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التنفيذي املدير  افتتاحية 

على خلفية االقتصاد العاملي الذي ما زال يشهد الكثير من 

الصراعات، نواصل العمل بأسلوب يعكس شعورنا باملسؤولية 

االقتصادية، والبيئية، واالجتماعية، ونواصل استثماراتنا من أجل 

بناء املستقبل.

بينما يتزايد الطلب على الطاقة على املستوى العاملي، يصبح 

علينا أن نوفر مصادر للطاقة بالبيئات التي تتزايد فيها 

التحديات، أو تلك التي يصعب فيها إنتاج الطاقة، وأينما عملنا 

ال ندخر وسًعا للحفاظ على سالمة اجلميع: سواًء كانوا من 

موظفينا، أو مقاولينا، أو مجتمعاتنا احمليطة بأماكن العمل، 

وقد أدركنا التحديات املادية والتقنية التي تواجه العمل في 

بعض أصعب الظروف على مستوى العالم، ونحن مصرون 

على االستفادة من خبراتنا ملواصلة حتسني سالمة عملياتنا 

وموثوقيتها.

وتبقى التنمية املستدامة جوهر إستراتيجية العمل لدينا، 

ويظل العمل مع اجلمعيات، واحلكومات، واملنظمات غير احلكومية 

وغيرها معيننا على حتقيق عنصري السالمة واملسؤولية، 

وقد اتخذنا إجراءات صارمة ملنع اإلضرار بالبيئة ولبناء الثقة 

مع اجملتمعات اجملاورة ألعمالنا.

يستلزم حتقيق عنصر االستدامة الوصول إلى مصادر طاقة أكثر 

نظافة، واستخدام الطاقة بطريقة أكثر كفاءة، ومع نزوح املزيد 

من البشر إلى املدن، وتزايد معدل النمو السكاني على مستوى 

العالم، وحتسن معايير املعيشة يصبح من الضروري توفير كافة 

صور الطاقة ملواجهة الطلب عليها، وسوف تظل مصادر الطاقة 

املتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية في منو مطرد، 

بينما سيغطي الوقود األحفوري نحو ثلثي احتياجات الطاقة 

على مستوى العالم حتى سنة 2050.

إننا نتحرك فعلًيا لتوصيل املزيد من الطاقة – وال سيما تلك 

املستخرجة من مصادر أكثر نظافة – باستخدام التقنيات 

املتقدمة واألساليب االبتكارية، حيث ننتج غازًا طبيعًيا أكثر 

نظافة عند حرقه بنفس معدالت إنتاجنا للبترول، كما ننتج وقودًا 

حيويًا منخفض الكربون، ونساعد في تطوير تقنيات الحتجاز 

الكربون وتخزينه، كما نتخذ خطوات عملية لتحسني كفاءة 

الطاقة التي ننتجها.

إننا نشارك أيًضا في خلق إدراك أفضل للضغوط التي يواجهها 

العالم بتزايد الطلب على الضروريات املتشابكة ببعضها 

البعض: الطاقة، واملياه، والغذاء، فمعظم طرق إنتاج الطاقة 

حتتاج املياه، واملياه بدورها حتتاج إلى الطاقة لنقلها ومعاجلتها، 

وإنتاج الغذاء يستلزم توافر العنصرين مًعا، ويحتمل أن تأخذ 

هذه الضغوط مسارًا تصاعديًا بناًء على التغيرات املناخية 

احلادثة، وفي مطلع سنة 2013 أصدرنا مجموعة جديدة من 

السيناريوهات التي تركز على التحديات التي تقابل العالم 

على مشارف حقبة انتقالية تشهد حتوالت سريعة ومتتاز بالزحف 

السريع للحضر وبضغوط االحتياج إلى مثلث الطاقة واملياه 

والغذاء. 

بيتر فوزر

املدير التنفيذي

يرجى مطالعة افتتاحية املدير التنفيذي بأكملها في تقرير االستدامة لشركة 

شل عن سنة 2012. 

شل،  لشركة  االستدامة  ملخص  في  بكم  "مرحًبا 
لشركتنا  االستدامة  لتقرير  عامة  صورة  الذي يعرض 

".2012 عن سنة 
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منهجنا

عملنا ونطاق  املستدامة  التنمية 

تتحرك شل بجدية من أجل املساعدة في مجابهة الطلب املتنامي على الطاقة، 
مما يعني حتقيق عنصر السالمة في العمل، واحلد من اآلثار السلبية على البيئة، 

وبناء الثقة مع اجملتمعات اجملاورة.

بينما يتزايد معدل النمو السكاني، ويتزايد الطلب على الطاقة، يتحتم علينا مواجهة 

احتياجات عمالئنا وشركائنا بالنظر إلى احلالة االقتصادية التي تشهد حتوالت سريعة، 

فنحن نواجه تنافًسا متزايًدا على الوصول إلى مصادر الطاقة في عالم تتزايد فيه 

الضغوط البيئية واالقتصادية، ومنهجنا نحو حتقيق التنمية املستدامة يعزز الشعور 

باملسؤولية الذي ميتاز به أسلوبنا في العمل.

ال بد لنا أن نوازن بني املنافع على املدى القصير واملنافع الطويلة األجل عند تطوير 

مشروعات الطاقة وعند العمل في مرافقنا، وذلك يعني األخذ بكافة االعتبارات 

االقتصادية، والبيئية، واالجتماعية عند اتخاذ قرارات العمل منذ البدء، وهذا املنهج 

يعد جوهر جناحنا؛ حيث يدفعنا إلى تنفيذ املشروعات دون تواٍن مع احلد من اآلثار 

السلبية البيئية واالجتماعية ملا تشمله هذه املشروعات من عمليات.

العمل عن كثب مع اجملتمعات التي ندير بها عملياتنا يتيح لنا االستفادة على نحو أفضل 

في الفوائد التي تعود علينا من أنشطتنا، وكذلك يتيح فرصة احلد من األثر السلبي ملثل 

هذه األنشطة على البيئة، كما أن إدراك ما يشغل اجملتمع وما يتطلع إليه واالستجابة 

ملثل هذه الشواغل والتطلعات يساعدنا في تطوير االقتصاديات على املستوى احمللي من 

حيث خلق فرص للتوظيف والعمل منذ وضع حجر األساس ألي مشروع، مما يتيح لنا جتنب 

أي عوائق ومن ثم يخلق تباًعا إدراكًا جيًدا لظروف العمل، وعن طريق مخالطة اآلخرين في 

اللقاءات اجملتمعية، وفي بعض األحيان داخل منازلهم نتعلم كيف نساعدهم في احلفاظ 

على أسلوب حياتهم، ونحسن إدراكنا لكيفية حماية احلياة البرية والتنوع البيولوجي 

على املستوى احمللي واللذان قد يعتمدون عليهم كسبيل للبقاء.

سوف نواصل تطوير مشاريع البترول والغاز للمساعدة في مواجهة الطلب املتزايد على 

الطاقة، ونحن نتحرك صوب بيئات تتزايد فيها التحديات متسلحني بالتقنيات املتقدمة، 

ومنقبني عن األساليب املبتكرة للوصول إلى مصادر الطاقة التي يصعب الوصول إليها.
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السالمة عنصر رئيسي في جدية توصيل الطاقة

هدفنا الوصول إلى مستوى الصفر من حيث الوفيات والتسريبات 

وغيرها من احلوادث التي من شأنها أن تلحق الضرر مبوظفينا، 

أو مقاولينا، أو جيراننا، أو متثل خطرًا على مرافقنا، أو على البيئة 

ُمَتَدنٍّ من  بوجه عام، وقد واصلنا سنة 2012 تسجيل ُمعدل 

اإلصابات، ولكن تظل أي إصابة أو أي حادث وسيلة للتذكير 

بضرورة عدم الركون أو االطمئنان ملستوى أدائنا.

إننا نحافظ على عنصر السالمة عن طريق صرامة العمل وعن 

طريق ترسيخ ثقافة السالمة في حياة عمالنا اليومية، فكل من 

يعمل لدينا أو لدى شركات التضامن التابعة لنا ال بد أن يتبع 

قواعد السالمة التي نضعها عند التعرض ألحوال ال يتوافر فيها 

عنصر السالمة، وال بد أن يحترم جيراننا والبيئات التي نعمل 

فيها، فإطار عملنا القائم على مراقبة عناصر الصحة، والسالمة، 

واألمن، والبيئة، واألداء االجتماعي، الذي ميثل مجموعة من املعايير 

واالعتبارات العاملية، يعرف الضوابط التشغيلية، والعوائق املادية 

التي نحتاجها ملنع احلوادث.

وقواعد احلفاظ على احلياة التي نتبعها وإقامة يوم للسالمة على 

مستوى الشركة حتسن الوعي باخملاطر وتعزز ثقافة السالمة حيث 

يتحمل كلٌّ مسؤوليته في هذا الصدد.

لدينا منهج صارم إلدارة السالمة للتأكد من حسن تصميم السالمة

وتشغيل وصيانة مرافقنا، ومن ثم نضمن تشغيلها مبا يتماشى 

واحلفاظ على السالمة دون اإلضرار بالبشر أو البيئة، حيث إن 

املعايير العاملية للسالمة التي نطبقها على مرافقنا ومشاريعنا 

ال تواجه املتطلبات التنظيمية احمللية فحسب، بل تتجاوزها في 

كثير من األحيان.

تنهج شل نهًجا مزدوًجا فيما يتصل باحلوادث احملتملة، 

حيث نتعرف على اخملاطر التي تنذر بوقوع حوادث ونقيمها ونتخذ 

اإلجراءات الالزمة للحد منها والسيطرة عليها، وفي الوقت ذاته 

نستعد ونتأهب ملواجهة احلوادث في حالة وقوع أي منها.

نعد وندرب على الدوام فريق االستجابة الطارئة للحوادث 

مثل تسربات البترول أو نشوب احلرائق، ونعمل يًدا بيد مع فرق 

االستجابة للطوارئ على املستوى احمللي واملنظمات احلكومية 

الختبار خططنا وإجراءاتنا بانتظام، هادفني ملواصلة حتسني 

استعدادنا لالستجابة للحوادث، وفي حالة وقوع أي منها لدينا 

مجموعة متعددة من إجراءات مواجهة احلوادث في موقع احلادث 

نفسه من أجل احلد من آثاره على البشر والبيئة.
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á املقاولون يشاركون في تدريب في يوم السالمة مبوقع بوالو بوكوم مانيوفاكتشرينج، سنغافورة.
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نسعى لبناء الثقة بالعمل عن قرب مع اجملتمعات 

تُعد مشاريعنا ومحطاتنا جزًءا من عدة مجتمعات في جميع 

أنحاء العالم، وهدفنا هو ترك أثر إيجابي في هذه اجملتمعات، 

ومن خالل عملياتنا نوفر وظائف وفرص أعمال تساعد في بناء أو 

جتديد االقتصاديات احمللية ودعم مشروعات تنمية اجملتمع، نعمل 

أيًضا على دمج رؤى من يعيشون قريًبا من عملياتنا عند اتخاذ 

القرارات التي ميكن أن تؤثر فيهم، وهذه الطريقة موثوق فيها 

في بناء الثقة ورسم معنى جيد للعمل، وبدون دعم اجملتمع 

قد تتأخر املشروعات واحملطات إضافة إلى ما ستواجهه من 

حتديات أخرى. 

متتلك شل معايير تشغيل ومتطلبات إجبارية حتدد كيف نعمل 

مع اجملتمعات التي من املمكن أن تؤثر فيها عملياتنا، وكل مشروع 

من مشروعاتنا ومحطاتنا يجب أن تكون له خطة أداء اجتماعية 

تضع إطارًا لطريقة عملنا على احلد من توسعاتنا والعمل مع 

اجملتمعات وتقسيم األرباح. 

ت  جملتمعا عندما نخطط ملشروع جديد أو إجراء تغيرات في إحدى احملطات ا

املوجودة بالفعل، نتحدث إلى اجملتمعات احمللية ونستمع إلى 

توقعاتهم ومخاوفهم في أسرع وقت ممكن، وعلى مدار دورة حياة 

عملياتنا نشارك اجملتمعات احمللية في حتديد احتياجاتهم وفرص 

التطوير. نحن نعمل مع أشخاص محليني للحفاظ على طريقة 

حياتهم وثقافتهم ونتعلم من معرفتهم التقليدية لتطوير 

الطريقة التي ندير بها عملياتنا، وتتضمن طريقتنا إرشادات 

حول كيفية جتنب إعادة توطني اجملتمعات إجباريًا.

تقسيم أرباح عملياتنا يعني أننا نستثمر أيًضا في برامج 

مجتمعنا حيث نعيش جتربة أنه ميكن ترك أثر إيجابي ال ينتهي، 

ونركز على ثالثة أهداف شاملة: تطوير الشركة وسالمة الطريق 

واحلصول اآلمن واملوثوق على الطاقة للمجتمعات حولنا، ولدينا 

برامج محلية موضوعة خصيًصا في مجاالت مثل تطوير اجملتمع 

والتعليم والتنوع البيولوجي واحلماية.
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á العيادات املتنقلة لتوفير األدوية وعمليات الفحص في العراق.
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لبيئة  ا

á تخطيط األنظمة البيئية مع ويتالند انترناشيونال في شمال روسيا.

هدفنا احلد من األثر البيئي لعملياتنا 

يتم وضع خطط مشددة للعمل على احلد من األثر البيئي 

لعملياتنا، ونركز على مجاالت رئيسية مثل التحكم في انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون واستخدام طاقة ومياه أقل ومنع االنسكاب 

واحلد من إشعال الغاز الناجت مع النفط، واحلفاظ على التنوع 

البيولوجي.

نتحكم في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون باستخدام تقنيات 

وعمليات طاقة مخصصة، وباحلد من اإلشعال أثناء عملياتنا، 

هدفنا منع أي انسكاب مبعايير صارمة والتأكد أن محطاتنا 

مصممة جيًدا وتعمل بأمان ويتم احلفاظ عليها بشكل سليم.

توفير املياه النقية ميثل حتديًا متزايًدا في صناعة الطاقة حيث 

من املمكن أن يحتاج تطوير مصادر جديدة مثل مصادر الغاز 

املتواجد في طبقات الرمال املتراصة أو احملكمة الكثير من املياه، 

وقد يتسبب العمل في مناطق ندرة املياه في حتديات تشغيلية 

وجتارية ألن لوائح استخدام املياه مشددة وتكلفة استخدام 

املياه تكون أكثر، تتخذ شل خطوات للتحكم في استخدام املياه 

بطريقة فضلى، ونستخدم مناهج مبتكرة وتقنيات متقدمة 

في تصميم وتشغيل محطاتنا للحد من استخدام املياه النقية 

وإعادة تدوير املزيد من املياه. 

عندما نخطط ألحد املشروعات الرئيسية أو توسيع إحدى احملطات 

القائمة، نُعد تقييًما لألثر البيئي، وكجزء من هذه العملية، ندرس 

اآلثار احملتملة في التنوع البيئي احمللي ونتخذ اخلطوات في توجيه 

تلك اآلثار. ومن خالل شراكتنا مع االحتاد العاملي للحفاظ على 

الطبيعة أعددنا ثماني خطط تنفيذية للعمليات الرئيسية في 

املناطق الغنية بالتنوع البيولوجي ونطور اآلن خطًطا في العراق 

وأيرلندا وكازاخستان ونيجريا واململكة املتحدة.

ونواصل من خالل شراكتنا مع مؤسسات حكومية ريادية البحث 

عن طرق جديدة للتحكم في التحديات البيئية وحتسني طريقة 

تنمية مشروعاتنا.
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املناخي التغير 

يواجه العالم حتديًا خطيرًا في تلبية الطلب املتزايد على 
الطاقة التي تزيد من قوة االقتصاديات ولكن يجب في نفس 
الوقت احلد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناجت عن هذه 

الطاقة. 

تتخذ شل إجراءاتها في أربعة مجاالت: إنتاج املزيد من الغاز 

الطبيعي، وأجود أنواع الوقود احلفري واملساعدة في تطوير 

التقنيات الحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الوقود 

احليوي املنخفض الكربون، والعمل على حتسني كفاءة الطاقة 

املستخدمة في عملياتنا. 

الطبيعي  الغاز 

تنتج أكثر من ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أنظمة 

الطاقة املستخدمة في توليد الكهرباء، مما يفرض أولوية احلد من 

انبعاث الغازات الدفيئة في صناعة الطاقة، وبداية من اإلنتاج 

وحتى االستخدام في توليد الطاقة، ينتج الغاز الطبيعي نصف 

انبعاثات الغازات  الدفيئة مقارنة بالفحم، وينطبق ذلك على 

سلسلة واسعة من أساليب اإلنتاج واملعاجلة والنقل وإنتاجنا 

للغاز الطبيعي يتزايد حيث بلغ في 2012 أكثر من نصف 

إنتاج مصادر الطاقة. 

الكربون  وتخزين  احتجاز 

تساعد شل في تقدمي تقنيات الحتجاز وتخزين الكربون في عدة 

مشروعات، ويلزم املزيد من التمويل احلكومي ومعدل قوي النبعاث 

ثاني أكسيد الكربون لتقدم هذه املشروعات واستخدامها في 

صناعة واسعة، ألن مشروعات احتجاز وتخزين الكربون ال تعود 

بإيرادات على الشركات حالًيا، وفي عام 2012 بدأنا إنشاء 

طلب مشروع احتجاز وتخزين الكربون في كندا حيث سيخزن 

حوالي مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من عملياتنا 

في النفط الرملي بداية من 2015 تقريًبا. 

احليوي  الوقود  مصادر 

الكربون على مستوى  ثاني أكسيد  انبعاثات  تنتج 17% من 

العالم من النقل، وترى شل أن مصادر الوقود احليوي واحدة من 

أسرع وأكثر الطرق العملية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون الناجتة عن نقل الوقود في العشرين عاًما التالية. 

وتنتج شل من خالل شركة ريزن املشتركة وقودًا حيويًا منخفض 

الكربون: إيثانول من سكر القصب في البرازيل، ونستمر في 

العمل مع شركائنا لتوفير مصادر الوقود احليوي للمستقبل. 

الطاقة  كفاءة 

تقدم شل برامج طويلة األجل مبليارات متعددة لتطوير كفاءة 

الطاقة في عملياتنا، وتتضمن مشروعات إنتاج الغاز والنفط 

اخلاصة بناء معامل تكرير البترول واملصانع الكيميائية.
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á معمل تكرير بيرنس في روتردام، هولندا ، قد طور كفاءة طاقته. 



الطبيعي  الغاز 

يحتاج العالم إلى املزيد من الطاقة، وطاقة أنظف، لتمكني التقدم االقتصادي مع احلفاظ 

على صحة الكوكب ألجيال املستقبل، تنتج شل الغاز الطبيعي وأجود أنواع الوقود 

2030 عن مستواه  االحفوري، نتوقع زيادة الطلب العاملي بنسبة 60% بحلول عام 

عام 2010، تنفذ شل عددًا من املشروعات الطويلة األجل التي تساعد في حتقيق 

هذا الطلب.

املتاحة لتطوير معدل  الطبيعي  الغاز  يوجد نحو ما يعادل قيمة 250 عاًما من موارد 

االستهالك احلالي. ويؤدي ذلك بشكل ملحوظ لزيادة إمكانية توفير الطاقة باستخدام 

الوقود االحفوري األنظف واألقل سعرًا. وتقدم مشاريعنا موارد الطاقة القيمة لكافة 

الدول في أرجاء العالم وتوفر العمالة احمللية في اجملتمعات التي نعمل فيها.

احملكم الغاز 

تنتج شركة شل الغاز احملكم وغاز األردواز في عدد من املشاريع بالواليات املتحدة 

األمريكية وكندا والصني وبدأت في التنقيب عن الغاز احملكم في أوكرانيا. وأدى الفائض 

في الغاز الطبيعي اليوم بأمريكا الشمالية إلى االنخفاض في أسعار الغاز والكهرباء 

باملنطقة مع انخفاض تكلفة الطاقة مما يدعم تلك الصناعة في مواجهة املنافسني في 

باقي أنحاء العالم. وأدى ذلك أيًضا الستفادة البيئة: من خالل استبدال الغاز األرخص 

ثمنًا في كثير من محطات الطاقة بالفحم مما ساهم في تراجع معدل انبعاث غاز 

ثاني أكسيد الكربون في الواليات املتحدة األمريكية. في عام 2012، أنتجنا نحو 

الشمالية  بأمريكا  الغاز احملكم  يوم من  إنتاج  يعادل  مبا  البترول  230.000 برميل من 
من أربعة مشاريع رئيسية.

والغاز احملكم هو عبارة عن غاز طبيعي محتجز داخل الصخور الكثيفة في مسام أرفع 

التكسير  اإلنسان. ويتم صناعته بعملية يطلق عليها اسم  رأس  100 مرة عن شعرة 
الهيدروليكي أو التكسير وهي عملية يتم فيها استخدام كميات كبيرة من املياه 

اخمللوطة بالرمال وكميات قليلة من املضافات الكيميائية التي يتم حقنها حتت ضغط 

مرتفع لتكسير الصخور على عمق كبير حتت األرض مما يؤدي النبعاث الغاز داخل البئر.

ومت استخدام عملية التكسير لعقود كثيرة. وأدى زيادة استخدامها مؤخرًا إلى إثارة قلق 

بعض الدول فيما يتعلق باحتمالية التأثير على الهواء واملياه والهزات األرضية.

نشطتنا  أ
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اإليرادات شفافية 

تُدر عملياتنا اإليرادات من خالل الضرائب ورسوم االمتياز للحكومات في كافة أرجاء العالم. وميكن أن تساعد هذه التمويالت في 

دعم اقتصاد الوطن وتسهم في التطوير احمللي. نحن نؤمن بأن توافر قدر أكبر من الشفافية في الدفعات إلى احلكومات، ومتثل 

كيفية استخدامها ميثل أمرًا مهًما لبناء الثقة بني األعمال التي نقوم بها واجملتمعات التي نعمل على شواطئها. 

العالم، كما دفعت  أرجاء  في عام 2012، قامت شركة شل بسداد 21 مليار دوالر أمريكي على هيئة ضرائب شركات في كافة 

إنتاج  أمريكي كضرائب مبيعات ورسوم  دوالر  85.1 مليار  لنا على  امتياز. وحصَّ أمريكي على هيئة رسوم  دوالر  3.6 مليارات 
على وقودنا ومنتجات أخرى بالنيابة عن حكومتنا.

تستخدم شركة شل التكنولوجيات واملمارسات املتقدمة 

واملعترف بها جلعل عملية التكسير أكثر أمانًا. وقد اتبعنا خمسة 

مبادئ تشغيل عاملية لألنشطة الداخلية اخلاصة بالبترول والغاز 

احملكم. وتركز تلك املبادئ على السالمة وإجراءات احلماية البيئية 

واالشتراك مع الدول اجملاورة ملناقشة االهتمامات املتعلقة بذلك 

ومد يد العون في تطوير االقتصاديات احمللية. ونحن نضع في 

اعتبارنا كل مشروع على حدة – من اجليولوجيا حتى البيئة 

واجملتمعات احمليطة – ونعمل على تصميم أنشطتنا باستخدام 

أحدث التقنيات والطرق املبتكرة املالئمة للظروف احمللية.

املسال الطبيعي  الغاز 

تصدرت شركة شل بجدارة إنتاج الغاز الطبيعي املسال 

ألكثر من أربعة عقود مضت كطريقة لنقل الغاز الطبيعي من 

املناطق النائية إلى األسواق البعيدة. حيث يتم تبريد الغاز إلى 

ويقلص حجمه  إلى سائل  مما يحوله  162- درجة سيليزية 
العالم. وعقب  لنقله حول  لنا  نحو 600 مرة مما يسمح 

وصوله للجهة املنقول إليها يتم إعادة الغاز الطبيعي املسال 

إلى غاز لعمالئنا. ونحن اليوم واحدة من أكبر الشركات املوردة 

للغاز الطبيعي املسال ولدينا املنشآت اخلاصة بذلك في كافة 

أرجاء العالم. ومع الفائض في إنتاج الغاز الطبيعي بأمريكا 

الشمالية، فإن تلك الصناعة تبحث عن الفرص اجلديدة لتصدير 

الغاز الطبيعي املسال للدول التي تكون بحاجة إليه.

وتعمل شركة شل على تطوير طريقة مبتكرة إلنتاج املزيد من 

الغاز الطبيعي من األماكن البعيد اخلارجية. ولدينا منشأة 

عمالقة لتفريغ الغاز الطبيعي املسال حتت اإلنشاء في كوريا 

اجلنوبية ستشمل اإلنتاج واملعاجلة والتخزين دون احلاجة لبناء 

مصنع داخلي أو مد خط أنابيب في قاع البحر. ويسمح تفريغ 

الغاز الطبيعي املسال إلى الوصول إلى حقول الغاز الطبيعي 

اخلارجية وهو األمر الذي قد يكبدنا تكاليف باهظة أو يكون من 

الصعب القيام به.

استخدم الغاز الطبيعي املسال كوقود لناقالت الغاز املسال 

العابرة  عبر احمليط لعدة  عقود من الزمن ولكنه يستخدم اآلن 

كوقود نظيف للطرق األخرى للشحن والنقل البري.

في عام 2012، شرعنا في إنشاء مصنع إنتاج صغير في 

جمبنج باوند كومبلكس في ألبيرتا بكندا إلنتاج الغاز الطبيعي 

املسال للنقل البري. وفي أوائل عام 2013، أعلنا عن التخطيط 

لبناء مصنعني آخرين صغيرين إلنتاج الغاز الطبيعي املسال 

للنقل البري في مناطق البحيرات العظمى في الواليات املتحدة 

األمريكية وشاطئ اخلليج. ونحن لدينا املزيد من اخلطط لتوفير 

الغاز الطبيعي املسال لتشغيل النقل البحري في خليج 

املكسيك في املستقبل.

الرياح طاقة 

ما زالت الريح جانًبا مهًما من مزيج الطاقة العاملي املستقبلي. 

وعملت شركة شل على تطوير طاقة الرياح ألكثر من عقد 

الشمالية  بأمريكا  الرياح  واشتركت في 10 مشاريع لطاقة 

وأوروبا. وحصتنا من قدرة الطاقة بتلك املشاريع هي 507 ميجا 

وات. وغالبية تلك الطاقة تتولد من حوالي 720 توربينًا 

في ثمانية مشاريع لتوليد طاقة الرياح في الواليات املتحدة 

األمريكية.
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ميثل القطب الشمالي العديد من التحديات بالنسبة لشركة 
طاقة، فإنه مكان باهظ الثمن ويصعب العمل فيه. ويشعر 

البعض أنه من الواجب تركها مبفردها. ملاذا ترغب شركة شل 
في التنقيب عن البترول قبالة سواحل أالسكا؟

يتزايد تعداد العالم، وترتفع مستويات املعيشة ويحتاج االقتصاد 

إلى الطاقة لينمو. ولكن في بعض األقاليم، تندر موارد الطاقة 

السهلة املنال. ولتلبية الطلب املتزايد، نحن بحاجة إلى دمج 

وخلط اإلستراتيجيات، كما يجب أن نطور كافة أشكال الطاقة، 

سواء كانت متجددة أو تقليدية. وللتعويض عن االنحدار في موارد 

النفط والغاز التقليدية، يجب أن نطور مصادر في أماكن جديدة 

وأكثر وعورة. لقد اتخذت األمم التي تعيش في القطب الشمالي 

قرار فتح اإلقليم من أجل التطوير البحري، وتولي ثقتها لشركات 

مثل شركة شل لتقوم بذلك بشكل مسؤول.

يعتقد البعض أن مخاطر التنقيب عن النفط في القطب 

الشمالي عالية للغاية. هل ميكنك أن حتاول برهنة – بصورة 
موثوقة- أن الصناعة تستطيع إدارة وتولي مخاطر العمل في 

مياه القطب الشمالي؟
نعم ميكننا. يجب أال ننسى أن الصناعة كانت جتري عمليات آمنة 

في القطب الشمالي لعقود- دليل على أن الصناعة تستطيع 

إدارة اخملاطر. إن اإلدارة الفعالة للمخاطر تتمحور حول تطوير 

السالمة من خالل حتليل املوطن الذي قد يسبب اخملاطر، وتقليل 

احتمالية حدوثه إلى أدنى حد، وتقليل العواقب احملتملة. وبصفتنا 

شركة شل قمنا بتضمني هذا املنهج في نظام إدارتنا ونعمل بال 

الشمالي القطب 

انقطاع لتعزيز السالمة. تتطلب عمليات اآلبار اآلمنة أشخاًصا 

يتسمون بالكفاءة الفائقة، وإجراءات سالمة صارمة، وتصميًما 

دقيًقا للغاية، ومعايير تشييد وصيانة لكل املعدات. تتصدر 

السالمة قائمة أولوياتنا. ويستند منهجنا نحو التنقيب البحري 

بالكامل إلى أساس منع أي حادث قد يؤدي إلى تلوث احلياة البحرية 

وهذا يعني العمل وفق أعلى املستويات، مع التركيز بشدة على 

االلتزام بالسالمة والبيئة.

ما خطط شركة شل في املستقبل لعمل مزيد من 

االكتشافات بأالسكا؟
تتمتع خططنا االستكشافية في أالسكا بعدة برامج على مدار 

العام. في شباط 2013، قررنا عدم استكمال عمليات احلفر 

لنا مزيًدا  القرار سيتيح  في أالسكا في صيف 2013. وهذا 

من الوقت لضمان استعداد كافة معداتنا وموظفينا. نطلع 

على اخلطط املستقبلية، ونستكمل عملنا باالتصال بشكل 

وثيق مع حرس السواحل األمريكي ووزارة الداخلية األمريكية. 

قمنا بعمل مراجعة داخلية على فعاليات 2012، على أنها جزء 

من جتهيزاتنا التجارية املعتادة، لنتعلم من خبراتنا ونحسن من 

خططنا. تعمل شل بشكل وثيق مع املنظمني األمريكيني، وسوف 

تستمر في بناء البرنامج االستكشافي بأالسكا الذي يعزز الثقة 

في كافة املسائل ذات الصلة، والتي تفي بتطبيق املعايير العليا 

للشركة في عملياتها حول العالم.

اطلع على كافة األسئلة واألجوبة في تقرير االستدامة لشركة شل 

لعام 2012.
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ان شركة شل رائدة في تطوير مصادر الطاقة في املياه العميقة. 

قدمنا العديد من التقنيات املتطورة واإلجراءات واالحتياطات 

اآلمنة املستخدمة حالًيا في مجال الصناعة.

في 2012، كان نصيب شل من اإلنتاج العاملي من أعمال احلفر 

يومًيا. استمررنا  البترول  باملياه العميقة 330.000 برميل من 

في أعمالنا من أجل الوصول إلى أماكن أكثر عمًقا وبها املزيد 

من حتديات البيئة على سواحل ماليزيا وأمريكا والبرازيل ونيجيريا 

وغويانا الفرنسية. ولقد سعينا أيًضا إلى تطوير تلك املصادر 

باالعتماد على تقليل األثر الناجت من أعمالنا على البيئة وأصبحنا 

على صلة جيدة باجملتمعات الساحلية القريبة من عملياتنا.

احتاد شركات ما وراء البحار إلدارة مشروعات حفر اآلبار، تأسس 

مبوجب تسع شركات رائدة ولقد صمم هذا االحتاد وأنشأ نظام 

سد البئر )ملنع تسرب الغاز أو البترول( الستخدامه في األعماق 

التي تصل إلى 3.000 متر. لقد أنشأت شل املشروع بوصفه 

مشّغاًل لتجهيز املعدات الرئيسة من أجل توزيع املوارد على 

مستوى العالم عقب كارثة انفجار احلفار ديبووتر هورايزون 

اململوك لشركة بريتيش بتروليوم التي حدثت في خليج املكسيك 

إلى حتسني وسائل السالمة اخلاصة  عام 2010. وتسعى شل 

بأعمال احلفر وتقليل األثر البيئي حالة وقوع حادثة خطيرة.

العميقة املياه  في  احلفر  الرمليأعمال  البترول 

ا من مصادر الطاقة  قد يوفر البترول الرملي لكندا مصدرًا مهمًّ

في السنوات العشرة القادمة، لكن يجب تطويره باستمرار. 

ا في مزيج الطاقة املطلوب في مجال  تلعب تلك املصادر دورًا مهمًّ

الصناعة الستكمال عملية تقليل األثر البيئي. نحن نعمل مع 

الشركات األخرى على ابتكار وسائل لتحسني إدارة انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون وإدارة املياه واألرض.

في 2012، قررنا املضي قدًما في مشروع كويست الحتجاز غاز 

ثاني أكسيد الكربون، وهو أول مشروع لتطوير البترول الرملي. 

في 2015، من املتوقع أن يقوم مشروع كويست باحتجاز 

وتخزين مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا في عمق حتت 

األرض من جهاز التحديث سكوت فورد.

نهدف إلى استصالح األراضي املستخدمة في تعدين البترول 

الرملي لتصل إلى احلالة املناسبة التي كانت عليها قبل التعدين 

حسب طلب حكومة ألبرتا. تستطيع األرض أن تدعم النباتات 

واحليوانات احمللية، بالرغم من أنها لن تكون بنفس املنظر الطبيعي 

السابق. نعمل باستمرار مع اجملتمعات البدائية احمللية لتقليل 

أثر تطوير البترول الرملي بناًء على استخدام األرض والثقافة 

التقليدية.

á مصفاة سكوت فورد في ألبرتا، كندا.á جسم السفينة في املنصة اجلديدة ملشروع مارس بي.
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أريد هذا العام أن أركز على موضوع واحد فقط: املشكلة 

الكبيرة في سرقة البترول والتكرير غير القانوني في دلتا 

النيجر. في 2009، قدرت األمم املتحدة حجم السرقات بحوالي 

يومًيا من خطوط  اخلام  البترول  150.000 برميل من 
األنابيب املوجودة في دلتا النيجر. في 2012، صرحت احلكومة 

النيجيرية بأنها تعتقد أن كمية كبيرة من البترول يتم سرقتها 

يومًيا. ويكلف ذلك الدولة مليارات الدوالرات سنويًا مما يسبب 

خسارة في اإليرادات.

ال ميكن أبًدا تقييم حجم اخلسارة بالضبط، لكن من الواضح أن 

الشركة اإلجرامية املمولة بشكل جيد وعلى مستوى عاٍل من 

التنظيم متتد على نطاق واسع وتقوم بعمل صناعة متوازية لدعم 

سلسلة من عمليات تصدير البترول اخلام عبر البحار التي تتضمن 

عمليات الشحن والتفريغ. يتم حمل معظم البترول املسروق في 

ناقالت بترول عبر احمليط تنقله في مصاٍف إلى أماكن أخرى في غرب 

أفريقيا وأوروبا وخارجها. ويكون ذلك موجودًا في نيجيريا وخارجها 

ويستخدم العقل املدبر لتلك األعمال التي جتني مليارات الدوالرات 

والنفوذ والرشوة والفساد والعنف حلماية مصاحلهم. 

يوجد أيًضا على نطاق محدود، مصاٍف مؤقتة إلنتاج الوقود 

بكميات قليلة لصالح االستخدام احمللي. ال تستطيع تلك 

العمليات البدائية استخدام أجزاء كبيرة من البترول اخلام املليء 

بها األسواق، مما يدمر املناطق االستوائية التي على ضفاف األنهار 

والتي يتم بها تلك األنشطة.

يا نيجير

ومن املستحيل معرفة كمية البترول املسروقة التي مت سكبها 

عندما مت أخذها من مرافقنا. لكن ميكننا أن نقدر أن حوالي 

املنطقة على  البترول مت سكبه في  26.000 برميل من 
الفور حول محيط خطوط األنابيب لدينا واملرافق األخرى في عام 

املنهوب واملسروق. البترول  2012، أي حوالي 95% نتيجة 

يُتطلب لوقف هذا التهديد عمل تنسيق على املستوى الوطني 

واحمللي داخل نيجيريا وعلى املستوى اإلقليمي والدولي خارج 

نيجيريا. نحتاج بشكل ملح إلى املزيد من املساعدة من احلكومة 

النيجيرية وقوات األمن لديها واحلكومات األخرى واملنظمات.

ومطلوب عمل جهود حثيثة لتعزيز النمو االقتصادي في دلتا 

النيجر لتوفير أبواب رزق بديلة ألولئك املتضررين من تلك األعمال. 

وحتتاج نيجيريا إلى املزيد من تشجيع االستثمار في قطاع الطاقة 

لضمان اإلمداد بالكهرباء الالزمة لتقليل الطلب على الديزل احمللي 

املكرر بشكل غير قانوني.

لقد بذلنا جهودًا حثيثة لزيادة الوعي بنشر القضية لدى حكومة 

نيجيريا والهيئات الدولية مثل األمم املتحدة ولدى اجملتمع املدني 

واإلعالم. تصب معاجلة مشكلة سرقة البترول في صالح 

الصناعة واحلكومة والبيئة وبشكل كبير في صالح شعب دلتا 

النيجر. سوف نستمر في عملنا كي نكون في الصدارة دائًما 

وعمل املناقشات الالزمة إليجاد أحدث احللول.

اطلع على اخلطاب بالكامل في تقرير االستدامة لشركة شل لعام 2012.
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خطاب مفتوح من موتيو 

صنمونو، رئيس شركات شل 

في نيجيريا
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تتيح السيارات للعديد من الناس إمكانية التجول في حياتهم 

اليومية؛ وتساعد الشاحنات، والسفن والطائرات على ازدهار 

االقتصاديات؛ إال إنه نظرًا لزيادة عدد املركبات بالطرق وانخفاض 

التجارة العاملية، أصبحت هناك حاجة ماسة إلى إيجاد طرق 

لتخفيف التأثير البيئي حلركة النقل؛ وتعمل شركة شل 

على توفير أنواع جديدة من الوقود وزيوت التشحيم أكثر كفاءة 

وفاعلية ميكن أن تساعد على استيعاب الزيادة العاملية لألشخاص 

ا. والبضائع برًّا، وبحرًا وجوًّ

توفر شل الوقود ملاليني السائقني يومًيا؛ ويعد بترول فيول سيف 

من شل، ووقود ديزل أكثر أنواع الوقود كفاءة لدينا حتى اآلن؛ 

فهي مخصصة ملساعدة قائدي الدراجات البخارية على توفير 

استهالك الوقود بتحسني عملية االحتراق في احملرك واحلد من 

معدل فقد الطاقة.

ففي عام 2012، بدأنا برنامًجا ملساعدة مليون شخص آخر 

حول العالم على معرفة كيفية توفير استهالك الوقود وخفض 

تكاليف استهالكهم للوقود؛ وعبر حملة فيول سيف من شل 

التي تستهدف مليون شخص، مُيكن للمستخدمني استخدام 

سلسلة من األلعاب اإللكترونية الصغيرة اخملصصة لتحسني 

مهاراتهم في توفير الوقود، مثل استخدام الفرامل على نحو 

أكثر فاعلية، واحملافظة على القوة الدافعة للسيارة وحماية احملرك 

باستخدام الزيت املناسب للمحرك.

وتوفر شل زيوت تشحيم متطورة للسيارات والشاحنات التي 

تعمل على حتسني كفاءة احملركات وتساعد على توفير استهالك 

الوقود؛ فنحن نستثمر مواردنا في البحث والتنمية، ونوظف ما 

يزيد عن 200 عالم ومهندس ممن يعملون على حتسني وتطوير 

زيوت التشحيم اخلاصة بالشركة؛ ونعمل أيًضا مع عدد من 

الشركاء، مبا في ذلك كبرى الشركات املصنعة للمحركات؛ 

فقد قدمنا زيت شل هيلكس للتشحيم، على سبيل املثال، 

أثناء شراكتنا الفنية مع شركة فيراري؛ وتتضمن مجموعة 

زيوت شل رمييوال لألعمال الثقيلة املنتجات التي تساعد سائقي 

الشاحنات، والباصات وعربات السكة احلديد على حتسني ادخار 

الوقود مع حماية محركاتهم.

ويتحدى سباق شل املاراثوني لدعم البيئة فرق الطلبة من 

مختلف أنحاء العالم في كيفية تصميم، وبناء واختبار مركبات 

فعالة فائقة الطاقة ومبتكرة؛ وفي الفعاليات السنوية للسباق 

في كل من أمريكا، وأوروبا وآسيا، يكون الفائزون هم الفرق التي 

متضي قدًما بأقل قدر من الطاقة؛ وتثير الفعاليات اجلدل حول 

مستقبل الطاقة والنقل البري، وحُتمس املهندسني الصغار 

لدفع حدود كفاءة استهالك الوقود.

á يتنافس الطلبة في سباق شل املاراثوني لدعم البيئة في ماليزيا على املضي قدًما باستخدام أقل قدر من الطاقة. 

واملنتجات الوقود 
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نحن ننتج وقودًا حيويًّا منخفض الكربون، ونُوزعه في جميع أنحاء 

العالم ونُواصل توفير أنواع متطورة من الوقود احليوي للمستقبل؛ 

النقل  فاليوم، تصنع أنواع الوقود احليوي 3% من خليط وقود 

البري العاملي؛ وقد تزيد هذه النسبة إلى 10% بحلول عام 

2050، وفًقا للسيناريو اخلاص بالشركة.

وتُعد شل أحد أكبر موزعي الوقود احليوي حول العالم؛ ففي 

لتر في خليط  عام 2012، استخدمنا حوالي 7,7 مليارات 

البترول والديزل الذي تنتجه شركتنا حول العالم؛ وتنتج شركة 

ريزن )التي تبلغ حصة شل فيها 50%( وقودًا حيويًا منخفض 

الكربون – إيثانول مصنوع من سكر القصب في البرازيل؛ 

وميكن لهذا الوقود احليوي تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد 

وذلك  بالبترول،  70% مقارنة  الكربون )CO2( بنسبة حوالي 

بزراعة قصب السكر الستخدام اإليثانول كوقود؛ وتُعد ريزن أحد 

أكبر املنتجني العاملني لإليثانول، بسعة إنتاج سنوية تبلغ حوالي 

لتر سنويًا. 2,2 مليار 

وتتباين الفوائد البيئية للوقود احليوي؛ وميكن أن يتباين إجمالي 

وفًقا  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )CO2( على نطاق واسع، 

للمواد اخلام املستخدمة، وكذلك طرق اإلنتاج والتوزيع؛ ومن بني 

التحديات األخرى التي يلزم مواجهتها التنافس على األراضي، 

والتأثير على التنوع احليوي واجملتمعات احمللية، واستخدام املياه.

احليوي وتُواصل ريزن العمل لتجعل عمليات إنتاج الشركة أكثر فاعلية الوقود 

واستدامة؛ فهي تعمل على تدوير املنتجات املشتقة من عصر 

القصب وتقطير اإليثانول لتستخدم كمخصبات طبيعية؛ 

كما أنها تستخدم مخلفات ألياف قصب السكر كوقود لتوليد 

الكهرباء للمعاصر وتوصيل الفائض لشبكة الكهرباء الوطنية؛ 

وتعمل ريزن باستمرار على حتسني إنتاج احملاصيل، ومن ثم ميكن 

إنتاج كمٍّ أكبر من القصب من نفس مساحة األرض املزروعة.

وقد قدم بونسوركو أول معيار اعتماد عاملي لإلنتاج املستدام 

للوقود احليوي من قصب السكر؛ وفي عام 2011، كانت ريزن 

أول شركة حتصل على اعتماد معصرة من بونسوركو؛ وبنهاية 

عام 2012، اعتمدت ريزن سبع معاصر لها؛ ونتيجة لذلك، 

بونسوركو. ريزن مطابًقا ملعيار  إيثانول  يُنَتج 23% من 

وتدعم ريزن عمل احلكومة البرازيلية لتنفيذ سياسات فعالة 

الستغالل األراضي وجذب االنتباه إلى أن يحل إنتاج قصب 

السكر محل محاصيل أخرى في املناطق الغنية بالتنوع احليوي؛ 

كما تدعم ريزن أيًضا جهود احلكومة في حماية حقوق األراضي 

لسكان البرازيل األصليني.
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á تُنتج ريزن وقودًا حيويًا منخفض الكربون من قصب السكر في البرازيل.
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أداؤنا

في عام 2012، واصلنا العمل باألساليب التي حتقق التوازن بني 

االعتبارات االقتصادية، والبيئية واالجتماعية على قدر املسؤولية؛ 

فقد وجهنا استثمارنا القوي نحو املشاريع التي توفر مصادر 

الطاقة لعقود قادمة؛ كما عملنا على مواصلة التحسينات في 

سجل السالمة اخلاص بالشركة، واحلد من تأثيرنا على البيئة، للرد 

بوضوح على وجهات النظر اجملاورة، وإيجاد فرص عمل وفرص جتارية 

لالقتصاديات احمللية؛ تعرف على املزيد من التفاصيل في تقرير 

االستدامة لشركة شل لعام 2012.
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يَُعد هذا امللخص الستدامة شل نظرة شاملة لتقرير االستدامة لشركة شل لعام 2012؛ ملزيد من 

املعلومات، يُرجى االطالع على تقرير االستدامة لشركة شل لعام 2012؛ وفي حال إيجاد أي تناقضات، 

يسود تقرير االستدامة لشركة شل لعام 2012.
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