


In the name of Allah, most gracious and merciful.
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رسـالـة من رئيـس 

مجلـس اإلدارة
(102-48, 102-14)

السيد فيصـل بـدر السـايــر

تــدرك  الســاير القابضــة أنــه مــن أجــل  تحقيق 
ندعــم  ألن  نحتــاج  األمــد  الطويــل  النجــاح 
ــة وأن  ــا القوي ــة برؤيتن ــت الحالي ــة الكوي تنمي
نبــذل جهــودًا راســخة لتحقيــق مــا هــو مرجــو. 
باســتخدام  نســتمر  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
التكنولوجيــا والخبــرة علــى غــرار مــا قمنــا بــه 
ــادة ســرعة  ــة لزي ــًا ماضي ــى مــدى 60 عام عل
النمــو والتأثيــر فــي حيــاة النــاس والمجتمــع 
مواضيــع  اعتمــاد  عبــر  إيجابــي  بشــكل 
مــن  بنــا  الخاصــة  األساســية  االســتدامة 

والنــاس. والبيئــة  األعمــال 

فــي  الجــودة   عاليــة  المنتجــات  تقديــم  إن 
مبيعــات  فيهــا  بمــا  متنوعــة  مجــاالت 
الثقيلــة  والمعــدات  والخدمــة،  الســيارات 
بخدمــة  ودعمهــا  الغذائيــة؛  والمنتجــات 
بالنزاهــة  األعمــال  وإدارة   ، البيــع  بعــد  مــا 
والمصداقيــة، كل ذلــك يمثــل ركائــز عمــل 
الســاير القابضــة. هــذا وقــد أدى نهجنــا نحــو 
الرقمنــة، واالبتــكار المدفــوع بالتكنولوجيــا، 
وممارســات  الوصــول،  إمكانيــات  وتعزيــز 
االســتدامة، إلــى تحســن كبيــر فــي خدمــة 
العمــالء والدفــع بأعمالنــا إلــى مســتويات 
االهتمــام  خــالل  ومــن  وإننــا  أرقــى. 
باتجاهاتنــا وأهدافنــا االســتراتيجية الخاصــة 
باالســتدامة وتنفيذهــا ومواءمتهــا مــع خطــة 
الكويــت الجديــدة، وأهــداف األمــم المتحــدة 
للتنميــة المســتدامة  نهــدف إلــى تحقيــق 

ومذهلــة. اســتثنائية  نتائــج 

مواردهــا  جميــع  القابضــة  الســاير  توظــف 
ــة  ــة وإيجابي ــة عمــل مســتقرة وآمن ــق بيئ لخل

وخاليــة مــن المخاطــر. إن مســؤوليتنا تتســع 
لتشــمل  األساســية؛  أعمالنــا  مــاوراء  إلــى 
للتحديــات  للتصــدي  مبتكــرة  أفــكار  اعتمــاد 
اســتراتيجيتنا  تتمثــل  الجســيمة.  العالميــة 
األساســية فــي اســتخدام المــوارد الحاليــة 
تــوازن مســؤول  لتحقيــق  أمثــل  اســتخدامًا 
ومفيــد علــى المــدى الطويــل. إننــا نعتبــر 
التمكيــن االجتماعــي جــزءًا أصيــًال مــن تراثنــا. 
كمــا نتبــع اســتراتيجيات التعليــم المجتمعــي 
األساســية  األدوات  لتوفيــر  وتقييمهــا 
الالزمــة لالرتقــاء بالمجتمــع علــى مســتويات 
والتمكيــن  الرفاهيــة  مــن  محــددة  ثالثــة 
والســالمة. كمــا نــدرك أن احتياجــات الطاقــة 
تســاعدنا  ســوف  مســتقبًال  العالــم  فــي 
علــى تحســين  أعمالنــا. وعليــه، نعمــل علــى 
مجــاالت متعــددة لنلعــب دورنــا بنجــاح فــي 
التحــول العالمــي للطاقــة مــن خــالل منتجاتنــا 

وخدماتنــا.

الســاير  إدارة  مجلــس  رئيــس  بصفتــي 
شــكري  خالــص  عــن  أعــرب  القابضــة، 
وامتنانــي إلــى أصحــاب المصلحــة الخاصيــن 
ــن، والعمــالء، والمســاهمين  ــا (الموظفي بن
أدائنــا  برفــع  ســاهموا  الذيــن  والمجتمــع) 
 ،2017-2016 العــام  فــي االســتدامة فــي 
وأتطلــع إلــى التعــاون المســتمر مــع أصحــاب 
مشــاركتهم  خــالل  مــن  لدينــا  المصلحــة 
وآرائهــم  ومالحظاتهــم  بتعليقاتهــم 
القيمــة أو أي معلومــات أخــرى مــن شــأنها 
برفاهيــة  المســاهمة  فــي  تســاعدنا  أن 

ككل. والطبيعــة  والبيئــة  المجتمــع، 
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رسـالـة من 

الرئيس التنفيذي
(102-48, 102-14)

السيد مبـارك ناصـر السايـر

أرحــب بكــم فــي تقريــر االســتدامة للســاير 
القابضــة لعــام 2016-2017. عامــًا بعــد عــام، 
نخطــو خطــوات إلــى األمــام ونؤثــر بشــكل 
مــن  النــاس  مالييــن  حيــاة  فــي  إيجابــي 
القابضــة  خــالل خدمــات ومنتجــات الســاير 
وبجهــود موظفينــا وتعــاون مختلــف أصحــاب 
المصلحــة لدينــا وعــن طريــق التفاعــل معهم. 
لقــد التزمنــا فــي عــام 2016-2017 "بتحقيــق 
التميــز مــن خــالل االســتدامة". حيــث تركــزت 
جهودنــا فــي مجــال االســتدامة علــى أربعــة 
الجهــات  فــي  تتمثــل  رئيســية  مجــاالت 
 ،E-الشــرق  ،N -الشــمال) للبوصلــة  األربــع 
يمثــل  حيــث   :(W-والغــرب  ،S -الجنــوب
والمــاء،  (الطاقــة،  الطبيعــة   N -الشــمال
 E-الشــرق ويمثــل  والمنــاخ)؛  والنفايــات، 
االقتصــاد (العائــد، وحصــة الســوق، واألداء 
 S-الجنــوب ويمثــل  والوظائــف)؛  الجيــد، 
المجتمــع (التواصــل مــع المجتمــع، ومكافحــة 
واألنظمــة،  للوائــح  واالمتثــال  الفســاد، 
 W-الغــرب وويمثــل  اإلنســان)؛  وحقــوق 
مشــاركة  العمــالء،  (رضــا  الرفاهيــة 
الموظفيــن، والتطويــر المهنــي للموظفين، 

الموظفيــن). وصحــة 

دورة  يخلــق  المســتدام  أعمالنــا  نمــوذج  إن 
ــات  ــا والخدم ــات والتكنولوجي ــر المنتج لتطوي
فــي  المســاهمة  جانــب  إلــى  المبتكــرة 
االرتقــاء بالمجتمــع المحلــي ككل بأقــل درجــة 
مــن التأثيــر الســلبي علــى البيئــة مــن خــالل 
تنفيــذ مبــادرات مبتكــرة مثــل مبادرتــي "إنجــاز 
ــرة".  ــل" و "دعــم األفــكار المبتك ــر بالقلي الكثي
علــى ســبيل المثــال، لتحقيــق االســتهالك 
ــن  ــل للطاقــة فــي الســاير القابضــة ع األمث
طريــق خفــض االســتهالك بـــ 15% وقمنــا 
لتخفيــض  ومشــاريع  مبــادرات  بتنفيــذ 

الطاقــة  توليــد  مثــل  الطاقــة  اســتهالك 
القابضــة  الســاير  تشــجع  كمــا  الشمســية. 
التأثيــر  ذات  المنتجــات  اســتخدام  أيضــًا 
األقــل علــى البيئــة وذات القيمــة األعلــى 
المثــال  علــى ســبيل  المصلحــة:  ألصحــاب 
تقنيــة غســيل الســيارات بالبخــار، والصنابيــر 
الذكيــة الموفــرة للماء،والســيارات الهجينــة، 
واألصبــاغ  للبيئــة،  الصديقــة  والبطاريــات 
ــا  ذات القاعــدة المائيــة. وتمامــًا مثــل جهودن
فــي مجــال االســتدامة فــي توفيــر الميــاه 
والطاقــة، فــإن مبادرتنــا الثالثيــة "التقليــل 
التدويــر"  وإعــادة  االســتخدام  وإعــادة 
تســاعدنا فــي تقليــل النفايــات التــي تتولــد 

أعمالنــا وأنشــطتنا. مــن 

توفــر الســاير القابضــة بيئــة عمــل عادلــة، 
لجميــع  الفــرص  تكافــؤ  علــى  وتعمــل 
موظفيهــا مــن خــالل مركــز تقييــم الكفــاءات 
إذ نقــوم باســتقصاء رضــا الموظفيــن مــن 
خــالل مؤشــر رضــا العمــالء مــرة فــي كل 
ســنتين. كمــا تشــجع الســاير القابضــة علــى 
مــن  األساســية  التوطيــن  أهــداف  بلــوغ 
الشــباب  واســتبقاء"  وتمكيــن،  "اجتــذاب، 

الكويتييــن.

نحــن نطبــق طرقــًا وأدوات مســتدامة ممتــازة 
مثــل النظــام العالمــي لتحديــد المواقــع ُبغية 
التقليــل مــن مصاريــف النقــل والعمليــات 

اللوجســتية إلــى الحــد األقصــى.

وفــي الصفحــات التاليــة يمكنــك مالحظــة 
النــاس  حيــاة  فــي  فــرق  بإحــداث  التزامنــا 
حولنــا مــع تعزيــز مــا نقــوم بــه فــي داخــل 

 . مؤسســتنا
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أهـم اإلنجــازات
في االستدامـة والتميـز

(102-14)

18,530

العائد االقتصـادي المبـاشـر
توفيـر المصـادر الحكوميـة (د.ك)

179,616.5

التقليل من انبعاثـات
ثـاني أكسيد الكربـون (طن متري)

الطاقـة المتجددة (ميغاواط/ساعة)      

12.3516.12
20162017

نطاق ثاني أكسيد الكربون (طن متري)

20162017

56.1073.96
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3224

التواصل مع الموظفين بشـأن 
السياسات ومدونـة قواعد السلوك

مستوى رضـا العمـالء

% 67

الكميـة اإلجماليـة للميـاه
المستهلكـة (م3)

55,564

مؤشـر رضــا العمــالء

مجمـوع الساعـات المخصصـة 
لتدريب الموظفين

انبعاثـات الغـازات الدفيئـة
التي تـم تجنبهـا (طن متري)

20162017

8.7111.36

97.597.2
20162017

20162017

1,056.35347.37

% 40
المساهمات المباشرة على االبتكـار

كثـافـة استهـالك المـاء
لكل موظف

17 متر مكعب
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عــن
السـايـر القابضـة

(102-7, 102-6, 102-2, 102-1)

فــي  النفــط  اكتشــاف  مــن  عقديــن  قبــل 
الكويــت فــي ثالثينيــات القــرن العشــرين، 
كانــت عائلــة الســاير القابضــة قــد دخلــت  في 
أعمــال قطــاع األغذيــة. وفــي الثالثينــات مــن 
القــرن الماضــي، اســتطعنا أن نرســخ مكانتنــا 
كــرواد للتجــارة فــي المــواد الغذائيــة فــي 
دولــة الكويــت مــن خــالل تركيزنــا علــى تحديــد 
ــار وتقديــم مفاهيــم األغذيــة  وفحــص واختي
لقــد كان  الكويتــي.  الســوق  الدوليــة فــي 
الرئيــس  بيــن  ذلــك بمثابــة رؤيــة مشــتركة 
و  الســاير  ناصــر  الســيد/  الحالــي  الفخــري 
والــده الســيد/ محمــد و أخيــه الســيد/ بــدر 
لتقديــم شــيء جديــد لــكل فــرد ولــكل حاجــة، 
األمــر الــذي دفعهــم إلــى تأســيس الســاير 

القابضــة.

وفــي عــام 1954، لمــا شــاهد الســيد/ ناصــر 
الســاير صــورة لســيارة تويوتــا النــد كــروزر 
خطــوة  اتخــذ  دايجســت  ريــدرز  مجلــة  فــي 
اليابــان  إلــى  شــاقة  برحلــة  للقيــام  جريئــة 
وكانــت  للكويــت.  تويوتــا  امتيــاز  لطلــب 
إلــى  تويوتــا  ســيارَتي  وصــول  النتيجــة 
الكويــت فــي عــام 1955 وبدايــة فصــل جديــد  
ورحلــة الســاير القابضــة نحــو النمو والتوســع 

والتنميــة. وبذلــك أصبحــت الســاير القابضــة 
أول مجموعــة تقــدم ســيارات تويوتــا إلــى 
الشــرق األوســط ووكيــل تويوتــا الثانــي فــي 

العالــم.

ونموهــا  قوتهــا  الشــركة  أثبتــت  وقــد   
بفضــل  الســنوات  هــذه  طــوال  المســتمر 
تفانيهــا الــدؤوب ورؤيتهــا الثاقبــة والتزامهــا 
القــوي بتقديــم أفضــل الخدمــات للعمــالء. 
علــى  ســيرها  تواصــل  الشــركة  والتــزال 
طريــق رحلــة شــاقة عبــر آســيا ســعيا لتحقيــق 
الســاير  تقــدم  واليــوم  جديــدة.  مشــاريع 
القابضــة مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات 
والخدمــات وتفخــر بتمرســها فــي كل قطــاع 
مــن قطاعــات أعمالهــا. إن تقديــم منتجــات 
عاليــة الجــودة فــي الكويت، ودعمهــا بأفضل 
خدمــة لمــا بعــد البيــع، وإدارة العمــل بأمانــة 
ونزاهــة يمّثــل حجــر األســاس  ألعمال الســاير 
القابضــة. وتعتبــر الســاير القابضــة واحــدة 
مــن أكثــر الشــركات التــي تركــز علــى العمــالء 
فــي البــالد، مــع قدرتهــا علــى تقديــم حلــول 
فيمــا  العمــالء  لجميــع  ومتكاملــة  مرضيــة 

يتعلــق بملكيــة وصيانــة المنتجــات.
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قطـاعـات األعمـال والعالمـات التجاريـة
(102-2)

الســاير  ســعت  عامــًا،   64 مــدى  علــى 
القابضــة إلــى موتئمــة  ممارســاتها التجاريــة 
مــع احتياجــات العمــالء المتغيــرة للبقــاء فــي 
طليعــة التنافــس مــن خــالل اعتمــاد أفضــل 
فــي  لالســتمرار  واالبتــكارات  الممارســات 
نمــو أعمالنــا. وتمثــل الســاير القابضــة عــددًا 
مــن أفضــل العالمــات التجاريــة فــي العالــم 

بمــا فــي ذلــك وكاالت  رائــدة فــي ســوق 

إن  الثقيلــة.  المعــدات  وتوريــد  الســيارات 

أعمــال الســاير حاضــرة فــي جميــع جوانــب 

الحيــاة اليوميــة وتســتأثر بعــدد مــن الحصــص 

الســوقية المتقدمــة علــى مثيالتهــا فــي كل 

ــا. ــاالت عمله ــال مــن مج مج

التالــي وحــدات الســاير القابضــة وعملياتهــا بحســب القطاعــات التجاريــة  يبيــن القســم 
والــوكاالت.

المـاركـةاسم الشركـةقطـاع األعمـال

السيـارات01
شركة مؤسسة محمد ناصر الساير 

وأوالده ذ.م.م.
•  تويوتا        •  لكزس 

شركـة بحـرة التجاريـةالمعـدات الثقيلـة02

 AUSA  • •  آسترا              •  أشوك ليالند            
•  بوب كات         •  حافالت دايوو            •  رايموند

RESQTEC  •     ماغيروس     •  دونغيانغ ميكاترونيكس  •
EMPL  •                             دوسان إنفراكور  •
•  دوسان إنفراكور – بورتيبل باور        •  هينو

 Ing. BONFIGLIOLI •                           IR – Ingersoll Rand   •
•  نافيستار انترناشيونال                    •  شانتوئي موتور جريدر

•  ساكائي كومباكشيون إيكيوبمنت    •  تويوتا فوركليفت

•  آتو كلر        •  موتول أويل         •  كوفران        •  يوكوهاماشركة الساير الهندسية الهندسة03

•  نافوسا      •  تروو نوتريشيون      •  بايست نومينيزمصنع الكويت لعلف الحيواناتعلف الحيوان04

شركة الداو لنظم المعلوماتتكنولوجيا المعلومات05
•  ساب         •  مايكروسوفت – سيلفر سرتيفائيد

•  فوجيتسو  •  إيه سي أل

شركة الساير الطبية الطب والرعاية الصحية06

•  أس أم بي               •  أوب ميد               •  فارما سائنس
•  بي دي مينتور          •  أومنيميد               •  إنفاكير

•  كير ديسكوفيري        •  كيتوزايم                •  ثوماشيلفين
•  أرنست فيتر      •  بيجو       •  بي براؤن      •  بي تي أل

•  آكالرينت      •  سايبرون إيندو      •  ثيرا     •  بوسو
•  شركة ميكسبو إنترناشيونال                     •  سميث أند نيفيو 

•  السايرشركة ليتموساإلعالن07

•  تويوتا            •  لكزس شركة الساير للتأمين بالعمولةالتأمين08

•  بوب كات        •  دوسان       •  دايوو       •  إينغيرسول راندتريستار كومبانيماوراء البحار09

•  ذراع االستثمار العقاري لدى مجموعة الساير القابضةشركة الساير العقارية الدوليةالعقار10
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وكـاالت السايـر القابضـة
(103, 102-2)
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لكــزس
تعتبــر لكــزس ســيارة فاخــرة مــن TMC حيــث توفــر األفضــل 
فــي التكنولوجيــا المتقدمــة والمبتكــرة وتمثــل قمــة الفخامــة 
الكويتــي.  الســيارات  فــي ســوق  رائــدة  وهــي  والروعــة؛ 
ومنــذ ظهورهــا فــي عــام 1989،  حــازت  لكــزس علــى ســمعة 
دوليــة لمنتجاتهــا عاليــة الجــودة، وخدمــة العمــالء الممتــازة، 
ــدة. وفــي عــام 2010  ــم المبهــرة لمركباتهــا الجدي والتصامي
كشــف الســيد/ محمــد ناصــر الســاير النقــاب عــن مركــز لكــزس 
فــي الكويــت بمســاحة 33000 متــر مربــع وهــو أحــد أكبــر 

مرافــق لكــزس فــي العالــم.

تـويـوتـــا
شــركة مؤسســة محمــد ناصــر الســاير وأوالده هــي مــن 
أكبــر وكالء وموزعــي الســيارات فــي الكويــت اليــوم. تشــتهر 
ســيارات تويوتــا بــأروع مزيــج مــن التكنولوجيــا المبتكــرة عاليــة 
ــع، ومجموعــة  ــادة البي ــى قيمــة إلع ــة، وأعل الجــودة، والمتان
اســتهالك  فــي  األكبــر  والكفــاءة  المنتجــات،  مــن  مبهــرة 
الوقــود. وعــالوة علــى ذلــك، تتميــز مركبــات تويوتــا بجودتهــا 
نوعيــة  قفــزة  إلــى  ذلــك  كل  أدى  وقــد  قيادتهــا.  ومتعــة 
فــي رضــا العمــالء لهــذه العالمــة التجاريــة. تســعى شــركة 
ــا إلــى فهــم احتياجــات عمالئهــا وتوفــر  ــا الســاير دائًم تويوت
لهــم أفضــل الســيارات التــي تتميــز بأفضــل المواصفــات 

ــج. ــة مــع ضمــان جــودة المنت العالمي

الخدمـة
بعمرهــا  العالــم  مســتوى  علــى  تويوتــا  ســيارات  تشــتهر 
ــددة. ومــن  ــرات مح ــا فــي فت ــا تمــت صيانته ــل إذا م الطوي
ناصــر  محمــد  مؤسســة  شــركة  بــدأت  المنطلــق،  هــذا 
الســاير  وأوالده أوســع وأضخــم شــبكة لخدمــة الســيارات 
فــي الكويــت بأكثــر مــن 10 مرافــق خدمــة حصريــة بمســاحة 
82 ألــف متــر مربــع تضــم البنــى التحتيــة لعمليــات البيــع 
وخدمــات مــا بعــد البيــع. وقــد فــازت شــركة مؤسســة محمــد 
ناصــر الســاير وأوالده علــى جوائــز خدمــة العمــالء المتميــزة 
8 ســنوات  لـــ  تويوتــا موتــور  مــن  العالــم  علــى مســتوى 
بيــن مــن تويوتــا  متتاليــة بفضــل الفنييــن المتمرســين المدرَّ
ومرافقهــا المجهــزة بأحــدث التقنيــات وأرقــى التســهيالت.
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قطـع الغيــار
تحقيــق  فــي  المســتمر  بتفوقهــا  القابضــة  الســاير  تفخــر 
أعلــى مســتويات رضــا العمــالء. وتوفــر تويوتــا قطــع الغيــار 
األصليــة فــي  أكثــر مــن 12 مركــزًا حصريــًا فــي جميــع أنحــاء 
ــة  ــودة مضمون ــة ذات ج ــات أصلي ــر منتج ــث توف ــت حي الكوي
وفقــًا  المنتجــات  تصنيــع  ويتــم  هــذا  تنافســية.  بأســعار 
ُصممــت  وقــد  واألداء،  والمتانــة  الجــودة  معاييــر  ألعلــى 

لتناســب تمامــًا مواصفــات أي مركبــة مــن تويوتــا.

مبيعـات األسطـول
أفضــل  تقديــم  فــي  ولكــزس  تويوتــا  ســيارات  تســتمر 
الحلــول لمتطلبــات األســطول الخــاص بأصحــاب األعمــال 
ممــا يضفــي قيمــة ألعمالهــم. ويضمــن خــط اإلنتــاج الواعــد 
ــاب األعمــال.  ــال ألصح ــة الب ــاءة وراح أقصــى قــدر مــن الكف
ــا بفئــة المركبــات التجاريــة هــي  كمــا أن أهــم مركبــات تويوت

الرائــدة فــي مجالهــا لســنوات طويلــة.

السيـارات المعتمدة
الجــودة  ذات  المعتمــدة  المركبــات  أن  بالذكــر  الجديــر  مــن 
للعمــالء  الكاملــة  البــال  راحــة  تؤمــن  والموثوقــة  العاليــة 
الســاير  ولــدى  الرضــا.  مــن  عديــدة  ألعــوام  باإلضافــة 
القابضــة حاليــًا خمســة مراكــز للســيارات المســتعملة فــي 
الكويــت  لبيــع ســيارات تويوتــا ولكــزس. ويتــم اختبــار كل 
ســيارة معتمــدة بفحــص شــامل وصــارم يتضمــن 60 نقطــة 
بــه فنيــون مدربــون متمرســون يتمتعــون بمهــارة  يقــوم 
فائقــة. كمــا نحــرص علــى أن تخضــع جميــع المركبــات للفحص 
لمعاييــر  المطابــق  للمســتوى  إعادتهــا  وإجــراءات  الصــارم 
الجــودة العاليــة والمظهــر األفضــل، وهــي موديــالت حديثــة 
نســبيًا لــم تقطــع مســافات طويلــة ويجــب أن تكــون فــي 
حالــة مثاليــة حتــى تنــال لقــب "معتمــدة" لكــي يفخــر الجميــع 

بامتالكهــا.
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الكويت

اإلمارات العربية المتحدة

المملكـة العربيـة السعوديـة

العراق

الهند

مصـر

إقليـميــًا

داخـل الكويت

المقر الرئيسي: ميناء الشويخ
7 مواقع

مواقـع أنشطتنـا التجـاريــة
(102-4, 102-3)
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رسـالتنــا  (102-16)
تعــد الســاير القابضــة واحــدة مــن أعــرق وأكبــر الشــركات الكويتيــة منــذ أكثــر مــن 50 عامــًا.  
ويعــود  نجاحنــا إلــى رســالتنا الواضحــة لمواصلــة تحقيــق مبيعــات أكبــر فــي جميــع األســواق 
التــي نــزاول فيهــا أعمالنــا وذلــك بمســاعدة المعرفــة المحليــة والوعــي بقــوة رضــا العمــالء، 

والقيــم العريقــة مــن األمانــة، والثقــة، والنزاهــة الشــخصية.

أهدافنــا  (102-16)
دعمــًا لرســالتنا، قمنــا بتحديــد عــدة أهــداف أساســية بوضــوح مــن أجــل الحفــاظ علــى تركيــز 
األعمــال باتجــاه معيــن وواضــح بمــا يتماشــى مــع جهــود اإلدارة العليــا لبلــوغ األهــداف 

ــودة: ــق الج وتحقي

تقديــم مســتوى مــن الخدمــة يتجــاوز توقعــات عمالئنــا – ممــا يــؤدي إلــى أعمــال جديــدة • 
ومتكــررة، وتحقيــق الهيمنــة علــى حصــة الســوق فــي كل قطــاع نعمــل بــه.

أن نوفــر لموظفينــا فــرص عمــل طويلــة المــدى ضمــن بيئــة عمليــة وثقافيــة مســتقرة • 
تســمح لهــم بالنمــو وتطويــر أنفســهم وفهمهــم لألعمــال.

بــإدارة منتجــات عمالئنــا فــي أســواقنا بأقصــى درجــات االحتــراف •  إرضــاء موكلينــا 
أخــرى. إلــى أســواق  التوســع  وبالتالــي اســتحقاق فــرص 

إدارة أعمالنــا بالطريقــة األكثــر وعيــًا تجــاه البيئــة والحفــاظ علــى روابــط قويــة مــع المجتمع • 
مــن خــالل األنشــطة الخيرية.      



السـايــر        المجتمـع        االقتصـاد        الطبيعــة        الـرفاهيـة20 

توسيـع األعمــال وتنـويعهـا (103)

ُيمثــل نجــاح الســاير القابضــة ورحلــة العائلــة 
رئيســيًا  دافعــًا  تأسيســها  منــذ  والشــركة 
ألســرة الســاير لتوجيــه تركيزهــا مــن جديــد 
نحــو توســيع األعمــال وتنويعهــا، فقــد كان 
القابضــة  الســاير  تأســيس  وراء  الغــرض 
دائمــًا هــو تنويــع أنشــطتها التجاريــة لتشــمل 

أنشــطة جديــدة كل مــرة.

التوســع فــي  أن  القابضــة  الســاير  تعتقــد 
ــزة  ــة وتنويعهــا ســتوفر مي األنشــطة التجاري
تنافســية فــي خلــق سلســلة جديــدة مــن 
األعمــال التــي مــن شــأنها أن تؤّمــن مصــادر 

العالمــة  نطــاق  وتوســيع  للدخــل  إضافيــة 
ــة والتقليــل مــن مخاطــر األزمــة. كمــا  التجاري
اســتراتيجيات  اعتمــاد  إلــى  ســتؤدى  أنهــا 
النمــو المناســبة لتعزيــز أهــداف األداء التــي 
تتفــوق علــى مســتويات األداء الســابقة. 

ــه، تقــدم الســاير القابضــة قائمــة  ــاء علي وبن
عبــر  والخدمــات  المنتجــات  مــن  متنوعــة 
مختلــف قطاعــات األعمــال. ويلخــص الجدول 
التالــي رحلــة الســاير القابضــة برؤيــة واضحــة 
حــول التوســع فــي األعمــال وتنويعهــا منــذ 

التأســيس:
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رحلتنــا عبـر الـزمن (102-2, 102-3, 102-4, 102-6)

1954

1956

1958

1962

1973

1979

1970

1955

1957

1960

1966

1972

1976

1980

أول رحلــة إلــى اليابــان – غيــرت تويوتــا 
المســتهلكين أذواق  كــروزر  النــد 

وصــول أول ســيارة تويوتــا النــد كــروزر 
إلــى الكويــت

إنشـاء أول معرض لتـويـوتـا فـي منطقـة 
قبلـة

تأسيـــس شركـــة مؤسســة محمــد نـاصـــر 
السايـــر وأوالده

أول نظــــام تقسيــــط فـي الكويت والعالم 
العربـــي

أســماء  بترشــيح  تقــوم  الســاير  شــركة 
لشــركة تويوتــا لتمثيــل العالمــات التجارية 
فــي بعــض دول الخليــج

 - المتحــدة  األســواق  الشــركة  تأســيس 
التركيــز على المجال الطبي ومســتحضرات 

التجميــل
توســع شــركة الســاير نحــو تأجيــر الســيارات 
ــع ســيارات وتأســيس  ــة بأرب ــت البداي وكان
(KAFF)  مصنــع الكويت  لعلف الحيوانــات

عــرض ســيليكا كأول ســيارة رياضيــة مــن 
تويوتــا

الخدمــة وقطــع  افتتــاح معــرض ومركــز 
الغيــار فــي األحمــدي

الصناعــات  فــي  الســاير  شــركة  دخــول 
الجديــدة: المشــروبات الغازيــة والعصائــر

الحصــول علــى وكالــة يوكوهامــا - إحــدى 
شــركات اإلطــارات الرائــدة فــي العالــم 
وشــركة بحــرة التجاريــة تصبــح جــزءًا مــن 
زيــوت كوفــران، عالمــة تجاريــة فرنســية، شــركة الســاير

ــاح  ــح جــزءًا مــن شــركة الســاير وافتت تصب
أحــد أكبــر الكراجــات فــي منطقــة الــري 

علــى الطريــق الدائــري الرابــع
أول نظـــام كمبيوتـــر فـــي الشـــرق األوســـط 
يقـــدم للعمـــالء
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1986

1994

1997

2004

2006

2009

2002

1984

1990

1995

1998

2003

2005

2007

2010

أكبــر معــرض للســيارات مكيــف  افتتــاح 
بالهــواء فــي العالــم

غيـــار  لقطـــع  الســـاير  قســـم  تأســـيس 
الشـــويخ منطقـــة  فـــي  تويوتـــا 

إطــالق أول ســيارة لكــزس LS400 فــي 
الكويــت.

افتتـــاح مركـــز لكـــزس فـــي الـــري وافتتـــاح 
مراكـــز الخدمـــة فـــي الجهـــراء

افتتــاح فــرع لقطــع الغيــار والتأجيــر فــي 
منطقــة شــرق

الحصـــول علـــى وكالـــة ســـيارات بروتـــون 
التجاريـــة  بحـــرة  وشـــركة  ماليزيـــا،  مـــن 
افتتــاح مركــز قطــع الغيــار فــي منطقــة تمثـــل دايـــو للمعـــدات الثقيلـــة

شــركاءنا،  أصبحــوا  العمــالء  الفحيحيــل. 
بإطــالق البرنامــج المبتكــر "المركــز األول، 
شــهادة  علــى  والحصــول  منــازع"  بــال 

9001 األيــزو 

الســـاير تنشـــئ شـــركة الشـــحنان، وهـــي 
خطـــوة تمثـــل توســـعًا نحـــو ســـوق الزيـــوت 
واإلطـــارات - إطـــالق برنامـــج الســـيارات 
المعتمـــدة الجديـــرة بالثقـــة، وهـــو مفهـــوم 
جديـــد ومتطـــور. صاحبـــه افتتـــاح أكبـــر صالـــة 
عـــرض للســـيارات المســـتعملة - افتتـــاح 
الغيـــار،  وقطـــع  خدمـــة  ومركـــز  معـــرض 
ـــع إطـــارات يوكوهومـــا  ـــز بي باإلضافـــة لمرك
ومركـــز األصبـــاغ فـــي الجهـــراء

افتتاح مركز خدمة الغزالي

إنشـاء مجموعـة شركـات السايــر
حافلـــة  عامـــًا   50 بمـــرور  االحتفـــال 
باإلنجـــازات المســـتمرة - شـــركة الســـاير 
فـــي  كاريبـــو  قهـــوة  فـــرع  أول  تفتتـــح 
الكويـــت - التوســـع إلـــى شـــمال العـــراق 

ترايســـتار خـــالل  مـــن 

ـــار  ـــاح أحـــد أكبـــر مســـتودعات قطـــع غي افتت
ـــة الشـــرق األوســـط -  ـــا فـــي منطق تويوت
فـــي صبحـــان - افتتـــاح مركـــز قطـــع غيـــار 
الســـيارات والزيـــوت وطـــالء المركبـــات 
فـــي شـــارع كنـــدا دراي - الدخـــول فـــي 
تأســـيس  خـــالل  مـــن  التأميـــن  قطـــاع 
شـــركة الســـاير للتأميـــن

 9001 األيــزو  شــهادة  علــى  الحصــول 
شــركة   - بأكملهــا  للمجموعــة   2000  :
الســاير تضــع حجــر األســاس لمركــز لكــزس 

الجديــد
الســـاير تطلـــق "خدمـــة الصيانـــة الســـريعة" 
- أســـرع مـــن أي وقـــت مضـــى - شـــركة 
أحـــدث معـــرض تويوتـــا  الســـاير تفتتـــح 
ــركة  ــراء - شـ ــق الجهـ ــى طريـ ــالل" علـ "التـ
التمثيـــل  حـــق  علـــى  تحصـــل  الشـــحنان 
التجـــاري لشـــركة فالفوليـــن فـــي الكويـــت 
- افتتـــاح مركـــز لقطـــع الغيـــار الرابـــع عشـــر 
ــزس ــا ولكـ ــة لتويوتـ ــي الصليبيـ فـ

شــركة الســاير تفتتــح أكبــر مركــز عالمــي 
لســيارات لكــزس وافتتــاح المركــز الخامــس 

ــة عشــر فــي العارضي
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2012

2014

2017

2013

2015

خدمـــة  مركـــز  تفتتـــح  الســـاير  شـــركة 
الغزالـــي المجـــدد - شـــركة الســـاير تســـتثمر 
التركيـــة االمتيـــازات  فـــي  للتمويـــل 

ــى  ــق خدمــة "مســاعدة" عل الســاير تطل
ــق الطري

هينـو تصبـح جـزءًا من شركـة السـايــر

الســاير تطلــق مركــز لكزس الجديــد للخدمة 
السريعة الســـاير تفتتـــح أكبـــر وأحـــدث مركـــز إلعـــداد 

 - الكويـــت  فـــي  الســـيارات  وتســـليم 
الســـاير تفتتـــح زيـــوت موتـــول ذات الجـــودة 
العالميـــة - افتتـــاح أكبـــر معـــرض للســـيارات 
ــت ــي الكويـ ــدة فـ المعتمـ

الركـائـز االستراتـيجيـة
للسـايــر القـابضــة

إن تعييــن األشــخاص المناســبين فــي األدوار المناســبة للقيــام بالعمــل المناســب لتحقيــق 
أهــداف الســاير القابضــة يمثــل أســاس اســتراتيجيتنا فــي مجــال األعمــال. وفــي ضــوء 
ذلــك، ُتعــد الركائــز االســتراتيجية األربــع التاليــة ذات أهميــة قصــوى لنمــو أعمــال الســاير  

ــة المســتدامة فــي المســتقبل:  القابضــة ودفــع أدائهــا نحــو التنمي

العمليــاتالماليــة

التعلـم والنمــوالعمــالء

لالســتراتيجية  األساســي  الهــدف  يتمثــل 
الماليــة للســاير القابضــة فــي رفــع قيمــة 
األعمــال،  توســع  وتيســير  المســاهمين 
والســعي لنمو الســوق، وإدارة النقد بشــكل 

أمثــل. بطريقــة  العالقــات  وإدارة  جيــد، 

علــى  اســتراتيجيًا  القابضــة  الســاير  تركــز 
رقمنــة التعامــالت اليدويــة لتســيير العمليات 
إلــى  األعمــال  دفــع  وبالتالــي  الديناميكيــة 

األمــام.

فــي الســاير القابضــة نعتبــر العمــالء هــم 
الناحيــة  مــن  فنركــز  لنــا  بالنســبة  األهــم 
التــي  العمــالء  تجربــة  علــى  االســتراتيجية 
بدورها تمثل العنصر األهم  في كســب رضا 
العمــالء. فقــد أحدثــت التغييــرات البســيطة 
العمــالء  مشــكالت  مــع  التعاطــي  فــي 
كالرقمنــة واالبتــكار المدفــوع بالتكنولوجيــا، 
ملحوظــًا  تحــوًال  الوصــول،  إمكانيــة  وتعزيــز 

العمــالء. خدمــة  فــي 

مكامــن  بتحديــد  القابضــة  الســاير  تقــوم 
مســارات  وتعييــن  المعرفــة  فــي  النقــص 
تقــدم  ثــم  ومــن  موظــف  لــكل  التعلــم 
بالتركيــز  للموظفيــن  المنهجــي  التدريــب 
وتشــمل  العمــل.  مــكان  تطويــر  علــى 
اســتراتيجياتها األساســية فــي هــذا الصــدد 
رضــا الموظفيــن، وتحديــد مســارات التعلــم 
ــط التعاقــب  والتسلســل الوظيفــي، وتخطي

الوظيفــي.
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الجوائــز والشهـادات
تعــد الســاير القابضــة واحــدة مــن أكبــر وأعــرق الشــركات الكويتيــة بمــا تتمتــع بــه مــن ســمعة 
وشــهرة واســعة النطــاق فــي داخــل الكويــت وخارجهــا. فالجوائــز وشــهادات التقديــر التــي 
حصلنــا عليهــا علــى مــر الســنين هــي خيــر شــاهد علــى تفــوق مشــاريعنا وأنشــطتنا التجاريــة. 

2016
2017
جائـزة األداء المتميـز 
لشركة بحـرة التجارية

2016
تحصل شركة بحرة 
التجارية للسنة 
الرابعة على جائزة 
 TMHI

2017
شهــادة تقديــر 
من رئيـس شركـة 
يوكوهـامـا للجهـود 
المتميـزة فـي رضــا 
وخدمـة العمـالء

2016 
جـائــزة المنظمـة 
الخليجيــة للبحـث 
والتطويـر جائزة 
االستدامة لعــام 
2016

2016 2017
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2016
جـائـزة مرموقـة 
لشركـة بحــرة التجاريــة 
مـن قبـل هينـو 
مـوتـورز، اليـابــان

2017
جـائـزة تكـامـل بيـانــات السـوق لعــام 2017

2017

2017
جـائـزة محمد بن راشـد 
آل مكتــوم للتميـز 
فـي العمـل

2016
جـائـزة خدمـة العمـالء 
المتميـزة للسنـة 
التـاسعــة المتتـاليــة

016

2016
2017
جـائـزة التميــز -
لمركــز االتصــال

2017
جـائـزة التميــز - 
المسؤولية االجتماعية
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نهجنـا لالستدامـة والتميـز
(102-43, 102-21, 102-16)

رؤيتنــــا

أن نصبــح مثــاًال يحتــذى بــه ورائــدًا إقليميــًا 
معروفــُا مــن خــالل اعتمــاد أفضل ممارســات 
االســتدامة فــي األعمــال. نحــن ملتزمــون 
بشــركتنا   الخــاص  النــووي  الحمــض  بتغييــر 
هــذا  لتحقيــق  موظفينــا  جميــع  وإشــراك 

الهــدف.

رسـالتنـــا

األخالقيــة  باألعمــال  بالقيــام  نلتــزم 
والصديقــة للبيئــة مــع االســتثمار فــي تعزيــز 
رخــاء المجتمــع ورضــا العمــالء وتوفيــر مــكان 

آمــن ومنتــج. عمــل 

التوجهـات االستـراتيجيـة والتكـامـل (102-15)
الواضحــة  ورؤيتنــا  الملهمــة  برســالتنا 
تنميــة  فــي  القابضــة  الســاير  أســهمت 
ــة  ــا العالي المجتمــع باالســتفادة مــن كفاءاته
عبــر  اكتســبتها  التــي  الواســعة  والخبــرة 
ــة. وســوف  الســنوات فــي األعمــال التجاري
نســتمر فــي قيامنــا بالعمــل المتميــز لحــل 
مختلــف القضايــا االجتماعيــة وزيــادة قيمــة 
الســاير القابضــة إضافــًة إلــى المســاهمة 
وآمــن  صحــي  مســتقبل  خلــق  فــي 
ــى الســاير القابضــة  ومســتدام. بالنســبة إل
تتكــون االســتدامة والتميــز مــن خــالل األداء 

ــج  ــول والنتائ ــق الحل الشــمولي بهــدف تحقي
ــار  المبتكــرة واالســتثنائية مــع األخــذ  باالعتب
الثالثــة:  الرئيســية  االســتدامة  مواضيــع 
فــإن  ولذلــك  والنــاس.  والبيئــة  األعمــال، 
أســاس  علــى  الداخليــة  معاييرنــا  وضــع 
المواضيــع الثالثــة المذكــورة يمهــد الطريــق 
ألجــل  وتخطيطنــا  االســتراتيجية  لخطواتنــا 
الســاير  تركــز  والتميــز.  االســتدامة  تحقيــق 
القابضــة علــى أربعــة مجــاالت رئيســية مثلهــا 
 ،(N)ــع (الشــمال ــة األرب ــل جهــات البوصل مث

.((W)الغــرب  ،  (S)الجنــوب  ،  (E)الشــرق
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تعكــس هــذه األجــزاء مــن التقريــر الحكمــة الكامنــة وراء اعتمــاد هــذا العنــوان المبنــي علــى 
الركائــز األربــع لالســتدامة والتميــز. ســنقوم الحقــًا فــي هــذا التقريــر بتحديــد األولويــات 

ــع. ــز األرب ــة المتعلقــة بالركائ ــع الجوهري للمواضي

المجتمــع

االقتصــاد

الرفاهيــة

الطبيعــة

المراحـل البـارزة لرحلــة االستدامـة  (102-2)

تأســيس إدارة المســؤولية االجتماعيــة • 
.(CSR) للشــركات 

اعتمـاد بوصلـة االستدامـة.• 

وضــع معاييــر للتنميــة المســتدامة (بوصلــة الســاير • 
أصبــاغ  للبيئــة،  الصديقــة   eco بطاريــات  القابضــة، 
ســيارة  لرســم  الفنيــة  تويوتــا  ومســابقة  كانســاي 
للبيئــة، وغســيل  األحــالم، وبرنامــج األمــم المتحــدة 

الخضــراء). المبانــي  ومعاييــر  بالبخــار،  الســيارات  إنشـــاء تـــرس االســـتدامة للســـاير • 
القابضـــة.

ــم •  ــي لتقييـ ــام العالمـ ــاد النظـ اعتمـ
للمبانـــي   (GSAS) االســـتدامة 
الخضـــراء.

هــب •  عطــاء  مثــل  الرائــدة  المنظمــات  مــع  الشــراكة 
ــة و NPF’s والمنظمــات  وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئ
غيــر الحكوميــة، لدعــم أهــداف التنميــة المســتدامة.

إعدـاد تقريــر االستدامــة األول.• 

ــة  •  ــر المســمى مــن مســؤولية الشــركة االجتماعي تغيي
.(CE) إلــى التميــز المؤسســي (CSR)

الفوز بجائـزة محمد بن راشد للتميـز في العمـل.• 

مواءمــة ركائــز التميــز واالستدامـــة مــع أهــداف • 
المســتدامة. والتنميــة  الجديــدة  الكويــت 

2013

2014

2015

2016

2017
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األهـداف االستراتيجيـة (102-15)
بنـاء القدرات وإنفـاذ المعاييـر البيئيـة والصحيـة والسالمة للموردين.• 

زيادة رضـا العمالء واالستثمـار في رضـا العمالء.• 

التخفيف من األثر البيئي وتعزيـز المعاييـر البيئيـة والصحيـة والسالمة.• 

تعزيز مؤشـر رضــا وتطوير الموظفين بشكل مستمـر.• 

االلتـزام بالشفافية في جميع األنشطة التجارية واالمتثـال لللوائح المحلية والدوليـة.• 

تعزيـز رخــاء المجتمـع وعقـد الشراكــات.• 

التواصل مع أصحاب المصلحة
(102-44, 102-43, 102-42, 102-40, 102-21)

لقد اعتمدت الســاير القابضة األعمال والبيئة 
األساســية  المواضيــع  باعتبارهــا  والنــاس 
ــز مســؤوليتنا  ــي نقــوم بتعزي ــة، وبالتال الثالث
االجتماعيــة بالتعــاون مــع قائمــة متنوعــة مــن 
أصحــاب المصلحــة فــي المجــاالت المختلفــة:

وتلبيــة  المجتمــع،  احتياجــات  فهــم وتقييــم 
الموظفيــن،  وتمكيــن  العمــالء،  احتياجــات 
قيمــة  وزيــادة  المورديــن،  عالقــات  وتعزيــز 
بأهميــة تطويــر  نحــن نؤمــن  المســاهمين. 
وجميــع  عمالئنــا  مــع  متبادلــة  ثقــة  عالقــة 
يــوم،  أصحــاب المصلحــة لدينــا. ففــي كل 
علــى كل مســتوى مــن مســتويات األعمــال، 
نتواصــل مــع عــدد كبير مــن أصحاب المصلحة، 
ســواء بشــكل رســمي أو غير رسمي. إن هذه 

التفاعــالت ذات أهميــة كبيــرة جدًا بالنســبة لنا، 
ألنهــا تمكننــا من االســتجابة بفعاليــة لتحديات 
االســتدامة والفــرص التــي تهمنــا جميعــًا في  

الســاير القابضــة.

تقـــوم الســـاير القابضـــة بتحديـــد مجموعـــات 
ــد  ــا بعـ ــن أولوياتهـ ــة وتعييـ ــاب المصلحـ أصحـ
مواءمـــة  أولوياتهـــا وأهدافهـــا االســـتراتيجية 
الخاصـــة بالقضايـــا الجوهريـــة مـــع أصحـــاب 

ــن. ــة المعنييـ المصلحـ

بالنســبة إلــى معظــم األنشــطة التــي تتعلــق 
بالبيئــة أو األنشــطة المجتمعيــة تقوم الســاير 
القابضــة بتعييــن أحد أعضــاء اللجنة التوجيهية 
لضمــان  فيهــا  للمشــاركة  العليــا  اإلدارة  أو 

المشــاركة المناســبة ألصحــاب المصلحــة.
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          المجتمعــات

ت 
جـا

يـا
حت

م ا
ييـ

تق
 و

م
هـ

ف
ت

عـا
تم

مج
ال

أنشطـة المجتمـع• 

التفـاعالت مـع الحكومـة• 

عضويــة الجمعيـات• 

الشراكة مع المنظمات غير الحكومية• 

جمعية الساير الخيرية• 

فعاليات الطرق والسالمة• 

المشاركة في األنشطة المحلية• 

المجتمـع المستدام• 

          الموظفـون

ن
فيـ

ظ
مو

 ال
ن

كيـ
تم

موقـع الشبكة الداخليـة• 

تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي• 

موقع السايـر تايمز على اإلنترنت• 

اجتماعـات األفضل بالعمل مرتين • 
في السنـة

استطالعـات الموظفين• 

أنشطـة الموظفين• 

استقصـاء رضـا الموظفين• 

          المنظمـات غير الحكوميـة
          واألعمـال الخيريـة
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مـ

جت
لم

ر ا
ويــ

ط
 ت

تقييـم المجتمـع• 

تطويـر المجتمـع• 

اإلعانـة االجتماعيـة• 

األعمـال الخيريـة• 

          العمـالء
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تع
استطالعات العمالء• ال

مؤشـر رضـا العمالء• 
أبحـاث السوق• 
برامج رعايـة العمالء• 
الموقع اإللكتروني للساير القابضة• 
النشرة  اإلخبارية لقادة الساير • 

القابضة  
موقـع أخبـار الساير القابضة على • 

اإلنترنت
تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي• 
مراكـز الخدمـات• 

          المسـاهمـون
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ة ل

مـ
قي

 ال
دة

يـا
اجتماعـات مجلس اإلدارة• ز

اجتماعـات لجنـة االستدامـة• 

تقـاريـر سنويـة• 

إعالن النتـائـج الماليـة• 

          المـوردون

ن
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لم

ت ا
قـا

ال
 ع

يـز
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اجتماعات كبـار الموردين• ت

بوابـة الموردين• 

المشتريـات والتسليـم• 
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األهميـة النسبيـة (102-21 ,102-46 ,102-47)
ــاًء  ــر االســتدامة هــذا بن ــداد تقري ــم إع لقــد ت
فقــد  النســبية.  لألهميــة  تقييمنــا  علــى 
قامــت الســاير القابضــة بعقــد مناقشــات 
مــع أصحــاب المصلحــة الداخلييــن لمناقشــة 
الجوهريــة  واالجتماعيــة  البيئيــة  القضايــا 

المجــاالت  وتحديــد  بعملياتنــا  الصلــة  ذات 
واإلمكانات لتحســينها مســتقبًال. وبناًء على 
هــذه المناقشــات، وضعــت الســاير القابضــة 
أولويــات لقضايــا األهميــة النســبية الخاصــة 
بهــا إلبرازهــا فــي تقريــر االســتدامة هــذا.

عمليـة األهميـة النسبيـة (102-43 ,102-46 ,102-47)
النســبية  األهميــة  مواضيــع  تحديــد  إن 
فــي  للتميــز  الجوهريــة)  (القضايــا  الهامــة 
االســتدامة هــو عامــل نجــاح رئيســي فــي 
حددنــا  لقــد  مســتدام.  مســتقبل  تحقيــق 
ــا  ــة الخاصــة بن ــات الجوهري ــا والعملي القضاي
ــى مســتوى  ــق القيمــة عل ــى خل ونعمــل عل
كل محــور مــن المحــاور األساســية الثالثــة 
مــن الربــح والكوكــب والنــاس. ويمّكننــا ذلــك 
المســاهمين  مخــاوف  علــى  االطــالع  مــن 
بتقييمهــا،  القيــام  وبالتالــي  وتصوراتهــم 
كمــا يســمح لنــا بالعمــل حولهــا مــن خــالل 

نحــو  اإلســتراتيجية  أهدافنــا  توجيــه  إعــادة 
المصلحــة.  أصحــاب  احتياجــات  تلبيــة 

ــا لتحديــد األهميــة  إننــا نســتفيد مــن عمليتن
للســاير  مهــم  هــو  مــا  لتحديــد  النســبية 
وتحليــل  المصلحــة،  ولصاحــب  القابضــة 
القابضــة  الســاير  مــن  كل  وآراء  مالحظــات 
بســواء،  ســواء  المصلحــة  وصاحــب 
النســبية  األهميــة  مواضيــع  واســتقصاء 

االســتدامة. ركائــز  مــع  مواءمتهــا 

0203 01
مراجعـة مـا هـو هـام 

للسايـر القابضـة
مراجعة ما هو هام ألصحاب 

المصلحـة
استقصاء مواضيع األهمية 
النسبية لمدى مواءمتها مع 

ركائز االستدامة

مــن المهــم للغايــة اســتعراض 
الجوهريــة  المواضيــع  وتقييــم 
بالفتــرة  تتعلــق  التــي  الهامــة 
المشــمولة بالتقريــر لتشــخيص 
تحســين  علــى  والعمــل  أدائنــا 
باألنشــطة  للقيــام  طريقتنــا 

والبرامــج.

والبرامــج  األنشــطة  دعــم  يتــم 
مــع  بمواءمتهــا  دائمــًا  الناجحــة 
المصلحــة  أصحــاب  احتياجــات 
وإشــراكهم فــي تلــك األنشــطة 

والبرامــج.

الســاير  تحليــل مالحظــات وآراء   
المصلحــة:  وأصحــاب  القابضــة 
مــا  نــدرك  أن  جــدًا  المهــم  مــن 
هــو مهــم للســاير القابضــة علــى 
واحتياجــات  أهدافنــا  أســاس 

المصلحــة. أصحــاب 

قائمــة  واســتقصاء  تخطيــط  إن 
النســبية  األهميــة  مواضيــع 
ــز االســتدامة  ومواءمتهــا مــع ركائ
للســاير القابضــة أمــر مهــم لرصــد 

األهــداف.
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مستوى موضوع األهمية النسبية
األهمية

ركائز االستدامة

الرفاهيةالمستوى 2التوظيـف1

الرفاهيةالمستوى 2التوطيـن2

االقتصادالمستوى 1التكنولوجيـا واالبتكـار3

الطبيعةالمستوى 3إدارة النفايـات4

الرفاهيةالمستوى 2صحـة وسالمـة العمـالء5

الرفاهيةالمستوى 3إشراك الموظفين6

المجتمعالمستوى 2االستثمـار في المجتمـع7

االقتصادالمستوى 1تجربـة العمـالء8

الرفاهيةالمستوى 3صحـة وسالمـة الموظفين9

الرفاهيةالمستوى 2المكافـآت وتكافـؤ الفـرص10

الطبيعةالمستوى 2االستهالك األمثل للطاقـة11

االقتصادالمستوى 2النزاهة واستمرارية األعمال12

االقتصادالمستوى 3إدارة المشتريات13

المستوى 2سمعة العالمة التجارية14
النهج نحو 
االستدامة

مستوى موضوع األهمية النسبية
األهمية

ركائز االستدامة

المستوى 3إدارة المخـاطـر15
النهج نحو 
االستدامة

المجتمعالمستوى 3الشراكـة16

17
االنبعاثـات والتأثيـر على 

الطبيعة المستوى 2البيئـة

االقتصادالمستوى 1جـودة الخدمـات18

الرفاهيةالمستوى 3التدريب والتطويـر19

االقتصادالمستوى 1األداء االقتصـادي20

االقتصادالمستوى 3إدارة النظم21

22
التوسـع فـي األعمـال 

المستوى 3وتنـويعهــا
النهج نحو 
االستدامة

23
التـأثيــر االقتصــادي غيــر 

االقتصادالمستوى 3المبـاشــر

المجتمعالمستوى 3التبرعــات24

الرفاهيةالمستوى 1االحتفـاظ بالموظفين25

االقتصادالمستوى 2العمليـات اللوجستيـة والنقل26

الرفاهيةالمستوى 3الشفافيــة27

المستوى 1

االبتكار والتكنولوجيا

تجربة العمالء

جودة الخدمة

األداء االقتصادي

االحتفاظ بالموظفين

المستوى 2

التوظيف

التوطين

صحة وسالمة العمالء

االستثمار في المجتمع

المكافآت وتكافؤ الفرص

االستهالك األمثل للطاقة

النزاهة واستمرارية األعمال

سمعة العالمة التجارية

االنبعاثات والتأثير البيئي

العمليات اللوجستية والنقل

المستوى 3

إدارة النفايات

إشراك الموظفين

صحة وسالمة الموظفين

إدارة المشتريات

إدارة المخاطر

الشراكة

التدريب والتطوير

إدارة النظام

التوسع في األعمال وتنويعها

التأثير االقتصادي غير المباشر

التبرعات

الشفافية

األهمية ألصحاب المصلحة الداخليين
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الشراكـات االستراتيجيـة
التحــول  أن  القابضــة  الســاير  تعتقــد 
االقتصــادي  الثقافــي  البيئــي  المجتمعــي 
هــو أمــر ال يمكــن ألي منظمــة أن تحققــه 
باالنفــراد نظــرًا إلى حجمــه ونطاقه وتعقيده؛ 
بإقامــة  القابضــة  الســاير  قامــت  ولذلــك 
لضمــان  مختلفــة  منظمــات  مــع  شــراكات 

تركيــز جهودهــا فــي مجــال االســتدامة علــى 
ألجــل  خطــورة  الجوهريــة  التحديــات  أكثــر 
تعظيــم العائــد المحتمــل منهــا. وفيمــا يلــي 
قائمــة ببعــض تحالفاتنــا االســتراتيجية التــي 
تجمــع بيــن مختلــف القطاعــات للتغلــب علــى 

التحديــات:

شبكـة الشركات العائليــة لدول التعــاون الخليجــي• 

مؤسسة كلينتون• 

مينتـور العربيـة• 

دار اآلثـار اإلسالميـة• 

برنـامج األمم المتحدة للبيئـة • 

عطــاء هـب• 

المنظمـة الخليجيـة للبحث والتطويـر • 

مواءمـة االستدامـة والتميـز مـع رؤيـــة 
الكويت 2035 

لقــد تبنــت الكويــت رؤيــة الكويــت الجديــدة 
الطموحــة حتــى عــام 2035. فجــرى تنظيــم 
ــة  ــق الرؤي ــة الخمســية لتحقي الخطــة اإلنمائي
ــز أساســية وســبعة محــاور  حــول خمــس ركائ
وضعــت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  رئيســية. 
 (UNSDGs) المســتدامة  للتنميــة  هدفــًا 
العالــم.  حــول  الــدول  معظــم  اعتمدتهــا 
الكويــت  أن  الفخــر  علــى  يبعــث  وممــا 
ــة لألمــم  أكــدت التزامهــا باألهــداف اإلنمائي
ركائــز  مــع  بمواءمتهــا  وقامــت  المتحــدة 

الوطنيــة. التنميــة  ومحــاور 

نحــن نعتقــد أن القطــاع الخــاص يقــوم بــدور 
كبيــر وهــام فــي كل مرحلــة مــن مراحــل خطط 
الكويــت الجديــدة. تســعى الســاير القابضــة 
وأهدافهــا  توجهاتهــا  تنفيــذ  خــالل  مــن 
مــع  ومواءمتهــا  لالســتدامة  االســتراتيجية 
األمــم  وأهــداف  الجديــدة  الكويــت  خطــة 
نتائــج  تحقيــق  إلــى  اإلنمائيــة  المتحــدة 

ومبهــرة. اســتثنائية 
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بيئـة معيشيـة 
مستدامة

( شمال / جنوب )

مكانـة دوليـة متميـزة
( غرب / شرق / جنوب )

رأسمال بشـري 
إبداعـي
( غـرب )

اإلدارة العامـة
( شـرق )

بنيـة تحتيـة متطورة
( شمال / شـرق )

الرعايـة الصحيـة
( غـرب / جنوب )

االقتصـاد
( شـرق )

خطة الكويت الجديدة للتنميـة
(رؤيـة الكويت الجديدة)

شمـال

غــرب

شــرق

جنـوب

1
2

3

4

5
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7

8
9
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11

12

13

14

15

16
17

N

S

E

W

أهـداف التنميـة المستدامـة 
لألمـم المتحـدة

أهـداف األمـم المتحـدة
للتنميـة المستدامـة

خطـة الكويت للتنميـة الوطنيـة

مكانـة دوليـة متميـزة
الرفاهيــة
االقتصـاد
المجتمـع

الرفاهيــةرأسمـال بشـري إبداعـي

االقتصـاداإلدارة العامــة

الطبيعــةبنيــة تحتيـة متطـورة
االقتصـاد

الرفاهيــةالرعـايـة الصحيـة
المجتمـع

االقتصـاداالقتصــاد

الطبيعــةبيئــة معيشيــة مستدامـة
المجتمـع
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العائد االقتصادي المباشر (201-1 ,203-1)
لقــد ســاهمت الســاير القابضــة إلــى جميــع 
مســتويات المجتمــع واالقتصــاد الوطنــي 
وفــي مختلــف القطاعــات مــن خــالل وحــدات 
أعمالهــا وأنشــطتها المتنوعــة. وفــي إطــار 
يســعدنا  والقيــادة  بالمســؤولية  التزامنــا 
اإلبــالغ عــن العوائــد االقتصاديــة المباشــرة 
للســاير القابضــة فــي عــام 2017 المترتبــة 
أصحــاب  علــى  وأعمالنــا  أنشــطتنا  عــن 

واالقتصــاد  المجموعــة  فــي  المصلحــة 
فيــه  نعمــل  الــذي  والمجتمــع  الوطنــي 

الكــرام. ومســاهمينا 

يعــرض الجــدول التالــي مســاهمة الســاير 
البيــان  فــي  المشــمولة  غيــر  القابضــة 
المالــي إلــى ثالثــة مجــاالت أساســية لهــا 
عائــد اقتصــادي مباشــر: المجتمــع، واالبتــكار، 

الموظفيــن. وأنشــطة 

%35

%40

%25

المشاريـع المجتمعيـة

االبتكــار

أنشطـة الموظفيـن

مجـاالت المساهمـة

سمعـة العالمـة التجـاريــة (102-2 ,103)
ــر  ــدم كل قســم مــن أقســام هــذا التقري يق
كيفيــة  حــول  وشــاملة  دقيقــة  معلومــات 
إنشــاء قيمــة للعالمــة التجاريــة علــى المــدى 
الطويــل مــع مبــادرات االســتدامة والتميــز 
التــي تتوافــق مــع المقاربــات واالتجاهــات 
الكثيــر  التقريــر  االســتراتيجية. يتنــاول هــذا 
علــى  آثارهــا  تترتــب  التــي  القضايــا  مــن 
العالمــة التجاريــة للســاير القابضــة، بمــا فــي 
ــز فــي  ــة دمــج االســتدامة والتمي ــك كيفي ذل
االســتدامة  وعناصــر  االقتصاديــة،  القيــم 
قيمــة  تعــزز  أن  يمكنهــا  التــي  والتميــز 
العالمــة التجاريــة للســاير القابضــة، وطبيعــة 

العالقــة بيــن أنشــطة االســتدامة والتميــز 
وأثرهــا علــى أدائنــا. 

تؤمــن الســاير القابضــة بــأن مبــادرات وبرامــج 
وســمعة  مكانــة  تعــزز  والتميــز  االســتدامة 
ولذلــك،  للمجموعــة.  التجاريــة  العالمــة 
ــات  ــع جه ــراء دراســات مشــتركة م ــوم بإج نق
خارجيــة مــن خــالل مقابــالت شــخصية مــع 
ــن. نهــدف مــن خــالل  أفــراد وعمــالء مختاري
هــذه الدراســات إلــى تحديــد قــوة العالمــة 
ــة واســتقصاء صــورة كل قســم مــن  التجاري

األقســام.
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التميـز فـي الحوكمـة
(102-26, 102-23, 102-22, 102-20, 102-18)

تعمــل الســاير القابضــة كفريــق واحــد وتطبق 
مبــدأ الحوكمــة المتميــزة علــى كل مــا نقــوم 
بــه لكســب ثقــة الجهــات المعنيــة واحترامهــا. 
نحــن ال نســاوم أبــدًا علــى عدلنــا وأمانتنــا 
ونزاهتنــا ونلتــزم فــي الوقــت نفســه بجميــع 
المعاييــر الدوليــة لألعمــال. إننــا نؤمــن إيمانــا 
ــا  ــى أدائن ــر عل ــم الرشــيد يؤث ــأن الحك ــا ب قوي
ويقــوده؛ إنــه أمــر بالــغ األهميــة للمخاطــر 

والفــرص والقــدرة علــى االبتــكار. ولذلــك، 
هــي  والممتــازة  القويــة  الحوكمــة  فــإن 
الوظيفــي،  للتعاقــب  فــي صميــم خطتنــا 
واالبتــكار، والتوســع، واســتمرارية األعمــال. 
فــي  لدينــا  الممتــازة  اإلدارة  إطــار  يســاعد 
أدائنــا  وتحســين  وغاياتنــا  أهدافنــا  تحقيــق 
مــع الحفــاظ علــى معاييــر قانونيــة وأخالقيــة 

ــة. قوي
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مجلـس اإلدارة (102-18 ,102-22 ,102-33)
ُيعنى مجلس إدارة الساير القابضة بالتأكد من وجود إطار عمل فعال للحوكمة،

ويشرف على أنشطة اإلدارة مع ضمان زيادة القيمة ألصحاب المصلحة.

السيد. مبـارك نـاصـر السايـر
الرئيس التنفيذي، عضو مجلس 

اإلدارة التنفيذي

السيد. محمد نـاصـر السايـر
عضو مجلس اإلدارة التنفيذي

السيد. مساعد بدر السايـر
نائب رئيـس مجلس اإلدارة

السيدة. خالدة نـاصـر السايـر
عضـو مجلس اإلدارة

السيد. بدر مساعد السايـر
أمين سـر مجلس اإلدارة

السيد. فيصـل بدر السايـر
رئيـس مجلس اإلدارة

السيد. نـاصـر محمد السايـر
الرئيس الفخـري

السيد. سايـر بدر السايـر
عضو مجلس االدارة التنفيذي
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اللجنـة التوجيهيـة لالستدامـة (102-18 ,102-22 ,102-26)
فــي  التوجيهيــة لالســتدامة  اللجنــة  تضــم 
والخبــراء  المصلحــة  أصحــاَب  مجموعتنــا  
رفيعــي المســتوى الذيــن يقــررون أولوياتنــا 
ونــوع أنشــطتنا بهــدف إدارة عملياتنــا. ومــن 
هــذا المنطلــق، تحظــى اللجنــة بقــدر كبيــر 
القابضــة  الســاير  أن  حيــث  األهميــة  مــن 
تلتــزم بأعلــى المعاييــر للحوكمــة مــن أجــل 

االســتدامة والتميــز. كمــا أنــه يســاعد فــي 
الحفــاظ علــى قيمــة عاليــة لجميــع أصحــاب 
التوجيهيــة  اللجنــة  تضمــن  المصلحــة. 
بيئــة  فــي  أعمالنــا  ُتجــرى  أن  لالســتدامة 
شــفافة ومســؤولة كمــا تضمــن أن يكــون 
جميــع الهيــاكل والعمليــات وأنظمــة اإلدارة 

جــزءًا مــن اللجنــة.

المهـام األساسيـة:

استعراض قضايا االستدامة والتميز االستراتيجي• 

تقديــم المشــورة حــول االبتكارات التي تحســن األداء • 
العام للساير القابضة

متابعة األنشطة والبرامج الجارية • 

المواضيـع الرئيسيـة:

مشــاريع االســتدامة والتميــز االســتراتيجية علــى • 
المجموعــة مســتوى 

حوكمة الساير القابضة واستمرارية العمل• 

العالمــة •  صــورة  علــى  والتميــز  االســتدامة  آثــار 
التجاريــة

أنشطة ومبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات• 

جوائز التميز• 

أنشطة الموظفين• 

تحقيـــق الكفـــاءة مـــن خـــالل مبـــادرة "إنجـــاز الكثيـــر • 
بالقليـــل"

أعضــاء اللجنـة
الرئيسالسيد. محمد ناصر الساير 

نائب الرئيسالسيد. إبراهيم محمد حمد الفوزان

عضوالسيد. بدر مساعد الساير

عضوالسيد. حمد مساعد الساير

عضوالسيد. بدر فيصل الساير

عضوالسيد. حمد إبراهيم الفوزان

عضوالسيد. خالد مساعد الساير

عضوالسيدة. بدور فيصل الساير

عضوالسيد. حمد فيصل الساير

عضوالسيد. عبدالله ساير الساير

عضوالسيد. نهاد محمد الحاج علي
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رسالــة مـن
رئيـس لجنــة االستدامـة

(102-33, 102-14)

السيد.محمد ناصر الساير

المتميـــزة،  للخدمـــة  بـــه  يحتـــذى  مثـــاًال  نكـــون  ألن  نطمـــح 
ـــى  ـــال المســـتدامة، إل ـــة، واألعم ـــودة العالي ـــات ذات الج والمنتج
ـــاء المجتمـــع ورضـــا العمـــالء، مـــع ضمـــان مـــكان  ـــز رخ ـــب تعزي جان

ــج. ــن ومنتـ ــل آمـ عمـ

ألن  نطمــح  القابضــة  الســاير  فــي  إننــا 
نكــون مثــاًال يحتــذى بــه للخدمــة المتميــزة، 
والمنتجــات ذات الجــودة العاليــة، واألعمــال 
المســتدامة إلــى جانــب تعزيــز رخــاء المجتمــع 
ورضــا العمــالء، وضمــان مــكان عمــل آمــن 

ومنتــج. 

وللحصــول علــى رؤيــة خارجيــة موضوعيــة 
تتواصــل  أحرزنــاه،  الــذي  التقــدم  حــول 
اللجنــة التوجيهيــة لالســتدامة فــي الســاير 
القابضــة مــع أصحــاب المصلحــة الخارجييــن، 
أي مجلــس اإلدارة وتقــوم بإشــراكهم فــي 
الحاليــة  االســتراتيجية  أولوياتنــا  صياغــة 
وإحاطتهــم علمــًا بالقــرارات واألفــكار التــي 
يتألــف  المســتقبلية.  سياســاتنا  ستشــكل 
المصلحــة  أصحــاب  مــن  اإلدارة  مجلــس 
ــراء رفيعــي المســتوى الذيــن يقــررون  والخب
عملياتنــا  إلدارة  أنشــطتنا  ونــوع  أولوياتنــا 
العامــة. إنهــم يشــرفون علــى جميــع أنشــطة 
اإلدارة ألجــل زيــادة القيمــة لجميــع أصحــاب 

هــذه  خــالل  ومــن  وبالتالــي،  المصلحــة. 
الهيكليــة الحوكميــة، نضمــن أن ُتجــرى أعمالنا 
فــي بيئــة شــفافة ومســؤولة، وأن تكــون 
جميــع الهيــاكل والعمليــات وأنظمــة اإلدارة 
علــى  ذلــك  ويســاعدنا  اللجنــة.  مــن  جــزءًا 
فهــم وتقييــم احتياجــات المجتمــع، وتلبيــة 
موظفينــا،  وتمكيــن  العمــالء،  احتياجــات 
وتعزيــز عالقــات المورديــن، ومراجعــة مــا هــو 
مهــم للســاير القابضــة وأصحــاب المصلحــة 
ســواًء بســواء، وتحليــل مالحظــات وآراء كل 
مــن الســاير القابضــة وأصحــاب المصلحــة، 
ذات  النســبية  األهميــة  ودراســة مواضيــع 

بركائــز االســتدامة. الصلــة 

إن كل مــا نقــوم بــه مــا كان ليتحقــق لــوال 
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  وإخــالص  تفانــي 
الكــرام وأعضــاء لجنــة االســتدامة، فأتقــدم 
إليهــم بالشــكر الجزيــل علــى مــا يبذلونــه مــن 

جهــود رائعــة.



السـايــر        المجتمـع        االقتصـاد        الطبيعــة        الـرفاهيـة  39

الهيكـل التنظيمـي (102-5 ,102-18)

الرئيس الفخري
نـاصـر السايـر

مدير المجموعة األول، التدقيق الداخلي
أحمد الخطيب

رئيس مجلس اإلدارة
فيصل بدر الساير

الرئيس التنفيذي وعضو 
مجلس اإلدارة

السيد. مبارك ناصر الساير

المدير العام التنفيذي
بنجت كورت شولتز

عضو مجلس اإلدارة
السيدة. خالدة الساير

عضو مجلس اإلدارة
محمد ناصر الساير

عضو مجلس اإلدارة
السيد. ساير بدر محمد الساير

أميـن سـر مجلـس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة 

الـداو القابضـة
السيد. بدر محمد السايـر

نائب الرئيس
مساعد بدر السايـر

المدير المالي للمجموعة
مايكل سميث

مستشار مجلس اإلدارة
باول رينولدز

مديــر مالي أول للشـؤون التجاريــة
عبد العزيـز عـاشـور كيــرادوه

مديــر المجموعــة للخزينــة
تونـي دينــــا

مدير المجموعـة األول لتكنولوجيــا 
المعلومـات
مساعد الكوت

رئيس التسويـق
ستيفن كالري

المديـر العام للخدمات 
الطبيــة

حسام الدين عفيفي

المديـر العـام لشركـة 
تريستــار

ويليــام يونـغ

مدير أول مصنع الكويت 
(KAFF) لعلف الحيوانات

عبد الرحيم إسحاق

TOP ،المدير العام
كريشنا كومار

مدير أعمال قطع الغيار 
واألكسسورات

ديزموند تشونثون لو

مدير أعمال، لكزس
محمد أبو ظهر

المدير العام لشركة 
الداو لنظم المعلومات

أغوستينو باريتو كاجي

المدير العام للتأمين
أمجد األقرع

المديـر العـام لشركـة 
ليتمـوس لإلعالن

نيـل توفـي

المديـر العـام، شركـة 
بحـرة التجـاريـة
ميالكاندي حمزة

مدير عام أول التأجير
جاكوب فرجيس

مدير أعمال أول، مبيعات 
تويوتــا

جوهان هيسليتز

مديــر أعمــال خدمــة 
تويوتــا

إبراهيم الفوزان

نائب المدير العام للجمارك
سعيد جمعة

نـائب مديـر المجموعـة للتميز 
المؤسسي
نهاد الحاج علـي

مدير مجموعة الشؤون االدارية
جاسم المراغي

مدير أول لخدمات الترجمة
داؤد أ.س. بواطنه

مديـر المجموعـة للخدمـات 
القانونيـة

حسين مصطفى

مديـر الخدمات
جاك فغالي

مدير المجموعة األول 
لالنشاءات والصيانة

محمـد هيثـم الفحـل
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إدارة المخاطر (103)
التدريبــات  بإجــراء  القابضــة  الســاير  تهتــم 
المراجعــة  خــالل   - المخاطــر  إدارة  علــى 
المخاطــر  مثــل   - الســنوية  الداخليــة 
االســتراتيجية والمخاطــر الماليــة والمخاطــر 
التشــغيلية والمخاطــر المتعلقــة بالســمعة 
وااللتــزام بالقواعــد مــن أجــل الكشــف عــن 
مثــل هــذه المخاطــر أو منعهــا. وأمــا فيمــا 
يتعلــق بمعــدل تواتــر هــذه التدريبــات فــإن 
المجموعــة  فــي  الداخلــي  التدقيــق  دورة 
بنــاًء  أعــوام   3 تتجــاوز  ال  مــدة  إلــى  تمتــد 

تحديدهــا  يتــم  التــي  المخاطــر  نــوع  علــى 
لنشــاط معيــن. عــالوة علــى ذلــك، تتضمــن 
أربعــة  لدينــا  المخاطــر  تصنيــف  منهجيــة 
عاليــة،  كارثيــة،  المخاطــر:  مــن  مســتويات 
هــذه  تمثيــل  يتــم  ومنخفضــة.   معتدلــة، 
المخاطــر باســتخدام أشــكال وألــوان مختلفــة 
فــي تقاريــر التدقيــق الداخلــي للمجموعــة 
إيــالء  علــى  القــرارات  متخــذي  لمســاعدة 
التدقيــق  لمجــاالت  المناســبة  األولويــة 

المعينــة. الداخلــي 

سيـاسـة الجـودة (102-11)
علــى مــدى أكثــر مــن 60 عامــًا كانــت الســاير 
تــزال مــن الشــركات األولــى  القابضــة وال 
الرائــدة فــي الكويــت. إن نجاحنــا يعتمــد علــى 
تحديدنــا لسياســة الجــودة التــي تنــص علــى: 
فــي  العريقــة  بقيمهــا  الســاير  التــزام  "أن 
األمانــة والثقــة والنزاهــة الشــخصية هــو مــن 
صميــم أعمالنــا والركيــزة االساســية لكافــة 
تعامالتنــا. وســوف نواصــل نمونــا بتقديــم 
مــن  والخدمــات  المنتجــات  وأجــود  أفضــل 
خــالل فهمنــا الحتياجــات وتوقعــات األطــراف 
بالعمــل  األفضــل  باعتبارنــا  العالقــة  ذات 
بشــهادة عمالئنــا وأصحــاب المصلحــة لدينــا 

قاطبــة". لقــد وضعــت الســاير نظامــًا إلدارة 
الجــودة باعتبــاره أداة لــإلدارة وفقــًا لمعاييــر 
تلتــزم   .9001:2015  ISO العالميــة  الجــودة 
الســاير القابضــة بتطبيــق نظــم إدارة الجــودة 
أبعــد  إلــى  بهــا  لالرتقــاء  دومــًا  والعمــل 
وموظفونــا  العليــا  إدارتنــا  تلتــزم  الحــدود. 
كافــة باســتيفاء متطلبــات نظــم إدارة الجــودة 
واللوائــح القانونيــة المعمــول بها. إن الســاير 
القابضــة ملتزمــة بمواصلــة تحســين وتعزيــز 
فاعليــة نظــم إدارة الجــودة مــن خــالل تحديــد 
المخاطــر وفــرص األعمــال ودعــم االتجاهــات 

االســتراتيجية. 

سيـاسـة األيــزو (103)
القابضــة بتطبيــق سياســة  الســاير  قامــت 
القياســية  للمواصفــات  الدوليــة  المنظمــة 
(ISO) لتوحيــد أنشــطتها وضمــان أن جميــع 

تتبــع  القابضــة  الســاير  وإدارات  أقســام 
المطلوبــة. الجــودة  وإجــراءات  معاييــر 

مدونــة قواعـد السلـوك
الحيــاد  بمبــادئ  القابضــة  الســاير  تلتــزم 
لجميــع  والفكريــة  األخالقيــة  والنزاهــة 
موظفيهــا. وعلــى هــذا األســاس، اعتمــدت 
تتعلــق بمدونــة  القابضــة سياســة  الســاير 
قواعــد الســلوك التــي تنــص علــى أن جميــع 
واحتــرام.  بكرامــة  ســُيعاَملون  الموظفيــن 
تحتــل هــذه المبــادئ أهميــة قصــوى للحفــاظ 

علــى رســالتنا وســمعتنا ومكانتنــا. مدونــة 
ــا  ــد الســلوك الخاصــة بشــركتنا تدعمه قواع
مكافحــة  فيهــا  بمــا  متعــددة  سياســات 

االحتيــال.
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النـزاهـة واستمـراريــة األعمـال (103)
ــة  ــال الخاصـ ــتمرارية األعمـ ــل خطـــط اسـ تكفـ
أنشـــطتها  اســـتمرارية  القابضـــة  بالســـاير 
بأقـــل قـــدر ممكـــن مـــن التعطـــل فـــي حـــاالت 
الطـــوارئ أو الكـــوارث التـــي يتعـــذر فيهـــا عـــادًة 
القيـــام بالنشـــاط التجـــاري. كمـــا وتســـاعدنا 

خطة إدارة المخاطـــر وخطة الدســـتور العائلـــي 
الحفاظ علی مستویات منخفضة من  فـــي 

المخاطـــر فـــي جميـــع أنشـــطتنا وعملیاتنا.

أداء االستدامــة
مؤشــرات  القابضــة  الســاير  وضعــت  لقــد 
أداء االســتدامة والتميــز لقســم االســتدامة 
ــك،  ــى ذل ــن. وعــالوة عل ــز والموظفي والتمي
تقــوم اللجنــة التوجيهيــة لالســتدامة بقيــاس 

األداء فــي الموضوعــات والقــرارات المتخــذة 
مــع  ومواءمتهــا  األولويــة  أســاس  علــى 

االســتراتيجية.





أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة:

المـــجتـمــع
 1    المساهمـة المجتمعيــة

2    العـائـد علـى المجتمـع

3    شراكــة المجتمـع

4    تثقيف المجتمـع

5    رعـايــــة المجتمـع

خطـة الكويت للتنميــة الوطنيــة:

       مكانــة دوليــة متميــزة

       بيئــة معيشيـة مستدامـة

       الرعـايـة الصحيـة عاليـة الجـودة
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المساهمـة المجتمعيـة
(413-1, 203-2, 201-1, 103، 102-43, 102-40)

ســاهمت الســاير القابضــة منــذ تأسيســها 
بــه،  واالرتقــاء  بالمجتمــع  النهــوض  فــي 
التمكيــن  بــأن  إيماننــا  مــن منطلــق  وذلــك 
نحــن  تراثنــا.  مــن  أصيــل  جــزء  االجتماعــي 
نســعى جاهديــن إلــى إلهــام النــاس وتمكين 
أجــل  مــن  فيهــا  واالســتثمار  المجتمعــات 
تســريع وتيــرة التغيــر االجتماعــي. إننــا نعمــل 
عامــًا بعــد عــام علــى تحســين وتطويــر نهجنــا 
أقصــى  لتحقيــق  المجتمــع  مــع  للتعامــل 
علــى  وبرامجنــا  مبادراتنــا  عوائــد  مــن  قــدر 
وراءهــا  ومــا  المشــاريع  مســتويات  جميــع 
يعــزز  االســتدامة،  لبوصلــة  وفقــا  أيضــًا. 
العمــل الصحيــح والمشــاركة الفعالــة رفاهيــة 
ذلــك،  علــى  وعــالوة  المصلحــة.  أصحــاب 
فإنهــا تعــزز العائــد االقتصــادي لألعمــال مــن 
خــالل تعزيــز عالقتهــا مــع العمــالء وتحســين 
تجربتهــم إضافــة إلــى تعزيــز هويــة العالمــة 

وصورتهــا. التجاريــة 

ليقدمــوا  موظفينــا  بتمكيــن  نقــوم  نحــن 
العالــم  مســتوى  علــى  للمشــاكل  الحلــول 
ويقومــوا بتســريع وتيــرة التغييــر االجتماعــي 
وتوفيــر  الموظفيــن  مشــاركة  خــالل  مــن 
ــة.  ــات المجتمعي فــرص للتطــوع فــي الخدم
لقــد قســمنا أنشــطتنا ومبادراتنــا المجتمعية 
المختلفــة  المجتمعيــة  المســاهمات  إلــى 
وخطــط،  وتطــوع   شــراكات،  شــكل  علــى 
عديــدة  وإجــراءات  لألمــوال،  واســتثمار 
إطــار  وفــي  إيجابيــة.  نتائــج  لتحقيــق  أخــرى 
الســاير  تقــوم  االجتماعيــة  مســؤولياتها 

القابضــة بتنفيــذ حمــالت توعويــة وبرامــج 
تعليميــة علــى مســتويات عــدة عبــر مختلــف 
جهودنــا  قصــارى  نبــذل  نحــن  الصناعــات. 
علــى  االجتماعــي  العائــد  وقيــاس  لتحديــد 
االســتثمار لزيــادة الفوائــد والقيــم ألصحــاب 

المصلحــة.

نريــد أن نواصــل تســريع العائــد اإليجابــي 
ــد مــن آثارهــا  ــى المجتمــع، والح ــا عل ألعمالن
الســلبية، والقيــام بجميــع أنشــطتنا بطريقــة 
أن  القابضــة  الســاير  تعتقــد  مســؤولة. 
ــح فــي الكســب  هــذه الخطــوات ســوف تنج
وأصحــاب  عمالئنــا  ثقــة  علــى  والحفــاظ 
المصلحــة والمجتمــع ككل. نحــن نهــدف إلــى 
المجتمــع  إلــى  األجــل  المســاهمة طويلــة 
الملموســة  القيــم  تحقــق  أن  شــأنها  مــن 
ــن يشــاركون  ــع أصحــاب المصلحــة الذي لجمي
فــي برامجنــا ومشــاريعنا علــى نطــاق أوســع 
المجتمــع  تعــزز  خــالل شــراكات قويــة  مــن 
لقــد  المســتويات.  جميــع  علــى  الكويتــي 
ومبادراتنــا  وبرامجنــا  أنشــطتنا  قســمنا 
للمســاهمة المجتمعيــة إلــى ثالثــة مجــاالت 
والســالمة،  والتمكيــن،  الرفــاه،  رئيســية: 
ونســتفيد مــن كفاءاتنــا األساســية فــي هــذه 

الثالثــة. المجــاالت 

وفــي هــذا التقريــر، ســنقدم وصفــًا مفصــًال 
لــكل نشــاط أو برنامــج، أو شــراكة قمنــا بهــا، 
والعائــد مــن كل ذلــك علــى مجتمعنــا. نهدف 
مــن ذلــك عــرض مــا حققنــاه مــن التقــدم فــي 

التقاريــر المقبلــة إلــى أصحــاب المصلحــة.

دراســة حـالـــة
الجمعيــة االقتصـاديــة الكويتيــة

وفــي إطــار االســتثمار غيــر المباشــر لمجموعــة الســاير القابضــة لدعــم االقتصــاد الكويتــي 
أســهمت الســاير بمبلــغ 500000 د.ك. إلــى الجمعيــة االقتصاديــة الكويتيــة. الجمعيــة 
اإلقتصاديــة جمعيــة النفــع العــام وتأسســت فــي الكويــت فــي عــام 1970. ُقســمت قيمــة 
مســاهمة الســاير إلــى مبلغيــن متســاويين بقيمــة 25000 دينــار كويتــي لــكل قســم، 
ذهــب النصــف األول مــن المســاهمة إلــى المبنــى الجديــد للجمعيــة االقتصاديــة الكويتيــة 
فــي حيــن ذهــب النصــف الثانــي إلــى إدارة المســؤولية االجتماعيــة للمجموعــة واألنشــطة 
المجتمعيــة لدعــم الجمعيــة االقتصاديــة الكويتيــة وعقــد برامــج ونشــاطات تعــود بالنفــع 

العــام وتتــرك أثــرا إيجابيــا علــى المجتمــع.
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الرفــاه
ــى  ــا فــي مجــال االســتدامة عل ــز جهودن تترك
نحــن  ومجتمعنــا.  شــعبنا  ورفاهيــة  صحــة 
والصحــة  الحيــاة  جــودة  بتعزيــز  ملتزمــون 
الحفــاظ  خــالل  مــن  لمجتمعنــا  واإلنتاجيــة 
مشــاريع  وتطويــر  الطبيعيــة  البيئــة  علــى 
الرفــاه المتطــورة مــن خــالل عقــد الشــراكات 

مــع الجهــات األخــرى. تفخــر الســاير القابضــة 
مــن  الرفــاه  مجــال  فــي  الطويلــة  بخبرتهــا 
هــذا  فــي  جهودهــا  بــأن  إيمانهــا  منطلــق 
االســتثمار  طــرق  إحــدى  تمثــل  المجــال 
ــج  ــا تعــود بأفضــل النتائ ــا ألنه فــي مجتمعن

لدينــا. المصلحــة  وأصحــاب  لمجتمعنــا 

الشراكـةأصحاب المصلحةالوصـفالمشـروع

حملة تنظيف

شاطئ الشويخ

تواصل الساير القابضة حملتها التوعوية البيئية للحفاظ • 
على نظافة شواطئ الكويت. نظم موظفونا ومتطوعونا 

حملة لتنظيف الشاطئ بالمنطقة التجارية الحرة في 
الشويخ لتشجيع إدارة النفايات وتوعية الناس بأهمية 

وجود شاطئ نظيف وحياة بحرية صحية.

الموظفون• 
المتطوعون• 
العمالء• 

إدارة المناطق • 
التجارية الحرة

الهيئة العامة • 
للصناعة 

فريق الغوص • 
الكويتي

حملة برنامج األمم 

المتحدة للبيئة لتركيب 

األلواح الشمسية في 

مخيم الالجئين السوريين 

بلبنان

في إطار تقاليد الكويت العريقة لدعم المجتمعات األكثر • 
احتياجا، قامت الساير القابضة بزيارة مخيم الريحانية 
لالجئين السوريين في عكار، بلبنان، لتقييم جهودها 

لتوفير الكهرباء والمياه الدافئة لسكان المخيم باستخدام 
ألواح الطاقة الشمسية المحمولة والثابتة.

الالجئون• 
الحكومة• 

برنامج األمم المتحد • 
(UNEP) للبيئة

تلبيًة لدعوة جاللة الملكة سيلفيا ملكة السويد لرفع • مينتور العربية
مستوى الوعي حول العالم للوقاية من تعاطي 

المخدرات، ولدعم جهود مينتور العربية للعمل مع 
دول الجامعة العربية لتثقيف وتوجيه وتطوير العادات 

والسلوكيات الصحية بين الشباب.

الشباب• 
وزارة الصحة• 
الموظفون• 

مينتور العربية• 

إعادة تأهيل النظام 

الصحراوي البيئي في 

منطقة اللياح بالكويت

من أجل غد أفضل، تهدف الساير القابضة إلى زراعة • 
2000 شتلة لزيادة الغطاء النباتي في الكويت.

الحكومة• 
المتطوعون• 
المدارس• 

معهد الكويت • 
لألبحاث العلمية 

جائزة األم المثالية لألطفال 
المعاقين الممنوحة 

من قبل مركز الخرافي 
ألنشطة األطفال 

المعاقين لمنطقة الشرق 
األوسط

االعتراف بالعمل الجاد وتفاني أمهات األطفال ذوي • 
اإلعاقات الذهنية من دول مجلس التعاون الخليجي 

والعالم العربي.

األمهات• 
المتطوعون• 
الرعاة• 

مركز الخرافي • 
ألنشطة األطفال 

المعاقين

الملتقى الخليجي 

السنوي الثالث للدمج 

المجتمعي  لذوي اإلعاقة 

(Move to Improve)

إبراز مواهب ذوي اإلعاقة وعرض إنجازاتهم بطريقة • 
إبداعية. أقيمت منافسات خاصة على المسرح بين ذوي 

اإلعاقة واألصحاء.

الشباب• 
العائالت• 
المتطوعون• 

 •Move to Improve

مجمـوع 
االستثمـار

39,710
دينــار كويتـي
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حملـة برنـامج األمم المتحدة للبيئـة لتركيب األلواح 
الشمسيـة في مخيـم الالجئيـن السورييـن في لبنــان 01

الســاير  وأنشــطة  مســاهمات  تتماشــى 
الخيــري  العمــل  مجــال  فــي  القابضــة 
واإلعانــة اإلنســانية مــع سياســات القيــادة 
إيــالء  تركــز علــى  التــي  الحكيمــة  الكويتيــة 
االهتمــام وتوفيــر المســاعدات اإلنســانية 
ــم. ومــن  ــاء العال ــع أنح ــن فــي جمي للمحتاجي
خــالل مشــروع «حيــاة أكثــر إشــراقًا لالجئيــن»، 
قامــت الســاير القابضــة بالتعــاون مــع برنامــج 
الكهربــاء  بتوفيــر  للبيئــة  المتحــدة  األمــم 
الالجئيــن  مخيــم  إلــى  الدافئــة  والميــاه 
األلــواح  باســتخدام  لبنــان  فــي  الســوريين 

والثابتــة. المحمولــة  الشمســية 

 قــام كل مــن حمــد مســاعد الســاير، الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة امتيــازات الســاير القابضة، 
والمديــر اإلقليمــي لبرنامــج األمــم المتحــدة 
للبيئــة إيــاد أبوموغلــي، بزيــارة إلــى مخيــم 

الريحانيــة الكائــن فــي شــمال لبنــان، خــالل 
ــم  ــر أن مخي ــر بالذك ــل 2017. الجدي شــهر أبري
يعيشــون  الجــئ   1000 يضــم  الريحانيــة 
فــي 400 خيمــة، معظمهــم مــن األطفــال 

والنســاء والشــيوخ.

وأشــار بيــان صــادر عــن برنامج األمــم المتحدة 
للبيئــة إلــى أن المشــروع قــد ســاهم فــي 
باإلضافــة  المخيــم  وممــرات  الخيــام  إنــارة 
إلــى توفيــر ســخانات الميــاه التــي تعمــل 
بالطاقــة الشمســية وذلــك بعــد أن عانــى 
والطقــس  الظلــم  مــن  طويــًال  الالجئــون 

البــارد فــي ظــل ظــروف حياتيــة قاســية.

نوعهــا  مــن  األولــى  المبــادرة  هــذه  وتعــد 
مــن حيــث اســتخدام الطاقــة النظيفــة لتلبيــة  
أحــد  فــي  لالجئيــن  االحتياجــات األساســية 

أكبــر المخيمــات فــي عــكار.

عدد المشاركين
1000 الجئ ممن يعيشون في 
400 خيمة معظهم من األطفال 

والنساء والشيوخ.

الشراكة
برنـامج األمـم المتحدة للبيئــة 

(UNEP)

االستثمـار
15,000 دينـار كويتـي

دراســة حـالـــة

20% العائد االجتماعي على االستثمار
91% العـائد االجتماعي على االستثمـار

          بحسب القيمـة الحاليـة
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التمكين
مــن خــالل مبادراتنــا للتمكيــن نســاعد األفــراد 
علــى تحقيــق مواهبهــم اإلبداعيــة. تســتند 
الســاير  اســتثمار  إلــى  للتمكيــن  برامجنــا 
القابضــة فــي توفيــر فــرص التعليــم والنمــو 
فــي  المجتمــع  فــي  المصلحــة  ألصحــاب 

مختلــف القطاعــات والصناعــات. وعــن طريــق 
ذلــك تتمكــن الســاير القابضــة مــن تقديــم 
زيــادة  فــي  والمســاهمة  مســؤولة  نتائــج 
الكفــاءة وتحقيــق الرضــا لــدى األشــخاص. 

الشراكـةأصحاب المصلحةالوصـفالمشـروع

مسابقة الرسم العالمية 

لألطفال الرابعة 

مة من  والعشرون المنظَّ

قبل برنامج األمم المتحدة 

للبيئة في كينيا

تشجع الساير القابضة استخدام الطاقة المتجددة من خالل • 
رسومات األطفال. سيتم اختيار الفائزين الثالثة من حول 

العالم في المسابقة من بين 63000 مشاركة من 66 
دولة.

األطفال• 
المنظمات غير • 

الحكومية
الرعـاة• 

برنامج األمم • 
المتحدة للبيئة 

(UNEP)

 •FGPE

مسابقة تويوتا الفنية 
لرسم سيارة األحالم

تهدف المسابقة إلى إفساح المجال لألطفال من جميع • 
أنحاء العالم للحلم والمشاركة بأفكارهم المبتكرة واإلبداعية 

حول مستقبل التنقل من خالل رسم سيارة أحالمهم. 
دعت الساير القابضة األطفال البالغين 15 سنة من العمر 
للمشاركة في هذه المسابقة العالمية التي بدورها  تعزز 

األفكار اإلبداعية لدى األطفال.

المنظمات غير • 
الحكومية

األطفال• 
المتطوعون• 

شركة مؤسسة • 
محمد ناصر الساير 

وأوالده

برنامج من مبادرة • 
تويوتا

الساير القابضة تتعاون 
مع المركز العلمي

تتعاون الساير القابضة مع المركز العلمي إليضاح منطق • 
العلوم الرائع بعملية "ارفع السيارة" بهدف إتاحة  الزوار 
فرصة التفاعل مع السيارات الهجينة والعالمات التجارية 

للساير القابضة.

المركز العلمي • العمالء المحتملون• 
الكويتي

مؤتمر تمكين الشباب 

لرواد األعمال الكويتيين

تهدف المبادرة إلى تحفيز وتشجيع الشباب الكويتي على • 
لعب األدوار األكثر كفاءة وتحقيق االكتفاء الذاتي في 

النمو المستدام والعمالة واالبتكار والقيادة في مجال 
األعمال.

العمالء• 
المتطوعون• 

تمكين• 

مؤسسة محمد • 
ناصر الساير 

وأوالده - تويوتـا

حفل توقيع اتفاقية 

شراكة مع "عطاء هب" 

بدخولها في عضوية 

الداعمين

تم التوقيع على اتفاقية شراكة بعضوية "عطاء هب" • 
في باقة الداعمين، وبموجبها تم إنشاء المنصات 

المباشرة والمفتوحة على االنترنت لتسهيل التواصل 
المباشر من قبل المتطوعين والشركات والمجتمعات مع 

برامج مجموعة الساير القابضة لجعلها مرئية بشكل أكبر 
وتسهيل الوصول إليها من قبل المجتمعات التي ترغب 

بذلك لتحقيق أكبر تأثير اجتماعي ممكن.

الموظفون• 
المتطوعون• 

عطاء هب• 

مجمـوع 
االستثمـار

30,700
دينــار كويتـي
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دراســة حـالـــة

02

ســـيارة  لرســـم  الفنيـــة  تويوتـــا  مســـابقة  ُتعـــد 
األحـــالم واحـــدة مـــن أكبـــر مســـابقات الرســـم 
العالميـــة لألطفـــال. منـــذ عـــام 2004 فصاعـــدًا، 
ُتعقـــد مســـابقة تويوتـــا الفنيـــة لرســـم ســـيارة 
المســـاهمة  مبـــادرات  مـــن  كجـــزء  األحـــالم 
االجتماعيـــة لشـــركة تويوتـــا. وفـــي عـــام 2015 كان 
هنـــاك 875000 مشـــاركة مـــن حوالـــي 81 دولـــة 

ومنطقـــة حـــول العالـــم.

ســـيارة  لرســـم  الفنيـــة  تويوتـــا  مســـابقة  إن 
األحـــالم تدعـــو األطفـــال مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم 
ــن  ــل مـ ــتقبل التنقـ ــول مسـ ــكار حـ ــاركة األفـ لمشـ
خـــالل رســـم ســـيارات أحالمهـــم. مـــن المؤكـــد 

وأن  حلـــم،  مـــن  تولـــد  عظيمـــة  فكـــرة  كل  أن 
هـــذه األنشـــطة ســـتحفز القـــدرة اإلبداعيـــة لـــدى 
الجيـــل القـــادم مـــن كبـــار المخترعيـــن والمفكريـــن 

والحالميـــن.

تقـــوم شـــركة مؤسســـة محمـــد ناصـــر الســـاير 
وأوالده ذ.م.م، الوكيـــل المعتمـــد لشـــركة تويوتـــا 
والســـاير القابضـــة فـــي الكويـــت بإقامـــة هـــذا 
الحـــدث الكتشـــاف أفضـــل المواهـــب لتمثيـــل 
الكويـــت فـــي المســـابقة العالميـــة. وســـتقوم 
ـــى  ـــار عل ـــراء االختي ـــة الســـاير القابضـــة بإج مجموع
عـــن  اإلعـــالن  وســـيتم  الوطنـــي،  المســـتوى 

الفائزيـــن ومنحهـــم جوائـــز رائعـــة.

03

دراســة حـالـــة

ــي  ــة، وهـ ــر ربحيـ ــادرة غيـ ــب" مبـ ــاء هـ ــر "عطـ تعتبـ
المتطوعـــون  فيهـــا  يجتمـــع  تعـــاون  شـــبكة 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي والقطاعـــان العـــام 
والخـــاص للعمـــل بإتقـــان لخدمـــة المجتمـــع والتأثيـــر 
فيـــه. كمـــا وتهـــدف المنظمـــة إلـــى رفـــع الوعـــي 
المجتمعـــي والتعـــاون والمشـــاركة فـــي المبـــادرات 
التـــي لهـــا عائـــد إيجابـــي علـــى المجتمـــع واحتياجاتـــه.

قامـــت الســـاير القابضـــة بالتوقيـــع علـــى اتفاقيـــة 
ــاء هـــب التـــي  ــة عطـ ــع منظمـ ــرة مـ ــة موقـ عضويـ
ـــارة عـــن شـــبكة تعـــاون تجمـــع المتطوعيـــن  هـــي عب
والهيئـــات الحكوميـــة والشـــركات الخاصـــة علـــى 
التواصـــل  علـــى  وتســـاعدهم  واحـــدة  منصـــة 
ــي  ــة وبالتالـ ــاير القابضـ ــج السـ ــع برامـ ــر مـ المباشـ

االجتماعيـــة  مســـؤوليتنا  أداء  فـــي  المســـاهمة 

ــر. ــي أكبـ ــر اجتماعـ ــق تأثيـ وتحقيـ

إنجـــازات عطـــاء هـــب: تجـــاوز عـــدد المتطوعيـــن 

1000 عضـــو، بمشـــاركة 100 جمعيـــة ذات النفـــع 

شـــركاء   4 و  تجاريـــة،  مؤسســـة   40 و  العـــام، 

إســـتراتيجيين هـــم وزارات اإلعـــالم، والشـــباب، 

والشـــؤون االجتماعيـــة والعمـــل، ومركـــز العمـــل 

التطوعـــي، باإلضافـــة إلـــى تحالـــف بيـــن مؤسســـة 

بيـــل جيتـــس وميلينـــدا ومنظمـــة اليونيســـف، التـــي 

تهيـــئ الطـــالب للتطـــوع بالمشـــاركة فـــي حمـــالت 

ــال. ــلل األطفـ التطعيـــم ضـــد شـ

عدد المشاركين
في عام 2016 ُوجهت الدعوة 
إلى 43 مدرسة فيما شاركت 

35 مدرسة في المسابقة. وتم 
جمع 2500 عمل فني. وفي 

عام 2017، أرسلت الدعوة إلى 
65 مدرسة من بينها شاركت 45 
مدرسة في المسابقة وتم جمع 

1033 عمل فني هذه المرة

عدد المشاركين
30 عضــوًا

الشراكة
مبــادرة شركــة تويوتــا العالمية

االستثمـار
5,500 دينـار كويتـي

مسابقـة تويوتــا الفنيــة لرسم سيــارة األحالم

حفـل توقيـع اتفاقيـة عضويـة بين السايـر القابضـة
وعطــاء هـب
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السالمـة
وفـــي الســـاير نعتبـــر االهتمـــام بالســـالمة 
كشـــيء يرتبـــط ارتباطـــًا وثيقـــًا مـــع أعمالنـــا 
واإلصابـــات  الوفيـــات  تمثـــل  األساســـية. 
ــق  ــدر قلـ ــرور مصـ ــوادث المـ ــن حـ ــة عـ الناجمـ
فإننـــا  ولذلـــك،  القابضـــة.  للســـاير  كبيـــر 
نســـتخدم معرفتنـــا بأســـباب حـــوادث المـــرور 
خـــالل  مـــن  الجمهـــور  بيـــن  الوعـــي  لرفـــع 
إطـــالق الحمـــالت التوعويـــة للوقايـــة مـــن 

جاهديـــن  نســـعى  إننـــا  المـــرور.  حـــوادث 
رائـــدة فـــي مجـــال  ألن تصبـــح المجموعـــة 
ــا  ــرق مـــن خـــالل برامجنـ الســـالمة علـــى الطـ
وتحقيقـــًا  للوقايـــة.  المبتكـــرة  ومشـــاريعنا 
لهـــذا الهـــدف، عقدنـــا شـــراكة مـــع الحكومـــة 
ــام والخـــاص  ــات والقطاعيـــن العـ والمؤسسـ
ـــع أنحـــاء البـــالد علـــى جعـــل  للعمـــل فـــي جمي

الطـــرق آمنـــة للجميـــع.

الشراكـةأصحاب المصلحةالوصـفالمشـروع

حملة السالمة على 

الطريق

عيش اللحظة

نظمت شركة نفط الكويت "حملة التوعية بالقيادة - القيادة بالعناية" • 
لمعالجة أوجه القلق إزاء الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، ال سيما 
الحوادث التي يتعرض لها السائقون الشباب واألطفال. تهدف هذه 
الحملة المتكاملة إلى نشر الوعي المروري وضرورة االلتزام بقواعد 
السالمة المرورية وبالتالي تحقيق تغير في المواقف والسلوكيات 

تجاه القيادة والسالمة على الطرق، وتثقيف وتوعية األطفال بأهمية 
ارتداء أحزمة األمان. كما تم تنظيم ندوة حول السالمة على الطرق 

في أكاديمية ريبورن للتعليم المبكر.

المجتمع• 
الشركاء• 
الموظفون• 

شركة نفط الكويت• 

شركة مؤسسة • 
محمد ناصر السايـر 

وأوالده تويوتا

عدد المشاركين
3050 عضــوًا

االستثمـار
11,450 دينـار كويتـي

تشــهد الكويــت أعــدادًا مخيفــة مــن حــوادث المــرور 
الشــباب  الســائقين  وفــاة  فــي  تتســبب  التــي 
الكويــت.  مســتقبل  يمثلــون  الذيــن  واألطفــال 
وتفيــد اإلحصائيــات أن مــا يقــرب مــن 25٪ مــن 
جميــع الوفيــات الناجمــة عــن حــوادث المــرور كانــوا 
ضحايــا تراوحــت أعمارهــم بيــن 20 ســنة وأقــل. 
بينمــا كان 26.2٪ مــن الضحايــا فــي الفئــة العمريــة 

21 إلــى 30 ســنة. 

إدراكًا منهــا بأهميــة ســالمة الطــرق اتخــذت الســاير 
القابضــة إجــراءات حاســمة لســالمة الطــرق مــن 
لتوعيــة   – متكاملــة  توعيــة  حملــة  تنظيــم  خــالل 
فــي  التغيــر  اآلمنــة وتحقيــق  بالقيــادة  الجمهــور 

مواقف وســلوكيات الناس تجاه القيادة والســالمة 
ــى الطــرق. عل

يتــم اتبــاع أســاليب متعــددة للحملــة كاســتخدام 
علــى  التوعويــة  للحمــالت  المكرســة  المواقــع 
االنترنــت وتطبيقات الجــّوال والمقاالت والحمالت 
اســتبيانات  علــى  تحتــوي  التــي  االنترنــت  علــى 
والرســوم المعلوماتيــة ومقاطــع الفيديو للرســوم 
المتحركــة واللوحــات وزيــارات للمــدارس وتوعيــة 
الموظفيــن والتواصــل مــع الهيئــات والشــركات 
الحكوميــة المحليــة لنشــر الوعــي بقواعــد الســالمة 
ــادة مــن  علــى الطــرق والتحــدث والممارســة والقي

أجــل الســالمة المروريــة.

دراســة حـالـــة

حملة السالمة على الطريق – عيش اللحظة04

مجمـوع 
االستثمـار

11,450
دينــار كويتـي
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العائد على المجتمـع
(413-1, 102-16)

راســخًا  إيمانــًا  القابضــة  الســاير  تؤمــن 
برامجهــا  وتأثيــرات  نتائــج  تعظيــم  بضــرورة 
هــذا  وباتبــاع  االجتماعيــة.  ومســاهماتها 
التدابيــر  واتخــاذ  بالتخطيــط  نقــوم  النهــج، 
مقدمــًا ألي برنامــج أو مشــروع تــم تصنيفــه 
باعتبــاره مســاهمة مجتمعيــة. وممــا ال شــك 
فيــه أن هــذه الممارســة تحقــق العائــد طويــل 
األجــل والفعــال لجميــع أصحــاب المصلحــة 
والمشــروع  بالبرنامــج  عالقــة  لهــم  الذيــن 
علــى نطــاق أوســع. وفــي هــذا الســياق، 
ــر الســاير القابضــة يســاعد  ــاس تأثي ــإن قي ف
تصميــم  أثنــاء  الصحيــح  القــرار  اتخــاذ  فــي 

كل  فــي  والمجتمعيــة  االجتماعيــة  البرامــج 
مرحلــة مــن مراحــل عمليــة المســاهمة.

 نقــوم بالتعــاون واالبتــكار علــى مســتويات 
ــدة. ومــن  ــج أعمــال جدي ــق نتائ ــدة لتحقي جدي
خــالل التواصــل مــع شــركائنا االســتراتيجيين، 
مبادراتنــا  مــن  مذهلــة  نتائــج  حققنــا  لقــد 
بالشــمولية  المتعلقــة  االســتراتيجية 
نســتمر  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  والتعــاون. 
فــي تحقيــق التميــز فــي برامجنــا ومشــاريعنا 
آفــاق  إلــى  وصولنــا  وتعزيــز  األساســية 
جديــدة مــن المشــاركة الداخليــة والخارجيــة.

توجيهات مستنيرة أثناء اتخاذ • 
قرار بشأن المساهمات

تحديد وتخفيف المخاطر • 
لتحسين تصميم البرنامج

أهداف واضحة للميزانية لبدء • 
أو توسيع البرامج

تقييم واضح للعائد االجتماعي • 
على المساهمة من أجل تواصل 

أفضل مع أصحاب المصلحة

نظرة ثاقبة على الكفاءة في • 
تقييم الخطط والتسليم

اتجاه واضح بشأن المجاالت التي • 
سیتم التوسع فيها أو تعدیلھا

المشاركة في تقييم الحدث• 

طول عمر البرامج والمخرجات• 

مرحلـة مـا بعـد المساهمـةمرحلـة مـا قبـل المساهمـة المساهمـة

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن قيــاس العوائــد النوعيــة والكميــة لبرامجنــا ومشــاريعنا االجتماعيــة 
والمجتمعيــة علــى حــد ســواء يحقــق منافــع كبيــرة لــكل مــن مجتمعنــا والســاير القابضــة.

فوائـد قيــاس العـائد

اختيـار المشاريـع المناسبـة البرامج االجتماعيـة االستراتيجيـة01 اتخـاذ القـرارات الفعـالـة02 03

تحديد أولويـات المبــادرة تعزيـز الشفافيـة في التـواصـل 05
مع أصحـاب المصلحـة 06 تحليـل التكاليـف والمنـافـع04
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الشراكـة المجتمعيـة

لقـــد قمنـــا بمواءمـــة أهدافنـــا األساســـية الثالثـــة لالســـتدامة مـــع خطـــة الكويـــت للتنميـــة 
.(UNSDGs) وأهـــداف التنميـــة المســـتدامة لألمـــم المتحـــدة (KNDP) الوطنيـــة

القيمة لخطة الكويت العائد االجتماعي على المجتمع
للتنمية الوطنية

القيمة ألهداف األمم المتحدة 
للتنمية المتدامة

زيادة قدرة واستعداد الناس لمشاركة • الرفاه
بعضهم البعض بطرق تفيد المجتمع

تعزيز مجتمع صحي يمكننا رعايته وتعزيزه • 
لصالح بعضنا البعض وجعل مجتمعنا مكانًا 

أفضل للعيش والعمل والتعلم والنمو

رأس مـال بشـري إبداعي

رعايـة صحيـة عاليـة الجودة

    
  

تعزيز بناء القدرات المجتمعية عبر مختلف • التمكين
المواضيع والقطاعات

تعزيز اإلنتاج المشترك والمشاركة المجتمعية • 
فيما يتعلق بالتعليم وتنمية الشباب

رأس مـال بشـري إبداعي

اقتصاد متنوع ومستدام 

مكانة دولية متميزة

    
  

الحد من حوادث المرور ومعالجة التحديات • السالمة
حول حوادث المرور والوفيات واإلصابات 

الناجمة عنها
زيادة الوعي حول حوادث المرور وأثرها على • 

المجتمع واالقتصاد

رعاية صحية عالية الجودة

اقتصاد متنوع ومستدام
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تثقيـف المجتمـع
المجتمــع  تثقيــف  مبــادرة  مــن  الهــدف  إن 
للســاير القابضــة هــو زيــادة وعــي المجتمــع 
والجاريــة.  المتاحــة  والخدمــات  بالبرامــج 
نهتــم بإشــراك أصحــاب المصلحــة، وتثقيــف 
ألجــل  االســتراتيجيات  وتقييــم  المجتمــع، 
توفيــر األدوات األساســية الالزمــة لالرتقــاء 
ــة - الرفــاه،  ــا علــى مســتويات ثالث بمجتمعن
والتمكيــن، والســالمة - مــن خــالل إعطــاء 
أصحــاب المصلحــة فــي المجتمــع الفرصــة لـ:

المجتمعــي •  الوعــي  مفاهيــم  تعزيــز 
والتمكيــن  الرفــاه  قضايــا  باســتخدام 
الوطنيــة. األهميــة  ذات  والســالمة 

وعيــًا •  أكثــر  ليصبــح  المجتمــع  مســاعدة 
بمواضــع القــوة والنقــص فيمــا يتعلــق 
بالرفــاه والتمكيــن وقضايــا الســالمة ذات 

الصلــة.

دعــم شــركاء المجتمــع مــن خــالل المعرفــة • 
والمســاهمة والمشــاركة الطوعيــة.

الشراكـةأصحاب المصلحةالوصـفالمشـروع

حملة التوعية بسرطان 
الثدى من قبل منظمة 

 Cancer Awareness
Nation

أقيمت حملة توعية بسرطان الثدي بمناسبة اليوم العالمي • 
لمكافحة سرطان الثدي تحت شعار "أنت تستحقين - اهتمامنا". 

تم تنظيم حدث خاص لجميع موظفات وإداريات الساير 
القابضة لتعزيز الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

عرضت الساير القابضة خصم 50٪ لمرضى السرطان في • 
ثالثة مستشفيات مختلفة.

األمهات• 
العمالء• 
الموظفون• 

الحملة الوطنية • 
للتوعية بسرطان 

(CAN) الثدى

مشاركة شركة بحرة 
التجارية في ماراثون 

الجري لمحاربة السكري

كان الهدف من المشاركة في ماراثون الجري هو زيادة الوعي • 
حول مرض السكري وأهمية اكتشافه المبكر. كان ماراثون 

الجري مفتوحًا للجميع وكان وسيلة ممتعة إلظهار الدعم للوعي 
والعالج والوقاية من مرض السكري. باإلضافة إلى ذلك تم 
إنشاء مراكز الفحص في موقع الحدث مما أتاح للمشاركين 

فرصة االختبار المجاني لمستوى الجلوكوز في الدم.

المتطوعون• 
العمالء• 

وزراة الصحة• 

معهد دسمان • 
للسكري

شاركت الساير القابضة للسنة الخامسة المتتالية في • ساعة األرض
فعاليات الحركة العالمية "ساعة األرض"، وشجعت الشركات 

التابعة لها، والموظفين، والداعمين على العمل طواعية 
ودعم الرسالة القيمة المتمثلة في حماية كوكب األرض 

من خالل إطفاء جميع األضواء غير الضرورية في مكاتبها، 
ومعارضها، ومرافقها ومراكزها للخدمة ومستودعاتها في 

الكويت لمدة ساعة واحدة.

الموظفون• 
المتطوعون• 

مؤتمر الطاقات المتجددة 

للشرق األوسط وشمال 

أفريقيا

دعمت الساير القابضة موضوع "االبتكارات المتجددة نحو • 
الطاقة المستدامة". وكان أحد األهداف الرئيسية للمؤتمر 

هو دعم الطاقات المتجددة كجزء أساسي واستراتيجي 
من مزيج الطاقة لجميع البلدان. وبما أن الساير القابضة 

لديها مسؤولية خاصة عن وضع مثال يحتذى به للمنتجات 
المستدامة وممارسات األعمال المستدامة في الكويت 

فقد قامت بعرض  المنتجات المستدامة الخاصة بها 
والممارسات المستدامة الرئيسية المتبعة في أعمالها.

الموظفون• 
العمالء• 

شركة مؤسسة محمد • 
ناصر السايـر وأوالده

 •TOP

 •MENAREC
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الشراكـةأصحاب المصلحةالوصـفالمشـروع

قدمت الساير القابضة دعمها لألطفال الذين يعانون • ابتسامة طفل
من مرض الثالسيميا. وبمناسبة حفل القرقيعان. 

تعاونت شركة الساير الطبية مع مستشفى بنك الكويت 
الوطني للسرطان إلبداء تعاطفها مع األطفال المنّومين 

بالمستشفى وعقد جلسة ترفيهية لهم.

المتطوعون• 
األطفال• 

الخطوة األولى• 

الساير الطبية• 

مشاركة الساير القابضة 
في رحلة K2O كاياك 

االستكشافية

أصبحت الساير القابضة أول شريك في مجال النقل • 
بمركبات تويوتا، لرحلة K2O  كاياك االستكشافية، األولى 
من نوعها لمدة 90 يومًا بدول مجلس التعاون الخليجي، 

التي انطلقت من الكويت إلى عمان مرورًا بالمملكة 
العربية السعودية، والبحرين، وقطر واإلمارات العربية 

المتحدة وقطعت مسافة 2200 كلم في رحلتها وذلك 
بقيادة كل من بشار الهنيدي ومنصور الصفران في الرحلة 

االستكشافية.

كانت الفكرة مثيرة خاصة أن الرحلة بأكملها كانت تقترب • 
من البيئة البحرية لخلق الوعي البيئي بخصوص المحافظة 

على البيئة وحمايتها في المنطقة.

الموظفون• 
العمالء• 
الرعاة• 

كاياك فور كويت• 
شركة مؤسسة • 

محمد ناصر الساير 
وأوالده

مهرجان الطفل األول 
بمناسبة يوم الطفل 

العالمي

كان الهدف الرئيسي من إقامة المهرجان بث الوعي حول • 
الحاجة إلى تطوير األطفال ذوي االحتياجات الخاصة. رعت 

الساير القابضة مدرسة لألطفال ذوي اإلعاقات إلبراز 
مواهبهم وضمان حصولهم على نفس االهتمام والرعاية 

من المجتمع.

األطفال• 
المتطوعون• 

منظمة األمم • 
المتحدة للطفولة 

(اليونيسف)

ماراثون اليوم العالمي 
للسرطان

نظمت الساير القابضة ماراثون في اليوم العالمي • 
للسرطان من أجل زيادة الوعي وقيادة األعمال من خالل 

ماراثون مجتمعي.

الموظفون• 
العمالء• 

الخطوة األولى• 
بوب كات• 
 •IBTC

االحتفال بعيد تحرير 
الكويت بالتعاون مع 

مركز أمنيتي في مخيم 
الساير القابضة لألطفال 

المصابين بالسرطان

أظهرت الساير القابضة روح االحتفال الوطني من خالل • 
دعوة المجتمعات المحلية من مختلف القطاعات بما في 
ذلك مدارس األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، واألطفال 

والموظفين. قامت منظمة أمنيتي، وهي منظمة غير 
حكومية بارزة، بزيارة المخيم الربيعي الذي أقامته الساير 

القابضة لألطفال الذين يعانون من مرض مزمن وغير 
قابل للعالج. وتمكنت عائالت هؤالء األطفال وأعضاء 

جمعية رعاية الطفل الكويتية من قضاء الوقت الممتع في 
المخيم مع األطفال إلبداء التعاطف والرعاية تجاه األطفال 

المصابين بالسرطان.

أمنيتي، الخطوة • الموظفون• 
األولى

البرنامج البيئي من • 
قبل معهد الكويت 

لألبحاث العلمية

خدمة جودة الهواء في • 
األماكن المغلقة

تم عقد ندوة لتبادل الخبرات بين المؤسسات العلمية من • 
جميع أنحاء العالم حول نتائج البحث العلمي عن تلوث الهواء 

في األماكن المغلقة.

معهد الكويت • الموظفون• 
لألبحاث العلمية

االحتفال بالقرقيعان 
في مركز الكويت للرعاية 

التلطيفية

إلبداء التعاطف والرعاية تجاه األطفال المصابين بمرض • 
السرطان.

العمالء• 
المرضى• 

الخطوة األولى• 
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رعايــة المجتمـع
بنــاء  جهــود  بدعــم  اهتمامهــا  إطــار  فــي 
الســاير  ترعــى  الكويــت  فــي  القــدرات 
فــي  مختلفــة  وبرامــج  مبــادرات  القابضــة 
ــذ  ــق نقــوم بتنفي ــالد. ومــن هــذا المنطل الب
اســتراتيجياتنا وأهدافنــا ونعمــل علــى تعزيــز 
عالمتنــا التجاريــة حتــى يتــم االعتــراف بهــا 
عالميــًا. تقديــم الرعايــة للمجتمــع تمكننــا مــن 
دعــم المجتمــع المحلــي مــن خــالل توفيــر 

لألحــداث  بشــرية  مــوارد  أو  ماليــة  مــوارد 
األنشــطة  أو  النــدوات  أو  العمــل  أو ورش 
المتنوعــة. كمــا يشــرفنا الشــراكة مــع العديــد 
والمنظمــات  المجتمعيــة  المنظمــات  مــن 
الســاير  رعايــة  تتماشــى  الحكوميــة.  غيــر 
واألنشــطة  الفعاليــات  لمختلــف  القابضــة 

التاليــة: األهــداف  مــع 

دعـم المواضيـع العلميـة

تحسين البيئـة المعيشيـة

تمكين الشبـاب من خالل التعليـم

تعزيـز حيــاة أكثـر صحيـة

تسريـع إجـراءات السالمـة على الطـرق

01

03

05

02

04
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الـوصـفالمشـروع 

مشاركة شركة الساير الطبية في 
مهرجان اليوم الوطني الحادي 

عشر للتضامن

تم تنظيم يوم رياضي لذوي االحتياجات الخاصة. تتمثل مهمة شركة الساير الطبية • 
في تحسين وتحويل حياة الناس من خالل دعم مقدمي خدمات الرعاية الصحية 
بتوفير التقنيات الطبية واألدوية األكثر تقدمًا التي يمكن االعتماد عليها والتي 

تساعد على تخفيف األلم واستعادة الصحة وعالج األمراض.

رعاية الساير القابضة لملتقى 
وزارة الصحة األول لألفراد ذوي 

اإلعاقة

قامت الساير القابضة وشركة الساير الطبية برعاية المنتدى األول للمعاقين الذي • 
استضافته وزارة الصحة تحت شعار "انضمام الجميع لتمكين األشخاص من جميع 

القدرات" من أجل التوعية بقضايا اإلعاقة ولفت االنتباه إلى فوائد شاملة لمجتمع 
شمولي يتيح للكل فرصًا متساوية للنمو.

رعاية الساير القابضة لمؤتمر إدارة 
طب األسنان الرابع في الكويت

مّثل المؤتمر فرصة للتواصل مع متخصصين وأساتذة معروفين عالميًا من مختلف • 
مجاالت طب األسنان من خالل محاضرات وورش طب األسنان التجميلي وتقويم 

األسنان والجراحة وزراعة األسنان وعالج اللثة وعالج قناة الجذر. كما جاء المؤتمر 
منصًة الستكشاف أحدث المنتجات عبر هذه التخصصات في المعرض الذي أقيم 

ضمن المؤتمر.

رعاية  الساير القابضة لشركات 
طبية ومشاركة الشركات الخليجية 
المتخصصة للحد من مضاعفات 

القدم السكري

تحدثت رئيسة المجموعة الخليجية للقدم السكري، السيدة منية مصطفى، أمام • 
المشاركين وأشارت في حديثها إلى أننا الحظنا في عام 2012، كأخصائيين في عالج 

القدم السكري، أنه ال يوجد نظام أو نهج مشترك لعالج القدم السكري. ولذلك، 
باعتبارنا أطباء وأخصائيين من دول مجلس التعاون الخليجي، اتفقنا على القيام 

بواجباتنا في هذا الصدد من خالل إنشاء المجموعة الخليجية للقدم السكري التي 
تشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي

رعاية شركة الساير الطبية و 
"Bbrown" لمؤتمر المجموعة 
الخليجية الثاني للقدم السكري

شارك في المؤتمر حوالي 400 طبيب من داخل الكويت وخارجها. لقد قدم هذا • 
المؤتمر فرصة رائعة للمشاركين للتفاعل مع المتخصصين في مجال عالج القدم 

السكري من خالل الندوات وورش العمل والمعلومات المستحدثة عن أحدث 
المنتجات الطبية. تم تخصيص زاوية كبير لشركة الساير الطبية و شركة بي براؤن 

لعرض أحدث منتجاتهما عالية الجودة لعالج الجروح والقدم السكري، والتي يتم 
استخدامها على نطاق واسع في أوروبا وأمريكا.

رعاية مجموعة الساير القابضة 
لمشاريع طالب جامعة الكويت

تتمثل العملية الرئيسية لهذا المشروع في دعم مشاريع الطالب التي تتضمن • 
أفكارًا مبتكرة وتصورات إبداعية.

عقد يوم مفتوح من قبل شركة 
RESQTEC بحرة التجارية لـ

تقوم الساير القابضة بتطوير منتجات مخصصة إلنقاذ األرواح. عرضت شركة بحرة • 
 RESQTEC التجارية، «إحدى شركات الساير القابضة والموزع الحصري لمنتجات شركة

في الكويت»، مجموعة من المعدات وقامت بعقد جلسة توضيحية في ورشة 
عمل لدائرة اإلطفاء الكويتية (KFSD) بمنطقة الري. وتم خالل الجلسة عرض أحدث 

التقنيات في المواد والهندسة لتقديم أفضل المعدات وأقواها وأكثرها أمانًا التي 
يمكنها أن تتحمل بيئة اإلنقاذ القاسية.
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الـوصـفالمشـروع 

مشاركة شركة الساير الطبية في 
معرض الهيئة العامة للمعاقين 
(PADA) األول لرعاية المرضى 

(HPC) بالمستشفيات

في إطار التزامها الثابت بالمسؤولية تجاه دعم المجتمع بشكل عام واألفراد من • 
ذوي اإلعاقة بوجه خاص، قامت شركة الساير الطبية، إحدى شركات الساير القابضة 
بالمشاركة في المعرض األول الذي أقامته الهيئة العامة للمعاقين لرعاية المرضى 

بالمستشفيات المعقود مؤخرًا في نادي الكويت لذوي االحتياجات الخاصة.

قامت شركة الساير الطبية بعرض منتجاتها المتطورة من تصنيع ماركاتها الشهيرة • 
.Kuschall و Thera Trainer و Invacare دوليًا مثل

عقد ندوة وورشة علمية من قبل 
شركة الساير الطبية

عقدت المحاضرة وورشة العمل في القاعة المبنية حديثا في عيادة السالمية • 
المتخصصة، شارك فيها عدد كبير من المندوبين واألطراف ذات العالقة بما في 

ذلك أطباء من وزارة الصحة الذي شاركوا بخبراتهم العملية مع المشاركين واألساتذة 
كما شرحوا طريقة استعمال TF ADAPTIVE من صنع شركة SybronEndo العالمية، 

وهي تعتبر خطوة ثورية في عالج األسنان لما تحمله من خصائص فريدة تضمن 
سالمة المرضى دون تعقيدات أثناء عالج األعصاب وحشو األسنان، باإلضافة إلى 

سهولة استخدامها وتوفيرها للوقت.

عقد المؤتمر العلمي التاسع 
للجمعية الكويتية لطب األسنان 

من قبل شركة الساير الطبية 

قامت شركة الساير الطبية بتخصيص زاوية كبير لعرض مجموعتها الواسعة من • 
أحدث منتجات طب األسنان من قبل الشركات الطبية العالمية الرائدة. جذب زاوية 

الساير القابضة أعدادًا كبيرة من الزوار الذين قاموا باالستفسار عن منتجات الشركة 
وخدماتها. وكان هناك فريق محترف يمثل شركة الساير الطبية لمساعدة الزوار فيما 

يتعلق بالمعلومات التقنية وتفاصيل المنتجات المعروضة.

المؤتمر والمعرض الخامس إلدارة 
طب األسنان في الكويت

شّكل المؤتمر فرصة للتفاعل مع متخصصين وأساتذة مشهورين دوليًا من مختلف • 
مجاالت طب األسنان من خالل محاضرات وورش طب األسنان التجميلي وتقويم 

األسنان والجراحة وزراعة األسنان وعالج اللثة وعالج قناة الجذر. كما جاء المؤتمر 
منصًة الستكشاف أحدث المنتجات عبر هذه التخصصات في المعرض الذي أقيم 

ضمن المؤتمر.

تم تخصيص زاوية خاص لشركة الساير الطبية لعرض مجموعة واسعة من منتجات • 
طب األسنان من أكبر الشركات الطبية في العالم. تمكن زاوية الساير الطبية من 

اجتذاب أعداد كبيرة من الزوار والحضور الذين قاموا باالستفسار عن مختلف منتجات 
وخدمات الشركة.

مشاركة شركة بحرة التجارية 
في يوم رجل اإلطفاء السنوي 

2017 بالتعاون مع اإلدارة العامة 
لإلطفاء في الكويت

في إطار التزامها بمبادرات الساير القابضة لدعم وخدمة المجتمع، شاركت شركة بحرة • 
التجارية، إحدى شركات الساير القابضة كراعي ليوم رجل اإلطفاء العالمي 2017 الذي 

نظمته اإلدارة العامة لإلطفاء في الكويت في ساحة سوق شرق.

افتتح الحفل وزير الدولة لشؤون األمة معالي الشيخ محمد عبد الله الصباح وحضر • 
الحفل كبار المسؤولين من اإلدارة العامة لإلطفاء، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، 

وشركة نفط الكويت، وشركة البترول الوطنية الكويتية، الخ. وقد تم تنظيم هذا 
الحدث السنوي لتكريم االلتزام والتضحية والوالء الذي يقدمه رجال اإلطفاء عند 

السيطرة على ألسنة اللهب، وإنقاذ األرواح، والحفاظ على الممتلكات.
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الـوصـفالمشـروع 

دعم الساير القابضة لمباريات كرة 
القدم في بطولة البراعم (أقل من 
10 ســنوات) لدول مجلس التعاون 

الخليجي.

مازالــت الســاير القابضــة تهتــم بتطوير الشــباب وزيادة الشــغف لديهــم بالرياضة. • 
وفــي إطــار ذلــك اســتضافت الســاير نهائيــات بطولة كرة القــدم للبراعم (أقل من 10 

ســنوات) لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الكويــت. وكان هناك أكثر من 250 
مشارك.

مشاركة شركة مؤسسة محمد 
ناصر الساير وأوالده - لكزس في 
المعرض األول للفرص الوظيفية 
والدراسية الذي أقيم بالتعاون مع 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب.

ركــز المشــروع علــى التطويــر الوظيفي لدى الشــباب وتزويدهم باألفــكار والمواهب • 
التــي يمكنهم االســتفادة منها.

دعم الساير القابضة لبطولة 
رمضان التاسعة لرياضات 

المعاقين

دعمــت السايـــر القابضــة البطولــة التي اشــتملت على مســابقات كرة الســلة في • 
الكرســي المتحــرك ألصحــاب اإلعاقــات الحركيــة،  وألعاب للمعاقيــن ذهنيًا، وتنس 

الطاولــة والمبــارزة، ورفــع األثقــال والكرة الطائرة وكــرة البوتشــيا للمكفوفين.

مشروع توزيع الحقائب الرمضانية 
على الرعاة الصحراويين

ســاهمت الســاير القابضــة بـــ100 حقيبــة رمضانيــة تضمنت المواد الغذائية األساســية • 
فــي منطقة العبدلــي بالكويت.

شــارك المئــات مــن المتطوعين في مشــروع الحقائــب الرمضانية.• 





أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة:

االقـتصــاد
 1    االبتكــار والتكنولوجيـــا

2    سلسلـة قيمـة االستدامـة

3    تجربــة العمــالء

خطـة الكويت للتنميــة الوطنيــة:

       مكانــة دوليــة متميــزة

       اقتصـاد متنـوع ومستدام

       بنيــة تحتيــة متطـورة

       إدارة حكوميــة فاعلـة
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مــن المؤكــد أن تحقيــق التــوازن المناســب 
بيــن النمــو االقتصــادي الهائــل وممارســات 
للتفكيــر  يتطلــب نمطــًا جديــدًا  االســتدامة 
ــام بالعمــل. لقــد نجحــت الســاير  بشــأن القي
مــن  النمــط  هــذا  فــي ممارســة  القابضــة 
تأســيس  مــن  عامــًا   60 فبعــد  التفكيــر. 
فــي  القابضــة  الســاير  نجحــت  أعمالهــا 
مجــاالت  لتشــمل  أعمالهــا  فــي  التوســع 
متنوعــة مــن مبيعــات الســيارات، والخدمــة، 
فــي  واالســتثمار  الثقيلــة،  والمعــدات 
ولتحقيــق  وغيرهــا.  الغذائيــة،  المنتجــات 
القابضــة  الســاير  تبنــت  الصحيــح،  التــوازن 
تقودهــا  ومســتدامة  طموحــة  نمــو  خطــة 
إلــى النجــاح عــن طريــق إيجــاد حلــول مبتكــرة. 
ــا  إن مســؤوليتنا تتوســع إلــى مــاوراء أعمالن
مبتكــرة  أفــكار  طــرح  لتشــمل  األساســية  

للتصــدي للتحديــات العالميــة الخطيــرة. ومــن 
هنالــك تتمثــل االســتراتيجية الرئيســية لدينــا 
فــي اســتخدام المــوارد المتاحــة علــى النحــو 
األمثــل لتحقيــق التــوازن المســؤول والمفيد 

الطويــل. المــدى  علــى 

مــن جهــة أخــرى، تعمــل جوانــب االقتصــاد 
األداء  لتحقيــق  واالســتدامة بشــكل متــواٍز 
المرغــوب والنتائــج المســتهدفة. ومــع ذلــك، 
لالســتدامة  االقتصاديــة  الجوانــب  فــإن 
بوصلــة  مــن  متعــددة  مجــاالت  تخــدم 
فيهــا  بمــا  القابضــة،  للســاير  االســتدامة 
الطبيعــة والمجتمــع. تؤمــن الســاير القابضــة 
بأهميــة القيــام بأعمــال مربحــة مــع الحفــاظ 
علــى القيمــة طويلــة األمــد لجميــع أصحــاب 

المصلحــة.
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االبتكـار والتكنولوجيــا (102-2 ,103)
واالبتــكار  التكنولوجيــا  بــأن  منهــا  إيمانــًا 
يشــكالن المــوارد الرئيســية التــي من شــأنها 
المجتمــع  فــي  الســريع  التغيــر  تحقــق  أن 
القابضــة  الســاير  قامــت  ككل،  والبلــد 
بإيجــاد وتصميــم وتعميــم تقنيــات مبتكــرة 
مســتدامة إلحــداث فــرق حقيقــي ألصحــاب 
ــر  ــادة التغيي ــك مــن خــالل قي المصلحــة، وذل
التكنولوجــي وتحمــل المســؤولية. إننــا فــي 
الســاير نقــوم بذلــك عــن طريــق االســتفادة 
كفــاءة  لتعزيــز  والتكنولوجيــا  االبتــكار  مــن 
وإنتاجيــة أعمالنــا بأقــل قــدر مــن التأثيــر علــى 

البيئــة.

واألفــكار  التطــورات  إلــى  أعمالنــا  تســتند 
التكنولوجيــة التــي تحقق القيمة االقتصادية 
الملموســة للســاير القابضــة وتجعلنــا كذلــك 
محــركًا مســؤوًال عــن التغييــر اإليجابــي فــي 
بيئتنــا ومجتمعنــا. ويمكــن رؤيــة ذلــك ماثــًال 
مختلفــة  مبــادرات  شــكل  علــى  وبوضــوح 
علــى مســتوى الســاير القابضــة بأكملهــا، 
بمــا فــي ذلــك مبادرتــا "إنجــاز الكثيــر بمــوارد 

أقــل" و "دعــم األفــكار المبتكــرة".

"إنجـاز الكثيـر بمـوارد أقــل"
إن مصطلــح االســتدامة ُوضــع أصــًال ليعنــي 
"إنجــاز الكثيــر بقليــل مــن المــوارد". ولكــن 
المصطلــح اآلن تطــور ليعنــي التنميــة التــي 
تلبــي احتياجــات الحاضــر دون االســتغناء عــن 
ــال القادمــة. وتؤمــن الســاير  احتياجــات األجي
القابضــة بضــرورة اســتخدام المــوارد الحاليــة 
مــن خــالل األفــكار والممارســات الممتــازة 
المــوارد  باســتخدام  النتائــج  تعظيــم  ألجــل 
أن  نعلــم  نحــن  قليلــة.  وبكميــات  بكفــاءة 
تقليــص االســتهالك ال يمثــل حــًال واقعيــًا. 
ــع  ــا أن نقــوم بتصني ــك، مــن المهــم لن ولذل
المنتجــات التــي تســتهلك مــوارد أقــل ومــع 
ذلــك تمّكــن األفــراَد مــن أن يعيشــوا حيــاة 

ــدة. جي

الكثيــر  "إنجــاز  مبــدأ  تحقيــق  يمكــن  ولــن 
بمــوارد أقــل" دون تقييــم الوضــع الراهــن 
للنشــاط المســتهدف حتــى نــدرك الفــرص 

إلــى  والمــوارد  الوقــت  لتوفيــر  المتاحــة 
تصميــم  فــي  المتوفــرة  الفــرص  جانــب 
ــدة ومعاييرهــا. وفــي  ــة الجدي تدفــق العملي
االســتدامة  إدارة  تقــوم  الســياق،  هــذا 
القابضــة  للســاير  المؤسســي  والتميــز 
بإجــراء التقييمــات والتحاليــل الدوريــة لتحديــد 
المشــروعات و الخدمــات تحــت مبــادرة "إنجــاز 

أقــل". بمــوارد  الكثيــر 

قامــت الســاير القابضــة بتطبيــق إطــار عمــل 
"مســتوى 6 ســيجما" لتحســين األداء الــذي 
يركــز علــى مــا هــو ذو قيمــة للعميــل مــن 
خــالل اســتقصاء اإلجــراءات الالزمــة إلنتــاج 
القيمــة وتــرك األنشــطة التــي ال تســعفنا 
فــي تحقيــق رضــا العمــالء، وبالتالــي نتخلــى 
عــن تلــك المنتجــات. وهــذا بــدوره يســاعدنا 
علــى التقليــل مــن وقــت المعالجــة وتحقيــق 

ــر. الجــودة بتكلفــة أقــل بكثي
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يتضمــن إطــار العمــل المشــار إليــه أعــاله 
خــالل  مــن  القيمــة بشــكل متكامــل  زيــادة 
مخطــط  وإنشــاء  النفايــات  مــن  التخلــص 
انســيابي للعمليــة لتعزيــز قــدرات العمليــة. 
فهاتــان االســتراتيجيتان القويتــان لتحســين 
األعمــال توليــان االهتمــام بســرعة وكفــاءة 

تجربــة  االعتبــار  بعيــن  األخــذ  مــع  العمليــة، 
وعلــى  العمليــة.  دورة  مــن  كجــزء  العميــل 
القابضــة  الســاير  قامــت  الشــاكلة،  هــذه 
بتعزيــز تجربــة العمــالء فــي خدمــات التصليــح 

العامــة باتبــاع إطــار العمــل المذكــور.

الخدمـةالخدمـة قطـع الغيــار

1- استـالم السيـارة 
من قبل مستشار 

الخدمـة

2- إيقـاف السيـارة 
في منطقة االنتظـار

3- تشخيـص السيـارة 

1- إدخــال البيـانــات 
للقطع المفقودة

2- إنشـاء عرض سعر

3- الموافقــة على 
عرض سعر من قبل 

العميل

4- بـدء عمل التصليـح

1- تحديد قطـع الغيـار 
في نظـام الـ ساب 

(SAP)

2- إدخال قطع الغيـار 
في نظـام الـ ساب

حققــت الســاير القابضــة المزايــا الرئيســية التاليــة التــي تقــدر احتياجــات العمــالء وخبراتهــم 
مــع تقليــص الوقــت ورفــع الكفــاءة:

إنتـاجيــة ورشـة العمـل

التواصـل الفعــال مع العمالء على موافقـاتهم

وقـت االنتظــار للتشخيص

القـوى العـاملـة

جــودة التصليــح
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نقــوم بتطبيــق مبــدأ "كايــزن" فــي مشــاريع 
"إنجــاز الكثيــر بمــوارد أقــل" فــي شــركتنا. 
ويســاعدنا ذلــك علــى تحســين عملياتنــا على 
نحــو متواصــل، ويمثــل الفلســفة األساســية 
علــى  القابضــة  الســاير  تركــز  إلدارتنــا. 
جوانــب  جميــع  فــي  المســتمر  التحســين 
الخدمــات أو دورة حيــاة المنتــج. ومــن ضمــن 
علــى  تشــتمل  التــي  الخمســة  المفاهيــم 
منظومــة كايــزن هــي: الترتيــب والتنظيــم، 
المعاييــر،  ووضــع  والتنظيــف،  والتلميــع، 
القابضــة  الســاير  تلتــزم   - واالســتمرارية 
نشــاطين  شــكل  علــى  التصنيــف  بعمليــة 

رئيســيين:
تصنيــف القطــع المعدنيــة الكبيرة والثقيلة • 

واألسطوانية
تصنيــف القطــع وإضافــة فواصــل لتأميــن • 

أعمــدة إضافيــة فــي الرفــوف الموجــودة.

آخــر  جانبــًا  اإللكترونــي  التوقيــع  ويمثــل 
أقــل».  بمــوارد  الكثيــر  «إنجــاز  لمبــادرة 
خــالل  مــن  القابضــة  الســاير  أدركــت  فقــد 
عمليــات  أن  المكثفيــن  والتقييــم  التحليــل 
التوثيــق التقليديــة المتبعــة فــي مرافقنــا 
قــد نتــج عنهــا اســتخدام كميــات كبيــرة مــن 
الالورقــي  النهــج  اعتمــاد  تــم  وإذا  الــورق. 
مــن خــالل التوقيــع اإللكترونــي فــإن ذلــك 
ســيوفر الوقــت ويحّســن الكفــاءة فضــًال عــن 
تقليــل البصمــة الكربونيــة. كمــا سيحســن 
مــع  التفاعــل  مراحــل  أثنــاء  العمــالء  تجربــة 
العميــل بأســرها. مــن المأمــول أنــه ســيكون 
علــى  متعــددة  تأثيــرات  الرقمنــة  لمفهــوم 
مختلــف ممارســات االســتدامة والتميــز عبــر 

المســتدامة: بوصلــة 

حماية البيئة من مخلفات 
الطاقة والمياه المتولدة 

والمستهلكة

تعزيز تجربة العمالء من 
خالل عمليات وإجراءات 

فعالة

االنتفاع ماليًا من العمليات 
الالورقية من خالل التخلص 

مـن المساحـة المطلوبــة 
لحفظ وتخزين المستندات

االقتصــادالرفاهيــةالطبيعــة

وعليــه، تــدرك الســاير القابضــة أن مبــدأ "إنجــاز الكثيــر بمــوارد أقــل" يعــد ذا قيمــة كبيــرة 
بالنســبة لرفاهيــة العمــالء وتجاربهــم علــى المــدى الطويــل، وهــو دافــع قــوي لتحقيــق التميز. 
ــة  ــي هــي فــي واقــع األمــر خدمــة صيان ــة الســريعة الت ــا نقــدم خدمــات الصيان ــك فإنن لذل
ــة متعــددة  ــار إيجابي ــة الســريعة أيضــًا آث ــر. وللصيان ــم تقديمهــا فــي وقــت قصي ــة يت روتيني
علــى بوصلــة االســتدامة والتميــز، بمــا فــي ذلــك االقتصــاد والرفاهيــة. نحــن نســعى لخدمــة 

عمالئنــا بأقصــى قــدر ممكــن مــن الســرعة والكفــاءة لكســب رضــا عمالئنــا.

دعـم األفكــار المبتكـرة (201-1 ,203-2)
جديــدة  وجهــة  القابضــة  الســاير  تمثــل 
لالســتدامة. إن االبتــكار ال غنــى عنــه ألنــه 
ممارســات  مــن  مختلفــة  طبقــات  يقــدم 
بوصلــة  طــول  علــى  والتميــز  االســتدامة 

االســتدامة.

العالــم  علــى مســتوى  األفــكار  أفضــل  إن 
أفــراد  بهــا  يقــوم  ابتــكارات  فــي  تتمثــل 
يملكــون معلومــات مهمــة حــول المفاهيــم 
واالحتياجــات والفوائــد. ولذلــك فــإن تعزيــز 
هــو  المبتكــرة  أفكارهــم  ودعــم  مواهبهــم 
مــا يجعلنــا نحظــى بمكانــة متميــزة ونتفــوق 
علــى الشــركات األخــرى. مــن هــذا المنطلــق، 

برنامــج  فــي  القابضــة  الســاير  شــاركت 
األعمــال  لــرواد  الســنوي  األعمــال  تســريع 
عبــارة  وهــي  فكــرة،  برنامــج  نظمتــه  الــذي 
عــن منصــة حضانــة للمشــاريع المبتكــرة ذات 
الســاير  تنافســت  للنمــو.  قويــة  إمكانــات 
القابضــة مــع 350 مــن المتســابقين الذيــن 
والمفاهيــم  المشــاريع  بمختلــف  جــاءوا 
رواد  فكــرة  برنامــج  واختــارت  المبتكــرة. 
األعمــال فــي الســاير القابضــة ألفكارهــم 
المبتكــرة عــن جهــاز تنظيــف فالتــر الهــواء 
المعــزول، وجهــاز تعديــل وتجهيــز الهيــكل. 
يقــدم العــرض البيانــي التالــي وصًفــا أوضــح 
ألفــكار ومفاهيــم وفوائــد وتأثيــرات اإلثنيــن:
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جهــاز تنظيـف فالتـر الهـواء المعـزول

المشكلـة
الحسنــاتفلتــر هــواء المحــرك

المشكلـة
فلتــر هــواء المكيــف

الحــل التقلـيدي

سلبيـــات

حــل جهـاز تنظيف فالتـر 
الهــواء المعـزول

جهاز صغير ومعزول ومحمول 
ُيستخدم لتنظيف فالتر الهواء، 
آمن للموظفين والبيئة على 

السواء.

أداء المحرك• 

استهالك الوقود• 

كفاءة عالية• 

صديق للبيئة• 

آمن لصحة الموظفين• 

سهل االستخدام، • 
يوفر الوقت

محمول يسهل حمله • 
إلى أي مكان عمل

مرئي للعمالء• 

( يحوز إعجاب العمالء)

أداء تدفق الهــواء• 

رائحــة غيــر مرضيــة• 

بندقيـة الهـواء (باستخدام الهواء • 

العالي الضغـط)

مكنسـة كهربـائيــة• 

يلوث البيئــة• 

يؤثــر على صحــة الموظفين• 

ال يمكن استخدامه في األماكن • 

المغلقــة

يستغـرق وقتـــًا أطـــول• 

الجهـــاز

(IAFC) جهــاز تنظيـف فالتــر الهـــواء
التقييــم مــن ناحيــة العائــد االجتماعــي علــى 

االســتثمار

علــى االستثمــار889  % العائد االجتماعي
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(IAFC) جهاز تعديل وتجهيز الهيكل
التقييــم مــن ناحيــة العائــد االجتماعــي 

علــى االســتثمار

علــى االستثمــار328  % العائد االجتماعي

حــل جهـاز تعديـل وتجهيــز 
(EDA) الهيكـل

نظام جديد إلزالة أعطال طفيفة في   
LRL مصنوع من شعاع مستطيل 
مجوف مناسب الصالح الهيكل 

لجميع األعطال

سوف نعمل معا لتشجيع االبتكار 
من خالل مجموعة متنوعة من 

األساليب واألدوات التي تضمن 
الخدمة المبتكرة وتفتح اآلفاق 
لفرص أعمال جديدة. سيحقُق 
هذا النهُج مكانًة متميزًة إلدارَة 

االستدامة والتميز في مجموعة 
الساير القابضة 

المهندس نهـاد محمد الحــاج علـي
نائب المجموعـة للتميـز المؤسسي

“

“

(EDA) جهـاز تعديـل وتجهيــز الهيكـل

المشكلــة

الحــل التقلـيدي

تلف بسيط في دعم المبرد أو المئزر• 

التصليح أو إزالة العطل باستعمال • 

Celette (Lynix-II)

الجهـــاز

الحسنــات

يوفر الوقت بنسبة %88 • 
ويزيد االستخدام األمثل 

من قبل الفني

يقلص التكلفة ويجنب • 
الطالء لعمليات اإلصالح 

البسيطة

يوفر الطاقة • 
(ال استخدام للهواء 

المضغوط و الكهرباء)

صيانة مجانية• 
(ال استخدام للنظام 

الهيدروليكي)

ال حاجة لغازات تكييف • 
الهواء والتبريد

يمكنه ضبط وإصالح أي • 
عطل  بالميليمتر

سلبيـــات

هذا الحل يخلق حركة منخفضة في خط • 
اإلصالح الخفيف والحمل الزائد في خط 

اإلصالح المتوسط

لتالفي الضرر لدعم المبرد قم بإزالة • 
المبرد والمكثف

لتالفي الضرر ، قم بإزالة أي قطعة • 

للتمكن من النزع.

يحتاج إلى فني ميكانيكي للقيام بهذا • 
العمل

يستغرق وقتا أطول• 

تكلفة إضافية• 
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سلسلـة القيمـة المستدامة
(102-10, 102-9)

سلســلة  أن  القابضــة  الســاير  تعتقــد 
إشــراك  تتطلــب  المســتدامة  القيمــة 
والخارجييــن  الداخلييــن  المصلحــة  أصحــاب 
األعمــال  وأن  القيمــة  إنشــاء  عمليــة  فــي 
نحــو  علــى  تتنافــس  أن  يجــب  المســتدامة 
متزايــد لتعزيــز تجربــة عمالئهــا حتــى فــي 
حالــة نــدرة المــوارد فــي بعــض المجــاالت. 
بالنســبة للســاير القابضــة، تعتبــر القضايــا 
مثــل الميــاه والطاقــة فــي سلســلة القيمــة 

الخاصــة بهــا مــن األمــور االســتراتيجية التــي 
ستشــكل مســتقبل أعمالنــا. وللحفــاظ علــى 
قدرتهــا التنافســية، تعمــل الســاير القابضــة 
خــارج نطــاق عملياتهــا اليوميــة وتقتنــص كل 
البيئــي  األثــر  مــن  للحــد  المتاحــة  الفــرص 
ورفــع كفــاءة المــوارد عبــر سلســلة القيمــة 
مــدى  علــى  ذلــك  حققنــا  لقــد  قاطبــة. 
مــن  الســوق  خدمــة  مــن  ســنوات طويلــة 

وخدماتنــا. منتجاتنــا  خــالل 

إدارة المشتريــات (103 ,204-1)
تعتبــر إدارة المشــتريات عامــًال أساســيًا فــي 
إدارة األعمــال الناجحــة ألنهــا تســاعد علــى 
وتحقيــق  االســتراتيجية  األهــداف  تحقيــق 
توقعــات العمــالء وكســب رضاهــم. وألجــل 
ذلــك، توجــد لدى الســاير القابضة إدارة قوية 
عملياتنــا  تدعــم  التــي  المشــتريات  إلدارة 
ووحــدات أعمالنــا بالكامــل. تضمــن الســاير 
األساســية  الخطــوات  نتبــع  أن  القابضــة 

لــدورة إدارة المشــتريات الناجحــة، بمــا فــي 
ذلــك التخطيــط والمواءمــة والشــراء واإلدارة 
واالســتدامة لضمــان تحقيــق أفضــل النتائــج 
فــي سلســلة القيمــة. إن هــذه الخطــوات 
ضروريــة للســاير حيــث يتعيــن علينــا الحفــاظ 
قطــع  لتجــار  المســتدامة  إمداداتنــا  علــى 
ــع  ــة فــي جمي ــز الخدمــة الموزع ــار ومراك الغي

ــالد. ــاء الب أنح

العمليـات اللوجستيــة والنقـل (102-9 ,102-10 ,103)
فــي  األهميــة  مــن  القــدر  نفــس  وعلــى 
يأتــي  مســتدامة  قيمــة  سلســلة  تحقيــق 
عنصــرا النقــل والعمليــات اللوجســتية اللذان 
االســتدامة  جهــود  لتعزيــز  فرصــة  يمثــالن 

لدينــا.

فــي  اللوجســتية  العمليــات  تقــوم وحــدة   
الشــحن  عمليــات  بــإدارة  الســاير  مجموعــة 
تشــمل  والمخزونــات.  المــواد  وتخزيــن 
العمليــات اللوجســتية أيضــًا تعبئــة المنتجات 
لــكل  االقتضــاء،  عنــد  والشــحن،  للتخزيــن 
مــن شــبكَتي التوزيــع الداخليــة والخارجيــة. 
أمــا وحــدة النقــل فتعالــج حركــة األشــخاص 
شــحن  ذلــك  فــي  بمــا  والمــواد،  والســلع 
الخدمــة  ومراكــز  التجــار  إلــى  المنتجــات 
وتنفــذ  الحــاالت.  بعــض  فــي  والعمــالء 
الســاير القابضة أســاليب وأدوات مســتدامة 
والتحكــم  النقــل  تكاليــف  لخفــض  ممتــازة 
فيهــا مــن خــالل التخلــص مــن النقــل غيــر 
الضــروري وتعزيــز كفــاءة النقــل. إن إحــدى 

المبــادرات الرئيســية التــي اتخذتهــا مجموعــة 
نظــام  اســتخدام  هــي  القابضــة  الســاير 
تحديــد المواقــع العالمــي (GPS) الــذي بدوره 
يتيــح لنــا تصفيــف المركبــات فــي مجموعــات 
بنــاًء علــى نوعهــا ويســاعد أيضــًا فــي تحديــد 
أفضــل ســيارة ألداء مهمــة معينــة. يقــوم 
أقــرب  باســتقصاء  المواقــع  تحديــد  نظــام 
ســيارة حتــى تقطــع أقــل مســافة للوصــول 
يســاعد  فإنــه  وبالتالــي،  الموقــع.  إلــى 
يتــم  بحيــث  مناســبة  جــداول  إعــداد  علــى 
االنتهــاء مــن النقــل فــي الوقــت المحــدد. 
ــى الحفــاظ علــى  ــا إل هــذه الممارســة تقودن
ســمعتنا التجاريــة واســتمراريتنا علــى المــدى 
الطويــل. كمــا أنهــا تســاعدنا علــى تتبــع جميع 
الســجالت مــن حيــث المســافة المقطوعــة 
الممارســة  ولهــذه  المســتهلك.  والوقــود 
أيضــًا دور كبيــر فــي الحــد مــن االنبعاثــات 
تقلــل  إنهــا  حيــث  الســاير،  فــي  الكربونيــة 
مــن اســتهالك الوقــود فــي المرافــق التــي 

تمتلكهــا الســاير وتتحكــم فيهــا.
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جـودة الخدمـة (103)
الخدمــة  جــودة  أن  عليــه  المتفــق  مــن 
تشــكل عنصــرًا حيويــًا لــكل شــركة للحفــاظ 
علــى ربحيتهــا والنجــاح المســتمر ألعمالهــا 
التجاريــة. ولذلــك، تعتمــد الســاير القابضــة 
ــودة الخدمــة لكســب  ــى مســتوى مــن ج أعل
ــات والخدمــات  ــا وتقــدم المنتج والء عمالئه
فــي  القابضــة  الســاير  بقــاء  تكفــل  التــي 
ســوق اليــوم التــي تتميــز بالتنــوع الهائــل 
والتنافســية الكبيــرة. وكنتيجــة لهــذا النهــج، 

اســتطاعت الســاير القابضــة الحفــاظ علــى 
عالقــات تجاريــة طويلــة األمــد مــع شــركائها 
وربحيتهــا.  األعمــال  اســتمرارية  لضمــان 
الســاير  كانــت  عامــًا،   60 مــن  أكثــر  فمنــذ 
القابضــة والتــزال واحــدة مــن أبــرز الشــركات 
الرائــدة فــي الكويــت. وقــد تــم تحقيــق هــذا 
النجــاح علــى أســاس أهــداف سياســة الجــودة 
المؤسســية لدينــا، بمــا فــي ذلــك مــا يلــي:

الماليــة05

نسعى جاهدين لخلق تيار مستدام 
طويل األجل من األرباح السنوية لتوفير 

التمويل للنمو المستقبلي ولتقديم 
التزاماتنا للعمالء والموكلين والموظفين 

والمجتمع.

العمليات الداخليـة06

إن جودة وكفاءة عملياتنا الداخلية 
وإنجازها في الوقت المحدد تتماشى 
تمامًا مع االحتياجات النهائية لعمالئنا 

وموكلينا وموظفينا ومجتمعنا 
ومساهمينا.

الموظفـون

موظفونا هم أهم األصول بالنسبة لنا. 
نحن نوظف أفضل األشخاص المؤهلين 

ونوفر لهم األدوات المناسبة للقيام بالعمل 
ألننا ندرك أنه يجب تحفيز الموظفين على 

كل مستوى ومرحلة. كما نكافئ ونشجع 
موظفينا لتعظيم إمكاناتهم في بيئة تقدر 

كل فرد لما يملكه من المؤهالت لتحقيق ما 
يصبو إليه.

02

الموكلون

نحن نقيم وزنًا لكل واحد من موكلينا 
ونقدره حق قدره. تقوم عالقاتنا على 

الفوائد المتبادلة والنمو المستدام.

المجتمـع03

باعتبارها مجموعة مواطنة مسؤولة 
ورائدة تقوم الساير القابضة بالمساهمة 

في تحقيق الرفاهية االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية والثقافية للمجتمع 

المحلي.

04

يمثل العمالء حجر الزاوية في أعمالنا. 
فنسعى إلى بناء عالقات طويلة األمد 
وتعزيز نمونا في حصة السوق بفضل 

شغفنا للتميز التنافسي في جميع جوانب 
خدمة العمالء.

العمالء01
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المواعيد01
عّرف نفسك؛ واحصل على اسم العميل وبيانات السيارة• 

تعرف على طلب العميل الرئيسي (الصيانة أو التصليح)• 

تأكد من توفر الوقت إلعطاء الموعد حسب طلب العميل• 

قدم خيارات أخرى للموعد  إذا كان اليوم المطلوب محجوزًا بالكامل• 

قم بتكرار اليوم والتاريخ والوقت للموعد وتأكد من موافقة العميل على ذلك• 

بّين سعر الصيانة أو اإلصالح األساسي إذا أمكن ذلك.• 

أشكر العميل وتحقق من توافر قطع الغيار بعد المكالمة الهاتفية• 

اتصل بالعميل على الهاتف قبل يوم من الموعد على األقل لتذكيره بالموعد• 

االستقبــال02
قم بتحية العمالء بطريقة ودية وحارة وعّرف نفسك• 

اذكر السبب الرئيسي للموعد• 

اذهب إلى السيارة مع العميل (genchi-gembutsu) وضع أغطية المقاعد، وفرش األرضية وغطاء عجلة • 
القيادة فوق السيارة

قم بفحص السیارة من جميع أطرافها لتحدید ما إذا كان هناك أي خدوش أو مواد مفقودة أو أعطال • 
إضافية أو أغراض ثمينة بداخل السيارة.

بالنسبة إلى األعطال الفنية التي تستدعي التشخيص، أو االختبار على الطريق، اطلب دعم الفورمان أو • 
الفني الرئيسي.

اشرح للعميل إن كان هناك أي أمر يستدعي االنتباه • 

طلبــات التصليــح03
تحقق من تاريخ الخدمة وتأكد من اسم العميل والعنوان وأرقام الهاتف والبريد اإللكتروني• 

دّون كلمات العميل في أمر التصليح (RO)، ثم أضف أمورًا أخرى تتعلق بطلب التصليح إذا لزم األمر• 

حّدد "البند األساسي" في أمر التصليح• 

استخدم دليل التسعير أو قائمة الخدمات لشرح التكلفة المتوقعة• 

اشرح ما هو مطلوب؛ الفوائد، والتكاليف، ووقت كون السيارة جاهزة للتسليم• 

تأكد ما إذا رغب العميل بمعاينة القطع المستبدلة وقم بتدوين ذلك على أمر التصليح• 

تأكد من طريقة الدفع (بطاقة االئتمان أو نقدي)• 

تأكد من توقيع العميل أو السائق على أمر التصليح• 

تأكد مجددًا من رقم االتصال الهاتفي المفضل لدى العميل لهذا اليوم• 

قم بإرسال أمر التصليح فورًا أو المشرف على العمل إلرساله إلى الفني المختص• 

إجـراءات الخدمـة ذات الخطـوات السبــع 
لمستشـاري الخدمـات
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اإلرسـال واإلنجــاز04
قم بتحديد وقت بدء العمل على أساس الوقت المتوقع لتسليم السيارة والوقت الالزم إلنجاز العمل• 

قم بتخصيص أمر التصليح لفني يملك المهارات المطلوبة• 

قدم المشورة الفنية بخصوص العمل للفني واشرح له "كلمات العميل"• 

قم بمراقبة تقدم العمل على أساس معدل الوقت المخصص إلنجاز العمل• 

ضبــط الجــودة 05
تحقق من وصف الفنيين للعمل المنجز واحتفظ  بالقطع إذا لزم األمر• 

قم بمقارنة العمل المنجز مع طلب العميل• 

قم باختبار المركبة على الطريق للتأكد من جودة العمل المنجز (اختياري)• 

قم بتدوين تفاصيل الفحص لضبط الجودة على ورقة أو شماعة• 

أبلغ مستشار الخدمة بالعمل المنجز وأره القطع المستبدلة• 

أنقل السيارة للغسيل (اختياري)• 

التسليــم06
قم بتحضير كافة الوثائق، وجمع قطع الغيار، وورقة فحص ضبط الجودة• 

قم بتحية العميل واستخدم اسم العميل• 

قدم مقعدًا للعميل واشرح له البنود األساسية أوًال، ثم أعمال الصيانة المنجزة• 

قم بإظهار القطع المستبدلة أمام العميل وقدمها له• 

بّين كلفة القطع المصروفة والصيانة ومواد التشحيم على الفاتورة واشرحها للعميل• 

قم بتحديد الطريقة المفضلة لمتابعة ما بعد الخدمة مع العميل (البريد، الهاتف، أو البريد اإللكتروني)• 

أبلغ العميل بالموعد التالي إلجراء الصيانة أو التصليح• 

أشكر العميل• 

متـابعــة مـا بعد الخدمـة 07
يقوم بتحضير جميع الوثائق قبل االتصال بالعمالء• 

يتصل هاتفيا بالعميل  ويقدم نفسه (مثًال: كايزن تويوتا، لي يتكلم)• 

يسأل ما إذا كان الوقت مناسبًا للمكالمة• 

يسأل 6-8 أسئلة ويسجل تعليقات أو اقتراحات العميل• 

يبلغ مدير الخدمات بأي شكاوى للعميل• 

يجهز ملخصًا للمالحظات الواردة في متابعة ما بعد الخدمة ألجل إدخال التحسينات (مبدأ كايزن)• 
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تتولــى اإلدارة العليــا للســاير القابضــة تبليــَغ 
الخاصــة  الجــودة  وأهــداف  الجــودة  سياســة 
ــد مــن فهــم  ــى العمــالء وتتأك ــة إل بالمجموع
والموظفيــن  والمديريــن  العمــالء  جميــع 
الســاير  فــي  والمســاهمين  والمجتمــع 
تقــوم  كمــا  دقيقــًا.  فهمــًا  لهــا  القابضــة 
دوري  بشــكل  الجــودة  سياســة  بمراجعــة 

مالءمتهــا. اســتمرارية  لضمــان 

فائقــة  أولويــة  القابضــة  الســاير  وتولــي 
للتميــز فــي مراكزهــا للخدمــة مــن خــالل تنفيذ 
العديــد مــن اإلجــراءات والتدابيــر فــي معظــم 
المجــاالت الحرجــة التــي تحقــق التميــز وتعّظــم 
األنشــطة  جميــع  العمــالء.  خدمــة  جــودة 
نحــو  علــى  تنفيذهــا  يتــم  أدنــاه  المذكــورة 
يتماشــى مــع مبــادئ الجــودة لمراكــز الخدمــة:

إجراء تحليل دوري لعدد المركبات الواردة للخدمة مقابل تلك الخاصة بأعمال • استـالم المركبـة
التصليح 

تقدير الوقت اإلجمالي لدورة عملية استالم المركبة• 

تقليل وقت االنتظار للعميل• 

إجراء فحص للسيارة• تقييـم المركبــة

إعداد تقدير رسمي يتضمن تفصيل جميع األعمال المطلوبة والتكلفة • 

المتوقعة

تقديم بيان بتكلفة المواد بشكل دقيق وصحيح• 

ملء بطاقة الشغل وسجل اختبار الطريق• تصليــح المركبــة

إزالة قطع الخردة من السيارة وإعادة تركيب القطع• 

إزالة القطع تحت الكفالة أو الضمان• 

إجراء اختبار الطريق على السيارة بعد االنتهاء من• 

أعمال التصليح• 

التحكم في القطـع 
المزودة من قبـل 

العميـل

إحاطة العميل علمًا  بسقوط ضمان المركبة من قبل الشركة المصنعة • 

في حالة تركيب قطع الغيار غير األصلية وغير المصرح بها في السيارة.

إعداد إخالء المسؤولية عن الضمان للقطع غير األصلية وغير المصرح بها • 

المزودة من قبل العميل لتركيبها في السيارة

تقدير الوقت اإلجمالي لدورة تسليم المركبة للعمالء• تسليـم المركبــة

تحديد جميع األدوات / المعدات التي يتم استخدامها للمعايرة• المعايــرة

إعداد جدول شهري• 

التحكم في أعمـال 
التصليح باالستعانة 

بمصـادر خارجيــة

تحديد شركة تصليح متخصصة لتقدير عملية التصليح• 

من خالل إجراءات قوية عن طريق التحكم في عملية االستعانة بالمصادر • 

وعملية اإلجراءات (التأهيل المسبق)

تحديد األنشطة الرئيسية التي يتعين القيام بها والمسؤوليات للتحكم • 

في أعمال التصليح باالستعانة بمصادر خارجية

تحديد أنشطة التصليح التي يتعين القيام بها من قبل شركة تصليح • 

متخصصة.

01
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فحـص معدات 
وأدوات الورشــة

تحديد المعدات / األدوات المعيبة• 

استخدام المعدات / األدوات الالزمة ألعمال التصليح، بما في ذلك المواد • 

المعيبة المقيدة في السجل

تقدير الوقت اإلجمالي لدورة أعمال تصليح المعدات واألدوات المعيبة.• 

روتين لفحص 
الشاحنات والحافالت

استالم ورقة الفحص من قبل الفني بما يتناسب مع المركبة• 

تقدير الوقت اإلجمالي لدورة استكمال الروتين لفحص الشاحنات والحافالت• 

تحديد اإلجراء الذي يتبعه الفني على النحو المنصوص عليه أثناء القيام • 

بالفحص

روتين لفحـص 
الباصات والحافالت 

الكبيــرة

استالم ورقة الفحص من قبل الفني بما يتناسب مع المركبة• 

تقدير الوقت اإلجمالي لدورة استكمال الروتين لفحص الباصات والحافالت • 

الكبيرة

تحديد اإلجراء الذي يتبعه الفني على النحو المنصوص عليه أثناء القيام • 

بالفحص

متـابعـة ما بعد 
الخدمـة مع العميـل

تحليل عدد بطاقات الشغل التي يتم إنشاؤها كل يوم بشكل دوري• 

تحليل دوري لعدد القطع / فئة القطع التي يتم تحديدها في فئة «االنتظار» • 

مقابل عدد القطع / فئة القطع المتوفرة بسهولة (من خالل سلسلة فعالة 

لتوريد القطع)

التحليل بشكل دوري للعدد اإلجمالي لحاالت المتابعة مع العمالء التي يتم • 

استكمالها كل يوم فيما يتعلق بوقت االستكمال

الفحـص مـا قبـل 
التسليـم

تحليل أعداد العيوب المكتشفة خالل الفحص ما قبل التسليم ألجل المطالبة • 

بالضمان ضد التقدير

تحليل الفحص ماقبل التسليم الذي تم إجراؤه من قبل الفني بحسب اإلجراء • 

المتبع للفحص ما قبل التسليم من قبل الشركة المصنعة

تقدير زمن الدورة الكلي الستكمال الفحص ما قبل التسليم  بعد تلقي طلب • 

المبيعات

أعمــال التصليـح 
ضمن الخدمـة 

الميدانيــة

تقدير زمن الدورة الكلي ألعمال التصليح ضمن الخدمة الميدانية بعد تلقي • 

الطلب من العميل

إجراء تحليل دوري لعدد اإلصالحات المشمولة بالضمان مقابل ما يمكن • 

المطالبة به ضمن اإلصالحات المشمولة بالضمان.

إعداد تقرير الخدمة الميدانية بشكل صحيح• 

التحكم في اللوحات 
التجاريـة للمركبـات

ملء سجل اللوحات التجارية • 

تحليل العدد اإلجمالي بشكل دوري للوحات التجارية التي تمت إعادتها في • 

حالة سليمة مقابل تلك المعادة في حالة تالفة

روتين لفحص 
المركبات الخفيفـة

استالم ورقة الفحص من قبل الفني بما يتناسب مع  فئة المركبات الخفيفة• 

تقدير زمن الدورة الكلي الستكمال الروتين لفحص المركبات الخفيفة • 

تحديد اإلجراءات التي يتبعها الفني على النحو المنصوص عليه أثناء القيام • 

بالفحص

08

09

10

11

12

13

14

15
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روتين لفحـص 
الرافعات الشوكيـة 

التي تعمل بالمحرك

استالم ورقة الفحص من قبل الفني بما يتناسب مع فئة فحص الرافعات • 
الشوكية التي تعمل بالمحرك

تقدير زمن الدروة الكلي الستكمال روتين فحص الرافعات الشوكية التي • 
تعمل بالمحرك 

تحديد اإلجراءات التي يتبعها الفني على النحو المنصوص عليه أثناء القيام • 
بالفحص

عــدم موافقــة 
العميــل

تقدير زمن الدورة الكلي الستكمال اإلجراءات في حالة عدم موافقة العميل• 

تحليل دوري لعدد العمالء الذين يوافقون على الفاتورة وتقدير الكلفة قبل • 
االنتهاء من بطاقات الشغل مقابل عدد العمالء الذين ال يوافقون على 

الفاتورة وتقدير التكلفة

الفحص الشهــري 
للمستـودع

تحديث قائمة األصول / سجل األصول مع رمز تعريف فريد وحالة المعايرة• 

تقدير زمن الدورة الكلي منذ وقت طلب تحميل األصل إلى حين استالم • 
األصل من قبل المجمع

تحديث نموذج إعادة األصول بين الفروع• 

الفحـص عند 
الوصـول

تقدير زمن الدورة الكلي للوحدات المحتفظ بها في المستودع / المتحصل • 
عليها من الشركة المصنعة إلى حين فتح بطاقات الشغل عند الفحص لدى 

الوصول

إجراء الفحص عند الوصول على الوحدات بعد إحضارها إلى الورشة• 

تحليل دوري للعيوب التي تتعلق بالضمان مقابل تلك التي تتعلق بالتلف• 

تقدير زمن الدورة الكلي لعملية التقدير بعد استالم الوحدات من العميل • التحكم في الورشـة
وإدراج التفاصيل في بطاقة العمل

القيام بإجراءات متابعة العمالء بعد استكمال عملية التقدير وسحب ملف • 
االنتظار المتوقع

االلتزام بإجراء التحكم في الورشة بدءًا من عملية تصليح المركبات• 

االنتهـاء من بطاقـة 
العمل

تقدير زمن الدورة الكلي لالنتهاء من بطاقة العمل  بعد االنتهاء من األعمال • 

16

17

18

19

20

21
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تجربـة العمالء (102-2 ,102-6 ,103-416)
تعمــل الســاير القابضــة فــي بيئــة أعمــال 
تتوفــر  حيــث  الشــديدة  بالتنافســية  تتميــز 
قــرارات  التخــاذ  متعــددة  قنــوات  للعمــالء 
وتقديــم  التعليقــات  مشــاركة  أو  الشــراء 
تجربــة  تحســين  اليــزال  لذلــك،  الشــكاوى. 
ــق  ــًال وأساســًيا مــن تحقي ــا جــزًءا أصي عمالئن
اســتراتيجية أعمالنــا. تتمتــع الســاير القابضــة 
لتجربــة  بأفضــل الممارســات االســتراتيجية 
خــالل  مــن  تتــم  التــي  الجيــدة  العمــالء 

منهجيــات وأدوات مختلفة لمشــاركة العمالء 
علــى مختلــف المســتويات التــي تتناســب 
والشــركات.  العمــالء  أنــواع  جميــع  مــع 
علــى  القابضــة  الســاير  تعمــل  وبالتالــي، 
مــدار الســاعة لتعزيــز تجربــة العمــالء فــي 
مجــاالت المشــاركة الرئيســية، بمــا فــي ذلــك 
التفاعــل والرضــا والمالحظــات والشــكاوى.

استقصـاء تجربــة العمـالء

09
02

01

الخدمـة الرئيسيـة 

سجالت نظام السيارة - منطقة عمل فعالة ونظيفة - منطقة رحبة 
النتظار العمالء – االلتزام بالموعد ، الدقة ، واالتصال الفعال

وبهذه اإلجراءات والخطوات، تبرهن 
الساير القابضة على التزامها بأعلى 

مستوى من الشفافية من خالل 
التواصل الواضح مع عمالئها حول 

جميع األمور التي تهمهم

الوصول إلى المعرض 
مركـز الخدمـة

مركز االستعالمات األمامي
أحدث العروض بدءًا من 

الخدمات والمنتجات المقدمة، 
السيارات الهجينة، مواقع مراكز 

الخدمة

أحدث منتجـات
السايـر القابضة

عضو من أسرة
السايـر القابضـة

الخدمة السريعة (إكسبرس)
Sedan: 60 min   SUV: 90 min

قنـوات التـواصـل 

رضـا العمـالء• 
مالحظات وآراء العمالء • 
شكـاوى العمـالء • 

مواصلـة التـواصـل 

03

04

05

06

07

08
إجـراءات نظـام إدارة 

(CRM) عالقات العمالء
مراكــز االتصـال• 
تحيـات بمناسبات خاصـة• 
استبـدال السيـارات• 
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نتــائـج مؤشــر رضــا 
العمـالء

2016
2017

97.5
97.2

التفـاعـل
رحلــة  خريطــة  القابضــة  الســاير  تســتخدم 
العمــالء للتركيــز علــى تفاعــل العميــل مــع 
منتــج أو خدمــة معينــة مــن أجــل الحصــول 
مــع  العميــل  لتجربــة  شــامل  فهــم  علــى 
العالمــة التجاريــة. وإن هــذه الخطــوة تبيــن 
قصــة تجربــة العميــل بــدءًا مــن نقطــة تفاعلــه 
األولــى إلــى آخــر نقطــة مــن تواصلــه ليتطور 
هــذا التفاعــل إلــى عالقــة طويلــة األمــد، 

شــرائح  مــن  شــريحة  لــكل  هــذا  ويحــدث 
العمــالء. نحــن نعلــم أن لــكل تفاعــل للعميــل 
أثــرًا فــي كســب رضــاه ووالئــه تجاهنــا. وبنــاًء 
العاطفــي  المشــهد  تخطيــط  فــإن  عليــه، 
باســتخدام خريطــة رحلــة العميــل يســاعدنا 
علــى اســتجالء الفــرص الرئيســية لتعميــق 

تلــك العالقــة.

الرضــا (102-43)
تعتبــر الســاير القابضــة رضــا العمــالء عنصــرًا 
فــي  يســاعدنا  الــذي  للتســويق  محوريــًا 
االطالع على كيفية تلبية منتجاتنا أو خدماتنا 
تقديــم  فــإن  وعليــه  العميــل.  لتوقعــات 
للعمــالء  الجــودة  عاليــة  وخدمــات  منتجــات 
يجلــب لهــم الرضــا والفرحــة. وبالتالــي، فــإن 
القابضــة  العمــالء هــام جــدًا للســاير  رضــا 
ألنــه يوفــر لنــا مقياســًا يســاعدنا علــى إدارة 
أعمالنــا وتحســينها خــالل الفتــرة المشــمولة 
بالتقريــر. تســتخدم الســاير القابضــة إحــدى 
عمالئهــا:  رضــا  لقيــاس  الرئيســية  الطــرق 
ذلــك،  ومــع   (CSI) العمــالء  رضــا  مؤشــر 
قــررت الســاير القابضــة أنهــا ســتقوم بتنفيــذ 
ــذ 2018  ــج  الصافــي (NPS) من ــاط التروي نق

فصاعــدًا.

ومــن خــالل تطبيــق مؤشــر رضــا العمــالء 
ــاس مــدى رضــا  تقــوم الســاير القابضــة بقي
والســاير  وخدماتنــا  منتجاتنــا  عــن  العمــالء 
علــى  االطــالع  فــي  تســاعدنا  إنهــا  ككل. 
رضاهــم.  عــدم  أو  عمالئنــا  رضــا  أســباب 
ــه  ــًا، زاد احتمــال بقائ ــل راضي كلمــا كان العمي
تســمح  الطويــل.  المــدى  علــى  كعميــل 
المكونــات الثالثــة لـــ مؤشــر رضــا العمــالء 
– مكــون القيــادة، ومكــون الميــزة، ومكــون 
التشــغيل - بقياس أهمية كل محرك للخدمة 
ألجــل إرضــاء العميــل بشــكل عــام كجــزء مــن 
رضــا  قيــاس  يعــد  التشــغيلية.  اإلجــراءات 
العمــالء  رضــا  مؤشــر  باســتخدام  العمــالء 
(CSI) عنصــرًا مهًمــا مــن تمكيــن العمــالء.
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المالحظـات واآلراء
تتضمــن مالحظــات العمــالء معلومــات حــول مــا إذا 
كانــوا راضيــن أو غيــر راضيــن عــن منتــج أو خدمــة وعن 
التجربــة العامــة التــي مــروا بهــا فــي رحلــة تفاعلهــم 
معنــا. تشــكل مالحظــات العمــالء أحــد أشــكال رضــا 
العمــالء. ومــع ذلــك، ففــي حين يقاس رضــا العمالء 
فــي وقــت محــدد، فــإن مالحظاتهــم وآرائهــم تمثــل 
أداة تتيــح للعميــل بصفــة مســتمرة مشــاركة آرائــه 

فــي أي مرحلــة أو وقــت. لذلــك، يتضمــن نمــوذج 
ــل /  ــة العمــالء وتعدي ــرأي مدخــالت لتحســين تجرب ال
مواءمــة إجــراءات الســاير القابضــة وفقــًا الحتياجــات 
ــم أيضــًا جمــع مالحظــات العمــالء بعــد  العمــالء. يت
الخدمــة عبــر المكالمــات الهاتفيــة مــع العمــالء حــول 

أداء الســيارة بعــد إصالحهــا.

الشكـاوى (102-44 ,418-1)
تجربــة  فــي  آخــر  مهمــًا  عنصــرًا  الشــكاوى  تشــكل 
العمــالء. تســتفيد الســاير القابضــة مــن شــكاوى 
العمــالء مــن خــالل تحليــل المشــكلة التــي يواجههــا 
العميــل والتحقيــق فيهــا ســواًء تتعلــق الشــكاوى 
بمنتجــات معينــة أو موظفيــن أو خدمــات أو عمليــات 
التصحيحيــة  اإلجــراءات  نتخــذ  وبالتالــي  داخليــة، 
فــي  مماثلــة  شــكاوى  حــدوث  لتجنــب  الالزمــة 

لمســتقبل.  ا

الســاير  فــي  المعنيــة  الســلطة  تصريــح  بحســب 
القابضــة يجــب إغــالق أي شــكوى فــي غضــون 15 
ــى  ــة إل ــوم تســجيل الشــكوى. باإلضاف ــا مــن ي يوًم
ذلــك، ُيتبــع فــي الســاير القابضــة سياســة تنــص 
علــى أنــه يجــب االســتجابة ألي شــكوى فــي غضــون 

الســاير  وظفــت  لقــد  وصولهــا.  مــن  ســاعة   24
ــرًا فــي هــذا المجــال وقامــت  القابضــة مواردهــا كثي
مــن  العمــالء  لتمكيــن  متنوعــة  قنــوات  بتطويــر 
تقديــم شــكاواهم، بمــا فــي ذلــك زيــارة  الموقــع 
البطاقــات  علــى  الشــكاوى  وتدويــن  اإللكترونــي 

الورقيــة.

وتقــوم الســاير القابضــة بتحليــل الســبب الجــذري 
وحلهــا،  الشــكاوى  مــع  التعاطــي  عنــد  للشــكوى 
واإلداريــة.  الميكانيكيــة  الطــرق  باســتخدام  وذلــك 
القابضــة  الســاير  تعقــد  ذلــك،  علــى  وعــالوة 
ــة لمناقشــة  ــات شــهرية مــع اإلدارات المعني اجتماع
رئيســية  أداء  أن هنــاك مؤشــرات  الشــكاوى علمــًا 

للشــكاوى. الجذريــة  األســباب  لتحديــد 





أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة:

الـطــبيـعـــة
 1    االستهالك األمثـل للطاقـة

2    إدارة الميــاه والنفايـات

3    االنبعـاثـات والتأثيـر البيئـي

4    تشجيـع المنتجــات المسؤولــة

خطـة الكويت للتنميــة الوطنيــة:

       بيئــة معيشيـة مستدامـة

       بنيــة تحتيـــة متطـورة
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االستهالك األمثـل للطاقـة 
(103)

للســاير  الشــامل  االســتدامة  نهــج  يتمثــل 
القابضــة فــي تعزيــز المســاهمات اإليجابيــة 
لعلمياتنــا إلــى الطبيعــة والبيئــة مــع التقليــل 
مــن تأثيراتهــا الســلبية. نحــن نؤمــن ايمانــًا 
يســيران  والطبيعــة  االقتصــاد  بــأن  راســخًا 
جنبــًا إلــى جنــب، وال يمكننــا تنميــة األعمــال 
هــذه  مســتدامة.  بيئــة  دون  المســتدامة 
بالمجتمــع  نهتــم  تجعلنــا  األيديولوجيــة 
ونســهم بــه مــن خــالل اعتمادنــا نهجــًا صديقًا 
واألنشــطة  األعمــال  لممارســة  للبيئــة 

التجاريــة.

تطويــر  أثنــاء  بالطبيعــة  االهتمــام  يمثــل 
ــع  ــى جمي ــن عل ــًة يتعي األعمــال خطــوًة صعب
ــار  ــن االعتب الشــركات المســؤولة أخذهــا بعي
عــن  الناتجــة  البيئيــة  اآلثــار  مــن  للتخفيــف 
والنفايــات  والميــاه  الطاقــة  اســتهالك 
والترويــج للمنتجــات. ويســاهم ذلــك فــي 
مــن  التجــاري  للنشــاط  االقتصــادي  األداء 
تمثــل  وعليــه،  والتوفيــر.  الكفــاءة  ناحيتــي 
أهــداف االســتدامة للســاير القابضــة فيمــا 
فــي  الرئيســية  المعالــم  بالبيئــة  يتعلــق 
ســبيل تحقيــق طموحاتنــا. إن إطــار العمــل 
لبوصلــة االســتدامة للســاير القابضــة هــو 

زمنيــًا،  ومحــدد  للقيــاس،  وقابــل  محــدد، 
ــة  ــا التجاري ــة وارتباطــًا بعملياتن ــر أهمي واألكث
وغيــر  مباشــر  بشــكل  المصلحــة  وأصحــاب 
الضــوء  األهــداف  هــذه  تســلط  مباشــر. 
علــى أهــم عوامــل نمــو الســاير القابضــة 
أعمــال  القســم  هــذا  ويصــف  مســتقبًال. 
جوانــب  بأهــم  المتعلقــة  القابضــة  الســاير 

البيئــة.

كانــت الســاير القابضــة والتزال تتخــذ إجراءات 
جــادة نحــو ترشــيد اســتهالك الطاقــة علــى 
ــف المســتويات والمشــاريع. وتهــدف  مختل
فــي  المســاهمة  إلــى  اإلجــراءات  هــذه 
ــار الســلبية  ــد مــن اآلث ــق الح ــة عــن طري البيئ
الناجمــة عــن اســتخدام األســاليب واألدوات 
المشــاركة  برامــج  ننفــذ  نحــن  التقليديــة. 
بضــرورة  لتوعيتهــم  لموظفينــا  والتوعيــة 
ترشــيد اســتهالك الطاقــة. باإلضافــة إلــى 
إلــى  تــؤدي  المشــاريع  هــذه  فــإن  ذلــك، 
ــادة قيمــة  ــب زي ــى جان ــة إل ــورات المالي الوف
المصلحــة  أصحــاب  رفــاه  فــي  مســاهمتنا 
مــن خــالل الممارســات المســؤولة ســواء 
أو  العميــل  أو  الموظــف  مســتوى  علــى 

آخــر. المــورد أو أي مســتوى 



السـايــر        المجتمـع        االقتصـاد        الطبيعــة        الـرفاهيـة  81

استهالك الطـاقـة (302-1 ,302-3 ,302-4)
يعــد قيــاس اســتهالك الطاقــة مــن جميــع 
الفــرص  إليجــاد  ضروريــًا  أمــرًا  المصــادر 
وترشــيد  الطاقــة  اســتخدام  مــن  للتقليــل 
اســتخدامها. تســاعد مشــاريع الســاير الجارية 
تنفيــذ  أثنــاء  الطاقــة  إدارة اســتهالك  فــي 
عمليــات الســاير القابضــة. إننــا نبــذل جهــودًا 
المــوارد  اســتهالك  مــن  للحــد  متواصلــًة 

ــة مــن خــالل العمــل  ــاء البيئي وتخفيــف األعب
المســتمر علــى تحســين األســاليب لتطويــر 
دقيــق.  بشــكل  الطاقــة  اســتهالك  بيانــات 
ــام  إن هــذا يســاعدنا فــي تطويــر خطــة للقي
البصمــة  تقليــل  إلــى  تهــدف  بأنشــطة 
الكربونيــة الناجمــة عــن اســتهالك الطاقــة.

استهـالك الطـاقــة مـن مصـدر الطـاقــة

الوحـدة      االستهالك في عام 2017      االستهالك في عام 2016مصدر الطاقة

ميغاواط / ساعة17991.717687.4شبكة الكهرباء

ميغاواط / ساعة12.3516.12الطاقة المتجددة
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االستخدام األمثـل للطاقـة
إن قيــاس األداء الطاقــي لدينــا ومراقبتــه 
ومقارنتــه وتحديــد الفــرص المحتملــة لتقليــل 
التجاريــة  ممارســاتنا  وتحســين  التكلفــة، 
القائمــة علــى تلــك الفــرص هــي مــن بعــض 
القابضــة.  الســاير  اتخذتهــا  التــي  التدابيــر 
بتطبيــق  الســاير  قامــت  أولــى،  وكخطــوة 
الممارســات  وأفضــل  الناشــئة  التقنيــات 
إلدارة الطاقــة فــي مقــر الســاير القابضــة 

لتحقيــق ثالثــة أهــداف تاليــة:

1- قامــت الســاير القابضــة بتطبيــق نظــام 
بحســاب  يقــوم  جهــاز  وتركيــب  مراقبــة 
ــاس اســتهالك الطاقــة مباشــرة مــن  وقي
النظــام  هــذا  يســاعد  المصــادر.  جميــع 
اتجاهــات  وتخطيــط  وتحليــل  تتبــع  علــى 
اســتهالك الطاقــة مســتقبًال فــي جميــع 
الوقــت  وفــي  القابضــة.  الســاير  أرجــاء 
الحاضــر، تحــرص الســاير القابضــة علــى 

تطويــر الخبــرة والمعرفــة مــن خــالل هــذه 
لتقــوم  المجموعــة  مقــر  فــي  المراقبــة 
بتنفيذهــا الحقــًا فــي بقية مبانــي وأعمال 
ــع أصحــاب  الســاير القابضــة. يمكــن لجمي
المصلحــة رؤيــة نظــام مراقبــة اســتهالك 
الطاقــة، و بــدوره هــذا يضفــي الشــفافية 
علــى النظــام ويعطــي معلومــات حــول 
شــركتنا  فــي  الطاقــة  اســتهالك  وضــع 

التنظيميــة وغيرهــا. للهيئــات 

للطاقــة  األمثــل  االســتهالك  لتحقيــق   -2
فــي مقــر المجموعــة وتخفيضهــا بنســبة 
15٪، قامــت الســاير القابضــة بمبــادرات 
ومشــروعات للحــد مــن اســتهالك الطاقــة 

مــن خــالل اســتخدام تقنيــات مختلفــة:

استبـدال المصابيـح التقليديـة بمصابيـح LED الموفـرة للطـاقـة

(AHU) في وحدات مناولة الهواء (VFDs) تركيب محرك التردد المتغير

استخـدام أجهـزة استشعـار اإلشغـال

تركيب موقتــات لوحـدات منـاولــة الهـواء

استخـدام فالتـر الهـواء عـاليـــة الجـودة

تركيب موقتــات GEO لإلضــاءة الخـارجيــة
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استهالك الطاقة (كيلو واط)الكميـةالنــوع 

بعدقبلبعدقبلالرقم

481.7280.720لوحة أل إي دي (15 واط)سي أف أل (18 واط × 2)1

712.5561.065لوحة أل إي دي (15 واط)سي أف أل (18 واط × 2)2

48480.8640.384 سي أف أل (8 واط)سي أف أل (18 واط)3

100.3600.180لوحة أل إي دي (18 واط)سي أف أل (18 واط × 2)4

502.50.250أل إي دي MR5 (16 واط)هالوجين MRSO (16 واط)5

1085.40.540أل إي دي MR5 (16 واط)هالوجين MRSO (16 واط)6

140.70.126أل إي دي Spotlight (9 واط)هالوجين MRSO (16 واط)7

351.7500.175أل إي دي MR5 (16 واط)هالوجين MRSO (16 واط)8

3.4 كيلو واط15.85 كيلو واط384المجموع

78.54%الوفورات

18,530د.ك
الوفـورات السنويــة المتوقعـة 

للحكومـة

179,616.5طــن متري
تخفيـض في انبعـاثـات ثـانـي 

أكسيد الكربـون

مــن خــالل ممارســات االســتدامة والتميــز، 
تقــوم الســاير القابضــة بخلــق القيمــة وتؤثــر 
تهــدف  جديــدة  أو مشــاريع  مبــادرات  فــي 
إلــى المســاهمة فــي تحقيــق أقصــى قــدر 
وتعزيــز  المصلحــة  ألصحــاب  النتائــج  مــن 

رفاهيتهــم. ولذلــك قمنــا بحســاب وتحليــل 
الوفــورات التــي ســنحققها مــن خــالل تنفيــذ 
ــي ومرافــق  ــع مبان ــادرة فــي جمي هــذه المب

الســاير القابضــة ســنويًا.

التـأثيـر اإلجمـالـي لتخفيـض استهـالك الطـاقــة

وفورات محتملة في استهالك الطاقةبيانات سابقة الستهالك الطاقة

المصروفـات السنويـة الفعليـة، 
30.03%وفورات إجماليـة للطاقـة19,579 د.كالمبنى الرئيسي رقم 1

6,579 د.كوفورات متوقعة للطاقـة سنويـًا3,232 كيلوواط / ساعةمتوسط استهالك الطاقـة يوميـًا
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مشـروع الفحيحيـل للطـاقـة الشمسيـة 
بسعـة 50 كيـلوواط
( بانتظـار اإلمدادات من الـوزارة )

مشروع الـري ( مشـروع جديد )
للطاقـة الشمسيـة بسعة 100 كيلوواط

مشروع العارضيـة للطـاقـة 
الشمسية بسعة 42 كيلوواط

مشروع كبد للطـاقـة الشمسيـة تحت مبــادرة 
التميـز المؤسسي بسعـة 12.5 كيـلوواط

(يعمـل منذ نوفمبـر 2015)

مشروع الجهراء للطاقـة الشمسيـة 
بسعـة 100 كيلـوواط

(بانتظـار اإلمدادات من الـوزارة)

مشروع أبو فطيـرة للطاقـة الشمسيـة 
بسعـة 100 كيـلوواط

( بانتظـار اإلمدادات من الـوزارة )

مشـروع األحمدي للطـاقـة الشمسيـة 
بسعـة 156 كيلوواط ( قيد التنفيذ )

االنبعاثـات الكليـة لغـازات ثاني أكسيد الكربون 
(مليون طن متـري) في عام 2013

0 - 10 10 - 20

3- بالنســبة للســاير القابضــة، يعــد اســتخدام الطاقــة المســتدامة جــزءًا ال يتجــزأ مــن أعمالهــا 
وأنشــطتها لتحقيــق االســتدامة فــي التنميــة االقتصاديــة. وكجــزء مــن التزامنــا باالبتــكار 
والتنميــة المســتدامين، قمنــا بدمــج اســتخدام الطاقــة المتجــددة علــى شــكل الطاقــة 

الشمســية.

تعكــس مبــادرة توليــد الطاقــة الشمســية التزامنــا بالمســاهمة بشــكل إيجابــي فــي البيئــة 
التــي نعيــش فيهــا. ولقــد اســتثمرت الســاير القابضــة فــي تكنولوجيــا الطاقــة الشمســية 
فــي ســبعة مواقــع بالســعة اإلجماليــة 560.5 كيلــوواط / ســاعة بمعــدل 4.5 ســاعة / يــوم 
وبلغــت الطاقــة اإلجماليــة المولــدة 907 ميغــاواط / ســنة. وال يــزال بعــض مشــاريعنا قيــد 

النظــر فيهــا مــن قبــل وزارة الطاقــة.

السعـة اإلجماليـة للطاقـة المتجددة (الشمسية) وكمية انخفاض انبعاثـات ثاني أكسيد الكربون

التـوليدالسعـة اإلجماليــةعدد المواقـع

77
560.5560.5 كيلوواط / ساعة

907907  ميغاواط / سنة@ 4.54.5 ساعة / يوم

519519 طن متري من انبعاثـات ثاني أكسيد الكربون / سنةانخفـاض في انبعاثـات ثاني أكسيد الكربـون

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اإلجمالية التي تم 
7070  طن متريتجنبها منذ نوفمبر 20152015
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إدارة الميـاه والنفايـات (303-1 ,303-3 ,306-2)
النفايــات عناصــر حاســمة للســاير  الميــاه العذبــة وحمايتهــا وإدارة  يشــكل فهــم مــوارد 

المســتدامة. لــإلدارة  القابضــة 

إدارة الميـاه (303-1 ,303-3)
إن إحــدى القضايــا الرئيســية والمعقــدة فــي 
الميــاه.  إدارة  هــي  االســتدامة  ممارســات 
الســاير  تســعى  الكبــرى  ألهميتهــا  إدراكًا 
الممارســة  هــذه  لدعــم  جاهــدة  القابضــة 
اســتهالك  ترشــيد  مــن  أهدافهــا  لتحقيــق 
الصحــي.  الصــرف  ميــاه  ومعالجــة  الميــاه 
حلــول  تطويــر  القابضــة  الســاير  تعتــزم 
فعالــة الســتخدام الميــاه مــن خــالل مبــادرات 

ومبتكــرة. تعاونيــة 

ومــن هــذا المنطلــق، تقــوم الســاير القابضة 
بمراقبــة وإدارة اســتهالك الميــاه فــي جميــع 
مرافقهــا وفــي جميــع عملياتهــا. وذلــك ألننــا 
نؤمن أن من مســؤولياتنا ترشــيد اســتهالك 

ــت  ــاه فــي الكوي ــة المي ــث أن تحلي ــاه حي المي
تتــم فــي مصانــع الطاقــة المكثفــة التــي 
ــاه  ــى المي ــاه المالحــة وتحولهــا إل ترشــح المي
العذبــة. تســتهلك هــذه العمليــة كميــة كبيــرة 
علــى  المتزايــد  الضغــط  إن  الكهربــاء.  مــن 
والنمــو  الســكان  مــن   - المائيــة  المــوارد 
وغيــر  والتلــوث  المنــاخ  وتغيــر  االقتصــادي 
ذلــك مــن التحديــات - لــه تأثيــر كبيــر علــى 
رفاهيتنــا االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة. 
الميــاه،  مراقبــة  تدابيــر  إلــى  باإلضافــة 
قامــت الســاير القابضــة بتطبيــق التقنيــات 
ــي تســاهم  ــة الت ــرة التالي والمشــاريع المبتك

فــي تقليــل اســتخدام الميــاه وتوفيرهــا:

55,564 م3
الحجــم الكلــي للميــاه 

لمستهلكة ا

توفيـر الميـاه لكـل 
سيــارة

166 لتـر, 97.6 %

عدد 14
من أجهـزة

الغسيل بالبخــار

غسيل السيـارات بالبخــار
يســتهلك غســل الســيارات بالطريقــة التقليديــة كميــات ضخمــة مــن المــاء، كمــا يحتــوي 
ســائل غســيل الســيارات علــى مــواد كيميائيــة ضــارة. وللحــد مــن هــذا التأثيــر، فــإن اســتخدام 
التقنيــة الحديثــة لغســيل الســيارات بالبخــار يحافــظ علــى الميــاه مــن خــالل تقليــل اســتخدامها 
وتقليــل األثــر الضــار للمــواد الكيميائيــة علــى البيئــة. تعمــل مراكــز خدمــة الســاير القابضــة 
ــة الســريعة  ــار فــي الصيان ــة الغســيل بالبخ ــاه باســتخدام تقني ــل اســتهالك المي علــى تقلي
ومرافــق الخدمــة الســريعة. تســتخدم التقنيــة 10 لتــرات فقــط مــن المــاء علــى عكــس 210 
لتــرات تســتخدم فــي غســيل الســيارات العــادي. عــالوة علــى ذلــك، ال يخلــف اســتخدام هــذه 
التقنيــة أي ميــاه عادمــة أو بقايــا كيميائيــة أو منظــف. وبالتالــي، فــإن غســيل الســيارات 
بالبخــار هــو ذو كفــاءة مــن حيــث التكلفــة وســريع وســهل االســتخدام؛ يزيــل األوســاخ والبقــع 
والشــحوم بكفــاءة؛ ويزيــل الروائــح الكريهــة ويعقــم ســطح الســيارة؛ ويقلــل مــن الحاجــة 
للمــواد الكيميائيــة الكاشــفة والمــواد الكاشــطة؛ يســتهلك القليــل مــن المــاء وبالتالــي 

يقلــل مــن كميــة الميــاه المســتعملة، ويقضــي علــى الفيروســات والبكتيريــا.
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ميـاه الـري
وهــو مجــال آخــر قامــت الســاير القابضــة باالســتثمار فيــه 
للســيطرة علــى اســتخدام الميــاه ألغــراض الــري فــي جميــع 
أدى  وقــد  القابضــة.  الســاير  بمقــر  الخضــراء  المســاحات 
اســتخدام التجهيــزات الذكيــة إلــى تحقيــق وفــورات كبيــرة 
فــي الميــاه، ممــا يعكــس أســلوبنا المتميــز فــي التنميــة 

المســتدامة فــي توفيــر مــوارد بلدنــا.

تدفق المـاء
اســتهالك  مصــادر  أكبــر  مــن  واحــدًا  المــاء  تدفــق  يعتبــر 
الميــاه فــي مبانــي الســاير. لذلــك، قامــت الســاير القابضــة 
باالســتثمار فــي ترشــيد اســتخدام الميــاه فــي نظــام تدفــق 
الميــاه. وقــد أدت هــذه المبــادرة إلــى خفــض اســتهالك 

الميــاه بشــكل كبيــر.

أجهزة فصل الزيت عن الميـاه
تســاعد أجهــزة فصــل الزيــت عــن الميــاه مراكــَز خدمــة الســاير 
علــى تلبيــة معاييــر هيئــة الميــاه. وقــد صممــت أجهــزة فصل 
الزيــت عــن الميــاه فــي مرافقنــا إلزالــة الزيــت مــن الميــاه 
بمســتوى فائــق. والهــدف مــن اســتخدام هــذه األجهــزة هــو 
إزالــة الزيــت مــن ميــاه الصــرف الصحــي. وتقــوم النظريــة 
علــى الفصــل عــن طريــق الفــارق فــي كثافــة النفــط والمــاء. 
ــة المتطــورة والتوجــه  يعكــس هــذا المشــروع اعتمــاد التقني
والتنميــة  التميــز  نحــو  القابضــة  للســاير  االســتراتيجي 

المســتدامة.

جهاز تقليل التدفق في صنابير المياه
تســتخدم الســاير القابضــة جهــازًا رائــدًا علــى شــكل فوهــات 
علــى حنفيــات الميــاه لترشــيد اســتخدام المياه. يمكــن تركيب 
الفوهــات بســهولة علــى الحنفيــات الموجــودة وتــؤدي إلــى 
اســتهالك أقــل للميــاه بنســبة 98٪ مــع االحتفــاظ بكامــل 
وظائفهــا. تعــد فوهــات الحنفيــات واحــدة مــن أجهــزة توفيــر 
الميــاه األكثــر كفــاءة فــي العالــم إذ يعمــل الجهــاز بشــكل 
أساســي عــن طريــق تحويــل المــاء إلــى رذاذ بــدًال مــن الــرش 

المســتمر.
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الصنـابيـر الذكيـة الموفـرة للمــاء
إن للصنابيــر اإللكترونيــة - التــي تعمــل علــى خليــة ضوئيــة - 
أهميــًة مزدوجــًة، إحداهمــا المحافظــة علــى النظافــة والثانيــة 
ترشــيد اســتهالك الميــاه. هــذه الصنابيــر عــادة مــا تكــون 
بالهــواء  ومشــبعة  للميــاه  المنخفــض  للتدفــق  مصممــة 
عندمــا  الميــاه.  لتســرب  مانعــة  مــواد  أو  بنظــام  ومــزودة 
يستشــعر جهــاز االستشــعار وجــود يــدي المســتخدم أمــام 
الصنبــور فــإن الصمــام اللولبــي يبــدأ بدفــق المــاء. وحالمــا 
تبتعــد اليــدان عــن أمــام الصنبــور، ينهــي الصمــام اللولبــي 
تدفــق المــاء بعــد بضــع ثــوان (عــن طريــق إيقــاف المــاء قبــل 

الخرطــوم).

مــا  التقليديــة  الحــوض  صنابيــر  تصــب  فبينمــا  ولذلــك، 
ــرًا مــن المــاء فــي الدقيقــة، فــإن أجهــزة  ــى 15 لت ــن 10 إل بي
لتــرات   6 لــن تســتخدم أكثــر مــن  االستشــعار اإللكترونيــة 
ــور  مــن المــاء. باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن يهــدر الصنب

التقليــدي بيــن 300 مللتــر و 1 لتــر مــاء فــي الســاعة.

إعـادة تدويـر الميــاه
للغايــة،  وثميــن  مشــترك  مــورد  المــاء  بــأن  نؤمــن  نحــن 
ولذلــك يجــب ترشــيد اســتخدامه. وتحقيقــًا لذلــك، تولــي 
الســاير القابضــة اهتمامــًا كبيــرًا بتنفيــذ مشــروع إعــادة تدويــر 
الميــاه بهــدف إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة الخارجــة مــن 
المراحيــض وعمليــات التصنيــع وغيرهــا مــن العمليــات. وال 
القابضــة  الســاير  رحلــة  يعكــس  المشــروع  هــذا  أن  شــك 
الرشــيد للميــاه والحــد مــن  للمســاهمة فــي االســتخدام 

هدرهــا بمــا يتماشــى مــع التوجيهــات الحكوميــة.
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إدارة النفايـات (103 ,306-2)
تجــاه  عملنــا  فــي  التحديــات  أكبــر  أحــد  إن 
هــو  مســتدامة  بيئــة  فــي  المســاهمة 
التعامــل مــع اإلنتــاج ونفايــات المســتهلكين 
بصــورة مســؤولة. وانطالقــًا منــه احتضنــت 
وطموحــًا  مبتكــرًا  هدفــًا  القابضــة  الســاير 
نهــدف  الواقــع،  فــي  النفايــات.  إلدارة 
لــإلدارة  اســتراتيجية مجتمعيــة  إلــى وضــع 
المســتدامة للنفايــات التــي تدعــم توقعاتنــا 
الخدمــة  لتقديــم  والمســتقبلية  الحاليــة 
ــًا  ــة اجتماعي ــًا ومقبول بطريقــة مســؤولة مالي

بيئيــًا. وســليمة 

وفــي صناعتنــا، تتولــد كميــات كبيــرة مــن 
إلجــراء  الزيــت  اســتخدام  جــراء  النفايــات 
خدمــات ســريعة للســيارات. لذلــك، قامــت 
الســاير القابضــة بتنفيــذ حلــول مســتدامة 

تدويــر  وإعــادة  اســتخدام  وإعــادة  لتقليــل 
فــي  وفصلهــا  النفايــات  وفــرز  النفايــات 

ومرافقنــا. منشــآتنا 

ومــن خــالل هــذه الخطــوات تســاهم الســاير 
ــث  ــة حي ــى البيئ ــي إل القابضــة بشــكل إيجاب
أنهــا تخفــف مــن تأثيــر النفايــات علــى الميــاه 
واألراضــي والبيئــة مــن خــالل تصنيــف دورة 
حيــاة النفايــات والنتــاج النهائــي لــكل نــوع 

مــن أنــواع النفايــات.

علــى غــرار جهودنــا فــي مجــال االســتدامة 
والميــاه،  الطاقــة  توفيــر  فــي  المتمثلــة 
تقــوم الســاير القابضــة بحصــر وقيــاس جميع 
والمرافــق  المبانــي  عــن  الناتجــة  النفايــات 

حســب نــوع النفايــات:

2016

جمـع البطاريــاتجمـع البـراميـلالمنـاطـق

% 2.97% 5.82 الـري 1

% 32.27% 64.65الـري 2

% CBS5.56 %0.36 (خدمـة تويوتا للصبغ والحدادة)

% 27.43% 11.73الغزالي

% 0.06% 1.04األحمدي

% 7.92% 2.37الجهراء

% 7.92% 8.82لكزس

النسب اإلجمـالـية للبراميـل والبطاريـات المجمعـة في عـام  2016

البراميل

البطاريات
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2017
جمع قطع الخردةجمـع البطاريــاتجمـع البـراميـلالمنـاطـق

% 14.22% 3.79% 5.69الـري 1

% 34.05% 46.98% 69.91الـري 2

% CBS15.01 %0.00 %31.22 (خدمـة تويوتا للصبـغ والحدادة)

% 15.15% 38.30% 6.29الغزالي

% 2.42% 0.23% 0.63األحمدي

% 2.95% 10.70% 0.00الجهراء

% 0.00 % 0.00% 2.46بحرة التجارية - العارضية

العدد اإلجمالي للبراميل والبطاريات وقطع الخردة المجمعة في عام 2017
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قطع الخردةالبطارياتالبراميل

تلعــب اســتراتيجيات الســاير القابضــة إلدارة النفايات 
بكفــاءة دورًا حاســمًا فــي تحســين كفــاءة الطاقــة في 
مرافــق الســاير القابضــة لتصبــح أكثــر اســتدامة علــى 
المــدى الطويــل. تتضمــن حلــول الســاير القابضــة 
ــى  ــات الممارســات الفضل المســتدامة إلدارة النفاي
مــن ناحيــة توظيــف التقنيــات المتطــورة للحــد مــن 
التدويــر وإعــادة  إعــادة  النفايــات، وزيــادة مبــادرات 

االســتخدام، وجمــع الزجاجــات البالســتيكية وفصلها. 
وفيمــا يلــي بعــض طرقنــا المبتكــرة إلدارة النفايــات:

يتــم جمــع النفايــات المبينــة أعــاله بطريقــة مســؤولة 
وفًقــا للطــرق القياســية ويتــم تســليمها إلــى أحــد 
الهيئــات  مــن  المعتمــدة  النفايــات  إدارة  مراكــز 

الحكوميــة.

جمـع نفايـات الزيت في عــام 2017

% 2.76الـري 1

% 16.65الـري 2

% CBS8.64 (خدمـة تويوتا للصبغ والحدادة)

% 32.09الغزالي

% 27.12الجهراء

% 1.63بحرة التجارية - العارضية

% 11.10األحمدي

إجمالي نفايات النفط المجمعة في عام 2017
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أنشطـة الــراءات الثالث (301-2)
الــراءات  أنشــطة  أو  الثالثيــة  المبــادرة  إن 
الثالثــة باإلنجليزيــة (3R) "التقليــل وإعــادة 
ــى  ــر" تســاعد عل ــادة التدوي االســتعمال وإع
تقليــل كميــة النفايــات التــي نرميهــا. مــن 
ــع هــذه األنشــطة  الواضــح أن ممارســة جمي
غايــة  فــي  أمــر  هــي  يــوم  كل  الثالثــة 
تســاعد  صحيــة.  بيئــة  أجــل  مــن  األهميــة 
ــاظ  ــالث (3R) فــي الحف ــراءات الث أنشــطة ال
علــى المــوارد الطبيعيــة والطاقــة. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، فإنهــا تجّنــب مســاحات المكبــات 

وتوفــر األمــوال التــي ُتصــرف علــى التخلص 
المكبــات  إيجــاد  أن  كمــا  النفايــات.  مــن 
بســبب  كلفــة  وأكثــر  صعبــُا  بــات  الجديــدة 
التشــريعات البيئيــة ومعارضــة الجمهــور لهــا. 
لذلــك، نســعى جاهديــن للحــد مــن التأثيــر 
البيئــي مــن خــالل المشــاركة الكاملــة مــن 
الموظفيــن فــي ترشــيد اســتخدام الطاقــة 
وتنفيــذ المبــادرة الثالثيــة أي التقليــل وإعــادة 
ــر التــي تســاعدنا  االســتعمال وإعــادة التدوي

كثيــرا فــي تحســين بيئتنــا.

تقليــل اإلنتــاج وتقليــل االســتهالك يقعــان فــي صميــم االســتراتيجية 
فــي هرميــة النفايــات. والمنطــق الكامــن وراءه بســيط – كلمــا كان 
اإلنتــاج أقــل كانــت النفايــات أقــل، وكان هنــاك األقــل إلعــادة التدويــر 
أو إعــادة االســتخدام. تبــدأ عمليــة التقليــل بفحــص مــا نســتخدمه وألي 
غــرض نســتخدمه. نحــن نؤمــن بضــرورة الرمــي أقــل بقــدر اإلمــكان مــن 

خــالل شــراء األغــراض فقــط التــي نحتاجهــا.

يمكــن أن تنطــوي عمليــة إعــادة اســتخدام المنتجــات والمــواد والقطــع 
حاليــًا  نعيــش  نحــن  كبيــرة.  واقتصاديــة  بيئيــة  علــى فوائــد  األخــرى 
فــي عالــم يحتــوي علــى العديــد مــن المــواد التــي يمكــن التخلــص 
إمــكان  كيفيــة  لمعرفــة  الجهــد  مــن  الكثيــر  األمــر  ويســتلزم  منهــا، 
إعــادة اســتخدام هــذه المــواد. ال تتولــد النفايــات فقــط عندمــا يرمــى 
ــدءًا  ــج ب ــاة المنت ــر دورة حي ــم توليدهــا عب ــل يت المســتهلكون المــواد، ب
مــن اســتخراج المــواد الخــام و نقلهــا إلــى مرافــق التصنيــع ووصــوًال 
ــادة اســتخدام المنتجــات  ــع واالســتهالك. إن إع ــي التصني ــى مرحلت إل
أو قلــة اســتخدام المــواد الخــام فــي المقــام األول تقلــل مــن الهــدر 
بشــكل كبيــر. وبالتالــي، ســتكون لدينــا مــواد أقــل إلعــادة تدويرهــا أو 

إرســالها إلــى المكبــات أو مرافــق حــرق النفايــات.

إعــادة تدويــر شــيء تعنــي تحويلــه مــن جديــد إلــى مــادة خــام يمكــن 
اســتغاللها فــي منتــج جديــد. وهنــاك عــدد قليــل جــدًا مــن المــواد 
علــى األرض التــي ال يمكــن إعــادة تدويرهــا. ومــع ذلــك، فــإن إحــدى 
المشــكالت أمــام المجتمعــات التــي تريــد مضاعفــة جهودهــا فــي 
مجــال إعــادة التدويــر هــي أنــه فــي حيــن أن عمليــة الجمــع والفــرز 
للنفايــات قــد يمكــن تنفيذهــا، إال أنــه ال تــزال هنــاك الحاجــة إلــى 
ــد. ــى مــواد خــام مــن جدي ــات فيهــا وتحويلهــا إل مرافــق لصــب النفاي

إعادة التدوير

إعــادة 
االستعمـال

التقليل
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إعـادة تدويــر مـواد التشحيـم

ــن  ــة ع ــد بيئي ــر مــواد التشــحيم فوائ ــادة تدوي إن إلع
التشــحيم  مــواد  لرمــي  االحتماليــة  تقليــل  طريــق 
والممــرات  النفايــات  مدافــن  فــي  المســتعملة 
المائيــة. لقــد أصبحــت الســاير القابضــة مســؤولة 
بصمتهــا  مــن  الحــد  طريــق  عــن  وبيئيــًا  إيكولوجيــًا 
القابضــة،  الســاير  ففــي  البيئــة.  علــى  الكربونيــة 
ــع الزيــوت ومــواد التشــحيم المســتعملة  ــح جمي ُتمن

تدويرهــا  إعــادة  لضمــان  معتمــدة  ثالثــة  ألطــراف 
المســتخدمة  التشــحيم  ومــواد  الزيــوت  ومعالجــة 
بكفــاءة. وال يؤثــر هــذا اإلجــراء علــى عمليــات الســاير 
القابضــة بــأي شــكل مــن األشــكال. وبــدًال مــن ذلــك، 
ــة الكويــت،  ــة وطبيعــة دول ــا ببيئ فمــن خــالل التزامن
إننــا نعتمــد جميــع الحلــول الممكنــة التــي مــن شــأنها 

أن تــؤدي إلــى تحقيــق نتائــج أعمــال نظيفــة.

PET جمـع مـواد

مــادة  هــي  تيريفثاليــت)  ايثيليــن  (البولــي   PET
مــن  وكجــزء  التدويــر.  العــادة  قابلــة  بالســتيكية 
جهودنــا لالســتدامة، نقــوم بتنفيــذ مبــادرات جمــع 
أثــر  إلحــداث  تيريفثاليــت  ايثيليــن  البولــي  مــواد 
إيجابــي علــى البيئــة وضمــان اســتدامتها. تهــدف 
وتثقيــف  الوعــي  رفــع  إلــى  القابضــة  الســاير 

موظفيهــا وأصحــاب المصلحــة حــول فوائــد جمــع 
منتجــات البولــي ايثيليــن تيريفثاليــت مثــل الزجاجــات 
ــي  ــات البول ــرى. ويمكــن جمــع منتج ــات األخ والحاوي
ايثيليــن تيريفثاليــت المســتعملة، وفرزهــا، وإعــادة 

. لجتهــا معا
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االنبعاثـات والتأثيـر البيئـي
(305-5, 305-4, 305-2, 305-1, 103)

إلــى  نهــدف  القابضــة  الســاير  فــي  إننــا 
االمتثــال لجميــع اللوائــح البيئيــة، وتحســين 
للتحديــات  واالســتعداد  باســتمرار،  أدائنــا 
والفــرص المســتقبلية، كمــا نلتــزم بالمعاييــر 
ــع  ــك، نحــث جمي ــة. ولذل واإلرشــادات الدولي
خيــارات  اتخــاذ  علــى  المصلحــة  أصحــاب 
ــر لمكافحــة  ــاذ التدابي ــة تســاهم فــي اتخ ذكي
اســتخدام  خــالل  مــن  العالمــي،  االحتــرار 
والمنتجــات  للطاقــة  الموفــرة  المنتجــات 
فــي  تســاعد  التــي  الكربــون  منخفضــة 
الدفيئــة.  الغــازات  انبعاثــات  مــن  الحــد 
تســاعد  التــي  األنشــطة  نشــجع  نحــن 
الكربــون.  منخفــض  مجتمــع  تحقيــق  علــى 
وكجــزء مــن تأثيرنــا اإليجابــي علــى البيئــة، 
فإننــا نبلــغ عــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة 
الحكومــي  الفريــق  توصيــات  مــع  تماشــيًا 

ــاخ. يحــدد إطــار  ــر المن الدولــي المعنــي بتغي
المعاييــر  القابضــة  الســاير  فــي  التحكــم 
واإلجــراءات والمبــادرات التــي يجــب علــى 
فيهــا.  والمســاهمة  اتباعهــا  األشــخاص 
وكجــزء مــن مبــادرات اإلدارة والتحكــم فــي 
بقيــاس بصمتنــا  نقــوم  القابضــة،  الســاير 
بأعلــى  أعمالنــا  التــزام  لضمــان  الكربونيــة 
معاييــر الكفــاءة، حيــث أن مســتوى انبعــاث 
غــازات ثانــي أكســيد الكربــون فــي المصــدر 
رهيــن بكفــاءة عملياتنــا. ومــن ثــم نتأكــد أن 
ــر المباشــر  ــر االقتصــادي المباشــر وغي التأثي
لعملياتنــا ســيؤثر إيجابــًا علــى البيئة، بما في 
ذلــك الميــاه واألرض والهــواء. نحــن نقيــس 
نطــاق انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي 

التاليــة: لألوصــاف  وفقــًا  منشــآتنا 

النطـاق 1
انبعاثـات الغـازات الدفيئــة المباشـرة

النطـاق 2
انبعاثـات الغـازات الدفيئــة غيـر المباشـرة

01

02

بالنســبة لهــذا التقريــر، فقــد قمنــا بقيــاس انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون كحســاب خــط 
األســاس لمقارنــة االنبعاثــات فــي الســنوات القادمــة مــع خــط األســاس هــذا، وبالتالــي وضع 
خطــط للحــد مــن انبعــاث غــازات ثانــي أكســيد الكربــون فــي جميــع مصــادر االنبعاثــات الثالثــة.

2016

2017

النطــاق 2

السنـةنطـاق االنبعـاث
انبعاثات ثاني أكسيد 

الوصـف الكربون (طن متري)

النطاق 1
انبعاثات الغازات الدفيئة اإلجمالية (طن 201656.10

متري) من سيارات مملوكة  للساير 
القابضة 201773.96

النطاق 2
انبعاثات الغازات الدفيئة اإلجمالية (طن 201612,682

متري) من الكهرباء في الساير القابضة
201712,468

انبعاث الغازات 
الدفيئة التي تم 

تجنبها

2016 8.71
انبعاثات الغازات الدفيئة التي تم تجنبها

201711.36

النطــاق 1

النطــاق 2

النطــاق 1
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الترويـج للمنتجات المسؤولة 
(203-1)

تعمــل الســاير القابضــة علــى التوفيــق بيــن 
نمــوذج أعمالهــا القائــم علــى بيــع المنتجــات 
البيئيــة  للقضايــا  االســتجابة  إلــى  والحاجــة 
ففــي  االســتدامة.  بمســؤوليات  والوفــاء 
منتجاتنــا  بتصميــم  نلتــزم  األول،  المقــام 
مــع مراعــاة البيئــة للحــد مــن اآلثــار البيئيــة 
بتحفيــز  نلتــزم  كمــا  أعمالنــا،  مــن  المترتبــة 
البيئــي، واالســتجابة بشــكل جيــد  االبتــكار 
لتوقعــات عمالئنــا وزيــادة القيمــة ألصحــاب 
المتعلقــة  التزاماتنــا  إن  لدينــا.  المصلحــة 
السياســات  تســبق  والتميــز  باالســتدامة 
المحليــة بــل وتتقــدم عليهــا بكثيــر. تتــوازن 
عناصــر االســتدامة لدينــا فــي كافــة الجوانــب 
االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة. لذلــك، 
تهتــم الســاير القابضــة بالترويــج لمنتجــات 
مســؤولة ذات تأثيــر أقــل علــى البيئــة وذات 
ســواء  المصلحــة  ألصحــاب  عاليــة  قيمــة 

بســواء:

بطاريـات eco الصديقـة 
للبيئـة

تقــدم الســاير القابضــة منتجــات عالية الجودة 

ومــن  المناســب  الوقــت  وفــي  والتكلفــة 
للبيئــة.  الصديقــة   eco بطاريــات  ضمنهــا 
هــذه البطاريــات التــي تعمــل بتقنيــة خلــط 
 iQ الكهــرل (إلكترواليــت) ومــن صنــع شــركة
Power نافعــة بشــكل خــاص فــي المناخــات 
الحــارة التــي يــؤدي فيهــا ترســب األحمــاض 
إلــى ســرعة تــآكل وكبرتــة ألــواح الرصــاص. 
هــذا هــو الســبب الرئيســي لفشــل البطاريــة 
 iQ عامــة. أمــا بطارياتنــا فهــي تتميــز بتقنيــة
Power  الرائعــة التــي تتمتــع بضعــف دورة 
بــدون  العاديــة  بالبطاريــات  مقارنــة  الحيــاة 

iQ Power  تقنيــة

أصبـاغ من المـاء
مســاهمة أخــرى هامــة مــن الســاير القابضــة 
تتمثــل علــى شــكل  أصبــاغ مــن المــاء التــي 
يمكــن تنظيفهــا بســهولة باســتخدام المــاء. 
تتميــز األصبــاغ المائيــة بميــزة بيئيــة ألنهــا 
تنظيــف،  مذيبــات  أي  وراءهــا  تخلــف  ال 
الخطــرة.  النفايــات  توليــد  مــن  يقلــل  ممــا 
عــن اســتخدام  المائيــة  تســتغني األصبــاغ 
أي مذيبــات ضــارة، وبالتالــي فهــي صديقــة 

للبيئــة واالقتصــاد والمجتمــع ككل.
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متوسط انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون التي تم تفاديها 
سنويًا باستخدام سيارات 

هجينة كبديل للسيارات 
التقليدية.

معدل الكيلومترات لقيادة 
السيارات الهجينة سنويا من 

قبل األفراد في الكويت

2.33
طن متري / سيـارة 

25,000
كلم / سيـارة 

246 سيــارةالعدد اإلجمالي للسيارات الهجينة المباعة خالل 2016 - 2017

573.2 طن متريتقديـرات لتخفيـض االنبعـاثـات اإلجماليـة

العدد اإلجمالي لسيارات لكزس الهجينة المباعة
117 سيــارةخالل 2016 - 2017

272.6 طن متريتقديـرات لتخفيـض االنبعـاثـات اإلجماليـة

سيـارات هجينـة
باعتبارهــا واحــدة  القابضــة  الســاير  تشــتهر 
مــن الشــركات الداعمــة الرئيســية لمفهــوم 
وهــو  أال  العاليــة،  الكفــاءة  ذات  الســيارات 
وعلــى  (الهايبريــد).  الهجينــة»  «الســيارة 
يمثــل  ال  الوقــود  ســعر  أن  مــن  الرغــم 
الســاير  أن  إال  بلدنــا،  فــي  ماليــة  مســألة 
كبيــر  بشــكل  تســتثمر  أن  ارتــأت  القابضــة 
فــي الترويــج لمفهــوم الســيارات الهجينــة 
ــة  كجــزء مــن التزامهــا تجــاه االســتدامة البيئي
واالقتصاديــة. لقــد كان لهــذه المبــادرة تأثيــر 
ــة  ــة الكويتي ــة الوطني ــر علــى خطــة التنمي كبي
فيمــا يتعلــق بالبيئــة واالقتصــاد والمكانــة 
الدوليــة. فيمــا يلــي أهــم مزايــا وســمات 

الهجينــة: الســيارات 

ــة: أحــد األســباب الرئيســية •  صديقــة للبيئ
والخاصــة  العامــة  المؤسســات  إلقبــال 
أنهــا  هــي  الهجينــة  المركبــات  علــى 
كفــاءة  وأكثــر  أنظــف  بنظــام  تعمــل 

البنزيــن  مــن  الوقــود  اســتهالك  فــي 
صديقــًا  بديــًال  يجعلهــا  ممــا  التقليــدي، 
للبيئــة. عندمــا يعمــل المحــرك الكهربائــي 
فعــًال  فيعمــالن  معــًا  البنزيــن  ومحــرك 
علــى تقليــل اســتهالك الوقــود، والحفــاظ 

الطاقــة. علــى 

اقتصاديــة: قامــت حكومــة دولــة الكويــت • 
لتشــجيع  المبــادرات  مــن  عــدد  بتنفيــذ 
ألنهــا  الهجينــة  الســيارات  إلــى  التحــول 

أقــل كلفــة.

األحفــوري: •  الوقــود  علــى  اعتمــادًا  أقــل 
ــا، تعمــل  ــي بداخله ــرك كهربائ ــود مح بوج
ــاج  ــة بطريقــة أنظــف وتحت الســيارة الهجين
يــؤدي  أقــل، ممــا  أحفــوري  إلــى وقــود 
وتقليــص  االنبعاثــات  تقليــل  إلــى 
االعتمــاد علــى الوقــود األحفــوري. وهــذا 
بــدوره يــؤدي إلــى خفــض أســعار البنزيــن.

2





الرفــاهيـــــة
 1    ضمان العدالة في مقر العمل 

2    الشفافية

3    االحتفاظ بالموظفين

4   صحة وسالمة الموظفين

5    التوازن بين الحياة والعمل

6    تمكين الموظفين

 7    أنشطة الموظفين

 8    التوطين

خطـة الكويت للتنميــة الوطنيــة:

أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة:

       مكانــة دوليــة متميــزة

       رأس مال بشري إبداعي

       الرعـايـة الصحيـة عاليـة الجـودة
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ــي  ــي تول ــه أن الشــركة الت مــن المتفــق علي
العاملــة  القــوى  لرفــاه  الواجــب  االهتمــام 
بشــكل عــام ال بــد أن تشــهد تحــوًال بســيطًا 
فــي البيئــة – متمثــًال فــي التغيــر اإليجابــي 
والعمــالء  الموظفيــن  اتجاهــات  فــي 
ــاه بعضهــم البعــض  وأصحــاب المصلحــة تج
وتجــاه المؤسســة ككل. وفــي هــذا القســم 
مــن التقريــر، ســنركز علــى جانــب الرفاهيــة 
الســاير  تحقيــق  وكيفيــة  المؤسســة  فــي 

المتوقعــة. للنتائــج  القابضــة 

ــز علــى رفاهيــة موظفيهــا،  مــن خــالل التركي
اتخــذت الســاير القابضــة خطــوة جريئــة إلــى 
رئيســية  نتائــج  ثــالث  يلــي  فيمــا  األمــام. 
اإلنتاجيــة  زيــادة  الموظفيــن:  رفــاه  لتعزيــز 
ودافعيــة الموظفيــن، وبنــاء الفريــق ورفــع 
فــي  ملحــوظ  وتخفيــض  المعنويــات، 
فمــن  إذن،  بالعمــل.  المتصــل  اإلجهــاد 
خــالل مبــادرات الرفاهيــة، تســعى الســاير 
القابضــة إلــى تأميــن ظــروف معيشــية جيــدة 
الذيــن  وهــم  كافــة،  المصلحــة  ألصحــاب 

تجــاري.  عمــل  قــوة ألي  يمثلــون مصــدر 

تحليــًال  ســنقدم  القســم،  هــذا  وفــي 
فــي  القابضــة  الســاير  لمبــادرات  مفصــًال 
وضمــان  التوطيــن،  مثــل  الرفاهيــة  مجــال 
وصحــة  العمــل،  مــكان  فــي  العدالــة 
وســالمة الموظفيــن، وتمكيــن الموظفيــن، 
المبــادئ  بشــرح  التقريــر  هــذا  يقــوم  إلــخ. 
المتبعــة خــالل القيــام بالعمليــات التجاريــة 

التوظيــف  مؤسســتنا:  فــي  المختلفــة 
والمكافــآة وتكافــؤ الفــرص، والتــوازن بيــن 
الموظفيــن،  ومشــاركة  والحيــاة،  العمــل 
والرضــا، وإدارة األداء، وسياســات االنضبــاط 

لتحقيــق. وا

مصطلــح  يعنــي  القابضــة  الســاير  وفــي 
«العدالــة فــي مــكان العمــل»  أن كل فــرد 
يحصــل علــى معاملــة عادلــة كجــزء مــن نظــام 
إيمانــًا  القابضــة  الســاير  تؤمــن  شــفاف. 
راســخًا بأنــه حيثمــا توجــد العدالــة، ســيحصل 
القتنــاص  متكافئــة  فــرص  علــى  فــرد  كل 
الســاير  وفــي  المتاحــة.  الفــرص  جميــع 
القابضــة تســود بيئــة عمــل عادلة تعــزز التنوع 
وتعكســه، وتشــجع العمــل اإليجابــي، وتوفــر 
فرصــًا متســاوية، وتقــوم بتبليــغ السياســات 

اإلرشــادية لجميــع األطــراف ذات الشــأن.

للعمــل  وعادلــة  شــاملة  ثقافــة  وجــود  إن 
فــي الســاير القابضــة يشــجع علــى معاملــة 
قــد  الذيــن  الموظفيــن  مــع  متســاوية 
أنــه  كمــا  مختلفــة.  خلفيــات  مــن  ينحــدرون 
والظــروف  التحديــات  إدراك  علــى  يســاعد 

الموظفــون.  بهــا  يمــر  التــي  المحــددة 

تتيــح ثقافــة عمــل عادلــة وشــاملة االعتــراف 
المناســب لــكل فــرد وتضمــن أن كل موظــف 
اإلحســاس  يعــزز  محترمــًا  ســلوكًا  يقــدم 
باألخــوة مــع الموظفيــن الذيــن ينتمــون إلــى 

ــة. ــة متنوع ــات ثقافي خلفي
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تعزيـز مشاركـة الموظفين (103)
الســاير  أمــور  فــي  الموظفيــن  مشــاركة 
القابضــة تعكــس مــدى انخراطهــم بحمــاس 
بمــكان  خــاص  نهــج  وهــو  العمــل.  فــي 
العمــل الــذي ينطــوي علــى إشــراك جميــع 
ــة. المنســوبين مــن خــالل األنشــطة اليومي

مــن  بعــدد  نقــوم  العمليــة،  الوجهــة  مــن 
ويؤكــد  الموظفيــن.  إلشــراك  األنشــطة 
تقريرنا على أســاليب اإلدارة التي تؤثر على 
أصحــاب المصلحلــة لدينــا. وقــد بذلنــا جهــودًا 

إضافيــة لتطويــر عالقــة إيجابيــة مــع أصحــاب 
جــزء  بأنهــم  يشــعرون  لجعلهــم  المصلحــة 
أصيــل مــن الســاير القابضــة حتــى يســهموا 
المســتوى  بنفــس  القابضــة  الســاير  فــي 
جهودنــا  تشــمل  والحماســة.  االلتــزام  مــن 
التوظيــف  المصلحــة  أصحــاب  إلشــراك 
والمكافــآة، وتكافــؤ الفــرص، والرضــا، وإدارة 
األداء، واالســتبقاء، وسياســات االنضبــاط 

والتحقيــق.

التوظيف (405-1 ,202-2)
بمشــاركة  بالبــدء  القابضــة  الســاير  تقــوم 
ــة.  ــف األولي ــن مــن مراحــل التوظي الموظفي
ويتــم تحقيــق ذلــك عــن طريــق إبقــاء الوصــف 
علــى  العمــل  ويعكــس  عملــي  الوظيفــي 
الصلــة  ذات  األســئلة  وطــرح  الواقــع  أرض 
أن  نضمــن  نحــن  المقابلــة.  أثنــاء  فقــط 
األهــداف الوظيفيــة لمقــدم الطلــب تتوافــق 
أنهــا   / وأنــه  منظمتنــا،  عمــل  ثقافــة  مــع 

المطلوبــة. والخبــرة  المؤهــالت  يمتلــك 

المقابلــة  أثنــاء  المتقدميــن  علــى  يتعيــن 
الخضــوع  داخليــة،  أم  خارجيــة  كانــت  ســواء 
مــدى  لتحديــد  وتقويــم  اختيــار  لعمليــة 
المتوقــع.  الوظيفــي  للــدور  مالءمتهــم 
ومــن هــذا المنطلــق، تتبــع الســاير القابضــة 

اكتشــاف  بخصــوص  صارمــة  سياســة 
عادلــة  العمليــة  تكــون  حتــى  المواهــب 
تقــدم  المتقدميــن.  لجميــع  ومنصفــة 
لجميــع  متســاوية  فرصــًا  السياســة  هــذه 
المتقدميــن، ممــا يضمــن اختيــار المرشــح 
المناســب الــذي يتمتــع بمجموعــة معينــة من 
ــة  ــرة، والشــخصية المطلوب المهــارات، والخب
للوظيفــة المعينــة. تتوقــع الســاير القابضــة 
مــن جميــع المشــاركين فــي عمليــة االختيــار 
أن يتصرفــوا بطريقــة عادلــة وشــفافة وغيــر 
متحيــزة. كمــا نتأكــد مــن اتبــاع فريــق االختيــار 
مــن  الموضوعــة  الممارســات"  لـ"أفضــل 
وعــدم  القابضــة  الســاير  مجموعــة  قبــل 
تورطــه فــي أي ممارســة غيــر الئقــة عنــد 

باالختيــار. قيامــه 
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المكافآت وتكافؤ الفرص (103)

نتبــع سياســة  القابضــة  الســاير  فــي  إننــا 
ــة والفــرص  صارمــة بشــأن المكافــآت العادل
فــي  المســاواة  تعــزز  التــي  المتســاوية 
مــكان العمــل. لقــد قامــت الســاير القابضــة 
وشــفافة  عادلــة  اســتراتيجية  باعتمــاد 
معاملــة  تضمــن  ومجزيــة  وتنافســية 
مكانتهــم  علــى  بنــاًء  للموظفيــن  منصفــة 
ومســؤولياتهم وأدائهــم. ومــن جهــة ثانيــة، 
محــددة  الوظيفــي  التقــدم  معاييــر  فــإن 
بشــكل جيــد وال تتأثــر باعتبــارات المواطنــة أو 

الجنــس.

يعتبــرون  القابضــة  الســاير  موظفــي  إن 
جــزءًا ال يتجــزأ عــن اســتمرارية أعمالنــا. وبنــاًء 
إلــى مؤشــرات  علــى ذلــك، فإننــا نســتند 
ال  موظــف  كل  أن  تضمــن  التــي  األداء 

يشــارك  بــل  فحســب  بمســؤولياته  يفــي 
أيضــًا فــي دورة إدارة األداء بكاملهــا. ويتيــح 
إذا  مــا  ويــدرك  يفهــم  أن  للموظــف  ذلــك 
ــة المرجــوة  ــت أهدافــه / أهدافهــا المهني كان
المباشــر.  مديــره  توقعــات  مــع  تتماشــى 
مــن  االســتفادة  األداء  إدارُة  لنــا  تتيــح  كمــا 
لدينــا.  العاملــة  للقــوى  الكليــة  اإلمكانــات 
مــن  بــدءًا  شــاملة،  عمليــة  نتبــع  لذلــك، 
مراقبــة وتطويــر الســمات المطلوبــة لتقييــم 
الموظفيــن  مكافــأة  ثــم  ومــن  المتقــدم، 

النهائيــة.  إلنجازاتهــم 

إن الغــرض مــن سياســة إدارة األداء لدينــا 
هــو توفيــر إطــار مناســب إلدارة األداء العــام 

للموظفيــن.
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L4–L1 مستوى الموظف

الفخر التنظيمي• 

فعالية القيادة• 

فعالية إدارية• 

التواصل والشفافية• 

األداء والمكافآت• 

التعلم والنمو• 

بيئة العمل• 

العمل الجماعي والتعاون• 

رضا العمل• 

غيـر مؤاتـيمحـايـدمؤاتـي

مستوى 5
مستوى 6

مستوى 1
مستوى 4

مشترك

020406080100

نسبـة المشاركة اإلجماليـة للموظف  %61

61 %

58 %

67 %19 %14 %

20 %

21 %21 %

19 %

L6–L5 مستوى الموظف

الرضا الوظيفي• 

فعالية إدارية• 

المكافآت والفوائد• 

رضـا الموظفين
ُيعــد رضــا الموظــف عنصــرًا محوريــًا فــي 
الرفاهيــة العامــة لمؤسســة مــا. كمــا وُيعتبــر 
مشــاركة  أداة  الموظفيــن  رضــا  اســتقصاء 
القابضــة  الســاير  عمــل  مــكان  فــي  رائعــة 
الموظفيــن  رفاهيــة  مــن  تزيــد  والتــي 
ــر عــن تجاربهــم  وتعطــي لهــم فرصــة للتعبي

الوظيفيــة. رحلتهــم  خــالل 

رضــا  باســتقصاء  القابضــة  الســاير  تقــوم 
الموظفيــن مــرة فــي كل ســنتين. ويقــوم 
االســتقصاء بتقييــم ردود الموظفيــن بنــاًء 

علــى المعاييــر التاليــة:
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الشفافيـة (103)
فــي  بالشــفافية  القابضــة  الســاير  تلتــزم 
المؤسســي  التميــز  موظفــي  إبــالغ 
البيئيــة  الرئيســية  األداء  بمؤشــرات 
واالجتماعيــة والحوكمــة. ويتــم القيــام بهــذه 

الممارســة علــى أســاس ربــع ســنوي لضمــان 
الحــوار الجيــد وخطــط تصحيحيــة عنــد الحاجــة.

درجات / مستويات على أساس تصنيف 
الساير القابضة

اإلعالن عن سياسيـة تتعلق بكتيب الموظفين

1161(موظفو) الدعم
1105شبه فني

392يدوي
320مبيعات

174فني
72أصحاب القيادة

3224المجموع

السيـاسـات ومدونـة قواعد السلـوك
(206-1, 205-2, 102-16)

قواعــد  بمدونــة  القابضــة  الســاير  تلتــزم 
ســلوك صارمــة لتوحيــد مشــاركة الموظفيــن 
ــا.  ــا وعملياتن ــع وظائفن وحقوقهــم فــي جمي
علــى  الســلوك  قواعــد  مدونــة  تحتــوي 

التاليــة: األساســية  الســلوكية  القواعــد 

اإلجــراءات التأديبيــة، والتحقيقــات القانونيــة، 
واإلبــالغ عــن المخالفــات، ومكافحــة التنمــر، 
يجــري تعميــم مدونــة  ومكافحــة االحتيــال. 
الموظفيــن  جميــع  بيــن  الســلوك  قواعــد 

علــى كافــة المســتويات. فضــًال عــن ذلــك، 
ُيعطــى كتيــب عــن سياســة تنميــة المــوارد 
لجميــع  الموظفيــن  وكتيــب  البشــرية 
منســوبي المجموعــة مــن خــالل القنــوات 

المختلفــة. االتصــال  وأدوات 

عــدد  إجمالــي  التالــي  الجــدول  يوضــح 
ــم إبالغهــم بسياســات  ــن ت ــن الذي الموظفي

الفســاد. مكافحــة  وإجــراءات 

مكـافحـة التنمــر
تهــدف سياســة مكافحــة التنمــر إلــى التأكيــد 
لجميــع الموظفيــن بمــن فيهــم المشــرفون 
أن  التنفيذيــون  والمديــرون  والمديــرون 
تتعلــق  حــوادث  أي  تقبــل  لــن  المجموعــة 
هــذه  يتبــع  ال  موظــف  أي  وأن  بالتنمــر، 
السياســة ال بــد أن يخضــع إلجــراءات تأديبيــة 
وفقــًا  العمــل  إنهــاء  أيضــًا  تشــمل  قــد 
لتوجيهــات وإرشــادات الســلوك الوظيفــي 

الكويتــي. العمــل  قانــون  فــي  الــواردة 

إن هــذه السياســة توفــر بيئــة عمــل تضمــن 
احتــرام وكرامــة كل موظــف وعــدم مواجهتــه 
مــن  المضايقــة  أو  التنمــر  مــن  نــوع  ألي 
الكبــار فــي محيــط العمــل أو حتــى زمالئــه 
الموظفيــن. يتــم تشــجيع جميــع الموظفيــن 
هــذه  بموجــب  التزاماتهــم  إدراك  علــى 

السياســة بشــكل جيــد.
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مكافحـة االحتيـال
إبــالغ  إلــى  أيضــًا  السياســة  هــذه  تهــدف 
ملتزمــة  شــركتنا  بــأن  الموظفيــن  جميــع 
االنفتــاح  معاييــر  مــن  أعلــى  بمســتوى 
والشــفافية والمســاءلة فــي جميــع عملياتها 
اعتمــاد  تــم  لقــد  التجاريــة.  وأنشــطتها 
تيســير  لغــرض  االحتيــال  مكافحــة  سياســة 
اكتشــاف ومنــع أي نــوع مــن أنــواع االحتيــال 

القابضــة. الســاير  ضــد 

واألطــراف  الموظفيــن  جميــع  مــن  ُيتوقــع 
معاييــر  بأعلــى  االلتــزام  المعنيــة  الخارجيــة 
اللياقــة والمســاءلة والحفــاظ عليهــا، وُيطلــب 
تعزيــز  فــي  رئيســي  بــدور  القيــام  منهــم 

ثقافــة عمــل لمكافحــة الغــش واالحتيــال.

مركـز تقييـم الكفـاءات
مــن المتفــق عليــه أن تقييــم الكفــاءة يلعــب 
دوًرا رئيســًيا فــي تقييــم الكفــاءة والمهــارة 
ــد موقعــه فــي  والمعرفــة للموظــف وتحدي
الوظيفــي  التعاقــب  تخطيــط  ديناميــات 
فــي مؤسســة مــا. بالنســبة إلــى الســاير 
 (CEC) القابضــة فــإن  مركــز تقييــم الكفــاءات
يمثــل االســتثمار االســتراتيجي فــي خلــق 
مســتقبل مســتدام لألعمــال. يتــم اســتخدام 
إطــار كفــاءات الســاير القابضــة كأســاس لهذه 
األربعــة  األهــداف  يلــي  وفيمــا  المبــادرة. 

الرئيســية لخطــة مركــز تقييــم الكفــاءات:

التوظيــف: لتحديــد مــا إذا كان الفرد مناســًبا • 
للوظيفة.

وضــع خــط األســاس والتطويــر: لتحديــد • 
دوره  فــي  الموظــف  كفــاءة  مســتوى 

الحالــي.

الترقيــة: لتحديــد مــا إذا كان الموظف جاهًزا • 
للترقية أو لمســؤولية إضافية.

الوظيفــي: •  والتعاقــب  التخطيــط 
تقييــم  إلــى  العمليــة  هــذه  وتهــدف 
مخــزون المواهــب فــي المنظمــة، كمــا 

فــي  التحقيــق  القابضــة  للســاير  وتتيــح 
أربــاح  إلــى  الموظــف  مســاهمة  مــدى 

الطويــل.  المــدى  علــى  المؤسســة 

بموجبهــا  المختــارون  الموظفــون  ويطلــع 
علــى مجموعــة مــن التقييمــات الســلوكية 
يقــوم  التقييــم،  عمليــة  أثنــاء  والفنيــة. 
المشــاركين  بتقييــم  بــون  المدرَّ المقّيمــون 
عمليــة  انتهــاء  وبعــد  عالمــات.  ومنحهــم 
النقــاط  تجميــع  يتــم  الموظــف،  تقييــم 
النهائيــة التــي يكــون الموظــف قــد حصــل 
عليهــا مــن جميــع االختبــارات. وبأخــذ مجمــل 
النقــاط فــي االعتبــار، يتــم اتخــاذ قــرار نهائــي 
بشــأن ترقيــة الموظــف أو عدمهــا حســبما 

يلــي:

(1) مناســب للترقيــة، (2) ُيوضــع فــي قائمــة 
االنتظــار(ذوي الكفــاءة العاليــة) ، أو (3) يحتــاج 
إلــى مزيــد مــن التدريــب. وأخيــرًا يتــم إعــداد 
تقريــر موجــز عــن أداء كل مشــارك وُيقــدم 
ــم  ــن، كمــا ويت ــه مــع مالحظــات المقّومي إلي
إعــداد تقريــر مفصــل وتتــم مشــاركته مــع 
مديــر الموظــف لألعمــال وشــريكه لألعمــال 

فــي قســم المــوارد البشــرية.
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االحتفـاظ بالموظفين
(405-1, 401-1, 103, 102-8)

كبيــرًا  اهتمامــًا  القابضــة  الســاير  تولــي 
بمســألة التوظيــف، ولكنهــا تولــي اهتمامــًا 
بــدوره  وهــذا  الموظفيــن.  باســتبقاء  أكبــر 
علــى  االســتثمار  علــى  أكبــر  عائــدًا  يؤّمــن 
القابضــة  الســاير  تــدرك  الطويــل.  المــدى 
قيمــة رأس المــال البشــري والربحيــة التــي 
اعتمــاد سياســة صارمــة  خــالل  مــن  تأتــي 
بشــأن االحتفــاظ بالموظفيــن. يعــد االحتفاظ 
بالموظفين من الممارســات الرئيســية التي 
العمليــات  فــي  الموظفيــن  بدمــج  تقــوم 
إلــى  وبالنظــر  التشــغيلية.  واألنظمــة 
التكاليــف الباهظــة التــي ينطــوي عليهــا بنــاء 
القــدرات علــى مراحــل ومســتويات مختلفــة، 
الجــدد،  الموظفيــن  تهيئــة  مرحلــة  مثــل 
العاطفيــة،  والتكاليــف  التعلــم،  ومنحنــى 

فمــن المهــم االحتفــاظ بالموظــف الــذي تــم 
تعيينــه مهمــا كلــف األمــر.

ــع مواردهــا   تســتخدم الســاير القابضــة جمي
لخلــق بيئــة عمــل مســتقرة وإيجابية. وتســمح 
بالموظفيــن  االحتفــاظ  عمليــة  اســتراتيجية 
تكاليــف  بتقليــص  القابضــة  الســاير  فــي 
والمــال  الوقــت  وتوفيــر  العمالــة  دوران 
علــى المــدى الطويــل. إن االحتفــاظ بأفضــل 
العمــالء  رضــا  أيضــًا  يضمــن  الموظفيــن 
ويزيــد مــن ثقــة العميــل. ومــن هنالــك فــإن 
عنصــرًا  يعتبــر  المناســب  المكافــأة  نظــام 
أساســيًا لالحتفــاظ بالموظفيــن، ألنــه يشــجع 
الموظــف علــى العمــل لتحقيــق األهــداف 

الطويلــة والقصيــرة األمــد.
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الفئــة
20162017

الدورانالمجموعالموظفون الجددالمجموعالموظفون الجدد

العددالجنس

نسبة 
الموظفين 
الجدد من 

مجموع العمالة

العددالعدد

نسبة 
الموظفين 
الجدد من 

مجموع العمالة

نسبةالعدد

371.1205220.72050أنثى

49415.330302036.3299337ذكر

5311632352257.0319837المجموع

الفئــة العمريــة

50-301845.719171113.5195740-

-90.344550.246116فوق 50

33810.48731093.478093دون 30

5311632352257.0319837المجموع

نسبــة الـدوران (%)

4.93.9االستقالة

3.12.4اإلنهاء

0.30.4التقاعد

8.36.7المجموع

تنــوع الجنــس (405-1)

20162017

ذكــــر: 3030

أنثى: 205

ذكــــر: 2993

أنثى: 205
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103
مجموع

عدد المشاركين

صحـة وسالمـة الموظفين
(403-2, 403-1, 103)

للصحــة  ســليمة  سياســة  وجــود  ُيعتبــر 
والســالمة فــي مــكان عمــل مؤسســتنا أمــرًا 
الموظفيــن.  رفــاه  لضمــان  األهميــة  بالــغ 
وإدراكًا منهــا بوجــود بيئــة خطــرة فــي كثيــر 
الســاير  وضعــت  لقــد  العمــل  أماكــن  مــن 
الموظفيــن  لســالمة  سياســة  القابضــة 
المحتملــة  المخاطــر  مــن  حمايتهــم  بهــدف 

والســالمة.  الصحــة  علــى 

الخطــرة  البيئــة  مــن  الســالمة  إدارة  تمثــل 
االســتدامة  حملــة  فــي  أساســيًا  عنصــرًا 
لدينــا. فنعمــل علــى تأميــن مــكان عمــل خــاٍل 
مــن المخاطــر مــن خــالل القيــام بالفحوصــات 
المعاييــر  واتبــاع  العمــل  ألماكــن  الدوريــة 
مــن  والبيئــة  الموظفيــن  لحمايــة  الدوليــة 

المحتملــة.  المخاطــر 

ــة مــن المخاطــر تضمــن  ــة وخالي ــة آمن إن بيئ
خــالل  مــن  العاملــة  للقــوى  العــام  الرفــاه 
إصابــات  أي  مــن  جيــد  بشــكل  حمايتهــم 
خطــرة. وقــد أوجبــت المجموعــة علــى جميــع 
الموظفيــن أن يفهمــوا ويســتوعبوا بشــكل 
دقيــق كافــة إجــراءات الســالمة والممارســات 
والســلوكيات الســليمة مــن أجــل الحصــول 

ــة. ــة آمن ــى بيئ عل

عمليــات  بإجــراء  القابضــة  الســاير  تقــوم 
الصحــة  معاييــر  لتقييــم  منتظمــة  تدقيــق 
الســاير  قبــل  مــن  المعتمــدة  والســالمة 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــا. وإضاف القابضــة وموظفيه
تدريبيــة  برامــج  القابضــة  الســاير  تنظــم 
منتظمــة للموظفيــن للتأكــد مــن فهمهــم 
واتباعهــم لمعاييــر الســالمة التــي وضعتهــا 

القابضــة. الســاير 

عدد المشاركينالموضــوعالموقـع

صندوق األدوات المستخدم في مراكز الخدمة• مراكز خدمة تويوتـا فرع األحمدي

معدات الوقاية الشخصية (PPE) - المتوفر والمستهلك• 

نظافة أزياء الفنيين وارتدائهم لها بالشكل المطلوب• 

استخدام محدود للهواتف المحمولة في مكان العمل• 

تحديد الحد األقصى للسرعة داخل مراكز الخدمة• 

االستخدام السليم ألدوات الخدمة الخاصة وأدوات القياس• 

حوادث تم تفاديها وزيادة الوعي للمستقبل• 

20

6الزي الرسمي وأحذية األمان• لكزس 144 للخدمة السريعة  144

19الصحة والسالمة                                  •  SOP in EM & QS• مركز الري 2

31الصحة والسالمة                                  •  خدمة العمالء• مركز الري 1

السالمة السلوكية                                •  معدات الوقاية الشخصية• مركز الري 2

طقم أدوات السالمة                            •  األدوات المناسبة للعمل• 

صندوق األدوات                                  •  الوقايـة من األمراض• 

18

9الصحة والسالمة                                  •  خدمة العمالء• مركز خدمة الجهراء
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التـوازن بين العمـل والحيــاة
(405-1, 404-1, 403-2, 403-1)

تــوازن  عــن  الحيــاة عبــارة  تكــون  ينبغــي أن 
حيــاة  ولكــن  والعمــل.  الحيــاة  بيــن  ســلس 
مجــاًال  تتــرك  ال  باألشــغال  الحافلــة  اليــوم 
كبيــرًا لتحقيــق هــذا التــوازن. وفــي الســاير 
عمــل  ثقافــة  إيجــاد  إلــى  بادرنــا  القابضــة 
بيــن  مســتقر  تــوازن  تحقيــق  فيهــا  يمكــن 

الموظفيــن  نســاعد  نحــن  والحيــاة.  العمــل 
علــى تحقيــق التــوازن بيــن العمــل والحيــاة 
مــن خــالل اعتمــاد إطــار قــوي للسياســات 
فيمــا  والتوقعــات.  واألعمــال  واإلجــراءات 
ــر المتخــذة مــن الســاير  ــي قائمــة بالتدابي يل

متوازنــة:  عمــل  ثقافــة  لخلــق  القابضــة 

تتوفر التصاريح الشخصية للموظفين لقضاء أعمالهم الشخصية أثناء الدوام.

إذا طلــب موظــف الــدوام الكامــل الخــروج مــن العمــل مبكــرًا بســبب مشــاكل صحيــة 
ألحــد أفــراد العائلــة، فُتمنــح لــه إجــازة قصيــرة (إجــازة لـــ 3 ســاعات لمــدة 3 أشــهر فــي 

الســنة الماليــة) بموافقــة مســبقة مــن المديريــن.

يحــق لجميــع الموظفيــن الدائميــن المتفرغيــن الحصــول علــى اإلجــازات الســنوية 
بأجــر كامــل وذلــك إلتاحتهــم الراحــة الجســدية والذهنيــة التــي يحتاجونهــا، وُتمنــح لهــم 

تذاكــر الســفر إلــى بلدانهــم ذهابــًا وإيابــًا.

تمنــح الســاير القابضــة إجــازات مرضيــة لموظــف مريــض بأجــر كامــل أو جزئــي لفتــرة 
محــددة (وفقــًا ألحــكام قانــون العمــل الكويتــي).

تلتــزم الســاير القابضــة بسياســة منــح إجــازات للموظفيــن لدواعــي الرأفــة فــي حالــة 
وفــاة أحــد أقربائــه المقربيــن. 

يحق للموظفين الذكور الحصول على إجازة ليوم واحد عند والدة طفل لهم. 

ــة المــرض أو  ــدون األجــر" فــي حال ــار "اإلجــازة ب يجــوز للموظــف االســتفادة مــن خي
الوفــاة أو الخضــوع لالمتحــان، ومــا إلــى ذلــك، إذا اســتنفد اإلجــازة الســنوية أو كان 

بحاجــة إلــى إجــازات أكثــر ممــا تبقــى فــي رصيــده مــن اإلجــازات.

جميــع الموظفيــن الدائميــن المتفرغيــن والمدرجيــن علــى كشــوف رواتــب الســاير 
القابضــة يحصلــون علــى التغطيــة بموجــب بوليصــة التأميــن علــى الحيــاة (خــالل ٢٤ 
ــم يكــن  ــة مــا إذا ل ــة الكويــت). وتختلــف القواعــد شــيئًا مــا فــي حال ســاعة فــي دول

الموظــف مــن البلــد المشــمول فــي خطــة التأميــن علــى الحيــاة.
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تمكين الموظفين
عمليــة مســتمرة  الموظفيــن  تمكيــن  يعــد 
كل  نقــدم  نحــن  القابضــة.  الســاير  فــي 
كافــة  فــي  لموظفينــا  ممكنــة  مســاعدة 
والمــوارد،  والمعرفــة  التدريــب  مجــاالت 
والدافعيــة. نحــن نؤمــن إيمانــًا راســخًا بــأن 
تمكيــن الموظفيــن فــي مــكان العمــل يــؤدي 
أعلــى  إلــى  والــوالء  اإلنتاجيــة  رفــع  إلــى 
ويمّكــن  الثقــة،  يولــد  إنــه  المســتويات. 
تجــاه  كامــل  التــزام  تقديــم  مــن  الموظــف 

العمــل. 

لقــد الحظنــا تغييــرًا إيجابيــًا فــي الموظفيــن 
عندمــا قررنــا تمكينهــم بشــكل منتظــم. فيمــا 
يلــي مالحظاتنــا الرئيســية فــي هــذا الصــدد:

تحسن جودة العمل• 

ارتفاع مستويات رضا الموظفين• 

زیادة اإلنتاجيـة• 

انخفاض في التكاليف التشغيلية• 

التدريب والتطويـر (103 ,404-1 ,404-2 ,404-3)

23,508
مجموع

ساعـات التدريب

وتطويــر  بتدريــب  القابضــة  الســاير  تلتــزم 
جميــع القــوى العاملــة لديهــا. ولهــذا الغرض، 
أنشــئت خطــة تدريــب وتطويــر جيــدة بهــدف 
بالمعرفــة  وتزويدهــم  الموظفيــن  تمكيــن 
وتتضمــن  العميــق.  والفهــم  الالزمــة 
التدريبــات  مــن  واســعة  مجموعــة  الخطــة 
والســالمة،  الصحــة  مثــل  مواضيــع  حــول 
والمهــارات الفنيــة، والمهــارات، والقيــادة، 

والمهــارات المتعلقــة بالعمــالء، والمهــارات 

الكثيــر. وغيرهــا  اإلداريــة، 

تعزيــز  للموظفيــن  التدريــب  برامــج  تتيــح 

التدريــب  توفيــر  خــالل  ومــن  مهاراتهــم. 

الــالزم، تحــرص الســاير القابضــة علــى خلــق 

ــة عاليــة ومعرفــة  ــع بدافعي ــة تتمت قــوة عامل

عميقــة.
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بيـانـات األفضـل بالعمل (على أسـاس متوسط 1.5 ساعـة لكل مـادة واختبــار)

المجموع 2017 2016 

 ذكـورإنــاثذكـورإنــاثالمستوى

1063066129

275382.537.5411906

352.5784.51145491,500

47264,561.5844.54,954.511,086.5

59784,8666722,998.59,514.5

60217.50154.5372

1,831.510,8751,6689,133.523,508المجموع

بيـانـات التعلـم اإللكتـرونــي – العدد اإلجمـالـي*

عدد الساعات اإلجمالي 
للتدريب التي تلقتها فئة 

الجنس والموظفين بحسب 
مستوى الموظفين

20162017

ساعة عددذكور/ ساعةذكور/ عددإناث/ ساعةإناث/ عددذكور/ ساعةذكور/ عددإناث/ إناث/

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق76.57مستوى 1

ال ينطبقال ينطبق16198.159 197.111مستوى 2

20289.7811151 370.523مستوى 3

63123.331921.114 370.2520مستوى 4

426311.263936.115 1014.3561المجموع

*يرجى الرجوع إلى الملحق ب
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تخطيـط التعـاقب الوظيفـي (202-2)
هــو  الوظيفــي  التعاقــب  تخطيــط  إن 
عمليــة مســتمرة لتحديــد وتقييــم وتطويــر 
ضمــان  ألجــل  والقــدرات  المواهــب 
داخــل  محــددة  مناصــب  فــي  االســتمرارية 
تخطيــط  مــن  والغــرض  القابضــة.  الســاير 
التعاقــب الوظيفــي هــو ضمــان اســتبدال 
المناصــب  فــي  األساســية  الوظائــف 
التنفيذيــة واإلداريــة والتقنيــة والمهنيــة عنــد 
الضــرورة. تهــدف عمليــة تخطيــط التعاقــب 
الوظيفــي أساســًا إلــى االســتمرارية فــي 
القيــادة وتفــادي شــواغر طويلــة األجــل علــى 
المســتويات القياديــة. أمــا معاييــر تخطيــط 
التعاقــب الوظيفــي فهــي محــددة بشــكل 

جيــد فــي الســاير القابضــة، وتشــمل تحديــد 
العلميــة،  مخــزون المواهــب، والمؤهــالت 
طبيعــة العمــل / فئــة العمــل، ومتطلبــات 
الترخيــص والشــهادات، وســنوات الخدمــة، 
تؤمــن  للترقيــة.  واألهليــة  واالســتعداد/ 
عــادل  نظــام  وجــود  بــأن  القابضــة  الســاير 
التاليــة: بالفوائــد  يعــود  الترقيــة  لتخطيــط 

تحديد القادة األكثر تأهيًال• 

خلــق قيمة علــى المدى الطويــل لألهداف • 
المستقبلية

التقليل من المخاطر التنظيمية• 

استبقاء الموظفين الموهوبين• 
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28
عـدد أنشطـة 

الموظفين

عـدد المشاركينالتـاريـخاسـم النشـاط

8 مايو 2016الكرة الطائرة1
8120 ديسمبر 2016

29700 سبتمبر 2016يوم القلب العالمي2

15150 أكتوبر 2016الكريكيت3

4BMI 1520 أكتوبر 2016بي أم آي

21120 أكتوبر 2016لعبة كرة الطالء5

6
مخيم الساير الربيعي

110,000 نوفمبر 2016(نوفمبر 2016-مارس 2017)

1550 ديسمبر 2016لعبة البينغ بونغ7

20 يناير 2017المخيم الطبي 8
27 يناير 2017

350

4100 فبراير 2017ماراثون اليوم العالمي لمكافحة السرطان9

أنشطـة الموظفين
ُيقــام عــدد من فعاليات الترفيه واالســتجمام 
ــام فــي الســاير  ــدار الع ــى م ــن عل للموظفي
القابضــة، مثــل اليــوم المفتــوح واألنشــطة 
هــذه  تلعــب  ذلــك.  إلــى  ومــا  الرياضيــة 
الفعاليــات واألنشــطة دورًا رئيســًا فــي إبــراز 
علــى  الموظــف،  فــي  الفطريــة  الصفــات 
واالهتمامــات  الهوايــات  المثــال،  ســبيل 
إقامــة  فــي  أيضــًا  وتســاعد  المشــتركة، 
صداقــات وعالقــات عميقــة بيــن األفــراد،  
وتحقيــق مســتوى مــن الصداقــة الحميمــة 
فيمــا بينهــم. ومــن خــالل المشــاركة فــي 

هــذه الفعاليــات يســهل علــى المــرء التعامــل 
مــع المواقــف الصعبــة فــي حياتــه المهنيــة 
بــروح رياضيــة، واحتــرام متبــادل. وباختصــار، 
الفريــق الــذي يجمــع بيــن التفاهم الشــخصي 
ــة ســيحقق مســتوى أعلــى  والكفــاءة المهني
مــن اإلنتاجيــة. تســاعد الفعاليــات االجتماعيــة 
المنتظمــة علــى تغييــر  الديناميــات فيما بين 
الموظفيــن وتشــجعهم علــى تعزيــز التفاهــم 

واالحتــرام علــى المســتوى الشــخصي.



السـايــر        المجتمـع        االقتصـاد        الطبيعــة        الـرفاهيـة112 

عـدد المشاركينالتـاريـخاسـم النشـاط

10BoSo - 160 مايو 2016النوبة القلبية

19135 أبريل 2017كرة القدم11

1842 مايو 2017مخيم عيادة الميدان لطب األسنان12

21110 يوليو 2017لعبة قناص الصحراء13

4120 أغسطس 2017 الكرة الطائرة14

1170 أغسطس 2017كرة السلة15

222,800 سبتمبر 2017اليوم المفتوح16

10 مايو 2017يوم القلب17
10 يوليو 2017

270

2220 أكتوبر 2017فحص العيون18

2830 أكتوبر 2017ندوة تدريبية لصحة الفم19

310,000 نوفمبر 2017المخيم األخضر (نوفمبر 2017 - مارس 2018)20

teams 1025 ديسمبر 2017مسابقة االفكار 21

15 ديسمبر 2017المخيم الطبي – بدر السماء22
29 ديسمبر 2017

36

23BMI 2017 2415 ديسمبر

2526 يناير 2017أفضل وكيل مركز االتصال24

1980 فبراير 2017أفضل رجل مبيعات25

2922 نوفمبر 2017مسابقة إدارة قطع الغيار للمهارات26

6 أبريل 2016مسابقة تويوتا للمهارات27
10 مايو 2017

18
10

26 سبتمبر 2016التبرع بالدم28
17 أكتوبر 2016

120
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التوطين (102-8 ,102-43 ,103)
تلتــزم الســاير القابضــة بدعــم المواطنيــن 
الكويتييــن الباحثيــن عــن فــرص عمــل فــي 
الســاير القابضــة. إن نهجنــا تجــاه التوطيــن 
التوطيــن  سياســة  مــع  تمامــًا  يتوافــق 
ــزز  ــت. وتع ــة الكوي ــل حكوم ــة مــن قب المتبع
الســاير القابضــة أهــداف التوطيــن الرئيســية  
مــن "اجتــذاب وتمكيــن واســتبقاء" الشــباب 
جــذب  إلــى  نهــدف  وبالتالــي  الكويتييــن، 
عــن  وتمكينهــم  الكويتييــن،  الموظفيــن 

طريــق برامــج التطويــر والتدريــب المتنوعــة، 
واالحتفــاظ بهــم مــن خــالل تخطيــط التعاقــب 

والمكافــآت.  الوظيفــي 

الســاير   قامــت  األهــداف  هــذه  ولتحقيــق 
القابضــة بالمســاهمة فــي ســوق العمــل 
المهــارات  تزويــد  خــالل  مــن  الوطنــي 
المناســبة والتدريــب والمعرفــة المطلوبــة 

العاملــة. للقــوى 

نسبــة
الموظفين الكويتييـن

20162017 %1.70%1.80
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الكهربـــاءالميــاه

سنـة األساس 2017

الهدف المستقبلي %5

12,468 55,564

179,919

المنتجات واألنشطة 
المسؤولـة

شهـادة
األيــــزو 9001

انبعـاثـات ثـانـي
أكسيد الكربـون

بـرامـج
العائد االجتماعي

مؤشـر GRI (المبــادرة 
العالميـة إلعداد التقاريـر)

15

2529

%5

%10%5

%10%10

%5

2018

82

أهـم معـالــم
االستدامة والتميـز المستقبليـة

(102-14)

سنـة األساس 2017

الهدف المستقبلي

سنـة األساس 2017سنـة األساس 2017

الهدف المستقبليالهدف المستقبلي

سنـة األساس 2017

الهدف المستقبليالهدف المستقبلي

سنـة األساس 2017

سنـة األساس 2017

الهدف المستقبلي
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بــأن االســتدامة  القابضــة دومــًا  الســاير  آمنــت  لقــد 
تطويــر  فــي  لهــا  أساســيتان  ركيزتــان  همــا  والتميــز 
األعمــال والمنتجــات والخدمــات والقطاعــات بطريقــة 
ــا  ــر له ــي كبي ــر إيجاب ــال القادمــة مــع تأثي ســتدوم لألجي
اتجاهــات االســتدامة والتميــز: أال وهــي  مــن خــالل 

واالقتصــاد. والبيئــة  والمجتمــع  الطبيعــة 

الســاير القابضــة التــي تأسســت قبــل مــا يزيــد عــن 60 
عامــًا وجميــع عناصــر المجتمــع  فــي المناطــق التــي 
نعمــل فيهــا تعكــس جذورنــا الراســخة المتمثلــة فــي 
االســتثمار بمســؤولية والتصــرف بشــكل احترافــي. 
بدعــم  الكويــت  دولــة  قامــت  المثــال،  ســبيل  علــى 
االســتثمار  أن مســتوى  إال  والميــاه،  الطاقــة  أســعار 
يعكــس  االســتدامة  مجــال  فــي  القابضــة  للســاير 
ــة األرض مــن  ــا األساســية وهــي حماي بوضــوح ركائزن

تأثيــر ســلبي محتمــل.

الكــرام  المصلحــة  أصحــاب  الســادة  ايهــا  لكــم  نؤكــد 
أننــا ســنواصل جهودنــا والتزاماتنــا نحــو نهــج مســتدام 

المســتدامة. للتنميــة 
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حـول هذا التقريــر
هــذا التقريــر هــو نتيجــة اللتزامنــا الثابــت بتقديــم تقريــر شــفاف عــن تقدمنــا فــي رحلــة 
فــي  أدائنــا  حــول  مســتحدثة  ومعلومــات  متعمقــة  تفاصيــل  قدمنــا  لقــد  االســتدامة. 
االســتدامة وأنشــطتنا والتزاماتنــا. والهــدف مــن كل هــذا هــو التواصــل مــع جميــع أصحــاب 
المصلحــة لدينــا، بمــن فيهــم المســاهمون، والعمــالء والموظفــون والمجتمعــات، مــن بيــن 

ــن. آخري

مـا بداخـل هذا التقريــر؟ (102-8 ,102-46)
علــى أســاس تقريــر االســتدامة األولــي لعــام 2015، مــا زلنــا نعمــل علــى الركائــز األربــع معــًا 
لتحقيــق التميــز مــن خــالل االســتدامة. يقــدم هــذا التقريــر أهــم إنجازاتنــا وقيمنــا وأهدافنــا 
األساســية بشــكل موجــز. لقــد اتبعنــا نهجــًا ديناميكيــًا نحــو دمــج أربــع ركائــز مــع مبــادئ وأطــر 
متعــددة ضروريــة للســاير القابضــة للنهــوض بممارســات االســتدامة والقيــادة بالمثــال فــي 
ســوق الكويــت. لقــد قمنــا بمواءمــة ممارســاتنا بمعاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر 

وأهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة.

فتـرة تغطيـة التقريــر (102-50 ,102-54)
يقــدم التقريــر بيانــات ومعلومــات للســنة 2016 - 2017. ومــن خــالل توثيــق أداء االســتدامة 
الــذي يشــمل أهدافنــا الســنوية والتقــدم المحــرز نحــو مســتقبل مســتدام ، فإننــا ملتزمــون 

بمشــاركة جهــود االســتدامة مــع شــركائنا المعنييــن بطريقــة شــفافة.

الدعـم
قدمت شركة آر أس أم البزيع لالستشارات دعمها في إعداد هذا التقرير.

جهـة االتصــال (102-53)
ــا.  وبالتالــي، فــإن مالحظاتهــم وتعليقاتهــم  ــر معنــي ألصحــاب المصلحــة لدين هــذا التقري
وآرائهــم ذات أهميــة كبــرى بالنســبة إلينــا ألنهــا تحفزنــا علــى تحســين أدائنــا وتحقيــق النمــو 
والقيــادة فــي مجــال ممارســات االســتدامة فــي جميــع القطاعــات والمجــاالت التــي نعمــل 
فيهــا. الرجــاء منكــم مشــاركة تعليقاتكــم وآراءكــم وأي معلومــات أخــرى مــع جهــة االتصــال 

الخاصــة باالســتدامة فــي شــركتنا:

نهاد محمد الحاج علي
نائب مدير المجموعة، إدارة التميز المؤسسي

مجموعة الساير الدولية للتجارة العامة والمقاوالت
ص ب: 485، الصفاة، الكويت

هاتف: 22240400
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المالحـق
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الملحــق أ- فهــرس محتويــات المبــادرة العالميــة 
GRI إلعــداد التقاريــر

رقم اإلفصاح 
المعياري طبقًا

GRI لـ
رقم الصفحةالمعلوماتبنود اإلفصاح

الساير القابضةاسم المؤسسة 102-1

األنشطة، والعالمات التجارية، والمنتجات  102-2
والخدمات

13, 14, 15, 21, 
22, 23, 27, 34, 

63, 75

الشويخ، منطقة الكويت للتجارة الحرةموقع مقر المؤسسة102-3

18موقع العمليات102-4

-الملكية والشكل القانوني102-5

 ,23 ,22 ,21 ,13األسواق التي تخدمها المؤسسة 102-6
75

يمكن اإلطالع على تفاصيل حجم المؤسسة 102-7
المؤسسة على الموقع اإللكتروني:

http://www.alsayerholding.com/
en/home.html 

المعلومات حول الموظفين والعاملين  102-8
اآلخرين

98, 104

68سلسلة التوريد102-9

تعديالت ملحوظة في المنظمة وسلسلة 102-10
التوريد الخاصة بها

ال يوجد

40المبدأ او النهج الوقائي102-11

خطة الكويت للتنمية الوطنية • المبادرات الخارجية 102-12
(KNDP)

أهداف التنمية المستدامة لألمم • 
(UNSDG) المتحدة

اتحاد وكالء السيارات عضوية الجمعيات102-13

 ,38 ,11 ,10 ,9 ,8بيان من أحد كبار صناع القرار102-14
114

28 ,26التأثيرات والمخاطر والفرص الرئيسية102-15

القيم، والمبادئ، والمعايير، وقواعد 102-16
السلوك

19, 26, 50, 102

39 ,37 ,36 ,35هيكلية الحوكمة102-18

التشاور مع أصحاب المصلحة حول المواضيع 102-21
االقتصادية، والبيئية، واالجتماعية

26, 28, 30, 31

37 ,36 ,35تركيبة الهيئة العليا للحوكمة ولجانها 102-22

38 ,36اإلبالغ عن المخاوف الرئيسية102-33
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رقم اإلفصاح 
المعياري طبقًا

GRI لـ
رقم الصفحةالمعلوماتبنود اإلفصاح

44 ,28قائمة مجموعة أصحاب المصلحة102-40

ال توجد نقابات العمال حسب القانوناتفاقات المفاوضة الجماعية. 102-41

28تحديد واختيار أصحاب المصلحة102-42

 ,44 ,30 ,28 ,26نهج إشراك أصحاب المصلحة102-43
76

77 ,28المواضيع الرئيسية والمخاوف المطروحة 102-44

الكيانات المدرجة في البيانات المالية 102-45
المجمعة

ال توجد بيانات مجمعة ألننا نعد التقرير 
حول الساير القابضة في الكويت 

وحدها

116 ,31 ,30تعريف محتوى التقرير و حدود المواضيع102-46

31 ,30قائمة مواضيع األهمية النسبية102-47

116 ,9 ,8 إعادة بيان المعلومات102-48

ال تعديالتتعديالت في التقرير102-49

31 يناير 2016- 31 ديسمبر 2017فترة تغطية التقرير102-50

2014-2015تاريخ آخر تقرير102-51

كل سنتيندورة إصدار التقرير102-52

المهندس نهاد محمد الحاج علي• جهة االتصال لألسئلة المتعلقة بالتقرير102-53

إدارة التميز المؤسسي• 

ص.ب. 485، الصفاة 13005، • 

الكويت

تصريحات إعداد التقرير وفقًا لمعايير المبادرة 102-54
العالمية إلعداد التقارير

لقد أعد هذا التقرير طبقًا لمعايير 
المبادرة العالمية إلعداد التقارير: الخيار 

األساسي

فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد 102-55
التقارير

تم توفير محتوى المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير في هذه الوثيقة

لم يخضع هذا التقرير للتصديق التصديق الخارجي102-56
الخارجي

99 ,98نهج اإلدارة: التوظيف103

113نهج اإلدارة: التوطين103

63نهج اإلدارة: االبتكار والتكنولوجيا103

89 ,88نهج اإلدارة: إدارة النفايات103

75نهج اإلدارة: صحة وسالمة العمالء103

101 ,100 ,99نهج اإلدارة: إشراك الموظفين103

 ,47 ,46 ,45 ,44نهج اإلدارة: االستثمار في المجتمع103
48, 49

77 ,76 ,75نهج اإلدارة: تجرية العمالء103

106نهج اإلدارة: صحة وسالمة الموظفين103

100نهج اإلدارة: المكافآت وتكافؤ الفرص103

 ,83 ,82 ,81 ,80نهج اإلدارة: االستهالك األمثل للطاقة103
84
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رقم اإلفصاح 
المعياري طبقًا

GRI لـ
رقم الصفحةالمعلوماتبنود اإلفصاح

41نهج اإلدارة: النزاهة واستمرارية األعمال103

68نهج اإلدارة: إدارة المشتريات103

34نهج اإلدارة: سمعة العالمة التجارية103

40نهج اإلدارة: إدارة المخاطر103

15نهج اإلدارة: الشراكة103

95 ,94 ,93 ,92نهج اإلدارة: االنبعاثات والتأثير البيئي103

69نهج اإلدارة: جودة الخدمة103

 ,109 ,108نهج اإلدارة: التدريب والتطوير103
الملحـق ب

40نهج اإلدارة: إدارة النظم103

20نهج اإلدارة: توسيع األعمال وتنويعها103

94نهج اإلدارة: العائد االقتصادي غير المباشر103

56نهج اإلدارة: التبرعات103

105 ,104نهج اإلدارة: االحتفاظ بالموظفين103

68نهج اإلدارة: العمليات اللوجستية والنقل103

102نهج اإلدارة: الشفافية103

القيمة االقتصادية المباشرة المتولدة  201-1
والموزعة

34, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 65, 

66, 67

اآلثار المالية والمخاطر والفرص األخرى 201-2
الناشئة عن تغير المناخ

ال آثار مالية وال مخاطر وفرص آخرى 
بسبب تغير المناخ

ال يوجدالمساعدة المالية المستلمة من الحكومة201-4

110 ,99نسبة التوطين ضمن فريق اإلدارة العليا202-2

االستثمار في البنية التحتية والخدمات 203-1
المدعومة

94, 95

 ,46 ,45 ,44 ,34أهم اآلثار االقتصادية غير المباشرة 203-2
47, 48, 49, 65

68نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين204-1

لم تكن هناك مخاطر ملحوظة متعلقة عمليات تقييم المخاطر المتعلقة بالفساد205-1
بالفساد

التواصل والتدريب حول اإلجراءات المتعلقة 205-2
بمكافحة الفساد

102, 103

وقائع الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذة 205-3
بشأنها

لم تكن هناك وقائع مؤكدة للفساد 
عند الموظفين في الساير القابضة
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رقم اإلفصاح 
المعياري طبقًا

GRI لـ
رقم الصفحةالمعلوماتبنود اإلفصاح

اإلجراءات القانونية ضد السلوكيات 206-1
المناهضة للمنافسة والممارسات االحتكارية

102

91 ,90استخدام المواد المدخلة المعاد تدويرها 301-2

81 ,80استهالك الطاقة داخل المؤسسة302-1

81كثافة الطاقة302-3

81الحد من استهالك الطاقة302-4

87 ,86 ,85استجرار المياه من المصدر303-1

97 ,86 ,85المياه المعاد تدويرها والمعاد استخدامها303-3

93 ,92انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة (النطاق 1)305-1

انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة من 305-2
الطاقة (نطاق 2)

92, 93

93 ,92كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة305-4

93 ,92تخفيض ابنعاثات الغازات الدفيئة305-5

لم يكن هناك تصريف للمياه الجدير تصريف المياه موزعًا حسب الجودة والوجهة306-1
بالذكر

النفايات والمخلفات موزعة حسب النوع 306-2
وطريقة التخلص منها

88, 89

وقائع عدم االمتثال للقوانين واألنظمة 307-1
البيئية

لم تكن هناك وقائع لعدم االمتثال 
للقوانين واألنظمة البيئية

الموردون الجدد الذين تم التحقق بامتثالهم  308-1
للمعايير البيئية

موكلونا هم الموردون الرئيسيون لنا 
وقد قاموا بإجراء تقييم للتأثير البيئي 

على دورة سلسلة التوريد بأكملها

الموظفو الجدد والموظفون الذين تركوا 401-1
المؤسسة

104, 105

ال يوجد إجازة ابوةإجازة األمومة واالبوة401-3

الحد األدنى لفترة اإلشعار بخصوص 402-1
التعديالت التشغيلية

وفقًا لنظام (اآليزو 9001:2015) 
المطبق في المؤسسة هناك مدة 

محددة لتقديم اإلشعار بخصوص أي 
تعديالت يتم إدخالها

تمثيل العاملين في لجان الصحة والسالمة 403-1
المهنية الرسمية المشتركة بين اإلدارة 

والعاملين

106, 107
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أنواع اإلصابات المهنية ومعدالت اإلصابة، 403-2
واألمراض المهنية، واأليام المهدورة، 

والتغيب عن العمل، وعدد اإلصابات 
المرتبطة بالعمل

106-107

109 ,108متوسط ساعات التدريب سنويًا لكل موظف404-1

برامج تطوير مهارات الموظفين وبرامج 404-2
المساعدة االنتقالية

108, 109

النسبة المئوية للموظفين الذين يحصلون 404-3
على مراجعات دورية لألداء والتطور 

الوظيفي

108

 ,105 ,104 ,99التنوع في هيئات الحوكمة والموظفين405-1
107

الراتب األساسي واألجور للرجال نسبًة إلى 405-2
النساء

-

وقائع التمييز واإلجراءات التصحيحية المتخذة 406-1
بشأنها

لم يتم اإلبالغ عن أي واقعة للتمييز 
في الساير القابضة خالل الفترة 

المشمولة بالتقرير

الموردون والعمليات المتعرضة لخطر كبير 408-1
لحاالت عمالة األطفال 

تقوم الساير القابضة باتباع القوانين 
واللوائح واألنظمة المحلية المتعلقة 

بحقوق اإلنسان في المواقع التي 
تعمل فيها. إن الساير القابضة ال 

تتغاضى أبدًا عن عمالة األطفال ولن 
تسمح بها بأي حال من األحوال ولم 

يتم اإلبالغ عن أي حادثة تتعلق بعمالة 
األطفال في الساير القابضة.

الموردون والعمليات المتعرضة لخطر كبير 409-1
لحاالت العمل القسري أو اإلجباري 

تقوم الساير القابضة باتباع القوانين 
واللوائح واألنظمة المحلية المتعلقة 

بحقوق اإلنسان في المواقع التي 
تعمل فيها. إن الساير القابضة ال 

تتغاضى أبدًا عن العمل القسري ولن 
تسمح به في حال من األحوال ولم 

يتم اإلبالغ عن أي حادثة تتعلق بالعمل 
القسري في المجموعة.

تدريب الموظفين على سياسات أو إجراءات 412-2
حقوق اإلنسان

الملحـق ب
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العمليات التي تنطوي على إشراك المجتمع 413-1
المحلي وتقييمات األثر على المجتمع 

وبرامج التنمية

50, 52, 44

العمليات ذات التأثيرات الفعلية والمحتملة 413-2
السلبية الكبيرة على المجتمعات المحلية

ال يوجد لعمليات الساير القابضة أي 
تأثير سلبي على المجتمعات المحلية

تقييم تأثيرات الصحة والسالمة للمنتجات 416-1
وفئات الخدمة

75

متطلبات للمعلومات عن المنتجات  417-1
والخدمات والوصف

94

عدم االمتثال للقوانين واألنظمة في 419-1
المجالين االقتصادي واالجتماعي

تمتثل الساير القابضة للقوانين 
واألنظمة في المجالين االقتصادي 

واالجتماعي
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المحلق ب - قائمة ببـرامج التدريب للساير القابضة

عنـاوين التعلـم اإللكتـرونـي والتطويــر

20162017

الوصول إلى جذر المشكلةما هو هامش إجمالي الربح الخاص بك؟ 

اختيار واستخدام أفضل الحلولالتحليل النقدي الفعال لتقارير األعمال 

المالحظات واآلراء ودورها في مكان العملزيادة التنافسية من خالل التعاون

التأثير واإلقناعإعداد حالة األعمال 

فن وعلم االتصالالتواصل بين األشخاص: التواصل مع الثقة

العمل مع األشخاص الصعاب: كيفية التعامل مع األشخاص 
العدوانيين

الخطوات األولى في التفاوض

التفاوض ألفضل الحلولأساسيات التفاوض: اإلقناع

احصل على الوقت الكافي لتنظيم نفسكأساسيات التفاوض: تجنب المزالق في المفاوضات

الحصول على النتائج دون السلطة المباشرة: بناء العالقات 
والمصداقية

التواصل الفعال بين أعضاء الفريق

تقديم المالحظات واآلراءاستخدام الميزانيات لإلدارة والسيطرة

 االختبار النهائي: إدارة واستراتيجية األعمال ( بالمواءمة مع
HRCI:PHR/SPHR)

الحصول على المالحظات واآلراء

 االختبار النهائي: مهني تحليل األعمال المعتمد بالمواءمة مع
(CBAP - BABOK V2.0) 

الوضوح والدقة في الكتابة حول األعمال

تحقيق أقصى قدر من اإلنتاجية من خالل إدارة الوقت والمهامتولية منصب المدير: القيادة والتواصل

إنشاء وتحليل الميزانية التشغيليةتنفيذ األعمال: صياغة استراتيجية األعمال التي يتم تنفيذها 

إدارة تحسين العملياتاستراتيجيات التسويق التنافسية: إجراء تحليل داخلي 

تحويل مركز لالتصال إلى مركز للربحاستراتيجيات التسويق التنافسية: تحليل المنافسين

إدارة مركز االتصال بكفاءة أكبراستراتيجيات التسويق التنافسية: اختيار وتنفيذ االستراتيجيات.

وضع األولويات للمكافآت والتقدير في مراكز االتصالمتابعة التعلم الناجح مدى الحياة  

استخدام تحليالت الويب لزيادة المبيعاتتوليد األفكار اإلبداعية واالبتكارية: تعظيم إبداعات الفريق 

تشكيل اتجاه خدمة العمالء في منظمتكتخطيط إدارة المخاطر (دليل ® PMBOK الطبعة الخامسة) 

 مناصرة العمالء: تعزيز تجربة العمالءتنمية مهارة التفكير االستراتيجي لرؤية الصورة الكبيرة 

البيانات المالية للمهنيين غير الماليينأساسيات تخطيط األعمال: إجراء تحليالت أساسية 

تحليل البيانات المالية للمهنيين غير الماليينأساسيات تخطيط األعمال: التحضير للتنفيذ

التخطيط وإعداد الميزانية التشغيلية  نظرة عامة على صناعة السيارات: اإلصدار 4

إعداد الميزانيات التشغيلية والميزانية النقديةإدارة التغيير: الحفاظ على التغيير التنظيمي 

 استخدام الميزانيات لإلدارة والتحكمأساسيات اإلدارة: توجيه اآلخرين 



السـايــر        المجتمـع        االقتصـاد        الطبيعــة        الـرفاهيـة  125

عنـاوين التعلـم اإللكتـرونـي والتطويــر

20162017

نظرة عامة على صناعة السيارات: اإلصدار 4أساسيات اإلدارة: التفويض 

تنفيذ األعمال: فهم األساسياتأساسيات اإلدارة: تطوير تقاريرك المباشرة 

 استراتيجيات التسويق التنافسية: إجراء تحليل داخليأساسيات اإلدارة: مواجهة سلوك الموظف الصعب 

 تحسين العمليات بالتركيز على العمالء: اإلطار األساسيأساسيات اإلدارة: التعامل مع تقاريرك المباشرة بشكل عادل 

التعامل مع تحديات التفاوضأساسيات اإلدارة: االهتمام بالتقارير المباشرة الخاصة بك 

القرارات: اتخاذ القرار الصحيحإدارة المواهب: تطوير وإشراك المواهب

 اختيار األسلوب المناسب للتواصل بين األشخاص لطرح وجهة إدارة المواهب: االحتفاظ بالمواهب 
نظرك 

التفاوض بالتركيز على القضايا: هل أنت مستعد؟تطوير منظمة عالية األداء 

بناء وقيادة فرق فعالة - مرحلة التشكيل (العربية)األخالقيات المهنية للمدراء 

القيادة من خالل التأثير اإليجابيإدارة الوقت: الهروب من سارقي الوقت 

التخطيط لتقييم األداء الفعالحل المشكالت: تحديد وبناء نقاط القوة لديك 

إنشاء خطة إلدارة األداءالتحضير للتغيير التنظيمي 

إطالق العنان لإلبداع الشخصي وفريق العملاحتضان التغيير التنظيمي 

تطوير خطة لالرتقاء بحياتك المهنيةتخطيط وتنفيذ استراتيجية األعمال 

مواءمة األهداف واألولويات إلدارة الوقتتطوير القدرة على التفكير بطريقة إستراتيجية 

تعريف الحلول البديلة للمشكلة مزية القيادة: تطوير ثقافة تنفيذ األعمال 2.0

التفاوض بشكل جيد وإبرام الصفقةمزية القيادة: إدارة األداء 2.0 

بناء األساس لفريق فعالمزية القيادة: حل المشكالت واتخاذ القرارات 2.0

تطوير فريق ناجحمزية القيادة: قيادة التغيير 2.0 

معالجة الصراع في الفريقمزية القيادة: التمويل للمدراء غير الماليين 2.0 

تحقيق أهدافك من خالل التفويض الفعالمزية القيادة: التأثير واإلقناع 2.0 

استراتيجيات ووظائف إدارة العملياتمزية القيادة: وضع وإدارة األولويات 2.0 

التواصل بين األشخاص: التواصل مع الثقةمزية القيادة: العولمة 2.0 

التواصل بين األشخاص: استهداف رسالتكمزية القيادة: تحديد األهداف 2.0 

أساسيات التفاوض: التخطيط للتفاوضمزية القيادة: التفاوض 2.0 

أساسيات التفاوض: إقناعمزية القيادة: إدارة العالقات الصاعدة 2.0 

عمليات خدمة العمالء وإجراءاتهامزية القيادة: إدارة المشاريع 2.0 

أساسيات خدمة العمالء: تعزيز التقارب في عالقات العمالءالعالقات الفعالة مع العمالء 

خدمة العمالء الداخليةالتواصل بين األشخاص: استهداف رسالتك 

مناصرة العمالء: التواصل لبناء عالقات ثقة مع العمالءأساسيات التفاوض: التواصل 

أساسيات القيادة: قيادة تنفيذ األعمالعمليات وإجراءات خدمة العمالء 

أساسيات تفويض: عملية تفويضخدمة العمالء عبر الهاتف
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تحسين العملية بالتركيز على العمالء: استقصاء وقياس خدمة العمالء الداخلية 
العمليات

تحسين العملية بالتركيز على العمالء: تحليل مشكالت العمليةتحديد وإدارة توقعات العمالء 

تحسين العملية بالتركيز على العمالء: تحديد األفكار والحلول أساسيات القيادة: بناء نفوذك بوصفك قائدًا 
ألجل التحسين

تحسين العملية بالتركيز على العمالء: إدخال التحسينات أساسيات التفويض
والحفاظ عليها

حل المشكالت: تحديد وبناء نقاط قوتكأساسيات تقييم األداء: التخطيط للتقييم 

وضع أهداف فريق العمل ومسؤولياتهأساسيات التفويض: مقدمة للتفويض 

قيادة الفرق: بناء الثقة وااللتزامأساسيات التفويض: عملية التفويض

ميزة القيادة: المساءلة 2.0مهارات االتصال وإدارة المشاريع 

ميزة القيادة: التفويض 2.0تحسين العملية بالتركيز على العمالء: تحليل مشاكل العملية 

ميزة القيادة: جذب المواهب واالحتفاظ بها 2.0األهداف ووضع األهداف 

ميزة القيادة: بناء وقيادة الفرق 2.0توليد األفكار اإلبداعية واالبتكارية: تعزيز إبداعك 

ميزة القيادة: التدريب 2.0إدارة حياتك المهنية: وضع خطة 

ميزة القيادة : التفكير النقدي 2.0إدارة الوقت: تخطيط وترتيب أولوياتك للوقت

ميزة القيادة: اإلبالغ عن األخبار السيئة 2.0حل المشكالت: األساسيات

ميزة القيادة: الحسم 2.0صنع القرار: األدوات والتقنيات 

ميزة القيادة: فصل موظف 2.0صنع القرار: اتخاذ قرارات صعبة 

أساسيات التفويضمهارات التفاوض لمهنيي المبيعات: التحضير للتفاوض 

التفويض: النهج الشخصيمهارات التفاوض لمهنيي المبيعات: التوصل إلى اتفاق 

إدارة التفويضقيادة الفريق: التحفيز وتحسين األداء إلى الحد األقصى

توليد األفكار اإلبداعية والمبتكرة: تعزيز إبداعكمحاكاة اتصاالت فعالة بين األفراد 

توليد األفكار اإلبداعية والمتكرة: تعظيم إبداع الفريقإجراء محاكاة ناجحة للتفاوض 

توليد األفكار اإلبداعية والمبتكرة: التحقق من األفكار وتطويرهاأساسيات التفاوض: التخطيط للتفاوض

 حل المشكالت: التعمق في الموضوعاستخدام الذكاء العاطفي للعمل

صنع القرار: األدوات والتقنياتأساسيات القيادة: تحفيز الموظفين 

صنع القرار: اتخاذ قرارات صعبةأساسيات القيادة: قيادة تنفيذ األعمال

أساسيات التفويض: التغلب على مشكالت التفويضتولية المنصب اإلداري

إدارة حياتك المهنية: وضع خطةصنع القرار: األساسيات

إدارة حياتك المهنية: أساسيات التواصل المهنيةالتواصل الفعال مع الفريق

تطوير عالقات قوية مع العمالءاستخدام المالحظات واآلراء ألجل تحسين أداء الفريق

قيادة الفرق: وضع األهداف، وتحديد األدوار، واإلرشادات 
التوجيهية

العالقات الفعالة مع العمالء
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تحديد وإدارة توقعات العمالءقيادة الفرق: تطوير الفريق وثقافته

القيادة التيسيريةإعداد وتحليل الميزانية التشغيلية

أساسيات اإلدارة: إعداد التقارير المباشرة الخاصة بكمحاكاة إدارة أزمة األعمال

تطوير وتطبيق الخطط االستراتيجيةالبيانات المالية للمهنيين غير الماليين

تحسين العمليات بالتركيز على العمالء: تحديد احتياجات تحليل البيانات المالية للمهنيين غير الماليين
العمالء

إيجاد موقف إيجابي صوت القيادة: استراتيجيات فعالية للتواصل من قبل القادة

تنمية مهارة التفكير االستراتيجي لرؤية الصورة الكبرىإدارة العمليات: إدارة المنتجات والخدمات

تحسين العملية بالتركيز على العمالء: من حاجات العمالء إلى 
احتياجات العملية

قيادة الفرق: وضع األهداف وتحديد األدوار واإلرشادات 
التوجيهية

تحسين العملية بالتركيز على العمالء: تحديد األفكار والحلول 
ألجل التحسين

أساسيات التفاوض: تجنب المزالق في المفاوضات

تحسين العملية بالتركيز على العمالء: إدخال التحسينات 
والحفاظ عليها

استكشاف التنمية الذاتية

تنظيم نفسك لتحقيق أهداف المبيعاتالمسؤولية االجتماعية في المؤسسات

كونك عضوا فاعًال ضمن الفريقاإلدارة من الداخل: التمكين الذاتي

الشطارة في صنع القرارحل المشكالت: التعمق في الموضوع

إدارة الجودة والتحسين المستمراألعمال الخضراء: تنفيذ استراتيجيات االستدامة

كن مستمعًا أفضلاستخدام مهارات التفكير االستراتيجي

أساسيات القيادة: قيادة االبتكارإدارة الضغط في مكان العمل

أساسيات اإلدارة: توجيه اآلخرينإدارة ضغط التغيير التنظيمي

األهداف ووضع األهدافإرهاق الموظفين: إدارة عبء العمل المتوازن

اتخاذ  القرارات الصعبة وتنفيذهاالمثابرة: المرونة في العمل 

عناصر الفريق المتماسكأهمية المرونة في مكان العمل 

استخدام التحليل المالي للقرارات االئتمانيةتطوير ثقافة تنفيذ األعمال 

التوجيه والتفويض بشكل فعال بصفتك مديرًاقيادة التغيير

العمل لمديرك في داخلك: المساءلة الشخصيةالمثابرة والمرونة في أوقات األزمة

توصل رؤيتك إلى موظفيك خلق التوازن بين العمل والحياة

الكتابة حول األعمال: تعرف على قرائك وهدفكالمثابرة عند الشدائد والنكسات

أساسيات القيادة: تحفيز الموظفينالسلوك التنظيمي: ديناميات ثقافة تنظيمية إيجابية

أساسيات اإلدارة: مواجهة سلوكيات الموظفين الصعبةأساسيات القيادة: القيادة مع الذكاء العاطفي

إدارة أجيال القوى العاملة: العمل مع خليط جيل القرن الحادي خلق بيئة عمل إيجابية والحفاظ عليها 
والعشرين

تطوير منظمة عالية األداءتحسين التوازن بين حياتك وعملك: تحليل التوازن في حياتك 

تحسين التوازن بين حياتك وعملك: الحفاظ على التوازن في 
حياتك 

إدارة المديرين من ذوي الخبرة
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تفويض المهام المناسبةتنمية الشخصية المثابرة والمرونة 

توسيع آفاق تعلمكتحقيق األهداف من خالل المثابرة والمرونة

بناء عالقات مربحة مع العمالءالنهوض من جديد بالمثابرة والمرونة 

بناء عالقات أفضل من خالل التفاهمأساسيات التفاوض: ما هو التفاوض؟ 

التعامل مع حوادث تتعلق بخدمة العمالء والشكاوىمنع األداء السيء 

بناء العالقات مع األقرانالقياس: التقييم والمصفوفات 

ما هو الذكاء العاطفي؟خلق موقف إيجابي 

الذكاء العاطفي: بناء مهارات اإلدارة الذاتيةقيمة العالقات بين األقران 

الذكاء العاطفي: اإلحساس بعواطف اآلخرينتحديد أهداف ومسؤوليات فريق العمل

تحسين التوازن بين حياتك وعملك: السيطرة على الضغط ميزة القيادة: تقديم واستالم المالحظات واآلراء 2.0
الخاص بك

تتغير المؤسسات فكن جاهزًاميزة القيادة: قيادة االبتكار 2.0

إدارة التغيير: تفهم التغييرميزة القيادة: التفكير االستراتيجي 2.0

إدارة العمليات: إدارة الجودةميزة القيادة: تنمية األفراد 2.0

أساسيات اإلدارة: التفويضميزة القيادة: التركيز على العمالء 2.0

منع األداء السيئميزة القيادة: التفكير اإلبداعي 2.0

القياس: التقييم والمصفوفةتلقي المالحظات والنقد

إدارة الوقت: التخطيط وترتيب األلويات لوقتكأساسيات التسويق: المكان

الفرق القيادية: تعزيز التواصل الفعال والتعاونأساسيات التسويق: الترويج

الفرق القيادية: التحفيز وتحقيق األداء األفضلإدارة العالمة التجارية الدولية

إدارة العالمة التجارية لشبكات التواصل االجتماعي 
والتكنولوجيات الالسلكية

محاكاة إدارة عالقتك مع مديرك

تقديم عروض المبيعات ذات التأثير العاليبيع الحلول: تلبية حاجة ملحة

التواصل بين األشخاص: كونك ودودًا بحيث يسهل التواصل محاكاة إدارة عالقاتك مع مديرك
معك

تحسين العملية بالتركيز على العمالء: استقصاء وقياس 
العمليات

العمل مع األفراد الصعاب: تحديد األفراد الصعاب

تولية المنصب اإلداريأساسيات خدمة العمالء: تعزيز التقارب في عالقات العمالء 

المكافآت والمزايا: اللوائح واالستراتيجيات واالحتياجات 
(متروكة)

اإلدارة من الداخل: التمكين الذاتي

المكافآت والمزايا: إدارة السياسات، والبرامج، واألنشطة 
(متروكة)

إدارة حياتك المهنية: أنت ومديرك المباشر

إدارة الوقت: تحليل استخدامك للوقتالعمل لمديرك بداخل نفسك: المساءلة الشخصية

صنع القرار: األساسياتعناصر الفريق المتماسك

االستفادة من المالحظات واآلراء الواردة لتحسين أداء الفريقمزية القيادة: التدريب 2.0
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أساسيات اإلدارة: إدراة فريق متنوعمزية القيادة: قيادة االجتماعات الناجحة 2.0

إدارة المواهب: التخطيطمزية القيادة: األخالقيات، والنزاهة، والثقة 2.0

محاكاة إدارة األزمة في األعمالمزية القيادة: القائد بوصفه محفزًا 2.0

التعافي من أزمات األعمالمزية القيادة: إدارة الصراع 2.0

بيان التدفق النقديمزية القيادة: القائد الذكي عاطفيًا 2.0

نظرة عامة على صناعة تجارة التجزئة: اإلصدار 4مزية القيادة: إدارة التنوع 2.0

إدارة أجيال القوى العاملة: العمل مع فريق منطو على أجيال مزية القيادة: الوعي بالمنافسة ووضع استراتيجية لها 2.0
متعددة

تنفيذ األعمال: مراقبة وتقييم المبادراتمزية القيادة: المثابرة والمرونة 2.0

التحضير للتغيير التنظيميمزية القيادة: توظيف الموظفين الجدد 2.0

تنمية القدرة للتفكير االستراتيجيمزية القيادة: نقل المدراء الجدد 2.0

استخدام مهارات التفكير االستراتيجيةمزية القيادة: االستماع 2.0

حل المشكالت: العملية، واألدوات، والتقنياتمزية القيادة: التوازن بين العمل والحياة 2.0

الحصول على النتائج من دون السلطة المباشرة: بناء العالقات مزية القيادة: التطوير المهني 2.0
والمصداقية

نظرة عامة على المنهجيات الذكيةمزية القيادة: قيادة رؤية المؤسسة 2.0

إدارة المواهب: تنمية المواهب وإشراكهاالعمل مع األفراد الصعاب: تحديد األفراد الصعاب

الخطوات األولى نحو تغيير األداء السيء إلى األحسنالعمل مع األفراد الصعاب: كيفية التعامل مع المسوفين

إدارة الوقت: هناك الكثير لإلنجاز والوقت ضيق جدًاالعمل مع األفراد الصعاب: كيفية التعامل مع المتالعبين 

إدارة الوقت: توقف عن تقديم األعذار وانتهز الفرص بدًال من العمل مع األفراد الصعاب: كيفية العمل مع األنانيين
ذلك

العمل مع األفراد الصعاب: كيفية العمل مع المدراء السلطويين 
(الذين يراقبون كل صغيرة وكبيرة لعمل المرؤوسين)

الحفاظ على التوازن في عالم متحول

ريادة تحسين العمليةأساسيات القيادة: قيادة االبتكار

مهارات العرض األساسية: إنشاء عرضتشخيص وتحديد األداء السيء

.توثيق العملية وتحليلها في 6 سيجماتطوير العالقات االستراتيجية ما بين األقران في منظمتك

العمل مع األفراد الصعاب: كيفية العمل مع األفراد السلبيين تطوير عالقات قوية مع العمالء

تحسين مستمر للخدمة طبقًا لـ ®ITILقيادة الفرق: إطالق فريق ناجح

تحقيق النتائج من دون السلطة المباشرة: التواصل المقنعمقدمة لـ 6 سيجما

احتضان التغير التنظيميمناصرة العمالء: التواصل لبناء عالقات ثقة مع العمالء

إدارة التغيير: بناء الدعم اإليجابي للتغييرمناصرة العمالء: تعزيز تجربة العمالء

استراتيجيات التسويق التنافسية: تحليل المنافسينأساسيات التفويض: التغلب على مشاكل التفويض

تخطيط استراتيجي للمبيعاتإيجاد أفكار إبداعية ومبتكرة: التحقق والبناء على األفكار

قيمة العالقة بين األقرانبناء عالقات مع األقران وإنشاء تحالفات في مكان العمل

قيادة الفرق: إطالق فريق ناجحقيادة الفرق: تعزيز التواصل الفعال والتعاون

ووضع األولويات وإدارتهاميزة القيادة: المساءلة 2.0
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وضع األهدافميزة القيادة: التفويض 2.0

بناء الثقة من خالل التواصل الفعالمحاكاة االنتقال إلى دور إداري

التواصل الفعال مع العمالءإدارة العمليات: التنبؤ وتخطيط القدرات

تحفيز موظفيكإدارة حياتك المهنية: السير على االتجاه الصحيح

مواجهة التحديات كمدير مبتدئالتواصل ما بين األشخاص: التواصل بقوة وتأكيد

مواجهة التحديات اإلدارية المتمثلة في السلوكيات الصعبة نظرة عامة على صناعة تجارة التجزئة: اإلصدار 4
والفرق المتنوعة

اكتشاف والتعامل مع مشكالت األداءالكتابة لألعمال

توجيه حياتك المهنية إلى الطريق الصحيحالسيطرة على األمور: تنظيم نهجك للمبيعات

تشجيع التواصل والتعاون فيما بين أعضاء الفريقالعروض التي تجذب اهتمام الناس وتجعلهم يتحدثون عنها

عملية التفويضالتحدث إلى عمالئك بما يحقق له قيمة

حل المشكالت: تأطير المشكلةالتعامل مع األسئلة: االعتراضات والمقاومة

حل المشكالت: توليد البدائل وتقييمهاالمكالمة الباردة الفعالة

تطوير إطار مساءلة شخصيةالتواصل مع الزبائن وإيجاد الحلول

تقييم األداء باستمرارالتعامل مع تحديات التفاوض

إدارة العمليات: التنبؤ وتخطيط القدراتإدارة مشاكل التنفيذ

إدارة العمليات: جدولة االجتماعاتبناء الزخم في االجتماعات األولى مع الزبائن

جاذب لإلمكانات

التفكير حول إدارة خط أنابيب 

الدفع إلى العمل من خالل التواصل المرّكز

استعادة ثقة عميلك

ربط النقاط: إدارة ثاقبة للحساب 

التحدث حول المنافسة

االستجابة لألخبار السيئة

اإلبالغ عن قضية أعمال ذات التأثير العالي

إجراء مكالمة باردة

البيع إلى الشخصيات الرئيسية

العصف الذهني: تطوير وقيادة فريق المبيعات الخاص بك

التخطيط للبيع الفعال

أدوار لدعم المبيعات ألجل التواصل األفضل مع الزبائن

ال تستهدف الفرصة  الكبيرة فقط

المبيعات والتسويق: طرفا العملة؟

أخالقيات إعطاء الهدية

بناء عالقات مربحة مع العمالء

استخدام تقنيات اإلقناع لتعزيز المبيعات
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التفاوض بشأن شروط التعاقد

التواصل المكتوب

المبادرة بعقد االجتماعات األولى مع العمالء

االستعداد لتحقيق أهداف المبيعات الخاصة بك

االقتراح نفسه خير شاهد 

اإلبالغ عن قيمة شركتك

تحويل العقبات إلى فرص

االستفادة من معرفة العمالء لتعزيز المبيعات

إجراء االتصال: استراتيجيات الوصول

تحويل الزبائن المحتملين إلى شركاء

التفاوض مع عميلك

االستعداد لتطبيق الحلول

توقع اإلمكانات استراتيجيا

إدارة خط أنابيب المبيعات

إثبات الفطنة التجارية

البيع بالثقة

النجاح في إدارة الحساب

استخدام مهارات البيع التنافسية

االستجابة لخبر صفقة البيع الخاسرة

مواءمة أعمالك مع أولويات العميل

تحقيق الوصول من خالل المكالمات الباردة

تدريب فعال للمبيعات

رسم استراتيجيات للمبيعات

خطط المكافآت لألداء

الكتابة لألعمال: تعرف على قراءك وهدفك

االختبار النهائي: أساسيات الكتابة لألعمال

الكتابة لألعمال: كيف تكتب بوضوح وإيجاز

الكتابة لألعمال: التحرير والتدقيق اللغوي

مقدمة للمبيعات

التخطيط االستراتيجي للمبيعات

التحضير للمبيعات الناجحة

العمل في إطار ثقافة المبيعات لمنظمتك

تطوير نهج للمبيعات بالتركيز على العمالء

مهارات التفاوض لمهنيي المبيعات: تبادل القيمة
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البيع بعرض الحلول: إتقان األساسيات

البيع بعرض الحلول: خلق فرص جديدة

البيع بعرض الحلول: إتقان المكالمة الباردة

مهارات البيع األساسية: تنشيط إمكانات البيع

أمهارات البيع األساسية: إنجاز صفقة البيع

أساسيات الشراء وإدارة الباعة

تقييم األداء باستمرار

أساسيات إجراء المقابالت والتوظيف: تقنيات المقابالت 
السلوكية

التواصل بين األشخاص: كونك ودودًا بحيث يسهل التواصل 
معك

تولية منصب المدير: المسؤوليات والمخاوف

إدارة حياتك المهنية: أساسيات التواصل المهني

المهنية، وآداب العمل، والمساءلة الشخصية

توجيه النقد البناء

إدارة حياتك المهنية: أنت ومديرك المباشر

العمل مع األفراد الصعاب: كيفية التعامل مع األشخاص 
السلبيين

الخطوات االولى نحو تغيير األداء السيء إلى األحسن

استخدام االنضباط التدريجي لتصحيح األداء السيء

محاكاة الذكاء العاطفي في مكان العمل

أساسيات تنفيذ األعمال

تنفيذ األعمال جاري

إنشاء مؤسسة تتمحور على العمالء والحفاظ عليها

إدارة الوقت: تحليل استخدامك للوقت

أساسيات اإلدارة: إدارة فريق متنوع

أساسيات إدارة المواهب

إدارة المواهب: التخطيط

تلبية احتياجات خبرائك

التغلب على التحديات عند إدارة الخبراء

إدارة أصحاب األداء العالي

إدارة المدراء الجدد

إدارة المدراء من ذوي الخبرة

محاكاة التفويض الفعال

خدمة العمالء الميدانية
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التفويض: النهج الشخصي

إدارة العمليات: إدارة الجودة

استراتيجيات التواصل بالحكمة والدبلوماسية

التفاعل بالتركيز على العمالء

التخطيط وإعداد الميزانية التشغيلية

قيادة الفرق: بناء الثقة وااللتزام

أساسيات إدارة الغضب: فهم الغضب

أساسيات إدارة الغضب: إدارة والتحكم في الغضب

مبادئ المحاسبة والمالية للمهنيين غير الماليين

وضع وإدارة األولويات بداخل المؤسسة: فك رموز األولويات

وضع وإدارة األولويات بداخل المؤسسة: الدافعية

وضع وإدارة األولويات بداخل المؤسسة: التواصل

إدارة العمليات: جدولة العمليات

تحسين العملية بالتركيز على العمالء: تحديد احتياجات العمالء

مراجعات األداء

االستراتيجيات األساسية إلدراة الفرق متداخلة الوظائف 
والمهام

ديناميات الفريق

قواعد األعمال: آليات الكتابة

مهارات العرض األساسية: إنشاء عرض

إعداد الميزانيات التشغيلية والميزانية النقدية

الجودة في مركز الدعم

تشكيل اتجاه خدمة العمالء في مؤسستك

إدارة االستعانة بمصادر خارجية بخصوص مشاريع البرمجيات: 
العمل مع الفريق الخارجي الذي تمت االستعانة به

أساسيات استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات: تنفيذ 
استراتيجية بشأن تكنولوجيا المعلومات

التواصل فيما بين األشخاص: أساسيات االستماع

®Edition OSA 2011 ITIL: مقدمة للدعم التشغيلي والتحليل
إدارة الموارد خالل األزمات

تنفيذ األعمال: مراقبة وتقييم المبادرات

إجراء التجارب وتحليل النتائج في 6 سيجما

أساسيات إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات: تنفيذ مشاريع 
تكنولوجيا المعلومات
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عنـاوين التعلـم اإللكتـرونـي والتطويــر

20162017

أساسيات إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات: إدراة المخاطر 
في مشروع تكنولوجيا المعلومات

أساسيات إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات: اختبار األهداف 
القابلة للتحقيق وإنجاز مشاريع تكنولوجيا المعلومات

إدارة التغيير: فهم التغيير

إدارة التغيير: بناء الدعم اإليجابي للتغيير

إدارة التغيير: التعاطي مع المقاومة للتغيير

تنفيذ األعمال: ربط االستراتيجية بالناس والعمليات

قيادة 6 سيجما وإدارة التغيير

األعمال الخضراء: التخطيط استراتيجيات االستدامة

ميزة القيادة: اجتذاب المواهب واالحتفاظ بها 2.0

االستجابة لألزمات في األعمال

القيادة التيسيرية

إدارة أجيال القوى العاملة: العمل مع خليط جيل القرن الحادي 
والعشرين

تنفيذ األعمال: فهم األساسيات

مراقبة وتحسين األداء

تطوير الخطط االستراتيجية وتنفيذها

تحسين العملية بالتركيز على العمالء: اإلطار األساسي

قواعد األعمال: الكلمة وأقسامها

أنظمة الجودة، والنماذج، والنظريات

تقديم المالحظات واآلراء

فهم القوة التنظيمية وسياساتها

فوائد وصعوبات إشراك الموظفين

التدريب على األعمال: التأهب لتقديم التدريب

التدريب على األعمال: عقد جلسات التدريب

التدريب على األعمال: بناء العالقات في التدريب
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عنـاوين التعلـم اإللكتـرونـي والتطويــر

20162017

التدريب على األعمال: استخدام شتى أساليب التدريب

أساسيات تقييم األداء:إجراء التقييمات التقليدية

الحد من النفايات وتنظيم تدفق القيمة باستخدام األسلوب 
(Lean) الرشيق

كونك عضوًا فعاًال في الفريق

تحقيق النتائج من دون سلطة مباشرة: التأثير على مديرك 
المباشر
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الملحلق ج – مؤشر رضا الساير القابضة

20162017مجموعـة السايــر القابضــة

97.998.2المبيعات – مركز تويوتا األحمدي

97.797.55المبيعات – مركز تويوتا الري

97.496.4المبيعات – مركز تويوتا التالل

98.398.4المبيعات – مركز  تويوتا الجهراء

97.897.6إجمالي معدل مبيعات تويوتا

97.798.3المبيعات- مركز لكزس الشويخ

98.398.5المبيعات – مركز  لكزس األحمدي

98.098.3إجمالي معدل مبيعات لكزس

97.997الخدمة – مركز خدمة تويوتا األحمدي

CBS 98.595الخدمة – مركز خدمة تويوتا

97.695.2الخدمة – مركز خدمة تويوتا الغزالي

97.297.6الخدمة – مركز خدمة تويوتا الجهراء

98.698.9الخدمة – مركز خدمة تويوتا الري

98.096.6إجمالي معدل الخدمة

97.396.1الخدمة – مركز تويوتا للخدمة السريعة األحمدي

CBS 97.897.4الخدمة – مركز تويوتا للخدمة السريعة

97.897.4الخدمة – مركز تويوتا للخدمة السريعة الغزالي

97.699الخدمة – مركز تويوتا للخدمة السريعة الجهراء

97.897الخدمة – مركز تويوتا للخدمة السريعة الري

97.697.5إجمالي معدل الخدمة السريعة

95.295.8الخدمة – األعمال الميكانيكية – مركز خدمة الري

95.395.5الخدمة – األعمال الميكانيكية – مركز خدمة االحمدي

95.295.7إجمالي معدل األعمال الميكانيكية والكهربائية

96.796.3الخدمة – تويوتا – مركز الحدادة والصبغ – األحمدي

CBS – 96.595.9الخدمة – تويوتا – مركز الحدادة والصبغ

96.696إجمالي معدل مراكز الحدادة والصبغ

97.998الخدمة – الصيانة السريعة – مركز األحمدي

98.696.2الخدمة – الصيانة السريعة – مركز الجهراء

97.795الخدمة – الصيانة السريعة – مركز الري
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98.598.8الخدمة – الصيانة السريعة – مركز الغزالي

98.297.1إجمالي معدل الصيانة السريعة

97.196.8إجمالي معدل خدمات تويوتا

98.396.8الخدمة – لكزس - مركز خدمة الشويخ

97.698.4الخدمة – لكزس - مركز خدمة األحمدي

97.996الخدمة – لكزس مركز الخدمة السريعة الشويخ

97.295.2الخدمة – لكزس مركز الخدمة السريعة األحمدي

95.793.4الخدمة – لكزس- األعمال الميكانيكية / الكهربائية / الداخلية

95.892الخدمة – لكزس – مركز الحدادة والصبغ

97.897.6الخدمة – لكزس – الصيانة السريعة

96.998.1إجمالي معدل خدمة لكزس

96.795.4الفحص ما قبل التسليم – تويوتا

96.396.1الفحص ما قبل التسليم – لكزس

97.897سيارات تويوتا المعتمدة

97.999.2سيارات لكزس المعتمدة

91.991التأمين: خدمة تويوتا – الحدادة والصبغ

92.687.8التأمين - خدمة لكزس - بودي شوب

92.389.4إجمالي معدل التأمين

100.0100قطع الغيار – األحمدي

99.7100قطع الغيار – الفحيحيل

98.9100قطع الغيار – الفروانية

99.8100قطع الغيار – الجهراء

99.3100قطع الغيار – جليب الشيوخ

99.8100قطع الغيار – الري

99.5100قطع الغيار – لكزس

99.7100قطع الغيار – شرق

98.598.7قطع الغيار – الشويخ

98.0100قطع الغيار – الصليبية

99.8100قطع الغيار – القرين

99.499.5إجمالي معدل قطع الغيار

97.298.7يوكوهوما – أسطول

99.298.9يوكوهوما – أعمال التجزئة

98.299.5الزيوت – أسطول

100.0100الزيوت – أعمال التجزئة
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98.799.3إجمالي معدل يوكوهوما

98.698.1مبيعات شركة بحرة التجارية (المعدات الثقيلة)

99.899.6قطع غيار شركة بحرة التجارية (المعدات الثقيلة)

99.099.4خدمة شركة بحرة التجارية (المعدات الثقيلة)

99.199.0إجمالي معدل شركة بحرة التجارية

97.2100تأجير سيارة – األحمدي

99.598.2تأجير سيارة – الري

100.098.3تأجير سيارة – الشويخ - الغزالي

98.997.3تأجير سيارة – شارع السور

99.6100تأجير سيارة – العارضية

100.098.6تأجير سيارة – الشرق

100.096.7تأجير سيارة – التالل

99.398.3إجمالي معدل تأجير سيارة

97.597.2المعدل السنوي لمجموعة الساير القابضة

6258المراكز التي حققت فوق 95 درجة

03المراكز التي حققت بين 90-95 درجة

01المراكز التي حققت بين 85-90 درجة

00دون 85 درجة

6262مجموع المنافذ
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