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تعد التنمية امل�صتدامة عن�صراً جوهرياً يف كل 
ما نقوم به وتعني اأكرث من جمرد جمموعة 

من التعديالت على عملياتنا الت�صغيلية.

من  يتجز�أ  ال  جزء  �مل�ستد�مة  �لتنمية  تعترب 
الرتقائنا  �الأهمية  بالغ  وعن�سرً�  �مل�ؤ�س�سية  قيمنا 
�لكيماويات  ك�سركة عاملية متخ�س�سة يف �سناعة 
�لبرتولية. ففي عام 2013، قمنا بتد�سني �أهد�ف 
ت�سمن  و�لتي   2017 عام  حتى  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
�أف�سى  وقد  م�ستد�م”.  “غد  نح�  و��سح  �لتز�م 
طريق  خارطة  �سياغة  �إلى  �لتف�سيلي  �لتحليل 
ت�ستمل على ت�سعة �أهد�ف تغطي �الأبعاد �القت�سادية 
و�الجتماعية و�لبيئية للتنمية �مل�ستد�مة. وقد ثبت 
م�ساعدة  يف  ثمني  دليل  متثل  �الأهد�ف  هذه  �أن 
تعزيز  يف  �لبرتولية  �لكيماويات  �سناعة  �سركة 
تلبية  يف  �مل�ساعدة  وكذلك  �لعمليات  كفاءة 
�الحتياجات �الأو�سع نطاقًا لدولة �لك�يت و�ملنطقة. 
هذ� وقد �ساعدنا �لتقدم �لذي �أحرزناه ب�ساأن هذه 
�الأهد�ف يف حتقيق �ملزيد من �لتميز يف �لعمليات 

�لت�سغيلية و�مل��طنه �مل�سئ�له لل�سركات. 

�أن  �أدركنا  �لعملية،  هذه  من  مبكر  وقت  ويف 
م�ظفينا ي�سكل�ن �ملح�ر �لذي نرتكز عليه لتحقيق 
�لنجاح يف مبادر�ت �لتنمية �مل�ستد�مة. كما �ساعد 
يف  م�ظفينا  �لنطاق  و��سع  تدريبي  برنامج  عمل 
�إدر�ك �أن �لتنمية �مل�ستد�مة ت�ؤثر على كل ما نق�م 
�إلى  و�س�اًل  و�لكفء  �الآمن  �لت�سغيل  من  بدًء  به 
معاملة �الأفر�د باحرت�م. هذ� وقد تلقى 80% من 
ي�سكل ركيزة  �لذي  �لتدريب  بالفعل هذ�  �مل�ظفني 
�لتي نحتاجها ل�سمان دمج  �لثقافة  بناء  هامة يف 
��سرت�تيجياتنا  يف  بالكامل  �مل�ستد�مة  �لتنمية 

وعملياتنا. 

لرتو�  �ل�سفحات  هذه  على  نظرة  الإلقاء  �أدع�كم 
ب�ساأن  �ل�سركة  �أجنزتها  �لتي  �لهامة  �خلط��ت 
لعام  �مل��س�عه  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  حتقيق 
�الأخرى  �مل�ستد�مة  �لتنمية  جه�د  وكذلك   2017
و�لتز�ماتنا مب�جب �مليثاق �لعاملي للأمم �ملتحدة. 

كلمة �لرئي�س �لتنفيذي

م�ست�ى  على  و�مل�ظفني  �ملدر�ء  جه�د  وبف�سل 
�سري  تط�ر  عن  �الإعلن  باإمكاننا  فاإنه  �ل�سركة، 
ل�سنة   �ملحددة  �أهد�فنا  كافة  حتقيق  نح�  �لعمل 
تعطينا  هامة  مقايي�س  متثل  �إنها  2014-15حيث 
�ملثال،  �سبيل  وعلى  قدمًا.  للم�سي  �لد�فعة  �لق�ة 
�لدورية  �ل�سيانة  فرتة  ��ستخد�م  من  متكنا  فقد 
حققت  و�لتي  م�ساريع  عدة  لتنفيذ  �لعام  هذ� 
�لطاقة  ��ستخد�م  كفاءة  يف  تدريجية  تغيري�ت 
مبنى  كفاءة  يف  كبريً�  حت�سنًا  حققنا  كما  و�ملياه. 
�ملبادر�ت  من  حزمة  تنفيذ  بعد  �لرئي�سي  �ل�سركة 

�ملنف�سلة خلل �ل�سنة. 

عن�سرين  جتاه  خا�س  ب�سكل  بالفخر  �أ�سعر  كما 
�لتنمية  �أهد�ف  دمج  وهما  �لتقرير  وردو� يف هذ� 
�ل�سركة  خماطر  تخفيف  �إطار  يف  �مل�ستد�مة 
هذه  وُتظهر  لدينا.  �الإن�سان  حق�ق  بيان  وتط�ير 
�الأن�سطة �أن �لتز�منا بالتنمية �مل�ستد�مة ميتد �إلى 
خارج من�ساآتنا و�أنها ت�سكل عن�سرً� ج�هريًا يف كل 
ب�س�رة  �لعامل  �سعيد  على  �أعمال  من  به  نق�م  ما 

�أو�سع. 

�لذي  بالتقدم  �لتي تغمرين  �ل�سعادة  وبالرغم من 
�لقيام  يز�ل هناك عمل يجب  ال  �أنه  �إال  �أحرزناه، 
به من �أجل حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة حتى 
بحاجة  فاإننا  �خل�س��س،  وجه  وعلى   .2017 عام 
�إلى �لتعاون �لكامل مع �مل�ردين و�الأطر�ف �الأخرى 
م�سرتك  تفاهم  بناء  بهدف  �مل�سالح  �أ�سحاب 
�ملمار�سات  م�ساركة  �إلى  نحتاج  كما  للأول�يات. 
�ملثلى مع نظر�ئنا يف هذه �ل�سناعة ل�سمان عم�م 
تد�سني  عند  بذلك  قمنا  كما  �ملنطقة.  يف  �ملنفعة 
�لعمل  فرق  على  فيت�جب  �الأولى،  للمرة  �الأهد�ف 
�لبرتولية  �لكيماويات  �سناعة  �سركة  م�ست�ى  على 
ويف  �أهد�فنا.  لتحقيق  �حلثيثة  جه�دهم  م���سلة 
فاإن هذ� جهد جماعي مطل�ب على  �الأمر  حقيقة 

م�ست�ى �إد�ر�ت �ل�سركة و�أق�سامها. و�إنني على ثقة 
باأننا قمنا بتط�ير ركائز ر��سخة و�أننا نتمتع ب��سع 
�ل�سن��ت  يف  �للزم  �لتقدم  الإحر�ز  ي�ؤهلنا  ق�ي 

�لقادمة. 

�إن رغبتنا يف تقدمي قيمة �أكرب �إلى �سركة �سناعة 
�لكيماويات �لبرتولية وم��طني دولة �لك�يت وجميع 
�الأطر�ف �أ�سحاب �مل�سالح متثل م�سدر �إلهام لنا 
لل��س�ل �إلى م�ست�يات �أكرب من �الإجناز�ت، حيث 
على  �لرتكيز  على  �مل�ستقبلية  تطلعاتنا  تن�سب 
�لتنمية  مبادئ  لدمج  جديدة  فر�س  ��ستك�ساف 
و�ال�سرت�تيجيات  �لعمليات  كافة  يف  �مل�ستد�مة 
�إخل�س  لدينا. �س�ف نحقق طم�حاتنا من خلل 
خلل  ومن  �لت�سغيلي  �لتميز  خلل  ومن  م�ظفينا 
وعند  �مل�ستد�مة.  �لتنمية  بتحقيق  ر��سخ  �لتز�م 
و�سلمة  ق�ة  �أكرث  �أعمال  نن�ساأ  لن  بذلك،  �لقيام 
من  مزيد  حتقيق  يف  ن�ساهم  �س�ف  بل  فح�سب، 

�لق�ة و�ل�سلمة ل�طننا �لغايل �لك�يت. 

اأ�صعد اأحمد ال�صعد
�لرئي�س �لتنفيذي

ي�صعدنا اأن نرحب بكم واأن ن�صع بني اأيديكم تقرير التنمية امل�صتدامة الثالث والذي يو�صح التزامنا 
امل�صتمر وي�صف ما مت اإحرازه من تقدم يف حتقيق عمليات اأكرث نظافة واأماناً وكفاءة وكذلك يف اإحداث 
تاأثري اإيجابي على احلياة يف الكويت واملنطقة. كما اأنني على يقني باأنكم �صوف تالحظون باأن التنمية 
اإلى  التي ننفذ بها عملياتنا  اأعمالنا بدًء من الطريقة  امل�صتدامة تنعك�س على كل جانب من جوانب 
بها  نحفز  التي  الطريقة  اإلى  لدينا  العاملية  التوريد  �صل�صلة  مع  خاللها  من  نتعاون  التي  الطريقة 
عاماًل  تعد  التي  بال�صفافية  التزامنا  التقرير  يبني  كما  واإخال�س موظفينا.  بف�صل حما�س  التغيري 

جوهرياً ملمار�صات الأعمال امل�صئولة وفتح اآفاق احلوار مع الأطراف اأ�صحاب امل�صالح لدينا. 
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 هذه �صركة �صناعة
(PIC) الكيماويات البرتولية
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متثل منتجاتنا العنا�سر الأ�سا�سية 
التي تدخل يف اإنتاج عدد ل ح�سر له 

من املواد واملنتجات املوجودة يف املنازل 
ومكان العمل وامل�ستخدمة يف مناحي 

احلياة اليومية.

الكيماويات  �سناعة  يف  الكويت  لدولة  ذراع  نحن 
البرتولية ونعمل على الرتقاء مبواردنا الوطنية 
العامل.  اإلى  اجلودة  عالية  منتجات  لتقدمي 
ن�سعى اإلى اإ�سافة قيمة جلميع الأطراف اأ�سحاب 

امل�سالح. 

�صركة  هي  البرتولية  الكيماويات  �صناعة  �صركة 
متخ�ص�صة يف �صناعة وت�صويق الكيماويات وت�صكل 
ذراع �صناعة الكيماويات البرتولية ملوؤ�ص�صة البرتول 
الكيماويات  �صناعة  �صركة  تاأ�ص�صت  الكويتية. 
اأمريي  مر�صوم  مبوجب   1963 عام  يف  البرتولية 
ويقع مركزها الرئي�صي يف دولة الكويت، وتعد اأول 
�صكلت  حيث  املنطقة  يف  كيماوية  �صناعات  جممع 
قفزة نوعية يف م�صرية تنويع اقت�صاد الكويت. كما 
نعمل دائما على دعم التقدم والإمكانيات، واليوم 
عاملي  م�صتوى  ذات  ت�صنيع  من�صاآت  من  لدينا  مبا 
اإلى م�صتقبل عنوانه  نتطلع  العامل،  اأنحاء  يف كافة 

النمو يف الكويت واخلارج. 

اإحدى  البرتولية  الكيماويات  �صناعة  �صركة  تعد 
منطقة  يف  القطاع  هذا  يف  الرائدة  ال�صركات 

قطاع  يف  متنامية  وموؤ�ص�صة  الأو�صط  ال�صرق 
اإلى  وا�صتنادًا  العامل.  م�صتوى  على  الكيماويات 
لقيمة  الأمثل  ال�صتغالل  اإلى  الرامية  روؤيتنا 
باملائة   70 فاإن  الكويتية،  الهيدروكربونات  موارد 
املنتجات  وتتمثل  البالد،  داخل  يتم  اإنتاجنا  من 
الكيماوية الرئي�صية التي نقوم باإنتاجها بالأ�صمدة 
العديد  يف  ن�صارك  كما  والعطريات.  والأولفينات 
من امل�صاريع امل�صرتكة الوطنية والعاملية والتي تعمل 
على تنويع جمموعة منتجاتنا ومتكننا من التو�صع 

يف الأ�صواق العاملية. 

تدخل  التي  الأ�صا�صية  العنا�صر  منتجاتنا  متثل 
واملنتجات  املواد  من  له  ح�صر  ل  عدد  اإنتاج  يف 
يف  وامل�صتخدمة  العمل  ومكان  املنازل  يف  املوجودة 
فاإننا نهدف  وبناًء عليه،  اليومية.   مناحي احلياة 
با�صتمرار اإلى حت�صني جودة احلياة يف كافة اأنحاء 
املحا�صيل  اإنتاجية  زيادة  خالل  من  �صواء  العامل 
ومتكني توفري الطاقة اأو زيادة عمر املنتجات وقوة 
جمموعة  يف  والأمان  الراحة  م�صتوى  اأو  الحتمال 
الإمكانيات  اإن  ال�صتهالكية.  املنتجات  من  وا�صعة 

بال حدود. 

�صركتنا،  عن  املعلومات  من  مزيد  على  للح�صول 
يرجى زيارة موقعنا اللكرتوين   

 www.pic.com.kw.

 روؤيتنا 

يف  عامليًا  متميزة  �صركة  نكون  اأن  اإلى  نتطلع 
الكويت  موارد  من  بدعم  البرتوكيماويات،  جمال 
م�صافة  قيمة  ذات  م�صاركات  خالل  من  الوطنية 
حتقق النمو، واأن نكون مو�صع اعتزاز للم�صاهمني 

وامل�صتفيدين.

مهمتنا

اإحدى   – البرتولية  الكيماويات  �صناعة  �صركة 
�صركات موؤ�ص�صة البرتول الكويتية – ت�صعى لتحقيق 
جمال  يف  التو�صع  خالل  من  متميزًا  رياديًا  موقعًا 
وتعزيز  العالية  القيمة  ذات  البرتوكيماويات 
الكويتية،  البرتول  موؤ�ص�صة  اأن�صطة  مع  التكامل 

املحلية واخلارجية من خالل الآتي:

تعظيم القيمة امل�صافة للموارد الهيدروكربونية ••
يف الكويت

التفوق يف اأدائنا املوؤ�ص�صي املعتمد على متكني ••
يف  املثلى  العمل  اأ�صاليب  وتاأ�صيل  عاملينا 

ال�صناعة

خلق بيئة تنمي روح املناف�صة والتحدي وحتفز ••
تطوير املهارات وتنمية القدرات

منو •• حتقيق  نحو  �صركائنا  مع  الوثيق  التعاون 
م�صتدام ومتنوع

تعزيز القت�صاد الوطني.••
 

قيمنا 

من •• اأ�صا�س  وعلى  بانفتاح  التعامل  النزاهة: 
الثقة والحرتام والعدالة وال�صفافية وال�صدق 
العمل واملهنية  اأخالقيات  باأ�صمى  مع اللتزام 

وامل�صاءلة.

مب�صتوى •• الهتمام  خالل  من  نعمل  التميز: 
عال لالأداء والتميز الت�صغيلي والتطور امل�صتمر 
عالية  جودة  ذات  وخدمات  منتجات  وتقدمي 

والرتكيز على تلبية احتياجات العمالء.

ال�صوق •• ظروف  ح�صب  اأنف�صنا  نكيف  املرونة: 
ونظهر البتكار وال�صتجابة والرغبة يف التغري.

تعاوين •• عمل  مكان  لتطوير  ن�صعى  التحفيز: 
ثقافة  من  والولء  اجلماعي  العمل  فيه  ينبع 

الأداء العايل.

ال�سراكة: نطور ال�صراكات بعيدة املدى وذات ••
التميز  وتعزيز  النمو  لدعم  امل�صافة  القيمة 

الت�صغيلي.

اللتزام مبعايري ال�سحة وال�سالمة والبيئة ••
مكان  وتوفري  البيئة  بحماية  نلتزم  واملجتمع: 
واللتزام  �صحية،  عمل  وبيئة  اآمن،  عمل 
بامل�صوؤولية الجتماعية يف الكويت واملجتمعات 

الأخرى املحت�سنة لن�ساط امل�ؤ�س�سة.

التفكري املوؤ�س�سي: الهتمام امل�صرتك بق�صايا ••
واهتمامات موؤ�ص�صة البرتول الكويتية لتحقيق 
جزءًا  ولي�س  ككل  للموؤ�ص�صة  العامة  امل�صلحة 

منها.
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حممد الفرهود 
 رئي�س جمل�س الإدارة

اأ�سعد اأحمد ال�سعد
 الرئي�س التنفيذي و ع�ضو جمل�س الإدارة

 نا�شر ال�شماع 
 ع�ضو جمل�س الإدارة

 مازن ال�سردي
 نائب رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد اجليماز
 ع�ضو جمل�س الإدارة

�أحمد حبيب 
 ع�ضو جمل�س الإدارة 

نوال الفزيع 
 ع�ضو جمل�س الإدارة

جمل�س الإدارة

الرئي�س التنفيذي

 ال�شوؤون القانونية

العطريات الأ�سمدة االوليفينات

�سيجما 6 

ال�ش�ؤون املالية

 حتليل وتخطيط 
الأعمال

 حتليل وتخطيط 
الأعمال

 حتليل وتخطيط 
الأعمال

 الأ�صمدة)الت�صنيع(

�شركة اخلليج
ل�شناعة الكيماويات

 البرتولية

 تطويرالأعمال تطويرالأعمال

ال�شركة الكويتية 
للعطريات

البويل بروبيلني

�إيكويت

الت�سويق الت�سويق الت�سويق

الهند�سة وال�سالمة 
ال�ساملة

�شركة الكويت 
لل�شتايرين  

التخطيط ال�شامل

�إم �إي جلوبل

�شركة الكويتية 
للأوليفينات

املوارد الب�شرية 

 تقنية املعلومات  اخلدمات واالت�صاالت
واالت�صاالت

اإدارة املخاطر امل�ؤ�س�سية

 ال�ش�ؤون املالية والإدارية

تدار �صركة �صناعة الكيماويات البرتولية من قبل 
جميعهم  اأع�صاء  �صبعة  من  مكون  اإدارة  جمل�س 
الرئي�س  با�صتثناء  التنفيذيني  غري  الأع�صاء  من 
الإدارة  ملجل�س  الرئي�صي  الهدف  يتمثل  التنفيذي. 
للتزاماتها جتاه جميع  ال�صركة  يف �صمان حتقيق 

الأطراف اأ�صحاب امل�صالح. 

�صل�صلة القيمةاحلوكمة
يتولى الرئي�س التنفيذي قيادة فريق الإدارة العليا 
اإدارة  م�صوؤولية  اأع�صاوؤه  عاتق  على  يقع  حيث 
وحدات العمل ال�صرتاتيجية الثالث بال�صركة وهي 
ال�صئون  وعن  والعطريات،  والأ�صمدة  الأولفينات 
الوظيفية  الإدارات  وت�صاندهم  واملالية،  الإدارية 

بال�صركة يف اأداء املهام املوكلة اإليهم. 

يو�صح املخطط التنظيمي التايل هيكل �صركتنا: 
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اليزو 27001 
   نظام اإدارة اأمن املعلومات 
اليزو 17025 
    جودة املختربات 
اليزو 22000 
   نظام اإدارة �صالمة الأغذية 
 14001
   العناية امل�صئولة 

 

ال�ستثمارات املحلية 

دول موظف

�سنة 

 خربة يف �سناعة
الكيماويات

من املوظفني
كويتيني

 من منتجات امل�ساريع 
امل�سرتكة يتم اإنتاجها يف 

الكويت 

عملياتنا يف

الأمونيا
اليوريا

البويل بروبلني

البويل بروبلني
اإثيلني غليكول

برازيلني
بنزين

�صريين
ميثانول

مونو اإيثيلني جليكول
ديو اإيثيلني جليكول

بويل بروبلني تريفثالت

املنتجات
اأ�سا�سية

كة
صرت

م�
يع 

صار
م�

اجلوانب الرئي�صية

م�صاريعنا امل�صرتكة

اجلوائز التقديرية

33%
42.5%

42.5%

40%

57.5%100%

10%

50%

50%

ال�ستثمارات الدولية 

  OHSAS 18001  
  نظام اإدارة ال�صحة وال�صالمة 
 اليزو 50001 
  نظام اإدارة الطاقة 
اليزو 9001 
    نظام اإدارة اجلودة 
اليزو 14001 
    نظام الإدارة البيئية 

ال�صهادات 

اجلائزة الذهبية نظري الأداء الرائع يف جمال ال�صحة وال�صالمة والبيئة مقدمة من
Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA)

اجلائزة الربونزية نظري الإدارة املهنية ملخاطر الطرق مقدمة من 
Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA)

اجلائزة الأولى يف فئة م�صروع ال�صراكة مقدمة من
 ال�صبكة العربية للم�صوؤولية الجتماعية للموؤ�ص�صات

اجلائزة الثانية يف فئة املوؤ�ص�صات كبرية احلجم مقدمة من
ال�صبكة العربية للم�صوؤولية الجتماعية للموؤ�ص�صات

الدور النهائي  يف فئة امل�صوؤولية الجتماعية لل�صركات من
Platts 2014 - Global Energy Awards

86% 70%
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  (1) http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/12/05/facing-up-to-the-threat-of-climate-change-in-the-arab-world
  (2) http://www.wri.org/resources/maps/aqueduct-country-and-river-basin-rankings
  (3) http://data.worldbank.org/indicator/

حتديات اال�ستدامة التي 
نواجهها

تتجاوب ا�سرتاتيجيتنا لال�ستدامة مع التحديات 
اقتنا�ص  وكذلك  عاملنا  تواجه  التي  الأ�سا�سية 
الفر�ص واحلد من املخاطر وحتقيق التوازن بني 

احتياجات اأ�سحاب امل�سالح.

 التح�سني امل�ستمر يف كفاءة 
ا�ستخدام الطاقة واملياه يف 

العمليات ال�سناعية 

احلد من انبعاثات الكربون 
وا�ستهالك املياه 

 خلق فر�ص عمل م�ستدامة

�سناعة  وت�ساعد  قا�سية،  حتديات  العامل  يواجه 
البرتوكيماويات على التغلب عليها على ال�سعيدين 
�سكان  عدد  يقارب  اأن  ويتوقع  واملحلي.  العاملي 
 ،2050 عام  بحلول  ن�سمة  مليارات  ت�سعة  العامل 
موارد  على  هائلة  �سغوطًا  يحتم  الذي  االأمر 
اال�ستدامة  تتطلب  كما  االأر�سية.  الكرة  وم�سادر 
موارد  حدود  يف  م�سئولة  بطريقة  نعي�ش  اأن  منا 
اإيجاد  علينا  يتوجب  عليه،  وبناًء  االأر�ش.  كوكب 
املتزايد  ال�سكان  عدد  احتياجات  ملواجهة  طريقة 
من خالل توفري القدر الكايف من الغذاء والطاقة 
الى  باالإ�سافة  معقولة  بتكلفة  والنظيفة  االأمنة 
ينبغي  ذاته،  الوقت  ويف  االأخرى.  واملوارد  املياه 
علينا معاجلة ق�سايا هامة مثل احلد من انبعاثات 

الغازات الدفيئة وحماية البيئة الطبيعية. 

يعترب تغري املناخ وندرة املياه من التحديات العاملية 
ويقدر اخلرباء  ملنطقتنا.  بالغة  اأهمية  ت�سكل  التي 
اأن تبعات تغري املناخ �سوف تكون حادة يف منطقة 
هطول  يف  انخفا�ش  عنها  و�سينتج  العربي  اخلليج 
االأمطار وارتفاع من�سوب البحر وت�سجيل م�ستويات 
االأمر،  حقيقة  ويف  احلرارة.  درجات  يف  قيا�سية 
 3 ميكن اأن يرتفع متو�سط درجات احلرارة بواقع 

درجات مئوية بحلول عام 2050(1).  

وب�سورة  خطرية  املياه  ندرة  م�سكلة  اأ�سبحت 
الكويت  اإن  كما  املناخ.  لتغري  نتيجة  متزايدة 
بالفعل هي اأحد اأكرث دول العامل تاأثرًا بندرة املياه 
يف  اأخرى  ودول  وقطر  البحرين  اإلى  باالإ�سافة 
يفوق  املياه  على  الطلب  منو  اأن  وجند  املنطقة(2)، 
من  املياه  حتلية  عملية  وتعترب  املتوفرة.  الكميات 
موارد  بحماية  تقوم  والتي  امل�ساندة  الو�سائل  اأهم 
يهدد  البحر  من�سوب  ارتفاع  ولكن  العذبة،  املياه 
حمطات حتلية املياه ويزيد من ملوحة املياه العذبة. 

اأحد �سبل احلد من  يعد ا�ستخدام الطاقة بكفاءة 
تغري  يف  ت�ساهم  والتي  الدفيئة  الغازات  انبعاثات 
اإن  الكويت.  لدولة  خا�سة  اأهمية  وت�سكل  املناخ، 
باإجمايل  تقا�ش  والتي  البالد،  يف  الطاقة  كفاءة 

ا�ستهالك  وحدات  من  وحدة  لكل  املحلي  الناجت 
الدول  معظم  يف  عليه  هي  مما  اأقل  الطاقة، 
للفرد  الطاقة  ا�ستهالك  معدل  اأن  اإال  ال�سناعية، 
وانبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون من بني اأعلى 

املعدالت يف العامل(3).

وتوافر  الطاقة  اأمن  تواجه  التي  التهديدات  ت�سكل 
املياه خماطر ج�سيمة على اقت�ساد املنطقة وكذلك 
البرتولية  الكيماويات  اإنتاج  يعتمد  �سناعتنا.  على 

 الدور الذي ميكن اأن نقوم به
�ستقوم �سناعتنا بلعب دورًا بالغ االأهمية يف مواجهة التحديات اخلا�سة مبحاوراال�ستدامة الثالث الرئي�سة 
وهي االقت�سادية والبيئية واالجتماعية.  كما ميكننا روؤية فوائد منتجاتنا يف قطاعات متنوعة بدءا من 
قطاع املنتجات اال�ستهالكية اإلى قطاع االأجهزة الطبية وقطاعات املنتجات الزراعية والنقل. وعلى �سبيل 
االآمنة.  املياه  توافر  زيادة  الكيماوية  للمحاليل  ميكن  كما  الغذاء،  اإنتاج  زيادة  لالأ�سمدة  ميكن  املثال، 
وت�ساعد ال�سلع امل�سنوعة با�ستخدام العطريات مثل املكونات البال�ستيكية اخلفيفة يف توفري الطاقة يف 
جمموعة كبرية من اال�ستخدامات مثل ال�سيارات وال�ساحنات. لذا فاإن هذه احللول املوفرة للطاقة لها 

تاأثري اإيجابي على البيئة. 

االأجنبية  اال�ستثمارات  منطقتنا عن طريق جذب  ازدهار  البرتولية يف  الكيماويات  �سناعة  ت�ساهم  كما 
اإلى تطوير قدرات املوظفني واال�ستثمارات  باالإ�سافة  التنويع االقت�سادي، هذا  وخلق فر�ش عمل ودعم 

االجتماعية يف جمتمعاتنا مما ي�سهم يف حتقيق الرفاهية املجتمعية. 

منطقتنا  يف  ال�سناعة  هذه  اأن  �سمان  يف  رائدًا  دورًا  البرتولية  الكيماويات  �سناعة  �سركة  لعبت  لقد 
اإننا  القادمة.  لالأجيال  واالزدهار  النجاح  ا�ستمرارية  ل�سمان  الوحيد  ال�سبيل  هي  اال�ستدامة  اأن  تدرك 
التزامنا مببداأ  والكيماويات )GPCA( مما يعك�ش  للبرتوكيماويات  ع�سو موؤ�س�ش يف االحتاد اخلليجي 
ال�سراكة. واالحتاد عبارة عن منتدى ملناق�سة وتبادل االأفكار ودعم العديد من املبادرات املتميزة. فمن 
خالل االحتاد نت�سارك باأف�سل املمار�سات الرائدة ونلهم ال�سركات االأخرى العاملة يف القطاع ونتعلم منها 

يف دفع اأجندة اال�ستدامة. وت�سمل اأولوياتنا: 

لعبت �سركة �سناعة الكيماويات 
البرتولية دوراً رائداً يف �سمان اإدراك 
القطاع يف املنطقة اأن ال�ستدامة هي 
ال�سبيل الوحيد ل�سمان ا�ستمرارية 

النجاح والزدهار لالأجيال القادمة. 

تتطلب ال�ستدامة منا العي�ص 
 مب�سوؤولية يف حدود املوارد املتاحة 

على كوكب الأر�ص. 

ب�سدة على قطاع النفط والغاز لتوفري املواد ال�سائلة واملواد اخلام واالعتماد على كميات كبرية من املياه 
يف العمليات الت�سغيلية. وعليه متثل اال�ستدامة اأولوية بالن�سبة ل�سناعتنا و�سرورة لتحقيق م�ستقبل اأف�سل 

للمنطقة.

             املياه            
 

 

     
     

املناخي  
      التغري 

     
 

الطاقة   
ين 

  منو التعداد ال�سكا
 

ذاء
الغ
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الكوكب

�سوف  البيئي،  ال�سعيد  على 
عن  البيئة  حماية  يف  ن�ساعد 
املمار�سات  اأف�سل  غر�ش  طريق 
مع  والتعاون  القطاع  يف  الرائدة 
اأدنى  اإحداث  ل�سمان  ال�سركاء 
العاملي  النمو  عن  ناجم  تاأثري 

امل�ستدام واملتنوع لدينا 

حماية البيئة

التزامات ال�ستدامة لدى موؤ�س�سة البرتول الكويتية

••

••

••

••

••

••

••

••

••

ا�سرتاتيجية اال�ستدامة

 – – موؤ�س�سة البرتول الكويتية  تلتزم �سركتنا االأم 
حتقيًقا  االأكرث  الوطنية  النفط  �سركة  تكون  باأن 
املوارد  اإدارة  على  والعمل  املنطقة  يف  لال�ستدامة 
الطبيعية لدولة الكويت مبا ُيحقق لها الربح وي�سب 
يف �سالح املجتمع واالقت�ساد والبيئة )انظر املربع(.

طويل  وبالتزام  ال�سياق  هذا  يف  البرتولية  الكيماويات  �سناعة  ل�سركة  اال�ستدامة  ا�سرتاتيجية  تطوير  مت 
واإدارة  االجتماعية  بامل�سئولية  والتحلي  واالأخالقية  والفعالة  االآمنة  العمل  ممار�سات  وبتعزيز  االأجل 
تاأثرياتنا البيئية. ندرك اأننا نعمل يف نظام بيئي اإقليمي وعاملي ميثل عاماًل اأ�سا�سيًا لنجاحنا، واأننا ن�سارك 
يف حتمل امل�سئولية عن املحافظة على النظام البيئي. وب�سفتنا اإحدى املوؤ�س�سات املوقعة على امليثاق العاملي 
اإتباع املبادئ الع�سرة التي ين�ش عليها امليثاق العاملي  اإلى  اأي�سًا  لالأمم املتحدة )UNGC( فاإننا نهدف 

لالأمم املتحدة )انظر �سفحة 71(. 

ن�سعى اإلى ت�سكيل غٍد م�ستدام من خالل التزام �سارم ال ميكن الرتاجع عنه مبا يخ�ش اجلودة والتميز 
الت�سغيلي واال�ستدامة. كما تدعو ا�سرتاتيجيتنا اإلى ا�ستخدام ممار�سات العمل الرائدة والتي تن�سئ �سركة 
اأكرث قوة مع حتقيق الفائدة لالأجيال القادمة واإحداث تاأثري اأقل على البيئة. وميكن حتقيق هذا عندما 
ت�سبح اال�ستدامة جزًء ال يتجزاأ من كل ما نقوم به من اأن�سطة يومية واأ�سلوب التفكري املوؤ�س�سي لكل فرد يف 

ال�سركة، حيث تقع هذه امل�سئولية على عاتق كافة االإدارات وجميع املوظفني. 

االقت�سادية  العنا�سر  الثالثية(، فقد قمنا بدمج  الثالثي )املح�سلة  االأ�سا�ش  اإتباع منهجية  ومن خالل 
واالجتماعية والبيئية لروؤيتنا ومهمتنا يف ا�سرتاتيجية اال�ستدامة لدينا: 

الأفراد

الجتماعي، �سوف  على ال�سعيد 
الفر�ش  وتقدمي  دعم  على  نعمل 
طريق  عن  الكويتي  املجتمع  اإلى 
تطوير  خالل  من  االأفراد  متكني 

املهارات والقدرات 

متكني الأفراد 

الربح 

اإ�ضافة القيمة

على ال�سعيد القت�سادي، نهدف 
الربح  حتقق  بطريقة  العمل  اإلى 
موارد  اإلى  القيمة  اإ�سافة  مع 
الهيدروكربونات الكويتية وتعزيز 

االقت�ساد الوطني

البرتول  موؤ�س�سة  لدى  اال�ستدامة  �سيا�سة  تن�ش 
فكر  تطبق  �سوف  املوؤ�س�سة  اأن  على  الكويتية 
اال�ستدامة يف كافة اأن�سطتها الت�سغيلية مبا يف ذلك 

التعاون مع ال�سركاء وامل�ستهلكني واملوردين. 
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املوارد الب�شرية 

اخلدمات الفنية

الإدارة العليا 

اإدارة املخاطر امل�ؤ�س�سيةنظم املعلومات 

ال�ش�ؤون 
القان�نية 

ال�ش�ؤون املالية

�شل�شلة التوريد و امل�شرتيات 

 الت�صويق و االت�صاالت

العمليات

التدقيق الداخلي

 اأهداف ال�ستدامة لعام 2017 لل�سركةتنفيذ ا�سرتاتيجيتنا

العام  امل�سار  ال�سرتاتيجية  حتدد 
حتقيق  ولكن  لدينا،  ال�ستدامة  مل�سرية 
تقوم  حازمة  اإدارة  يتطلب  ال�سرتاتيجية 
�سليمة  واأهداف  وا�سحة  �سيا�سات  على 

وغايات مالئمة. 

الكيماويات  �سناعة  �سركة  اأجرت   ،2012 عام  يف 
الأهم  تف�سيلي  وحتليل  للمخاطر  تقييم  البرتولية 
ال�سركة.  على  توؤثر  التي  اجلوهرية  املوا�سيع 
مت  التي  الرئي�سية  اال�ستدامة  عنا�سر  وت�سمنت 
و�سالمة  البيئة  وحماية  املوارد  كفاءة  حتديدها 
وتطوير  العامة  وال�سالمة  وال�سحة  االأ�سول 
بطريقة  العنا�سر  هذه  مع  وللتعامل  املواهب. 
اأهداف طموحة على مدى  بتد�سني  م�سئولة، قمنا 
عام  حتى  اال�ستدامة  اأهداف  وهي  �سنوات  خم�ش 
االأهداف  هذه  من  اأهداف  �ستة  ترتبط   .2017

اأهداف  ثالثة  تعك�ش  بينما  الداخلية  بالعمليات 
امل�سئولة  االجتماعية  املواطنة  جتاه  التزامنا  منها 
لل�سركة. ومن ثم �سيوؤدي حتقيق هذه االأهداف اإلى 
اإيجاد عمليات اأكرث اأمانا وكفاءة واإنتاجية، واحلد 
من تاأثرينا على الكوكب، وتطوير القيادات احلالية 
حياة  وحت�سني  اال�ستدامة،  جمال  يف  وامل�ستقبلية 

االأفراد على مدار اأجيال. 

تطوير قيادي املستقبل

ية
صح

ة ال
حليا

ب ا
أسلو البيئة حماية 

ريادة االستدامة

 خفض معدل اإلصابات المسجلة في
صفوف العاملين والمقاولين

 الحد من معدل الحوادث المتعلقة
بسالمة العمليات

خفض عدد التسّربات

خفض معدل انبعاث الغازات الدفيئة
خفض استهالك الطاقة

خفض استهالك المياه

املناطق املعنية يف مبادرات ال�ستدامة

مستدام زاهر  مستقبل  بتوفير  اإللتزام 

 
ملعظم  عامة  غايات  حتديد  يف  منهجيتنا  تتمثل 
�سناعة  �سركة  على  توؤثر  التي  اجلوهرية  اجلوانب 
قابلة  اأهداف  اإلى  وترجمتها  البرتولية  الكيماويات 
للقيا�ش، وتطوير خطط �سنوية اأو ذات فرتات اأطول 
للتحقيق  وقابلة  للقيا�ش  وقابلة  حمددة  تكون 

 (smArt) الزمني  باالإطار  وملتزمة  وواقعية 
الكافية  املوارد  امل�سوؤوليات وتخ�سي�ش  مع حتديد 
كافة  على  اخلطط  هذه  توؤثر  االأهداف.  لتحقيق 
التوريد  اإلى  العمليات  من  بدًء  �سركتنا  جوانب 

واأنظمة املعلومات وغريها.
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اأهداف 2017 املجال 
التميز الت�سغيلي

القابلة ال�سالمة االإ�سابات  من   0.13 معدل  عن  يزيد  ال  ما 
للت�سجيل لكل 200,000 �ساعة عمل. 

ب�سالمة �سالمة العمليات  تتعلق  حادث   0.1 معدل  عن  يزيد  ال  ما 
العمليات لكل 200,000 �ساعة عمل.

ما ال يزيد عن ت�سرب واحد يف البيئة كل �سنة. الت�سربات

تخفي�ش كثافة انبعاثات غازات االحتبا�ش احلراري تغري املناخ
من �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية بواقع 14% 
 13-2012 لعام  االأ�سا�سي  االنبعاث  مبعدل  مقارنة 

(t CO2e 2.43/طن مرتي من االأمونيا)

تخفي�ش كثافة ا�ستهالك الطاقة لدى �سركة �سناعة كفاءة الطاقة 
باملعدل  بواقع %6 مقارنة  البرتولية  الكيماويات 
مرتي  (GJ 51.72/طن   13-2012 لعام  االأ�سا�سي 

من االأمونيا)

�سناعة املياه �سركة  لدى  املياه  ا�ستهالك  كثافة  تخفي�ش 
باملعدل  مقارنة   25% بواقع  البرتولية  الكيماويات 
مكعب/طن  مرت   4.8)  13-2012 لعام  االأ�سا�سي 

مرتي من االأمونيا)

املواطنة الجتماعية امل�سئولة 

احلكومية البيئة  غري  املنظمات  من  �سركاءنا  مع  العمل 
دعم  جمال  يف  الرائدة  املوؤ�س�سات  مع  والتعاون 
احلياة  نوعية  وحت�سني  املوارد  على  املحافظة 

لالأجيال القادمة. 

متكني املوظفني وعائالتهم من التمتع بحياة �سحية احلياة ال�سحية 
احلكومية  غري  املنظمات  من  �سركاءنا  مع  والعمل 
طويلة  بحياة  للتمتع  جمتمعنا  يف  النا�ش  مل�ساعدة 

و�سحية. 

يف قيادات امل�ستقبل  امل�ساعدة  بهدف  امل�ستقبل  قيادات  يف  اال�ستثمار 
�سركاءنا  مع  والعمل  لال�ستدامة،  دائم  اإرث  اإيجاد 
بثقافة  لالرتقاء  احلكومية  غري  املنظمات  من 

اال�ستدامة لدى �سبابنا. 

 حوكمة ال�ستدامة الأهداف املحددة

وحتقيق  اال�ستدامة  جمال  يف  الريادة  ملوا�سلة 
الكمية  االأهداف  و�سع  من  انتهينا  فقد  اأهدافنا، 
عام  يف  الت�سغيلي  التميز  اأهداف  من  هدف  لكل 
من  حددناه  مبا  اهتمامنا  ركزنا  حيث   2014
كافة  يف  احلال  هو  وكما  اال�ستدامة.  طموحات 
جوانب اأعمالنا، تعتمد االإدارة الناجحة على وجود 
موؤ�سرات لقيا�ش االأداء ووجود معيار لتقييم تطور 
نقوم  كما  االأهداف.  هذه  حتقيق  نحو  العمل  �سري 
االأهداف  بهذه  مقارنة  االأداء  مبراجعة  بانتظام 
املنا�سب  الوقت  ل�سمان اتخاذ االإجراء املالئم يف 

كما ت�ستدعي ال�سرورة. 

وحتدد  اللتزاماتنا  الدعم  الفعالة  احلوكمة  توفر 
التقدم  ا�ستمرارية  وت�سمن  وامل�سئوليات  التوقعات 
نحو حتقيق اأهدافنا. كما يعمل هيكل احلوكمة على 
اال�ستدامة  ب�ساأن  القرار  اتخاذ  �سالحية  �سياغة 
وامل�سوؤوليات املرتبطة به. وقد قمنا بتحديد االأدوار 
ل�سمان  الالزمة  االإجراءات  وو�سع  وامل�سئوليات 
ا�ستناد القرارات على حتقيق التميز يف اال�ستدامة 
اإدارة  تتم  لذلك،  ونتيجة  اأن�سطتنا.  كافة  يف 
الكيماويات  �سناعة  �سركة  لدى  اال�ستدامة  اأداء 
كثب  عن  ومراقبتها  فعالة  بطريقة  البرتولية 

واإعداد التقارير عنها ب�سورة مالئمة. 

وفيما يتعلق بامل�ساريع امل�سرتكة لدينا، يكون ل�سركة 
م�ستوى  على  متثيل  البرتولية  الكيماويات  �سناعة 
تتمتع  ال  ولكن  امل�سرتك  امل�سروع  اإدارة  جمل�ش 
ويتمثل  ال�سركات.  اإدارة  على  الت�سغيلية  بالرقابة 
وت�سجيع  الرائدة  املمار�سات  م�ساركة  يف  هدفنا 
ل�سركة  الرائدة  املنهجية  اإتباع  على  �سركائنا 
�سناعة الكيماويات البرتولية يف جمال اال�ستدامة. 

�سركة  قامت  احليوية،  املوا�سيع  اإدارة  وبهدف 
جلنة  باإن�ساء  البرتولية  الكيماويات  �سناعة 
التنفيذي  الرئي�ش  رئا�ستها  يتولى  التي  اال�ستدامة 
لل�سركة وتقع على عاتقها م�سئولية االإ�سراف على 
اللجنة  ترفع  ال�سركة.  لدى  اال�ستدامة  اأجندة 
ت�سم  االإدارة.  جمل�ش  اإلى  بانتظام  تقاريرها 
التنفيذي  الرئي�ش  نواب  ع�سويتها  يف  اللجنة 
ومديري جميع االإدارات املعنية حيث يقوموا بو�سع 
ال�سيا�سات ومعايري االأداء ذات ال�سلة باال�ستدامة. 
ملراقبة  �سهرية  ب�سورة  اجتماعاتها  اللجنة  تعقد 
جت�سيد  ا�ستمرارية  من  والتاأكد  العمل  �سري 
بال�سركة.  العاملني  تفكري  اأ�ساليب  يف  اال�ستدامة 
من  اللجنة  اأع�ساء  االجتماعات  هذه  متكن  كما 
فهمهم  وتطوير  اال�ستدامة  بق�سايا  وعي  تكوين 
للممار�سات املثلى القابلة للتطبيق يف اأعمال �سركة 

�سناعة الكيماويات البرتولية. 

ال�ساملة م�سئولية  وال�سالمة  الهند�سة  اإدارة  تتولى 
العمليات اليومية ملراقبة االأداء ورفع تقارير االأداء 
كما  امل�ساريع.  اإدارة  مكتب  ذلك  يف  وي�ساندها 

م�سئولية  االإدارات  من  اإدارة  كل  عاتق  على  تقع 
احللول  واإيجاد  اخت�سا�سه  يف  كل  اخلطط  تنفيذ 
للتحديات املحددة التي تواجهها. وي�ساعد من�سقي 
اال�ستدامة يف كل اإدارة على دفع التقدم وامل�ساركة 
م�ستوى  على  اجليدة  املمار�سات  ون�سر  تطبيق  يف 

ال�سركة. 

حتقيق  نحو  التقدم  على  االأداء  اإدارة  تعمل 
املتوازن  االأداء  بطاقات  نظام  وي�سمل  االأهداف. 
ويتم  عام  كل  اال�ستدامة  وغايات  اأهداف  جميع 
مديري  مكافاآت  خطة  يف  اال�ستدامة  اأداء  اإ�سافة 
مقارنة  االأداء  على  املكافاآت  تعتمد  االإدارات. 
وامل�ساركة  التحفيز  ي�سمن  مبا  املقررة  باخلطط 

الفعالة. 

كما توؤخذ اال�ستدامة يف عني االعتبار عند حتديد 
منهجيتنا ب�ساأن اإدارة املخاطر، ويف عام 2014 مت 
املعمول  املوؤ�س�سية  املخاطر  اإدارة  نظام  دجمها يف 
ذات  املخاطر  لذلك، مت حتديد  ونتيجة  لدينا.  به 
بها  املعنية  االإدارات  وحتديد  باال�ستدامة  ال�سلة 
تنفيذ  م�سئولية  اإدارة  كل  عاتق  على  يقع  بحيث 
تدابري ملعاجلة املخاطر بهدف احلد من املخاطر 

املحددة اأو منعها )انظر �سفحة 36(. 

قمنا بتحديد الأدوار وامل�سئوليات 
وتطوير الإجراءات التي من �ساأنها 
�سمان ارتكاز قراراتنا على حتقيق 

التميز يف جمال ال�ستدامة يف كافة 
اأن�سطتنا. 
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 حت�سني م�ستمر  

ع�سية  بني  اال�ستدامة  حتقيق  ميكن  ال  اأنه  ندرك 
حيث  �سنوات  خم�ش  مدى  على  حتى  اأو  و�سحاها 

اإنها متثل عملية تطوير وحت�سني م�ستمر. 

خطواتنا  اأولى  يف  البدء  وبعد   ،2012 عام  ففي 
باإجراء  قمنا  اال�ستدامة،  نحو  م�سريتنا  يف 
كانت  وقد  لدينا.  القائم  للو�سع  م�ستقل  حتليل 
لن�سوج  االأ�سا�سي  بامل�ستوى  كنا  اأننا  النتيجة 
اأول خطوة يف م�سرية مكونة من  اال�ستدامة وهي 

نكون  لعام 2017 باأن  هدفنا  نحو  مراحل  خم�ش 
الريادي.  بامل�ستوى 

 2017 لعام  الت�سعة  اال�ستدامة  اأهداف  تبني  اإن 
وربطها  البرتولية  الكيماويات  �سناعة  ل�سركة 
 24 على  تن�ش  طريق  وخارطة  حمددة  بغايات 
تقدمًا  �سكلت  العمل  م�سرية  طوال  حمددة  خطوة 
كبريًا يف هذا االإطار. اإن حتقيق التقدم يف خمتلف 
�سناعة  �سركة  و�سول  اإلى  اأدى  اخلطوات  هذه 

الو�سع امل�ستقبلي الو�سع احلايل الو�سع 2012 

االأهداف و الغايات 
التوجه اال�سرتاتيجي

اإدارة املخاطر

التدقيق الداخلي 

املوارد الب�سرية 

تنظيم و االمتثال 

مقايي�ش االإدارة الداخلية 

 تطوير املنتجات التقارير غري املالية 

 اإدارة املرافق 

�سل�سلة التوريد و امل�سرتيات

نظم املعلومات

املعامالت 

الت�سويق و االت�ساالت 

املالية 

�سريبة احلوكمة

تقييم الفر�ش

حتقق الطرف الثالث   العمليات 

حمفظة مبادرات التغري املناخي

تقارير و حما�سبة غازات 
متو�سط درجات الأبعاداالحتبا�ش احلراري 

الو�سع 2012 الو�سع احلايل الو�سع امل�ستقبلي
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ما �سرحنا اأننا جمال الرتكيز 
�سوف ننفذه 

الو�سع ما نفذناه 
احلايل

ما هي اخلطوة 
التالية 

اإعداد وتطبيق �سيا�سة اجلانب القت�سادي 
للم�سرتيات امل�ستدامة

  1. مت تطوير �سيا�سة امل�سرتيات 
ومت تدريب املوظفني عليها. 

مت  ذلك،  اإلى  2. باالإ�سافة 
تنظيم ور�ش عمل مع املوردين. 

1. ن�سر تطبيق �سيا�سة 
امل�سرتيات امل�ستدامة 

وتخطيط �سل�سلة القيمة 
الكاملة ل�سركة �سناعة 
الكيماويات البرتولية. 

2. االرتقاء بالتعاون مع 
املوردين اإلى امل�ستوى االأعلى 

عن طريق حتديد فر�ش 
اال�ستدامة. 

بال�سركة  العاملني 
وجمتمعاتنا 

تطوير �سيا�سة حقوق 
االإن�سان والتنوع 

مت اإعداد بيان حقوق االإن�سان 
وبعدها مت اعتماده من قبل 

االإدارة. 

مت ن�سر البيان داخل ال�سركة 
وتدريب املوظفني املعنيني 

ب�ساأنه. 

م�ساركة اخلربات يف جمال 
حقوق االإن�سان مع ال�سركات 
املماثلة يف هذا القطاع على 
امل�ستوى الوطني واالإقليمي 

والدويل. 

بال�سركة  العاملني 
وجمتمعاتنا 

دمج اال�ستدامة يف 
التوظيف والتدريب 

والتطوير 

تلقى %80 من املوظفني 
املعنيني التدريب على قدرات 

اال�ستدامة �سمن برنامج 
التطوير. 

حتديد طرق امل�ساركة 
املنا�سبة بالن�سبة للم�ساركة 

ال�سنوية مع موظفي 
�سركة �سناعة الكيماويات 

البرتولية. 

تقييم وحت�سني التاأثري البيئي 
االإجراءات ذات ال�سلة 
باال�ستدامة يف عمليات 

الت�سغيل. 

قامت �سركة �سناعة 
الكيماويات البرتولية بتحديد 

امل�ستوى االأ�سا�سي النبعاثات 
الغازات الدفيئة وا�ستخدام 

الطاقة واملياه. باالإ�سافة اإلى 
ذلك، قمنا بو�سع اأهداف 

طموحة لعام 2017.    

�سوف تراقب �سركة �سناعة 
الكيماويات البرتولية ما 
مت اإحرازه من تقدم نحو 

حتقيق هذه االأهداف وتقييم 
اأي فر�ش اأخرى لتخفي�ش 
انبعاثات الغازات الدفيئة 
وا�ستخدام الطاقة واملياه. 

طريق  عن  لدينا  اال�ستدامة  ن�سج  م�ستوى  رفع  نوا�سل  �سوف 
واالعتماد على مزيد  اال�ستدامة  ا�سرتاتيجية  تنفيذ  اال�ستمرار يف 

من امل�ساركات مع اأ�سحاب امل�سالح. 
 قيد التنفيذ مت حتقيق الهدف احلاجة ملزيد من العمل

الكيماويات البرتولية اإلى م�ستوى متطور من حتقق 
امل�ستوى  هذا  ويوؤ�سر   .2014 عام  يف  اال�ستدامة 
اال�ستدامة  دمج  يف  اإليها  و�سلنا  التي  الدرجة 
االإدارات  وكافة  ا�سرتاتيجيتنا  من  جزًء  لت�سكل 

الرئي�سية بال�سركة. 

االجنازات الرئي�سية
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ما �سرحنا اأننا جمال الرتكيز 
�سوف ننفذه 

الو�سع ما نفذناه 
احلايل

ما هي اخلطوة 
التالية 

تعزيز اأداء اال�ستدامة يف التاأثري البيئي 
املباين االإدارية واملعدات 

لدى �سركة �سناعة 
الكيماويات البرتولية 

1. من اأجل التقدم للح�سول 
 LEED على �سهادة اعتماد

Gold، قمنا بتنفيذ كافة 
التو�سيات ال�سادرة من تدقيق 

 .LEED

2. يخ�سع تاأثري ما مت تنفيذه 
من اأن�سطة لفرتة مراقبة. 

1. احل�سول على �سهادة 
 .LEED اعتماد

2. و�سع اأهداف حمددة 
لتخفي�ش ا�ستهالك الطاقة 

بالن�سبة للمكاتب.

تطوير اإجراءات مل�ساركة الرقابة وال�سمان
اأ�سحاب امل�سالح

1. مت جتريب عملية ا�سراك 
ذوي امل�سالح ومت حتديث 

اإجراءات م�ساركة اأ�سحاب 
امل�سالح بناًء على ما مت 

ا�ستالمه من مالحظات واآراء. 

2. اإعداد ا�سرتاتيجية 
للم�ساركة مع اجلهات 

احلكومية والهيئات الرقابية. 

 1. اال�ستفادة من  اإ�سدار 
تقرير اال�ستدامة لل�سركة 

بهدف اإ�سراك اأ�سحاب 
امل�سالح يف مبادرات 

اال�ستدامة. 

2.  حتديد واإ�سراك 
جمموعات خارجية اإ�سافية 

من اأ�سحاب امل�سالح. 

 قيد التنفيذ مت حتقيق الهدف احلاجة ملزيد من العمل

احلوار مع اأ�سحاب امل�سالح 

امل�سالح  اأ�سحاب  ثقة  على  املحافظة  تعد 
وا�ستمرارنا يف حتمل امل�سئولية جتاههم جزء من 
قيمنا املوؤ�س�سية. لقد وا�سلنا احلوار والتعاون مع 
اأ�سحاب امل�سالح على مدار عام 2014 من خالل 
من  متكنا  وقد  املختلفة.  القنوات  من  العديد 
امل�سالح  حماور  حتديد  من  التفاعل  هذا  خالل 
كما  وا�سحة.  ب�سورة  امل�سرتكة  واالهتمامات 
نهدف اإلى اأخذ هذه املحاور يف االعتبار وحتقيق 
املتنوعة  واالهتمامات  االجتاهات  بني  التوازن 
مبا يتفق مع التزاماتنا وا�سرتاتيجيتنا. كما يتيح 
ل�سركة  الفر�سة  امل�سالح  اأ�سحاب  مع  احلوار 
منهجيتنا  ل�سرح  البرتولية  الكيماويات  �سناعة 
وما نبذله من جهود للحد من اأي تاأثري �سلبي مع 
االقت�سادي  اأداءها  حت�سني  يف  ال�سركة  م�ساعدة 

والبيئي واالجتماعي. 

يتم  الدويل،  اأو  املحلي  ال�سعيد  على  و�سواًء 
تتنا�سب  بحيث  امل�ساركة  وقنوات  ت�سميم طريقة 
امل�سالح،  اأ�سحاب  من  جمموعة  كل  ظروف  مع 
ويتم اإ�سراك اأ�سحاب امل�سالح ب�سكل رئي�سي من 

خالل:

ا�ستطالعات الر�سى
للعاملني واملوظفني ويتم 

اإجراءها ب�سورة دورية لقيا�ش 
والتعرف على اآراء اأ�سحاب 

امل�سالح حول جهود ال�سركة 
واأن�سطتها، وتقدمي حتديثات 

منا�سبة اإلى االإدارة العليا بناًء 
على ذلك. 

 املوؤمترات واملعار�ص
 ت�سارك �سركة �سناعة 

الكيماويات البرتولية يف 
الفعاليات املحلية واالإقليمية 

والدولية بهدف التعلم وم�ساركة 
اخلربات حول املمار�سات 

املثلى يف القطاع. وتتيح هذه 
الفعاليات الفر�سة ل�سركة 

�سناعة الكيماويات البرتولية 
بالتفاعل مع ال�سركات املماثلة 

واملوردين والعمالء. 

حلقات الآراء واملالحظات
 تطلب �سركة �سناعة 

الكيماويات البرتولية با�ستمرار 
من جميع اأ�سحاب امل�سالح 

تقدمي االآراء واملالحظات 
بهدف حت�سني اإجراءاتها 

وعملياتها وذلك �سواء من 
خالل االجتماعات املبا�سرة 

اأو االت�ساالت االلكرتونية 
اأو اأنظمة االنرتنت الداخلية 

لدينا. 

الجتماعات
 تعقد �سركة �سناعة الكيماويات 

البرتولية �سل�سلة من 
االجتماعات على مدار ال�سنة 
مع جميع اأ�سحاب امل�سالح، 

ومنها على �سبيل املثال 
االجتماعات غري الر�سمية 

للموظفني واالجتماعات 
املبا�سرة مع اجلهات احلكومية 

واالجتماعات العامة مع 
املوردين واجتماعات االإدارة 
العليا مع امل�ساريع امل�سرتكة. 

موؤ�س�سة البرتول الكويتية

املوظفون 

املجتمعات املحلية املقاولني واملوردين 

االإعالم النقابات العمالية 

اجلهات احلكومية 
والبيئية املحلية 

املنظمات غري احلكومية  العمالء 

�سركاء امل�ساريع امل�سرتكة 

االحتادات املعنية 
بال�سناعة 

الجنازات الرئي�سية
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االأهمية الن�سبية لل�سركة

امل�سالح والهتمامات الطرف �ساحب امل�سالح 

اال�ستدامة املالية ••موؤ�س�سة البرتول الكويتية 
احلوكمة املوؤ�س�سية ••

التطوير املهني ••املوظفون 
االأمن الوظيفي طويل االأجل ••
ال�سحة وال�سالمة ••
اآلية حل ال�سكاوى ••

اجلهات احلكومية 
والبيئية املحلية 

امل�ساهمة يف االقت�ساد الكويتي ••
االلتزام بالقوانني واالأنظمة ••

املنتجات واالأ�سعار ••العمالء 
التوزيع واخلدمة ••
�سالمة واأمن املنتجات ••
العمليات امل�سئولة واال�ستدامة ••

�سداد الدفعات يف مواعيدها ••املقاولني واملوردين 
ال�سراكات طويلة االأجل ••

حقوق املوظفني ••النقابات العمالية 
االإدارة الدميقراطية ••
ال�سفافية ••

ال�سفافية واالإف�ساح ••الإعالم 
العمليات امل�سئولة واال�ستدامة••

تقدمي الدعم للمجتمع ••املجتمعات املحلية 
خلق فر�ش عمل ••
التاأثريات على البيئة املحلية ••

التاأثري على البيئة واملجتمعات ••املنظمات غري احلكومية 
تقدمي الدعم للق�سايا املحلية ••

احلوكمة املوؤ�س�سية ••�سركاء امل�ساريع امل�سرتكة 
توزيع االأرباح ••
م�ساركة املعلومات ••
التعاون واال�ستفادة املتبادلة ••

الحتادات املعنية 
بال�سناعة 

العمليات امل�سئولة واال�ستدامة••
ممار�سات العمل الرائدة ••

املحاور  حتدد  مت  فقد  القنوات،  مبختلف  بال�ستعانة  احلوار  خالل  ومن 
حمل الهتمام لكل طرف من اأ�سحاب امل�سالح:

املحافظة  يف  امل�ستمرة  جهودنا  من  وبالرغم 
فاإننا  امل�سالح،  اأ�سحاب  مع  احلوار  اإقامة  على 
البرتولية  الكيماويات  �سركة �سناعة  ندرك حاجة 
مع  امل�ساركة  يف  فاعلية  اأكرث  منهجية  لتطبيق 
خمتلف جمموعات اأ�سحاب امل�سالح ب�ساأن االأمور 
قمنا   ،2013 عام  ففي  باال�ستدامة.  ال�سلة  ذات 
ب�ساأن  امل�سالح  اأ�سحاب  م�ساركة  اإر�سادات  بو�سع 
اال�ستدامة وركزت جهودنا يف ال�سنة ال�سابقة على 
النقا�ش واالآراء  تقوية وتعزيز االإجراءات وحلقات 
ملا لهذا االأمر من اأهمية يف دعم �سركتنا يف �سعيها 
يتعلق  فيما  ومتنا�سقة  وا�سحة  ر�سالة  تو�سيل  نحو 
اإبرازها مبا يف ذلك دور  بال�سورة التي ترغب يف 
حتقيق  يف  البرتولية  الكيماويات  �سناعة  �سركة 
االأهداف الوطنية لدولة الكويت. وبناًء عليه، قامت 
من  بدعم  البرتولية  الكيماويات  �سناعة  �سركة 
تركز  ا�سرتاتيجية  بو�سع  ال�سامل  التخطيط  اإدارة 
لالأطراف  الرئي�سية  املجموعات  امل�ساركة مع  على 
اجلهات  االأخ�ش  وعلى  امل�سالح  اأ�سحاب 
احلكومية والرقابية. �سوف يتم تنفذ اال�سرتاتيجية 
يف ال�سنوات القادمة و�سوف نذكر مدى تاأثريها يف 

التقارير القادمة.   

لتحديد  �سامل  م�سح  اإجراء  مت   ،2013 عام  يف 
امل�سالح  اأ�سحاب  داخلية من  21 جهة  اهتمامات 
يتعلق  فيما  واالأق�سام  االإدارات  خمتلف  ت�سمل 
توؤثر  اأن  يحتمل  التي  املختلفة  اال�ستدامة  بق�سايا 
ويف  البرتولية.  الكيماويات  �سناعة  �سركة  على 
االأطراف  مع  مقابالت  اإجراء  مت  الوقت،  نف�ش 
اخلارجيني اأ�سحاب امل�سالح بهدف التعرف على 
خالل  ومن  اال�ستدامة.  ب�ساأن  وتطلعاتهم  اآرائهم 
اأ�سحاب  جمموعتي  من  امل�ستمدة  النتائج  دمج 
ذات  فئات  اإلى  الق�سايا  ت�سنيف  مت  امل�سالح، 
جدول  يف  وعالية  ومتو�سطة  منخف�سة  اأهمية 
الق�سايا  هذه  اإدراج  مت  وقد  اجلوهرية،  الق�سايا 
�سركة  عن  ال�سادر  الثاين  اال�ستدامة  تقرير  يف 

�سناعة الكيماويات البرتولية )14-2013(. 

الق�سايا  جدول  بتحديث  قمنا  العام،  هذا  ويف 
احلوارات  منها  حماور  عدة  على  بناًء  اجلوهرية 
االأطراف  مع  اأجريت  التي  باال�ستدامة  املتعلقة 
الداخلية واخلارجية من اأ�سحاب امل�سالح وكذلك 
الكيماويات  يوؤثر على �سمعة �سركة �سناعة  كل ما 
باآخرين �سمن  ال�سركة  والنتائج مقارنة  البرتولية 

الق�سايا اجلوهرية

نف�ش القطاع الذي نعمل فيه واأخريًا حتليل املخاطر 
الداخلية. كما مت اإجراء مزيد من التحليل للقائمة 
االأهداف  حيث  من  اجلوهرية  لالأمور  الكاملة 
اال�سرتاتيجية ل�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية 
وعر�سها على جلنة اال�ستدامة لبحثها ودرا�ستها. 

على  تعديل  اإجراء  العملية  هذه  عن  نتج  وقد 
�سركة  على  توؤثر  اأن  يحتمل  التي  االأمور  ت�سنيف 
باهتمامات  مقارنة  البرتولية  الكيماويات  �سناعة 
هي  اجلوهرية  االأمور  اأهم  اإن  امل�سالح.  اأ�سحاب 
كال  على  االهتمام  درجات  اأعلى  ت�سكل  التي  تلك 
االأخ�ش  وعلى  املرفق(:  ال�سكل  )انظر  املحورين 
وال�سحة  واملياه،  الطاقة  وا�ستهالك  ال�سفافية، 

وال�سالمة، واالنبعاثات، والت�سربات. 

ال�سفافية: االإف�ساح عن اأن�سطتنا االقت�سادية ••
والبيئية واالجتماعية وتاأثرياتها بطريقة 

 وا�سحة ومتوازنة. 

ا�ستهالك الطاقة: اال�ستخدامات املبا�سرة ••
وغري املبا�سرة للطاقة. اال�ستخدام املبا�سر 

للطاقة يتمثل يف ا�ستهالك الطاقة كم�سدر 
للمواد االأولية والوقود بينما اال�ستهالك غري 

 املبا�سر للطاقة فيتمثل يف ا�ستهالك الكهرباء. 

ا�ستهالك املياه: م�سادر املياه امل�ستخدمة ••
وكمياتها واأي ممار�سات لتدوير اأو اإعادة 

 ا�ستخدام املياه يف العمليات.

ال�سحة وال�سالمة املهنية: هي الوفيات ••
ومعدالت االإ�سابة واأيام العمل املفقودة 

والتغيب عن العمل وتعليم وتدريب القوى 
العاملة وبرامج مراقبة املخاطر للموظفني 
 واملجتمعات القريبة من مراكز العمليات. 

�سالمة العمليات: عدد حاالت حوادث �سالمة ••
 العمليات ح�شب ن�شاط العمل. 

النبعاثات والت�سربات: غازات االحتبا�ش ••
احلراري واالنبعاثات االأخرى التي تت�سرب 

للبيئة والتي تعترب من امللوثات. 

عن  املعلومات  من  املزيد  التالية  االأق�سام  تتناول 
من  اأف�سل  م�ستقبل  بناء  اأجل  من  عملنا  كيفية 
خالل اإدارة هذه االأمور اجلوهرية. نهدف اإلى بيان 
اأداءنا بطريقة متوازنة وعادلة، وكذلك مناق�سة ما 

نواجهه من حتد يات لتحقيق النتائج املرجوة. 

 
1 االأداء االقت�سادي 2 تاأثري االقت�سادي غري املبا�سر 

3 الطاقة 4 املياه 5 التنوع البيولوجي 6 تغري املناخ
7 االلتزام البيئي 8 املنتجات و اخلدمات 

9 توظيف 10 ال�سحة و ال�سالمة املهنية 11 التدريب و 
التعليم 12 التنوع و تكافوؤ الفر�ش 13 عدم التميز

14 احلرية النقابية واملفاو�سة اجلماعية 15 حقوق 
االن�سان 16 املجتمعات املحلية 17 ف�ساد

18 �سالمة االأ�سول و �سالمة العملية
19 و�سع عالمة املنتجات و اخلدمات
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بناء عمل جتاري قوي وتنويع 
االقت�صاد الكويتي 
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والكيماويات  للتكرير  متكامل  م�صنع  يف  حمتمل 
جمال  يف  ا�صتثمارية  وفر�ص  ال�صني  يف  البرتولية 
البرتولية مع �صركات عاملية رائدة يف  الكيماويات 
الواليات املتحدة االأمريكية. كما نقوم اأي�صًا ببحث 
�صراكة حمتملة مع �صركة ا�ص كيه الكورية اجلنوبية 
باالإ�صافة  املماثلة،  واملنتجات  الربوبيلني  الإنتاج 
الى  م�صنع االأولفينات الثالث وم�صنع العطريات 
درا�صات  اإعداد  حاليًا  يجري  الكويت.  يف  الثاين 
الكيماويات  و  التكرير  ملجمع  املبدئية  اجلدوى 
االنتهاء منها  املتوقع  والتي من  املتكامل  البرتولية 

يف ال�صنة املالية 16-2015. 

امل�شاريف الت�شغيلية والتكاليف الأخرى: 
 495 مليون دولر اأمريكي

)149.1 مليون دينار كويتي(

البرتولية  الكيماويات  �صناعة  �صركة  ت�صهم 
واالإقليمي  الوطني  االقت�صاد  يف  هامة  م�صاهمة 
حيث نعمل على حتقيق االزدهار لكل من املوظفني 
واملوردين والعمالء واملجتمعات من خالل ما نقوم 

به من م�صاريع وا�صتثمارات.  

البرتولية  الكيماويات  �صناعة  �صركة  تطور  ومع 
جمرد  من  املا�صية  عامًا  اخلم�صني  مدى  على 
�صركة حملية اإلى اإحدى ال�صركات العاملية الرائدة، 
امل�صئوليات  ترحيب  وبكل  عاتقنا  على  اأخذنا  فقد 

اأهم اإجنازات عام 15-2014 

م�شاركة القيمة

دورًا  منطقتنا  يف  البرتوكيماويات  �صناعة  تلعب 
فح�صب،  االقت�صادية  القيمة  حتقيق  يتعدى  هامًا 
واليزال  املنطقة.  اقت�صاد  تنويع  يف  اأي�صا  بل 
االإقليمي  االقت�صاد  من  رئي�صيًا  جزًء  ميثل  النفط 
القومي  الدخل  معظم  النفطية  ال�صادرات  وتوفر 
فقد  ذلك،  ومع  االأخرى.  والدول  الكويت  لدولة 
�صهد قطاع البرتوكيماويات منوًا هائاًل وتعد دولة 
الكويت اإحدى الدول االإقليمية الرائدة يف �صناعة 

البرتوكيماويات. 

يف  رئي�صيًا  دورًا  االأ�صمدة  �صناعة  تعلب  كما 
توفري  عن  ف�صال  اإنها  حيث  الوطني  االقت�صاد 
اليوريا للمزارعني الإنتاج الغذاء، فاإنها ت�صاعد يف 
عن  الكويت  لدولة  الهيدروكربونات  موارد  زيادة 
امل�صتخدم  الطبيعي  الغاز  اإلى  قيمة  اإ�صافة  طريق 
الكيماويات  �صناعة  �صركة  تعد  للطاقة.  كم�صدر 
البرتولية من كربى ال�صركات يف القطاع حيث تنتج 
م�صانعنا ما ن�صبته ت�صعة باملائة من اإنتاج االأ�صمدة 

يف منطقة اخلليج.

 دورنا القيادي
من  البرتولية  الكيماويات  �صناعة  �صركة  متكنت 
امل�صرتكة  وامل�صاريع  الدولية  اال�صتثمارات  خالل 
والتي  بالتنوع اجلغرايف  تتميز  اأعمال  تاأ�صي�ص  من 
طموحنا  يتمثل  الكويت.  دولة  حدود  خارج  متتد 
15 مليون طن  اإنتاجية تبلغ  اإلى طاقة  يف الو�صول 
 20 قدرها  اإيرادات  لتحقيق   2025 عام  بحلول 

مليار دوالر اأمريكي )6 مليارات دينار كويتي(. 

من  العديد  يف  قدما  امل�صي  ال�صركة  توا�صل 
وخارجها،  الكويت  داخل  اال�صرتاتيجية  امل�صاريع 
ذات  جديدة  ا�صتثمارات  بعدة  نقوم  اأننا  حيث 
والتي  االأولفينات  يف  االأخ�ص  وعلى  م�صافة  قيمة 
والتي  والبوتادين،  والربويلني  االإيثيلني  ت�صمل 
البرتوكيماويات.  �صناعة  من  رئي�صيًا  جزًء  ت�صكل 
العديد  ت�صنيع  يف  الو�صيطة  املواد  هذه  وتدخل 
االألياف  االأ�صا�صية مثل  اال�صتهالكية  املنتجات  من 
ومواد ال�صبغ والبال�صتيك واملنظفات واملن�صوجات 

وم�صتح�صرات التجميل واالأدوية. 

من  البرتولية  الكيماويات  �صناعة  �صركة  تعد 
جليكول  وت�صويق  ت�صنيع  يف  الرائدة  ال�صركات 
االإثيلني حيث تنتج ثالثة ماليني طن �صنويًا. ومن 
خالل �صراكاتنا، فاإننا ثاين اأكرب �صركة يف العامل 
يف ت�صويق غليكول االإثيلني ونوا�صل التطوير حمليًا 

وخارجيًا. 

اأن  يف  االولفينات  جمال  يف  ا�صرتاتيجيتنا  تتمثل 
يف  الرائدة  العاملية  ال�صركات  من  واحدة  ن�صبح 
فر�ص  اإيجاد  طريق  عن  البرتولية  الكيماويات 
دخول  طريق  وعن  وعامليًا  حمليًا  للتو�صع  جديدة 

قطاع البرتوكيماويات املتخ�ص�صة. 

مع  تفاهم  مذكرة  عام 2014-15 وقعنا  ففي 
رئي�صية  ح�صة  ب�صاأن  الهندية  والغاز  النفط  هيئة 
يف  البرتولية  الكيماويات  ل�صناعة  م�صروعني  يف 
الهند، ومذكرة تفاهم اأخرى مع ال�صركة القاب�صة 
للعطريات  م�صنع  لبناء  البحرينية  والغاز  للنفط 
دور  با�صتك�صاف  اأي�صا  قمنا  كما  البحرين.  يف 

االأداء االقت�صادي ل�صركة �صناعة الكيماويات البرتولية لعام 15-2014 

الإيرادات املحققة:
 1.09 مليار دولر اأمريكي

 القيمة القت�شادية املتبقية: )328 مليون دينار كويتي(
  595 مليون دولر اأمريكي

)178.9 مليون دينار كويتي(

لالقت�صاد  بالن�صبة  املتنامية  باأهميتنا  املرتبطة 
الكويتي. ويتجلى جناح ال�صركة واأهميته يف اختيار 
ال�صعد  اأحمد  اأ�صعد  ال�صيد/  التنفيذي  الرئي�ص 
�صمن  والبرتوكيماويات  التكرير  جملة  قبل  من 

من  مبا�صرًا  اقت�صاديًا  تاأثريًا  اأعمالنا  تاأثر 
من  به  نقوم  وما  نوفرها  التي  العمل  فر�ص  خالل 
من  مبا�صرة  غري  ب�صكل  توؤثر  كما  ا�صتثمارات. 
منتجاتنا.  وا�صتخدام  لدينا  التوريد  �صل�صلة  خالل 
ويف جميع االأحوال، نهدف اإلى اإيجاد قيمة م�صافة 

العمل  اإلى  ا�صتنادًا  امل�صالح  اأ�صحاب  جلميع 
امل�صئولية.  بح�ص  وتتمتع  لالأرباح  مدرة  ك�صركة 
البيانات  على  للتعرف  ال�صنوي  تقريرنا  )انظر 

املالية الكاملة.(  

1.09 مليار دوالر 
اأمريكي

 595 مليون 
دوالر اأمريكي 

 الإيرادات الأرباح

 20 مليون دوالر اأمريكي
 

النا�شئ عن 53 م�شروع من 
م�شاريع �شيجما 6

 تخفي�ض التكاليف

 البدء يف عدة 
ا�شتثمارات كربى يف 

الكويت واخلارج 

 ا�شتثمارات

التكرير  �صناعة  يف  تاأثريًا  �صخ�صية   20 اأكرث 
والبرتوكيماويات يف ال�صرق االأو�صط.    

تطوير ال�صركة واالقت�صاد
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  ملخ�ص م�صرتيات املواد خالل عام 15-2014 

 املبلغ باملليون دوالر اأمريكيعدد اأوامر ال�شراء املوردين
)ما يعادله باملليون دينار كويتي(

ن�شبة 
الدفعات 

74.8)10.57( 1,57335.16املوردين املحليني 

25.2)3.54( 60511.84املوردين اخلارجيني

100)14.1( 2,17847االإجمايل 

  

غري كويتيني  كويتيني  

 عدد املوظفني الكويتيني
 وغري الكويتيني

عمال  كبار املوظفني 

مديرين وروؤ�شاء فرق  االإدارة العليا 

63 21

0 0

246 184

64 5

 حت�شني االإنتاجية
عن  امل�صافة  القيمة  حتقيق  اإلى  با�صتمرار  ن�صعى 
نقوم   ،2007 ومنذ عام  االإنتاجية.  طريق حت�صني 
�صامل  حت�صن  لتحقيق   6 �صيجما  منهجية  بتطبيق 
وم�صتمر يف م�صانعنا والطريقة التي نعمل بها. مت 
تدريب املزيد من املوظفني على منهجية �صيجما 6. 
ويف عام 2014-15 ح�صل 12 موظفًا على �صهادة 
احلزام االأخ�صر وح�صل 10 موظفني على احلزام 

االأ�صود. 

  6 �صيجما  واأدوات  اأ�صاليب  تطبيق  اأدى  لقد 
اإلى  اجلودة  وم�صتوى  العمليات  بتح�صني  اخلا�صة 
االرتقاء مب�صتوى الكفاءة يف كافة اإدارات ال�صركة 
 53 بتنفيذ  قمنا   ،15-2014 عام  ويف  واأق�صامها. 
بلغ  بالتكاليف  تخفي�ص  اإجمايل  حققت  م�صروعًا 
20 مليون دوالر اأمريكي )6 ماليني دينار كويتي(.

 
االأ�صمدة  مل�صانع  الدورية  ال�صيانة  فرتة  تعترب 
رئي�صية  راأ�صمالية  تطوير  مب�صاريع  للقيام  فر�صة 
عملية  متت  الدورية.  ال�صيانة  الإجراء  وكذلك 
عام  نهاية  يف  اأ�صابيع  �صبعة  مدار  على  ال�صيانة 
ماليني   107 قدرها  اإجمالية  ومبوازنة   2014
�صكل  كويتي(.  دينار  مليون  اأمريكي )32.2  دوالر 

العن�صر الت�صغيلي لل�صيانة مبلغ 28,9 مليون دوالر 
اأمريكي )8.7 ماليني دينار كويتي( وكانت هناك 
موازنة راأ�صمالية مببلغ 78.1 مليون دوالر اأمريكي 
)23.5 مليون دينار كويتي(. ميثل هذا  اال�صتثمار 
مت�صاعدة  م�صتويات  لتحقيق  �صرورة  الكبري 
التي  االأن�صطة  اإن  الت�صغيلي.  التميز  يف  با�صتمرار 
ا�صتمرارية  ت�صمن  ال�صيانة  عملية  خالل  تنفذ 
وتعزز  �صنوات،  ثالث  فرتة  حتى  امل�صنع  عمليات 
االإنتاج  بزيادة  ي�صمح  بدوره  املعدات، وهذا  كفاءة 
وتقليل عدد مرات التوقف غري املخطط له، وتقلل 

التاأثريات البيئية اإلى حد بعيد.

 خماطر وفر�ص اال�شتدامة
 قامت �صركة �صناعة الكيماويات البرتولية كاإحدى 
ال�صركات الرائدة يف جمال اال�صتدامة بدمج اجلوانب 
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية يف منظومة املخاطر 
املوؤ�ص�صية لدينا. وقد مت اإدراج خماطر اال�صتدامة يف 
دليل املخاطر الذي اأعدته ال�صركة والذي ي�صنف كافة 
املخاطر التي تواجه ال�صركة ويحدد اأولويات معاجلتها. 

ويتعني على كافة االإدارات اإعادة تقييم املخاطر ذات 
ال�صلة التي تواجهها كل �صنة. ثم يقوم فريق اإدارة 
املخاطر بتحليل املخاطر التي يتم حتديدها وي�صنفها 

طبقا ملدى حدتها. ونقوم بعد ذلك بو�صع 
اال�صرتاتيجيات املالئمة الإدارة وتخفيف املخاطر. 

ت�صمل خماطر اال�صتدامة املرتفعة جدًا التي مت اأخذها 
يف االعتبار ما يلي: 

 خماطر ال�صمعة ••

 خماطر املكانة يف ال�صوق••
  
 التقلبات يف اأ�صعار م�صادر الطاقة••

 
 خماطر عدم االلتزام باأنظمة ال�صحة ••

وال�صالمة والبيئة

 15-2014 عام  نهاية  يف  املخاطر  تقييم  اعترب 
من  العديد  حدة  اأو  و/  احتمالية  تخفي�ص  مت  اأنه 
ومبادرات  م�صاريع  خمتلف  ب�صبب  املخاطر  هذه 
ال�صركة. م�صتوى  على  تنفيذها  مت  التي   اال�صتدامة 

 
اال�صتدامة  نطاق  امتداد  كيفية  النتيجة  هذه  تثبت 
اإلى  وبيئتنا  جمتمعاتنا  على  التاأثري  يتخطى  بحيث 

�صمان ا�صتمرارية االأعمال ب�صورة �صليمة.

توفري الفر�ص االقت�صادية 

بو�صفها جهة عمل رائدة يف الكويت، ت�صاهم �صركة 
الدولة  جهود  يف  البرتولية  الكيماويات  �صناعة 
مبهارات  تتمتع  كويتية  عمل  قوة  بناء  اإلى  الرامية 
اأعمال  وفر�ص  للمواطنني  وظائف  نقدم  اأكرب. 
�صكل   ،15-2014 عام  ويف  املحليني.  للموردين 
من  باملائة   85.6 ن�صبته  ما  الكويتيون  املواطنون 
بذلك هدف  بال�صركة حمققني  العاملني  املوظفني 
الكويتية  احلكومة  قبل  من  املحدد   2030 �صنة 
جميع  الكويتية.  البرتول  موؤ�ص�صة  االأم  واملوؤ�ص�صة 
املديرين االأوائل واملديرين وروؤ�صاء فرق العمل هم 

من املواطنني الكويتيني. 

كما اأن دعم املوردين املحليني يحقق م�صاهمة عالية 
�صركة  يزود  وكذلك  الوطني  لالقت�صاد  القيمة 
�صناعة الكيماويات البرتولية توريد اآمن وم�صتمر. 
من  م�صرتياتنا  اإجمايل  بلغ   15-2014 عام  ففي 
املواد 47 مليون دوالر اأمريكي )14.1 مليون دينار 
باملائة تقريبًا من موردين   75 ن�صبة  كويتي( منها 

يف الدولة التي تتم فيها العمليات.  
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�صل�صلة  اإلى  اال�صتدامة  جمال  يف  ريادتنا  متتد 
مبا  املمار�صات  اإتباع  املوردين  من  ونريد  التوريد. 
يتفق مع �صيا�صات اال�صتدامة املعمول بها لدينا. مبا 
اأن موردي النفط واملواد الكيماوية ي�صكلون اأولوية 
بالن�صبة ل�صركاتنا، فقد قررنا التعامل معهم اأواًل. 
التوريد  �صيا�صة  بدمج  قمنا  العام،  هذا  وخالل 
موردي  مع  املربمة  االتفاقيات  كافة  يف  امل�صتدام 
ال�صيا�صة  الكيماوية. كما تعمل هذة  واملواد  النفط 
اأي�صا على دفع عجلة التح�صني امل�صتمر عن طريق 
حتديد  بهدف  التوريد  الأداء  مقارنة  اإجراء  طلب 
ا�صتحدثنا   ،2014 عام  ويف  التح�صني.  جماالت 
 10 ت�صكل  بحيث  اال�صتدامة  لعوامل  جديد  مطلب 

باملائة من جمموع النقاط يف تقييم املوردين. 

تزود �صركة �صناعة الكيماويات البرتولية عمالءها 
ون�صعى  النهائية.  ملنتجاتهم  االأ�صا�صية  باملكونات 
باحتياجات  منتجاتنا  تفي  اأن  اإلى  ا�صا�صي  ب�صكل 
ملتزمون  اإننا  وفعالة.  اآمنة  بطريقة  العمالء 
ب�صمان اأن تكون املنتجات واخلدمات التي نقدمها 
املحلية  املعايري  وت�صتويف  اجلودة  درجات  باأعلى 
االآمن  اال�صتخدام  �صمان  اإلى  ونهدف  والدولية، 
للمنتجات فور مغادرتها ملواقعنا. وب�صفتنا �صركة 
التزامانا  فاإن  امل�صئولة،  العناية  معتمدة يف جمال 
الت�صنيع  عملية  اأثناء  ملنتجاتنا  االآمنة  باملناولة 
النهائي  اال�صتخدام  اإعادة  اإلى  ميتد  والتوزيع 

والتدوير والتخل�ص من املنتجات. 

املتكررة  العمالء  ا�صتطالعات ر�صاء  نتائج  تعك�ص 
�صناعة  �صركة  اأن  عمالءنا  اإدراك  جنريها  التي 

كافة  على  ال�صيا�صة  تطبيق  يف  طموحنا  يتمثل 
موظفي  دعوة  على  تقت�صر  وال  م�صرتياتنا 
تقييم  يف  اال�صتدامة  معايري  دمج  اإلى  امل�صرتيات 
خيارات املنتجات واخلدمات فح�صب، بل اأي�صا اإلى 
لديهم. ومن  امل�صتدامة  التطوير  املوردين يف  دعم 
م�صتوى  على  اال�صتدامة  ن�صر  يف  دور  لعب  خالل 
بني  باال�صتدامة  الوعي  نعزز  فاإننا  االقت�صاد، 
املوردين واملقاولني املحليني، ونقدم الدعم لهم يف 
اإتباع املمار�صات  التدريب وامل�صورة مل�صاعدتهم يف 

املثلى. 

االهتمام بالعمالء

التزاماتها  على  حتافظ  البرتولية  الكيماويات 
التزام من بني كل 10 مرات.  ت�صع مرات  بتقدير 
حت�صني  فر�ص  اال�صتطالعات  هذه  حددت  وقد 

خدماتنا ومنها على �صبيل املثال: 

 تزويدهم ب�سروط �سداد اأكرث مرونة؛••
 
 تلبية طلباتهم يف التفاو�ص على العقود ••

وحتديثها عند اإجراء تغيريات يف البنود 
 وال�سروط املعمول بها لدينا؛ 

حت�صني دقة الفواتري وامل�صتندات وت�صوية ••
املطالبات ب�صورة فورية. 

هذا العام قمنا باإدراج �شيا�شة 
امل�شرتيات امل�شتدامة املعمول بها لدينا 
يف كافة اتفاقيات توريد النفط واملواد 

الكيماوية. 
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 متكني موظفينا
وتقوية جمتمعاتنا 
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 بناء قوة عمل مفعمة
باحليوية والن�شاط

نهدف اإلى بناء قوة عمل تتمتع باملواهب وامل�شاركة 
الفعالة وذلك بتوفري ظروف جيدة يف اأماكن عمل 
ح�شورًا  واأكرثها  العقول  اأف�شل  لتوظيف  اآمنة 
اأف�شل  لتحقيق  املوظفني  قدرات  وتطوير  للذهن 

توظيف ملواهبهم. 

ت�شمل مزايا املوظفني الإجازة ال�شنوية والتاأمينات 
غالء  وعالوات  ال�شحي  والتاأمني  الجتماعية 
املعي�شة. يبلغ اأجر امل�شتوى املبتدئ على الأقل �شعف 
احلد الأدنى لالأجر مل�شتوى املوظفني املبتدئني يف 
حتفيزية  عالوات  ونوفر  الكويت  يف  العام  القطاع 

للموظفني الكويتيني. 

البرتولية  الكيماويات  �شناعة  �شركة  ت�شاعد 
خالل  من  التقاعد  على  قاربوا  الذين  موظفيها 
يف  وامل�شاعدة  التقاعد  قبل  ما  تدريب  توفري 
ال�شركة  ت�شاهم  اجلديدة.  حياتهم  اإلى  النتقال 
يف اأنظمة التاأمينات والتقاعد للموظفني الكويتيني 
الأخرى.  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  واملقيمني 
اإلى  امل�شددة  الجتماعية  التاأمينات  دفعات  تعتمد 
�شندوق التقاعد على الرواتب وطول مدة اخلدمة 

)انظر اجلدول 01(. 

�إلى  نهدف  عليه،  وبناًء  �ال�ستد�مة.  جمال  يف  للريادة  �حليوية  �جلو�نب  �أحد  �مل�سئولة  �ملو�طنة  تعد 
توفري �أماكن عمل �آمنة و�سحية و�مل�ساهمة يف رفاهية جمتمعاتنا. 

 �إجناز�ت عام 15-2014 

98%
تلقى 98 باملئة من 

موظفي �ل�سركة دورة 
تدريبة يف جمال مكافحة 

�لف�ساد 

80%
مت تدريب 80 باملئة 

من �ملوظفني �ملبتدئني 
و�ملوظفني يف �مل�ستويات 

�لعليا على �ال�ستد�مة 

تد�سني م�سابقة جديدة يف 
جمال �لبحث �لعلمي لطلبة 

�ملد�ر�س �لثانوية 

�إ�سد�ر بيان جديد حول 
و�سع حقوق �الإن�سان 

 

مو��سلة رعاية م�سابقة �إجناز 
�لعرب لل�سباب رو�د �الأعمال 

�لعرب 

�جلدول 01: �ملز�يا �لتقاعدية ملوظفي �سركة �سناعة �لكيماويات �لبرتولية   

مو�طني دول جمل�س �لتعاون �ملو�طنني �لكويتيني طول مدة �خلدمة
�خلليجي 

30 حتى 5 �شنوات  راتب  تعادل  �شنوية  دفعة 
يومًا 

دفعة �شنوية تعادل راتب 15 يومًا 

45 اأكرث 5 �شنوات  راتب  تعادل  �شنوية  دفعة 
يومًا 

دفعة �شنوية تعادل راتب 30 يومًا 

 

ت�شعى �شركة �شناعة الكيماويات البرتولية لإن�شاء 
والتي  ومنتجة  بفعالية  وم�شاركة  متنوعة  قوة عمل 
وتعمل  تعي�س  التي  املجتمعات  بدعم  بدورها  تقوم 
توفري  طريق  عن  الغاية  هذه  نحقق  �شوف  فيها. 
مكان عمل اآمن و�شحي يعزز النمو وتوفري الفر�س 
املوؤ�ش�شية  املواطنة  اأهداف  حتقيق  خالل  من 

امل�شئولة لعام2017 . 
 

والت�شجيع  موظفينا  قدرات  تطوير  خالل  ومن 
يف  وال�شتثمار  �شحية  حياة  اأمناط  اإتباع  على 
اأف�شل، وهو م�شتقبل  جمتمعاتنا، �شوف نبني غدًا 
جناح  وا�شتدامة  واملجتمع  املوظفني  تفاعل  مييزه 

ال�شركة. 
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�جلدول 02:�لتز�منا بالتدريب يف عام 15-2014 

مت �مل�ستوى �لوظيفي  �لذين  �ملوظفني 
تدريبهم

�ساعات �لتدريب 

30910,197العمال )حتى الدرجة 14( 

2056765كبار املوظفني )الدرجة 17-15( 

املديرين وروؤ�شاء فرق العمل 
)الدرجة 20-18(

642,112

5165الإدارة العليا

 

حتقيق ر�سى �ملوظفني 
و�إ�سر�كهم

نوؤمن باأن قوة العمل امل�شاركة التي ت�شعر بالر�شاء 
تكون اأكرث التزامًا واإنتاجية. وبناًء عليه، ن�شعى اإلى 
اإن�شاء قنوات توا�شل جيدة مع املوظفني مبا ي�شمن 

الفهم املتبادل وم�شاركة املوظفني الفاعلة.  

الذي  املوظفني  م�شاركة  ا�شتطالع  نتائج  وبعد 
اإدارة  قامت   ،2014 فرباير  �شهر  يف  اإجراوؤه  مت 
املوارد الب�شرية بو�شع خطة عمل ملعاجلة جمالت 
يلي  فيما  املوظفني.  ر�شى  نتائج  وزيادة  الهتمام 

املجالت التي تركز عليها خطة العمل:
  
 زيادة م�شتوى التوا�شل بني الإدارة واملوظفني.••

لأداء •• ال�شنوية  التقييم  عملية  حت�شني 
بناءة. مالحظات  توفري  بهدف   املوظفني 

 
املكافاآت •• لعملية  ال�شفافية  م�شتوى  زيادة 

والتقدير. 

املن�شو�س  الأن�شطة  تنفيذ  عملية  بداأت  وقد  هذا 
وقد   .15-2014 عام  يف  العمل  خطة  يف  عليها 

اإلى  تهدف  عمل  ور�شة  التنفيذي  الرئي�س  تراأ�س 
اأكرب، وقام خاللها  ب�شكل  املوظفني  حت�شني ر�شى 
التنفيذي  الرئي�س  نواب  مع  اخلطط  مبناق�شة 
عقدت  كما  العمل.  فرق  وروؤ�شاء  واملديرين 
التحدث  العليا اجتماعات غري ر�شمية مت  الإدارة 
الأداء  ملناق�شة  مبا�شرة  املوظفني  مع  خاللها 
فقد  الأخ�س،  وعلى  لل�شركة.  ال�شاملة  واخلطط 
املوظفني  مع  عقدت  التي  الجتماعات  �شددت 
على  ال�شركة  ومقر  امل�شانع  يف  يومني  مدار  على 
اأن  »نريد  �شعار  اأظهر  وقد  احلوار.  يف  الرغبة 
ال�شاأن.  هذا  يف  العليا  الإدارة  غاية  ن�شمعكم« 
اجتماعات  خالل  من  املحور  هذا  دعم  مت  وقد 
الرئي�س  نائب  عقد  املثال،  �شبيل  وعلى  املتابعة. 
املوظفني  مع  اجتماعًا  الأ�شمدة  لقطاع  التنفيذي 
2014. وقد تناولت املناق�شات  اأغ�شط�س  يف �شهر 
الأهداف الرئي�شية لل�شركة خالل ال�شنة والتقدم 
على  وعالوة  الأول.  الربع  يف  بالفعل  حتقق  الذي 
ذلك، مت تعديل عملية تقييم الأداء ال�شنوي بحيث 
املوظفني  بني  �شنة  كل  اجتماعات  ثالثة  تت�شمن 
وروؤ�شاوؤهم املبا�شرين. وخالل هذه الجتماعات، 
تتم مناق�شة التقدم الذي حققه املوظفني مقارنة 
بالأهداف ال�شنوية، ومت تقدمي الدعم من الإدارة 

كما يقت�شي الأمر. 

بطريقة  ال�شركة  مع  التعامل  للموظفني  ميكن  كما 
ب�شركة  العاملني  نقابة  خالل  من  اأكرث  ر�شمية 
النقابة حتت  تعمل  البرتولية.  الكيماويات  �شناعة 
الوطنية  والبرتوكيماويات  النفط  نقابة  مظلة 
ومعرتف بها باأنها النقابة الر�شمية للقطاع يف دولة 
العمال  ظروف  حت�شني  على  عملت  وقد  الكويت 
املوظفني على  ونحث  تقريبًا. هذا  50 عامًا  طوال 
 ،15-2014 عام  نهاية  ويف  للنقابة،  الن�شمام 
�شمت النقابة يف ع�شويتها ن�شبة %96 من موظفي 

�شركة �شناعة الكيماويات البرتولية. 

تطوير قدر�ت �ملوظفني 
لتحقيق ما لديهم من 

�إمكانيات 
توفر �شركة �شناعة الكيماويات البرتولية جمموعة 
متنوعة من فر�س التدريب والتطوير، حيث يطور 
املوظفون ما لديهم من معارف ومهارات وقدرات 
حتى يتمكنوا من الو�شول اإلى اإمكانياتهم الكامنة 
البرتولية  الكيماويات  �شناعة  �شركة  ا�شتفادة  مع 

من وجود قوة عمل اأكرث فاعلية لديها. 

على  بناًء  والتطوير  التدريب  فر�س  تقدمي  يتم 
خالل  حتديدها  يتم  التي  الأفراد  احتياجات 
احتياجات  على  وبناًء  ال�شنوية  الأداء  مراجعات 
�شناعة  �شركة  الأداء  مراجعات  ت�شاعد  ال�شركة. 
اأعلى  على  املحافظة  يف  البرتولية  الكيماويات 
جميع  تلقى  اأهدافها.  لتحقيق  املطلوبة  املعايري 
 15-2014 عام  يف  الأداء  مراجعات  املوظفني 

با�شتثناء 15 موظفًا ب�شبب املر�س اأو الإعارات. 

واملهنية  الفنية  املهارات  التدريب  برامج  تغطي 
ومكافحة  والقيادية  الإدارية  اجلوانب  وكذلك 
وتقدم  اأدناه(.  املربع  )انظر  وال�شتدامة  الف�شاد 
الداخلية  العمل  ور�س  خالل  من  الربامج  هذه 
ووحدات التعليم اللكرتوين. ويف عام2014 -15، 
19,000 �شاعة تدريب �شملت  قدمنا ما يزيد عن 
�شناعة  �شركة  لدى  الوظيفية  امل�شتويات  كافة 
يعادل 33 �شاعة  مبا  اأي  البرتولية  الكيماويات 

تقريبا لكل موظف )انظر اجلدول 02(.

بناء قدرات اال�ستدامة والتوعية بها 
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�جلدول 03:عدد �ملوظفني يف كل م�ستوى وظيفي 

2012 2013 2014

302 321 281

2012 2013 2014

27 31 28

2012 2013 2014

170 182 187

2012 2013 2014

16 15 18

2012 2013 2014

58 56 61

2012 2013 2014

3 3 3

2012 2013 2014

5 5 5

2012 2013 2014

1 0 0

2012 2013 2014

535 564 534

2012 2013 2014

47 49 49

متو�سط �أجور �لن�ساء كن�سبة مئوية من �أجور �لرجال

الرجال الن�ساء 

كبار املوظفني  العمال

9397
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 نوؤمن بالتنوع كم�سدر قوة 
ثمني  مزيج  يخلق  متنوعة  عاملة  قوى  توفر  اإن 
والأ�شاليب.  والثقافات  واخلربات  املهارات  من 
الفر�س  بتكافوؤ  تتميز  عمل  بيئة  ال�شركة  وتوفر 
اأو  العرق  اأو  ال�شن  اأو  اجلن�س  عن  النظر  ب�شرف 
اأي خ�شائ�س دميوغرافية اأخرى. وعلى الأخ�س، 
والرجال  الن�شاء  اإلى  الفر�س  نف�س  بتقدمي  نفتخر 
الن�شاء يف  ن�شبة  اأن  ندرك  ولكننا  �شواء،  على حد 
�شركتنا تظل منخف�شة ن�شبيًا )انظر اجلدول 03(. 
على  بجدية  نعمل  �شوف  القادمة،  ال�شنوات  ويف 
تنوع  اأجل  من  املوؤهالت  لل�شيدات  توظيفنا  زيادة 

الأدوار يف �شركة �شناعة الكيماويات البرتولية. 

وعالوة على ذلك، ومتا�شيًا مع �شيا�شة امل�شاواة بني 
اجلن�شني املطبقة لدينا، يتقا�شى الرجال والن�شاء 
التي  الوظيفة  ح�شب  الأ�شا�شية  الرواتب  نف�س 
ي�شغلونها. ومع ذلك، وطبقًا لقانون العمل الكويتي، 
ي�شتحق املوظفني الرجال املتزوجني مزايا اإ�شافية 
يتم  ل  والتي  ال�شكن،  وبدل  الأولد  عالوة  مثل 
على  ترتب  وقد  املتزوجات.  الن�شاء  اإلى  تقدميها 
يف  ب�شيطة  اختالفات  وجود  القانوين  املطلب  هذا 

اأجور الن�شاء مقارنًة بالرجال.  

�حرت�م حقوق �الإن�سان
ندعم حماية حقوق الإن�شان املعرتف بها عامليًا يف 
نطاق نفوذنا، ونحر�س على اللتزام بتطوير ثقافة 
انتهاكات  يف  التواطوؤ  جتنب  اإلى  ت�شعى  موؤ�ش�شية 
حقوق الإن�شان. ويف عام 2014-15، قمنا باإ�شدار 
التزامنا ويظهر  يعك�س  والذي  الإن�شان  بيان حقوق 
مدى التقدم يف حتقيق مبادئ حقوق الإن�شان التي 
ن�س عليها امليثاق العاملي لالأمم املتحدة، ومت اعتماد 
بيان حقوق الإن�شان من قبل الإدارة ومت ن�شره داخل 

ال�شركة. 

للمعايري  دعمنا  على  الإن�شان  حقوق  بيان  يوؤكد 
ذلك  يف  مبا  والدولية  الوطنية  والقوانني  الدولية، 
املبادئ الواردة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان، 
الأعمال  حول  التوجيهية  املتحدة  الأمم  ومبادئ 
التجارية وحقوق الإن�شان، والتفاقيات واملعايري ذات 

ال�شلة املقررة لدى منظمة العمل الدولية. 

�حلث على �ل�سلوكيات 
�الأخالقية 

البرتولية  الكيماويات  �شناعة  �شركة  تت�شارك 
موؤ�ش�شة  مبجموعة  الأع�شاء  ال�شركات  كافة  مع 
ل�شلوك  م�شرتكة  قواعد  يف  الكويتية  البرتول 
و�شعه  مت  والذي  العمل«(  �شلوك  )»قواعد  العمل 
من قبل ممثلني عن كل �شركة. وت�شتوجب قواعد 
على  املحافظة  املوظفني  كافة  على  العمل  �شلوك 
ال�شخ�شي  ال�شلوك  النزاهة وقواعد  اأعلى معايري 
�شناعة  �شركة  ت�شمل  التي  الأمور  كافة  يف 
مع  التعامل  ذلك  يف  مبا  البرتولية  الكيماويات 
واجلهات  واملقاولني  والعمالء  واملوردين  الزمالء 
قواعد  اأق�شام  تتناول  كما  واجلمهور.  احلكومية 
العمل  واأخالقيات  الحرتام،  العمل  �شلوك 
الجتماعية  املو�شوعات  وتغطي  وال�شرية، 

الإن�شان.  والبيئية وحقوق 

وتتناول اأي�شًا قواعد �شلوك العمل مو�شوعات مثل 
املعتقدات الدينية واملعاملة العادلة وحرية التعبري. 
التميز يف العمل يرتكز على  اأن  وب�شكل عام نفهم 
احرتام كرامة وحقوق وطموحات كل فرد، والذي 
ي�شكل عن�شرًا جوهريًا يف قيمنا املوؤ�ش�شية ودعمنا 

   .)UNGC( للميثاق العاملي لالأمم املتحدة

اجلدد  للموظفني  العمل  �شلوك  قواعد  �شرح  يتم 
الدورات  اأو  التدريب  ويكون  التدريب،  حلقات  يف 
كل  اإلزامية  الف�شاد  مكافحة  جمال  يف  التذكريية 
�شنة بالن�شبة جلميع املوظفني. ويف عام 15-2014، 
تلقى %98 من العاملني بال�شركة تدريب مكافحة 

حقوق الف�شاد.  �شيا�شات  يف  اللتزام  هذا  يتج�شد 
لدينا  الجتماعية  وال�شيا�شات  الإن�شان 
وي�شمل:  املخاطر،  تقييم  واإر�شادات   واإجراءات 

�ملوظفون : ي�شمل عدم التمييز وحظر ••
ت�شغيل الأطفال والعمل الق�شري وحرية تكوين 

اجلمعيات من خالل حرية العمل النقابي 
والدخول يف التفاو�س اجلماعي.

�ملجتمعات : احرتام الثقافات والعادات ••
والقيم، والتاأثري الإيجابي على املجتمعات 

التي نعمل فيها، وتعزيز حقوق الإن�شان عن 
طريق حت�شني الظروف القت�شادية والبيئية 

والجتماعية. 

�ملوردين : تطوير واللتزام بالإجراءات ••
الالزمة لتقييم واختيار املوردين واملقاولني 

الرئي�شيني بناًء على اتفاقيات احلقوق العاملية 
وال�شيا�شات الجتماعية.
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تهيئة مكان عمل �شحي واآمن

تعد املحافظة على اأعلى معايري ال�شحة وال�شالمة 
وكذلك  الت�شغيلي  التميز  نحو  منهجيتنا  من  جزًء 
والعمالء  املوظفني  رفاهية  جتاه  التزاما  ت�شكل 
اإنتاجية القوى العاملة  واملقاولني. ل ميكن �شمان 

دون توفر مكان عمل �شحي. 

املوظفني  اإلى  املوجه  امل�شتمرة  ات�شالتنا  تت�شمن 
مقالت وفعاليات حول الأنظمة الغذائية ال�شحية 
وعلى  البدين.  الن�شاط  واأهمية  القلب  و�شحة 
يف  الطبية  النقا�س  حلقات  ركزت  املثال،  �شبيل 
على   2014 عام  خالل  وامل�شانع  الرئي�شي  املركز 
ب�شرح  الطبيب  وقام  والكولي�شرتول«.  »اأنت  حمور 
الأ�شباب والتاأثريات ال�شلبية و�شبل الوقاية والعالج 
من ارتفاع الكولي�شرتول مبينًا اأهمية منط احلياة 

والتمارين اليومية واأكل الفواكه واخل�شروات. 

�شناعة  ل�شركة  التابع  بوبيان  نادي  يقوم  كما 
ورفاهية  �شحة  بدعم  البرتولية  الكيماويات 
عن  للرتويح  الفر�شة  اإتاحة  طريق  عن  املوظفني 
املوظفون  في�شتطيع  التمارين.  وممار�شة  النف�س 
و�شيوفهم  اأفراد عائالتهم  مع  النادي  اللتقاء يف 
واأن�شطة  الرتويحية  الأن�شطة  مزاولة  اأجل  من 

اللياقة البدنية.

التزاماتنا بحقوق الإن�سان
 

•

•

•

•

•

الهامة  ال�شتثمار  واتفاقيات  كافة عقودنا  تقت�شي 
الكويتي  العمل  بقانون  اللتزام  نربمها  التي 
ومتطلبات حقوق الإن�شان التي تقرها دولة الكويت. 
م�شئولية  لدينا  العقود  م�شريف  عاتق  على  وتقع 
معاملتهم  ذلك  يف  مبا  املقاولني  اأداء  مراقبة 
للعمال. وي�شكل هذا اأهمية خا�شة فيما يتعلق بقوى 
ال�شتعانة مبعظمها  يتم  والتي  لدينا  املوؤقتة  العمل 

من خالل مقاولني. 

الإن�شان،  حقوق  و�شع  بيان  اإ�شدار  مع  وبالتوازي 
عقدت ور�شة عمل متخ�ش�شة مع املوظفني املعنيني 
الوعي والفهم لديهم بهذه  بهدف حت�شني م�شتوى 
الواردة  اللتزامات  دمج  من  ومتكينهم  الق�شايا 
اليومية.  الوظيفية  اأن�شطتهم  �شمن  البيان  يف 
تعمل هذه املبادرة على تعزيز قيمنا، و�شوف جتعل 
عمل  من  يتجزاأ  ل  جزًء  الإن�شان  حقوق  احرتام 

�شركة �شناعة الكيماويات البرتولية.
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امل�شاهمة يف املجتمعات
تقوم �شركة �شناعة الكيماويات البرتولية ب�شفتها 
امل�شئولة  الأعمال  يف  الرائدة  ال�شركات  اإحدى 
عدة  بطرق  فيها  تعمل  التي  املجتمعات  بدعم 
بالإ�شافة اإلى توفري فر�س العمل ودعم اخلدمات 
وال�شناعات. نهدف اإلى اإيجاد منافع متبادلة عن 
طريق اإقامة عالقات جيدة مع جمتمعاتنا واإتاحة 

الفر�س للموظفني من اأجل امل�شاركة املحلية. 

يقدم املوظفون الدعم اإلى امل�شاريع بحما�س �شديد 
وامل�شاريع  املدار�س  م�شاريع  يف  امل�شاعدة  مثل 
املثال،  �شبيل  وعلى  الفعاليات.  ورعاية  البيئية 
اأعرب وفد من �شركة �شناعة الكيماويات البرتولية 
عن اهتمامهم بالعمل الجتماعي من خالل القيام 
لتبادل  العيد  مبنا�شبة  الأحمدي  م�شت�شفى  بزيارة 
التهاين ونقل اأطيب الأمنيات اإلى املر�شى بال�شفاء 

العاجل. 

تتما�شى جهودنا املجتمعية مع الأهداف اخلارجية 
الواردة يف ا�شرتاتيجية ال�شتدامة والتي تن�س على 

ا�شتهداف حتقيق حياة �شحية وتطوير القادة.

تعزيز �ل�سحة
اإحدى  مع  العمل  طريق  عن  املجتمع  �شحة  ندعم 
ال�شحي  بالوعي  والرتقاء  الرائدة  امل�شت�شفيات 
الأمرا�س  منع  اإلى  يوؤدي  اأن  ميكن  الذي  الأمر 

وجتنب احلاجة للعالج يف امل�شت�شفى.  

اتفاقية  اإبرام  مت  الرئي�شية  املبادرات  بني  ومن 
تعاون مع م�شت�شفى الأمرا�س ال�شدرية يف الكويت. 
على  امل�شت�شفى  موظفي  تدريب  التزامنا  ي�شمل 
منهجية �شيجما 6 وغريها من املمار�شات الإدارية 
بهدف حت�شني فعالية امل�شت�شفى. كما قامت �شركة 
املاراثون  برعاية  البرتولية  الكيماويات  �شناعة 
تنظيمه  مت  والذي  القلوب،  لأ�شدقاء  ال�شاد�س 
ال�شحة وزير  وح�شور  برعاية  امل�شت�شفى  قبل  من 

 د. علي العبيدي. 

تهدف  والتي  ال�شحية  التوعية  حمالت  نعقد  كما 
اإلى زيادة اختيارات التغذية ال�شحية بني الأطفال 

وغر�س اأمناط احلياة ال�شحية يف �شن مبكرة. 

احلياة  منط  يف  الريا�شة  لأهمية  منا  واإدراكًا 
الكيماويات  �شناعة  �شركة  تظهر  ال�شحي، 

البرتولية امل�شئولية والدعم الجتماعي للكويت من 
للمعاقني.  الريا�شي  الكويتي  النادي  رعاية  خالل 
القوى  األعاب  بطولة  يف  للنادي  الدعم  قدمنا  كما 
العربية  الإمارات  دولة  يف  اأقيمت  التي  الدولية 
املتحدة يف عام 2014. وقد ح�شد منتخب النادي 
42 ميدالية ذهبية وف�شية وبرونزية و�شجل اأرقام 
قيا�شية جديدة اأهلت اأفراد املنتخب لبطولة العامل 

لألعاب القوى لعام 2015. 

تطوير �لقياد�ت  
لبالدنا  بالن�شبة  الر�شيدة  القيادة  قيمة  ندرك 
ولكافة مناحي احلياة يف الكويت. ولتحقيق اأهدافنا 
لأن�شطة  الدعم  نقدم  امل�شتقبل،  قادة  لتطوير 

املدار�س واجلامعات وغريها من املوؤ�ش�شات. 

املتفوقني  الطلبة  تكرمي  ال�شنوية  ومن بني عاداتنا 
من اأبناء العاملني حيث يح�شر الرئي�س التنفيذي 
وكبار املديرين احلفل الذي يقام تقديرًا وتكرميًا 
لل�شباب على عملهم اجلاد وما حققوه من اإجنازات 
حيث اإنهم ميثلون العمود الفقري مل�شتقبل البالد. 

�لهدف

 �جلدول 04:�سجل �ل�سحة و�ل�سالمة لدينا

13-201214-201315-2014 

ما ل يزيد عن معدل 0.13 من 
الإ�شابات القابلة للت�شجيل 

لكل 200,000 �ساعة عمل.

ما ل يزيد عن معدل 0.1 
حادث تتعلق ب�شالمة 

العمليات لكل200,000   
�ساعة عمل.

0.079 0 0

0.039 0 0

مكان عمل �آمن
يتطلب  والإ�شابات  احلوادث  من  احلد  اأن  ندرك 
ثقافة را�شخة من الوعي مببادئ ال�شالمة العامة، 
التنفيذي  بالرئي�س  الثقافة  هذه  تر�شيخ  ويبداأ 
لل�شحة  التنفيذية  اللجنة  يرتاأ�س  والذي  لل�شركة 
م�شئولية  اللجنة  هذه  وتتولى  والبيئة.  وال�شالمة 
و�شع ال�شيا�شات يف هذه املجالت، ومراقبة الأداء 
على  املحافظة  نحو  املتخذة  الإجراءات  وتوجيه 
الأداء و�شد الثغرات عند احلاجة. وتت�شمن اأهداف 
ال�شتدامة لعام 2017 لدى ال�شركة كذلك هدفني 
يتعلقان بال�شحة وال�شالمة وهما: معدل الإ�شابات 

القابلة للت�شجيل وحوادث �شالمة العمليات. 

 تتطلب �شيا�شتنا تطبيق نظام اإدارة متكامل يتوافق 
مع املعايري الدولية مثل OHSAS 18001 و�شهادة 
العناية امل�شئولة. ت�شتمل اأنظمة الإدارة على اأهداف 
اإلى  وخارجية  داخلية  تقارير  ورفع  للقيا�س  قابلة 

كما  �شهرية.  ب�شورة  الكويتية  البرتول  موؤ�ش�شة 
نهدف اإلى الإف�شاح ب�شفافية عن اأدائنا يف جمال 
 OHSAS لإر�شادات  طبقًا  العامة  اإلى  ال�شالمة 
هذا  خالل  من  امل�شئولة  العناية  و�شهادة   18001

التقرير. 

با�شتخدام  العمليات  �شالمة  اأداء  مبراقبة  نقوم 
واختبارات  فحو�شات  نتائج  مثل  رائدة  موؤ�شرات 
للحوادث  الالحقة  موؤ�شرات  وكذلك  املعدات 
عليها  يرتتب  ل  التي  ال�شناعية  الإ�شابة  مثل 
يرتتب  التي  ال�شناعية  والإ�شابة   (INDI) عجز
عليها عجز (IDI). كما يتم حتليل البيانات لتحديد 
التح�شني  لتحقيق  املطلوب  والإجراء  الأ�شباب 
امل�شتمر. ويف عام 2014-15، مل ن�شجل اأي مر�س 
ناجت عن بيئة العمل بني موظفينا، وحققنا اأهداف 
التي و�شعناها )انظر اجلدول  وال�شالمة  ال�شحة 
على  ا�شتملت  واحدة  حادثة  هناك  وكانت   .)04

اإ�شابة عمل وحادثة واحدة تتعلق ب�شالمة العمليات 
خالل ال�شنة. كما ننعي ببالغ احلزن والأ�شى وقوع 
اأداء مهام العمل. وقد مت اإجراء  حالة وفاة خالل 
حتقيق �شامل ودقيق يف هذه الواقعة من قبل فريق 
الت�شحيحية  الإجراءات  م�شتقل ومت حتديد  دويل 
حوادث  تكرار  منع  بهدف  تنفيذها  يتوجب  التي 
وفاة  حالة  اأول  هي  احلالة  هذه  وتعد  مماثلة. 
منذ  البرتولية  الكيماويات  �شناعة  �شركة  يف 
معدل  احلوادث  هذه  على  ترتب  وقد   .2011 عام 

اإ�شابات م�شجلة بواقع 0.079.

تت�سمن �أهد�ف �ال�ستد�مة لعام 2017 
ل�سركة �سناعة �لكيماويات �لبرتولية 

هدفني يتعلقان بال�سحة و�ل�سالمة 
وهما: معدل �الإ�سابات �لقابل 

للت�سجيل وحو�دث �سالمة �لعمليات. 
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يعد تطوير املهارات العلمية والعملية لدى ال�شباب 
مطلبا حيويًا مل�شتقبل وطننا الغايل ون�شاعد بن�شاط 
يف تطوير قدرات الطالب يف هذين املجالني. ففي 
عام 2014، اأطلقنا م�شابقة للبحث العلمي لطلبة 
املدار�س الثانوية حيث اأتيحت الفر�شة لهم لتطوير 
واأن  بال�شتدامة  واهتمامهم  ومهاراتهم  مواهبهم 
الوطن.  مهند�شي  من  القادم  اجليل  ي�شبحوا 
يف  الهند�شة  كلية  مع  بالتعاون  امل�شابقة  عقدت 
املخلفات  »اإدارة  مو�شوعها  وكان  الكويت  جامعة 

من اأجل بيئة اأف�شل«. 

الأعمال  لريادة  احليوية  لالأهمية  منا  واإدراكًا 
بالن�شبة مل�شتقبل وطننا احلبيب، نقدم الدعم اإلى 
قادة امل�شتقبل يف جمال الأعمال عن طريق دعم 
م�شابقة اإجناز العرب لرواد الأعمال من ال�شباب 
احتفلت  وقد  الوطني.  املبادر  وم�شروع  العرب 
م�شابقة اإجناز العرب بالذكرى العا�شرة لإطالقها 
�شارك  لها  الأول  العقد  وخالل   ،2014 عام  يف 
فيها ما يقارب مليوين طالب من 14 دولة. ت�شجع 
امل�شابقة رواد الأعمال من ال�شباب على تبني فكر 
البتكار وحتمل املخاطر وتطوير مهارات الأعمال 
اأ�شهر يف  ال�شباب مدة �شتة  لديهم. يق�شي هوؤلء 
العمل مع مدرب لإن�شاء �شركة حقيقية وت�شفيتها 
الطالب  اأ�ش�شها  �شركة  كل  تعر�س  النهاية.  يف 

م�شروع اأعمالها على هيئة من املحكمني واجلمهور 
يف احلفل النهائي. 

كما كانت �شركة �شناعة الكيماويات البرتولية اأحد 
الرعاة الثالثة احل�شريني مل�شروع املبادر الوطني، 
قيادة  تطوير  املبادرة  هذه  من  الغر�س  وكان 
الرتكيز  ي�شتهدف  الكويتي.  ال�شباب  بني  الأعمال 
ت�شتخدم  التي  ال�شغرية  امل�شاريع  العام  هذا 
امل�شاركون  الرعاة  كان  البرتوكيماوية.  منتجات 
للبرتوكيماويات  ايكويت  �شركة  املبادر  مل�شروع 

و�شركة الداو الكيماوية. 

يف عام 2014، قمنا بتد�سني م�سابقة 
�لبحث �لعلمي لطالب �ملد�ر�س 

�لثانوية و�لتي �أتاحت لهم �لفر�سة 
لتطوير مو�هبهم ومهار�تهم و�ثارة 

�هتمامهم باال�ستد�مة وتاأهيلهم 
لي�سبحو� �جليل �لقادم من مهند�سي 

�لوطن. 
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احلد من تاأثرياتنا 
وحماية كوكبنا
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م�ؤ�سرات الأداء الرئي�سية مقارنة ب�سنة الأ�سا�س 13-2012(1) 

كثافة ا�ستهالك الطاقة: 
ارتفعت ب�اقع

 �سفر ت�سربات لعام

 15-2014

 كثافة انبعاثات غازات 
الحتبا�س احلراري: 

انخف�ست ب�اقع 

 كثافة ا�ستهالك املياه: 
انخف�ست ب�اقع 

لعام  ال�ستدامة  اأهداف  حتقيق  نح�  التقدم  اإحراز  وا�سلنا 
تاأثرياتنا  من  احلد  خالل  من  التط�عية  والأهداف   2017

وامل�ساهمة يف حت�سني البيئة يف دولة الك�يت. 

(1) ب�صبب اأعمال ال�صيانة، تكون البيانات املعايرة اأعلى عما ميكن اأن تكون عليه يف ظل ظروف العمل العادية. 

 انخفا�س بن�سبة 

�سن�يا يف تدفق مياه النفايات  

 اإجنازات عام 15-2014 

لالزدهار،  اأ�صا�صيا  عن�صرا  ال�صحية  البيئة  تعد 
يهدد  البيئة  على  وت�أثريه  الب�شري  الن�ش�ط  ولكن 
قدرة الكوكب على ا�صتيعاب عدد ال�صكان املتنامي. 
املناخ  تغري  وتاأثريات  الطبيعية  املوارد  ن�صوب  اإن 
على  مريعة  بيئية  حتديات  عليها  يرتتب  �صوف 
منطقتنا خالل هذا القرن حيث يعتقد العلماء اأنه 
ميكن اأن يوؤثر على نوعية احلياة. وبالفعل، تتعر�ض 
وهن�ك  متزايدة  ل�شغوط  الن�درة  املي�ه  موارد 
يرتتب  اأن  ميكن  والذي  البيولوجي  للتنوع  تهديد 

عليها تبعات اجتماعية واقت�صادية خطرية. 

على  البرتولية  الكيماويات  �صناعة  �صركة  تعتمد 
الأولية  املواد  لكل من  املتجددة  املوارد غري  توافر 
بكفاءة  اهتمام  نويل  ال�صاأن،  هذا  ويف  والطاقة. 
ونقبل  الثمينة،  الهيدروكربونات  موارد  ا�صتخدام 
البيئية  التاأثريات  اإدارة  يف  امل�صئولية  حتمل 
املوارد  هذه  ا�صتخدام  اإن  ومنتجاتنا.  لعملياتنا 
بكفاءة يعود بالنفع على وطننا و�صركتنا  واأ�صحاب 

امل�صالح. 

�صركة  عمليات  توؤثر  اأن  ميكن  ذلك،  على  وعالوة 
من  البيئة  على  البرتولية  الكيماويات  �صناعة 
وبناًء  واملياه.  الهواء والأر�ض  خالل النبعاثات يف 

م�صتهدفة  م�صتويات  بتحديد  قمنا  ذلك  على 
انبعاثات غازات  التاأثريات اجلوهرية وهي:  لأكرث 
الحتبا�ض احلراري وا�صتخدام الطاقة وا�صتهالك 
اتخاذ  يف  الريادة  اأثبتنا  وقد  عملياتنا.  يف  املياه 
البيئة  على  تاأثرياتنا  لتح�صني  الالزمة  الإجراءات 
وفقا ملبادئ امليثاق العاملي لالأمم املتحدة ومبادرة 
اأننا  كما  الكيماويات.  قطاع  يف  امل�صئولة  العناية 
ملتزمون بالعمل مع ال�صركات الرائدة الأخرى يف 

املجال لتح�صني البيئة يف الكويت. 

ال�صتدامة  اأهداف  حول  البيئية  جهودنا  تتمحور 
لعام 2017 والتي �صوف نحققها عن طريق الرتكيز 
لالبتكار  الفر�ض  وا�صتغالل  الت�صغيلي  التميز  على 
الكويت.  اأنحاء  جميع  يف  البيئي  بالوعي  والرتقاء 
وتراقب اإدارة �صركة �صناعة الكيماويات البرتولية 
عن كثب اأدائنا البيئي مقارنة بامل�صتويات املحددة 
لهذه  ب�صمان حتقيقنا  الكفيلة  الإجراءات  واتخاذ 

امل�صتويات. 

اأف�صل  غٍد  بتحقيق  النهائي  هدفنا  يتجلى  حيث 
للكويت والعامل.     
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 من االلتزام اإلى امل�سئولية
 

بداأت �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية م�سرية 
لالنتقال  احلاجة  مدى  اأدركنا  عندما  اال�ستدامة 
من مرحلة االلتزام والتقيد بالقوانني واالأنظمة اإلى 
ريادة القطاع يف منطقتنا يف تطوير اأعمال م�سئولة 
اال�ستدامة  اأهداف  حتديد  �سكل  لقد  اأكرب.  ب�سكل 
لعام  البرتولية  الكيماويات  �سناعة  �سركة  لدى 
اإلى  بالقوانني  االلتزام  من  نوعية  نقلة   2017
العاملية.  املواطنة  نحو  ا�ستباقية  تطوعية  منهجية 
مع  به  للقيام  الكثري  هناك  يزال  ال  اأنه  ندرك 
م�ستدامة  قيمة  اإيجاد  نحو  التحول  يف  ا�ستمرارنا 
يف  االآخرين  وم�ساعدة  امل�سالح  اأ�سحاب  لكافة 

اإتباع م�سرية م�سابهة.  

االلتزام فقط مبا يهدف الى:

املواطنة اال�ستباقية عن طريق: 

بناء اأعمال م�ستدامة يف امل�ستقبل 

اال�ستجابة التاريخية: 
اال�ستجابة للمتطلبات اخلارجية ••
التقيد بالقوانني واالأنظمة ••
الرد على اأ�سئلة اأ�سحاب امل�سالح ••
املناف�سة مع ال�سركات املماثلة اإقليميًا••

املرحلة االنتقالية: 
اإدراك م�سئولياتنا البيئية واالجتماعية ••
و�سع ا�سرتاتيجية طويلة االأجل لال�ستدامة ••
م�ساركة كافة اإدارات �سركة �سناعة الكيماويات ••

البرتولية يف مبادرات اال�ستدامة 
التعاون مع ال�سركاء اخلارجيني ••

1

2

3

اإدارة تاأثرياتنا 
الدرا�سات  اإجراء  خالل  من  �سركتنا  توا�سل 
وتنفيذ املبادرات الرامية اإلى حت�سني االأداء البيئي 
ي�ساعد  البيئة  حماية  يف  اال�ستثمار  اإن  لعملياتنا. 
�سركتنا ويعمل كذلك على حماية املوارد الطبيعية 
تخفي�ض  اإلى  ويوؤدي  م�سانعنا  كفاءة  يح�سن  الأنه 
منافع  التكاليف  هذه  توفر  عليه،  وبناًء  التكاليف. 
بلغ  امل�سالح حيث  اأ�سحاب  وكافة  لل�سركة  ومزايا 
 781,445 مبلغ   15-2014 البيئي يف عام  االإنفاق 
مقارنة  كويتي(  دينار   235,000( اأمريكي  دوالر 
دينار   217,000( اأمريكي  دوالر   721,589 مببلغ 

كويتي( يف عام 14-2013. 

عملياتنا،  لتح�سني  املتخذ  االإجراء  اإلى  باالإ�سافة 
فاإننا نعمل مع جهات اأخرى يف الكويت حلماية بيئة 
البالد وم�ساعدة البيئة الطبيعية يف التعايف، ولقد 

مت اإدراج هذا الن�صاط يف نهاية هذا الف�صل. 

البيئية  بياناتنا  ن�ستعر�ض  التالية،  االأق�سام  ويف 
بيانات  مع  باملقارنة   15-2014 املالية  لل�سنة 
ال�سنتني املا�سيتني، وجتدر االإ�سارة الى اأنه حدثت 
مت  حيث  م�صبقًا  خمططة  دورية  �صيانة  عملية 
ودي�سمرب  نوفمرب  �سهري  خالل  امل�سانع  اإغالق 
الكثافة لدينا.  اأرقام  يوؤثر على  2014 االأمر الذي 
ال�صيانة  فرتة  خالل  اإنتاج  اأي  يوجد  ال  اأنه  كما 

ال�ساملة بينما ال تزال الطاقة واملياه ت�ستخدمان يف 
اأن�سطة ال�سيانة، والتي توؤدي بدورها اإلى انبعاثات 
غازات االحتبا�ض احلراري. وعليه، تكون البيانات 
املقا�صة لكل طن من اإنتاج االأمونيا اأعلى مما كان 

ميكن اأن تكون عليه يف ظروف العمل العادية. 
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 ا�ستخدام الطاقة 
يف م�سانعنا

العمليات ذات  والأمونيا من  اليوريا  يعترب ت�صنيع 
العتماد العايل على ا�صتهالك الطاقة با�صتخدام 
الغ�ز الطبيعي يف االنت�ج والوقود كم�ش�در مب��شرة 
الوحدات  عمليات  يف  الكهرباء  وكذلك  للطاقة 
كثافة  تخفي�ض  يعد  املبا�صرة(.  غري  )الطاقة 
لكل  امل�صتهلكة   (GJ) جيجاجول  الطاقة  ا�صتهالك 
مقيا�صا  عملياتنا  يف  الأمونيا  من  اإنتاجه  يتم  طن 
املتحقق  والتقدم  البيئي  تاأثرينا  لتخفي�ض  رئي�صيا 
اأننا  الرغم من  وعلى  الطبيعية.  املوارد  يف حماية 
املثال  �صبيل  )على  م�صانعنا  يف  الديزل  ن�صتخدم 
ملولدات الكهرباء الحتياطية(، اإل اأن ال�صتهالك 
لي�ض �صخما مقارنة بالغاز الطبيعي. وبناًء عليه، ل 
يتم اإدراج ا�شتهالك الديزل يف احت�ش�ب ا�شتخدام 

الطاقة لدينا. 

بتح�شني  خمت�شة  جلنة  توجد  ذلك،  على  وبن�ًء 
وتتولى   2002 عام  منذ  تعمل  الطاقة  ا�صتهالك 
امل�صئولية عن التح�صني امل�صتمر ل�صتهالك الطاقة 
لدينا. وبناًء على ا�صرتاتيجية اإدارة الطاقة، تبادر 
الدورات  وتنفذ  حمددة  م�صاريع  بتنفيذ  اللجنة 
الوعي بالطاقة كاأحد �صبل حتقيق  التدريبية حول 
الأهداف ال�صنوية. وبعد تدقيق الطاقة التف�صيلي 
الأف�صل  واملراقبة   14-2013 عام  يف  اأجري  الذي 
من  العام  هذا  متكنا  فقد  لدينا،  لال�صتهالك 
لعام  الطاقة  ا�صتهالك  تخفي�ض  هدف  حتقيق 

2017 مقارنة ب�صنة الأ�صا�ض لعام2012 .   

ا�صتهالك  اإجمايل  انخف�ض   ،15-2014 عام  يف 
ال�صابقتني  بال�صنتني  مقارنة  عملياتنا  يف  الطاقة 
بالرغم من ارتفاع كثافة ا�صتهالك الطاقة ب�صبب 
اأعمال ال�صيانة. نتوقع اأن تكون هذه الزيادة موؤقتة 
يف  جمددا  لدينا  الطاقة  كثافة  تنخف�ض  و�صوف 

ال�شنوات الق�دمة عند ا�شتئن�ف االإنت�ج الك�مل. 

ا�صتهالك  لتخفي�ض  امل�صتمرة  جهودنا  اإطار  ويف   
الطاقة لدينا ب�صكل اأكرب، قمنا هذا العام برتكيب 

كثافة ا�ستهالك الطاقة
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تخفي�س كثافة ا�ستهالك الطاقة:
اإلى  البرتولية  الكيماويات  �صناعة  �صركة  ت�صعى 
تخفي�ض كثافة ا�صتهالك الطاقة لديها بواقع 6% 

مقارنة باملعدل الأ�صا�صي لعام 13-2012 
)GJ 51.72/طن مرتي من الأمونيا(

 ا�ستهالك الطاقة وكثافة الطاقة واإنتاج الأم�نيا 

اإجمايل ا�ستهالك الطاقة املبا�سر
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نظام  يف  الغاليات  تغذية  ملياه  متقدم  �صخان 
لرتكيب  ونخطط   ،3 رقم  الأمونيا  البخار مب�صنع 
نظام  يف  الغاليات  تغذية  ملياه  متقدم  �صخان 
متقدم  و�صخان   ،2 رقم  الأمونيا  مب�صنع  البخار 
مب�صنع  احلراري  التبادل  ق�صم  يف  العمليات  لغاز 
الأمونيا رقم 2 خالل اأعمال ال�صيانة لعام 2017. 
�صوف تعزز هذه امل�صاريع كفاءة ا�صتهالك الطاقة 

يف �صركة �صناعة الكيماويات البرتولية. 

2014-201315-201214-13املوؤ�صر

اإجمايل ا�صتهالك الطاقة املبا�صر )بالألف غيغاجول( 

- من الغاز اللقيم

- من غاز الحرتاق

31.097

13.728

17.369

32.307

14.354

17.953

27.618

11.938

15.680

51.7248.9852.4كثافة الطاقة )غيغاجول/ طن مرتي من الأمونيا(

ا�صتهالك الطاقة غري املبا�صر يف العمليات )ميجاوات يف 
ال�صاعة(

282,351329,326292,559

599,045659,790547,105اإنت�ج االأموني� )طن مرتي(
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14-2013

ا�ستهالك الطاقة غري املبا�سر يف املركز الرئي�سي
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 يف مكتبنا الرئي�سي 

اإن الكهرباء امل�صتخدمة يف مكاتب مركزنا الرئي�صي 
لدينا  املبا�صر  غري  الطاقة  ا�صتهالك  يف  ت�صاهم 
اأنها �صغرية ن�صبيًا مقارنة با�صتخدام  بالرغم من 
لتوفري  التزامنا  وكجزء من  الطاقة يف م�صانعنا. 
عدة  نفذنا  فقد  ال�صركة،  م�صتوى  على  الطاقة 
م�صاريع يف املركز الرئي�صي خالل هذا العام والتي 
نتوقع اأنها �صوف تدعم �صركة �صناعة الكيماويات 
يف  الكهرباء  ا�صتهالك  تخفي�ض  يف  البرتولية 

ا�ستخدام املياه
تواجه الكويت ندرة حقيقية يف املياه نتيجة ارتفاع 
ن�صيب الفرد من ال�صتهالك وفقا للمعايري الدولية 
وزيادة الطلب ب�صبب النمو ال�صكاين واحلاجة لري 
الزرع. ولهذا فمن الأهمية اأن تعمل �صركة �صناعة 
ا�صتخدام  كفاءة  زيادة  على  البرتولية  الكيماويات 
كميات املياه الكبرية الالزمة لعملياتنا. اإن م�صادر 
لرت  وكل  البلدية،  من  تاأتي  ن�صتخدمها  التي  املياه 
اأو  املنزلية  لال�صتخدامات  يذهب  املياه  من  نوفره 

غريها.

اإن هدفنا للعام 2017 هو تخفي�ض كثافة ا�صتهالك 
املنتجة(  الأمونيا  من  طن  لكل  مكعب  )مرت  املياه 

بن�صبة 25 يف املائة مقارنة مع 13-2012.

 4.3 ال�صتخدام  كثافة  بلغت   ،15-2014 العام  يف 
مرت مكعب لكل طن من الأمونيا املنتجة، منخف�صًة 
املقارنة  �صنة  مع  مقارنة  املائة  يف   10.54 بن�صبة 
النخفا�ض  هذا  ويرجع   .13-2012 الأ�صا�صية 
مكعب  مرت   400 تدوير  اإعادة  اإلى  اأ�صا�صي  ب�صكل 
من املياه ب�صكل م�صتمر يف عملياتنا وكذلك اإعادة 
لأغرا�ض   hydrolyser وحدة  من  املياه  ا�صتخدام 
الري، وهو ما ميثل تقريبا ثلث ما حتتاجه �صركة 

�صناعة الكيماويات البرتولية من املياه.

اإن اأرقام كثافة ا�صتهالك املياه املعرو�صة يف ال�صكل 
يعد  حيث  الرئي�صي  مقرنا  يف  ال�صتهالك  متثل  ل 
ذلك مقدارا �صئيال باملقارنة مع املياه امل�صتخدمة 
لتخفي�ض  اأنه كجزء من جهودنا  اإل  يف م�صانعنا. 
قمنا  ال�صركة،  اأنحاء  جميع  يف  للمياه  ا�صتهالكنا 
هذا العام بتنفيذ م�صروع ح�صاد مياه الأمطار يف 
مقراتنا، والذي من املقدر اأن يوفر 20 يف املائة يف 
املتو�صط من ا�صتهالك مكاتبنا من املياه. اإن هذا 
اأي�صا من التقدم للح�صول على  امل�صروع �صيمكننا 

.LEED ال�صهادة الذهبية املمنوحة وفقا لربنامج

كثافة ا�ستخدام املياه
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احلد من كثافة املياه:
اإلى  البرتولية  الكيماويات  �صناعة  �صركة  ت�صعى 
 25% املياه لديها بواقع  ا�صتهالك  تخفي�ض كثافة 

مقارنة باملعدل الأ�صا�صي لعام 13-2012
)4.8 مرت مكعب/طن مرتي من الأمونيا(

البيانامل�ساريع املنفذة

مت طالء �شطح املركز الرئي�شي ب�شبغ خ��س ال يعمل فقط على عك�س حرارة ال�شم�س بل يفيد ال�صبغ العاك�ض لأ�صعة ال�صم�ض على ال�صطح
البيئة اأي�صا لأنه يتطلب طاقة اأقل لتربيد الأجزاء الداخلية للمبنى. 

نقطة ال�صبط الثنائية لنظام التدفئة والتهوية 
والتكييف 

مت تنفيذ نقطة ال�شبط الثن�ئية لنظ�م التدفئة والتهوية والتكييف للتحكم يف درج�ت احلرارة 
الداخلية ب�صكل اأف�صل يف الأماكن املاأهولة وغري املاأهولة. �صوف يخف�ض هذا ب�صكل كبري 

ا�صتهالك الطاقة لنظام التربيد. 

مت تركيب مف�تيح حتكم للم�شغل متغري الرتدد يف وحدات من�ولة الهواء. ميكن اأن يوفر امل�صغل متغري الرتدد )VDF( لوحدة مناولة الهواء 
امل�صغل متغري الرتدد ما ي�صل اإلى 30 باملائة من ا�صتهالك الطاقة.  

مت تركيب اأجهزة ا�شت�شع�ر �شوء النه�ر واحلركة يف ك�فة اأجزاء املركز الرئي�شي لل�شركة. التحكم يف الإ�صاءة 
تتحكم اأجهزة ال�صت�صعار هذه يف ت�صغيل امل�صابيح. 

حلت �صخانات املياه ال�صم�صية حمل �صخانات املياه الكهربائية لتخفي�ض ا�صتهالك الطاقة يف ال�صخان ال�صم�صي 
املركز الرئي�صي وانبعاثات غازات الحتبا�ض احلراري. 

13-201214-201315-2014

م�ساريع ت�فري الطاقة املنفذة يف مكتبنا الرئي�سي

املكاتب مبتو�صط 10 باملائة. اعتمدت هذه امل�صاريع 
على نتائج التدقيق على املباين للتحقق من ا�صتيفاء 
LEED. �صوف  معيار ا�صتدامة املباين وفقا لنظام 
للح�صول  التقدم  من  امل�صاريع  هذه  اإجناز  ميكننا 
يف   LEED لنظام  طبقا  الذهبية  ال�صهادة  على 

ال�صنوات القادمة.  
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احلراري:  الحتبا�س  غازات  انبعاثات  من  احلد 
البرتولية  الكيماويات  �صناعة  �صركة  ت�صعى 
الحتبا�ض  غازات  انبعاثات  كثافة  تخفي�ض  اإلى 
مبعدل  مقارنة   14% بواقع  لديها  احلراري 

النبعاث الأ�صا�صي لعام 13-2012  
)t CO2e 2.43/طن مرتي من الأمونيا(

كثافة انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري
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تخفي�س الت�سربات:
ت�صعى �صركة �صناعة الكيماويات البرتولية اإلى اأن 

يكون لديها ما ل يزيد عن ت�صرب بيئي �صنويا.

انبعاثات غازات الحتبا�س 
احلراري

يعترب ثاين اأك�صيد الكربون )CO2( غاز الحتبا�ض 
التي  العوامل  اأكرب  ويعد  الرئي�صي،  احلراري 
ثاين  انبعاثات  ترتبط  املناخ.  تغري  يف  بها  ن�صاهم 
والحرتاق  الغاز  وقود  با�صتهالك  الكربون  اأك�صيد 
والنبعاثات النا�صئة عن م�صانع الأمونيا. انبعاثات 
 )N2O( النيرتوز  واأك�صيد   )CH4( امليثان  غاز 
تعد  اأنها  غري  العاملي،  ال�صعيد  على  هامة  اأي�صا 
اإن هدفنا يتمثل يف  اأهمية بالن�صبة لعملياتنا.  اأقل 
تخفي�ض كثافة غازات الحتبا�ض احلراري النا�صئة 
اأك�صيد  ثاين  انبعاث  )وهو  اإنتاجنا  عمليات  عن 
املنتجة(،  الأمونيا  املرتبطة بكل طن من  الكربون 
بحيث نخف�ض تاأثري كل طن ننتجه على تغري املناخ.

نقوم  فاإننا   ،2017 لعام  لتحقيق هدفنا  مّنا  �صعيًا 
بتخفي�ض انبعاثات غازات الحتبا�ض احلراري من 
الطاقة  ا�صتخدام  يف  كفاءة  اأق�صى  حتقيق  خالل 
الوقود  والبحث عن  الغاز  والتخفي�ض من احرتاق 

منخف�ض الكربون ليتم ا�صتخدامه.

نقوم بقيا�ض انبعاثات غازات الحتبا�ض احلراري 
)النطاق  للطاقة  املبا�صر  ا�صتهالكنا  من  لدينا  
الديزل  عن  الناجت  ال�صتهالك  ذلك  يف  مبا   ،)1
و�صرف  فقد  عن  واأي�صًا  والنبعاثات  والحرتاق 
م�صانع  يف  الهواء  الى  الكربون  اأك�صيد  ثاين  غاز 
انبعاثات  باحت�صاب  اأي�صا  نقوم  كما  الأمونيا. 
غازات الحتبا�ض احلراري غري املبا�صرة )النطاق 
با�صتخدام  الكهرباء  با�صتهالك  املرتبطة   )2
معامل النبعاث من ال�صبكة يف الكويت لدى وكالة 

.)IEA( الطاقة الدولية

الت�سربات
مواد  اأو  منتجات  ت�صرب  اإلى  عملياتنا  توؤدي  قد 
عر�صي.  ت�صرب  خالل  من  للبيئة  خطرة  اأخرى 
العمليات  اإدارة  يف  الق�صوى  م�صوؤوليتنا  وتتمثل 
ب�صورة اآمنة ومناولة املنتج. وبالتايل، فاإننا نهدف 
اإلى منع الت�صرب العر�صي ومعاجلة ذلك من خالل 
�صركة  لدى  ال�صتدامة  اأهداف  مع  يتكامل  هدف 

�صناعة الكيماويات البرتولية لعام 2017.

الفنية  املعدات  �صالمة  على  تركيزنا  خالل  من 
2014-15، حافظنا على عدم ت�صجيل  خالل عام 
على  حافظنا  وكذلك  للبيئة  جوهرية  ت�صربات  اأي 
�صكاوى  اأي  نتلقى  مل  اأننا  كما  بهدفنا.  الوفاء 
�صلبية  تاأثريات  اأي  ب�صاأن  املجاورة  املناطق  من 

لعملياتنا.

احلراري  الحتبا�ض  غازات  انبعاثات  انخف�صت 
ما  من  اأقل  اإلى   15-2014 عام  يف  لدينا  بالكامل 
يف   18.2 بن�صبة   13-2012 عام  يف  عليه  كانت 
غازات  انبعاثات  كثافة  انخف�صت  بينما  املائة، 
الحتبا�ض احلراري لدينا بن�صبة 10.43 يف املائة، 
الأمر الذي ميثل اأداء م�صرفا يف اإدارة التاأثري على 
ال�صيانة  فرتة  العتبار  يف  الأخذ  مع  املناخ  تغري 

الدورية يف نوفمرب/ دي�صمرب 2014.

2014-201315-201214-13انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري

    (t CO2e) 11,241,2321,029,332895,172انبعاثات النطاق

(t CO2e) 2 216,608277,316297,393انبعاثات النطاق

(t CO2e) 1,457,8401,306,6481,192,565اإجمايل انبعاثات غازات الحتبا�ض احلراري

13-201214-201315-2014
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اإن حدوث النبعاثات يف الهواء واملاء والرتبة يعترب 
من اأ�ش��س طبيعة عملي�ت االإنت�ج، ونحن نقر ب�أنه 
اإحداثها  اأو  ال�صائلة  النفايات  تفريغ  خالل  من 
الهواء  لتلوث  البيئة. وميكن  على  عبئا  ن�صع  فاإننا 
اأن ي�صبب روائح كريهة وي�صاهم يف انخفا�ض نقاء 
وجودة الهواء مما يوؤدي مل�صاكل �صحية. اإن �صرف 
متوقعا  خطرا  ي�صكل  البحر  يف  ال�صائلة  النفايات 
اأن  حيث  مياهنا،  يف  ال�صمكية  الرثوة  وفرة  على 

 ثاين اأك�صيد
الكربيت

 اليوريا الأمونيا اأك�صيد  النيرتوز
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جميع انواع النفايات ت�صتهلك املوارد الثمينة ومن 
ثم تقدم النفايات اخلطرة تهديدات حمدقة.

اإننا نهدف اإلى اإدارة جميع النبعاثات ب�صكل فعال 
للحد  وال�صعي  املحلية  والأنظمة  باللوائح  واللتزام 
ويت�صمن  الإمكان.  قدر  عملياتنا  تاأثريات  من 
الأمونيا  من  الكيميائية  النبعاثات  تخفي�ض  ذلك 
واليوريا، والتي ت�صكل خطرا م�صتمرًا يف �صناعتنا. 

-15 لعام  �صركتنا  اأداء  اأدناه  ال�صكل  لكم  يبني 
هذا  املتولدة  اخلطرة  النفايات  حجم  اإن   .2014

فرتة  ب�صبب  ال�صابقة  ال�صنوات  من  اأعلى  العام 
ال�صيانة الدورية.

اأن  كما  م�صانعنا.  عمليات  تتجاوز  البيئة  حماية 
تعد  فهي  لعملياتنا،  بالن�صبة  اأولوية  هي  البيئة 
املجتمعية  امل�صوؤولية  اأن�صطة  يف  اأ�صا�صي  عن�صر 
لل�صركات. اإننا ن�صاعد على حماية البيئة الطبيعية 
التنوع  على  احلفاظ  خالل  من  الكويت  يف 
البيولوجي وا�صتعادة البيئة الطبيعية التي ت�صررت 
من الن�ش�ط الب�شري من خالل ن�شر الوعي البيئي.

جوهري،  عن�صر  تعترب  ال�صحيحة  املعلومات 
فاإننا  الكويتية،  البرتول  ملوؤ�ص�صة  تابعة  وك�صركة 
البيئة  حلماية  العامة  الهيئة  مع  بالتفاقية  نلتزم 
حيث   ،2014 عام  يف  واملوقعة   )EPA( الكويتية 
التفاهم بتبادل املعلومات والبيانات  تتعلق مذكرة 
البيئة  حلماية  العامة  والهيئة  املوؤ�ص�صات  بني 
التزام  على  التفاهم  مذكرة  وتوؤكد  الكويتية. 
موؤ�ص�صة البرتول الكويتية بحماية البيئة عن طريق 

اإعداد قاعدة بيانات بيئية على اأحدث م�صتوى.

�صور  م�صروع  دعم  هو  لدينا  الأن�صطة  اأهم  اأحد 
الكويت الأخ�صر – الذي بداأ يف عام 2013 وتبلغ 
زرع  315,000من  اإلى  ويهدف  �صنوات   10 مدته 
ت�صل  التي  الدولة  حدود  حول  ال�صمغ  اأ�صجار 
على  الأ�صجار  هذه  ت�صاعد  كيلومرت.   420 اإلى 
الطق�ض  وحت�صني  البيولوجي  التنوع  على  احلفاظ 
الوعي  اأي�صا  احلملة  تن�صر  كما  الغبار،  بتخفيف 
البيئي بني ال�صكان. ويتطوع موظفي �صركة �صناعة 
الكيماويات البرتولية لزراعة الأ�صجار وكما ن�صجع 
يف  امل�صاهمة  اإلى  اخلريية  واجلمعيات  الطالب 
هذا العمل. ولقد قمنا بدعم املخيم الأخ�صر، وهو 
مركز تعليمي ملرتادي الرب بحيث ت�صتخدم الطاقة 
التعامل  ثقافة  ن�صر  يف  ذلك  وي�صهم  ال�صم�صية 

ال�صليم مع البيئة والهتمام بها.

ن�صر التوعية بالعمل البيئي

13-2012 13-201214-2013 14-201315-2014 15-2014

13-2012

13-2012

14-2013

14-2013

15-2014

15-2014

 النبعاثات الأخرى يف اله�اء واملاء والرتبة
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 عن هذا التقرير 
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هذا هو تقرير اال�صتدامة الثالث ل�صركة �صناعة الكيماويات 
البرتولية. يتميز هذا التقرير بال�صفافية واملحتوى االإعالمي 

ويتمثل الهدف منه يف تلبية متطلبات واهتمامات جميع 
اأ�صحاب امل�صالح يف تقييم قدرة �صركة �صناعة الكيماويات 

البرتولية على دفع النمو ب�صورة م�صتدامة على املدى الق�صري 
واملتو�صط والطويل. 

مبادئ اإعداد التقرير
�صناعة  �صركة  اأداء  هذا  اال�صتدامة  تقرير  يغطي 
من 1 اأبريل  الفرتة  خالل  البرتولية  الكيماويات 
مبادرات  وي�صف   ،2015 مار�س   31  2014 حتى 
 اال�صتدامة من منظور بيئي واجتماعي واقت�صادي. 

مت اإعداد هذا التقرير وفقًا ملعايري املبادرة العاملية 
اإعداد  اإر�صادات  ب�صاأن   )G4( التقارير  الإعداد 
والغاز  النفط  قطاع  اال�صتدامةوملحق  تقارير 
فهر�س  اإلى  الرجوع  يرجى  االأ�صا�صي(.  )امل�صتوى 
حمتوى املبادرة العاملية الإعداد التقارير يف �صفحة 
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عليها  املن�صو�س  واجلودة  املحتوى  معايري  ت�صكل 
التقارير  الإعداد  العاملية  املبادرة  توجيهات  يف 
امل�صالح  اأ�صحاب  و�صمول  اال�صتدامة  �صياق  مثل 
والتوازن  التقرير  واكتمال  اجلوهرية  والق�صايا 
وقابلية املقارنة والدقة وامل�صداقية جزًء ال يتجزاأ 
من عملية اإعداد تقارير �صركة �صناعة الكيماويات 

البرتولية. 

نطاق وحدود التقرير
اجلوهرية  اجلوانب  على  التقرير  حمتوى  يعتمد 
لكل من �صركتنا واأ�صحاب امل�صالح )انظر �صفحة 
با�صرتاتيجية  مبا�صرا  ارتباطا  ويرتبط   )31
ب�صركة  اال�صتدامة  وغايات  واأهداف  اال�صتدامة 
كما   .2017 لعام  البرتولية  الكيماويات  �صناعة 
يت�صمن التقرير و�صفا نوعيا ومقايي�س كمية الإبراز 

ال�صيا�صات واملبادرات واالأداء. 

عن  الناجتة  التقارير  حدود  لربوتوكوالت  ووفقًا 
G4، »يف حدوث  التقارير  الإعداد  العاملية  املبادرة 
على  بناًء  التقرير  حدود  حتديد  مت  التاأثريات«، 

اجلوهرية.  باجلوانب  املتعلقة  التاأثريات  حدوث 
�صركة  عمليات  التقرير  هذا  ي�صمل  عليه،  وبناًء 
الكويت  دولة  يف  البرتولية  الكيماويات  �صناعة 
منطقة  يف  الكائن  الرئي�صي  املركز  يف  وحتديدًا 
ال�صباحية واأن�صطة االإنتاج لدى ال�صركة يف منطقة 
حول  بيانات  اإدراج  يتم  مل  ال�صناعية.  ال�صعيبة 
والعمالء  واملوردين  واملقاولني  امل�صرتكة  امل�صاريع 
فرتة  وخالل  حمدد.  ب�صكل  ذلك  يذكر  مل  ما 

التقرير، مل تكن هناك اأي تغيريات هامة يف حجم 
اأو  هيكلها  اأو  البرتولية  الكيماويات  �صناعة  �صركة 

ملكيتها. 

جمع البيانات وم�صداقيتها
خالل  من  التقرير  هذا  الإعداد  البيانات  جمع  مت 
والذي   Excel® برنامج  على  يعتمد  داخلي  نظام 
البيانات  مت تطويره بحيث ي�صتويف متطلبات جمع 
املحددة، وي�صمن امل�صاءلة ويحافظ على النزاهة. 
البيانات  تتاألف م�صئول تقدمي  مت تعيني فرق عمل 
املوؤ�صرات  من  لكل  البيانات  ومالك  ومراجع 
التقارير،  الإعداد  العاملية  للمبادرة  اجلوهرية 
ب�صمان  الهيكل  هذا  من  الغر�س  متثل  حيث 
فح�س ومراجعة وتاأكيد البيانات من قبل اخلرباء 
املخت�صني. وقام الفريق امل�صئول عن جمع البيانات 
مبتابعة املوؤ�صرات املحددة لكل منهم طوال ال�صنة. 
وبااللتزام مببادئ املبادرة العاملية الإعداد التقارير، 
اإلى  البرتولية  الكيماويات  �صناعة  �صركة  تهدف 
توفري بيانات كاملة يف املوعد املطلوب. وبناًء عليه، 
لكافة  والتحديات  النجاحات  عن  التقرير  يك�صف 
يدعم  الذي  االأمر  املختلفة،  اجلوهرية  اجلوانب 
وتعزيز  التقرير  جودة  على  املحافظة  يف  ال�صركة 

الثقة وامل�صداقية لدى اأ�صحاب امل�صالح.
 

والبيانات  ال�صالمة  بيانات  دقة  على  ونوؤكد  هذا 
وتتوقف  التقرير.  هذا  يف  املعرو�صة  االقت�صادية 
دقة البيانات البيئية على طريقة القيا�س واإجراءات 
ومدى  امل�صتخدمة  االنبعاث  وعوامل  االحت�صاب 
ا�صتخدام التقديرات. وبالن�صبة لبع�س املتغريات، 
فاإن طريقة اأخذ العينات وتكرارها كما هو احلال 
فما يتعلق بالطلب الكيميائي على االأك�صجني ميكن 
اأي�صًا على دقة البيانات. ولذلك، ال تخلو  توؤثر  اأن 

هذه من البيانات من بع�س اأخطاء التقدير.
 

وبالرغم من اأننا نعمل مع �صركاء عامليني موثوقني 
تقارير  اإعداد  يف  العاملية  املعايري  اإتباع  ل�صمان 
تاأكيد  طلب  يتم  مل  االآن  اإلى  اأننا  اإال  اال�صتدامة، 

خارجي. 

بيان امليثاق العاملي لالأمم املتحدة 
حول التقدم املحرز

تبني  يف  اأحرزناه  الذي  والتقدم  التزاماتنا  وردت 
بيان  �صمن  املتحدة  لالأمم  العاملي  امليثاق  مبادئ 
التقدم الذي ميثل جزًء من هذا التقرير يف �صحفة 

.71

املالحظات
تثمن �صركة �صناعة الكيماويات البرتولية احلوار 
وتدعو  امل�صالح  اأ�صحاب  مع  وال�صادق  ال�صريح 
ورود  واآرائهم  مالحظاتهم  اإر�صال  اإلى  القراء 
على  هذا  اال�صتدامة  تقرير  بخ�صو�س  اأفعالهم 

عنوان الربيد االلكرتوين
 sustainability@pic.com.kw

�صناعة  �صركة  املالحظات  هذه  ت�صاعد  �صوف 
املتوا�صلة  جهودها  يف  البرتولية  الكيماويات 
اأ�صحاب  جميع  متطلبات  تلبية  اإلى  الرامية 

امل�صالح وم�صاحلهم. 
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امليثاق العاملي للأمم املتحدة
االت�شال ب�شاأن التقدم املحرز
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كلمة تاأييد من الرئي�س 
التنفيذي

مبادئ حقوق االإن�شان 

يف  الواردة  املعلومات  ال�شفحات  هذه  تلخ�س 
حول  ر�شميًا  بيانًا  ومتثل   لل�شتدامة  تقريرنا 
التقدم املحرز (COP) طبقًا للميثاق العاملي للأمم 
املتحدة لل�شنة من 1 اأبريل 2014 وحتى 31 مار�س 
2015. وعند التوقيع على هذا البيان، فاإنني اأوؤكد 
الكيماويات  �شناعة  �شركة  التزام  على  جمددًا 
للأمم  العاملي  للميثاق  الع�شرة  باملبادئ  البرتولية 
التقدم يف  اإحراز  واإ�شراري على موا�شلة  املتحدة 

جمال اال�شتدامة. 

يو�شح بيان التقدم املحرز باخت�شار كيفية قيامنا 
وثقافة  ا�شرتاتيجية  اإليها يف  امل�شار  املبادئ  بدمج 
العمل والعمليات اليومية با�شتمرار. يوفر تقريرنا 
كاملة  تفا�شيل  ال�شركة  عن  ال�شادر  لل�شتدامة 
اأ�شحاب  مع  والتوا�شل  لل�شفافية  منوذجًا  وي�شكل 

 املبداأ الأول:
 يتوجب على ال�شركات اأن تدعم وحترتم حماية 

حقوق الإن�شان املعرتف بها دولياً. 

املبداأ الثاين:
يتوجب على ال�شركات اأن تتحقق من اأنها لي�شت 

م�شاهمة يف اأي انتهاكات حلقوق الإن�شان. 
 

التقييم وال�شيا�شة والأهداف 
ندرك اأهمية حماية حقوق االإن�شان بالن�شبة للمجتمع 
والفوائد التي جتنيها ال�شركة. ندعم حقوق االإن�شان 
موؤ�ش�شية  ثقافة  بتطوير  ونلتزم  دوليًا  بها  املعرتف 
حقوق  انتهاكات  يف  امل�شاهمة  جتنب  اإلى  ت�شعى 

االإن�شان.  

االإن�شان  حقوق  و�شع  بيان  ال�شركة  اإدارة  اعتمدت 
ومت ن�شره داخليًا. وي�شدد البيان على دعمنا للمعايري 
العاملية والقوانني املحلية والدولية مبا يف ذلك املبادئ 
الواردة يف االإعلن العاملي حلقوق االإن�شان واملبادئ 
التجارية  االأعمال  حول  املتحدة  للأمم  التوجيهية 
ال�شلة  ذات  واملعايري  واالتفاقيات  االإن�شان  وحقوق 

ال�شادرة عن منظمة العمل الدولية. 

االإن�شان  حقوق  �شيا�شات  يف  االلتزام  هذا   يتج�شد 
وال�شيا�شات االجتماعية املعمول بها لدينا واإجراءات 
�شلوك  وقواعد  الداخلية  املخاطر  تقييم  واإر�شادات 

العمل، وي�شمل:
 
 املوظفون : وي�شمل هذا عدم التمييز، وحظر ••

ت�شغيل االأطفال والعمالة الق�شرية، وحرية 
االن�شمام اإلى النقابات، وحق امل�شاركة يف 

التفاو�س اجلماعي 

 املجتمعات : احرتام الثقافات والعادات والقيم، ••
التاأثري االإيجابي على املجتمعات التي نعمل 

فيها، وتعزيز حقوق االإن�شان عن طريق حت�شني 
الظروف االقت�شادية والبيئية واالجتماعية 

امليثاق  يف  حمورية  عنا�شر  تعد  والتي  امل�شالح 
العاملي. 

يف  اال�شتدامة  دمج  يف  التقدم  ا�شتمر  لقد 
عام  خلل  البرتولية  الكيماويات  �شناعة  �شركة 
2014-15 من خلل اإتباع اال�شرتاتيجية املعتمدة 
على  خا�س  بوجه  اعتمدنا  حيث   2012 عام  يف 
اأهداف اال�شتدامة لعام 2017 التي تبنتها ال�شركة 
عن طريق حتديد الغايات الكمية لكافة االأهداف 
يف  اال�شتدامة  اأهداف  بدمج  قمنا  كما  الت�شغيلية. 
اإطار اإدارة املخاطر املوؤ�ش�شية، و�شياغة بيان و�شع 
بهذا  التزامنا  على  ين�س  الذي  االإن�شان  حقوق 

العن�شر احليوي بامليثاق العاملي للأمم املتحدة. 

مدى  اأدرك  فاإنني  االإجنازات،  هذه  من  وبالرغم 

 

اأ�شعد اأحمد ال�شعد 
الرئي�س التنفيذي

ال�شنوات  يف  التقدم  اإحراز  موا�شلة  اإلى  احلاجة 
منوذج  يحققها  �شوف  التي  والفوائد  املقبلة، 
الكيماويات  �شناعة  ل�شركة  امل�شتدام  االأعمال 

البرتولية وكذلك لكافة اأ�شحاب امل�شالح. 

 املوردون : و�شع واملحافظة على االإجراءات ••
اللزمة لتقييم واختيار املوردين واملقاولني 

الرئي�شيني بناًء على اتفاقيات احلقوق العاملية 
وال�شيا�شات االجتماعية 

ت�شتوجب كافة العقود واتفاقيات اال�شتثمار الهامة 
الكويتي  العمل  بقانون  االلتزام  نربمها  التي 
دولة  بها  تعرتف  التي  االإن�شان  حقوق  ومتطلبات 

الكويت. 

التنفيذ 
و�شع  بيان  ا�شتحدثنا   ،15-2014 عام  يف 
تنفيذ  ولدعم  اأعله.  اإليه  امل�شار  االإن�شان  حقوق 
�شركة  عمل  من  يتجزاأ  ال  جزًء  وجعلها  التزاماتنا 
عمل  ور�شة  عقدنا  البرتولية،  الكيماويات  �شناعة 
على  ترتب  املعنيني.  املوظفني  مع  متخ�ش�شة 
ور�شة العمل االرتقاء مب�شتوى الوعي لدى املوظفني 
وفهمهم للق�شايا ومتكينهم من دمج االلتزامات يف 

اأن�شطتهم الوظيفية اليومية. 

بيان  يف  الواردة  التزاماتنا  تنفيذ  ونوا�شل  هذا 
حقوق االإن�شان: 

 تطوير ثقافة موؤ�ش�شية تدعم حقوق االإن�شان ••
املعرتف بها دوليًا، وجتنب امل�شاهمة يف 

انتهاكات حقوق االإن�شان 

 حت�شني اأدائنا يف جمال حقوق االإن�شان عن ••
طريق اال�شتثمار يف تدريب املوظفني للتفكري 

والت�شرف باأ�شلوب عاملي جتاه الق�شايا 
االجتماعية والبيئية وال�شحية واالقت�شادية 

 اإتاحة حقوق وفر�س متكافئة للرجال ••
وال�شيدات 

 ال�شعي اإلى حوار �شريح مع اأ�شحاب امل�شالح، ••
وامل�شاركة يف اأن�شطة م�شاركة املجتمعات 

 التاأكد من اأن توفري االأمن يتما�شى مع ••
املعايري الدولية للممار�شات املثلى وقوانني 

الدول التي نعمل فيها، واال�شتعانة باخلدمات 
االأمنية عندما تقت�شي ال�شرورة فقط، وطلب 

ا�شتعمال القوة فقط عندما ت�شتدعي ال�شرورة 
ويف �شوء حجم التهديد

وعند العمل على حتقيق هذه االأهداف، فاإننا نقوم 
جمال  يف  بتطويرها  قمنا  التي  اخلربات  بتبادل 
حقوق االإن�شان مع ال�شركات الوطنية املماثلة ومن 

خلل املنتديات االإقليمية والدولية. 
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مبادئ حقوق العمال 

املبداأ الثالث:
حرية  على  حتافظ  اأن  ال�شركات  على  يتوجب 
حلق  الفعال  والتقدير  اجلمعيات  تكوين 

التفاو�ض اجلماعي. 

املبداأ الرابع:
جميع  على  تق�شي  اأن  ال�شركات  على  يتوجب 

اأ�شكال العمل الق�شري والإجباري. 

املبداأ اخلام�ض:
على  بالفعل  تق�شي  اأن  ال�شركات  على  يتوجب 

توظيف الأطفال. 

املبداأ ال�شاد�ض:
يتوجب على ال�شركات اأن تق�شي على التحيز يف 

العمل من حيث التعيني اأو املهنة. 

التقييم وال�شيا�شة والأهداف 
احرتام  على  يقوم  االأعمال  يف  التميز  اأن  نعلم 
واأعلى معايري  كرامة وحقوق وطموحات اجلميع، 
و�شلمة  براحة  وااللتزام  وال�شلمة،  ال�شحة 
ميثل  االأمر  وهذا  واملقاولني  والعملء  املوظفني 
ودعمنا  املوؤ�ش�شية  قيمنا  يف  جوهري  عن�شر 

للميثاق العاملي للأمم املتحدة. 

�شناعة  �شركة  لدى  العمل  �شلوك  قواعد  تتطلب 
املوظفني  جميع  من  البرتولية  الكيماويات 
وال�شلوك  النزاهة  معايري  اأعلى  على  املحافظة 
�شركة  تخ�س  التي  االأمور  كافة  يف  ال�شخ�شي 
يف  اأق�شام  هناك  البرتولية.  الكيماويات  �شناعة 
املعتقدات  احرتام  تغطي  العمل  �شلوك  قواعد 
كما  التعبري.  وحرية  العادلة  واملعاملة  الدينية 
هذا  على  لدينا  االإن�شان  حقوق  و�شع  بيان  يقوم 
للإتفاقيات  حمدد  دعم  مع  االأ�شا�شي  الو�شع 
مبا  الدولية  العمل  منظمة  ومعايري  ال�شلة  ذات 

يف ذلك: 

حرية تكوين اجلمعيات واحلق يف امل�شاركة يف ••
التفاو�س اجلماعي 

العديد من االجتماعات غري  ال�شركة  اإدارة  تعقد 
ب�شكل  املوظفون  خللها  يتفاعل  والتي  الر�شمية 
ال�شركة. كما قمنا  مبا�شر ملناق�شة االأداء وخطط 
يت�شمن  بحيث  ال�شنوي  التقييم  اإجراء  بتعديل 
ثلثة اجتماعات كل �شنة بني املوظفني ومديريهم 
اإحرازه  مت  ما  خللها  يناق�شون  والتي  املبا�شرين 
االإدارة. من  مطلوب  دعم  اأي  وحتديد  تقدم  من 

ن�شجع  الر�شمية،  امل�شاركة  من  مزيد  ولتحقيق 
العاملني  نقابة  اإلى  االن�شمام  على  املوظفني 
وكان  البرتولية،  الكيماويات  �شناعة  ب�شركة 
نقابة  يف  اأع�شاء  ال�شركة  موظفي  من   96%
2014-15. وهذا ال ي�شمل  العاملني يف نهاية عام 
العمالة املوؤقتة التي يتم التعاقد على معظمها مع 
املقاولني. وتعد رفاهية املوظفني و�شلمتهم حمل 
يتولون  والذين  لدينا  العقود  م�شريف  من  اهتمام 
ذلك  يف  مبا  املقاولني  اأداء  مراقبة  م�شئولية 

للعمال.  معاملتهم 

ال�شيدات  اإلى  الفر�س  نف�س  نقدم  باأننا  نفخر 
االأ�شا�شية  الرواتب  ونف�س  الرجال،  مثل  مثلهن 
العمل  قانون  اأن  من  )بالرغم  بوظيفتهن  املتعلقة 
للموظفني  اإ�شافية  مزايا  على  ين�س  الكويتي 
يف  الن�شاء  ن�شبة  اأن  ندرك  املتزوجني(.  الرجال 
لزيادة  ونخطط  ن�شبيًا  منخف�شة  تظل  �شركتنا 
متنوعة  جمموعة  يف  املوؤهلت  لل�شيدات  توظيفنا 

من الوظائف. 

نظام  لدينا  وال�شلمة  ال�شحة  �شيا�شة  ت�شتوجب 
مثل  الدولية  املعايري  مع  يتوافق  متكامل  اإدارة 
امل�شئولة.  الرعاية  و�شهادة   OHSAS 18001
�شلمة  اأداء  مراقبة  على  االإدارة  اأنظمة  وت�شتمل 
والحقة،  اأولية  موؤ�شرات  با�شتخدام  العمليات 
كما  �شهرية.  وتقارير  للقيا�س  قابلة  واأهداف 
نهدف اإلى االإعلن عن اأدائنا يف جمال ال�شلمة 
 OHSAS 18001 الإر�شادات  طبقًا  للعامة 
تقرير  املثال  �شبيل  على  ومنها  امل�شئولة  والرعاية 

اال�شتدامة الذي ن�شدره.
 

حظر توظيف االأطفال والعمل الق�شري ••

عدم التمييز مبا يف ذلك احلقوق والفر�س ••
املتكافئة للرجال وال�شيدات 

هذا  يف  تت�شمن   2017 لعام  اال�شتدامة  اأهداف 
املجال:

 ال�شالمة: ما ال يزيد عن معدل 0.13 من ••
االإ�شابات القابلة للت�شجيل لكل 200,000 

�شاعة عمل 

�شالمة العمليات: ما ال يزيد عن معدل 0.1 ••

حادث تتعلق ب�شلمة العمليات لكل 200,000 
�شاعة عمل 

 ال�شحة: متكني املوظفني وعائلتهم من ••
التمتع بحياة �شحية والعمل مع �شركائنا من 
املنظمات غري احلكومية مل�شاعدة النا�س يف 

جمتمعنا للتمتع بحياة طويلة و�شحية  

التنفيذ 
ل�شمان فهم اجلميع لقواعد �شلوك العمل املطبقة 
املوظفني  جلميع  تدريبية  حلقات  نقدم  لدينا، 
املوظفني  مع  اجليد  التوا�شل  يعترب  كما  اجلدد. 
�شرورة ل�شمان الفهم امل�شرتك وم�شاركة املوظفني. 

ت�شغيل  من  حاالت  اأي  وجود  عدم  ن�شمن  واإننا   
االأطفال اأو العمالة الق�شرية �شمن القوى العاملة 
كما  البرتولية.  الكيماويات  �شناعة  �شركة  يف 
ملوردينا  بالن�شبة  املبادئ  نف�س  بجدية  ندعم 
من  التاأكد  بهدف  امل�شالح  واأ�شحاب  وعملئنا 

دفع احلوار نحو اتخاذ االإجراء االإيجابي.
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املبداأ ال�شابع:
يجب على ال�شركات اأن تدعم النهج الوقائي جتاه 

التحديات البيئية. 

املبداأ الثامن:
ت�شجع  مبادرات  تتخذ  اأن  ال�شركات  على  يجب 

املزيد من امل�شئولية البيئية. 

املبداأ التا�شع:
ون�شر  تطوير  ت�شجع  اأن  ال�شركات  على  يجب 

التقنيات ال�شديقة للبيئة. 

التقييم وال�شيا�شة والأهداف 
للزدهار،  اأ�شا�شيا  عن�شرا  ال�شحية  البيئة  تعد 
ولكن ن�شوب املوارد الطبيعية والتغري املناخي يعني 
املياه  ندرة  مثل  بيئية  حتديات  تواجه  املنطقة  اأن 
والتهديدات التي يتعر�س لها التنوع احليوي والذي 
ميكن اأن يرتتب عليها تبعات اجتماعية واقت�شادية 

خطرية.

من  البيئة  على  عملياتنا  توؤثر  اأن  ميكن 
واملياه  واالأر�س  الهواء  يف  االنبعاثات  خلل 
�شناعة  �شركة  اأثبتت  العر�شية.  والت�شربات 
القيادية  قدراتها  البرتولية  الكيماويات 
واتخاذ  اأف�شل  مب�شتقبل  االلتزام  طريق  عن 
التاأثريات  لتح�شني  اللزمة  االإجراءات 
للأمم  العاملي  امليثاق  ملبادئ  وفقا  البيئية 
يف  املعتمدة  امل�شئولة  العناية  ومبادرة  املتحدة 
اأهداف  بو�شع  قمنا  ولقد  الكيماويات.  قطاع 
التاأثريات  الأكرث  بالن�شبة   2017 لعام  ملمو�شة 

اجلوهرية:

 انبعاثات غازات الحتبا�ض احلراري: ••
االحتبا�س  غازات  انبعاثات  كثافة  تخفي�س 

الكيماويات  �شناعة  �شركة  من  احلراري 
مبعدل  بواقع %14 مقارنة  البرتولية 

.12-2013 لعام  االأ�شا�شي  االنبعاث 

املبادئ البيئية  

 ا�شتخدام الطاقة: تخفي�س كثافة ا�شتهلك ••
الطاقة لدى �شركة �شناعة الكيماويات 

البرتولية بواقع%6  مقارنة باملعدل االأ�شا�شي 
لعام 12-2013.  

 ا�شتهالك املياه يف العمليات: تخفي�س كثافة ••
ا�شتهلك املياه لدى �شركة �شناعة الكيماويات 

البرتولية بواقع %25 مقارنة باملعدل 
االأ�شا�شي لعام 12-2013.

 الت�شربات: مبا ال يزيد عن ت�شرب بيئي واحد ••
يف ال�شنة.

التنفيذ 
الأكرث  عامة  اأهداف  حتديد  يف  منهجيتنا  تتمثل 
توؤثر على �شركة �شناعة  التي  اجلوانب اجلوهرية 
االأهداف  هذه  وترجمة  البرتولية،  الكيماويات 
تت�شمن  خطط  وو�شع  للقيا�س،  قابلة  اأهداف  اإلى 
لتحقيق  كافية  وموارد  وا�شحة  م�شئوليات 

يراأ�شها  التي  اال�شتدامة،  جلنة  تتولى  االأهداف. 
الرئي�س التنفيذي لل�شركة وترفع تقاريرها بانتظام 
اإلى جمل�س االإدارة، م�شئولية االإ�شراف على اأجندة 
الهند�شة  اإدارة  تتولى  ال�شركة.  لدى  اال�شتدامة 
اليومية  امل�شئولية  بال�شركة  ال�شاملة  وال�شلمة 
تقارير عنه. كما توؤخذ  واإعداد  االأداء  عن مراقبة 
اال�شتدامة يف عني االعتبار يف منهجيتنا املتبعة جتاه 
املخاطر، ومت دجمها يف نظام اإدارة املخاطر املوؤ�ش�شية 

يف عام 2014. 

نهدف اإلى حتقيق التح�شني امل�شتمر والتميز الت�شغيلي 
من خلل نظام االإدارة املتكامل لدينا والذي يتوافق 
تعمل  كما   .14001 االيزو  مثل  الدولية  املعايري  مع 
منهجيتنا يف اإدارة االأداء على دفع عجلة التقدم. اإن 
ملديري  املكافاآت  وخطة  املتوازن  االأداء  تقييم  نظام 
االإدارات يت�شمن اأهداف وغايات اال�شتدامة ل�شمان 
لتحقيق  اللزمة  االإجراءات  بتنفيذ  اإدارة  كل  قيام 

اأهداف ال�شركة. 

كما يتطلب حتقيق اأهدافنا وجود ثقافة على م�شتوى 
ال�شركة يتم من خللها اإدراك مدى اأهمية امل�شئولية 
البيئية وتطوير اأ�شلوب تفكري اال�شتدامة. يتمثل هدفنا 
بالن�شبة جلميع املوظفني يف فهم اال�شتدامة ودور �شركة 
�شناعة الكيماويات البرتولية يف التنمية امل�شتدامة يف 
الكويت واملنطقة والدور املناط بهم يف موا�صلة حتقيق 
اأهداف ال�شركة. ويف عام 2014-15، عقدنا �شل�شلة 

من ور�س العمل وحلقات التدريب عرب االنرتنت والتي 
العامة لل�شتدامة وح�شرها 80%  تغطي املفاهيم 
من املوظفني املبتدئني وكبار املوظفني. اأما خارج اإطار 
ال�شركة، تنظم �شركة �شناعة الكيماويات البرتولية 
العديد من الفعاليات لن�شر الوعي وتطوير ثقافة تهتم 

بالبيئة يف الكويت. 

املبادرات املحددة لعام 2014-15 ت�شمل: 

 حتليل �شامل على م�شتوى امل�شانع وحتديد ••
الفر�س املوفرة للطاقة 

تركيب �شخان متقدم ملياه تغذية الغليات يف ••
نظام ال�شخانات البخارية مب�شنع االأمونيا 
رقم 3 بهدف تخفي�س ا�شتهلك الطاقة. 

م�شروع �شيجما 6 لتخفي�س ا�شتهلك الغاز ••
الطبيعي 

11 م�شروع يف مقر �شركة �شناعة الكيماويات ••
البرتولية تهدف اإلى تعزيز اأدائها يف جمال 

اال�شتدامة واال�شتعداد للح�شول على �شهادة 
   .LEED

2014-201315-201214-13التاأثريات البيئية بالأرقام

كثافة انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري )t CO2e/ طن املرتي من 
االأمونيا(

2.431.982.18

51.7248.9852.4كثافة ا�شتهلك الطاقة )GJ/ الطن املرتي من االأمونيا(

4.83.74.29كثافة ا�شتهلك املياه )مرت مكعب/ الطن املرتي من االأمونيا(.

675592775املخلفات )بالطن(

بعملية  اجلدول(  يف  )املو�شح  املعاير  اأداء  تاأثر 
�شيانة دورية للم�شانع بحيث مل يكن هناك اإنتاج 
املخلفات  كميات  كانت  حيث  الفرتة،  تلك  خلل 
13- العام  املقارنة مع  اإن  اأعلى بكثري من املعدل. 

اأي�شا  2012 تكون اأكرث ملئمة حيث كانت هناك 
عملية �شيانة خلل تلك ال�شنة.  
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مبادئ مكافحة الف�شاد 

املبداأ العا�شر:
يحب على ال�شركات اأن تعمل �شد الف�شاد بجميع 

اأ�شكاله مبا يف ذلك البتزاز والر�شوة. 

التقييم وال�شيا�شة والأهداف 
تاآكل  على  تعمل  الف�شاد  اأ�شكال  كافة  اأن  ندرك 
ن�شيج املجتمع ومتثل عقبة كربى يف طريق التنمية 
وي�شوه  االقت�شادي  النمو  الف�شاد  يعيق  امل�شتدامة. 
املناف�شة وينطوي على خماطر ج�شيمة من الناحية 
القانونية وعلى �شمعة ال�شركات. وبناًء عليه، نقدم 
العاملي  امليثاق  من  العا�شر  للمبداأ  الكامل  الدعم 

للأمم املتحدة. 

نت�شاهل  لن  اأننا  لدينا  العمل  �شلوك  تو�شح قواعد 
يف اأي �شكل من اأ�شكال الر�شوة اأو الف�شاد. يف اإطار 
التزامنا ب�شلوكيات العمل االأخلقية، تن�س قواعد 
املو�شوعات  هذه  �شمن  املتطلبات  على  العمل 

الرئي�شية:

اأخلقيات العمل ••

تعار�س امل�شالح ••

الر�شوة والف�شاد ••

الهدايا والدعوات ••

التعيني اخلارجي ••

االحتيال وال�شرقة  ••

التنفيذ 
اأ�شكال  نعمل على تنفيذ وتعزيز عدم الت�شاهل يف 
الف�شاد عن طريق الدورات التدريبية والتن�شيطية 
كل �شنة والتي تكون اإلزامية جلميع املوظفني، وقد 
تدريب  على  بال�شركة  العاملني  من   98% ح�شل 

مكافحة الف�شاد يف عام 15-2014. 




