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تعزیز القیمة المضافة من خالل
التكامل العالمي

حول هذا التقریر
تم إعداد تقرير التنمية المستدامة 2018-2017
ً
وفقا لمعايير المبادرة العالمية
لمجموعة ايكويت
العداد التقارير  :الخيار "األساسي" .هذه الوثيقة هي
الملخص لتقریر التنمية المستدامة 2017-2018
الخاص بنا وتسلط الضوء على أداء التنمية
المستدامة الرئيسي لدينا خالل الفترة المشمولة
بالتقرير ،اي من  1يناير  2017حتى  31ديسمبر 2018
والتي تغطي عمليات مجموعة ايكويت
في دولتي الكويت وكندا
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رسالة من الرئیس و
المدیر التنفیذي
GRI-102-14
مرحبًا بكم في تقرير التنمية المستدامة السادس لمجموعة ايكويت .مع وجود مقرنا الرئيسي
في الكويت الذي تم تأسيسه عام  ،1995نحن منتجون عالميون في صناعة البتروكيماويات وثاني
أكبر منتجين لإليثيلين جاليكول في العالم .توظف مجموعتنا حاليًا أكثر من  1500ﺷﺨﺺ وﻟﺪﻳﻨﺎ
مرافق تصنيع في الكويت وكندا وأوروبا واجمالي االنتاج السنوي من هذه المرافق هو أكثر من 6
ماليين طن والذي يعد من أعلى درجات الجودة من اإليثيلين واإليثيلين جاليكول والبولي إيثيلين
والبولي إيثيلين تيريفثاليت والستايرين مونومر و البارازيلين و العطريات الثقيلة والبنزين.
تعد منتجاتنا أساسًا للعديد من المواد االستهالكية اليومية التي يتم توزيعها عالميًا .في حين
أن توسيع بصمتنا العالمية يمنحنا ميزة تنافسية لخدمة عمالئنا في العالم ،فإن إحدى أولويات
مجموعة إيكويت هي ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺑﺼﻤﺘﻨﺎ الكربونية .في الواقع ،إن اإلنجازات العلمية التي حققناها
مؤخرًا هي شهادة على هذا الجهد ،ال سيما في إستحداث مادة البولي ايثلين المعاد تدويرها
كيميائيًا بنسبة  25بالمئة و الصالحة تجاريًا و القابلة لالستعمال الغذائي و التي تعد شهادة على
هذا الجهد.

ملخص تقریر التنمية
المستدامة لسنة
 2017-2018یسلط الضوء
على أداء التنمية المستدامة
لمجموعة ایكویت من حیث
المساهمة االقتصادیة ،واآلثار
البیئیة،وممارسات الصحة
والسالمة و االهتمام ﺑﻣوظﻔﯾﻧﺎ
وﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ

التنمية المستدامة جزء ال يتجزأ من ثقافتنا التنظيمية ونقر بالدور الحيوي الذي يجب أن نسعى
إليه لتحقيق النجاح المستقبلي لمجموعة ايكويت .ترتكز رؤيتنا للتنمية المستدامة لعام 2025
على ركائز التنمية المستدامة الثالث االقتصادية واالجتماعية والبيئية .كما تحدد رؤيتنا المبادرات
االستراتيجية التي نعتقد أنها ستشكل مجموعتنا لتصبح منظمة أكثر مسؤولية وأكثر مرونة
بحلول عام  . 2025نحن ملتزمون بتقديم االنفتاح ،والشفافية واتصاالت متوازنة مع أصحاب
المصلحة عن طريق الكشف عن أداء التنمية المستدامة لدينا .ونستمر في مجموعة ايكويت بتبني
معايير المبادرة العالمية للتقارير لتوجيه عملية إعداد التقارير.
سيطر االندماج العالمي والتكامل الالحق على المشهد في مجموعة ايكويت على مدى السنوات
األربع الماضية .الى حيث تطورنا من منظمة محلية في الكويت إلى مشغل عالمي في قطاع
البتروكيماويات .هدفنا هو االنتقال إلى مجموعة تشغيل واحدة متماسكة يمكنها الحصول على
مزايا وفورات الحجم لتعزيز أداء االستدامة بشكل أكبر.
نحن ندرك أن الموظفين أساسيون لنجاح أعمالنا ونضع صحتهم وسالمتهم وتعليمهم كأولوية
على جدول أعمالنا .في عام  ، 2018أطلقنا مبادرة "استروالب" ،و هي عبارة عن برنامج معجل لتطوير
القيادات واالفراد .ومن النقاط البارزة األخرى التي نفخر بها خالل الفترة المشمولة بالتقرير هي
ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت الغازات الدفيئة المباشرة لدينا واﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت النفايات الخطرة التي نولدها.
كما خصصنا ما يقارب  5.1مليون دوالر أمريكي للجنة التنمية المستدامة لدينا لدفع تقدمنا
وإنجازاتنا داخليا ،باإلضافة إلى دعم مبادرات المجتمع الخارجي و يعتبر ذلك مقياس اللتزامنا
بجهود االستدامة على مستوى المجموعة.
بالتطلع إلى المستقبل ،نتبنى المرحلة التالية من رحلة التنمية المستدامة حيث نستغل ﻓﺮص
اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ التي تقدمها عملية التكامل لدينا ،ال سيما ونحن نجمع بين استراتيجيات التنمية
المستدامة لعملياتنا في الكويت والعمليات في كندا ،وهو هدف نتطلع إلى تحقيقه بحلول
عام .2020
ندعوكم الى قراءة ﻣﻠﺨﺺ ﺗﻘﺮﻳﺮ التنمية المستدامة ومعرفة المزيد عن رحلة التنمية المستدامة
لمجموعة ايكويت بينما نواصل عملنا في تقديم القيمة االفضل ألصحاب المصلحة.

د .رامیش راماجندران
الرئیس و المدیر التنفیذي
مجموعة ایكویت
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التركیز على ازدهارنا و نمونا
االقتصادي
نسعى دائمًا في مجموعة ايكويت على اعتماد نهج بناء ومستقبلي في
إدارة ممارساتنا التجارية ووضع استراتيجيات األعمال واألهداف المستقبلية،
و نأخذ في االعتبار أن الشركات في قطاعنا بحاجة إلى اعتماد نهج أكثر
كفاءة وانضباطا في المستقبل لمواصلة تحقيق األهداف االقتصادية
والمالية.
نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن األداء االقتصادي القوي على مستوى المنظمة
هو مفتاح النمو االقتصادي الكلي ،بما في ذلك المساهمة في النمو الى
التنمية االقتصادية الوطنية ،وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ،وزيادة االستثمارات واالنفاق
العام.

يوفر الرسم البياني أدناه تفصي ً
ال ألدائنا االقتصادي في .2018-2017
حققنا في مجموعة ايكويت زيادة بنسبة  13بالمئة في اإليرادات في
 2018مقارنة بعام  2017بسبب المبادرات االستراتيجية المتعددة التي
نفذناها في جهودنا لنصبح أكثر ربحية.
تهدف مجموعتنا إلى مواصلة نموها االقتصادي المستدام من خالل
ضمان اإلنتاجية والربحية والتحكم في التكلفة .كما نسعى جاهدين
لمواصلة النضج في رحلة التنمية المستدامة من خالل مساهمتنا في
االقتصادات المحلية واالستثمارات المجتمعية .نحن ملتزمون بقيادة االثار
االيجابية للمجتمعات والدول التي نعمل فيها وسنواصل القيام بذلك
في المستقبل بدعم من لجنة االستدامة لدينا.

أداء مجموعة ایكویت 2017-2018

القیمة االقتصادية
المتبقية

القیمة االقتصادیة
المباشرة المحققة

القیمة االقتصادیة
الموزعة

التكلفة التشغیلیة

258

4,252

3,994

3,002

ملیون دوالر

ملیون دوالر

ملیون دوالر

ملیون دوالر

1,319

4,821

3,502

2,898

ملیون دوالر

ملیون دوالر

ملیون دوالر

ملیون دوالر

أجور ومزایا الموظفین

المدفوعات
للحكومة

المدفوعات لمقدمي
رؤوس األموال

التزامات منافع التقاعد
لمجموعة ایكویت

االستثمارات
المجتمعية

404

86

500

416

2.29

ملیون دوالر

ملیون دوالر

ملیون دوالر

ملیون دوالر

ملیون دوالر

378

123

100

406

2.55

ملیون دوالر

ملیون دوالر

ملیون دوالر

ملیون دوالر

ملیون دوالر
2018

2017
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المحافظة على بیئتنا
أثناء تقييم أداء مجموعة إيكويت،ال بد من اإلشارة إلى أن عام  2017كان
عاما العداد و تحسين عملياتنا في الكويت،والذي كان له تأثير مادي على
ً
مؤشرات أدائنا لتلك السنة.

نحن ملتزمون في مجموعة ايكويت بحماية البيئة ونستمر في االمتثال
للوائح الدولية والقوانين الطوعية المتعلقة بصناعتنا .نسعى إلى مواءمة
إجراءاتنا مع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة والتي تشمل
االهداف التالية 12 :و  13و  14و  15بشأن االستهالك واإلنتاج المسؤولين
والعمل المناخي والحياة تحت الماء والحياة على األرض.

في مجموعة ايكويت،نتفهم التأثير الكبير على البيئة .لذلك ،سنواصل
في السنوات المقبلة التزامنا والبحث عن طرق لتخفيف البصمة البيئية
ومستويات االستهالك من خالل تبني تقنيات و عمليات جديدة وأكثر
ذكاء ومواصلة إجراء دراسات لتحسين عملياتنا ومصانعنا من اجل
ً
تحقيق غايتنا في الريادة البيئية.

لقد أدلينا عن أدائنا في المواضيع البيئية التي تم تحديدها باعتبارها أكثر
ﺧﻤﺲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ جوهرية للمجموعة خالل الفترة المشمولة بالتقرير أال
وهي المواد والطاقة واالنبعاثات والنفايات السائلة والمخلفات واالمتثال
البيئي.

أداء مجموعة ایكویت 2017-2018

إجمالي استهالك
الطاقة داخل مجموعة
ايكويت

إجمالي استهالك
الكهرباء

إجمالي استهالك
الوقود

كثافة الطاقة
كندا

الكویت

36.7

8.73

26.2

13.42

10.12

ملیون جیجا جول

ملیون جیجا جول

ملیون جیجا جول

میجا جول\كغ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ

میجا جول\كغ من المنتج

37.5

10.04

25.8

11.87

9.88

ملیون جیجا جول

ملیون جیجا جول

ملیون جیجا جول

میجا جول\كغ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ

میجا جول\كغ من المنتج

انبعاثات الغازات
الدفیئة المباشرة و الغیر
مباشرة

وزن المواد*

المخلفات غیر الخطرة

المخلفات الخطرة

إجمالي معدل
سحب المياه

6,570

45.7

22,348

5,795

413

ألف طن من مكافئ
ثاني أكسید الكربون

ملیون طن

طن

طن

ملیون متر مكعب

7,123

48.6

24,477

1,726

432

ألف طن من مكافئ
ثاني أكسید الكربون

ملیون طن

طن

طن

ملیون متر مكعب
2018

2017

* مالحظة :وزن المواد في مجموعة ايكويت يعكس اﻟﻤﻮاد المستخدمة في انتاج و حزم المنتجات األولية للمجموعة
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تعزیز الصحة و السالمة
جزء ا من مدونة قواعد السلوك
تعد الصحة والسالمة في مكان العمل
ً
الخاصة بنا،ونظام إدارة االنضباط التشغيلي وكل ﺷﺨﺺ ﻓﻲ مجموعة
ايكويت ﻣﻔﻮض ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل لمتطلباتهم .تهدف مجموعة ايكويت لتحقيق
رؤيتها الخاصة بما يتعلق بسجل خال من اإلصابات ،خال من الحوادث و
خال من األضرار البيئية ،وتلتزم باالمتثال الكامل لجميع متطلبات البيئة
والصحة والسالمة التنظيمية في عملياتنا .في عامي  2017و ، 2018لم
يكن لدينا وفيات متعلقة بالعمل و اإلصابات مسجلة.
كوننا مجموعة مؤيدة لمبادرة الرعاية المسؤولة " ®،" Responsible Care
قمنا بدمج مدونات ممارسات الرعاية المسؤولة في كل جانب من جوانب
عملياتنا من خالل ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ أداء نظام إدارة االنضباط وجهود التحسين
المستمر.

لدينا عملية مخصصة لمعايير السالمة بموجب إدارة االنضباط التشغيلي
و معايير الصحة والسالمة الخاصة بالبيئة وهذا من شأنه مساعدتنا على
التأكد من أن تطوير وتصنيع وبيع وتوزيع ونقل واستخدام واﻟﺘﺨﻠﺺ
ً
وفقا لمدونات ممارسات
ﻣﻦ منتجاتنا وعملياتنا وخدماتنا ستتم إدارته
الرعاية المسؤولة ومعايير السالمة لمجموعتنا.
بينما نواصل مسيرتنا في التميز في مجال الصحة والسالمة،سنبقى
ملتزمين بضمان اتباع أفضل الممارسات في مجال الصحة والسالمة
واالمتثال لجميع لوائح و معايير الصحة والسالمة الدولية واإلقليمية
والوطنية .على وجه التحديد ،سنستمر في البناء والتقدم في جوانب
مراقبة الصحة والسالمة واآلثار البيئية لمنتجاتنا وخدماتنا.

أداء مجموعة ایكویت 2018-2017

الحوادث المتعلقة
بسالمة العمليات
المستوى  1و 2

1
صفر

إجمالي معدل
اإلصابات المسجلة
الكويت

كندا

إجمالي ساعات العمل
الكويت

 0.01صفر 14,288,573
Hours

كندا

851,290
Hours

صفر صفر 1,004,958 8,206,666
ساعة

ساعة

2018

2017
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رعایة شؤون موظفینا
نحن في مجموعة ايكويت نقدر ً
أيضا أن موظفينا هم جزء أساسي
لنجاحنا وازدهارنا .وبالتالي  ،تحكم قواعد السلوك لدينا ممارساتنا
وأنشطتنا فيما يتعلق بجميع أفرادنا .نحن نشجع ونخلق بيئة شاملة
لجميع الناس وقدراتهم الفريدة.

نحن ملتزمون برعاية شؤون موظفينا وأبلغنا عن أدائنا في التوظيف
والتدريب والتطوير والتنوع والشمول خالل هذه الفترة المشمولة بالتقرير.

تم تصميم سياسات مجموعة إيكويت لخلق بيئة عمل آمنة ومتناغمة
لجميع موظفينا في جميع جوانب عالقاتهم مع مجموعة إيكويت بما
في ذلك التوظيف والتعاقد والتطوير ومهام العمل والترقيات وانتقال
الموظف وإنهاء الخدمة والمزايا وإدارة الرواتب .نحن نشجع ثقافة
االحترام ومكافحة التحرش ونعتقد أن تدريب وتعليم موظفينا هو
المفتاح لتطوير معارفهم ومهاراتهم.

نحن ندرك أن موظفو مجموعة ايكويت أساسيون لنجاح مجموعتنا
ونسعى جاهدين لمواصلة رحلتنا في توظيف أفضل المواهب ﺧﻔﺾ
ﻣﻌﺪﻻت االستنزاف .كما نسعى جاهدين لتحسين برامج المواهب
والتطوير لدينا لتحسين معارف ومهارات موظفينا وتطوير قادة
مجموعتنا المستقبليين.

اداء مجموعة ایكویت 2018-2017

مجموع عدد الموظفین

عدد الموظفین
الجدد

اإلناث

الذكور

المجموع

عدد دوران
الموظفين

136

1,387

1,523

99

84

136

1,434

1,570

59

67

متوسط ساعات التدریب موزعة حسب فئة الموظفین
اإلدارة
التنفيذية

اإلدارة العليا

40

66

212

30

43

80

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

اإلدارة الوسطى

الموظفون

274

231

76

66

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

جميع الموظفين

ساعة

ساعة

2018

7

2017
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www.equate.com

