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البيئة والصحة والسالمة واألمن،

بما يتجاوز مجرد االمتثال

المحتويات 
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تشهد )سابك( تحوًل في جميع أعمالها، وفي 
الطريقة التي تؤدي بها هذه األعمال، ويشمل 

هذا التحول تطوير عالقاتها مع جميع 
األطراف ذات الصلة بأعمالها، والمساهمة 

بدور أكبر في جعل مستقبل العالم أكثر 
."TMإشراًقا؛ وهذا ما تدعوه "كيمياء وتواصل

صفحة 4

ُيبرز قادة )سابك( حرصنا
الدائم على االلتزام باالستدامة 

في أعمالنا 

الغالف: تسهم )سابك( في تشييد حقول للطاقة الشمسية عالية الكفاءة يعتمد تبريدها على ماء البحيرات، من خالل طفو 
ألواح الخاليا الشمسية على براميل مصنوعة من مواد )سابك(، فيتيح لها أن تظل باردة لتوليد الطاقة بشلك أكثر كفاءة دون 

أن ترتفع حرارتها ودون الحاجة إلى استخدام الموارد القيمة الموجودة على اليابسة. 
يأتي دعمنا للطاقة المتجددة في إطار جهودنا األوسع لمساعدة العالم على التحرك نحو مستقبل اقتصاده دائري، الذي يعد 

أحد مجاالت التركيز الرئيسة التي تضمنتها حملتنا اإلعالنية العالمية لتعزيز الوعي بعالمتنا التجارية، التي أبرزت حرص )سابك( 
على تعزيز روح التعاون واالبتاكر والتزامها العمل على تحقيق شعارها "كيمياء وتواصل™".

التالي. الرابط  الناجحة، يرجى زيارة صفحة االنترنت الخاصة بحملتنا على   للتعرف على المزيد من قصص التعاون 
www.sabic.com/collaboration
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وموظفينا، وكوكبنا



مراكز التقنية والتطبيقات
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الشراكت التابعة وماكتب المبيعات العالمية

 مراكز التوزيع ومرافق التخزين، 
ومراكز المساندة

مقدمة

المرتبة الثالثة
ثالثة كبريات الشراكت الكيماوية 
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+ 33,...
 موظف بينهم 

)1270( عالم

50
 تعمل )سابك( في

 )50( دولة حول العالم،
 ومقرها الرئيس في

 المملكة العربية
السعودية

5 12,540
براءة اختراع تم

تسجيلها
 تنتشر أعمالنا عبر خمس

 مناطق جغرافية رئيسة هي:
 المملكة العربية السعودية،
 والواليات المتحدة األمريكية،
وأوروبا، وجنوب وشمال آسيا



يشهد العالم تركيزًا واهتمامًا مستمرًا بوضع مزيد من األهداف 
الطموحة في سبيل تحقيق األهداف المرتبطة بالمناخ، ما جعل 

االقتصاد الدائري يحظى بمزيد من االهتمام والدعم العالمي. 
ونحن في )سابك( نرى في االقتصاد الدائري فرصة مهمة يمكن 

من خاللها تحسين التزامنا باالستدامة في أعمالنا. 

وقد أثرت اللوائح التنظيمية المتعلقة بالمناخ في أعمالنا، 
ففي المملكة العربية السعودية جاء التطوير مدفوًعا بأهداف 

برنامج كفاية استهالك الطاقة في القطاع الصناعي، بينما 
اكنت اللوائح التنظيمية في أوروبا هي المحرك الرئيس للتطوير. 

وسنواصل توسيع مصادر الموارد والخبرات لتحقيق أهداف 
الكفاية التشغيلية الخاصة بـ )سابك(، رغم تزايد التحديات نتيجة 

تعقد المشاريع وارتفاع التاكليف. 

وعلى المدى الطويل، سوف تحتاج صناعة الكيماويات العالمية 
إلى التكيف مع بيئة تتأثر بشلك متزايد بالمناخ وبجمهور ينشد 

دوًما معايير بيئية أعلى ومساءلة أكبر وتطبيًقا أكثر صرامة 
للوائح. ورغم أن ذلك يمثل تحدًيا للصناعة، إال أنه أيًضا يهيئ 

فرًصا واسعة لتقديم االبتاكرات الجديدة، وتحقيق الكفاية، 
وخفض االنبعاثات. وسنحتاج إلى زيادة نسبة مصادر الطاقة 

المتجددة في مزيج الطاقة الذي نستخدمه، ما يؤدي إلى 
االستفادة من خفض تاكليف التشغيل. وقد تكون أكثر الفرص 
فعالية إلحراز التقدم في هذه المجاالت هي تنفيذ المشاريع 

الكبرى الجديدة؛ حيث يمكن دمج أحدث التقنيات المبتكرة خالل 
المراحل األولى للتصميم.

ونحن نستعد للمستقبل، لن نغفل أبًدا عن أسس ثقافتنا التي 
أوصلتنا إلى هذه الماكنة، وهي: السالمة والنزاهة والحوكمة؛ 

حيث تأتي سالمة األفراد والمجتمعات دائًما في المقام األول، 
وهذه قاعدة ثابتة ال يمكن تغييرها أبًدا. 

إن التركيز على البيئة والصحة والسالمة واألمن ُيعد أمًرا 
أساسًيا وجوهرًيا في لك ما نقوم به، وفي إطار ذلك، يجتمع 

المجلس التنفيذي للبيئة والصحة والسالمة واألمن مرتين 
سنوًيا لمراقبة األداء، ووضع المعالم األساسية للمرحلة 

المقبلة، ومراجعة البرامج االستراتيجية ومبادرات الشركة. وقد 
استثمرنا في العديد من المبادرات االستراتيجية خالل 2019م 

لتحسين أداء البيئة والصحة والسالمة واألمن، والتي أوردناها 
في هذا التقرير على نحو مفصل. 

كما أننا ملتزمون باالستثمار في المجتمعات التي نعمل فيها، 
حيث نقوم بتطوير برامج مبتكرة لتلبية احتياجات المجتمع 
وتحسين جودة الحياة.  فخالل الفترة األخيرة من مسيرتنا 

استثمرنا نحو 900 مليون دوالر أمريكي في مبادرات المسؤولية 
االجتماعية سعًيا لتطوير مشاراكت طويلة األمد متبادلة 

المنافع مع المجتمعات المحلية. 

ندرك تماًما أننا لم نكن لنصل إلى هذه الماكنة التي نحن 
فيها اليوم دون جهود موظفينا ورؤيتهم للمستقبل. 

وسنتمكن من تحقيق رؤيتنا أن نصبح )الشركة العالمية الرائدة 
المفضلة في مجال الكيماويات( من خالل تعزيز ثقافة أداء تُحث 

الموظفين على التعلم المستمر والحوار المفتوح والتطوير 
الوظيفي. وفي إطار ذلك واصلنا التركيز طوال العام على 

تطوير موظفينا ليتمكنوا من تقديم أفضل أداء، ومساعدتنا 
على تحقيق التميز شركًة عالميًة تقدم حلواًل مبتكرة لزبائنها.

وستؤتي هذه المنتجات المستدامة - التي تستثمر )سابك( 
فيها - ثمارها لجميع األطراف ذات العالقة مستقباًل، وقد 
قطعت الشركة في 2019م شوًطا طوياًل في مسيرتها نحو 

تحقيق رؤيتها )أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في 
مجال الكيماويات( بحلول عام 2025م. 

يعكس موضوع هذا التقرير )نحو مستقبل دائري( مدى أهمية 
االقتصاد الدائري بالنسبة لـ )سابك(؛ الذي يمكن من خالله أن 

تسهم عوامل مثل مصادر الطاقة المتجددة والمحافظة على 
الموارد، والحد من النفايات في تحقيق االستفادة للشراكت 

وحماية البيئة في نفس الوقت. يتمثل المحرك الرئيس ألعمال 
)سابك( في التركيز البالغ على تأثير البالستيك في البيئة، 

والبحث عن طرق جديدة إلعادة استخدام المواد وتوظيفها، 
والرغبة في وضع لوائح تنظيمية فعالة، ال سيما في مجال 

التعبئة والتغليف. وقد أدى تركيزنا على هذه األولويات إلى 
ضخ مزيد من االستثمارات في حلول المنتجات التي تخدم 

االقتصاد الدائري، وتطوير قدراتنا على استخدام مواد اللقيم 
المعاد تدويرها.

سعدنا كثيًرا بمشاركتنا عضًوا مؤسًسا في التحالف العالمي 
للقضاء على النفايات البالستيكية، الذي يعد منظمة جديدة غير 
هادفة للربح تضم شراكت الكيماويات والبالستيك العالمية التي 
تكرس جهودها لهذا األمر، ونضطلع بدور ريادي في التعامل 

مع التأثيرات المرتبطة بمخلفات البالستيك، سواء من خالل 
استثماراتنا في هذا الجانب، أو من خالل االبتاكرات التي يقدمها 

موظفونا.

في )سابك(، تعمل االستدامة على قيادة النمو وتوجيهه، 
وتسهم في مواءمة استراتيجيات الشركة مع االتجاهات 

الكبرى في المجتمعات والبيئة واالقتصاد، وقد اتخذنا هذا 
العام قراًرا استراتيجًيا بنقل إدارة االستدامة إلى قطاع التقنية 
واالبتاكر، وستعمل هذه الخطوة على تسريع وتيرة االبتاكرات 

في تقنيات العمليات وإجراءات العمل، وتطوير المنتجات، 
كما ستساعد على تلبية متطلبات الزبائن، والوفاء بتوقعات 

المجتمعات فيما يتعلق بحلول االستدامة.

حققنا ذلك، في الوقت الذي تشهد فيه صناعة الكيماويات 
العديد من التحديات، كما اتسم هذا العام بالتغير السريع 

في اللوائح التنظيمية، واالبتاكرات، وتقلبات السوق، وتطور 
متطلبات الزبائن. ومع ذلك، واصلنا مجابهة هذه التحديات 
بالفكر والتخطيط االستراتيجي، مدركين أن المخاوف وحاالت 

عدم اليقين التي تمر بها الصناعة يمكن أن تكون مفتاًحا 
للتفكير اإلبداعي وخلق الفرص للمدى الطويل. وعلى صعيد 

الجوانب المالية، برزت عوامل مثل تباطؤ النمو العالمي 
وارتفاع المخاوف وحالة عدم اليقين االقتصادي، وتحوالت 

السوق العالمية، وتقلبات األسعار، واالعتبارات الجيوسياسية، 
التي شلكت تحديات كبيرة في الجزء األخير من العام، ونتوقع 

أن تستمر هذه االتجاهات في التأثير على أرباحنا الصافية في 
2020م. وقد ساعدتنا استراتيجيتنا التحولية في االستعداد 

لمواجهة هذه التحديات في عام 2020م وما يليه.

في المملكة العربية السعودية، قمنا بتنظيم وتبسيط عملياتنا 
من خالل دمج شركتْي )صدف( و)بتروكيميا( إليجاد قيمة 

إضافية وتعزيز القدرة التنافسية. 

 رسالة رئيس مجلس اإلدارة
 

واصلت )سابك( هذا العام 
الستثمار في المنتجات التي 

تلبي الحتياجات المتجددة 
للمجتمعات، وتسهم في 

الوقت ذاته في تمكين نمو 
القتصاد العالمي، والوصول إلى 

النتائج المستهدفة بشأن 
مستوى النبعاثات على مدار 

دورات حياة تلك المنتجات. 
 

الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع
رئيس مجلس اإلدارة 
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في الوقت الحاضر تحتاج الشراكت 
والحكومات والقطاعات غير الربحية إلى 

الستدامة أكثر من أي وقت مضى. وفي 
)سابك(، تعمل الستدامة على قيادة 

النمو وتوجيهه، وتسهم في مواءمة 
استراتيجيات الشركة مع التجاهات الكبرى 

في المجتمعات والبيئة والقتصاد.

نتطلع إلى الغد، مدركين أن تزايد عدد الساكن يسهم في 
دعم نمو أعمال )سابك( للمدى البعيد، إال أن هذه الزيادة تضع 
مزيًدا من الضغط على الموارد العالمية المحدودة. وهنا يأتي 

دور منتجاتنا وحلولنا التي تهيئ وفورات في الطاقة وتحقق 
أداًء أعلى للك الصناعات األخرى تقريًبا، وبالتالي فهي تحسن 

مستويات المعيشة. وبالتأكيد يقف خلف هذه اإلنجازات بالغة 
األهمية موظفونا المجدون العاملون في مواقعنا المختلفة 

حول العالم، وإنني أغتنم هذه المناسبة ألشكر لهم جميًعا 
تفانيهم لتجسيد شعار "كيمياء وتواصلTM" لدى جميع األطراف 

ذات العالقة بأعمالنا. 

في الوقت الذي يغطي فيه هذا التقرير مستجدات االستدامة 
على مدى عام 2019م، ظهر فيروس )كورونا( المستجد 

COVID 19، الذي تغير على أثره العالم بشلك كبير غير مسبوق. 
ويأتي إصدار هذا التقرير في وقت نستيقن فيه أهمية الترابط 

بين جميع الشعوب حول العالم؛ ففيروس )كورونا( المستجد 
ال تمنعه الحدود بين الدول، وسيمتد أثره بال شك ليشمل 

الطريقة التي تمارس بها الشراكت أعمالها، وطريقة تفاعلها 
فيما بينها، ومع األطراف ذات العالقة، والبيئة بشلك عام. 

بالنسبة لنا في )سابك(. نحن ملتزمون بالتضامن مع مجتمع 
األعمال وقادة العالم استجابة للدعوة إلى مواجهة هذا 

الوضع، وفي حين ال تزال معالم الصورة الحالية غير واضحة، 
سنظل ثابتين في مواصلة ريادتنا والتزامنا تجاه األطراف ذات 

العالقة والمجتمعات التي نخدمها. 



وضعنا عام 2011م أهداًفا طموحة لخفض كثافة انبعاثات غازات 
االحتباس وتقليل استهالك المياه والطاقة بنسبة 25%، فضاًل 

عن خفض كثافة هدر المواد بنسبة 50% بحلول عام 2025م. 
وواجهنا العديد من التحديات في مسيرة تحقيق األهداف 

الثالثة األولى داخل المملكة العربية السعودية. وقد أدى تعدد 
أولويات اإلنفاق الرأسمالي ومشلكات العمليات التشغيلية - مثل 

حاالت اإلغالق المطولة وحرق الغازات في العديد من المواقع 
الكبرى - إلى آثار غير منتظرة.

ومع ذلك يظل بإماكننا تحسين األداء من خالل التركيز على تطوير 
وتنفيذ العديد من مشاريع االستدامة التي تعود بفوائد إضافية 

تتمثل في خفض تاكليفنا على المدى الطويل، كما انعكس 
التحسين في بعض المجاالت المستهدفة، وخير مثال لذلك 
التحسينات في مجال الطاقة التي أدت إلى انخفاض انبعاثات 

غازات االحتباس.

وتواصل )سابك( العناية بالسالمة، خاصة في أوقات التغيير، 
وتحرص لك الحرص على تفادي الخسائر في األرواح، ورغم ذلك لم 

يصل أداء البيئة والصحة والسالمة واألمن في )سابك( - بشلك 
عام - إلى المستويات الرفيعة المنشودة. ولمقابلة هذا التحدي 

والبناء على ثقافة البيئة والصحة والسالمة واألمن القوية في 
الشركة، سنعود إلى األساسيات؛ وهي التعلم من المشلكات 
الثانوية، ومعالجة المخاوف بشلك فوري، وتعزيز التواصل مع 

القيادة.

كما شهد عام 2019م اعتماد وإطالق "مجلس سابك للقادة 
الشباب"، الذي ُيعد منصة لتمكين القادة الشباب من التفاعل 
مباشرة مع الرئيس التنفيذي والقادة التنفيذيين، واإلسهام 

بدورهم في تشكيل قرارات األعمال المستقبلية والثقافة 
التنظيمية، وقد أعطى المجلس األولوية لعشرة مجاالت رئيسة؛ 

بما في ذلك )أسلوب حياة مستدام( و)بيئة العمل المستقبلية(، 
واألنشطة التي تتناسب مع المبادرات والمشاريع القائمة. تعزز 

هذه المبادرة آفاق المشاركة وعرض األفاكر والمرئيات التي 
تتجاوز مؤشرات األداء الرئيسة، وتسهم في تحقيق التزام 
)سابك( نحو استكشاف المحاور التي تهم القوى العاملة 

متعددة األجيال في الشركة.

وختاًما، فإنه من دواعي اعتزازنا أن نرى شعارنا "كيمياء وتواصل
TM" قد أصبح مثااًل يحتذي به العديد من المنافسين في أداء 

َج هذا العام باستحقاق شهادة "الريادة في  االستدامة، حيث ُتوِّ
االمتثال" من معهد )إيثيسفير( الرائد عالمًيا في أبحاث معايير 

الممارسات التجارية األخالقية. ويبرز هذا التقدير - الذي جاء عقب 
مراجعة شاملة وتقويم وتأكيد لبرنامج األخالقيات واالمتثال 

لدينا - ريادتنا في هذا المجال، كما أثبت أن بإماكن )سابك( 
تحقيق المزيد من النتائج المتميزة. 

ومن هذا المنطلق؛ أتطلع إلى أن تشلك هذه اإلنجازات حافًزا 
لزمالئي في جميع مواقع )سابك( حول العالم لتهيئة بيئة أكثر 
أمًنا وسالمة لألعمال واألرواح، ورسم مستقبل زاهر لعالم أكثر 

استدامة.

بينما نمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافنا االستراتيجية، تضع 
االستدامة أساس النمو لمسيرتنا ومسيرة األجيال القادمة على 

مدار سنوات عدة. 

وهذا العام، شهدت )سابك( تقدًما متميًزا، وواصلت 
اهتمامها بالمخاوف العالمية والدعوات المستمرة لبناء 

مجتمعات أكثر استدامة، فيما أسهمت عوامل مثل تطور 
احتياجات الزبائن وتزايد نشاط الدعوات البيئية، وتغير اللوائح، 

والتطورات في أسواق الطاقة، في زيادة فرص االستدامة في 
معظم مجاالت أعمالنا.

ومن أجل مواجهة هذه التحديات ومواصلة مسيرتنا نحو 
تحقيق أهداف رؤية )سابك( لعام 2025م، فإننا نحرص دائًما 

على تخصيص مواردنا لمقابلة القضايا الملحة. وقد حّدثنا في 
عام 2018م جوانب األهمية النسبية التي نركز عليها، وانتقلنا 

هذا العام إلى التنفيذ، إذ يبرز تحليل األهمية النسبية المخاطر 
والفرص حسب أهميتها لألطراف ذات العالقة ونجاح األعمال. 
ولذا فقد حددنا المقاييس، وأهداف التغيير النوعي، ووضعنا 

إجراءات داخلية، وأجرينا تعدياًل لهيلك تقرير االستدامة ومحتواه 
ليتوافق مع هذه األولويات.

شهد هذا العام زيادة في طلب الحلول التي تعزز مفهوم 
االقتصاد الدائري، كما شهد تنامي فرص تعزيز الطاقة 

المتجددة، وزيادة في اللوائح التنظيمية اإلقليمية المتعلقة 
بالمناخ، وتصاعد التعبير عن المخاوف بشأن النفايات البالستيكية 

في البيئة العالمية، خاصًة نفايات التعبئة والتغليف. ولكي 
نكيف أعمالنا مع هذا التحول نحو الطاقة المتجددة، عملت 

فرق التقنية في )سابك( على تقويم التغييرات المستقبلية في 
إجراءات العمل لالستفادة من مصادر الطاقة منخفضة التلكفة.

وأطلقنا في 2019م مبادرة )تروسيرلك™(، التي تشمل مواد 
وتقنيات دائرية خاصة بـ )سابك(، توفر هذه المبادرة حلواًل تخدم 
االقتصاد الدائري، وتتضمن أهم منتجاتنا الدائرية المعتمدة التي 

يتم إنتاجها عبر إعادة التدوير الكيميائي للنفايات البالستيكية 
المختلطة، وكذلك منتجاتنا المتجددة التي يعتمد إنتاجها على 

منتجات حيوية، وما نقدمه من منتجات ُمعاد تدويرها مياكنيكًيا، 
ومنتجات مصممة إلعادة التدوير. 

وانعكس تأثير طلب الزبائن المتزايد للحلول التي تعزز مفهوم 
االقتصاد الدائري على قراراتنا االستثمارية؛ ففي أوروبا بدأنا 

التفكير في تنفيذ مشروع ضخم ورائد إلعادة تدوير الكيماويات، 
نطمح فيه إلى إعادة تدوير النفايات البالستيكية المختلطة 

وتحويلها إلى بوليمرات. وبمجرد اعتماد التمويل يتوقع أن يبدأ 
المشروع العمل في عام 2021م، كما لدينا استراتيجيات أخرى 

تتعلق باالقتصاد الدائري من شأنها أن تقود إلى مشاريع رائدة 
في هذا القطاع بجميع مواقعنا حول العالم.

وعلى صعيد العمليات التشغيلية، كثفت شراكت التصنيع 
التابعة جهودها العتماد برنامج التنظيف الشامل للبيئة، 

المعني بأنظمة القطاع الصناعي وبنيته التحتية، ويهدف لمنع 
انتشار جزيئات البالستيك في البيئة، ويطمح إلى تحقيق إعادة 

االستخدام والتدوير الاكملين وإعادة استخدام جميع عبوات 
البالستيك بحلول عام 2040م. ونحن نلتزم بصورة تامة بهذا 

البرنامج الذي يأتي في الوقت المناسب لمعالجة هذا الجانب 
الحيوي.

 رسالة نائب رئيس مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي

تمثل الستدامة جوهر أعمال 
)سابك(، حيث تساعد على إنتاج 

مواد تعزز القتصاد العالمي 
م  على نحو مسؤول، وُتعظِّ

تأثيرها اإليجابي على الزبائن 
والمجتمعات، وتحفز البتاكر 
والتحسين التقني والكفاية 

التشغيلية. 
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أسهمت عوامل مثل تطور احتياجات 
البيئية،  الزبائن وتزايد نشاط الدعوات 
وتغير اللوائح، والتطورات في أسواق 

الطاقة، في زيادة فرص الستدامة في 
أعمالنا. معظم مجالت 

)سابك(
تقرير الستدامة 2019م

يوسف بن عبد هللا البنيان
نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
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الستراتيجية

تركز مبادرات )سابك( االستراتيجية على المجاالت الستة األكبر 
تأثيًرا على األعمال وعلى األطراف ذات العالقة. وقد عملنا في 

2018م على تحديث نهج رصد درجات األهمية النسبية التي تحدد 
أولويات الشركة االستراتيجية، وأسفر ذلك عن ست أولويات 

أساسية وتسعة مجاالت جديدة لدفع تقدم األعمال. وقد أثرت 
االتجاهات العالمية والتوقعات االجتماعية المتغيرة على هذا 

التحول في األولويات المهمة، ومن شأن التركيز على هذه 
المجاالت أن يعزز أداءنا ويمكننا من مواصلة النجاح واالزدهار في 

المستقبل.

)سابك( شركة كيماوية عالمية ذات استراتيجية نمو قوية، 
تعتمد على تنويع المنتجات ومواد اللقيم، ويتيح نموها فرًصا 
في مجاالت مثل القضاء على النفايات البالستيكية، واالقتصاد 

الدائري، والطاقة النظيفة، والبنية األساسية، ووسائل النقل 
الفعالة، وتحسين التواصل عبر المناطق الجغرافية. وتتطلب 

األسواق العالمية دائمة التغير واالتجاهات الكبرى في 
المجتمعات تبني نهج تجاري عملي ومرن، ما يدفعنا لزيادة 

االهتمام باالقتصاد الدائري وطلب المعلومات من جميع األطراف 
ذات العالقة حول المخاوف المتعلقة بالنفايات البالستيكية 

وتغير المناخ.

تحتل )سابك( ماكنة رائدة في مجال إعادة التدوير الكيميائي، 
الذي ُيعد فرصة مميزة في مجال االقتصاد الدائري؛ إذ يعزز 

تتخذ )سابك( الستدامة أساًسا لستراتيجيتها نحو تحقيق طموحها 
)أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات( 
بحلول عام 2025م. وقد واصلت منذ عام 2009م التحسين المستمر 

ألدائها التشغيلي، ومقابلة التحديات الجسام التي تواجه الستدامة 
وأعمالها بوجه عام، وتعزيز نهج تعاوني لتسريع التغيير اإليجابي. 

ويستند تطبيق استراتيجية الستدامة في )سابك( إلى تحقيق أهداف 
واضحة وهيلك حوكمة داخلية شامل.

االقتصاد الدائري كفاية استخدام المواد من خالل تقليل كمية 
المواد المطلوبة لتلبية احتياجات المجتمعات داخلًيا وفي 

سلسلة قيمة المنتجات. وعالوة على ذلك، فإن "باقة الحلول" 
من المنتجات التي تقدمها )سابك( - ويتميز الكثير منها بنتائجه 

في الحد من انبعاثات الكربون طوال دورة حياتها - من شأنها 
أن تساعد على التحول نحو عالم مستدام مع إرضاء الزبائن وزيادة 

الربحية.

اتخذت )سابك( هذا العام مجموعة من اإلجراءات لتعزيز 
االقتصاد الدائري، حيث أطلقت مبادرة )تروسيرلك™( بأفضل 

الحلول لسد الفجوات. وقد طورنا وحدات شبه تجارية لمراحل ما 
قبل المعالجة لزيادة إمداداتنا من مواد اللقيم المعاد تدويرها 

كيميائًيا، وعملنا أيًضا صوب اعتماد حلولنا في مجال االقتصاد 
الدائري والموارد المتجددة.

تخطو )سابك( خطوات جريئة، حيث تواجه معظم المناطق التي 
تعمل فيها تحديات تتعلق بالبنية األساسية إلعادة التدوير 

الخارجي. وترغب استعادة أكبر قدر من المواد بعد االستهالك، 
إال أن ذلك يتطلب الكثير من الطاقة والموارد المالية. وقد 

أطلقت الشركة هذا العام باقة )ELCRIN™ iQ ( من الراتنجات 
المركبة المكونة من منتجات ترفتاالت البولي إيثيلين المعاد 

تدويرها، عن طريق إعادة تدوير هذه المنتجات - التي تستخدم 
غالًبا في إنتاج قوارير المياه ذات االستخدام الواحد - إلى مواد 

أعلى قيمة مثل اإللكترونيات والسيارات واالستخدامات الطبية. 
إضافة إلى ذلك كشفت )سابك( الستار عن البولي كربونيت 

)لكسان™( الجديد، وهو أول بولي كربونيت يعتمد على مواد 
اللقيم المتجددة المعتمدة، وتقل بصمته الكربونية بنسبة %63 

عن منتج البولي كربونيت القائم على الوقود األحفوري، فيما 
تتطلب هذه االبتاكرات تعاوًنا وثيًقا مع الزبائن لتقديم حلول 

تدوير عبر سلسلة القيمة ُتلبي احتياجات الزبائن المتغيرة.

يؤثر تغير المناخ على أعمال )سابك(، ال سيما فيما يتعلق 
بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكثافة استهالك الطاقة، 

والطاقة المتجددة، ولذا تعمل الشركة على تخفيف مخاطر 
المشاريع الكبرى عن طريق إدراج إجراءات االستدامة في جميع 

مراحل المشاريع. وعالوة على ذلك فمن شأن عوامل مثل تعزيز 
كفاية الموارد، والتميز التشغيلي في مجاالت الصحة والسالمة، 

والحوكمة والنزاهة تحسين القيمة طويلة األجل المقدمة 
لألطراف ذات العالقة.

وفي سبيل زيادة الكفاية التشغيلية، تلتزم شراكتنا التابعة 
في المملكة العربية السعودية باألهداف التي حددها 

)البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة(. فعلى مدار السنوات 
الخمس الماضية قدمنا أكثر من مائة وسبعين مبادرة بإجمالي 

استثمارات يزيد عن 1.2 مليار دوالر أمريكي )4.5 مليار ريال 
سعودي( لتلبية هذه األهداف، وستقيس لجنة مراجعة 

)البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة( النتائج في أوائل عام 2020م.

تبنت )سابك( أهداف التنمية المستدامة الخاصة باألمم 
المتحدة، ووضعت أولوياتها بحيث تحرز تقدًما في أكثر مجاالت 
عملها تأثيًرا. ومن خالل عملياتها في خمسين دولة، يمكنها 
تعزيز هذه األهداف عبر  بصمتها العالمية، عالوة على إحراز 

مزيد من التقدم االقتصادي ونجاحات جديدة في األسواق 
الرئيسة ومجاالت النمو الواعدة.

د. بوب موهن
نائب الرئيس التنفيذي لالستدامة والتقنية 

واالبتاكر
تشلك تحديات االستدامة - بما في ذلك كفاية الموارد 

والطاقة، والتغير المناخي، والتخلص من نفايات 
البالستيك - خطًرا على أعمالنا وعلى سلسلة القيمة، 
إال أن )سابك( بما لديها من موارد وإماكنات ترى في 
هذه التحديات فرًصا ال تهديًدا؛ فإذا كنا حًقا قادرين 

على إيجاد الحلول، فعلينا تبني تقنيات متقدمة فيما 
يتعلق باإلجراءات واإلنتاج والتطبيق، لتساعدنا في التغلب 

على أصعب التحديات التي تواجه العالم وفي الوقت 
ذاته تطوير أعمالنا. غير أن فوائد االستدامة ال تتوقف 

فقط عند االبتاكر، فمن خالل وضع االستدامة في صميم 
أعمال )سابك( تتحسن الحوكمة والشفافية، فضاًل عن 

تعزيز الشمول والتنوع، ولكما حرص الموردون على رفع 
معاييرهم، تصبح البيئة أكثر نظافة، وتتوثق الروابط 
بين المجتمعات عالوة على فوائد أخرى، فالريادة في 

االستدامة تقود إلى ريادة في مجال صناعتنا، وهو ما 
تسعى إليه )سابك( دوًما.
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على مدار السنوات الخمس الماضية 
قدمنا أكثر من مائة وسبعين مبادرة 
بإجمالي استثمارات تزيد عن 1.2 مليار 

دولر أمريكي )4.5 مليار ريال سعودي(.

يعزز القتصاد الدائري كفاية استخدام 
المواد من خالل تقليل كمية المواد 

المطلوبة لتلبية احتياجات المجتمعات 
داخلًيا وفي سلسلة قيمة المنتجات.

)سابك(
تقرير الستدامة 2019م



 القضاء التام على الجوع
المغذيات الغذائية،  المواد   تعبئة 

التركيز في أحد مجاالت   الزراعية، 
الخاص االجتماعية   المسؤولية 

المستدامة والزراعة  بالمياه 

المياه النظيفة والنظافة الصحية
 حلول األنابيب، ترشيد استهالك

 المياه، أحد مجاالت التركيز
 للمسؤولية االجتماعية الخاص بالمياه

 والزراعة المستدامة

معقولة  بأسعار  نظيفة  طاقة 
ترشيد استهالك الطاقة، مواد 
اللقيم المتجددة، حلول الطاقة 

النظيفة   

العمل الالئق ونمو االقتصاد
السعودية الكوادر   توظيف 

الخبرات، االبتاكر؛ مشاركة   ودعم 
السياسة  جهود مؤثرة في 

لمحلية ا
   

 الصناعة واالبتاكر والهيالك
  األساسية

مشاركة والتطوير؛   البحث 
المحلية الشراكت  مع   المنافع 

ُمدن وُمجتمعات محلية مستدامة
 حلول مستدامة للمركبات

 الكهربائية والمدن، بما في ذلك
مواد العزل الخاصة بالمباني

 االستهالك واإلنتاج المسؤوالن
 تحسين استهالك الموارد الطبيعية؛

 فرص االقتصاد الدائري؛ المشتريات
 المستدامة

 
العمل المناخي

 الحد من المخاطر المتعلقة بالتغير
المناخي؛ الدور الرائد في المملكة

الماء الحياة تحت 
التعاون للمساعدة في حل مشلكة 

المخلفات البحرية وتحّمض المحيطات

 عقد الشرااكت لتحقيق األهداف
 الشرااكت العالمية لتحقيق التنمية

 المستدامة

15 14

األهمية النسبية

تستند استراتيجية الستدامة في )سابك( إلى آلية تحليل األهمية 
النسبية التي تصنف الموارد وفق أهم الجوانب التي تهم األطراف 

ذات العالقة وتؤدي إلى نجاح األعمال. وقد أجرت الشركة في عام 
2018م تحديًثا شاماًل إلجراءات األهمية النسبية التي وضعت عام 2013م، 

وتطبق نهًجا قائًما على األدلة لتحديد أهم األولويات في السنوات 
الخمس القادمة.

اعتمد تحديث األهمية النسبية الذي ُنّفذ عام 2018م على النهج 
النوعي من خالل استخدام األدلة إلعادة ترتيب األولويات السابقة. 

وكشفت عملية التحديث القوية عن احتياجات األطراف الداخلية 
والخارجية ذات العالقة، واالتجاهات الرئيسة، ومعايير القياس، 

وتأثيرات األعمال من أجل تحديد المجاالت التي يتطلب العمل 
عليها. وقد درسنا جميع أبعاد االستدامة الثالثة االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية، فضاًل عن المبادئ اإلرشادية والمؤشرات 
العالمية الخاصة بإعداد التقارير، مع إيالء االهتمام ألولويات 

قطاع االستدامة.

يتميز مفهوم االستدامة باتساع نطاقه، ومن ثم فإن أولويات 
األهمية النسبية تمكننا من التركيز على جوانب االستدامة 

وثيقة الصلة بـشركة )سابك(، وهي تلك الجوانب التي تنطوي 
على أعظم األثر لألطراف الخارجية ذات العالقة، والقيمة الداخلية 

لألعمال. وقد أسهمت عملية التعاون والمشاركة على المستوى 
الداخلي بدور حاسم في تطوير مقاييس جديدة لدفع عجلة 

التقدم من خالل تحقيق أهداف الخطوات التغييرية، فضاًل عن 
أحد التغييرات الملموسة الذي يتطلب دعًما من وحدات األعمال 

واإلدارات ذات الصلة.

أسهم هيلك الحوكمة بـ )سابك( في تمهيد الطريق بين 
تحديث األهمية النسبية وتحقيق أهداف الخطوات التغييرية، 

حيث اعتمد مجلس االستدامة ستة مجاالت ذات أهمية نسبية، 
ثم اعتمدت اللجنة التوجيهية لالستدامة األهداف الموصي 

بها. وفي هذا العام اعتمد مجلس االستدامة واللجنة 
التوجيهية البروتوكوالت واألهداف الفعلية تأهًبا الختبار 

ضمان جودة العمليات.

تواصل )سابك( توسيع نطاق تحليل استدامة باقة منتجاتها، 
لهدف الحصول على رؤية أوضح بشأن فوائد منتجاتها من 

ناحية االستدامة، فبإجراء تحاليل لمزيد من حلول )سابك( 
نستطيع وضع أهداف شاملة لإليرادات من حلول االستدامة 

ذات الفوائد األكبر.

السنة المستهدفةسنة األساس الوحدات أبعاد االستدامة

كفاية الموارد

2025م2010مأن تنخفض بنسبة 25% كثافة استهالك الطاقة )غيغا جول/طن مبيعات(

2025م  2010مأن تنخفض بنسبة 50% كثافة هدر المواد طن منتجات/طن مبيعات

2025م2010مخفض النسبة الحد من النفايات نهائًيا

2025م 2010مأن تنخفض بنسبة 65%الغازات المحترقة

2025م2010مأن تنخفض بنسبة 25%كثافة استهالك المياه )م3/طن مبيعات(

تغير المناخ

 كثافة الغازات الدفيئة )طن ماكفئ ثاني أكسيد
2025م2010مأن تنخفض بنسبة 25% كربون/ طن مبيعات(

الطاقة المتجددة
أن تكون الطاقة المستخدمة بقدرة 4 غيغاوات 

)12غيغاوات بحلول 2030م(
 2025م2010م 

االقتصاد الدائري

 200 ألف طن متري من المواد الدائريةمبيعات المواد الدائرية )ألف طن متري(
)المتجددة والمعاد تدويرها(.

2025م2019م

البيئة والصحة والسالمة واألمن/اإلشراف على المنتجات

2025م2010مال حوادثحوادث الوفيات 

الحوكمة والنزاهة 

2026م2017م تحسينها عاًما تلو اآلخر  نزاهة الموظفين

أهداف الخطوات التغييرية

 الستراتيجية
تتمة

عالمة مهمة: خطة أهداف التنمية المستدامة
تبنت األمم المتحدة في عام 2015م أهداف التنمية المستدامة؛ 
وهي سبعة عشر هدًفا من المقرر تحقيقها بحلول عام 2030م 

للتصدي للتحديات المشتركة التي تواجه العالم، مثل الفقر، 
وعدم المساواة، والتغير المناخي، والتدهور البيئي، وتحقيق 

الرفاهية والسالم والعدل. انضمت )سابك( إلى الشراكت 
العالمية الرائدة في االلتزام بهذه األهداف، وقد اخترنا أقرب 
عشرة أهداف ألعمالنا، بما يتوافق مع استراتيجية االستدامة 
الخاصة بنا، وبمدى التأثير الذي يمكن أن نحققه، فطورنا خطة 
أهداف التنمية المستدامة باإلسهام في تحقيق األهداف 

والفرص المستقبلية؛ من خالل ضمان وجود هذه األهداف في 
بؤرة استراتيجية أعمالنا. وتسترشد الخطة بآلية تحليل أولويات 

األهمية النسبية، وتشلك جزًءا من استراتيجية )سابك( لعام 
2025م، وتدعم برنامج االستدامة الشامل.

هناك سبعة عشر هدًفا لتحويل العالم إلى األفضل

تهيئ لنا هذه األهداف نافذة نطل منها على 
االحتياجات والطموحات العالمية لكي نتمكن من 

توفير الحلول العملية لها. 

التأثير الحالي والمستقبلي

البيئية  أبعاد االستدامة  من خالل جهودنا لترسيخ 
واالجتماعية واالقتصادية في صميم قيم )سابك(، ومواءمة 

أصبحت  المستدامة،  التنمية  استراتيجًيا مع أهداف  أعمالنا 
للتغيرات  أكثر مرونًة وكفاية مالية واستعداًدا  الشركة 
آفاًقا غير  نرى  المجتمعات. نحن  التي تحتاجها  االنتقالية 

التي يمكنها  الرائدة  التقنيات  لالبتاكر والنمو تصاحب  مسبوقة 
إعادة تشكيل عملياتنا، وعالوة على ذلك نعمل على تشييد 

تعاون أكثر انفتاًحا وابتاكًرا مع الشراكت األخرى والمنظمات غير 
تلبية  أجل  الحكومية والمؤسسات األاكديمية والحكومات من 

توقعات الزبائن واألطراف ذات العالقة بأعمالنا. ويمكننا - من 
خالل االستمرار في مراجعة ما أنجزناه وفرص التحسين - تعزيز 

األداء وتقديم ابتاكرات للسوق يمكنها أن تساعد على حل 
العالم. التي تواجه  التحديات  أصعب 

)سابك(
تقرير الستدامة 2019م

https://www.sabic.com/assets/en/Images/Sustainable-
Development-Goals-2019-Roadmap_tcm1010-21094.pdf
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استشراف المستقبل

األهمية النسبية
سوف تواصل )سابك( إحراز التقدم على صعيد جميع أولويات 

األهمية النسبية، مع تطوير أهداف الخطوات التغييرية 
التي ترتكز على بروتوكوالت محكمة، فضاًل عن جمع البيانات 
باستخدام آلية تتبع لقياس التقدم المحرز. ستحدد األولويات 

معالم استراتيجيات األعمال واإلدارات في )سابك(، وستقوم لك 
منطقة من مناطق التشغيل األربع بتكييفها لالستفادة من 

الفرص المحلية المميزة، ويتولى مجلس االستدامة - وهو لجنة 
تنفيذية يرأسها نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 

للشركة، ويدعمها عشرة من كبار القادة التنفيذيين - متابعة 
األهداف والموافقة على اإلجراءات الرئيسة.

االقتصاد الدائري
تبنت )سابك( مبادرة )تروسيرلك( الرائدة، وتتضمن حلولها 

المواد والتقنيات الدائرية التي تتبناها الشركة، بما في ذلك 
البوليمرات الدائرية المعتمدة التي يتم انتاجها من خالل إعادة 
التدوير الكيميائي للنفايات البالستيكية المختلطة، والبوليمرات 

الحيوية المتجددة المعتمدة، والبوليمرات المعاد تدويرها 
مياكنيكًيا، وكذلك تصميم إماكن إعادة التدوير. وقد عقدت 
)سابك( العزم على زيادة كمية المنتجات الدائرية المعتمدة 

التي تنتجها في أوروبا إلى 200 ألف طن بحلول عام 2025م، وذلك 
وفًقا لتعهدها تجاه المفوضية األوروبية. وبناًء على هذا 

التعهد، سنضع في 2020م هدًفا على صعيد زيادة المنتجات 
العالمية الدائرية المعتمدة، مستهدفين تحقيقه بحلول 

عام 2030م، وفي المملكة العربية السعودية تعمل )سابك( 
على تمكين جهود الحكومة لتحقيق أهداف إدارة النفايات 
التي تتبناها )رؤية المملكة 2030م(؛ بما في ذلك االلتزامات 

التي تقضي بالتخلص من النفايات ودفنها في مكبات 
النفايات، وزيادة عمليات التجميع وإعادة التدوير. وسوف 

تعمل المواءمة االستراتيجية القائمة مع الشركة السعودية 
االستثمارية إلعادة التدوير - التي يمتلكها صندوق االستثمارات 
العامة السعودي بالاكمل - على تهيئة فرٍص جديدة في مجال 

إدارة النفايات.

المناخ
تعمل شراكت )سابك( الصناعية في المملكة العربية السعودية 

على تحقيق أهداف )البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة(، 
ونواصل االستثمار في التقنيات المتطورة من أجل تحسين األداء. 

وباإلضافة إلى االستثمارات الحالية نستكشف أنظمة الطاقة 
المتجددة والتوليد المشترك للطاقة، والرقمنة، وغيرها، بغية 

تحقيق أهدافنا.

أهداف التنمية المستدامة
بعد اختيار أهداف التنمية المستدامة العشرة األنسب ألعمالنا، 

جرى تقويم المبادرات ذات الصلة بـالشركة، ونتج عن التقويم 
اكتشاف عشرين فرصة مواتية إلحداث التأثير تنطوي على 

توقعات كبير ة بنمو األعمال. ولمزيد من التوجيه في رحلتنا 
فت الفرص في أربعة محاور. بمجال التنمية المستدامة، ُصنِّ

سوف تتواصل )سابك( بانتظام وشفافية مع جميع األطراف 
ذات العالقة بشأن التقدم الذي سنحققه على صعيد تلك 

المحاور، والفرص المواتية إلحداث التأثير الذي يعزز هوية الشركة 
وسمعتها وثقتها.

أربعة محاور لدينا على  المستدامة  التنمية   تركز مسيرة أهداف 

4. المشاركة

تعزيز المشاراكت الحيوية 
المتعددة مع األطراف 

ذات العالقة لتعزيز أهداف 
التنمية المستدامة.

3. االقتصاد الدائري

الحد من التماشي مع الزيادة 
الخطية في الطلب على 

الموارد من أجل تحقيق نمونا 
االقتصادي.

2. تغير المناخ

تضمين االستدامة في 
عمليات ابتاكر المنتجات 

والعمليات.

1. تصميم الحلول 
المبتكرة

تضمين االستدامة في 
عمليات ابتاكر المنتجات 

والعمليات.

النسبية لعام 2019م أولويات األهمية  التغيرات في 

2 . التحسين المستمر
مجاالت التحسين في مؤشرات األداء 

الرئيسة التي ليس لديها أهداف تغييرية 
كبيرة، والتي يتضمنها تقرير االستدامة.

 الحلول المبتكرة
 وحلول االستدامة

اإلشراف على المنتجات

رأس المال البشري

اإلمدادات سلسلة 

 المسؤولية االجتماعية والتأثيرات
االجتماعية

االقتصاد الدائري

 الحوكمة والنزاهة المناخ والطاقة

 البيئة والصحة   كفاية المصادر
والسالمة واألمن

1 . األولويات ذات التركيز الرئيس
مؤشرات األداء الرئيسة ذات األولوية 

األعلى التي لديها أهداف تغييرية 
كبيرة، وُمخصص لها قسم في 

تقرير االستدامة 

3 . التقارير الخارجية
)األولويات اإلقليمية وفق المبادرة 

العالمية إلعداد التقارير(

ت لألولوية
ستويا

 ثالثة م

نتائج األهمية النسبية لعام 2019م
تعكس نتائج األهمية النسبية زيادة الضغوط الناشئة عن 

تغير المناخ واالقتصاد الدائري، وكذلك الفرص المحتملة؛ أي 
المجاالت التي يتوقع أن تؤدي إلى تحوالٍت نوعية في صناعة 

الكيماويات. وتستهدف مؤشرات األداء الرئيسة الناتجة الطاقة 
المتجددة والبالستيك الدائري والحد من التأثيرات الناجمة عن 

النفايات والغازات المحترقة، ومن شأن مؤشرات األداء الرئيسة 
المستهدفة أن تعزز تقدم )سابك( من خالل وضع أهداف 

واضحة وتحقيق نتائج يمكن قياسها.

 األهمية النسبية
تتمة

)سابك(
تقرير الستدامة 2019م
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األخالقيات والمتثال

تتبنى )سابك( ممارسات راسخة فيما يتعلق بوضع معايير السلوك  
والمحافظة عليها وتطبيقها. وتضع اإلدارة التنفيذية السياسات 

على مستوى الشركة، مثل )ميثاق قواعد السلوك(، بينما تتولى لجان 
مجلس اإلدارة مراجعتها والموافقة عليها.

مشاركة األطراف ذات العالقة

تبذل )سابك( جهوًدا حثيثة تستهدف قيادة أعمالها والقطاع بوجه 
عام نحو مستقبل مستدام أكثر إشراًقا، ُمْدِركًة حجم تأثير أعمالها على 
طائفة متنوعة من األطراف ذات العالقة. كما تلتزم العمل مع األطراف 

الرئيسة ذات العالقة في خمسين دولة تعمل بها؛ لهدف توجيه 
عملها نحو تحقيق الخير والنفع للجميع.

 مشاركة األطراف ذات العالقة: 
رئيسة أربعة أهداف 

تحديد األطراف الرئيسة ذات العالقة ومصادر المساءلة.  –

فهم مسؤوليتنا تجاه األطراف ذات العالقة وأولوياتها. –

اكتشاف طرق جديدة للتعاون وتوليد القيمة. –

توظيف أفضل الوسائل إلشراك األطراف ذات العالقة. –

عملت )سابك( على إدراج مشاركة األطراف ذات العالقة في 
برنامج االستدامة الذي تتبناه، مع إسناد مسؤولية ضمان هذه 

المشاركة إلى القادة في )سابك(، كما تجري مناقشات تفصيلية 
بشأن استراتيجية إشراك األطراف ذات العالقة، فضاًل عن تقديم 

قائمة باألطراف الرئيسة ذات العالقة في الملحق التقني الموجود 
في موقعها عبر اإلنترنت.

يتضمن قسم المشاركة والتعاون المزيد من المعلومات حول 
إشراك الموظفين والمجتمعات المحلية والموردين.

مشاركة مجلس األعمال العالمي للتنمية 
المستدامة

تشارك )سابك( منذ عام 2011م في )مجلس األعمال العالمي 
د مؤسسة عالمية تنفيذية تضم  للتنمية المستدامة(، الذي ُيّعَ
أكثر من 200 شركة عالمية تعمل مًعا لتسريع االنتقال إلى عالم 

مستدام، كما شاركت هذا العام في مجموعات عمل متعددة 
تضم خبراء في صناعة الكيماويات وأهم قطاعات األعمال.

وجرى تسليط الضوء على تقرير االستدامة الذي أصدرته )سابك( 
عام 2018م تحت عنوان "أعمالنا تصنع الفارق" في منشور "اإلبالغ 

عن المشلكات" الصادر عن مجلس األعمال العالمي للتنمية 
المستدامة بوصفه مثااًل جيًدا لالستراتيجية، ويبرز بوضوح الطرق 

التي تحدد بها إجراءات األهمية النسبية أولويات االستدامة 
ونهجها بصورٍة عامة.

وباإلضافة إلى عمل )سابك( مع )مجلس األعمال العالمي 
للتنمية المستدامة(، فإنها تعزز جهود االستدامة في الصين 

من خالل المشاركة في جمعيات قطاع صناعة الكيماويات 

المحلي - مثل "الرابطة الدولية لمصنعي الكيماويات"، و"االتحاد 
الصيني للبترول والصناعات الكيماوية" - التي تركز على الرصد 
االستباقي للسياسات المتعلقة باالستدامة. كما انضمت هذا 

العام إلى "مجلس األعمال الصيني من أجل التنمية المستدامة، 
وشاركت في مناقشات متعلقة بالحلول الممكنة لتطوير مدينة 

نموذجية منخفضة االنبعاثات الكربونية. وفي عام 2019م عززت 
)سابك( العالقات مع اتحادات قطاع إعادة التدوير الصينية؛ 

لفهم المشهد التنظيمي للمواد البالستيكية التي ُتستخدم 
مرة واحدة، والتطورات السياسية لتعزيز ماكنتها الريادية في 

قطاع إعادة التدوير بين الشراكت في قطاع صناعة الكيماويات، 
وعبر سلسلة القيمة في الصين.

مشاراكت الحكومة
د )سابك( شرياًك موثوًقا لدى الحكومة السعودية، وتسهم  ُتّعَ

في دعم المملكة في مناقشات المناخ التي تتم في نطاق 
عمل األمم المتحدة. ولقد عرضنا مشاريع )سابك( الخاصة 

باالستدامة وحلولها في مؤتمر األمم المتحدة ألطراف اتفاقية 
المناخ، ودعمنا أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة. 

وباإلضافة إلى ذلك ندعم جهود الحكومة السعودية في 
المناقشات الدولية حول فصل الكربون وتطوير االقتصاد الدائري 
بالنسبة لثاني أكسيد الكربون، كما تعمل )سابك( في أوروبا مع 

المفوضية األوروبية و)جمعية بالستيك أوروبا( على تطوير إعادة 
التدوير الكيميائي للنفايات البالستيكية المختلطة، والحد من 

النفايات البالستيكية.

)سابك(
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على الصعيد الداخلي، يتحمل جميع الموظفين في )سابك( 
المسؤولية الشخصية عن نزاهة الشركة. ولدى الموظفين 

العديد من القنوات لإلبالغ عن أي نوع من المخاوف بشأن 
االمتثال. تشمل هذه القنوات المديرين المباشرين، وإدارة 

 "Speak Up" الموارد البشرية، والشؤون القانونية، ومنصة
المخصصة لإلبالغ عن المخاوف والمخالفات على الشبكة الداخلية 
integrity@sabic.( وكذلك عنوان البريد اإللكتروني ،)اإلنترانت(

com(، وخطوط المساعدة اإلقليمية بشأن االمتثال. ويمكن 
للموظفين اإلبالغ عن المخاوف دون اإلفصاح عن هويتهم في 
حال اكن ذلك مسموًحا به قانونًيا. وتحظر )سابك( حظًرا مطلًقا 

أي نوع من أنواع التعرض تجاه أي شخص ُيبلغ أو يساعد على 
التصدي لمخالفات االمتثال بنية صادقة.

النزاهة ثقافة 
أجرى فريق االمتثال في عام 2017م تقويم النزاهة العالمي من 

خالل طرف خارجي )معهد إيثيسفير(، لقياس ثقافة النزاهة 
في )سابك(. وبعد التحليل، وضع الفريق مع القيادة العليا 

خطة للحصول على تفاعل جميع الموظفين، وانصب التركيز   
منذ ذلك الحين على تحسين القيادة األخالقية، وضمان عدم 
شعور الموظفين بالضغط في حالة مخالفة قواعد السلوك 

أو القانون أو أي سياسة أخرى للشركة لتحقيق أهداف العمل، 
وسيجرى استبيان آخر في عام 2020م لقياس التقدم المحرز.

كما أن هناك مبادرة أخرى نظمها هذا العام فريق الشؤون 
القانونية، شملت دورات مركزة في مناطق جغرافية مختلفة 

لتعزيز الحوار المفتوح حول كيفية عمل فريق االمتثال والموارد 
البشرية مًعا على نحٍو أفضل؛ لدعم ثقافة النزاهة الفعالة 

باالستناد إلى آراء الموظفين المحليين.

وفي شهر أكتوبر ُمِنَحت )سابك( جائزة "الريادة في االمتثال" 
من معهد )إيثيسفير (، وهو رائد عالمي في تحديد معايير 

الممارسات األخالقية بقطاع األعمال وتعزيزها. ويأتي استحقاق 
هذه الجائزة أعقاب المراجعة المستقلة الشاملة التي أجراها 

المعهد والتقويم والتحقق من برنامج األخالقيات واالمتثال 
في الشركة، وبموجب هذه الشهادة أصبح من حقنا استخدام 
شعار شهادة )إيثيسفير( لنعكس مدى تميز برنامجنا المعني 

باألخالقيات واالمتثال وثقافة النزاهة.

الخارجية القيادة 
استضافت )سابك( هذا العام مؤتمًرا رئيًسا عقد في الرياض 

تحت عنوان "تعزيز النزاهة والشفافية من أجل النمو". وأتاحت 
هذه الفعالية - التي حضرتها الشراكت والمسؤولون الحكوميون 
والمنظمات غير الحكومية - فرصة للمشاركين للتواصل من أجل 

رفع مستوى نزاهة الشراكت وتبادل أفضل ممارسات االمتثال.

االمتثال التحقق من  بيانات 
في 31 ديسمبر

 2019م
االمثال   مخاوف 

عنها*   المبلغ 
التي  الحوادث 
إغالقها*  تم 

المخالفات 
لُمكتشفة* ا

 الشركة السعودية
 للصناعات األساسية

 والشراكت التابعة
 لها المملوكة

 بالاكمل

15713541

 بيانات التدريب على االمتثال في 31 ديسمبر 2019 م

٪٠٫٨٣

٪٩٩٫١٧

أتموا التدريب ( ٣٣٠٣٢٨ )، بنسبة ٩٩٫١٧ ٪
بانتظار اكتمال التدريب ( ٢٣٦٤٧ )، بنسبة ٠٫٨٣ ٪

٪٠٫٨٣

٪٩٩٫١٧

أتموا التدريب ( ٣٣٠٣٢٨ )، بنسبة ٩٩٫١٧ ٪
بانتظار اكتمال التدريب ( ٢٣٦٤٧ )، بنسبة ٠٫٨٣ ٪

* تم تأكيدها من قبل شركة )كيه بي إم جي(

* تم تأكيدها من قبل شركة )كيه بي إم جي(



األخالقيات والمتثال
تتمة

ملخص األداء

2021

اإلنسان حقوق 
نسعى للعمل مع الموردين الذين يشاركوننا قيمنا، ونتوقع 

منهم تنفيذ األعمال بطريقة مسؤولة اقتصادًيا وبيئًيا 
واجتماعًيا. ولذا فإننا نتحقق من االلتزام الاكمل لجميع 

موردينا بمبادئ حقوق اإلنسان، حيث يتلقى لك مورد استبياًنا 
عندما يقوم بالتسجيل في نظام إدارة دورة حياة الموردين 

التابع لنا، الذي يوضح شروطنا الخاصة باتباع أنظمة العمل 
واحترام حقوق العمال، بما في ذلك حظر العمل القسري أو 
عمل األطفال، ونسلط الضوء حول أي مسائل تتعلق بردود 

الموردين في هذا االستبيان، ثم نتخذ قرارات الشراء المناسبة 
بناًء على االمتثال.

االستدامة حوكمة 
نقلنا هذا العام إدارة االستدامة إلى إدارة التقنية واالبتاكر، 
ما ساعد على تسريع تبنينا للمنتجات المستدامة الجديدة 

وتطويرها. ويستند هذا النقل إلى جهودنا الناجحة في 
السنوات األخيرة الرامية إلى ترسيخ ثقافة االستدامة في 

مختلف جوانب الحوكمة وثقافة الشركة.

أعلنت )سابك( عن تعيين الدكتور بوب موهن ليشغل اعتباًرا 
من 23 أبريل 2019م منصب نائب الرئيس التنفيذي لالستدامة 

والتقنية واالبتاكر، وقد انضم إلى )سابك( بعد مدة عمل كبيرة 
في المناصب التنفيذية التحولية في مجال البتروكيماويات، 

فهو يتمتع بخبرات كبيرة في المشاريع التجارية والبحث 
والتطوير والتخطيط االستراتيجي وإدارة المخاطر.

كما أن تكرار عمليات التواصل ورسائل االستدامة الواضحة 
يساعد على تحفيز الموظفين ودمج االستدامة في ثقافة 
الشركة. يقود "مجلس االستدامة" جهود االستدامة في 

)سابك(، ويتولى اإلشراف على األداء العام لجميع جوانب 
االستدامة، وتحديد رؤيتها وأهدافها، واتخاذ القرارات 
النهائية بشأن التوصيات التي تضعها اللجنة التوجيهية 

لالستدامة، وقد أضيفت االستدامة إلى نطاق ومسمى "لجنة 
المخاطر" بمجلس اإلدارة، مع التشديد على أهميتها بالنسبة 

ألعمال الشركة كلك، وتتم مناقشة وعرض القرارات الرئيسة 
المتعلقة باالستدامة على لجنة المخاطر واالستدامة ثالث 

مرات سنوًيا.

إن أعمالنا وإداراتنا الداخلية مسؤولة في نهاية المطاف 
عن قيادة التقدم المحرز في األهداف التي وضعها مجلس 

االستدامة. وتعين لك إدارة أحد قادة االستدامة لقيادة 
اإلجراءات، ويعمل هؤالء القادة جنًبا إلى جنب مع إدارة 

االستدامة في )سابك( ضمن فرق فرعية تتمتع بالخبرة لتعزيز 
إجراءات واستراتيجية )سابك( لالستدامة.

تعد عملية تحديث األهمية النسبية في )سابك( - التي 
تستهدف تحديد أولويات الشركة االستراتيجية ووضع أهداف 
الخطوات التغييرية لدفع عملية التغيير - مثااًل للتأثير الحقيقي 

لهيلك حوكمة االستدامة، وقد جمعت إدارة االستدامة 
مرئيات من مناطق التشغيل واألطراف ذات العالقة الخارجية 

لتحديد األولويات العشر األولى، فيما وافق أعضاء اللجنة 
التوجيهية على القائمة، وأجروا دراسة متعمقة للك موضوع، 
مع تقديم األدلة والتوصيات من خالل فرق عالمية من إدارات 

مختلفة تحت قيادة إدارة االستدامة.

 استعرضت اللجنة التوجيهية - ثم مجلس االستدامة - التوصيات 
النهائية ووافق عليها، وُقدمت إلى لجنة مجلس اإلدارة في 

أوائل عام 2019م، ثم استعرض مجلس االستدامة مقاييس التغيير 
التدريجي لتنفيذ المواضيع الجوهرية ووافق عليها.

)سابك(
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 يمكن أن تشمل الفرق الفرعية أعضاء من إدارات 
 )سابك( المختلفة حسب موافقة اللجنة 

التوجيهية ومجلس االستدامة

رئيس مجلس إدارة )سابك(

مجلس اإلدارة

 مجلس االستدامة 
)يرأسه الرئيس التنفيذي(

 اللجنة التوجيهية
)يرأسها قائد إدارة االستدامة(

 اللجنة التشغيلية
 )آثار العمليات التصنيعية، فريق اإلبالغ، تأهيل 

المنتجات، كفاية الطاقة والموارد(

حوكمة االستدامة 

دامة
ست

طاع اال
ق

20152016201720182019الوحدة مؤشرات األداء الرئيسة األكثر أهمية

كفاية الموارد

*17*17*17*17*17غيغا جول/طن مبيعاتكثافة استهالك الطاقة 

*2.6*2.6*2.7*2.6*2.6م3/طن مبيعاتكثافة استهالك المياه 

*0.070*0.070*0.078*0.072*0.086طن/ طن مبيعاتكثافة هدر المواد طن/طن مبيعات

*48*43*43*4055نسبة مئويةخفض الغازات المحترقة منذ 22010

*3.4*4.0*3.5*3.33.6مليون طناستخدام ثاني أكسيد الكربون 1

سيتم إعدادها في 2020منسبة مئويةالحد من النفايات نهائًيا )جديد(

تغير المناخ 

*1.17*1.22*1.23*1.24*1.25طن ماكفئ ثاني أكسيد كربون/ طن مبيعاتكثافة الغازات الدفيئة 

سيتم إعدادها في 2020مغيغا واتالطاقة المتجددة )جديد(

االبتاكر وحلول االستدامة

10,96012,19111,53411,73812,540عددإجمالي باقة براءات االختراع

6878828288عدد تراكميحلول االستدامة

األخالقيات والنزاهة
*157*152*114*94*123 عددقضايا االمتثال التي تمت إثارتها2

*135#*119*97*94*103 عددحاالت الحوادث التي تم إغالقها2

*41#*42*58*52*56عدداالنتهااكت التي تم تحديدها )التعامل معها(2

*99*99*99*99*98 نسبةالتدريب المكتمل2

مؤشرات الحوكمة البيئة واالجتماعية وحوكمة الشراكت 

البيئة والصحة والسالمة واألمن

معدل الحوادث المتعلقة بالبيئة والصحة 
والسالمة واألمن3

*0.57*0.500.43*0.63*0.48*حادثة/200,000 ساعة عمل

*0.14*0.120.14*0.14*0.13*حادثة/200,000 ساعة عملإجمالي معدل الحوادث القابلة للتسجيل

*0.008*0.0140.003*0.002*0.000*حالة /200,000 ساعة عملمعدل األمراض المهنية 

*0*10*14*0*عددالوفيات

 إجمالي معدل الحوادث الخاصة بسالمة
إجراءات العمل

*0.03*0.010.011*0.02*0.01*حادثة/200,000 ساعة عمل

*224*10589*61*192*طن متريالمواد الخطرة التي يتم إطالقها

الموارد البشرية 

7.97.77.27.37.5نسبة الموظفات توظيف النساء 

30,83531,06224,94422,22215,388المشاركون البرامج التعليمية 

التأثيرات االجتماعية والعالقات المجتمعية 

53.946.457.46836.70115.6مليون دوالر أمريكي اجمالي التبرعات لخدمة المجتمع 

سلسلة اإلمدادات 

100100100100100نسبة الموردين نظام تقويم السالمة والجودة – المواد السائلة

69939193–نسبة الموردين نظام تقويم السالمة والجودة – المواد الصلبة

تمت مراجعته وتأكيده من قبل شركة )كيه بي إم جي( .  *
تمت ضبطه ومواءمته لغرض المقارنة .  #

تعتمد حسابات خفض معدل حرق الغازات على مستوى خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري.  1
تم اإلبالغ عن بيانات االمتثال الخاصة بموظفي )سابك( وشراكتها التابعة المملكة لها بالاكمل والبالغ عددهم 23.500 موظفًا ولم يشمل التقرير موظفي المشاريع المشتركة   2 

    )أو الشراكت التابعة( غير المملوكة بالاكمل لشركة )سابك( في المملكة العربية السعودية. يرجى مالحظة أن هذا التصنيف يعتمد على قياس مدى الحدة.
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دراسة حالة:
لقيم البولي كربونيت المتجدد المعتمد 

)لكسان(
في إطار جهودنا هذا العام لتقليل آثار منتجاتنا في 

الصناعة باعتبارها الخطوة االولى، كشفت )سابك( عن 
منتج البولي كربونيت )لكسان( الجديد، الذي يقوم على 

لقيم متجدد معتمد، وجاء المنتج الجديد نتيجة توجهنا 
نحو تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستخدام 

الموارد األحفورية، فضاًل عن اآلثار الناتجة عن استخدام 
زبائننا للمنتجات. وقد خضع تحليل دورة حياة منتج البولي 
كربونيت )لكسانTM( لمراجعة دقيقة من قبل المنظمة 

الدولية لتوحيد المقاييس )أيزو( وأوضحت المراجعة 
انخفاض بصمة الكربون بنسبة 63% مقارنة بالبولي كربونيت 

المعتمد على موارد أحفورية. أما تحليل دورة الحياة 
الشاملة )من المصدر حتى دخول مرحلة التصنيع( حسب 

سيناريو شامل لحياة المنتج، فقد أظهر انخفاضًا في 
البصمة الكربونية بنسبة 57% مقارنة بالبولي كربونيت 

المعتمد على موارد احفورية.

يعد البولي كربونيت )لكسان( الجديد أحدث جهودنا لتصنيع 
بوليمرات من مواد اللقيم المتجددة، مثل المنتجات الثانوية 

للنفط من صناعة اللب والورق. تساعد هذه العالقات 
التعاونية في إيجاد العرض والطلب على منتجات البوليمرات 
منخفضة الكربون وتقليل التأثيرات المناخية، وهذه المادة 

الجديدة تنتجها )سابك( في بيرغن أوب زووم بهولندا، 
وتعمل على زيادة إنتاجها وتوافرها في المستقبل.
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نهجنا

تعمل )سابك( دوًما على ابتاكر منتجات وعمليات أكثر استدامة، 
وتسعى إلى نقل هذه الميزات للزبائن، ونقل القتصاد الدائري إيماًنا 
بأن إعادة التدوير تتيح للمجتمع التمتع بالفوائد العديدة للبالستيك 

وفي الوقت ذاته حماية الكوكب. نتعاون مع نظرائنا في قطاع 
البتروكيماويات، والخبراء من خارج القطاع، وواضعي السياسات العالمية 

للنهوض بالممارسات التجارية المستدامة وتقليل بصمتنا الكربونية 
في جميع مواقعنا العالمية.

أبرز إنجازات عام  2019م
إطالق مبادرة )تروسيرلك™(، حيث ُعرَضت حلول جديدة  –

ومبتكرة لتسريع نمو االقتصاد الدائري للبالستيك، ومساعدة 
المصنعين على تقليل النفايات البالستيكية.

إنشاء وحدة جديدة في خيلين بهولندا، تزيد كمية زيت التحلل  –
الحراري الذي يمكن إنتاجه من النفايات البالستيكية. ويتوقع 

تشغيل الوحدة بطاقتها الاكملة عام 2021م.

بدأ بناء وحدة إلنتاج راتنج ألتم ™ في بينوي بسنغافورة، وسوف  –
تزيد هذه المحطة - عند اكتمال بنائها في عام 2021م - نسبة 

المعروض العالمي من هذا المنتج المبتكر بنسبة 50 في المائة 
لزبائننا في آسيا.

إزاحة الستار عن بولي كربونات لكسان ™ الجديد، أول منتج في  –
القطاع يعتمد على مواد لقيم متجددة معتمدة.

حصول )سابك( وشركتيها التابعتين )سافكو( و)ساب  –
تانك( على شهادة "حماية واستدامة" من الرابطة الدولية 

لألسمدة، تقديًرا لجهود اإلشراف على المنتجات فيما يتعلق 
بالمغذيات الزراعية.

–  LNP™" طرح راتنجات البولي بوتيلين ترفتاالت المركبة
ELCRIN™ iQ"، التي تنتج من نفايات ترفتاالت البولي إيثيلين 

المعاد تدويرها، ما يعمل على تقليل البصمة البيئية لراتنجات 
ترفتاالت البولي بوتيلين البكر في السيارات والتطبيقات 

الكهربائية.

تأهيل ستة حلول جديدة لالستدامة، وبذلك وصلت باقة حلول  –
)سابك( إلى 88 1.

1 يحتاج لمراجعة المجلس االستشاري.

أداؤنا
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األداء  مقاييس 

 إجمالي براءات
 االختراع

112,540

 طلبات الحصول على
براءات االختراع الجديدة في 

عام 2019م

372

 حلول االستدامة
اللكية 

88
أنهت )سابك( عام 2019م ولديها باقة براءات اختراع نشطة بلغت 12540، بزيادة هامشية عن العام الماضي. ومع تقديم )سابك( طلبات للحصول    1

على براءات اختراع بلغت 372 طلًبا في عام 2019م، استمرت في إلقاء نظرة أكثر انتقائية على إسهامات القيمة المضافة من امتالك حقوق 
الملكية الفكرية والطلبات الجديدة. وقد نتج عن ذلك التغاضي عن الحصول على أكثر من 1200 براءة اختراع أو طلبات براءات اختراع، ما أسهم 

في توفير حوالي أربعة ماليين دوالر أمريكي اكنت تدفع رسوًما وتاكليف للحصول على تلك البراءات. عالوة على ذلك، فإن خفض طلبات براءات 
االختراع الجديدة يرجع في المقام األول إلى القرار االستراتيجي بالحصول على براءات االختراع في مشاريع ذات عائد أعلى وأهمية أكبر لألعمال، 

وللمرحلة المتقدمة. تستغل )سابك( ملكية حقوق الملكية الفكرية لدعم ترخيص تقنياتها التي زادت إلى حد كبير.

التقنية  التقنية واالبتاكر يدعمها عدد من مراكز  أنشطتنا في مجال 
العالم. المنتشرة في مناطق مختلفة حول  الحديثة 

 من مرحلة البداية حتى بوابة المصنع )كجم ثاني أكسيد
  )الكربون/كجم( راتنجات البولي كربونيت

أحفورية متجددة موارد   موارد 

نسبة الخفض
%63

)سابك(
تقرير الستدامة 2019م



القتصاد الدائري

تعد الستدامة القضية المصيرية في عصرنا الحالي؛ ولذا فمن 
األهمية بماكن اتخاذ إجراءات حقيقية لمواجهة التحديات الجسيمة 

التي تواجه كوكبنا. اتخذت )سابك( في العام الماضي العديد من 
القرارات المحورية لدفع عجلة القتصاد الدائري وتقليل الهدر  وإعادة 

تدوير النفايات لصالح أعمالنا وسالمة كوكبنا.

عالمي تحٍد 
نواجه في عصرنا الحالي بعًضا من أكبر تحديات االستدامة التي 

واجهتها البشرية على اإلطالق، غير أننا نعد الجيل األول، وربما 
الجيل الوحيد، الذي لديه فرصة للتغلب عليها؛ فالبالستيك من 

ضرورات الحياة اليومية، وسيكون من المستحيل للمجتمع الحديث 
ف في مجاري  أن يستغني عنه، لكن المواد البالستيكية التي ُتصّرَ

 راتنجات مهيأة لتطوير منتجات
 ُتحسن من جوانب قابلية

 التدوير

 ُمركبات ذات كم كبير من
 المحتوى الُمعاد تدويره

 وراتنجات معززة إلعادة تدوير
 المركبات من شأنها أن
 ُتحسن إماكنية المعالجة

  ومزايا االستخدام النهائي

 راتنجات وكيماويات بكر يتم
 إنتاجها من مخلفات

 بالستيكية يصُعب إعادة
 تدويرها، ناتجة عن عمليات

 إعادة تدوير مواد اللقيم

 راتنجات وكيماويات يتم انتاجها
 من مواد لقيم تعتمد على
 مواد حيوية ال تتنافس مع

 سلسلة الغذاء، وتساعد في
 الحد من عوامل التغير المناخي

النفايات تشلك تحديات كبيرة للنظم البيئية في جميع أنحاء 
العالم. وتعمل )سابك( على وضع رؤية لضمان إعادة استخدام 

المواد البالستيكية بشلك دائم وإعادة تحويلها إلى منتجات 
جديدة، ونتعاون مًعا، سواء من يعملون في قطاع الصناعات 

التحويلية أو مرحلة ما قبل عمليات اإلنتاج، لتحقيق تحول لكي في 
سلسلة القيمة المبنية على مبادئ االقتصاد الدائري.

)TMمبادرة )تروسيرلك
تبنت )سابك( أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتعمل 

بنشاط لتحقيق هذه األهداف. وفي معرض )كي( التجاري 
للبالستيك في مدينة )دوسلدورف( بألمانيا 2019 - أكبر معرض 
تجاري في العالم على مستوى البالستيك والمطاط - هذا العام 
كشفت عن مبادرة تروسيرلك™ الجديدة التي تعرض ابتاكراتها 

الموجهة نحو إنشاء اقتصاد دائري للمواد البالستيكية، ومساعدة 
المصنعين وأصحاب العالمات التجارية والمستهلكين في تقليل 

النفايات البالستيكية من خالل تبني حلول المواد المستدامة.

تدعم )تروسيرلك( هدف التنمية المستدامة رقم 12)االستهالك 
واإلنتاج المسؤوالن(، ما يؤكد تعهد )سابك( بتقليل النفايات 

حيثما أمكن، سواء في عملياتها الخاصة أو من خالل تشجيع 
الموردين والزبائن العالميين على تبني نفس االتجاه. وقد 

تمحورت المبادرة حول أربعة مبادئ رئيسة، هي:

التصميم بما يخدم إعادة التدوير: استخدام راتنجات مصممة – 
خصيًصا لتطوير منتجات ذات خصائص إعادة تدوير أفضل.

المنتجات المعاد تدويرها مياكنيكًيا: استخدام مركبات – 
ذات محتوى أكبر من المواد القابلة إلعادة التدوير وراتنجات 

تعزيزية، وتعمل جميعها على تحسين خصائص إعادة التدوير 
وخصائص االستخدام النهائي.

المنتجات الدائرية المعتمدة: استخدام طرق إعادة تدوير – 
مواد اللقيم التي تنتج راتنجات بكر ًا من النفايات البالستيكية 

التي يصعب إعادة تدويرها.

منتجات متجددة معتمدة: استخدام مواد اللقيم الحيوية – 
المستمدة من خارج السلسلة الغذائية، وتساعد على الحد 

من تغير المناخ.

ُتعد مبادرة )تروسيرلك( عالمًة بارزة في مسيرة )سابك(، بيد 
أن هذه ليست سوى البداية. إذ تمضي )سابك( قدًما نحو إنشاء 
وحدة جديدة في خيلين بهولندا، تزيد كمية زيت التحلل الحراري 

الذي يمكن إنتاجه من النفايات البالستيكية، وسوف توفر الوحدة 
- التي نتوقع بدء تشغيلها في عام 2021م - مواد للعاملين 
مع )سابك( في مجال الصناعات التحويلية. وتعتزم الشركة 

على المدى الطويل زيادة إمداداتها من البوليمرات الدائرية 
المعتمدة إلى جميع زبائنها على المستوى العالمي.

ما حققناه حتى اآلن
نحتل مركز الريادة في تحقيق االقتصاد الدائري، وقد اقتربنا 

أكثر من أي وقت مضى في إغالق حلقة االقتصاد الدائري في 
صناعة البالستيك، حيث حققنا في العام الماضي العديد من 

اإلنجازات البارزة.

بعد االتفاقية التي جرت عام 2018م مع شركة )بالستيك إنيرجي(، 
ومقرها المملكة المتحدة، لتوريد لقيم زيت التحلل الحراري 

لعمليات البتروكيماويات التابعة لـ )سابك( في أوروبا، نعمل 
أيضًا مع شراكت من بينها مجموعة )يونيليفر وفينفيشنز ووكى 

جروب( لطرح منتجات باستخدام حلول )سابك( الدائرية عالية 
الجودة والمعتمدة. وسوف نواصل تصنيع األغطية ومواد 

تغليف المواد الغذائية والمنتجات الشخصية والتغليف الواقي؛ 
ما ُيمكن زبائننا والشراكت المصنعة من تصنيع منتجات وفق 

أعلى مستويات الجودة دون المساس بسالمة المستهلك أو 
األهداف البيئية وأهداف االستدامة.

تستخدم )يونيليفير( بوليمرات )تروسيرلك( الدائرية المعتمدة 
من )سابك( في عبوات اآليس كريم )ماغنوم®( المعاد تدويرها 
بالاكمل. وهي ُتصَنع من مادة البولي بروبيلين المطورة حديًثا 
لألطعمة المجمدة، التي يلزم أن تكون ذات معدلت مرتفعة 
فيما يتعلق بتدفق الذوبان والتأثر بدرجات الحرارة المنخفضة. 
واآلن، تستخدم عالمات تجارية مثل  Eco Straw و Eco +  في 

تصنيع األكواب وعبوات حفظ الطعام حلوًل دائرية من مواد 
معاد استخدامها مثل بوليمرات البولي بروبيلين خفيفة الوزن 

الخالية من الفتالت، ما يساعد المستهلكين على تقليل 
النفايات البالستيكية من عبوات الستخدام لمرة واحدة. كذلك 

اعتمدت شركة الشاي "أفوري" عبوات بالستيكية شفافة 
مصنوعة من مواد عالية الجودة معاد تصنيعها، ما يسمح 
بإعادة التدوير الاكمل )360 درجة(، ويشمل ذلك نظام تجميع 

العبوات المستعملة.

تعمل حلولنا الدائرية على تقليل البصمة البيئية مع الحفاظ 
على جودة الطعام وقابلية إعادة تدوير المنتج. وقد ًصَمم 

النموذج األولي لتعبئة المواد الغذائية "ريل وود" من شركة 
)واكي جروب( باستخدام منتجنا المتجدد المعتمد، ما يوفر 

حاجز حماية بنسبة 100٪ منذ خروج المنتج من المصنع.

ابتكرنا - بالتعاون مع شركة )إس آي جي( - كرتوًنا معقمًا خاليًا 
من األلمنيوم لتعبئة الحليب العضوي، والمغلف بالبالستيك 

المتجدد المصنع من النبات. وهذا المنتج، الذي يستخدم أيًضا 
ع ليعطي نفس  في علب كرتون العصير ماركة )كولبيست( ُيصّنَ

الخصائص العالية التي توفرها مواد البولي إيثيلين القائمة 
على الموارد األحفورية، ما يسمح له بالنسجام بسالسة مع 

عمليات اإلنتاج الحالية مع المتثال لقواعد سالمة األغذية.

ومع جميع هذه التطورات، نعلم أنه ل يزال هناك الكثير 
لننجزه. ولن يتحقق ذلك إل بمواصلة التعاون مع اآلخرين 

وتحدي أنفسنا، حتى يتسنى لنا إغالق الحلقة والتحول الاكمل 
لالقتصاد الدائري.

تعمل )سابك( على وضع رؤية لضمان 
إعادة استخدام المواد البالستيكية 

بشلك دائم وإعادة تحويلها إلى منتجات 
جديدة، ونتعاون مًعا، سواء من يعملون 
في قطاع الصناعات التحويلية أو مرحلة 

ما قبل عمليات اإلنتاج، لتحقيق تحول لكي 
في سلسلة القيمة المبنية على مبادئ 

القتصاد الدائري.
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)TMتروسيرلك( مبادرة 
الدائري   لالقتصاد  الداعمة  الجديدة وخدماتها  )سابك(  باقة منتجات 

إلعادة مصمم 
 التدوير

تدويرها ُمعاد   منتجات 
نيكيًا  مياك

دائرية منتجات 
 معتمدة

منتجات قابلة للتجديد
 معتمدة

الدائرية من الحلول  في تطوير هذه  طموح )سابك(   يكمن 
التجارية،  العالمات  إلى جنب مع الشراكت صاحبة  العمل جنبًا  خالل 

المباشرين.  والزبائن 

الدائري  االقتصاد 

المستفادة القيمة   تعزيز 
المخلفات من 

استخدام  خفض معدل 
األحفورية الوقود  موارد 

االستدامة وحلول  المبتكرة    الحلول 

)سابك(
تقرير الستدامة 2019م



األسواق الرئيسةالتعاون

يمنحنا موقع )سابك( في سلسلة القيمة فرًصا ل نظير لها للعمل 
مع الزبائن منذ مراحل اإلنتاج األولية حتى الصناعات التحويلية؛ وتطوير 

حلول مبتكرة تعزز الستدامة في العديد من الصناعات.

تكمن القوة األساسية 
لالستدامة بـ )سابك( في 

خبرتها العميقة في العديد 
من احتياجات القطاع. وفي ضوء 
ازدياد عدد الشراكت التي تبحث 
عن طرق لتقليل آثار الكربون أو 

رفع كفاية الطاقة والمواد؛ نحن 
دوًما جاهزون بالبتاكرات التي 

تحتاجها هذه الشراكت.

تعمل )سابك( مع الشراكت الزميلة ومع زبائنها وجميع األطراف 
عبر سلسلة القيمة، ومع المتعاونين الخارجيين لتطوير إجراءات 

ومنتجات ومعايير جديدة متعلقة باالستدامة لتلبية االحتياجات 
الناشئة، مثل معايير الكفاية واألداء.

تثمر العالقات طويلة األجل مع الزبائن منتجات أفضل ذات أثر 
بيئي أقل. على سبيل المثال أدي تعاوننا هذا العام مع شركة 

)يونيليفير( إلى إنتاج عبوات تمثل حلواًل دائرية، وقد أعلنت الشركة 
أنه من خالل العمل مع )سابك( ستفي منتجاتها بالتزام يتمثل في 

تقليل استخدام البالستيك البكر بنسبة 50 في المائة بحلول عام 
2025م.

تسهم )سابك( بدور فاعل في جهود القطاع للحد من النفايات 
البالستيكية. وقد رأست في الفترة من عام 2014م إلى عام 2018م 

)المجلس العالمي للبالستيك(، وهو منظمة عالمية تبذل جهوًدا 
يقودها قطاع البتروكيماويات لتطوير حلول مستدامة للقضاء 

على النفايات البحرية.

كما تعد )سابك( عضًوا مؤسًسا في )التحالف العالمي للقضاء 
على النفايات البالستيكية(، وهو منظمة غير ربحية تضم 

شراكت الكيماويات والبالستيكيات العالمية المعنية بتسرب 
النفايات البالستيكية إلى البيئة. وبتعاون التحالف مع الحكومات 

والمؤسسات متعددة األطراف والشراكت األخرى والمنظمات غير 
الحكومية والمجتمعات. 

استثمرنا في برامج للسنوات الخمس القادمة، حيث يعمل فريق 
متخصص على أربعة محاور:

تطوير البنية التحتية: من أجل إدارة النفايات وزيادة معدالت – 
إعادة التدوير.

االبتاكر: لهدف تطوير المواد وتصميمات المنتجات – 
واستراتيجيات إعادة التدوير ورفع كفايتها، ما يحد من النفايات 

ويعمل على توليد القيمة.

التعليم والمشاركة: بإشراك الحكومات والمجتمعات والشراكت – 
واألفراد في هذا النشاط.

التنظيف: بتنظيف مناطق تركيز النفايات في البيئة وتقليلها، – 
السيما األنهار التي تحمل المواد الملوثة إلى البحر.

ومن أجل االرتقاء بالتحالف، شاركنا هذا العام في منصة االبتاكر 
العالمية Plug and Play. وسوف يطلق )تحالف القضاء على 

النفايات البالستيكية( برامج نصف سنوية في وادي السيليكون 
بالواليات المتحدة األمريكية وباريس وفرنسا وسنغافورة 

لتعريف الشراكت الناشئة بالحلول الخاصة بالنفايات البالستيكية. 
وبعد االنتهاء من برنامج مدته 12 أسبوًعا، ستشارك لك شركة 
ناشئة في "يوم تجريبي"، حيث يمكنها البحث عن االستثمارات 

لدى أعضاء التحالف.

ومن خالل تحالف القضاء على النفايات البالستيكية، نستكشف 
أيًضا التقنيات المتطورة إلعادة التدوير، وطرق المشاركة مع 

واكالت جمع النفايات في جنوب شرق آسيا.

تعد هذه المشاراكت ضرورية لمعالجة النفايات البالستيكية، 
ونحن ملتزمون العمل في التحالف إليجاد المزيد من الحلول.

وقد عملت )سابك( هذا العام على توسيع نطاق تحليل 
االستدامة لباقة منتجاتها لتشمل السيارات والمنتجات 

الرغوية واألنابيب، وأكملت حتى اآلن تحليل 37 مجموعة من 
تطبيقات المنتجات، تغطي معظم باقة منتجات البوليمرات. 

ومن بين هذه المنتجات، أظهر تحليلنا أن هناك 12 تطبيًقا من 
تطبيقات المنتجات لها فوائد كبيرة تتعلق باالستدامة، و12 

تطبيًقا أخرى لها فوائد معقولة، و11 أخرى ليست لها فوائد، 
وتطبيقين يواجهان تحديات. وسنواصل في عام 2020م تطبيق 
منهجية تحليل االستدامة على طوائف أخرى من باقة منتجات 

الكيماويات الخاصة بنا.

أثبتت حلول المواد الجديدة التي توفرها )سابك( لصناعات 
السيارات والشاحنات والقطارات والطائرات جدواها في تقليل 

الوزن، ما يجعل وسائل النقل أكثر كفاية في استهالك الوقود 
دون المساس بالسالمة.

نظًرا للنتائج التي أسفر عنها خفض الوزن في تقليل انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون وتحسين استهالك الوقود أو المزايا التي 

حققها للمركبات الكهربائية، يواصل صناع السيارات طلب مواد 
أخف تفي بمعايير األداء الصارمة التي يطبقونها. وقد شاركت 

)سابك( في طرح سيارة الند روفر الجديدة "ديفيندر 2020"، حيث 
دعمت الشركة من خالل دمج منتجات اللدائن الحرارية الخاصة 

بها في أكثر من 70 تطبيًقا. وتصف الند روفر سيارتها الجديدة 
بأنها "مصنعة من أقوى المواد".

تعاونت )سابك( مع شركة )بي إم دبليو(، وفازت الثانية بالمركز 
الثاني في جائزة االبتاكر – التي تمنحها جمعية مهندسي 

البالستيك – عن تصنيعها العارضة الممتدة بطول السيارة 
وصندوق قفازات من منتجات هجينة جرى تطويرهما باالشتراك 

مع )سابك( باستخدام منتج ستاماكس ™ المصنوع من األلياف 
الزجاجية الطويلة.

وبالنسبة للسيارات الكهربائية، تعمل )سابك( على تطوير مادة 
هجينة من البالستيك والمعدن لدمج خفة البالستيك وصالبته 
مع قوة المعدن. يمكن للراتنج XENOY ™ HTX الجديد أن يحل 

محل المعدن في تطبيقات السالمة الجديدة، بما في ذلك أذرع 
التأرجح الجانبية المصممة لحماية وحدات البطاريات المثبتة أسفل 

هيالك السيارات الكهربائية. وقد أطلقت )سابك( هذا العام 
أيًضا مجموعة جديدة من حلول مثبطات اللهب ألجزاء البطاريات، 

ساعدت على تخفيف الوزن بنسبة 30 إلى 50% قياًسا بالمعدن، 
ما يؤدي إلى االقتصاد في استهالك الوقود، فضاًل عن الفوائد 

البيئية األخرى.

ُيعد البولي بروبيلين فائق المقاومة لالنصهار المطور حديًثا 
من )سابك( مناسبًا لتطبيقات الرغويات شديدة التحمل للحرارة 

في صناعة السيارات وقطاع البناء، حيث تعد آثار دورة الحياة 
الخاصة بهذا المنتج أقل من أي بدائل أخرى من البولي إيثيلين 

عالي الكثافة، ونظًرا لخفة وزنه عن البدائل األخرى، يمكن أن 
يقلل المنتج التأثيرات البيئية بنسبة 40%، فضاًل عن المزايا األخرى 

المتعلقة بتوفير الوقود في تطبيقات السيارات.

لمنتجات األولية  للباقة  االستدامة  تقويم   نتائج 
المرنة  التعبئة 
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طورت )سابك( حلول المغذيات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل 
وتعزيز األمن الغذائي، ولم يقتصر األمر على ذلك، فقد أسهم 

أحدث منتجات الشركة بهذا المجال في الحد من التأثيرات البيئية 
للمزارع وتعزيز سالمة المزارعين. 

قدمت )سابك( منتج يوريا جديًدا قاباًل للتحلل الحيوي، وذا معدل 
تحلل متأٍن في التربة؛ وهو مغٍذ زراعي صديق للبيئة يتغلب 
على مشلكة جرف المياه للمغذيات الزراعية قبل أن تمتصها 
المزروعات، ويقدم الحل الجديد طريقة تحلل للمغذيات تلبي 

احتياجات المحصول.

 )®Nitrogen Urea-SeedCore( )يعمل الحل الجديد من )سابك
على زيادة كفاية اليوريا عن طريق إبطاء عملية التحلل المائي في 

التربة وتقليل عدد المغذيات الالزمة لدورة حياة لك محصول.

وُيعد سماد )NPK( الجديد من )سابك( - من فئة الحبيبات 
القابلة للذوبان في الماء - ابتاكًرا فعااًل من حيث التلكفة ويمكن 

استخدامه مع جميع أنظمة التسميد اليدوية منها واآللية. 
ُيقدم المنتج في عبوات متفاوتة الحجم ليناسب جميع مستويات 

االستخدام، ما يقلل عدد العبوات عن طريق شحن العبوة 
المناسبة للك زبون.

يزداد استخدام اإللكترونيات والدور الكبير الذي تؤديه في جميع 
مناحي الحياة واألعمال، ويزداد كذلك الطلب عليها. وُتعد 

)سابك( أكبر منتج لحلول المواد عالية األداء التي تحتاجها شراكت 
اإللكترونيات لمواصلة نموها واستدامتها، كما أن الحلول 

االبتاكرية الخاصة بـ )سابك( تساعد على االستدامة وتحسن أداء 
شراكئنا في الصناعة.

يمكن لباقة )سابك( المتميزة من راتنجات )نوريل™(، و)ألتم™(، 
و)إكستم™(، و)سلتم™( - التي تمثل باقة متنوعة من مركبات 

إل إن بي™، والبوليميرات المشتركة، ومجموعة من المواد 
الحرارية والمواد المضافة - أن تلبي متطلبات األداء واالستدامة 
المعقدة للك نوع من االستخدام اإللكتروني. على سبيل المثال، 

ُتمثل أوليغومرات )نوريل™( مكوًنا أساسًيا للتطبيقات عالية 
السرعة والمحطات الثابتة والهوائيات الالسلكية التي تمثل 

العمود الفقري للبنية التحتية لشباكت الجيل الخامس الصاعدة 
بقوة. وُيستخدم مركب البولي بروبيلين G4235U من )سابك( 
بنجاح في صنع أطر هوائيات الجيل الخامس التي يقدمها أحد 

مزودي الخدمة الرواد في هذا المجال. ويتميز هذا المركب 
بانخفاض كثافته، ما يؤدي إلى خفض الوزن بنسبة أربعين 

بالمائة وتحسين االتصال نتيجة لقوة اإلشارة وتقليل الروائح 
واالنبعاثات أثناء اإلنتاج مقارنة بالمواد الحرارية الحالية. وقد 

شهدنا زيادة ملحوظة في كفاية شباكت الجيل الخامس هذا 
العام، ونتوقع المزيد في عام 2020م وما بعده، حيث يؤسس 

العالم البنية األساسية التي ُتلبي االحتياجات.

لراتنجات )ألتم™( خصائص مميزة تؤهلها بقوة لالستخدام في 
منتجات أجهزة االستشعار والعدسات واألطواق والمباعدات 

ذات األداء األعلى، فهي تتميز بشفافية لألشعة تحت الحمراء 
ومقاومة عالية للحرارة والمواد الكيميائية، بينما تتميز راتنجات 

نوريل™ بقدرات أداء عالية تجعلها مثالية لألغطية الواقية. 
ولمركبات LNP™ خصائص أساسية مثل الحماية ضد المجاالت 

الكهرومغناطيسية واإلدارة الحرارية والصالبة. ومع النمو 
المتزايد لمفهوم إنترنت األشياء والطلب المتزامن على االتصاالت 
الفورية، تتوقع )سابك( تزايًدا ملحوًظا في الطلب على منتجاتها 
والمزايا الملموسة التي تقدمها متفوًقة على الزجاج وراتنجات 

اإليبوكسي التقليدية.

تلبي منتجات )سابك( متطلبات مجال الرعاية الصحية، بما في 
ذلك األجهزة ذات االستخدام الواحد والمعدات الطبية المحمولة 

واألدوات الجراحية وحواملها والمواد المستخدمة في توصيل 
األدوية. نعمل في )سابك( مع زبائننا لتلبية الطلب على منتجات 
الرعاية الصحية الشخصية، ونساعدهم على تصور حلول جديدة 

ن جودة الرعاية المقدمة. يمكنها أن ُتحسِّ

وفي إطار استراتيجية )سابك( لتقديم الحلول، نطور منتجات 
جديدة أخف وزًنا وأكثر أماًنا وأعلى أداًء عالوًة على الكفاية 

والراحة واالستدامة. يمكن أن تقدم باقة منتجات بيوركيرز™ 
من ـ)سابك(، مثل الراتنيج فائق المقاومة لتدفق الذوبان، 

المستخدم إلنتاج أقمشة مسامية خفيفة ُيمكن استخدامها 
في إنتاج الحفاضات والمنتجات الصحية ومالبس الجراحين بتأثيرات 

بيئية أقل من المواد الحالية.

نعمل مع شركة )يونيليفر( صاحبة العالمة التجارية، وشركة 
)أبتار( المصنعة، لجعل جميع عبوات التغليف الخاصة بشركة )رين 
لكين سكين كير( قابلة إلعادة التدوير أو إعادة االستخدام بحلول 

عام  2021م ، حيث توافق بوليمرات البولي بروبيلين الدائرية 
المعتمدة من )سابك( تطلعات زبائننا في الحصول على حلول 
دائرية توفر نظام تغليف بدون هواء، وذا شلك جمالي، وقاباًل 

إلعادة التدوير.

طورت )سابك( عدًدا من حلول التغليف البالستيكي مع زبائنها 
ومورديها، وتساعد هذه الحلول على تقليل استهالك الموارد 

وتوفر تصميمات أخف وزًنا، مع الحفاظ على قيمة المنتج وفي 
الوقت ذاته مساعدة الشراكت المصنعة على خدمة زبائنها 

وحماية البيئة.

تسهم العبوات البالستيكية بدور مهم في تقليل النفايات 
الناجمة عن توريد المواد الغذائية عالمًيا. ومع ذلك يجب أن 

تؤدي تلك العبوات هذا الدور مع االمتثال ألنظمة أكثر صرامة 
فيما يتعلق بالغذاء وسالمة المستهلك والبيئة. نجحت )سابك( 

في تطوير أربعة حلول دائرية جديدة للتعبئة في إطار مبادرة 
)تروسيرلك™(، بما في ذلك البوليمرات الدائرية المعتمدة 

المتميزة التي طورتها الشركة وتصنع من نفايات البالستيك 
المختلط المعاد تدويره كيميائًيا، وتعد عبوة اآليس كريم 

الجديدة "ماغنوم®" الخاصة بشركة )يونيليفر( هي األولى 
من نوعها في العالم التي تصنع من عبوات بالستيكية معاد 

تدويرها من مادة البولي بروبيلين الدائرية المطورة حديًثا من 
)سابك( والمعتمدة لألغذية المجمدة.

تشمل حلول )تروسيرلك( منتجات البولي إيثيلين والبولي 
بروبيلين المتجددة المعتمدة، وراتنجات البوليمرات التي تصنع 

من البوليمرات المعاد تدويرها مياكنيكًيا، والمنتجات المصممة 
لتقليل النفايات إلى الحد األدنى وتشجيع إعادة التدوير، مثل 
بوليمر البولي إيثيلين ثنائي المحور المصنع من )سابك(، الذي 
يمكن إعادة تدويره بسهولة بسبب تركيبه من مواد أحادية.

طورت )سابك( أفالم أحادية المادة النتاج فيلم )السيالج( الذي 
يناسب االستخدامات الزراعية على نطاق واسع، وتتميز المادة 

الجديدة بتغلبها على مشلكات إعادة التدوير فضاًل عن الجودة 
الفائقة وبساطة معالجتها.

عالوة على ذلك استخدمنا تقنية البولي بروبيلين الخاصة بـ 
)سابك( لصنع صناديق تسليم يمكن إعادة استخدامها. وعلى 
عكس المواد التي تستخدم لمرة واحدة يمكن إعادة استخدام 
هذه الصناديق المصنوعة من صفائح البولي بروبيلين القابلة 

للطي - التي تنتجها )سابك( - حتى خمس عشرة مرة، ما يؤدي 
إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 92%، وخفض الطلب 

التراكمي على الطاقة بنسبة 89% أقل من الصناديق الورقية 
التي تستخدم لمرة واحدة خالل دورة حياتها 3.

استند التحليل الداخلي على مبادئ معيار األيزو )ISO14040(، بيد أنه لم يخضع بعد   3
لمراجعة نقدية من األقران.

الزراعية المغذيات 

تعزيز األمن الغذائي

والتغليف التعبٔية 

المحافظة على قيمة المنتجات مع تقليل التٔاثيرات البئيية

وااللكترونيات الكهربأييات 

أجهزة إلكترونية أقل سماًك وأكثر أناقة 

الصحية الرعاية 

ابتاكر مواد جديدة لتحسين مستلزمات الرعاية الصحية

 األسواق الرئيسة
تتمة
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يمكن أن يساعد قطاع البناء والتشييد على تسريع تحول العالم 
إلى اقتصاد منخفض االنبعاثات الكربونية. وتمثل مواد البناء 
االبتاكرية التي تقدمها )سابك( عنصًرا مهًما لالرتقاء بهذه 

الصناعة نحو بناء منشآت عالية الكفاية من حيث الطاقة والموارد 
بما يتفق مع طلب الزبائن، والضغوط التنظيمية المستمرة 

لتحقيق االستدامة.

ألقى التوجه العالمي المستمر نحو التوسع الحضري الضوء على 
ضرورة تقديم تصميم حضري آمن يتسم بالمرونة واالستدامة. 

وقد طورنا عدًدا من المواد لتلبية الطلب على الصناعات 
المتعلقة بهندسة المعمار والبناء والتشييد والتحكم في المياه 

لبناء منشآت مستدامة من الناحية البيئية. وبوصفها شركًة 
رائدًة في تطوير حلول تتسم بخفة وزنها وقوتها وكفايتها 

من حيث استخدام الطاقة، تعرض )سابك( مواد مستدامة 
جديدة لتطبيقات األنابيب والطاقة والكهرباء واإلنشاءات.

تتفوق أنابيب )سابك( المصنوعة من البولي بروبيلين ألنظمة 
المياه المنزلية على البدائل المعدنية من حيث التأثير أثناء دورة 
حياة المنتج وتاكليف التركيب. وعالوة على ذلك، ال تتميز هذه 

األنابيب بانخفاض لكفة تركيبها واستخدامها في تطبيقات 
المياه الساخنة والباردة فحسب، بل هي أيًضا مقاومة للتآلك 

وتتميز بانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة %77، 
وتستهلك طاقة أقل بنسبة 27% من األنابيب النحاسية*.

طورت )سابك( تقنية الواقع المعزز والمنزل المتفاعل ونموذج 
مصغر للطريق لتوضيح األساليب التي يمكن أن تدعم بها 

تطبيقات منتجات االستدامة صناعة البناء والتشييد.
*  استند التحليل الداخلي على مبادئ معيار األيزو )ISO14040(، بيد أنه لم يخضع بعد 

لمراجعة نقدية من األقران.

في خضم الطلب المتزايد على أنظمة الطاقة المتجددة، تلتزم 
)سابك( االستفادة من خبراتها في المواد لدفع عملية التحول 

نحو الطاقة النظيفة منخفضة الكربون أو الخالية من الكربون، 
ولديها عدد من الحلول لخفض سعر الطاقة المتجددة لتعزيز 

كفاية أعمالها وأعمال زبائنها.

تستخدم )سابك( ميثانول حيوي مبتكر، وهو مادة مضافة 
قابلة للتجديد ُيمكن مزجها مع البنزين. وُينَتج ثالثي بوتيل اإليثر 

الحيوي الخاص بـ )سابك( باستخدام غاز الميثان المصنوع من لقيم 
متجدد في عملية لتصنيع الميثانول. يقلل استخدام ثالثي بوتيل 

اإليثر الحيوي، الذي تنتجه )سابك(، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
المرافقة لحرق الوقود األحفوري، ونظًرا ألن منتجها ال يتنافس 

ف وقوًدا حيًويا ُمتطوًرا وفًقا  مع سلسلة الغذاء، فقد ُصّنَ
لتوجيهات الطاقة المتجددة الصادرة عن االتحاد األوروبي.

استشراف المستقبل

تواصل )سابك( البتاكر لتحقيق أهدافها في مجال الستدامة، 
ومواكبة اللوائح المتغيرة لكفاية الطاقة على غرار برنامج كفاية 
الطاقة في المملكة العربية السعودية. وفي إطار ذلك تتأهب 
للتصدي لمخاطر تغير المناخ بفضل استكشاف مبادرة األهداف 

القائمة على العلوم، وهي عبارة عن تعاون دولي يعزز أفضل 
الممارسات، لغرض تقويم أهدافنا الحالية فيما يتعلق بانبعاثات 

الغازات الدفيئة، وضمان اللتزام بالتأثيرات اإليجابية في جميع 
مناطق عملياتنا.

نواصل دراسة المخاطر المالية ذات الصلة بالمناخ باستخدام 
إطار وضعه فريق العمل المعني باإلفصاحات المتعلقة بالمناخ 

ووضع تسعير داخلي للكربون لغرض االسترشاد عند اتخاذ 
قرارات استراتيجية، وسنواصل تسريع تطوير حلول االقتصاد 

الدائري التي يمكنها إعادة تدوير النفايات وحماية الكوكب الذي 
نعيش فيه.

تؤمن )سابك( أنه ال يمكن لشركة واحدة بمفردها أن تواجه 
هذه المشلكات، ألن حجم التحدي كبير وشديد اإللحاح، ويتطلب 

تجاوًبا أسرع مما يتوقع. ولذلك فإن الشركة ملتزمة التعاون 
مع الجهات ذات العالقة وشراكء األعمال عبر سلسلة القيمة.

وفي منشآتنا الجديدة للتحلل الحراري في هولندا التي ستعمل 
باكمل طاقتها بحلول عام 2021م، نعمل مع عدد من شراكئنا 

والمتعاونين معنا لزيادة توريد البوليمرات الدائرية المعتمدة 
التي تشلك جزًءا من باقة )تروسيرلك(. وقد شجعت هذه 
المبادرة - مقترنة بخطة زيادة البالستيك المعاد تدويره 

مياكنيكًيا - )سابك( على التعهد للمفوضية األوروبية بتقديم 
200 ألف طن من البالستيك المعاد تدويره في أوروبا بحلول 

عام 2025م، وباإلضافة إلى بيع هذه الحلول في أوروبا، فإننا 
نتأهب لعرضها في مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك آسيا 

والشرق األوسط وأفريقيا.

سوف نواصل تطبيق تحليل االستدامة لباقة منتجاتنا الكيماوية 
مع إجراء مراجعة لهذه الباقة، وسنستخدم هذه البيانات 

لوضع مؤشرات األداء واألهداف لتعزيز حلول )سابك( في مجال 
االستدامة.

تؤتي جهودنا في مزج االبتاكر مع االستدامة ثمارها، ونتوقع 
الحصول على منافع أكبر في السنوات القادمة في ضوء 

توسيع نطاق استثماراتنا في حلول االقتصاد الدائري ومبادرة 
)تروسيرلك( للتصدي للنفايات البالستيكية على مستوى العالم. 

وسنواصل االبتاكر في اإلجراءات وتقنيات المحفزات، وزيادة 
التشغيل الكهربائي والتحول إلى الطاقة المتجددة للحد من 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق أهدافنا. وفي ضوء 
العمل صوب تحقيق هذه األهداف، سنساعد في بناء مستقبل 

يتسم باالستدامة لشركتنا وزبائننا والعالم أجمع.

النظيفة الطاقة 

تطوير كفاية الطاقة والطاقة المتجددة

والتشييد البناء 

تعزيز تصاميم البناء المستدامة والمتطورة والحديثة

 األسواق الرئيسة
تتمة
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ُتعد الستدامة جزء من بين قيم )سابك( األساسية. وقد نجحت 
الشركة - طوال مسيرتها - في استثمار الموارد المحدودة بكفاية. 

وهذا العام بات تغير المناخ من المسائل الرئيسة التي ُتعَنى بها 
الشركة، وهو ما يفي توقعات األطراف ذات العالقة، وقد جاء دورنا 

لتعزيز النقاش حول مسألة تغير المناخ والتغيير اإليجابي في المملكة 
العربية السعودية، وعلى الصعيد العالمي.

تشلك المرونة المناخية مسألة محورية في أهدافنا المتعلقة 
بالمناخ وكفاية الطاقة والموارد. ونعمل بشلك متواصل على 

تحسين كفاية الطاقة، لهدف تقليل كثافة استهالك الطاقة 
وانبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% في الفترة من عام 2010 

إلى عام 2025م. ونقوم أيًضا بتقليل البصمة الكربونية لمنتجاتنا 
ولسلسلة اإلمدادات، فضاًل عن زيادة التوجه نحو استخدام الطاقة 
المتجددة. ويتمثل الهدف الجديد في طرح مشاريع جديدة ُيمكن 
أن تنتج 4 جيجا وات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2025 م و 12 
جيجا وات بحلول عام 2030م، ليتم استهالكها في مصانع )سابك(.

نسعى في )سابك( جاهدين لتحقيق االستثمار األمثل للموارد 
عَلن أن مركزنا الرئيس في  وتقليل األثر البيئي. وهذا العام، ٔاُ

الرياض موقع خاٍل من الكربون عبر  تقليل انبعاثات الغازات 
الدفيئة. ونواصل كذلك إحراز تقدم في أهدافنا للحد من 

كثافة هدر المواد بنسبة 50% وكثافة استهالك المياه بنسبة 
25% في الفترة من عام 2010 إلى عام 2025م. وفضاًل عن ذلك، 
تقدم )سابك( هدًفا ثانوًيا جديًدا ُيضاف إلى التزاماتها بشأن 

الحد من هدر المواد، ونحن ملتزمون بالعمل على تحقيق 
هدف الحد من االنبعاثات الناجمة عن حرق الغازات بنسبة %65 

مقارنة بالمستويات التي تم تسجيلها عام 2010م، كما بدأنا 
العمل على خفض مخلفات المواد الخطرة وغير الخطرة إلى 

مستويات أقل من المسجل عام 2010م، على أن يتم تحقيق لٍك 
من الهدفين بحلول عام 2025م.

ولضمان ترجمة هذه األهداف الطموحة إلى آثار ملموسة، 
تجري )سابك( عملية إعادة هيلكة لتعزيز حوكمة االستدامة، 

ويراجع مجلس االستدامة التقدم المحرز في هذا الجانب مرتين 
سنوًيا. وسيعمل الهيلك الجديد على ترسيخ ثقافة االستدامة 

من خالل التدريب والمشاركة والتميز التشغيلي.

المناخي على مستوى  التغير  الحد من  دفع جهود 
واألصول الثقافة 

تعتمد )سابك( نهًجا استراتيجًيا متعدد القنوات في التعامل 
مع تغير المناخ، حيث تعمل بشلك متواصل على تقليل الكربون 

عبر التحول من استخدام الفحم إلى طاقة أنظف. وقد وضعنا 
في عام 2018م استراتيجيتنا األولى لضمان وجود الطاقة 

المتجددة ضمن مزيج الطاقة في )سابك(. ونظًرا لحضور 
)سابك( الكبير في المملكة العربية السعودية، فإن ماكنتها 

الفريدة تتيح لها االستفادة من موارد الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح الوفيرة في البالد، فيما تعمل مع الحكومة 

السعودية لتحقيق أهداف اإلسهامات المحددة على 
المستوى الوطني، الواردة في اتفاقية باريس.

تلتزم )سابك( تحقيق التميز في كفاية استهالك الطاقة، حيث 
تدفعها سياسة الطاقة الخاصة بها نحو استكشاف االبتاكرات 
ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاية استهالك المنتجات 

للطاقة. ولمساعدة الشراكت الصناعية التابعة لنا على اختيار 
المشاريع الجديدة الموفرة للطاقة وتقويمها، طّبقنا هذا 
العام أداة تلكفة التخفيض الحدي للكربون، التي تساعد على 

تصنيف الفرص المتنوعة لتحقيق كفاية استهالك الطاقة 
والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 

يمثل نظام استعادة الميثانول - في الشركة السعودية 
للميثانول )الرازي( - أحد المشاريع ذات الفوائد البيئية 

المتعددة، وقد اكتمل العام الجاري، ويمكننا - باستخدام 
عمود فصل جديد - استخالص الميثانول المفيد من عملية 

معالجة للنفايات ذات مستوى عال من الكحول، ما يغني عن 
الحاجة إلى وجود محرقة في الموقع. وقد وفر المشروع 

بالفعل أكثر من 9600 طن من انبعاثات الغازات الدفيئة 
الطاقة  الكربون، وخفض استهالك  لثاني أكسيد  الماكفئة 

بأكثر من 26000 جيجا جول.

يتطلب تحديد هذه الوفورات خبراء ذوي مهارات عالية 
لقياسها. وعلى صعيد آخر واصلت )سابك( هذا العام تدريب 

الموظفين من خالل برنامج خبراء الطاقة المعتمدين الذي 
أطلقته عام 2017م، وفيه جرى اعتماد 120 شخًصا - معظمهم 
من مهندسي )سابك( - حتى نهاية هذا العام. وعالوة على 

ذلك، نعمل في )سابك( على بناء قدرات موظفي الخطوط 
األمامية من خالل التدريب وأدوات المحااكة المتقدمة. وقد 

استفاد أكثر من 250 موظًفا حتى اآلن من هذه الدورات.

الطاقة( لكفاءة  السعودي  )البرنامج 
تواصل )سابك( دعم )البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة(، الذي 

تقوده الحكومة لتوفير الطاقة وتحسين كفاية استهالك 
الطاقة بشلك عام. وتلتزم )سابك( التزاًما اكماًل باألهداف 

التي حددها البرنامج، وقد أنجزنا أكثر من 170 مشروًعا بقيمة 
إجمالية تزيد عن 1.2 مليار دوالر أمريكي. وهذا العام، نجحت 

الشراكت التابعة في التغلب على الصعوبات وسد 80% من 
الفجوة بين أدائنا وبين أهداف عام 2019م، وسوف تواصل 

)سابك( االستثمار لسد الفجوة المتبقية. بينما يتمثل التحدي 
األكبر لنا في األصول القديمة التابعة، التي تستخدم طاقة 
بمعدالت أكبر  من المعدات الجديدة، وتتسم بارتفاع لكفة 

نجَزت هذا  ترقيتها أو استبدالها. وهناك ستة مشاريع ضخمة ٔاُ
العام، تقدر قيمتها بأكثر من 850 مليون دوالر، من شأنها 
أن تساعد على تحقيق أهداف )البرنامج السعودي لكفاءة 

الطاقة(. وستعمل )سابك( عن كثب مع البرنامج لمتابعة األداء.

المناخية آثارنا  اإلفصاح عن 
يتطلب النجاح في الحد من التأثيرات المناخية قدًرا من 

الشفافية. والتعاون في هذا الجانب، وقد تعاونت )سابك( مع 
مشروع اإلفصاح عن الكربون، وهو منظمة عالمية غير هادفة 
للربح، تعمل منذ عام 2013م، ساعيًة إلى الحد من خطورة تغير 

المناخ وحماية الموارد الطبيعية.

وقد حصلت )سابك( هذا العام على التصنيف "ب" من مشروع 
اإلفصاح عن الكربون، ما يجعلها من أفضل الشراكت أداًء في 

الحد من تغير المناخ في الشرق األوسط، ويضعها في مصاف 
الشراكت الرائدة في صناعة الكيماويات. وتنطوي المشاركة في 

االستطالع الخاص بمشروع اإلفصاح عن الكربون على فوائد عدة، 
حيث ال يقتصر األمر على اكتساب فهم أعمق لمخاطر االستدامة 

وكيفية إدارتها فحسب، بل يمتد ليشمل الشفافية وااللتزامات 
البيئية. وعالوة على ذلك، فإن العمل مع مشروع اإلفصاح عن 

الكربون يساعد على تقويم المخاطر التي نتعرض لها نتيجة تغير 
المناخ والتحكم فيها.

وتأسيًسا على جهودها الناجحة، انضمت )سابك( هذا العام إلى 
برنامج سلسلة اإلمدادات التابع لمشروع اإلفصاح عن الكربون، 

وتساعد الموردين عبره على اإلفصاح عن انبعاثاتهم الكربونية 
من خالل مشروع اإلفصاح عن الكربون، وتحديد نقاط تركز 

االنبعاثات، والحد منها عن طريق التعاون. 

لمزيد من التفاصيل حول الموضوع، يرجى الرجوع إلى قسم 
"المشاركة والتعاون".

نهجنا

تلتزم )سابك( تحقيق التميز في كفاية 
استهالك الطاقة، حيث تدفعها 
سياسة الطاقة الخاصة بها نحو 

استكشاف البتاكرات ومصادر الطاقة 
المتجددة وتحسين كفاية استهالك 

للطاقة. المنتجات 
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 ساعدت المشاريع العمالقة )سابك( في أن تصبح واحدة من
 أفضل الشراكت أداًء في الشرق األوسط على مستوى التغير

 المناخي

)سابك(
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مع تنامي الزخم العالمي حول قضية تغير المناخ، تعمل )سابك( 
على دمج المرونة المناخية، ويمكننا تعزيز أعمالنا مع دعم الحلول 

العالمية لمستقبل مستدام؛ من خالل األداء البيئي وتشجيع البتاكر 
للحد من النبعاثات وتأثيرات المنتجات. 

النتائج الرئيسة
الحصول على التصنيف "ب" في استطالع مشروع اإلفصاح  –

عن الكربون لعام 2019م، وبذلك تكون )سابك( احدى الشراكت 
األفضل أداًء في منطقة الشرق األوسط.

تنفيذ مشروع استعادة الميثانول في شركة الرازي التابعة لـ  –
)سابك(، وخفض استهالك الطاقة بأكثر من 26000 جيجا جول، 
وخفض انبعاثات الغازات الدفبئة بمقدار 9600 طن في السنة.

تركيب لفات التكثيف الجديدة المصنوعة من الراتنج بمنشآتنا  –
في تامبيكو، وتقوم باستعادة البخار المكثف والبخار 

الوميضي )flash steam(. وقد ساعدنا المشروع على 
تحقيق وفورات في الطاقة وصلت إلى نحو 30.000 جيجا جول، 

وتوفير استهالك أكثر من 32000 متر مكعب من المياه في 
عام 2019م.

تحسين مراقبة وكفاية المياه والبخار في شركة ينبع  –
السعودية للبتروكيماويات )ينبت( التابعة لنا، ما ساعد على 
ترشيد استهالك المياه بمقدار 371000 متر مكعب، وخفض 
كثافة استهالك المياه اإلجمالية بنسبة 15% في عام 2019م.

تطوير إجراء جديد في شركة )كيان السعودية( لتحسين  –
استهالك هيدروكسيد البوتاسيوم، ما يقلل االستخدام 

بنسبة 21% أو 100 طن سنوًيا

يمتد تأثير تغير المناخ إلى لك بلد على وجه األرض، وباعتبارها 
مواطًنا عالمًيا مسؤواًل، تتخذ )سابك( تدابير لمواجهة هذه 

المشلكة، والتعاون مع الحكومة السعودية لتحقيق اإلسهامات 
الوطنية التي تنص عليها اتفاقية باريس، وخفض انبعاثات 

الغازات الدفيئة.

نجحنا هذا العام في خفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة، 
وتراجعت من 1.22 إلى 1.17 طن متري من ماكفئ ثاني أكسيد 

الكربون للك طن متري مبيعات )تقاس باألطنان المترية 
من ماكفئ ثاني أكسيد الكربون للك طن متري من مبيعات 

المنتجات(، ويمثل ذلك انخفاًضا بنسبة 3.76 % في االنبعاثات عن 
عام 2018م، و 13.57% مقارنة بعام 2010م. 

تراجع إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة حسب النطاق األول 
والثاني من 57 إلى 54.9 مليون طن متري من ماكفئ ثاني 

أكسيد الكربون في عام 2019م. 

نرى أن مستقبل الطاقة في المصادر المتجددة، ولذلك تتحول 
م فرص توليدها  )سابك( بنشاط نحو الطاقة المتجددة، وُتقوِّ

ومصادرها وتخزينها. ووفًقا الستراتيجية  الطاقة المتجددة في 
الشركة فإننا نتطلع إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة مائة 
في المائة، مع أهداف مرحلية تتمثل في إنتاج 4 جيجا وات من 

طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2025م، و12 جيجا وات 
بحلول عام 2030م.

يتولى فريق ُمشلّكَ من إدارات متعددة توجيه برنامج )سابك( 
للطاقة المتجددة، ووضع استراتيجيات الشراء، وإجراء دراسات 

الجدوى المالية والفنية، والتعامل مع حاالت عدم اليقين فيما 
يتعلق بالمسائل التنظيمية والقيود على استخدام األراضي. وفي 

موقعي بارودا ورايونج، قامت )سابك( هذا العام بتركيب ألواح 
شمسية ساعدت على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الكربون 

بمقدار 200 طن، بينما دخل مشروع مدينة ينبع الصناعية لتوليد 
طاقة شمسية بقدرة تتراوح من 200 إلى 400 ميغاوات المرحلة 

النهائية من تخطيط الجدوى في نهاية هذا العام، ونتوقع بدء 
تنفيذ المرحلة التالية في أوائل عام 2020م.

وفي الجبيل، قامت شركة )المتحدة( التابعة لـ )سابك( بدمج 
كمية أعلى من الهيدروجين في غاز اإليثيلين الذي ال ينتج 

ثاني أكسيد الكربون عند حرقه. ونتيجة لذلك نجحنا في خفض 
االنبعاثات بمقدار 78000 طن من ماكفئ ثاني أكسيد الكربون هذا 

العام.

في شركة )ابن زهر( التابعة، حقق التحسين في مرفق 
-LTRS( استرداد الطاقة من وحدات التسخين منخفض الحرارة

2( انخفاًضا بنسبة 53% من إحراق ثالثي بيوتيل اإليثر في 
المصنع الثاني، ما قلل انبعاثات الغازات الدفيئة للموقع بمقدار 

91000 طن سنوًيا.

وفي أوروبا، تدعم برامج المناخ في جميع المواقع إطار سياسة 
المناخ والطاقة في االتحاد األوروبي لعام 2030.م، وقد وضع لك 

موقع بالفعل خطته لالمتثال لمتطلبات ذلك اإلطار.

النطاق  الدفئية حسب  الغازات   انبعاثات 
الكربون( ثاني ٔاكسيد  )مليون طن من ماكفىء 

تغير المناخ والغازات الدفيئةأداؤنا
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الرئيسة واالتجاهات  المقاييس 
نتعرف من خالل هذه المقاييس على التغيرات في األداء مقارنة بعام 2010م فيما يتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة واستخدام الطاقة 

واستخدام المياه العذبة وهدر المواد وتقليل حرق المواد. يمثل إجمالي استغالل ثاني أكسيد الكربون الكمية الاكملة المستغلة في عام 
2019م، بينما تقاس الكثافات بالوحدات للك طن متري من مبيعات المنتجات خارجًيا.
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الدفيئة  الغازات   كثافة 
)طن متري من ماكفٔي ثاني ٔاكسيد الكربون، للك  طن 

المنتجات( متري من مبيعات 

تم التٔاكيد من قبل كي بي ٕام جي.  *

تمت المراجعة والتأكيد من قبل )كيه بي إم جي(   *

تم التٔاكيد من قبل كي بي ٕام جي.  *
اعتماًدا على الموقع.  1
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الحد من كثافة هدر المواد
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الحد من كثافة استهالك 
الطاقة
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الحد من االنبعاثات الناتجة عن 

حرق المواد
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الحد من كثافة استهالك 
المياه
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)سابك(
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فضاًل عن بحثها عن مصادر الطاقة المتجددة، تعمل )سابك( على 
تحسين كفاية الطاقة لعملياتها التشغيلية، ساعيًة إلى تحقيق 

أهداف الستدامة لعام 2025 م. 

المياه أساس الحياة، ومن أهم الموارد التي تعتمد عليها )سابك( 
في أعمالها. ولذلك تعمل الشركة على تحسين كفاية استهالكها 

للمياه من خالل البتاكرات، التي تساعد زبائنها والمجتمعات في 
مختلف أنحاء العالم على استهالك المياه بصورة أكثر فعالية.

انخفضت هذا العام كثافة استهالك الشركة للطاقة في 
مواقعها العالمية، ويتم قياسها بالجيجا جول من الطاقة 

المستخدمة للك طن متري من مبيعات المنتجات، لتصل إلى 
16.52 جيجا جول للك طن بعد أن اكنت 17.12 جيجا جول، ما يمثل 

انخفاًضا عن عام 2018م بنسبة 3.5% وانخفاًضا بنسبة %9.45 
مقارنة بعام 2010م، فيما انخفض إجمالي استهالكنا للطاقة من 

799 مليون جيجا جول إلى 776 مليون جيجا جول.

استطاعت )سابك( تحقيق تحسن في كفاية استهالك الطاقة 
من خالل تنفيذ عدد من المشاريع المهمة في منشآتها حول 

العالم.

وقد أكملت تركيب وحدة تحكم مركزية متقدمة في مجمع 
)سافكو الثالث(، ما عزز القدرة اإلنتاجية بنسبة 20%، ومكن من 

تحسين كفاية الطاقة والحد من استهالك الوقود وإطالق 
الغازات بنسبٍة كبيرة.

وفي شركة )كيان السعودية( التابعة لنا، بدأنا تبني نظرية 
الحيود السداسي )التعريف والقياس والتحليل والتطوير 
والتحكم( لتحسين العمليات، ما أدى إلى الحد من كثافة 

استهالك الطاقة بنسبة 10.5% وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة 
بنسبة 12.7%. وعالوة على ذلك أسهم تبني هذه النظرية 

في تعزيز استعادة المواد وزيادة اإلنتاجية لدى شركة )كيان 
السعودية(، ما أسهم في الحد من استهالك البخار. وفي 

نقيس أداء كثافة استهالك المياه العذبة بالمتر المكعب )م3( 
للك طن متري من مبيعات المنتجات، وقد شهد هذا العام 

تراجع هذه الكثافة من 2.62 إلى 2.58 م3/طن متري، وحققنا 
تحسًنا بنسبة 12.62% مقارنة بعام 2010م، وتحسًنا بنسبة %1.53 

مقارنة بعام 2018م، وقد انخفض إجمالي استهالكنا للمياه 
العذبة في عام 2019م؛ حيث بلغ 121 مليون متر مكعب مقاربة بـ 

122 مليون متر مكعب ُسجلت في العام السابق.

واصلنا إحراز التقدم في جميع عملياتنا بشأن تقليل استهالك 
المياه التي نحتاجها للعمل؛ حيث عززت شركة )ينبت( التابعة 

كثافة استهالك المياه بمعدل أقل من 2018م بنسبة 6%، من 
خالل تركيب أجهزة جديدة وتعديل الحالية وتحسين العمليات 

ومراقبة االستهالك وتعزيز ثقافة االستدامة.

ومن بين المشاريع األساسية لتعزيز كفاية استهالك المياه هذا 
العام، تبنت شركة )شرق( التابعة إجراءات الستخدام التكثيف بداًل 
عن المياه النظيفة في المباخر وأعمدة المجففات، موفرًة بذلك 

18م3 من المياه الصالحة للشرب في الساعة، باإلضافة إلى الحد 
من استهالك المياه بنسبة 5%. فضاًل عن ذلك أدى استخدام 
مستشعر قياس منسوب المياه في خزانات تبريد المياه إلى 

وفورات إضافية بمقدار 2.9م3 من المياه في الساعة ومعدل 
استهالك أقل بنسبة %0.8.

وكمثال على كيفية الحد من النفايات وزيادة كفاية الموارد في 
الوقت نفسه، أدى تنفيذ مشروع التكثيف واستعادة البخار في 
موقع تامبيكو، إلى تقليل استهالك الطاقة والمياه، ونتج عن 

ذلك تحقيق تحسن بنسبة 70 % في استعادة البخار، والتي ُيمكن 
استخدامها في عمليات التصنيع.

كذلك عززت شركة )ابن زهر( التابعة معدالت الكفاية في 
وحدة نزع المعادن من المياه، وتبنت العديد من ممارسات 

إعادة تكثيف البخار، وحققت تلك العوامل جميعها انخفاًضا 
في استهالك المياه بلغ 77000م3 هذا العام.

وركزت شركة )المتحدة( التابعة على كفاية استهالك المياه 
وتشغيل جميع منشآتها بالمستويات األمثل وتحديد نقاط 
التسريبات وإصالحها، وأسهمت تلك الجهود  في تحقيق 

انخفاض بلغ 350000 م3 من المياه.

وفي ظل ندره المياه الناجمة عن التغيرات المناخية، أطلقنا 
العديد من المشاريع في مختلف مواقعنا العالمية للحد من 
بصمة المياه، حيث نفذنا في موقع )قرطاجنة( في إسبانيا - 

أحد أكثر المواقع ندرة للمياه في أوروبا - العديد من المشاريع 
لتدوير مياه الصرف الصحي، ما مكننا من إعادة استهالك 

ما يقرب من 50% من المياه التي اكن سينتهي بها المطاف 
في البحار. وركبنا خالل هذا العام وحدة ترشيح فائقة الدقة 

تساعد على الحد من استهالك المياه في الموقع بمقدار يزيد 
عن 30000م3 سنوًيا.

شركة )بتروكيميا( التابعة لنا، أتممنا عملية تنظيف شاملة 
لألفران الحرارية، ما حقق خفًضا في استخدام الطاقة بالموقع 

حوالي 88000 جيجا جول.

قامت منشآتنا في )تامبيكو( بتركيب لفات مكثفات جديدة بداًل 
من استخدام البخار في عمليات التسخين المسبق، ما حد من 

كثافة استهالك الطاقة بنسبة تقارب 18%. أما في موقعنا في 
)بيركفيل( بالواليات المتحدة، فقد ركبنا وحدة جديدة لفصل 
الهواء أسهمت في الحد من استهالك الطاقة بمقدار 16000 

جيجا جول سنوًيا.

وفي شركة )ابن رشد( التابعة لنا، طرحنا محفزات كيميائية 
متطورة تعمل على تحسين اإلنتاجية بمقدار 1.12 ألف طن سنوًيا، 

والحد من استهالك الطاقة للك وحدة ُمنَتجة، وتقليل النفايات 
بمقدار طنين سنوًيا.

وفي ظل اللوائح الجديدة المعمول بها في المملكة العربية 
السعودية، ألزمت بعض منشآتنا بحرق نفاياتها بداًل من بيعها 
كما كنا نفعل في السابق، ما أدى إلى زيادة االنبعاثات من تلك 

المنشآت هذا العام.

المياهالطاقة
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المياه  استهالك   كثافة 
)متر مكعب/طن متري من مبيعات المنتجات(
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يتعين علينا في ظل ندرة الموارد عالمًيا بذل أقصى جهودنا للحد من 
هدر المواد في البيئة. وُتعد )سابك( من الشراكت الرائدة في الحد من 

النفايات، وتقليل الهدر على مستوى عملياتها اإلنتاجية.

تسعى )سابك( إلى بلوغ أهداف الستدامة القائمة والجديدة لعام 
2025م، وتركز على مؤشرات األداء الرئيسة فيما يتعلق بكثافة انبعاثات 

الغازات الدفيئة وكثافة استهالك الطاقة والمياه وهدر المواد؛ من 
أجل قياس التقدم المحرز.

تحسنت كثافة هدر المواد بنسبة 41.9% مقارنة بعام 2010م، 
وظل إجمالي الهدر المطلق للمواد بمقدار 3.3 مليون طن 

هذا العام.

ومن بين المشاريع األساسية للحد من كثافة هدر المواد، تبنت 
)سابك( عملية مبتكرة الستعادة الميثانول في شركة )الرازي( 

التابعة لها، وقد أوضحنا كيف حققت هذه العملية نجاًحا كبيًرا 
في الحد من استهالك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة، 

فضاًل عن إسهاماتها المحورية في اإلنجازات المتعلقة بالحد 
من هدر المواد. وتتبنى حالًيا شركة )الرازي( التابعة استخدام 
الميثانول - الذي اكن يعامل سابًقا كنفايات يجب التخلص منها 
- وقوًدا للغاليات في عمليات التصنيع. وخالل عمليات الصيانة 

السنوية التي استمرت لمدة 45 يوًما هذا العام، أعادت 
الشركة استخدام 1100 طن من النفايات ذات مستوى عال من 

الكحول، ما نتج عنه 300 طن من الميثانول، فضاًل عن تجنب 
انبعاثات مقدارها 1300 طن من ثاني أكسيد الكربون وتوفير 

2800 جيجا جول من الطاقة، باإلضافة إلى إعادة استهالك 500 
طن من النفايات.

تبنت شركة )كيان السعودية( التابعة إجراءات لتحسين استهالك 
هيدروكسيد البوتاسيوم، ما يعمل على الحد من االستهالك 

بنسبة 21% وتوفير 100 طن من المواد سنوًيا.

وباإلضافة إلى ذلك، حسنت شركة )بتروكيميا( التابعة فعالية 
عملياتها من خالل تقليل الغازات المحترقة الناتجة عن األوليفينات 

والحد من هدر المواد بمقدار 42000 طن.

على مستوى المملكة العربية السعودية، سنسعى إلى تحقيق 
مستهدفات )البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة( التي تم 

تخطيطها ضمن دورات متعددة حتى عام 2030م، ال سيما من 
خالل تعزيز االستثمارات في منشآتنا للحد من استهالك الطاقة. 

ونحرص كذلك على المضي قدمًا في مشروع محطة توليد 
الطاقة الشمسية في ينبع، بدًءا بعملية طرح العطاءات في عام 
2020م حتى عملية اإلنشاء في أقرب وقت ممكن بعد عام 2020م.

ونسعى في جميع المواقع التي تعمل بها )سابك( حول العالم 
إلى تعزيز جهودنا الرامية إلى تبني مصادر الطاقة المتجددة 

والحد من التأثيرات البيئية.

وفي إطار استكمال التحسينات المتعلقة بكثافة استهالك 
المياه، تعمل شركة )حديد( التابعة لسابك على تقويم فرص 

تركيب نظاٍم جديٍد قادر على إعادة تدوير ما يقرب من 5000م3 
من مياه الصرف الصحي الناتجة عن عمليات المنشآت التشغيلية 

يومًيا، ما سيؤدي بدروه إلى تحقيق ما يفوق مستهدف 
الشركة لعام 2025م البالغ %25.

كما تعمل )سابك( على خفض معدالت هدر المواد، متبنيًة 
العديد من االستراتيجيات ومسارات العمل لرفع معدالت إعادة 

التدوير، والحد من النفايات في جميع منشآتها.

في الوقت نفسه، نحن بصدد توسيع نطاق الضمان لُيغطي 
مستوى األداء فيما يتعلق بخفض احتراق الغازات، مقابل هدفنا 

الجديد الذي حددناه لعام 2025م. 

وقد عززنا هذا العام التزامنا تجاه الحد من هدر المواد عبر 
استحداث هدفين جديدين هما: الحد من نسبة االنبعاثات الناجمة 

عن احتراق الغازات بنسبة 65% مقارنة باألرقام المسجلة عام 2010م، 
والحد من مخلفات المواد الخطرة وغير الخطرة لتصل إلى مستوى 

أقل من األرقام المسجلة عام 2010م، على أن يتم تحقيق ذلك بحلول 
عام 2025م. وبالفعل أطلقنا العديد من المشاريع الرامية إلى 

تحقيق هذه النسبة، ونجحت شركتا )ساماك( و)ابن زهر( التابعتين 
في الحد من حرق الغازات بنسبة تغطي - بل وتزيد عن -  نسبة 

الزيادة في انبعاثات شركة )سافكو( وشركة )حديد(، ما أسهم في 
خفض كثافة هدر المواد خالل عام 2019م.

أما في شركة )ابن رشد(، فقد أجرينا استبدااًل ألنابيب حرق 
الغازات منخفضة الضغط وعالية الضغط لتحسين الكفاية، ما أدى 

بدروه إلى الحد من الغازات المحترقة بمقدار ستة أطنان على 
األقل في الساعة.

استشراف المستقبلهدر المواد
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ُتعد ثقافة السالمة والرقابة نهًجا أساسًيا في جميع أعمالنا؛ بدايًة 
من حماية موظفينا وصوًل إلى تثقيف زبائننا، ومن رسم دورة حياة 

مستدامة لمنتجاتنا وحتى حماية صحة المجتمعات التي نعيش ونعمل 
فيها. ويأتي اتباعنا هذا النهج من منطلق إيماننا بأن البيئة والصحة 

والسالمة واألمن تشلك قيمة جوهرية بالنسبة لنا مثلها مثل سعينا 
المستمر لتحسين عملياتنا التشغيلية ونجاح أعمالنا. 

ت )سابك( في السنوات األخيرة تحسينات كبيرة في مجال  نفّذَ
البيئة والصحة والسالمة واألمن بفضل تعزيز ثقافة التميز 
وتمكين الموظفين، وتسعى جاهدة لترسيخ مبادئ البيئة 

والصحة والسالمة واألمن في جميع مستويات هيلكها 
التنظيمي، بدعم من إداراتها الخمس الرئيسة في هذا المجال، 

وهي: )البيئة والصحة والسالمة(، و)األمن(، و)إدارة مخاطر 
إجراءات العمل(، و)اإلشراف على المنتجات(، واإلدارة العالمية 

لتأكيد الجودة. كما تتولى مراكز االمتياز للتصنيع، ووحدات 
األعمال، واإلدارات المركزية بالشركة تعزيز أداء البيئة والصحة 

والسالمة واألمن على مستوى المواقع وعلى المستوى 
اإلقليمي ألعمال )سابك( حول العالم.

التشغيلي واإليقاع  الحوكمة 
تسعى قيادة )سابك( إلى تحفيز جميع أفراد الشركة وتمكينهم 

بما يساعدهم لمواصلة تحسين أداء فعاليات البيئة والصحة 
والسالمة واألمن؛ عبر إرساء ثقافة قوية وداعمة تكون فيها 
مبادئ البيئة والصحة والسالمة واألمن ضمن قيمنا األساسية 

وجوهر جميع أعمالنا.

يعمل المجلس التنفيذي للبيئة والصحة والسالمة واألمن 
على دفع هذه العملية، ويتألف من نائب رئيس مجلس إدارة 

)سابك( الرئيس التنفيذي، ونواب الرئيس التنفيذي، وقادة 
إدارات البيئة والصحة والسالمة واألمن، وأعضاء من فريق 

الشؤون القانونية. يجتمع المجلس مرتين سنوًيا لمتابعة األداء 
وتحديد المعالم ومراجعة البرامج االستراتيجية والمبادرات 

الخاصة بالشركة، بينما يجتمع مجلس مستقل للبيئة والصحة 
والسالمة واألمن يضم رؤساء شراكت التصنيع التابعة وقادة 

المواقع وإدارات البيئة والصحة والسالمة واألمن لك ثالثة 
أشهر؛ لتنسيق البرامج االستراتيجية، وتعزيز ثقافة البيئة 

والصحة والسالمة واألمن، وتحديد المجاالت التي تحتاج إلى 
تركيز خاص. ولتحقيق التاكمل لهذه الجهود، يعمل مجلس 
اإلشراف على المنتجات بالشركة على تطوير المعرفة ووضع 

أفضل الممارسات للحد من المخاطر البيئية والصحية وتلك 
المتعلقة بالسالمة لباقة منتجاتنا.

تتضافر جهود هذه المجالس لدعم العمل اليومي لفرق البيئة 
والصحة والسالمة واألمن، وتحقيق التاكمل عبر العديد من 

االجتماعات التي تعقد على المستوى العالمي لمنح موظفي 
قطاع التصنيع الفرصة لمراجعة االستراتيجية، ومشاركة أفضل 

الممارسات، وبناء شباكت عالمية للتحسين المستمر.

المبادرات في عام 2019م
واصلنا على مدار العام االستثمار في عدد من المبادرات 

االستراتيجية لتعزيز أداء البيئة والصحة والسالمة واألمن؛ فبعد 
اإلطالق الناجح لـ )نظام إدارة العمليات( في عام 2018م، عملنا 
على توسيع قنوات االتصال بجميع مواقع )سابك( حول العالم 

لمشاركة المعلومات، ما أبرز جهود وأداء البيئة والصحة 
والسالمة واألمن في جميع المواقع، وعزز صداها لدى األطراف 
الرئيسة ذات العالقة. كما عملنا على تقويم الكفايات األساسية 

بجميع إدارات البيئة والصحة والسالمة واألمن وتطويرها، 
وواصلنا عملية التحول الرقمي لهدف رصد المخاطر وإدارتها 

وتطوير أدوات جديدة لتعزيز المعرفة لدى موظفي )سابك( 
لتحسين أدائنا.

يستعرض القسم التالي أبرز إنجازات لك إدارة من إدارات 
البيئة والصحة والسالمة واألمن على مستوى أعمال )سابك( 

العالمية.

أداؤنانهجنا

أبرز اإلنجازات في عام 2019م
بالبيئة والصحة  – هذا العام ارتفع معدل الحوادث المرتبطة 

والسالمة واألمن نتيجة وقوع حادثتين من الفئة )أ(. 

تم تطبيق التوصيات والدروس المستفادة التي قدمتها  –
عمليات التحقيق الخاصة بهاتين  الحادثتين، وذلك لمنع 

تكرارها في المستقبل. 

تطوير أدوات لـ )نظام إدارة العمليات( الجديد الخاص بنا، مع  –
مواءمة وتنظيم ممارسات البيئة والصحة والسالمة واألمن 

وتبسيطها على مستوى )سابك( عالمًيا.

التنفيذ الاكمل لجهود التوعية حول مؤشرات األداء الرئيسة  –
العالمية الجديدة التي تبنتها )سابك( في عام 2018م. 

إعداد دورات تدريبية حول السالمة تستهدف العاملين في  –
ستين وظيفة فاعلة على مستوى جميع عمليات )سابك(.

تعزيز عمليات رصد مخاطر اإلشراف على المنتجات وإدارتها  –
بشلك كبير، وإتاحة معلومات سالمة المنتجات للزبائن 

والمستخدمين النهائيين.

السنوية  واالتجاهات  الرئيسة  المؤشرات 

البيئة والصحة والسالمة واألمن  حققت )سابك( تقدمًا على مستوى 
الموظفين التميز وتمكين   من خالل ترسيخ ثقافة 

معدل البيئة والصحة 
 والسالمة واألمن

%33
ارتفع بنسبة

معدل حوادث البيئة والصحة 
والسالمة واألمن

0.57*

استفسار ات الزبائن عن 
سالمة المنتجات التي تمت 

اإلجابة عنها

+10,000
أكثر من

)سابك(
تقرير الستدامة 2019م
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تم تأكيده بمعرفة )كيه بي إم جي(  *

تمت مراجعته وتأكيده من قبل )كيه بي إم جي(   *

اتجاه معدل البيئة والصحة والسالمة واألمن من عام 
2015م إلى 2019م 

إدارة السالمة والصحة  تقويم مستوى نضج 
والبيئة

بدأنا تنفيذ سلسلة من عمليات المراجعة والتقويم 
اإلضافية في مواقع مختارة لهدف التركيز على التنفيذ 

الفعال لمعايير إدارة السالمة والصحة والبيئة. وأجرينا هذا 
العام تقويًما لمستوى نضج إدارة السالمة والصحة والبيئة 
في ثمانية مرافق فيما يتعلق بسالمة اإلجراءات، والصحة 

والبيئة، والسالمة المهنية. واكنت النتيجة متوسط 2.1 
نقطة عبر هذه المواقع. ونعمل اآلن على تحسين/نشر 

هذه التقويمات بجميع مواقع )سابك(.

دراسة حالة:
المسؤولة® الرعاية 

تسعى )سابك( إلى العمل وفًقا ألعلى معايير التميز 
في مجال البيئة والصحة والسالمة واألمن، والرعاية 

المسؤولة® - وهي مبادرة تتعلق بتحسين األداء 
في مجال البيئة والصحة والسالمة واألمن في قطاع 
تصنيع الكيماويات. حدثنا هذا العام، شهادة الرعاية 

المسؤولة التي حصلنا عليها بمستوى أعلى وهو معيار 
RC14001: 2015، ونتوقع أيًضا استبدال شهادة أوهساس 

OHSAS 18001 بشهادة األيزو ISO 45001. لم يلزم 
إجراء عمليات تدقيق خارجية للتحقق من امتثالنا لهذه 

المعايير، ولم تسفر كذلك عمليات تدقيق المراقبة التي 
أجريت على مدار السنوات الخمس الماضية عن أي حاالت 
بارزة من عدم المطابقة. كما شهد هذا العام تحقيق 

تحسن كبير  في تطبيق ممارسات المعايير مقارنة 
بالعام السابق، ونحرص في )سابك( على مواصلة تعزيز 

هذا األداء في السنوات القادمة.

يستلزم تعزيز الريادة في مجال البيئة والصحة والسالمة واألمن 
مواصلة جهود التحسين، ول سبيل أمامنا لتحقيق المستوى العالمي 

المنشود لألداء الذي تطمح إليه قيادتنا وزبائننا إل بتوظيف أحدث 
األدوات وأفضل الممارسات، وقد حققنا هذا العام نتائج مميزة من 

خالل التطبيق الناجح لـ )نظام إدارة العمليات( الذي أطلقناه عام 2018م.

العمليات إدارة  نظام 
نواصل حصد الفوائد التي يضيفها )نظام إدارة العمليات( 

الجديد، الذي رّسخ ثقافة التميز من خالل إرساء مبادئ واضحة 
ومعايير موحدة، فضاًل عن توفيره المستوى المناسب من 

التوجيه لتطوير األنظمة واإلجراءات في جميع مواقع )سابك(. 
يحدد النظام مجموعة شاملة من الكفايات الضرورية للوفاء 

بالمعايير واإلجراءات، ومن شأنه تمكين قطاع التصنيع في 
)سابك( حول العالم من تحمل المسؤولية وتحقيق النتائج عبر 

االلتزام بالمعايير واالبتاكر.

في أعقاب اإلطالق الناجح لـ )نظام إدارة العمليات( عام 2018م، 
بدأنا هذا العام تقديم ممارسات جديدة في الخطوط األمامية 

للعمليات، بما في ذلك ممارسات إدارة التغيير والمراجعة 
الدقيقة للجودة.

ُيمثل برنامج "OMS Connect" عنصًرا رئيًسا في )نظام إدارة 
العمليات(، إذ يهيئ بيئة تعليمية شاملة تستهدف حوالي 8000 
مشغل وفني على مستوى مواقع )سابك( العالمية. بدأ تطبيق 
البرنامج هذا العام، حيث أرسى األسس ألنظمة عالمية للمواقع 

وتطوير اإلجراءات في )سابك(.

العمليات إدارة  المنتجات ونظام  اإلشراف على 
أجرينا - في إطار إطالق )نظام إدارة العمليات( في )سابك( - 

مراجعة موسعة لبيانات فترة تزيد عن أربع سنوات خاصة بمعيار 
إدارة السالمة والصحة والبيئة )SHEMS( ومعيار إدارة التميز في 

التصنيع )MEMS(، ما أتاح لنا مواءمة تلك المعايير جنًبا إلى جنب 
مع تحسين عملية التوجيه. واكنت النتيجة تحسين مستوى تخفيف 

المخاطر المرتبطة بعملياتنا وزبائننا. وقد قدمنا   معايير )نظام 
إدارة العمليات( الجديد الخاص باإلشراف على المنتجات من خالل 

التدريب الشخصي، فضاًل عن إطالق دورة تعليمية عبر اإلنترنت 
لجميع الموظفين من خالل نظام إدارة التعلم في )سابك(. 

وتأسيًسا على خبراتنا في مجال اإلشراف على المنتجات، فإن 
تطبيقنا لـ )نظام إدارة العمليات( يسهم في تحقيق أداء متميز 

على مستوى البيئة والصحة والسالمة واألمن، وكفاية األداء 
والموثوقية، مع إيجاد القيمة من خالل مواءمة أولويات عمليات 

اإلشراف على المواقع.

البيئة والصحة والسالمة واألمن أداء 
تقيس )سابك( وتراقب مجموعة من مؤشرات األداء االستباقية 

والتالية للبيئة والصحة والسالمة واألمن عبر جميع منشآتها 
لمواصلة التحسين المستمر. نستخدم بشلك عام )معدل البيئة 

والصحة والسالمة واألمن( مؤشًرا أساسًيا لألداء العام؛ حيث 
يضم مجموعة شاملة من أنواع الحوادث مثل حوادث تسرب 

الملوثات إلى البيئة، وحوادث سالمة إجراءات العمل، واإلصابات 
المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية، واألمراض والحوادث 
األمنية، ويتم تصنيف الحوادث على أساس ِحدتها، ويعطى 

المعدل للك 200,000 ساعة عمل األفراد، وهدفنا االستراتيجي 

ثقافة التحسين المستمر

طويل األجل هو خفض معدل حوادث البيئة والصحة والسالمة 
واألمن في مواقعنا حول العالم إلى ما ال يفوق 0.25 بحلول 

عام 2025م.

تحسن معدل حوادث البيئة والصحة والسالمة واألمن منذ 
عام 2005م، بنسبة 84 %، بينما بلغ التحسن في إجمالي معدل 

الحوادث القابلة للتسجيل 67 %. ولم تقع أي حوادث وفيات 
هذا العام.

األداء تحسين 
تواصل )سابك( العمل على تطوير أدوات جديدة لتحسين أداء 

البيئة والصحة والسالمة واألمن، وطبقت هذا العام - بشلك اكمل 
- مؤشرات األداء العالمية االستباقية والمتأخرة، التي وضعتها 

ألول مرة عام 2018م للمساعدة على رصد المخاطر الكبرى وتحقيق 
األهداف االستراتيجية في مجال البيئة والصحة والسالمة واألمن.

وكما هو الحال في أي عملية تغيير، فقد شهد تنفيذ مؤشرات 
األداء الرئيسة الجديدة فترة انتقال وتعلم، وتشمل أبرز إنجازاتنا 

هذا العام ما يلي:

تطبيق إجراء جديد لجمع بيانات شراكت )سابك( الصناعية من – 
خالل نموذج موحد لمؤشرات األداء الرئيسة على صعيد مواقع 

)سابك( حول العالم.

تطوير عملية لتقويم قابلية التطبيق واالستثناء منه، لبعض – 
المواقع الصغيرة أو غير العاملة التابعة لبعض الشراكت التابعة.

إجراء مراجعات فصلية مع خبراء متخصصين لرصد مدى الوعي – 
بمؤشرات األداء الرئيسة العالمية، وجودة البيانات، وتحديد 

االتجاهات، والمواءمة بين اإلجراءات التصحيحية والوقائية 
لضمان التحسين المستمر.

تنظيم ورشات عمل لهدف جمع المالحظات بشأن أنشطة – 
البيئة والصحة والسالمة واألمن على مستوى وحدات أعمال 

)سابك( العالمية مع فرق إقليمية وأخرى تمثل الشراكت التابعة. 
ستركز المرحلة التالية على تحسين جودة البيانات للشراكت 

التابعة، وتحديد االتجاهات المستدامة ألهداف مؤشرات األداء 
الرئيسة الجديدة.

جعل لك شخص مسؤول
أطلقنا عدًدا من المبادرات والحمالت المهمة في )سابك( ُتمكن 

لك موظف - بدًءا بالعاملين في الخطوط األمامية وصواًل إلى 
القيادة التنفيذية - من فهم استراتيجية البيئة والصحة والسالمة 

واألمن ودمجها في أنشطتهم اليومية.

تؤكد حملة قواعد المحافظة على األرواح في )سابك( على 
المبادئ األساسية واإلجراءات الجوهرية التي تحقق سالمة 

موظفينا أثناء تنفيذ العمليات عالية المخاطر. تبرز هذه الحملة 
اإلجراءات التي تتطلب تركيًزا دائًما لمنع اإلصابات أو الحوادث 

الخطيرة. كما أن هناك مبادرة أخرى هي حملة )تواصل وحماية(، 
التي تهدف إلى فحص ممارسات السالمة وأنظمتها وثقافتها 

في ماكن العمل وتحقيق التواصل بين القيادة والمرؤوسين. 
كذلك عملنا على توسيع نطاق حملة )أنا مسؤول( لتشمل 
مناطق جديدة لهدف تقليل اإلصابات والحوادث عن طريق 

تذكير الموظفين جميًعا بدورهم ومسؤوليتهم الشخصية في 
ضمان سالمة العمليات.

البيئة والصحة والسالمة واألمن عام  إنجازات 
2019م في أرقام:

والدعم المشاركة 
تحديد 91 سيناريو ذات آثار جسيمة تتعلق بسالمة اإلجراءات، – 

بمعرفة فرق العمل من اإلدارات المختلفة.

24 مجموعة عمل نشطة لتعزيز التواصل ضمن قطاع البيئة – 
والصحة والسالمة واألمن عبر جميع المناطق.

8 عمليات تقويم للمخاطر األمنية في مواقع )سابك( عالمًيا.– 

4 جلسات تثقيفية حول الحوادث.– 

االنتهاء من أكثر من 10,000 طلب للزبائن فيما يتعلق – 
باستفسارات اإلشراف على المنتجات.

بناء القدرات )أاكديمية إدارة السالمة والصحة والبيئة(
تدريب 296 مهندًسا ومهنًيا عبر برنامج تأهيل القادة في  –

مجال )تحليل مخاطر العمليات(، وتحديد مواقع الخطر في 
المنشأة، والتخطيط قبل الحوادث، و)تحليل مستوى الحماية(.

 تخريج 161 مهندًسا من دورة أساسيات سالمة إجراءات العمل. –

تدريب 115 مهنًيا في مجال السالمة والبيئة للحصول على  –
شهادة المجلس الوطني للسالمة والصحة والمهنية 

)نيبوش(. 

–تدريب 95 مدًربا عبر دورة تدريبية حول تصريح العمل  –
الموحد اآلمن الجديد، وإجراءات الغلق/العزل في جميع 

المناطق. 

عقد 10 جلسات توعية حول إدارة األزمات لـ 140 من القادة  –
واألطراف الرئيسة ذات العالقة.

والتحسين التميز 
شاركت )سابك( في تدريبات )إدارة األزمات الوطنية( في الشرق  –

األوسط.

جرى االنتهاء من 8 مشاريع للتحول الرقمي من أجل تعزيز  –
األنظمة وتحسين مستوى تمكين المستخدمين.

عقدت )سابك( ثالثة لقاءات عالمية عبر اإلنترنت لتبادل  –
المعارف وأفضل الممارسات، والدروس المستفادة من 

الحوادث، استهدفت فريق قطاع التصنيع، وإدارات البيئة 
والصحة والسالمة واألمن.

البيئة والصحة  أداء  مؤشرات وتحليل معدل 
واألمن والسالمة 

2019م2018م2017م2016م2015م

حوادث سالمة إجراءات 
)PSTIR( العمل

0.01*0.020.01*0.011*0.03*

إجمالي معدل الحوادث 
)TRIR( القابلة للتسجيل

0.13*0.14*0.12*0.14*0.14*

معدل اإلصابات المهنية 
)اإلجمالي(

0.000*0.002*0.014*0.003*0.008*

معدل الحوادث األمنية 
)SIR(

0.0150.0010.0080.0010.001

)سابك(
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اإلجراءات بسالمة  المتعلقة  والكفاية  المعرفة 
ال تخلو عمليات )سابك( من المخاطر، لكن إدارة المخاطر تعمل 

- بمزيد من التدقيق - على ضمان سالمة موظفينا ومجتمعاتنا 
ونجاح أعمالنا، ولبلوغ ذلك وضعنا خطًطا استراتيجية لتطوير 

المعرفة والكفاية المتعلقة بسالمة اإلجراءات وتعزيز 
إماكنات اكتشاف المخاطر وإدارتها والتأهب لحاالت الطوارئ، 

واالستجابة، والدعم الفني لعمليات التواصل. ومن أجل 
االستعداد لجميع السيناريوهات، واصل فريق إدارة مخاطر 

العمليات في )سابك( التركيز على المخاطر ذات اآلثار الجسيمة 
المنخفضة. واالحتمالية 

تمثل المحافظة على المعرفة والخبرة في مجال سالمة 
اإلجراءات تحدًيا للعديد من القطاعات نظرًا النتقال أو استبدال 
األفراد ذوي الخبرة في هذا المجال. ولتخفيف اآلثار المرتبطة 

بانتقال الخبرات وأصحاب المعرفة وضعت )سابك( برامج لتنمية 
الكفايات موجهة لجميع المستويات.

واصلت )سابك( تعاونها مع )مركز ماري اكي أوكونر لسالمة 
إجراءات العمل( في جامعة تكساس إيه آند إم؛ لتطوير كفايات 

سالمة اإلجراءات لمهندسيها. يشمل المحتوى التطبيقي 
الدقيق للبرنامج المعرفة النظرية، مع تطبيقات عملية ُمهيأة 
وُمخصصة لعمليات الشركة، وقد تخرج في البرنامج هذا العام 

70 مهندًسا.

كما واصلت )سابك( دورة )أساسيات سالمة اإلجراءات( لتطوير 
الفهم إلدارة سالمة اإلجراءات في العديد من اإلدارات، وقد 

تلقى التدريب هذا العام 91 من المهندسين والفنيين العاملين 
في مجاالت التشغيل والصيانة، والمستويات اإلدارية الوسطى.

إلى جانب ذلك، شهد هذا العام تعزيًزا لعدد من البرامج؛ بما 
في ذلك )تأهيل القادة في مجال تحليل مخاطر العمليات(، 

و)تقويم مخاطر البيئة والصحة والسالمة واألمن للقادة(، 
و)التدريب على الوقاية من الحرائق وإدارة الطواري(، التي ترد 

تفاصيلها في ملحق تقرير االستدامة المنشور بموقع )سابك( 
على اإلنترنت.

ت )سابك( مؤشرات األداء االستباقية والمتأخرة  كذلك طبّقَ
المتعلقة بسالمة اإلجراءات ذات األربعة مستويات وفًقا 

لمعايير معهد البترول األمريكي. يؤدي تتبع مؤشرات 
المستويين 1 و2 المتأخرين إلى تحفيز سالمة إجراءات العمل، 
ونعمل على موازنة هذه المؤشرات مع المؤشرات الرئيسة 
لهذا العام. ومنذ بداية العام، ودّربنا جميع الشراكت التابعة 

والمواقع على هذه المنهجية الجديدة، ما يسمح لها بتحديد 
األحداث عالية االحتمالية والحوادث وشيكة الحدوث المتعلقة 

بالبيئة والصحة والسالمة واألمن، والتي ُيمكن أن تصبح أكثر 
خطورة، ما يسمح لنا بالتركيز على عملية التقويم والدروس 

المستفادة من هذه الحوادث.

وإدارتها المخاطر  اكتشاف  تحسين 
يعد اكتشاف المخاطر عنصًرا مهًما إلدارة مخاطر إجراءات 

المنهجيات لتوسيع نطاق  العديد من  العمل. تطبق )سابك( 
ُيمثل  نواجهها.  التي  المخاطر  بأنواع  استكشافنا ووعينا 

برنامج )SAFER( لدرء مخاطر البيئة والصحة والسالمة واألمن  
الذي تطبقه )سابك( نظاًما رئيًسا نقوم من خالله برصد 

البيئة والصحة والسالمة واألمن  وتقويم ومتابعة مخاطر 
المخاطر  وإزالتها؛ حيث يوفر عملية أفضل لمراقبة مستويات 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلزالتها، ومن ثم تعزيز التشغيل اآلمن 
للمنشآت، وقد تلقى هذا العام حوالي 45 من قادة )سابك( 

و29 خبيًرا متخصًصا التدريب الشامل حول هذا البرنامج. 

شلكنا في بداية هذا العام فرًقا من إدارات متعددة، قامت 
بتحديد سيناريوهات خاصة بسالمة اإلجراءات ذات اآلثار 

الجسيمة في العديد من مناطق عملياتنا. درست هذه الفرق 
الحوادث الكبرى والحوادث الوشيكة في لٍك من مواقع )سابك( 

وقطاعات صناعية عالمية أخرى، وكذلك التنبيهات التي ترد 
من مزودي تقنيات إجراءات العمل الذين نتعامل معهم بشأن 

سالمة العمليات، ووضعت الفرق 91 سيناريو وربطتها بوحدات 
أعمال محددة، مع تحديد الحد األدنى من اإلجراءات الوقائية 

نا النتائج ذات الصلة في معايير السالمة  الالزمة، وقد ضّمَ
الخاصة بـ )سابك(، بما في ذلك التخطيط المسبق للحوادث 

والتأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لألزمات.

أجرينا دراسات لجميع المرافق الصناعية األساسية من أجل 
الواقعة في أماكن أكثر تعرًضا  المباني المشغولة  تحديد 

الدراسات  إليها هذه  التي تتوصل  النتائج  للمخاطر. ونستخدم 
المخاطر  المخاطر، وتقليل  المتوفرة إلزالة تلك  الخيارات  لتحديد 

بشلك أفضل، وحماية األشخاص في حاالت الطوارئ.

يعتمد التأهب الفعال لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات على 
الذي يبنى على مصادر متعددة  التخطيط المسبق للحوادث، 

التخطيط  90 مهنًيا على بروتوكول  للمخاطر، وقد دربنا 
المسبق للحوادث في )سابك(، ما مكنهم من تطوير 

الطوارئ في منشآتنا. التأهب لحاالت  الممارسات، وتحسين 

نقوم - من خالل بروتوكول )تحليل المخاطر وقابلية التشغيل 
للعمليات العابرة( في )سابك( - بتطوير إجراءات السالمة 
الوحدة وإغالقها وتشغيلها،  بدء تشغيل  أثناء  المناسبة 

وإدارة عمليات الطوارئ غير المتوقعة وغيرها من العمليات 
ذات الخطورة العالية أو غير العادية، و"العمليات العابرة" 

وهي العمليات التشغيلية التي أشارت السجالت إلى أنها تضم 
الكيماويات. وقدمنا  الكبرى في مرافق تصنيع  الحوادث  غالبية 

العام تدريًبا على بروتوكول )تحليل المخاطر وقابلية  هذا 
13 مختًصا. العابرة( شمل  للعمليات  التشغيل 

البيئي  والتسرب  االنبعاثات  إدارة 
البيئية، وقد وضعنا  نمنح أولوية قصوى للحد من االنبعاثات 
الخطرة  العرضية للمواد  االنبعاثات  هدًفا للقضاء على جميع 

في البيئة، ونعمل على إدارة هذه المشلكة من خالل 
العرضية بعناية وفًقا  االنبعاثات  متابعة وتصنيف جميع حاالت 

انبعاثات المواد الخطرة  التخلص من  لشدتها، ونحرص على 
والحد من أية انبعاثات أخرى.

شهد عام 2019م تزايدًا في إجمالي حوادث انبعاثات المواد 
الخطرة من 29 إلى 31 حادثة، وتزايد الحجم اإلجمالي للمواد 
انبعاث المواد  152%، ومثلت حاالت  الخطرة المنبعثة بنسبة 

الخطرة من الفئة )أ( 80% من إجمالي حجم المواد الكيميائية 
انبعثت. التي  الخطرة 

إدارة المخاطر والستجابة للطوارئ 

)سابك(
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دراسة حالة:
الغازات إلى الهواء انبعاثات  الحد من 

في إطار تحويل وحدة تكسير األوليفينات )6( في موقع 
تيسايد للعمل بلقيم اإليثان هذا العام، استبدلنا أكثر من 

2500 موقد بمواقد أكثر كفاية تعمل بمستوى منخفض من 
أكسيد النيتروز، ونتيجة لهذا التغيير، قللنا انبعاثات أاكسيد 

النيتروجين من الموقع إلى نحو الثلث.

ذنا العديد من المشاريع التي تستهدف المكونات  كما نّفَ
العضوية المتطايرة من المصادر الثابتة ومصادر االنتشار، 

 )®Hexa-cover(بما في ذلك تقنيات األغطية السداسية
الجديدة التي قمنا بتنفيذها في شركة )كيان السعودية( 

للحد من تبخر السوائل العضوية المتطايرة وانبعاثات 
المياه العادمة من المركبات العضوية المتطايرة والمواد 
الهيدروكربونية. أدى تثبيت هذه األغطية السداسية إلى 

تقليل انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة من أحواض 
استبقاء مياه الصرف بنسبة تصل إلى 87% في المتوسط. 

نفذنا مشاريع عالمية من أجل تقليل معدل االنبعاثات 
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وإدارتها المخاطر  واكتشاف  البيئي  اإلشراف 
تشهد القوانين واللوائح البيئية تطورات مستمرة في جميع 

المناطق التي نمارس فيها أعمالنا. ولكي تتمكن من مواكبة 
هذه المتطلبات التنظيمية المتغيرة، تشارك )سابك( بصفتها 

عضًوا نشًطا في الهيئات والجمعيات الكيميائية الرائدة في 
العالم، بما في ذلك المجلس األوروبي للصناعات الكيميائية، 

ومجلس الكيمياء األمريكي، واالتحاد الخليجي للبتروكيماويات 
والكيماويات وغيرها. كما تعاونت بشلك فاعل مع أطراف 

صناعية أخرى، من أجل توفير المعلومات المطلوبة لتطوير 
الوثيقة المرجعية المنتظرة لالتحاد االوروبي بشأن أفضل 

األساليب المتاحة للتحكم في االنبعاثات الغازية الناجمة عن 
العمليات الكيميائية. 

وفي إطار االلتزام بواجبات الرعاية المسؤولة التي تضطلع 
بها )سابك(، ال تركز الشركة فقط على االمتثال للمتطلبات 

القانونية، بل تحرص أيًضا على تحديد المبادرات البيئية 
التطوعية التي يمكننا إحداث تغيير بمشاركتنا فيها، ومنها 

على سبيل المثال ميثاق )واش بليدج( لالستخدام اآلمن للمياه 
والصرف الصحي ومبادرة )التنظيف الاكمل(. ولكي نتمكن 

من دعم هذه المبادرات ندمج التزاماتنا تجاه عملياتنا في 
نظامنا اإلداري مع متابعة األداء من خالل مؤشرات األداء البيئي 

الرئيسة.

كما أوردنا أعاله، فإن أحد راكئز استراتيجية التصنيع في )سابك( 
لعام 2025م هو اكتشاف المخاطر وإدارتها. ومن أجل تحديد 
المخاطر البيئية المحتملة وترتيب أولوياتها على نحو أفضل، 

أجرت الشركة مراجعة لمنهجية تقويم المخاطر البيئية الخاصة 
بها، وتدعم هذه المنهجية المحدثة من خالل أداة إدارة 

السالمة والصحة والبيئة اإللكترونية )eSHEM(، وهي أداة 
رقمية جديدة تتيح للمستخدمين التعرف على جميع المخاطر 

والضوابط البيئية عبر جميع منشآتها.

كذلك ربطنا أدوات كشف المخاطر بـ)أداة تحليل االنبعاثات 
البيئية( في )سابك(، التي تسمح لمرافقنا وفرقنا البيئية برصد 

التجاوزات في بيانات االنبعاثات بسهولة، وتحديد المخاوف، 
ومتابعة اإلجراءات الضرورية لمعالجة ذلك. وبعملهما مًعا 

تصل )سابك( إلى المستوى األعلى في الوعي بالمخاطر البيئية 
وإدارتها.

إدارة األمن
واصلنا هذا العام الجهود لتحسين مستوى األمن في جميع 

عملياتنا. وقد أطلقنا مشروًعا خاًصا في المملكة العربية 
السعودية يهدف إلى ضمان تحقيق جميع الشراكت التابعة 
االمتثال التام للتوجيهات الجديدة من الهيئة العليا لألمن 

الصناعي. وفي الواليات المتحدة اجتزنا أربع عمليات تدقيق أمني؛ 
ثالث منها أجراها خفر السواحل األمريكي والرابعة أجرتها وزارة 

األمن الداخلي دون رصد أي قضايا تتعلق باألمن. 

للمحافظة على إجراءات تحديد المخاطر األمنية وتخفيف حدتها، 
طورنا إجراءات جديدة لتقويم المخاطر على أساس منهجيات 
معهد البترول األمريكي، وأجرينا 15 تقويًما للمخاطر األمنية 

في مواقع )سابك(. وقد نفذنا مشروًعا تجريبًيا لمنع العنف في 
ماكن العمل في الواليات المتحدة؛ ضمن جهودنا الرامية إلى 
منع مثل هذه الحوادث في مواقع العمل عبر جميع منشآت 

)سابك(. وفي المملكة العربية السعودية، أطلقنا نظاًما رقمًيا 
إلدارة برامج األمن وتوثيقها في جميع الشراكت التابعة، كما 
قدمنا تدريًبا لضباط أمن المواقع في الخطوط األمامية على 

اكتشاف األعمال اإلجرامية ومنعها.

إدارة األزمات
واصلنا هذا العام تطوير قدراتنا إلدارة األحداث والحاالت 

الخطرة التي ُيمكن أن تؤثر على أعمالنا، فنظمنا ورشات عمل 
حول إدارة األزمات لكبار القادة في جميع منشآت )سابك( 
ومواقعها على مستوى العالم. وتعرف القادة في هذه 
الورشات على أفضل ممارسات إدارة األزمات، واستعرضوا 

حوادث األزمات بجميع أنحاء القطاع. كما أجرينا تحديًثا 
لخطط إدارة األزمات اإلقليمية في )سابك(، ونفذنا تدريبات 

الجاهزية في لك منطقة من المناطق الجغرافية التي نعمل 
فيها، واستندت هذه التدريبات إلى مجموعة متنوعة من 

السيناريوهات، بما في ذلك الكوارث الطبيعية وانقطاع 
خدمات تقنية المعلومات، وحوادث التصنيع، وحوادث سلسلة 

اإلمدادات.، فضاًل عن مواصلة تطوير وتجريب أدوات جديدة 
لتسهيل التواصل أثناء األزمات. وقد أدت هذه اإلجراءات 

مجتمعة إلى تطوير المرونة في األداء، وتعزيز قدرتنا على 
حماية موظفينا ومجتمعاتنا وأعمالنا خالل أي أحداث مهمة.

اختبار جاهزيتنا  الحادث:  خطة ما قبل وقوع 
الطوارئ لمواجهة 

إن التأهب لحاالت الطوارئ أمر بالغ األهمية أثناء التعامل مع 
الكيماويات الخطرة. لذا تشلك خطة ما قبل وقوع الحادث 
جانًبا بالغ األهمية لتحسين قدرتنا على االستجابة السريعة 

والفعالة للحوادث وحاالت الطوارئ. نستخدم سيناريوهات ذات 
عواقب جسيمة في برامج البيئة والصحة والسالمة واألمن، بما 

في ذلك برنامج تحليل المخاطر وقابلية التشغيل، وتوصيات 
االستقصاء الخاص بالتأمين، وتحديد مواقع الخطر في المنشآت، 

ووضع خطط ما قبل وقوع الحادث. يشمل ذلك البيانات 
المهمة مثل الخواص الكيميائية، واستراتيجيات االستجابة، 

ومناطق التأثير المحتملة، وصحائف بيانات سالمة المواد 
ومعدات الحماية الشخصية وغير ذلك الكثير، والتي اختبرت من 
خالل تدريبات التأهب لحاالت للطوارئ، كما أجرينا هذا العام، 90 

سيناريو لخطة ما قبل وقوع الحادث بمساعدة خبراء مستقلين، 
وسنجري سيناريوهات لخطط ما قبل وقوع الحادث في جميع 

المواقع العالمية بحلول نهاية عام 2020م. 

البيئة والصحة والسالمة واألمن قيمة أساسية بالنسبة  أعلى:  
البيئة لمرافقنا وموظفونا في مجال 

يمينًا: االستعداد للطوارئ أمر بالغ األهمية عند التعامل مع 
الخطرة  الكيماويات 
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دراسة حالة:
أماًنا أكثر  لمنتجات  تحليلي  اختبار 

يمثل الفريق التحليلي بمركز )سابك( للتقنية في 
بنغالور جزًءا مهًما من جهود فريق اإلشراف العالمي 
على المنتجات لتعزيز سالمة منتجاتنا واالمتثال للوائح 
التنظيمية. يستخدم فريق الخبراء - الذي يتمتع بخبرات 
كبيرة - أدوات تحليلية متقدمة إلجراء دراسات تقويم 

التعرض للمواد الكيميائية على منتجات )سابك(، بما 
يضمن تقديم منتجات أكثر أماًنا لزبائن الشركة.

 أنجز الفريق هذا العام 41 مشروًعا مختلًفا لالمتثال، بما 
في ذلك:

ضمان االمتثال للوائح التنظيمية على مستوى العالم  –
لجميع منتجات )سابك( المالمسة لألغذية.

تسجيل بصمات المواد غير المضافة عمًدا لتمكين  –
عمليات تقويم المخاطر على صحة اإلنسان.

وضع منهجيات متوافقة مع معايير إدارة السالمة  –
والصحة المهنية لقياس متطلبات الحد من التعرض 

المهني في مراحل التصنيع.

تقويم المواد المستخدمة في التطبيقات الصيدالنية  –
واستخدامات الرعاية الصحية من أجل تحقيق االمتثال 

للمبادئ التوجيهية الخاصة باألدوية في الواليات 
المتحدة واالتحاد األوروبي، وهي منظمة تهدف 

إلى تحسين صحة البشر حول العالم عبر وضع معايير 
محددة للجودة.

إجراء تحقيقات في األسباب الجذرية وراء انحرافات  –
التصنيع التي تؤثر على سالمة المنتجات المستخدمة 

من قبل الصناعات الخاضعة لرقابة شديدة.

إجراء دراسات التوافر األحيائي لدعم عمليات تقويم  –
المخاطر الكيميائية، بما يتماشى مع األنظمة 
المتواءمة عالميًا لتصنيف المواد الكيميائية 

وتوسيمها.

تركز برامج الستدامة والبيئة والصحة والسالمة واألمن في )سابك( 
تركيًزا شديًدا على أهمية اإلشراف على المنتجات عبر سلسلة 

اإلمدادات العالمية. ويمكننا من خالل إثراء األداء في هذا الجانب 
الحيوي التقدم صوب تحقيق أهداف أعمالنا، مع تقليل مخاطر البيئة 

والصحة والسالمة واألمن التي قد يتعرض لها موظفونا وزبائننا 
والمجتمعات التي نمارس فيها أنشطتنا.

تعمل إدارة اإلشراف على المنتجات في )سابك( على تطوير 
المعارف والقدرات الخاصة بأمن المنتجات وسالمتها، بما 

في ذلك اكتشاف مخاطر المنتجات واإلبالغ عنها وإدارتها 
عبر جميع وحدات األعمال. ومن خالل تقويم سالمة المنتجات 

ومتابعة التطورات التنظيمية تتولى إدارة اإلشراف على 
المنتجات الحصول على تراخيص تصنيع منتجاتنا وبيعها على 
مستوى العالم، والمحافظة على سريان هذه التراخيص، ما 

يمثل إسهاُما حيوًيا في نمو أعمالنا، كما تتبنى اإلدارة مفاهيم 
سالمة المنتجات الخاصة بالرعاية المسؤولة، وتطبقها عبر 

القيمة. سلسلة 

يضم الفريق خبرات كبيرة في المواد الخام وكيمياء المنتجات 
والعمليات، فضاًل عن فهم قوي لألطر التنظيمية في مجال 

الكيماويات على مستوى العالم، وكذلك فهم لتطبيقات 
علوم السموم، وتقويم أخطار الكيماويات، ومعرفة بالكيمياء 

المستدامة، ما يعزز التحسينات في مجال أمن المنتجات 
وسالمتها.

نوضح في األقسام التالية أبرز األنشطة هذا العام.

والكفاية المعرفة 
يمثل تعليم موظفينا وتدريبهم على المبادئ الرئيسة 

لسالمة المنتجات عاماًل جوهرًيا لتنمية الشعور بالمسؤولية 
وتعريفهم بأفضل الممارسات. وقد بدأنا هذا العام تطوير 

مبادرتين تعليميتين جديدتين؛ تمثلت األولى في برنامج اعتماد 
من ست وحدات مخصص لحوالي 60 من األدوار الوظيفية، 

مثل المختصين في مجال البيئة والصحة والسالمة واألمن، 
ومشرفي المختبرات، والكيميائيين والباحثين، وممثلي خدمات 

الزبائن والمبيعات. ونتوقع إجراء أول برامج التدريب التجريبية 
في الربع األول من عام 2020م، مع تنفيذها على نطاق أكبر 

بنهاية العام.

أما المبادرة األخرى فنعمل فيها على تطوير الكفايات 
األساسية لفهم مهمات اإلشراف على المنتجات، حيث نهدف 

إلى تحديد مجاالت النمو التقني والتحسين المستمر بشلك 
أفضل من خالل بناء المهارات المطلوبة؛ ال سيما في مجاالت 

علوم السموم سريعة التغير ومبادئ سالمة المنتجات واللوائح 
التنظيمية للرقابة على الكيماويات.

اإلشراف على المنتجات

وإدارتها المنتجات  مخاطر  اكتشاف 
يسعى فريق اإلشراف على المنتجات بشلك مستمر إلى تحسين 

مراقبة التطورات التنظيمية العالمية لضمان امتثالنا لها في 
جميع مواقع أعمالنا. وقد وضعنا هذا العام إجراءات عالمية لرصد 

هذه التغيرات وتتبعها، وتوضيح كيفية تأثيرها على أعمالنا.

تؤدي إدارة اإلشراف على المنتجات أيًضا دوًرا مهًما في 
مساعدة )سابك( على تحقيق أهداف االستدامة من خالل 

دمج هذه األهداف في المراحل المبكرة من البحث والتطوير 
المتعلقين بمنتجاتنا؛ فمنذ أن أطلقنا عملية مركزية لمراجعة 

أعمال البيئة والصحة والسالمة واألمن واإلشراف على المنتجات 
لمشاريع البحث والتطوير في عام 2018م، أتممنا فرز مئات 

المشاريع من أجل تقويم المخاطر في وقت مبكر وتخفيفها، 
وتحسين كفاية اإلجراءات وتعزيز االستفادة من المنتجات 

واستعادة المواد والحد من االنبعاثات البيئية. 

وانطالًقا من ضرورة استخدام المنتجات بأمان في الغرض الذي 
أعدت له، أعددنا بداية من عام 2016م وصًفا للمخاطر شمل 

40 منتًجا ذات أولوية عالية، حيث عملنا على جمع المعلومات 
حول المخاطر واالستخدامات المقصودة واحتماالت المخاطر 

المحتملة على مدار دورة حياة لك منتج، من أجل توثيق تدابير 
البيئة والصحة والسالمة واألمن واإلبالغ عنها لتقليل األخطار 

وإدارتها. وقد أتممنا تحديد سمات خمسة من األخطار في 
2019م، ونهدف بحلول نهاية عام 2020م إلى تحقيق هدفنا 
المتمثل في وضع الوصف الشامل للمخاطر المتعلقة بـ 50 

منتًجا ذات أولوية عالية.

عززت )سابك( عملية االتصال وتبادل المعلومات فيما يتعلق 
بالسالمة مع مستخدمي منتجات الصناعات التحويلية، حيث 
جمعنا في العامين الماضيين ردود األفعال من كبار الزبائن 

واألطراف ذات العالقة حول عشرة مواد كيميائية ذات أولوية 
وخطورة عالية.

كما أسهمت إدارة اإلشراف على المنتجات في تسهيل 
الوصول إلى المعلومات الخاصة بسالمة المنتجات، بما في 

ذلك تعريف المنتجات وصحيفة بيانات سالمة المواد وأرقام 
الطوارئ عبر سلسلة اإلمدادات ومستخدمي منتجاتنا  هواتف 
في جميع أنحاء العالم. وقد أجرينا تقويًما للفجوات ومراجعات 

ميدانية ومناقشات مع األطراف ذات العالقة عبر مواقع 
لتحديد مجاالت  بنا  الخاصة  اللوجستية  الخدمات  التصنيع ومراكز 

التحسين، ونهدف إلى التحول إلى نظام إدارة عالمي على 
المخاطر وزيادة  المنهجيات وتقليل  لتوحيد  مستوى )سابك( 

الجديدة. العمليات  تنفيذ هذه  الكفاية، وسنواصل 

استفدنا هذا العام من إطالق مركز التميز في اإلشراف على 
المنتجات، واستضافة ثالث ورشات عمل ناجحة في مواقعنا 

باإلشراف  الوعي  لتعزيز مستوى  السعودية،  العربية  بالمملكة 
الممارسات. التركيز وأفضل  المنتجات وتحديد مجاالت  على 

نواصل تطوير منهجية اإلبالغ والتحقيقات حول حوادث 
بلغ عن 32 حادًثا  اإلشراف على المنتجات، ففي عام 2019م، ٔاُ

وتلقينا كثيًرا من البالغات من موظفين خارج فريق اإلشراف 
على المنتجات، ما يعكس تزايد أهمية االنضباط لدى جميع 

الموظفين. وقد شارك مسؤولو اإلشراف على المنتجات 
المتعلقة بلك من  التحقيقات  المختلفة في جميع  بالمناطق 

هذه الحوادث، حيث حددوا األسباب الجذرية لإلخفاق من أجل 
أو االمتثال  الداخلية  الاكمل للمتطلبات واإلجراءات  االستيعاب 
لها. وقد أطلقنا هذا العام نظاًما جديًدا إلدارة التعلم من 
الحوادث للمساعدة في ترسيخ هذا الوعي، وسنعمل في 
عام 2020م على دمج نظام اإلبالغ عن حوادث اإلشراف على 

المنتجات والتحقيق فيها ضمن أداة إدارة السالمة والصحة 
.)eSHEMS( اإللكترونية  والبيئة 

اتصاالت  المنتجات في  تعزيز اإلشراف على 
القيمة سلسلة 

عملت )سابك( في عام 2019م على تحسين وصول األطراف 
ذات العالقة إلى بيانات سالمة المنتجات. ولجعل صحائف بيانات 
السالمة أكثر انتشاًرا وفي متناول الجمهور، طبعنا أعداًدا من 
صحائف بيانات السالمة تعادل ضعف ما أنتجناه العام الماضي، 

بما يغطي 86 دولة و41 لغة. كما بدأنا أيًضا برنامًجا لمنح الزبائن 
والمستخدمين المتلقين للمعلومات إماكنات الوصول إلى هذه 

الوثائق المهمة في أي وقت.

نركز في )سابك( - بوصفها شركة تلتزم بالرعاية المسؤولة - 
على الوفاء بالتزامات السالمة والمتطلبات التنظيمية لمساعدة 

زبائننا في تحقيق ذلك أيًضا. كما نواصل تطوير أنظمة االمتثال 
الخاصة بنا وتحويلها إلى أنظمة آلية لضمان قدر أكبر من استجابة 
الزبائن، والدقة، والكفاية، والتحكم، واإلشراف. ، وقمنا هذا العام 

بالرد على أكثر من 10,000 استفسار حول تأكيد االمتثال، بما يدعم 
احتياجات االمتثال التنظيمية لزبائننا، ال سيما في مجاالت الطلبات 
المتزايدة الخاصة بتحديد حالة المواد وفًقا للمبادرة التشريعية 
التابعة لالتحاد األوروبي لتسجيل المواد الكيميائية وتقويمها 

وترخيصها، وقائمة المقترح 65 الخاص بالمواد الكيميائية 
المحظورة الصادر في والية اكليفورنيا، والمواد الخالية من 

الهالوجين، وتحديد مستويات الشوائب وتقليلها. 

لقد قمنا بتحديث إقرار االمتثال للوائح مالمسة األغذية واإلضافة 
إليها عبر باقة البولي بروبيلين الخاصة بنا؛ من خالل دمج أربعة 

إقرارات امتثال موجودة في وثيقة واحدة. وبذلك يمكن لزبائننا 
التحقق - بسرعة أكبر  - من توافق المنتجات مع اللوائح الصادرة 

في أوروبا والواليات المتحدة والصين وغيرها.

ينبغي وضع االستدامة بعين االعتبار في المراحل األولى لعمليات البحث 
والتطوير الخاصة بالمنتجات 
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 اإلشراف على المنتجات
تتمة

والمشاركة الدعوة 
يعمل فريق اإلشراف على المنتجات على تركيز الطلبات 

من  المقدمة  باالستدامة  المتعلقة  والطلبات  التنظيمية 
إدارات األعمال األخرى، وتنسيقها في بوابة طلبات الزبائن 
 CompLetter الخاصة بنا. على سبيل المثال، ينشئ نظام 
الجديد خطابات مطابقة موحدة فيما يتعلق بمالمسة   IT
البوليمرات،  األغذية، ومن ثم يعممها على جميع منتجات 

ويمكننا من خالل هذا النظام تحسين وقت النشر ومحتويات 
الزبائن. الخطابات وإرضاء 

ينشط فريق اإلشراف على المنتجات بـ )سابك( في عدد من 
الجمعيات العالمية في القطاع، ويعمل مباشرة مع زمالئه 
في القطاع والجهات التنظيمية لتحسين مستوى السالمة 
واالستدامة في صناعاتنا ومنتجاتنا. لقد عملنا مع مجلس 
الكيمياء األمريكي لتطوير مقاييس صحة اإلنسان في مجال 

سالمة المنتجات؛ تقيس أداء الشركة فيما يتعلق بمشاركة 
البيانات وتقويم المخاطر، وسنظل صوتًا مؤيدًا وقويًا في 
الدعوة لهذه المبادرة المهمة من أجل تعزيز الشفافية 

والنهوض بسالمة المنتجات. وفي أوروبا عملت )سابك( مع 
جمعية "بالستيك يوروب"، )جمعية مصنعي البالستيك( لدعم 

التوسع في منتجاتنا من البوليمرات الدائرية في إطار مبادرة 
)تروسيرلك ™(، والمصنوعة من إعادة التدوير الكيميائي 

البالستيكية. للنفايات 

كما عملنا هذا العام عن كثب مع االتحاد الخليجي 
للبتروكيماويات والكيماويات؛ وشاركنا في العديد من 

المنتديات وورشات العمل والفعاليات التي نظمها، فضاًل عن 
االجتماعات التنظيمية، واجتماعات لجنة الرعاية المسؤولة 
اإلقليمية لتعزيز ثقافة أفضل لإلشراف على المنتجات في 

الشرق األوسط.

دراسة حالة:
على سلسلة  االستدامة  التزامات  تعميم 

لقيمة ا
االستدامة  برامج  )سابك( بشلك مكثف في  استثمرت 
القضاء  أجل  التحالف من  العالمية؛ من خالل فعاليات 

الشامل،  التنظيف  ومبادرة  البالستيكية،  النفايات  على 
بالبالستيك.  البيئة  تلوث  الحد من  لهدف  وذلك 

العالمية  والبرامج  المبادرات  من  العديد  تبنينا  ومع 
فريق  شرع  فقد  لالستدامة،  الداعمة  المهمة 

إجراء عمليات  العام في  المنتجات هذا  اإلشراف على 
بيانات  صحائف  باستخدام  فعالية،  أكثر  استباقية  تواصل 

القيمة  سلسلة  لتحفيز  وسيلًة  لمنتجاتنا  السالمة 
لمنع  والممارسات  "األنظمة  تطبيق  أجل  من  لدينا، 
المائية  البيئة  لحماية  ومعالجتها  التسريب  حوادث 

)على  البالستيكية  للمواد  المحتملة  السلبية  اآلثار  من 
اإلضافية  الخطوة  تساعد هذه  الطويل(.  المدى 

البرامج  تبني هذه  على  تشجيع شراكئنا  البسيطة في 
من  للحد  المبذولة  الجهود  دعم  لمواصلة  العالمية، 

البالستيكي. التلوث 

نواصل دفع الجهود لتعزيز الشفافية والتقدم على مستوى سالمة 
المنتجات

استشراف المستقبل

تواصل )سابك( تعزيز ثقافة السالمة وحماية البيئة، مستهدفًة 
خفض معدل حوادث البيئة والصحة والسالمة واألمن في 
مواقعها حول الحالم إلى أقل من 0.25 بحلول عام 2025م، 

فيما تكثف البرامج التدريبية والتطويرية لموظفيها بجميع 
المستويات على األدوات واألنظمة التي طورت لتلبية ممارسات 

السالمة الرائدة في هذا القطاع. وسوف نعتمد على ثقافتنا 
من أجل التحسين المستمر وجعل السالمة وحماية البيئة في 

طليعة أولوياتنا. 

تعد جهودنا الخاصة باكتشاف المخاطر وتقويمها وإدارتها 
عنصًرا أساسًيا لتحقيق األهداف المنشودة المتعلقة بالبيئة 

والصحة والسالمة. وسنواصل تقويم المخاطر الحالية في 
عملياتنا اليومية والمخاطر الخاصة بمنتجاتنا مع تطوير أساليب 

استباقية للحد من هذه المخاطر.

ولضمان سالمة موظفينا وموردينا واألطراف ذات العالقة في 
جميع أنحاء العالم، ستعزز )سابك( جهودها لتوفير بيانات سالمة 

واضحة يمكن الوصول إليها فيما يتعلق بمنتجاتها الكيماوية 
ذات الخطورة، وضمان أن صحائف بيانات السالمة لجميع 

منتجاتها متاحة عبر سلسلة القيمة.

بينما نقوم بتطوير وتعزيز ممارساتنا، ونواصل المضي قدًما في 
عملية التحول الرقمي الذي من شأنه تسريع جهودنا نحو التميز 

العالمي، سنعتمد دائًما على راكئزنا األساسية. ونحن ملتزمون 
بإشراك األطراف الداخلية والخارجية ذات العالقة بشلك واضح 

وشفاف وقوي؛ ونعمل على التحسين المستمر لكفايات البيئة 
والصحة والسالمة واألمن، وغرس ثقافة التميز، وتنفيذ المعايير 

والمبادئ التوجيهية والخطط المتعلقة بالصحة والسالمة 
والبيئة بصورة موثقة واكملة، والمحافظة على مستوى قوي 

من الوعي بمعايير البيئة والصحة والسالمة واألمن في قطاعات 
الشركة حول العالم، ومواصلة تنفيذ برامج شاملة الكتشاف 

المخاطر المرتبطة بالعمليات وإدارتها. 

وسنواصل التميز في مبادئنا الخاصة باإلشراف على المنتجات، 
ال سيما في اكتشاف مخاطر المنتجات وإدارتها، والمراقبة 

التنظيمية الكيميائية، والتواصل بشلك فعال مع الزبائن واألطراف 
المعنية في سلسلة القيمة للصناعات التحويلية، وااللتزام الثابت 
بسالمة المنتجات وعمليات ومبادرات الشؤون التنظيمية في لك 

ماكن نعمل فيه. 

تشلك البيئة والصحة والسالمة واألمن مجاًل ديناميكًيا، ويجب 
على الشراكت الناجحة أن تكون دائًما أكثر تركيًزا ويقظة ومرونة. 

وسنواصل في عام 2020م التشديد على وجود مبادئ البيئة والصحة 
والسالمة واألمن في صميم قيم )سابك(، وجزًءا ل يتجزأ في 

وتكوينها. شخصيتها 

 نواصل العمل على تعزيز ثقافة السالمة وحماية البيئة
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أداؤنانهجنا
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تمارس )سابك( أنشطتها في خمسين دولة حول العالم، وتولي 
قيمة كبيرة لألطراف ذات العالقة وتوجه إليها استثماراتها. تشمل 

هذه األطراف الموظفين والمجتمعات والشراكت األخرى، وتسعى 
جاهدًة - من خالل مواصلة المشاركة والتعاون - إلى ريادة قطاع 

الكيماويات، وضمان مستقبل مستدام ألعمالها وموظفيها، 
والعالم الذي تعيش فيه.

ُيعد رأس المال البشري في )سابك( أحد أكثر األصول قيمة. وهو 
ما يدفعنا نحو العمل على توفير منصة تساعد موظفينا على 

االبتاكر وإحداث تأثير، وتنمية مواهبهم المتنوعة عبر توفير 
فرص التطوير والتعلم، وخوض غمار التحدي وتحقيق التميز 

في مجالنا الصناعي في مجتمعاتنا الفريدة حول العالم، وإيجاد 
القيمة عبر مساعدة موظفين آخرين في إطالق إماكناتهم 
الاكملة. ومن خالل االستثمار المستمر في موظفينا، نضمن 

استمرار ازدهار أعمالنا.

تدرك )سابك( أهمية الصحة واالستدامة لمجتمعاتها، وتقدم 
دعمها - من خالل برامج المسؤولية االجتماعية - للمبادرات 

االجتماعية والبيئية التي تعود بالنفع على المجتمعات التي 
نعمل فيها، ويسهم موظفونا في تعزيز االستفادة من هذه 

المبادرات، عن طريق تطوعهم بوقتهم لخدمة األشخاص 
واألماكن التي تحتاج الدعم.

أبرز إنجازات عام 2019م

المال البشري رأس 
أطلقنا برنامج القيمة المقدمة للموظفين )وفاق وتواصل(، 

لتعزيز ثقافة التواصل التعاوني والحوار المفتوح بين الموظفين 
والقادة، اعتمادًا على مستوى ثابت ال تهاون فيه من النزاهة 

والقيم التي تعتمدها )سابك( وهي: التحفيز، والمشاركة، 
واالبتاكر، واإلنجاز. وعالوًة على ذلك طّورنا برنامج )القيادة في 

سابك(، الذي يضم جلسات تفاعلية مع خمسة آالف قائد في أكثر 
من خمسين موقًعا عالمًيا، ويحثهم على التعاون وتعزيز االبتاكر 

وتنمية الجيل القادم.

المجتمعية والعالقات  االجتماعية  التأثيرات 
ساهمت )سابك( هذا العام بمبلغ 15.6 مليون دوالر أمريكي 
ضمن برامج المسؤولية االجتماعية على مستوى العالم، وقد 

رّكزت مبادراتنا العالمية السبع هذا العام - التي تضم 185 برنامًجا 
في 103 مدن و22 دولة - على تعليم العلوم والتقنية، وحماية 
البيئة، والصحة، والمياه والزراعة المستدامة. ومن خالل هذه 
البرامج المهمة أسهم 2531 موظًفا من )سابك( بما يعادل 

10874 ساعة تطوعية لتعليم أكثر من 340 ألف شخص في جميع 
أنحاء العالم.

نركز في )سابك( على االستدامة بجميع مراحل سلسلة اإلمدادات، 
إذ نحفز أنفسنا ونحث مقدمي الخدمات على التحسين المستمر 

لسياساتهم المتعلقة بالطاقة واالنبعاثات والنفايات. كما تشارك 
)سابك( عضًوا في العديد من المبادرات العالمية التي تستهدف 

تحسين الممارسات البيئية في سلسلة اإلمدادات والقطاع 
الصناعي بأسره، وتدعم جهود األمم المتحدة ومجموعة 

العشرين للحد من التلوث الناتج عن البالستيك بالمشاركة مع 
قريناتها في القطاع.

تلهمنا جهود المشاركة والتعاون للوصول إلى الريادة واالبتاكر، 
وتحقيق االستفادة ألعمالنا، وتجسيد رؤيتنا وقيمنا.

اإلمدادات سلسلة 
ت )سابك( ضمن نسبة الواحد بالمائة )1%( األفضل بين شراكت  ُصنّفَ

الكيماويات األساسية واألسمدة والبالستيك والمطاط الصناعي 
وفًقا لتقويم )إيكوفاديس(، تقديًرا ألدائنا في مجال االستدامة 

البيئية والمسؤولية االجتماعية.

واصلت سفينتا الشحن من الجيل الجديد )غاز كيم بيلوغا( و)غاز 
كيم أوراك( تجاوز المعدل  المعروف في القطاع فيما يتعلق بكفاية 
استهالك الوقود، وخفض انبعاثات غازات االحتباس؛ بفضل تصميم 

الهيلك المبتكر واالستخدام األمثل لوقود اإليثان. وقد وّفرت 
السفينتان مًعا في عام 2019م حوالي 20 ألف طن من ماكفئ ثاني 

أكسيد الكربون الذي يعد من انبعاثات غازات االحتباس. 

شاركت )سابك( في مشروع اإلفصاح عن الكربون ألول مرة هذا 
العام؛ إذ تواصلت عن كثب مع الموردين وتعاونت معهم من أجل 

تحسين شفافية البصمة الكربونية لسلسلة اإلمدادات، وتحديد 
نقاط تركز االنبعاثات وفرص تخفيضها.

تركز مبادراتنا العالمية السبع على التعليم في مجال العلوم والتقنية، وحماية البيئة، 
والصحة، والمياه والزراعة المستدامة 

)سابك(
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الثروة البشرية هي مفتاح نجاح )سابك(، وتعزز نجاحاتها بتميز 
أدائها وتفانيها لتحقيق طموحها )أن تصبح الشركة العالمية 

الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات(، وقد دأبت الشركة على 
استقطاب ذوي المواهب المتميزة، وإسناد األدوار المناسبة لهم، 

وتهيئة مناخ العمل الخصب الذي يحفزهم لستنفار قدراتهم 
اإلنتاجية، وإطالق َمَلاكتهم اإلبداعية.

يستهدف هيلك الموارد البشرية في )سابك( غرس ثقافة عمل 
تشجع التعلم المستمر والحوار المفتوح والتطوير الوظيفي 

وماكفأة األداء الفاعل. ويستند نموذجنا إلى ثالث راكئز أساسية: 
شراكء أعمال الموارد البشرية، وعمليات الموارد البشرية، 

ومجتمع خبراء الموارد البشرية المتخصص.

وقد ركزنا بحثنا هذا العام فيما يعني أن يكون الشخص موظًفا 
في )سابك(، ونظرنا في كيفية تحقيق مفهوم "كيمياء وتواصل

TM" عبر مسيرة الموظف في الشركة، واكنت النتيجة إطالق 

برنامج القيمة المقدمة للموظفين المعروف باسم "وفاق 
وتواصل"، وهو يمثل انعاكًسا لشركة )سابك( التي نعرفها اليوم 

ورحلة تحولها. ويعد مفهوم القيمة المقدمة للموظفين 
دعوًة إلجراء حوار مفتوح وصريح بين القادة والموظفين وفرصًة 

لتوطيد العالقات.

يحفز النموذج التشغيلي للموارد البشرية في )سابك( المشاركة 
والحوار مع شراكء العمل، ويركز على مواجهة التحديات 

واستثمار الفرص من خالل مركز التميز، كما يقوم على مواصلة 
تحسين تجربة الموظفين وإثرائها من خالل فريق عمليات 

الموارد البشرية.

نرسخ ثقافة التعاون والحوار، ونواصل االستثمار في تعزيز التواصل.

)بتروكيميا(  الدمج في  عملية 
شهد هذا العام دمج شركتّي )صدف( و)بتروكيميا( التابعتين 
لـ )سابك(، في إطار مسيرة تحول بدأناها عام 2015م؛ لنمضي 
قدًما لتحقيق رؤيتنا واستراتيجيتنا وطموحنا )أن تصبح سابك 

الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات( بحلول 
عام 2025م. وقد عملنا على تمكين موظفينا من تعزيز القيمة 

من هذا الدمج عبر المرونة في القيادة والثقافة والتنظيم، 
ولكها تمثل أهدافا رئيسة في تحولنا.

أدت فرق عمل الموارد البشرية في )سابك( دوًرا أساسًيا في 
هذا المشروع، إذ درست المجموعة الهيالك الحالية للشركتين 
وتعاونت مع فرق العمل من قطاعات التصنيع والبيئة والصحة 

والسالمة واألمن والشؤون القانونية وتقنية المعلومات 
والمالية في إنشاء الهيلك التنظيمي الجديد والتعامل مع 

إدارة التغيير.

رأس المال البشري

األداء مقاييس 
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تجذب )سابك( الكفاءات المتميزة وتطورها وتعمل على استبقائها

موظفو )سابك( المعينون 
على مستوى مواقع الشركة 

عالميًا 

+ 350 

المشاركون في برنامج 
القيادة في )سابك(

+ 700
تم تنفيذ 36 برنامج 

عدد طالب )برنامج سابك 
لالبتعاث(  عام 2019م

+ 600
585 طالبًا ، 19 طالبة 

نسبة الموظفات من النساء

%7.5 
من إجمالي القوى العاملة

المشاركون في برنامج 
القيادة للقطاع الحكومي  

120
تم تنفيذ 4 دورات 

نعمل على تمكين موظفينا من تعزيز 
القيمة من عملية الدمج عبر المرونة 

في القيادة، والثقافة والتنظيم، ولكها 
تمثل أهدافا رئيسة في مسيرتنا 

التحولية.

)سابك(
تقرير الستدامة 2019م

عدد الموظفين حول العالم 

+33,000

 توزيع القوى العاملة

الشرق األوسط وإفريقيا

%63
15.8% أوروبا ، 8.7% آسيا

11.6% األمريكتان

برامج التعلم والتطوير

+1,900

المشاركون في البرامج 
التدريبية

+15,000



الحوار مواصلة 
عززت )سابك( الحوار موظفيها في جميع مواقعها العالمية، 

حيث عقد سعادة األستاذ يوسف بن عبد هللا البنيان نائب رئيس 
مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي اللقاء العالمي المفتوح مع 
الموظفين في مركز الشركة الرئيس بالرياض، وُبث مباشرة 

للمواقع في جميع أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا 
واألمريكيتين ومناطق آسيا والمحيط الهادئ. سلط اللقاء الضوء 
على التقدم الذي أحرزته )سابك( والتحديات االقتصادية والبيئية 
لألعمال والتركيز وااللتزام المطلوبين من موظفينا، وستواصل 
)سابك( االستثمار وتعزيز التواصل المستمر مع موظفيها من 

خالل هذه الفعاليات التي تدعم الجوار المفتوح.

2019م لعام  الموظفين  استبيان 
العام استبياًنا بين الموظفين على مستوى  أجرينا هذا 

الوظيفية،  والتحديات  العمل،  بيئة  العالمية، متناواًل  مواقعنا 
وثقافة األداء والتطوير الوظيفي، وتنمية القدرات واإلدارة 

والمشاركة،  والتعاون  والتواصل  االستراتيجية،  والقيادة 
واالستدامة واالبتاكر والتطوير المستمر. وقد أدلى ما يزيد 

22000 تعليق، وجرت  19000 مشارك بتعليقاتهم التي فاقت  عن 
 1000 النتائج علًنا مع جميع الموظفين، وتلقى نحو  مشاركة 

من قادة )سابك( تقارير مخصصة لتعزيز عملية تخطيط فرق 
العمل في عام 2020م.

)Talk5( الحوار برنامج 
وجدنا - بعد دراسة نتائج االستبيان العالمي - أن موظفينا 

بحاجة إلى مشاركة أعمق في مراجعة أداء المواهب. فاكنت 
استجابة الشركة بتدشين برنامج الحوار )Talk5(، الذي سمي 

كذلك نسبة إلى الهدف المتمثل في إنشاء خمسة أنواع من 
الحوارات بين الموظفين والقادة خمس مرات على األقل سنوًيا؛ 
لتشجيع االستماع وتبادل األفاكر والتطلعات والطموحات. ونحن 

ممتنون آلراء الموظفين التي ساعدت في تشكيل مراجعة 
أداء المواهب، وفخورون أيًضا بالتزامهم الحصول على أقصى 

استفادة من مسيراتهم المهنية في )سابك(. وسوف نواصل 
برامج مراجعة أداء المواهب والقيمة المقدمة للموظفين 

لتطوير طريقة عملنا وتفاعلنا. 

الموظفين  مبادرة )منصة تسريع تطوير 
الموهوبين( 

هي عبارة عن منصة جديدة مبتكرة تمنح الموظفين 
الموهوبين والشغوفين فرصة تسريع تطوير مواهبهم من 

خالل االنضمام إلى مشاريع حالية أو مبادرات جديدة خارج نطاق 
وظيفتهم أو مهماتهم اليومية، إذ تشجع الموظفين على 

تطوير حزمة جديدة من المهارات، وبناء الخبرات من العمل مع 
اإلدارات األخرى، وتبادل المعارف، والتواصل مع األشخاص الذين 

يشاركونهم ذات االهتمامات على مستوى العالم.

نفذت إدارة الموارد البشرية هذا العام تجربة لبرنامج باسم 
)تجربة #Accelerate(. ويهدف البرنامج إلى تعظيم االستفادة 
من التعلم التجريبي والتعاون بين اإلدارات. وسوف نمنح األولوية 

لتطبيق )مبادرة وسم #Accelerate( على مستوى الشركة في 
عام 2020م. ومن شأن مثل هذه البرامج - التي تمثل أهمية كبيرة 
للموظفين - أن تساعد )سابك( على مواصلة ازدهارها في سوٍق 

دائمة التغير.

القيادة في )سابك(
تلتزم )سابك( بتهيئة بيئة تكون فيها القوى العاملة بأكملها 

متحفزة - على المستويين الفردي والجماعي - إلطالق إماكناتها 
الاكملة. ويشمل برنامج )القيادة في سابك( مجموعة من 

المبادئ التوجيهية التي ترسخ معايير القيادة وتتماشى مع 
."TMرسالتنا؛ وهي تجسيد شعارنا "كيمياء وتواصل

يركز برنامج )القيادة في سابك( على مهارات القيادة 
وممارساتها، ويشمل أربعة مسارات: بطل المواهب، وشريك 

التعاون، ورائد االبتاكر، والمحفز المتميز. يعزز هذا األسلوب 
ثقافة االستدامة في )سابك( بما يمكنها من أن تصبح شركة 
عالمية تستقطب أفضل المواهب. ويساعد البرنامج القيادات 

على االبتاكر والتعاون وتعزيز إجراءات تحسين التلكفة. وينتظر من 
قادة )سابك( في المقام األول أن يتمتعوا بالنزاهة، ويتحملوا 

المسؤولية الشخصية، ويطوروا الجيل القادم من القادة؛ وذلك 
جوهر مبادرتنا "ُكن مؤثًرا".

نجحنا هذا العام في ترسيخ برنامج )القيادة في سابك( عبر 
ثقافتنا؛ من خالل جلسات تفاعلية ومؤثرة مع 5000 من قادة 
الشركة في 50 موقًعا من مواقعنا العالمية، وقد اسُتِمّدت 

مبادئ القيادة من المجتمعات المحلية، ثم وصلت إلى منشآتنا 
من خالل أنظمة إدارة المواهب وإجراءاتها المتبعة لدينا عالمًيا، 

بما في ذلك إدارة األداء وتطوير القيادة والتقويم.

البشرية للموارد  االستراتيجي  التخطيط 
يستهدف التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية - بشلك رئيس 

- تعيين الشخص المناسب في الموقع المناسب في الوقت 
المناسب بالتلكفة المناسبة، وبذلك تصبح )سابك( منظومة 
تتسم بالتماسك واإلنتاجية والتطلع إلى المستقبل. وتحقيًقا 

لهذه الغاية تحدد الخطة االستراتيجية الخمسية للموارد 
َه استراتيجية رأس المال البشري على مستوى  البشرية َتَوّجُ
الشركة، فهي ال غنى عنها لعملياتنا ولخطة التحول في 

)سابك( عالمًيا.

التخطيط االستراتيجي للموارد  وقد عّولنا هذا العام على 
النمو واألتمتة  الفرضيات في مجاالت مثل  البشرية لتحليل 
المال  المحتملة على رأس  والذاكء االصطناعي، وتأثيراتها 

النقدي والبشري. ومن خالل تحليل هذه الحاالت - جنًبا إلى 
البيانات القائمة على األدلة وتحديد أولويات  جنب مع تحليالت 

البشرية  للموارد  االستراتيجي  التخطيط  - يساعدنا  العمل 
في اإلبقاء على كوادرنا وتحديد المواهب وتطوير كفايات 

الفجوات والتخطيط لدورة األعمال، بما  الموظفين وتقويم 
يضمن تعزيز ماكنة )سابك( في الوقت الحاضر واستعدادها 

. للمستقبل

البشرية للموارد  واحدة  منصة 
نحن بصدد إنشاء "منصة واحدة للموارد البشرية" لتبسيط 

إجراءات الموارد البشرية، وستكون منصة عالمية متاكملة تعزز 
جذب الكوادر واإلبقاء عليها. وستدار هذه المنصة من خالل 
نهج شامل بدًءا بالتوظيف والتدريب مروًرا بالتعلم والتطوير 
الوظيفي ووصواًل إلى التقاعد، ما يسهم في اتساق تجربة 

جميع الموظفين في مختلف وحدات أعمال )سابك( العالمية. 
ومن المقرر إطالق النظام الجديد عام 2020م.

بيئة عمل )سابك( أفضل 
حصلت )سابك( على شهادة "أفضل صاحب عمل" من جديد 

هذا العام حسب تصنيف )معهد أفضل أصحاب العمل(. يساعد 
المعهد - وهو هيئة عالمية لتقدير التميز في ممارسات 

الموارد البشرية - المؤسسات على تسريع تأثير استراتيجيات 
الموارد البشرية لديها، وإثراء بيئات العمل على الصعيد العالمي. 
كما ُمِنحت )سابك( شهادة المعهد في منطقة آسيا والمحيط 

الهادئ لعام 2020م للسنة السابعة على التوالي، باإلضافة إلى 
إحرازها شهادات معهد أفضل أرباب العمل لعام 2020م في 
خمسة من أسواقنا اآلسيوية الرئيسة: وهي الصين والهند 

واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة. وللشهادة التي حصلنا 
عليها بالصين أهمية خاصة، إذ تعد الجائزة العاشرة على التوالي 

في هذه السوق.

كما دخلنا هذا العام ضمن تصنيف )فاينانشيال تايمز(. حيث 
أجرت الجريدة دراسة استقصائية هذا العام باالشتراك مع بوابة 

)ستاتيستا( األلمانية عن التنوع وتعزيز مشاركة االفراد ضمن 
بيئة العمل. شملت الدراسة 10 آالف شركة في 10 دول أوروبية، 

وصنفت 700 من القادة وفًقا لسياساتهم وممارساتهم. وعلى 
عكس العديد من التصنيفات الشبيهة، درست هذه المبادرة 
عملية تعزيز مشاركة األفراد بصورٍة لكية، بما في ذلك التوازن 

في تمثيل الجنسين وتقبل جميع األفراد بمختلف أطيافهم، 
ودعم األشخاص ذوي اإلعاقة، والسعي للحصول على مزيج عرقي 

واجتماعي يجسد المجتمع بمختلف شرائحه، وقد احتلت )سابك( 
المرتبة )60(، ما يعكس التزامنا بتهيئة بيئة عمل وثقافة تتميزان 

بالتنوع والشمول.

)سابك( أاكديمية 
شلّكت أاكديمية )سابك( منذ عام 2012م منصة التعلم األساسية، 
حيث استضافت أكثر من 6000 دورة تدريبية لدعم التعلم في لك 
مستوى مهني ومجال من مجاالت أعمالنا. وقدمت األاكديمية 

هذا العام برنامج )سفير االستدامة( لتدريب الموظفين في 
وحدة أعمال البتروكيماويات بالشركة على أهمية االستدامة. 

ودرس الموظفون - عبر ثالث مقررات - أسس االستدامة 
الثالثة: المجتمع )الجانب االجتماعي(، واألرض )الجانب البيئي(، 

واألرباح )الجانب االقتصادي(، ثم انتقلوا إلى مواضيع أكثر 
تقدًما شملت االقتصاد الدائري ودراسة دورات حياة المنتجات، 

واختتموا بدراسة تعليم االستدامة وتجنب الدعاية المضللة 
التي تقع تحت مصطلح )الغسل األخضر(. واكنت المحصلة أن 
أصبح جميع الموظفين الذين يتعاملون مع السوق "سفراء 

لالستدامة".

الموارد البشرية
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مبادرة #Accelerate  هي عبارة عن 
منصة جديدة مبتكرة تمنح الموظفين 
الموهوبين والشغوفين فرصة تسريع 

تطوير مواهبهم من خالل النضمام 
إلى مشاريع حالية أو مبادرات جديدة 

خارج نطاق وظيفتهم أو مهماتهم 
اليومية.

نعمل على تطوير أفضل الممارسات 
في مجال الموارد البشرية بالمملكة، 

وإعداد الشباب السعودي لسوق العمل 
من خالل تطوير مهاراتهم وإطالق 

إماكناتهم.

العودان العزيز  عبد 
نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية 

تمكين )رؤية 2030م( 
تواصل )سابك( االستثمار المكثف لدعم )رؤية 2030م(، وتؤمن 

أن تنمية رأس المال البشري ستؤدي دوًرا رئيًسا في نجاحها. 
ومن أجل هذه الغاية نعمل على تطوير أفضل الممارسات في 

مجال الموارد البشرية بالمملكة، وإعداد الشباب السعودي 
لسوق العمل من خالل تطوير مهاراتهم وإطالق إماكناتهم.

)سيرا( للطوارئ  لالستجابة  )سابك(  أاكديمية 
تواصل )سابك( قيادة صناعة الكيماويات من خالل معايير 

السالمة واألمن التي وضعتها لموظفيها ووحدات أعمالها 
ومجتمعاتها، وقد أطلقنا هذا العام - بالتعاون مع وزارة 

الداخلية السعودية - مبادرة أاكديمية )سابك( لالستجابة 
للطوارئ )سيرا(، وهي منشأة متطورة ُتعنى بتعزيز السالمة 

واألمن الصناعي من خالل برامج التدريب والندوات وعمليات 
المحااكة. سيتعلم المتدربون في األاكديمية أفضل الممارسات 

في إدارة األنظمة والمراقبة والتفتيش واللياقة البدنية، 
واستخدام األسلحة النارية، واإلسعافات األولية، وماكفحة 

الحرائق، وعمليات اإلنقاذ وغيرها من المجاالت. ومن المتوقع 
اكتمال المنشأة وافتتاحها عام 2021م.

)سابك(
تقرير الستدامة 2019م



تدرك )سابك( تماًما أن تنوع الخبرات والثقافات واألفاكر، وتهيئة بيئة 
العمل التي تعزز التعاون والتاكمل تجعلها أكثر قدرة على اإلبداع 

والبتاكر. كما تعتز باستقطاب أصحاب الخبرات وأفضل الكفايات من 
مختلف أنحاء العالم، وتسعى جاهدة لدعم موظفيها وإعداد قادة 

المستقبل وتعزيز أدوارهم.

الطالبات ابتعاث 
واصلت الشركة طرح )برنامج سابك لالبتعاث(، وشمل هذا العام 
خريجات المدارس الثانوية من البنات الالتي شلكن نسبة 30% من 

إجمالي المتقدمين. ونحرص دائًما على دعم البنات الخريجات في 
استكمال دراستهن العليا وتعزيز قدراتهن الوظيفية، ونتطلع 

إلى زيادة عدد البعثات الدراسية خالل عام 2020م.

الشباب للقادة  )سابك(  مجلس 
ُيمّثل مجلس )سابك( للقادة الشباب - بعد اعتماده 

وانطالقه عام 2019م - منصًة لتمكين القادة الشباب من 
التنفيذي وغيره من المسؤولين  الرئيس  التواصل مباشرًة مع 
المستقبلية  األعمال  قرارات  للمساهمة في صنع  التنفيذيين؛ 

للعديد  األولوية  المجلس  التنظيمية. وقد منح  الثقافة  وتعزيز 
بيئات العمل وتطوير  المجاالت، من بينها مستقبل  من 

المستقبلية، وذلك  والقدرات  والتنافسية  العالمية  الشراكت 
في إطار المبادرات الحالية الرامية إلى رسم أطر استراتيجيتنا، 

كما يسهم المجلس في تعزيز المشاركة وتبادل األفاكر واآلراء 
التي تتخطى نطاق مؤشرات األداء الرئيسة، باإلضافة إلى 

تجسيد التزام )سابك( بالبحث في القضايا التي تهم الموارد 
األجيال. البشرية عبر مختلف 

"إن األجيال الصاعدة متحمسة للمشاركة في رسم مالمح غٍد 
أفضل. وُيعد المجلس وسيلة رائعة حًقا ُتمكنني من العمل 

برفقة زمالئي من جميع أنحاء العالم وعبر مختلف اإلدارات." ماريا 
غارسيا دوفال، عضو في مجلس )سابك( للقادة الشباب.

المواهب مجتمع 
ُتمّثل تجمعات المواهب في )سابك( منتديات تضم مجموعة من 

القادة لمشاركة المعلومات واالستشارات حول إجراءات الموظفين 
الرئيسة، ومن بينها خطط تعاقب الموظفين وتنمية الموارد 

البشرية وتبادل الكفايات.
أسسنا هذا العام تجمع مواهب الموارد البشرية؛ لهدف 

الموارد  المبذولة لتحسين كفايات إدارة  تعزيز الجهود 
البشرية من خالل توقع التغيرات وتطوير مواهب الموارد 
البشرية الواعدة وضمان توافر الفرص والقدرات في هذا 

اإلطار. وفي ظل التطورات التي تشهدها المجتمعات 
إلى  الفردية  التقليدية  التخطيط  الحديثة، تحولت وسائل 

مجموعة مؤثرة من كبار القادة التي تشارك في صنع القرارات 
الرامية إلى نمو المواهب وتقدمها، فضاًل عن  االستراتيجية 

الموظفين واإلبقاء عليهم، وستظل )سابك(  تعزيز تفاعل 
عازمة على دعم هذا التجمع خالل العام القادم.

على سبيل المثال، أمضى المحاسب األعلى فرانك هيرمانز 
- وهو محاسب هولندي - تلكيًفا لمدة شهرين عام 2019م 
في شنغهاي بالصين. وشارك خالل هذه المدة فريق إدارة 

المحاسبة المالية وإعداد التقارير العالمية في آسيا والمحيط 
الهادئ في تبادل المعلومات واكتساب الخبرات.

"عندما سنحت لي تلك الفرصة الفريدة للذهاب إلى شنغهاي، 
لم أتردد لحظة ألنني كنت أعي تماًما أنها ستصقل خبراتي 

وتطورها على المستويين المهني والشخصي. وبالفعل، حققت 
تلك الجولة الكثير بالنسبة لي؛ فقد تمكنت من تعزيز معارفي 

المهنية وتقديم ما لدي بشأن أفضل الممارسات. وقد اكنت أيًضا 
فرصة رائعة الستكشاف ثقافة جديدة وتعزيز مشاركتي في 
)سابك( على المستوى العالمي. وإنه لشرٌف عظيٌم أن أشارك 

تجمع المواهب في قطاع الشؤون المالية بآرائي وخبراتي التي 
اكتسبتها من تلك الجولة الرائعة".

المهنيون )سابك(  شباب 
ُتمّثل هذه المجموعة منًصة لدعم جموع متنوعة من المواهب 

الشابة الطموحة. وستنظم تلك المجموعات - المتاحة حالًيا في 
جميع مواقع )سابك( - العديد من الفعاليات التي تدعم التعلم 
والتواصل المنفتح وعقد العديد من المناقشات، باإلضافة إلى 

تعزيز روح المشاركة وممارسة األنشطة الترفيهية.

تتضمن الفعاليات العديد من األنشطة المتنوعة ابتداًء بالتدرب 
على البرمجيات، وورشات عمل االستدامة والبيئة والصحة 

والسالمة واألمن، وحتى مباريات كرة القدم واأللعاب األخرى 
للموظفين وأبنائهم. وقد أتاحت محادثات )شباب سابك 

المهنيون( الفرصة للموظفين الشباب الواعدين لالستماع إلى 
العديد من التجارب المهنية والمشورة من كبار المسؤولين 

التنفيذيين في )سابك(.

التنوع والتعاون والتاكمل  الموارد البشرية
تتمة
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الحكومية للقطاعات  القيادة  برنامج 
طورت )سابك( برنامج القيادة للمسؤولين الحكوميين في 

عام 2016م؛ لمشاركة خبراتنا في تطوير القيادة مع الجهات 
الحكومية. يسعى البرنامج إلعداد قادة فكر عالميين. وقد 

أسهم هذا العام أحد بيوت الخبرة - في إطار برنامج القيادة في 
)سابك( - في تمكين القادة من االلتقاء والتواصل والتعاون فيما 
بينهم، وشمل البرنامج هذا العام أكثر من 120 مسؤواًل، ونخطط 

لعقد فعالية مماثلة في عام 2020م. 

السعودية البشرية  الموارد  بيت خبرة 
أطلقت )سابك( هذا العام )بيت خبرة الموارد البشرية 

السعودية(؛ لهدف دعم بناء القدرات وتعزيز التحول المستدام 
في قطاع الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية. وشلك 

الفريق بالتعاون مع المسؤولين التنفيذيين بالموارد البشرية 
في )سابك( وكبار خبراء الموارد البشرية من القطاع العام منصًة 
للتواصل والتعاون وتبادل المعارف. ويدخل بيت الخبرة عام 2020م 

بتطلعات كبيرة، حيث يهدف إلى زيادة أعضائه وخلق مزيٍد من 
التأثير الملموس، والمساعدة في تشكيل قادة الموارد البشرية 

في المستقبل، وتطوير أفضل الممارسات.

جوائز ريادة األعمال
تدعم جائزة )سابك( لريادة األعمال الطالب في الواليات المتحدة 

الذين بإماكنهم أن يصبحوا رواد أعمال وقادة في الصناعة. 
تشمل األنشطة ورشات عمل، وحوارات مفتوحة ومناقشات 

مع قادة )سابك(، ومعسكرات تدريب على المهارات والمعارف 
العملية. يستهدف ذلك دعم التعليم المتقدم وتوفير ميزة 
تنافسية لرواد األعمال الشباب. وقد ُمِنَح خمسة فائزين هذا 

العام - من بين 150 مشاراًك - مبلغ 500 ألف دوالر أمريكي.

لإلبداع( الصيفي  )برنامج سابك 
ُعِقد )برنامج سابك الصيفي لإلبداع( السنوي في الرياض والجبيل 
وينبع، بعنوان " أبناؤنا: رؤية وطموح"، وارتكز محتواه على ثالثة 
مسارات رئيسة هي التصنيع، البحث والتطوير، وكذلك األعمال، 

في ضوء أربعة أهداف أساسية هي: خبرة الموظفين واإلعداد 
للوظيفة والخبرة التعليمية الترفيهية )ألعاب الفيديو التي 

تهدف إلى تحقيق أغراض تعليمية( واإلبداع واالبتاكر. واعتمد 
البرنامج على وسائل تعليمية وتقنيات مبتكرة مثل الواقع 
االفتراضي والذاكء االصطناعي فضاًل عن التعلم الترفيهي 

واالختراعات واألنشطة والتدريبات الجماعية. وقد شارك فيه 
هذا العام أكثر من 400 طالب

)ترى )سابك( أن تطوير ثروتها البشرية يؤدي دوًرا رئيًسا في نجاح )رؤية 2030م( 

فرانك هيرمانز، محاسب أعلى، )سابك(

)سابك(
تقرير الستدامة 2019م



تعلم )سابك( جيًدا أن النجاح بعيد المدى يعتمد على نجاح المجتمعات 
التي نعيش فيها ومواقع العمل التي نعمل بها. فتسعى إلى 
مساعدة المجتمعات من خالل الستثمار في المبادرات البيئية 

والجتماعية التي تساعد على تحقيق رخاء المجتمعات وسالمة البيئة، 
وتطوير األعمال المستدامة على نطاٍق واسع.

تركز مبادرات المسؤولية االجتماعية في )سابك( على 
أربع أولويات استراتيجية هي: التعليم في مجال العلوم 

والتقنية، حماية البيئة والصحة، والمياه والزراعة المستدامة، 
والمساهمات المجتمعية، وذلك في إطار )رؤية 2030م(؛ 

وهي مجاالت ُتسهم في تحقيق عشرة من أهداف التنمية 
المستدامة لألمم المتحدة، مع االلتزام بالعطاء المجتمعي 

وتقديم المساعدة لألشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

شهد عام 2019م مزيًدا من االستثمارات في برامج المسؤولية 
االجتماعية الفعالة، التي بلغت قيمتها 15.6 مليون دوالر 

لت مبادئها إلى فعاليات  أمريكي، وعززت هوية الشركة، وحّوَ
مؤثرة، حيث طرحت سبع مبادرات عالمية؛ بما في ذلك 185 

برنامًجا عالمًيا في 103 مدن، و22 دولة، وشملت هذه البرامج 
2531 متطوًعا من موظفي )سابك( كرسوا 10874ساعة 

تطوعية طالت فائدتها أكثر من 340000 مستفيد من جميع 
أنحاء العالم.

جت جهود )سابك( في عام 2019م باستحقاقها ثالث  وقد ُتوِّ
تنتهجها  التي  الفعالة  لالستراتيجية  تقديًرا  جوائز مرموقة 

في مجال المسؤولية االجتماعية؛ إذ ُمِنَحت أعلى تصنيف 
بين أفضل الشراكت أداًء في مجال االستدامة والمسؤولية 

)إيكو فاديس(،  االجتماعية ضمن فئة صناعاتها وفًقا لتصنيف 
كما ُنعد الشركة الكيماوية الوحيدة التي فازت بجائزة 

اإلسهام في النفع العام وفًقا لتصنيف مجموعة )يياكي( 
في الصين، وعالوة على ذلك حصدنا جائزة "تجمع الصناعات 

NEPIC(" نظير  الكيماوية في شمال شرق انجلترا )نبيك 
والخيري.  المجتمعي  إسهامنا 

التأثيرات الجتماعية والعالقات 
المجتمعية

المبادرات العالمية للمسؤولية 
الجتماعية وأهم مجالت تركيزها 
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حجم االستثمارات في 2019م 
)مليون دوالر أمريكي( 

15.6
برنامج دولي

185

 إجمالي االستثمارات خالل
الـ 18 سنة الماضية 

)مليون دوالر أمريكي( 

+962
مدينة في 22 دولة 

103

عدد المستفيدين )ألف( 

+340

عدد المتطوعين من 
موظفي )سابك( حول 

العالم

2,531

المياه والزراعة المستدامة
تحرص )سابك( على العالقة الجوهرية بين إدارة المياه 

إنتاج الطعام وكفاية الطاقة بصورٍة  والصرف الصحي وتعزيز 
التغذية  الجوع وتحسين  مستدامة. وتسعى إلى تخفيف وطأة 

وتوفير غذاء آمن من خالل تناول المسائل المتعلقة بالمياه 
والنفايات، ودعم مبادرات االبتاكر والزراعة المستدامة. 

وقد امتد دعمها ليشمل هذا العام ثمانية برامج ناقشت 
الزراعة  بالمياه، فضاًل عن مبادرات  المتعلقة  المسائل 

العالم. أنحاء  المستدامة في مختلف 

عملت مدارس)سابك( الحقلية الزراعية - للسنة الثانية على 
التوالي - على تعزيز العالقات مع القطاعات الزراعية بالمملكة 

العربية السعودية، وشجعت التعاون بين المزارعين والعلماء 
والباحثين. وسّلطت مشاريع المزارع الصغيرة والمتوسطة 

الضوء على النتائج المثمرة للمغذيات الزراعية التي تقدمها 
)سابك(، إذ أسهمت في الحد من استخدام مياه الري بنسبة 

70%، باإلضافة إلى خفض معدل انتشار الحشرات والفطريات في 
النباتات واألشجار في الوقت ذاته. واستفاد أكثر من 500 مزارع 

من تلك البرامج خالل هذا العام.

كما أسهمت )سابك( هذا العام في العديد من المبادرات 
الداعمة لصناعة التمور في المملكة العربية السعودية، إذ ُعقد 

منتدى عجوة المدينة األول برعاية )سابك( حيث عرضت العديد 
من المغذيات الزراعية المستدامة والصديقة للبيئة لدعم زراعة 
النخيل والقطاع الزراعي بوجه عام، باإلضافة إلى رعاية "مهرجان 

بريدة للتمور" سنوًيا.

)سابك(
تقرير الستدامة 2019م

جهودنا في مجال الستدامة متوائمة مع احتياجات 
المجتمعات التي نعمل فيها حول العالم.

البرازيل

  الواليات المتحدة
األميريكية

كينيا

المغرب

 المملكة العربية
السعودية الهند

سنغافورة

ٕاندونيسيا

العراق

اإلمارات العربية  المتحدة

تركيا
الصين

ٕاسبانيا

المملكة المتحدة

كوريا الجنوبية

اليابان

هولندا

لبنان

جنوب ٔافريقيا

المكسيك

األرجنتين

ٔالمانيا

المجتمعات وتمنح االجتماعية في تطوير  المسؤولية  برامج   تسهم 
التطوعية األعمال  للمشاركة في  الفرصة   الموظفين 



والتقنية  العلوم  مجال  التعليم في 
تحرص )سابك( على رفع مستوى التعليم المستمر للجميع، إذ 

ُتشّجع االبتاكر وإحراز التقدم من خالل التعليم، ونسعى جاهدين 
إلعداد المواهب في مختلف مجاالت )العلوم والتقنية 

والهندسة والرياضيات( في )سابك( حول العالم.

دعمت )سابك( خالل هذا العام 45 برنامًجا تعليمًيا تضمنت 
عدة مبادرات دولية.

برزت في هذا الجانب "مبادرة )سابك( العالمية للتعليم 
واالبتاكر" بالتعاون مع مؤسسة )جونيور أتشيفمنت( وبرنامج 

)إنجاز السعودية( التابع لمنظمة )إنجاز العالمية(، وقد 
شارك فيها 94442 طالًبا و1678 مدرسة في عشر دول منذ 

انطالقها. وأسهمت هذه المبادرة في إعداد الطالب للحياة 
المهنية من خالل تشجيع التفكير المبدع والحلول المبتكرة.

في المملكة العربية السعودية، استفاد من هذه المبادرة 
90085 طالبًا وطالبة من 1502 مؤسسة تعليمية– تضمنت 

مراحل تعليمية مختلفة بدءا من المدارس االبتدائية وصواًل 
إلى الجامعات – حيث قدمت المبادرة عدة برامج تعزز الوعي 
في مجاالت مثل اإلشراف البيئي، والتخطيط للحياة الشخصية 

التجارية.  والحنكة 

برنامج "أضواء المستقبل" الذي  العالمية  المبادرات  يبرز بين 
وضعته )سابك( لترسيخ الحرص على االستدامة واإلشراف 

البيئي بين الطالب، بدأت )سابك( هذه المبادرة في الصين 
في عام 2014م، واستفاد منها أكثر من 3300 طالب وطالبة. 
وكرس أكثر من 520 موظًفا متطوًعا من )سابك( جهودهم 

7000 ساعة إلعداد البرامج التدريبية  بإجمالي ساعات بلغ 
إلى إسهام83 مدرًسا بحوالي  التعليمية، باإلضافة  والمواد 

2000 ساعة من أجل تقديم األنشطة التعليمية ودعم فعاليات 
البرنامج، وركزت المسابقة في عام 2019م على االستدامة 

المفتوحة. العمرانية  للمساحات  الشاملة  والتنمية 

كما نفذت )سابك( - في إطار مبادراتها العالمية - برنامج 
"االتصال بالغد" في )اكمبيناس( بالبرازيل، وشهد هذا العام 
تطوع 22 من موظفي )سابك( لتعليم 105 طالب في مدرسة 

اكمبيناس التقنية حول مواضيع عدة مثل: مهارات المقابالت 
الشخصية والتطوير الوظيفي واألخالقيات المهنية والتواصل. 

وقد اكن الطالب شغوفين الكتساب خبرات واقعية من 
المتطوعين. معلميهم 

المبادرة أنشطة ترفيهية ألغراض  وفي إسبانيا، تضمنت 
الحياتية والقدرات  المهارات  إلى تطوير  تعليمية تهدف 

المتحدة، فقد استثمر متطوعو  الواليات  الشخصية، وأما في 
الواعدين  الطالب  أوقاتهم وخبراتهم لتشجيع  )سابك( 

المجاالت األاكديمية  في رسم مالمح مستقبلهم واختيار 
المناسبة. وامتدت فعاليات مبادرة )سابك(  والمهنية 

الدول مثل  العديد من  للتعليم واالبتاكر لتشمل  العالمية 
العربية  الجنوبية واإلمارات  أفريقيا وسنغافورة وكوريا  جنوب 

المتحدة.

واصلت )سابك( مبادرتها العالمية "العودة إلى المدرسة" 
لتصل بذلك إلى 136758 مستفيًدا في 11 دولة منذ انطالقها. 

عد هذا البرنامج خصيًصا حسب المواقع، إذ أسهم في  ؤاُ
توزيع حقائب مدرسية تحتوي على جميع اللوازم المدرسية 

في األرجنتين، ومقاعد دراسية في كينيا، ودعم البنية 
التحتية للمدار س في الهند باإلضافة إلى العديد من البرامج 

التعليمية في الواليات المتحدة، فضاًل عن إطالق فعاليات 
المسابقة التعليمية بعنوان )تحدي االبتاكر الكيميائي( في 

الصين. كما دعمت )سابك( مبادرات مختلفة في لك من 
إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، ولبنان، والبرازيل، 

والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وهولندا. 

نفذت مبادرة "العودة إلى المدرسة" هذا العام فعالياتها 
في عدة دول شملت الصين، وإندونيسيا، والمملكة العربية 

السعودية، ولبنان، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، 
وهولندا. 

وأجرت قافلة )سابك( العالمية للعلوم - التي تتضمن برامج 
في التقنية والكيمياء وعلوم الفضاء والرياضيات - جوالت في 

اإلمارات العربية المتحدة خالل هذا العام. وارتكزت هذه 
المبادرة - التي دعمت أكثر من 2000 طالب وطالبة - على 
جهودنا المبذولة خالل عام 2018م في المملكة العربية 

السعودية التي استفاد منها أكثر من 70000 طالب.

حماية البيئة
كثفت )سابك( جهودها لمواجهة التغيرات المناخية 

وتداعياتها في مختلف مناطق العالم؛ بتبني االبتاكر وحلول 
الطاقة المستدامة والتوعية البيئية وحرصها على توفير مياه 

نظيفة وبيئة صحية. وترى )سابك( أن هذه الجهود تسهم 
في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز األهمية االقتصادية، 

باإلضافة إلى تهيئة بيئة آمنة لألجيال القادمة.

واستهدفت مبادرة )سابك( العالمية "بيئة بال نفايات" - التي 
تتألف من 44 برنامًجا في 16 دولة - مناقشة قضايا البيئة 

المستدامة، والتركيز بوجٍه خاص على تلوث المحيطات ومجاري 
المياه التي تؤثر على الحياة البحرية على مستوى العالم، وقد 

عقدت )سابك( في إطار مبادراتها هذا العام العديد من 

الفعاليات في خمسة مواقع مختلفة بالرياض، تضمنت عروًضا 
مسرحية ومسابقات لألطفال والكبار، باإلضافة إلى مجموعة 

من البرامج التوعوية والترفيهية، وقد أسهم المتطوعون في 
غرس 4000 شجرة في إطار هذه الفعاليات.

وأطلقت )سابك( في كينيا مبادرة لتنظيف الساحل الكيني 
باالشتراك مع مركز إعادة التدوير وإدارة النفايات القائم على 

الجهود المجتمعية "إيكو وورلد واتامو"، وبالتعاون مع هيئة 
واتامو البحرية. وساهمت تلك الجهات في توزيع صناديق 

النفايات وتوعية المجتمع المحلي والقطاع السياحي بأهمية 
إدارة النفايات والتخلص منها على النحو الصحيح، وقد شارك 

أربعون متطوًعا في فعاليات التنظيف هذا العام.

وفي هولندا، أسهم متطوعو )سابك( في فعاليات برغن 
البيئية وذلك  أووب التي تركز على التنظيف والتوعية 

بمشاركة األطفال والمواطنين وغيرهم من المؤسسات، وزار 
17 موظًفا من موظفي )سابك( المدارس االبتدائية ضمن 

فعاليات هذا العام، فضاًل عن إلقاء محاضرات تناولت طرق 
التخلص منها  البالستيكية وضرورة  المواد  االستفادة من 

الصحيحة. بالطريقة 

وتضمنت فعاليات مبادرة )سابك( العالمية "بيئة بال نفايات" 
معرض حماية البيئة، وعقد ورشات عمل للتعامل مع النفايات 

في الصين، وزيارات مدرسية لزيادة الوعي في المملكة 
المتحدة، وفعاليات غرس أشجار في األرجنتين وكوريا الجنوبية. 

وقد شارك موظفو )سابك( المتطوعون في اليوم العالمي 
للنظافة بالمكسيك والبرازيل. ونظمت الشركة فعاليات في لك 
من إسبانيا والواليات المتحدة األمريكية، وجنوب أفريقيا واليابان 

وسنغافورة وإندونيسيا واإلمارات العربية المتحدة.
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)سابك(
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برنامج )سابك( العالمي "العودة إلى المدرسة" ُمهيأ بطريقة تناسب 
المنطقة التي ُينفذ فيها.

منذ أن أطلقت )سابك( مبادرتها العالمية 
للتعليم والبتاكر بالتعاون مع مؤسسة 

)جونيور أتشيفمنت( وبرنامج )إنجاز 
السعودية( التابع لمنظمة )إنجاز العالمية(، 

شارك في هذه المبادرة  94442 طالًبا، و 
1678 مدرسة في عشر دول. 

أعلى: متطوعو )سابك( يعملون األطفال فوائد البالستيك، وأهمية 
التخلص منه بالطريقة الصحية. 

يمينًا: تضمنت مبادرة )سابك( العالمية )بيئة بال نفايات( تنظيف 
الشواطئ. 

واستهدفت مبادرة )سابك( العالمية 
"بيئة بال نفايات" – التي تتألف من 44 
برنامًجا في 16 دولة – مناقشة قضايا 

البيئة المستدامة، والتركيز بوجٍه خاص 
على تلوث المحيطات ومجاري المياه التي 

تؤثر على الحياة البحرية. 



الصحة
تحرص )سابك( على تعزيز صحة ورفاهية المجتمعات التي 

تعمل بها وتقدم فيها منتجاتها وخدماتها، ما يدفعها إلى 
بذل الجهود وتنظيم المبادرات التي تعمل على تحسين صحة 

موظفيها والبيئة التي تعمل فيها والمجتمعات بوجه عام.

دعمت )سابك( هذا العام 23 برنامًجا من خالل مبادرة الصحة 
العالمية التي تنتهجها، واستفاد منها 110016 شخًصا في ثماني 

دول. وتضمنت الجهات المستفيدة لك من  المستشفيات 
والمالجئ التي تخدم المحتاجين، والفعاليات الرياضية التي تعود 

بالنفع على الصحة واللياقة البدنية.

وكرمت )سابك( الفائزين "بجائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة 
النفسية"؛ نظير جهودهم المبذولة في إعداد البرامج 
والخدمات المتميزة الرامية إلى تحسين الصحة النفسية 

ودعم المجتمعات. وتهدف المبادرة إلى تعزيز االبتاكر وتغيير 
المفاهيم تجاه الصحة النفسية، ويتنافس المشاركون بها في 
أربعة مجاالت متنوعة هي: برامج التوعية والتعليم والمبادرات 

المجتمعية ومشاريع تحسين الخدمات والدراسات والبحوث 
العلمية.

وتعاونت )سابك( - للعام الخامس على التوالي - مع 
لتقدم  الحكومية  غير  والمنظمات  المحلية  الحكومات 

برنامجها )إنهم يبصرون، إنهم يتعلمون(، الذي يهدف إلى 
زيادة الوعي بأهمية رعاية أبصار التالميذ والمساهمة في 
تصحيح مشلكات البصر التي تؤثر على نتائج التعليم.  وخالل 

هذه المبادرة، أجرت )سابك( عمليات تصحيح الرؤية للصغار 
يحتاجها. واستفاد  المجانية لمن  النظارات  مجاًنا وقّدمت 

من البرنامج هذا العام أكثر من 100000 طالب، ما مكنهم من 
التعليمية والمشاركة بفعالية في  السبورات والمواد  رؤية 

التعليمية. األنشطة 

في المملكة العربية السعودية دعمت )سابك( برنامج الجمعية 
الوطنية للخدمات المجتمعية )أجواد( لرعاية المرضى العقليين 
التائهين والمشردين والمرفوضين من أسرهم، ما ساعد في 

إعادة تأهيل المرضى من خالل تنمية المهارات الحياتية، بما 
في ذلك العناية الشخصية واالعتماد على أنفسهم. وحققت 
المساعدات المالية الُمخصصة ألجواد النفع لـ 49 شخًصا هذا 

العام. كذلك دعمت )سابك( جمعية "كنف" في تقديم خدمات 
التأمين الصحي إلى 1000 طفل يتيم خالل عام 2019م.

وشارك موظفو )سابك( في مسابقة )إيستون ناب( بالمملكة 
المتحدة، وهي مسابقة ركض تختبر اللياقة البدنية وقوة 

التحمل لدى المتسابقين لمسافات تتراوح بين 5 إلى 10 آالف 
متر، واكنت )سابك( الراعي الرئيس لهذه المسابقة التي ُنّظمت 

ألول مرة في عام 2019م بمشاركة أكثر من 200 متسابق.

وقد شارك العديد من الدول األخرى في مبادرة )سابك( 
للصحة العالمية؛ منها لبنان والمكسيك وهولندا وإسبانيا.

التي  والمجتمعات  موظفيها  بصحة  االهتمام  على  )سابك(  تحرص 
فيها تعمل 

أبرز إنجازات مجالت أولويات 
 المسؤولية الجتماعية

تتمة

دعمت )سابك( هذا العام 23 برنامًجا 
من خالل مبادرة الصحة العالمية التي 

تنتهجها، واستفاد منها 110016 شخًصا 
في ثماني دول. وتضمنت الجهات 
المستفيدة لك من  المستشفيات 

والمالجئ التي تخدم المحتاجين، 
والفعاليات الرياضية التي تعود بالنفع 

على الصحة واللياقة البدنية.

المساهمات المجتمعية
تعرف )سابك( جيًدا أهمية خدمة المجتمعات التي ُتعد أساس 

نجاحها. وُتساهم بفعالية كبيرة في دعم المجتمعات من خالل 
أعمالها وفعالياتها االقتصادية، وبرامج المسؤولية االجتماعية 
التي تتبناها، فضاًل عن األعمال التطوعية والخيرية. وخالل هذا 

العام، شملت مبادرات المسؤولية االجتماعية العالمية التي 
أطلقتها )سابك( 17 دولة من خالل 65 برنامًجا داعًما للساكن 

المعرضين للخطر، وأسهم 2531 متطوًعا من )سابك( بخدمات 
وجهود دؤوبة بلغ مجموعها 10874 ساعة.

تعاونت رابطة موظفات )سابك( في سنغافورة مع منظمة 
"األطفال يتمنون الخير للجميع" لدعم أطفال األسر الفقيرة. 
وأسهمت 43 متطوعة من )سابك( في تحقيق أمنيات 63 

طفاًل من الفقراء، وشاركن جميًعا في تنظيم يوٍم ترفيهي رائع 
تضمن تناول غداء تضامني وجولة تعليمية بزيارة األحواض المائية. 

وتسلم األطفال حقائب مدرسية تحوي جميع اللوازم المدرسية، 
منحًة مقدمة من رابطة موظفات )سابك(.

وتعاون عدد من متطوعي )سابك( في أمرياك الجنوبية مع 
"شبكة التضامن االجتماعي" و"مؤسسة نعم" في األرجنتينين 

لتوصيل 1000 بطانية وأكواب حرارية إلى الفقراء خالل الموسم 
البارد. وساهمت )سابك( في تقديم المالبس المدرسية الثقيلة 

لألطفال في جنوب أفريقيا، وشاركت في فعاليات "مشاركة 
الطعام التضامنية" في سيول لدعم الفقراء.

أما في البرازيل، فقد نظم عدد من متطوعي )سابك( عرًضا 
يجسد أهمية نقل التعاطف والشعور اإلنساني إلى المراهقين، 

وكذلك في ألمانيا حيث عمل بعض الموظفين على تجسيد 
أهمية اليدين والذراعين من خالل عرض تفاعلي تذكيًرا بأن 

نكون راضين بما نملكه، وأن نستثمر الفرصة لنكرس جهودنا 
من أجل فعل الخير.

وامتدت فعاليات مبادراتنا االجتماعية العالمية لتشمل العديد من 
البلدان األخرى مثل المملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية 
المتحدة، ولبنان، والعراق، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة 

األمريكية، والمكسيك، والمغرب، وهولندا، وإسبانيا، واليابان.

نطبق شعارنا "كيمياء وتواصلTM" من أجل مستقبل مستدام 
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سالسل اإلمدادات المستدامةسلسلة اإلمدادات والمشتريات

شهد عام 2019م تقدًما ملموًسا في جهود )سابك( لتعزيز 
العالمية، عكسه توريد 32  استدامة سلسلة إمداداتها 

مليون طن من المنتجات لنحو 140 دولة، مروًرا بحوالي 200 
500 من مقدمي الخدمات  مركز توزيع، باالستعانة بنحو 
بًرا وبحًرا. وتحرص  ُيمارسون أعمالهم  الذين  اللوجستية 

)سابك( على تكثيف جهود االستدامة من عاٍم آلخر؛ عبر تعزيز 
المسؤوليات في  التوقعات وتعزيز  فعالياتها ورفع سقف 

بالاكمل. إمداداتها  سلسلة 

واصلت الشركة هذا العام تنفيذ إطار تميز سالسل اإلمدادات 
العالمية، الذي يتألف من تسعة عناصر تتناول جميع جوانب 
سالسل اإلمدادات ابتداًء بالبيئة والصحة والسالمة واألمن، 
الزبائن. ويسهم هذا  وصواًل إلى التميز التشغيلي وتجارب 

اإلطار المتاكمل في توثيق تميز )سابك( التشغيلي في ضوء 
التوجهات واإلجراءات  العالمية، وتطوير  إمداداتها  سلسلة 

اإلدارية، لهدف رفع مستوى األداء والمرونة والكفاية، فضاًل 
عن إثراء فعاليات اإلبداع واالبتاكر.

تقويم مقدمي الخدمات اللوجستية
ُيشلك مقدمو الخدمات اللوجستية أحد المحاور األساسية في 

سلسلة اإلمدادات المستدامة، ولذلك تحرص )سابك( على 
وضع نهج لتقويم مقدمي الخدمات اللوجستية ومقومات 

البيئة والصحة والسالمة لديهم. وتدعم تلك التقويمات قطاع 
الصناعات الكيماوية من خالل ضمان تحقيق أعلى المعايير 

حالًيا ومستقباًل، وتمكين مقدمي الخدمات اللوجستية من 
االستفادة من أفضل الممارسات والخبرات على مستوى 

القطاع. وفي ظل ازدياد التوقعات حول نتائج االستدامة 
وازدياد بصمات الكربون، تساعد تلك التقويمات مقدمي 
الخدمات اللوجستية على قياس أدائهم اإلجمالي وإعداد 

التقارير بشأنه، وفهم توجهات القطاع بصورٍة أفضل، فضاًل عن 
تلبية تطلعات زبائنهم المتنوعة.

وتشترط )سابك( أن يوافق لك مورد على قواعد السلوك الخاصة 
بمورديها، وقد التزم جميع الموردين الجدد بقواعد سلوك 

الموردين الخاصة بها.

)SQaS( نظام تقويم السالمة والجودة
ظل نظام تقويم السالمة والجودة )SQAS( أحد أهم أدوات 

القياس على مستوى قطاع الصناعات الكيماوية لمدة تتجاوز 25 
عاًما. وتستخدم )سابك( هذا النظام - إلى جانب أنظمة أخرى - 

للمساعدة في تحديد فجوات األداء ومجاالت التحسين حتى تتمكن 
من تحديد مقدمي الخدمات األفضل على مستوى القطاع.

التي حققها نظام تقويم السالمة  النتائج  وتتناول أحدث 
والجودة - بالتعاون بين )سابك( وعدٍد من أصحاب المصلحة 

القطاع - معايير االستدامة والمسؤولية االجتماعية.  في 
البيئية  التنمية  وتسير تلك الجهود في إطار أهداف 

والمسؤولية االجتماعية في )سابك(، كما تساعدنا على 
المضي قدًما في تحقيق ما ننتظره من سالسل اإلمدادات 

المستدامة. فضاًل عن ذلك أطلقت )سابك( هذا العام 
التنظيف الاكمل®" في ضوء تقويمات نظام تقويم  "عملية 

الخدمات  السالمة والجودة، مشترطًة على مقدمي 
النفايات  إبعاد  والحرص على  المعايير  استيفاء  اللوجستية 

المائية. والمجاري  النفايات  البالستيكية عن مجاري 

كما هيأنا هذا النظام إلنشاء نظام تقويم السالمة والجودة 
الخليجي )G-SQAS( ليتناسب مع دول الشرق األوسط، ليشمل 

بذلك المسؤولية االجتماعية ورفاهية الموظفين ومخاطر 
الحريق. وعملنا بدايًة من عام 2018م على تضمين السالمة 

السلوكية وقمنا بتدريب سبعة مقّومين خضعوا الختبار لجنة 
نظام تقويم السالمة والجودة الخليجي، واستندت جميع 

التقويمات الجديدة إلى نسخة عام 2018م من االستبيان.

أجرت )سابك( هذا العام تقويًما لنحو 93% من ناقالتها 
باستخدام نظام تقويم السالمة والجودة الخليجي أو ما يناظره 

91%، من  التي بلغت  بنسبة تجاوزت النسبة المستهدفة 
بينها نقل ناقالت البضائع السائبة والصلبة في أوروبا والشرق 

األوسط والصين.

تعمل )سابك( بصورة مباشرة مع الموردين؛ للمحافظة على الموارد 
الطبيعية، والحد من انبعاثات الكربون في جميع مراحل سلسلة 

اإلمدادات، وتركز على الستدامة البيئية والجتماعية، مستهدفًة 
دعم المجتمعات التي تعمل بها، وتعزيز إنتاجية الموظفين 

ومقدمي الخدمات والقطاع.

تحرص )سابك( على أن تكون من رواد سالسل إمدادات الصناعات 
الكيماوية، ما يحفزها لتكريس المزيد من الجهود لبلوغ معدلت 

أداء أفضل، وخفض التاكليف، وتنمية الكفايات، وتحقيق األفضل 
للمجتمعات التي تعمل فيها والبيئة بوجٍه عام.
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تشهد سلسلة إمداداتنا تحسًنا متواصاًل مع دمج االستدامة 
في جميع عملياتها، وقد واصلنا استخدام برنامج إدارة أداء 

طلق عام 2017م لتسريع تعزيز أدائنا  سلسلة اإلمدادات الذي ٔاُ
هذا العام، ويمّكننا هذا البرنامج من قياس بيانات األداء 

والتحقق من صحتها وتحليلها بسرعة، ووضع نماذج جديدة 
للمقاييس. 

اكن عامل متوسط كثافة النقل لدينا خالل هذا العام 12.3 
جرام من ماكفئ ثاني أكسيد الكربون للك طن/كيلومتر، وقد 

انخفض بنسبة 2.4% مقارنة بعام 2018م، وبلغ إجمالي انبعاثات 
النقل  بجميع عمليات  المرتبطة  المطلقة  اإلمدادات  سلسلة 

الخاصة بمنتجاتنا 2.85 مليون طن من ماكفئ ثاني أكسيد 
الكربون وهو ما يمثل 5.2% من إجمالي انبعاثات )سابك(.

كما شهد عام 2019م انطالق الخطوات األولى لمشروع 
اإلفصاح عن الكربون )CDP( لهدف تعزيز الشفافية المتعلقة 
ببصمة كربون سلسلة اإلمدادات، ويشلك هذا المشروع نقلة 

مميزة في سبيل تعزيز المشاركة والتعاون مع الموردين 
للحد من حجم االنبعاثات للمدى البعيد. كذلك أعددنا برنامج 
إدارة دورة العمل مع الموردين الذي يستهدف بذل العناية 

القصوى لضمان وفاء موردينا بمتطلبات سالسل اإلمدادات 
والمشتريات. 

)CDI( الكيميائي  التوزيع  معهد 
تستخدم )سابك( نظام معهد التوزيع الكيميائي لضمان تلبية 
مقدمي الخدمات اللوجستية البحرية توقعات الصناعة بشأن 

السالمة واألمن، وأداء الجودة في عمليات نقل وتخزين المواد 
الكيميائية، وتغطي استبيانات معهد التوزيع الكيميائي فئات 

مثل فئة اإلشراف البيئي التي تشمل النفايات وانبعاثات الكربون 
والمسؤولية االجتماعية تجاه الموظفين واألطراف ذات العالقة 

إقليمًيا وعالمًيا، وفئة األهمية االقتصادية - من خالل شراكة بدأت 
 - Dutch Green Award Foundation عام 2014م مع جمعية

التي تشمل استراتيجيات المسؤولية االجتماعية واإلشراف البيئي، 
وتتيح مشاركة )سابك( في معهد التوزيع الكيميائي تعزيز 
إدارتها للمخاطر وإظهار التزامها تجاه الرعاية المسؤولة.

توسعت جهود نظام معهد التوزيع الكيميائي خالل الـ 25 
عاًما األخيرة، لتشمل أهداف تعزيز االستدامة والشفافية، 

مع التركيز على الصيانة الوقائية والمراجعات البيئية ومهارات 
الموظفين والكفايات. واشتمل "تقرير فحص محطات الحاويات" 

ضمن نسخته السادسة على "ملحق استدامة الفحص الذاتي 
التطوعي" )SUS-SID(، الذي ُيمّكن القائمين على محطات 

الحاويات من تقديم المزيد من التفاصيل حول جهودهم 
المبذولة تجاه المسؤولية االجتماعية والبيئية وامتثال 

الموردين وتقويم المخاطر.

في لك عام، تشهد سلسلة إمداداتنا مزيدا من التحسن عبر دمج 
االستدامة في أعمالها بشلك أقوى. 

واصلنا استخدام برنامج )إدارة أداء 
سلسلة اإلمدادات(، الذي أطلق عام 

2017م، لتسريع العمل على تعزيز أدائنا 
خالل هذا العام. 

نظام تقويم السالمة والجودة للمواد السائلة والصلبة

نظام تقويم السالمة والجودة للمواد السائلة والصلبة

الرئيسة واالتجاهات  المقاييس 
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 سالسل اإلمدادات المستدامة 
تتمة

أطلق معهد التوزيع الكيميائي في ديسمبر من هذا العام 
منصة على اإلنترنت ُتمّكن القائمين على محطات الحاويات من 

استكمال ملحق استدامة الفحص الذاتي التطوعي ورفعه 
ضمن قياساتهم في الوقت الفعلي عند الطلب. وسمحت تلك 
الخطوة لمحطات الحاويات بتقديم معلومات حديثة في الحال، 

بداًل من التقيد بالتقرير، ومّكنت شراكت الصناعات الكيماوية من 
االطالع على جميع األسئلة المتعلقة باالستدامة الُمسجلة في 

.)CDI-T( قاعدة بيانات معهد التوزيع الكيميائي

وتشجع )سابك( مقدمي الخدمات اللوجستية البحرية على 
إعداد استبيان الفحص التطوعي ضمن الجهود الرامية إلى 

دعم هذا التحول الجديد.

بالطرق  الكيماويات  نقل  نظام تقويم سالمة 
)CRSaS( البرية 

انتقلت )سابك( هذا العام إلى استخدام )نظام سالمة نقل 
الكيماويات بالطرق البرية(؛ لهدف إدارة جودة األداء البيئي لناقالت 

البضائع البرية في الصين والتحقق من جودتها ومعايير األمان 
 ،)SQAS( الخاصة بها. وفي ضوء نظام تقويم السالمة والجودة

 )CRSAS( فإن نظام تقويم سالمة نقل الكيماويات بالطرق البرية
يعمل على تعزيز أمن النقل البري للمنتجات الكيماوية والبضائع 

الخطرة ويزيد كفايته واستدامته. فضاًل عن ذلك يمّكننا تطبيق 
هذا النظام من الوفاء بشروطنا الخاصة بالرعاية المسؤولة في 

مجال النقل البري بالصين، مع الوفاء في الوقت ذاته بمؤشرات األداء 
الرئيسة الستدامة نظام تقويم السالمة والجودة.

تم تحديث نظام سالمة نقل الكيماويات بالطرق البرية هذا 
العام، ليطرح خدماته باللغتين االنجليزية والصينية، مع إضافة 

العديد من الخصائص الحديثة، فضاًل عن زيادة التفاصيل بخصوص 
محتوى "مًعا نحو االستدامة" الذي يركز على األمور المتعلقة 

بالقوى العاملة وحقوق اإلنسان والمنافسة العادلة واألخالقيات 
المهنية وعمليات النقل صديقة البيئة والتنمية المستدامة. 

وتحرص )سابك( على النظر في نتائج التقويم والعمل مع 
مقدمي الخدمات لمعالجة أوجه القصور، ووضع معايير القياس 

وإعداد الخطط الفعالة الرامية إلى إحداث تطوير ملموس. 
واشتركت 26 شركة من شراكت الكيماويات والتقنيات الحيوية 

في نظام سالمة نقل الكيماويات بالطرق البرية في أغسطس، 
بصفتها شراكت شحن و166 من مقدمي الخدمات اللوجستية 

بصفتها شراكت نقل.

اإلبالغ عن حوادث سلسلة اإلمدادات
تعد )سابك( التقارير والتحليالت وتحتفظ بسجل حوادث سلسلة 

اإلمدادات الخاصة بها، وتستخدم مؤشرات األداء الرئيسة لإلبالغ 
عن حوادث سلسلة اإلمدادات لقياس أداء سالمتها وتحديد 

مجاالت التحسين وإنشاء منصة مرجعية ووضع خريطة الطريق 
للتحسين داخلًيا وخارجًيا. ونهدف إلى تحديد السبب األساسي للك 

حادث لنتمكن من تجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، 
ولدينا هدف طموح يمتد لسنوات مقبلة يتمثل في تحقيق 

تحسين بنسبة 10% عن متوسط السنوات الثالث الماضية أو تحسين 
بنسبة 10% عن النسبة المستهدفة العام السابق أيهما أقل.

لم نستطع تحقيق هدفنا هذا العام المتمّثل في الحد من 
حوادث سلسلة التوريد نتيجة لوقوع حادثْي مرور. وبناًء على 

ذلك اتخذنا التدابير التصحيحية والوقائية الالزمة وشاركنا 
الدروس المستفادة من تلك التجربة مع مقدمي الخدمات 

اللوجستية لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث مستقباًل. عملنا 
بوجٍه خاص على إعداد برامج تدريبية على القيادة اآلمنة 

وتحققنا منها باالستعانة بنظام تقويم السالمة والجودة، 
ونحرص على تقويم محتوى تلك البرامج ومعدل تكرارها 

وفعاليتها الكتشاف أوجه القصور وفرص التحسين.

ونستطيع أن نتعلم درًسا من تلك الحوادث، هو أنه ال يمكن 
ضمان تحقيق السالمة إال من خالل التحسين المستمر والنظر 

في معدالت الحوادث خالل السنوات السابقة، باإلضافة إلى رفع 
الوعي األمني وتحسين ممارسات مقدمي الخدمات اللوجستية.

الحد من بصمة الكربون
تلتزم )سابك( بالحد من بصمة الكربون في سلسلة إمداداتها 

من خالل تعزيز الفهم وتعميق التاكمل والدعم المستمر 
لموردي )سابك(، استناًدا إلى درجة كبيرة من إماكنات المتابعة 

والشفافية. تتابع )سابك( انبعاثات الكربون بشلك دقيق من 
مقدمي الخدمات اللوجستية الذي أصبح ممكًنا باستخدام 

نموذج بصمة الكربون في سلسلة اإلمدادات منذ عام 2018م، 
وُيمكننا هذا النموذج من تتبع تفاصيل االنبعاثات على مستوى 

الشحنات الفردية بحساب أنماط النقل المتعددة وطرقه، إذ 
ُيمكن قياس االستهالك الفعلي للوقود.

تشارك )سابك( منذ عام 2013م في برنامج الكشف عن الكربون 
لمساعدة زبائنها في توفير سالسل إمدادات أكثر استدامًة. 

وقد تقدمت هذا العام خطوة جديدة بكونها أحد األعضاء 
المائة وخمسة وعشرين بمنصة سلسلة اإلمداد لبرنامج الكشف 

عن الكربون؛ وذلك بحًثا عن رؤية أفضل لألثر الاكمل لسلسة 
إمداد )سابك( وكذلك إتاحة الفرصة لمزيٍد من المشاركة 

الفعالة مع مورديها لتحديد النقاط الفعالة لالنبعاثات وفرص 
الحد منها مع مورديهم.

تلقت )سابك( نسبة استجابة قدرها 33% في هذا العام األول 
لتوعية الموردين ببرنامج الكشف عن الكربون. ورغم ذلك فقد 
أطلعتنا النتائج على االتجاه العام الستراتيجيات الحد من الكربون 
والفرص ومخاطر العمل التي يواجهها موردو )سابك(؛ كزيادة 

خطورة األحداث الجوية الشديدة وتسعير انبعاثات الغازات 
الدفيئة. وبالمضي قدًما فإن )سابك( عازمٌة على تحسين استجابة 

الموردين واالنخراط المباشر مع بعض الموردين المرشحين 
للتعاون معها في الحد من انبعاثات الكربون.

السفينتان )غاز كيم بيلوغا( و)غاز كيم أوراك(
تعمل أحدث سفن الجيل الجديد لشركة )سابك( للعام الثالث، وهما 
)غاز كيم بيلوغا( و)غاز كيم أوراك(، وتواصالن تأكيد األداء المتميز في 

الحد من انبعاثات الكربون وأاكسيد النيتروجين والكبريت.

استطاعت السفينتان في هذا العام تحسين استخدام وقود 
اإليثان بنسبة 85% من رحالتهما، ما أسهم في تقليل حجمه 

بما ُيعادل 9200 طن من ماكفئ ثاني أكسيد الكربون.، وينطوي 
هذا األداء على تحسن أفضل بنسبة 10% عما قد تنتجه السفن 
ذاتها لو اكنت تعمل بالوقود التقليدي. وعلى جانٍب آخر يؤدي 

التصميم المتطور للسفينتين إلى زيادة الطاقة التحميلية 
وتقليل استهالك الوقود واإلبحار المستقر. وجنبًا إلى جنب مع 
استخدام وقود اإليثان، يؤدي ذلك إلى تقليل إجمالي االنبعاثات 
بـ 20800 طن من ماكفئ ثاني أكسيد الكربون، وبوجه عام تبلغ 

كثافة الغازات الدفيئة في )غاز كيم( 15.9 ماكفئ ثاني أكسيد 
الكربون/طن كيلومتر.

و)كورال ستيتشو( )كورال ستار(  السفينتان 
تعمل السفينتان )كورال ستار( و)كورال ستيتشو( - المصممتان 

بمحرك مزدوج يعمل بالغاز الطبيعي المسال وغاز الوقود 
التقليدي - على حمل شحنات اإليثيلين إلى موانئ أوروبا. وفي 

هذا العام أدى اعتماد السفينتين في اإلبحار على الغاز الطبيعي 
المسال إلى توفير نسبة 62 % من الوقت، وتوفير ما يقرب من 

2497 طًنا من االنبعاثات الصادرة عن ماكفئ ثاني أكسيد الكربون. 
عالوة على ذلك أصدرت )سابك( تعليمات بتقليل السرعة عند 

اإلبحار بالسفينتين بداًل من التقدم بأقصى سرعة كما هو معتاد، 
وقد أسهم تبديل السرعة في تقليل انبعاث 243 طًنا من ماكفئ 

ثاني أكسيد الكربون هذا العام، مع توفير التاكليف الناتجة من 
االستهالك المنخفض للوقود.

الناقلة )إن سي سي فجر(
ناقلة المواد الكيميائية )إن سي سي فجر( المملوكة لـ )سابك( 
هي أكبر ناقلة مواد كيميائية في العالم، مصممة لنقل كميات 

شحن كبيرة بكفاية. وفي هذا العام أبحرت الناقلة سبع رحالت 
بمتوسط مسافة قدرها 11310 كم وسعة حمولة قدرها 76442 

طًنا، واكنت الناقلة تحمل الحمولة القصوى في جميع رحالتها. 
وقد حققت - باعتمادها على سعة حمولتها - كثافة غازات 

دفيئة تبلغ 5.09 جرام من ماكفئ ثاني أكسيد الكربون/طن 
-كيلومتر بتحسن بنسبة 13% عن العام الماضي. متفوقًة على 
متوسط مجال ناقالت المواد الكيميائية بنحو 50%. عالوًة على 
ذلك أصدرت الناقلة )فجر( انبعاثات أقل بلغت 30900 طن من 

ماكفئ ثاني أكسيد الكربون عما اكنت ستنتجه الناقالت األخرى 
بالحمولة ذاتها في عدد الكيلومترات المقطوعة.

الحد من االنبعاثات في آسيا من خالل إعادة 
الحمولة ترتيب 

استعرضت )سابك( مؤخًرا نهجها في توفير المواد الخام آلسيا 
سعًيا للحد من انبعاثات الكربون وزيادة الكفاية. ففي البداية، 

أرسلت المصانع األوروبية المواد الخام مباشرًة إلى ثمانية مصانع 
للمركبات في جميع أنحاء آسيا. وقد ساعد ذلك )سابك( في توفير 

690 طًنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هذا العام، وذلك من 
خالل تبسيط العمليات وإرسال شحنات البضائع السائبة من أوروبا 

إلى الصين إلعادة ترتيب الحمولة وشحنها إلى المركبات اآلسيوية 
وباإلضافة إلى ذلك بدأت )سابك( استخدام سيارات التوصيل 

الكهربائية عماًل على توفير المواد الخام المسّلمة من الشركة 
المصنعة إلى المستودعات الموجودة في الموقع، بمتوسط 20 
رحلة يومًيا، وقد أسهم ذلك في خفض أربعة أطنان من ماكفئ 
ثاني أكسيد الكربون على مدار العام. وتتوقع )سابك( استخداًما 
متزايًدا بشلك مستمر للسيارات الكهربائية على مدى السنوات 

الخمس أو العشر المقبلة في الصين؛ نظًرا لتلبية المتطلبات 
التنظيمية ومعايير االستدامة لديها.    
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 دراسة حالة 1:
الاكمل التنظيف  عملية 

أطلق اتحاد صناعة البالستيك والمجلس الكيميائي 
األمريكي - منذ أكثر من 25 عاًما - عملية التنظيف 

الشامل لتشجيع الجهود على مستوى المجال لمنع 
النفايات البالستيكية من التسرب إلى المجاري المائية 
واألنهار والمحيطات العالمية. تتعهد الشراكت التي 
تلتزم بعملية التنظيف الاكمل - مثل )سابك( - العمل 

على إزالة 100% من الحبيبات والرقائق والمساحيق 
البالستيكية المسكوبة في المياه، وُتساعد هذه 

الجهود في الحفاظ على نظافة المجاري المائية وحماية 
األسماك والطيور والثدييات البحرية التي تتنفس أو تبلع 
البالستيكيات المسكوبة هذه عن طريق الخطأ، وتحافظ 

على المواد القيمة من دخول مسار الهدر.    

ال يتوقف التزام )سابك( بعملية التنظيف الاكمل عند 
حدود مواقع التصنيع، حيث أضافت هذا العام عملية 

التنظيف الاكمل رسمًيا إلى نظام تقويم السالمة 
والجودة، مشترطة على جميع مقدمي الخدمات 

اللوجستية تلبية هذه المعايير، وجعلت )سابك( عملية 
التنظيف الاكمل جزًءا من التقويمات التي ينفذها فريق 
البيئة والصحة والسالمة لسلسلة اإلمدادات، وتشمل 
هذه الشروط أيًضا برامج تدريبية تدعم تنفيذ عملية 
التنظيف الاكمل و"القضاء على الملوثات البالستيكية" 

وتغيير السلوك. عالوًة على ذلك ستجري )سابك( 
مزيًدا من التطوير، وتوسع نطاق تطبيق هذه البرامج 

والتقويمات في عام 2020م.

 دراسة حالة 2:
إيكوفاديس تصنيف 

تعد )إيكو فاديس( من أكثر مقدمي خدمات تصنيفات 
م أداة  استدامة األعمال موثوقيًة في العالم، ألنها ُتَقوِّ

التقويم بناًء على أداء االستدامة والمسؤولية االجتماعية 
للشراكت، وقد تولت تقويم أكثر من 60000 شركة في 155 

دولة.

يشمل التقويم أربعة مجاالت: البيئة والعمل وحقوق 
اإلنسان واألخالقيات والمشتريات المستدامة. وقد تصاعد 

تصنيف )سابك( تدريجًيا من 62 نقطة في عام 2016م 
إلى 68 نقطة في عام 2018م إلى 75 نقطة من أصل 100 

نقطة في عام 2019م، ما يضع الشركة ضمن أفضل %1 
في فئة صناعة "شراكت الكيماويات األساسية واألسمدة 
والبالستيكيات والمطاط الصناعي"، وتعتز )سابك( بهذا 
التصنيف الذي يعكس تركيزها على مبادرات المسؤولية 

االجتماعية والتزامها باالستدامة البيئية.

)سابك(
تقرير الستدامة 2019م
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استشراف المستقبلالمشتريات المستدامة

 ُتضفي هذه السياسة قيمًة على )سابك( بضمان حصولها على 
المواد والخدمات التي تحتاجها بأقل تلكفة إجمالية، فيما تحرص 

الشركة على التعامل مع الموردين الذين يستوفون شروطها 
المتعلقة بسالمة وأمن الجودة واألداء البيئي والصحي، بما في 

ذلك توفير ظروف العمل اآلمنة والتشغيل العادل واألخالقي 
والممارسات المسؤولة بيئًيا.

برنامج إدارة دورة حياة الموردين
تعتمد )سابك( برنامج العناية الواجبة إلدارة دورة حياة الموردين 

بوصفه عملية تأهيل لموردي الشركة؛ إذ يضمن هذا البرنامج 
اجتياز مورديها عملية التأهيل وإدخالهم بسالسة ضمن قاعدة 

بيانات الشركة لتلبية احتياجات المشتريات وسلسلة اإلمدادات؛ 
فمع لك مورٍد جديد تسجله )سابك( وتفحصه وتدققه عند 

االقتضاء تحصل على مزيٍد من المعلومات والتفاصيل حول 
استدامة سلسلة اإلمدادات العالمية، ما يسمح لها بمواصلة 

طمأنة زبائنها بالتزامها االجتماعي والبيئي المستمر بإجراء 
التحسينات.

أتمت )سابك( هذا العام تأهيل 391 مورًدا من خالل إدارة دورة 
حياة الموردين بوصفهم مسجلين جدًدا، وبذلك بلغ إجمالي 
عدد الموردين المسجلين 25879 مورًدا. وبناًء على عملية 

العناية الواجبة حددت )سابك( 90 مورًدا اكنوا غير نشطين أو لم 
يصلوا لألداء المطلوب في تقويم موردي )سابك( أو لم يلتزموا 
لغي تسجيلهم  قواعد السلوك الخاصة بموردي الشركة، وقد ٔاُ

في قاعدة بيانات الشركة الحًقا.

زيادة اإلنفاق على االستعانة بالموارد المحلية
تؤدي )سابك( دوًرا محوًريا في المساعدة على تحقيق أهداف 

)رؤية 2030م(، التي تمثل خطة الحكومة الطموحة للنمو. ونعمد 
إلى استخدام المواد والخدمات المحلية لكما أمكن وتقليل 

االعتماد على الواردات؛ من خالل دعم الشراكت الصناعية المحلية 
التي تتمتع بالقدرة والتنافسية، عالوة على تحفيز توظيف القوى 

العاملة المحلية. باإلضافة إلى ذلك، فإن استراتيجيتنا الخاصة 
باالستعانة بالموارد المحلية تختصر المسافات، وتوفر لنا خدمات 

لوجستية أكثر مرونة، مع الحد من انبعاثات الكربون.

تمضي )سابك( ُقُدًما في مسيرتها، وتواصل العمل على 
مواءمة جهودها التعاونية مع )رؤية 2030م(، وهدفها 

"TMتجسيد شعارها "كيمياء وتواصل

المال البشري رأس 
تتطلع )سابك( إلى بناء مستقبل مزدهر يستند إلى عطاءات 

وإبداعات ثروتها البشرية. يقود قطاع الموارد البشرية تنسيق 
العمل في هذا االتجاه، ولدينا أهداف ذات رؤية مشتركة ترتكز 
على خطة استراتيجية خمسية للموارد البشرية تأخذ في االعتبار 

المتطلبات المستقبلية من المهارات. وهدفنا هو مواصلة 
التحول التنظيمي لتعزيز ماكنتنا مورًدا عالمًيا مفضاًل للكيماويات.

أطلقت الشركة مبادرة وسم #Accelerate، وهي بمثابة 
منصة جديدة لمساعدة الموظفين الموهوبين والشغوفين 

في تسريع وتيرة تطورهم المهني من خالل االنضمام إلى 
المشاريع الحيوية والمبادرات الجديدة سواء اكنت ضمن مجال 
عملهم اليومي أو خارجه. وتعزز هذه المبادرة التعاون بين 

اإلدارات المختلفة وتتيح تجارب فريدة لمقابلة التحديات الصعبة 
والمعقدة، كما تساعد الموظفين في اكتساب مهارات إضافية، 
واالضطالع بمهمات جديدة، والتواصل مع زمالء آخرين. ويسعى 

قطاع الموارد البشرية إلى طرح المبادرة عبر قطاعات الشركة 
المختلفة. 

التركيز  بناء ثقافة مؤسسية متنوعة وشاملة، مع  نواصل 
بشلك كبير على دعم الموظفين وتطوير إماكنات الجيل 
القادم. وفضاًل عن مبادرة وسم #Accelerate، هناك 

العديد من المبادرات التي تدعم هذا النهج مثل )مجلس 
سابك للقادة الشباب(، و)شباب سابك المهنيون(، 

البرامج  و)مجتمعات المواهب(. وسوف نواصل تعزيز هذه 
لرعاية الشباب ذوي المواهب وتأهيلهم ليكونوا قادة 

)سابك(. المستقبل في 

المجتمعية والعالقات  االجتماعية  التأثيرات 
ستواصل )سابك( تنفيذ مبادرتها العالمية للتعليم واالبتاكر 

خالل عام 2020م، لتشمل إحدى عشرة دولة إضافية. وستشمل 
المبادرة مجموعة متنوعة من البرامج مثل "معسكر االبتاكر"، 

و"برنامج الشركة"، ومحااكة الوظائف. وسيتم تخصيص محتويات 
لك برنامج ليناسب القضايا التي تواجهها المجتمعات المحلية؛ 
في محاولة لمساعدة الطالب على الشعور باالتصال الشخصي 
بالمحتوى، وتطبيق مبدأ التفكير النقدي من أجل تقديم حلول 

مبتكرة يمكن أن ُتحدث فارًقا في حياتهم اليومية. 

َعت )سابك( في نوفمبر 2019م عقًدا لبناء مستشفى  وّقَ
زًة بذلك  )سابك( التخصصي للصحة النفسية وعالج اإلدمان، ُمعزِّ
جهودها الرامية إلى توفير الرعاية وإعادة التأهيل لمن يعانون 

األمراض النفسية وإدمان المخدرات. ستشجع هذه المنشأة - 
التي تبلغ مساحتها 62500 متر مربع وتضم 150 سريًرا - التثقيف 
والبحث في مجال الصحة النفسية لهدف تقديم نماذج ناجحة 

للعناية الشخصية بالمرضى والخدمات الصحية. كما ستضم 
المستشفى عيادة خارجية لخدمة المرضى.  

وقد عقدت )سابك( مشاركة مع )جمعية زهرة لسرطان الثدي(؛ 
لتمويل خمس عيادات لسرطان الثدي في المملكة العربية 

السعودية بعد إطالقها أول عيادة متنقلة في األحساء عام 
2017م. ُتركز الجمعية على رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف 
المبكر عن سرطان الثدي، وُتقدم الدعم لمرضى سرطان الثدي 

والمتعافين منه في جميع أنحاء المملكة. وسيكتمل إنشاء 
العيادات - التي ستشمل مرافق ثابتة ومتحركة - في عام 2021م، 

وستديرها وزارة الصحة.

اإلمدادات سلسلة 
تسعى )سابك( جاهدًة لتحقيق هدفها بأن تحقق الريادة 

في مجال سلسلة اإلمدادات المستدامة على مستوى قطاع 
صناعة الكيماويات، ولبلوغ هذه الغاية تعمل عن كثب مع 
مورديها بشأن المبادرات والفرص التي تحد من بصمتها 

الكربونية في لك مرحلة من مراحل سلسلة اإلمدادات الخاصة 
بها وبمورديها.

تكثف )سابك( الجهود إلثراء مشاركتها في مبادرة "التنظيف 
الاكمل" من خالل جعل "ميثاق التنظيف الاكمل" شرًطا جديًدا 
في عمليات التقويم الخاصة بنظام تقويم السالمة والجودة، 

وتقديم برامج تدريبية تساعد الموردين على إزالة الحبيبات 
والرقائق والمساحيق البالستيكية المسكوبة في المياه. كما 
تحرص على تحسين استجابات الموّردين لمشروع اإلفصاح عن 

الكربون في عام 2020م، وستضطلع بتقويم جميع الموّردين 
التابعين لـها من خالل "برنامج إدارة دورة الحياة الخاصة 

بالموردين" لضمان التزام هؤالء الشراكء بالجودة والسالمة.

تنص سياسة المشتريات المستدامة - المتعلقة بجميع جوانب 
عمليات )سابك( - على شراء المواد والخدمات من الموردين 

الذين يستوفون معايير الممارسات القانونية واألخالقية العادلة، 
المتوافقة مع قواعد السلوك الخاصة بموردي الشركة.

ُيشلك الستثمار في رأس المال البشري، والمسؤولية الجتماعية، 
وسلسلة اإلمدادات المستدامة عناصر أساسية في خطط )سابك( 

الستراتيجية، وتعود مبادرات وبرامج الستدامة الجتماعية 
والبيئية التي تتبناها وتدعمها بالنفع على البشر اكفة وكوكب 

األرض بأكمله، وتساعدها في تحقيق رؤيتها أن تكون جهة 
العمل المفضلة، ورائدة الستدامة في الصناعة، والموّرد المفّضل 

للكيماويات على الصعيد العالمي.
 شلك المحتوى المحلي عام 2019م نسبة 61% من إجمالي عمليات 

)سابك( التوريدية في المملكة العربية السعودية، وتلتزم 
الشركة بزيادة هذه النسبة في األعوام المقبلة.

الرئيسة واالتجاهات  المقاييس 

تسجيل موّردين جدد من 
خالل برنامج إدارة دورة حياة 

الموردين في عام 2019م

391

إلغاء تسجيل الموّردين في 
قاعدة بيانات برنامج إدارة 

دورة حياة الموردين في عام 
2019م

90

إجمالي عدد الموّردين 
المسجلين من خالل برنامج 
إدارة دورة حياة الموردين 

بنهاية عام 2019م

25,879

دراسة حالة:
منع وجود النفايات في المستودعات

طّبقت مستودعات )سابك( في المملكة العربية 
السعودية هذا العام مبدأ "ما يدخل أواًل يخرج أواًل"؛ 

للحد من وجود نفايات المواد، ويضطلع المشرفون 
على المستودعات اآلن بمسؤولية تسجيل تواريخ انتهاء 

الصالحية لجميع المواد الواردة قبل تخزينها، ومنح 
األولوية الستخدام المواد التي يقترب موعد انتهاء 

صالحيتها.

)سابك(
تقرير الستدامة 2019م
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حول هذا التقرير

 )سابك( شركة عالمية رائدة في مجال الكيماويات المتنوعة، 
يقع مركزها الرئيس في مدينة الرياض بالمملكة العربية 
السعودية، وتمتلك مجمعات صناعية في خمس مناطق 

جغرافية رئيسة على الخريطة العالمية، فضاًل عن مراكز ابتاكر 
في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا والشرق األوسط وجنوب 

وشمال شرق آسيا.

ُتعد )سابك( من أكبر شراكت تصنيع البتروكيماويات في 
العالم، وتمتلك الحكومة السعودية 70% من أسهمها، بينما 

يتم التداول في نسبة الـ 30 % األخرى في السوق المالية 
السعودية، وقد واصلت تعزيز نموها منذ تأسيسها عام 

1976م، وحققت انتشاًرا عالمًيا في أكثر من50 دولة، وبنت جياًل 
صناعًيا وتقنًيا قوامه أكثر من 33000موظف موهوب.

تسهم منتجاتنا في مساعدة زبائننا على بناء مستقبل أفضل 
في األسواق الرئيسة، بما في ذلك صناعات البناء والتشييد 

واألجهزة الطبية والتعبئة والتغليف والمغذيات الزراعية 
والكهربائيات واإللكترونيات والنقل والطاقة النظيفة، وتقدم 

الشركة موادها لبناٍت لبناء مستقبل أفضل من خالل تطبيق 
.)TMشعارها )كيمياء وتواصل

حول هذا التقرير 
التقرير ونطاقه وحدوده مدة 

ُتصدر )سابك( ثالثة تقارير سنوية رئيسة هي: تقرير مجلس 
اإلدارة، والتقرير السنوي الذي يستهدف القطاع المالي 

والمستثمرين، وتقرير االستدامة الذي يخاطب جمهوًرا واسًعا 
داخل المملكة وخارجها.

صدر هذا التقرير في 21 أبريل 2020م، ويستعرض أداء الشركة 
في مجال االستدامة من 1يناير إلى 31ديسمبر 2019م، كما 

المشمولة في  يتناول جميع أعمال )سابك( وعملياتها 
التقرير السنوي للشركة لعام  الموحدة في  المالية  القوائم 

2019م، ُيغطي التقرير أداء االستدامة في جميع قطاعات 
)سابك( وعملياتها التي تم إدراجها من النتائج المالية الواردة 

 في التقرير السنوي 2019م المتاح على الرابط:
 www.sabic. com/corporate/en/investorrelations

هناك معلومات إضافية حول االستدامة وتفاصيل فنية 
وتعريفات في ملحق التقرير، الذي يمكن االطالع عليه من 

اإللكتروني لالستدامة في)سابك(: الموقع   خالل 
www.sabic.com/sustainability

وترى )سابك( أن التقويم الخارجي يسهم في تحسين عملية 
إعداد التقارير حول االستدامة، وقد اعتمدت - خالل السنوات 

السبع الماضية - على شركة )KPMG( لرفع مستوى الثقة في 
بعض البيانات الواردة بالتقرير. ُتغطي هذه البيانات - التي تمثل 

تقويًما محدود الضمان - مقاييس التشغيل المطلقة ومقاييس 
الكثافة التشغيلية: استهالك الطاقة وانبعاثات الغازات المسببة 

لالحتباس الحراري واستخدام المياه العذبة وهدر المواد والحد 
من حرق الغازات واالستفادة من ثاني أكيد الكربون، ًإضافًة 

إلى عدد من مقاييس الشركة الخاصة بحوادث البيئة والصحة 
والسالمة واألمن وأيًضا االمتثال؛ وذلك ما أشير إليه في 

تقرير الضمان المقدم من شركة )KPMG( وجرى وسم بياناته 
بعالمة "*" حيثما أشير إليها في هذا التقرير، أما فيما يخص 
بيانات االمتثال فقد ُاعُتِمَد نطاق أضيق، حيث شملت البيانات 

الخاصة باالمتثال 23500 من موظفي )سابك( والشراكت التابعة 
المملوكة لها بالاكمل، وال تشمل موظفي الشراكت والمشاراكت 

الصناعية في المملكة العربية السعودية التي ال تملكها 
)سابك( بالاكمل.

أطر إعداد التقرير 
التقرير إعداد  معايير 

تم إعداد تقرير )سابك( لالستدامة لعام 2019م وفق المعايير 
التي طورتها الشركة داخليًا. 

التقرير  أطر أخرى استخدمت إلعداد 
لهدف اختيار محتويات هذا التقرير وتحسين جودته، واءمت 

الشركة بين معاييرها الداخلية إلعداد التقارير ومتطلبات  خيار 
)CORE( أو "األساس" الخاص بالمعايير الجديدة للمبادرة العالمية 

إلعداد التقارير. ُيمكن االطالع على اكمل محتوى مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد التقارير من خالل زيارة الموقع اإللكتروني الخاص 

بشركة )سابك( لالستدامة. ًعالوًة على ذلك تواصل الشركة 
استخدام اإلطار العالمي إلعداد التقارير المتاكملة في عرض 

مسيرتها نحو إيجاد القيمة االقتصادية والطبيعية والبشرية 
واالجتماعية؛ للمديين البعيد والقريب.

ُيعد هذا التقرير هو تقرير سير العمل الرسمي لـ )سابك( انسجاًما 
مع متطلبات االتفاق العالمي لألمم المتحدة، وتتاح نبذة عامة 

عن آلية عملها وما تتخذه لتلبية التزاماتها تجاه االتفاق العالمي 
لألمم المتحدة عبر موقع )سابك( اإللكتروني لالستدامة:

https://www.sabic.com/en/sustainability

8283 )سابك(
تقرير الستدامة 2019م

تقرير التأكيد الصادر عن ُمراجع 
ُمستقل 

أساس النتيجة التي توصلنا إليها
نفذنا ارتباطنا في عملية المراجعة لمعلومات تقرير االستدامة 

وفقًا للقانون الهولندي، بما في ذلك المعيار الهولندي 
)Dutch Standard 3000A( "ارتباطات الضمان باستثناء تدقيق 

أو مراجعة البيانات المالية التاريخية". )ارتباطات المصادقة(. 
ويمكن الحصول على تفصيل أكثر فيما يخص مسؤولياتنا في 

هذا الصدد في قسم "مسؤوليات المراجع" في تقريرنا

نحن جهة مستقلة عن )سابك( وفقًا لميثاق (أخالقيات 
المحاسبين المحترفين، الئحة خاصة بمسألة االستقالل(. كما أننا 

ممتثلون لميثاق األخالقيات الهولندي )VGBA(، ونعتقد أن أدلة 
المراجعة التي حصلنا عليها اكفية ومالئمة لتقديم النتيجة التي 

وصلنا إليها.

معايير التقرير 
تحتاج مؤشرات االستدامة إلى قراءتها وفهما وفق معايير 

التقرير. وُتعد )سابك( مسئولة فقط عن اختيار هذه المعايير 
وتطبيقها، آخذة في االعتبار القوانين والنظم المعمول بها 

المتعلقة بإعداد التقارير. 

معايير التقرير المستخدمة إلعداد مؤشرات االستدامة هي التي 
نفس معايير التقرير التي يتم تطبيقها داخليًا حسبما تم التصريح 

به في القسم الخاص بـ"أطر إعداد التقرير" في الصفحة )82( 
من تقرير االستدامة 2019م.  

نطاق مسؤولية مجموعة المراجعة 
)سابك( هي الشركة األم لمجموعة من الكيانات. تتضمن 

مؤشرات االستدامة المعلومات الموحدة لهذه الكيانات بالقدر 
المنصوص عليه في " فترة تقديم التقارير، والنطاق، والحدود" 

في الصفحة )82( من تقرير االستدامة. 

تتألف اإلجراءات التي تتخذها مجموعة المراجعة الخاصة بنا، من 
إجراءات مراجعة )موحدة( على مستوى الشركة وأخرى على 

مستوى الموقع. يعتمد اختيارنا للمواقع التي يشملها نطاق 
إجراءات المراجعة الخاصة بنا بشلك أساسي على إسهامات هذا 

الموقع في المعلومات المدمجة. وعالوة على ذلك، فإن اختيارنا 
للمواقع قد أخذ في االعتبار مخاطر اإلبالغ ذات الصلة واالنتشار 

الجغرافي.

من خالل تنفيذ إجراءات المراجعة على مستوى الموقع، إلى 
جانب إجراءات المراجعة اإلضافية على مستوى الشركة، تمكنا 

من الحصول على أدلة ضمان اكفية ومالئمة حول مؤشرات 
االستدامة الخاصة بالمجموعة، والتي تلزم لتقديم استنتاج حول 

مؤشرات االستدامة. 

   إلى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية

الخالصة
قمنا بمراجعة بيانات االستدامة واإلفصاحات المصاحبة التي 
وردت فيما يتعلق بالمؤشرات أدناه )المشار إليها الحقًا بـ 

"مؤشرات االستدامة"( لتقرير االستدامة لعام 2019م، الخاص 
بالشركة السعودية للصناعات األساسية )المشار إليها الحقًا بـ 

"سابك"(، ومقرها مدينة الرياض: 

القيم اإلجمالية المطلقة وقيم الكثافة )للطن المتري من 
مبيعات المنتج( بالنسبة لمؤشرات األثر البيئي على مستوى 

شركة )سابك(:

انبعاثات الغازات الدفيئة )ص 21، 39(– 
استهالك الطاقة )ص 21، 40( – 
استخدام المياه )ص 21، 41(– 
هدر المواد )ص 21، 42(– 

النسب اإلجمالية لمؤشرات األثر البيئي على مستوى الشركة:

 خفض حرق الغازات مقارنة باألرقام المسجلة عام 2010م– 
)ص 21، 38(

استخدام ثاني أكسيد الكربون )ص 21، 38( – 

قيم مؤشرات األخالقيات والنزاهة على مستوى الشركة:

قضايا االمتثال التي تمت إثارتها )ص 19، 21( – 
حاالت الحوادث التي تم إغالقها )ص 19، 21( – 
االنتهااكت التي تم تحديدها والتعامل معها )ص 19، 21( – 
نسبة اكتمال التدريب الخاص بميثاق أخالقيات المهنة )ص – 

 )21 ،19

قيم مؤشرات البيئة والصحة والسالمة واألمن على مستوى 
الشركة:

معدل أداء البيئة والصحة والسالمة واألمن )21، 47، 49( – 
إجمال معدل الحوادث المسجلة )ص 21، 48( – 
معدل األمراض المهنية )ص 21، 48( – 
حاالت الوفيات )ص 21( – 
إجمالي معدل الحوادث المتعلقة بسالمة إجراءات العمل – 

)ص 21، 48( 
تسرب المكونات الخطرة )ص 21، 51(– 

تم وضع عالمة النجمة )*( على بيانات المؤشرات المدرجة في 
نطاق ارتباطنا.

تهدف عملية المراجعة إلى تقديم مستوى محدود من 
التأكيد.وبناًء على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا ما يشير إلى 

أن مؤشرات االستدامة الواردة في التقرير قد أدرجت بصورة 
ال تتوافق، من جميع النواحي الجوهرية، مع معايير التقارير 

المعمول بها في شركة )سابك(، والواردة في الجزء الخاص بـ 
" أطر إعداد التقرير"، في الصفحة )82( من تقرير االستدامة 

لعام 2019م الخاص بـ )سابك(. 
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تتمة

خالل المراجعة احتكمنا إلى تقديرنا المهني والتزمنا بالشك 
المهني، بما يتفق مع متطلبات األخالقيات ومتطلبات 

.)Dutch Standard 3000A( االستقاللية للمعيار الهولندي

تمثلت إجراءاتنا الرئيسة للمراجعة فيما يلي:

 النظر في إجراءات الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من  –
أجل اختيار إجراءات الضمان المناسبة، وليس بغرض إبداء    

وجهة نظرنا بشأن فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.   

 إجراء تحليل للبيئة الخارجية، واستيعاب االتجاهات والقضايا  –
االجتماعية ذات العالقة، وفهم طبيعة أعمال المؤسسة.   

 تقويم مدى مالءمة معايير إعداد التقارير المستخدمة  –
ومدى ثبات تطبيقها، وعمليات اإلفصاح ذات العالقة بشأن    

مؤشرات االستدامة. ويشمل ذلك تقويم نتائج الحوار مع    
األطراف ذات العالقة، ومعقولية تقديرات مجلس اإلدارة.   

 فهم إجراءات إعداد التقرير الخاص بمؤشرات االستدامة، بما  –
في ذلك الحصول على فهم عام إلجراءات المراقبة الداخلية    

ذات العالقة بعملية المراجعة التي نقوم بها.   

 تحديد مجاالت مؤشرات االستدامة التي من المرجح أن  –
تتعرض لخطأ جوهري، سواء تمثل ذلك في التدليس أو    

الخطأ المادي، وتصميم وتنفيذ إجراءات ضمان استجابة لهذه    
المجاالت، والحصول على معلومات تأكيد اكفية ومناسبة    

لتوفير أساس للنتيجة التي نتوصل لها. وشملت هذه    
اإلجراءات من بين أمور أخرى ما يلي:  

إجراء مقابالت مع طاقم اإلدارة والموظفين المعنيين   • 

على مستوى الشركة، الذين تقع عليهم مسؤولية    
استراتيجيات وسياسات ونتائج االستدامة.   

•  إجراء مقابالت مع الموظفين المعنيين بتقديم 

المعلومات ذات الصلة، وتنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية 
على البيانات، ودمج البيانات ضمن مؤشرات االستدامة. 

تحديد طبيعة ونطاق إجراءات المراجعة فيما يتعلق   • 

بمكونات مجموعة الكيانات ومواقعها. لهذا، فإن    
طبيعة هذه المكونات ومداها والمخاطر المرتبطة    

بها تعتبر حاسمة. وبناًء على ذلك، قمنا باختيار    
المكونات والمواقع التي يجب زيارتها. تم زيارة 6 مواقع    

إنتاج في المملكة العربية السعودية وأوروبا والواليات    
المتحدة األمريكية والهند، لهدف التحقق من صحة    

بيانات المصدر، وتقييم مستوى تصميم وتنفيذ الضوابط    
الداخلية وإجراءات التحقق من صحة البيانات.   

الحصول على المعلومات التي تؤكد توافق المعلومات   • 

الخاصة بمؤشرات االستدامة مع السجالت األساسية    
للشركة.   

مراجعة الوثائق الداخلية والخارجية ذات الصلة، على   • 

أساس إجراء اختبار محدود.    

إجراء مراجعة تحليلية للبيانات والتوجهات.   •

 تقويم مدى توافق مؤشرات االستدامة مع المعلومات  –
الواردة في "تقرير االستدامة 2019م"، والتي ال تقع في    

نطاق عملية المراجعة الخاصة بنا.   

 تقويم عملية عرض، وهيلك، ومحتوى المؤشرات الخاصة  –
باالستدامة.   

 األخذ في االعتبار ما إذا اكنت مؤشرات االستدامة بشلك عام  –
بما فيها عمليات اإلفصاح – تعكس الهدف الخاص بمعايير    

التقرير.   

ونحن نتواصل مع إدارة )سابك(، بشأن النطاق والزمن المحدد 
للمراجعة وأي نتائج مهمة برزت أثناء المراجعة.

تحريرًا في أمستلفين، هولندا، بتاريخ 31 مارس 2020م  

شركة كيه بي إم جي لالستدامة
إحدى شراكت )كيه بي إم جي لالستشارات إن في(

دي. ايه. سي. ايه. جي النديز اكمبين آر ايه

حدود نطاق المسؤولية 
تتضمن مؤشرات االستدامة معلومات استشرافية مستقبلية 
مثل الطموحات واالستراتيجيات والخطط والتوقعات وتقييمات 
المخاطر. تعد النتائج المستقبلية الفعلية غير مؤكدة، ونحن ال 

نقدم أي ضمان بشأن االفتراضات وإماكنية تحقيق المعلومات 
المستقبلية في مؤشرات االستدامة.

بالنسبة لإلشارات التي تتم إلى مصادر خارجية أو مواقع الويب 
المتعلقة بمؤشرات االستدامة فإنها ليست جزًءا من مؤشرات 

االستدامة التي قمنا بمراجعتها. لذلك نحن ال نقدم ضمانات 
بشأن هذه المعلومات. 

مسؤولية إدارة )سابك( المعنية بالحوكمة 
تعد إدارة )سابك( مسؤولة عن إعداد المعلومات الخاصة 
بمؤشرات االستدامة، وفقًا لمعايير إعداد التقارير الداخلية 

المقررة على النحو المبين في القسم: "أطر إعداد التقرير"، 
الوارد في الصفحة )82( من تقرير االستدامة 2019م، بما في ذلك 

تعريف الجهات ذات العالقة، وتحديد الجوانب المهمة. 

كما أن اإلدارة مسؤولة عن الرقابة الداخلية على النحو الذي تراه 
ضروريًا لتيسير إعداد مؤشرات االستدامة بحيث تكون خالية من 

األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال أو الخطأ. 

وُيعد المسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على 
عملية إعداد التقارير في )سابك(.

مسؤوليات الُمراجع
تتمثل مسؤولياتنا في تخطيط وتنفيذ مهمة المراجعة بطريقة 

تمكننا من الحصول على دليل تأكيدي اكٍف ومالئم لما نقدمه 
من استنتاجات.

تهدف اإلجراءات المتخذة من أجل الحصول على مستوى محدود 
من التأكيد، إلى تحديد مدى قبول المعلومات، وتتنوع في 
طبيعتها ووقتها، وهي إجراءات أقل شمواًل من اإلجراءات 

الخاصة باالرتباط المطلوب لتحقيق التأكيد المعقول. ويكون 
مستوى التأكيد الذي تم إحرازه من ارتباطات المراجعة )محدودة 
التأكيد( حينئذ أقل بكثير من مستوى التأكيد الذي تم إحرازه في 

ارتباط التدقيق. 

يمكن أن تظهر األخطاء إما نتيجة لالحتيال أو الخطأ، وتعتبر خطأ 
)ماديًا كبيرًا( إذا اكنت - مفردة أو مجتمعة - تؤثر على قرارات 
المستخدمين التي تتخذ بناء على مؤشرات االستدامة، وتؤثر 

األهمية النسبية على طبيعة وتوقيت وحدود إجراءات المراجعة 
التي نقوم بها، وكذلك تقويم أثر األخطاء المرصودة على 

استنتاجنا.

إننا نطبق "اللوائح الخاصة بأنظمة إدارة الجودة"، وعليه فإننا 
نتبع نهجًا شاماًل في مراقبة الجودة، وذلك يشمل سياسات 

وإجراءات موثقة بشأن االمتثال للمتطلبات األخالقية والمعايير 
المهنية والمتطلبات التنظيمية والتشريعية السارية.


