
التدويراقتصاد التوجه نحو 

تقرير ملخص واف عن االستدامة لعام 



"ب"الفئة :  2019تغير المناخ لعام 

في ة عضو في دليل داوجونس لمؤشرات االستدامة واألسواق الناشئ•

صناعة الكيماويات

من بين الشركات الكيميائية  العالميةالمرتبة الثانية•

في التميز“ الفئة الفضية"حاصلة على •

FTSE4Goodمؤشرجزء من•
٪ من 100فئة السلسلة يف ESGأفضل نتيجة•

2019المجموعة في عام 

ة المصنفة بالدرجة الذهبي

٪ من الموردين 3أعلى من 

الفئاتفي جميع 

BB: 2019لعام  ESGدرجة إفصاح  في 3وضعها في المرتبة 2019لعام  ESGإفصاح

الكيماويةالسلع 

لعام اإلنجازات الرئيسية 

لمعلومات أكثر

•

•
•



المحتويات

سريعة عن إندوراما لمحة 

إستراتيجية االستدامة لشركة إندوراما

هيكل حوكمة االستدامة لشركة إندوراما

رسالة الرئيس التنفيذي للمجموعة 

رسالة رئيس إعادة التدوير

هم خلق قيمة مستدامة لشركة إندوراما ألصحاب األس

التنمية المستدامة وحوكمة شركة إندوراما أهداف 

الحوكمة

كة حوكمة الشر

إدارة عالقات العمالء 

إدارة االبتكار 

البيئة

اتيجية المناخ  استر

اتيجية الطاقة  استر

إدارة غازات الدفيئة 

إدارة المياه

إدارة إعادة تدوير النفايات

أقتصاديات التدوير

اجتماعي

السالمة والصحة المهنية 
القوى العاملة والتنوع

ي إدارة رأس المال البشر
كة مواطنة الشر

إعادة تدوير التعليم
2025وراما لعام ملخص طموحات االستدامة الرئيسية لشركة إند



لمحة رسيعة عن إندوراما 

مواقع تشغيل إندوراما 
2019-12-31في )

109 5 32 22
موقع قارات  بل     موقع جديد

In 2019,

الدنمارك•

فرنسا•

ألمانيا•

أيرلندا•

إيطاليا•

ليتوانيا•

لوكسمبورج•

بولندا•

البرتغال•

روسيا•

سلوفاكيا•

إسبانيا•

هولندا•

تركيا•

المملكة المتحدة•

آسيا

الصين•

الهند•
اندونيسيا•
اسرائيل•
مينامار•
الفلبين•
أفريقياتايالند•

مصر•
غانا•
نيجيريا•

أمريكا الشمالية

كندا•
المكسيك•
الواليات المتحدة•

18

3

3

ةأمريكا الجنوبي
البرازيل•
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موقعًا94من بيانات 2019يتكون تقرير االستدامة لعام 

تدامةمن تقرير االس" حول هذا التقرير"يتم توفير المزيد من التفاصيل في فصل *

7

1

.أن نكون شركة كيميائية عالمية المستوى تصنع منتجات رائعة للمجتمع-الرؤية 

أوروبا

النمسا•

بلغاريا•

جمهورية التشيك •



التمكينثقافة-اجتماعي

ناءبفيواالستثماراتوالمشاركة،اإلنسان،لحقوقاحترامناإن
لىعيدللدينا،األسهمألصحابمشتركةقيمةوخلقالقدرات،
الطويلالمدىعلىالنجاحبتحقيقالتزامنا

األعمالإمكانات-الحوكمة

ربتجايدفعممااألخالقية،والمبادئالنزاهةعلىعملنايعتمد

بيةتلفيقدًماوالمضيالمبتكرةمنتجاتناخاللمنالعمالء

.والقيادةالمستدامللنموالمجتمعيةاالحتياجات

كة إندوراما  اتيجية لالستدامة لشر إستر

فببببق ثقببببح ث مكببببل ملببببم زلببببم  ن   بببب   بببب  ز بببب     لبببب   بببب  نرغببب  
أكضب  نحقم ونط ح ونخقح ونحتفب   حلبمي م زلبلز م  ، ملمن     

.ألنفس م و  الئ م وزجت   م

المسؤولةالعمليات-البيئة

فياهمونسللبيئة،أصدقاءنكونأنعلىومنتجاتناعملياتناتركز
لمحاربةاتاالنبعاثوتقليلالموارداستهالكوتقليل،التدويرأقتصاد

.التدويرأقتصادفيوالمساهمةالمناختغير

لعاماالستدامةعنوافملخصتقرير5

لمعلومات أكثر



أبعاد االستدامة

كة إندوراما  هيكل حوكمة االستدامة لـشر

مجلس االدارة

لجنة إدارة المخاطر واالستدامة(

Mr. Aloke Lohia
رئيس تنفيذي عضو

Mr. Dilip Kumar Agarwal Mr. Udey Paul Singh Gill Mr. Yashovardhan Lohia

عضو  عضو  عضو
Dr. Deepak Parikh

عضو

Mr. Kanit Si
عضو

Mr. Tevin VongvanichMr. Rathian Srimongkol Mr. Russell Leighton
Kekuewa
عضو

أعمال  مجموعة  األعمال المتكاملة لألكاسيد والمشتقاتأعمال األلياف

الحوكمة

إدارة / إدارة المخاطر / حوكمة الشركة 

/ إدارة سلسلة التوريد / عالقات العمالء 
إدارة االبتكار/ الضرائب 

البيئة                       

البيئيةالوكالة 

( / النفايات-المياه -غازات الدفيئة -الطاقة )
إدارة المنتجات/ تغير المناخ 

اجتماعي

رأس -ز مرسمت ن     )ن   نرد ن بشرمل 
ن سالزل( / م  ق نإلنسم -ن  م  ن بشري 

ن  سؤو لل نالجت م لل/ ون صحل ن  ه لل 
 قشركل

6

عضو

.أن نكون شركة كيميائية عالمية المستوى تصنع منتجات رائعة للمجتمع-الرؤية 



عةرسالة الرئيس التنفيذي للمجمو 

رحلة،ألنها االستدامةمفهومنعتنقنحن
  تطورية،

  -باستمرارنحسنها والتر
 
لياتنا عمف

الطويلالمدىعىلونجاحنا وفريقنا 

منكامللعقد الجماعيةجهودنا وتساهم

لألستدامةللوصولالناجحةالخطوات

ألوكا لوهيا
الرئيس التنفيذي للمجموعة

لعاماالستدامةعنوافملخصتقرير7

لمعلومات أكثر



50عنليقالماويردتبإعادةونتعهدجهودنا،بتسريعنقومنحن
لتحقيقأمريكيدوالرمليار1.5ونستثمر.السنةفيزجاجةمليار
.2025عامبحلولالهدفذلك

د ن ال ي ا ت , ه  ر و خ ف ي  ن و ك

8

الشركة تايالندية األصل تعيد تدوير

.أن نكون شركة كيميائية عالمية المستوى تصنع منتجات رائعة للمجتمع-الرؤية 



رسالة رئيس إعادة التدوير

ياش لوهيا
المدير التنفيذي للتدوير

9

  قلب اقتصاد عالم  إعادة 
 
ىل  مستقبالتدوير ف

كة إندوراما فين. ومستدام   رسر
 
ز تونحن نعتقد ف شر

صاديأنه ابتكار بالغ األهمية للنمو االقتالمحدودة 

ز المحدودة  كة إندوراما فينشر ة بشعأصبحت شر
ا 
ً
ي مجال إعادة التدوير من خالل رائد

 
ناء بعالمًيا ف

ي يحتاج العالم إىل إغالقالبنية 
حلقتها التحتية الت 

وليثيلير  البلمجموعة تدابير التدوير اقتصاد وتقديم 
تريفاثيليت  

لعاماالستدامةعنوافملخصتقرير



مليار دوالر 

إجمالي اإليرادات

مليون طن 
إجمالي اإلنتاج

مليون دوالر بعد ()
صافي ربحالضريبه 

مليون جيجا جول 
للطاقة المتجددة

مؤشر الحيوية 

أعمال األلياف

ال طن من زجاجات 
PETالمعاد تدويرها

ال مؤشر   ألعمال 

PETالحيوية

موظف 

نقاط االرتباط
عميل 

مؤشر الرضا

/ حاالت 
1،000،000
ساعة عمل

/ الحاالت 
200.000
ساعة عمل

نفقات التدريب

22،696
القوي العاملةمجموع

الرؤية

ية أن نكون شركة كيميائ

ذات مستوى عالمي 

ة تصنع منتجات مفيد
للمجتمع

المهمة

نحن نلتزم بأن نكون رواًدا 

ن صناعيين مسئولين يستفيدون م

نا تميز موظفينا وعملياتنا وتقنيات

لخلق قيم لمساهمينا

القيم

.العميل هو سبب وجودنا
.أبنائنا يصنعون الفارق
.نرى التغيير كفرصة

.تناالتنوع هو قو

.ن مسؤولوننح

كة إندوراما للمساهمي      رسر
 
خلق قيمة مستدامة ف

انتائجن

نموذج 
أعمالنا

رؤوس

أموالنا
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4،582
مليون دوالر أمريكي
إجمالي قيمة األسهم 

73. 5
مليون جبجا جول
استهالك الطاقة  

مليون طن استهالك 
المواد الخام 

سحب مليون متر مكعب
المياه

لكل موظف
دوالر للمساهمة المجتمعية

من األنتاج
tCO2e/Ton

.أن نكون شركة كيميائية عالمية المستوى تصنع منتجات رائعة للمجتمع-الرؤية 



عملياتنا و وتركز 

المنتجات على كونها 

بيئيا ودية، والحد من 

استهالك الموارد والحد 

من االنبعاثات لمكافحة

تغير المناخ والمساهمة 

.في االقتصاد الدائري

الحوكمة

يعتمد عملنا على نزاهتنا 

ومبادئنا األخالقية، وتوجيه 

خبرات العمالء من خالل 

ا منتجات مبتكرة والمضي قدم

معية في تلبية االحتياجات المجت

.للنمو والقيادة المستدامة

اجتماعي

، احترامنا لحقوق اإلنسان

والمشاركة ، 

واالستثمارات في بناء

القدرات وخلق قيمة 

ح مشتركة  لمساهمينا توض

ح التزامنا بتحقيق النجا

.على المدى الطويل

كة إندوراما أهداف التنمية المستدامة ورسر

إعادة التدوير واالقتصاد الدائر

•يتطوير طرق تتضمن إعادة التدوير في المنتجات، واالقتصاد الدائر ف

.األعمال والعمليات

•جإشراك العمالء في المنتجات المعاد تدويرها في دورة سلسلة قيمة المنت

•الشراكة مع المنظمات لتكثيف مساهماتنا في االقتصاد الدائر

المناخ والطاقة

•مناخالتوافق التام مع المبادرات العالمية المتفق عليها في مؤتمر ال

COP21  من أجل تطوير استراتيجية المناخ

•زيادة استخدام الكهرباء من مصادر متجددة

•والتوصيات TCFDدمج تحليل 

11

الوكالة البيئية

•وتحسين الكفاءاتإدارة استخدام الموارد المستدامة 

•العالمية وندرتهاتحليل مخاطر المياه 

•الكيميائية الخطرةالحد من آثار المواد 

الموظفين والصحة والسالمة

•وعدم تمييزتوفير ظروف عمل الئقة ومساواة 

•التعلم والتطويرتوفير فرص 

•طليعة أنشطتناضمان أن تكون الصحة والسالمة في 

المسؤولية المجتمعية والتعاون

•تعليموالرفاه والالمساهمة في التنمية المحلية في مجال الصحة 

•وتعزيز االقتصاداتخلق قيم مشتركة  للمساهمين 

لعاماالستدامةعنوافملخصتقرير

لمعلومات أكثر



الحوكمة

+18%

إنتاج

%6+مليون طن

عائدات

مليار دوالر أمريكي

TRIS متقي

االساسي EBITDA

1,147
%51-رمليون دوال

افي الربح االساسيص
عد الضرائب ب

رمليون دوال

-56%

لالتشغيالتدفق النقدي 

إمكانات األعمال

٪ في عام 18سجلت شركة إندوراما نمًوا في الحجم بنسبة 
ت انخفض. ، مدفوًعا بشكل رئيسي بالتوسع غير العضوي2019

ي الفروق على مستوى الصناعة إلى أدنى مستوياتها التاريخية ف
جة وزاد التدفق النقدي التشغيلي خالل هذه الفترة نتي. 2019عام 

النخفاض األسعار والتميز التشغيلي

أبرز المالمح المالية

لعائد االساسي للسهما

طنمليون +33%

-20%

12
.أن نكون شركة كيميائية عالمية المستوى تصنع منتجات رائعة للمجتمع-الرؤية 

THB +33%



ال يوجد لدى شركة إندوراما أي تحيز على أساس الجنس، وسوف تعين. 

اق مديرة مستقلة مؤهلة عندما تظهر الفرصة كما هو منصوص عليه في ميث

NCCG . بعد  2020وبناء على ذلك ، رشح المجلس مرشحة تبدأ في مايو

الجمعية العامة السنوية للمساهمين

رشوة نحن ملتزمون بالعمل بشكل أخالقي وشفاف وبدون
.وفساد طوال عملياتنا العالمية

لم يتم فرض عقوبات على شركة إندوراما فينشرز

لوائح فيما يتعلق باألحترام بسبب 2019المحدودة في عام 

.حوكمة الشركات

نجحت الشركة في تجديد شهادتها الئتالف العمل 

ي مايو الجماعي للقطاع الخاص في تايالند لمكافحة الفساد ف

وقد حصلت شركة إندوراما لى أول شهادة لها في . 2018
.2014أكتوبر 

في " نجوم5-ممتازة " CGحصلت الشركة على درجة
تنفيذها للشركات المدرجة في تايالند والتي تم CGممارسات

نة السابعة هذه هي الس. من قبل المعهد التايالندي للمديرين 
رز المحدودة على التوالي التي تلقى فيها شركة إندوراما فينش

."نجوم5"تصنيف 

حوكمة الشركة 

أبرز أحداث

لعاماالستدامةعنوافملخصتقرير13

قامت شركة إندوراما بمراجعة ودمج وإعادة هيكلة جميع حوكمة الشركة

مى دليل المتعلقة بسياساتها ومدونة قواعد السلوك في وثيقة واحدة، تس

اب يوفر الدليل لجميع المديرين والموظفين وأصح.  حوكمة الشركة

ذ قيم الشركة األسهم في الشركة تركيًزا أكثر وضوًحا على كيفية تنفي

وكمة وكيفية تحقيق حوكمة الشركة في الشركة، وتم توزيع دليل ح

الشركة على جميع وحدات شركة إندوراما فينشرز المحدودة ، وتم 
.2019إبالغه وتدريبه منذ سبتمبر 

لمعلومات أكثر



كشررركة رائرردة فرري سلمررلة قيمررة البوليمررتر  ترردر  

شركة إندوراما فينشرز المحردودة دورهرا الم ري فري 

ي ف ي احتياجات عمالئ ا والتأثير علي را بشر ل إيجراب

فيما يتعلر  بج رودهي المتيايردة للتعامرل مري تحرديات

الستدامةا

.

إدارة عالقات العمالء

2016 2017 2018 2019

85.60% 85.46%

86.58%

(CRR)االحتفاظ بالعمالءومعدل  (CSI)مؤشر رضا العمالء

يةالمواد األول PET فاألليا

رأعادة التدوي

Pet formحصلت شركة 
من " الجائزة الذهبية"على ( تايالند)

Thai Bev  كجزء من برنامج جائزة

.2019شركاء األعمال لعام   

٪ من 100غطى قياس رضا العمالء 

العمليات العالمية

اويافضل من او يس

2019أبرز أحداث 

86.01%
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مواد التغليف الصوف

جوائز من العمالء

.أن نكون شركة كيميائية عالمية المستوى تصنع منتجات رائعة للمجتمع-الرؤية 

لمعلومات أكثر

حصلت  شركة إندوراما
“جائزة االستدامة"على 

.من شركة كوكا كوال



ادارة االبتكار

اتمممم االعتمممراف بتطممموير مقعمممد السممميارة نفيمممف الممموزن ممممع إن ممم
TecTape Hybrid Roving ممنPHP Fibers ممع جمائزة

AVK Innovation  نمالل معمرComposites Europe 
Fair 2019 والذي دعمته الحكومة األلمانية ،.

.ألياف تريفيرا تفوز

.لمجتميلمفيدةمنتجاتصنيفيلرؤيت احاسيأمراالبت ارأنإندوراماشركةتدر 

الموقاحتياجاتلمواكبةوعمليات المنتجات االممتمرةالتحميناتتواصلأن اكما

.تدريجيبش لاألساسيةأعمالناوتحمينوالبيئة الناسوحمايةالمتغيرة 

اإليرادات المحققة من مبيعات المنتجات التي تم تطويرها خالل : مؤشر الحيوية*

السنوات الخمس الماضية

 HVAأعمال البوليثيلين تريفاليت

مؤشر الحيوية

أبرز أحداث 

Actual 
Target 

Actual 
Target

Target

Target 
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فاز

لالبتكاربجائزة

لعاماالستدامةعنوافملخصتقرير

لمعلومات أكثر

ائية ترري مررنح تريفيرررا جرر:  جررائية برانرردنبورب لالبت ررار

" 2019عررا  برانرردنبورب لالبت ررار للبالسررتيي وال يميررا  ل" 

بمرب  من قبل وزارة الشؤون االقتصرادية فري برانردنبورب

وق خيوط ا الجديدة المقاومرة للحرير  والمقاومرة لةشرعة فر

.البنفمجية

.

*

رمليون دوالر أمريكي إنفاق على البحث والتطوي 13.8

,موظف يعمل في قسم البحث والتطوير 162

مركزا للبحث والتطوير 17

•

•

•

م أعمال األلياف



البيئة

عملية مسؤولة

وتساهم في تركز عملياتنا ومنتجاتنا على أن تكون صديقة للبيئة،
افحة تغير االقتصاد الدائر، وتقلل استهالك الموارد واالنبعاثات لمك

المناخ

اإلدارة البيئية
٪ مننن إجمننالي 83، حصننل 2019فنني عننام . نحننن ملتزمننون بنناإلدارة الفعالننة لبيئتنننا

هنا تخضنع جمينع اسنتثماراتنا فني المبنادرات التني ل. 14001عملياتنا على شهادات أينزو 

.تأثيرات بيئية إيجابية لجدوى وتحليل مالي لضمان استدامة كل مشروع

مياه مخلفات يرإعادة التدو يرأقتصاديات التدو

ناخإستراتيجية المعائد الطاقه الطاقه هالغازات الدفيئ

16
.أن نكون شركة كيميائية عالمية المستوى تصنع منتجات رائعة للمجتمع-الرؤية 



اتيجية المناخ استر

تحليل الحساسية
تدامة ، على مستوى الشركات ، نقوم بإجراء تحليل الحساسية كل ستة أشهر لضمان االس

.وخاصة التأثيرات البيئية واالجتماعية على العمليات التجارية

إنجازات

تصنيف تغير 

ب: المناخ

بال امل مع المبادرات 2025تتماشى استراتيجيتنا المنانية 
 (COP21)العالمية المتفق عليها في مؤتمر باريس للمناخ
.نحو تطوير استراتيجيات قوية منخفضة ال ربون 

لعاماالستدامةعنوافملخصتقرير17

لمعلومات أكثر

تحليل السيناريو
كمبادئ توجيهية بشأن تغير المناخ TCFDاستخدام

تحليل حساسية الماء
لمخاطر المياه التي طورها معهد  AQUEDUCTباستخدام أداة 

(WRI)الموارد العالمية

الحوكمة المناخية

.  لعالمينحن نطبق المبادئ في مبادرة الحوكمة المنانية للمنتدى االقتصادي ا
ول المناخ وهي بمثابة أدوات للمساعدة في رفع مستوى النقاش االستراتيجي ح

.ودفع عملية صنع القرار الشامل

•

•



٪ من ال هرباء المتجددة25استهالك 

إدارة الطاقة

مشنروًعا لكفناءة الطاقنة 56، كان هنناك 2019في عام 

.ساهمت في كفاءتنا البيئية التشغيلية

إجمالي استهالك الطاقة المتجددةإجمالي استهالك الطاقة

2016 2016 2017 2018 20192019

51,219,219
55,070,650 59,984,718

73,452,756

Intensity
(GJ/Ton of production)

Total consumption
(GJ)

أبرز أحداث 

2017 2018

Total Renewable Biomass (GJ)  
Total Renewable Biogas (GJ)  
Total Renewable Electricity (GJ)

5.40 5.50 5.29
5.75

٪ في كثافة الطاقة5انخفا  بنسبة 
٪10استهالك كهرباء متجددة بنسبة 

18
.أن نكون شركة كيميائية عالمية المستوى تصنع منتجات رائعة للمجتمع-الرؤية 

لمعلومات أكثر

مننو تعننود الزيننادة فنني االسننتهالك المطلننق للطاقننة إلننى ن

ومنع . العمليات التجارية واكتساب وحدات عالينة الطاقنة

اقننة، ذلننك، سننوف نركننز أكثننر علننى البنندائل المننوفرة للط

ة تواصنننل شنننرك.  ونوسنننع تننندابير كفننناءة الطاقنننة لننندينا

إنننندوراما فينشنننرز المحننندودة استكشننناف المزيننند منننن 

.االحتماالت لزيادة استخدام الطاقة المتجددة

٪ في استهالك ال هرباء المتجددة عن العام السابق5زيادة بنسبة 
مليون جيجا جول من ال هرباء المتجددة وتوليدها1.5تم شراء 

مواقمع فمي 4إلمى 1٪ و 100مواقع في اسمتهالك ال هربماء المتجمددة بنسمبة 4إلى 3زيادة من  تشغيل األلواح ال هروضوئية على األسطح الشمسية
50001٪ من جميع العمليات حاصلة على شهادة األيزو 52

•

•

•

•

هدف 

هدف

•

•

•



للمزيد من المعلومات

قبرلاإلبرالب المؤسمري مرننقو  بتحليل انبعاثات غازات الدفيئة عبر عملياتنا على ممتوى العالي وفقًا لبروتوكول غازات الدفيئة بشأن المحاسربة و

WRI/WBCSD  وISO 14064-1: 2006 وتنفيذ تدابير التخفيض.

إدارة غازات الدفيئة

1,979,668
2,316,591 2,224,494 

2,344,695

Intensity
(tCO

2
e/Ton of production)

Total emissions
(tCO

2
e)

٪6.5انخفا  بنسبة 
غازات الدفيئة 2في شدة نطاق 

ة طن مكافئ من ال هرباء نتيج122806توفير 
ال هرباء المتجددة

أبرز أحداث 

2

هدف
٪ مجتمعة10انخفا  بنسبة •

إجمالي (2و 1النطاق )كثافة غازات الدفيئة  (2و 1النطاق )انبعاثات غازات الدفيئة 
قممممق بيممممان أسممممباا غممممازات الدفيئممممة، والتح

منهمممممما،م والمتأكممممممد مممممممن توافمقهمممممما مممممممع امأليممممممزو 
3-14064واأليزو  14064-1

100%

0.209 0.197 0.184

( 2النطاق )انبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة 

3,109,687 3,211,409
3,688,970

4,744,746

IntensityTotal emissions
(tCO

2
e) (tCO

2
e/Ton of production)

0.328
0.321 0.325

(1نطاق ) انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة 

2016 2017 2018 20192016 2017 2018 2019

19

5,528,000
5,089,355

5,913,464

7,089,441

Intensity
(tCO2e/Ton of production)

Total emissions
(tCO2e)

0.522

0.555

2016 2017 2018 2019

(2و1النطاق )إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة 

0.537

لعاماالستدامةعنوافملخصتقرير

0.553
0.232

,

لمعلومات أكثر

•

•



ادارة المياه

إجمالي سحب المياه

53,552,616
46,295,100

60,285,763
65,222,820

4,699,568
3,053,241

5,255,856

Intensity
3

Recycled/Reused water
(%)

Total water withdrawal
3(m  ) (m /Ton of production)

Total volume of 3recycled/reused water (m )

9أبرز أحداث 

4.88
5.35 5.32 5.10

6.19

8.07 8.07

5,292,534

7.46

2016 2017 2018 2019 20192016 2017 2018 EMEA Asia

Extremely High  

Low to Medium

High  

Low

Medium to High

.لمخاطر المياهAQUEDUCTتم إجراء التقييم باستخدام أداة **

إعادة استخدام المياه / إعادة تدوير 
تم إعادة بيان النسبة المئوية لشدة المياه المعاد *

المعاد استخدامها بسبب التغيير في منهجية / تدويرها 
.الحساا

تقييم اإلجهاد المائي لعام

٪ في شدة المياه10نفض نسبة •

. ٪ عن العام السمابق4، نفضنا شدة المياه بنسبة 2019وفي عام . عبر عملياتنا العالمية، نبذل كل الجهود العملية لتقليل استخدام موارد المياه
رف الصممحي لقممد قمنمما بتطبيممق نلممام  المعالجممة الثالثيممة للحممد مممن سممحب الميمماه العذبممة فممي معلممم عملياتنمما مممن نممالل محطممات معالجممة ميمماه الصمم

.وتجميع مياه األمطار

33%

11%

25%

25%
6%

27%

19%

16%

16%

22%

39%

14%

33%

14%

32%

15%

23%

16%

14%

20
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لمعلومات أكثر

•

بتخفيض شدة 2019تم تحقيق هدف شدة المياه لعام 

٪ 4المياه بنسبة 

مليون متر مكعب من المياه العذبة2.4توفير 

مليون متر مكعب 5.2إعادة استخدام /تم  إعادة تدوير
٪ من إجمالي سحب المياه7.46يساوي من المياه ، بما 

•

•

.WRLالتي طورها 

هدف 



إدارة المخلفات

.باالستدامةالتزامنازيادةفيالنفاياتإدارةاستمرتالسنين،مرعلى

وغيرالخطرةفاياتالنتقليللزيادةمبادراتاتخذناالنفايات،دفنفيالخطرةالنفاياتتدقيقبعد
.النفاياتمدفنفينطرةنفاياتصفرإلىنهدفونحن.سواءحدعلىالخطرة

مجموع النفايات الخطرة
إجمالي النفايات

تم إنشاؤها والتخلص منها وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها 

واستردادها

2016 2017 2018 2019

47,448

54,001 51,379

147,748
164,152

170,949

317,448

74,344

الشدة
طن إنتاج/ طن ) )

إجمالي النفايات الخطرة
(Tons)

أبرز أحداث 

في البد  في مراجعة النفايات الخطرة
.مدافن النفايات

إجمالي النفايات 
(طن)الناتجة 

إجمالي النفايات المعاد استخدامها وإعادة 
٪ من إجمالي )تدويرها واستعادتها 

(النفايات الناتجة

٪ من إجمالي )إجمالي التخلص المهدر 
(النفايات الناتجة

37% 52% 57%

72%

63% 48% 43% 28%

0.0050 0.0054
0.0045

0.0058

20192016 2017 2018

لعاماالستدامةعنوافملخصتقرير21

لمعلومات أكثر

•



إعادة التدوير

إعادة التدوير
مليار زجاجة 50حوالي  PET

تم تجنبه

مليون طن من 1.1
النفايات البالستي ية 
لطمرها

انخفاض
1.65أكثر من 
من مليون طن 

البصمة الكربونية في 
دورة حياتها

2012 2015 2017 2019

3,576

109,446
128,890

143,507

2011

Unit : Tons

بعد االستهالك المعاد تدويرها PETزجاجات 

طممممن مممممن االسممممتهالك الالحممممق لممممموادإعممممادة تممممدوير
لبوليستر سنوًياكمواد وسيطة في إنتاجنا لبوليثيلين تريفاثليت 

مليار زجاجة في السنة50إعادة تدوير 

مليار دوالر أمريكي1.5استثمار 

22

206,996

.أن نكون شركة كيميائية عالمية المستوى تصنع منتجات رائعة للمجتمع-الرؤية 

لمعلومات أكثر

االلتزام العالمي لعام 

•

•

•



O

رإادة التدوي

التصميم

اإلنتاج

التوزيع

اإلستهالك

التجميع

المواد الوسيطة المعاد تدويرها
المواد الخام المتجددة

تحسين اإلدارة اللوجستية

غازات الدفيئة3بيان أسباا نطاق• 

االقتصاد الدائر

إادة التدوير

ة تقنيات إعادة التدوير الجديد
يةلمعالجة النفايات البالستيك التزام بإعادة التدوير

• .
بالتعاون مع

المستهل ون / العمالء 
الشركاء/ الموردين 

sالجهات الحكومية

يكية معالجة مخاوف النفايات البالست
من نالل تعزيز الطلب على 

البالستيك المعاد تدويره

من . مكنةمن المهم بالنسبة لنا أن ن ون قادرين على تقديم قيمة مضافة لعمالئنا بمنتجنا، مع حماية البيئة بأفضل طريقة م
نالل اعتماد اقتصاد أكثر دائرية، هذه نطوة رئيسية 

23

أداء عالي/ وزن نفيف : تصميم المنتج
منتج منخفض ال ربون 

التخلص/ التسليم / االستخدام 

لعاماالستدامةعنوافملخصتقرير

لمعلومات أكثر

•

•

•

•

•

•

•

•

ائحالدفاع عن التغييرات في القوانين واللو 

ين زيادة االستهالك للمبوليثيل
المعاد تدويرهتريفاثليت 

االبتكار وإدارة المنتجات

•

•

•

مواد خام بديلة

•

•

•

•

الكفاءة البيئية التشغيلية

أثر الكربون

النفايات/ الماء / الطاقة 
موارد متجددةتقييم دورة الحياة



ن ننفنذ نحن. تمثل الصحة والسالمة والرفاهية قيمنا األساسنية

قننوى باسننتمرار بننرامج للتحسننينات ونضننع صننحة وسننالمة ال
.العاملة لدينا في طليعة أنشطتنا

ز، ونبني نحن نقدم فرًصا عادلة ومتساوية للجميع، دون تميي

تنرم التننوع ثقافة مؤسسنية فريندة ومختلفنة بشنكل طبيعني تح

ام وتعزز التعاون والتنززر بنين المجموعنة منع ضنمان احتنر
.حقوق اإلنسان في كل بيئة تتضمن ممارسات العمل

نحنن نشننارك ونحننافظ علنى عالقننات قويننة منع المجتمننع مننن

دى خالل المساهمة في النمنو االقتصنادي المسنتدام علنى المن
.الطويل وتنمية المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها

ياجتماع
ثقافة التمكي   

24
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السالمة والصحة المهنية

٪ ممن إجممالي عملياتنما حاصملة علمى شمهادات نلمام 70، فمإن 2019ديسممبر 31اعتباًرا ممن 
.OHSAS 18001 / ISO 45001إدارة الصحة والسالمة المهنية

م تقديم أكثر من ت. واصلنا االستثمار في التدريب على الصحة والسالمة المهنية لجميع موظفينا
.ساعة من التدريب على الصحة والسالمة لموظفينا ومقاولينا465800

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2.95

3.61

1.19
1.00

3.71

1.29

 :TTIFRالضائعمعدل تكرار اإلصابة في الوقت 
(ساعة عمل1000000/ الحاالت )

 :TRIRللتسجيلإجمالي معدل اإلصابات القابلة 
(ساعة عمل200000/ الحاالت )

ابرز انجازات

من جميع العمليات معتمدة من 70٪

OHSAS 18001 / ISO 45001

25

٪ تخفيض إجمالي معدل 10
اإلصابات القابلة للتسجيل

لعاماالستدامةعنوافملخصتقرير

,

,

, ,

4.18

لمعلومات أكثر

1.45

:  عمعدل تكرار اإلصابة في الوقت الضائ/ جمالي معدل اإلصابات القابلة للتسجيلأ
TRIR/LTIFR

وكان معدل تكرار اإلصابات في الوقت الضائع  1.45إجمالي معدل اإلصابات القابلة للتسجيل 

ومعدل  TRIRوتعزى الزيادة في إجمالي معدل اإلصابات القابلة للتسجيل . 2019في عام  4.18

.  بمرور الوقت إلى المزيج المتغير من عمليات االستحواذ LTIFRتكرار اإلصابة الوقت الضائع 

ي مما يؤدي ولبعض عمليات االستحواذ الحديثة المزيد من القوى العاملة وتتطلب المزيد من العمل اليدو

.عاليةإلى إصابات 

أهداف 



إجمالي القوى العاملة 

11.61% 10.71%
8.95% 9.50%

7.20% 7.15%  7.47% 7.70

تم إعادة حساب معدالت الدوران وإعادة صياغتها : مالحظة

.باستخدام تعريف ومنهجية أكثر صرامة

ذويالموظفين 
اإلعاقة

18% 5%
أفريقيا

أمريكا

أسيا%
32%

اأوروب

توزيع 

العاملين طبقاً 
للقارات

%

القوى العاملة والتنوع

عقود تسجيل عقود عمل الموظفينتسجيل 
عمل الموظفين 

.أفضل من أو يساوي العام السابق

بيئةا افتر نلقيعنيممابقيمنا،نعيشنحن
79منزميل22696وجودومع.مناسبةعمل

32يفمًعانعملحيكياننحنمختلفة،جنسية
تقديمإلىباإلضافةوالنمووالتعلمالثقةلبناءدولة

.الخدمات

أبرز أحداث 
٪  في إجمالي القوى العاملة17.53زيادة 

٪90.50معدل االستبقاء 

٪ للعامالت اإلناث0.3زيادة بنسبة 

26

معدل دوران 
العمالة

معدل الدوران 

التطوعي

التنوع بين 

الجنسين

الفئات العمرية

موظف

نقاط االرتباط

مشاركة الموظف

,

لمعلومات أكثر

.أن نكون شركة كيميائية عالمية المستوى تصنع منتجات رائعة للمجتمع-الرؤية 

 %45

 %17

 %60

 %23

<30
Years old

30-50
Years old

>50
Years old

•

•

•

•

•

اإلنجاز لعام 
درجة مشاركة الموظف9790٪.

هدف 



للمزيد من المعلومات

صبحون سفراء ألفضل ، ومشاركين، ويوملمين، شغوفيننحن ملتزمون أيًضا بالبناء المستدام لثقافة نمو شركة إندوراما ،حيث يكون الموظفون 
.وقد أقمنا العديد من المنتديات والقنوات ومنصات التعلم اإلل تروني لتسهيل التعلم التجريبي. مكان للعمل

ية ادارة الموارد البشر

شركة البوليثبين
( ايالندت)تريفاثيلت، آسيا

المحدودة، تايالند

أعمال التغليف
لوببوري، تايالندالمحدودة، ( تايالند)بتفورم

20.7
22.7

30.43
33.06

منلمممممممممممممممممممة المجموعممممممممممممممممممات 
وراما المحلية للمعلمين فمي إنمد

البرتغال، البرتغال

اإندورامالصناعيةاألليافأعمال
ناخون )المحدودةالعامةبوليستر

.تايالند،(باتوم
أبرز أحداث 

تدريبساعة 728206

ن ٪  زيادة في ساعات التدريب ل ل موظف ع8.64
العام السابق

ل موظفدوالًرا أمريكًيا، ت لفة التدريب ل 170.67
اما طالق االتصاالت لمشروع مناهج القيادة لشركة إندور 

من القادة العالميين200إلى 

27

جوائز التميز التشغيلي

لعاماالستدامةعنوافملخصتقرير

لمعلومات أكثر

,

•

•

•

•

دريبمتوسط   ساعات الت

(موظف /ساعات )



(إعادة التدوير)التعليم 

( المحافظة)البيئة 
مركز حافة األراضي الرطبة البيئية ، الواليات 

المتحدة األمريكية منتزه بحر وادن الوطني ،

الدنمارك برعاية حديقة حيوان  Asheboro ،
الواليات المتحدة األمريكية صدر أسماك البلطي 
الحفاظ على المياه  Probarbus Julienneو 

عن طريق زراعة األشجار وفحص بناء السدود 
كجم من النفايات الناتجة عن تنظيف 400جمع 

مصادر المياه

ساعة تطوع 60،960

من قبل الموظفين خالل 

ساعات العمل المدفوعة

كة  مواطنة الشر

إجمالي 2019
المساهمة 

1،796،730
دوالر أمريكي

أنشطة 612
المسؤولية 

االجتماعية للشركات
2019في عام 

البيئه

28

اإلستثمار المجتمعي

المبادرات التجارية

التبرعات الخيريه

153،140 دوالر 

أمريكي إجمالي 

العطاء

دوالر أمريكي 82،360

إجمالي المصروفات 

الزائدة لإلدارة

دوالر 1،142،800

أمريكي التكلفة المقدرة 

تطوع الموظف أثناء 
ساعات العمل المدفوعة

الصحه

والطقساالجتماعيه 
مالتعلي

فهالفن والثقا

( الوصول)الصحة 
تم توفير الوصول )حالة طبية 594

إلجراء الفحوصات الجسدية ، رعاية 

عملية114األسنان ، 

انتقاالت مجانيه الي المستشششفيات 

.أن نكون شركة كيميائية عالمية المستوى تصنع منتجات رائعة للمجتمع-الرؤية 

لمعلومات أكثر

اجتماعيةمساهمة للشركاتاالجتماعيةالمسؤوليةأنشطة والنتائجالنتائج

-نهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على المجتمع والتركيز على تحقيق النتائج والقيمة  سواء كانت اجتماعية أو بيئية أو 

-اقتصادية  .لضمان استمرار الشركة

معلي 163/طال  13,149/مدرسه 26

• المجتمي 560

(حكومية/ عامة )منظمات 9

•

•

لي قميًصا تم التبرع به من زجاجات البو 3،862•

ايثيلين تيريفثاالت الُمعاد تدويرها

••

•

•

•

•

•

•
•

•



الستيكية تعاونا مع مؤسسة شركة إندوراما لرفع مستوى الوعي العام بشأن إدارة النفايات الب

مراقبة المشاركة وقد أنشأنا أيًضا شبكة تجميع للزجاجات البالستيكية ل. وتعليم إعادة التدوير

في  Inالتدويروالتغيرات في السلوك، والحظنا التأثير اإليجابي من برنامجنا التعليمي إلعادة

:التاليالنشاط، حققنا تقدًما كبيًرا من خالل2019عام 

مقاالت حول 
إعادة التدوير

بصانديق التبرع 
القمامه

قميص 
همتبرع ب

زيارات لمصانع 
*إعادة التدوير

محادثات إعادة 
التدوير

اإلجتماعيات

طالب معلمين التعليمساعات 

زجاجات تم 
جمعها عالميا

زجاجات العوده 
**للمصنع

زائرين المدارس

المناسبات 
العامه

مقاطعات6 إعادة تنزيالت مواد 
التدوير  فيديو عن اعادة 

التدوير

تعليم إعادة التدوير

مجموعات مصنع إعادة التدوير بزيارة تايالند فقط في شركة إندوراما بوليستر للصناعات العامة تقوم  *
(  (نانون باتوم)المحدودة 

.، تايالند( ناخون باتوم)تعود الزجاجات فقط إلى شركة إندوراما بوليستر للصناعات العامة المحدودة  **

لعاماالستدامةعنوافملخصتقرير29

لمعلومات أكثر

( (نانون باتوم)المحدودة 



ز  كة إندوراما فينشر كة رسر 2025المحدودة لعامملخص طموحات االستدامة الرئيسية لشر

ءما
تخفيض في شدة الماء10%

اياتصفر نفايات نطرة في مدافن النف

االقتصاد الدائر
في عمليات أعمال شركة إندوراما أقتصاد التدويرت امل •

يرأقتصاد التدو مساهمتنا في الشراكة مع المنلمات لت ثيف 

طاقة المتجددةال
2025٪ بحلول عام 10
2030٪ بحلول 25

استهالك ال هرباء المتجددة

30

2025االلتزام العالمي 
ك كمادة بعد االستهالبوليثيلين تريفاثليت طن مواد750000عادة تدوير إ•

.وسيطة في إنتاج البوليستر الخاص بنا سنوًيا

مليار زجاجة في السنة50إعادة تدوير •

مليار دوالر أمريكي1.5استثمار •

الطاقة
٪ من شدة الطاقة5تخفيض 

غازات الدفيئة
يئة الحد من كثافة تنفيذ غازات الدف10٪

لتصنيف (2و 1النطاق )المجمعة في
.المنتجات المستدامة

تصنيف المنتجات المستدامةتنفيذ ل

.أن نكون شركة كيميائية عالمية المستوى تصنع منتجات رائعة للمجتمع-الرؤية 

,

•



اإلبالغ عن البيانات، والتحقق منها، وتقرير التوكيد

جهات االتصال والتعليقات

نراً  تي إعداد التقريرر ب

خريجررري علرررى معرررايير

GRIمع د الوسطا  

ريتشارد جونز

رئيس االتصاالت المؤسسية واالستدامة

+662 661 6661 ext.680

richard.j@indorama.net

ريدي. هارشا ف

رئيس االستدامة العالمية

+662 661 6661 ext.605

harsha.r@indorama.net

افيناش شاندرا

رئيس قسم البيئة والصحة 

والسالمة للشركات
+662 661 6661 ext.184

avinash.c@indorama.net للمزيد من المعلومات

يق التأكيد والتدق
للتقرير

التدقيق والتأكيد 
GHGالمحاسبي 

يد التحقق من التقارير والتأك
AA1000ASبالتوافق مع

زو التحقق والتوكيد وفقا لم أي
و أيزو 14061-1

14064-3
B

n
t

DRIVING TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY

c

S U S T A I N A B I L I T  Y R E P O R  T 2 0 1 9

2019تقرير االستدامة 

2019التقرير السنوي 

للمزيد من المعلومات

TO BE
A WORLD CLASS
CHEM ICAL COM PANY  
MAKING GREAT
PRODUCTS
FORSOCIETY

ANNUAL REPORT2019

INDORAMA VENTURES COMPANYLIMITED
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USD 1.5 billion

االلتزام العالمي

إعادة التدوير•

راستثما•

بوليثيلينPETمن مواد
ك كمادة تريفاثليت  بعد االستهال

ر لدينا وسيطة في إنتاج البوليست
في السنة

إعادة التدوير
مليار زجاجة في 

السنة
ورق معاد تدويره على2019تم طباعة الملخص التنفيذي لتقرير االستدامة لعام 

.تتم طباعة جميع النصوص باستخدام حبر الصويا الطبيعي.100٪

شركة إندوراما 
، الطابق السابع والثالثون، 2برج المحيط  75/102 Soi Sukhumvit 19  
(Wattana)  تايالند، الهاتف10110، بان وك : +662 661 6661

6664 661 662+: فاكس

2019لعر  الملخص التنفيذي لتقرير االستدامة لعام يرجي قراءة الباركود 

2025


