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نتائج األداء  منذ عام 2007، خفضت رشكة “بوينج” من استهالكها للطاقة بنسبة 3 يف 
املائة عىل أساس مطلق و21 يف املائة عىل أساس اإليرادات املعدلة.

واستهالك املياه من 
اإلنتاج بنسبة

ومنذ العام2007 إيل 
2012، زّودنا

والنفايات الخطرة بنسبة

بينام يف 
الوقت نفسه، خفضنا ...

انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون
بنسبة 

تسليم
الطائرات بنسبة

ملخص األداء البيئي

النسبة املئوية 

للتحسني املطلق

النسبة املئوية 

للتحسني الطبيعي

اإليرادات
)مليون دوالر أمرييك(

التوظيف
)نهاية العام(

 التسليم
)الطائرات التجارية واإلنتاج الجديد من الطائرات 

الدفاعية( 

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
)مليون طن مرتي( 

استهالك الطاقة 
)مليون وحدة حرارية بريطانية يف الساعة أو تريليون 

وحدة حرارية بريطانية(

النفايات الخطرة
)ألف طن أمرييك ناتج(

استهالك املياه 
)مليار غالون أمرييك( 

تحويل النفايات الصلبة من مكبات النفايات
)كنسبة مئوية من إجاميل توليد النفايات الصلبة غري 

الخطرة(  

الغرامات البيئية
)مليون دوالر أمرييك( 

غري متاح غري متاح

غري متاح غري متاح

غري متاح غري متاح

غري متاح غري متاح

غري متاح

)EPA eGRID( خالل الفرتة من 2009 إيل 2011، تم تعديل مجموع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بحيث تتوافق مع تحديث عوامل قاعدة بيانات دمج مصادر التوليد واإلنبعاثات الخاصة بوكالة حامية البيئة األمريكية*
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 جيم ماكنريين، 

رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس 

واملدير التنفيذي لرشكة 

“بوينج”

 كيم سميث، 

نائب رئيس رشكة “بوينج” 

للبيئة والصحة والسالمة

التزامنا:

رسالة الريادة 
قبل خمس سنوات مضت، وضعنا أهدافًا طموحة للحد من البصمةالبيئية 

ألعاملنا بينام تنموأعاملنا بشكل كبري. وبفضل التفاين والعمل الجاد من الجميع يف 
رشكة “بوينج”، حققنا تلك األهداف، ونحن عىل استعداد إلحراز مزيد من التقدم يف 

السنوات املقبلة.

خالل فرتة الخمس سنوات التي طورنا بها 

اثنتني من الطائرات الجديدة ذات الكفاءة يف 

استهالك الوقود وقمنا بزيادة تسليم الطائرات 

بأكرث من 50 يف املائة، خفضنا أيًضا بشكل كبري 

انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون، واستخدام 

الطاقة، وتوليد النفايات الخطرة واستهالك 

املياه يف عملياتنا. وفعلنا هذا عىل الرغم من 

افتتاح منشأة صناعية جديدة، وخلق أكرث من 

13,000 فرصة عمل جديدة، وزيادة اإليرادات 
السنوية إىل مستوى قيايس بلغ 81.7 مليار 

دوالر.

 ونتيجة لجهودنا املتواصلة للحفاظ عيل 

البيئة، اعرتفت وكالة حامية البيئة يف الواليات 

املتحدة بتقدمنا، ولقبت رشكة “بوينج” 

رشيك®ENERGY STAR  )عالمة تجارية( 

لعام 2013– وهو ثالث عام عيل التوايل نحصل 

به عيل  هذا التقدير.

وهذا هو نوع النمو املستدام الذي تلتزم به 

رشكة “بوينج” بينام نتطلع نحو القرن الثاين 

لنا.

كام أننا نهدف إىل تحقيق منو خاٍل من الكربون 

خالل  السنوات الخمس املقبلة مع استمرار 

أعاملنا يف التوسع. والهدف الرئييس ملصانعنا 

وعملياتنا هو تحقيق منو خاٍل متاًما من 

انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون واستهالك 

املياه والنفايات الصلبة املُرسلة إىل مكبات 

النفايات، فضالً عن منو لإليرادات املعدلة 

خاٍل من  املواد الخطرة، وكل ذلك بحلول عام 

.2017

وميتد أدائنا البيئي إىل ما وراء جدران 

منشآتنا، حيث تقوم رشكة “بوينج” بالبحث 

والتطوير يف تكنولوجيات جديدة من 

شأنها أن تساعد يف تعريف جيل جديد من 

الطائرات أنظف وأكرث هدوًءا وأكرث كفاءة يف 

استهالك الوقود.

تتميز الطائرة M737 MAX، والتي يجري 

ا، بكفاءة تبلغ 13 يف املائة  يً تطويرها حال

أقل فيام يتعلق بآثار الكربون عن الجيل 

الثاين املستخدم اليوم من طراز 737، والتي 

تعد  بالفعل الطائرة األكرث كفاءة يف استهالك 

الوقود يف فئتها. 

 Dreamliner وتقدم طائرتنا  الجديدة

787 والطائرة 8-8747 خفضاً كبريًا ذي 
رقمني من حيث انبعاثات الكربون مقارنة 

بالطائرات التي تحل محلها، ونحن نسري يف 

  777Xمناقشات مع العمالء بشأن الطائرة

املشتقة الجديدة، والتي من املتوقع أن توفر 

أدىن استهالك للوقود لكل مقعد  مقارنة بأي 

طائرة تعمل يف مجال الخدمة التجارية. 

ويف سبتمرب أكملنا الجولة األوىل 

من اختبارات الطريان يف مرشوع 

ecoDemonstrator الخاص بنا، والتي 
سوف تساعد عىل التطويرالرسيع للمنتجات 

ا. واملواد والتصاميم املتقدمة بيئيً

ويف وقت سابق من هذا العام، حلقت 

Phantom Eye يف السامء برحلتها 
اإلختبارية الثالثة؛ حيث تعمل الطائرة بدون 

طيار عىل ارتفاعات عالية بالهيدروجني نظيف 

االحرتاق، مع إخراج بخار املاء فقط يف الغالف 

الجوي. وقد أكملنا أيًضا اختبار الطريان الخاص 

بالطائرة X-48C، وهي طائرة بحوث تدمج  

بشكل فعال الجسم والجناح يف وحدة واحدة 

تحمل الوعد باملزيد من الكفاءة يف استهالك 

الوقود والحد من الضجيج.

وبينام نرسع الخطى إىل األمام، تواصل رشكة 

“بوينج” دورها الريادي يف الجهود العاملية 

ملساعدة صناعة الطريان التجاري عىل تحقيق 

هدف النمو الخال من الكربون بحلول عام 

2020. فنحن نعمل مع رشكاء دوليني لنقل 
مجال تطوير وقود الطريان الحيوي املستدام 

من مرحلة اإلختبار إىل مرحلة اإلنتاج ثم 

اإلستخدام اليومي. كام نعمل باإلشرتاك مع 

الصناعة العاملية للحد من املواد الكيميائية 

الخطرة املستخدمة يف منتجاتنا، وتحسني 

كفاءة شبكة املالحة الجوية العاملية، والتي 

سوف تقلل إىل حد كبري من اإلنبعاثات.

كذلك، نستثمر بشكل مستمريف التقنيات 

املتقدمة لتلبية طلب عمالئنا  يف الحصول عىل 

األداء الدقيق إىل جانب التحسينات البيئية 

التي تغري قواعد اللعبة.

ويف زمن التغريات الرسيعة، تلتزم رشكة 

“بوينج” بالريادة البيئية املسؤولة والنمو 

املستدام، من خالل بناء أفضل لرشكة “بوينج” 

واملساعدة يف بناء كوكب أفضل. 
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تخترب رشكة “بوينج” 
تكنولوجيا املحركات النفاثة 

املتقدمة يف مركز الفضاء 
“ستينيس” التابع لوكالة “ناسا” 

بوالية ميسيسيبي. وستجعل 
التطبيقات اإلبتكارية ملواد مثل 

السرياميك املصفوف املركب 
املحركات أكرث هدوًءا وأخف 

وزنًا وأكرث كفاءة. )صورة 
“بوينج”( 

تصميم املستقبل  تلعب اإلبتكارات يف مجال التكنولوجيا والهندسة دوًرا رئيسيًا يف تحسني األداء 
البيئي ملنتجاتنا بشكل مستمر. كام تساهم أكرث من 75 يف املائة من جهود 

رشكة “بوينج” املوجهة لصالح البحث والتطوير يف مجال الطائرات التجارية يف دفع 
اإلبتكارات املتقدمة بيئيًا.

إن التصميم - مع وضع البيئة قيد اإلعتبار- 

يعني أن يقوم مهندسينا بعملية “التصميم 

الداخيل” لزيادة كفاءة استهالك الطاقة 

واملياه واملواد املستدامة، وبعملية “التصميم 

الخارجي” للحد من انبعاثات الكربون واملواد 

الخطرة والضجيج باملجتمعات. ونطلق عىل 

هذه اإلسرتاتيجية اسم “التصميم من أجل 

البيئة”، وهي إسرتاتيجية تحلل وتخفض 

البصمة البيئية للمنتج  خالل دورة حياة 

املنتج، بدًءا من التصميم والتصنيع، ووصوالً 

إيل فرتة صالحية املنتج لإلستخدام ثم عمليات 

إعادة التدوير والتخلص من املنتجات التي 

انتهت صالحية استخدامها.

التكنولوجيا الحديثة 

يعمل برنامج  ecoDemonstrator الخاص 

برشكة “بوينج”عىل ترسيع وترية التكنولوجيا 

التي من شأنها تحسني األداء البيئي واإلستدامة 

يف صناعة الطريان. إن كل طائرة بهذا الربنامج 

تخترب وتطبق تقنيات ومواد جديدة تجعل من 

طائرات رشكة “بوينج” أكرث نظافًة وهدوًءا وأكرث 

كفاءة يف استهالك الوقود.

وهناك جزء أسايس بربنامج  

ecoDemonstrator يتمثل يف الرشاكة 
الفريدة مع رشكات الخطوط الجوية وصناعة 

الطريان وبرنامج الخفض املستمر لإلنبعاثات 

والضجيج والطاقة )CLEEN( التابع لهيئة 

الطريان الفيدرايل. وعىل مدى السنوات القليلة 

القادمة، سوف تساعد هيئة الطريان الفيدرايل 

يف متويل أجزاء من الربنامج: عىل سبيل املثال، 

اختبار تقنيات هيكل الطائرة ومحركاتها 

املُصممة لزيادة الحد من انبعاث الغازات 

املسببة  لإلحتباس الحراري والضجيج 

باملجتمع. 

تخفض عملية إعادة تدوير الطائرات التي 

انتهت خدمتها بشكل ملحوظ من النفايات 

وتحد من  الحاجة إىل مواد جديدة. ولقد 

كانت رشكة “بوينج” الرشكة الرائدة يف 

تشكيل رابطة إعادة تدوير أسطول الطائرات، 

والتي منت لتضم أكرث من 40 عضًوا.

منتجات أنظف  

تواصل رشكة “بوينج” دورها كرشكة رائدة يف 

تقديم أحدث التقنيات املبتكرة التي تعمل 

عىل تحسني األداء البيئي ملنتجاتنا وخدماتنا. 

 ونحن نعمل عىل تطوير الطائرة 

 M737 MAX ، والتي سوف تستهلك 
13 يف املائة أقل من الوقود، وتُخرج انبعاثات 
ا أقل بنسبة  كربونية أقل، وضجيًجا مجتمعيً

40 يف املائة مقارنة مع سابقتها.

وتعترب 787 املعيار البيئي لصناعة الطريان. 

وبفضل محركات  Dreamliner املتقدمة 

وجسمها وأجنحتها املركبة من ألياف 

الكربون، فإنها تتمتع بنسبة 20 يف املائة 

أكرث من حيث الكفاءة يف استهالك الوقود 

مقارنة بالطائرات األخرى ذات الحجم 

املامثل، فضالً عن كونها متقدمة أكرث من 

الناحية البيئية طوال دورة حياتها. 

وبفضل محركات  8-8747 املتقدمة، 

وتصميم الجناح الجديد وسبائك األلومنيوم 

املتقدمة  خفيفة الوزن واملواد املركبة،  تعمل 

الطائرة عيل خفض استهالك الوقود بنسبة 14 

يف املائة وانبعاثات الكربون بنسبة 15 يف املائة، 

كام أنها تتمتع ببصمة ضجيجية أقل بنسبة 

30 يف املائة عن الطائرة 400-747-  التي 
حلت محلها. 

الطريان يف املستقبل   

تواصل رشكة “بوينج”عمليات البحث والتطوير 

يف تصاميم الطائرات الجديدة وأنظمة الدفع 

التي قد تكون مبثابة الخطوة التالية يف تقدم 

مجال املركبات الجوية والفضائية وقفزة كبرية 

إىل األمام يف مجال التكنولوجيا املستدامة. 

انهت  Phantom Eye التي تعمل 

بالهيدروجني– وهي عبارة عن طائرة بدون 

طيار ذات قدرة عالية عىل التحمل عىل املدى 

الطويل واملصممة  للبقاء يف الجو ملدة تصل 

إىل أربعة أيام– رحلتها الثالثة يف أبريل 2013 

وأثبتت نجاح نظام الدفع بالحرق األنظف 

الذي يرتك املاء فقط يف الغالف الجوي. 

كام انهت  طائرة البحوث  X-48C التابعة 

لرشكة “بوينج” رحلتها رقم 30 يف أوائل 

عام 2013 بنجاح لتختم برنامج اإلختبار 

الذي استمر ملا يقرب من عام، والذي أثبت 

الخصائص الديناميكية الهوائية ملفهوم 

التصميم املتداخل للجسم والجناح. ولقد 

قدمت اختبارات الطريان بيانات مفيدة عن 

إمكانيات الجسم والجناح املتداخل يف تحسني 

كفاءة الوقود والحد من الضجيج إىل حد كبري.
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يسطع ضوء النهار يف مصنع  
تجميع الطائرات املروحية من 

طراز “شينوك” يف فيالدلفيا 
الذي تم تجديده. وقد ساعد 

استخدام املزيد من الضوء 
الطبيعي وتركيب الغاليات 
الجديدة واألكرث كفاءة عىل 

خفض استهالك الطاقة  بشكل 
كبري. )صورة “بوينج”( 

عىل مدى السنوات الخمس املاضية، وفرت رشكة “بوينج” من الطاقة يف  اإلبتكار للوصول للمعدل  صفر
 مصانعها ومباين املكاتب ما يكفي لتزويد44,000 منزالً أمريكياً بالطاقة 

ملدة عام.

لقد قمنا أيًضا بتحويل ما يكفي من النفايات 

الصلبة من مكبات النفايات مللء أكرث من 

13,000 شاحنة تفريغ قاممة، وتخفيض 
انبعاثات الغازات الدفيئة مبا يكفي لتعادل نقل 

87,000 سيارة من الطريق ملدة عام. كام 
أنجزت رشكة “بوينج” هذا يف الوقت نفسه الذي 

قمنا فيه بزيادة تسليم الطائرات بأكرث من 50 

يف املائة.

ويعترب خفض استهالك الطاقة، واستهالك املياه 

والنفايات الصلبة املُرسلة إىل مكبات النفايات 

نتاج الجهود النضالية عرب الرشكة لتلبية أهداف 

الخمس سنوات الطموحة والتي بدأ وضعها يف 

عام  2007 لخفض البصمة البيئية لعمليات 

رشكة “بوينج”. )التفاصيل يف قسم “النتائج” يف 

صفحة 5(. 

اعرتفت وكالة حامية البيئة يف الواليات 

املتحدة بتقدمنا، ولقبت رشكة “بوينج” رشيك 

®ENERGY STAR  )عالمة تجارية( 

لعام2013– وهو ثالث عام عيل التوايل نحصل 

به عيل هذا التقدير.

تلتزم رشكة “بوينج” خالل السنوات الخمس 

املقبلة– أثناء  اإلستمرار يف زيادة إنتاج 

الطائرات– بتحقيق  منو خاٍل متاماً من انبعاثات 

الغازات الدفيئة، والنفايات الصلبة املُرسلة إىل 

مكبات النفايات واستهالك املياه، وكذلك النمو 

الخال من “الكثافة” يف مجال توليد النفايات 

الخطرة.

جاءت التحسينات يف األداء البيئي لرشكة 

“بوينج” نتيجة للمشاريع املبتكرة– التي 

يقودها غالبًا فرق من املوظفني– عرب منشآت 

املؤسسة:

    يف فيالدلفيا، أدي تجديد مصنع تجميع 
الطائرات املروحية من طراز شينوك– القائم 

يف بناية تم تشييدها أصالً يف عام 1929– إيل 

تحسينات بيئية حقيقية وما ترتب عليه من 

توفري للتكاليف؛ حيث تيضء النوافذ وفتحات 

السقف الجديدة كل أنحاء املصنع بالضوء 

الطبيعي مخفضة من استهالك الطاقة. كام تحد 

الغاليات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي 

وتتمتع بكفاءة أكرب يف استهالك الطاقة بنسبة 

30 يف املائة من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 
بنسبة 14 يف املائة.

    يف لونغ بيتش، بكاليفورنيا، خفض مركز 
دوغالس استخدامه من الكهرباء ملا يقرب من 

النصف وللغاز الطبيعي بأكرث من 70 يف املائة، 

وفاز بالتحدي وحصل عىل  جائزة الصناعة 

  ENERGY STAR من وكالة حامية البيئة

للمرة الثالثة.  ويتم تقديم هذا التقدير يف كل 

مرة يخفض املوقع من كثافة الطاقة بنسبة 10 

يف املائة عىل مدى فرتة خمس سنوات. 

وقد حصلت منشأة التجميع النهايئ  

Globemaster C-17 الثالثة أيًضا عىل 
جائزة وكالة حامية البيئة، وهي واحدة من 

أوىل مواقع التصنيع الثقيل يف رشكة “بوينج” 

التي تحصل عليها. ويف عام 2013 انضمت 

لونغ بيتش إىل مواقع رشكة “بوينج” يف 

تشارلستون، بجنوب كاليفورنيا، ويف هانتسفيل 

بوالية أالباما، وفيالدلفيا ومدينة سولت اليك 

سيتي يف عدم إرسال أي نفايات صلبة إىل مكبات 

النفايات.

    واستطاعت  أكرب منشأة تصنيع لدينا يف 
إيفرت بوالية واشنطن، توفري ما يقرب من 33 

مليون كيلووات يف الساعة من الطاقة عىل مدى 

السنوات الخمس املاضية، أي ما يكفي لتزويد 

2,540 منزل بالطاقة ملدة سنة واحدة. وتخلص 
املوظفني باملوقع من 500 مليون ميل من التنقل 

إىل العمل من خالل الربامج البديلة  لإلنتقال. 

تعتمد رشكة “بوينج” عىل الطاقة الكهرومائية 

الخالية من الكربون ومصادر الطاقة املتجددة  

يف ما يقرب من نصف إجاميل استهالك الكهرباء 

لدينا. وتوفر الطاقة الكهرومائية أكرث من 80 

يف املائة من الكهرباء ملنشآتنا يف منطقة سياتل. 

وميكن العثور عىل واحدة من أكرب  تجهيزات 

األغشية الرقيقة للطاقة الشمسية يف الواليات 

املتحدة -إذا ما قيست بالقدرة عىل اإلنتاج- عىل 

سطح أحدث مبنى  للتجميع النهايئ تابع لرشكة 

“بوينج” يف منشأة تشارلستون الشاملية، بجنوب 

كاليفورنا.

تُصمم رشكة “بوينج” كل املباين الجديدة 

ومشاريع التجديد الكربى لتحقيق تصنيف

LEED Silver  أو ما يفوقه. 
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تلعب رشكة “بوينج” دورًا 
ا يف مجال البحوث  رئيسيً

البيئية العاملية والتي تساعد 
صناعة الطريان التجاري عيل 
تحقيق أهدافها  يف منو خاٍل 
من الكربون اعتباراً من عام 

.2020

التعاون العاملي املُلهم بإعتبار رشكة “بوينج” رشكة صناعة الطائرات الرائدة يف العامل، فإنها تلعب 
ا يف مساعدة صناعة الطريان التجاري لتحقيق أهدافها يف منو خاٍل  دورًا رئيسيً
من الكربون اعتباراً من عام  2020وخفض نسبة 50 يف املائة من انبعاثات 

الكربون بحلول عام 2050.

ستكون اإلسرتاتيجيات الفعالة للحفاظ عىل 

وخفض املستويات الحالية إلنبعاثات الغازات 

الدفيئة رضورية مع استمرار الطلب املتزايد 

عىل السفر يف كل أنحاء العامل. وحسب بعض 

التقديرات، فإن األسطول العاملي الحايل 

املكون من 20,000 طائرة يف الخدمة سوف 

يتضاعف بحلول عام 2030. ويُقدر أن 

الطريان يتسبب يف ما بني 2 و3 يف املائة من 

مجموع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون العاملية، 

وتلتزم رشكة “بوينج” بالتأكد من أال تزداد مع 

استمرار التوسع يف مجال السفر بالجو.

ولتحقيق هذا، تُركز رشكة “بوينج” عىل بناء 

طائرات أكرث كفاءة يف استهالك الوقود، وتعزيز 

تنمية الطريان بالوقود الحيوي املستدام، 

وتحسني كفاءة نظام املالحة الجوية العاملية. 

الطريان بالوقود الحيوي املستدام  

تم تزويد أكرث من 1,500 رحلة جوية تجارية 

وعسكرية بالوقود الحيوي املستدام، وقد أثبت 

بنجاح ادائه كنوع من أنواع الوقود البديل 

مبجموعة متنوعة من الطائرات  دون الحاجة 

إىل إدخال أي تعديالت عىل الطائرات أو 

املحركات. وقد حلقت طائرة الشحن 747-8- 

و Dreamliner-787 من إنتاج رشكة 
“بوينج” يف أول الرحالت بالوقود الحيوي عرب 

األطليس وفوق املحيط الهادي يف عامي2011 

و2012. 

وتعمل رشكة “بوينج” مع الرشكاء الدوليني 

للمساعدة يف نقل التطوير بالوقود الحيوي من 

كونه “تجربة” ملرحلة اإلنتاج– وترسيع التوسع 

والتسويق التجاري لصناعة الوقود الحيوي 

املستدام. 

وتُبدد 100,000 من الرحالت الجوية 

التجارية اليومية باملطارات يف كل أنحاء العامل 

ما يقدر بنحو 8 يف املائة من الوقود الخاص 

بها– مع توليد انبعاثات الغازات الدفيئة 

بدون داع– بسبب عمليات املالحة الجوية 

والتكنولوجيا عتيقة الطراز وغري الكفء. 

وتتعاون رشكة “بوينج” بشكل وثيق مع 

مجموعات صناعية وهيئات تنظيمية دولية 

تعمل عىل تحسني كفاءة املالحة الجوية 

العاملية.

املجموعة البيئية للطريان الدويل  

يتطلب التقدم امللموس يف الحد من اآلثار 

البيئية لصناعة الطريان أن يكون هناك تعاون 

عاملي بني مصنعي الطريان واملوردين والعمالء 

واملنظمني. وهذا هو السبب الذي أدى إىل 

قيادة رشكة “بوينج” لتشكيل مجموعة بيئية 

للطريان الدويل يف عام 2011. وتتمثل مهمتها 

يف مساعدة الصناعة يف تطوير معايري مشرتكة 

للعمل مع سلسلة التوريد العاملية فيام يخص 

تنظيم املواد الكيميائية والقضايا البيئية 

اآلخرى. 

فعىل سبيل املثال، مطلوب من رشكات الطريان 

تحديد وتقديم تقرير باملواد الكيميائية وغريها 

من املواد املُستخدمة يف تصنيع منتجاتها. وقد 

وضعت املجموعة نهًجا موحًدا اختياريًا للرشكات 

لتستخدمه مع املوردين يف جمع البيانات. ويعمل 

املعيار املشرتك عىل تحسني الكفاءة، ويقلل من 

التكاليف عن طريق القضاء عىل حاجة كل رشكة 

لتطوير نظامها الخاص، وتشجيع  الصناعة عىل 

تحديد سبل بيئية مسؤولة إلستبدال هذه املواد 

الكيميائية. 

كام تقود رشكة “بوينج” أيًضا الجهود الصناعية 

إليجاد بدائل للمواد الخطرة املستخدمة يف تصنيع 

وتشغيل الطائرات. ويركز البحث والتطوير 

بشكل أسايس عيل  إيجاد بدائل لغاز الهالون الذي 

يتم استخدامه يف الطريان للوقاية من الحريق. 

وسوف يتم إطالق اثنني من التعاونات الصناعية 

الجديدة يف عام 2013 للعثور عىل بدائل  

للهالون إلستخدامها عىل نطاق أوسع باملحركات 

ووحدات الطاقة املساعدة ومقصورات البضائع.

أسرتاليا

مركز أبحاث 

الوقود الحيوي 

 تصنيع مركب  

  وقودي

الربازيل

مركز أبحاث 

الوقود الحيوي 

كندا

خاليا الوقود 

الصني

مركز أبحاث 

الوقود الحيوي

كفاءة املالحة الجوية 

أملانيا

الوقود الحيوي 

اليابان

خاليا الوقود 

ماليزيا

البيئة 

املكسيك

الوقود الحيوي 

هولندا

الوقود الحيوي 

كفاءة الطريان 

اململكة العربية السعودية

الطاقة الشمسية 

إسبانيا/اإلتحاد األورويب

مركز بحوث  

كفاءة املالحة الجوية 

البيئة

 

سويرسا

الطاقة الحيوية 

للكتلة الحيوية 

اإلمارات العربية املتحدة

\الوقود الحيوي 

اململكة املتحدة

 إعادة تدوير ألياف 

  الكربون 

الواليات املتحدة األمريكية

الوقود الحيوي

كفاءة املالحة الجوية 

الطاقة املتجددة
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نتائجنا  كشفت رشكة “بوينج” أول أهدافها لألداء البيئي  لفرتة خمس سنوات  يف عام 
2007. وقد تجاوزنا األهداف املحددة خالل فرتة من النمو غري املسبوق. وميكن  
اإلطالع عىل التفاصيل حول أداء رشكة “بوينج” يف التقرير البيئي الكامل عرب شبكة 

.boeing.com/environment:اإلنرتنت عىل املوقع التايل

تعكس البيانات الواردة يف هذا الباب األداء البيئي يف املواقع التالية، والتي مُتثل 

الغالبية العظمى من عمليات رشكة “بوينج” يف الواليات املتحدة األمريكية: 

أالباما: هانتسفيل

أريزونا: ميسا

كاليفورنيا: أنهايم؛ وسغندو؛ وهنتنغتون بيتش، ورشكة “بوينج” للدفاع والفضاء 

والعمليات األمنية بلونج بيتش

كانساس: عمليات رشكة “بوينج” للدفاع والفضاء واألمن يف ويتشيتا

ميسوري: سانت تشارلز وسانت لويس

 أوريغون: بورتالند

بنسلفانيا: فيالدلفيا

تكساس: هيوسنت وسان انطونيو

واشنطن: إيربان، واملركز التنموي، وايفرت، وفريدريكسون، ومركز كينت للفضاء، 

وبحرية مويس، ونورث بوينج فيلد، وبالنت2، ورينتون وتومسون

انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون

بالطن املرتي 

)مليون( 
طن مرتي/

مليون دوالر

استهالك الطاقة 

مليون وحدة حرارية بريطانية يف الساعة 

)مليون( 

مليون وحدة حرارية بريطانية يف الساعة/

مليون دوالر

النفايات الخطرة 

طن أمرييك/

مليون دوالر

الخفض الذي تم تحقيقه 

املطلق تحسن بنسبة 9% منذ عام 2007
اإليرادات املعدلة تحسن بنسبة 26% منذ عام 2007

عيل مدارالسنوات الخمس املاضية، خفضنا انبعاثات ثاين أكسيد الكربون لدينا 

بنسبة 9 يف املائة عىل أساس مطلق. وخالل فرتة الخمس سنوات الحالية،  

يعادل الخفض الرتاكمي استهالك87,000  سيارة عىل الطريق ملدة سنة 

واحدة.

الخفض الذي تم تحقيقه 

املطلق تحسن بنسبة 3% منذ عام 2007
اإليرادات املعدلة تحسن بنسبة 21% منذ عام 2007

عىل مدار  السنوات الخمس املاضية، خفضنا استهالك الطاقة بنسبة 3 يف املائة 

عىل أساس مطلق. وخالل فرتة الخمس سنوات الحالية، يعادل الخفض الرتاكمي 

إلستهالك الطاقة ما يكفي لتزويد 44,000 منزأل أمريكياً بالطاقة ملدة عام. 

وكان الخفض ممكًنا بسبب الجهود الطموحة بجميع أرجاء الرشكة لخفض 

استهالك الكهرباء والغاز الطبيعي ووقود التدفئة؛ فعىل سبيل املثال، يف لونغ 

بيتش، بكاليفورنيا، خفض موقع مركز دوغالس من  استهالكه للكهرباء إىل 

النصف ومن استخدام الغاز الطبيعي بنسبة أكرث من 70 يف املائة.

طن أمرييك 

)ألف( 

الخفض الذي تم تحقيقه 

املطلق تحسن بنسبة 18% منذ عام 2007
اإليرادات املعدلة تحسن بنسبة 33% منذ عام 2007

عىل مدار السنوات الخمس املاضية، خفضنا النفايات الخطرة بنسبة 18 يف 

املائة عىل أساس مطلق. وخالل فرتة الخمس سنوات الحالية، يعادل ذلك 

الخفض ما يزن 180 حمولة كاملة ملقطورة الشاحنات*. 

* بناًء عىل الحد األقىص لوزن عربة محملة عىل الطرق الرسيعة يف الواليات املتحدة 

)80,000 رطل(. 

استهالك املياه 

غالون أمرييك 

)مليار(
ألف غالون أمرييك/

مليون دوالر

النفايات الُصلْبَة 

معدل التحويل

الخفض الذي تم تحقيقه 

املطلق تحسن بنسبة 2% منذ عام 2007
اإليرادات املعدلة تحسن بنسبة 20% منذ عام 2007

ومبساعدة الجهود املستميتة للحفاظ عيل البيئة  بجميع أرجاء الرشكة، خفضت 

رشكة “بوينج” من  استهالكها للمياه عىل مدى السنوات الخمس املاضية بنسبة 

مطلقة 2 يف املائة. وخالل فرتة الخمس سنوات الحالية، وفرنا من املياه ما 

يكفي مللء 800 حامم سباحة بالحجم األوليمبي.  وخفض موقعنا  بسانت 

لويس وحده استهالك املياه بنسبة 20 يف املائة. 

الخفض الذي تم تحقيقه 

 تحسن بنسبة 36% منذ عام 2007

نجحت جهود رشكة “بوينج” لخفض وإعادة استخدام وإعادة تدوير النفايات 

بشكل كبري. ومنذ عام 2007، قمنا بتحويل 130,000 طن من القاممة من 

مكبات  النفايات، وهو ما يكفي مللء 130,000  شاحنة قاممة. ومواقع 

رشكة “بوينج” الخمسة ال ترسل النفايات الصلبة إىل مكبات النفايات : لونغ 

بيتش، بكاليفورنيا؛ وتشارلستون، بجنوب كاليفورنيا؛ وهانتسفيل بوالية أالباما؛ 

وفيالدلفيا؛ ومدينة سولت اليك. 
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يُرجى زيارتنا عىل املوقع التايل: 

 boeing.com/environment

لإلطالع عىل التقرير البيئي الحايل 

ومعلومات عن كيفية قيام رشكة 

“بوينج” بتطوير طرق لحامية كوكب 

األرض  وبناء غد أفضل. 

تعترب رشكة “بوينج” رشيكاً وجاًرا ومواطًنا مسؤوالً باملجتمعات املتنوعة و للعمالء 

الذين نقدم لهم خدماتنا. إننا نبني مستقبالً أفضل مع منتجات مبتكرة تكون أنظف 

وأكرث كفاءة، ونضع معياراً جديداً لألداء. وتتبع رشكة “بوينج” املامرسات التجارية 

املسؤولة وتعزز التغيريات اإليجابية يف حياة األشخاص بجميع أنحاء العامل يف حني 

تهتم بنمو املساهمني وقيمة العمالء يف السوق العاملية التنافسية. 

يُرجى زيارتنا عىل املوقع التايل: 

 boeing.com/investorrelations

لإلطالع عىل التقارير السنوية لدينا 

والعثور عىل معلومات إضافية حول 

أدائنا املايل واملامرسات التجارية يف 

رشكة “بوينج”. 

يُرجى زيارتنا عىل املوقع التايل: 

boeing.com ملعرفة املزيد 

عن رشكة “بوينج” وكيف تساعد  

اإلبتكارات غري العادية  مبنتجاتنا 

وخدماتنا عىل حل أصعب  مشاكل  

العامل. 

يُرجى زيارتنا عىل املوقع التايل: 

boeing.com/community لإلطالع 

عىل تقرير مواطنة الرشكات وغريها 

من املعلومات حول كيفية عمل رشكة 

“بوينج” لتحسني املجتمعات املحلية يف 

جميع  أنحاء العامل. 

 رشكة “بوينج”
 North Riverside 100

 Chicago, Illinois 60606
www.boeing.com/environment
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