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نبذة حول التقرير1

اإن القرار الذي اتخذناه باإ�ضدار تقرير حمقق من جهة م�ضتقلة يتما�ضى مع املنهج العام 

يف  البيئة  على  للمحافظة  العاملية  والرابطة   )GRI( التقارير  لكتابة  العاملية  للمبادرة 

ال�ضناعة النفطية واملعهد الأمريكي للبرتول )IPIECA / API( يعد اأكرب دليل على 

باحتياجات  الوفاء  املنطلق فنحن م�ضتمرون يف  الإقليمية احلقيقية. ومن هذا  الريادة 

�ضركائنا. 

ويعر�س هذا التقرير اأن�ضطة �ضركة البرتول الوطنية الكويتية، اإحدى ال�ضركات التابعة 

اأن�ضطة م�ضتقلة خارج دولة  اإننا �ضركة وطنية ول توجد لها  ملوؤ�ض�ضة البرتول الكويتية. 

ت�ضطلع  الأخ��رى  الأط��راف  مع  والتفاقيات  امل�ضرتكة  امل�ضاريع  جميع  اأن  اإذ  الكويت، 

املالية  ال�ضنة  هي  هذا  تقريرنا  يغطيها  التي  والفرتة  الكويتية.  البرتول  موؤ�ض�ضة  بها 

.2011/2010

ويو�ضح العديد من الإجنازات التاريخية مدى التزامنا بالتجديد والبتكار مثل قرارنا 

بوقف بيع البنزين املحتوي على الر�ضا�س يف حمطات تعبئة الوقود منذ عام 1998، 

حيث كانت الكويت ثاين دولة على م�ضتوى العامل تعمم ا�ضتخدام اجلازولني اخلايل من 

الر�ضا�س.

وجدير بالذكر اأننا الآن نعمل على البدء بتنفيذ م�ضروع امل�ضفاة اجلديدة وم�ضروع الوقود 

البيئي واللذين �ضوف يحددان م�ضتقبل �ضناعة تكرير النفط يف دولة الكويت. و�ضوف 

يكون دليلنا يف هذين امل�ضروعني كما هو احلال يف غريهما هو ر�ضالتنا وروؤيتنا وجمموعة 

قيمنا مع الهتمام بالبيئة واملجتمع الذي نعمل يف نطاقه.  

دائرة العالقات العامة والإعالم، �ضركة البرتول الوطنية الكويتية

جميع ال�ضتف�ضارات املتعلقة بهذا التقرير توجه اإىل الرابط التايل

csr@knpc.com

برنامج  حول  تقرير حمقق  اأول  هو  هذا  يعد 

امل�ضئولية الجتماعية ال�ضاملة )CSR( ت�ضدره 

�ضركة البرتول الوطنية الكويتية، اإل اأن ذلك ل 

يعني اأن مبادئ امل�ضئولية الجتماعية ال�ضاملة 

جديدة علينا. فمنذ ن�ضاأتها عام 1960 عملت 

من  جاهدة  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة 

النفطية  ال�ضناعة  تتحلى  اأن  �ضمان  اأج���ل 

بامل�ضئولية والتطور. 
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2 كلمة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

اإجنازا عظيما ملوظفينا  ال�ضاملة والذي يعد  امل�ضئولية الجتماعية  لنا عن  اأول تقرير معتمد  اأقدم  اأن  اإنه ملن دواعي �ضروري 

جميعا. 

وبالطبع فاإن مفهوم امل�ضئولية الجتماعية ال�ضاملة لي�س بجديد على �ضركة البرتول الوطنية الكويتية ، فمنذ ن�ضاأتنا يف عام 1960 

كان اأحد الأهداف الرئي�ضية لنا هو رفاهية وتطوير موظفينا وجمتمعنا وبيئتنا. ولقد اأظهرت املو�ضوعات التي متت مناق�ضتها يف 

موؤمتركوبنهاجن يف دي�ضمرب 2009 اأن التزامنا بتحقيق تلك الأهداف اأكرث اأهمية الآن من اأي وقت م�ضى.

واإننا يف �ضركة البرتول الوطنية الكويتية نلتزم ب�ضدة بتوفري الطاقة ملوظفينا وجمتمعاتنا وبيئتنا باأف�ضل الو�ضائل املمكنة اأمانا، كما 

نوؤمن اأن من واجبنا اأن نثبت اأننا على قدم امل�ضاواة مع اأكرب �ضركات ال�ضناعة النفطية الكربى، واأننا نحاول با�ضتمرار اأن نح�ِضن 

من عملياتنا. ميكنني الآن اأن اأعلن بكل فخر عن ح�ضولنا على �ضهادة ال�ضالمة وال�ضحة املهنية OHSAS 18001 و�ضهادة 

اجلودة ISO 9001:2008 التي ُمنحت جلميع دوائر ال�ضركة. اإن تقريرنا عن امل�ضئولية الجتماعية ال�ضاملة لعام 2011-2010 

يربز العديد من الإجنازات املثرية التي حققناها، كما اأنه يو�ضح خططنا الطموحة للم�ضي قدما من خالل مبادراتنا نحو التنمية 

تعك�س  والتي  املوظفني،  الكويتية من  الوطنية  البرتول  �ضركة  اأ�ضرة  بذلتها  التي  اإىل اجلهود  اإجنازاتنا هذه  وتعزى  امل�ضتدامة. 

احلر�س الذي يكمن يف �ضميم ا�ضرتاتيجيتنا على امل�ضئولية الجتماعية ال�ضاملة. نحن بالفعل نقوم بالكثري، ولكن بف�ضل جهود 

زمالئنا املوظفني، فاأنني على ثقة باأننا ن�ضتطيع اأن نحقق املزيد. �ضوف نقوم يف ال�ضنوات القليلة القادمة بتنقيح الأهداف التي 

ذكرناها يف هذا التقرير كما �ضوف ن�ضرع يف تنفيذ م�ضاريع جديدة من �ضاأنها اأن حتدث ثورة يف عملنا. ومن بني تلك امل�ضاريع:

م�ضروع الوقود البيئي الذي تبلغ كلفته عدة مليارات من الدولرات والذي ي�ضتهدف تطوير م�ضافينا بحيث ت�ضتطيع ا�ضتيفاء  	•
املوا�ضفات امل�ضتقبلية املت�ضددة للمنتجات البرتولية يف الأ�ضواق واإنتاج وقود اأكرث نظافة لكل من ال�ضوق العاملي واملحلي. 

م�ضروع امل�ضفاة اجلديدة يف منطقة الزور يف الكويت والذي ي�ضتهدف اإنتاج وقود نفطي منخف�س الكربيت )LSFO( لت�ضغيل  	•
حمطات توليد الطاقة ل�ضمان الوفاء بالطلبات امل�ضتقبلية على الطاقة املحلية دون الإ�ضرار ببيئتنا. 

لقد اعتمد خرباوؤنا يف اإعداد هذا التقرير على اثنني من اأف�ضل املعايري امل�ضتخدمة يف كتابة التقارير وهما املبادرة العاملية لكتابة 

التقارير )GRI( وقواعد IPIECA/API. واأحب من هنا اأن اأعرب عن وافر امتناين وجزيل �ضكري للدعم املتوا�ضل من قبل 

موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية بالإ�ضافة اإىل توجيهات رئي�س جمل�س الإدارة ال�ضابق ال�ضيد فاروق الزنكي والذي �ضاعده يف تنفيذها 

فريق اإداري ناجح من �ضركة البرتول الوطنية الكويتية. اإن هذا التقرير نتاج اأكرث من عامني من البحث املخل�س واملتوا�ضل والذي 

يجب اأن ميثل معيارية لكتابة تقارير امل�ضئولية الجتماعية يف قطاع ال�ضناعة النفطية الكويتية. 

اإنني اأرى فر�ضة كبرية ل�ضركتنا لتربهن اأنها واحدة من اأف�ضل ال�ضركات يف املنطقة التي تعري اهتماما بالغا بالبيئة واملجتمع. 

وهذا التقرير هو البداية فقط.

“اأرى اأن �ضركتنا اأمامها فر�ضة عظيمة لكي تثبت اأنها واحدة من اأكرث 
ال�ضركات التي لديها وعي بيئي واجتماعي يف املنطقة”. 

فهد العجمي 

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب 

�ضركة البرتول الوطنية الكويتية

فهد �ضامل العجمي

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب 

امل العجميضامل العجميضامل العجمي ضفهد �ضفهد �
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اأحد اأعمدة ال�صناعة النفطية يف الكويت 

البرتول  ملوؤ�ض�ضة  التابعة  ال�ضركات  اإحدى  هي   )KNPC( الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة 

الكويتية )KPC( والتي متتلكها الدولة بن�ضبة 100 %. وتعمل موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية من 

خالل �ضل�ضلة من ال�ضركات املتخ�ض�ضة التابعة لها يف الكويت واملنت�ضرة يف جميع اأنحاء العامل 

من خالل اأن�ضطة ت�ضمل جميع اأوجه ال�ضناعة النفطية. 

مت تاأ�ضي�س ال�ضركة عام 1960 

م�ضاركة بني القطاعني العام واخلا�س، 

ويف عام 1975 متلكتها الدولة 

بالكامل.

 يعمل يف �ضركة البرتول الوطنية

الكويتية ما يزيد على

5,500
موظف

 حققت �ضركة البرتول الوطنية

الكويتية اأرباحا و�ضلت اإىل

461.875
 مليون دينار كويتي يف ال�ضنة املالية

2011-2010

خالل ال�ضنة املالية احلالية قامت 

�ضركة البرتول الوطنية الكويتية 

بتكرير ما معدله 892,000 برميل 

من النفط اخلام يوميا كان ن�ضيب 

م�ضفاة ميناء الأحمدي منها حوايل 

432,000 برميل يوميا وم�ضفاة 
ميناء عبد اهلل 262,000 برميل 

يوميا فيما �ضاهمت م�ضفاة ال�ضعيبة 

بحوايل 198,000 برميل يوميا. 

كونها تعمل يف جمال تكرير النفط، 

تقوم �صركة البرتول الوطنية 

الكويتية بت�صغيل ثالث م�صايف 

هي م�ضفاة ميناء الأحمدي 

وم�ضفاة ميناء عبد اهلل وم�ضفاة 

ال�صعيبة بالإ�ضافة اإىل من�صاآت 

الت�صويق املحلي )م�ضتودعان يف 

الأحمدي و�ضبحان(. تقوم ال�ضركة 

اأي�ضا بت�ضغيل 39 حمطة تعبئة 

وقود كما ت�ضرف على اأداء 80 

حمطة اأخرى مت تخ�صي�صها 

وتنت�ضر يف اأنحاء الكويت، هذا 

بالإ�ضافة اإىل امتالكها نادي اجتماعي 

وهو بيت الوطنية. يقع املبنى 

الرئي�ضي لل�ضركة يف منطقة الأحمدي 

ويعرف بدار الوطنية

حقائق وأرقام
عن شركة البترول 
الوطنية الكويتية

لمحة عن الشركة3
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الهيكل اإلداري للشركة
 رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

نائب الع�ضو املنتدب

للم�ضاريع

دائرة

امل�ضاريع

م�ضروع

امل�ضفاة اجلديدة

دائرة

اخلدمات العامة

نائب الع�ضو املنتدب

لل�ضئون الإدارية واملالية

الدائرة 

املالية

دائرة

املوارد الب�ضرية

مكتب

التغيري ال�ضامل

نائب الع�ضو املنتدب

للتخطيط والت�ضويق املحلي

دائرة

التخطيط ال�ضامل

دائرة

الت�ضويق املحلي

دائرة العالقات

العامة والإعالم

جمموعة

الت�ضنيع الأمثل

جمموعة الأنظمة 

الإدارية املتكاملة

م�ضروع

الوقود البيئي

دائرة

تقنية املعلومات

نائب الع�ضو املنتدب

م�ضفاة ال�ضعيبة

مدير

العمليات

مدير

اخلدمات الفنية

ق�ضم

التفتي�س والتاآكل

ق�ضم

الكفاءة ال�ضناعية

دائرة ال�ضحة 

وال�ضالمة والبيئة

مدير

الهند�ضة وال�ضيانة

نائب الع�ضو املنتدب

م�ضفاة ميناء عبد اهلل

مدير

العمليات

مدير

اخلدمات الفنية

ق�ضم

التفتي�س والتاآكل

ق�ضم

الكفاءة ال�ضناعية

جمموعة

الأداء املتميز

م�ضروع وحدة تن�ضيق 

الوقود البيئي

مدير

الهند�ضة وال�ضيانة

نائب الع�ضو املنتدب

م�ضفاة ميناء الأحمدي

مدير 

العمليات

مدير

اخلدمات الفنية

ق�ضم

التفتي�س والتاآكل

ق�ضم

الكفاءة ال�ضناعية

الدائرة التجارية

فريق اإدارة الأ�ضول

م�ضروع وحدة تن�ضيق 

الوقود البيئي

مدير

الهند�ضة وال�ضيانة

الدائرة القانونية

معايري التقرير 

دولة  داخ��ل  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  تعمل 

خارج  الأن�ضطة  بجميع  القيام  يتم  بينما  الكويت، 

الكويت من خالل فروع للموؤ�ض�ضة. مدة التقرير تتبع 

ال�ضنة املالية.
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 عــام الإجنـــــازات

الوطنية  البرتول  �ضركة  تقدم  تاريخ  يف  العالمات  اأهم  من  واحدا   2011-2010 عام  ميثل 

 2011-2010 عام  وقد متيز  متميزة.  م�ضتويات  ذات  اإجن��ازات  ا�ضتمل على  الكويتية حيث 

بح�ضول ال�ضركة على عدد من اجلوائز من بينها: 

 اأهم اإجنازات 2011-2010

 نبذة حول شركة البترول الوطنية الكويتية4

 OHSAS 18001 جائزة ال�صحة وال�صالمة املهنية
اأ�ضبحت �ضركة البرتول الوطنية الكويتية واحدة من بني ال�ضركات يف الكويت التي ح�ضلت على جائزة 

يحقق  ملن  يتم منحها  دولية  OHSAS 18001، وهي جائزة  وال�ضالمة  املهنية  ال�ضحة  تقييم  �ضل�ضلة 

م�ضتويات متميزة يف جمال نظم اإدارة ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة كنوع من الربهان على اجلهد املبذول 

من قبل موظفي ال�ضركة. 

 ISO 9001:2008 صهادة اجلودة�
اأننا  ح�ضلت �ضركة البرتول الوطنية الكويتية على �ضهادة اجلودة ISO 9001:2008 وهي دليل على 

باأعلى املعايري  التزام  �ضركة يعتمد عليها واأن ما نعتمد عليه من نظم واأعمال وتنظيم قد برهن على 

اخلا�ضة بنظم اإدارة اجلودة. 

 RoSPA 2011 جوائز اجلمعية امللكية ملنع احلوادث
ح�ضلت �ضركة البرتول الوطنية الكويتية كموؤ�ض�ضة على اجلائزة الذهبية للجمعية امللكية ملنع احلوادث 

لعام 2011 لأدائها املتميز يف جمالت ال�ضحة وال�ضالمة املهنية. ويتم منح هذه اجلائزة فقط لل�ضركات 

التي حتقق امل�ضتوى الأول لنظم اإدارة ال�ضالمة وت�ضجل على الأقل اأربع �ضنوات من التطوير املتوا�ضل يف 

اأداء ال�ضحة وال�ضالمة. 

ح�ضلت على جائزة RoSPA الذهبية لعام 2011 للعام ال�ضاد�س على التوايل  •	م�ضفاة ميناء عبد اهلل:  
ح�ضلت على جائزة RoSPA الذهبية لعام 2011  •	دائرة الت�ضويق املحلي:  

ح�ضلت على جائزة RoSPA الف�ضية لعام 2011     •	م�ضفاة ميناء الأحمدي:  
ح�ضلت على جائزة RoSPA الف�ضية لعام 2011 •	م�ضفاة ال�ضعيبة:  
ح�ضلت على جائزة RoSPA الف�ضية لعام 2011 •	دائرة امل�ضاريع:  

جائزة ال�صالمة الدولية
ح�ضلت �ضركة البرتول الوطنية الكويتية على جائزة ال�ضالمة الدولية ملجل�س ال�ضالمة الربيطاين نظرا 

جلهودها يف جمال ال�ضحة وال�ضالمة املهنية للعام الثامن على التوايل. 

جائزة املركز الأول Offshore Arabia 2010 يف جمال البيئة
�ضركة  ح�ضلت   ،)RECSO( البحار  نظافة  على  للمحافظة  الإقليمية  املنظمة  وتنظيم  اإ�ضراف  حتت 

البرتول الوطنية الكويتية على اجلائزة الأوىل بت�ضنيف »امتياز يف امل�ضاريع واملنتجات البيئية« لتنفيذها 

»درا�ضة لأداء املرحلة الثانية املتقدمة من نظام ا�ضرتجاع البخار يف حمطات البرتول يف الكويت«. 

جائزة هارت اإنريجي 
ح�ضلت �ضركة البرتول الوطنية الكويتية على لقب »�ضركة العام للطاقة العاملية« لعام 2011 من قبل 

موؤ�ض�ضة هارت اإنريجي للن�ضر والتي تعد واحدة من اأكرب موؤ�ض�ضات الن�ضر يف جمال �ضناعة الطاقة. ويتم 

منح تلك اجلائزة منذ عام 1987 كنوع من التكرمي والتقدير لل�ضركات التي تظهر التزاما نحو ال�ضتثمار 

والتميز يف اأداء العمليات وامل�ضئوليات الجتماعية ال�ضاملة. 
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�ضهد هذا العام 2010-2011 ت�ضارعاً يف تنفيذ خطط ال�ضركة امل�ضتقبلية، وميكن الطالع على تفا�ضيلها يف ف�ضل »خططنا امل�ضتقبلية«. 

وت�ضتمل اأهم اخلطط الطموحة امل�ضتقبلية التي تعك�س التزامنا مببادرات امل�ضئولية الجتماعية ال�ضاملة على:

  التطلع اإىل امل�صتقبل

م�صروع الوقود البيئي 

ي�ضتهدف  ال��دولرات  كلفته باليني  تبلغ  الذي  امل�ضروع  هذا 

العاملي  لل�ضوق  واأنظف  اأخ��ف  وق��ود  واإنتاج  التلوث  خف�س 

ميناء  م�ضفاة  تكوين  واإع���ادة  حتديث  خ��الل  من  واملحلي 

الأحمدي وم�ضفاة ميناء عبد اهلل. 

م�صروع امل�صفاة اجلديدة

م�ضروع اآخر مت تخ�ضي�س باليني الدولرات له ويهدف اإىل 

مل�ضاعدة   )LSFO( الكربيت  منخف�س  نفطي  وق��ود  اإنتاج 

الكويت يف حتقيق اكتفاء ذاتي يف توليد الطاقة الكهربائية 

مع خف�س كبري لالنبعاثات الغازية من اأجل املحافظة على 

نظافة بيئتنا. 

م�صاريع ذات ال�صلة بالغاز 

نقاوة  اأك��رث  وق��ود  على  احل�ضول  يف  امل�ضاعدة  اأج��ل  وم��ن 

للمجتمع، بداأت �ضركة البرتول الوطنية الكويتية بالفعل يف 

و  الرابع،  الغاز  خط  اإن�ضاء  رئي�ضية:  م�ضاريع  ثالثة  تطبيق 

بالإ�ضافة  ال�ضمالية اجلديدة،  امل�ضال  البرتول  خزانات غاز 

اإىل م�ضروع اإزالة الغازات احلم�ضية. 

الوطنية  البرتول  ل�صركة  الطبيعية  املحمية  م�صروع 

الكويتية يف الوفرة 

قامت �ضركة البرتول الوطنية الكويتية بتمويل هذا امل�ضروع 

حلماية احلياة النباتية الفطرية املعر�ضة للخطر يف الكويت. 

ويتم تنفيذ هذا امل�ضروع بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة 

والرثوة ال�ضمكية. 

)PSM( تطبيق اإدارة �صالمة العمليات 
اختالف  للموظفني على  تدريبية  توعية  دورات  تنظيم  يتم  العمليات حيث  �ضالمة  اإدارة  ا�ضتحداث  مت 

م�ضتوياتهم. 

 )OMS( تنفيذ نظام ال�صيطرة على الروائح ال�صناعية
يعد تنفيذ نظام اإدارة الروائح ال�ضناعية يف جميع املن�ضاآت التابعة ل�ضركة البرتول الوطنية الكويتية عملية 

متوا�ضلة تقوم بها ال�ضركة للو�ضول بجميع املواقع بحيث ت�ضبح خالية من الروائح ال�ضناعية بحلول عام 

2011. والتقدم الذي اأحرز يف العام الرابع من خطة امل�ضروع جتاوز الهدف املحدد له. 
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 مقدمة
واإ�ضدار جمموعة  بتطوير  �ضنويا  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  تقوم 

من معايري الأداء الرئي�ضية ال�ضاملة )KPMs( والتي يتم اإعدادها كجزء 

من نظام اإدارة الأداء اخلا�س ب�ضركتنا الأم )موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية(. 

وتعد تلك املعايري هي الو�ضيلة الرئي�ضية لدى الإدارة العليا ملراقبة الأداء 

ال�ضنوي العام من خمتلف الزوايا مبا يف ذلك الزاوية الجتماعية. وقد 

للم�ضئولية  جهوداً  نكر�س  اأن  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  قررنا يف 

الجتماعية  للم�ضئولية  ق��درة  ببناء  ملتزمون  الآن  ونحن   ، الجتماعية 

ال�ضاملة ذات م�ضتوى عاملي. 

5

دار جمموعة 

إعدادها كجزء 

ة البرتول الكويتية(. 

ية لدى الإدارة العليا ملراقبة الأداء 

جتماعية. وقد 

ئولية 

جتماعية 

 SO
CI

AL
   

    
    

     
   ENVIRONMENTAL           ECONOMIC

 رؤية المسئولية االجتماعية

وكنا قد اأطلقنا اأول برنامج منظم للم�ضئولية الجتماعية ال�ضاملة يف اأغ�ضط�س 2008 وهذا هو تقريرنا عن امل�ضئولية الجتماعية ال�ضاملة 

املحقق من جهة م�ضتقلة لل�ضنة املالية 2010-2011. و �ضوف توا�ضل �ضركة البرتول الوطنية الكويتية تطوير هذا الربنامج من خالل اإن�ضاء 

فريق متفرغ �ضمن دائرة العالقات العامة الإعالم.

ويركز برنامج امل�ضئولية الجتماعية ال�ضاملة على ثالثة اأبعاد رئي�ضية:

البعد الجتماعي  	•
البعد البيئي  	•

البعد القت�صادي 	•

وت�ضعى �ضركة البرتول الوطنية الكويتية اإىل العرتاف بها كموؤ�ض�ضة ذات اأداء متميز يف �ضتة جمالت رئي�ضية.

الإدارة الر�صيدة   )1
اإدارة املخاطر على جميع امل�ضتويات

امل�ضتويات  �ضل�ضلة من الجتماعات على �ضعيد  تتجلى يف  التي  الر�ضيدة  الإدارة  ب�ضفافية  الكويتية  الوطنية  البرتول  اإدارة �ضركة  تفخر 

العليا: 

اجتماعات جمل�س الإدارة التي تناق�س الأمور الرئي�ضية التي تواجه �ضناعة التكرير. 	•
اجتماعات القيادة الأ�ضبوعية 	•

)SHEEC( اجتماعات اللجنة التنفيذية لل�ضالمة وال�ضحة والبيئة 	•
اجتماعات اللجنة التنفيذية لإدارة املحافظ ال�ضتثمارية والتي ت�ضرف على جميع امل�ضاريع ال�ضرتاتيجية يف �ضركة البرتول الوطنية  	•

الكويتية مبا يف ذلك م�ضروع امل�ضئولية الجتماعية ال�ضاملة.

اجتماعات التوا�ضل الدورية لل�ضركة )KRCMs( التي ت�ضتمل على الجتماع ال�ضهري لالإدارة العليا واملدراء )MMMs( ومتثل جزءا  	•
من مبادرة قوية هدفها حت�ضني التوا�ضل عرب ال�ضركة. 

2( حتدي التغري املناخي
نحن ملتزمون بتقليل تاأثرينا على البيئة

مو�ضوع التغري املناخي معرتف به يف ال�ضركة ويعترب اأولوية بالن�ضبة ل�ضركتنا، ونتبنى مبداأ الوقاية منه يف جميع اأن�ضطتنا، من اأجل ذلك 

نلتزم بتقليل التلوث من م�ضافينا. وتدرك �ضركة البرتول الوطنية الكويتية جيدا اأن انبعاثات غاز الدفيئة )GHG( على وجه اخل�ضو�س 

ت�ضاهم يف الحتبا�س احلراري. ونحن من جانبنا ندعم اجلهود العاملية التي ترمي اإىل تقليل النبعاثات ال�ضارة، كما اأننا على وعي تام 

باأن لأن�ضطتنا تاأثرياً عاملياً يتجاوز حدود دولة الكويت. وت�ضتمل اأهدافنا الطويلة املدى على م�ضروعنا الطموح للوقود البيئي يف كل من 

م�ضفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد اهلل، بالإ�ضافة اإىل م�ضروع امل�ضفاة اجلديدة. 

3( الأداء البيئي 
نقوم باأعمال وقائية حلماية بيئتنا

اإن التزام �ضركة البرتول الوطنية الكويتية نحو البيئة ل يتوقف فقط عند حتييد اأي تاأثري �ضلبي لأن�ضطتنا، فنحن نكلف فريقنا املخت�س 

مبعاجلة الت�ضرب النفطي بالقيام باإزالة اأية ملوثات قد تت�ضرب اإىل مياه الكويت. وتت�ضمن مبادراتنا للحد من انبعاث امللوثات اإقامة وحدة 

معاجلة الغاز الذيلي وال�ضرتاتيجية طويلة الأمد لل�ضيطرة على الروائح ووحدة ا�ضرتجاع غاز ال�ضعلة ووحدة معاجلة احلماأة الزيتية. ويف 
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عام 2008 اأن�ضاأت �ضركة البرتول الوطنية الكويتية خطاً �ضاخناً ميكن من خالله اأن يقوم اجلمهور بالإبالغ عن �ضكواهم مع �ضمان احل�ضول 

على رد على اأية ا�ضتف�ضارات خالل 24 �ضاعة. اإننا يف تعاون وثيق مع الهيئة العامة للبيئة لكي ن�ضمن باأننا نفي بجميع القوانني امللزمة 

يف هذا ال�ضاأن بل ونفعل ما هو اأكرث من ذلك. وتقوم اللجنة التنفيذية لل�ضالمة وال�ضحة والبيئة )SHEEC( التي يرتاأ�ضها رئي�س جمل�س 

الإدارة والع�ضو املنتدب بالإ�ضراف على جميع اأن�ضطتنا البيئية. 

4( ال�صحة وال�صالمة املهنية  
ال�ضالمة اأولويتنا

يف جمال ال�ضحة وال�ضالمة املهنية ح�ضلت �ضركة البرتول الوطنية الكويتية على جائزة ال�ضحة وال�ضالمة املهنية OHSAS 18001 كما 

ح�ضلت على جوائز اأخرى يف نظم الإدارة الدولية مثل جائزة اجلودة ISO 9001 و ISO 14001. بالإ�ضافة اإىل ذلك فنحن نتبع ومبنتهى 

ال�ضرامة معايري ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة ال�ضاملة اخلا�ضة مبوؤ�ض�ضة البرتول الكويتية، اإىل جانب اإجراءات نظام اإدارة ال�ضحة وال�ضالمة 

والبيئة SHEMS والتي ت�ضتهدف �ضمان الأداء الأف�ضل والتح�ضني امل�ضتمر لإجراءات ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة. ويف عام 2009 مت 

اإ�ضدار دليل الت�ضال يف الأزمات الكربى واإن�ضاء مركز اإدارة الأزمات يف املقر الرئي�ضي ل�ضركة البرتول الوطنية الكويتية )دار الوطنية(. 

الأداء الجتماعي  )5
اللتزام مب�ضئولياتنا نحو املجتمع

نحن نعي متاما م�ضئولياتنا نحو جمتمعنا وينعك�س ذلك يف عدد من املبادرات التي نقوم بها والتي تهدف اإىل حت�ضني الرخاء الجتماعي. 

بع�س هذه املبادرات نفذ بالتعاون مع موؤ�ض�ضات غري حكومية مثل الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة )UNDP(، كما اأننا ملتزمون بالعمل 

مع احلكومة الكويتية والهيئات املحلية كوزارة ال�ضحة ومركز د�ضمان والذي يعمل كمركز حملي وعيادة لعالج مر�س ال�ضكر والقيام باأبحاث 

حوله. وخالل العام املن�ضرم قام بع�س من موظفينا من دائرة ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة بزيارة املدار�س وغريها من املعاهد واملوؤ�ض�ضات 

التعليمية من اأجل ن�ضر املزيد من الوعي بني خمتلف الفئات العمرية حول عدد من الق�ضايا البيئية التي تواجه الكويت، واملبادرات التي 

تقوم بها للم�ضاهمة يف تقليل الآثار ال�ضارة على البيئة. بالإ�ضافة اإىل ذلك فقد اأحرزنا تقدما كبرياً يف برناجمنا اخلا�س بالتعاون مع 

املقاولني. على اجلانب الآخر، مت اإن�ضاء مركز خدمة املوردين التابع لنا عام 2010 �ضمن الدائرة التجارية، والذي يهدف اإىل التعاون 

بني املوردين واملقاولني وبني �ضركة البرتول الوطنية الكويتية. واأخريا فقد راعينا جيدا الواجبات واللتزامات املطلوبة يف الإ�ضراف على 

منتجات �ضركتنا لكي ن�ضمن با�ضتمرار باأنها منتجات عالية اجلودة. 

التوظيف والتنوع   )6
زيادة الفر�س الوظيفية

كونها واحدة من اأكرب ال�ضركات احلكومية يف الكويت، فاإن �ضركة البرتول الوطنية الكويتية تاأخذ بعني العتبار الأدوار وامل�ضئوليات املنوطة 

مبوظفيها وجميع من ي�ضاهمون يف جناحها. فالرجل واملراأة لدينا يت�ضاويان بالرواتب الأ�ضا�ضية، كما اأننا نوؤمن باأهمية امل�ضاواة يف مكافاأة 

النجاح والبتكار. وتقوم �ضركة البرتول الوطنية الكويتية باتباع �ضيا�ضة »التكويت« لفائدة قوة العمل املحلية ول�ضمان توفري اأكرب قدر من 

الفر�س الوظيفية للمواطنني الكويتيني. ومتثل العمالة الوطنية 81 % من اإجمايل حجم العمالة يف �ضركتنا. ويف عام 2010 مت اإطالق 

م�ضروع )BEST( اخلا�س بتح�ضني اخلدمات املقدمة للموظف والذي من خالله مت اإدخال املزيد من امليكنة على العمليات التابعة للموارد 

الب�ضرية والتي من �ضاأنها ت�ضجيع املوظفني لإدارة التزاماتهم املهنية. 

اإن �ضركة البرتول الوطنية الكويتية تتطور با�ضتمرار ولها اأهداف طموحة ترمي لتحقيق حت�ضن متوا�ضل. اإن هدفنا هو �ضمان اأن تكون 

تقارير امل�ضئولية الجتماعية التي ن�ضدرها حمققة من قبل طرف ثالث معتمد وتكوين فريق عمل من املراقبني اخلارجيني مل�ضاعدتنا يف 

تنفيذ جميع برامج امل�ضئولية الجتماعية ال�ضاملة يف امل�ضتقبل. اإن هدفنا هو اأن جنعل امل�ضئولية الجتماعية يف �ضميم كل عمل نقوم به. 
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  ما هي املادية؟
عندما تقرر �ضركة كبرية بحجم �ضركة البرتول الوطنية الكويتية اأن ت�ضدر تقريراً عن امل�ضئولية 

الجتماعية تثار اأ�ضئلة عدة من بينها: » ما الذي �ضوف نذكره يف التقرير؟«، »ل ميكننا اأن نغطي 

كل �ضيء، اإذن ماذا نتجاهل؟«، »كيف ميكننا اأن نحدد ما الذي يريد اأ�ضحاب امل�ضلحة بال�ضركة 

اأن يعرفوه ؟« 

تلك هي الأ�ضئلة املتعلقة باملادية، ويوجد العديد من التعريفات املختلفة حول معنى هذا امل�ضطلح. وتعِرف مبادرة التقارير العاملية املادية 

على اأنها »املعلومات املحتواة يف التقرير التي يجب اأن ت�ضتمل على مو�ضوعات وموؤ�ضرات توؤثر ب�ضكل وا�ضح على قرارات وتقييم اأ�ضحاب 

امل�ضلحة بال�ضركة. ويتجنب دليل رابطة )IPIECA/IRA ( ا�ضتخدام كلمة املادية لتفادي اخللط مع التقرير املايل، وي�ضتخدم بدل منها 

كلمة »ال�ضلة«. ولكن كيف لنا اأن نعرف ما 

هو ال�ضيء ذو الأهمية اأو ال�ضلة لدى من 

يهمهم الأمر؟ 

البرتول  �صركة  لــدى  املــاديــة  تعريف 

الوطنية الكويتية

الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  قامت 

باإن�ضاء كيان حلوكمة امل�ضئولية الجتماعية 

التي  الرئي�ضية  القرارات  على  لالإ�ضراف 

تقرير  باإعداد  يتعلق  فيما  اتخاذها  يتم 

امل�ضئولية الجتماعية. وي�ضم فريق العمل 

من  موظفني   )Task Force Team(

ممن  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  �ضركة 

اختريوا من خمتلف املواقع، وقام الفريق 

بدرا�ضة جميع اخلطوط الرئي�ضية للتقرير، ومن ثم قاموا بتقييم موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية )KPIs( املمكنة بناءا على �ضلتها واأهميتها. 

بعد ذلك قامت جمموعة التنفيذ )PMG( باختيار املوؤ�ضرات اخلا�ضة بالتقرير بعد درا�ضة ومراجعة القائمة املر�ضحة ملوؤ�ضرات الأداء 

الرئي�ضية )KPI( واملوافقة عليها.  

مقاربتنا يف اختيار اخلطوط العري�صة 

بداية، قام فريق العمل املكلف بالتوثيق ونقل املعلومات باختيار اخلطوط العري�ضة للتقرير والتي ت�ضمنت امل�ضئولية )1000( وم�ضوؤولية 

ال�ضتدامة )BS 8900:2006 ( ودليل اإدارة التنمية امل�ضتدامة وامل�ضئولية الجتماعية 8000. وقد متت درا�ضة تلك اخلطوط واأجريت 

مقارنة ملعرفة املبادئ التي تبنتها �ضركات النفط الأخرى وال�ضبب وراء ذلك. وبعد مناق�ضة مطولة انتهت اإىل اأن مبادرة التقارير العاملية 

 IPIECA /( وموؤ�ضرات تقارير التطوير والرابطة العاملية للمحافظة على البيئة يف ال�ضناعة النفطية واملعهد الأمريكي للبرتول ) GRI(
API( بالإ�ضافة اإىل دليل �ضناعة النفط والغاز لتقرير الدعم التطوعي هي الأكرث م�ضداقية والتي ميكن اأن ت�ضع تعليمات وقوانني ذات 
�ضلة مبو�ضوع التقرير وقابلة للتنفيذ. ونعتقد اأن هذا مزيج منا�ضب حيث اأن مبادرة التقارير العاملية )GRI( هيئة عاملية وا�ضعة النت�ضار 

كما اأن )IPIECA/IPA( الأكرث تخ�ض�ضا يف هذا القطاع. 

موؤ�صرات الأداء الرئي�صية للم�صئولية الجتماعية ال�صاملة

موؤ�ضر الأداء الرئي�ضي )KPI( هو عبارة عن م�ضطلح �ضناعي ت�ضتخدمه هيئة اأو موؤ�ض�ضة ما لتقييم جناحها يف ن�ضاط حمدد تعمل فيه. 

وك�ضركة تابعة ملوؤ�ض�ضة البرتول الكويتية فاإن �ضركة البرتول الوطنية الكويتية ملتزمة بو�ضع معايري الأداء الرئي�ضية )KPMs( على نحو 

�ضنوي لقيا�س اأداء ال�ضركة بوجه عام وو�ضع تقرير بذلك كجزء من نظام اإدارة الأداء )PMS( ملوؤ�ض�ضة البرتول الكويتية. ويتم تطوير نظم 

اإدارة الأداء تلك من ال�ضيا�ضات وخطة املدى الطويل ال�ضرتاتيجية وخطة املدى املتو�ضط وذلك بناًء على معايري وتعليمات حمددة قام 

المادية والمؤشرات6
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بو�ضعها جهاز التخطيط ال�ضامل يف موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية:     

فريق العمل املكلف بجمع واإدارة البيانات مت تكليفه مبهمة م�ضابهة ولكنها مكر�ضة للم�ضئولية الجتماعية. وبعد موافقة فريق التنفيذ على 

 IPIECA /( والرابطة العاملية للمحافظة على البيئة يف ال�ضناعة النفطية واملعهد الأمريكي للبرتول )GRI( مبادرة التقارير العاملية

API( كموؤ�ضرات لتقريرنا قام الفريق ب�ضكل منهجي بدرا�ضة جميع موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية والثانوية. وقد مت تر�ضيح موؤ�ضرات الأداء 
الرئي�ضية اإىل فريق التنفيذ ومت اعتمادها وفقا لالآتي:

 .GRI موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية املقرتحة التي مت و�ضع ت�ضور لها من خالل دليل مبادرة التقارير العاملية 	•
موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية املقرتحة التي مت و�ضع ت�ضور لها من خالل دليل الرابطة العاملية للمحافظة على البيئة يف ال�ضناعة النفطية  	•

. )IPIECA(

موؤ�ضرات الأداء ذات ال�ضلة بامل�ضئولية الجتماعية ال�ضاملة والتي مت حتديدها من خالل الأداء الرئي�ضية لل�ضركة.   	•
قابلية املوا�ضيع للتطبيق والتي تعك�س طبيعة ووزن عمليات �ضركة البرتول الوطنية الكويتية التي يتم اإدراجها يف التقرير. 	•

التوفر والثقة باأن �ضركة البرتول الوطنية الكويتية لديها البيانات الالزمة وخا�ضة البيانات املقارنة التي يتم جمعها ومراجعتها.  	•

اأننا نعمل  اإليها �ضركة البرتول الوطنية الكويتية فيما يتعلق بتاريخها اخلا�س باإ�ضدار التقارير وحقيقة  ويف �ضوء املرحلة التي و�ضلت 

ح�ضريا  �ضمن حدود دولة الكويت، فمن املوؤكد اأن بع�س موؤ�ضرات الأداء التي مت و�ضعها  �ضمن معايري )GRI( و IPIECA اإما اأنها غري 

قابلة للتطبيق يف العمل اأو ل تتوفر بيانات تدعمها الآن، حيث اأن اآليات التقرير هي يف مرحلة البداية والبيانات غري مكتملة. من اأجل 

ذلك فقد كان وا�ضحا اأن الأمر يحتاج اإىل منهجية. 

ويو�ضح هذا ال�ضكل اخلطوات التي اتخذها فريق 

الرئي�ضية  الأداء  موؤ�ضرات  مالئمة  ل�ضمان  العمل 

املرحلة  تلك  وتعد  الجتماعية.  امل�ضئولية  لتقرير 

جميع  قيا�س  مت  وق��د  ت��دري��ج��ي.  تقلي�س  عملية 

موؤ�ضرات الأداء وفقا للمعايري الآتية:

هل تلك املوؤ�ضرات: 

اأ�ضا�ضية بالن�ضبة ل GRI و IPIECA/IPA؟  	•
ذات ال�ضلة بامل�ضمون؟ )مبعنى هل يوجد مغزى  	•

لإيرادها يف التقرير؟(

اأو يف  الآن  �ضواء  بالبيانات  كاف  ب�ضكل  مدعمة  	•
امل�ضتقبل؟

الرئي�صية  الأداء  موؤ�صرات  لختيار  مقاربتنا 

للم�صئولية الجتماعية 

تقرير  اأول  هو  ه��ذا  اأن  اعتبارنا  يف  و�ضعنا  لقد 

اأن  رئي�ضي للم�ضئولية الجتماعية ال�ضاملة واأردناه 

يكون دقيقا، لذا فقد اعتمدنا على »طريقة وقائية«، 

الفر�ضة  يعطي  اأن  �ضاأنه  من  هذا  اأن  الآن  ون�ضعر 

للتطوير امل�ضتمر لتقرير امل�ضئولية الجتماعية عاما 

املعايري  من  متزايدة  اأع��داد  فيه  ت��درج  اآخ��ر،  بعد 

الأداء  موؤ�ضرات  حددنا  اأن  وبعد  الثقة.  مبنتهى 

الرئي�ضية كان لزاما علينا بعد ذلك اأن نح�ضل على 

ما  واأف�ضل  التقرير،  ونوردها يف  الالزمة  البيانات 

التو�ضيحي  ال�ضكل  هذا  هو  املرحلة  هذه  يو�ضح 

مرحلة  ك��ل  ويف  قمع.  ���ض��ورة  على  يحتوي  ال��ذي 

البيانات  �ضحة  من  التحقق  على  الرتكيز  يكون 

و�ضمان اأن فريق العمل موافق على جميع موؤ�ضرات 

الأداء والبيانات. نحن نوؤمن اأن م�ضداقية تقريرنا 

للم�ضئولية الجتماعية ال�ضاملة تعتمد ب�ضكل كبري 

املنهجية  اختيار  بال�ضفافية ويف  تتميز  على عملية 

يف الإعداد بنف�س القدر من ال�ضفافية التي تتمتع 

بها البيانات نف�ضها. 

…—œU��  «d�R�
 GRI WO*UF�« d�—UI��«
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 قيا�س الأداء
كما اأو�ضحنا �ضابقاً فاإن الأداء العام ل�ضركة البرتول الوطنية الكويتية كان يتم ر�ضده من خالل نظام الأداء الرئي�ضية، 

هذا بالإ�ضافة اإىل قيام �ضركة البرتول الوطنية الكويتية بت�ضغيل بطاقات الأداء املتوازنة )BSC( على جميع م�ضتويات 

ال�ضركة والتي يتم الإ�ضراف عليها من قبل دائرة التخطيط ال�ضامل والإدارة العليا.

اإن الهدف الرئي�ضي لهذه املبادرة هو تركيز الهتمام على قيا�س ور�ضد اأدائنا يف جمال امل�ضئولية الجتماعية. و�ضوف 

نعر�س يف الف�ضل القادم الأهداف امل�ضتقبلية التي مت و�ضعها ملوؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية املعتمدة من اأجل قيا�س اأداء 

امل�ضئولية الجتماعية اخلا�س بنا. 

موؤ�صرات الأداء الرئي�صية املعتمدة للم�صئولية الجتماعية ال�صاملة  

موؤ�صرات الأداء الرئي�صيةم

املرجع

مبادرة التقارير 

GRI العاملية

الرابطة العاملية للمحافظة على البيئة 

IPIECA يف ال�صناعة النفطية

املوؤ�ضرات البيئية )اإجمايل 7(

ا�ضتخدام الطاقة

EN3, EN4,ENV-5ال�ضتهالك املبا�ضر وغري املبا�ضر للطاقة1
النبعاثات اإىل الغالف اجلوي

2 )GHGs( اإجمايل النبعاثات املبا�ضرة وغري املبا�ضرة لغازات الدفيئةEN16,ENV-3

ENV-4-غاز ال�ضعلة والغاز املن�ضرف3

EN17, EN20,ENV-3, ENV-A6انبعاثات اأخرى ذات ال�ضلة بغاز الدفيئة4
النبعاثات املن�ضرفة للماء )تت�ضمن الت�ضربات( 

EN21ENV2, ENV-A2الت�ضريف اإىل املياه 5

EN23,ENV-1 ENV-A1الت�ضربات )عدد اأو حجم الت�ضربات النفطية(6
نظم الإدارة البيئية

ENV-6-نظام اإدارة املخاطر )نظام اإدارة معتمد(7

املوؤ�ضرات الجتماعية )اإجمايل 8(

�ضئون توظيف

LA1,SOC-4, SOC-7ت�ضنيف قوة العمل  8

LA2,SOC-4, SOC-7معدل خروج املوظف9

LA14,SOC-4, SOC-7ن�ضب املرتب الأ�ضا�ضي 10
ال�ضحة وال�ضالمة واملهنية

LA7,H&S-3, H&S-4ال�ضحة املهنية و�ضالمة قوة العمل11

H&S-1-ال�ضحة املهنية ونظم اإدارة ال�ضالمة ال�ضحة وال�ضالمة12
التدريب والتعليم

-LA10متو�ضط �ضاعات تدريب املوظف13
قيا�ضات حماربة الف�ضاد 

SO2,SOC-2وحدات العمل املعر�ضة للف�ضاد14
نظم عدم الرد وال�ضكاوى   

SOC-6-نظم عدم الرد وال�ضكاوى    15

املوؤ�ضرات القت�ضادية )اإجمايل 4(

القيمة القت�ضادية

,EC1العائد القت�ضادي املبا�ضر )مت�ضمنا التربعات اخلريية(16

EC3,SOC-7, ECO-A2تغطية حزمات الفوائد املحددة )مبا يف ذلك الأن�ضطة الجتماعية(17

EC6,SOC-8, SOC-A4, SOC-A6�ضيا�ضات وممار�ضات دعم املوردين املحليني18

EC8,SOC-8, SOC-A4, SOC-A5, SOC-A6تطوير البنية التحتية )مبا يف ذلك ال�ضتثمارات املجتمعية( 19
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اأنواع الأداء املختارة ل�صنع اأهداف »�صمارت«

مت حتديد ال�ضكل النهائي ملوؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية كما يلي:  

موؤ�صرات الأداء الرئي�صية

الإدارة الر�ضيدة

دليل املخاطر1

حتدي التغري املناخي 

انبعاثات غازات الدفيئة )برنامج جتريبي(2

الأداء البيئي 

الن�ضكابات3

ال�ضحة وال�ضالمة املهنية

حالت الوفيات 4

معدلت الوقت املفقود ب�ضبب الإ�ضابة 5

الإ�ضتدامة القت�ضادية وتطوير املجتمع  

6)ROACE( معدل العائد على راأ�س املال املوظف عائدات راأ�س املال

 ا�ضتبيان ر�ضا العمالء 7

الدليل املحلي )اأ + ب + ت(8

اأ . ح�ضة نفقات العمليات املحليات

ب . ح�ضة النفقات الراأ�ضمالية

ت . نفقات الرعاية والأن�ضطة اخلريية

حتديد اأعداد الفر�س التكنولوجية 9

التوظيف والتنوع 

ن�ضبة الكويتيني يف �ضركة البرتول الوطنية الكويتية 10

حدود كتابة التقارير

ل توجد حدود لكتابة التقارير تتعدى حقيقة اأننا �ضركة وطنية تابعة ملوؤ�ض�ضة البرتول الكويتية، لذا فنحن غري مطالبني بالعمل خارج 

نطاق وحدود دولة الكويت، مما يعني اأن العديد من املوؤ�ضرات والقوانني التي تقع �ضمن نطاق مبادرة التقارير العاملية )GRI( والرابطة 

العاملية للمحافظة على البيئة يف ال�ضناعة النفطية واملعهد الأمريكي للبرتول )IPIECA/API( ل تنطبق علينا. وبطبيعة احلال فاإن 

�ضركة البرتول الوطنية الكويتية ت�ضاهم يف تقدمي العون لل�ضركات النفطية الأخرى على م�ضتوى العامل، كما يعهد لها احيانا ريادة م�ضاريع 

حمددة، اإل اأن ذلك يتم حتت اإ�ضراف موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية. 



نحن يف �ضركة البرتول الوطنية الكويتية 

نوؤمن اأن �ضركاءنا ي�ضتحقون اأن يعرفوا 

لي�س فقط اأين نحن الآن ولكن اأي�ضا اإىل 

اأين نريد اأن ن�ضل يف العام القادم وبعده. 

يو�ضح هذا الف�ضل تفا�ضيل كل عن�ضر 

من عنا�ضر ال�ضتدامة ال�ضتة التي يرتكز 

عليها اهتمامنا، مع عر�س تف�ضيلي 

لبع�س اإجنازات العام املا�ضي والتطلعات 

امل�ضتقبلية وملا نود اإجنازه يف امل�ضتقبل، 

كما يلقي ال�ضوء على موؤ�ضرات الأداء 

املعتمدة )الأهداف( التي �ضوف ت�ضتخدم 

يف ر�ضد مدى تقدمنا نحو حتقيق روؤيتنا 

للم�ضئولية الجتماعية. 

SMART تطوير اأهداف

من  كواحدة  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  تلتزم 

الكويتية  البرتول  ملوؤ�ض�ضة  التابعة  النفطية  ال�ضركات 

الرئي�ضية  الأداء  م��ع��اي��ري  م��ن  جم��م��وع��ة  ب��ت��ط��وي��ر 

)KPMs( كل عام، والتي تعك�س الأداء العام لل�ضركة، 
وتقوم بت�ضجيل تلك املعايري كجزء من نظام اإدارة الأداء 

الأداء  معايري  تطوير  ويتم  الكويتية.  البرتول  ملوؤ�ض�ضة 

تلك من ال�ضيا�ضات وال�ضرتاتيجية طويلة املدى وخطة 

املدى املتو�ضط. وقد قام فريق امل�ضئولية الجتماعية يف 

ال�ضركة مبراجعة وتقييم هذه املعايري لتحديد الأكرث 

منها اتفاقا مع بيانات امل�ضئولية الجتماعية التي ميكن 

اإيرادها يف التقرير، ومن ثم ميكن ا�ضتخدامها لقيا�س 

اأداء امل�ضئولية الجتماعية لدينا. بالإ�ضافة اإىل ذلك، 

قام فريق العمل بتحديد معايري اأخذت حروفها الأولية 

اأجل  من   »SMART« كلمة  لتكون  الإجنليزية  باللغة 

و�ضع اأهداف جديدة والتي من �ضاأنها اأن تكون:

• هامة
• ميكن قياسها
• قابلة للتحقق

• ذات صلة
• في توقيت مناسب

7

14

نظرة على األداء واألهداف المستقبلية

Significant
Measurable
Achievable
Relevant
Timely



10 خطوات منهجية لتحديد وو�ضع اأهداف وبرامج امل�ضئولية الجتماعية داخل �ضركة البرتول الوطنية الكويتية  

ف
دا

ه
لأ

جمع الأمور املت�ضابهة يف موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية املعتمدة KPIs )مثل البيئية / اجلوانب الجتماعية / القت�ضادية( 1.3ا

�ضمان ات�ضاق الأهداف مع ر�ضالة وروؤية وقيم و�ضيا�ضات �ضركة البرتول الوطنية الكويتية. 2.3

الإبقاء على قلة عدد الأهداف3.3

ف 
دا

ه
لأ

ا

ة 
عي

ر
ف

ال

نراجع املوا�ضيع واملوؤ�ضرات لكل هدف ونطور �ضل�ضلة من الأهداف.4.3

5.3 SMART تاأكد اأن كل هدف يتبع معايري

اخ�ضاع كل الأهداف للبحث الدقيق6.3

التاأكد من اأن الأهداف الفرعية ذات �ضلة مبا�ضرة بالأهداف الرئي�ضية 7.3

ج
م

ربا
القيام بو�ضع خطة لكل هدف وهي �ضل�ضلة من الإجراءات �ضمن الإطار الزمني لهذا الهدف8.3ال

يجب اأن يكون كل عن�ضر يف الربنامج قابال للتدقيق فيما يخ�س الإجراءات التي مت النتهاء منها والإطار الزمني 9.3

يجب اأن ي�ضتمل كل اإجراء على معيار ميكن قيا�ضه من خالل ا�ضتخدام اأهداف SMART واإ�ضناده اإىل �ضخ�س اأو فريق10.3

اخلا�ضة  الآتية   SMART اأهداف  الجتماعية  امل�ضئولية  م�ضروع  تنفيذ  اعتمدت جمموعة  واملناق�ضات  الجتماعات  من  �ضل�ضلة  بعد 

بالعنا�ضر ال�ضتة لال�ضتدامة التي قمنا بو�ضعها. وبالرغم من اأنه لي�س جزءا من نطاق عمل اأي مبادرة خا�ضة للم�ضئولية الجتماعية، فاإن 

اأداءنا يف العمليات والنواحي املالية يتكامل مع الدعم القت�ضادي، وبالتايل يكون ذا �ضلة بامل�ضمون من خالل الأهداف الرئي�ضية املحددة. 

وقد مت تق�ضيم جمموعة الأهداف املتفق عليها كالآتي:

ويتم حتديد اأهداف لكل �ضيا�ضة من �ضيا�ضات امل�ضئولية الجتماعية لدعم تلك ال�ضيا�ضة. لذا فقد مت و�ضع اأهداف SMART لتحقيق 

كل هدف من الأهداف املو�ضوعة مع ر�ضد مدى التقدم من خالل جمموعة من البيانات املنا�ضبة )موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية(. ومن اأجل 

حتقيق تلك الأهداف ميكن اإطالق اأي عدد من الربامج وامل�ضاريع. ولكي يقوم بو�ضع قائمة باأهداف SMART للم�ضئولية الجتماعية، 

وكجزء من اأ�ضلوبنا املنظم، التزم فريق العمل باملنهج الآتي:

يف الوقت الذي 

�ضيكون يف مقدور 

التقارير امل�ضتقبلية

اأن تت�ضمن حتلياًل 

تف�ضيلياً لالأداء يف 

مقابل الأهداف

وحيث اأن هذا هو 

اأول تقرير حمقق عن 

امل�ضئولية الجتماعية

فقد ركزنا على 

اإبراز الأهداف التي 

مت و�ضعها لل�ضنة 

املالية القادمة 

.2011-2012

ت�ضنيفات الأهداف هذه تتكامل مع املجالت ال�ضتة لال�ضتدامة التي ركزنا عليها 

وت�ضمح لنا با�ضتخدام الإطار احلايل دون اإ�ضافة م�ضتويات اأخرى للبريوقراطية 

املعتمدة يف ال�ضركة.  

15

موؤ�صرات الأداء الرئي�صية
اأهداف SMART لعام

2012-2011
الإدارة الر�ضيدة

2 اأو اأقلموؤ�ضر املخاطر1
حتدي التغري املناخي

برنامج حتت التجربةانبعاثات غاز الدفيئة2

الأداء البيئي

329 برميل اأو اأقلالت�ضرب3
ال�ضحة وال�ضالمة املهنية

0حالت الوفيات4

0.101 لكل 200,000 �ضاعةمعدلت الوقت املفقود ب�ضبب الإ�ضابة5
الدعم القت�ضادي والتطوير املجتمعي 

6)ROACE( 8.44 %معدل العائد على راأ�س املال

حتت التطويرا�ضتبيان ر�ضا العمالء7

املوؤ�ضر املحلي )اأ+ب+ت(8

202.7 مليون دينار كويتياأ . احل�ضة يف نفقات الت�ضغيل املحلي
25 مليون دينار كويتيب . احل�ضة يف نفقات امل�ضاريع الراأ�ضمالية حملياً   

128,000 دينار كويتي ت . نفقات الرعاية والأن�ضطة اخلريية

2 اأو اأكرث عدد الفر�س التكنولوجية التي مت حتديدها9
التوظيف والتنوع

81.3 %ن�ضبة الكويتيني العاملني يف �ضركة البرتول الوطنية الكويتية10

تدامة التي ركزنا عليها 

أخرى للبريوقراطية 

15

128,000 دينار كويتي 

أكرث اأكرث أكرث  أو اأو أو  2

81.3 %ركة البرتول الوطنية الكويتية
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)Corporate Governance( احلوكمة

اإدارة املخاطر على جميع امل�ضتويات

ماذا اأجنزنا

بالقوة  تتميز  بحوكمة  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  تتمتع 

وال�ضفافية وامل�ضئولية. وكجزء من برناجمنا للم�ضئولية الجتماعية 

ال�ضاملة فقد قمنا بتطوير هيكلية لالإدارة ال�ضرتاتيجية للم�ضروع 

يف  امل�ضتويات  اأعلى  يف  الجتماعية  امل�ضئولية  تواجد  ي�ضمن 

اأنظمة  بتطوير  قمنا  املا�ضية  القليلة  ال�ضنوات  وخالل  ال�ضركة. 

وتعزيز  �ضركتنا  عرب  التوا�ضل  لدعم  جديدة  مبادرات  وتطبيق 

قدرتنا على تنفيذ مهام متعددة على م�ضتوى الأداء نف�ضه.

ح�ضلنا على �ضهادة اجلودة ISO 9001:2008 لكل ال�ضركة 	•
اأ�ض�ضنا نظام اجتماعات التوا�ضل الدورية )KRCMs( والذي  	•
املوظفني  اإىل  الإدارة  ور�ضائل  اأخبار  اأح��دث  و�ضول  ي�ضمن 

ب�ضكل يتميز بال�ضال�ضة وال�ضفافية بدءا من الإدارة العليا نزول 

حتى م�ضتوى املوظف العادي. كما يعطي الفر�ضة للموظفني 

لكي يعربوا عن اآرائهم واأفكارهم و�ضكاويهم لتو�ضيلها لالإدارة 

العليا. 

عند  الت�ضال  دليل  واأ�ضدرنا  الأزم���ات  اإدارة  مركز  اأن�ضاأنا  	•
الأزمات. 

اإدارة املخاطر، و�ضرعنا يف تنفيذ نظام اإدارة  اأن�ضاأنا م�ضروع  	•
 .)PSM( ضالمة العمليات اجلديدة ملوؤ�ض�ضة البرتول الكويتية�

 هدف ال�صنة املالية  2011-2012 : الو�صول مبوؤ�صر املخاطر اإىل 2 اأو اأقل

تنفيذ  على  لالإ�ضراف  ال�ضرتاتيجية  املراقبة  نظام  و�ضعنا  	•
 )LTSP 2030( ال�ضرتاتيجية  الطويل  املدى  خطة  وتقدم 

لقطاع التكرير. 

ماذا نخطط للمرحلة القادمة 

اإحدى ت�ضنيفات اأهداف SMART هو جتميع واإدارة املخاطر 

املحددة ل�ضركتنا. لقد و�ضعنا لأنف�ضنا اأهدافاً باأن:

نر�ضد جمموع املخاطر املحددة التي تتجاوز احلد امل�ضموح به  	•
الذي حددته �ضركة البرتول الوطنية الكويتية لنف�ضها. ويحدد 

دليل املخاطر نوعية املخاطر الكامنة يف ربع املخاطر العالية 

الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  يف  املخاطر  جمموع  �ضمن 

حيث:

ي�ضنف التاأثري »حاد«  -

ي�ضنف احتمال احلدوث باأنه »متكرر« )حتى مرة كل خم�ضة   -

اأعوام(

نقي�س قدرة �ضركتنا على تقليل املخاطر خالل العام احلايل. 	•
.)PSM( تنفيذ املزيد من نظام اإدارة �ضالمة الأداء 	•

 .ISO 26000 التقيد مبعايري اجلودة 	•

عناصر االستدامة الستة التي نركز عليها

ملخ�س

الرجوع اإىل الف�ضل 9
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حتدي التغري املناخي

;
نحن ملتزمون بتقليل تاأثرينا على البيئة

 هدف ال�صنة املالية 2011-2012 ت�صغيل برنامج جتريبي لنبعاثات غاز الدفيئة

ماذا اأجنزنا 

تتحمل  اأن  والغاز يجب  النفط  �ضركات  اأن جميع  نوؤمن  اأننا  مبا 

الوطنية  البرتول  �ضركة  ف��اإن  الكوين،  املجتمع  نحو  م�ضئوليتها 

الكويتية تويل ق�ضية التغري املناخي والحتبا�س احلراري اهتماما 

بالغا. لقد �ضرعنا يف ت�ضجيل م�ضروعني لآلية التطوير النظيف 

:)GHG( لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة )CDM(

)LDAR( برنامج اكت�ضاف واإ�ضالح الت�ضرب 	•
)FGRU( وحدة ا�ضرتجاع غاز ال�ضعلة يف م�ضفاة ميناء الأحمدي 	•

وتت�ضمن املبادرات الأخرى التي قمنا با�ضتحداثها:

مزودة  جديدة   )HVAC( وتكييف  وتهوية  تدفئة  وح��دات  اإن�ضاء  	•
مبربدات �ضديقة للبيئة يف خمتلف وحدات م�ضفاة ميناء عبداهلل.

احلرائق  اكت�ضاف  اأج��ه��زة  لتحديث  جديد  م�ضروع  بتنفيذ  البدء  	•
القدمية، واأجهزة الإنذار واإخماد احلرائق يف مواقعنا مبا يف ذلك 

 .)Halon System( الهالون  غاز  نظام  ا�ضتخدام  من  النتهاء 

ل  مبواد  الهالون  غاز  ا�ضتبدال  هو  امل�ضروع  من  الرئي�ضي  الهدف 

ت�ضبب تاآكل طبقة الأوزون، ومن املتوقع اأن يتم النتهاء من امل�ضروع 

بحلول �ضهر دي�ضمرب عام 2013. 

تنفيذ حملة التوعية مبياه ال�ضرف ال�ضناعي التي اأقيمت يف جميع  	•
لزيادة   2010 نوفمرب  يف  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  مواقع 

م�ضتوى وعي املوظفني واملقاولني. 

البدء بتنفيذ املرحلة الأوىل من م�ضروع املحمية الطبيعية ل�ضركة  	•
هو  امل�ضروع  هذا  من  والهدف  بالوفرة.  الكويتية  الوطنية  البرتول 

اإقامة مركز حلماية واإكثار النباتات الفطرية. و يقام هذا امل�ضروع 

من  للمزيد  ال�ضمكية.  والرثوة  للزراعة  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون 

املعلومات حول هذا امل�ضروع يرجى الطالع على ف�ضل وقائع داخلية 

»املحافظة على البيئة احلية لدولة الكويت لالأجيال القادمة«.

التاأكد من اأن جميع مواقعنا واأبنيتنا خالية من ال�ضب�ضت مبا يتوافق  	•
مع القوانني التي حترم ا�ضتخدامه. 

لقد قمنا يف اإبريل عام 2010 برعاية احتفالت يوم الأر�س يف 

مكاتب الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة )UNDP( يف الكويت. 

توعوية  ت�ضمنت حما�ضرات  الفعاليات  من  العديد  عقدت  وقد 

واأن�ضطة ر�ضم، كما �ضاركنا يف احتفالت اليوم العاملي للبيئة التي 

وجميع  الكويتية  البرتول  موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون  بتنظيمها  قمنا 

كوكب  متعددة.  »اأجنا�س  مو�ضوعها  كان  والتي  التابعة  �ضركاتها 

واحد. م�ضتقبل واحد.«

واملاء،  الكهرباء  على  للحفاظ  املتوا�ضلة  جهودنا  من  وكجزء 

وا�ضلنا ت�ضكيل جلنة »تر�ضيد« يف اأغ�ضط�س عام 2010. وبينما 

تتبنى العديد من ال�ضركات ممار�ضات خمتلفة لرت�ضيد ا�ضتهالك 

الطاقة يف ف�ضل ال�ضيف فقط، كان اأ�ضلوبنا هو القيام بذلك على 

مدار العام وهدفه ال�ضتمرارية على املدى الطويل. وقد لحظنا 

انخفا�ضا بن�ضبة 12 % يف اإجمايل ا�ضتهالك الطاقة من خالل 

املبادرات التي نفذت يف املبنى الرئي�ضي وامل�ضايف. 

خططنا للمرحلة القادمة 

)NRP( اإطالق م�ضروع امل�ضفاة اجلديدة 	•
)CFP( اإطالق م�ضروع الوقود البيئي 	•

ال�ضطالع بدرا�ضة حول »تقييم البيئة الربية )النباتية واحليوانية(  	•
يف وحول مواقع �ضركة البرتول الوطنية الكويتية«. الهدف الرئي�ضي 

النباتية  احلياة  �ضاملة عن  بيانات  قاعدة  تطوير  الدرا�ضة هو  من 

واحليوانية ملواقع ال�ضركة وتطوير خطة حمافظة لأنواع الكائنات 

احلية يف احلياة الربية.    

ا�ضتهالك  تر�ضيد  اإىل  هادفني  »تر�ضيد«  حملة  يف  ن�ضتمر  �ضوف  	•
الطاقة واملاء. 

ملوؤ�ض�ضة  الرئي�ضية  الأداء  معايري  فيه  ت�ضتمل  ال��ذي  الوقت  يف 

الدفيئة  غاز  قيا�س  على   2011/2010 املالية  لل�ضنة  البرتول 

)GHG(، فقد تقرر الآن اأن تكون هناك �ضنة جتريبية قبل اأن يتم 

ت�ضمني هذا الأمر يف معايري الأداء الرئي�ضية KPMs للموؤ�ض�ضة، 

للم�ضئولية   SMART اأه��داف  اإزاء  للر�ضد  يتوفر  اأن  وبالتايل 

الجتماعية ل�ضركة البرتول الوطنية الكويتية. و�ضيوفر هذا الأمر 

العملية  لو�ضع  والبيئة  وال�ضالمة  ال�ضحة  لدائرة  الكايف  الوقت 

التي تتم من خاللها متابعة تلك النبعاثات على مدار العام. 

ملخ�س
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 هدف ال�صنة املالية 2011-2012: ل تتعدى الت�صربات 329 برميل

ماذا اأجنزنا

لقد اأجنزنا مبادرات هامة نحو تقليل الآثار ال�ضيئة على البيئة 

والتي ت�ضمنت:

 ISO 14001 احل�ضول على �ضهادة اجلودة 	•
 Offshore Arabia 2010 احل�ضول على املركز الأول يف جائزة 	•

البيئية

الغاز  الكربيت من خالل حت�ضني وحدات معاجلة  انبعاثات  تقليل  	•
الذيلي 

تطبيق نظام اإدارة الروائح )OMS( للو�ضول ب�ضركة البرتول الوطنية  	•
وخالية  ال�ضناعية  الروائح  انبعاثات  من  خالية  لت�ضبح  الكويتية 

واملعاجلة  امللوثات  لإزال��ة  برامج  خالل  من  املت�ضربة  الغازات  من 

الكيميائية

البدء ببناء وحدة ا�ضرتجاع غاز ال�ضعلة يف م�ضفاة ميناء الأحمدي  	•
حتديث من�ضاآت معاجلة املواد املن�ضرفة يف م�ضافينا الثالثة 	•

دوائر  ذات  تليفزيونية  و�ضا�ضات  ومراقبة  حتكم  »كامريات  توفري  	•
مغلقة CCTV ملراقبة ال�ضعالت يف م�ضفاة ميناء الأحمدي

الو�ضول بالتخل�س من ال�ضرف ال�ضحي من م�ضفاة ميناء الأحمدي  	•
اإىل الدرجة �ضفر 

توقيع عقد طويل الأمد للتخل�س من املواد احلفازة امل�ضتهلكة من  	•
م�ضافينا الثالث. 

الوقود  تعبئة  الأب���خ���رة يف حم��ط��ات  ا���ض��رتج��اع  اأج��ه��زة  ت��رك��ي��ب  	•
وم�ضتودعات �ضركة البرتول الوطنية الكويتية

اإدخال تعديالت على وحدة اإزالة الغاز احلم�ضي )AGRP( والبدء  	•
ببناء وحدة جديدة يف م�ضفاة ميناء الأحمدي

ميناء  م�ضفاة  يف  امللوثة  للرتبة  البيولوجية  املعاجلة  يف  ال��ب��دء  	•
الأحمدي

اخلام  ال��ن��ف��ط  تقطري  ل�ضخان  الت�ضغيل  اأث��ن��اء  اإ���ض��الح  اإج����راء  	•
Crude-11 لتفادي الإطفاء الكلي. )مت تنفيذ هذه التقنية للمرة 
الأوىل  وللمرة  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  الأوىل يف م�ضايف 

على م�ضتوى العامل على هذا النطاق(. 

حتديث نظام ت�ضريف املياه الزيتية يف م�ضتودعات الت�ضويق املحلي 	•
تنفيذ م�ضروع اأويل لنظام ف�ضالت حقل الديدان يف م�ضفاة ميناء  	•

الأحمدي 

اكمال م�ضروع الوحدة اجلديدة ملعاجلة مياه ال�ضرف )ETF( يف  	•
م�ضفاة ميناء عبد اهلل وي�ضمل امل�ضايف الثالث.

بالإ�ضافة اإىل ذلك فقد قمنا بتنظيم عدد من الربامج وحمالت 

داخليا  البيئية  امل��ب��ادرات  على  ال�ضوء  ت�ضليط  بهدف  الرتويج 

اأوراق العمل على امل�ضتوى  وخارجيا. وقد مت تقدمي العديد من 

الدويل مثل ورقة »نظام اإدارة الروائح يف �ضركة البرتول الوطنية 

حول  الع�ضرين  ال�ضناعي  امل��وؤمت��ر  يف  قدمت  والتي  الكويتية« 

جمهورية  تنظيمه يف  مت  الذي  ملحة«  �ضرورة  البيئية  »احلماية 

اإىل ورقة عمل  بالإ�ضافة   ،2010 اإبريل  العربية يف �ضهر  م�ضر 

الوطنية   البرتول  �ضركة  يف  البيئة  اإدارة  »نظام  بعنوان  اأخ��رى 

الكويتية« التي قدمت يف موؤمتر الكويت لل�ضفافية الذي نظمته 

جمعية ال�ضفافية الكويتية يف �ضهر اإبريل 2010 اأي�ضا. 

ماذا نخطط للمرحلة القادمة 

حددت �ضركة البرتول الوطنية الكويتية لنف�ضها هدفا وهو تقليل 

عدد احلوادث البيئية التي تكون �ضببا يف حدوثها. ولكي نتمكن 

من ذلك نحتاج اإىل ر�ضد احلوادث البيئية التي تخالف ت�ضريعات 

الهيئة العامة للبيئة. وتت�ضمن اأمثلة احلوادث البيئية الآتي: 

الإنبعاثات الغازية مبا يتجاوز حدود الهيئة العامة للبي�ئة. 	•
الت�ضربات النفطية. 	•

الت�ضربات الكيماوية )اأي كمية(. 	•
كما �ضوف ننجز امل�ضاريع الآتية :

الهيئة  البحر مبا يتعدى حدود  اأو  الياب�ضة  اإىل  املياه  وقف �ضرف  	•
العامة للبيئة الكويتية .

وقف ت�ضرب الغازات اخلطرة وغري اخلطرة   	•
ميناء  م�ضفاة  يف  امللوثة  للرتبة  البيولوجية  املعاجلة  ا�ضتكمال  	•

عبداهلل.

تعميم نظام ا�ضرتجاع الأبخرة يف حمطات تعبئة الوقود. 	•
ميناء  م�ضفاة  يف  ال��دي��دان  حقل  لف�ضالت  �ضامل  نظام  تطبيق  	•

الأحمدي.

اإكمال بناء وحدة اإزالة الغاز احلم�ضي )AGRP( يف م�ضفاة ميناء  	•
اإزالة  وحدة  من  الكربيت  لأك�ضيد  احلالية  النبعاثات  الأحمدي. 

الغازات احلم�ضية مل�ضفاة ميناء الأحمدي تخرق احلدود امل�ضموح 

بها التي و�ضعتها الهيئة العامة للبيئة يف الكويت، اإل اأنه مع النتهاء 

من هذا امل�ضروع فاإن انبعاثات اأك�ضيد الكربيت من فرن وحدة اإزالة 

الغازات احلم�ضية �ضت�ضل اإىل 250 جزء يف املليون اأي �ضمن حدود 

الهيئة. وقد انتهى مهند�ضو املقاول هذا العام من برنامج مراقبتهم 

والبناء قدماً، ومن  التوريد  اأعمال  للوحدة املحدثة. وت�ضري  الثاين 

املتوقع النتهاء من امل�ضروع بحلول عام 2014. 

بناء وحدة ل�ضرتجاع غاز ال�ضعلة يف م�ضفاة ميناء الأحمدي. 	•
حتديث وحدات معاجلة مياه ال�ضرف يف امل�ضايف الثالث. 	•

تعديل وحدة اإزالة الغازات احلم�ضية وبناء وحدة جديدة يف م�ضفاة  	•
ميناء الأحمدي.

الأداء البيئي 

اإجراءات وقائية حلماية بيئتنا ملخ�س

الرجوع اإىل الف�ضل 11
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 اأهداف ال�صنة املالية 2011-2012: الوفيات )�صفر(.  معدل وقت العمل املفقود ب�صبب الإ�صابات )اأقل من 0.101 لكل 200,000 �صاعة(.

التوعوية  احل��م��الت  م��ن  ع��دد  تنفيذ  مت  ذل��ك،  اإىل  بالإ�ضافة 

كان  لقد  وللمجتمع ككل.  ل�ضالح موظفينا ومقاولينا  واملبادرات 

ال�ضفر.  اإىل  الوفيات  بعدد  الو�ضول  دائما  مبادئنا  �ضمن  من 

وحيث اأننا تعر�ضنا حلوادث كبرية يف م�ضفاتي ال�ضعيبة وميناء 

اأجل  من  ال�ضرعة  وجه  على  عملنا  فقد   ،2000 عام  اهلل  عبد 

 OHSAS حتقيق �ضروط �ضل�ضلة تقييم ال�ضحة وال�ضالمة املهنية

اإحداث  خ��الل  من   )2010 اإبريل  يف  حققناها  )التي   18001
تطوير �ضامل وجديد فيما يتعلق بنظام اإدارة ال�ضحة وال�ضالمة 

والبيئة )HSEMS(. اإن الو�ضول مب�ضتوى الوفيات اإىل امل�ضتوى 

�ضفر لل�ضنة املالية 2011-2010 كان م�ضدر �ضعادة بالغة لنا.

ماذا نخطط للمرحلة القادمة     

تتلخ�س خططنا يف موا�ضلة حت�ضني عملياتنا واأنظمتنا من اأجل 

وتقليل  الوفيات  مبعدل  اخلا�س  �ضفر  امل�ضتوى  على  احلفاظ 

معدل وقت العمل املفقود ب�ضبب الإ�ضابات.  

ماذا اأجنزنا

نوا�ضل جهودنا ل�ضمان الو�ضول بنظم ال�ضحة وال�ضالمة لدينا اإىل 

امل�ضتويات العاملية، كما اأننا فخورون مبا حققناه من اإجنازات:

ال�ضحة  �ضهادة  على  وح�ضلنا  ال�ضرورية  الأنظمة  و�ضعنا  	•
 OHSAS 18001 وال�ضالمة املهنية

ح�ضول م�ضفاة ميناء عبد اهلل على اجلائزة الذهبية للجمعية  	•
ال�ضاد�س على  )للعام   RoSPA 2011 ملنع احلوادث  امللكية 

التوايل(، كما ح�ضلت عليها دائرة الت�ضويق املحلي.

امل�ضاريع  ودائرة  وال�ضعيبة  الأحمدي  ميناء  م�ضفاتي  ح�ضول  	•
 RoSPA على اجلائزة الف�ضية للجمعية امللكية ملنع احلوادث

2011
الو�ضول بالوفيات اإىل امل�ضتوى �ضفر 	•

طورنا نظام ال�ضتجابة حلالت الطوارئ 	•
ح�ضلنا على جائزة ال�ضالمة من جمل�س ال�ضالمة الربيطاين  	•

)للعام الثامن على التوايل(

)PSM( قمنا بتنفيذ م�ضروع اإدارة �ضالمة العمليات 	•
ملراقبة  هيئتني  بت�ضكيل  قمنا  للطوارئ،  ال�ضتعداد  اأجل  من  	•

م�ضتوى ال�ضتعداد عرب املواقع املختلفة:

)EPSC( اللجنة العليا لال�ضتعداد للطوارئ  -

)SEPCs( جلان ال�ضتعداد للطوارئ يف املواقع  -

ال�صحة وال�صالمة املهنية

ملخ�سال�ضالمة اأولويتنا

الرجوع اإىل الف�ضل 12
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 اأهداف ال�صنة املالية 2012-2011:
عائد على راأ�س املال: 8.44 %

ا�صتبيان ر�صا العمالء: قيد الإعداد

ح�صة امليزانية الت�صغيلية امل�صتخدمة حمليا: 202.7 مليون د.ك 

ح�صة امليزانية الراأ�صمالية امل�صتخدمة حمليا: 25 مليون د.ك

ميزانية الرعاية والتربعات اخلريية: 128,000 د.ك 

حتديد الفر�س التكنولوجية: 2 اأو اأكرث

ماذا اأجنزنا

اإن �ضركة البرتول الوطنية الكويتية م�ضاهم رئي�ضي يف القت�ضاد 

عاماًل،   13،500 تتعدى  لعمالة  ت�ضغيلنا  خ��الل  من  الكويتي 

نحو  التزامنا  اإىل  بالإ�ضافة  املحلية  لل�ضركات  وا�ضتخدامنا 

قمنا  وقد  املحلي.  امل�ضتوى  على  ال�ضاملة  الجتماعية  امل�ضئولية 

بالنواحي  يتعلق  فيما  مبادراتنا  بتطوير  العام  مدار  على  اأي�ضا 

الآتية:

ت�ضجيع التعليم 	•
نقوم كل عام مب�ضاعدة طالب من خمتلف الأعمار من خالل 

النفط املحلية على  تاأثري �ضناعة  زيارات مدر�ضية على فهم 

املجتمع املحلي. ويف هذا العام فقط قمنا بالآتي:

املدار�س احلكومية وتقدمي تدريب على  العديد من  زيارة   o
ال�ضالمة والإطفاء، كما قدمنا لالأطفال من خمتلف الأعمار 

العديد من العرو�س حول الق�ضايا البيئية. 

خمف�ضة  باأ�ضعار  املدر�ضية  الكتب  من  كبرياً  عدداً  وفرنا   o
لأبناء املوظفني 

تنظيم حفلني لتكرمي الطالب املتفوقني واأمهاتهم   o
رعاية منتدى الكويت الأول للثقافة ملجل�س م�ضريف الرو�ضة   o

املدر�ضية.

م�ضاعدة الأطفال املر�ضى 	•
يف  طويل  تاريخ  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  يف  لدينا 

الهتمام بالأطفال املر�ضى. وقد قام موظفونا على مدار العام 

بالآتي:

زيارة الأطفال يف العديد من امل�ضت�ضفيات احلكومية  o
تنظيم مهرجان كبري لالأطفال ذوي الحتياجات اخلا�ضة   o
من  اأطفال  �ضاركنا  بقدراتك« حيث  »احتفل  م�ضمى  حتت 

يف  واأ�ضدقاوؤهم  وعائالتهم  اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي 

نادينا  يف  اأقيمت  التي  الرتفيهية  الأن�ضطة  من  العديد 

الجتماعي )بيت الوطنية(. 

يف  الأطفال  مل�ضاعدة  مبادراتنا  حول  التفا�ضيل  من  للمزيد 

املجتمع، ميكنكم ت�ضفح الوقائع الداخلية »م�ضاعدة الأطفال 

املحتاجني« 

مد يد العون للمجتمعات املنكوبة   	•
بعد اخلراب الذي خلفته الفي�ضانات يف باك�ضتان يف �ضهر �ضبتمرب 

2010، اأطلقنا حملة تربعات مل�ضاندة �ضحايا الفي�ضان.
دعم الأن�ضطة الدينية 	•

على مدار ال�ضنوات املا�ضية:

لل�ضركة  الرئي�ضي  املبنى  مقابل  اإفطار �ضائم  اأقمنا خيمة   o
خالل �ضهر رم�ضان الكرمي والتي قمنا من خاللها بتوزيع 

اأكرث من 1000 وجبة جمانية يوميا. 

ال�ضعودية  اإىل اململكة العربية  قمنا بتمويل رحالت عمرة   o
ملوظفينا.    

تقدمي الأن�ضطة الرتفيهية لأطفالنا  	•
موظفينا.  لأب��ن��اء  ترفيهية  اأن�ضطة  العام  م��دار  على  نظمنا 

وتت�ضمن الأمثلة على ذلك قيامنا بتنظيم رحالت اإىل املدينة 

الرتفيهية ومنتجع خريان وحجز تذاكر باأ�ضعار مدعمة لدخول 

باملنا�ضبات  اأطفالنا بالحتفال  ال�ضينما، كما ن�ضتمتع مع  دور 

العامة مثل القرقيعان والأعياد. 

ت�ضجيع املبادرات البيئية 	•
حمالت  رعاية  خ��الل  من  البيئة  حماية  يف  ل��دورن��ا  تقديرا 

ب�ضكل  جهودنا  تقدير  مت  فيها،  وامل�ضاركة  ال�ضواطئ  تنظيف 

ر�ضمي من خالل جمعية »حافظوا على نظافة الكويت« عندما 

اإىل ذلك، وا�ضلنا تقدمي  بالإ�ضافة  لنا درع اجلمعية.  قدموا 

حما�ضراتنا للتوعية البيئية يف العديد من املدار�س احلكومية، 

اإىل جانب م�ضاركتنا ورعايتنا لالحتفالت العاملية مثل اليوم 

ميكنكم  التفا�ضيل  من  )للمزيد  الأر���س.  ويوم  للبيئة  العاملي 

ت�ضفح الف�ضل الثالث ع�ضر – امل�ضاركة املجتمعية(. 

الهتمام ب�ضحة موظفينا  	•
نفذ الق�ضم الطبي على مدار العام العديد من املبادرات من 

اأجل زيادة الوعي بالأمور ال�ضحية الرئي�ضية بني املوظفني. مت 

العديد  تناولت  وا�ضع  نطاق  على  ندوات وحما�ضرات  تنظيم 

ال�ضكري  مر�ضى  مع  التاأقلم  من  بداية  ال�ضحية  امل�ضاكل  من 

والوزن  ال�ضغط  يف  والتحكم  الكولي�ضرتول  حماربة  وحتى 

وحماربة ال�ضمنة. 

ماذا نخطط للمرحلة القادمة     

املالية  لل�ضنة   SMART اأه����داف  م��ن  ال��ع��دي��د  بو�ضع  قمنا 

2012/2011 فيما يتعلق بهذا املو�ضوع. يهدف العائد على راأ�س 
املال امل�ضتخدم )ROACE( اإىل قيا�س ربحية العمليات من املبلغ 

امل�ضتثمر، اأي متو�ضط راأ�س املال املوظف. وميكن لهذا اأن يوفر 

املوظف  املال  راأ�س  العائد على  اأن  بوجه عام، حيث  النجاح  لنا 

القت�ضاد  اإىل  يعود  اأن  اأو  اآمن  نحو  على  ا�ضتثماره  يتم  اأن  اإما 

الت�ضغيل  نفقات  ن�ضيب  املحلي  املحتوى  دليل  ويقي�س  الكويتي. 

وكذلك  حمليا  امل�ضتخدمة  امل�ضاريع  على  الراأ�ضمالية  والنفقات 

و�ضوف  اإنفاقها.  يتم  التي  اخلريية  والأعمال  الرعاية  م�ضتوى 

ننفذ مبادرات ترويجية اإ�ضافية يف كل من املجالت التي ذكرناها 

اآنفاً. 

الأداء الجتماعي 

النهو�س مب�ضوؤوليتنا جتاه املجتمع ملخ�س
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ماذا اأجنزنا

نحن يف �ضركة البرتول الوطنية الكويتية نوؤمن باأن موظفينا هم 

اأهم ا�ضتثماراتنا،  لذا فاإننا نوظف كثريا من مواردنا يف التدريب 

لقد  م�ضاركتهم جناحاتنا.  ومكافاأة موظفينا من خالل  والتعليم 

كانت تلك �ضنة اأخرى ناجحة لنا جميعا حيث ظلت فيها كثافة 

النواق�س  على  ال�ضوء  ت�ضليط  فيها  ومت  مرتفعة  التدريب  ن�ضبة 

وال�ضكاوى اجلماعية من خالل م�ضروع »BEST« لتقدمي خدمات 

اأف�ضل للموظفني.

العالقات  يف  ال�ضفافية  ل�ضمان  برناجمني  يف  �ضاركنا  وق��د 

الإن�ضانية:

تطبيق اجتماعات التوا�ضل الدورية ل�ضركة البرتول الوطنية  	•
الكويتية )KRCMs( منذ عام 2008.

اإىل متكني  ال��ه��ادف   2010 ع��ام  يف   BEST م�ضروع  تنفيذ  	•
الب�ضرية  املوارد  �ضهولة احل�ضول على خدمات  املوظفني من 

وهم يف مواقع عملهم. 

الفر�س  م��ن  امل��زي��د  توفر  التي  التكويت  �ضيا�ضة  حققت  لقد 

بلغ ما يقرب من 4503 موظف كويتي،  قيا�ضياً  الوظيفية رقماً 

كال  عليها  يح�ضل  التي  الأ�ضا�ضي  الراتب  ن�ضبة  امل�ضاواة يف  مع 

اجلن�ضني، ويف الوقت ذاته ي�ضتمل الهيكل العام للموارد الب�ضرية 

على موظفني حمرتفني ذوي خربة عالية من عدد من اجلن�ضيات 

موظفينا  جميع  معاملة  على  حري�ضون  نحن  املختلفة.  الأخ��رى 

بكل الحرتام والأمانة، كما اأننا نركز على رفع املعنويات وتقدمي 

احلوافز كاأدوات لتحقيق مزيد من الإجنازات الناجحة من خالل 

خططنا الطموحة. 

ماذا نخطط للمرحلة القادمة 

نخطط لتو�ضيع �ضيا�ضة التكويت ل�ضمان موا�ضلة املجتمع املحلي 

ا�ضتفادته من جناح �ضركة البرتول الوطنية الكويتية.    

التوظيف والتنوع

ملخ�ستعظيم الفر�س الوظيفية

 هدف ال�صنة املالية 2011-2012: ن�صبة الكويتيني يف �صركة البرتول الوطنية الكويتية 81.3 % .
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كواحدة من ال�ضركات الكبرية التي يعمل فيها ما يزيد على 5،500 موظف بالإ�ضافة اإىل عمالة كثري من املقاولني، فاإننا نوؤمن باأننا يف 

و�ضع متميز لالنخراط مع قاعدة عري�ضة من اأ�ضحاب امل�ضلحة بال�ضركة ب�ضكل فعال، ولكي نظهر فوائد املواطنة احلقيقية.

ومن خالل ثالث م�ضاف �ضخمة هي م�ضفاة ميناء الأحمدي وم�ضفاة ميناء عبد اهلل وم�ضفاة ال�ضعيبة، بالإ�ضافة اإىل م�ضتودعي الت�ضويق 

املحلي يف �ضبحان والأحمدي ومبنى رئي�ضي كبري يف الأحمدي، تعد �ضركة البرتول الوطنية الكويتية جزءا هاما وبارزا من ن�ضيج احلياة 

الكويتية. 

8

نتفهم اأ�صحاب امل�صلحة املبا�صرة ون�صتمع اإليهم   

متا�ضيا مع جهودنا الرامية ل�ضمان موا�ضلة تطوير الرتباط مع 

اأ�ضحاب امل�ضالح املبا�ضرة ، و�ضعنا ن�ضب اأعيننا منهجا را�ضخا 

للتعامل مع من ت�ضملهم اأن�ضطتنا. 

عملية  هي  امل�ضالح  اأ�ضحاب  مع  التعامل  اإدارة  اأن  نوؤمن  نحن 

توا�ضل باجتاهني. وقد مت و�ضع دليل عمل لإدارة امل�ضاريع ل�ضركة 

يف  الأ�ضا�ضيات  ومن   ،2008 عام  الكويتية يف  الوطنية  البرتول 

كل م�ضروع جديد حتديد اأ�ضحاب امل�ضلحة وو�ضع منوذج حمدد 

لتلك ال�ضورة. وتكتمل تلك املهام يف مرحلة الدرا�ضة اخلا�ضة بكل 

م�ضروع جديد وذلك قبل بداية التنفيذ. اإن هدف حتديد مناذج 

اأ�ضحاب امل�ضلحة هو خلق نوع من التفهم لقيم وتوقعات جمموعة 

التوقعات  منوذج  ويحتوي  عليها.  واملحافظة  امل�ضالح  اأ�ضحاب 

املجموعة  وتوقعات  اأه��داف  على  امل�ضلحة  ب�ضاحب  اخلا�ضة 

حتديث  ويتم  بالوثائق.  تدعيمها  مع  والثانويني  منهم  الرئي�ضية 

رئي�ضيا  يعد جزءا  كما  امل�ضروع،  تنفيذ  النموذج طيلة فرتة  هذا 

ات�ضالت  رئي�س  يديره  الداخلي واخلارجي  الت�ضال  برنامج  يف 

امل�ضروع.

اإن هدفنا للتطوير امل�ضتمر لتطوير العالقة مع اأ�ضحاب امل�ضلحة 

بال�ضركة هو بناء برنامج �ضامل وتدريجي لهم يكون قائما على 

نبذل  اأن  يجب  اأننا  ندرك  اإننا  باآرائهم.  وال�ضتعانة  ا�ضت�ضارتهم 

اآراءهم  باأن  املبا�ضرة  امل�ضالح  اأ�ضحاب  لإقناع  مزيدا من اجلهد 

دائما توؤخذ يف العتبار من قبلنا. ونقوم كل عامني بعمل ا�ضتبيانات 

تنفيذ  اإىل  اأي�ضا  نهدف  لكننا  واملالحظات،  الآراء  �ضاملة جلمع 

ا�ضتبيانات ذات اأهداف حمدودة على نحو متكرر مع تركيز اأكرب 

على ممثلي املجموعات امل�ضتهدفة. وعلى �ضبيل املثال:  

قمنا هذا العام بعمل ا�ضتبيان عام ملعرفة ردود اأفعال العمالء   -

نحو مدى جودة اخلدمة املقدمة يف حمطات تعبئة الوقود.

كما يتم تنفيذ ا�ضتبيانات دورية داخليا لتقييم ر�ضا املوظفني   -

عن خدمة اأو م�ضروع. 

نحن نهتم ب�ضركائنا للم�ضاعدة يف �ضياغة ا�ضرتاتيجية وحت�ضني 

اأداء العمليات، ولهذا فنحن نتطلع مل�ضاركة �ضركاء من اخلارج يف 

نقا�ضاتنا حول امل�ضئولية الجتماعية يف �ضركة البرتول الوطنية 

الكويتية، وهو ما ميثل نقلة غري م�ضبوقة لهيئة حكومية ذات نفع 

عام يف الكويت.

الرتباط املنظم مع اأ�صحاب امل�صالح املبا�صرة

برنامج  ب�ضياغة  حاليا  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  تقوم 

ارتباط مع اأ�ضحاب امل�ضلحة املبا�ضرة والذي �ضوف يحكم جميع 

اجتاها جديدا  هذا  ويعد  اخلارجية.  املجموعات  مع  ات�ضالتنا 

ياأتي يف اأعقاب حتليل الثغرات )gap analysis( الذي اأظهر اأن 

العديد من الدوائر يف �ضركة البرتول الوطنية الكويتية تعاونت مع 

�ضركاء خمتلفني و يف اأوقات خمتلفة، و�ضوف يت�ضح هذا ب�ضكل 

اأكرب يف التقارير امل�ضتقبلية.  

نحن يف �ضركة البرتول الوطنية الكويتية نعلم اأننا نلعب 

دورا هام���ا يف جمتم���ع واقت�ضاد دول���ة الكويت، وناأخذ 

م�ضئولياتن���ا نحو اأ�ضحاب امل�ضلحة بال�ضركة والكثريين 

ممن يتعاملون معنا مبنتهى اجلدية، ونخطط م�ضتقبال 

لن�ضب���ح موؤهل���ني ملعي���ار اأ�ضح���اب امل�ضال���ح املبا�ضرة 

 .AA1000

االرتباط بأصحاب المصلحة
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اأ�صحاب امل�صلحة املبا�صرة الرئي�صيني

احلكومة والربملان الكويتي

الوطنية  البرتول  �ضركة  ف��اإن  للدولة  مملوكة  �ضركة  باعتبارها 

الإدارة  جمل�س  رئي�س  ويحتل  الكويتية  احلكومة  تتبع  الكويتية 

الأم  ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  يف  مقعدا  لل�ضركة  املنتدب  والع�ضو 

املجل�س  ب��دوره  املجل�س  ويتبع  الكويتية.  البرتول  موؤ�ض�ضة  وهي 

الأعلى للبرتول والذي يقوم مبناق�ضة اخلطط وال�ضيا�ضات. ويقوم 

اأع�ضاء جمل�س الأمة الكويتي مبناق�ضة املبادرات اجلديدة داخل 

املجل�س. ويتم تنظيم العالقات مع تلك ال�ضخ�ضيات الهامة على 

با�ضتمرار.  تزداد  العالقات  تلك  �ضفافية  اأن  كما  م�ضتوى،  اأعلى 

تتمتع الكويت بانتخابات حرة ولديها بع�س من اأكرث املوؤ�ض�ضات 

رئي�ضية  وزارة  الن�ضاء  اإح��دى  وت�ضغل  املنطقة.  يف  دميوقراطية 

داخل جمل�س الوزراء، ويف عام 2008 ازداد العدد اإىل �ضيدتني 

يف جمل�س الوزراء ت�ضغالن اأربع وزارات هامة، كما ي�ضم جمل�س 

وكنتيجة  اأ�ضل خم�ضني ع�ضوا.  �ضيدات من  اأربع  الكويتي  الأمة 

لهذا النفتاح ت�ضهد عالقات احلكومة تطورا �ضريعا، كما تتعاون 

امل�ضالح احلكومية  بفاعلية مع  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة 

املختلفة من اأجل دعم برنامج امل�ضئولية الجتماعية. 

الإعالم

متتلك الكويت اإعالما رمبا يكون الأكرث حرية وتنوعا يف منطقة 

يومية  جريدة   17 فيها  ت�ضدر  حيث  الأو�ضط،  وال�ضرق  اخلليج 

�ضركة  وتظهر  ال�ضعبية.  التدوين  ومواقع  املجالت  من  والعديد 

التليفزيون  �ضا�ضة  على  منتظم  ب�ضكل  الكويتية  الوطنية  البرتول 

مع  توا�ضل  ق��ن��وات  اأق��ام��ت  كما  الأخ����رى،  وال��ق��ن��وات  الكويتي 

التي  املكاتب  عرب  اأو  الداخل  يف  �ضواء  املنطقة  يف  ال�ضحفيني 

تنت�ضر على م�ضتوى العامل. 

موظفو البرتول الوطنية 

هم  �ضفرائها  اأف�ضل  اأن  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  تدرك 

العن�ضر  يف  ا�ضتثمارنا  نتاج  هو  �ضركتنا  جن��اح  واأن  موظفوها 

وال�ضفافية،  ال�ضراحة  هي  موظفينا   مع  �ضيا�ضتنا  اإن  الب�ضري. 

 )KRCMs( كما اأننا نحر�س على اجتماعات التوا�ضل الدورية

اآرائهم  والتي ينقل من خاللها املوظفون �ضكاواهم ويعربون عن 

اإىل الإدارة العليا على جميع م�ضتوياتها، كما ميكن عربها اإي�ضال 

�ضبكة  فاإن  ذلك  اإىل  بالإ�ضافة  املوظفني جميعا.  اإىل  املعلومات 

الإنرتنت و�ضبكة التوا�ضل الداخلي )اإنرتانت( ت�ضتخدمان للحفاظ 

على التوا�ضل الكامل واملفتوح مبا يف ذلك الإعالن عن العرو�س 

املقدمة للموظفني مثل اخل�ضومات على الكتب املدر�ضية لأبناء 

جمل�س  رئي�س  ف��اإن  الآخ��ر،  اجلانب  على  ال�ضركة.  يف  العاملني 

الإدارة والأع�ضاء املنتدبني ميكن خماطبتهم ب�ضهولة عرب بريدهم 

الإليكرتوين اخلا�س من قبل اأي موظف يف ال�ضركة. 

تويل �ضركة البرتول الوطنية الكويتية اهتماما بالغا مبفهوم الأ�ضرة 

الواحدة حيث يتم كل عام تنظيم خميم ربيعي يف ال�ضحراء تقام 

نهاية  عطلة  خالل  وعائالتهم  للموظفني  ترفيهية  اأن�ضطة  فيه 

الأ�ضبوع والعطل الر�ضمية. 

املنظمات غري احلكومية 

ل�ضروط  وفقا  تقاريرها  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  تقدم 

وقواعد مبادرة التقارير العاملية GRI و IPIECA/IPA وتعترب 

تطورات  باهتمام  ونتابع  اجلانبني.  لكال  فعالً  �ضريكاً  نف�ضها 

خاللها  من  ميكننا  اآلية  نن�ضئ  اأننا  كما  التقارير  اإع��داد  قواعد 

حتديث معايري كتابة التقارير اخلا�ضة بنا ح�ضب احلاجة. 

املجتمع الكويتي واملوؤ�ص�صات اخلريية

مع  عمل  ع��الق��ات  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  �ضركة  اأق��ام��ت 

املوؤ�ض�ضات املحلية ومن ميثلها، كما اأنها تدعم جمموعة خمتلفة 

من الق�ضايا اخلريية التي تعك�س اهتمام ال�ضركة بجميع جوانب 

املجتمع. ونقوم ب�ضكل منتظم بزيارة املدار�س للتعريف باأن�ضطتنا 

بالطاقة  اخلا�ضة  الأم���ور  يتعلموا  اأن  على  الأط��ف��ال  وت�ضجيع 

والإعالم  العامة  العالقات  دائرة  عن  ويحر�س ممثلون  والبيئة. 

اإدخال  اأجل  على تنظيم زيارات دورية مل�ضت�ضفيات الأطفال من 

ال�ضرور والبهجة على نفو�س الأطفال املر�ضى، هذا بالإ�ضافة اإىل 

عالقتنا القوية باجلمعية الكويتية لرعاية الأطفال يف امل�ضت�ضفيات 

)KACCH(. كما نقوم كل عام يف �ضهر رم�ضان الكرمي بن�ضب 

خيمة اأمام املبنى الرئي�ضي لل�ضركة من اأجل تقدمي وجبات اإفطار 

جمانية لأكرث من األف �ضخ�س يوميا يتواجدون يف املنطقة. 

يف  فعال  ب�ضكل  املوظفني  من  العديد  ي�ضارك  ذلك،  جانب  اإىل 

برنامج العام  هذا  اأطلقنا  املدين، حيث  املجتمع  هيئات  اأن�ضطة 

STAR )Special Team Acting Responsibility( 

التطوعي يف ال�ضركة من اأجل ت�ضجيع موظفينا على اأن مينحوا 

بع�ضا من وقتهم لالأن�ضطة املجتمعية. 

املوردون املحليون 

ح�ضول  �ضمان  دائما  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  حت��اول 

من  لعدد  الإم���داد  �ضل�ضلة  يف  اأف�ضلية  على  املحليني  امل��وردي��ن 

توظيف مردود جهودنا  نعيد  اأن  اأننا يجب  نوؤمن  اأول  الأ�ضباب. 

�ضركة  نحن  ثانيا،  امل��وارد.  هذه  متتلك  التي  املجتمعات  ل�ضالح 

اأن نقلل من �ضاحنات النقل التي مت�ضي  اأننا يجب  وطنية توؤمن 

ذلك  ك��ان  متى  انبعاثات  م��ن  ي�ضاحبها  وم��ا  طويلة  م�ضافات 

يف  احلالية  الرئي�ضية  التطورات  اأهم  اإح��دى  كانت  لقد  ممكناً. 

توا�ضل  اجتماعات  تنظيم  هو  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة 

بني املقاولني والإدارة العليا واإن�ضاء »جمل�س ال�ضراكة ال�ضت�ضاري 



24

للموردين« والتي يتم من خالله مناق�ضة جميع الق�ضايا واإيجاد 

تتم  كما  وال�ضراحة،  بالو�ضوح  يتميز  ب�ضكل  املنا�ضبة  احللول 

�ضكل  ي�ضاهم يف احل�ضول على  الذي  التطوير  اإمكانية  مناق�ضة 

اأف�ضل من العمليات التي تتم عرب ال�ضركة. 

ال�صكان املحليون 

بتاأثري كبري على  الكويتية  اأن�ضطة �ضركة البرتول الوطنية  تتمتع 

مع  املنتظم  احل��وار  ن�ضجع  ال�ضبب  ولهذا  املجاورة،  املجتمعات 

املجموعات املحلية وال�ضكان املحليني. ونقوم بتنظيم حما�ضرات 

دائرتي  من  ممثلون  يلقيها  واجلامعات  امل��دار���س  يف  »توعية« 

ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة والعالقات العامة والإعالم. اإن هدفنا 

وطموحنا اأن تكون امل�ضاركة املجتمعية من بني اأولوياتنا الأ�ضا�ضية 

يكون  اأن  ناأمل  كما  امل�ضتقبلي،  الجتماعية  امل�ضئولية  لربنامج 

برناجمنا التطوعي الطموح واجلديد اأحد ركائز عملية امل�ضاركة 

املجتمعية ل�ضركة البرتول الوطنية الكويتية. 

�ضوف  والبيئة  وال�ضالمة  ال�ضحة  كاأ�س  حققه  الذي  النجاح  اإن 

ليتناف�ضوا  املحليني  للممثلني  الفر�ضة  ليعطي  القادم  العام  ميتد 

على اأف�ضل م�ضروع على �ضوء معايري ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة. 

الكويت  املدار�س عرب حمافظات  من  العديد  قام  لذلك  ونتيجة 

�ضناعية  �ضركة  واأرب��ع��ني  واأرب��ع��ة  جامعات  �ضت  اإىل  بالإ�ضافة 

خا�ضة بالت�ضجيل من اأجل امل�ضاركة يف هذه امل�ضابقة. 

ال�صكان

على الرغم من اأن �ضركتنا ل تتعامل مع اجلمهور ب�ضكل مبا�ضر 

احتياجات  نويل  فاإننا  البرتول(  حمطات  من  القليل  )با�ضتثناء 

امل�ضتقبلية.  اأو  الحتياجات احلالية  �ضواء  اأهمية كربى  عمالئنا 

التخطيط  مت  وقد  العاملية  املعايري  مع  منتجاتنا  جميع  وتتوافق 

ال�ضوق  ا�ضتجابة مبا�ضرة ملتطلبات  ليكون  البيئي  الوقود  مل�ضروع 

املوا�ضفات  اإن  املتزايدة.  البيئية  للمعايري  وفقا  وق��ودا  لينتج 

ال�ضارمة جلودة املنتجات الهيدروكربونية تعني اأن �ضركة البرتول 

من  املزيد  تطوير  على  متوا�ضل  ب�ضكل  تعمل  الكويتية  الوطنية 

عمليات التكرير املتطورة. وبدورها فاإن دورة التطوير هذه تعني 

اأننا جزء من اجلهود العاملية لإنتاج وقود اأنظف واأكرث كفاءة. ول 

ميكننا القيام بذلك دون التفاعل امل�ضتمر مع املنظمني والعمالء 

على م�ضتوى العامل.

التفا�صيلجمموعة اأ�صحاب امل�صلحة املبا�صرة

الرئي�س التنفيذي، رئي�س الوزراء، وزير النفطاحلكومة

مثال: الهيئة العامة للبيئة بالكويت والدفاع املدينهيئات، منظمات، �ضلطات حكومية

اأع�ضاء جمل�س الأمة، املحافظون والبلديات املحليةال�ضا�ضة

النقابات العاملة يف القطاع النفطيالحتادات

موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية وال�ضركات الأخرى التابعة لهاال�ضركات الكويتية

حملي، وطني، اإقليمي، دويل، جتاري، اقت�ضادي، عام، اإذاعي، مطبوع، اإعالم الإنرتنتالإعالم

اخلرباء ممن ميكنهم تقدمي ا�ضت�ضارات ون�ضائحالأكادمييون

املدار�س واجلامعاتالهيئات التعليمية

معهد الكويت لالأبحاث العلمية، موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي، اجلامعاتالهيئات واملنظمات غري احلكومية املحلية

مثال: الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدةاملنظمات الدولية غري احلكومية

جمموعات ذات اأن�ضطة خا�ضة - مثال حماية البيئةجمموعات متخ�ض�ضة

اأ�ضواق عاملية، اأ�ضواق حمليةعمالء

موردو خدمات حملية ودوليةاملوردون واملقاولون

موظفو �ضركة البرتول الوطنية الكويتية، املبا�ضرون واملقاولوناملوظفون

املنظمات املعيارية واجلهات املانحة 

للجوائز واملكافاآت

�ضهادة اجلودة ISO، جوائز اإقليمية ودولية

املمثلون املحليون والأعمال املحليةاملجتمع املحلي

جمعية املهند�ضني الكويتية، مهن خمتلفةجمعيات النفع العام

ينق�ضم اإىل تركيبات �ضكانية متعددةفئات املجتمع الكويتي

�ضركات النفط الدولية والوطنيةاملناف�ضون و�ضركاء العمل

الأعمال اخلريية والفئات ذات املو�ضوع الواحد، الفئات الريا�ضية، وزارة ال�ضوؤون الجتماعية والعملالفئات املجتمعية
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 أنشطة
داخلية

ويعترب هذا ال�ضهر هو �ضهر العطاء خا�ضة ملن هم اأقل حظا من الناحية 

املادية اأو املحتاجني. ومن بني الو�ضائل التي اخرتناها ملراعاة اأهمية هذا 

احلدث اخلا�س تكوين جلنة لتوفري مكان مريح ليتناول فيه ال�ضائمون 

طعامهم. وقد قامت �ضركة البرتول الوطنية الكويتية عرب �ضنوات طويلة 

بتجهيز خيمة اإفطار مقابل مبنى ال�ضركة الرئي�ضي يف الأحمدي، حيث 

يتم توزيع اأكرث من األف وجبة يوميا جمانًا على ال�ضائمني. وتعد هذه 

الرواتب  ذوي  م��ن  ال��ع��م��ال  خا�ضة  اجلميع  فيه  يجتمع  مكانا  اخليمة 

ال�ضهر  اأن�ضطتهم خالل هذا  الأحاديث حول  لياأكلوا ويتبادلوا  املحدودة 

اأع���داد كبرية من تلك الوجبات من خ��الل تربعات  ال��ك��رمي. ويتم توفري 

موظفي ال�ضركة الذين يقدمون م�ضاهمات خريية يف �ضكل ا�ضتقطاعات 

من رواتبهم. 

وخ���الل ه���ذا ال��ع��ام ق���ام ك��ل م��ن ال�ضيد بخيت ال��ر���ض��ي��دي ن��ائ��ب الع�ضو 

مدير  العجمي  حممد  وال�ضيد  املحلي  والت�ضويق  للتخطيط  املنتدب 

دائرة العالقات العامة والإعالم بافتتاح اخليمة يف اأول اأيام �ضهر رم�ضان، 

اأتوا اإىل اخليمة. بالإ�ضافة اإىل ذلك قام ال�ضيد  مرحبني بالزوار الذين 

بخيت الر�ضيدي بامل�ضاعدة يف تقدمي الوجبات بنف�ضه حيث يح�ضر اإىل 

اخليمة ب�ضكل يومي تقريبا. 

وخالل �ضهر رم�ضان قامت �ضركة البرتول الوطنية الكويتية كذلك بتقدمي 

عرو�س �ضفر خمف�ضة للحج والعمرة بالتعاون مع هيئات و�ضركات اأخرى 

خدمية. وتعليقا على ذلك قال العجمي: »تعبريا عن وفائنا نحو املجتمع 

اأه���داف ال�ضركة. ومن  ف��اإن خيمة الإف��ط��ار �ضتظل قائمة لأن��ه��ا م��ن ب��ني 

الرئي�ضية واملبا�ضرة  اأ�ضبابه  اأن الإح�ضا�س باملجتمع من  اأن نعي  الأهمية 

عام  كل  الكرم  ينفقون مبنتهى  الذين  ال�ضخية  املوظفني  م�ضاهمات  هو 

ليطعموا من هم اأقل �ضعة منهم خالل �ضهر رم�ضان الكرمي«. 

يحتفل امل�صلمون 

يف العامل ب�صهر 

رم�صان الكرمي. 

ويلتزم امل�صلمون 

يف هذا ال�صهر من 

العام بال�صيام 

مم�صكني عن 

الطعام وال�صراب 

خالل �صاعات 

النهار.

رم�صان
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امل�صوؤولية 

الهيئات القيادية 

والنظم الإدارية 

يف �ضركة البرتول 

الوطنية الكويتية 

مهياأة لكي تدير 

اأعمالنا بكيفية 

م�ضئولة وخا�ضة 

فيما يتعلق بالأمور 

الجتماعية 

والبيئية. وتت�ضح 

مقاربتنا لإدارة 

اأعمالنا من خالل 

التزامنا بال�ضفافية 

وامل�ضئولية. وك�ضركة 

حكومية فنحن 

م�ضوؤولون عن 

عمليات قطاع يف 

�ضناعة تدر الكثري 

على الدخل العام 

الكويتي )ولها 

تاأثريات بيئية 

كبرية وخماطر 

موروثة(. اإن �ضركة 

البرتول الوطنية 

الكويتية دائما ما 

تكون حمل تدقيق 

وفح�س �ضديدين من 

قبل اللجان عالية 

امل�ضتويات.  

9
الإدارة الر�صيدة ونظم الإدارة  اأ . 

تعد احلوكمة يف ال�صركة ذات امل�صتوى الراقي اأمرا اأ�صا�صيا من اأجل بناء الثقة لدى املوظفني 

اإدارتنا  واأ�صحاب امل�صلحة املبا�صرة ولدعم النمو. وترمز احلوكمة اإىل �صلوك اأع�صاء جمل�س 

واملديرين وقدرتهم على امتالك ثقافة احلوكمة ال�صاحلة التي ت�صري اإىل القاعدة العري�صة 

من موظفينا. 

الأعلى  واملجل�س  الكويتية  البرتول  موؤ�ص�صة 

للبرتول  

ب�ضكل  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  تتبع  	•
الكويتية   البرتول  موؤ�ض�ضة  خالل  من  اأ�ضا�ضي 

جميع  عن  امل�ضوؤول  للبرتول  الأعلى  املجل�س 

الأمور الرئي�ضية املتعلقة بال�ضناعة النفطية. 

الأمور  اأي�ضا  املوؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�س  يتوىل  	•
الرئي�ضية التي تواجه ال�ضناعة النفطية. ويتم 

ويتم  اأم���ريي.  مبر�ضوم  املجل�س  ه��ذا  تعيني 

واملركز  اخل��ربة  اأ�ضا�س  على  اأع�ضائه  اختيار 

ثمانية  اأع�ضاوؤه مرة كل  والإجن��ازات، ويجتمع 

اأ�ضابيع. 

و�ضركة  الكويتية  ال��ب��رتول  موؤ�ض�ضة  اأع�����ض��اء  	•
يف  اأع�����ض��اء  ه��م  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول 

يف  البيئة  على  للمحافظة  العاملية  الرابطة 

 .)IPIECA( ال�ضناعة النفطية

تتميز  ال��ت��ي  الر�ضيدة  ب��اإدارت��ن��ا  ف��خ��ورون  ون��ح��ن 

عن  امل�ضئولية  وحتمل  بالنفتاح  ونلتزم  بال�ضفافية 

جميع الإجراءات التي نقوم بها. ونوؤمن باأنه كلما 

بال�ضركة  امل�ضلحة  اأ�ضحاب  اأكرث مع  كنا منفتحني 

كلما حت�ضن اأداء ال�ضركة. 

اإدارة ال�صركة 

خالل  من  ال�صركة  عرب  الإدارة  ــرارات  ق اإي�صال  يتم 

بال�صركة  اخلا�س  الدورية  الإدارة  اجتماعات  برنامج 

 .KRCMs
ل�ضركة  املنتدب  والع�ضو  الإدارة  جمل�س  رئي�س 

اإدارة  جمل�س  يف  ع�ضو  الكويتية  الوطنية  البرتول 

الذي يجتمع كل ثمانية  الكويتية  البرتول  موؤ�ض�ضة 

اأ�ضابيع ملناق�ضة الأمور الرئي�ضية التي تواجه �ضناعة 

التكرير. بالإ�ضافة اإىل ذلك، فهناك اجتماع القيادة 

ال�ضهري  الجتماع  جانب  اإىل  الأ�ضبوعي  العليا 

 .EPMC للجنة اإدارة املجموعة التنفيذية

الحوكمة
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ومن اأجل

�صل�صلة تقييم 

ال�صحة وال�صالمة 

املهنية 

OHSAS-18001
فقد: 

•	نظمنا دورات 
تدريب توعوية 

ل�1600 موظف يف 

جميع املواقع التابعة 

ل�ضركة البرتول 

الوطنية الكويتية.

•		نظمنا دورات 
تدريب توعوية

ل� 210 موظف اإدارة.

•	قمنا بتدريب 78 
موظف كمدققني 

داخليني.

•	قمنا بتدريب 30 
موظف كروؤ�ضاء 

مدققني. 

عنا�ضر  تطوير  اأي�ضا  مت  الجتماعية.  بامل�ضئولية 

والبيئة  والأم��ن  وال�ضالمة  )ال�ضحة  مثل  رئي�ضية 

تكنولوجيا   ،CP ال�ضامل  التخطيط   ،HSSE
املعلومات والبحوث والتقنيات واإدارة املخاطر اإلخ(

الوظيفية  العنا�ضر  اأحد  املخاطر  كان عن�ضر  لقد 

ال��ه��ام��ة ال��ت��ي مت اله��ت��م��ام ب��ه��ا خ���الل اإع����داد 

ا�ضرتاتيجيتنا التي ت�ضمنت اأربعة اأهداف رئي�ضية:

اإن جزءا رئي�ضيا من التزام اإدارتنا التنفيذية هو اأن 

تقود وتدعم وتتابع عمليات تنفيذ ا�ضرتاتيجيتنا.

نظم الإدارة

داخل  والعمليات  الإدارة  نظم  اأف�صل  بتطبيق  نلتزم 

�صركتنا. 

)�ضهادة  على  التي ح�ضلنا من خاللها  املعايري  اإن 

�ضهادة  ISO 9001 ، ISO 14001 و  اجل��ودة 

ال�ضحة وال�ضالمة املهنية( كجزء من برناجمنا يف 

البيئة  بالتميز يف جمالت  الأمد  الطويل  اللتزام 

وال�ضالمة اأمام اأ�ضحاب امل�ضلحة.

تقييم  �ضل�ضلة  �ضهادة  2010 ح�ضلنا على  يف عام 

 OHSAS 18001 املهنية  وال�ضالمة  ال�ضحة 

الذي  الرائع  للعمل  تقديرا   Veritas وكالة  من 

اأجنزه موظفونا منذ عام 2000 فيما يتعلق بنظام 

 SHEMS والبيئة  وال�ضالمة  ال�ضحة  اإدارة  نظم 

املعيار.  هذا  يف  اخلا�ضة  جهودنا  اإىل  بالإ�ضافة 

 OHSAS 18001 اعتماد  على  نحافظ  ولكي 

كل  لنا  وخارجي  داخلي  تدقيق  اإج��راء  يتم  �ضوف 

�ضتة اأ�ضهر وجتديد ال�ضهادة كل ثالث �ضنوات.

اإل  الدولية ما هو  املعايري  باأن حتقيق  نوؤمن  نحن 

الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  فنحن يف  بداية، 

نهدف اإىل اأن نتخطى تلك املعايري، من اأجل ذلك 

نعمل دائما على و�ضع برامج ذات ت�ضنيف عاملي 

حتى اإذا مل يتواجد معيار عاملي. 

�ضمان الإدارة املثلى 

للمخاطر

تطوير الكفاءة

تنفيذ اأف�ضل ممار�ضات 

م�ضروع اإدارة املخاطر 

ERM

اأن ت�ضبح ممار�ضا 

معرتفا به مل�ضروع اإدارة 

املخاطر

 )EPMC( جلنة اإدارة املجموعة التنفيذية

التزامها  من  كجزء  لل�ضركة  العليا  الإدارة  قامت 

ب�ضمان الروؤية ال�ضاملة للم�ضاريع الرئي�ضية باإن�ضاء 

جلنة EPMC. ويرتاأ�س هذه اللجنة التي جتتمع 

املنتدب  والع�ضو  الإدارة  جمل�س  رئي�س  �ضهريا 

ل�ضركة البرتول الوطنية الكويتية مب�ضاركة قيادات 

اللجنة  تلك  ال�ضركة. وتقوم  املنا�ضب يف  اأرفع  من 

باإدارة الربامج وامل�ضاريع الهامة والرئي�ضية لل�ضركة 

كم�ضروع الوقود البيئي وم�ضروع م�ضنع اإزالة الغاز 

ومبادرة  اجل��دي��دة  امل�ضفاة  وم�����ض��روع  احلم�ضي 

حت�ضني �ضل�ضلة التزويد والإمداد. 

يف  الجتماعية  امل�ضئولية  برنامج  انطالقة  ومنذ 

اأغ�ضط�س  يف  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  �ضركة 

ا�ضرتاتيجياً  م�ضروعاً  اع��ت��ب��اره  مت  فقد   2008
�ضاأنه  من  ه��ذا  ب��اأن  نوؤمن  فاإننا  ولذلك  لل�ضركة، 

التزامنا بجهد امل�ضئولية الجتماعية يف  اأن يظهر 

�ضميم كل ما نقوم به.

خطة املدى الطويل ال�صرتاتيجية   

البرتول  �ضركة  من  كل  مع  م��رة  لأول  تعاونا  لقد 

الكويتية العاملية )KPI( وال�ضركة الكويتية لتزويد 

تطوير  اأجل  من   )KAFCO( بالوقود  الطائرات 

يف  التكرير  لقطاع  ومتكاملة  قوية  ا�ضرتاتيجية 

العمل  هذا  ب��داأ  وقد  الكويتية.  البرتول  موؤ�ض�ضة 

يونيو  �ضهر  اإطالقه يف  ومت   2009 عام  نهاية  مع 

القيمة ل�ضناعة  2010. وكوننا يف �ضميم �ضل�ضلة 
مع جميع  مكثف  ب�ضكل  تعاونا  فقد  والغاز  النفط 

اأ�ضحاب امل�ضلحة ممن نتعامل معهم  مبا يف ذلك 

جهاز التخطيط ال�ضامل ملوؤ�ض�ضة البرتول الكويتية، 

 ،)PIC( البرتولية  الكيماويات  �ضناعة  �ضركة 

الكويتية،  البرتول  موؤ�ض�ضة  يف  العاملي  والت�ضويق 

الطاقة يف  وفريق   )KOC( الكويت  نفط  و�ضركة 

موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية. 

واأمكن لقطاع التكرير املوحد يف موؤ�ض�ضة البرتول 

لقطاع  وتطلعات  وروؤي���ة  ر�ضالة  تطوير  الكويتية 

متكامل. اإن روؤيتنا مل�ضتقبل قطاع التكرير ملوؤ�ض�ضة 

البرتول الكويتية روؤية طموحة للغاية، فنحن نتطلع 

لأن نكون رواداً يف قطاع تكرير النفط والغاز. 

وبناء على التوجهات ال�ضرتاتيجية ملوؤ�ض�ضة البرتول 

املدى  ا�ضرتاتيجية طويلة  الكويتية فقد مت تطوير 

ملجالني رئي�ضيني هما جمال العمل الرئي�ضي وجمال 

التكرير  ت�ضمن  وق��د   )FAs( الوظيفة  ممار�ضة 

الوطنية  البرتول  ل�ضركة  الرئي�ضي  العمل  املحلي 

رئي�ضية  ا�ضرتاتيجية  اأه���داف  �ضتة  و  الكويتية، 

ا�ضرتاتيجية  مبادرة  ع�ضر  �ضتة  اإىل  جتزئتها  مت 

امل�ضاريع  تنفيذ  على  من�ضب  الرئي�ضي  تركيزها 

�ضلة  غالبا  لها  والتي  الأخ��رى  واملبادرات  الكربى 
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9

واإذا اتفقت فرق العمل TFTS على دقة تقرير ما والتاأكد من 

�ضلته باملو�ضوع يتم بعد ذلك الت�ضديق عليه وت�ضعيده ملجموعة 

تلك  رفع  يتم  ح��الت حم��ددة  ويف  الأحيان  بع�س  ويف  التنفيذ. 

للموافقة عليها، ولهذا  للم�ضاريع  التنفيذية  اللجنة  اإىل  التقارير 

امل�صئولية  يف  الــوطــنــيــة  ــرتول  ــب ال مــوظــفــي  مــ�ــصــاركــة 

الجتماعية 

مع ا�ضتمرار تطور امل�ضئولية الجتماعية يف �ضركة البرتول الوطنية 

الكويتية فاإن ممار�ضة هذه امل�ضئولية تتطور اأي�ضاً داخل ال�ضركة. 

ويف �ضبتمرب 2009 متت ال�ضتعانة بخم�ضة وثالثني موظفا من 

 Task( خمتلف مواقع ال�ضركة الذين ر�ضحوا لتكوين فريق عمل

Force Team( يعمل على خمتلف جوانب هذا الربنامج. وقد 
مت تكليف هذا الفريق باملهام الآتية:

1(  جمع البيانات
2(  التطوير املتوا�ضل

3(  اإعداد التقارير 
4(  الأفراد، املوارد والبنية التحتية 

5(  ا�ضرتاتيجية الإعالم وامل�ضاريع اخلا�ضة

لقد كانت م�ضئولية فريق العمل اأن يناق�س ويعدل وي�ضادق على 

من  كجزء  اإعدادها  مت  والتي  العام  بالإطار  اخلا�ضة  التقارير 

اجلهود املبذولة لربنامج امل�ضئولية الجتماعية. وقد ت�ضمنت تلك 

التقارير اأوراق عمل فنية حول بع�س املو�ضوعات مثل:

ت�ضكيل  على  بالعمل  والإع��الم  العامة  العالقات  دائ��رة  �ضرعت 

اإطار عمل للم�ضئولية الجتماعية  العمليات وت�ضكيل  قاعدة من 

حيث ميكن دمج العديد من التقارير الفنية يف دليل جديد عن 

امل�ضئولية الجتماعية ل�ضركة البرتول الوطنية الكويتية. 

وبهذا ال�ضكل توؤخذ القرارات على جميع امل�ضتويات ولي�س فقط 

على م�ضتوى القمة بحيث تتعمم مهمة امل�ضئولية الجتماعية يف 

كل ال�ضركة. وقد قامت �ضركة البرتول الوطنية الكويتية باملوافقة 

على و�ضع هيكل جديد ي�ضتحدث مبوجبه ق�ضم دائم للم�ضئولية 

الجتماعية �ضمن دائرة العالقات العامة والإعالم. بالإ�ضافة اإىل 

يتكون  الجتماعية  للم�ضئولية  اإن�ضاء جمل�س  ب�ضدد  فنحن  ذلك 

العمل والذي �ضوف يعمل كمجل�س  اأع�ضاء فرق  العديد من  من 

ا�ضت�ضاري لفريق امل�ضئولية الجتماعية الدائم اجلديد.

ال�صيا�صات 

كجزء من م�ضئولياتهم مت تكليف اأحد فرق العمل ليكون م�ضئول 

در�ضت  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  �ضركة  اأن  م��ن  التاأكد  ع��ن 

ناجح،  اجتماعية  م�ضئولية  لربنامج  ال�ضرورية  املتطلبات  بدقة 

الحوكمة

للم�صئولية  مقاربتنا  الجتماعية:  امل�صئولية  اإدارة  ب . 

الجتماعية

من  عدد  يوجد  ولكن  الجتماعية،  امل�ضئولية  تقارير  كتابة  يف  الآن  حتى  عامة  عاملية  معايري  توجد  ل 

اخلطوط العري�ضة الهامة والتي راعتها جميعا �ضركة البرتول الوطنية الكويتية. لقد كان اختيار القواعد 

ال�ضحيحة يف كتابة تقارير امل�ضئولية الجتماعية جمرد واحد من القرارات الهامة التي اتخذتها اإدارتنا 

لإدارة  التنفيذية  اللجنة  اإ�ضراف  نطاق  اأدرج يف  ا�ضرتاتيجيا فقد  وباعتباره م�ضروعا  وممثلو موظفينا. 

  .EPMC امل�ضاريع

جمع وتخزين البيانات  •
مقارنة ما لدينا مع تقارير قطاعات النفط والغاز الأخرى  •
�ضركة  يف  العاملية  وغ��ري  العاملية  الإدارة  نظم  مراجعة   •

البرتول الوطنية الكويتية

وال�ضيا�ضات  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل�ضئولية  �ضيا�ضة  حتليل   •
امل�ضتقبلية 

مراجعة قواعد كتابة التقارير  •
جداول املواعيد واخلطوط العري�ضة للتقارير  •

ال�ضلة  ذات  املنا�ضبة  الرئي�ضية  الأداء  موؤ�ضرات  اختيار   •
الرئي�ضية  الأداء  معايري  م��ن  الجتماعية  بامل�ضئولية 

.KPMs
تقارير  لكتابة  وامل��واع��ي��د  الرئي�ضية  الأه����داف  حت��دي��د   •
والقابلة  بالأهمية  تتميز  والتي  الجتماعية  امل�ضئولية 

الوقت  بالربنامج وحمددة  والتحقيق وذات �ضلة  للقيا�س 

.)SMART(
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و�ضيا�ضات توفر الإطار العام املطلوب لتطوير القواعد وبالتايل 

الأهداف  بتحديد  ال�ضركة  يف  هنا  اخلطط  لوا�ضعي  ت�ضمح 

واملواعيد. ومتثل تلك ال�ضيا�ضات اأي�ضا خطوة اأوىل نحو حتديد 

الربامج التي تدعم حتقيق تلك الأهداف. وكما تو�ضح لنا عبارتنا 

اخلا�ضة بالر�ضالة والروؤية والقيم )انظر ملحة عن ال�ضركة( كيفية 

الجتماعية  امل�ضئولية  فاإن  بها،  نقوم  التي  الأعمال  مع  تعاطينا 

عنا�ضر  من  عن�ضر  كل  لو�ضع  ال�ضيا�ضات  نطور  اأن  منا  تتطلب 

العمليات يف م�ضاره ال�ضحيح.

ومتتلك �ضركة البرتول الوطنية الكويتية �ضيا�ضات را�ضخة للبيئة 

وال�ضحة وال�ضالمة املهنية، و�ضبب ذلك جزئيا هو ح�ضولنا على 

ISO 14001. ومع ذلك ل تزال هناك جوانب  �ضهادة اجلودة 

عديدة يتم تطويرها يف تلك ال�ضيا�ضات، ويتم العمل حاليا على 

لنا.  التابع  القانوين  الفريق  بالتعاون مع  ال�ضيا�ضات  تلك  تطوير 

وخالل العام القادم وبينما يتطور تقريرنا ويزداد ن�ضجا، نتوقع 

و�ضع �ضيا�ضات ت�ضمل جميع جوانب امل�ضئولية الجتماعية. و�ضوف 

يتم و�ضع تلك ال�ضيا�ضات على نطاق وا�ضع ويقوم بالت�ضديق عليها 

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب و�ضتكون �ضعاراً عاماً يعك�س 

التزامنا بقواعد امل�ضئولية الجتماعية. 

جمع البيانات والتحقق منها

مت تدريب ما جمموعه 72 موظفاً من خمتلف دوائر ال�ضركة على 

اأ�ضخا�س خمتارون  يقوم  و�ضوف  منها،  والتحقق  البيانات  جمع 

امل�ضئولية  تقرير  يتميز  اأن  ويجب  تقرير.  لكل  املعلومات  بتوفري 

حقيقية  م��راآة  ويكون  الدقة  من  ممكن  قدر  باأكرب  الجتماعية 

لعملياتنا. وب�ضبب اإ�ضرارنا على �ضياغة تقرير فني ومبني على 

هيكلة �ضحيحة فنحن نوؤمن اأننا رواد يف كتابة تقارير امل�ضئولية 

الجتماعية على م�ضتوى ال�ضناعة النفطية يف منطقة اخلليج. 

ويوجد نظام تدقيق ثالثي على جميع البيانات.

اأول مرحلة بعد جمع البيانات هي التحقق من �ضحتها حيث يتم  	•
اختبار تلك البيانات.

املرحلة الثانية هي مرحلة امل�ضئول على م�ضتوى املدير والتي  	•
ت�ضمل الت�ضديق على البيانات

البيانات قبل  الثالثة يقوم مدققون م�ضتقلون بفح�س  املرحلة  	•
الت�ضديق عليها. 

ال�ضرتاتيجية  خالل  من  الجتماعية  امل�ضئولية  �ضركتنا  وت�ضع 

املو�ضعة جلمع البيانات والتحقق منها اأ�ضا�ضا لكل ما نقوم به. 

اإن هذا هو تقريرنا الأول عن امل�ضئولية الجتماعية والذي خ�ضع 

نوا�ضل  و�ضوف  م�ضتقاًل.  تاأكيد  بيان  ويت�ضمن  خارجي  لفح�س 

م�ضتقبال اإ�ضدار تقارير مدققة عن امل�ضئولية الجتماعية ب�ضكل 

ثقة  لك�ضب  اأ�ضا�ضية  اخلطوة  هذه  اأن  نوؤمن  اأننا  حيث  منتظم، 

اأ�ضحاب امل�ضلحة املبا�ضرة بال�ضركة.

التطوير امل�صتمر  

نقا�ضات  منتديات  اأق��ام��ت  التي  العمل  ف��رق  م��ن  ال��ه��دف  ك��ان 

حمدد.  لوقت  تعمل  اأن  الجتماعية  امل�ضئولية  عن  م�ضتفي�ضة 

وقد وا�ضلت جمموعة التنفيذ العمل حتى ن�ضر تقرير امل�ضئولية 

الجتماعية لهذه ال�ضنة املالية 2010-2011، اإل اأن فرق العمل 

و�ضوف   .2010 اأغ�ضط�س  يف  حلها  ومت  عملها  اأكملت  جميعها 

بالإ�ضراف  قريبا  الجتماعية  للم�ضئولية  دائم  فريق  تكليف  يتم 

جميع  ذل��ك  يف  مبا  الجتماعية  امل�ضئولية  برنامج  ملكية  على 

الفريق  يتكون  و�ضوف  الجتماعية.  امل�ضئولية  ومبادرات  تقارير 

من موظفني خمتارين من �ضركة البرتول الوطنية الكويتية ويقوم 

بني  من  يتاألف  الذي  الجتماعية  امل�ضئولية  جمل�س  مب�ضاعدته 

اأف�ضل اأع�ضاء فرق العمل. 
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رئي�ضيا  منِتجا  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  تعد 

كم�ضدر  النفط  وينتج  املكررة،  البرتولية  للم�ضتقات 

»غازات  من  وغريه  الكربون  اأك�ضيد  ثاين  غاز  للطاقة 

تعريف  مت  وقد  يحرتق.  عندما   )GHGs( الدفيئة« 

الحتبا�س  يف  عر�ضية  عوامل  اأنها  على  الغازات  تلك 

احلراري. وحيث اأن �ضناعة تكرير النفط ت�ضبب �ضررا 

املمكنة  الإج��راءات  نتخذ جميع  اأن  فاإن هدفنا  للبيئة 

التي ن�ضمن من خاللها تقليل تاأثرينا على البيئة. 

10

اجلهود العاملية ملعاجلة التغري احلراري

كانت اأول حماولة حقيقية على م�ضتوى العامل للتعامل مع مو�ضوع 

الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  خالل  من  احل��راري  الحتبا�س 

حول التغري املناخي )UNFCCC( التابعة لالأمم املتحدة، وهي 

للبيئة  الكبري  املتحدة  الأمم  موؤمتر  عن  انبثقت  دولية  معاهدة 

والتطوير )UNCED( الذي عقد يف ريو دي جانريو �ضنة 1992 

الكويت كونها  الأر�س«. وتفتخر  اأي�ضا »قمة  اأطلق عليه  وهو ما 

املعاهدة  على  وقعت  اأنها  كما   UNFCCC اتفاقية  يف  ع�ضوا 

التي تلتها واخلا�ضة بربوتوكول كيوتو 1997. 

اتفاق حول  اإىل  الو�ضول  الن�ضاط هو  لهذا  الرئي�ضي  الهدف  اإن 

الغالف اجلوي. وقد  الدفيئة يف  ن�ضبة  تركيز غازات  ا�ضتقرار 

العام  الإن��ت��اج  قيا�س  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  ح��ددت 

الرئي�ضي  الأداء  بها من خالل مقيا�س  الدفيئة اخلا�ضة  لغازات 

لل�ضنة املالية 2011/2012. 

تاأثري ال�صناعة النفطية على بيئتنا

القرن  يف  النفط  من  ال�ضخم  الحتياطي  اكت�ضاف  مت  اأن  منذ 

التا�ضع ع�ضر، �ضاهمت ال�ضناعة الهيدروكربونية بتحقيق اأ�ضواط 

النفط  ك��ان  ولقد  والج��ت��م��اع��ي.  ال�ضناعي  التقدم  يف  كبرية 

و�ضبكات  جديدة  منتجات  ا�ضتحداث  يف  �ضببا  والبرتوكيماويات 

عاملية اأحدثت حتول �ضخما يف اأ�ضلوب معي�ضتنا. ونحن فخورون 

بكوننا جزءا رئي�ضيا من ذلك التحول، اإذ منتلك ما ن�ضبته 10 % 

من احتياطي النفط العاملي املعروف، و�ضتظل الكويت تلعب دورا 

رئي�ضيا يف اأ�ضواق املواد الهيدروكربونية امل�ضتقبلية. 

تكرير  اأن  ال�ضلبية، حيث  اجلوانب  بع�س  له  التقدم  هذا  اأن  اإل 

النفط اخلام وخا�ضة النفط الكويتي الثقيل عملية معقدة وحماطة 

باملخاطر. وتدرك �ضركة البرتول الوطنية الكويتية منذ البداية اأن 

اللتزام التام باأنظمة ال�ضحة وال�ضالمة ومكافحة التلوث، م�ضاألة 

غاية يف الأهمية من اأجل �ضمان الت�ضغيل الآمن.

البرتول الوطنية والتغري املناخي 

اآلية التطوير  لقد بداأنا عملية اإطالق م�ضروعني ي�ضتمالن على 

النظيف )CDM( بهدف تقليل انبعاثات غازات الدفيئة:

نظام  وتنفيذ   )LDAR( الت�ضرب  ومعاجلة  اكت�ضاف  برنامج   -

اإدارة الروائح )OMS( يف كافة من�ضاآتنا وهو اإجراء م�ضتمر من 

اأجل الو�ضول اإىل بيئة خالية من الروائح جلميع املواقع بنهاية 

الإجنازات  اأهم  اأحد  هو   LDAR برنامج  اإن  احل��ايل.  العام 

والذي يعمل على اكت�ضاف ومعاجلة الت�ضربات الهيدروكربونية 

وغري الكربونية وبالتايل تقليل النبعاثات املت�ضربة. 

وحدة ا�ضرتجاع غاز ال�ضعلة مب�ضفاة الأحمدي )FGRU( وهو   -

م�ضروع جديد من نوعه يهدف اإىل ا�ضرتجاع ف�ضالت الغاز التي 

تتولد من امل�ضفاة لإعادة ا�ضتخدامها كوقود نفطي. و�ضيعمل 

هذا امل�ضروع على احلفاظ على املوارد الهيدروكربونية وتقليل 

انبعاثات اأكا�ضيد النيرتوجني واأكا�ضيد الكربيت. 

وهذه بع�س الإجراءات املتخذة لتقليل التاأثري ال�ضار على البيئة:

وفقا لتفاقية �ضتوكهومل نهدف بحلول عام 2025 اإىل ا�ضتبدال  	•

الكويت والتغري املناخي  

الكويت على بروتوكول كيوتو  اآنفا فقد وقعت  كما ف�ضلنا 

جمل�س  رئي�س  �ضمو  ح�ضر  وق��د   .UNFCCC واتفاقية 

ال��وزراء ال�ضيخ نا�ضر املحمد الأحمد ال�ضباح قمة التغري 

الدمنارك  يف  كوبنهاجن  مدينة  يف  ع��ق��دت  ال��ت��ي  امل��ن��اخ��ي 

عام 2009 حيث دعا اإىل مزيد من نقل التكنولوجيا اإىل 

م�ضئولية  لديها  املتقدمة  ال��دول  اأن  واأك��د  النامية.  ال��دول 

الأقل  للدول  والتكنولوجيا  ال��الزم��ة  امل��واد  تقدمي  اأك��رب يف 

تطورا للم�ضاعدة يف ت�ضريع التو�ضل اإىل اتفاق حول التغري 

املناخي.   

تحدي التغير المناخي
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ثنائي الفينيل متعدد الكلور )PCBs( ببدائل �ضديقة للبيئة.

وفقا لربوتوكول مونرتيال التي وقعت الكويت عليه فاإننا نكمل  	•
عملية ا�ضتبدال الغازات امل�ضتخدمة يف املربدات وغاز الهالون 

والقوانني(.  الت�ضريعات  )انظر  اأخرى  مرة  ا�ضتخدامها  وعدم 

دي�ضمرب  �ضهر  بحلول  الهالون  غاز  ا�ضتخدام  ينتهي  و�ضوف 

   .2013

بهذا  الدائرة  النقا�ضات  يف  منخرطني  كوننا  �ضمان  اأجل  من  	•
يف  ليمثلنا  الكبار  املوظفني  اأح��د  اأر�ضلنا  فقد  اخل�ضو�س 

الجتماعات واملناق�ضات اخلا�ضة باملناخ يف موؤمتر كوبنهاجن. 

الإجراءات  بكافة  املتعلقة  الأخرى  التفا�ضيل  العديد من  وتوجد 

التي نتخذها لتقليل التاأثري ال�ضار على البيئة واملذكورة يف ف�ضل 

»الأداء البيئي«.

البرتول الوطنية 

توا�صل ال�صري اإىل 

الأمام  

كما هو مو�ضح يف 

ف�ضل »خططنا 

امل�ضتقبلية« فاإن لدينا 

العديد من اخلطط 

الطموحة والتي 

نعمل من خاللها على 

تقليل الآثار ال�ضارة 

على البيئة. 

امل�صاريع العمالقة 

م�صروع الوقود البيئي 	•
لقد مت التخطيط لهذا امل�ضروع من اأجل �ضمان احل�ضول 

على اإنتاج اأكرث نقاوة للمنتجات النهائية من خالل اإدخال 

تعديالت على امل�ضايف. 

م�صروع امل�صفاة اجلديدة 	•
اإن�ضاء م�ضفاة جديدة �ضممت خ�ضي�ضا  مت العمل على 

لإنتاج وقود منخف�س الكربيت من اأجل توليد الكهرباء 

حمليا لتكون اأكرث نظافة واحلد من النبعاثات املحلية. 

عمليات م�صتمرة

جمموعة من امل�ضاريع مت ت�ضميمها من اأجل:

تقليل انبعاثات اجلزيئات الدقيقة.   	•
للحالت  اإل  الغازات  حرق  عمليات  جميع  من  التخل�س  	•

الطارئة 

التخل�س من املواد التي ت�ضبب ا�ضتنزاف طبقة الأوزون  	•
منع النبعاثات املت�ضربة من الوحدات واخلزانات 	•

معاجلة وحتييد جميع الت�ضربات 	•
ال�ضوائل  على  ال�ضيطرة  يف  الق�ضور  تاأثري  من  التقليل  	•

والن�ضكابات. 

ت�ضريف الف�ضالت اخلطرة وفقا للمعايري الدولية. 	•
تقليل ا�ضتهالكنا من الكهرباء واملاء والوقود. 	•

هذا بالإ�ضافة اإىل م�ضروع تر�ضيد ال�ضتهالك وم�ضروع املحمية 

الذي  ال��وف��رة  يف  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  ل�ضركة  الطبيعية 

من  لغريه  رائ��دا  م�ضروعا  يكون  اأن  خالله  من  الأم��ل  يحدونا 

العديد من مبادرات املحافظة على البيئة، والتي بدورها �ضوف 

متنحنا فر�ضة احل�ضول على ملكية الأر�س بتفوي�س من احلكومة 

الأر�س  من  امل�ضاحات  اأن هذه  ن�ضمن  بحيث  الكويتي،  وال�ضعب 

�ضوف تظل بيئة طبيعية. 
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احلفاظ على مواردنا ب�صكل يومي

ا�ضتهالكنا  بتقليل  لنا  ت�ضمح  التي  امل��ب��ادرات  من  العديد  لدينا 

للطاقة الكهربائية يف املكاتب وكذلك املياه.

اإعادة التدوير 

تقوم دائرة اخلدمات العامة يف ال�ضركة بجهد مميز يف تطبيق 

على  للمحافظة  تدويرها  واإع��ادة  ال�ضركة  نفايات  اإدارة  برنامج 

عزل  ويتم  ا�ضتخدامها.  واإع���ادة  الطبيعية  م��واردن��ا  من  بع�س 

النفايات املكتبية كالزجاج والورق والأدوات املعدنية والبال�ضتيكية 

ثم تر�ضل من اأجل اإعادة تدويرها والتخل�س منها ب�ضكل فعال. 

تر�صيد ا�صتهالك املياه   

الري  نظام  بنا  املحيطة  اخل�ضراء  امل�ضاحات  ري  يف  ن�ضتخدم 

بالرت�ضيح الذي يعمل على توفري ا�ضتهالك املياه والطاقة. ويتم 

�ضبط وقت نظام الري بالرت�ضيح وفقا ملتطلبات املوا�ضم املختلفة 

ووفقا لنوعية النباتات. 

تر�صيد ا�صتهالك الطاقة   

اأثناء عملية طرح املناق�ضات وال�ضراء يتم دمج متطلبات امل�ضئولية 

الجتماعية من خالل فريق اإدارة التوريد التابع لنا ل�ضمان ات�ضاق 

كافة اخلدمات التي يقدمها موردونا مع روؤية امل�ضئولية الجتماعية 

موفرة  مكاتبنا مب�ضابيح  تزويد  ولقد مت  امل��وارد.  على  للحفاظ 

»اخلمول« يف حالة  و�ضعية  ا�ضتعادة  تعمل على  واأجهزة  للطاقة 

عدم ا�ضتخدامها. 

الغازات اخلالية من الفريون  

لنظام  الفريون  من  خالية  غ��ازات  الرئي�ضي  املبنى  يف  ن�ضتخدم 

يف  الأوزون  ا�ضتنزاف  بعملية  الفريون  غ��از  ويرتبط  التربيد. 

طبقة الغالف اجلوي العليا وهو ما يطلق عليه غازات الحتبا�س 

احلراري. اإن ا�ضتخدامنا للغازات اخلالية من الفريون لي�س فقط 

من اأجل امل�ضاعدة يف احلفاظ على كوكبنا ولكن اأي�ضا من اأجل 

الفائدة ال�ضحية التي �ضتعود على املوظفني حيث اأن الفريون قد 

اأنه  اإىل  بالإ�ضافة  املنتظمة  القلب غري  و�ضربات  الدوار  ي�ضبب 

يعمل على تهييج اجللد والعني. 

الطاقة البديلة

عن  بالبحث  الكويتية  البرتول  موؤ�ض�ضة  وهي  الأم  ال�ضركة  تقوم 

اأ�ضكال خمتلفة لإنتاج طاقة منخف�ضة املحتوى الكربوين. وقد مت 

ت�ضكيل جلنة جديدة يف مايو 2010 للبحث عن م�ضادر للطاقة 

ال�ضركة. وميثل هذا  البديلة يرتاأ�ضها بع�س من قدامى موظفي 

الأمر اأولوية جديدة بالن�ضبة لنا حيث نتوقع حتقيق تقدم �ضريع 

يف هذا ال�ضاأن. للح�ضول على اأحدث امل�ضتجدات، يرجى التوا�ضل 

  csr@knpc.com معنا على
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ومن خالل جهود اأع�ضاء اللجنة والعاملني يف �ضركة البرتول الوطنية الكويتية مت القيام بجهود مميزة فيما يتعلق بكل من الكهرباء 

واملاء. وقد ركزت مبادرات توفري الطاقة التي متت يف ال�ضركة على الآتي:

ال�ضتخدام ال�ضحيح للم�ضاحات التي ت�ضملها الإ�ضاءة مثل املفاتيح الكهربية التي تعمل ب�ضبط الوقت / امل�ضابيح الكهربائية املوفرة 

للطاقة / اإزالة بع�س من اأنابيب الفلور�ضنت / حملة تعليمية لإطفاء الأنوار غري امل�ضتخدمة. مت �ضبط وحدات التدفئة والتهوية وتكييف 

الهواء على درجة 25 درجة مئوية وقامت م�ضفاة ميناء عبد اهلل بتطبيق برنامج ل�ضتبدال ترمو�ضتات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 

يف ثالثة ع�ضر موقعا يف امل�ضفاة. وتعمل هذه الأجهزة الذكية على ال�ضماح مبرور مقدار قليل من التدفئة لدرجة حرارة الهواء يف غري 

�ضاعات العمل و�ضمان احلفاظ على درجة احلرارة ال�ضحيحة جلزء من �ضاعات العمل بالنهار. 

و �ضعيا للتقليل من التاأثري احلراري على درجة حرارة الهواء فقد مت تثبيت �ضا�ضات زجاجية حرارية للتحكم يف اأ�ضعة ال�ضم�س. ويعمل 

وتتم  الداخلي.  العمل  الطبيعية على مكان  ال��ه��واء  درج��ة ح��رارة  تاأثري  تقليل  الب�ضيط على  الإج���راء  ه��ذا 

ال�ضتعانة يف امل�ضايف باأف�ضل موفرات الطاقة بالإ�ضافة اإىل الرتكيز على ا�ضتخدام مولدات البخار بدل من 

املحركات الكهربائية. وتوجد املزيد من املبادرات التي تهدف اإىل زيادة اأحمال ال�ضتهالك كما ت�ضمن املزيد 

من ال�ضتهالك الفعال للطاقة. ويتم توفري مقدار كبري من الطاقة من خالل تلك املبادرات املوحدة بن�ضبة 

انخفا�س 12 % للطاقة امل�ضتهلكة. لقد كان ال�ضعي اإىل تر�ضيد ا�ضتهالك املياه على نف�س الدرجة من النجاح 

من خالل حملة توعية يف ال�ضركة. ولقد مت تدعيم جهود تقليل املياه املن�ضرفة من خالل تركيز اأكرب على 

اأدى التحديد والإ�ضالح ال�ضريع للت�ضربات اإىل توفري مزيد من املراقبة  عملية التحكم يف الت�ضربات. وقد 

امل�ضتمرة لعدادات املياه التي تعمل على الكت�ضاف املبكر للت�ضربات. وقد وفرت تلك املبادرات ما يزيد على 

6.5 مليون جالون خالل ثالثة اأ�ضهر. 
نحن فخورون بتوفري هذا القدر الهائل من املياه خالل ذروة ف�ضل ال�ضيف حيث ي�ضل الطلب على املياه اإىل اأق�ضى حد له. وعلى نف�س 

ال�ضاكلة فاإن توفري 35 ميجا وات من الطاقة الكهربائية يوميا هو خري دليل على عزم اجلميع يف �ضركة البرتول الوطنية الكويتية على 

القيام بدورهم يف م�ضاعدة الكويت على اأن تفي مبتطلبات الطاقة خالل الفرتة التي ت�ضهد ذروة الطلب. ومن جانبها فقد عربت وزارة 

الكهرباء واملاء الكويتية عن تقديرها العميق جلهودنا يف هذا ال�ضاأن.   

 انخفا�س 

بن�صبة 12 %  

يف ا�صتهالك 

الطاقة 

 أنشطة
داخلية

وكجزء من 

جهودنا املتوا�صلة 

للحفاظ على 

الكهرباء واملاء 

قمنا بت�صكيل 

جلنة »تر�صيد« 

يف 2010/8/16. 

و�صيا�صتنا هي 

اعتماد ممار�صات 

معينة لرت�صيد 

اإ�صتهالك الطاقة 

على مدار ال�صنة 

وت�صتهدف 

الرت�صيد لزمن 

طويل. 

م�صروع 

»تر�صيد« 
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 أنشطة
داخلية

كجزء من التزامنا 

باملحافظة على 

البيئة الطبيعية 

املحلية ودعم 

املجتمع فقد قمنا 

بالتخطيط مل�صروع 

حممية طبيعية 

يطلق عليها »مركز 

�صركة البرتول 

الوطنية الكويتية 

لإكثار وحماية 

النباتات الفطرية« 

بالتعاون مع »الهيئة 

العامة للزراعة 

والرثوة ال�صمكية« 

وذلك بهدف حماية 

البيئة. وتهدف 

تلك املحمية اإىل 

اإن�صاء مركز تعليمي 

ي�صتطيع من خالله 

الزوار روؤية ومعاي�صة 

البيئة الطبيعية 

للكويت ب�صكل 

مبا�صر ومعرفة 

ما ميكن تقدميه 

للم�صاعدة يف 

احلفاظ على هذه 

الأر�س التاريخية 

والغالية. 

املحمية 

الطبيعية

ولقد مت تطوير هذا امل�ضروع على مرحلتني:

املرحلة الأوىل وتت�ضمن ت�ضييد �ضور واق حول مليون مرت مربع من امل�ضاحة الطبيعية الكائنة يف منطقة 

الوفرة. 

املرحلة الثانية وت�ضتمل على اإقامة مركز تعليمي يحتوي على خمترب لالأبحاث وم�ضرح وقاعة حما�ضرات 

العرو�س  وقاعة عر�س حتتوي على جمموعة متنوعة من  للزوار  وامل��وؤمت��رات ومنطقة  الندوات  لإقامة 

التعليمية والتثقيفية حول البيئة النباتية واحليوانية يف الكويت. بالإ�ضافة اإىل اأن�ضطة اأخرى للحفاظ 

نطاق  امل��وج��ودة �ضمن  الفطرية  النباتية  باحلياة  العتناء  الأم��ر  ه��ذا  ويتطلب  الطبيعية.  البيئة  على 

املحمية واإزالة اأي نباتات دخيلة وا�ضتبدالها بتلك النباتات الفطرية التي تنتمي اإىل البيئة املحلية. 

اأثناء  م��ث��رية وم�ضلية  ال���زوار م��ن خ��الل خ��ربة  وامل��رئ��ي��ة على حتفيز  التفاعلية  ال��ع��رو���س  و���ض��وف تعمل 

تعريفهم باحليوانات املحلية واملناظر الطبيعية. وقد علق م�ضدر م�ضئول تابع للهيئة العامة للزراعة 

الأهمية نحو احلفاظ على  امل�ضروع خطوة يف غاية  »اإن هذا  امل�ضروع قائاًل  ال�ضمكية على هذا  وال��رثوة 

البيئة احليوانية والنباتية الطبيعية يف الكويت، ومن الواجب على جيلنا اأن نحافظ قدر ا�ضتطاعتنا 

على البيئة الطبيعية الكويتية، حيث اأنه بالعمل �ضويا كما هو احلال مع الهيئة العامة للزراعة والرثوة 

ال�ضمكية و�ضركة البرتول الوطنية الكويتية، ن�ضتطيع اأن ن�ضمن احلفاظ على الأف�ضل للكويت من اأجل 

امل�ضتقبل. واأخريا اأود اأن اأتوجه بال�ضكر اإىل اإدارة وموظفي �ضركة البرتول الوطنية الكويتية لدعمهم يف 

احلفاظ على النباتات الفطرية املحلية يف البيئة«.    
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يعترب تكرير املواد الهيدروكربونية عملية �ضعبة وتنطوي على خماطر وميكن اأن حتدث اأي�ضا اآثارا �ضلبية طويلة املدى على البيئة. وكما 

تقع على عاتقنا م�ضوؤولية حماية �ضالمة العاملني يف �ضركتنا، يجب علينا اأي�ضا �ضمان حماية بيئتنا. 

اإننا ن�ضعى لأن ينظر اإلينا ك�ضركة تاأخذ م�ضوؤولياتها البيئية على حممل اجلد. و�ضوف نربز يف هذا الف�ضل بع�س التحديات البيئية الكربى 

التي تواجهها ال�ضركة مع ا�ضتعرا�س الطرق املتبعة ملواجهة هذه التحديات.

11

التاأثريات البيئية اجلوهرية

باعتبارنا �ضركة تكرير كبرية للمواد الهيدروكربونية فاإننا نواجه 

خطر اإحداث اأ�ضرار للبيئة. وت�ضمل هذه املخاطر:

 ،)SOX/SO2( الكربيت  اأوك�ضيد  الكربيت/ثاين  اأكا�ضيد  	•
اأكا�ضيد النرتوجني )NOx(، النبعاثات الغازية من ال�ضعالت.

حرق الغازات يف ال�ضعالت. 	•
اإطالق مواد يف الهواء امل�ضتنفذة لطبقة الأوزون، مثل الهالون  	•

وغريه من املواد امل�ضتخدمة يف التربيد.

انبعاثات مت�ضربة من وحدات التكرير واخلزانات. 	•
و�ضول املياه املعاجلة  اإىل البحر. 	•

اإخفاق يف احتواء ت�ضربات نفطية وغريها. 	•
التخل�س من نفايات خطرة، مثل احلماأة الزيتية، ومواد حفازة  	•

م�ضتنفذة، وتربة ونفايات ملوثة.

ا�ضتخدام الطاقة واملياه والوقود. 	•

مواجهة التحديات: حماية م�صبقة لبيئتنا

انبعاث ال�صوائب ال�صلبة

د�ضنت �ضركة البرتول الوطنية الكويتية يف عام 2006 “وحدة  	•
معاجلة غاز الذيل” يف م�ضفاة ال�ضعيبة بهدف تخفي�س انبعاثات 

الأكا�ضيد الكربيتية. ويجري العمل الآن لتحقيق احلدود التي 

و�ضعتها الهيئة العامة للبيئة يف الكويت اخلا�ضة بكل “وحدات 

يف  للبيئة  العامة  الهيئة  اإخطار  ويتم  الكربيت”.  ا�ضرتجاع 

الكويت مبدى التقدم يف تنفيذ اخلطط. 

ح�ضلت �ضركة البرتول الوطنية الكويتية موؤخرا على املوافقة  	•
لزيادة ارتفاع مدخنة املحرقة يف  “وحدة معاجلة غاز الذيل” 

هذا  و�ضي�ضمن  اأمتار.   110 اإىل  عبداهلل  ميناء  م�ضفاة  يف 

م�ضتوى  على  الكربيتية  ال��غ��ازات  تركيز  انخفا�س  الرت��ف��اع 

الأر�س اإىل احلدود التي و�ضعتها الهيئة العامة للبيئة الكويتية. 

كما �ضيوؤدي اإىل تخفي�س م�ضتوى الغازات عموما داخل م�ضفاة 

ميناء عبداهلل ويف املنطقة املحيطة بها.

ال�ضخانات  با�ضتبدال  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  قامت  	•
باأنواع  الأحمدي  ميناء  الغاليات يف م�ضفاة  اأحد  القدمية يف 

جديدة من ال�ضخانات تنتج ن�ضبا منخف�ضة من اأكا�ضيد الكربيت. 

وهذه املبادرة، م�ضحوبة بالرقابة اليومية للوقود وانبعاثات غاز 

على  حتتوي  التي  الغازات  انبعاث  خف�س  اإىل  ت��وؤدي  العادم، 

اأكا�ضيد الكربيت واأكا�ضيد النرتوجني ال�ضادرة عن ال�ضخانات 

والغاليات يف خمتلف اأرجاء امل�ضفاة.  

لقد جنحنا يف احلد من انبعاث اجلزيئات الغازية الدقيقة من  	•
ال�ضخانات والغاليات عرب زيادة حرق الغاز اإىل اأق�ضى درجة 

ممكنة. 

جنحت ال�ضركة يف احلد من انبعاث الغبار يف “وحدة التك�ضري  	•
 Cyclone بالدوامة”   “الف�ضل  اآليات  “با�ضتخدام  ال�ضائلة 

 Electrostatic ”و“الرتقيد بالكهرباء ال�ضاكنة Separator
.Precipitator

املتقدم  الت�ضرب”  ك�ضف  “برنامج  بتطوير  ال�ضركة  قامت  	•
احلمراء  حتت  بالأ�ضعة  تعمل  وكامريات  معدات  با�ضتخدام 

ملراقبة الت�ضربات غري امللحوظة. 

“ا�ضتخال�س  وح��دة  تعديالت جوهرية يف  اإدخ��ال  على  نعمل  	•
الغازات احلم�ضية” يف م�ضفاة ميناء الأحمدي، اإذ اأن النبعاثات 

احلالية لالأكا�ضيد الكربيتية يف املحرقة التابعة ل� “وحدة اإزالة 

الهيئة  و�ضعتها  التي  احل��دود  تتجاوز  احلم�ضية”  ال��غ��ازات 

�ضتنخف�س  امل�ضروع  اكتمال  وعند  الكويت.  يف  للبيئة  العامة 

هذه النبعاثات اإىل اأقل من هذه احلدود التي تبلغ 250 جزءا 

ويتوقع  التعديل،  لهذا  اجل��دوى  درا�ضة  انتهت  وقد  باملليون. 

اأي�ضا  �ضيتم  كما   .2014 نوفمرب  بحلول  امل�ضروع  النتهاء من 

بناء “وحدة ا�ضتخال�س الغازات احلم�ضية” اأخرى جديدة.  

األداء البيئي

الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  يف  نوؤمن 

ب�ضرورة وجود توازن ما بني توفري م�ضادر 

وبني  املعا�ضرة  حلياتنا  ال�ضرورية  الطاقة 

حماية امل�ضادر الطبيعية لالأر�س واملحافظة 

عليها. ولهذا نحن ملتزمون با�ضتدامة هذه 

امل�ضادر.
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يجري اأي�ضا تطبيق اأربعة برامج �ضمن “نظام ال�ضيطرة على  	•
الروائح”، وهي: “برنامج اإزالة التلوث الكيميائي”، و”برنامج 

الكيميائية”،  املواد  مناولة  و”برنامج  املن�ضرفة”،  املياه  اإدارة 

 Relief Gas Management( .”و”نظام اإدارة غاز التنفي�س

)System

الأم/البنت(  لرتتيب  وفقا  )املوزعة  املحمولة  املهمالت  �ضالل  	•
mother/daughter حلت حمل الرباميل املخ�ض�ضة للمواد 
الكيميائية املتعلقة مبعاجلة مياه الغاليات يف كل من م�ضفاة 

“برنامج  من  كجزء  وذل��ك  ال�ضعيبة  وم�ضفاة  عبداهلل  ميناء 

مناولة املواد الكيميائية”.

الكيميائية”  امل��واد  مناولة  “برنامج  لتطبيق   ال�ضعي  �ضمن  	•
اإعداد  املن�ضاأة، فقد مت  اإطفاء  املعتاد عند  الإجراء  كجزء من 

�ضلة من املتطلبات ودجمت يف عقد موحد للم�ضايف الثالث. 

اأثناء عمليات  وبعد تر�ضية املناق�ضة، يتوقع انخفا�س الروائح 

الإطفاء. 

وبحلول �ضهر مار�س 2011 بلغت ن�ضبة التنفيذ 75.6 % من  	•
“خطة تطبيق ال�ضيطرة على الروائح”.

اأعيد البدء بتدريب اأ�ضحاب امل�ضلحة على برنامج “ال�ضتجابة  	•
لل�ضكاوى البيئية” وطبقت على موظفني من “اأق�ضام العمليات” 

ومن “مراكز ات�ضال تن�ضيق الطوارئ” يف كل من م�ضفاة ميناء 

عبداهلل وم�ضفاة ميناء الأحمدي. 

اإدارة ال�صعالت وتنفي�س الغاز

اإدارة  “برنامج  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  اأطلقت  	•
تنفي�س الغاز” ل�ضمان الو�ضول اإىل ن�ضبة )ال�ضفر( يف حرق 

الغازات يف احلالت غري ال�ضتثنائية. 

يف  ال�ضعالت  غاز  ل�ضرتجاع  جديدة  وحدة  باإدخال  نقوم  	•
م�ضفاة ميناء الأحمدي بهدف ا�ضرتجاع الغازات العادمة 

التي تنتجها امل�ضفاة واإعادة ا�ضتخدامها كوقود. و�ضت�ضاهم 

الهيدروكربونية  امل���وارد  على  احلفاظ  يف  ال��وح��دة  ه��ذه 

النرتوجني  اأكا�ضيد  م��ن  الن��ب��ع��اث��ات  تخفي�س  و�ضمان 

واأكا�ضيد الكربيت.

تعتمد الوحدة التابعة مل�ضفاة ميناء عبداهلل على م�ضروع  	•
يف  ناجح مت تطبيقه يف “وحدة ا�ضرتجاع غاز ال�ضعالت” 

م�ضفاة ال�ضعيبة واأدى اإىل توفري مايقارب 10 - 12 مليون 

اأكا�ضيد  انبعاث  وتخفي�س  اليوم  الغاز يف  من  مكعب  قدم 

طنا   50  -  40 يعادل  مبا  الكربيت  واأكا�ضيد  النرتوجني 

يوميا.

ا�صتبدال املواد التي توؤثر على الأوزون:

الكويت،  عليه  وقعت  ال��ذي  مونرتيال”،  “بروتوكول  ل�  طبقا  	•
التي  وامل��واد  الهالون  وا�ضتبدال  لإلغاء  خطتنا  تطبيق  نوا�ضل 

تدخل يف اأجهزة التربيد )اأنظر القوانني والأحكام(.

بحلول دي�ضمرب 2013، �ضيتم التخل�س من كل كميات الهالون.  	•

)Odor Management System(  :نظام ال�صيطرة على الروائح

�ضركة  حتويل  بهدف  الروائح”  على  ال�ضيطرة  “نظام  �ضمم  	•
البرتول الوطنية الكويتية لت�ضبح �ضركة خالية من الروائح ومن 

على حتديد  النظام  هذا  ويعمل  اجلانبية.  الغازية  النبعاثات 

الالزمة  اخلطط  وتطبيق  تطوير  ث��م  وم��ن  ال��روائ��ح  م�ضادر 

الت�ضربات”. عند بدء  “حتديد واإ�ضالح  لإزالتها، مثل برنامج 

فعاليات نظام اإدارة الروائح مت تطبيق اخلطط التطويرية التي 

و�ضعت بعد تنفيذ العملية الت�ضاورية مع العاملني يف ال�ضركة 

خالل مرحلة “حتديد م�ضادر الروائح”.

“برنامج حتديد  تنفيذ  التطبيق، مت  من  الرابعة  ال�ضنة  خالل  	•
يف امل�ضايف الثالث ويف خمازن الت�ضويق  واإ�ضالح الت�ضربات” 

املحلي. وبرنامج “حتديد واإ�ضالح الت�ضربات” املطبق يف �ضركة 

تعمل  ت�ضوير  كامريات  ي�ضتخدم  الكويتية  الوطنية  البرتول 

الهيدروكربونية يف  الت�ضربات  لك�ضف  ب�الأ�ضعة حتت احلمراء 

الأجهزة. كما يتم التو�ضع يف عملية ك�ضف الت�ضربات با�ضتخدام 

مت  وقد  الت�ضويرية”.  “الأيونات  اأو  اللهب”  “اأيونات  اأجهزة 

النتهاء من مرحلتني للرقابة خالل ال�ضنة الرابعة هذه.
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مياه ال�صرف

يف  نعمل حاليا على حتديث “وحدات معاجلة مياه ال�ضرف”  	•
امل�ضايف الثالث لتعزيز نوعية املياه الفائ�ضة املعاجلة. و�ضيوؤدي 

املياه  يف  امللوثة  امل��واد  ن�ضبة  يف  كبري  تخفي�س  اإىل  امل�ضروع 

املن�ضرفة مبا يتنا�ضب مع املعايري التي و�ضعتها الهيئة العامة 

للبيئة يف الكويت. وقد ح�ضلنا على موافقة هذه الهيئة على 

انتهاء  البيئي”. ويتوقع  الأثر  “تقييم  النهائي لدرا�ضة  التقرير 

امل�ضروع يف مار�س 2012. 

ا�ضتجابة ملتطلبات الهيئة العامة للبيئة الكويتية التي ت�ضتوجب  	•
طرح مياه ال�ضرف املعاجلة مب�ضافة ل تقل عن 500 مرتا عن 

لت�ضريف  مرتا   500 بطول  اأنبوب  مد  م�ضروع  بداأ  ال�ضاطئ، 

املياه الفائ�ضة. 

قمنا ببناء وحدة يف ق�ضم الت�ضويق يف منطقة �ضبحان لإعادة  	•
تدوير املياه جتنبا لن�ضكاب املياه امللوثة اأثناء تنظيف املحركات 

بالبخار.

بداأ تطبيق املتطلبات الالزمة لإن�ضاء م�ضاحة كتيمة بامل�ضتوى  	•
الأر�ضي يف مناطق احلواجز اخلا�ضة باخلزانات يف امل�ضايف 

الثالث، كما مت النتهاء يف عدد من حواجز اخلزانات.  

يف �ضبيل اإعداد درا�ضة حول تاأثريعمليات امل�ضايف على نوعية  	•
وم�ضتويات املياه اجلوفية، مت حفر 47 بئرا للمياه يف امل�ضايف 

الثالث. وقد مت ا�ضتالم تقرير نهائي من معهد الكويت لالأبحاث 

العلمية وجتري درا�ضته الآن. 

نفط  و�ضركة  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  من  فرق  تقوم  	•
للمياه  الأخ��رية  ال�ضركة  ا�ضتخدام  اإمكانية  بدرا�ضة  الكويت 

الوطنية  البرتول  �ضركة  عمليات  من  تنتج  والتي  املن�ضرفة 

الكويتية.

اجلاهزية ملواجهة الطوارئ: الف�صل يف الحتواء، والت�صرب 

النفطي، وحالت الطوارئ الأخرى

مت يف فرباير 2010 املراجعة الرئي�ضية الثامنة خلطة �ضركة  	•
البرتول الوطنية الكويتية املتعلقة ب�”اإجراءات احلوادث الكربى” 

بفهم  وتتمتع هذه اخلطة  ال�ضركة.  وموانئ  اخلا�ضة مب�ضايف 

وا�ضع لدى جميع العاملني يف ال�ضركة. 

ب�ضكل  للتدريبات  ال�ضركة  اأرج��اء  العاملون يف خمتلف  يخ�ضع  	•
منتظم وفقا للتوجيهات املحددة يف “خطة اإجراءات احلوادث 

الكربى” التي ت�ضارك فيها اأي�ضا موؤ�ض�ضات خارجية اأخرى، مثل 

الوكالة الكويتية حلماية البيئة )التابعة للهيئة العامة للبيئة يف 

الت�ضرب  على  التدريب  حول  احلالة  درا�ضة  )اأنظر  الكويت(. 

النفطي(. 

 Oil Spill Recovery النفطي”  الت�ضرب  “فريق  يتوىل  	•
Team املخت�س التابع لل�ضركة مهام اإزالة الت�ضربات النفطية 
على  املهام  ه��ذه  تقت�ضر  ول  الكويت.  �ضواطئ  امتداد  على 

الت�ضربات التي ت�ضببها ال�ضركات الكويتية فقط، اإذ يقوم العديد 

من ناقالت النفط العاملية بتنظيف خزاناتها واإلقاء خملفاتها 

يف مياه اخلليج بالرغم من اجلهود الكويتية املكثفة ملنع ذلك، 

وتعترب  الكويتية.  ال�ضواطئ  على  املخلفات  بع�س هذه  وينتهي 

�ضركة البرتول الوطنية الكويتية اأن من واجبها تنظيف �ضواطئ 

الكويت من املخلفات النفطية بغ�س النظر عن م�ضدرها. 
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يف عام 2010، منحت �ضركة البرتول الوطنية الكويتية عقدا  	•
عاملي  م�ضتوى  على  الأزمات”  اإدارة  “خطة  لإع��داد  جديدا 

رفيع. كما د�ضنت يف مقرها الرئي�ضي دار الوطنية “مركز اإدارة 

الأزمات” اجلديد.

التخل�س من النفايات وفقا ملتطلبات الهيئة العامة للبيئة 

الكويتية

باإدارة  خا�ضة  مف�ضلة  اإج���راءات  على  ال�ضركة  اإدارة  وافقت  	•
النفايات ال�ضلبة تفي مبتطلبات التوجيهات ال�ضادرة عن الهيئة 

اإدارة  نظام  يف  املحددة  والتوجيهات  الكويتية  للبيئة  العامة 

الكويتية اخلا�ضة  البرتول  ملوؤ�ض�ضة  والبيئة  وال�ضالمة  ال�ضحة 

باإنتاج واإعادة تدوير ومعاجلة وتخزين النفايات اخلطرة وغري 

اخلطرة. وقد مت وب�ضكل وا�ضح حتديد الدوائر امل�ضوؤولة عن 

الإجراء،  لهذا  ووفقا  ونقلها.  معها  والتعامل  املخلفات  اإنتاج 

عمال  فيهم  مبن  املعنيني،  للعاملني  ال�ضالحيات  منحت  فقد 

املقاولني، للتفرغ للتدريب على اإدارة املخلفات ال�ضلبة. ويحظى 

هذا الإجراء بفهم وا�ضع ويطبق بدقة يف جميع اأرجاء �ضركة 

البرتول الوطنية الكويتية.

يتم يف منطقة الإنتاج ف�ضل كل النفايات اخلطرة وغري اخلطرة  	•
هذه  نقل  ثم  ومن  اأ�ضول،  عليها  والتوقيع  ال�ضتمارات  وملء 

املواد اإىل املواقع املخ�ض�ضة للنفايات والتي وافقت عليها الهيئة 

العامة للبيئة/ احلكومة الكويتية. ويتم الحتفاظ يف كل املواقع 

ب�ضجالت مف�ضلة عن عمليات التخل�س من النفايات. 

يف  بعد النجاح الذي حققته “وحدة معاجلة احلماأة الزيتية”  	•
م�ضفاة ميناء عبداهلل، مت النتهاء من معاجلة حفرتي احلماأة 

من  الر�ضمية  املوافقة  وتلقينا  ال�ضناعية،  ال�ضعيبة  منطقة  يف 

الهيئة  اإىل  احلفرتني  لت�ضليم  الكويتية  للبيئة  العامة  الهيئة 

العامة لل�ضناعة. 

تعزيزا جلهودنا يف حماية البيئة، مت غر�س الأ�ضجار يف منطقة  	•
العامة  الهيئة  عليها  ت�ضرف  عملية  ويف  احل��ف��رة.  ردم��ي��ات 

ت�ضليم  بعد  امللوثة  الرتبة  معاجلة  ا�ضتمرت  الكويتية،  للبيئة 

احلفرتني با�ضتخدام “وحدة الدم�ضا�س احلراري الالهوائي”  

.  ”Anaerobic Thermal Desorption Unit“

كبرية  كمية  ع��ام  كل  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  �ضركة  تنتج  	•
امل�ضتنفذة. وكجزء من عملية طويلة الأمد  املواد احلفازة  من 

لإدارة املواد احلفازة امل�ضتنفذة، وقعت �ضركة البرتول الوطنية 

 4500 من  والتخل�س  ومعاجلة  ملناولة  جديدا  عقدا  الكويتية 

طنا من املواد احلفازة امل�ضتنفذة وذلك وفقا للقواعد الدولية 

)مثل موؤمتر بال وغريه..( ومعايري الهيئة العامة للبيئة. ووفقا 

ل�ضروط هذا العقد، يقوم املقاول بجمع املواد احلفازة امل�ضتنفذة 

من الوحدات/املواقع التابعة ل�ضركة البرتول الوطنية الكويتية 

وي�ضمل  املقاول.  التي ميلكها  املواقع  اإىل  مبا�ضرة  ينقلها  ليتم 

املواد  من  والتخل�س  واملعاجلة  بالتعامل  يتعلق  ما  كل  العقد 

املواد  من  النبيلة  املعادن  وا�ضتخال�س  املعدنية  وغري  املعدنية 

احلفازة امل�ضتنفذة. ويقدم املقاول اإىل �ضركة البرتول الوطنية 

الكويتية كل ال�ضهادات ال�ضرورية اخلا�ضة بنقل املواد احلفازة 

امل�ضتنفذة ومعاجلتها والتخل�س منها بعد احل�ضول على هذه 

ال�ضهادات من اجلهات احلكومية اأو ال�ضلطات الت�ضريعية التي 

�ضار  غري  ب�ضكل  نفذت  قد  الأعمال  هذه  كل  اأن  على  توؤكد 

للبيئة. 

مبادرات اأ�صا�صية اأخرى حلماية البيئة

معاجلة الرتبة امللوثة بيولوجيا يف م�صفاة ميناء عبداهلل 	•

كانا  قدميني  خلزانني  البيولوجية  للمعاجلة  م�ضروع  تنفيذ  يتم 

اأخرى  ملوثة  مواقع  ومعاجلة  اخلام  النفط  لتخزين  ي�ضتخدمان 

يف م�ضفاة ميناء عبداهلل. وي�ضمل امل�ضروع تنظيف واإزالة التلوث 

متاما يف هذه املناطق مما ي�ضمح باإعادة ا�ضتخدام الأر�س بعد 

النتهاء منه، كما يوفر على امل�ضفاة احلاجة للتو�ضع اجلغرايف. 

ويتوقع انتهاء امل�ضروع يف يوليو 2013. 

م�صروع �صركة البرتول الوطنية الكويتية لإن�صاء حممية طبيعية  	•
يف الوفرة

يف �ضبيل حماية وت�ضجري واإعادة تاأهيل الأنواع القليلة الباقية من 

احلكومية  باجلهات  بالت�ضال  قمنا  الأ�ضيلة،  الكويتية  النباتات 

الآن  الكويت. ويجري  الوفرة، جنوب  لإن�ضاء حممية طبيعية يف 

تنفيذ امل�ضروع بالتعاون مع الهيئة العامة ل�ضوؤون الزراعة والرثوة 

ال�ضمكية. 

درا�ضة  لغر�س  البيئية  الأ�ضا�ضية  املراقبة  حاليا  جت��ري  كما 

النعكا�ضات البيئية، ويتوقع انتهاء املرحلة الأوىل من امل�ضروع يف 

يونيو 2012. وباملعنى التقليدي، لتوجد مناطق اأ�ضيلة متنوعة 

�ضحراوية،  اأر���س  وهي  الكويت،  يف  عالية  قيمة  ذات  بيولوجيا 

بيئة  ت�ضكل  مهددة  ومناطق  لالنقرا�س  معر�ضة  اأنواع  وفيها  اإل 

معي�ضية للكائنات الربية.

يركز هذا امل�ضروع على الدور الفعال الذي تلعبه �ضركة البرتول 

القطاعني  فعاليات  ودعم خمتلف  ت�ضجيع  الكويتية يف  الوطنية 

احلكومي واخلا�س يف جمال املحافظة على البيئة.  

“قلل، اأعد ال�صتعمال، اأعد التدوير”   اإعادة التدوير:  	•

عنوان  اإليكرتونية حتت  ال�ضركة حملة  نفذت   ،2009 اأبريل  يف 

“قلل، اأعد ال�ضتعمال، اأعد التدوير” هدفت لتعزيز الوعي حول 
بجهد  احلملة  ونفذت  ال�ضلبة.  النفايات  تدوير  اإع��ادة  اأهمية 

م�ضرتك ما بني ق�ضم ات�ضالت ال�ضركة وق�ضم البيئة، وهي ت�ضكل 

تتوا�ضل اجلهود للحفاظ على املوارد عرب ال�ضتخدام الأمثل 

للطاقة واملاء والبخار والوقود، وخف�س ا�ضتهالك املاء ي�ضكل 

واحدا من اأهدافنا الأ�ضا�ضية. ونقوم الآن برتكيب �ضمامات 

للتحكم اآليا مب�ضتويات املاء يف الغاليات كي ينخف�س اإنتاج 

مياه ال�ضرف يف م�ضفاة ميناء عبداهلل.

ا�صتخدام الطاقة واملاء والوقود
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على امل�ضاريع القائمة حاليا للتاأكد من امتثالها ل�ضروط الهيئة 

العامة للبيئة. 

املحددة  النفايات  ت�ضنيف  معايري  ف��اإن  نف�ضه،  املنوال  وعلى  	•
قد اأخذت يف العتبار  يف املادة 1 من اتفاقية “موؤمتر بازل” 

�ضركتنا.  يف  ال�ضلبة”  النفايات  اإدارة  “اإجراءات  تطوير  اأثناء 

ال�ضحة  اإىل حماية  تهدف  دولية  اتفاقية  هو  بازل”  و”موؤمتر 

الب�ضرية والبيئة �ضد الآثار ال�ضلبية النا�ضئة عن توليد النفايات 

واإدارة حركتها العابرة للحدود والتخل�س من النفايات ال�ضارة 

يف  التفيذ  حيز  بازل”  “موؤمتر  اتفاقية  دخلت  وقد  وغريها. 

ي�ضمل  كما  الكويت.  فيها  مبا  دول��ة   170 وت�ضم   1992 عام 

اأي�ضا التفاقية الإقليمية “بروتوكول التحكم بحركات النفايات 

من  وكجزء  النفايات”.  من  وغريها  للحدود  العابرة  ال�ضارة 

فاإننا  بال�ضركة،  اخلا�ضة  الإمدادات  �ضل�ضلة  م�ضوؤولياتنا جتاه 

بازل”.  “موؤمتر  ب�ضروط  اأي�ضا  مقاولونا  يلتزم  اأن  على  ن�ضر 

فعلى �ضبيل املثال، وقعنا عقدا طويل الأمد مع وحدة خا�ضة 

الناجتة  املواد  اأن هذه  امل�ضتنفذة. ومع  املواد احلفازة  ملعاجلة 

لي�ضت  عن امل�ضايف الواردة �ضمن الالئحة B ل�”موؤمتر بازل” 

النفايات  بحركة  بالتحكم  املتعلقة  املتطلبات  �ضمن  مدرجة 

اأننا اأدخلنا �ضمن هذه املتطلبات  ال�ضارة العابرة للحدود، اإل 

موافقة الهيئة العامة للبيئة الكويتية واإقرارا بو�ضول ال�ضحنة 

من قبل اجلهة امل�ضتلمة. 

ومبوجب ميثاق الكويت الإقليمي للتعاون حلماية البيئة البحرية  	•
من التلوث، تلتزم �ضركة البرتول الوطنية الكويتية باتخاذ كافة 

جزءا من برنامج امل�ضوؤولية الجتماعية لل�ضركة.

وهدفت احلملة اإىل ت�ضليط ال�ضوء على اأهمية اإعادة التدوير  	•
�ضمن  النفايات  ف��رز  كيفية  ح��ول  العاملني  وتثقيف  داخليا، 

اتخذت  كما  والألومنيوم.  والبال�ضتيك  للورق  خا�ضة  حاويات 

البرتول  �ضركة  حتويل  كيفية  يف  للتحقيق  خمتلفة  خطوات 

ت�ضنيع  اإع���ادة  نحو  رئي�ضيا  دافعا  لتكون  الكويتية  الوطنية 

النفايات يف الكويت، التي ما تزال يف مهدها.  

الت�صريع والنظم

وعلى  كيوتو”  “بروتوكول  املوقعة على  الدول  بني  الكويت من  	•
التابع لالأمم املتحدة”  التغري املناخي  “التفاق الإطاري حول 
UNFCCC. وفيما يخ�س كل من املذكورين، ل يوجد حاليا 
الوطنية  البرتول  �ضركة  عمليات  على  مبا�ضرة  ت��اأث��ريات  اأي 

الكويتية. 

حتكم  التي  املحلية  اجلهة  هي  الكويتية  للبيئة  العامة  الهيئة  	•
عقدنا  وقد  الكويتية.  الوطنية  البرتول  �ضركة  عمل  قواعدها 

اأربعة اجتماعات مع هذه الهيئة خالل 2010-2011. 

لقد طورنا تقييم تاثرينا البيئي بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة  	•
البرتول  �ضركة  اإدارة  وافقت  وقد  ل�ضروطها.  ووفقا  الكويتية 

الوطنية الكويتية على الإجراءات بعد تقييمها من قبل الهيئة 

العامة للبيئة الكويتية. كما ت�ضر اإدارة �ضركة البرتول الوطنية 

الكويتية على اأن تتم مراجعة كل امل�ضاريع اجلديدة والتعديالت 
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الإجراءات الالزمة ملنع وخف�س ومكافحة تلوث البيئة البحرية 

لوحظ  املا�ضي،  نادرة يف  منا�ضبات  البحرية. ويف  املنطقة  يف 

اأن بع�س مكونات املياه املن�ضرفة املعاجلة من امل�ضايف مل ترتق 

اإىل معايري الهيئة العامة للبيئة الكويتية. ول�ضمان عدم تكرار 

املياه  ملعاجلة  وحدتني  لبناء  خططا  و�ضعنا  فقد  ثانية،  ذلك 

عبداهلل.  ميناء  وم�ضفاة  الأحمدي  ميناء  م�ضفاة  من  كل  يف 

ومبا اأننا يف الواقع ل ن�ضتطيع منع ال�ضفن من اإلقاء النفط يف 

مياه اخلليج، فقد �ضكلنا فريق عمل ملكافحة الت�ضرب النفطي 

ل�ضمان تنظيف اأي كميات من النفط ت�ضل اإىل �ضواطئ الكويت 

يف اأ�ضرع وقت ممكن، واحلد من اأ�ضرارها. 

للتاأكد من درجة تنفيذ متطلبات “اتفاقية ا�ضتوكهومل”، اأجرينا  	•
الإلكرتونية/ املعدات  من  ع�ضوائية  عينات  على  اختبارات 

م������واد  م��ن  خالي���ة  اأنه�����ا  النت�ائ���ج  واأظهرت  املح��ولت، 

)PCB Polychlorinated biphenyl(. كما و�ضعت اأي�ضا 
خطط لختيار كل الأمكنة التي يحتمل اأن تكون م�ضدرا ملادة  

PCB، ويف حال وجودها، �ضيتم ا�ضتبدال هذه امل�ضادر ب�ضكل 
منهجي.

كجزء من الإجراءات املتخذة حلماية الهواء من التلوث، قامت  	•
كوا�ضف  )با�ضتخدام  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  من  كل 

م�ضتوى  مبراقبة  الكويتية   البرتول  وموؤ�ض�ضة  ومتنقلة(  ثابتة 

التلوث يف الهواء يف امل�ضايف واملناطق املحيطة بها. نحن نلتزم 

بالنبعاثات  اخلا�ضة  الأمريكية  للبيئة  العامة  الهيئة  مبعايري 

للتطبيق. وقد  القابلة  الدولية  املمار�ضات  اأف�ضل  بالتوافق مع 

اأدت املراقبة امل�ضتمرة اإىل خلق مبادرات جديدة مثل “وحدة 

وفقا   ميكنها  التي  ال�ضعيبة  م�ضفاة  يف  الذيل”  غاز  معاجلة 

النبعاثات  من  باملائة   99.5 ا�ضرتجاع  الت�ضميمية  لطاقتها 

اأي  اإبالغ  الهيئة العامة للبيئة الكويتية حول  الكربيتية. ويتم 

انبعاثات تتجاوز احلد الأق�ضى امل�ضموح به. 

ال�ضحة  اإدارة  بنظام  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  تلتزم  	•
والذي  الكويتية  البرتول  موؤ�ض�ضة  يف  املتبع  والبيئة  وال�ضالمة 

يحتوي على عدد من الوثائق لإدارة عملية التخل�س من مياه 

ال�ضرف ال�ضناعي واإدارة النبعاثات الهوائية وتوجيهات حول 

تقييم الآثار البيئية. وقد اأظهر حتليل للثغرات لكل العنا�ضر 

الثالثة اأننا نطبق فعال توجيهات موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية، بل 

حتى نتخطاها. 

“بروتوكول  على  موقعة  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  �ضركة  	 	•
الأوزون”.  لطبقة  امل�ضتنزفة  املواد  1989حول  لعام  مونرتيال 

وت�ضكل طبقة الأوزون  احلماية الطبيعية لالأر�س �ضد الأ�ضعة 

هذا  ويهدف  ال�ضم�س.  من  املنبعثة  ال�ضارة  البنف�ضجية  فوق 

امل�ضتنزفة  املواد  وا�ضتهالك  اإنتاج  لإنهاء  العاملي   الربوتوكول 

اإىل  املجال  ه��ذا  عملنا يف  من  كبري  ج��زء  ويهدف  ل���الأوزون. 

اإزالة غازات )كلور-فلور-كربون CFC( وغاز الهالون من نظم 

التكييف يف ال�ضركة وا�ضتبدالها ببدائل �ضديقة للبيئة.

فيما يتعلق بربوتوكول التعاون الإقليمي ملكافحة التلوث بالنفط  	•
و�ضعنا  فقد  ال��ط��وارئ،  ح��الت  الأخ���رى يف  ال�ضارة  وامل���واد 

تدابري مع ال�ضركات التابعة ملوؤ�ض�ضة البرتول الكويتية ملواجهة 

�ضريكنا  مع  م�ضرتك، ل�ضيما  النفطية �ضمن جهد  الت�ضربات 

�ضركة نفط الكويت. كما دخلت موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية يف 
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اتفاق مع Oil Spill Response Limited لكل ال�ضركات 

التابعة لها. وهو يتكامل مع “خطة اإجراءات احلوادث الكربى” 

التدريب  يتم  التي  الكويتية  الوطنية  البرتول  ب�ضركة  اخلا�ضة 

اإدارة  “خطة  وت�ضكل  ال�ضركة.  اق�ضام  كل  يف  بانتظام  عليها 

الأزمة” التي اأ�ضدرتها �ضركة البرتول الوطنية الكويتية موؤخرا 

دعما اإ�ضافيا ل�ضمان التن�ضيق العملياتي املنظم عند ح�ضول 

حادث كبري. ويف عام 2010، مت اإن�ضاء “مركز اإدارة الأزمة” يف 

�ضرداب املقر الرئي�ضي ليكون مركزا للقيادة خم�ض�ضا لالإدارة 

العليا واملدراء املعنيني. 

الإدارة واحلوكمة البيئية

 ISO اجل��ودة  �ضهادة  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  حتمل 

14001 مما يعني خ�ضوع ال�ضركة للتدقيق املنتظم للتاأكد من اأننا 
البيئية. ويف  ب��الإدارة  الدولية اخلا�ضة  املمار�ضات  اأف�ضل  نطبق 

على جناحها  اخلام�ضة  بالذكرى  ال�ضركة  احتفلت   ،2010 مايو 

 ISO يف نيل اأول �ضهادة. وتهدف ال�ضركة من تبني معايري �ضهادة

اأن تكون  14001 اإىل خلق دورة من التح�ضني امل�ضتمر و�ضمان 
الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  يف  واملعايري  ال�ضرتاتيجيات 

ال�ضركة  اأن  كما  والدولية.  الوطنية  والنظم  املعايري  مع  متوافقة 

 .ISO 18001 و ISO 9001 تطبق معايري �ضهادتي اجلودة

تتطلب معايري ISO 14001 اأن: 

نوؤ�ض�س �ضيا�ضة بيئية 	•

نحدد املتطلبات الت�ضريعية والقانونية التي تنطبق على �ضركة  	•
البرتول الوطنية الكويتية  

نوفر ونخ�ض�س موارد منا�ضبة لتلبية املتطلبات البيئية املحددة 	•

نحدد الن�ضاطات التي ميكن اأن توؤثر اأو اأثرت على البيئة 	•

نحدد الن�ضاطات ذات التاأثريات الكبرية على البيئة 	•

ن�ضمن وجود �ضوابط يف الأماكن املنا�ضبة للحد من التاأثريات  	•
الكبرية

لتح�ضني  املحددة  والأه��داف  ال�ضيا�ضات  وتنفيذ  و�ضع  ن�ضمن  	•
اأدائنا البيئي

نفت�س ونتحقق من درجة التزامنا من خالل التدقيق ومتابعات  	•
الإدارة

التحكم والقيا�س البيئي 	•

�ضامل  بيئي  اإدارة  نظام  لديها  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة 

مع  كامل  ب�ضكل  النظام  ه��ذا  ويلتزم  البيئية.  امل�ضائل  ملراقبة 

متطلبات ISO 14001 ، ويلبي بنود ISO 14001 التي تتطلب 

اإدخال التح�ضينات امل�ضتمرة املتوافقة مع �ضيا�ضة �ضركة البرتول 

الوطنية الكويتية.

التزامنا بتلبية ISO 14001 يتاأكد من خالل:

مدققني للتدقيق الداخلي)كل �ضتة اأ�ضهر( 	•

متابعة الإدارة العليا )كل �ضتة اأ�ضهر( 	•

تدقيق خارجي )كل �ضتة اأ�ضهر( 	•

نتائج التدقيقات اأعاله متوفرة، وميكن الطالع واحل�ضول عليها 

csr@knpc.com :عرب الربيد الليكرتوين

اللجنة التنفيذية لل�صالمة وال�صحة والبيئة

تويل �ضركة البرتول الوطنية الكويتية اأهمية كبرية لتكون حوكمتها 

يف جمالت لق�ضايا ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة �ضفافة وموثوقة. 

ونظام رفع  التقرير ب�ضكل منتظم اإىل اللجنة التنفيذية لل�ضالمة 

وال�ضحة والبيئة يعترب الأكرث اأهمية من بني نظم رفع التقارير يف 

ال�ضركة. ويتوىل رئا�ضة هذه اللجنة رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو 

جميع  ويح�ضرها  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  املنتدب يف  

اأية جلنة  يعادل  مهما  موقعا  وهي حتتل  العليا،  الإدارة  اأع�ضاء 

اأخرى يف ال�ضركة. وجتتمع هذه اللجنة �ضهريا لالطالع على اآخر 

امل�ضاريع  والبيئة، وحول  وال�ضالمة  ال�ضحة  اأداء  التطورات حول 

ذات  والإج��راءات  املوا�ضيع  اإىل  بالإ�ضافة  الطبي،  الق�ضم  واأداء 

“نظام  خالل  من  ال�ضالمة  م�ضاألة  متابعة  وتتم  الدائم.  الطابع 

متابعة تدقيق اأداء ال�ضالمة”، كما يراقب جممل الأداء عرب طريقة 

“بطاقة الأداء املتوازن” Balanced Scorecard   متا�ضيا مع 
اأف�ضل املمار�ضات. وتن�ضر املحا�ضر وتتوفر على نطاق وا�ضع.



43

بيانات اأ�صا�صية

الوحدة والإجمايلا�صتخدام الطاقةم

ا�ضتهالك الطاقة املبا�ضر وغري املبا�ضر 1

m3 23,666,537الغاز امل�ضتهلك )با�ضتثناء م�ضفاة ميناء عبداهلل(1.1

زيت الوقود امل�ضتهلك1.2

kwh 1,852,920,978الكهرباء امل�ضتهلكة )با�ضتثناء النادي الجتماعي(1.3

النبعاثات اإىل الهواء اجلوي

انبعاث غازات الدفيئة املبا�ضر وغري املبا�ضر2

الإجمايل املكافئ لغاز ثاين اأوك�ضيد الكربون  CO2e  نتيجة لال�ضتهالك املبا�ضر للطاقة )حم�ضوب 2.1

ا�ضتنادا اإىل 1.1 & 1.2 (

الإجمايل املكافئ لغاز ثاين اأوك�ضيد الكربون CO2e  نتيجة لال�ضتهالك املبا�ضر للطاقة )حم�ضوب 2.2

ا�ضتنادا اإىل 1.3(

الغاز املحرتق وغاز العادم3

3اإجمايل الغاز املحرتق والعادم )مرت مكعب(3.1
2,358,573 م

انبعاثات اأخرى لغازات الدفيئة4

اإجمايل الغازات املكافئة لثاين اأوك�ضيد الكربون CO2e  الناجتة عن ثاين اأوك�ضيد الكربون )حرق غاز 4.1

الفيول ومعاجلة الهيدروجني ووحدة تك�ضري املواد احلفازة امل�ضالة  يف م�ضفاة ميناء الأحمدي(

10,933,321 طن

اإجمايل الغازات املكافئة لثاين اأوك�ضيد الكربون CO2e  الناجتة عن غاز امليتان CH4  )حرق غاز 4.2

الفيول، احلرق، انبعاثات مت�ضربة(  

13,213 طن

اإجمايل الغازات املكافئة لثاين اأوك�ضيد الكربون CO2e  الناجت عن اأوك�ضيد النرتوجني N2O )ا�ضتهالك 4.3

الوقود واحلرق(

18,056 طن

النبعاثات يف املياه )مبا فيها الت�صربات(

اإلقاء يف املياه5

/�ضنةاإجمايل احلجم امللقى يف املياه5.1
3
1,185,090,360 م

/�ضنةحجم املياه املعاجلة5.2
3
11,427,847 م

/�ضنةحجم املياه امللقاة يف البحر5.3
3
1,185,074,179 م

/�ضنةحجم املياه امللقاة يف اأمكنة اأخرى5.4
3
16,181 م

32.35 %ن�ضبة املياه امل�ضرتجعة التي اأعيد تدويرها وا�ضتخدامها5.5

0حجم املياه املبتذلة التي ا�ضتخدمتها جهات اأخرى5.6

5.7)BOD( 28,224 طناإجمايل الأوك�ضيجني البيولوجي املطلوب

7,211 طناإجمايل املواد ال�ضلبة املعلقة امللقاة5.8

2,971 طناإجمايل املواد الهيدروكربونية امللقاة5.9

الت�ضربات6

21اإجمايل عدد الت�ضربات من املواد الهيدروكربونية املت�ضربة6.1

3اإجمايل حجم املواد الهيدروكربونية املت�ضربة6.2
37.36 م

 csr@knpc.com ملزيد من املعلومات حول الأداء البيئي ل�ضركة البرتول الوطنية الكويتية يرجى الت�ضال بنا على
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12

اإدارة ال�صحة وال�صالمة يف �صركة البرتول الوطنية 

الكويتية

يف عام 2000 تعر�ضنا حلادث �ضخم لقي فيه عدد من العاملني 

حتفهم واأ�ضيب اآخرون. ومنذ ذلك احلني قمنا باتخاذ اإجراءات 

واملجتمع  املوظفني  حماية  �ضاأنها  من  معايري  لو�ضع  م�ضددة 

وبيئتنا. 

اإن تكرير املواد الهيدروكربونية عمل ينطوي على خماطر، لكننا 

نرف�س القول باأن الإ�ضابات �ضيء حمتوم احلدوث، فموظفونا هم 

اأهم ثرواتنا و�ضالمتهم تاأتي على راأ�س اهتماماتنا، ولهذا ال�ضبب 

فاإن ال�ضالمة اأولويتنا امللحة والأكرث اأهمية. 

معايري واإجراءات ال�صالمة لدينا

اأهمية ال�صفافية وامل�صئولية 

�صيا�صة ال�صحة وال�صالمة والبيئة املن�صورة

  لدينا �ضيا�ضة من�ضورة على نطاق وا�ضع ومعلنة للجميع خا�ضة 

اإجراءات  ولها  حاليا  بها  العمل  يتم  والبيئة  وال�ضالمة  بال�ضحة 

قابلة للتجديد مبا يتوافق مع �ضهادة اجلودة ISO 14001 وهذا 

العنا�ضر  اأحد  اإن  اأويل.  كهدف  ال�ضالمة  ن�ضع  اأن  يلزمنا  بدوره 

احلاجة  حيث  من  عليه  نوؤكد  ما  هو  ال�ضيا�ضة  لهذه  الرئي�ضية 

يكون  ل  بحيث  امل�ضتمر  التطوير  اأج��ل  من  جماعية  مل�ضئولية 

املوظفون فقط هم املتحم�ضون للم�ضاركة باأفكارهم وم�ضاعدتنا 

لتقليل املخاطر بل واملقاولون اأي�ضا. 

)SHEEC( اللجنة التنفيذية لل�صالمة وال�صحة والبيئة

تعد اللجنة التنفيذية لل�ضالمة وال�ضحة والبيئة هي اجلهة التي 

البرتول  �ضركة  بال�ضالمة يف  املتعلقة  الأمور  على جميع  ت�ضرف 

الوطنية الكويتية. ويرتاأ�س تلك اللجنة رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة 

البرتول الوطنية الكويتية وت�ضم فريقا من الإدارة العليا يجتمع 

�ضهريا ملدة �ضاعتني ملراجعة اآخر امل�ضتجدات التي تاأتي من دائرة 

ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة. ويتم يف كل اجتماع درا�ضة اأداء ال�ضالمة 

 )LWCs( وال�ضحة يف كل واقعة توؤدي اإىل فقدان �ضاعات العمل

اأو احلوادث بال اأ�ضرار )Near Miss( التي يتم تقدمي تقارير 

اأي موؤ�ضرات  بها )NMIRs( ومناق�ضة كيفية حت�ضني ومعاجلة 

ال�ضالمة من  تتم متابعة  العمل. ووفقا لأف�ضل املمار�ضات  تعوق 

خالل نظام متابعة تدقيق اأداء ال�ضالمة )والذي يقوم على �ضبيل 

�ضاعات  ومعدل  احل��وادث  تكرار  معدل  اإجمايل  بح�ضاب  املثال 

فقدان العمل ( وتتم مراقبة الأداء العام من خالل بطاقات الأداء 

املتوازنة )Balanced Scorecard( وتدوين املحا�ضر اخلا�ضة 

باأداء ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة وتوزيعها ح�ضب الطلب. 

موؤ�ص�صة البرتول الكويتية و�صركة البرتول الوطنية 

الكويتية: اإحكام مزدوج على جميع اإجراءات ال�صالمة

تابعة  �ضركة  باعتبارها  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  تلتزم 

وقد  واح��د.  اإدارة  نظام  من  باأكرث  الكويتية  البرتول  ملوؤ�ض�ضة 

ح�ضلت �ضركة البرتول الوطنية الكويتية على �ضهادة �ضل�ضة تقييم  

اجلودة  و�ضهادة   OHSAS 18001 املهنية  وال�ضالمة  ال�ضحة 

العديد  وهناك   .ISO 9001:2008 �ضهادة  ISO 14001 و 
اأي�ضا.  بها  نلتزم  والتي  العاملية  الداخلية وغري  الإدارة  نظم  من 

وعلى �ضبيل املثال و�ضعت موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية جمموعة من 

املعايري اخلا�ضة بال�ضحة وال�ضالمة والبيئة تت�ضمن ت�ضعة عنا�ضر 

وتتكون من 59 وثيقة وملحقاتها. وتعلنها املوؤ�ض�ضة بو�ضوح: »اأن 

لإدارة  املوؤ�ض�ضة  نظام  تتبع  اأن  لها  التابعة  ال�ضركات  على جميع 

ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة، واأن تكون لها نظم واإجراءات موثقة يف 

نظام اإدارة ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة«. وهذا من �ضاأنه اأن يفر�س 

الصحة والسالمة المهنية
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)HSEMS( نظام اإدارة ال�صحة وال�صالمة والبيئة

يعد هذا النظام يف اأ�ضا�ضه نظاما عامليا ومت الت�ضديق على جودته يف �ضهر 

مايو 2010 عندما ح�ضلنا على �ضهادة �ضل�ضلة تقييم ال�ضحة وال�ضالمة املهنية 

 .OHSAS 18001

اإدارة ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة اخلا�س بنا والذي  ولدينا نظام 

عن�ضرا   14 من  ويتاألف  ع�ضر  ال�ضتة  العنا�ضر  هذه  على  يقوم 

وي�ضتويف معايري املوؤ�ض�ضة لل�ضحة وال�ضالمة والبيئة كما ورد يف 

الوثيقة رقم 4. وقد مت و�ضع نظام اإدارة ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة 

يف عام 2000 )وكان يعرف عندئذ بنظام اإدارة ال�ضالمة وال�ضحة 

والبيئة SHEMS( ا�ضتجابة للحوادث الكربى يف م�ضفاتي ميناء 

عبد اهلل وال�ضعيبة. ولقد مت اإطالق هذا النظام ر�ضميا يف ال�ضركة 

يف �ضهر مايو من عام 2002 ومت اإعداده ح�ضب منوذج مقدم من 

�ضركة )Det Norske Veritas )DNV وهي عبارة عن �ضركة 

عاملية تقدم خدمات يف اإدارة املخاطر مبنية على نظام ت�ضنيف 

ال�ضالمة العاملي )ISRS(. وي�ضتمر نظامنا يف حتقيق متطلبات 

ISRS ويتم تقييمه من خالل DNV كل خم�س �ضنوات. 

هذه  اأن  اأي  ال�ضالمة،  اإج��راءات  على جميع  املزدوجة  ال�ضيطرة 

الإجراءات ل يجب فقط اأن تقر داخليا بل وعلى م�ضتوى �ضامل. 

وبالتحديد فاإنه مما يجدر ذكره اأن الوثيقة رقم 4 ملعيار ال�ضحة 

 – الكويتية  البرتول  ملوؤ�ض�ضة  والتابع  ال�ضامل  والبيئة  وال�ضالمة 

قوانني نظام اإدارة ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة مت تق�ضيمها اإىل 16 

والتي يجب على  والبيئة  وال�ضالمة  ال�ضحة  اإدارة  لنظام  عن�ضر 

ال�ضركات النفطية التابعة اأن تتبعها كالآتي:

 OHSAS صل�صلة تقييم ال�صحة وال�صالمة املهنية�

 18001

 OHSAS 18001 املهنية  وال�ضالمة  ال�ضحة  تقييم  �ضل�ضلة 

املهنية.  وال�ضالمة  ال�ضحة  لإدارة  به  معرتف  عاملي  معيار  هي 

وهو معيار تطوعي اإل اأنه يتطلب التزاما �ضارما للح�ضول على 

�ضهادته. ونحن فخورون اأن نكون من اأوائل ال�ضركات يف الكويت 

التي حت�ضل على هذا العتماد. 

ويقدم هذا املعيار اإطارا عاما يقوم على مبداأ اإداري ثابت وهو 

اأي�ضا  يعرف  والذي  نفذ«   - افح�س   – افعل   – �ضل�ضلة »خطط 

بدورة »Deming«. وي�ضمل هذا املعيار حتديد وفح�س خماطر 

ال�ضحة وال�ضالمة املتعلقة بكافة اأن�ضطتنا ومنتجاتنا. ومبجرد اأن 

املتابعة  تقييمها وتو�ضع خطط  تلك املخاطر يجري  يتم حتديد 

واملراقبة عرب اأهداف وا�ضحة من اأجل اإدارة هذه املخاطر. ويتم 

املتعلقة  الأم��ور  معاجلة جميع  النظام  هذا  من خالل  ذلك  بعد 

بال�ضحة وال�ضالمة املهنية والتي توؤثر على املوظفني. 

OHSAS 18001 ن�صمن من خالل �صهادة

توفري معاجلة منظمة لإدارة دائرة ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة 	•
امل�ضاعدة يف متابعة املتطلبات الدورية وتوفريها 	•

القدرة على تخطيط واإدارة ومراقبة العمليات ب�ضكل منظم  	•
زيادة م�ضاركة املوظف ورفع م�ضتوى وعيه 	•

و�ضع اإطار عام للم�ضي قدما ملا بعد مرحلة اللتزام  	•
تدريبية  برامج  بتنظيم  احلالية  املالية  ال�ضنة  بداية  مع  وقمنا 

�ضاملة ل�ضمان وعي جميع املوظفني مبا هو منتظر منهم من اأجل 

احلفاظ على هذا املعيار ويعد ذلك اأمرا اأ�ضا�ضيا. املطلب الأخري، 

منح  عملية  يف  املطلوبة  الأهمية  من  كبرية  درج��ة  على  ولكنه 

الداخلية  الإلزامية  التدقيقات  هو   ،OHSAS 18001 �ضهادة 

واخلارجية التي تعقد كل �ضتة اأ�ضهر وعملية جتديد ال�ضهادة كل 

ثالث �ضنوات. وهذا من �ضاأنه اأن ي�ضمن تقييما م�ضتمرا وتطويرا 

للنظام.

التزام وم�ضئوليات الإدارة  عن�ضر 1: 

منظمة ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة املتكاملة  عن�ضر 2: 

اأهداف ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة التحفيزية  عن�ضر 3: 

م�ضتويات عالية يف الأداء  عن�ضر 4: 

التدريب والأداء املتوا�ضل عن�ضر 5: 

التوا�ضل والتحفيز الفعال واملتبادل  عن�ضر 6: 

تدقيقات ال�ضلوك والنظام  عن�ضر 7: 

منع احلوادث من خالل التحقيق الفعال  عن�ضر 8: 

اإدارة التغيري عن�ضر 9: 

اإدارة املقاولني  عن�ضر 10: 

الكفاءة امليكانيكية وتاأكيد اجلودة عن�ضر 11: 

حتديد الأخطار واإدارة املخاطر  عن�ضر 12: 

اجلاهزية وال�ضتجابة للطوارئ عن�ضر 13: 

الإدارة البيئية عن�ضر 14: 

اإدارة ال�ضحة املهنية  عن�ضر 15: 

اللتزام القانوين ومتطلبات اأخرى  عن�ضر 16: 
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ال�ضالمة يف احلفريات   -

التعامل الآمن مع املواد الكيماوية   -

العمل يف املرتفعات   -

الآمنة  الرافعات  لعمليات  والبيئة  وال�ضالمة  ال�ضحة  حملة   -

والتجهيزات 

موظفا   935 ت�ضمل  والتي  البيئية  باحلوادث  التوعية  حملة   -

ومقاولً. 

ولقاحات  دوري��ة  طبية  فحو�ضات  بتوفري  اأي�ضا  ال�ضركة  تقوم 

انت�ضار  اأي مقابل ملنع  �ضنوية �ضد الأنفلونزا تقدم جميعها دون 

النفلونزا بني املوظفني. ويظل تركيزنا دائما على اأن الوقاية خري 

من العالج. 

حالت الطوارئ والأزمات 

نحن دائما م�صتعدون

)MIPP( خطة اإجراءات احلوادث الكربى

و�ضعت خطة اإجراءات احلوادث الكربى اخلا�ضة ب�ضركة البرتول 

عام  يف  البحرية  واملوانئ  ال�ضركة  م�ضايف  يف  الكويتية  الوطنية 

1992 وخ�ضعت للمراجعة الرئي�ضية الثامنة يف فرباير 2010. 
وحتدد خطة اإجراءات احلوادث الكربى كيفية ا�ضتجابتنا لأي من 

حالت الطوارئ يف الأزمات. ونظرا لطول املدة التي ت�ضتغرقها 

خالل  م��ن  املتكررة  الوهمية  ل��الإخ��الءات  ون��ظ��را  اخلطة  تلك 

تقدير �صركة البرتول الوطنية الكويتية 

م�صفاة ميناء عبد اهلل تفوز بالذهب:

لقد فزنا يف �ضهر اإبريل 2010 باجلائزة الذهبية للجمعية 

امللكية ملنع احلوادث RoSPA للعام ال�ضاد�س على التوايل 

تقديرا جلهودنا فيما يتعلق بال�ضحة وال�ضالمة املهنية يف 

اجلائزة  تلك  ومتنح  لنا.  التابعة  اهلل  عبد  ميناء  م�ضفاة 

الدولية املرموقة بناءا على ح�ضول ال�ضركة على الت�ضنيف 

�ضنوات  اأرب��ع  ملدة  الأق��ل  على  ال�ضالمة  اإدارة  لنظم  الأول 

وال�ضالمة  ال�ضحة  اأداء  يف  وامل�ضتمر  الثابت  التطور  من 

والبيئة. 

جائزة جمل�س ال�صالمة الربيطاين العاملية:  

ال�ضالمة الربيطاين وح�ضلنا  مت تكرمينا من قبل جمل�س 

على »جائزة جمل�س ال�ضالمة الربيطاين العاملية« جلهودنا 

الثامن  للعام  وذل��ك  املهنية  وال�ضالمة  ال�ضحة  جمال  يف 

على التوايل. وقد ح�ضلنا على هذا التقدير لأننا حققنا 

مبعدلت  يتعلق  فيما  املطلوب  البرتولية  ال�ضناعة  معدل 

احلوادث )AIRs( ولتباعنا نظما جيدة يف اإدارة ال�ضحة 

وال�ضالمة، حمققني اإجنازات طموحة يف العديد من مواقع 

العمليات. 

�صحة موقع العمل 

تركيزنا دائما ين�صب على مبداأ الوقاية خري من العالج 

احلمالت ال�صحية

ال�ضحية  التوعية  حمالت  من  موظفونا  ي�ضتفيد  اأن  هو  هدفنا 

التي ننفذها يف مواقعهم املختلفة واأن ينقلوا الر�ضالة التي بلغتهم 

لإحداث تغيري لل�ضلوكيات داخل بيئة عملهم وبالتايل ي�ضاعدون 

اأي�ضا يف تغيري ال�ضلوكيات داخل املجتمع الأكرب.

وكجزء من التزامنا نحو اأ�ضحاب امل�ضالح املبا�ضرة �ضواء خارجيا 

اأو داخليا، فنحن ن�ضتثمر الكثري من الوقت لن�ضمن اأن جمهورنا 

يح�ضل على الفائدة املرجوة فيما يتعلق بال�ضحة ومنط احلياة. 

ويعد هذا اأي�ضا جزءا من برنامج �ضركة البرتول الوطنية الكويتية 

لل�ضحة الوقائية. وغالبا ما ن�ضم احلمالت الداخلية اإىل اجلهود 

الوطنية واملحلية الأكرب مثل حملة التربع بالدم. وعادة ما يتم دعوة 

اأخ�ضائيني يف املجال الطبي لإلقاء حما�ضرات على املوظفني يف 

م�ضرح بيت الوطنية باملبنى الرئي�ضي، يقوم من خاللها املوظفون 

على  يعمل  اأن  �ضاأنه  من  وهذا  وا�ضتف�ضاراتهم،  اأ�ضئلتهم  بطرح 

ت�ضجيع املوظفني على تعلم املزيد حول العديد من املو�ضوعات 

الطبية التي تهمهم. 

وعلى ال�ضعيد الداخلي نقوم بتنظيم اأكرث من اثني ع�ضرة حملة 

كل عام تهدف اإىل الرتويج اإىل اأمناط معي�ضية اأف�ضل من الناحية 

ال�ضحية. ويتم اختيار مو�ضوعات تلك احلمالت من قبل موظفني 

ا�ضتملت احلمالت  املا�ضي  العام  الإدارة. وخالل  اإىل  بالإ�ضافة 

ال�ضحية التي مت تنظيمها على املو�ضوعات الآتية:
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�ضيناريوهات وتعقيدات خمتلفة )تق�ضم املواقف فيها اإىل ثالثة 

م�ضتويات اأو »ت�ضنيفات« وفقا ل�ضدتها( فاإنه يوجد الآن نوع من 

املعرفة التامة بهذه الوثيقة يف جميع مواقع ال�ضركة مما ي�ضمن 

خطة  وت�ضتمل  املواقف.  جميع  يف  تطبيقها  يف  املوظفني  راح��ة 

اإجراءات احلوادث الكربى على اإجراءات الإنذار واملناوبة وحتديد 

الأدوار وامل�ضئوليات، والتن�ضيق مع مراكز الطوارئ بالإ�ضافة اإىل 

حالة  اخلطة يف  هذه  تفعيل  ويتم  العاملني.  اإخ��الءات  تخطيط 

تعر�س املوظفني لإ�ضابات وحوادث العمليات كالنفجار اأو ت�ضرب 

املكان  تعر�س  مثل  اأمني  ح��ادث  وق��وع  حالة  اأو يف  �ضامة  م��واد 

احلوادث  اإج��راءات  خطة  وتنق�ضم  بقنبلة.  التهديد  اأو  لخرتاق 

الكربى اإىل اأربعة م�ضتويات من خالل ثالث فئات:

عن  فعال  ب�ضكل  معه  التعامل  ميكن  ما  وه��ي  �ضغري  ح��ادث  	•
طريق العاملني يف املوقع وطاقم الإطفاء يف امل�ضفاة كا�ضتجابة 

لديهم  املتوافرة  والو�ضائل  املعدات  با�ضتخدام  وذلك  للحادث، 

وقتها.

اأك��رث من طاقم  ح��ادث من الدرجة الأوىل وهو ال��ذي يتطلب  	•
واحد للتحكم به، اإل اأنه يظل بالإمكان التعامل معه بفاعلية من 

خالل الو�ضائل التي ت�ضتخدمها امل�ضفاة.

اأ�ضياءاً  الذي ت�ضتدعي مواجهته  الثانية وهو  الفئة  حادث من  	•
ولذلك  فيها،  وقع  التي  امل�ضفاة  املوجودة يف  الو�ضائل  تتجاوز 

لبد من طلب م�ضاعدة من م�ضايف ال�ضركة غري املتاأثرة، واإذا 

تطلب الأمر من جهات خارجية من اأجل احتواء احلادث ب�ضكل 

فعال. 

حادث من الفئة الثالثة وهو الذي قد ينطوي على اآثار خطرية  	•
تتعدى حدود موقع امل�ضفاة املتاأثرة. وت�ضمل هذه الفئة حوادث 

النفجار اأو ت�ضرب الغازات ال�ضامة، ما يتطلب اإخالء املوقع اأو 

اإ�ضدار حتذير خا�س لل�ضكان القريبني من املكان. 

ومع ذلك فاإنه اإذا ما وقعت حادثة كبرية اأو اإذا تطور حدث ما 

ب�ضكل يتحدى قدرة ال�ضركة يف التحكم به، يتم عندئذ الإعالن 

عن وجود اأزمة. 

اإدارة الأزمات 

الوطنية  البرتول  ب�ضركة  الأزمات اجلديدة اخلا�ضة  اإدارة  خطة 

الكويتية ت�ضكل خطوة رئي�ضية نحو قدرتنا على الوفاء مب�ضئولياتنا 

يف حالة حدوث اأزمة. وقد مت بالفعل اإعداد خطة مبدئية ملواجهة 

من  بخرباء  بال�ضتعانة  قمنا   2010 عام  يف  اأن��ه  اإل  الأزم���ات، 

الإجراءات  من  جمموعة  و�ضع  يف  مل�ضاعدتنا  املتحدة  الوليات 

الفعلية ذات امل�ضتوى العاملي. ويرتكز هدفنا الرئي�ضي يف �ضمان 

�ضهولة التكيف وفقا لحتمالت وقوع طارئ ما. ومن الأهمية اأن 

نعي اأنه لي�س بال�ضرورة يف جميع الأحوال و�ضع خطة لالأزمات. 

وبدل من ذلك فاإن اأي خطة يجب اأن تكون على قدر من املرونة 

عمليات  �ضالمة  اأج��ل  من  تهديد  اأي  مع  التعامل  ت�ضمن  التي 

عليه  يطلق  وقد  يطلق عليه حادث  اأن  ما ميكن  ال�ضركة. وهذا 

املبنى  يف  مركز حتكم  اإن�ضاء  مت   2010 ويف  متكرر.  اأمر  اأي�ضا 

الرئي�ضي لل�ضركة للمدراء القدامى وبع�س املدراء املختارين، وهو 

ما ينتظر اأن يكون املركز الرئي�ضي لأي اأعمال ا�ضتجابة.

الأمن والوقاية من احلرائق

�صمان اأف�صل حماية

خدمات الأمن

باحرتافية  فخورة  دائما  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  كانت 

قريبة  فرتة  حتى  كانت  والتي  والطوارئ  الأمن  وتفاين خدمات 

حتت الإ�ضراف املبا�ضر لل�ضركة. اإل اأنه ويف الأول من �ضهر يوليو 

العليا  واللجنة  الكويتية  البرتول  موؤ�ض�ضة  قامت   2010 من عام 

من  الأمن  م�ضئولية  بنقل  ر�ضميا  النفطي  للقطاع  التابعة  لالأمن 

�ضركة البرتول الوطنية الكويتية اإىل �ضركة اأخرى تابعة ملوؤ�ض�ضة 

النف��طي  القط��اع  خ���دمات  �ض�ركة  وه���ي  الكويتية  الب����رتول 

)OSCO( وذك بغر�س حت�ضني الأمن من خالل متركز امل�ضئولية 

يف �ضركة واحدة. وخالل ال�ضنوات القليلة املا�ضية قامت �ضركة 

خدمات القطاع النفطي بتطوير نف�ضها ك�ضركة حتتوي على 2000 

موظف لتوفري الأمن ال�ضرتاتيجي بالإ�ضافة اإىل الإطفاء ودعم 

اخلدمات العامة جلميع ال�ضركات النفطية الع�ضر التابعة ملوؤ�ض�ضة 

البرتول الكويتية مبا فيها �ضركة البرتول الوطنية الكويتية. 

الآن  تتحمل  النفطي  القطاع  خ��دم��ات  �ضركة  اأن  يعني  وه��ذا 

امل�ضئولية نحو م�ضاركة بع�س من اأ�ضحاب امل�ضالح املبا�ضرة مع 

اجلهات واملوؤ�ض�ضات اخلارجية كوزارة الداخلية وخفر ال�ضواحل 

اأثناء  غالبا  العالقات  على هذه  كثرياً  ويعول  الوطني.  واحلر�س 

ومع  دوري.  ب�ضكل  بها  نقوم  التي  الرئي�ضية  الوهمية  الإخالءات 
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تتم �ضيانتها وت�ضغيلها وفقا لأف�ضل املعايري املمكنة، ولهذا ال�ضبب 

الإطفاء  لتدريب فرق  واملواد  الوقت  الكبري من  القدر  ا�ضتثمرنا 

ل�ضمان جاهزية  منتظمة  وهمية  اإخالءات  اإقامة  اإىل  بالإ�ضافة 

تلك الفرق. و�ضوف توا�ضل �ضركة خدمات القطاع النفطي هذا 

التقليد الذي يدعو بالفعل اإىل الفخر. 

بيانات رئي�صية

الوحدة والإجمايلال�صحة وال�صالمة

83اإجمايل عدد امل�ضابني )ي�ضمل جميع املوظفني املبا�ضرين وموظفي املقاول(

1.879 لكل 000.000 �ضاعةمعدل الإ�ضابة

7اإجمايل عدد اإ�ضابات الوقت املفقود

0.158 لكل 000.000 �ضاعةمعدل اإ�ضابات الوقت املفقود

39476عدد الأيام املفقودة ب�ضبب املر�س والأمرا�س املهنية )با�ضتثناء موظفي العقد(

3884.26 لكل 000.000 �ضاعةمعدل اعتالل ال�ضحة والأمرا�س املهنية

83اإجمايل عدد احلوادث املبلغ عنها )مبا يف ذلك جميع املوظفني وموظفي العقد(

1.879 لكل 000,000 �ضاعةمعدل احلوادث

0اإجمايل عدد الوفيات

0معدل الوفيات

csr@knpc.com ملزيد من املعلومات عن التزامنا نحو ال�ضحة وال�ضالمة نرجو التوا�ضل معنا من خالل بريدنا الإلكرتوين

ذلك، ونظرا ملتطلبات خطة اإجراءات احلوادث الكربى والعالقات 

اأن نحتفظ برابطة  الدائمة التي تن�ضاأ عرب �ضنوات عدة، نتوقع 

قوية مع هوؤلء من اأ�ضحاب امل�ضالح املبا�ضرة. 

وتت�ضمن بع�س م�ضئوليات فريق الأمن الآتي: 

حماية حميط منطقة عملنا )الربية واملائية( 	•

الإدارة والتحكم من خالل التوا�ضل عرب الكومبيوتر واملعلومات  	•
التي تنقل من خالله

املالحظة والر�ضد لنظام الت�ضالت  	•

املراقبة والك�ضف حتت املاء 	•

اإ�ضدار  ذل��ك  يف  )مب��ا  املن�ضاآت  اإىل  ال��دخ��ول  على  ال�ضيطرة  	•
ت�ضاريح الدخول وهويات العمل(

ومن اأجل حتقيق ذلك، توزع اخلدمة على قوات وفرق كالآتي:

)CPF( قوة احلماية ال�ضاحلية 	•

)CISF( قوة اأمن البنية التحتية احليوية 	•

فريق K-9 للك�ضف عن املتفجرات   	•

خدمات الإطفاء

للتحكم  ال��الزم��ة  باملعدات  جيد  ب�ضكل  جمهزة  م�ضافينا  اإن 

بذلك  ونقوم  �ضواء.  حد  على  والكبرية  ال�ضغرية  احلرائق  يف 

»ال�ضلبية«  الإج���راءات  من  متنوعة  جمموعة  تطبيق  خالل  من 

الإجراءات  تت�ضمن  وباخت�ضار  احلريق.  من  للوقاية  و«الفعالة« 

ال�ضلبية وب�ضكل خمت�ضر التخطيط الدقيق لأي حادث، بالإ�ضافة 

العاملية.   املعايري  مع  يتوافق  مبا  للمن�ضاآت  املتقن  الت�ضميم  اإىل 

وهذا من �ضاأنه اأن يقلل من احتمالية خروج احلرائق عن نطاق 

ال�ضيطرة. وتتحقق احلماية الفعالة من خالل اإن�ضاء ات�ضال وطيد 

واأجهزة مراقبة احلرائق مبا يتوافق واأف�ضل املمار�ضات و�ضمان 

توافر اأف�ضل معدات اإطفاء احلريق القابلة للحمل والنقل وكذلك 

الثابتة. وبالطبع فاإن اأنظمة احلماية هذه لي�س لها اأي قيمة اإذا مل 
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داخلية

نوا�صل تطوير 

برنامج اإدارة 

خماطر امل�صاريع 

معتمدين على 

ور�س العمل 

املكثفة الأولية 

التي عقدت يف 

2008 ل�صمان 

اأق�صى عائد على 

ال�صتثمار مبا 

يتفق مع ق�صم 

اإدارة خماطر 

 .ERM امل�صاريع

اإدارة 

خماطر 

امل�صاريع 

تاأخذ 

املبادرة 

فيما 

يخ�س 

اخلطورة

يف الوقت احلا�ضر، فاإن جزءا متكامال من جمموعة التميز الوظيفي )FEG( وفريق اإدارة املخاطر )ERM( على درجة كبرية من 

 )ERM( املهارة واخلربة يف حتديد املخاطر وتقدمي خطط للتقليل قابلة للتطبيق من الناحية التجارية. ويتم تقييم عمل فريق

ب�ضكل كبري حيث ميثل عملهم العن�ضر الرئي�ضي للجنة الإ�ضراف على املخاطر. 

ويتم تتبع جميع املخاطر يف �ضركة البرتول الوطنية الكويتية من خالل �ضجل املخاطر )ERM( حيث يتم ت�ضنيف املخاطر وفقا 

للنوع وال�ضدة واحتمال احلدوث وو�ضع تلك الت�ضنيفات وفقا لدرجات اخلطورة )من الأعلى لالأدنى( بعد ذلك ينتقل ال�ضجل اإىل 

“خيارات املعاجلة” لتقليل اأو حتييد تلك املخاطر. واإذا كانت املخاطر على درجة عالية يتم و�ضفها مب�ضطلح “خماطر املجموعة 
الرئي�ضية”. وهذه املخاطر والتي تربط ما بني التاأثري ال�ضديد والحتمالية العالية للحدوث يتم و�ضعها يف دليل املخاطر. ويتم 

اإر�ضال خماطر الأولوية الق�ضوى اإىل موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية مرة كل ثالثة اأ�ضهر والتي تت�ضمن اأي�ضا اإجراءات الأداء يف هذه 

الفرتة. وميثل دليل املخاطر جانبا رئي�ضيا من اهتمامنا، والهدف منه هو تقلي�س عدد املخاطر يف هذا الدليل اإىل �ضفر. 

وتخ�ضع جميع املخاطر لر�ضم خريطة وا�ضحة لها يحدد العنا�ضر املتاأثرة بها وهي كالتايل: تاأثريات ال�ضحة وال�ضالمة / البيئة 

الطبيعية / الرتاث الجتماعي اأو الثقايف / املجتمع / تكلفة احلدث / احلكومة والقوانني / و�ضائل الإعالم / العتبارات القانونية 

/ الو�ضع ب�ضكل عام. ومبجرد النتهاء من تلك العنا�ضر )بالرغم من عدم اكتمالها، فاإن عملية املراجعة تكون م�ضتمرة( يقوم 

الفريق مبراقبة اأي اإجراء ا�ضرتاتيجي يتم اتخاذه لتحديد تلك املخاطر. وقد قام فريق ERM بتدريب واختيار اأع�ضاء الفريق 

الذي ر�ضحته �ضركة البرتول الوطنية الكويتية. ويكون اأع�ضاء هذا الفريق م�ضئولني عن التعاون والتن�ضيق مع فريق ERM ويقوم 

باإدخال اأي خماطر جديدة يف نظام اإدخال املخاطر على احلا�ضب الآيل فيما ي�ضمى “B-wise”. ويوجد عر�س ERM للمدراء 

من خالل اجتماعات التوا�ضل الدورية لل�ضركة )KRCMs( التي تعقد �ضهريا. ونحن فخورون اأننا ا�ضتطعنا تقليل عدد املخاطر 

“املرتفعة جدا” باأكرث من الن�ضف منذ عام 2009. 
لقد حقق هذا امل�ضروع جناحا باهرا ويوا�ضل امل�ضي قدما من جيد اإىل اأف�ضل. 
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العمالة لن�ضمن ح�ضول مواطنينا على اأف�ضل الفر�س الوظيفية. 

وقد حقق هذا الربنامج جناحا باهرا حيث تتعدى ن�ضبة العمالة 

على  حتققت  ن�ضبة  اأعلى  وهي   % 80 الآن  ملوظفينا  الكويتية 

الإطالق. ونظرا لتوافر عدد اأكرب من الكويتيني املوؤهلني بف�ضل 

ح�ضولهم على نوعية اأف�ضل من التعليم والفر�س التدريبية )التي 

فيما  فعال  بدور  نقوم  فنحن  �ضركتنا(  مثل  موؤ�ض�ضات  تدعمها 

يتعلق بتوظيف اأف�ضل الكفاءات املحلية، وبالتايل امل�ضاهمة بن�ضبة 

عالية يف عملية التوظيف يف الكويت ويف تطوير جيل جديد من 

القادة. ومن الأهمية مبكان اأي�ضا التاأكيد على اإمياننا بال�ضتمرار 

يف تعليم الكبار، ونحن فخورون باأن ن�ضتثمر يف التدريب وتطوير 

املوظفني يف كافة تخ�ض�ضاتهم. 

املوظفون واأ�صرة البرتول الوطنية 

لتعزيز  بو�ضائل هامة  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  نلتزم يف 

اأن نوؤكد على  ال�ضعور بالنتماء بني املوظفني، كما نحر�س على 

اأن موظفينا هم اأهم ما منلك. ونقوم كل عام بتنظيم جمموعة 

من املخيمات يف الرب تكون م�ضرحا لأن�ضطة عائلية. وتقدم تلك 

لكي  للعائالت  فر�ضة  توفر  اأنها  كما  ترفيهية  اأن�ضطة  املخيمات 

يق�ضوا مع بع�ضهم وقتا يتعرفون من خالله على بع�ضهم ب�ضكل 

اأف�ضل. ونقدم ملوظفينا العديد من الفوائد مثل اإعطائهم فر�ضة 

احل�ضول على قرو�س بفوائد خمف�ضة بالإ�ضافة اإىل اخل�ضومات 

والعرو�س اخلا�ضة التي تقدم لهم طوال العام على �ضلع وخدمات 

األداء االجتماعي

امل�صاركة املجتمعية  اأ . 

جمرد  من  اأكرث  يعني  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  لدى  ال�ضتدامة  مفهوم  اإن 

حتقيق منو اقت�ضادي عاما بعد اآخر، فهو يعني النمو القت�ضادي املتوازن مع التطور 

الطاقة  الوفاء مبتطلبات  نحو  نعمل  با�ضتمرار  ونحن  البيئية.  الجتماعي واحلماية 

العاملية املتزايدة، كما اأننا نعلم اأن م�ضتقبلنا يقوم على �ضالمة املجتمع والبيئة. 

مملوكا  وكيانا  الرئي�ضيني  العمل  اأرب��اب  اأحد  كوننا  وبحكم 

توزعه  لكي  للحكومة  الإج��م��ايل  دخله  ب�ضخ  يقوم  للدولة 

وت�ضتثمر ل�ضالح �ضعب الكويت، ميكن القول اأننا نقدم بالفعل 

دعما اقت�ضاديا كبريا للمجتمع، اإل اأن هذا لي�س هو خيارنا 

للنظر اإىل هذا الأمر، فنحن نريد اأن نكون م�ضاركني ب�ضكل 

املحلي.  امل�ضتوى  على  الفارق  ل�ضنع  امل�ضاعدة  يف  مبا�ضر 

ولهذا ال�ضبب نحن نقوم بدور فعال يف التنظيم وامل�ضاركة يف 

املنا�ضبات املجتمعية، ولهذا اأي�ضا نحن ن�ضجع موظفينا على 

امل�ضاهمة يف املجتمع من خالل مبادرات مثل مبادرة “احتفل 

بقدراتك” ومبادرة التربع بالدم.

البرتول الوطنية واملجتمع  

التكويت

ياأخذ دعم املجتمع اأ�ضكال عدة، وقد �ضاعدت �ضيا�ضة “التكويت” 

خريجي  خا�ضة  للكويتيني،  عمل  فر�س  وت��وف��ري  نتبعها  التي 

الوطنية  البرتول  �ضركة  وتعد  الأ���ض��ر.  من  العديد  اجلامعات، 

الكويتية واحدة من اأكرب ال�ضركات يف الكويت حيث يعمل لديها 

يف  اعتمدنا  وقد  موظف.   5500 على  يزيد  ما  مبا�ضر  ب�ضكل 

املا�ضي على خرباء عامليني لدعم قوة العمل يف ال�ضناعة النفطية. 

لتوظيف  برنامج  بتنظيم   2003 ع��ام  يف  قمنا  فقد  ذل��ك  وم��ع 
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الكهربائية  الأجهزة  و�ضراء  ال�ضفر  عرو�س  من  بداية  خمتلفة، 

موظفينا  ن�ضجع  اأن  دائما  ونحاول  والرتفيه.  الأطعمة  وحتى 

ونقوم  ال�ضحية  الأندية  ع�ضوية  على  احل�ضول  على  وعائالتهم 

بدعم ر�ضوم ال�ضرتاك بن�ضبة خم�ضني باملائة. 

ونحر�س ب�ضفة خا�ضة على دعم النجاح الدرا�ضي لأبناء موظفينا 

وهو ال�ضيء الذي نعلم جيدا اأنه يكون قريبا من قلب كل اأب واأم. 

توفري  للموظفني هي  بالن�ضبة  �ضعبية  املبادرات  واأكرث  اأهم  ومن 

ملختلف  املوظفني  لأبناء  التكلفة  مدعمة  مدر�ضية  وكتب  مراجع 

املتفوقني  الطالب  نكرم  اأننا  اإىل  بالإ�ضافة  الدرا�ضية،  الأعمار 

من خالل تنظيم احتفالت �ضنوية ب�ضكل منتظم لالحتفال باأبناء 

الحتفالت  تلك  وعادة ما حتظى  اأ�ضرهم.  املوظفني ومب�ضاركة 

بح�ضور الإدارة العليا، كما اأنها تكون فر�ضة للطالب لأخذ فكرة 

عن اأن�ضطة وعمليات ال�ضركة. 

رفاهية املوظف 

تقوم  العام،  مدار  وعلى  موظفينا.  رفاهية  من  اأهم  لدينا  لي�س 

الدائرة الطبية يف ال�ضركة بتنظيم العديد من املبادرات التي من 

�ضاأنها زيادة الوعي بالأمور ال�ضحية الرئي�ضية لدى املوظفني. ويتم 

الندوات واملحا�ضرات ب�ضكل منتظم  كذلك تنظيم جمموعة من 

من  والتي  لل�ضركة،  الرئي�ضي  باملبنى  الوطنية  بيت  م�ضرح  على 

خاللها يتم ا�ضتعرا�س ومناق�ضة العديد من املو�ضوعات ال�ضحية 

على  والندوات  املحا�ضرات  تلك  وت�ضتمل  املوظفني.  تهم  التي 

العديد من املو�ضوعات بداية من مر�س ال�ضكري وال�ضمنة وحتى 

الأمور ال�ضحية التي تخت�س باملراأة ك�ضرطان الثدي والتهديدات 

امل�ضايف  من  كل  يف  ويوجد  اخلنازير.  انفلونزا  مثل  املو�ضمية 

ا�ضت�ضارات  لتقدمي  موؤهلني  تغذية  اأخ�ضائيو  الرئي�ضي  واملبنى 

جمانية تتعلق بالعادات الغذائية للموظفني وذلك من اأجل تقليل 

تاأثري احلمية الغذائية على اأمرا�س الع�ضر كارتفاع �ضغط الدم 

وال�ضكري وم�ضاكل القلب. 

بالإ�ضافة اإىل ذلك تقوم دائرة اخلدمات العامة بتجهيز وتقدمي 

ويتم  العقود.  وموظفي  ملوظفينا  الطلب  ح�ضب  �ضحية  وجبات 

العامة،  الغذائية  املتطلبات  مراعاة  الوجبات  تلك  ت�ضميم  عند 

ال�ضحية،  الأطعمة  تناول  فوائد  حول  موظفينا  نثقف  اأننا  كما 

الكولي�ضرتول  ن�ضبة  كتقليل  الكامنة  الفوائد  على  الرتكيز  مع 

وتقليل  املثايل  احلد  اإىل  الدم  يف  ال�ضكر  مب�ضتويات  والو�ضول 

ال�ضمنة بالإ�ضافة اإىل تخفي�س ارتفاع �ضغط الدم.  

التعليم والتعلم 

نحن نفتخر بعالقاتنا املتينة باملوؤ�ض�ضات التعليمية املحلية، والتي 

كدعامة فعالة تعك�س الأهمية املتعلقة بالدور طويل املدى الذي 

تقوم به ال�ضركة يف حياة املجتمع الكويتي. ويقيم كثري من موظفينا 

عالقات قوية مع املوؤ�ض�ضات املحلية وخا�ضة مع كليات الهند�ضة 

املحلية. فعلى �ضبيل املثال يوجد لدى بع�س املوظفني روابط قوية 

بجمعية املهند�ضني الكويتية )KES( وغالبا ما يقدمون امل�ضاعدة 

لطالب كلية الهند�ضة والبرتول بجامعة الكويت �ضواء من خالل 

اجلمعية اأو ب�ضكل مبا�ضر. 

مع  اتفاقية  بعقد  اأي�ضا  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  قامت 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب )PAAET( لقبول ما 

يقرب من 100 طالب كل عام بدرا�ضة تخ�ض�ضات م�ضغل م�ضفاة 

الطالب  لهوؤلء  مرتبات  بدفع  ال�ضركة  وتقوم  خمتربات.  وفني 

وتوظيفهم مبا�ضرة بعد التخرج. 
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قدمنا اأي�ضا عرو�ضا مدة كل منها �ضاعة عن مو�ضوعات خمتلفة 

يف املدار�س تنا�ضب خمتلف الأعمار. ونحن نوؤمن اأن غر�س القيم 

اجليدة يف الأطفال هو الو�ضيلة الأن�ضب للو�ضول مبجتمعنا اإىل 

بر الأمان و�ضمان م�ضتقبل اأف�ضل لكل من املجتمع والبيئة. 

ال�صتثمار املجتمعي 

اأ�ضا�ضياً من احلياة الكويتية، ونود  يعترب الدعم املجتمعي جزءاً 

دائما اأن نرى �ضلوكياتنا تلعب دورا يف اإظهار ذلك اللتزام. ندعم 

اأي�ضا �ضركاءنا من خالل م�ضاهماتنا يف الربامج التعليمية والبيئية 

والجتماعية والرتفيهية والدينية والثقافية يف الكويت.

ال�صتثمار يف العالقات  

نحاول دائما اأن نقيم عالقات دائمة ومتينة مع اأ�ضحاب امل�ضالح 

الرئي�ضيني ممن يتعاملون معنا. وتت�ضمن تلك العالقات الإعالم 

فاإنه  خا�ضة،  وب�ضفة  اجلمهور.  وبالطبع  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات 

من  العديد  تطوير  دعم  يف  بفاعلية  �ضاركنا  فقد  بدايتنا  ومنذ 

الهيئات غري احلكومية والتي تلعب دورا هاما يف حت�ضني حياة 

اأ�ضكال  عرب  لأن�ضطتنا  تف�ضيلي  ج��دول  يلي  وفيما  الكويتيني. 

عديدة من �ضركائنا. 

م�صاعدة ذوي الحتياجات اخلا�صة    

اإننا نخ�ض�س الكثري من الوقت واملوارد يف حماولة جلعل اأولئك 

الذين يعانون من املر�س والأقل حظا من معظمنا، ي�ضعرون باأن 

قمنا  العام  هذا  وخ��الل  بقيمتهم.  وي�ضعر  بهم  يهتم  من  هناك 

بتو�ضيع م�ضاعدتنا ودعمنا لعدد من الهيئات واملوؤ�ض�ضات مثل:

اجلمعية الكويتية لرعاية الأطفال يف امل�ضت�ضفيات، حيث عملنا  	•
معا من اأجل زيادة الوعي مبواهب الأطفال الكويتيني من خالل 

اأن�ضطة “احتفل بقدراتك” التي اأقيمت يف مار�س 2011. 

الأيتام  رعاية  بيت  لل�ضرطان،  جمعة  مكي  ح�ضني  م�ضت�ضفى  	•
الكويتية ومركز الكويت للتوحد. وقد كنا فخورين بتقدمي الدعم 

نلعب دورا  اأن  اأي�ضا  نريد  اأننا  تتعدى ذلك، حيث  لكن عالقاتنا 

يف دعم اأف�ضل املعايري ب�ضكل فعال بداية من الأعمار ال�ضغرية. 

برعاية  قمنا   16/5/2010 يوم  يف  بداأ  الذي  الأ�ضبوع  وخالل 

املنتدى الثقايف الأول ملجل�س م�ضريف ريا�س الأطفال والذي ميثل 

اأكرب مت ت�ضميمه للم�ضاعدة يف تطوير  جزءا من م�ضروع قومي 

املدر�ضني وحت�ضني نوعية التعليم يف الكويت. ونحن ل نهتم فقط 

اأن  اإىل  اأي�ضا نتفهم احلاجة  بالنجاح ذي املدى الق�ضري، ولكننا 

ن�ضتثمر للم�ضتقبل. 

برنامج الزيارات املدر�صية

من  ومتنامياً  م�ضتمرا  مظهرا  املدر�ضية  الزيارات  برنامج  يعد 

العمل الذي تقوم به كل من دائرة العالقات العامة ودائرة ال�ضحة 

وال�ضالمة والبيئة. ونقوم اأي�ضا بتقدمي امل�ضاعدة العملية متى كان 

ذلك ممكنا. وخالل هذا العام قام موظفون من دائرة العالقات 

العامة بزيارة �ضت مدار�س ثانوية ومدر�ضتني ابتدائيتني من اأجل 

اأهمية املحافظة على  تقدمي امل�ضاعدة يف تثقيف الطالب حول 

البيئة وحول ال�ضالمة يف املنزل واملدر�ضة ويف اخلارج. بالإ�ضافة 

اإىل ذلك قامت دائرة ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة بتنظيم زيارات 

تثقيفية ل�ضت مدار�س كما قدمت حما�ضرة للتوعية البيئية خالل 

2010 يف  اإبريل  �ضهر  الأر�س يف  بيوم  املتحدة  الأمم  احتفالت 

الكويت. 
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لهذه املوؤ�ض�ضات الثالث خالل هذا العام �ضواء يف �ضكل تربعات 

بها  يقوم  التي  الزيارات  اإىل  بالإ�ضافة  اأو هدايا عينية  مالية 

املوظفون. 

م�ضت�ضفى الرازي يف منطقة �ضبحان ال�ضحية يف ال�ضويخ، يف  	•
مدار  على  العاطفية  الناحية  من  تاأثريا  املنا�ضبات  اأكرث  اأحد 

العام. نظم بع�س موظفينا زيارة مو�ضعة ق�ضوا من خاللها وقتا 

مع الأطفال الذين مل يتمكنوا من ق�ضاء العيد يف منازلهم مع 

اأ�ضرهم. 

اأطلقنا حملة تربعات مل�ضاندة �ضحايا الفي�ضان يف باك�ضتان بعد  	•
الفي�ضانات املدمرة وال�ضيول ال�ضديدة التي اأدت اإىل وقوع مئات 

الوفيات وت�ضريد اآلف الأ�ضر. وقد قمنا بتنظيم اأربع حمالت 

تربع جلمعية الهالل الأحمر الكويتية قمنا من خاللها بتجميع 

ما يزيد على 9500 دينار كويتي. 

التربع  على  موظفينا  لت�ضجيع  املتوا�ضلة  حمالتنا  من  كجزء  	•
بالدم، مت تنظيم لقاءين للمتربعني يف كل من مواقعنا يف الفرتة 

من دي�ضمرب 2010 وحتى منت�ضف فرباير 2011. وقد متكنا 

من جتميع 844 كي�س من الدم، كانت نتيجته تكرمي بنك الدم 

ل�ضركة البرتول الوطنية الكويتية وح�ضولها على لقب “اأف�ضل 

متربع”. 

دعم الأن�صطة البيئية 

اإن التزامنا نحو البيئة ل يقف عند حد بوابات امل�ضايف، حيث 

نحاول دائما تعزيز احلوار املتبادل وجميع الأن�ضطة يف املجتمع 

ككل، م�ضتعينني يف ذلك باأمثلة اأينما كان ذلك ممكنا. 

�ضهر  يف  للبيئة  الرابع  الكويتي  املهرجان  برعاية  قمنا  	•
يونيو 2010 الذي تراأ�ضه ال�ضيد حممد النا�ضري رئي�س 

الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة )UNDP( بالوكالة.

وا�ضلنا اأن�ضطتنا اخلا�ضة بتنظيف ال�ضواطئ من خالل  	•
ال�ضتعانة مبتطوعني من داخل وخارج ال�ضركة لتنظيف 

جمموعة كبرية من ال�ضواطئ.   

�ضاركنا يف جمموعة من الأن�ضطة واملحا�ضرات البيئية  	•
التي اأقيمت يف املدار�س املحلية. 

مبادرات  مع  جنب  اإىل  جنبا  تقام  الأن�ضطة  تلك  ف��اإن  وبالطبع 

على  ال�ضلبية  التاأثريات  تقليل  هدفها  ال�ضركة  داخل  تتم  اأخرى 

البيئة. وقد مت دعم تلك الأن�ضطة بالوثائق بالإ�ضافة اإىل املزيد 

املبا�ضرة  امل�ضالح  اأ�ضحاب  مع  �ضراكتنا  ح��ول  التفا�ضيل  من 

العاملني يف املجال البيئي يف ف�ضل “الأداء البيئي”. 

دعم الريا�صة واملمار�صة 

ت�ضجع  اأنها  اأ�ضا�س  على  الريا�ضية  الأن�ضطة  يف  ن�ضتثمر  نحن 

ب�ضفة  نفتخر  و  القيادة،  وتعزز مهارات  ال�ضحية  املمار�ضة  على 

خا�ضة اأن فريق الكريكت التابع لنا فاز ببطولة دوري الكريكت 

بالقرب  اأقيمت  وكونها   .2010 يف  اأخ��رى  مرة  النفطي  للقطاع 

من ال�ضتاد الذي مت بناوؤه بالقرب من املبنى الرئي�ضي فقد منح 

ذلك الأمر املوظفني فر�ضة للم�ضاركة يف تلك امل�ضابقة، كما اأننا 

بدعم  قمنا  فقد  النهج  نف�س  وعلى  ال��الزم.  املايل  الدعم  نقدم 

 25 الفرتة من  اأقيمت يف  والتي  النفطي  القطاع  �ضهداء  بطولة 

اأغ�ضط�س وحتى 1 �ضبتمرب 2009 يف نادي بيت الوطنية. وتوجد 

الآن بطولة �ضنوية ت�ضتمل على مناف�ضات يف األعاب خمتلفة مثل 

كرة القدم والكرة الطائرة وتن�س الطاولة بالإ�ضافة اإىل ال�ضباحة. 

�ضباقات  مثل  الرتاثية  الكويتية  الريا�ضات  بدعم  اأي�ضا  ونقوم 

الهجن ون�ضاعد يف متويل اجلمعيات املحلية مثل جمعية حمافظة 

الأحمدي للرماية وركوب اخليل، مما يوفر املزيد من الفر�س لكي 

نظهر تقديرنا لأ�ضحاب امل�ضالح امل�ضرتكة املتعاملني معنا. 

دعم الأن�صطة الدينية

فيه  الدين  وميثل  بتقاليده،  متم�ضك  الكويتي جمتمع  املجتمع  اإن 

اخلريي  الن�ضاط  غرار  وعلى  الجتماعية.  للحياة  ارتكاز  نقطة 

الرئي�ضي  املبنى  اأمام  تقام  التي  الإفطار  بخيمة  اخلا�س  ال�ضنوي 

ممار�ضة  يف  �ضركاءنا  ندعم  فاإننا  رم�ضان،  �ضهر  يف  لل�ضركة 

�ضعائرهم. وقد ت�ضمنت اأن�ضطتنا على مدار العام ما يلي:

دعم رحالت عمرة للمملكة العربية ال�ضعودية ملوظفينا بخ�ضم  	•
ي�ضل اإىل 50 % للموظفني و40 % لكل مرافق. 

التربع بوجبات �ضحور وهدايا خالل �ضهر رم�ضان بالتن�ضيق مع  	•
وزارة الأوقاف وال�ضئون الإ�ضالمية. 

البنني  من  املوظفني  لأب��ن��اء  الكرمي  ال��ق��راآن  حتفيظ  م�ضابقة  	•
والبنات. 
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الحتياجات  ذوي  م��دار���س  م��ن  ب��ع��دد  بالت�ضال  قمنا  لقد 

الطالب.  اأنتجها  التي  الفنية  الأع��م��ال  وجمعنا  اخلا�ضة 

قمنا بعد ذلك بعر�س وبيع هذه الأعمال والر�ضومات يف يوم 

“احتفل بقدراتك” بحيث يتمكن اجلميع من روؤية اللم�ضة 
اجلميلة التي مت و�ضعها يف كل لوحة. مت بعد ذلك اإرجاع 

اأجل  من  وامل�ضت�ضفيات  املدار�س  اإىل  الأعمال  تلك  عائدات 

اأمور حياتهم اليومية واإ�ضافة  �ضراء ما يفيدهم يف تي�ضري 

�ضعادة اأكرث لها. 

اأق��ي��م��ت ت��ل��ك امل��ن��ا���ض��ب��ة ه���ذا ال��ع��ام يف ن����ادي ب��ي��ت الوطنية 

الجتماعي وذلك بح�ضور ما يزيد على 400 �ضخ�س. وقد 

تنوعت الأن�ضطة ما بني الألعاب ال�ضاطئية واألعاب الأطفال 

الفنية  الأط��ف��ال  وع��رو���س  ال��وج��وه  على  والر�ضم  املطاطية 

الداخلية.  الأل���ع���اب  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال�����ض��ح��ري��ة  وال��ع��رو���س 

ومتت كذلك اإقامة عر�س رائع لالأطعمة غادر بعده �ضيوفنا 

هدية  منهم  ك��ل  ا�ضتلم  اأن  بعد  وج��وه��ه��م  تك�ضو  والب�ضمة 

خا�ضة.  وقد حقق هذا احلدث جناحا باهرا و�ضمعة طيبة 

  .STAR بف�ضل اإخال�س وحما�س متطوعي برنامج

 أنشطة
داخلية

تركزت مبادرة 

“احتفل بقدراتك” 
هذا العام على 

املو�صوع الرئي�صي 

نف�صه الذي حدد 

لها يف املنا�صبات التي 

حظيت باإعجاب 

منقطع النظري يف 

العام املا�صي. وقد 

قام متطوعو برنامج 

STAR اخلا�س 
ب�صركة البرتول 

الوطنية الكويتية 

بعقد جمموعة 

كبرية من الأن�صطة 

والتي كان الهدف 

منها جميعا جعل 

احلياة اأكرث متعة 

لالأطفال. 

احتفل 

بقدراتك
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 أنشطة
داخلية

لدينا يف �صركة 

البرتول الوطنية 

الكويتية تاريخ 

طويل يف تقدمي 

العون لكل من 

يحتاج اإليه. ول 

نق�صد هنا امل�صاعدة 

املادية فح�صب 

بالرغم من اأهميتها 

بالطبع. ويف بع�س 

الأحيان تكون 

اأف�صل هدية ملن 

ن�صاعده هي الوقت. 

ولهذا ال�صبب 

ن�صجع موظفينا 

لزيارة من هم اأقل 

حظا يف احلياة 

من اأفراد املجتمع، 

وم�صاركتهم حلظات 

ثمينة خا�صة يف 

املنا�صبات. 

زيارة 

امل�صت�صفيات

نحن ندعم عددا من احل��الت اخلا�ضة مثل م�ضت�ضفى ح�ضن مكي جمعة لل�ضرطان، ودار رعاية 

الأيتام الكويتية، ومركز الكويت للتوحد، بالإ�ضافة اإىل الهالل الأحمر. ونقوم بعدد من الزيارات 

للم�ضت�ضفيات كل عام والتي عادة ما تنظمها دائرة العالقات العامة والإعالم. فعلى �ضبيل املثال 

ويف ثاين اأيام العيد قمنا بزيارة جناح الأطفال يف م�ضت�ضفى العدان للم�ضاركة والحتفال يف تلك 

املنا�ضبة اخلا�ضة وامل�ضاعدة يف تخفيف معاناتهم واآلمهم. وقد قمنا بت�ضليم كل طفل هدية خا�ضة 

به وق�ضينا معهم وقتا ممتعا ورائعا بالفعل. لقد كان �ضعورا رائعا ونحن نرى البت�ضامة على وجوه 

الأطفال وهم يفتحون هداياهم. و�ضوف نوا�ضل هذا التقليد يف ال�ضنوات القادمة. بالإ�ضافة اإىل 

ذلك قام موظفونا اأي�ضا باإدخال البهجة وال�ضرور على قلوب الأطفال املر�ضى من خالل تنظيم 

زيارة اإىل امل�ضت�ضفى الأمريي لالأطفال املر�ضى يف الثاين والع�ضرين من فرباير 2011. وقد �ضاحب 

Pooh الذين قاموا بت�ضلية  Barney و الدب  فريق البرتول الوطنية �ضخ�ضيات كرتونية مثل 

الأطفال واأدخلوا البت�ضامة على كل من يف اجلناح. 

روؤي���ة طفل  ال��ذي حتركه  ال��ق��در  بنف�س  اأن حت��رك عواطفنا  قليلة يف احل��ي��اة ميكن  اأ�ضياء  هناك 

مري�س، وكم ن�ضعر بالفخر لتنظيمنا هذا اليوم والذي ا�ضتطعنا اأن جنعله يوما من البت�ضامات 

وال�ضحكات لأولئك الأطفال املر�ضى. اختتمت الزيارة بعر�س �ضحري وقدمت خالله هدية لكل 

طفل. 
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احلوار مع اأ�صحاب امل�صلحة

�صالمة املجتمع 

الوقاية  توفري  مبكان  الأهمية  فمن  اأن�ضطتنا،  لطبيعة  نظرا 

ال�ضاملة وخطط الطوارئ ل�ضمان �ضالمة املجتمع. ولهذا ال�ضبب 

قمنا بتحديث اإجراءات جاهزية جمتمعنا واإنذار املناطق املجاورة 

لنا. ويعد عن�ضر الت�ضال يف حالت الطوارئ اأو الأزمات عن�ضرا 

يتم  �ضوف  ال��ذي  للوقت  الإع��داد  اأي�ضا  املهم  من  ولكن  حيويا، 

الحتياج فيه لهذا الت�ضال. كما نقوم اأي�ضا باتخاذ خطوات كبرية 

لن�ضمن اأن مواقع عملنا هي بيئات اآمنة للعمل فيها، كما اأننا ل 

ن�ضارك فقط يف اأكرب عدد ممكن من املوؤمترات ال�ضحية املحلية 

موظفينا  اأي�ضا  ون�ضجع  بل  واملناق�ضات،  والندوات  والإقليمية 

قمنا عرب  وقد  وم�ضتقل.  فردي  ب�ضكل  الأمر  بذلك  القيام  على 

وخطط  برامج  بو�ضع  املجاورة  جمتمعاتنا  خالل  ومن  �ضركتنا 

م�ضتمر  ب�ضكل  نقوم  اأننا  كما  املهنية  وال�ضالمة  لل�ضحة  �ضاملة 

موظفينا  �ضالمة  ل�ضمان  املواقع  جميع  على  حت�ضينات  باإدخال 

“العادات  تعلم  ذلك  ويت�ضمن  بها.  نعمل  التي  املجتمعات  ويف 

ال�ضحية” ال�ضليمة يف �ضن مبكرة، ولهذا نوا�ضل ا�ضتثمار مواردنا 

يف زيارات املدار�س. 

املقاولون  

الوطنية  البرتول  �ضركة  التزام  “التكويت”  مبداأ  يو�ضح  مثلما 

الكويتية نحو املواطنني، نبحث ب�ضكل م�ضتمر عن و�ضائل ت�ضجيع 

ودعم الأعمال الكويتية. ويعد ذلك اأحد التزامات �ضل�ضلة الإمداد 

واملنتجات  اخلدمات  دعم  خاللها  من  نحاول  والتي  لنا  التابعة 

التناف�ضية حمليا. ومن بني اإجنازاتنا والتي متثل م�ضدراً للفخر 

هي اإن�ضاء مركز خدمات املمولني وجمل�س ال�ضراكة ال�ضت�ضاري 

احلدود

ل تقوم �ضركة البرتول الوطنية الكويتية باأي ن�ضاط �ضيا�ضي. ومن املالحظ اأي�ضا اأن موؤ�ضرات املجتمعات الأولية وحقوق اإعادة ال�ضتيطان 

 IPIECA /( والأر�س املن�ضو�س عليها يف نواظم الرابطة العاملية للمحافظة على البيئة يف ال�ضناعة النفطية واملعهد الأمريكي للبرتول

 . csr@knpc.com ل تنطبق عليها. وللمزيد من املعلومات ميكنكم التوا�ضل معنا عرب بريدنا الإليكرتوين )API

بيانات رئي�صية

الوحدة والإجمايلالقيمة القت�صادية

12,070,319,000 د.كاإجمايل العائدات )�ضايف املبيعات م�ضاف اإليها عائدات ال�ضتثمارات املالية ومبيعات الأ�ضول(

506,229,000 د.كاإجمايل تكاليف الت�ضغيل )املبالغ املدفوعة للموردين، ال�ضتثمارات غري ال�ضرتاتيجية، ال�ضرائب والر�ضوم الإدارية(

228,320,000 د.كاإجمايل رواتب ومزايا املوظفني )اإجمايل التدفقات املالية للموظفني - )املدفوعات احلالية ولي�س اللتزامات امل�ضتقبلية(

89,453,886,000 د.كاإجمايل املدفوعات ملمويل راأ�س املال )كافة املدفوعات املالية التي متت للممولني املتعلقة براأ�س مال ال�ضركة(

0 د.كاإجمايل املدفوعات للحكومة )جممل ال�ضرائب(

107,455 د.كاإجمايل ال�ضتثمارات املجتمعية )امل�ضاهمات التطوعية وا�ضتثمارات املجتمع العام مبا يف ذلك التربعات(

ل يوجداإجمايل القيمة القت�ضادية الباقية )ال�ضتثمارات، الأ�ضهم اإلخ(

للممولني )SPAC(. ويعترب ذلك املجل�س منتدى يعر�س من خالله 

باأي م�ضكلة  التنبوؤ  املقاولون واملزودون احتياجاتهم حيث ميكننا 

ا�ضتثمرنا  ولقد  احل��وار.  وحلها من خالل  وقوعها  قبل  حمتملة 

يف ق�ضم جديد يت�ضمن ثمانية اأفراد للتن�ضيق لهذا الن�ضاط، اإل 

الق�ضم  هذا  اأن  اإىل  وبالإ�ضافة  ذلك.  من  اأكرب  املبادرة  هذه  اأن 

الكويتية،  الوطنية  البرتول  �ضركة  مع  التوا�ضل  على  ي�ضاعدهم 

فاإن املقاولني اأي�ضاً تتم دعوتهم للعديد من الأن�ضطة الجتماعية 

يف املخيم التي نقوم بتنظيمها، وهذا من �ضاأنه اأن يك�ضر احلواجز 

وي�ضاعد املوردين اأن ي�ضعروا باأنهم جزء من اأ�ضرة �ضركة البرتول 

الوطنية الكويتية. ونحن فخورون اأن نتعاون مع التجار واأ�ضحاب 

الأعمال املحليني.  

م�صاركة ال�صحافة

يف  ال�ضحافة  حرية  �ضجالت  اأف�ضل  من  واح��دة  الكويت  متلك 

اأف�ضل  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  ومتلك  اخلليج.  منطقة 

�ضجل يف التعاون مع ال�ضحافة يف جمال ال�ضناعة النفطية. ونتبع 

ال�ضحافة  م�ضادر  من  املرا�ضلني  مع  املنتظم  التوا�ضل  �ضيا�ضة 

حممد  ال�ضيد  ويوؤمن  والعاملية.  والإقليمية  والوطنية  املحلية 

من�ضور العجمي مدير دائرة العالقات العامة والإعالم اأن عالقة 

�ضركة البرتول الوطنية الكويتية بال�ضحافة تعتمد على “تقدمي 

معلومات تتميز بالدقة وال�ضفافية والو�ضوح حول �ضيا�ضة ال�ضركة 

ال�ضركة  املتقدمة ت�ضرب  املقاربة  وم�ضاريعها”. ومن خالل هذه 

الن�ضرات  بلغ عدد  وقد  الكويت.  ال�ضركات يف  من  لغريها  املثل 

ال�ضحفية التي قمنا باإ�ضدارها خالل ال�ضنة املالية 2010-2011 

�ضبعة وخم�ضون ن�ضرة، مت ن�ضر معظمها مرات متعددة يف العديد 

من ال�ضحف املختلفة. 
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 أنشطة
داخلية

اإن الهتمام 

بالآخرين ممن 

هم اأقل حظا 

يف هذه احلياة 

يعد من اأ�صمى 

الأ�صياء التي 

ميكن اأن يقوم 

بها اأي �صخ�س، 

وقد اأ�صبح هذا 

التوجه نحو 

الآخرين جزءا 

جوهريا وهاما 

من برناجمنا 

للم�صئولية 

الجتماعية. 

التربع 

بالدم 

وخ��الل ه��ذا ال��ع��ام مل تكن هناك م��ب��ادرة واح���دة ب��ل ث��الث م��ب��ادرات رئي�ضية مت��ت اإقامتها 

املبادرة  من  وكجزء  الطبية.  الرعاية  يف  فقر  من  يعانون  الذين  اأولئك  مل�ضلحة  خ�ضي�ضا 

من  ك��ل  يف  عقد حما�ضرتني  ب��ال��دم، مت  ال��ت��ربع  على  موظفينا  لت�ضجيع جميع  امل�ضتمرة 

مواقعنا. ونتوقع جميعا اأن يتوافر الدم عند احلاجة اإليه، كما ت�ضاعد مبادرات مثل هذه 

على �ضمان و�ضول الدم اإىل من هم بحاجة اإليه على الفور. 

	 وحدة من الدم يف الثاين من دي�ضمرب قدمت م�ضفاة ميناء عبداهلل 203•

	 وحدة من الدم  يف العا�ضر من يناير قدم املبنى الرئي�ضي 100•

	 وحدة من الدم يف ال�ضابع ع�ضر من يناير قدم الت�ضويق املحلي 63•

ميناء  م�ضفاة  قدمت  يناير  من  والع�ضرين  الرابع  	يف  •
الأحمدي 125 وحدة من الدم

	يف احلادي والثالثني من يناير قدمت م�ضفاة ال�ضعيبة  •
113 وحدة من الدم

	يف ال�ضابع من �ضهر فرباير قدمت م�ضفاة ميناء عبد  •
اهلل 147 وحدة من الدم 

	يف اخلام�س ع�ضر من فرباير قدم املبنى الرئي�ضي مرة  •
اأخرى 93 وحدة من الدم. 

وقد �ضهدت اآخر حملة تربع تقدمي ال�ضركة 844 وحدة من الدم لبنك الدم الكويتي. �ضكرا 

ق��ام بامل�ضاهمة يف م�ضاعدتنا للو�ضول ملثل هذه  ف��رد  ق��ام به كل  ال��ذي  ال��رائ��ع  لهذا العمل 

النتيجة الرائعة. اإننا فخورون باأن نكون املتربع الأول بالدم يف دولة الكويت.  

الأول بني 

املتربعني بالدم 

يف الكويت
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13

العمالء

ال�صتثمار يف العمالء واملنتجات

لي�ضت �ضركة البرتول الوطنية الكويتية من ال�ضركات التي تتعامل 

املواد  نكرر  ولكننا  التقليدي،  باملعنى  مبا�ضر  ب�ضكل  العمالء  مع 

تقوم  التي  املتنوعة  املنتجات  من  العديد  لإنتاج  الهيدروكربونية 

ت�ضويق  اأي�ضا  ويتم  عامليا.  بت�ضويقها  الكويتية  البرتول  موؤ�ض�ضة 

املنتجات حمليا، ونقوم حاليا بت�ضغيل 39 حمطة برتول يف جميع 

اأنحاء الكويت كما نوا�ضل عملنا كمورد وحيد للمنتجات البرتولية 

على  امل�ضتقبلي  الطلب  ملواجهة  التح�ضري  ويعد  املحلي.  لل�ضوق 

البنزين والكريو�ضني والديزل لال�ضتخدام املحلي اأحد اهتماماتنا 

الرئي�ضية. كما اأننا ملتزمون بالوفاء باحتياجات و�ضروط ال�ضوق 

العاملية. 

التطوير امل�صتمر 

مبنتهى  منتجاتنا  مبراقبة  التزامنا  م�ضاألة  ناأخذ  نحن 

البيئي  الوقود  مل�ضروع  احلوافز  اأهم  بني  ومن  اجلدية. 

حتقيق  يف  ال���ض��ت��م��راري��ة  اإىل  احل��اج��ة  ه��ي   )CFP(

ت�ضويقها.  يتم  التي  للمنتجات  الت�ضدد  بالغة  املوا�ضفات 

تكرير  جممعات  لت�ضبح  م�ضافينا  تطوير  هو  والهدف 

متطلبات  توفري  على  قادرة  اأ�ض�س جتارية  على  متكاملة 

والعاملية.  املحلية  الأ�ضواق  وموا�ضفات  املتنوعة  ال�ضوق 

امل�ضاريع  من   )NRP( اجل��دي��دة  امل�ضفاة  م�ضروع  يعد 

ما هي  بقدر  لأ�ضباب  القادمة  الفرتة  اإقامتها يف  املزمع 

بيئية فهي ا�ضرتاتيجية كذلك لبلدنا، حيث نود اأن ن�ضبح 

كربيتي  ذي حمتوى  وقود  زيت  اإنتاج  وقف  على  قادرين 

تفي  اأنظف  منتجات  توفري  على  اأي�ضا  وق��ادري��ن  ع��اٍل، 

باحتياجاتنا من الوقود املحلي. 

اجلودة 

�صهادة اجلودة ISO 9001:2008 – اللتزام باملعايري

من اأجل تعزيز ثقة العميل يف نظم اإدارتنا وامل�ضاعدة يف حت�ضني 

عملياتنا، قررنا يف عام 2008 اأننا نريد اأن نخترب اأنف�ضنا اإزاء 

معايري �ضهادة اجلودة ISO 9001. وبينما ح�ضلت العديد من 

دوائر ال�ضركة على �ضهادة اجلودة ISO 9001 فقد طالب رئي�س 

دوائر  جميع  ح�ضول  ب�ضرورة  املنتدب  والع�ضو  الإدارة  جمل�س 

األداء االجتماعي

ب . ر�صا العمالء

ال�ضركة على تلك ال�ضهادة بحلول عام 2011. 

 ISO 9001 اجل��ودة  ف�ضهادة  عظيما،  م�ضروعا  هذا  كان  لقد 

جزء من جمموعة معايري قامت بو�ضعها املنظمة الدولية للمعايري 

)ISO(، وهي واحدة من املقايي�س املعرتف بها على نطاق وا�ضع 

يف  العميل  وت�ضاعد  ال�ضركات  بني  مقارنات  بعقد  تقوم  والتي 

من  اأدن��ى حم��دداً  �ضركة ما تطبق ح��داً  كانت  ما  اإذا  يعرف  اأن 

املعايري. وب�ضكل رئي�ضي فاإذا ما كانت �ضركة م�ضتوفية ل�ضروط 

ومعايري ISO 9001 فلديها اإذاً نظام اإدارة اجلودة. وهذا يعني 

لإدارة  ناجحا  نظاما  لديها  اأن  تربهن  اأن  ت�ضتطيع  ال�ضركة  اأن 

اجلودة لتقدمي �ضلع موثوقة، وهذا بدوره ميكن العمالء من الوثوق 

مبورديهم. لقد كان لدينا على مدار ال�ضنني نظم �ضارمة يف اإدارة 

اجلودة، ومع ذلك فقد اأردنا اأن ن�ضعر العمالء مبزيد من الثقة 

التي نح�ضل عليها من خالل اأنظمة مرخ�ضة ومعرتف بها دوليا. 

وبعد ت�ضعة اأ�ضهر من الإعداد املتوا�ضل متكنا من احل�ضول على 

�ضهادة اجلودة ISO 9001:2008 يف �ضهر فرباير 2011. 

وبالرغم من اأن منظمة اجلودة ISO قد طورت املعايري وقامت 

بن�ضرها فهي لي�ضت امل�ضئولة عن اعتماد اأية �ضركة بهذه املعايري، 

بل اإن هذه هي هيئة م�ضتقلة خارجية ومتخ�ض�ضة متنح الرتاخي�س 

لل�ضركات، وبتلك الطريقة يتاأكد العمالء من اأن ال�ضركة مت التحقق 

من اأهليتها يف احل�ضول على ال�ضهادة ب�ضكل م�ضتقل. 

معايري اأخرى حققتها ال�صركة    

و�ضهادة   ISO 14001 اجل��ودة  �ضهادة  على  اأي�ضا  ح�ضلنا  لقد 

تقييم ال�ضحة وال�ضالمة املهنية OHSAS 18001. وتعد هذه 

اأكرث املعايري املعرتف بها على نطاق وا�ضع يف جمال نظم الإدارة 

البيئية ونظم ال�ضحة وال�ضالمة املهنية. وقد ح�ضلت دائرة امل�ضاريع 

على �ضهادة ISO/TS 29001:2003 وهي نظام لإدارة اجلودة 

التي تقدم منتجات وخدمات  لل�ضركات  لقطاعات حمددة مينح 

الطبيعي.  الغاز  و�ضناعات  والبرتوكيماوية  البرتولية  لل�ضناعات 

تدعم  والتي  ال�ضركة  يف  الأخ��رى  الدوائر  تقوم  اأن  املتوقع  ومن 

 ISO اجل��ودة  �ضهادة  على  للح�ضول  بال�ضعي  امل�ضايف  اأن�ضطة 

29001 يف امل�ضتقبل. 

هند�صة اجلودة وعمليات الت�صنيع 

لختبار  اأدوات  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  �ضركة  ط��ورت  لقد 

املواقع  جميع  وتقوم خمتربات يف  امل�ضايف.  جميع  املنتجات يف 

عملية  خالل  رئي�ضية  مرحلة  لكل  املتو�ضطة  التيارات  باختبار 
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التكرير ل�ضمان اأن منتجاتنا تلتزم مبوا�ضفات موؤ�ض�ضة البرتول 

وتتبع خمترباتنا  العاملية.  املوا�ضفات  مع  تتوافق  والتي  الكويتية 

حتددها  والتي  املنتجات  وجودة  لنوعية  العاملية  الختبار  طرق 

جهات عاملية مثل:

البحث والتطوير 

واإعادة  للتقييم  ومناهجنا  اإجراءاتنا  اإخ�ضاع  منهجي  ب�ضكل  يتم 

مت  التي  العنا�ضر  اأه��م  اأح��د  والتطوير  البحث  ويعد  التقييم. 

الهتمام بها ب�ضكل كبري خالل ال�ضنوات الع�ضر الأخرية من خالل 

اإن�ضاء دائرة خم�ض�ضة لإدارة اأن�ضطة البحوث والتطوير بالتعاون 

لالإدارة  امل�ضورة  وتقدمي  اخلارجية  والتطوير  البحث  جهات  مع 

العليا لل�ضركة من اأجل الو�ضول للقرارات ال�ضائبة. 

ومن بني امل�ضاريع واملبادرات التي مت اإجراء بحوث عليها ونعمل 

الآن على تنفيذها:

خدمات ا�ضت�ضارية لتقييم �ضالمة معدات امل�ضايف احلالية –  	•
املرحلة الثانية

التحقق من تاأثري جودة اللقيم واإ�ضافات الأمونيا على عملية  	•
التك�ضري الهيدروجيني 

املراقبة الدورية للنمو امليكروبي يف �ضهاريج تخزين الوقود 	•

على  والكلوريد  الهيدروجيني  للكربيتيد  املتالزمة  التاأثريات  	•
تك�ضري الفولذ املقاوم لل�ضداأ الأو�ضتنيتي 

)ASTM( اجلمعية الأمريكية لالختبارات واملواد 	•
 UOP طرق الفح�س املختربي 	•

 IP طرق فح�س املعايري 	•

ديزل  لإنتاج  الثقيل  الكويتي  النفط  خام  من  النفطي  الدفق  	•
اإ�ضايف منخف�س املحتوى الكربيتي 

	حت�ضني الأداء يف ميناء عبد اهلل يف مفاعل ا�ضتبدال احلفاز  	•
اأثناء الت�ضغيل )OCR( من خالل عر�س تيار بارد وتقنيات غري 

تو�ضعية.

املبادرات  من  العديد  بني  من  املبادرات  تلك  كل  تنفيذ  مت  وقد 

وقد  منتجاتنا.  العميل على  ر�ضا  اإىل  الو�ضول  ل�ضمان  الأخرى 

مت تقدير جهودنا على امل�ضتوى الدويل، حيث ح�ضلنا على جائزة 

موؤ�ض�ضة  قبل  من   2011 لعام  الطاقة"  يف جمال  العام  "�ضركة 
هارت اإنريجي للن�ضر والتي تعد واحدة من اأكرب موؤ�ض�ضات الن�ضر 

التي  لل�ضركات  اجلائزة  تلك  ومتنح  الطاقة.  �ضناعة  جمال  يف 

وامل�ضئولية  العمليات  اأداء  يف  والتميز  بال�ضتثمار  التزاما  تظهر 

الجتماعية. 

العمل مع �صركات ذات �صهرة عاملية   

لكي ن�ضمن اأن �ضركة البرتول الوطنية الكويتية تفي باحتياجات 

من  وفر�س  �ضراكات  عن  بجدية  نبحث  فاإننا  وتتعداها  العمالء 

�ضاأنها نقل اخلربات واملعرفة مع �ضركات عاملية يف جمال النفط 

والغاز يف ال�ضرق الأو�ضط وعلى م�ضتوى العامل. 

اإىل  ال�ضت�ضارات  بتقدمي  �ضيفرون  �ضركة  موظفو  ق��ام  وق��د 

م�ضافينا الثالثة من خالل اتفاقية طويلة الأمد مع �ضركة البرتول 

بها يف  العمل  التي مت متديد  التفاقية  وهي  الكويتية،  الوطنية 

يتعلق  فيما  تراخي�س  مبنح  �ضيفرون  �ضركة  وتقوم   .2010 عام 

مل�ضافينا من  املواد احلفازة  توفر  اأنها  كما  التكرير،  بتكنولوجيا 

خالل �ضركاتها التابعة مثل �ضركة تقنيات التكرير املتقدمة ذات 

 .)LLC( امل�ضئولية املحدودة و�ضركة �ضيفرون العاملية
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كما تربطنا اتفاقية مع �ضركة �ضل والتي قدمت لنا م�ضاعدات يف 

العديد من امل�ضاريع مبا فيها حتليل خماطر عمليات التكرير يف 

م�ضفاة ال�ضعيبة الذي مت النتهاء منه يف عام 2009. بالإ�ضافة 

اإىل ذلك، فاإن لدينا عقداً طويل الأمد مع �ضركة �ضل للت�ضميم 

اأف�ضل  اإىل  الو�ضول  اأج��ل  من   )DEP( الهند�ضية  واملمار�ضات 

املمار�ضات يف ال�ضناعة على م�ضتوى العامل. ويت�ضمن ذلك اآلف 

اأننا  كما  وخطط،  ت�ضميمات  على  ت�ضتمل  التي  ال�ضفحات  من 

على ات�ضال م�ضتمر مع �ضركة �ضل فيما يتعلق باأحدث الطبعات 

املنقحة. 

ويف يوليو من عام 2009 قمنا با�ضت�ضافة وفد من �ضركة اأرامكو- 

توتال  Aramco – Total Joint Venture بهدف امل�ضاركة 

يف اأف�ضل املمار�ضات من اأجل تبادل الأفكار حول اأف�ضل ممار�ضات 

العمليات وال�ضيانة. وبوجه خا�س فقد ا�ضتطعنا مناق�ضة العوامل 

التي اأدت اإىل الأداء املتميز مل�ضفاة ميناء عبد اهلل والتي حر�س 

عمليات  على  تطبيقها  على   Aramco-Total �ضركة  وف��د 

التكرير يف "م�ضفاة اجلبيل" والتي مت اإن�ضاوؤها لت�ضبح ثاين اأكرب 

م�ضفاة يف اململكة العربية ال�ضعودية عندما تفتتح يف 2013. 

 GASCO ل�ضركة  زي��ارة  نظمنا  فقد  النهج  ه��ذا  نف�س  وعلى 

املحدودة اأبوظبي ل�ضناعات الغاز يف �ضهر اأغ�ضط�س �ضنة 2009. 

على  لالطالع  فر�ضة  اجلانبني  كال  ال��زي��ارة  تلك  منحت  وق��د 

Maximo اخلا�ضة باحلا�ضب  Oracle و  تطبيقات برناجمي 

والبرتول   GASCO من  كل  يف  اإدراجهما  مت  واللذين  الآيل 

الوطنية. وي�ضطلع برنامج Oracle بدور هام يف اإدارة اأن�ضطتنا 

املالية ذات ال�ضلة، كما اأنه يعطي الفر�ضة للموظفني لكي يح�ضلوا 

الب�ضرية عن طريق احلا�ضب  امل��وارد  دائرة  يريدون من  ما  على 

 Maximo برنامج  ويعد  ال�ضركة.  اأخبار  على  ويطلعوا  الآيل 

اأحد عنا�ضر النجاح الرئي�ضية فيما يتعلق باإدارة اأ�ضول امل�ضاريع، 

اأنه مينح القدرة على متابعة الفواتري والدفع الأوتوماتيكي  كما 

وبالتايل تقلي�س فر�س وجود اأي �ضكل من اأ�ضكال الف�ضاد.

التوا�صل مع املوردين

قمنا  فقد  بال�ضركاء  الرت��ب��اط  ف�ضل  يف  �ضابقا  اأو�ضحنا  كما 

موؤخرا باإن�ضاء مركز خدمات املوردين وافتتحنا جمل�س ال�ضراكة 

)SPAC( وهو عبارة  املحليني  واملقاولني  للموردين  ال�ضت�ضاري 

عن منتدى يتم من خالله طرح اآراء وتعليقات العمالء من خالل 

اأي  يف  التحدث  اأنه ميكن  اأ�ضرع، مبعنى  ب�ضكل  الإم��داد  �ضل�ضة 

مو�ضوع ب�ضكل �ضريع و�ضفاف. 

ا�صتبيان ر�صا العميل 

ما زال ذلك ال�ضتبيان حتت التطوير و�ضوف يتم ا�ضتماله كمقيا�س 

اأداء عام رئي�ضي يف ال�ضنوات املقبلة. للمزيد من املعلومات يرجى 

 .csr@knpc.com التوا�ضل معنا عرب الربيد الإليكرتوين
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ب�ضمعة  بالفعل  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  تتمتع 

ال��ع��دي��دة. وم��ن تلك  طيبة م��ن خ��الل م��ب��ادرات��ه��ا البيئية 

امل���ب���ادرات م��ا تطلب ا���ض��ت��ث��م��ارات على ن��ط��اق وا���ض��ع، ويعد 

م�ضنع معاجلة احلماأة الزيتية اأحد هذه امل�ضروعات. ومن 

8.5 مليون دولر  خالل ال�ضتثمار الأ�ضلي الذي يتعدى 

التاأثري  اإىل تقليل  ك��ربى تهدف  م��ب��ادرة  امل�ضنع  ه��ذا  ك��ان 

بها.  نقوم  التي  احليوية  النفط  تخزين  لأن�ضطة  البيئي 

ومنذ بدايته احلقيقية يف عام 2005 وا�ضلنا ال�ضتثمار يف 

هذا امل�ضنع وحر�ضنا على اأن يظل يقدم اأف�ضل املمار�ضات 

العاملية. 

معاجلة  م�ضنع  ف��اإن  البيئية  امل�ضاريع  اأف�ضل  غ��رار  وعلى 

اقت�ضادية  م��ب��ادئ  م��ن خ��الل  دع��م��ه  يتم  الزيتية  احل��م��اأة 

ق��ام ه��ذا امل�ضنع الآن بتطوير  وم��ب��ادئ عمل ج��ي��دة. وق��د 

يتم  النفطية  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن   98% اأن  ل��درج��ة  عملياته 

الفائدة  هي  ه��ذه  تعد  ول  ت�ضنيعها.  واإع���ادة  ا�ضرتجاعها 

التجارية والبيئية الوحيدة، حيث اأن عملية غ�ضيل الأدوات 

من  التخل�س  بحيث ميكن  تطويرها  الكبرية مت  ال�ضلبة 

املوقع  ع��ن  بعيدا  احلجم  اأ�ضا�س  على  الثانوية  املنتجات 

�ضت�ضتوعب تلك  التي  للبيئة  اأي �ضرر  تت�ضبب يف  اأن  دون 

وامل���ال ويجنب  ال��وق��ت  اأن يوفر  �ضاأنه  م��ن  وه��ذا  النفايات. 

والت�ضربات  ال��رتب��ة  تلوث  بها  يت�ضبب  ق��د  التي  التكاليف 

داخل املياه اجلوفية. 

اإج���راءات لعالج  اإىل اتخاذ  اأي�ضا  واأدى جن��اح ه��ذا امل�ضنع 

ب�ضاأن  اتخاذه  املفرت�س  للقرار  وبالن�ضبة  امللوثة.  املناطق 

هذا الإجراء ف�ضيتم اإي�ضاح ذلك من خالل التزامنا طويل 

املدى نحو برنامج امل�ضئولية الجتماعية. 

 أنشطة
داخلية

ن�صتثمر 

بقوة

 يف بيئتنا 

وحدة 

معاجلة 

احلماأة 

الزيتية 
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نوؤمن يف �ضركة البرتول الوطنية الكويتية اأن 

موظفينا هم اأعظم ا�ضتثماراتنا، ولهذا نوظف 

وتعليم  تدريب  يف  مواردنا  من  كبرياً  ق��دراً 

ومكافاأة موظفينا واأ�ضرهم بحيث يتمكن كل 

فرد يف ال�ضركة من م�ضاركتنا النجاح. 

اإننا ملتزمون بتوفري اأف�ضل ظروف العمل املمكنة ملوظفينا واإدخال �ضيا�ضات توظيف متقدمة تعنى بالقدرات بغ�س النظر عن 

النوع اأو العرق. ويت�ضاوى يف �ضركة البرتول الوطنية الكويتية الراتب الأ�ضا�ضي للموظفني الذكور مع املوظفات من الإناث، كما 

يوجد لدينا عدد من الن�ضاء يف املراكز القيادية. واأحد اأهدافنا هو روؤية متثيل اأكرب للمراأة على جميع امل�ضتويات يف ال�ضركة. 

وين�س اأول تعهد يف لئحة اجلزاءات اخلا�ضة بنا كما يلي: "اأتعهد باأن اأحرتم زمالئي دون النظر جلن�ضيتهم اأو عرقهم اأو ديانتهم 

اأو جن�ضهم".

14

وبالن�ضبة للموظفني اجلدد نقوم بتقدمي برامج تعريفية مف�ضلة  	•
تت�ضمن ثالثة اأيام يف اأق�ضام دائرة ال�ضحة وال�ضالمة والإطفاء 

والتدريب على تقدمي الإ�ضعافات الأولية، وي�ضل اإجمايل مدة 

الربنامج من 13 اإىل 15 اأ�ضبوعاً. ويتم حتديد مدرب خا�س 

لكل موظف جديد ويتم الرتكيز ب�ضكل اأكرب على اأمور ال�ضحة 

وال�ضالمة والبيئة. 

ويتوا�ضل التدريب ب�ضفة خا�ضة يف امل�ضايف حيث يح�ضل كل  	•
موظف على ع�ضر �ضاعات على الأقل من التدريب املتخ�ض�س 

يف ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة. وبالنظر اإىل اأن لدينا موظفني 

دورات  بتنظيم  نقوم  فاإننا  املناوبة،  نظام  خالل  من  يعملون 

تدريبية يف اأوقات خمتلفة ليال ونهارا.

التوظيف والتنوع

لئحة اجلزاءات واأخالقيات املهنة 

البرتول  موؤ�ض�ضة  م�ضتوى  على  ال�ضلوك  قواعد  ميثاق  يت�ضمن 

اأخالقيات  حول  تف�ضيلية  ن�ضو�ضاً  التابعة  و�ضركاتها  الكويتية 

العمل، ت�ضارب امل�ضالح، الر�ضوة والف�ضاد، بالإ�ضافة اإىل قواعد 

اللتزام  اجلميع  من  تتطلب  التي  العاملني  �ضلوك  حول  �ضارمة 

العالقات  يف  ال�ضخ�ضي  وال�ضلوك  ال�ضتقامة  م�ضتويات  باأعلى 

احلكومية  والهيئات  واملقاولني  والعمالء  واملوردين  الزمالء  مع 

قد  القواعد  هذه  من  اأياً  باأن  موظف  اأي  �ضعر  واإذا  واجلمهور. 

مت خرقها اأو اأنه تعر�س �ضخ�ضيا لنوع من امل�ضايقة اأو التحر�س 

ال�ضركة.  يف  التطبيق  مراقبة  الت�ضال مب�ضئول  ثقة  بكل  ميكنه 

يوجد اأي�ضا منوذج عرب الإنرتنت مت اإ�ضداره يف مايو 2010 كجزء 

 )BEST( "من م�ضروعنا الرائد "نحو خدمات اأف�ضل للموظفني

اأي خمالفات  الإب��الغ عن  وال��ذي ميكن لأي موظف من خالله 

تخ�س ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة دون الإف�ضاح عن هويته. واأحد 

اأهم الفوائد التي تقدم ملوظفينا هي مكافاأة امل�ضاركة يف الربح 

والتي و�ضلت هذا العام اإىل اأربعة �ضهور من الراتب الأ�ضا�ضي لكل 

موظف يف ال�ضركات التابعة ملوؤ�ض�ضة البرتول الكويتية. 

التدريب

من املتوقع اأن يح�ضل موظفونا على حوايل 30 �ضاعة اإجبارية  	•
وتتناول  خارجها.  اأو  الكويت  يف  �ضواء  �ضنويا،  التدريب  من 

الدورات التدريبية خمتلف املو�ضوعات ح�ضب اختيار املوظف 

اإدارت��ه. نحن نوؤمن باأن هذا احلد ي�ضكل واحداً من  وموافقة 

وهو  العامل،  �ضركة يف  اأي  يف  �ضمولً  التدريبية  الربامج  اأكرث 

يعك�س اإمياننا بالتطوير املهني جلميع موظفينا. 

لوظيفته  ك�ضقف  املحددة  الدرجة  اإىل  املوظف  ي�ضل  عندما  	•
فهناك برنامج ال�ضلم الفني واملهني املحدد )TPL( الذي مت 

اإعداده لدعم التطوير املهني وم�ضاعدة املديرين املتو�ضطني يف 

النتقال اإىل املرحلة التالية من وظيفتهم. ويف ال�ضابق كان ذلك 

متاحا فقط لكبار املديرين اإل اأنه ات�ضع الآن لي�ضمل عدداً اأكرب 

من املوظفني كتاأكيد لإمياننا يف مكافاأة القدرات واملواهب. 
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الهتمام مبوظفينا 

حت�ضني  على  النا�س  م�ضاعدة  منا  يتطلب  موقع  يف  اأننا  ن��درك 

يكون ذلك ممكنا،  امل�ضاعدة عندما  لدينا م�ضئولية  واأن  حياتهم 

تقدمي  يف  واأي�ضا  املدر�ضية  الر�ضوم  يف  املوظفني  ن�ضاعد  ولهذا 

عالوات �ضنوية جلميع العاملني تتعلق باأداء ال�ضركة بوجه عام. 

متجان�ضة  واحدة  كاأ�ضرة  بالعمل  تتميز  بيئة  نخلق  اأن  نريد  اإننا 

وتتم فيها مكافاأة التميز. نقوم اأي�ضا بتنظيم عدد من املنا�ضبات 

ل�ضت�ضافة اأ�ضر العاملني كما نرعى اأن�ضطة الأطفال الرتفيهية، 

كما ن�ضاهم يف دعم �ضفر املوظفني وعائالتهم اإىل مكة املكرمة 

لأداء منا�ضك العمرة. 

التاأكيد على ال�صفافية يف العالقات الإن�صانية

نوؤمن اأن التوا�ضل هو عملية ذات اجتاهني ولهذا فاإن راأي املوظف 

فهم  جهودنا يف  اأدت  وقد  لنا.  بالن�ضبة  الأهمية  غاية  يكون يف 

رئي�ضيني  م�ضروعني  اإىل  لها  وال�ضتجابة  موظفينا  اهتمامات 

نفتخر اأننا اأطلقناهما خالل الأعوام الثالثة املا�ضية. 

الدورية  التوا�ضل  اجتماعات  ي�ضمى  ما  قدمنا   2008 عام  يف 

ل�ضركة البرتول الوطنية الكويتية )KRCMs( وذلك يف اأعقاب 

عملية تقييم اأو�ضحت اأن التوا�ضل داخل ال�ضركة �ضعيف للغاية. 

ومنذ ذلك احلني يحقق هذا النظام جناحاً، وقد اأ�ضبح الآن جزءاً 

رئي�ضياً من عمليات ال�ضركة. 

وبناء على الآراء التي مت جتميعها من خالل اجتماعات التوا�ضل 

الدورية يف اأوائل عام 2010 بداأنا يف تطبيق برنامج جديد و�ضخم 

يطلق عليه "نحو خدمة اأف�ضل للموظفني" )BEST(. ومينح هذا 

امل�ضروع فر�ضة للموظفني اأن يتحكموا يف جدول عملهم من خالل 

ويتم   .Oracle e-Business Suite نظام  على  ذاتية  خدمة 

ت�ضجيع املوظفني على حتديث معلوماتهم ال�ضخ�ضية على النظام 

مثل الأفراد التابعني للموظف وامل�ضتفيدين واأرقام الهواتف التي 

ميكن الت�ضال بها يف حالت الطوارئ يف حالة وقوع اأية حادثة. 

ميكن  والتي  العليا  ل���الإدارة  الإليكرتوين  الربيد  اأي�ضا  يتوافر 

للموظفني من خاللها التوا�ضل مع رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو 

املنتدب ونواب الع�ضو املنتدب. 

حجم املراأة يف قوة العمل    

يتم الرتكيز يف جمال امل�ضئولية الجتماعية على الأمور البيئية 

والجتماعية. ويعد النوع اأو اجلن�س مو�ضوعاً اجتماعياً رئي�ضياً 

واأبحاث  تقارير  كتابة  عند  مرئي  غري  كثرية  اأحيان  يف  يكون 

امل�ضئولية الجتماعية. 
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وحيث اأن غالبية املوظفني يف ال�ضناعة النفطية هم من املهند�ضني 

من  املزيد  لت�ضجيع  ملحة  �ضرورة  فهنالك  الرجال  من  واأغلبهم 

اأوىل  وكخطوة  فيها.  والتميز  املهن  لهذه  الن�ضمام  على  الن�ضاء 

يف معاجلة املو�ضوع الأ�ضمل لتنوع التوظيف فقد �ضهدت العديد 

من الدوائر يف �ضركة البرتول الوطنية الكويتية زيادة عدد الن�ضاء 

ال�ضركة  يف  الو�ضطى  الإدارة  يف  ن�ضاء  �ضبع  حاليا  يوجد  و  بها، 

وناأمل بزيادة هذا الرقم حيث اأن هناك عددا اأكرب من الن�ضاء يف 

العمالة  زيادة  وبهدف  ترقياتهن.  على  يح�ضلن  الدوائر  خمتلف 

الن�ضائية فاإن املوظفات يف �ضركة البرتول الوطنية الكويتية تتم 

معاملتهن باإن�ضاف كما اأنهن يح�ضلن على مزايا اإ�ضافية بالن�ضبة 

لعدد �ضنوات اخلدمة الأقل املطلوبة قبل التقاعد. 

وك�ضركة تابعة ملوؤ�ض�ضة البرتول الكويتية فاإنه لي�س بالغريب على 

الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  من  ترقيتهن  تتم  اأن  العاملني 

الإدارة  يف  املوظفات  من  اثنتني  مع  ح��دث  كما  الأم،  ل�ضركتنا 

العليا. 

اإجراءات امل�صاومة اجلماعية وال�صكاوى 

نقابات  اأع�ضاء يف  يكونوا  اأن  املبا�ضرين  املوظفني  ي�ضمح جلميع 

وهو �ضيء متعارف عليه داخل قطاع النفط الكويتي. ونحن نلتزم 

باأن نقيم عالقات �ضفافة ومنفتحة مبختلف النقابات، حيث اأن 

لدينا تاريخاً طوياًل من التفاو�س البناء. وبقدر الهتمام باإجراءات 

تقدمي ال�ضكاوى فاإن برنامج BEST يعمل اأي�ضا كنقطة توا�ضل 

اأي  اإن  وتظلماتهم.  �ضكواهم  عن  يعربوا  لكي  للموظفني  اأخ��رى 

موظف ميكنه اأن يتقدم ب�ضكوى ويتم اإر�ضالها اإىل املدير املبا�ضر 

لهذا املوظف كما ميكنه اإبالغ ممثل النقابة.   



بيانات رئي�صية

الإجمايلموؤ�صرات الأداء الرئي�صية

 13,571اإجمايل عدد العاملني )املعينني ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر(

 5,217عدد العاملني من الذكور )املعينني مبا�ضرة من قبل �ضركة البرتول الوطنية الكويتية واملوظفني املوؤقتني فقط(

 428عدد العاملني من الإناث )املعينني مبا�ضرة من قبل �ضركة البرتول الوطنية الكويتية واملوظفني املوؤقتني فقط(

 13,571اإجمايل عدد العاملني دوام كامل

 0اإجمايل عدد العاملني دوام جزئي

 5,562اإجمايل عدد موظفي �ضركة البرتول الوطنية الكويتية

 8,009اإجمايل عدد العاملني غري املوظفني ب�ضركة البرتول الوطنية الكويتية

1,413اإجمايل عدد املوظفني الذكور ممن ل تزيد اأعمارهم عن 30 �ضنة

2,838اإجمايل عدد املوظفني الذكور الذين ترتاوح اأعمارهم بني 30 و50 �ضنة

966اإجمايل عدد املوظفني الذكور ممن تزيد اأعمارهم عن 50 �ضنة

174اإجمايل عدد املوظفات الإناث ممن ل تزيد اأعمارهن عن 30 �ضنة

223اإجمايل عدد املوظفات الإناث الذين ترتاوح اأعمارهن بني 30 و50 �ضنة

31اإجمايل عدد املوظفات الإناث ممن تزيد اأعمارهن عن 50 �ضنة  

ن�ضبة املوظفني املحولني

388املوظفون الذين التحقوا ب�ضركة البرتول الوطنية الكويتية خالل ال�ضنة

328املوظفون الذكور الأ�ضغر من ثالثني �ضنة ممن التحقوا بال�ضركة

9املوظفات الإناث الأ�ضغر من ثالثني �ضنة ممن التحقن بال�ضركة

41املوظفون الذكور الذين ترتاوح اأعمارهم بني 30 و50 �ضنة ممن التحقوا

4املوظفات الإناث اللواتي ترتاوح اأعمارهن بني 30 و50 �ضنة ممن التحقن بال�ضركة

6املوظفون الذكور الأكرب من 50 �ضنة ممن التحقوا بال�ضركة

0املوظفات الإناث الأكرب من 50 �ضنة ممن التحقن بال�ضركة

272املوظفون الذين غادروا �ضركة البرتول الوطنية الكويتية

43املوظفون الذكور الأ�ضغر من ثالثني �ضنة ممن غادروا ال�ضركة

4املوظفات الإناث الأ�ضغر من ثالثني �ضنة ممن غادرن ال�ضركة

185املوظفون الذكور الذين ترتاوح اأعمارهم بني 30 و50 �ضنة ممن غادروا ال�ضركة

4املوظفات الإناث اللواتي ترتاوح اأعمارهن بني 30 و50 �ضنة ممن غادرن ال�ضركة

35املوظفون الذكور الأكرب من 50 �ضنة ممن غادروا ال�ضركة

1املوظفون الإناث الأكرب من 50 �ضنة ممن غادرن ال�ضركة

التدريب والتعليم

244,490اإجمايل عدد �ضاعات التدريب امل�ضجلة

45معدل عدد �ضاعات التدريب
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ملزيد من املعلومات 

التوظيف  نهج  عن 

نرجو  وال����ت����ن����وع 

معنا  ال���ت���وا����ض���ل 

بريدنا  خ��الل  م��ن 

الإلكرتوين

csr@knpc.com
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نقود الطريق

تفخر �ضركة البرتول الوطنية الكويتية بكونها الرائدة على امل�ضتوى الإقليمي يف ال�ضناعة الهيدروكربونية. وخالل عام 

اأكرث امل�ضايف نظافة واأمانا. وقد كانت الكويت و�ضركة  اأن م�ضافينا كانت من بني  بداأنا حملة جتديد رائدة لن�ضمن 

البرتول الوطنية الكويتية الأوائل يف منطقة اخلليج ممن منعوا بيع الوقود املحتوي على الر�ضا�س يف جميع حمطات 

تعبئة الوقود. اإن �ضركة البرتول الوطنية الكويتية لديها تاريخ طويل من الريادة الإقليمية، لذا فنحن نخطط لنظل دائما 

يف مقدمة املجددين يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط. 

ندرك اأن لدينا م�ضئولية نحو الأجيال القادمة لي�س فقط يف الكويت ولكن على م�ضتوى العامل، وهذا ما يدفعنا للبحث الدائم 

عن حلول للم�ضكالت احلالية. 

م�صاريعنا ال�صرتاتيجية 

هدفنا: تقليل تاأثرينا ال�صار على البيئة

م�ضتقبل  ر�ضم  اإىل  تهدف  كربى  ا�ضتثمارات  بعمل  حاليا  نقوم 

التكرير يف الكويت. وتنح�ضر اأهدافنا الرئي�ضية يف: 

ا�ضتبدال البنية التحتية القدمية مبن�ضاآت جديدة 	•

التخل�س من احلرق واإنتاج وقود اأنظف يطابق املعايري البيئية  	•
ال�ضارمة.

 NRP و امل�ضفاة اجلديدة CFP ونوؤمن اأن م�ضاريع الوقود البيئي

احلم�ضي  الغاز  اإزال��ة  م�ضنع  و  واخلام�س  الرابع  الغاز  خط  و 

AGRP �ضوف حتدث نقلة لو�ضع التكرير احلايل يف الكويت، 
اأهدافنا  اإىل  للو�ضول  جيدة  مكانة  يف  نكون  اأن  بذلك  لن�ضمن 

البيئية. 

منهجنا: حت�صني الأداء وتقليل التلوث

)CFP( م�صروع الوقود البيئي

يهدف هذا امل�صروع اإىل:

جممع  اإىل  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  م�ضايف  تطوير  	•
تكريري جتاري من اأجل توفري احتياجات الت�ضويق املتنوعة. 

الوفاء بطلب ال�ضوق لعام 2020 وموا�ضفات الأ�ضواق املحلية  	•
والعاملية. 

موؤ�ض�ضة  من  لكل  ال�ضرتاتيجية  للتوجهات  العالية  ال�ضتجابة  	•
اخلا�ضة  الكويتية  الوطنية  البرتول  و�ضركة  الكويتية  البرتول 

بتو�ضيع القدرة التكريرية يف الكويت. 

دعم الأداء البيئي واأداء ال�ضالمة مل�ضايف �ضركة البرتول الوطنية  	•
الكويتية. 

حتديث م�ضفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد اهلل لتحويل النفط  	•
ذي املحتوى الكربيتي العايل اإىل منتجات ذات قيمة اأعلى.

توفري فر�س توظيف جديدة للكويتيني يف قطاع التكرير.  	•

جتديد واإ�ضافة وحدات جديدة مل�ضفاتي ميناء الأحمدي وميناء  	•
عبد اهلل. 

اإجراء  ال���دولرات  باليني  تتكلف  التي  امل�ضاريع  تلك  وتتطلب 

اإ�ضالحات على م�ضفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد اهلل، واللتان 

�ضيزداد اإجمايل قدرتهما التكريرية من 730 اإىل 800 األف برميل 

يوميا من خالل بناء وحدة تكرير نفط خام جديدة �ضعتها 264 

خططنا المستقبلية15
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األف برميل يوميا يف م�ضفاة ميناء عبد اهلل والتخل�س من وحدة 

النفط اخلام القدمية يف م�ضفاة ميناء الأحمدي والبالغ �ضعتها 

120 األف برميل يوميا. بالإ�ضافة اإىل ذلك �ضوف تتم اإ�ضافة اأكرث 
من 25 وحدة ت�ضنيع جديدة يف كال امل�ضفاتني تت�ضمن وحدات 

هيدروجني،  واإنتاج  هيدروجينية،  ومعاجلة  هيدروجيني  تك�ضري 

اأخرى.  ومرافق  الأمني  غاز  توليد  واإع��ادة  الكربيت،  وا�ضرتجاع 

الوحدات  بع�س  وتعديل  اإ�ضالح  �ضيتم  فاإنه  ذلك  اإىل  بالإ�ضافة 

احلالية يف كال امل�ضفاتني من اأجل حت�ضني اأدائها. 

م�صروع امل�صفاة اجلديدة 

من املنتظر اأن ت�ضبح امل�ضفاة اجلديدة ويطلق عليها اأي�ضا ا�ضم 

"م�ضفاة الزور" نظرا ملوقعها اأكرب م�ضفاة يف منطقة اخلليج ورابع 
النتهاء  يتم  العامل عندما  م�ضتوى  اأكرب م�ضفاة على  اأو خام�س 

منها. وتقع م�ضفاة الزور جنوب م�ضفاة ميناء عبد اهلل على بعد 

90 كيلومرت جنوب مدينة الكويت تقريبا. 

 615،000 بطاقة  اجلديدة  امل�ضفاة  مل�ضروع  التخطيط  مت  وقد 

اأو   )KEC( للت�ضدير  الكويتي  اخل��ام  النفط  من  يوميا  برميل 

هذا  ويعد  املمزوج.  الثقيل  اخل��ام  النفط  من  يوميا   535،000
امل�ضروع م�ضروعاً �ضخماً ذو اأهمية قومية خا�ضة بالن�ضبة للكويت، 

فاإىل جانب اإ�ضافة منتجات خفيفة فاإنه �ضوف ينتج 225،000 

املنخف�س  الكربيتي  املحتوى  ذي  الوقود  زيت  من  يوميا  برميل 

ملواجهة الطلب على الطاقة يف الكويت على املدى املتو�ضط. 

يهدف م�صروع امل�صفاة اجلديدة اإىل:   

تعبئة  ملحطات   )LSFO( الكربيت  منخف�س  وقود  زيت  اإنتاج  	•
تقليل  على  كبري  ب�ضكل  ذلك  يعمل  حيث  الكويت  يف  الوقود 

النبعاثات.

م�ضاعدة الكويت يف حتقيق الكتفاء الذاتي يف الوقود لتوليد  	•
الطاقة على املدى املتو�ضط.

تقليل عجز الطاقة يف فرتات الذروة يف ا�ضتهالك الكهرباء. 	•

جديدة  عمل  فر�س  يخلق  �ضوف  ف��اإن��ه  ذل��ك  اإىل  بالإ�ضافة  	•
للكويتيني. 

اعتبارات الت�صميم البيئي مل�صروع امل�صفاة اجلديدة:  

مت ت�ضميم م�ضاعل اأر�ضية متعددة النقاط للعمليات التي تتم  	•
دون انبعاث دخان وذات ال�ضو�ضاء املنخف�ضة.

اأفران ذات كفاءة عالية  	•
خطط "متابعة النبعاثات والتحكم بها" ال�ضارمة. 	•

عمليات عدمية الرائحة.  	•
تقليل واإعادة ا�ضتخدام وتدوير )RRR( جماري املياه املتولدة  	•

اأثناء العمليات.

عدم ت�ضريف �ضوائل. 	•

وقد حظي م�ضروع امل�ضفاة اجلديدة بقدر كبري من الهتمام العام 

وكانت هناك تغطية اإعالمية مو�ضعة لأهمية امل�ضروع الجتماعية 

والقت�ضادية وال�ضيا�ضية. 

م�صاريع ت�صغيلية الرئي�صية

امل�ضاريع  اإقامة  نوا�ضل  الكربى،  امل�ضايع  تلك  احلال يف  هو  كما 

اجلديدة التي قمنا بالتخطيط لها من اأجل تقليل تاأثرينا ال�ضلبي 

على البيئة. وقد مت البدء يف بع�س امل�ضاريع منذ �ضنوات وتخ�ضع 

للتطوير امل�ضتمر من اأجل حت�ضني اأدائنا، وياأتي بحثنا عن التطوير 

مت  رئي�ضية  م�ضاريع  بداأنا  وقد  عملياتنا.  جوانب  جميع  لي�ضمل 

التخطيط لها من اأجل:

تقليل انبعاثات الغبار واجلزيئات الدقيقة 	•
التخل�س من حرق الغازات اإل يف حالت الطوارئ 	•

الوحدات  م��ن  التبخر  �ضريعة  النبعاثات  م��ن  احل��د  	•
وال�ضهاريج 

معاجلة املياه املن�ضرفة  	•
تقليل تاأثري الق�ضور يف التحكم والن�ضكابات 	•

التخل�س من النفايات اخلطرة وفقا للمعايري العاملية 	•
تقليل ا�ضتخدامنا للطاقة واملياه والوقود 	•

التخل�س من املواد امل�ضتنزفة لطبقة الأوزون 	•

اللتزام بامل�صئولية الجتماعية  

يف اإطار بحثنا عن التطوير امل�ضتمر لربنامج امل�ضئولية الجتماعية 

يف   ISO 26000 اجل��ودة  �ضهادة  توجيهات  نتبنى  لأن  نخطط 

اإر�ضادات  اجلديد  العاملي  املعيار  هذا  ويقدم  القريب.  امل�ضتقبل 

فيما يتعلق بامل�ضي قدما فيما وراء نظرية امل�ضئولية الجتماعية 

�ضيا�ضة  وتخ�ضع  الجتماعية.  للم�ضئولية  ناجح  ن�ضاط  نحو 

العنا�ضر  ت�ضمل  و�ضوف  للتطوير  باأكملها  الجتماعية  امل�ضئولية 

الآتية:

   اللتزام:

نحو  اأعمالنا  بتطوير  يتعلق  فيما  م�ضئوليتنا  نظهر  باأن  نلتزم  	•
ال�ضتدامة الجتماعية والقت�ضادية والبيئية.

�ضوف نحقق هذا الهدف من خالل حتديد ال�ضيا�ضات الداعمة  	•
املدرجة �ضمن �ضيا�ضية امل�ضئولية الجتماعية من اأجل دعم هذا 

الهدف. 

�ضوف يتم اإي�ضال تلك ال�ضيا�ضة اإىل جميع املوظفني من خالل  	•
املوقع الداخلي لل�ضركة. 
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الأهداف:

�ضوف نحقق هذا الهدف من خالل ال�ضيا�ضات الداعمة الآتية:

التطوير امل�ضتمر 	•
اإدارة �ضاحب امل�ضلحة – الرتباط 	•

الإ�ضراف البيئي  	•
ال�ضتثمار املجتمعي املحلي والدويل 	•

مبادئ العمل  	•
ال�ضحة وال�ضالمة املهنية  	•

امل�ضاواة والتنوع  	•
حقوق الإن�ضان  	•

الف�ضاد والوقوف يف وجهه  	•
ر�ضا العميل 	•

التعامالت التجارية القائمة على الأخالق والتطوير  	•

املجتمع والبيئة

اإن�صاء اأول حممية طبيعية ل�صركة البرتول الوطنية الكويتية  

نفتخر على وجه اخل�ضو�س اأن نعيد �ضيئا اإىل املجتمع يف �ضكل 

حممية طبيعية يف منطقة الوفرة. وتعد تلك املحمية خري دليل 

يعرب عن اأهدافنا، فنحن يف موقعنا نعترب اأنف�ضنا اأو�ضياء وحماة 

بع�س مظاهر احلياة النباتية واحليوانية النادرة يف الكويت، كما 

ي�ضرنا اأن نتعاون مع حكومة الكويت لكي نتاأكد من اأن الأجيال 

اجلمال  من  مب�ضاحة  ال�ضتمتاع  مبقدورها  �ضيكون  القادمة 

الطبيعي. 

برنامج STAR )فريق خا�س يتوىل امل�صئولية( التطوعي 

  قام فريق امل�ضئولية الجتماعية من خالل دائرة العالقات العامة 

والإعالم بتطوير برنامج تطوعي على نطاق ال�ضركة حتى يتمكن 

املجتمع.  يف  الهامة  الق�ضايا  دعم  من  الوطنية  البرتول  موظفو 

لقد مت توجيه دعوة مبدئية للمتطوعني من خالل موقع ال�ضركة 

الداخلي، ويتم الآن و�ضع املعلومات التي مت احل�ضول عليها ممن 

ا�ضتجابوا يف قاعدة بيانات خا�ضة بحيث ميكن ا�ضتدعاء املتطوعني 

عند احلاجة للم�ضاعدة يف مبادرات امل�ضئولية الجتماعية. وقد 

كان اأول اجتماع ملتطوعي برنامج STAR من اأجل امل�ضاعدة يف 

نادينا  يف  تقام  �ضنوية  منا�ضبة  وهي  بقدراتك"  "احتفل  مبادرة 

واأ�ضرهم  اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي  من  لالأطفال  الجتماعي 

حيث يتاأكد املتطوعون من �ضالمة جميع الأطفال وا�ضتمتاعهم. 

ول يزال برنامج STAR يف مهده، ومع ذلك فقد اأ�ضفرت اأول 

هذا  يف  موظف   50 م��ن  اأك��رث  ت�ضجيل  ع��ن  للمتطوعني  دع��وة 

توجيه  الجتماعية  امل�ضئولية  فريق  يوا�ضل  و�ضوف  الربنامج، 

دعوات منتظمة للمتطوعني من اأجل ت�ضكيل جمموعة دعم قوية 

واملحافظة عليها.
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16
ق�صم تقرير امل�صئولية الجتماعية من خالل مقايي�س املبادرة العاملية لكتابة التقارير GRI والرابطة العاملية للمحافظة 

API واملعهد الأمريكي للبرتول IPIECA على البيئة يف ال�صناعة النفطية

فهرس التقييم

الق�صم

عنوان الف�صل 

لتقرير �صركة 

البرتول 

الوطنية 

الكويتية  

تفا�صيل املحتوى

مقيا�س املبادرة العاملية 

 GRI لكتابة التقارير

البيانات القيا�صية 

)SD( موؤ�صرات الأداء 

مقيا�س الرابطة العاملية للمحافظة 

على البيئة يف ال�صناعة النفطية 

واملعهد الأمريكي للبرتول البيانات 

 )PI( القيا�صية وموؤ�صرات الأداء

�ضفحة املحتويات 1

وحول هذا التقرير

- قائمة من حمتويات التقرير. 

- حول ن�س هذا التقرير مت�ضمنا معايري كتابة التقارير

- بع�س احلقائق الرئي�ضية عن امل�ضئولية الجتماعية للبرتول الوطنية. 

SD3.6-3.7

SD3.13

SD3.1-3.4

كلمة رئي�س جمل�س 2

الإدارة والع�ضو 

املنتدب 

- خطاب / كلمة 

- ال�ضم، امل�ضمى الوظيفي والتوقيع

- �ضورة رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

SD1.1

SD4.2

SD1.1

SD2.8- 2.10

- حقائق عن ال�ضركة )الهيكل التنظيمي لل�ضركة(ملحة عن ال�ضركة 3

- ر�ضالة وروؤية ال�ضركة

- الرابط املعتمد مع موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية وال�ضركات الكويتية الأخرى موؤ�ضرات كتابة التقرير 

SD3.1, 3.8

SD2.9, 4.8

SD1.2, 2.1- 2.7, 2.9SD2.1- 2.5, 2.7-2.9

حول �ضركة البرتول 4

الوطنية الكويتية

- ق�ضم الأحداث الهامة واملنا�ضبات واأي جوائز خالل فرتة كتابة التقرير

- اختيار ال�ضور والعبارات عن العمليات الرئي�ضية

- درا�ضة حالة

SD2.10SD1.2, 2.2

روؤية امل�ضئولية 5

الجتماعية

- امل�ضئولية الجتماعية / انظر العنا�ضر تت�ضمن:

- الإدارة ال�ضاملة

- الأداء البيئي

- حتديات التغري املناخي

- ال�ضحة وال�ضالمة املهنية

- الدعم القت�ضادي / تنمية املجتمع 

- التوظيف والتنوع

- نظرة على اأهداف امل�ضئولية الجتماعية

- اإمكانية درا�ضة حالة 

عر�س مقاربة الإدارة 

1.2 SD

3.5 SD

PI EC 9

1.2 SD

3.1-3.5 SD

- هيكل الإدارة ال�ضاملة ر�ضم بياين للت�ضل�ضل الهرمي يف ال�ضركة والرتباط مع موؤ�ض�ضة البرتول الكويتيةمقاربتنا6

- �ضيا�ضة امل�ضئولية الجتماعية 

- و�ضف لكيفية اإدارة امل�ضئولية الجتماعية يف �ضركة البرتول الوطنية واأهمية جمع البيانات والتحقق منها

- درا�ضة حالة حول اإدارة املخاطر يف �ضركة البرتول الوطنية الكويتية )مثال: م�ضروع اإدارة املخاطر( 

1.2, 2.6,2.7, 2.9 SD

4.1 SD

4.3-4.7 SD

4.9-4.11 SD

4.13 SD

2.1, 2.3, 2.7, 2.9 SD

- ق�ضم عن الأحداث الهامة والتقدم واخلطط مقارنة بالأهداف واملجالت املتوخاة ملجالت الرتكيزنظرة على الأداء7

- اإي�ضاح مف�ضل يف ال�ضتمرارية:

- ماذا اأجنزنا

- ماذا نخطط للمرحلة القادمة

- حدث واحد لكل عن�ضر من عنا�ضر ال�ضتمرارية ال�ضتة / انظر العنا�ضر

- لهتمام با�ضتخدام �ضندوق احلقائق fact boxes من خالل مو�ضوعات ذات األوان متماثلة لكل من العنا�ضر ال�ضتة. انظر العنا�ضر 

4.13 SD

العنا�ضر الأخرى منا�ضبة

1.2 SD

2.10 SD

5.1 SD

ارتباط �ضاحب 8

امل�ضلحة

- قائمة فئات اأ�ضحاب امل�ضالح )حقيقة و�ضورة(

- احلكومة

- اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات غري احلكومية

- امل�ضاهمون

- العمالء

- املوردون

- املوظفون اإلخ

- فقرة ق�ضرية عن كل فئة من فئات اأ�ضحاب امل�ضالح

- مربع بارز يحتوي على روابط للتقارير ذات ال�ضلة

- درا�ضة حالة حمتملة لأ�ضحاب امل�ضالح، مثال: عملية اإعداد حوار مع اأ�ضحاب امل�ضالح وتقدمي املزيد من التف�ضري مع اختيار اأمثلة حمددة 

)رمبا ثالثة( 

1.8 SD

3.5 SD

4.14 SD

2.6 SD

3.6 SD

5.2 SD

املادية واملوؤ�ضرات 9

)�ضفحتان(

املادية:

و�ضف عملية حتليل املادية )اخلطوات التي ي�ضتمل عليها حتديد اأداء ال�ضتمرارية وموؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية 	•
املادية )ما هي وماذا تعني بالن�ضبة للبرتول الوطنية( 	•

ال�ضتعانة بلجنة تقييم خارجية )اإن وجدت(: الدور والعملية اأي متى وكيف يجتمعون  	•
مربع بارز يحتوي على روابط لتقارير ذات �ضلة 	•

درا�ضة حالة حمتملة: �ضكل اأع�ضاء اللجنة )ال�ضورة، ال�ضم، امل�ضمى الوظيفي لأع�ضاء اللجنة يف اللجنة اخلارجية( 	•
موؤ�ضرات الأداء

جدول على �ضفحة كاملة ملوؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية والنتائج املتقدمة خالل املدة التي �ضملها كتابة التقرير 	•
جدول مف�ضل يف اأق�ضام : نظرة على كتابة التقرير/ اخلطوط العري�ضة للعمل )مالية يف املقام الأول( وال�ضتمرارية  انظر النقاط الهامة  	•

)جميع النقاط ال�ضتة اخلا�ضة بال�ضتمرارية(

3.5-3.7 SD

3.9-3.11 SD

4.7 SD

3.6 SD

5.3 SD

ENV 1-6 , H&S 1-5, SOC 1-9

خططنا امل�ضتقبلية 10

)�ضفحتان(

اأين موقع ال�ضركة فيما يخ�س امل�ضئولية الجتماعية 	•
اأين موقع املنطقة بالن�ضبة للم�ضئولية الجتماعية 	•

موقع ال�ضركة واملنطقة يف �ضورة ال�ضتمرارية العاملية  	•
الر�ضومات البيانية  	•

درا�ضة حالة حمتملة حول كيفية اإثبات ال�ضركة لأعمالها يف امل�ضتقبل  	•

2.5 SD

2.7 SD

5.1 SD

الإدارة الر�ضيدة ونظم 11

الإدارة )�ضفحتان(

تلخي�س لكيفية اإدارة امل�ضئولية الجتماعية واملوافقة عليها 	•
ت�ضمني �ضيا�ضة امل�ضئولية الجتماعية لل�ضركة وو�ضع مالحظات باأي �ضيا�ضات اأخرى )ماذا لديهم وما هي خططهم للم�ضتقبل( 	•

اللتزام باملعايري العاملية للم�ضئولية الجتماعية )ما هي هذه املعايري وو�ضع ال�ضركة بالن�ضبة لها( 	•
نظم اإدارة البرتول الوطنية )ما هي العمليات التي تعتمد عليها البرتول الوطنية وكيف حتقق تلك العمليات الأهداف املرجوة وكيف ت�ضمن  	•

التطور امل�ضتمر(

ا�ضتخدام عناوين رئي�ضية لالأق�ضام و التو�ضع يف عن�ضر ميكن ال�ضتفا�ضة فيه 	•
جداول وحقائق )نتائج موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية التي تو�ضح اإحراز تقدم( لأولويات الإدارة ال�ضاملة )ا�ضتخدام مفاتيح ملونة( 	•

اأ�ضكال وجداول بيانية – مربع بارز يحتوي على روابط ذات �ضلة بكتابة التقارير 	•
درا�ضة حالة حمتملة وروابط �ضبكة عنكبوتية اأي�ضا للح�ضول على املزيد من املعلومات على موقع �ضركة البرتول الوطنية الكويتية   	•

3.13 SD

4.8 SD

4.12 SD

2.4 SD

3.1-3.6 SD

4.1-4.5 SD

5.4 SD

PI SOC-2, SOC-3
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الق�صم

عنوان الف�صل 

لتقرير �صركة 

البرتول 

الوطنية 

الكويتية  

تفا�صيل املحتوى

مقيا�س املبادرة العاملية 

 GRI لكتابة التقارير

البيانات القيا�صية 

)SD( موؤ�صرات الأداء 

مقيا�س الرابطة العاملية للمحافظة 

على البيئة يف ال�صناعة النفطية 

واملعهد الأمريكي للبرتول البيانات 

 )PI( القيا�صية وموؤ�صرات الأداء

الأداء البيئي )خم�س 12

�ضفحات(

مقاربة دائمة حلماية البيئة 	•
و�ضف العملية داخل �ضركة البرتول الوطنية الكويتية:  	•

ا�ضتخدام عناوين لالأق�ضام الرئي�ضية والتو�ضع يف العن�ضر الذي ميكن ال�ضتفا�ضة فيه 	•
حقائق )نتائج موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية التي تو�ضح اإحراز تقدم( لأولويات الإدارة ال�ضاملة )ا�ضتخدام مفاتيح ملونة( 	•

الر�ضوم البيانية والتخطيطية – مربع بارز يحتوي على روابط ذات �ضلة بكتابة التقارير 	•
درا�ضة حالة – تقليل تاأثرينا ال�ضار على البيئة بالإ�ضافة اإىل روابط ال�ضبكة العنكبوتية للمزيد من املعلومات حول موقع �ضركة البرتول  	•

الوطنية الكويتية على الإنرتنت. 

هناك 30 موؤ�ضر اأداء بيئي 

للمبادرة العاملية لكتابة التقارير

الأداء البيئي 1-30 

SD 4.12

3.1 SD

4.1-4.5 SD

الأداء البيئي 1-2-5-6 

A1-A9 الأداء البيئي

حتدي التغري املناخي 13

)ثالث �ضفحات(  

ما هو التغري املناخي؟ 	•
توزيع انبعاثات غاز الدفيئة )GHG( الناجت من ا�ضتخدام قطاع البرتول اأو النفط )خمطط دائري( 	•

الو�ضول اإىل املخاطر من خالل �ضيا�ضة التغري املناخي 	•
تاأثري �ضركة البرتول الوطنية الكويتية على التغري املناخي واأهميته 	•

تقليل انبعاثات غاز الدفيئة من عمليات ال�ضركة )ماذا تفعل البرتول الوطنية يف هذه النقطة: على �ضبيل املثال مع التكنولوجيا اجلديدة لغاز  	•
ال�ضعلة، التوليد امل�ضرتك للطاقة واملوا�ضالت؟( 

حت�ضني كفاءة الطاقة من خالل اأمثلة – يف ال�ضركة ومن خالل عمالء بالإ�ضافة اإىل اإي تطوير تكنولوجي: 	•
و�ضف العملية داخل �ضركة البرتول الوطنية الكويتية من حيث: 	•

	ا�ضتخدام عناوين لالأق�ضام والتو�ضع يف العن�ضر الذي ميكن ال�ضتفا�ضة فيه 	•
حقائق )نتائج موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية التي تو�ضح اإحراز تقدم( لأولويات الإدارة ال�ضاملة )ا�ضتخدام مفاتيح ملونة( 	•

الر�ضوم البيانية والتخطيطية مربع بارز يحتوي على روابط ذات �ضلة بكتابة التقارير 	•
درا�ضة حالة حمتملة – تقليل تاأثرينا ال�ضار على البيئة من خالل الهتمام بالرقعة الزراعية  و/اأو م�ضروع الوقود البيئي بالإ�ضافة اإىل روابط  	•

ال�ضبكة العنكبوتية للمزيد من املعلومات حول موقع �ضركة البرتول الوطنية الكويتية على الإنرتنت.

4.11 SD

موؤ�ضر اأداء اقت�ضادي 2 

موؤ�ضر اأداء الطاقة 3-7 

موؤ�ضر اأداء الطاقة 16-20 

موؤ�ضر اأداء الطاقة 30 

3.1 SD

موؤ�ضر الأداء البيئي 3-4 

 A6-A8 موؤ�ضر الأداء البيئي

ال�ضحة وال�ضالمة 14

املهنية )خم�س 

�ضفحات(

�ضحة مكان العمل: لالإدارة ال�ضحية ال�ضرتاتيجية واأية مبادرات �ضحية اأو اأمور متعلقة بالأمرا�س )يتطلب الأمر احل�ضول على معلومات من  	•
دائرة ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة(

اإدارة ال�ضحة وال�ضالمة املهنية يف البرتول الوطنية: �ضالمة العاملني، �ضالمة العمليات، اأمن العاملني، اإدارة املخاطر، اجلاهزية للطوارئ واأي  	•
اأمور اأخرى متعلقة بال�ضحة وال�ضالمة املهنية يف ال�ضركة.

الإ�ضراف على املنتجات و�ضالمتها 	•
و�ضف العمليات داخل ال�ضركة بالن�ضبة ملا �ضبق: 	•

ا�ضتخدام عناوين لالأق�ضام والتو�ضع يف العن�ضر الذي ميكن ال�ضتفا�ضة فيه 	•
جداول واأرقام )نتائج موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية التي تو�ضح اإحراز تقدم( لأولويات الإدارة ال�ضاملة )ا�ضتخدام مفاتيح ملونة( 	•

الر�ضوم البيانية والتخطيطية – مربع بارز يحتوي على روابط ذات �ضلة بكتابة التقارير 	•
درا�ضة حالة حمتملة – تقليل تاأثرينا ال�ضار على البيئة من خالل الهتمام بالرقعة الزراعية  و/اأو م�ضروع الوقود البيئي بالإ�ضافة اإىل روابط  	•

ال�ضبكة العنكبوتية للمزيد من املعلومات حول موقع �ضركة البرتول الوطنية الكويتية على الإنرتنت. 

PI LA 6-9

PI PR 1

PI PR 2

3.2 SD

4.1-4.5 SD

موؤ�ضرات اأداء ال�ضحة وال�ضالمة 1-5 

15 A الدعم القت�ضادي

)املجتمع(

و�ضف الدعم القت�ضادي والربامج التحفيزية داخل �ضركة البرتول الوطنية الكويتية 	•
تطوير القوى العاملة: تكويت العمالة، التدريب والتطوير، تطوير املوردين والعالقات املجتمعية  	•

الإدارة 	•
ال�ضتثمارات املجتمعية ال�ضرتاتيجية: واملبادرات – درا�ضة حالة حمتملة عن 	•

ال�ضتثمارات املجتمعية )اأمثلة حمددة( 	•
تطوع املوظفني والتربعات العينية واملالية 	•

ال�ضتثمارات املجتمعية 	•
الرعاية ال�ضحية، امل�ضت�ضفيات اإلخ 	•

الأعمال اخلريية / الهيئات غري احلكومية اإلخ  	•
دعم التعليم والإنفاق عليه  	•

ال�ضراكات واملبادرات الكويتية الرئي�ضية 	•
درا�ضة حالة حمتملة – للمراجعة واتخاذ القرار حول 	•

املبادرات الإقليمية اأو العاملية 	•
و�ضف العمليات داخل ال�ضركة بالن�ضبة ملا �ضبق: 	•

ا�ضتخدام عناوين لالأق�ضام والتو�ضع يف العن�ضر الذي ميكن ال�ضتفا�ضة فيه 	•
جداول واأرقام )نتائج موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية التي تو�ضح اإحراز تقدم( لأولويات الإدارة ال�ضاملة )ا�ضتخدام مفاتيح ملونة( 	•

الر�ضوم البيانية والتخطيطية – مربع بارز يحتوي على روابط ذات �ضلة بكتابة التقارير 	•
درا�ضة حالة حمتملة – تقليل تاأثرينا ال�ضار على البيئة من خالل الهتمام بالرقعة الزراعية  و/اأو م�ضروع الوقود البيئي بالإ�ضافة اإىل روابط  	•

ال�ضبكة العنكبوتية للمزيد من املعلومات حول موقع �ضركة البرتول الوطنية الكويتية على الإنرتنت. 

PI  SO 1-8

PI EC 1-9

PI HR 1-2

2.2 SD

3.3, 3.5 SD

5.2 SD

PI SOC-8, SOC-9

PI SOC-A1, SOC-A3-SOC-A7 

15 B ال�ضتمرارية

القت�ضادية )العميل 

واملنتج( 

 ISO 19001 ال�ضتمرار مل�ضلحة العميل على �ضبيل املثال ن�ضر �ضهادة اجلودة 	•
ال�ضتثمار يف املنتجات 	•

و�ضف العمليات داخل ال�ضركة بالن�ضبة ملا �ضبق: 	•
ا�ضتخدام عناوين لالأق�ضام الرئي�ضية والتو�ضع يف العن�ضر الذي ميكن ال�ضتفا�ضة فيه 	•

جداول وحقائق )نتائج موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية التي تو�ضح اإحراز تقدم( لأولويات الإدارة ال�ضاملة )ا�ضتخدام مفاتيح ملونة( 	•
الر�ضوم البيانية والتخطيطية – مربع بارز يحتوي على روابط ذات �ضلة بكتابة التقارير 	•

درا�ضة حالة حمتملة – تقليل تاأثرينا ال�ضار على البيئة من خالل الهتمام بالرقعة الزراعية  و/اأو م�ضروع الوقود البيئي بالإ�ضافة اإىل روابط  	•
ال�ضبكة العنكبوتية للمزيد من املعلومات حول موقع �ضركة البرتول الوطنية الكويتية على الإنرتنت.

SD 14

PI PR 1-9

3.4-3.6 SD

4.1-4.5 SD

PI ECO-1 – ECO3

PI ECO-A1-ECO-A3

التوظيف والتنوع 16

)�ضفحتان(

نظرة على املوارد الب�ضرية والتوظيف والعمالة يف �ضركة البرتول الوطنية الكويتية 	•
تطوير القوى العاملة: تكويت العمالة، التدريب والتطوير، تطوير املوردين والعالقات املجتمعية 	•

املوارد الب�ضرية و�ضيا�ضات العمالة 	•
)ILO( مدى التوافق مع معايري العمل العاملية 	•

الأمن 	•
حقوق الإن�ضان – التدريب واملبادرات اخلارجية  	•
و�ضف العمليات داخل ال�ضركة بالن�ضبة ملا �ضبق: 	•

ا�ضتخدام عناوين لالأق�ضام والتو�ضع يف العن�ضر الذي ميكن ال�ضتفا�ضة فيه 	•
جداول وحقائق )نتائج موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية التي تو�ضح اإحراز تقدم( لأولويات الإدارة ال�ضاملة )ا�ضتخدام مفاتيح ملونة( 	•

الر�ضوم البيانية والتخطيطية – مربع بارز يحتوي على روابط ذات �ضلة بكتابة التقارير 	•
درا�ضة حالة حمتملة – تقليل تاأثرينا ال�ضار على البيئة من خالل الهتمام بالرقعة الزراعية  و/اأو م�ضروع الوقود البيئي بالإ�ضافة اإىل روابط  	•

ال�ضبكة العنكبوتية للمزيد من املعلومات حول موقع �ضركة البرتول الوطنية الكويتية على الإنرتنت.  

PI LA 1-6

PI LA 8-14

PI EC 7

PI SO 3

HR 3-9

2.5 SD

5.2 SD

PI SOC-1, SOC-4, SOC-7

PI SOC-A2

فهر�س تقييم حمتوى 17

التقرير )�ضفحة 

واحدة(

يق�ضم اجلدول من خالل )وبهذا الرتتيب(: 	•
جدول رقم 1: نظرة على عملية كتابة التقرير 	•

جدول رقم 2: اإلقاء ال�ضوء غلى الدعم / انظر نظرة عامة 	•
اجلداول الفعلية: مثال 	•

عنوان ق�ضم التقرير 	•
GRI املبادرة العاملية لكتابة التقارير 	•

الرابطة العاملية للمحافظة على البيئة يف ال�ضناعة النفطية IPIECA واملعهد الأمريكي للبرتول 	•
كما هو مذكور يف التقرير )مبعنى حيث ي�ضتمل  حمتوى التقرير على ذلك وال�ضتعانة باملواقع الإليكرتونية بال�ضكل ال�ضحيح(  	•

3.12 SD5.3 SD 

بيان تاأكيد )�ضفحة 18

واحدة( 

بيان تعهد  	•
موقع من قبل مراجع 	•

ال�ضركة املتعهدة مذكورة 	•

3.13 SD5.4 SD

امل�ضطلح والتعريف امل�ضاحب بالرتتيب الأبجدي�ضفحات زائدة19 	•1.2 SD
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الضمانات و بيان التحقق17

�صهادة التدقيق لتقرير ال�صتدامة اخلا�صة ب�صركة البرتول الوطنية الكويتية

مهمتنا

قامت �ضركة البرتول الوطنية الكويتية )ال�ضركة( بتعيني مكتب اإرن�ضت ويونغ، الكويت لتقدمي خدمات التدقيق امل�ضتقلة حول تقرير ال�ضتدامة )التقرير( 

للفرتة من اإبريل 2010 اإىل مار�س 2011. اإن اإدارة ال�ضركة هي امل�ضوؤولة عن حمتوى التقرير، وحتديد الأمور الرئي�ضية، والرتباطات والتاأكيدات مع 

اجلهات املعنية. اإن م�ضوؤولية ارن�ضت ويونغ تتمثل يف تقدمي تدقيق حمدود م�ضتقل حول م�ضمون التقرير كما هو مو�ضح يف نطاق التدقيق.

اإن م�ضوؤوليتنا، يف تنفيذ اأن�ضطة التدقيق، هي جتاه اإدارة ال�ضركة فقط، وفقا لل�ضروط املرجعية املتفق عليها مع ال�ضركة. ولذلك فاإننا ل نقبل اأو نتحمل 

اأي م�ضوؤولية عن اأي غر�س اآخر اأو جتاه اأي �ضخ�س اأو منظمة. اإن اعتماد اأي طرف ثالث على التقرير تقع م�ضوؤوليته بالكامل على هذا الطرف. ل 

ينبغي لتقرير التدقيق اأن يوؤخذ كاأ�ضا�س لتف�ضري الأداء ال�ضامل لل�ضركة با�ضتثناء اجلوانب املذكورة يف نطاق التدقيق.

فريق التدقيق

مت اختيار فريق عمل التدقيق لدينا من ق�ضم خدمات تغري املناخ وخدمات ال�ضتدامة، ايل توىل مهام م�ضابهة لهذه الأعمال مع عدد من ال�ضركات 

الدولية الكبرية. وقد مت اإمتام الأعمال حتت اإ�ضراف ومراجعة مدققي ال�ضتدامة.

نطاق التدقيق

يغطي نطاق التدقيق املواقع واملوؤ�ضرات التي تعترب ذات اأهمية لل�ضركة، وت�ضمل ما يلي :

، 	 البيانات واملعلومات املتعلقة بال�ضتدامة عن الفرتة من 1 اإبريل 2010 حتى 31 مار�س 2011•

	النظم )الربوتوكولت( الداخلية بال�ضركة والعمليات وال�ضوابط املتعلقة بجمع وت�ضنيف بيانات ال�ضتدامة، •
( ، وال�ضحة  	 •EMS 14001( البيانات املحددة املتعلقة بال�ضتدامة ومعلومات تتعلق بالقوى العاملة، واملطالبات املتعلقة بنظم ال�ضتدامة

وال�ضالمة، والإجنازات واجلوائز، والتدريب وتغري املناخ والق�ضايا البيئية، واحلد من حرق الغاز ومبادرات التنمية املجتمعية،

	زيارات للمكتب الرئي�ضي ل�ضركة البرتول الوطنية الكويتية وبع�س مكاتب امل�ضايف املختارة حيث يت�ضمن عملنا مراجعة املوؤ�ضرات املذكورة  •
اأعاله والتفاعل مع فريق ال�ضتدامة بال�ضركة لفهم الو�ضع الراهن لال�ضتدامة والتقدم الذي مت اإحرازه ب�ضاأن اللتزامات يف فرتة التقرير.

حدود مراجعتنا

ي�ضتثني من نطاق التدقيق الأمور التالية :

	جوانب التقرير بخالف تلك املذكورة حتت عنوان »نطاق التدقيق«. •
. 	 البيانات واملعلومات  خارج الفرتة املحددة وامل�ضمولة بالتقرير وهي من 1 اأبريل 2010 اإىل 31 مار�س 2011•

	بيان ال�ضركة الذي يو�ضح راأيها واعتقادها وطموحها وهدفها ونيتها امل�ضتقبلية. •
	مراجعة »موؤ�ضرات الأداء القت�ضادي« املدرجة يف التقرير الذي نفهم اأنه قد مت اإعداده ا�ضتنادا اإىل ال�ضجالت املالية املدققة لل�ضركة. •

	الفح�س العيني لأي من اأ�ضول �ضركة البرتول الوطنية الكويتية العاملة. •

اأ�صلوب تدقيقنا

مت ت�ضميم وتنفيذ مهمة التدقيق وفقا ملنهجية اإرن�ضت ويونغ لتدقيق ال�ضتدامة و�ضيا�ضاتها امل�ضتقلة، والتي تغطي جميع متطلبات الحتاد الدويل 

للمحا�ضبني »املعيار الدويل ملهام التدقيق بخالف عمليات التدقيق واملراجعة للمعلومات املالية التاريخية )ISAE 3000( وقد مت ت�ضميم اإجراءات 

جمع الأدلة للح�ضول على م�ضتوى حمدود من التدقيق )كما هو مبني يف املعيار الدويل ملهام التدقيق ISAE 3000( التي ت�ضتند اإليها نتائجنا.
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ت�ضتند طبيعة ونطاق عملنا اإىل اأحكام مهنية واأننا قمنا بتنفيذ الإجراءات التي تعترب �ضرورية لتوفري اأ�ضا�س لنتائجنا. ت�ضمن اأ�ضلوب تدقيقنا التفاعل 

وفقا  ال�ضتدامة  بيانات  وت�ضنيف  بجمع  املتعلقة  وال�ضوابط  والعمليات  لل�ضركة  الداخلية  )الربوتوكولت(  النظم  ملراجعة  العليا  الإدارة  موظفي  مع 

لتعليمات مبادرة التقارير العاملية )GRI 2006 GRI-G3(. قام فريق التدقيق بارن�ضت ويونغ باإجراء مراجعة وحتقق من عملية جمع البيانات، 

وطرق القيا�س ومراجعة عامة لأ�ض�س اإداراج / حذف املعلومات / البيانات الالزمة وفقا لأ�ض�س اأخذ العينات ا�ضتنادا اإىل تقييم املخاطر، والتي تقت�ضر 

على ما يلي :

	مراجعة اأي اختالف كبري مت�ضمن يف التقرير، وكذلك بني التقرير وم�ضدر البيانات / املعلومات، •
	التحقق من البيانات واملعلومات التي ذكرت يف وحدات الت�ضنيع، ومكتب ال�ضركة. •

	تنفيذ عمليات تدقيق احل�ضابات للبيانات واملعلومات لتحديد م�ضتوى الدقة يف عمليات التح�ضيل والن�ضخ والتجميع، •
	مراجعة خطط ال�ضركة و�ضيا�ضاتها وممار�ضاتها، وذلك لتتمكن من تقدمي التعليقات على اكتمال التقارير واإىل اأي درجة ترى ارن�ضت ويونغ  •

اأن التقرير ميثل اأن�ضطة ب�ضورة عادلة ونزيهة.

زيارة مواقع ال�صركة

زار فريق ارن�ضت ويونغ واملكون من املهنيني متعددي التخ�ض�ضات مكاتب ال�ضركة واملكاتب يف م�ضايف النفط )ميناء الأحمدي وال�ضعيبة( للتاأكد من 

�ضحة البيانات واملطالبات الواردة يف التقرير. مت اختبار عينة من البيانات لتحديد مدى م�ضداقيتها ودقتها. وقد مت اإدراك الفرتا�ضات امل�ضتخدمة 

التو�ضيحات الالزمة. متت مراجعة عملية م�ضاركة املعنيني من خالل  النهائية مقابل موؤ�ضرات ال�ضتدامة ومت احل�ضول على  اإىل الأرقام  للتو�ضل 

مقابالت مع املوظفني املعنيني.

مت احل�ضول على اأدلة منا�ضبة لدعم النتائج الواردة يف تقرير التدقيق. مت التوثيق ملعظم املعلومات والبيانات باأدلة م�ضتندية وكلما تذر احل�ضول على 

اأدلة م�ضتندية، نظرا ل�ضرية املعلومات، قام فريق العمل مبراجعة امل�ضتندات الأ�ضلية يف املوقع.

مالحظات

اإن مالحظاتنا على التقرير هي على النحو التايل : اإن هذه املالحظات ل توؤثر على نتائجنا حول التقرير يف هذا البيان.

وقد  ال�ضتدامة.  تقارير  والوعي حول  التفاهم  م�ضتوى معقول من  الأوىل، هناك  للمرة  التقارير  برفع  تقوم  ال�ضركة  اأن  	يف �ضوء حقيقة  •
ا�ضتثمرت �ضركة البرتول الوطنية الكويتية قدرا كبريا من الوقت واجلهد لتطوير القدرات الداخلية، والنخراط مع املجتمعات املحلية، 

واإ�ضفاء الطابع الر�ضمي على عمليات اإعداد تقارير ال�ضتدامة.

.) 	 •GRI 2006 GRI-G3( بينت ال�ضركة اجلهود املبذولة لإعداد التقرير وفقا لتعليمات مبادرة التقارير العاملية

	قامت ال�ضركة بتطبيق نظام فريد والأول من نوعه يف املنطقة لل�ضيطرة على الروائح، والذي اأدى اإىل احلفاظ على املوارد وتقليل املخاطر  •
التي تهدد ال�ضحة وال�ضالمة.

	يوجد جمال لتطوير حتليل املواد ب�ضورة اأكرب من خالل ال�ضتعانة باآراء اأطراف خارجية لتحديد اأهم الق�ضايا اجلوهرية بالن�ضبة لل�ضركة. •
	ميكن حت�ضني عملية اإعداد التقارير عن بع�س املوؤ�ضرات املتعلقة بانبعاث غازات الحتبا�س احلراري وا�ضتهالك املياه واإدارة مياه ال�ضرف  •

ال�ضحي وتوليد النفايات من خالل نطاق التقارير ومبا يت�ضمن م�ضادر اأخرى.

املمار�ضات  اأف�ضل  ( لإتباع  	 •GRI 2006 GRI-G3( العاملية التقارير  التقارير عن عدد موؤ�ضرات مباردة  اإعداد  للزيادة يف  يوجد جمال 

ال�ضناعية، ولتح�ضني م�ضتوى التطبيق. ونحن نتفهم اأن ال�ضركة �ضتقوم باتخاذ كافة اخلطوات ال�ضرورية ملعاجلة هذه امل�ضاألة يف امل�ضتقبل.

النتائج

ا�ضتنادا اإىل مراجعتنا، ووفقا لل�ضروط املرجعية لعملنا، مل يرد اإىل علمنا ما يجعلنا ل نعتقد :

	باأن التقرير بعر�س اأداء ال�ضركة املادي الذي يغطي الأمور الرئي�ضية على النحو املذكور يف نطاق العمل، •
	باأن حمتويات التقرير تعر�س �ضورة عادلة ومتوازنة حول ا�ضتدامة ال�ضركة. •
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IPIECA الرابطة الدولية حلماية البيئة يف

ال�ضناعة البرتولية 

IPCC اللجنة احلكومية الدولية للتغري

املناخي

ISO 9001ISO 9001  ضهادة اجلودة�

ISO 14001ISO 14001  ضهادة اجلودة�

ISRSنظام ت�ضنيف ال�ضالمة العاملي

IGجمموعة التنفيذ

ISO 2600 منظمة عاملية لو�ضع معايري

امل�ضئولية الجتماعية

KACCH اجلمعية الكويتية مل�ضت�ضفيات

�ضرطان الأطفال

KAFCO ال�ضركة الكويتية لتزويد الطائرات

بالوقود

K-EPAالهيئة العامة للبيئة الكويتية

KESجمعية املهند�ضني الكويتية

KGOCال�ضركة الكويتية لنفط اخلليج

KISRمعهد الكويت لالأبحاث العلمية

KOCضركة نفط الكويت�

KOTCضركة ناقالت النفط الكويتية�

KNPCضركة البرتول الوطنية الكويتية�

KPCموؤ�ض�ضة البرتول الكويتية

KRCSجمعية الهالل الأحمر الكويتية

KPIsموؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية

مصطلحات18



KRCMs اجتماعات التوا�ضل الدورية ل�ضركة

البرتول الوطنية الكويتية

KUFPEC ال�ضركة الكويتية لال�ضتك�ضافات

البرتولية اخلارجية

KPMمعايري الأداء الرئي�ضية

KEC خام الت�ضدير الكويتي

LSFOزيت الوقود منخف�س الكربيت

LWCضاعات العمل املفقودة�

LPGغاز البرتول امل�ضال

LTSPخطة املدى الطويل ال�ضرتاتيجية

LDARالك�ضف عن الت�ضرب واإ�ضالحه

MAAم�ضفاة ميناء الأحمدي

MABم�ضفاة ميناء عبد اهلل

MIPPخطة اإجراءات احلوادث الكربى

MSنظم الإدارة

MMMاجتماعات الإدارة ال�ضهرية

NAUIاجلمعية الدولية للمدربني حتت املاء

NGOمنظمات غري حكومية

NMIRsتقارير احلوادث بال خ�ضائر

NRPم�ضروع امل�ضفاة اجلديدة

NOxاأكا�ضيد النرتوجني

ODSمواد م�ضتنفذة لالأوزون

OJTالتدريب اأثناء العمل

OHSAS 18001 تقييم �ضل�ضلة ال�ضحة وال�ضالمة

املهنية

OHSMاإدارة ال�ضحة وال�ضالمة املهنية

OMSنظام اإدارة الروائح

OSSCضركة خدمات القطاع النفطي�

Opexالنفقات الت�ضغيلية

OSRL ال�ضتجابة للت�ضرب النفطي

املحدودة

PAIالهيئة العامة لل�ضناعة

PCBثنائيات الفينيل متعدد الكلور

PICضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية�

PSMاإدارة �ضالمة العمليات

PMSنظم اإدارة الأداء

PAAF الهيئة العامة ل�ضئون الزراعة والرثوة

ال�ضمكية

PAAET الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

والتدريب

Q8ضركة البرتول الكويتية العاملية�

 RECSOاملنظمة الإقليمية للبحار النظيفة

ROACEالعائد على راأ�س املال املوظف

RoSPAاجلمعية امللكية للوقاية من احلوادث

RRRقلل، اأعد ال�ضتخدام، اأعد التدوير

SHUم�ضفاة ال�ضعيبة

SPAC جمل�س ال�ضراكة ال�ضت�ضاري

للموردين واملقاولني املحليني

SPESCاللجنة العليا للم�ضاريع ال�ضرتاتيجية

 SPCاملجل�س الأعلى للبرتول

SRUوحدة ا�ضرتجاع الكربيت

SHEEC اللجنة التنفيذية لل�ضالمة وال�ضحة

املهنية

SHEMSنظام اإدارة ال�ضالمة وال�ضحة والبيئة

 Social Accountability

8000
العاملية ملعايري امل�ضئولية الجتماعية

SMART هام، قابل للقيا�س، قابل للتحقق، ذو

�ضلة، توقيته منا�ضب

SOxاأكا�ضيد الكربيت

SEPCجتهيز املواقع للطوارئ

STARSTAR  الفريق امل�ضئول عن برنامج

TGTUوحدات معاجلة الغاز الذيلي

 TFTفرق املهام

TPLال�ضلم الفني والوظيفي

UNالأمم املتحدة

UNCEDموؤمتر الأمم املتحدة للبيئة والتنمية

UNDPبرنامج الأمم املتحدة للتنمية

UNFCCC اتفاقية اإطار عمل الأمم املتحدة

حول التغري املناخي 
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اأن نتوجه بال�ضكر لكل من �ضاهم بجهد على جميع امل�ضتويات ال�ضركة، فقد اأظهرمت من خالل قيادتكم  مع انتهاء التقرير نود 

الإيجابية واإخال�ضكم لهذا امل�ضروع ولء ل ميكن اإنكاره ولهذا فنحن نقول لكم جميعا �ضكرا :

 Sovereign Strategy     ضركة �ضوفرن ا�ضرتاتيجي� : اجلهة ال�ضت�ضارية 

: �ضركة النظائر الطباعة والت�ضميم  

: يو�ضف من�ضور القالف – دائرة الهند�ضة وال�ضيانة، م�ضفاة ال�ضعيبة  امل�ضورون   

    حممد را�ضد اللنجاوي – دائرة العمليات، م�ضفاة ال�ضعيبة

Jacek Wozniak    

ال�ضيد / حممد غازي املطريي

ال�ضيد / بخيت �ضبيب الر�ضيدي

ال�ضيد / اأحمد �ضالح اجليماز

ال�ضيد / نبيل حممد البدر

ال�ضيد / اأحمد نا�ضر حنيف املزيعل 

ال�ضيد / با�ضل الدبو�س

ال�ضيد / اإبراهيم �ضقر

ال�ضيدة / دانة العو�ضي

ال�ضيد / عبد العزيز امل�ضيلح

ال�ضيد / عبد الرحمن العليان 

ال�ضيد / عادل القطان

ال�ضيد / عبد اهلل نهار العتيبي 

ال�ضيد / حافظ حممد التناك

ال�ضيد / طالل ال�ضبيبي

ال�ضيد / على العجمي

ال�ضيدة / �ضارة الها�ضم

Ujwal Ritwik / ال�ضيد

ال�ضيد / عبد اهلل ملك 

ال�ضيد / بدر املزيني

الدكتور / حممد ال�ضاوي

ال�ضيد / عبد العزيز البغلي

ال�ضيد / �ضليمان حممد

ال�ضيد / حممد النوم�س 

N.V.N Nandagopalu / ال�ضيد

ال�ضيد / اإبراهيم من�ضور اخلليفي 

ال�ضيدة / نوال البدو

ال�ضيد / عبد اللطيف الفهد

ال�ضيد / با�ضل النقي

ال�ضيد / حممد �ضعود الرقوه

ال�ضيد / حممد العجمي

ال�ضيد / را�ضد الف�ضلي

ال�ضيد / �ضعد الظفريي

ال�ضيد / طارق �ضعيفان 

ال�ضيد / حممود لريي

ال�ضيد / ه�ضام الثويني 

Ashok Kamthan / ال�ضيد

ال�ضيد / حمود العزمي

ال�ضيد / خليل كرميي

ال�ضيد / نا�ضر ال�ضباعي

ال�ضيد / اأ�ضامة اخل�ضري

ال�ضيد / اأحمد الرم�ضان 

ال�ضيد / عبد العايل بو عبا�س

ال�ضيد / حممد فالح العجمي

ال�ضيد / اأ�ضامة علي العطاونة 

ال�ضيدة / �ضياء عبد اهلل مدو 

ال�ضيد / مدحت ح�ضني 

ال�ضيدة / �ضريفة حممد زيد ال�ضرحان

U V Menon / ال�ضيد

شكر وعرفان19

ال�ضيد / فاروق ح�ضني الزنكي

ال�ضيد / اأ�ضعد اأحمد ال�ضعد

ال�ضيد / فهد فهاد العجمي

ال�ضيد / حامت اإبراهيم العو�ضي

 SPESC اأع�صاء اللجنة التنفيذية للم�صاريع ال�صرتاتيجية

 CSR اأع�صاء جمموعة تنفيذ م�صروع امل�صئولية الجتماعية

ال�ضيد / حممد من�ضور العجمي

ال�ضيد / خالد �ضالح عبد الرحمن الع�ضعو�ضي

ال�ضيد / خالد مبارك امل�ضيلح

ال�ضيد / فهد احلميدي زيد الديحاين

ال�ضيد / اأحمد �ضليمان اأحمد امل�ضف

 CSR اأع�صاء فريق م�صروع امل�صئولية الجتماعية

ال�ضيد / حممد نزر

ال�ضيد / �ضايع ال�ضمري

ال�ضيد / وليد الثويني

ال�ضيدة / مرمي ح�ضن يا�ضني علي 

الآن�ضة / نوف النجار 

ال�ضيد / م�ضعل الباجر

ال�ضيد / خالد اخلياط

ال�ضيد / وليد الثويني

ال�ضيدة / منال الر�ضيد 

ال�ضيد / اأحمد �ضهاب عبد اهلل

ال�ضيد / عادل املجعل

U.V Menon / ال�ضيد

فرق جامعي ومدققي البيانات

ال�ضيد / فواز الربيعان 

الآن�ضة / رمي النحا�س 

Manikial Jana / ال�ضيد

ال�ضيد / قي�س مر�ضد

ال�ضيدة / هديل الغمال�س

ال�ضيد / عبد العزيز ح�ضني

Krishno Sarkar / ال�ضيد

ال�ضيد / بدر العتيبي

S. Venkatraman / ال�ضيد

Yogesh Chandra / ال�ضيد

ال�ضيد / فالح العنزي 

ال�ضيد / علي ح�ضني العو�ضي

Dennis Anthony Kostka / ال�ضيد

ال�ضيد / عبد اهلل �ضاكر العتيبي

ال�ضيد / حممد اإر�ضيد

Debashish Choudhury / ال�ضيد

ال�ضيد / بدر اجلزاف

ال�ضيد / حم�ضن فيا�س

ال�ضيد / عالء حممد عبا�س

ال�ضيد / حوري العنزي

Murali Balakrishnan / ال�ضيد

ال�ضيد / عبد الوهاب القالف

ال�ضيد / ح�ضني ال�ضمري

ال�ضيد / اأحمد التميمي

ال�ضيد / �ضمري فاديا 

B.V Dasiqi / ال�ضيد

ال�ضيد / وائل اجلا�ضم

ال�ضيد / هينوف ال�ضاييجي

ال�ضيد / عبد اهلل العجمي

ال�ضيد / عادل املعجل



79

 االلــتزام الدائـــم للمــواطــنة الصـــالحــــة 





www.knpc.com.kw
csr@knpc.com




