سياسة االستدامة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة
الفعالــة والتواصــل المؤثــر بشــأن أدائنــا فــي المواضيــع االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة
ُتبـرِز سياســة إعــداد تقاريــر االســتدامة هــذه التزامنــا بضمــان اإلدارة ّ
ارتباطــا وثي ًقــا برؤيتنــا ورســالتنا وقيمنــا كمــا يرتبــط باالتجاهــات المحوريــة
لجميــع أصحــاب المصلحــة لدينــا .يرتبــط االلتــزام بإصــدار تقاريــر االســتدامة
ً
الســتراتيجية المؤسســة لعــام  .2040ومــن خــال التزامنــا بإصــدار تقاريــر االســتدامة ،نســعى فــي مؤسســة البتــرول الكويتيــة وشــركاتها التابعــة إلــى لعــب دور
هــام فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة ( 2035كويــت جديــدة).
تنطبــق هــذه السياســة علــى مؤسســة البتــرول الكويتيــة والشــركات التابعــة لهــا فــي كل مــن قطاعــات االستكشــاف واإلنتــاج ( ،)Upstreamوالنقــل والتســويق
العالمــي ( ،)Midstreamوالتكريــر والبتروكيماويــات ( )Downstreamداخــل دولــة الكويــت وفــي المناطــق األخــرى التــي نعمــل بهــا .لــذا نأمــل مــن جميــع
الشــركات التابعــة لنــا ومــن موردينــا والمشــاريع المشــتركة الخاضعــة لرقابتنــا التشــغيلية أن تحقــق التوافــق مــع هــذه السياســة وااللتزامــات الــواردة فيهــا كمــا
نصــت عليهــا هــذه الوثيقــة.

لتحقيق طموحاتنا ،نستمر بااللتزام بما يلي:
•

•
•
•
•
•

المســاهمة فــي النمــو االقتصــادي :خلــق نمــو اقتصــادي مباشــر وغيــر مباشــر مــن خــال تطويــر المحتــوى المحلــي ،كمســاهم رئيســي فــي االقتصــاد
الوطنــي الكويتــي.
تقليــل آثــار العمليــات التشــغيلية علــى البيئــة :الحــد مــن التلــوث واآلثــار الســلبية لعملياتنــا علــى البيئــة مــن خــال تقليــل الهــدر واالنبعاثــات
واســتخدام المــوارد بشــكل فعــال وكفــؤ.
الفعالــة والعمــل المناســب :اعتمــاد ممارســات العمــل التــي ُتعــزز العمــل المناســب وتســاهم فــي تطويــر موظفينــا والمقاوليــن
تعزيــز ممارســات العمــل
ّ
والمحافظــة علــى الصحــة العامــة لكليهمــا.
التواصل مع المجتمعات المحلية :تقييم تأثير عملياتنا على المجتمعات المحلية والبحث بنشاط عن فرص للمساهمة في تنمية المجتمع.
التحلــي بالمســؤولية عــن منتجاتنــا :نحــن دائمـا ً مســؤولون عــن منتجاتنــا ،وبالتالــي نقــوم بإنتــاج وتســويق وتوزيــع منتجــات مبتكــرة وآمنــة ذات تأثيــرات
ســلبية محــدودة علــى البيئــة.
االمتثــال للوائــح والمعاييــر :االمتثــال لجميــع اللوائــح االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة والســعي لتلبيــة معاييــر االســتدامة الدوليــة في جميــع المناطق
الجغرافيــة التــي نعمــل بهــا.

لتحقيق التزاماتنا وطموحاتنا ،فإننا نلتزم بتطبيق المبادئ األساسية التالية:
المبدأ  :1مشاركة أصحاب المصلحة

نعتبــر أصحــاب المصلحــة لدينــا ،بمــا فــي ذلــك الحكومــات والهيئــات التنظيميــة والموظفيــن وشــركاء األعمــال والمورديــن والمجتمعــات المحليــة
وغيرهــا ،جــزءا ً ال يتجــزأ مــن نجاحنــا .نســعى إلــى خلــق قيمــة لجميــع أصحــاب المصلحــة لدينــا ،ونحــن ملتزمــون بتقييــم ردود أفعالهــم وتوقعاتهــم
بشــأن أدائنــا االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،والتعامــل معهــا مــن خــال خططنــا االســتراتيجية.

المبدأ  :2الحوكمة والملكية

ـزءا مــن إطــار العمــل الخــاص بإصــدار تقاريــر االســتدامة ،وبالتالــي فإنهــا ســتنضوي تحــت إشــراف الوحــدات الوظيفية المســؤولة
تشــكل هــذه السياســة جـ ً
عــن االســتدامة فــي مؤسســة البتــرول الكويتيــة وشــركاتها التابعــة .تقــع المســؤولية الكاملــة لتنفيــذ هــذه السياســة علــى عاتــق اللجنــة التنفيذيــة
لالســتدامة ( )SECنيابــة عــن الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة البتــرول الكويتيــة.
سنخلق الوعي ونعزز ثقافة المساءلة ،حيث يؤدي جميع موظفينا أعمالهم بما يتماشى مع التزاماتنا تجاه إصدار تقارير االستدامة.

المبدأ  :3إعطاء األولوية للموضوعات الهامة

ســنركز جهودنــا علــى إدارة تلــك الموضوعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة التــي تتوافــق مــع اســتراتيجيتنا المؤسســية وأهــداف خطــة التنميــة
لدولــة الكويــت .تعكــس هــذه الموضوعــات الجوهريــة تأثيرنــا الهــام وتؤثــر بشــكل كبيــر علــى تقييمــات وقــرارات أصحــاب المصلحــة.

المبدأ  :4المراجعة والتحسين المستمر

ســنضع أهدا ًفــا وغايــات لمراجعــة أداء االســتدامة لــدى مؤسســة البتــرول الكويتيــة وشــركاتها التابعــة بانتظــام وتعزيــز ثقافــة التحســين المســتمر .ســنقوم
بمراجعــة وتحديــث التزاماتنــا بصفــة دوريــة لتلبيــة احتياجــات أصحــاب المصلحــة لدينــا ولمواكبــة تطــور عوامــل االســتدامة.

المبدأ  :5التواصل الشفاف

نحــن نقــدر االنفتــاح والشــفافية تجــاه جميــع أصحــاب المصلحــة لدينــا .ســنصدر تقاريــر عــن أداء االســتدامة لدينــا والتقــدم الــذي نحــرزه فــي التزاماتنــا
وفقــا للمعاييــر الدوليــة لتقاريــر االســتدامة ،كمــا ســنوافيهم بالمســتجدات بشــكل منتظــم مــن خــال قنــوات أخــرى .ســوف نضمــن مصداقيــة تقاريرنــا
مــن خــال التركيــز علــى جــودة ودقــة البيانــات والمعلومــات الــواردة فيهــا.

هاشم هاشم
الرئيس التنفيذي
مؤسسة البترول الكويتية

KPC & Subsidiaries Sustainability Reporting Policy
This sustainability reporting policy highlights our commitment to ensuring effective management and communication on our
performance on economic, social and environmental topics to all our stakeholders. This commitment to sustainability reporting
is closely aligned to our corporate vision, mission and values as well as to the strategic directions of our 2040 Corporate Strategy.
Through our commitments on sustainability and sustainability reporting, KPC-group seeks to play an important role in meeting
the objectives of the conceptualized vision of a New Kuwait.
This policy applies to KPC and each of our subsidiaries in the Upstream, Midstream and Downstream sectors within the State of
Kuwait as well as in other areas of our operations. All our subsidiaries, suppliers and joint ventures under our operational control
are expected to ensure alignment with this policy and the commitments contained herein.
To accomplish our ambitions, we remain committed to:
• Contribute to economic growth: Create both direct and indirect economic growth through development of local content, as
the primary contributor to Kuwait’s national economy.
• Minimize operational environmental impacts: Prevent pollution and the negative impacts our operations have on the
environment by reducing waste, emissions, and using resources efﬁciently.
• Promote effective labor practices and decent work: Adopt labor practices to promote decent work and contribute to the
development and wellbeing of our employees as well as contractors.
• Engage with local communities: Assess the impacts of our operations on local communities and actively seek opportunities
to contribute to community development.
• Remain responsible for our products: We are responsible for our products, and therefore produce, market, and distribute
innovative and safe products with low environmental impacts.
• Comply with regulations and standards: Comply with all socio-economic and environmental regulations and strive to meet
international sustainability standards in all geographies that we operate.
To achieve our commitments and ambitions we will abide by the following basic principles:
Principle 1: Stakeholder engagement
Our stakeholders, including governments, regulators, employees, business partners, suppliers, local communities and
others, are integral to our success. We seek to create value for all our stakeholders and are committed to assess and respond
to their feedback and expectations on our economic, social, and environmental performance, through our strategic plans.
Principle 2: Governance and ownership
This Policy forms part of our Sustainability Reporting Framework and therefore would be owned and governed by the
identified sustainability governance functions within KPC-group and the respective subsidiaries. The overall responsibility
for the implementation of this policy rests with the Sustainability Executive Committee (SEC) acting on behalf of the KPC
CEO.
We will create awareness and promote a culture of accountability, where all our employees perform their work in alignment
with our commitments on sustainability reporting.
Principle 3: Prioritizing what matters
We will focus our efforts to manage those economic, social and environmental topics which are aligned to our corporate
strategy as well as to the objectives of the Kuwait National Development Plan. These material topics reflect our significant
impacts and substantially influence the assessments and decisions of our stakeholders.
Principle 4: Review and continuous improvement
We will set objectives and targets to regularly review KPC-group’s sustainability performance and promote a culture of
continuous improvement. We will review and update our commitments over the years to meet the needs of our stakeholders
and adapt to evolving sustainability context.
Principle 5: Transparent communication
We value openness and transparency towards all our stakeholders. We will report on our sustainability performance and
progress on our commitments in accordance with international standards in sustainability reporting along with regular
updates through other channels. We will ensure the credibility of our report by focusing on the quality and accuracy of data
and information reported.

Hashem S. Hashem
Chief Executive Officer
KPC

