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تقرير
التنمية المستدامة
2020-2019
ملخص التقرير
القيادة بمرونة لتحقيق أكبر قدر من النمو
وتعزيز القدرة على التأقلم وسط جائحة
كوفيد19-

حول ملخص التقرير
تعد هذه الوثيقة ملخص لتقرير التنمية المستدامة لمجموعة إيكويت
للعامين  2020-2019والتي تم إعدادها وفقا لمعايير المبادرة العالمية
إلعداد التقارير :الخيار "األساسي" .يغطي التقرير عمليات مجموعة إيكويت
في الكويت وكندا والواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة المشمولة
بالتقرير ،والتي تمتد من  1ینایر  2019حتى  31دیسمبر .2020
يهدف هذا الملخص إلى تسليط الضوء على اآلثار االجتماعية والبيئية
واالقتصادية الرئيسية لمجموعة إيكويت وإظهار جهودنا في المساهمة
نحو التنمية المستدامة من خالل عملياتنا و ممارساتنا التجارية.
يبين تقرير التنمية المستدامة لمجموعة إيكويت للعامين
 2020 -2019توجهنا المتواصل للنمو من خالل تشغيل موقع
 MEGlobal Oyster Creekفي الواليات المتحدة وتوسع أعمالنا التجارية
المتعلقة باإليثيلين .كما يسلط التقرير الضوء على قدرة مجموعة
إيكويت على التصدي لجائحة فيروس كورونا " كوفيد ."19-وتماشيا
مع سمة هذا التقرير ،نقوم بالقيادة بمرونة لتحقيق أكبر قدر من النمو
لعملياتنا التجارية بينما نقوم بالتركيز في ذات الوقت على تعزيز القدرة
على التأقلم وتعزيز قيمة أصحاب المصلحة عبر توجهنا االستراتيجي
المرتبط بالتنمية المستدامة.
ندعوكم الى قراءة تقرير التنمية المستدامة الخاص بنا باإلضافة إلى هذا
الملخص للحصول على عرض شامل لنهج التنمية المستدامة الذي نتبعه
باإلضافة إلنجازاتنا في العامين  .2020-2019يرجى توجيه أية تعليقات
قد تكون لديكم عن أداء التنمية المستدامة الخاص بمجموعتنا أو عن
هذا التقرير على sustainability@equate.com

رسالة من الرئيس
والمدير التنفيذي
تأسست مجموعة إيكويت في عام  1995كأول مشروع مشترك
دولي في الكويت ،وهي اآلن منتج عالمي للبتروكيماويات بجودة عالية
ومساهم كبير في االقتصاد على المستويين العالمي والوطني .إن
توجهنا االبتكاري والتزامنا بالتنمية المستدامة أمران أساسيان لنجاح
أعمالنا ،نحن وشركائنا ،بمن فيهم العمالء ،والمساهمين ،والموظفين،
والموردين ،وأعضاء المجتمع.
نظرًا لما تركته جائحة كوفيد 19-من أثر على حياة الناس في جميع
أنحاء العالم ،قمنا بصفتنا شركة مسؤولة بالحفاظ على الصحة
واالستمرار في تأمين المنتجات األساسية لألسواق حول العالم .وقد
استطعنا ،من خالل تفعيل خطة االستجابة لألوبئة وإدارة األزمات،
االستمرار بعملنا دون انقطاع جنبًا إلى جنب مع حماية موظفينا والحفاظ
على سالمتهم وصحتهم.

لدعم مجتمعاتنا ،جمع موظفونا األموال لمساعدة المحتاجين في
عامي  2019و ،2020وبلغ إجمالي مساهمتنا المالية لدعم المنظمات
المحلية غير الربحية  4.8مليون دوالر أمريكي.
ما زلنا متفائلين بشأن المستقبل ،وقوة القيم التأسيسية التي تعتبرها
مجموعة إيكويت مقياسًا لنجاحها .وسنواصل االستفادة من فرص
النمو ،والقيادة ،والتميز التشغيلي .ختامًا نرحب بتعليقاتكم حول تقريرنا
الخاص بالتنمية المستدامة وسنظل ملتزمين بتقديم بيانات علنية
وشفافة ومتوازنة حول أدائنا على صعيد التنمية المستدامة خالل
السنوات القادمة.

كانت استراتيجيتنا المرتكزة على التنمية المستدامة بمثابة قوة دافعة
في رؤيتنا نحو تحقيق االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية بحلول
 .2025وفي عام  ،2020قمنا بتحديث استراتيجيتنا لتشمل مجموعة
شركاتنا بأكملها ،حيث تنهض فيها اإلدارة العليا بمسؤولية تحديد
مؤشرات األداء االقتصادية ،والبيئية ،والسالمة ،كما وضعنا أهدافًا متسقة
مع نهج الممارسات الرائدة.
يعد موظفونا ركنًا أساسيًّا في المساعدة على تحقيق طموحاتنا ،ونحن
ملتزمون بتوفير بيئة عمل متكاملة ،تمكينية ،تبرز فيها جدارة الفرد.
الموَ ِقعين
وعلى المستوى الدولي فإن مجموعة إيكويت هي إحدى ُ
على مبادئ األمم المتحدة لتمكين المرأة وملتزمة بالهدف  5من أهداف
التنمية المستدامة  -المساواة بين الجنسين.
بدأت فترة التقرير الحالي  2020-2019بإنجاز بارز يحسب لمجموعة
إيكويت .كجزء من تركيزنا االستراتيجي على النمو ،حيث افتتحنا في
عام  2019موقع  MEGlobal Oyster Creekفي الواليات المتحدة،
ساحل الخليج في تكساس الذي بدأ اإلنتاج التجاري من اإليثيلين جاليكول
األحادي .وتبلغ المساهمة االقتصادية المحلية السنوية لهذا الموقع
حوالي  24مليون دوالر أمريكي.
تعتبر سالمة موظفينا جانبًا أساسيًا من استراتيجية التنمية المستدامة
وهي ذات أهمية قصوى .ونحن نكرّس كل طاقتنا لبلوغ الهدف المنشود
وهو تالشي الحوادث المتعلقة بسالمة العمليات وانعدام اإلصابات،
وخالل السنة المشمولة بالتقرير ،نجحنا في تحقيق هدفنا إذ لم ُتسجل
أية حوادث متعلقة بسالمة العمليات من المستوى األول والمستوى
الثاني.
باإلضافة إلى ذلك ،باعتبارنا أحد روّ اد هذا المجال ،تم منحنا براءة اختراع
دولية ثالثة عن روبوت الصيانة المتنقل لفحص مستوى كفاءة وسالمة
األماكن المغلقة.
كجزء من التزامنا باالستدامة البيئية ،واصلنا االستثمار في الطاقة البديلة.
سيمد
ففي عام  ،2020أكملنا بنجاح مشروع الطاقة الشمسية الذي
ّ
الهيئة العامة للصناعة في الكويت بالطاقة المتجددة .كما أنشأنا فريقًا
للحد من انبعاثات الكربون يعمل على وضع خطة عمل لمجموعة
إیكویت بهدف خفض انبعاثاتها بنسبة  32بالمائة من خط األساس
بحلول نهاية عام  .2030وقمنا أيضًا باالنضمام إلى التحالف العالمي
للقضاء على النفايات البالستيكية ( )AEPWفي عام  ،2019كجزء من
هدفنا االستراتيجي للمساهمة في اإلقتصاد الدائري.

ناصر الدوسري

الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة إيكويت

مقتطفات من إنجازاتنا في القيادة بمرونة لتحقيق
أكبر قدر من النمو و تعزيز القدرة على التأقلم وسط
جائحة كوفيد19-

توسيع عملياتنا
في أمريكا
الشمالية

في عام  ،2019أعلنت مجموعة إيكويت عن بدء تشغيل اإلنتاج
التجاري لموقع  MEGlobal Oyster Creekأللياف اإليثيلين جاليكول
األحادي .ولدى المصنع قدرة إنتاجية بما يقارب  750,000طن متري
سنويًا من اإليثيلين جاليكول والوصول إلى خطوط الشحن إلى
العمالء حول العالم.
يتم تشغيل المصنع الجديد من قبل شركة
 MEGlobal Americas Inc.وهي أول منشأة تصنيع لمجموعتنا في
الواليات المتحدة.
وسوف ینتج المصنع اإليثيلين جاليكول األحادي واإليثيلين جاليكول
الثنائي ،وهي منتجات لها عدة استخدامات تجارية بما في ذلك
ألياف تيرفثاالت البولي إيثيلين ( )PETوالتي تستخدم في انتاج
العبوات ومواد التغليف ومضادات التجمد والمبردات والدهانات،
والراتنجات وسوائل التذويب وسوائل نقل الحرارة ومواد البناء.
يعد المصنع الجديد أول استثمار رئيسي من قبل شركة مقرها
في دولة الكويت -في ساحل الخليج بالواليات المتحدة
األمريكية .وتم بناؤه تأسيسًا على شراكة طويلة األمد بين الشريك
الكويتي -شركة صناعة الكيماويات البترولية في الكويت
( )PICوالشريك األمريكي  -داو )NYSE:DOW( ،ويستفيد مصنع
 MEGlobal Oyster Creekمن ميزة الغاز الصخري في الواليات
المتحدة باستخدام اإليثيلين من منشأة  Dow Oyster Creekوقد
تمكن الموقع ً
أيضا من ترخيص تقنية ™ Dow’s METEORمن أجل
العمليات التشغيلية.
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حقق المشروع عدة انجازات رئيسية خالل مراحل بنائه ،بما فيها:
● أكثر من  3.5مليون ساعة عمل آمنة متتالية
● تم توفير  55وظيفة جديدة بدوام كامل و  35-25وظيفة
تعاقدية
● توظيف ما يقارب من  2,000عامل بناء خالل ذروة المشروع
● المساهمة في االقتصاد المحلي بحوالي  24مليون دوالر
أمريكي في السنة

استجابة مجموعة
إيكويت لجائحة
كوفيد19-

في مجموعة إيكويت ،بذلنا قصارى جهدنا لضمان اتباع نهج
استباقي للتصدي لجائحة كوفيد.19-
منذ إعالن جائحة كوفيد ،19-تم تنفيذ التدابير االحترازية التي
كان من شأنها أن تعزز معايير االستجابة لألوبئة  /األزمات ،وزيادة
االستعداد لحماية موظفينا والمتعاقدين معنا ،مع دعم جهود
الحكومة لتصدي األزمة.
قمنا بتشكيل فريق إيكويت لمكافحة األوبئة في الكويت وفريق
إدارة األزمات في أمريكا الشمالية كإجراء فوري للتعامل مع
هذا الموقف ،باإلضافة لذلك تم إنشاء خطة عمل إلكمال اإلنتاج
مع مراحل العودة إلى العمل ،كما تم وضع العديد من التدابير
لتسهيل تطبيق خطة العمل .بعض هذه التدابير هي:
●توزيع األدوات المعقمة في جميع أماكن وأبنية إيكويت كما تم
وضع أدوات تعقيم ثابثة في األماكن واألبنية في شهر فبراير

2020

●تنفيذ استراتيجية "العمل من المنزل"
●تطوير إجراءات محددة إلدارة الحاالت اإليجابية أو حاالت المخالطة بما
يتماشى مع المعايير الحكومية ومنظمة الصحة العالمية
●تطوير مراحل "العودة إلى الحياة" للعودة تدريجيًا للعمل بأمان
وااللتزام باالحتياطات
توصلنا الى نتائج ايجابية بعد التطبيق الجديد لخطة العمل لمواجهة
جائحة كوفيد 19-وهي كالتالي:
●ال يوجد توقف كبير لإلنتاج في عملياتنا العالمية حتى خالل ذروة
جائحة كوفيد 19-مما حد من اآلثار المالية على مجموعة إيكويت
●من خالل الدروس المستفادة إبان فترة الجائحة ،فقد تمكنا من
تحسين خطط إدارة األزمات وإدارة استمرارية واستدامة األعمال بشكل
كبير وهو ما سيمكننا من االستعداد وإدارة المخاطر المماثلة غير
المتوقعة بشكل فعال في المستقبل

●تدريب جميع العاملين والموظفين على بروتوكوالت االستجابة
لجائحة كوفيد ،19-وزيادة الوعي بشأن أفضل الممارسات
لحماية أنفسهم ووقاية اآلخرين
●إطالق مبادرة خاصة بنشر المعلومات عن الجوانب المتعلقة
بالبيئة والصحة والسالمة للجائحة ،وتبادل الرسائل للعمال
والموظفين على احتياطات جائحة كوفيد19-
●تطوير دورة عمل طبية محددة للتعامل وإدارة أي من الحاالت
المشتبه بها
●تطوير بروتوكول لالستجابة لحاالت الطوارئ والحاالت المشتبه
بها وإجراء تدريبات صورية للتحقق من الفعالية

مجموعة إيكويت
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نمونا االقتصادي
ومساهماتنا المجتمعية
نستمر في اعتماد نهج الرؤيا المستقبلية في إدارة ممارساتنا التجارية
ووضع أولويات استراتيجية وأهداف مستقبلية .كما نأخذ بعين االعتبار
ً
وانضباطا
أن الشركات في قطاعنا بحاجة الى اعتماد مناهج أكثر كفاءة
لمواصلة تحقيق األهداف االقتصادية والمالية .تخضع عملياتنا إلطار
صارم لحوكمة الشركات ويشمل مدونة قواعد السلوك وتدقيق خارجي
للحسابات ومجلس إدارة يكفل أن نعمل بشكل أكثر شفافية .كما
نسعى بجدية لتطبيق أفضل الممارسات في جميع نواحي عملياتنا
وخلق القيمة للمساهمين وإيجاد فرص من شأنها إحداث تغيير إيجابي
للمجتمعات الوطنية واالقتصادات العالمية.

قمنا بإعداد وتنفيذ العديد من مؤشرات األداء الرئيسية واالستراتيجية
الالتي يسمحن لنا بالرصد والقياس الفعال ألدائنا المالي ومساهماتنا
المجتمعية عبر جميع عملياتنا التجارية .يسلط الرسم البياني أدناه الضوء
على أدائنا االقتصادي للعامين .2020-2019

أدائنا وإنجازاتنا االقتصادية خالل العامين 2020-2019
االيرادات

القيمة االقتصادیة الموزعة

التكلفة التشغيلية

2020

2020

2020

2.92

مليار دوالر أمريكي

2019

3.35

 3.52مليار دوالر أمريكي

2019
مليار دوالر أمريكي

المدفوعات لمقدمي رؤوس
األموال

2020
 1.16مليار دوالر أمريكي

2019

 4.38مليار دوالر أمريكي
مجموعة إيكويت هي إحدى أول
الشركات في منطقة الشرق األوسط
التي تتمكن من الوصول إلى سوق
السندات أثناء جائحة كوفيد19-

عقدين لقرضين متزامنين

 1.6مليار دوالر أمریكي
الشريحتين 144A/Reg Senior

 1.76مليار دوالر أمريكي

أجور ومزایا الموظفين

االستثمارات المجتمعية
المباشرة

 172مليون دوالر أمريكي

2019
 254مليون دوالر أمريكي
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2019
 2.28مليار دوالر أمريكي

غير المضمونة
مايو 2020

2020

 2.16مليار دوالر أمريكي

2020
 1.7مليون دوالر أمريكي

2019
 3.1مليون دوالر أمريكي
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مع البنك الوطني الكويتي و بنك
الكويت الدولي
 300مليون دوالر أمريكي
مدته ثالث سنوات
يونيو 2020

يساهم موقع
 MEGlobal Oyster Creekوالذي تم
تشغيله في عام 2019
بما يقارب  24مليون دوالر
أمريكي سنويا لالقتصاد
المحلي

عبر األجور المدفوعة و المواد
والعقود

المحافظة
على بيئتنا
نهدف إلى لعب دور أساسي في االنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون
وتقليل آثارنا على البيئة عن طريق استخدام التقنيات المتقدمة والتركيز
المستمر على حماية البيئة والتزامنا بإرشاداتنا وسياساتنا وإجراءاتنا البيئية
الشاملة.

يوفر كل من معايير البيئة والصحة والسالمة الخاصة بنا ونظام إدارة
الرعاية المسؤولة التناسق في نهجنا تجاه اإلشراف البيئي من قبل
مجموعتنا.
يسلط الرسم البياني أدناه الضوء على أدائنا وإنجازاتنا البيئية خالل العامين
.2020-2019

أدائنا وإنجازاتنا البيئية خالل العامين 2020-2019
كثافة الطاقة
(ميجا جول/كغ من المنتج)

انبعاثات الغازات الدفيئة المباﺷرة
وغير المباشرة (مليون طن من
مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

الكویت

أمريكا

كندا

2020

2020

2020

6.34

9.77

المخلفات الخطرة (طن)

8.84 13.26
2019

2019

2019

2020

2019

6.04

2020

9.82 10.42 13.14

1,376

إجمالي استهالك الطاقة
(مليون جيجا جول)

إجمالي

2020

2019

38.5

41.5

انبعاثات أكاسيد
الكبريت (طن)

724,129

2019

1,809

كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة
(ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون /طن من المنتج)
الكویت

أمريكا

كندا

2020

2020

2020

0.32

0.85

0.27

2019

2019

2019

0.46

0.81

0.28

انبعاثات أكاسيد النيتروجين
(طن)

طن

من ثاني أكسيد الكربون تم بيعه
في عامي  2019و 2020

المخلفات غير الخطرة (طن)

2020

2019

2,253

1,949

إجمالي صرف المياه (مليون
متر مكعب)

2020

2019

2020

2019

2020

2019

5,680

6,115

39,523

24,339

403

425
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أولوياتنا في مجال
الصحة والسالمة
خال
تسعى مجموعة إيكويت إلى االستمرار في المحافظة على سجل
ٍ
من الحوادث واإلصابات ،لذا فإن التزامنا النابع من هذه الرؤية يحتم علينا
الوفاء بجميع متطلبات الصحة والسالمة التنظيمية في كافة المناطق
التي نعمل فيها.
ضمان الصحة والسالمة في مكان العمل هو في صلب عملياتنا ،ويحتل
مكانة رئيسية ضمن مدونة قواعد السلوك وقيم مجموعتنا .فنحن
نطبق نظام إدارة رعاية مسؤولة )® (RCMSنتعهد من خالله بتحسين
أداء البيئة والصحة والسالمة واألمن ) (EHS&Sلمنشآتنا وعملياتنا.

كما لدينا لجنة مخصصة للرعاية المسؤولة® تجتمع كل ثالثة أشهر
وتضمن التنفيذ الفعال لنظام إدارة الرعاية المسؤولة ® .RCMSونتيجة
لتميزنا في مجال الصحة والسالمة ،تم تكريم مجموعتنا بخمس جوائز
للصحة والسالمة في عامي  2019و .2020ويسلط الرسم البياني أدناه
الضوء على بعض الجوائز التي حصلنا عليها باإلضافة إلى أدائنا بشأن
الصحة والسالمة.

أدائنا وإنجازاتنا بشأن الصحة والسالمة والبيئة خالل العامين 2020-2019

 3.5مليون
ساعات عمل آمنة متتالية
أثناء إنشاء موقع Oyster Creek
في أمريكا ،والذي تم افتتاحه في
عام 2019

إجمالي معدل اإلصابات
المسجلة

حصلت عملياتنا في كندا
على

جائزة التميز في
السالمة

الكویت

أمريكا

2020

2020

2020

صفر

صفر

0.9

2019

2019

2019

0.07

صفر

صفر

من منتجاتنا وفقًا لجميع
معايير التسويق ووضع
العالمات المعمول بها

من قبل رابطة صناعة
الكيمياء الكندية

حصلت عملياتنا في الكويت
كندا

تم تقييم ٪100

على الجائزة الذهبية في
مبادرة الصحة والسالمة
والبيئة

صفر
وفيات مرتبطة
بالعمل
في عامي  2019و2020

من قبل الرابطة األمريكية لخبراء
السالمة في عام 2019

صفر
حوادث عدم امتثال

ساعات التدريب بشأن
الصحة والسالمة والبيئة

مع اللوائح والقوانين الطوعية فيما يتعلق بالصحة والسالمة واآلثار البيئية
لمنتجاتنا وكذلك تثبيت العالمات على المنتجات خالل الفترة المشمولة بالتقرير

2020

صفر
حوادث متعلقة بسالمة العمليات

2019

(المستوى األول والمستوى الثاني)
في عامي  2019و 2020
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8,175
8,208

مسؤوليتنا تجاه
العاملين معنا
موظفونا هم مفتاح النجاح لتنفيذ استراتيجية مجموعة إيكويت .فمن
خالل قواعد السلوك وأخالقيات العمل وممارساتنا اليومية ،فإننا نشجع
بيئة عمل متكاملة لجميع موظفينا مع مراعاة قدراتهم الفريدة ،ونقاط
قوتهم ،واختالفاتهم .يضيف موظفونا الذين ينتمون إلى مختلف
المناطق في العالم مجموعة متنوعة من الخبرات ووجهات النظر إلى
إيكويت .فنحن نؤمن بأن تنوعنا يجلب العديد من الفوائد مثل القدرة
على التوطين في أسواق جديدة ،والقدرة على التكيف من خالل وصولنا
إلى مجموعات المواهب األعلى ،واحتمال المزيد من األفكار المبتكرة
واإلبداعية.

نسعى لتوفير فرص مستمرة للتعلم والتطوير جنبًا إلى جنب مع المزايا
األخرى األفضل في فئتها إلعادة تأكيد مكانتنا كصاحب عمل مفضل.
ونسعى جاهدين لجذب أفضل المواهب من خالل حمالت التوظيف،
وتوفير برامج التدريب ،والمشاركة بنشاط في معارض التوظيف.
يسلط الجدول البياني أدناه الضوء على أدائنا بشأن رأس المال البشري
وإنجازاتنا الرئيسية خالل الفترة المشمولة بالتقرير.

أدائنا وإنجازاتنا بشأن رأس المال البشري خالل العامين 2020-2019
عدد الموظفين

عدد الموظفين
الجدد

تم تنفيذ برنامج ELEVATE
الذي يهدف إلى توظيف

متوسط ساعات
التدريب

1,419

2020

 11أنثى

2020

2019

19

2020

1,577

سنويا حتى عام 2024

2019

2019

73

88

عدد الموظفين اإلناث

عدد الموظفين
الذكور

146

2020

 ٪98من موظفينا
الذين حصلوا على

1,273

إجازة عائلية عادوا إلى
العمل في عامي
 2019و2020

2020
2019

156

التدوير واإلحالل بين
الموظفين

2020

166
2019

86

31

2019

1,421

في عامي  2019و2020

التزامات االستحقاقات
التقاعدية

2020

436

مليون دوالر أمريكي

2019

421

مليون دوالر أمريكي

حققنا

وظفنا  10مهندسات إنتاج

 ٪59.4توظيف
للكويتيين

 ٪11من موظفينا

في عام 2020
في عملياتنا بالكويت

تقل أعمارهم عن  30عامًا

مجموعة إيكويت
تقریر التنمية المستدامة  | 2020-2019ملخص التقریر

9

مساهمتنا في أهداف التنمية المستدامة
لألمم المتحدة
وفقًا لهدفنا االستراتيجي في التنمية المستدامة
والمتعلق بالطاقة المتجددة ،نتحمل مسؤولية
االستثمار في تقنيات كفاءة الطاقة ودعم البلدان
التي نعمل فيها لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة
الخاصة بها .في الكويت ،عقدنا شراكة مع الشركة
الوطنية لمشاريع التكنولوجيا ( )NTECوأكملنا
مشروع الطاقة الشمسية الذي سيوفر 419
ميغاواط  /ساعة من الطاقة المتجددة النظيفة
للهيئة العامة للصناعة سنويًا.

تماشيًا مع أهدافنا االستراتيجية في التنمية
المستدامة ،أصبحنا أحد الموقعين على مبادئ
تمكين المرأة الصادرة عن هيئة األمم المتحدة في
عام  2018ووضعنا خطة عمل مدتها ثالث سنوات
لتعزيز التنوع بين الجنسين داخل مجموعة إيكويت.
كما نفذنا برنامج  ELEVATEالذي يهدف إلى توظيف
 11موظفة في مناصب فنية كل عام حتى عام
.2024

نعمل على تدريب جميع موظفينا سنويا ،وقد بلغت
عدد الساعات التدريبية في عامي  2019و 2020الى
 142,910ساعة تدريبية .وتدعم محفظة التعلم
والتطوير في مجموعتنا النمو المهني الذي يغطي
المهارات التقنية والثقافية وبرامج القيادة والتطوير
التنفيذي من خالل عملية تطوير الموظفين القائمة
على الكفاءة.

ً
برنامج لتعزيز رفاهية الموظفين
قمنا بإنشاء
كجزء من إستراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بنا.
وتعد المسؤولية عن البيئة والصحة والسالمة إحدى
قيم مجموعة إيكويت األساسية .كما نقوم سنويًا
بمراقبة صحة جميع موظفينا ،ولدينا مراكز صحية
في المواقع ،وطورنا خطة مساعدة الموظفين
( )EAPالتي توفر الدعم للموظفين وعائالتهم
ضد المخاطر أو المشكالت الصحية غير المتعلقة
بالعمل.
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نحن نساهم في النمو االقتصادي للبلدان التي
نعمل فيها ونضمن معاملة جميع موظفينا
والمتعاقدين معنا معاملة عادلة بما يتماشى مع
قوانين العمل المحلية.

نحن ملتزمون بالتوجه االبتكاري كمحرك
نحو تحقيق هدفنا االستراتيجي في التنمية
المستدامة والمتعلق باقتصاد التدوير والحد من
النفايات البالستيكية .فنحن نواصل التركيز على
دفع االبتكار داخل مؤسستنا ،مع إعطاء أولوية
استراتيجية العتماد نهج مبتكر نحو اقتصاد
التدوير وتقليل النفايات البالستيكية .قامت
شركة  ،)EQP( Equipolymersوهي شركة
تابعة لمجموعة إيكويت ،بإطالق  Virdis 30في
عام  - 2020وهو عبارة عن مادة البولي إيثيلين
تيريفثاليت ( )PETتصلح للمواد الغذائية ويتم
تصنيعها بنسبة  30في المائة من مادة PET
المعاد تدويرها كيميائيًا كمادة أولية.

كجزء من أهدافنا االستراتيجية في التنمية
المستدامة ،لدينا لجنتان مخصصتان مسؤولتان
عن المساهمة المجتمعية المباشرة ودعم
المنظمات غير الحكومية  -فريق إيكويت
للتنمية المستدامة ولجنة المساهمات العالمية
 .MEGlobalحيث بلغ إجمالي مساهماتنا لعامي
 2019و 2020مبلغ  3.1مليون دوالر أمريكي و1.7
مليون دوالر أمريكي على التوالي.

نحن ندرك حجم المواد الخام التي نستخدمها
في تصنيع منتجاتنا ونسعى باستمرار إلى
تحسين العملية بغية تقليل االستهالك غير
الضروري وإهدار المواد .عالوة على ذلك ،تروج
مجموعتنا للهدف  12.6من أهداف التنمية
المستدامة عبر جهودنا في إعداد تقارير حول
التنمية المستدامة ،وصو ً
ال إلى تحقيق هدفنا
االستراتيجي في التنمية المستدامة وهو تكريس
التقارير المتكاملة.

في إطار جهودنا لتقليل أثرنا البيئي ودفع هدفنا
االستراتيجي في التنمية المستدامة المتعلق
بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة ،أنشأنا فريقًا
ّ
للحد من انبعاثات الكربون في عام 2020
برعاية نائب الرئيس للخدمات الفنية ونائب رئيس
العمليات في مجموعتنا .وقد وضعنا هدفًا
لخفض انبعاثات مجموعتنا بنسبة  32بالمائة
بحلول عام .2030

مجموعتنا عضو في مختلف المنظمات المحلية
واإلقليمية والدولية العاملة في مجال دعم
التنمية المستدامة .وتساعدنا عضويتنا هذه في
العمل نحو طموحاتنا في التنمية المستدامة .مثل
عضويتنا في مجلس الكيمياء األمريكي ،والتحالف
العالمي للقضاء على النفايات البالستيكية،
والجمعية األمريكية لمتخصصي السالمة ،ورابطة
الخليج للبتروكيماويات والكيماويات.
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