
  IDJ. تعد طيبة واحدة من أكبر مصّنعي منتجات األلبان في األردن، وهي تابعة لشركة المراعي في إطار المشروع المشترك

كشركة رائدة في السوق األردني، تعمل طيبة على ترسيخ مبادئ االستدامة في عملها، ويقوم قسم الجودة والتنظيم
بتنسيق مهام قسم االستدامة إلى أن يصبح له إدارته الخاصة.

يلخص هذا القسم من التقرير نهج طيبة في إدارة االستدامة ويسلط الضوء على اإلنجازات التي حققتها الشركة في عام 2019
باإلضافة لخططها للعام المقبل.

خالل العام الماضي، نفذت طيبة العديد من المبادرات لتحسين استهالك الطاقة والمياه، بما في ذلك تعديالت شملت عملياتها ومعداتها.
وفي عام 2019، غّيرت طيبة وقود الغاليات لديها من الديزل إلى زيت الوقود الثقيل، مما سيساهم في تقليل كثافة الكربون في منشآت التصنيع

في طيبة، وإجماًال، سيتم تخفيف حمل اإلضاءة بنسبة تصل إلى ٪15. وبعد مراجعة عمليات التنظيف، ساعدت التعديالت التي أدخلتها طيبة
على تقليل متطلبات استخدام المياه والطاقة بشكل عام.

في عام 2019، قامت طيبة بتركيب مجموعة من ألواح الطاقة الشمسية بقدرة 0.35 ميجا واط في مكاتبها الرئيسية، مما ساهم بنسبة 50٪
من إجمالي استهالك الطاقة في الموقع في عام 2019 وحده، ومن المقرر تركيب مزيد من ألواح الطاقة الشمسية بقدرة 0.5 ميجا واط

في مصنع طيبة، وذلك بعد الحصول على موافقة شركة الكهرباء األردنية.

المشاركة المجتمعية
تعمل طيبة باستمرار على دعم المجتمع المحلي، وذلك من خالل المشاركة بفعاليات متنوعة على مدار العام. في العام الماضي، نّظمت طيبة فعالية 

خاصة بمناسبة اليوم العالمي للنظافة، حيث تطوع الموظفون لجمع النفايات في المناطق المجاورة لمصنع طيبة.
كما قامت طيبة في عام 2019 بتنظيم حملة توعوية لسرطان الثدي، باإلضافة إلى حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، 

ودعمت المركز كذلك بمبادرة "اركض من أجل الحياة" فتبرعت بالعصائر للمدارس األردنية المشاركة.

خالل عام 2019، استضافت طيبة حوالي 900 زائر من المدارس، الجامعات والهيئات الحكومية، وتبرعت بأكثر من 7,500 طرد طعام للمنظمات الخيرية.

"جودة تستحق الثقة"
تسير طيبة على نهج المراعي وتتبع شعارها "جودة تستحق الثقة"، وذلك لتوفير منتجات تتمّتع بأعلى معايير الجودة ورفض كل ما هو أقل من ذلك، 

وما يثبت ذلك، حصول مصنع طيبة مؤخراً على شهادة اآليزو 22000.


