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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  
العناية الصحيةالمختلفة الحتواء الفيروس والحد من انتشاره. على هذا النحو، تمكنا من تحقيق زيادة غير مسبوقة في اإلنتاج. 
، مما  يؤكد على مدى مرونة عملياتنا. أحرزنا أيًضا تقدًما كما هو مقرر في خططنا التوسعية في مشروع بروج 4 والوحدة 

الخامسة  إلنتاج البولي بروبيلين، باإلضافة إلى تحديث استراتيجية بروج 2030 لتعزيز طموحاتنا  في العمل بشلك استباقي.

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

اكن التحدي األكبر أمامنا في 2020 هو توفير بيئة عمل آمنة مع الحفاظ على  استمرارية األعمال وجودة اإلنتاج. لم 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  انتشار جائحة كوفيد – 19 

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

إيجابي في  والتأثير بشلك  البيئة  الحفاظ على  للمساعدة في  أساسًيا  أمًرا  لعملياتنا  المستدامة  التنمية  التركيز على  ُيعد 
التزامنا  على  دائًما  ونؤكد  المجتمع،  في  إسهاماتها  وتعزيز  أعمالها  تطبيق   برامجنا  واصلت  العام،  هذا  في  مجتمعاتنا. 
بمواصلة التعاون مع جيل المستقبل من القادة من خالل البرنامج االفتراضي الجديد »نحو علم اللدائن« لمساعدتهم على 
فهم وتبني ونشر  فوائد البالستيك ومبادئ االستدامة. خالل عام 2020، وعلى الرغم من القيود التي فرضتها جائحة فيروس  
كوفيد19-، تطوع موظفونا بقضاء أكثر من 3،000 ساعة عمل ساهموا  خاللها بتقديم المساعدة ألكثر من 2,700 شخص 

في ثالث دول.

إن اإلنجازات العظيمة التي حققناها بفخر خالل هذا العام  المميز تستوجب أن نذكر أنفسنا بها. تسلمنا “جائزة أدنوك للتميز” 
19  وذلك من خالل توفيرنا   ضمن فئة المسؤولية تقديرًا اللتزامنا بدعم جهود  دولة اإلمارات بالتصدي لفيروس كوفيد - 
لحلول البولي بروبيلين  الستخدامها في تصنيع كمامات الوجه. كما تسلمنا جائزة “أفضل برنامج اتصال حول االستدامة لعام 
2020” ضمن  جوائز أبوظبي لريادة األعمال المستدامة. إضافة إلى ذلك، تسلمت بروج جائزة “الموارد البشرية ألفضل صاحب 
عمل في آسيا لعام 2020” في لك من سنغافورة والصين، مما يمثل فوًزا في أول محاولة لنا  في الصين وثالث فوز نحققه 

على التوالي في سنغافورة.

لقد وضعنا هدف تبني اإلنتاج الدائري أكحد أهم طموحاتنا  في استراتيجيتنا لعام 2030. واتخذنا خطوتنا األولى في هذا 
المعايير  أعلى  بروج  تحقيق   اإلنجاز  يؤكد هذا   .)ISCC+( بلس  والكربون  الدولية  االستدامة  بالحصول على شهادة  االتجاه 

البيئية واالجتماعية بما يمهد الطريق أمامنا لتقديم مجموعة من منتجات البولي بروبيلين الدائرية .

ندرك في بروج أن التحديات التي تنتظرنا كبيرة،  لكننا  على ثقة من إماكنية تحقيق مسار نمو ثابت. أما طموحنا فهو في 
تقديم الدعم الاكمل لعمالئنا،  وتوفير حلول مبتكرة  ذات جودة عالية القيمة، مع العمل بشلك مستدام. سنواصل  مسيرتنا 
مستفيدين من مهارات موظفينا وابتاكراتهم وتقنياتهم وقدراتهم كي يظلوا قادرين على اإلنتاج،  خالل مواصلتنا العمل في 

ظل الوضع الذي فرضته علينا  جائحة كوفيد - 19.
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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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استراتيجية بروج  2030: 

واسع«  نطاق  على  »التميز  وضع  على  الحفاظ   n
باعتباره يعكس الماكنة  الرئيسيية لبروج 

n زيادة  طاقتنا اإلنتاجية إلى 8.5 مليون طن  سنويًا، 
مما يعزز نمونا في السوق  

الجهود  تعزيز  و  التميز  لتحقيق  سعينا  مواصلة   n
لتحسين  هامش األرباح عبر سلسلة القيمة 

تمت  مواد  من  حلول  توفير  إماكنية  استكشاف   n
إعادة تدويرها  كجزء من مجموعة منتجاتنا 

استراتيجية بروج 2030

في عام 2020، حدثنا استراتيجية بروج لعام 2030 لتوجيه طموحات أعمالنا بشلك استباقي وذلك استجابًة لبيئة األعمال 
المتغيرة على مدى السنوات الماضية.  يبقى  تحديث االستراتيجية متركًزا حول المحاور الثالثة الرئيسية في  مسيرتنا وهي 

التميز والهوية والنمو بغرض تحقيق رؤيتنا طويلة المدى .

من خالل تنفيذ هذه االستراتيجية، نهدف إلى زيادة طاقتنا اإلنتاجية  وتعزيز ماكنتنا في السوق وأن ُنعرف  بحلولنا البالستيكية 
المبتكرة.

نعتقد أنه يمكن تحقيق ذلك من خالل زيادة  طاقتنا اإلنتاجية ومواصلة سعينا نحو  التميز وتوفير منتجات متميزة لعمالئنا 
بقيمة أفضل مع إماكنية إعادة تدويرها بعد  استخدامها.

حتى اآلن، حققت استراتيجية بروج لعام 2030 النتائج المرجوة وظلت فعالة ومتماشية مع رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا ونواصل 
بدورنا تنفيذها بلك حذافيرها.

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

عمل  ساعة   3,000 من  ألكثر  بروج  موظفي  قضاء   n
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

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

النمساوية.

يعمل في بروح  أكثر من 3000  موظف من 51 جنسية، ونوفر خدماتنا  للعمالء في 50 دولة في منطقة  الشرق األوسط 
وآسيا وأفريقيا. تتألف بروج من كيانين:  

• شركة أبوظبي  للدائن البالستيكية )بروج( هي شركة إنتاج مقرها في أبوظبي وهي مسؤولة بشلك أساسي عن إنتاج  
 .Borouge ADP“  البتروكيماويات  ويشار إليها عادًة باسم

التسويق والمبيعات وتسليم  التي يقع مقرها في سنغافورة وهي مسؤولة بشلك أساسي عن   برايفت  بروج  • شركة 
المنتجات لعمالء شركة بروج في جميع أنحاء العالم.

كشركة  جميعهم  ُيمثل  وبالتالي  »بروج«،  باسم  لها  التابعة  الكيانات  وجميع  بأكملها  الشركة  إلى  يشار  فصاعًدا،  اآلن  من 
واحدة تشترك في نفس الرؤية والرسالة والعالمة التجارية والقيم واالستراتيجية. 

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 

عملياتنا التشغيلية
يقع مصنع بروج إلنتاج  البتروكيماويات  والبالستيك في الرويس على بعد حوالي 250 كم غرب مدينة أبوظبي.  وُتعتبر 
العالم، وتبلغ طاقته  البولي أوليفينات في موقع واحد في  المنشأة حاليًا واحدة من أكبر المجمعات المتاكملة  إلنتاج  
السنوية 4.5 مليون طن من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين. . كما يعتبر  المجمع أيًضا أكبر مصنع في العالم يعتمد على 
تقنية المعالجة Borstar® إلنتاج بوليمرات مبتكرة ومعززة ذات توزيع ثنائي المنوال للوزن الجزيئي يناسب مجموعة كبيرة 

من التطبيقات البالستيكية.

 في عام 2020،  حافظنا على  مسارنا الصحيح لزيادة طاقتنا اإلنتاجية في الرويس من خالل إحراز تقدم جيد في التصاميم 
الهندسية األولية  لمشروع بروج 4 وهو مشروع التوسعة الضخم الجديد الذي سيساهم في  زيادة طاقتنا اإلنتاجية بشلك 
كبير بحلول عام 2025. في غضون ذلك، مازلنا نحرزتقدمًا ثابتًا  في خطتنا لبناء مصنع جديد إلنتاج البولي بروبيلين  ونحن 

في مرحلة األعمال الهندسية والمشتريات والتشييد على أن يبدأ تشغيله حسب الخطة  في عام 2021.

طاقات التصنيع السنوية لعمليات الرويس التشغيلية )بالطن(

شركة التسويق

%40شركة اإلنتاج 60%

50% 50%

الملكية
 اوحدة تكسير

اإليثان 1

 وحدة تكسير
اإليثان 2

5 مليون  

 أدنوك لمعالجة 
الغاز

 أدنوك 
للتكرير

 البروبيلين

اإليثان

 وحدة تكسير
اإليثان 3

البولي بروبيلين
مليون 1.76

 البولي بروبيلين
480.000

 البولي اإليثيلين المترابط
80,000

وحدة تحويل األوليفينات
750.000

البولي إيثيلين
مليون 2.22

 البولي إيثيلين المنخفض
الكثافة 350,000

الوحدات الحالية / العمليات  الوحدات المستقبلية / العمليات  



13 12

تقرير االستدامة لعام 2020االستدامة بهدف

باإلضافة إلى موقع اإلنتاج الخاص بنا في أبوظبي، نمتلك  لدينا وحدة تصنيع المرّكبات البالستيكية في شنغهاي المخصصة 
في تركيب الحبيبات البالستيكية القادمة من مصنع الرويس لتلبية احتياجات قطاع صناعة السيارات في آسيا. بدأ تشغيل 
المصنع في عام 2010 بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 50 ألف طن، وبعد عدة سنوات تمت زيادة الطاقة اإلنتاجية السنوية 

للمصنع  لتصل إلى 90 ألف طن في عام 2015. 

 لدينا عدة  مراكز  لوجستية في مواقع مختلفة، مثل الصين باإلضافة إلى بوابات تصدير إماراتية في ميناء خليفة وميناء 
جبل علي ومركز التوزيع اإلقليمي في الرويس. كما لدينا  شبكة مبيعات وتسويق جيدة االنتشار وفعالة لتلبية احتياجات 
عمالئنا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أبوظبي وسنغافورة وبكين ونيودلهي وشنغهاي وطوكيو والقاهرة. وتدعم 

شبكتنا للمبيعات والتسويق  شبكة أخرى من الولكاء والموزعين في مواقع أخرى. 

أبوظبي
الرويس

مومباي
بانكوك مدينة هو تشي منه

شنغهاي

بكين
طوكيو

غوانجو 

سنغافورة

جاكرتا

المقر الرئيسي، شركة أبوظبي  للدائن البالستيكية (بروج) 

المقر الرئيسي، شركة بروج برايفت ليمتد

مجمع البتروكيماويات

مركز االبت�روحدة تصنيع المركبات البالستيكية

م�تب التسويق والمبيعات و التمثيل التجاري

القاهرةنيودلهي

مواقع تواجدنا حول العالم 

االلتزام باالستدامة
نلتزم في بروج  باتكشاف و تعزيز الفرص نحو تحقيق نظام االقتصاد الدائري  ورفاهية المجتمع والحفاظ على البيئة في 
الوقت الذي نلبي فيه اكفة التطلعات االقتصادية للمساهمين..  نمارس أعمالنا في إطار رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا ووفًقا 

للقوانين واللوائح  والمعايير الصناعية المعمول بها. 

وباعتبارنا أحد األعضاء الموقعين على الميثاق العالمي للرعاية المسؤولة  لقطاع صناعة الكيماويات، نطبق أفضل الممارسات 
والكيماويات  للبتروكيماويات  الخليجي  “االتحاد  في  أعضاء  وبصفتنا  ذلك،  إلى  باإلضافة  المستمر.  التحسين  إلى  ونسعى 

)جيباك(” ومجلس الصناعات  الكيميائية السنغافوري، نعمل باستمرار مع أقراننا لتحسين معايير  القطاع بشلك منتظم. 

 واسترشادًا بسياسة االستدامة وإطار العمل الخاص بنا، جعلنا االستدامة جزءًا ال يتجزأ من  عملياتنا اليومية وحرصنا على 
تعزيز الكفاءة باستمرار من خالل االستفادة القصوى من الموارد. 

إطار االستدامة في بروج

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. 

االستدامة

 الربح
النمو

االقتصادي

 الكوكب
اإلدارة الجيدة

للبيئة

األشخاص
المسؤولية االجتماعية

تركز استراتيجية االستدامة لدينا على أربع

أولويات رئيسية:

n ضمان استدامة العمليات وسلسلة اإلمداد 

البالستيكية  الحلول  الدائري  تطوير  n وتعزيز االقتصاد 
المستدامة وتعزيز االقتصاد الدائري

n تعزيز األثر االجتماعي اإليجابي في المجتمعات التي 
نعمل بها

n غرس ثقافة األداء المستدام في جميع أنحاء الشركة 
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برنامج الرويس لالستدامة للبيئية

 انعاكسًا ا اللتزامنا بالتخفيف من تأثيرنا البيئي، أطلقنا في عام 2020 برنامج االستدامة البيئية في الرويس لعام 2025 
والذي حقق نتائج إيجابية خالل العام.  وخالل تنفيذ البرنامج  أصبحنا قادرين  على تحقيق تحسينات كبيرة، ال سيما من خالل 
مشاريعنا الخاصة  بالتخلص من حرق الغاز نهائيًا ومشاريع تعزيز كفاءة الطاقة وبالتوازي مع تحسين سبل معيشة الساكن 

القاطنين  في منطقة الرويس. 

مقارنًة بإنجازاتنا في  عام 2018، تمكنا من تحقيق ما يلي: 

n مواصلة تقليل معدل حرق الغاز بالشعلة  بنسبة 80.50 %  

n زيادة كفاءة استخدام المياه بنسبة 17 %  تقريًبا

n خفض كثافة الطاقة بنسبة حوالي 16 % 

n خفض معدل المخلفات غير الخطرة بحوالي 50 %  والمخلفات الخطرة بحوالي 87 %

• خفض معدل انبعاثات ا غازات الدفيئة  في النطاق األول والثاني بمعدل حوالي 19 % و 9 % على التوالي :

مشاركة أصحاب العالقة

نحن في بروج نهتم بأصحاب العالقة معنا وباهتماماتهم وتوقعاتهم واحتياجاتهم في اكفة العمليات واألنشطة التجارية 
وعمليات اتخاذ القرار لدينا، وكذلك في نهج االستدامة بعيد األمد الذي نعتمده. ويشمل أصحاب العالقة الرئيسيين لدينا 
والمؤسسات  الحكومية  غير  البيئية  والمنظمات  الحكومية  والمؤسسات  وموردونا  وموظفونا  وعمالؤنا  المساهمون 
الصناعية والمؤسسات األاكديمية ووسائل اإلعالم، فضًل عن المجتمعات التي نمارس أنشطتنا بها، وخاصًة المجتمعاتالمتأثرة 

بمنتجاتنا ومشاريعنا. 

n 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 توسيع 
OHSAS 18001:2007 ومعيار  المهنية  الصحة والسالمة  ISO 14001:2015 ومعيار  البيئية  نطاَق معايير نظام اإلدارة 

نظام إدارة الطاقة ISO 50001:2011 الذي يغطي اللوائح األساسية التالية توعية المجتمع واالستجابة لحاالت  الطوارئ

n التوزيع 

n اإلشراف على المنتجات

n األمن 

n الصحة والسالمة 

n سالمة العمليات 

n حماية البيئة 

. وتعتبر بروج حالًيا في سبيلها لترقية معيار السالمة والصحة المهنية – OHSAS 18001:2007إلى معيار إدارة السالمة 
استشاري  2020 من قبل  تدقيق خارجي في عام  إجراء   أتم   .ISO 45001:2018   .2018 :45001 أيزو  المهنية  والصحة 
خارجي لتحديد الثغرات ومعالجتها بشلك منهجي لتتماشى مع توقعات المعيار  المعدل. أما اإلجراءات الخاصة بالفجوات 

الُمحددة فهي قيد التنفيذ ومن المقرر استكمالها  خالل عام 2021.

تعزيز استدامة عملياتنا

خفض حرق الشعلة

 شدة احتراق
الشعلة المستمر

كثافة الطاقة  النفايات الخطرة
 النفايات غير
الخطرة

 النطاق األول  ل 
 النبعاثات  غازات
 الدفيئة

 كفاءة استخدام
المياه

 النطاق الثاني
 النبعاثات  غازات
 الدفيئة

إدارة الطاقة إدارة المياه  خفض انبعاثات غازات
الدفيئة

 التخلص من النفايات
والجد منها

الوعي والمشاركة

مراقبة أداء االستدامة

إدارة التغيير

استراتيجية بروج لالستدامة

القيم- الرؤية-  الرسالة- الثقافة

الرعاية المسؤولة®

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

اتحاداتها  خالل  من  الشراكت،  بموجبها  تعمل  الكيماوية  الصناعات  لقطاع  عالمية  طوعية  مبادرة  اعتبارها  على   )ICCA(  
الوطنية، بشلك فعال لتحسين أداء الصحة والسالمة والبيئة بشلك 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.

20062009201120132018

التوقيع المشترك لميثاق 
الرعاية المسؤولة 

العالمي

التوقيع على ميثاق الرعاية 
المسؤولة العالمي مع جمعية 

عين الدوليين  للمواد  الُمصَنّ
الكيمياوي  في الصين ومجلس 
سنغافورة للصناعات الكيماوية

أحدث توثيق للرعاية 
المسؤولة -14001

2015

توقيع إعالن الدعم
النجاح في الحصول على 
شهادة الجودة العالمية 

لنظام إدارة الرعاية المسؤولة 
 RC 14001



17 16

تقرير االستدامة لعام 2020االستدامة بهدف

• تماشيًا مع التزامنا بالتواصل واالستماع بشلك منتظم إلى اهتمامات أصحاب العالقة، أجرت بروج في عام 2019 مراجعة 
الداخليين  العالقة  أصحاب  كبيرة من  المراجعة مجموعة  العالقة، وشملت  أصحاب  واهتمامات  لمستوى مشاركة  شاملة 
في  محددة  موضوعات  على  المادية  األهمية  واستعراض  العالقة  أصحاب  مشاركة  مراجعة  استندت  وقد  والخارجيين. 
القطاع وعلى اإلقرارات التي جرى تصنيفها، وعلى تقارير أداء االستدامة لدينا، وحددت مجاالت االهتمام الرئيسية. ويرتبط 
تم  التي  األولويات  أهم  يلي  فيما  المستدامة.  للتنمية  المتحدة  األمم  بأهداف  وثيًقا  ارتباًطا  المادية  األهمية  استعراض 

تحديدها: األخالق المهنية الصحة والسالمة المهنية

• سالمة المنتج واإلشراف عليه االمتثال البيئي والقانوني  • رفاهية الموظفين ورضاهم   

• الكفاءة التشغيلية • تصريف النفايات والنفايات السائلة   

• ابتاكر المنتجات • سالمة العمل    

• رضا العمالء •  دعم المنتجات     

• إعادة التصنيع واالقتصاد الدائري  • التقنيات     

قام أصحاب العالقة بتصنيف األولويات المحددة على أنها األعلى تصنيًفا، سواء من حيث االهتمام بها أوتأثيرها 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 األهمية المادية 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 بشلك 

متواصل في إستراتيجيتنا. وسُتستخدم نتائج هذه المراجعة كمصدر مهم لتعزيز أهدافنا في االستدامة.

مصفوفة  اهتمامات أصحاب  العالقة 
8%

3

-72%

-76%

32% 99.7%

40%

28% -62%

-34%

-23%

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 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، وللك 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 الشلك أدناه األهداف المحددة والتقدم الذي تم 

إحرازه في سبيل تحقيق هذه األهداف خالل عام 2020 ..
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اقتصاد البالستيك الدائري وتغزيز أهمية البالستيك 
التزمت بروج باستكشاف الفرص و تعزيزها نحو االنتقال إلى االقتصاد الدائري. يتطلب الحد من تأثيرنا على البيئة وتراكم  
النفايات البرية والبحرية بسبب السلوك غير المسؤول لبعض أفراد المجتمع والتخلص  االعتباطي من النفايات البالستيكية 

جهوًدا متضافرة بالتعاون مع الحكومات والهيئات التنظيمية وشراكء الصناعة. 

النفايات البالستيكية  الدائري الخالي من  باعتبارنا شركة بتروكيماوية مسؤولة،  تؤمن بروج بأن تحقيق نظام االقتصاد 
يتطلب إجراءات قوية ومتضافرة من قبل الحكومات وقطاع الصناعة والمستهلكين والمجتمع. 

نحن نؤيد بشدة إعادة استخدام المنتجات البالستيكية وإعادة تدوير النفايات البالستيكية بعد  استهالكها إلى منتجات 
االقتصاد  تحقيق  ونحو  باالستدامة  المستمر  التزامنا  من  كجزء  جهودنا  واصلنا   ،2020 عام  في  وبالتالي  الثاني.  الجيل 
الدائري. تتفق هذه الجهود مع التحديثات األخيرة الستراتيجية الشركة التي عززت تركيزنا على استكشاف الفرص التي 

يوفرها االقتصاد الدائري وتعزيزها. 

إعادة  تمت  مواد  إلضافة  طموحات  لدينا  و  بالاكمل  التدوير  إلعادة  القابلة  الحلول  وتطوير  توفير  نواصل   بروج،  في 
بالتالي، نعمل على تطوير طرق جديدة لتقليل استخدام المواد و تعزيز  تدويرها مسبقًا  كجزء من مجموعة منتجاتنا. 
متانة المنتجات وتطوير  التصميمات الجديدة التي تعزز إعادة االستخدام وإعادة التدوير وتشجع على استخدام المواد 
بالتغليف في  الخاص   التميز  أيًضا في مركز  بروج  لدينا. تستثمر  القيمة  المعاد تدويرها حيثما أمكن ذلك عبر سلسلة 
أبوظبي لتطوير حلول التغليف  الدائرية وتسويقها و لدينا فريق  متخصص   با باقتصاد التغليف الدائري  لتطوير نماذج 

أعمال اقتصادية دائرية مستدامة. 

حلول  تغليف المواد الغذائية السائلة القابلة إلعادة التدوير 

بفضل األداء المتميز  لمنتج Borstar® FB1350  يمكن لعمالئنا إنتاج حاويات للمواد الغذائية السائلة تكون  قابلة إلعادة 
التدوير بالاكمل، في الوقت الذي يستطيعون فيه  تقليل استخدام  موادهم وخفض تلكفة اإلنتاج دون  الـاثير على  األداء 

والقدرة الوظيفية

في عام 2020، أنجزنا  دراستنا الخاصة  حول إعادة معالجة البوليمرات غير المطابقة للمواصفات لدينا مما جعلنا أقرب 
بخطوة نحو تحقيق طموحنا في طرحنا لحلول معاد تدويرها  ضمن مجموعة منتجاتنا.

نحن نعمل أيًضا عن كثب مع عمالئنا وشراكئنا  في سلسلة القيمة  لدعمهم في تحقيق التزاماتهم الخاصة باالقتصاد 
الدائري لزيادة المحتوى المعاد تدويره وتصميم منتجاتهم القابلة إلعادة التدوير

 وكخطوة  مبدئية لمعالجة أحد المصادر الرئيسية  للنفايات البحرية في المحيط الهادئ، تتعاون بروج مع شركة بورياليس 
و شركة SYSTEMIQ والعديد من شراكء  القطاع في مشروع STOP  لتطوير نماذج إدارة مستدامة  للنفايات  في  مدن  
المدن ذات معدالت  النفايات في  التلكفة إلدارة  جنوب شرق آسيا. ويهدف المشروع إلى إنشاء أنظمة دائرية  منخفضة 

التسرب العالية.

 إطالق حملة  »بهدف«

كجزء من جهودنا المستمرة لتغيير السلوكيات وتعزيز العقلية الدائرية  عبر المجتمع، أطلقنا حملتنا »بهدف« لتسليط الضوء 
على القيمة التي  توفرها المنتجات البالستيكية لحياتنا العصرية   وتعزيز السلوك المسؤول.

في عام 2018،  طرحت بروج برنامج »بروج للتعريف بالبالستيك Plastics Icebreaker«  وهي دورة تعليمية عبر اإلنترنت 
لموظفيها. تهدف هذه الدورة إلى تعزيز فهم طبيعة البالستيك  وكيفية تصنيعه  وكيف يساهم  في مواجهة   التحديات 
2019، أطلقنا الدورة التدريبية ألصحاب  العالقة الخارجيين  العالمية الرئيسية، مثل تغير المناخ وحماية األغذية. في عام 
بمثابة  وليكونوا  منه  التخلص  وطرق  المسؤول  واستهالكه  البالستيك  فوائد  على  التعرف  من  الجميع  يتمكن  حتى  لدينا 

سفراء لحلول البالستيك المستدامة. نخطط إلطالق برنامج محسن  للتعريف بالبالستيك ، اإلصدار 2.0 في عام 2021.

في هذا العام، طورنا برنامج سفراء بروج للبالستيك  بغرض تعزيز قدرة موظفينا  ودعمنا أيًضا في سعينا للوصول إلى 
أكبر عدد من األشخاص  الداعمين للفوائد التي توفرها حلولنا ومساهمتهم في مواجهة التحديات العالمية ودعم تغيير 

السلوك غير المسؤول لبعض أفراد المجتمع. 

الشهادة الدولية لالستدامة والكربون بلس  

لالستدامة  الدولية  الشهادة  على  بروج  حصلت   ،2020 عام  في 
مجموعة  وهي   ™Bornewables منتجات    عن  بلس   والكربون 
مدى  اإلنجاز  هذا   ويجسد  الحيوية.  األوليفينات  البولي  منتجات  

التزامنا باالستدامة
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البنية التحتية لالبتاكر

15 مختبرًا ألبحاث  البالستيك

أكثر من 240 قطعة من معدات االختبار 
المتطورة

أكثر من 120 شخًصا حول العالم

مساحة ُمخصصة ُمقدرة بنحو  23.000 م2

تعزيز االبتاكر 
رسالتنا  ولتحقيق   البالستيك.   إنتاج وصناعة   بروج وقطاع  لشركة  المستدامة  التنمية  رئيسيًا في  االبتاكر مساهمًا  يعد 
المتمثلة في  “تعزيز مستوى القيمة عبر جهود الموظفين وترسيخ ثقافة االبتاكر”، نسعى جاهدين لنكون واحدة من أكثر 
الشراكت ابتاكًرا في صناعة البتروكيماويات. توجد مراكز االبتاكر التابعة لبروج في موقعين، مركز االبتاكر في أبوظبي ومركز 

التطبيقات في شنغهاي.

أبوظبي،  في  ومقره  لالبتاكر  بروج  مركز 
اإلمارات العربية المتحدة

من خالل دفع عجلة االبتاكر في  اكفة أراكن  الشركة، 
نحرص في بروج على تعزيز قدراتنا  التنافسية و 

تحسين جودة منتجاتنا واستدامتها. نسعى جاهدين 
إلى تعزيز وجود العقلية االبتاكرية التي تتكيف مع 

اكفة التقنيات واألفاكر الجديدة، وتكون منفتحة من 
حيث كيفية االستفادة القصوى منها

يعمل مركزنا لالبتاكر في أبوظبي كنقطة ارتاكز محورية لالبتاكر في مجال تطوير  اللدائن البالستيكية و التقنيات المستخدمة 
في تطبيقاتها.  ويضم المركز عدة مختبرات متطورة وموارَد واسعًة في مجال تطوير التطبيقات مما يدعم القدرة الفريدة 
لشركة بروج في توفير الخبرة في مجال تحليل مواد البوليمرات ومعالجتها واختبار  تطبيقاتها. ويركز مركز بروج لالبتاكر الذي 
يضم  أكثر من 106 باحًثين وعلماء وفنيين ، بما في ذلك 47 من المواطنين اإلماراتيين،  على تطوير حلول بالستيكية مبتكرة 

جديدة  بالتعاون والشراكة مع عمالئنا عبر اكفة مراحل  سلسلة القيمة في جميع أنحاء العالم. 

يعتبر مركز بروج لالبتاكر عالمة بارزة في اقتصاد أبوظبي ومساهمًا رئيسيًا في  تعزيز االقتصاد القائم على المعرفة في 
دولة اإلمارات، حيث يتعاون  المركز بشلك وثيق مع مراكز االبتاكر األوروبية  التابعة لشركة بورياليس، وكذلك مع الهيئات 
التعليمية الدولية والمحلية، مثل جامعة خليفة بغرض تعزيز الخصائص التنافسية  لعلوم البوليمرات في اإلمارات العربية 

المتحدة. 

 لدى بروج مركًزا آخرًا لبحوث التطبيقات وتطويرها في شنغهاي والذي يتعاون مع مركز االبتاكر في أبوظبي ومع الشراكء 
بدمج  التزامنا  من  انطالًقا  المنطقة.  في  البالستيك   فيمجال   مبتكرة  تطبيقات  لتطوير  القيمة   سلسلة  في  المحليين 
ُيراعي مؤشر استدامة  الجديدة.  لتقييم منتجاتنا  المنتجات  االستدامة في جميع عملياتنا، قمنا بتطوير  مؤشر استدامة 
المنتجات الراكئز الثالث لالستدامة، وهي الجوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية للمنتجات. وإذا انخفض مؤشر استدامة 
المنتجات الخاص بعرض ابتاكر منتج جديد، سيكون هناك حاجة إلى تبرير قوي قبل الُمضي قدمًا في تطويره.. تبلغ   نسبة   

منتجاتنا التي  تتميز بمؤشر استدامة للمنتجلت  75 % أو أعلى من ذلك وتقف عن  32 %. 

800 طلب تقدمت  براءات االختراع من أكثر من  تتكون محفظة بروج  من 
به لتسجيل براءات اختراع بما في ذلك أكثر من 400 براءة اختراع اكنت قد 

حصلت عليها بالفعل

تشمل محفظ بروج من براءات االختراع حلواًل بالستيكية وأصنافًا تم تطويرها 
في  مركز بروج لالبتاكر وتمثل حوالي 30 ٪ من حجم مبيعات بروج

 أنشأت بروج مركز التميز للتغليف  واالبتاكر المسبب لالضطراب   لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال  البالستيك. 

AnbiqTM

AnbiqTM هو أحدث عائلة لدينا من حلول التغليف المرنة المحّسنة التي 
يتم إنتاجها باستخدام تقنية  Borstar®   ذات التوزيع ثنائي المنوال للوزن 
الجزيئي،  كما يوفر هذا المنتج نسًبا رائعة من الفائدة إلى التلكفة مع 

إماكنية القدرة على إعادة التدوير وتحقيق االستدامة

اجتياز تدقيق مراقبة معيار األيزو 14001:2015 بنجاح

الرعاية  ومعيار   14001:2015 األيزو  لمعايير  وفًقا  المراقبة  تدقيق  بنجاح  لالبتاكر  بروج  مركز  أنجز  العام،  هذا  في 
المسؤولة 14001:2015.  يعكس هذا اإلنجاز الجهود المستمرة لتعزيز عملياتنا الداخلية
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مواجهة التحديات العالمية
نسعى في بروج ألن  نكون السباقين في  التصدي للتحديات العالمية من خالل  حلولنا البالستيكية المبتكرة.  من بين العديد 
من الحلول المبتكرة األخرى، نساعد عمالءنا  على تقليل انبعاثات الكربون من المركبات على الطرق، وعلى تصميم أنابيب 
توزيع المياه التي تخدم المجتمعات النائية في المناطق التي يصعب الوصول إليها إضافة إلى تصميم أغطية البيون الزراعية 

البالستيكية  التي  تساهم في تعزيز المحاصيل الزراعية. 

في الوقت الذي  تركز معظم  مشاريعنا على تقليل األثر الكربوني، إما عن طريق تقليل وزن المنتج أو تحسين زمن دورات 
التصنيع  لتقليل استهالك الطاقة المرتبط بالتصنيع والنقل، تعمل جميع ابتاكرات منتجاتنا على تحسين الفوائد الجوهرية 

للبوليمرات، وعلى وجه الخصوص، االستفادة من قيمة تقنية Borstar®  التي ننفرد بها.

إدارة النفايات
الحد من النفايات البالستيكية من 

خالل تشجيع إعادة  استخدام المواد 
البالستيكية والحد منه وإعادة تدويرها  

واستعادة الطاقة الاكمنة فيها بعد 
تحقيق الغرص المقصود منها .

انبعاثات غاز 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

 توزيع مياه الشرب وتأمين مرافق 
الصرف الصحي

الحصول على مياه الشرب وتأمين مرافق 
الصرف الصحي باستخدام أنابيب مصنوعة 

من مواد مستدامة تضمن وصواًل آمنًا 
وفعااًل ومتواصاًل ألهم مواردنا الحيوية

األدوات الطبية اآلمنة
تحسين مستوى الرعاية الصحية 
باستخدام جيل جديد من المواد 
لتصنيع معدات طبية أكثر أمنًا 

وراحة ومالءمة

 حماية األغذية وضمان سالمتها
ضمان سالمة األغذية وطرق إيصالها 
باستخدام مواد تغليف مطورة تؤمن 

حماية وسالمة أفضل على امتداد 
سلسلة القيمة

 الحصول على الطاقة الموثوقة
يمكن الحصول على الطاقة الموثوقة 
من خالل تأمين شباكت الطاقة والربط 
بينها ونشرها على نطاق أوسع لتلبية 

االحتياجات المتزايدة للعالم .

تساهم بروج في توفير 
حلول لتحقيق تأثير 

إيجابي ومستدام على 
حياة ا أفرد المجتمع

تضمن أسالكنا البالستيكية عالية الجودة وأغلفة الاكبالت ومواد العزل  إيصال الطاقة بأمان وفعالية وموثوقية إلى منازلنا. 
ن نوفر مركبات بالستيكية عالية الجودة من البولي أوليفينات  لقطاع صناعة األسالك والاكبالت حول العالم .

نوعية  إيثيلين من  البولي  ُتستخدم مادة 
صناعة  في  ننتجها   التي   BorSafeTM
أنابيب المياه  التي تم تركيبها في مدينة 
غوانغراو لتوفير مياه الشرب اآلمنة ألكثر 
وكذلك  المدينة  في  منزل   60,000 من 

المجتمعات في 63 قرية مجاورة
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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
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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

0.220.210.110.280.17معدل تكرار اإلصابات اإلجمالية المسجلةالسالمة

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

موظفينا  سيما  ال  البشرية،   كوادرنا  قدرات  تعزيز  أمام  الفرص  لزيادة  استراتيجيتنا  لبروج  المستمر  والتوسع  النمو  يدعم 
اإلماراتيين وتعزيز المجتمعات التي نعمل فيها. 

نؤمن في بروج بأهمية  اكتساب المواهب وتطوير المهارات وإشراك األفراد في مشاريع متعددة، وتزويدهم بخبرة عالمية 
المستوى. نعمل دائًما على تطوير واستخدام أحدث التقنيات لتعزيز ثقافة  ترتكز على االبتاكر والشمولية مع زيادة إماكنات 

الجميع من خالل بيئة التعلم التعاونية مع الحفاظ على قيمنا األساسية ضمن هذه األنشطة.

نتجه  ُبعد.  بكفاءة عن  للعمل  لدعم موظفينا  تنقل محدثة  تطبيقات  أطلقنا  باعتبارنا مؤسسة ذكية،  رؤيتنا   تماشيًا مع 
العمالء في  ورضا  األداء   تحسين جودة  للحفاظ على  الواحدة«  المؤسسة  تخطيط موارد   « برنامج  الرقمنة من خالل  نحو 
صدارة جميع مستويات المؤسسة. سنواصل تحديث عملياتنا من خالل تنفيذ الحلول الرقمية الرائدة في التوظيف والتعلم 
نمونا  لدعم  تعليمية جذابة وفعالة،  لمواصلة ماكنتنا  كمؤسسة  أخرى في  مسيرتنا  اتخاذ خطوة  والتطوير. هدفنا هو 

المستدام. 

 استعدت بروج  بشلك جيد لعام 2021 من خالل تطوير خطط رأس المال البشري واإلدارة لعام 2025 باإلضافة إلى استراتيجية  
العاملين في مشروع  بروج 4. ستواصل بروج العمل على األولويات الرئيسية من خالل زيادة المشاركة وتحسين التاكليف 

والعيش وفق  قيمنا وتبادل المالحظات البناءة لتصبح شركة مرنة ونشطة ومستعدة لمواجهة  تحديات المستقبل

 فازت بروج  بجائزة "الموارد البشرية 
اآلسيوية أكفضل الشراكت  للعمل 

فيها في آسيا" في لك من سنغافورة 
والصين، مما يمثل فوزًا بأول جائزة من 

نوعها من المرة األولى  في الصين 
والثالثة على التوالي في سنغافورة

أنشطة اللجنة الشبابية

يعتبر  إشراك وتمكين شبابنا المتفاني والحماسي في بروج أولوية لدينا. تهدف لجنة بروج  الشبابية إلى تعزيز االرتباط 
والتعاون بين فئة الشباب في بروج والقيادة لزيادة مشاركة الشباب وتمكينهم. لم يمنعنا تفشي الوباء من تحقيق 
مساحة  وأطلقنا   ،2020 عام  خالل  التنفيذي  الرئيس  مع  للشباب  افتراضية  عمل  ورشة   14 نظمنا  فقد   أهدافنا، 

افتراضية للشباب لرفع مستوى الشباب داخل  الشركة

تماشيًا مع التوجه القوي في اإلمارات والعالم  نحو المساواة بين الجنسين، نواصل سعينا والتزامنا لخلق فرص جديدة 
462 موظفة من اإلناث من أصل  وزيادة عدد الموظفات وتعزيز مساهمتهن في التنمية المستدامة لبروج. لدينا 
3,110 موظفين.  عالوًة على ذلك، تبلغ نسبة النساء في المناصب القيادية واإلدارية العليا حوالي %21.5 وذلك 

يعكس التزامنا بتمكين موظفاتنا من أصحاب الكفاءات من المساهمة في  مسيرة بروج الناجحة

لطالما اكنت بروج شركة صاحب  عمل رائد ومتقدم، ونظرًا ألن  موظفينا هم المصدر األساسي لقدرتنا التنافسية، فإننا 
ندفعهم إلى نشجعهم على تعزيز زيادة أدائهم والتفوق فيه من خالل خلق بيئة يتم فيها تشجيع تتسم بالتعاون والمسؤولية 
والتقدم. وتتمثل المبادئ األساسية لسياسة الموارد البشرية لدينا فيما يلي: تاكفؤ الفرص، التطوير الشخصي المستمر،  
اإلنصاف، الثقة المتبادلة والعمل الجماعي. نؤمن بمواصلة التركيز على الشراكة مع  شراكت القطاع لتمكين موظفينا من 

تعزيز اكمل  إماكناتهم إلضافة قيمة مهمة ذات طابع عالمي. 
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التنوع والشمول
المستمر، وأن االعتماد على  لتحقيق نجاحنا  بالغ األهمية  أمر  بناء مؤسسة فاعلة ومتنوعة وقادرة  أن   بروج   ندرك في 
التنوع داخل شركة بروج  يمّكننا  من  استقطاب  أصحاب المهارات والموهوبين من خلفيات ثقافية متنوعة.  وتعتبر هذه 
الخلفيات والخبرات والرؤى الخاصة  بموظفينا أمًرا بالغ األهمية لدعم االبتاكر في الشركة ولتمكيننا من العمل بنجاح والنمو 

والمنافسة في بيئة دولية.

بروج هي شركة تتميز بالتنوع والشمول حيث  ينتمي موظفونا 
إلى 51 جنسية في اكفة فروعنا حول العالم، ، ونؤمن بأن  التنوع 
والشمولية  يحققان قيمة مهمة ألعمالنا من خالل االبتاكر الفعال 

والجاذبية والمشاركة والمرونة.

في  بها  المعمول  التوظيف  لقوانين  باالمتثال  بروج   في  نلتزم 
كما  الكفاءات  أفضل  توظيف  على   ونحرص  المختلفة  مواقعنا 
نسعى  لخلق ثقافة شاملة وتنويع القوى العاملة لدينا وتوفير 
عن  النظر  بغض  الوظيفي  والتقدم  للتطوير  متاكفئة  فرص  

الجنس والعرق والعمر والثقافة.

تماشيًا مع التوجه القوي في اإلمارات والعالم  نحو المساواة بين الجنسين، نواصل سعينا والتزامنا لخلق فرص جديدة وزيادة 
عدد الموظفات وتعزيز مساهمتهن في التنمية المستدامة لبروج. لدينا 462 موظفة من اإلناث من أصل 3,110 موظفين.  
التزامنا بتمكين  عالوًة على ذلك، تبلغ نسبة النساء في المناصب القيادية واإلدارية العليا حوالي %21.5 وذلك يعكس 

موظفاتنا من أصحاب الكفاءات من المساهمة في  مسيرة بروج الناجحة.

جائزة صاحب العمل  المهتم تسلمت  بروج  »جائزة صاحب العمل  المهتم« في سنغافورة تقديرًا لبرامجنا المخصصة 
لدعم موظفينا خالل جائحة كوفيد- 19

الموظفون حسب الفئة الوظيفية

اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا

اإلدارة الوسطى

طاقم الموظفين

%2

%14

84%

1,525
األسيويين

1,364
اإلماراتيون

126
الجنسيات االخرى

95
العرب

الموظفون حسب الفئة الوظيفية

اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا

اإلدارة الوسطى

طاقم الموظفين

%10

%67

23%

الموظفون حسب الجنسية
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20162017201820192020

78889اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا 

81888797101اإلدارة الوسطى

889695105110اإلجمالي

 التوازنبين الجنسين في المناصب اإلدارية )اإلناث(

أعضاء هيئة الحوكمة حسب الجنسأعضاء هيئة الحوكمة حسب الجنسية

29
االماريتيون

11
غريبون

8
آسيويون

2
جنسيات أخري

الشركة،  نجاح  في  بتميز  المساهمون  الموظفون  يحظى 
بغض النظر عن جنسهم بماكفآت عادلة ومناسبة لقاء ما 
يقدمونه من مساهمات وُنقدم أجوًرا ومزايا تنافسية في 
التي نعمل فيها.  ونجري باستمرار مقارنة معيارية  البلدان 
على  للتأكيد  نقدمها  التي  لألجور  لدينا  الماكفآت  لنهج 

قدراتنا التنافسية.

ذكور

إناث

41

9

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

20162017201820192020

98126938689 اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا

1071171159899اإلدارة الوسطى

129104127119117الموظفون 

عدد الموظفين من  أصحاب الهمم

20162017201820192020

22222الذكور

22222اإلناث

التمييز بل توفر فرًصا عادلة  بروج مع أي شلك من أشاكل  بصفتها مؤسسة توفر لموظفيها فرًصا متاكفئة، ال  تتساهل 
لجميع األفراد المؤهلين للعمل وتطوير اإلماكنيات والمساهمة في نجاح الشركة.. 

وكجزء من التزامنا تجاه المجتمع وأمتنا، نسعى جاهدين لتعزيز استراتيجيات التوظيف لدينا لتشجيع  أصحاب الهمم ليكونوا 
جزًءا من عائلة بروج لتطوير إماكناتهم الاكملة 

التوطين
واالستثمار  لدينا  التوطين  أهداف  لدعم  باستمرار  اإلماراتية  العاملة  القوى  زيادة  المتوقع في   نمونا  رؤيتنا مع  تتماشى 
أولويتنا  الوطنية في دولة اإلمارات هو  البشرية  إن دعم قدرات  كوادرنا  الشركة.  أنحاء   في تطوير موظفينا في جميع 
االستراتيجية ومسؤوليتنا االجتماعية. وعلى هذا النحو، نركز على توظيف أعدادًا متزايدة من المواطنين  اإلماراتيين  و خلق 

بيئة عمل جذابة حيث يمكنهم باستمرار تحسين كفاءاتهم ومهاراتهم وتعزيز  حياتهم المهنية..

جائزة التوطين

تم تكريم اثنين من موظفي بروج تقديرًا لكفاءتهم  وإخالصهم في العمل  وذلك خالل حفل توزيع جوائز التوطين ألفضل 
موظف إماراتي عامل في وظيفة إشرافية.  ُتمنح جائزة التوطين سنوًيا من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتكريم 

الرواد الداعمين لرؤية اإلمارات 2021

االحتفاء بدور الموظفات النساء في نجاح بروج 

إن تبني التنوع والشمولية وتمكين موظفينا لبذل قصارى جهدهم للمساعدة في  تحقيق النجاح في بروج أمر في 
العالية   الموظفات من ذوات اإلماكنات  المتمثلة في  استقطاب  لنا. تماشًيا مع  قواعدنا  بالنسبة  غاية األهمية 
 2020 للعمل في بروج وتطوير جيل من القادة  لدينا وتعزيزهم ، عقدنا عدًدا من  الجلسات النقاشية خالل عام 
لالحتفاء ببطالتنا من الموظفات  في يوم المرأة اإلماراتية وتقديًرا لدور موظفينا من الرجال على دعمهم لبروج  في 
سعيها نحو تحقيق  التوازن بين الجنسين في اليوم العالمي للرجل.  استنادًا إلى نجاحنا في عام 2019، قمنا بزيادة 
عدد المهندسات لدينا في مواقع عملياتنا التشغيلية في الرويس، حيث انضمت 11 مهندسة إلى  أسرة بروج في 

عام 2020
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وتطوير  زيادة  على  باستمرار  بروج  تعمل 
يتفق  بما  الوطنية  اإلماراتية  العاملة  القوى 

مع األهداف الوطنية

إدارة  الكفاءات
ُصممت عملية إدارة الكفاءات لدينا لتزويد القادة ذوي اإلماكنات العالية بالمهارات والمعرفة المناسبة  لتعزيز األداء و الحث 

على التغيير ولكها عوامل أساسية  لنجاح لشركة بروج. 

إلى   للوصول بهم  باستمرار  الكفاءات  لرصد مسيرة تطوير أصحاب  للكفاءات والتعاقب  إجراءات   تخطيط   أيًضا وضع  وتم 
جميع المناصب اإلدارية الرئيسية في بروج. يضمن ذلك حفاظ بروج على ملف المخاطر المتعلق بموظفيها ضمن المعايير 
المطلوبة. باإلضافة إلى ذلك، تتوفر خيارات تنقل أصحاب الكفاءات من  الموظفين لتقييم تطلعاتهم المهنية وتطوير عملية 

التدريب والتوجيه في المهن المرغوبة حيث  تتوفر الفرص. 

الوظيفية  التوصيفات  لبروج. وهو يدعم  المستقبلية  للكفاءات  يعتمد على متطلبات األعمال  لدينا إطار عمل معياري   
المثالية التي ستحافظ على مستويات الكفاءة واألداء لألفراد وبروج بشلك عام. 

 ولدينا نظام متاكمل  لمواءمة عملياتنا المختلفة في  الموارد البشرية يساعد على تمكين  موظفينا  من  إدارة التخطيط 
والكفاءة واألداء مع تشجيعهم على طلب التعليقات لتحقيق األهداف في الوقت المحدد

تقييمات األداء حسب الجنس

20162017201820192020

2,4582,3572,5272,3732,522الذكور

392397409434441الإلناث

 نسبة الموظفين الذين تم تقييم أدائهم ومراجعة 
%97%90%97%87%83التزاماتهم المهنية

تستفيد المجتمعات المحلية بشلك مباشر من نمونا وتوسعنا وعملياتنا في الرويس، مما يخلق فرص عمل ممتازة للمواطنين  
اإلماراتيين  في منطقة الظفرة. وكدليل على التزامنا بخلق فرص النمو والتطوير للكفاءات  اإلماراتية، يشغل المواطنون  
اإلماراتيون حالًيا حوالي 58 % من إجمالي مناصب اإلدارة العليا لدينا على مستوى العالم، مما يعكس ارتفاع نسبة التوطين 

في المناصب القيادية لدينا. 

قوية  منصة  الفنية  بروج  أاكديمية  توفر 
االستيعاب  تعزيز  على  الموظفين  لمساعدة 

التقني لطبيعة عملنا  

يشارك موظفونا من خالل عملية مراجعة األداء لتوضيح التوقعات وفهم التطلعات ومواءمة األهداف وتقدير المساهمات. 

في  العالي  األداء  ثقافة  تعزيز  على  المساعدة  العوامل  وأحد  بروج  شركة  في  أساسية  ركيزة  الوظيفي  األداء  يعتبر  
المؤسسة. تستخدم بروج نظام إدارة أداء الموظفين لتقييمهم ومساعدتهم  على تحسين أدائهم وزيادة مشاركتهم من 
خالل حوار هادف. ُتعد هذه األداة محراًك قوًيا  في بروج لترجمة خطط األعمال إلى  أفعال وتطوير ثقافة تستند إلى  األداء 
العالي والتي  تعتبر ضرورية لتحقيق استراتيجية األعمال في الشركة. كما تهدف أيًضا إلى تحقيق التوازن بين احتياجات أعمال 

الشركة واحتياجات الموظفين المتعلقة بالرضا الوظيفي والماكفآت والتطوير والتدريب الشخصي والوظيفي.

برنامج “نرتقي”

2019 واستمر حتى   تم إطالق برنامج “نرتقي” في عام 
عاملة  قوة  تكوين  إلى   البرنامج  ويهدف   ،2020 عام 
المالحظات  وتقديم  التوجيه  خالل  من  التفاعل  شديدة 
والتركيز  التفكير  نمط  تحول في  تحقيق   إلى  كما يهدف 
على تطوير الموظفين وخلق ثقافة ردود فعل مستدامة 

وفعالة
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 طرحنا العديد من البرامج والمبادرات لتطوير المواطنين اإلماراتيين  المتواجدين حاليًا على رأس عملهم والمعينين حديًثا في 
بروج. واعتباًرا من عام 2018، تم إلحاق  جميع الموظفين قيد التطوير والمعروفين باسم )الموظفين المبتدئين( ضمن برنامج 

تنمية الشباب في أدنوك عند انضمامهم إلى شركتنا. 

ُتعقد جلسات إحاطة وورش عمل لبرنامج تنمية الشباب بشلك متكرر  لتعريف الموظفين المبتدئين المعينين حديثًا ببرنامج 
تنمية الشباب باإلضافة إلى المشرفين والمديرين الذين تمت ترقيتهم.

ُيقدم الدعم إلى الموظفين المبتدئين  في تدريباتهم أثناء العمل من قبل مدربين معينين بشلك فردي. باإلضافة إلى ذلك، 
يتم تخصيص  مرشدين أيًضا لتقديم التوجيه المهني. دربت بروج أيًضا مجموعة من المقّيمين والمحققين عبر مجموعة من 
التخصصات لضمان  جودة التطوير.  يعتبر برنامج  اإللحاق »تجهيز« الذي يدعم التطوير النوعي للموظفين من المواطنين 

اإلماراتيين في جميع أنحاء المؤسسة أحد البرامج الناجحة في إطار دمج المواطنين اإلماراتيين.

يبدأ الموظفون رحلتهم  من نفس الماكن الذي تنطلق منه عملية تصنيع منتجاتنا، في مرافق اإلنتاج في الرويس، ومن هذا 
الماكن، يتعرف الموظفون على عملية التصنيع وسلسلة  اإلمداد الاكملة الخاصة بنا. كما يزورون مركز االبتاكر في أبوظبي 
باإلضافة إلى زيارة عمالء بروج وشراكت الشراكت البحري التي تتعامل معها  بروج. هذه المرحلة األولى من البرنامج تسمى 

»تجهيز« المحلي. 

بمجرد اكتمال برنامج »تجهيز« المحلي، يتأهل المشاركون للمشاركة في المرحلة التالية، وهي  اإللحاق خارج البالد. يساهم 
إلحاق المواطنين اإلماراتيين وإشراكهم في هذه المرحلة برفقة عدد من الموجهين والخبراء اإلقليمين في مواقع عملنا في 

آسيا - المحيط الهادئ ومصانع بورياليس ومنشآت المّوردين في إضافة مهمة إلى كفاءاتهم الحالية. 

منذ بدء البرنامج في عام 2013، تم  تنفيذ 252 برنامج إلحاق فردي في جميع أنحاء الشركة. خالل عام 2020، وبالنظر إلى 
القيود التي فرضها فيروس كوفيد19-، ،  أنجزنا برنامج »تجهيز« المحلي المختلط حيث استكما موظفو  الدفعة األولى 
برنامجهم في أوائل مارس 2020 واستكملوا اكفة مراحل البرنامج  بالاكمل من خالل برنامج »تجهيز« االفتراضي. شارك نحو  
28 من الموظفين المبتدئين  في البرنامج الذي ركز على الصحة والسالمة والبيئة مع نظرة عامة على عملياتنا ومنتجاتنا 

الرئيسية، باإلضافة إلى أدوار ووظائف اإلدارات الداعمة األخرى.  

 دمج المواطنين اإلماراتيين

التدريب والتطوير
إماكناتهم  لتطوير  الفرصة  مستوياتهم   اكفة  في  موظفينا  منح  خالل  من  المناسبة  العمل  فرق  بناء   في  هدفنا  يتمثل 
بشلك اكمل للمساهمة في نجاحنا في المستقبل. يشمل ذلك ساعات مكثفة من التدريب على اإلدارة والصحة والسالمة 
والبيئة والقيادة والمهارات الفنية والمتعلقة بالعمل والمهارات الشخصية، مما يعكس التزامنا بتطوير كفاءات موظفينا 

عبر مجموعة متنوعة من التخصصات.

من خالل االستفادة من نظام أدنوك إلدارة التعلم، نجحنا في  تمكين موظفينا من اختيار فرص التعلم اإللكتروني بناًء على 
احتياجاتهم واهتماماتهم الفردية..

برنامج تبادل  الكفاءات

 تشجيعًا  للكفاءات اإلماراتية ذات اإلماكنات العالية على اكتساب خبرة مهنية عالمية المستوى، تم إنشاء برنامج إعارة 
البرنامج بنجاح  اثنان من الموظفين  2020، أكمل  الموظفين بين بروج وبورياليس لمدة ال تقل عن عامين. في عام 

وعادا إلى بروج  بهدف تحقيق قيمة مضافة ألعمالنا

20162017201820192020

عدد الساعات حسب 
الجنس

426,400400,744508,718310,069192,020الذكور

16,31911,43216,90416,14113,229اإلناث

حسب المستوى 
الوظيفي

اإلدارة التنفيذية واإلدارة 
1,0117,0381,2311,331831العليا

17,42331,48832,51124,85223,751اإلدارة الوسطى

424,285373,650491,880300,027180,667الموظفون 

442,719412,176525,622326,210205,249إجمالي عدد ساعات التدريب

 التلكفة حسب الجنس
))بالدوالر األمريكي

1,877,467395,8661,140,8172,644,9351,147,270الذكور

519,83998,967472,547508,235373,994اإلناث

التلكفة حسب المستوى 
الوظيفي )بالدوالر 

األمريكي(

اإلدارة التنفيذية واإلدارة 
38,45347,00949,91760,87525,126العليا

437,122210,3041,066,661793,661552,878اإلدارة الوسطى

1,921,731237,520496,7862,298,634943,260الموظفون 

2,397,306494,8331,613,3643,153,1701,521,264إجمالي تلكفة التدريب )بالدوالر األمريكي( 

عدد ساعات وتلكفة التدريب الُمقدم للموظفين
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نوفر لموظفينا مجموعة مختلطة من فرص التعلم اإللكتروني وبرامج التدريب في موقع العمل والدورات التدريبية في 
الفصول الدراسية والتعلم من اآلخرين )التدريب والتوجيه( ومبادرات التطوير المتخصصة حسب الطلب.  يتم تنفيذ غالبية 
أنشطة التعلم في بروج من خالل التدريب والتوجيه أثناء العمل )نهج نموذج التطوير 10-20-70(. نستثمر في موظفي 
المقدمة  التدريب  إجمالي ساعات  بلغ   ،2020 لبناء فريق متماسك وفعال. في عام  إلى موظفينا،  باإلضافة  المقاولين، 

للمقاولين 12,027 ساعة إجمالية.

المقبولين في مركز  المبتدئين   الموظفين  زيادة عدد  التدريب بسبب   اإلجمالي لساعات  العدد  انخفض  العام،  في هذا 
المدربون  يقودها  التي  التدريبات  إلى  الحضورية  الدراسية  الفصول  في  التدريبات  إجراء  في  التحول   أما  الفني.  التدريب 

االفتراضيون مع مدة أقصر إلى ضمان زيادة التركيز واالهتمام من جانب المشاركين.

نقدر المالحظات التي وصلتنا من موظفينا ألنها تساعدنا على تحديد مجاالت تركيز إضافية لتحقيق مزيد من التحسين. 
2020 لتمكين زمالئنا من  الموظفين في عام  إجراء استبيان لمشاركة  بها،  تم  التي نقوم  استكمااًل لدورات  االستبيان  
تقديم  في  رغبتهم  إلى  مشيرين  االستطالع  في  الموظفين  من   73% من  أكثر  شارك  ومخاوفهم.  توقعاتهم  مشاركة 
يتوافق مع  بما  األخير  المشاركة  باستطالع  الموظفين مقارنة  بتحسين مشاركة  بروج. قمنا  إيجابية لمستقبل  مساهمة 
وتحديد  النتائج  تحليل  تم   الكفاءات.  وتقدير   والجودة  القيادية  المهارات  ضمن  بها  قمنا  التي  االستراتيجية  االستثمارات 
آراء  لمشاركة  النتائج  حول  االفتراضية  الذهني  والعصف  التوعية  جلسات  من  سلسلة  عقد   تم  كما  التحسين،  مجاالت 
الموظفين. وبفضل  لجنة المشاركة والسعادة وجودة الحياة التي تم إطالقها حديًثا في الشركة، نعزز التزامنا  بتحسين  

مشاركة الموظفين إلى أعلى مستوى.

مشاركة الموطفين 
إن  مشاركة الموظفين من أهم أولويات شركة بروج. نحن نستخدم مجموعة متنوعة من األدوات للتعامل مع الموظفين 
والمدراء  واألطراف  الخارجية بما في ذلك االجتماعات الحضورية وتلك المنعقدة في قاعة االجتماعات ووحدات التعلم 
المستهدفة  اإللكتروني  البريد  المقاالت والملصقات ورسائل  المخصصة ومن خالل  الداخلية  االنترانت  اإللكتروني وشبكة 
ومقاطع الفيديو القصيرة. تعد مشاركة الموظفين محراًك مهًما ألدائنا في سعينا لتحقيق أهداف أعمالنا. نجري بانتظام 

استبيانات للموظفين  لرصد مستوى المشاركة الفردية، ومواءمة األهداف والمرونة التي تتحلى بها مؤسستنا .

يمثل الحفاظ على مشاركة موظفينا في ظل جائحة كوفيد19-  ومتابعة تنفيذ العمل عن ُبعد عبر مواقعنا المختلفة، 
الموارد  إدارة  تواصلهم مع  تعزيز   بهدف   الموظفين«   المباشر مع  »الحوار  2020 طرح  مبادرة  تم في عام  تحدًيا كبيرًا. 

البشرية  خالل هذا الوقت الصعب عندما تكون المعلومات حيوية للجميع. 

تم عقد ما مجموعه  22 جلسة من جلسات الحوار المباشر مع الموظفين في عام 2020 حضرها أكثر من  1,000 موظف 
رصيد  واستخدام  الحضور  بسياسة  تغطيتها  تمت  التي  الموضوعات  تعلقت  والرويس.  أبوظبي  من  لك  في  تقريًبا  ومدير 
اإلجازة السنوية وبرنامج اسأل الموارد البشرية وبدل المساعدة التعليمية واكتساب  الكفاءات ومراجعة أداء الموظفين في 

نهاية العام 2020.

تلهم بروج  الكفاءات المستقبلية

تعاونت بروج على مدى السنوات القليلة الماضية  بشلك وثيق مع الجامعات لتزويد الطالب بفرص تدريب قّيمة للتعلم 
واكتساب الخبرة في المجال. على الرغم من جائحة كوفيد19-، ، يظل التزامنا ببرنامج التدريب إحدى األولويات.  تمت 
بالبنية  الُمدعم  المنزل  2020 مع وضع العمل من  44 والتي تم توفيرها خالل  عام  التدريب وعددها  مواءمة  فرص 

التحتية لتكنولوجيا المعلومات

برنامج مساعدة الموظفين

 تأتي الصحة العقلية لموظفينا على رأس أولوياتنا. في عام 2020 تم طرح  منصة ُمخصصة لهم وألسرهم الذين قد 
يشعرون بالقلق والتوتر ألسباب مختلفة  وذلك  بوجود مستشارين محترفين لالستماع والمساعدة

برنامج  التأهيل المؤسسي 

وتعزيز  ودمجهم  الجدد  الموظفين  مشاركة  لضمان 
جلسة  أول  نظمنا  أعمالنا،  وطبيعة   لثقافتنا  فهمهم 
تأهيل مؤسسي  في الشركة في عام 2020. ومن خالل 
الجلسة التي استمرت ليوم واحد، قدم خبراء متخصصون 
من مختلف اإلدارات خبراتهم وتبادلوا المعلومات حول ما 

ينفذه لك قسم

لجنة  اتصاالت  صحة الموظفين

التقارب بين موظفي بروج أكسرة واحدة خالل  2020 لتعزيز  تم تشكيل  لجنة  اتصاالت  صحة الموظفين في عام 
هذه األوقات المضطربة. نظمت اللجنة سلسلة من  فعاليات الفريق التفاعلية المسماة »ماراثون المهمة« لتشجيع 
مشاركة الموظفين. ضمن فعاليات البث المباشر في منتصف األسبوع وفعاليات اللياقة البدنية في أيام الجمعة، 

رحب الموظفون بالعديد من المبادرات وشاركوا فيها

الخيمة الرمضانية االفتراضية 

احتفااًل بشهر رمضان المبارك لعام 2020، أقامت شركة 
بروج  خيمة  رمضانية  افتراضية وهي عبارة عن فعالية 
الفعالية  تضمنت  شهر.  لمدة  اإلنترنت  على  قائمة 
الموظفون  فيها  شارك  التي  األنشطة  من  العديد 
بنشاط مع عائالتهم أيًضا، بما في ذلك جلسات اليوغا 
مواهب«   لديها  »بروج  ُتسمى  اإلنترنت  عبر  ومسابقة 
والجلسة  الشعرية  واألمسية  المسابقات  وأمسية 

التعليمية الخاصة ببرنامج »نحو علم اللدائن«
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Description20162017201820192020

الموظفون  
الملتحقون 

بالعمل

حسب الجنس
22297177178113ذكور

2432375434أناث

حسب  الفئة 
العمرية

1997012913052عام 30>

4254809488عام 30-50

55587عام 50<

حسب 
المستوى 
الوظيفي

37723اإلدارة التنفيذية والعليا

715123923اإلدارة الوسطى

236107195191121طاقم الموظفين

246129214232147اإلجمالي

الموظفون  
المغادرون  

للشركة

اإلجمالي
306358308118113ذكور

7358422130أناث

حسب الجنس

284262377عام 30>

2782882438393عام 30-50

7386451943عام 50<

 حسب
 المستوى
الوظيفي

اإلدارة التنفيذية 
51013310والعليا

4953512935اإلدارة الوسطى

32535328610798طاقم الموظفين

379416350139143اإلجمالي

عدد الموظفين الملتحقين بالعمل والمغادرين لشركة بروج

إن تحقيق استدامة األعمال أمر مستحيل بدون دعم أعضاء الفريق المناسبين. في عام 2020، واصلت بروج تأمين القوى 
العاملة المطلوبة لتوسعاتنا المستقبلية. مقارنة بسجالت العام الماضي، انخفض عدد الموظفين الذين انضموا إلى بروج 
الكفاءات  الخارجي محدوًدا. ومع ذلك، سنستأنف جهودنا الستقطاب   التوظيف  في ظل جائحة كوفيد19-  عندما اكن 

المناسبة لالنضمام إلى فرقنا في المستقبل القريب والسنوات القادمة. 

اليوم  بمناسبة  لألطفال  الرسم  مسابقة 
الوطني  لدولة اإلمارات 

فاز 10 موظفين من ضمن 90 مشارك في مسابقة 
التاسع  الوطني  باليوم  احتفااًل  لألطفال  الرسم 

واألربعين لدولة اإلمارات العربية المتحدة

احتفاالت يوم العلم اإلماراتي

في  اإلماراتي  العلم  بيوم  بفخر  بروج  احتفلت 
المختلفة  بروج  مواقع  عبر   2020 نوفمبر   3
بتدابيرالسالمة  الصارم   والتقيد  االلتزام  مع 

االحترازية المعمول بها

الصحة والسالمة
تمثل صحة وسالمة موظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها أولوية قصوى لشركة بروج. إن االلتزام الرئيسي في سياسات 

االستدامة والصحة والسالمة والبيئة لبروج هو السعي لتحقيق هدف عدم اإلضرار بالناس والمجتمع.

 نمارس أعمالنا بإيمان قوي بأن الصحة والسالمة والبيئة هي مسؤولية الجميع.  لدينا نقاط اتصال ولجان في جميع أنحاء  

المؤسسة باإلضافة إلى منتديات منتظمة للتواصل بشأن مسائل تتعلق بالصحة والسالمة والبيئة، من مستوى المنشأة 

والموقع وصواًل إلى اإلدارة العليا.  عقدنا أكثر من 500 جلسة مشاركة في مجال الصحة والسالمة والبيئة في عام 2020 

لتعزيز ثقافة التقيد بقواعد الصحة والسالمة والبيئة  %100 في جميع أنحاء الشركة. عالوة على ذلك، واستجابة لقيود 

جائحة كوفيد19- ، أطلقنا زيارات الرصد التفقدية  االفتراضية لربط القيادة بفرق العمل في الخطوط األمامية، كما نفذنا 

397 زيارة رصد تفقدي  في عام 2020 وهو أعلى بكثير من الهدف المحدد لهذا العام. 

نعمل بنشاط على تعزيز ثقافة الصحة والسالمة والبيئة القوية في جميع أنحاء المؤسسة وبين المتعاقدين لدينا، والتي 

تدعمها العديد من المبادرات، بما في ذلك ضمان الصحة والسالمة والبيئة، ضمان سالمة العمليات، إدارة أداء المقاولين، 

المشاركة مع المتعاقدين، وكذلك معيار بروج لحماية العمال وبرنامج التدريب اإللزامي القائم على  الكمبيوتر. 
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برنامج السالمة القائمة على السلوك 

في عام 2020، أطلقنا برنامج السالمة القائمة على السلوك كجزء من التزامنا بخلق ثقافة التقيد بقواعد الصحة 

لتعزيز  العملية  واألدوات  بالكفاءة  والمتعاقدين  الموظفين  تزويد  إلى  البرنامج  يهدف   .100% والبيئة   والسالمة 

السالمة وسلوك الصحة والسالمة والبيئة

تدابير السيطرة على جائحة كوفيد19- 

في سعينا للتصدي  لتفشي فيروس كوفيد19-،   قمنا بتطبيق تدابير الرقابة  الشاملة واإلجراءات االحترازية لحماية 

خطط  ووضع  أسبوعية،  متابعة  اجتماعات  عقد  اإلجراءات  شملت  األعمال.  استمرارية  على  الحفاظ  مع  موظفينا 

استجابة مفصلة وقوائم الفحص التفتيشية.  تم إجراء أكثر من 77,000 فحص مسحة األنف  لموظفينا ومقاولينا

في عام 2020،  استكملنا اكفة اإلنجازات الرئيسية في  مواءمة ومراجعة إجراءاتنا للمشاريع  الحالية والقادمة وفًقا لمعيار 

نظام اإلدارة الفعال الجديد. أطلقنا أيًضا “حملة  صنشاين  للصحة والسالمة والبيئة مع مجموعة متنوعة من األنشطة، 

مثل المحادثات المباشرة و اإلحاطات اليومية المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة كما نظمنا أسبوع السالمة تحت شعار 

“القيادة في أوقات غير مسبوقة”.

الصحة  أداء  في  قياسي  إنجاز   
والسالمة والبيئة لعام 2020

األول  المستوى  تعزيز  واصلنا  العام،  هذا  في 

معدل  مع  العمليات  شالمة  من  المتميز 

عمل  ساعة  مليون   15 أكملنا    .)0.0( حدث 

البولي   الخامسة إلنتاج  الوحدة  في مشروع  

أيًضا  حافظنا  حوادث.  أية  دون  بروبيلين  

باستمرار على أدائنا بشلك جيد ضمن األهداف 

المخطط لها

20162017201820192020

عدد ساعات العمل

8,852,6398,112,2607,595,9965,968,7487,738,599الشركة 

9,675,06110,521,69110,818,57615,604,50121,088,337المقاول

18,527,70018,633,95118,415,57221,573,24928,826,936اإلجمالي 

حاالت المرض

00000الشركة 

00000المقاول

00000اإلجمالي

حاالت الوفاة

00000الشركة

00000المقاول

00000اإلجمالي

معدل معدل تكرار اإلصابات 
0.1600.050.090.04 المضيعة للوقت

 معدل تكرار اإلصابات 
0.220.210.110.280.17 المسّجلة

بيانات أداء الصحة والسالمة

أحد المتطلبات الرئيسية لتحقيق هدفنا المتمثل في عدم وقوع حوادث هو تحسين وعي الموظفين باألمور المتعلقة 

بالصحة والسالمة والبيئة. أجرينا مراجعة وتحديث لمصفوفة التدريب اإللزامي لتشمل التعريف بالصحة والسالمة والبيئة 

والوعي البيئي، من بين الموضوعات األخرى ذات الصلة. هذا العام، تم إطالق دورات تدريبية قائمة على الكمبيوتر تركز على 

برنامج تخطيط موارد المؤسسة الواحدة لزيادة الوعي بالصحة والسالمة والبيئة بين الموظفين. أطلقنا أيًضا حمالت سالمة 

اليد والسالمة على الطريق. 

 )LED( مبادرة مصابيح  الـ

في عام 2020، أطلقت بروج مبادرة مصابيح  الـ )LED( وهي خطة حديثة لتعزيز قدرات نظام الطوارئ. ُتركز المبادرة 

الخسائر لتحديد نقاط الضعف   / الحوادث  الصحة والسالمة والبيئة وبيانات  أداء  المستفادة من تحليل  الدروس  على 

وخطط  األزمات  إدارة  وكتيب  التدريب  خالل  من  الطوارئ  قدرات  تطوير  الخطة  هذه  أهداف  تشمل  التحسين.  وفرص 

اإلخالء الجماعي المشتركة
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حقوق اإلنسان
بصفتنا شركة ذات  تواجد عالمي تعمل في  بلدان  لديها مجموعة واسعة من القوانين واللوائح، ندرك تماًما أهمية احترام 
حقوق اإلنسان، بغض النظر عن الماكن الذي نعمل فيه. ويهدف نهجنا هذا إلى التأكد من عدم انتهاكنا أي من حقوق اإلنسان 

أو عدم تواطأنا مع أي انتهاك لهذه الحقوق. 

يسمح نظامنا  لإلبالغ دون الكشف عن الهوية  »تلكم« باإلبالغ السري وغير االنتقامي عن  التظلمات بما في ذلك تلك 
2020، لم تكن  انتهااكت حقوق اإلنسان. في عام  أن تشمل اإلبالغ عن  بالممارسات غير األخالقية والتي يمكن  المتعلقة 

هناك تقارير تظلم متعلقة بحقوق اإلنسان. 

201820192020

1,0671,5531,555 إجمالي عدد الساعات

2,1353,1063,110إجمالي عدد الموظفين  الُمدَربين

المشاركة المجتمعية
ندرك في بروج  أن  اإلنخراط في المجتمع واالستثمار فيه مفيد لنمونا وتنميتنا المستدامة. نعتز بتاريخنا  في دعم مجتمعاتنا 

المحلية وتعزيز الشرااكت والمبادرات المجتمعية طويلة األجل  ذات المنفعة المتبادلة . نركز مشاركتنا مع المجتمعات في 

مجاالت مثل تعليم العلوم والعمل التطوعي. 

قياس تأثيرنا االجتماعي وقيمتنا االجتماعية
األثر  نقيس  فيها،  نعمل  التي  المجتمعات  في  واستثماراتنا  االجتماعية  لمشاركتنا  المستمر  بالتحسين  التزامنا  من  كجزء 

االجتماعي والقيمة االجتماعية التي يتم تقديمها من خالل مبادراتنا. ُيقاس األثر االجتماعي بعدد األشخاص الذين استفادوا 

بشلك مباشر والقيمة االجتماعية وهي إجمالي عدد ساعات العمل التي تطوع بها موظفونا. في عام 2020، على الرغم 

من قيود المشاراكت الشخصية، واصلنا مبادرات وأنشطة المسؤولية االجتماعية للشراكت بشلك افتراضي

عقدت بروج بالتعاون مع  هيئة البيئة في أبوظبي 

مسؤوليتنا”  البحرية  بيئتنا   “ بعنوان  شبابية  حلقة 

أظهرنا  اإلمارات.   لدولة  الوطني  البيئة  يوم  في 

نتخذها  التي  والخطوات  الدائري  باالقتصاد  التزامنا 

لحماية البيئة البحرية

القيمة االجتماعيةالقيمة االجتماعيةالقيمة االجتماعيةالقيمة االجتماعية

التأثير االجتماعيالتأثير االجتماعيالتأثير االجتماعيالتأثير االجتماعي

37.5 

1,884

عدد ساعات التطوععدد ساعات التطوععدد ساعات التطوععدد ساعات التطوع

األشخاص  المستفيديناألشخاص  المستفيديناألشخاص  المستفيدين

البيئة

++=

3,025.25

694

تعليم العلوم

19.5

171

بروج بال حدود

3,082.25

2,749

 األشخاص  المستفيدين
في 3 دول

 إجمالي القيمة
االجتماعية

في عام 2020، واصلنا تطوير وتوسيع برامجنا الحالية، مثل برنامج "نحو علم اللدائن"  وبرنامج "بروج دون حدود". قضى 
موظفونا أكثر من  3,000 ساعة تطوعية في خدمة المجتمعات المحلية في اإلمارات  وسنغافورة والهند لدعم  ما يقرب 
جائحة  بسبب  المفروضة  القيود  من  الرغم  على  االجتماعية  لجهودنا  اإليجابي  التأثير  إلى  ذلك  يشير  شخًصا.   2,750 من  
كوفيد19-  وهو  توجه نهدف إلى مواصلته. في عام 2020، بلغت استثماراتنا ورعايتنا المجتمعية االستراتيجية أيضًا أكثر 

من 0.5 مليون دوالر أمريكي.

مياه من أجل العالم
تعد قضية توفير المياه ومرافق الصرف الصحي بالنسبة لمليارات األشخاص حول العالم  من أكثر التحديات الحيوية  الملحة 
والعاجلة. يركز برنامج  مياه من أجل العالم على تحسين وسائل الحصول على  مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي، وتعزيز 

ممارسات اإلدارة المستدامة للمياه للحفاظ على موارد المياه وزيادة الوعي في المجتمعات وعبر سلسلة القيمة. 

نساهم بالتعاون مع  بورياليس وبشلك استباقي في مواجهة هذا التحدي العالمي من خالل مبادرة  مياه من أجل العالم  
وذلك عبر توفير الحلول المتقدمة والخبرة والمعرفة، والتصدي لتحديات المياه العالمية في المجتمعات المحلية وكذلك 

على المستوى  العالمي. تهدف مبادرة  مياه من أجل العالم إلى ما يلي: 

• تعزيز المعرفة

• تقديم حلول مبتكرة للمواد البالستيكية

•  بناء الشرااكت

في عام 2021، نخطط لمواصلة مشاركتنا مع أصحاب المصلحة عبر المناطق التي نعمل فيها لتوفير الوصول إلى المياه 
والصرف الصحي عبر المجتمعات الفقيرة.

/https://www.waterfortheworld.net :لمزيد من المعلومات حول البرنامج ومشاريعنا، ُيرجى زيارة موقع

مبادرات التوعية البيئية 

في عام 2020، على الرغم من القيود المفروضة بسبب الوباء العالمي المستمر، امتدت مبادرات التوعية البيئية الخاصة 
بنا إلى منطقة واسعة مع حمالت بدأت في عدة بلدان من أجل ما يلي: 

• تشجيع التخلص المسؤول من النفايات 

• توعية الجمهور للحد من النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها 

• تعزيز قيمة وفوائد البالستيك 

WATER 
for the 

WORLD.net
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وإجراء  الشباب  حلقات  تنظيم  خالل  من  الشباب  مع  المشاركة  خالل  من  المجتمعات  داخل  ماكنتنا  عززنا   ،2020 عام  خالل 
الجوالت الترويجية عبر المدارس والجامعات في اإلمارات العربية المتحدة. تهدف هذه األنشطة إلى إلهام جيل المستقبل 
التخلص من  الوعي حول  لرفع مستوى  الجمهور  بروج مع  تواصلت  البالستيك. كما  االستدامة وفهم قيمة  مبادئ  لفهم 

النفايات وفصلها من خالل برامج التوعية البيئية. 

تفخر بروج بإطالقها بنجاح حملة تفاعل افتراضية عالمية عبر المدارس والجامعات. خالل الحملة، تواصلنا مع الجمهور والطالب 
للقيام بدورهم  التدوير  إعادة  المجتمع على  للمجتمع. شجعنا  اليومية وإضافة قيمة  البالستيك في حياتنا  حول أهمية 
اليوم من أجل غد أفضل. اكنت الحملة فرصة مهمة للتأكيد على التزامنا المستمر والدعوة القتصاد دائري للبالستيك وتعزيز 

أهمية إعادة تدوير البالستيك وإعادة استخدامه بين شباب اليوم. 

بروج بال حدود

يعد تطوع الموظفين أحد الراكئز األساسية الستراتيجية المسؤولية االجتماعية للشراكت الناجحة. يوفر برنامج بروج بال حدود 
لموظفينا فرصة فريدة للتطوع بوقتهم من أجل قضية نبيلة ودعم المنظمات الخيرية.

منذ إطالق المبادرة في عام 2016، جرى تنظيم زيارات عديدة في إطار البرنامج  في أبوظبي والرويس وشنغهاي وإندونيسيا 
وسنغافورة. خالل هذا العام وبسبب جائحة فيروس كورونا المستجد 19، لم تتمكن بروج من تنظيم أي زيارات فعلية، ومع 
االفتراضية. وفرنا   بال حدود  بروج  المجتمع من خالل مبادرة  إلى شرائح مختلفة من  الوصول  نزال قادرين على  ذلك كنا ال 
فرصًا التطوع من خالل منصات اإلنترنت وتمكن موظفونا من المشاركة في حمالت مختلفة بما في ذلك دعوة إلى مركز 
سعادة كبار  السن في دبي  لإلطمئنان على صحتهم الجسدية والعقلية أثناء اإلغالق باإلضافة إلى الماكلمات االفتراضية 
المركز  الهمم من  أصحاب  البرنامج مع  طالب من  العليا. كما شارك موظفونا خالل  زايد  الهمم من مؤسسة  أصحاب  مع 
الزراعي في أبوظبي وتعرفوا على خدمات إعادة التأهيل الزراعية والمهنية بالمركز، حيث تفاعل المتطوعون مع الطالب، 
الذين  نفذوا ورشة عمل مباشرة لعرض مهاراتهم في صناعة الفخار والخياطة، مما يؤكد أن إنتاجيتهم قد زادت خالل األوقات 

الصعبة األخيرة. 

مبادرة  الجامعات المستدامة 

 أطلقت بروج مبادرة  الجامعات المستدامة  في عام 2013 لتعزيز ممارسات االستدامة  في  جامعات  دولة اإلمارات العربية 
المتحدة إضافة إلى تشجيع الشباب على المساهمة في تنمية المجتمعات المستدامة. توفر المبادرة، التي نفذتها نيابة 
عن بروج  هيئة البيئة في أبوظبي  وبدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطالب منصة للتواصل وتبادل األفاكر 
مع نظرائهم الدوليين حول مواضيع مثل  شح المياه والنفايات والطاقة وتغير المناخ والتنوع البيولوجي والمشاركة مع 

المجتمعات المحلية. 

في عام 2020، استضافت بروج و هيئة البيئة في أبوظبي حفاًل افتراضًيا لتكريم الجامعات التي شاركت في المبادرة، مما 
أتاح للطالب الفرصة الستعراض مشاريعهم وعملياتهم التدقيقية  أمام إدارة بروج. شاركت  22 جامعة من أبوظبي ودبي 
والشارقة ورأس الخيمة في مبادرة  الجامعات المستدامة وأجرت عمليات تدقيق بيئية  ومشاريع  استدامة تطبيقية في 
حرمهم  الجامعي، مما أظهر مدى استيعاب  الطالب وتاكمل  عملهم في استخدام موارد الحرم الجامعي بما في ذلك المياه 

والطاقة واألرض وتغير المناخ والنفايات. 

في عام 2020، حصلت مبادرة  الجامعات المستدامة أيًضا على جائزة أفضل برنامج اتصاالت االستدامة من قبل مجموعة 
أبوظبي لالستدامة للمرة الثالثة. 

www.sustainablecampus.ae  لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

برنامج  نحو علم اللدائن 

في عام 2016  أطلقنا برنامج  نحو علم اللدائن وهو منهاج تدريسي مصمم خصيًصا للطالب. ويستهدف البرنامج  طلبة 
المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاًما بهدف تشجيعهم على  تعلم العلوم و وتلبية احتياجات الدولة من العلماء 
الموهوبين .  يشترك الطلبة في برنامج نحو علم اللدائن في عدد من العروض التقديمية وورش العمل والتجارب العلمية 
كما يقومون جبولة في مركز بروج لالبتاكر في أبوظبي للتعرف على ابتاكرات بروج في مجال البوليمرات وتجربة بيئة عمل 

إبداعية 

في عام 2020، وعلى الرغم من القيود المفروضة بسبب الوباء العالمي المستمر، واصلت بروج توعية الطالب وعدلت  
برنامج  نحو علم اللدائن الخاص بها ليتم تطبيقة  افتراضًيا. في عام 2020، شارك نحو  204 طالب في البرنامج، باإلضافة 

إلى 35 طالًبا جامعًيا خضعوا لبرنامج مماثل تم تعديله خصيًصا لهم.

 بروج توسع نطاق  فعاليات برنامج » نحو علم اللدائن « في آسيا

في إطار  التزامنا بتشجيع الشباب على إحداث تغيير إيجابي في بيئتنا، وسعنا نطاق فعاليات برنامج  نحو علم اللدائن 

ليشمل آسيا )الهند وسنغافورة( في عام 2020  استفاد منه نحو 411 طالًبا في المنطقة
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 برنامج التجارة الدولية- سنغافورة

في عام 2015، أصبحت بروج واحدة من خمسة شراكء مؤسسين للمؤسسة الدولية وبرنامج التجارة الدولية الذي تم إطالقه 
وجامعة  سنغافورة  في  الدولية  المؤسسة  بين  تعاوني  جهد  وهو  الدولية،  التجارة  برنامج  يهدف  سنغافورة.  في  حديًثا 
نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة وخمسة شراكء في الصناعة، إلى تطوير مسار للكفاءات في القطاعات التجارية بما في 

ذلك الطاقة والمواد الكيماوية  والسلع. 

التي نعمل فيها واالستفادة من خبرات وقدرات   المجتمعات  الشباب في  التركيز على تطوير  المبادرة في  تساهم هذه 
شركتنا في التسويق  والمبيعات. في عام 2019، جددت أدنوك وبروج دعمهما لجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة 

من خالل  وقف جديد لرعاية الكفاءات في قطاع التجارة الدولية في سنغافورة. 

www.nbs.ntu.edu.sg :لمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة موقع

 برنامج بروج للمنح الدراسية

ندرك أن االستثمار في التعليم أمر بالغ األهمية لبناء صناعة مستدامة، ال سيما تلك التي تركز بشدة على االبتاكر. باإلضافة 
المتحدة، عقدنا شرااكت مع جامعات  العربية  اإلمارات  الدراسية في  للمنح  أدنوك  برنامج  تجاه  اإلستراتيجية  التزاماتنا  إلى 
العالي في علوم  األداء  العليا والجامعيين ذوي  الدراسات  الصين نقدم من خاللها منًحا دراسية سنوية لطالب  رائدة في 
وهندسة البوليمرات. هدفنا هو المساهمة في  استقطاب  األشخاص الذين يتمتعون بالتحفيز من ذوي المهارات العالية  
إلى بروج وواالنخراط في قطاع صناعة البالستيك العالمية. هذا العام، قدمنا رعاية تعليمية لطالب واحد من جامعة نانيانغ 

التكنولوجية في سنغافورة.

شراكة قوية مع الجامعات المحلية

تماشًيا مع جهودنا لتعزيز العالقات الجيدة والشراكة القوية مع الجامعات المحلية، قدمنا 88 فرصة تدريب داخلي 
لطالب الجامعات في سنغافورة والصين واإلمارات العربية المتحدة

إندونيسيا -» STOP  مشروع « أوقفوا رمي البالستيك في المحيطات

مشروع »STOP » هو مبادرة  أسستها شركتي بورياليس و SYSTEMIQ  لعقد شرااكت مع المدن والحكومات بهدف 
والمحيطات،  البيئة  إلى  البالستيكية  المواد  للقضاء على مشلكة تسرب  للنفايات  إدارة  فعالة ودائرية  أنظمة  تأسيس  

وبالتالي المساعدة في تحسين كفاءة الموارد والصحة العامة. 

تتمثل األهداف الرئيسية للمشروع في منع تسرب جميع النفايات إلى البيئة، وإنشاء أنظمة دائرية للنفايات لزيادة القيمة 
المتولدة من النفايات، وتوفير فوائد اجتماعية واقتصادية للمجتمعات المحلية من خالل خلق وظائف جديدة في نظام 

إدارة النفايات وتقليل آثار سوء إدارة النفايات على الصحة العامة والسياحة ومصايد األسماك. 

اإلنجازات التي تم تحقيقها حتى 31 ديسمبر 2020 

1645
 شخص تم تعيينهم 

حتى اآلن في أنظمة 
جمع النفايات، وسيرتفع 

عددهم إلى 250 
شخصًا مع نهاية البرنامج

 منشآت الستعادة المواد 
تم استكمالها في مدينتي 
“موناكر” و”باسوروان” في 

“جافا الشرقية” وفي مدينة 
“جيمبرانا” في “بالي” حيث 
تصل طاقتها اإلجمالية في 

معالجة المواد إلى 150طنًا 
يوميًا

133,500
 شخص لديهم اآلن 

وسائل لجمع النفايات، 
ومعظمهم حصل عليها 

ألول مرة

 طن من النفايات تم 
منعها من تلويث البيئة 

بما في ذلك 1,118 طنًا 
من النفايات البالستيكية

8,123
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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

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

بصفتنا شركة رائدة في إنتاج البتروكيماويات والبالستيك، نعتبر  إدارة األثر البيئي أحد  الراكئز األساسية لعملياتنا. نواصل 
االستثمار في تحسين عمليات التشغيل وفي المبادرات البيئية  للحد من البصمة الكربونية لدينا وال نركز فقط على التأثير 
البيئي لعملياتنا وسلسلة  اإلمداد الخاصة بنا،  بل  نبذل أيضًا جهوًدا كبيرة في  تطوير حلول بالستيكية مبتكرة  تقدم فوائد 

بيئية مرتبطة بالتصنيع والنقل واالستخدام النهائي.

الطاقة
 إن الحد من استخدام الطاقة في عملياتنا يعد جانًبا رئيسًيا من  إدارتنا لألثر البيئي ونمونا االقتصادي. وبالتالي، فإننا نسعى 
لالستثمار في االبتاكر وتحسين كفاءة استخدامنا  للطاقة   مع مراقبة أدائنا. لتحقيق التحسين المستمر في كفاءة الطاقة، 
نتبع النهج المنظم لنظام إدارة الطاقة الحاصل على شهادة األيزو 50001. نسعى  بفعالية إلماكنات التحسين من أصولنا 
وعملياتنا من خالل مراجعة إجراءاتنا ومقارنتها  بأفضل الممارسات في قطاع البتروكيماويات ومن خالل المشاركة في وضع  

المعايير  العالمية . 

حققنا في عام 2020 العديد من  التحسينات المهمة من ناحية كفاءة الطاقة والتي اكن لها أيًضا تأثير كبير على انبعاثات  
هدف  كبير  بشلك  تجاوزنا  كما   7.2% بنسبة  عملياتنا  في  الطاقة  كثافة  انخفضت   ،2019 بعام  مقارنة  الدفيئة.   غازات 
%14 للك طن منتج من خط األساس لعام  2021 المتمثل في خفض إجمالي استهالكنا للطاقة بنسبة  االستدامة لعام 
2015 من خالل تحقيق خفض بنسبة %34.0. يعتبر  توفير الطاقة لدينا خالل عام 2020 بمثابة مؤشرات رائعة على التزام 

شركة بروج بتقليل استخدام الموارد الطبيعية غير المتجددة بكفاءة. 
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 توفير الطاقة النظيفة في آسيا

في  المبتكرة   البالستيكية  حلولنا  استخدام  تم   
تصنيع أطول اكبل بحري بدون وصالت بطاقة 220 
كيلو فولت ليوفر الطاقة النظيفة ألكثر من 140 

ألف أسرة في جيانغسو، الصين

خالل عام 2020، انتهينا من إعداد دراسة شاملة للطاقة ألصولنا  بهدف تطوير خارطة طريق طويلة المدى للطاقة لضمان 
استمرارنا في استخدام أفضل الممارسات واألدوات والتكنولوجيا حاليًا  وفي المستقبل. وكنتيجة للدراسة، أنشأنا خارطة 
طريق مفصلة لخفض الطاقة و غازات الدفيئة  حتى عام 2030 ولدينا طموح إستراتيجي  لتقليل استهالكنا للطاقة بنسبة 

%30 من خط األساس لعام 2017. 

تلعب إدارة الطاقة دوًرا مهًما في  مسيرة الرقمنة لدينا. قمنا  بخطواتنا األولى من خالل تطبيق أحدث نظام معلوماتي 
إلدارة الطاقة وتحسينها  في الوقت الفعلي لنظام البخار لدينا والذي يهدف إلى تقليل انبعاثات  غازات الدفيئة بأكثر من 
150 ألف طن. وفي عام 2020، واصلنا سعينا بفاعلية  للبحث عن فرص جديدة لتحسين الطاقة في الوقت الفعلي، كما 

نسعى في عام 2021 لتنفيذ مشاريع رقمنة جديدة في مصانع  البولي أوليفينات ومصنع تحويل األوليفينات. 

50001 إلى اإلصدار الجديد لأليزو  2020، تمت ترقية نظام إدارة الطاقة المعتمد والحاصل على شهادة األيزو  في عام 
50001:2018 الذي يسمح لنا بإدارة أداء الطاقة لدينا بشلك أكثر فعالية وتحقيق مستوى أعلى من التحسين المستمر. 

 أمثلة على مبادرات توفير الطاقة والمدخرات المرتبطة بها

 كمية ماكفئ ثاني أكسيد الكربون  التي تمتوفيرها بالطن
الطاقة الموفرة 

)جيجا جول(
المبادرة 

جهود التحسين التشغيلي المستمرة باستخدام نظام إدارة الطاقة المعتمد 
من األيزو 50001

1,138,63064,333

405,39622,905تنفيذ خارطة طريق الطاقة  لمصانع األوليفينات

233,16313,174برنامج تحسين البثق في مصانع  البولي أوليفينات 

705,88139,882تحسين نظام البخار ورقمنته 

 استهالك الطاقة
))مليون جيجا جول

الطاقة غير المباشرةالطاقة المباشرةالمباشرة

2018

2019

2020 

2017

2016

81.45

77.45

83.75

8.98

8.77

10.04

8.84

9.54

79.44

80.93

 كثافة استهالك 
 الطاقة في العمليات

 التشغيلية )جيجا جول/
)طن من الناتج

201622.86

2017

2018
2019
2020 

25.02

24.34
21.61

20.13

االنبعاثات 
الوقود   )استخدام  النطاق األول  بنا والتي يغطيها  الخاصة  المباشر  االنبعاث  االنبعاثات من مصادر  أيًضا بخفض  بروج  تلتزم 
نطاق  خارج  تحدث  التي  العمليات  من  المباشرة  غير  االنبعاثات  إلى  باإلضافة  الشعلة(  غاز  وحرق  المتطايرة  والتشريبات 
رقابتنا المباشرة مثل النطاق 2  )الكهرباء التي يتم شراؤها(  والنطاق الثالث )االنبعاثات الناتجة عن عمليات النقل و األعمال 

اللوجستية(. 

رصد االنبعاثات المتسربة

تماشيًا مع هدفنا لتحسين أدائنا البيئي، واصلنا  
على  الثاني  للعام  المتسربة  انبعاثاتنا  رصد 
أكملنا مراقبة مصانع   ،2020 التوالي. في عام 
لتوسيع  موظفينا  بعض  تدريب  مع   3 بروج 
إماكنيات رصد  االنبعاثات المتسربة داخل الشركة 
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سجل كثافة  غازات الدفيئة  

يعد سجل كثافة  غازات الدفيئة  في عام 2020  األدنى على مدار السنوات الخمس الماضية وأقل  مما تم تسجيله 
العام الماضي بنحو %3.7.  ساهم  أسلوب بروج في إدارة انبعاثات  غازات الدفيئة وخفضها بشلك كبير في عملياتنا 

من خالل المبادرات واالستراتيجيات المعتمدة مثل تشغيل نظام استعادة غازات االحتراق

النطاق األول النبعاثات غازات 
الدفيئة )طن من ماكفئ ثاني 

أكسيد الكربون(

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2020

2020

2020

3,453,290

3,317,674

3,147,330

 3,196,376

2,669,397

3,065,501

النطاق الثاني النبعاثات غازات 
الدفيئة )طن من ماكفئ ثاني 

أكسيد الكربون(

2,518,556

2,310,389 

2,342,447 

2,328,799

 كثافة غازات الدفيئة )طن 
من ماكفئ ثاني أكسيد 
الكربون/ طن من االنتاج(

1.51

1.59

1.48

1.34

1.29

20162017201820192020نوع االنبعاثات / أكسيد الكربون

3,350,4673,203,4753,045,0022,965,3843,117,796ثاني أكسيد الكربون

85,28879,99367,90869,03848,821الميثان

14,40123,21025,91523,49225,238أكسيد النيتروز

3,13410,9968,5057,5864,521مركبات الكربون الهيدروفلورية

3,453,2903,317,6743,147,3303,065,5013,196,376اإلجمالي

أنواع االنبعاثات)طن من ماكفئ ثاني أكسيد الكربون(

في عام 2020، واصلنا  العمل مع موردينا وشراكئنا الكتساب فهم أفضل للتأثير البيئي المرتبط بسلسلة  اإلمداد الخاصة 
بنا في جميع أنحاء العالم، وللحصول على بيانات أكثر دقة حول انبعاثات النطاق الثالث. نتيجة لجهودنا المستمرة، تمكنا من 

حساب االنبعاثات المرتبطة بنقل األشخاص والمنتجات بدقة أكبر.

إن القيود التي فرضت على  السفر بسبب تفشي فيروس كوفيد19-  قدم فرصة لتقليل انبعاثات  غازات الدفيئة  الناتجة  
انبعاثات  العام، تقدر  الفيديو. هذا  اتصال بديلة، مثل مؤتمرات  بأعمالنا  حيث استخدمنا  وسائل  المتعلقة  السفريات  عن 

النطاق الثالث  لدينا  بنحو 344,193  طنًا من  ماكفئ ثاني أكسيد الكربون. 

اكن لدى بروج بعض االنبعاثات غير متعلقة بغازات الدفيئة  المرتبطة بعملياتنا مثل المواد المستنفدة لطبقة األوزون في 
عام 2020. نظًرا لجهودنا في العامين الماضيين، تم تقليل انبعاثات المواد المستنفدة لطبقة األوزون الناتجة عن الصيانة 

الروتينية ألنظمة تكييف الهواء بشلك كبير مقارنة بالسنوات الماضية. 

20162017201820192020انبعاثات الهواء األخرى )بالطن(

5,6924,1334,2253,9914,360أكسيد النيتروجين

402436389382403أكسيد الكبريت

610547505496427المواد العضوية المتطايرة

432393463412464المواد الحبيبية

302555019.521.7المواد المسببة لتآلك طبقة االوزون

انبعاثات الهواء األخرى )بالطن(

احتراق غاز الشعلة
 يعتبر حرق غازات الشعلة هدرًا تقدر قيمته بماليين الدوالرات وهو في ذات الوقت مشلكة عالمية في مجال  الطاقة والبيئة. 
كما إن تطوير أنظمة لقياس ومراقبة وتقليل حرق الهيدروكربون يعتبر من التحديات التي تواجه أي صناعة هيدروكربونية . 
يعني التحسين المستمر في تقليل  احتراق غاز الشعلة زيادة  في عوائد اإلنتاج، وتحويل أكثر كفاءة للمواد األولية وانبعاثات 

أقل من ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف الجوي، وبالتالي تقليل التأثير البيئي لعمليات المصنع وتحسين األداء.

تم  قد  الاكبالت  لتغليف   المخصصة  حلولنا  أن  تعلم  هل 
لشركة  التابعة  الشمسية   الطاقة  مزرعة  في  استخدامها  
النماء للدواجن في عمان  والتي تعوض  340,000 طن متري  

من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوًيا؟   

تحقيق سجل قياسي في معدل خفض احتراق غاز الشعلة 

في عام 2020، حققنا هدف االستدامة لعام 2021 لتقليل  احتراق غاز الشعلة بنسبة %60 للك طن يتم إنتاجه نظًرا 
60 كيلو طن. هذه القيمة أقل بكثير من الرقم  ألن لدينا  أدنى رقم قياسي سنوي في تاريخنا والذي يبلغ حوالي 
القياسي السابق الذي حققناه في عام 2018 البالغ حوالي 95.3 كيلو طن، مما  يدل على التنفيذ الناجح لمبادراتنا 

الخاصة بخفض احتراق  غاز الشعلة

إجمالي حجم 
الهيدروكربونات 
2017المشتعلة )م3( 

112,452,610

2018

2019

2020

102,300,284

81,612,540

50,770,709
82,718,367

2016
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المياه  والنفايات السائلة
إن المياه  جزء ال يتجزأ من عملياتنا ومنشآتنا حيث يتم استخدامه لعمليات التبريد والتصنيع. نظًرا اللتزامنا بتقليل استهالكنا 
للمياه وتعزيز الحفاظ على المياه، ندرك قيمة  الحصول على المياه من الخليج العربي والحاجة إلى  اإلدارة الفعالة لعمليات 
تصريف المياه بشلك مستدام. هدفنا هو  تعزيز  عملية إعادة المياه إلى الخليج مع تقليص اآلثار البيئية السلبية إلى أدنى حد. 

نحن في مصنعنا  بالرويس ال  نسحب من المياه الجوفية وال نجمع مياه األمطار وال نستخدم مياه الصرف الصحي  الناتجة 
عن الشراكت األخرى، بل نحصل على المياه الالزمة لعمليات التشغيل ومياه الشرب من من إحدى الشباكت المركزية  في 

المجمع الصناعي. 

على غرار السنوات السابقة، مثلت مياه البحر %99.7 من إجمالي المياه المستخدمة في عام 2020. ُتستخدم مياه البحر 
كمياه تبريد فقط ويتم التعامل معها في أحد أنظمة الدارة  مغلقة، بحيث يتم إرجاع جميع مياه البحر المسحوبة ألغراض 

التبريد تقريًبا إلى البحر.

إجمالي حجم المياه 
المعاد تدويرها/ المعاد 

استخدامها )م3(
2016164,843

2017

2018

2019

2020

164,031

171,729

181,656
194,505

20162017201820192020إجمالي حجم المياه المسحبوبة

1,663,526,7931,683,291,1011,659,017,1341,644,854,8551,738,884,446مياه البحر

5,249,6785,776,8645,756,8255,605,3765,419,415مياه البلدية

 إجمالي حجم المياه المسحوبة )م3(

 ُتعالج المياه الناتجة عن أنشطتنا الصناعية في الموقع في ثالث محطات لمعالجة النفايات السائلة المصممة  لمعالجة مياه 
الصرف الصحي والنفايات السائلة الناتجة عن تشغيل  منشأتنا. تشمل عمليات المعالجة لدينا، على سبيل المثال ال الحصر،  إزالة 
الزيوت 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 للري 
داخل مباني المحطة  لتنسيق الحدائق والمروج واألشجار وغيرها. يتم تحليل عينات مياه محطات معالجة النفايات السائلة 
باستمرار في مختبرات بروج للتأكد من مطابقتها لمعايير التصريف. هذا العام، أعيد استخدام 181,656 متر مكعب من المياه 

)حوالي %3 من مياه الشرب المسحوبة( ألغراض الري.

تحقيق هدف االستدامة لعام 2021

في عام 2020 وقبل  الوقت المحدد، تمكنا من تحقيق هدف االستدامة الخاص بنا لعام 2021  في تقليل استهالكنا 
للمياه الصناعية بنسبة %23 للك طن يتم إنتاجه

المواد
يعد االستخدام الفعال للمواد الخام لدينا محراًك رئيسًيا لتخفيف أثرنا البيئي الشاملة وتحسين   تلكفة اإلنتاج لدينا، لذلك نأخذ 

بعين االعتبار  تأثيرات المواد المستخدمة في تصنيع منتجاتنا وتغليفها.  

زاد االستهالك اإلجمالي لموادنا الخام بشلك طفيف بنحو %10 مقارنة بما سجلناه  في عام 2019، ويرجع ذلك إلى زيادة 
الطلب على منتجات النظافة لدينا  بسبب تفشي جائحة كوفيد19-.  وبرغم الصعوبة الشديدة في تجنب فقدان بعض 
نظامنا  والنفايات( من  )االنبعاثات  البيئي  التأثير  للحد من   الفاقد  تقليل هذا  إلى  نهدف  اإلنتاجية،   العمليات  أثناء  المواد 
وبالتالي تحسين األثر البيئي لمنتجاتنا. هذا العام، تمكنا من تحقيق هدف االستدامة لعام 2021 الخاص بنا وهو %98 من 

استهالك اإليثان مع تحقيق رقم قياسي بلغ 99.7%. 

 .8% التغليف بنسبة  المضافة و مواد  الكيماوية  والمواد  للمواد  المحليين  الموردين  بزيادة  عدد  2020، قمنا  في عام 
الخام   للمواد  المترتبة على شرائنا  الكربونية  والبصمة  الطاقة   استهالك  يقلل من  محلًيا  المواد  الحصول على  أن  نعتقد 
التغليف  أيًضا من مواد  الحاالت، يقلل  للمنتجات. في بعض  البري  بالشحن والنقل  المرتبط  الوقود  كما يقلل من استهالك 

المطلوبة لنقل المواد الخام إلى مواقع اإلنتاج لدينا. 
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نوع وكمية المواد المستهلكة )بالطن(

20162017201820192020نوع وكمية المواد المستهلكة )بالطن(

4,570,2434,119,2124,349,8113,993,4534,382,008اإليثان

183,263100,469106,836151,492221,774البروبان

المواد الكيماوية  والمواد المضافة 
والمحفزات

74,81376,21379,21581,23980,787

634,80059,45664,04063,30884,892 التغليف

632,579701,166601,394589,012663,576غاز الوقود

435,087426,150476,586562,099559,794النيتروجين

6,530,7855,482,6665,677,8825,440,6035,992,831اإلجمالي

التغليف 
في عام 2020، استمر التعاون بين   إدارات سلسلة  اإلمداد واالبتاكر والمبيعات والتسويق لتحسين حلول التغليف لدينا. هذه 
2016 تضمنت تصميًما ثورًيا لتطبيقات األغطية القابلة للتمدد، ومنصات  الحلول التي بدأ العمل في تطويرها في عام 
التحميل الخشبية التي قللت من كمية الخشب ورقاقات  التغليف والختم الرقيقة التي ساهمت بدورها في تقليل وزن 

مواد التغليف بشلك كبير مع تحسين الجودة .

 حلول  مبتكرة  لتغليف المواد الغذائية

إدرااًك لحقيقة أن التغليف الصحيح هو أمر بالغ األهمية 
لضمان سالمة األغذية أثناء  نقلها، فإننا نقدم لعمالئنا  
 ®FB2230 Borstar أحد الحلول التي تم إنتاجها بتقنية
للحفاظ  المطلوبة  المياكنيكية  المتانة   من  يميزه  لما 

على سالمة العبوة

2020، تم إجراء  المزيد من التطويرات في أعمال  التغليف باستخدام رقاقات التعبئة والختم ورقاقات األغطية  في عام 
القابلة للتمدد. تحولنا إلى استخدام  منصات التحميل الخشبية المضغوطة في سوق شمال آسيا واعتمدنا بشلك أكبر على 
المنصات  البالستيكية لتحل محل   التحميل  لتغليف  ونقل منتجاتنا. ندرس اآلن  استخدام  منصات  المعاد تدويرها  المواد 

الخشبية، ونساهم بالتالي في القضاء أو التقليل  من استخدام مواردنا الطبيعية. 

المبادرات المتعلقة بمواد  التغليف

المبادرة مواد  التغليف

التعبئة باستخدام رقاقات التعبئة والختم
دخلت رقاقات التعبئة والختم المطورة التي ُتركز على مقاومة التمزق والثقب المحّسن إلى نطاق 
عملية اإلنتاج في عام 2019. ُتقلل الرقاقات أيًضا من وزن مواد  التغليف بنسبة %20، مما يؤدي 

إلى تقليل  االنبعاثات الكربونية.

 تم تطوير واختبار رقاقات األغطية القابلة للتمدد عالية األداء مع قوى إمساك غير مسبوقة و رقاقات األغطية القابلة للتمدد
سماكة أقل.  سيتم إجراء مزيد من االختبارات خالل العام المقبل. 

 تم استخدام  منصات التحميل / الكتل الخشبية المضغوطة  لتغليف األكياس الكبيرة في شمال  منصات التحميل الخشبية المضغوطة
آسيا. ُتصنع  منصات التحميل والكتل  من  نشارة الخشب وبقايا الخشب المعاد تدويره.

ُأجريت دراسة فنية  لمنصات التحميل البالستيكية من أجل تعزيز إعادة استخدام الموارد األكثر  منصات التحميل البالستيكية
استدامة مثل البالستيك ومكوناته المعاد تدويرها وبالتالي تقليل استخدام المنصات الخشبية.

بدأ إنتاج  أكياس التعبئة بسعة 25 كجم بدون استخدام المنصات الخشبية، مما يقلل من استخدام  بدون منصات
الموارد الطبيعية واالنبعاثات الناتجة عن وزن البضائع الخفيف. 
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النفايات الصناعية و البلدية
ُنجري باستمرار تحسينات على الطريقة التي ندير بها نفاياتنا. نسعى لتقليل  اآلثار المحتملة والتأكد من أن جميع ممارسات 
إدارة النفايات لدينا تتماشى مع أفضل الممارسات الوطنية والدولية. تطبق بروج مبادئ التقليل وإعادة االستخدام وإعادة 

التدوير  لخفض كمية النفايات  الناتجة أو التي يجري التخلص منها. 

ُتدار النفايات الصناعية  الناتجة في الرويس من خالل  منشأة BeAAT المخصصة  إلدارة النفايات الصناعية، في حين تتم 
أيًضا نفاياتنا  البلدية في في مرافق مكبات النفايات الخاصة بتدوير )مركز أبوظبي إلدارة النفايات(.. نرسل  إدارة النفايات 

الورقية وعبوات الحبر والتونر  الفارغة إلعادة التدوير. 

 يحصل انخفاض في معدل التخلص من النفايات من خالل مجموعة من المبادرات، بما في ذلك: 
• تحديد إماكنيات خفض واستعادة النفايات باكفة أنواعها 

• رفع مستوى الوعي وتغيير االتجاه الفكري المتعلق باإلدارة المسؤولة للنفايات وتقليلها 
• تحديد المخلفات الصناعية إلعادة  تدويرها 

أنشطة إعادة التدوير

إعادة  تطوير  لعملية  إطالقنا  بداية  منذ 
التدوير، ساهمنا في جمع أكثر من 20 طًنا من 
المواد عبر اكفة ماكتبنا إلعادة  تدويرها.  في 
تدوير  إعادة  معدل  بزيادة  قمنا   ،2020 عام 
في  اإلنتاجية  مواقعنا  )من  الزيوت  نفايات 

الرويس( بنسبة %13 مقارنة بالعام السابق 

كميات النفايات  الناتجة 
)ألف طن(

2017
4.6

2.0
2.6

2018
5.4

2.7
2.7

2019
5.8

3.2
2.6

2016
5.7

2.6
3.1

4.9
2.7

2.2
2020

االجمالي المواد غير الخطرة المواد الخطرة

تستثني قيم عام 2019 الموضحة أعاله النفايات  الناتجة عن أعمال الصيانة الشاملة في مصنع  بروج 3

التنوع  الحيوي
والبيئة  نعمل فيها  التي  المجتمعات  الحيوي في  التنوع   الحفاظ على  أهمية  ندرك  بصفتنا  مؤسسة عالمية مسؤولة، 

المحيطة بعملياتنا. تتوافق جميع عملياتنا مع القوانين البيئية المحلية ونعمل باستمرار على تقليل أثرنا البيئي.

الثماني في  الصحراء  العربي وعلى مقربة من جزر  للخليج  الجميلة  الشواطئ  الرويس على  اإلنتاجية  في   تقع منشآتنا  
منطقة الظفرة في أبوظبي. 

تعد منطقة الخليج والجزر موطًنا لمجموعة  هائلة من الحيوانات والحياة البحرية، و ندرك  مسؤوليتنا عن احترام هذه البيئة 
والمساهمة فيها بشلك إيجابي. 

نوسع نطاق هذا االلتزام أيًضا  ليشمل المتعاقدين لدينا و الطرق التي ننقل بها منتجاتنا حول العالم. ُيجرى تقييم تأثير التنوع  
الحيوي ألنشطتنا من خالل عملية تقييم األثر البيئي للمشاريع الجديدة والتعديالت الطارئة عليها. 

مسؤولية المنتج
يعد مؤشر استدامة المنتج  الذي أعددناه خصيًصا أحد المكونات الرئيسية لبرنامج مسؤولية المنتج الخاص بنا. إن مؤشر 
واالجتماعية  والبيئية  االقتصادية  للتأثيرات  وزًنا متساوًيا  توفر  للمنتجات  تقييم جديدة محّسنة  أداة  المنتج هو  استدامة 

للمنتجات الجديدة.

في عام 2016،   اكن لدى %10 من منتجاتنا مؤشر استدامة المنتج بنسبة %70 أو أكثر  وقمنا بتحسين أدائنا لتحقيق  نسبة 
%32 في عام 2020 بفضل التزامنا المستمر في ابتاكر المنتجات. 

حصاد أفضل مع منتجاتنا

الزراعية  البيوت  ألغطية  حلواًل  بروج  أنتجت 
مادة  أنواع  أحد  من  مصنوعة  البالستيكية  
 Borstar® FB2230 بتقنية   إيثيلين  البولي 
لزراعة  عمالئنا  احتياجات  المنتج  هذا  وُيلبي 
الصحراوية  بيئتنا  في  الجودة  عالية  خضروات 
المتحدة  العربية  اإلمارات  في  المحلية 

ويساهم في مواجهة تحدي العجز الغذائي
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 إدارة اآلثار البيئية لسلسلة اإلمداد
 في إطار أهداف االستدامة لعام 2021 واستراتيجية سلسلة  اإلمداد، نركز على الحد من التأثير البيئي لسلسلة  اإلمداد 
الشاملة الخاصة بنا. وعلى مدى السنوات الماضية،  أطلقت بروج العديد من المبادرات المصممة ليكون لها تأثير اجتماعي 

وبيئي إيجابي مع تحقيق أهدافنا المتعلقة بالكفاءة والتلكفة..

أربع  بروج. منذ  الرئيسية لشركة  التركيز  أحد مجاالت  البري يمثالن  الشحن والنقل  االنبعاثات وزيادة كفاءة  الحد من  يزال  ال 
سنوات، بدأنا التعاون مع خطوط الشحن لتلقي بيانات دقيقة عن النقل والتعامل مع االنبعاثات ذات الصلة من خالل اتفاقيات  

“ميثاق خفض البصمة الكربونية” مع شركة ميرسك الين وغيرها، للحد من انبعاثات الكربون في نقل المواد البالستيكية. 

انبعاثات  غازات الدفيئة  وتحديد هدف  ن اتفاقيات ميثاق البصمة الكربونية شركة بروج من تعزيز عملية اإلبالغ عن  ُتمكِّ
لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. نتيجة لذلك، قمنا بتحسين  مساهمتنا المقدرة لشراكت الشحن لدينا في انبعاثات 
النطاق الثالث )حوالي 153,000  طنًا من ماكفئ ثاني أكسيد الكربون( حيث قدم سبعة منهم بياناتهم البيئية المتعلقة 

ببروج. 

برنامج خفض الهدر في الحبيبات البالستيكية إلى الصفر

الهدر في  برنامج خفض  تنفيذ  واصلنا  النفايات،  بخفض معدل  وااللتزام   2021 لعام  االستدامة  بأهداف  استرشادًا 
مناولة  العام على عمليات  ركزنا هذا  المائية.  المجاري  إلى  التسرب  الصفر  ومنعها من  إلى  البالستيكية  الحبيبات 

المواد في الرويس ومستودعاتنا األخرى في اإلمارات وخارجها

 )DIT( مبادرة تأخير العبور

باإلضافة إلى ذلك، تم تطوير  نهج جديد لرصد  االنبعاثات الكربونية من األنشطة التوسعية لسلسلة  اإلمداد في وشركة 
بروج. يهدف هذا النهج إلى  الرصد الدقيق  و تسجيل انبعاثات النطاق الثاني والثالث في جميع أنحاء سلسلة  اإلمداد الخاصة 
بنا. يتضمن ذلك تحديد جميع المصادر الرئيسية لالنبعاثات، بما في ذلك استهالك الكهرباء في المستودعات واالنبعاثات من 
السفن والشاحنات والرافعات الشوكية وغيرها وإنشاء أنظمة  للرصد واإلبالغ مع مزودي الخدمة المعنيين. ساعدتنا هذه 
المبادرة على تتبع انبعاثات  غازات الدفيئة  وتسجيلها  بشلك أفضل في عام 2020. عالوة على ذلك، خالل عام 2020، 
استبدلت بعض مواقع مراكزنا الرافعات الشوكية التي تعمل بالديزل بأخرى تعمل بالبطاريات، مما يساهم في زيادة تقليل 

انبعاثات  غازات الدفيئة. 
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رقمنة سلسلة  اإلمداد

االستراتيجية  أهدافنا  تحقيق  لدعم  بنا  الخاصة  اإلمداد  سلسلة   في  الرقمي  التحول  في  مسيرتها  بروج   واصلت 
المتسلسلة  البيانات  اإلنترنت وحلول قواعد  الفواتير عبر  التحقق من  المبادرات، مثل  تنفيذ عدد من  تم  الطموحة.  

بتقنية Blockchain لتتبع جميع خطوط الشحن بشلك مباشر

النظر  2020، من وجهة  2015، في تحقيق فوائد كبيرة خالل عام  التي تم طرحها في عام  النقل  استمرت مبادرة تأخير  
البيئية والمالية. الهدف من هذه المبادرة هو تحسين السرعة من خالل سلسلة  اإلمداد، وتقليل عمليات المناولة وتحسين 
نقل المواد مما يؤدي إلى انخفاض  ملموس في االنبعاثات. أجرينا زيادة في حجم المنتجات الداخلية في ميادرة  تأخير  النقل 
إلى حوالي %24 من حجم المبيعات العالمية في عام 2020 ونخطط لزيادة القيمة لتصل إلى %30 بحلول عام 2023. 

وباإلضافة إلى تأخير  النقل، تواصل بروج تنفيذ عمليات البيع الجارية  للمياه لمضاعفة مناولة المنتجات.

 أدوات تحسين الشبكة اللوجستية 

شبكة  على  النطاق  واسعة  أعمال  سيناريوهات  واختبار  تشغيل  خالل  من  اللوجستية  شبكتنا  لتحسين  أداة  أطلقنا 
التوزيع والتشغيل اآللي للعمليات اليدوية الحالية داخل شبكة سلسلة  اإلمداد الخاصة بنا

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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النمو

السعي الستكمال هذه  4 تطورًا جيدًا  مع  بروج  األولية  لمشروع  الهندسية  التصاميم  2020،  شهدت مرحلة  في عام 
المرحلة كما هومخطط له  في عام 2021. يتضمن المشروع التوسعي  وحدة تكسير اإليثان عالمية الطراز  التي نعتقد 
البوليمرات والتي بدورها ستتاكمل مع   إنتاجنا الحالي من   التنموية  المتمثلة في زيادة  أنها  أساسية لتحقيق طموحاتنا 

استراتيجية أبوظبي 2030  لتحقيق تنمية صناعية مستقبلية وتنويع  لالقتصاد المحلي. 

البولي بروبيلين فتسير بشلك جيد   أما مرحلة األعمال الهندسية والمشتريات والتشييد الخاصة بالوحدة الخامسة إلنتاج 
وحسب المخطط  على الرغم من أننا شهدنا عامًا  مليئًا  بالتحديات في عام 2020. يعد هذا المشروع إنجازًا عظيمًا  يفتح 
الباب أمام  عصر جديد من النمو في بروج كما يدعم برنامجنا في القيمة المحلية المضافة  من خالل استخدامنا للمنتجات 
المصنعة محليًا وتوفير  فرص العمل. وبعد تشغيلها، ستساهم الوحدة الخامسة إلنتاج البولي بروبيلين في زيادة الطاقة 

اإلنتاجية لبروج من مادة البولي بوربيلين ألكثر من  %25 مع تعزيز مجموعتنا من  المنتجات في بروج .

بالتحديات بسبب جائحة كوفيد19-  وهذا ما جعلنا نبحث عن  طرق جديدة إلدارة األعمال. واصل   2020  مليًئا  اكن عام 
العديد من الموظفين اإلداريين في الماكتب عملهم عن بعد  على مدار العام، وقد بذل موظفونا في الخطوط األمامية 
قصارى جهدهم لتأمين أصولنا وضمان استمرارية  عملية اإلنتاج بطريقة موثوقة. مكننا برنامج تحسين األرباح الخاص بنا من 

تعزيز أداء الهامش الربحي لدينا هذا العام، على الرغم من التقلبات  والتحديات العالمية. 

تحقيق حجم مبيعات قياسي 

هذا العام، حققنا  مبيعات رائعة تجاوزت األرقام التي خططنا لها.  في الوقت الذي ألقت فيه جائحة كوفيد - 19 
بآثارها على  العديد من الشراكت، أثبتت شركة بروج مرونتها وقدرتها على التغلب على تلك التحديات على الرغم من 

المناخ االقتصادي الصعب وواصلت  توسيع نطاق أعمالها

بدء  األسواق  مع  تحسن في  إلى  وجود  باإلضافة  أمامنا  المتاحة  الفرص  المزيد من  نكتشف   أن   2021 عام  نتوقع في 
التطعيم وكذلك إنجاز مرحلة التصاميم الهندسية األولية لمشروع بروج 4  وتشغيل الوحدة الخامسة إلنتاج البولي بروبيلين  
وبرنامج تخطيط موارد المؤسسة الواحدة خالل نفس العام. نؤمن بأن التحديات التي نتغلب  عليها والفرص التي نغتنمها 
ستقربنا من هدفنا النهائي المتمثل في تعزيز أهمية وماكنة  حلولنا البالستيكية المبتكرة لتكون بمصاف  المنتجات الراقية 

بحلول عام 2030، فضاُل عن تعزيز ماكنتنا في السوق من خالل مجموعة من المنتجات المتميزة.

منذ  إطالق استراتيجية بروج لعام 2030، اكن هناك تركيز ثابت على تكثيف جهودنا لتحسين كفاءاتنا و خلق عقلية  تستوعب 
األمور المتعلقة بالتلكفة. من خالل  تحقيق التميز، تعمل بروج على تحسين قدرتها التنافسية ومواصلة سعيها في تحقيق  
األثر  المبتكرة ذات  البالستيكية   الحلول  توفير   والرائدة في  المميزة  الشركة  نكون  أن  المتمثلة في  رؤيتنا  لنحقق  النمو  

اإليجابي على المجتمع حاليًا وفي المستقبل.  

التي أدخلناها  على شبكة سلسلة  اإلمداد ذات المستوى  نا من تحقيق تطورنا وتوسعنا من خالل التحسينات  وقد تمكَّ
العالمي وكذلك مبادراتنا االبتاكرية لتطوير المزيد من المنتجات، مما يمكننا من الوصول إلى أسواق جديدة وضمان عمالء 
ناجحين. استناًدا إلى قدراتنا المتزايدة في اإلنتاج والتسويق والمبيعات،  مدعومة بتركيز  قوي على االبتاكر و اإلنتاج الدائري، 

نهدف إلى زيادة حجم البوليمرات التي نطرحها في السوق. 

الشرق  أنحاء  الناشئة في جميع  األسواق  أكبر في  بالنمو بشلك  السنين وقمنا  السوق على مر  العالمي في  تعززوجودنا 
العالم. ونحن ال  أنحاء  13 موقًعا في جميع  التجاري في  األوسط وآسيا، مع افتتاح ماكتب  للتسويق والمبيعات والتمثيل 
ندخر  جهدًا للتعاون مع الحكومات في الدول التي نعمل فيها لدعم نمونا وتجارتنا العالمية. كما تشارك بروج في العديد 
من الهيئات التجارية رفيعة المستوى المتعلقة  بنشاطات الصناعات  البتروكيماوية  وترويج المواد البالستيكية والتجارة 

المحلية والدولية .

أطول  سحب بحري لألنابيب في العالم

نوعية  من  إيثيلين  البولي  مادة  متانة  إثبات   تم 
BorSafeTM في الظروف القاسية عند استخدامها 
بحري  سحب  أطول  في  استخدمت  أنابيب  لتصنيع 
ذات  أنابيب   ضم   والذي  العالم  في  األنابيب   من 
مدى   على  صلبة   جدران  وذات  وأطواألكبر  أقطار 
177 يوًما، والتي غطت مسافة 24,704  كيلومتًرا 

من النرويج إلى ماليزيا

توسع بروج في مصر

في عام 2020،  افتتحت بروج  شركتها التسويقية الجديدة في القاهرة في مصر لنكون أقرب إلى عمالئنا ونتفهم 
احتياجاتهم بشلك أفضل  و لتعزيز الحوار المنتظم حول كيفية مساعدتهم بشلك أفضل على تحسين أعمالهم
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 الهيلك التسويقي 
يواجه العالم اليوم تحديات عالمية ضخمة تتعلق بانبعاثات الكربون والغذاء ومياه الشرب والصرف الصحي ويتمثل دور بروج 
في  توفير حلول متخصصة تلعب دوًرا إيجابًيا في مواجهة هذه التحديات. نقوم بذلك من خالل التعاون  المتين والمشاركة 

العميقة مع شراكء سلسلة القيمة من خالل هيلك مراكز التسويق التالية: 
التغليف: كجزء من التزامنا باالستدامة و إيجاد الفرص نحو تبني  االقتصاد الدائري،  نوفر ونطور حلواًل قابلة إلعادة  	

التدوير بشلك  اكمل.  تضمن حلول  التغليف ذات القيمة المضافة لدينا جودة وسالمة المنتجات النهائية، بينما تلبي 
في نفس الوقت الطلب على توفرالقدرة الوظيفية والمالءمة وخفض انبعاثات الكربون 

البنية التحتية: تدعم حلول األنابيب لدينا التشغيل اآلمن والموثوق للمرافق البلدية مثل الغاز والمياه والصرف الصحي،  	
مما  يحافظ على صحة الساكن والحفاظ على المدن  نظيفة و آمنة 

الطاقة: يواصل القطاع االستفادة من خبرتنا الواسعة في تطوير حلول  األسالك والاكبالت ورقاقات المكثفات التي  	
تعتبر مكونات أساسية في قطاع الطاقة  المتجددة ونقل الطاقة الكهربائية 

قطاع السيارات: تواصل مجموعتنا  من الحلول المتخصصة  للمكونات الخارجية والداخلية خفيفة الوزن في السيارات  	
و تطبيقات محراكتها المتنوعة  في جعل المركبات أخف وزنًا وأكثر مالئمًة للبيئة بما يتماشى مع التوجهات الجديدة 

في هذا القطاع، وتلتزم باللوائح الدولية والمحلية األكثر صرامة
تطوير األعمال الجديدة: نطور حلواًل مبتكرة للقطاع الزراعي  والرعاية الصحية ونواصل البحث عن تطبيقات جديدة  	

تضيف قيمة إلى المجتمع. على سبيل المثال، في الزراعة، نركز على المنتجات التي يمكن أن توفر زراعة دقيقة مما 
يساهم بدوره في زيادة إنتاجية  إلى الحد األقصى من خالل االستخدام الفعال للضوء والماء واألسمدة 

يعكس هيلكنا  التسويقي  تركيزنا على قطاعات االبتاكر والقطاعات الصناعية المختلفة، حتى نتمكن من تلبية االحتياجات 
االجتماعية والبيئية واالقتصادية بشلك أفضل عبر سلسلة القيمة .

شبكة سلسلة  االمداد
العمالء  خدمة  وتدعم  المخزون،  وتوزيع  التخطيط  عمليات  تنسيق  على  بروج  في  العالمية  اإلمداد  سلسلة   إدارة  تعمل 

العالمية مع  إعداد استراتيجية لشبكة الخدمات اللوجستية  وتنفيذ أعمال  تغليف المواد وتوزيعها.

نسعى دائًما إلى توسيع نطاق شبكتنا التجارية واللوجستية في الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا لنكون أقرب إلى عمالئنا.  
لدى بروج شبكة مصممة خصيًصا لتقليل  وقت التسليم لعمالئنا ولتلبية احتياجات قاعدة عمالئنا المتزايدة في مناطق 

شمال وجنوب آسيا بشلك أفضل.

من الضروري لاكفة  مزودي الخدمات اللوجستية لخدمات النقل عبر شاحنات بروج في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 
االلتزام بالتسجيل واالمتثال لنظام تقييم االستدامة والجودة في الخليج.

ويعتبر نظام تقييم االستدامة والجودة في الخليج  نظام لتقييم الجودة والسالمة واألمن واألداء البيئي لمقدمي الخدمات 
اللوجستية بطريقة موحدة باستخدام مجموعة من التقييمات المعيارية الموحدة. ويهدف هذا  النظام  إلى  تقديم ضمانات 

للشراكت البتروكيماوية  بتنفيذ العمليات اللوجستية بطرق آمنة وعالية الجودة مع حماية الموظفين والجمهور والبيئة.

 BorSafeTM تم استخدام مادة  البولي اإليثلين 
إيثيلين   البولي  من  أنبوب  لتصنيع  ننتجها   التي 
لمشروع  ملم   1,600 بقطر  نوعه   من  األول  

الطاقة الكهرومائية في أالساك

المشاركة في المعارض الصناعية الكبرى 

القاهرة
بالستكس2020

شنغهاي
سلك الصين 2020

مومباي
أبو ظبيبالستيفيجيون

اسبوع ابوظبي لالستدامة

مؤتمر أديبك االفتراضي



69 68

تقرير االستدامة لعام 2020االستدامة بهدف

تيانجين

شنغاهاي
لوزهاو

ووهان نينغبو

ميناء نانشا

ميناء �اغ

سنغافورة

بورسعيد

بوابة اإلمارات
KPMAفي

صالله

أنتويرب

دويسبورغ

تاراغونا

بنما

المراكز اإلقليمية المستودعات مصنع شنغاهاي

تتأثر سلسلة التوريد لدينا بالعديد من السيناريوهات المحتملة شاماًل: 
تقلبات السوق  	
عدم االستقرار السياسي واالقتصادي في األسواق المستهدفة  	
الكوارث الطبيعية  	
وضع السوق لمزودي الخدمات  	
تغيير اللوائح الجمركية  	
متطلبات االمتثال  	

وضمان  الضعف  نقاط  من  الحد  بهدف  التخفيف  خطط  وتطور  األعمال  مخاطر  وتقييم  تحديد  استباقي  بشلك  بروج  ُتجري 
االستمرار الناجح ألعمالنا العالمية. ُيسجل ذلك وُيحتفظ به في سجل المخاطر الرسمي ومنصة استمرارية األعمال.

برنامج تغيير المستقبل اليوم

كجزء من رؤيتنا لمواصلة تطوير قدراتنا البشرية،  تم عقد دورات تدريبية مختلفة كجزء من هذا البرنامج، مثل رابطة 
إدارة سلسلة  اإلمداد ألكثر من 100 موظف في عام 2020، وسنواصل مشاركتنا في عام 2021

توريد المواد 
تدرك بروج أهمية شراكئنا في العمل وُنركز على تحسين مشاركة الموردين المحليين في سلسلة القيمة لدينا من خالل 
عمليات  توريد المواد المبسطة وإجراءات التعاقد. حققنا هدفنا المتمثل في زيادة عدد مزودينا في دولة اإلمارات العربية 
%8، قبل الموعد المحدد في  جدول أهداف  المتحدة من المواد الكيماوية  و المواد المضافة وأعمال التغليف  بنسبة 
االستدامة لعام 2021. واصلنا العمل على تنفيذ استراتيجية القيمة المحلية المضافة. باإلضافة إلى ذلك،  لديناخطة عمل  

متينة للتحسين لعام 2021 لضمان استمرارنا في تحقيق أهدافنا. 

القيمة  استراتيجية  دعم  في  بروبيلين  البولي  إلنتاج  الخامسة  الوحدة  مشروع   مساهمة 
المحلية المضافة

تجاوز مشروع  الوحدة الخامسة إلنتاج البولي بروبيلين هدفه المخطط في دعم  القيمة المحلية المضافة لعام 
2020. كما ساهم المشروع أيضًا في تعزيز االقتصاد المحلي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث  تم تصنيع 

100 % من الهيالك الحديدية  الخاصة بالمشروع  في اإلمارات 

الخليجي  باالتحاد  الخاص  والجودة  االستدامة  تقييم  نظام  بروج  تدعم  المحليين،  الموردين  قدرات  بتطوير  يتعلق  فيما 
يهدف  إلى ذلك،  باإلضافة  األداء.  تحسين  إلى  يهدف  الذي  النظام  اعتماد  والكيماويات وتفوض مورديها  للبتروكيماويات 
معيار بروج لحماية العمال إلى حماية العمال في جميع مراحل سلسلة  اإلمداد و إلزام الموردين  باالمتثال للمعايير الدولية 

المتعلقة برعاية  العمال.

النسبة المئوية لميزانية 
المشتريات التي يتم 

إنفاقها على الموردين 
المحليين

2016

2017

2018

2019

202077%

82%

86%

84%

69%

التوريد المسؤول ومعيار حماية  العاملين في بروج

 في الوقت الذي نقوم فيه بتوسيع عملياتنا العالمية ووجودنا في األسواق، نواصل القيام بأعمالنا  بطريقة تحمي وتعزز 
حياة العاملين  المشاركين في جميع أنحاء سلسلة  اإلمداد الخاصة بنا. ونتيجة لذلك، تتعاون بروج اآلن بشلك وثيق مع جميع 

موردينا للتأكد من إدارتهم ألعمالهم بشلك مسؤول. 

يمثل التوريد  المسؤول لمنتجاتنا وخدماتنا أولوية بالنسبة لنا. حققنا أهداف االستدامة لعام 2021 في طرحنا  اللتزامنا 
بالتوريد  المسؤول  الذي يتألف من ثالث راكئز، وهي: الصحة والسالمة والبيئة، األخالقيات، ومعيار حماية العاملين  على 

مستوى عالمي. 

الشبكة العالمية لسلسلة اإلمداد في بروج
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ُيتوقع من الموردين والموردين  الفرعيين لشركة بروج ممارسة أعمالهم بشلك أخالقي وحماية حقوق ورفاهية عمالهم من 
خالل االلتزام أواًل بالقوانين المحلية والوطنية ثم بمتطلبات هذا المعيار الجديد. تعتمد متطلبات معيار حماية العاملين  على 

أفضل الممارسات والمعايير واالتفاقيات الدولية، وتتعلق على وجه التحديد بما يلي: 

• عمالة األطفال  • العمل القسري     

• ساعات العمل  • التمييز      

• حرية  تشكيل الجمعيات  •  األجور     

• االخالق المهنية  •  التحرش     

• المعادن المؤججة للنزاعات والساكن األصليون • التواصل     

العقود  بنا في جميع  الخاصة  العاملين   2017 متطلبات معايير حماية  الحالية، دمجنا في عام  المتطلبات  إلى  باإلضافة 
المتعلقة بالقوى العاملة لدينا لحماية حقوق ورفاهية موظفي موردينا وموردينا  الفرعيين. يتم تقييم هذه المتطلبات 
من بداية عملية طرح المناقصة مباشرًة  حتى مرحلة ترسية العقد والبدر بتقديم الخدمات. نحن ملتزمون  بتقديم وشرح 
على  تدقيق  عمليات  إجراء  إلى  باإلضافة  االمتثال  لضمان  بروج  عقود  لمسؤولي  التدريب  وتوفير  العاملين   إلى  المعايير 

موردينا لتقديم التوصيات عند الضرورة.

لضمان االلتزام بمعيار بروج لحماية العاملين ،  تم عقد ثالث  جلسات توعية في عام 2020 بينما ُأطلق برنامج الخط الساخن 
المخصص للرعاية االجتماعية للمتعاقدين لالستماع إلى أي مشلكات تتعلق بالرفاهية وتحسينها..

الحكومة المؤسسية 
إطار  نضمن وجود وجود  الشركة.  أنحاء  والمساءلة في جميع  النزاهة  لتعزيز  استراتيجي   االستدامة كمسار  بروج  تتبنى   
عمل للحوكمة الفعالة عبر عملياتنا العالمية، ونحن ملتزمون بتحسين كفاءتنا التشغيلية من خالل الحوكمة القائمة على 

الشفافية واالستجابة.

انطالقًا من قيمنا األساسية،  أعددنا سياسة الحوكمة المؤسسية التي توفر فهمًا واضحًا لهيلكية  إدارة الحوكمة  لدينا 
والتفاعل مع المساهمين والسلطات، وآليات صنع القرار داخل  المؤسسة مما  ساهم في تعزيز قدرتنا على الحفاظ على 

عالقات جيدة مع أصحاب  العالقة لدينا ودعم نجاحنا على المدى الطويل وتعزيز ريادتنا في قطاعنا الصناعي.  

 تتولى إدارة الحوكمة المؤسسية في بروج مسؤولية تحسين كفاءة العمليات التشغيلية  بصورة أفضل من خالل توفير 
اإلدارة وسائل تحقيق  بروج. ت. وتستعرض هذه  التي ُتوضع على ضوئها أهداف  الضرورية  الحوكمة ومبادئها  إطار عمل 
للدائن  أبوظبي  الشركة – شركة  بروج ومساهميها.. ويعمل كياني  بما يصب في مصلحة  األداء  األهداف ومراقبة  هذه 
البالستيكية وشركة بروج برايفت تحت إشراف مجلسي إدارة منفصلين ) )مجلس شركة أبوظبي للدائن البالستيكية “بروج” 

ومجلس شركة بروج برايفت(. ويعمالن وفقًا لمبادئ الحوكمة الموضوعة في نظام الشركة األساسي وعقد التأسيس 

فرق المسؤولين التنفيذيين

 لدينا مواثيق لمجلس اإلدارة وتوجيهات الحوكمة المؤسسية لتتناول هيلكية مجلس اإلدارة وعملياته ولجانه الرئيسية. . 
)بروج(  البالستيكية  التنفيذيين. تركز شركة أبوظبي  للدائن  القانونيان لبروج فرق منفصلة من المسؤولين  الكيانان  ويدير 
بشلك أساسي على اإلنتاج والخدمات المشتركة، بينما تتولى شركة بروج  برايفت مسؤولية التسويق والمبيعات وسلسلة  
اإلمداد ووحدة تصنيع المركبات البالستيكية  في الصين. هناك عدد قليل من اللجان واللجان المشتركة المؤسسة لدعم  

الحوكمة وتنفيذ استراتيجية الشركة. 

2020، عقدت  تجتمع مجالس إدارتنا على أساس منتظم لضمان التركيز  على الحوكمة في استدامة األعمال. خالل عام 
بروج ثالثة اجتماعات للجنة االستشارية لمجلس اإلدارة سنوًيا، والتي اكنت ُتعقد قبل ثالثة أسابيع تقريًبا من لك اجتماع من 

اجتماعات شركة أبوظبي  للدائن البالستيكية )بروج(.

مساهمة  ناجحة في برنامج  قيادات أدنوك المستقبلية

 تم تصميم برنامج قيادات أدنوك  المستقبلية  خصيًصا لكبار موظفي الشركة من الذكور واإلناث ويهدف إلى 
إعداد المهنيين الشباب في المجموعة لمواجهة التحديات التي تنتظرهم. هذا البرنامج مصمم لتلبية احتياجات 
أكملت  الجديدة.  للكفاءات  منظًما   وتدريًبا  أكبر  عملية  خبرة  توفر  تطوير  برامج  ويتضمن  المجموعة  أعمال 
المجموعة الثانية برنامج  قيادات أدنوك المستقبلية  في عام 2020، ويوجد حالًيا اثنان من موظفينا الموهوبين 

في المجموعة الثالثة

شركة أبوظبي  للدائن 
البالستيكية )بروج(

شركة بروج برايفت

 الصحة والسالمة
والبيئة

العمليات

إدارة سلسة التوريد

 الدعم الفني
والمشاريع

التسويق واالبتاكر

 رأس المال البشري
واإلدارة

آسيا الجنوبية

التمويل 

مركز التميز 

القانوني

أعمال المشاريع

آسيا الشمالية

الخدمات المشاركة

التدقيق والتأكيد

الرئيس التنفيذي 

المدير التنفيذي

التدقيق والتأكيد  إدارة
الشراكت مركز التميز

 االتصاالت
العالمية

تحسين األعمال

 رأس المال البشري
واإلدارة

 وزارة أوروبا
والشؤون الخارجية
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ندرك حقيقة أن لشبابنا إماكنات ومهارات يمكن أن تسهم في تحقيق أهدافنا طويلة المدى. نتخذ تدابير ملموسة للبناء 
على قدرات شبابنا الواعدين من الذكور واإلناث . 

تدعم قيمنا بيئة عمل متطورة وأخالقية

اخالقيات المهنة 
األخالق  تعد  األخالقية.  والممارسات  المعايير  ألعلى  وفًقا  أعمالها  بممارسة  التزمت    ،1998 عام  في  بروج  تأسيس  منذ 
التي نعمل من خاللها. توجه مدونة قواعد السلوك لدينا  بالمبادئ  ارتباطًا ةثيقًا   المهنية جزًءا أساسًيا من قيمنا وترتبط 
بنا  الخاصة  السلوك  قواعد  مدونة  تحديث  ويتم  به،  نقوم  ما  لك  في  والنزاهة  األخالقي  السلوك  تتطلب  حيث  أعمالنا، 
بانتظام للتأكد من أنها تعكس بيئة المخاطر المتغيرة التي تعمل فيها بروج. . تتضمن التوقعات المحددة في مدونة قواعد 

السلوك لدينا ما يلي:
• ضرورة تصرف موظفينا بشلك أخالقي ومسؤول وبشلك نزيه  

•  بناء ثقافة االنفتاح والثقة والنزاهة في ممارسات أعمالنا 
• تحديد األدوار والمسؤوليات ومهام المساءلة 

• الحفاظ على توقعات االلتزام بأخالقيات العمل في جميع ممارسات الشركة

في بروج، ندرك أن العالم الذي نعمل فيه يزداد تعقيًدا، وقد نواجه معضالت أخالقية في مسار عملنا اليومي. قادنا ذلك 
إلى تحديث مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا لتعكس بيئة المخاطر المتغيرة التي نعمل فيها. نمتلك أيًضا سجل خاص بطرق 
المستلمة من طرف  أو  المقدمة  الضيافة  أو  أشاكل  الهدايا  المجاملة عبر تنفيذ األعمال عبر اإلنترنت لموظفينا لتسجيل 
خارجي. ويعتبر إلزاميًا اإلبالغ عن لك هدية أو مجاملة  في بروج. على هذا النحو، ولضمان توجيه موظفينا بشأن سلوكهم 
األخالقي، أعددنا جلسات تعليم إلكترونية إلزامية  حول األخالقيات واالمتثال موجهة لاكفة اإلدارات  في بروج.  تم أيًضا عقد 
والفساد وخصوصية  الرشوة  أقاليمنا تغطي موضوعات مثل ماكفحة  توعوية في جميع   واتصاالت  ورش عمل مباشرة 
البيانات وتضارب المصالح واإلبالغ عن المخالفات والهدايا. . ستستمر جهودنا لتعزيز معاييرنا وثقافتنا  األخالقية في العمل 
بروج،  الخاصة بشركة  السلوك  بنا في مدونة قواعد  الخاصة  اإللكتروني  التعلم  تعزيز  جلسات  2021 من خالل  في عام 

باإلضافة إلى وحدات التعليم اإللكتروني المستمرة لألخالقيات واالمتثال في مجاالت المخاطر الناشئة.

 تحافظ بروج أيًضا  على سياسات وإجراءات قوية تتعلق بالمجاالت عالية المخاطر مثل ماكفحة الرشوة والفساد والعقوبات 
الرئيسية  الخطر  ومجاالت  المصالح  وتضارب  األموال  غسل  المشروعوماكفحة  غير  الداخلي  التجاري  والتداول   والصادرات 
األخرى. تتبع بروج نهًجا يعتمد على عدم التهاون مطلًقا مع الرشوة والفساد، حيث تضع معايير عالية من الحياد والنزاهة 

والموضوعية فيما يتعلق بجميع أنشطتنا. في عام 2020، لم يتم اإلبالغ عن أي قضايا فساد.

 مبادرة حماية البيانات الشخصية وتحسين الخصوصية

بها  يعهد  التي  الشخصية  البيانات  تظل  أن  لضمان  الخصوصية  وتحسين  الشخصية  البيانات  لحماية  مبادرة  أطلقنا    
موظفونا إلينا آمنة. وكجزء من هذه المبادرة، جرى تحديث إجراءات حماية البيانات الشخصية الخاصة بنا وأطلقنا إشعار 
خصوصية بيانات بروج على موقعنا اإللكتروني، و عقدنا اتفاقيات نقل البيانات عبر كياناتنا ومع الشراكت األم. تضمن 

هذه التحسينات امتثال بروج للوائح المتغيرة لخصوصية البيانات

 التحدث أو طلب المساعدة

نتوقع  من جميع الموظفين ونشجعهم على اإلبالغ مباشرة عن أي انتهااكت مشتبه بها لقواعد السلوك في بروج. تشمل 
بعض األمثلة على االنتهااكت األخالقية التي يمكن اإلبالغ عنها في نظام »تلكم« ما يلي: االنتهااكت المزعومة أو المشتبه 
بها لقوانين وأنظمة وسياسات بروج مثل السرقة واالحتيال وتضارب المصالح والكشف عن المعلومات. منصة »تلكم« متاحة 
لجميع الموظفين الداخليين والشراكء الخارجيين. ي نشجع الموظفين الذين لديهم مخاوف بشأن انتهااكت العمل المشتبه 

بها على ما يلي: 

• التحدث إلى مديرهم المباشر و/ أو أعضاء فريق  اإلدارة العليا 

• اإلبالغ عن المشلكة إلى قسم األخالقيات واالمتثال

•  إثارة المخاوف بشأن  سلوكيات العمل  في »تلكم« 

إن الحفاظ على أعلى مستوى أخالقي ممكن أمر في غاية األهمية بالنسبة لبروج وكذلك  لتعزيز قيمنا وااللتزام بسياسة 
االستدامة الخاصة بنا. نطلب من جميع موظفينا ملء نموذج االلتزام باألخالقيات  والتعهد بقواعد السلوك وشهادة تضارب 

المصالح عبر اإلنترنت سنوًيا. 

لجنة الحوكمة

شركة أبوظبي للدائن البالستيكية )بروج(

مجلس اإلدارة

لجان مجلس اإلدارة / اللجان الفرعية المنبثقة عن 
مجلس اإلدارة

لجنة الموارد البشرية بشركة بروج
لجنة التدقيق

اللجنة االستشارية لمجلس اإلدارة
)BPSC( اللجنة التوجيهية لمشاريع بروج

اللجان االستشارية للمديرين التنفيذيين
)XLT( الفريق التنفيذي
لجنة األخالق واالمتثال

لجنة إدارة التغيير
لجنة شاكوى الموارد البشرية

لجنة االستثمار

مجلس االبتاكر
)QBR( المراجعة ربع السنوية لألعمال

لجنة المشتريات أ
لجنة المشتريات ب

لجنة تقييم الوظائف
)FINCO( اللجنة الفرعية المالية

اللجنة التوجيهية لسلسلة التوريد
اللجنة الفنية

لجان مجلس اإلدارة / اللجان الفرعية المنبثقة عن 
مجلس اإلدارة
لجنة التدقيق

اللجنة التوجيهية لمشاريع التسويق
لجنة الموارد البشرية والماكفآت

اللجان االستشارية للمديرين التنفيذيين
)ET( الفريق التنفيذي
لجنة األخالق واالمتثال

لجنة شاكوى الموارد البشرية

Pte بروج 

مجلس اإلدارة

اللجان المشتركة
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إدارة الجودة

ُيسلط نموذج عمليات أعمال بروج )كما هو معروف في بروج( الضوء على الملكية والمسؤوليات وأوجه المساءلة باإلضافة 
إلى الترابط بين عناصر األعمال الرئيسية في المؤسسة، مدعوًما بالتزامنا باالستدامة. في عام 2020،  تم تحديث نموذج 
عمليات أعمال  بروج بما يتفق مع التغييرات التنظيمية. ومن أجل زيادة تعزيز عقلية وثقافة الجودة، أجرينا تحسيًنا للصفحة 
الرئيسية لنظام إدارة المستندات المعتمدة لتشمل ميزات إضافية، مثل صفحة سير العمل  والتقارير المتأخرة. أطلقنا أيًضا 
حملتين تركزان على نظام إدارة المستندات المعتمدة والتدريب على أرشفة السجالت. باإلضافة إلى ذلك،  تم تنظيم أول 

ورشة عمل بشأن إدارة مرنة لرسم خرائط تدفق القيمة لتحسين عملية إدارة المشروع.

المعرفة   تتحقق من خالل  والتي  لدينا،  المستمر  التحسين  ثقافة  تعزيز  أساسية في  الجودة عوامل  تدقيق  تعتبر عمليات 
تدقيق  عملية   15 أكملنا   ،2020 عام  في  فعال.  بشلك  الرقابة  وتدابير  المخاطر  إدارة  لضمان  اإلدارة  ومراقبة  باإلجراءات 
  ،2021 للجودة حيث ُحددت مجاالت التحسين مع توثيقها ومتابعتها من أجل حل فعال. ومن أجل المضي قدًما في عام 

سيتم تنفيذ التغييرات من خالل الخط الثاني من عمليات التدقيق الدفاعية )التخطيط واإلبالغ واإلنهاء(. 

نموذج  عمليات أعمال بروج المؤسسية

2019،  فازت بروج بجائزة الشيخ خليفة للتميز الفئة   بفضل تفاني وتركيز بروج في التحسين المستمر والتميز في عام 
الذهبية   في الدورة السابعة عشرة للجائزة و للمرة الثانية.تم منحنا الجائزة تقديرًا ألدائنا المتميز والتزامنا بالتميز في جميع 
عملياتنا. في عام 2020، طورنا خطة عمل مفصلة لزيادة تحسين أدائنا. نخطط لتقديم مستندات التأهيل الخاصة بنا بنجاح 

في عام 2021 إلثبات أن التميز هو رحلة ال تتوقف  في عائلة بروج . 

ّ
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رضا العمالء 

يعد الحفاظ على رضا عمالئنا أمًرا أساسًيا لمرونة أعمالنا في األسواق  النشطة سريعة التغير. إن االستماع إلى احتياجات 
واهتمامات عمالئنا هو المحرك الرئيسي  لمسيرتنا الناجحة. ينعكس ذلك في تحقيقنا لهدف االستدامة لدينا لعام 2021 

المتمثل في تقليل شاكوى العمالء بنسبة %40 في عام 2020. 

إن إحدى األدوات المهمة التي نستخدمها لقياس رضا عمالئنا وتحديد مجاالت التحسين المحتملة هي استبيانات  التعرف 
على تعليقات العمالء المصممة خصيًصا والتي نرسلها بانتظام عند حل شاكوى العمالء. 

حقق رضا العمالء لعام 2020 فيما يتعلق بمعالجة مالحظات العمالء، درجة مستهدفة تزيد عن 4.30 من 5.0. بشلك عام، 
حقق معدل  تكرار الشاكوى المبررة البالغ 0.022 المستهدف الُمحدد بـ 0.030. عالوًة على ذلك، ُتعد أدنى الشاكوى المبررة 

في السنوات الخمس الماضية. 

الشاكوي  الواردة 
عن لك)000( طن 

مباع

0.056

0.060
0.030
0.029

0.022

2016

2017
2018

2020
2019

تم استخدام مادة البولي بروبيلين PP-R المنتجة 
المياه  تمديدات  أنظمة  في   ®Borstar بتقنية 
المنزلية  الساخنة والباردة في أكثر من 40 دولة 
به  الموثوق  األداء  مزاياها  تشمل  العالم.  حول 

وصالحية  الخدمة الطويلة والجودة المثلى

التحسين المستمر

بروج نهجنا  الرائدة. طورت  البتروكيماوية  الشراكت  أمر حتمي  لالستمرار كواحدة من  المستمر  التحسين  أن  ندرك 
تسليم  على  النهج  هذا  يساعدنا   .i5 نهج   وهو  المشاريع،  إدارة  في  والتميز  المشلكات  لحل  خصيًصا  المصمم 
مشاريعنا في الوقت المحدد، وفي حدود الميزانية مع تلبية توقعات عمالئنا من حيث الجودة في الوقت نفسه 

ُنطبق نهج  i5  في جميع المشاريع التي تتجاوز التلكفة الخارجية لها مبلغ 50,000 دوالر أمريكي أو 40 يوم عمل

نهج  i5 إلدارة المشاريع

i5  نهج

برنامج أدنوك++

يعتبر تعزيز االبتاكر مفهوًما أساسًيا في بروج ويساهم بشلك إيجابي في استدامة أعمالنا وحيويتها. ونرى االبتاكر  كمحرك  
استراتيجي  دافع ومتمحور حول اإلنسان لتطوير األعمال والحفاظ عليها بشلك مرن ومسؤول.  

في  المبتكرة  األفاكر   لجمع  مركزية  أداة  وهي   »++ »أدنوك  ببرنامج   »!My Idea  « برنامج  اسُتبدلت   ،2020 عام  في 
اكفة  شراكت مجموعة أدنوك. نشجع موظفينا على إطالق العنان لقدراتهم اإلبداعية وتقديم أفاكرهم القيمة من خالل 
»أدنوك++« الذي تم إطالقه حديًثا. في عام 2020، قدم موظفو بروج 77 فكرة وتأهلت 36 منهم كجزء من حملة طرح 

األفاكر ما بعد جائحة كوفيد19- 

عملية أدنوك++

أدنوك
سير عملية مراجعة الفكرة )داخلي(

في بروج

إدخال الفكرة

 طرح األفاكر 	
 تعليقات 	
 استجابة 	

 تفصيل الفكرة 	
 ترشيح أفضل 5 أفاكر 	
 ترشيح إضافي للتنفيذ 	
توصية بموضوع الحملة التالي 	

دعم أفضل 5 أفاكر 	
مصادقة إضافية للتنفيذ 	
حدد موضوع الحملة التالي )عند توافره( 	

قبول  	
 منح 	

20 فكرة األكثر استحساًنا 	

شهر واحد

الخطوة 1

الخطوة 5الخطوة 4الخطوة 3الخطوة 2

أسبوعينأسبوعين

اسبوعين

أسبوع واحد

 تصويت
الحشد

أدنوكحملة أدنوك

لجنة أفاكر بروج

مدعومة من الرئيس
التنفيذي

PTEو ADP لشركة
 تفصيل األفاكر المؤهلة
بواسطة صاحب الفكرة

 المراجعة بواسطة
فريق المراجعة

ما الذي ترغب في 
تحقيقه؟

هل تحققت المزايا 
المتوقعة؟

 تنفيذ الحل 
المخصص

كيف ُتحقق

أهدافك؟ 

ما هو أفضل حل؟ 

 البـدء

قق
تح

التحسين لتنفيذ
ا

ص
افح
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سالمة األصول
نحن ملتزمون بمنع حوادث سالمة العمليات الرئيسية ونلتزم بشلك وثيق بمبادئ إدارة سالمة األصول مع تخصيص الموارد 

الالزمة لتنفيذ هذه المبادئ في جميع أنحاء  الشركة.

يعتبر نظام إدارة سالمة األصول الخاص ببروج  نهج منظم لتحديد وتقييم ومراقبة مخاطر العمليات الرئيسية وذلك  للحيلولة 
دون  فقدان االحتواء األولي للمواد الخطرة وإطالق الطاقة المخزنة التي يمكن أن تؤدي إلى حرائق أو انفجارات أو عواقب 

وخيمة أخرى في المقام األول.

يساهم نظام اإلدارة أيًضا في تحسين عمليات األعمال فيما يتعلق بمتطلبات الصحة والسالمة والبيئة والتشغيل واستدامة 
األعمال.

كجزء من أهداف االستدامة لعام 2021، التزمنا بالتفوق في األداء باستمرار  بالقياس إلى معيار الصناعة لسالمة العمليات، 
وقد حققنا هذا العام رقًما قياسًيا لمعدل حوادث من المستوى األول / الثاني لسالمة العمليات. توفر منصة شبكة سالمة 

العمليات بين بروج ونظرائها، بما في ذلك بورياليس، ماكًنا لتبادل أفضل الممارسات.

باإلضافة إلى ذلك، نفذت بروج بنجاح نظام االستجابة للطوارئ من المستوى األول والثاني والثالث الذي يتألف من خطط 
استجابة المنشأة وخطط طوارئ الماكتب للك منشأة مدعومة بخطط منسقة إلدارة األزمات. هذا العام، طبقنا نظام جديد 
لتصنيف الحوادث يعتمد على مستوى االستجابة. ُتجري بروج تقييمات المخاطر بانتظام بناًء على منهجية تقييم المخاطر 
النوعية والكمية. تم خفض معدل  األنشطة عالية المخاطر المحددة إلى أدنى مستوى مقبول  في حدود المعقول من 
)المعدات  التركيبات  والبيئة هي  الصحة والسالمة  تعتبر معدات وأنظمة  التخفيف.  العملية وتدابير  الضوابط  تنفيذ  خالل 
والهيالك واألنظمة( التي تمنع وقوع الحوادث الكبرى أو تخفف من أي عواقب. ُتستخدم الخطوات التالية بشلك منهجي 

لإلدارة الفعالة لهذه العناصر ومراقبتها: 

• تحديد المخاطر الرئيسية من خالل تحليل مخاطر العملية وفقًا  إلرشادات المخاطر التي يمكن تحملها من قبل الشركة 

•  تطبيق منهجية ربطة العنق الخاصة بالتحقق من  معدات وأنظمة الصحة والسالمة والبيئة وأنشطة التاكمل الحرجة للصحة 
والسالمة والبيئة وأنشطتها الهامة للك من المخاطر الرئيسية المحددة

• تطوير معايير األداء لجميع أنظمة ومعدات الصحة والسالمة والبيئة المحددة 

•  وضع مهام ضمان أنظمة ومعدات الصحة والسالمة والبيئة وعمليات التحقق

• تنفيذ مهام التحقق من أنظمة ومعدات الصحة والسالمة الحرجة على أساس استراتيجية وخطة الصيانة المعمول بها 

• مراقبة أداء معدات وأنظمة الصحة والسالمة والبيئة من خالل لوحة  أجهزة القياس التفاعلية 

• إجراء تقييم للمخاطر وتحديد سبل التخفيف في المواقف غير المتوافقة في إدارة معدات الصحة والسالمة والبيئة الحرجة

الصحة والسالمة والبيئة وبرنامج ضمان سالمة العمليات

2020، واصلنا إدارة ومراقبة الصحة والسالمة والبيئة وبرنامج ضمان سالمة العمليات والذي يتكون من  في عام 
تدابير استباقية لضمان عمليات آمنة ومنع الحوادث. تضمنت مجاالت التركيز الرئيسية لعام 2020 مشاركة القيادة 

في الصحة والسالمة والبيئة والتأهب لالستجابة للطوارئ والصحة المهنية.

تقنية المعلومات
تعد تقنية  المعلومات أحد العوامل المساعدة الرئيسية لتحقيق أهدافنا االستراتيجية التجارية المتاكملة. تركز بروج على 
الرئيسي الستراتيجية  تقنية  التركيز  الجودة لدعم نمو الشركة. ينصب  إنشاء حلول تناسب أغرضًا محددة وخدمات عالية 

المعلومات لدينا على تمكين األنظمة األساسية المناسبة لدعم التعاون عبر شبكة عملياتنا العالمية الواسعة. 

لوجود  والمسترجعة. هناك ضرورة كبيرة  والمخزنة  والمرسلة  الواردة  البيانات   تأمين وحماية  ندرك حيوية وفعالية   نحن 
بصرامة  نتبع  القوية.  أعمالنا  استمرارية  أجل  الخدمات من  وتوافر هذه  والنزاهة  السرية  لضمان  المعلومات  ضوابط ألمن 
سياسة أمن معلومات الشركة التي تحدد الحد األدنى من المتطلبات اإللزامية لتطوير أنظمة إدارة أمن المعلومات التجارية 

والفردية من بين عدة أمور أخرى.
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دون  العمل  استمرارية  لضمان   I-Connect حملة 
 " أطلقنا حملة  جائحة كوفيد19-   انقطاع بسبب 
I-Connect" الخاصة بنا والتي تعزز العمل عن ُبعد 
بكفاءة مع تبني بيئة عمل حديثة. تم  عقد جلسات 

توعية افتراضية مكثفة لجميع موظفي بروج

لضمان أمن المعلومات والموثوقية والسرية، دمجنا جميع تطبيقاتنا في بيئة واحدة آمنة عبر اإلنترنت. تتيح أدوات تصنيف 
المعلومات اإللكترونية والمصادقة الثنائية وصواًل آمًنا وتخزيًنا لمحتوى مؤسستنا بطريقة فعالة وأكثر حماية.

إدارة المخاطر واستمرارية األعمال
العالقة  وأصحاب  والموظفين  للعمالء  مهمة  قيمة  إضافة  أجل  من  الشركة  أنحاء  اكفة  في  المخاطر  بإدارة  بروج  تلتزم   
الرئيسيين.  يوفر إطار عمل إدارة المخاطر لدينا منهجية إلجراء تقييمات وتصنيفات فعالة للمخاطر تتيح لإلدارة اتخاذ قرار 

بشأن خطط التخفيف المناسبة.

يهدف ذلك إلى تقليل مخاطرنا إلى مستوى مقبول عبر الشركة وضمان ما يلي: 

• تحديد وتقييم وتخفيف وإدارة ومراقبة المخاطر 

• تحقيق أهداف الشركة والعمليات التجارية الفعالة على جميع المستويات 

• تحقيق التدفق الواضح للعملية وإعداد التقارير والتواصل مع إدارة بروج 

األعمال على قاعدة أساسية  التخطيط واالستعداد الستمرارية  أنشطة  تركزت   
جائحة  لتحديات  االستجابة  في  الصمود  على  قدرتنا  إلثبات   2020 عام  خالل 
من  وتأكدنا  بروج  في  األعمال  استمرارية  لجنة  بتفعيل  قمنا  كوفيد19-.   

استعدادنا للبيئة االقتصادية المتغيرة بسرعة. 

االمتثال
أصبحت مخاطر االمتثال واحدة من أهم المخاوف المستمرة للشراكت اليوم، بالنظر إلى اللوائح المتغيرة باستمرار في جميع 
أنحاء العالم. مع النمو الكبير الذي شهدته شركة بروج في السنوات األخيرة، أصبحت أعمالنا أكثر تعقيًدا. وعلى وجه الخصوص، 

يتطلب توسيع نطاق تواجدنا الجغرافي أن تضمن شركة بروج االمتثال للقوانين واللوائح في البلدان التي نعمل فيها. 

تأسس إطار االمتثال في بروج في عام 2016 مع تحديد مخاطر االمتثال والضوابط الرئيسية وإضفاء الطابع الرسمي عليها 
بناًء على لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي وهي منهجية مقبولة على نطاق واسع تركز على تحقيق األهداف 
في العمليات وإعداد التقارير و/ أو االمتثال لها. في لك عام،  يتم إجراء تقييم  للمخاطر ومراجعة  للضوابط الداخلية الرئيسية 
في جميع أنحاء  الشركة. باإلضافة إلى ذلك، ووفًقا لقرار جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم )1(- إطار عمل الضوابط الداخلية، 

تجري بروج مراجعة تقييم ذاتية سنوية للضوابط الرئيسية في جميع أنحاء المؤسسة. 

لك عام، يتم تعزيز إطار الضوابط الداخلية بشلك أكبر من خالل التوسعات في مجاالت المخاطر الناشئة األخرى، مثل خصوصية 
البيانات وحمايتها والعقوبات وضوابط التصدير وماكفحة غسيل األموال مع تطوير إجراءات جديدة ومراجعات تقييم المخاطر 

التي يتم إجراؤها. 

لمجاالت  ضمانات  توفير  لضمان  الداخلية  الضوابط  عمل  وإطار  االمتثال  إطار  وتعزيز  تطوير  بروج  ستواصل  قدًما،  للمضي 
المخاطر والرقابة الرئيسية في جميع أنحاء المؤسسة وضمان أن ثقافة االمتثال القوية هي أساس عمليات بروج.

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 المتاكمل 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
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ح التنظيمية          مراقبة األداء وإصدار التقارير  
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المتطلبات  دمج  تم  لدينا.   العالقة  ألصحاب   المتزايدة  التوقعات  استيعاب  من  وتمكن  للتطوير  قابل  أنه  النموذج  أثبت 
اإلضافية مثل األيزو 50001  ونظام إدارة الجودة لصناعة السيارات IATF 16949 ومتطلبات العمالء والمتطلبات الخاصة 

بالصناعة وتوقعات المساهمين بشلك فعال في نموذج الضمان  الموسع الخاص بنا خالل مراجعاتنا السنوية المستمرة.

يركز النموذج بشلك كبير على االستدامة ألنه يعالج الجوانب الرئيسية مثل حقوق اإلنسان وظروف العمل والمعيشة واألخالق 
والبيئة واإلشراف على المنتجات والطاقة وأمن األصول واألفراد والحوكمة، فضاًل عن التركيز على التوصيات لتعزيز الربحية.

 تعمل إدارة التدقيق والثقة المؤسسية أيًضا على تسهيل عمليات تدقيق األيزو/ الرعاية المسؤولة  الخارجية وإجراء عمليات 
تدقيق متخصصة مثل تدقيق معيار حماية العاملين في بروج و تدقيق الطاقة وتقييم الثغرات، بناًء على طلب من اإلدارة.

نموذج الضمان  الموسع

يهدف نموذج الضمان  الموسع للتدقيق الداخلي إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءة أثناء التدقيق مع توفير ضمان شامل 
ألصحاب  العالقة الرئيسيين. يدمج نموذج الضمان  الموسع عمليات التدقيق الداخلية القائمة على المخاطر مع متطلبات 

نظام اإلدارة المتاكمل وتكنولوجيا المعلومات.

يوفر هذا النموذج ضماًنا موسًعا عبر ستة )6( راكئز رئيسية وهي االستراتيجية والمالية والتشغيلية وتكنولوجيا المعلومات 
والمعايير والراكئز التنظيمية ومراقبة األداء وإعداد التقارير .

 الشهادات الحالية
 تم اعتماد نظام اإلدارة المتاكمل في بروج  وفقُا لمتطلبات شهادات األيزو 9001:2015 واأليزو 14001:2015 ونظام 
العالمية.  لمواقعها   RC 14001:2015 المسؤولة   والرعاية    ,  OHSAS 18001:2007 المهنية  والصحة  السالمة  إدارة 
الخاصة  بوحدتها  الخاصة  بروج  IATF 16949  في  السيارات  لصناعة  الجودة  إدارة  نظام  اعتماد    تم  إلى ذلك،  باإلضافة 
األيزو  الدولية  للمعايير  بروج وفًقا  الطاقة في  إدارة  اعتماد  نظام  تم  البالستيكية في شنغهاي.  كما  المركبات  بتصنيع 
 OHSAS 18001 المهنية  الرويس. وجرى ترقية معيار  شهادة الصحة والسالمة  50001:2011 لمنشأتها اإلنتاجية  في 
إلى األيزو 45001:2018 وترقية المعيار الدولي إلدارة الطاقة  األيزو 50001:2011 إلى معيار األيزو 50001:2018 خالل 

تدقيق نظام اإلدارة المتاكمل الخارجي في الربع الرابع من عام 2020

•  إدراج التحقق من متطلبات المساءلة االجتماعية 

• اإلشارة إلى فرص التحسين الموجهة نحو التشغيل المستدام حسب االقتضاء )تقييم دورة الحياة واإلشراف على المنتج( 
في توصياتنا 

• إجراء عمليات تدقيق محددة تتناول متطلبات المعايير الدولية مثل:

o نظام إدارة الطاقة )األيزو 50001( 

o نظام إدارة الجودة لصناعة السيارات )50001( 

o مراجعات تقييم الثغرات في ضوء معايير نظام اإلدارة المعمول بها 

o إجراء تدقيقات  العمالء مقابل متطلبات التوريد الخارجي المسؤولة 

o إجراء عمليات تدقيق سلسلة  اإلمداد و تدقيقات العقود وتدقيقات  المشاريع 

• تسهيل  االعتماد الخارجي لشهادة األيزو 9001/ األيزو 45001 / الرعاية المسؤولة 14001/  وشهادات IATF 16949 الخارجية

• استخدام أنظمة إدارة  التدقيق لعمليات  التدقيق الداخلي والمتابعة

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

شهادة المشغل االقتصادي المعتمد

سعيها   في  دبي  جمارك  هيئة  قبل  من  المعتمد  االقتصادي  المشغل  شهادة  على  بروج  حازت  العام،  هذا  خالل 
لإلعتراف بها كمشغل موثوق به مع تسهيل شحن منتجاتنا من اإلمارات العربية المتحدة

ISO 9001:2015OHSAS 18001 ISO 14001:2015

ISO 50001:2011ISO 50001:2011
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بروج وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

كيف نساهم

حاضرًا  المجتمع  على  اإليجابي  األثر  ذات  المبتكرة  البالستيكية   الحلول  توفير   مجال  في  الرائدة  الشراكت  إحدى  باعتبارنا 
ومستقباًل،  فإننا نساهم  بشلك فعال في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. مجاالت تركيزنا الرئيسية لعام 

2020 هي كما يلي: 

اختبار    77,000 من  أكثر  للكسر  القابلة  وغير  اآلمنة  الخفيفة  الطبية  لألجهزة  مبتكرة  بالستيكية  حلواًل  نوفر   •
مسحة األنف لموظفينا ومقاولينا

• “جائزة أدنوك للتميز” ضمن فئة “المسؤولية” اللتزامنا بماكفحة اإلمارات  لجائحة كوفيد19- عبر استخدام حلول 
البولي بروبيلين

• 15 مليون ساعة عمل في مشروع الوحدة الخامسة إلنتاج البولي بروبيلين  بدون أية حوادث.

نحن أحد المساهمين الرئيسيين في نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي: 

جائزة  الموارد البشرية بآسيا ألفضل الشراكت للعمل فيها في آسيا في لك من سنغافورة والصين  •

جائزة الموارد البشرية  في آسيا ألفضل الشراكت المهتمة في سنغافورة لبرامجنا لدعم موظفينا خالل جميع   •
مراحل جائحة  كوفيد19-

تنفيذ معايير التوريد الخارجي المسؤول وحماية عمال شركة بروج  •

نحن ملتزمون بالحفاظ على كفاءة الموارد في  إنتاج واستخدام المواد البالستيكية 
دراسة إعادة معالجة البوليمرات غير المطابقة للمواصفات   •

الحصول على الشهادة الدولية لالستدامة والكربون بالس  •
ذات   ®Borstar تقنية  باستخدام  إنتاجها  يتم  التي  المحّسنة  المرنة  التغليف  حلول  أكحد    ™Anbiq منتج  طرح   •

التوزيع ثنائي المنوال للوزن الجزيئي
إطالق حملة افتراضية عالمية للتوعية البيئية  بنجاح  •

تجاوز هدف االستدامة لعام 2021 في  تقليل استهالكنا للمياه الصناعية   •
تجاوز هدف االستدامة لعام 2021 الخاص باستهالك اإليثان   •

زيادة إعادة تدوير مخلفات الزيوت بنسبة %13 مقارنة بالعام السابق  •
تنفيذ برنامج منع فقدان  الحبيبات البالستيكية  •

نوفر حلواًل بالستيكية مبتكرة خفيفة الوزن  تساهم بشلك كبير في حماية المناخ:
التنفيذ الناجح لبرنامج الرويس لالستدامة البيئية   •

الحصول على الشهادة الدولية لالستدامة والكربون بالس  •
سجل كثافة  غازات الدفيئة  في عام 2020 هو األدنى على مدى السنوات الخمس الماضية   •

تجاوز هدف االستدامة لعام 2021 لتقليل االحتراق بالشعلة   •
تحقيق أدنى سجل سنوي لحرق الغاز في الشعلة في تاريخنا   •

تنفيذ اتفاقيات ميثاق الكربون لتتبع نطاقنا الثالث  •

الجوائز والتقديرات

  جائزة أدنوك للتميز ضمن  فئة “المسؤولة” عن حلول بروج من البولي بروبيلين المستخدمة في تصنيع كمامات الوجه

الجوائز والتقديرات لعام 2020

منح الجائزة عن الفئة العنوان#

أفضل إماراتيالتوطينجائزة " أفضل إماراتي" في حفل توزيع جوائز التوطين1

أفضل برنامج التصاالت االستدامةاالستدامة جائزة أبوظبي لريادة األعمال المستدامة2

 جائزة صاحب العمل  األفضل من قبل قسم تنمية الموارد3
صاحب العمل المختار الموارد البشريةالبشرية في آسيا

 جائزة  الموارد البشرية بآسيا ألفضل الشراكت للعمل فيها 4
أفضل الشراكت  للعمل فيها الموارد البشريةفي آسيا، جائزة الصين

 جائزة  الموارد البشرية بآسيا ألفضل الشراكت للعمل فيها 5
أفضل الشراكت  للعمل فيها الموارد البشريةفي آسيا، جائزة سنغافورة

 جائزة الموارد البشرية  في آسيا ألفضل الشراكت المهتمة، 6
أفضل الشراكت  المهتمة الموارد البشرية جائزة سنغافورة

 جائزة أفضل مورد لعام 2020 من شركة تشانغتشون انجلي7
أفضل موردالسياراتلصناعة السيارات المحدود )انجلي

المسؤولية جائزة أدنوك للتميز8
 االلتزام بماكفحة الدولة لتفشي جائحة  كوفيد19- من

  خالل استخدام حلول الشركة من البولي بروبيلين  لصناعة
كمامات الوجه

الصحة الجيدة 
والرفاهية

العمل الالئق
والنمو االقتصادي

االستهالك واإلنتاج 
المسؤوالن

3

8

12

العمل المناخي 13
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حول هذا التقرير
 تم إعداد تقرير االستدامة لعام 2020 وفًقا لمعايير  المبادرة العالمية إلعداد التقارير  وبما يتماشى مع قيم بروج. ويشمل 
هذا التقرير شركة بروج كلك. ولقد جمع فريق عمل االستدامة لدينا البيانات بدعم من جهات تنسيق االستدامة في اكفة 

إدارات الشركة. بالنسبة لبعض الجوانب المادية المعينة، تم إدراج  أرقام من الموردين.

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 استناًدا إلى الجوانب المصنفة في تقرير أداء االستدامة 
األعمال  وامتثال  المهنية  والسالمة  الصحة  المهنية ومعايير  األخالقيات  ُصنفت  الرئيسية.  التركيز  تحديد مجاالت  لدينا مع 
للقوانين باإلضافة إلى رفاهية الموظفين ورضاهم، من بين المجاالت األخرى، على أنها األولوية القصوى من قبل أصحاب  
العالقة من حيث درجة االهتمام والتأثير على بروج. في عام 2020، ركزنا جهودنا على التعامل مع المجاالت ذات األولوية  
الكبرى  األهمية  ذات  الموضوعات  لتحديد  إجراء مسح جديد  إلى  نهدف  التقرير.  تحديدها ووصفها في  تم  القصوى، كما 

ألصحاب العالقة وكيفية إشراكهم.  في عام 2021. 

إخالء المسؤولية:
تجدر اإلشارة إلى أن الصور المعروضة في هذا التقرير معبرة بشلك عام . تؤكد بروج التزامها بجميع احتياطات الصحة 
بالتباعد االجتماعي والتفاعالت وجهًا لوجه على  تتعلق  التي  القيود  المستجد و  الخاصة بفيروس كورونا  والسالمة 

مدار العام

لمزيد من المعلومات حول االستدامة في بروج، أو ألي تعليقات أو اقتراحات أو أسئلة بخصوص هذا التقرير، يرجى مراسلتنا 
 sustainability@borouge.com :عبر البريد اإللكتروني
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