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رؤية الشركة

رسالة الشركة

قيم الشركة

نتطلع اإىل اأن نكون �ضركة متميزة عاملياً يف جمال البرتوكيماويات، بدعم من موارد الكويت الوطنية من خالل م�ضاركات ذات قيمة م�ضافة 

حتقق النمو، واأن نكون مو�ضع اعتزاز للم�ضاهمني وامل�ضتفيدين.

�ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية - اإحدى �ضركات موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية - ت�ضعى لتحقيق موقع متميز من خالل التو�ضع يف جمال 

البرتوكيماويات ذات القيمة العالية وتعزيز التكامل مع اأن�ضطة موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية املحلية واخلارجية من خالل :

تعظيم القيمة امل�ضافــة ملوارد الكويت الهيدروكربونية.•

التفوق يف اأدائنا التنظيمي املعتمد على تفوي�ض ال�ضلطات لعاملينا وتاأ�ضيل اأ�ضاليب العمل املثلى يف ال�ضناعة. •

خلق بيئة تنمي روح املناف�ضة والتحدي وحتفز تطوير املهارات والقدرات.•

التعاون الوثيق مع �ضركائنا نحو حتقيق منو م�ضتمر ومتنوع.•

امل�ضاهمة يف تنمية االقت�ضاد الوطني.•

اال�ضتقامة
التعامل بانفتاح وعلى اأ�ضا�ض من الثقة واالحرتام والعدالة وال�ضفافية وال�ضدق مع االلتزام باأ�ضمى 

اأخالقيات العمل واملهنية وامل�ضاءلة.

التميز
م�ضتوى عال لالأداء، التميز الت�ضغيلي، التطور امل�ضتمر، تقدمي منتجات وخدمات ذات جودة عالية، 

االهتمام بتلبية احتياجات العمالء.

الرغبة يف التغري، وتقبل التغيري واالبتكار.املرونــــة 

توفري بيئة عمل ي�ضودها الوالء والتعاون وروح الفريق الواحد مدفوعة بثقافة التميز يف االأداء.التحفيــز

بناء واملحافظة على �ضراكات بعيدة املدى، وذات قيمة م�ضافة لدعم النمو وتعزيز التميز الت�ضغيلي.ال�ضراكـــــة

االلتزام مبعايري ال�ضحة وال�ضالمة 

والبيئة واملجتمع

االلتزام بحماية البيئة وتوفري مكان عمل اآمن و�ضحي.

االلتزام بامل�ضئولية االجتماعية يف دولة الكويت واملجتمعات االأخرى املحت�ضنة الأن�ضطة املوؤ�ض�ضة.

االهتمام امل�ضرتك بق�ضايا املوؤ�ض�ضة لتحقيق امل�ضلحة العامة للموؤ�ض�ضة ككل ولي�ض جزءا منها.التفكري املوؤ�ض�ضي
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ي�ضرنا اأن نقدم هذا التقرير الذي ير�ضي الركائز الهامة ل�ضركائنا 

الداخليني واخلارجيني. فباختيارنا الأن نف�ضح عن اأداء اال�ضتدامة 

غري  خطوة  اأر�ضينا  قد  بذلك  نكون  االآخر،  تلو  عاماً  ب�ضركتنا 

م�ضبوقة واإيجابية لل�ضركات االأخرى يف الكويت واملنطقة. يهدف 

هذا التقرير اإىل اإر�ضال ر�ضالة ل�ضركائنا باأننا ملتزمون بتطوير 

منوذج ت�ضغيل م�ضتدام ي�ضم العنا�ضر االقت�ضادية واالجتماعية 

والبيئية يف اإجراءات �ضناعة القرار بال�ضركة.

وال يخفى اأن التنمية امل�ضتدامة ما زالت تعترب مو�ضوعاً جديداً ن�ضبياً 

اأكرث حتديدا يف دول جمل�ض  وب�ضكل  االأو�ضط،  ال�ضرق  يف منطقة 

التعاون اخلليجي. ومع ذلك، ففي االآونة االأخرية، كانت لل�ضغوط 

العامليـة والتوجهات الهائلة اآثاٌر كبرية طالت االأ�ضواق املحلية، وكان 

لها تاأثري وا�ضح حتى يف املناطق امل�ضدرة للطاقة ومنها دول جمل�ض 

التعاون اخلليجي. وقد اأدت االأزمة االقت�ضادية االأخرية اإىل ت�ضليط 

ترابطاً  اأكرث  عاملنا  اأن  وهي  تخفى  ال  التي  احلقيقة  على  ال�ضوء 

وتقارباً من اأي وقت م�ضى، واأن الرفاهية التي تتمتع بها اقت�ضادات 

دولنا مرتابطة اأي�ضاً بنف�ض الدرجة. وهذه الوقائع تدفعنا اإىل اإعادة 

النظر يف هذه الق�ضايا العاملية واإدراجها �ضمن اإ�ضرتاتيجيتنا على 

املدى الطويل. وثمة تعريفات عديدة للتنمية امل�ضتدامة ولكن اأكرثها 

�ضيوعاً ح�ضبما اأعتقد هو التعريف االآتي:

»التنمية امل�ضتدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات احلا�ضر دون 

اأن تعر�ض للخطر قدرة االأجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها”.

ونحن نعتقد اأنه لكي نتمكن من تنمية اأعمالنا ب�ضكل م�ضتدام، 

والبيئية  االقت�ضادية  االأهداف  ندمج  اأن  علينا  يجب  فاإنه 

واالجتماعية �ضمن اإ�ضرتاتيجية اأعمالنا والتي ن�ضعى من خاللها 

للتو�ضل اإىل حلول حملية تتالئم مع اأو�ضاعنا يف دولة الكويت 

لنتمكن من معاجلة الق�ضايا االأخرى ذات الطابع العاملي، ومنها:

�ضكان  عدد  منا  لقد  املوارد:  وندرة  ال�سكاين  النمو 

عام  يف  مليار   7 اإىل   1970 عام  يف  مليار   3.5 من  العامل 

يف  زيادة  من  �ضاحبها  ما  مع  الزيادة  هذه  اأدت  وقد   ،2012
القدرة ال�ضرائية ملختلف �ضعوب االقت�ضادات النا�ضئة اإىل اإيجاد 

والغاز  فالنفط  كوكبنا.  يف  املحدودة  املوارد  على  هائل  �ضغط 

م�ضبوق  غري  ارتفاعاً  ت�ضهد  وغريها،  واملعادن  واملياه  الطبيعي 

يف م�ضتويات الطلب عليها. اإن اقت�ضاديات الكويت ودول جمل�ض 

التعاون اخلليجي االأخرى تعتمد وب�ضكل كبري على النفط والغاز 

الطبيعي. وعلى الرغم من اأن ال�ضناعات التي تعتمد على تلك 

املوارد قد وفرت قدراً ا�ضتثنائياً من النمو واالزدهار يف املنطقة، 

اإال اأنه يجب االعرتاف باأن هذه املوارد غري متجددة يف طبيعتها، 

بل اأن املياه التي ت�ضتهلكها املنطقة ياأتي معظمها من مياه البحر 

ا�ضتهالكا  املياه  م�ضادر  اأكرث  من  واحدة  تعترب  وهي  املحالة، 

يكون  االأ�ضباب جمتمعة، فقد  ولهذه  الإنتاجها.  الالزمة  للطاقة 

من ال�ضواب من الناحية التجارية اأن يتم ا�ضتخدام هذه املوارد 

الطبيعية باأكرب قدر من الكفاءة، وذلك ل�ضمان ا�ضتمرار حتقيق 

االزدهار على املدى الق�ضري واملدى الطويل على حد �ضواء.

التغري  بني  تربط  موثقة  علمية  اأدلة  ثمة  املناخي:  التغري 

وغريه  الكربون،  اأك�ضيد  ثاين  غاز  م�ضتويات  وزيادة  املناخي 

الغازات  با�ضم  من غازات االحتبا�ض احلراري )وهي ما تعرف 

الدفيئة( يف الغالف اجلوي. ويعترب التغري املناخي م�ضكلة عاملية 

ما زالت ت�ضتدعي التو�ضل حلل عاملي. ونحن يف �ضركة �ضناعة 

الكيماويات البرتولية ندرك اأننا نعي�ض �ضمن النظام االإيكولوجي 

العاملي ونتقا�ضم امل�ضوؤولية يف بذل ق�ضارى جهدنا لتقليل ال�ضرر 

جمال  يف  قدوة  لنكون  االأدنى  احلد  اإىل  بكوكبنا  يلحق  الذى 

الرعاية البيئية امل�ضوؤولة.

كلـمـة الــرئيـس التنفيـذي حـول تقـريـر شـركـة صـناعة
الكيماويات البترولية لالستدامة للعام 2012 - 2013

تلبي  التي  التنمية  هي  امل�ضتدامة  “التنمية 
احتياجات احلا�ضر دون اأن تعر�ض للخطر قدرة 

االأجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها”.
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يف  هاماً  دوراً  املوؤ�ض�ضات  تلعب  االجتماعيــة:  امل�سوؤولية 

معاجلة الق�ضايا االجتماعية واالقت�ضادية يف الدول التي تزاول 

فيها عملياتها التجارية واالإنتاجية. ومبا يتاح لها من قوة مالية 

وتنظيمية، تلعب هذه املوؤ�ض�ضات دوراً هاماً يف حترير املجتمع 

ومعاجلة الق�ضايا االجتماعية التي لها تاأثري على املدى الطويل.  

�ضناعة  �ضركة  لدى  اال�ضتدامة  اإ�ضرتاتيجية  فاإن  هنا  ومن 

الق�ضايا  هذه  مع  التعامل  اإىل  تهدف  البرتولية  الكيماويات 

والتنظيم،  بال�ضفافية  تت�ضم  بطريقة  واالجتماعية  االقت�ضادية 

ومبا يتما�ضى مع روؤية موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية لعام 2030.

من  العاملية  التحديات  هذه  على  التغلب  ميكن  اأنه  نعتقد  اإننا 

االأعمال  ا�ضرتاتيجية  انتهاج  خالل  ومن  حملية.  حلول  خالل 

امل�ضتدامة على املدى الطويل، فاإننا �ضوف ن�ضهم اإ�ضهاما اإيجابيا 

يف اقت�ضاد دولة الكويت ويف متكني مواطنيها، مع احلفاظ يف 

الوقت ذاته على بيئتنا وحمايتها. ولكي يكون مبقدورنا اأن نركز 

مل�ضرية  ملمو�ضة  اأهدافاً  فقد حددنا  اجلانب،  هذا  طاقاتنا يف 

 ،2017 عام  بحلول  بتحقيقها  اأنف�ضنا  األزمنا  التي  اال�ضتدامة 

حيث يتم �ضرحها بالتف�ضيل يف هذا التقرير. ومن خالل تقا�ضم 

�ضفافة  بطريقة  وامل�ضتفيدين  امل�ضاهمني  مع  االأهداف  هذه 

التزامنا  ننجز  اأن  على  قادرين  باأننا  نعتقد  فاإننا  ومو�ضوعية، 

بتحقيق م�ضتقبل م�ضتدام. 

اإن التنمية امل�ضتدامة م�ضاألة �ضمولية يعتمد جناحها على م�ضاركة 

�ضناعة  �ضركة  يف  وامل�ضتفيدين  امل�ضاهمني  جميع  وم�ضاهمة 

الكيماويات البرتولية، وباالأخ�ض امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين الرئي�ضيني 

من املوظفني واملوردين والعمالء. لذلك، ويف بداية م�ضروع تطوير 

�ضناعة  �ضركة  يف  موظفا   43 من  جمموعة  قامت  اال�ضتدامة، 

الكيماويات البرتولية بامل�ضاركة يف الدورة التدريبية املعدة خ�ضي�ضاً 

لدرا�ضة اأ�ض�ض ومبادئ مبادرة اإعداد التقارير العاملية املعتمدة، وقد 

ح�ضلوا جميعاً على �ضهادة ممار�ض  معتمد ملبادرة اإعداد التقارير 

العاملية من مقرها يف اأم�ضرتدام.

املبادرة  هذه  تفا�ضيل  القارئ  يطالع  �ضوف  التقرير  هذا  ويف 

على  االإدارة  فريق  اأحرزه  الذي  التقدم  ومدى  االإ�ضرتاتيجية 

مدى ال�ضنتني املا�ضيتني. ومن خالل قيامي مبهام قيادة وتوجيه 

زمام االأمور يف �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية ، اأتطلع اإىل 

موا�ضلة م�ضرية اال�ضتدامة وم�ضاركتم جناحاتنا امل�ضتقبلية. 

اإننا ندرك يف �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية اأن اال�ضتدامة 

هي طريق ثابت نحو التح�ضن ونحن ملتزمون متاماً بهذه املبادرة 

التي  املعلومات  القارئ يف  اأن يجد  ناأمل  احليوية. ويف اخلتام، 

اأوردناها يف هذا التقرير ما يكون نافعاً ومفيداً ومن جانبنا فاإننا 

نتطلع اإىل االرتقاء مب�ضتويات واأداء اال�ضتدامة يف �ضركة �ضناعة 

الكيماويات البرتولية عاماً بعد عام.

اأ�ضــعـد اأحـمـــد ال�ضــعــد

الرئي�ض التنفيذي
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المـقـدمــة
تاأ�ض�ضت �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية يف عام 1963 كاأول جممع لالأ�ضمدة الكيميائية من 

نوعه يف الكويت وفى املنطقة ب�ضكل عام.

و�ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية هي اإحدى ال�ضركات التابعة ملوؤ�ض�ضة البرتول الكويتية وهي 

ال�ضركة الرائدة يف جمال �ضناعة البرتوكيماويات يف الكويت وال�ضرق االأو�ضط. وبا�ضتخدام االبتكار 

والتكنولوجيا توا�ضل �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية تقدمي منتجاتها من البرتوكيماويات - 

بتوجيه من موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية - لتلبية الطلب املتزايد يف العامل على هذه املنتجات.

اإن موظفينا و�ضالمة العمليات، واخلربة التكنولوجية، والقوة املالية، واملوارد املحلية واأهداف 

اال�ضتدامة، كل هذا من �ضاأنه اأن يوفر لنا ميزة تناف�ضية يف االأ�ضواق التي نعمل بها.
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 kÉjƒæ°S …Îe øW ƒ∏«c ¿ƒ«∏e 1 

 â«dÉãØjôJ Ú∏«KEG ‹ƒÑdG øe

kÉjƒæ°S …Îe øW ƒ∏«c 350

äGQÉªãà°SG

 Ú∏ãjE’G ≥jƒ°ùJ

 ‹ƒÑdGh ∫ƒµjÓL

â«dÉãØjôJ Ú∏«ãjEG

 øW ƒ∏«c 438 É«fƒeCG

kÉjƒæ°S …Îe

 øW ƒ∏«c 620.5 ÉjQƒj

Éjƒæ°S …Îe

 øW ƒ∏«c 438 ∫ƒfÉã«e

Éjƒæ°S …Îe

�سركة �سناعة الكيماويات البرتوليةاال�سم:

جنوب ال�ضباحية، دولة الكويتالـمقر العالـمي:

االأمونيا واليوريا والبويل بروبيلنيالـمنتجات االأ�ضا�ضية:

منتجات امل�ضروعات الـم�ضرتكة:
البويل اإيثيلني واالإيثيلني جاليكول والبارازيلني والبنزين وال�ضتايرين وامليثانول واملونو اإيثلني جاليكول والداي اثيلني 

جاليكول والبويل اإيثيلني تريفثاليت

عدد العمليات:
1- م�ضانع االأ�ضمدة الإنتاج االأمونيا واليوريا

2- م�ضنع البويل بروبيلني

ال�ضعة االإنتاجية:
االأمونيا: 599 كيلو طن مرتي �ضنوياً

البويل بروبيلني: 148 كيلو طن مرتي �ضنوياً

582 كيلو طن مرتي �ضنوياًعدد الـموظفني:

عن شركة صناعة الكيماويات البترولية

ح�سورنا بال�سوق: الـم�سروعات امل�سرتكة ل�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية املحلية واالإقليمية والعالـمية
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مسيرة شركة صناعة الكيماويات البترولية على مر السنين

تاأ�ض�ضت �ضركة �ضناعة الكيماويات 

البرتولية “�ضركة م�ضاهمة كويتية” 

مبوجب مر�ضوم اأمريي.

مت اإن�ضاء �ضركة اخلليج 

لل�ضناعات البرتوكيماوية 

يف العام 1979 ك�ضركة 

ت�ضامن بني الدول 

االأع�ضاء يف جمل�ض 

التعاون اخلليجي.

مت اإن�ضاء موؤ�ض�ضة البرتول 

الكويتية مبوجب مر�ضوم 

اأمريي لت�ضبح ال�ضركــة 

القاب�ضة يف قطاع النفط 

الكويتي، ومت حتويل 

جميع االأ�ضهم يف �ضركة 

�ضناعة الكيماويات 

البرتولية اإليها.

اأ�ضبحت طاقة االإنتاج لدى �ضركة 

�ضناعة الكيماويات البرتولية من 

االأمونيــا واليوريـا هي االأكرب يف منطقة 

ال�ضرق االأو�ضط.

وقعت �ضركة �ضناعة الكيماويات 

البرتولية مذكرة تفاهم مع �ضركة 

يونيون كاربايد لبناء جممع 

للبرتوكيماويات، ا�ضتحوذت �ضركة 

داو كيميكال على �ضركة يونيون 

كاربايد يف عام 1999.

مت اإن�ضاء م�ضنع جديد 

لالأمونيـــــا.

مت تاأ�ضي�ض �ضركة االأ�ضمدة الكيماوية 

الكويتية من خالل �ضركة �ضناعة 

الكيماويات البرتولية كم�ضروع م�ضرتك. 

وكان ال�ضريكني االآخرين و هما 

“بريتي�ض برتوليوم” و�ضركة االأ�ضمدة 
الكيماوية الكويتية بحيث متتلك كل 

منهما 20%.

مت االنتهاء من اإن�ضاء اأول جممع 

لالأ�ضمدة الكيماوية يف الكويت الإنتاج 

االأمونيا واليوريا وكربيتات االأمونيا 

وحم�ض الكربيتيك يف منطقة ال�ضعيبة 

ال�ضناعية. 

مت ا�ضتكمال اإن�ضاء م�ضنعني الإنتــاج االأمونيـا 

ال�ضائلة وم�ضنعني الإنتاج اليوريـــا.
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وقعت �ضركة �ضناعة الكيماويات 

البرتولية عقد لتاأ�ضي�ض �ضركة 

اإيكويت للبرتوكيماويات مع يونيون 

كاربايد، بحيث متلك كل �ضركة 

%45 من راأ�ض املال، بينما متلك 
بوبيان للبرتوكيماويات %10 من 

راأ�ض املال.

�ضهدت الكويت حفل افتتاح اأكرب جممع للبرتوكيماويات يف 

البالد الإنتاج االأوليفينات، واملركبات العطرية، وال�ضتايرين 

وتد�ضني م�ضنع االأوليفينات الثاين،

يف منطقة ال�ضعيبة ال�ضناعية حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو 

اأمري الكويت ال�ضيخ �ضباح االأحمد اجلابر ال�ضباح.

بداأت �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية 

يف تطبيق برنامج اال�ضتدامــــــة.

قامت �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية  ب�ضراء حقوق 

امل�ضاهمني من �ضركة »بريتي�ض برتوليوم« و�ضركة االأ�ضمدة 

الكيماوية الكويتية.

مت دمج �ضركة االأ�ضمدة الكيماوية 

الكويتية مع �ضركة �ضناعة 

الكيماويات البرتولية.

�ضدر قرار وزاري ب�ضاأن نقل ملكية جميع اأ�ضهم القطاع 

اخلا�ض يف �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية اإىل 

حكومة الكويت.
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إنجازات شركة صناعة الكيماويات البترولية

ال�سـحــــة وال�ســـالمـــــة والبــيــئــــة

اأبرز اإجنازات �ضركة �ضناعة الكيماويات  فيما يلي 

البرتولية يف جمال ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة:

البرتول  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  جائزة  	•
فازت  والبيئة:  وال�سالمة  لل�سحة  الكويتية 

بجائزتني  البرتولية  الكيماويات  �ضناعة  �ضركة 

اجل�ضم  كتلة  موؤ�ضر  تقليل  م�ضروع  هي  االأوىل 

على  احلملة  الوزن( حيث ح�ضلت هذه  )تقليل 

 “ برنامج  كما ح�ضل  ال�ضحة  جائزة يف جمال 

للرعاية  البرتولية  الكيماويات  �ضناعة  �ضركة 

امل�ضوؤولة” على جائزة امل�ضوؤولية االجتماعية.

�ضركة  ح�ضدت  للتميز:  الذهبية  اجلائزة  	•
الذهبية  البرتولية اجلائزة  الكيماويات  �ضناعة 

للوقاية  امللكية  اجلمعية  تقدمها  التي  للتميز 

نظراً  التوايل  على  الثالثة  لل�ضنة  احلوادث  من 

لتميزها يف اأداء ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة.

وتدوير م�ضابيح  مت بذل اجلهود جلمع وف�ضل  	•
الفلور�ضنت الداخلية باملكاتب.

االأخ�ضر عرب  الكويت  �ضور  م�ضروع  تد�ضني  مت  	•
احلدود الربية للكويت.

اأعيد تفعيل اعتمادات االأيزو، نظم تقييم ال�ضحة  	•
املهنية وال�ضالمة OHSAS) 18001(، االأيزو 

14001 دون اأيــــة خمــالـــفـــات. كمــا ح�ضــلـت 
اللجنة  معايري   / االأيزو  معايري  على  ال�ضركة 

عام  يف   17025 الكهربائية  للتقانة  الدولية 

.2005

�ضركة  حققت  اآمنة:  عمل  �ساعة  مليون   10 	•
�ضناعة الكيماويات البرتولية 10 مليون �ضاعة 

وقت  حوادث  ت�ضجيل  بدون  تقريباً  اآمنة  عمل 

�ضائع.

نفذت اللجان الفرعية مبوؤ�ض�ضة البرتول الكويتية  	•
والطوارئ  احلرائق  اأنظمة  على  �ضاماًل  تدقيقاً 

والتوزيع االآمن واأنظمة ال�ضالمة العامة.

الطاقة  با�ضتخدام  الربيع  مع�ضكر  اإقامة  متت  	•
جمعية  مع  بالتعاون  للبيئة  ال�ضم�ضيةال�ضديقة 

املهند�ضني الكويتية.

التح�سني امل�ستمر الأن�سطة �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية

خطة تطوير اأ�ساليب العمل )�سيجما 6(دائرة الهند�سة وال�سالمة ال�ساملة

لتطبيق  واالأداء  االأهداف  موؤ�ضرات  و�ضع  مت  	•
اخلطة  ذلك  يف  مبا  اال�ضتدامة  ا�ضرتاتيجية 

يتواكب  مبا  االأجل  طويلة  واالأهداف  اخلم�ضية 

مع متطلبات مبادرة اإعداد التقارير العاملية.

 2017 للعام  اال�ضتدامة  اأهداف  و�ضع  مت  	•
الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  ا�ضرتاتيجية  لتنفيذ 

البرتولية لال�ضتدامة على مدار اخلم�ض �ضنوات 

القادمة.

البرتولية  الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  �ضاركت  	•
اأوراق عمل باخلارج حول الرعاية امل�ضوؤولة  يف 

ومراقبة امل�ضروعات واملباين ال�ضديقة للبيئة.

�ضاركت �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية يف  	•
حتديث لوائح االإر�ضاد مببادرة الرعاية امل�ضوؤولة 

البرتوكيماويات  مل�ضنعي  اخلليجي  لالإحتاد 

والكيماويات.

ل�ضتة  البرتولية  الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  جنحت 

تطوير  ومنهج  نظام  تطبق  اأن  يف  متتالية  �ضنوات 

النظام  هذا  ي�ضاهم   .)6 (�ضيجما  العمل  اأ�ضاليب 

واملواد  الب�ضرية  املوارد  جميع  جودة  حت�ضني  يف 

والنتائج  االأخطاء  من  يقلل  كما  لل�ضركة  اخلام 

التي تتعار�ض مع املوا�ضفات ويحافظ على الوقت 

النظام يف حت�ضني  ي�ضاهم  كما  العمليات.  تلك  يف 

ويقلل  املوظفني  واإنتاجية  امل�ضنع  يف  االإنتاجية 

�ضناعة  �ضركة  حققت  وقد  العمليات.  تكاليف  من 

املالية  ال�ضنة  خالل  االآتي  البرتولية  الكيماويات 

:2013 / 2012

احلزام  بربنامج  موظفني  ثمانية  تدريب  مت  	•
االإجمايل  العدد  اأ�ضبح  وبالتايل  االأخ�سر 

للموظفني 84 موظفاً يف برنامج تدريب احلزام 

االأخ�ضر.

بداأ اأحد موظفينا التدريب للح�ضول على �سهادة  	•
االإنتهاء  و�ضيتم  مدرب من درجة احلزام االأ�سود 

من التدريب يف العام 2013.

 :)6 )�سيجما  العمل  اأ�ساليب  تطوير  م�سروعات  	•
البرتولية  الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  نفذت 

العمل  اأ�ضاليب  تطوير  فئة  من  م�ضروعاً   86
(�ضيجما 6( بزيادة قدرها م�ضروعان عن العدد 
امل�ضتهدف لي�ضبح العدد االإجمايل للم�ضروعات 

382 م�ضروعاً خالل ال�ضتة اأعوام املا�ضية.

حققت ال�ضركة فائ�ضاً مالياً مببلغ 46.5 مليون  	•
دوالر اأمريكي خالل العام. وبلغ الفائ�ض املرتاكم 

على مدار ال�ضتة اأعوام املا�ضية 126.9 مليون 

دوالر.

تقنية  لتطبيق  تدريبية  دورات  اأربع  عقد  مت  	•
للقادة   )6 )�سيجما  العمل  اأ�ساليب  لتطوير 

واملوظفني يف �ضركات القطاع النفطي الزميلة.



11 

ة 
جيـ

تـي
ـرا

ــت
س

ا
مة

دا
ست

اال
ول

حـ
يـر

قـر
الت

ذا 
ه

ة 
مـ

وك
حـ

ـة
ام

ـد
تــ

ســـ
اال

نـا
اد

صـ
ـتـ

إق
ـــا

نــــ
تـــ

ـئـ
ــي

ب
ونا

ظف
مو

ـة
مــ

ـد
قــ

مــ
ال

34

إنجازات شركة صناعة الكيماويات البترولية

املخاطر  اإدارة  عن  املنبثقة  اخلطط  تطبيق  مت  	•
يف  مبا  وفروعها  الكويتية  البرتول  مبوؤ�ض�ضة 

الكيماويات  �ضناعة  ب�ضركة  املتعلق  اجلزء  ذلك 

البرتولية ب�ضفة مبا�ضرة.

النقدي  التدفق  خماطر  قيا�ض  برامج  بلغت  	•
ب�ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية وامل�ضاريع 

امل�ضرتكة مراحلها النهائية.

البرتولية  الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  اأر�ضت  	•
اال�ضتدامة.  خماطر  وتخفيف  لتحديد  منهجاً 

اإىل  املحددة  اال�ضتدامة  خماطر  اإ�ضافة  ومتت 

�ضجل املخاطر لدى ال�ضركة.

تقنية الـمعـــلومـــــــــات واالإت�ساالت اإدارة املخاطر

مت اإن�ساء نظام البوابات لتح�ضني م�ضاريع اإدارة  	•
تقنية املعلومات واالت�ضاالت وحتديد االأولويات 

واخليارات التي يتبعها التطبيق.

لالت�ضال  لينك  تطبيق نظام مايكرو�سوفت  مت  	•
ال�ضمعي واملرئي واملقروء.

نظام  تطبيق  الن�ضط ومت  الدليل  نظام  مت دمج  	•
مايكرو�ضوفت للهوية.

مت اإجناز م�ضروع نظام التكاليف. 	•

م�ضروع  من  االأوىل  املرحلة  تطبيق  اإجناز  مت  	•
البرتول  موؤ�ض�ضة  م�ضتوى  القدرات على  تطوير 

اإ�ضراف �ضركة �ضناعة  الكويتية وفروعها حتت 

الكيماويات البرتولية.

موظفي  م�ضتوى  تقييم  عملية  اإجناز  مت  	•
الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  يف  الب�ضرية  املوارد 

ال�ضخ�ضي  التطوير  خطة  عمل  ومت  البرتولية. 

وطريقة التعليم املقرتحة لكل موظف.

القوى العاملةالتدريبالتطوير الـمهنـي

2700 م�ضاركة يف  التدريب  بلغ عدد م�ضاركات  	•
دورات التدريب موزعني على 611 دورة تدريبية.

مت عقد عدد 102 ندوات توعية حول العديد  	•
من اأن�ضطة ال�ضركة.

لكل  �ضاعة   45 التدريب  �ضاعات  متو�ضط  بلغ  	•
اجلدول  عن  �ضاعة   15 قدرها  بزيادة  موظف 

املحدد.

مت تد�ضني مركز خدمة املوارد الب�ضرية لت�ضهيل  	•
اخلدمات اخلا�ضة باملوظفني واالإ�ضراع بها.

ال�ضركة  الكويتية يف  العاملة  القوى  ن�ضبة  بلغت  	•
العام  يف   82.3% بن�ضبة  مقارنًة   83.7%
املا�ضي. وبلغت ن�ضبة التوظيف للعمالة الكويتية 

يف عقود املقاوالت 25%.

االت�سـاالت والــخـدمـــات

قدمت جمموعة االت�ضاالت واخلدمات ات�ضاالت م�ضتمرة ملوظفي �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية وملجتمع �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية من خالل جملة  	•
ال�ضركة: كيميا.

اأطلقت �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية ح�ضاباتها عرب مواقع التوا�ضل االجتماعي: في�ضبوك وتويرت وان�ضتاجرام لن�ضر اأهداف ال�ضركة واإجنازاتها واأن�ضطتها على  	•
نطاق اجتماعي اأو�ضع.

من خالل جهودها يف امل�ضوؤولية االجتماعية، تدعم �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية االأن�ضطة االجتماعية والثقافية والريا�ضية والوطنية. وتدعم ال�ضركة اأكرب م�ضروع  	•
ت�ضجري يف الكويت باال�ضرتاك مع فريق واحة الكويت. وتهدف مبادرة “�ضور الكويت االأخ�ضر” اإىل حتويل حدود الكويت الربية اإىل اللون االأخ�ضر. وقد مت زرع اأول 

�ضجرة يف يوليو 2012. كما اأطلقت �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية حملة “نبيها خ�ضراء” والتي تعرب عن روؤية �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية التي تدعم 

البيئة وامل�ضروعات ال�ضديقة للبيئة والتنمية امل�ضتدامة.

وكجزء من التزامها مب�ضوؤوليتها االجتماعية، قامت جمموعة االت�ضاالت واخلدمات ب�ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية بزيارات للم�ضت�ضفيات وبيوت الرعاية ال�ضحية.  	•
كما نظمت ال�ضركة زيارات الأطفال املدار�ض ملقر �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية وم�ضانعها ودعمت امل�ضاريع التي قدمها طالب جامعة الكويت واملوؤ�ض�ضات التعليمية 

واحلكومية املختلفة و�ضاركت يف االحتفال بالعديد من االأعياد الوطنية واملنا�ضبات و�ضاهمت يف املوؤمترات واملعار�ض الدولية داخل وخارج الكويت. �ضتوا�ضل املجموعة 

تكرمي املوظفني املتقاعدين واملتفوقني من اأبناء املوظفني والزمالء الذين خدموا طوياًل وتوا�ضل اإر�ضال خطابات ال�ضكر للموظفني املتميزين.
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�سركة اإيــكـويـــت للبرتوكيماويات

البيئـــــــة:

كجزء من برنامج �ضركة اإيكويت للبرتوكيماويات الإعادة ا�ضتخدام املياه وجهود 

اإعادة التدوير ومن اأجل حتقيق هذا الهدف، مت تركيب اثنني من اأبراج تربيد 

مياه البحر بغر�ض تربيد واإعادة ا�ضتخدام مياه البحر ال�ضاخنة الناجتة من 

العمليات الت�ضغيلية يف اإيكويت. ومن امل�ضتهدف لربجي تربيـد مياه البحر اأن 

يقلاّل من �ضحب املياه من م�ضادر املياه ال�ضطحية نظراً الإعادة تدوير واإعادة 

�ضمن  البرتوكيماويات  اإنتاج  دورات  من  تنتج  التي  العادم  مياه  ا�ضتخدام 

من  للبرتوكيماويات  اإيكويت  �ضركة  متكنت  وقد  اإيكويت.  عمليات  �ضل�ضلة 

خالل هذه االأبراج من تقليل احلاجة اإىل ا�ضتخراج ما يقرب من 100,000 

اأو 870,000,000 مرت مكعب يف ال�ضنة من مياه  مرت مكعب يف ال�ضاعة 

واملعاجلة  البيولوجية  املعاجلة  تقنية  االأبراج  وت�ضتخدم  العربي.  اخلليج 

الثالثية ملياه ال�ضرف ال�ضحي، وهي تعترب اأول اأبراج لتربيد مياه البحر يتم 

تركيبها يف دولة الكويت. وتنطوي املبادرة اأي�ضاً على عوائد اقت�ضادية اإذ مت 

تاليف التكاليف االإ�ضافية لبناء حمطة �ضخ جديدة ملياه البحر.

النا�س:

تويل �ضركة اإيكويت للبرتوكيماويات اهتماماً بالغاً لبث روح التفاعل االإن�ضاين 

مع املوظفني وعائالتهم ملا له من اأثر من الناحية االجتماعيــة، وذلك تقديرا 

منها لتكري�ض هذا احل�ض املتنامي فهي  لدورهم يف جناح ال�ضركة. و�ضعياً 

اإدارة  وت�ضارك  املوظفني،  اأطفال  يحققها  التي  التعليمية  االإجنازات  تكرم 

تقوم  اإذ  االإجنازات  بهذه  اعتزازهم  املوظفني  اأ�ضر  منتظم  ب�ضكل  اإيكويت 

با�ضت�ضافة العديد من حفالت التكرمي املخ�ض�ضة لذلك الغر�ض، اإىل جانب 

التعليم،  اأما يف جمال  الريا�ضية.  التجمعات االجتماعية واالأن�ضطة  تنظيم 

اأي�ضا �ضراكة متينة مع برنامج  اإيكويت للبرتوكيماويات  اأقامت �ضركة  فقد 

اإعادة هيكلة القوى العاملة يف القطاع احلكومي بغر�ض توظيف الكويتيني 

املوؤهلني والراغبني يف بدء حياتهم املهنيـــة يف القطاع اخلا�ض. ويوجد لدى 

اإيكويت برنامج تدريب موجه خ�ضي�ضاً للمواطنني الكويتيني.

البيئـــــة

املواد  ملنتجات  م�ضنعة  ك�ضركة  للبرتوكيماويات  اإيكويت  �ضركة  بداأت 

توعوي  برنامج  البال�ضتيكية،  املنتجات  �ضناعة  يف  امل�ضتخدمة  االأ�ضا�ضية 

بفوائد  للتعريف  من خالله  و�ضعت  رائع«  »بال�ضتيك...  ا�ضم  عليه  اأطلقت 

وي�ضمل  البال�ضتيك.  واإنتاج  تدوير  واإعادة  واجليد  ال�ضليم  اال�ضتخدام 

برنامج »بال�ضتيك... رائع« حلقات درا�ضية وعرو�ض تقدم با�ضتخدام اأدوات 

الو�ضائط املتعددة.

النا�س / البيئـــــة:

تبواأت �ضركة اإيكويت للبرتوكيماويات مكانة بارزة كاأول �ضركة يتم اعتمادها 

من قبل مبادرة )الرعاية امل�ضوؤولة( يف الكويت، وذلك تقديراً اللتزامها بكافة 

اإيكويت ك�ضركة ع�ضو يف مبادرة  املبادرة. وتخ�ضع  متطلبات ومعايري هذه 

)الرعاية امل�ضوؤولة( للتدقيق الذي يتم وفق املتطلبات املن�ضو�ض عليها من 

قبل املدقق اخلارجي لنظام الرعاية امل�ضوؤولة.

قصص نــجــاح الشـراكــــــات
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قصص نــجــاح الشـراكــــــات

�سركة اخلليج

�سركة اإم اإي جلوبالل�سناعة البرتوكيماويات

املجتمع:

العون  يد  ملد  البرتوكيماويات  ل�ضناعة  اخلليج  �ضركة  توجه  من  انطالقاً 

مببلغ  ال�ضركة  تربعت  االأر�ض  بقاع  �ضتى  يف  امل�ضلمني  جلميع  والعطاء 

البحرين  هدية  م�ضحف،  »املليون  حملة  ل�ضالح  اأمريكي  دوالر   25,000
الأفريقيا«. وقد خ�ض�ضت هذه امل�ضاهمة لدعم الدعوة التي اأطلقتها هيئة 

اأو نقلها وت�ضليم ن�ضخ منها اإىل  �ضوؤون االإعالم من اأجل طباعة امل�ضاحف 

املدار�ض يف قارة اأفريقيا.

االقت�ساد / البيئـــة:

اإ�ضهاماً منها و�ضمن اجلهود املبذولة للمحافظة على البيئة �ضاركت �ضركة 

االأول  البحرين  ومنتدى  معر�ض  برعاية  البرتوكيماويات  ل�ضناعة  اخلليج 

للتقنية اخل�ضراء خالل عام 2012، والذي اأقيم حتت �ضعار »�ضالمتك هي 

عملنا... م�ضتقبلك هو ر�ضالتنا«. وقد �ضاهم يف تقدمي الرعاية والدعم لهذه 

الفعالية الهامة �ضركات عاملية رائدة تعمل يف جمال �ضناعة وتطوير التقنيات 

ال�ضديقة للبيئة واملعروفة بالتقنيات اخل�ضراء. وت�ضمن احلدث منتدى دويل 

مقدم  وبدعم  ال�ضناعية،  للتنمية  املتحدة  االأمم  منظمة  رعاية  حتت  عقد 

من العديد من الوزارات والهيئات وال�ضركات واملنظمات الدولية يف كل من 

مملكة البحرين وخارجها. وقد اجتذب املنتدى م�ضاركة العديد من اخلرباء 

ذوى ال�ضهرة العاملية يف جماالت التكنولوجيا اخل�ضراء والتنمية امل�ضتدامة، 

ال�ضناعية  النفايات  ومعاجلة  الطاقة،  ا�ضتخدام  وكفاءة  املتجددة،  والطاقة 

واال�ضتخدام االأمثل للموارد املائية والتحول لالقت�ضاد االأخ�ضر.

النا�س:

قدمت  املجتمع،  يف  البحرينية  املراأة  اإىل متكني  الهادف  توجهها  اإطار  يف 

الن�ضائي  لالإحتاد  مالياً  دعماً  البرتوكيماويات  ل�ضناعة  اخلليج  �ضركة 

البحريني يف بادرة منها لتلم�ض وتبني االحتياجات والق�ضايا املتعلقة بحقوق 

االإن�ضان والتنمية االجتماعية. وقد ا�ضتقبل املهند�ض عبد الرحمن جواهري، 

رئي�ض �ضركة اخلليج ل�ضناعة البرتوكيماويات، ال�ضيدة زينب �ضالح رئي�ضة 

االإحتاد الن�ضائي البحريني لتدار�ض امل�ضائل ذات ال�ضلة. ومن جانبه اأ�ضاد 

عبد الرحمن جواهري بدور االإحتاد ور�ضالته النبيلة والرعاية التي يقدمها 

للق�ضايا التي تت�ضل باملراأة البحرينية العاملة.

البيئــة:

اأهداف الرتكيز لعام 2012 

اأهداف الرتكيز لعام 2012 هي عبارة عن حملة متتد خلم�ضة �ضنوات مت 

ت�ضميمها بغر�ض احلفاظ على م�ضتوى تركيز مكثف على جانبني رئي�ضيني 

حيث ميكننا اأن نوؤكد التزامنا باإيجاد اإدارة اآمنة وم�ضئولة لكل من املرافق 

االإنتاجية واملنتجات على حد �ضواء:

الهدف �سفر بالن�سبة للبيئة وحوادث ال�سحة وال�سالمة 	•
تخفي�س الب�سمة البيئية 	•

اإي  اإم  �ضركة  التزام  تر�ضخان  اللتان  واحلما�ضة  الطاقة  بنف�ض  ومدفوعة 

تعترب  الرتكيز  حملة  اأهداف  فاإن  امل�ضوؤولة®،  الرعاية  مبادئ  جلوبال جتاه 

وبو�ضوح  يدلل  مما  لل�ضركة،  البيئية  االنبعاثات  من  للحد  طموحاً  اإطاراً 

على مدى االإدارة البيئية واالإ�ضراف على املنتجات ويثبت التزامنا امل�ضتمر 

اخلا�ضة  التدابري  ن�ضر  �ضنوياً  ويتم  البيئي.  االأداء  لتح�ضني  واملتوا�ضل 

باالأهداف املن�ضودة منذ عام 2009.

االأجل  طويلة  االأهداف  من  جمموعة  جلوبال  اإي  اإم  �ضركة  اأطلقت  وقد 

البيئية  الب�ضمة  الرتكيز على احلد من  زيادة  لتبني مدى  �ضنوات(  )خم�ض 

عن  ف�ضاًل  عليها  واالإ�ضراف  املنتجات  اإدارة  م�ضتوى  يظهر  مما  لل�ضركة، 

التزامنا امل�ضتمر بتح�ضني االأداء البيئي.

1- الهدف �سفر

و�ضعت �ضركة اإم اإي جلوبال جمموعة من االأهداف ال�ضفرية يف املجاالت التالية:

االإ�ضابات ال�ضخ�ضية واالأمرا�ض املهنية 	•  

حوادث االإحتواء االأوىل والت�ضربات 	•  

احلوادث املتعلقة ب�ضالمة العمليات 	•  

بنود التقارير املقدمة للجهات احلكومية  	•  

حوادث ال�ضيارات واملركبات 	•  

2- تخفي�س الب�سمة البيئية
اعتماد �ضنة 2005 ك�ضنة االأ�ضا�ض التي تهدف �ضركة اإم اإى جلوبل الو�ضول اإليها 	•  

تخفي�ض مبعدل %70 من انبعاثات املواد الكيميائية ذات االأولوية 	•  

تخفي�ض مبعدل %80 من االنبعاثات الكيميائية 	•  

تخفي�ض مبعدل %40 من كثافة انبعاثات ثانى اأك�ضيد الكربون 	•  

تخفي�ض مبعدل %15 من ا�ضتخدام املياه العذبة 	•  
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اإلسـتـراتيـجيــة والـتـحـلـيــل

التاأثريات الرئي�سية واملخاطر والفر�س

ل�ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية ب�ضمة على م�ضتوى العامل، كما اأن لها 

العديد من امل�ضاريع امل�ضرتكة وال�ضراكات الن�ضطة التي توؤثر على العديد من 

املجتمعات واالأ�ضواق يف دول اأخرى اإىل جانب دولة الكويت. تعي الكيانات 

التابعة ل�ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية للمخاطر ذاتها املرتبطة بندرة 

جميع  وال�ضيا�ضية يف  االجتماعية  واال�ضطرابات  املناخي،  والتغري  املوارد، 

الدول التي تعمل بها. من هنا فاإن مبادرة اال�ضتدامة التي تطرحها �ضركة 

هذه  طبيعة  لفهم  مفيدا  اأ�ضا�ضا  توفر  اإمنا  البرتولية  الكيماويات  �ضناعة 

املخاطر وت�ضاعدنا على العمل مب�ضوؤولية اأكرث لنكون على اأهبة اال�ضتعداد 

ت�ضميم  من  نتمكن  وحتى  امل�ضتقبل.  يف  تربز  التي  الفر�ض  من  لالإفادة 

لتحديد  متعمقاً  حتلياًل  اأجرينا  فقد  لال�ضتدامة،  منا�ضبة  اإ�ضرتاتيجية 

الثغرات مقارنة مبمار�ضات اال�ضتدامة املثلى ال�ضائدة يف االأ�ضواق يف جميع 

اأنحاء العامل.

اإىل  احلاجة  عن  لتك�ضف  اأجريناه  الذي  ال�ضمويل  التحليل  نتائج  وجاءت 

مبادرات  بتنفيذ  نبداأ  لكي  املوؤ�ض�ضية  البنية  �ضمن  اجلوانب  بع�ض  تطوير 

حوكمة  لهيكل  الق�ضوى  االأولوية  اأولينا  وقد  ناجحة.  بطريقة  اال�ضتدامة 

اال�ضتدامة واإدارة املخاطر وتنمية الكفاءات. وقد قمنا يف البدايـة بتطوير 

برنامج  اإدارة  يف  لنا  نربا�ضاً  ليكون  اال�ضتدامة  حوكمة  هيكل  واعتماد 

اال�ضتدامة، ثم اأجرينا ا�ضتعرا�ضا �ضامال ملخاطر اال�ضتدامة، وو�ضعنا خطة 

للحد من اآثارها، واأخرياً قمنا باإعداد منوذج لبناء وتطوير كفاءة اال�ضتدامة 

يغطي جميع امل�ضتويات يف موؤ�ض�ضتنا.

وتال ذلك اأن قامت دائرة الهند�ضة وال�ضالمة ال�ضاملة مب�ضاركة االإدارة العليا 

خالل فرتة االإثنى ع�ضر �ضهرا التي بداأت يف �ضهر مار�ض من عام 2012، 

اأهداف  لتحقيق  االأ�ضا�ض  لو�ضع حجر  اال�ضتدامة  ا�ضرتاتيجية  با�ضتحداث 

ومبادرات اال�ضتدامة. وجاء ن�ض االإ�ضرتاتيجية على النحو التايل:

يف  للنجاح  بالتمكني  البرتولية  الكيماويات  �سناعة  �سركة  “�ستقوم 
ال�سحة  جماالت  يف  عاملي  طابع  لها  قدرات  بناء  خالل  من  اأعمالها 

وال�سالمة والبيئة، والريادة يف جهود اال�ستدامة بتاأ�سي�س حوكمة قوية يف 

جمال ال�سحة وال�سالمة والبيئــة، واأهداف طويلة االأجل، وتبني اإجراءات 

وعمليات ت�سغيلية متكن من منو وجناح االأعمال واالأن�سطة التي متار�سها 

�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية على املدى الطويل.”

اإىل هذا االأ�ضا�ض القوي، قمنا بو�ضع اأهداف اال�ضتدامة ل�ضركة  وا�ضتناداً 

ا�ضتدامة  مبادرة  اأول  لتكون   ،2017 للعام  البرتولية  الكيماويات  �ضناعة 

خم�ضية تتبناها ال�ضركة.

للتميز  اأهداف  �ضتة  منها  املجموع:  يف  اأهداف  ت�ضعة  املبادرة  لهذه  وكان 

الت�ضغيلي وثالثة اأهداف للمواطنة امل�ضوؤولة.
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ريادة االستدامة

 خفض معدل اإلصابات المسجلة في
صفوف العاملين والمقاولين

 الحد من معدل الحوادث المتعلقة
بسالمة العمليات

خفض معدل التسّربات

خفض معدل انبعاث الغازات الدفيئة
خفض استهالك الطاقة

خفض استهالك المياه

اأهــداف التميــــز الــت�ســــغـــيلــي:

خف�س معدل االإ�سابات امل�سجلة يف �سفوف املوظفني 

واملقاولني: ت�ضعى �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية 

جاهدة اأن ال يتجاوز معدل االإ�ضابات امل�ضجلة 0.13 

لكل 200 األف �ضاعة عمل.

�ضركة  �ضتعمل  الدفيئة:  الغازات  انبعاثات  معدل  خف�س 

خط  وحتديد  قيا�ض  على  البرتولية  الكيماويات  �ضناعة 

اأ�ضا�ض النبعاث الغازات خالل ال�ضنة املالية 2014-2013 

خف�ض  على  ال�ضركة  �ضتعمل  االأ�ضا�ض  خط  من  وانطالقاً 

انبعاثات الغازات الدفيئة املنبعثة لديها بحلول �ضنة 2017.

احلد من معدل احلوادث املتعلقة ب�سالمة العمليات: 

ال  اأن  البرتولية  الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  ت�ضعى 

العمليات  ب�ضالمة  املتعلقة  احلوادث  معدل  يتجاوز 

0.1 لكل 200 األف �ضاعة عمل.

خف�س ا�ستهالك الطاقة: �ضوف حتاول �ضركة �ضناعة 

الكيماويات البرتولية جاهدة العمل على خف�ض كمية 

وذلك   2017 لديها بحلول عام  امل�ضتخدمة  الطاقة 

بناء على عمل تدقيق على الطاقة يفرت�ض اأن يكتمل 

خالل �ضنة 2013.

خف�س عدد حوادث الت�سربات:

عدد حوادث الت�ضرب البيئية اليتعدى واحد كل �ضنة.

�ضناعة  �ضركة  �ضتقوم  الـماء:  ا�ستهالك  خف�س 

املياه  كمية  خف�ض  على  البرتولية  الكيماويات 

اأ�ضا�ض  على  وذلك   2017 �ضنة  بحلول  امل�ضتخدمة 

عمليات تدقيق على ا�ضتهالك املياه من املفرو�ض اأن 

تكتمل خالل �ضنة 2013.



استراتيجية االستدامة16 

البيئة حماية 

ريادة االستدامة

أسلوب احلياة الصحية

ريادة االستدامة

تطوير قيادي املستقبل

ريادة االستدامة

اأهــداف الـمــواطـنــة الـم�سوؤولـــة:

�ضاغت �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية كل هدف من اأهداف املواطنة امل�ضوؤولة حول فكرة رئي�ضية مع تركيز خارجي قوي.

حماية البيئة : الريادة يف احلفاظ على املوارد الطبيعية 

والعمل على حماية بيئتنا.

البرتولية  الكيماويات  �ضركة �ضناعة  �ضت�ضاهم   : الهدف 

يف  احلكومية  غري  الهيئات  من  �ضركائها  مع  بعملها 

الت�ضدي للتحديات البيئية يف الكويت وحت�ضني اأ�ضاليب 

احلياة بالن�ضبة لالأجيال القادمة من خالل دعم احلفاظ 

على املوارد.

احلياة ال�سحية : الريادة يف توفري اأ�ضلوب حياة �ضحية 

وحت�ضني الظروف املعي�ضية.

الهدف : �ضوف تركز �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية 

�ضنة  �ضركائها من اجلهات غري احلكومية،  بالتعاون مع 

اإحدى حتديات احلياة ال�ضحية مل�ضاعدة  بعد �ضنة على 

االآخرين كي يتمتعوا بحياة �ضحية مديدة.

تطوير قادة امل�ستقبل: دعم ورعاية املوهوبني واالهتمام 

بهم لبناء م�ضتقبل اأف�ضل.

الهدف: �ضوف ترتقي �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية 

بثقافة اال�ضتدامة بالعمل مع �ضركائها من اجلهات غري 

واملواهب  العقول  تطوير  رعاية  طريق  عن  احلكومية، 

ال�ضابة للتفكري ملياً باالآثار امل�ضتقبلية يف هذه االأيام.

اإنطالقاً من هذه االأهداف اإنتقينا عبارة

»االإلتزام بتوفري م�ضتقبل زاهر م�ضتدام« 

يف  ن�ضت�ضعره  الذي  اجلَي�ضان  لتكر�ض 

رحلتنا اجلديدة.

واإن كل منا يف �ضركة �ضناعة الكيماويات 

النهج،  البرتولية يتعهد بااللتزام بذلك 

بل ونحن نعتزم اأن نثبت لكم من خالل 

اأعمالنا مدى ال�ضدق يف هذا التعهد.

نتائج  حتقيق  تعتزم  �ضركتنا  اأن  كما 

اقت�ضادية واأداء بيئي اأكرث قوة وزخماً، 

كموؤ�ض�ضة  �ضمعتنا  تعزيز  مع  بالتزامن 

وبالتايل  االأول،  الطراز  من  وطنية 

ا�ضتدامة  تتمثل يف  �ضوف  النتيجة  فاإن 

ال�ضركة لتكون اأقوى من قبل وجمتمعات 

اأف�ضل  وم�ضتقبل  و�ضعادة  �ضحة  اأكرث 

لبالدنا.

ق�ضارى  نبذل  اأن  اإىل  نتطلع  ونحن 

مع  جنب  اإىل  جنبا  لنعمل  جهودنا 

االآخرين الذين ي�ضاركوننا قناعاتنا باأننا 

يجب اأن نعمل اليوم وا�ضعني امل�ضتقبل، 

ولي�ض ما �ضواه، ن�ضب اأعيننا.

“االإلتـــــزام بتوفري م�ستقبل زاهـر م�ســتــدام”
تقدم اأهداف اال�ضتدامة للعام 2017 خارطة طريق يف رحلتنا لتحقيق اال�ضتدامة. وباإدراك هذه الغايات، 

�ضت�ضهم �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية اإ�ضهاماً ملحوظاً يف �ضالمة موظفيها ومقاوليها وجمتمعاتها 

ويف تدعيم قوة ال�ضركة.

وتلك هي الغايات الطموحة لل�ضركة، تلك التي تدرك �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية اأنه لن يكون 

مبقدورها حتقيقها وحدها. وتتطلع �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية اإىل التعاون مع القادة يف جماالت 

ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة واال�ضتدامة.
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حــــــــــول هـــــذا
الــتـقــريــــر
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مــؤشـــرات الــتـقــريـــــر

ملحة خمت�سرة عن التقرير

اإنه ملن دواعي �ضعورنا بالفخر اأن ن�ضري اإىل اأن هذا هو اأول تقرير ا�ضتدامة نقوم باإعداده علماً باأننا بداأنا بتنفيذ عدة عنا�ضر من عنا�ضر 

التنمية امل�ضتدامة يف جميع عملياتنا، ولكن هذا هو تقريرنا االأول الذي ن�ضدره للم�ضاهمني وامل�ضتفيدين من خارج �ضركة �ضناعة الكيماويات 

البرتولية، وقد خ�ض�ضناه الإبراز وبيان االأداء االقت�ضادي واالجتماعي والبيئي لعملياتنا. ويغطي التقرير فرتة مماثلة للدورة املالية يف �ضركتنــا، 

والتي تبداأ يف اأبريل 2012 وتنتهي يف مار�ض 2013. ونحن ندرك اأن اال�ضتدامة هي م�ضرية نحو التح�ضني امل�ضتمر، و�ضوف يكون تقريرنا 

االأول مبثابـة معيار مرجعي الأهداف التنمية يف ال�ضنوات املقبلة، كما نعتزم تقدمي تقرير عن اأداء اال�ضتدامة يف �ضركتنا على اأ�ضا�ض �ضنوي.

للح�ضول على املزيد من املعلومات ب�ضاأن برنامج ومبادرات اال�ضتدامة يف ال�ضركة، يرجى االت�ضال بفريق اال�ضتدامة بال�ضركة على الربيد 

.)sustainability@pic.com.kw) :االإلكرتوين

معايري حتديد حمتوى التقرير

امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين هم االأ�ضخا�ض اأو املوؤ�ض�ضات الذين ميكن اأن يوؤثرون يف اأو يتاأثرون باأن�ضطة ال�ضركة، واملنتجات اأو اخلدمات واالأداء 

متفاوتة من  وم�ضتويات  معينة  يتمتع مبيزات  منهم  وكل  وامل�ضتفيدين،  امل�ضاهمني  العديد من  لديها  املوؤ�ض�ضات  اأن  يخفى  وال  بها.  املرتبطة 

امل�ضاركة يف اأن�ضطة ال�ضركة، وغالباً ما يكون لديهم م�ضالح واهتمامات متنوعة و/اأو م�ضالح واهتمامات مت�ضاربة.

ويعترب اإ�ضراك امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين جزءاً مهماً من اأداء اال�ضتدامة، الأن م�ضالح امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين واآمالهم وتطلعاتهم واحتياجاتهم 

ال ت�ضري فقط اإىل النقطة التي ينبغي علينا اأن نركز فيها جهودنا االقت�ضادية والبيئية واالجتماعية، ولكنها ت�ضاعد اأي�ضاً على حتديد ما يعنيه 

جناح اال�ضتدامة بالن�ضبة ملوؤ�ض�ضتنا. ومن هنا فاإن حتديد املجموعات الهامة من امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين وفهم الكيفية التي يوؤثر كل منا يف 

االآخر تعترب اأمراً حيوياً لنجاح ا�ضرتاتيجية اال�ضتدامة.

والإ�ضراك امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين يجب كخطوة اأوىل حتديد من هم امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين لدى �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية، وق�ضايا 

اال�ضتدامة التي تدخل يف نطاق اهتمامهم.

اأ�ضا�ض  اإعداد قائمة حمدودة من امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين الداخليني على  ومن بني جميع موظفي �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية، مت 

اأو درجة اعتمادهم على �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية. وقد مت حتديد امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين الرئي�ضيني  اأو م�ضوؤوليتهم  م�ضتواهم 

واإدراجهم يف حتليل امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين من خالل ور�ض العمل املختلفة واملقابالت ال�ضخ�ضية وجل�ضات الع�ضف الذهني. )وي�ضتمل الق�ضم 

اخلا�ض باإ�ضراك امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين على مزيد من التفا�ضيل(.
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حـول هـذا الـتـقــريـــــر

تــحــديـــد الـمـــاديـــــة

تعرف املبادرة العاملية الإعداد تقارير اال�ضتدامة »املادية« كما يلي:

“املعلومات التي ترد يف اأحد التقارير والتي ينبغي اأن تغطي املو�سوعات واملوؤ�سرات التي تعك�س االآثار الهامة 
للموؤ�س�سة من الناحيــة االقت�سادية والبيئية واالجتماعية، اأو التي من �ساأنها اأن توؤثر ب�سكل جوهري على 

التقييمات والقرارات من اجلهات املعنية وامل�ساهمني وامل�ستفيدين”

الق�ضايا  حتديد  تعنى  اإمنا  »مادي«  كلمة  فاإن  اأخرى،  وبعبارة 

االأداء  �ضياق  يف  الرئي�ضية  واالجتماعية  والبيئية،  االقت�ضادية 

مقارنة باملناف�ضني، املعايري االجتماعية، واهتمامات امل�ضاهمني 

اإ�ضرتاتيجية  اأهمية  ذات  الق�ضايا  هذه  وتعترب  وامل�ضتفيدين. 

بالن�ضبة ل�ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية، وبالتايل فهي تقع 

ومن  اال�ضرتاتيجية  الناحية  بال�ضركة من  اال�ضتدامة  يف �ضميم 

حيث النهج واالت�ضاالت.

ق�ضايا  من  اأي  حتديد  بغر�ض  املادي  التحليل  اإجراء  مت  وقد 

وامل�ضتفيدين.  للم�ضاهمني  مالئمة  اأكرث  تعترب  التي  اال�ضتدامة 

الإعداد  العامليـــة  للمبادرة  التوجيهية  املبادئ  على هدي  و�ضرياً 

تقارير التنمية امل�ضتدامة، ميكننا تق�ضيم امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين 

اإىل جمموعتني رئي�ضيتني، الداخليني واخلارجيني.

مكونة  عينة  مت حتديد  الداخلي،  املادي  التحليل  اإجراء  ولدى 

من واحد وع�ضرين (21( من امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين الداخليني 

هذا  ويتاألف  الهتماماتهم.  �ضامل  تقييم  اإجراء  ومت  الرئي�ضيني 

املبادرات  من  مبادرة  وثمانون  اأربع  من  ت�ضنيف  من  اال�ضتبيان 

العاملية الإعداد التقارير وموؤ�ضرات االأداء الرئي�ضية على اأ�ضا�ض 

ال�ضخ�ضية  املقابالت  على  عالوة  عايل،  اأو  متو�ضط  منخف�ض، 

االإدارات، علماً  الرئي�ضيني وخمتلف  املوظفني  اأجريت مع  التي 

باأن موؤ�ضرات االأداء الرئي�ضية هذه تغطى اجلوانب االجتماعية 

والبيئية واالقت�ضادية لال�ضتدامة.

يف الوقت نف�ضه، فقد كان يتم قيا�ض املادية اخلارجية من خالل 

الرئي�ضية  االأداء  وموؤ�ضرات  اال�ضتدامة  ق�ضايا  وحتليل  مراجعة 

بخ�ضو�ض  االإعالمية  امل�ضادر  من  كبرية  جمموعة  ومراجعة 

ممار�ضات اال�ضتدامة.

اإجراء  مت  فقد  اخلارجية،  الن�ضبية  االأهمية  حتليل  والإكمال 

مقابالت مع عينة رئي�ضية من امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين االأ�ضا�ضيني 

لتحديد اأن�ضطتهم الرئي�ضية واهتماماتهم واالأداء الذي يقدمونه 

يف املجاالت االقت�ضادية والبيئية واالجتماعية.

 84 الـ  الرئي�ضية  االأداء  موؤ�ضرات  تخطيط  مت  اآخر  جانب  من 

�ضناعة  �ضركة  على  تاأثريها  لبيان  م�ضفوفة  على  وت�ضنيفاتها 

الداخلية(  )الن�ضبية  ال�ضيني  املحور  على  البرتولية  الكيماويات 

واهتمام امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين( املادية اخلارجية( على املحور 

االآخر. ووفقا للمبادئ التوجيهية للمبادرة العاملية الإعداد تقارير 

املربع  هي  للغاية  مادية  تعترب  التي  املوؤ�ضرات  فاإن  اال�ضتدامة، 

االأمين العلوي. ولي�ض ثمة ق�ضية من الق�ضايا غري مهمة، ولكن 

الأهميتها  فهمنا  بب�ضاطة  ميثل  امل�ضفوفة  يف  منها  كل  موقف 

الن�ضبية بالن�ضبة لنا، وامل�ضاهمني وامل�ضتفيدين يف �ضركتنا.
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بعد اإجراء حتليل �ضامل للمادية داخلياً وخارجياً، وعلى اأ�ضا�ض مدى توافر البيانات املوجودة لدى �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية، فقد قررنا 

اإدراج املوؤ�ضرات الت�ضعة والع�ضرين واإعداد تقرير عند امل�ضتوى »ب« عن العام 2012 – 2013.

نطاق التقرير وحدوده

الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  فاإن  املقدمة،  يف  ورد  وكما 

البرتولية هي ال�ضركة القاب�ضة للعديد من امل�ضاريع امل�ضرتكة 

تقرير  حدود  ا�ضتي�ضاح  ميكن  ولكي  التابعة.  وال�ضركات 

اخلا�ضة  التوجيهية  املبادئ  ا�ضتخدمنا  فقد  اال�ضتدامة، 

الإعداد  العاملية  املبادرة  يف  ذكرها  الوارد  القرار  بـ�ضجرة 

تقارير اال�ضتدامة بالق�ضم 3.1.

ووفقا ل�ضجرة القرار، فاإن حدود االإبالغ اإمنا تتوقف على م�ضتوى 

الرقابة الت�ضغيلية وتاأثري �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية على 

امل�ضاريع امل�ضرتكة والكيانات التابعة. ويوجد حاليًا لدى �سركة 

عمليات  على  ت�سغيلية  �سيطرة  البرتولية  الكيماويات  �سناعة 

لعمليات  االأداء  بيانات  ندرج  �ضوف  فاإننا  وبالتايل  االأ�سمدة، 

امل�ضرتكة  امل�ضاريع  لبقية  بالن�ضبة  اأما  �ضركتنـا.  يف  االأ�ضمدة 

والعمليات االأخرى اخلا�ضة بنا، ف�ضوف نقوم باالإف�ضــاح فقط 

عن نهج االإدارة الذى يتخذه كل كيان من الكيانات، طبقاً للمبادئ 

التوجيهيــة للمبادرة العاملية الإعداد تقارير اال�ضتدامة.

نظم  البرتولية  الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  ا�ضتخدمت  وقد 

موؤ�ضرات  بع�ض  وقيا�ض  ر�ضد  بغر�ض  حالياً  القائمة  االإدارة 

املبادرة العاملية الإعداد تقارير اال�ضتدامة، وقد مت ت�ضميم مناذج 

خم�ض�ضة جلمع البيانات على وجه التحديد اللتقاط موؤ�ضرات 

االأداء التي مل يتم قيا�ضها من قبل يف �ضركة �ضناعة الكيماويات 

البرتولية.

من هنا ميكن القول اإن هدفنا هو تر�ضيخ عملية جمع البيانات 

يف عملياتنا احلالية بقدر االإمكان واال�ضتفادة من البنية التحتية 

ويف  دقيقة  بيانات  اإىل  التو�ضل  ل�ضمان  املعلومات  لتكنولوجيا 

الوقت املنا�ضب.

اإن االنتقال اإىل عملية جمع البيانات اخلا�ضة باملبادرة العاملية 

اآلية بالكامل �ضوف ي�ضتغرق  الإعداد تقارير اال�ضتدامة بطريقة 

نظام  بت�ضميم  قمنا  فقد  احلني،  ذلك  وحتى  الوقت.  بع�ض 

مراقبة يتكون من مزود البيانات وحمقق البيانات واملالك الذي 

يتوىل مهمة التوقيع على مدى دقة واكتمال البيانات التي يتم 

جتميعها.
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الحــوكــمــة وااللــتـــزامـــــات
والمــشــاركــة

يعترب منوذج احلوكمة  مبثابة االإطار التنظيمي الذي من �ضاأنه اأن ي�ضمن 

حتقيق اأهداف اال�ضتدامة واال�ضرتاتيجية التي تخطط لها  �ضركة �ضناعة 

املنظمة  داخل  املوجود  الكيان  النموذج  البرتولية. وميثل هذا  الكيماويات 

التي يحدد التوقعات ويعهد بامل�ضوؤولية ويقوم مبراجعة االأداء. وهو يحدد 

االأدوار وامل�ضوؤوليات وي�ضع االإجراءات املتعلقة باال�ضتدامة التى ينبغى على  

املنظمة اأن تتبناها وتعتمدها ل�ضمان حتقيق التميز فى جمال اال�ضتدامة 

يف كافة االأن�ضطة والقرارات التى تتخذها املنظمة.

هيكل  اإن�ضاء  هو  لدينا  باال�ضتدامة  متعلقة  مبادرة  اأول  من  الهدف  كان 

احلوكمة التنظيمي الإ�ضفاء الطابع الر�ضمي على مدى ال�ضلطة وامل�ضاءلة 

�ضركة  داخل  وامل�ضاءلة  باال�ضتدامة  اخلا�ض  القرار  ب�ضناعة  يتعلق  فيما 

حتليل  وعمل  �ضامل  ببحث  القيام  وبعد  البرتولية.  الكيماويات  �ضناعة 

ومقارنة الأف�ضل املمار�ضات الرائدة للمعايري، اخرتنا هيكل احلوكمة الذي 

ينا�ضب هيكلنا التنظيمي.

عن  امل�ضوؤولة  هى  االإدارة  جمل�ض  م�ضتوى  على  اال�ضتدامة  جلنة  وتعترب 

التوجيه واالإ�ضراف على تقدم برنامج اال�ضتدامة يف جميع اأنحاء املنظمة. 

جمموعة  بها  ويوجد  للتخطيط  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  اللجنة  ويراأ�ض 

خمتارة من  مديرى االإدارات كاأع�ضاء. والدور الرئي�ضي الذى تقوم به جلنة 

اال�ضتدامة هو و�ضع �ضيا�ضات ومعايري االأداء جلميع القطاعات فى �ضركة 

�ضناعة الكيماويات البرتولية. وجتتمع اللجنة �ضهرياً ملتابعة التقدم الذى 

املوؤ�ضرات  تقدم  ومدى  اال�ضتدامة  اأهداف  فى جمال حتقيق  اإحرازه  يتم 

اخلا�ضة مببادرة اإعداد التقارير العاملية.

وي�ضطلع بالدور الوظيفي الرئي�ضي مدير دائرة الهند�ضة وال�ضالمة ال�ضاملة 

واال�ضتدامة، الذي يحمل م�ضوؤوليات م�ضرتكة فى جمال الهند�ضة وال�ضحة 

وال�ضالمة والبيئة واال�ضتدامة يف �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية. 

لوظيفة  اليومية  العمليات  اإدارة  عن  م�ضوؤول  فهو  اال�ضتدامة  من�ضق  اأما 

الدوائر  ومدراء  اال�ضتدامة  جلنة  مع  العمل  ي�ضمل  وهذا  اال�ضتدامة، 

ومتابعة  واال�ضرتاتيجيات  ال�ضيا�ضات  و�ضع  مثل  املجاالت  بع�ض  يف 

امل�ضاهمني  واإ�ضراك  اال�ضتدامة  مبادرات  واإدارة  التقارير،  واإعداد  االأداء 

وامل�ضتفيدين. ويعترب مدراء الدوائر هم ممثلو االإدارات امل�ضئوولني عن دعم 

ق�ضية اال�ضتدامة داخل اإداراتهم وتقا�ضم املمار�ضات اجليدة يف جميع اأنحاء 

املنظمة.

باال�ضتدامة،  اخلا�ض  احلوكمة  هيكل  اإن�ضاء  اأهمية  من  التقليل  وال ميكن 

حيث اأن اإ�ضفاء الطابع الر�ضمي على �ضلطة اتخاذ القرار وهيكل امل�ضئولية 

�ضناعة  �ضركة  يف  الزمة  جميعها  تعترب  ال�ضلة،  ذات  احلوكمة  وعمليات 

الكيماويات البرتولية  ل�ضمان اأن يتم اأداء اال�ضتدامة على نحو فعال، وحتى 

ميكن مراقبته عن كثب واالإبالغ عنه ب�ضكل �ضليم.

جمل�ض االإدارة

الرئي�ض التنفيذي

نائب الرئي�ض التنفيذي للتخطيط

جلنة اال�ضتدامة

تطوير

اإجراءات العمل

مدير دائرة

التخطيط ال�ضامل

من�ضق اال�ضتدامة / فريق اال�ضتدامة

مدير الدائرة/ 

م�ضئول االإ�ضتدامة

مدير الدائرة/ 

م�ضئول االإ�ضتدامة

مدير الدائرة/ 

م�ضئول االإ�ضتدامة

مدير الدائرة/ 

م�ضئول االإ�ضتدامة

مدير الدائرة/ 

م�ضئول االإ�ضتدامة

مدير الدائرة/ 

م�ضئول االإ�ضتدامة

مدير دائرة الهند�ضة وال�ضالمة

ال�ضاملة واال�ضتدامة

مدير دائرة

تقنية املعلومات واالإت�ضاالت

االإدارة اأ االإدارة ب االإدارة ت االإدارة ث االإدارة ج االإدارة ح
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رئي�س جلنة اال�ستدامة

الرئي�ض  نائب  �ضالمه،  بن  اأنور  ال�ضيد/  هو  اال�ضتدامة  جلنة  رئي�ض 

لالإ�ضراف على  �ضهرياً  اجتماعاً  اأنور  ال�ضيد  يراأ�ض  للتخطيط.  التنفيذي 

تقدم مبادرات اال�ضتدامة واأداء بيانات مبادرة اإعداد التقارير ال�ضاملة.

اأع�ساء هيئة احلوكمة العليا

على  قائم  للمجل�ض  هيكل  لديها  البرتولية   الكيماويات  �ضناعة  �ضركة 

الوحدات، وهذا يعني اأنها تعترب  الهيئة الوحيدة امل�ضوؤولة عن التنظيم. 

وتتبع جلنة اال�ضتدامة مبا�ضرة اإىل جمل�ض االإدارة. ويراأ�ض جمل�ض االإدارة 

رئي�ض جمل�ض االإدارة والع�ضو املنتدب ال�ضيد / اأ�ضعد اأحمد ال�ضعد، وهو 

يتكون من �ضتة اأع�ضاء م�ضتقلني، منهم �ضيدتان.

الرابط بني اأداء العاملني واأهداف اال�ستدامة

االأداء  بطاقة  نظام  البرتولية  الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  لدى  يوجد 

املتوازن للموظف، حيث يتم و�ضع عدد  من االأهداف والغايات لكل مدير 

االأداء  اإىل  املوظفني  مكافاأة  وت�ضتند  العام،  مدار  على  حتقيقها  بغر�ض 

�ضنوياً. وعندما مت حتديد مبادرات  يتم حتديدها  التي  االأهداف  مقابل 

اال�ضتدامة، مت حتديد امل�ضوؤولية للمديرين عرب االإدارات املختلفة، ومتت 

اأ�ضرت  وقد  التنفيذ.  ل�ضمان  مدير  لكل  االأداء  لبطاقة  اأهداف  اإ�ضافة 

اأهداف  دمج  على  البرتولية  الكيماويات  �ضناعة  ل�ضركة  العليا  االإدارة 

اال�ضتدامة يف خطة التعوي�ض للتاأكد من التحفيز وامل�ضاركة الفعالة.

البيانات املطورة داخليًا

ال�ضلوك  قواعد  مبدونة  البرتولية  الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  تلتزم 

وال�ضيا�ضات التي و�ضعتها موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية، وهي القواعد التى 

الدين.  اأو  العرق  اأو  اجلن�ضية  عن  النظر  بغ�ض  الزمالء  احرتام  تفر�ض 

ونحن يف �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية  قد ذهبنا خطوة اأبعد من 

ذلك هذا العام، حيث قمنا بتحديث �ضيا�ضاتنا اخلا�ضة بال�ضالمة واالأمن 

واملجتمع والبيئة واجلودة بحيث ت�ضمل اال�ضتدامة.

لالإ�سراف على  العليا  اإجراءات هيكل احلوكمة 

حتديد االأداء البيئي واالإقت�سادي واالإجتماعي

قام ق�ضم اإدارة املخاطر لدى �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية باإجراء 

اال�ضتعرا�ض  و�ضمل  ال�ضنة.  خالل  الكاملة  املخاطر  ل�ضجل  ا�ضتعرا�ض 

مت  اأن  ومبجرد  اال�ضتدامة.  خماطر  لتحديد  جديدة  منهجية  تاأ�ضي�ض 

حتديد املخاطر، فقد متت اإ�ضافتها اإىل �ضجل املخاطر، ومن ثم مت تعيني 

تنفيذ  عن  م�ضوؤولة  اإدارة  كل  وتعترب  ال�ضلة.  ذات  االإدارات  اإىل  امللكية 

تدابري التخفيف الالزمة بغر�ض تقليل اأو منع خماطر اال�ضتدامة التي مت 

حتديدها.

املبادرات املطورة االقت�سادية واالجتماعية والبيئة 

التي توؤيد ال�سركة خارجيًا

اإن الرعاية امل�ضوؤولة (RC 14001: 2008( عبارة عن مبادرة عاملية فريدة 

فى نوعها يف �ضناعة املواد الكيماوية التي ت�ضعى اإىل التح�ضني امل�ضتمر يف اأداء 

ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة، جنبا اإىل جنب مع االت�ضاالت املفتوحة وال�ضفافية 

مع امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين. و�ضاأنها �ضاأن مبادرات اال�ضتدامة االأخرى، تعترب 

التنمية  يف  امل�ضاهمة  اإىل  ت�ضعى  طوعية  مبادرة  مبثابة  امل�ضئولة«  »الرعاية 

امل�ضتدامة يف الوقت الذي ت�ضمح لنا لتلبية الطلب املتزايد على امل�ضتوى العاملي 

على املواد الكيميائية واملنتجات التى ميكن تنفيذها بهذه املواد.

اإن من ال�ضروري اللتزامنا نحو »الرعاية امل�ضوؤولة«، اأن تتطلع �ضركة �ضناعة 

جمال  فى  االأداء  حت�ضني  موا�ضلة  اإىل  دائمة  ب�ضفة  البرتولية  الكيماويات 

ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة لدينا عن طريق خف�ض اأو الق�ضاء على احلوادث 

واالإ�ضابات. وبداية من تقرير اال�ضتدامة هذا، ف�ضوف نقوم بالك�ضف للجمهور 

عن بيانات ال�ضحة وال�ضالمة والبيئــة اخلا�ضة بنا، وال�ضعي لتح�ضني االأداء 

عاما بعد عام.

وقد ح�ضلت �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية على �ضهادة الرعاية امل�ضئولة 

اإجراء  يتم  2011، ومنذ ذلك احلني،   (RC 14001: 2008( يف عام 
عمليات التدقيق ال�ضنوية كل عام للتاأكد من االمتثال امل�ضتمر.

االأيزو

)ISO 9001: 2008)

ن�ضرت من قبل املنظمة الدولية للتوحيد القيا�ضي )االأيزو(، 

 »9000 »االأيزو  عائلة  من  جزء   9001 االأيزو  ويعترب 

والذى مت  اإدارة اجلودة،  بنظم  ال�ضلة  ذات  املعايري  ب�ضاأن 

ت�ضميمه مل�ضاعدة املوؤ�ض�ضات على تلبية احتياجات العمالء 

 »9000 »االأيزو  اإن  االآخرين.  وامل�ضتفيدين  وامل�ضاهمني 

مبادئ  ذلك  اجلودة، مبا يف  اإدارة  نظم  اأ�ضا�ضيات  تتناول 

كما  املعايري  لعائلة  اأ�ضا�ضا  تعترب  التي  الثمانية  االإدارة 

الوفاء  يتحتم  التي  املتطلبات  مع   »9001 »االأيزو  تتناول 

بها من جانب املنظمات الراغبة يف تلبية املعايري

�ضركة �ضناعة 

الكيماويات

البرتولية 

ح�ضلت �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية  على �ضهادة 

االأيزو 9001 عن م�ضنع االأ�ضمدة يف عام 2001، وعن 

م�ضنع البويل بروبلني يف عام  2002. ويتم تدقيق كال 

ال�ضهادتني مرة كل 9 �ضهور ل�ضمان االمتثال امل�ضتمر

االأيزو

)ISO 14001: 2004)

االإدارة  جوانب  خمتلف   14001 االأيزو  متطلبات  تتناول 

واملوؤ�ض�ضات  لل�ضركات  عملية  اأدوات  توفر  وهي  البيئية. 

البيئة  تاأثريها على  تبحث عن حتديد ومراقبة مدى  التى 

االأيزو  اإن  البيئي.  اأدائها  حت�ضني  على  با�ضتمرار  وتعمل 

بنظام  اخلا�ضة  املعايري  حتدد   )ISO 14001: 2004)
االإدارة البيئية، ومن املمكن اأن يتم ت�ضديقها. وهي ال ت�ضع 

ميكن  اإطاراً  ت�ضع  ولكنها  البيئي،  لالأداء  معينة  متطلبات 

لل�ضركة اأو املنظمة اتباعه الإن�ضاء نظام اإدارة بيئية فعالة.
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�ضركة �ضناعة 

الكيماويات 

البرتولية  

ح�ضلت �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية  على �ضهادة 

وتقوم   ،2004 االأ�ضمدة يف عام  14001 مل�ضنع  االأيزو 

بتنفيذ عمليات التدقيق كل 9 اأ�ضهر ل�ضمان االمتثال.

االأيزو / اآي اإى �ضى

)ISO/IEC 27001:2005)

تعترب مبثابة معيار نظام اإدارة معلومات االأمن، والذى مت 

وهو   - »االأيزو«  قبل  من   2005 اأكتوبر  �ضهر  فى  ن�ضره 

االإدارية  الرقابة  حتت  املعلومات  اأمن  اإدارة  نظام  يحدد 

ال�ضريحة.

�ضركة �ضناعة 

الكيماويات

البرتولية

االأيزو/ البرتولية  الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  اعتمدت 

(ISO/IEC 27001( يف عام 2007 وهي تنفذ عملية 
املراجعة كل 9 اأ�ضهر ل�ضمان االمتثال.

االأيزو / اآي اإى �ضى

)ISO/IEC 17020:1998)

وهو يحدد االحتياجات الالزمة الخت�ضا�ض اجلهات التى 

متار�ض التفتي�ض، ول�ضمان النزاهة واحلياد لدى ممار�ضة 

اأن�ضطة  التفتي�ض اخلا�ضة بهم. وقد اعتمدت �ضركة �ضناعة 

من   )ISO/IEC 17020) االأيزو  البرتولية  الكيماويات 

»اللجنة الدولية الكهربائية الفنية« فى عام 2010، وتقوم 

بالتدقيق مرة �ضنوياً ل�ضمان االمتثال.

االأيزو / اآي اإى �ضى

)ISO/IEC 17025:2005)

الفح�ض  خمتربات  لكفاءة  العامة  املتطلبات  ميثل  وهو 

واملعايرة. وقد ح�ضلت �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية 

»اللجنة  من   )ISO/IEC 17025)/االأيزو �ضهادة  على 

الدولية الكهربائية الفنية« يف عام 2013، و�ضوف تقوم 

بعمليات التدقيق ال�ضنوية ل�ضمان التنفيذ.

�ضالمة الطعام - 

)ISO 22000)

املقايي�ض  لتوحيد  الدولية  املنظمة  و�ضعته  الذي  املعيار  هو 

للتعامل مع �ضالمة الغذاء. وهو اأحد م�ضتقات االأيزو 9000 

وقد ح�ضلت �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية على �ضهادة 

تقوم  و�ضوف   ،  2012 عام  يف   )ISO 22000) االأيزو 

بعمليات التدقيق ال�ضنوية ل�ضمان التنفيذ. 

نظم تقييم ال�ضحة 

املهنية وال�ضالمة 

)OHSAS 18001:2007)

هو �ضل�ضلة تقييم ال�ضحة املهنيـة وال�ضالمة الأنظمة اإدارة 

املوؤ�ض�ضات  م�ضاعدة  اإىل  يهدف  وهو  وال�ضالمة.  ال�ضحة 

وال�ضالمة.  املهنية  بال�ضحة  املتعلقة  املخاطر  على مراقبة 

على  البرتولية  الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  ح�ضلت  وقد 

2010 وتتم  OHSAS 18001 يف عام  �ضهادة نظام 

عملية املراجعة كل 9 اأ�ضهر ل�ضمان ح�ضن التنفيذ.

عضـويـة الشـركـة فـي الجمـعيـات المختـلفـة

تعترب �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية اإحدى ثمانية اأع�ضاء موؤ�ض�ضني 

غري  كموؤ�ض�ضة  والكيماويات  البرتوكيماويات  مل�ضنعي  اخلليجي  لالحتاد 

هادفة للربح تخدم اأع�ضائها ببيانات ال�ضناعة وم�ضادر املعلومات. ميثل 

الكيماويات والبرتوكيماويات يف  اأكرب �ضركات �ضناعة  الثمانية  االأع�ضاء 

املنطقة وت�ضم �ضركتي اإيكويت واخلليج ل�ضناعة البرتوكيماويات.

مل�ضنعي  اخلليجي  االحتاد  يف  ع�ضو  الأنها  ال�سبكي:  الربط  من�سة  	•
البرتوكيماويات والكيماويات، ت�ضتطيع �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية 

اأن توؤ�ض�ض ات�ضاالت مع القياديني يف ال�ضناعة والعمالء املحتملني و�ضناع 

القرار يف االأجزاء املختلفة ملنطقة اخلليج العربي ويف جميع اأنحاء العامل.

الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  ع�ضوية  متنح  املمار�سات:  اأف�سل  م�ساركة  	•
البرتولية اإمكانية الو�ضول اإىل جمموعة كبرية من ور�ض العمل والندوات 

والكيماويات  البرتوكيماويات  مل�ضنعي  اخلليجي  االحتاد  ينظمها  التي 

والتي تتناول مو�ضوعات هامة يف ال�ضناعات الكيماوية والبرتوكيماوية.

مل�ضنعي  اخلليجي  االحتاد  يف  ع�ضو  يف  كع�ضو  العاملي:  احل�ضور  	•
�ضناعة  ل�ضركة  تتاح  جلانه،  وع�ضوية  والكيماويات  البرتوكيماويات 

الكيماويات البرتولية الفر�ضة للم�ضاركة يف الفعاليات والربامج التي 

ترعاها املنظمات الدولية.

اإن�ساء احل�سابات ال�سخ�سية: ميكن للدول االأع�ضاء الو�ضول اإىل جمهور  	•
عاملي بال�ضناعة من خالل اإدراجها على موقع االحتاد اخلليجي مل�ضنعي 

البرتوكيماويات والكيماويات والن�ضرة االإخبارية ربع ال�ضنوية ومن خالل 

الدليل ال�ضنوي لالحتاد اخلليجي مل�ضنعي البرتوكيماويات والكيماويات.

مل�ضنعي  اخلليجي  االحتاد  يف  ع�ضو  يف  كع�ضو  املوارد:  مركز  	•
البرتوكيماويات والكيماويات، تتاح لل�ضركة فر�ضة الدخول اإىل قواعد 

بيانات االحتاد ودرا�ضاته ومطبوعاته. وتت�ضمن هذه املطبوعات االأوراق 

البحثية ودرا�ضات احلالة والتقارير العميقة الجتاهات ال�ضناعة.

االحتاد  ي�ضاعد  امل�سوؤولة:  الرعاية  خالل  من  الت�سغيلي  التميز  	•
اخلليجي مل�ضنعي البرتوكيماويات والكيماويات اأع�ضائه على حت�ضني 

مع  والبيئة  واالأمن  وال�ضالمة  ال�ضحة  جمال  يف  التنظيمي  االمتثال 

حتقيق اأهداف العمل الهامة.

يجتمع جمل�ض اإدارة االحتاد اخلليجي مل�ضنعي البرتوكيماويات والكيماويات 

على االأقل ثالث مرات �ضنوياً. ولل�ضركة ممثلون يف جميع جلان االحتاد 

التي جتتمع اأربع مرات �ضنوياً.

ملزيد من املعلومات عن االحتاد اخلليجي مل�ضنعي البرتوكيماويات والكيماويات، 

http://www.gpca.org.ae/ :يرجى زيارة املوقع االإلكرتوين
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إشـــراك الــشــركــــاء
لكي ميكن اإعداد قائمة للمجموعات الرئي�ضية من امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين، 

فقد مت بحث �ضمات امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين ا�ضتنادا اإىل ما يلي:

اأو  مبا�ضرا  اعتمادا  تعتمد  التي  املوؤ�ض�ضات  اأو  االأ�ضخا�ض  االعتمادية:  	•
غري مبا�ضر على اأن�ضطة �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية، وعملياتها 

على  اأو  بها،  املرتبط  واالأداء  تقدمها  التي  اخلدمات  اأو  واملنتجات 

اجلهات التي تعتمد عليها �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية من اأجل 

البرتول  موؤ�ض�ضة  وامل�ضتفيدين هم:  امل�ضاهمني  اأن  تبني  وقد  الت�سغيل. 

الكويتية واملوظفني واالإدارة العليا لل�ضركة.

امل�سوؤوليـة: االأ�ضخا�ض اأو املوؤ�ض�ضات التي ل�ضركة �ضناعة الكيماويات  	•
البرتولية اأو �ضيكون لديها يف امل�ضتقبل م�ضوؤوليات قانونية اأو جتارية اأو 

ت�ضغيلية اأو اأخالقية اأو معنوية. وبناء عليه فاإن امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين 

هم: جلنة اال�ستدامة ل�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية وحكومة 

الكويت والهيئة العامة للبيئة والعمالء واملقاولني واملوردين.

م�ستوى االهتمام : لالأ�ضخا�ض اأو املوؤ�ض�ضات الذين يحتاجون اإىل اهتمام  	•
بالق�ضايا  يتعلق  فيما  البرتولية  الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  من  مبا�ضر 

اأو البيئية.  اأو�ضع الق�ضايا االجتماعية  املالية واالقت�ضادية وعلى نطاق 

ومن هنا فاإن امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين هم: احتاد العمال، و�سائل االإعالم، 

اجلامعات، واملجتمعات املحلية واملنظمات غري احلكومية.

التاأثري: االأ�ضخا�ض اأو املوؤ�ض�ضات التي ميكن اأن يكون لها تاأثري على �ضركة  	•
�ضناعة الكيماويات البرتولية اأو على عملية �ضنع القرارات اال�ضرتاتيجية 

اأو الت�ضغيلية اخلا�ضة بامل�ضاهمني وامل�ضتفيدين. ومن هنا فاإن امل�ضاهمني 

وامل�ضتفيدين هم: ال�سركاء يف امل�ساريع امل�سرتكة واملناف�سون.

مت اإجراء حتليل للم�ضاهمني وامل�ضتفيدين لتحديد امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين 

الرئي�ضيني ل�ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية  الذين ميكن االرتباط بهم 

والتعامل معهم. وكان املق�ضود باملعايري امل�ضتخدمة يف التحليل هو حتديد 

الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  عمليات  على  مبا�ضر  تاأثري  لها  التي  الكيانات 

بالعمليات  تاأثر  التي  املجموعات  اأو  االأفراد  اأي  وباملقابل  البرتولية، 

واالإجراءات التى تتخذها �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية.

م�ضاحلهم  فهم  بغر�ض  اجلماعات  هذه  مع  التفاعل  عملية  وتعرف 

التجارية  واالأن�ضطة  لال�ضتجابات  الالحق  والتطور  واآمالهم  واحتياجاتهم 

املنا�ضبة، با�ضم اإ�ضراك امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين.

وامل�ضتفيدين  امل�ضاهمني  جميع  مع  ال�ضنة  مدار  على  تفاعلنا  وقد 

ومقرتحاتهم يف ممار�ضاتنا  بدمج مالحظاتهم  وقمنا  لدينا،  الرئي�ضيني 

حيثما ينطبق ذلك.

من  واحد  لكل  نوعه  من  فريداً  اأمراً  امل�ضاركة  وطريقة  التواتر  ويعترب 

امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين، وهذا يتوقف على م�ضتوى التاأثري. ويبني اجلدول 

اإىل جنب مع قنوات  الرئي�ضيني لدينا، جنبا  اأدناه امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين 

امل�ضاركة واملوا�ضيع التي �ضيتم تناولها خالل االجتماعات:

فوائد وق�سايا اال�ستدامةقنوات امل�ساركـــــةاإ�سم �ساحب امل�سلحة

•	اإ�ضهام �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية  فى ا�ضتدامة االقت�ضاد الكويتي•	االجتماعات واملوؤمترات ومظاهر التعاوناحلكومة الكويتية / املحلية
•	االلتزام بالقوانني

املجتمعات املحلية / اجلامعات

•	امل�ضاركة يف االأحداث املنظمة
•	العمل التطوعي للموظف

•	رعاية املوؤمترات وور�ض العمل
•	الن�ضرات والعرو�ض
•	الفعاليات املفتوحة

•	معلومات ال�ضركات 
•	البيانات ال�ضحفيــــة

•	دعم املجتمع
•	الرعاية وخلق فر�ض العمل

•	التاأثري على البيئة وطرق املعاجلة

املوظفون

•	�ضندوق االقرتاحات وال�ضكاوى
•	املحادثة

•	نظام الت�ضغيل االآيل للمكاتب
•	االإنرتنت الداخلي، والتدريب عرب االإنرتنت

•	دليل العمل والتوجيهات
•	الدورات التدريبية داخل االإدارات

•	تخطيط التنمية املهنية
•	امل�ضئولية عن رفاهية املوظف

•	معاجلة ال�ضكاوى

الهيئة العامة للبيئة بالكويت

•	االجتماعات الدورية
•	امل�ضاركة يف االأحداث املنظمة
•	رعاية املوؤمترات وور�ض العمل

•	دعم املجتمع
•	الرعاية وخلق فر�ض العمل

•	االلتزام بقوانني البيئة

امل�ضاريع امل�ضرتكة

•	مفاو�ضات العقد
•	املوؤمترات

•	اجتماعات االإدارة العليا
•	البيانات والوثائق واملرا�ضالت

•	االت�ضاالت اخلا�ضة باالأعمال الروتينية
•	قواعد بيانات املنتجات

•	توزيع االأربــــاح
•	تقا�ضم موارد املعلومات

•	ح�ضن النية واملنفعة املتبادلة

احتاد العمال

•	املفاو�ضة اجلماعية
•	االت�ضاالت الروتينية

•	اجتماعات ممثلى املوظفني

•	حقوق املوظفني وم�ضاحلهم
•	االإدارة الدميقراطية

•	ال�ضفافية فى العمليات الت�ضغيلية
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الــتـنـمــيـــة اإلقـتـــصــاديـــة

اإن �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية هي �ضركة تابعة ومملوكة بالكامل 

الكويتية هي كيان   البرتول  فاإن موؤ�ض�ضة  الكويتية. كذلك  البرتول  ملوؤ�ض�ضة 

الهيدروكربونية  امل�ضالح  عن  امل�ضوؤولة  وهي  للدولة،  مملوك  اقت�ضادي 

الكويتية يف جميع اأنحاء الكويت والعامل. واملعروف اأن اقت�ضاد الكويت قائم 

اأ�ضا�ضاً، ومازال يعتمد اعتمادا كبريا على قطاع النفط، كما اأن ال�ضادرات 

النفطية ت�ضكل ما يقرب من %85 اإىل %95 من الدخل القومي الكويتي. 

متثل  ولكنها  الق�ضري  املدى  على  ومطمئنة  مريحة  احلقيقة  هذه  وتعترب 

حتديا نا�ضئا على املدى الطويل. وهي تعترب مريحة ومطمئنة الأن الكويت 

ال تزال متتلك كمية كبرية من االحتياطيات املوؤكدة، و�ضوف تظل م�ضدرا 

اأمر  فهو  اأخرى  ناحية  ومن  القادمة.  ال�ضنوات  مدى  على  للنفط  رئي�ضيا 

حمفوف باملخاطر بالن�ضبة الأي كيان اإقت�ضادي، بل اأية دولة، اأن تعتمد ب�ضكل 

مفرط على منتج واحد ليكون املورد االأ�ضا�ضي لناجتها االإجمايل القومي. 

وحكومة الكويت وموؤ�ض�ضة البرتول الكويتية على وعي وبينة من هذا الو�ضع، 

وهما يتخذان التدابري الالزمة للتقليل من االعتماد على النفط الكويتي عن 

طريق تنويع م�ضادر االقت�ضاد الكويتي.

وثمة خماطر اأخرى نا�ضئة تواجه االقت�ضاد الكويتي، اأال وهي ارتفاع معدل 

اال�ضتهالك الداخلي، حيث تعترب الكويت واحدة من ثالثة دول هي االأعلى 

امل�ضتخدمة  الطاقة  حيث  من  للطاقة  ا�ضتهالكاً  العامل  فى  لل�ضكان  ن�ضبة 

للفرد )*امل�ضدر: البنك الدويل(. ونظراً الأن ح�ض�ض الت�ضدير التزال ثابتة، 

فاإن االرتفاع املتنامى فى م�ضتوى اال�ضتهالك الداخلي يوؤثر �ضلبا على فائ�ض 

امليزانية الكويتية. ففي عام 2000 ا�ضتهلكت الكويت ما يعادل 250,000 

برميل من النفط يوميا، و يف عام 2011 ارتفع هذا الرقم اإىل 413,000 

اأن  علمنا  ما  اإذا  وذلك  الطاقة(.  معلومات  وكالة  )*امل�ضدر:  يوميا  برميل 

الطاقة مدعومة ب�ضكل كبري يف الكويت، وبالتايل فاإن كل برميل من النفط 

امل�ضتهلك يف الكويت، ميثل خ�ضارة اإمكانيات كبرية من الدخل القومي.

عد�ضة  حتت  ن�ضعها  فر�ض  اإىل  املنظورة  املخاطر  هذه  حتويل  وميكن 

اال�ضتدامة، ذلك اأن التنمية امل�ضتدامة متثل حلوالً نوعية ملثل هذه امل�ضاكل، 

ولكنها لي�ضت حلوالً �ضريعة.  اإن كال من موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية وحكومة 

الكويت تدركان هذا التحدي، وقد قاما بو�ضع االأهداف الرئي�ضية للتنمية 

يف املدى الطويل، لتكون اأهدافاً �ضاملة، حيث مل تغفل اأياً من جوانب التنمية 

امل�ضتدامة: االقت�ضادية، واالجتماعية، والبيئية. ومن املتوقع اأن تلعب كل من 

موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية و�ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية دورا رائدا 

واملقيمني، وحماية  املواطنني  وتثقيف  وتطوير  الكويتي  االقت�ضاد  تنويع  يف 

البيئة.

العمالة الـمحليــة

اأهداف »التكويت« جلميع ال�ضناعات. وهذا يعني  و�ضعت حكومة الكويت 

اأنه يجب على ال�ضركات العاملة يف الكويت مبوجب القانون اأن يكون لديها 

العمل.  قوة  ي�ضكلون  املحليني ممن  املوظفني  من  االأدنى  احلد  ن�ضبة متثل 

ن�ضبة  مريح  ب�ضكل  البرتولية  الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  فى  وقد جتاوزنا 

احلد االأدنى التي حددتها موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية، حيث اأن عدد املوظفني 

البالغ  لدينا  العاملة  القوى  جمموع  من   83.5% ن�ضبة  ميثل  الكويتيني 

عددها 582 موظفاً.

فاإنه  التكويت،  متطلبات  تلبية  فى  ي�ضاعدنا  املحلي  التعاقد  اأن  وفى حني 

الكويت ونحن  التنمية االقت�ضادية واالجتماعية فى  اإىل تقدم  يوؤدى  اأي�ضا 

نعتقد اأننا م�ضرتكون يف القيام مب�ضوؤولية امل�ضاهمة يف التنمية االقت�ضادية 

وحتى  بها.  واالحتفاظ  املحلية  املواهب  وتدريب  تعيني  خالل  من  للكويت 

ميكن �ضمان توظيف اأف�ضل العقول واأكرثها ذكاء، فنحن نقدم مزايا منا�ضبة 

ملوظفينا مبا يف ذلك: ا�ضتحقاقات االأجازة ال�ضنوية وا�ضتحقاقات التاأمينات 

االجتماعية، وتغطية التاأمني الطبي، وعالوات االأ�ضرة، وبدالت غالء املعي�ضة 

وارتفاع ن�ضبة الت�ضخم، ونفقات االنتقال، ف�ضال عن غريها من االمتيازات 

“اخلا�ضة« على اأ�ضا�ض اجلدارة واخلدمة يف ال�ضركة. وميكنك االطالع على 
مزيد من التفا�ضيل حول املزايا املمنوحة ملوظفينا يف ق�ضم “موظفونا”.

ترتاوح  جذابة  اأجور  نقدم  فنحن  اأعاله،  املذكورة  الفوائد  اإىل  وباالإ�ضافة 

بني 2.7 �ضعف احلد االأدنى لالأجور يف القطاع احلكومي عند االلتحاق 

باملقارنة مع  4.8 �ضعف عند درجة م�ضتوى مدير  اإىل  بالوظيفة، و�ضوال 

املنا�ضب املماثلة يف القطاع احلكومي.

EC5, EC7, LA14:
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GDP )BKD) 11.4 23.6 38.0 59.2 76.5 97.7

Non-Oil GDP  
)BKD)

5.9 11.2 18.2 28.3 36.6 46.7

Contribution  
to GDP )%)

2.6 2.1 2.2 2.6 2.0 1.7

Contribution  
to non-oil  
GDP )%)

5.1 4.4 4.5 5.3 4.2 3.6

Total job  
creation )FTEs)

7,508 9,820 10,953 10,953 17,970 17,970

Kuwaiti job 
creation

2,766 3579 3,978 3,978 6,447 6,447

امل�ساواة بني اجلن�سني

والن�ضاء،  للرجال  متكافئة  فر�ض  نقدم  اأننا  نعلن  اأن  جدا  فخورون  نحن 

هذا  ونظهر  العمل،  مواقع  الن�ضاء يف  ن�ضبة  لزيادة  م�ضتمر  ب�ضكل  ون�ضعى 

االلتزام من خالل تقدمي رواتب مت�ضاوية للرجال والن�ضاء ممن هم يف نف�ض 

العمل  مواقع  الرجال يف  اإىل  الن�ضاء  ن�ضبة  فاإن  كذلك  الوظيفية.  الدرجة 

تتزايد يف جميع اأنحاء العامل، وهذا الو�ضع ينطبق اأي�ضاً على الكويت. ونحن  

ندرك هذا التحول الثقايف ونرحب به، و�ضوف ن�ضتمر يف دعم ورعاية هذا 

التوجه يف اأماكن ومواقع العمل بال�ضركة.

لالطالع على مزيد من املعلومات حول امل�ضاواة بني اجلن�ضني، ميكنك اأن جتد 

تف�ضياًل الإجمايل قوة العمل ح�ضب النوع )اجلن�ض( يف ق�ضم “موظفونا”.

قيا�س االأثر االقت�سادي

فى  البرتولية   الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  م�ضاهمة  مدى  فهم  اأجل  من 

اقت�ضاد الكويت، قامت دائرة التخطيط ال�ضامل لدينا باإجراء درا�ضة م�ضروع 

لتقدير االأثر االقت�ضادي املبا�ضر وغري املبا�ضر لقطاع البرتوكيماويات على 

اقت�ضاد الكويت. وا�ضتند التحليل على بيانات اأعوام 2009 و2010، وقد 

مت اإعالن النتائج خالل الربع االأول من عام 2012.

وقد اأظهرت الدرا�ضة اأنه يف عام 2010 �ضكل قطاع البرتوكيماويات ن�ضبة 

%4.5 من الناجت القومي االإجمايل غري النفطي يف الكويت )انظر ال�ضكل 
اأدناه(، ويتمثل ذلك يف فئتني رئي�ضيتني:

االأثر االقت�ضادي املبا�ضر: ميثل %2.4 من الناجت القومي االإجمايل غري النفطي 	•

االآثر االقت�ضادي غري املبا�ضر: متثل %2.1 من الناجت القومي االإجمايل  	•
غري النفطي

مقـابـل كـل 1 دوالر حتققــه البرتوكيماويات من النـاجت االإجمايل املحلي،  	•
فاإن هناك 0.87 دوالر اأخرى من قيمة الناجت االإجمايل املحلي تتحقق 

ب�ضكل غري مبا�ضر يف االقت�ضاد االأو�ضع.

وتكمن قيمة هذا التحلـــيل يف فهم تاأثرينا، حيث اأن ماال ميكنك قيا�ضه، ال 

ميكنـك تغيريه، وما ال ميكنـك اأن تغريه، الميكنك حت�ضينه.

LA14:

EC9:
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تتميز البرتوكيماويات باأنها تلعب دوراً حيوياً يف �ضبيل تنويع اقت�ضاد الكويت. ففي الوقت احلا�ضر، تعترب الكويت متاأخرة عن دول جمل�ض التعاون اخلليجي 

التعاون  دول جمل�ض  %18 فى   مقارنة مبتو�ضط  النفطي  املحلي غري  االإجمايل  الناجت  %10 من  مان�ضبته  الت�ضنيع  �ضكل  ال�ضناعة، حيث  يف جمال 

اخلليجي. ومللىء هذه الفجوة، فقد قامت الكويت بو�ضع ا�ضرتاتيجية وا�ضحة للت�ضنيع، ومن املتوقع اأن يلعب قطاع البرتوكيماويات دورا حا�ضما يف جذب 

اال�ضتثمار وتطوير القطاع اخلا�ض.

Manufacturing  
share of non-oil  
GDP

19% 23% 10% 14% 15% 18%
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Average )ex-Kuwait)

Petrochemicals is a key enabler for industrialization

GDP Composition of GCC Countries, 2009

ال�سفافيــــــة

واأحد  ال�ضفافية.  مبداأ  هو  اال�ضتدامة  تقارير  فى  املتبع  االأ�ضا�ضي  املبداأ 

االأ�ضباب الرئي�ضية التى قررنا الك�ضف عنها فى جمال اأداء اال�ضتدامة لدينا 

هو تقدمي �ضورة اأكرث �ضموال عن عملياتنا للم�ضاهمني وامل�ضتفيدين.

القيمة االقت�سادية املبا�سرة

�ضنويا  ويتم  عليه،  لالإطالع  للعامة  متوفر  �ضجل  االقت�ضادي هو  اأداءنا  اإن 

ويعترب  ب�ضركتنـا.  اخلا�ض  ال�ضنوي  التقرير  طريق  عن  به  اجلمهور  اإبالغ 

جانب  اإىل  باال�ضتدامة،  تتعلق  ركائز  ثالث  من  واحداً  االقت�ضادي  االأداء 

عن  االإف�ضاح  هو  بها  نهتم  التى  االأمور  ومن  والبيئي.  االجتماعي  االأداء 

ل�ضالح   اأ�ضفناه  الذي  الرخاء  تبني  اقت�ضادية  قيمة  وتوزيع  البيانات خللق 

امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين. 

اإجمايل امل�سروفات البيئية

العام  خالل  البيئية  واملبادرات  بامل�ضاريع  املتعلقة  امل�ضروفات  اإجمايل  بلغ 

178,060 د.ك.

جميع الـمبـالـغ بالدينــار الكـويتـي

2012 - 2013القيمة االقت�سادية املبا�سرة امل�سافة

372,436,726االإيرادات

القيمة االقت�سادية املوزعة

38,657,411تكاليف الت�ضغيل

47,226,008اأجور املوظفني واالمتيازات

251,000اال�ضتثمار املجتمعي

286,302,307القيمة االقت�سادية املتبقية

EC1:

EN30:
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بــيـئـتــنــــــا

قبل الثورة ال�ضناعية، كان عدد �ضكان العامل يقدر بحوايل 1 بليون ن�ضمة، 

الغالبية العظمى منهم كانوا مزارعني. ثم دارت االأيام ب�ضرعة، وبعد 200 

�ضنة ت�ضخم عدد �ضكان العامل اىل 7 بليون ن�ضمة! وخالل هذه ال�ضنوات الـ 

200 التى تعترب ق�ضرية فى عمر الزمن، مت حتقيق منو اقت�ضادي وازدهار 
غري م�ضبوق. فقد تطورت التكنولوجيا املتقدمة يف قفزات ووثبات �ضريعة 

لدرجة اأن قدرتنا على ت�ضكيل العامل واإعادة ت�ضكيله لكي ينا�ضب احتياجاتنا 

اأ�ضبح من �ضمن املمار�ضات العادية. نحن نوؤمن اأن كل عقبة ميكن التغلب 

عليها مع التكنولوجيا والتقدم، وفى البداية كان هذا االفرتا�ض االأوىل يبدو 

العاملية  التحديات  االآن جمموعة جديدة من  نواجه  اآمناً. ومع ذلك فنحن 

التي ال ميكن حلها من خالل حلول �ضريعة.

اإمنا  النا�ضئة  االقت�ضادات  يف  ال�ضرائية  القدرة  وزيادة  ال�ضكاين  النمو  اإن 

ت�ضكل �ضغطا كبريا على موارد هذا الكوكب. فاملياه، والنفط، والغازالطبيعي، 

واملعادن ت�ضهد م�ضتويات قيا�ضية يف الطلب، والتوقعات والتقديرات ت�ضري 

الطلب  اإن  املقبلة.  ال�ضنوات  ي�ضتمر على مدى  �ضوف  اأن هذا االجتاه  اإىل 

على هذه املوارد يتزايد مبعدل اأ�ضرع بكثري من العر�ض، وهذا ما يت�ضح من 

خالل زيادة اأ�ضعار ال�ضلع على مدى العقد املا�ضي. وباعتبارها دولة م�ضدرة 

ت�ضتفيد من  االأخرى  التعاون اخلليجي  ودول جمل�ض  الكويت  فاإن  للطاقة، 

هذا االجتاه، ولكن هذه املوارد غري متجددة. فاإذا و�ضعنا هذه احلقيقة يف 

االعتبار، فاإنه من احلكمة بالن�ضبة للدول امل�ضدرة للطاقة مثل الكويت اأن 

ت�ضتفيد من هذا املورد بكفاءة. وحتقيقا لهذه الغاية، فقد خ�ض�ضنا اثنني من 

االأهداف الت�ضغيلية ال�ضتة ملعاجلة هذه امل�ضكلة:

وهناك  املناخي.  التغري  هو  العامل  يواجهها  التي  البيئية  التحديات  ومن 

اأدلة علمية متزايدة على اأن التغري املناخي ناجم عن زيادة م�ضتويات ثانى 

اأك�ضيد الكربون وغريها من غازات االحتبا�ض احلراري )الغازات الدفيئة( 

ال�ضناعية  العمليات  من  املنبعثة  الدفيئة  الغازات  اإن  اجلوي.  غالفنـا  يف 

لدينا تخلق طبقة حتا�ضر االإ�ضعاع ال�ضم�ضي يف الغالف اجلوي، وتت�ضبب 

يف ارتفاع درجات احلرارة. وبدورها تت�ضبب درجات احلرارة االأكرث دفئا يف 

ذوبان القمم اجلليدية القطبية، االأمر الذي يوؤثر بدوره على اأمناط الطق�ض 

العاملية، االأمر الذى يت�ضبب يف ظاهرة تعرف با�ضم التغري املناخي. وهذا 

يوؤدي اإىل ارتفاع م�ضتويات البحار والت�ضحر واجلفاف وتكون خلل يف اأمناط 

الطق�ض. اإن التغري املناخي هو ق�ضية عاملية تتطلب حال عامليا. ويجب علينا 

اأن نتحمل  ب�ضفتنا كويتيني وب�ضفتنا ك�ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية 

امل�ضوؤولية واأن نكون جزءا من احلل. ولتحقيق هذه الغاية فاإننا نعلن   هدفنا 

ب�ضكل علني، اأال وهو تقليل انبعاث الغازات الدفيئة يف عملياتنا.

قامت  املتحدة  االأمم  اأن  لدرجة  حا�ضماً  اأمراً  املناخي  التغري  خطر  ويعترب 

بت�ضمينه يف “االأهداف االإمنائية لالألفية”. وهذه االأهداف االإمنائية لالألفية 

عبارة عن ثمانية اأهداف خا�ضة بالتنمية الدولية التي تعالج ق�ضايا العامل 

االأكرث اإحلاحا مبا يف ذلك الفقر، والتعليم، وامل�ضاواة بني اجلن�ضني، وال�ضحة، 

واال�ضتدامة البيئية. وقد وقعت جميع الدول االع�ضاء باالأمم املتحدة (193( 

على االإعالن، ووافقت على حتقيق هذه االأهداف بحلول عام 2015.

للمجتمع  لالألفية  االإمنائية  االأدهاف  حتقيق  ب�ضاأن  بالتزامها  الكويت  وتعهدت 

جميع  نحو حتقيق  جيد  ب�ضكل  الكويت  دولة  ت�ضري  االآن،  من  واعتباراً  العاملي. 

االأهداف االإمنائية لالألفية املنوطة بها با�ضتثناء اال�ضتدامة البيئية. وهناك ثالثة 

موؤ�ضرات لفئات تعترب مبثابة حتديات ما تزال قائمة اأال وهي: ا�ضتخدام الكهرباء، 

الكويت حتتل  اأن  العلم  مع  الكربون.  اأك�ضيد  ثاين  وانبعاثات  الطاقة  وا�ضتخدام 

املرتبة الثالثة والرابعة، والثالثة يف العامل على اأ�ضا�ض ن�ضيب الفرد يف تلك الفئات 

املعنية ال�ضابق ذكرها. واإذا اأخذنا يف االعتبار هيكل دولة الكويت، واعتمادنا على 

�ضناعة اإنتاج النفط، فاإن حت�ضني هذه املوؤ�ضرات يعترب هو التحدي احلقيقي الذي 

يواجه الكويت. وقد اأدركت موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية بهذا التحدي وقامت باإدراج 

اأهداف لتح�ضني هذه املوؤ�ضرات يف روؤيتها لعام 2030 .

ونحن يف �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية على دراية بامل�ضوؤولية البيئية 

التى يجب علينا اأن ن�ضطلع بها كجزء من �ضناعة النفط الكويتية ومتابعة 

الق�ضم  هذا  يف  نقوم  و�ضوف  البيئية.  الناحية  من  امل�ضوؤولة  التنمية  خطة 

باأن  نتعهد  ونحن  مرة،  الأول  للجمهور  لدينا  البيئية  البيانات  بالك�ضف عن 

نبذل اأق�ضى درجات جهدنا لتح�ضني هذه املوؤ�ضرات وقيادة االإ�ضراف البيئي 

يف الكويت لي�ضبح مثاال يحتذى به.

احلد من كثافة الطاقة يف عملياتنا

تقليل انبعثات الغازات الدفيئة

احلد من كثافة املاء من عملياتنا
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مـؤشـــرات
األداء الـــبــيــئــــي

بتاريخ 28 مار�ض، 1995�ضدقت دولة الكويت على اتفاقية االأمم املتحدة 

بتاريخ  كيوتو  بروتوكول  على  �ضدقت  كما  املناخي،  التغري  ب�ضاأن  االإطارية 

11 مار�ض 2005. وعلى الرغم من اأن الكويت لي�ضت ملزمة قانونا باحلد 
اأن �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية  اإال  من انبعاثات الغازات الدفيئة، 

ملتزمة با�ضتك�ضاف احللول ذات الكربون املنخف�ض للم�ضاعدة يف تخفيف 

يف  ن�ضتمر  �ضوف  االأمام،  اإىل  تقدمنا  ومع  املناخي.  للتغري  العاملي  االأثر 

حتديد امل�ضاريع التي من �ضاأنها احلد من كثافة الطاقة، واحلد من انبعاثات 

الغازات الدفيئة فى �ضركتنا.

اال�ستهالك املبا�سر للطاقة

البرتول  موؤ�ض�ضة  مع  وامل�ضتفيدين  امل�ضاهمني  الإ�ضراك  لقاءاتنا  خالل  من 

ا�ضتهالك  هو  لالهتمام  املثرية  الرئي�ضية  املو�ضوعات  اأحد  كان  الكويتية، 

الطاقة املبا�ضر من قبل عملياتنا. حيت تو�ضي موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية باأن 

اإىل  نتطلع  ونحن  عملياتنا،  يف  للطاقة  كفاءة  التكنولوجيات  اأكرث  ن�ضتك�ضف 

تقليل كمية الوقود والغاز الطبيعي امل�ضرتى من موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية.

اإن �ضناعة البرتوكيماويات هي �ضناعة كثيفة اال�ضتهالك للطاقة. وباعتبارها 

�ضركة رائدة بهذا املجال، ف�ضوف ت�ضاعد �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية 

والكفاءة  بالفعالية  تتميز  برتوكيماويات  الإنتاج  الالزمة  املعايري  و�ضع  فى 

عن طريق تقليل كمية الطاقة امل�ضتخدمة يف اإنتاج منتجاتها. و�ضوف تقوم 

ال�ضركة بخف�ض كثافة الطاقة )اأي كمية الطاقة امل�ضتخدمة الإنتاج طن من 

املنتج( من عملياتها. وهى ت�ضهم من خالل ذلك فى جعل كوكبنا و�ضركتنا 

اأوفر �ضحة.

و�ضوف نتخذ ال�ضنوات املالية 2012-2013 كخط اأ�ضا�ض للقيا�ض،و�ضوف 

يكون هدفنا هو خف�ض ا�ضتهالك الطاقة لكل طن من منتجات االأمونيا.

جمموع 2012/ 2013

EN318,626,019: اإجمايل ا�ضتهالك الطاقة املبا�ضر )جيجا جول(

EN4: اإجمايل ا�ضتهالك الطاقة غري املبا�ضر

)ميجاوات / �ضاعة(
282,351

EN4: اإجمايل ا�ضتهالك الطاقة غري املبا�ضر

فى املكتب الرئي�ضي )كيلووات / �ضاعة(
29,253

599,045اإجمايل االنتاج من االأمونيـــا )طن( 

اال�ستهالك غري املبا�سر للطاقة 

نقاط  من  نقطتني  جمموع  هو  لدينا  للطاقة  املبا�ضر  غري  اال�ضتهالك  اإن 

البيانات:
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الطاقة غري املبا�ضرة امل�ضرتاة مقابل

اإنتاج االأمونيا بالطن

الطاقة باجليجا جول لكل

طن يتم اإنتاجه من االأمونيا

EN3:

EN4:
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وقد نفذ فريق اخلدمات العامة م�ضاريع تطوير الأ�ضاليب العمل (�ضيجما 6( 

منذ عام 2008 للحد من ا�ضتهالك الطاقة يف املكتب الرئي�ضي. ومنذ عام 

امل�ضتهلكة يف مبنى  الكهرباء  %26 فى  بن�ضبة  انخفا�ضا  2008، حققنا 
مكتبنا الرئي�ضي. وفيما بني ال�ضنتني املاليتني 2012 و 2013، مل نتمكن 

من تقليل ا�ضتهالك الكهرباء يف املكتب الرئي�ضي، ولكن بدال من ذلك �ضجلت 

زيادة طفيفة قدرها %1. ويرجع ذلك اإىل العديد من العوامل مبا يف ذلك 

ا�ضتخدام  ا�ضتلزم  املتو�ضط، مما  ال�ضيف فوق  ارتفاع   درجات احلرارة يف 

عدد  وزيادة  ال�ضيف،  خالل  الهواء  تكييف  وحدات  من  اإ�ضافية  مولدات 

املوظفني يف املكتب الرئي�ضي. ونحن ندرك هذه امل�ضاألة، وقد بداأنا بالفعل 

فى اتخاذ تدابري لتح�ضني هذا االإجراء يف خالل ال�ضنة املالية القادمة.

ا�ستهالك املياه

احلد من كثافة املاء من عملياتنا هو هدف اآخر مهم من اأهدافنا فى جمال 

خا�ضة  وب�ضفة  العربي  اخلليج  منطقة  وتعترب   .2017 لعام  اال�ضتدامة 

الكويت من املناطق التى تعاين من ندرة املياه. وب�ضفتها مناطق �ضحراوية، 

وقيمة  اأهمية  مدى  تدرك متاماً  البرتولية  الكيماويات  �ضركة �ضناعة  فاإن 

املياه العذبة واأثرها على احلياة اليومية وال�ضناعة والزراعة. ذلك اأن قيمة 

العامل.  وحول  املنطقة  يف  ال�ضكان  عدد  زيادة  مع  اإال  تنمو  ال  املورد  هذا 

اأهداف  من  اأ�ضا�ضياً  عن�ضراً  يعترب  الثمني  املورد  هذا  على  املحافظة  اإن 

اال�ضتدامة اخلا�ضة ب�ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية لعام 2017، وهي 

ترتبط ارتباطا وثيقاً بكفاءة العمليات.

 2013 – 2012 و    2012 – 2011 املالية  ال�ضنوات  نتخذ  و�ضوف 

كخط اأ�ضا�ض للقيا�ض، و�ضوف يكون هدفنا هو خف�ض ا�ضتهالك الطاقة لكل 

طن من اإنتاج االأمونيا.
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384.8
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ا�ضتهالك الكهرباء فى املركز الرئي�ضي 

بالكيلو وات / �ضاعة

املياه امل�ضروفة باملرت املكعب لكل طن

من االأمونيا الناجتة

ت�ضريف املياه باملرت املكعب لكل طن

من االأمونيا الناجتة

كثافـة الـميــــــاه

EN8:

EN21:
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جمموع غازات االحتبا�س احلراري

تعترب الغازات الدفيئة غازات تتحكم يف تدفق الطاقة يف الغالف اجلوي 

االأدلة  وت�ضري  االأ�ضعة حتت احلمراء.  امت�ضا�ض  وذلك عن طريق  لالأر�ض 

امل�ضوؤولة  الغالف اجلوي هي  الغازات يف  زيادة م�ضتويات هذه  اأن  العلمية 

الدفيئة  الغازات  بع�ض  وتن�ضاأ  احلراري.  واالحتبا�ض  املناخي  التغري  عن 

ب�ضفة طبيعية يف الغالف اجلوي بينما تن�ضاأ االأخرى عن االأن�ضطة الب�ضرية. 

وهناك �ضتة اأنواع من الغازات الدفيئة تخ�ضع لربوتوكول كيوتو وهي ثاين 

والهيدروفلوروكربون  النيرتوجني  واأوك�ضيد  امليثان  وغاز  الكربون  اأك�ضيد 

وكربونات البريفلور و�ضاد�ض فلوريد الكربيت. ويعترب ثاين اأك�ضيد الكربون 

اأهم الغازات الدفيئة التي ت�ضدر عن االأن�ضطة الب�ضرية.

وتبني  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  اهتمام  مو�ضع  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  تعترب 

التغري  على  مبا�ضر  تاأثري  لها  احلراري  االحتبا�ض  غازات  اأن  امل�ضتقلة  االأبحاث 

الطاقة،  كثيفة  االأخرى  ال�ضناعات  من  العديد  �ضاأن  و�ضاأنها  العاملي.  املناخي 

من  واحدة  على  كبري  تاأثري  الإحداث  فر�ضة  لديها  البرتوكيماويات  �ضناعة  فاإن 

الق�ضايا البيئية االأكرث اإحلاحا التي تواجه كوكب االأر�ض. وت�ضطلع �ضركة �ضناعة 

تقدم  وهي  الهامة،  امل�ضاألة  هذه  معاجلة  يف  قيادي  بدور  البرتولية  الكيماويات 

طرقاً جديدة للحد من انبعاثات غازات االحتبا�ض احلراري التي تنتج اأثناء عملها.

وقد بداأت �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية والعديد من ال�ضركات التابعة 

ملوؤ�ض�ضة البرتول الكويتية يف م�ضروع لقيا�ض انبعاثات الغازات الدفيئة بدقة 

من عملياتها. وتهدف روؤية امل�ضروع اإىل اأن تكون موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية 

وفروعها يف مقدمة املنحنى التنظيمي وتقلل من تكاليف الت�ضغيل من خالل 

كمية  خف�ض  خالل  من  الكفاءة  وحت�ضني  الكفاءة.  يف  التح�ضينات  م�ضاريع 

اإحالل الوقود ودمج م�ضادر الطاقة املتجددة �ضيقلل من انبعاثات  احلرق، 

الكربون الناجتة عن عملياتنا. وتت�ضمن املزايا االأخرى االإ�ضتفادة من اآليات 

مع  املمار�ضات  اف�ضل  وم�ضاركة  النظيفة  التنمية  اآلية  مثل  الدويل  التمويل 

قادة ال�ضناعة بالعامل.

واأحد اأهداف اال�ضتدامة فى �ضركتنا لعام 2017 هو احلد من كثافة غازات 

الدفيئة لدينا، وهو ما يعني خف�ض كمية انبعاثات ثانى اأك�ضيد الكربون عن كل 

طن من املنتج )االأمونيا(. وهناك نوعان من االنبعاثات التي مت ت�ضمينها يف 

ح�ضاباتنا  ملجموع انبعاثات الغازات الدفيئة، النطاق رقم: 1، والنطاق رقم: 2

النطاق رقم 1 وي�ضمل االآتي: 	•
)EN3) جمموع انبعاثات الغازات الدفيئة من ا�ضتهالك الغاز الوقود 	•

جمموع االنبعاثات من ثانى اأك�ضيد الكربون املفقود 	•

النطاق رقم 2 وي�ضمل االآتي: 	•
)EN4) جمموع انبعاثات الغازات الدفيئة من ا�ضتهالك الكهرباء 	•

اأهداف اال�ضتدامة لعام 2017 �ضت�ضخدم هذه البيانات كاأ�ضا�ض لتحديد 

الطرق التى توؤدى اإىل حت�ضني كثافة الغازات الدفيئة فى �ضركتنا، وامل�ضي 

قدما نحو حتقيق واحد من االأهداف ال�ضتة اخلا�ضة باال�ضتدامة الت�ضغيلية 

بحلول عام 2017.

كثافة الغازات الدفيئة بثاين اأك�ضيد الكربون 

لكل طن من االأمونيا الناجتة

اأكا�سيد النيرتوجني واأكا�سيد الكربيت، وانبعاثات 

هامة اأخرى فى الهواء ح�سب النوع والوزن

وال�ضركات  البرتولية  الكيماويات  �ضركة �ضناعة  البرتوكيماويات. وي�ضع موظفو  املتاأ�ضلة يف �ضناعة  املخاطر  االن�ضكابات واحدة من  تعترب 

املجاورة  والعمالء ثقة كبرية فى مدى قدراتنا على اإنتاج ونقل وتخزين املنتجات باأمان، و�ضوف تعمل �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية بجد 

واجتهاد من اأجل تقليل هذه الت�ضربات، والتى تعرف  اأي�ضا يف هذه ال�ضناعة بحوادث فقدان االحتواء االأويل، اإن التقدم الذى �ضيتم اإحرازه فى 

احلد من الت�ضربات �ضوف ي�ضري جنبا اإىل جنب مع التقدم يف جمال االأحداث املتعلقة ب�ضالمة العمليات. وخالل العام املا�ضي، حققنا هدفنا 

مبا ال يزيد عن ت�ضرب واحد الذي حدث خالل �ضهر مايو من عام 2012، والتى بلغت 600 لرتاً.

EN16:

EN20:
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مـؤشـــرات
األداء الـــبــيــئــــي

مبادرات كـــفـــاءة الطــــاقـــة والـــحــد من

الغازات الدفيئة

واملبادرات  امل�ضاريع  العديد من  بتنفيذ  املا�ضية، قمنا  ال�ضنوات  على مدار 

 2009 عام  ففي  املثال،  �ضبيل  وعلى  البيئي.  اأدائنا  اإىل حت�ضني  الرامية 

اإليه  ينظر  كان  والذي  ال�ضفر”،  االأمونيا  “انبعاثات  م�ضروع  بنجاح  اأكملنا 

ذلك  يف  مبا  �ضركتنا،  يف  وامل�ضتفيدين  امل�ضاهمني  جانب  من  برتحيب 

املجتمعات املجاورة وموؤ�ض�ضة البرتول الكويتية. اأما هذا العام، فاإننا اأعلنا 

التزامنا باأهداف اال�ضتدامة لعام 2017، والتى ت�ضمل احلد من انبعاثات 

الغازات الدفيئة، وكثافة ا�ضتخدام الطاقة، وكثافة ا�ضتخدام املاء.

اإن هدفنا هو اأن نتعامل ب�ضفافية مع امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين لدى �ضركتنا، 

والك�ضف علنا   عن اأدائنا البيئي مقابل اأهدافنـا. ويعترب هذا التقرير اأ�ضا�ضاً 

فى  اال�ضتدامة  اأهداف  حتقيق  على  عازمون  ونحن  لدينا،  االأداء  لبيانات 

ال�ضركة، وحتقيق اأهداف اخلف�ض عاماً بعد عام.

بن  التالية، علماً  امل�ضاريع  2012-2013 جنحنا يف تنفيذ  وفى خالل عام  

جميع م�ضاريعنا ت�ضتخدم منهجية تطوير اأ�ضاليب العمل (�ضيجما 6( يف التنفيذ:

منع فقدان البخار:

الق�ضاء على تنفي�ض البخار من م�ضنع اليوريا »ب«: اإن ترك فتحة تنفي�ض  	•
البخار مفتوحة الأكرث من %5 من الوقت لي�ض و�ضعا مقبوال، ويعترب 

مبثابة وجود عيب وفقا ملنهجية تطوير اأ�ضاليب العمل (�ضيجما 6(. وقد 

متكن فريق امل�ضروع من احلد من فتحة التنفي�ض من املتو�ضط   اليومي  

منهجيـة  با�ضتخدام  فقط   1.5% قدره  م�ضتوى جديد  اإىل   27.8%
تطوير اأ�ضاليب العمل (�ضيجما 6(.  ويعترب ذاك حت�ضنا اأدى اإىل  خفـ�ض 

 52,000 حـوايل  تـوفيـر  اإلـى  اأدى  كـمــا   ،90% مـن  بــاأكـثـر  اخللـل 

دوالر اأمريكي. يقدر التوفري ال�ضـنـوي للم�ضروع مببلغ 460،000 دوالر 

اأمريكي.

خف�ض ن�ضبة الكربون يف البخار يف م�ضنع االأمونيا (4(: باإعتبار متو�ضط    	•
البخار / الكربون التي تزيد ن�ضبته عن 3.85 خلل يف النظام الت�ضغيلي، 

فقد متكن فريق امل�ضروع من خف�ض ن�ضبة البخار / الكربون من املتو�ضط   

اليومي 4.21 اإىل م�ضتوى جديد  قدره 3.83. وقد اأدى هذا التح�ضن 

اإىل توفري حوايل 60،000 دوالر دوالر اأمريكي حتى االآن، ومن املقدر 

اأن يتم توفري ما يقرب من 510،000 دوالر اأمريكي على مدى االأ�ضهر 

الـ 12 املقبلة.

ا�ضتبدال جميع حماب�ض البخار من النوع التقليدي اإىل النوع اجلديد ملنع  	•
ت�ضرب البخار.

وت�ضاهم هذه امل�ضاريع فى حتقيق هدفني من اأهداف اال�ضتدامة فى �ضركتنا 

هما: احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة، واحلد من كثافة الطاقة.

حتويل غاز ثانى اأك�ضيد الكربون من م�ضنع االأمونيا 

(2(  اإىل م�ضنع اليوريا )اأ(: كان متو�ضط   فقدان غاز 
بار(   4( اال�ضتيعاب  فى خزان  الكربون  اأك�ضيد  ثانى 

جهود  اأدت  وقد   .17.4% ن�ضبة  بلغ  حيث  عالياً 

يف  زيادة   10% من  اأكرث  حتقيق  اإىل  التح�ضني 

و�ضل  حتى  الكربون  اأك�ضيد  ثانى  غاز  فقدان 

جمموع  بلغ  وقد   .7% من  اأقل  م�ضتوى  اإىل 

امل�ضروع  تنفيذ  التي حتققت خالل  املالية  الوفرة 

حتقيق  نتوقع  ونحن  اأمريكي،  دوالر   54,000
اإىل  جمموعها  فى  ت�ضل  �ضنوية  مالية  وفرة 

720,000 دوالر اأمريكي.

نظام الري مل�ضانع االأ�ضمدة: اإننا ن�ضتفيد من مياه 

ال�ضرف املكثفة يف ري املزروعات يف م�ضروع �ضور 

الكويت االأخ�ضر، وكذلك املزروعات حول م�ضانع 

االأ�ضمدة.

معاجلة  لدورة  املحدد  الوقت  بزيادة  قمنا  وقد 

مدة  يف  الزيادة  وتوؤدى  التدوير.  الإعادة  املياه 

الدورة اإىل خف�ض الفرتة الالزمة للتجديد، وهو 

ما يعني ا�ضتخدام اأقل للمواد الكيميائية وكميات 

اأقل من املياه.

قمنا  )ب(:  م�ضنع  يف  االإ�ضاءة  م�ضتوى  حت�ضني 

م�ضتويات  على  للحفاظ  جديدة  عملية  بابتكار 

)ب(  امل�ضنع  فى  املكاتب  يف  االأنوار  اإ�ضاءة 

العامة  الهيئة  معايري  �ضمن  الفرعية  واملحطات 

االأويل  القيا�ض  من  تبني  وقد  بالكويت.  للبيئة 

اأن  الفرعية  واملحطات  مكتبا   112 لالإ�ضاءة فى 

%55 كان خارج النطاق االأمثل.

وقد قام فريق اخلدمات الفنية بتح�ضني م�ضتوى 

قام  وقد   .70% بن�ضبة  العيوب  وتقليل  االإ�ضاءة 

القيا�ض  بابتكار  اأي�ضا  الفنية  اخلدمات  فريق 

امل�ضتويات  على  للحفاظ  الر�ضد  وعملية  امل�ضتمر 

يف النطاق املطلوب.

خــفـ�س انــبـــعـــاثــــات 

الغــازات الدفيئة

م�ســـــــاريـــع الـــحــــــــــد

من كثافة الـماء

احلــد مــن ا�ســــتـهـالك الطـاقـــة 

غري الـمـبا�سرة
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EN5, 7, 18, 26:



بـيـئــتـنــــــا38 

انـــجـــازات االســتــدامـة :
التميز  التى تبذلها �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية لتحقيق  2017 على اجلهود امل�ضتمرة  اأهداف اال�ضتدامة لعام  تعتمد 

يف ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة  واال�ضتدامة. ونحن ن�ضعى جاهدين لتح�ضني اأدائنا، وهنا نظرة على االإجنازات التي متت موؤخراً:

مـلـيــــون

مــــتــــــــر�ضجرة

مـــــربـــع

حققت �ضركة �ضناعة 

الكيماويات البرتولية  

اأكرث من 10 مليون �ضاعة 

عمل اآمن، بدون ت�ضجيل 

حوادث وقت �ضائع، وهذه 

�ضهادة على تفاين موظفي 

�ضركة �ضناعة الكيماويات 

البرتولية واملقاولني.

يعترب �ضور الكويت االأخ�ضر 

هو اأكرب م�ضروع ت�ضجري 

يف تاريخ البالد. وينطوي 

هذا امل�ضروع على زرع 

315،000 �ضجرة لت�ضكيل 
جدار اأخ�ضرحول احلدود 

الكويتية.

دخلت �ضركة �ضناعة الكيماويات 

البرتولية يف �ضراكة مع جمعية 

املهند�ضني الكويتية لبناء اأول 

خميم �ضديق للبيئة يف املنطقة، 

وهو خميم مكون من 7,500 

مرت مربع يتم ت�ضغيله بالطاقة 

ال�ضم�ضية التي �ضت�ضبح منوذجا 

يحتذى به يف املدار�ض واجلامعات 

والوزارات واملوؤ�ض�ضات االأخرى.

االأخ�ضر،  القرقيعان  مبادرة  البرتولية  الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  اأطلقت 

وهي مبادرة بيئية لزيادة الوعي بالغذاء ال�ضحي بني االأطفال خالل مهرجان 

القرقعيان التقليدي لتنمية اأمناط احلياة ال�ضحية يف �ضن مبكرة.

القــرقــيـعــان

االأخــ�ضـــر

مت ت�ضجيل عدد 0 حالة من االإ�ضابات 

واأيام الوقت ال�ضائع واالإ�ضابات املهنية 

الوفيات  حاالت  اأو  للمر�ضى  والغياب 

املرتبطة بالعمل.
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م�سروع �سور الكويت االأخ�سر

جنبا اإىل جنب مع فريق واحة الكويت، اأطلقت �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية اأكرب م�ضروع ت�ضجري، مل ي�ضبق القيام مبثله فى اأي وقت م�ضى يف 

الكويت وفى املنطقة. ويهدف م�ضروع »�ضور الكويت االأخ�ضر« اإىل تغطية اأكرث من 400 كيلومرتا بحوايل 315،000 �ضجرة، والذى يحيط باحلدود 

الربية الكويتية. ومن املتوقع اأن ي�ضتغرق اإجناز امل�ضروع 8 �ضنوات. و�ضوف يتكون م�ضروع »�ضور الكويت االأخ�ضر« من ثالثة �ضفوف من االأ�ضجار متتد 

على طول الطريق من احلدود الكويتية اجلنوبية يف النوي�ضيب، حتى احلدود ال�ضمالية يف العبديل.

واالأ�ضجار التى مت اختيارها للزراعة على طول اجلدار هي من االأ�ضجار املحلية املوجودة فى البيئة الكويتية، و�ضوف تتحمل درجات احلرارة القا�ضية 

وظروف املياه ال�ضحيحة. وقد كفل امل�ضروع اأي�ضا وجود م�ضاحات وم�ضارات كافية بني االأ�ضجار للحيوانات املحلية لتكون قادرة على التحرك بحرية 

بينها حتى التوؤدى اإىل ا�ضطراب النظام البيئى.

و�ضوف يتم قيا�ض املوؤ�ضرات البيئية كل عام على مدى ال�ضنوات ال 50 املقبلة من اأجل قيا�ض اأثر »�ضوق الكويت االأخ�ضر« واإىل اأي مدى �ضوف ي�ضهم 

يف حت�ضني مناخ دولة الكويت.

ومن املتوقع اأن يوؤدي هذا امل�ضروع اإىل االآتي:

•			التقليل من �ضدة العوا�ضف الرملية

•			انخفا�ض درجة احلرارة ب�ضكل عام يف دولة للكويت

•			خف�ض اإجمايل انبعاثات الغازات الدفيئة يف دولة الكويت

و�ضوف تقوم �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية باإطالق بوابة اإلكرتونية لت�ضجيع اأفراد املجتمع واملجتمعات واملنظمات غري احلكومية وغريهم من 

املواطنني للم�ضاركة ودعم هذا امل�ضروع ال�ضخم ل�ضالح دولة الكويت.
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 حمالت التوعية البيئية

املخيم ال�سديق للبيئة

يت�ضم ال�ضيف يف دولة الكويت بكونه �ضديد احلرارة، حيث ترتفع درجات احلرارة اإىل 50 درجة مئوية. لذلك علينا اأن ننتظرحتى اأ�ضهر ال�ضتاء، 

عندما تنخف�ض درجات احلرارة وت�ضمح باخلروج اإىل ال�ضحراء واال�ضتمتاع بالهواء الطلق. ففى جميع اأنحاء ال�ضحراء الكويتية، يتم اإقامة مواقع 

للمخيمات، حيث يق�ضي اأفراد العائلة واالأ�ضدقاء معظم اأوقاتهم هناك. وتعترب مواقع املخيمات هذه حديثة اإىل حد كبري؛ حيث اأن معظمها يوجد 

به مولد كهرباء، وات�ضال ب�ضبكة االإنرتنت. وقد راأت �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية فى ذلك فر�ضة لتلبية احتياجات رواد املخيمات ورفع الوعي 

بامل�ضوؤولية البيئية يف نف�ض الوقت. والنتيجة هي: “املخيم ال�ضديق للبيئة”

يف �ضراكة مع جمعية املهند�ضني الكويتية، قامت �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية ببناء اأول خميم �ضديق للبيئة فى املنطقــة. والذي تبلغ م�ضاحته 

7500 مرت مربع، كان ا�ضتخدام الكهرباء فى املخيم بالكامل يتم عن طريق توليد الكهرباء من االألواح ال�ضم�ضيـــة.
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�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية ت�سارك يف اأول ور�سة عمل للتوعية عن اال�ستدامة يف دولة الكويت

كانت �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية جزءاً من ور�ضة عمل اال�ضتدامة التي ا�ضت�ضافتها الهيئة العامة للبيئة 

و�ضركة اإرن�ضت اآند يونغ لزيادة الوعي حول هذا املو�ضوع يف خمتلف القطاعات يف جميع اأنحاء دولة الكويت. وقد 

اجتذب هذا احلدث ما يقرب من 100 م�ضاركاً من القطاعني العام واخلا�ض، والذي �ضمل املوؤ�ض�ضات الكربى 

يف الكويت. وقد ناق�ض ال�ضيد/ ها�ضم ح�ضن ها�ضم، مدير دائرة الهند�ضة وال�ضالمة ال�ضاملة لدى �ضركة �ضناعة 

الكيماويات البرتولية كيف اأن مفهوم اال�ضتدامة ميثل ق�ضية عاملية توؤثر على االقت�ضاد والبيئة واملجتمع، وكيفية 

املنظمات فى  باأن  الكويت. وقد �ضرح  دولة  اال�ضتدامة يف  تواجه  التى  االأ�ضا�ضية  التحديات  ال�ضوء على  ت�ضليط 

اأن  امل�ضتقبل يجب  التجارية يف  االأعمال  اأي منوذج من مناذج  واأن تطور  بها،  اأن ت�ضبح قدوة يحتذى  اإىل  حاجة 

ياأخذ اال�ضتدامة يف االعتبار اإذا كان يرغب فى حتقيق النمو على املدى الطويل. كما تطرق ال�ضيد/ ها�ضم اإىل 

ا�ضرتاتيجيات اال�ضتدامة واملبادرة التي قامت بها  وكذلك اخلطط امل�ضتقبلية لدى ال�ضركة.

احلمالت البيئية

اإننـا متحم�ضون للغاية ب�ضاأن االجتاه اجلديد الذي نتجه نحوه. و�ضوف يتوقف جناحنا يف رحلة اال�ضتدامة على مدى التزام امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين املهمني 

جدا بالن�ضبة لنا، والتزام موظفينـــا. اإننا نبنى ثقافة اال�ضتدامـة فى �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية ونقوم برفع م�ضتوى الوعي با�ضتخدام و�ضائل 

خمتلفة. واإحدى الطرق لتقدمي مفاهيم اال�ضتدامة لدى موظفينا تتم من خالل احلمالت البيئية. وفيما يلى بع�ض من مل�ضقات احلملة التى قمنا بن�ضرها 

يف مكتبنا الرئي�ضي خالل العام املا�ضي.
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الــنــاس والمـجـتـــمــع
قامت �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية وعلى مدار تاريخها باال�ضتثمار 

يف برامج تقوم على فر�ضية اأ�ضا�ضية وهي: اأن م�ضاركة اجلودة مع النا�ض 

جميعا من حولنا ال بد واأن تعود علينا بوفرة من الفر�ض، االأمر الذي ي�ضاعد 

على تعزيز ال�ضعور باملواطنة والتنوع الالزمني للعمل واحلياة.

معلومات عن مكان العمل

اإن تنفيذ ا�ضرتاتيجيتنا وتنامي اأعمالنا ون�ضاطنا التجاري اإمنا يعتمد على 

توظيف الفنيني املحرتفني من ذوي امل�ضتوى العايل من اجلودة يف ال�ضركة 

�ضركة  لدى  ويوجد  املوظفني.  جانب  من  الكامل  االلتزام  على  واحلفاظ 

�ضناعة الكيماويات البرتولية قوة عاملة حيوية مكونة من 582 �ضخ�ضاً، 

ونحن ملتزمون ب�ضمان اأن يعمل موظفونا وعمالنا يف بيئة اآمنة واأخالقية 

وحمفزة، تعزز وت�ضجع تطورهم املهني ومتكن اجلميع على قدم امل�ضاواة.

االختالفات،  تقدر  عمل  بيئة  بخلق  ملتزمون  ونحن  وال�سمولية:  التنوع 

اأف�ضل  ب�ضكل  ت�ضتجيب  اأن  بالتنوع ميكنها  تتميز  التي  العمل  اأن قوة  حيث 

الحتياجات العمالء وامل�ضاهمني وامل�ضتفيدين. 

اإن قوة العمل ال�ضاملة تعترب اأكرث حما�ضا وقدرة على اإظهار وحتقيق مواهبها. 

وبينما نحن نوا�ضل الرتكيز على التنوع يف التوظيف بني اجلن�ضني والرتويج، 

تن�ضاأ حتديات جديدة يف اإدارة التنوع على امل�ضتوى املحلي وفهم ديناميكيات 

القوى العاملة التي ت�ضهم يف منو �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية ومنو 

ال�ضوق املحلية، االأمر الذى يعك�ض واقع الثقافة التي نعمل فيها. 

كذلك فاإن توظيف املواطنني يعترب م�ضاهمة هامة اأخرى يف اقت�ضاد دولة 

الكويت، ونحن ن�ضعى على قدم و�ضاق من اأجل حتقيق معدل اإ�ضرتاتيجية 

التكويت ملوؤ�ض�ضة البرتول الكويتية حتى عام 2030 ليكون %85، حالياً 

تبلغ ن�ضبة العمالة الكويتية يف �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية 83.5% 

من جمموع القوى العاملة.

ومع االأخذ يف االعتبار حقيقة اأن %56.5 من موظفينا ممن هم دون �ضن 

الثالثني، مع كون اأغلبيتهم (%74( من اجلن�ضية الكويتية، مع الرتكيز على 

اأن توظيف املواطن الكويتي ي�ضكل اأولوية بالن�ضبة لنا، وهو ما يتما�ضى مع 

روؤيـة موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية لعام 2030.

واجلدير بالذكر، اأن موظفي ال�ضركة ممن يتقلدون منا�ضب يف االإدارة العليا 

واإدارة الدوائر ورئا�ضة الفرق هم من اجلن�ضية الكويتية، مبا ن�ضبته 99%. 

ونحن نوؤمن اأي�ضا يف متكني املراأة من التواجد يف القوة العاملة.

�سناعة  �سركة  يف  والتوزيع  وامل�ستوى  اجلن�س  ح�سب  املوظفني  ت�سنيف 

الكيماويات البرتولية )اإل اإيه 1(

ت�سنيف املوظفني ح�ســــب الـــعـــمــــــر ونــــــوع الــــجــنـــــ�س يف �ســــركـــــــة �ســنــاعــــة 

الكيماويات البرتولية

االإدارة العليــــــا

املدير وكبار امل�ضئولني

روؤ�ضــاء االأق�ضــــام

العمالـــــــة

اإنــاث حتت �ضن الـ 30

ذكور

اإنــاث فوق �ضن الـ 50 اإناث ما بني الـ 35-30

اإناث

ذكور فوق �ضن الـ 50ذكور حتت �ضن الـ 30 ذكور ما بني الـ 35-30

التعلم والتطوير  اإن العن�ضر الب�ضرى  هو اال�ضتثمار االأكرث قيمة من وجهة 

نظرنا، واإن ا�ضتثمارنا يف املوظفني هو الذى يبني جناحنا، وينمي منتجاتنا، 

ويرتقي باأداءنا. اإن �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية توؤمن بتطوير املواهب 

املهارات  وبناء  لتوفر جتربة معمقة  برامج م�ضممة  مع  املوظفني اجلدد  من 

التي تعترب حا�ضمة بالن�ضبة للنجاح طويل االأجل. واإن %100 من موظفينا 

التدريب  يتلقون   املديرين  كبار  العمال حتى  من  بدءا  امل�ضتويات،  من جميع 

�ضناعة  �ضركة  ت�ضعه  الذى  االإجراءات  وعلى  الف�ضاد  مكافحة  �ضيا�ضة  حول 

حتت  امل�ضتوى  م�ضتويات:  ثالث  اإىل  ذلك  وينق�ضم  البرتولية.  الكيماويات 

التطوير وم�ضتوى املتدربني وم�ضتوى املوظفني. ويتم التدريب داخل ال�ضركة، 

موؤ�ض�ضة  من  ح�ضابات  مدقق  تعيني  ويتم  اأي�ضاً.  خارجية  دورات  تقدمي  مع 

البرتول الكويتية من اأجل الر�ضد واملراقبة، ول�ضمان مراقبة اجلودة وحتقيق 

جميع املتطلبات اخلا�ضة بالتدريب. وباالإ�ضافـة اإىل ذلك، وكجزء من التزامنا 

بتنمية املواهب و�ضمان توفر القيادة القيا�ضية العاملية لتحقيق اال�ضرتاتيجيات 

امل�ضتقبلية ل�ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية، فنحن نقوم باإجراء مراجعات 

جذابة  عمل  بيئة  خلق  هو  االإجراءات  هذه  من  والهدف  الوظيفيي.  االأداء 

و�ضاملة بحيث يحظى كل املوظفني من جميع اخللفيات بنف�ض الفر�ضة لتقدمي 

هذا  وفى  اجلدارة.  اأ�ضا�ض  على  الوظيفي  م�ضارهم  يف  والتقدم  اإ�ضهاماتهم 

العام، فاإن %97 قاموا باإجراء ا�ضتعرا�ضات االأداء الوظيفي، وقد مت ا�ضتبعاد 

اأو  طويلة،  لفرتات  غيابهم  ب�ضبب  اإما  اال�ضتعرا�ضات،  هذه  من  موظفاً   15
ب�ضبب انتدابهم للعمل لدى موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية.

متو�سط عدد �ساعات التدريب، ح�سب النوع وامل�ستوى الوظيفي

متو�سط عدد �ساعات التدريب

4747االإدارة العليــــــا
4747املدير وكبار امل�ضئولني

4747روؤ�ضــاء االأق�ضــــام
4747العمالـــــــة

االإناثالذكـور

ونا
ظف

مو

LA1:

LA11, LA12, SO3:

LA10:
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حزم الفوائد واملكافاآت : ت�ضعى �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية جاهدة لتوفري احلزم التناف�ضية التي تلبي اأو تزيد عن متطلبات اجلهات احلكومية 

ذات ال�ضلة بهذه ال�ضناعة. اإن املزايا ال�ضحية ال�ضاملة، مثل تلك التي تقدمها �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية ت�ضاعد اأي�ضا يف اأن يظل املوظفون يف 

حالة �ضحية جيدة ت�ضمح لهم باالإنتاج. اإن معظم موظفي �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية داخل الكويت لهم احلق يف احل�ضول على برنامج املنافع 

التقاعديــة املقررة. كما تقدم �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية تغطيـة طبيـة �ضاملـة عالوة على العديـد من املزايا الهامة االأخرى مثل ا�ضرتاكات التاأمني 

التي تتحملها ال�ضركة بن�ضبة %11. كذلك فاإن �ضيا�ضات ال�ضركة متوافقة متاماً مع ال�ضيا�ضات واالإجراءات املوحدة يف القطاع النفطي الكويـتي التي 

تتحكم يف ا�ضتحقاقات املوظفني من خالل تاأمني �ضندوق ال�ضمان االجتماعي العام. وفيما يتعلق بغري الكويتيني، فنحن ملتزمون بقوانني العمل الوطنية، 

مع اإعطاء الر�ضيد امل�ضتحق عن االأجازات ال�ضنوية. اأما بالن�ضبة للمواطنني الكويتيني، فاإن مكافاأة نهاية اخلدمة ت�ضمل ا�ضتحقاقات نهاية اخلدمة، ومنحة 

اخلدمة والتعوي�ض عن ر�ضيد االأجازات امل�ضتحقة.

احتاد نقابة العاملني يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية

LA4: تاأ�ض�ض احتاد نقابة العاملني يف �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية يف العام 1971 بوا�ضطة 22 موظفاً يف ال�ضركة. وياأتي االحتاد 
�ضمن مظلة رابطة العاملني يف القطاع النفطي والبرتوكيماويات والتي تعترب الرابطة الر�ضمية للعمال. وي�ضم االحتاد حالياً 511 موظفاً 

من 582 موظفاً بال�ضركة )بن�ضبة 88%(.

 

وعلى مدار اأكرث من 40 عاماً، عمل احتاد نقابة العاملني يف �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية على حت�ضني ظروف موظفي ال�ضركة من الناحيتني الفردية واجلماعية. 

وموؤخراً يف العام 2011، تفاو�ض االحتاد على زيادة رواتب موظفي ال�ضركة.

�سحة املوظفني

�ضناعة  �ضركة  اأولويات  اأهم  واالأداء  الب�ضري  والعن�ضر  ال�ضالمة  متثل 

الكيماويات البرتولية. ويبداأ التزامنا بتحقيق ت�ضغيل اآمن وموثوق يف كفاءته، 

مع التزام قيادتنا بتوفري اإجراءات ال�ضحة وال�ضالمة جلميع املوظفني. ونحن 

ن�ضعى با�ضتمرار لتح�ضني اأداء ال�ضالمة ال�ضخ�ضية يف مكان العمل من خالل 

ا�ضتخدام عدد من احلمالت يف مكاتبنا كجزء من جهودنا لتنمية القدرات. 

وقد ا�ضت�ضفنا يف عام 2012 ندوة خا�ضة عن ال�ضالمة للمقاولني بغر�ض 

كم كبري من  الباطن على  نتعاقد من  اأننا  وكما  املعارف واخلربات.  تبادل 

للمقاولني  ت�ضند  والتي  امل�ضانع  و�ضيانة  العمليات  تخ�ض  التي  االأعمال 

االآخرين ونتاأكد من خ�ضوع كل عقد لقانون العمل الكويتي وكذلك للوائح 

حقوق االإن�ضان التي تتبناها وتقر بها دولة الكويت.

نود اأن يكون لنا نظرة �ضمولية عندما يتعلق االأمر بال�ضحة وال�ضالمة. اإن 

اخلدمات الغذائية يف �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية تقدم منتجات 

ذات  الكويتية  والتنظيمية  القانونية  املتطلبات  مع  متوافقة  اآمنة  غذائيــة 

ال�ضلة، مع االأخذ بعني االعتبار متطلبات �ضالمة االأغذية ح�ضب توجيهات 

امل�ضتوي القيا�ضي اأيزو (ISO 22000 : 2005(. و�ضوف ن�ضعى جاهدين 

لتوفري خدمات ممتازة و�ضحيـة يف كل من املطبخ واملطاعم من خالل توفري 

منتجات غذائية اآمنة ونظيفة، على اأ�ضا�ض مبداأ “الوقاية خري من العالج«، 

واالمتثال التام باملتطلبات والعمل ب�ضفة م�ضتمرة على حت�ضني فعالية نظام 

باملعلومات  موظفينا  بتزويـد  نقوم  فنحن  كذلك  الغذائية.  ال�ضالمة  اإدارة 

املطلوبة والتدريب واالأدوات الالزمة الأداء وظائفهم بطريقـة متوافقـة مع 

اعتبارات ال�ضحة والنظافة.

ويف جمال ال�ضحة، فازت ال�ضركة يف عام 2011 مب�ضروع خلف�ض موؤ�ضر 

على   2012 عام  يف  فازت  كما  وزنك”.  “خف�ض  حملة  يف  اجل�ضم  كتلة 

منهجية  من  اال�ضتفادة  خالل  من  التبغ  مدخني  عدد  خف�ض  يف  م�ضروع 

احلد  اإىل  امل�ضروع  اأدى  وقد   ،)6 (�ضيجما  العمل  اأ�ضاليب  تطوير  واأدوات 

من عدد العاملني املدخنني يف �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية، حيث 

انخف�ض عددهم من 203 اإىل 180.
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أكتوبر

ت البترولية
ماويا

املستجدات في شركة صناعة الكي

كتكم في اإلنجازات 
نود مشار

يد، و
حو المز

فعنا الحماس ن
ة ويد

ستدام
همة في مسيرة اال

خطت الشركة خطوات م
آلتية:

ا

 الكويت بشمس 
متع في

ة!" نت
T‘ "فكر قبل تشغيل اإلنار

hink’ ملتنا
ي ممرات الشركة ستالحظ ح

 إذا مشيت ف
(1

اتبنا. 
ي مك

يعية ف
اءة الطب

طة فتح الستائر واستغالل اإلض
كننا ببسا

ة . يم
دد ونظيف للطاق

طعة هي مصدر متج
سا

دفيئة.
نبعاثات غازات ال

ة ويقلل من ا
ءة واستهالك الطاق

كلفة اإلضا
ح ويقلل 

هذا من عمر المصابي
سيطيل 

 ثمنه غدا.
 أبناؤك

سيدفع
اليوم 

طاقة 
ن هدرك ال

تذكر أ

أيضا  يدة 
جد منهجية  واعتمدت  المخاطر،  ل 

سج في  امة" 
االستد "مخاطر  بند   

رسميا الشركة  ت 
اعتمد  (2

نية بكل 
ت المع

حديد اإلدارا
 هو ت

ذا المشروع
 المتبقي من ه

ذا المجال. الجزء
بلية في ه

ف المخاطر المستق
الستشرا

هذه الخطوة!
رقبوا 

... فت
ن المخاطر 

فها وتطوير خطة عمل للحد م
ن المخاطر التي نستشر

م

ل مقترح، 
ى هيك

العليا عل
د وافقت اإلدارة 

ة. وق
ستدام

كمة اال
شيد وحو

نية لتر
ضم تطوير ب

حاليا في خ
3) الشركة 

دامة.
لقة باالست

ة متع
أداء أساسي

ن مؤشرات 
ءة لتتضم

ر الكفا
 معايي

والعمل جار على تحديث

مة ليتضمن بيان سياسة الشركة 
دة والسال

ئة والجو
ن والبي

حة واألما
لقة بالص

 المتع
4) تمت مراجعة سياسة الشركة

دامة.
بندا حول االست

What’s New in PIC?

This month that m
arks new beginnings on our journey towards sustainability

. We are 

enthused to share with you the following: 

1) Around our corrid
ors you may have seen our new “Think” in

itiative. In Kuwait w
e 

have plenty of sunlight, a completely renewable and clean source of energy. Move 

your o�ce curtains aside and use sunlight to
 illu

minate your o�ce naturally. This will 

result in
 the increase of bulb life

tim
e, cuts costs and reduces electric

ity consumption 

and greenhouse gas emissions. Remember: to
day you burn; tomorrow your children 

will fe
el th

e heat! 

2) PIC have o�cially incorporated sustainability
 risk into the risk register, as well as 

adopted a new methodology to identify
 sustainability

 risk going forward. The 

remaining part o
f th

is objective is identify
ing responsible departm

ents for th
e risks, 

and developing an action plan to mitig
ate – so watch out fo

r th
at!

3) PIC is now in the middle of developing a sustainability
 governance structure. 

Upper m
anagement has agreed on a structure, and competency models are being 

updated to include sustainability
 Key Performance Indicators. 

4) PIC's Health, Safety, Environment, Q
uality and Security

 Policy has been revised to 

include a sustainability
 element in

 the Policy Statement.9 العدد
مة - 

ية المستدا
 للتنم

شركة
شرة ال

ن
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مهمة
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البيانات
نماذج 

علومات بصورة شهرية
ع الم

جم

الوضع

تم اإلنجاز

قيد التطبيق

لتنفيذ
مراحل ا

حلة
املر
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حلة
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حلة
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Implementation Phase
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Data templates
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On going
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Stage 
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Stage 

1 

ر" قبل تشغيل اإلنارة!
"فك

لة بدأت 
المة الشام

ة والس
 الهندس

دائرة

ؤولية
س بالمس

 هذا اإلحسا
عليا بتشجيع

ف

‘Think’ before switching on the lights

 Corporate ENGHSE has already

started this practice!

March 2013

مارس 2013

What’s New in PIC?

We are proud to announce that we are in the 

�nal month of data collection for our �rst GRI 

compliant Corporate Sustainability Report 

(PIC-CSR). For the past 11 months, various 

departments within PIC have been submittin
g 

the monthly performance data of their 

respective indicators. In addition, we have 

completed all the long-term initiatives 

targeted for the �scal year 2012-2013. Once all 

the data has been compiled, the report 

development will commence in April. The 

target publication date of our �rst Corporate 

Sustainability Report is July 2013.

This month also marks the beginning of our 

second Corporate Sustainability Reporting 

cycle. We will im
plement several minor changes 

from our “Lessons Learned” to streamline the 

reporting process, and improve the e�ciency and 

e�ectiveness of our data collection processes. In 

addition, we will re
-visit our materiality analysis to 

determine which GRI indicators to add in our 

second report. W
e will also meet with our relevant 

stakeholders to discuss the progress achieved 

during 2012-2013, and agree on initiatives for the 

2013-2014 reporting cycle.

Awareness session on PIC HSE 

sustainability strategy

As part of its communication plan, the 

Corporate 
Engineering 

and 
HSE 

Department held an awareness session  to 

acquaints PIC employees with the health, 

safety and environment sustainability 

strategy. During the seminar, which took 

place on January 30, 2013, Eng. Bader 

Al-Adwani and Eng. Parvin Gupta described 

the goals of this strategy and the plans in 
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place to implement it. They also answered 

the inquiries of the participants. Gupta 

described the goals of this strategy and the 

plans in place to implement it. They also 

answered the inquiries of the participants.

CSR Introduction Session to Kuwait 

Petroleum International

Corporate Engineering and HSE  Department 

held an introduction session to Mr Wael 

Al-Fassam, Coordinator 
of Sustainable 

Development 
at 

Kuwait 
Petroleum 

International (KPI)  about the company’s 

initiative to publish an annual sustainability 

report. The session included a detailed outline 

of the steps that the company has completed 

to prepare for the publication of this report, in 

line with the Global Reporting Initiative (GRI).

صناعة 
شركة 

في  املستجدات 

ماويات البترولية
الكي

ماويات 
الكي في شركة صناعة  لنا  الفخر  دواعي  من 

خير في مرحلة جمع 
لنا للشهر األ

أننا قد وص
ترولية 

الب

درة العاملية إلعداد 
لنا باملبا

املعلومات في أول مشاركة 

 PIC –) ارير االستدامة للشركات
ص بتق

رير واخلا
التقا

قامت  مضت   ً شهرا عشر  أحد  مدى  وعلى   (CSR

بتقدمي  الشركة  داخل  واألقسام  دوائر 
ال من  العديد 

بكل  اخلاصة  للمؤشرات   ً الشهرية طبقا ألداء 
ا ارير 

تق

ملبادرات 
ا من  هينا 

انت فلقد  لذلك  وباإلضافة  قسم. 

ررة للسنة املالية 2012 – 2013. 
طويلة األمد واملق

املعلومات  كافة  صنيف 
وت جتميع  من  االنتهاء  وعند 

ي إبريل.  ومن املقرر 
قارير ف

ير الت
سوف تبدأ عملية تطو

لالستدامة  األول  قرير 
الت عن  اإلعالن  يكون  أن 

بالشركات في يوليو 2013. 

قارير 
لت الثانية 

ورتنا 
د بداية  احلالي  الشهر  ويشهد 

االستدامة للشركات حيث ستقوم الشركة بتطبيق 

 الثانوية من الدروس املستفادة 
غييرات

ن االت
العديد م

ارير وحتسني فعالية وكفاءة 
اد التق

لتنظيم عملية إعد

ت. وباإلضافة لذلك سوف نعيد 
عمليات جمع املعلوما

املؤشرات  أي  لتحديد  املادي  التحليل  عملية  دراسة 

ر يلزم إضافتها 
اد التقاري

درة العاملية إلعد
اخلاصة باملبا

لزيارات 
ا بعض  سنجري 

كما  الثاني. 
قرير 

الت في 

مت  الذي  التقدم  مستوى  ملناقشة  معنا  للمشاركني 

على  واالتفاق   2013  –  2012 فترة 
ال خالل  جنازه 

إ

فترة 2013 – 3014.
رير لل

رة التقا
ملبادرات اخلاصة بدو

ا

ندوة تعريفية ملوظفي الشركة عن استراتيجية 

الصحة والسالمة والبيئة للتنمية املستدامة

دائرة 
قامت  التواصل،  خطة  عاليات 

ف ضمن 

تعريفية  ندوة  بعقد  الشاملة  والسالمة  الهندسة 

الصحة  تراتيجية 
اس عن  الشركة  ملوظفي 

بتاريخ 
املستدامة  للتنمية  البيئة 

و والسالمة 

بدر  املهندس/  من  كل  قام  حيث   30/1/2013

األهداف  بشرح  وبتا 
ج بارفني  واملهندس/  العدواني 

تراتيجية 
االس هذه  لتطبيق  املوضوعة  واخلطط 

املشاركني. سارات 
استف على  واإلجابة 

ندوة تعريفية لشركة البترول العاملية

ئرة الهندسة والسالمة الشاملة بعقد ندوة 
دا قامت 

التنمية  منسق   - الفصام  وائل  للسيد/  تعريفية 

لبترول العاملية (KPI)بخصوص 
املستدامة في شركة ا

قرير اإلستدامة السنوي حيث 
درة الشركة إلصدار ت

مبا

ت التي قامت 
ذا اللقاء شرح مفصل عن اخلطوا

تخلل ه

حسب  قرير 
الت إصدار  طلبات 

مت إلعداد  الشركة  بها 

.(GRI) قارير االستدامة
ادرة العاملية إلصدار ت

املب

PIC Sustainability - Monthly Issue

النشرة الشهرية للتنمية املستدامة

September

سبتمبر

املستجدات في شركة صناعة الكيماويات البترولية

فيما يتعلق بتطبيق استراتيجية 
  Ernst & Young يد للتعاون مع بيت االستشارة

بدأت الشركة خوض نطاق جد

 و الهيكل المؤسسي وكذلك يشمل تعريف 
حوكمة االستدامة

تدامة و 
ل هذا النطاق بيان مخاطر االس

دامة. ويشم
االست

ستدامة.
كفاءة اال

ن مواد السجل الحالية 
ستدامة ضم

كة و بيان مخاطر اال
وتتعلق الخطوة األولى بمراجعة شاملة لسجل المخاطر للشر

امة للبيان. وسينتج عن هذا الحصول على التصديق من 
ضافة مخاطر استد

صية بمراجعة بيان المخاطر وا
و التو

سة والمراجعة.
 لهذه الدرا

 الموثقة
رة بناء على النتائج

قبل PIC ERM وجلسات لنقل الخب

What’s New in PIC?

A new engagement scope has begun with PIC’s Sustainability Strategy 

Implementation consultants Ernst & Young. The scope of work includes 

Sustainability Risk Identi�cation, Sustainability Governance and Organization 

Structure and Sustainability Competence De�nition.

The �rst step involves a comprehensive review of PIC’s Risk Register which 

identi�es Sustainability risk among those listed in the current register and 

recommends revisions in the risk statement with additional sustainability 

risks. This will result in validation by PIC ERM and knowledge transfer sessions 

to PIC ERM based on the documented �ndings of the study.

 - العدد 8
نمية المستدامة

شركة للت
نشرة ال
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“Think” Before Switching on the lights - Utilize Sunlight at its Maximum

Move the window curtain aside and utilize sunlight at its maximum level for room 

illumination. Switch o� arti�cial lights as much as possible. Arti�cial lighting is lighting which 

is man made, such as �uorescent, incandescent, mercury vapor, sodium vapor, compact 

�uorescent—etc, which can be turned on and o� at a �ick of a switch. 

By this act

• Life of the bulb increased. Save the time to replace the bulb and the time of going to the 

store for bulbs. 

• Reduce electricity consumption. By switching off a fluorescent lamp saves 146 kilowatt hours 

in an year based on consumption of 10 hrs per day. At 10 cents per kilowatt hour 

that amounts to $14.6 in savings per year from a single fluorescent lamp itself. 

• Reduce greenhouse gas emissions. Help slow down the warming of the planet. 

The electric company power demand is less, so less fossil fuels use.

“Think” Before Switching on the Lights

Energy Misused cannot be excused!

Today you burn; tomorrow your children will feel the heat! 

متهل عند الضغط على زر اإلضاءة... حاول استغالل ضوء الشمس قدر اإلمكان

طبيعية ألقصى درجة وأطول وقت ممكن إلنارة الغرف. وأطفئ المصابيح قدر 
ضاءة ال

افتح الستارة واستغل اإل

 فيها بكبسة زر.
شكالها يسهل التحكم

عية والمصابيح على اختالف أ
ضاءة الصنا

اإلمكان. إن جميع أنواع اإل

 مما يوفر عليك الوقت الذي 
 انتفاء الحاجة إلى نورها, يبقى المصباح صالحا لفترة أطول

وبإطفائك المصابيح عند

ح بعد ذلك.
يد وتغيير المصبا

كنت ستستغرقه للذهاب إلى المحال التجارية لشراء مصباح جد

ها، ويقدر الوفر الناتج عن إطفاء 
 إذا ما أطفأت المصابيح عند عدم الحاجة إلي

وستقلل أيضا من استهالك الكهرباء

1 كيلوواط-ساعة  قياسا على استهالك 10 
ل  بما يصل الى 46

عام كام
مصباح الفلورسنت الواحد على مدار 

ة يوميا.
كيلوواط-ساع

رة الكوكب. 
ئة مما يسهم في إبطاء ارتفاع حرا

وينتج عن هذا أيضا خفض النبعاث غازات الدفي

 مما يدفع شركات الكهرباء لخفض إنتاجها، 
ويحدث هذا بسبب انخفاض الطلب على الطاقة،

للوقود األحفوري.
وهذا يعني استهالكا أقل 

متهل قبل إشعال املصباح ...

هدر الطاقة أمر ال يغتفر...

ما تهدره اليوم... سيدفع ثمنه أبناؤك غدا !

July

PIC

Ernst & Young JW Marriott
100

What’s New in PIC?

The Implementation Phase in underway and 

the second monthly progress meeting was held 

last month, which assumes the role of the 

PIC-CSR Steering Committee. Managers are 

responsible to communicate the latest progress 

and developments to teams and departments, 

with any queries from staff to be raised during 

these committee meetings. The data to be 

collected on a monthly basis for the 

sustainability
 report has also begun. 

On June 4 PIC’s ENGHSE manager Hashim 

Hashim was a speaker at the Environment 

Public Authority and Ernst & Young’s Joint 

Sustainability
 Workshop, held at the JW Marrio

tt hotel. The event attra
cted almost 100 

participants fro
m the government, re

gulatory, public and private sector who were brought 

together to raise awareness, engage knowledge share and experiences on the topic of 

sustainability
. Mr Hashim spoke about progress and performance of sustainability

 within PIC 

as well as importance and relevance of sustainability
 to Kuwait.

Task

Status

Data templates

Complete

Data collectio
n

on monthly basis

 :

On going

6

December

ديسمبر

املستجدات في شركة صناعة الكيماويات البترولية

 كيميكال 2017:
إعادة صياغة أهداف داو

ركتنا. وسيضمن هذا 
حالية لش

تدامة ال
هدافها حتى 2017 تناسبا مع إستراتيجية االس

 كيميكال صياغة أ
عيد داو

ت

ادة وإدارة على أعلى مستوى عالمي في مجاالت الصحة والسالمة 
وإمكانات قي

ستفادة من موارد 
النجاح عبر اال

يدة المدى وتبني طرق عملية 
مة المؤسساتية ووضع األهداف بع

بيئة، من خالل تأسيس قدر عال من الحوك
وال

ية للتقليل من:
ة بنود أساس

قائمة من ست
ه المبادرة 

 وقد أنتجت هذ
مو والنجاح.

ركتنا من الن
تمكن ش

معدالت اإلصابة
 -1

 العمليات
مة أثناء

علقة بالسال
حوادث مت

 -2

حتواء األولي
فقدان مستوى اال

 -3

 الدفيئة
انبعاث غازات

 -4

طاقة المطلوبة
معدالت ال

 -5

مياه المطلوبة
معدالت ال

 -6

زامنة مع 
ك مبادرة مت

ت تتعلق بتحسين األداء. وسيكون هنا
 معلوما

تالية فهي وضع أهداف وجمع
أما الخطوة ال

التقدير وصوال إلى 2017 عبر تصور  ة 
ابية التي تكسب الشرك

زيادة األنشطة اإليج
ود تهدف إلى 

هذه الجه

ه المبادرة.
ة. وتعكف الشركة حاليا على صياغة وتطوير هذ

س المعني
انتقائي للسنوات الخم

ستدامة:
تقرير اال

الطريق  منتصف  إلى  ركتنا 
ش وصلت 

لتقرير  لمعلومات 
ا بجمع  يتعلق  فيما 

 اند يونغ إلى 
ة. وقدمت ارنست

االستدام

أولية   
ومالحظات نتائج  كة 

الشر إدارة 

سنوية. 
نصف-ال لمعلومات 

ا ضافةإلى 
إ

أداء  مؤشرات  إلى  اإلشارة  وتمت 

 تقدما في الشهور الستة 
سية لم تظهر

رئي

لمناقشة  ت 
اجتماعا وعقدت  الماضية، 

في  النجاح  لضمان  فعله  يمكن  ما 

مواجهة هذا التحدي.

What’s New in PIC?

Dow Chemical Goal alignment 2017

Dow Chemical is aligning goals for 2017 with PIC’s current Sustainability Strategy. 

This will enable success through world class Health, Safety and Environment (HSE) 

capabilitie
s and leadership in sustainability by establishing strong corporate govern-

ance, long-term goals, and work processes that enable the growth and success of PIC. 

The initiative has resulted in a total of six “Do-Less Bad” goals, namely: 

1. 
Injury Rate

2. 
Process Safety Incidents

3. 
Loss of Primary Containment

4. 
GHG Emissions

5. 
Energy Intensity

6. 
Water Intensity

The next step is the “Do-Less-Bad” target setting and data collection. In conjunction, 

there will be a select visionary 2017 Respect Earning Goal “Do-More-Good” for the 

next 5 years, which is currently under development.

- العدد 11
ستدامة 

مية الم
كة للتن

شرة الشر
ن
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PIC Sustainability Report

We have reached the half-way mark 

for PIC’s Corporate Sustainability 

Report data collection. Ernst & Young 

presented to management some 

initial results and observations with 

the half-year data collected. Some Key 

Performance Indicators (KPIs) that did 

not show improvement over the last 

six months were highlighted, where 

meetings were subsequently held to 

discuss actions to be done to ensure 

success.

February 2013

فبراير 2013

ما اجلديد في الشركة؟

والبيئة ، وهانحن اآلن نؤكد التزامنا بإعالن أهداف 2017 
تنا بمعايير الصحة والسالمة 

لطالما التزمت شرك

 بذله قياديو 
سيمكننا الجهد الذي

البيئية، وهي انطالقة قوية لمرحلة جديدة لرحلتنا في مجال االستدامة. 
لالستدامة 

ى البيئة. وسنتمكن 
فاءة، ونقلل من أثرها عل

ر أمانا وك
ملياتنا أكث

الشركة وموظفوها وتعاون مساهميها من جعل ع

أيضا من:

اية البيئة.
- ضرب مثل في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على حم

 ممكنا لمن يعاني الحاجة.
- دعم أسلوب حياة أكثر صحة لجعل التمتع بحياة أفضل

- دعم أصحاب المواهب لبناء غد أفضل.

ت قيادة الشركة وموظفوها الحماس والعزيمة لتحقيق هذه 
امة بأنها طموحة، وأبد

تتميز أهداف 2017 لالستد

األهداف و أداء دورهم على أكمل صورة.

رسالة الشركة لالستدامة في مجال الصحة والسالمة والبيئة :

المراقبة  بتعزيز  تدامة 
االس مراعاة  في  المستوى  عالمية 

 HSE وقيادة  إمكانات  ف 
توظي عبر  النجاح  تحقيق 

عتماد آليات عمل تدعم نموا 
والحوكمة في مجاالت الصحة والسالمة والبيئة، وتحديد أهداف طويلة المدى وا

عة الكيماويات البترولية.
ونجاحا طويلي المدى لمشاريع ومبادرات شركة صنا

What’s New in PIC?

Petrochemical Industries Company (PIC) has long been committed to Health, Safety and 

the Environment (HSE). We are now deepening our commitment with the 

announcement of the 2017 PIC Sustainability Goals, a signi�cant beginning in our 

Sustainability journey. Through the hard work of our leadership and employees and 

through collaboration with our stakeholder, we will make our operations safer and 

more e�cient and minimize our impact on the environment. We will also:

• PIC will champion the conservation of natural resources and work to protect our 

environment 

• PIC will champion healthy lifestyles and make life better for people in need 

• PIC will sponsor talent with a passion to build a better tomorrow

The 2017 PIC Sustainability Goals are ambitious. We’ve set our targets high. Our 

leadership and employees are motivated to achieve these goals and do their part. 

PIC Corporate HSE Sustainability Strategy Statement:

Enable Business success through world class HSE capabilities and leadership in 

Sustainability by establishing strong HSE governance, long-term goals, and work 

processes that enable the long-term growth and success of PIC Businesses.  

ة - العدد 13
تنمية المستدام

نشرة الشركة لل

ستدامة في مجال الصحة والسالمة والبيئة
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املرحلة
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Task 

Status 

 

Data collection

on monthly basis  

On going

Stage 3 
Stage 

2 

Stage 
1 

القمة   2013 يناير  في  أبوظبي  استضافت 

العالمية لطاقة المستقبل، ويمكن الحصول على 

المزيد من المعلومات حول ذلك بزيارة الموقع 

الرسمي للحدث:

www.worldfutureenergysummit.com/

The World Future Energy Summit 

2013 was held  this January in Abu 

Dhabi

www.worldfutureenergysummit.com/

January 2013

يناير 2013

What’s New in PIC?

Corporate Engineering and HSE department received approval on Dec10th, 

2012 from PIC Top Management for Corporate HSE Sustainability Strategy.

Corporate HSE sustainability strategy is aimed at setting strategic direction to 

positively impact the three pillars of sustainability (Economic, Social, and 

Environmental) while ensuring a structured approach to stakeholder 

communication and engagement. 

Corporate HSE sustainability strategy consists of Respect Earning Goals:

1) Do less bad: This aims to 

improve the operational side 

of PICs activity through 

improving 
safety 

performance, 
and 

environmental responsibility.

2) Do more good: This 

aims to improve PICs social 

responsibility activities by 

adopting a structured 

approach.
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Data collection
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Stage 3 
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Stage 
1 

Respect Earning Efforts 
 

 

Social 
Responsibility 

 Corporate HSE Sustainability Strategy   

              2
017 Respect Earning Goals  

Economic 
Social 

Environment Sustainability 

Health and Environment 

initiatives  

HSE  Key 

Performance 

Indicators  

Efforts 

Integration   

Why Corporate HSE Sustainability  

Strategy? 

Strategic 

direction 

Structured 

Communication to 

Stakeholders 

Current 

State 

Future 
State 

التواصل مع العاملين والمجتمع
عن االســـتـدامــة

وكجزء من جهودنا للتوا�ضل عن مبادرات اال�ضتدامة للم�ضاهمني وامل�ضتفيدين، بداأنا يف توزيع ن�ضرة اإخبارية �ضهرية وهي “ن�ضرة اأخبار اال�ضتدامة يف �ضركة 

�ضناعة الكيماويات البرتولية« يف العام 2012 باالقرتان مع ن�ضرة كيميا االإخبارية. وتتكون ن�ضرة اأخبار اال�ضتدامة من االأق�ضام االآتية:

اأحدث اأخبار اال�ضتدامة يف دولة الكويت واملنطقة 	•

امل�ضتجدات حول االأهداف ومبادرات اال�ضتدامة التي مت حتقيقها على مدار ال�ضهر 	•

ق�ضم “هل تعلم؟”: حقائق واأرقام عن اال�ضتدامة يف دولة الكويت 	•

ق�ضم “تو�ضيات اال�ضتدامة”: تو�ضيات للموظفني فيما يتعلق بامل�ضولية البيئية واحلياة ال�ضحية 	•

ونا
ظف

مو



 46

ضـمـان تحقيـق
أفضل المستويات لعمالئنا

اإننا يف �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية نقوم بتنفيذ االإجراءات االأ�ضا�ضية 

ل�ضمان اال�ضتخدام االآمن ملنتجاتنا بعد اأن يغادر املنتج موقعنا. ووفقا لربنامج 

املنتج  مع  التعامل  ب�ضاأن  العمالء  وعي  بتعزيز  نقوم  فنحن  امل�ضئولة®،  الرعاية 

فاإننا  املواد«. كذلك  »بيانات �ضالمة  العمالء وتوزيع منتجنا  من خالل زيارات 

ن�ضجع عمالئنا على ترجمة »بيانات �ضالمة املواد« على امل�ضتخدمني النهائيني 

املحليني. اإن هذه البيانات توفر معلومات واأرقام رئي�ضية بخ�ضو�ض منتجاتنا، 

مع ملحات عامة عن حاالت الطوارئ واالآثار ال�ضحية املحتملة. وبهذه الطريقة، 

ميكن ا�ضتخدامه كمرجع عام اأو ا�ضتخدامه يف حاالت الطوارئ. كذلك، فاإن هذه 

البيانات تبني بالتف�ضيل االإجراءات اخلا�ضة باملناولة والتخزين، مبا يف ذلك – 

بغر�ض احلد  اإتباعه  الواجب  نوع احلماية   - ولي�ض احل�ضر  املثال  �ضبيل  على 

من ال�ضرر. وتوفر هذه البيانات اأي�ضاً معلومات تتعلق بنقل املنتج، واملعلومات 

التنظيمية التي ينبغي على العمالء اإتباعها يف حال التخل�ض من املنتج.

عام  ويف  املواد«.  �ضالمة  »بيانات  جودة  لتح�ضني  با�ضتمرار  ن�ضعى  ونحن 

2012 انتهت اإدارة ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة يف م�ضانع االأ�ضمدة من اإكمال 
م�ضروع تطوير اأ�ضاليب العمل (�ضيجما 6(، مع االأخذ بعني االعتبار مالحظات 

امل�ضتخدمني النهائيني، وخلق خطوة للمراقبة والتحكم بغر�ض احلد من اأوجه 

التق�ضري.

واالأداء  واخلدمات  املنتجات  العمالء عن  ر�ضا  يعترب  العمالء:  تقارير عن 

الذى نقدمه هو حجر الزاوية بالن�ضبة ل�ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية 

على  للنجاح  االأ�ضا�ض  حجر  و�ضع  مبثابة  وهو  اال�ضتدامة،  نحو  والتزامها 

املدى الطويل. اإن معرفة احتياجات العمالء وتوقعاتهم، وتعلم املزيد عنها 

من خالل املحافظة على حوار م�ضتمر مع العمالء، ميثل اأولوية ق�ضوى لدى 

ال�ضركة. ويف هذا ال�ضدد، فاإىل جانب املنتجات املمتازة وم�ضورة اخلرباء، 

فاإن االت�ضال ال�ضخ�ضي مع العميل له اأهمية ق�ضوى. وب�ضفة خا�ضة عندما 

موؤ�ضرا  يعد  العمالء  ر�ضا  فاإن  اجلديدة،  اال�ضتدامة  بتدابري  االأمر  يتعلق 

رئي�ضيا على مدى ا�ضتجابة عمليات تطوير املنتجات واخلدمات الحتياجات 

امل�ضاهمني وامل�ضتفيدين. ويتم اإجراء امل�ضح اخلا�ض بر�ضا العمالء مّرة كل 

مر  على  ذلك  اأداء  كيفية  نرى  حتى  املقارنة  درجات  يعطينا  وهو  �ضنتني، 

ال�ضنني. وهذا امل�ضح يتناول جمموعة كبرية من املوا�ضيع، ومثال على ذلك 

والتوثيق،  التوريـد  ا�ضتمرارية  و�ضمان  الت�ضويق،  موظفي  تخ�ض  موا�ضيع 

والتعامل مع ال�ضكاوي، وطرق الدفع، وجودة املنتج، وتنفيذ عمليات ال�ضحن 

نتائج  العنا�ضر يف  بع�ض  باأن  نعرتف  ونحن  املنا�ضب.  الوقت  والت�ضليم يف 

امل�ضح االأخري اخلا�ض بر�ضا العمالء عن �ضركتنا قد اأظهر انخفا�ضاً، ونحن 

نقوم باتخاذ اخلطوات الالزمة من خالل زيادة امل�ضاركة يف معاجلة هذه 

الق�ضايا.

وعلى الرغم من اأنه يف اأحدث تقرير عن ر�ضا العمالء خالل عام 2011 

اأظهرت النتائج انخفا�ضا عاما من %95 اإىل %88 فاإن النتيجة مازالت 

تعترب �ضمن “الن�ضبة املرتفعة” اأو “امل�ضتوى املرتفع” من ر�ضا العمالء. 

ا�ضتيعاب  على  القدرة  عدم  عن  املنخف�ضة  االأداء  م�ضتويات  نتجت  وقد 

طلبات عمالءنا بزيادة كمية املنتجات املتاحة لهم. وقد اأوفت ال�ضركة بجميع 

االلتزامات التعاقدية اإال اأننا مل نتمكن من تلبية االحتياجات الزائدة ب�ضبب 

قيود القدرة االإنتاجية.

م�ضاركة  خالل  من  الق�ضية  هذه  ملعاجلة  تدابري  اتخذنا  فقد  ذلك  ومع 

اإ�ضافية مع عمالئنا من خالل طرح اأ�ضئلة حمددة عليهم حول الكيفية التي 

اأن تزيد من ر�ضا العمالء  ميكن بها ل�ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية 

بالن�ضبة للموؤ�ضر الذى مل يدل على وجود حت�ضن.

مــوظـفــونـــــا
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ونحن  فيها.  نعمل  التي  املجتمعات  على  كبري  تاأثري  لوجودنا  يكون  اأن  ميكن 

نهدف اإىل اإحداث تغيري اإيجابي يف االأماكن التي نعمل فيها با�ضتخدام املهارات 

واملوارد املتوفرة للقيام باأعمالنا االإنتاجية يف الطريقة التي ي�ضتفيد منها كل 

من ال�ضكان املحليني و �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية يف نف�ض الوقت.

املرافق  جميع  يف  امل�ضوؤولة  للرعاية  التوجيهية  املبادىء  بتنفيذ  نقوم  اإننا 

الوقائية  التدابري  ت�ضاعدنا يف حتديد  التوجيهية  املبادئ  الت�ضغيلية. وهذه 

واحلد من االآثار ال�ضلبية ملنتجاتنا والعمليات التي نقوم بها على املجتمعات 

الوقائية  التدابري  هذه  مثل  بتحديد  نقوم  اأن  فبمجرد  بها.  نعمل  التي 

الق�ضاء على  اأو  للحد  املنا�ضبة  العمليات  بتطوير  نقوم  والتخفيفية، فنحن 

االآثار ال�ضلبية املحتملة. وميكن االطالع على مزيد من املعلومات حول مدى 

التزاماتنا بالرعاية امل�ضئولة من خالل اإدارة حوكمة اال�ضتدامة.

من  بت�ضغيل جمموعة  نقوم  اإننا   : والعمل اجلماعي  االأعمال  مهارات  بناء 

املهارات  بناء  وكذلك  العمل  مكان  يف  الداخلي  جمتمعنا  لتطوير  الربامج 

التمويل  من  ذلك  يرتاوح  اأن  وميكن  الكويت.  دولة  يف  االأعمال  جمال  يف 

الثقافة  مثل حمالت  العاملية يف جماالت  واملمار�ضات  املعايري  تقا�ضم  اإىل 

وال�ضحة وال�ضالمة يف مكان العمل. وتعترب �ضنة 2012 هي ال�ضنة اخلام�ضة 

ع�ضر على التوايل التي تطبق فيها �ضركتنا برنامج »اعرف زميلك«، حيث 

ذلك  البرتولية مبا يف  الكيماويات  �ضناعة  ل�ضركة  االإدارة  ت�ضارك جمل�ض 

االإدارة العليا لل�ضركة يف االنخراط مع املوظفني على جميع امل�ضتويات من 

اأجل تعزيز العالقات وثقافة ال�ضركات. وركز االجتماع هذا العام على خلق 

بيئة عمل اإيجابية ومتكني العاملني للقيام باأن�ضطتهم اليوميــة. ويوجد لدى 

للموظفني  يتم منح جوائز  باملوظفني، حيث  برنامج حوافز خا�ض  ال�ضركة 

املثاليني ب�ضفة منتظمة.

الرتكيز على التعليم : يعترب التعليم دافعاً اأ�ضا�ضياً للتقدم واحل�ضول على 

ترتاوح  التعلم  ا�ضتثمارات يف جمال  لنا  وتوجد  الكويت.  دولة  يف  الفر�ض 

الزيارات  مثل  اأن�ضطة  خالل  من  الدرا�ضية  للف�ضول  الدعم  تقدمي  مابني 

املدر�ضية، ودعم التعليم وذلك مثل ا�ضت�ضافة »يوم املعلم«. كذلك، فاإن �ضركة 

�ضناعة الكيماويات البرتولية لديها خطة حوافز الأبناء موظفيها، حيث يتم 

منح مكافاأة الأولئك الذين يحقون اأعلى االإجنازات االأكادميية.

الريا�سة واحلياة ال�سحية : تقوم �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية بت�ضجيع 

الكويت.  دولة  اأنحاء  جميع  يف  للمجتمعات  ال�ضحية  احلياة  واأمناط  الريا�ضة 

كرة  بطوالت  من  بدءا  الريا�ضية  الربامج  بتنظيم  العام  مدار  على  نقوم  ونحن 

حاالت  ارتفاع  ومع  لنـا.  التابع  بوبيان  نادي  التايكوندو يف  بطوالت  اإىل  القدم 

االإ�ضابة باالأمرا�ض املت�ضلة باال�ضتهالك الغذائي يف البالد، تقوم �ضركة �ضناعة 

الكيماويات البرتولية بتعزيز برامج غذائية �ضحية، وتقدمي حما�ضرات تعليمية 

ما  “اأنت متثل  و  ال�ضحي يف رم�ضان”  »االأكل  التغذية يف مو�ضوعات مثل  عن 

تاأكله”. ومع القدر الكبري من التفاعل الذي يتم با�ضتخدام التليفونات املحمولة، 

فقد قامت ال�ضركة باأخذ زمام املبادرة الإطالق اإعالن خدمة عامة عن خماطر 

االإ�ضعاع املنبعث من اأجهزة املحمول.

دعم احتياجات املجتمع: يف العديد من املجتمعات املحلية يف جميع اأنحاء دولة 

الكويت، نقوم با�ضتثمار مهاراتنا ومواردنا وتاأثرينا يف الطرق ذات ال�ضلة بامل�ضالح 

واالحتياجات املحليـة. ونحن نعمل عن كثب مع املجتمع املحلي واملنظمني من اأجل 

تقدمي مثل هذه الربامج. كما نقوم برتتيب زيارات اإىل امل�ضت�ضفيات املحلية لزيارة 

الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  يف  ونحن  التطوعية.  للمعار�ض  واالن�ضمام  امل�ضنني 

البرتولية نود اأي�ضا اأن نرد اجلميل اإىل دولتنا احلبيبة “الكويت” واأن نحتفل بها 

ونعرب عن �ضعورنا بالقرابة والروح التعاونية. ويوجد  العديد من االأحداث الثقافية 

التي تقام على مدار العام مثل ‘نحن الكويت”، كما تقام فعاليات يف �ضهر رم�ضان 

اأي�ضا، مبا يف ذلك املعار�ض وملتقيات الغبقة  الرم�ضانية ومهرجانات االأعياد.

ونحن  االأدنى.  اإىل حدها  البيئة  اأعمالنا على  تاأثري  نقلل  اأن  نود  بيئتنــا:  رعاية 

نعلم اأن اأحد املو�ضوعات البيئية الرئي�ضية يف منطقتنا هو ندرة املياه، وهذا هو 

ال�ضبب يف اأننا و�ضعنا خطة ملعاجلة مياه ال�ضرف والتي ت�ضتخدم يف ري النباتات 

ال�ضركة لديها  لنا. على امل�ضتوى املحلي، فاإن  التابعة  يف جميع االأماكن واملباين 

برامج توعية بيئية م�ضتمرة يف املدار�ض، حيث ا�ضت�ضفنا يف عام 2012 معر�ض 

املوؤمتر  يف  �ضاركنا  فقد  والقطاع،  الدولة  اإ�ضراك  على  وللعمل  التدوير.  اإعادة 

البيئي ل�ضناعة النفط والغاز والبرتوكيماويات. ويف اجلهود الدولية التي تبذل يف 

هذا ال�ضاأن، و احتفاال بيوم االأر�ض عام 2012، قمنا باإطفاء جميع االأ�ضواء يف 

جميع املواقع اأثناء ال�ضاعة املتفق عليها »�ضاعة االأر�ض«، وذلك مل�ضاركة بقية دول 

العامل يف احلد من ا�ضتخدام الطاقة ومعاجلة التغري املناخي. وملعرفة املزيد عن 

املبادرات البيئية التي نقوم بها، مبا يف ذلك مبادرة »�ضور الكويت االأخ�ضر« لهذا 

العام، يرجى التوا�ضل مع ق�ضم “البيئــة”.

ونا
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اأنور بن �ضالمه من�ضب نائب الرئي�ض التنفيذي   ي�ضغل ال�ضيد/ 

للتخطيط، وهو يتوىل بحما�ض قيادة مبادرة اال�ضتدامة يف �ضركة 

�ضناعة الكيماويات البرتولية، وي�ضرف �ضخ�ضياً على التقدم يف 

حتقيق االأهداف واملبادرات من خالل عقد اجتماعات �ضهرية 

موظفي  اأي�ضاً  ي�ضجع  وهو  فيها.  العمل  تقدم  م�ضتوى  ملتابعة 

ال�ضخ�ضية  املعي�ضة  عاداتهم  يف  النظر  اإعادة  على  ال�ضركة 

وا�ضتك�ضاف ال�ضبل التي من �ضاأنها اأن ت�ضاعد على تقليل التاأثري 

البيئي ملثل هذه العادات. ويف �ضدد اإعداد تقرير اال�ضتدامة كنا 

االأ�ضئلة  بع�ض  له  ووجهنا  �ضالمه  بن  اأنور  بال�ضيد/  التقينا  قد 

حول برنامج اال�ضتدامة يف �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية:

بداية، هل لك اأن تطلعنا على املنا�ضب التي �ضغلتها طيلة م�ضرية 

البرتولية؟ وهل  الكيماويات  املهنية لدى �ضركة �ضناعة  حياتك 

موا�ضيع  تطابق  مدى  حول  االأمثلة  ببع�ض  تزودنا  اأن  ميكنك 

خالل  فيها  �ضاركت  التي  الوظائف  خمتلف  على  اال�ضتدامة 

حياتك املهنية؟

كمهند�ض  املهنية  حياتي  من  عاماً   26 حوايل  ق�ضيت  لقد 

�ضناعة  ل�ضركة  التابعة  االأ�ضمدة  م�ضانع  يف  كيميائي 

املوارد  قطاع  عن  م�ضئوالً  اأ�ضبحت  ثم  البرتولية،  الكيماويات 

الب�ضرية وال�ضئون املاليـة و�ضغلت هذا املن�ضب ملدة 3 �ضنوات. 

التخطيط  قطاع  عن  امل�ضئول  اأ�ضبحت   2007 عام  ومنذ 

الهند�ضة  ودائرة  ال�ضامل،  التخطيط  منها  اإدارات  ي�ضم  الذي 

وال�ضالمة ال�ضاملة، ودائرة تقنية املعلومات واالت�ضاالت وق�ضم 

 .)6 (�ضيجما  ملنهجية  وفقاً  ت�ضري  التي  العمل  اأ�ضاليب  تطوير 

لل�ضركة،  التابعة  الت�ضنيع  ووحدات  مرافق  يف  عملي  وخالل 

متكنت بدعم من فرق العمل من جتديد م�ضانع االأ�ضمدة بغية 

وحتديث  االنبعاثات،  من  واحلد  امل�ضداقية،  م�ضتوى  حت�ضني 

نظم الرقابة، وحت�ضني جودة املنتجات. وقد جنحت ال�ضركة يف 

تنفيذ م�ضاريع تبلغ قيمتها 350 مليون دوالر اأمريكي. وكذلك 

املوجهة   )6 (�ضيجما  منهجية  تنفيذ  اأثناء   - ا�ضطلعنا  فقد 

لتح�ضني االأداء يف �ضل�ضلة العمليات بالعديد من امل�ضاريع للحد 

التلوث،  العمليات، واحلد من  دورة  ت�ضتغرقه  الذي  الزمن  من 

وحتقيق ر�ضا العمالء.

هل ترى اأي حتول قد طراأ على اأولويات العمل يف ال�ضركة على 

اأولويات  اأي من هذه التحوالت يف  اأن  مر ال�ضنني؟ وهل تعتقد 

العمل له عالقة باإ�ضرتاتيجية اال�ضتدامة؟

اأن فرتة ت�ضعينيات القرن املا�ضي قد �ضهدت  مما ال �ضك فيه 

اإدارة  نظام  حت�ضني  نحو  ال�ضركة  اأولويات  يف  وا�ضحاً  حتوالً 

ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة، وقد متكنا بالفعل من احل�ضول على 

�ضهادة االأيزو: (ISO 14001(، وكانت خطوة جادة نحو حتقيق 

�ضهادة الرعاية امل�ضئولة )RC 14001( يف وقت الحق، مما 

يعد اإ�ضافة نوعية يف �ضياق م�ضريتنا نحو حتقيق اال�ضتدامة.

ما مدى اأهمية جناح مبادرات اال�ضتدامة بالن�ضبة ل�ضركة �ضناعة 

الكيماويات البرتولية، يف �ضياق احلديث عن خطط النمو على 

املدى الطويل؟

الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  تاأ�ضي�ض  على  عاما   50 لقد م�ضت 

البرتولية ك�ضركة م�ضنعة، وقد منت ال�ضركة من بدايتها االأويل 

من جمرد م�ضنع �ضغري الإنتاج االأ�ضمدة اإىل ما نحن عليه االآن، 

اإذ متتلك ال�ضركة ا�ضتثمارات وخطوط اإنتاجية كبرية داخل دولة 

الكويت وخارجها. لكن ما ي�ضغلنا دائماً اأن نتيقن من قدرة �ضركة 

امل�ضتقبل  مواجهة حتديات  على  البرتولية  الكيماويات  �ضناعة 

كافة  على  اإيجابية  م�ضاهمات  خالل  من  م�ضتدامة  مبنهجية 

االأ�ضعدة مبا فيها االقت�ضادية والبيئية واالجتماعية، وفى الوقت 

نف�ضه نحن جادون يف العمل وب�ضكل وثيق مع جميع امل�ضاهمني 

وامل�ضتفيدين نحو حتقيق منو م�ضتدام يت�ضم بالتنوع على ال�ضعيد 

العاملي اأي�ضاً.

أنــــور بن ســـالمــه: 
نائب الرئي�ض التنفيذي للتخطيط
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كيف اأدت مبادرات اال�ضتدامة اإىل تغيري الطريقة التي تتبعونها 

يف اتخاذ القرارات؟

الذي  ال�ضحيح  النهج  باأن  م�ضى  وقت  اأي  من  اأكرث  نعتقد  اإننا 

يجب تبنيه هو و�ضع التنمية امل�ضتدامة يف �ضلب عملية اتخاذ 

القرار مراعني اعتبارات ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة وامل�ضوؤولية 

املجتمعية.

من خالل اإطالعك ومعرفتك بتحديات اال�ضتدامة التي تواجه 

دولة الكويت و�ضعبها، هل جنحتم يف اإحداث اأي تغريات �ضلوكية 

يف حياتك اليومية خارج نطاق العمل؟

على الرغم من اأن اهلل قد حبا الكويت مبوارد كبرية من النفط 

والغاز والقدرات االإنتاجية، اإال اإننا نعترب واحدة من اأعلى الدول 

ا�ضتهالكا للطاقة على م�ضتوى الفرد ويرجع ذلك ب�ضورة جزئية 

اأحاول  فاأنا  جانبي،  ومن  الطاقة حملياً.  اأ�ضعار  انخفا�ض  اإىل 

الرتويج والت�ضجيع على ا�ضتخدام م�ضتويات اأقل من الطاقة يف 

االإ�ضاءة يف املنزل وت�ضخني املياه بالطاقة ال�ضم�ضية يف ال�ضاليه، 

كما اأنني اأ�ضتمتع مبمار�ضة االإبحار مبركب �ضراعي كريا�ضة بدال 

اأفراد عائلتي واأ�ضدقائي  من الزوارق البخارية، وي�ضرتك معي 

يف دعم وتطبيق هذه املبادرات.

ما هي الر�ضالة التي تود اأن تبثها اإىل بقية ال�ضركات واالأفراد يف 

الكويت ممن يدر�ضون تطبيق برامج اال�ضتدامة ولكنهم مرتددون 

عائد  ظهور  لعدم  نظراً  اخلطوة  بهذه  القيام  يف  ال�ضيء  بع�ض 

فوري ملثل هذا النوع من اال�ضتثمار؟

اإننا يف �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية ن�ضعى لنكون مثاالً 

نحو  جيداً  تخطيطاً  له  واملخطط  املدرو�ض  للنهج  به  يُحتذى 

حتقيق اال�ضتدامة يف ال�ضركات االأخرى وعلى وجه اخل�ضو�ض 

�ضركات القطاع النفطي. وميكننا اأن نالحظ اأن اال�ضتدامة قد 

بداأت تكت�ضب زخماً يف منطقة اخلليج كما بتنا نرى تزايداً يف 

اأعداد املوؤ�ض�ضات واملنظمات التي تتبنى مبادرات اال�ضتدامة اإذ 

اأدركت هذه املنظمات فوائد ومدى اأهمية املمار�ضات التجارية 

واملوؤ�ض�ضية امل�ضتدامة يف �ضوء تغري االأو�ضاع االقت�ضادية وتغري 

املناخ على م�ضتوى العامل. بل اإن الرغبة يف النمو بدون امل�ضا�ض 

يف  مركزياً  اهتماماً  تلقى  اأ�ضبحت  امل�ضتقبل  جيل  مبقدرات 

فل�ضفات العمل املوؤ�ض�ضي وجمتمعات االأعمال التجارية.
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