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ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻌﺎم 2021

ﺣـﻤﺎﻳـﺔ اﻟـﺒﻴﺌﺔ
ﻧﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻧﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم..

ﺣـﻤﺎﻳـﺔ اﻟـﺒﻴﺌﺔ

إدارة المياه
نحرص على استخدام موارد المياه بشكل أكثر فعالية كل
يوم.

نهجنا
ضاﻟﻤﻜﻮﻧﺎت واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻧﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪرك أن اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ
ﺑﺼﻔﺘﻨﺎ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ ﻹﻧﺘﺎج
وﺗ ِّ
ﻣﺴﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﻴﺎه ﺣﻴﺚ ﻧﻌﻤﻞ ،أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞُ .
ﺸﻜﻞ اﻟﻤﻴﺎه ﺟﺰءً ا رﺋﻴﺴﻴً ﺎ
ﻣﻦ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،2030واﻟﺘﻲ ُﺗﺤﺪِّ د أﻫﻤﻴﺔ إدارة ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺗﻬﺎ وﻣﺪى اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ
اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎه .وﻧﻈﺮً ا ﻟﻬﺬه اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ،ﻓﺈن اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ أﻫﺪاﻓﻨﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﲄ ﻧﺒﻘﻰ ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﻦ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻟﻮﺿﻊ أﻫﺪاﻓﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ.

أداء ومبادرات عام 2021
في عام  ،2021عملنا على صياغة بيان لموقفنا من المياه ،والذي سيحدد التزامنا بمزيد من اإلشراف على المياه ،مع التركيز على
االستخدام الفعال لمصادر المياه ،وزيادة وتيرة إعادة التدوير وتقليل السحب واالستخدام في عملياتنا .وسيحدد البيان
إستراتيجية طويلة األجل تتماشى مع أهداف االستدامة األوسع نطاًق ا لدينا ،وسيعمل البيان كنظام للحوكمة لسنوات
قادمة من خالل االستعانة بُع مالنا ووحدات األعمال لدينا في التفكير في أفضل الممارسات وثقافتها.
وسيكون بيان الموقف من المياه أحد الطرق العديدة إلشراك موظفينا في دفع ثقافة التغيير السلويك المستدام عبر
شركة المراعي .لقد عززنا جهًد ا مستمًر ا لتشجيع زيادة الوعي بشأن أهمية الحفاظ على المياه في جميع عملياتنا.
قد استفاد الترويج لثقافة إيجابية من استخدام التكنولوجيا لتحسين الكفاءات والحد من تسرب المياه وزيادة معدالت إعادة
التدوير .لقد استخدمنا أنظمة مراقبة شاملة عبر مواقعنا لبضع سنوات لتسليط الضوء على األماكن التي تكون أنظمتنا فيها
ُأ
غير فعالة .وأتاحت لنا الترقيات التي جريت على أنظمة التحكم اإلشرافي وأنظمة الحصول على البيانات فضال عن أنظمة
القياس الجديدة فرصة الحصول على فهم أكبر الستخدام المياه والتخلص منها ومخاطر تسربها .وباستخدام هذه
التكنولوجيا ،يمكن لفرقنا االستجابة بسرعة للتسربات وأوجه القصور من خالل توفير استجابات أسرع .ففي عام  ،2021أكملنا
مشروعنا الثاني لتعظيم عملية التنظيف في المكان في موقع ثاٍن  .ونظًر ا ألن عمليات التنظيف ُت مِّث ل جزًء ا كبيًر ا من
استهالكنا للمياه ،فإن هذه المشاريع تعد جزًء ا مهًم ا من استراتيجيتنا الشاملة لتقليل استهالك المياه والطاقة عبر عملياتنا.
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إدارة اﻟﻤﻴﺎه

ي
اﻟﺘﻘﺪم ُ
اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ أﻫﺪاﻓﻨﺎ وﻏﺎﻳﺎﺗﻨﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
الهدف/الغاية

زيادة كفاءة المياه في أقسام التصنيع والمبيعات والتوزيع والخدمات اللوجستية لدينا بنسبة  ٪15بحلول
عام ( 2025مقابل خط األساس لعام )2018

بدء ودعم الجهود التعاونية مع أصحاب المصلحة لمعالجة مخاطر المياه وتعزيز الحفاظ عليها بحلول عام
2025

اﻟﻤﺮاﻋﻲ® ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ  | 2021ﺣـﻤﺎﻳـﺔ اﻟـﺒﻴﺌﺔ

التقدم

انخفاض بنسبة  ٪7في االستهالك
الكلي للمياه مقارنة بالعام السابق.
المشاركة الداخلية النشطة في تحالف
إدارة المياه لوضع خطة لتنفيذ اإلشراف
على المياه.
تقييم االستخدامات الرئيسية للمياه في
عمليات تصنيع األلبان والعصائر لتحديد
فرص الحفاظ عليها.
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اﻟـﺒﻴﺌﺔ
اﻟـﺒﻴﺌﺔ
ﺣـﻤﺎﻳـﺔ
ﺣـﻤﺎﻳـﺔ

االبتكار في التغليف
نحرص على تقليل األثر السلبي ألنشطة التعبئة والتغليف
لدينا على البيئة كل يوم.

نهجنا
ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻨﺎ ﻧﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻋﻤﻼؤﻧﺎ ،ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻤﺮاﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ " َأدَ اءُ ْ
م " .وﻧﺤﻦ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻧﻔﺎﻳﺎت
ﻞ ُﻛ َّ
أﻓ َﻀ ُ
ﻞ ﻳَ ْﻮ ٍ
اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﺗﻐﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ُﺗ ِّ
ﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﻧﺎ دون ُ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﺠﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ وﻃﺎزﺟﻴﺘﻬﺎ وﻣﺬاﻗﻬﺎ اﻟﻄﻴﺐ .وﻣﻦ
ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت واﻟﻤﻮاد واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ،ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻴﺎر اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ
ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ .وﻧﺤﻦ ﻧﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻋﺒﻮاﺗﻨﺎ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ
ً
ﻫﺪﻓﺎ ﻃﻤﻮﺣً ﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ  9000ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ دﺧﻮل
اﻟﻌﺒﻮات اﻟﻮرﻗﻴﺔ واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ .ﻟﻘﺪ وﺿﻌﻨﺎ
ﺗﻴﺎرات اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  .2025وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺒﺪال وﺗﺤﺪﻳﺚ واﺑﺘﻜﺎر ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة.

أداء ومبادرات عام 2021
لقد واصلنا تحسين عملية التغليف البالستيكية والورقية لضمان أن تظل جودة منتجاتنا في أعلى مستوياتها مع تقليل األثر
الواقع على البيئة .وفيما يتعلق بهدفنا المتمثل في القضاء على  9000طن متري من النفايات بحلول عام  ،2025فقد حققنا
إجماليا قدره  5667طًن ا مترًي ا حتى اآلن .وفي عام  ،2021تخلصنا من  173.75طًن ا مترًي ا من البالستيك و  312.2طًن ا مترًي ا سنوًي ا من
وزن الورق .وتشمل المشاريع الرئيسية التي ساهمت في هذه التخفيضات ما يلي:
تقليل حجم العبوات
حاالت الوصف
تحسين عملية التعبئة بمعالجة عالية الحرارة ،وتوفير حلول معدة حسب الطلب لعمالء خدمات الطعام
االستفادة من أحدث التقنيات ومعدات التعبئة والتغليف ،ما سمح لنا بتحسين استخدام مواد التعبئة
والتغليف

كما تم إحراز تقدم في إزالة مواد التعبئة والتغليف التي يعسر إعادة تدويرها ،وكذلك مشروع تحسين الغراء.
وحيثما أمكن ،نقوم بدمج الورق المعاد تدويره في تغليف شحن الطرود .وعبر عملياتنا المنفذة في دول مجلس التعاون
الخليجي ،كان ما نسبته  ٪67من عبوات الكرتون من مواد معاد تدويرها .ومن خالل االستثمارات في مواقع التصنيع الخاصة
بنا ،تمكنا من خفض كمية األلواح المموجة المستهلكة ،وذلك من خالل إعادة تصميم الصناديق الخارجية لتكون أكثر كفاءة
في استخدام الموارد أيًض ا .وباإلضافة إلى ذلك ،تمت مراجعة وتعديل عملية نقل وتخزين المنتجات النهائية من قبل شركة
 Premier Foodsعلى ألواح البليت ،ومن ثم زادت كفاءة منصات التحميل وتم تقليل عدد تحركات األلواح في كافة جوانب
سلسلة التوريد.
وفي عام  ،2021عملنا على صياغة بيان األثر البيئي لوضع التعبئة والتغليف.
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اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ

اﻟﺘﻘﺪم ُ
اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ أﻫﺪاﻓﻨﺎ وﻏﺎﻳﺎﺗﻨﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
الهدف/الغاية

التقدم

ﺗﻘﻠﻴﻞ ً 5667
ﻣﺘﺮﻳًﺎ ﻣﻦ
ﻃﻨ ﺎ
ق
اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2018

تجنب استخدام  9000طن متري من العبوات البالستيكية من دخول تيار نفايات المستهلكين بحلول عام

ﺗﻘﻠﻴﻞ  3842ﻃﻨﺎً ﻣﺘﺮﻳﺎً ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻌﺒﻮات اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2018

دعم التحول القتصاد التعبئة والتغليف في المملكة العربية السعودية بشكل فعال بحلول عام 2025

ً 1826
ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳًﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮات اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻣﻨﺬ
ﻋﺎم .2018

( 2025مقابل خط األساس لعام )2015

 67٪ﻣﻦ ﻋﺒﻮات اﻟﻜﺮﺗﻮن ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺎد
ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ.

اﻟﻤﺮاﻋﻲ® ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ  | 2021ﺣـﻤﺎﻳـﺔ اﻟـﺒﻴﺌﺔﺣـﻤﺎﻳـﺔ اﻟـﺒﻴﺌﺔ
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ﺣـﻤﺎﻳـﺔ اﻟـﺒﻴﺌﺔ

تغّي ر المناخ
نحرص على تطبيق حلواًل أكثر استدامة للحد من انبعاثاتنا
كل يوم.

ت

أداء وﻣﺒﺎدرات ﻓﻲ ﻋﺎم 2021
ي عام  ،2021واصلنا تطوير أنظمة إدارة الطاقة لدينا وذلك في سياق رغبتنا في الحصول على شهادة األيزو  .ISO 50001ولقد
عملنا على تطوير خارطة طريق لأليزو وأجرينا تدقيًق ا بواسطة جهة خارجية للوقوف على الثغرات .وُت ستخدم الثغرات التي تم
ُأ
تحديدها لرسم خارطة طريق لتحديد أهداف الطاقة وااللتزام باالمتثال لمتطلبات األيزو  .ISO 50001و حرز تقدم في المكتب
الرئيسي ومواقع تصنيع األلبان والعصائر ،ونهدف إلى الحصول على شهادات لكافة المواقع ،بما في ذلك أقسام اإلدارة
والتصنيع والمبيعات والتوزيع والخدمات اللوجستية بحلول عام .2025
وقد قمنا بتطوير وتنفيذ أنظمة المراعي لمراقبة الطاقة ( )AEMSفي دول مجلس التعاون الخليجي .وفي المجموع ،قمنا
بتوصيل  75موقًع ا بأنظمة المراعي لمراقبة الطاقة .وتساعدنا المرحلة األولى من هذه األنظمة على تسجيل ومراقبة
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إل

increase in solar energy 30%
usage from 2020
decrease in lighting load from 70%
LED installations
clean energy as a 3.70%
percentage of total electricity
consumption
Achieved ISO14001 Certification
for our farming, poultry, sales,
.distribution, and logistics sites

قصصنا البارزة
الحد من آثار التبريد
في عام  ،2021واصلنا ترقية وتطوير مواقع مستودعات المبيعات المبردة حتى تكون خالية من مركبات الكلوروفلوروكربون،
وحَّق قنا هدفنا المتمثل في إنشاء مخازن تبريد في مستودعات المبيعات خالية من مركبات الكلوروفلوروكربون بنسبة ٪100
بحلول عام  .2025ويتميز الحد من مركبات الكلوروفلوروكربون بأن له فائدة مباشرة على إجمالي انبعاثاتنا وُيساعد على تقليل
اآلثار الضارة على تغير المناخ .واستمرت تجاربنا لبدائل المبردات القياسية بإدخال غاز التبريد  ،R290وهو عبارة عن مادة تبريد
غير سامة ،يتمَّي ز بخاصية عدم استنفاد طبقة األوزون ويقل احتمال مساهمته في االحتباس الحراري .ونحن ُن خِّط ط لتوحيد
عملياتنا في عام  2022الستخدام هذا الغاز البديل إذا تبينت فعاليته .وهذا من شأنه أنه سُيقِّل ل بشكل كبير من تأثيرنا.

االستثمار في الخدمات اللوجستية المستدامة
في عام  ،2017بدأنا في استخدام وقود الديزل الحيوي في عدد قليل من شاحنات المبيعات في مستودعات مختارة من
عملياتنا في اإلمارات العربية المتحدة .وبعد عام من ذلك الحين ،أي في عام  ،2018قمنا بتوسيع المشروع ليشمل جميع
شاحنات المبيعات .واليوم ،فإن جميع مسارات المبيعات في اإلمارات العربية المتحدة ،حيث تتم االستعانة بـ  406شاحنة،
تستخدم وقود الديزل الحيوي بمزيج تبلغ نسبته  ٪5في التعميرة العادية ،بما يصل إلى  339،051مرة سنوًي ا .وباإلضافة إلى
استخدام وقود الديزل الحيوي ،قمنا بتركيب نظام توجيه شاحنات  ،SDLإذ ُيمِّك ننا من تحسين المسافة المقطوعة وتوفير
الوقود .وساهمت هذه المبادرة في الوصول إلى هدفنا المتمثل في زيادة كفاءة الوقود في مبيعاتنا وتوزيعنا ومركباتنا
اللوجستية بنسبة  ٪10بحلول عام .2025

الحفاظ على البيئة في عمليات المخابز لدينا
ُق منا بتنفيذ برنامجنا للتوعية بالطاقة المسمى "جوجرين  "Go Greenفي موقعنا في جدة (المملكة العربية السعودية) في
عام  .2021وتم تشغيل نفس البرنامج في مواقع تصنيعنا في الخرج وحائل (المملكة العربية السعودية) .وتتمثل األهداف
الرئيسية لهذا البرنامج في زيادة وعي الموظفين بالحفاظ على الطاقة ،وتحديد المجاالت العالية الستخدام الطاقة ،وإجراء
تحسينات على العمليات ،وإشراك الموظفين في عملية الحفاظ على الطاقة.

ي
االلتزام من جانب اإلدارة
إنشاء نظام اتصال فعال وتخصيص الموارد المناسبة لدعم اإلدارة والتنفيذ الفعال للبرنامج
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اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
االلتزام من جانب اإلدارة
بناء الوعي من خالل مخطط داعم لمكافأة وتقدير الموظفين البتكار أفضل األفكار لتوفير الطاقة
مراجعة إجراءات التشغيل القياسية والممارسات التشغيلية لتحسين كفاءة الطاقة
تنفيذ جميع األفكار الممكنة لتوفير الطاقة التي يقترحها الموظفون
إجراء عمليات تدقيق للطاقة لبناء ثقافة للطاقة

التحسينات الهندسية
االستفادة من التعاون لتحديد كافة مصادر الطاقة المستخدمة في المواقع وتطويرها
تنفيذ ضوابط هندسية لتقليل استهالك الطاقة

التقنيات الجديدة
حديد وتنفيذ تقنيات جديدة لتحقيق أعلى استفادة من المعدات الموجودة وتعزيز استخدام الطاقة

التقدم الُم حرز في أهدافنا وغاياتنا االستراتيجية
الهدف/الغاية

التقدم

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ

استكشاف وتجربة مركبات بديلة للوقود ألسطول نقل المبيعات لدينا بشكل مستمر

زيادة كفاءة الوقود في مركباتنا الخاصة بنقل المبيعات والتوزيع والخدمات اللوجستية بنسبة  %10بحلول
عام ( 2025مقارنة بخط األساس لعام )2018

ستكون مخازن التبريد الخاصة بمستودعات البيع خالية تماما من ( )CFCبحلول عام 2025
اﻟﻄﺎﻗﺔ

تقليل استهالك الطاقة في أقسام التصنيع والمبيعات والتوزيع والخدمات اللوجستية لدينا بنسبة ٪15
من خالل تطبيق تدابير الفعالية بحلول عام ( 2025مقارنة بخط األساس لعام )2018

زيادة استخدام الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة في أقسام اإلدارة والتصنيع والمبيعات والتوزيع
والخدمات اللوجستية لدينا إلى  ٪20بحلول عام 2025

الحصول على شهادة  ISO 50001ألقسام اإلدارة والتصنيع والمبيعات والتوزيع والخدمات اللوجستية
لدينا بحلول عام 2025
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إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
نحرص على الوصول إلى مرحلة إنتاج بال نفايات كل يوم.

نهجنا
ب

ب

أداء ومبادرات عام 2021
في عام  ،2021استمرت جهودنا في مجال النفايات حيث قمنا بإدخال تحسينات عبر أهدافنا المختلفة للحد من النفايات .وفي
عام  ،2021انخفض إجمالي النفايات المتولدة بنسبة  ،٪6.92وزادت النفايات المعاد تدويرها بنسبة  ،٪6.82وتحول ما نسبته ٪33
من نفايات الطعام من مكب النفايات مقارنة بعام  .2020ونتيجة لهذه التحسينات ،حققنا خفضا نسبته  %40في النفايات
التي تذهب إلى مكبات النفايات في جميع أقسامنا بحلول عام ( 2021مقارنة بخط األساس لعام .)2018
لقد بدأنا شراكة جديدة مع مقدم خدمة خارجي في دبي ،حيث يقوم بإعادة تدوير مواد التغليف وتنقية المياه إلعادة
استخدامها .كما يقوم مقدم الخدمة هذا بإعادة توجيه عنصر مهم من المنتجات الفائضة لضمان إعادة تدوير البالستيك
وتنقية المياه وتحويل الدهون إلى وقود حيوي واستخدام البروتينات لتغذية الحيوانات .كما واصلنا توسيع نطاق جهودنا في
مجال المشتريات ليشمل إقامة شراكات إضافية مع كيانات من القطاعين العام والخاص ،يجري استكشافها حالًي ا.

انتاج السماد العضوي
في حائل ،بدأت شركة المراعي عمليات إحراق فضالت الدواجن إلنتاج األسمدة العضوية .وتعمل محطة تغويز الفحم البيئي
ضمن منطقة المرافق ،وتعمل على الخط  ٦هادكو وتنتج منتًج ا غنًي ا بالكربون ،يتم الحصول عليه عند تسخين الكتلة الحيوية
في حاوية ُم غَل قة في بيئة خالية من األكسجين .ويتكون المنتج نفسه من قيم عالية من الفوسفور ،والبوتاسيوم،
والمغنيسيوم ،والكربون ،ويمكن أن يحتفظ بـ  2.5مرة من حجمه في الرطوبة .ويتميز هذا المنتج بخصائص ممتازة في
االحتفاظ بالمغذيات ،وهو أكثر قيمة لتحسين االستقرار في التربة مقارنة بالفحم الحيوي .وبمقدور الـ  ،EcoCharالذي ُيعتبر
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اإلصدار المتميز من الفحم الحيوي  ،biocharزيادة غلة المحاصيل ،وتعزيز الزراعة ،وله مجموعة متنوعة من االستخدامات
األخرى ،بما في ذلك استخدامه كمكمل لألعالف الحيوانية ،والفراش ،واستخدامها كوسيط لترشيح المياه.

اﻧﺨﻔﺎض ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  ٪6.92ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم .2020

التقدم الُم حرز في أهدافنا وغاياتنا االستراتيجية
الهدف/الغاية

تقليل  %50من النفايات التي تذهب إلى مكبات النفايات في جميع أقسامنا بحلول عام ( 2025مقارنة بخط
األساس لعام )2018

التقدم

زيادة تبلغ نسبتها  %6.82في معدل
إعادة التدوير مقارنة بعام .2020
زﻳﺎدة ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  %33ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﻌﺎم
اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺐ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
. 2020
اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  %50ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﻣﻜﺒﺎت اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻗﺴﺎﻣﻨﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ) 2021ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺨﻂ
اﻷﺳﺎس ﻟﻌﺎم .(2018
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الزراعة المستدامة
نحرص على تطبيق ممارسات زراعية تسهم في تجديد
التربة كل يوم.

نهجنا
تمتلك شركة المراعي شركة فوندمونتي ،والتي تدير حقولنا الصالحة للزراعة الكائنة بشكل أساسي في كل من األرجنتين
والواليات المتحدة .إن ضمان إنتاجنا ألعالف عالية الجودة للقطعان المنتجة لأللبان في المملكة العربية السعودية ال يقل
أهمية عن التزامنا بضمان تبني ممارسات زراعية مستدامة.

ل

أداء وﻣﺒﺎدرات ﻋﺎم 2021
دﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ
نحن نقدم الدعم المستمر للعديد من األنشطة مثل شبكة (( )H-4المزارعون الشباب في أمريكا) ،وهي عبارة عن برنامج
يديره المعهد الوطني لألغذية والزراعة التابع لوزارة الزراعة األمريكية .ويعمل البرنامج على إلهام الشباب لدخول المهن
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،وﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ وﺑﻨﺎء اﻟﻤﻬﺎرات ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.
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التقدم الُم حرز في أهدافنا وغاياتنا االستراتيجية
الهدف/الغاية

تعزيز الممارسات المستدامة في أراضينا الصالحة للزراعة بحلول عام 2025

التقدم

لم تقع حوادث عدم االمتثال للقوانين
واللوائح البيئية
 26552هكتار قيد اإلنتاج.

جميع مواقع الواليات المتحدة األمريكية
حاصلة على شهادة  SHARPللصحة
والسالمة.
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