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فــــــــــــــــــرص بـــــــــــــال حــــــــــــــــــدود

كـــلـمـة الـــرئـيـس
مرحباً بكم اإىل تقرير اال�ستدامة ل�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية للعام 2013 – 2014 وفيه تربز التنمية امل�ستدامة كاإحدى 

اأولويات �سركتنا، حيث ت�سيف قيمة طويلة االأجل الأعمالنا وجمتمعاتنا وبلدنا كونها تدعم االقت�ساديات القوية واالأداء البيئي 

ال�سليم واملواطنة املوؤ�س�سية اجليدة.

ومع دخولنا ن�سف القرن الثاين من عمر ال�سركة، �ستظل اال�ستدامة مرتبطة مب�ساهمة �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية 

امل�ستمرة �سعياً منها اإىل تنويع وتطوير االقت�ساد الكويتي. ونحن ندرك التحديات التي يفر�سها واقع التغيري املناخي وندرة املياه 

واملوارد. كما ندرك اأن الت�سدي لهذه التحديات من خلل مبادرة اال�ستدامة يخلق الفر�سة ل�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية 

للبتكار والدخول يف �سراكات مع امل�ستفيدين من ذوي التوجهات امل�سابهة الإحداث التغيري. وميكننا خلق املزيد من القيمة 

للأعمال حتى اأثناء عملنا يف جمال املحافظة على املوارد الطبيعية للكويت وتعزيز جودة احلياة يف بلدنا احلبيب.

ولقد كانت اأهمية اال�ستدامة اأحد االأ�سباب التي دعتني للن�سمام يف عام 2013 اإىل الروؤ�ساء التنفيذيني الذي جاوؤوا من دول 

العامل املختلفة للم�ساركة يف قمة القادة مبدينة نيويورك والتي طرحت االتفاق العاملي للأمم املتحدة وهو اأكرب مبادرة تعنى 

مب�سوؤولية ال�سركات حول العامل. وترتبط مبادئ االتفاق العاملي للأمم املتحدة ارتباطاً وثيقاً بقيم �سركة �سناعة الكيماويات 

البرتولية ور�سالتها، ونحن نوثق يف هذا التقرير التزامنا مببادئ االتفاق العاملي للأمم املتحدة والذي يعك�سه بيان االتفاق ب�ساأن 

التقدم والذي نورده يف هذا التقرير.

ويف العام 2013، اأطلقنا كذلك اأهداف اال�ستدامة يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية لعام 2017 وهي اأهداف خم�سية 

طموحة تتناول التميز الت�سغيلي وامل�سوؤولية االجتماعية لل�سركات على حٍد �سواء. وقد ق�سى موظفو وقادة ال�سركة وقتاً كبرياً 

وبذلوا غاية اجلهد على مدار العام املا�سي للتاأكد من اأننا �سنبداأ بداية قوية يف رحلتنا التي ت�ستمر على مدى خم�سة �سنوات. 

وعلى هدي التقرير ال�سابق للعام 2012 – 2013، �سنف�سح عن اأدائنا االقت�سادي واالجتماعي والبيئي وفقاً للمعايري الواردة يف 

.GRI 3.1 – املبادرة العاملية الإعداد التقارير

ويف �سياق موا�سلتنا جهود دمج اال�ستدامة باأبعادها املختلفة يف جميع اأنحاء وجماالت ال�سركة، قمنا على �سبيل املثال باإدراج 

العوامل االقت�سادية واالجتماعية والبيئية يف قراراتنا اال�ستثمارية وتقييمنا للمخاطر و�سيا�سات التوريد ويف �سيا�سة اأنظمة 

االإدارة املتكاملة اخلا�سة بال�سحة وال�سلمة واالأمن واال�ستدامة والبيئة واجلودة.

ومتتد التزاماتنا باال�ستدامة فيما وراء من�ساآتنا ومرافقنا، فنحن نتعاون يف جمال العديد من امل�ساريع التي ت�سمل:

« �سور الكويت االأخ�سر، الذي �سيخلق حزاماً اأخ�سر من االأ�سجار حول الكويت

« املخيم االأخ�سر، وهو خميم �سديق للبيئة يعمل بالطاقة ال�سم�سية

« فعاليات برنامج مهند�س امل�ستقبل بال�سراكة مع جامعة الكويت

« التعاون امل�ستمر مع م�ست�سفى االأمرا�س ال�سدرية بالكويت

اإن اال�ستدامة �ست�ساهم يف اإ�سفاء القيمة التي نوفرها لعملئنا واملجتمعات التي نعمل بها ولوطننا احلبيب، كما �ست�ساهم 

اال�ستدامة يف النمو االقت�سادي لل�سركة فاالإمكانيات ال حد لها.

اأ�ســــــــعـــــد اأحــــمـــــد ال�ســــــــعــــــــد | الــــرئــيــ�س الــتــــنــفــيــذي
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رؤية الشركة
نتطلع اإىل اأن نكون �سركة متميزة عاملياً يف جمال البرتوكيماويات ، بدعم من موارد الكويت الوطنية من خلل م�ساركات ذات 

قيمة م�سافة حتقق النمو، واأن نكون مو�سع اعتزاز للم�ساهمني وامل�ستفيدين.

رسالة الشركة
�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية – اإحدى �سركات موؤ�س�سة البرتول الكويتية – ت�سعى لتحقيق موقعاً ريادياً متميزاً من خلل 

التو�سع  يف جمال البرتوكيماويات ذات القيمة العالية وتعزيز التكامل مع اأن�سطة موؤ�س�سة البرتول الكويتية، املحلية واخلارجية 

من خلل االآتي:

تعظيم القيمة امل�سافــة للموارد الهيدروكربونية يف الكويت«

التفوق يف اأدائنا املوؤ�س�سي املعتمد على متكني عاملينا وتاأ�سيل اأ�ساليب العمل املثلى يف ال�سناعة«

خلق بيئة تنمي روح املناف�سة والتحدي وحتفز تطوير املهارات وتنمية القدرات«

التعاون الوثيق مع �سركائنا نحو حتقيق منو م�ستدام ومتنوع«

تعزيز االقت�ساد الوطني«

قيم الشركة
النزاهة : التعامل بانفتاح وعلى اأ�سا�س من الثقة واالحرتام والعدالة وال�سفافية وال�سدق مع االلتزام باأ�سمى اأخلقيات العمل 

واملهنية وامل�ساءلة.

التميز : نعمل من خلل االهتمام مب�ستوى عال للأداء والتميز الت�سغيلي والتطور امل�ستمر وتقدمي منتجات وخدمات ذات جودة 

عالية والرتكيز على تلبية احتياجات العملء.

الـمــرونــــة : نكيف اأنف�سنا ح�سب ظروف ال�سوق ونظهر االبتكار واال�ستجابة والرغبة يف التغري.

التحفيــز : ن�سعى لتطوير مكان عمل تعاوين ينبع فيه العمل اجلماعي والوالء من ثقافة االأداء العايل.

ال�سراكـــــة : نطور ال�سراكات بعيدة املدى وذات القيمة امل�سافة لدعم النمو وتعزيز التميز الت�سغيلي.

االلتزام مبعايري ال�سحة وال�سالمة والبيئة واملجتمع : نلتزم بحماية البيئة وتوفري مكان عمل اآمن، وبيئة عمل �سحية، 

وااللتزام بامل�سوؤولية االجتماعية يف الكويت واملجتمعات االأخرى املحت�سنة لن�ساط املوؤ�س�سة.

التفكري امل�ؤ�س�سي : االهتمام امل�سرتك بق�سايا واهتمامات موؤ�س�سة البرتول الكويتية لتحقيق امل�سلحة العامة للموؤ�س�سة ككل 

ولي�س جزءاً منها.

�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية هي م�سّنع وم�سوق عاملي للكيماويات البرتولية وهي ذراع الكيماويات البرتولية التابع 

ملوؤ�س�سة البرتول الكـويتيـة. فعلى مدار 50 عـاماً، ركزت �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية على �سنع املواد ال�سرورية لدعم 

النمو يف العامل. فنحن ن�سنع ون�سدر املكونات االأ�سا�سية من املواد البرتوكيماوية على م�ستوى العامل لل�سركات الرائدة. ويف 

�سبيل ذلك، جنمع بني متلك اأ�سول عاملية يف مواقع ا�سرتاتيجية  منتقاه ومرياث قوي من اخلربة الطويلة يف التميز الت�سغيلي 

وال�سغف بالعمل اجلماعي والتزام م�ستمر باال�ستدامة.

تاأ�س�ست �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية مبوجب مر�سوم اأمريي �سدر يف عام 1963 كاأول جممع للأ�سمدة الكيميائية من 

نوعه يف الكويت وفى املنطقة ب�سكل عام. وقد كان تاأ�سي�س ال�سركة خطوة هامة تهدف للم�ساعدة يف تنويع االقت�ساد الكويتي. 

وتظل زيادة قيمة املوارد الهيدروكربونية يف الكويت جزءاً هاماً من ر�سالتنا اليوم. فمن جمرد اإنتاج منتجات ت�ساعد على زيادة 

حجم ومردود املحا�سيل من اأجل اإطعام العامل املتنامي اإىل منتجات العزل الذي يرفع من كفاءة الطاقة امل�ستخدمة يف املنزل، 

فاإن املواد التي ننتجها ت�ساعد على حت�سني جودة احلياة حول العامل.

ومع منو �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية، حر�ست ال�سركة على تنويع حمفظتها االإنتاجية واأ�سبحت بذلك العباً رئي�سياً يف 

�سناعة الكيماويات البرتولية من خلل ا�ستثمارات حملية ودولية. ون�سارك فيما يقرب من اثني ع�سر م�سروع م�سرتكاً. ومن 

خلل هذه ال�سراكات، نوا�سل اال�ستثمار يف م�ساريع التنمية داخل وخارج الكويت. وبالنظر للم�ستقبل، �سنظل ملتزمون بالتنوع يف 

دخول االأ�سواق اجلديدة لتحقيق النمو الأعمالنا وعملياتنا واالقت�ساد الكويتي على حد �سواء فنحن نتميز باأننا نحتل موقعاً جيداً 

يوؤهلنا لنكون مكوناً فاعًل يف �سناعة الكيماويات.

لمحة عن شركة صناعة الكيماويات البترولية
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تاريخ شركة صناعة الكيماويات البترولية

1963

تاأ�س�ست �سركة �سناعة 

الكيماويات البرتولية “�سركة 

م�ساهمة كويتية” مبوجب 

مر�سوم اأمريي.

1966

مت االنتهاء من اإن�ساء اأول 

جممع للأ�سمدة الكيماوية يف 

الكويت الإنتاج االأمونيا واليوريا 

وكربيتات االأمونيوم وحم�س 

الكربيتيك يف منطقة ال�سعيبة 

ال�سناعية.

1964

مت تاأ�سي�س �سركة 

االأ�سمدة الكيماوية 

الكويتية من خلل 

�سركة �سناعة 

الكيماويات 

البرتولية كم�سروع 

م�سرتك. وكان 

ال�سركاء االآخرون 

وهم �سركة 

“بريتي�س برتوليوم” 
و�سركة اخلليج 

ميتلكان %20 لكل 

منهما.

1970

مت ا�ستكمال اإن�ساء 

م�سنعني الإنتــاج 

االأمونيـا ال�سائلة 

وم�سنعني الإنتاج 

اليوريـــا.

1973

قامت �سركة 

�سناعة الكيماويات 

البرتولية ب�سراء 

حقوق امل�ساهمني 

من �سركة “بريتي�س 

برتوليوم” و�سركة 

االأ�سمدة الكيماوية 

الكويتية.

1993

وقعت �سركة 

�سناعة الكيماويات 

البرتولية مذكرة 

تفاهم مع موؤ�س�سة 

يونيون كاربايد 

لبناء جممع 

للبرتوكيماويات، 

وقد اإ�سرتت �سركة 

داو كيميكال 

موؤ�س�سة يونيون 

كاربايد يف عام 

.1999

1995

وقعت �سركة 

�سناعة الكيماويات 

البرتولية 

عقد لتاأ�سي�س 

�سركة اإيكويت 

للبرتوكيماويات مع 

يونيون كاربايد، 

بحيث متلك كل 

�سركة ٪45 من 

راأ�س املال، بينما 

متلك بوبيان 

للبرتوكيماويات 

٪10 من راأ�س املال.

2010

�سهدت الكويت 

حفل افتتاح 

اأكرب جممع 

للبرتوكيماويات 

يف البلد الإنتاج 

االأوليفينات، 

واملركبات العطرية، 

وال�ستايرين بتد�سني 

م�سنع االأوليفينات 

الثاين، يف منطقة 

ال�سعيبة ال�سناعية 

من جانب �ساحب 

ال�سمو اأمري الكويت 

ال�سيخ �سباح 

االأحمد ال�سباح.

2012

بداأت �سركة 

�سناعة الكيماويات 

البرتولية يف تطبيق 

برنامج اال�ستدامة 

واأ�سدرت اأول 

تقرير لل�ستدامة.

2013

احتفلت �سركة 

�سناعة الكيماويات 

البرتولية مبرور 

50 عاماً من 
اخلدمة يف �سناعة 

الكيماويات.

2013

اأ�سبحت �سركة 

�سناعة الكيماويات 

البرتولية ع�سو 

موقع على االتفاق 

العاملي للأمم 

املتحدة.

1975

مت دمج �سركة 

االأ�سمدة الكيماوية 

الكويتية مع �سركة 

�سناعة الكيماويات 

البرتولية.

1976

�سدر قرار وزاري 

ب�ساأن نقل ملكية 

جميع اأ�سهم القطاع 

اخلا�س يف �سركة 

�سناعة الكيماويات 

البرتولية اإىل 

حكومة الكويت.

1979

مت اإن�ساء �سركة 

اخلليج لل�سناعات 

البرتوكيماوية يف 

العام 1979 ك�سركة 

ت�سامن بني الدول 

االأع�ساء يف جمل�س 

التعاون اخلليجي.

1984

مت اإن�ساء م�سنع 

جديد للأمونيـــــا.

1989

اأ�سبحت طاقة 

االإنتاج لدى �سركة 

�سناعة الكيماويات 

البرتولية من 

االأمونيــا واليوريـا 

هي االأكرب يف 

منطقة ال�سرق 

االأو�سط.

1980

مت اإن�ساء موؤ�س�سة 

البرتول الكويتية 

مبوجب مر�سوم 

اأمريي لت�سبح 

ال�سركــة القاب�سة 

يف قطاع النفط 

الكويتي، ومت 

حتويل جميع 

االأ�سهم يف �سركة 

�سناعة الكيماويات 

البرتولية اإليها.

حقائق موجزة
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االإ�ستثمارات الـمحليةاالإ�ستثمارات الدولية

A Subsidiary of Kuwait Petroleum Corporation

PETROCHEMICAL
INDUSTRIES COMPANY K.S.C.
إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية

  شركة صناعة الكيماويات البترولية (ش م ك)

P o s s i b i l i t i e s  w i t h o u t  l i m i t

وحدات العمل االستراتيجية في الشركة

المشاريع المشتركة

االأوليفيناتالـمركبات العطريةاالأ�سمدة

جممع �سركة �سناعة الكيماويات   »
البرتولية العاملي للأمونيا واليوريا، 

اأحد اأكرب امل�سانع يف منطقة 

ال�سرق االأو�سط

ينتج حوايل 50,000 طن مرتي   »
�سنوياً من االأمونيا.

�سعة االإنتاج 3,150 طن مرتي   »
من اليوريا يومياً

ي�سوق منتجات االأ�سمدة التي   »
تنتجها �سركة �سناعة الكيماويات 

البرتولية و�سركة اخلليج ل�سناعة 

البرتوكيماويات GPIC وهي 

�سركة ت�سامن تابعة ل�سركة �سناعة 

الكيماويات البرتولية

اأحد اأكرب م�سوقي البارازيلني يف   »
املنطقة حيث يتم ت�سنيعه يف اأحدث 

جممع للمركبات العطرية وهو �سركة 

.KPPC الكويت الإنتاج البارازيلني

ينتج جممع املركبات العطرية   »
اإجمايل 780,000 طن مرتي من 

البارازيلني و370,000 طن مرتي 

من البنزين �سنوياً

ت�سوق �سركة �سناعة الكيماويات   »
البرتولية البارازيلني الذي تنتجه 

ال�سركة بينما ي�ستخدم البنزين 

حملياً الإنتاج ال�ستايرين مونومر من 

�سركة الكويت لل�ستايرين

ت�ساهم ال�سركة يف اإ�ستثمارات   »
االأوليفينات على ال�سعيدين املحلي 

والدويل

يورد جممع االأوليفينات الثاين   »
العاملي امل�ستوى بالكويت االإيثيلني 

ل�سركة اإيكويت الإنتاح البويل اإيثيلني 

واالإيثيلني جليكول والربوبيلني

ينتج م�سنع االأوليفينات اململوك   »
بالكامل ل�سركة �سناعة الكيماويات 

البرتولية البويل بروبيلني الذي 

ت�سوقه �سركة �سناعة الكيماويات 

البرتولية على م�ستوى العامل

كما اأن�ساأت �سركة �سناعة   »
الكيماويات البرتولية �سركة اإم اإي 

جلوبل لت�سنيع وت�سويق االإيثيلني 

واجلليكول يف كندا

  : GPIC 42.5%33%�سركة اخلليج ل�سناعة الكيماويات البرتولية

%40

%42.5

%10

%50 : MEG سركة اإم اإي جلوبل�

�سركة اإم اإي جلوبل بي يف - دبي: %50

 :EQUATE سركة اإيكويت للكيماويات البرتولية�

 :KARO ال�سركة الكويتيه للعطريات

: QPIC سركة القرين ل�سناعة الكيماويات البرتولية�

:TKOC سركة الكويت للأوليفينات�

�سركة الكويت الإنتاج 

البارازيلني KPPC )مملوكة 

لل�سركة الكويتية للعطريات 

KARO بن�سبة %100(

�سركة الكويت لل�ستايرين 

TKSC )مملوكة لل�سركة 
KARO الكويتية للعطريات

بن�سبة %57.5(

الهيكل التنظيمي
اأن�ساأت �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية هيكل تنظيمي ي�سم �ستة وحدات عمل ودوائر تتبع مكتب الرئي�س التنفيذي. وت�سمل 

ثلث وحدات م�ساريع ا�سرتاتيجية منظمة ح�سب املنتجات وهي املركبات العطرية واالأ�سمدة واالأوليفينات. كما ت�سمل ثلث اإدارات 

موؤ�س�سية تدعم وحدات االأعمال اال�سرتاتيجية واأنظمتها. وهي دائرة ال�سوؤون االإدارية/ املالية، ال�سوؤون القانونية و�سيجما 6.

وتلعب كل اإدارة دوراً اإ�سرتاتيجياً يف اإ�سفاء القيمة على �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية وامل�ستفيدين فيها. 

الرئي�س التنفيذي

االأ�سمدة الـمركـبـات العطرية

حتليل

وتخطيط

االأعمال

االأ�سمدة

)الت�سنيع(

�سركة اخلليج 

ل�سناعة الكيماويات

GPIC البرتولية

حتليل وتخطيط

االأعمال

تطوير االأعمال

ال�سركة الكويتية 

للعطريات 

KARO

الت�سويق الت�سويق

الهند�سة ال�سحية 

وال�سلمة والبيئة

�سركة الكويت 

لل�ستايرين 

TKSC

ال�س�ؤون القان�نية �سيجما 6 ال�س�ؤون الـمالية واالإدارية

ال�سوؤون الـمالية

الـموارد الب�سرية

اإدارة الـمخاطر الـموؤ�س�سية

اخلدمات واالت�ساالت

تقنية الـمعلومات واالت�ساالت

االأوليفينات

حتليل

وتخطيط

االأعمال

تطوير

االأعمال

الت�سويق

التخطيط 

الـموؤ�س�سي

اإم اإي جلوبل

MEG
�سركة الكويتية 

TKOC للأوليفينات

اإيكويت

EQUATE

البويل بروبيلني

مــقــدمــــة
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مــقــدمــــة

أهم لمحات العام 2013 – 2014

وا�سلت �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية

زيــــادة الــكـــفـــاءة الت�ســغـيــلـيـة

وقــلـلت الــتــكــالــيــف

مـــن خـــــلل تــطــبــيـــق مـــ�ســـاريــــع �ســـــيـــجـــمــــا 6.

ويقدر تاأثري تطبيق هذه امل�ساريع لهذه ال�سنة الت�سغيلية

بحـــ�الـــي 31 مـلـــيـــــ�ن دوالر اأمـريــكــي

بـداأت ال�سركـة م�سـروع احلـ�سـول عـلى 

االعـتـمـاد الـذهبي فـي قـيـادة الطـاقــة 

 )LEED( والت�سميم البيئي

للمقر الرئي�شي ل�شركة 

�شناعة الكيماويات البرتولية

طــورت ال�سـركـــة

�ســـــــيــا�ســـــة

تـــــوريـــد م�ســـتــــدامـــــة

بــداأت ال�سركــة اإعــادة ا�ستهالك الـمـــاء

لــــــــــري الـــــــنــبــــاتــــات بـــالــــمـــــ�قـــــع

حــقــقـــت

اأكرث مـن

ملــيــــــ�ن

�ســـــــــــــــاعــــة عـــــمــــــــــل اآمــــنــــــة

لـمـوظفي ومقاويل �سركـة

�سناعة الكيماويات البرتوليـة

ح�شلت ال�شركة على �شهادة الأيزو 

فــي اإدارة الــــطــــــاقــــــــــة

لــمــ�ســـانـــعـــها والــمــقـــر الـــرئــي�ســي

ونــــــــــادي بــــــــوبـــيـــــــــان

كـــمـــــــا حــ�ســـلـــت عـــلــــــى جـــــائـــــزة االأداء الــــــذهـــــبــيــــــة 

لل�ســـالمــــة وال�ســـحــة واالأداء البيئي

لــلـعــام الــــثــاين على الـــتــوايل واجلــائـزة الربونزية الإدارة 

خمـــاطـــر الـــطرق الـمـهـنيــة من اجلـمعـيـة الـمــــلــكـــيــة 

للحـــمـــايــــة من الــــحوادث.

طــــورت ال�ســـركــــة �ســـيـا�ســة لــــال�شـتـــثــمــــارات الـــم�شـــ�ؤولــــة تــــواكـــــب 

)UNPRI( مـــبـــادئ الأمــم الـمـتـحــدة لــــال�شتـــــثــــمــــــارات الـــم�شـــ�ؤولــــة
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حت�سني الكفاءة الت�سغيلية �سركةمـ

�سناعة الكيماويات البرتولية على حتقيق 

اأف�شل اإنتاج �شن�ي منذ ن�ساأتها

بــــــن�ســــــــــبــــــــــة

انخف�ست كثافة ا�ستهلك الـماء فـي العمليات

يف عام 2013 – 2014

مــــــقــــــارنــــًة بــــــكــــثــــافـــــــتـــــــــهـــا

فـي 2012 – 2013

مقارنًة بكثافتها يف 2012 – 2013يف عـام

انــــخــفــ�ست كــــــثــــــافــــــــة الــــــغــــــــازات الــــــدفـــــيـــئـــــة بـــ�اقــع

اأجريت ور�س عمل

لتط�ير قدرات اال�ستدامة

لكبار قـادة االإدارة

وروؤ�ســـــــــــــــــاء

الفـــــــــرق

ح�سلت ال�سركة على

اجلـــائــزة الأوروبـيـــة الأف�سـل الـممــــار�سات 

فـي الفــــئـــــة الـــذهــبــيــة مــن جــانـــب

)ESQR( اجلمعية الأوروبية لأبحاث اجل�دة

اعرتافاً باإجنازاتنا يف اإدارة اجلودة

ح�شلت ال�شركة على �شهادة اأيزو

لـــــجـــــــــــــودة الــــمـــخــــــتــــــــبــــــــــــــــــــــرات

انخف�ست كثافة ا�سـتهلك الطـاقة الكـلية

بن�شبة %5 يف عام 2013 – 2014

مــقــارنـــًة بكــثافـتــها

فـي 2012 – 2013
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مـــــنـــهـــج إدارة االســـتـدامــة
في مشاريعنا المشتركة

ميتد التزامنا باال�ستدامة ليغطي جميع م�ساحلنا مبا يف ذلك امل�ساريع امل�سرتكة. وفيما يلي بع�س ملحات الأن�سطة اال�ستدامة 

الثلثة من م�ساريعنا امل�سرتكة وهي اإيكويت و�سركة اخلليج ل�سناعة الكيماويات البرتولية واإم اإي جلوبل.

     اإيك�يت

اإيكويت هي اأول م�سروع م�سرتك دويل يف الكويت واملنطقة يف قطاع الكيماويات البرتولية وت�سعى لكي تكون ال�سركة االأوىل 

يف كل ما تقوم به. ومتتلك �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية %42.5 من �سركة اإيكويت. وتتج�سد روؤية اإيكويت يف اأن ت�سبح 

الرائد واملنتج العاملي للكيماويات البرتولية. وت�سرت�سد ال�سركة فيما تقوم به من  االأعمال بروؤيتها ور�سالتها وقيمها املوؤ�س�سية.

ترتبط ا�سرتاتيجية اال�ستدامة بال�سركة ارتباطاً وثيقاً با�سرتاتيجيتها العامة وتركز على اجلوانب االآتية:

التاأكد من حتقيق اال�ستدامة ال�ساملة يف الكويت وغريها من الدول  »

الت�سارك يف النجاح الت�سغيلي واملجتمعي مع جميع امل�ستفيدين  »

اأن نحظى باالحرتام يف اأي مكان نبا�سر فيه عملياتنا واأعمالنا  »

التفاعل املبا�سر مع املجتمعات املحيطة ملخاطبة ق�ساياهم واهتماماتهم  »

خلق �سراكات مع الكيانات واملوؤ�س�سات املحلية  »

اإ�سراك املوظفني واأ�سرهم  »

توؤمن اإيكويت باحلوار والتعاون امل�ستمر مع امل�ستفيدين مبا يف ذلك �سركات القطاع النفطي الكويتية وال�سركاء يف امل�ساريع 

امل�سرتكة واملنظمات غري احلكومية واالآخرين يف الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.

إدارة األثــــر الــبـــيــئــي
تتبنى اإيكويت �سيا�سة جودة و�سيا�سة بيئية وا�سحة املعامل تن�س على ا�ستخدام اأف�سل املمار�سات يف جميع اأوجه االأعمال وت�سعى 

لتحقيق اأعلى م�ستوى لر�سى العميل واالمتثال القانوين مع �سرورة التاأكد من وجود بيئة اآمنة ونظيفة.

يدير فريق املحافظة على البيئة يف اإيكويت �سبعة برامج للحفاظ على البيئة. ويعمل موظفو هذا الفريق كمركز لل�ستدامة 

البيئية يف ال�سركة. ويطبق الفريق جمموعة من املبادرات لتحقيق الهدف النهائي اأال وهو “التميز البيئي” من خلل تبني مفاهيم 

العمليات البيئية العاملية ومنها تقليل انبعاث الغازات الدفيئة وزيادة كفاءة الطاقة ومبادرات املحافظة على املياه. من هنا جاءت 

اتفاقية تقليل انبعاثات الكربون والك�سف عنه واملوقعة مع �سركة جرين كاربون يف 2008 اإىل تقليل انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد 

الكربون من اإيكويت اإىل الغلف اجلوي ب�سخ هذا الغاز يف اأنابيب اإىل من�ساآت جماورة تعنى مبعاجلة الكربون بيئياً. ومن املتوقع 

جتميع وت�سدير ما يقرب من 150,000 طن من الكربون �سنوياً ل�سركة جرين كاربون. وقد اأن�ساأت اإيكويت اأول م�سروع لتدوير 

املياه يف ال�سرق االأو�سط بهدف ا�سرتجاع %80 من املياه الناجتة عن عمليات ال�سركة الإعادة ا�ستخدامها. ويقوم هذا امل�سروع 

بتدوير 245 مليون جالون من املاء �سنوياً.

االقتصاد واألفراد
تلعب اإيكويت دوراً حمورياً يف التاأكد من حتقيق التنوع يف االقت�ساد الكويتي. وتلتزم ال�سركة بتنمية رجال االأعمال الكويتيني من 

خلل برنامج تطوير املوردين. ويف العام 2012، مت اإ�سناد حوايل %91 من م�ساريع التوريد يف اإيكويت اإىل موردين حمليني.

وقد تبنت اإيكويت خطة “اإدارة عمليات التنفيذ” حلماية موظفيها، كما اأوجدت فرق تابعة للجنة ال�سحة وال�سلمة والبيئة 

املقيمة باملواقع ل�سمان حتقيق االأهداف والغايات النوعية التي ت�سعها االإدارات �سنوياً. وتعمل فرق تخت�س باأعمال ال�سلمة على 

م�ستوى االإدارات مع م�سوؤويل ال�سلمة للتاأكد من �سلمة املوظفني يف املن�ساآت واملرافق االإنتاجية والت�سغيلية.

المجتمع والتجمعات المحلية
تلتزم اإيكويت بالتنمية االقت�سادية واالجتماعية للمجتمعات املحلية التي تعمل يف حميطها. وقد حددت ال�سركة جانبني اأ�سا�سيني 

للتنمية االقت�سادية واالجتماعية ال�ساملة يف دولة الكويت وهما الوعي والتثقيف ال�سحي والتدريب املهني. وتعمل اإيكويت عن 

قرب مع العديد من اأ�سحاب امل�سالح من املوؤ�س�سات التنظيمية املتعددة لدعم وتعزيز حتقيق هذين الهدفني.

�ســركـة اخلليج ل�سناعة الكـــيـمـــاويـــات الــــبتــرولـــيـة   

تاأ�س�ست �سركة اخلليج ل�سناعة الكيماويات البرتولية يف عام 1979 حيث بلغت ح�سة �سركة الكويت ل�سناعة الكيماويات 

البرتولية %33.3 من ال�سركة. وت�سمن ا�سرتاتيجية اال�ستدامة يف �سركة اخلليج ل�سناعة الكيماويات البرتولية ح�سول التوافق 

بني م�سالح االأطراف واالأوجه البيئية وا�سرتاتيجية االأعمال الرئي�سية. وت�سمل اللمحات العامة عن ا�سرتاتيجية اال�ستدامة يف 

�سركة اخلليج ل�سناعة الكيماويات البرتولية للعام 2013 وما يليه ما يلي:

تهدف ال�سركة ككيان اعتباري مواطن يف البحرين اإىل التاأكد من توجيه منوذج اأعمالها نحو تلبية احتياجات االقت�ساد   »

البحريني

�سياغة اال�سرتاتيجيات وو�سع اأولويات اال�ستثمارات واحلفاظ على االأ�سول وتنمية املواهب الب�سرية لتحقيق امل�سوؤولية   »

جتاه العمليات وا�ستمرارية االأعمال

اإ�سافة القيمة للم�ستثمرين واحلفاظ على التناف�سية واال�ستدامة يف ال�سوق العاملي �سديد التطور والتحدي  »

يعتمد جناح ال�سركة بقوة على القدرة على جذب وا�ستقطاب واالحتفاظ باأعلى املواهب الب�سرية عالية اجلودة  »

كجزء من م�سوؤولياتها االأ�سا�سية، تلتزم �سركة اخلليج ل�سناعة الكيماويات البرتولية بتلبية احتياجات واهتمامات   »

املجتمعات التي ت�ست�سيف ال�سركة واأفرادها

تطوير ا�سرتاتيجية ا�ستثمار اجتماعي تتم �سياغتها بااللتزام بفكرة تو�سعة قاعدة امل�ستفيدين بحيث تكون اأكرث من   »

جمرد موظفيها اأو م�ساهميها اأو م�ستثمريها املاليني

االلتزام امل�ستمر واملتوا�سل ببع�س اأكرث معايري االإدارة البيئية �سرامًة الإدارة الب�سمة البيئية لل�سركة  »



17تـقــريـــر االســـتــدامـة 2013–2014 مــقــدمــــة16

إدارة األثر البيئي
تبنت �سركة اخلليج ل�سناعة الكيماويات البرتولية مبادرة متعددة امل�ستويات الإدارة االآثار البيئية مع التاأكيد على تقليل انبعاثات 

الغازات الدفيئة وزيادة كفاءة ا�ستغلل املوارد من خلل الوفاء باملعايري واالعتمادات الدولية وبت�سميم منتجات بحيث يكون لها 

اأقل تاأثري ممكن على البيئة.

ومن بني االأن�سطة الرئي�سية لتقليل االأثر الت�سغيلي، طرحت �سركة اخلليج ل�سناعة الكيماويات البرتولية مواقد اأفران ي�سدر عنها 

احلد االأدنى من غاز اأك�سيد النيرتوجني مما اأدى لتقليل انبعاثات اأكا�سيد النيرتوجني بواقع %75 مقارنًة مب�ستويات االنبعاثات 

القيا�سية. واأجرت ال�سركة اأول موؤمتر دويل خ�س�سته للم�سوؤولية االجتماعية لل�سركات يف البحرين لزيادة الوعي باال�ستدامة 

يف البلد. كما رعت �سركة اخلليج ل�سناعة الكيماويات البرتولية اجلائزة البيئية الدولية للجمعية امللكية للوقاية من احلوادث 

ROSPA كجزء من التزاماتها جتاه ال�سحة وال�سلمة والبيئة.

االقتصاد والناس
ت�سعى �سركة اخلليج ل�سناعة الكيماويات البرتولية للتاأكد من ا�ستمرار ال�سركة يف حماية حقوق االإن�سان عرب عملياتها ولتجعل 

بيئة اأعمالها اآمنة و�ساملة ومتنوعة. وتهدف �سركة اخلليج ل�سناعة الكيماويات البرتولية اإىل اأن تكون مثاالً يقتدى به يف جمال 

متكني املراأة يف القطاع اخلا�س وتلتزم بتوظيف ن�سبة من االإناث �سمن القوى العاملة لديها. وقد اأن�ساأت ال�سركة جلنة الفر�س 

املت�ساوية بالتعاون مع جلنة احتياجات املراأة باملجل�س االأعلى للمراأة. وقد ح�سلت ال�سركة على جائزة اأون هيويت الأف�سل رب 

عمل بال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا يف 2013 اللتزاماتها باإ�سراك املوظفني.

كما تتاأكد ال�سركة من بذلها لق�سارى جهودها حلماية حقوق موظفي املقاولني. وقد اأدرجت �سركة اخلليج ل�سناعة الكيماويات 

البرتولية بنداً يف اأوامر �سراءها القيا�سية ال�سادرة للمقاولني املحليني تخطرهم مبوجبه باأنه يحق ل�سركة اخلليج ل�سناعة 

الكيماويات البرتولية اأن تفت�س على مع�سكرات عمال املقاول وت�سهيلت االإقامة للتاأكد من احرتام حقوق العمال.

المجتمع والتجمعات المحلية
للعـام الدرا�سي الـتـا�سع على التــوايل، رعــت �سركــة اخلليج ل�سناعة الكيماويات البرتولية برنامج البحث البيئي بني وزارة 

الرتبية و�سركة اخلليج ل�سناعة الكيماويات البرتولية لطلب املدار�س الثانوية. وقد اأثارت هذه اجلائزة القوة الدافعة على مدار 

�سنوات واأ�سبحت اأف�سل جائزة بيئية متاحة لطلب املدار�س الثانوية يف البحرين. كما تقدم ال�سركة التدريب ال�سناعي واملنح 

التعليمية للطلب.

كما ت�سرتك ال�سركة بفاعلية ون�ساط يف تاأمني ال�سلمة على الطرق يف البحرين واأطلقت حملة �سملت جميع اأرجاء البلد لتقليل 

حوادث الطرق الناجتة عن االن�سغال اأثناء القيادة.

اإم اإي جل�بل    

تاأ�س�ست اإم اإي جلوبل يف عام 2004 حيث متتلك �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية %50 من اأ�سهمها كم�سروع م�سرتك. وقد 

و�سعت ال�سركة لنف�سها اأهداف ا�ستدامة طويلة االأجل ويت�سح التزامها جتاه التنمية امل�ستدامة من واقع اأهدافها للعام 2020.

و�سعت �سركة اإم اإي جلوبل لنف�سها اأهداف حمددة للق�ساء على احلوادث واالإ�سابات وتليف االإ�سرار بالبيئة. وقد مت اإعداد 

روؤية العام 2020 بالت�ساور مع املوظفني واالإدارة وفئات املجتمع املحلي املختلفة. وكانت اأهم اجلوانب امل�ستهدفة يف روؤية العام 

2020 هي:

زيادة االأداء يف جمال ال�سحة وال�سلمة والبيئة  »

تقليل االآثار البيئية  »

تعزيز االأداء االجتماعي  »

وكجزء من التزامها جتاه اأهداف روؤية العام 2020، و�سعت اإم اإي جلوبل اأهدافاً طويلة االأجل خ�س�ستها الأدائها يف جمال 

ال�سحة وال�سلمة والبيئة و االآثار البيئية واالأداء االجتماعي.

تتبنى ال�سركة وتدافع عن مبادرة الرعاية امل�سوؤولة وتتعامل مع هذا االلتزام بجدية �سديدة حيث ال تركز على التح�سني  يف �سحة 

و�سلمة املوظفني فح�سب واإمنا كذلك من اأجل بيئة اأنظف ملوظفيها وعملئها و عامة ال�سعب. وقد مت التاأكيد من قبل ال�سركة 

على اأنها �سركة حتقق الرعاية امل�سوؤولة يف عام 2013، حيث يخ�سع موظفو ال�سركة ملتطلبات �سحة و�سلمة �سارمة ويتوقع 

منهم االلتزام باأهم اأولوية تتبناها ال�سركة وهي جتنب وقوع اأية حوادث قد تطال ال�سلمة ال�سخ�سية والعمل يف من�ساآت خالية 

من الت�سريب واكت�ساف وحل م�ساكل ال�سحة وال�سلمة والبيئة ب�سورة ا�ستباقية. وكجزء من فل�سفة رعاية املنتج بال�سركة، تقدم 

اإم اإي جلوبل املعلومات لعملئها من خلل العرو�س التقدميية والدرا�سات واإمكانية الو�سول اإىل جمموعة متنوعة من املواد 

املرجعية االأخرى وم�سادر املعلومات.

توؤمن اإم اإي جلوبل باملناق�سات امل�ستمرة واملنفتحة مع جريانها بخ�سو�س برامج �سلمة عملياتها وظروفها البيئية واالأوجه 

العديدة االأخرى للعمليات ال�سناعية التي توؤثر على املجتمعات التي تعمل فيها. ولت�سهيل املناق�سات مع املجتمع املحلي، ت�سارك 

اإم اإي جلوبل يف الهيئات اال�ست�سارية للمجتمعات املرتبطة بالعديد من مواقع الت�سنيع. وتو�سي الهيئات اال�ست�سارية لتلك 

املجتمعات بطرق حت�سني التوا�سل مع اجلمهور وتقدمي املدخلت اخلا�سة بق�سايا املجتمع التي ميكن لل�سركة حلها كموؤ�س�سة 

تعمل يف اجلوار. كما ن�سجع موظفي ال�سركة على اأن يكونوا اأع�ساء ن�سطني وفاعلني يف جمتمعاتهم. وميكن للموظفني ممن 

ين�سمون كمتطوعني لدى اجلمعيات اخلريية اأو غري الهادفة للربح االإفادة من التمويل ال�سنوي من خلل برنامج اإ�سراك 

املوظفني. كما تدير ال�سركة كذلك برنامج م�ساهمة جمتمعي يدعم املبادرات املحلية التي ت�سهم يف التطوير االقت�سادي 

واالجتماعي للمجتمع ككل.
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اسرتاتيجية
االستدامة

خلل تاريخنا الذي ميتد على مدار 50 عاماً، كان لنا اأثر ملحوظ على املجتمع الكويتي. ويف اإحدى الدرا�سات التي اأجريت 

يف عام 2009 – 2010، تبني اأن قطاع الكيماويات البرتولية قد اأ�سهم بن�سبة %4.5 من الناجت القومي االإجمايل للقطاع غري 

النفطي يف الكويت. وي�ساهم القطاع يف توفري حوايل 11,000 وظيفة بنظام الدوام الكامل منها 4000 وظيفة للكويتيني. 

وح�سب الروؤية اال�سرتاتيجية ملوؤ�س�سة البرتول الكويتية، من املتوقع لقطاع الكيماويات البرتولية اأن يلعب دوراً حمورياً يف جذب  

اال�ستثمارات االأجنبية اإىل البلد من خلل تطوير القطاع اخلا�س وزيادة ح�سة القطاع غري النفطي يف الناجت القومي االإجمايل 

للكويت. ومع نظرتنا للم�ستقبل، نلتزم بالتنويع يف االأ�سواق اجلديدة لتنمية اأعمالنا واالقت�ساد الكويتي. و�سنوا�سل التعاون 

مع ال�سركاء يف اأر�س الوطن ويف اخلارج وتطوير مهارات ومواهب موظفونا. ومع دخولنا ن�سف القرن القادم، نتطلع اإىل بناء 

م�ستقبل اأكرث اإ�سراقاً – م�ستقبل من الفر�س بل حدود.

يحفل �سجل اأعمالنا يف جمال ال�سلمة بكثري من اأوجه التعاون يف بع�س اأهم م�ساريع اال�ستدامة يف تاريخ الكويت، ولدينا تاريخ 

طويل من العمل يف جمال اال�ستدامة. ففي عام 2013، كثفنا جهودنا باإطلق اأهداف اال�ستدامة يف �سركة �سناعة الكيماويات 

البرتولية للعام 2017، ون�سر اأول تقرير عن اال�ستدامة يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية وقمنا بالتوقيع على امليثاق العاملي 

للأمم املتحدة. ومن خلل االلتزام املتجدد باال�ستدامة، �سن�ساهم يف جعل حياة االأجيال القادمة اأف�سل.

يف �سوء اأهداف اال�ستدامة يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية للعام 2017، �سنقود الطريق لتطوير اأبعاد اال�ستدامة الثلثة 

وهي النمو االقت�سادي واالأداء البيئي ال�سليم واملواطنة املوؤ�س�سية اجليدة. وتطمح ال�سركة باأن تتميز عاملياً يف جمال الكيماويات 

البرتولية لرتفع من قيمة موارد الكويت الوطنية يف ال�سراكات التي ت�سفي القيمة لتحقيق النمو مع ا�ستحداث قيمة اإ�سافية 

للم�ستفيدين. وقد ن�سرنا تقرير اال�ستدامة االأول ل�سركتنا يف يوليو 2013 عن ال�سنة املالية 2012 – 2013. وميثل التقرير حجر 

الزاوية يف رحلة اال�ستدامة بال�سركة وهو مبثابة التزام عام جتاه �سركائنا يوؤكد لهم على التزامنا بتطوير منوذج ت�سغيل م�ستدام 

يجمع العنا�سر االقت�سادية واالجتماعية والبيئية يف عمليات �سناعة القرار.

أثر االستدامة في شركة صناعة الكيماويات البترولية
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دمج االستدامة في شركة صناعة الكيماويات البترولية
يعتمـد النـجــاح يف تطبيق اال�ستدامة على دمج مبـادئ اال�ستدامة يف عملياتنـا اليومية. ويف �سـركة �سنـاعة الكيماويات البرتولية، 

تتج�سد اال�ستدامة يف ر�سالتنا وروؤيتنا وقيمنا. ويلقي ال�سكل املرفق ال�سوء على عنا�سر ر�سالتنا وكيف تواكب املبادرة الثلثية 

االأبعاد حيث نهدف اإىل دعم وتطوير املجتمع الكويتي واحلفاظ على بيئتنا القيمة والتاأكد من حتقيق الربح ل�سركتنا. ويف هذا 

ال�سياق تقر �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية اأننا �سمن نظام بيئي عاملي نقت�سم فيه م�سوؤولية اإحداث اأقل �سرر قد تطال 

كوكبنا ون�سعى ل�سرب مثال يحتذى به يف الرعاية امل�سوؤولة نحو البيئة.

أهـداف االسـتـدامـة في شـركة
صناعة الكيماويات البترولية للعام 2017

التزمت �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية بال�سحة وال�سلمة والبيئة يف عملياتها ويف املجتمع االأرحب. وقد عمقنا من التزامنا 

هذا باالإعلن عن اأهداف اال�ستدامة يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية للعام 2017 خلل العام املا�سي، كما طورنا 

االأهداف التي �ستجعل عملياتنا اأكرث اأمناً وكفاءًة وتقلل من تاأثرينا على البيئة.

وحتى مع التح�سني الذي �سي�سمل عملياتنا، �سن�سعى لكي جنعل من العامل مكاناً اأف�سل للحياة ومل�ساعدة النا�س على حت�سني 

جودة احلياة ونرعى ال�سغف بتحقيق كل ما هو جيد ونافع للمجتمع. فمن خلل اأهداف اال�ستدامة يف �سركة �سناعة الكيماويات 

البرتولية للعام 2017، �سنحقق منواً اقت�سادياً قوياً واأداءاً بيئياً �سليماً ومواطنة موؤ�س�سية جيدة ك�سركة. و�ستقود اأهداف 

اال�ستدامة يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية للعام 2017 اإىل عمليات اآمنه اأكرث كفاءة واإنتاجاً وتقلل من االأثر على كوكب 

االأر�س وتوؤهل قادة احلا�سر وامل�ستقبل يف رحاب اال�ستدامة وحت�سن من جودة حياة النا�س الأجيال قادمة.

ت�ستمل اأهداف اال�ستدامة للعام 2017 على اأهداف املواطنة امل�سوؤولة لل�سركة واأهداف التميز الت�سغيلي.
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≥jô£dG áWQÉN ≥ah 2017 áeGóà°S’G ±GógCG
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á`eGó``à````°S’G
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á`eGó``à````°S’G

(Qƒ£àŸG iƒà°ùŸG ¢SÉ«b)

استراتيجية األعمال واستراتيجية االستدامة
بداأت �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية رحلة اال�ستدامة منذ �سنتني وا�سعة ن�سب عينيها النظر يف منهجية اال�ستدامة ومقارنة 

اأنظمتها وعملياتها بال�سركات الرائده بهذا املجال.

مت حتـديد م�سـتـوى الن�سـج ل�سركـة �سناعة الكيماويات البرتولية عنـد امل�ستوى اال�سـا�سي بعد حتليـل اأعـده طـرف ثـالـث يف

عام 2012. ويحدد منوذج )ج( م�ستوى قيا�س الن�سج على خم�سة م�ستويات لقيا�س مدى توا�سل ن�سج اال�ستدامة خلل املراحل 

التالية بغر�س تنميتها وهي: االأ�سا�سي، املتطور، الرا�سخ، املتقدم والرائد. ونحن اذ نوا�سل م�سريتنا يف رحلة اال�ستدامة �سنظل 

ملتزمون بالتقدم وفق مراحل منوذج الن�سج هذا.

ووفقاً لنتائج حتليل الن�سج، قررت االإدارة اعتماد اأربع وع�سرون هدفاً كاأهداف لل�ستدامة طويلة االأجل يف عام 2012 ل�سمان 

ح�سول اال�ستدامة داخل ال�سركة. وقد و�سعت هذه االأهداف مبا يتواءم مع اأ�سحاب امل�سلحة الرئي�سيني، ونحن نهدف ال�ستكمال 

حتقيق هذه االأهداف على مدى فرتة اخلم�سة �سنوات املقبلة. ول�سمان امل�ساءلة وال�سفافية، قمنا بتعيني مالك لكل هدف ويتم 

تتبع التقدم املحرز ب�ساأن الهدف كجزء من مهمة املالك وتر�سد الدرجات يف بطاقة االأداء. ويوفر اجلدول املرفق نبذة مف�سلة 

حول التقدم املحرز يف اإجناز اأهداف اال�ستدامة االأربع والع�سرون هذه على املدى الطويل. ومن خلل مبادرات مرتبطة بكل 

هدف من االأهداف يتم االنتهاء منه، متكنا من اإحداث حت�سني ملحوظ يف النظم والعمليات يف ال�سركة وحققنا تقدماً كبرياً على 

مدى العامني املا�سيني يف حت�سني م�ستوى ن�سج اال�ستدامة ويف ت�سمني اال�ستدامة يف جميع اأرجاء ال�سركة.

2016 2015 2014 2013 2012

التوافق مع امل�سوؤولني التنفيذيني 

ت�سميم وتطبيق هيكل حوكمة اال�ستدامة

اعتماد واإطلق �سيا�سة اال�ستدامة

حتديث اأنظمة االإدارة احلالية

تاأ�سي�س نظام عمل الإ�سراك ذوي امل�سلحة

اإعداد وتطبيق خطة االت�سال بذوي امل�سلحة

اإعداد وتطبيق خطة حتالفات و�سراكات ا�سرتاتيجية

وطنية ودولية

و�سع واملحافظة على نظام عمل الإعداد تقرير ا�ستدامة �سنوي

توفري التحقق من قبل طرف ثالث

اإعداد خطة مف�سلة لقيا�س و تخفي�س انبعاثات الغازات 

الدفيئة

اإ�سافة تقييم اال�ستدامة يف القرارات اال�ستثمارية

اإدراج تقييم اال�ستدامة يف درا�سة جدوى امل�سروع و مرحلة 

الت�سميم الهند�سي التف�سيلي

اعتماد وتطوير اإجراءات اال�ستدامة يف العمليات

تعزيز اأداء اال�ستدامة يف مكاتب ومعدات �سركة �سناعة 

الكيماويات البرتولية

و�سع وتطبيق اال�ستدامة يف �سيا�سة التوريد

تخفيف اآثار اال�ستدامة ال�سلبية على العميل

و�سع �سيا�سة حلقوق االإن�سان والتنوع

دمج اال�ستدامة يف التوظيف والتدريب والتطوير

حملة التوعية باال�ستدامة

جعل اال�ستدامة جزءاً اأ�سا�سياً من اأهداف االأداء الفردية

االلتزام باإدارة رائدة لل�سحة وال�سلمة 

تطوير خطة ا�ستثمار جمتمعي

نقل املعرفة للأفراد واملجتمعات

مواكبة خطة اال�ستثمار املجتمعية ملبادرات ال�سركاء
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اأهداف اال�ستدامة طويلة االأجل

اكــتــمــلـت فـي 2013-2012

اكــتــمــلـت فـي 2014-2013

بـداأت وهي فـي طريـق االكـتـــمــال

�سيتم البدء فيها على مدار مراحل تقرير اللحق

وقد اأدى التزامنا وجناحنا يف دمج اال�ستدامة يف ا�سرتاتيجية �سركتنا اإىل ارتفاع ت�سنيفنا من الن�سج اإىل م�ستوى “متطور” يف 

2013 – 2014. ويو�سح اختبار ن�سج اال�ستدامة هذا اأننا تقدمنا جيداً يف و�سع االأهداف والغايات على م�ستوى اال�ستدامة واأننا 
نتقدم جيداً يف التوجه اال�سرتاتيجي. وعلى الرغم من حتقيق حت�سن ملحوظ يف العديد من اجلوانب، مبا يف ذلك التقارير غري 

املالية ويف و�سع مقايي�س االإدارة الداخلية، فنحن نوؤمن يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية باأننا قادرون على حت�سني اأدائنا 

يف اجلوانب اجلوهرية واأن نن�سج لرنقى اإىل م�ستوى املوؤ�س�سة امل�ستدامة املتقدمة اأو الرائدة.

استراتيجية االستدامة
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أهداف االستدامة طويلة األجل 2013 – 2014
في شركة صناعة الكيماويات البترولية

لتحقـيـق اأهـدافـنـا للعـــام 2017 ولتح�سني م�سـتـوى النـ�سـج يف اال�ستدامة، فـقـد و�سعـنـا اأهـداف ا�ستدامة طويـلـة االأجـل لـلـعـام 

2013 – 2014. وتعد االأهداف االثني ع�سر االآتية جزءاً من 24 هدفاً طويل االأجل لل�ستدامة التي �سبق بيانها. وي�سري هذا 
التقرير اإىل تفا�سيل اأهداف اال�ستدامة هذه يف مواقع اخرى من هذا التقرير.

هدف اال�ستدامة ط�يل االأجلاجلانب
رقم ال�سفحة 

يف التقرير

تاأثرينا االقت�سادي

41اإعداد اإجراء لدمج معايري تقييم اال�ستدامة يف القرارات اال�ستثمارية

45اإعداد �سيا�سة توريد م�ستدامة يف كافة اأنحاء االأعمال

موظفونا وجمتمعاتنا
60اإعداد وتنفيذ �سيا�سة حقوق االإن�سان والتنوع وخطة للفر�س املت�ساوية

63-62نقل املعرفة اإىل موظفونا واملجتمعات: التطوع وم�ساريع امل�ساركة املجتمعية

62مواكبة خطة اال�ستثمار املجتمعي ملبادرات ال�سركاء للتطور والتعاون

اإجراء حملة تثقيفية للتوعية باال�ستدامة لتوجيه ال�سلوك امل�ستدام والثقافة امل�ستدامة 

بني موظفي �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية
57

57تطبيق خطة تطوير قدرات اال�ستدامة

تـــاأثرينـا البيـئـي
49تعزيز اأداء اال�ستدامة مبباين ومعدات �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية

مراجعة جميع اأن�سطة الت�سغيل لتقييم وحت�سني االإجراءات ذات ال�سلة باال�ستدامة 

فيما يتعلق مبنع التلوث و�سح املوارد )مثل املاء والطاقة( والتنوع االأحيائي واإدارة/ 

تدوير املخلفات

52, 53

الـمراقبة والتاأكيد
مراجعة وحتديث �سجل املخاطر ذات ال�سلة باال�ستدامة وقاعدة بيانات املتطلبات 

الرقابية
25

حتديد اأولويات ذوي امل�سلحة: و�سع اأولويات االت�ساالت بذوي امل�سلحة لل�ستجابة 

ب�سفافية فيما يتعلق باملمار�سات واالأداء.
27

التوا�سل مع ذوي امل�سلحة : ت�سهيل االت�سال بذوي امل�سلحة لل�ستجابة ب�سفافية فيما 

يتعلق باملمار�سات واالأداء.
29, 28

اآلثار والمخاطر والفرص الرئيسية
نعتمد بقوة على قطاع النفط والغاز يف املواد املغذية واملواد اخلام. وب�سبب موارد الكويت املحدودة من الغاز الطبيعي والطلب 

املتزايد على الطاقة، تظل �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية دائماً حتت �سغط تقليل ا�ستخدام الغاز الطبيعي واالعتماد 

عليه. وتفر�س التكلفة املتزايدة وحمدودية املوارد املغذية خطراً اقت�سادياً كبرياً على ا�ستدامتنا طويلة االأجل. والأن الكيماويات 

البرتولية ت�ستخدم يف العديد من ال�سناعات بدءاً من مواد البناء وحتى التعبئة وم�ستح�سرات التجميل، فهي تظل تعترب �سارة 

بال�سحة والبيئة اإذا مل يتم التعامل معها ب�سكل �سليم. وعليه، تعد ال�سحة وال�سلمة وامل�سوؤولية حيال املنتجات على طوال �سل�سلة 

القيمة عنا�سر رئي�سية يف اال�ستدامة لدى م�سنعي الكيماويات البرتولية.

وكانت �سركات الكيماويات البرتولية يف جميع اأنحاء العامل اأول من تبنى ممار�سات اال�ستدامة ال�ساملة وو�سع ق�سايا اال�ستدامة 

يف قمة جداول عمل املوؤ�س�سات ال�ساملة. ويف الكويت، مل يختلف االأمر يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية عن مثيلتها من 

ال�سركات فقد كانت اأول موؤ�س�سة كربى تطور ا�سرتاتيجية ا�ستدامة �ساملة.

تقييم مخاطر االستدامة في شركة صناعة الكيماويات البترولية
يناط بنا يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية دور فريد وحيوي لنلعبه يف تنويع االقت�ساد الكويتي. وبالتزامن مع هذا الدور 

اال�سرتاتيجي، تدير وت�سغل ال�سركة العديد من امل�سروعات امل�سرتكة مع �سركاء حمليني ودوليني. وت�سع الكيانات التابعة لنا يف 

اعتبارها املخاطر املرتبطة بندرة املوارد والتغري املناخي واال�سطرابات االجتماعية وال�سيا�سية يف جميع الدول التي تعمل بها. 

ومن هنا فاإن التحدي التنظيمي اأمام اإدارة خماطر اال�ستدامة يتمثل يف و�سع نظام للرقابة الداخلية يتعامل بكفاية وملئمة مع 

م�ستويات التعر�س واالنك�ساف للمخاطر االجتماعية والبيئية واالقت�سادية على حد �سواء.

ولتقييم خماطر اال�ستدامة بال�سركة، فنحن ن�ستخدم معايري املبادرة العاملية الإعداد التقارير للتاأكد من التعامل مع الق�سايا ذات 

ال�سلة باال�ستدامة عند التعرف على املخاطر واإ�سافتها اإىل دليل املخاطر.

دليل املخاطر: هو مبثابة امل�ستودع املركزي الذي ي�سنف وي�سع اأولويات جميع املخاطر يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية 

باالإ�سافة اإىل املعلومات التف�سيلية عن حمفظة خماطر �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية. ويتم حتديث دليل املخاطر 

�سنوياً من قبل ق�سم اإدارة املخاطر املوؤ�س�سية يف ال�سركة بناءاً على املدخلت التي ترد من كل ق�سم. ويتم حتليل البيانات التي 

يتم جمعها اأثناء تقييم املخاطر واإدخال تفا�سيل املخاطر الهامة يف دليل املخاطر.

تبنت �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية م�سحاً مو�سعاً اأجرته 

لتقييم املخاطر ي�سمل االأوجه االقت�سادية واالجتماعية والبيئية. 

ويتم اإر�ساله اإىل كل ق�سم ب�سفة �سنوية. وفور اكت�ساف خطر 

جديد، �سيكون فريق اإدارة املخاطر املوؤ�س�سية قادراً على حتليل 

اخلطر على اأ�سا�س قائمة مراجعة حتليل املخاطر اجلديدة 

التي مت اعدادها بعد اإدراج االأوجه والفئات ذات ال�سلة وفقاً 

الإر�سادات مبادرة اإعداد التقارير العاملية GRI 3.1. ويتم 

ت�سنيف املخاطر املحددة اإىل عايل ومتو�سط ومنخف�س بناءاً 

على مدى �سدتها. ثم يتم تبني منهجية منا�سبة الإدارة خماطر 

وا�سرتاتيجيات تخفيف احلدة لكل نوع من اأنواع املخاطر.

مخـاطـر االستدامة
في 2014-2013

حددت �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية اأربع خماطر 

جديدة لل�ستدامة يف عام 2013 - 2014 وجميعها ترتبط 

 EC-1 بتوليد وتوزيع القيمة االقت�سادية املبا�سرة )البند رقم

وفق معايري املبادرة العاملية الإعداد التقارير GRI 3.1(. ومل 

يتم اإعتبار اأي من خماطر اال�ستدامة اجلديدة املكت�سفة 

كمخاطر قانونية.

استراتيجية االستدامة
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االستدامة : من وجهة نظر ذوي المصلحة 
ذوي امل�سلحة هم االأفراد اأو اجلهات التي توؤثر و/اأو ميكن اأن تتاأثر باأن�سطة املوؤ�س�سة اأو منتجاتها اأو خدماتها واالأداء املرتبط 

بها. وقد يكون للموؤ�س�سة العديد من ذوي امل�سلحة لكل منهم اأنواعه وم�ستوياته املختلفة من حيث مدى االرتباط باأن�سطة 

ال�سركة. وغالباً ما قد تكون لهم م�سالح واهتمامات متنوعة و/ اأو متعار�سة.

إشراك ذوي المصلحة 
اإ�سراك ذوي امل�سلحة هو جزء هام من اأ�سلوب عملنا يف اال�ستدامة الأن توقعاتهم واحتياجاتهم تدلنا عما يجب اأن نركز عليه 

جهودنا االقت�سادية والبيئية واالجتماعية وت�ساعد كذلك يف تعريف معنى جناح اال�ستدامة يف �سركتنا. ويُعد حتديد جمموعات 

ذوي امل�سلحة الهامني وفهم كيفية تاأثريهم على بع�سهم البع�س اأمراً حيوياً لنجاح ا�سرتاتيجيتنا يف جمال اال�ستدامة.

وتتمثل اخلطوة االأوىل يف اإ�سراك ذوي امل�سلحة يف حتديد من هم امل�ستفيدون وما هي �سوؤونهم وق�ساياهم املرتبطة باال�ستدامة. 

اأما املعيار امل�ستخدم يف حتديد ذوي امل�سلحة فهو ما اإذا كان لتلك اجلهات تاأثري مبا�سر على عملياتنا اأو اأي اأفراد اأو جمموعات 

قد تاأثرت بعملياتنا واإجراءاتنا.

بدايًة، مت اعداد قائمة خمت�سرة لعينة من ذوي امل�سلحة  الداخليني بناءاً على م�ستوى م�سوؤوليتهم واعتمادهم على �سركة �سناعة 

الكيماويات البرتولية. ثم مت حتديد م�ستفيدين اآخرين )�سواء داخليني وخارجيني( واأدرجوا يف حتليل من خلل ور�س العمل 

واملقابلت ال�سخ�سية وجل�سات الع�سف الذهني.

وتُعرف عمليتى االحتكاك بهذه املجموعات لفهم اهتماماتهم واحتياجاتهم وتوقعاتهم والتطوير اللحق ال�ستجابات واأن�سطة 

العمل املنا�سبة با�سم عملية اإ�سراك ذوي امل�سلحة. وعلى مدار العام، تفاعلنا مع جميع ذوي امل�سلحة الرئي�سيني واأدرجنا 

مدخلتهم واقرتاحاتهم يف ممار�ستنا بقدر امل�ستطاع ويتباين تكرار وطريقة االإ�سراك بينهم بناءاً على م�ستوى التاأثري.

وقد حددنا ذوي امل�سلحة  يف ال�سركة بناءاً على اأربعة �سمات اأ�سا�سية.

ذوي المصلحة  المعتمدون
االأفراد اأو املوؤ�س�سات التي تعتمد ب�سفة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة على اأن�سطتنا اأو عملياتنا اأو منتجاتنا اأو خدماتنا واالأداء املرتبط 

بها اأو الذين نعتمد عليهم يف عملياتنا ومثال على ذلك، موؤ�س�سة البرتول الكويتية، املوظفني، االإدارة العليا.

ذوي المصلحة المسؤولون
االأفراد اأو املوؤ�س�سات التي نتحمل جتاهها )اأو قد نتحمل جتاهها يف امل�ستقبل( م�سوؤوليات قانونية اأو جتارية اأو ت�سغيلية اأو 

اأخلقية/ معنوية ومثال على ذلك، جلنة اال�ستدامة يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية، احلكومة املحلية/ الوطنية، الهيئة 

العامة للبيئة يف الكويت، العملء، املقاولني، واملوردين.

ذوي المصلحة  الذين يحتاجون الهتمام شديد
االأفراد اأو املوؤ�س�سات ممن يحتاجون الهتمام فوري منا فيما يتعلق باالأمور املالية اأو االقت�سادية اأو االجتماعية اأو البيئية ومثال 

على ذلك، االحتادات العمالية، االإعلم، اجلامعات، املجتمعات املحلية، املنظمات غري احلكومية.

ذوي المصلحة  المؤثرون
االأفراد اأو املوؤ�س�سات ممن يوؤثرون علينا اأو على �سناعة القرارات الت�سغيلية اأو اال�سرتاتيجية لذوي امل�سلحة االآخرين ومثال على 

ذلك، ال�سركاء يف امل�ساريع امل�سرتكة، املناف�سون، امل�ستثمرون.

استراتيجية االستدامة
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قـــنـــــــــاة االإ�ســــراكق�سايا اال�ستدامة

تخطيط التطوير املهني  »

رفاهية املوظفني  »

التعامل مع ال�سكاوى  »

�سندوق ال�سكاوى   »
واالقرتاحات

نظام ميكنة املكاتب  »

�سبكة املوؤ�س�سة الداخلية،   »
التدريب عرب االنرتنت، اإلخ

كتيب الت�سغيل  »

جل�سات االإدارة  »

اال�ستدامة املالية  »

حوكمة ال�سركات  »

االجتماعات  »

اخلطابات/ ر�سائل الربيد   »
االإلكرتوين الر�سمية

حماية م�سالح امل�ساهمني والدائنني  »

ال�سدق والدقة وااللتزام الزمني واكتمال   »
االإف�ساح عن املعلومات

اجتماعات البلدية  »

نظام ميكنة املكاتب  »

حوكمة ال�سركات  »

املواطنة امل�سوؤوله وفق املعايري الدولية  »

االنتداب لدى ال�سركاء   »
الرئي�سيني

التقارير كل �سهرين  »

اأداء اال�ستدامة مناق�سات عامة«   »

م�ساهمة �سركة �سناعة الكيماويات   »
البرتولية يف  ا�ستدامة االقت�ساد الكويتي

االمتثال القانوين  »

االجتماعات واملوؤمترات   »
والتعاون

دعم املجتمع  »

الرعاية وخلق فر�س العمل  »

القوانني والبيئية واالمتثال  »

االجتماعات ن�سف ال�سنوية   »
وجهاً لوجه

اال�سرتاك يف الفعاليات   »
املنظمة

الرعاية  »

املنتج وال�سعر  »

التوزيع واخلدمة  »

الدفع يف الوقت املنا�سب  »

ال�سراكات طويلة املدى  »

التفاو�س ب�ساأن العقود  »

االت�ساالت يف الوقت املبا�سر  »

اجتماعات املناق�سات  »

الزيارات الدورية للموردين  »

ت�سعري وتوريد املنتجات  »

ال�سلمة واالأمن  »

املواطنة امل�سوؤولة   »

ا�ستبيانات ر�سا العملء  »

الت�سويق واالإعلم  »

الزيارات الدورية:   »
االجتماعات والت�ساور

االت�سال الروتيني  »

اآلية التغذية العك�سية  »

خدمات اخلط ال�ساخن  »

املعار�س واملنتديات التجارية  »

اخلدمات عرب االنرتنت  »

 UNGC COP وبخالف هذه القن�ات، ن�ستخدم كذلك قن�ات االت�سال وفق امليثاق العام لالأمم املتحدة ب�ساأن التقدم

باال�سافة اإىل تقرير اال�ستدامة للت�ا�سل مع خمتلف فئات ذوي امل�سلحة.
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دعم املجتمع  »

الرعاية وخلق فر�س العمل  »

التاأثري على البيئة وعلجه  »

اال�سرتاك يف الفعاليات املنظمة  »

تطوع املوظفني  »

الرعاية  »

املطويات والعرو�س   »
التقدميية

الفعاليات املفتوحة  »

�سجل ال�سركات  »

البيانات ال�سحفية  »

حقوق واهتمامات املوظفني  »

االإدارة الدميقراطية  »

�سفافية عمليات امل�ساريع  »

االت�ساالت الروتينية  »

اجتماعات ممثلي املوظفني  »

االأثر على البيئة  »

دعم االأهداف املحلية  »
ح�سور الفعاليات واملوؤمترات   »

وحملت الرعاية

اجلمهور امل�ستهدف  »

طريقة االت�سال  »

ات�ساالت االإعلم خلل االأزمات  »

اإ�سدار التقارير  »

املوؤمترات اجلديدة  »

االت�سال متعدد القنوات  »

مراقبة االإعلم  »

املعار�س العامة  »

توزيع االأرباح  »

م�ساركة موارد املعلومات  »

ح�سن النية والفائدة امل�سرتكة  »

التفاو�س ب�ساأن العقود  »

املوؤمترات  »

اجتماعات االإدارة العليا  »

البيانات والوثائق   »
واملرا�سلت

ات�ساالت االأعمال الروتينية  »

قواعد بيانات املنتجات  »

االأثر على البيئة  »

دعم االأهداف املحلية  »

من خلل جلان احتاد   »
اخلليج للكيماويات البرتولية 

والكيماويات GPCA واالحتاد 

IFA  الدويل ل�سناعة االأ�سمدة

اجتماعات جمل�س االإدارة واللجان  »
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تحليل األهمية النسبية
االأهمية الن�سبية هي عملية حتديد االأمور املالية وغري املالية الهامة ذات ال�سلة باملوؤ�س�سة. وتُعرف املبادرة العاملية الإعداد 

التقارير )GRI( االأهمية الن�سبية باأنها:

“املعل�مات التي ترد يف  التقرير والتي ينبغي اأن تغطي امل��س�عات وامل�ؤ�سرات التي تعك�س االآثار الهامة للم�ؤ�س�سة من 
الناحيــة االقت�سادية والبيئية واالجتماعية، اأو التي من �ساأنها اأن ت�ؤثر ب�سكل ج�هري على التقييمات والقرارات من 

اجلهات املعنية وذوي امل�سلحة”

لماذا نهتم بتحديد األهمية النسبية؟
يعترب حتديد االأهمية الن�سبية املفتاح الرئي�سي لتحديد وو�سع اأولويات وتناول الق�سايا واالهتمامات الرئي�سية لذوي امل�سلحة  

يف عملية حتديد ا�سرتاتيجية اال�ستدامة يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية ولتكوين نظرة ثاقبة عن املخاطر والفر�س غري 

املالية للموؤ�س�سة.

وت�سمل املزايا االأخرى:

تكوين نظرة ثاقبة عن املخاطر غري املالية لل�سركة وو�سع االأولويات والت�سدي للمخاطر والفر�س  »

تطوير ا�سرتاتيجيات والتزامات واأهداف ا�ستدامة متميزة وفعالة حول اأهم االأمور واأكرثها �سلة بكل وحدة عمل مما يزيد   »
من اأثر املبادرات

بناء �سمعة قوية واحلفاظ عليها واكت�ساب الـميزة التناف�سية  »

تناول واإدارة التغيري ب�سورة ا�ستباقية  »

ويف العام 2013-2014، مت حتديد عينة مكونة من واحد وع�سرين )21( طرف من ذوي امل�سلحة الداخليني ومت اإجراء تقييم 

وم�سح �سامل الهتماماتهم. وقد احتوى هذا امل�سح على ت�سنيف جلميع جوانب مبادئ املبادرة العاملية الإعداد التقارير ح�سب 

املعيار GRI 3.1. كما احتوى حتليل االأهمية الن�سبية على ت�سنيف جلميع جوانب موا�سيع اال�ستدامة اإىل فئات خمتلفة ومنها 

املنخف�سة واملتو�سطة والعالية و�سمل هذا اأي�ساَ مقابلت �سخ�سية مع ذوي امل�سلحة. ومت قيا�س االأهمية الن�سبية اخلارجية من 

خلل مقابلت �سخ�سية مع ذوي امل�سلحة لتحديد اهتماماتهم الرئي�سية وتوقعاتهم وكذلك من خلل مراجعة االأقران ل�سركات 

الكيماويات البرتولية العاملية واالإقليمية الرائدة. ومت جتميع املوا�سيع )الواردة يف �سفحة 31( يف م�سفوفة تت�سمن املحورين �س 

و �س بحيث تكون االهتمامات الداخلية لل�سركة على املحور �س و اهتمامات  ذوي امل�سلحة على املحور �س. واعتربت املوؤ�سرات 

الواردة يف اأعلى ميني املربع اأكرث املوؤ�سرات من حيث االأهمية الن�سبية ل�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية يف 2014-2013.
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المواضيع الرئيسية

حرية تكوين االحتادات وامل�ساومة اجلماعية21.االأداء االقت�سادي1.

عمالة االأطفال22.التواجد يف االأ�سواق2.

العمل الق�سري 23.االآثار االقت�سادية غري املبا�سرة3.

املمار�سات االأمنية24.املواد4.

حقوق ال�سكان االأ�سليني25.الطاقة5.

التقييم26.املاء6.

املعاجلة27.التنوع االأحيائي7.

املجتمعات املحلية28.االنبعاثات8.

الف�ساد29.املنتجات واخلدمات9.

ال�سيا�سة العامة30.االمتثال البيئي10.

ال�سلوك امل�ساد للتناف�سية31.النقل11.

االمتثال االجتماعي32.االإنفاق البيئي 12.

اإعادة التوطني الغري تطوعي33.التوظيف13.

تكامل االأ�سول و�سلمة االإجراءات34.العلقة بني االدارة والعمالة14.

�سحة و�سلمة العملء35.ال�سحة وال�سلمة املهنية15.

ت�سنيف املنتجات واخلدمات36.التدريب والتعليم16.

الت�سويق واالت�سال37.التنوع والفر�س املتكافئة17.

خ�سو�سية العملء38.م�ساواة الرجل واملراأة يف الرواتب18.

االمتثال للعلقات العامة39.ممار�سات اال�ستثمار والتوريد19.

عدم التمييز20.

استراتيجية االستدامة
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األمــور الجـوهـريـة الـهـامـة لـذوي المصلـحـة الـداخلييـن 
والخارجيين في عام 2013 – 2014

االنبعاثات: ي�سمل هذا اجلانب املوؤ�سرات التي تقي�س االنبعاثات القيا�سية للبيئة والتي تعترب مبثابة ملوثات.

الطاقة: تغطي هذه املوؤ�سرات اخلم�س اجلوانب االأ�سا�سية ال�ستخدام الطاقة يف املوؤ�س�سة وت�سمل اال�ستخدامات املبا�سرة وغري 

املبا�سرة للطاقة. واال�ستخدام املبا�سر للطاقة هو ا�ستهلك الطاقة امل�ستخدم الإنتاج منتجات املوؤ�س�سة وتقدمي خدماتها. اأما 

اال�ستخدام غري املبا�سر للطاقة فهو ا�ستهلك الطاقة من جانب االآخرين ممن يخدمون املوؤ�س�سة مثل املباين االإدارية.

االأداء االقت�سادي: تتناول هذه الفئة من املوؤ�سرات االآثار االقت�سادية املبا�سرة الأن�سطة املوؤ�س�سة والقيمة االقت�سادية 

امل�سافة عن هذه االأن�سطة.

ال�سحة وال�سالمة املهنية: يت�سمن هذا اجلانب املوؤ�سرات التي تغطي القوى العاملة املمثلة يف 

االإدارة امل�سرتكة وجلان �سحة العمال ومعدالت االإ�سابة واالأيام املفقودة والغياب عن 

العمل وحاالت الوفاة اأثناء العمل وتعليم وتدريب القوى العاملة وبرامج مراقبة 

املخاطر للموظفني واملجتمعات الكائنة بالقرب من مراكز الت�سغيل.

املجتمعات املحلية: يغطي هذا اجلانب املوؤ�سرات التي تتعامل مع االأ�سخا�س 

اأو جمموعات االأفراد التي تعي�س و/اأو تعمل يف اأية مناطق تتاأثر اقت�سادياً اأو بيئياً اأو 

اجتماعياً )اإيجاباً اأو �سلباً( بعمليات املوؤ�س�سة. وت�سمل املوؤ�سرات تقييم اأثر العمليات على 

املجتمعات واإجراءات الوقاية وتخفيف ال�سرر املتخذة.

تكامل االأ�س�ل و�سالمة االإجراءات: عدد حوادث �سلمة االإجراءات الناجتة عن ن�ساط املوؤ�س�سة.

التدريب والتعليم: يغطي هذا اجلانب �ساعات التدريب لكل فئة من فئات املوظفني وبرامج اإدارة 

املهارات والن�سبة املئوية للموظفني ممن ت�سملهم املراجعة ال�سنوية للأداء.

املاء: تقي�س هذه املوؤ�سرات املعدل الكلي ال�ستهلك وا�ستخدام واعادة تدوير املياه يف اأن�سطة املوؤ�س�سة 

املنتجات واخلدمات: ي�سمل هذا اجلانب مبادرات تخفيف االأثر البيئي للمنتجات واخلدمات وكذلك الن�سبة املئوية 

للمنتجات التي تخ�سع ملبادرات التخفيف هذه.

االآثار االقت�سادية غري املبا�سرة: تقي�س هذه املوؤ�سرات االآثار االقت�سادية التي قد تن�ساأ كنتيجة للأن�سطة والتعاملت 

االقت�سادية للموؤ�س�سة مبا يف ذلك ا�ستثمارات البنية التحتية وفهم مدى االآثار االقت�سادية لل�سركة على املجتمع التي تعمل فيه.

الت�ظيف: ي�سمل هذا اجلانب املوؤ�سرات التي تغطي القوى العاملة الكلية املق�سمة ح�سب الفئة والنوع ومعدل التناوب واملزايا 

املقدمة للموظفني بنظام الداوم الكامل والدوام اجلزئي.

امل�سروفات البيئية: يقي�س  هذا املوؤ�سر امل�سروفات النقدية االإجمالية على احلماية البيئية.

الف�ساد: ي�سمل هذا اجلانب الن�سبة املئوية لوحدات االأعمال التي يتم حتليلها للك�سف عن الف�ساد والن�سبة املئوية للموظفني 

الذين يتم تدريبهم على مكافحة الف�ساد واالإجراءات املتخذة لل�ستجابة حلاالت الف�ساد.

قررت �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية مراقبة واالإبلغ عن تطور موؤ�سرات املبادرة العاملية الإعداد التقارير ذات ال�سلة 

باملوا�سيع واجلوانب اجلوهرية املذكورة اأعله يف العام 2013 – 2014. وميكن التعرف على اأدائنا فيما يتعلق بهذه اجلوانب 

يف االأق�سام اللحقة من هذا التقرير.

استراتيجية االستدامة
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عـــن هـــذا
التقرير

نطـاق التـقـريـــر
ت�سف هذه الن�سخة الثانية من تقرير اال�ستدامة يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية مبادرات اال�ستدامة بال�سركة من منظور 

بيئي واجتماعي واقت�سادي.

وقد مت ن�سر التقرير لتزويد ذوي امل�سلحة مبعلومات �ساملة عن ا�سرتاتيجية اال�ستدامة والتطور الذي اأحرزناه يف دمج اال�ستدامة 

�سمن اأن�سطتنا التنظيمية خلل العام 2014-2013.

تركز حمتويات هذا التقرير ب�سكل اأ�سا�سي على الق�سايا التي ترى �سركتنا و�سركاوؤنا اأنها هامة. وقد اأبلغنا عن اأدائنا يف 

املوا�سيع البيئية واالجتماعية واالقت�سادية بناءاً على حتليل االأهمية الن�سبية )انظر ال�سفحة رقم 30(.

فترة وحدود التقرير
فرتة هذا التقرير هي نف�س فرتة ال�سنة املالية لل�سركة التي تبداأ من اأبريل 2013 اإىل مار�س 2014. وخلل هذه الفرتة، مل 

ت�سجل اأية تغريات ملحوظة بخ�سو�س حجم اأو هيكل اأو ملكية �سركتنا. ولكونها �سركة قاب�سة ت�سم العديد من �سركات الت�سامن 

والفروع، فقد ا�ستخدمنا اإر�سادات املبادرة العاملية الإعداد التقارير GRI 3.1 لتحديد نطاق تقرير اال�ستدامة يف ال�سركة. ووفقاً 

“ل�سجرة القرارات” للمبادرة العاملية الإعداد التقارير GRI 3.1، يعتمد نطاق التقرير على م�ستوى املراقبة الت�سغيلية وتاأثري 
�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية على �سركات الت�سامن والفروع. وت�سيطر �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية حالياً على 

عمليات االأ�سمدة وعليه، �سندرج بيانات االأداء لعمليات االأ�سمدة. وبالن�سبة لباقي �سركات الت�سامن والفروع، ف�سنف�سح عن 

اأ�سلوب االإدارة الذي اتخذه كل كيان ح�سب معايري املبادرة العاملية الإعداد التقارير.

جمع البيانات وإعداد التقرير
تتميز بيانات االأداء واملعلومات الواردة يف هذا التقرير باأنها دقيقة وحديثة بحيث تغطي فرتة التقرير. وهذا هو العام الثاين 

الذي اأعددنا تقريراً عن اأداء اال�ستدامة طبقا ملعايري املبادرة العاملية الإعداد التقارير GRI 3.1. ويف هذا التقرير، قمنا مبقارنة 

اأداءنا احلايل يف املوؤ�سرات الكمية )بقدر االإمكان( مع اأداء الفرتة ال�سابقة لعر�س روؤية متوازنة للأداء. وقد جمعنا معلومات هذا 

التقرير من خلل نظام موحد مت تطويره لتلبية املتطلبات النوعية جلمع البيانات والذي ي�سمن امل�ساءلة ويحافظ على النزاهة.

مت تخ�سي�س وموائمة املوؤ�سرات اجلوهرية للمبادرة العاملية الإعداد التقارير لفرق مكونة من م�سوؤول تقدمي البيانات ومراجع 

ومالك للبيانات. وكان الفريق م�سوؤوالً عن جمع البيانات املرتبطة باملوؤ�سرات على مدار العام. وقد متت مراجعة البيانات 

املعرو�سة يف هذا التقرير واعتمادها من جانب كل فرد من الفريق ومت التاأكيد عليها من جانب مكتب اإدارة م�ساريع اال�ستدامة.

)GRI( التوافق مع معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير
لقد ا�ستخدمنا معيار املبادرة العاملية الإعداد التقارير )GRI 3.1( يف اإعداد تقرير اال�ستدامة والتزمنا مببادئ حتديد حمتوى 

التقرير والتاأكد من جودة املعلومات الواردة يف التقرير. وي�سمل االإف�ساحات القيا�سية اخلا�سة مبوؤ�سرات االأداء وعنا�سر 

االإف�ساح االأخرى. ومت اختيار اأهم املوا�سيع التي �سرتد يف التقرير على اأ�سا�س اختبار االأهمية الن�سبية الذي اأجري لتحديد 

املو�سوعات ذات ال�سلة بذوي امل�سلحة الداخليني واخلارجيني.

وقد اأ�سدرت املبادرة العاملية الإعداد التقارير بياناً يوؤكد على اأن هذا التقرير يفي مبتطلبات م�ستوى الطلب “ب”. لذا يرجى 

الرجوع اإىل فهر�س املبادرة العاملية الإعداد التقارير ملزيد من التفا�سيل عن م�ستوى اإعداد التقارير عن االإف�ساحات القيا�سية.

بيان الميثاق العالمي لألمم المتحدة حول التقدم
خلل فرتة اإعداد التقرير 2013 – 2014، قطعنا خطوة كبرية نحو حتقيق طموحنا باأن ن�سبح املوؤ�س�سة امل�ستدامة الرائدة 

يف املنطقة باعتماد مبادئ امليثاق العاملي للأمم املتحدة. وقد وردت التزاماتنا والتقدم الذي اأحرزناه يف االتفاق العاملي للأمم 

املتحدة �سمن بيان التقدم الذي ميثل جزءاً من هذا التقرير )انظر ال�سفحة رقم 70(.
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الفرق المشتركة في تطوير هذا التقرير
أصحاب أهداف االستدامة طويلة األجل في شركة صناعة الكيماويات البترولية

 خالل العام 2013 – 2014
قام موظفونا، ومعهم االإدارة العليا، ببذل جمهود كبري طوال العام فيما يت�سل باأهداف اال�ستدامة طويلة االأجل يف �سركة �سناعة 

الكيماويات البرتولية خلل العام 2013 – 2014 لتحقيق االأهداف التي متثل جزءاً من اأهداف ال�سركة لل�ستدامة لعام 2017 

ولغر�س اال�ستدامة يف اأن�سطة ال�سركة . و�ساعدت االأن�سطة التي اأجريت كجزء من اأهداف اال�ستدامة طويلة االأجل ال�سركة على 

اإحراز تقدم ملحوظ يف حت�سني اأنظمتنا وعملياتنا الداخلية التي تدعم التنمية امل�ستدامة وممار�سات االأعمال.

هدف اال�ستدامة ط�يل االأجلاجلانب
الفريق الـم�س�ؤول

)�ساحب الهدف(

تاأثرينا االقت�سادي
اعداد اإجراء لدمج معايري تقييم اال�ستدامة يف القرارات اال�ستثمارية

دائرة التخطيط ال�سامل

)ال�سيد/ نا�سر العنزي(

اعداد �سيا�سة توريد م�ستدامة يف كافة اأنحاء االأعمال
دائرة االأ�سمدة و الوحدة التجارية

)ال�سيد/ اأحمد املل(

موظفونا وجمتمعاتنا

اإعداد وتنفيذ �سيا�سة حقوق االإن�سان والتنوع وخطة للفر�س املت�ساوية

دائرة املوارد الب�سرية

)ال�سيد/ اإبراهيم امل�سيطري( والدائرة 

القانونية )ال�سيدة/ ح�سة التويجري(

نقل املعرفة اإىل موظفونا واملجتمعات: التطوع وم�ساريع امل�ساركة املجتمعية
دائرة الهند�سة وال�سلمة وال�ساملة 

)ال�سيد/ ها�سم ها�سم(

مواكبة خطة اال�ستثمار املجتمعي ملبادرات بيت ال�سركاء للتطور والتعاون
دائرة املوارد الب�سرية

)ال�سيد/ اإبراهيم امل�سيطري(

اإجراء حملة تثقيفية للتوعية باال�ستدامة لتوجية ال�سلوك امل�ستدام

والثقافة امل�ستدامة بني موظفي �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية

جلنة امل�سوؤولية املجتمعية

)ال�سيد/ طلل ال�سلطان(

تطبيق خطة تطوير قدرات اال�ستدامة
جلنة امل�سوؤولية املجتمعية 

)ال�سيد/ طلل ال�سلطان(

تـــاأثرينـا البيـئـي

تعزيز اأداء اال�ستدامة مبباين ومعدات �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية

دائرة اخلدمات الفنية

)ال�سيد/ اأحمد املل( و دائرة اخلدمات العامة 

واالت�ساالت )ال�سيد / عبدالهادي الهاجري

مراجعة جميع اأن�سطة الت�سغيل لتقييم وحت�سني االإجراءات ذات ال�سلة 

باال�ستدامة فيما يتعلق مبنع التلوث و�سح املوارد )مثل املاء والطاقة(

والتنوع االأحيائي واإدارة/ تدوير املخلفات

دائرة عمليات االأ�سمدة

)ال�سيد/ حمد ال�سبيعي(

الـمراقبة والتاأكيد

مراجعة وحتديث �سجل املخاطر ذات ال�سلة باال�ستدامة وقاعدة بيانات 

املتطلبات الرقابية

اإدارة املخاطر املوؤ�س�سية )ال�سيدة/ ح�سة 

اجلنيدل(، املوارد الب�سرية وال�سوؤون 

القانونية وت�سويق وحدات االأعمال 

اال�سرتاتيجية ووحدات االأعمال 

اال�سرتاتيجية والهند�سة وال�سلمة ال�ساملة

حتديد اأولويات ذوي امل�سلحة: و�سع اأولويات االت�ساالت بذوي امل�سلحة 

لل�ستجابة ب�سفافية فيما يتعلق باملمار�سات واالأداء.

وحدات االأعمال اال�سرتاتيجية

)ال�سيد/ اأحمد الر�سدان(

التوا�سل مع ذوي امل�سلحة : ت�سهيل االت�سال بذوي امل�سلحة لل�ستجابة 

ب�سفافية فيما يتعلق باملمار�سات واالأداء.

دائرة الهند�سة وال�سلمة ال�ساملة و دائرة 

التخطيط ال�سامل ووحدات االأعمال 

اال�سرتاتيجية وت�سويق وحدات االأعمال 

اال�سرتاتيجية وفريق امل�سوؤولية املجتمعية 

واخلدمات العامة واالت�ساالت

GRI فرق جمع ومراجعة بيانات المبادرة العالمية إلعداد التقارير
كما ذكرنا اآنفاً، حتملت فرق جمع ومراجعة بيانات املبادرة العاملية الإعداد التقارير م�سوؤولية جمع ومراقبة موؤ�سرات االأداء الكمية 

والكيفية طبقا ملعيار GRI 3.1 باملبادرة العاملية الإعداد التقارير.

مقدم البياناتمراجع البياناتمالك البياناتالدائرة

م�ؤ�سر املبادرة العاملية 

الإعداد التقارير 

املخ�س�س للفريق

EN30ال�سيد/ عبد اهلل العازمياالآن�سة/ عبري معريفال�سيد/ نا�سر العنزيالتخطيط ال�سامل

ال�سيد/ ح�سام  العو�سال�سيد/ نبيل ب�ستكيال�سيد/ اإبراهيم امل�سيطرياملوارد الب�سرية

 EC3, EC5, LA1, LA4,
 LA10, LA11, LA12,

LA14, SO3

EC7, HR1ال�سيدة/ ح�سة التويجريال�سيد/ را�سد الرقيبال�سيدة/ ح�سة التويجريال�سوؤون القانونية

EC1ال�سيد/ م�سعل ال�سبيعيال�سيد/ طلل ال�سلطانال�سيد/ طلل ال�سلطاناملالية

ال�سيد/ حممد املجيدلال�سيد/ حمد ال�سبيعيعمليات االأ�سمدة

ال�سيد/ في�سل حممد 

الكرباين/ ال�سيدة/ �سارة 

القطان

 EN3, EN5, EN7, EN10,
EN18

ال�سيد/ �سيلفاناثان ديفاناثانال�سيدة/ منرية العطروزيال�سيد/ �سامل العزميال�سحة وال�سلمة والبيئة

 LA7, EN8, EN16, EN20,
 EN21, EN22, EN23,

EN26, SO9

EN4, EN18ال�سيد/ اأحمد العبا�سال�سيد/ اأحمد امللال�سيد/ اأحمد امللاخلدمات الفنية

PR3, PR5ال�سيد/ ال�سيخ في�سل ال�سباحال�سيد/ �سليمان عبد ال�سلمال�سيد/ �سليمان عبد ال�سلمالت�سويق

مكتب إدارة مشروع االستدامة
يتكون فريق مكتب اإدارة  م�سروع اال�ستدامة من ممثلني من دائرة الهند�سة وال�سلمة ال�ساملة وكان هو الفريق االأ�سا�سي يف اإدارة 

اأن�سطة اال�ستدامة بال�سركة وكذلك االأن�سطة املتنوعة املرتبطة بتطوير هذا التقرير. وقد قاد الفريق ال�سيد ها�سم ها�سم ويتاألف 

الفريق من كل من: ال�سيد/ علي اخلارجي و ال�سيد/ بدر رزيحان وال�سيد/ بارفني جوبتا وال�سيدة/ الفينا �سالوم.

حتمل الفريق م�سوؤولية تتبع تطور االأن�سطة املنفذة كجزء من اأهداف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية لل�ستدامة لعام 2017 

مبا يف ذلك اأهداف املواطنة امل�سوؤولة لل�سركة واأهداف التميز الت�سغيلي. وقد تابع مكتب اإدارة امل�سروع اأهداف اال�ستدامة ب�سفة 

�سهرية وقام بدور املن�سق املركزي بني الفرق املختلفة وجلنة اال�ستدامة. كما كان مكتب اإدارة امل�سروع م�سوؤوالً عن جمع ومراجعة 

البيانات الكمية والكيفية للمبادرة العاملية الإعداد التقارير التي يتم عر�سها يف هذا التقرير.

ملزيد من التفا�سيل عن مبادراتنا ولتقدمي اية ملحظات حول هذا التقرير، يرجى االت�سال بال�سيد/ ها�سم ها�سم )مدير دائرة 

.sustainability@pic.com.kw الهند�سة وال�سلمة ال�ساملة( على الربيد االإلكرتوين

عن هـذا الـتــقــريــر
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تـأثيـرنـــــا
االقتصادي

حقائق هامة عن إنجازات عام 2013 – 2014
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ي
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بلغت الـعـ�ائــد

دينار كويتي

مــلــيــــــــ�ن

الـــقـــيــــمـــــــــة

القت�شادية
التي احتفظت بها ال�شركة

دينار كويتي

اإنــفــــاق عـــلــى حـــمـايـــة
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د. ك.
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خ
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�
با مبادرة �شيجما

نحن نوؤمن باأن اأعمالنا تلعب دوراً هاماً للغاية يف دعم وتطوير القيمة االقت�سادية جلميع االأطراف من ذوي امل�سلحة. وبخلف 

خلق القيمة االقت�سادية للم�ستثمرين، نتحمل م�سوؤولية حتقيق وحماية القيمة االقت�سادية للمجتمعات التي نعمل فيها. ففي 

�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية، نتاأكد من خلق القيمة امل�سافة جلميع العملء وامل�ساهمني واملجتمع ككل.

األثر االقتصادي على الكويت
يقوم االقت�ساد الكويتي وال يزال يعتمد بقوة على قطاع النفط حيث ت�سهم �سادرات النفط بحوايل %85 من الدخل القومي 

للكويت، اإال اأن اإحدى الطرق العديدة للم�ساهمة يف االقت�ساد الكويتي هي تنويع االقت�ساد بالتحول من النفط اإىل اإنتاج املنتجات 

التي حتقق القيمة امل�سافة مثل االأ�سمدة والكيماويات البرتولية.

المالمح االقتصادية للكويت
يف عام 2013، بلغ الناجت القومي االإجمايل للكويت 51.506 مليار دينار كويتي وبلغ ن�سيب الفرد من الناجت القومي االإجمايل   »

13,240 دينار كويتي باالأ�سعار احلالية )يونيو 2014(

االقت�ساد الكويتي هو ثالث اأكرب اقت�ساد بني دول جمل�س التعاون اخلليجي  »

بلغت قيمة ال�سادرات من الكويت 32.4 مليار دينار كويتي يف 2013 منها %95 �سادرات نفطية  »

متتلك الكويت احتياطيات �سخمة من النفط والغاز  »

ي�سيطر القطاع العام على اقت�ساد البلد وهناك جهود لزيادة م�ساركة القطاع اخلا�س ورفع م�ساهمة القطاعات االقت�سادية   »
غري النفطية

امل�سدر: �سندوق النقد الدويل 2014، اجلهاز املركزي للإح�ساء، الكويت

تلعب �سناعة الكيماويات والبرتوكيماويات ب�سفة عامة دوراً حمورياً يف تطوير االقت�ساديات االإقليمية والوطنية. وقد تغريت هذه 

ال�سناعة ب�سكل ملحوظ يف اآخر عقدين من الزمن مع ظهور منطقة جمل�س التعاون اخلليجي كمركز رئي�سي ل�سناعة الكيماويات 

العاملية. حيث كانت دول جمل�س التعاون اخلليجي قبل ثلثني عاما من الدول امل�ستوردة للكيماويات، فقد ا�سبحت حالياً من 

الدول امل�سدرة للكيماويات اإىل االأ�سواق العاملية.

توؤثر �سناعة الكيماويات تاأثرياً بالغاً على االقت�ساد ال�سيما من حيث اإ�سافة القيمة وخلق فر�س العمل. ومما ال �سك فيه اأن 

�سناعة الكيماويات �ستلعب دوراً حمورياً يف التنمية الوطنية مع مرور اقت�ساديات منطقة جمل�س التعاون اخلليجي بتغريات 

هيكلية ترتبط بالت�سنيع والتنوع االقت�سادي وخلق فر�س عمل جديدة.
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تـأثيـرنــا االقـتـصـادي

الناتج القومي اإلجمالي للكويت حسب األنشطة االقتصادية الرئيسية

حصة قطاع التصنيع من الناتج القومي اإلجمالي

اأ�سهمت التنمية االقت�سادية امل�ستمرة يف 

الكويت يف الناجت القومي االإجمايل مببلغ 

166.7 مليار دوالر اأمريكي يف 2012 حيث 

منا قطاع النفط بن�سبة %10 فيما منا 

القطاع غري النفطي بن�سبة %4. و�ساهم 

االإنتاج واالأ�سعار املتزايدة بقطاع النفط 

يف معدل النمو االقت�سادي بالكويت بن�سبة 

.6.2%

امل�سدر: االحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات، �سناعة 

الكيماويات والبرتوكيماويات مبجل�س التعاون اخلليجي )حقائق 

واأرقام 2012(، 2013

ملحوظة: القيم بالدينار الكويتي

امل�سدر: االحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات، �سناعة الكيماويات والبرتوكيماويات مبجل�س التعاون اخلليجي )حقائق واأرقام 2012(، 2013

�ساهم قطاع الت�سنيع بالكويت، وهو امل�ستفيد الرئي�سي من خطة التنمية بالكويت، مببلغ 7.7 مليار دوالر مبا يعادل %4.6 من 

الناجت القومي االإجمايل للبلد يف 2012. وحققت �سناعة البرتوكيماويات 0.77 مليار دوالر مبا يعادل %10 من قيمة قطاع 

الت�سنيع وفقاً الآخر تقرير للحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات يف 2013.

كما منت ال�سادرات الكيماوية من دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�سرعة عرب العقد املا�سي التي تقودها التو�سعات يف ال�سعة 

االإنتاجية. حيث و�سل حجم �سادرات الكيماويات يف 2012 اإىل 60.7 مليون طن وهو �سعف حجمها مقارنًة بالعقد ال�سابق. 

ومعظم الكيماويات التي ي�سدرها جمل�س التعاون اخلليجي هي كيماويات برتولية اأ�سهمت بن�سبة %66.7 من اإجمايل �سادرات 

الكيماويات يف 2012. ومنت �سادرات الكيماويات البرتولية يف الكويت، والتي حتتل االأ�سمدة والبوليمرات اجلزء االأكرب منها، 

مبعدل منو �سنوي مركب بلغ %4.5 من عام 2002 اإىل 2012.

األداء االقتصادي لشركة صناعة الكيماويات البترولية
على مدار اخلم�سني عاماً املا�سية، قطعنا خطوات واثقة يف �سناعة الكيماويات البرتولية وثبتنا اأنف�سنا كقوة اقت�سادية حملياً 

واإقليمياً ودولياً. كما �ساركنا بنجاح يف امل�سروعات الكربى �سواء داخل وخارج الكويت واأ�سبحنا م�ساهماً رئي�سياً يف م�سادر 

الدخل القومي للكويت. و�سنوا�سل منوناً بتطبيق خطط التو�سع اال�سرتاتيجية الطموحة. وت�سمل هذه اخلطط م�سروع ثالث 

حمتمل للأوليفينات وم�سروع مركبات عطرية ثاين. وطموحنا، الذي ميثل جزءاً من ا�سرتاتيجية موؤ�س�سة البرتول الكويتية، هو 

اأن نو�سع من اإنتاجنا ال�سنوي لي�سل اإىل 15 مليون طن من منتجات الكيماويات البرتولية. وعليه، نطمح لتحقيق مبيعات تبلغ 20 

مليار دوالر اأمريكي )5.36 مليار دينار كويتي( بنهاية عام 2025 يف االأ�سواق العاملية. كما ن�سعى لزيادة القيمة االقت�سادية التي 

نحققها لذوي امل�سلحة من خلل اإدارة تت�سم بالكفاءة والقدرة التناف�سية.

وقد حققنا هذا العام عوائد جتاوزت 427 مليون دينار كويتي و�سعينا جاهدين للتاأكد من اأن توزيع القيمة االقت�سادية التي 

حققناها ُوزٍّعت بني جمموعات خمتلفة من ذوي امل�سلحة. ومن بني اإجمايل العوائد املتحققة، بلغت القيمة االقت�سادية املوزعة 

97.6 مليون دينار كويتي.

االستثمار المحلي والدولي
ا�ستطعنا تكوين حمفظة متنوعة من خلل ا�ستثماراتنا املحلية والدولية التي �ساعدتنا على اأن ن�سبح العباً هاماً يف �سناعة 

الكيماويات البرتولية العاملية. ونوا�سل اال�ستثمار يف العديد من امل�ساريع من خلل امل�سروعات امل�سرتكة لتحقيق هدفنا وهو 

التنوع والتواجد يف اأ�سواق جديدة. وللتاأكد من غر�س اال�ستدامة يف ممار�سات ا�ستثماراتنا وكذلك تقليل املخاطر االقت�سادية 

والبيئية وخماطر احلوكمة، فقد طورنا �سيا�سة ا�ستثمار م�سوؤولة.

تتقيد املعايري باملعاهدات 

واالتفاقيات التي تقرها 

احلكومة الكويتية ومبا يواكب 

القيم االأ�سا�سية ل�سركة �سناعة 

الكيماويات البرتولية ور�سالتها 

واالتفاقيات العاملية ذات ال�سلة.

مـبـــادئ اخــتــيــــار مــعــايــيــر 

اال�ستبعاد

تهدف ال�سيا�سة اإىل تطبيق 

مبادئ اال�ستثمار امل�سوؤول 

يف عمليات ما قبل وما بعد 

اال�ستثمار بتبني طريقة ن�سطة 

يف ملكية اال�ستثمارات احلالية 

وامل�ستقبلية.

اأ�ســــــــــــــــلــــ�ب اال�ســــــتــثـــمـــار 

الـم�س�ؤول

تقرتح ال�سيا�سة طريقة �سركة 

�سناعة الكيماويات البرتولية 

يف تو�سيل معايري واإجراءات 

اال�ستثمار امل�سوؤول.

اأ�ســـــــــــلــ�ب الــــتـــــــــ�ا�ســــــــل

سياسة االستثمار المسؤول
يف عام 2013 – 2014، طورنا �سيا�سة ا�ستثمار م�سوؤول تقوم على مبادئ االأمم املتحدة لل�ستثمار امل�سوؤول )UNPRI(. وتتكون 

�سيا�سة اال�ستثمار امل�سوؤول من جمموعة من املبادئ عن دمج العنا�سر ذات ال�سلة بالبيئة واملجتمع واحلوكمة يف اال�ستثمارات 

احلالية واملحتملة. وعلى الرغم من اأن �سيا�سة اال�ستثمار امل�سوؤول تقوم على مبادئ االأمم املتحدة لل�ستثمار امل�سوؤول، اإال اأنها 

تتقيد كذلك بالقانون الكويتي مع جمموعة �سارمة من املعايري تقوم على مبادئ �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية وقيمها 

الرئي�سية لل�ستثمارات اجلديدة واال�ستثمارات القائمة. فمن خلل تبني مبادئ اال�ستثمار امل�سوؤول ومن خلل دمج العنا�سر 

ذات ال�سلة بالبيئة واملجتمع واحلوكمة يف القرارات اال�ستثمارية، تاأمل �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية يف اأن حتقق مزايا 

التناف�سية طويلة االأجل باإدارة املخاطر الت�سغيلية وخماطر البلد وحت�سني ثقة ذوي امل�سلحة باإدارة توقعاتهم.

سياسة شركة صناعة الكيماويات البترولية المسؤولة عن كيفية دمج االعتبارات 
البيئية والمجتمعية والحوكمة في القرارات االستثمارية
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�ستتبع �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية �سيا�سة واإجراءات اال�ستثمار امل�سوؤول اأثناء مرحلة حتديد الفر�س ودرا�سة 

اجلدوى للفر�س اال�ستثمارية اجلاري تنفيذها لتاأخذ يف االعتبار معايري تقييم اال�ستدامة يف القرارات اال�ستثمارية. وتقوم 

بالنظر يف كل قرار قبل اال�ستثمارات اجلديدة لتقييم املعايري ذات ال�سلة بالبيئة واملجتمع واحلوكمة با�ستخدام اأداة م�سح 

�ستنتج خارطة للمخاطر ذات ال�سلة بالبيئة واملجتمع واحلوكمة على م�ستوى البلد. و�سيكون الفريق امل�سرتك قادراً على 

اإعداد خطط منا�سبة الإدارة اأو لتخفيف اأثار املخاطر بناءاً على نتائج هذا امل�سح. 

وعلى الرغم من اأن �سيا�سة �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية ومعايري اال�ستبعاد املطورة يف العام 2013 – 2014 كانت 

قد �سممت الإجراءات ما قبل اال�ستثمار، فقد اقرتحنا كذلك خارطة طريق للوفاء مببادئ اال�ستثمار امل�سوؤول طوال دورة 

حياة اال�ستثمار.

خارطة طريق شركة صناعة الكيماويات البترولية لسياسة االستثمار المسؤول

بوجود �سيا�سة ا�ستثمار م�سوؤول، اأ�سبحت �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية واحدة من ال�سركات القليلة يف املنطقة تدرج 

معايري البيئة واملجتمع واحلوكمة يف قرارات اال�ستثمار. وتوؤكد مثل هذه املبادرات بو�سوح على االأهمية التي توليها ال�سركة 

مفاهيم لغر�س اال�ستدامة يف جميع ان�سطة ال�سركة.

1. تطوير ا�سرتاتيجية 
و�سيا�سة البيئة واملجتمع 

واحلوكمة

3. مراقبة التطور 
واإعداد التقارير للجهات 

اخلارجية

2. دمج معايري البيئة واملجتمع واحلوكمة 
يف قرارات اال�ستثمار

بعد اال�ستثمار والتخارجقبل اال�ستثمار

االلتزام ب�سيا�سة   »
اال�ستثمار امل�سوؤول

اتخاذ موقف   »
ا�سرتاتيجي

معايري اال�ستبعاد  »

دمج معايري البيئة   »
واملجتمع واحلوكمة يف 

قرارات اال�ستثمار

برنامج حت�سني اأداء   »
اال�ستدامة

توقعات ومتطلبات   »
اال�ستدامة

اإ�سراك ذوي   »
امل�سلحة واحلوار 

معهم

ا�ستهداف اإعداد تقرير   »
عن عملية اال�ستثمار 

امل�سوؤول للعامة

اأدوات م�سح   »
وتقييم ما قبل 

اال�ستثمار 

لتحديد 

املخاطر 

اجلوهرية

التحقق النايف   »
للجهالة 

لعوامل البيئة 

واملجتمع 

واحلوكمة

المصروفات الموجهة نحو حماية البيئة
تعد �سناعات الكيماويات البرتولية من ال�سناعات التي ت�ستهلك الطاقة بكثافة، ونحن ملتزمون بتقليل تاأثرينا البيئي. ولكوننا 

موؤ�س�سة متتلك وعياً بيئياً، نرى اأنه من م�سوؤوليتنا حماية البيئة الطبيعية. ويف هذا ال�سياق بلغ االإنفاق االإجمايل على حماية 

البيئة خلل فرتة التقرير 216,689 دينار كويتي.

تحسين اإلنتاجية باستخدام مبادرة سيجما 6
�ساهم برنامج �سيجما 6 يف حت�سني اإنتاجية امل�سانع واملوظفني وانعك�س هذا على زيادة االأرباح وتقليل التكاليف الت�سغيلية.

جنحت �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية خلل �سبع �سنوات متتالية يف تطبيق منهجية �سيجما 6 من اأجل حتقيق ما يلي:

حت�سني الكفاءة يف جميع العمليات الفنية واالإدارية لل�سركة.  »

حت�سني املوارد الب�سرية واملواد اخلام.  »

تقليل االأخطاء واحلفاظ على توافق مع موا�سفات منتجات ال�سركة.  »

تقليل الوقت املفقود يف العمليات.  »

تقليل التكاليف وزيادة االأرباح.  »

منذ عام 2007، نفذنا 426 م�سروعاً وفق نظام �سيجما 6 اأدت اإىل توفري 140 مليون دوالر اأمريكي )39.36 مليون دينار كويتي(. 

وخلل عام 2013 – 2014، ح�سل 11 موظفاً من موظفي �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية على �سهادة احلزام االأخ�سر و10 

موظفني على �سهادة احلزام االأ�سود يف تطبيق منهجية �سيجما 6. ويف عام 2013، وفرت ال�سركة 31 مليون دوالر با�ستخدام 

م�ساريع �سيجما 6 منها 12 م�سروعاً ذات �سلة بال�سحة وال�سلمة والبيئة.

التنمية االقتصادية غير المباشرة
تلعب �سناعة البرتوكيماويات، و�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية، دورا رئي�سياً يف تطوير اقت�ساد دولة الكويت. فبخلف 

امل�ساهمة املبا�سرة يف الناجت القومي االإجمايل لدولة الكويت، نلعب كذلك دوراً غري مبا�سر يف حت�سني احلالة االقت�سادية 

للمنطقة بدعم املوارد املحلية من خلل التوظيف املحلي وبدعم تطوير املوردين واأ�سحاب امل�ساريع املحليني.

التوظيف المحلي
يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية، ن�سعى لت�سجيع املواهب املحلية ونود اأن يلعب املواطنون املحليون دوراً ن�سطاً يف تطوير 

االقت�ساد الكويتي. يحقق توزيع موظفينا التزامنا جتاه حكومة الكويت بتحقيق هدف التكويت وهدف  موؤ�س�سة البرتول الكويتية 

للعام 2030 باأن يكون %85 من املوظفني مواطنني كويتيني. فمن بني 613 موظفاً، فاإن %100 من االإدارة العليا و%89 من 

كبار املدراء من املواطنني الكويتيني. ونوؤمن اأنه من م�سوؤوليتنا امل�ساهمة يف التنمية االقت�سادية للكويت با�ستقطاب وتدريب 

املواهب املحلية واالحتفاظ بها.

مزايا الموظفين
للتاأكيد على ا�ستقدام اأف�سل واأملع العقول واالحتفاظ بها، نعر�س مزايا ممتازة ملوظفينا منها بدل اأجازة �سنوية وتاأمني اجتماعي 

وتاأمني �سحي وبدل عائلي وبدل مادي ملقابلة الت�سخم وم�سروفات انتقال باالإ�سافة اإىل مزايا اأخرى على اأ�سا�س اال�ستحقاق 

وعدد �سنوات اخلدمة يف ال�سركة. كما نقدم علوات حتفيزية للموظفني الكويتيني. باالإ�سافة اإىل املزايا املذكورة اأعله، نعر�س 

رواتب مغرية تعادل 2.2 �سعفاً من احلد االأدنى للرواتب عند امل�ستوى املبتدئ بالقطاع العام الكويتي.

كما ن�سارك يف برامج تقاعد املوظفني بتوفري رواتب تقاعد من ال�سندوق احلكومي وكذلك من �سندوق تاأمني القطاع النفطي 

للموظفني الكويتيني. كما ي�ستحق غري الكويتيون )مواطنو دول جمل�س التعاون اخلليجي( على رواتب تقاعدية.

برامج التقاعد لموظفي شركة صناعة الكيماويات البترولية

م�اطن� دول جمل�س التعاون اخلليجيالك�يتينيمدة العمل

اأول 5 �سنوات
دفع مبلغ �سنوي يعادل راتب 30 يوماً 

ب�سندوق التقاعد

دفع مبلغ �سنوي يعادل راتب 15 يوماً 

ب�سندوق التقاعد

بعد 5 �سنوات
دفع مبلغ �سنوي يعادل راتب 45 يوماً 

ب�سندوق التقاعد

دفع مبلغ �سنوي يعادل راتب 30 يوماً 

ب�سندوق التقاعد

* يجب اأال تعادل مكافاأة نهاية اخلدمة االإجمالية مدة �سنة ون�سف ال�سنة من راتب املوظف اأثناء اخلدمة.

المساواة بين الجنسين
ن�سمن فر�س الرتقية واالأجور بالت�ساوي بدون اأي متييز على اأ�سا�س اجلن�س. ويغطي ق�سم “موظفونا وجمتمعاتنا” يف ال�سفحة 

56 املزيد من التفا�سيل عن �سيا�ساتنا ب�ساأن امل�ساواة بني اجلن�سني.
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نسب األجور
ن�سبة االأجور )الذكور اإىل االإناث(الدرجة

االإدارة العليا*

1 : 0.93الدرجة 18 – 20

1 : 0.94الدرجة 15 – 17

1 : 0.88الدرجة 1 – 14

* ال توجد اأية موظفات اإناث بني املوظفني اخلم�سة يف االإدارة العليا يف 2013 – 2014

دعم الموردين المحليين
نحن ندرك اأن اأهمية اإ�سناد التوريدات اإىل موردين حمليني ي�ساعد على حتقيق قيمة م�ستدامة ويعزز اأمن التوريد، بل اإن دعم 

املوردين املحليني ي�سجع على تطوير االقت�ساد املحلي كذلك. كما نقر باحلاجة اإىل التاأكد من تقيد والتزام موردينا باملمار�سات 

امل�ستدامة مبا يواكب �سيا�سات اال�ستدامة يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية. ولتح�سني وتطوير ممار�سات ال�سلمة بني 

موردينا، فقد طورنا �سيا�سة توريد م�ستدامة بحيث �ست�سبح جزءاً ال يتجزاأ من االتفاقية التي تربم مع كل مورد. كما نهدف 

اإىل تدريب ودعم املوردين املحليني على حت�سني اأداء اال�ستدامة لديهم. وبا�ستخدام ممار�سات اال�ستدامة يف التوريد، �سنلبي 

احتياجاتنا من ال�سلع واخلدمات يف الوقت الذي نحقق فيه القيمة طويلة االأجل لذوي امل�سلحة.

1

2

3

4

5

6

7

8

سياسة التوريد المستدام
الغر�س من هذه ال�سيا�سة هو �سمان تقيد موردينا مبمار�سات اال�ستدامة ح�سب معايري املبادرة العاملية الإعداد التقارير 

GRI ولتو�سيح معنى التوريد امل�ستدام وكيف نقرتح العمل جتاه حتقيقه جلميع اأفراد امل�سرتيات يف �سركة �سناعة 
الكيماويات البرتولية فاإن ال�سيا�سة ت�سري على جميع اأن�سطة التوريد يف ال�سركة وحتكم طريقة عمليات التوريد.

أهداف سياسة التوريد المستدام في شركة صناعة الكيماويات البترولية
الوفاء بجميع املتطلبات الت�سريعية والرقابية ذات ال�سلة  »

ت�سجيع الوعي باال�ستدامة بني املوردين واملقاولني  »

توريد منتجات وخدمات م�ستدامة  »

اإدراج معايري اال�ستدامة اأثناء تقييم العرو�س امل�ستلمة من املوردين  »

حتليل االأداء باملقارنة مع املعايري العاملية لتحديد اأية مناطق حتتاج لتح�سني  »

ا�ستخدام املقايي�س املطورة ملراقبة ممار�سات اال�ستدامة لدينا بالنظر اإىل التح�سن امل�ستمر  »

GRI ا�ستخدام نتائج  قيا�س اأداءنا مقابل معايري اال�ستدامة بناءاً على اإر�سادات املبادرة العاملية الإعداد التقارير  »
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تقييم االحتياجات

حتديد االحتياجات

تقييم اخليارات

ت�سميم وحتديد العنا�سر

اختيار املوردين

تقييم املناق�سات

اإدارة ما بعد التعاقد

تطوير املوردين
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تـأثيـرنـــــا
الـبــيــــئـــــــــي

حقائق هامة عن  2013 – 2014

تفر�س العوامل البيئية تهديداً كبرياً وطويل االأجل على كوكبنا. وتت�سم املعدالت احلالية لل�ستهلك واال�ستخدام غري 

امل�سوؤول ملوارد الطاقة غري املتجددة باأنها لي�ست م�ستدامة ويجب الت�سدي لها. وتاأخذ املوؤ�س�سات حول العامل زمام املبادرة 

يف هذه الق�سايا وقد اأولت الق�سايا البيئية اأق�سى اهتمام يف �سركاتها. توؤثر امل�ساريع على املوارد الطبيعية واالأنظمة البيئية 

لكوكب االأر�س. وعليه، متثل ق�سايا مثل ارتفاع درجة حرارة االأر�س وتناق�س املوارد الطبيعية املتجددة وغري املتجددة وتدهور 

النظام البيئي خماطر هامة وطويلة االأجل بالن�سبة للأعمال. ولكن يف الوقت ذاته، ميكن اأن تفرز جهود حماية البيئة فر�ساً 

للبتكار والنمو. ونحن يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية نهدف اإىل اإنتاج منتجات عالية اجلودة لعملئنا يف الوقت 

الذي نقلل فيه من التكاليف ومن االأثر البيئي من خلل اال�ستخدام التجاري للموارد وحت�سني كفاءة الطاقة والت�سغيل.

بينما يُعد خطر التغري املناخي و�سيكاً وقد تو�سل التقرير اخلام�س للتقييم الذي اأعدته الهيئة احلكومية للتغريات املناخية 

)IPCC( اإىل اأنه يوجد احتمال بن�سبة %95 اأن تكون ت�سرفات االإن�سان �سبباً اأ�سا�سياً يف التغريات املناخية احلادثة. وميثل 
التقرير تاأكيداً على اجتاهات ارتفاع احلرارة العاملية واالآثار ال�سلبية املتوقعة للنبعاثات احلالية على املناخ العاملي ككل.
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مبادرات حت�سني قدرات التعافـي الذاتي للأر�س

احلفاظ على التنوع البيولوجي  »

مبادرات تقليل االأثر البيئي

احلفاظ على الطاقة  »

احلفاظ على / تدوير املوارد  »

جتنب التلوث  »

تـأثيـرنــا الـبـيـئــــي

ونحن نفهم ونقبل احلقيقة القائلة باأن عملياتنا توؤثر، با�ستخدامها مل�سادر الطاقة املتجددة وغري املتجددة، على البيئة من خلل 

االنبعاثات اإىل الهواء اأو االأر�س اأو املاء، وبالتايل قد توؤدي اإىل خ�سارة يف التنوع االأحيائي والتغري املناخي. ون�سعى لرناقب ونتتبع 

ونتعامل بن�ساط وفاعلية مع ما نخلفه من اآثار من خلل مبادرات ت�سعى للحفاظ على الطاقة وجتنب ارتفاع درجة احلرارة 

العاملية واحلفاظ على املوارد اأو تدويرها وجتنب وقوع التلوث. باالإ�سافة اإىل ذلك، ندعم بقوة املبادرات الكويتية للحفاظ على 

التنوع االأحيائي الرامية لتحقيق الهدف طويل االأجل وهو التقليل من اأثر االأعمال والعمليات على البيئة.

كنا يف املا�سي، ننفذ اأن�سطتنا بغر�س التقيد بالقوانني واللوائح البيئية املحلية ولل�ستجابة لل�سغوط املجتمعية. ولكن يف مرحلة 

اال�ستباقية، ومع اال�ستمرار يف تلبية املتطلبات اخلارجية )القانونية واالجتماعية(، و�سعنا كذلك طواعيًة اأهداف طويلة االأجل 

للتقليل من اآثارنا الت�سغيلية من خلل اأهداف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية لل�ستدامة لعام 2017. ومن خلل جهودنا 

املتفانية يف عام 2013 – 2014، بتنا ن�سري على الطريق ال�سحيح يف م�سرية حتقيق اأهدافنا.

وكما عر�سنا يف ال�سكل املرافق، فقد تقدمت جهودنا للحفاظ على البيئة من مرحلة ال�سلبية اإىل مرحلة اال�ستباقية.

قدرة البيئة 

العالـمية 

على التعافـي 

من ال�سرر 

البيئي

االأثــر البيئـي

الـذي يفـر�سـه 

الـمجتمع

�ســـلبـي

س
�

ر
غ
ل
ا

ة
ط

�س
الأن

ا

م�ســـ�ؤولا�ســتباقي

مواكبة املتطلبات اخلارجية

القوانني واللوائح  »

املناف�سة  »

العملء  »

مقايي�س �سلبية للوفاء بالقوانني 

واللوائح واملناف�سة مع ال�سركات 

االأخرى وتلبية احتياجات العملء

خلق قيمة م�ستدامة جلميع اأطراف 

ذوي امل�سلحة مع احلفاظ على البيئة

فهم االآثار على دورة حياة املنتج   »
والقيام باملبادرات لتحقيق اأثر 

اإيجابي لذوي امل�سلحة.

اال�ستباقية يف م�ساركة املعرفة   »
والعمل مع االأقران للإ�سراع 

بعملية التوعية.

تنفيذ ر�سالتنا كمواطن عاملي

امل�سوؤولية التي تفر�س نف�سها  »

ا�سرتاتيجية اال�ستدامة طويلة االأجل  »

االأن�سطة التطوعية  »

1- االأن�سطة واالأهداف التي تفر�س 
نف�سها لتقليل االأثر البيئي.

احلفاظ على الطاقة  »

احلفاظ على املوارد واإعادة تدويرها  »

جتنب التلوث  »

2- حت�سني الوعي البيئي لدى جميع 
املوظفني

أثر عمليات شركة صناعة الكيماويات البترولية على البيئة
استخدام الطاقة

 IEA، على ال�سعيد العاملي، ي�سهم القطاع ال�سناعي بحوايل %30 من اال�ستهلك الكلي للطاقة )الوكالة الدولية للطاقة

2013(*. وتعد �سناعة االأ�سمدة والكيماويات البرتولية لدينا �سناعة كثيفة من حيث ا�ستهلك الطاقة با�ستخدام الغاز وغاز 
الوقود كم�سدر مبا�سر للطاقة. كما تنطوي العديد من عمليات الوحدات على ا�ستهلك طاقة غري مبا�سرة يف �سورة الكهرباء. 

واأحد اأهم اأهدافنا كجزء من اأهداف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية لل�ستدامة لعام 2017 هو تقليل كثافة ا�ستهلك 

الطاقة �سمن عملياتنا )اأي: مقدار الطاقة امل�ستهلك يف اإنتاج طن واحد من املنتجات(. وقد ا�ستطعنا تقليل الكثافة الكلية 

ال�ستخدام الطاقة )اأي: جمموع كثافة اال�ستهلك املبا�سر وغري املبا�سر للطاقة( بن�سبة %5 يف 2013 – 2014 مقارنًة باإجمايل 

كثافة ا�ستهلك الطاقة يف 2012 – 2013. ويف العام 2013 – 2014، اأجنزنا تدقيقاً حول ا�ستهلك الطاقة وقارنا الكثافة يف 

ا�ستهلك الطاقة لدينا باأقراننا من خلل مناذج معيارية. 

وبناءاً على النتائج، و�سعنا مقايي�س تدفق جديدة لتغطية احلدود االأو�سع. ونتيجًة لذلك، ا�ستطعنا مراقبة ا�ستهلك الطاقة لدينا 

بطريقة اأكرث �سموالً. وعليه فقد اأدرجنا قراءات العام 2013 – 

2014 يف هذا التقرير كي تعك�س كثافة ا�ستهلك الطاقة لدينا 
بدقة. ونتج عن ذلك تباين ملحوظ يف كثافة ا�ستهلك الطاقة 

من القيم امل�سجلة خلل فرتة -2012 2013.

وخلل العام 2013 – 2014، حققت �سركة �سناعة 

الكيماويات البرتولية اإنتاجاً قيا�سياً بدافع من زيادة الكفاءة 

يف العمليات. وزاد اإجمايل اإنتاج االأمونيا يف �سنة 2013 – 

2014 بن�سبة %10 عن اإنتاجها يف 2012-2013. وميكن اأن 
تعزى هذه الزيادة يف اال�ستهلك املبا�سر وغري املبا�سر للطاقة 

)الكهرباء( يف 2013 – 2014 اإىل زيادة االإنتاج.

2013-20122014-2013ال�ســنـة

31,097,31932,307,018اإجمايل اال�ستهلك املبا�سر للطاقة )ج ج(

13,728,33514,354,390الطاقة املبا�سرة من الغاز اللقيم )ج ج(

17,368,98417,952,628الطاقة املبا�سرة من غاز االحرتاق )ج ج(

282,351329,326اإجمايل اال�ستهلك غري املبا�سر للطاقة )م و/ �س(

38,19437,521اإجمايل اال�ستهلك غري املبا�سر للطاقة يف املكتب الرئي�سي )ك و/ �س(

599,045659,790اإجمايل اإنتاج االأمونيا )طن مرتي(

كما ت�سكل الكهرباء التي ي�ستهلكها املكتب الرئي�سي جزءاً من اال�ستهلك 

غري املبا�سر للطاقة. وقد طبقت اإدارة اخلدمات العامة بال�سركة م�ساريع 

مبنهجية �سيجما 6 منذ 2008 لتقليل ا�ستهلك الطاقة يف املكتب 

الرئي�سي. وخلل فرتة التقرير 2013-2014، انخف�ست الكهرباء 

امل�ستهلكة يف املكتب الرئي�سي بن�سة %1.7 مقارنًة مب�ستوى اال�ستهلك يف 

.2013-2012

القيادة في الطاقة والتصميم البيئي )LEED(: استهداف االعتماد الذهبي
يف عام 2013-2014، وكجزء من اأهداف اال�ستدامة طويلة االأجل، اأجرينا م�سحاً ميدانياً وقيا�ساً ومراجعة للمقايي�س التي 

و�سعها معيار القيادة يف الطاقة والت�سميم البيئي )LEED( ملبنى املكتب الرئي�سي ل�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية. وبناء 

على اأ�سا�س نتائج التدقيق، نهدف اإىل تنفيذ امل�ساريع املطلوبة حل�سول املكتب الرئي�سي على االعتماد الذهبي للقيادة يف 

الطاقة والت�سميم البيئي بحلول عام 2015.

*االإح�سائيات العاملية الرئي�سية للطاقة، الوكالة الدولية للطاقة، 2013
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تـأثيـرنــا الـبـيـئــــي تـقــريـــر االســـتــدامـة 2013–2014

استهالك الماء
على الرغم من كونها واحدة من اأكرث الدول القاحلة يف العامل، 

تتميز الكويت مب�ستوى من اأعلى م�ستويات ا�ستهلك املاء 

للفرد على م�ستوى العامل. ومن املتوقع اأن يزيد نفاذ املاء يف 

البلد بن�سبة %36.4 على مدار الفرتة 2014-2018 كنتيجة 

الحتياجات الري املتزايدة والنمو ال�سكني وممار�سات االإ�سراف 

يف املاء ب�سبب الدعم ال�سديد له )بيزن�س مونيتور انرتنا�سونال 

2014(*. ويعد تقليل كثافة ا�ستهلك املاء )اأي: مقدار املاء 
امل�ستهلك يف اإنتاج طن من املنتجات( يف عملياتنا واحلفاظ على 

هذا املورد الثمني هو اأحد اأهم مكونات اأهداف �سركة �سناعة 

الكيماويات البرتولية لل�ستدامة لعام 2017.

وقد تراجعت كثافة ا�ستهلك املياه يف عام 2014-2013 

بن�سبة %23 مقارنًة بكثافة ا�ستهلك املياه يف عام 2013-2012 حيث ا�ستطعنا تقليل ا�ستهلك املاء ب�سكل كبري من خلل 

مبادرات حت�سني كفاءاتنا الت�سغيلية.

االنبعاثات في البيئة
باالإ�سافة اإىل اال�ستهلك املبا�سر وغري املبا�سر للطاقة وا�ستهلك املاء، توؤثر عملياتنا على البيئة من خلل االنبعاثات العابرة 

اإىل الهواء واملاء والرتبة.

االنبعاثات إلى الغالف الجوي
ت�سمل انبعاثاتنا يف الغلف اجلوي اإطلق الغازات الدفيئة )ثاين اأك�سيد الكربون CO2 ( مع امللوثات االأخرى مثل اأك�سيد 

النيرتوجني NOx واأك�سيد الكربيت SOx وغريها.

وي�سكل انبعاث الغازات الدفيئة اهتماماً كبرياً حول العامل. وكما ذكرنا، ا�ستطاع العلماء التو�سل بثقة اإىل اأن االإجراءات الب�سرية 

وما ينتج عنها من اإطلق للغازات الدفيئة ترتبط مبا�سرًة بالتغري املناخي وامل�ساكل ذات ال�سلة به. وت�سمل الغازات الدفيئة 

 PCFS والبريفلوركربونات HFCS والهيدروفلوروكربونات N2O واأك�سيد النيرتوجني CH4 وامليثان CO2 ثاين اأك�سيد الكربون

وهك�سافلوريد الكربيت SF6 . وتت�سارك موؤ�س�سة البرتول الكويتية وفروعها بقوة يف مراقبة واإدارة وتقليل ن�سب انبعاث هذه 

الغازات الدفيئة. و�سوف تتيح لنا تلك اجلهود باأن نكون �سباقني ومبادرين يف الوفاء باأية متطلبات رقابية م�ستقبلية تتعلق بالغازات 

الدفيئة وكذلك تقليل تكاليف الت�سغيل من خلل حت�سني كفاءة الت�سغيل. كما ن�سعى اإىل تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من خلل 

حت�سني الكفاءة يف العمليات وتقليل حرق الغازات واإ�ستبدال الوقود اأو امل�ساريع االأخرى التي متنع انبعاث ثاين اأك�سيد الكربون.

اأحد اأهداف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية لل�ستدامة لعام 

2017 هو تقليل كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة )مقدار ثاين 
اأك�سيد الكربون ال�سادر عن كل طن من املنتجات(. وهناك نوعان 

من االنبعاثات تدخل يف ح�ساب انبعاثات الغازات الدفيئة:

النطاق االأول

اإجمايل انبعاثات الغازات الدفيئة من انبعاثات الوقود من   »
اال�ستهلك املبا�سر للطاقة.  

اإجمايل انبعاثات خ�سائر ثاين اأك�سيد الكربون  »

النطاق الثاين

اإجمايل انبعاثات الغازات الدفيئة من ا�ستهلك الكهرباء  »

وقد ا�ستطعنا تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من عملياتنا يف 

عام 2013-2014 بن�سبة %19 مقارنًة بالعام 2012-2013. 

وقد حققنا هذا االنخفا�س من خلل العديد من املبادرات الرامية لتح�سني الكفاءة الت�سغيلية وكذلك بف�سل تبني هدف ا�ستدامة 

طويل االأجل مبراجعة اأن�سطة الت�سغيل.

* تقرير املاء بالكويت، بينزن�س مونيتور انرتنا�سونال 2014
* جا�سم احلمود وفاطمة الكندري، )2008( “حتليل ونبذة عن اإدارة املخلفات ال�سناعية ال�سلبة يف الكويت”، اإدارة اجلودة البيئية: جملة دولية، 2008، 

املجلد 19 )5( �سفحة 520 – 532.

وباالإ�سافة اإىل تتبع ن�سب انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون 

CO2، نراقب ن�سب االنبعاثات االأخرى اإىل الغلف اجلوي 
ومنها اأك�سيد النيرتوجني NOX واأك�سيد الكربيتيد SOX واأول 

اأك�سيد الكربون CO واالأمونيا واليوريا. والهدف من ذلك 

هو تلبية املتطلبات الرقابية للهيئة العامة للبيئة يف الكويت 

وكذلك للتاأكد من عدم اإ�سرار عملياتنا باملجتمعات املحلية 

املجاورة ملن�ساآتنا ال�سناعية. ونحن نقدر املخاوف التي يثريها 

املجتمع املحلي حول عملياتنا ولذلك نتاأكد من مراقبة وحتليل 

كل ق�سية تثار يف هذا اخل�سو�س. ففي عام 2014-2013، 

وعلى الرغم من ا�ستلمنا لبع�س ال�سكاوى حول رائحة 

االأمونيا، اإال اأنه مل ترقى اأي من احلوادث اإىل م�ستوى ت�سرب 

للأمونيا مبعدالت تفوق احلدود التي ت�سمح بها الهيئة العامة 

للبيئة يف الكويت.

االنبعاثات إلى الماء
ت�ستهر دولة الكويت بتنوع االأ�سماك التي تعي�س يف بحارها. 

وكان ال�سيد اأحد املوارد الرئي�سية للغذاء الأجدادنا وهو من 

االأ�سناف التي توا�سل اإثراءها للمطبخ املحلي يف الكويت. 

ويف العقود ال�سابقة، �ساهم اكت�ساف النفط يف تغذية النمو 

االقت�سادي غري امل�سبوق واأدى مليلد االقت�ساد ال�سناعي 

احلايل. وثمة نتيجة لذلك اأال وهي املخلفات ال�سناعية 

الزائدة التي يتم ت�سريفها يف مياه البحر. ويف �سركة �سناعة 

الكيماويات البرتولية، نقر باأثر عملياتنا على هذا املورد 

الثمني وقد ا�ستطعنا من تقليل �سرف املخلفات من عملياتنا 

ال�سناعية يف 2013-2014 مقارنًة بعام 2013-2012.

االنبعاثات إلى التربة
متتلك الكويت اأكرث من 5,000 من�ساأة �سناعة ونتيجة لذلك 

يتم اإنتاج 47,000 طن من املخلفات ال�سناعية �سنوياً تقريباً 

)احلمود والكندري، 2008(*. وت�سمل انبعاثاتنا اإىل الرتبة 

املخلفات اخلطرة التي يتم التعامل معها وفقاً للوائح املحلية 

والنفايات غري اخلطرة التي تر�سل للردم والنفايات القابلة 

للتدوير. ويف عام 2013-2014، �سملت النفايات اخلطرة:

ت�سمل االنبعاثات االأخرى التي تخرج للبيئة، الت�سرب وهو اأحد املخاطر املرتبطة ب�سناعة الكيماويات البرتولية. ويثق موظفونا 

وجرياننا وعملوؤنا يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية وقدرتها على اإنتاج ونقل وتخزين املنتجات باأمان.ون�سعى الأن نعمل 

بحر�س لتقليل الت�سرب وبالتايل تقليل االأثر البيئي املرتبط به. يف عام 2013-2014، مل يكن لدينا اأي ت�سرب ملحوظ بالبيئة. 

كما مل نتلق اأية �سكاوى من اأي جريان بخ�سو�س اأية اآثار �سلبية لعملياتنا.

الزيت امللوث  »
 )MEA( اأحادي االإيثانول اأمني امل�ستخدم  »

الكيماويات املعملية  »
الفلتر الكيميائية  »

املخلفات الطبية  »
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مبادرات تقليل تأثيرنا البيئي
نوؤمن اأن مبادرات حت�سني كفاءة الطاقة وتقليل ا�ستخدام املاء وانبعاثات الغازات الدفيئة لن ت�ساعدنا على تقليل تاأثرينا البيئي 

فح�سب، بل و�ستح�سن كذلك من الكفاءة الت�سغيلية وتقلل من التكاليف. وال ننظر ملبادرات احلفاظ على البيئة على اأنها عبء 

واإمنا و�سيلة خللق القيمة طويلة االأجل لنا وكذلك لذوي امل�سلحة.

يف عام 2013-2014، وباالإ�سافة اإىل م�ساريع �سيجما 6 لتقليل االأثر البيئي، تبنينا هدف ا�ستدامة طويل االأجل “مراجعة 

جميع اأن�سطة الت�سغيل لتقييم وحت�سني االإجراءات ذات ال�سلة باال�ستدامة فيما يتعلق بتجنب التلوث وتقليل املوارد )مثل املاء 

والطاقة( والتنوع البيولوجي واإدارة/ تدوير املخلفات”.

وفيما يلي بع�س االأن�سطة التي مت تنفيذها خلل 2013-2014 يف �سبيل تقليل ا�ستهلك الطاقة/ املاء/ انبعاثات الغازات 

الدفيئة.

لتقليل ا�ستهلك البخار وفقد احلرارة:

  DK3302 سراء حمرك توربني جديد عايل الكفاءة لل�ساغط رقم�  »

ا�ستبدال معظم موانع خروج البخار)م�سائد( تقليدية باأخرى من نوع فنتوري  »

ا�ستبدال عوازل جميع غليات البخار امل�ساعدة وال�سخانات الفائقة  »

بدء عمل فريق املتانة لتحديد جميع حاالت ت�سرب البخار يف توربينات البخار  »

لتح�سني كفاءة املعدات وتقليل ا�ستهلك الطاقة:

ا�ستبدال االأغ�سية قليلة ال�سغط بوحدة ا�سرتداد الهيدروجني لزيادة ا�سرتداد واإعادة ا�ستخدام   »
الهيدروجني وتقليل حرق الغازات وبالتايل اإنتاج املزيد من االأمونيا

تركيب فلرت زيت جديد لغاز الوقود يف املفاعل االويل يف خط ت�سنيع االأمونيا 2  »

بدء برنامج مراقبة يدوي للهتزاز جلميع االأجهزة الدوارة غري املزودة مبراقبة اهتزاز عرب   »
االإنرتنت

ا�ستبدال اأجهزة حتليل االأوك�سجني القدمية باأجهزة حديثة واأكرث متانة جلميع االأفران  »

لتقليل ت�سرب اأو فقد الوقود اال�سطناعي:

ا�ستبدال مكثفات االأمونيا E1409 A/B بقاعدة تيتانيوم معدلة.  »

الفح�س الوقائي )لتيار اإيدي( جلميع املبادالت احلرارية لتقليل ت�سرب الغاز املخلق الناجت عن   »
التوقف اجلزئي للم�سانع ب�سبب اإ�سلحات ت�سرب املبادل احلراري.

تعديل املرحلة الثانية من �سمام الدفع عند K 1303 )�ساغط الغاز املخلق(.  »

ا�ستبدال جميع كابلت الكهرباء عالية ال�سغط ومنخف�سة االأداء:

مت اكت�ساف اأن الكابلت واملولدات ذات ال�سغط العايل لها مقاومة عازلة بواقع 23.63%   »
)IR(. وب�سبب االأداء املنخف�س للكابلت القدمية، يبلغ املتو�سط ال�سنوي للأمونيا املفقودة 

2392 طن مرتي و 3745 طن مرتي من اليوريا. وقد �ساعدت مبادرة اال�ستبدال على تقليل 
العيوب يف الكابلت عالية ال�سغط واملعدات الكهربائية بن�سبة %70 وتقدر بواقع 0.7 مليون 

دوالر �سنوياً.

مبادرات تقليل ا�ستهلك الكهرباء يف املحوالت.  

اإعادة ا�ستخدام املاء من وحدات حتليل املياه للري

ت�سهم الوحدة بحوايل ثلث احتياجات �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية من املاء ويتم �سرف   »
املخلفات يف البحر. واالآن يُعاد ا�ستخدام املياه املن�سرفة يف م�سنع االأ�سمدة للري ويف املراحي�س. 

وقد قلل ذلك من املتو�سط ال�سهري ال�ستهلك املياه العذبة يف امل�سنع باأكرث من %28 وهو ما 

يوفر حوايل 170,000 دوالر �سنوياً.

ا�ستعادة ثاين اأك�سيد الكربون من وحدة الف�سل بني املراحل يف �ساغط ثاين اأك�سيد الكربون   »
لتقليل انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون واإنتاج املزيد من اليوريا.

االستهالك 
المباشر 

للطاقة

استخدام
الماء

انبعاثات 
الغازات الدفيئة

االستهالك 
غير المباشر 

للطاقة

مبادرات تقليل استهالك الكهرباء في المحوالت

على الرغم من اأننا مل نراقب م�ساهمة كل من املبادرات املذكورة اأعله يف تقليل ا�ستهلكنا من الطاقة واملاء وانبعاثات الغازات 

الدفيئة، فقد �ساعدتنا على حت�سني كفاءتنا الت�سغيلية العامة يف 2013-2014 مما اأدى اإىل زيادة بن�سبة %10 يف االإنتاج يف 

2013-2014 مقارنًة باالإنتاج يف 2012-2013. ونود اأن نذكر اأن ثمة �سبب اآخر للتح�سن امللحوظ يف االأداء البيئي يف عام 
2013-2014 مقارنة بالعام 2012 – 2013 وهو ايقاف امل�سانع ب�سبب العمرة ال�سنوية يف اأبريل 2012 مما اأدى اإىل زيادة اأكرث 

من املعتاد يف كثافة ا�ستهلك الطاقة واملاء وانبعاثات الغازات الدفيئة.

لجنة تحسين استهالك الطاقة
تلتزم اإدارتنا مببادرات حت�سني الطاقة. وقد ت�سكلت جلنة دائمة يف عام 2002 لتح�سني ومراقبة ا�ستهلك الطاقة. وقد 

و�سعت اللجنة اأهدافاً �سنوية تقوم على ا�سرتاتيجية اإدارة الطاقة ويجتمع اأع�ساوؤها كل �سهر.

وبف�سل مبادرات اللجنة، حققت �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية انخفا�ساً بواقع %10 يف كثافة الطاقة املبا�سرة منذ 

2002. وعززت برامج التدريب والوعي التي اأجرتها اللجنة من معرفة اأفراد الت�سغيل وال�سيانة بخ�سو�س توفري الطاقة 
ومراقبة ا�ستخدامها.

إجراءات تحسين قدرة التعافي الذاتي لألرض
اأثرت االأن�سطة الب�سرية التي توؤدي اإىل فقدان راأ�س املال الطبيعي ب�سدة على قدرة االأر�س على التعايف من االآثار ال�سارة للتغري 

املناخي. ونوؤمن اأنه باالإ�سافة اإىل اأن�سطة تقليل االأثر البيئي، فاإنه ميكن اأن تلعب امل�ساريع دوراً هاماً يف احلفاظ على التنوع 

البيولوجي يف املنطقة. ويف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية، قمنا بدور رائد يف تنظيم العديد من الفعاليات التي ت�ساعد 

على احلفاظ على التنوع البيولوجي يف املنطقة وحت�سن من قدرة التعايف الذاتي للر�س. وميكن العثور على مزيد من التفا�سيل 

عن هذه املبادرات يف ق�سم “موظفونا وجمتمعاتنا” يف ال�سفحة 63.
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موظفونا
وجمتمعاتنا

حقائق هامة عن  2013 – 2014

يتمثل نظام حت�سني جودة حياة موظفينا و�سمان بيئة العمل ال�سحية واالآمنة لهم وللمجتمعات التي نعمل يف حميطها عملية 

م�ستمرة بالن�سبة لنا. ويبني تطور �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية على مدار 50 عاماً كيف منت ال�سركة من �سركة متوا�سعة 

احلجم اىل �سركة عاملية تلتزم مب�سوؤولياتها جتاه املجتمع. وكمورد رئي�سي للكيماويات البرتولية، تفيد منتجاتنا بالفعل عدداً ال 

ح�سر له يومياً من حيث توفري االحتياجات اليومية ب�سورة اأكرث اأمناً وملءمًة. ونحن نوؤمن اأن جناح اأعمالنا يرتبط ارتباطاً وثيقاً 

بعلقتنا مع العديد من ذوي امل�سلحة ال�سيما موظفينا وجمتمعاتنا.

قواعد سلوك العمل
باعتبارها واحدة من �سركات جمموعة موؤ�س�سة البرتول الكويتية، نت�سارك جميعاً يف نف�س قواعد �سلوك العمل. ويوجد لدى 

اللجنة امل�سوؤولة عن و�سع وحتديث تلك القواعد ممثلون من كل �سركة باملجموعة، مبا يف ذلك �سركة �سناعة الكيماويات 

البرتولية. وتقدم قواعد �سلوك العمل للموظفني االإر�سادات اخلا�سة باأعمالهم واأن�سطتهم املهنية مبا يف ذلك التعاملت 

مع الزملء والبائعني والعملء واملقاولني واجلهات احلكومية واجلمهور. وتقوم هذه الوثيقة بدور التذكري جلميع املوظفني 

اإذ اأنه من املهم لنا جميعاً اأن نحافظ على معايري النزاهة وال�سلوك ال�سخ�سي يف جميع االأمور التي تخ�س �سركة �سناعة 

البرتولية. الكيماويات 

لبيــئــةاالحـتـرام ال�سـريـةاالخلقالـمجتمعا

قوة عاملة متنوعة وديناميكية
ال تنح�سر نظرتنا لتنوع اأفرادنا يف جمرد النوع اأو العمر اأو العرق، بل ننظر للقوة العاملة لدينا على اأنها مزيج من م�ستويات 

اخلربة والثقافات واملواهب والكفاءات وطرق اتخاذ القرار، ونعمل وفقاً لذلك بناء على بيئة عمل تقوم على تكافوؤ الفر�س.
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التوزيع الجغرافي والديناميكي لموظفينا من حيث تنوع الجنس، 2013

ونفخر باأن نعلن اأننا نتيح نف�س الفر�س اأمام الرجال والن�ساء على حد �سواء واأننا نبحث با�ستمرار عن زيادة ن�سبة الن�ساء يف 

مواقع العمل حيث اأن هذه الن�سبة ت�سهد تزايداً يف اأماكن العمل املختلفة على ال�سعيد العاملي، والكويت لي�ست ا�ستثناءاً من ذلك 

الواقع. ونقر بهذا التوجه ونرحب بهذا التحول الثقايف كما �سنوا�سل دعمه واحت�سانه يف مواقع اأعمالنا. من جانب اآخر فاإن 

توزيع موظفينا يفي بالتزامنا جتاه حكومة الكويت من حيث اأهداف الكويت وهدف �سركتنا االأم موؤ�س�سة البرتول الكويتية للعام 

2030 بن�سبة توطني %85. وقد حققنا بالفعل هدف موؤ�س�سة البرتول الكويتية للعام 2030 اإذ اأنه من بني 613 موظفاً بال�سركة 
فاإن %100 من االإدارة العليا و%89 من كبار املديرين من الكويتيني.

االهتمام بموظفينا
موظفونا هم اأهم االأ�سول لدينا. ونحن نقدم لهم فر�ساً هامة من �ساأنها ان تعزز من اأدائهم وحتملهم للم�سوؤولية واإح�سا�سهم 

مبلكية ال�سركة. ونوفر فر�ساً للأفراد املبدعني واملوهوبني لل�سماح لهم بتويل زمام القيادة يف م�سوارهم املهني. وجلذب وتدريب 

املواهب، نقدم ملوظفينا رواتب ومزايا تناف�سية تعك�س امل�ستوى العايل من املهارة واخلربة املتوقعة منهم. وت�سمل هذه املزايا 

بدل اأجازة �سنوية وتاأمني اجتماعي وتاأمني طبي وبدل عائلي وت�سوية مقابل الت�سخم وم�سروفات انتقال باالإ�سافة اإىل مزايا 

اأخرى “خا�سة” على اأ�سا�س اال�ستحقاق ومدة اخلدمة يف ال�سركة. كما نهتم باملتقاعدين من خلل م�ساعدتهم على اإدارة نهاية 

خدمتهم. وباالإ�سافة اإىل معا�سات املوظفني، نقدم تدريب ما قبل التقاعد للموظفني الذين يعتزمون التقاعد وكذلك امل�ساعدة 

والدعم للعتياد على حياة ما بعد التقاعد والتاأقلم معها.

تطوير قدرات موظفينا
ميثل التطوير ال�سخ�سي واملهني ملوظفينا اأولوية ق�سوى لنا لذلك ن�ستخدم جمموعة متنوعة من الطرق مل�ساعدتهم على تطوير 

قدراتهم. فمن خلل التدريب والتطوير، ن�سعى لتزويد اأفرادنا بالفر�س التي تنمي وتطور معرفتهم ومهاراتهم وقدراتهم. ويتم 

تقدمي الربامج يف جميع اأنحاء املوؤ�س�سة لتح�سني املهارات الفنية واملهنية باالإ�سافة اإىل حت�سني كفاءات القيادة واالإدارة وغريها 

مما يتعلق باال�ستدامة.

تدريب موظفينا
�ســاعات التدريبعدد الـم�ظفني الـمدربنيالـمجم�عة

5205االإدارة العليا

592419الـمدراء وروؤ�ساء الفرق

1978077كبار املوظفني

35214322العمال

تقدم ال�سركة جمموعة متنوعة من فر�س التعلم والتطور. ويتم اختيار فر�س التدريب بناءاً على اأهداف التطور ال�سخ�سي 

واالأهداف طويلة االأجل. وخلل فرتة التقرير )2013-2014(، تنوع التدريب بناءاً على االأدوار وامل�سوؤوليات. ففي املتو�سط، 

قدمنا 41 �ساعة تدريب لكل موظف. وكاإجمايل، قدمنا 25,023 �ساعة تدريب من خلل طرق التدريب املختلفة وور�س العمل 

الداخلية ومناذج التعلم االإلكرتوين.

االخلق

قواعد �سلوك العمل:

“أتعهد بأن أمارس عملي وفقًا آلداب المهنة”

للتاأكد من جت�سيد موظفينا لقيمنا و�سلوكهم وفقاً لقواعد �سلوك العمل، فاإننا ننظم جل�سات تدريب عن �سيا�سات واإجراءات 

ال�سركة ملكافحة الف�ساد، كما ندخل التح�سينات على اأنظمة مكافحة الف�ساد بدمج تدريب مكافحة الف�ساد يف اأدوات املراقبة 

الداخلية. ففي عام 2013، ح�سل %98 من موظفي االإدارة و%95 من املوظفني من غري موظفي االإدارة على تدريب على 

مكافحة الف�ساد. وباالإ�سافة اإىل ذلك، وكجزء من التزامنا بتطوير املواهب، ول�سمان املعايري العاملية يف القيادة ولتحقيق 

ا�سرتاتيجياتنا امل�ستقبلية، اأجرينا مراجعة للأداء املهني.

وهدفنا هو اأن نخلق بيئة عمل تقوم على االندماج واالن�سهار حيث تتاح جلميع املوظفني على اختلف خلفياتهم ذات الفر�سة 

للم�ساهمة والتطور عن ا�ستحقاق.

يف عام 2013، خ�سع %97 من موظفينا ملراجعة االأداء املهني، اأما القلة من املوظفني ممن مل ي�ساركوا فاإما كانوا يف اأجازات 

طويلة اأو منتدبني لدى موؤ�س�سة البرتول الكويتية.

تطوير قدرات االستدامة
يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية، نعرتف بوجود �سغط لل�ستمرار يف حتقيق االأرباح وللنجاح يف بيئة العمل 

التناف�سية مع �سرورة اال�ستجابة لل�سغوط البيئية واالجتماعية. وقد طورت اإدارة املوارد الب�سرية بال�سركة خارطة طريق 

لتطوير قدرات اال�ستدامة طويلة االأجل بو�سع اأهدافها وغاياتها التي تر�سي طموحنا باأن نغر�س اال�ستدامة يف كل ما نقوم 

به من اأعمال.

وهدفنا هو متكني موظفينا من فهم املزيد حول اال�ستدامة وعن دور �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية يف التنمية 

امل�ستدامة يف الكويت ويف قطاع الكيماويات البرتولية ويف املنطقة ككل.

وقد طورنا منوذج جديداً لكفاءة اال�ستدامة بزيادة م�ستوى الفهم التنظيمي لل�ستدامة وللتاأكد من قدرة موظفينا على 

تطبيق مبادرات اال�ستدامة يف حياتهم املهنية وال�سخ�سية. وكجزء من اأهداف اال�ستدامة طويلة االأجل يف ال�سركة، بداأت 

اإدارة املوارد الب�سرية يف تطبيق خطة تدريب لتطوير قدرات ا�ستدامة الأفرادنا تبداأ من االإدارة العليا نزوالً اإىل جميع 

م�ستويات املوظفني. وقد اأجرينا يف هذا العام بالفعل تدريباً وور�س عمل على التطبيق االأ�سا�سي لل�ستدامة لـ %57 من 

املدراء و %56 من روؤ�ساء الفرق. كما طورنا دورة تعليم اإلكرتوين عرب االإنرتنت تغطي املفاهيم العامة لل�ستدامة و�سوؤون 

اال�ستدامة النوعية �سمن �سناعة الكيماويات البرتولية يف الكويت. ونهدف اإىل اإطلق هذا النموذج يف 2014 ونخطط 

لتدريب %70 من موظفي ال�سركة )350 موظفاً( عرب االإنرتنت خلل ال�سنة املالية 2015/2014. باالإ�سافة اإىل ذلك، 

نر�سل بانتظام ن�سرات اإخبارية عن الوعي باال�ستدامة جلميع ال�سركاء للتاأكد من اإملامهم باأن�سطتنا ذات ال�سلة باال�ستدامة.
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التواصل مع موظفينا
االجتماعات غير الرسمية

تعترب االجتماعات غري الر�سمية �سرورية لتقوية العلقات بني االإدارة العليا وموظفينا وذلك بتح�سني ال�سفافية يف ال�سركة. وكان 

�سعار االجتماع غري الر�سمي الثاين الذي اأقامته اإدارة املوارد الب�سرية يف دي�سمرب 2013 هو “نريد اأن ن�سمعكم”. وقد قدمت 

االجتماعات غري الر�سمية ملوظفينا الفر�سة للتفاعل مبا�سرًة مع االإدارة العليا ب�ساأن االإجنازات املالية واالجتماعية الكربى 

واالإجنازات ذات ال�سلة باال�ستدامة خلل ال�سنة املا�سية واخلطط اال�سرتاتيجية للم�ستقبل.

نظام الخدمة الذاتية لموظفينا
مت تثبيت نظام خدمة ذاتية يف مكتبنا الرئي�سي الإدارة عمليات وتعاملت املوظفني وعلقاتهم مع العملء.

إشراك الموظفين
نظمت اإدارة املوارد الب�سرية م�سحاً موجهاً نحو املوظفني لقيا�س الر�سا الوظيفي ملوظفي ال�سركة. وحقق امل�سح معدل ا�ستجابة 

بلغ 95%.

الفعاليات في نادي بوبيان
على مدار ما يقرب من 40 عاماً، كان نادي بوبيان يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية مكاناً يجتمع فيه موظفونا للتطوير 

املهني وال�سخ�سي. ويف نادي بوبيان، نقدم االأن�سطة الرتفيهية واأن�سطة اللياقة البدنية واملحا�سرات ملوظفينا واأ�سرهم و�سيوفهم. 

باالإ�سافة اإىل ذلك، تتم ا�ست�سافة عدد من املنا�سبات االجتماعية يف نادي بوبيان على مدار العام.

خلق مكان عمل آمن وصحي
ندرك اأن جناحنا يعتمد على رفاهية اأفرادنا. كما ندرك واجباتنا والتزاماتنا جتاه �سحة و�سلمة موظفينا وعملئنا ومقاولينا 

ون�سعى خللق ثقافة وعي بال�سلمة. كما ن�سعى جاهدين خللق مكان عمل اآمن و�سحي ملوظفينا ومقاولينا يف حماولة لتقليل 

معدل االإ�سابات امل�سجلة وحوادث ال�سلمة. ويبدي قادة �سركتنا وموظفونا التزاماً �سديداً بال�سلمة واجلودة. وت�سرف اللجنة 

التنفيذية لل�سحة وال�سلمة والبيئة )SHEEC( يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية على ال�سلمة واجلودة. وروؤيتنا هي اأن 

نلتزم باملعايري الدولية لل�سحة وال�سلمة والبيئة التي ميكن اأن تنعك�س من خالل �سيا�سة نظام االإدارة املتكامل لل�سحة وال�سالمة 

والبيئة والطاقة واال�ستدامة واالأمن.

باالإ�سافة اإىل ذلك، و�سعنا اأهدافاً وا�سحة حلماية موظفينا 

ول�سمان �سلمة اأف�سل للمن�ساآت كجزء من اأهداف �سركة 

�سناعة الكيماويات البرتولية لل�ستدامة لعام 2017.

لتتبع تقدمنا يف اإدارة �سلمة العمليات، ن�ستخدم موؤ�سرات عاملية مثل فح�س واختبارات املعدات املهمة ل�سلمة العمليات. كما نقي�س 

املوؤ�سرات التي ت�سجل احلوادث التي وقعت بالفعل مثل حاالت الت�سرب )حوادث فقدان االحتواء االأويل(، وتطوير الدرو�س امل�ستفادة 

من هذه احلوادث. وقد جنحنا يف تقليل معدالت االإ�سابات امل�سجلة. ففي 2013-2014، بلغ معدل االإ�سابات امل�سجلة �سفر. كما 

ح�سل التزامنا يف ال�سلمة واجلودة على اعتماد من املعايري املعرتف بها دولياً ملنظمة االعتماد الدولية )ISO( ومبادرة الرعاية 

امل�سوؤولة )RC( واخلدمات اال�ست�سارية لل�سحة وال�سلمة البيئية )OHSAS(. واأ�سبحت عمليات واإجراءات تلبية املعايري الدولية جزءاً 
من طريقة عملنا وا�ستطعنا حتقيق 13.4 مليون �ساعة من العمل االآمن للموظفني واملقاولني يف نهاية فرتة هذا التقرير. كما نن�سر 

بانتظام موؤ�سرات االأداء الرئي�سية لل�سحة وال�سلمة والبيئة ونطور من م�ساريع ال�سحة وال�سلمة والبيئة يف ال�سركة. ميكن الو�سول 

.http://www.pic.com.kw/Media_Resources.html#PICHSEKPIs :لهذه املعلومات من خلل موقعنا على الرابط

البيــئــة

“أتعهد بأن أحافظ قواعد �سلوك العمل:
على البيئة وأراعي 

صحة وسالمة زمالئي 
في العمل”

حماية م�ظف�نا وتق�ية م�ستقبلنا

خف�س معدل اال�سابات امل�سجلة يف 

�سفوف املوظفني واملقاولني

من�ساآت اأكرث اأمنًا وجمتمعات اأكرث اأماناَ

احلد من معدل احلوادث املتعلقة

ب�سلمة العمليات

التعامل بعناية يف كل خط�ة بالطريق

خف�س عدد حوادث الت�سربات
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االهتمام بعمالئنا
اإننا نلتزم ب�سمان جودة املنتجات واخلدمات التي نقدمها وكونها تفي باملعايري املحلية والدولية وتلبي احتياجات عملئنا. وباملثل، 

ال نهتم باالأثر املبا�سر لعملياتنا فح�سب، بل نهتم اأي�ساً باتخاذ كل االإجراءات املمكنة للتاأكد من اال�ستخدام االآمن ملنتجاتنا من 

حلظة مغادرة املوقع.

وال�سركـة حا�سلة على اعتـمـاد مبـادرة الرعاية امل�سوؤولة 

)RC 14001: 2008( ونلتزم بالق�ساء على تقليل احلوادث 

واالإ�سابات اأثناء نقل وتوزيع املنتجات واال�ستخدام النهائي 

لها من جانب امل�ستهلك. ون�سجع توعية العميل بالتعامل 

االآمن مع املنتجات من خلل توزيع اأوراق بيانات �سلمة املواد 

مع كل عقد نوقعه مع عملئنا املبا�سرين. ون�سجع عملئنا 

على ترجمة اأوراق بيانات �سلمة املواد اإىل اللغات املحلية 

ال�ستخدامها من جانب م�ستخدميهم املحليني النهائيني كذلك. 

وتقدم ورقة البيانات تفا�سيل عن اال�ستخدام والتعامل االآمن 

مع املنتجات والتخزين والنقل االآمن وحدود التعر�س االآمنة 

واالآثار ال�سحية ال�سلبية املحتملة يف حالة التعر�س واإجراءات 

الطوارئ.

وبهدف التوا�سل مع عملئنا با�ستمرار حول وجهات نظرهم واآرائهم ب�ساأن �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية ومنتجاتنا فدائماً 

ما ن�سرتك معهم. ونوؤمن اأن اإ�سراك العملء با�ستمرار ي�سمح لنا باحل�سول على تعليقات مبا�سرة من عملئنا ومينحنا الفر�سة 

لتح�سني منتجاتنا با�ستمرار بناءاً على احتياجات العملء. كما نهدف اإىل معرفة املزيد عن عملئنا من خلل احلوار املتوا�سل 

معهم. وجنري ا�ستبيانات ر�سا العملء كل �سنتني تغطي جمموعة عري�سة من املو�سوعات مثل طاقم الت�سويق ودقة التوريد 

والتوثيق والتعامل مع ال�سكاوى وطرق الدفع وجودة املنتجات وتنفيذ ال�سحنات والت�سليم يف الوقت املنا�سب.

ومت اإجراء اآخر م�سح لر�سا العملء بوا�سطة جهة خارجية للتاأكد من مدى املو�سوعية. وكان معدل اال�ستجابة %70 بن�سبة كلية 

بلغت %90.2. وكمتو�سط، يثق العملء اأن �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية تفي بالتزاماتها بن�سبة 9 من 10. وما زلنا نقر 

باأنه توجد فر�س للتح�سني ون�سعى اإىل اتخاذ خطوات للت�سدي للمخاوف التي قد تثار يف هذا ال�ساأن. وقد كانت اجلوانب التي 

�سعر بع�س العملء باإمكانية حتقيق مزيد من التح�سن فيها هي:

�سروط الدفع )باأن جنعلها اأكرث مرونة(.  »

مفاو�سات العقود )ا�ستيعاب طلبات العملء وحتديث معلومات العملء ب�ساأن اأية تغريات(.  »

اإ�سدار الفواتري والوثائق )حت�سني الدقة وت�سوية الفواتري واملطالبات ب�سرعة(.  »

احترام موظفينا
ندرك اأن احرتام كرامة وحقوق وطموحات املوظفني هي حجر الزاوية يف متيز االأعمال يف القرن احلادي والع�سرين واأن دعم 

حماية حقوق االإن�سان يف نطاق تاأثرينا هو اأمر جوهري لر�سالتنا وقيمنا. ويتم اال�ستعانة مبقاولني خارجيني لتوفري معظم القوى 

العاملة املوؤقتة يف ال�سركة ونتاأكد من اأن كل اتفاقية تعاقد تلتزم بقانون العمل الكويتي وبلوائح حقوق االإن�سان التي تتبناها 

وتقرها دولة الكويت. باالإ�سافة اإىل ذلك، يوجد لدينا م�سرفو تعاقد تتمحور م�سوؤوليتهم حول مراقبة اأداء املقاولني اخلارجيني 

مبا يف ذلك معاملتهم للعمال. كما نتاأكد من اأن جميع اتفاقيات اال�ستثمار الهامة مع ال�سركاء ت�سمل بنوداً تن�س على احلفاظ 

على حقوق االإن�سان ح�سب القوانني الكويتية اأو القوانني االإقليمية االأخرى. وتتناول مدونة ال�سلوك يف ال�سركة مو�سوعات مثل 

احرتام املعتقدات الدينية وبيئة العمل االآمن وتعوي�س املوظفني والفر�س املت�ساوية واملعاملة العادلة وحرية التعبري. كما ن�سجع 

موظفينا على االن�سمام لنقابة العاملني بال�سركة ح�سب القانون الكويتي.

تاأ�س�ست نقابة عمال �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية يف عام 1971 حيث �سمت 22 موظفاً. 

وتعمل نقابة عمال �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية حتت مظلة نقابة عمال النفط والكيماويات 

البرتولية والذي يعد االحتاد العمايل الر�سمي ملوظفي قطاع النفط يف الكويت. ويف الوقت احلايل، 

يحمل 550 موظفاً من اإجمايل موظفي �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية البالغ عددهم 613 

موظفاً وهو ما يعادل )%89(. وعلى مدار ال�سنوات الـ 43 املا�سية، عملت نقابة عمال �سركة �سناعة 

الكيماويات البرتولية على حت�سني اأو�ساع العمل ملوظفي ال�سركة على ال�سعيدين الفردي واجلماعي.

وكجزء من التزامنا بخلق الوعي بحقوق االإن�سان، نخطط لنطلق مناذج لتطوير القدرات عن حقوق 

االإن�سان لدى جميع املوظفني. وناأمل من خلل تلك املبادرات اأن جنعل من احرتام حقوق االإن�سان جزءاً ال يتجزاأ من كل اإجراء 

من اإجراءات ال�سركة. ونطمح يف خطتنا من اأن نغطي %70 من املوظفني خلل ال�سنة املالية 2015-2014.

رد الجميل لموظفينا ومجتمعنا
كجزء من دورنا ك�سركة م�سوؤولة نعمل على التنمية امل�ستدامة يف دولة الكويت، ن�سعى لرد اجلميل ملوظفينا وجمتمعنا من خلل 

العديد من امل�ساريع االجتماعية. ونوؤمن باإمكانية حتقيق مزايا حقيقية باإر�ساء علقة فعالة مع جرياننا. ونهدف اإىل دعم 

االأ�سباب النبيلة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بر�سالتنا ون�سجع موظفينا على فعل االأمر ذاته.كما يبدي موظفونا روح االنتماء 

للمجتمع وتفخر ال�سركة بزيارة امل�ست�سفيات واملدار�س ودور امل�سنني وت�سارك يف جمموعة متنوعة من الفعاليات االجتماعية 

والرحلت املدر�سية وم�ساريع التنظيف حول الكويت. ويغطي الق�سم التايل االأن�سطة الرئي�سية للعطاء ملوظفونا وجمتمعنا. وقد 

ارتبطت هذه االأن�سطة بقوة اأهداف املواطنة امل�سوؤولة لل�سركة كجزء من اأهداف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية لل�ستدامة 

لعام 2017.

االحرتام

الـمجتمع

قواعد �سلوك العمل:

قواعد �سلوك العمل:

“ أتعهد بأن أحترم زمالئي في العمل بصرف النظر 
عن جنسيتهم أو عقيدتهم أو جنسهم“

“أتعهد بأن أساهم بشكل إيجابي في المجتمع”
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الريادة في توفير اسلوب حياة صحية و تحسين 
الظروف المعيشية

التعاقد مع مستشفى األمراض الصدرية
يف اإطار ر�سالتنا ودورنا وم�سوؤوليتنا االجتماعية، وّقعنا اتفاقية تعاون مع م�ست�سفى االأمرا�س ال�سدرية يف الكويت لدعم جهود 

امل�ست�سفى يف خدمة املجتمع وتقدمي التعليم واخلدمات ال�سحية. ونهدف اإىل اإجراء حملت رعاية �سحية للجمهور وكذلك 

للم�ست�سفى وملوظفينا. ونخطط لتدريب موظفي امل�ست�سفى بطريقة �سيجما 6 وكذلك تدريبهم على ممار�سات االإدارة الفعالة. 

وكجزء من هذه امل�ساركة، ا�سرتكنا مع م�ست�سفى االأمرا�س ال�سدرية و�سركة اإيكويت لتنظيم م�سرية حتت عنوان “اأ�سدقاء القلب” 

للموظفني واجلمهور )من الرجال والن�ساء من جميع االأعمار واالأطفال( حتت رعاية وزير ال�سحة ال�سيد/ علي العبيدي ووزير 

النفط د. علي العمري، يف 8 مار�س 2014. وقد اجتذب هذا احلدث 400 م�ساركاً منهم 120 من موظفينا و80 موظفاً من 

م�ست�سفى االأمرا�س ال�سدرية و200 فرداً من اجلمهور.

المعيشة الصحية
تُعد التغذية اجليدة املتزامنة مع الن�ساط البدين جزءاً هاماً من احلياة ال�سحية. وبناء على ذلك عمدت �سركة �سناعة 

الكيماويات البرتولية على تنظيم برامج توعية �سحية ملوظفينا ب�سكل منتظم. ومن بني هذه املبادرات مبادرة “القرقيعان 

االأخ�سر” التي تهدف اإىل زيادة خيارات الغذاء ال�سحي بني االأطفال يف قرقيعان وغر�س اأ�ساليب احلياة ال�سحية يف �سن مبكر. 

باالإ�سافة اإىل ذلك، اأجرينا اأن�سطة خمتلفة لرعاية اأ�ساليب احلياة ال�سحية منها حملت توعية عن النظام الغذائي ال�سحي 

و�سحة القلب واأهمية فيتامني )د( ملوظفينا. كما ن�سرنا ر�سائل �سحية عرب الربيد االإلكرتوين لل�سركة ومن خلل جملتها.

دعم و رعاية الموهوبين واالهتمام بهم لبناء 
مستقبل أفضل

نحن �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية، ن�ستثمر لتطوير قادة امل�ستقبل يف املجتمع الكويتي بدعم االأن�سطة 

التي تنفذ بالتعاون مع املدار�س واجلامعات واملوؤ�س�سات املختلفة االأخرى. وكان اأهم حدث يف العام هو تنظيم 

اأول م�سابقة لطلب املدار�س الثانوية يف دولة الكويت. وقد �سارك فيها بالتن�سيق مع كلية هند�سة البرتول 255 مدر�سة من 

مدار�س الكويت. وقدمت م�سابقة “اإدارة النفايات من اأجل بيئة اأف�سل” مبلغ اجلائزة 5,000 دينار كويتي للفائز باملركز االأول 

وحفزت الطلب على فهم املزيد عن اأوجه حماية البيئة. كما اأجرينا ور�س عمل حول اأ�سا�سيات البحث العلمي وكتابة التقارير 

وعر�سها لتوجيه وم�ساعدة الطلب وم�سرفيهم اأثناء امل�سابقة. كما نحافظ على علقة وثيقة باملدار�س املجاورة ملن�ساآتنا وقد 

نظمنا العديد من الفعاليات لطلب هذه املدار�س.

الريادة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل 
على حماية بيئتنا

نوؤمن ب�سرورة امل�ساركة بن�ساط يف احلفاظ على التنوع البيولوجي وحت�سني قدرة النظام البيئي اله�س على 

مواكبة ال�سرر الذي تت�سبب فيه اأفعال االإن�سان، وذلك باملواكبة مع اأن�سطتنا الرامية لتقليل اآثار عملياتنا.

سور الكويت األخضر
يعد �سور الكويت االأخ�سر هو اأكرب م�سروع بيئي يف تاريخ البلد، وي�ستمل هذا امل�سروع الذي ي�سل عمره اإىل 10 �سنوات على 

زراعة 350,000 �سجرة تقريباً لتكوين حزام اأخ�سر حول احلدود الكويتية. يهدف امل�سروع اإىل زيادة الوعي البيئي واحلفاظ 

على التنوع البيولوجي وحت�سني جودة الهواء. ويف عام 2013، متكنا من اإجناز مرحلة اأخرى من مراحل م�سروع ال�سور االأخ�سر. 

وانطلقاً من احلفاظ على التزام �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية باأن تكون �سركة مواطنة م�سوؤولة تعمل على ن�سر الوعي 

باال�ستدامة، مت توجيه الدعوة للجمعيات والطلب املتطوعني للم�ساركة يف غر�س ال�سجريات مع موظفي ال�سركة.

المخيم الصديق للبيئة
بعد جناح “املخيم ال�سديق للبيئة” االأول العام املا�سي، اأطلقت �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية املخيم ال�سديق للبيئة الثاين 

بالتن�سيق مع جمعية املهند�سني الكويتيني. وفاز املخيم ال�سديق للبيئة بالعديد من اجلوائز العام املا�سي منها واحدة من الهيئة 

العامة للبيئة يف الكويت. وخلل مرا�سم االفتتاح، اأكد الرئي�س التنفيذي ل�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية، ال�سيد اأ�سعد اأحمد 

ال�سعد على التزام ال�سركة باحلفاظ على البيئة و�سدد على اأهمية التطوع والقيادة يف ن�سر املمار�سات اجليدة يف جميع اأنحاء 

املجتمع الكويتي. وقد ا�ستخدم املخيم مواد �سديقة للبيئة اأثناء اإن�ساوؤه وطاقة متجددة مثل الطاقة ال�سم�سية لتوليد الطاقة، 

وكان املوقع مثاالً للمخيم امل�ستدام وقد هدف اإىل زيادة الوعي لدى اجلمهور.

تنظيف الشواطئ
كجزء من اأن�سطة امل�سوؤولية االجتماعية امل�ستمرة لل�سركة، نظمت �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية يوماً لتنظيف ال�سواطئ 

على �ساطئ البلجات حيث �سارك فيه عدد من موظفي �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية باالإ�سافة اإىل طلب املدار�س ومن 

�سمنهم اأطفال من ذوي االحتياجات اخلا�سة.

أسلوب احلياة الصحية

ريادة االستدامة

تطوير قيادي املستقبل

ريادة االستدامة

البيئة حماية 

ريادة االستدامة
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احلوكمة،
االلــتــزامـات 

واملشــاركــات 
اخلارجيـة

حوكمة االستدامة
يتمثل الغر�س الرئي�سي من احلوكمة يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية يف �سمان التزام ال�سركة جتاه جميع �سركائها. 

وحتدد حوكمة اال�ستدامة التوقعات وتفو�س امل�سوؤوليات وتراجع االأداء وتتاأكد من حتقيق اأهداف وا�سرتاتيجيات اال�ستدامة 

املخطط لها. وحُتدد كذلك االأدوار وامل�سوؤوليات وت�سع االإجراءات ذات ال�سلة باال�ستدامة التي يجب اأن تتبناها ال�سركة للتاأكد 

من حتقيق التميز يف اال�ستدامة يف جميع القرارات اخلا�سة باأن�سطة ال�سركة. ويُ�سفي هيكل ال�سركة الطابع الر�سمي على 

�سلحية اتخاذ القرار ويتاأكد من حتقق امل�ساءلة. كما ي�سمن هيكل احلوكمة الفعال اإدارة اأداء اال�ستدامة بفاعلية ومراقبته عن 

قرب واعداد التقارير عنه ب�سورة ملئمة.
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تتوىل جلنة اال�ستدامة، التي يراأ�سها نائب الرئي�س التنفيذي للعطريات ، م�سوؤولية التوجيه واالإ�سراف على تقدم جدول اأعمال 

اال�ستدامة عرب ال�سركة. والدور الرئي�سي للجنة اال�ستدامة هو و�سع ال�سيا�سات ومعايري االأداء ذات ال�سلة باال�ستدامة جلميع 

الوحدات يف ال�سركة. وتتبع جلنة اال�ستدامة جمل�س االإدارة مبا�سرًة.

جتتمع جلنة اال�ستدامة �سهرياً ملتابعة تطور مبادرات اال�ستدامة وموؤ�سرات املبادرة العاملية الإعداد التقارير.

تقع على عاتق مدير دائرة الهند�سة وال�سلمة ال�ساملة واال�ستدامة م�سوؤولية اإدارة  اأعمال اال�ستدامة.

ويتحمل من�سق اال�ستدامة ومكتب اإدارة م�ساريع اال�ستدامة م�سوؤولية اإدارة العمليات اليومية الأن�سطة عمل اال�ستدامة. ي�سمل 

ذلك العمل مع جلنة اال�ستدامة وم�سوؤويل اال�ستدامة يف جماالت عدة مثل تطوير ال�سيا�سة واال�سرتاتيجية وتتبع االأداء واإعداد 

التقارير واإدارة مبادرات اال�ستدامة واإ�سراك ذوي امل�سلحة. م�سوؤويل اال�ستدامة هم ممثلو االإدارات ممن يدعمون اأهداف 

اال�ستدامة يف االإدارة ويت�ساركون يف تطبيق وبث املمار�سات اجليدة يف جميع اأنحاء ال�سركة.

الربط بين االستدامة والمكافآت
يوجد يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية نظام متوازن ملكافاأة املوظفني. حيث تُو�سع العديد من االأهداف والغايات لكل 

موظف كل عام وت�ستند املكافاأة اإىل االأداء مقابل االأهداف املحددة. وقد مت عند حتديد مبادرات اال�ستدامة، اإ�سناد امل�سوؤوليات 

للمديرين عرب االإدارات املختلفة ومتت اإ�سافة االأهداف والغايات يف برنامج املكافاآت لكل مدير للتاأكد من تنفيذها. 

إجراءات اإلشراف والحفاظ على األداء البيئي واالقتصادي واالجتماعي
كما تناولنا باملناق�سة من قبل يف هذا التقرير، حددت اإدارة املخاطر املوؤ�س�سية خماطر ذات �سلة باال�ستدامة ل�سركة �سناعة 

الكيماويات البرتولية ومت اإ�سناد ملكيتها للإدارات املخت�سة. وتتحمل كل اإدارة م�سوؤولية تنفيذ اإجراءات التخفيف لتقليل اأو جتنب 

خماطر اال�ستدامة املحددة.

التزاماتنا الخارجية
االعتمادات

ح�سل التزامنا يف ال�سلمة واجلودة على اعتماد املعايري املعرتف بها دولياً ملنظمة االعتماد الدولية )ISO( ومبادرة الرعاية 

امل�سوؤولة واخلدمات اال�ست�سارية لل�سحة وال�سلمة البيئية )OHSAS(. واأ�سبحت عمليات واإجراءات تلبية املعايري الدولية جزءاً 

من طريقة عملنا يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية، فهي ت�سمن لعملئنا و�سركائنا اأننا �سنلبي احتياجاتهم ونقدم منتجات 

وخدمات عالية اجلودة.

تكرار التدقيقالتفا�سيلاالعتماد

 ISO نظام اإدارة الطاقة

50001

ين�س نظام ISO 50001 على متطلبات تاأ�سي�س وتنفيذ و�سيانة وحت�سني نظام 

اإدارة الطاقة. ويهدف املعيار اإىل م�ساعدة املوؤ�س�سات على اتباع طريقة منظمة 

يف حت�سني اأداء الطاقة من اأجل تقليل ا�ستخدام الطاقة وبالتايل تكاليف الطاقة 

وانبعاثات الغازات الدفيئة.

�سنوياً

مبادرة الرعاية امل�سوؤولة 

)RC 14001:2008(

املبادرة العاملية الفريدة ل�سناعة الكيماويات التي تقود التح�سني امل�ستمر يف 

اأداء ال�سحة وال�سلمة والبيئة مع التوا�سل املنفتح وال�سفاف مع ذوي امل�سلحة. 

الرعاية امل�سوؤولة هي مبادرة تطوعية ت�سعى للم�ساركة يف التنمية امل�ستدامة 

مع ال�سماح لنا بتلبية املتطلبات املتنامية للعامل على الكيماويات ومنتجاتها. 

ونظراً الأن التزامنا مببادرة الرعاية امل�سوؤولة اأمر �سروري، ت�سعى �سركة �سناعة 

الكيماويات البرتولية للتح�سني امل�ستمر الأداء ال�سحة وال�سلمة والبيئة يف 

ال�سركة بتقليل اأو الق�ساء على االإ�سابات واحلوادث. 

�سنوياً

 ISO نظام اإدارة اجلودة

2008 :9001– �سناعة 
وت�سويق االأ�سمدة

 ISO نظام اإدارة اجلودة

2008 :9001 – ت�سويق 
البويل بروبيلني

  ISO 9001 ويعترب ، )ISO( ن�سرت من قبل املنظمة الدولية للتوحيد القيا�سي

من عائلة “ISO 9000” ب�ساأن املعايري ذات ال�سلة بنظم اإدارة اجلودة، والذى مت 

ت�سميمه مل�ساعدة املوؤ�س�سات على تلبية احتياجات العملء وامل�ستفيدين االآخرين. 

اإن “ISO 9000” تتناول اأ�سا�سيات نظم اإدارة اجلودة، مبا يف ذلك مبادئ االإدارة 

الثمانية التي تعترب اأ�سا�ساً لعائلة املعايري. 

كل ت�سع اأ�سهر

 ISO نظام اإدارة البيئة

14001: 2004

ت�سنيع االأ�سمدة واخلدمات 

ذات ال�سلة بها.

تتناول �سل�سلة ISO 14001 خمتلف جوانب االإدارة البيئية. وهي توفر اأدوات 

عملية لل�سركات واملوؤ�س�سات التى تبحث عن حتديد ومراقبة مدى تاأثريها على 

البيئة وتعمل با�ستمرار على حت�سني اأدائها البيئي. اإن ISO 14001:2004  حتدد 

املعايري اخلا�سة بنظام االإدارة البيئية. وهي ال ت�سع متطلبات معينة للأداء البيئي، 

ولكنها ت�سع اإطاراً ميكن لل�سركة اأو املنظمة اتباعه الإن�ساء نظام اإدارة بيئية فعالة.

كل ت�سع اأ�سهر

نظام اإدارة اأمن املعلومات 

 ISO 27001:2005

هو معيار نظام اإدارة معلومات االأمن، والذى مت ن�سره فى �سهر اأكتوبر 2005 

من قبل »ISO” -  وهو يحدد ر�سميا نظام اإدارة اأمن املعلومات الذي ي�سع اأمن 

املعلومات حتت الرقابة ال�سريحة للإدارة.

كل ت�سع اأ�سهر

�سهادة حيادية التفتي�س 

ISO 17020:1998
يحدد هذا املعيار االحتياجات اللزمة الخت�سا�س اجلهات التى متار�س التفتي�س، 

ول�سمان النزاهة واحلياد لدى ممار�سة اأن�سطة  التفتي�س اخلا�سة بهم.

�سنوياً

 ISO كفاءة املختربات

17025:2005
�سنوياًوهو ميثل املتطلبات العامة لكفاءة خمتربات الفح�س واملعايرة.

نظام اإدارة �سلمة 

 ISO الطعام

22000:2005

هو املعيار الذي و�سعته املنظمة الدولية لتوحيد املقايي�س للتعامل مع �سلمة 

 ISO 9000 الغذاء. وهو اأحد م�ستقات

�سنوياً

نظم تقييم ال�سحة املهنية 

 OHSAS وال�سلمة

18001:2007

هو �سل�سلة تقييم ال�سحة املهنيـة وال�سلمة الأنظمة اإدارة ال�سحة وال�سلمة. 

والهدف منه هو م�ساعدة املوؤ�س�سات على مراقبة خماطر ال�سلمة وال�سحة املهنية.
كل ت�سع اأ�سهر

�سهادة خدمات احلجر 

والفح�س االأ�سرتالية 

)AQIS(

�سهادة خدمات احلجر والفح�س االأ�سرتالية هي عبارة عن تدقيق واعتماد 

خارجي للتاأكد من االمتثال باأنظمة مراقبة احلجر يف احلدود االأ�سرتالية.
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تكرار التدقيقالتفا�سيلاالعتماد

نظم تقييم ال�سحة املهنية 

 OHSAS وال�سلمة

18001:2007

هو �سل�سلة تقييم ال�سحة املهنيـة وال�سلمة الأنظمة اإدارة ال�سحة وال�سلمة. 

والهدف منه هو م�ساعدة املوؤ�س�سات على مراقبة خماطر ال�سلمة وال�سحة املهنية.
كل ت�سع اأ�سهر

�سهادة خدمات احلجر 

والفح�س االأ�سرتالية 

)AQIS(

�سهادة خدمات احلجر والفح�س االأ�سرتالية هي عبارة عن تدقيق واعتماد 

خارجي للتاأكد من االمتثال باأنظمة مراقبة احلجر يف احلدود االأ�سرتالية.

)UNGC( التوقيع على الميثاق العالمي لألمم المتحدة
يعترب امليثاق العاملي للأمم املتحدة مبثابة مبادرة ا�سرتاتيجية حيث تتاألف من موؤ�س�سات تلتزم مبواكبة عملياتها وا�سرتاتيجياتها 

لع�سرة مبادئ يف جماالت حقوق االإن�سان والقوى العاملة والبيئة ومكافحة الف�ساد. ونحن نلتزم بامليثاق العاملي للأمم املتحدة 

وندعم املبادئ الع�سرة للميثاق العاملي للأمم املتحدة. ونلتزم بن�سر تطور هذه املبادئ �سنوياً يف تقرير اال�ستدامة اخلا�س يف 

ال�سركة )انظر �سفحة رقم 70( وناأمل اأن نكون قوة دافعة للتغيري يف القطاع الذي نعمل فيه واملنطقة.

)GPCA( عضوية اتحاد الخليج للبتروكيماويات والكيماويات
�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية هي واحدة من �سمن ثمانية اأع�ساء موؤ�س�سني للحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات 

)GPCA( وهو احتاد متخ�س�س وغري هادف للربح يخدم اأع�سائه بتوفري بيانات ال�سناعة وموارد املعلومات. وميثل االأع�ساء 
الثمانية اأكرب �سركات الكيماويات البرتولية يف املنطقة وي�سم كذلك �سركاتنا بالت�سامن ومنها اإيكويت )EQUATE( و�سركة اخلليج 

.)GPIC( لل�سناعات البرتوكيماوية

درا�سة حالة: رمز رعاية املنتج

اأجرينا ور�س عمل لرعاية املنتجات �سمحت للأع�ساء بتقييم �سيا�ساتهم واأداءهم ب�ساأن رعاية املنتجات على مدار �سل�سلة 

القيمة. وقد �سمحت ور�س العمل للأع�ساء بتحقيق املمار�سات اجليدة يف رعاية املنتجات وتقييم الفر�س كي يتوافر لدينا 

رمز م�سرتك لرعاية املنتجات بني ال�سركات االأع�ساء.

من�سة الربط ال�سبكي: نظراً لكون ال�سركة ع�سواً يف احتاد اخلليج للبرتوكيماويات والكيماويات، فقد اأ�سبح 

بامكان �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية بناء ات�ساالت مع قادة تنفيذيني يف ال�سناعة والعملء املحتملني 

و�سناع القرار املوؤثرين يف العديد من اأنحاء منطقة اخلليج العربي ويف جميع اأنحاء العامل.

التميز الت�سغيلي من خالل الرعاية امل�س�ؤولة: ي�ساعد احتاد اخلليج للبرتوكيماويات والكيماويات ال�سركات 

االأع�ساء على حت�سني االمتثال الرقابي ودعمه يف جمال ال�سحة وال�سلمة واالأمن والبيئة يف الوقت الذي 

يحقق فيه اأهداف العمل الهامة.

امل�ساركة يف اأف�سل املمار�سات: متنح الع�سوية يف احتاد اخلليج للبرتوكيماويات والكيماويات ل�سركة 

�سناعة الكيماويات البرتولية ميزة الو�سول اإىل جمموعة كبرية من ور�س العمل والندوات التي 

ينظمها احتاد اخلليج للبرتوكيماويات والكيماويات والتي تتناول مو�سوعات هامة يف �سناعة 

البرتوكيماويات والكيماويات.

مركز امل�ارد: كع�سو يف احتاد اخلليج للبرتوكيماويات والكيماويات، تتاح اأمام �سركة �سناعة 

الكيماويات البرتولية فر�سة الدخول اإىل قاعدة بيانات االحتاد ودرا�ساته ومطبوعاته. وي�سمل ذلك 

تقارير خا�سة باملنتجات ودرا�سات حلاالت خا�سة وتقارير تف�سيلية الجتاهات ال�سناعة.

بناء �س�رة ال�سركة: ميكن لل�سركات االأع�ساء الو�سول اإىل جمهور عاملي بال�سناعة من خلل 

اإدراجها يف موقع احتاد اخلليج للبرتوكيماويات والكيماويات والن�سرة الدورية ربع ال�سنوية ومن 

خلل الدليل ال�سنوي الحتاد اخلليج للبرتوكيماويات والكيماويات.

احل�س�ر العاملي: كع�سو يف احتاد اخلليج للبرتوكيماويات والكيماويات وجلانه، تتاح اأمام �سركة 

�سناعة الكيماويات البرتولية فر�سة امل�ساركة يف الفعاليات والربامج التي ترعاها املنظمات الدولية.

يجتمع جمل�س اإدارة احتاد اخلليج لل�سناعات الكيماوية والبرتوكيماوية على االأقل ثلث مرات 

�سنوياً. ولل�سركة ممثلون يف جميع جلان االحتاد التي جتتمع اأربع مرات �سنوياً.

ملزيد من املعلومات عن احتاد اخلليج لل�سناعات الكيماوية والبرتوكيماوية، يرجى زيارة املوقع 

.http://www.gpca.org.ae :االإلكرتوين

)IFA( عضوية االتحاد الدولي لصناعة األسمدة
�ساركت �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية يف ع�سوية االحتاد الدويل ل�سناعة االأ�سمدة منذ فرتة 

وهو احتاد م�ساريع و�سناعات غري هادف للربح يعمل على متثيل �سناعة االأ�سمدة على م�ستوى العامل. 

ويوجد يف االحتاد الدويل ل�سناعة االأ�سمدة 525 ع�سواً يف 85 دولة منها %50 يف دول نامية. 

وتتعامل الدول االأع�ساء يف االحتاد الدويل ل�سناعة االأ�سمدة مع جميع االأن�سطة ذات ال�سلة باإنتاج 

وجتارة ونقل وتوزيع االأ�سمدة وموادها اخلام والو�سطاء فيها.

يف عام 2007، طور االحتاد الدويل ل�سناعة االأ�سمدة جمموعة من املبادئ الإدارة ال�سحة وال�سلمة والبيئة. وجت�سد املبادئ 

التزام االحتاد باإنتاج وا�ستخدام االأ�سمدة امل�سوؤول وامل�ستدام. ونحن يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية ملتزمون باملبادئ 

ونتاأكد من تطبيقها يف عملياتنا.



71تـقــريـــر االســـتــدامـة 2013–2014 70

A Subsidiary of Kuwait Petroleum Corporation

PETROCHEMICAL
INDUSTRIES COMPANY K.S.C.
إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية

  شركة صناعة الكيماويات البترولية (ش م ك)

P o s s i b i l i t i e s  w i t h o u t  l i m i t

الميثاق العالمي لألمم المتحدة )UNGC( - اإلتصال بشأن التقدم المحرز

امليثاق  العاملي
لألمم املتحدة
)UNGC(

االتصــال بشأن
الـتــقـدم احملرز

المـيـــثــــاق الــعــالـــمـي
لألمم المتحدة

االتصال بشأن التقدم المحرز
يونيو 2014

متثل هذه الوثيقة اأول ات�سال ل�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية ب�ساأن التقدم املحرز )COP( و�سي�ستمر اإ�سدارها ب�سفة 

�سنوية. ويجب قراءتها جنباً اإىل جنب مع تقرير �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية لل�ستدامة ل�سنة 2013-2014، ونرحب باأية 

اآراء وملحظات مل�ساعدتنا على حت�سني االت�ساالت يف امل�ستقبل.

كلمة تأييد من رئيس مجلس اإلدارة
نفخر باإ�سدار اأول بيان ات�سال ب�ساأن التقدم املحرز )COP( للميثاق العاملي للأمم املتحدة )UNGC(، ونلتزم يف �سركة �سناعة 

الكيماويات البرتولية بامليثاق العاملي للأمم املتحدة ومبادئه الع�سرة حول حقوق االإن�سان وحقوق العمال والبيئة ومكافحة الف�ساد. 

ونحن نعتقد باأن امليثاق العاملي للأمم املتحدة يُعد اأحد اأكرث االأطر العامة املعرتف بها عاملياً لل�ستدامة يف ال�سركات ونتطلع اإىل 

ا�ستخدامه يف �سعينا ال�ستك�ساف “فر�س بل حدود”. 

لقد ُوقع اإعلن امليثاق العاملي للأمم املتحدة يف �سبتمرب 2013 يف اجلمعية العمومية للأمم املتحدة والذي ح�سره كذلك كبار 

اأع�ساء اإدارة �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية. وكانت هذه خطوة طبيعية يف رحلة اال�ستدامة التي نخو�سها. وقد طورنا 

ا�سرتاتيجية اال�ستدامة يف ال�سركة يف عام 2012 واأدرجنا االأهداف البيئية واالجتماعية واالقت�سادية يف ا�سرتاتيجيتنا العامة. 

ومت اإ�سناد االأهداف اإىل االإدارات املخت�سة ودجمها �سمن بطاقات قيا�س االأداء بال�سركة للحث على تنفيذها. ويف يوليو 2013، 

وبعد عام من تطبيق املبادرات الواردة يف ا�سرتاتيجية اال�ستدامة بال�سركة، ن�سرنا اأول تقرير عن اال�ستدامة بال�سركة وفقاً ملبادئ 

.GRI 3.1 ،املبادرة العاملية الإعداد التقارير

وكانت اإحدى جوانب التح�سني التي األقينا ال�سوء عليها اأثناء حماولة دمج اال�ستدامة يف ال�سركة باأكملها هي حتديد اإطار عمل 

عاملي واال�ستفادة من اخلربة التي اكت�سبناها من العمل مع ال�سركات االأخرى. وقادنا البحث �سريعاً اإىل امليثاق العاملي للأمم 

املتحدة وجمموعته من ال�سركات الرائدة. وكان هدفنا االأ�سا�سي من االن�سمام اإىل امليثاق العاملي للأمم املتحدة هو اأن ن�سبح 

جزءا من جمموعة اأ�سحاب امل�سالح الكربى من املوؤ�س�سات الرائدة للم�ساركة يف قيمنا. ونوؤمن بقوة اأننا يجب اأن نكون �سباقني 

واأن نعمل بطريقة �سديقة للبيئة مع التاأكد من احرتام حقوق االإن�سان وحقوق العمال يف جميع عملياتنا.

والأن العامل ي�سبح اأ�سغر واأكرث توا�سًل عاماً بعد عام، فاإننا نقر باأن املبادئ تتعامل مع اأمور ذات �سلة بجميع الدول واملناطق. 

فالف�ساد وحقوق االإن�سان وحقوق العمال وندرة املوارد والتغري املناخي ق�سايا ال تعرف احلدود وتوؤثر علينا جميعاً على حٍد 

�سواء. اإننا نوؤمن باأنه، ولئن بدت هذه الق�سايا كبرية للغاية بحيث ي�سعب اأن تت�سدى لها اأية جهة مبفردها �سواء كانت عامة اأو 

خا�سة، اإال اأنه من املمكن بل من الواجب اأن نت�سدى لهذه الق�سايا جمتمعني ومتاآزرين.

ونحن نرى يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية اأننا مواطن عاملي و�سنبذل ق�سارى جهدنا كي نكون جزًء من احلل، بل 

و�سيزداد ا�ستثمارنا يف اال�ستدامة، �سواء من الناحية املالية اأو القوى العاملة، عاماً بعد عام. كما يزداد فهمنا ك�سركة ملزايا واآثار 

منوذج امل�سروعات امل�ستدامة. وننظر اإىل مبادئ امليثاق العاملي للأمم املتحدة على اأنها �سريك يف رحلتنا ير�سدنا نحو التح�سني 

امل�ستمر لعملياتنا واإجراءاتنا. وعليه فاإن بيان االت�سال يربز التقدم الذي اأحرزناه يف �ساأن املبادئ الع�سر للميثاق العاملي للأمم 

املتحدة ويدعمه يف ذلك ال�سرح التف�سيلي يف تقريرنا لل�ستدامة لعام 2014-2013.

ال�سيد / اأ�سعد اأحمد ال�سعد

الرئي�س التنفيذي

هـذا هــو بــــيــــــان االإتـــ�ســــال الــذي اأ�ســدرنــاه ب�ســـاأن

التقـــدم الـمـحـــرز فـي تطبيــق مــبــادئ الـمـيـثــاق

العالـمــــي لالأمـــم الـمــتـحــدة والهــدف االأعــم هو 

لــدعـــــم اأهـــــداف االأمــــــــــــم الـمـــتـــــــحـــــــــــدة.
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حقوق اإلنسان
الـمبداأ 1: يجب اأن تدعم ال�سركات وحترتم حماية حقوق االإن�سان املعرتف بها دولياً.

الـمبداأ 2: يجب اأن تتحقق ال�سركات  من اأنها لي�ست م�ساهمة يف اأي انتهاكات حلقوق االإن�سان.

االلتزام
باالإ�سافة اإىل الوفاء بالقانون الكويتي، الذي ين�س على اأحكام تتطلب مراعاة واحرتام حقوق االإن�سان املعرتف بها دولياً، فقد 

قطعت �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية خطوة هامة بتوقيعها على امليثاق العاملي للأمم املتحدة. وبذلك، تقر �سركة �سناعة 

الكيماويات البرتولية علناً بوجود م�ساحة للتح�سن يف ال�سيا�سات واالإجراءات احلالية.

لطاملا اأقرت �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية بقد�سية وقيمة حقوق االإن�سان. وطوال تاريخنا، ا�سرتكنا يف العديد من 

برامج تنمية املجتمع للتاأكد من رفاهية املجتمعات املجاورة. ونويل االأهمية الق�سوى ل�سلمة موظفينا ولدينا �سيا�سة م�ستقلة 

لل�سحة وال�سلمة والبيئة حتكم وتوجه عملياتنا. وك�سركة تابعة ملوؤ�س�سة البرتول الكويتية، فاإننا ن�ساركها نف�س قواعد �سلوك 

العمل التي تت�سدى الأمور مثل احرتام املعتقدات الدينية وبيئة العمل االآمنة وتعوي�س املوظفني والفر�س املت�ساوية واملعاملة 

العادلة وحرية التعبري.

أسلوب اإلدارة
يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية، يتم اإ�سناد معظم اأعمالنا اإىل مقاولني خارجيني. وت�سمل جميع العقود املربمة مع الغري 

على بند يلزمهم مبراعاة جميع بنود حقوق االإن�سان الواردة يف القانون الكويتي. باالإ�سافة اإىل ذلك، يوجد لدينا “م�سرفوا تعاقد” 

تنطوي م�سوؤوليتهم ب�سكل اأ�سا�سي على مراقبة اأداء املقاولني اخلارجيني للتاأكد من تقيدهم مببادئ حقوق االإن�سان.

المبادرات الحالية واإلجراءات المستقبلية
على الرغم من اأن موقفنا احلايل جتاه حقوق االإن�سان يعد ممار�سة �سائعة يف منطقتنا، اإال اأن اأبحاثنا ك�سفت اأن منطقتنا تاأتي 

يف املوؤخرة عندما يتعلق االأمر بفهم واحرتام مبادئ حقوق االإن�سان املعرتف بها عاملياً والواردة يف اإعلن االأمم املتحدة اخلا�س 

بحقوق االإن�سان )UNDHR(. وكمواطن عاملي موقع على امليثاق  العاملي للأمم املتحدة، حددنا ذلك كفر�سة للتح�سني. وقد وقعنا 

موؤخراً على اتفاقية مع طرف خارجي لتقدمي تدريب حول حقوق االإن�سان جلميع موظفي ال�سركة. و�ستقدم هذه الدورة التي تقام 

عرب االإنرتنت تدريباً عاماً عن حقوق االإن�سان وتعليماً نوعياً عن الكيفية التي يجب اأن يتعامل بها م�سرفوا التعاقد مع املقاولني. 

ونعتزم تكوين وعي حول ق�سايا حقوق االإن�سان بني موظفينا ومتكينهم من التعرف على اأية انتهاكات قد تعرت�سهم. وباالإ�سافة 

اإىل ذلك، �سن�سع �سيا�سة منف�سلة وحمددة حلقوق االإن�سان يف امل�ستقبل.

وهذا العام، وكجزء من ا�سرتاتيجية اال�ستدامة، اأطلقنا مبادرة للم�ساركة لدعم املنظمات غري احلكومية )NGOs( التي 

ت�سرتك معنا يف قيمنا. وو�سعنا قائمة خمت�سرة بعدد من املنظمات غري احلكومية التي تركز على اأهداف املواطنة امل�سوؤولة 

ل�سركتنا من حماية للبيئة وت�سجيع املعي�سة ال�سحية واأ�سلوب احلياة ال�سحي وتطوير املواهب ال�سابة ورعاية قادة امل�ستقبل. 

وثمة مبادرة اأخرى �سمن هدف املعي�سة ال�سحية تنطوي على اال�سرتاك مع م�ست�سفى االأمرا�س ال�سدرية يف الكويت. 

فبالتعاون مع امل�ست�سفى، ا�ستطعنا زيادة الوعي باأمرا�س ال�سدر ونظمنا م�سرية. ولرعاية املواهب ال�سابة، تعاونا مع جامعة 

الكويت ونظمنا م�سابقة لطلب املدار�س الثانوية �سارك فيها طلب من 255 مدر�سة. وكان �سعار امل�سابقة هو “اإدارة 

النفايات من اأجل بيئة اأف�سل”.

حقوق العمال
الـمبداأ 3: يجب اأن حتافظ ال�سركات على حرية تكوين اجلمعيات والتقدير الفعال حلق التفاو�س اجلماعي.

الـمبداأ 6: يجب اأن تق�سي ال�سركات  على التمييز يف العمل من حيث التعيني اأو املهنة.

االلتزام
تن�س قواعد �سلوك العمل ل�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية بو�سوح على حقوق املوظفني يف املعاملة العادلة )الرتقية والتطور 

واالن�سباط( وامل�ساركة. باالإ�سافة اإىل ذلك، وبالتوقيع على امليثاق العاملي للأمم املتحدة، نلتزم طوعاً وعلى امللأ باأننا �سنبحث 

با�ستمرار عن جوانب التح�سني.

المبادرات الحالية واإلجراءات المستقبلية
من بني 613 موظفاً يف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية، هناك %89 من املوظفني اأع�ساء يف نقابة �سركة �سناعة 

الكيماويات البرتولية ولهم احلق يف التفاو�س اجلماعي. وعلى الرغم من اأن ن�سبة املوظفني االأع�ساء يف النقابة ن�سبة كبرية، 

فاإن مراجعتنا للممار�سات احلالية حددت يف هذا اجلانب فر�ساً اإ�سافية للتح�سني:

اأوالً: يجب ترجمة البيان الر�سمي ال�سادر عن النقابة اإىل اللغات املختلفة بحيث ميكن لغري الناطقني بالعربية فهم حمتواه.  »

ثانياً: ميكن تخفيف معايري اأهلية املوظفني غري الكويتيني للن�سمام للحتاد.  »

جدير بالذكر اأن �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية لي�س لها �سيطرة كاملة على النقابة وتوجد بع�س اخلطوات التنظيمية 

واالإجرائية التي ينبغي اتباعها لتعديل ميثاق النقابة. ومع ذلك، �سريفع فريق اال�ستدامة ب�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية 

هذه التو�سيات اإىل اجلمعية العمومية لنقابة �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية، و�سيتم طرح املبادرتني املقرتحتني للت�سويت 

عليهما. فاإذا مرتا بجميع املراجعات التنظيمية والت�سويت، ف�سيتم عر�سهما على االحتاد العام للنقابات الذي �سيكون مبثابة 

الذراع التنظيمي للحكومة يف االأمور ذات ال�سلة بحقوق العمال.

الـمبداأ 4: يجب اأن تق�سي ال�سركات  على جميع اأ�سكال  العمل الق�سري اأو االأجباري.

الـمبداأ 5: يجب اأن تق�سي ال�سركات  بالفعل على توظيف االأطفال.

االلتزام
ت�سمل عقود �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية التي تربم مع الغري والتي ت�سري على جميع املوردين واالأطراف االأخرى الذين 

لهم تعاملت جتارية مع ال�سركة، على بنود عديدة للحماية �سد االنتهاك. وتتلئم هذه البنود بدقة مع معايري منظمة العمل 

الدولية )ILO( مثل:

يجب اأال تتجاوز �ساعات العمل عن 8 �ساعات يومياً اأو 48 �ساعة اأ�سبوعياً.  »

يتحمل م�سرف التعاقد م�سوؤولية التاأكد من دفع املقاول للرواتب يف املوعد املحدد ويف تاريخ اأق�ساه اليوم ال�سابع من كل �سهر.  »

ميكن ملمثل �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية )م�سرف التعاقد( اأن يجري جوالت تفتي�س دورية للتاأكد من نظافة غرف   »
العمال ومن مطابقتها ملعايري املعي�سة املعتمدة.

يجب على املقاول اأن يتاأكد من اأن جميع موظفيه يحملون وثائق العمل الر�سمية )تاأ�سريات العمل(.  »

يتم دفع بدل العمل االإ�سايف ح�سب راتب املوظف بدون حتميل امل�ساريف االإدارية والنرثية عليه.  »

يتحمل املقاول م�سوؤولية التاأكد من توفري تغطية تاأمينية جلميع عماله مبوجب تاأمني طبي كجزء من مزاياهم.  »

اإلجراءات المستقبلية
حددت �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية جوانب للتح�سني فيما يتعلق بالعقود املربمة مع الغري وتدر�س ال�سركة جدوى طرح 

اآلية تظلمات م�ستقلة للمقاولني اخلارجيني للت�سال باإدارة �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية مبا�سرًة بدالً من التقدم بها عن 

طريق و�سيط.

يحظر القانون الكويتي توظيف االأطفال ويعتربه اأمراً غري قانوين، وت�سمن �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية اأنه ال يوجد اأي 

ق�ّسر �سمن عمالتهما املبا�سرة.
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البيئة
الـمبداأ 7: يجب اأن تدعم ال�سركات طريقة احرتازية جتاه التحديات البيئية.

الـمبداأ 8: اإجراء مبادرات ت�سجع املزيد من امل�سوؤولية البيئية.

الـمبداأ 9: ت�سجيع تطوير ون�سر التقنيات ال�سديقة للبيئة.

تعد الكويت واحدة من اأكرب الدول امل�سدرة للنفط يف العامل، وعليه، يعتمد االقت�ساد على قطاع النفط والغاز بقوة. وقد �سهدت 

دولة الكويت ازدهاراً اقت�سادياً غري م�سبوق بف�سل االرتفاع التاريخي يف اأ�سعار النفط باملقارنة اإىل تعداد �سكانها القليل ن�سبياً 

مما يجعلها من اأكرث املجتمعات ثراًء يف العامل. ويف الوقت الذي يعد فيه ذلك نعمة للكويت و�سعبها، فاإن مثل هذا االعتماد على 

مورد حمدود خطراً على املدى البعيد اأمام ا�ستدامة االقت�ساد. وقد اأقرت �سركتنا االأم، موؤ�س�سة البرتول الكويتية، بهذا اخلطر 

وو�سعت اأهدافاً لتنويع االقت�ساد وركزت على الكيماويات البرتولية كاأحد العوامل االأ�سا�سية يف هذا التغيري.

كما وقعت الكويت على االأهداف االإمنائية للألفية التابعة للأمم املتحدة. وترتبط االأهداف الثمانية االإمنائية للألفية التابعة 

للأمم املتحدة بالعديد من اجلوانب. وت�سري الكويت على طريق حتقيق هذه االأهداف، مع ذلك فاإنها مل ت�سل بعد اإىل حتقيق 

االأهداف البيئية. والأن �سناعة الكيماويات البرتولية حتتل موقعاً تلعب من خلله الدور االأكرب يف االقت�ساد الكويتي، ن�سعر يف 

�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية باأنه من واجبنا اأن نكون �سباقني يف هذا امل�سمار واأن نعمل بطريقة �سديقة للبيئة.

االلتزام
ت�ستمل اأهداف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية لل�ستدامة لعام 2017 على العديد من االأهداف مثل تقليل كثافة ا�ستهلك 

الطاقة واملياه وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة خلل عملياتنا. فمن خلل اأهداف �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية 

لل�ستدامة لعام 2017، �سنحقق منواً اقت�سادياً قوياً واأداًء بيئياً �سليماً ومواطنة جيدة ك�سركة. �ستقود اأهداف �سركة �سناعة 

الكيماويات البرتولية لل�ستدامة لعام 2017 اإىل عمليات اأكرث اأمناً وكفاءة واإنتاجاً وتقليل االأثر على كوكبنا وتطوير قادة حاليني 

وم�ستقبليني يف اال�ستدامة وحت�سني معي�سة النا�س الأجيال قادمة. 

المبادرات الحالية
ن�سرنا اأهدافنا بتقرير اال�ستدامة االأول لل�سركة يف العام املا�سي و�سنوا�سل مراقبة وقيا�س واالإبلغ عن التقدم مقابل اأهداف 

التخفي�س املو�سوعة يف ال�سنوات القادمة. وعلى مدار العام، حققنا توفرياً اإجمالياً يف كثافة ا�ستهلك الطاقة بلغ %4 يف 

عملياتنا وبلغ توفري ا�ستهلك املياه %23 وا�ستطعنا تقليل كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة بن�سبة %19. كما ا�ستطعنا حتقيق 

هذا اخلف�س بتطبيق العديد من املبادرات لتقليل الطاقة/املاء/انبعاثات الغازات الدفيئة )انظر ال�سفحة رقم 52(.

وعلى الرغم من اأننا مل نراقب كل مبادرة من املبادرات اآنفة الذكر لتقليل ا�ستهلكنا من الطاقة واملاء وانبعاثات الغازات الدفيئة، 

اإال اأنها �ساعدتنا على حت�سني كفاءتنا الت�سغيلية العامة يف عام 2013-2014 مما اأدى اإىل زيادة بن�سبة %10 يف االإنتاج يف 

2013-2014 باملقارنة بنظريها يف 2012-2013. ونود اأن نذكر اأن ثمة �سبب اآخر للتح�سن امللحوظ يف االأداء البيئي يف عام 
2013-2014 مقارنة بالعام 2012-2013 وهو العمرة ال�سنوية للم�سانع يف اأبريل 2012 مما اأدى اإىل زيادة اأكرث من املعتاد يف 

كثافة ا�ستهلك الطاقة واملاء وانبعاثات الغازات الدفيئة بال�سهر االأمر الذي اأدى للكثافات االأعلى يف 2013-2012.

مكافحة الفساد
الـمبداأ 10: يجب اأن تعمل ال�سركات �سد الف�ساد بجميع اأ�سكاله مبا يف ذلك االبتزاز والر�سوة.

االلتزام
تتناول قواعد �سلوك العمل ل�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية “ال�سلوكيات االأخلقية بالعمل” والتي تغطي املو�سوعات االآتية:

اأخلقيات العمل  »

تعار�س امل�سالح  »

الر�سوة والف�ساد  »

الهدايا والدعوات  »

التعيني اخلارجي  »

االحتيال وال�سرقة  »

املبادرة احلالية  »

علوة على ذلك، يجب اأن يح�سر املوظفون جل�سات تدريبية على مكافحة الف�ساد التي تعقد كل عام. ويف العقود املربمة مع 

االأطراف اخلارجية، ين�س اأحد البنود على اأنه ال يجوز اأن يكون املناق�سني من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو اأن يكونوا جزًء من جلنة 

املناق�سات اأو موظفني ب�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية.

اإلجراءات المستقبلية
كما هو احلال بالن�سبة جلميع جوانب الرتكيز التي تتناولها مبادئ امليثاق العاملي للأمم املتحدة، تبحث �سركة �سناعة الكيماويات 

البرتولية عن طرق لتح�سني وتقوية موقفها فيما يتعلق مبكافحة الف�ساد. وقد مت ت�سكيل جلنة مبوؤ�س�سة البرتول الكويتية ت�سمل 

اأع�ساًء من العديد من ال�سركات الفرعية ومنها �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية. ومهمة اللجنة هي املراجعة والتو�سية 

بتح�سني قواعد �سلوك العمل. و�ستقرتح �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية على االأقل تو�سية واحدة لتعزيز �سيا�سة مكافحة 

الف�ساد من خلل ممثلها.

وملزيد من التفا�سيل ، يرجى االت�سال بال�سيد/ ها�سم ها�سم )مدير دائرة الهند�سة وال�سلمة ال�ساملة( على الربيد االإلكرتوين
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