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 حقائق مهمة حول بروج
 

 نبذة عن بروج

  بين أدنوك وبورياليسستراتيجية إشراكة ك 1998تأسست بروج عام 
 القيمة من خالل رفع أداء كوادرنا البشرية وترسيخ ثقافة االبتكارتعزيز مستوى هي ة بروج رسال 
 مواجهة العديد من التحديات العالمية كالتغير المناخيفي المبتكرة من البولي أوليفينات تسهل الحياة العصرية وتساهم بروج  حلول ،

 وإدارة النفايات الحفاظ على األغذية، الحصول على مياه الشرب، ترشيد استهالك الطاقة، دعم قطاع الرعاية الصحية
  لألوراق المالية ويعتبر اإلدراج األكبر على اإلطالق في تاريخ أبوظبي، واإلدراج األكبر على بروج في سوق أبوظبي تم إدراج

    اإلطالق في االكتاب العام األولي للشركات البتروكيماوية في منطقة الشرق األوسط
 
 

 االستدامة 
  بالمساهمة في تطوير المجتمع وحماية البيئةتلتزم بروج 
  هدفاً قابالً للقياس وذلك لتحسين األثر االجتماعي والبيئي واالقتصادي 18وحددت  2021لالستدامة لعام وضعت بروج أهدافها

 اهلعمليات
  واصل فيه تباكتشاف فرص تبني االقتصاد الدائري وتعزيزها وفي تحقيق الخير للمجتمع وحماية البيئة في الوقت الذي تلتزم بروج

 الشركة في تحقيق األهداف االقتصادية للمساهمين 
 إعادة تدويرها  تتم بولي أوليفيناتبالفعل بإضافة امت توفير وتطوير حلول قابلة إلعادة التدوير بشكل كامل وقد قبروج واصل ت

 ا من حلول التغليفهجاتتلمن
 منتهية الصالحية قابلة إلعادة ال مواد التغليفلخدمة قطاع التغليف مما يمّكن من جعل  متقدمةمواد أحادية  بتطويربروج قوم ت

 التدوير بسهولة  

 
 مبادرات بروج في المسؤولية المجتمعية كمؤسسة 

  )بيئة بال نفايات )حماية البيئة 
  )مياه من أجل العالم )تسهيل الحصول على مياه الشرب النظيفة ومرافق الصرف الصحي اآلمنة 
  )نحو علم اللدائن )التشجيع على تعلم العلوم 
  )بروج بال حدود )التشجيع على العمل التطوعي 
  مشروعSTOP )منع تسرب المواد البالستيكية إلى البيئة والمحيطات( 
 )مبادرة الجامعات المستدامة )تعزيز الممارسات المستدامة في الجامعات بدولة اإلمارات 
 
 

 االبتكار
  مهمة  افيةإض قيمةتحقق أوليفينات من خالل تطوير حلول مبتكرة يلعب االبتكار دوراً حيوياً في دعم قطاع إنتاج وصناعة البولي

 والمستخدمين النهائيين التحويليةوشركات الصناعات البالستيكية ء بروج لعمال
 و وباحثا   عالما   120أكثر من ت لذلك فقد عينّ بروج  لالبتكار أهمية كبيرة في أعمال ً بروج لالبتكار ومركز بروج  في مركز فنيا

  في شنغهاي للتطبيقات
  براءة  600 أكثر منحصلت حتى اآلن على والتطبيقات، كما  فحص العيناتوتحليل مختبراً بحثياً في مجال  25لدى بروج نحو

ً تم منحها لها اختراع   عن منتجات تم تطويرها حديثا
  طلب تسجيل للحصول على براءات اختراع 1,000حتى اآلن بأكثر من بروج تقدمت 
  تستخدم بروج تقنية®Borstar  المرخصة من خالل شراكتها اإلستراتيجية مع بورياليس 
  جديدة تم تطويرها مبتكرة من حجم مبيعات بروج السنوية هي منتجات  %25أكثر من 
 يتعاون مركز بروج لالبتكار بشكل وثيق مع مراكز االبتكار األوروبية التابعة لشركة بورياليس 
 ير مركبات تطووحلول مبتكرة  وفيرللتطبيقات في شنغهاي بالصين مزوداً بمرافق متقدمة للبحث والتطوير لت اً مركزى بروج لد

 البوليمرات للتطبيقات الخاصة بقطاع السيارات وغيره عالية الجودة من 
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 النمو ودعم القيمة المحلية المضافة
 2001عام في الرويس ها ل ل إنتاجت بروج أوبدأ 
  أضعاف  10من البولي أوليفينات بمقدار  رفعت بروج طاقتها اإلنتاجيةخالل العشرين سنة الماضية 
  مليون طن سنوياً بحلول عام  6.4سيساهم مشروع التوسعة الرابع لبروج في الرويس برفع الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية للشركة إلى

2025 
 2022البولي بروبيلين في الربع األول من  بدأت بروج تشغيل الوحدة الخامسة الجديدة إلنتاج 
 30كما أن نحو  %61لقيمة المحلية المضافة بنسبة بالرويس دعماً ناجحاً لمشروع الوحدة الخامسة إلنتاج البولي بروبيلين  حقق% 

 من إجمالي المعدات التي تم تركيبها في الوحدة قد "ص نعت في اإلمارات"
  سنوات لتحقيق التنمية  10تدعم بروج االستراتيجية الوطنية الشاملة التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على مدى

االقتصادية المستدامة في دولة اإلمارات كما تدعم كذلك مبادرة "اصنع في اإلمارات" الرامية إلى دعم التنوع االقتصادي في دولة 
 اإلمارات 

 ج إستراتيجية أبوظبي الصناعية التي أطلقتها دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي مع شركة أدنوكتدعم برو 
  تدعم بروج باعتبارها أحد رواد القطاع الصناعي في دولة اإلمارات وأحد عوامل التمكين الرئيسية لقطاع إنتاج وصناعة

امج اإلمارات لتعزيز القيمة المحلية المضافة من خالل االستفادة من البتروكيماويات سالسل اإلمداد المحلية كما تساهم في دعم برن
 القوة الشرائية المحلية لتعزيز نمو القطاع الصناعي.  

 

 المبيعات والتسويق
  للتخزين  اتمستودع، كما لديها منطقة الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا مكتباً للمبيعات والتسويق والتمثيل التجاري في 12لدى بروج

محطات لوجستية داخل اإلمارات وفي دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وشمال آسيا وجنوب و
 آسيا وأوروبا

 

 أمثلة على عالقات التعاون مع العمالء المحليين
  ابط من البولي إيثيلين المترألكثر من عقدين تعاونت بروج مع شركة دوكاب في دبي من خالل تزويدها بحلولنا المبتكرة للطاقة

 لتمكينها من تصنيع كابالت الطاقة ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي
  ،كما تعاونت بروج مع شركة االتحاد لصناعة األنابيب لتصنيع أنظمة أنابيب موثوقة تم تركيبها في العديد من المشاريع الضخمة

 مثل مشروع محطة براكة للطاقة النووية
  كما تم 2020تم استخدام حلولنا المبتكرة المخصصة لقطاع البنية التحتية في بناء نفق تصريف مياه األمطار في موقع اكسبو ،

 2020اكسبو  غذتاستخدام حلولنا لقطاع الطاقة في تصنيع كابالت الطاقة التي 
 

 
 سلسلة اإلمدادو األسواق المستهدفة

 وأفريقيا.شبة القارة الهندية األوسط وآسيا المحيط الهادئ والرئيسية في الشرق بروج  تقع أسواق 

 شريكاً في مجال النقل البري  17شريكاً في الشحن البحري و 11أكثر من ، ولديها ا حول العالمها إلى عمالئهمنتجاتبروج صدر ت
 مسار شحن. 1,000أكثر من ، عبر استخدام نتجها عبر منطقة الشرق األوسطتا التي هليقوموا بتوزيع حلول

 ا في سلسلة اإلمداد. هرامج تهدف إلى خفض البصمة الكربونية ألعمالى بروج بلد 

  ًعبر ميناء خليفةللمنتجات غير النفطية  تعتبر بروج أكثر الشركات شحناً وتصديرا 

  
ً  أهم  المشاريع التي تم استخدام حلول بروج في إنشائها محلياً وإقليمياً وعالميا

 ً  محليا

 دوكاب بالتعاون مع شركة  دبي )حلول بروج لكابالت الطاقة ذات الجهد المتوسط والمنخفض( برج خليفة في 

 )دوكاب  بالتعاون مع شركة عالم فيراري في أبوظبي )حلول بروج لكابالت الطاقة ذات الجهد المتوسط والمنخفض 

  شركة  / دوكاب  بالتعاون مع شركتي وكابالت الطاقة(مبنى المقر الرئيسي لشركة أدنوك في أبوظبي )حلول بروج ألنابيب المياه
 APIالبالستيكية المتقدمة  صناعاتال

 حلول بروج لكابالت الطاقة ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي، حلول بروج ألنابيب البولي إيثيلين  2020 كسبوا( 

 PE100 )دوكاب / شركة اإلتحاد لصناعة األنابيب بالتعاون مع شركتي  

 ابدوك بالتعاون مع شركة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية )حلول بروج لكابالت الطاقة ذات الجهد العالي( مجمع 

  )دوكاب  بالتعاون مع شركةمتحف المستقبل في دبي )حلول بروج لكابالت الطاقة ذات الجهد المنخفض والمتوسط 
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  دوكاب بالتعاون مع شركة  ذات الجهد المنخفض والمتوسط(متحف اللوفر بأبوظبي )حلول بروج لكابالت الطاقة   

 )دوكاب بالتعاون مع شركة  االتحاد للقطارات )حلول بروج لكابالت الطاقة ذات الجهد المنخفض 

  )دوكاب  بالتعاون مع شركةأبراج االتحاد في أبوظبي )حلول كابالت الطاقة ذات الجهد المتوسط والمنخفض 

  بشركة اإلتحاد لصناعة األنابيبالتعاون مع  النووية في أبوظبي )حلول بروج ألنابيب المياه وكابالت الطاقة(محطة براكة للطاقة 
 حلول بروج ألنابيب المياه، وأنابيب البولي إيثيلين  مشروع القناة(PE100 )نافكو / هيبورث بالتعاون مع شركتي ، وأنابيب الغاز 
 

 ً  إقليميا

  )شركة بحرة المتطورة توسعة الحرم المكي في المملكة العربية السعودية )حلول بروج للطاقة ذات الجهد المتوسط والمنخفض
 لصناعات الكابالت المحدودة ش.م.م

 

 ً  عالميا

  لية نظام الكابالت البحرية الدو شركةبالتعاون مع  (لعاليفي البرتغال )حلول بروج للطاقة ذات الجهد اغواصة ويندفلوت األطلسي
Hengtong 

  تشركة تشونغتشينغ تايشان للكابالبالتعاون مع  داشيان في الصين )حلول بروج للطاقة ذات الجهد العالي( –رابطة جسر زهشان 

 )مركز سنغافورة الرياضي في سنغافورة )حلول بروج ألنظمة األنابيب 

 

 


