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لكمة الرؤساء التنفيذيين

اكن عام 2020 عاًما استثنائًيا مع انتشار جائحة كوفيد - 19. وقد اكن لدينا هذا العام مهمة تتمثل في توحيد خبراتنا الجماعية 
وتطبيقها بهدف توفير  الحماية لموظفينا وعمالئنا والمجتمعات المحلية. تبارى الجميع لدعم زيادة إنتاج عمالئنا من منتجات 
الوقاية المختلفة الحتواء الفيروس والحد من انتشاره. على هذا النحو، تمكنا من الوصول إلى سجل إنتاج غير مسبوق، ما 
يثبت مدى مرونة عملياتنا. أحرزنا أيًضا تقدًما كما هو مقرر في خططنا التوسعية في مشروع بروج 4 والوحدة الخامسة 

الجديدة إلنتاج البولي بروبيلين، باإلضافة إلى تحديث استراتيجية بروج 2030 لتعزيز طموحات أعمالنا بشلك استباقي.

كما أن جهودنا الحثيثة لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتنا لم تصرف انتباهنا عن التزامنا الراسخ بالحفاظ على البيئة دائًما. 
إدارة  بدء عملياتنا، وأطلقنا نظام معلومات  بالشعلة منذ  الغاز  أدنى معدل من حرق  لقد حققنا رقمًا قياسيًا في تحقيق 
الطاقة الحديث. لم تكتف بروج باالرتقاء إلى مستوى التحديات التي سببها الوباء فحسب، بل تمكنت أيًضا من االستمرار في 
طرح طرق جديدة ومبتكرة لتلبية احتياجات عمالئنا في مختلف القطاعات، مثل قطاعي الطاقة المتجددة واأللياف الضوئية.

لم  والجودة.  األعمال  استمرارية  معايير  على  الحفاظ  مع  آمنة  عمل  بيئة  توفير  هو   2020 في  أمامنا  األكبر  التحدي  اكن 
يتزعزع التزامنا بمعايير الصحة والسالمة والبيئة %100 وبقي دائمًا على رأس أولوياتنا، وهو ما ينعكس في سجل السالمة 

للوحدة الخامسة الجديدة إلنتاج البولي بروبيلين الذي يبلغ 15 مليون ساعة عمل آمنة.

نؤمن في بروج أن سالمة موظفينا ورفاهيتهم وسعادتهم هي أساس النجاح. وقد تجسدت هذه الرؤية من خالل حصولنا 
على “ جائزة صاحب العمل المسؤول” في سنغافورة تقديرًا لبرامجنا التي تدعم موظفينا خالل فترة تحديات كوفيد - 19 

عالوة على ذلك، فقد بذلنا المزيد من الجهود في رقمنة عملياتنا وأنشطتنا لتظل فعالة بطريقة آمنة.

ُيعد التركيز على التنمية المستدامة لعملياتنا أمًرا أساسًيا للمساعدة في الحفاظ على البيئة والتأثير بشلك إيجابي في 
مجتمعاتنا. في هذا العام، واصلت برامجنا تطبيق أجندتها وتعزيز إسهاماتها في المجتمع، ونؤكد دائًما على التزامنا بمواصلة 
التعاون مع جيل المستقبل من القادة من خالل البرنامج االفتراضي الجديد »نحو علم اللدائن« لمساعدتهم على فهم وتعزيز 
فوائد البالستيك ومبادئ االستدامة. خالل عام 2020، وعلى الرغم من القيود التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، تطوع 

موظفونا بأكثر من 3،000 ساعة عمل ساهموا فيها بتقديم المساعدة ألكثر من 2,700 شخص في ثالث دول.

أدنوك  “جائزة  تسلمنا  بها.  أنفسنا  نذكر  أن  تستوجب  الفريد  العام  هذا  خالل  بفخر  حققناها  التي  العظيمة  اإلنجازات  إن 
البولي  19 عبر استخدام حلول  للتميز” ضمن فئة المسؤولية تقديرًا اللتزامنا بماكفحة دولة اإلمارات لفيروس كوفيد - 
بروبيلين لتصنيع كمامات الوجه، وجائزة “أفضل برنامج اتصال حول االستدامة لعام 2020” كجزء من جوائز أبوظبي لريادة 
األعمال المستدامة. وإضافة إلى ذلك، تسلمت بروج جائزة “الموارد البشرية ألفضل صاحب عمل في آسيا لعام 2020” في 

لك من سنغافورة والصين، ما يمثل فوًزا في أولى التجارب في الصين وثالث فوز على التوالي في سنغافورة.

لقد وضعنا أسس طموحاتنا باإلنتاج الدائري كجزء من استراتيجيتنا 2030. واتخذنا خطوتنا األولى في هذا االتجاه بالحصول 
على شهادة االستدامة الدولية والكربون )+ISCC(. يؤكد هذا اإلنجاز تحقيق  بروج أعلى المعايير البيئية واالجتماعية بما 

يمهد الطريق أمامنا لتقديم مجموعة من منتجات البولي بروبيلين الدائرية .

ندرك في بروج أن التحديات التي تنتظرنا كبيرة، ونحن على ثقة من إماكنية تحقيق مسار نمو ثابت. يتمثل طموحنا في تقديم 
دعمنا الاكمل لعمالئنا، وتوفير حلول مبتكرة وجودة عالية القيمة، مع العمل بشلك مستدام. سنواصل رحلتنا لالستفادة 
من مهارات موظفينا وابتاكراتهم وتقنياتهم وقدراتهم كي يظلوا منتجين، خالل مواصلتنا العمل في ظل الوضع الذي فرضه 

علينا انتشار جائحة كوفيد - 19.

هزيم سلطان السويدي

الرئيس التنفيذي

البالستيكية  للدائن  أبوظبي  شركة 

)بروج(

ويم رولز

الرئيس التنفيذي

شركة بروج برايفت ليمتد

تعرف على البالستيك                                                                 شاهد تقرير بروج لالستدامة
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نبذة عن بروج
والتغليف  والسيارات  التحتية  والبنية  الطاقة  لقطاعات  المبتكرة  البالستيكية  الحلول  توفير  رائدة في  بتروكيماوية  بروج شركة 
والرعاية الصحية والزراعة. تأسست في عام 1998 كشراكة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( وشركة بورياليس النمساوية.

والبولي  إيثيلين  )البولي  أوليفينات  البولي  من  طن  مليون   4.5 تبلغ  التي  اإلجمالية  السنوية  اإلنتاجية  طاقتها  وبفضل 
بروبيلين( سنوًيا في مصانعها في منطقة الرويس في أبوظبي، كما تمتلك أكبر مجمع متاكمل إلنتاج البولي أوليفينات 

في العالم، ونهدف إلى زيادة قدرتها إلى 8.5 مليون طن بحلول عام 2030.

نؤمن في بروج أن البالستيك يساهم في التصدي للعديد من التحديات العالميةو أنه جزء اليتجزأمن حياتنا التي نعيشها. 
لذلك نعمل باستمرار في الشركة ومع شراكئنا البتاكر حلول ذات خصائص فريدة ومميزة تساهم في تعزيز األداء وتطوير 

األعمال والمجتمعات في دولة اإلمارات العربية المتحدة والعالم .

فسواًء من خالل تعاوننا مع شراكت الصناعات البالستيكية التحويلية أو أصحاب العالمات التجارية الستلهام أفاكر جديدة، أو 
من خالل عملنا على تطوير حلول جديدة في مركز االبتاكر التابع لنا ، فنحن نعزز خبراتنا بمفاهيم جديدة لنضيف أهمية كبيرة 

على أعمال أصحاب العالقة والعاملين في هذا القطاع لترك أثر إيجابي في المجتمع.

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

 المستقبل

رسالتنا 
تعزيز مستوى القيمة عبر جهود الموظفين وترسيخ ثقافة االبتاكر 

التميز
n تحقيق مبيعات قياسية خالل عام حافل بالتحديات

والبولي  اإليثيلين  إنتاج  في  قياسية  وفرة  تحقيق   n
أوليفين وحماية األصول المتاحة منهما مع استمرارية 

األعمال دون انقطاع

n حقق مشروع الوحدة الخامسة إلنتاج البولي بروبيلين 
التزامنا  على  يدل  مما  آمنة،  عمل  ساعة  مليون   15

بمعايير الصحة والسالمة والبيئة 100 %

انخفاض  بالشعله، مع  الغاز  n أدني معدل سنوي لحرق 
بنسبة 37 % مقارنة بالرقم القياسي السابق

n أفضل إنتاج صحيح من أول مرة وأقل عدد من الشاكوى 
المبررة لمنتجاتنا للك كيلو طن يبيعه العمالء

سالمة  في  األول  المستوى  من   )0.0( يبلغ  معدل   n
عمليات األداء المتميز الهوية

عن  وذلك  المسؤولية  فئة  ضمن  للتميز  أدنوك  جائزة   n
HH450FB، وهي صنف خاص من مجموعة  إنتاج مادة 
في  تستخدم  والتي  اإلمارات  في  ننتجها  التي  الحلول 
تصنيع كمامات الوجه، وتدعم قطاع الرعاية الصحية في 
في  األوسط  الشرق  ومنطقة  المتحدة  العربية  اإلمارات 

مواجهة جائحة كوفيد - 19

n جائزة مجموعة أبوظبي لالستدامة عن مبادرة الجامعات 
المستدامة للمرة الثالثة عن فئة أفضل برنامج اتصال حول 

االستدامة

n تجاوز النسبة المستهدفة للتوطين

n قضاء موظفي بروج ألكثر من 3,000 ساعة عمل تطوعية 
قدمو خاللها الدعم ألكثر من 2,700 شخص عبر ثالث دول 

في  البشرية  الموارد  مجال  في  األفضل  الشراكت  جائزة   n
تدعم موظفينا خالل  التي  برامجنا  آسيا، سنغافورة، عن 

عام جائحة كوفيد - 19 الحافل بالتحديات

)ISCC+( شهادة االستدامة الدولية والكربون n

النمو
األولية  الهندسية  التصاميم  مرحلة  في  ملحوظ  تقدم   n

لمشروع بروج 4

n العمل جاري وفق المخطط في مشروع الوحدة الخامسة 
إلنتاج البولي بروبيلين لبدء تشغيلها في 2021

n استراتيجية وخارطة طريق الرقمنة من خالل التجريب ورفع 
معدل المعامالت الرقمية

n إطالق صنف جديد من أنابيب المياه PE100 للمساعدة 
في تخفيف حدة التأثير الناتج عن نقص المياه في الصين

التغليف دعمًا  لقطاع   )ANPQ( n إطالق صنف مبتكر من 
لطموحاتنا في اإلنتاج الدائري

n الرغبة في توفير منتجات قابلة إلعادة التدوير كجزء من 
تشكيلة منتجاتنا

“تسلمت بروج جائزة “جائزة أدنوك للتميز” ضمن فئة المسؤولية تقديرًا لحلولها من البولي بروبيلين التي تستخدم لصناعة 
كمامات الوجه”

اإلنجـازات
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WATER 
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WORLD.net

مسيرة بروج

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 1998200120052006200720102013

بروج تحصل على شهادة 
السالمة والصحة المهنية 

OHSAS 18001

بدء اإلنتاج في وحدة البولي 
إيثيلين المترابط ذو الكثافة 

 )XLPE(  المنخفضة في أبوظبي
في أبوظبي

بروج تفوز بجائزة الشيخ 
 )SKEA( خليفة لالمتياز

الفئة الذهبية

بدء مرحلة التصاميم الهندسية 
األولية لمشروع بروج 4

بروج تفوز بجائزة الشيخ خليفة 
لالمتياز )SKEA( الفئة الذهبية 

للمرة الثانية

إطالق المرحلة التمهيدية 
للتصاميم الهندسية األولية 

لمشروع التوسعة )بروج4(

إطالق على نطاق عالمي بالشراكة 
مع بورياليس   Anteo™ بالتعاون 

مع شركة بورياليس

زيادة الطاقة اإلنتاجية لوحدة 
تصنيع المركبات البالستيكية في 
شنغهاي إلى 90,000 طن سنويًا

افتتاح مركز االبتاكر 
في أبوظبي

تأسيس شركة تسويقية 
جديدة في مصر

االحتفال بوضع حجر األساس للوحدة 
الخامسة إلنتاج البولي بروبيلين في الرويس 

لزيادة الطاقة اإلنتاجية للشركة من البولي 
بروبيلين إلى 2.24 مليون طن سنويًا

إنتاج صنف خاص من مادة 
البولي بروبيلين الستخدامها 

في تصنيع كمامات الوجه

زيادة الطاقة اإلنتاجية للبولي 
أوليفينات في أبوظبي إلى 

4.5 مليون طن سنويًا

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 إنتاج البولي أوليفينات 
في أبوظبي إلى 600,000 

طن سنويًا

إطالق مبادرة “ مياه من أجل 
العالم” مع شركة بورياليس

البدء بإنتاج البولي أوليفينات 
في أبوظبي بطاقة إنتاجية تبلغ 

450,000 طن سنويًا

بروج توقع على الميثاق 
العالمي للرعاية المسؤولة

بروج تشارك في 
تأسيس االتحاد الخليجي 

للبتروكيماويات والكيماويات

بروج تحصل على شهادة 
الرعاية المسؤولة

RC 14001

تأسيس شركة 
بروج في أبو ظبي 

وسنغافورة
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الكوكب
إدارة األثر البيئي

تلتزم شركة بروج بحماية البيئة وتحسينها من خالل:

n  مواجهة التحديات العالمية اكلتغير المناخي، توفير مياه الشرب، المحافظة على األغذية، الحصول على الطاقة وترشيد 

استهالكها، تعزيز قطاع الرعاية الصحية وإدارة النفايات من خالل الحلول البالستيكية المبتكرة

n  الحد من حجم النفايات واالنبعاثات الغازية والحفاظ على التنوع الحيوي وتعزيز األداء المتعلق باستهالك الطاقة واالعتماد 

على االستخدام األمثل للمصادر الطبيعية

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

المتعلقة  وتلك  والمجتمعية  والبيئية  واألمنية  الصحية  الناحية  من  البالستيكية  لحلولنا  اإليجابية  اآلثار  أهمية  تعزيز   n

باستهالك الطاقة طوال فترة صالحيتها

المجتمع
المسؤولية االجتماعية

تلتزم شركة بروج تجاه موظفيها، والمجتمعات المحلية التي تعمل فيها، وبالمجتمع عمومًا من خالل:

n العمل على تحقيق هدف عدم التسبب بالضرر لموظفينا واكفة أفراد المجتمع

n المساهمة بتوفير حلول تمتاز بتأثيرها اإليجابي والمستدام على حياة أفراد المجتمع

n تعزيز الوضع الصحي واالجتماعي لموظفينا والمجتمعات التي تعمل بها

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

n تأسيس شرااكت متبادلة ومنفعية ومبادرات مجتمعية بين الشراكت العاملة في نفس القطاع والمجتمع

n احترام المظاهر االجتماعية والثقافية والقانونية واألخالقية للمجتمع

20162017201820192020القياسالوصـف

3,4363,1493,0133,1063,110عددالموظفون

1314141515اإلناث %التوازن بين الجنسين

1,2361,2411,2501,3311,364عددالمواطنون اإلماراتيون

443412525326205الساعات  )000(التدريب

معدل تكرار اإلصابات السالمة
0.220.210.110.280.17اإلجمالية المسجلة

1,9432,1061,5861,429541دوالر أمريكي )000(االستثمارات المجتمعية

20162017201820192020المقياسالوصـف

غيغا جول للككثافة الطاقة
22.8625.0224.3421.6120.13طن ناتج

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

5,9725,6285,4905,3945,865

5,6754,6035,4436,0344,965طنالنفايات الناتجة

1,6691,6891,6641,6501,744متر مكعب )000,000(المياه المسحوبة

عمليات حرق الغاز في 
112,453102,30081,61282,71850,770متر مكعب )000(الشعلة

10,40710,3369,84010,02210,394دوالر أمريكي )000(النفقات البيئية
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المجتمع: المسؤولية االجتماعية

الكوكب: إدارة األثر البيئي

تعزيز رفاهية موظفينا 
وحماية مصالحهم

تحقيق الفائدة 
والمنفعة لمجتمعنا

تحسين االستخدام األمثل 
تحسين األثر البيئي لمنتجاتنالمواردنا

سوف نعمل على التفوق في تحقيق المعايير 
الصناعية فيما يتعلق بالسالمة المهنية

سوف نقدم مدونة القواعد السلوكية للموردين 
فيما يتعلق بالتوريد المسؤول

سنقوم بزيادة عدد الكوادر البشرية من المواطنين 
اإلماراتيين بش� كبير بما يتماشى مع أهدافنا الوطنية

سوف نعمل على زيادة عدد الموردين المحليين للمواد 
الكيميائية والمواد المضافة والتغليف بنسبة %8 

سوف نّنفذ خطط العمل الخاصة بمسح إشراك 
سوف نطلق 4 مبادرات مجتمعية جديدةالموظفين تنفيذًا �مًال

سوف نخّفض استهالكنا للطاقة بنسبة 14% ل� 
طن يتم إنتاجه

سوف نخّفض حرق الغاز في الشعلة بنسبة %60 
ل� طن يتم إنتاجه

سوف نقّلل استهالكنا للمياه الصناعية بنسبة 
6% ل� طن يتم إنتاجه

سوف نقّلل من كمية النفايات الخطرة لدينا 
بنسبة %40

سوف نعمل باستمرار على االستفادة مما ال 
يقل عن 98% من المواد الخام المتوفرة لدينا

سوف نضمن أن أكثر من نصف مشاريعنا االبت�رية ملتزمة 
بمؤشر استدامة المنتجات بنسبة 70% كحد أدنى

حماية مستقبلنا 
وتعزيز سمعتنا

السعي لتحقيق االزدهار 
والنمو االقتصادي

سوف نعمل على التفوق في تحقيق المعايير 
الصناعية فيما يتعلق بسالمة العمليات

سوف نعمل على تحقيق أهداف برنامج "التميز" 
الخاص بنا

سوف نعمل على التضمين ال�مل لخطط متينة
الستمرارية العمل فيما يتعلق بإجراءات العمل ذات األولوية

سوف نعمل على زيادة حجم البوليمرات التي 
نطرحها في السوق بنسبة %65

سوف نقّلل الش�وى المبررة من منتجاتنا 
وخدماتنا بنسبة تزيد عن %40

سوف نعمل على زيادة حجم نسبة مبيعات 
المنتجات الجديدة لتصل إلى %20

األرباح: النمو االقتصادي

أهداف االستدام لعام 2021
على الطريق الصحيح لتحقيق النجاح

األرباح
النمو االقتصادي

تلتزم بروج بتحقيق النمو االقتصادي للشركة وللقطاع من خالل:

n زيادة عوائد المساهمين في اكفة مراحل اإلنتاج

n تعزيز سمعة بروج وتحسين صورة قطاع إنتاج وصناعة البالستيك

n ضمان الحفاظ على تصميمات أصولنا وأدائنا التشغيلي طوال فترة صالحيتها

للمخاطر  الفعالة  اإلدارة  في  الممارسات  أفضل  تطبيق  خالل  من  المتغيرات  مع  التكيف  على  المؤسسة  قدرة  تعزيز   n

واالستعداد األمني والطارئ وضمان استمرارية العمل

n مواصلة العمل على تطوير الصناعات التكريرية المحلية وتعزيز القدرات العلمية والهندسية

n تعزيز الفرص المسؤولة للمشتريات وأعمال سلسلة اإلمداد على نطاق عالمي

20162017201820192020المقياسالوصـف

4.54.54.54.54.5مليون طن للك عام الطاقة اإلنتاجية

2.401.4-18.7-10الزيادة %اإليرادات

مبيعات المنتجات 
الجديدة

 % من إجمالي 
1619233028المبيعات

0.0560.0600.0300.0290.022للك )000( طن مباعالشاكوى

معدل المستوى 1 حوادث سالمة العمليات
0.0450.01500.0180والمستوى 2

حجم البوليمرات 
2114122640% زيادةالمطروحة في السوق
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التغليف
هي  التغليف  لمواد  المهمة  والمزايا  التناسق  إن 
التغليف  حلول  من  مجموعتنا  به  تتصف  ما  أبرز  من 
لضمان  جاهدين  ونعمل  القطاع.  لهذا  نوفرها  التي 
المذاق دون  الغذائية طازجة وطيبة  المواد  تصل  أن 

التأثير على استدامة المواد التي ُغّلفت بها

الزراعة
بقطاع  المتعلقة  الحلول  أحد  بطرح  نقوم  عندما 
الزراعية  للبيوت  حلول  بتوفير  فقط  نفكر  ال  الزراعة 
التغلب  في  تساهم  حلول  بتوفير  بل  البالستيكية، 
على التحديات التي يواجهها المزارعون وتساهم في 
تحسين أعمالهم والمجتمعات التي يزودونها بالغذاء

الرعاية الصحية
تتماشى حلولنا التي نوفرها لقطاع الرعاية الصحية 
كما  صرامة،  األكثر  العالمية  التنظيمية  اللوائح  مع 
تنال على الدوام ثقة المهنيين والمتخصصين بالرعاية 

الصحية الذين يستخدمون حلولنا بشلك يومي

الطاقة
المميزة،  الفرص  من  بالكثير  الطاقة  قطاع  يحفل 
ونحن في بروج نفكر أبعد من توفير حلول للاكبالت 
بمختلف أنواع الجهد الكهربائي. كما نولي اهتمامًا 
الناس  حياة  على  أثر  من  حلولنا  تتركه  بما  خاصًا 
المورد  هذا  على  اعتمادًا  تزدهر  التي  والمجتمعات 

القيم

البنية التحتية
إن حلولنا التي تدخل في صناعة أنابيب المياه والغاز 
البنية  لتطبيقات  ومالءمتها  الفائقة  بجودتها  تتميز 
والحياة  المجتمع  ضروريات  من  تعد  التي  التحتية 

العصرية

قطاع السيارات
السيارات  لقطاع  حلول  توفير  في  ابتاكراتنا  إن 
تساهم في جعل المركبات أخف وزنًا وأكثر فعالية. 
للسيارات،  نوفرها  التي  حلولنا  إلى  فباإلضافة 
نساهم في تيسير حركة الناس وتطوير هذا القطاع

حلولنا


