الملخص التنفيذي لتقرير
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إعادة تصور الكيمياء معا

لخلق أفضل عالم

اإلنجازات الرئيسية 2021

• ح ققت إندوراما فينتشرز تصنيف  Bفي تقييم  CDPلتغير المناخ في
عام .2021

 في عام  ، 2021حققت Indorama Venturesمستوى
االعتراف البالتيني بدرجة .75

 اعترفت IVLبأنها أعلى  ٪ 1من الشركات (th 99
) percentileالتي صنفتها Eco Vadisفي
تصنيع
المواد الكيميائية األساسية.

• تم تصنيف IVL # 1بدرجة Bبين أكبر  50شركة
كيميائية عالمية في العالم.
.

• ظلت إندوراما فينتشرز إحدى مكونات سلسلة مؤشرات
FTSE4GoodIVLتحقيق درجة ESGمن  4.1من أصل  5في
المرتبة في th 95في المئة.

• كما حصلت  IVLعلى جائزة أفضل استدامة في حفل توزيع
جوائز SET 2021.

• تم االعتراف بشركة إندوراما فنتشرز كعضو في الكتاب السنوي
العالمي لالستدامة لعام  2022الصادر عن ستاندرد آند بورز وتم
إدراجها في مؤشرات داو جونز لالستدامة ( )DJSIفي العالم
واألسواق الناشئة للعام الثالث والخامس على التوالي في قطاع
• الكيماويات
•  .تم تصنيف IVLفي المرتبة  97في المئة بين أفضل  139شركة
كيميائية عالمية.

• حصلت  Indorama Venturesعلى جائزة تايالند لالستثمار
المستدام ( )THSIلعام  2021للعام السابع على التوالي.

إندوراما فينتشرز بي سي إل .
الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع .
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• حصلت Indorama Venturesعلى تصنيف  BBBلتصنيف  ESGفي عام
.2021

• حققت  Indorama Ventures ESGبشكل عام في المرتبة th 7من أصل
 228شركة .الشركة معرضة لخطر متوسط من التعرض لتأثيرات مالية جوهرية من
عوامل  ESG.عالوة على ذلك  ،لم تشهد الشركة أي خالفات كبيرة.

• حصلت Indorama Venturesعلى جائزة "أفضل صفقة مرتبطة باالستدامة
وأفضل صفقة تمويل مرتبطة بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات للعام"
عن سنداتها المرتبطة باالستدامة ( )SLBبقيمة  10مليارات بات تايالندي
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لمحة عن أعمال IVL
عمليات IVL
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اعتبارا من  31ديسمبر 2021

•
•
•
•
•

سلوفاكيا
إسبانيا
هولندا
تركيا
المملكة المتحدة

•
•
•
•
•
•

إيطاليا
لتوانيا
لوكسمبور
بولندا
البرتغال
روسيا

أوروبا
•
•
•
•
•
•
•

أمريكا الشمالية
• كندا
• المكسيك
• الواليات المتحدة

النمسا
بلغاريا
جمهورية التشيك
الدانمارك
فرنسا
ألمانيا
ألمانيا
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33

مرافق إعادة
التدوير

البلدان

6
القارات

*124
موقع

* يتكون تقرير االستدامة  2021من بيانات من  112موقعا .يتم توفير مزيد من التفاصيل
تحت عنوان "حول هذا التقرير" في تقرير االستدامة الكامل .2021

قطاعات األعمال
# 1 PETعلى مستوى العالم
قيادة إعادة التدوير

آسيا
•
•
•
•
•
•
•

الصين
الهند
إندونيسيا
إسرائيل
ميانمار
الفلبين
تايالند
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الالعب المتكامل الوحيد في أوروبا والمتكامل تماما في
قيادة أمريكا الشمالية للتغليف في األسواق الناشئة
الشركة الرائدة عالميا في مجال الخطوط الجوية
الحيوانات
الباكستانية
األليفة مجتمعة

 1#األلياف األساسية في رابطة أمم جنوب شرق آسيا
 2#في األلياف ثنائية المكون
 2#في سالمة السيارات واإلطارات
الياف

أوقيانوسيا
• أستراليا

أفريقيا
• مصر
• غانا
• نيجيريا

أمريكا الجنوبية
• البرازيل

 1#المواد الخافضة للتوتر السطحي غير األيونية في
األمريكتين
رقم EO 1في األمريكتين
 1 #مزود مكونات النسيج والرعاية المنزلية في
أكاسيد ومشتقات
متكاملة
األمريكتين
(شعبة الرقابة الداخلية)
 2 #شركة Ethoxylationعلى مستوى العالم
إندوراما فينتشرز بي سي
للمجتمعإل4 ..
الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة
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رؤية 2030

إعادة تصور منتجاتنا
من أجل القيمة واألداء والبيئة

 المستوى التالي من البحث والتطوير
 مضاعفة قيادة PET
 2.4 مليون طن
المواد األولية الحيوية

حماية مؤسستنا من المستقبل،
واالستفادة من طرق جديدة للعمل

منتجات مبتكرة
ومستدامة

العمل جنبا إلى جنب مع الشركاء
إلزالة الكربون من عملياتنا
من خالل استراتيجيات متعددة مثل
التخلص التدريجي من الفحم ،
والمشاريع الخضراء  ،ومصادر
الطاقة المتجددة  ،واحتجاز
الكربون واستخدامه وتخزينه
()CCUS
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تقرير االستدامة
ملخص تنفيذي 2021

“إعادة تصور
الكيمياء معا لخلق
عالم أفضل"

إزالة الكربون من
عملياتنا

منظمة جاهزة
للمستقبل

 أدوات رقمية إندوراما
فينتشرز
إكسيلنس ()IVEX
 قادة الجيل القادم

HOM E

رسالة الرئيس التنفيذي للمجموعة

FOR FULL
M ESSAGE

" يهدد تغير المناخ نظمنا اإليكولوجية واقتصاداتنا ،
والحل هو إزالة الكربون .
إدراكا للحاجة الملحة للعمل ،إندوراما فينتشرز
زيادة االستثمار في موظفينا وتقنياتنا لتحقيق غرضنا ".

ALOKE LOHIA
الرئيس التنفيذي للمجموعة
رئيس لجنة االستدامة وإدارة المخاطر

إندوراما فينتشرز بي سي إل .
الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع.
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كلمة الرئيس التنفيذي

FOR FULL
M ESSAGE

“ نظرا ألن كيمياءنا تمس الحياة اليومية  ،فنحن واثقون من قدرت نا على
خلق حياة كريمة
األداء مع المرونة الكافية لتحقيق طموحنا في االستدامة أثناء اس تعدادنا
من أجل عالم دائري جديد ".

DILIP KUMAR AGARWAL
الرئيس التنفيذي والمدير المالي عضو لجنة االستدامة وإدارة المخاطر
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تقرير االستدامة
ملخص تنفيذي 2021
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رسالة الرئيس التنفيذي لالستراتيجية

FOR FULL
M ESSAGE

"لقد أدركنا الحاجة إلى إطالق العنان للترابط متعدد الوظائف من أجل تحقيق كامل
إمكانات ك " IVLواحد" وتصبح شركة مستدامة في النظام البيئي الطبيعي الجديد ".

UDEY PAUL SINGH GILL
الرئيس التنفيذي لالستراتيجية
عضو لجنة االستدامة وإدارة المخاطر

فينتشرزبيبيسي
إندورامافينتشرز
إندوراما
سيإل .إل .
رائعةللمجتمع.
منتجاترائعة
تصنعمنتجات
عالميتصنع
مستوىعالمي
علىمستوى
مستدامةعلى
كيميائيةمستدامة
شركةكيميائية
نكونشركة
الرؤية -أنأننكون
الرؤية -
للمجتمع .
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كلمة رئيس مجلس الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

FOR FULL
M ESSAGE

“االقتصاد الدائري هو تطور صناعي ،
بدعم من منتجاتنا وعملياتنا التجارية التي تلبي أيضا توقعات المستهلكين
من خالل نموذج "االستخدام وإعادة التدوير".

YASH LOHIA
رئيس مجلس الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات
عضو لجنة االستدامة وإدارة المخاطر
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تقرير االستدامة
ملخص تنفيذي 2021

أبرز مالمح االستدامة لعام 2021

بيئي

إعادة التدوير

+43
%

احتفل معنا
منذ عام  ، 2011حققنا

م ل يار
زجاجات
PET

معاد تدويره على
 24مارس 2022

كثافة انبعاثات غازات الدفيئه (النطاق)

0.439 t2CO e /
2

75

مع انخفاض المجموع

إعادة تدوير ما
بعد االستهالك
إدخال بالة PET

-3%

317,064 tons
1,591,292 tons
) منذ عام  - 2011ديسمبر ) 2021

-3%
2

+5%

-1%

6.63 GJ /

طن من اإلنتاج

انبعاثات غازات
الدفيئة (النطاق  1و )2قوة

-3%

%

14.3
 72مليار زجاجة PET

0.589 t2CO e /

مليار زجاجة PET

2

طن من اإلنتاج

%

تقليل البصمة الكربونية ف ي
دورة حياتها

) منذ عام  - 2011ديسمبر ) 2021

إجمالي الطاقة المتجددة
استهالك

+4.58%

إجمالي استهالك
الكهرباء المتجددة

7.5%

كثافة النفايات الخطرة

+8%

مليون طن 0.5
مليون طن 2.4

طن من اإلنتاج

2.8 million GJ

) منذ عام  - 2011ديسمبر ) 2021

+43

109.5 million GJ
إجمالي كثافة الطاقة

+59%

المعاد تدويرها

انبعاثات غازات الدفيئة م ن
 2.50مليون طن

طن من اإلنتاج

انبعاثات غازات الدفيئة
( النطاق  ) 2قوة

0.150 t2CO e /
+43

إجمالي استهالك الطاقة

إجمالي كثافة سحب المياه
+0.4%

طن  /طن من اإلنتاج 0.0085

م\3طن من اإلنتاج

5.33

إجمالي المياه المعاد تدويرها  /المعاد
استخدامها تحويل النفايات من مكب النفاي ات

+8%

78%

-0.62%

5.93%

إندوراما فينتشرز بي سي إل
الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع

10

HOM E

FOR M ORE
INFORM ATIO
N

اجتماعي

االقتصاد والحوكمة
تقرير تنفيذ حملة التوعية
بسياسات حوكمة الشركات
( ) CGPACلعام 2021
حضور الموظفين

87%

أبرز األحداث المالية

موقعة من قبل رؤساء المواقع

+5 %

+38 %

)76.20% (NPS

معدل تكرار إصابة الوقت الضائعLTIFR :

+38 %

لكل  200,000ساعة عمل

+61 %

US$

دراسة رضا العمالء *

86.16% 92%
مؤشر رضا
العمالء
57%

+2.48
THB

معدل االحتفاظ
) CRRبالعمالء (

* تم إجراء دراسة رسمية لرضا العمالء كل عامين كجزء من

استراتيجية االستدامة لمجموعتنا  .أجريت هذه الدراسة في عام . 2020

AA-

29.92 hours
االستنزاف العام للموظفين

11.42%

المسؤولية االجتماعية للشركات

US$

تعليم
-24 %

)(NPS
متوسط التدريب

Core Net Profit
after Tax and NCI

684 million

Fibers

23% 31% 22%

11

مشاركة الموظفين

+35 %
+234 %

تقرير االستدامة
ملخص تنفيذي 2021

1,743 million

22%

0.98

0.66 cases

25,760
التنوع بين الجنسي ن

cases
per 200,000 man-hours

Total Revenues

14,629

مؤشر حيوية االبتكار

صافي نقاط الترويج
( ))NPS

إجمالي معدل اإلصابات القابلة
للتسجيل TRIR :

14.8 million tons

US$
million
Core EBITDA

+55 %

Business

+2.19%

+11 %

90%
92%

Combined PET
IOD Business
Business

إجمالي القوى العاملة

إجمالي حجم المبيعات

إعالن حقوق اإلنسان
موقعة من قبل رؤساء األعمال

الصحه والسالمه المهنيه

الموارد البشرية

Operating Cash Flow

1,055 million

وسط

24%

8%

US$

1.65

& Arts
Culture
450
CSR
activities in
2021

Core Earnings
per Share
THB

3.76
TRI
Ratin
g
S

+51 %

الصحة والرياضة

18%

7%

االجتماعية
والرفاهية ٪ 43

إجمالي مساهمة المسؤولية
االجتماعية للشركات

-20 %

-72 %

US$
million
Total in-kind giving
US$

200,981
9,493
ساعات التطوع

-90 %

تعليم إعادة التدوير

األشخاص المدربون 2,751

HOM E
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المساهمات في أهداف التنمية المستدامة

تعد أهداف التنمية المستدامة وسيلة مهمة لتصبح مجتمعا مستداما من خالل تحسين نوعية حياة الناس وحل المخاوف العالمية واالجت ماعية
والبيئية .لقد ساهمنا بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ،والتي تعمل أيضا كمصدر للنمو المستدام .أصبحت  IVLأول شركة في
تايالند تنشر تقريرا يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة ( ) SDGsفي عام  .2020يرجى االطالع على اإلصدار الجديد من تقرير
أهداف التنمية المستدامة لعام  2021لمزيد من التفاصيل .

تثقيف
 1مليون مستهلك حول
العالم حول تعليم إعادة
التدوير بحلول عام 2030
نتيجة عام : 2021
 53,585الناس
( التراكمي ) 2021- 2018

إل تي آي إف آر
لكل  200,000ساعة
عمل
<  0.5حالة بحلول
عام 2025
<  0.1حالة بحلول
عام 2050
نتيجة عام : 2021
 0.66حالة

استهالك الكهرباء
المتجددة

خفض كثافة المياه

 ٪ 10بحلول عام 2025

بنسبة  ٪ 10بحلول
عام 2025

 ٪ 25بحلول عام 2030

 ٪ 20بحلول عام 2030

نتيجة عام ٪ 7.5 : 2021

نتيجة عام : 2021
٪ 0.48 +

تحويل  ٪ 90من
النفايات من مكب
النفايات
بحلول عام
2025/2030
نتيجة عام : 2021
تحويل  ٪ 78من
النفايات من مكب
النفايات

مدخالت بالة PET
سنويا
 0.75مليون طن
بحلول عام 2025
تحويل  1.5مليون
طن بحلول عام
 2030من المحيط
نتيجة عام : 2021
 0.317مليون طن

النفقات الرأسمالية
لالستدامة
 2مليار دوالر أمريكي
بحلول عام 2025
 7مليارات دوالر بحلول
عام 2030
مؤشر الحيوية في أعمال
األلياف لعام = 2022
 PET ٪ 23مجتمعة = ٪ 31
٪ IOD = 22

نتيجة عام :2021
 PETأعمال األلياف ٪23
=IOD = 22٪مجتمعة = ٪31
انخفاض كثافة غازات
الدفيئة مجتمعة
(النطاق  1و  )2بنسبة
 ٪ 10بحلول عام 2025
 ٪ 30بحلول عام 2030
نتيجة : 3%2021
المتابعة
والمساهمة
إلى الشراكات
وااللتزامات
الصناعية

اهداف

ال انتهاكات
لحقوق اإلنسان
نتيجة عام : 2021
ال انتهاكات لحقوق اإلنسان
إل تي آي إف آر
لكل  200,000ساعة
عمل
<  0.5حالة بحلول
عام 2025
<  0.1حالة بحلول
عام 2050
نتيجة عام :2021
 0.66حالة

زجاجات معاد تدويرها سنويا
 50مليار بحلول عام 2025
 100مليار بحلول عام 2030
مدخالت بالة PETسنويا
 0.75مليون طن بحلول عام 2025
 1.5مليون طن بحلول عام 2030
نتائج عام : 2021
 14.3مليار زجاجة

 0.317مليون tons
مدخالت بالة PETسنويا
 0.75مليون طن بحلول
عام 2025
تحويل  1.5مليون طن
بحلول عام  2030من
مكب النفايات
نتيجة عام :2021
 0.317مليون طن

FOR MORE
INFORMATION

SDGs Report 2021
إندوراما فينتشرز بي سي
للمجتمعإل 12
الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة

طموحاتنا في مجال االستدامة نحو صافي خال من الكربون
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التركيز على األهداف القصيرة والمتوسطة األجل
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االلتزام بإعادة التدوير

النفقات الرأسمالية لالستدامة

مدخالت بالة PETبعد االستهالك سنويا

 2مليار دوالر أمريكي بحلول عام
2025

 0.75مليون طن بحلول عام 2025

(التراكمي )2025-2020

 1.5مليون طن بحلول عام ( 2030أ)

 7مليارات دوالر بحلول عام 2030

زجاجات ما بعد االستهالك المعاد تدويرها سنويا  50مليار بحلول عام 2025

(التراكمي )2030-2020

 100مليار بحلول عام ( 2030أ)

الطاقة*
تقليل كثافة الطاقة
 ٪ 5بحلول عام 2025

تعليم إعادة التدوير

 ٪ 15بحلول عام 2030

مستهلك حول العالم حول إعادة التدوير
بحلول عام 2تثقيف 030 1,000,000

غازات الدفي*

الصحة والسالمة المهنية

الحد من كثافة غازات الدفيئة مجتمعة
(النطاق  1و )2

LTIFR < 0.5حالة لكل  200000ساعة عمل
بحلول عام 2025

 ٪ 10بحلول عام 2025
Contributing to the

 ٪ 30بحلول عام 2030ئة

ضيع

الكهرباء المتجددة

تحويل  ٪90من النفايات من مكب النفايات
بحلول 2025/2030

 ٪ 10بحلول عام 2025
 ٪ 25بحلول عام 2030

االقتصاد الدائري

الماء*

دمج مفهوم االقتصاد الدائري في عمليات IVL

 ٪10بحلول عام 2025

الشراكة مع المنظمات لتكثيف مساهماتنا
في االقتصاد الدائري

 ٪20بحلول عام 2030
تقليل كثافة المياه

المواد األولية الدائرية
المواد الخام الحيوية ٪16 :ضد المواد الخام IVLالكاملة المواد األولية المعاد تدويرها (٪rPET) (B): 10
مقابل المواد الخام IVLالكاملة و  ٪23ضد المواد الخام PETبحلول عام 2030

سنة األساس * 2020
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تقرير االستدامة
ملخص تنفيذي 2021

مالحظة :طموح إعادة التدوير في رؤية ،IVL 2030
) 3.13 (Aمليون طن و  200مليار زجاجة سنويا
) ٪ 21 (Bضد المواد الخام IVLالكاملة و  ٪ 48ضد المواد الخام PET

نهجنا لخلق القيمة
التركيز
رؤيتنا
أن نكون شركة كيماويات مستدامة عالمية المستوى تصنع منتجات رائعة
للمجتمع.
رسالتنا
نلتزم بأن نكون شركة رائدة مسؤولة في هذا المجال تستفيد من تميز موظف
،ينا وعملياتنا والتقنيات لخلق قيم ألصحاب المصلحة لدينا.

التوافر والجودة والقدرة على تحمل التكاليف
تعمل في بيئة مع عمليات استحواذ جديدة ومصانع قادمة لتعزيز
مكانتها كشركة كيميائية مستدامة رائدة.

نبحث باستمرار عن عمليات دمج واستحواذ جديدة لتعزيز سلسلة التوريد
لدينا .تضمن استراتيجية البصمة العالمية المتكاملة للغاية هذه قدرة
العمليات على مواجهة االضطرابات غير المتوقعة بشكل مرض.

االدخال
رأس المال
 5,117مليون دوالر أمريكي من إجمالي حقوق
الملكية  5,292مليون دوالر أمريكي من
األصول المتداولة
رأس المال المصنع
 124موقعا في  33دولة في  6قارات بما في ذلك
 16منشأة إلعادة التدوير

بيان الغرض

إعادة تصور الكيمياء معا لخلق عالم أفضل

Fibers
Business
Combined PET
Business

إن تبني ممارسات أكثر كفاءة واستدامة يقلل من رأس المال الالزم
للحفاظ على العمليات التجارية .التحرك نحو صافي الكربون الصفري
من خالل استراتيجيات إزالة الكربون والتشغيل المسؤول.

رأس المال الطبيعي
إجمالي استهالك المواد =  15.97مليون طن
استهالك الطاقة =  109.5مليون جيجا جول
استهالك المياه =  88.1مليون م 3الطاقة المتجددة
=  2.8مليون جيجا جول

لتجنب نقص المواهب  ،نستثمر بنشاط في تطوير المواهب والمهارات
الالزمة لموظفينا لتحمل مسؤوليات أكبر ويصبحوا منظمة جاهزة
للمستقبل.

رأس المال البشري
مجلس إدارة مؤهل تأهيال عاليا وذو خبرة ومتنوعة
 25,760إجمالي القوى العاملة
 2,400,000دوالر أمريكي إجمالي تكلفة التدريب

الثقة مهمة للشركة لتزدهر .لذلك  ،نستثمر بسهولة في البرامج التعليمية التي
تعزز إعادة التدوير  ،وتشجع السالمة والعافية في جميع عملياتنا وتضمن أن
يكون لدينا دائما تأثير إيجابي على الناس والبيئة.
Integrated Oxides
and Derivatives
Business

رأس المال االجتماعي
مساهمة في المسؤولية االجتماعية للشركات
بقيمة  1.65مليون دوالر أمريكي

رأس المال الفكري
نحن نستثمر في تطوير ابتكارات جديدة ليس فقط للبقاء شركة رائدة في السوق
 22.7مليون دوالر أمريكي في اإلنفاق على
ولكن أيضا لتطوير تقنيات وعمليات جديدة للحد من تأثيرنا على البيئة وخلق
البحث والتطوير
منتجات مستدامة جديدة.
 214موظف بحث وتطوير
 21مركز بحث وتطوير

إندوراما فينتشرز بي سي إل
الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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مع دخولنا عامنا الحادي عشر من إعداد تقارير االستدامة ،اعتمدنا اإلطار الدولي المتكامل إلعداد التقارير التاابع للمجلاس الادولي للتقاارير المتكاملاة ( IIRC
<IR> ).ومن خالل هيكلة تقريرنا استنادا إلى هذا اإلطار ،يمكننا أن نوضاح ألصاحاب المصالحة لادينا كياف نخلاق القيماة مان خاالل اساتراتيجياتنا القصايرة
والمتوسطة والطويلة األجل من خالل ستة مدخالت رأسمالية.

HOM E

FOR M ORE
INFORM ATIO
N

الحصيله

تأثير

نمو أفضل
رأس المال المال ي
حماية مؤسستنا من المستقبل ،واالستفادة إجمالي اإليرادات =  14.6مليار دوالر أمريكي من األرباح األساسية قبل تكاليف
التمويل والضرائب واالستهالك واالستقطاعات (  EBITDA) = 1,743مليون دوالر
من طرق جديدة للعمل
أمريكي
الربح األساسي للسهم الواحد =  3.76بات التايالندي
االقتصاد
الدائري

منتج رائع
للمجتمع

المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

بيئة أفضل
العمل جنبا إلى جنب مع الشركاء
إلزالة الكربون من عملياتنا

إإلنهاء النفايات عادة
التدوير البالستيكية

صافي صفر
كربون

المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

حياة أفضل
إعادة تصور منتجاتنا من حيث القيمة
واألداء والبيئة

الصحه والسالمه الرفاهيه والتمكين
المساهمة في أهداف التنمية المستدامة
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الناتج

رأس المال المصنع
 14.3مليار زجاجة  PETمعاد تدويرها  317,064 /طن من مدخالت بالة
 PET 222,205طن من إنتاج الرقائق
 0.0234طن  /طن من كثافة نفايات اإلنتاج  ٪ 78نفايات محولة من
مكب النفايات
رأس المال الطبيعي
انخفاض بنسبة  ٪ 1.5في إجمالي كثافة الطاقة
انخفاض بنسبة  ٪ 3في كثافة غازات الدفيئة مجتمعة ( النطاق  1و  ) 2بنسبة ٪ 5.93
من المياه المعاد استخدامها وإعادة تدويرها
 143,175طن من استهالك الطاقة ( الغاز الحيوي والكتلة الحيوية والكهرباء
المتجددة) خفض غازات الدفيئة من الطاقة المتجددة
رأس المال البشري
 22في المائة من اإلناث  29.92 /متوسط ساعات التدريب  11.42 /في
المائة من معدل االستنزاف العام
 0.98حالة لكل  200,000ساعة عمل في TRIR
0.66حالة لكل  200,000ساعة عمل في LTIFR
رأس المال االجتماعي ورأس المال العالقاتي
 ٪86.16مؤشر رضا العمالء الكلي ()CSI
 ٪92إجمالي معدل االحتفاظ بالعمالء (CRR) / NPS = 57
450نشاطا للمسؤولية االجتماعية للشركات  /تلقى 2,751
شخصا تعليما حول إعادة التدوير
رأس المال الفكري
مؤشر الحيوية ٪ 31 :في أعمال PETمجتمعة  ٪23 /في أعمال األلياف  ٪ 22 /في أعمال
IOD
696منتج جديد  121 /مشروعا تعاونيا
 74براءة اختراع (مطبقة وممنوح من إجمالي  958براءة)
 ٪ 65من اإلنفاق على البحث والتطوير يتماشى مع المنتجات الخضراء في أعمال PETالمدمجة

إجمالي حجم اإلنتاج
 *14.72مليون طن  #16.51مليون طن
أعمال الشعبة
حجم اإلنتاج =  *2.24مليون طن من
األرباح األساسية قبل تكاليف التمويل
والضرائب واالستهالك واالستقطاعات
(  EBITDA) = 377مليون دوالر أمريكي
الجمع بين األعمال PET
حجم اإلنتاج =  *10.73مليون طن من
األرباح األساسية قبل تكاليف التمويل
والضرائب واالستهالك واالستقطاعات
(  EBITDA) = 1,103مليون دوالر أمريكي
أعمال األلياف الضوئية
حجم اإلنتاج =  *1.75مليون طن من
األرباح األساسية قبل تكاليف التمويل
والضرائب واالستهالك واالستقطاعات
(  EBITDA) = 268مليون دوالر أمريكي

* Excluding inter-company
sales
#
Including inter-company
sales

HOM E
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“إن التمويل المستدام الذي قمنا بطرحه يعزز صورتنا المالية وسيساعدنا على تنمية أعمالنا بما يتماشى مع خطتناا االساتراتيجية.
وساهم في هاذا اإلصادار ثقاة المساتثمرين فاي نفااق نموناا .وهاذا مان شاأنه أيضاا أن يضاع  IVLكشاركة كيميائياة مساتدامة علاى
مستوى عالمي توفر منتجاات قيماة لتصانيع .وأعار عان خاالص شاكري للمساتثمرين علاى وضاع ثقاتهم مجموعاة مان المنتجاات
االستهالكية والصناعيةفي IVL".

Mr. Sanjay
Ahuja
Group
*CFO
أصدرت Indorama Ventures 10مليارات بات
تايالندي في السندات المرتبطة باالستدامة ( )SLBsفي
عام  2021لدفع اإلنتاج المستدام ودعم إجراءاتها بشأن
تغير المناخ.
ويعد أكبر إصدار من سندات الخزانة في تايالند ج زءا
من استراتيجيتنا التمويلية عبر مجموعة من األد وات،
وسيتم قياسه من خالل أدائنا في تحقيق أهداف
االستدامة مع إظهار التزامنا طويل األمد بالنمو
المستدام .

* يشغل السيد سانجاي أهوجا منصب الرئيس التنفيذي المؤقت ل PETالمشترك منذ مارس .2022

المجموع  1.3مليار دوالر أمريكي في التمويل المستدام

US$ 300m
السندات المرتبطة
باالستدامة

مرتبة حسب
BBL, KBank,
KTB, SCB,
and HSBC

US$ 300m
القرض األزرق
إلعادة التدوير
الذي تنظمه
مؤسسة التمويل
الدولية،
بنك التنمية
اآلسيوي و
DEG

قرض النينجا
مرتب من خالل
قرض ESG
مشترك

US$
255m

القرض
األخضر
مرتبة من قبل
ميزوهو

US$ 200m
EUR 200m
2021

2020

2019

2018

إندوراما فينتشرز بي سي إل
الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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دفع نمو أعمال IVL

تم تحديدهم داخل المؤسسة وتم توظيفهم من هذه الصناعة .وستساعدنا هذه الوظائف التمكينية على تنفيذ خططنا االستراتيجية والتشغيلية بما يتماشى مع رؤيتلدعم نمونا وتحقيق
طموحاتنا في مجال االستدامة ،قمنا بتطوير ست وظائف تمكينية يقودها مهنيون ذوو خبرة نا ورسالتنا.

اإلستدامة

إندوراما فينتشرز إكسيلنس
()IVEX

دفع عجلة خلق ESG
والقيمة الدائرية وتصبح
شركة كيميائية مستدامة على
مستوى عالمي

اإلشراف على تنفيذ Lean
Six Sigmaفي جميع أنحاء
IVLلتعزيز قدرتنا التشغيلية
وكفاءتنا

البيئة والصحة والسالمة

رقمي

االتصاالت

استمرارية األعمال

دعم ازدهارنا من خالل ضمان
سالمة الناس وكوكبنا

تقديم قدرات رقمية عالمية
المستوى تعزز قيمة
األعمال وتخلق ميزة
تنافسية

االتصاالت
االستراتيجية التي تعزز
قيمة األعمال العالمية

حماية القيمة وخلقها من خالل
االتساق واالمتثال والمخاطر
الفعالة وممارسات إدارة
استمرارية األعمال

ست وظائف تمكينية
النواتج

المدخالت

تعزيز القدرات الداخلية (العمليات
والمهارات)

التحديات في كل قطاع من قطاعات
األعمال

المشاركة اإليجابية بين الموظفين
والوظائف

متطلبات وتوقعات جديدة

كن منظمة مستدامة ومتعلمة وجاهزة
للمستقبل
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الضغوط الخارجية واالتجاهات
العالمية

السيد راسل اليتون كيكويوا
عضو مجلس إدارة مستقل
عضو لجنة االستدامة وإدارة المخاطر

األعمال المسؤولة
والحوكمة الفعالة

“نحن نسعى جاهدين للقيام بعمل جيد من
خالل القيام باألشياء بالطريقة الصحيحة
".

إندوراما فينتشرز بي سي إل
الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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حوكمة الشركات

HOM E

تعتمد الحوكمة الفعالة في  IVLوالشركات التابعة لها على التركيز القوي على النزاهة ونمو األعمال ومجلس إدارة من ذوي الخبرة والكفاءة العالية.
يوفر دليل حوكمة الشركات ( ) ،CG Manualالذي تم نشره في عام  ، 2019لجميع المديرين والموظفين وأصحاب المصلحة تركيزا واضحا
على كيفية تنفيذ قيم  ،IVLوكيفية ارتباطها بأهداف الشركة طويلة األجل وكيفية تحقيق حوكمة الشركات.
تراقب الشركة باستمرار تقدمها وتوفر التوجيه والدعم لضمان الوعي القوي بين جميع شركاء IVL.
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12.5%

أبرز أحداث 2021
عرض إعالن حقوق اإلنسان
أن يتم توقيعها من قبل ج ميع
رؤساء األعمال ورؤساء
المواقع.

 ٪ 90موقعة

أعضاء مجلس اإلدارة في لجنة
الترشيحات والتعويضات وحوكمة
الشركات ( ) NCCGمستقلون بنسبة
.٪ 100

 ٪ 92موقعة من طرف

رؤساء المواقع
إطالق حزمة مساعدات تضار
المصالح لدعم تنفيذ تضار المصالح
السياسة في الشركات التابعة .

لم تكن هناك عقوبات
المفروضة على  IVLلعدم
االمتثال المادي فيما يتعلق بلوائح
حوكمة الشركات .

50%

المديرون المستقلون
في NCCG
لجنة

أعضاء مجلس
اإلدارة المستقلو ن
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االداره
في مجلس
IVL

من قبل

رؤساء األعمال

100%

أعضاء مجلس اإلدارة
غير التنفيذيين

37.5%

87.5% 12.5%
تلقت IVL
" ممتاز  5 -نجوم"
درجة CG
من قبل المعهد التايالندي للمديرين
( ) IODللسنة التاسعة على التوالي.

جددت  IVLبنجاح شهادتها مع تحالف
القطاع الخاص التايالندي لمكافحة
الفساد ( ) CACفي أبريل  ، 2021بعد
أن كانت
تم اعتماده ألول مرة في أكتوبر .2014

أنثى
االداره

المدراء
التنفيذيون

ذكر
االداره

تقرير حملة التوعية بسياسات حوكمة الشركات
( ) CGPACلعام 2021

87%

حضر الموظفون
التدريب اليدوي على حوكمة الشركات
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إدارة سلسلة التوريد
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إن دمج االستدامة في سلسلة التوريد الخاصة بنا هو محور التركيز األساسي ولدينا آليات قوية معمول بها .يجب على موردينا االمتثال لسياسات IVLواالمتثال
للحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ،وااللتزام بأخالقيات العمل المناسبة واللوائح البيئية ،باإلضافة إلى االعتراف بأهمية حقوق اإلنسان .وتشمل مجاالت
التغطية األخالقيات وحقوق اإلنسان والصحة والسالمة والبيئة والثقة واالحترام المتبادلين.

أبرز أحداث 2021
إنشاء نهج إلزالة الكربون في
سلسلة التوريد  -تحديد أولويات
النطاق  3من خالل مواءمة قرارات
الشراء مع جهود إزالة الكربون
الشاملة

تعزيز مبادئ الحوكمة البيئية
واالجتماعية وحوكمة الشركات
القوية في المشتريات وأدوات
الموردين الكاملة
• سياسة المصادر المسؤولة
• التقييم الذاتي
• استبيان غازات الدفيئة

 1ورشة عمل عقدت ورشتي عمل
بحلول المسألة 2/2022
لفريق المشتريات العالمي

نتائج التقييم لعام 2021
 ٪100من موردي المواد الخام وموردي المواد
غير الخام الحرجة
على أساس المخاطر المتصلة بحقوق اإلنسان
لم يتم تحديد موردي المواد الخام الرئيسية والمواد
غير الخام الحرجة كمخاطر تتعلق بحقوق اإلنسان.
ولم يتم تحديد موردي المواد الخام الرئيسية
والمواد غير الخام الحرجة على أنهم
معرضون لمخاطر حوادث األطفال والعمل
القسري واإللزامي.

لم تقدم أي شكاوى تتعلق بحقوق
اإلنسان في سلسلة التوريد من خالل
نظام اإلبالغ عن المظالم.

حصلت  IVLعلى ميدالية بالتينية
ووضعت في أعلى ٪1
من أفضل الشركات أداء
بشأن االستدامة في سلسلة التوريد.

مسارات المشتريات المستدامة
100%
ترقية أدوات الموردين الرئيسيين وأنظمة
البيانات الرقمية
• مراجعة مدونة قواعد السلوك والتقييم الذاتي
للموردين واستبيان غازات الدفيئة.
• تعزيز واستكشاف أدوات إشراك الموردين
الرقمية.

بناء القدرات
• توفير التدريب لفرق المشتريات العالمية.
• االنخراط بشكل مثمر مع الموردين الذين قد
يختلفون في آجال استحقاق إزالة الكربون.

برنامج إشراك الموردين
• إشراك الموردين وتحفيزهم على تقليل
بصماتهم الكربونية.
• مواءمة قرارات الشراء لدينا بناء على نتائج
البرنامج.

إندوراما فينتشرز بي سي إل
الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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إدارة عالقات العمالء
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رضا العمالء القوي ضروري ألعمال مربحنة ومسنتدامة .نجنري دراسنة رسنمية لرضنا العمنالء كنل عنامين كجنزء منن اسنتراتيجية االسنتدامة لمجموعتننا ،
المصممة لفهم وتقييم احتياجات العمالء وتوقعاتهم ورضاهم عن منتجاتنا وخدماتنا .نحن نسعى بشكل منهجني للحصنول علنى تعليقنات عبنر جمينع التفناعالت
التجارية وعلى جميع المستويات من عمالئنا .تضم دراستنا  22مجاال مركزا مدمجا ضمن ستة عوامل شاملة.
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 *.تم إجراء دراسة رسمية حول رضا العمالء كل عامين كجزء من استراتيجية االستدامة الخاصة بمجموعتنا .أجريت هذه الدراسة في عام 2020

أبرز أحداث 2021
حصل Glanzstoff Sicremعلى جائزة Pirelli
Provider Awardعن مستوى الخدمة المتميز في
عام 2021
كجننزء مننن مجموعننة  ، Indorama Mobility Groupظننل
Glanzstoff Sicremباسنتمرار منوردا لتعزينزات النسنيج  ،وتنم
منحه في فئة "مسنتوى الخدمنة" لمسناهمته فني إنتناو أول إطنار معتمند
من قبل مجلس رعاية الغابات مع رايون معتمد من FSC.
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ملخص تنفيذي 2021

جائزة التميز لمورد يوكوهاما أللياف األداء
في الصين
مننن خننالل هننذا االعتننراف  ،تثبننت ألينناف األداء فنني الصننين المعننايير
والمعتقندات العالينة الخاصنة بن  ، IVLمؤكندة علنى قيمنة أن العمينل هنو
سبب وجودنا .نقيس أنفسنا من خنالل نجناح عمالئننا ونهندف إلنى تجناوز
توقعاتهم من خالل ابتكار واهتمام ال مثيل لهما

دفع عجلة خلق القيمة
المستدامة والنمو
Mr. Rathian Srimongkol
عضو مجلس إدارة مستقل
عضو لجنة االستدامة وإدارة المخاطر

“ ستكون هناك حاجة إلى حلول
مستدامة ومبتكرة في جميع محافظ
منتجاتنا  -ونحن نرتقي إلى مستوى
هذا التحدي”.

إندوراما فينتشرز بي سي إل
الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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نحن نعمل باستمرار على تحسين أنظمتنا وعملياتنا لتقديم حلول تلبي االحتياجات البيئية لعمالئنا مع تجاوز توقعاتهم .تعكس محفظة منتجاتنا دعمنا
االستراتيجي لالقتصاد الدائري وتركيزنا على االبتكار ورؤيتنا المتمثلة في صنع منتجات رائعة للمجتمع.

يسلط الضوء على 2021
22.7
مليون دوالر أمريكي في
اإلنفاق على البحث والتطو ير

شعبة الرقابة الداخلية
مهنة

2022

214
موظفي البحث والتطوي ر

t 22%هدف

الجمع بين

أعمال ا أللياف

2021
 18%هدف
22%حالي

2022
 23%هدف

مؤشر
الحيوية*

األعمال PET

2021
 23%هدف

2022
 31%هدف

 23%حالي

2021
34%هدف

31%حالي

* اإليرادات المتأتية من مبيعات
المنتجات التي تم تطويرها خالل
السنوات الخمس الماضي

21
مراكز البحث والتطوير

مشاريع تعاونية
696

أكثر
صديقة للبيئة
تحسين األداء

100%
renewable
coalescent

Bi o d eg rad ab l e
crop sol uti on

Bio-based
surfactant

IOD

منتجات جديدة

CPE
T

121

أفضل قيمة
 958براءة اختراع
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BREAT HAIR
®
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ECOT EC
™

Fibers

 74براءة اختراع في عام 2021
( مطبقة وممنوحة ) من إجمالي

اإلشراف على المنتج

HOM E

FOR M ORE
INFORM ATIO
N

يبدأ التزامنا باإلشراف القوي على المنتجات بموادنا الخام ويمكن رؤيته من خالل جميع مراحل سلسلة القيمة لدينا .نحن نستثمر في
إشرافنا على منتجاتنا لتقليل اآلثار البيئية لدورة الحياة الكاملة لمنتجاتنا حيثما أمكن من خالل الكيمياء األكثر أمانًا  ،وتحسين الكفاءة
والتأثير البيئي ألنظمة اإلنتاج لدينا  ،وتطوير حلول المنتجات المبتكرة وقياس منتجاتنا.

أبرز األحداث2021

٪100
من الكيانات األوروبية كانت
متوافقة مع لوائح

استخدام المنتج ونهاية
العمر االفتراضي

٪100

االمتثال التنظيمي (  ،SVHC ،REACHقائمة  ،FDA ،SINإلخ

االمتثال لقائمة ECHA SVHCوفي
إزالة المنتجات بشكل استباقي
في قائمة SINZero

إدارة الكيماويات والمواد الخطرة
إدارة وتوفير أوراق بيانات السالمة والمعلومات واالتصاالت

تقييم المخاطر (الصحة والسالمة والبيئة) واإلدارة

انتهاكات اللوائح المحلية والدولية

انطالق

التوزيع
والتسويق

إنتاج

تطوير المنتج

مواد أولية

• االستهالك المسؤول من خالل
الجمع وإعادة التدوير
• خدمة المنتج والحلول

النقل اآلمن للمنتجات

إنتاو مسؤول
(عمليات الكفاءة البيئية المستدامة واالنبعاثات وإدارة
النفايات)

المشتريات
المسؤولة

Dejaمحايد الكربون PET
•
•
•
•

ChemScore:المرتبة األولى بين أفضل 50
منتجًا للمواد الكيميائية في العالم مرتبة حسب
 ،ChemSecبنا ًء على التأثير البيئي وإدارة المواد
معيارا لصناعة المواد
الكيميائية الخطرة  ،مما يضع
ً
الكيميائية المستدامة.

تصميم إلعادة التدوير
استخدم تأثيرات المرحلة
إدارة نهاية العمر
التحلل البيولوجي والتركيب

كفاءة النقل

• المواد األولية
الحيوية

• موارد
• (الطاقة المتجددة والمياه)
• الوزن الخفيف وخفض الوزن

• المواد األولية
الدائرية

• استبدال كيميائي
أكثر أمانا
تقليل السمية
(من المواد الخام ومن عملية اإلنتاج)
تصميم المنتج

التحكم في العمليات وإدارتها

مالحظة:

إندوراما فينتشرز بي سي إل
الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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االقتصاد الدائري
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هناك حاجة إلى اقتصاد دائري للتعبئة حتى ال تتحول أبدًا إلى نفايات أو تلوث .يجب أن تظل العبوات التي ال يمكن إلغاؤها أو إعادة استخدامها قيد التداول  -في االقتصاد
وخارج البيئة .ولكي يحدث هذا  ،نحن بحاجة إلى تمويل مخصص ومستمر وكاف للجمع والفرز وإعادة التدوير.

بناء البنية التحتية التي يحتاجها العالم لتوفير اقتصاد
دائري

يسلط الضوء على 2021
االقتصاد الدائري

جمع النفايات وفصلها
محطات إعادة التدوير PET
زيادة المواد األولية مع تقليل المواد األولية القائمة على
األحافير
المواد األولية الحيوية

المواد األولية المعاد تدويرها ()PET

Ellenنحن فخورون بتأييد دعوة مؤسسة
لتنفيذ MacArthur Foundation
لتقادم )EPRمسؤولية المنتج الممتدة (
العبوات  ،جنبا إلى جنب مع أكثر من 150
شركة ومؤسسات رائدة.

يعمل برنامج Circular Innovation
 ،Challengeالذي طورته المنظمات الدولية
بالتعاون مع  ،IVLعلى زيادة الوعي العام حول
الحاجة إلى تقليل النفايات في تايالند

25

تقرير االستدامة
ملخص تنفيذي 2021

التعاون مع العمالء عند الطلب للمواد المستدامة
عبوات  PETوعبواتها
ابتكارات وتصميم دائري للمنتجات
قناع ايزي (مع شركاء)
تحدي االبتكار الدائري

القناع السهل

• مصنوعة من خيوط DejaTMعالية األداء  ،وهي  ٪100حيوان أليف ؛
• ال تستخدم تقنية صبغ CO2الخاصة بـ Dye Cooأي ماء
• تقلل تقنية الحياكة غير الملحومة من  Stollمن نفايات
التصنيع إلى أقل من . ٪ 1
يمكن فك القناع بسهولة  ،مما يسمح بتغيير القطع وإعادة استخدامها
بدالً من التخلص منها.

دورة القيادة
من خالل إعادة التدوير
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لقد حققنا مزيدًا من النمو في إعادة التدوير الميكانيكي  ،مما مكننا من إنتاج منتجات معاد تدويرها .نحن فخورون أيضًا بالتزامنا تجاه مادة  ، petوهي مادة
مناسبة للغاية لالقتصاد الدائري والتي توفر للمستهلكين فرصة للمساهمة في نظام الحلقة المغلقة

يسلط الضوء على 2021
اقتناء
 1مرفق جديد إلعادة التدوير في
داالس  ،تكساس يعيد تدوير أكثر
من  3مليارات زجاجة بولي
إيثيلين تيريفثاالت في ا لسنة
بدأت في إنشاء منشأة إعادة تدوير
خضراء في إندونيسيا
لمعالجة أكثر من
 2مليار زجاجة بولي إيثيلين تيري فثاالت
بحلول عام 2023

المعاد تدويره
 72مليار
زجاجات PET
بعد االستهالك

1,500,000

Unit: Tons

إعادة

منعت
 1.6مليون طن
من النفايات
البالستيكية من
الذهاب إلى مكب
النفايات

إعادة تدوير مدخالت بالة
الحيوانات األليفة بعد المستهلك*

التدوير 2011-
2021

انخفاض
 2.4مليون طن
من البصمة
الكربونية للمن تج
دورة الحياة

750,000
317,064
222,288
206,996
2025
2030
Target Target

2021

2020

143,50
7

5,418

2017

2011

2019

التزام إعادة التدوير


إعادة التدوير

بعد االستهالك سنوي ا PETإعادة تدوير مدخالت بالة
 0.75مليون طن بحلول عام 2025
 1.50مليون طن بحلول عام 2030

تفخر  IVLبأن تكون جزء ا من االلتزام
العالمي لالقتصاد البالستيكي الجديد  ،حيث
تقدم التقارير من منتصف العام إلى منت صف
العام  .بقيادة مؤسسة إلين ماك آرثر ،
وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبي ئة ،
يشير تقرير االلتزام العالمي الثالث إل ى
" تقدمنا الكبير " في إعادة التدوير .

منذ عام  2011حتى اآلن  ،قمنا بإعادة التدوير

BOTTLES

As of 24 March 2022

التقدم مقابل أهداف 2025
• معاد تدوير  317064طن ا من مدخالت بالة  PETبعد
االستهالك في عام 2021

750 4 9 1 7 7 4 8 2
Thousand

Million

Billion

علننى موقعنننا علننى اإلنترنننت  ،يتننوفر عننداد فنني الوقننت الفعلنني إلعننادة تنندوير الزجاجننات
لعرض التقدم المحرز للجمهور مقابل التزامنا بإعادة التدوير.
* طموح إعادة التدوير في رؤية IVL 2030: 3.13مليون طن و  200مليار زجاجة سنويا.

إندوراما فينتشرز بي سي إل
الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع

26

نحو صافي صفر
كربون
Mr. Tevin Vongvanich
عضو مجلس إدارة مستقل
عضو لجنة االستدامة وإدارة المخاطر

" تحدد استراتيجياتنا إلزالة
الكربون ما نمثله وأهدافنا
العدوانية للتعامل مع تغير
المناخ".

مالحظة :يتم حساب كثافة األداء البيئي مثل الطاقة وغازات الدفيئة والمياه والنفايات بناء على اإلنتاج الكلي بما في ذلك االستهالك األسير.
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نزع السالح وصافي الكربون صفر

HOM E

FOR M ORE
INFORM ATIO
N

في "قمة القيادة المناخية في تايالند :حقبة جديدة من اإلجراءات المتسارعة"  ،التاي نظمتهاا شابكة االتفااق العاالمي لتايالناد ( )GCNTواألمام المتحادة فاي تايالناد  ،التازم IVL
باتخاذ إجراءات لخفض االنبعاثات نحو هدف صافي الكربون.

تسريع أهداف االستدامة
استراتيجيات إزالة الكربون لدينا

ملتزمون
باستثمار 640
مليون دوالر
أمريكي بحلول
عام  2030لخفض
انبعاثاتنا

تحسين الكفاءة التشغيلية
االستثمار في المشاريع التشغيلية ومشاريع كفاءة الطاقة لتقليل االنبعاثات
المباشرة وغير المباشرة
تقليل كثافة
المياه

استهالك
الكهرباء
المتجددة

تقليل كثافة
الطاقة

تقليل كثافة
غازات الدفيئة

10%

10%

5%

10%

2025

20%

25%

15%

30%

2030

في عام  ، 2021تم تطوير إجراءات التشغيل الموحدة إلزالة الكربون  ،بما
في ذلك تطبيق تسعير الكربون الداخلي ( ) ، ICPوتسريع مشاريع
االستدامة التي لها تأثير على البيئة.
إرشاد
استخدم توقعات أسعار خدمات االختبارات
التربوية النبعاثات النطاق 1
استخدم  20دوالرًا أمريكيًا لبرنامج
المقارنات الدولية النبعاثات النطاق 2
استخدم سعرًا داخليًا للكربون قدره
 20دوالرًا أمريكيًا للطن

تسعير الكربون
المواقع الخاضعة لنظام التداول
)ETSالنشط باالنبعاثات (

مواقع ليست (حتى اآلن) خاضعة لـ
"خدمات االختبارات التربوية"

كهرباء متجددة
إزالة الكربون من استهالك الطاقة في IVLمن خالل مشاريع الكهرباء
المتجددة في الموقع وخارجه
إعادة التدوير
االستثمار في وتوسيع مرافق إعادة التدوير لمعالجة التلوث البالستيكي وتقليل
انبعاثات الكربون في دورة الحياة
المواد األولية الدائرية
استبدال المواد األولية القائمة على الوقود األحفوري بمواد أولية حيوية
ومعاد تدويرها
تقنيات المستقبل
استكشاف فرص استخدام وتخزين الكربون ( ) ،CCUSوالهيدروجين األخضر ،
والمواد األولية الحيوية  /المتجددة  ،والغاز الطبيعي المتجدد ()RNG
حلول رأس المال الطبيعي
استكشاف الملكية الجزئية  /الكاملة لمشاريع تعويض الكربون

إندوراما فينتشرز بي سي إل
الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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نعمل على خفض انبعاثات غازات الدفيئة عبر سلسلة القيمة الخاصة بنا لتحقيق أهداف  2025/2030وزيادة التزامنا بالقيام بذلك من أجل دعم اتفاقية باريس للمناخ  ،التي وافقت
فيها العديد من الدول على خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتوافق مع  1.5درجة مئوية .هدف المناخ.

أبرز أحداث 2021
إنشاء لجنة إزالة الكربون
المكونة من خبراء متخصصين
من كل جزء لإلشراف على
مبادرات إزالة الكربون

إجمالي انبعاثات غازات
الدفيئة (النطاق  1و )2
0.589

0.607

0.555

انبعاثات غازات الدفيئة غير
المباشرة (النطاق )2

0.522
0.439

9,732,877

0.184
9,445,053

 28.5مليون دوالر أمريكي
االستثمار في
مشاريع خفض غازات
االحتباس الحراري

0.150

0.452

0.371

0.197

0.325

0.155
7,247,667

7,089,441

7,035,992

5,913,464
4,744,746
2,485,210

 143.175طنا من تخفيض
غازات الدفيئة
من استهالك الطاقة المتجددة
(الغاز الحيوي والكتلة
الحيوية والكهرباء المتجددة)

انبعاثات غازات الدفيئة
المباشرة (النطاق )1

2021

2020

2019

2018

2021

Note: 0.589 tCO2 e / ton of production for 2020 and 2021 reporting
scopes

3,688,970
2,409,061
2,224,494 2,344,695

2020

2019

2018

Intensity (tCO2 e / ton of
)production

2021

2020

2019

2018

GHG emissions (tCO
2
)e

100%

محاسبة غازات الدفيئة والتحقق منها
والتأكيد عليها وفقا لمعيار ISO
14064-1و
ISO 14064-3

التقدم المحرز نحو تحقيق
أهداف عام 2025

3%

انخفاض في مجتمعة

كثافة غازات الدفيئة (النطاق  1و )2
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هدف عام 2025

نطاق غازات الدفيئة 3

10%

الحد من كثافة غازات الدفيئة
مجتمعة (النطاق  1و )2
هدف عام 2030

30%
الحد من كثافة غازات الدفيئة مجتمعة
(النطاق  1و *)2

* Base year 2020

.
منذ عام  ، 2020أصبحت تغطية جمع البيانات  ٪GHG Scope 3 100ل  5فئات.
• السلع والخدمات المشتراة
• األنشطة المتعلقة بالوقود والطاقة
• النقل والتوزيع في المنبع والمصب
• تنقل الموظفين وسفر العمل
• النفايات المتولدة في العمليات

إدارة الطاقة
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تم تنفيذ العديد من المشاريع الخضراء  ،مثل استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة في كل بلد نعمل فيه  .ت ساهم هذه المبادرات
بشكل كبير في تحقيق أهداف  2025/2030الخاصة بنا لتقليل استهالك الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة
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أبرز أحداث 2021

إجمالي استهالك الطاقة

إجمالي استهالك الطاقة المتجددة
6.63

67%
ISO 50001:2011/
أيزو 50001:2018
شهاده
مقارنة بنطاق اإلبالغ لعام
2020

سنة األساس * 2020

هدف عام 2025

انخفاض في كثافة الطاقة* 5%

2,803,265
15%

2,587,557

17%

17%

10%

هدف عام 2030

15%

انخفاض في كثافة الطاقة*

11 contracts signed for
35 MWp solar rooftop

25%

استهالك الكهرباء المتجددة

التقدم المحرز نحو تحقيق
أهداف عام 2025

%1.5
انخفاض في كثافة الطاقة

%7.5

الكهرباء المتجددة
استهالك

2,754,247

68%

2021

2020

109,547,567
104,724,983

15
%

25% 1,767,434
25
%
35
58
%
%
40
%

استهالك الكهرباء المتجددة

تستهلك المواقع الكهرباء
المتجددة بنسبة ٪100

6.73

5.75

5.29

73,452,756

33
%

59,984,718

52
%

2019

2018

2021

2020

2019

إجمالي الغاز الحيوي ال

إجمالي االستهالك ()GJ

إجمالي الكتلة الحيوية المتجددة ( )GJ

كثافة ( GJ /طن من اإلنتاو(

إجمالي الكهرباء المتجددة ()GJ

2018

مالحظةGJ / 6.64 :طن من اإلنتاج لنطاق اإلبالغ لعام  2020و
GJ / 6.63طن من اإلنتاج لنطاق اإلبالغ لعام 2021

إندوراما فينتشرز فني إندونيسنيا توقنع اتفاقين ة لتركينب
األلواح الشمسية
وقعنننت شنننركة PT. Indorama Polyplet
 ، Indonesiaوهننننني شنننننر كة تابعنننننة لشنننننر كة
 Indorama Venturesفني  ، Cilegonاتفاقينة
مع  PT. Pejuang Surya Nusantaraلتركيب
ألننواح شمسننية علننى السننطح بقنندرة  1.2ميجنناوات ،
والتنني مننن المتوقننع أن تننوفر انبعاثننات الكربننون مننن
 1,100طن مكافئ CO2
إندوراما فينتشرز بي سي إل
الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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ادارة المياه

في  ،IVLنحن ملتزمون باستخدام المياه المسؤول واإلدارة المستدامة للمياه في عملياتنا  ،وضمان االمتثال لجميع التشريعات المعمول بها الالزمة .نقوم بإجراء تقييمات لمخاطر
المياه ،سواء المخاطر أو الفرص ،التي يجب علينا إدارتها عبر عملياتنا على أساس سنوي.
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أبرز أحداث 2021

إجمالي المياه المعاد تدويرها /
المعاد استخدامها
5.93

 1.8مليون دوالر أمريكي النفقات
الرأسمالية
االستثمار في

إجمالي سحب المياه

( ٪من عمليات  IVLالمحددة في مناطق اإلجهاد المائي
باستخدام أداة مخاطر المياه )AQUEDUCT

8.0
7

7.4
6

6.55

5.3
3
5,786,158

مشاريع الحد من استهالك المياه

5,555,472

5

5,292,534
5,255,85
6

المواقع التي ال يوجد بها تصريف
لمياه الصرف الصحي
2021

2020

تقييم اإلجهاد المائي لعام 2021

2018

2019

Total volume of recycled / reused
water (m 3) Recycled / Reused water
)(%

5.3
1

5.3
2

5.1
0

88,083,250
82,504,76
9
65,222,82
60,285,7630

7
%
25
%

25
%
10
%

33
%
2021

2020

2019

2018

)Total water withdrawal (m 3
Intensity (m 3 / ton of
)production

20
%

19
%

15
%
17
%

3%
28
%

20
%
28
%

9
%
41
%

15
%
15
%
23
%
14
%
33
%

Total Americas Europe,
Asia
)(112 sites)(32 sites) Middle East (40 sites
and Africa
)(40 sites
High

Extremely High

Low to
Medium

Medium
to High

Note: 5.33 m 3 / ton of production for 2020 and 2021 reporting scopes

Low

التقدم المحرز
نحو تحقيق
أهداف عام
2025

0.48%

زيادة في كثافة المياه
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هدف عام 2025

10%

انخفاض كثافة المياه*

هدف عام 2030

20%
انخفاض كثافة المياه*

* Base year 2020

نجري دراسة عالمية لحساسية المياه باستخدا م
أداة مخاطر المياه  AQUADUCT 3.0من
معهد بحوث الموارد العالمية وأعددنا تقريرا
لتحليل اإلجهاد المائي يتضمن  5فئات  -اإلجهاد
المائي والجفاف والفيضانات النهرية والفي ضانات
الساحلية وارتفاع مياه البحر  ،لمعرفة تأثي رها
على عملياتنا .

إدارة النفايات

HOM E

تتركز مناهجنا في تقليل النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها والتي تعد أكثر استدامة من التخلص من مكب
النفايات أو مكب النفايات التقليدي .وعالوة على ذلك ،أجرينا تحويل النفايات إلى مكب النفايات من أجل تعظيم االستفادة من
النفايات ،والحد من توليد النفايات المعالجة الجديدة ،وتعزيز االقتصاد الدائري.
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أبرز أحداث 2021

إجمالي النفايات الخطرة

إجمالي النفايات
تم إنشاؤها وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها وحرقها
( مع وبدون استعادة الطاقة )  ،ودفن النفايات  ،وغيرها
411,798

إجمالي كثافة النفايات  0.0234طن /
طن من اإلنتاو

0.0085

0.0075
0.0058

317,447

314,826
55%

140,01
0
50
%

%55
من إجمالي النفايات المعاد تدويرها

23%
2%

وإعادة استخدامها

16%

5%

4%

23
%
2%

%23

67
%

20
%

2021

من إجمالي النفايات يذهب إلى

5%
3%
23
%
2020

2019 2%

170,94
9

117,15
7
74,34
4

49
%
8
%
%6
% 31
%6
2018

إجمالي النفايات المتولدة ( بالطن )

المعاد تدويرها وإعادة استخدامها (  ٪من إجمالي النفايات المتولدة )

الحرق مع استعادة الطاقة

0.0045

المحروقة مع استعادة الطاقة (  ٪من إجمالي النفايات المتولدة ) المحروقة دون استعادة
الطاقة (  ٪من إجمالي النفايات المتولدة ) المكبوة (  ٪من إجمالي النفايات المتولدة )

2021

2020

2019

51,37
9

2018

إجمالي كثافة النفايات الخطرة ( طن ) ( طن  /طن
من اإلنتاو )
Note: 0.0085 tons/ton of production for 2020 and 2021 reporting
scopes

أخرى (  ٪من إجمالي النفايات المتولدة )

التقدم المحرز نحو تحقيق
أهداف عام 2025

*%78
النفايات التي يتم تحويلها من مكب
النفايات

أهداف
2025/2030

*%90
تحويل النفايات
من مكب النفايات

حصلت شركة Indorama Polyester Industries PCL
) ،(Rayongوهي شركة IVLفي تايالند  ،على شهادة صفر نفايات إلى
(ZWL-DIW: 2021).
مكب النفايات
ومنحت الشهادة من نائنب األمنين الندائم لنوزارة الصنناعة التايلندينة .صنفر
نفاينات إلنى مكنب النفاينات ( )ZWLهنو جنزء منن  ، ISO14001والنذي
يرتبط باإلدارة البيئية .تطبيق معيار إدارة النفاينات الصنفرية سنيمكن IVL
من تجسيد التزامنا باالستدامة.

* بما في ذلك النفايات المحروقة مع استعادة الطاقة
إندوراما فينتشرز بي سي إل
الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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تمكين شعبنا ومجتمعاتنا
Mr. Kanit Si
مدير مستقل
عضو لجنة االستدامة وإدارة المخاطر

"أولوياتنا األساسية هي سالمة
الموظفين وتحقيق أهداف ESG
التي تعكس دعمنا للتعليم والرفاهية
والبيئة".
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المسؤولية االجتماعية للشركات
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تتوافق أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات في IVLمع مفهوم القيمة المشتركة وتدعمه من خالل تسهيل وإشراك المجتمع العالمي  ،واالستفادة من نقاط القوة في
التعاون  ،وزيادة الوعي وتطوير سلسلة القيمة .عند تطوير أولويات المسؤولية االجتماعية للشركات  ،فإننا نخلق قيمة لدعم المجتمع  ،وبيئتنا  ،واالقتصاد  ،وكذلك
المجتمعات التي نعمل فيها.

أداء المسؤولية االجتماعية للشركات *2021
النتائج والنواتج

أنشطة المسؤولية

االجتماعية للشركات

تعليم إعادة التدوير
 751 ,شخصا متعلمينشاركت  28مدرسة وجامعة ومنظمة

تعليم

البيئه

24%

8%

تم توسيعها إلى  3دول في عام  :2021بولندا وإندونيسيا وغانا

الرفاهيه

•
•
•
•

وتدعم أكثر من  260مبادرة رفاه المجتمعات المحلية
وصحتها.
 18مبادرة تدعم الفئات الضعيفة والفئات ذات اإلعاقة.
 10مبادرات رياضية لتعزيز الصحة العقلية والبدنية
لألطفال.
 28مبادرة توفر االحتياجات األساسية للمجتمعات المحلية.

الوسط

•
•
•
•

وشجعت  24منظمة التطورات البيئية وإعادة التدوير.
وعززت  15مبادرة برامج التنوع البيولوجي واإلشراف
البيئي.
تم جمع  18.8طن من زجاجات PETبعد االستهالك.
 tCO2e 28.95خفضت عن طريق إعادة تدوير PET.

الصحة
والرياضة

**مساهمات إجتماعيه
االستثمارات
المجتمعية

المبادرات
التجارية

45%

10%

450
& Art
أنشطة
ثقافة
المسؤولية
7%
االجتماعية
للشركات في
عام 2021
االجتماعية
والرفاهية

18%

التكلفة التقديرية
للموظف للعمل
التطوعي :
US$210,969

إجمالي المساهمة
 1,652,994دوالر
أمريكي

التبرعات الخيرية
%45

٪ 43

الوقت الذي تطوع به
الموظفون :
9,493 hours

إجمالي النفقات
العامة لإلدارة:
US$46,392

إجمالي العطاء
العيني :
US$200,981

* تم جمع المعلومات المذكورة أعاله من  82موقعا اعتبارا من  28فبراير . 2022
** الرقم المتعلق بالمساهمات االجتماعية مستبعد من صندوق كوفيد 19-ومؤسسة IVL.

إندوراما فينتشرز بي سي إل
الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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لقد أجرينا برنام ًجا تعليميًا إلعادة التدوير كجزء من أعمال إعادة التدوير لدينا منذ عام  2018للتعبير عن
أهمية إعادة تدوير مادة البولي إيثيلين تيرفثاالت .يساعد هذا البرنامج األطفال على فهم أنه يمكنهم لعب
دور في قيادة االقتصاد الدائري .لقد قمنا بتوسيع نطاق تعاوننا مع مؤسسات مختلفة  ،بما في ذلك المدارس
والجامعات والشركات والمنظمات  ،لتحسين الوعي وإفادة المجتمعات في جميع أنحاء العالم

B

716

العامة و
أفراد المجتمع

2,00
6

29

مدرسون

2,751
شعب
تلقى التدريب

2021
تعليم إعادة التدوير

طالب

36

ساعات التدريس

1,29
6

تنزيالت إعادة التدوي ر
التعليم VDOs

إعادة الزجاجات إلى مصنع
إعادة التدوير*

18,801kg.

5

14

دورات تدريبية في
الفصول الدراسية

التدريب االفتراضي
دورات

696

تنزيالت إعادة التدوي ر
المواد التعليمية

846,04
5

57
مقاالت إعادة التدوير

6
محادثات إعادة التدوير

5

المنظمات

التقدم المحرز نحو تحقيق
أهداف عام 2030
**53,585
شعب
(التراكمي )2021-2018

23
المدارس
والجامعات

هدف عام 2030
تثقينننف ملينننون مسنننتهلك حنننول
العالم حول إعادة التدوير

الزجاجات التي تم جمعها
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* فقط الزجاجات التي عادت إلى شركة إندوراما لصناعة البوليستر العامة المحدودة ( ناخون باتوم)  ،تايالند
** تأثر وضع  COVIDبعدد األشخاص الذين تلقوا التدريب في السنوات األخيرة . 2

االستثمار في موظفينا
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نحن ندعم ونشجع موظفينا في تطوير حياتهم المهنية ونعزز ثقافة مؤسسية تغذي النمو واالبتكار .تقدم إستراتيجية الموارد البشرية لدينا قيمة لألعمال وتخلق تجارب
إيجابية للموظفين .يركز نهجنا على تطوير قادة فعالين يساهمون في نقاط قوتنا كمنظمة وأدائنا طويل المدى .تطوير القيادة هو أحد األولويات اإلستراتيجية الخمس
لمجموعة  ،IVLوعامل مهم للنجاح .نستقطب باستمرار الموظفين المؤهلين والموهوبين ونرعى القوى العاملة لدينا  ،حتى يكونوا مستعدين لمواجهة تحديات جديدة.
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استنزاف الموظفين

أبرز أحداث 2021
زيادة بنسبة  ٪2.19في عدد
الموظفين لدينا

22%

11.42%
9.08%

9.50%
8.95%
7.70% 8.49%
7.47%
6.32%

Americas

2020

2021

2019

Europe

25,760

4%
Africa

 ٪76.20مشاركة

الموظفين ()NPS

30%

الموظفين
حسب القارة

2018

44%
االستنزاف الطوعي

معدل االستنزاف الكلي 11.42%
41.89%

من موظفينا مشمولون
باتفاقيات المفاوضة الجماعية

االستنزاف العام

متوسط ساعات التدريب 29.92
مليون US$ 2.4
إجمالي تكاليف التدريب

Asia

22%
التنوع بين الجنس ين

هدف

جوائز  IVLالثقافية

حوالي  1000قيادة

بندأت الجنوائز فني عنام  2021لتكنريم
الموظفين والفنرق التني تجسند المبن ادئ
 ، IVLوتركننننز
األساسننننية لشننننركة
الجنننوائز علنننى فئتنننين  :تمكنننين التغ يينننر
والقيادة للتجربة مع خطنط للتوسنع إلنى
فئات إضافية.

المناصب المشاركة في تخطيط التعاقب
الوظيفي بحلول عام 2023

مجموع ساعات التدريب 708,106

إجمالي القوى العاملة

 3,500قائد مشارك
في منهج تنمية المهارات القيادية بحل ول
عام 2024

التقدم المحرز نحو
تحقيق األهداف
 266منصبا قياديا
 1,633قائد

82
الجنسيات

281
الموظفون ذوو
اإلعاقة

عوامل تمكين التغيير هي األشنخاص النذين ينؤثرون ع لنى
اآلخرين ويدربونهم ويتواصلون معهم لتغيير العمل يات فني
 IVLلألفضل  .يسناعد القنادة علنى تحقينق النتنائج و تنشنيط
اآلخرين والدفاع عن التغيير والتركيز على العمال ء .

إندوراما فينتشرز بي سي إل
الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات
تركز قيمنا األساسية على سالمة القوى العاملة لدينا والحفاظ على العمليات المسؤولة .نحن نحقق هدفنا المتمثل في إجراء تحسينات كبيرة في كيفية
إدارتنا ودمج وتنفيذ واستخدام مبادرات الصحة والسالمة عبر IVL.يتم تغطية القوى العاملة والمقاولين لدينا من خالل بروتوكوالت السالمة التي
يتم تدقيقها بشكل روتيني عبر أنشطة IVL.

أبرز أحداث 2021
67%
ISO 45001:2018/
شهادة OHSAS 18001:2007
مقارنة بنطاق إعداد التقارير
لعام 2020
ما مجموعه  45موقعا ()٪ 41
تحقيق هدف " صفر حوادث" في عام 2021
بناء قدرات البيئة والصحة والسالمة
 3أحداث مشاركة جماعية،
 3االجتماعات االفتراضية اإلقليمية و
 3دورات تدريبية حول سالمة
العمليات
( بصرف النظر عن التدريبات
المنتظمة المقدمة
كل عام )
أطلقت إصابتها و
يقوم برنامج الوقاية من األمراض
( ) I2P2بتحليل اتجاهات الحوادث
بشكل منهجي وتنفيذ الضوابط

التقدم المحرز نحو
تحقيق أهداف عام
2025
إل تي آي إف آر
 0.66حالة لكل  200,000ساعة عمل
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تقرير االستدامة
ملخص تنفيذي 2021

Tier 1

17%
15

27%

2020
2021

Process Safety

No. of
Events

18

0.054
0.047

معدل تكرار إصابة الوقت
الضائع LTIFR :
( الحاالت  200,000/ساعة عمل )

0.6
6

Rate (Cases/
)200,000 man-hours

جووووائز التميوووز فوووي البيئوووة
والصحة والسالمة 2021
تعترف جوائز التميز في البيئ ة
والصحة والسالمة بفرد أو فريق
(  EHSأو غير ) EHSأظهر جهدا
واعيا للحد من المخاطر  ،أو دفع
التحسينات في برامج السالمة أو
البيئة  ،أو قيادة اآلخرين إلى فع ل
الشيء نفسه  ،أو الدفاع عن ثقاف ة
قوية للسالمة أو االمتثال البيئي .

2021

0.8
4

0.4
8
2020

2019

0.7
4
2018

إجمالي معدل اإلصابات
 TRIRالقابلة للتسجيل :
( الحاالت  200,000/ساعة عمل )

0.9
8

2021

0.9
1

2020

2019

القواعد الذهبيه للسالمه
والصحه المهنيه

محصورة دخول
مساحة

الطاقة العزل

تصريح
العمل

العمل
الساخن

هدف عام 2025
إل تي آي إف آر
< 0.5حالة لكل  200,000ساعة عمل

1.4
5

عمليات الرفع

عمليات المركبات

العمل على
ارتفاعات

1.2
9

2018

جوائز التميز التشغيلي

HOM E

وتستند هذه الجائزة ،التي بدأت العمل بها منذ عام  ،2017إلى أداء ممتاز عبر  10معايير تشمل :األداء المالي ،واألداء التشغيلي ،وأداء االستدامة (البيئة
والصحة والسالمة) ورضا العمالء والموظفين .يتم تحديد أفضل وحدات األعمال من خالل قياس أدائها عبر هذه المعايير ويتم منحها في مؤتمر اإلدارة
العالمي السنوي (GMC).
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التعبئة والتغليف العمودي الف ائزين

أداء ( تايالند) المحدودة ،رايونغ -
تايالند

الفائز بأعمال إعادة التدوير

إندوراما فينتشرز للحلول المستدامة فو نتانا،
إنك  -الواليات المتحدة األمريكية

أداء ( تايالند) المحدودة  ،ليبوريا
( إغالق)  -تايالند

الفائز بجائزة قطاع األلي اف

شركة ألياف األداء ( كايبينغ) المحدودة  -الصين

الفائزون في قسم PET

إندوراما بتروكيم المحدودة () ، PETرايونغ -
تايالند

آسيا الحيوانات األليفة ( تايالند) المحدودة  /إن دوراما
بوليمرات الشركة العامة المحدودة  ،لوبوري -
تايالند

الفائز بقسم العطريات

الفائز بشريحة IOD

إندوراما فينتشرز كيميكا إس إل يو ،سا ن
روكي  -إسبانيا

إندوراما فينتشرز أوكسيدات أنكلشوار الخ اصة
المحدودة  -الهند

إندوراما فينتشرز بي سي إل
الرؤية  -أن نكون شركة كيميائية مستدامة على مستوى عالمي تصنع منتجات رائعة للمجتمع
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اإلبالغ عن البيانات والتحقق منها وضمان التقارير
% 100

% 100

محاسبة غازات الدفيئة والتحقق منها

إعداد التقارير واالعتماد والضمان وفقا
لمعايير المبادرة العالمية إلعداد
التقارير < > IRوإطارها و AA1000AS

والضمان وفقا ل

من قبل مدقق حسابات مستقل.

 ISO 14064-1و ISO 14064-3

وقد أعد هذا التقرير وفقا لما يلي :
الخيار األساسي لمعايير المبادرة العال مية
إلعداد التقارير ( ) GRIواإلطار الدولي
المتكامل إلعداد التقارير لعام 2021
الصادر عن المجلس الدولي لإلبالغ
المتكامل (IIRC <IR> ).

من قبل مدقق حسابات مستقل.

M

S

جهات االتصال
وردود الفعل

sustainability@indorama.n
et
إندوراما فينتشرز  ESG -الملف الشخصي

لمزيد من
المعلومات
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التقرير السنوي 2021
) (نموذج  1- 56تقرير واحد
لمزيد من
المعلومات

تقرير االستدامة 2021

لمزيد من
المعلومات

احتفل معنا
منذ عام  ، 2011حققنا

زجاجات بيلي ن PET
أعيد تدويرها في  24مارس  2022والعد
مع انخفاض إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار  2.50مليون طن.

االلتزام بإعادة
التدوير

اعاده التدوير

إعادة تدوير مدخالت بالة PET
بعد االستهالك سنويا

منذ عام  2011وحتى اآلن ،قمنا بإعادة التدوير
BOTTLES

As of 24 March 2022

750 4 9 1 7 7 4 8 2
Mi lli on

Tho us a nd

 0.75مليون طن بحلول عام 2025

Billio n

 1.50مليون طن بحلول عام 2030

إعادة تدوير زجاجات  PETبعد االستهالك سنويا

 50مليار زجاجة بحلول عام 2025

يرجى زيارة موقعنا على االنترنت
لعداد إعادة تدوير الزجاجات في الوقت الحقيقي

 100مليار زجاجة بحلول عام 2030

الملخص التنفيذي لتقرير
االستدامة 2021

شركة إندوراما فينتشرز العامة المحدودة
 75/102برو المحيط  ، 2الطابق  ، 37سوي سوخومفيت  ( 19واتانا )  ،طريق أسوك،
كلونغتوي نوا ،واتانا ،بانكوك  ، 10110تايالند
www.indoramaventrures.com

البريد اإللكتروني :
sustainability@indorama.net

+662 661 6664-5

+662 661 6661
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