
رفع وترسيخ المعايير
في منطقة الخليج العربي

تقرير جيبكا للرعاية المسؤولة واالستدامة 2015-2014



تمت طباعة هذا التقرير في دولة اإلمارات العربية المتحدة باستخدام ورق هيفن 42، 400 ج/م2 و170 ج/م2. 
وهذا النوع من الورق معتمد من مجلس رعاية الغابات )FSC( )مورد من غابات ُمدارة بشكل جيد ومسؤول 

وخالية من الكلور(، ومن مؤسسة جرين سيل )Green Seal( )يشتمل على %30 بحد أدنى على ألياف معاد 
تدويرها(. عند الرغبة في التخلص من هذا التقرير، ُيرجى استخدام المرافق المعدة العادة تدوير النفايات 

الورقية. 

هل تعلم؟ 

مقارنة بالورق المصنوع بالكامل من لب الورق، يوفر كل طن من الورق الُمعاد تدويره: 

17 شجرة	 
3.3 ياردة مكعبة من مساحة مكب النفايات	 
4,000 كيلو واط في الساعة من الطاقة	 
7,000 جالون من المياه	 
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تلتزم مبادرة قطاع صناعة الكيماويات - الرعاية 
المسؤولة®  - بما يلي:

تقديم الدعم االستباقي إلدارة الكيماويات بشكل آمن. 	

حماية األشخاص والبيئة من خالل العمل باستمرار على تحسين األداء  	
فيما يتعلق بالبيئة والصحة والسالمة؛ وتأمين مرافقنا وعملياتنا 

وتقنياتنا؛ ودفع عجلة التحسين المستمر فيما يتعلق بسالمة 
المنتجات الكيماوية واإلشراف عليها على امتداد سلسلة اإلمداد. 

تعزيز دور أنظمة إدارة الكيماويات من خالل إشراكها في عملية  	
تطوير وتنفيذ التشريعات وأفضل الممارسات ذات العالقة بدورة 
الحياة واألبحاث العلمية وإدارة المخاطر من أجل تحقيق السالمة 

الكيميائية. 

تحفيز الشركاء على امتداد سلسلة اإلمداد على اتباع منهجية اإلدارة  	
اآلمنة في عملياتهم المتعلقة بالكيماويات.

إشراك أصحاب المصلحة واستيعاب مخاوفهم وتوقعاتهم  	
واالستجابة لها، من أجل رفع مستوى سالمة وأمان العمليات، 

والتواصل بشكل شفاف ومنفتح بشأن أدائنا ومنتجاتنا.

المساهمة في االستدامة من خالل تحسين األداء وزيادة النمو  	
والفرص االقتصادية وإعداد تقنيات مبتكرة وغيرها من الحلول التي 

تتناول التحديات المجتمعية. 

رسالة االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات
“توفير المنصة المثالية لدعم النمو والتنمية المستدامة لقطاع البتروكيماويات والكيماويات في 

منطقة الخليج العربي بالشراكة مع الشركات األعضاء وجميع الجهات من أصحاب المصلحة أو 
ذوي العالقة.”

“أرحب بالمشاركة القوية والفّعالة من قبل 
االتحاد الخليجي للبتروكيماويات 

والكيماويات )جيبكا( وشركاته األعضاء في 
تعزيز تطبيق برنامج الرعاية المسؤولة، 

والتي ُتعد عنصًرا جوهرًيا ومساهًما أساسًيا 
في تحقيق التنمية المستدامة. بالنسبة لي، 

فإن ذلك ُيعد مؤشًرا واضًحا على أن قطاع 
الكيماويات في الخليج العربي يعتزم 
االضطالع بدور هام في االستمرار بهذا 

االلتزام نحو تحقيق االستدامة.”

د. هانز جورجن كورتي، رئيس مجلس اإلدارة 
لجنة قيادة مبادرة الرعاية المسؤولة في 

المجلس الدولي لالتحادات الكيميائية
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نبذة عن هذا التقرير

يقدم تقرير الرعاية المسؤولة واالستدامة لالتحاد الخليجي للبتروكيماويات 
والكيماويات لعامي 2014-2015 مقاييس أداء مبادرة الرعاية المسؤولة في 

الصناعة والمعالم الرئيسية للبرنامج، باالضافة إلى عرض للمعلومات 
ودراسات الحالة الرئيسية المرتبطة برحلة االستدامة. يعكس هذا التقرير 

الذي يدمج بين كل من الرعاية المسؤولة واالستدامة إلتزام االتحاد الخليجي 
للبتروكيماويات والكيماويات والشركات األعضاء بتبني أفضل الممارسات 

المتجسدة في تطبيقهم لبرنامج الرعاية المسؤولة. 

ُتعد عملية تتبع األداء واإلبالغ عنه إحدى العمليات القيمة التي من شأنها أن 
تساعد جيبكا والشركات األعضاء فيها على تحديد األولويات وإقامة مشاريع 

جماعية ملموسة وتسريع وتيرة التقدم وزيادة تحسين األداء العام. توفر 
جيبكا الدعم والتوجيه ألعضائها باالضافة إلى ضمان التنسيق والتماسك 

فيما بينهم من أجل تحقيق مساعيهم نحو استمرارية تحسين األداء. 
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تمهيد
رسائل الترحيب والمقدمة 

راشد سعود الشامسي، 
رئيس مجلس إدارة جيبكا

د. عبد الوهاب السعدون، 
أمين عام جيبكا

مقدمة
ضروري من أجل حياة عصرية

لمحة حول كيفية تأثير قطاع البتروكيماويات 
والكيماويات على جميع جوانب حياتنا تقريًبا. 

الفصل 1
المنهجية والنهج

موجز حول منهج البحث الذي اتبعه هذا التقرير وإثرائه 
بمدخالت قّيمة من الشركات األعضاء في جيبكا ولجانه 

وأمانته العامة.

الفصل 2: المجتمع
الُبعد االجتماعي

يعتبر الموظفون هم جوهر أنشطتنا وهم ضروريون 
لنجاح الصناعة. يتناول هذا الفصل مقاييس الصحة 

والسالمة ضمن مبادرة الرعاية المسؤولة ويذهب أبعد 
من ذلك حيث ال يقتصر البحث على قضايا االستدامة 

التي تؤثر على القوى العاملة في هذه الصناعة فحسب، 
بل وعلى المجتمعات المحلية التي تتأثر بالدور الحيوي 

الذي تلعبه المسؤولية االجتماعية للشركات.

الفصل 3: كوكب األرض
الُبعد البيئي

تم إطالق مبادرة الرعاية المسؤولة بسبب القلق العام 
بشأن تأثير الكيماويات على البيئة والصحة والسالمة. 

ُيسلط فصل “الكوكب” الضوء على أداء أعضاء جيبكا 
في استخدام الموارد واالنبعاثات والنفايات، ويسرد 

بالتفصيل أمثلة على الممارسات الفضلى التي تهدف 
إلى تحسين البيئة.

الفصل 4: الرخاء واالزدهار
الُبعد االقتصادي

ُيعد هذا القطاع الناجح البالغ تعامالته ما يزيد على 115 
مليار دوالر أمريكي أحد العوامل الهامة المساهمة في 

اقتصاد منطقة الخليج العربي؛ ويعتبر االستثمار في 
البحث والتطوير واالبتكار إلى جانب التوجه نحو قطاعات 

الصناعات التحويلية من العوامل الحاسمة لتحقيق 
النجاح في المستقبل. 

“تعتبر استثمارات الخليج في 
البتروكيماويات ذات أهمية إستراتيجية، 
حيث تساعد في النمو االقتصادي وتلبي 

الطلب المتزايد...” 

سعادة الدكتور محمد صالح السادة، وزير 
الطاقة والصناعة في دولة قطر، 

 خالل الكلمة الرئيسية له ضمن فعاليات 
منتدى جيبكا السنوي التاسع - عام 2014

المحتويات

الفصل 5: التوزيع والمنتجات:
تلقى اإلدارة اآلمنة للكيماويات عبر سلسلة اإلمداد 

اهتماما متزايدا لدى جيبكا وأعضائها وعامة الناس. 
وتعتبر جزءا أساسًيا في تدعيم انطالقة القطاع نحو 

الصناعات التحويلية واالقتراب أكثر نحو نهاية سلسلة 
القيمة وتحقيق قيمة مضافة أعلى من شأنها أن 

تساعد في مواجهة التحديات المجتمعية العالمية. 

الفصل 6: التخطيط للمستقبل
ال يزال يعد قطاع الكيماويات في المنطقة في بداية 

رحلته نحو االستدامة وال تزال الطريق أمامه طويلة 
يحتاج لقطعها إلى التسلح بالرعاية المسؤولة التي 

ستقدم الحلول لصناعة الكيماويات في مواجهة 
تحديات المستقبل على الصعيد المحلي واإلقليمي 

والعالمي.
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من مكتب رئيس مجلس إدارة جيبكا

يحرص االتحاد الخليجي للكيماويات و البتروكيماويات )جيبكا(  والذي ينتج أعضاؤه 
مجتمعين ما يقارب  95% من إجمالي إنتاج الكيماويات في منطقة الخليج العربي 

على االلتزام بالرعاية المسؤولة واالستدامة لما لهما من أثر كبير على تطور ونمو 
القطاع وإنعكاس على الجوانب االجتماعية والبيئية واالقتصادية في منطقة الخليج 

العربي والعالم.

و منذ ست سنوات تبنى االتحاد رسمًيا قيادة تطبيق برنامج الرعاية المسؤولة 
والذي اسهم في تأسيس معايير البيئة والصحة والسالمة واألمن لصناعة 

البتروكيماويات. والتزم االتحاد منذ ذاك الحين بالعمل على التطوير المستمر الذي 
تجسد بتركيز جهودنا كقطاع  في تعزيز األداء عام بعد عام ليشمل جميع 

المستويات، واهمها اعمدة االستدامة الرئيسية الثالث: كوكب األرض والمجتمع 
والرفاه.

في اآلونة األخيرة، شهدنا ارتفاًعا ملحوًظا في عدد الشركات التي تبنت تحدي 
االستدامة والتي ال يمكننا اغفال دور برنامج الرعاية  المسؤولة في تأمين األساس 

القوي والقدرة على المضي قدما في تحقيق المزيد ضمن هذه الرحلة.

ويجسد هذا التقرير التزام الصناعة الخليجية نحو كل من الرعاية المسؤولة 
واالستدامة على حد سواء. وفي هذا التقرير تم للمرة األولى دمج كال المسارين في 

تقرير واحد، نتيجة لإلرتباط الوثيق بينهما والذي يجسده شعار مبادرة الرعاية 
المسؤولة: “التزامنا نحو االستدامة”.

يتتبع هذا التقرير أداء الشركات األعضاء في ضوء 21 مقياًسا للرعاية المسؤولة 
ويمتد ليغطي األنشطة األوسع التي تشمل اعمدة االستدامة الثالث :  كوكب االرض 

والمجتمع والرفاه. كما نسلط الضوء على دور االتحاد في تعزيز البرنامج، باالضافة 
الى تضافر الجهود بين كل من االتحاد والشركات االعضاء في دفع عجلة التحسين 

والتطويرالمستمر تحت مظلة االستدامة.

تدرك صناعة الكيماويات التحديات والفرص التي تلوح في األفق. فليس خافيًا على 
أحد بأننا نواجه عددًا من التحديات الحرجة مثل ندرة موارد الطاقة واألمن الغذائي 

والنمو السكاني وشح المياه. ونعتقد 
انه من دون تبني االستدامة ال يمكن 
للصناعة تحقيق المزيد من االزدهار، 

ومن جهة اخرى ال يمكننا اغفال الدور 
الجوهري لصناعة الكيماويات بتحقيق 
االستدامة في جميع أنحاء العالم من 
خالل ما تقدمه من منتجات وخدمات 
مبتكرة والتي في ذات الوقت تعمل 

على تحسين اسلوب حياتنا.

عالوة على ذلك، ال يمكننا المضي 
بهذه الرحلة بمعزل عن غيرها، فرحلة 

االستدامة تتطلب تعاوًنا وثيًقا من 
قبل جميع أصحاب المصلحة وذوي العالقة. لذلك يعتبر تواصلنا مع الحكومات 

واألوساط األكاديمية وشركاءنا في سلسلة اإلمداد جزءا رئيسًيا من هدفنا لضمان 
مستقبل أفضل للجميع.

وعلى المدى الطويل،  ستلعب الصناعة الكيماوية دورا رئيسيا في ضمان استدامة 
عيشنا، فمع حلول العام 2050 يتوقع ان يصل التعداد السكاني إلى 9 مليار 
نسمة، وستقدم صناعتنا حلوال لقضايا تنقية الهواء والماء، ووفرة اإلمدادات 

الغذائية، وكفاءة استهالك الطاقة وتيسير الحصول عليها، وتوفر العالجات الطبية 
لكل من األفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

راشد سعود الشامسي 
رئيس مجلس اإلدارة

تمهيد
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فيما يتعلق باالستدامة، فإننا 
ندرك أنه يوجد العديد من 

المجاالت التي تحتاج إلى المزيد 
من التطوير واالبتكار والتي 

تكمل أنشطة الرعاية المسؤولة. 
فعلى سبيل المثال، هناك سعي 

جاد للرفع من كفاءة استغاللنا 
لمواردنا الطبيعية باالضافة الى 

تحسين دورة حياة المنتجات 
مع االخذ بعين االعتبار التقليل 

من حجم النفايات ومواجهة 
تحديات الطاقة. والبد من االشارة 

ان موضوع استخدام الطاقة 
المتجددة سيكون احد اهم المواضيع التي ستطرح في مؤتمر جيبكا للرعاية 
المسؤولة  في أكتوبر 2015. فاالبتكار هو من صميم علم الكيمياء وبالتالي 

صناعتنا وينبغي علينا تطوير هذا المكون األساسي لضمان النجاح المستدام 
واالستمرارية. 

ويرتبط ذلك ارتباًطا وثيًقا بتشجيع المواهب المحلية والحفاظ عليها وإتاحة 
الفرص في قطاعات الصناعات التحويلية التي ستكون احد اهم السبل في 

الحفاظ على قوة وازدهار الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى المستوى العالمي، فقد مكنتنا عضوية جيبكا في مجموعة قيادة الرعاية 
المسؤولة )RCLG( بالمجلس الدولي لالتحادات الكيميائية )ICCA( من العمل 

بشكل وثيق مع االتحادات ذات الخبرة المتراكمة ونخص بالذكر هنا مجلس 
الكيمياء األمريكي )ACC( الذي قدم واليزال يقدم  لنا الدعم والخبرة التي 

ساعدتنا في قطع اشواط كبيرة في وقت زمني قياسي.

إنها رحلة مليئة بالفرص، سنتمسك بها بكل ما لدينا من عزيمة وشغف لالنجاز.

د. عبد الوهاب السعدون
األمين العام

من مكتب أمين عام جيبكا 

يأتي تقرير جيبكا لالستدامة والرعاية المسؤولة لهذا العام وجيبكا على مشارف 
االحتفال في عامها العاشر ليشعرنا بالفخر واالعتزاز بما تم تحقيقه خالل رحلة 

العطاء والتحسين المستمر. فمنذ ان تبنى االتحاد قيادة تطبيق برنامج الرعاية 
المسؤولة في دول الخليج العربية عام 2009 تعزز دوره في صياغة أجندة 

االستدامة. ونحن عازمون على المضي في تعزيز مساهمتنا وصوال لتحقيق المزيد 
من االستدامة واالنجازات في هذه المنطقة.

لقد حثت مبادرة الرعاية المسؤولة على بناء شبكة من التواصل على جميع 
المستويات في القطاع وباألخص مع المعنيين بالبيئة والصحة والسالمة والجودة 

في جميع الشركات التابعة لقطاع الكيماويات، فشكلت جيبكا لجنة الرعاية 
المسؤولة والتي بدورها كانت بمثابة منصة مثالية وجسر تواصل خلق ارضية 

مشتركة لتبادل المعرفة وافضل الممارسات. وأسهمت اللجنة من خالل مبادراتها 
المتعددة في إرساء المبادئ السبعة الخاصة في ممارسات اإلدارة والتي قدمت 

معياًرا ثابًتا للصناعة في المنطقة لتدخل حقبة جديدة من التعاون والتكاتف ضمن 
إطار الرعاية المسؤولة.

تركز خطتنا اإلستراتيجية على األولويات والفرص اإلقليمية للشركات األعضاء 
لالضطالع بدور أكثر محورية في إدارة الكيماويات في ظل بناء شراكة وثيقة 

مع الحكومات الوطنية. وُتعد الشراكة مع أصحاب المصلحة في مبادرة الرعاية 
المسؤولة أمًرا بالغ األهمية بالنسبة لنا وهو الذي مكننا من دفع العجلة الى االمام. 

وتجسد ذلك في تمكن 20 شركة من الشركات االعضاء بالحصول على شهادة 
RC14001 المعترف بها عالميا.

وفي الفترة الماضية بدأنا العمل على توسعة تغطية برنامج الرعاية المسؤولة 
ليشمل ما هو ابعد من المنتجين ليضم له قطاعات فرعية مرتبطة بسلسلة 

القيمة للمنتجين الخليجيين كمصنعي الكيماويات العاالميين ومقدمي الخدمات 
اللوجيستية. وفيما يخض المجموعة األخيرة، تم تبني واعتماد “النظام الخليجي 
لتقييم االستدامة والجودة في سلسلة االمداد” )SQAS( للنهوض بمستويات 

األداء الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة واألمن والمتعلقة بجودة العمليات 
اللوجيستية وبالتحديد بما يختص بعمليات نقل ومناولة الكيماويات برًا . كما 

تم تكوين لجنة من الخبراء في جيبكا  للنظر في قضايا إدارة النفايات الصناعية 
الخطيرة واإلشراف على المنتجات وفرص الطاقة المتجددة.

تمهيد
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ضرورية من أجل حياة عصرية 

تعتبر منتجات صناعة الكيماويات أساسية لـ %95 من السلع الُمصنعة ولها استخدامات في جميع المجاالت، بداية من البناء إلى المالبس ومن األدوية إلى الهواتف 
المحمولة ومن الكمبيوتر إلى قطع غيار السيارات. يوضح الشكل الوارد أدناه الصلة بين الكيمياء والقطاعات األخرى. 

مقدمة

سلسلة منتجات الكيماويات

المواد الخام

النفط الخام

الغاز الطبيعي

الفحم

الكتلة الحيوية

الهواء

المحلول الملحي

المواد الخام

البتروكيماويات

كبريت أمونيا 
فوسفات

الميثان 
ا�وليفين 
تدفقات 
الكربون 
الرباعي 

بنزين االنحالل 
الحراري 

BTX خليط

اللبنة 
الوسيطا�ساسية

الكيماويات العضوية

النشطة 
+

الخاملة
التركيبة

سماد + حمض معدني

المشتقات العضوية/غير العضويةحمض معدني

الكيماويات الحيوية

صناعة الكلور القلوي

الصناعة المعدنية/غير المعدنية

الكيماويات السلعية

الكيماويات الوظيفية

الكيماويات الموجهة 
نحو السوق

الكيماويات النقية

ا�نشاءات

ا�سواق النهائية

التعدين

النقل

ا�دوية

النفط والغاز

المواد الزراعية

المواد الكهربائية 
وااللكترونيات

الرعاية المنزلية والشخصية، 
الصناعية والمؤسسية

المأكوالت والمشروبات

الشكل 1 المصدر: شركة شيرز إنترأكتيف
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تعزيز العناصر األساسية
 

حمل المؤتمر االفتتاحي للرعاية المسؤولة في جيبكا في أكتوبر 2015 داللة 
واضحة على األهمية المستمرة للرعاية المسؤولة بالنسبة لقطاع الكيماويات في 
المنطقة فقد تضمن المؤتمر الجوائز األولى للرعاية المسؤولة من جيبكا لتقدير 

ومشاركة الخبرات المميزة للشركات والتي رسمت صورة واضحة للقيادة واألداء 
المتميزين. 

المنهجية والنهج

تستخدم مقاييس األداء المفصلة في هذا التقرير البيانات التي قدمتها 24 شركة 
من الشركات األعضاء و18 شركة تابعة؛ ُتشكل في المجمل حوالي %95 من 

إجمالي الناتج اإلقليمي للكيماويات من حيث الحجم. 

وتعتبر هذه هي السنة الخامسة التي يتم فيها تقديم تقرير وتسجيل مقاييس 
األداء المستدام، وهي السنة الثانية على التوالي التي ُيطلب فيها من األعضاء 

اإلبالغ في ضوء مجموعة المقاييس الكاملة البالغ عددها 21 مقياًسا )الجدول 1(. 
في عام 2014، بلغت الكفاءة الشاملة لإلبالغ %98.5 )إجمالي عدد نقاط بيانات 

الفردية التي تم اإلبالغ عنها في ضوء المتطلب(. 

وقد ارتفع عدد مجموعات البيانات التي تم تقديمها بمقدار أربعة أضعاف خالل 
السنوات الخمس الماضية وذلك نتيجة للتنفيذ المرحلي لبرنامج االبالغ لمقاييس 

 )GHG( وانبعاثات غازات الدفيئة )CO2( األداء. وتعتبر كثافة ثاني أكسيد الكربون
هي آخر المقاييس التي تمت إضافتها منذ عام 2013، كمرحلة رابعة من التسجيل.

وتم تدعيم الجهود القيمة التي بذلتها اللجنة الفرعية لمقاييس الرعاية المسؤولة 
من قبل هيئة اللويدز ريجستر والتي ساهمت بفعالية في توفير تحليل لبيانات 

الرعاية المسؤولة لهذا التقرير.

مقاييس األداء الخاصة بالرعاية المسؤولة في جيبكا

السالمة المهنية

وفيات الموظفين 

معدل اإلصابات الهادرة للوقت بين الموظفين

معدل حاالت الحوادث المسجلة بين الموظفين حسب إدارة السالمة والصحة 
 )OSHA( المهنية

وفيات الموظفين المتعاقدين 

معدل اإلصابات الهادرة للوقت بين الموظفين المتعاقدين

معدل حاالت الحوادث القابلة للتسجيل بين موظفي المقاولين حسب إدارة 
السالمة والصحة المهنية )أوشا( 

سالمة العمليات
الحوادث المتعلقة بسالمة العمليات 

)PSTIR( المعدل الكلي للحوادث في سالمة العمليات

 )PSYISR( المعدل الكلي لشدة  الحوادث في سالمة العمليات

االنبعاثات/التصريفات إلى البيئة 

النفايات الخطرة المعدة للتخلص منها

النفايات غير الخطرة المعدة للتخلص منها

كمية المياه العادمة التي يتم تصريفها إلى البيئة 

التصريفات إلى المياه - الطلب على األكسجين الكيميائي

)SOX( أكاسيد الكبريت

)NOX( أكاسيد النيتروجين

)GHG( إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة

)CO2( كثافة ثاني أكسيد الكربون

استخدام الموارد 
)TOE استخدام الطاقة )بأطنان النفط المكافئة؛

االستهالك النوعي للطاقة

استهالك مياه العمليات

توزيع المنتجات 

عدد حوادث التوزيع 

الجدول 1

الفصل 1
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أحدث التطورات
أضافت لجنة الرعاية المسؤولة في جيبكا لمحفظتها من اللجان الفرعية وفرق 

العمل في 2014. وتتألف فرق العمل الجديدة المختصة باإلشراف على المنتجات 
والترويج لها من خبراء الصناعة من الشركات األعضاء ويرأسها أحد أعضاء لجنة 

الرعاية المسؤولة. 

وُطلب من جميع الشركات األعضاء بجيبكا إجراء تقييم ذاتي لممارسات اإلدارة 

وتقديم خطة لتحسين الناتج بقصد تنفيذها بحلول عام 2017. ويحدد تحليل 
التقييمات الذاتية أفضل الممارسات والمجاالت ذات االهتمام المشترك ويساعد في 

إعداد جيبكا لمنهج إقليمي من أجل تحسين الرعاية المسؤولة على امتداد 
سلسلة القيمة التجارية. 

 ISO 14001 ويعتبر التحقق المستقل من تنفيذ الرعاية المسؤولة بموجب المعيار
- الذي يوسع متطلبات ISO14001 لتشمل الصحة والسالمة واألمن - أحد 

المسارات االختيارية للشركات. 

الفصل 1

العملية

ُتعد عملية التتبع واالبالغ فيما يتعلق باالستدامة وأداء الرعاية المسؤولة جزًءا هاًما 
من التزام الصناعة تجاه االنفتاح والشفافية. وهي عملية قّيمة من شأنها أن ُتساعد 

جيبكا وشركاتها األعضاء على تحديد األولويات الرئيسية وتأسيس مشروعات 
جماعية ملموسة وتسريع وتيرة التقدم وتعزيز األداء العام. ُيساعد هذا النهج 

الموحد الشركات على تحقيق التحسين المستمر فيما يلي:

األداء المتعلق بالبيئة والصحة والسالمة واألمن؛  	
العمليات المستدامة؛  	
تطوير وإنتاج منتجات وخدمات مفيدة وقّيمة.  	

يستند اختيار قضايا االستدامة إلى المنهجيات الدولية )المبادرة العالمية لإلبالغ 
)GRI( لكونها األكثر شيوًعا( والخبرة القائمة فيما يتعلق بالتقرير عن االستدامة في 
صناعة الكيماويات. تقف الشركات األعضاء في جيبكا عند مراحل متفاوتة في رحلة 

االستدامة. 

ُجمعت البيانات بواسطة استبيان “موحد”. وقدمت الشركات بيانات إلزامية لعام 
2014 تتعلق بمقاييس الرعاية المسؤولة. وتعرض الفصول التالية تفاصيل النتائج 
إلى جانب المبادرات الخاصة باالتحادات والشركات ومعلومات إضافية تغطي الركائز 
الثالث لالستدامة: المجتمع والكوكب واالزدهار، للفترة 2015-2014 بصفة رئيسية. 

طلب االستبيان كذلك معلومات عن الركيزة الرابعة - المنتجات - سبب وجود 
قطاع الكيماويات. ويتمثل الوضع المثالي في تحقيق التوازن بين اإلنتاج المستدام 

واالستهالك المستدام )توفير منتجات وخدمات كيميائية ذات قيمة مضافة لكل 
من المستخدمين والمجتمع األوسع على حد سواء، وتوفير فرص عمل جيدة، إلى 

جانب الحد من اآلثار السلبية على الكوكب(. 

استجاب ما يقرب من نصف الشركات لمعلمات االستدامة التي تم تناولها في 
استبيان جيبكا، فيما لم يتمكن البعض سوى من تقديم استجابات جزئية. وفي 

حين ينشر عدد قليل من الشركات التقارير مستخدًما الجيل الرابع من المبادئ 
التوجيهية لمبادرة االبالغ العالمية، لم يتبع البعض اآلخر حتى اآلن كافة المعلومات/
المعلمات المطلوبة في االستبيان. سيساعد التعلم من هذه العملية ومن األعمال 

الجديدة التي أنتجتها مبادرة التسجيل العالمية مثل “اتجاهات االستدامة واإلبالغ 
في 2025 - االستعداد للمستقبل” على تعديل االستبيان وتحسينه من أجل 

المستقبل.

وقد أصدرت جيبكا تقريرها الثاني حول الرعاية المسؤولة في 2014 والذي يتضمن 
بيانات إضافية ويستفيد من التحسن الملحوظ في مساهمات الشركات األعضاء 

حيث زاد عددها من 16 في )2010 - 2012( إلى 22 في )2013( والشركات التابعة 
من 5 إلى 18. وقد قدمت ثالث شركات أعضاء جديدة بياناتها في هذا العام. ومع 

ذلك، نظًرا لعدم توافر البيانات التشغيلية، فلم يشتمل تقرير األداء لهذا العام 
على األعداد. وقد شهد هذا العام مقاييس أبلغت عنها كافة الشركات األعضاء في 

جيبكا والشركات التابعة لها، فقد قدمت 33 شركة تقاريرها في ضوء جميع 
المقاييس البالغ عددها 21 مقياًسا.

وقد قامت اللجنة الفرعية لمقاييس الرعاية المسؤولة بتحليل البيانات وإعداد 
التقارير ذات الصلة بدعم من هيئة اللويدز ريجستر بالنيابة عن جيبكا. وتجدر 

اإلشارة إلى أنه لم يتم التحقق من البيانات رسمًيا. 
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ما

التنمية 
المسؤولية الرعاية المسؤولةالمستدامة

االجتماعية

مساهمة الصناعة 
)الكيماويات( في المجتمع

التحسينات المحددة 
لصناعة الكيماويات 

)المنتجات، العمليات(

عملية تطوعية لتعزيز 
مساهمة الصناعة 

)الكيماويات( في المجتمع

متى
رؤية بعيدة المدى تضع 

احتياجات أجيال المستقبل 
في االعتبار.

اإلطار الزمني لألمس واليوم 
والغد

اإلطار الزمني لألمس واليوم 
والغد

كيف

توازن عادل في إطار العمل 
بين:

االقتصاد 	
البيئة 	
الجوانب االجتماعية 	
التواصل مع جمهور  	

كبير بدعم من مبادرة 
االبالغ العالمية ومصادر 

األطراف الثالثة

البرامج الوطنية المحددة 
الصناعة 

البيئة والصحة  	
والسالمة

األمن 	
اإلشراف على المنتجات  	

)سلسلة القيمة(/
إستراتيجية المنتجات 

العالمية
التواصل مع جمهور  	

كبير بدعم من مصادر 
بيانات الشركات 

واالتحادات

اإلبالغ/مساهمة  	
الشركات )المختصة 

بالكيماويات( في 
المجتمع

االقتصاد 	
البيئة 	
الجوانب االجتماعية  	

واألخالقيات
التواصل مع جمهور  	

كبير بواسطة 
الشركات بدون 

متطلبات قانونية 
متسقة

 من 
)وإلى 

من(

المجتمع ككل 	
القادة السياسيون  	

الرئيسيون
أصحاب المصلحة  	

الرئيسيون
التحالفات واالئتالفات  	

الكبيرة على امتداد 
سلسلة القيمة

اإلدارة 	
الموظفون 	
اتحادات وشركات  	

الكيماويات الوطنية 
واإلقليمية والعالمية

أصحاب المصلحة  	
الرئيسيون

اإلدارة/الموظفون 	
أصحاب المصلحة  	

الرئيسيون
القادة السياسيون 	
على امتداد سلسلة  	

القيمة

أين
صناعة واسعة النطاق عبر 

سلسلة التوريد على 
الصعيد العالمي

صناعة الكيماويات في 
جميع أنحاء العالم

محلًيا ووطنًيا وعلى 
مستوى دول مجلس 

التعاون الخليجي وفي 
جميع أنحاء العالم

الجدول 2

الصورة العامة

يقدم الجدول 2 لمحة عن كيفية استفادة الصناعة من 
مبادرة الرعاية المسؤولة في توفير األسس الالزمة 

لرحلتها من أجل تحقيق االستدامة. ويوجد لدى 
معظم أعضاء جيبكا برامج فعالة في مجال 

المسؤولية االجتماعية للشركات والتي تلعب أيًضا 
دوًرا أساسًيا في هذه العملية. 

وكجزء من مهمة جيبكا لدعم النمو والتنمية 
المستدامة لصناعات البتروكيماويات والكيماويات في 

الخليج العربي، فإننا نعمل بنشاط على زيادة الوعي 
بشأن مجموعة كبيرة من موضوعات االستدامة 

الرئيسية بداية من كفاءة استخدام الموارد واالبتكار 
وصوالً إلى تحقيق األمن والتنوع الغذائي. ويتضمن 
هذا التقرير أمثلة على أنشطة االستدامة وقصص 

النجاح في مجال الرعاية المسؤولة.

المصدر: سيفيك، ُمعدل بواسطة جيبكا
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الفصل 2: المجتمع

تساعد رعاية وتعظيم أهم مدخر لدينا أال وهو “المجتمع” الصناعة على جذب 
الموظفين المناسبين واستبقائهم وتصبح أكثر ابتكاًرا وتواصل جذب االستثمار. ال 

يستثمر قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي في سالمة وأمن مكان 
العمل فحسب، ولكن أيًضا في مجاالت التعليم والتدريب والتنمية االجتماعية 

للموظفين والمفاولين والمجتمع األوسع.

الصحة والسالمة في العمل

تواصل الرعاية المسؤولة تدعيم الصناعة على تحسين الصحة والسالمة من خالل 
مجموعة من البرامج تتضمن االشراف الفعال والتدريب الخاص بالبيئة والصحة 

والسالمة واألمن وزيادة التركيز على السالمة السلوكية وزيادة وعي الموظفين. 

وخالل السنوات الست الماضية منذ بدء جيبكا في جمع بيانات عن الصحة والسالمة 
المهنية، نشر األعضاء نسًبا منخفضة باستمرار إلجمالي معدل الحوادث القابلة 

للتسجيل. ومع األسف الشديد، مع وصول إجمالي ساعات العمل إلى أكثر من 257 
مليون ساعة من قبل موظفي ومقاولي الشركات األعضاء في جيبكا، تم اإلبالغ عن 

حالة وفاة واحدة في 2014. 

ويعد تركيزنا على مجتمع المتعاقدين على اتساعه انعكاًسا ألهميته بالنسبة 
لقطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي الذي ال زال في طور النمو. 

وتتخطى أرقام أعداد المتعاقدين أعداد الموظفين بشكل كبير، وهي أعلى مقارنة 
بالمناطق التي بها قطاعات كيماويات ناضجة مثل أوروبا وأمريكا الشمالية. وضمن 

اتجاه يكاد يكون عالميًا، تعتبر معدالت سالمة المتعاقدين في الشركات األعضاء 
في جيبكا أقل من سالمة الموظفين. 

وتعمل الكثير من الشركات األعضاء على إعداد برامج للصحة والسالمة المهنية 
للموظفين والمتعاقدين ذات خصائص ترتبط بالموقع الجغرافي مثل إدارة اإلجهاد 

الحراري.

وثمة مؤشر للمتعاقد: يمكن استخالص نسبة الموظفين من عدد ساعات التعرض 
التي ُتشكل بيانات السالمة. بالنسبة لعام 2014، بلغ مجموع ساعات العمل لكافة 

الشركات: عدد الساعات التي عملها المتعاقدون 163,209,532: عدد الساعات 
التي عملها الموظفون 94,080,704. 

تشير نسبة 1.7 متعاقد لكل موظف إلى المستوى العالي من االنتباه الذي ينبغي 
منحه لمجتمع المتعاقدين. 

على الرغم من أن إجمالي معدل الحوادث القابلة للتسجيل بالنسبة للموظفين 
يعتبر منخفض نسبًيا مقارنة بمؤشر مجلس الكيمياء األمريكي، يوضح التوجه 

الثابت على مدى السنوات األربع الماضية أنه ال يزال هناك شوًطا ينبغي علينا قطعه 
قبل التمكن من تحقيق الهدف.
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إجمالي معدل الحوادث القابلة للتسجيل بالنسبة للموظفين
التوجه في ضوء المعيار

الُبعد االجتماعي
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السعي إلى التحسين
في 2013، كونت جيبكا فريق عمل للنظر في وضع معيار إقليمي للمتعاقدين بشأن 

كفاءة الصحة والسالمة. وأوصت باعتماد نهج التعليم اإللكتروني كالتدريب الدولي على 
الحد األدنى من السالمة الصناعية. وعلى الرغم من أنه لم يكن إلزامًيا، فقد اعتمد عدد 

من الشركات األعضاء التوصية على أساس تطوعي، بما في ذلك شركة بروج وكابكو 
وجيبك وكيمانول وأدفانسيد. ففي كابكو، على سبيل المثال، تم إجراء أكثر من 

15,000 ساعة من التدريب على الصحة والسالمة والبيئة للمتعاقدين في عام 2014. 
وقد أقامت الشركة أكثر من 200 جلسة تعريفية للسالمة ألكثر من 10,000 متعاقد. 

يوضح الرسم البياني الذي يمثل 
المتوسط المشترك إلجمالي معدل 
الحوادث القابلة للتسجيل بالنسبة 

للموظفين والمتعاقدين مقارنة بين 
الشركات األعضاء في جيبكا مع 

مجلس الكيمياء األمريكي واالتحاد 
الدولي لمنتجي النفط والغاز، حيث 

يمثل كالهما قطاعات صناعية ناضجة 
ومناطق جغرافية فيما يتعلق بأداء 

السالمة. 

مالحظة: لقد تم تطبيع البيانات الخاصة باالتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز لتصبح 200,000 ساعة من العمل البشري 
في العام. وعادة ما يبلغ االتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز عن نتائجه لكل مليون ساعة عمل.

لم تكن بيانات إجمالي معدل الحوادث 
القابلة للتسجيل بالنسبة للمتعاقدين 

أمًرا إلزامًيا في 2010 وبالتالي لم يتم 
إدراجها ضمن هذا الرسم البياني.

إجمالي معدل الحوادث القابلة للتسجيل بالنسبة للمتعاقدين
التوجه في ضوء المعيار

إجمالي معدل الحوادث القابلة للتسجيل بالنسبة للموظفين والمتعاقدين
االتجاه مقارنة بالمعيار
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يعكس التركيز على المتعاقدين مدى أهميتهم
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المقياس العالمي الخاص بسالمة 
العمليات

كلف المجلس الدولي لالتحادات الكيميائية في عام 2012 مجموعة قيادة الرعاية 
المسؤولة بتأسيس نهٍج علمي متسق لسالمة العمليات. ومن المقرر إطالق المقياس 
العالمي ونهج التقارير الذي تم اعتماده من المجلس الدولي لالتحادات الكيميائية هذا 

 RCLG العام في 2016. وسُيطلب من اتحادات مجموعة قيادة الرعاية المسؤولة
تقديم تقرير للمجلس الدولي لالتحادات الكيماويات يفصح عن إجمالي عدد حاالت 

سالمة العمليات المسجلة من قبل الشركات األعضاء فيها. ويتوقع أن توفر البيانات 
إمكانية حساب معدل حاالت سالمة العمليات. وبحسب الخطة فبقدوم عام 2019 

سنصل إلى تطبيق كامل للمقياس العالمي ونهج التقارير.

سالمة العمليات 

تعتبر اإلدارة الفعالة لسالمة العمليات حجر األساس في العمليات اآلمنة. ويضمن 
تنفيذها توافر التدابير المناسبة خالل عمليات تجهيز المنشآت والقيادة من أجل 

إدارة المخاطر. وُيعد المقياس الرئيسي للنجاح أو الفشل هو فقدان االحتواء األولي.

إن إنجاز أعلى المقاييس من أجل سالمة العمليات هو المسؤولية األساسية لجميع 
الشركات الكيماوية. فال يخفى على أحد الطبيعة الكارثية لحوادث سالمة العمليات 

في صناعتنا ولذلك تقوم العديد من الشركات األعضاء بتنفيذ برامج لتطوير سالمة 
العمليات من خالل تطبيق نظم اإلدارة والهندسة الفيزيائية. كما سيساعد هذا 

التدخل المستهدف على ضمان استدامة االتجاه التنازلي لحوادث سالمة العمليات.

وباالنتقال إلى 2014/2015، فقد أجرت جيبكا سلسلة من ورش العمل 
والمشاركات محددة الهدف من أجل تطوير فهم أعمق لمستويات حوادث سالمة 
العمليات )كما أوضح المعهد األمريكي للمهندسين الكيميائيين، AIChe(. وقد 

أدت زيادة الوعي إلى تطوير استيعاب الحوادث.

الحوادث المتعلقة بسالمة العمليات
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سالمة العمليات: حجر األساس لعمليات آمنة

تعتبر حوادث سالمة العمليات من مقاييس األداء المحورية لتقارير جيبكا منذ  	
المرحلة األولى )2010(. 

و يمثل مخطط التوزيع الطبيعي نموذًجا لألداء الناضج: عدد الحوادث المبلغ  	
عنها يكون مرتفًعا في المرحلة األولى من القياس وينخفض بمرور الوقت مع 

تحسن الفهم والتنفيذ.
يشمل العدد لعام 2014 حوالي 55 حادًثا من الفئة 1.  	

االستجابة للطوارئ - شراكة ناجحة 

تعتبر االستجابة الفعالة للطوارئ جزًءا هاًما من النهج العام للصناعة نحو تحقيق 
السالمة. 

ُتعد لجنة الجبيل التطوعية للطوارىء )جماعة( إحدى المجموعات الهامة العريقة 
والمتخصصة في االستجابة لحاالت الطوارئ في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة 

العربية السعودية. وتضطلع الجهات الرئيسية في قطاعي األسمدة 
والبتروكيماويات بالسعودية - سابك والفارابي وتصنيع وكيمانول وإس- كيم 

والصحراء وأرامكو السعودية - بدور فعال إلى جانب مركز اإلطفاء السعودي 
والسلطات المحلية وغيرهم من المنشآت بما في ذلك الموانئ البحرية والجوية. 

 خالل عام 2014، أجرت إحدى الشركات األعضاء، شركة الصحراء للبتروكيماويات، 
50 تدريًبا على الطوارئ تناولت فيها مجموعة من القضايا بدًءا من حرائق العمليات 

إلى التسمم الغذائي. 

كما استفادت لجنة الجبيل “جماعة” من تبادل الخبرات الدولية والمهارات الفنية: 
على سبيل المثال، ساعد رجال اإلطفاء األمريكيين في تدريب المستجيبين 

للطوارئ على اإلجراءات الخاصة باإلنقاذ والمواد الخطيرة. 

يوجد برنامج مماثل لذلك في منطقة الرويس الصناعية باإلمارات العربية المتحدة، 
والذي يشمل شركتي بروج وفرتيل، وهما من الشركات األعضاء في جيبكا. ويجمع 
اتفاق ريفماك، وهو اختصار للجنة الرويس للمساعدات المتبادلة في حاالت الطوارئ 

والحريق وقد تم عقده مع كافة الشركات العاملة، الدعم المتبادل وتعبئة الموارد 
من العديد من المنظمات لتحقيق استجابة سريعة وأكثر فعالية. 
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ايكويت: دورة تجديد خالية من الحوادث 

أتمت شركة ايكويت دورة التجديد الرئيسية بنجاح في نهاية عام 2014 وذلك من 
خالل التركيز على استخدام أفضل الممارسات في جميع مراحل العمليات. 

وبالوصول إلى مرحلة االتمام، تم إجراء تقييم مع عملية التجديد الرئيسية التي 
سبقتها عام 2006 ومراعاة التركيز على نطاق وأداء الصحة والبيئة والسالمة. 

وخالل فترة التجديد التي استمرت 31 يوًما وتضمنت أكثر من 11,000 متعاقد 
و750 مركبة و120 حافلة و120 رافعة داخل الموقع تم تحقيق أهداف السالمة 

المهنية وسالمة العمليات. قد سّجلت الشركة اإلنجازات التالية:

صفر في ارقام اإلصابات المسجلة 	
صفر لمؤشر التعرض للمواد الكيماوية أعلى من الحدود المسموحة 	
	 IIIو II تسرب االحتواء األولي فئة Cat IIIو Cat II LOPC صفر من
صفر من حوادث سالمة العمليات 	

نطاق دورة التجديد
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عدد الوحدات عدد المتعاقدين العمليات الصيانة المشروعات ا�نشطة ا�جمالية  

أداء الصحة والسالمة والبيئة
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Cat II LOPC وCat III ا�صابات المسجلة
التعرض للمواد الكيماويةالحوادث المتعلقة بسالمة العمليات

أعلى من الحدودالمسموحة 

أتمت ايكويت مجموعة أساسية من األنشطة في سياق التحضير للحدث:

تحديد تحديات الصحة والسالمة والبيئة وتعريفها لجميع المشاركين. 	
التقييم المسبق للمخاطر في كافة األنشطة الحيوية بما في ذلك، مراجعة  	

.)Safe Job( خطط سالمة المهام
المراجعة المسبقة من قبل قادة الحوادث لخطط اإلنقاذ المتعلقة باألماكن  	

.)CSE( المحصورة
تعديل متطلبات تصريح العمل اآلمن للسماح بسريان التصريح لمدة 30  	

يوًما لألعمال ذات الطبيعة غير الحرجة لتسهيل تنفيذ األعمال دون اإلخالل 
بمتطلبات السالمة.

تطوير دليل برنامج البيئة والصحة والسالمة أثناء التجديد وتدريب  	
الموظفين. 

تطوير وتنفيذ خطة التحكم في المرور لتجنب االزدحام وتقليل مخاطر  	
السالمة. 

 سجل أداء البيئة والصحة والسالمة 
أثناء دورات التجديد

الحوادث، ا�صابات المسجلة، LOPC، العمليات، 
السالمة، وما إلى ذلك
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 الرعاية المسؤولة 
قصص النجاح

ساهمت بعض العوامل الرئيسية في تحقيق دورة تجديد خالية من الحوادث؛ 
أهمها مشاركة القيادة العليا حيث حرص نائب الرئيس للعمليات على حضور 
اجتماعات السالمة التي تمت في الموقع. كما استطاعت “استراحات” السالمة 
إدارة المخاطر الرئيسية المحتملة من الفتحات وأعمال الحفر ونصب السقاالت 

ووجود األماكن المحصورة )CSE( على خطوط األنابيب وساهمت باعتماد 
االستخدام الصحيح لمعدات الوقاية الشخصية. رّكزت اللجنة التوجيهية لدورة 

التجديد على قضايا السالمة اليومية ومراقبة الموظفين عن كثب للتعرف على 
عالمات االجهاد والتفاعل المنتظم مع العّمال في الموقع. 

وعند إتمام الدورة، ساهمت بعض اإلجراءات في الحفاظ على التميز مثل اجراء 
الفحوصات من قبل مسؤولي السالمة وتنفيذ جوالت تفتيش على المعدات 

ودعم المرافق أثناء بدء التشغيل. 
ان رحلة البحث عن التميز ال تتوقف عند اي حد وال تزال مستمرة! 

RIR - معدل اإلصابة المسجل 

معدل ا�صابة القابل للتسجيل الفعلي معدل ا�صابة القابل للتسجيل المستهدف

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0.22

0.057

0

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25
0.22 0.22

0.18
0.16

0.14
0.12

0.11
0.10

0.09

0.068

0.143 0.13 0.12

0.06 0.05
0

كيمانول: بناء ناجح لثقافة السالمة
كجزء من نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة واألمن )EHS&S( المطّبق خالل عام 

2011، بادرت شركة كيمانول بحملة لإلبالغ عن الحوادث التي كادت أن تقع والظروف 
غير اآلمنة، وتحديد األهداف لكل من الشركات واألفراد خالل عام 2012. وتضمن 
تقييم األداء السنوي لكل موظف وجوب مراعاة واإلبالغ عن مخاطر مكان العمل 

واتخاذ اإلجراءات التصحيحية السليمة. ولقد سعى هذا النهج  تطوير وتعزيز ثقافة 
سالمة ترفع من مستوى ادراك الموظفين وتساعدهم في التعرف على العملية 

الفعلية لتحديد المخاطر واإلبالغ عنها. 

وقد تم اجتياز الهدف الموضوع من قبل الشركة وهو 1,000 بالغ بشأن الحوادث 
التي قد كادت أن تقع ضمن ظروف غير اآلمنة لعام 2012 ليصل الرقم الفعلي 

2,300 بالغ بحلول نهاية العام. وكان هناك أيًضا انخفاض معتبر في معدل الحوادث 
)IR( من 1.2 خالل عام 2011 إلى 0.41 خالل عام 2012. وفي العام التالي، تم 

االرتقاء بالهدف ليصبح 1,500 بالغ للحوادث التي كادت أن تقع وتم تجاوزه مرة أخرى 
بأكثر من الضعف. وقد تم تقديم 2,406 بالغ فعلي بنهاية عام 2013، بينما تم 

الحفاظ على معدل الحوادث IR عند 0.40. 

وعند وضع أهداف عام 2014، سعت شركة كيمانول إلى تحقيق المزيد من 
التحسين في مستوى معرفة الموظفين والتحكم في المخاطر الرئيسية بتقديم 
معايير تعمل على تقييم الحوادث التي كادت أن تقع في مقابل مصفوفة تصنيف 

الحوادث الخاصة بالشركة فيما يطلق عليه تقارير الجودة. وتم تجاوز الهدف الموضوع 
من الشركة المتمثل في 1,500 بالغ بشأن الحوادث التي كادت أن تقع و75 تقرير 
جودة على األقل. فقد وصل عدد البالغات إلى 1,775 بالغ و1,564 تقرير بالترتيب. 

وقد ساعد تطبيق معايير الجودة في إعداد بالغات الحوادث التي كادت أن تقع 
وساهم في التقليل من المخاطر والوصول بمعدل حوادث IR إلى النصف ليصبح 
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بالنسبة لشركة كيمانول، نتج عن قيمة مشاركة الموظفين في مبادرات السالمة 
تحقيق تحول ثقافي حقيقي ومنهجية إيجابية تجاه السالمة كما ساهم في تعزيز 

مبدأ الشركة بكون السالمة قيمة جوهرية الى جانب اولوياتها. 



التوسع في تطبيق االستدامة
جهة توظيف مهمة 

خالل األربعة عقود الماضية، تطورت صناعة الكيماويات في منطقة الخليج العربي 
لتصبح أحد أهم وأكبر القطاعات الصناعية بقيمة منتجات 115 مليار دوالر أمريكي 

خالل عام 2014 مما ساهم في خلق المزيد من الوظائف ألكثر من نصف مليون 
شخص. ويعمل بالصناعة نفسها أكثر من 130,000 موظف، أكثر من نصفهم في 

المملكة العربية السعودية، وتخلق هذه الوظائف حوالي ثالثة أضعافها كعدد من 
فرص العمل غير المباشرة على امتداد سلسلة القيمة. 

وقد تجاوز النمو في الوظائف في منطقة الخليج العربي خالل الفترة 2009 - 2013 
معدالت النمو بالمناطق األخرى لتتعدى نسبة %12، وليكون بذلك ضعف نسبة 

النمو في الصين، التي تأتي في المرتبة التالية وفًقا لإلحصاءات الخاصة بالمجلس 
 .)Cefic( األوروبي للصناعات الكيماوية

 إجمالي التوظيف المتعلق 
بقطاع الكيماويات في 2014

130,200

390,600 520,800

توظيف مباشر  توظيف غير
مباشر

 إجمالي عمليات
 التوظيف المتعلقة

بالكيماويات

المصدر: الهيئات اإلحصائية الوطنية، اليونيدو، تقديرات جيبكا، 2014 

توفر صناعة الكيماويات وظائف عالية الجودة برواتب مجزية إضافًة إلى فرص 
تطوير مهني مميزة. ويتواصل العمل نحو زيادة أعداد مواطني دول مجلس 

التعاون الخليجي الذين يعملون في القطاع: كانت نسب توطين القوى العاملة 
للشركات األعضاء في جيبكا أعلى من %60 عام 2010 و2011 وفي األعوام 

الثالثة التي تلت حتى 2014 كانت أعلى من %50. ومع ذلك، ال تزال هناك 
اختالفات واسعة من دولة ألخرى. 

ويعد تطوير المواهب والكوادر المحلية أمًرا هاًما في تأمين االستدامة طويلة المدى 
لصناعة الكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وفي نفس الوقت، 

يجب أن تضمن الصناعة الحفاظ على المعرفة والخبرة التي يمتلكها العاملون 
األجانب بالمنطقة وضمان مشاركتها مع العاملين من المواطنين. 

مقتطفات عن التوطين بحسب الشركات 

في منطقة يتألف أكثر من نصف سكانها من الشباب األقل من 25 عاًما، تعد  	
بطالة الشباب مشكلة رئيسية. وفي شركة شيفرون فيليبس السعودية 
)S-CHEM(، يشكل المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا أكثر من 

%30 من عدد موظفي الشركة البالغ 1,000 موظف تقريًبا في حين ال 
يشكل األجانب في هذه الفئة سوى أقل من %2. وفي الشريحة العمرية 

50-30 عاًما، تصل نسبة المواطنين إلى %45 من القوى العاملة مقابل 18% 
 S-Chem لألجانب. ويحمل %25 تقريًبا من األشخاص العاملين لدى شركة

شهادات جامعية منهم %15 تقريبًا من المواطنين. وقد قدمت الشركة ما 
يقرب من 125 ساعة من التدريب والتعليم لكل موظف عام 2014. 

 تنفذ شركة قطر للبتروكيماويات )قابكو( مبادرات توطين تتضمن برنامج  	
للمنح الدراسية مخصص للمواهب المحلية. ويغطي دعم الطالب الجامعيين 
رسوم التعليم واإلقامة وغيرها من الجوانب لضمان تزويدهم بالمهارات ذات 

الصلة وأحدث أساليب المعرفة العلمية. ويتم توفير المتابعة والتواصل 
المنتظمين عن طريق فريق من المستشارين المهنيين ذوي الخبرة. وتطبق 

الشركة سياسة توطين فّعالة وفي الوقت ذاته تشجع على االحتفاظ 
بالموظفين األجانب في حال تم توطين المنصب الذي يشغلونه. 

التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة 

يلعب القطاع دوًرا مهًما في ضمان تطوير دول مجلس التعاون الخليجي للمواهب 
المحلية من سن مبكرة للمساعدة على تقديم الرياديين من الجيل القادم في 

مجاالت الكيماويات والهندسة وريادة األعمال التجارية. وتشارك الشركات بقوة في 
الخطط التعليمية وتقديم المنح الدراسية وغيرها من المبادرات لالرتقاء بمستويات 

المواهب من المواطنين الملتحقين بهذا القطاع. 

وتوجد فروق كبيرة بين الشركات األعضاء في جيبكا من حيث ساعات التدريب 
الموفرة داخل الشركة وتكاليفها. ويمكن رصد وجود تنامي في قناعة الشركات 
بقيمة االستثمار في تدريب وتعليم القوى العاملة وتتوقع جيبكا أن تتوسع هذه 

الجهود وتتطور مستقباًل. 

مقتطفات للتعليم والتدريب في الشركات 

تطبق شركة بروج برنامج إرشاد حيث يسند إلى كل مدير ذي خبرة تدريب  	
مواطن إماراتي في نفس المنصب بما يضمن التوجيه العملي في األداء 

اليومي واألنشطة التطويرية. ويطبق فريق تطوير المواطنين خطة يطلق 
عليها “تجهيز” في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والمحيط الهادي على كافة 

الموظفين المؤهلين كجزء من خطة تطوير فردي تستمر عامين. ويضمن 
البرنامج حصول المواطنين اإلماراتيين على خلفية شاملة عن أعمال بروج 

وتجربة ثقافات مختلفة والتعرف عن كثب على كيفية اتخاذ التنفيذيين 
القرارات في بيئة تنافسية سريعة التغير. 

تنمية المواهب المحلية من احد اهم اركان 
االستدامة
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التنوع وتحدياته 
تدعم جيبكا الجهود المبذولة من أجل زيادة عدد النساء العامالت والمساواة بين 

الجنسين. وقد تراوحت نسبة اإلناث من الموظفين لدى أغلب الشركات األعضاء 
التي استجابت لهذا الجزء من استبيان جيبكا من صفر إلى أعلى من 10% 

باستثناء شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبك( حيث بلغت النسبة 
%20 من القوى العاملة. 

وتهدف دراسة حديثة تجريها جيبكا وشركة أكسنتشر إلى تحسين فهم 
التحديات لزيادة مشاركة اإلناث في وظائف سلسلة اإلمداد في الشركات الكيماوية 
بالمنطقة. أوضحت الدراسة أن النساء يشكلن في الوقت الحالي ما يصل إلى ثلث 
الموظفين في وظائف سلسلة اإلمداد مثل الشراء والخدمات اللوجيستية وإدارة 
المواد في بعض الشركات. ومع ذلك، ففي كثير من الشركات ال يزال وجود المرأة 

محدودًا وخاصًة في العديد من المناصب العليا. وتالحظ الدراسة أن يوجد تصور 
عام بأن أداء المرأة يتفوق على أداء الرجل في أدوار التعامل مع العمالء. إضافًة إلى 

ذلك، ُينظر إلى النساء العامالت في وظائف سلسلة اإلمداد في منطقة دول 
مجلس التعاون الخليجي بأنهن أكثر إخالًصا لصاحب العمل بما يعني استقرارهم 

في وظائف لفترة أطول باالضافة إلى تميزهم بالوفاء بالمواعيد النهائية وكفاءتهم 
في أنشطة معينة تتطلب االنتباه للتفاصيل. 

وتمثل المرأة موردًا هامًا للمواهب غير مستغل بشكل كامل من قبل شركات 
الكيماويات في وظائف سلسلة اإلمداد ويمكن في حالة استغالله أن يحد من 

المشاكل المتعلقة بتعيين الموظفين المؤهلين والحفاظ عليهم.

وتتضمن التحديات التي تجب معالجتها إذا ما رغبت الشركات في زيادة نسبة 
توظيف اإلناث ضمن سلسلة اإلمداد لديها ما يلي: 

تسهيل وصول المرأة إلى دورات التعليم العالي/الدرجات الجامعية  	
المخصصة.

العمل على توفير التدريب المختص بتنمية المهارات وتطويرها بين القوى  	
العاملة من اإلناث.

العمل على تعزيز جاذبية وظائف سلسلة االمداد للمرأة وتغيير التصور  	
الحالي عنها.

نشر الوعي وبناء المعرفة عن مبادرة جيبكا للرعاية المسؤولة. 	

“... اليوم، نرى أن الشباب يمتلك ما قد أطلق 
عليه “التمرد اإليجابي” في نظرتهم للعالم: 
هم... يرون الهدم الخالق طريقة إلنتاج شيء 

ما جديد وأفضل. فنجد عندهم نزعة 
لمواجهة المخاطر؛ وقدرة على التأقلم مع 

التغيرات السريعة والحركة المستمرة؛ 
ويجمعون في الوقت ذاته بين الشك واألمل 

وهو ما يتفوقون به عن جيلي في نفس 
مرحلتهم العمرية.” 

خالد الفالح، الرئيس السابق والمدير 
التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، 

 الكلمة االفتتاحية في منتدى 
جيبكا السنوي 2014 

استضافت شركة النفط الُعمانية للمصافي والصناعات البترولية )أوربك(  	
ورشة عمل تحت عنوان “التحديات والفرص” عام 2014 لممثلي المؤسسات 
التعليمية من جميع أنحاء المنطقة. وتهدف الورشة إلى مساعدة الجامعات 

والصناعات في بناء تعاون طويل المدى وإيجاد فرص تتوافق مع مهارات 
ومواهب الطالب العمانيين إضافًة إلى تلبية احتياجات القطاع الصناعي. وفي 

سياق تنفيذ هذه األهداف المحددة، تمول الشركة مشروًعا بحثًيا حول معالجة 
المياه العادمة عن طريق مجموعة من طالب إدارة الهندسة الكيماوية بجامعة 

صحار. إضافة إلى ذلك، تم تخصيص 10 مليون دوالر أمريكي لبرنامج أوربك 
للمنح الدراسية الدولية والذي يوفر سنويًا 10 منح دراسية مدتها خمسة 

أعوام للطالب المحليين. وفي عام 2014، أعلنت الشركة أنها ستنفق 40 
مليون دوالر أمريكي على مشاريع التنمية االجتماعية لألعوام الخمسة القادمة 

ووقعت اتفاقيات مع اثنتين من البلديات لتمويل االستثمارات االجتماعية 
بقيمة 4 مليون دوالر أمريكي. 

المسؤولية االجتماعية )CSR(: جزء ال يتجزأ من 
ثقافة دول مجلس التعاون الخليجي

تعد المسؤولية االجتماعية واألعمال الخيرية من المفاهيم الراسخة في منطقة 
الخليج العربي نتيجة للثقافات والقيم المجتمعية والسياسية. وتنفذ معظم 
الشركات األعضاء في جيبكا برامج تغطي نطاقًا عريضًا من األنشطة بدءًا من 

الخطط التعليمية وحتى تمويل مراكز الرعاية الصحية والترفيهية ومبادرات الرياضة 
أو اللياقة المؤسسية واسعة النطاق؛ واضافة إلى برامج المواصالت المدعمة وبرامج 

تنظيف البيئة. 

مبادرات المسؤولية االجتماعية واألعمال الخيرية من 
المفاهيم الراسخة في المنطقة 
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مقتطفات عن برامج المسؤولية االجتماعية بحسب الشركات

قادت شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية )جيبك( عدًدا من البرامج الرائدة  	
في مجال المسؤولية االجتماعية في منطقة الخليج العربي تضمنت دعم 

التعليم والمعسكرات الصيفية لألطفال وأسابيع السالمة والفعاليات الخيرية 
واللقاءات المجتمعية المحلية من بين مجموعة كبيرة من األنشطة. ورغم أن 

موقع الشركة ومصانعها المقام في منطقة سترة بالبحرين تم بناؤه على 
مساحة 60 هكتار من أراضي الرمال والصخور المستصلحة، إال أنه يتضمن 

حدائق ومحمية للطيور ومزرعة لألسماك تحرر آالف األسماك سنويًا إلى الخليج 
العربي إلعادة تكوين مخزون األسماك المستنزف. ويتم التبرع بالمخزون 

الفائض من األسماك، إضافًة إلى البلح الناتج من زراعة النخيل المنتشر بالموقع، 
إلى الجمعيات الخيرية المحلية. وقد نالت الشركة عن أنشطتها عام 2014/15 

عددًا من الجوائز المخصصة لألداء المتميز في مجال المسؤولية االجتماعية 
والبيئة والصحة والسالمة وتمكين المرأة وإدارة البيئة وتميز األعمال. 

نجحت مبادرة بروج “المياه من أجل العالم” )W4W( على مدار األعوام السبعة  	
الماضية في عالج عدد من تحديات المياه والصرف الصحي وزادت من مستوى 
الوعي بالدور الحيوي الذي تلعبه الصناعات البالستيكية في هذا االطار. تجدر 

اإلشارة إلى أن مبادرة W4W ُنفذت بالمشاركة مع المنظمات غير الحكومية 
المحلية وشركات صناعات البالستيك التحويلية وغيرهم من الشركاء عبر 
سلسلة القيمة. وأوضحت التجربة أهمية إشراك الشركاء الفاعلين - وعلى 

وجه الخصوص المنظمات غير الحكومية - التي تتمتع بمعرفة محلية جيدة 
والتي قامت بتنفيذ مشاريع مماثلة وتمتلك منهجية استدامة طويلة المدى. 

وتوفر المشاركة والمساهمة المجتمعية شعورًا بالملكية والمسؤولية وهو 
شعور مطلوب لضمان انجاح المشاريع على المدى الطويل وحتى اآلن، لبت 

هذه المشاريع المنفذة عبر أفريقيا وشبه القارة الهندية وآسيا والشرق 
األوسط حاجات أكثر من 300,000 شخص. وتلعب المواد البالستيكية وخبرة 

بروج دوًرا رئيسيًا في معالجة هذا التحدي العالمي الهام.

تلتزم شركة بترو رابغ بالتنمية االجتماعية واالقتصادية لمنطقة رابغ  	
والمجتمعات المحلية بها. وتشمل مبادرات المسؤولية االجتماعية التي تنفذها 

الشركة حمالت السالمة والوعي البيئي وتوفير المرافق الطبية والتعليمية 
وعمل تحسينات للبنية التحتية للنقل وإمدادات المياه. وفي عام 2014، تم 

تعزيز الجهود عن طريق وضع إستراتيجية وبرنامج شامل لمبادرات المسؤولية 
االجتماعية وتشكيل لجنة خاصة لتحديد األنشطة واإلشراف عليها. ويضم 

مجلس رابغ للمسؤولية االجتماعية 16 شركة محلية ومركًزا للتعليم العالي 
بغية توحيد الجهود في هذا المجال وتعزيز الفعالية واالستدامة وصنع فارق 
حقيقي في المنطقة. وتشمل المبادرات األساسية لعام 2015 برامج لتدوير 

المخلفات والسالمة المرورية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة واألسر 
المحتاجة. وقد عقدت شركة بترو رابغ أولى ورش العمل الموردين في ديسمبر 

2014 كوسيلة لاللتقاء بمزدي الخدمات الرئيسيين التابعين للشركة 
ومناقشة طرق تعزيز عالقات العمل وتطوير موردين محليين مستدامين.

وفي شركة معادن للفوسفات، يحصل جميع أطفال الموظفين البالغ عمرهم  	
ما بين 5 و18 عاًما على التعليم مجاًنا. ويتمتع الموظفون أنفسهم بالعديد 

من الفوائد كجزء من حزمة رواتبهم كالرعاية الطبية والدعم السكني 
والمواصالت والمساعدة في البرامج التعليمية والعالوات. توفر معادن التدريب 

وبرامج التطوير المهني في جميع العمليات والمشاريع الخاصة بها لتعزيز 
النمو المهني لموظفيها.

بخالف األنشطة الداخلية، تعاون فريق من الموظفين المتطوعين من  	
شركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية )ناتبت( السعودية مع منظمة 

النبتة، وهي منظمة غير حكومية، في زيارة المدارس لتقديم ورشة عمل 
بعنوان “قضية النفايات”. كانت الورشة تهدف إلى رفع الوعي بتدوير 

المخلفات لدى الطالب وأولياء األمور والمجتمع ككل. تسلط الورشة الضوء 
على كيفية تدوير النفايات وأسباب الحاجة لتدويرها وتعمل على غرس 

القيم التي تساعد األجيال القادمة على احترام البيئة والحفاظ عليها. 
وسيتم توسيع المشروع الذي يستغرق خمس سنوات إذا ما ثبت نجاحه 
ليشمل مراقبة إدارة النفايات بواسطة كل من المدارس المشاركة وأسر 

الطالب وإشراك المدارس من خالل المسابقات وغيرها من األنشطة. 

نشر الوعي وبناء المعرفة عن 
مبادرة جيبكا للرعاية المسؤولة 

ُعقدت ثالث ورش عمل فنية حول الرعاية المسؤولة بنجاح في 2013/14 حضرها 
عدد كبير من الوفود الحكومية وممثلي الصناعة. وتحرص جيبكا على دعوة 

الطالب لحضور فعالياتها لزيادة الوعي بأهمية قطاع الكيماويات والفرص المهنية 
المختلفة التي يوفرها.

وكانت عناوين ورش العمل كما يلي: األمن في صناعة الكيماويات وسلسلة اإلمداد 
المرتبطة بها؛ والرعاية المسؤولة ما بعد أسوار المؤسسة؛ وتحديات التغير المناخي. 

وقد رّكزت ورشة العمل األمنية، والتي نظمت بالمشاركة مع سانديا ناشونال الب 
من الواليات المتحدة، على الجوانب األمنية المتعلقة بالتوزيع والمواصالت والتخزين. 

وحضر الفعالية ممثلون عن الهيئات الحكومية وجهات قانونية وتشريعية إضافًة 
إلى مختصين في صناعة الكيماويات. 

تجدر اإلشارة إلى أن ورشة العمل “بناء القدرات في الرعاية المسؤولة” كانت بمثابة 
فرصة ألخصائيي البيئة والصحة والسالمة واألمن لاللتقاء والتعرف بشكل متعمق على 
مبادئ الرعاية المسؤولة وكيفية تطبيقها على مجموعة من أنشطة سلسلة القيمة. 

كانت ورشة عمل “التغير المناخي” بمثابة تمهيد لمؤتمر األمم المتحدة المعني 
بتغير المناخ )COP21( المنعقد في باريس، بفرنسا، في نهاية عام 2015، في 
أعقاب التقرير التوليفي للتقييم الخامس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية 

 .)IPCC( المعنية بتغير المناخ

وقامت هذه الفعالية بتزويد المشاركين بتحديث شامل حول النظرة العلمية لتغير 
المناخ كما هي موضحة في تقرير IPCC والمفاوضات الدولية ذات الصلة. وتضمنت 

كذلك نظرة عامة حول المخاطر والفرص المحتملة في منطقة الخليج العربي 
ومساهمة صناعة الكيماويات في التعامل مع مشكلة تغير المناخ. وقدم ممثلو 

شركات سابك وأدنوك وإيكويت دراسات حالة بشأن المبادرات الهادفة لرفع كفاءة 
استغالل واستهالك الطاقة. 

 حضر الورشة 31 مشارًكا ضموا ممثلين من القطاع الحكومي على اعلى المستويات 
باالضافة إلى أطراف من المفاوضين الرئيسيين والشركات األعضاء في جيبكا وخبراء 

تغير المناخ.
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الفصل 3: كوكب االرض

تطور قطاع الكيماويات في منطقة مجلس التعاون الخليجي سريعا خالل فترة 
قصيرة نسبًيا بفضل سهولة الوصول إلى مصادر النفط والغاز بسعر تنافسي. 

وقد أدى االعتراف المتزايد من جانب الشركات بضرورة اإلدارة الفعالة للمواد 
الكيماوية إلى جانب صرامة التشريعات البيئية على المستويين الوطني والدولي 

مما أدى إلى تركيز أوضح نحو القضايا البيئية وتحسين استخدام الموارد. وتأتي 
هنا مبادرة جيبكا للرعاية المسؤولة وإستراتيجيات االستدامة التي تقوم بها 

بالتعاون مع الشركات االعضاء لتعزيز تأثير هذه االنشطة ذات الصلة وستستمر 
تلك الجهود مع اعتراف واضح بالحاجة إلى المزيد من التقدم ضمن هذا االطار. 

)GHGs( الطاقة وغازات الدفيئة

يحتل تعزيز كفاءة استغالل الطاقة مكانة متقدمة ضمن األجندة العالمية للحفاظ 
على الموارد والمساعدة في مكافحة تغير المناخ. وتسعى عدد من الشركات 

األعضاء في جيبكا للحصول على شهادة ISO 50001 إلدارة الطاقة التي تتطلب 
منهم إنشاء قاعدة اساس للمقارنة بالنسبة للطاقة مما يسهل في إدخال 

تحسينات على كفاءة الطاقة.

“... في العامين الماضيين، استطاع منتجو البتروكيماويات 
في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خفض استهالك 

الطاقة لكل طن من المنتج بواقع %8 من خالل 
التحسينات الفنية ومبادرات ترشيد االستهالك. ومع ذلك، ال 
تزال رحلة االستدامة في مهدها وال يتوقع تحقيق كل هذه 
التغييرات في الحال. ستلعب بعض التقنيات مثل احتجاز 

الكربون واستخدامه باالضافة إلى التحسينات الفنية 
ووسائل كشف التسريبات دوًرا رئيسًيا في حل مشكلة 
التغيير المناخي ونحن نشجع القادة وصانعي القرارات 
والقائمين على األعمال بالتعاون معًا إليجاد حل طويل 

األمد لمشكلة تغير المناخ.”

دكتور عبد الوهاب السعدون، 
األمين العام لجيبكا 

إجمالي الطاقة المستخدمة
)مليون طن مكافئ  من النفط(

استهالك الطاقة المحدد
)طن مكافئ من النفط/طن متري منتج(

 متوسط كثافة انبعاث 
ثاني أكسيد الكربون 
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إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة
 )مليون طن متري مكافئ  من 

ثاني أكسيد الكربون( 

تعتبر كثافة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون )CO2( وانبعاثات غازات الدفيئة 
)GHG( من أحدث مقاييس األداء وقد تم إدراجها كمرحلة رابعة لنهج التقارير تبدأ 

في 2013. ويشير كال المقياسين إلى اتجاه تنازلي إيجابي على مدار العامين. 

ُيعد تغير المناخ مشكلة معترف بها ولها تداعياتها العالمية. وتشير أحدث األرقام 
الصادرة من معهد الموارد العالمية أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 
تسهم بحوالي %3 من انبعاثات غازات الدفيئة عالميًا من خالل إطالق حوالي 

1,200 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون في 2012. وبالنسبة للخليج 
العربي، يعني ارتفاع درجات الحرارة أن المنطقة ستصبح أكثر سخونة وجفاًفا، مما 
ينشأ عنه عبء إضافي على عمليات اإلمداد بالمياه والتي تعتبر في الوقت الراهن 

أحد المخاوف اإلقليمية وكذلك على الطاقة المطلوبة لمكافحة درجات الحرارة 
العالية بتشغيل أنظمة تبريد الهواء، على سبيل المثال. 

وتؤثر مشكلة غازات الدفيئة بشكل مباشر على أنشطة التصنيع كثيفة 
االستهالك للطاقة ورأس المال. ويمكن للشركات األعضاء في جيبكا أن تتخذ، 

وبعضها يتخذ بالفعل، عددًا من التدابير لمعالجة تحدي غازات الدفيئة وتحسين 
كفاءة الطاقة، وإن كان ذلك ال يزال بمستويات اقل نسبًيا مقارنًة بمناطق إنتاج 

الكيماويات األخرى في العالم. ويتراوح ذلك من استخدام تقنيات التقاط واحتجاز 
الكربون إلى االستثمار في المجموعات العنقودية الكيماوية، مما يحقق توفيرات في 
االنبعاثات الناتجة عن المواصالت وذلك بواسطة استخدام المواد الخام ذات المصدر 

المحلي لصناعة المواد الكيماوية المتخصصة ومنتجات المستهلك. 
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مقتطفات عن الطاقة وغازات الدفيئة بحسب الشركات

تعيد مصانع التقاط واحتجاز الكربون لدى منتجي الكيماويات دمج انبعاثات  	
غازات الدفيئة في عملية التصنيع كمادة خام لمنتجاتهم. وبدالً من انبعاث 

الكربون في الجو، طورت بعض الشركات األعضاء في جيبكا تقنيات 
الستغالله، وبالتالي تحويل تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه )CCS( إلى 

تكنولوجيا احتجاز الكربون واستغالله )CCU(. ويستخدم منتجو 
 البتروكيماويات في خمس دول من بين دول مجلس الخليج العربي الست، 
أو لديهم خطط الستخدام، تقنية احتجاز الكربون واستغالله لمنتجات منها 
البالستيك واألسمدة وزيت التشحيم. وتبني شركة سابك في الوقت الحالي 

أكبر منشأة احتجاز الكربون في العالم؛ حيث تخطط الشركة التابعة لها وهي 
شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات احتجاز وتنقية حوالي 500,000 طن 
في السنة من ثاني أكسيد الكربون من وحدات تصنيع اإليثيلين. و بالنسبة 

النبعاثات غازات الدفيئة التي تم تفاديها سيتم استخدامها في إنتاج 
الميثانول من مرافق البتروكيماويات األخرى المملوكة من قبل شركة سابك. 
إضافة إلى ذلك، سيتم تحويل 200 طن في اليوم من ثاني أكسيد الكربون 

السائل إلى صناعة األغذية والمشروبات. وهناك مثال آخر يتمثل في المنشأة 
5 التابعة لشركة األسمدة العربية السعودية، والمقرر بدء تشغيله في 2015. 

تقوم المنشأة بتحويل ما يقرب من 850,000 طن من ثاني أكسيد الكربون 
إلنتاج 1.1 مليون طن من اليوريا. ومن شأن هذا المشروع والذي بلغت كلفته 

533 مليون دوالر أن يساعد في الحد من االحتباس الحراري ويعزز القدرة 
االنتاجية لألغذية. ومنذ 2010، زادت شركة سابك من استخدام ثاني أكسيد 
الكربون كمادة خام بنسبة %8 وتوضح التقديرات أن إجمالي استخدام ثاني 

أكسيد الكربون على مدار األربع سنوات وصل إلى 2.7 مليون طن.

في الكويت، افتتحت شركة الغاز جالف كريو منشأة إنتاج جديدة لثاني  	
أكسيد الكربون بالتعاون مع إيكويت في مارس 2015. وتستخدم المنشأة، 
الموجودة في منطقة شويبا الصناعية، الغازات المطلقة من مجمع إيكويت 

حيث يتم تحويل ثاني أكسيد الكربون العادم لالستخدام التجاري بما في ذلك 
صناعة المشروبات الغازية. وتستطيع المنشأة إنتاج 280 طن في اليوم من 

ثاني أكسيد الكربون السائل مما يوفر 110.000 طن تقريًبا من انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون في السنة. 

في 2014، نفذت شركة قطر لألسمدة )قافكو( نظام إلدارة الطاقة بموجب  	
شهادة األيزو ISO 50001:2011 للمساعدة في إدارة مصادر الطاقة لديها 
وإيجاد فرص للرفع من كفاءة استغالل وترشيد استهالك الطاقة. وقد جرى 

تطوير لسياسة الطاقة بجانب تحديد األهداف والغايات. ووضعت الشركة 
معايير بقواعد اساسية للمقارنة بالنسبة للطاقة المستخدمة لخطوط االنتاج 

الخاصة بها )األمونيا واليوريا والميالمين( ومنشآت الخدمات العامة. وقد تم 
تبني منهجية “معايرة منشآت األمونيا العالمية” لتحليل بيانات الطاقة 

ومقارنتها معياريًا فيما يجري وضع مؤشرات ألداء الطاقة خاصة بكل منشأة 
تشغيلية. 

تلبي كيمانول %40 من متطلبات الكهرباء الخاصة بها من التوليد المشترك  	
للطاقة من البخار المستخدم في العمليات في مجمع ثنائي ميثيل فورماميد 

ميثانول والذي تزيد طاقته االنتاجية اإلجمالية عن 340,000 طن في السنة. 
وتلبي منشأة التوليد المشترك للطاقة احتياجات الكهرباء لكل من منشآت 

المعالجة ومباني الموقع. ويتم أيًضا حفظ الطاقة كذلك من خالل تركيب 
اإلضاءة المعتمدة على االستشعار والتي تغلق تلقائيًا في حال خلو الغرف.

تركيز أكبر على تطوير استخدام واستغالل الموارد
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الرازي تتناول مسألة استخدام الموارد

تأثر األداء في شركة الرازي التابعة لسابك بعدد من األمور الجارية التي أدت إلى زيادة  
كثافة استخدام الموارد بين 2011 و2013 مقارنًة بسنة األساس 2010. وكان 

لزيادة القيود المتعلقة بامدادات الغاز الطبيعي بالغ االثر على االرقام. فقد أطلقت 
الشركة مشاريع رئيسية لتعزيز االستدامة بما في ذلك استخدام عامل التحفيز 

وإجراء عملية تجديد أسهمت في تحقيق تحسينات ملموسة في الدقة والكفاءة 
التشغيلية على الرغم من الصعوبات المستمرة ومحدودية الموارد والمواد الخام. 

وتحسن معدل استغالل كفاءة المنشأة مما أدى الى نتائج مشجعة بشأن 
كفاءة استخدام الموارد لعام 2014 مقارنة بالعام السابق: انخفضت نسبة 

كثافة  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل بنسبة  %16 تقريًبا؛ انخفض  
استهالك الطاقة بنسبة %14.6؛ وانخفض استهالك المياه بواقع %12 تقريًبا؛ 

واخيرا انخفضت كمية النفايات بنسبة كبيرة بلغت %53 تقريًبا.

تحسين استغالل البخار في شرق 

تدير الشركة الشرقية للبتروكيماويات - شرق، وهي إحدى الشركات التابعة 
لسابك، عشر غاليات النتاج بخار الماء ذي الضغط المرتفع لمنشآت العمليات التي 
تستخدم غاز الوقود. وخالل سنة 2014، نفذت الشركة مشروعين لتوفير البخار 

ساهما في خفض انبعاثات غازات الدفيئة واستهالك الطاقة. وأعادت الشركة 
استخدام البخار المزود للعمليات في وحدة غالية التجفيف. في السابق، كان يتم 
 .)EG( تنفيس البخار أثناء العمليات عالية الحمل في منشأتي إيثيلين جليكول

وتقدر شركة شرق أن تقليل الحاجة إلى البخار عالي الضغط وغاز الوقود ذي 
الصلة في منشأة الخدمات العامة يحد من االنبعاثات السنوية لغازات الدفيئة 

من منشأتي EG بأكثر من 37,000 طن في السنة ويوفر أكثر من 140,000 
طن بخار في السنة. 

في مشروع آخر، تم استيراد البخار منخفض الضغط من وحدة األولفينات 
واستغالله في منشأة إيثيلين جليكول )EG( أخرى وفي مزرعة صهاريج 

ومنشآت الخدمات العامة مما خفض بشكل عام استهالك غاز الوقود بمقدار 
1.72 طن في الساعة. وبناًء على تقييمات الشركة فلقد انخفضت االنبعاثات 

السنوية بمقدار 30,000 طن تقريًبا من ثاني أكسيد الكربون وانخفض 
استهالك غاز الوقود بواقع 3.5%

الخفض الكلي للطاقة مقابل 2010

 الخفض الكلي لكثافة انبعاثات 
غازات الدفيئة مقابل 2010

 الخفض الكلي لكثافة استهالك 
المياه مقابل 2010
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فرقة عمل تدرس آفاق الطاقة 
المتجددة

تحاول فرقة العمل المعنية بالطاقة المتجددة في جيبكا والتي أسست تحت رعاية 
لجنة الرعاية المسؤولة عام 2013 استغالل القاعدة المعرفية الخاصة بالوكالة 

الدولية للطاقة المتجددة )IRENA( التي تتخذ من أبوظبي مقًرا لها. 

وتعتبر الطاقة المتجددة )RE( أحد المواضيع ذات األهمية المتزايدة بالنسبة 
لمنطقة الخليج العربي على الرغم من غياب الدافع المالي والذي يمثل المحفز 

للمناطق األخرى التي ال تتوفر لها إمدادات الوقود الحفري بأسعار تنافسية. 

ومع ذلك، ال تزال المبادرات التي تتم على مستوى الشركات بشكل فردي محدودة 
نسبًيا. وفي أحد االستطالعات التي شملت 11 شركة رائدة من الشركات األعضاء 
في جيبكا، صنف %82 منها وعي شركاتهم تجاه الطاقة المتجددة بالمتوسط 

والباقي بالمنخفض، لكن %64 صنفوا أهمية مفهوم الطاقة المتجددة بالنسبة 
لدول مجلس التعاون الخليجي بالمرتفعة، و%100 يعتقدون أنه يجب أن يتم 

تضمين جيبكا في تعزيز تبني مبادرات الطاقة المتجددة. وتدعم عشر شركات من 
أصل 11 شركًة تم استطالعها أن يكون استخدام الطاقة مطلوبًا بموجب التشريعات. 

وبالرغم من أن بعض الشركات بدأت في تنفيذ مشاريع أخرى لتقليل استهالك 
الطاقة وكثافة الطاقة - مثل التوليد المشترك للطاقة الحتياجات المكاتب من 

الكهرباء واإلنارة االقل استهالكا للطاقة - فإن أقل من %20 من الشركات التي تم 
استطالعها تبنى نظامًا إلدارة الطاقة و%36 فقط لديها إستراتيجية واضحة بشأن 

الطاقة المتجددة. ونتيجة الموقع الجغرافي، تعتبر كاًل من الطاقة الشمسية والرياح 
مصادر الطاقة المتجددة الرئيسية المستقبلية في المنطقة.

من الواضح أن الطاقة المتجددة ال تزال في مراحلها المبكرة نسبًيا لغالبية قطاع 
الكيماويات وحتى الهيئات بالمنطقة - أفاد أقل من %10 من المستجيبين أن 

بالدهم تمتلك قانونًا يطالب باستخدام الطاقة المتجددة، وصنف %45 مشاركة 
الهيئات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي في مبادرات الطاقة المتجددة 
بالمنخفضة - لكن أكثر من نصف المستجيبين يعملون أو يخططون للعمل في 

مشاريع للطاقة المتجددة. 

مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 
في جيبك 

وضعت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبك( كفاءة استخدام الطاقة 
وترشيد االستهالك والحد من البصمة الكربونية اإلجمالية ضمن أولوياتها الهامة 

ونتج عن ذلك وضع العديد من المبادرات ذات الصلة طوال السنوات األربع 
الماضية. إحدى هذه المبادرات تمثلت في إنشاء نظام لتسخين المياه بالطاقة 

الشمسية يخدم حمامات الموظفين ومرافق تغيير المالبس عام 2011 كجزء من 
 )RE( مشروع تجريبي لتقييم مدى إمكانية تطبيق مفاهيم الطاقة المتجددة

وأدائها. ويلبي النظام التوقعات وكما يلبي احتياجات المياه الساخنة لما يصل 
إلى 1000 لتر في اليوم؛ ويوفر أكثر من 14,000 كيلو وات ساعة/في السنة من 

الكهرباء وحوالي 6 طن متري في السنة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 

وقد شجع هذا النجاح GPIC على المضي قدمًا في برنامج طموح للطاقة المتجددة 
عام 2014 سيعمل على تطبيق استخدام الطاقة الشمسية في كل المباني خارج 

مناطق العمليات الفعلية بحلول 2020. ويتوقع أن يوفر المشروع عند اكتماله ما 
يعادل 670,000 كيلو وات في الساعة كل عام تقريبًا من الكهرباء. 

وفي خطوة أخرى لألمام، تقوم جيبك بتنفيذ عملية استبدال متعددة المراحل 
لإلضاءة الحالية بمصابيح LED التي تتسم بالكفاءة في استهالك الطاقة في 

كٍل من مناطق العمليات وغيرها. وخالل السنوات الثالثة السابقة، تم استبدال 
900 مصباح إجماالً مما ساهم في توفير أكثر من 125,000 كيلو وات في 

الساعة سنويًا من الطاقة، يأتي ثلثها من استبدال مصابيح اإلضاءة في الشوارع. 

شركة كفاك تضيف قيمة لعمليات التشغيل 

تعمل منشأة استعادة ثاني أكسيد الكربون )CDR( في شركة )كفاك( على 
احتجاز ثاني أكسيد الكربون من غازات الوقود المنبعثة من وحدة إصالح 

الميثانول ثم إعادة حقنه في عملية اإلنتاج وزيادة إنتاج الميثانول بواقع 300 
طن متري/اليوم. وتعتبر المنشأة التي دخلت حيز التشغيل في يوليو 2014 

أكبر مرفق الستعادة ثاني اكسيد الكربون CDR على النطاق التجاري في إنتاج 
الميثانول عالميًا. 

ويسهم احتجاز المنشأة لغاز ثاني أكسيد الكربون على تقليل االنبعاثات بواقع 
500 طن في اليوم وهو ما يعادل قدرة امتصاص ثاني أكسيد الكربون 

بواسطة 4,2 مليون شجرة على مدار 10 سنوات أو ما يعادل االنبعاثات السنوية 
لنحو 32,000 مركبة. وتزود المنشأة شركة كفاك بمصدر فعال لغاز ثاني 

أكسيد الكربون مما ينهي الحاجة إلى شراء المنتج من المصادر الخارجية وتتيح 
االستغالل الكامل لقدرتها على إنتاج الميثانول. 

وبجانب خفض االنبعاثات وزيادة إنتاج الميثانول، تنتج المنشأة 125,615 متر 
مكعب في السنة من المواد المتكثفة التي يعاد تدويرها في مراحل العمليات 

وتعادل %10 من المياه المشتراة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء 
والماء في 2014. وتكون انبعاثات اكاسيد النيتروجين NOx أقل نظرًا 

الستهالك الهيدروجين H2 المنبعث من غازات التنظيف عن طريق حقن غاز 
ثاني أكسيد الكربون.



معالجة االنبعاثات 
في مايو من العام 2015، استضافت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 

)جيبك( ورشة عمل تابعة لجيبكا تحت عنوان: “أكاسيد النايتروس” – نحو هواء 
محيط أكثر نقاوة في دول مجلس التعاون الخليجي”، وذلك لتحسين الوعي بشأن 
انبعاثات أكسيد النيتروز وتقنيات خفض انبعاثات أكسيد النيتروجين. وقد شارك 

في الورشة حوالي 60 مندوبًا من شركات البتروكيماويات بجانب ممثلين عن 
الحكومة والمؤسسات األكاديمية والمنظمات األخرى.

 

ويمثل هذا الموضوع أهمية حقيقية للمنطقة، مع توقع وصول إجمالي اإلنتاج 
السنوي لشركات جيبكا من األسمدة الكيماوية إلى أكثر من 100 مليون طن متري 

في القريب العاجل. ويعد إنتاج هذه األسمدة واستخدامها ونقلها من العوامل 
 )NOx( الرئيسية التي تسهم في انبعاثات غازات الدفيئة مثل أكسيد النيتروجين

 .)N2O( وأكسيد النيتروس

االنبعاثات 

يساعد تسجيل االنبعاثات والتصريفات الصناعة على قياس آثار عمليات اإلنتاج 
المباشرة وغير المباشرة على البيئة. 

تستثمر الشركات األعضاء في جيبكا في تطوير العمليات والتقنيات؛ باإلضافة لألثر 
اإليجابي في تحسين المراقبة وزيادة الوعي.

انبعاثات أكسيد النيتروجين )طن متري/سنوًيا(
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االستثمار في تحسين العمليات والتقنيات

بدأ العمل بتسجيل انبعاثات أكاسيد النيتروجين والكبريت في 2011. وقدم قرابة 
20 شركة من الشركات األعضاء في جيبكا تقاريرهم في مجموعتي البيانات 

األوليين وتضاعف هذا الرقم تقريبًا خالل العامين السابقين. بالنسبة لعام 2014، 
انخفضت مستويات االنبعاثات بنسبة جيدة عن المستويات المسجلة عام 2013 

لهاتين الفئتين من الغازات الحمضية. 

ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة ارتفاع في مستوى دقة البيانات إضافة إلى 
توجه متقدم نحو االستدامة.
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استهالك المياه الصناعية
)مليون متر مكعب(

يعبر هذا المقياس بشكل مباشر عن تأثير عمليات 
التصنيع على الموارد الطبيعية الموجودة من حيث 

استهالك المياه ويشير إلى انخفاض االستهالك بشكل 
مشجع من 2013 إلى 2014 حيث قدمت 39 شركة 

تقاريرها لتلك الفترتين.

المياه العادمة المنصرفة
)مليون متر مكعب(

يوجد اتجاه تنازلي من حيث تصريفات المياه العادمة من 
2013 إلى 2014 لعدد مماثل من الشركات التي قدمت 

التقارير. ويرجع التغير في األعوام الثالثة األولية بشكل 
أساسي إلى اختالف عدد الشركات التي قدمت بياناتها.

إجمالي األوكسجين الممتص 
COD كيماويًا

)O2 طن متري من(

يوضح هذا المخطط البياني المعدل التراكمي لألكسجين 
الممتص كيماويا ً في المياه العادمة للشركات األعضاء في 

جيبكا منذ عام 2010. ويقيس COD إلى أي مدى يمكن 
لالنبعاثات الكيماوية إلى المياه أن تزيل األكسجين المذاب. 

وفي عام 2012 أبلغت 14 شركة من أصل 20 شركة عن 
COD. وقد تحسن هذا االتجاه ليصل إلى 92.5% 

و%97.5 خالل العامين 2013 و2014 على التوالي.
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 انتاج
(بالمليون طن متري)

نقص المياه هو أحدى التحديات الرئيسية

مورد ثمين  

يعد نقص المياه واستدامتها أحدى  التحديات الرئيسية في مواجهة الصناعة في 
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويزيد استهالك الفرد من المياه في 

المنطقة عن المتوسط العالمي بشكل ملحوظ ومع اعتماد المجتمع والصناعة 
بشكل كبير على تحلية المياه يزيد استهالك الطاقة إلى حد بعيد وهو ما يقترن 

بانبعاثات متزايدة من غاز ثاني أكسيد الكربون. 

ويدل النمو المستمر في إنتاج الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي أيًضا 
على حاجة الصناعة إلى المزيد من المياه ألغراض اإلنتاج والتنظيف والتبريد. وقد تم 

تشجيع الشركات على اتخاذ إجراءات وقائية وتصحيحية لتعظيم االستفادة من 
الماء وإعادة استخدامه مرة أخرى إذ تكتسب آفاق الطلب على المياه أهمية متزايدة. 

فقد أظهرت أحدث األرقام أنه في الفترة بين العام 2010 و2012 زاد استهالك قطاع 
الصناعات الكيماوية في دول الخليج العربي من المياه بنسبة %3.2 مع تنامي الطاقة 

اإلنتاجية للقطاع بنسبة %12 مما يظهر قدًرا من التحسن في كفاءة المياه. 
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مقتطفات عن استخدام المياه بحسب الشركات

على الرغم من كون الكويت واحدة من دول العالم األكثر جفافًا، سّجلت الكويت  	
أعلى مستويات استهالك للمياه لكل فرد مع توقع أن يزيد مستوى استخراج 

المياه عن %36 بين عامي 2014 و2018 وفقا لتقرير صدر عام 2014 عن 
مؤسسة بيزنس مونيتور إنترناشيونال. ويعد تقليص شدة استهالك المياه 
كأحد المكونات الرئيسية من أهداف االستدامة للعام 2017 والتي وضعتها 

شركة الصناعات البتروكيماوية )PIC(. تحصل شركة PIC بشكل مباشر على 
%100 من احتياجاتها المائية من الموارد المائية البلدية. وتم بالفعل تقليل 

استخدام المياه خالل العامين 2013 و2014 بنسبة %23 مقارنة بالسنة 
السابقة والسبب في ذلك رفع الكفاءة التشغيلية. ويشمل هذا إعادة استخدام 

المياه عن طريق وحدة التحليل المائي في الشركة والتي تستأثر تقريًبا بثلث 
الطلب على المياه في الشركة. وبدالً من تصريف المياه الفائضة إلى البحر يتم 

اآلن إعادة استخدامها مرة أخرى داخل مصنع األسمدة في أغراض الري وداخل 
دورات المياه مما يقلص استهالك المياه النقية بأكثر عن %28 وهو ما يتوقع 

أن يوفر مدخرات تبلغ 170,000 دوالر أمريكي في العام.

بالتعاون مع شركة متخصصة في استشارات إعادة تدوير الصناعية العادمة  	
وإعادة استخدامها، تقوم منشآت شركة إيكويت في الوقت الراهن بمعالجة 
وإعادة استخدام %80 كحد أدنى مع تصريف %15 فقط إلى البحر. وتسهم 

تلك المبادرة في تقليص االستهالك السنوي للشركة من المياه النقية بحوالي 

900,000 متر مكعب؛ والشك أن لكل قطرة ماء يتم توفيرها أهميتها لدولة 
الكويت في ظل الضغوط العالية على مصادر المياه واالستهالك العالي للفرد 

بها والذي يصل متوسطه إلى 0.5 متر مكعب في اليوم. 

احتفلت شركة قابكو في العام 2014 بعام المياه تحت شعار “وفر الماء وأنقذ  	
الكوكب”، ويهدف هذا االحتفال إلى زيادة الوعي والتعريف بأهمية المحافظة 
على المياه. وتستهدف المبادرات تحسين عملية المحافظة على المياه لدى 

الموظفين وأسرهم والمجتمع بشكل عام، على صعيد العمل والمنزل. وقد 
شملت المشاريع المعتمدة على المنشآت لتحسين كفاءة استهالك المياه 

في العمليات تطوير مصنع معالجة مياه الصرف وأنظمة الري بالمياه الرمادية. 
وتمكنت كابكو من خفض كثافة استخدام الماء النقي بمقدار الثلث عبر 

السنوات الخمس الماضية موفرة بذلك أكثر من 300,000 متر مكعب من 
الماء عن طريق االستثمار في استعادة الماء وتدويره. وقد استطاعت الشركة 

تدوير %40 من المياه ضمن منشآت العمليات من خالل وحدة استعادة بخار 
الماء الحلقية المغلقة واستخدام المياه العادمة في هندسة المناظر 

الطبيعية. وفي خارج المصنع، كان للمسابقة التي أجرتها الشركة بين 
موظفيها بشأن المحافظة على المياه أثرها في خفض استهالك المياه 

المنزلية بنسبة %33 في المتوسط عند الموظفين المشاركين. وشملت 
المبادرات األخرى المرتبطة بالمياه كتاب ألعاب لألطفال باللغة العربية 

واإلنجليزية واأللغاز والمنافسات. 

الترشيد في استهالك المياه: هدف رئيسي 
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النفايات واالقتصاد الدائري 

تسعى الشركات األعضاء في جيبكا إلى استخدام النفايات كمورد لها باإلضافة إلى 
تنفيذ برامج لتقليص النفايات عن طريق عمليات المعالجة التي تحسن من كفاءة 

استخدام الموارد واإلنتاجية. وثمة جهود أخرى يجب بذلها قبل تحقيق هدف 

االستدامة األسمى “االقتصاد الدائري”، وهو نموذج اقتصادي يهدف إلى إلغاء الهدر 
بشكل نهائي تقريبًا حيث تتم إعادة استخدام المواد الخام وتدويرها بشكل 

مستمر ضمن حلقة مغلقة أو عبر سلسلة القيمة )الشكل رقم 2(. ويعني إنشاء 
اقتصادي ذي طابع دائري استخدام الموارد بشكل أكثر فاعلية. 

االقتصاد الدائري نظام تجديدي استعادي بطبيعة تصميمه

استخراج خام 
      التغذية البيوكمياوي

1 صيد الحيوانات وا�سماك
2 يمكن أن يستوعب كًال من النفايات التالية للحصاد والتالية لالستهالك كمدخالت

التسريب - يتم تقليله إلى أدنى حد

الجمع

الصيانة

إعادة االستخدام/إعادة التوزيع

التجديد/إعادة التصنيع

التدوير

المواد الفنية

هضم/تسميد 
الهوائي٢

شركة تصنيع المواد/قطع الغيار

شركة تصنيع المنتجات

مقدم البيع بالتجزئة/الخدمات

استخالص الطاقة

مكب النفايات

خام التغذية 
البيوكمياوي

مراحل متتالية

المستهلك المستخدم

الجمع

الغاز الحيوي

استصالح التربة

المواد البيولوجية

الزراعة/الجمع١ التعدين/تصنيع المواد

الشكل 2

المصدر: فريق االقتصاد الدائري في مؤسسة إيلين ماك آرثر
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التوسع في العمل نحو االستدامة
مقتطفات عن إدارة النفايات بحسب الشركات

على مدار العام السابق فقط، زادت كمية النفايات الصناعية الناتجة عن  	
التوسع في اإلنتاج لشركة قافكو بنسبة %20 أي بمقدار 14.500 طن/عام. 

وبفضل جهود معالجة هذه المشكلة، نجحت الشركة في إعادة تدوير ما 
يعادل %75 من إجمالي النفايات الصناعية لديها. ويتمثل المصدر الرئيسي 

للنفايات الصناعية الخطيرة المولدة من نشاط إنتاج اليوريا واآلمونيا في 
الشركة في المواد الحفازة المستهلكة. ويجري إرسال نوعين من عوامل 

أكسيد الحديد المستهلكة، والتي يتم توليدها بكميات كبيرة، إلى شركة 
قطر للحديد لالستفادة منها. وتم كذلك تحديد فرصة تحسين أخرى بشأن 

نفايات الدهان. فهناك حوالي 8,000 لتر في السنة من نفايات الدهان والتي 
تصنف كنفايات خطيرة تم توليدها من عمليات تنظيف األدوات بعد رش 
الدهان والتخلص منها في مدفن نفايات حتى 2014. وكان تخزين هذه 

النفايات وإدارتها والتخلص منها وما يرتبط بذلك من تكاليف من المشكالت 
الرئيسية في وقت أدت المصانع وعمليات اإلغالق اإلضافية إلى زيادة حجم 

النفايات. مكنت وحدة االستصالح الجديدة شركة قافكو من تقليص حجم 
نفايات الدهان بنسبة %75 لتصل إلى حوالي 2,000 لتر. 

تمتلك شركة الفارابي للبتروكيماويات رؤية طويلة االمد بشأن االستدامة  	
وهي الوصول إلى صفر من النفايات التي يجري نقلها إلى مكبات النفايات. 

تركز الشركة على تحديد وسائل إلعادة معالجة النفايات كمادة خام أو وقود 
مفيد والعمل على التخلص من أو تقليص النفايات الصناعية الناتجة عن 
عمليات اإلنتاج وتعظيم االستفادة من فكرة إعادة تدوير النفايات وإعادة 

استخدامها. ونجحت الشركة المنتجة لبنزين األلكايل خالل العامين 

السابقين في تقليص كثافة النفايات الخطيرة بنسبة %11 وكثافة 
النفايات غير الخطيرة بأكثر من 38%.

قامت “تصنيع” بتأسيس الشركة الوطنية لصهر الرصاص من أجل إعادة  	
تدوير الرصاص المستخرج من البطاريات المستخدمة واستخدامه في إنتاج 

رصاص عالي الجودة، كما أسست أيًضا الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة 
وإلدارة النفايات الصناعية والتخلص منها على نحو آمن ومسؤول. 

أطلقت الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية )ناتبت( مشروعًا لتحويل  	
بيكبريتيد الصوديوم، وهو نوع من النفايات الصناعية الخطيرة التي تنشأ 

كمنتج ثانوي إلنتاج البروبيلين، إلى مادة خام قابلة للبيع. كانت الشركة تنفق 
سنوًيا قرابة 65,000 دوالر أمريكي على حرق نفايات بيكبريتيد الصوديوم 

الخطيرة ولكن اليوم يتم توريده كعامل نشط لصناعة الجلود. ومع تحصيل 
عوائد بلغت 160,000 دوالر أمريكي من بيع هذا المنتج الذي كان يتم 

التخلص منه في السابق كنفايات باإلضافة إلى المدخرات المحققة من توفير 
تكاليف التخلص منه، يجري توجيه هذه األموال في تمويل مشروع مدرسي 

لتحسين وعي الطالب بمساعدة متطوعين من الشركة ومنظمة غير 
حكومية محلية.

أنشأت شركة قطر للفينيل )QVC( وحدة استرداد لمساعدة الشركة على  	
االستفادة من مشتق الكلور المنتج ثانويًا أثناء إنتاج أحادى كلوريد الفينيل 

في تكوين حمض الهيدروكلوريك. ثمة منفعة أخرى من هذا المشروع وهي 
االستهالك المنخفض للمواد الكاوية وتقليص كمية المياه العادمة المنصرفة 

إلى البحر. يتضمن المشروع أيًضا تركيب محرقة جديدة مزود بوحدة تحلية 
مياه وتم بدء تشغيلها تجريبيًا في مطلع 2015. وعلى الرغم من مرور أقل 

من عام على استخدامها، تنتج وحدة استرداد المنتجات الثانوية 50-100 
طن يومًيا من مادة حمض الهيدروكلوريد التجارية. 

 نفايات خطيرة يتعين التخلص منها 
)طن متري في السنة(

 نفايات غير خطيرة يتعين التخلص منها 
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تم تجميع البيانات بخصوص النفايات الخطيرة وغير 
الخطيرة على مدار خمس سنوات. وكما يتضح من 

الرسم البياني توجد متغيرات هامة في البيانات 
الواردة خالل العامين السابقين مع ثبات نفس العدد 
من الشركات التي تقدم تلك البيانات. شكلت جيبكا 

فرقة عمل جديدة عام 2013 للتركيز على إدارة 
النفايات الصناعية؛ ومن المتوقع أن تقدم جهود فرقة 

العمل هذه رؤية أكثر وضوًحا عن االتجاهات في 
المستقبل القريب.

تقرير جيبكا للرعاية المسؤولة واالستدامة 2014-2015تقرير جيبكا للرعاية المسؤولة واالستدامة 302015-2014



بيئة بال نفايات في 2015
قامت جيبكا بإطالق النسخة الثالثة من حملة “بيئة بال نفايات” في أخر أسبوع من 
شهر فبراير من 2015 والتي توسعت ألول مرة لتحط رحالها خارج حدود منطقة 

الخليج العربي. وذلك عبر المكاتب والشركات التابعة للشركات األعضاء في االتحاد. 
فقد نظمت الحملة في ثالث قارات و20 موقًعا و12 مدينة شملت أبوظبي، 
والرويس، ودبي في االمارات؛ والرياض، وينبع، والجبيل في المملكة العربية 

السعودية؛ الكويت العاصمة؛ والمنامة في البحرين؛ والدوحة في قطر؛ وصحار في 
عمان، ومومباي في الهند؛ وسيتارد - خيلين في هولندا. 

وقد حظيت الحملة العالمية بدعم من الوزارات والهيئات المحلية، وشهدت نموًا 
ملحوظًا ومّطردًا وإقباالً واسعًا من الجمهور بمشاركة تجاوزت 10,000 متطوع، 

وذلك يمثل زيادة بحوالي ال %100 عند مقارنتها بعام 2014. كما بلغ حجم 
النفايات المجموعة خالل الحملة حوالي 52 طًنا، والتي تم فصلها ومعالجتها وإعادة 
تدويرها من خالل هيئات ومرافق إعادة تدوير محلية. وتركز الحملة على تثقيف عامة 
الجمهور حول التخّلص المسؤول من النفايات وتتطّرق التحديات المرتبطة بالنفايات 

البالستيكية. 

فبجانب كونها حدًثا مخصًصا للنظافة، تمثل حملة بيئة بال نفايات مكوًنا تعليمًيا 
فعاالً ُيعلم المشاركين فيه كيفية تقليص النفايات وإعادة استخدامها وإعادة 

تدويرها ويوضح كيفية منح منتجات كالبالستيك عمرًا مفيدًا آخر. وللعام الثاني 
على التوالي، شهدت الحملة زيادة كبيرة في نفايات البالستيك المجمعة ونسبة 

المشاركة فيها. 

 ولدعم ترويج الحملة، أطلقت جيبكا الموقع اإللكتروني 
www.wastefreeenvironment.com والذي من خالله تستطيع المنظمات الحصول 

على أي شيء قد تحتاج إليه لتنظيم الفعالية وفقا لرؤيتهم الخاصة، باإلضافة إلى 
تعريف األفراد المشاركين بأقرب مكان لمنزلهم تجرى فيه الحملة. يتطلع جيبكا 

للتوسع في تلك المبادرة باستمرار عن طريق نشر الحدث لمناطق عالمية جديدة 
في 2016. 

الشركاء  حملة بيئة بال نفايات 
2015 باألرقام

الكمية ا�جمالية 
للنفايات التي تم جمعها

المدن

المواقع

الغواصونالمدارس والجامعات

عدد المشاركين

52 طن 12

20

119

10,881

72

“أرغب في توجيه الشكر لالتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات على جهوده 
المستمرة في مجال التوعية البيئية وإدارة النفايات والتي تجسدت في حملة “بيئة بال 

نفايات” التي تعكس التزام االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات تجاه المسؤولية 
االجتماعية والبيئية.” 

معالي الدكتور/ راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة اإلماراتي. 
حملة بيئة بال نفايات دبي، عام 2015
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التخلص التدريجي من حرق الغاز ونظام 
الشعلة في مصنع كيمياء

يشتمل التصميم األساسي لمصنع كيمياء لأللفينات )KOP( على منشأة إلرسال 
الغاز المصاحب الفائض من مخرج وحدة التبريد بغاز الميثان إلى مصنع الرازي 

لتكوين الميثانول عالي القيمة. ومع ذلك، فإن التغيير في تكوين خام التغذية 
الموجه إلى المصنع من %100 بروبان إلى 50:50 إيثان وبروبان أدى إلى خفض 

كمية الغاز المصاحب الفائض بشكل كبير وبالتالي لم يعد بمقدور مصنع الرازي 
االعتماد على الكميات القليلة المتدفقة التي يحتاجها من الغاز. ولهذا، كان الغاز 

المصاحب الفائض يوجه لالشتعال.

عملت الشركتان على استئناف تدفق الغاز المصاحب إلى نظام وقود الغاز في 
مصنع الرازي وبالتالي توفير كمية أكبر من الغاز الطبيعي الستخدامه في إنتاج 
كميات ميثانول إضافية. بدأت عمليات تصدير الغاز إلى مصنع الرازي عقب إجراء 

تعديالت على المعدات والبرامج في أوائل العام 2014.

الغاز المصاحب )TG( الموجه إلى العميل وخفض غازات الدفيئة - االتجاه التراكمي 
)15 فبراير العام 2014 حتى 9 أغسطس العام 2015(
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مع حلول شهر أغسطس 2015، حصل مصنع الرازي على 17,000 طن تقريًبا من 
الغاز المصاحب مما وفر أكثر من 46,000 طن من انبعاثات غازات الدفيئة المقترنة 
باالحتراق وتحقيق عوائد تجاوزت 480,000 دوالر أمريكي لصالح كيمياء. ويتوقع أن 

يكون الرازي قد استفاد بتحقيق 6.4 مليون دوالر أمريكي تقريبًا بفضل إنتاج 
ميثانول ذي قيمة أعلى.

لقد ساعد التعاون والعمل الجماعي بين الشركتين في تحويل نفايات إحدى 
الشركتين إلى مادة خام قيمة للشركة األخرى؛ وهذا أقصى درجات التكافل 

الصناعي وعنصًرا هاًما من عناصر االقتصاد الدائري.
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كيان السعودية تعزز االستدامة

في العام 2013 كان يتم التخلص من الغاز العادم المتولد من مصنع شركة كيان 
السعودية إلنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة بتنظيفه وحرقه مخلفًا 9,943 

طن من النفايات. نفذت الشركة مشروًعا لتقليل خسائر حرق الغاز عن طريق إعادة 
تدوير غاز التطهير إلى مصنع األولفينات وبالتالي استخدامه كغاز وقود، وكان لهذه 

الخطوة أثر كبير في تقليص غاز التنظيف من 4,568 طن في العام 2013 إلى 
2,958 طن في العام 2014.

تحسين االستدامة في إنتاج
البولي ايثيلين منخفض 

الكثافة LDPE لدى شركة 
كيان السعودية

تقليل غاز التنظيف 
المحروق LDPE في 

مصنع كيان 
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ساعد هذا المشروع الشركة على تحقيق تحسينات كبيرة في مجاالت رئيسية بما 
في ذلك شدة كثافة غازات الدفيئة واستهالك المواد والطاقة كما هو مشار إليه في 

الرسم البياني لالستدامة.



الفصل 4: الرخاء واالزدهار

على مدار األربعة عقود الماضية، بلغ حجم صناعة الكيماويات في منطقة الخليج 
العربي 115 مليار دوالر أمريكي. ويجري العمل في الوقت الحالي على تدعيم 

الصناعة من خالل التطوير المستمر ألنشطة سلسلة القيمة الكاملة وخاصة في 
مراحل الصناعة التحويلية. ويمثل وجود منصة إنتاج محلية قوية أحد العوامل 

المساعدة على االبتكار واالستثمار الناجح في مجال األبحاث والتطوير والذي يعد 
ضروريًا للنمو االقتصادي المستدام. وانطالقًا من قناعتها بذلك، تعمل الشركات 

األعضاء في جيبكا على التوسع في قدرات البحث واالبتكار الخاصة بها وتحسينها 
من خالل الشراكة والجهود التعاونية وباألخص مع المؤسسات األكاديمية.

 إجمالي الناتج المحلي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي 
بحسب األنشطة االقتصادية الرئيسية في العام 2013

اإلجمالي: 1.65 تريليون دوالر أمريكي

ساهم قطاع صناعة الكيماويات بنسبة %3.3 من إجمالي الناتج المحلي للتصنيع 
في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2013، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة 

مع توجه الشركات بشكل مستمر نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

الكهرباء والمياه %1.4

ا�نشاء %5.5

البيع بالجملة والتجزئة 
والتجارة والمطاعم 

والفنادق %8

النقل والتخزين 
والتوصيل %5.4

التمويل والتأمين والعقارات 
وخدمات ا�عمال %9.3

أشياء أخرى %13.7

قطاع التكرير %2.5

البتروكيماويات 
والكيماويات %3.3

مجاالت تصنيع 
أخرى %3.5

الزراعة والغابات 
وصيد ا�سماك %1.1

التصنيع %9.3

البترول الخام 
والغاز الطبيعي %45.4

الُبعد االقتصادي
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الفصل 4: الرخاء واالزدهار

“ثمة حاجة ملحة للتركيز بشكل أكبر على تطوير القدرات االبتكارية 
لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحفيز وتنشيط القدرة 

التنافسية لصناعتنا. %75 من إنفاق المنطقة على البحث والتطوير 
في الصناعة موجهة إلى تطوير التقنيات الموجودة حاليا في حين 
يتم استثمار %25 المتبقية في القدرات الجديدة. أعتقد أن الوقت 

قد حان للتغيير.”

معالي الدكتور/ محمد صالح عبد اهلل السادة، 
وزير الطاقة والصناعة القطري،

الكلمة االفتتاحية في منتدى جيبكا السنوي 2014
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واحدة من الصناعات التحويلية الخمس األولى في 
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 

تعتبر صناعات الكيماويات في المنطقة وبفضل نموها المستمر بمعدل 10% 
وهو ثالثة أضعاف المعدل العالمي من أهم المساهمين في االقتصاد الوطني 

واقتصادات المنطقة ككل وسيكون للتوجه نحو الصناعات التحويلية أبرز األثر في 
تعزيز االستدامة. 

ويأتي قطاع الكيماويات كثاني أهم قطاعات الصناعات التحويلية في منطقة 
مجلس التعاون الخليجي بعد التكرير.

وفي أقل من عقد، نمت اإلنتاجية بمعدل أسرع من الصناعات التحويلية األخرى في 
منطقة مجلس التعاون الخليجي لتساهم بنحو %25 من إجمالي قطاع الصناعات 
التحويلية في العام 2014 مقارنة بنسبة %12 في العام 2004. وعلى مدار الفترة 
نفسها، تنامت قيمة القطاع أربعة أضعاف لترتفع من 20.8 مليار دوالر أمريكي إلى 

ما يزيد على 115 مليار دوالر أمريكي. 

ووصل معدل النمو في القيمة المضافة لصناعة الكيماويات خالل الفترة من 2009 
إلى 2014 إلى حوالي ضعف معدل النمو في قطاع الصناعات التحويلية بصفة عامة 

بنسبة %12 تقريًبا. 

المصدر: اليونيدو، الهيئات اإلحصائية، تقديرات جيبكا، 2015

المصدر: اليونيدو، الهيئات اإلحصائية، تقديرات جيبكا، 2015

 مساهمة صناعة الكيماويات بمنطقة مجلس التعاون الخليجي 
في قطاع الصناعات التحويلية، مليون دوالر أمريكي

 20042005200620072008200920102011201220132014

20,79723,60625,95537,64543,86437,65656,50681,74598,334111,614115,667الكيماويات

168,857184,309199,102243,801288,287248,786305,916361,004390,662433,804463,716اإلجمالي

            

%25%26%25%23%18%15%15%15%13%13%12الحصة

 مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج 
اإلجمالي المحلي للمنطقة حسب الصناعة

مليون دوالر أمريكي

التكرير الكيماوياتمنتجات غذائية ومشروبات فلزات أساسية منتجات معدنية الفلزية منتجات أخرى
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زيادة االستثمار في البحث والتطوير بنسبة 44% 

االستثمار في البحث والتطوير في قطاع 
الكيماويات، المبالغ بالمليون دوالر أمريكي

 2010201120122013

10,544.311,304.410,725.211,130.0االتحاد األوروبي - 28 دولة

الواليات المتحدة 
األمريكية

8,637.29,891.610,410.210,524.4

5,670.88,180.89,785.210,147.2الصين

8,488.39,330.69,202.68,025.1اليابان

1,503.12,106.12,101.32,205.8كوريا

1,236.01,593.81,493.01,533.8الهند

467.8519.2472.0474.1سويسرا

328.3391.2406.4367.9أستراليا

288.8291.8380.0367.7دول المجلس

293.7331.3348.5313.4تايوان

1,278.11,527.61,408.91,374.6بقية دول العالم

38,736.445,468.346,733.246,464.1العالم

الجدول 3  المصدر: قاعدة بيانات Chemdata International التابعة للمجلس 
األوروبي الدولي للصناعات الكيميائية، جيبكا، 2014

شهدت الصناعة طفرة حقيقية بالنسبة لالستثمار في مجال البحث 
والتطويروالتطوير، فقد ازداد االستثمار بنسبة %44 ليصل إلى 529.4 مليون دوالر 

أمريكي في 2014 مقارنة بالعام السابق. وكانت األرقام المتعلقة بالمجاالت األخرى 
متوفرة حتى عام 2013 فقط. وفي 2013، استثمر قطاع الكيماويات في منطقة 
مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من 368 مليون دوالر أمريكي في مجال البحث 

والتطوير )الجدول 3(، وهي نسبة منخفضة نسبًيا على الصعيد العالمي بنحو 

التغلب على تحديات البحث 
واالبتكار

تعمل الحكومات اإلقليمية على تعزيز القدرة التنافسية وذلك من خالل إنشاء 
جامعات بحثية عالمية مثل جامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية )KAUST( في 

المملكة العربية السعودية ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة، هذا باإلضافة إلى المجمعات التقنية كوادي الظهران للتقنية 

ووادي الرياض للتقنية. 

كثفت أيًضا الشركات المنتجة للبتروكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي 
جهودها في إنشاء مرافق أبحاث وتطوير، حيث أنشأت شركة تصنيع وسابك مراكز 

أبحاث لتطوير المنتجات في اآلونة األخيرة. وافتتحت شركة سبكيم مركز سبكيم 
لإلبداع والتقنية )STCE( في يوليو 2015، مع التركيز على البلمرة والصناعات 

التحويلية ذات الصلة والتقنيات. ومن المنتظر أيًضا أن تفتتح شركة بروج المنشآت 
البحثية والتنموية خاصتها في المستقبل القريب. 

دعًما لهذه اإلجراءات التنموية وغيرها من التطورات، عقدت جيبكا الدورة الثانية 
لمنتدى جيبكا السنوي لألبحاث واالبتكار في 2015 تحت شعار: “التغلب على 

تحديات األبحاث واالبتكار: االستفادة من خبرات الفائزين”. 

وتضمنت الموضوعات التي ُطرحت للمناقشة ما يلي: 
معززات االستثمار في البحث واالبتكار. 	
األدوات والعمليات المستخدمة في إدارة البحث واالبتكار. 	
موائمة إستراتيجيات البحث واالبتكار مع أهداف العمل. 	
تمويل االستثمارات في البحث واالبتكار وإدارتها. 	

وقد بلغ عدد الحضور في هذا الحدث 208 مشارًكا بزيادة %28 عن العام السابق. 
وكان من بين المشاركين 27 طالًبا وأستاًذا يمثلون ستة مراكز تعليمية مختلفة. 

وحضر 23 أستاًذا في مجال البحث واالبتكار جلسة مائدة مستديرة قبل المؤتمر 
بعنوان: “ما هي المجاالت التي ينبغي لإلدارة العليا التركيز عليها لتحسين آثار 

األعمال التجارية؟” 

وفًقا للدراسة التي أجرتها جيبكا باسم “استطالع جيبكا لالبتكار 2015”، فإن ما 
يقرب من %80 من كبرى شركات إنتاج الكيماويات والبتروكيماويات في منطقة 

دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر أن إستراتيجية االبتكار هي إحدى أهم 
أولوياتها في أداء األعمال. وبحسب االستطالع، استناًدا إلى االستجابات التي 

قدمتها %70 من الشركات األعضاء في جيبكا، فإن عدد الشركات التي وضعت 
إستراتيجية واضحة ومدروسة لالبتكار قد تضاعف من عام 2015 وعلى مدى 

خمس سنوات حتى وصل إلى %41 في عام 2010. وعالوة على ذلك، فإن 38% 
من الشركات التي تّم استطالع آرائها تتوّقع أن يصبح االبتكار من أبرز أولوياتها 

على مّر السنوات العشر المقبلة. 

%0.8 من االستثمار العالمي في البحث والتطوير. وفيما يتعلق بإنفاق المنطقة 
ككل في مجال البحث والتطوير والذي تقدر نسبته بنحو %1.7 فإن هذا ال يقارن 

بأي حال مع دول مثل اليابان والصين وألمانيا التي وصل اإلنفاق على البحث 
والتطوير فيها إلى ما بين 15-20%. 

ومع ذلك، وعلى مدى السنوات الخمسة األخيرة، فقد تعاونت الصناعة مع العديد 
من الجامعات وكشفت النقاب عن خمس مؤسسات بحثية مما يشير إلى زيادة 

التركيز على البحث والتطوير واالبتكار. ومن شأن ذلك تمكين الصناعة من ضمان 
تمّيز منتجاتها بالفعالية واالستدامة والمساهمة في حماية القطاع من تقلبات 

أسعار النفط.

مقتطفات عن البحث والتطوير بحسب الشركات

تدعم كابكو إجراء أبحاث حول االستخدامات الجديدة للبولي إيثيلين  	
المنخفض الكثافة والمنخفض الكثافة الخطي بما في ذلك المواد الجديدة 
الخاصة بالمساكن واألبنية التي تستخدم البوليمرات البالستيكية كقاعدة 

لها وتوفر خصائص عزل فريدة من نوعها. إضافة إلى ذلك، يجري تمويل أحد 
المشروعات من قبل كابكو والمتركزة حول أبحاث البالستيك الحيوي 

وتضمين المواد المتحللة بشكل طبيعي في إنتاج المواد البالستيكية. ومن 
شأن تمويل مختبرات ومشروعات األبحاث توظيف أكثر من 25 عالم بدوام 

كامل وخلق العديد من الفرص أمام الطالب لتعلم مهارات األبحاث العملية 
والتطبيقات الفعلية لدراستهم. وتهدف كابكو إلى مواصلة دعمها 

للمشروعات التي تعزز الفهم حول المنتجات واستخداماتها، باإلضافة إلى 
تحسين مهارات ومعارف دولة قطر ومؤسساتها البحثية. 

أبرمت قافكو اتفاقية مع جامعة لييج البلجيكية الستكشاف كيفية  	
استخدام اليوريا في تحسين القدرات الغذائية لِجذْر الكاسافا والذي يعتبر 
ثاني أكثر األطعمة أهمية في أفريقيا وآسيا وُيزرع على نطاق واسع بسبب 

قدرته على تحمل الجفاف والتربة الفقيرة. وسيعمل فريق األبحاث على تقييم 
أثر الكائنات الحية الدقيقة إلثراء محتوى البروتين في الكسافا. وقد تؤدي 

أيًضا الجهود المبذولة إلى إيجاد حلول طبيعية لألنظمة الغذائية، مثل 
أغذية األطفال الخالية من الُمضافات الغذائية أو بقايا المضادات الحيوية التي 

يمكن أن تضعف المقاومة لألمراض. وستدرس األبحاث أيًضا إمكانية 
استخدام اليوريا كمكون أساسي من مكونات أعالف الدواجن الصحية وذلك 

لتجنب استخدام المضادات الحيوية في اإلنتاج الزراعي والحيواني. 
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االبتكار محور رئيسي في تحقيق النمو المستدام
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تشجيع االبتكار

إنتاجية العمالة

المصدر: المنظمة 
العالمية للملكية 

الفكرية

المصدر: اليونيدو، 
الهيئات اإلحصائية، 

تقديرات جيبكا، 2015

 الطلبات والمنح المقدمة من مجلس التعاون الخليجي 
للحصول على براءات اختراع في مجال الكيمياء

 مؤشر إنتاجية موظفي مجلس التعاون الخليجي، 
الكيماويات والتصنيع )2004 = 100(
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الكيماويات الصناعة التحويلية

مالحظة: ُتعّرف اإلنتاجية 
على إنها نسبة قيمة 

المخرجات إلى مدخالت 
العمل

كما يوضح الرسم البياني، كان هناك ارتفاع السريع في الطلبات المقدمة للحصول 
على براءات اختراع - ونسبة نجاح تصل إلى ما يقرب من %50 - من منطقة مجلس 

التعاون الخليجي في مجال الكيمياء، وبخاصة على مدى العقد المنصرم. وكان 
للتوعية المتزايدة بأهمية االبتكار أثر نفعي على الشركات األعضاء في جيبكا ومن 

المتوقع أن يستمر هذا االتجاه في التقدم نحو األمام.

نمت إنتاجية العمل في قطاع الكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة 
أسرع من إنتاجية عملية التصنيع بأكملها. وهذا يشير إلى أن دول مجلس التعاون 

الخليجي، لدى مقارنتها باقتصادات أخرى، متأخرة منذ 2010 وفًقا إلحصائيات 
.)ILO( منظمة العمل الدولية

 

أوضحت االستجابات التي ُقدمت فيما يتعلق باستبيان جيبكا لالستدامة والرعاية 
المسؤولة تبايًنا واسًعا في مستويات إنتاجية العمالة بين الشركات األعضاء. ومن 

شأن تحسين معدالت اإلنتاجية أن يعزز القدرة التنافسية لقطاع الكيماويات في 
السوق العالمية، عالوة على أنه يكتسب أهمية متزايدة مع ارتفاع تكاليف العمالة.
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المصدر: جيبكا، المجلس األمريكي للكيمياء، 2014

استغالل الطاقة اإلنتاجية اإلقليمية

يتم استغالل الطاقة اإلنتاجية في قطاع الكيماويات بمجلس التعاون الخليجي 
بشكل ثابت بمعدل أعلى من متوسط استغالل بقية العالم لها وذلك منذ 2009. 
وتعمل هذه المستويات العالية على تحسين االستدامة الشاملة لمرافق اإلنتاج من 

حيث، على سبيل المثال، تحسين الكفاءات في استخدام الموارد وتوليد النفايات.

استغالل الطاقة اإلنتاجية في قطاع البتروكيماويات

استغالل الطاقة انتاجية في مجلس التعاون استغالل الطاقة انتاجية في العالم
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الفصل 5: التوزيع والمنتجات

التحول إلى قطاع أكثر استدامة

في الوقت الذي تتجه فيه بقوة نحو تعزيز الصناعات التحويلية، تركز صناعة 
الكيماويات في مجلس التعاون الخليجي كذلك على اإلدارة الشاملة للكيماويات 

المحسنة. وتعمل الشركات األعضاء في جيبكا على توسيع تركيزها في مجال 
االستدامة ليمتد خارج حدود المصنع بما يشمل التوزيع والخدمات اللوجيستية، 

إحدى المراحل الهامة لدورة حياة المنتج. 

التوزيع 

تلتزم شركات الرعاية المسؤولة بإدارة آثار المنتجات الكيميائية على اإلنسان والبيئة 
وتسجيلها. وكانت اإلدارة الجيدة للمنتجات لفترة طويلة جزًءا من مبادرة الرعاية 

المسؤولة، حيث تسعى الشركات جاهدة نحو زيادة التوعية العامة وبث الثقة بأن 
الكيماويات المتداولة في مجال التجارة يتم إدارتها بأمان على طول سلسلة اإلمداد.

إجمالي حوادث عملية التوزيع
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الشركات التي قدمت بيانات

 انتاج
(بالمليون طن متري)

بدأ االبالغ عن مقياس األداء الذي يغطي حوادث عمليات التوزيع في 2012 وظلت 
األرقام ترتفع عامًا بعد عام. ويرجع هذا في الغالب إلى زيادة الوعي ونهج التقارير 

وليس إلى زيادة قاطعة في الحوادث. 

تدرك جيبكا مدى أهمية اإلدارة الجيدة للمنتجات ومع إطالق النظام الخليجي 
لتقييم االستدامة والجودة )يرجى الرجوع إلى نظام SQAS الخليجي، صفحة 41( 

والذي ُيتوقع أن يعزز االتساق والثقة في البيانات على مدى السنوات المقبلة.

“يتألف المشهد العالمي للوقود األحفوري من 
دول “تملك” ودول “ال تملك”. وتميل الدول 
التي “ال تملك” نحو التركيز على الكفاءة 

والبدائل وأمن الطاقة. فليس أمامها خيارات 
كثيرة. بينما ينصب تركيز الدول التي “تملك” 
على إنتاج النفط والغاز والفحم والصادرات - 
غالًبا في مقابل استبعاد أولويات أخرى. وال 
يعد هذا نموذًجا مستداًما بالنسبة للدول 
التي “تملك”. وما نحتاج إليه هو نموذج ثالث 

– دول “تملك”، ولكنها تتصرف على نحو أقرب 
إلى الدول التي “ال تملك”.

 أندرو ليفريس، الرئيس التنفيذي 
لشركة داو للكيماويات، 

الكلمة الرئيسية في المنتدى السنوي لالتحاد 
الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات لعام 2014
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بروج: إنشاء سلسلة إمداد مستدامة

تم تعزيز الممارسات الخاصة باستيراد المواد الخام إلى مجمع الرويس بمدينة 
أبوظبي بشكل كبير وذلك من خالل مبادرة تحقق مدخرات بماليين الدراهم 

اإلماراتية جنًبا إلى جنب مع الحد من مخاطر الصحة والسالمة وانبعاثات غاز ثاني 
أكسيد الكربون )CO2( بشكل جوهري وملحوظ.

شهدت منطقة الرويس توسعات كبيرة من قبل شركة بروج وفرتيل وشركات 
أخرى تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(. وتتمثل إحدى النتائج الناجمة 

عن هذه التوسعات في الزيادة الضخمة على المواد الخام المستوردة إلى المنطقة. 
وحددت شركة بروج أن النموذج الحالي لسلسلة اإلمداد إلى الموقع كان غير 

مستدام وذلك نظًرا للقلق المتعلق بنقل المواد الكيميائية سريعة االشتعال مثل 
البيروكسيدات العضوية ونقل كميات كبيرة من الكيماويات األخرى عن طريق البر، 
حيث يعرِّض نقل هذه المنتجات عن طريق البر المجتمع إلى الخطر المحتمل بوقوع 

الحوادث والتسربات الخطرة. 

أوحت مصادر القلق بفكرة إنشاء نموذًجا جديًدا لسلسلة اإلمداد وذلك من خالل 
إعادة استخدام عمليات التحميل والتفريغ )LOLO( التي قامت بتوصيل منتجات 

شركة بروج إلى ميناء خليفة والتي يمكن استخدامها في توصيل المواد الخام إلى 
منطقة الرويس أثناء عودتها. وقد تمت زيادة نشاط هذا النموذج الجديد لسلسة 

اإلمداد المقدم من شركة بروج والذي انطلق للمرة األولي في الربع الثاني من 2013 
خالل عام 2014 وذلك لتلبية الكميات الكبيرة المطلوبة. كما تبنت شركة فرتيل 

هذا النهج المبَتكر في ديسمبر 2014.

ثمة فوائد واضحة يحققها هذا النموذج بالفعل في مناحي المجتمع والكوكب 
واالزدهار مما يجعله أحد نماذج سلسلة اإلمداد المستدامة بحق ويساعد في 

استغالل أوجه التآزر بين الشركات التابعة لمجموعة أدنوك. وقد أدى تطبيق هذا 
النموذج إلى تحقيق توفير كبير في استهالك الوقود وتقليل انبعاثات غاز ثاني 

أكسد الكربون )CO2( في الغالف الجوي، كما عمل على تعزيز سالمة قاطني دولة 
اإلمارات العربية المتحدة من خالل ما يلي:

تقليل 3,500 من الرحالت التي تقطعها 	
القضاء على الحاجة لنقل 2,200 طن/سنة من المواد الخام الخطرة بعيدًا  	

عن طريق أبوظبي.

ومن شأن هذه الخطوة تحقيق مدخرات في التكاليف بمبلغ يصل إلى 45 مليون 
درهم إماراتي على مدى السنوات الخمس التي تلي عملية التنفيذ، إلى جانب 

مدخرات ُتقدر بحوالي 6 مليون درهم إماراتي/سنة خالل 2013 و2014 وحوالي 
11 مليون درهم إماراتي/سنة بدًءا من 2015 فصاعًدا.

تدعم هذه المبادرة سالمة الطرق والحفاظ على الطاقة وكليهما يمثل أولوية عليا 
لحكومة أبو ظبي. وقد ساهم تنفيذ هذا النموذج الجديد لسلسة اإلمداد إسهاًما 

جوهرًيا في تعزيز سمعة شركة بروج. 

النظام الخليجي لتقييم 
 :)Gulf SQAS( االستدامة والجودة

تطبيق الرعاية المسؤولة فيما 
يتعلق بالخدمات اللوجيستية

عملت جيبكا بشكل وثيق مع نظيرتها األوروبية، المجلس األوروبي لصناعة 
الكيماويات )سيفيك(، على توسيع الرعاية المسؤولة عبر سلسلة القيمة - 

وباألخص، قطاع الخدمات اللوجيستية. وتطبق منطقة الخليج العربي نسختها 
الخاصة من نظام SQAS، النظام الخليجي لتقييم االستدامة والجودة، المقتبس 

من نموذج سيفيك، من أجل تقييم أداء مقدمي الخدمات اللوجيستية )LSPs( في 
نواحي البيئة والصحة والسالمة واألمن والجودة بطريقة موحدة وذلك من خالل 

التقييمات القياسية التي يجريها مقّيمون مستقلون.

يتفادى نظام SQAS التقييمات المتعددة من شركات الكيماويات الفردية ويشجع 
بدالً من ذلك على إجراء حوار بين مقدمي الخدمات اللوجيستية وشركات الكيماويات 
استناًدا إلى نتائج التقييم. ويقدم تقييم SQAS لشركات الكيماويات تقريًرا واقعًيا 

مفصاًل حول نقاط القوة والضعف بغرض استخدامها أثناء تقييمهم لمقدمي 
الخدمات. ويساعد النظام الشركات كذلك في اختيار مقدمي الخدمات اللوجيستية 

الجدد ويدعم التحسين المستمر لهم مما يوفر أداة لتقييم التحسين المستمر. 

ويعتبر إطالق النظام الفرعي للنقل ضمن نظام SQAS الخليجي في أغسطس 
2014 أحد الدوافع الرئيسية إلدخال تحسينات على نهج العمليات اللوجيستية 

بشأن البيئة والصحة والسالمة واألمن والجودة. ويعد نظام SQAS الخليجي عنصًرا 
رئيسًيا من عناصر الرعاية المسؤولة المطبقة في مجال العمليات اللوجيستية، وال 

سيما في تلبية متطلبات نظام التوزيع من جيبكا.

 SQAS وتتجه الشركات األعضاء في جيبكا بشكل متزايد نحو إلى تفويض نظام
الخليجي في تعاقداتها المستقبلية المتعلقة بدعم الخدمات اللوجيستية وقد 

أخذ عدد من شركات الخدمات اللوجيستية بالفعل زمام المبادرة وهم بصدد إجراء 
أول تقييم SQAS لهم. ويتم دعم الجهات المانحة للشهادات بواسطة مقّيمين 

أوروبيين من ذوي الخبرة بغرض زيادة عدد مقّيمي نظام SQAS الخليجي 
المعتمدين. وبحلول منتصف 2015، تم تدشين 6 حمالت توعية في جميع أنحاء 

المنطقة ساهمت في استيعاب التقييمات األولية وتقبلها.

وفي اآلونة األخيرة، انتهت اللجنة المعنية بالشؤون الفنية واالعتماد في نظام 
SQAS الخليجي من وضع المخطط التجريبي الخاص بمستودعات SQAS والذي 

من المقرر إطالق نموذجه خالل الربع األخير من 2015.
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ورشة عمل بشأن البضائع الخطرة
انعقدت ورشة العمل التي نظمتها جيبكا في سبتمبر 2015 بشأن نقل البضائع 

الخطرة في وقت مثالي مع توسع االقتصاد بمنطقة مجلس التعاون الخليجي 
وازدهار قطاع الكيماويات التحويلية وغير ذلك من العوامل التي تساهم في زيادة 

حجم وتنوع البضائع الخطرة التي يتم نقلها على شبكة الطرق بالمنطقة. 

هذا النمو لم يقابله سن معايير وأنظمة مشتركة تضمن نقل البضائع بسالمة 
وأمان مما أدى إلى وجود حاجة ماسة لوضع إطار تنظيمي وتشريعات بغرض تعزيز 
وضع معايير للسالمة وتنفيذها، بما يضيف إلى الجهود المبذولة في إطار الرعاية 

المسؤولة ونظام SQAS الخليجي. 

تركز جيبكا على المواءمة مع االتفاق األوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع 
الخطرة على الطرق البرية )ADR( باعتباره اإلطار التنظيمي األنسب للصناعة 

والمجتمع ككل. 

كانت ورشة العمل التي استمرت لمدة يومين فرصة لمشاركة آراء وخبرات المشرعين 
بمجلس التعاون الخليجي وأوروبا والمستشارين المعنيين بسالمة المواد الخطرة 

)DGSAs( واالستشاريين وغيرهم من خبراء الصناعة. وتطرقت الورشة والتي كانت 
بمثابة تدريب عملي للمشاركين إلى تحليل الفجوات إلى جانب األمن وتناول كيفية 

تعزيز التحسينات من قبل المنتجين المحترفين. واخُتِتم الحدث بإجراء مناقشة 
مفتوحة حول تحقيق إستراتيجية تحسين إيجابي من خالل جلسة بعنوان “سبل 

التقدم أمام مجلس التعاون الخليجي - دعوة إلى العمل”.

القوة الدافعة للمنتجات

وصل إجمالي الطاقة اإلنتاجية من الكمياويات لمنطقة مجلس التعاون الخليجي 
إلى 146 مليون طن/سنة عام 2014 كانت %80 منها تمثل إنتاج الكيماويات 

والبوليمرات واألسمدة الرئيسية. وقد هيمن التوسع في هذه المجاالت، حتى وقتنا 
هذا، على نسبة النمو. ويأتي تحول صناعة الكيماويات في منطقة مجلس التعاون 

الخليجي نحو المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة في إطار سعيها نحو 
تحسين االستدامة. 

من المتوقع أن يصل عدد المنتجات الكيميائية التي ينتجها مجلس التعاون 
الخليجي إلى 130 منتجًا بحلول 2017 وذلك مقابل 53 منتجًا فقط في 2007، 
وفًقا لتقديرات جيبكا. ومن شأن بعض مشروعات الصناعة التحويلية الرئيسية 

الجديدة أن تساعد منطقة مجلس التعاون الخليجي في أن تصبح العًبا أكثر تكاماًل 
على الساحة العالمية وأن تمكنها من أن تصبح مورًدا هاًما لصناعات االستعمال 

النهائي كاإللكترونيات والبناء والسيارات. 
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المشاركة الفعالة على الصعيد العالمي 

يمثل التركيز على إدارة الكيماويات عبر سلسة القيمة مسألة عالمية. ويدعم 
المجلس الدولي لالتحادات الكيميائية )ICCA( وما يشمله من أعضاء بما فيها 

جيبكا، النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية )SAICM( التابع لألمم 
المتحدة. ويعتبر الميثاق العالمي للرعاية المسؤولة )يرجى الرجوع إلى صفحة 44( 

واإلستراتيجية العالمية للمنتجات التابعة لمجلس ICCA من ضمن إسهامات 
صناعة الكيماويات في SAICM. وشاركت جيبكا بفعالية في االئتالف الحكومي/

الصناعي الذي يمثل المنطقة خالل مفاوضات SAICM وفي المؤتمر الدولي الرابع 
المعني بإدارة المواد الكيميائية )ICCM4( المنعقد في سبتمبر 2015. 

تساعد الرعاية المسؤولة شركات الكيماويات على مستوى العالم في جهودها 
الرامية إلى االمتثال للتشريعات المتعلقة بالكيماويات مثل الئحة تسجيل 

الكيماويات وتقييمها والترخيص بها وتقييدها )REACH( التابعة لألمم المتحدة. 
ومن شأن أنشطة االستدامة التي تجريها الشركات األعضاء في جيبكا زيادة تعزيز 

االمتثال لهذا التشريع وما يشبهه في جميع أنحاء العالم. 

مقتطفات من الشركات - التركيز على المنتج

تعمل شركة صدارة للكيميائيات، وهي شركة مشتركة بين شركتي أرامكو  	
السعودية وداو للكيماويات، في الوقت الحالي على بناء أكبر مجمع 

للكيماويات على اإلطالق في العالم على مرحلة واحدة بمدينة جبيل 
الصناعية في المملكة العربية السعودية. وسيتم تصنيع أكثر من 3 مليون 
طن/سنة من المنتجات بواسطة 26 مصنعًا متكاماًل على الصعيد العالمي. 

وسيتم تصنيع 14 منتًجا من هذه المنتجات للمرة األولى في المملكة العربية 
السعودية، بما في ذلك أولى مصانع إنتاج البولي يوريثان. كما ستكون شركة 

صدارة أول مجمع سعودي يقوم على خام النفتا. وعن طريق استخدام 
التقنيات األفضل في فئتها، ستتاح الفرص إلنشاء شركات جديدة للصناعة 
التحويلية وضخ استثمارات في مجاالت مثل معالجة المياه واألثاث والسيارات 

والمنظفات الصناعية.

تبنت الحكومة العمانية، في سياق تطبيقها لمبادئ “االقتصاد المحلي”،  	
مبادرة “القيمة المحلية المضافة” )ICV( والتي ُتعتبر شركة النفط الُعمانية 

للمصافي والصناعات البترولية )أوربك( مشاركًا أصياًل فيها. وفي 2014، تم 
إنفاق أكثر من 160 مليون دوالر أمريكي على الموردين العمانيين من إجمالي 

المصدر: جيبكا

االنتقال إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى
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دراسة األوضاع البيئية الجديدة 
تعكس دراسة جديدة قادتها لجنة البالستيك بجيبكا تحت عنوان “األوضاع البيئية 

للبولي أوليفينات في مجلس التعاون الخليجي” التزام جيبكا بإدخال تحسينات 
مستمرة وتعد إضافة أخرى إلى جهودها في مجال تعزيز االستدامة. 

وسيتم إجراء الدراسة بواسطة المعهد األلماني للطاقة واألبحاث البيئية، وهي 
المؤسسة ذاتها التي أجرت الدراسة األصلية حول األوضاع البيئية لصناعة البالستيك 

األوروبية، وسيتم تدقيقها واعتمادها بواسطة مقدم خدمات عالمي هو شركة 
ديكرا )DEKRA(. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد األثر البيئي للمنتج خالل مرحلة 

اإلنتاج. 

من شأن النتائج أن توفر متوسطًا ألداء الصناعة وأن تمكن الشركات بمنطقة 
الخليج العربي من مقارنة هذا األداء مع نظرائها في أوروبا. وتهدف جيبكا إلى توفير 

بيانات إقليمية للعاملين في مجال تقييم دورة الحياة على الصعيد العالمي. 

ويمكن استخدام األوضاع البيئية في وضع بيانات سليمة من الناحية العملية في 
المجال العام وذلك بغرض استخدامها في إجراء دراسات حول دورة حياة المنتج، 

وفي تشجيع إدخال تحسينات بيئية على عمليات اإلنتاج من خالل وضع معايير 
للمقارنة المرجعية. 

ميزانية المشتريات التي تزيد قيمتها عن 505 مليون دوالر أمريكي. وفي إطار 
التزامها بدعم مبادرة القيمة المحلية المضافة بوجه عام والبائعين من 

مجتمعاتها المحلية على وجه الخصوص، عقدت أوربك ورشة عمل ألصحاب 
الشركات الصغيرة والمتوسطة )SMEs( بغرض تحديد الفرص المتاحة 

أمامهم في إطار مشروع تحسين مصفاة صحار )SRIP(. وقدم مقاول البناء 
الرئيسي في مشروع SRIP تفاصيل بشأن فئات مثل اإلمداد، والصيانة، 

وتأجير المعدات الثقيلة، والمطاعم، والنقل. وبالتنسيق مع المقاول، تهدف 
أوربك إلى شراء ما قيمته 400 مليون دوالر أمريكي من البضائع والخدمات 

وذلك من الشركات العمانية بما في ذلك ما يزيد عن 20 مليون دوالر أمريكي 
من الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. ومن المقرر بدء التشغيل 

التجريبي لمشروع SRIP في 2016.

تهدف سياسة المشتريات في شركة صناعة الكيماويات البترولية )PIC( إلى  	
ضمان امتثال الموردين لممارسات السالمة على النحو المبين في المبادئ 

التوجيهية للمبادرة العالمية لإلبالغ )GRI( وإلمام موظفي قسم المشتريات 
بالشركة بمفهوم المشتريات المستدامة وكيفية تحقيقه. وتنطوي العملية 

على ثماني نقاط رئيسية تشمل تقييم االحتياجات وتحديدها، وتقييم 
الخيارات، وتصميم األهداف وتحديدها، واختيار الموردين، وتقييم المناقصات، 
وإدارة ما بعد العقد وتنمية المورد. ومن شأن هذا النهج رفع الوعي بمفهوم 

االستدامة لدى كل من الموردين والمقاولين. وستعمل شركة صناعة 
الكيماويات البترولية على تحليل األداء المعياري من أجل رصد الممارسات 

والسعي نحو التحسين المستمر.

يعد هذا هو العام الثالث على تأسيس الفريق المعني بإدارة مخاطر المنتجات  	
)PRMT( في شركة كيو-كيم. ويتمثل الغرض منه في مواجهة آثار جميع 

المنتجات الجديدة والحالية المتعلقة بسالمة المنتجات ومعالجة الكيماويات 
طوال دورة حياتها بما في ذلك الوضع التنظيمي واآلثار المحتملة على البيئة 

والصحة والسالمة واألمن. وقد ساعد الفريق في وضع نظم لتسهيل تدفق 
المعلومات بشأن المخاطر والتعامل اآلمن؛ وتقديم التوجيه المتعلق بإدارة 
المخاطر وتوفير تدريب بشأنها على طول سلسلة اإلمداد؛ وإدارة التغيرات 

ذات الصلة بالمنتجات بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمورد. إضافة إلى 
ذلك، يتم توفير ملخصات حول اإلدارة الجيدة للمنتجات للجمهور على الموقع 

اإللكتروني للشركة. وفي 2013، أنشأت الشركة برنامًجا لفحص المشترين 
والذي يعمل على تقييم قدرة العميل على مناولة منتجات كيو-كيم 

واستخدامها بأمان، وهو ما يعد شرًطا مسبًقا إلتمام عملية البيع. 

في 2014، بدأت شركة سابك في وضع برنامًجا للكيمياء المستدامة، وعقد  	
دورات تدريبية حول ذلك في المراكز التقنية بالرياض والجبيل في المملكة 

العربية السعودية. ومن خالل إدخال مفاهيم الكيمياء المستدامة في 
المنتجات الجديدة وتطوير طرق المعالجة، فإنها تهدف إلى تحفيز األفكار 

المبتكرة للحد من استخدام المواد الخطرة وتوليدها من مصدرها، والعمل 
على تحسين كفاءة المنتجات وسالمتها وأدائها البيئي. وكذلك، تواصل 

شركة سابك العمل بشكل استباقي على تحديد المخاطر المحتملة الناجمة 
من منتجاتها والمواد الخام خاصتها وذلك من خالل إجراء أبحاث حول سالمة 

الكيماويات. وفي عام 2014، ُأجريت أبحاث حول العديد من الكيماويات 
المعروفة والمنتجات المصنعة حديًثا في مجاالت علم السموم الحادة ودورة 

الحياة واآلثار البيئية، والسمية الجينية ونشاط الغدد الصماء واأليض والحرائك 
الدوائية. وتساعد البيانات المستخلصة من هذه األبحاث على استيعاب 

الشركات والصناعة بوجه عام للمخاطر المحتملة على صحة اإلنسان والبيئة. 
كما تساعد في تصميم المنتجات واستخدامها اآلمن بما يدعم التزام سابك 

بخلق قيمة تجارية طويلة المدى. 
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التزام جيبكا
في عام 2014، عملت ICCA على تنقيح وتعزيز الميثاق العالمي للرعاية المسؤولة 

الذي ُأطلق للمرة األولى في 2006. وقد أعلن رؤساء 30 شركة من الشركات األعضاء 
في جيبكا التزامهم بالرعاية المسؤولة واالستدامة من خالل التوقيع على الميثاق 

 .RC14001 الجديد. إضافة لذلك، فقد حصل 20 من أعضائنا على شهادة

ثمة العديد من المجاالت تحتاج إلى إدراك من أجل تطوير إضافي فيما يتعلق 
باالستدامة. وكثير من هذه المجاالت سيتم تطويرها فعليًا من خالل جهودنا 

المبذولة في إطار الرعاية المسؤولة: مثل، التركيز على أن نصبح أكثر كفاءة في 
استخدام مواردنا الطبيعية وتحسين دورة حياة المنتجات والنفايات. 

ولقد حرصت فرق العمل على دراسة الجوانب الرئيسية إلدارة الكيماويات بما في 
ذلك النفايات الخطرة واإلدارة الجيدة للمنتجات. وتعمل جيبكا في الوقت الحالي، 

بمساعدة سيفيك، على تطبيق نظام SQAS باعتباره وسيلة فعالة لرفع المستوى 
فيما يتعلق بالعمليات اللوجيستية البرية. بينما تعكف فرقة عمل معنية الـتأييد 

على تطوير عالقات وثيقة مع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي. 

وتحرز فرقة عمل أخرى تابعة لجيبكا تقدًما فيما يتعلق بمسألة الطاقة المتجددة؛ 
ومع ذلك، يجب أن يأتي تحسين كفاءة استخدام الطاقة في العمليات الحالية في 

مقدمة األولويات بالنسبة لمنطقتنا، وذلك تماثاًل مع جدول األعمال العالمي 
للمحافظة على الموارد والمساعدة في مكافحة تغير المناخ. ويسعى في هذه 

 ISO 50001 اآلونة عدد من الشركات األعضاء في جيبكا إلى الحصول على شهادة
في مجال إدارة الطاقة التي تتطلب منهم إنشاء قاعدة اساس للمقارنة بالنسبة 

للطاقة مما يسهل إدخال تعديالت على كفاءة استخدام الطاقة. 

وستشكل تنمية المهارات المحلية بالنسبة لجميع الشركات ضمن إطار أهداف 
التوطين الخاصة بها وتشجع المزيد من المهارات النسائية في هذا القطاع أحد 
المحاور الرئيسية والهدف األهم الذي ينصب التركيز عليه، ستعمل جيبكا على 

دعم الشركات األعضاء في جهودها الرامية إلى تطوير جميع جوانب الصناعة 
التحويلية لضمان تحقيق االستدامة المستقبلية لصناعة الكيماويات في مجلس 

التعاون الخليجي. 

الفصل 6: التخطيط للمستقبل 

إن قدرة الصناعة على توريد المنتجات والتقنيات والخدمات التي تلعب دوًرا رئيسًيا 
في توفير حلول للتوجهات العالمية الكبرى كالطاقة، وتغير المناخ، واستخدام 
الموارد، فضاًل عن تلبية االحتياجات المجتمعية األساسية كالحصول على المياه 

النظيفة والغذاء والتنقل والسكن يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تضمن 
استدامتها على المدى الطويل. 

وهذا هو سبب تحول صناعة الكيماويات بمجلس التعاون الخليجي إلى المنتجات 
النهائية ذات القيمة المضافة المرتفعة. ومن شأن هذا التحول أيًضا خلق الكثير من 

فرص العمل - وبخاصة لشبابنا - كما سيساعد على تحقيق التوازن التجاري 
بالمنطقة من خالل استبدال الواردات ذات القيمة العالية شيًئا فشيئا. 

وال تزال قدراتنا في مجال البحث واالبتكار بحاجة إلى مزيد من التوسع والتحسين 
ويتأتى ذلك من خالل إقامة الشراكات والجهود التعاونية، وال سيما مع المؤسسات 

األكاديمية. إن اعتماد بلدان مجلس التعاون الخليجي على النفط والغاز يعني أن 
الصناعة بحاجة إلى إعطاء أولوية أكبر لالستثمار في التقنيات التي تتحكم في 

انبعاثات غازات الدفيئة المنبعثة من العمليات اليومية وتحسين كفاءة استخدام 
الطاقة. وفي الوقت نفسه، نسعى إلى زيادة تركيزنا على إمكانية الوصول إلى 

مصادر الطاقة المتجددة. 

ومن المتوقع أن يتضمن اجتماع مؤتمر األطراف )COP 2015( المنعقد في باريس 
في ديسمبر مفاوضات حول وضع إطار عمل عالمي بشأن قضايا التغير المناخي بما 

يتضمن اتفاق قانوني يتعلق بالحد من االنبعاثات في جميع الدول المشاركة. 

تبني التغيير

بإمكاننا بناء صناعة كيماويات تنافسية والحفاظ عليها وذلك من خالل التكيف مع 
التغيير وتبنيه إلى جانب اتخاذ الخطوات الضرورية التي تضمن تحقيق مستقبل 

مستدام. وفي هذه اآلونة، تمر صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون 
الخليجي بمرحلة تحول وسيزداد معدل التغيير في القريب العاجل. فبعد عقد من 

اآلن، سنكون قد نكون وصلنا إلى وضع جديد تمامًا في إطار سعينا للنهوض بدور 
رئيسي في مختلف المجاالت التي تشكل القطاع العالمي للكيماويات.

تتمحور الخطة اإلستراتيجية خاصتنا حول األولويات والفرص اإلقليمية المتاحة 
للشركات األعضاء في جيبكا. وفي الوقت نفسه فإننا ال نعمل في عزلة عن غيرنا، 

حيث ترتبط صناعة الكيماويات العالمية ارتباًطا وثيًقا بالمجتمع الحديث؛ فمنتجاتها 
وتقنياتها ضرورية لمواجهة التحديات العالمية وتلبية احتياجات األجيال القادمة. 

وإننا لعازمون على النهوض بدور هام في مساعدة العالم في التصدي لتلك 
التحديات وتلبية تلك االحتياجات.

“ستستمر االستدامة في التطور واالنتقال 
من كونها مفهوم إلى أمر “حتمي” لسير 
األعمال وبالتالي ستصبح جزًءا هاًما من 
كل... إستراتيجية مؤسسية ووظيفية 

تضعها الشركات.”

د. عبد الوهاب السعدون، 
األمين العام لجيبكا، 

مؤتمر جيبكا لالستدامة 2014

تقرير جيبكا للرعاية المسؤولة واالستدامة 2014-2015تقرير جيبكا للرعاية المسؤولة واالستدامة 442015-2014



تقرير جيبكا للرعاية المسؤولة واالستدامة 2014-2015تقرير جيبكا للرعاية المسؤولة واالستدامة 2015-2014



شكر وتقدير 

لجنة الرعاية المسؤولة في جيبكا
رئيس لجنة الرعاية المسؤولةرئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبك(د. عبدالرحمن الجواهري

نائب رئيس لجنة الرعاية المسؤولةمستشار  في شركة بروجآالن آيزارد

أعضاء فريق اللجنة الفرعية لمقاييس األداء في جيبكا
الرئيسكيمانولماهر الدغيم

نائب الرئيسجيبكجاسم درويش

عضوبروجسودهير سيفاراجان

عضواس- كيمعمر العمر

عضوسابكقاسم يونس

عضولويدز ريجسترأندرو بلو

عضوايكويترضا بهبهاني

عضوجيبكابيان صالحة 

 djj@careline.ws ،محرر التقرير: ديبي جاكسون، كيرالين المحدودة

isabelle.chaput@withpeps.be ،withPEPS ،خبير االستدامة: إيزابيل شابوت

تتقدم جيبكا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من لويدز ريجستر على دعمها وإلى 
الشركات األعضاء فيها التي مكنت مدخالتهم القيمة من اثراء محتوى هذا التقرير.

حول لويدز ريجستر إنرجي
 

تكرس لويدز ريجستر إنرجي معرفتها الفنية المتخصصة واستقاللها لمساعدة 
العمالء والهيئات التنظيمية على تصميم أصولهم وشركاتهم مرتفعة رأس المال 

وإنشائها وتشغيلها بأعلى مستويات السالمة واألداء. وتتمتع الشركة بخبرة عالمية 
تسمح لنا بإيجاد حلول للمواقف األكثر تعقيًدا ومشاركتها مما يوفر الثقة المطلوبة 

بموجب المبادئ الهندسية واللوائح الحكومية ومدونات ومعايير الصناعة.
 

إننا نعتمد على تراث طويل من التفكير اإلبداعي فيما يتعلق باالستجابة لتقنيات 
الطاقة الجديدة وتحدياتها مع الحفاظ على التزامنا باالستقاللية والنزاهة والتصرف 

دائًما وفًقا لما هو صواب.
 

تتضمن محفظة خدماتنا ما يلي:
 

التنقيب 	
خدمات سالمة األصول 	
االمتثال 	
فحص التصنيع 	
خدمات االستشارة الهندسية وإدارة المخاطر 	
التقنية واإلبداع 	
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الشركات األعضاء 
التي قدمت بيانات
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تم إطالق “االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات” في عام 2006 كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي تتبنى االهتمامات 
المشتركة للشركات األعضاء في االتحاد باإلضافة إلى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها. وتساهم 

الشركات االعضاء مجتمعًة بأكثر من %95 من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي. ويعدُّ هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر 
القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تصل قيمتها سنويًا إلى 108 مليار دوالر أمريكي.

يحرص االتحاد على االرتقاء بقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في المنطقة من خالل تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتفعيل التواصل بين 
المعنيين باإلضافة إلى مبادرات الريادة الفكرية التي تمد جسور التواصل البّناء بين الشركات األعضاء لتبادل المعارف والخبرات وتطويرها 

وتحسينها باستمرار، عالوًة على الحضور الفاعل في المحافل الدولّية المعنّية بشؤون الصناعة، وبالتالي تحقيق مساهمة ملموسة في رسم 
مالمح مستقبل صناعة البتروكيماويات على الصعيد العالمي. 

ويلتزم “االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات” بتوفير منصة مثالية لجميع المعنيين بالقطاع في المنطقة، ولتحقيق هذه الغاية، تتبع له 
6 لجان فاعلة ترّكز في عملها على القطاعات الفرعية مثل البالستيك، واألسمدة وأخرى ترّكز على القطاعات المساندة مثل: سالسل اإلمداد، 

والتجارة الدولية، واألبحاث واالبتكار، والرعاية المسؤولة. وينّظم االتحاد سنويا 6 فعاليات على المستوى العالمي. ويقوم بإصدار العديد من التقارير 
والدراسات المتخصصة فضاًل عن النشرات اإلخبارية الدورية.

www.gpca.org.ae :وللمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني

االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(
ص.ب 123055

1602 ،1601
فيجن تاور، الخليج التجاري

دبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف   0666 451 4 971+
فاكس 0777 451 4 971+

info@gpca.org.ae :بريد إلكتروني


