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كلمة الرئيس التنفيذي 

تمثل التنمية المستدامة أحد العوامل الراسخة في رؤية ورسالة 
ومبادئ ايكويت ايكويت للبتروكيماويات منذ تأسيسها في العام 

1995، حيث تم بناء استراتيجية الشركة الحالية على خمسة أهداف، 
وهي: التنمية المستدامة، وتميز الموارد البشرية، والتميز في 

العمل، وتحقيق النمو، وتنمية القيمة. وقد قمنا بإعداد تقرير التنمية 
المستدامة الرابع للعام 2014 وفقا لمبادئ المبادرة العالمية إلعداد 
التقارير )GRI( حيث يعرض التقرير تفاصيل جهودنا المبذولة لحماية 

البيئة واالرتقاء بمجتمعنا ومواردنا البشرية.

ومن هذا المنطلق، تود شركة ايكويت التأكيد على التزامها 
المستمر بمتطلبات المبادرة العالمية إلعداد التقارير في السنوات 

القادمة وتطمح الشركة إلى تلقي وجهات نظر األطراف ذات 
العالقة خالل مسيرتها نحو رحلة التنمية المستدامة وذلك تجسيدا 

لشعار )شركاء في النجاح(.

 

محمد أحمد حسين

التنفيذي الرئيس 
شركة ايكويت للبتروكيماويات

EQUATE Sustainability Report 2013

Since its inception in 1995, EQUATE 
Petrochemical Company has set its 
vision on becoming a global leader in 
manufacturing best-in-class products. 
Furthermore, as Kuwait’s first inter-
national petrochemical joint venture, 
EQUATE has today become an organi-
zation that reflects and demonstrates 
a framework of sustainable excellence.

Ensuring that sustainability is core to 
our principles and integrated within 
our corporate and strategic objectives 
demonstrate our commitment toward 
the society and the environment. We 
have a clear and realistic view about 
our position in the context of the envi-
ronment, economy, society and work-
place. We know we have continuous 
challenges and seek to create opportu-
nities for a better future and to make a 
positive difference.

While firmly committed to the fact 
that our employees constantly aspire 
for excellence and exemplifying inno-
vation, I wish for us to continuously 
leverage and share best practices for 
the benefit of all our stakeholders. 
Safeguarding the environment, behav-
ing ethically, supporting economic 
growth, as well as developing qualified 
human resources in Kuwait and beyond 
are some of the elements EQUATE 
wishes to share with its stakeholders 
who represent individuals, organiza-
tions and communities.

For the third consecutive year, we are 
pleased to issue this report in accor-
dance with the guidelines of the Global 
Reporting Initiative. With this, we want 
to show our willingness to remain 
transparent with all our stakeholders, 
offering both qualitative and quanti-
tative information, which reflects the 
innovation-based culture we promote. 
Our main objective in this period has 
been to unify and consolidate our 
economic, environmental and social 
practices carried out by us.

In this report, we share our commit-
ments, results and achievements 

during 2013. We demonstrate the 
impact our activities leave on the com-
munities where we operate, as we 
take responsibility for all our actions in 
those communities.

Every year, we make a substantial effort 
in crafting a high performing innovative 
business culture and we are now ready 
to look to the future with renewed 
energy and drive. Sustainability 
reporting ensures consolidating best 
practices and global standards as com-
petitive advantages for the benefit of 
all stakeholders. It is my personal aspi-
ration to ensure we continuously add 
value to the society and care for the 
environment.

Indeed, EQUATE is a great place to 
work because of what we do and how 
we do it. I would like to congratulate 
everyone in the company on another 
year of achievements and I am look-
ing forward to working together to 
reach the full potential of our business, 
sustainably.

Our relationships with joint venture 
partners, shareholders, governments, 
fellow K-companies, customers, staff, 
financial institutions, suppliers, NGOs, 
local communities, the media and all 
other stakeholders are built on the 
principle of long-term mutual advan-
tage and respect. Our success truly 
rests on the confidence and trust put 
into by our stakeholders. The corporate 
sustainability efforts detailed in this 
report are focused on contributing to 
and enhancing that trust. After all, we 
are ‘Partners in Success’.

We hope you will find our 2013 
Sustainability Report informative, rel-
evant and useful. 

Sincerely,

Mohammad Husain
President and CEO

Indeed, EQUATE is a 
great place to work 
because of what we 
do and how we do it. 
I would like to congrat-
ulate everyone in the 
company on another 
year of achievements 
and I am looking 
forward to working 
together to reach the 
full potential of our 
business, sustainably.

CEO’s Letter
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ملخص التقرير

يتمحور تقرير التنمية المستدامة لشركة ايكويت للعام 2014 حول 
)تحويل المستحيل إلى واقع(، وقد استوحينا هذا المحور من اإلنجاز 

الذي حققته الشركة عبر االنتهاء من عمليات الصيانة الشاملة لمصانعها 
في مدة زمنية وقدرها 30 يوما التي تعتبر إنجازا عالميا جديدا لمصانع 

البتروكيماويات في كافة أرجاء الكرة األرضية، وهذا اإلنجاز يؤكد 
مكانة شركة ايكويت كشركة ذات كفاءة عالية بناء على معاييرنا ذات 

العالقة بالتنمية المستدامة. كما يتضمن هذا التقرير مبادرات التنمية 
المستدامة الخاصة بنا والتي تشمل المجاالت التالية: أداء مهام العمل؛ 

وكفاءة العمليات الصناعية؛ وحماية البيئة؛ واالفراد والمجتمع، وكذلك 
المساهمة االقتصادية.

من ناحية اخرى، يمثل استهالك المياه وحسن استخدام موارد الطاقة 
وإدارة المخلفات وانبعاثات الكربون من عوامل التنمية المستدامة 

الرئيسية التي نركز عليها في عملياتنا الصناعية وغيرها من االنشطة 
التي تقوم بها شركة ايكويت. وتوضح البيانات الصادرة من مختلف 

وسائل قياس المعايير البيئية المباشرة وجود انخفاض تدريجي متزايد 
في استهالكنا للكهرباء، وكذلك في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ 

العام 2012. وفيما يتعلق باستخدام المياه، فإننا ندرك تماما الحاجة 
إلى استخدام موارد المياه على النحو األمثل في دولة مثل الكويت. 

وبناًء على ذلك، فقد تم تخفيض مستويات استهالك المياه لدينا 
بنسبة ٪9 وصرف المياه بنسبة ٪18 خالل العام 2014 مقارنة بالعام 

2013. باإلضافة إلى ذلك، نقوم أيضا بإعادة تدوير مياه المصانع 
للتقليل من النفايات.

ومع إدراكنا بأن شركة ايكويت تعمل ضمن قطاع صناعي يعتمد على 
استهالك معدالت عالية من الطاقة، فإننا نتابع وبدقة استخدامنا 
للطاقة على الدوام. فخالل العام 2014، تم تخفيض االستهالك 

المباشر للطاقة بنسبة %10 وذلك جنبا إلى جنب مع انخفاض 
االستهالك غير المباشر للطاقة بنسبة %2، حيث قمنا بتوفير 251 جيجا 
جول من الطاقة في العام 2014. كما نجحت الشركة في تنفيذ مشروع 

كارو لتوفير الطاقة الذي بدأ في العام 2013 وتم خالله استخدام 
فوائض الغاز الخفيف إلنتاج البخار مما ساهم في تخفيض انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون بمقدار 25528 طن في العام 2014. وتقديرا 
 )BGreen( لجهودنا الخاصة بالتنمية المستدامة، قامت مجلة بي غرين

بمنحنا جائزة اإلنجاز في مجاالت التنمية المستدامة للعام 2014.

كما تهتم شركة ايكويت على الدوام بتقييم اآلثار البيئية لخطط تنمية 
أعمالها بغرض معالجة األمور المتعلقة بالبصمة البيئية لمختلف 

المبادرات. وفي ذات الوقت، نقوم أيضا يتم تكريس الكثير من الجهود 
تجاه مواردنا البشرية، ونعمل على استغالل كل فرصة للقيام بدورنا 
تجاه دعم المجتمع والدولة. ففي العام 2014، تم شراء نسبة 87.5٪ 
من إجمالي السلع والخدمات الخاصة بالشركة من الموردين المحليين 

في الكويت. وقد تم تكريم جهودنا تجاه  التكويت عبر منحنا جائزة 
إقليمية في مجال دعم الموارد البشرية الوطنية  خالل العام 2014.

إن نجاح وازدهار شركة ايكويت يعتمد على تميز مواردنا البشرية 
وسالمة مجتمعنا بشكل عام. وتماشيا مع خطط التكويت، فقد ظل 
معدل العمالة الوطنية عند نسبة ٪51 في العام 2014 وذلك تقديرا 

منا للعمالة الكويتية ونهدف الى االستثمار في تدريبها وتطويرها مع 
األخذ في االعتبار آراء األطراف ذات العالقة. وفي هذا السياق، فقد 
قمنا من العام 2013 بتطوير مشروع التميز برؤية تأهيل موظفينا من 

الكويتيين وغيرهم ودعمهم لتحقيق أهدافهم المهنية. وتضم شركة 
ايكويت مجموعة من الكوادر المهنية من الموظفين والموظفات 

المنتمين الى العديد من الدول، حيث تضمنت اإلدارة العليا التنفيذية 
في عضويتها خالل العام 2014 أنثى كويتية الجنسية إضافة إلى 

ستة أعضاء من الذكور، كان منهم ثالثة من دولة الكويت، وإثنين من 
الواليات المتحدة األمريكية، وواحد من تايالند. وتتبع شركة ايكويت 

نظاما يتسم بالشفافية لإلبالغ عن عدم التقيد بميثاق أداء العمل 
واالنتهاكات المهنية والسلوكية في الشركة. كما نركز اهتمامنا 

للمحافظة على صحة كوادرنا حيث قامت الشركة بإجراء 539 فحص 
طبي دوري للقوى العاملة لدينا في عام 2014.

وتمتد مبادرات التنمية المستدامة الخاصة بنا إلى خارج حدود الشركة، 
حيث قام فريقا الشركة في مجاالت المسؤولية المجتمعية والبيئة 

بالتركيز على المجتمع المحلي وتقييم مبادرات المشاركة في مجاالت 
التعليم والبيئة وغيرها من المحاور. ومن أهم المشروعات التي نود 

إلقاء الضوء عليها في العام 2014 هو رعاية الشركة لمشروع )مصنع 
المبادرين( بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية. فقد شارك في هذا 
المشروع أكثر من 300 شخص من ذوي األفكار المبتكرة للمؤسسات 

الصناعية الصغيرة والمتوسطة حيث تلقوا دعما لطرح أعمالهم 
الخاصة. وتشمل المبادرات األخرى لشركة ايكويت عمليات تنظيف 
الشواطئ وإقامة معرض لألعمال الفنية للمكفوفين وإنشاء أول 

مصنع للبتروكيماويات في العالم ضمن كيدزانيا لتقديم تجربة واقعية 
لألطفال حول القطاع الصناعي. وخالل شهر رمضان المبارك، وتماشيا 

مع روح المشاركة، قمنا بتقديم وجبات اإلفطار للعديد من األشخاص 
في دولة الكويت بالشراكة مع بيت الزكاة. وتأكيًدا على التزامنا بتعزيز 

ثقافة تحافظ على الصحة واللياقة البدنية، فقد قمنا برعاية فعالية 
)رجيمي( للمشي.
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وضمن تقييمنا الشامل إلدارة المخاطر، لم تشكل أي من عملياتنا 
خطًرا على موظفينا من حيث تعرضهم لمواد أو ظروف عمل غير 

آمنة في العام 2014. وسجل إجمالي معدل اإلصابات المسجلة في 
الشركة انخفاضا كبيرا بنسبة 0.05. كما نفتخر بعدم وجود أي انتهاكات 

لمعايير الصحة والسالمة والبيئة في العام 2014، فضال عن وضع 
اإلرشادات التحذيرية ذات الصلة على منتجاتنا. وتلتزم شركة ايكويت 
بالعديد من الضوابط االختيارية والتنظيمية ذات العالقة بمنتجاتها، 

فضال عن الشفافية في اإلفصاح عن المعلومات. عالوة على ذلك، 
تتحمل الشركة كافة المسؤولية للتخلص من النفايات الضارة لعمليات 

التصنيع ولم تسجل أي انتهاكات بهذا الخصوص في العام 2014. 
 )ASSE( كما تلقينا جائزة رئيس الجمعية األمريكية لمهندسي السالمة

للعام 2014 بفضل إنجازاتنا في مجال الصحة والسالمة والبيئة. 
وتعتبر شركة ايكويت أول جهة كويتية تحصل على شهادة واعتماد 

منظمة الرعاية المسؤولية 14001 للتعامل اآلمن والسليم مع المواد 
الكيماوية في جميع مراحل التصنيع والتخزين واالستخدام.
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G4- 
EN3

G4- 
EN8

G4- 
EN10

G4- 
EN15

G4- 
EN16

G4- 
EN22

G4- 
EN23

G4- 
EN24

G4- 
EN25

استهالك الطاقة غير المباشر – 
استهالك الكهرباء

2014
2,194,368

2012
2,273,617

2013
2,197,869

إجمالي معدالت تصريف المياه

2014
403,657,152

2012
433,747,894

2013
451,280,400

إجمالي معدالت سحب المياه

2014
417,475,810

2012
445,524,916

2013
456,518,678

كمية التسربات عدد التسربات إجمالي كمية المياه المعاد تدويرها 
2014والمعاد استخدامها

1,452,333

2012
1,571,309

2013
2,019,873

2014
1

2012
1

2013
6

2014
15.5

2012
8

2013
22

كمية النفايات الصلبة )المواد 
الضارة( المرسلة إلى مواقع الردم

NON-
HAZARDOUS

LIQUID 
WASTE

2014
1,544

2012
51

2013
11,607

2014
725

2012
785

2013
73

2014
424

2012
43

2013
6,186

كمية النفايات السائلة 
المرسلة إلى أفران الحرق

كمية النفايات الصلبة 
)المواد غير الضارة( 

المرسلة إلى مواقع الردم

2014
1,513,129

2012
1,809,799

2013
1,749,503

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
2014غير المباشرة

734,413.58

2012
1,346,400

2013
1,441,770

HAZARDOUS

ملخص التقرير

متر مكعبميغا واط في الساعة
متر مكعب

متر مكعب

متر مكعب

متر مكعب

متر مكعب

ميغا واط في الساعة

ميغا واط في الساعة

متر مكعب

متر مكعب

متر مكعب

طنطنطن

طن

طن من ثاني أكسيد الكربونطن من ثاني أكسيد الكربون

طن من ثاني أكسيد الكربون

طن من ثاني أكسيد الكربون

طن من ثاني أكسيد الكربون

طن من ثاني أكسيد الكربون

طنطن
طن

طن

طن
طن

طن

طن

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
المباشرة

إدارة التأثير البيئي  



تقرير التنمية المستدامة لشركة ايكويت لعام 2014 ملخص التقرير6

التطوير االقتصادي

G4- 
EC6

G4- 
EC9

التكويت

2014
51%

2012
51.3%

2013
50.6%

نسبة إجمالي القوى العاملة 
الوطنية في اإلدارة العليا

2014
57%

2012
75%

2013
88%

نسبة البضائع والخدمات 
من جهات كويتية محلية

2014
87.5%

2012
91%

2013
91%

إدارة التأثير البيئي  

People

G4-9 G4-10 G4- 
LA1

G4- 
LA6

G4- 
LA9

G4- 
LA11

إجمالي عدد الموظفين العاملين 
بنظام الدوام الكامل

إجمالي عدد الذكور 
2014

1228
20122013

1,2861,252

2014
37

2012
87

2013
9

إجمالي عدد 
الموظفين الجدد

إجمالي عدد الموظفين 
الذين غادروا الشركة

2014
68

2012
49

2013
47

إجمالي عدد الموظفين 
الذين غادروا الشركة

عدد ساعات التعرض

2014
15,920,295

2012
5,124,912

2013
6,302,363

معدل تكرار 
اإلصابات التي 

تسبب تأخير العمل

2014
0.02

عدد أيام تعطل 
العمل بناء على 

معدل تكرار 
اإلصابات التي 

تسبب تأخير العمل

2014
18

عدد اإلصابات 
التي تسبب 
تأخير العمل

2014
1

2014
0.05

2012
0.12

2013
0.06

إجمالي معدل اإلصابات المسجلة
2014

6,486
2012

6,812
2013

5,877

عدد أيام الغياب عن العمل بسبب المرض

عدد اإلصابات 
المسجلة

2014
4

2012
4

2013
2

إجمالي عدد اإلناث
2014
84

2013
87

2012
87

2014
1,400**

** خالل عمليات 
الصيانة الشاملة 

في العام 
2014، زاد عدد 

العاملين  المقاولين 
بالموقع على 

12,000 مقاول

2014
1,312

2012
1,373

2013
1,339

ساعة

ساعة

ساعة

األفراد
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الموظفون 
بنظام الدوام 

الكامل 

الموظفات 
بنظام الدوام 

الكامل

المقاولون

2014
1,220

2012
1,076

2013
1,247

2014
65

2012
14

2013
68

المقاولون

2014
1,212

2012
121

2013
1,868

2014
83

2012
64

2013
92

2014
4

2012
0

2013
المقاولون4

ن
في

ظ
مو

 ال
دد

ع
ب

دري
الت

ت 
عا

سا

2014
78

2012
0

2013
المقاولون110

الدورات التدريبية 
الداخلية/الخارجية 

2012
1,140

2014
1,960

2013
1,411

نسبة إجمالي 
الموظفين الذين 

تلقوا تقييما رسميا 
لألداء الوظيفي

2012
100%

2014
100%

2013
100%

اإلناث

2014
39,525

2012
47,315

2013
34,253

الموظفون 
بنظام الدوام 

الكامل

2014
1,168

2012
2,943

2013
2,527

الموظفات 
بنظام الدوام 

الكامل

تدريب األفراد

الذكور 

اإلناثالذكور 
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G4- 
PR2

G4- 
PR4

انعدام حاالت عدم االلتزام
فيما يتعلق بتأثيرات المنتجات والخدمات 

على الصحة والسالمة 
فيما يتعلق بمعلومات المنتجات 

والخدمات والبيانات المرفقة

G4- 
SO7

G4- 
SO8

لم تواجه الشركة إجراءات قانونية 
بشأن ممارسات مخلة بالمنافسة 

أو مكافحة االحتكار.

لم تتكبد الشركة أية غرامات نتيجة لعدم 
االلتزام بالقوانين واللوائح.

المسئولية عن المنتجات

المحلي المجتمع 
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www.equate.com
EQUATE Petrochemical Company


