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لقد كان عام 2015 مليئًا بالتحديات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط، 
وانخفاض الطلب في السوق العالمية، إلى ضغوط سعرية كبيرة 

على منتجاتنا. وباإلضافة إلى ذلك، فقد شكلت اعتمادية بعض 
المصانع وزيادة أسعار الطاقة واللقيم مؤخراً تحديات تتعلق بزيادة 

اإلنتاج والربحية،  وبالرغم من هذه الصعوبات، استطاعت "سبكيم" 
أن تحافظ على االستمرار والنجاح في العمل والتطوير، مع القيام 

بإطالق برنامج طموح لتعزيز موثوقية األعمال وكفاءة اإلنتاج، وذلك 
من خالل مبادرات رفع الكفأة وترشيد النفقات، وتوسيع محفظة 

المنتجات وتنويعها، وبذل المزيد من الجهود التسويقية الستهداف 
عمالء ومناطق جغرافية جديدة. وفي عام 2015، تم إطالق برنامج 

"سبكيم" للصيانة الوقائية وضمان االعتمادية التشغيلية في تحويل 
عمليات التشغيل )سمارتو( وبالتعاون مع شركة دوبونت بهدف نشر 
وتعزيز ثقافة وممارسات التنبؤ بالمشاكل الفنية المحتملة و من ثم 

التخلص من العيوب، وتحسين األصول في مرافق اإلنتاج، وفق طرق 
مستدامة وثابتة.

وخالل نفس العام ، بدأت الشركة العالمية للبوليمرات  وشركة 
الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة ، بعمليات التشغيل التجاري، في 

حين يخضع مصنع البولي بيوتيلين ترافيليت )PBT( حاليًا لمرحلة 
االختبار. وكنتيجة لذلك، تمت إضافة منتجات جديدة إلى محفظة 

منتجات "سبكيم"، مثل ’خالت فينيل اإليثلين‘ )EVA(، ومركب البولي 
إيثلين منخفض الكثافة )LDPE(، والبولي إيثيلين المتشابك الربط، 

ومنتجات عزل األسالك الكهربائية. وتعتبر هذه المنتجات بمثابة 
خطوات هامة إلى األمام في برنامج توسع ونمو الشركة، كما 

أنها تعمل على زيادة القيمة المضافة من خالل االستخدام المقيد 
للمنتجات في المصانع التحويلية المتكاملة. وبفضل طموحات 

النمو لدينا، سنواصل التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة، 
وعلى تعزيز حضورنا وتوسيع نشاطنا في السوق العالمية . ولدعم 
تطور أعمال ومنتجات سبكيم فقد تم افتتاح مركز سبكيم ’للتقنية 

واالبتكار‘، الذي يعرف باسم ’منار‘، خالل شهر مارس من عام 2015، 
وذلك تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي األمير سعود بن 
نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية.  حيث يضم هذا 

المركز المتطور أكثر من 41 مختبراً، ويهدف لتعزيز التنوع الصناعي 
والتجاري من خالل تطوير ودعم الصناعات التحويلية في المملكة 

العربية السعودية، فضاًل عن دعم تحسينات األداء الخاصة بمصانعنا.

وال تزال برامجنا ومشاريعنا الخاصة بسالمة موظفينا ومجتمعنا 
وممتلكات الشركة  تتصدر قائمة أولوياتنا، كما ساعدت مبادرات 

مراقبة وتنفيذ قواعد وأصول السالمة الفريدة من نوعها على تحقيق 
افضل النتائج في مجال السالمة. ومع ذلك، ستواصل الشركة إجراء 

التحسينات على سلوك وممارسات السالمة. 

يظل اإلهتمام في البيئة من أولويات سبكيم  وتتلخص رؤية 
"سبكيم" حول تحقيق التميز البيئي في ترشيد استهالك الطاقة، 

وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، وترشيد استخدام المياه، والحد 
من توليد النفايات.بأنواعها وهناك فرص ال حصر لها في مجال خفض 

المؤثرات البيئية ألعمال الشركة.

لقد بدأت "سبكيم"، على سبيل المثال، في تنفيذ مشروع معالجة 
و إعادة جزء من المياه الناتجة عن االستخدام الصناعي، وتمكنت، 

بفضل ذلك، من تخفيض كمية الماء المصرف بواقع 15% أو ما 
يعادل  300 ألف متر مكعب سنويًا، وحققت بالتالي وفورات ذات حجم 

مماثل في مجال استهالك المياه المسحوبة، كما تم تطبيق مبادرة 
أخرى من خالل إعادة تدوير النفايات الكيماوية بواسطة شركة محلية 
متخصصة، األمر الذي ساهم في الحد من االنبعاثات، من جهة، وفي 

زيادة اإلعتماد على الشركات المحلية الصغيرة في تنفيذ بعض 
األعمال، من جهة أخرى. 

إننا نهتم ونلتزم التزامًا ثابتًا بمسؤوليتنا ومساهمتنا في المجتمع 
من خالل توفير فرص العمل وبرامج التوعية والمنافع العالمية التي 

توفرها منتجاتنا على المستويين المحلي والعالمي. وقدأطلقت 
"سبكيم"، على مر السنين، عدداً من المبادرات المميزة من أجل 

دعم وتطوير المجتمعات المجاورة ، ولتفعيل ذلك خصصت 1% من 
األرباح الصافية لتشغيل هذه البرامج، كجزء من التزامها بالمسؤولية 

االجتماعية. إن هذه البرامج االختيارية تتصف دائمًا بمراعاة التنوع 
والشمول في استهداف شرائح المجتمع المختلفة ، بما في ذلك دعم 

النساء واأليتام المحتاجين والمعوقين وغيرهم.

وتهدف برامجنا الخاصة بمساعدة المحتاجين إلى تمكينهم من 
تحقيق االكتفاء الذاتي، وال تقتصر على تقديم التبرعات وتوفيرها، 
فحسب.  بل الحرص على خلق مبادارات مستدامه. إن برنامج ’أبناء 

وبنات سبكيم األيتام‘، على سبيل المثال، هو برنامج مستدام 
ونموذجي وفريد من نوعه، انطلق منذ عشرة أعوام لمساعدة 

عائالت األيتام على تحقيق االكتفاء الذاتي والمشاركة الفّعالة 
في أنشطة وفعاليات المجتمع. ال يقتصر مجال برامج المسؤولية 

االجتماعية على السعودية فقط، بل يمتد إلى خارج الوطن لألماكن 
المنكوبةوبتنسيق مباشر مع الجهات الحكومية المعنية،  لقد دعمت 

شركة سبكيم، على سبيل المثال، بناء 30 وحدة سكنية لعائالت 
الالجئين السوريين في مخيم الزعتري في األردن، كما تستمر برامجنا 

الخاصة بالمسؤولية االجتماعية للشركات في تقديم المساعدة 
ونشر الرخاء في عدد من المناطق المنتقاة بعناية في المملكة.

لقد دأبت سبكيم ومنذ تأسيسها على االهتمام بمنسوبيها من 
جميع النواحي والذي بدوره مكن الشركة من أن تكون من ضمن 

أفضل بيئات العمل في المنطقة. ومن ذلك ألتزام الشركة ببرامج 
تطوير ممنهج للموظفين خالل جميع مراحل عملهم وبرامج اإلحالل 

التنفيذي للقيادات في الشركة وغيرها كما أهتمت الشركة منذ 
تأسيسها على مشاركة الموظف في برامج تحفيزية متعددة منها 

المشاركة في برنامج تملك أسهم الشركة الميسر وبرامج اإلدخار 
وتملك البيوت وغير ذلك. 

إننا سوف نواظب، وبنفس الحماس والهمة، على تنفيذ العديد من 
البرامج المتنوعة في المناطق التي تحظى باألولوية، كذلك سوف 

نقوم برفع التقارير عن أدائنا وإنجازاتنا على أساٍس منتظم. ونحن 
على ثقة بأن هذا التقرير سيسهم في توفير فكرة شاملة ومتكاملة 

عن مساهمة "سبكيم" في تحقيق االستدامة، ويعزز من ثقة أصحاب 
المصلحة، بصفتها شركة مسؤولة اجتماعيًا.

وختامًا، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألتقدم بالشكر والتقدير لجميع 
شركائنا في منظومة أعمالنا سواًء الحكومية والخاصة، ولمجلس 

األدارة الموقر وموظفينا وعائالتهم، لجهودهم المخلصة، 
ومساهماتهم األساسية في تنفيذ برامج الشركة واستمرار نجاحها

 أحمد عبد العزيز العوهلي
الرئيس التنفيذي
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رسالة 
الرئيس 

التنفيذي
يسعدني أن أقدم لكم التقرير االفتتاحي ألداء 

االستدامة في شركة "سبكيم".

تعد االستدامة إحدى األركان األساسية لمبادئ وقيم 
شركة "سبكيم" التي تعمل على تحقيق التوازن 

بين التزامها بمصالح البيئة والمجتمع، وبين حرصها 
على استمرار دفع عجلة نمو أعمالها  ونجاحها بشكل 

منظم وفاعل. إنها مهمة صعبة بال شك، ولكننا على 
ثقة تامة بأن "سبكيم" ، بفضل استراتيجيتها الجديدة، 

ستواصل سعيها الدائم وجهودها المتميزة لتحقيق 
الريادة في مجال االستدامة للمؤسسات من خالل 

خلق قيم راسخة في المنطقة، والمنافسة في السوق 
العالمية. وال تقتصر مهمة هذا التقرير على تجسيد 

تصّورٍ شفاٍف للمساهمات األخيرة في مجال االستدامة 
فحسب، ولكنه يشكل أيضًا نقطة البداية لعملية رصد 

وتسجيل أداء الشركة.
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبيكم"  هي شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية 
السعودية. "تداول"، وقد تأسست برأسمال قيمته 3,6 مليار ريال سعودي مقسمة على 366,6 مليون سهم. 

شهادة الرعاية المسؤولة

منذ ٢٠١١

 فرصة عمل تم توفيرها
)بشكل مباشر وغير مباشر( 

 اكثر من 3,000

قيمة اإليرادات 

3,515 مليون ر.س.

بانتاج و توزيع منتجات بتركيماوية 
بطريقة مسؤولة

ملتزمة على 
العالمي  الصعيد 

شركة بتروكيماويات سعودية عالمية 

منذ ١٩٩٩

من البتروكيماويات تم انتاجها

2,2 مليون طن

ل
م األو

س
الق

القسم األول

تعريف بشركة 
سبكيم
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القسم األول
تعريف بشركة سبكيم

لمحة عن سبكيم 
تعمل شركة سبكيم في تصنيع مجموعة متنوعة من المواد 

األساسية والبتروكيماويات الوسيطة والمواد الكيميائية 
والبوليمرات التي يمكن استخدامها لتصنيع مجموعة واسعة من 

المنتجات التي توفر الرخاء والرفاهية لإلنسان. 

يقع المقر الرئيسي لشركة سبكيم في الرياض ومبنى االدارة 
العامة في الخبر، في حين يقع مركز التقنية و االبتكار )منار( في 

وادي الظهران للتقنية. ويقع المجمع الصناعي الرئيسي الذي ينتج 
مختلف منتجات البتروكيماويات والبوليمرات في مدينة الجبيل 

الصناعية، نظرا لتوفر عناصر البنية االساسية الضرورية، اضافة الى 
توفر الوقود والمواد الخام الالزمة. وتعتبر مدينة الجبيل الصناعية 
محورا ممتازاً للنقل حيث توفر سهولة عمليات التصدير عبر ميناء 

الملك فهد الصناعي والميناء التجاري في مدينه الجبيل وباإلضافة 
إلى المجمع الرئيسي في الجبيل يوجد لدى الشركة مصنعيين 

اخريين إلنتاج مواد متخصصة في الرياض وحائل في المملكة 
السعودية. العربية 

تعمل شركة سبكيم للتسويق )SMC(، التابعة بالكامل لشركة 
سبكيم بشكل مستقل في المبيعات والتسويق لجميع منتجات 

سبكيم . اليوم  تملك شركة سبكيم للتسويق ملفا تجاريا قويا  من 
المنتجات المتنوعة وتسوق ما يقارب 65% من إجمالي الكميات 

التجارية على الصعيد العالمي . وتقع مكاتب التسويق التابعة 
للشركة في سنغافورة و سويسرا .

وقد عرفت سبكيم بدورها المهم في مجال البتروكيماويات على 
الصعيد اإلقليمي والعالمي في خالل 15 سنة فقط نظرا لقدراتها 

اإلدارية والمهنية والفنية االحترافية.

وتركز استراتيجية الشركة الحالية على التكامل التدريجي لملف 
المنتجات الحالية والمستقبلية ، حيث تعتبر مدينة الجبيل مركزا 

للمنتجات الحالية. وعالوة على ذلك تمكننا هذه االستراتيجية 
من زيادة الناتج المحلي لدينا والتي تتناسب مع الرؤية االقتصادية 

السعودية.  العربية  للمملكة 

نحن قادرون من خالل حماسنا وتصميمنا على التأثير على العالم 
بشكل إيجابي في نواح عدة. إذ أن عملنا ورغبتنا في تحدي 

االفتراضات يعني أن التزامنا اتجاه نمو ورفاهية المملكة العربية 
السعودية ال يتزعزع، وسيصل إلى كافة أصقاع األرض.
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هنا ، هناك وفي كل مكان

سنغافورة

سويسرا

رحلتنا 
بدأت رحلة سبكيم منذ تأسيسها أواخر عام 1999 بهدف أن تصبح 
شركة رائدة في صناعة البتروكيماويات. وكان لدينا حلم بتوفير 
المنتجات البتروكيماوية عالية الجودة لألسواق العالمية. ومنذ 
البداية، قمنا بتوفير المنتجات القيمة والُمعدة للتصدير، والتي 

لعبت دوراً محوريًا في تسخير الموارد الطبيعية الهائلة في 

2007
تأسيس 

شركة سبيكم 
للتسويق

2010
•   خصص مجلس إدارة الشركة %1 

من صافي أرباح سبكيم لمصلحة 
.)CSC( لجنة خدمة المجتمع

•   الشركة الفائزة بجائزة بيئة 
العمل األفضل في المملكة 

•  بدأت مصانع أول أكسيد الكربون 
وحمض الخليك وخالت الفينيل 

األحادي عملياتها.

المملكة التي أفادت جميع انحاء العالم. ومنذ بدأ العمليات 
في العام 2006، شملت رحلتنا اكتتابنا كشركة مساهمة 

عامة في العام 2006، واالستحواذ على مجموعة من 
الشركات االستراتيجية حول العالم، إضافة إلى تقديم المزيد 

من العمليات الجديدة خالل السنوات الثالثة الماضية.

تأسست كشركة 
مساهمة

1999
التجاري  التشغيل 
الميثانول لمصنع 

2004
أصبحت شركة 

مساهمة  من خالل 
الطرح العام األولي 

2006
التجاري  التشغيل 

البيوتانديول لمصنع 

20052013
التشغيل   •  بدء 

التجاري لمصنع 
االثيل و البيوتل 

اسيتات 
 •  تأسيس وحدة 

تسويق في 
سنغافورة 

2016
 •  الحصول على 11% من االسهم 

من خالل ايكاروس
•  وضع خطة بدء عمليات تصنيع 

ترافتاليت  بيوتيلين  البولي 
•  وضع خطة بدء عمليات تصنيع 

الفلم خالت فينيل االيثيلين 
 •  وضع خطة للتشغيل التجاري 

لمصنع انتاج القوالب 
المتخصصة المعدنية 

2011
 •  تأسيس وحدة تسويقية 

في أوروبا ) اكترا، 
شركة تجارة وتسويق 

في  البتروكيماويات 
سويسرا(

 •  الحصول على شهادة 
المسؤولة الرعاية 

العربية السعودية المملكة 

2015
 •  التشغيل التجاري لمصنع 
عوازل األسالك و الكابالت
 •  التشغيل التجاري لمصنع 

خالت فنينل االيثيلين 
والبولي ايثيلين منخفض 

الكثافة
 •  افتتاح مركز سبكيم للتقنية 

و االبتكار )منار(.

تمتلك سبكيم في وقتنا الحالي محفظة قوية ومتنامية من المنتجات المتنوعة، وتسوق الشركة 
بشكل مباشر أكثر من 65 بالمئة من إجمالي الكميات التجارية على المستوى العالمي. وتقع مكاتب 

التسويق التابعة لشركة سبكيم في سنغافورة وسويسرا

  الخبر:
مقر االدارة العامة

 مدينة الجبيل الصناعية:
الرئيسي المجمع الصناعي 

 حائل:
الشركة السعودية للمنتجات 

 المتخصصة )وهج(
)مصنع  رقائق خالت فينيل االثلين(

 الرياض:
 مقر الشركة الرئيسي

الشركة السعودية للمنتجات 
 المتخصصة )وهج(

)مصنع األدوات الصناعية(

 وادي الظهران للتقنية:
مركز التقنية و االبتكار ) منار( 

تقود سبكيم أسلوب الحياة ومستقبله خاصة مع النمو السكاني 
السريع والتوسع العمراني والزيادة في الطلب على الطاقة 

وتغير المناخ والعولمة.
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قيمنا

اإلصرار الحماس

إن حجم وقوة الشركة تمكننا 
من إعادة االستثمار في قدراتنا 

وتعزيز اكتسابنا للمعرفة وتنمية 
أهدافنا التي تكون ناتجة هذا 

الحجم والقوة. 

القوة

أهدافنا

نحن نقدر قيمة األصول من 
خالل المهارة في توظيفها 

واستخدامها، مثل ما هو متوفر 
لدينا من الطاقة، والقدرات ، 

والمعرفة المكتسبة ، والحكمة. 

فاعلية أعلى

رؤيتنا 
ندرس وبعناية كل االفتراضات, بغرض الوصول الى افضل الحلول, 

لنساهم في تحسن جودة الحياة لالجيال القادمة.

وضعنا فلسفة داخلية لضمان مستويات الجودة العالية لمنتجاتنا 
وخدماتنا وستساعدنا هذه الفلسفة في  تقديم التميز في كل مكان. 

وهذه الفلسفة أو الطريقة التي يتم فيها القيام باألشياء تدعى 
"منطق التحدي" الذي تم دمجه مع عالمتنا التجارية. ويعتبر منطق 

التحدي صيغتنا لخلق بيئه تفكير تفاعلية لتشجع فرقنا الداخلية على 
ادراك ان اهمية األسئلة اكبر من أهمية األجوبة:

أن تتحدى هو ان تتعلم كيف تتقدم،  ولتتقدم عليك ان تبدع، 
ولتبدع بمسؤولية عليك ان تفيد البشرية 

وكون فريقنا يتألف من علماء ومهندسين ومهنيين احترافيين 
ومتخصصين في عالم التسويق فإننا نعتمد على المنطق، فهو 

الذي يحدد مكوناتنا ويرتب هيكلية حياتنا اليومية وينظمها، ومع 
ذلك، إذا قبلنا منطق اليوم دون أي سؤال فلن نطور أي نتيجة في 

المستقبل. ومع استمرار منطق التحدي سنبحث في أشياء جديدة، و 
أساليب جديدة و تطور جديد.

مهمتنا 
مهمتنا هي تحقيق رؤيتنا.

ان ننمي قدراتنا ومداركنا بالقدر الذي يضمن لنا التحفيز 
المناسب والمستدام للحفاظ على التميز

ونحن ملتزمون بأعلى معايير الجودة في جميع أنشطتنا ومنها 
منتجاتنا لسالمة البيئة المحيطة و سالمة موظفينا. وهذا هو ما 

نعتبره هدفنا.

عالمتنا التجارية وقيمنا
 إطالق العالمة التجارية
لسبكيم في عام 2015

اطلقت العالمة التجارية لسبكيم "هنا ، هناك وفي كل 
مكان" عام 2015، و تعد خطوة كبيرة في رحلة سبكيم للتنمية.

"هنا ، هناك وفي كل مكان" هو موضوع قابل للتطوير 
ويمكن لسبكيم التعبير عن "التميز  في كل مكان" في 

بيئات وسيناريوهات ال تعد وال تحصى بما في ذلك إعالنات 
والمنتجات.  الشركة 

ما نقوم به يؤثر إيجابيًا  
على العالم في العديد من 

مناحي الحياة، مما يخلق 
كمًا هائاًل من األنشطة 

اليومية، االمر الذي يعزز من 
حماسنا للمساهمة فيها 

 ترتكز رؤيتنا ومهمتنا وتقوم على تطبيقنا لقيمنا األساسية من حماسنا  للعمل
واصرارنا وفاعلية كفائاتنا وقوتنا.

تحفزنا واستعدادنا للقيام 
بدورنا يجعلنا نشعر بوجودنا، 

وهذا االحساس يقربنا من 
أبعاد واقعية جديدة ومعايير 

لتطلعاتنا جديدة 
تلتزم الشركة بأعلى المعايير المرتبطة بكافة األنشطة لدينا، من اإلنتاج إلى 

النزاهة والشفافية في البيئة المحيطة، وصواًل إلى أمن وسالمة ما لدينا من 
موظفين وفريق متميز.

تهدف سبكيم إلى توفير المنتجات البتروكيماوية 
عالية الجودة لألسواق العالمية.
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ُمنتجاتنا 

العزلالكترونيات المنسوجات

المواد الكيميائية

الزراعة

التعبئة والتغليف

األسالك والكابالتاإلنشاءات

األدوية والمستحضرات 
الصيدالنية

TMFقوالب الـ

الدهانات واألصباغ

األلواح الشمسية

التطبيقات:

البالستيك المقوى

إضافات الوقود

المواد الحافظة لألغذية

هندسة البوليمرات 

المواد المذيبة

السلع والمنتجات 
االستهالكية

المواد المرنة

تغليف األغذية

ُمنتجاتنا

أنشطتنا 
تُصنف "سبكيم" كإحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع 

وتسويق مجموعة مختلفة من المواد الكيميائية التي تشمل 
المواد األساسية والمواد والوسيطة والبوليمرات ومنتجات 

متنوعة أخرى يتم إنتاجها في مرافق مختلفة داخل المملكة العربية 
السعودية.

من أصل 14 محطة إنتاج، تقع 12 محطة في مدينة الجبيل الصناعية، 
وواحدة في الرياض وفي حائل على التوالي.

وتشمل منتجاتنا على الميثانول والبيوتانديول والتترا هايدروفوران 
وماليك انهيدرايد وجاما بوتيروالكتون وحامض األسيتيك وحمض 
اسيتيك االنهايدرايد وخالت الفينيل األحادي وأول أكسيد الكربون 

وعوازل االسالك والكابالت واإليثيلين فينيل أسيتات و مركب البولي 
 .EVA إثيلين منخفض الكثافة ورقائق 

تعمل "سبكيم" في المراحل األولى من بدء تشغيل مصنع البولي 
بيوتيلين ترافتيلت )PBT( في مدينة الجبيل الصناعية، ومرافق 

نحن نعمل معًا من أجل تحقيق التميز في كل مكان، لذا علينا تعزيز 
الشغف بالعلوم والتحلي بالشجاعة لتنفيذ ما في قناعاتنا والسعي 

الدائم لتدعيم قدراتنا في مواجهة التحديات. 

تصنيع األدوات في الرياض و رقائق خالت فينيل االيثيلين )EVA( في 
منطقة حائل، والتي تقوم بتشغيلها اما بشكل مباشر من خالل 

الشركات التي تتملكها سبكيم  بالكامل أو من خالل شركات 
تتملك سبكيم حصص فيها.

وتواصل الشركة والعاملين فيها تحدي االفتراضات، لتوفير فرصة 
الكتشاف وتطوير الحلول وتحسين نوعية الحياة لألجيال القادمة . 

نبحث من خالل التحدي المستمر للمنطق على مناهج وأساليب 
جديدة للتطوير، ونحن مستمرون باالستثمار في المواد األساسية 

والوسيطة للبتروكيماويات والبوليمرات، والتي يمكن استخدامها 
كمواد أولية في تصنيع منتجات تعود بالرفاهية على الناس حول 

العالم. ونلتزم بتطبيق أعلى معايير الجودة في جميع أنشطتنا: 
من المنتجات إلى سالمة البيئة المحيطة والموظفين، وهو ما 

يعد أحد أهدافنا التي نعمل اتجاهها. ونصل إلى هذا الهدف من 
خالل العمل مع مختلف االطراف المعنية، فضاًل عن تطبيق رؤيتنا 

واستراتيجيتنا.  ومهمتنا 

) MeOH ( الميثانول  •

)MAn( ماليك أنهايدرايد •

)THF( تترا هايدروفوران •

)GBL( جاما بوتيروالكتون •

)BDO( البيوتانديول •

) AA ( حامض األسيتيك •

)AAn( حمض أسيتيك االنهايدرايد •

)VAM( خالت الفينيل األحادي •

) CO ( أول أكسيد الكربون •

)EA( ايثايل استايت •

)BA( بيوتايل اسيتايت •

) EVA ( اإليثيلين فينيل أسيتات •

•  بولي إيثلين منخفض الكثافة 
)LDPE(

•  مركب البولي إيثلين منخفض 
المتشابك الكثافة 

•  مركب البولي إثيلين لعوازل 
الكهربائية األسالك 

)PBT( بولي بيوتيلين  ترافتليت •

 )EVA( رقائق خالت فينيل اإليثلين  •

• قوالب و أدوات

تعمل "سبكيم" على خدمة العمالء عبر العديد من الصناعات: البناء، والمذيبات، والسيارات، واإللكترونيات، 
والبوليمر، والطالء، والمواد الخاصة بالصيدلة، والتي تساعد على تحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم. 

وتتلخص منتجاتنا الرئيسية على النحو اآلتي:

 على مدى
١٠ سنوات

 زاد حجم اإلنتاج لدينا
 من 1,1 مليون طن متري

إلى 2,2 مليون طن متري
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1
 المرحلة الثانية:

يستخدم أحادي أكسيد الكربون في إنتاج حمض األسيتيك، وفي 
المرحلة األولى لزياده انتاج الميثانول. ويستخدم حمض األسيتيك 

الناتج جزئًيا كمادة أولية في تصنيع وإنتاج خالت الفينيل األحادي 
والذي يستخدم بدوره كمادة وسيطة لتصنيع البولي إيثيلين 

.)EVA(  وخالت فينيل اإليثيلين )LDPE( منخفض الكثافة

23

تكامل اإلنتاج 

ماليك 
انهيدرايد

الميثانول   

خالت الفينيل 
األحادي

حامض 
األسيتيك

التترا  البيوتانديول\ 
هايدروفوران\ جاما 

بوتيروالكتون

بيوتلين   بولي 
تيرافتليت

 ايثايل
استايت

أول أكسيد 
الكربون

بيوتايل 
اسيتايت

عوازل األسالك 
والكابالت 

ق
سو

ال

الخدمات

 المرحلة الثالثة:
يمثل البيوتانديول المادة األولية 

األساسية لتصنيع مادة البولي بيوتيلين 
ترافتاليت ضمن المرحلة الثالثة. 

سبكيم  عمليات 
سلسلة قيمة متكاملة عالمية النطاق وذات تكلفة منخفضة

وضعت "سبكيم" برنامًجا ذي ثالث مراحل لتطوير أعمالها ويعمل على توظيف إمكانيات المجمع بأكمله:

 المرحلة األولى:
يستخدم الميثانول جزئًيا للمرحلة األولى 

في إنتاج )البيوتانديول)BDO((  وفي 
المرحلة الثانية إلنتاج )حمض األسيتيك 

.) )acetic acid(

 LD 8000 OO وينتج مصنع البولي إيثيلين منخفض الكثافة مادة
والتي تعد المادة األولية األساسية لمصنع عوازل الكابالت 

 .)GACI( واألسالك، وشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة
وتستخدم خالت فينيل اإليثيلين )EVA( كعنصر أساسي في 

 .EVA صناعة صفائح خالت فينيل اإليثيلين

 خالت فينيل اإليثلين\
إثيلين  البولي 

الكثافة منخفض 

إيثيلين

بيوتان

إيثانول

بوتانول

غاز طبيعي

1

2

3
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للنمو استراتيجية سبكيم 

مشروعات جديدة

االستمرار بإضافة المزيد 
من المنتجات أو زيادة 

حجم اإلنتاج في المملكة 
العربية السعوية وخارجها

مشاريع اإلنتاج المشتركة

استكشاف الفرص لتأسيس 
مشاريع مشتركة محلًيا 

وعالمًيا لزيادة حجم اإلنتاج

عمليات االستحواذ )الشراء(

النظر في مشاريع االستحواذ 
العالمية التي تتيح المجال 
للتنويع في اإلنتاج والتوافق 
من حيث النشاط التشغيلي

استراتيجية سبكيم للنمو

الجغرافي التركيز 

والطموحات االستثمارات 

إمكانات الشركة

التشغيلي النموذج 

التركيز على األسواق

االستراتيجية
قامت "سبكيم" بتطوير إستراتيجيتها بشكل يسمح لها بتحقيق 

رؤيتها وُمهمتها التي أقرها مجلس اإلدارة في يونيوعام 2012، وقد 
ساعدت هذه اإلستراتيجية على إدارة أعمال الشركة بشكل جيد. 

ويتم حالًيا مراجعه االستراتيجية وإعادة تحديد االهداف االستراتيجية 
والفرص المحتملة التي ستسمح للشركة بتحقيق نمو مربح.

وخالل عملية مراجعه االستراتيجية تم تحديد بعض الجوانب 
التي نرى بأنها تمثل جزء أساسيًا من االستراتيجية الجديدة، وهي 
التركيز على كل من األعمال القائمة للشركة ومحفظة الشركة 

المستقبلية للمنتجات. ويستند النمو المربح على تأسيس محفظة 
متينة تقوم بتركيز مواردنا على المنتجات المناسبة لألسواق 

المالئمة.

ونظًرا لظروف السوق الحالية، فإن التحديات التي يفرضها هي 
مؤشر واضح على أنه ينبغي الستراتيجيتنا أن تضع بالحسبان 

التنويع الجغرافي وتنويع المنتجات وإدخال العمليات التحويلية في 
سالسل القيمة الحالية والجديدة وذلك لتقليل التأثير على النتائج 

المالية الدورية. وأخيًرا، فإننا ندرك و نقر بأن استراتيجيتنا بحاجة ألن 
تصبح مناسبة ومستدامة بصورة أكبر وعليها أن تمثل التزامنا بتوفير 

العناية الالزمة لموظفينا والمجتمع والبيئة من خالل اتخاذ قرارات 
مسؤولة ومستدامة تمكنها من الحفاظ على نجاحها المالي. 

ويتوقع أن يكتمل تنقيح االستراتيجية خالل عام 2016.

برنامج المراجعة للرعاية المسؤولة 
استطاعت سبكيم في عام 2011، أن تحصل على شهادة الرعاية 

المسؤولة لتكون بذلك أولى الشركات الصناعية السعودية التي 
تحقق هذا اإلنجاز. 

إن الرعاية المسؤولة هي مبادرة تابعة لقطاع الصناعات 
البتروكيماوية والكيميائية العالمية وهي تعكس مدى التزام 

الشركات بالقوانين المتعلقة بالصحة والسالمة واألمن والبيئة 
وتعزيز ممارسات التحسين في األداء. ويهدف برنامج المراجعة 

م لقياس مدى التوافق مع  للرعاية المسؤولة إلى تحديد نهج منظَّ
متطلبات نظام اإلدارة المعمول به وقياس مدى االلتزام بمتطلبات 

سياسات سبكيم وعملياتها ومتطلباتها القانونية وغيرها. وتركز 
وظيفة التدقيق على تنفيذ المهام المتعلقة بضمان األداء 

والتحقق من دعم وإدارة ممارسات الرعاية المسؤولة واألنشطة ذات 
الصلة بالجودة في الشركة.

تقرير سبكيم لالستدامة14

كجزء من االستراتيجية المعتمدة، تؤمن سبكيم بإشراك المجتمع والعمالء 
والموظفين وجميع الجهات المعنية األخرى في نمو األعمال المستدام.
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برنامج المراجعة للرعاية المسؤولة 

خطط

نفذ

تحقق

صحح

ويستخدم برنامج التدقيق 
النهج الذي يعتمد على 

مبادئ "خطط ، نفذ، تحقق، 
وصحح" وذلك لضمان 

االمتثال الكامل لنظامها 
اإلداري.

المخاطرنتائج السجالتالتدقيق ترتيب 

التوصياتتحليل السبب األساسيتعيين جهة راعية

التدقيق المستمر على مستوى االقسام

المسؤولة  الرعاية 
الداخلي والتدقيق 

 مدقق
 خارجي

بطرف ثالث

الرعاية المسؤولة عملية 

التنفيذ
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القيادة
القيادة واإلدارة وااللتزام والمسؤولية   1

التكنولوجيا
تحليل مخاطر العمليات  2

العمليات المتعلقة بسالمة  المعلومات   3
التشغيل عمليات   4

ممارسات العمل اآلمن   5
إدارة التغير التكنولوجي  6

مراجعة السالمة لما قبل التشغيل  7
8  سالمة األصول

الموظفون
التدريب   9

رقابة المقاول  10
التحقيق في الحوادث  11
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األساسية الوسيطةالمنتجات  المنتجات 

المتنوعةالبوليمرات المنتجات 

التسويق

%75
الشركة السعودية للمنتجات 

للصناعة المتخصصة 

%100
شركة سبكيم للتسويق

%75

%100

%50

العالمية للبوليمرات  الشركة 

شركة سبكيم للكيماويات

شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة

%65

%54

%72

العالمية للميثانول الشركة 

الشركة العالمية للدايول

الشركة العالمية للغازات 

%100
شركة سبكيم للكيماويات

%76
العالمية لألسيتيل الشركة 

%76
الشركة العالمية لخالت الفينيل

%69
العالمية للمنافع الشركة 

المبادئ اإلرشادية
الرعاية المسؤولة هي مبدأ أخالقي والتزام يسعى لبناء الثقة في 
صناعة تعد جوهرية لتحقيق االستدامة. ويتم تحقيق هذه األهداف 

بتنفيذ المبادئ اإلرشادية اآلتية: 

•  قيادة شركاتنا على نحو أخالقي يزيد منافع المجتمع من خالل 
حماية فريق العمل والبيئة والمجتمع.

•  تصميم مرافقنا وتشغيلها بطريقة آمنة سليمة ومالئمة بيئًيا. 

•  غرس ثقافة تحفز مواصلة تحديد من مخاطر سالمة العمليات 
والحد منها وإدارتها على مستوى الشركة 

• اإلشراف على اإلنتاجية والخدمات خالل مراحل دورة العمل، وذلك 
حماية فريق العمل والبيئة والمجتمع.

•  تعزيز الوقاية من التلوث والتقليل من توليد المخلفات والحفاظ 
على الطاقة والموارد األخرى المهمة

•  استشارة العمالء وأصحاب المصلحة بشأن استخدام المنتجات 
الكيميائية وتوصيلها والتخلص منها بشكل آمن

•  التعاون مع الحكومات، والوكاالت والجمعيات في العمل على 
تحقيق تأثيرات فعالة على مستوى الصحة والسالمة واألمن بما 

يتصل مع اإلنتاج وإدارة النفايات على كافة المستويات. 

•  قياس األداء وإعداد التقارير ومواصلة تحقيق أهداف الشركة للحد 
من الحوادث واإلصابات واألذى الذي يلحق بصحة اإلنسان والبيئة 

والذي قد تسببه منتجاتنا وعملياتنا. 

•  السعي للتحسين المستمر في نظام الشركة المتكامل فيما 
يخص إدارة الرعاية المسؤولة واألداء المتعلق بالصحة والسالمة 

واألمن والبيئة.

•  تعزيز مبادئ وممارسات الرعاية المسؤولة بمشاركة الخبراء 
والمتخصصين في المجال وتقديم المساعدة للمسؤولين عن 

إنتاج الكيماويات واستخدامها ونقلها والتخلص منها.

أسهم الشركة والحصص المساهمة 
تمتلك سبكيم أغلبية الحصص في المشاريع المشتركة لشركاتها التابعة ويلخص الجدول أدناه النسب المئوية لما تمتلكه الشركة: 

بدات الشركة في العام 2015 بعملية االستحواذ على نسبة األقلية 
IAC والشركة العالمية  )11%( من أسهم الشركة العالمية لألسيتيل 

.IVC لخالت الفينيل 

كجزء من أخالقيات الرعاية المسؤولة، ونحن ملتزمون بقيادة شركاتنا 
بالطرق األخالقية التي تزيد من الفوائد التي تعود على المجتمع من خالل 

حماية موظفينا والبيئة والمجتمع.
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ولتحقيق قيادة مستدامة ، فقد أدركنا أهمية ذلك ووضعنا هيكلة حوكمة لالستدامة.

الرئيس التنفيذي

االستراتيجية 
وتطوير األعمال

االتصال وشؤون 
الشركة

الشؤون المالية

الشؤون القانونية 
واالمتثال

التسويق

البحث 
والتطوير

التدقيق والمراجعة 
الداخلية

التصنيع

الشركة والخدمات 
المشتركة

مجلس 
االستدامة

اللجنة 
التوجيهية 
لالستدامة 

يترأس اللجنة التوجيهية مسؤول تنفيذي 
رفيع المستوى، وتتمثل وظيفته في وضع 

أهداف استدامة طويلة األجل والقيام 
بعمليات تقييم األداء. 

فريق 
االستدامة 

مجلس االدارة

يترأس الرئيس التنفيذي للشركة، مجلس 
االستدامة حيث تتمثل مسؤوليته في تحديد رؤية 

الشركة ووضع خططها وأولوياتها لمبادرات 
االستدامة. 

يترأس مدير قسم الرعاية المسؤولة فريق االستدامة 
وتقع على عاتقه مسؤولية القيام باألعمال الروتينية 

كحسابات مؤشر األداء، وإعداد التقارير والتدريب 

هيكلية نظام الحوكمة 
يشارك مجلس إدارة سبكيم مشاركة فاعلة في جميع عمليات الشركة كالحوكمة والمسائل المهمة المتعلقة باإلدارة ومراقبة 
مراحل التقدم واإلنجاز في المبادرات والتدابير المتخذة لمعالجة أي مسألة قد تطرأ. ويكون التواصل بين مجلس اإلدارة وعمليات 

الشركة من خالل الرئيس التنفيذي.

يوضح الرسم البياني أدناه مهام الرئيس التنفيذي في اإلشراف على كافة أنشطة الشركة. فهو المسؤول عن كيفية عمل الشركة.  

خدمات 
التسويق

حوكمة االستدامة
تم إنشاء هيكلية حوكمة االستدامة في سبكيم للسماح بإدارة 

األمور المتعلقة باالستدامة بطريقة أكثر فعالية. 

وقد انبثقت "إدارة القضايا" من الموضوعات األساسية التي تم 
تحديد أهميتها لدى الشركة والمساهمين وأصحاب المصلحة خالل 

عملية تقييم األهمية النسبية. كما تم ربط المواضيع والقضايا 
المحددة بأهداف الشركة من خالل األداء السنوي وتسلسل 

المسؤوليات عند أعضاء الفريق المعني في الشركة. 

وتتم إدارة هذه الحوكمة على ثالثة مستويات تتضمن لجنة 
االستدامة، اللجنة التوجيهية، فريق االستدامة.

ويقدم الشكل الوارد أدناه صورة عامة عن هيكلة الحوكمة.

 أخالقيات العمل 
وإذ ندرك أن أساس الحوكمة الجيدة يكمن في ترسيخ ثقافة 

أخالقية متينة، فقد أسسنا ثقافتنا األخالقية في ضوء برنامج أخالقي 
متين. ويورد دليل قواعد السلوك لسبكيم توقعات لمظاهر 

السلوك المقبول في إنجاز األعمال ضمن إطار الشركة ومع الغير، 
والذي يضم عناصر عدة مثل اإلشراف على مجلس الشركة، والقيادة 

القوية، والدورات التدريبية المتعلقة بآداب المهنة، واستمرارية 
الرصد واالتصال، واإلجراءات التصحيحية والوقائية . 

ويتعين على موظفينا التوقيع على نسخة من هذا الدليل عند 
انضمامهم للشركة وبعد ذلك يتوجب عليهم توقيعه في نهاية 

كل سنة. وبالطبع فإنه ال يمكن ألي دليل لقواعد السلوك أن 
يحل محل السلوك الجيد للموظف الذي يراعي آداب المهنة، 

ولكن هدف سبكيم األساسي يتجلى في التمسك بأعلى معايير 
السلوك األخالقي في كافة نشاطاتها. ومن المتوقع أن كل 

موظف في سبكيم سيراعي هذه القواعد في جميع األوقات.

 وفي عام 2015 قامت سبكيم باتخاذ خطوة إضافية في سبيل 
تعزيز بيئة مراعاة أخالقيات المهنة واالمتثال. ولدعم تطبيق دليل 

قواعد السلوك تم اطالق دورات تدريبية توعوية خاصة بالرقابة 
الداخلية ومكافحة االحتيال. وقد حضر هذه الدورات 120 عضًوا من 

اإلدارة والمشرفين في عام 2015. وباإلضافة إلى ذلك، تم إنشاء بريد 
إلكتروني مخصص وفوري في عام 2015، ويطلب من الموظفون 

اإلبالغ وإعداد التقاريرحول المسائل المتعلقة بعدم االمتثال 
واألخالقيات بواسطة البريد اإللكتروني، وعلى أساسها يتم تقييم 
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تعيين كبير المراجعين 
بسبكيم  قائًما بأعمال 

مسؤول االمتثال للشركة

وضع سياسات وإجراءات 
للعمل بها في حال وقوع 
مخالفات لقوانين قواعد 

السلوك الخاصة بسبكيم 

قامت سبكيم باتخاذ خطوة إضافية في سبيل 
تعزيز بيئة مراعاة أخالقيات المهنة واالمتثال.

إنشاء وحدة األخالقيات 
واالمتثال كجزء من 

األهداف االستراتيجية 

تشكيل لجنة 
األخالقيات واالمتثال 

بإدارة الرئيس التنفيذي

المهنة أخالقيات 

جميع المسائل والتحقيق في جميع االنتهاكات المحتملة.  

ومنذ شهر فبراير، تم اإلبالغ عن مسألة واحدة فقط تم التحقيق فيها 
ومن ثم تم اتخاذ اإلجراء التصحيحي المناسب بشأنها. 

ونحن  نسعى أيًضا إلى ضمان أن تتصف سلسلة التوريد لدينا 
بالمستوى ذاته من األخالقية المهنية في األعمال التي تقوم بها. 

ولتحقيق هذه الغاية، فقد أنشأنا دليل قواعد السلوك الخاص 
بالموردين ويعنى باالمتثال فيما يتعلق باآلتي: 

• القوانين والقواعد واللوائح

• البيئة والصحة والسالمة

• الممارسات التجارية األخالقية

• الرشوة

• االبتزاز واالحتيال

• الهدايا واإلكراميات والضيافة

• العالقات واالتصاالت

• الرصد واالمتثال

مفهوم سلسلة االمداد 
نقوم في سبكيم بتوريد أكثر من 1,24 مليون طن متري من 

الكيماويات السائلة وأكثر من 208 ألف طن متري من البوليمرات 
إلى العمالء المحليين والدوليين في 50 دولة حول العالم. 

ولضمان إيصال المنتجات في الوقت المحدد، فقد أنشأنا 
نموذج توريد آمن وموثوق وذي كفاءة من حيث الفوائد البيئية 

واالقتصادية واالجتماعية المرجوة. وفيما نقوم بإنتاج تشكيلة كبيرة 
من المنتجات وبصفات مختلفة، فإننا نركز على تحسين الخدمات 

اللوجستية من خالل تعظيم كمية الشحنات السائبة وتجميع 
المنتجات كافة في شحنة واحدة بدًلا من تقسيمهم لعدد أكبر من 

الشحنات األصغر حجًما. ويمكن لهذه الممارسات أن تخلق تأثيًرا 

إيجابًيا وذلك من خالل تقليل عدد السفن التي تدخل ميناء الجبيل 
الصناعية، وبالتالي تقليل التكلفة اللوجستية واألثر البيئي.  

وقد قامت سبكيم باطالق مبادرات أخرى لتحسين النقل البري 
لمنتجاتها، فعلى سبيل المثال، كانت سبكيم سابًقا تقوم بتوريد 
1500 طن متري من أسيتات اإليثيل و1000 طن متري من الميثانول و 1000 
طن متري من خالت الفينيل )42,000 طن متري / سنة( لعمالئها في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل 1,909 شاحنة نقل. تمكنت 
سبكيم من توريد الكميات المطلوبة باستخدام السفن مباشرة 

إلى ميناء جبل علي في اإلمارات العربية المتحدة مما أدى إلى 
تقليل الختناقات المرورية. 

وتركز سبكيم على شحن 50% من منتجات البوليمرات عبر ميناء 
الجبيل التجاري بدال من ميناء الدمام، واالستغناء عن رحلة لمسافة 

200 كم ألكثر من 6000 شاحنة نقل. وأدت كال المبادرتين إلى تحقيق 
منافع اقتصادية وأسفرتا عن تأثيرات إيجابية فيما يتعلق بسالمة 

الطريق، حيث عادت بالنفع على السكان المحليين وذلك بالتقليل 
من االختناقات المرورية  والحد من اإلنبعاثات. 

 وفي عام 2015 قمنا بالتعاون مع جمعية الخليج للبتروكيماويات 
والكيماويات )جيبكا( في تطوير نظام لتقييم الجودة والسالمة 

لمقدمي الخدمات اللوجستية في منطقة الخليج. ويتماشى هذا 
النظام مع المعايير العالمية من خالل تعديله والجهود المستمرة 
الرامية إلى التحسين.ومن المتوقع أن يكون لهذه المبادرة جوانب 
تحسينية فيما يتعلق بالمواصالت اآلمنة كصيانة المركبات، وإدارة 

الرحالت واألداء البيئي وكفاءة السائق. 

وقد مكن هذا النهج االستراتيجي واألخالقي في إنجاز األعمال 
سبكيم من أن تصبح شركة رائدة من خالل الجوائز والشهادات 

الدولية  التي حصلت عليها.

الشهادات
عملت سبكيم باستمرار لتحسين أعمالها وما يدل على التزامنا بتحقيق األفضل دائًما هو حصولنا على شهادات معترف بها 

ولًيا وهذه الشهادات هي 

• OHSAS 18001: 2007 )الشهادة الدولية في إدارة الصحة والسالمة المهنية( 
• ISO-9001: 2008 )شهادة نظم إدارة الجودة اآليزو(

• RC-14001: 2013 )شهادة الرعاية المسؤولة(
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القسم الثاني
حول هذا التقرير

قمنا في عام 2015 بتأكيد الحاجة إلى تحقيق مزيد من االستدامة 
وأدركنا المنفعة المرجوة من وراء ذلك، فقد شرعنا ببرنامج توعية 

يركز على المسائل المتعلقة باالستدامة، وذلك ليتسنى لنا 
أن نحدد مجاالت الممارسات الجيدة التي يمكننا االعتماد عليها 

ومجاالت التحسين التي يمكننا البدء بالعمل عليها. 

إن تحقيق استدامة أكثر ألعمالنا ليس بالشيء اليسير، ولكننا 
ملتزمون بأن نخطو خطوات واسعة وأن نبذل جهوًدا حثيثة لكي 

نحسن أدائنا لتحقيق هذا الهدف، وحيث أن هذا التقرير يقدم 
معلومات حول أدائنا، فقد حرصنا على أن نعرض جوهر أعمالنا 

بالطريقة المتعارف عليها دولًيا. ونحن على ثقة بأن فحوى تقاريرنا 
للسنوات القادمة سيشير إلى تقدمنا في هذا الصدد. 

إطار العمل والنطاق والحدود
يتخذ هذا التقرير شكًلا يتوافق مع  الجيل الرابع من توجيهات إعداد 

 .G4 GRI تقارير االستدامة وفًقا  للمبادرة العالمية إلعداد التقارير
وهو إطار عمل معترف به دولًيا إلعداد التقارير حول األداء االقتصادي 

واالجتماعي والبيئي للشركات، وسيتخذ أسلوب اإلفصاح لتقريرنا 
 )G4( شكل "طبًقا لـ - أساسي" وذلك وفًقا لتوجيهات اإلصدار الرابع

ل الفهرس الملحق في نهاية التقرير مؤشرات مبادئ مبادرة  و يٌفصِّ
 .GRI  إعداد التقارير العالمية

النسبية األهمية 
يشتمل التقرير على مؤشرات األهمية المادية والنسبية اإلضافية 

لإلصدار الرابع من توجيهات المبادرة العالمية إلعداد التقارير. وكجزء 
من عملية اإلعداد هذه، تولت "سبكيم" عملية وضع مخطط عالي 

المستوى ألصحاب المصلحة وإجراء تقييم األهمية النسبية. 

مرحبا بكم في تقرير االستدامة االفتتاحي لشركة "سبكيم"، والذي سيقدم معلومات حول أنشطة "سبكيم" 
لإلنتاج في المملكة العربية السعودية لعام 2015. ويركز هذا التقرير في األساس على أدائنا ونهجنا في 

التخصصات التي تتمحور حول التميز في األداء االقتصادي واألداء البيئي إلى جانب التميز في األداء المجتمعي، 
ويعد هذا التقرير خطوة مهمة في مسيرتنا المتواصلة لتكون أعمالنا أكثر استدامًة. 

ولتقريرنا األول وكجزء من مساعينا لجعل أعمالنا في سبكيم 
أكثر استدامًة، قمنا بتشكيل ورش عمل يشارك فيها أعضاء الفريق 
التنفيذي ومديرو األقسام. وقد مكنتنا ورش العمل هذه من تحديد 
الجوانب المهمة لسبكيم ومناقشتها، وتمت مناقشة المؤشرات 
ذات األهمية، حيث أدركت "سبكيم" الحاجة إلى إجراء تقييم قوي 

لألهمية النسبية بمشاركة أصحاب المصلحة في "سبكيم". وفيما 
يقدم هذا التقرير مخرجات تقييم عالية المستوى، فإن "سبكيم" 

ملتزمة بتحسين اآلليات الحالية إلعداد التقارير وذلك لضمان إيصال 
 المعلومات المتعلقة بالمادية واألهمية النسبية ولكن

بطريقة أفضل. 

ويقدم الرسم التوضيحي اآلتي تمثيًلا بيانًيا لعملية تقييم المادية 
والنسبية: 

كجزء من مساعينا لجعل أعمالنا في سبكيم 
أكثر استدامًة، قمنا بتشكيل ورش عمل يشارك 

فيها أعضاء الفريق التنفيذي ومديرو األقسام. 
وقد مكنتنا ورش العمل هذه من تحديد 
الجوانب المهمة لسبكيم ومناقشتها.

إن تحقيق استدامة أكثر ألعمالنا 
ليس بالشيء اليسير، ولكننا 

ملتزمون بأن نخطو خطوات واسعة 
وأن نبذل جهوًدا حثيثة لكي نحسن 

أدائنا لتحقيق هذا الهدف.

ي
م الثان

س
الق

القسم الثاني

حول هذا التقرير

تقرير سبكيم لالستدامة24
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االنبعاثات إلى الهواء

سالمة األصول 

تكامل األعمال

للمجتمع االجتماعية  المسؤولية 

عالقات العميل والمورد

التنوع وتساوي الفرص

إدارة الطاقة

البيئية االمتثال لألنظمة 

األخالقيات وإدارة الشركات

)الجيوسياسية( المخاطر الجغرافية السياسية 

النمو

تنمية رأس المال البشري

االبتكار

 األداء المالي على المدى الطويل

الوجود في السوق

األمن الحاسوبي والمادي

العمليات سالمة 

جودة المنتج

إدارة المنتجات

إدارة المخاطر

تامين مصادر المواد والمواد األولية 

تخطيط تعاقب الموظفين

إدارة المواهب

إدارة النفايات

إدارة المياه

رفاهية اإلنسان، الصحة والسالمة 
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مصفوفة سبكيم  لتقييم المادية والنسبية

متوسطعالي بالنسبة لسبكيم األهمية 
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وقد خلصنا  بناًء على هذا التقييم  إلى تحديد معايير مرجعية وقمنا 
بالمناقشة مع إدارة "سبكيم" لبلورة وتنقيح الجوانب الجوهرية. 

ونظًرا ألن هذا أول تقرير لنا، فقد ركزنا على معظم الجوانب التي 
نعتقد بأهميتها البالغة لـ"سبكيم" وأصحاب المصلحة على حد سواء، 

وتجدر اإلشارة إلى أننا جعلنا اإلحاطة بالمعلومات المتصلة بهذه 
الجوانب ذات األهمية القصوى مقتصرة على هذا التقرير وحسب. 

وخلصت مراجعتنا إلى أن بعض الجوانب الجوهرية مثل "إدارة 
المخاطر" تتضمن عدًدا من الموضوعات الفرعية كاألمن، وسالمة 

العمليات وسالمة األصول، ولهذا، فقد أجرينا تنقيًحا إضافًيا 
لمصطلحات التقييم األول وذلك لتطوير قائمة من الجوانب المتفق 

عليها، والتي سنقدم تقريًرا حولها هذا العام. ويعرض الجدول أدناه 
هذه الموضوعات: 

الجوهريةالمجال الموضوعات 

• األداء المالي على المدى الطويلاالقتصادي
•سالمة العمليات وسالمة األصول

•جودة المنتج
• النمو

• عالقات العمالء والموردين
• األمن المادي والحاسوبي

• االمتثال لألنظمة البيئية البيئي
• االنبعاثات في الهواء

• إدارة المياه
• إدارة الطاقة

• إدارة النفايات
• الرفاهية، الصحة والسالمة االجتماعي

• األخالقيات وإدارة الشركات
• إدارة المواهب

• تطوير رأس المال البشري
• المسؤولية المجتمعية للشركة 

• إدارة المنتجات 

لقد تبين أن الموضوعات التي تم تحديدها في تقييم الجوهرية 
ليست جميعها بأهمية الموضوعات التي اختيرت هذا العام، ولذلك 

 فإننا سنسعى أن نقدم معلومات حول هذه الموضوعات
في تقاريرنا الالحقة. 

وللمضي قدًما، فإننا سنستخدم هذه الموضوعات المتعلقة 
بالجوهرية كأساس لتطوير سياسة سبكيم لالستدامة. 

ونحن بصدد تطوير هذه السياسة حالًيا والتي ستهدف إلى تحديد 
 كيفية تخطيط  قضايا االستدامة وإدارتها في السنوات الالحقة،

ومن المتوقع أن ننشر سياسة االستدامة لـ"سبكيم" في تقرير 
االستدامة للسنة المقبلة. 

إشراك أصحاب المصلحة
ألصحاب المصلحة دورهم األساسي في تحقيق نجاح "سبكيم" 

ونموها. وقد طورت "سبكيم" على مدى السنوات عالقات وطيدة مع 
أصحاب المصلحة، واكتسبنا قيمة مهمة من فهم وجهات نظرهم 

وأولوياتهم، إننا نسعى لتأسيس شراكات من خالل التعامل معهم 
باستمرار.

ويوضح الجدول أدناه أصحاب المصلحة الرئيسيين لـ"سبكيم"، وطرائق 
التعامل معهم، واحتياجاتهم المختلفة، كيفية تلبيتنا لهذه الحاجات.

طورت "سبكيم" عالقات وطيدة مع أصحاب المصلحة، 
واكتسبت قيمة مهمة من فهم وجهات نظرهم 

وأولوياتهم، إننا نسعى لتأسيس شراكات من خالل 
التعامل معهم باستمرار.

في هذا التقرير، ركزنا على معظم الجوانب 
التي نعتقد بأهميتها البالغة لـ"سبكيم" 

وأصحاب المصلحة على حد سواء
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وجهات النظر والتعليقات

التعاملأصحاب المصلحة الُمَحدَّدةطريقة  الحلولالمسائل 

•  الحوار المباشر "وجًها لوجه" مع الموظف أو الموظفون
فريق العمل.

•  سياسة "الباب المفتوح": يمكن للموظفين 
مقابلة جميع اإلدارات بكافة مستوياتها 

للتعبير عن مخاوفهم وإثارة ما يشاؤون من 
المسائل.  

•  التدريب المستند إلى شبكة اإلنترنت
•  استبيان بيئة العمل المثلى 

•  خطة التطوير المهني الفردي
•  دورات شهرية للتوعية بالصحة والسالمة 

•  إدارة العمل إدارة مسؤولة
•  إشراك الموظفين والتواصل 

المفتوح
•  رضا الموظفين

•  البيئة الصحية واآلمنة
•  خطط واضحة للتطوير الوظيفي

•  مرونة فرص التعلُّم

•  الحوار مع الموظفين، والتواصل، 
واالجتماعات 

•  التحليل إلزالة الحواجز واتخاذ 
اإلجراءات. 

•  االعتراف والجوائز 
•  الفحص الطبي األساسي الدوري

•  التدريب )الداخلي والخارجي( 

•  وجهًا لوجه، أو عبر البريد اإللكتروني أو التقارير شركات التأمين
الخطية.

•  مصانع ومعدات عالية الموثوقية 
•  عمليات التشغيل اآلمنة 

•  تدابير الخطط االستعداد لحاالت 
الطوارئ الشديدة

•  إنهاء اإلجراءات المتعلقة بالدراسة 
االستقصائية على النحو المالئم. 

•  مواءمتها على تقييم المخاطر 
لسبكيم  وأقساطها لتحمل 

المخاطر.
•  تشكيل الفرق لسد الثغرات 

والتخلص من المخاوف

اللجنة العليا 
لألمن الصناعي 

)HCIS(

•  النقاشات مع مفتشي اللجنة في الموقع.

•  تقارير وتوجيهات اللجنة الرسمية 

•  التقارير اإلحصائية  عن القوى العاملة 
األمنية

•  تقرير الجاهزية في حاالت الطوارئ

•  استعراض المسائل المتفق عليها 
والتي تمت إثارتها في تقارير 

التفتيش الرسمي والتوجيهات 
واعتمادها ومراعاة اإلجراءات 

المحددة في تقارير التفتيش للجنة 
HCIS  العليا لألمن الصناعي

•  التقارير الرسمية من سبكيم  والتي 
 .HCIS  تتناول توجيهات اللجنة

•  النقاشات مع مراجعي الهيئة الملكية في الهيئة الملكية
الموقع  

•  التقارير الرسمية لمراجعي الهيئة الملكية
•  التقارير الرسمية الشهرية من سبكيم والتي 

تناقش متطلبات إبالغ الهيئة الملكية 
•  التقارير االستثنائية الرسمية من "سبكيم" 

والتي تغطي حاالت اإلغالق وانقطاع التيار 
الكهربائي في حاالت الطوارئ 

•  تنفيذ لوائح الهيئة الملكية على 
الموقع وفتح مجاالت التواصل  

•  االمتثال وتسليم التقارير في مواعيدها
•  اإلبالغ عن الرحالت البيئية

•  يتم إنهاء تقارير االستثناء وإرسالها 
خالل 24 ساعة

•  مراجعة المسائل المتفق عليها في 
الهيئة الملكية واعتمادها ومراعاتها. 

•  السعي لتقديم إخطار إصالحي 
النتهاك أو عدم مراعاة متطلبات 

اإلبالغ للهيئة الملكية. 

•  المشاركة في المعارض والمؤتمراتالعمالء
•  زيارات العمالء

•  نظام التغذية الراجعة للعميل

•  االتساق في اإلنتاج والتوريد واألعمال 
•  المسؤولية المتعلقة بالمنتج

•  تحسين إدارة سلسلة التوريد
•  دوائر التواصل الفعالة

•  اجتماعات لجنة تنسيق األعمال 
•  استخدام نظام اإلبالغ عن الحوادث 
وتحليل السبب األساسي أو/ تحليل 

ذي تفرع شجري لمعالجة الشكاوى. 

•  طلب ملف الشركةالموردون
•  تسجيل الموردين /البائعين

•  استجداء االهتمام
•  طلب عروض األسعار والمقترحات 

•  الدعوة للمناقصة وأوامر الشراء
•  االتفاقيات /العقود طويلة األجل

•  تقييم البائعين 

•  الوصف الواضح/ المجال
•  الوقت المالئم والكافي لإلجابة

•  تقديم التوضيحات الالزمة
•  الفرص المنصفة 

•  ترسية العطاء في الوقت المناسب

•  مشاركة الوصف والمجال بشكل 
كامل

•  المبادرة بالرد فور تحديد المتطلب
•  الرد في الوقت المناسب

•  التواصل ذي االتجاهين

الوكاالت غير 
الحكومية

•  المقابالت المباشرة )وجًها لوجه(
•  حضور الفعاليات واألحداث الخاصة بهم

•  البريد اإللكتروني 
•  الرسائل الرسمية

•  وسائل التواصل االجتماعي

•  التبرعات
•  الفعاليات والمعارض

•  الضمانات المالية )الرعايات(
•  تشارك الخبرات

•  تقدير وكاالتنا غير الحكومية 
بتنظيم الحمالت والمعارض وتوفير 

متطوعي سبكيم للعمل مع 
وكاالتنا.

•  توفير النشرات والكتيبات

•  الحوارات المباشرة "وجّها لوجه" من خالل المساهمون
اجتماع الجمعية العامة

•  استقبالهم في فروعنا
•  االتصاالت والمراسالت اإللكترونية

•  الجرائد ووسائل التواصل االجتماعي 

•  زيادة قيمة األسهم واألرباح السنوية
•  تشغيل مصانع الشركة بكامل 

طاقتها
•  خدمات المساهمين

•  تحديث معلومات الشركة في صفحة 
"عالقات المستثمر" IR اإللكترونية.

•  توفير معلومات حول األسهم
•  نشر التقرير السنوي لمجلس اإلدارة

•  نشر توزيعات األرباح وغيرها من 
البيانات الصحفية ذات الصلة على 

موقع "تداول" 
•  التواصل عبر البريد اإللكتروني

 الهدف 
يهدف تقريرنا هذا إلى تقديم عرض متوازن ألدائنا كشركة بشكل 

 عام، وأن يركز خصيًصا على أدائنا من منظور االستدامة،
فهذا التقرير يسلط الضوء على الجوانب اإليجابية والجوانب التي 

تحسينها. يمكن 

وحيثما كان ذلك ممكنا، فيتم عرض البيانات المتعلقة باألداء على 
مدى عامين وذلك لتوضيح النواحي واالتجاهات المتبعة والمتصلة 
بالمسائل الجوهرية، وقد تم استعراض هذه المعلومات الواردة في 

هذا التقرير استعراًضا شامًلا لتصحيح أية أخطاء محتملة. 

حدود اإلبالغ
لة والمواقع في   يغطي التقرير جميع المرافق المشغَّ

العربية السعودية.  المملكة 

وتنطبق المحددات اآلتية على هذا التقرير: 

-  ال يتم تضمين بيانات الموردين والعمالء والمقاولين الخارجيين 
في هذا التقرير ما لم ينص على خالف ذلك.

-  تغطي بيانات ممارسة العمل موظفي سبكيم كما هو مسجل 
في كشف األجور والرواتب، أو المقاولين المتعاقدين على المدى 

الطويل والذين يشغلون مناصب ثابتة. 

-   ال يشتمل التقرير على بيانات لمكاتب التوزيع والتسويق الخاصة 
بنا في سويسرا وسنغافورة ما لم ينص على خالف ذلك. 

مضمون البيانات وآليات التجميع
يسمح لنا هذا التقرير باإلبالغ عن معظم مؤشرات األداء واألهداف 

الخاصة بنا طبًقا سلسلة سنوية تمت مواءمتها مع عمليات 
المراقبة ألدائنا الجوهري. وعلى نطاق داخلي، فإن جميع مؤشرات 

األداء الرئيسة لدينا تتم مراقبتها واإلبالغ عنها إلى اإلدارة شهرًيا من 
.)CBS( خالل بطاقات النتائج المتوازنة

 تستند البيانات الواردة في هذا التقرير إلى: 

•  هوية الشركة وعقد إدارة األداء السنوي واألهداف

•  األهداف التشغيلية ومؤشرات األداء وخطط العمل التي ُوضعت 
على مستوى األقسام واإلدارات واألعمال لدينا والتي تم اعتبارها 

جزءاً من خطة عملنا. 

•  اإلبالغ الخارجي عن االمتثال التنظيمي. 

الضمان 
لم يخضع هذا التقرير للمراجعة والتوثيق من قبل مدقق حسابات 

خارجي )طرف ثالث( وليس له تقرير ضمان رسمي.

sustainability@sipchem.com

تساعدنا وجهات نظركم في فهم توقعاتكم، وستلعب دوًرا حيوًيا في مساعدتنا 
على فهم الجوانب الجوهرية بالنسبة لنا وألصحاب المصلحة. إننا نرحب بتعليقاتكم 

ومالحظاتكم على هذا التقرير وعلى أدائنا كذلك. يرجى إرسال تعليقاتكم إلى :

يسلط هذا التقرير الضوء على 
الجوانب اإليجابية والجوانب 

التي يمكن تحسينها
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نحن نتميز بأننا أشخاص ذوي إمكانات عالية ويتجلى تقديرنا إلمكاناتنا المتمثلة في طاقتنا ومواردنا المالية 
ومعرفتنا والحكمة التي نكتسبها معًا وتوظيفنا لها ببراعة وذكاء. وتلك هي الكفاءة المثلى.

إنتاج اجمالي

٢,٢ مليون طن

EVA )فينيل أسيتات 
 PBTاإليثيلين( و

)تيريفثاليت البولي 
بيوتيلين(

 منتجات جديدة
في الشرق األوسط

٣٧٥,٨ مليون ر.س. ث
م الثال

س
الق

القسم الثالث

تحقيق
التميز اإلقتصادي

تقرير سبكيم لالستدامة30

اإلنتاج واألداء المالي
لقد كان عام 2015 عاًما مشوًبا بالتحديات لصناعتنا وذلك نظًرا 
لالنخفاض الملحوظ في أسعار النفط، وقد واجهنا أيًضا بعض 

الصعوبات التقنية التي أدت إلى إغالق بعض المرافق اإلنتاجية  
للصيانة. بالرغم من ذلك فقد تمكنا من  تحسين إدارة أعمالنا من 

خالل تعزيز اعتمادية المصانع وكفاءة االنتاج، وتخفيض تكاليف 
التشغيل، وعرض منتجات جديدة وزيادة النشاطات التسويقية 

الستهداف عمالء ومناطق جغرافية جديدة. 

 وبلغ اإلنتاج اإلجمالي لجميع المصانع 2,2 مليون طن متري في عام 
2015، مقارنة بنحو 2,1 مليون طن متري في عام 2014، وهذا يدل على 

مدى نجاح جهودنا الحثيثة والمتسقة لتحقيق إنتاج ثابت يضمن 
تحقيق عمليات التنمية المستدامة لألعمال. 

 ويلخص الجدول أدناه أداءنا االقتصادي خالل العامين األخيرين، إذ 
يوضح أنه نظًرا لظروف السوق الحالية، فإن إيرادات "سبكيم" لعام 
2015 انخفضت بنسبة 15% عن إيراداتها في عام 2014. ولكننا وبرغم 

التحديات الراهنة، سنسعى باستمرار لتحسين الكفاءة في أعمالنا 
كي تحافظ على الربحية. 

20142015القيمة االقتصادية المباشرة

2,12,2اإلنتاج اإلجمالي )مليون متري(

4,1253,515اإليرادات ) مليون ر.س.(

606288األرباح )مليون ر.س.(

القسم الثالث
تحقيق التميز اإلقتصادي

لقد تمكنا من  تحسين إدارة أعمالنا 
من خالل تعزيز اعتمادية المصانع 
وكفاءة االنتاج، وتخفيض تكاليف 
التشغيل، وعرض منتجات جديدة 

وزيادة النشاطات التسويقية

قيمة االستحواذ على اسهم شركة ايكاروس 
للصناعات البترولية في مجمع االستيل 
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بدأت "سبكيم" في شهر يونيو بالتشغيل التجاري لمصنع بوليمرات 
عوازل الكابالت التابع لشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة )إحدى 

شركات سبكيم( في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية.

وينتج المصنع عدة أنواع من بوليمرات عوازل الكابالت، والتي تستخدم 
في تصنيع عوازل الكابالت الكهربائية. وتأتي هذه المنتجات المتخصصة 
ضمن استراتيجية الشركة في تنفيذ مشاريع تحويلية  تضاف إلى منتجات 

"سبكيم" الحالية. وتتكون المواد األولية للمصنع من بولي إثيلين 
منخفض الكثافة وخالت فينيل اإلثيلين التي تنتجها الشركة العالمية 

للبوليمرات )إحدى الشركات األخرى التابعة لـ"سبكيم"(. 

وسيعمل المصنع، الذي يعد أحد الصناعات التحويلية التي تستخدم 
المواد األولية التي تنتجها شركة سبكيم، على تلبية الطلب المحلي 

والعالمي من عوازل الكابالت الكهربائية. 

وقعت "سبكيم" اتفاقية لالستحواذ على حصص شركة إيكاروس للصناعات 
النفطية الكويتية في شركتين تابعيتن لـ"سبكيم" هما، الشركة العالمية 
لآلسيتيل البالغة 11%، والشركة العالمية لخالت الفينيل البالغة 11%، وذلك 

بقيمة إجمالية بلغت 375,8 مليون ريال سعودي.

ل الشركتان مصنًعا إلنتاج حمض األسيتيك وحمض أسيتيك األنهايدرايد  وتشغِّ
ومادة خالت الفينيل األحادي، ويقع مقر الشركتين في مدينة الجبيل الصناعية. 

وعند اكتمال عملية االستحواذ على حصص إيكاروس، سوف ترتفع نسبة ملكية 
سبكيم في هاتين الشركتين من 76% إلى 87% في كل منهما. 

التشغيل التجاري لمصنع الخليج 
لعوازل الكابالت المتقدمة

التوقيع على اتفاقية االستحواذ على 
حصص إيكاروس في مجمع األسيتيل  

بدء التشغيل األولي لمصنع 
ترافتاليت  بيوتيلين  البولي 

2

3 1
ملكية

نسبة ملكية سبكيم لمجمع األسيتيل

%87

المشروعات الجديدة

تأتي هذه العمليات التجارية تماشيًا مع استراتيجية النمو لدى سبكيم 
والتي تعمل على تعزيز االستثمار في أسهم الشركات التابعة لها 

لزيادة األرباح وقيم حقوق المساهمين.

سيعمل المصنع على تلبية 
الطلب المحلي والعالمي من 

عوازل الكابالت الكهربائية 
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63 ألف طن متري
 من مادة البولي بيوتيلين ترافتيلت سيتم انتاجها 
في  مصنع البولي بيوتيلين ترافتاليت، والتي تعد 
من البوليمرات المتخصصة في الهندسة الحرارية 

وتستخدم في صناعة السيارات

بدأ التشغيل االبتدائي لمصنع البولي بيوتيلين ترافتيلت )PBT( التابع لشركة 
سبكيم للكيماويات )SCC المملوكة بشكل كامل لشركة "سبكيم"( عام 

2015. ويعتبر المصنع األول من نوعه في الشرق األوسط، وقد أنشئ في المجمع 
الرئيسي في مدينة الجبيل الصناعية، حيث يتم انتاج حوالي 63 ألف طن 

متري سنويًا من مادة البولي بيوتيلين ترافتيلت، والتي تعد من البوليمرات 
المتخصصة في الهندسة الحرارية وتستخدم في صناعة السيارات والمواد 
اإللكترونية وفي صناعات البوليمر واللدائن الهندسية. وتعد هذه الصناعة 

خطوة هامة في برنامج توسع شركة سبكيم ونموها، حيث تأتي هذه 
المنتجات المتخصصة ضمن استراتيجية "سبكيم" لزيادة القيمة المضافة 

للمنتجات من خالل تنفيذ المشاريع التحويلية  المتكاملة باستخدام المنتجات 
الحالية للشركة كمواد لقيم. تعد البيوتانديول  التي تنتجها شركة دايول 

العالمية )إحدى الشركات التابعة لـ"سبكيم"( المادة اللقيم الرئيسي إلنتاج 
البولي بيوتيلين ترافتيلت ، وبذلك ستكون  سبكيم قادرة على االستفادة من 

منتجاتها المتكاملة وتعزيز سلسلة القيمة المضافة.
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 ثانًيا: زيادة القيمة إلى الحد األقصى من خالل التسويق، 
ضمن مساعيها الرامية لتحقيق قيمة مضافة، تسعى "سبكيم" 

إلى الحصول على حقوق التسويق لمنتجاتها من خالل شركة 
سبكيم للتسويق )SMC( ومكاتب المبيعات الخاصة بها في 

آسيا وأوروبا. ولمواصلة المضي في هذا المنحى اإليجابي 
وزيادة توليد القيمة في التسويق والمبيعات إلى الحد األقصى، 
تم إطالق وظيفة تتمثل في تقديم خدمات تسويقية مخصصة 

ومدعومة بمعلومات شاملة عن السوق الداخلية، والتخطيط 
التسويقي، واإلمكانات اللوجستية والتجارية، وتهدف "سبكيم" 
من خاللها إلى تحقيق الزيادة القصوى في أسعار البيع وهامش 

الربح من خالل اإلشراف على جميع مسوقي منتجات شركة 
سبكيم ومراقبتهم. 

  ثالًثا: إيجاد فرص لتعاقب الموظفين )الخالفة الوظيفية(، 
رغبة منها في استمرارية تطوير مواهبها وضمان استدامة 

شركتها، قامت "سبكيم" بمبادرات تتعلق بالتطوير االستراتيجي 
للمواهب وتخطيط الخالفة الوظيفية إلعداد الجيل المقبل 
من القادة. وكجزء من هذا المسعى، أوجدت إعادة التنظيم 

هذه الفرص الجديدة لتحقيق النمو وضمان الخالفة الوظيفية، 
وأدت هذه التغييرات التنظيمية إلى توفير وظائف جديدة تسمح 

للموظفين بتولي مسؤوليات أكبر في الوقت الراهن وفي 
المستقبل القريب.

إعادة الهيكلة التنظيمية لسبكيم 
نشهد حالًيا في "سبكيم" التطورات االستراتيجية التي تنتج عن اإلنجازات 

الكبيرة التي تحققت للشركة على مدى السنوات القليلة الماضية. 
وكعادتنا دائًما، فإن شركتنا ما تزال تتصف بحيويتها ونهجها االستباقي 

في االستجابة للتغيير. ولتحقيق االستفادة المثلى من ما حققته 
"سبكيم" من نموٍّ حتى اآلن، فإننا سنحتاج إلى التركيز بشكل أعمق على 

المهام الرئيسية مع فهم واضح لألدوار المنوطة بأصحاب هذه المهام، 
وسنحتاج إلى توفير المزيد من الفرص لتحقيق االرتقاء الوظيفي وضمان 

تعاقب الموظفين. وفي هذا السياق، تم إجراء مراجعة بّناءة للهيكل 
التنظيمي لدينا وقد أقرّه مجلس اإلدارة بـ"سبكيم". 

وإننا حاليًا بصدد إجراء التحسينات اآلتية على هيكل "سبكيم" التنظيمي: 

 أوًلا: زيادة التركيز على التصنيع، عملت الشركة خالل السنوات 
الخمسة عشر الماضية بشكل فعال على تطوير خطة النمو، 

ويمثل العام 2015 الفترة التي تم فيها تشغيل المزيد من 
الشركات المصنعة لمنتجات البوليمرات الجديدة، وهي، 

الشركة العالمية للبوليمرات )IPC( والتي تنتج البولي إيثيلين 
منخفض الكثافة )LDPE(، واإليثيلين فينيل أسيتات )EVA(، وشركة 

الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة )GACI( وتنتج مادة البولي 
إيثيلين منخفضة الكثافة المتشابك الربط، وشركة سبكيم 

 ،)PBT( تنتج البولي بيوتيلين ترافتاليت )SCC( للبتروكيماويات
ومصنع أفالم خالت فينيل اإليثيلين ومصنع أدوات التصنيع. 

 ولمواصلة االرتقاء في مجال التصنيع والحفاظ على اإلنتاجية 
القصوى، واعتمادية وكفاءة المصانع، أعيد توجيه تركيز إدارة 

الشركات التابعة المصنعة لينصب على التشغيل واإلنتاج في 
المقام األول، ويتمثل التغيير الرئيسي في فصل العمليات 

المتعلقة بالصيانة واالعتمادية والعمليات الفنية عن عملية 
التصنيع وإدراج تلك العمليات جميعا تحت مسمى "الشركات 

والخدمات المشتركة".

1

تسويق

تصنيع

تطوير مواهب

أعلنت  الشركة بدء العمليات التجارية إلنتاج خالت فينيل اإليثيلين )EVA( ومركب البولي إثيلين 
منخفض الكثافة )LDPE(. تمتلك شركة سبكيم نسبه 75% من المشروع ممثلة بالشركة العالميه 

للبولميرات )IPC(  بينما تملك الشركة الكورية هانوا Hanwa بقية أسهم رأس المال. وتبلغ القدره 
اإلنتاجية للمصنع  200 ألف طن متري سنويًا. ُقدمت هذه التقنية من قبل شركة إكسون موبيل 

ExxonMobil، وقام بتصميمها سيمون كارفز شريك في جي إس للهندسة والبناء. ويعد هذا 

المصنع األول من نوعه في الشرق األوسط إلنتاج خالت فينيل اإليثيلين )EVA(، ويقع المشروع في 
مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية. 

تستخدم مادة خالت الفينيل األحادي )VAM( المنتجة في مصنع خالت الفينيل )IVC( التابعة 
لـ"سبكيم" كمادة لقيم اولى، في حين يتم  تحويل غاز اإليثان المستورد من شركة أرامكو إلى 

ماده اإلثيلين في الشركة المتحدة )احدى شركات سابك( الستخدامه كمادة لقيم ثاني رئيسي  
للمشروع. تستخدم مادة خالت فينيل اإليثيلين )EVA( كمادة أولية إلنتاج المواد الالصقة التي تذوب 

بالحرارة ومنتجات الغراء وانواع ذات جودة عالية من الضمادات الرياضية. ويستخدم البولي إثيلين 
)LDPE( في إنتاج أنواع مختلفة من الحاويات.

 EVA اعلنت الشركة التشغيل االبتدائي لمصنع إنتاج الطبقات الرقيقة من خالت فينيل اإليثيلين
 )SSPC( الذي يعتبر واحداً من المشاريع التحويلية للشركة السعودية للمنتجات المتخصصة

والتي تقع في مدينة حائل في المملكة العربية السعودية، وال يزال اختبار المصنع قيد التنفيذ 
ويتوقع ان يبدأ التشغيل التجاري في عام  2016.

تستخدم طبقة خالت فينيل اإليثيلين الرقيقة إلنتاج السيليكون البلوري والطبقات الرقيقة التي 
تستخدم  في الواح الطاقة الشمسية، ويتم اختيار طبقة خالت فينيل اإليثيلين الرقيقة أيضًا 

لتكون أكثر المواد مثالية للتغليف وتستخدم في نطاق واسع في تغليف الخاليا الشمسية. كما 
تعد هذه الطبقة الرقيقة من أكثر المواد فعالية وسهولة في التشكيل وأقلها تكلفة لتغليف 

الخلية الشمسية الزجاجية، ويعد هذا المشروع هو األول من نوعه في المنطقة، وتتوافق 
استراتيجية  سبكيم مع خطط المملكة، لتصبح القوة الدافعة في مجال الطاقة المتجددة.

وقامت شركة الكيماويات "سبكيم"، التابعة والمملوكة بالكامل لـ"سبكيم" بتوقيع اتفاقية 
دمج مع شركة هانوا للمواد الكيميائية لتشكيل شركة جديدة تسمى الشركة السعودية 

للمنتجات المتخصصة )SSPC( إلقامة مشاريع تحويلية في المملكة العربية السعودية، حيث 
تمتلك SCC نسبة 75% بينما تمتلك هانوا 25% في الشركة الجديدة.

4

5
التشغيل التجريبي لوحدة إنتاج الطبقات الرقيقة 

من خالت فينيل اإليثيلين 

إجمالي استثمارات مشاريع التحويل

٢٢٥ مليون ر.س٠

 )EVA( العمليات التجارية إلنتاج خالت فينيل اإليثيلين
  )LDPE( ومركب البولي إثيلين منخفض الكثافة \

%75
)IPC( نسبة ملكية سبكيم للشركة العالمية للبولميرات

ملكية

تقرير سبكيم لالستدامة34

2

3



www.sipchem.com37تقرير سبكيم لالستدامة36

 برنامج تحول لمدةمديرًا مشاركًا
ثالث سنوات

األفكار التي تمت الموافقة عليها منذ 
إطالق برنامج "يوريكا"

١,٧٠٠

 األفكار التي تمت الموافقة عليها
وترجمتها على شكل مشاريع رأسمالية

%١٠

االستفادة من األفكار التي تم تنفيذها

ما يزيد على 270 مليون ر.س.

موظفًا مشاركًا

تسليط الضوء على برنامج سبكيم للصيانة وضمان االعتمادية التشغيلية للعمليات "سمارتو 2015"

تسليط الضوء على مفهوم يوريكا لالحتفال باالكتشافات 
واالختراعات الحديثة تحت اسم "وجدتها"
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برنامج فريد من نوعه يهدف 
إلى تعزيز ثقافة إلغاء العيوب 

والقضاء على أي حالة خلل في 
كافة مصانع سبكيم

برامج االبتكار من جل 
إشراك الموظفين في 

توليد األفكار

برنامج سبكيم للصيانة وضمان االعتمادية 
التشغيلية للعمليات )سمارتو(

 في يونيو من عام 2015، أطلقت "سبكيم" برنامج سبكيم للصيانة 
وضمان االعتمادية التشغيلية للعمليات )سمارتو(، وهو برنامج  

تبلغ مدته ثالث سنوات يهدف إلى غرس "ثقافة إزالة العيوب" ضمن 
الشركة بأكملها وسيساعد في تطوير ثقافة سبكيم التشغيلية 

لضمان تحقيق التحسين األمثل لألصول طوال مدة المشروع. 

ويهدف البرنامج إلى تقليل تكرار حصول حوادث االعتمادية 
ومشكالتها والتقليل من حدتها وآثار ذلك على الصحة والسالمة 

والبيئة واإلنتاجية، وذلك لتساهم في تعزيز موقف سبكيم 
التنافسي في السوق. 

ويتكون فريق العمل الخاص بالمشروع من موظفي "سبكيم" 
ومستشارين من شركة دوبونت، ويعمل الفريق على تعزيز القدرات 

القيادية إلحداث التغيير، وتنمية فكر شعاره "إننا قادرون" وعقلية 
تسعى باستمرار إلى التحسين لضمان تحقيق التحول المستدام. 

إن العمليات األساسية التي وضعتها فرق المشروع والتي سيتم 
تضمينها في الشركة هي، "التخطيط والجدولة"، و "حل مشكالت 

االعتمادية"، و"الوقاية من حوادث االعتمادية" و"أنظمة اإلدارة".

وتقوم سمارتو أيًضا بتدريب 15 مديراً من مديري "سبكيم" ومديري 
أقسامها ضمن نظام دوبونت "العمل القياسي للقادة". 

وينصب تركيز المشروع  في المرحلة االولى على اثنين من أصول 
سبكيم وهما، الشركة العالمية للغاز )IGC(، والشركة العالمية 
للميثانول )IMC(. و.يعمل في المشروع 50 شخصًا من موظفي 

"سبكيم" بنظام دوام جزئي أو كامل، بهدف توسعة التحول 
ليشمل بقية أصول "سبكيم" في السنتين الثانية والثالثة. 

برنامج سبكيم االبتكاري : يوريكا 
أطلقت "سبكيم" في عام 2011 برنامًجا ابتكارًيا إلشراك جميع 

الموظفين في طرح األفكار ومن ثم االستعانة بمجموعة الخبراء 
لدينا لتقييمها واختيار األفكار التي ستعود بالنفع على الشركة 

وموظفيها. وقد اعتمد البرنامج نهًجا فعاًلا من خالل استخدام برامج 
تفاعلية  تعتمد على شبكة اإلنترنت وذلك لتمكين أفراد الشركة 

كافة من التعاون لتوليد القيمة. 

لقد سمي البرنامج باسم الكلمة اليونانية " Eureka" )يوريكا( والتي 
تستعمل لوصف اللحظة التي ترتسم فيها فكرة ابتكارية في 

األذهان، وتعني بالعربية "وجدتها".

 وقد أُسس برنامج )يوريكا( الستقبال األفكار القيمة واالبتكارية 
وإدارة عملية تقييمها حتى تثبت المنفعة المرجوة من تنفيذها. 

وال يقتصر عمل يوريكا على استقبال األفكار فحسب، بل إن األفراد 
يتعلمون من الحلول العملية وفرص التعاون القائمة التي من 

 شانها ان تؤدي الي حل المشكالت بطرائق جديدة.
ومن خالل يوريكا، استطعنا أن ننفذ العديد من األفكار لزيادة 

التشغيلية.  كفاءتنا 

الجانب العملي ليوريكا 

اعتمدنا في مصنعنا للميثانول طريقة جديدة لتقليل وقت التوقف 
عن العمل المخصص لتبريد جهاز تكسير الزيوت والغازات، من 
 خالل تعزيز كفاءة محول الكربون حتى عند نفاذ طاقة المحفز،

وإذا ما وجدنا نقاًطا ذات حرارة عالية، فبإمكاننا حل هذه المشكلة 
على الفور.

ولضمان السالمة في المصنع، فقد أجرينا بعض التعديالت 
البسيطة كتغيير اتجاه خط األنابيب، وتركيب منصات لتسهيل 

الوصول والتخلص من الكثير من األنشطة اليدوية حتى نوفر بيئة 
آمنة للعمل. والدليل على جهودنا هذه فإنها تتجلى في انخفاض 

عدد الحوادث السنوية المسجلة التي تتعلق باألمن والسالمة. 

ومنذ إطالق برنامج يوريكا، فقد تم اعتماد 1700 فكرة، تحول 10% من 
هذه األفكار إلى مشاريع رأسمالية، وبلغت القيمة الناتجة عن األفكار 

المطبقة أكثر من 270 مليون ريال سعودي في نهاية عام 2015. 

وما جعل نجاح يوريكا أمراً وارداً هو طبيعة سبكيم  في االنفتاح 
واستعدادها لتقبل التغيير، ولطالما كانت يوريكا مثمرة في 

إضافتها قيمة لنمو عملنا وتطور اإلنسان، فقد رأينا أن آفاق التقدم ال 
متناهية،  وسنواصل رحلة االبتكار وزيادة الكفاءة.

٥٠١٥٣

تتمثل أهداف المشروع في الحد من وتيرة 
وشدة الحوادث ودقتها وتأثيرها على الصحة 

والسالمة واإلنتاجية وذلك من أجل المساهمة 
في تعزيز موقع سبكيم التنافسي في السوق.



www.sipchem.com39تقرير سبكيم لالستدامة38

منار: مركز التقنية واالبتكار
افتتح صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبد العزيز 

آل سعود أمير المنطقة الشرقية، يوم األربعاء الموافق 18 مارس 
2015 مركز سبكيم للتقنية واالبتكار: منار. ويجسد مركز منار استثمار 

"سبكيم" في المعرفة وهو جزء من التزام شركة سبكيم بدعم 
الرؤية االقتصادية للمملكة العربية السعودية والتي تعزز التنوع 

التجاري من خالل إنشاء صناعة تحويلية مستدامة.

وتعتزم "سبكيم" من خالل مركز منار على ترسيخ مكانتها كشركة 
رائدة في توفير حلول مستدامة وابتكارية ومدرة للنفع لمجموعة 

من التطبيقات الصناعية مثل الخاليا الضوئية، وتغليف المواد 
الغذائية، والزراعة الموجهة لخدمة الصناعة التحويلية البالستيكية، 

وخدمة شعب المملكة العربية السعودية وفقا للقوانين 
المعمول بها واللوائح ومعايير الصناعة.

ويتمتع المركز بتصميم عصري صديق للبيئة ويقع في منطقة 
وادي الظهران للتقنية، ويوفر المركز نظاًما بيئًيا فريًدا من نوعه 

لتشجيع االبتكار، ودعم مباشرة األعمال الحرة، ونقل المعارف 
التقنية لتطوير وتنمية المهارات والقدرات التي من شأنها أن تدعم 

العمالة الوطنية في المملكة لألجيال القادمة. 

لقد ساهمت إدارة سالمة العمليات في إنجاح عملنا  

معلومات 
حول سالمة 

العمليات

إجراءات 
التشغيل 

والممارسة 
اآلمنة

إدارة 
التغيير 
الدقيقة

 التحقيق
في الحوادث 

إدارة تغيير 
الموظفين

التخطيط 
للحاالت الطارئة 

واالستجابة لها

 سالمة
االصول

إدارة التغيير 
التكنلوجي

تحليل مخاطر 
العمليات

ضمان 
الجودة

مراجعة 
السالمة قبل 

التشغيل

التدقيق 
والمراجعة

ادارة 
المقاولين 

التدريب 
واألداء

منار، يجسد استثمار شركة سبكيم في 
المعرفة وهو جزء من التزام قطاع الصناعات 

البتروكيماوية السعودي والذي يدعم الرؤية 
االقتصادية للمملكة العربية السعودية

جودة المنتجات 
تسعى "سبكيم" باستمرار إلى فهم احتياجات عمالئها فهًما 

متعمًقا، واستحداث طرائق لرفع معدل الرضا لديهم، حيث تقوم 
بشكل دوري بإجراء استبيانات حول مدى رضا العمالء لتكوين رؤية 

واضحة متعمقة عن مطالبهم واإلتيان بحلول تلبي احتياجاتهم.  

ويمكن للعمالء إدراج معلوماتهم الخاصة على االستبيان الموجود 
على موقع "سبكيم" أو إرسال مالحظاتهم مباشرة إلى قسم 

التسويق. ويتم فيما بعد جدولتها وتقييمها بحساب نسبة تكرار 
شكوى العميل مقابل العدد اإلجمالي للعمالء والمعامالت 

الُمنَجزة. 

وبلغ في عام 2015 عدد الشكاوى 39 شكوى من أصل 3233 معاملة 
وأكثر من 100 عميل. ولذلك، فإن مؤشر سهولة تسيير األعمال هو 

.%1,2

20142015المسائل المتعلقة بالجودة

المستلمة  2039الشكاوى 

النسبة المئوية للشكاوى )استناًدا إلى 
إجمالي عدد المعامالت(

%2%1,2

تعتزم "سبكيم" من خالل مركز منار على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة 
في توفير حلول مستدامة وابتكارية ومدرة للنفع لمجموعة من التطبيقات 
الصناعية مثل الخاليا الضوئية، وتغليف المواد الغذائية، والزراعة الموجهة 

لخدمة الصناعة التحويلية البالستيكية، وخدمة شعب المملكة العربية 
السعودية وفقا للقوانين المعمول بها واللوائح ومعايير الصناعة.

إدارة سالمة العمليات
إن إدارة سالمة العمليات )PSM( تعني تطبيق مبادئ اإلدارة 

واألنظمة لتحديد مخاطر العمليات وفهم ماهيتها والسيطرة عليها 
وذلك لتفادي وقوع إصابات وحوادث ترتبط بأداء العمليات. ويحدد 
هذا المعيار الحد األدنى من المتطلبات التي يجب توفيرها لضمان 

معالجة جميع أوجه القصور والخلل، إذ قد تؤدي هذه العيوب إلى 
حدوث مخاطر على الصحة والبيئة والسالمة، أو خسائر باألصول أو 

تؤثر على اإلنتاجية. 

وتركز إدارة سالمة العمليات على تصميم وهندسة المرافق، وتقييم 
المخاطر، والتحقيق في الحوادث، وإدارة التغيير، والتفتيش واالختبار 

وصيانة المعدات، وتصميم أنظمة فعالة للتحكم واإلنذار، وإجراءات 
التشغيل والصيانة وتدريب الموظفين، والعوامل البشرية.

وتساعدنا إدارة سالمة العمليات في تحقيق التميز في األداء، فقد 
بذلنا جهوًدا حثيثة لتطوير نموذج يختص بإدارة سالمة العمليات 

انطالًقا من مسعانا في تحقيق الرعاية المسؤولة، ويركز النموذج 
على 14 من العناصر األساسية التي تعيننا على إدارة المرافق، 

والتكنولوجيا والموظفين بطريقة تحسن األداء دون أن تسبب 
الضرر. 

ويستند نموذج إدارة سالمة العمليات في "سبكيم" إلى معيار إدارة 
سالمة العمليات الخاص بإدارة الصحة والسالمة المهنية. ويكمن 

معيار "سبكيم" إلدارة سالمة العمليات في فكرة أن إدارة الخطر 
ينبغي أن تتم دائًما من  خالل تصاميم تتصف بكونها في حد ذاتها 

أكثر أمًنا، وأن مستويات األخطار المتبقية بعد إتمام عملية إدارة 

األخطار ال يجب أن تكون مقبولة فحسب، بل يجب أن تصل إلى 
أدنى حد معقول عملًيا. وتلتزم سبكيم بمراعاة جميع القوانين 

والمعايير والممارسات الهندسية الجيدة المعترف بها والمقبولة 
عموًما.

دعم الموردين المحليين 
إن دعم الموردين والمصنعين المحليين هو أحد أهم األهداف 

االستراتيجية لـ"سبكيم"، وتبذل "سبكيم" في هذا الصدد أقصى 
جهودها لدعم الموردين والخدمات المحلية لدعم مختلف 

القطاعات االقتصادية في المملكة العربية السعودية. 

وإذ تدرك "سبكيم" مسؤوليتها في دعم الموردين والمقاولين 
المحليين، فإنها أثناء عملية اختيارها تفضل المواد المحلية 

ومقدمي الخدمات المحلية على غيرهم، وإننا نلتزم بالعمل 
المستمر على زيادة نسبة الموردين المحليين. 

وفي عام 2015، أنفقنا 79% من ميزانية المشتريات لدينا على 
المحليين.   الموردين 

2015المشتريات

المبلغ الذي تم إنفاقه داخل السعودية  
)مليون ر.س.(

)%79(  2,177

المبلغ الذي تم إنفاقه خارج السعودية 
)مليون ر. س.(

)%21(  591
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شعارنا "تميز بال حدود" هو وليد ثقافة تتصف باالبتكار وتتحدى الفرضيات من خالل بحثها المستمر عن أفضل 
الطرق وأحدث إنجازات األعمال. 

إننا نعي بأن ما نقوم به على هذا الكوكب يحمل أهمية كبيرة في دعم استدامة الحياة، ونعي كذلك 
دورنا الهام في اإلشراف البيئي على العمليات التي تقوم بها شركتنا، وإذ نضع في اعتبارنا أهمية األعمال 

والمخططات التي نقوم بها في سبيل تحقيق النمو المطرد، فإن من الجوهري أن تكون التأثيرات المحتملة 
لهذه األعمال على البيئة في صميم مبادراتنا لتقليل انبعاث الكربون. إن مستقبل كوكبنا في أيدينا وإننا في 

"سبكيم" نفتخر بالممارسات المستدامة التي نقوم بها للحفاظ على توازن كوكبنا. 

عمليات 
سبكيم 

إننا نعي أهمية كوكبنا في 
دعم سبل الحياة وندرك تمامًا 

دور عمليات الشركة وتأثيرها في 
المحافظة على البيئة. وبذلك 
فإننا نسعى باستمرار لمراقبة 

وضمان تحقيق التميز البيئي

استهالك 
الطاقة 
والمياه

توليد 
االنبعاثات

توليد 
النفايات

40

م الرابع
س

الق

القسم الرابع

 تحقيق
التميز البيئي

القسم الرابع
تحقيق التميز البيئي

وفي ضوء تبنينا لهذا النهج، فقد نظرنا إلى تأثيراتنا األساسية على 
البيئة من حولنا، ووجدنا أن من هذه التأثيرات ما هو إيجابي ومنها 
ما هو سلبي، ولذلك فإننا نسعى باستمرار لمراقبة هذه التأثيرات، 

وإدارتها لضمان تحقيق التميز البيئي. ويمكن تلخيص هذه التأثيرات 
بالرسم التوضيحي أدناه: 

يسلط هذا الفصل الضوء على بعض المعلومات الرئيسة 
المتعلقة بأدائنا في إدارة هذه التأثيرات.

كثافة الطاقة – مباشرة /غير مباشرة 
إن استهالك الطاقة في عمليات "سبكيم" هو أمر ال بد منه، ولكن 

ما يمكننا إدارته والتحكم به هو الكيفية التي نستهلك بها هذه 
الطاقة. وينبغي قبل القيام بإدارة استهالك الطاقة أن نكون على 

دراية بحاجاتنا الفعلية من الطلب على الطاقة والتأكد فيما إذا كنا 
نستخدمها استخداًما فعاًلا. 

إن الحصول على هذه المعلومات يشكل الخطوة األولى للتأكد 
من أن العرض يلبي الطلب، وأن جل ما نصبو إليه في "سبكيم" هو 

استهالك القدر الالزم من الطاقة  لتسيير العمليات بفعالية دون 
إسراف أو خسائر غير ضرورية. كما أن الحصول على هذه المعلومات 

من شأنه أن يعيننا في اتخاذ قرارات مطلعة فيما يتعلق بكيفية 
تطبيق هذه الكفاءات وتحسينها.

 إننا نفخر بكوننا قد أولينا اهتماًما وجهداً لبرنامج مراجعة استهالك 
الطاقة والمياه بهدف تحسين نظام إدارتنا الحالي، وما هذه إال بداية 

الرحلة نحو اإلدارة الفعالة لحاجاتنا من الطاقة. 

والجدول اآلتي يلخص مقدار استهالكنا للطاقة في عام 2015:

الكميةالوحدة
المباشرة1 MMBTU35,778,204الطاقة 

MMBTU2,490,937الطاقة غير المباشرة2

اإلجمالية MMBTU/MT38,269,141الطاقة 

MMBTU/MT26,3كثافة الطاقة
1 تتضمن النطاق األول الذي يعنى بالطاقة المأخوذة من الوقود والبخار واسترجاع الحرارة 

ومن النفايات والهيدروكربون غير المحول والبيوتين واإليثيلين 

2 الطاقة التي تم شراؤها من الخارج، وتتمثل في الكهرباء وتشمل النطاق الثاني 

يتم احتساب الكثافة بقسمة إجمالي عدد االنبعاثات على كل طن متري من منتجات 
سبكيم  

الطاقة  تخفيض 
يتعذر علينا في تقريرنا األول أن نقدم معلومات حول البرامج التي 

نفذناها من أجل تخفيض الطاقة، ولكننا قد شكلنا "لجنة إدارة 
الطاقة" والتي يديرها رئيس التصنيع، ويركز الفريق على مجاالت 

التحسين في إدارة الطاقة وخصوصًا في مجال تخفيض الطاقة.  

تقرير سبكيم لالستدامة40
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رصد االنبعاثات 
تعد قضية التغير المناخي واالحتباس الحراري من القضايا ذات 

األهمية الكبرى، والتي جعلت العالم كله يوليها اهتمامًا وتركيزاً 
كبيراً. ويعتقد الكثيرون أن تغير المناخ يمثل أكبر األزمات البيئية 

واإلنسانية في وقتنا الحاضر، وإننا في "سبكيم" نعي العواقب التي 
تتسبب بها الشركات التي تفتقر إلى المسؤولية البيئية ولهذا، 

فقد تعهدنا بأن نصبح رواداً في مجال الرصد المستمر لالنبعاثات 
والتحكم بها، حيث أننا نراقب انبعاثات المداخن باستخدام 

نظام رصد ومراقبة االنبعاثات المستمرة )CEMS(، ويسرنا اإلعالن 
بأن انبعاثات المداخن لدينا كافة تقل بنسبة كبيرة عن معايير 

االنبعاثات التي فرضتها الهيئة الملكية. 

وفيما نتوقع أن هذا األداء الجيد سيستمر، فقد أنشأنا خططًا لتعزيز 
الحد من نسبة االنبعاثات. 

انبعاثات الغازات الدفيئة 
تعمل "سبكيم" بانتظام على تقييم انبعاثاتها غازات االحتباس 

الحراري )الغازات الدفيئة(، وفي العام 2015 اعتمدت الشركة نطاق 
رقم 2  لقياس انبعاثاتها غازات االحتباس الحراري، وفقًا ألعلى 

. GRI المعايير الدولية المعتمدة وبناًء على بروتوكول

2015الوحدة
1,919,843طن متريإجمالي االنبعاثات المباشرة1

582,114طن مترياالنبعاثات غير المباشرة2

2,501,957طن متريمجموع االنبعاثات كافة

االنبعاثات3 طن متري \ كثافة 
1,7طن متري

1 يتضمن  استخدام الطاقة )الغاز الطبيعي NG، والبيوتان، واالثيلين، والميثانول، وغاز 

التطهير، وغيرها من مجاري النفايات األخرى(  ونطاق اإلشعال والتغطية 

2 يتعلق بنطاق رقم 2 من انبعاثات الطاقة المأخوذة من الخارج

3 يتم احتساب الكثافة بقسمة إجمالي عدد االنبعاثات على كل طن متري من مبيعات 

"سبكيم".  منتجات 

المواد المستنِفذة لطبقة األوزون
لم يتم تسجيل أي انبعاثات لعملياتنا التي من شأنها أن تستنفذ 

طبقة األوزون خالل عام 2015.

المتسربة  االنبعاثات 
نقوم بإجراء اختبارات للكشف عن االنبعاثات المتسربة في جميع 

مصانعنا، وفي حال وجود أي تسرب لالنبعاثات، فإننا نقوم بسرعة 
بتنفيذ خطة عمل لإلصالح. 

20142015المعايير

38*45إجمالي عدد نقاط التسريب

للتسريبات المئوية  0,2 %0,3 %النسبة 
*وتضمن العدد المذكور إدخال مصانع المرحلة 3 في االختبار: مصنع البولي بيوتيلين 

ترافتاليات، ومصنع خالت االيثيل 

وبالرغم من ارتفاع عدد نقاط النسريب المدرجة في برنامج الكشف 
بسبب إضافة كل من مصنع البولي بيوتيلين ترافتاليات ومصنع 

خالت االيثيل، فقد استطعنا التقليل منها بشكل يسمح لنا بتحقيق 
هدفنا بالوصول إلى نسبة 0,2% كجزء من الحد الذي فرضته الهيئة 

الملكية. ويعزى هذا التقليل إلى جهودنا في عمل الصيانة الوقائية.

رصد انبعاثات المداخن 
إن عدد المداخن اإلجمالي التي تم ذكرها بصورة منتظمة من قبل 

الشركة وأخرى مستقلة تمثل طرًفا ثالًثا هو 11 مدخنة. وقد واصلنا 
الحفاظ في عام 2015 على معدالت انبعاثات تقل بكثير عن الحدود 

القصوى التي فرضتها الهيئة الملكية كما هو مبين أدناه: 

الكمية )2015(الوحدةالعناصر

)SOx(   24طن متريأكاسيد الكبريت بأنواعها

)NOx( 1,561طن متريأكاسيد النيتروجين بأنواعها

)CO(   9طن متريأحادي أكسيد الكربون

)PM( 89طن متريمادة حبيبية

وقد حصلنا على هذه المعايير من المتطلبات الرقابية للهيئة 
الملكية، والتي فرضت تقديم تقرير إلزامي حول مداخننا اإلحدى 

عشر.

التغير المناخي والمخاطر
مع زيادة التغير المناخي والنتائج المترتبة على ذلك، فإن من واجبنا 

كشركة  ذات عالقة أن نتعرف على هذه التغييرات القادرة على 
فرض التحديات البيئية والمالية، إن المخاطر التي نتوقع مواجهتها 

تشتمل على سبيل المثال ال الحصر: 

-  آثار زيادة تكرار حدوث العواصف وزيادة شدتها

-  التغييرات في مستوى سطح البحر، ودرجة الحرارة المحيطة، 
وتوافر المياه

-  التأثيرات على القوى العاملة، أي اآلثار الصحية )مثل األمراض 
المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة( أو الحاجة لنقل مواقع إجراء 

العمليات.

إننا في "سبكيم" نعي العواقب التي تتسبب 
بها الشركات التي تفتقر إلى المسؤولية البيئية 

ولهذا، فقد تعهدنا بأن نصبح روادًا في مجال 
الرصد المستمر لالنبعاثات والتحكم بها

تمكنا من مواصلة المحافظة على 
معدالت االنبعاثات ضمن نطاق 

الحدود التي وضعتها الهيئة الملكية
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الوضع الحالي بعد التعديالت

مكثفات 
الميثانول 

الثقيلة

استعادة الماء 
عن طريق 

)PCR( التكثيف

محطة مرافق 
لعمليات 
المعالجة 

النهائية

وحدة إزالة 
الماء

محطة 
المياه  معالجة 

العادمة

 صمام
عازل 

1

23

1

2

3

وعلى الرغم من اإلجراءات المتخذة في إدارة المياه ومنع التصريف غير المنضبط للمواد الضارة، فإننا نسعى لمزيد من 
التفوق في هذا المجال، ولذا فقد بدأنا بإجراء عدد من الدراسات والمشروعات إلدارة المياه والمواد المستعملة بكفاءة عالية.

وانطالقًا من اإلجراءات المعمول بها إلدارة المياه المستعملة لدينا، فإننا لم نسجل أي عمليات غير مسيطر عليها أو مواد 
خطرة غير منضبطة. كما أننا نتطلع إلى مواصلة التفوق في إدارة المياه العادمة لدينا حيث شرعنا بالقيام بعدد من 

الدراسات والمشاريع حول كيفية إدارة المياه المستعملة بكفاءة. وبادرنا أيضا بتقديم دراسة الجدوى الفنية لتحديد خطة 
مناسبة إلعادة تدوير المياه من أجل الحد من الطلب واستهالك المياه العذبة في كافة العمليات لدينا. هذه الدراسة في 

مراحلها األخيرة، ومن المتوقع أن يتم تقديم نتائجها خالل الربع الثاني من عام 2016، ما سيمكننا من اتخاذ قرارات مستنيرة 
حول جدوى تنفيذ مبادرات إعادة تدوير المياه.

وقد نفذنا في عام 2015 
مشروعًا إلعادة تدوير المياه 
العادمة وتكثيف العمليات 

المتخصصة في معالجة 
المياه العادمة، حيث مكنتنا 

عمليات إعادة التدوير من 
تقليل توليد المياه بمقدار 

37 متر مكعب لكل ساعة 
وتقليل كمية استهالك 

المياه العذبة الالزمة لهذه 
العملية بالمقدار ذاته.

سحب المياه والمخلفات السائلة /مياه الصرف
سحب  المياه 

تمثل المياه في "سبكيم" جزءاً ال يتجزأ من عملياتها ومرافقها، فهي تدخل 
بشكل أساسي في العمليات التشغيلية بغرض التبريد ومكافحة الحرائق. 

كما أننا نعتمد على المياه العذبة ألنشطة التدبير المنزلي والصيانة. 

 الكمية )2015(الوحدة

2,477,175متر مكعبالمياه العذبه1 الُمسَتهلكة

1,8متر مكعب\طن متريكثافة المياه العذبة الُمسَتهلكة

1 يتم توفير المياه العذبة من محطات التحلية التابعة لمؤسسة مرافق العامة لتحلية المياه المالحة

تصريف ومعالجة المياه العادمة 
تعد المياه العادمة منتًجا ثانوًيا لعدد من العمليات التشغيلية في 

"سبكيم"، وقد بذلنا جهوًدا حثيثة في سبيل تحقيق اإلدارة المسؤولة للمياه 
العادمة، وذلك لتقليل األثر التي تخلفها شركتنا على البيئة إلى الحد 

األدنى. ويتم تجميع المياه العادمة في محطة المعالجة والمفاعل الحيوي 
ونحرص على أن تتم معالجتها في المكان ذاته لضمان مراعاة اللوائح 

البيئية المحلية ومن ثم إرسالها عبر خط أنابيب إلى محطة مرافق لمزيد من 
المعالجة.

 الكمية )2015(الوحدة

1,605,140متر مكعبمياه الصرف المنَتجة

1,1متر مكعب\طن متريكثافة مياه الصرف المنَتجة

الوضع السابق

تركيب صمام عازل  
انخفاض الطلب على 

المياه العذبة بما يقارب من 
300,000 م3 \سنة

تقليل كمية المياه الملوثة 
من الشمع والميثانول

تقليل مياه الصرف التي يجب 
التخلص منها إلى ما يقارب 

300,000 م3  \سنة

المياه المستعملة التي أزيل 
منها الميثانول يمكن استعادتها 

كلًيا في العملية الجديدة

وفرت سبكيم ما يقارب
3,000,000 مليون ر.س.

63 متر مكعب\ساعة
63 متر مكعب\

ساعة

37 متر مكعب\ساعة

37 متر مكعب\ساعة

وحدة ازالة 
الماء

مكثفات 
الميثانول 

الثقيلة

استعادة الماء 
عن طريق 

)PCR( التكثيف

محطة 
المياه  معالجة 

العادمة

محطة مرافق 
لعمليات 
المعالجة 

النهائية

٤٠ متر مكعب\ساعة

١٠٠ متر مكعب\
ساعة

مياه موفرة 
صالحة 

لالستهالك
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• فرق تحسين االعتماد

• برنامج التفتيش المستنِد إلى تحديد المخاطر

• برنامج مراقبة األحوال 

• برامج الصيانة الوقائية و والصيانة التنبؤ. 

• تأسيس مشاريع الصحة والسالمة ومشاريع تحسين االعتمادية.

• لجنة سالمة العمليات 

ويوضح الرسم البياني أدناه  منحى التسريب الخاص بالعمليات خالل 
الفترة من 2013 - 2015.

يدل هذا الرسم التوضيحي على أن جهود "سبكيم" للحد من 
التسريبات تسير في الطريق الصحيح وتُظهر نتائج إيجابية. وقد شهدنا 

انخفاًضا مطرًدا للتسريبات في السنوات الثالث األخيرة، وسنحقق 
هدفنا األساسي بتقليل عدد الترسيبات إلى "الصفر" في القريب 

العاجل، حيث أننا نمر حالًيا بمرحلة انتقالية من النهج "االستجابي" إلى 
النهج "االستباقي". وإلنشاء نظام استباقي متكامل وتحقيق هدفنا، 

فإننا ملتزمون بمراعاة المتطلبات اإللزامية اآلتية: 

- تشغيل األصول ضمن ما يتوافق مع حدود سالمة التشغيل 

- تحسين خطة "الصيانة والوقاية" والموارد

- تعزيز نظام التفتيش والمراقبة الحالي

- تنفيذ مبادرات تحسين أداء األصول

البيئي االمتثال 
وتقوم "سبكيم" انطالقًا من كونها شركة تحمل مسؤولية بيئية 

بمتابعة كافة االنتهاكات باإلضافة إلى جميع الغرامات والعقوبات 
التي قد تفرض عليها، وقد سجلت الشركة التزامًا كبيراً من خالل 

تقديم تقارير واضحة إلى الجهة الرقابية المعنية وفقًا لمتطلبات 
الجهات الرقابية المسؤولية، ونحن فخورون بأنه لم يتم تسجيل أي 

مخالفة أو غرامة.

 من المياه العذبة 
تم توفيرها

أهم سمات عام 2015 

بيئية تخفيض معدل انسكابات 
التسريبات الناتجة عن 
عمليات الشركة خالل 

الماضيتين السنتين 

 ٦٦% صفر٣٠٠,٠٠٠ م٣

منحنى تسريب العمليات  في "سبكيم"

2013 2014 2015
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الحد من 
معدالت 
الغازات 
الدفيئة

الترويج 
لألنشطة 
التجارية 
المحلية

إدارة فعالة 
للنفايات 
من حيث 
التكلفة

البيئية الفعاليات واألنشطة 

النفايات توليد 
النفايات الخطرة وغير الخطرة 

إن توليد النفايات في "سبكيم" هو أمر نأخذه على محمل الجد، فقد 
طورنا خطة إدارة نفايات لتغطي كافة العمليات. وتتضمن إدارة 

النفايات في "سبكيم" كل المنتجات الثانوية التي تخلفها عمليات 
الشركة، ومعظمها تصنف بأنها خطرة. وتشتمل هذه المواد على 

الرواسب الحيوية، والقطران، والمركبات الثقيلة لإليثلينديامين، وغيرها. 

إننا ندير عمليات التخزين والمعالجة والنقل والتخلص من هذه 
المواد بعناية، ويتم ذلك من خالل االعتماد على مقدمي الخدمات 

المعتمدين من قبل الهيئة الملكية، ونحن نقوم في الوقت الحاضر 
على مراقبة ورصد كمية النفايات التي ننتجها.

الكمية )2015(الكمية )٢٠١٤(الوحدةالمادة

الخطرة 2,0502,553طن متريالنفايات 

9,1949,357طن متريالنفايات غير الخطرة 

تتم إدارة النفايات الخطرة في "سبكيم" وفًقا للوائح الهيئة الملكية 
بشأن إدارة النفايات، وكجزء من اإلجراءات التي نتخذها من أجل 

التخلص من هذه النفايات، فإننا نقوم بإرسال كل المنتجات الثانوية 
من المواد الخطرة إلى مرافق التخلص من النفايات التي اعتمدتها 

الهيئة الملكية، وإننا نقوم حالًيا بإرسال النفايات إلى شركة بيئة 
والتي تتميز بمرافق ذات التصميم الهندسي المتخصص والمتميز 

بعمليات دفن للنفايات أو حرقها بأسلوب بيئي ناجح.

أما بالنسبة للنفايات غير الخطرة، فإننا نقوم بإرسالها حالًيا إلى 
شركة الفهاد زيجوارد وريسل. 

نعمل باستمرار على تقييم قطاع إدارة النفايات بغية إيجاد بدائل 
منها.  للتخلص 

وقد اتخذت "سبكيم" خطوة إلى األمام مع مبادرة التقليل من تأثيرنا 
السلبي على البيئة عن طريق تكرير الزيوت المستخدمة.

كانت الطريقة المتبعة قبل التكرير للتخلص من الزيوت هي إحراق 
الزيت المستخدم في شركة خاصة معتمدة للتخلص من النفايات، 
وبالرغم من أن هذه الطريقة تعتبر آمنة إال أنها تساهم في انبعاثات 
عالية من الغازات الدفيئة مما يسهم في التغير المناخي واستنزاف 

للموارد والطاقة. 

وكون شركتنا حاصلة على شهادة الرعاية المسؤولة، تم البحث 
عن خيار آخر إلعادة التكرير، وتم تطبيق الخيار اآلخر عن طريق شركة 

) يونيلوب-UNILOBE( وهي شركة  محلية حصلت على الموافقة 
الملكية للحصول على الزيوت المستخدمة من أجل إعادة تكريرها، 

وتقوم الشركة بتكرير الزيت المستخدم وتحويله إلى مواد التشحيم 
المستخدمة في السيارات وأغراض الصناعة.

وبذلك يتحقق الهدف من هذا المشروع الذي ال يقتصر فقط على 
التقليل من االنبعاثات الضارة بتكلفة عالية بل وأيضا المحافظة 

على بيئة مستدامة ودعم األعمال المحلية.  

االنسكابات 
تعد حوادث انسكابات المواد الخطرة من أهم وأخطر الحوادث البيئية 

التي يمكن أن تحدث في مصانعنا، ويرجع ذلك إلى الكمية الكبيرة 
من منتجاتنا المخزنة مع غيرها من المواد الكيميائية الالزمة للعمليات 

العادية، لذلك تم إعطاء اهتمام خاص لتجنب االنسكابات.

ولدى االنسكابات القدرة على التأثير بشكل سلبي على البيئة المتضررة 
وذلك يعتمد على طبيعة وكمية المواد الخطرة وخصائصها.

ونحن نؤمن أنه من الممكن تجنب هذه االنسكابات وذلك عن 
طريق مراقبة وتحليل االنسكابات الطفيفة وأثرها على البيئة لتحديد 

األسباب الجذرية، وباإلضافة إلى ذلك، نقوم بوضع عملية صيانة 
وتفتيش روتينية وتطبيق برامج ادارة السالمة بشكل مستمر. 

وفي حال حدوث انسكابات كبيرة، لدينا فرق خاصة للطوارئ واألزمات 
للحد من أي تأثيرات بيئية محتملة على  السالمة البيئة وتوابعها. 

وكوننا شركة تطبق مبادئ الرعاية المسؤولة  فإننا نعمل جنبًا إلى 
جنب مع مجتمعنا  لضمان تفادي اي حوادث محتملة.

اإلشعال
يجب أن يكون اإلشعال بالحد األدنى ألنه يسبب خسائر في موارد 

ثمينة ويزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة ويسهم في التغير المناخي، 
لذلك صممت مرافق اإلنتاج لدينا بحيث ال تتطلب اإلشعال المستمر. 

يحدث االشعال التشغيلي ألسباب تتعلق بالسالمة والموثوقية 
التشغيلية أو أثناء بدء التشغيل او إنهائه، و نحن دائما نحرص على 

إبقاء اإلشعال إلى أدنى مستوى بشكل عملي ومعقول. 

وتقوم سبكيم  بعمليات اإلشعال الالزمة فيما يتوافق مع الحدود 
التنظيمية للهيئة الملكية  بشأن االمتثال كما هو منصوص عليه 

في تصريح التشغيل البيئي )EOP(، ونهدف دومًا إلى التقليل قدر 
المستطاع من االشعال. 

برنامج الحد من التسرب 
إن تحقيق التميز البيئي يقتضي أن نكون على دراية بالمخاطر البيئية 

المحتملة التي قد تشكلها عملياتنا وإدارتها بطريقة فعالة. 

وإن أحد التدابير التي تساعدنا على القيام بذلك هو برنامج الكشف 
عن التسرب، ففي عام 2012 قام قسم االعتماديه في "سبكيم" بإجراء 

تقييم لكافة عمليات الضغط، وخلص التقييم إلى تقديم عدد من 
التوصيات التي من شأنها أن تمكننا من إدارة التسريبات لدينا. وفي 

عام 2015، وتمكنت "سبكيم" من تقليل عدد تسريبات العمليات 
والمرافق في بنسبة 66% خالل العامين الماضيين.  

بدأت خطة تحسين سالمة األصول في عام 2009 من خالل تشكيل بنية 
تحتية لسالمة األصول وتنمية ثقافة تُعنى بسالمة األصول.

وعندما تم تشغيل عدد إضافي من مراكز ومواقع التصنيع في عام 
2010، أعيدت هيكلة المنظمة لينصب تركيزها على فرص تحقيق سالمة 

األصول، ومع هذا تم وضع "مؤشرات أداء رئيسية" جديدة مثل "عدد 
التسريبات"، وتم استخدام تقنيات وأدوات "تحليل السبب األساسي" 

لتحليل حاالت التسريب والفرص. 

واليوم يتمثل هدفنا النهائي في التخلص من التسريبات تخلًصا تاًما، 
ولهذا فإن من الضروري أن نحافظ على تركيزنا كي نواصل تحقيق أهدافنا 

في السنوات المقبلة. ولهذا، فقد أنشأنا البرامج اآلتية وشرعنا بتنفيذها. 

نحن ملتزمون بتحديد أولويات الرعاية البيئية والمشاركة ضمن 
األحداث والفعاليات التي تسهل وتعزز الوعي في المجتمع 

وبين كافة الموظفين في "سبكيم". فقد شارك فريق سبكيم 
خالل العام الماضي في حملة البيئة الخالية من النفايات التي 
أطلقها االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 

فضاًل عن مشاركتنا في يوم األرض ويوم البيئة العالمي.

 فوائد
إعادة تدوير الزيت المستخدم
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في الوقت الذي يتطلب فيه مجهود شخص واحد إلطالق فكرة ما، فإن تنفيذها ضمن خطوات عملية يتطلب توفير 
مجموعة متناغمة ضمن فريق موحد ومتكامل، فنحن نقّدر روح التعاون الحقيقي، سواًء كان ذلك داخليًا أم مع 

شركائنا. كما أننا نمتلك القوة التي تمكننا من إعادة استثمار قدراتنا من خالل تطورنا المستمر والمضي قدمًا في 
تحقيق أهداف تشهد حقيقة األصالة واإلبداع، وهذه هي القوة الدافعة، فموظفونا هم ثروتنا التي تحدث أثراً إيجابيًا 

ليس على مستوى شركتنا أو في مجتمعاتنا وحسب، بل على مستوى العالم أيضًا.

فريق "سبكيم"  
نحن ندين لموظفينا بنجاحنا في كل المجاالت التي قدموها لدعم 

شركتنا، حيث ينضم مئات الموظفين لـ"سبكيم" يوميًا ليسهموا 
في تقديم مستقبٍل مشرٍق وأفضل لمواطنينا وأمتنا وجميع األفراد 

على مستوى العالم. 

ونحن فخورون بنجاحنا في توفير البيئة المناسبة لموظفينا، حيث 
يسعى فريقنا للعمل بروح المسؤولية والتميز. 

ونحن نؤمن بأنه من خالل توفير فرص متساوية ومن خالل دعم 
موظفينا بالتدريب والتطور الوظيفي سنتمكن من إنشاء بيئة 
عمل إيجابية والتي بدورها ستمكن كل فرد من عائلة "سبكيم" 

للمضي قدمًا نحو تحقيق توقعاتنا المتزايدة. 

فنحن نستثمر في مستقبلنا من خالل االستثمار في موظفينا.

تكافؤ الفرص للقوى العاملة المتنوعة  
تفخر “سبكيم” بتنوع القوى العاملة لديها، وتعدد مواهبهم 

وثقافاتهم، إذ نسعى لتوظيف هذا التنوع في تكوين القوى 
العاملة لدينا وفي الخدمات التي نقدمها، ألن التحديات التقنية 

التي نقدم لها الحلول تتطلب وجهات نظر وخبرات متعددة، حيث 
أسهم هذا التنوع في تحقيق التقدم والتطور، وذلك من خالل جذب 

موظفين موهوبين من جميع أنحاء العالم. كما تلتزم “سبكيم” 
بتقديم فرص عادلة ومتساوية لجميع الموظفين. وتعتقد شركتنا 
بأن الخلفية المتميزة والخبرة الفريدة لكل فرد تسهم في تحقيقنا 

النجاحات.   لهذه 

أشعر بالفخر لكوني فرداً من عائلة سبكيم التي حققت إنجازات ضخمة 
وفي وقت قياسي. فخالل وجودي معهم شهدت على انضمام أشخاص 

لـ"سبكيم" ويحققون مسيرة من االزدهار فيها من خالل إيجاد مهنة ثابتة 
ألنفسهم، وهو ما يجعلني أشعر بالفخر أكثر النتمائي لهذه العائلة.

عبد العزيز الغامدي، الموارد البشرية  
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تصنيف الموظفين حسب الفئة العمرية  
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تصنيف الموظفين حسب 
مستوى الوظيفي

903

81

385

17
سعوديون

الغربيون

الشرقيون

شرق أوسطيون

القوى العاملة لسنة ٢٠١٥

يمهد قسم التدريب والتطوير 
الوظيفي الطريق إلى التميز 

المؤسسي، إذ نقوم بتصميم 
برامجنا باستخدام تقنيات مختلفة 

تناسب جميع المشاركين
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األخالقيات

120التدريب على مكافحة الفساد )عدد الموظفين(

0حاالت الفساد

رأس المال البشري

1386مجموع القوى العاملة )المقاولون الرئيسيون والمقيمون( 

التصنيف حسب الفئة الوظيفية

1,8%اإلدارة العليا / التنفيذية

7,2%اإلدارة الوسطى

والحرفيون 91%الموظفون 

التصنيف حسب العمر

6,8%أكثر من 50 سنة

57%من 30 – 50 سنة

36,3%دون الـ 30 سنة  

74%السعودة )التوظيف المباشر(

3%معدل التدوير الوظيفي )التوظيف المباشر(

مرة كل سنتيناستبيان قياس رضا الموظفين

تنوع الموظفين
ال يوجد في الشركة حاليًا أي موظفات من اإلناث في 

المملكة العربية السعودية، ولكن لدى سيبكم مجموعة 
من الموظفات الالتي تعملن في فروع الشركة خارج 

المملكة، حيث وصل عدد الموظفات في قسم المبيعات 
عام 2015 إلى 7 موظفات في كل من سويسرا وسنغافورة.

تمكين الموظفين وتعزيز قدرة المجتمع 
المحلي

تواصل القوى العاملة لدى “سبكيم” بالتزايد بسبب التوسع 
السريع على مدى السنوات العديدة الماضية، وفقًا للحاجة 
لتلبية متطلبات السوق والتوقعات المرجوة. وتدعم أحدث 

التوسعات في الجبيل وحائل والرياض استراتيجيتنا لزيادة 
فرص قدراتنا البشرية الوطنية، وبخاصة في المملكة العربية 

السعودية، وتعزيز المجتمعات التي نعمل فيها. فقد 
قمنا بتجهيز القوى العاملة إلنتاج البوليمرات التي تم بدء 

إنتاجها في عام 2015، وعلى الرغم من تنافس أسواق العمل 
ومحدودية توافر المواهب المتخصصة، قمنا بتوظيف 200 

موظفًا لمواكبة متطلبات العمل، تبلغ حصة مواطني 
المملكة العربية السعودية منهم 173 موظفًا.

وكان عدد الموظفين في عام 2014 قد شهد ارتفاعًا، ومع 
ذلك، فقد ظل تركيزنا على الحاجة المستمرة للسعودة.

وبالنظر إلى زيادة الجهود، فقد تخطت عمالتنا الوطنية 
في المملكة العربية السعودية مستوى أهدافنا، وغطت 

خطتنا في تقديم التدريب والتطوير حاجتنا إلى الكفاءات 

والمهارات المطلوبة والالزمة لمواصلة مشروعات التوسع الحالية 
والمستقبلية.

201320142015الموظفون

102013111386المجموع

االدارة العليا والتنفيذية

االدارة الوسطى

الموظفون الحرفيون واإلداريون 
العمليات وموظفو 

دون سن الثالثين
من ٣0 - 50 عام
أكثر من 50 عام

التدريب والتطوير
التدريب 

يمهد قسم التدريب والتطوير الوظيفي الطريق إلى التميز 
المؤسسي، ونحن نتحرى في “سبكيم” جميع فرص التنمية التي 

من شأنها تعزيز أداء الموظفين والتدرج الوظيفي والمساعدة في 
تحقيق أهدافنا االستراتيجية. وفي هذا السياق، قمنا بزيادة فاعلية 

التعلم والقدرة على المحافظة على مستويات التعليم من خالل 

المنهجية التفاعلية في تقديم التدريب العملي والتطوير، إذ 
نقوم بتصميم برامجنا باستخدام تقنيات مختلفة تناسب جميع 

المشاركين، وتتضمن دوراتنا األلعاب ولعب األدوار ومجموعات 
النقاش وتقديم الحلول التفاعلية للمساعدة في ترسيخ المفاهيم 

لدى الموظفين.

إلى جانب توفير دليل للتدريب، الذي تمت إتاحته لجميع موظفي 
سبكيم، ويتضمن الدورات التدريبة المتوفرة مثل السالمة وإدارة 

األداء، ومهارات االتصال، ومهارات الكتابة، ومهارة حل المشكالت 
والقيادة، ومهارة إدارة الوقت.

التدريب  

85,523متوسط عدد ساعات التدريب للقوى العاملة 

24,507ساعات التدريب لبرامج الصحة والسالمة والبيئة 

71متوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف 

14,4التكلفة االجمالية للتدريب ) مليون ريال سعودي(

متوسط تكلفة التدريب لكل موظف )ريال 
سعودي(

12,03٣

تصنيف التدريب حسب الفئة الوظيفي

458 )0,5%(اإلدارة العليا والتنفيذية

7,358 )8,5%(اإلدارة المتوسطة

77,707 )91%(الموظفون والمهنيون
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زيادة في ميزانية التدريب الداخلي

وبحلول منتصف عام 2014، بدأنا في تغيير منهجية التدريب التقليدية 
إلى منهجية أكثر تفاعال وتقوم على روح المشاركة مع التركيز أكثر 
على نوعية منهجية التدريب بداًل من مدتها، حيث يتطلب التدريب 
العملي المباشر مثل األلعاب والمحاكاة والتعليم التجريبي أيامًا 
أقل من مدة الدورات التدريبية النظرية، ولكن تأثر المتدرب وقدرته 

على االحتفاظ بالمعلومات أكبر بكثير.

ويجري طرح هذه الدورات التدريبية بشكل سنوي، ويقدمها مدربون 
معتمدون من موظفي الشركة، الذين يتمتعون بالمؤهالت 

والشهادات الفنية، وأبرزها، “العادات السبع لألشخاص األكثر فاعلية” 
 )CAMEL( ”و”دورة مختصة بالسلوكيات المتبعة لتأمين السالمة

. )PHA( ”و”دورة "تحليل أخطار العمليات

وتقدم “سبكيم” الدورات التدريبية لجميع الموظفين، حسب 
مهامهم الوظيفية، حيث تقوم بتصميم برامج التدريب وتطويرها 
على أساس احتياجات الموظف، ويشمل تقويم التدريب السنوي 

البرامج التدريبية لكافة المستويات الوظيفية إلعطاء الفرصة 
لجميع موظفي “سبكيم” للوصول إلى أعلى إمكاناتهم، وزادت 

ميزانية التدريب داخل الشركة  في عام 2015 بنسبة 43% مقارنة 
مع عام 2014، وهذا بحد ذاته يعتبر انعكاسًا مباشراً إليماننا بأهمية 

االستثمار في الموظفين الذين نعتبرهم ثروتنا.

  تطوير الموظفين
نعتبر في "سبكيم" أن موظفينا هم ثروتنا، لذلك ركزنا على 
توفير خطط تدريبية لمساعدة موظفي "سبكيم" على خلق 

مهنة تتصف بالتحدي وتعود اليهم بالنتائج المرضية، وهذا 
يشمل كل المستويات في شركتنا بدءاً من القوى العاملة 

الحالية والخريجون الجدد الذين يتوقون ليصبحوا قياديين 
مستقبليين في سبكيم.

برنامج التعاقب الناجح في سبكيم
التنفيذيون  القياديون 

برنامج متقدم لتميز القيادي 
القياديون و المدراء

خطة التطوير المهني
الخريجون الجدد

خطط التدريب الفردي 
الموظفين  لكل 

خطة التطوير الفردية
 نحن نقوم بإدارة أهداف طويلة وقصيرة المدى لموظفينا، 

وذلك عن طريق تطوير خطة التطوير الفردي IDP، حيث 
تم وضع هذه الخطة من قبل الموظفين لتحديد أهدافهم 

الشخصية والمهنية التي يطمحون لتحقيقها في السنوات 
الخمس المقبلة مع "سبكيم". ويقوم مديرو الموظفين 

بمراجعة خطط التطوير الفردية للموظفين والموافقة عليها، 
ويقوم أيضًا قسم التطوير الوظيفي بمساعدة الموظفين 

لتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية عبر توفير مدخالت 
تدريبية ومهام عمل، تمنح هذه التدريبات والمهام الوظيفية 

الكفاءات والمؤهالت الالزمة لتحقيق اهدافهم. 

برنامج التطوير المهني
نحن نهتم بالخريجين السعوديين الجدد من حملة شهادات 

البكالوريوس او درجات أعلى، وذلك بناء على استراتيجيتنا 
في االستثمار في المواطنين السعوديين، وقد قمنا بتأسيس 

برنامج تطويري )برنامج التطوير المهني  )PDP لمدة عامين 
وذلك لتحقيق أفضل النتائج لشركتنا وللخريجين الجدد، 

ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير وتجهيز االمكانيات والمهارات 
الالزمة للوضائف المهنية المتخصصة ولسد الثغرات في 

. المناصاب القيادية المستقبلية 

برامج القيادة
قبل بضع سنوات، وقعت سبكيم عقداً مع شركة IBM إلنشاء 

برنامج التميز القيادي المتقدم )LEAP( لتطوير وتعزيز المهارات 
اإلدارية والقيادية لموظفيها لقيادة النجاح على المدى الطويل 

للشركة. ومنذ ذلك الحين، تم تدريب أكثر من 102 موظف كما 
ساهمت في تحقيق أهداف المنظمة على المدى الطويل.

برنامج االحالل الوظيفي الناجح في “سبكيم” 
نحن نؤمن بأن إدارة "سبكيم" وتوجهاتها خالل السنوات العشر 

المقبلة بوجود أسواق الطاقة المنافسة، والمعقدة تتطلب 
التحسين والتطوير المستمر للكفاءات والقدرات القيادية، لذلك 

قمنا بتصميم برنامج التعاقب الناجح في سبكيم، ويستمر هذا 
البرنامج لمدة 18 شهراً، ويتضمن تداخالت تطويرية، وتقييمات 

تم تطوير برنامج التعاقب الناجح في سبكيم في إطار 
الشراكة مع بعض المؤسسات العالمية المرموقة لضمان 

تحقيق التطور الوظيفي لموظفينا، وأيضًا لتتمكن 
شركتنا من التعرف على الخبراء العالميين وخبراتهم.

متعددة لتساعد قادة المستقبل على تعزيز مهاراتهم القيادية 
وتطويرها وتنمية قدراتهم وكفاءاتهم.     

بعد إنهاء برنامج التعاقب الوظيفي سيتم تحقيق الفوائد التالية:

• توفير إداريين تنفيذيين ذوي مصداقية وقدرة لقيادة "سبكيم" 

•  توفير فريق قيادة عليا متماسك يؤمن بنفس القيم والسلوكيات 

• برنامج تطوير وتعاقب مستدام للقيادة العليا. 

شرع ستة مديرين تنفيذيين في عام 2015 للعمل في برنامج 
التعاقب الناجح في "سبكيم"، واستثمرنا في التدريبات التعليمية 

ما مجموعه 200 يومًا، وتعد هذه المبادرة أساسية في استثمارنا في 
موظفينا.
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التبديل  201320142015معدل 

4%6%9%الموظفون  

3%5%10%المواطنون

20142015وصف

عدد الموظفين 
الذين تركوا 

العمل 
6436

عدد الموظفين 
الذين تركوا 

العمل حسب 
الفئة العمرية 

1516دون الـ30 عام

4620من ٣0-50 عام

30أكبر من 50 عام

عدد الموظفين 
الذين تركوا 

العمل حسب 
مستوى الوظيفة 

00إدارة عليا \تنفيذية

81اإلدارة المتوسطة

الموظفون 
)المهنون وموظفو 
العمليات واإلداريون(

5635

 قمنا بإجراء استبيان للموظفين
حسب األهداف الرئيسية التالية:

 التأكد ما إذا 
كانت مجموعة 

الداخلية  الممارسات 
والمعتقدات 

السائدة واألنظمة 
المتبعة في الشركة 

تدعم العالمة 
لشركتنا  التجارية 
التوجهات  وتتبع 

االستراتيجية

بناء فهم أفضل 
العام  للمستوى 
الموظفين  لرضا 

في الشركة

 المساعدة على 
تحديد مجاالت 

عدم الرضا لتوفير 
والعناية  التركيز 

الفورية الالزمة

 المساعدة في 
التعرف على 

اإليجابية  العناصر 
في إعدادات 

الحالية  الشركة 
البناء  واستمرار 

عليها

المساعدة في 
فهم توقعات 

الموظف ألخذها 
بعين االعتبار في 

المستقبل 

 المساعدة في وضع 
مقاييس أداء جديدة، 

السياسات  وتعديل 
لتحسين  الحالية 

مستوى رضا 
موظفي الشركة

نحن ندرك أهمية تنمية قدرات 
الموظفين على جميع المستويات 
لضمان استمرار نمو الشركة ونجاح 

أعمالها. سوف نواصل في ايجاد 
مواهب الموظفين على جميع 
المستويات والمراحل المهنية 

ألغراض التنمية والترقية.

 من الموظفين لديهم دوافع إيجابية للعمل%78

بيانات الموظفين ذوي التعيين المباشر

الدراسة االستقصائية لمعدل التبديل الوظيفي 
نحرص في “سبكيم” على الحفاظ على أفضل الموظفين بمهارات 

عالية، ألننا نؤمن بأن موظفينا هم السبب األساسي لتحقيق 
التنمية المستدامة لدينا، وتطبيق استراتيجية الشركة. في عام 

2015، تناقص معدل التبديل الوظيفي إلى 4% مقارنة بعامي 2013 
و2014 بنسبة ) 9% و6% على التوالي( ما يدل على أن نسب األداء في 

تحسن على مر السنين، ونحن نعمل بجهد وبشكل مستمر على 
التحسينات العامة من خالل تحديد العوامل الرئيسية لالحتفاظ 

بالموظفين مثل استحقاقات الموظفين وتوفير بيئة عمل مثمرة 
ومالئمة مع ثقافة متينة لتقدم الموظفين والتطور الوظيفي، 

والتي تشمل االستحقاقات المساعدة في مجال التعليم والخدمات 
الطبية الشاملة والسكن واإلجازات وبرامج التوفير وبرامج خطط 

أسهم الشركة، وخطط تملك السكن للمواطنين السعوديين، 
وحددنا من خالل نتائج االستبيان مجاالت عدة تتطلب التحسين من 
وجهة نظر الموظفين، حيث قام 598 موظفًا من 29 قسم باإلجابة 

على االستبيان، وأظهرت نتائج االستبيان بأن 78% من موظفي 
“سبكيم” لديهم دوافع إيجابية للعمل وأظهرت أيضًا مدى رضاهم 

كونهم أفراداً من عائلة “سبكيم”.

وبناء على ردود الفعل التي حصلنا عليها من نتائج االستبيان غير 
المحددة الهوية، تم تحديد إجراءات التخاذها للتأكد من معالجة ما 

يقلق الموظفين بطريقة منظمة.

التوظيف والفوائد
نحن نلتزم بتقديم برامج التعويضات والفوائد الشاملة لجميع 

موظفينا، وقد وضعت هذه البرامج التنافسية لتضمن الحفاظ على 
المواهب الرئيسية التي نعتبرها القوة المحركة الزدهار مستقبل 

الشركة، فباإلضافة إلى الراتب األساسي، نوفر مجموعة من الفوائد 
لموظفينا، مثل بدل سكن وتوفير سكن للموظفين في المملكة 

العربية السعودية، وتوفير المواصالت وتغطية مصاريف دراسة أبناء 
الوافدين. الموظفين 

ونحن نهتم بصحة موظفينا وأفراد عائالتهم، حيث نقدم لهم تأمينًا 
صحيًا يغطي جميع المرافق الطبية داخل المملكة وخارجها. 

ويمكن لجميع الموظفين االستفادة من مكافأة نهاية الخدمة 
الممنوحة لهم عند قرارهم بترك الشركة، وذلك حسب عدد سنين 

خدمتهم في “سبكيم”.

إن تقديم المساعدة في تعليم أبناء الموظفين الوافدين هي جزء 
من سياستنا، حيث تغطي المساعدة في مجال التعليم ألربعة 

من أبناء الموظف كحد أقصى وتغطي الرسوم الدراسية للمراحل 
األساسية في المدرسة أو ما يعادلها في مدارس المملكة العربية 

السعودية، حيث نوفر هذه المساعدة من عمر الـ 5 سنوات إلى 
عمر الـ 18 سنة. كما يحق للموظفين الوافدين وألسرهم من األزواج 

وأطفالهم المقيمين في السعودية الحصول على تذاكر سفر 
سنوية ذهابًا وإيابًا إلى بلدانهم، وتذاكر ذهاب إلى بلدانهم عند 

النهائية. المغادرة 

كما يوجد هناك شروط لتغطية نفقات السفر عند السفر ألول مرة 
وعند المغادرة النهائية، ويشمل هذا الشرط الزوجين واألطفال إذا 

كان الموظف متزوجًا.

نحن ندرك في "سبكيم" أنه من المهم جداً توفير بيئة عمل صحية 
ومتوازنة، حيث تمر أوقات خالل السنة تتطلب من الموظفين 

مجهوداً ووقتًا إضافيين لذلك نرى أنه من المهم أن نعوض 
الموظف بتوفير اجازات اطول بدل تلك األيام وهذه الميزة تسمح 

للموظفين بقضاء إجازات أطول مع أسرهم.   

ونحن أيضًا معنيين في برنامج تملك السكن لموظفينا 
السعوديين، حيث نوفر 354 منزاًل جاهزاً بالتقسيط ودون فوائد، 

ويتوقع أن يكتمل هذا المشروع  قريبا، وباإلضافة إلى ذلك، تم 
اضافة أكثر من 1,8 مليون سهم ضمن برنامج األسهم التحفيزية، 

وهي متاحة لمشاركة الموظفين المؤهلين. كما يحق لجميع 
الموظفين من االستفادة من مكافأة نهاية الخدمة الممنوحة لهم 
عند تركهم الشركة، وتحسب هذه المكافأة على حسب عدد سنين 

الخدمة مع "سبكيم".

نهاية الخدمة   
باإلضافة إلى مكافأة موظفينا العاملين في شركتنا على مدى 

السنوات العديدة، نهدف أيضًا إلى تسهيل استمرار توظيف وإدارة 
نهاية الخدمة الناتجة عن التقاعد أو الفصل من العمل، إذ يتحقق 

ذلك من خالل تقييم مهارات الفرد المحددة وتقييم إمكانية 
االستفادة من هذه المهارات في مكان آخر في هذا المجال.

تقييم واستعراض أداء الموظف 
يستفيد الموظفون من تقييم األداء السنوي الرسمي لتوضيح 

التوقعات ومطابقة األهداف بالتوقعات ولتقدير مساهماتهم، فقد 
تلقى  99,25% من موظفينا في عام 2015 تقييمات األداء الرسمية.

201320142015الوصف

عدد ونسبة الموظفين الذين 
تلقوا تقييمات األداء الرسمية

8811,0811,035

%98%98%99

والبقية من الموظفين بنسبة 0,75% غير مؤهلين للتقييم ألنه تم 
تعيينهم في الشركة حديثًا بعد فترة التقييم.

اإلدارة وتخطيط التعاقب الوظيفي والتطوير الوظيفي
نحن ندرك أهمية تطور األفراد في كل المستويات لضمان تطور 
الشركة ونجاح العمل، ففي عام 2015، واصلنا تحديد مواهبنا في 
نقاط مختلفة من مهن الموظفين للتطوير، ونحن أيضًا نعمل 

على تطوير مبادرات عدة لدعم جهود "سبكيم" لتطوير وإشراك 
الموظفين وتصنيفهم، سواء كانوا خبراء تقنين، أو مديرين أو قادة 

بشكل عام، مثل: 

•  تخطيط التعاقب الوظيفي للمناصب الرئيسية لتحديد مسارات 
التطوير الوظيفي التي تضمن استمرارية شركتنا، فنحن بحاجة 

للموهبة التي تناسب قيادة المهام الصعبة التي قد نواجهها في 
المستقبل. 

•  وضع إطار للمواهب والكفاءات لبناء معايير تقيم األداء 
وتوظيفهم للموظفين 

حتى اآلن ساعدت اإلدارة وتخطيط التعاقب الوظيفي ومشروع 
التطوير الوظيفي في تثبيت كفاءاتنا القيادية ضمن سياسات 
الموارد البشرية، ومراكز التطوير المقدمة وورش العمل، وقامت 

بتطوير المهارات القيادية وتطوير الكفاءات الوظيفية لـ "سبكيم".
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قامت لجنة صحة وسالمة 
بتصميم  الموظفين 

برنامج سالمة من الطراز 
العالمي يركز على منع 
وقوع أي ضرر بموظفينا

HR8-GRI النسبة المئوية ألفراد األمن 
الذين تم تدريبهم لتنفيذ سياسات 

الشركة وإجراءاتها المتعلقة بقضايا 
حقوق اإلنسان ذات الصلة بنشاط 

الشركة.

 تغطي القواعد السلوكية المتبعة 
بشركة "سبكيم" جميع هذه النقاط 

ويتسلم كل موظف نسخة منها.

HR6-GRI المشاريع التي تم الكشف عنها لكونها 
عرضة لمخاطر حاالت عمل القصر واإلجراءات التي 

تم اتباعها للقضاء على تلك الحاالت. 

ال تعاني أي من المشاريع من تلك الحاالت وتمتثل 
شركة "سبكيم" لقوانين وزارة العمل، ولكن لم 
يتضمن هذا التقرير أي معلومات عن الموردين، 

باإلضافة إلى ذلك تحترم الشركة حقوق الجميع 
وتلتزم ببنود الميثاق العالمي التي تعنى بحقوق 

اإلنسان وفق البند رقم 5 الذي يمنع عمل القّصر.

HR7 - GRI تم تحديد قطاع العمليات كقطاع يعاني 
من مخاطر حقيقية لحاالت عمل القصر والجبري، ولكن 
تم وضع إجراءات محددة تساهم في القضاء على مثل 

تلك الحاالت. 

تبين عدم وجود أي مخاطر لتواجد حاالت عمل القّصر 
أو اإلجباري في أي من قطاعات األعمال، وتخضع 
الشركة لقوانين وزارة العمل، ولم يتضمن هذا 

التقرير معلومات عن الموردين، باإلضافة إلى ذلك، 
تحترم الشركة حقوق الجميع وتلتزم بمبادئ الميثاق 

العالمي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان.

المعالجة عمل القصر اإلجراءات األمنية

HR11-GRI عدد حاالت الشكاوى 
المتعلقة بحقوق االنسان التي يتم 

تقديمها للشركة والتي تم النظر بها 
وحلها من خالل آلية رسمية لمعالجة 

الشكاوى.

لم يتم تقديم أية شكاوى متعلقة 
بحقوق اإلنسان خالل العام.

حقوق االنسان
في عام 2015 تمت إضافة بند حقوق اإلنسان في كل العقود 

مع المقاولين والممولين، وقمنا بالتحقق من التزام 
الممولين المحليين والدوليين بقوانين وقواعد وزاة العمل 

في المملكة العربية السعودية. وبناء على ذلك قمنا 
بوضع سياسة حقوق اإلنسان لموظفينا والتي ستمثل 

القاعدة الرئيسية ألسس حقوق اإلنسان لكل من المقاولين 
والممولين، حيث أن في 2015 لم يتم الكشف عن أي حالة 

عمل للقّصر أو العمل اإلجباري، وتشتمل كل االتفاقيات 
على بنود تخص حقوق اإلنسان:

الصحة والسالمة المهنية 
إن صحة وسالمة موظفينا جزء ال يتجزأ من مهامنا بتقديم خدماتنا 

ومنتجاتنا بشكل مسؤول لعمالئنا، ونقوم بتطوير وتشغيل 
منشآتنا بطرق تهدف إلى منع وقوع أي حوادث قد تضر بموظفينا أو 

المقاولين أو المجتمعات المجاورة.

وصممت لجنة صحة وسالمة الموظفين برنامج سالمة من الطراز 
العالمي والذي يركز على منع وقوع أي ضرر بموظفينا، وتم تحقيق 

ذلك عن طريق ترسيخ مبدأ التزام الجميع، وعلى كل مستويات 
المنظمة، والتأكد من منح العاملين الفرصة للمشاركة في 

وضع وتنفيذ إجراءات وآليات الصحة والسالمة، ويوجد مدير متفرغ 
لقضايا لجنة الصحة والسالمة وهو مسؤول عن تقديم تقارير دورية 

لرئيس الخدمات المشتركة، وتتألف اللجنة من 31 عضواً من جميع 
 مستويات العمل وما يقارب 43 موظفًا يعملون بدوام جزئي

 لدعم اللجنة.

وفي عام 2013، وبعد إدخال تحسينات مطردة وملحوظة في 
أداء السالمة لدينا خالل السنوات الماضية، حققنا أدنى عدد من 

اإلصابات لكل مليون ساعة عمل من أي وقت مضى، أي مجموع معدل 
حاالت اإلصابة المسجلة )TRCF(. وفي العام ذاته، حققنا أيضًا أدنى مستوى 

على اإلطالق لعدد اإلصابات والتي أدت إلى التوقف عن العمل وذلك 
بمقياس تردد حاالت اإلصابة المؤدية لتضييع وقت العمل)LTIF( . وفي عامي 

2014 و2015 شهدنا زيادة طفيفة في معدل الحوادث المسجلة OSHA  بشركة 
"سبكيم"، وذلك نتيجة للمشروعات الجارية وزيادة عدد مرافق اإلنتاج للشركة، 

وكان معدل الحوادث المسجلة بجميع مرافق الشركة في عام 2015 هو 0,31

وقد واجهنا بعض التحديات في عام 2015 من حيث إدارة المشاريع بشكل 
آمن ومتواصل حيث حققنا أكثر من 2,4 مليون ساعة عمل وأربعة حوادث 

نتج عنها توقف للعمل )LTA(، وحققنا أيضًا أكثر من 2,2 مليون ساعة عمل 
وحادثين نتج عنهما توقف العمل )LTA( خالل عام 2014.  وبأخذ الصعوبة 

البالغة في عملية التطوير، باإلضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع 
العمالقة والمعقدة بعين االعتبار، بدا الهدف الذي تم تحديده في بداية عام 

2015 هدفا يكاد من المستحيل تحقيقه، وعلى الرغم من ذلك، وبفضل 
الجهود المشتركة للجهة اإلدارية والمشرفين وجميع العاملين المشاركين 

بشكل مباشر في عملية االنتاج، لم تتجاوز القوى العاملة لدينا المستوى 
المحدد وسنواصل تطبيق التدابير الرامية إلى تحسين أداء السالمة.

2015الصحة والسالمة

0 حاالت الوفاة

معدل الحوادث 
المسجلة

11عدد الحوادث

5معدل الحوادث المسجلة 

0,24معدل التوظيف المباشر

0,35معدل التعاقدات  

معدل الشركة للشركة 
والمقاولين

0,31

معدل الحاالت المرضية 
المتعلقة بالعمل

0

عدد الحوادث الجسيمة 
المتعلقة بالعمل

 3

1حوادث التوزيع

وال تؤدي أنشطتنا لتعريض العاملين لدينا لمخاطر اإلصابة بأمراض 
معينة.

السالمة والعمليات
كان تحقيق نسبة الصفر في حاالت اإلصابات المؤدية إلى إهدار وقت 

العمل هدفًا أساسيًا لدى "سبكيم" خالل عام 2015 ولكن لألسف 
لم نستطع تحقيق هذا الهدف فكان هذا العام هو األكثر تحديًا 

على اإلطالق في تاريخ الشركة من حيث التطوير والتحديث، حيث 
شمل عدد من المشاريع التقنية الهامة والمتعلقة بتحديث عمليات 

التشغيل، وقد تطلبت عملية إنتاج الميثانول المشاركة الكاملة 
من كل موظف، وأكثر من 2500 مقاول، وأبقت إدارة الشركة مناقشة 
المواضيع المتعلقة بسالمة وصحة الموظفين )HSE( مستمرة من 

خالل اجتماعات الصحة والسالمة األسبوعية، مما يساعد على الحفاظ 
على مستويات عالية وتركيز المشرفين على قضايا صحة وسالمة 

الموظفين، وعلى حاجة إدارة الصحة والسالمة التي لعبت دوراً هامًا 
في دعم تنفيذ ممارسات الصحة والسالمة.

ويعود سبب نجاح الشركة في تحقيق نتائج مبهرة في مجال الصحة 
والسالمة الكاملة من اإلدارة وإدارة الصحة والسالمة من خالل اإلشراف 

على عمل الموظفين والمتعاقدين في األجزاء األكثر تحديًا من عملية 

 العمل القصري والجبري
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وحتى تاريخه، حققت الشركة فيما يتعلق بحاالت عدم االلتزام باإلرشادات والقواعد الموضحة والقواعد الطوعية 
فيما يتعلق بصحة وسالمة المنتجات والخدمات ما يلي:

حالة عدم االمتثال للقواعد 
المؤدية إلى عقوبات أو جزاءات

حالة لعدم االمتثال للقواعد 
المؤدية إلى تحذير.

حالة عدم االمتثال 
لقواعد االلتزام

صفر صفر صفر 

الشخصية  المقابلة 
للعامل بعد المالحظة 

المالحظات  وتقديم 
على مدى التوافق ويتم 

توثيق ذلك من خالل 
المقابلة الشخصية  قائمة 

CAMEL لبرنامج 

ويشير االنخفاض 
الملحوظ في معدالت 

الخطرة  السلوكيات 
بعد تنفيذ اإلجراءات 

الالزمة الهامة إلى 
العامة لبرنامج  الفعالية 

"سبكيم" في تحقيق 
الناجح. التواصل 

العرض على العاملين مع توفير أمثلة 
واقعية من "سبكيم"، والتي تبين كيف 

تم تطبيق هذه التقنيات، وكيف أدت 
إلى انخفاض حاد في حاالت السلوكيات 

المؤدية للخطر، والتحسنات طبقًا 
للمؤشرات المختارة والتي تُظهر جوانب 

ثقافة السالمة لدينا.

مكافأة وتقدير 
والمراقبين  العاملين 

 CAMEL في برنامج
والذين لوحظ 

سلوكيات  اتباعهم 
آمنة وتواجدهم 

بظروف آمنة. 
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التشغيل، وأسهم التدخل المباشر واليومي مع جميع المساهمين 
في عملية اإلنتاج بضمان االلتزام بممارسات السالمة، وشملت هذه 

التدابير على محادثات إلزامية مع العمال قبل بدء العمل لمناقشة 
قضايا معينة متعلقة بالسالمة وزيارات توعوية متعلقة بالسالمة 

والتي هدفت إلى تصحيح الممارسات وخلق الظروف اآلمنة في 
عملية التشغيل، ويسهم التعليم المستمر للموظفين فيما يتعلق 

بممارسات السالمة في ترسيخ ثقافة السالمة لدى القوى العاملة.

وحرصت إدارة الصحة والسالمة على تهيئة بيئة عمل مريحة لجميع 
المشاركين في عملية اإلنتاج بتوفير مياه الشرب وغذاء عالي الجودة، 

والحد من ساعات العمل إلى الحد األمثل لإلنتاجية، والتأكد من 
احترام أوقات االستراحات اإللزامية وأيام العطالت، وتم اتباع احتياطات 

السالمة في أكثر مناطق التشغيل خطورة مثل العمل في أماكن 
مرتفعة مع تعين نقاط مركزية للسالمة بالقرب من مواقع العمل 

األكثر أهمية وذلك لتحقيق مراقبة مستمرة لسالمة العاملين. 

وقمنا بتطوير إجراءات مفصلة للتأكد من التزام المقاولين بالمعايير 
الدولية والممارسات الصناعية المثالية أثناء عملية االختيار، ونحرص 

أيضًا على التزام المقاولين بمعايير الصحة والسالمة لشركة "سبكيم" 
خالل مدة مشاركتهم في عمليات الشركة، وتشارك إدارات التوريد 

والمقاولة الخارجية في عملية اختيار المقاولين ومتابعتهم مع قيام 
إدارات صحة وسالمة الموظفين والبيئة بدور رئيسي في هذه العملية. 

ويجري تقييم مدى اتباع المقاولين لمتطلبات الصحة والسالمة 
للشركة خالل عملية المناقصة من خالل استبيان تقييم ذاتي، أما 

التقييم الفني فيتم تطبيقه على المقاولين الذين تم اختيارهم في 
المراحل األولية، ويتم إبالغ المقاولين بممارسات الصحة والسالمة 

لدينا قبل بدء العمل من خالل اجتماعات السالمة واللقاءات التعريفية 
المتعلقة بسالمة موقع العمل.

وتتم إدارة العقود للتأكد من استيفاء متطلبات الصحة والسالمة 
للشركة عن طريق مراجعة منتظمة ألداء المقاولين خالل العمل ووفقا 

لخطط عمل الصحة والسالمة الخاصة بكل مقاول ومؤشرات األداء 
الرئيسية والمصممة خصيصًا لكل مقاول، والموضحة في بنود التعاقد 

 معه، ويتم اإلبقاء فقط على المتعاقدين الذين يجتازون التقييم 
النهائي لمدى التزامهم لمتطلبات الصحة والسالمة بنجاح في قائمة 
الموردين المعتمدين للشركة مع احتمال بناء المزيد من التعاون مع 

الشركة في المستقبل. 

صحة وسالمة العمالء
اإلشراف على المنتجات

باإلضافة إلى التزامنا بمبادئ الرعاية المسؤولة فنحن أيضًا نحرص على 
تنفيذ االستراتيجيات واإلشراف على المنتجات والتي تضمن استخدامنا 

الصحيح وتعاملنا السليم مع المواد الكيميائية. كما يتم دائمًا توفير 
معلومات السالمة، وينتج عن ذلك الثقة بمنتجاتنا وسالمة عمالئنا.

إن التزايد المستمر لنطاق منتجاتنا باإلضافة إلى تزايد امتدادنا العالمي، 
تضعنا في موقف يمكننا من دعم التوجهات الكبرى لمستهلك 

المستقبل بطريقة آمنة وموثوق بها.

متطلبات وضع المعلومات على ملصق المنتج 

 •  تطلبت إجراءات شركة "سبكيم" توفير المعلومات التالية لكل
 منتج أو خدمة.

•  مصدر المكونات

 •  المحتويات وخاصة فيما يتعلق بتلك التي قد تؤدي إلى آثار بيئية
أو اجتماعية

•  االستخدام اآلمن للمنتج

•  التخلص من المنتج واآلثار البيئية واالجتماعية المترتبة

 CAMEL - برنامج شركة "سبكيم" لسلوكيات السالمة 

يلقب برنامج الشركة لمراقبه سلوكيات السالمة المستمر الذي 
CAMEL يجب أن يؤدى إلى القضاء على الخسائر بـ 

)Continuous Awareness Must Eliminate Losses(.  إن عملية 
CAMEL هي وسيلة لتسهيل توافق المخاوف المتعلقة  المراقبة 
بالسالمة المهنية، وقيام الموظفين بواجباتهم لتنفيذ العمل، 

مثل االبتعاد عن المخاطر في مكان العمل، واستخدام أدوات 
ومعدات الحماية الشخصية، وغيرها. وتتيح وسيلة المراقبة 

الفرصة للعاملين للمشاركة في حوار مباشر مع العاملين اآلخرين 
ومجموعات العمل حول المخاوف المتعلقة بالسلوكيات التي 

تمثل خطورة وقضايا السالم األخرى، باإلضافة إلى ذلك يتيح برنامج 
CAMEL الفرصة للعاملين للتعامل مع السلوكيات اآلمنة من خالل 

مالحظة سلوكيات الزمالء وذلك ليتمكنوا من تسليط الضوء 
على السلوكيات الخطرة، فعلى سبيل المثال إذا لوحظ التزام أحد 

 )PPE( العاملين باالستخدام الصحيح لمعدات الحماية الشخصية
يتم تسجيل ذلك في كتاب المالحظات لبرنامج CAMEL كسلوك 

 آمن وذلك للتشجيع على القيام بنفس السلوك وتعزيز 
ثقافة السالمة. 

ويعود نجاح الشركة في استخدام المراقبة ألغراض التحليل بعد 
المالحظة للسلوكيات الخطرة ولتحديد واإلعالن عن السلوكيات 

التي تمثل خطورة في جميع أرجاء المنطقة. وتتم مناقشة هذه 
السلوكيات من خالل تقارير شهرية. كما يتم إصدار تقرير كل ثالثة 
أشهر يعلن عنه من قبل اإلدارة التنفيذية في جميع أنحاء الشركة، 

ويتم تجديد اإلجرءات الالزمة للحد من أو منع تلك السلوكيات األكثر 
تأثيراً والتي تم تحديدها خالل تلك الفترة، ومن جهة أخرى سيتم 
مكافأة هؤالء العاملين الذين لوحظ أتباعهم لسلوكيات آمنة 

واستخدامهم كمثال يجب على أقرانهم اتباعه.

وسيكون هناك توافق فوري على اإلجراءات التصحيحية من قبل 
الموظفين أو مجموعات العمل في ذلك المجال وهناك عدة طرق 

:CAMEL لقياس مدة فعالية التواصل ضمن عملية
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فهي تركز على 
موازنة األبعاد الثالثية 

التجارية للقرارات 

وهي رحلة تتطلب التواصل 
المستمر، والشراكة مع ذوي 

االهتمام وأصحاب المصالح

جمع مقترحات العاملين 
لألنشطة من خالل 

الداخلية االستبيانات 

مسجلين  متطوعين 
)منهم 42 عضواً ناشطًا(

ساعة عمل ُقدمت 
المجتمعي للعمل 

وحدة سكنية لالجئين 
 السوريين في األردن

)بما يعادل ٤٨٨ ألف ر.س.(

حدثًا تم إنجازه في مجال 
االجتماعية الخدمات 

مراجع تطوعية أُنجزت

 وهي تتمحور حول مقارنة 
البدائل المقامة وإيجاد 

الحلول األمثل

مليون ريال سعودي 
لالستثمار  ُخصصت 

المجتمعي
8,6

22
9

83
500+
30

مدرجة في سوق األسهم 
الرأسمالية  القيمة  السعودية. 

الحالية هي 3,6 مليار ريال سعودي.

2006

تم تشكيل لجنة خدمة المجتمع  
.)CSC(

2007

•   خصص مجلس إدارة الشركة 1% من 
صافي أرباح سبكيم لمصلحة لجنة 

.)CSC( خدمة المجتمع

•   الشركة الفائزة بجائزة بيئة العمل 
األفضل في المملكة.

20102011

الشركة الفائزة بجائزة أفضل شركة 
في مجال المسؤولية االجتماعية 

للشركات في العالم العربي.

2014

•   توقيع سبعة عقود مشاريع مشتركة 
مع أفضل المنظمات الخيرية في 

الشرقية. المنطقة 

•   إنفاق ما يقارب ٩ مليون ريال في برامج 
االجتماعية للشركات. المسؤولية 

2015

أبرز سمات الخدمات االجتماعية لعام 2015

رؤية المسؤولية االجتماعية للشركات.
أن تصبح الشركة رائدة في مجال المسؤولية االجتماعية.

مهام المسؤولية االجتماعية للشركات.
نسعى لخلق عالقة بين الشركة والمجتمع على مبدأ االستدامة من خالل 

خلق وتعزيز ثقافة المسؤولية االجتماعية في جميع جوانب أنشطتها.

إن شركة "سبكيم" تعتبر البرامج االجتماعية جزءًا من واجبها الوطني، 
وبالتالي فإن المسؤولية االجتماعية كانت وال تزال جزءًا من وفاء الشركة 

وااللتزام تجاه المملكة والمجتمع.

المساهمة في تلبية احتياجات المجتمع هي دافع حقيقي لنمو أي عمل تجاري

دعم مجتمعنا
إن تاثير الشركة يعتمد على قوة األساس الذي بنيت عليه 

وبالتالي فإن على الشركة أن تعكس هذا التاثير بتقديم األفضل 
للمجتمعات التي تعمل فيها ومعها، وهذا ليس جزءاً من جوهر 
الشركة وحسب، بل المجتمعات أيضًا، فهي األساس الذي بني 
أساس الشركة عليه، مما يجعل تواصلنا وتفاعلنا مع المجتمع 

بمثابة قيمة إضافية لنمو الشركة.

ومنذ بدايات عمل الشركة حرص الفريق جاهداً على تحسين 
المجتمع واالندماج فيه، وذلك من خالل توفير فرص العمل 

بشكل مباشر وغير مباشر، ودعم المنظمات الخيرية المحلية 
وتوفير الرعاية لذوي الحاجة، حيث أصبحت شركة رائدة في 

مجال المسؤولية االجتماعية مع الشراكات الوثيقة والتواصل 
المجتمعي وتحسين حياة المئات.

مشاركة المجتمع المحلي
نطبق مبدأ مشاركة المجتمع المحلي من خالل تقييم اآلثار وبرامج 

التنمية والتطوير وذلك من خالل استخدام التالي:

•  تقييم اآلثار االجتماعية من خالل عمليات المشاركة 

•  تقييم اآلثار البيئية والمتابعة المستمرة

•  الكشف العلني عن نتائج تقييم اآلثار االجتماعية والبيئية

•   خطط مشاركة أصحاب المصلحة على أساس متطلبات أصحاب 
المصالح 

•  لجان مشورة محلية على نطاق واسع واإلجراءات التي تتضمن 
الضعيفة الفئات 

•  مجالس العمل ولجان الصحة والسالمة المهنية وغيرها من جهات 
الممثلة عن الموظفين للتعامل مع اآلثار المترتبة

•  إجراءات رسمية للتعامل مع شكوى المجتمع

أهدافنا وغاياتنا
•  وضع منهج واضح للمسؤولية االجتماعية 

 وتطويره على المستوى المحلي
والعالمي واإلقليمي 

•  السعي لتعزيز قيمة المسؤولية االجتماعية 
لدى اآلخرين وتقديم نموذج جيد من خالل 

 تحقيق التميز في ممارساتنا وفقًا 
الشركة لمعايير 

•  التعاون مع الشركاء في المسؤولية 
االجتماعية من خالل برامجهم في الجوانب 

الثقافية واالجتماعية والصحية وغيرها 
المتعلقة بإعادة التأهيل وحماية البيئة

 •  أن نكون رواداً في المجال من خالل 
تقديم األفكار المبتكرة مع شركاء 

االجتماعية. المسؤولية 
•  الشراكة مع المانحين لتطوير معايير 

وقواعد دعم المنظمات المدنية واألنشطة 
الفكرية مثل المؤتمرات والمنتديات.

رحلة "سبكيم" للخدمات االجتماعية

الشركة الفائزة بجائزة أفضل شركة 
في مجال المسؤولية االجتماعية 

للشركات في العالم العربي.
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تبرعت شركة "سبكيم" بستة أجهزة حديثة لمركز الكلى 
في مستشفى القيصومة العامة بما يقارب ٤٨٨ ألف ريال 

سعودي.

بالتعاون مع وزارة الصحة شارك أكثر من 250 موظفًا من 
"سبكيم" في حملة للتبرع بالدم 

نظم فريق متطوع من "سبكيم" فعالية مجتمعية 
للتنظيف بالتعاون مع االتحاد الخليجي للبتروكيماويات 

."GPCA  والكيماويات "جيبكا

تبرعت "سبكيم" بالتعاون مع جمعية المرأة الخيرية بمطابخ 
كاملة لألرامل في المنطقة الشرقية، بلغ مجموعها  1,012,500ريال

قامت "سبكيم" برعاية حملة سرطان الثدي في 20 مدينة في 
جميع أنحاء المملكة العربية السعودية

نظم فريق متطوع من "سبكيم" إفطاراً جماعيًا لنحو 7500 
محتاجًا في المنطقة الشرقية 

 وقعت "سبكيم" 6 عقود مع منظمات خيرية مختلفة الستثمار 
2,5 مليون ريال سعودي للنساء الالتي بحاجة للمساعدة في 

المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.  

تنفق "سبكيم" ما يزيد عن 1,٨٨ مليون ريال سعودي سنويًا 
لرعاية البرامج المختلفة لأليتام في الجبيل والخبر وحائل

قام فريق متطوع من "سبكيم" بتوزيع ٨00 سلة غذائية على 
المحتاجين في محافظة الشرقية، وحائل، يبلغ مجموعها 26٣ 

ألف ريال سعودي

باشرت "سبكيم" في بناء مشروع الندمارك في الخبر - منطقة 
الهدا بمبلغ اجمالي يقدر بـ 1,9 مليون ريال سعودي 

نظمت "سبكيم" دورة رياضية استقطبت حضور 350 شخصًا 
من الرياضيين 

قام فريق متطوع من "سبكيم" بزيارة مرضى مستشفى شرق 
محافظة لالحتفال بعيد الفطر وعيد األضحى

المبادرات الرئيسية في المسؤوليات اإلجتماعية:

12 حدث في 12 شهر
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تقرير االستدامة من سبكيم لعام 2015 
فهرس محتويات معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير )GRI G4( – وفقًا للمعايير "الرئيسية"

الصفحةالمالحظاتالبيانالمؤشر

اإلفصاحات المتعلقة بالمعايير العامة

والتحليل االستراتيجية 

G4-13-2تم تغطيتهتصريح كبير صانعي القرار

التنظيمية البيانات 

G4-35تمت تغطيتهاسم المؤسسة

G4-4 8 - 13تمت تغطيتهالعالمات التجارية والمنتجات والخدمات

G4-55تمت تغطيتهموقع المقر الرئيسي للمؤسسة

G4-6تغطيتهاالدول التي تعمل فيها المؤسسة 6 - 7تمت 

G4-7تغطيتهاطبيعة الملكية والشكل القانوني 19تمت 

G4-8 تغطيتهااألسواق التي توفر خدماتها فيها 6 - 7تمت 

G4-95، 49تمت تغطيتهنطاق المؤسسة

G4-10 حجم القوى العاملة بحسب نوع الوظيفة، عقد العمل وإقليم العمل مفصلة حسب
49 - 50تمت تغطيتهجنس العامل

G4-11تغطيتهااالتفاقيات الكلية غير المشمولة ضمن قانون العمل السعودي -تمت 

G4-12تغطيتهاسلسلة اإلمداد الخاصة المؤسسة 22تمت 

G4-13ال ينطبق. هذا هو التقرير األول بالنسبة التغييرات الجوهرية التي طرأت منذ التقرير السابق
-لسبكيم

G4-14هل تم استخدام منهج االحتياط؟
تسعى سبكيم لتطبيق مبادئ االحتياط 

في كافة عملياتها ونشاطاتها )حسب 
المناسب(

-

G4-15تمت تغطيتها )الرعاية المسؤولة، االتحاد الشهادات والمواثيق التي تلتزم بها المؤسسة
والكيماويات( للبتروكيماويات  -الخليجي 

G4-16غير مشمولةالعضوية في المنظمات-

النواحي الرئيسية والضوابط التي تم تحديدها

G4-17الشركات المشمولة في الكشوف المالية الموحدة

G4-18تغطيتهاإجراءات تحديد محتويات التقرير وضوابطه 25 - 29تمت 

G4-19الرئيسية تغطيتهاقائمة بالنواحي  27تمت 

G4-20تغطيتهاالضوابط الداخلية للنواحي الرئيسية 29تمت 

G4-21تغطيتهاالضوابط الخارجية للنواحي الرئيسية 29تمت 

G4-22 تأثير أي بيانات مكررة عن التقرير السابق
ال ينطبق. هذا هو التقرير األول بالنسبة 

-لسبكيم

G4-23ال ينطبق. هذا هو التقرير األول بالنسبة أي تغييرات هامة حدثت منذ أعداد التقرير السابق من حيث النطاق والضوابط
-لسبكيم

مشاركة أصحاب المصلحة

G4-24تغطيتهاقائمة بمجموعات أصحاب المصلحة 28تمت 

G4-2527 - 28تمت تغطيتهأسس اختيار أصحاب المصلحة

G4-2628تمت تغطيتهمنهج إشراك أصحاب المصلحة

G4-27تغطيتهاالمواضيع التي تهم أصحاب المصلحة 28تمت 

التقرير بيانات 

G4-28تمت تغطيتها )1 يناير إلى 31 يناير 2015(فترة أعداد التقرير-

G4-29 ال ينطبق. هذا هو التقرير األول بالنسبة تاريخ آخر تقرير تم إصدارة
-لسبكيم

G4-30تمت تغطيتها )سنوي(دورة إعداد التقرير-

G4-31تغطيتهانقطة االتصال 29تمت 

G4-32 25، 29تمت تغطيتهاختيار المعايير والتوثيق الخارجي الذي تم اختياره لمحتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير

G4-33الخارجي تغطيتهاالسياسات المتعلقة بالتوثيق  29تمت 

الحوكمة

G4-3420 - 21تمت تغطيتهبنية الحوكمة الخاصة بالمؤسسة

والمصداقية األخالقيات 

G4-56تغطيتهاقيم ومبادئ ومعايير السلوك والسلوك االعتيادي في المؤسسة 22تمت 

الفئة: االقتصاد

G4-DMA31 - 39تمت تغطيته

األداء المالي على المدى البعيد

G4-EC1تغطيتهاالقيمة االقتصادية المباشرة التي يتم توليدها وتوزيعها 31تمت 

G4-EC2 اآلثار المالية والمخاطر والفرص األخرى المتعلقة بنشاطات المؤسسة بسبب التغييرات
المناخية

لم تقم سبكيم في الوقت الحالي بإجراء 
أي تحليالت للمخاطر والفرص الناشئة عن 

المناخية التغييرات 
-

G4-EC5 نِسب الراتب المعياري االبتدائي حسب جنس الموظف مقارنة بالحد األدنى لألجور محليًا
ال ينطبق. ال يوجد موظفات نساء لدى 

سبكيم داخل المملكة العربية السعودية 
في الوقت الحالي

-

سالمة اإلجراءات

تغطيتها-ال ينطبق 39تمت 

جودة المنتجات

38تم تغطيتها-ال ينطبق

النمو

32 - 35تم تغطيته-ال ينطبق

هذا هو تقرير االستدامة األول لسبكيم. سوف نسعى لتقديم المعلومات حول مواضيع جوهرية أخرى تم تحديدها – مثل العالقات بالعمالء والموردين واألمن المادي 
والفضائي – في تقاريرنا المقبلة.

البيئة الفئة: 

G4-DMAتغطيتها 41 - 47تمت 

البيئية االمتثال باألنظمة 

G4-EN29 القيمة المالية للغرامات الكبيرة ومجموع العقوبات المالية وغير المالية المتعلقة بعدم
تغطيتهااالمتثال بالقوانين واللوائح البيئية 47تمت 

الجوية االنبعاثات 

G4-EN15)1 تغطيتهاانبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة )النطاق 42تمت 

G4-EN16)2 42تم تغطيتهاانبعاثات طاقة الغازات الدفيئة غير المباشرة )النطاق

G4-EN17)3 تغطيتهاانبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة األخرى )النطاق 42تمت 

G4-EN18تغطيتهاشّدة انبعاثات الغازات الدفيئة 42تمت 

G4-EN1943تمت تغطيتهالتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة

G4-EN20تغطيتهاانبعاثات المواد المستنزفة لألوزون 42تمت 

G4-EN21تغطيتهاأكاسيد النيتروجين والكبريت وغيرها من االنبعاثات الجوية الكبيرة 42 - 43تمت 

دارة المياه

G4-EN8تغطيتهاالكمية الكلية للمياه المسحوبة من المصدر 44 - 45تمت 

G4-EN9تغطيتهامصادر المياه التي تتأثر بشكل كبير بسحب المياه 44 - 45تمت 

G4-EN10تغطيتهانسبة والحجم الكلي للمياه التي تتم إعادة تدويرها واستخدامها 44 - 45تمت 

إدارة الطاقة

G4-EN341تمت تغطيتهاستهالك الطاقة في المؤسسة

G4-EN441تمت تغطيتهاستهالك الطاقة خارج المؤسسة

G4-EN5تغطيتهاشدة الطاقة 41تمت 

G4-EN641تمت تغطيتهخفض استهالك الطاقة

الصفحةالمالحظاتالبيانالمؤشر
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المختصرات قائمة 

إدارة النفايات والفضالت

G4-EN2244 - 45تمت تغطيتهإجمالي المياه المطروحة بحسب الجودة والوجهة

G4-EN2346تمت تغطيتهالوزن الكلي للنفايات حسب النوع وطريقة التخلص منها

G4-EN24تغطيتهاالعدد والحجم الكلي لحوادث التسرب المهمة 46تمت 

G4-EN25
حجم النفايات التي تم نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو معالجتها والتي تم اعتبارها نفايات 

خطرة بموجب الملحق رقم 1 و2 و3 و8 من اتفاقية بازل ونسبة النفايات المنقولة التي تم 
شحنها دوليًا.

تغطيتها 46تمت 

المجتمع الفئة: 

G4-DMA49 - 61تمت تغطيته

الصحة والسالمة

G4-LA5
النسبة من القوى العاملة الكلية التي يتم تمثيلها في لجان رسمية للصحة والسالمة 
مشتركة مؤلفة من اإلدارة والعاملين وتساعد في مراقبة وتقديم المشورة فيما يتعلق 

ببرامج الصحة والسالمة 
تغطيتها 56تمت 

G4-LA6
نوع اإلصابة ومعدالت اإلصابة واألمراض المتعلقة بالوظيفة واأليام المفقودة ومقدار 

التغيب عن العمل والعدد الكلي للوفيات المتعلقة بالوظيفة وذلك بحسب المنطقة 
والجنس

تغطيتها 56 - 58تمت 

G4-LA7 العاملون الذين يصابون باألمراض أو المعرضون لخطر أكبر لإلصابة باألمراض المتعلقة
57تمت تغطيتهبالعمل

G4-LA8 مواضيع الصحة والسالمة التي تمت تغطيتها في االجتماعات الرسمية مع النقابات
-ال ينطبقالتجارية 

األخالقيات وحوكمة الشركة

G4-56 تمت تغطية هذا الموضوع تحت المؤشر رقم

إدارة المواهب

G4-LA9تغطيتهامتوسط عدد ساعات التدريب في السنة لكل موظف حسب الجنس وفئة التوظيف 51 - 53تمت 

G4-LA10 برامج إدارة المواهب والتعليم مدى الحياة لدعم استمرارية العمل للموظفين ومساعدتهم
تغطيتهافي إدارة نهاية حياتهم العملية 50 - 55تمت 

G4-LA11 نسبة الموظفين الذين يحصلون على مراجعة منتظمة ألدائهم ووظائفهم بحسب
تغطيتهاالجنس وفئة الموظف 55تمت 

تطوير رأس المال البشري

G4-LA1 العدد الكلي والرواتب لتعيين الموظفين الجدد وتبديل الموظفين حسب الفئة العمرية
والمنطقة 49 - 51تمت تغطيتهوالجنس 

G4-LA2 االمتيازات المقدمة للموظفين الدائمين التي ال يتم تقديمها للموظفين بدوام جزئي أو
تغطيتهابشكل مؤقت بحسب مواقع العمليات المهمة. 55تمت 

للمؤسسة االجتماعية  المسؤولية 

تغطيتها-ال ينطبق 60 - 63تمت 

اإلدارة الجيدة للمنتجات

G4-PR2 العدد الكلي لحاالت عدم االمتثال باللوائح والقواعد الطوعية المتعلقة بآثار فئات
58تمت تغطيتهالمنتجات والخدمات الخاضعة لمثل تلك المتطلبات على الصحة والسالمة

G4-PR3
نوع المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات المطلوبة من قبل إجراءات المؤسسة 
الخاصة بالمعلومات والملصقات لمنتجات وخدمات المؤسسة ونسبة فئات المنتجات 

والخدمات المهمة الخاضعة لمثل هذه المتطلبات
تغطيتها 58تمت 

G4-PR4 العدد الكلي لحاالت عدم االمتثال باللوائح والقواعد الطوعية المتعلقة بمعلومات
58تمت تغطيتهوملصقات المنتجات والخدمات بحسب نوع المخرجات

G4-PR5تغطيتهانتائج االستبيانات التي تقيس مدى رضا العمالء 38تمت 

G4-PR6تمت تغطيتها )ال يوجد(بيع المنتجات المحظورة أو المتنازع عليها-

G4-PR7 العدد الكلي لحاالت عدم االمتثال باللوائح والقواعد الطوعية المتعلقة باتصاالت
-تمت تغطيته )صفر(التسويق ومنها اإلعالن والحمالت الترويجية والرعاية بحسب نوع المخرجات

G4-PR8 القيمة المالية للغرامات الكبيرة الخاصة بعدم االمتثال بالقوانين واللوائح المتعلقة
-تمت تغطيتها )صفر(بتقديم واستخدام المنتجات والخدمات

تقرير االستدامة من سبكيم لعام 2015 
فهرس محتويات معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير )GRI G4( – وفقًا للمعايير "الرئيسية"

حامض األسيتيكAAAcetic Acidالصفحةالمالحظاتالبيانالمؤشر

AanAcetic Anhydrideحمض أسيتيك األنهايدرايد

ALARPAs low as reasonably 
practicable

أقل قدر ممكن من الناحية 
العملية

BDOButadinolبيوتانديول

CBSCorporate Balanced 
Scorecards

التقييم المؤسسية  وثائق 
المتوازنة

CEMSContinuous Emissions 
Monitoring System

نظام المراقبة المستمرة 
لالنبعاثات

CEOChief Executive Officer  التنفيذي الرئيس 

CO2Carbon Dioxideثاني أكسيد الكربون

CSCCommunity Services 
Committee

لجنة الخدمات االجتماعية

CSRCorporate Social 
Responsibility

المجتمعية  المسؤولية 
للشركة

EAEthyl Acetateخالت اإليثيل

EDCOEnvironment 
Development Company

شركة تطوير بيئي

EHSEmployee Health and 
Safety

صحة وسالمة الموظفين

EVAEthylene Vinyl Acetateفاينيل-إيثلين خالت 

GACIGulf Advanced Cable 
Insulation Company

شركة الخليج لعوازل 
المتقدمة الكابالت 

GBLGamma-ButyroLactoneغاما بوتيروالكتون

GHGGreenhouse Gasغازات دفيئة

GPCAGulf Petrochemicals and 
Chemicals Association

الخليجي  االتحاد 
للبتروكيماويات 

والكيماويات

GRIGlobal Reporting 
Initiative

المبادرة العالمية إلعداد 
التقارير

HCISHigher Commission of 
Industrial Security

الهيئة العليا لألمن 
الصناعي

IDPIndividual Development 
Plans

خطط التطوير الفردية

IACInternational Acetyl 
Company

العالمية لألسيتيل الشركة 

IGCInternational Gas 
Company

الشركة العالمية للغازات

IMCInternational Methanol 
Company

للميثانول العالمية  الشركة 

IPCInternational Polymer 
Company

العالمية  الشركة 
للبوليمرات

ITBInvitation to Bid للمناقصة دعوة 

IVCInternational Vinyl 
Acetate Company

الشركة العالمية لخالت 
الفينيل

KPIKey Performance 
Indicator

مؤشر أداء رئيسي

LDPELow Density Poly 
Ethylene

ايثيلين منخفض  بولي 
الكثافة

LEAPLeadership Excellence 
Advanced Program

برنامج التميز القيادي 
المتقدم

LTALost Time Accidentsحوادث الوقت الضائع

LTIFLost Time Injury 
Frequency

تكرار إصابات الوقت الضائع

MAnMaleic Anhydrideأنهايدرايد ماليك 

MBRMembrane Bioreactorغشاء المفاعل النووي

MeOHMethanolميثانول

MMTPAMillion metric tons per 
annum

طن سنويًا

MTMetric tonsطن

ODSOzone Depleting 
Substances

مواد استنزاف األوزون

OSHAOccupational 
Safety and Health 
Administration

إدارة السالمة والصحة 
المهنية

PBTPolybutylene 
Terephthalate

ترافتليت بولي بيوتيلين 

PDPProfessional 
Development Program

برنامج التطوير المهني

POPurchase Order طلب شراء

PPEPersonal Protective 
Equipment

معدات الحماية الشخصية

PSMProcess Safety 
Management

إدارة أمن العمليات

RAGAGEPsRecognized & Generally 
Accepted Good 
Engineering Practices

الهندسية  الممارسات 
المقبولة والمعترف بها 

بشكل عام

RCRoyal Commissionالسامية المفوضية 

RFPRequest for Proposal طلب تقديم عروض

RFQRequest for Quotations طلب تقديم عروض أسعار

SCCSipchem Chemical 
Company

شركة سبكيم للكيماويات

SipchemSaudi International 
Petrochemical 
Company

السعودية  الشركة 
للبتروكيماويات العالمية 

SMARTOSipchem Maintenance 
and Reliability 
Transformation of 
Operations

التحول في عمليات 
الصيانة والموثوقية لدى 

سبكيم

SMCSipchem Marketing 
Company 

شركة سبكيم للتسويق

SOISolicitation of Interestطلب ابداء االهتمام

SQASSafety and Quality 
Assessment System

نظام تقييم السالمة 
والجودة

SSPCSaudi Specialty Products 
Company

السعودية  الشركة 
المتخصصة للمنتجات 

SSSPSipchem Succession 
Successful Program

برنامج اإلحالل الوظيفي 
الناجح لدى سبكيم

THFTetrahydrofuranتترا هايدروفوران

TMFTools Manufacturing 
Facility

مرافق تصنيع األدوات

TRCFTotal Recordable Case 
Frequency

التكرار الكلي للحاالت 
للتسجيل القابلة 

VAMVinyl Acetate Monomerخالل الفينيل األحادي



اتصل بسبكيم
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
مبنى االدارة العامة

ص.ب. 1٣0، طريق الملك سعود
الخبر ٣1٩52

المملكة العربية السعودية
الهاتف: ٩661٣٨01٩٣٩2+

sustainability@sipchem.comبريد الكتروني: 


