بنــاء وابتكــار وتأثيــر

مجموعة ايكويت
تقرير التنمية املستدامة للعامني  2015و  | 2016ملخص التقرير
1

تقرير التنمية املستدامة للعامني  2015و  | 2016ملخص التقرير

كلمة الرئيس التنفيذي
ملجموعة ايكويت

الدكتور راميش راماجندران
الرئيس التنفيذي
G4-1

G4-3

األعزاء ممثيل األطراف ذات العالقة،
يرسين ،باألصالة عن نفيس وبالنيابة عن أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا ،مشاركتكم التقرير
السنوي الخامس ملجموعة ايكويت حول مسرية التنمية املستدامة التي حققناها خالل
العامني  2015و .2016وميثل هذا املستند تقرير التنمية املستدامة األ ّول لنا الذي
يظهر وبالتفصيل أداء مجموعة ايكويت بالكامل بعد استحواذها عىل رشكة أم إي
جلوبال ( )MEGlobalيف العام .2015وتعترب ايكويت اليوم ثاين أكرب منتج لإليثيلني
جاليكول عىل مستوى العامل ،مع مجمعات صناعية ومكاتب تجارية منترشة يف مختلف
كل من رشكة ايكويت للبرتوكيامويات ورشكتها
أرجاء العامل .وإننا لنشعر بالفخر بإنجازات ّ
اململوكة بالكامل أم إي جلوبال.
تسعى مجموعة ايكويت إىل تحقيق إرث دائم هدفه تحقيق التنمية املستدامة من خالل
ات ّباعها لنهج قائم عىل ثالثة محاور أسس يف جميع البلدان التي تستضيف عملياتها .وإذ
تشكل التنمية املستدامة هدفاً اسرتاتيجياً أساسياً للمجموعة ،فإنها تطبَّق يف كل جانب
تتحل ايكويت
من جوانب مجموعتنا وليست مج ّرد كلمة يتم ترديدها دون تطبيق .كام ّ
يف الوقت عينه بالواقعية فيام يتعلق بالتحديات التي قد تعرتضها واملرتبطة بـالبيئة
واملجتمع والحوكمة من خالل مقارنتها مع منظومة القيم الخاصة بها .إ ّن ذلك ميكّننا من
ككل .ويف العام
إدراك تأثرياتنا األوسع نطاقاً عىل البيئة واالقتصاد ومقر العمل واملجتمع ّ
2016ت ّم اعتامد “اسرتاتيجية ايكويت للتنمية املستدامة ” 2025وهي خطتنا طويلة
األجل الهادفة إىل توفري تو ّجه جديد لرؤيتنا يف مجال التنمية املستدامة وتعزيز تأثريات
مبادراتنا .وقد قام فريق التنمية املستدامة يف ايكويت بـتطوير خطة العمل االسرتاتيجية
هذه بعد مشاورات مكثفة مع مختلف األطراف ذات العالقة داخل وخارج املجموعة،
باإلضافة إىل تقييم الفريق للمجموعة بحسب معايري عدة .وتتك ّون اسرتاتيجيتنا من16
مبادرة مص ّنفة ضمن ثالثة محاور أساسية :التأسيس واالبتكار والتأثري.
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إننا نؤمن بش ّدة بأن من شأن هذه االسرتاتيجية املساهمة يف مساندة مجموعة
ايكويت عىل بناء قدراتها الداخلية متاشياً مع إجراءات التنمية املستدامة
ومامرساتها ،وتب ّني مامرسات مبتكرة تساهم يف تحسني مرونة املجموعة ،إضافة
إىل تعزيز األثر اإليجايب عىل مختلف األطراف ذات العالقة .وإذ بات االبتكار اليوم
عنرصا ً هاماً من عنارص التنمية املستدامة ،تؤمن ايكويت بأن السعي املستمر وراء
تحديث إجراءاتها ومامرساتها مبثابة أمر حيوي للنجاح املستقبيل .ونسعى من
خالل اسرتاتيجية التنمية املستدامة هذه لتأدية دور محوري واإلسهام يف تحقيق
التنمية املستدامة يف جميع البلدان التي تستضيف عملياتنا ،فضالً عن أهداف األمم
املتحدة للتنمية املستدامة .ونحن نعرتف بأننا ما ك ّنا لننجح يف خوض هذه املسرية
الطموحة لوال دعمكم ،لذا أطلب منكم ،باسمي وباسم أعضاء اإلدارة التنفيذية
العليا ،أن تواصلوا رحلتكم معنا لضامن نجاحنا املشرتك.
واستكامالً ملامرساتنا املتّبعة عىل مدار األعوام املاضية ،ت ّم إعداد تقرير التنمية
املستدامة هذا للعامني  2015و  2016بحسب إرشادات املبادرة العاملية إلعداد
التقارير .وتتناول فصول هذا التقرير نهج التنمية املستدامة املتّبع إزاء تخفيف
وطأة املخاطر البيئية واالجتامعية والحوكمة ،باإلضافة إىل أداء مجموعة ايكويت
بحسب مؤرشات األداء الرئيسية املتعلقة بالتنمية املستدامة .ويركّز نهج مجموعة
ايكويت إلعداد التقرير عىل “اإلبالغ عن األمور الها ّمة” ليك نضع بني أيديكم
معلومات حديثة ذات أهمية وصلة بـأدائنا يف مجال التنمية املستدامة.
هذا ونستمر يف السعي لتطوير أدائنا يف هذا املجال ونحن حريصون عىل إبراز
التايل يف الفرتة موضوع هذا التقرير ،إذ حققنا يف العام  2016زيادة يف القيمة
االقتصادية املحقّقة املتبقّية من صفر إىل  37.5مليون دوالر أمرييك .كام أننا مل
نتكبّد يف الكويت أي غرامات رقابية وت ّم تسجيل حادثة واحدة فقط من حوادث
احتواء سالمة العمليات .وتجدر اإلشارة إىل أنه نتيجة االستحواذ عىل أم إي جلوبال
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فإن البيانات البيئية غري قابلة للمقارنة عىل نحو معتمد ومقارن إىل حني إصدار
تقريرنا التايل.
منية ومه ّمة ومفيدة لكم ،كام
نأمل بأن تكون املعلومات الواردة يف هذا التقرير ّ
نرجو منكم تزويدنا بتعليقاتكم الق ّيمة حول محتوى التقرير وكذلك حول أدائنا يف
مجال التنمية املستدامة ورؤيتنا من خالل مراسلتنا
عىل ( .)sustainability@equate.com
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،

الدكتور راميش راماجندران
الرئيس التنفيذي
مجموعة ايكويت
* تضم مجموعة ايكويت ًّ
كل من رشكة ايكويت للبرتوكيامويات ،ورشكاتها التابعة
والرشكة الكويتية لألوليفينات.

ايكويت باألرقام
(2015و)2016

إجاميل استهالك الطاقة
2015

30.8

مليون جيجا جول

انبعاثات غازات الدفيئة املبارشة
2016

35.7

مليون جيجا جول

2015

5,117,673
طن مكافئ ثاين أكسيد الكربون

2016

5,059,127
طن مكافئ ثاين أكسيد الكربون

إجاميل معدالت سحب املياه

كمية النفايات الصلبة
2015

2016

طن

طن

2,066 1,638
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2015

2016

مليون مرت
مكعب

مليون مرت
مكعب

430 426

القيمة االقتصادية املبارشة املحققة
2015

2016

مليون دوالر أمرييك

مليون دوالر أمرييك

3,557 1,619
املدفوعات ملقدمي رؤوس األموال

القيمة االقتصادية املتبقية
2015

2016

0

37.5

مليون دوالر أمرييك مليون دوالر أمرييك

االستثامرات املجتمعية

2015

2016

2015

2016

736

679

1.3

1.5

مليون دوالر أمرييك

مليون دوالر أمرييك

مجموع عدد ساعات تدريب املوظفني
2015

106,776

ساعة

2016

110,448

مليون دوالر أمرييك مليون دوالر أمرييك

إجاميل معدل اإلصابات املسجلة
2015

0.07

2016

0.07

ساعة

مجموع عدد املوظفني
2015

2016

1,297

1,496

عدد املوظفني املشمولني يف اتفاقيات
املفاوضات الجامعية*
2015

2016

48% 47%
* ال يتضمن أم إي جلوبال
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اسرتاتيجية ايكويت للتنمية املستدامة2025

يستمر االلتزام مبواصلة مسريتنا يف خالل األعوام املقبلة لتحسني أدائنا يف مجال
التنمية املستدامة وتعزيز تأثرينا يف جميع مواقع ايكويت يف مختلف أرجاء العامل.
وعىل الرغم من مشاركتنا الفعالة يف مشاريع من شأنها تحسني تأثريات الرشكة
اإليجابية عىل الصعيد االجتامعي واالقتصادي والبيئي ،إال أننا ندرك أنه ميكن
ملامرساتنا يف مجال التنمية املستدامة املساهمة بتأثري أكرب عىل مختلف األطراف
ذات العالقة وتحقيق املزيد من القيمة املضافة لهم.
ومن املتوقع أن تساهم اسرتاتيجية ايكويت للتنمية املستدامة للعام ، 2025التي
أق ّرتها إدارة املجموعة يف العام ، 2016يف ضامن االستخدام االسرتاتيجي ملواردنا.
وستساهم هذه االسرتاتيجية يف دعم مجموعة ايكويت للعمل عىل مشاريع
اسرتاتيجية لبناء وتعزيز عملياتنا وإجراءاتنا الداخلية املتعلّقة بالتنمية املستدامة،

التأسيس

االبتكار

التأثري
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فضالً عن استخدام التنمية املستدامة كفرصة لالبتكار والسعي لتحسني التأثري من
خالل منظومة القيم الخاصة بنا .وقد قام فريق ايكويت للتنمية املستدامة بتطوير
هذه االسرتاتيجية بعد إجرائه ملشاورات مع مختلف األطراف ذات العالقة داخل
وخارج الرشكة ،وتقييمه للمامرسات واإلجراءات واملشاريع الحالية املتعلقة بالتنمية
املستدامة ،وتقديره للمخاطر البيئية واالجتامعية والحوكمة والفرص من خالل
منظومة القيم ومتاشياً مع اسرتاتيجية ايكويت املؤسساتية ورؤيتها .وعىل الرغم من
تطوير االسرتاتيجية بداي ًة لصالح رشكة ايكويت للبرتوكيامويات ،إالّ أننا نعمل حالياً
ككل.
عىل توسيع نطاقها لتشمل مجموعة ايكويت ّ
وتتضمن هذه االسرتاتيجية العرشية  16مبادرة اسرتاتيجية مص ّنفة ضمن ثالثة
محاور أساسية تهدف مجموعة ايكويت لتحقيقها بحلول العام2025

تحديد هيكل وإجراءات حوكمة التنمية
املستدامة

تطوير خطة مشاركة ملختلف األطراف ذات
العالقة من خارج الرشكة

تنفيذ مبادرة املشرتيات والعقود املستدامة

تقييم فرص االدّخار الرضيبي املتعلق بالتنمية
املستدامة

إنشاء برنامج ملشاركة املوظفني لتطوير قدراتهم
يف مجال التنمية املستدامة

إنشاء برنامج إلدارة التنمية املستدامة

تحديد إجراءات وهيكل االبتكار لتكوين قيمة
من فرص التنمية املستدامة

تنفيذ اسرتاتيجية وخطة استثامرية للطاقة
املتجددة

تنفيذ اسرتاتيجية تنمية مستدامة رقمية

إنشاء مبادرة االقتصاد الدائري

تحديد إجراءات لتقييم تأثري التنمية املستدامة

تطوير خطة انتقالية لتقديم تقارير متكاملة

تحديث عملية حساب انبعاثات الغازات الدفيئة
وتأكيد البيانات

تطوير استثامر مجتمعي قائم عىل االحتياجات
وخطة تنمية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

الحصول عىل التأييد خالل الحوار بني مختلف
األطراف ذات العالقة يف الكويت

التشجيع عىل اعتامد مبادئ التنمية املستدامة
بني مختلف الجهات من خالل االتحاد الخليجي
للبرتوكيامويات والكيامويات

بنــاء وابتكــار وتأثيــر | ملخص التقرير
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تأثري ايكويت عىل التنمية الوطنية وأهداف التنمية املستدامة
G4-15

تكمن رؤية ايكويت طويلة املدى يف خلق إرث دائم كوننا مجموعة عاملية تتوىل مسؤوليتها املختلفة ولها جذور راسخة يف مجتمع وثقافة الكويت .وستتمكن مجموعة
ايكويت بفضل التنفيذ الفعال ملبادرات التنمية املستدامة من تأدية دور بارز يف اسرتاتيجية الخطة الوطنية للتنمية يف الكويت ،وكذلك املساعدة عىل تحقيق أهداف
التنمية املستدامة.

اسرتاتيجية ايكويت للتنمية املس

برنامج إدارة التنمية
املستدامة

هيكل وإجراءات
الحوكمة

فرص االدّخار
الرضيبي

خطة مشاركة
مختلف األطراف
ذات العالقة
الخارجيني

الرشاء املستدام

مشاركة املوظفني
اسرتاتيجية
لتطوير قدراتهم إجراءات االبتكار مبادرة االقتصاد اسرتاتيجية
املتجددة التنمية املستدامة
يف مجال التنمية
الطاقة
الدائري
الرقمية
املستدامة

إجراءات تقييم
أثر التنمية
املستدامة

حساب انبعاثات
الغازات الدفيئة

القضاء عىل
الفقر

من بـني األهداف الـ 17للتنمية املستدامة ،يعترب الهدفان  1و  2غري مرتبطني بدولة الكويت.

القضاء التام عىل
الجوع

الصحة الجيدة
والرفاه

التعليم الجيد

املساواة بني املرأة
والرجل

املياه النظيفة
وخدمات الرصف
الصحي

الطاقة النظيفة
ميسورة التكلفة

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

االبتكار الصناعي
والبنية التحتية

الحد من أوجه
عدم املساواة

املدن واملجتمعات
املستدامة

االستهالك واإلنتاج
املسؤول

اتخاذ إجراءات
متعلقة باملناخ

الحياة البحرية

الحياة عىل الربّ

السالم والعدالة
وتقوية املؤسسات

الرشاكات لتحقيق
األهداف
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ية املستدامة للعام2025
االستثامر املجتمعي
الخطة االنتقالية القائم عىل االحتياجات
وخطة التنمية
نحو تقديم تقارير
للمؤسسات الصغرية
متكاملة
واملتوسطة

التشجيع عىل اعتامد
مبادئ التنمية املستدامة
بني مختلف الجهات
الدعوة من خالل
من خالل االتحاد
الحوار بني مختلف
األطراف ذات العالقة الخليجي للبرتوكيامويات
والكيامويات
يف الكويت

محاور التنمية املستدامة يف ايكويت









التأسيس
االبتكار
التأثري
خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت










مكانة دولية متميزة

تحسني التواجد اإلقليمي والعاملي لدولة الكويت يف املجاالت
الدبلوماسية والتجارية والثقافية واألعامل الخريية.









بنية تحتية متطورة





رأس مال برشي إبداعي





تطوير البنية التحتية وتحديثها لتحسني جودة الحياة
لجميع املواطنني.

إصالح نظام التعليم إلعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا
أعضا ًء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية.

رعاية صحية عالية الجودة
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تحسني جودة الخدمات وتطوير الكوادر الوطنية يف نظام
الرعاية الصحية وبتكلفة منخفضة.

اقتصاد متنوع مستدام

تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتامد الدولة الرئييس
عىل العائدات من صادرات النفط.

بيئة معيشية مستدامة

ضامن توفري السكن عن طريق موارد وخطط سليمة بيئياً.
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خارطة تنفيذ اسرتاتيجية ايكويت للتنمية املستدامة2025

تهدف ايكويت لتنفيذ مبادراتها االسرتاتيجية  16التي تم تحديدها كجزء من اسرتاتيجيتها للتنمية املستدامة عىل مدى فرتة  10سنوات ،باإلضافة إىل مشاريع اسرتاتيجية
من املقرر الرشوع بها بحسب الجدول الزمني التايل:

2016

1

2

برنامج إدارة التنمية
املستدامة

هيكل وإجراءات
الحوكمة

15

الحصول عىل التأييد من خالل
الحوار بني مختلف األطراف
ذات العالقة يف الكويت

4
خطة مشاركة مختلف
األطراف ذات العالقة
الخارجيني

6
مشاركة املوظفني
لتطوير قدراتهم يف
مجال التنمية املستدامة

5

املشرتيات والعقود
املستدامة

12

10

9

7

حساب انبعاثات
الغازات الدفيئة

اسرتاتيجية التنمية
املستدامة الرقمية

اسرتاتيجية الطاقة
املتجددة

إجراءات االبتكار

3

8

فرص االدّخار
الرضيبي

مبادرة االقتصاد
الدائري

11

إجراءات تقييم أثر
التنمية املستدامة

16

14

االستثامر املجتمعي القائم عىل
االحتياجات وخطة التنمية
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

التشجيع عىل اعتامد مبادئ
التنمية املستدامة بني مختلف
الجهات من خالل االتحاد الخليجي
للبرتوكيامويات والكيامويات
2018

13

الخطة االنتقالية نحو تقديم
تقارير متكاملة
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تقرير حول التقدم يف تنفيذ املبادرات االسرتاتيجية املحددة للفرتة املتعلقة بهذا التقرير
قامت ايكويت يف العام  2016بتحديد مجموعة من مبادرات التنمية املستدامة للميض قدماً بتطبيق خارطة التنفيذ .وقد سلّطت هذه املبادرات الضوء عىل موضوع
معي وتض ّمنت أنشطة وجداول زمنية منفصلة .وقد تم بالفعل إطالق  16مبادرة من أصل  18يف العام ، 2016مع االنتهاء من تنفيذ أربع مبادرات بنهاية
أسايس ّ
عام .2016

املوضوع األسايس

التأسيس

االبتكار

مبادرات التنمية املستدامة املحددة

للعام2016

معدل اإلنجاز

إمتام وضع االسرتاتيجية وإقرارها من قبل أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا.
وضع أهداف وغايات  10سنوات القادمة.
إنشاء ضوابط عملية وسهلة إلجراءات مراجعة مجموعة مبادرات التنمية املستدامة.

86%

تحديد هيكل وإجراءات حوكمة التنمية املستدامة.

75%

تطوير ووضع خطة مشاركة شاملة ملختلف األطراف ذات العالقة.

100%

وضع وتنفيذ مبادرة املشرتيات والعقود املستدامة.

100%

تحديد الجهة املسؤولة.
تطوير إجراءات لتقييم املخاطر البيئية واالجتامعية والحوكمة.
إمتام تدريب حول إدارة املخاطر البيئية واالجتامعية والحوكمة.
تحديد مسؤوليات الجهات.
رصد املخاطر البيئية واالجتامعية والحوكمة.

مل يبدأ التنفيذ

وضع وتنفيذ برنامج ملشاركة املوظفني يف تحقيق التنمية املستدامة.

100%

تحديث منوذج الكفاءة الخاص بإيكويت والعمل عىل تطوير كفاءات التنمية املستدامة.

88%

إنشاء قطاع إدارة املرافق بهدف بناء وتشغيل البنية التحتية للقيادة يف مجال الطاقة والتصميم البيئي ونظام
التقييم العاملي لالستدامة.

92%

تحديد رؤية االبتكار وبناء هيكل ابتكار مناسب.

100%

وضع وتنفيذ اسرتاتيجية للطاقة املتجددة.

84%

وضع وتنفيذ إجراء لقوائم جرد انبعاثات الغازات الدفيئة.
تحديد والتعامل مع الجهات التنموية واألطراف الحكومية الكويتية.

التأثري
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مل يبدأ التنفيذ

The EQUATE Group
www.equate.com
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