موجز حول التنمية المستدامة

شركة رويال داتش شل بي إل سي موجز حول التنمية المستدامة لعام 2011

2

Shell Sustainability Summary 2011

مقدمة من الرئيس التنفيذي
ً
“أهال بكم إلى موجز شل حول التـنمية المستدامة،
والذي يعطي لمحة عامة عن تقرير التـنمية المستدامة
لعام .”2011

لقد كانت سنة حافلة باالضطراب االقتصادي المتواصل ولكنها
أثبتت مرة أخرى أن إدخال التنمية المستدامة في صلب قراراتنا
هو النهج الصحيح .وهذا يعني أن نأخذ في االعتبار مسائل
السالمة والبيئة ومتطلبات المجتمعات المحلية لتكون في جوهر
الخطوات التي نتخذها لتصميم وبناء وتشغيل مشاريع الطاقة
الرئيسية .إن الطاقة التي نقدمها يجب إنتاجها وتسليمها بطريقة
صحيحة.
وفي ظل الظروف االقتصادية الصعبة السائدة ،والتغيّرات
االجتماعية المصيرية التي تجري في بعض البلدان ،فإن العالم
يجب أال يتغافل عن التحديات القائمة على المدى البعيد.
يعيش اآلن  7مليارات نسمة على الكرة األرضية ،وسيرتفع
هذا العدد إلى  9مليارات نسمة بحلول عام  .2050في العقود
القادمة ،سوف تستمر االقتصاديات الكبرى باستهالك الطاقة
من أجل النمو .أما في البلدان النامية ،فإن كثيراً من الناس
سيصبحون أغنى مما كانوا في السابق ،بحيث يشترون أول
جهاز تلفزيون لهم ،وأول ثالجة أو سيارة .وموجز القول أن
العالم سيكون بحاجة لمزيد من الطاقة.
ستستمر مصادر الوقود األحفوري بتوفير الجزء األكبر من هذه
الطاقة ،مع أننا نعتقد أن دوراً أكبر سوف يلعبه مصدر الطاقة
النظيف ،أال وهو الغاز الطبيعي .وسيزداد الطلب بصورة مطردة
على الطاقة المتجددة ،بما فيها طاقة الوقود الحيوي (أو الوقود
العضوي) ذي النسبة المنخفضة من الكربون ،والذي سيُستعمل
في وسائل النقل.
وإلنشاء نظام للطاقة المستدامة ،نحن بحاجة إلى مستوى جديد
من التعاون والقيادة لوضع سياسات وحلول تكون قابلة للتنفيذ.
إننا بحاجة إلى رؤية مستقبلية وأداء نشيط .ويمكن لشركات
كبرى كشركتنا أن تساعد بتشجيع التعاون المطلوب بين مختلف
القطاعات العامة والخاصة ومختلف الصناعات في جميع أنحاء
العالم.
إننا في شل نعتقد أن تقديم طاقة أنظف وأكثر موثوقية بأسعار
معقولة وبصورة تتسم بالمسؤولية هو أفضل إسهام يمكن أن

نؤديه اليوم نحو عالم يكون أكثر استقراراً بحيث تستطيع كل
البلدان فيه أن تشهد نمواً وازدهاراً اقتصادياً .وللقيام بذلك ،نحن
نتعاون مع كل األطراف األخرى ،بما فيها المجتمعات المحلية
وشركات الطاقة األخرى والحكومات والمستهلكون والمنظمات
غير الحكومية.
وبالنسبة لشل ،ال يزال موضوع السالمة على رأس أولوياتنا.
فمعاييرنا في هذا الموضوع صارمة .وإذا لم تجر األمور كما
مقرر لها ،فإننا نتصرف بسرعة وحسم ،ونقوم بالتحقيق في
هو ّ
ونحسن أداءنا.
جميع الحوادث لنتعلم الدروس الالزمة
ّ
إن استدامة الطاقة تعتمد على قدرتنا على تطبيق المرونة في
خططنا وعملياتنا .ويجب أن نتأكد من أن شل ستبقى قادرة
على مواجهة التحديات في المستقبل لكي نستطيع ،في المقابل،
االستمرار بتقديم مساهمة إيجابية إلى المجتمع.

بيتر فوسر Peter Voser
الرئيس التنفيذي
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منهجنا
التنمية المستدامة وأعمالنا
إن هدفنا هو المساعدة في تلبية احتياجات المجتمع من الطاقة
بأساليب تتسم بالمسؤولية االقتصادية والبيئية واالجتماعية.
من خالل التجربة ،تعلمنا أن التعاون مع المجتمعات المحلية
التي نعمل في مناطقها يساعدنا على تقاسم فوائد أكبر من
مشاريعنا .كما أنه مفيد أيضاً من الناحية التجارية .فبإدخال
آراء جيراننا ضمن خطط المشاريع في مرحلة مبكرة ،يصبح
بإمكاننا تصميم وتنفيذ المشاريع بفعالية أقوى وبدون تأخير .إن
إشراك المجتمعات المحلية في مرحلة مبكرة يساعدنا على منع
االرتباكات في موارد الرزق واألعمال التجارية للناس ،ويح ّد من
اآلثار السلبية على الحياة البرية والتنوع البيولوجي في المنطقة.

وعند قيامنا بتطوير مشروع جديد أو توسيع منشأة قائمة،
فإننا نتبع عملية مح ّددة وواضحة المعالم تساعدنا على تحديد
ومعالجة اآلثار المحتملة على البيئة والسكان المحليين .وهناك
نقرر عندها ما إذا كان
نقاط مفصلية ضمن مراحل المشروع ّ
المضي ق ُدماً أم ال .عند كل نقطة من هذه النقاط المفصلية،
علينا
ّ
نقوم بتقييم اآلثار التنظيمية والبيئية واالجتماعية ،باإلضافة إلى
االعتبارات التجارية والتقنية.
ونحن نـُجري تقييماتنا لآلثار البيئية واالجتماعية والصحية من
أجل إدراك وإدارة المخاطر واالحتماالت والفرص .إننا نق ّدر
تماماً ونتبنى التوصيات المرفوعة من هذه التقييمات طوال مدة
المشروع .وبما أننا نتخذ قرارات استثمارية ،فإننا نأخذ بعين
االعتبار أيضاً التكلفة المحتملة النبعاثات ثاني أكسيد الكربون
من المشروع.

باإلضافة إلى المجتمعات المحلية ،نتعاون أيضاً مع الحكومات
وخبراء البيئة والمنظمات غير الحكومية لتصميم وتنفيذ مشاريع
أفضل .إن تعديل مسارات خطوط األنابيب أو توقيت عمليات
المسح الزلزالي للتقليل من اإلزعاج الناجم عنها للمجتمعات
المحلية أو للحياة البرية هما مثاالن نموذجيان يثبتان أن إشراك
جيراننا في مرحلة مبكرة يحسن أداءنا ومنهجنا.

 نولي أهمية بالغة لموظفينا وعمالنا ولسالمتهم ورفاهيتهم ،لكي نكون قادرين على تقديم الطاقة بطريقة تتسم بالمسؤولية
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ا لسال مة
إن السالمة أمر حاسم وضروري لنا لنستطيع تقديم الطاقة
بطريقة تتسم بالمسؤولية.
تبقى السالمة على رأس أولوياتنا ،وهي ذات قيمة جوهرية
في أساليب عملنا .فنحن نسعى للوصول إلى “الهدف الصفر”،
أي عدم وقوع حوادث مميتة أو مؤذية لموظفينا أو مقاولينا أو
تعرض منشآتنا للخطر .كما نستمر في
جيراننا ،أو حوادث ّ
تحسين سجل السالمة لموظفينا والعاملين لدينا (الصفحة )15
ولمرافقنا ومنشآتنا .ومع ذلك ،فقد شهدنا في عام  2011عدة
ْ
أكدت لنا ضرورة البقاء حذرين ومحترسين ،وضرورة
حوادث
تركيز انتباهنا على السالمة في عملياتنا.

ينبغي على كل شخص يعمل لدينا ،كما ينبغي على كل المشاريع
المشتركة التي نقوم بتشغيلها ،اتباع قواعدنا الخاصة بالسالمة،
والتدخل/التصرف في الحاالت والمواقف غير اآلمنة ،باإلضافة
إلى احترام جيراننا والوفاء بمتطلبات البيئة .ونحن نشجع أيضاً
الشركات التي نتعاقد معها والشركات المشتركة التي ال نتحكم
بها ،على أن تنشر ثقافة السالمة بين موظفيها والعاملين لديها.
لقد تحسن سجلنا الخاص بالسالمة إلى ح ّد كبير منذ بدأنا في
عام  2009تطبيق قواعدنا اإللزامية الـ  12للحفاظ على الحياة.
فهذه القواعد تركز على المجاالت األكثر عرضة للمخاطر في
نشاطاتنا اليومية ،بما في ذلك العمل بشكل آمن على ارتفاعات
عالية ،وقيادة السيارات والمركبات بسرعة معتدلة.

نحن ندير شؤون السالمة من خالل عمليات صارمة ،وبإدخال
ثقافة السالمة في روتين حياتنا اليومية .فلدينا مجموعة من
المعايير المعمول بها ،والتي تخضع لها جميع عملياتنا.
وهي تشمل مجاالت الصحة والسالمة والبيئة واألمن واألداء
االجتماعي.

الوقاية واالستجابة

يع ّد تفادي الحوادث وإدارة المخاطر أمراً حاسماً ألعمالنا ولسالمة الجاليات المحلية التي تعيش بالقرب من مواقع عملياتنا .وتتبع
شل منهجاً مزدوجاً بشأن الحوادث المحتملة التي يمكن أن تؤذي موظفينا أو مقاولينا أو جيراننا أو البيئة المحلية .فنحن نقوم
بتحديد وتقييم المخاطر التي يمكن أن تؤدي لوقوع أي حادث ،ونتخذ الخطوات الالزمة لتخفيفها أو إزالتها .وفي نفس الوقت،
نستعد ونكون جاهزين لالستجابة والتصرف إزاء الحادث في حال وقوعه .ولدينا تدابير متعددة الستعادة الوضع الصحيح وتقليل
آثار الحادث على السكان والبيئة إلى الح ّد األدنى .كما تقوم فرقنا وكادراتنا بإعداد وممارسة إجراءات التصرف/االستجابة
الطارئة لحوادث مثل تسرب النفط أو نشوب حريق .ولتحسين المنهج الذي نتبعه بصورة مستمرة ،نعمل بشكل وثيق مع فرق
االستجابة المحلية لحاالت الطوارئ ومع المؤسسات الحكومية إلجراء اختبارات منتظمة لخططنا وتدابيرنا الخاصة باالستجابة
والتصرف.

 عملية اختبار إلجراءات السالمة على منصة في بحر الشمال ،المملكة المتحدة.
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المجتمعات المحلية
نحن نسعى إلحداث تأثير إيجابي في المجتمعات المحلية
المجاورة لمناطق عملياتنا.
قد تؤدي عملياتنا إلنشاء فرص عمل في المجتمعات المحلية
المجاورة ،وتساعد على تنمية االقتصادات الوطنية عبر شبكات
التوريد والتوزيع .ونحن ندرك أن عملياتنا يمكن أن تثير القلق
والمخاوف أيضاً .إننا نتعاون مع جيراننا لمعالجة هذه المخاوف
وتقاسم المنافع والفوائد الناجمة عن نشاطاتنا.
كما نشترط على جميع مشاريعنا ومنشآتنا الضخمة أن تكون لها
خطة أداء اجتماعي للمساعدة على تقييم اآلثار السلبية للمشاريع
وتخفيفها إلى أدنى ح ّد ممكن .وعندما نط ّور مشاريع جديدة
أو نخطط لتوسيع منشآت قائمة ،فإننا نتعاون بشكل وثيق مع
المجتمعات المحلية لتحديد أساليب العمل ذات المنفعة المتبادلة،
يحسن الطريقة التي
ولتلبية احتياجاتها والوفاء بتوقعاتها .وهذا ّ
نقوم بها باتخاذ قراراتنا وتنفيذ عملياتنا.

وبما أننا جزء من المجتمعات التي نعمل فيها ،فإن ذلك يعني
تقاسم الفوائد والمنافع بيننا .فنحن نستأجر ونشتري الخدمات
والمنتجات المحلية كلما كان ذلك ممكناً .وقد أنفقنا حوالي
 12مليار دوالر في عام  2011على سلع ومنتجات وخدمات من
شركات في البلدان ذات الدخل المنخفض.
إننا نستثمر مواردنا في برامج للمجتمعات المحلية يمكن
أن نـُحدث بها تأثيراً إيجابياً دائماً .ونحن نركز استثماراتنا
االجتماعية على مشاريع مرتبطة بالسالمة على الطرقات العامة،
وتطوير الشركات والمؤسسات المحلية ،وتأمين الحصول على
الطاقة بشكل آمن وموثوق بالنسبة للسكان المجاورين لمناطق
عملياتنا .وعلى سبيل المثال ،فإن برامج مثل شل اليف واير
 Shell LiveWIREتشجع إنشاء الشركات والمؤسسات
المحلية بتقديم المشورة التجارية لرجال األعمال الشباب.

ونحن مستمرون في بناء وتعزيز مهارات موظفينا الذين يعملون
بشكل مباشر مع المجتمعات المحلية .ففي عام  ،2011أصدرنا
كتيباً لألداء االجتماعي يحتوي على األدوات العملية والتوجيهات
تبادلي
المتخصصين .وهناك برنامج
الخاصة لمساعدة خبرائنا
ّ
ّ
يتيح لهؤالء الخبراء أن يتعلموا من تجارب وخبرات بعضهم
البعض.
 تطوير المؤسسات التجارية المحلية من خالل برنامج شل اليف واير  ،Shell LiveWIREفي بورت هاركورت ،نيجيريا.
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تغيـّر المناخ
مع تزايد عدد سكان العالم بسرعة ،ومع ارتفاع الثروة
لمواطني البلدان النامية ،يزداد الطلب على الطاقة في المدى
البعيد .وفي الوقت نفسه ،ال بد من أن تخضع انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون النخفاض كبير .إن شل تساعد على مواجهة هذا
التحدي ببذل ما بوسعها في هذه األيام.
إن منهجنا في المساعدة على معالجة انبعاثات ثاني أكسيد
ّ
ينصب على أربعة محاور رئيسية ،وهي:
الكربون حول العالم
إنتاج المزيد من الغاز الطبيعي ،والمساعدة على تطوير تقنيات
احتجاز الكربون وتخزينه ،وإنتاج الوقود الحيوي ذي النسبة
المنخفضة من الكربون ،والعمل على تحسين كفاءة الطاقة في
عملياتنا .كما أن لدينا هيكلية إدارية وتنفيذية شاملة تشرف على
جميع نشاطاتنا المتعلقة بثاني أكسيد الكربون ،بما في ذلك أعمال
البحث والتطوير الخاصة بتقنيات زيادة الكفاءة وخفض انبعاثات
الغاز المذكور.
الغاز الطبيعي

إن ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أنظمة الطاقة كلها يأتي
من محطات توليد الكهرباء .ولكن استبدال حرق الفحم بحرق
الغاز الطبيعي األنظف منه في محطة لتوليد الكهرباء يمكن أن
يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي النصف .وبالنسبة
لكثير من البلدان ،تع ّد زيادة استخدام الغاز الطبيعي لتوليد
الكهرباء هي الوسيلة األسرع واألقل كلفة لتلبية التحدي المتمثل
بتوفير مزيد من الطاقة مع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
احتجاز الكربون وتخزينه

نحن نساعد على تقدم تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه
 CCSمن خالل دعم عدد من المشاريع في جميع أنحاء
العالم .إن إدخال هذه التكنولوجيا ضمن مصانعنا ومنشآتنا
الكبرى سيؤدي إلى خفض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون حول العالم.

ونحن ماضون في تنفيذ عدد من المشاريع ،بما فيها مشروع
غورغون ( Gorgonحصة شل فيه  )%25للغاز الطبيعي
المسال قبالة ساحل أستراليا الغربية ،حيث يضم هذا المشروع
أكبر منشأة الحتجاز الكربون وتخزينه في العالم .وبعد تشغيل
مشروع غورغون ،من المتوقع أن يتم احتجاز وتخزين  3إلى
 4ماليين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً تحت األرض .أما
في كندا ،فإذا تم تنفيذ مشروعنا كويست  ،Questفإنه سيكون
قادراً على تخزين أكثر من  1مليون طن من ثاني أكسيد الكربون
في السنة .وفي النرويج ،نعمل مع شركائنا في أكبر معرض
توضيحي مصمّم لتطوير واختبار تكنولوجيا احتجاز ثاني أكسيد
الكربون .ومن المتوقع أن يـبدأ تشغيل المعرض في منطقة
مونكشتات  Mongstadفي سنة .2012

الوقود الحيوي/العضوي

مع نمو عدد السكان في العالم ،يستمر ارتفاع أعداد السيارات
على الطرقات العامة .وستكون هناك حاجة لجميع الخيارات
المتاحة من الوقود المنخفض الكربون من أجل تلبية الطلب،
مع الح ّد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .إن إدماج البنزين
والديزل مع الوقود الحيوي المستدام ،يساعد على خفض انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون من وسائل النقل.
في عام  ،2011أطلقنا مشروع الشركة المشتركة رايزن
 Raízenفي البرازيل إلنتاج وقود حيوي منخفض الكربون
ومتوفر بكميات تجارية ،وهو وقود اإليثانول المستخرج من
قصب السكر .ونحن نسعى أيضاً لجعل الوقود الحيوي أكثر
استدامة ،ونقوم بتطوير أنواع من الوقود الحيوي الراقى يتم
استخراجه من مصادر غير غذائية.
كفاءة استهالك الطاقة

إننا نعمل باستمرار على تحسين كفاءة ومردودية عملياتنا ،وذلك
لنساعد على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،ولتكون
التكلفة أكثر تنافسية .فمنذ عام  ،2005تابعنا تنفيذ برنامج يكلف
عدة مليارات من الدوالرات لزيادة كفاءة استهالك الطاقة في
عملياتنا الحالية .كما نقوم بتصميم مشاريع جديدة منذ البداية
الستخدام الطاقة بكفاءة جيدة.
ونحن نقدم المنتجات والخدمات أيضاً لمساعدة عمالئنا على
استهالك كميات أقل من الطاقة ،ومن بينها أنواع وقود ومواد
تشحيم متطورة.
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ا لبيئة
نعمل على تقليل اآلثار البيئية لعملياتنا إلى الح ّد األدنى.
إن خططنا وقراراتنا المبكرة في أي مشروع تتضمن تدابير
وإجراءات لحماية البيئة .فنحن نعمل على معالجة انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون ،واستهالك كميات أقل من الطاقة والماء ،وتفادي
التسربات النفطية ،وحرق كميات أقل من الغاز المصاحب إلنتاج
النفط ،مع الحفاظ على التنوع البيولوجي.
كما نسعى لتحسين كفاءة استهالكنا للطاقة ،ولتطوير قدرات
احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه تحت األرض ،والح ّد من
حرق الغاز المستمر في عملياتنا ،وتخفيض التسربات النفطية،
وذلك باتباع ضوابط ومعايير صارمة.
أشح وأكثر محدودية مما مضى بسبب
لقد أصبحت موارد المياه ّ
التضخم السكاني ،وبالتالي ازدادت أهمية الطريقة التي تقوم بها
الصناعات الرئيسية بإدارة استهالكها للمياه العذبة .نحن نستخدم
تكنولوجيات جديدة وعمليات إعادة تدوير متطورة من أجل تقليل
اعتمادنا على المياه العذبة .وفي المناطق التي تعاني من ندرة
المياه ،تتضمن عملياتنا خططاً إلدارة استهالك المياه نحدد فيها
طرقاً وأساليب لمراقبة وتخفيض استهالك المياه.
إن حماية التنوع بين الكائنات الحية أمر بالغ األهمية عندما نفكر
في إنشاء مشاريع جديدة أو في توسعة مرافقنا ومنشآتنا الحالية.
إذ أننا نجري عمليات تقييم للتنوع البيولوجي عند تخطيط
المشاريع من أجل قياس اآلثار المحتملة لعملياتنا.
ونحن نتعاون بشكل وثيق مع المنظمات البيئية الرائدة ،بما فيها
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  ،IUCNوهيئة األراضي الرطبة
الدولية  ،Wetlands Internationalومنظمة الحفاظ على
الطبيعة  ،Nature Conservancyومعهد رصد األرض
 .Earthwatchإن هذه الشراكات تساعدنا على تحديد ومعالجة
التحديات البيئية والفرص المتاحة إلدخال تحسينات مبكرة في
تصميم المشاريع ،وذلك بتزويدنا بإمكانية االستفادة من خبرات
ومهارات هذه المنظمات ونصائحها العملية .وفي عام ،2011
اشتركنا مع هذه المنظمات في أكثر من  35مشروعاً.

 اكتساب المعرفة حول التنوع البيولوجي في برنامج المهارات التجارية الذي
يقدمه “معهد رصد األرض  ”Earthwatchلحفظ التراث العالمي في كينيا.

الشفافية بشأن اإليرادات

تحقق عملياتنا إيرادات للحكومات حول العالم من خالل
الضرائب والمستحقات .إن هذه األموال يمكن أن تساعد
في دعم اقتصاد الدولة المعنية وأن تساهم في التنمية
المحلية .ونحن نعتقد أن مزيداً من الشفافية بشأن هذه
المدفوعات وكيفية استخدامها أمر مهم لبناء الثقة بين
شركات كشركتنا والمجتمعات المحلية التي نعمل في
مناطقها.
في عام  ،2011دفعت شركة شل  22,6مليار دوالر
للحكومات كضريبة على الشركة ،إضافة إلى
 4,4مليارات دوالر كمستحقات للحكومات أيضاً .وقد
استلمنا نيابة عن الحكومات ما مجموعه  88,1مليار
دوالر كرسوم على اإلنتاج وضرائب على المبيعات.
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نشا طا تنا
الغاز الطبيعي
تؤمن شل بأن المزيد من إستخدام الغاز الطبيعي الذي يحترق
بطريقة أنظف من أنواع الوقود األخرى ،وال سيما في محطات
توليد الكهرباء ،سيكون ذا أهمية بالغة إلنشاء نظام للطاقة
المستدامة.
هناك كميات وفيرة من الغاز الطبيعي ذي االحتراق النظيف،
بحيث أن موارده المتوفرة تعادل  250سنة من مستويات اإلنتاج
الحالية ،وفقاً لوكالة الطاقة الدولية .وانبعاثات ثاني أكسيد
الكربون من الغاز الطبيعي هي تقريباً  %50أقل من االنبعاثات
من الفحم عند استخدامه لتوليد الكهرباء ،كما أن تلويثه للهواء
أقل بكثير.

الغاز المستعصي

إن القدرة على إنتاج كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المحصور
ضمن الفتحات الصخرية الدقيقة قد أحدثت ثورة في الصورة
النمطية للطاقة في أمريكا الشمالية خالل السنوات األخيرة .إذ أن
“العصي االستخراج” يتطلب تقنية تسمى “التكسير
إنتاج هذا الغاز
ّ
الهيدروليكي  ”Hydraulic Fracturingأو Fracking
إلطالق الغاز من فتحات الصخور .لقد تم استخدام هذا األسلوب
على مدى عقود عديدة ،ولكن تقنيات الحفر الجديدة أتاحت مؤخراً
إنتاج كميات أكبر من الغاز في موقع واحد للحفر ،مع التقليل من
آثار عملياتنا على البيئة .وفي عام  ،2011نشرنا مجموعة مبادئ
لتشغيل مواقع الحفر البرية حول العالم من أجل تبديد المخاوف
حول تطوير الغاز المستعصي في منصات الحفر البرية ،وال سيما
فيما يتعلق بعمليات “التكسير الهيدروليكي” (انظر المربع أدناه).

في عام  ،2012تتوقع شل إنتاج الغاز بكميات أكثر من النفط
ألول مرة .ومع تزايد إنتاجنا للغاز ،فإننا نستخدم تقنيات متطورة
وأساليب جديدة لتطوير الموارد وإيجاد طرق ووسائل تح ّد من
تأثيرنا على البيئة.

مبادئ تشغيل منصات الحفر البرية الستخراج النفط والغاز المستعصيَـيْن

إننا نعتقد أنه فيما تستمر شل والشركات الضخمة األخرى في تطوير هذه الموارد ،سيكون من األهمية بمكان وضع معايير
لصناعة الطاقة تتسم بالمسؤولية .وإقامة حوار منفتح مع المتضررين من تطوير الغاز الطبيعي سيكون أيضاً أمراً ضرورياً.
وبالتشاور مع هيئات الرقابة البيئية والمنظمات غير الحكومية ،قمنا بوضع ونشر خمسة مبادئ رائدة في صناعة الطاقة العالمية
لتشغيل منصات الحفر البرية الستخراج النفط والغاز المستعصيَـيْن .وهذه المبادئ تبيـّن طريقة التشغيل التي نطمح لتطبيقها
عندما نقوم بتطوير موارد الغاز الطبيعي.

تقوم شل بما يلي:
 تصميم وإنشاء وتشغيل اآلبار والمرافق بطريقة آمنة ومسؤولة؛
 وتنفيذ عملياتها بطريقة تحمي المياه الجوفية ،وتقلل من استخدام المياه الصالحة للشرب قدر اإلمكان من الناحية العملية؛
 وتنفيذ عملياتها بطريقة تحفظ جودة الهواء وتسيطر على االنبعاثات؛
 والعمل على تقليل اآلثار السلبية للعمليات؛
 والتعاون مع المجتمعات المحلية بشأن اآلثار االجتماعية واالقتصادية التي قد تنشأ من عملياتها.
إننا نسعى لتطبيق هذه المبادئ في جميع عملياتنا حول العالم .ومع بروز تحديات وتقنيات ومتطلبات تنظيمية جديدة ،سنقوم
بإنتظام بمراجعة وتحديث هذه المبادئ.
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 إن تسييل الغاز الطبيعي يتيح لنا شحنه من محطة سخالين الثانية  Sakhalin 2في روسيا إلى العمالء..

إن منهجنا يضع السالمة وحماية البيئة على رأس أولويات
عملياتنا .فمكامن الغاز المستعصي التي نصل إليها تقع عادة
على عمق أكثر من  1000متر تحت المياه العذبة الجوفية.
ّ
وتصطف آبارنا مع طبقات متعددة من األغلفة الفوالذية ،ويتم

تثبيتها باإلسمنت من السطح إلى ما هو أعمق بكثير من منسوب
المياه الجوفية .كما أننا نح ّد من حاجتنا للمياه العذبة عن طريق
إعادة تدوير المياه المستخدمة.

والعمليات في مواقع الحفر ،باإلضافة إلى تأثير حركة
الشاحنات ،يمكن أن تثير المخاوف بين السكان المحليين .ففي
حقل باينديل  ،Pinedaleوفي عملياتنا في حقل هينزفيل
 Haynesvilleبوالية لويزيانا األمريكية ،نقلل قدر اإلمكان
من تعكير األرض بحفر آبار متعددة من موقع حفر واحد .وفي
عملياتنا في حقل مارسيلوس  Marcellusبوالية بنسلفانيا
األمريكية ،لدينا خطط لنقل المياه عن طريق السكك الحديدية،
مما يقلل من حاجتنا للشاحنات.
الغاز الطبيعي المسال

كانت شل شركة رائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال LNG
منذ أكثر من  40عاماً .ومنذ ذلك الحين ،أصبح الغاز الطبيعي
المسال وسيلة هامة إلمداد الغاز للتجمعات السكنية والمراكز
الصناعية التي تقع في أماكن بعيدة جداً عن موارد الغاز
الطبيعي ،وأصبح يتم نقله عملياً عبر خطوط أنابيب .وبفضل
تبريد الغاز إلى  162درجة مئوية تحت الصفر ،فإننا نح ّوله إلى
سائل ونقلـّص حجمه  600مرة ،مما يسمح لنا بشحنه إلى جميع
أنحاء العالم .وعند وصوله إلى الوجهة المقصودة ،يتم تحويل
الغاز المسال مرة أخرى إلى غاز عادي ليستخدمه عمالؤنا .وفي
الموردة للغاز الطبيعي
هذه األيام ،تع ّد شل من أكبر الشركات
ّ
المسال ،ولها مرافق ومنشآت في جميع أنحاء العالم .إن ما يقرب
من  %30من إجمالي الغاز الطبيعي المسال في العالم يأتي من
مشاريع مشتركة تساهم فيها شل.

والعمل يجري على قدم وساق لبناء منشأة عائمة للغاز الطبيعي
المسال بحيث تجمع بين عمليات اإلنتاج والمعالجة والتخزين
بدون الحاجة لبناء محطات برية أو م ّد خطوط أنابيب طويلة عند
قاع البحر ،مما يؤدي إلى خفض كبير في اآلثار البيئية.
لقد تم استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود في السفن التي تعمل
بهذا الغاز لعدة سنوات .واعتباراً من عام  ،2012تقوم شل
بصنع كميات من الغاز الطبيعي المسال لتكون متوفرة كوقود
للشاحنات المع ّدة خصيصاً للنقل على طريق مزدحم يمتد من
شمال ألبرتا إلى فانكوفر في كندا .إذ سيحل هذا الغاز محل وقود
الديزل الذي كانت الشاحنات تستخدمه في السابق.
طاقة الرياح

من المتوقع أن تستمر طاقة الرياح بالنمو كجزء من مزيج
مصادر الطاقة في العالم .وقد كانت شل تط ّور طاقة الرياح
ألكثر من عقد من الزمان ،وهي تشارك في مشاريع لطاقة
الرياح في أوروبا وأمريكا الشمالية .وفي هذه األيام ،تبلغ حصة
شل من إجمالي كميات طاقة الرياح  507ميغاواط .ويأتي معظم
هذه الحصة من حوالي  720توربيناً في ثمانية مشاريع لطاقة
الرياح في الواليات المتحدة األمريكية .ونحن نقوم بتقييم مشاريع
محتملة أخرى ،تقع كلها في أمريكا الشمالية.
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القطب الشمالي
بما أن الطلب العالمي يتزايد في المدى البعيد ،فإن العالم
سيكون بحاجة لموارد الطاقة الهائلة التي يحتويها القطب
الشمالي .ولكن يجب إنتاجها بطريقة مسؤولة ،بحيث تكون
رعاية البيئة والمجتمعات المحلية في قلب مخططات التطوير.
تق ّدر هيئة المسح الجيولوجي األمريكية بأن القطب الشمالي يض ّم
ما يصل إلى  %30من الغاز الطبيعي غير المكتشف في العالم
ونحو  %13من النفط الذي سيتم اكتشافه .ومن المعتقد أن أكثر
من  %80من هذه الموارد تقع في مناطق بحرية.
إن العمل بمسؤولية في القطب الشمالي وفي المناطق شبه
القطبية ليس جديداً بالنسبة لنا .فقد كنا نشطين منذ ما يقرب من
 50عاماً في منصات برية وبحرية في أالسكا بالواليات المتحدة
األمريكية ،وفي كندا .وفي اآلونة األخيرة ،قمنا بتطوير مشاريع
ضخمة مع شركاء في النرويج ،وفي سخالين Sakhalin
وساليم  Salymفي روسيا.
تدرك شل وجود بعض االعتراض من الناس للمزيد من تطوير
موارد الطاقة في القطب الشمالي .ولكي نعمل بشكل آمن
وفعال في جميع أنحاء هذه المنطقة ،لدينا خطط تستند إلى تقييم
دقيق للتحديات التقنية والبيئية .ونحن نتعاون بشكل وثيق مع
السكان المحليين ،بمن فيهم السكان األصليون ،لكي نستمع إلى
ونقرر أفضل الطرق لتقاسم منافع عملياتنا مع
وجهات نظرهمّ ،
الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم .كما نعمل أيضاً مع الحكومات
والمؤسسات األكاديمية والمنظمات غير الحكومية ومع العلماء
االختصاصيين لكي نفهم ونتدارس وجهات نظرهم بشأن
مشاريعنا.

منذ عام  ،2005قمنا بتنفيذ برنامج واسع من الدراسات البيئية
في مياه القطب الشمالي والمناطق البرية في أالسكا .إن المعرفة
التقليدية الواسعة للشعوب األصلية ال تقدر بثمن بالنسبة ألسلوب
عملنا في المنطقة .وبينما نقوم بتخطيط نشاطاتنا ،فإن شيوخ
القرى والصيادين المحليين الماهرين يساعدوننا على تحديد
أنواع الكائنات الحية الهامّة والموائل/المواطن الحساسة،
والمواقع األثرية ،والمناطق ذات األهمية الخاصة مثل مواقع
والدة صغار الوعل (الكاريـبو) ونقاط تجمع الطيور المهاجرة.
لقد قمنا بتطوير تكنولوجيات إبداعية وأجرينا العديد من
الدراسات العلمية لنتمكن من العمل بمسؤولية في هذه البيئة
البحرية الصعبة .ويشمل هذا المنهج استخدام طائرات بدون
طيار وآالت لتسجيل األصوات في البحر ،مع إجراء دراسات
للنظام البيئي تجمع بين المعارف التقليدية والحقائق العلمية.

أالسكا

تأتي استعداداتنا للتنقيب عن النفط في بحر بوفورت  Beaufortوبحر تشوكتشي  Chukchiفي عام  ،2012بعد سنوات
من العمل لوضع أسس التطوير المسؤول للموارد المحتملة في المنطقة .وفي هذه الفترة واجهنا تحديات لخططنا ،وال تزال
االعتراضات قائمة حتى اآلن .وفيما نحن نقترب من البدء بالحفر االستكشافي ،فقد عملنا عن كثب مع الهيئات الرقابية
والمجتمعات المحلية والمنظمات األخرى من أجل تطوير إجراءات وقائية متينة .وقد ساعدنا ذلك على تنقيح وتحسين خططنا
الخاصة بالحفر.

إن المياه المجاورة لساحل أالسكا الشمالي ضحلة ،وحقول النفط الكامنة تحتها ذات ضغط منخفض نسبياً ،مما يجعلها بيئة مختلفة
تماماً عن بيئة المياه العميقة في خليج المكسيك .وللتحضير لعمليات الحفر قبالة ساحل أالسكا ،قمنا بتطوير قدرات كاملة للتصرف
واالستجابة عند حدوث أي تسربات نفطية .وتتضمن هذه نشر معدات لالستيعاب أو االحتواء  containmentوالتغطية أو
التـتويج  ،cappingباإلضافة إلى سفن االستجابة للتسربات النفطية.
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 تطوير الرمال النفطية في ألبرتا ،كندا.

 إنتاج النفط والغاز في أعماق المياه قبالة ساحل البرازيل.

في أعماق المياه

الرمال النفطية

من أجل توفير موارد جديدة تساعد على تلبية الطلب المتزايد
على الطاقة ،نحن نعمل في بيئات أكثر صعوبة من أي وقت
مضى ،مثل أعماق المياه في البحر .فالتكنولوجيات المتقدمة
والمعايير الصارمة تساعدنا على القيام بذلك بسالمة وأمان .إن
مشاريعنا الضخمة للتنقيب واإلنتاج في أعماق المياه تساهم في
تنمية االقتصادات المحلية من خالل شبكات التوريد والتوزيع،
كما تقوم بإنشاء مهارات جديدة للعمل.

تع ّد الرمال النفطية في كندا من أهم موارد الطاقة المتبقية.
فبإمكانها أن تلعب دوراً مهماً ضمن خليط مصادر الطاقة ،ولكن
ينبغي تطويرها بطريقة تتسم بالمسؤولية .إننا نعمل من أجل
تحسين قدرتنا على معالجة انبعاث غازات االحتباس الحراري،
واستخدام األراضي والمياه بصورة أكثر كفاءة وفعالية.

لقد كانت شل في طليعة شركات التنقيب واإلنتاج في أعماق
المياه ألكثر من  40عاماً ،بحيث قامت بتنفيذ أكثر من 20
مشروعاً ضخماً في أعماق المياه حول العالم .وقد طوّرنا العديد
من التكنولوجيات والعمليات وإجراءات السالمة المتقدمة التي
تتيح لنا رفع النفط والغاز من عمق  3كيلومترات تقريباً تحت
سطح الماء .ونحن نقوم اليوم بتشغيل مشاريع في أعماق المياه
قبالة سواحل بلدان مثل ماليزيا والبرازيل والواليات المتحدة
األمريكية ،وما زلنا نعمل لتطوير المزيد منها.
إن الحادث المأساوي الذي وقع عام  2010في المنصة البحرية
ديبووتر هورايزون  Deepwater Horizonالتابعة لشركة
بريتش بتروليوم  BPأكـّد على ضرورة الحفاظ على سالمة
وموثوقية عملياتنا في أعماق المياه في جميع أنحاء العالم .ونحن
نطبق إجراءات وقائية متعددة لتفادي وقوع حادث مماثل في
عملياتنا.

كما نواصل العمل لتحسين كفاءة ومردودية الطاقة ووضع
خطط الحتجاز وتخزين الكربون بكميات ضخمة في عملياتنا
الخاصة بالرمال النفطية .ونستمر أيضاً في استكشاف الفرص
لزيادة كميات المياه التي يُعاد تدويرها في عملياتنا ،ونستخدم
المزيد من المياه الجوفية في مواقع العمل من أجل تقليل
استخدامنا لمياه األنهار .في عام  ،2012ساعدت شل في تأسيس
تجمع (كونسورتيوم) لشركات الطاقة يهدف لتبادل المعارف
والمعلومات وتطوير تقنيات إبداعية من أجل تحسين األداء
البيئي في جميع عمليات الرمال النفطية.
هذا وتستمر جهودنا لتحسين التكنولوجيا المستخدمة لمعالجة
المخلفات التي تع ّد خليطاً من المياه والرمال والطين والمواد
الهيدروكربونية المتبقية بعد أن يتم فصل مادة القار .كما نتعاون
أيضاً مع جيراننا من السكان األصليين إلدخال معارفهم التقليدية
ضمن جهودنا الهادفة إلدارة واستصالح األراضي.
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نيجير يا
رسالة مفتوحة من موتيو صنمونو
،Mutiu Sunmonu
رئيس مجلس إدارة شركات شل
في نيجيريا ،نسخة مختصرة.

في عام  ،2011استمرت جهودنا في شركة شل لتنمية النفط
 SPDCإلعادة بناء العمليات وتوفير المزيد من الشفافية حول
نشاطاتنا.
لقد ارتفع اإلنتاج لدى شركة  SPDCللسنة الثانية على التوالي،
مع توفير إيرادات أكثر للحكومة (المالكة ألغلبية األسهم)
ولشركائنا اآلخرين في الشركة المشتركة .إذ أن التمويل المستقر
المتحسن مهّدا الطريق إلحراز تقدم في مشاريع هامة.
واألمن
ّ
وفي عام  ،2011قمنا بتركيب معدات جديدة الحتجاز الغاز
المصاحب إلنتاج النفط ،والذي كان سيتم حرقه لوالها ،كما قمنا
بإصالح أو تحسين المرافق والمنشآت القائمة الحتجاز الغاز.
وقد ساهم ذلك في تخفيض معدالت حرق الغاز في مرافق
ومنشآت شركة  SPDCفي عام  ،2011بالرغم من أننا أنتجنا
كميات نفط أكثر مما أنتجناه عام .2010
إن تركيزنا المتزايد على صيانة خطوط األنابيب والمعدات
تحسن إمكانية الوصول إلى المواقع ،أدى إلى
األخرى ،بفضل ّ
انخفاض حجم التسربات التشغيلية البرية من مرافق شركة
 SPDCفي عام  2011أيضاً .ومن المؤسف أن شركة شل

مشروع هلث إن موشن HEALTH IN MOTION

نيجيريا لالستكشاف واإلنتاج  SNEPCoشهدت تسرباً
نفطياً أثناء عمليات تحميل في حقل بونغا  Bongaالبحري
على بعد  120كم من الساحل .إنني آسف ألن هذا التسرب قد
حدث ،ولكنني ُسررت بأن جهود االستجابة السريعة لموظفي
شركة  SNEPCoبالتعاون مع الحكومة النيجيرية أدت إلى
تبخر معظم البقعة النفطية الناتجة ،أو إلى تبديدها بسرعة في
عرض البحر.
وبالرغم من انتهاء الهجمات المسلحة للمتمردين ،فال تزال هناك
حاجة التخاذ إجراءات عاجلة للتص ّدي لسرقة النفط وأعمال
التكرير غير الشرعية من قبل عصابات إجرامية ال تزال تتسبّب
بمعظم حوادث التسرب.
إن تقرير “برنامج األمم المتحدة للبيئة  ”UNEPالذي صدر
في آب/أغسطس  2011حول تلوث النفط في منطقة أوغونيالند
 Ogonilandفي دلتا نهر النيجر ،قد أظهر صعوبة بعض
التحديات التي نواجهها .وقد رحبت شركة  SPDCبما ورد في
التقرير ،وقبلت توصياته للشركة .وأنا آمل بصدق أن يُـثبت هذا
التقرير أنه يشكل حافزاً للتعاون بين الحكومة وشركات الطاقة
والمجتمع المدني.
لقد كانت السنوات األخيرة صعبة في نيجيريا ،ولكنني متفائل
بالنسبة للمستقبل.
موتيو صنمونو Mutiu Sunmonu
اقرأ الرسالة الكاملة في تقرير شل حول التـنمية المستدامة
لعام .2011

إن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية في منطقة دلتا النيجر محدودة .وشركة شل لتنمية النفط  SPDCتساعد على تحسين
هذه اإلمكانية بعدد من الطرق واألساليب .فهي تدعم شبكة من  27عيادة صحية في جميع أنحاء الدلتا ،وتم ّدها بالعناصر والكوادر
الطبية الالزمة .كما أنها تم ّول عدداً صغيراً ْ
ولكن متزايداً من برامج التأمين الصحي للسكان المحليين ،كجزء من نموذجها في
االستثمار االجتماعي ،والذي يسمّى “مذكرة التفاهم العالمية  .”global memorandum of understandingكما أنها
ترعى أيضاً حمالت الستهداف أمراض مثل المالريا ونقص المناعة البشرية  HIVواإليدز  .AIDSومن بين جهودها القائمة
منذ زمن بعيد البرنامج السنوي لرعاية وتوعية المجتمعات المحلية ،واسمه “هلث إن موشن  .”Health In Motionإذ يقوم
بموجبه فريق من األطباء والممرضين والممرضات والصيادلة والمستشارين من القسم الصحي في شركة  SPDCبزيارة
المناطق النائية لتقديم الرعاية الصحية للمجتمعات المحلية .في عام  ،2011وصل أعضاء الفريق إلى أكثر من  87000نسمة،
حيث قاموا بتقديم النصح والمشورة ،مع توفير العالج لألمراض وإجراء عمليات جراحية بسيطة وتوزيع الناموسيات (الواقية من
الحشرات) والنظارات الطبية.

Shell Sustainability Summary 2011

تقديم منتجات أكثر استدامة
أنواع الوقود الحيوي  /العضوي
ألول مرة ،نقوم بإنتاج الوقود الحيوي ذي النسبة المنخفضة
من الكربون ،عبر مشروعنا المشترك رايزن .Raízen
من المتوقع أن تلعب أنواع الوقود الحيوي دوراً متزايداً في
المساعدة على تلبية الطلب على وقود وسائل النقل .وتتوقع شل
أن تزيد حصتها في تشكيلة وقود النقل في العالم من  %3اليوم
إلى  %9بحلول عام .2030
في عام  ،2011انتقلنا ألول مرة إلى إنتاج الوقود الحيوي ذي
النسبة المنخفضة من الكربون .وقد أنشأنا مع شركة كوزان
 Cosanشركة رايزن  Raízenالمشتركة (تبلغ حصة شل
ْ
ملياري لتر سنوياً من
فيها  )%50التي تنتج وتبيع أكثر من 2
الوقود الحيوي المنخفض الكربون والمتوفر بكميات تجارية،
وهو اإليثانول المستخرج من قصب السكر في البرازيل .إن هذا
الوقود الحيوي يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي
 %70مقارنة مع البنزين ،وذلك من مرحلة زراعة قصب السكر
إلى مرحلة استخدام اإليثانول كوقود.
يحتاج قصب السكر في البرازيل للنزر القليل من ّ
الري
االصطناعي لكي ينمو ،ويعود الفضل في ذلك للمعدل المرتفع
لألمطار في السنة .وتقوم شركة رايزن  Raízenبإعادة تدوير
حوالي  %90من إمدادات المياه التي تستخدمها لتحويل قصب
السكر إلى اإليثانول في  23من أصل  24طاحونة تمتلكها.
وهي تخطط ألن تقوم بإعادة تدوير المياه في الطاحونة الوحيدة
المتبقية بحلول نهاية عام .2012
إن اتفاقيتنا الخاصة بالشركة المشتركة رايزن تتضمن مجموعة
من المبادئ للمساعدة على تحسين اإلنتاج المستدام للوقود.
وتشترط هذه المبادئ أن تقوم شركة رايزن بتقييم اآلثار المباشرة
وغير المباشرة ،والتي يُحتمل بروزها من زراعة أراض جديدة
لجني محاصيل الوقود الحيوي ،مع تجنب األراضي الغنية
مورديها ومقاوليها
بالتنوع البيولوجي .كما تعمل رايزن أيضاً مع ّ
ومع أصحاب األراضي للتأكد من أنهم يطبقون قواعد صحيحة
وسليمة إلدارة المياه والعمالة واألراضي.

 تجميع محاصيل قصب السكر إلنتاج وقود اإليثانول في البرازيل.

إن األراضي المستخدمة لزراعة قصب السكر لصالح شركة
رايزن تبعد مئات الكيلومترات عن غابات األمازون المطيرة.
وتدعم رايزن سعي الحكومة البرازيلية لتنفيذ سياسات فعالة
الستخدام األراضي ،ولمعالجة المخاوف من أن إنتاج قصب
السكر سيقوم بتهجير المحاصيل األخرى إلى مناطق ذات تنوع
بيولوجي غزير .كما تدعم رايزن الجهود التي تبذلها الحكومة
لحماية حقوق الشعوب األصلية فيما يتعلق باألراضي.
وشركة رايزن هي عضو مشارك في مبادرة بونسوكرو
 Bonsucroالتي وضعت معايير الصناعة إلصدار شهادات
بشأن إنتاج الوقود الحيوي من قصب السكر .إذ تـُصدر مؤسسة
بونسوكرو شهادة منفصلة لكل طاحونة تح ّول قصب السكر
وتنتج وقود اإليثانول .وقد أصدرت بونسوكرو شهادات ألربع
طواحين لرايزن خالل عام  ،2011ومن بينها أول طاحونة
صدرت لها شهادة على اإلطالق بموجب المبادرة .إن رايزن
تسعى الستحصال شهادات لجميع طواحينها في السنوات المقبلة.
كما أنها تهدف الستصدار شهادات لجميع كميات اإليثانول المنتج
من قصب السكر الخاص بها ،وكذلك كميات اإليثانول المنتج من
بمورديها.
قصب السكر الخاص
ّ

13

14

Shell Sustainability Summary 2011

أنواع الوقود والمنتجات
نقوم بتطوير أصناف متقدمة من الوقود ومواد التشحيم التي
يمكن أن تساعد السائقين على توفير الوقود .ونحن نعمل أيضاً
مع المستهلكين لمساعدتهم على توفير الطاقة.
مع ارتفاع أعداد السيارات في العقود القادمة ،سيتمثل التحدي
في كيفية إدارة اآلثار البيئية الناجمة عنها .إن حوالي  %17من
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود األحفوري حول العالم
تأتي من وسائل النقل البري .وقد قمنا بتصميم بنزين وديزل
“شل فيول سيف  ،”Shell FuelSaveوقودنا األكثر كفاءة
ومردودية حتى اآلن ،من أجل مساعدة سائقي السيارات على
توفير الوقود عن طريق تخفيض هدر الطاقة في المحرك .ونحن
نعمل أيضاً بشكل وثيق مع عدد من الشركات الصانعة للسيارات
لتطوير أنواع وقود ومواد تشحيم أكثر كفاءة ومردودية ،بما
فيها شركات أودي وكرايسلر ودايملر ودوكاتي وفيراري
وفولكسفاغن.
إن جهودنا لكي نجعل النقل أكثر استدامة تمتد إلى خارج
الطرقات البرية .فقد ط ّورنا زيت التشحيم البحري الجديد الذي
يسمّى ألكسيا  Alexia S4والذي يمكن أن يساعد على تحسين
كفاءة الوقود.

كما ننتج أيضاً مواد بتروكيميائية تستخدمها الشركات الصانعة
لصنع المنتجات اليومية التي تساعد المستهلكين على خفض
استهالكهم من الطاقة .ومن بين هذه المنتجات عازالت ذات
كفاءة عالية للمباني ،ومنظفات للغسيل بمياه دافئة ،ومواد
بالستيكية خفيفة للسيارات.
إننا نواصل العمل مع المستهلكين لمساعدتهم على توفير الطاقة.
فمن خالل التدريب الشخصي ،وبرامج محاكاة قيادة السيارة،
وبرامج التعليم عبر اإلنترنت ،ساعدنا أكثر من مائتي ألف سائق
منذ عام  2009على تعلم كيفية تخفيض استهالكهم للوقود.
في سباق شل الماراثوني لدعم البيئة Shell Eco-
 ،marathonتتنافس فرق الطالب من مختلف أنحاء العالم
لتصميم وبناء مركبات تستخدم مجموعة واسعة من المواد
الخفيفة الوزن والقابلة في معظم األحيان إلعادة التدوير.
ويمكن تشغيل المركبات بالوقود الحيوي أو بالطاقة الشمسية أو
بالهيدروجين ،عالوة على البنزين أو الديزل .والفائزون في كل
فئة من فئات الوقود هم الذين يقطعون أبعد مسافة باستخدام أقل
قدر من الطاقة .في عام  ،2011شارك في السباق ما مجموعه
 342فريقاً في ثالث مناسبات في ألمانيا وسنغافورة والواليات
المتحدة األمريكية.

 يتنافس الطالب بقطع أبعد مسافة مع استهالك أقل طاقة في سباق شل الماراثوني لدعم البيئة في ماليزيا.
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أداؤنا
في عام  ،2011قامت شل بتنفيذ مشاريع ضخمة سوف تؤمن
مزيداً من إمدادات الطاقة لعمالئنا خالل السنوات القادمة .وقد
واصلنا العمل على تحسين أدائنا البيئي في مجاالت مثل انبعاثات
الغازات ،واستهالك الطاقة والمياه ،وحرق الغاز المصاحب
إلنتاج النفط ،والتسربات النفطية .وقد بقي أداؤنا الخاص
بالسالمة قوياً ،كما واصلنا تطوير وتنفيذ إجراءات لتحسين أدائنا
االجتماعي .بإمكانك قراءة المزيد من التفاصيل في تقرير شل
ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺍﻟﻣﺳﺑّﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗﺑﺎﺱ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ

حول التنمية المستدامة لعام .2011

www.shell.com/sustainabilityreport
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ﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻷﻁﻧﺎﻥ ﻣﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺊ
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أنتجنا
من النفط في العالم

أنتجنا
من الغاز في العالم

%48

مليون برميل من النفط

أكثر من
من اإلنتاج كان من الغاز الطبيعي

%7.7

3.2

بإنتاج
ًالمكافئ يوميا
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سلمنا الغاز الطبيعي المسال في
،سفينة
وهذا أكبر أسطول في العالم للغاز الطبيعي المسال

بعنا
من الغاز الطبيعي المسال في العالم
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مليار دوالر من اإليرادات

مليار دوالر استثمارات
رأسمالية

ًبلدا

مليار دوالر على
البحث والتطوير
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عملنا في أكثر من
			

http://RepoRtS.Shell.com
All information from our reports is available for
online reading and for downloading as a pDF file.
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SUSTAINABILITY REPORT
Annual Report and Form
20-F for the year ended
December 31, 2011

A comprehensive operational
and financial report on our
activities throughout 2011.

Investors’ Handbook
2007–2011

Five years’ detailed financial
and operational information,
including maps.

Shell apps

RoyAl Dutch Shell plc SuStAINABIlIty RepoRt 2011

Apps that provide company
news, interactive stories about
innovation, service-station
locations and other information.
www.shell.com/mobile_and_apps

:متوفر في الموقع اإللكتروني

www.shell.com/sustainabilityreport
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يعمل لدينا
				

هذا الموجز لشل حول التنمية المستدامة هو لمحة قصيرة
 لمزيد.2011 لتقرير شل حول التنمية المستدامة لعام
 يرجى الرجوع إلى تقرير شل حول التنمية،من التفاصيل
، وفي حال وجود أي تضارب بينهما.2011 المستدامة لعام
 هو الذي2011 فإن تقرير شل حول التنمية المستدامة لعام
.ينطبق

