إدراك احلاجة ملزيد من الوعي املجتمعي
مبخاطر املخدرات ،فقد دعمنا وزارة الداخلية
بالكويت والهيئة الوطنية ملكافحة املخدرات يف
حملتها �ضد �سوء ا�ستخدام املواد املخدرة يف �سياق
�شراكة �إ�سرتاتيجية.

• ومن خالل حملة “نر�سم االبت�سامة” ،مت التعاون بني
�شركة ايكويت واجلمعية الكويتية لرعاية الأطفال
يف امل�ست�شفى لتدريب الأطفال الذين يتلقون العالج
بامل�ست�شفيات على �أيدي فنانني م�ؤهلني لإنتاج �أعمال
فنية مت بيعها الحقاً يف معر�ض خريي مت تخ�صي�ص
عائداته للجمعية بالكامل.

التنمية المستدامة
في شركة ايكويت

تتعاون �شركة ايكويت مع جهة حمايدة لإجراء ا�ستبيان
عن مدى ر�ضا العمالء كل عامني ،با�ستخدام التوا�صل
ال�شفهي �أو الربيد االلكرتوين .ويتم حتليل البيانات
وم�شاركتها مع قطاعات ال�شركة ذات العالقة عرب تقارير
وملفات بيانية وغريها .ويف العام  ،2012مت ت�سجيل
ن�سبة ا�ستجابة وقدرها  76%من العمالء و�أظهرت
النتائج الر�ضا العام وفق املعايري املقبولة يف ال�صناعة
البرتوكيماوية .وحال حتديد الأمور التي ت�ستلزم
التطوير ،يتم حتويلها �إىل الإدارات املخت�صة للقيام
بالالزم .وعلى نف�س املنوال ،ال منلك �إال ال�شعور بالفخر
واالعتزاز لعدم تلقي ال�شركة لأي �شكاوى ج�سيمة فيما
يتعلق بخ�صو�صية العمالء وفقدان بيانات العمالء.

• متا�شياً مع تركيز التنمية امل�ستدامة على الأمور
ال�صحية والطبية ،دعمت �شركة ايكويت جهود
اجلمعية الطبية الكويتية على مدار العام.

نبدة عن شركة ايكويت

متار�س �شركة ايكويت �أعمالها يف جمتمعات يعي�ش ويعمل فيها املوظفون والعمالء واملقاولون والعديد من الأطراف ذات العالقة .وتعترب
قدرتنا على �إكت�ساب وتنمية واملحافظة على خمتلف املوارد –حالية كانت �أم م�ستقبلية� -أمراً حيوياً لنجاحنا على املدى البعيد ويعتمد على
قوة عالقاتنا مع �أهم الأطراف ذات العالقة.

االهتمام بالعمالء

حمالت التوعية ال�صحية

تنظيم جامعة الكويت بهدف ت�أ�سي�س مبادرة جمتمعية
�شمولية يف الت�صدي للأمرا�ض.

شركة ايكويت باألرقام

تقرير شركة ايكويت للتنمية المستدامة للعام 2012

شركة ايكويت والمجتمع

• دعماً لهدف الكويت يف �أن ت�صبح مركزاً مالياً
واقت�صادياً �إقليمياً ،رعت �شركة ايكويت و�شاركت يف
ملتقى الكويت اال�ستثماري.

دورنا يف املجتمع الكويتي :ال�سيا�سة العامة
وااللتزام

وتوافقاً مع مبادئ الرعاية امل�سئولة® ،نقوم مبتابعة
وحتديث �صالحية املنتجات لنجعلها �آمنة وتلبي الغر�ض
الذي �أنتجت من �أجله .يف العام  ،2012ويف �سبيل
تطوير دعمنا للمنتجات  ،قمنا بت�صميم منتجات حتتوي
على م�ستويات �أقل من املواد امل�ضافة لتقليل ت�أثريها
على املواد الغذائية التي ي�ستهلكها الأفراد .ون�سعى �إىل
البحث عن مزيد من �إجراءات احلماية وال�سالمة من
خالل �إدارة البحث والتطوير التي ت�ضع يف اعتبارها
كذلك ا�ستخدام املواد احلفازة التي ال حتتوي على مواد
عليها قيود �صحية.
ويف �سبيل تطوير جودة منتجاتنا� ،إ�ستطاع قطاع العمليات
ال�صناعية يف العام � 2012أن يتخلى عن ا�ستخدام املواد

ن�ستخدم نظام ت�صنيف منتجات يتميز بال�شمولية
وكيفية جتنب املخاطر .وتو�ضح بيانات ال�سالمة التي
نقدمها لعمالئنا معلومات تف�صيلية حول منتجات �شركة
ايكويت ونقدم للعميل فهماً �شام ً
ال للآثار ال�صحية
املحتملة واملخاطر وامل�ضار والآثار البيئية ملنتجاتنا .كما
تت�ضمن بيانات ال�سالمة �إجراءات الإ�سعافات الأولية
وكيفية التوا�صل مع ال�شركة .يف العام  ،2012مل ت�شهد
�شركة ايكويت حوادث تتعلق بعدم االلتزام باللوائح
والقواعد االختيارية اخلا�صة مبعلومات وت�صنيف
منتجاتها وخدماتها.
وال تتبع �إدارة الت�سويق يف �شركة ايكويت اليوم �أية معايري
دولية للإعالن والرتويج والدعاية .ويتم ممار�سة هذه
الأن�شطة على �أ�سا�س احتياجات ومتطلبات املبادرة التي
يتم تطبيقها ومتا�شيها مع العالمة التجارية لل�شركة.
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نبذة تعريفية عن امل�ؤ�س�سة - :

()5-2
()6-2
()7-2
()8-2
()9-2
()10-2

معايري �إعداد التقارير - :
()1-3
()2-3
()3-3
()4-3
()5-3
()6-3
()7-3
()8-3
()9-3
()10-3
()11-3
()12-3

فرتة التقرير (على �سبيل املثال ال احل�صر� ،سنة مالية/ميالدية) بالن�سبة للمعلومات املقدمة.
تاريخ �آخر تقرير �سابق (�إن ُو ِجد).
دورة �إعداد التقارير (�سنوياً �أو كل �سنتني... ،الخ).
نقطة االت�صال بالن�سبة لأي ا�ستف�سارات بخ�صو�ص التقرير �أو م�شتمالته.
عملية حتديد حمتوى التقرير.
حدود التقرير (على �سبيل املثال ال احل�صر ،الدول و�/أو الأق�سام و�/أو ال�شركات التابعة و�/أو املن�ش�آت/املرافق امل�ست�أجرة و�/أو امل�شروعات
اال�ستثمارية امل�شرتكة و�/أو املوردين) .للمزيد من املعلومات اال�سرت�شادية ،راجع بروتوكول احلدود باملبادرة العاملية لإعداد التقارير.
�إقرار �أي قيود بعينها فيما يتعلق مبجال التقرير �أو حدوده (ل�شرح جمال التقرير ،تُرجى مراجعة مبد�أ ال�شمولية).
�أ�سا�س �إعداد التقارير ب�ش�أن امل�شروعات اال�ستثمارية امل�شرتكة ،وال�شركات التابعة ،واملن�ش�آت/املرافق امل�ست�أجرة ،والعمليات املنفذة خارجياً،
والكيانات الأخرى التي ميكن �أن ت�ؤثر ٍ
جوهري على قابلية املقارنة بني فرتة و�أخرى ،و�/أو بني م�ؤ�س�سة وغريها.
ب�شكل
ٍ
تقنيات و�أ�ساليب تقييم البيانات ،و�أ�س�س احل�سابات ،مبا يف ذلك االفرتا�ضات والتقنيات والأ�ساليب ال�ضمنية الكامنة فيما وراء التقديرات اجلاري تطبيقها على
عملية جمع امل�ؤ�شرات وغريها من املعلومات الواردة يف التقرير� .شرح وتف�سري �أي قرارات ت�أتي باملخالفة لربوتوكوالت امل�ؤ�شرات الواردة مببادرة الإبالغ العاملية.
�شرح وتف�سري الآثار املرتتبة على �إعادة عر�ض �أي من املعلومات الواردة يف التقارير ال�سابقة ،مع بيان الأ�سباب الكامنة فيما وراء �إعادة
عر�ضها وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،عمليات االندماج/اال�ستحواذ ،وتغيري �سنوات/فرتات الأ�سا�س (املقارنة) ،وطرق و�أ�ساليب التقييم).
التغريات اجلوهرية عن فرتات التقارير ال�سابقة من حيث املجال �أو احلدود �أو �أ�ساليب وطرق التقييم اجلاري تطبيقها يف التقرير.
جدول يحدد مواقع الإف�صاح القيا�سية يف التقرير.

احلوكمة و االلتزام و االرتباط - :
()1-4
()2-4
()4-4

()14-4
()15-4
()16-4
()17-4

EC8

هيكل احلوكمة بامل�ؤ�س�سة ،مبا يف ذلك اللجان املنبثقة عن الهيئة العليا للحوكمة ،وهي اللجان التي تقع على عاتقها م�سئولية القيام مبهام و
واجبات حمددة ،منها – على �سبيل املثال – و�ضع الإ�سرتاتيجية �أو القيام ب�أعمال الرقابة امل�ؤ�س�سية.
الإ�شارة �إىل �إذا ما كان من�صب رئي�س الهيئة العليا للحوكمة ي�شغله � ً
كلي
أي�ضا �أحد امل�سئولني التنفيذيني من عدمه.
جزئي
�آليات حملة الأ�سهم والعاملني بغر�ض تقدمي التو�صيات �أو التوجيهات الالزمة للهيئة العليا للحوكمة.
البيانات التي يتم �إعدادها داخل ًيا ب�ش�أن ر�سالة امل�ؤ�س�سة �أو القيم التي تلتزم بها ،والقواعد ال�سلوكية ،واملبادئ ذات ال�صلة مب�ستوى الأداء
جزئي
على ال�صعيد االقت�صادي والبيئي واالجتماعي ،وو�ضع كل مما �سبق من حيث التنفيذ.
القواعد الإجرائية التي تطبقها الهيئة العليا للحوكمة فيما يخ�ص الرقابة على عمليات حتديد و�إدارة الأداء على امل�ستوى االقت�صادي والبيئي
ً جزئي
واالجتماعي بامل�ؤ�س�سة ،مبا يف ذلك املخاطر والفر�ص ذات ال�صلة ،وتطبيق �أو االلتزام باملعايري والقواعد ال�سلوكية واملبادئ املتفق عليها دوليا.
كلي
قائمة مبجموعات الأطراف املعنية التي ترتبط بها امل�ؤ�س�سة.
جزئي
الأ�سا�س املتبع فيما يتعلق بعملية حتديد وانتقاء الأطراف املعنية التي يتعني االرتباط بها.
جزئي
�أ�ساليب وطرق االرتباط بالأطراف املعنية ،مبا يف ذلك تكرارية االرتباط على �أ�سا�س النوع وتبعاً ملجموعة الأطراف املعنية ذات ال�صلة.
املو�ضوعات واالهتمامات الرئي�سة التي �أثريت من خالل االرتباط بالأطراف املعنية ،وكيفية ا�ستجابة امل�ؤ�س�سة لتلك املو�ضوعات و
جزئي
االهتمامات ،مبا يف ذلك من خالل �إعداد التقارير اخلا�صة بها.

32

جزئي
تغطية التزامات امل�ؤ�س�سة وفقاً لنظام التقاعد حمدد اال�ستحقاقات.
جزئي
نطاق ن�سب الأجر االبتدائي القيا�سي تبعاً للنوع مقارن ًة باحلد الأدنى للأجور على امل�ستوى املحلي يف مواقع الت�شغيل الرئي�سة.
كلي
�سيا�سة وممار�سات وح�صة الإنفاق على املوردين املحليني يف مواقع الت�شغيل الرئي�سة.
القواعد الإجرائية املرعية فيما يتعلق بالتوظيف املحلي ون�سبة تعيني �أفراد املجتمع املحلي يف وظائف الإدارة العليا مبواقع الت�شغيل الرئي�سة .كلي
تنمية وتطوير ا�ستثمارات وخدمات البنية التحتية املتاحة ٍ
ب�شكل مبدئي للمنفعة العامة من خالل االرتباط التجاري �أو العيني �أو املوجه
جزئي
لل�صالح العام ،مع بيان الآثار املرتتبة على ما �سبق.
جزئي
فهم و�إدراك وبيان الآثار االقت�صادية غري املبا�شرة ،مبا يف ذلك نطاق الت�أثري.

9-11
10-11
15
12

15

13
15
15
15

28
24
24
23
31-32

33

المـراجـع
والمـنشــورات

EC9

ال يوجد
كلي

33

جزئي

امل�ؤ�شرات االقت�صادية - :
EC3
EC5
EC6
EC7

جزئي

14

شركة ايكويت
والمجتمع

()9-4

جزئي

14

مسرد المصطلحات
واالختصارات

()8-4

ال يوجد

مواردنا البشرية

مل تكن �أبداً �سيا�سات احلكومة الرامية �إىل التمكني من
�أجل التحول نحو اقت�صاد يت�سم بالتنمية امل�ستدامة بتلك
الأهمية التي �أ�صبحت عليها الآن .وي�ؤثر قطاع ال�شركات
ت�أثرياً ملحوظاً يف حتديد ال�شكل النهائي لتلك ال�سيا�سات
ب�إتباع �إطار عمل احلراك امل�س�ؤول .ومع ذلك ،ال ت�شارك
�شركة ايكويت يف �أية �أن�شطة لتطوير ال�سيا�سات العامة

ونحن نقدم جمموعة متنوعة من اخلدمات كقيمة
م�ضافة ملنتجاتنا تت�ضمن بيانات ال�سالمة اجلوهرية
والتدريب اخلا�ص على ال�سالمة للمنتجات و�إر�شادات
للتخزين واملناولة ومعلومات تنظيمية ح�سب احلاجة
ون�صائح حول �إجراءات التنظيف وحوادث الت�سرب.

ت�صنيف وت�سويق املنتجات

()1-2
()2-2
()3-2
()4-2

ا�سم امل�ؤ�س�سة.
الأ�صناف و�/أو املنتجات و�/أو اخلدمات الرئي�سة.
الهيكل الت�شغيلي للم�ؤ�س�سة ،مبا يف ذلك الأق�سام الرئي�سة وال�شركات العاملة وال�شركات التابعة وامل�شروعات اال�ستثمارية امل�شرتكة.
موقع املقر الرئي�س للم�ؤ�س�سة.
عدد الدول التي تزاول امل�ؤ�س�سة �أعمالها فيها و�أ�سما�ؤها� ،سواء كانت خمت�صة مبجموعة من العمليات الت�شغيلية الرئي�سة� ،أو كانت ذات
�صلة حمددة بق�ضايا اال�ستدامة التي يغطيها التقرير.
طبيعة امللكية والكيان القانوين .
الأ�سواق التي تخدمها امل�ؤ�س�سة (مبا يف ذلك ،الت�صنيف اجلغرايف ٍلكل منها ،والقطاعات اجلاري خدمتها ،و�أنواع العمالء/امل�ستفيدين فيها).
نطاق امل�ؤ�س�سة املتقدمة بالتقرير.
التغريات اجلوهرية يف غ�ضون الفرتة التي يغطيها التقرير فيما يتعلق بحجم امل�ؤ�س�سة وهيكلها وملكيتها.
اجلوائز التي ح�صلت عليها امل�ؤ�س�سة يف غ�ضون الفرتة التي يغطيها التقرير.

كلي
كلي
كلي
كلي

8
8
9
8

التـنمية
اإلقـتصـاديـة

• لدعم املعرفة املتخ�ص�صة يف �صناعة البرتوكيماويات
ككل ،قامت �شركة ايكويت برعاية ح�ضور  10من
طالب اجلامعات الكويتية يف فعاليات من تنظيم
االحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات.

تطبق �شركة ايكويت برنامج رقابة �شاملة على املنتجات
من منطلق كون ال�صحة وال�سالمة وحماية البيئة جزءاً
ال يتجز�أ من ت�صميم وت�صنيع وت�سويق وتوزيع وا�ستخدام
وتدوير والتخل�ص من منتجات �شركة ايكويت .ويتم
تقييم � 70%إجماالً من منتجاتنا وخدماتنا با�ستخدام
تلك الإجراءات حيث مل يتم ت�سجيل �أية حوادث ترتبط
بعدم االلتزام ب�إجراءات وقواعد ال�صحة وال�سالمة يف
العام .2012

()1–1

الـــبــيـــئـــة

• من منطلق ريادتها يف احلفاظ على ال�صحة
وال�سالمة والبيئة داخل وخارج الكويت ،قامت �شركة
ايكويت بدعم اجلمعية الأمريكية ملهند�سي ال�سالمة
 فرع الكويت .وعلى ال�صعيد املحلي� ،ساهمناكذلك يف العديد من املبادرات التي �أطلقتها ونظمتها
جمعية املهند�سني الكويتية ك�إحدى اجلهات الرائدة
يف الكويت.

ت�أثري املنتجات واخلدمات

وحينما يتعلق الأمر بدورة حياة املنتجات ،فنحن نعلم
عمالئنا كيفية التدوير ونوفر لهم ما يتعلق بذلك من
بيانات خا�صة بال�شركة .ففي �شركة ايكويت ،ن�ستخدم
املختربات اخلارجية املحايدة العتماد منتجاتنا لكي
ت�ستويف متطلبات �أنظمة االحتاد الأوروبي مثل لوائح
ت�سجيل وتقييم وترخي�ص املنتجات يف دول االحتاد
الأوروبي وكذلك القيود على املواد الكيماوية .ففي العام
� ،2012أجرينا حتليال لن�سبة املعادن الثقيلة يف منتجاتنا
من اجلاليكول وقدمنا �شهادات اعتماد لعمالئنا.

الإ�سرتاتيجية و التحليل - :

بيان �صادر عن امل�سئول الأول عن �صناعة القرار بامل�ؤ�س�سة.

كلي

5

التنمية المستدامة
في شركة ايكويت

• نظراً لكون البحوث العلمية عن�صراً �أ�سا�سياً يف
التعليم كما ورد يف ا�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة،
رعت �شركة ايكويت امل�سابقة ال�سنوية الثالثة
للت�صميم الهند�سي كجزء من ال�شراكة مع العديد من
املنظمات يف هذا املجال.

كما تلتزم �شركة ايكويت التزاماً تاماً بالقوانني
املحلية والدولية وي�سرنا �أن نعلن �أنه ال توجد �أية
غرامات ملحوظة �أو عقوبات غري نقدية ب�سبب عدم
االلتزام وال توجد �أية �إجراءات قانونية �ضد ال�شركة
ب�سبب املمار�سات التي تخالف املناف�سة �أو الأمانة �أو
املمار�سات االحتكارية.

امل�ؤ�شر الإف�صاح

م�ستوى �إعداد
التقارير

�ص

نبدة عن شركة ايكويت

• طوال ال�سنوات املا�ضية ،ج�سدت �شركة ايكويت
اهتمامها بدعم ثقافة التعليم والبحوث من خالل
رعاية برنامج التدريب ال�صيفي يف معهد الكويت
للأبحاث العلمية .ودعماً منها للتدريب امليداين،
�أطلقنا كذلك برامج التدريب امليداين للطلبة حيث
يح�صل الطالب على الفر�صة لتطبيق املعارف
املكت�سبة يف بيئة عمل مهنية ومتخ�ص�صة.

وذلك ي�شمل �أية م�ساهمات مالية �أوعينية تقدم للأحزاب
ال�سيا�سية �أو ال�سيا�سيني واجلهات ال�سيا�سية يف الكويت.

اخلام التي حتتوي على الغبار من خالل ا�ستخدام مواد
ال حتتوي على الغبار .ومع اعتقادنا الرا�سخ ب�أهمية
التطوير واالبتكار امل�ستمرين ،فقد قمنا بتحديث كتيب
�إر�شادات التخزين واال�ستخدام يف العام املا�ضي.

مؤشر مبادرة إعداد التقارير الدولية

شركة ايكويت باألرقام

تقرير شركة ايكويت للتنمية المستدامة للعام 2012

مسرد المصطلحات واالختصارات

امل�ؤ�شرات البيئية-:

EN3
EN4
EN5
EN6

EN24

امل�ؤ�شرات املتعلقة مبمار�سات العمل - :

LA1
LA2
LA3
LA6

LA8

كلي
جزئي
كلي
جزئي
كلي
كلي
كلي
كلي

18
18
18
18
18
18
19
19

جزئي

19

كلي

19

كلي
�إجمايل العمالة تبعاً لنوعية التوظيف ،وعقد العمل ،والإقليم مع مراعاة ت�صنيفها على �أ�سا�س النوع.
كلي
�إجمايل عدد ون�سبة املعينني اجلدد والعمالة امل�ستبدلة تبعاً للفئات العمرية ،والنوع ،والإقليم.
املزايا املقدمة للعاملني املتفرغني (املعينني بنظام الوقت الكامل) دون غريهم من العاملني امل�ؤقتني �أو غري املتفرغني (املعينني بنظام جزء من الوقت) .كلي
الن�سبة املئوية لإجمايل العمالة املمثلة يف جلان ال�صحة وال�سالمة الر�سمية امل�شكلة باال�شرتاك فيما بني الإدارة والعمال ،والتي تتوىل
جزئي
امل�ساعدة يف متابعة برامج ال�صحة املهنية وال�سالمة وتقدمي امل�شورة فيما يتعلق بها.
كلي
معدالت الإ�صابة والأمرا�ض املهنية و�أيام العمل الفاقدة والغياب ،وعدد املن�ش�آت/املرافق ذات ال�صلة بالعمل على �أ�سا�س املنطقة والنوع.
ب�صفة ٍ
برامج التعليم والتدريب وامل�شورة والوقاية والتحكم يف املخاطر التي تهدف �إىل م�ساعدة املوظفني و�أ�سرهم� ،أو �أفراد املجتمع ٍ
عامة
كلي
فيما يتعلق بالأمرا�ض اخلطرية.
جزئي
املو�ضوعات والق�ضايا ذات ال�صلة بال�صحة وال�سالمة ،والتي تغطيها االتفاقات الر�سمية مع االحتادات والنقابات العمالية.
كلي
متو�سط عدد �ساعات التدريب �سنويا/الفرد على �أ�سا�س النوع وفئات العاملني.
برامج �إدارة املهارات والتعليم مدى احلياة ،والتي تهدف �إىل تعزيز ا�ستمرارية توظيف العاملني ،كما تعينهم على �إدارة نهاية م�شوارهم الوظيفي .كلي
الن�سبة املئوية للعاملني الذي يتم تقييم �أدائهم وم�ستوى التطور الوظيفي لهم ٍ
كلي
دوري.
ب�شكل ٍ
كلي
ن�سبة الراتب الأ�سا�سي واملكاف�أة التي حت�صل عليها الن�ساء مقارنة بالرجال تبعاً لفئات العاملني يف مواقع الت�شغيل الرئي�سة.

امل�ؤ�شرات االجتماعية - :

SO5
SO6
SO7
SO8

PR3

PR5
PR6
PR7
PR8

 EH&Sال�صحة وال�سالمة والبيئة

KWD

دينار كويتي

RC

الرعاية امل�سئولة

EPA

الهيئة العامة للبيئة الكويتية

LDAR

الك�شف عن و�صيانة الت�سربات

RCI

الأ�سباب اجلذرية والإجراءات

EU

االحتاد الأوروبي

LER

التبليغ عن اخلربات املكت�سبة

ت�سجيل وتقييم وت�صريح وحظر املواد
REACH
الكيماوية

G3

اجليل الثالث

 GHGالغازات الدفيئة
GJ

غيغا جول

 GPCAاالحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات

LOPC

خ�سارة املحتوى الأ�سا�سي

RIR

معدل الإ�صابة امل�سجلة

LTI

الإ�صابات امل�سببة لهدر الوقت

SDS

بيانات ال�سالمة

LTIF

تواتر الإ�صابات امل�سببة لهدر الوقت

SJP

ت�صريح العمل الآمن

M3

مرت مكعب

SO2

ثاين �أك�سيد الكربيت

SVHC

املنتجات ذات الرتكيز العايل

وزارة الكهرباء واملاء

TKOC

ال�شركة الكويتية للأوليفينات

وزارة ال�صحة

TKSC

ال�شركة الكويتية لل�ستارين

TOC

�إجمايل الكربون الع�ضوي
املواد ال�صلبة العالقة

27

GRI

27
28
28
27
27

Hr

�ساعة

MEW

HR

املوارد الب�شرية

MoH

HSE

ال�صحة وال�سالمة والبيئة

 MSDSبيانات �سالمة املواد الكيمائية

 HSSEال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة

MWh

ميغاوات بال�ساعة

TSS

IPO

االكتتاب الأويل للعام

NUKS

االحتاد الوطني لطلبة الكويت

VP

نائب الرئي�س

ISO

املنظمة الدولية للمعايري

O&G

النفط والغاز

Yr

العام  /ال�سنة

كلي

32

كلي

32

كلي

32

كلي

32

كلي
كلي

31
32

كلي

32

كلي

31

32
32
32

 KFASم�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

� MECWأ�سبوع ال�شرق الأو�سط للكيماويات

المـراجـع
والمـنشــورات

34

� Dowشركة داو للكيماويات

KSE

جمعية املهند�سني الكويتية

R&D

البحث والتطوير

مبادرة الإبالغ العاملية

32

مراحل دورة احلياة التي يجري يف غ�ضونها تقييم الآثار املرتتبة على املنتجات واخلدمات على �صعيدي ال�صحة وال�سالمة لأغرا�ض �إجراء
ما يلزم من حت�سينات عليها ،والن�سبة املئوية ل�شرائح املنتجات واخلدمات التي تخ�ضع لتلك الإجراءات.
�إجمايل عدد وقائع عدم االلتزام باللوائح والقواعد االختيارية ال�سارية فيما يتعلق بالآثار املرتتبة على املنتجات واخلدمات يف �أثناء دورة
حياتها على �صعيد ال�صحة وال�سالمة ،وذلك تبعاً لنوعية النتائج املرتتبة عليها.
نوعية املعلومات ذات ال�صلة باملنتجات واخلدمات ،والالزم توافرها وفقا للقواعد الإجرائية املتبعة ،والن�سبة املئوية للمنتجات واخلدمات
التي تخ�ضع ال�شرتاطات املعلومات.
�إجمايل عدد وقائع عدم االلتزام باللوائح والقواعد االختيارية ال�سارية فيما يتعلق باملعلومات ذات ال�صلة باملنتجات واخلدمات ،وو�ضع
العالمات اخلا�صة بها ،وذلك تبعاً لنوعية النتائج املرتتبة عليها.
املمار�سات ذات ال�صلة بر�ضا العمالء ،مبا يف ذلك نتائج اال�ستق�صاءات التي تهدف �إىل قيا�س م�ستوى ر�ضا العمالء.
برامج االلتزام بالقوانني واملعايري والقواعد االختيارية ذات ال�صلة باالت�صاالت الت�سويقية ،مبا يف ذلك الدعاية والإعالن والرتويج والرعاية.
�إجمايل عدد وقائع عدم االلتزام باللوائح والقواعد االختيارية ال�سارية فيما يتعلق باالت�صاالت الت�سويقية ،مبا يف ذلك الدعاية والإعالن و
الرتويج والرعاية ،وذلك تبعاً لنوعية النتائج املرتتبة عليها.
�إجمايل عدد ال�شكاوى الثابتة فيما يتعلق بوقائع انتهاك خ�صو�صية العمالء ،وفقدان بياناتهم.

 CODالأوك�سجني الكيميائي

KPPC

�شركة الكويت لإنتاج الربازيلني

QPIC

�شركة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية

مسرد المصطلحات
واالختصارات

PR4
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 COBCميثاق �أداء العمل

KPC

م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية

PSI

حادثة عمليات ال�سالمة

شركة ايكويت
والمجتمع

PR2
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كلي
املواقف من ال�سيا�سة العامة ،وامل�شاركة يف و�ضع ال�سيا�سة العامة وتطويرها وت�شكيل جماعات ال�ضغط.
�إجمايل قيمة امل�ساهمات املالية والعينية املقدمة للأحزاب ال�سيا�سية ورجال ال�سيا�سة وما يت�صل بهما من م�ؤ�س�سات تبعاً لكل دولة على حدة .كلي
�إجمايل عدد الإجراءات والت�صرفات القانونية ال�ساعية �إىل احلد من املناف�سة ومكافحة االحتكار ومناه�ضة املمار�سات االحتكارية ،وما
كلي
يرتتب عليها من نتائج.
كلي
القيمة املالية للغرامات اجل�سيمة ،و�إجمايل عدد العقوبات غري املالية املفرو�ضة نتيجة لعدم االلتزام بالقوانني واللوائح البيئية.

م�ؤ�شرات املنتجات و اخلدمات - :
PR1

27-28
28
23

CO2

ثاين �أك�سيد الكربون

KOC

�شركة نفط الكويت

PPE

جتهيزات احلماية ال�شخ�صية

مواردنا البشرية

LA9
LA10
LA11
LA12
LA14

جزئي

17

BPC

�شركة بوبيان للبرتوكيماويات

KNPC

�شركة البرتول الوطنية الكويتية

PIC

�شركة �صناعة الكيماويات البرتولية

التـنمية
اإلقـتصـاديـة

LA7

 BODالأوك�سجني البيولوجي

KISR

معهد الكويت للأبحاث العلمية

PAI

الهيئة العامة لل�صناعة

الـــبــيـــئـــة

EN28

جزئي
جزئي
جزئي

17
17
17

التنمية المستدامة
في شركة ايكويت

EN8
EN9
EN10
EN16
EN18
EN21
EN22
EN23

اال�ستهالك املبا�شر للطاقة تبعا مل�صدر الطاقة الأ�سا�سي.
اال�ستهالك غري املبا�شر للطاقة تبعاً مل�صدر الطاقة الأ�سا�سي.
الطاقة املتوفرة نتيجة للتح�سينات الرامية �إىل تر�شيد الطاقة واملحافظة عليها.
املبادرات الهادفة �إىل توفري منتجات وخدمات موفرة للطاقة �أو تعتمد على الطاقة املتجددة ،مع بيان حجم االنخفا�ض يف متطلبات
الطاقة نتيجة االلتزام بتلك املبادرات.
�إجمايل �سحب املياه تبعاً للم�صدر.
م�صادر املياه التي تت�أثر ٍ
جوهري ب�سحب املياه.
ب�شكل
ٍ
الن�سبة املئوية للمياه املعاد تدويرها وا�ستخدامها ،و�إجمايل حجمها.
�إجمايل حجم االنبعاثات املبا�شرة وغري املبا�شرة من الغازات الدفيئة بالوزن.
املبادرات الهادفة �إىل خف�ض انبعاثات الغازات الدفيئة ،مع بيان حجم االنخفا�ض الناجم عنها.
�إجمايل حجم �صرف املياه على �أ�سا�س اجلودة والوجهة النهائية.
الوزن الإجمايل للمخلفات على �أ�سا�س النوع و�أ�سلوب التخل�ص منها.
�إجمايل عدد الت�سربات الرئي�سة وحجمها.
وزن املخلفات اجلاري نقلها �أو ا�ستريادها �أو ت�صديرها �أو معاجلتها ،والتي ميكن و�صفها على �أنها خملفات خطرة طب ًقا لبنود اتفاقية بازل
املن�صو�ص عليها يف املالحق �أرقام ( )1و( )2و( )3و ( ،)8مع بيان الن�سبة املئوية للمخلفات اجلاري نقلها بغر�ض �شحنها دوليا.
القيمة املالية للغرامات اجل�سيمة ،و�إجمايل عدد العقوبات غري املالية املفرو�ضة نتيجة لعدم االلتزام بالقوانني واللوائح البيئية.

م�ستوى �إعداد
التقارير

�ص

قائمة الإخت�صارات

نبدة عن شركة ايكويت

امل�ؤ�شر الإف�صاح

مسرد المصطلحات واالختصارات

شركة ايكويت باألرقام

تقرير شركة ايكويت للتنمية المستدامة للعام 2012

مسرد المصطلحات واالختصارات

م�سرد الـم�صطلحات

البنزين � :سـائـل قـابل لـال�شـتـعـال عــدمي الـلـون ولــــه
رائـحة زكية.

الطلب على الأوك�سجني الكيميائي  :ي�ستعمل هذا
الفح�ص عادة للقيا�س بطريقة غري مبا�شرة حجم
املركبات الع�ضوية يف املياه مما يجعل من الطلب على
االوك�سجني الكيميائي و�سيلة جيدة لقيا�س جودة املاء..

املونو �إيثيلني جاليكول  :مادة خام هامة يف التطبيقات
ال�صناعية .ي�ستعمل ب�شكل �أ�سا�سي يف �صناعة راتنجات
البولي�سرت والأفالم والألياف� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ي�ستخدم
يف �إنتاج موانع التجمد واملربدات للطائرات واملذيبات.
الربازيلني  :هيدروكربون عطري يرتكز على البنزين
مع بديلني للميثيل.

الإيثيلني جاليكول � :سائل كثيف ي�ستعمل ب�شكل
�أ�سا�سي كمانع للتجمد ويف �صنع الياف البولي�سرت .

البويل بروبيلني  :بوليمر بال�ستيكي حراري ي�ستعمل
يف جمموعة وا�سعة من التطبيقات.

اجمايل الكربون الع�ضوي  :هو كمية الكربون املوجودة
يف مركب ع�ضوي وي�ستعمل غالباً يف امل�ؤ�شرات غري
املحددة جلودة املياه.
جمموع املواد ال�صلبة العالقة  :مقيا�س جلودة املياه
يخت�صر عادة  TSSوهو م�صطلح يرمز �إىل القيا�س
املتطابق :الوزن اجلاف من اجلزئيات العالقة يف م�صفاة
تكون عادة بحجم امل�سامات.
تكنولوجيا اليونيبول  :ت�ستخدم تكنولوجيا اليونيبول
املتطورة النتاج عدد من درجات البويل ايثيلني ملجموعة
وا�سعة من التطبيقات من بينها مواد التغليف والزجاجات
املقولبة واحلاويات.

الـمراجـع :
�شركة ايكويت:

www.equate.com

�شركة �صناعة الكيماويات البرتولية:

www.pic.com.kw

�شركة داو للكيماويات:

www.dow.com

�شركة بوبيان للبرتوكيماويات:
www.boubyan.com

�شركة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية:
www.qpic-kw.com

الرعاية امل�سئولة®:

www.responsiblecare.org

ت�سجيل وتقييم وترخي�ص وحظر املواد الكيماوية:

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

االحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات:

www.gpca.org.kw

مبادرة الإبالغ العاملية:

www.globalreporting.org

الهيئة العامة للبيئة بالكويت:

www.kse.org.kw/

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

وزارة ال�صحة:

Kuwait:www.moh.gov.kw/all.htm

غرين كاربون:

www.greencarbon-me.com

�شركة �أكواتك:

www.aquatech.com
التـنمية
اإلقـتصـاديـة

www.epa.org.kw

جمعية املهند�سني الكويتية:

الـــبــيـــئـــة

الداي ايثلني جاليكول  :هو مادة كيمائية و�سيطة
قيمة ت�ستعمل يف انتاج البولي�سرت غري امل�شبع واللدائن
وراتنجات االكريليت وامليثاكريليت والورثان�س.

البويل �إيثيلني  :مادة بال�ستيكية حرارية تتكون من
البوليمر وااليثيلني

ال�ستايرين مونيمر  :مادة خام �سائلة ت�ستعمل يف �إنتاج
بع�ض �أنواع البال�ستيك.

التنمية المستدامة
في شركة ايكويت

الطلب على الأوك�سجني البيولوجي  :هو الكمية
من الأك�سجني املذاب املطلوب من الكائنات البيولوجية
الهوائية يف املياه من �أجل ك�سر املواد الع�ضوية يف عينة
من املاء يف درجة حرارة معينة ويف وقت حمدد.

عملية امليتيور  :تقنية متقدمة تدمج الب�ساطة العملية
وال�سالمة والتكنولوجيا املتطورة يف انتاج االيثيلني
جاليكول.

من�شورات �شركة ايكويت

نبدة عن شركة ايكويت

العطريات  :ترمز او ت�شمل واحدة �أو اكرث من �ست
حلقات الكربون املميزة من �سل�سلة البنزين �أو املجموعات
الع�ضوية.

الغازات الدفيئة  :غاز يف الغالف اجلوي ميت�ص ويبث
الأ�شعة �ضمن نطاق الأ�شعة حتت احلمراء احلرارية
الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري يف الغالف اجلوي
للكرة الأر�ضية هي بخار املاء وثاين �أك�سيد الكربون
وامليثان واك�سيد النرتوز والأوزون.

خماطر املنتجات � :صفة جوهرية قد ت�سبب الأذى مثل
القابلية لال�شتعال �أوالت�آكل �أو الت�سمم او عدم التحلل
البيولوجي.

المـراجـع والمنشـورات

شركة ايكويت باألرقام

تقرير شركة ايكويت للتنمية المستدامة للعام 2012

المـراجـع والمـنشــورات

مواردنا البشرية
شركة ايكويت
والمجتمع
مسرد المصطلحات
واالختصارات

�إبــراء ذمــــة
يحتوي تقرير “�إيكويت” لال�ستدامة للعام  2012على بع�ض البيانات تقوم على توقعات للموقف املايل ونتائج عملياتنا و�أعمالنا وكذلك اخلطط والأهداف املحددة لإيكويت فيما يتعلق بهذه العنا�صر .وتنطوي التوقعات بطبيعتها على خماطر و�شكوك لأنها
تعتمد على ظروف قد حتدث وقد ال حتدث خاللها .وقد ي�ؤدي ذلك �إىل اختالف بني النتائج الفعـلية والتوقعات الناجتة عـن جمموعة متنوعة من العوامل.

ميكن حتميل تقرير اال�ستدامة لإيكويت ومطبوعاتنا الأخرى من ال�صفحة الرئي�سية ملوقعنا الإلكرتوين ( . )www.equate.comوال ميثل �أي جزء من تقرير اال�ستدامة هذا ،وال يجب �أن يف�سر على �أنه ميثل ،دعوة �أو حتري�ض على اال�ستثمار يف �إيكويت
�أو �أية جهة �أخرى ،وال يجب االعتماد عليها ب�أي �شكل من الأ�شكال فيما يتعلق ب�أية قرارات ا�ستثمارية.
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المـراجـع
والمـنشــورات

وت�ستخدماملواد يف هذه الوثيقة لو�صف الأمور اخلا�صة بالإبالغ الطوعي عن اال�ستدامة والتي يحتمل �أن ت�ؤثر على �أداء اال�ستدامة من وجهة نظر ال�شركة و�/أو املتوقع �أن تكون ذات �أهمية يف ر�أي �أ�صحاب امل�صالح الداخليني �أو اخلارجيني .وعليه ،ولغر�ض
هذه الوثيقة ،ال يجب �أن تقر�أ املواد على �أنها تعادل �أي ا�ستخدام للكلمة يف ملفات �أو تقرير �إيكويت.

تقرير شركة ايكويت للتنمية المستدامة للعام 2012
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www.equate.com

