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كان عام 2019 عاًما حافاًل باإلنجازات الرائعة على الرغم من التحديات التي تواجهها شركتنا. وإننا فخورون بما حققه موظفونا من 
إنجازات رائعة وفخورون كذلك بالفرص التي تمكنا من إتاحتها من خالل إقامة شراكات ذات قيمة مع أصحاب العالقة معنا.

ويعد تركيز بروج على االلتزام التام 100% بقواعد الصحة والسالمة والبيئة ثابًتا ال يتزعزع وسيبقى في مقدمة أولوياتنا. وفي عام 
2019، أطلقنا حملة “أنا قدوة في اتباع قواعد السالمة” والتي تفيد بأن يتحمل كل موظف مسؤولية شخصية تجاه تطبيق شروط 

الصحة والسالمة والبيئة 100%. ونعتز بأنه للسنة الثالثة على التوالي، قد أنجزنا صيانة شاملة لمصنع بروج 3 بدون تسجيل أية 
حوادث أو إصابات حيث أنهينا 2.91 مليون ساعة عمل دون أية حادثة تستوجب التبليغ. كما حافظنا على تسجيل معدل )0.0( حوادث 

في عمليات سالمة مميزة من المستوى 1. لقد ساهمت كل التحديات التي واجهناها هذا العام وكل المعرفة التي اكتسبناها في 
ترسيخ قاعدة صلبة لكافة موظفي الشركة وشجعتنا على بذل المزيد من التعاون فيما ييننا لتحقيق هدف االلتزام التام 100% بمعايير 

الصحة والسالمة والبيئة.

استمراًرا اللتزامنا باستراتيجية نمو بروج 2030 والتي نطمح من خاللها إلى مضاعفة طاقتنا اإلنتاجية السنوية الحالية، فقد وقعنا في 
عام 2019 على ثالثة عقود رئيسية للمرحلة التوسعية الرابعة لمجمع الرويس للبتروكيماويات. واحتفلنا كذلك بالذكرى السنوية الثانية 

لتكامل موقع الرويس )RSI( الذي تجسد نموذج أعمال ناجح وأصبح مثااًل حيًا للتعاون والمرونة والكفاءة. كما طرحنا منتجنا المبتكر 
الجديد أحادي الطبقة من البولي إيثيلين عالي الكثافة )HDPE(، وهو Borstar® FB5600، ويعكس هذا المنتج جهود بروج المستمرة 

التي تبذلها بغية تقديم حلول جديدة تساعد قطاع صناعة التغليف على تلبية التزامات االستدامة. 

وفي بروج، نعرب عن تقديرنا البالغ للعقول المنفتحة ولتفاني جميع أفراد عائلة بروج. ونقدر الطابع الفريد الذي يتمتع به كل فرد من 
موظفينا، بل ونعززه، ونشجع األفكار الجديدة، وفوق ذلك كله، ما زلنا منفتحين أمام فرص التحسين. وإن تعزيز عالمنا اليوم يرتكز على 

قيمنا األساسية ورؤيتنا ؛ وهذا هو السبب الكامن وراء شغف بروج بإنشاء مجتمعات أقوى. ويواكب تركيزنا األساسي المنصب على 
نمو أعمالنا المستدام، التزامنا بحماية البيئة والحفاظ عليها وإحداث أثر إيجابي على مجتمعاتنا. ال ندخر وقًتا أو جهدًا الستخدام حلولنا 

المبتكرة للمواد البالستيكية لتعزيز االقتصاد الدائري والتشجيع على االستهالك المسؤول للبالستيك على الصعيد العالمي.

وإننا نعتز بما يالقيه التزامنا بالحفاظ على البيئة  من صدى واسع من خالل التوقيع على إعالن أبوظبي لتنظيف البيئة البحرية 
وحمايتها. وقد أصبحنا أيًضا جزًءا من تحالف تم تشكيله حديًثا، يضم جهات حكومية ومنظمات غير حكومية وشركات محلية وعالمية 

يلتزمون جميًعا بمعالجة مشكلة رمي نفايات مواد التغليف في جميع أنحاء العالم. وعالوة على ذلك، واصلنا دعمنا بصفتنا شريكًا 
إستراتيجيًا لمشروع STOP الخاص بوقف تسرب البالستيك إلى المحيطات، وهو في مقدمة اإلجراءات المتخذة لمنع التلوث البحري 

في جنوب شرق آسيا. وخالل عام 2019، تطوع موظفونا أيًضا بأكثر من 4,000 ساعة عمل قدموا خاللها دعمهم لما يقرب من 
13,000 شخص في ست دول.

تتمتع بروج بتاريخ حافل بالمساهمة الكبيرة في مجتمعاتنا وتقديم حلول مبتكرة. ففي عام 2019، فزنا بجائزة الشيخ خليفة لالمتياز 
)SKEA( المرموقة )الفئة الذهبية( للمرة الثانية، وجائزة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك” ضمن فئة “أفضل مشروع 

للمساهمة االجتماعية وتعزيز المحتوى المحلي لهذا العام” وذلك عن مشروع STOP الهادف إلى وقف تسرب البالستيك إلى 
المحيطات. وأيًضا، اعتراًفا بجهودنا المبذولة في خلق حوار مفتوح بين الطالب والمهنيين المتخصصين في هذا القطاع الصناعي من 
خالل برنامج “نحو علم اللدائن”، تسلمنا جائزة أدنوك للتميز ضمن فئة “االحترام” وذلك عن “دور بروج في الحث على احترام العلوم” 

بين الطالب. وتؤكد هذه الجوائز التي فزنا بها التزامنا باالستدامة والتميز المستمر الذي يدفع عجلة النمو والنجاح.

ومن اآلن فصاعدًا، سنسخر هذا الزخم الكبير الذي حققته اإلنجازات التي شهدناها في عام 2019 والتي أظهرت مدى مرونة بروج، 
وسننتهز كل فرصة لتحقيق أهدافنا المستقبلية. ففي عالم سريع التغير، كان مفتاح نجاحنا الدائم متمثاًل في أن نحيا بما لدينا من 

قيم. وسنواصل مسيرتنا الملهمة لتلبية متطلبات السوق المتطورة، وتجاوز حدود اإلبداع وتسريع وتيرة نمونا.

هزيم سلطان السويدي
الرئيس التنفيذي

شركة أبوظبي للدائن
البالستيكية )بروج (

ويم رولز
الرئيس التنفيذي

شركة بروج برايفت ليمتد
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مسيرة بروج 

2010

تأسيس شركة 
بروج في أبوظبي 

وسنغافورة

وحدة تصنيع المركبات 
البالستيكية في شنغهاي 

تبدأ إنتاجها بطاقة تبلغ 
50,000 طن سنويًا 

زيادة الطاقة اإلنتاجية 
للبولي أوليفينات في 
أبوظبي إلى 2 مليون 

طن سنويًا 

زيادة الطاقة اإلنتاجية من 
البولي أوليفينات في أبوظبي 

إلى 600,000 طن سنويًا

بروج توقع على 
الميثاق العالمي 
للرعاية المسؤولة

 إطالق مبادرة 
“مياه من أجل العالم” 
بالتعاون مع بورياليس

بدء إنتاج البولي أوليفينات في 
أبوظبي بطاقة إنتاجية تبلغ 

450,000 طن سنويًا

WATER 
for the 

WORLD.net

بروج تشارك في 
تأسيس االتحاد الخليجي 

للبتروكيماويات والكيماويات

19982001200520062007
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20182019

االحتفال بوضع حجر 
األساس للوحدة 

الخامسة إلنتاج البولي 
بروبيلين في الرويس 

لزيادة الطاقة اإلنتاجية 
للبولي بروبيلين إلى 

2.24 مليون طن 
سنويًا

زيادة الطاقة اإلنتاجية 
لوحدة تصنيع المركبات 

البالستيكية في شنغهاي 
إلى 90,000 طن سنويًا 

افتتاح مركز االبتكار 
في أبوظبي

بروج تحصل على شهادة 
السالمة والصحة المهنية 

OHSAS 18001 –

إطالق المرحلة التمهيدية 
للتصاميم الهندسية األولية 

لمشروع بروج 4 

بدء مرحلة 
التصاميم 

الهندسية األولية 
لمشروع بروج 4

بروج تفوز بجائزة 
الشيخ خليفة 

 )SKEA( لالمتياز
)الفئة الذهبية( 

للمرة الثانية

 Anteo™ إطالق منتج
بالتعاون مع شركة 

بورياليس

بروج تحصل على 
شهادة الرعاية 

المسؤولة 14001

زيادة الطاقة اإلنتاجية للبولي 
أوليفينات في أبوظبي إلى 

4.5 مليون طن سنويًا

بدء إنتاج وحدة البولي 
إثيلين المترابط )XLPE( في 

أبوظبي

بروج تفوز بجائزة الشيخ 
 )SKEA( خليفة لالمتياز

)الفئة الذهبية(

20132014201520162017
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إستراتيجية بروج 2030

قبل خمس سنوات، وضعنا إستراتيجية “بروج B2030( 2030(” والتي تدور حول ثالثة محاور رئيسية: التميز والهوية والنمو، 
وذلك بغية تحديد أهدافنا الرئيسية والتحكم في رؤيتنا طويلة المدى، مما يسمح بالمرونة في االستجابة لبيئات العمل 

المتغيرة.

وتضم إستراتيجية بروج 2030 سلسلة من المبادرات التي تعمل على تعزيز وتحسين أعمال وعمليات بروج التشغيلية بعد فترة 
من النمو السريع ووضع اللبنات الهامة للمرحلة التوسعية المقبلة، والتي بدأت مع بناء الوحدة الخامسة إلنتاج البولي بروبيلين 

في الرويس. وتضمن إستراتيجية بروج 2030 النمو المستمر لشركة بروج، من خالل السعي نحو تحقيق التميز وتعزيز هوية 
بروج المشتركة.

ونهدف من خالل تنفيذ هذه اإلستراتيجية إلى زيادة قدراتنا وتعزيز مكانتنا في السوق من خالل مضاعفة طاقتنا اإلنتاجية. وإننا 
على يقين بأنه عبر تحقيق هذا النمو سنمسك بزمام المبادرة في مسيرة تطوير قطاع البتروكيماويات في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة وأن نتميز عن غيرنا بحلولنا البالستيكية المبتكرة.

وقد حققت إستراتيجية بروج 2030 حتى يومنا هذا النتائج المرجوة، بل وظلت محتفظة بقوتها وتماسكها، وهي بالتالي 
متماشية مع رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا، وال نزال نتوخى الدقة في تنفيذها وتطبيقها. 

سنبني إستراتيجية بروج 2030 الخاصة بنا على ثالثة ركائز إستراتيجية:  

 التميز والهوية والنمو

بحلول عام 2030، سنقوم بما يلي:

أن نتميز عن غيرنا بالحلول البالستيكية المبتكرة،   
وأن نركز على توفير أرقى المنتجات التي تحظى 

بمكانة رائدة  في العديد من القطاعات الرئيسية 

أن نعزز ونحافظ على مكانتنا في السوق مع   
التركيز على توفير المنتجات المتميزة على نطاق 

واسع 

سنضاعف طاقتنا اإلنتاجية إلى 10 مليون طن   
سنوًيا لالستفادة من نمونا السوقي
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النمو
تقدم ملحوظ في مرحلة التصاميم الهندسية األولية لمشروع بروج 4   

مواصلة إنجاز األعمال اإلنشائية للوحدة الخامسة إلنتاج البولي بروبيلين قبل المواعيد المحددة مع أداء   
مميز بالسالمة

إعداد إستراتيجية وخارطة طريق التحول الرقمي  
طرح منتج Borstar® FB5600 الجديد والمبتكر من البولي إيثيلين عالي الكثافة  

تركيز أكبر على أصناف الحلول عالية القيمة في األصول اإلنتاجية  
تقدم ملحوظ في عملية إزالة نقاط الضغط في أصول المصانع لتوفير إمكانيات إضافية  

التميز
إنجاز 2.91 مليون ساعة عمل بأمان خالل إجراء الصيانة الشاملة لمصنع بروج 3 بدون تسجيل أية إصابات وال   

حوادث مضيعة للوقت 
إجراءات تحسينية متواصلة الحتراق غاز الشعلة من خالل برنامج القضاء على إحراق غاز الشعلة  

أداء مؤسسي جيد في منع الحوادث المضيعة للوقت وفي سالمة العمليات بالمستويين 1 و 2  
مواصلة العمل ببرنامج تحسين التكلفة والحصول على نتائج إيجابية  

الفوز بالفئة الذهبية لجائزة الشيخ خليفة لالمتياز  
إنجاز فاق التوقعات لهدف القيمة المحلية المضافة  

الهوية
الفوز بجائزة أدنوك للتميز عن برنامج “نحو علم اللدائن”   

الفوز بجائزة “أديبك” عن مشروع STOP في فئة “أفضل   
مشروع في المساهمة المجتمعية وتعزيز المحتوى المحلي 

لهذا العام” 
STOP بروج تصبح شريكًا إستراتيجيًا في مشروع  

التوقيع على إعالن للحفاظ على نظافة البيئة البحرية في   
أبوظبي 

تحسن في ارتباط الموظفين ومشاركتهم عبر مبادرات   
I-CARE

قضاء موظفي بروج ألكثر من 4,000 ساعة عمل تطوعية   
قدموا خاللها الدعم لنحو 13,000 شخص عبر ست دول 

إنجازات 2019
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نبذة عن الشركة

تعتبر بروج واحدة من الشركات البتروكيماوية الرائدة في توفير الحلول البالستيكية المبتكرة للعديد من القطاعات الصناعية. 
وتأسست الشركة عام 1998 كشراكة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( وبين شركة بورياليس التي تتخذ من النمسا 

مقرًا لها. 

يعمل لدى الشركة أكثر من 3,000 موظف من 51 جنسية مختلفة، كما توفر خدماتها للعمالء في 50 بلدًا على امتداد 
الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا.

تتكون بروج من كيانين متكاملين هما: 

شركة أبوظبي للدائن البالستيكية المحدودة )بروج(، وهي شركة إنتاج تتخذ من أبوظبي مقرا لها وتعتبر مسؤولة   
‟Borouge ADP“ بصورة رئيسية عن إنتاج البتروكيماويات، وُيشار إليها عادة باسم

شركة بروج برايفت التي يقع مقرها في سنغافورة، وهي مسؤولة بشكل رئيسي عن التسويق والمبيعات وتسليم   
المنتجات إلى عمالء بروج حول العالم.

من اآلن فصاعدًا، ستتم اإلشارة إلى الشركة كلها والكيانات التابعة لها باسم “بروج”، التي تمثلهم جميعًا كشركة واحدة 
لها رؤية ورسالة وعالمة تجارية وقيم وإستراتيجية مؤسسية واحدة.

رؤيتنا
أن نكون شركة مميزة ورائدة في توفير الحلول البالستيكية المبتكرة ذات األثر اإليجابي على المجتمع حاليًا وفي المستقبل  

رسالتنا
تعزيز مستوى القيمة عبر جهود الموظفين وترسيخ ثقافة االبتكار

شركة التسوق والمبيعات

60%شركة اإلنتاج %40

%50 %50

الملكية
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عملياتنا التشغيلية
يقع مصنع بروج إلنتاج البتروكيماويات والبالستيك في الرويس، على بعد 250 كيلومترًا غرب مدينة أبوظبي. وتعتبر 
المنشأة حاليًا أكبر ُمجمع متكامل إلنتاج البولي أوليفينات في موقع واحد في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 4.5 مليون 

طن سنويًا من البولي إيثيلين )PE( والبولي بروبيلين )PP(. يعتبر المجمع أيضًا أكبر مصنع في العالم يعتمد على 
تقنية ®Borstar إلنتاج بوليمرات مبتكرة ومعززة ذات توزيع ثنائي للوزن الجزيئي يناسب مجموعة كبيرة من التطبيقات 

البالستيكية.

في عام 2019، قمنا بخطوات إضافية في سعينا لزيادة الطاقة اإلنتاجية بالرويس من خالل استكمال دراسة ما قبل 
التصاميم الهندسية األولية لمشروع بروج 4 التوسعي الجديد الذي سيضاعف طاقتنا اإلنتاجية بحلول عام 2025. وفي 

الوقت نفسه، نتقدم بخطوات ثابتة في خطتنا لبناء مصنع جديد إلنتاج البولي بروبيلين )PP5( ونحن اآلن في مرحلة 
األعمال الهندسية والمشتريات واإلنشاء المقرر بدؤها عام 2021.

الوحدات/ العمليات المستقبلية  الوحدات/ العمليات الحالية 

البولي إيثيلين
2.22 مليون

البولي إيثيلين المترابط
80,000

البولي إيثيلين المنخفض الكثافة
350,000

وحدة تحويل األوليفينات
750,000

البولي بروبيلين
1.76 مليون

البولي بروبيلين
480,000

 وحدة تكسير اإليثان 1 

 وحدة تكسير اإليثان 2 

5 مليون وحدة تكسير اإليثان 3 

اإليثان

البروبيلين

 أدنوك
للتكرير

 أدنوك
لمعالجة الغاز

الطاقة اإلنتاجية السنوية لعمليات الرويس )بالطن(



10

أبوظبي
الرويس

مومباي

بكين

شنغهاي

بانكوك هوشي منه سيتي

طوكيو

جوانغزو
نيودلهي

سنغافورة

جاكرتا

المكتب الرئيسي: شركة بـروج بـرايفت

مجمع البتروكيماويات

بات  وحدة تصنيع الُمرك�
البالستيكية 

مكاتب التسويق واالمبيعات والتمثيل التجاري

مركز االبتكار

المكتب الرئيسي: شــــركــة أبــوظــبــي
للدائن البالستيكية (بـروج)

مواقع تواجدنا حول العالم

تمتلك بروج باإلضافة إلى موقع اإلنتاج الخاص بنا في أبوظبي، وحدة تصنيع المرّكبات البالستيكية في شنغهاي 
المخصصة في تركيب الحبيبات البالستيكية القادمة من مصنع الرويس لتلبية احتياجات قطاع صناعة السيارات في آسيا. 

وفي عام 2010، بدأ تشغيل المصنع بطاقة إنتاجية سنوية بلغت 50,000 طن. وبعد عدة سنوات، تمت زيادة الطاقة 
اإلنتاجية السنوية للمصنع لتصل إلى 90,000 طن في عام 2015.

لدينا عدة محطات لوجستية في مواقع مختلفة مثل الصين باإلضافة إلى بوابات تصدير إماراتية في ميناء خليفة وميناء جبل 
علي، ومركز التوزيع اإلقليمي في منطقة الرويس. كما عمدنا إلى توسعة شبكة المبيعات والتسويق بشكل فعال لتلبية 

احتياجات عمالئنا حول العالم في مناطق مثل أبوظبي وسنغافورة وبكين ونيودلهي وشنغهاي وطوكيو. فضًل عن شبكة 
الوكالء والموزعين في العديد من المواقع األخرى.
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االلتزام باالستدامة

إدارة األثر البيئي
الكوكب

النمو االقتصادي
األرباح

المسؤولية االجتماعية
المجتمع

االستدامة

نلتزم في بروج باكتشاف الفرص الرامية إلى تبني االقتصاد الدائري وتعزيز تلك الفرص، فضاًل عن حماية ورعاية المجتمع 
والحفاظ على البيئة في الوقت الذي نلبي فيه كافة التطلعات االقتصادية للمساهمين. نمارس عملنا في إطار رؤيتنا 

ورسالتنا وقيمنا وبما يتفق مع القوانين والتشريعات والمعايير الصناعية المعمول بها.

وباعتبارنا أحد األعضاء الموقعين على الميثاق العالمي للرعاية المسؤولة لقطاع صناعة الكيماويات، فإننا نطبق أفضل 
الممارسات ونسعى إلى التحسين المستمر. ولكوننا أيضًا أحد أعضاء االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 

فإننا نعمل بشكل متواصل ومنتظم مع الشركات المماثلة لتحسين المعايير الخاصة بهذا القطاع.

واسترشادًا بأهداف االستدامة لعام 2021، جعلنا االستدامة جزًءا ال يتجزأ من عملياتنا اليومية وحرصنا على تعزيز الكفاءة 
باستمرار من خالل االستفادة القصوى من الموارد.

نلتزم دائمًا بمواصلة ريادتنا في اإلدارة المسؤولة للعمليات من خالل إدارة االستدامة التي تشرف على أداء االستدامة 
في شركتنا، وتهدف إلى فصل نمونا االقتصادي والتشغيلي المستمر عن أية تأثيرات بيئية واجتماعية سلبية محتملة. مع 

الحفاظ على التأثير اإليجابي لمنتجاتنا.

إطار االستدامة في بروج

تركز إستراتيجية االستدامة في بروج على أربع 
أولويات رئيسية:

ضمان اســتدامة العمليــات وســلسلــة اإلمداد  

توفير حلول بالستيكية مستدامة لعالم أفضل   
وتعزيز االقتصاد الدائري

تعزيز األثر االجتماعي اإليجابي في المجتمعات   
التي نعمل بها

غرس ثقافة األداء المستدام في جميع أنحاء   
الشركة
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مسيرة الرعاية المسؤولة

الرعاية المسؤولة
تم إطالق الميثاق العالمي للرعاية المسؤولة في عام 1985 في كندا بتوجيه من المجلس الدولي لالتحادات الكيماوية 

)ICCA( على اعتبارها مبادرة طوعية عالمية لقطاع الصناعات الكيماوية تعمل بموجبها الشركات، من خالل اتحاداتها 
الوطنية، بشكل فعال لتحسين أداء الصحة والسالمة والبيئة بشكل مستمر عبر سلسلة القيمة بأكملها. وشاركت بروج في 

التوقيع على الميثاق العالمي للرعاية المسؤولة مع بورياليس في عام 2006 لتصبح بذلك أول شركة خليجية توقع على 
هذا الميثاق وتطور هذا االلتزام على مر السنين.

التوقيع المشترك 
على الميثاق 

العالمي للرعاية 
المسؤولة

التوقيع على الميثاق 
العالمي للرعاية المسؤولة 

عين  مع جمعية الُمصنَّ
الدوليين للمواد الكيماوية 

في الصين ومجلس 
الصناعة الكيماوية

الحصول 
على شهادة 

واعتماد الرعاية 
المسؤولة 

14001 بناء على 
المعايير الجديدة 

للعام 2015 

التوقيع على 
“إعالن الدعم”

النجاح في الحصول على 
شهادة الجودة العالمية 

لنظام إدارة الرعاية 
RC 14001 المسؤولة

200620112018 20092013

برنامج الرويس لالستدامة للبيئية 

انعكاسًا اللتزامنا بالتخفيف من حدة تأثيرنا على البيئة، قمنا في عام 2019 بتطوير برنامجنا المخصص RESP )برنامج 
الرويس لالستدامة البيئية(.

تعزيز استدامة عملياتنا

خفض انبعاثات غازات 
الدفيئة

نطاق انبعاثات غازات 
الدفيئة 1

كفاءة استخدام 
المياه

شدة إحتراق الشعلة كثافة الطاقةالنفايات الخطرة
المستمرة

نطاق انبعاثات غازات 
الدفيئة 2

النفايات غير الخطرة

 
التخلص من النفايات إدارة المياه

والحد منها

 
إدارة الطاقة

 
خفض حرق الشعلة

الوعي والمشاركة

مراقبة أداء االستدامة

إدارة التغيير

استراتيجية بروج لالستدامة

القيم - الرؤية - الرسالة - الثقافة



13

قمنا بترقية شهادة الرعاية المسؤولة لدينا إلى أحدث إصدار من RC 14001:2015. وتعكس هذه الخطوة مدى التزامنا 
بمواكبة التغييرات في معايير قطاع الصناعات البتروكيماوية في أنظمة إدارة سالمة العمليات والصحة والسالمة والبيئة 

واألمن ودمجها في أعمالنا الرئيسية. ويساهم اإلصدار األخير من شهادة الرعاية المسؤولة RC 14001:2015 في 
 OHSAS 18001:2007 ومعيار الصحة والسالمة المهنية ISO 14001:2015 توسيع نطاَق معايير نظام اإلدارة البيئية

ومعيار نظام إدارة الطاقة ISO 50001:2011 الذي يغطي اللوائح األساسية التالية:

توعية المجتمع واالستجابة لحاالت الطوارئ  

التوزيع  

اإلشراف على المنتجات  

األمن  

الصحة والسالمة  

سالمة العمليات  

حماية البيئة  

وتعتبر بروج حالًيا في سبيلها لترقية معيار السالمة والصحة المهنية – OHSAS 18001:2007 إلى معيار إدارة السالمة 
والصحة المهنية. ISO 45001:2018 وتم إجراء تقييم في عام 2019 لتحديد الثغرات ومعالجتها بشكل منهجي لتتماشى 

مع توقعات المعيار المعدل.

مشاركة أصحاب العالقة 
نحن في بروج نهتم بأصحاب العالقة معنا وباهتماماتهم وتوقعاتهم واحتياجاتهم في كافة العمليات واألنشطة التجارية 

وعمليات اتخاذ القرار لدينا، وكذلك في نهج االستدامة بعيد األمد الذي نعتمده. ويشمل أصحاب العالقة الرئيسيين 
لدينا المساهمون وعمالؤنا وموظفونا وموردونا والمؤسسات الحكومية والمنظمات البيئية غير الحكومية والمؤسسات 
الصناعية والمؤسسات األكاديمية ووسائل اإلعالم، فضًل عن المجتمعات التي نمارس أنشطتنا بها، وخاصًة المجتمعات 

المتأثرة بمنتجاتنا ومشاريعنا.

تماشيًا مع التزامنا بالتواصل واالستماع بشكل منتظم إلى اهتمامات أصحاب العالقة، أجرت بروج في عام 2019 
مراجعة شاملة لمستوى مشاركة واهتمامات أصحاب العالقة، وشملت المراجعة مجموعة كبيرة من أصحاب العالقة 

الداخليين والخارجيين. وقد استندت مراجعة مشاركة أصحاب العالقة واستعراض األهمية المادية  على موضوعات 
محددة في القطاع وعلى اإلقرارات التي جرى تصنيفها، وعلى تقارير أداء االستدامة لدينا، وحددت مجاالت االهتمام 

الرئيسية. ويرتبط استعراض األهمية المادية ارتباًطا وثيًقا بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. 

فيما يلي أهم األولويات التي تم تحديدها:

األخالق المهنية  

الصحة والسالمة المهنية  

رفاهية الموظفين ورضاهم  

سالمة المنتج واإلشراف عليه  

االمتثال البيئي والقانوني  

تصريف النفايات والنفايات السائلة  

الكفاءة التشغيلية  

سالمة العمل  

ابتكار المنتجات  

دعم المنتجات  

رضا العمالء  

التقنية  
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مصفوفة اهتمامات أصحاب العالقة واستعراض المواضيع ذات األهمية الكبرى

متوسط

ط
س

تو
م

كبير

بير
ك

التأثير على بروج

قة
عال
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ب
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ص

 أل
بة
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ة ب
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أله
ا

الصحة والسالمة المهنية

األخالق المهنية 

االمتثال البيئي

رضا الموظفين 

رفاهية الموظفين 

التدريب والتطوير 

إيجاد فرص العمل واإلحتفاظ
بالموظفين 

إدارة المخاطر 

األداء المالي 
سمعة البالستيك 

خصوصية وأمن تقنية المعلومات 

التوريد المسؤول
أنواع المواد الخام المستخدمة في اإلنتاج 

أنواع المواد الخام المستخدمة
في التغليف

مشاركة المجتمع 
التنوع الحيوي 

السلوك المانع للمنافسة

األثر األقتصادي على االقتصاد
المحلي

تحسين سلسلة اإلمداد

التوطين 

وسم المنتج بعالمات تعريفية 
تنوع القوى العاملة

الشراء المحلي

الكفاءة التشغيلية 

حقوق االنسان 
التقنية

المياه
الطاقة المتجددة 

المواطنة المؤسسية

الطاقه

االنبعاثات
التغير المناخي

تصريف النفايات والنفايات السائلة امتثال األعمال للقوانين

سالمة المنتج واإلشراف عليه
الحوكمه ومكافحة

الفساد

رضا العمالء
سالمة

االبتكارالعمليات
المنتجات 

إعادة التدوير واالقتصاد الدائري

قام أصحاب العالقة بتصنيف األولويات المحددة على أنها األعلى تصنيًفا، سواء من حيث االهتمام بها وتأثيرها 
على بروج، وتم التحقق منها بعد ذلك، ورسم خرائط لها مقابل مخاطر االستدامة الحالية ومؤشرات األداء الرئيسية 

واالتجاهات. وقد جرت مناقشة مشاركة أصحاب العالقة واستعراض المواضيع ذات األهمية الكبرى داخل فرق اإلدارة 
التنفيذية للشركة وتعتبر األولويات المحددة أساًسا لتحقيق مزيد من التطوير للشركة واالستراتيجيات واألهداف 

الوظيفية.

تم استخدام التخطيط التفصيلي لمشاركة أصحاب العالقة والجانب المادي لمواءمة األولويات في خارطة طريق 
االستدامة وأهداف االستدامة لعام 2021. وسيتم االنتهاء من المراجعة المقبلة ألصحاب العالقة واستعراض األهمية 
المادية في عام 2021 بهدف تقييم فعالية جهودنا المبذولة في سبيل التعامل مع اهتمامات أصحاب العالقة وتحديد 

مخاطر وفرص التغيير وتطبيق االستدامة بشكل متواصل في إستراتيجيتنا. وسُتستخدم نتائج هذه المراجعة كمصدر 
مهم لتعزيز أهدافنا في االستدامة.
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أهداف االستدامة لعام 2021
في عام 2015، وضعنا مجموعة من أهداف االستدامة لتعزيز التنمية المستدامة في بروج على المدى البعيد. وثمة ستة 

أهداف تستند إلى المجتمع والكوكب واألرباح، ولكل منها أهداف قابلة للقياس ُتغطي مجموعة واسعة من عمليات بروج 
وأنشطتها. ولقد ُطرحت هذه األهداف في عام 2016 وُصممت لتعزيز اآلثار االجتماعية والبيئية واالقتصادية لعملياتنا.

ولقد وضعنا أهداف االستدامة من خالل التعاون والتواصل العميق مع الشركة ولجنة االستدامة لدى بروج. وألنها أهداف 
مشتركة على مستوى الشركة، يمكن للجميع المشاركة في تحقيقها.

يبين الشكل أدناه األهداف المحددة والتقدم الذي تم إحرازه في سبيل تحقيق هذه األهداف خالل عام 2019.

3
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  االستهالك واالستخدام                               التصنيع                  

تعزيز أهمية البالستيك واقتصاد البالستيك الدائري 
ألزمت بروج نفسها بتقييم منتجاتها وسلسلة اإلمداد الخاصة بها بما يتماشى مع تأثيرها على المجتمع والبيئة من 

خالل إطالق برنامج االقتصاد الدائري للبالستيك. إن الحد من تأثيرنا على البيئة وتراكم النفايات في البر والبحر بسبب 
السلوكيات غير المسؤولة لبعض أفراد المجتمع والتخلص المخالف من النفايات البالستيكية يتطلب جهودًا متضافرة 

بالتعاون مع الحكومات والسلطات التنظيمية وشركاء الصناعة.

تؤمن بروج بصفتها شركة بتروكيماويات مسؤولة أن تحقيق االقتصاد الدائري الخالي من النفايات البالستيكية يتطلب 
إجراءات قوية ومتضافرة من جانب الحكومات القطاع والمستهلكين والمجتمع.

تدعو بروج بقوة إلى إعادة استخدام المنتجات البالستيكية وإعادة تدوير النفايات البالستيكية بعد استهالكها وتحويلها إلى 
منتجات الجيل الثاني، ولذا في عام 2019، تم تنفيذ العديد من المبادرات كجزء من التزامنا المستمر باالستدامة وتحقيًقا 

لالقتصاد الدائري. وتتماشى هذه الجهود مع التحديثات األخيرة إلستراتيجية الشركة التي عززت تركيزنا على القيادة 
واستكشاف الفرص التي يوفرها االقتصاد الدائري.

وفي بروج، نواصل توفير وتطوير حلول قابلة إلعادة التدوير بالكامل، وتطويرنا لها، ولدينا طموح بإضافة مواد خام معاد 
تدويرها مسبقًا إلى مجموعتنا من حلول التغليف في عام 2020. وبالتالي، فإننا نعمل بنشاط على تطوير مواد أحادية 

متقدمة لقطاع التغليف، مما يمكن من إعادة تدوير مواد التغليف بعد االستهالك بسهولة، باإلضافة إلى تطوير طرق 
جديدة للحد من استخدام المواد، وتعزيز استدامة المنتجات، وتطوير التصميمات الجديدة التي تعزز إعادة االستخدام 

وإعادة التدوير، وتشجع على استخدام مواد إعادة التدوير حيثما أمكن عبر سلسلة القيمة الخاصة بنا. وتستثمر بروج أيًضا 
في مركز جديد للتميز في التغليف مقره أبوظبي لتطوير حلول التغليف الدائرية وتسويقها، وأنشأت فريًقا متخصصًا 

باقتصاد التغليف الدائري لتطوير نماذج األعمال المستدامة لالقتصاد الدائري.

ونعمل أيًضا بشكل وثيق مع عمالئنا وشركاء سلسلة القيمة لدعمهم في تحقيق التزاماتهم الخاصة باالقتصاد الدائري - 
لزيادة المحتوى المعاد تدويره وتصميم منتجاتهم من أجل إعادة تدويرها.
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بروج تؤكد على التزامها باالقتصاد الدائري 

في عام 2019، أكدت بروج على التزامها باالقتصاد الدائري من خالل االنضمام إلى التحالف الذي تم تشكيله حديًثا 
في اإلمارات العربية المتحدة والذي يتألف من هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية وشركات محلية وعالمية، 

ملتزمة جميعها بمعالجة مشكلة رمي مخلفات مواد التغليف.

تعزيز االبتكار
يعتبر االبتكار عاماًل رئيسيًا في تعزيز التنمية المستدامة لبروج ولقطاع صناعة البالستيك. وتسعى بروج جاهدًة لتصبح 

واحدة من الشركات األكثر ابتكارًا في قطاع صناعة البتروكيماويات من أجل تحقيق رسالتها المتمثلة في “تعزيز مستوى 
القيمة عبر جهود الموظفين وترسيخ ثقافة االبتكار”. توجد مراكز االبتكار التابعة لبروج في موقعين هما مركز االبتكار في 

أبوظبي ومركز التطبيقات في شنغهاي.

وكخطوة مبدئية لمعالجة أحد المصادر الرئيسية للقمامة للنفايات البحرية في المحيط الهادئ، تتعاون بروج مع شركة 
بورياليس ومؤسسة SYSTEMIQ والعديد من شركاء القطاع في مشروع STOP لتطوير نماذج إدارة مستدامة للنفايات 

في مدن جنوب شرق آسيا. ويهدف المشروع إلى إنشاء أنظمة دائرية منخفضة التكلفة إلدارة النفايات في المدن 
المعروفة بمعدالت تسرب عالية.

 Borouge Plastics في عام 2018، طرحت بروج دورتها التعليمية عبر اإلنترنت لموظفيها والتي ُيطلق عليها اسم
Icebreaker. ويكمن الهدف من هذه الدورة في تعزيز فهم البالستيك وكيفية تصنيعه وكيف يساهم البالستيك في 
مواجهة التحديات العالمية الكبرى، مثل تغير المناخ وحماية األغذية. وفي 2019، أطلقنا تلك الدورة التدريبية ألصحاب 
العالقة الخارجيين لدينا بحيث يمكن للجميع التعرف على فوائد البالستيك، واالستهالك المسؤول له والتخلص منه، 

وأن يكونوا سفراء للحلول البالستيكية.

كجزء من التزامنا بالحفاظ على محيطات العالم خالية من البالستيك، وقعت بروج على إعالن أبوظبي لتنظيف البيئة البحرية.
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البنية التحتية لالبتكار

15 مختبرًا بحثيًا في مجال التطبيقات البالستيكية

أكثر من 240 جهاز  فحص متقدم

أكثر من 120 موظف من كل أنحاء العالم

يقع على مساحة 23,000 متر مربع 

حتى اآلن، حصل مركز االبتكار لدينا على أكثر من 300 براءة اختراع من 
أصل أكثر من 700 طلب براءة اختراع تقدمت بهم بروج. وتمثل طلبات 

براءات االختراع المتعلقة بالحلول البالستيكية وأصناف الحلول التي 
تم تطويرها في مركز بروج لالبتكار، أكثر من 30% من حجم المبيعات 

من بروج .

ومن خالل دفع عجلة االبتكار في كافة أركان الشركة، تحرص الشركة على تعزيز قدراتها التنافسية، وتحسين نوعية 
واستدامة منتجاتها. كما تسعى بروج إلى تعزيز وجود العقلية االبتكارية التي تتكيف مع كافة التقنيات واألفكار الجديدة، 

وتكون منفتحة من حيث كيفية االستفادة القصوى منها..

يعتبر مركز االبتكار لدينا في أبوظبي نقطة ارتكاز محورية لتعزيز االبتكار في مجال تطوير اللدائن البالستيكية وتطبيقاتها 
والتقنيات الملحقة بها. ويضم المركز عدة مختبرات متطورة وموارَد واسعًة في مجال تطوير التطبيقات، مما يدعم قدرة 
بروج الفريدة على تقديم الخبرة في مجال تحليل البوليمرات ومعالجتها واختبار التطبيقات. ويركز مركز بروج لالبتكار، الذي 
يضم أكثر من 120 باحثًا وعالمًا وفنيًا، منهم 33 مواطنًا إماراتيًا، على تطوير الحلول البالستيكية المبتكرة بتعاون وشراكة 

مع عمالئنا عبر جميع مراحل سلسلة القيمة في جميع أنحاء العالم.

يعتبر مركز بروج لالبتكار، الذي سرعان ما أصبح معلمًا بارزًا في اقتصاد أبوظبي، عاماًل رئيسيًا في تعزيز االقتصاد المبني 
على المعرفة في دولة اإلمارات؛ حيث يتعاون المركز بشكل وثيق مع مراكز االبتكار األوروبية التابعة لشركة بورياليس، 

فضاًل عن تعاونه مع مؤسسات تعليمية دولية ومحلية، مثل جامعة خليفة، وذلك بهدف تعزيز الخصائص التنافسية 
لعلوم البوليمرات في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

مركز بروج لالبتكار ومقره أبوظبي في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة
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تمتلك بروج مركزًا لألبحاث وتطوير للتطبيقات يقع مقره في شنغهاي، ويتعاون هذا المركز مع مركز االبتكار في أبوظبي 
ومع شركاء محليون عبر سلسلة القيمة لتطوير تطبيقات مبتكرة للبالستيك في المنطقة. انطالقًا من التزامنا بدمج 

االستدامة في جميع عملياتنا، يتم تقييم كل المنتجات الجديدة التي تطورها بروج باستخدام مؤشر استدامة المنتجات 
الذي قمنا بابتكاره لتقييم منتجاتنا. ويأخذ مؤشر استدامة المنتجات في االعتبار الركائز الثالث لالستدامة، وهي الجوانب 

االقتصادية والبيئية واالجتماعية للمنتج. وإذا انخفض مؤشر استدامة المنتجات الخاص بعرض ابتكار منتج جديد، 
سيكون هناك حاجة إلى تبرير قوي قبل الُمضي قدمًا في تطويره. وتبلغ نسبة منتجاتنا وفق مؤشر استدامة المنتج 

75% أو أعلى  من ذلك، وتقف عند %29.

بروج توقع على شراكة إستراتيجية مع وزارة العلوم المتقدمة لدعم مبادرة "منصة اإلمارات للمختبرات العلمية"

 Borstar®FB5600

أطلقت بروج بشكل تجاري منتجها 
Borstar®FB5600 وهو نوع من الحبيبات 

البالستيكية الجديدة من البولي إيثيلين عالي 
الكثافة المخصصة لتصنيع مواد التغليف 
المرن بخصائص محسنة في منع الرطوبة 

وحماية المكونات المغلفة. ويساهم المنتج 
الجديد في خفض نسبة المواد المستخدمة 

وتعزيز قابلة مواد التغليف على إعادة 
تدويرها.
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األجهزة الطبية اآلمنة
 تحسين مستوى الرعاية الصحية باستخدام جيل

 جديد من المواد لتصنيـع معدات طبية أكثـر أمنـًا
وراحة ومالءمة

إدارة النفايات
 الحد من النفايات البالستيكية من خالل

 التشجيع على إعادة استخدام المواد
 البالستيكية والحد منها وإعادة تدويرها

 واستعادة الطاقة الكامنة فيها بعد
تحقيق الغرض المقصود منها

تساهم بروج في توفير حلول 
تحقق تأثيرًا إيجابيًا ومستدامًا 

على حياة أفراد المجتمع

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
 حماية المناخ من خالل استخدام مواد

 أخف وأكثر كفاءة من حيث الطاقة على
 نحو يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة

الصادرة عن المنتجات خالل دورة حياتها

الحصول على الطاقة الموثوقة
 يمكن الحصول على الطاقة الموثوقة

 من خالل تأمين شبكات الطاقة والربط
 بينها ونشرها على نطاق أوسع لتلبية

االحتياجات المتزايدة للعالم

توزيع مياه الشرب وتأمين مرافق 
الصرف الصحي

 الحصول على مياه الشرب وتأمين
 مرافق الصرف الصحي باستخدام أنابيب

 مصنوعـة من مواد مستدامة تضمن
 وصواًل آمنًا وفعااًل ومتواصاًل ألهم

مواردنا الحيوية

حماية األغذية وضمان سالمتها
 ضمان سالمة األغذية وطرق إيصالها

 باستخدام مواد تغليف مطورة تؤمن حماية
وسالمة أفضل على امتداد سلسلة القيمة

مواجهة التحديات العالمية
نسعى في بروج ألن نكون في الطليعة في مواجهة التحديات العالمية من خالل حلول البالستيك المبتكرة. وتساعد 

حلولنا العمالء على تقليل انبعاثات الكربون من المركبات على الطرق وعلى تصنيع أنابيب نقل المياه التي تخدم 
المجتمعات البعيدة في المناطق التي يصعب الوصول إليها وعلى تصنيع أغطية البيوت الزراعية البالستيكية التي تعزز 

غلة المحاصيل باإلضافة إلى العديد من الحلول المبتكرة األخرى.

في الوقت الذي تركز معظم مشاريعنا على الحد من انبعاثات الكربون، سواء عن طريق تقليل وزن المنتج أو تحسين زمن 
دورات التصنيع لتقليل استهالك الطاقة المرتبطة بالتصنيع والنقل، فإن جميع ابتكارات منتجاتنا تعمل على تحسين 

الفوائد الجوهرية للبوليمرات وعلى وجه الخصوص االستفادة من مزايا تقنية ®Borstar  التي ننفرد بها.

جائزة أدنوك للتميز لعام 2019 ضمن فئة "االحترام" للحث على احترام العلوم بين الطالب
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بروج وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

باعتبارنا إحدى الشركات الرائدة في توفير الحلول البالستيكية المبتكرة ذات األثر اإليجابي 
على المجتمع حاضرًا ومستقباًل، فإننا نساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة لألمم المتحدة.

كيفية مساهمتناأهداف التنمية المستدامةكيفية مساهمتناأهداف التنمية المستدامة

نوفر فرصًا للعمل والنمو المهني  
 للموظفين في جميع أنحاء العالم

نقدم حلواًل بالستيكية مبتكرة للقطاع 
الزراعي لتحسين مردود المحاصيل 
ولتلبية الطلب العالمي على الغذاء

 
نوفر حلواًل بالستيكية مبتكرة لألجهزة 

الطبية الخفيفة اآلمنة وغير القابلة 
للكسر

 

نستثمر في التعليم الجيد المنصف 
الذي يساعد الطلبة على النجاح 
واالزدهار حيث تم اعتبار مبادرة 

الجامعات المستدامة الخاصة بنا كجزء 
من مساهمات دولة اإلمارات نحو 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

لألمم المتحدة

 

نستقطب المرأة ونعزز دورها في 
القطاعات الصناعية حيث تبلغ نسبة 
الموظفات من اإلناث في بروج نحو 

%15

 

 نوفر حلواًل بالستيكية مبتكرة لتزويد 
المنازل في جميع أنحاء العالم بالمياه 
النظيفة. وقد استفاد بشكل إيجابي 

من مبادرتنا “مياه من أجل العالم” أكثر 
من 800,000 شخص حول العالم

 
نوفر حلواًل بالستيكية مبتكرة تضمن 

إيصال طاقة موثوقة وفعالة ذات 
تكلفة مثالية

نساهم بشكل رئيسي في نمو الناتج  
المحلي اإلجمالي العالمي

 
نوفر حلواًل بالستيكية مبتكرة للبنية 

التحتية، ونستثمر بشكل كبير في 
البحث والتطوير

نتعامل مع الموظفين بإنصاف ودون  
تمييز ونلتزم بمبادئ التوريد المسؤول

نوفر حلواًل بالستيكية مبتكرة تسهم  
 بشكل مستدام في نمو المجتمع

نلتزم بالحفاظ على كفاءة استخدام 
الموارد في إنتاج واستخدام المواد 

البالستيكية

 
نوفر حلواًل بالستيكية مبتكرة 

وخفيفة الوزن تسهم بشكل كبير في 
حماية المناخ

 

نتخذ إجراءات لحماية البيئة
البحرية من خالل تبني مبادئ ومبادرات 

اقتصاد البالستيك الدائري مثل بيئة 
STOP بال نفايات ومشروع

تصنيع البالستيك ال يتطلب قطع  
نحمي موظفينا من جميع أشكال  األشجار واستغالل الغابات

المضايقة ونوفر بيئة عمل متآلفة 

 
نؤمن بشدة بأن الشراكة في قطاع 
البالستيك تتيح حياة أفضل ألفراد 

المجتمع
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حـلــولـنـــــــا

الطاقة 
يحفل قطاع الطاقة بالكثير من الفرص المميزة، ونحن 
في بروج نفكر أبعد من توفير حلول للكابالت بمختلف 

أنواع الجهد الكهربائي. كما نولي اهتمامًا خاصًا بما 
تتركه حلولنا من أثر على حياة الناس والمجتمعات التي 

تزدهر اعتمادًا على هذا المورد القيم.

البنية التحتية
إن حلولنا التي تدخل في صناعة أنابيب المياه والغاز 

تتميز بجودتها الفائقة ومالءمتها لتطبيقات البنية 
التحتية التي تعد من ضروريات المجتمع والحياة 

العصرية.

قطاع السيارات
إن ابتكاراتنا في توفير حلول لقطاع السيارات 

تساهم في جعل المركبات أخف وزنًا وأكثر فعالية. 
فباإلضافة إلى حلولنا التي نوفرها للسيارات، 

نساهم في تيسير حركة الناس وتطوير هذا القطاع. 
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التغليف
إن التناسق والمزايا المهمة لمواد التغليف هي من أبرز 
ما تتصف به مجموعتنا من حلول التغليف التي نوفرها 

لهذا القطاع. ونعمل جاهدين لضمان أن تصل المواد 
الغذائية طازجة وطيبة المذاق دون التأثير على استدامة 

فت بها. المواد التي ُغلِّ

الرعاية الصحية 
تتماشى حلولنا التي نوفرها لقطاع الرعاية الصحية مع 

اللوائح التنظيمية العالمية األكثر صرامة، كما تنال على 
الدوام ثقة المهنيين والمتخصصين بالرعاية الصحية 

الذين يستخدمون حلولنا بشكل يومي.

الزراعة 
عندما نقوم بطرح أحد الحلول المتعلقة بقطاع الزراعة 

ال نفكر فقط بتوفير حلول للبيوت الزراعية البالستيكية، 
بل بتوفير حلول تساهم في التغلب على التحديات 

التي يواجهها المزارعون وتساهم في تحسين أعمالهم 
والمجتمعات التي يزودونها بالغذاء.
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المجتمع
المسؤولية االجتماعية

تلتزم بروج بموظفيها وبالمجتمعات التي تعمل فيها، وبالمجتمع عمومًا من خالل:

العمل على تحقيق هدف عدم التسبب بالضرر لموظفينا وكافة أفراد المجتمع  

المساهمة بتوفير حلول تمتاز بتأثيرها اإليجابي والمستدام على حياة أفراد المجتمع  

تعزيز الوضع الصحي واالجتماعي لموظفينا والمجتمعات التي نعمل بها  

بناء وتعزيز القدرات البشرية المتنوعة ذات الثقافات المختلفة وإيجاد الفرص المواتية للتطوير الفردي  

تأسيس شراكات متبادلة ومنفعية ومبادرات مجتمعية بين الشركات العاملة في نفس القطاع والمجتمع  

احترام المظاهر االجتماعية والثقافية والقانونية واألخالقية للمجتمع  

20152016201720182019المقياسالوصف

3,5753,4363,1493,0133,106عددالموظفون

1413141415اإلناث %التوازن بين الجنسين

1,0751,2361,2411,2501,331عددالمواطنون اإلماراتيون

369443412525326الساعات )000(التدريب

السالمة
معدل تكرار اإلصابات 

اإلجمالية المسجلة
0.320.220.210.110.28

2,3421,9432,1061,5861,429دوالر أمريكي )000(االستثمارات المجتمعية
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يدعم النمو والتوسع المستمران لبروج إستراتيجيتنا نحو زيادة الفرص أمام كوادرنا البشرية في الشركة ال سيما 
الموظفين اإلماراتيين، ولتحسين المجتمعات التي نعمل بها.

لطالما كانت بروج صاحب عمل رائد ومتقدم. ونظًرا ألن موظفينا هم المصدر األساسي لقدرتنا التنافسية، فإننا 
نشجعهم على تعزيز زيادة أدائهم والتفوق فيه من خالل خلق بيئة تتسم بالتعاون والمسؤولية والتقدم. وتتمثل المبادئ 

األساسية لسياسة الموارد البشرية لدينا فيما يلي: تكافؤ الفرص، التطوير الشخصي المستمر، اإلنصاف، الثقة المتبادلة 
والعمل الجماعي. ونؤمن باالستمرار في التركيز على الشراكات مع شركات القطاع لتمكين موظفينا من تعزيز كامل 

إمكانياتهم إلضافة قيمة مهمة ذات طابع عالمي.

نؤمن في بروج بأهمية اكتساب المواهب، تطوير المهارات، إشراك الموظفين في مشاريع متعددة وتزويدهم بخبرات 
وتجارب على نطاق عالمي. ونعمل دائًما على تطوير أحدث التقنيات وتطبيقها لتعزيز ثقافة ترتكز على االبتكار والشمولية 

وتعزز بيئة التعلم التعاوني إمكانات كل موظف، وتحافظ كذلك على قيمنا األساسية في طليعة هذه األنشطة.

فازت شركة بروج سنغافورة بجائزة 
"أفضل الشركات العاملة للعمل بها في 

آسيا" للسنة الثانية على التوالي

كرنفال بروج في سنغافورة
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تماشًيا مع رؤيتنا باعتبارنا مؤسسة ذكية، أطلقنا تطبيقات تنقل محدثة لدعم موظفينا للعمل بكفاءة عن بعد. ونحن 
في طريقنا نحو الرقمنة مستفيدين من برنامجنا “تخطيط موارد المؤسسة )ERP(”، للحفاظ على تحسين جودة األداء 

ورضا العمالء في مقدمة جميع مستويات المؤسسة. وسنواصل تحديث عملياتنا من خالل تنفيذ حلول رقمية رائدة في 
التوظيف والتعلم والتطوير. ويكمن هدفنا في اتخاذ خطوة أخرى في مسيرتنا لنصبح مؤسسة تعليمية جذابة وفعالة، 

لدعم نمونا المستدام.

استعدت شركة بروج بشكل جيد لعام 2020 من خالل تطوير خطط رأس المال البشري واإلدارة لعام 2025 باإلضافة إلى 
إستراتيجية العاملين في مشروع بروج 4. وستواصل بروج العمل على األولويات الرئيسية من خالل قيادة تعزيز المشاركة 

وتحسين التكاليف والعيش وفق قيمنا ومشاركة المالحظات البناءة لتصبح شركة مرنة فعاًل.

التنوع والشمول
ندرك في بروج، أن بناء مؤسسة ملتزمة ومتنوعة وقادرة أمًرا بالغ األهمية لنجاحنا الدائم . وأن االعتماد على التنوع داخل 

شركة بروج يمكننا من استقطاب أصحاب المهارات والموهوبين من خلفيات ثقافية لشركتنا. وتعتبر هذه الخلفيات 
والخبرات والرؤى الخاصة بموظفينا مهمة للغاية لدعم االبتكار في الشركة ولتمكيننا من العمل بنجاح ومن النمو 

والمنافسة في بيئة عالمية.

الموظفون حسب فئة الوظيفة

يتحقق في بروج التنوع والشمولية، حيث ينتمي موظفونا إلى 51 جنسية في مختلف مواقع الشركة حول العالم. ونؤمن 
بأن التنوع والشمولية يحققان قيمة مهمة ألعمالنا من خالل االبتكار الفعال والجاذبية والمشاركة والمرونة.

نلتزم في بروج، بقوانين التوظيف المعمول بها في جميع مواقعنا  المختلفة ونحرص على توظيف أفضل الكفاءات. كما 
نسعى لخلق ثقافة شاملة، تنويع العمالة لدينا وتوفير فرص متكافئة للتطوير والتقدم الوظيفي، بغض النظر عن الجنس 

والعرق والعمر والثقافة.

اإلدارة التنفيذية والعليا

اإلدارة الوسطى

الموظفون

%2

%14

%84

1,538
آسيويون

134
جنسيات أخرى

1,331
إماراتيون

103
عرب

الموظفون حسب الجنسية
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وبما يتوافق مع قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة واالتجاه العالمي لتحقيق المساواة بين الجنسين، سنواصل سعينا 
لخلق فرص جديدة وزيادة عدد الموظفات اإلناث باإلضافة إلى تعزيز مساهمتهن في التنمية المستدامة ألعمال بروج. 

ومن بين 3.106 موظفًا لدينا 605 من اإلناث، وعالوة على ذلك، تبلغ نسبة اإلناث في المناصب القيادية واإلدارية 
العليا 20.5%. ويعكس هذا التزامنا العميق نحو تمكين موظفاتنا من أصحاب الكفاءات من المساهمة في مسيرة بروج 

الناجحة.

24%أقل من 30 سنة

67%30-50 سنة

9%أكثر من 50 سنة

الموظفون حسب العمر

20152016201720182019

87888اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا

9781888797اإلدارة الوسطى

105889695105المجموع

التوازن بين الجنسين في المناصب اإلدارية )إناث(

تمكين المرأة 

انطالقًا من التزامنا بالمساواة بين الجنسين 
وتمكين المرأة، قامت بروج بتوظيف أكبر 

عدد من المهندسات هذا العام، حيث 
تساهم 17 مهندسة ذكية بنشاط في 

أعمالنا في موقع الرويس.

9
آسيويون

13
غربيون

34
إماراتيون

3
جنسيات أخرى

أعضاء هيئة الحوكمة حسب الجنسية
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يحظى الموظفون المساهمون بتميز في نجاح الشركة، بغض النظر عن جنسهم، بمكافآت عادلة ومناسبة لقاء ما يقدمونه 
من مساهمات، ونقدم لهم كذلك أجوًرا مزايا تنافسية في البلدان الذين نتعاقد معهم بها. ونجري باستمرار مقارنة معيارية 

لألجور التي نقدمها للتأكيد على قدراتنا التنافسية. 

باعتبارها شركة تحرص على تزويد موظفيها بفرص متساوية ومتكاملة، ال تتساهل بروج مع أي شكل من أشكال التمييز، 
بل إنها تقدم فرًصا عادلة لجميع األفراد المؤهلين للعمل وتطوير اإلمكانيات والمساهمة في نجاح الشركة. وكجزء من 
التزامنا تجاه مجتمعنا وأمتنا، نسعى لتعزيز إستراتيجيات التوظيف لدينا لتشجيع أصحاب الهمم على أن يكونوا جزًءا من 

أسرة بروج لدينا لتطوير إمكانياتهم وقدراتهم الكاملة.

8إناث

51ذكور

أعضاء هيئة الحوكمة حسب الجنس

20152016201720182019

90981269386اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا

1711598 931071اإلدارة الوسطى

100129104127119الموظفون

إجمالي األجور في التوازن بين الجنسين )نسبة أجور اإلناث مقارنة بأجور الذكور( 

عدد الموظفين من أصحاب الهمم

20152016201720182019

22222الذكور

22222اإلناث
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التوطين 
تمكّنا في هذا العام من زيادة القوة العاملة من المواطنين اإلماراتيين بالشركة لدعم أهداف التوطين واالستثمار في تدريب 

موظفينا وتطويرهم عبر كافة مكاتب الشركة. وُيعتبر دعم القدرات البشرية من المواطنين اإلماراتيين أولوية إستراتيجية 
ومسؤولية اجتماعية على عاتقنا. ولذلك، فنحن نركز على توظيف وزيادة عدد الموظفين من اإلماراتيين بما يتماشى مع 

األهداف المحلية وتطوير بيئة عمل جاذبة ُتمكنهم من تحسين كفاءاتهم ومهاراتهم وحياتهم المهنية.

تستفيد المجتمعات المحلية استفادة مباشرة مما نحققه من نمو وتوسع، وقد أثمرت عملياتنا في الرويس عن إيجاد 
فرص عمل مميزة للمواطنين اإلماراتيين في منطقة الظفرة البعيدة. وإثباتًا اللتزامنا بتوفير فرص نمو وتطوير للموظفين 

اإلماراتيين، يشغل اإلماراتيون حاليًا حوالي 58% من إجمالي وظائف اإلدارة العليا بالشركة على مستوى العالم، مما 
يعكس ارتفاع نسبة التوطين في المناصب القيادية لدينا. وعالوة على ذلك، وبالتعاون مع أدنوك، تم إنجاز “5 أيام عمل 

مهنية” لتحقيق رؤية التوطين.

تعمل بروج دائًما على زيادة القوى 
العاملة من المواطنين اإلماراتيين 

وتطويرهم بما يتماشى مع األهداف 
الوطنية

احتفالية لجنة الشباب بالتسامح 

احتفااًل باعتبار اإلمارات هذا العام عامًا للتسامح، نظمت لجنة الشباب في بروج ورشة عمل حول كيفية انعكاس 
التسامح في القيم األساسية لبروج لضمان وجود بيئة عمل متسقة
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إدارة الكفاءات
تم تصميم عمليات إدارة الكفاءات لدينا لتزويد موظفينا بالمهارات والمعرفة المناسبة لتعزيز األداء والحث على التغيير 

وإطالق العنان لقدراتهم – والتي تعتبر جميعها تعتبر أسس نجاح شركة بروج.

تم تنفيذ برامج تطوير القيادات لكافة مجموعات المواهب وجرى مواءمة خطة التطوير الشخصي للشركة مع الرؤية 
المستقبلية ألدنوك. ولضمان استمرارية األعمال والقيادة، أجرى مركز التقييم الذي تم إنشاؤه حديثًا في الشركة تقييمًا 

شاماًل للمهارات القيادية ألكثر من 30 قائدًا من ذوي اإلمكانيات المهنية العالية.

يشارك موظفونا من خالل عملية مراجعة األداء لتوضيح التوقعات وفهم التطلعات، والتوفيق بين األهداف ومساهمات 
المعرفة.

توفر أكاديمية بروج التقنية )BTA( منصة 
قوية لمساعدة الموظفين على تعزيز 

االستيعاب التقني لطبيعة عملنا

RISE برنامج

RISE هو برنامج شامل لتطوير القيادات 
يهدف إلى تطوير وصقل المهارات المطلوبة 

ألفراد فريقنا لتعزيز القدرات القيادية 
لموظفينا. وفي هذا العام، عقدنا 39 جلسة 

ناجحة ضمن هذا البرنامج.



31

تستخدم بروج نظاًما إلدارة أداء الموظفين لتقييم ومساعدة الموظفين على تحسين أدائهم وزيادة مشاركتهم. وتعد هذه 
األداة محرًكا قوًيا من شركة بروج لترجمة خطط األعمال إلى أفعال ولتطوير الثقافة المؤسسية الصحيحة والالزمة لتحقيق 

إستراتيجية أعمال الشركة. وتهدف كذلك إلى تحقيق توازن بين احتياجات أعمال الشركة واحتياجات الموظفين المتعلقة 
بالرضا الوظيفي والمكافآت والتطوير الشخصي والمهني والتدريب.

20152016201720182019

2,3892,4582,3572,5272373الذكور

372392397409434اإلناث

نسبة الموظفين الذين تم تقييم أدائهم ومراجعة 
90%97%87%83%77%التزامهم بثقافة األداء في الشركة

تقييمات األداء حسب الجنس

دمج المواطنين اإلماراتيين
وفرت بروج برامج ومبادرات لتطوير المواطنين اإلماراتيين المتواجدين حاليًا على رأس عملهم باإلضافة إلى دعم تطوير 

المواطنين اإلماراتيين المعينين حديثًا. وفي بداية عام 2018، ألحق جميع الموظفين قيد التطوير، المعروفين باسم 
)الموظفين المبتدئين(، ببرنامج تطوير الشباب في أدنوك عند االنضمام للعمل في الشركة.

انعقدت ورش عمل وجلسات تعريفية لبرنامج تطوير الشباب إللحاق موظفي بروج في البرنامج الجديد.

وُيقدم الدعم إلى الموظفين المبتدئين في التدريب أثناء العمل من خالل مدرب خاص لكل موظف، كما جرى تفعيل دور 
الموجه لتقديم التوجيه المهني. كما دربت بروج مجموعة من المقّيمين والمحققين في مختلف التخصصات لضمان جودة 

التطوير.

ُيعتبر برنامج اإللحاق “تجهيز” أحد البرامج الناجحة في بروج التي  تندرج في إطار دمج المواطنين اإلماراتيين والذي يهدف 
إلى دعم عملية التطوير النوعي للموظفين من المواطنين اإلماراتيين في الشركة.

برنامج نرتقي

أطلقنا هذا العام برنامج نرتقي لتوفير قوة 
عاملة متفاعلة بشكل كبير من خالل التوجيه 

ودراسة التعليقات، كما يهدف إلى تحقيق 
تحول في نمط التفكير، مع التركيز على تطوير 

الموظفين وخلق مفهوم مستدام وفعال 
للتعليقات واآلراء.
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برنامج تبادل المواهب 

تم إطالق برنامج االنتداب بين بروج وبورياليس لمدة عامين بحد أدنى بهدف تشجيع المواطنين الموهوبين من 
ذوي اإلمكانيات العالية على اكتساب خبرة مهنية عالمية. وهناك حالًيا ثالثة موظفين من شركة بروج  يستفيدون 

من هذا البرنامج.

يبدأ الموظف رحلته من نفس المكان الذي تنطلق منه عملية تصنيع منتجاتنا؛ مرافق اإلنتاج بالرويس. ومن هذا المكان، 
يتعرف الموظف على عملية التصنيع وسلسلة اإلمداد ومركز االبتكار، باإلضافة إلى زيارة عمالء بروج وشركات الشحن 

البحري التي تتعامل معها الشركة. وُتعرف المرحلة األولى من هذا البرنامج باسم برنامج “تجهيز المحلي”.

ويصبح المشتركون في برنامج “تجهيز” مؤهلين بعد انتهائهم من مرحلة برنامج “تجهيز المحلي” للمشاركة في المرحلة 
التالية وهي اإللحاق خارج البالد. يساهم إلحاق المواطنين اإلماراتيين وإشراكهم في هذه المرحلة برفقة عدد من الموجهين 
والخبراء اإلقليمين في مواقع آسيا - المحيط الهادئ ومصانع بورياليس ومنشآت المّوردين في إضافة مهمة إلى كفاءاتهم 

الحالية.

وقد أنهى 195 شخصًا دورتهم بهذا البرنامج اإللحاقي في الشركة منذ انطالقه في 2013. كما استكملت أربع دفعات من 
الموظفين الملحقين ببرنامج “تجهيز المحلي” دورتهم بنجاح خالل عام 2019 إضافة إلى 13 دورة إلحاق خارج الدولة. 

التدريب والتطوير 
إن هدفنا هو بناء الفريق المناسب عن طريق منح موظفينا من كافة المستويات فرصة حقيقية لتطوير كامل إمكانياتهم 

للمساهمة في نجاحنا في المستقبل. حيث يتضمن ذلك ساعات تدريبية مكثفة على اإلدارة والصحة والسالمة والبيئة 
والقيادة واألمور التقنية والمهارات الشخصية والمتعلقة بالعمل، مما يعكس التزامنا بتطوير كفاءات موظفينا على نطاق 

واسع.
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نوفر برامج تدريبية تجمع بين التدريب العملي والنظري، فضاًل عن مبادرات التوجيه والتنمية المتخصصة القائمة على نهج 
نموذج التنمية 10:20:70. وتستثمر بروج في موظفي المقاولين باإلضافة إلى موظفينا لبناء فريق مترابط وفعال. فقد 

بلغ إجمالي ساعات التدريب الُمقدمة لموظفي المقاولين هذا العام 32,382 ساعة.

وفي هذا العام، انخفض العدد اإلجمالي لساعات التدريب بسبب التحسن في عدد الموظفين المبتدئين المقبولين في 
.)TTC( مركز التدريب الفني

نقدم برامج تعليمية مساعدة بنظام الدوام الجزئي للموظفين الراغبين في تطوير مؤهالتهم المهنية المتعلقة بتطورهم 
المهني في بروج. وفي عام 2019، كان أربعة موظفين في إجازة دراسية بدوام كامل، وكان ستة موظفين في إجازة دراسية 

جزئية، ووفرنا 70 فرصة تدريب للطالب من كليات وجامعات التعليم العالي لتزويدهم بتجربة التعرف على ثقافة العمل.

20152016201720182019

ساعات التدريب
حسب الجنس

356,610426,400400,744508,718310,069ذكور

12,28116,31911,43216,90416,141إناث

ساعات التدريب حسب 
المستوى الوظيفي

1,6201,0117,0381,2311,331اإلدارة التنفيذية والعليا

12,07417,42331,48832,51124,852اإلدارة الوسطى

355,197424,285373,650491,880300,027 موظفون

368,891442,719412,176525,622326,210إجمالي عدد ساعات التدريب

تكلفة التدريب حسب 
الجنس )دوالر أميركي(

2,508,2441,877,467395,8661,140,8172,644,935ذكور

393,860519,83998,967472,547508,235إناث

تكلفة التدريب حسب 
المستوى الوظيفي

)دوالر أميركي(

229,06538,45347,00949,91760,875اإلدارة التنفيذية والعليا

319,098437,122210,3041,066,661793,661اإلدارة الوسطى

2,353,9411,921,731237,520496,7862,298,634 موظفون

2,902,1042,397,306494,8331,613,3643,153,170إجمالي تكلفة التدريب )دوالر أميركي( 

عدد الساعات وتكلفة التدريب المقدم للموظفين

مشاركة الموظفين
مشاركة الموظفين هي واحدة من أهم أولويات بروج. ونستخدم مجموعة متنوعة من األدوات للتعامل مع الموظفين 

والمدراء واألطراف الخارجية. وتشمل هذه األدوات االجتماعات المباشرة والمفتوحة، وحدات التعلم اإللكتروني، اإلنترانت 
المخصص، المقاالت، الملصقات، رسائل البريد اإللكتروني المستهدفة ومقاطع الفيديو القصيرة.

تعد مشاركة الموظفين محرًكا مهًما ألدائنا في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق أهداف أعمالنا. ونجري بانتظام استطالعات 
للموظفين لرصد مستوى المشاركة الفردية، ومواءمة األهداف والمرونة التي تتحلى بها المؤسسة. 
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عقب نتائج استطالع المشاركة الذي أجريناه في 2018، أجرينا مسحًا إضافيًا في منتصف عام 2019 قبل المسح القادم 
المقترح في مطلع عام 2020 وذلك لقياس مدى فاعلية مبادرات لجنة “I-CARE”. وقد شهدنا تحسنا في مستوى رضا 

الموظفين، وهو ما يتفق مع االستثمارات اإلستراتيجية التي حققناها في مجاالت، مثل مهارات القيادة، والجودة وتقدير 
المواهب . ومع ذلك، ما زلنا نرى فرًصا للتحسين والتي سنظل نسعى لتحقيقها في العام المقبل.

تم عقد أكثر من 30 ورشة عمل كجزء من مبادرات لجنة “أنا أهتم” “I-CARE”، وإشراك أكثر من 1,500 موظف من 
مواقعنا المختلفة حيث تلقينا مالحظات قيمة من كل فرد من موظفي بروج.

وقد نفذنا عدة مبادرات هذا العام لزيادة مشاركة الموظفين مثل مبادرة “تناول كوبًا من الشاي مع الرئيس التنفيذي” و“دع 
ة واجتماعات تعاونية  الجميع يعبر عن رأيه” و“دراسة مسحية لرأس المال البشري وخدمة العمالء” وجلسات جماعية ُمركزَّ

شهرية. وقمنا أيًضا بتحديث بعض سياسات إدارة رأس المال البشري لدينا سعًيا منا لزيادة تعزيز بيئة العمل.

مقياس السعادة

كجزء من جهودنا المستمرة تجاه مشاركة 
الموظفين، تم إطالق مقياس السعادة هذا 
العام لتعزيز التواصل عبر المؤسسة وعرض 
أجندة السعادة في اإلمارات العربية المتحدة.
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ال تتحقق استدامة األعمال إال بدعم أعضاء الفريق المناسب. وعملت بروج هذا العام على تأمين العمالة المطلوبة 
لتوسعاتنا المستقبلية. ومقارنة بسجالت العام الماضي، فقد زاد عدد الموظفين الذين انضموا إلى بروج بمعدل 8% مع 

انخفاض ملحوظ في عدد الموظفين الذين تركوا العمل فيها بنسبة حوالي 62% األمر الذي يعكس حقيقة أننا توصلنا إلى 
ظروف عمل ملهمة وأن أفراد عائلة بروج راضون عن وظائفهم.

20152016201720182019

الموظفون الذين 
انضموا للعمل

حسب الجنس
18322297177178ذكور

6624323754إناث

حسب
الفئة العمرية

13819970129130أقل من 30 سنة

3010542548094-50 سنة

65558أكبر من 50 سنة

حسب
المستوى 
الوظيفي

43772اإلدارة التنفيذية والعليا

167151239اإلدارة الوسطى

229236107195191موظفون

249246129214232اإلجمالي

الموظفون الذين 
تركوا العمل

حسب الجنس
141306358308118ذكور

3573584221إناث

حسب
الفئة العمرية

2928426237أقل من 30 سنة

3010727828824383-50 سنة

4073864519أكبر من 50 سنة

حسب
المستوى 
الوظيفي

3510133اإلدارة التنفيذية والعليا

4249535129اإلدارة الوسطى

131325353286107موظفون

176379416350139اإلجمالي

عدد الموظفين الذين انضموا للعمل في بروج والذين تركوا العمل فيها

موظفو بروج يحتفلون بيوم األسرة المفتوح

كجزء من برنامج مشاركة الموظفين 
وعافيتهم في بروج وكذلك برنامج “أنا أهتم” 

“I-CARE”، احتفل الموظفون العاملون 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة مع عائالتهم 

بيوم األسرة في بروج
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الصحة والسالمة
تأتي صحة وسالمة موظفينا والمجتمعات التي نزاول فيها أعمالنا على رأس قائمة األولويات في بروج. فااللتزام األكثر 

أهمية في إطار سياسات االستدامة والصحة والسالمة والبيئة التي تعتمدها بروج هو السعي نحو تحقيق هدف أساسي 
يتمثل في عدم إلحاق أي ضرر باألفراد والمجتمع.

نمارس أعمالنا على أساس أن الصحة والسالمة هي مسؤولية الجميع. ولدينا نقاط اتصال ولجان على كافة مستويات 
الشركة، كما نعقد ندوات منتظمة للتواصل حول قضايا الصحة والسالمة والبيئة ابتداًءا من المنشأة والموقع وصواًل 

إلى اإلدارة العليا.

ونعمل بنشاط على تعزيز ثقافة الصحة والسالمة والبيئة القوية في جميع أنحاء الشركة وبين المتعاقدين لدينا، ويدعم 
 ،)PS( هذا التوجه مجموعة من المبادرات، منها فلسفة الصحة والسالمة والبيئة بنسبة 100% وتأمين سالمة العمليات

وإدارة أداء المقاول، والتواصل مع المقاولين، ومعيار حماية العمال ببروج، وبرنامج )CBT( اإللزامي للتدريب باستخدام 
My Idea! الكمبيوتر، ومنصة

لتعزيز مسؤولية كل عضو من أعضاء شركة بروج حول مفهوم الصحة والسالمة والبيئة 100%، أطلقنا سياستنا للصحة 
والسالمة والبيئة التي تكمل سياسة االستدامة الحالية. ويؤكد ذلك على حقيقة أن كل موظف مفوض بالتدخل في حالة 

وجود أي مخاطر لضمان السالمة.

إطار الصحة والسالمة والبيئة وإطار المساءلة عن سالمة األصول 
لقد أطلقنا إطار الصحة والسالمة والبيئة وإطار المساءلة عن سالمة األصول على اعتباره جزء من التزامنا بخلق 

ثقافة فكرية تتعلق بمفهوم الصحة والسالمة والبيئة بنسبة 100%، حيث نشارك جميًعا في رعاية بعضنا البعض 
ونلتزم تماًما بذلك. يتم مكافأة الموظفون والمقاولون على مساهماتهم في منع الحوادث وتحسين أداء الصحة 
والسالمة والبيئة من خالل جائزة بطل الصحة والسالمة والبيئة لهذا الشهر وجائزة المقاول األفضل لهذا العام، 

في حين يواجه المخالفون إجراءات تأديبية.

مبادرة العمل عن بعد 

العمل عن بعد هو مبادرة لدعم التوازن بين العمل والحياة الخاصة للموظفين. وفي عام 2019، تم اختيار 13 
موظًفا من إدارات مختلفة لالنضمام إلى المرحلة التجريبية للمشروع وكانت المالحظات األولية عن التجربة 

تتمثل في زيادة التوازن بين العمل والحياة، وتحسين مستويات الجودة واإلنتاجية مما أدى إلى تقليل االضطراب 
والضغط.

يأتي خلق بيئة عمل جذابة وداعمة مع توفير فرص إلحراز التقدم الوظيفي والحصول على مزايا جيدة على رأس قائمة 
األولويات في بروج. تشمل المزايا التي نقدمها العالج الطبي وتوفير السكن والتأمين على الحياة وتغطية العجز والمرض 

واإلجازات األبوية وعضوية النوادي الصحية وبرامج التقاعد الخاصة لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما أننا نقدم 
مزايا إضافية للموظفين المتقاعدين منها إعادة تدريب هؤالء الذين يعتزمون مواصلة العمل ومكافأة نهاية الخدمة بحسب 

سنوات الخدمة، باإلضافة إلى المساعدة )مثل التدريب واالستشارة( على االنتقال إلى حياة ما بعد التقاعد من العمل.

نشجع في بروج موظفينا على تحقيق التوازن بين حياتهم المهنية وحياتهم األسرية، كما نمنحهم اإلجازات األبوية امتثااًل 
للوائح المحلية في كافة األقسام اإلنتاجية حول العالم. وفي عام 2019، بلغ عدد الموظفين الذين حصلوا على إجازة 

أبوية 43 موظفًا ) 29 من الذكور و 14 من اإلناث( )تشمل إجازات األمومة واألبوة واإلجازات األبوية األخرى( وعاد أكثر من 
100% منهم إلى العمل. ويثبت معدل العودة إلى العمل الُمالحظ في هذا العام أن بروج تقدم لموظفيها فرصًا مهنية في 

الوقت الذي تتيح فيه لهم الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة الخاصة.
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إطالق حملة “أنا قدوة في اتباع قواعد السالمة” 

عقب الجهود الرامية إلى تحقيق االلتزام بالصحة والسالمة والبيئة بنسبة 100%، أطلقت بروج حملة “أنا قدوة 
في اتباع قواعد السالمة” خالل احتفاالت يوم السالمة. وتعزز الحملة التفاعل بين المديرين وفرق عملهم من حيث 

تحسين أداء الصحة والسالمة والبيئة، وتمكين موظفينا من تبني ثقافة الصحة والسالمة والبيئة بنسبة %100.

تحسين أداء كاشف الغازات المحمولة لدى بروجنظام وضع العالمات لتحديد مواضع التسرب

لم يكن هناك نظام لتحديد مواضع التسرب في خطة الموقف
مصنع اإلنتاج 

كانت هناك بعض القراءات غير الدقيقة لبعض 
المؤشرات والتأخير في المعايرة السنوية للمعدات

My Idea!
تنفيذ النظام التي يتم فيه تحديد مواضع التسرب من 

قبل فريق العمليات وتمييزه للسماح بأفضل استهداف 
لمواضع التسرب من جانب فريق الصيانة

تحديد وشراء كاشفات الغاز المحمولة الجديدة الكافية 
الستبدال المعدات القديمة المتاحة

تشمل مزايا الصحة والسالمة والبيئة االستعداد األفضل النتيجة
للتعامل مع التسرب واالستجابة األسرع له

تشمل مزايا الصحة والسالمة والبيئة قراءات دقيقة 
لمؤشرات جودة الهواء وضمان دخول آمن ومأمون 

وأنشطة آمنة ومأمونة في األماكن الضيقة

My Idea! أمثلة حول مبادرات الصحة والسالمة والبيئة المطبقة وفقًا لمنصة

وفي هذا العام، وتماشًيا مع ثقافة الصحة والسالمة والبيئة 100% لدينا نفذنا كافة األنشطة المتعلقة بالصحة والسالمة 
والبيئة بنجاح وذلك، بهدف االحتفاظ بموظفينا ومراقبة أداء الصحة والسالمة والبيئة لدينا. وتشمل األنشطة التي تم 

تنفيذها، تأمين سالمة األصول ومتطلبات سالمة العمل في المشاريع الفنية الرئيسية، وتنفيذ مراجعة سالمة قبل 
العمليات التمهيدية لبدء التشغيل )PSSR( قبل إعادة تشغيل مصنع بروج 3، وإجراء جلسات للحصول على معلومات لجنة 

السالمة التشغيلية وغيرها الكثير.
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20152016201720182019

عدد ساعات العمل

9,227,1508,852,6398,112,2607,595,9965,968,748الشركة

19,068,3429,675,06110,521,69110,818,57615,604,501المقاولون

28,295,49218,527,70018,633,95118,415,57221,573,249اإلجمالي

أيام العمل الضائعة

123004141الشركة

40950068المقاولون

16395041109اإلجمالي

حاالت المرض

00000الشركة

10000المقاولون

10000اإلجمالي

الوفيات

10000الشركة

00000المقاولون

10000اإلجمالي

معدل تكرار اإلصابات 
المضيعة للوقت 

 0.250.1600.050.09

معدل تكرار
اإلصابات المسّجلة

 0.320.220.210.110.28

بيانات أداء الصحة والسالمة

إن تحسين وعي الموظفين باألمور المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة هو أحد المتطلبات الرئيسية لتحقيق هدفنا المتمثل 
في عدم وقوع أي حوادث. ولذلك بادرنا إلى مراجعة وتحديث مصفوفة التدريب اإللزامي لدينا لتشمل التعريف بالصحة 
والسالمة والبيئة والوعي البيئي من بين الموضوعات األخرى ذات الصلة. وفي هذا العام، تم طرح النسخة الثانية من 

الدورات التدريبة المعتمدة على الكمبيوتر وتلك المتعلقة بطبيعة العمل وذلك لزيادة الوعي بالصحة والسالمة والبيئة بين 
موظفينا.

سجل إنجازات أداء الصحة والسالمة والبيئة لعام 
2019

في هذا العام واصلنا تحقيق سالمة عمليات 
مميزة بمعدل حوادث من النوع األول بلغ )0.0(. 

وللسنة الثالثة على التوالي، قمنا بإجراء صيانة 
شاملة دون تسجيل أية حوادث حيث أكملنا 

2.91 مليون ساعة عمل في مصنع بروج 3 دون 
تسجيل أي حوادث يمكن اإلبالغ عنها.



39

فعالية سباق الدراجات الهوائية ضمن برنامج 
“كن نشيطًا وحافظ على لياقتك”

بناًء على نجاح حملة “كن نشيطًا وحافظ على 
لياقتك”، نظمت شركة بروج فعالية لركوب 
الدراجات الهوائية للسنة الثانية على التوالي. 
ويكمن الهدف من هذا البرنامج في تشجيع 

الموظفين على تبني أسلوب حياة أكثر صحة.

حقوق اإلنسان
باعتبارنا شركة ذات تواجد عالمي، نعمل في عدة دول لديها مجموعة كبيرة من القوانين واللوائح التنظيمية، لذلك نحن 
حريصون جدا على احترام حقوق اإلنسان، بغض النظر عن المكان الذي نعمل فيه. ويهدف النهج الذي نتبعه في بروج 

بخصوص احترام حقوق اإلنسان إلى ضمان عدم انتهاك حقوق اإلنسان وعدم مشاركتنا في أي فعل من شأنه التعدي على 
أي من هذه الحقوق.

يتيح نظام اإلبالغ في شركتنا، الذي ُيطلق عليه اسم “تكلم”، تقديم البالغات غير االنتقامية دون تحديد الهوية، مع الحفاظ 
على سرية البالغات بما فيها أي تقارير تظلم تتعلق بالممارسات غير األخالقية، وتشمل أي شكاوى تتعلق بانتهاك حقوق 

اإلنسان.

2019

1,553العدد اإلجمالي للساعات

3,106عدد الموظفين المدّربين

التدريب على حقوق اإلنسان

في عام 2019، لم تكن هناك أية بالغات 
شكاوى تتعلق بحقوق اإلنسان
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المشاركة المجتمعية
نحن في بروج نعلم أن االنخراط في المجتمع واالستثمار فيه مفيد لنمونا وتطورنا المستدام. ونعتز بتاريخنا في دعم 
مجتمعاتنا المحلية وتعزيز الشراكات والمبادرات االجتماعية طويلة األجل ذات المنفعة المتبادلة، ونركز مشاركتنا مع 

المجتمعات في أربعة مجاالت وهي البيئة وتعليم العلوم و“مياه من أجل العالم” ومبادرة “بروج بال حدود”.

قياس تأثيرنا االجتماعي وقيمتنا االجتماعية

كجزء من التزامنا بمواصلة تحسين مشاركتنا االجتماعية واستثمارنا في المجتمعات التي نعمل فيها، طورنا في عام 
2017 منهجية لقياس تأثيرنا االجتماعي وقيمتنا االجتماعية. حيث نقيس التأثير االجتماعي من خالل عدد األشخاص 

الذين استفادوا بشكل مباشر من المبادرة ونقيس القيمة االجتماعية بالعدد اإلجمالي من ساعات العمل التي تطوع بها 
موظفونا. ولقد حددنا هدف التأثير االجتماعي لعام 2019 ليكون 3.476 شخًصا متأثًرا وقسنا أداءنا في التأثير االجتماعي 

والقيمة االجتماعية على أساس شهري وأبلغنا عنها.

6

5,908

4,051.5

12,757

++ +=

مياه من
أجل العالم

اإلجمالي

القيمة االجتماعيةالقيمة االجتماعيةالقيمة االجتماعيةالقيمة االجتماعيةالقيمة االجتماعية

التـأثيـر االجتمـاعيالتـأثيـر االجتمـاعيالتـأثيـر االجتمـاعيالتـأثيـر االجتمـاعيالتـأثيـر االجتمـاعي

1,095

6,146

ساعة تطوع 

عدد المستفيدينعدد المستفيدينعدد المستفيدينعدد المستفيدينعدد المستفيدين
في 6 دول

ساعات العمل التطوعي ساعة تطوع ساعة تطوع ساعة تطوع 
في 5 دول

البيئة

2,392.5

407

 تعليم العلوم 

558

296

بروج بال حدود

شاركت بروج في مهرجان الرويس لتعريف 
الشباب اإلماراتي والمجتمع المحلي في 

مدينة الرويس بشركتنا وبقطاع البالستيك.
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في عام 2019، واصلنا تطوير وتوسيع نطاق برامجنا الحالية مثل برنامجي “نحو علم اللدائن” و“بروج بال حدود”. وأمضى 
موظفونا أكثر من 4,000 ساعة تطوعية لخدمة مجتمعاتهم المحلية في اإلمارات وسنغافورة والهند والصين باإلضافة 

إلى المواقع الجغرافية األخرى لدعم أكثر من 12,000 شخص، بزيادة قدرها 60% مقارنة بعام 2018. وهذا يوضح التأثير 
اإليجابي لجهودنا المجتمعية ونهدف إلى استمرار هذا التوجه. وفي عام 2019 أيضًا، بلغت استثماراتنا ورعايتنا المجتمعية 

اإلستراتيجية أكثر من 1.4 مليون دوالر أمريكي.

مياه من أجل العالم

يركز البرنامج على تحسين عملية الحصول على مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي، وتعزيز ممارسات اإلدارة المستدامة 
للمياه للحفاظ على الموارد المائية وزيادة الوعي في المجتمعات المحلية وعبر سلسلة القيمة. تعد قضية توفير المياه 
ومرافق الصرف الصحي بالنسبة لمليارات من البشر من بين التحديات الحيوية الملّحة والعاجلة. تتعاون شركة بروج مع 
شركة بورياليس للمساهمة بشكل استباقي في التصدي لهذا التحدي العالمي من خالل مبادرة “مياه من أجل العالم” 
وذلك عبر توفير الحلول المتقدمة والخبرة والمعرفة الفنية للتصدي لتحديات المياه العالمية في المجتمعات المحلية 

وعلى الصعيد الدولي أيضًا.
ويحقق برنامج “مياه من أجل العالم” هذا األمر من خالل:

تعزيز المعرفة   

توفير حلول البالستيك المبتكرة   

بناء الشراكات   

استكملنا في عام 2019، في إطار برنامج مياه من أجل العالم، انتهينا من مشاريعنا في السودان والمغرب. 

السودان

ساهمت بروج في تحسين الحصول على المياه ألكثر من 5,000 شخص في أماكن مختلفة في السودان. ومن خالل 
التعاون مع إحدى المنظمات المحلية غير الحكومية، قدمنا حوالي 42 طن من المواد الالزمة لتصنيع خطوط أنابيب 

المياه لقريتين في الدنكوك والجابرية والضواحي الفقيرة لمدينة أم درمان.

المغرب

لقد دعمنا عملية تحديث البنية التحتية إلمدادات المياه في إزجورن ولجويلودا، إحدى أفقر القرى في المنطقة من خالل 
توفير أكثر من ستة كيلومترات من خطوط األنابيب التي ستوفر المياه الجارية الصالحة للشرب والطبخ والغسيل لحوالي 

370 شخًصا من بئر تم بناؤه حديًثا.

/https://www.waterfortheworld.net :لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي

WATER 
for the 

WORLD.net
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بروج تطلق أول مسابقة طالبية لها 

كجزء من التزام بروج بتشجيع الشباب على إحداث تغيير إيجابي لبيئتنا، فقد أطلقنا أول منافسة بين الطالب 
في المدارس والجامعات للتشجيع على التغيير والحث على تبني السلوكيات التي تؤمن وتقدر أهمية استدامة 

البالستيك وتساعد في الحفاظ على البيئة. وتمت دعوة الفائزين من الجامعات لحضور المنتدى السنوي لالتحاد 
الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، والذي استعرضوا خالله مشاريعهم في “منطقة االستدامة” التي 

رعتها شركة بروج.

مبادرات التوعية البيئية

في هذا العام، امتدت مبادراتنا للتوعية البيئية إلى منطقة واسعة وأطلقنا كذلك حمالت في بلدان متعددة من أجل:

التشجيع على التخلص المسؤول من النفايات  

تثقيف الجمهور للحد من النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها  

تعزيز فوائد البالستيك  

شاركت بروج في العديد من حمالت التنظيف وقامت بتنظيمها، وبشكل رئيسي في مخيم مقاولي الرويس. كما نظمنا 
حملة توعية للمجتمع في مومباي. وحضرنا أيًضا عمليات تنظيف الشواطئ التي نظمها مجلس الصناعة الكيميائية 
بسنغافورة )SCIC( في يوم البيئة العالمي واليوم الدولي لتنظيف الشواطئ الساحلية حيث تم جمع 1.06 طًنا من 

النفايات البالستيكية.

وخالل عام 2019، عززنا مكانتنا في مجتمعاتنا عن طريق االنخراط مع شبابنا وذلك من خالل تنظيم حلقات النقاش 
الشبابية الدائرية ومعارض ومسابقات بين الطلبة في المدارس والجامعات في أبوظبي. وتهدف هذه األنشطة إلى حث 

جيل المستقبل على فهم مبادئ االستدامة وفهم قيمة اللدائن البالستيكية. وتعاونت شركة بروج أيًضا مع الجمهور 
لرفع مستوى الوعي لديه حول التخلص من النفايات وفصلها من خالل برامج التوعية البيئية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة هذين الموقعين االلكترونيين:

www.litterfreesolutions.comو www.wastefreeenvironment.com
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حملة القضاء على النفايات

تفخر شركة بروج بإطالقها بنجاح حملة القضاء على النفايات. وخالل الحملة قمنا بإشراك الجمهور بشأن مدى أهمية 
البالستيك في حياتنا اليومية ودوره في إضافة قيمة للمجتمع. ولقد شجعنا المجتمع على إعادة التدوير للقيام بدورهم 
اليوم من أجل غد أفضل. وكانت هذه الحملة عبارة عن فرصة مهمة لبروج لتأكيد التزامنا المستمر ودعم تبني االقتصاد 

الدائري للبالستيك وتعزيز أهمية إعادة تدوير البالستيك وإعادة استخدامه بين شباب اليوم.

مبادرة الجامعات المستدامة

أطلقت بروج مبادرة الجامعات المستدامة في عام 2013 بغية تعزيز ممارسات االستدامة في الجامعات بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة، إضافة إلى تشجيع الشباب على المساهمة في تنمية المجتمعات المستدامة. كما إن المبادرة التي 

نفذتها هيئة البيئة في أبوظبي نيابة عن بروج بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر للطلبة منصة يمكنهم 
من خاللها مشاركة أفكارهم مع نظرائهم على مستوى العالم حول قضية شح المياه والنفايات والطاقة والتغير المناخي 

والتنوع البيولوجي والمشاركة في مجتمعاتهم المحلية.

وفي هذا العام، استضافت بروج وهيئة البيئة في أبوظبي حفاًل لتكريم الجامعات التي شاركت في المبادرة هذا العام 
تحت موضوع “قوة الشباب” حيث أتاح الحفل المجال الستعراض مشاريعهم وعملياتهم التدقيقية أمام إدارة بروج. 

شاركت 21 جامعة من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة في مبادرة الجامعات المستدامة، وأجرت تلك الجامعات 
في حرمها عمليات تدقيق بيئية ومشاريع استدامة تطبيقية، مما ساعد الطلبة على فهم وقياس استخدام موارد الحرم 

الجامعي، بما في ذلك المياه والطاقة واألراضي وتغير المناخ والمخلفات. 

www.sustainablecampus.ae :لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني
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نحو علم اللدائن

في 2016 أطلقنا مشروع تدريس منهج علمي مصمم خصيصًا للطلبة ُيدعى “نحو علم اللدائن”. ويستهدف البرنامج طلبة 
المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عامًا، بغية تشجيعهم على تعلم العلوم وتلبية احتياجات الدولة من العلماء 

الموهوبين. يشترك الطلبة في برنامج “نحو علم اللدائن” في عدد من العروض التوضيحية وورش العمل والتجارب العلمية، 
كما يقومون بجولة في مركز بروج لالبتكار في أبوظبي للتعرف على حلول بروج في مجال اللدائن وتجربة العمل في بيئة 

عمل إبداعية. وفي عام 2019، شارك في هذا البرنامج نحو 184 طالبًا باإلضافة إلى 137 طالبًا جامعيًا والذين شاركوا في 
برنامج مماثل صمم لهم.

يزود البرنامج الطالب بمعلومات عن طبيعة وفوائد البالستيك ويطلعهم من خالل التجارب التفاعلية على الخصائص 
المفيدة للبالستيك مقارنة بالمواد األخرى باإلضافة إلى جولة في مركز بروج لالبتكار. وفي عام 2019، تسلمت بروج 

بفخر جائزة أدنوك للتميز في فئة االحترام والتقدير نظًرا لما تبذله من جهود في تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة 
والرياضيات في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وفي عام 2020، نهدف إلى زيادة تعزيز هذا البرنامج لتوسيعه خارج حدودنا، 

السيما في آسيا.
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بروج بال حدود

يرتكز تحقيق إستراتيجية المسؤولية االجتماعية للشركة على تطوع الموظفين. أطلقنا في اليوم العالمي للتطوع )5 ديسمبر 
2016( مبادرتنا العالمية الجديدة “بروج بال حدود”. وتتيح هذه المبادرة للموظفين فرصة فريدة للتطوع على مدار يومين من 

كل عام في حل مشكلة تستحق التطوع، مما يشكل دعمًا ألنشطة المنظمات الخيرية والمشاكل التي تستحق التطوع.

مت عدة زيارات في أبوظبي والرويس وشنغهاي وسنغافورة. وفي  منذ إطالق مبادرة “بروج بال حدود” في عام 2016، نظِّ
هذا العام، زار متطوعو شركة بروج مواقع مختلفة مثل مركز سعادة كبار السن في دبي وكذلك كيدزانيا برفقة مجموعة 
من األيتام من براعم الهالل وبالتعاون مع الهالل األحمر اإلماراتي. وفي عام 2019، تطوع موظفو بروج في سنغافورة 

واإلمارات العربية المتحدة بأكثر من 558 ساعة وأثروا على أكثر من 296 شخًصا.

برنامج التجارة الدولية - سنغافورة

في عام 2015، أصبحت بروج واحدة من خمسة شركاء مؤسسين لشركة للشركة الدوليو )IE(، وهو برنامج التجارة الدولية 
الذي ُأطلق حديثًا في سنغافورة. ومن خالل جهود تعاونية بين كٍل من الشركة الدولية في سنغافورة وجامعة نانيانغ للتقنية 

في سنغافورة وشركاء الصناعة الخمسة، يهدف برنامج التجارة الدولية إلى تطوير مسار للكفاءات في القطاع التجاري بما 
في ذلك الصناعات المتعلقة بالطاقة والمواد الكيميائية والسلع.

تسهم هذه المبادرة في التركيز على تنمية الشباب في المجتمعات التي نعمل فيها واالستفادة من الخبرات والقدرات 
التسويقية والبيعية في شركتنا. وفي عام 2019، جددت أدنوك وبروج دعمهما لجامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة 

عن طريق وقف جديد لرعاية الكفاءات في قطاع التجارة الدولية في سنغافورة. 

 www.nbs.ntu.edu.sg :لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي

برنامج بروج للمنح الدراسية - آسيا

ز بقوة على االبتكار. وباإلضافة إلى  ندرك في بروج أن االستثمار في التعليم يعتبر أمرًا حيويًا لبناء صناعة مستدامة ُتركِّ
التزاماتنا اإلستراتيجية ببرنامج المنح الدراسية الخاص بأدنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة، نعقد شراكات مع بعض 
الجامعات الرائدة في الصين لتقديم منح دراسية سنوية لطلبة الدراسات العليا المتفوقين في الجامعات والخريجين الذين 
حققوا أداًء عاليًا في علوم وهندسة البوليمرات. ويتمثل هدفنا في المساهمة في استقطاب أشخاص يتمتعون بالتحفيز 

والمهارة العالية لالنخراط في قطاع صناعة البالستيك العالمية. وفي هذا العام، قدمنا رعاية تعليمية لـ 6 طالب من جامعة 
شرق الصين للعلوم والتقنية.
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مشروع “أوقفوا رمي البالستيك في المحيطات STOP” - إندونيسيا

مشروع “STOP” عبارة عن مبادرة أسستها شركتي بورياليس و SYSTEMIQ، لعقد شراكات مع المدن والحكومات بهدف 
تأسيس نظم إدارة دائرية وفعالة للنفايات للقضاء على تسرب البالستيك إلى البيئة والمحيطات وعليه تساعد في تحسين 

كفاءة الموارد والصحة العامة.

إن أهداف المشروع األساسية هي منع تسرب جميع النفايات إلى البيئة وتأسيس نظم دائرية للنفايات لزيادة القيمة الناتجة 
عنها وجلب المنافع االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات المحلية عن طريق خلق فرص عمل جديدة في نظام إدارة النفايات 

وتقليل األثر الناتج عن النفايات التي لم تتم إدارتها جيدا على الصحة العامة والسياحة والصيد.

تم منع 2,902 طًنا من النفايات من الوصول إلى المحيطات

تم توفير 84 وظيفة بدوام كامل في نظام إدارة النفايات الجديد

تم تنظيف مساحة 5,000 متر مربع من خالل عمليات تنظيف الشاطئ

47,500 شخص يمكن لهم استخدام نظام إدارة النفايات

في عام 2017، عندما أطلقت شركة بورياليس و سيستمك SYSTEMIQ مشروع “STOP” انضمت شركة بروج على 
الفور إلى المبادرة، في البداية بصفتها شريك تقني خالل المرحلة االستطالعية للمشروع، حيث تم اختيار مدينة “مونكار” 

في إندونيسيا كأول مدينة تتطبق بها المبادرة. وفي عام 2019 عززت بروج من التزامها تجاه المشروع وأصبحت شريكًا 
إستراتيجيًا.

2,902

5,000 

47,500 

84
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الكوكب
إدارة األثر البيئي

تلتزم بروج بحماية البيئة وتحسينها من خالل:

مواجهة التحديات العالمية كالتغير المناخي، توفير مياه الشرب، المحافظة على األغذية، الحصول على الطاقة وترشيد   
استهالكها، تعزيز قطاع الرعاية الصحية وإدارة النفايات من خالل الحلول البالستيكية المبتكرة

الحد من حجم النفايات واالنبعاثات الغازيـة، والحفـاظ على التنوع الحيوي، وتعزيز األداء المتعلق باســتهالك الطاقـة،   
واالعتماد على االستخدام األمثل للمصادر الطبيعية

ضمان مراعاة تطوير األداء المتعلق باستهالك الطاقة طوال فترة صالحية األصول المعتمدة لدينا  

تعزيز أهمية اآلثار اإليجابية لحلولنا البالستيكية من الناحية الصحية واألمنية والبيئية والمجتمعية وتلك المتعلقة   
باستهالك الطاقة طوال فترة صالحيتها

20152016201720182019المقياسالوصف

27.2622.8625.0224.3419.38غيغاجول لكل طن ناتجكثافة الطاقة

انبعاثات غازات الدفيئة
طن من مكافئ ثاني 
أكسيد الكربون )000(

6,5135,9725,6285,4905,394

5,3275,6754,6035,4436,034طنالنفايات الناتجة

1,8631,6691,6891,6641,650متر مكّعب )000,000(المياه المسحوبة

145,145112,453102,30081,61282,718متر مكّعب )000(عمليات حرق الغاز في الشعلة

8,84410,40710,3369,84010,022دوالر أمريكي )000(النفقات البيئية
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باعتبارنا شركًة رائدة في مجال البتروكيماويات والبالستيك، فإننا نعتبر إدارة األثر البيئي أحد الركائز األساسية لعملياتنا. 
نواصل استثمارنا في مبادرات تحسين التشغيل والمبادرات البيئية للحد من البصمة الكربونية لدينا، كما ينصبُّ تركيزنا على 
اآلثار البيئية لعملياتنا وسلسلة إمدادنا، وال نألو جهدًا في الوقت ذاته الستحداث حلول بالستيكية مبتكرة توفر فوائد بيئية 

مرتبطة بالتصنيع والنقل واالستخدام النهائي.

هدفنا هو تقليل التأثيرات البيئية وآثار 
استخدام الطاقة في عملياتنا التشغيلية

الطاقة
إن الحد من استخدام الطاقة في إطار عملياتنا هو أحد الجوانب األساسية إلدارتنا لألثر البيئي ونمونا االقتصادي. ومن 

ثّم، فإننا نسعى إلى االستثمار في االبتكار وتحسين كفاءة استخدامنا للطاقة مع مراقبة أدائنا. ولتحقيق التحسين 
.ISO 50001 المستمر في كفاءة الطاقة، نتبع النهج المنظم لنظام إدارة الطاقة المعتمد بمعيار

نسعى بفعالية إلمكانية التحسين في أصولنا وعملياتنا من خالل مراجعة إجراءاتنا ومقارنتها بأفضل الممارسات في 
قطاع البتروكيماويات ومن خالل المشاركة في وضع المعايير العالمية. وخالل هذا العام، تم تنفيذ العديد من فرص 

التحسين.

خالل عام 2019، بدأنا دراسة شاملة للطاقة المتعلقة بأصولنا لتطوير خريطة طريق طويلة األمد للطاقة وذلك لضمان 
استمرارنا في استخدام أفضل الممارسات واألدوات والتقنيات، في الحاضر وفي المستقبل. وبدأنا أيًضا عملية رقمنة 
كاملة إلدارة الطاقة من خالل تطبيق نظام معلومات إدارة الطاقة على أحدث طراز وتحسين الطاقة في الوقت الفعلي 

لنظام البخار لدينا.

ومقارنة بعام 2018، انخفض استهالكنا المباشر وغير المباشر للطاقة بنسبة 5.1% و 2.3% على التوالي؛ في حين 
انخفضت كثافة الطاقة في عملياتنا بشكل ملحوظ. كما اقتربنا خطوة أخرى من هدفنا لعام 2021 المتمثل في خفض 
إجمالي استهالكنا للطاقة بنسبة 14% للطن المنتج. وتعد وفورات الطاقة لدينا خالل عام 2019 مؤشرات رائعة على 

التزام بروج بتقليل استخدام الموارد الطبيعية غير المتجددة بكفاءة.

خالل عام 2019، قمنا بتنفيذ العديد من مبادرات كفاءة الطاقة عبر اإلجراءات والعمليات المختلفة، ونعرض لكم هنا 
لمحة سريعة عن هذه اإلجراءات. 
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الطاقة الموفرة المبادرة
)غيغا جول( 

كمية مكافئ ثاني أكسيد الكربون 
التي تم توفيرها بالطن

154,59112,919     جهود التحسين المستمرة باستخدام نظام الطاقة المعتمد من شهادة األيزو 50001

405,39622,727تغيير نظام احتراق غاز الشعلة بغاز النيتروجين

34,6276,100تحسين مؤشر بثق الطاقة المحدد

أمثلة على مبادرات توفير الطاقة والتوفيرات المرتبطة بها

استهالك الطاقة 
)مليون غيغا جول(

الطاقة الغير مباشرةالطاقة المباشرة

كثافة استهالك 
الطاقة المباشرة 

للعمـليــات
)غيغا جول / طن

من اإلنتاجية(

2017

2018

2019

2016

2015

79.44

81.45

77.45

8.84

8.98

8.77

9.54

8.66

80.93

84.77

201527.26

2016

2017
2018
2019

22.86

25.02
24.34

19.21

االنبعاثات
وبالمستوى نفسه، تلتزم بروج بالحد من االنبعاثات من جميع مصادر االنبعاثات التي تقع ضمن نطاق رقابتنا المباشرة 
في النطاق 1 )استخدام الوقود، والتسريبات المتطايرة، وحرق غاز الشعلة(، باإلضافة إلى االنبعاثات غير المباشرة من 

العمليات التي تحدث خارج نطاق رقابتنا المباشرة مثل النطاق 2 )الكهرباء التي يتم شراؤها( والنطاق 3 )االنبعاثات الناتجة 
عن عمليات النقل واألعمال اللوجستية(.

خفض انبعاثات غازات الدفيئة 

نتيجة لجهود بروج الحثيثة في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، فإن كثافة غازات الدفيئة في إنتاجنا للبوليمرات 
األحادية هذا العام تعد من بين أدنى المعدالت في هذا القطاع. ويعزز هذا اإلنجاز التزامنا بالحد من آثار انبعاثات 

غازات الدفيئة البالستيكية على المستوى الدولي.
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النطاق 1 - انبعاثات 
غازات الدفيئة

)طن من مكافئ ثاني 
أكسيد الكربون(

النطاق 2 - انبعاثات 
غازات الدفيئة

)طن من مكافئ ثاني 
أكسيد الكربون(

كثافة غازات الدفيئة 
)طن من مكافئ ثاني 
أكسيد الكربون / طن 

من اإلنتاج(

مقارنة بسجالت عام 2018، فإن مستويات انبعاثات النطاق 1 لدينا هذا العام أقل بحوالي 2.5% تقريًبا؛ ومستويات 
انبعاثات النطاق 2 لدينا أقل بنسبة 2.3%. وعالوة على ذلك، يعد سجل كثافة غازات الدفيئة لدينا في عام 2019 هو 

األدنى خالل السنوات الخمس الماضية وأقل من قيمة العام الماضي بنحو 10%. ويؤدي نهج بروج إلدارة انبعاثات غازات 
الدفيئة والحد منها، إلى خفض 48,160 طن من ثاني أكسيد الكربون من عملياتنا من خالل مبادراتنا وإستراتيجياتنا، مثل 

مبادرة استعادة حرق الغاز بالشعلة.

رصد االنبعاثات الصادرة من المداخن

تمشيا مع هدفنا لتحسين أدائنا البيئي، تم 
تنفيذ مراقبة داخلية لالنبعاثات الصادرة من 

المداخن هذا العام في جميع مصانعنا وتم تدريب 
موظفينا على استخدام معدات الرصد

2015
2016

2017

2018

2019

3,453,290
4,219,069

3,317,674

3,147,330

3,065,501

2015

2016

2017

2018

2019

2,293,569

2,518,556

2,310,389 

2,342,447 

2,328,799

2015

2016

2017

2018

2019

1.90

1.51

1.59

1.48

1.34
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20152016201720182019

4,169,2983,350,4673,203,4753,045,0022,965,384ثاني أكسيد الكربون

42,98785,28879,99367,90869,038الميثان

2,38814,40123,21025,91523,492أكسيد النيتروز

4,3963,13410,9968,5057,586مركبات الكربون الهيدروفلورية 

4,219,0693,453,2903,317,6743,147,3303,065,501اإلجمالي

أنواع االنبعاثات )طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

في عام 2019، واصلنا العمل مع موردينا وشركائنا للحصول على فهٍم أفضل لآلثار البيئية المرتبطة بسلسلة اإلمداد 
لدينا في جميع أنحاء العالم والحصول على بيانات أكثر دقة حول انبعاثات النطاق 3. ونتيجة لجهودنا المتواصلة، تمكنا من 

حساب االنبعاثات المرتبطة بنقل األشخاص والمنتجات على نحو أدق.

ندرك أن سفريات األعمال تساهم في انبعاث غازات الدفيئة. وباتباع نفس النهج الذي اعتمدناه خالل العامين الماضيين، 
عملنا على تقليل هذا النوع من السفريات باستخدام مرافق نظام االتصاالت الموحدة )مؤتمرات الفيديو، وما إلى ذلك(. 

وفي هذا العام، قدرت انبعاثات النطاق 3 بما يعادل 121,970 طًنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

في عام 2019، كان لدى بروج بعض انبعاثات غازات الدفيئة غير المرتبطة بعملياتنا مثل المواد المستنفدة لألوزون. وقد 
نتجت انبعاثات المواد المستنفدة لألوزون عن الصيانة الروتينية لنظم تكييف الهواء )19.5 كيلوجرام من مكافئ مركبات 

الكربون الكلوروفلورية - 11 المنبعث( وبفضل جهودنا، انخفضت بنسبة 61% عن العام الماضي.
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20152016201720182019

3,8975,6924,1334,2253,991أكسيد النيتروجين

448402436389382أكسيد الكبريت

551610547505496المركبات العضوية المتطايرة

24432393463412المواد الحبيبية

مواد مسببة لتآكل طبقة األوزون
133302555019.5)طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

انبعاثات الهواء األخرى )طن(

احتراق غاز الشعلة
يعتبر حرق غازات الشعلة هدرًا تقدر قيمته بماليين الدوالرات، وهو في ذات الوقت من المشاكل العالمية في مجال 

الطاقة والبيئة. كما أن تطوير نظم لقياس ورصد وتقليل حرق الغازات الهيدروكربونية يمثل أحد التحديات التي تواجه أي 
صناعة هيدروكربونية. إن التحسينات المستمرة للحد من حرق غاز الشعلة تعني زيادة في عوائد اإلنتاج وتحويل أكثر كفاءة 
للمواد الخام وكمية أقل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي، مما يسفر عنه الحد من األثر البيئي الصادر 

عن عمليات مصنعنا وتحسين أدائها.

وفي هذا العام، زاد إجمالي حجم الهيدروكربونات المشتعلة قلياًل بسبب التحديات التشغيلية. ومع ذلك، تمكنا من 
تخفيض معدل حرق غاز الشعلة لكل طن تم إنتاجه بنسبة 57% تقريًبا من العام 2015 وحوالي 6% من العام الماضي. 
بنا أكثر من تحقيق هدفنا في االستدامة لعام 2021 للحد من حرق غاز الشعلة بنسبة 60% لكل طن ننتجه، مما  مما قرَّ

يعكس التنفيذ الناجح لمبادراتنا للحد من االحتراق.

إجمالي حجم 
الهيدروكربونات 

المشتعلة )م3(

المياه والنفايات السائلة
تمثل المياه جزءًا ال يتجزأ من عملياتنا التشغيلية ومرافقنا في بروج، وهي ُتستخدم في عمليات التبريد والتصنيع. 

وانطالقًا من التزامنا بالحد من استهالكنا للمياه وتعزيزنا لمفهوم الحفاظ على المياه، فإننا ندرك قيمة الحصول على 
الة تصريف المياه بصورة مستدامة. ويتمثل هدفنا في تعزيز عملية  المياه من الخليج العربي، والحاجة إلى اإلدارة الفعَّ

إعادة المياه إلى الخليج مع تقليص اآلثار البيئية السلبية إلى أدنى حد.

ونحن في مصنع الرويس ال نسحب من المياه الجوفية وال نجمع مياه األمطار وال نستخدم مياه الصرف الصحي الناتجة 
عن الشركات األخرى.بل نحصل على المياه الالزمة لعمليات التشغيل ومياه الشرب من إحدى الشبكات المركزية في 

المجمع الصناعي.

على غرار السنوات السابقة، كانت مياه البحر تمثل 99.7% من إجمالي المياه المستخدمة في عام 2019. وُتستخدم مياه 
البحر كمياه تبريد فقط في أحد أنظمة الدائرة المغلقة، بحيث تعاد معظم مياه البحر المسحوبة ألغراض التبريد إلى البحر.

2016112,452,610

2017

2018

2019

102,300,284

81,612,540

82,718,367

2015145,145,284
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إجمالي حجم المياه 
المعاد تدويرها / 

المعاد استخدامها )م3(

نسعى إلى زيادة جهود التحسين في العام المقبل لتحقيق هدف االستدامة لعام 2021 الخاص بخفض استهالكنا من 
المياه الصناعية بنسبة 6% للطن المنتج. ونحن اآلن بصدد تقييم جدوى عدد من االختيارات التي قد تمكننا من تحقيق هذا 

الهدف مثل إعادة تدوير مياه محطة معالجة النفايات السائلة وضّخها مرة أخرى في مسار المياه المستخدمة في عمليات 
التصنيع لدينا.

ُتعالج المياه الناتجة عن أنشطتنا الصناعية في الموقع في محطات معالجة النفايات السائلة الثالث التي صممناها 
لمعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات السائلة الخارجة من منشآتنا. وتشمل عمليات محطات معالجة النفايات السائلة 
الداخلية إزالة النفط والمعالجة البيولوجية والمعالجة الثالثية والترشيح. وبعد معالجتها، نتأكد من أن مياه التصريف هذه 

تتوافق مع معايير أدنوك قبل إطالقها في الخليج العربي.

ُيستخدم جزء من مياه الصرف المعالجة عبر محطات معالجة النفايات السائلة ألغراض الري داخل منشآت المحطات 
وتنسيق الحدائق والمروج واألشجار وما إلى ذلك. كما يجري تحليل عينات من مياه محطة معالجة النفايات السائلة 

باستمرار في مختبرات بروج لضمان االمتثال لمعايير التفريغ. في هذا العام، أعيد استخدام 194,505 متر مكعب من المياه 
هذا العام )أي حوالي 3% من سحب المياه الصالحة للشرب( ألغراض الري.

20152016201720182019

1,857,821,8461,663,526,7931,683,291,1011,659,017,1341,644,854,855مياه البحر

4,807,9065,249,6785,776,8645,756,8255,605,376مياه البلدية

إجمالي حجم المياه المسحوبة )م3(

تساهم الحلول البالستيكية المبتكرة في 
إيصال مياه الشرب اآلمنة للعديد من 

المجتمعات حول العالم

2016164,843

2017

2018

2019

164,031

171,729

194,505

2015134,266
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المواد
إن االستخدام الفعال للمواد الخام يمثل قوة دافعة أساسية لتحسين تكلفة اإلنتاج وتخفيف أثرنا البيئي العام. ونحن في 

بروج نأخذ بعين االعتبار اآلثار المحتملة للمواد المستخدمة في منتجاتنا ومواد تغليف منتجاتنا.

سجل معدل استخدامنا للمواد الخام زيادًة طفيفة بنسبة 4% تقريبًا مقارنًة بعام 2018، ومع ذلك، قمنا بتعزيز استخدام 
الطاقة اإلنتاجية لوحدة تكسير اإليثان الثالثة من خالل تحسين عملية التكسير واستخدام المواد الداخلة في عملية اإلنتاج. 
وبرغم الصعوبة الشديدة في تجنب فقدان بعض المواد أثناء العمليات اإلنتاجية، إال أننا نهدف إلى تقليل هذا الفاقد من 
أجل الحد من األثر البيئي )االنبعاثات والنفايات وغيرها( من نظامنا، وبالتالي تحسين البصمة البيئية لمنتجاتنا. وفي هذا 

العام نحجنا في استهالك نحو 98.3% من اإليثان في إطار جهودنا الحثيثة لتحقيق هدفنا في االستدامة لعام 2021 في 
استهالك %99.

في عام 2019، قمنا بزيادة عدد الموردين المحليين للمواد الكيميائية والمواد المضافة ومواد التغليف بنسبة %8. 
ونحن نؤمن بأن الشراء من مصادر التوريد المحلية يقلل من استهالك الطاقة والبصمة الكربونية المترتبة على شرائنا 

المواد الخام. كما يقلل من استهالك الوقود المرتبط بالنقل بالشحن البحري والنقل لمسافات طويلة للمنتجات. وفي 
بعض الحاالت يقلل أيضًا من مواد التغليف المطلوبة لنقل المواد الخام إلى مواقع إنتاجنا.

نوع وكمية المواد المستهلكة )طن(

20152016201720182019

3,955,5604,570,2434,119,2124,349,8113,993,453اإليثان

196,333183,263100,469106,836151,492البروبان

58,95074,81376,21379,21581,239المواد الكيميائية والمواد المضافة والمحفزات

52,470634,80059,45664,04063,308 التغليف

739,915632,579701,166601,394589,012غاز الوقود

418,575435,087426,150476,586562,099النيتروجين

5,421,8036,530,7855,482,6665,677,8825,440,603اإلجمالي

التغليف
استمر التعاون بين سلسلة اإلمداد ومركز االبتكار وإدارة المبيعات والتسويق في شركتنا في عام 2019 لتحسين حلول 

التغليف. هذه الحلول التي بدأ تطويرها في عام 2016 اشتملت على تصميم ثوري لتطبيقات رقائق األغطية البالستيكية 
القابلة للشد ورقائق FFS والتي تسهم في تقليل وزن مواد التغليف بصورة كبيرة وتحسين الجودة في نفس الوقت.

في هذا العام، تم إجراء المزيد من التطويرات في رقائق )FFS(. ورقائق أغطية بالستيكية قابلة للشد. ولقد تحولنا إلى 
استخدام ألواح التحميل الخشبية المضغوطة في سوق شمال آسيا واعتمدنا أيًضا على المواد المعاد تدويرها لتغليف 

منتجاتنا ونقلها. ونستكشف اآلن إمكانية استخدام ألواح التحميل البالستيكية لتحل محل األلواح الخشبية، وبالتالي القضاء 
أو الحد من استخدام الموارد الطبيعية.
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المبادرةمادة التغليف

FFS رقائق تغليف
في عام 2019 تم استخدام رقائق تغليف محسنة من نوع FFS تركز على زيادة مقاومة التمزق 

والثقب. كما نجحنا في تقليل وزن مواد التغليف بحوالي 20% مما نتج عنه تقليل انبعاث 
الكربون.

تم تطوير واختبار أغطية بالستيكية قابلة للشد عالية األداء مع قوة تحمل غير مسبوقة وسماكة رقائق أغطية بالستيكية قابلة للشد
أقل. سيتم إجراء مزيد من االختبارات في العام القادم.

ألواح التحميل الخشبية
تم استخدام ألواح التحميل / الكتل الخشبية المضغوطة لتغليف األكياس الكبيرة في شمال 

آسيا. تصنع هذه األلواح والكتل مصنوعة من النشارة وبقايا الخشب المعاد تدويرها والمخلفات 

ألواح التحميل البالستيكية
تم إجراء دراسة فنية على ألواح التحميل البالستيكية من أجل تعزيز إعادة استخدام الموارد الدائمة 

بشكل أكبر مثل البالستيك ومكوناته المعاد تدويرها، وبالتالي تقليل استخدام ألواح التحميل 
الخشبية

بدون ألواح 
تم البدء في إنتاج أكياس تغليفية سعة 25 كجم بدون استخدام األلواح الخشبية، مما قلل من 

استخدام الموارد الطبيعية

مواد التغليف والمبادرات المرتبطة بها

النفايات الصناعية والبلدية
نعمل باستمرار على إدخال تحسينات على الطريقة التي ندير بها نفاياتنا، حيث نسعى إلى الحد من اآلثار المحتملة وضمان 

أن تكون جميع ممارسات إدارة النفايات التي نتبعها منسجمة مع أفضل الممارسات المحلية والدولية. كما ُتطبق بروج 
مبادئ التقليل وإعادة االستخدام وإعادة التدوير للحد من كمية النفايات الناتجة أو التي يجري التخلص منها.
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ُتدار النفايات الخطرة الناتجة في الرويس من خالل منشأة BeAAT، المخصصة إلدارة النفايات الخطرة، حيث ُتعالج جميع 
النفايات البلدية في مرافق مكبات النفايات الخاصة بتدوير )مركز أبوظبي إلدارة النفايات(. ونرسل جميع النفايات الورقية 

وعبوات الحبر والتونر الفارغة إلعادة المعالجة.

يتمثل أحد أهداف االستدامة لعام 2021 في تقليل نفاياتنا الخطرة بنسبة 40%. ولقد نجحنا هذا العام في تجاوز هذا 
الهدف حيث حققنا انخفاضًا بنسبة 53% من خط األساس، وذلك من خالل مجموعة من المبادرات بما في ذلك:

تحديد إمكانيات خفض واستعادة النفايات بكافة أنواعها  

رفع مستوى الوعي وتغيير االتجاه الفكري المتعلق باإلدارة المسؤولة للنفايات وتقليلها  

تحديد نسبة 30% من النفايات الصناعية إلعادة تدويرها   

كميات النفايات 
النــاتجــة

)باأللف طن(

خطرةغير خطرةإجمالي

أنشطة إعادة التدوير

في عام 2019، واصلت بروج أنشطتها في 
إعادة التدوير حيث قمنا بزيادة إعادة تدوير 
نفايات الزيوت بنسبة 43% مقارنة بالعام 

الماضي. وتمكنا أيًضا من إعادة تدوير أكثر من 
7.5 طن من نفايات مكاتبنا
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تستبعد القيم الخاصة بعام 2019 الموضحة أعاله النفايات الناتجة خالل عمليات الصيانة الشاملة لمصنع  بروج 3 
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التنوع الحيوي
باعتبارنا مؤسسة عالمية مسؤولة، نؤمن بأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي في المجتمعات والبيئة المحيطة بعملياتنا. 

ونلتزم في جميع أعمالنا بقوانين البيئة المحلية ونعمل باستمرار على الحد من األثر البيئي الناتج عّنا.

تقع منشآتنا اإلنتاجية في الرويس على شواطئ جميلة مطلة على الخليج العربي، كما إنها قريبة من جزر الصحراء الثمانية 
في منطقة الظفرة بأبوظبي. وُيعتبر الخليج والجزر موطنًا لمجموعة هائلة من الحيوانات والحياة البحرية، لذا ندرك 

مسؤوليتنا عن احترام هذه البيئة والمساهمة فيها بإيجابية.

فضاًل عن أننا نوسع نطاق هذا االلتزام ليشمل مقاولينا وكذلك طريقة نقل منتجاتنا حول العالم. ويجري تقييم تأثير 
أنشطتنا على التنوع الحيوي من خالل عملية تقييم األثر البيئي للمشاريع الجديدة والتعديالت الطارئة عليها.

م بدقة آثار عملياتنا  ُنقيِّ
على البيئة والتنوع الحيوي 

المسؤولية عن المنتج
يعتبر مؤشر استدامة المنتج الذي أعددناه خصيصًا العنصَر الرئيسَي في برنامج المسؤولية عن منتجاتنا. وتعتبر بروج هذا 

المؤشر أداة جديدة ُمحسنة لتقييم المنتج، حيث تعطي وزنًا متساويًا لآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية للمنتج الجديد.

في عام 2016، بلغ مؤشر استدامة 10% من منتجاتنا نحو 70% أو أكثر، كما رفعنا معدل أدائنا بشكل أكبر لبلوغ نحو 
21% من منتجاتنا في عامي 2017 و2018. وفي عام 2019، ارتفع المعدل إلى 29% بفضل جهودنا المستمرة المبذولة 

في ابتكار المنتج.

إدارة اآلثار البيئية لسلسلة اإلمداد
في إطار أهداف االستدامة وإستراتيجية سلسلة اإلمداد لدينا لعام 2021، نركز على الحد من التأثير البيئي في سالسل 
اإلمداد الشاملة في الشركة. وأطلقت بروج على مدى األعوام الماضية عددًا من المبادرات؛ كما تواصل الشركة مراعاة 

النواحي البيئية واالجتماعية، بينما تسعى لتحقيق أهدافها في الكفاءة والتوفير.
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المبادرات الخضراء لسلسلة اإلمداد  

ستقوم بروج بتوسعة مركز الرويس للتوزيع بحلول عام 2022 وسيتضمن تصميم المبنى الجديد الذي تبلغ 
مساحته 100 ألف متر مربع العديد من المبادرات الخضراء، مثل األلواح الكهروضوئية واألبواب األوتوماتيكية 
وغيرها من ميزات توفير الطاقة، على اعتباره جزَءا من التزامنا المستمر بدمج اعتبارات االستدامة في عملياتنا. 

برنامج خفض الهدر في الحبيبات البالستيكية إلى الصفر  

استرشادًا بأهداف بروج لالستدامة لعام 2021 والتزامها العميق بتقليل النفايات، وضعنا برنامجًا لخفض الهدر في 
الحبيبات البالستيكية إلى الصفر لمنع تسرب الحبيبات في المجاري المائية. وركزنا هذا العام على عمليات مناولة 

المواد في الرويس ومستودعاتنا األخرى في اإلمارات وخارجها.

ويظل خفض االنبعاثات ذات الصلة وزيادة كفاءة الشحن والنقل البري من مجاالت االهتمام الرئيسية في بروج. وقد بدأنا 
قبل ثالثة أعوام بالتعاون مع خطوط الشحن البحري للحصول على بيانات دقيقة عن االنبعاثات المتعلقة بأعمالنا اللوجستية 

وتأثيرها البيئي المصاحب في الوقت الذي أصبحنا فيه العام الماضي أول ُمنِتج للبتروكيماويات في منطقة الشرق 
األوسط يوقع على ميثاق “خفض البصمة الكربونية” للحد من انبعاثات الكربون مع شركة Maersk Line الرائدة للنقل 

البحري لتقليل االنبعاثات الكربونية لشحنات بروج المنقولة من المواد البالستيكية.

وتعمل اتفاقيات ميثاق الكربون على تمكين شركة بروج من تعزيز تقارير انبعاثات غازات الدفيئة لدينا وتحديد هدف الحد من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ونتيجة لذلك، قمنا بتحسين المساهمة التقديرية لشركات الشحن لدينا في انبعاثات النطاق 

3 )121,970 طًنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون( حيث قدم خمسة منهم بياناتهم البيئية المتعلقة ببروج.

وتم كذلك تطوير نهج لرصد انبعاثات الكربون من األنشطة التوسعية لسلسلة اإلمداد في بروج. ويهدف هذا النهج إلى 
الرصد الدقيق وتسجيل انبعاثات النطاق 2 والنطاق 3 عبر كافة أجزاء سلسلة اإلمداد الخاصة بنا. وينطوي هذا النهج على 

تحديد جميع المصادر الرئيسية لالنبعاثات، بما في ذلك استهالك الكهرباء في المستودعات، واالنبعاثات الناتجة عن السفن 
والشاحنات والرافعات الشوكية، وما إلى ذلك، وإنشاء أنظمة للرصد واإلبالغ مع مزودي الخدمات المعنيين. وتساعدنا هذه 

المبادرة في تتبع انبعاثات غازات الدفيئة واإلبالغ عنها بشكل أفضل في عام 2019.
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رقمنة سلسلة اإلمداد  

تقوم بروج بعملية “التحول الرقمي” في سلسلة اإلمداد لدينا لتحقيق المزيد من أهداف االستدامة لعام 2021. 
ويتم تنفيذ عدد من المبادرات، مثل التوثيق الالورقي وتقليل وقت التوقف عن العمل.

واصلت مبادرة التأخير في النقل التي أطلقت في عام 2015، تحقيق فوائد كبيرة من الناحية البيئية والمالية خالل عام 
2019. ويتمثل الهدف من هذه المبادرة في تحسين سرعة أداء سلسلة اإلمداد وتقليل االنبعاثات عن طريق تقليل مراحل 

المناولة وتحسين عملية نقل المواد مما أدى إلى انخفاض كبير في االنبعاثات. زدنا حجم المنتجات الداخلة في مبادرة 
التأخير في النقل إلى حوالي 21% من حجم المبيعات العالمي في عام 2019 ونخطط لزيادة القيمة لتصل إلى %25 

بحلول عام 2023. وعالوة على التأخير في النقل، بدأت شركة بروج في تنفيذ عمليات البيع الجارية في الماء )SOW( وذلك 
لتقليل المناولة المزدوجة للمنتجات.

يتم تحميل المنتجات المعبأة من الرويس ومن ثم وضعها في حاويات ليتم نقلها بواسطة شركة الشحن البحري من الرويس إلى العميل النهائي عبر ميناء التأخير في النقل

نقل المنتجات من الميناء إلى المستودع بعد تحميلها في 
حاويات ومن ثم نقلها من المستودع إلى ميناء التصدير 

شحن المنتجات بالسفن إلى 
العميل النهائي

ميناء خليفة

العملية التقليدية لتدفق المنتجات إلى المستودع 

التأخير في النقل

تحميل المنتجات المعبئة في 
الرويس ونقلها بالسفن إلى 

المستودع لتخزينها

مبادرة التأخير في النقل
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20152016201720182019المقياسالوصف

4.54.54.5 4.5 4.5مليون طن لكل عامالطاقة اإلنتاجية

2.4-18.7-13.410الزيادة %اإليرادات

مبيعات المنتجات الجديدة
% من اجمالي 

المبيعات
1516192330

0.0580.0560.0600.0300.029لكل )000( طن مباعالشكاوى 

حوادث سالمة العمليات
معدل المستوى 1 

والمستوى 2
0.050.0450.01500.018

51741537345عددمبادرة !My Idea المطبقة

األرباح
النمو االقتصادي

تلتزم بروج بتحقيق النمو االقتصادي للشركة وللقطاع من خالل:

زيادة عوائد المساهمين في كافة مراحل اإلنتاج  

تعزيز سمعة بروج وتحسين صورة قطاع إنتاج وصناعة البالستيك  

ضمان توفير الدعم الكافي الستدامة تصميمات أصولنا وأدائها التشغيلي وتكاملها التقني طوال فترة صالحيتها  

تعزيز قدرة المؤسسة على التكيف مع المتغيرات من خالل تطبيق أفضل الممارسات في اإلدارة الفعالة للمخاطر   
واالستعداد األمني والطارئ وضمان استمرارية العمل

مواصلة العمل على تطوير الصناعات التكريرية المحلية وتعزيز القدرات العلمية والهندسية  

تعزيز الفرص المسؤولة للمشتريات وأعمال سلسلة اإلمداد على نطاق عالمي  
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تحقيق النمو
كانت مرحلة التصاميم الهندسية األولية FEED الخاصة بمشروع بروج 4 تسير بشكل جيد خالل عام 2019 مع استكمال 

التصاميم الهندسة األولية  المخطط لها في عام 2020. ويضم هذا المشروع التوسعي وحدة تكسير إيثان عالمية الطراز، 
ونرى أنها أساسية لتحقيق طموحاتنا التنموية المتمثلة في زيادة إنتاجنا الحالي من اللدائن البالستيكية بشكل كبير والذي 

بدوره يتكامل مع استراتيجية أبوظبي 2030 لتعزيز التنمية الصناعية المستقبلية وتنويع االقتصاد.

وضع حجر األساس للوحدة الخامسة إلنتاج البولي بروبيلين في الرويس  

في عام 2018، احتفلنا بوضع حجر األساس للوحدة الخامسة إلنتاج البولي بروبيلين في الرويس، والتي أعقبها 
تقدم جيد لمرحلة األعمال الهندسية والمشتريات والتشييد للوحدة الخامسة إلنتاج البولي بروبيلين في عام 2019. 
يعد هذا المشروع عالمة فارقة وإنجازًا مميزًا في مسيرة النمو في بروج ويفتح األبواب أمام حقبة جديدة من النمو 

ودعم برنامج القيمة المحلية المضافة الخاص بنا عبر االستفادة من البضائع المحلية وتوفير فرص عمل. وفور 
تشغيلها، ستزيد الوحدة الخامسة إلنتاج البولي بروبيلين الطاقة اإلنتاجية لشركة بروج من البولي بروبيلين ألكثر من 

25% كما ستوسع أيضًا مجموعة منتجات بروج.

كان عام 2019 عاًما مليًئا بالتحديات حيث تأثرت عائدات المبيعات لدينا بسبب بيئة األسواق الصعبة واإلحساس بعدم 
اليقين الكلي في االقتصاد العالمي. ولن تضعف هذه التحديات إصرارنا على النمو بشكل أكبر من خالل وضع المستقبل 

نصب أعيننا واتباع نهج منظم تجاه التميز في المشروع والعمليات.

في عام 2020، نرى فرًصا وتحديات مماثلة أمامنا. سيتم استكمال التصاميم الهندسية األولوية FEED الخاصة بمشروع 
بروج 4 وستكون مرحلة األعمال الهندسية والمشتريات والتشييد الخاصة بمشروع الوحدة الخامسة إلنتاج البولي بروبيلين 

على وشك االنتهاء خالل نفس العام. وإننا نؤمن بأن التحديات التي نتغلب عليها والفرص التي نغتنمها ستقربنا من هدفنا 
النهائي الذي يتعين االعتراف به بحلولنا البالستيكية المبتكرة إلى جانب المنتجات المتطورة بحلول عام 2030 من خالل 

تعزيز مكانتنا في السوق إلى جانب مجموعة من المنتجات المتميزة.
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برنامج تحسين التكلفة 

نعمل باستمرار على نشر برنامجنا لتحسين التكاليف لتحسين األداء المالي والتشغيلي. وحقق البرنامج في هذا 
العام أهدافه بشكل أكبر مما يدل على مرونة شركة بروج والتزامها بالتحسين المستمر.

ومنذ إطالق مشروع إستراتيجية بروج 2030، كان هناك تركيز ثابت ينصب على تكثيف جهودنا لتحسين كفاءتنا وخفض 
التكاليف. من خالل تحقيق التميز، ستحسن بروج قدرتها التنافسية ومساعيها نحو النمو، باإلضافة إلى تحقيق رؤيتنا 
المتمثلة في أن نصبح شركة رائدة في توفير الحلول البالستيكية المبتكرة ذات األثر اإليجابي على المجتمع حاليًا وفي 

المستقبل.

نا من تحقيق تطورنا وتوسعنا من خالل التحسينات التي أدخلناها على شبكة سلسلة اإلمداد العالمية، وكذلك  وقد تمكَّ
المبادرات االبتكارية إلنتاج مزيد من المنتجات والوصول إلى أسواق جديدة وعمالء ناجحين. واستنادًا إلى إنتاجنا المتزايد 

وقدرتنا على التسويق والمبيعات بدعم من تركيزنا القوي على االبتكار واالستدامة، نهدف في السنوات الثالث المقبلة إلى 
رفع حجم البوليمرات التي نوردها إلى السوق.

عنا بعد ذلك في األسواق الناشئة في جميع أنحاء الشرق  كما تعزز حضورنا العالمي في السوق على مر األعوام، وتوسَّ
األوسط وآسيا من خالل زيادة عدد مكاتبنا للتسويق والمبيعات والتمثيل التجاري الموجودة في 12 موقعًا بجميع أنحاء 

العالم. وال ندخر جهدًا للتعاون مع الحكومات التي نسعى من خاللها إلى دعم التنمية والتجارة العالمية. وتشارك بروج في 
العديد من الهيئات التجارية عالية المستوى، مثل: لجنة اإلمارات الوطنية لمنظمة التجارة العالمية ولجنة االستثمار التفاقية 

التجارة الحرة إلمارة أبوظبي.

الهيكل التسويقي 
يواجه العالم اليوم تحديات عالمية ضخمة حول انبعاثات الكربون والغذاء ومياه الشرب والصرف الصحي. ويكمن دور 

بروج في توفير الحلول المتخصصة التي تلعب دورًا إيجابيًا في التصدي لهذه التحديات، حيث نقوم بذلك من خالل 
التعاون الوثيق والمشاركة المستفيضة مع سلسلة القيمة من خالل هياكل المراكز التسويقية التالية:

التغليف: كجزء من التزام بروج باالستدامة وتوفير الفرص نحو تبني االقتصاد الدائري، نوفر ونطور حلواًل قابلة إلعادة   
التدوير بالكامل. تضمن حلول التغليف ذات القيمة المضافة الخاصة بنا جودة وسالمة المنتجات النهائية وفي الوقت 

ذاته تلبي الطلب على توفرالقدرة الوظيفية والمالءمة والحد من انبعاثات الكربون

البنية التحتية: تدعم حلولنا التي ننتجها لتصنيع األنابيب التشغيل اآلمن والموثوق لمرافق الخدمات البلدية مثل الغاز   
والمياه والصرف الصحي، لتساهم في تعزيز صحة السكان والحفاظ على المدن نظيفة وآمنة

الطاقة: يستمر القطاع في االستفادة من خبرة بروج الواسعة في تطوير حلول األسالك والكابالت ورقائق المكثفات   
التي تعتبر مكونات أساسية في قطاع الطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية

قطاع السيارات: نمتلك مجموعة من الحلول المتخصصة للمكونات الخارجية والداخلية خفيفة الوزن، كما تواصل   
تطبيقات مكونات محرك السيارة دورها في جعل المركبات أخف وزنًا وأكثر مالءمة للبيئة، بما يتماشى مع التوجهات 

الجديدة في هذا القطاع، وتلتزم باللوائح الدولية والمحلية األكثر صرامة 

تطوير األعمال الجديدة: تقوم الشركة بتطوير حلول لقطاع الرعاية الصحية والطاقة الشمسية، ونبحث عن تطبيقات   
جديدة تضيف القيمة للمجتمع. على سبيل المثال، في الزراعة، نركز على المنتجات التي تساهم في تعزيز تطبيقات 
الزراعة الدقيقة، مما يساهم بدوره في زيادة إنتاجية المحاصيل من خالل االستخدام الفعال للضوء والماء واألسمدة
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كما يعكس هيكلنا التسويقي اهتمامنا باالبتكار والقطاعات الصناعية المختلفة حتى نتمكن من تلبية االحتياجات 
االجتماعية والبيئية واالقتصادية بشكل أفضل عبر سلسلة القيمة.

منتجنا الحائز على جوائز باستخدام مواد 
 Anteo™ و Borstar®

قام أحد عمالئنا المهمين بإنتاج أكياس توصيل 
بريدية ممتازة قابلة إلعادة االستعمال باستخدام 

 Anteo™ ومنتج Borstar® FB2230 منتجي
FK1820، توفر هذه األكياس مقاومة ممتازة 
للتمزق والتلف وصالبة الرقائق وقوة التأثير، 

وفازت بجائزة تقنية االبتكار. ويعكس هذا تعاون 
سلسلة القيمة والتزام شركة بروج بتقليل 

النفايات البالستيكية من خالل حلول مبتكرة

السعودية
GPCA Responsible Care

دوسلدورف
K Fair

غوانزو
Chinaplas

البحرين
GPCA Platicon

نيو دلهي
IndiaPlast

دبي
Middle East Electricity

GPCA Annual Forum
ArabPlast 

GPCA Supply Chain

المشاركة في المعارض الصناعية الكبرى
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شبكة سلسلة اإلمداد
تعمل إدارة سلسلة اإلمداد العالمية في بروج على التنسيق بين التخطيط وعمليات توزيع المخزون ودعم خدمة العمالء 

العالمية وإعداد إستراتيجية لشبكة الخدمات اللوجستية وتنفيذ تغليف وتوزيع المواد.

نسعى دائمًا إلى توسيع شبكتنا التجارية واللوجستية في الشرق األوسط وآسيا لنصبح أقرب إلى عمالئنا، حيث تتمتع 
بروج بتصميم خاص لشبكتها لتقليل وقت التسليم لعمالئنا ولتلبية احتياجات قاعدة عمالئنا المتزايدة بشكل أفضل في 

مناطق شمال آسيا وآسيا الجنوبية. واستنادًا إلى أنشطتنا في التميز، فقد تم إنشاء مركز “التأخير في النقل” في عام 
2019 في بنما وصاللة وذلك لتحسين مستويات الخدمة للعمالء في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق أفريقيا. 

من الضروري لكافة مزودي بروج بالخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي أن يسجلوا ويلتزموا بنظام تقييم 
الجودة واالستدامة الخليجي. وهو نظاٌم لتقييم الجودة والسالمة واألمن واألداء البيئي لمزودي الخدمات اللوجستية 

بطريقة موحدة من خالل التقييمات القياسية الموحدة. ويهدف هذا النظام إلى تقديم ضمانات للشركات الكيماوية بأن 
العمليات اللوجستية ُتنفذ بطريقة آمنة وعالية الجودة مع إيالء االعتبار الواجب لحماية الموظفين والجمهور والبيئة.

وقعت بروج مذكرة تفاهم لتقديم خدمة السكك الحديدية بين الرويس وموانئ التصدير الرئيسية في اإلمارات العربية 
المتحدة بحلول عام 2023، والتي تعد جزًءا من الحلول ثنائية النموذج والتي تهدف إلى تقليل حركة المرور على الطرق في 

منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الكبرى.

الشبكة العالمية لسلسلة اإلمداد في بروج

تيانجين

شنغهاي
لوتشو 

ووهان نينغبو

نانشا

ميناء كالنغ

سنغافورة

بورسعيد

صاللة

جبل علي

ميناء
خليفة

أنتويرب 

دويسبورغ

تاراغونا

بنما

وحدة تصنيع المرّكبات البالستيكية بشنغهاي المستودعات المراكز اإلقليمية
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تتأثر سلسلة اإلمداد لدينا بعدد من السيناريوهات المحتملة، ومنها:

تقلبات السوق  

عدم االستقرار السياسي واالقتصادي في األسواق المستهدفة  

الكوارث الطبيعية  

وضع السوق لمزود الخدمات  

تغيير اللوائح الجمركية  

متطلبات االمتثال  

وتبادر بروج بشكل استباقي إلى تحديد وتقييم وتقدير مخاطر األعمال ووضع خطط تخفيف بهدف الحد من التعرض 
للمخاطر وضمان االستمرار بنجاح في أعمالنا على مستوى العالم. ويتم حفظها في نظام رسمي لتسجيل المخاطر 

واستمرارية األعمال.

برامج تطوير سلسلة اإلمداد

في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها شركة بروج لتحسين أدائها، تم إطالق برنامج تطوير لتحسين الكفاءات في 
سلسلة اإلمداد لدينا وتعزيز الكفاءة الفعالية. ويتم توفير برامج سلسلة اإلمداد من قبل الموسوعة، وهي منصة 

تعلم إلكتروني لبرامج سلسلة اإلمداد SCM تضمن مشاركة المعرفة من خالل توفير التدريبات عبر اإلنترنت 
والندوات عبر اإلنترنت والتعلم التعاوني.

تحقيق استراتيجية القيمة المحلية المضافة

 ،)ICV( خذت العام الماضي لضمان التنفيذ الناجح الستراتيجية القيمة المحلية المضافة نتيجة للخطوات التي اتُّ
تجاوزت بروج التوقعات في تحقيقها للهدف المحدد لعام 2019.

توريد المواد 
تدرك بروج أهمية شركائنا في العمل، حيث نركز على تحسين مشاركة الموردين المحليين في سلسلة القيمة لدينا من 
خالل تبسيط عمليات توريد المواد والشكليات التعاقدية. وفي هذا العام حققنا زيادة بنسبة 8% في عدد مزودينا في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة من المواد الكيماوية والمواد المضافة والتغليف كجزء من أهدافنا في االستدامة لعام 

.2021

وفيما يتعلق بتطوير قدرات الموردين المحليين، تدعم بروج نظام تقييم الجودة واالستدامة الخليجي الذي تتبناه )جيبكا)، 
وتكلف مورديها باعتماد نظام يهدف إلى تحسين األداء. وباإلضافة إلى ذلك، فإن معايير حماية العمال في بروج تهدف 

إلى حماية العمال عبر سلسلة اإلمداد وإلزام الموردين باالمتثال للمعايير الدولية والمتعلقة برعاية العمال.
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النسبة المئوية 
لميزانية المشتريات 
التي تم إنفاقها على 

الموردين المحليين

إطالق مشروع التركيز

يعد “مشروع التركيز” مبادرة تم إطالقها في عام 2018 لتحسين توريد المواد ويهدف إلى تحديد األولويات 
الصحيحة وتحقيق الكفاءة. وفي هذا العام، تم تحديد مجاالت التحسين وتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة. وعالوة على 

ذلك، تم عقد ثالث ورش عمل كمنصة لبدء حوار بين المعنيين بعمليات الشراء وأصحاب العالقة الداخليين.

التوريد المسؤول ومعيار حماية العاملين في بروج

في الوقت الذي نتوسع في عملياتنا في األسواق على مستوى العالم، فإننا نسعى لضمان مواصلة عملنا بشكل 
يضمن حماية وتعزيز حياة العاملين في سلسلة اإلمداد. ونتيجة لذلك، تتعاون بروج اآلن على نحو أكثر فاعلية مع كافة 

موردينا للتأكد من ممارستهم لعملهم بشكل مسؤول.

يعتبر التوريد المسؤول لمنتجاتنا وخدماتنا أولوية بالنسبة لنا. ونحن نعمل على تحقيق أهدافنا المستدامة لعام 2021 
َن ثالثة معايير وهي: الصحة والسالمة والبيئة واألخالقيات ومعيار  من خالل صياغة “التزام التوريد المسؤول” الذي تضمَّ

حماية العاملين ذي المستوى العالمي.

ُيتوقع يجب على موردي بروج والموردين الفرعيين أن يلتزموا بالسلوكيات األخالقية عند ممارسة أعمالهم، فضًل عن 
حماية حقوق عمالهم والحفاظ على رفاهيتهم من خالل االلتزام بالقوانين المحلية والوطنية أواًل، ثم بمتطلبات هذا 
المعيار الجديد. وتستند متطلبات معيار حماية العمال إلى أفضل الممارسات والمعايير واالتفاقيات الدولية، وتتصل 

بشكل خاص بما يلي:

باإلضافة إلى المتطلبات الحالية، أدرجنا عام 2017 متطلبات معايير حماية عمالنا في جميع عقودنا المتعلقة بالعمالة 
لحماية حقوق وجودة حياة موظفي موردينا وموردينا الفرعيين، ويجرى تقييمهم من بداية عملية تقديم المناقصة حتى 

ترسيه العقد وبدء تقديم الخدمات. وواصلنا جهودنا في األعوام التالية لضمان االمتثال، كما دققنا أعمال موردينا، وقدمنا 
التوصيات عند الضرورة.

لضمان االلتزام بمعيار حماية العاملين في شركة بروج، تم طرح برنامج الخط الساخن لرعاية المقاولين المخصصين 
لالستماع إلى قضايا رعاية الموظفين والمقاولين وتحسينها.

2015

2016

2017

2018

2019

80%

82%

86%

84%

69%

العمل القسري  

التمييز  

األجور  

التحرش  

التواصل  

عمالة األطفال  

ساعات العمل  

حرية تشكيل الجمعيات  

األخالقيات  

المعادن الواردة من مناطق   
الصراعات ومراعاة الشعوب 

األصلية
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الحوكمة المؤسسية 
تتبّنى بروج االستدامة باعتبارها المسار اإلستراتيجي لتعزيز النزاهة والمساءلة في كافة أنحاء الشركة. كما نعمل على 
ضمان وجود إطار عمل للحوكمة الفعالة عبر عملياتنا العالمية، ونحن ملتزمون بتحسين الكفاءة التشغيلية من خالل 

الحوكمة القائمة على الشفافية واالستجابة.

وبدافع قيمنا األساسية، ندير أعمالنا وفًقا لممارسات الحوكمة المعدة جيدًا واتباع سياسة الحوكمة المؤسسية. وتوفر 
سياستنا فهًما واضًحا لهيكلية الحوكمة المؤسسية لدينا، والتفاعل مع المساهمين والسلطات، وآليات صنع القرار داخل 

المؤسسة. وبالتالي، مساعدة شركة بروج في الحفاظ على عالقات جيدة مع كافة المعنيين ودعم نجاحنا على المدى 
البعيد وتعزيز ريادتنا في هذا القطاع الصناعي.

تتولى إدارة الحوكمة المؤسسية في بروج مسؤولية تحسين كفاءة العمليات بصورة أفضل من خالل توفير إطار عمل 
الحوكمة ومبادئها الضرورية التي ُتوضع على ضوئها أهداف بروج. وتستعرض هذه اإلدارة وسائل تحقيق هذه األهداف 

ومراقبة األداء بما يصب في مصلحة بروج ومساهميها.

تعمل شركة أبوظبي للدائن البالستيكية وشركة بروج برايفت بتوجيه من مجلسي إدارة منفصلين )مجلس شركة أبوظبي 
للدائن البالستيكية “بروج” ومجلس شركة بروج برايفت(. ويمثل مجلسا اإلدارة الشركات المالكة لبروج، ويعمالن وفقًا 

لمبادئ الحوكمة الموضوعة في نظام الشركة األساسي وعقد التأسيس. ولطالما التزمت بروج بالمبادئ المعدة لضمان 
الحوكمة الفعالة للشركة.

وقد تم وضع مواثيق لمجلس اإلدارة وتوجيهات الحوكمة المؤسسية لتتناول هيكلية مجلس اإلدارة وعملياته ولجانه 
الرئيسية. ويدير الكيانين القانونين لبروج فرق منفصلة من المسؤولين التنفيذيين. وتركز شركة أبوظبي للدائن 

البالستيكية “بروج” بشكل رئيسي على اإلنتاج والخدمات المشتركة، في حين تتحمل شركة بروج برايفت مسؤولية 
التسويق والمبيعات وسلسلة اإلمداد ووحدة تصنيع المركبات البالستيكية في الصين. وثمة عدد من اللجان واللجان 

ذ إستراتيجية الشركة.  المشتركة الُمشكلة لتدعم الحوكمة وُتنفَّ

الصحة والسالمة 
والبيئة

الحوكمة 
المؤسسية

المالية

االبتكار

رأس المال البشري 
والشؤون اإلدارية

المشاريع
والدعم الفني

التسويق

العمليات 

إدارة سلسلة 
اإلمداد

الخدمات المشتركة

 جنوب آسياشمال آسيا 

الشؤون المؤسسية

 الشرق األوسط 
وأفريقيا

التدقيق والثقة 
المؤسسية

مركز األعمال

فرق المسؤولين التنفيذيين

شركة أبوظبي للدائن البالستيكية )بروج(

شركة بروج برايفت

الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي

التدقيق والثقة 
المؤسسية

االتصاالت
العالمية

الشؤون القانونية
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استكمال ناجح لبرنامج قيادات أدنوك المستقبلية 

تم تصميم برنامج قيادات أدنوك المستقبلية لدعم أفضل موظفي المجموعة أداًءا من الرجال والنساء، ويهدف 
إلى إعداد المهنيين الشباب في المجموعة للتعامل مع التحديات التي تواجهنا. وقد تم تصميمه لتلبية احتياجات 

أعمال المجموعة ويتضمن برامج تطوير توفر خبرة عملية أكبر وتدريًبا منظًما للكفاءات الجديدة. واستكملت 
المجموعة األولى برنامج قيادات أدنوك المستقبلية في 2018 وحاليا، هناك ثالثة من موظفينا الموهوبين في 

المجموعة الثانية.

تجتمع مجالس اإلدارة لدينا بشكل منتظم لضمان التركيز على الحوكمة في استدامة األعمال. وخالل عام 2019، عقدت 
شركة أبوظبي للدائن البالستيكية “بروج” ثالث اجتماعات لمجلس اإلدارة في حين عقدت شركة بروج برايفت أربع 

اجتماعات. كما تعقد شركة أبوظبي للدائن البالستيكية )بروج( ثالث اجتماعات سنويًا للجنة االستشارية التابعة لمجلس 
اإلدارة والتي تتم عادة قبل نحو ثالثة أسابيع تقريبًا من كل اجتماع من اجتماعات مجلس إدارة شركة أبوظبي للدائن 

البالستيكية )بروج( الثالث.

مجلس اإلدارة

لجنة التقييم الوظيفي
اللجنة الفرعية للتمويل

اللجنة التوجيهية لسلسلة اإلمداد
اللجنة الفنية

لجنة مجموعة تقنية المعلومات

لجان مجلس اإلدارة / اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة
لجنة التدقيق

اللجنة التوجيهية لمشاريع التسويق
لجنة الموارد البشرية والمكافآت

اللجان االستشارية للرئيس التنفيذي
الفريق التنفيذي

لجنة األخالقيات واالمتثال
لجنة تظلمات الموارد البشرية

لجنة السعادة

شركة بروج برايفت

مجلس اإلدارة

اللجان المشتركة

لجان الحوكمة

شركة أبوظبي للدائن البالستيكية )بروج(

لجان مجلس اإلدارة / اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة
لجنة التدقيق

اللجنة االستشارية لمجلس اإلدارة
اللجنة التوجيهية لمشاريع بروج

اللجان االستشارية للرئيس التنفيذي
الفريق التنفيذي

لجنة األخالقيات واالمتثال
لجنة إدارة األداء

لجنة تحسين المواد
لجنة إدارة التغيير
”I-CARE“ لجنة

لجنة الموارد البشرية لبروج

مجلس االبتكار
استعراض األعمال بصورة ربع سنوية

اســتعراض أعمـال إدارات الخدمــات بصورة ربع سنوية
لجنة المشتريات أ

لجنة المشتريات ب

نحن ندرك حقيقة أن شبابنا يتمتعون بإمكانات ومهارات يمكن أن تسهم في تحقيق أهدافنا طويلة المدى، لذا نتخذ تدابير 
ملموسة في االعتماد على قدرات الشباب الواعد من الرجال والنساء في بروج. ففي العام الماضي، تبنت بروج فكرة جديدة 

تمثلت في دعوة مواطنين إماراتيين من أصحاب الكفاءات لحضور اجتماعات اللجنة االستشارية من أجل تعزيز قدراتهم 
القيادية ومهارات العمل التي من شأنها في نهاية المطاف تحسين استعدادهم لقيادة المستقبل. وهذا العام، واصلنا 

تنفيذ هذه المبادرة حيث شارك 30 من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة الواعدين بنشاط في االجتماعات.
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أخالقيات المهنة 
منذ تأسيس شركتنا في عام 1998، التزمت بروج باستمرار بممارسة أعمالها وفقًا ألعلى المعايير والممارسات 

األخالقية. وتعتبر أخالقيات المهنة جزءًا أساسيًا من قيمنا، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمبادئ التي نعمل بها. توجه قواعد 
السلوك الخاصة بنا أعمالنا، التي تتطلب التزام الصدق والنزاهة في كل ما نقوم به:

إلزام موظفينا بممارسة عملهم بأخالقية ومسؤولية ونزاهة  

بناء ثقافة االنفتاح والثقة والنزاهة في ممارساتنا التجارية  

تحديد األدوار والمسؤوليات والمساءالت  

المحافظة على االلتزام بأخالقيات العمل في كافة ممارسات الشركة  

في بروج، ندرك أن العالم الذي نعمل فيه يزداد تعقيدًا وقد نواجه معضالت أخالقية في مسار أعمالنا اليومي الذي يقودنا 
إلى تحديث قواعد السلوك لدينا لتعكس بيئة المخاطر المتغيرة التي نعمل فيها ولدينا أيضًا تسجيل مجامالت األعمال عبر 

اإلنترنت نقدمه إلى موظفي بروج لتسجيل الهدايا أو أشكال الضيافة المقدمة لهم أو المقدمة من طرف خارجي. ويعتبر 
إلزاميًا اإلبالغ عن كل هدية أو مجاملة عمل في بروج.

في عام 2019، أطلقنا خمس وحدات تعليمية إلكترونية إلزامية جديدة تتعلق باألخالقيات واالمتثال لجميع الوظائف في 
شركة بروج. وتم عقد ورش عمل مباشرة واتصاالت توعية حول مواضيع معينة مثل مكافحة الرشوة والفساد، وقانون 

المنافسة، واإلبالغ عن المخالفات، والهدايا والترفيه. وستواصل جهودنا تعزيز ثقافة األعمال األخالقية لدينا في عام 2020 
من خالل تقديم إطالق وحدات التعلم اإللكتروني الجديدة بشأن العقوبات التجارية ومراقبة الصادرات، ومكافحة غسل 

األموال، وكذلك إعادة إطالق وحدات التعلم عبر اإلنترنت حول األخالقيات واالمتثال في مناطق الخطر الناشئة.

تعتمد بروج نهًجا يقضي بعدم التسامح مطلًقا مع الرشوة والفساد، وتضع معايير عالية بشأن الحياد والنزاهة والموضوعية 
فيما يتعلق بجميع أنشطتنا. ولقد وضعنا هذا العام إجراءات محسنة لمكافحة الرشوة والفساد. وقمنا أيًضا بتحسين 

إرشادات الهدايا والترفيه الحالية لتحسين جودة التسجيل والتتبع والموافقات.

تركز قيمنا على وجود بيئة عمل 
متطورة وأخالقية
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التحدث أو طلب المساعدة

نتوقع من جميع الموظفين ونشجعهم على اإلبالغ مباشرة عن أية انتهاكات لقواعد السلوك إما بشكل مباشر إلى 
م” الخاص بنا. تشمل بعض األمثلة على االنتهاكات األخالقية التي يمكن اإلبالغ عنها  مديريهم أو من خالل نظام “تكلَّ
م” ما يلي: االنتهاكات المزعومة أو المشتبه فيها للقوانين واللوائح وسياسات بروج، مثل السرقة واالحتيال  في “تكلَّ

م” على شبكة اإلنترانت الخاصة بنا ومتاح لكل من الموظفين  وتضارب المصالح والكشف عن المعلومات. يتوفر “تكلَّ
الداخليين والشركاء الخارجيين. ونشجع الموظفين الذين لديهم مخاوف بشأن انتهاكات األعمال الُمشتبه فيها على ما 

يلي: 

التحدث إلى المدير المباشر / أعضاء فريق اإلدارة العليا  

اإلبالغ عن المشكلة إلدارة االمتثال    

م” رفع المخاوف بشأن سلوك العمل في “تكلَّ  

وحيث أن الحفاظ على أعلى المعايير األخالقية الممكنة هو أمر ذو أهمية قصوى بالنسبة لشركة بروج لتعزيز قيمنا 
وااللتزام بسياستنا الخاصة باالستدامة، فإننا نطلب من جميع موظفينا ملء نموذج االلتزام باألخالقيات وعدم تضارب 

المصالح عبر اإلنترنت على أساس سنوي. في عام 2019، لم يتم تسجيل أي حاالت فساد.

إدارة الجودة 
ُيبرز نموذج عمليات أعمال بروج الملكية والمسؤوليات والمساءالت، باإلضافة إلى االتصال المتبادل بين عناصر العمل 
الرئيسية في المؤسسة، معتمدًا على االلتزام باالستدامة. وفي عام 2019 قمنا بتحديث نماذج عمليات مختلفة ضمن 

مجموعة العمليات الخاصة ببروج لتتوافق مع التغيرات المؤسسية.



71

يبدأ رضا العمالء من داخل مختبر 
مراقبة الجودة 

تعتبر عمليات تدقيق الجودة مساهمًا حيويًا في ثقافة التحسين المستمر لدينا التي تتحقق من خالل معرفة العمليات 
ومراقبة اإلدارة لضمان إدارة تدابير التحكم والمخاطر بفعالية. وفي عام 2019، نفذنا خمس عمليات تدقيق للجودة وتم 
تحديد مجاالت التحسين وتوثيقها ومتابعتها للحصول على حل فعال. ومن اآلن فصاعًدا وخالل عام 2020، سيتم تنفيذ 

التغييرات في المرحلة الثانية من التدقيق الدفاعي )التخطيط واإلبالغ واإلغالق(. 
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ز والتحسين المستمر حيث تسلمت بروج عام  نالت بروج ما تستحقه من تقدير نظير تفانيها وتركيزها على مجاالت التميُّ
2019 تقديرًا ألدائها النوعي الجائزة الذهبية للدورة السابعة عشرة لجائزة الشيخ خليفة لالمتياز. واستحقت بروج هذه الجائزة 
نظير أدائها المتميز وحرصها المستمر على تحقيق التميز في جميع عملياتها. ووضعنا خطة عمل ُمفصلة لزيادة تعزيز أدائنا 

وقدمنا مستندات تأهيلنا بنجاح عام 2021 إلثبات أن التميز عبارة عن رحلة ال يمكنها أن تتوقف بالنسبة لعائلة بروج.

رضا العمالء 
ُيعد الحفاظ على رضا عمالئنا أمًرا أساسًيا لمرونة أعمالنا في األسواق النشطة سريعة التغير التي نعمل فيها. وينعكس 
هذا في التزامنا بتقليل شكاوى العمالء بنسبة 40% على اعتباره جزء من أهداف االستدامة لعام 2021. ويعد االستماع 

إلى احتياجات ومخاوف عمالئنا المحرك الرئيسي لرحلتنا الناجحة.

وُتعتبر استبيانات التعرف على تعليقات العمالء المعدة خصيصًا لهم والتي نرسلها دوريًا فور حل شكاوى العمالء إحدى 
األدوات الهامة التي نستخدمها لقياس رضا عمالئنا وتحديد مجاالت التحسين المحتملة.

حققت درجة رضا العمالء لعام 2019 المتعلقة بالتعامل مع مالحظات العمالء هدًفا مسجاًل بأكثر من 4.30 من أصل 
5.0 بشكل عام، وحقق معدل الشكاوى المبررة البالغ 0.029 هدًفا بمعدل 0.030.

الشكاوى الواردة عن 
كل )000( طن مباع

كيف تحقق أهدافك؟

تنفيذ الحل المصمم

هل تم تحقيق الفوائد 
المتوقعة؟

ماذا تريد أن تحقق؟

ما هو الحل األفضل؟

منهج i5 إلدارة المشاريع 

مشـــروع
i5 

 التحسين                    التنفيذ                المعاينة                 
    

   
   

   
   

   
ق

قي
تح

 ال
    

    
      

          البدء      

0.058
0.056

0.060
0.030
0.029

2016

2017
2018
2019

2015



73

التحسين المستمر

ندرك أن التحسين المستمر ُيعتبر أمرًا حتميًا لنصبح شركة رائدة في الصناعات البتروكيميائية. ووضعت بروج نهجًا 
مصممًا بشكل خاص لحل المشاكل وتحقيق التميز في إدارة المشاريع، وهو نهج i5 ويساعدنا هذا النهج في تنفيذ 

مشاريعنا في الوقت المحدد، وفي حدود الميزانية، مع الوفاء في نفس الوقت بتوقعات عمالئنا فيما يتعلق بالجودة. 
ونطبق نهج i5 على كافة المشاريع التي تزيد تكلفتها الخارجية على 50,000 دوالر أمريكي أو 40 ساعة عمل.

برنامج انعدام العيوب المتعلقة بالجودة 

يطمح برنامج انعدام عيوب الجودة إلى الوصول إلى جودة تامة بنسبة 100% من خالل تنفيذ مسارات مشروع 
تحسين الجودة المختلفة. وقد أعلنا عن شعار البرنامج “الوصول إلى جودة تامة بنسبة 100% من المرة األولى” 

خالل االحتفال بيوم الجودة. ونجحنا في تنفيذ عدد من المبادرات خالل هذا العام، مثل تحليل العمليات عبر 
اإلنترنت )OLPA(، مما أدى إلى توفير أكثر من 4.77 مليون دوالر أمريكي.

My Idea! مبادرة

يمثل تعزيز االبتكار مفهومًا أساسيًا في بروج يساهم بإيجابية في استدامة أعمالنا وقدرتها على البقاء. ونعتبر االبتكار وسيلة 
إستراتيجية تركز على اإلنسان لتطوير األعمال الحيوية الخاضعة للمساءلة. ونشجع موظفينا على إطالق العنان لقدراتهم 

.My Idea! االبتكارية والتعبير عن أفكارهم ذات القيمة الكبيرة من خالل منصة

برنامج !My Idea هو مركز جمع األفكار اإلبداعية للموظفين الذين يؤدون دورًا رئيسيًا في منحنا ميزة في سوق المواد 
البالستيكية المتوسع وسريع التغير وقد أدخلنا هذا العام تحسينات جوهرية على برنامج “!My Idea”، بتركيز أكبر على 

التحول إلى جودة األفكار وليس كميتها. وقد تم طرح ما مجموعه 574 فكرة من خالل هذه المنصة، وجرى تنفيذ 45 فكرة 
منها. وتساهم هذه األفكار المنفذة في تعزيز الصحة والسالمة والبيئة والكفاءة وتوفير األموال ألكثر من 5.08 مليون 

دوالر أمريكي.

سالمة األصول 
ال تألو بروج جهدًا لمنع الحوادث الخطيرة التي قد تضر بسالمة العمليات، فنحن ملتزمون بمبادئ إدارة سالمة األصول 

وتخصيص الموارد الالزمة لتنفيذ هذه المبادئ في كافة أقسام الشركة.

يعد نظام إدارة سالمة األصول من شركة بروج أسلوًبا منهجًيا لتحديد وتقييم ومراقبة مخاطر العمليات الرئيسية، وذلك 
في المقام األول للحيلولة دون فقدان االحتواء األساسي للمواد الخطرة وإطالق الطاقة المخزنة التي يمكن أن تؤدي إلى 

حرائق أو انفجارات أو عواقب خطيرة أخرى. ويساهم نظام اإلدارة أيًضا في تحسين إجراءات العمل المتعلقة بمتطلبات 
الصحة والسالمة والبيئة التشغيلية واستدامة األعمال.
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وكجزٍء من أهدافنا في االستدامة لعام 2021، التزمنا بالتميز في األداء الصناعي فيما يتعلق بسالمة العمليات وحققنا هذا 
العام معداًل قياسيًا خاليًا من حوادث السالمة من المستوى األول / الثاني. توفر منصة شبكة سالمة العمليات بين بروج 

ونظرائها، بما في ذلك بورياليس، مكانًا لتبادل أفضل الممارسات. وفي عام 2019، اعتمدنا المزيد من قادة ومهندسي 
المواقع في الدورة التدريبية التي ُيطلق عليها اسم "سالمة العمليات في التصميم".

ونجحت بروج في تنفيذ المستوى األول والثاني والثالث من نظام االستجابة للطوارئ، وهو نظام يشمل على خطط 
االستجابة في المنشأة وخطط الطوارئ المكتبية لكل منشأة، بدعم من خطط إدارة األزمات. وقد طّبقنا في هذا العام نظام 

تصنيف حوادث جديد يستند على مستوى االستجابة.

تقوم بروج بانتظام بإجراء تقييمات للمخاطر استنادًا إلى منهجية ناجحة لتقييم المخاطر من حيث النوع والكم، وجميع 
األنشطة عالية المخاطر التي ُتكتشف يتم تقليل أخطارها إلى مستوى مقبول من خالل تنفيذ الضوابط العملية وتدابير 

التخفيف.

تعتبر المعدات والنظم الحساسة للصحة والسالمة والبيئة تجهيزات )معدات وهياكل ونظم( تساهم في منع الحوادث 
الكبرى أو تخفيف عواقبها، وُتستخدم الخطوات التالية لإلدارة الفعالة ولرصد هذه العناصر بشكل منهجي:

تحديد المخاطر الرئيسية من خالل تحليل مخاطر العمليات وفقًا لمستوى المخاطر المقبولة لدى الشركة   

تطبيق منهجية “ربطة العنق” الخاصة بالتحقق من أداء معدات الصحة والسالمة والبيئة الحرجة وأنظمتها، وسالمة   
أنشطة الصحة والسالمة والبيئة الحرجة، وأنشطة الصحة والسالمة والبيئة الحرجة لكل حادث جسيم تحدده عملية 

تحديد المخاطر

وضع معايير األداء لجميع معدات الصحة والسالمة والبيئة الحرجة وأنظمتها المحددة  

إقالع شركة إيرباص - مشروع تحسين إدارة األزمات والطوارئ  

في عام 2019، أطلقت شركة بروج مشروًعا لمراجعة نظام إدارة األزمات والطوارئ الحالي في بروج وتحديد 
مجاالت التحسين في كل مستوى من مستويات النظام، مع التركيز بشكل خاص على إدارة األزمات من أجل 

الحصول على نظام متطور.
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تنفيذ برنامج ضمان السالمة التشغيلية

قمنا هذا العام بتطبيق برنامج ضمان السالمة التشغيلية البتكار نهج منظم تجاه أداء سالمة العمليات، وتلقي 
معلومات دقيقة عن سالمة التشغيل وتحسين الرؤية وقياس مؤشراتنا. وتم االنتهاء من جميع المراحل الرئيسة 

قبل الجدول الزمني المخطط، وحققنا كذلك نتائج كبيرة. 

تعميم أداة الخدمة الذاتية الجديدة لتقنية المعلومات

نجحت إدارة تقنية المعلومات الخاصة بشركة بروج في طرح وتعميم أداة الخدمة الذاتية الجديدة لتقنية المعلومات 
لتزويد الموظفين بوسائل مناسبة لمنصة واحدة لجميع احتياجات تقنية المعلومات، مثل طلب الخدمات واإلبالغ 

عن مشكالت أمن تقنية المعلومات. وتمكنت تقنية المعلومات من الحفاظ على نسبة ممتازة من رضا العمالء 
)97%( أثناء تعميم أداة الخدمة الذاتية الجديدة لتقنية المعلومات وبعدها.

تنفيذ مهام تأمين معدات الصحة والسالمة والبيئة الحرجة وأنظمتها وعمليات التحقق منهاا  

تنفيذ مهام تأمين معدات الصحة والسالمة والبيئة الحرجة وأنظمتها والتحقيقات القائمة على إستراتيجية وخطة   
الصيانة المحددة

مراقبة أداء معدات الصحة والسالمة والبيئة الحرجة وأنظمتها من خالل لوحة أجهزة القياس التفاعلية  

تقييم المخاطر وتحديد سبل معالجة الحاالت غير المطابقة لمعايير إدارة معدات الصحة والسالمة والبيئة الحرجة  

تقنية المعلومات 
ُتعتبر تقنية المعلومات واحدة من عوامل التمكين الرئيسية نحو تحقق األهداف اإلستراتيجية لألعمال المتكاملة، 

حيث تركز بروج على إيجاد حلول تناسب أغراض محددة وخدمات نوعية لدعم نمو الشركة. هذا ويتمثل مجال التركيز 
الرئيسي إلستراتيجية تقنية المعلومات لدينا في تمكين البرامج المناسبة من دعم التعاون عبر شبكتنا العالمية الواسعة 

للعمليات.

ونحن ندرك ضرورة وحيوية تأمين وحماية البيانات التي يتم تلقيها ونقلها وتخزينها واسترجاعها، فهناك حاجة ملحة 
لوضع ضوابط أمان المعلومات لضمان سرية وتكامل وتوافر هذه الخدمات لضمان استمرارية أعمال قوية. نتبع بصرامة 
سياسة أمن معلومات في الشركة التي تم إصدارها العام الماضي لتوضيح الحد األدنى من المتطلبات اإللزامية لتطوير 

أنظمة إدارة أمن المعلومات الخاصة بالشركة واألفراد.

تماشًيا مع رحلة التحول الرقمي الجارية في بروج، أطلقت إدارة تقنية المعلومات منصة ONE Mobility المحدثة، والتي 
تضمنت تنفيذ حل أمان متنقل شامل على مستوى المؤسسة لحماية األجهزة المحمولة والتطبيقات والبيانات. وعالوة 
على ذلك، تم إطالق حل البنية األساسية ألجهزة الكمبيوتر المكتبية االفتراضية )VDI( هذا العام مما يتيح لمستخدمي 

شركة بروج الوصول إلى أجهزة شركة بروج المكتبية عن ُبعد وبأمان تقريًبا من أي جهاز في أي وقت، مما يعزز تنقل 
المستخدم والوصول إلى الجهاز عن ُبعد من أي مكان. وتضمن هذه المبادرات وصواًل آمًنا إلى تطبيقات الشركة 

الستمرارية األعمال مع حماية خصوصية المستخدم النهائي.
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إدارة المخاطر واستمرارية األعمال
تلتزم بروج بإدارة المخاطر في كافة أنحاء الشركة للتعبير عن تقديرها للعمالء والموظفين وأصحاب العالقة الرئيسيين. 

ويزود إطار عمل إدارة المخاطر شركة بروج بمنهجية إلجراء تقييمات فعالة للمخاطر وتصنيفها مما يتيح لإلدارة البت في 
خطط التخفيف المناسبة.

ويهدف ذلك إلى تحديد آلية إدارة المخاطر إلجراء تقييمات للمخاطر لضمان ما يلي: 

تحديد المخاطر وتقييمها وتخفيف حدتها وإدارتها ورصدها  

تسهيل تحقيق أهداف الشركة والعمليات التجارية الفعالة على جميع المستويات  

ضمان السير الواضح للعمليات وإبالغ إدارة شركة بروج والتواصل معها  

االمتثال
 أصبحت مخاطر االمتثال واحدة من أهم المخاوف المستمرة للشركات اليوم، وخاصة في ظل التغير المستمر في 
اللوائح. ومع النمو الكبير الذي شهدته بروج في السنوات األخيرة، أصبح عملنا أكثر تعقيدًا. وعلى وجه الخصوص، 

فإن التوسع في تواجدنا الجغرافي أثار عدة مخاوف بشأن التزام بروج بالقوانين واألنظمة المعمول بها في الدول التي 
نعمل فيها. ولمواجهة هذه المخاوف بصورة متكاملة، صممنا إطار امتثال يرتكز على إطار لجنة المنظمات الراعية لهيئة 

تريدواي COSO، وهو نهج يحظى بقبول واسع إلدارة عمليات االمتثال.

تم إنشاء إطار االمتثال والموافقة عليه في عام 2016 مع تحديد مجاالت مخاطر االمتثال الرئيسية لبروج وإضفاء الطابع 
الرسمي على عمليات االمتثال. وفي عام 2019، واصلت بروج مراقبة مخاطر وضوابط االمتثال الرئيسية على اعتبارها 

جزء من دعم تقييم ضوابط مستوى الكيان وفًقا للقرار 1 لجهاز أبوظبي للمحاسبة - إطار الضوابط الداخلية.

ركزنا أيًضا على تحديد مناطق الخطر الناشئة والتخفيف من حدتها، والكشف عن المخاطر الرئيسية للمنظمة وتم تحسين 
العديد من اإلجراءات، مثل مكافحة الرشوة والفساد وإجراءات العناية الواجبة من خالل طرف ثالث.

وتضمن أنشطة التخطيط واإلعداد الستمرارية األعمال قدرة بروج 
على استمرارها في العمل في حالة وقوع حوادث أو كوارث خطيرة 
وقدرتها على استعادة األنشطة التشغيلية سريعًا وتقليل اضطراب 

العمل. وتشتمل الجوانب الرئيسية لخطة استمرارية األعمال الصارمة 
على اعتبارات تتعلق بالطوارئ والمرونة واستعادة العمليات.
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تحسين مصفوفة المخاطر المؤسسية 

اعتمادًا على إستراتيجيتنا إلدارة المخاطر، تعمل بروج على زيادة التركيز على الجوانب المالية للمخاطر من خالل 
تكييف طرق تحديد الهوية، والتي ستسمح بتقييم أفضل للمخاطر المالية.
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التدقيق والثقة المؤسسية
تعتبر إدارة التدقيق والثقة المؤسسية مجموعة مستقلة داخل الشركة إلضافة قيمة إلى بروج من خالل الضمان 

الموضوعي والخدمات االستشارية. ويتم توفير ضمان بشأن فعالية عمليات الحوكمة، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر 
وتقديمها إلى اإلدارة وأصحاب العالقة تحت إشراف لجنة التدقيق. ويضمن التفويض الممنوح إلى إدارة التدقيق 

والثقة المؤسسية تغطية غير مقيدة للتدقيقات الداخلية. وجرى تنسيق نهجنا المتكامل في التدقيق مع أفضل المعايير 
والممارسات المحلية والدولية مثل:

 )ADAA( جهاز أبوظبي للمحاسبة  

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  

أهداف التحكم فيما يخص المعلومات والتكنولوجيا ذات الصلة  

المعايير الخاصة بمعهد المدققين الداخليين وإنذارات الممارسة المهنية  

)COSO( لجنة رعاية المؤسسات التابعة للجنة تريدواي  

قواعد الممارسات الخاصة بشركة أدنوك  

IATF 16949 ونظام إدارة الجودة لصناعة السيارات ISO 9001 أنظمة إدارة الجودة - آيزو  

ISO 50001 نظام إدارة الطاقة آيزو  

NESA / ISO 27001 مواصفة الهيئة الوطنية لألمن االلكتروني آيزو  

ISO 14001 نظام اإلدارة البيئية – آيزو  

RC 14001 – المواصفات الفنية للرعاية المسؤولة  

معايير المساءلة االجتماعية، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بالعمالء  

OHSAS 18001 – نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية  

متطلبات الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث  

جمعية التدقيق والرقابة على أنظمة المعلومات  

نموذج الضمان الموسع 

نفذت بروج نموذج الضمان الموسع للتدقيق، الذي يهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية خالل التدقيق مع توفير 
الضمان الشامل ألصحاب العالقة الرئيسيين في الشركة. ويدمج نموذج الضمان الموسع التدقيقات الداخلية للمخاطر 

مع متطلبات نظام اإلدارة المتكامل وتكنولوجيا المعلومات. ويقدم هذا النموذج ضمانًا ممتدًا عبر ركائز رئيسية ستة 
وهي اإلستراتيجية والمالية والتشغيلية وتكنولوجيا المعلومات والمعايير واألمور التنظيمية ومراقبة األداء واإلبالغ عنه.

من اآلن فصاعًدا خالل عام 2020، ستواصل شركة بروج الشروع في مبادرات رئيسية لها مساهمات كبيرة في دعم 
.)"AML"( ثقافة قوية لالمتثال، مثل برامج خصوصية البيانات والحماية ومكافحة غسل األموال
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وثبت أن النموذج قابل للتطوير وتمكن من تلبية التوقعات المتزايدة ألصحاب العالقة لدينا. وتم إدارج المتطلبات 
اإلضافية مثل آيزو ISO 50001 و IATF 16949 ومتطلبات العمالء والمتطلبات الخاصة بالقطاع وتوقعات المساهمين 

بفعالية في نموذج الضمان الممتد لدينا خالل مراجعاتنا السنوية الجارية.

ويركز النموذج بشكل كبير على االستدامة حيث يتناول الجوانب الرئيسية مثل حقوق اإلنسان وظروف العمل والمعيشة 
والحوكمة واألخالقيات والبيئة والرقابة على المنتجات والطاقة وأمن األصول واألفراد والحوكمة، باإلضافة إلى التركيز 

على التوصيات لتعزيز الربحية.

كما يسهل قسم التدقيق الخاص بنظام اإلدارة المتكامل IMS Audit عمليات التدقيق الخارجية الخاصة باآليزو/ الرعاية 
المسؤولة، باإلضافة إلى المشاركة في تنفيذ خطة التدقيق الداخلي القائمة على المخاطر. وعالوة على ذلك، يقوم 
القسم أيًضا بإجراء عمليات تدقيق متخصصة، مثل التدقيق في معيار حماية العمال بشركة بروج، وتدقيق الطاقة 

وتقييمات الثغرات، بناًء على الطلبات الصادرة عن اإلدارة.

ُصممت تدقيقاتنا الداخلية لتقديم ضمان معقول بشأن التزام بروج بمتطلبات االستدامة المحددة من خالل:

إدراج التحقق من متطلبات المساءلة االجتماعية   

اإلشارة إلى فرص التحسين الموجهة نحو التشغيل المستدام حسب االقتضاء، )تقييم دورة الحياة، والرقابة على   
المنتجات( في توصياتنا

إجراء التدقيقات المحددة التي تتناول متطلبات المعايير الدولية مثل::  

)ISO 50001( نظام إدارة الطاقة  -

)IATF 16949( نظام إدارة الجودة لصناعات السيارات  -
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الشهادات الحالية
نظام اإلدارة المتكامل في بروج معتمد وفقًا لمتطلبات آيزو ISO 9001:2015 وآيزو ISO 14001:2015 ونظام إدارة 

السالمة والصحة المهنية OHSAS 18001:2007 , والرعاية المسؤولة RC 14001:2015 للمواقع العالمية. وباإلضافة 
إلى ذلك، فإن وحدة تصنيع المّركبات البالستيكية التابعة لبروج في شنغهاي معتمدة لمعيار نظام إدارة الجودة لصناعة 
السيارات IATF 16949 . ويعتبر نظام إدارة الطاقة في بروج معتمدًا وفقا لمعيار ISO 50001:2011 لمرفق اإلنتاج في 

الرويس. وستتم ترقية معيار شهادة السالمة والصحة المهنية – OHSAS 18001 إلى إدارة السالمة والصحة المهنية 
آيزو ISO 45001:2018 وستتم مراجعة المعيار الدولي إلدارة الطاقة آيزو ISO 50001:2011 إلى المعيار الدولي إلدارة 

الطاقة آيزو ISO 50001:2018 في العام المقبل.

ISO 9001:2015OHSAS 18001 ISO 14001:2015

ISO 50001:2011

مراجعات تقييم الثغرات في ضوء معايير نظام اإلدارة المطبقة  -

إجراء تدقيقات العمالء تجاه متطلبات التوريد المسؤول  -

إجراء تدقيقات سلسلة اإلمداد، وتدقيقات العقود، وتدقيقات المشاريع  

تسهيل االعتماد الخارجي آيزو ISO 9001 / نظام إدارة السالمة والصحة المهنية OHSAS 18001 / الرعاية المسؤولة   
RC 14001 / وشهادات IATF 16949 / أنشطة تدقيق إعادة االعتماد من جهات االعتماد الخارجية

إجراء المراجعات التي تنشأ عن أفعال وسلوكيات غير أخالقية على النحو المطلوب من اإلدارة من وقت آلخر.  

 )AEO( شهادة المشغل االقتصادي المعتمد

خالل عام 2019، بدأت بروج عملية إجراءات االعتراف بالشركة كمشغل اقتصادي معتمد )AEO( من قبل هيئة 
جمارك دبي سعًيا منها لالعتراف بها على أنها مشغاًل موثوًقا به، وتسهيل شحن المنتجات من اإلمارات العربية 

المتحدة.
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الجوائز والتقديرات 

”STOP“ جائزة “أديبك” ألفضل مشروع للعام في المساهمة االجتماعية والمحتوى المحلي وذلك عن مشروع

الجوائز والتقديرات لعام 2019

ُمنحت لـ الفئة الجائزةالرقم

منتجات وعمليات بالستيكية مبتكرة جوائز بورياليس للتميز 12019
™Anteoوجديدة

جائزة المورد الممتاز لعام 2018 من تشانجتشون 2
جودة المنتجات وخدمات ما بعد البيعحلول قطاع السياراتإنجلي لصناعة السيارات 

جائزة أفضل شريك مساعد داعم من شركة هيو 3
شريكللتقنية الصينية

تعاون ناجح في تطوير العقد الرفيعة جدا 
المصنوعة من مادة RA140E PP-R من 

بروج

أفضل الممارسات وتميز األعمالالفئة الذهبيةجوائز الشيخ خليفة لالمتياز4

جائزة الشريك الممتاز من مجموعة هينجتونج 5
تعاون ناجح مع شركتي بروج و بورياليس في شريك)بورياليس و بروج(

قطاعي الطاقة واالتصاالت

جائزة الريادة في مجال التغليف عبر التجارة 6
™Borstar® & Anteoتقنية االبتكار في التغليفاإللكترونية لعام 2019

7
جائزة المورد الممتاز 2019 )من شركة جيانجينج 

مولد للبالستيك المحدودة "جيه جيه جروب" 
في الصين(

جودة المنتجات وخدمات ما بعد البيعحلول قطاع السيارات

جائزة الموارد البشرية بآسيا ألفضل الشركات 8
شركة بروج برايفت في سنغافورةالعالمة التجارية لصاحب العملللعمل فيها في آسيا

منتج BORSTAR® FB5600حلول التغليفجوائز االستدامة في التغليف بالصين9

جوائز أديبك – أفضل مشروع للعام في 10
مشروع “STOP”المسؤوليةالمساهمة االجتماعية والمحتوى المحلي

التشجيع على احترام العلوم بين الطالب في االحترامجوائز أدنوك للتميز11
برنامج "نحو علم الدائن" 
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جائزة الشراكة االستراتيجية من وزارة االقتصاد 12
شراكة إستراتيجيةشريكاإلماراتية 

جائزة المواد المستدامه لقطاع السيارات لسنة 13
جودة المنتجات حلول قطاع السيارات 2019 )من مركز التكنولوجيا واألبحاث الصيني(
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تم إعداد تقرير االستدامة لعام 2019 وفقًا لمعايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير وبما يتماشى مع قيم بروج. ويشمل 
هذا التقرير شركة بروج ككل، ولقد جمع فريق عمل االستدامة لدينا البيانات بدعم من جهات تنسيق االستدامة في كافة 

إدارات الشركة. ومن أجل جوانب مادية ُمعّينة، أدرجت بعض األرقام من الموردين أيضًا.

في عام 2019، أنجزت شركة بروج عملية مسح لتحديد الموضوعات ذات األهمية الكبرى بالنسبة ألصحاب العالقة 
وشملت العملية مجموعة واسعة من أصحاب العالقة الداخليين والخارجيين، وذلك استنادًا إلى الجوانب المصنفة ضمن 

فت األخالقيات  عملية اإلبالغ عن أداء االستدامة لدينا، مع تحديد المجاالت الرئيسية التي يجب التركيز عليها. وقد ُصنِّ
والصحة والسالمة المهنية وامتثال األعمال التجارية للقوانين وكذلك رفاهية الموظفين وسعادتهم من بين أمور أخرى 

كأولوية قصوى من جانب أصحاب العالقة سواء من حيث أهميتها ألصحاب العالقة أو لتأثيرها على بروج. وركزنا جهودنا 
هذا العام على معالجة مجاالت األولوية العليا المحددة والمبينة في التقرير. ونهدف في عام 2021 إلى إجراء مسح جديد 

لتحديد الموضوعات ذات األهمية الكبرى ألصحاب العالقة وكيفية إشراكهم.

لمزيد من المعلومات حول استدامة بروج، أو إضافة أية تعليقات أو اقتراحات أو أسئلة حول هذا التقرير، ُيرجى مراسلتنا 
sustainability@borouge.com :على البريد اإللكتروني على العنوان التالي

حول هذا التقرير
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دليل المبادرة العالمية إلعداد التقارير

صفحةالتعليقاتالوصفالمؤشر

إفصاحات عامة

8تمت تغطيتهاسم المؤسسة102-1

تمت تغطيته )ال توجد منتجات أو خدمات األنشطة، والعالمات التجارية، والمنتجات، والخدمات102-2
9,10,22,23محظورة(

10تمت تغطيتهموقع المكتب الرئيسي102-3

10 & 9تمت تغطيتهموقع العمليات102-4

8تمت تغطيتهطبيعة الملكية والشكل القانوني102-5

10 & 8تمت تغطيتهاألسواق التي توفر خدماتها فيها102-6

64 & 10 - 8تمت تغطيتهنطاق الشركة102-7

28-24تمت تغطيتهمعلومات عن الموظفين والعمال اآلخرين102-8

65 & 64تمت تغطيتهسلسلة اإلمداد102-9

التغييرات الهامة التي طرأت على الشركة وسلسلة 102-10
67تمت تغطيته إمدادها

المبدأ أو األسلوب االحترازي102-11
غير مستخدم )ال تتبع بروج مبادئ االحتراز ألننا 

نستخدم ممارسات مثبتة، إلخ. ولدينا خطة 
إلدارة المخاطر( 

-

المبادرات الخارجية102-12

تمت تغطيتها )هيئة البيئة – أبوظبي، الميثاق 
العالمي للرعاية المسؤولة، )جيبكا(، النموذج 
المرجعي لعمليات سلسلة اإلمداد، منظمة 

التجارة العالمية، المجلس العالمي للبالستيك(
-

13 & 12تمت تغطيتهالعضوية في المنظمات102-13

3تمت تغطيتهتصريح كبير صانعي القرار102-14

14 & 13تمت تغطيتهأبرز التأثيرات والمخاطر والفرص102-15

قيم المؤسسة ومبادئها ومعاييرها واألنماط 102-16
,15 ,13 & 12 ,8 تمت تغطيتهالسلوكية فيها

69 & 70, 77-79

اآلليات المتبعة لطلب المشورة ومعالجة المخاوف 102-17
70 & 69تمت تغطيتهالمتعلقة باألخالقيات

68 & 67تمت تغطيتههيكل الحوكمة102-18

67تمت تغطيتهصالحية التفويض102-19

مسؤولية المستوى التنفيذي عن الموضوعات 102-20
68 & 67تمت تغطيتهاالقتصادية والبيئة واالجتماعية

استشارة أصحاب العالقة فيما يخص الموضوعات 102-21
14تمت تغطيتهاالقتصادية والبيئة واالجتماعية

67 ,28 & 27 تمت تغطيته جزئيًاتشكيل هيئة الحوكمة العليا ولجانها 102-22
& 68

67تمت تغطيتهرئاسة هيئة الحوكمة العليا102-23

28-26تمت تغطيته جزئيًاترشيح واختيار هيئة الحوكمة العليا102-24

70 & 69تمت تغطيتهتضارب المصالح102-25

دور هيئة الحوكمة العليا في وضع هدف الشركة 102-26
68 & 67تمت تغطيتهوقيمها وإستراتيجيتها



84

68 & 67تمت تغطيتهالمعرفة الجماعية بهيئة الحوكمة العليا102-27

غير مغطىتقييم أداء هيئة الحوكمة العليا102-28

68 & 67 ,14-12تمت تغطيتهتحديد وإدارة اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية102-29

76 ,68 & 67تمت تغطيتهفعالية عمليات إدارة المخاطر102-30

68 & 67تمت تغطيتهمراجعة المواضيع االقتصادية والبيئية واالجتماعية102-31

دور هيئة الحوكمة العليا في إعداد تقارير االستدامة 102-32

تمت تغطيته )تتم مراجعة تقرير االستدامة 
والموافقة عليه من قبل نواب الرئيس 

التنفيذي. ويتولى نائب الرئيس التنفيذي 
لالستدامة مسؤولية ضمان تغطية جميع 

الموضوعات المادية(

70 - 67تمت تغطيتهاإلبالغ عن الشؤون الخطيرة102-33

70تمت تغطيتهطبيعة الشؤون الخطيرة وعددها اإلجمالي102-34

-غير مغطىسياسات األجور 102-35

عملية تحديد األجر102-36

تمت تغطيته )تقوم أدنوك وشركة بروج، 
على أساس سنوي، بتعيين مستشار خارجي 

إلجراء دراسة قياسية مع شركات النفط 
والغاز الخليجية، ويتم مشاركة نتائج الدراسة 
مع اإلدارة التخاذ اإلجراءات الضرورية الالزمة(

-

تمت تغطيته )يرجى الرجوع إلى الكشف مشاركة أصحاب العالقة في األجور102-37
)102-36-

تمت تغطيته جزئيًا )يتبع نظام تعويض إجمالي نسبة التعويض السنوي102-38
-الشركة(

تمت تغطيته جزئيًا )يتبع نظام تعويض نسبة الزيادة في معدل إجمالي التعويض السنوي102-39
-الشركة(

14 & 13تمت تغطيتهقائمة مجموعات أصحاب العالقة102-40

نسبة الموظفين المشمولين باتفاقيات التفاوض 102-41
-تمت تغطيته )0%(الجماعي

14 & 13تمت تغطيتهتحديد واختيار أصحاب العالقة102-42

14 & 13تمت تغطيتهنهج إشراك أصحاب العالقة 102-43

14 & 13تمت تغطيتهأهم الموضوعات والمخاوف التي تمت إثارتها102-44

8تمت تغطيتهالهيئات المدرجة ضمن الكشوف المالية الموحدة102-45

عملية تحديد محتوى التقرير وحدود موضوعاته 102-46

تمت تغطيته )إستراتيجية االستدامة / خارطة 
الطريق وإشراك أصحاب العالقة، معايير 
المبادرة العالمية إلعداد التقارير، قواعد 

الممارسات في أدنوك ومدخالت الضمان 
الخارجية(

-

14 & 13تمت تغطيتهقائمة بجوانب المواضيع ذات األهمية الكبرى102-47

-تمت تغطيته )ال يوجد(تأثير أية بيانات مكررة عن تقرير سابق 102-48

أية تغييرات مهمة حدثت منذ فترة إعداد التقرير 102-49
-تمت تغطيته )ال يوجد(السابق من حيث النطاق والحدود

تمت تغطيته )من 1 يناير إلى 31 ديسمبر فترة إعداد التقرير102-50
)2019-

-تمت تغطيته )2018(تاريخ آخر تقرير تم إصداره102-51

-تمت تغطيته )سنويًا(دورة إعداد التقرير 102-52

81تمت تغطيتهعنصر االتصال لإلجابة عن أية أسئلة تخص التقرير102-53

صفحةالتعليقاتالوصفالمؤشر
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دعاوى إعداد التقرير وفق معايير المبادرة العالمية 102-54
81تمت تغطيته )أساسي(إلعداد التقارير 

87-82تمت تغطيتهدليل محتويات “المبادرة العالمية إلعداد التقارير”102-55

تمت تغطيته )لم تجرى توثيقات خارجية في التوثيق الخارجي102-56
-عام 2019(

أسلوب اإلدارة

14 & 13تمت تغطيتهشرح الموضوعات ذات األهمية المادية وحدودها 103-1

تمت تغطيتهأسلوب اإلدارة ومكوناته103-2
 15, 21, 24, 39,
 47, 60, 69, 70,
76-79

60 ,47 ,24 ,15تمت تغطيتهتقييم أسلوب اإلدارة103-3

األداء االقتصادي

القيمة االقتصادية المباشرة التي تم توفيرها 201-1
60تمت تغطيته جزئيًاوتوزيعها

201-2
اآلثار المالية المترتبة والمخاطر والفرص األخرى 

المتاحة ألنشطة المؤسسة التي تسببت بها التغيرات 
المناخية

-13,15,17&12تمت تغطيته
23,24,47-52,57

االلتزامات المحددة لخطة الفوائد وخطط التقاعد 201-3
36تمت تغطيته جزئيًااألخرى

-تمت تغطيته )صفر(تلقي المساعدات المالية من الحكومة201-4

 التواجد في األسواق

202-1
نسب الرواتب القياسية للموظفين عند االلتحاق 
بالمؤسسة للذكور واإلناث مقارنة بالحد األدنى 

المحلي لألجور

تمت تغطيته جزئيًا )تجري شركة بروج 
وأدنوك، على أساس سنوي، دراسة مرجعية 

مع شركات النفط الخليجية، ثم تشارك 
نتائج الدراسة مع اإلدارة التخاذ المزيد من 

اإلجراءات الضرورية. وليس هناك فرق بين 
الجنسين من حيث صياغة جدول الرواتب. 

يوفر المؤشر 36-102 المزيد من التفاصيل(

-

نسبة المعينين في مناصب إدارية عليا ممن ينتمون 202-2
إلى المجتمع المحلي

تمت تغطيته )تتبع الشركة اللوائح المتعلقة 
بالتوظيف التابعة للمجتمع المحلي الذي ندير 

فيه العمل، إن وجدت( 
27

اآلثار االقتصادية غير المباشرة

46-40تمت تغطيتهاستثمارات البنية التحتية والخدمات المدعومة 203-1

-لم تتم تغطيتهآثار اقتصادية غير مباشرة كبيرة 203-2

ممارسات المشتريات

66 & 65تمت تغطيتهنسبة ما يتم إنفاقه على الموردين المحليين204-1

محاربة الفساد

العمليات التي تم تقييمها لتحديد المخاطر المرتبطة 205-1
-تمت تغطيته )100%(بالفساد

االتصال والتدريب على السياسات واإلجراءات 205-2
70 & 69تمت تغطيتهالمناهضة للفساد

70تمت تغطيتهحوادث الفساد المثبتة واإلجراءات المتخذة205-3

السلوك المنافي للمنافسة

اإلجراءات القضائية المتخذة ضد السلوك المنافي 206-1
-تمت تغطيته )ال يوجد(للمنافسة، وممارسات االحتكار

صفحةالتعليقاتالوصفالمؤشر
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المواد

54تمت تغطيتهالمواد المستخدمة تبعًا للوزن أو الحجم 301-1

نسبة المواد المعاد تدويرها الستخدامها مرة أخرى كمواد 301-2
أولية

تمت تغطيته )ال تستخدم بروج مواد معاد 
-تدويرها كمواد أولية(

-تمت تغطيته )ال يوجد(المنتجات المسترجعة ومواد تغليفها301-3

الطاقة

49 & 48تمت تغطيتهاستهالك الطاقة داخل المؤسسة302-1

49 & 48مغطى جزئيًااستهالك الطاقة خارج المؤسسة302-2

49 & 48تمت تغطيتهشدة استخدام الطاقة302-3

49تمت تغطيتهخفض استهالك الطاقة302-4

خفض معدالت استهالك الطاقة الالزمة إلنتاج المواد 302-5
49 & 48مغطىوتقديم الخدمات 

المياه

53 & 52تمت تغطيتهإجمالي كمية المياه المسحوبة حسب المصدر303-1

المصادر المائية المتأثرة بشكل كبير جراء عملية سحب 303-2
-تمت تغطيته )صفر(المياه منها 

53تمت تغطيتهحجم المياه المعاد تدويرها واستخدامها 303-3

التنوع الحيوي

304-1
مواقع العمل المملوكة، أو المستأجرة، أو التي تتم إدارتها 
ضمن أو بالقرب من المحميات الطبيعية أو المناطق ذات 

التنوع الحيوي الكبير خارج المناطق المحمية
-تمت تغطيته )صفر(

وصف اآلثار الهامة لألنشطة والمنتجات والخدمات على 304-2
-تمت تغطيته )صفر(التنوع الحيوي

57تمت تغطيتهالبيئات الطبيعية التي تمت حمايتها أو إصالحها304-3

304-4

إجمالي أنواع الكائنات المدرجة على القائمة الحمراء 
الخاصة باالتحاد الدولي لحماية البيئة وتلك المدرجة على 

قائمة الحماية الوطنية للبيئات الطبيعية في المناطق 
المتأثرة بعمليات الشركة

-تمت تغطيته )صفر(

االنبعاثات

50تمت تغطيتهانبعاثات غازات الدفيئة المباشرة )النطاق 1(305-1

انبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة الناجمة عن استهالك 305-2
50تمت تغطيتهالطاقة )النطاق 2(

51تمت تغطيتهانبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة األخرى )النطاق 3(305-3

50تمت تغطيتهكثافة انبعاثات غازات الدفيئة 305-4

49تمت تغطيتهخفض انبعاثات غازات الدفيئة 305-5

52تمت تغطيتهانبعاثات المواد التي تسبب تآكاًل في طبقة األوزون305-6

52تمت تغطيتهأكاسيد النيتروجين والكبريت واالنبعاثات المهمة األخرى305-7

النفايات الصلبة والسائلة

إجمالي كمية المياه التي تم تصريفها حسب نوعها 306-1
53 & 52تمت تغطيتهووجهتها

55،56تمت تغطيتهإجمالي النفايات حسب نوعها وطريقة التخلص منها306-2

-تمت تغطيته )صفر(عدد وحجم التسربات الكبيرة306-3

55تمت تغطيته نقل النفايات الخطرة306-4

-تمت تغطيته )صفر(األحواض المائية المتأثرة بتصريف المياه و/أو جريانها306-5

صفحةالتعليقاتالوصفالمؤشر
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االلتزام البيئي

307-1
حاالت عدم االلتزام بالقوانين والتشريعات البيئية )القيمة 

النقدية للغرامات الكبرى وإجمالي عدد العقوبات غير 
النقدية لعدم االلتزام بالقوانين والتشريعات البيئية(

-تمت تغطيته )صفر(

تقييم الموردين بيئيًا

الموردون الجدد الذين تم اختيارهم باستخدام المعايير 308-1
-تمت تغطيته )100%(البيئية

اآلثار البيئية السلبية في سلسلة اإلمداد واإلجراءات 308-2
59-57تمت تغطيتهالمتخذة بحقها 

التوظيف

35تمت تغطيتهالموظفون المعينون حديثًا ومعدل تبديل الموظفين401-1

المزايا المقدمة إلى موظفي الدوام الكامل والتي ال تقدم 401-2
للموظفين المؤقتين أو بدوام جزئي

ال ينطبق )ال يوجد وظائف بدوام جزئي في 
-بروج(

36تمت تغطيتهإجازة األمومة401-3

العالقات بين اإلدارة والعمال

-تمت تغطيته )30 يومًا كحد أدنى(الحد األدنى من فترات اإلخطار بشأن التغيرات التشغيلية402-1

الصحة والسالمة المهنية

تمثيل العمال في اللجان الرسمية المشتركة بين اإلدارة 403-1
-تمت تغطيته )100%(والعمال للصحة والسالمة. 

نوع ومعدل اإلصابة، واألمراض المرتبطة بالعمل، واأليام 403-2
38تمت تغطيتهالضائعة، والغياب، وإجمالي عدد الوفيات بسبب العمل.

العمال الذين لديهم معدالت مرتفعة من اإلصابات أو 403-3
-تمت تغطيته )ال يوجد(األمراض المرتبطة بالعمل

موضوعات الصحة والسالمة الواردة في االتفاقيات 403-4
-ال ينطبقالرسمية مع النقابات العمالية

التدريب والتعليم

تمت تغطيته )104.95 ساعة تدريب/ متوسط ساعات التدريب سنويًا لكل موظف404-1
-موظف(

برامج تطوير مهارات الموظفين وبرامج المساعدة في 404-2
33-30تمت تغطيتهفترات التحول

النسبة المئوية للموظفين الذين تتم مراجعة عمليات 404-3
31تمت تغطيتهتطوير آدائهم ومهنهم بشكل مستمر 

التنوع وتكافؤ الفرص

28-26تمت تغطيتهالتنوع في هيئات الحوكمة وموظفيها405-1

معدل الراتب األساسي والتعويضات الخاصة باإلناث 405-2
28تمت تغطيتهبالنسبة للذكور 

عدم التمييز

-تمت تغطيته )صفر(إجمالي عدد حوادث التمييز واإلجراءات التصحيحية المتخذة 406-1

تشغيل األطفال

العمليات والموردون المعرضون لمخاطر كبرى في حوادث 408-1
-تمت تغطيته )صفر(تشغيل األطفال

العمالة القسرية

العمليات والموردون المعرضون لمخاطر كبرى في حوادث 409-1
-تمت تغطيته )صفر(العمالية القسرية

صفحةالتعليقاتالوصفالمؤشر
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الممارسات األمنية

موظفو األمن المدربون على السياسات واإلجراءات 410-1
-تمت تغطيته )100%(المتعلقة بحقوق اإلنسان 

حقوق أهل البالد األصليين

-ال ينطبقحوادث الخروقات المتعلقة بحقوق أهل البالد األصليين411-1

التقييم الخاص بحقوق اإلنسان

العمليات التي خضعت لمراجعات أو لتقييمات لآلثار فيما 412-1
-تمت تغطيته )100%(يخص حقوق اإلنسان

تدريب الموظفين على سياسات وإجراءات حقوق اإلنسان412-2

تمت تغطيته )السياسات واإلجراءات الخاصة 
بجوانب حقوق اإلنسان مغطاة ضمن 

“أخالقيات العمل في بروج” “وبرامج التعريف 
 والتذكير بااللتزام بأخالقيات العمل”(

39

412-3
اتفاقيات وعقود االستثمار الهامة التي تحتوي على بنود 

تتعلق بحقوق اإلنسان أو التي خضعت لمراجعة فيما 
يتعلق بحقوق اإلنسان

-تمت تغطيته )%100(

المجتمعات المحلية

العمليات التي تتضمن إشراك المجتمع المحلي، 413-1
57 ,46-40تمت تغطيتهوتقييمات اآلثار، وبرامج التطوير

العمليات التي تتضمن آثارًا سلبية فعلية أو محتملة على 413-2
-تمت تغطيته )صفر(المجتمعات المحلية 

تقييم الموردين اجتماعيًا

الموردون الجدد الذين تم اختيارهم باستخدام المعايير 414-1
-تمت تغطيته )100%(االجتماعية

االثار االجتماعية السلبية في سلسلة اإلمداد واإلجراءات 414-2
-تمت تغطيته )صفر(المتخذة بشأنها

السياسة العامة

ال ينطبقالمساهمات السياسية415-1

صحة وسالمة العمالء

فئات المنتجات والخدمات التي خضعت لتقييم التأثيرات 416-1
-تمت تغطيته )100%(على الصحة والسالمة

حوادث عدم االلتزام الخاصة بتأثير المنتجات والخدمات 416-2
-تمت تغطيته )صفر(على الصحة والسالمة

التسويق وتوصيف المنتجات والخدمات

المتطلبات الخاصة بمعلومات وتوصيف المنتجات 417-1
والخدمات

تمت تغطيته )تطبق بروج متطلباتها 
القياسية لوضع العالمات على المنتجات 
المختلفة وتقديم المعلومات ذات الصلة(

-

حوادث عدم االلتزام الخاصة بمعلومات وتوصيف 417-2
-تمت تغطيته )صفر(المنتجات والخدمات

-تمت تغطيته )صفر(حوادث عدم االلتزام الخاصة باالتصاالت التسويقية 417-3

خصوصية العمالء

الشكاوى المثبتة الخاصة بخرق خصوصية العمالء وضياع 418-1
-تمت تغطيته )صفر(بياناتهم

االلتزام االقتصادي واالجتماعي

حاالت عدم االلتزام بالقوانين والتشريعات في المجال 419-1
-تمت تغطيته )صفر(االقتصادي واالجتماعي

صفحةالتعليقاتالوصفالمؤشر


