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مقدمة من الرئيس التنفيذي:

“أهال بكم إلى موجز شل حول التنمية
المستدامة الذي يعطي لمحة عامة عن
تقريرنا حول التنمية المستدامة لعام
.”2013
االستدامة جزء ال يتجزأ من أعمالنا ،إذ نعمل بمسؤولية ونواصل استثماراتنا لتلبية الطلب العالمي المتزايد للطاقة،
ولإلسهام في بناء نظام طاقة أنظف للمستقبل .كما نشارك مشاركة فعالة في المناقشات الرئيسية بين عالم األعمال
والمجتمع المدني والحكومات.
وسوف نستمر في التركيز على األداء في العمليات ودمج االستدامة
في صلب أعمال شركتنا .ويستوجب هذا اتخاذ خطوات صارمة
لمنع األذى عن األشخاص العاملين معنا وعن جيراننا وتفادي إلحاق
الضرر بالبيئة .فإدارة األعمال بشكل آمن وفعال هي الركيزة
األساسية لألداء الجيد في العمليات.
إننا في شركة شل بحاجة إلى أن نتحدى أنفسنا لكي نضمن دائما القيام
بما هو صحيح كما نبحث عن الحلول الناجعة من أجل تقاسم المنافع
مع المجتمعات المحلية .ويؤدي هذا إلى تعزيز االقتصاد المحلي عن
طريق خلق فرص العمل وتطوير المهارات وتشجيع المقاولين من
خالل العمل مع المزودين المحليين مما يساعدهم في أغلب األحيان
على تطوير قدراتهم .وبالتالي تتزايد الثقة ونتمكن من بناء عالقات
إيجابية دائمة.

ومع ذلك يبقى التصدي للتحديات الكبرى التي يواجهها العالم مهمة
وصعبة ال يمكن لشركة واحدة أو قطاع واحد القيام بها .فالطلب
العالمي على الطاقة يزداد بارتفاع النمو السكاني وبتحسن معايير
المعيشة وارتفاع معدالت التمدن .وسوف تكون هناك ضغوط متزايدة
على الموارد األساسية -ثالثية األبعاد الطاقة والماء والغذاء -التي
يُحتمل أن تتفاقم حدتُها بتغيير المناخ.
يجب تبني مستويات أعلى من التعاون والثقة بين الحكومات
والمجتمعات الصناعية والمدنية من أجل خلق تحول عاجل لمواجهة
هذه التحديات إذ يتعين على الحكومات توفير اإلطار الصحيح لتشجيع
االستثمارات االقتصادية لطاقة أنظف في حين يتكفل قطاع األعمال
بتقديم التكنولوجيا والمعرفة والشفافية باإلضافة إلى رؤى واقعية على
المدى البعيد.

نقوم كذلك بتطبيق كل ما اكتسبناه من خبرة ومعرفة طوال مسيرتنا
العريقة في قطاعي النفط والغاز لتطوير التقنيات واالبتكارات التي
تشمل حلوال لطاقة أنظف يمكن تسليمها في الحين  -مثل الغاز
الطبيعي والوقود الحيوي منخفض الكربون -إلى جانب فرص طاقة
ناشئة مثل الوقود الحيوي المتقدم والغاز الطبيعي المسال للنقل.
بان فان جوردن
ونقوم بإنتاج نفس الكمية تقريبا من الغاز الطبيعي ومن النفط .فالغاز
أنظف وقود أحفوري حيث ينتج تقريبا نصف الكمية من ثاني أوكسيد الرئيس التنفيذي
الكاربون  CO2التي ينتجها الفحم عند توليد الطاقة ،ويؤدي إلى نسبة
أقل من التلوث على المستوى المحلي .ومن المتوقع أن يقوم مشروع اقرأ املقدمة الكاملة للرئيس التنفيذي في تقرير شل حول التنمية
املستدامة لعام 2013
احتجاز الكربون وتخزينه الذي طورناه في منطقة كويست في كندا
باحتجاز مليون واحد من أوكسيد الكربون سنويا من عملياتنا في
الرمال النفطية ،كما سيوفر المشروع معلومات قيمة لدعم تطبيق أوسع
لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.
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التنمية المستدامة وأعمالنا:
نسعى إلى تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في قطاع الصناعة ،في الوقت الذي نساعد فيه على تلبية الطلب العالمي للطاقة
بشكل مسؤول.
سوف تشهد العقود المقبلة حاجة ماسة لمزيد من الطاقة لتحفيز التنمية
االقتصادية والحفاظ على المستوى المعيشي لعدد كبير من األشخاص
في وقت ترتفع فيه معايير تحسن المعيشة للكثير .ومع ازدياد المنافسة
للحصول على موارد الطاقة والتوصل إلى أسواق جديدة ،تبقى
االستدامة عنصرا حاسما في تنفيذ استراتيجية أعمالنا .فنحن نسعى
لبناء حقيبة أعمال توازن بين مصالحنا على المدى القصير وعلى
المدى البعيد مع التركيز على عدد من المخاطر الرئيسية .وندرج
في حقيبة أعمالنا هذه مشاريع هامة في مجاالت عدة مثل الغاز
الطبيعي المسال والمياه العميقة والغاز العسير .كما ندمج االعتبارات
االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،منذ المراحل األولى ،في صلب
قراراتنا التجارية.
ال زال التزامنا بالتكنولوجيا واالبتكار يعتبر الركيزة األساسية التي
تعتمد عليها استراتيجيتنا ،بينما تبقى خبرتنا الهندسية المحرك
الرئيسي لتنمية أعمالنا .وفي ظل هذه البيئة من التحديات المتزايدة،
نقوم باستخدام تكنولوجيات متطورة ونبحث عن طرق مبتكرة
للوصول إلى الموارد الصعبة .العمل في بيئة كهذه يتطلب عمليات
تستهلك الطاقة بشكل كثيف ومن المحتمل أن يؤدي هذا األمر
مع مرور الوقت إلى المزيد من انبعاثات الغاز المسببة لالحتباس
الحراري.

نعتبر التنمية المستدامة جزءا ال يتجزأ من عملية تطوير مشاريعنا
ونستعين بأخصائيين يعملون معنا ضمن فرق العمل التي تعكف على
إنجاز المشاريع .نعمل كذلك على إشراك المجتمعات المحلية التي ندير
فيها عملياتنا من أجل الحد من اآلثار السلبية على البيئة ولكي نتقاسم
مع هذه المجتمعات الفوائد التي نجنيها من أنشطتنا .ونسعى أيضا في
المراحل المبكرة لكل مشروع ،لدمج آراء جيراننا في صنع القرارات
التي نتخذها مما يساعدنا على تجنب أي تأخير في إنجاز المشروع.
عندما نقوم بتخطيط وتطوير مرافق أو منشآت جديدة أو تغيير المرافق
القائمة ،فإننا نطبق عمليات تسلسلية لتطوير المشاريع تنسجم مع
بعضها البعض في جميع أنحاء العالم .وتشمل هذه العمليات تقييم
المخاطر المحتملة على الصحة والسالمة واألمن وتحديد اآلثار
السلبية المحتملة على البيئة وعلى المجتمعات المجاورة ألعمالنا .عند
كل مرحلة من مراحل المراجعة نقرر كيف يمكننا المضي قدما في
المشروع آخذين بعين االعتبار الشروط التنظيمية والفنية واالقتصادية.

هيكل المنشأة العائمة للغاز الطبيعي المسال قيد اإلنجاز في حوض بناء السفن بجيوجي في كوريا الجنوبية.
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السالمة:
إدارة األعمال بشكل آمن عنصر رئيسي في الطريقة التي نسلم بها الطاقة والمنتجات األخرى لعمالئنا.
نهدف في جميع منشآتنا إلى العمل من أجل تفادي أي تسرب بيئي
أو حادث قد يكون سببا في إصابة أو يكون خطرا على موظفينا أو
مقاولينا أو جيراننا .ويتعين على جميع الموظفين والمتعاقدين العاملين
مع شركة شل وكذلك العاملين في المشاريع المشتركة التابعة لشل
اتباع قواعد السالمة والتدخل في الحاالت التي ال تتوفر فيها شروط
السالمة ،واحترام البيئة والجيران .وتعتبر هذه التوقعات والضوابط
حجر األساس الذي ترتكز عليه ثقافة السالمة االستباقية التي نرعاها
ضمن القوى العاملة لدينا.
نعمل من خالل قواعد الحفاظ على الحياة واليوم العالمي للسالمة على
نشر وتعزيز ثقافة السالمة التي يتحمل فيها كل فرد مسؤوليته بهذا
الشأن .وتشمل القواعد اإللزامية االثنا عشر ( )12المتعلقة بالحفاظ
على الحياة ،التوقعات التي تعالج المخاطر األكثر حدة للسالمة والتي
يمكن أن يؤدي عدم اتباعها إلى فقدان األرواح .لقد الحظنا ،منذ
تطبيق هذه القواعد عام  ،2009انخفاضا مهما وملحوظا في عدد
الوفيات الناتجة عن عملياتنا .ويُوفر اليوم العالمي للسالمة في شركتنا
فرصة سانحة أمام جميع الموظفين والمتعاقدين معنا لقضاء اليوم مع
بعضهم البعض وتبادل األفكار وتقاسم أفضل الممارسات والتخطيط
لسبل تحسين أدائنا في مجال السالمة.

نسعى جاهدين من أجل أن يتم تصميم وإدارة وصيانة جميع مرافقنا
ومنشآتنا على الشكل األمثل .ويعني هذا باألساس تفادي انبعاثات أية
مواد خطيرة قد تلحق الضرر باألشخاص أو بالبيئة .وتخضع جميع
معايير السالمة الفنية العالمية الخاصة بجميع المشاريع التي نديرها
للمتطلبات والشروط التنظيمية المحلية ،وقد تتجاوزها في الكثير من
األحيان.
في عام  2013تم استكمال مخطط المراجعة لثالثة سنوات الخاص
بمعايير التصميم الهندسي من أجل تدبير أفضل لمخاطر السالمة.
وقد كان الغرض من المراجعة التأكد من حداثة وفعالية معاييرنا،
وتلى هذه المراجعة تنفيذ برنامج تدريبي لفائدة المهندسين لكي يدمجوا
تلك المعايير في تصميم المنشآت الجديدة .وفي نفس العام كذلك تم
إنهاء برنامج بدأنا إنجازه في سنة  2006بكلفة  6مليارات دوالر
أمريكي ،يهدف إلى تعزيز إجراءات السالمة في مرافقنا إلنتاج النفط
والغاز .كما استثمرنا ،خالل عام  ،2013حوالي  750مليون دوالر
أمريكي في سالمة وموثوقية المصافي والمصانع الكيماوية ومرافق
التوزيع التابعة لنا.

موظفون من شل يخططون لتطبيق إجراءات السالمة في أعمالهم في مصنع بيلو بوكم بسنغفورة
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المجتمعات
نهدف إلى تقاسم المنافع مع المجتمعات التي توجد بالقرب من عملياتنا ،وذلك من خالل المساعدة على تطوير االقتصاديات
المحلية ،وخلق فرص العمل على المستوى المحلي وتطوير المهارات ،فضال عن دعم المجتمعات المحلية عن طريق
البرامج االستثمارية.
يعتبر إشراك المجتمعات عنصرا رئيسيا في النهج الذي تسلكه شركة
شل في التنمية المستدامة ،حيث يساعد ذلك على بناء الثقة مع األفراد
ويُعد أساسا إلدارة أعمالنا بشكل مسؤول .وتخلق مشاريعنا وعملياتنا
فرصا للعمل لفائدة السكان المحليين مما يؤدي إلى توفير عيش أفضل
لهم.
يجب أن تتوفر مشاريعنا ومرافقنا الرئيسية على خطة أداء اجتماعية.
وتسعى هذه الخطة إلى إشعار األفراد وإطالعهم على البعد االجتماعي
لعملياتنا المستقبلية وتحديد آثارها السلبية المحتملة على المجتمعات.
وتشمل الخطة كذلك أنشطة تهدف إلى إشراك المجتمعات ،على سبيل
المثال العمل على استضافة اللقاءات المحلية التي نستطيع من خاللها
التعرف ورصد أثر عملياتنا على المجتمع وتحديد المجاالت التي يمكن
أن نقوم فيها بدعم برامج التنمية على المستوى المحلي .يمكن أن تؤدي
عملية األداء االجتماعي إلى تغييرات في خططنا وعملياتنا إذا استدعى
األمر ذلك .وقد قمنا بتعزيز منهجنا فيما يخص األداء االجتماعي لعام
 ،2013لكي نتمكن من تطبيق المعايير العالمية لألداء االجتماعي
وبشكل متناسق ومنسجم في جميع العمليات التي نقوم بها داخل شل.

إن مشاريعنا االستثمارية في المجتمعات جزء أساسي في عملنا
مع جيراننا .فنحن نركز على ثالثة محاور عالمية في االستثمار
االستراتيجي نتوفر فيها على خبرة عالية ونبني من خاللها عددا من
الشراكات .وتتمركز هذه المحاور حول تطوير المقاوالت والسالمة
الطرقية وتوصيل الطاقة .ففي عام  ،2013أنفقنا حوالي  159مليون
دوالر أمريكي على مشاريع االستثمار في المجتمعات عبر جميع
أنحاء العالم.
نعمل في أغلب األحيان ضمن شراكات محلية مع أطراف أخرى مثل
المنظمات غير الحكومية ووكاالت التنمية من أجل تنفيذ برامجنا .وإلى
جاانب هذه المحاور ،قمنا بتنظيم برامج تتكيف مع مختلف االحتياجات
المحلية في مجاالت التنمية المحلية والتعليم والتنوع البيولوجي
والمحافظة على الطبيعة .وفي سنة  ،2013قمنا بإدراج إطار قياس
جديد في جميع الجهات التي نعمل بها ،مما يساعدنا على المدى البعيد
على قياس وتقييم وقع النشاطات االستثمارية التي نقوم بها في جميع
أرجاء العالم.

نتعاون بشكل وثيق مع جيراننا من أجل تقليل اآلثار السلبية وتخفيضها
إلى أدنى حد ممكن ومعالجة المخاوف الناجمة عن عملياتنا (أنظر
المربع) .وتضم فرق األداء االجتماعي خبراء في مجاالت متخصصة
مثل حقوق الشعوب األصلية واإلرث الثقافي وامتالك األراضي
وإعادة التوطين وتحسين المعيشة .كما نقوم بتدريب األفراد ،خصوصا
السكان المحليين منهم ،التخاذ ادوار معاوني ومنسقي االتصاالت لكي
يقوموا برصد ردود فعل المجتمعات المحلية وتلبية احتياجاتها.

آليات رصد ردود فعل المجتمعات المحلية

تتوفر آليات لرصد ردود فعل المجتمعات المحلية يتمكن من خاللها األشخاص ،الذين يعيشون بجوار أماكن عملياتنا ،من التعبير لنا عن أية
مخاوف تساورهم نتيجة أنشطتنا .وقد قمنا طوال مدة  18شهر بتنظيم برنامج تجريبي حول ردود فعل السكان الذين يقطنون بالقرب من
أماكن عمليات النفط والغاز العسيرة التي نقوم بها في منطقة األبالش في الواليات األمريكية المتحدة.
وتم ذلك تبعا لعدد غير متوقع من المكالمات والشكاوي التي تلقيناها من سكان المنطقة بسبب مشاكل مثل الضجيج الناتج عن عملياتنا .وقمنا
بإنشاء مراكز اتصال لفائدة المجتمعات المحلية يتسنى لهم من خاللها االتصال مباشرة بشركة شل .ويتكلف ضباط االتصال بدراسة وتتبع
جميع التساؤالت المطروحة .كما وضعت شركة شل أنظمة لالتصال مع الجماعات بخصوص أماكن األنشطة المستقبلية للشركة .وقد شهدنا
في غضون عامين انخفاضا كبيرا في عدد المكالمات التي وصل عددها إلى  50مكالمة في الشهر بدل  210مكالمة شهريا في بداية
عام .2012
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ا لبيئة
نحن نعمل على الحد من تأثير عملياتنا على البيئة ،في الوقت الذي نساعد فيه على تلبية الطلب العالمي المتزايد على
الطاقة.

الحد من النفايات
إننا نأخذ بعين االعتبار وبكل جدية أثر أنشطتنا المحتملة على البيئة
ومدى وقعها على المجتمعات المحلية ،سواء قبل البدء في أي مشروع نعتمد في جميع شركات شل نظاما موحدا لمعالجة وإدارة النفايات،
أو خالل القيام بالعمليات الجارية .فنحن نقوم بالتركيز على المجاالت ويتضمن هذا النظام البحث عن سبل للحد من حجم النفايات ،وإيجاد
الرئيسية التي تشمل باألساس التقليل من استهالك المياه العذبة والحفاظ مواد بديلة تصدر عنها نفايات أقل .ونبذل قصارى الجهود إلعادة
استخدام أو إعادة تدوير النفايات .وعلى سبيل المثال ،فقد تمت إعادة
على التنوع البيولوجي والتقليص من استهالك الطاقة والحد من
استعمال وإعادة تدوير مواد من منصات النفط المستغنى عنها في بحر
النفايات ومنع التسربات وحرق كميات أقل من الغاز الذي يتم إنتاجه
الشمال في المملكة المتحدة.
مع النفط والتعامل مع الغازات المسببة لالحتباس الحراري.
يتم التحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ( )CO2بفضل استخدام
تقنيات وعمليات تعتمد على تحسين كفاءة الطاقة وعلى الحد من حرق
الغاز .كما نعمل أيضا على معالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن
طريق تقنيات احتجاز وتخزين الكربون ( ،)CCSفعلى سبيل المثال
نقوم بتطبيق تقنية احتجاز وتخزين الكربون بمدينة كويست بكندا
للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من عملياتنا المرتبطة بالرمال
النفطية.

الماء

بيئات حساسة

إن عملنا وتعاوننا مع المنظمات العلمية الرائدة في حماية البيئة في
جميع أنحاء العالم يساعدنا على إيجاد طرق جديدة لمواجهة التحديات
البيئية وتحسين الطريقة التي نطور بها مشاريعنا وندير بها منشآتنا.
فنحن نتعاون بشكل وثيق مع معهد رصد األرض واالتحاد الدولي
لحفظ الطبيعة والمنظمة الدولية للحفاظ على الطبيعة والهيئة الدولية
لألراضي الرطبة لكي نتمكن من التعامل مع اآلثار البيئية لألنشطة
التي نقوم بها.

يعتبر توفر المياه العذبة تحديا متزايدا بالنسبة لبعض المجتمعات
والصناعات .إن العمل في المناطق التي تعاني من ندرة المياه قد تنتج
عنه تحديات عملية وتجارية ،ألن القوانين المتعلقة بالماء أصبحت
أكثر صرامة وتكلفة استهالكه أكثر ارتفاعا .وبالتالي شرعنا في اتخاذ
إجراءات لتحسين إدارتنا في استخدام المياه وقمنا بإنشاء مركز عالمي
للخبرة في المياه في مركز شل للتكنولوجيا ببنغالور بالهند ،والذي يجمع
بين مهارتنا في تكنولوجيا المياه وبين المعرفة التي نتوفر عليها.

عائلة تنقل القصب الجاف عبر محميات الحويزة المغمورة بالمياه ،قرب مشروع “مجنون” الذي نديره بالعراق؛ الستخدامه كعلف
لجواميسهم.

أ نشطتنا

منشأة كويست الحتجاز وتخزين
الكربون قيد اإلنجاز في سكوتفورد
أبغرايدر بألبرتا بكندا

االهتمام والتركيز على

احتجاز وتخزين الكربون
يعتمد احتجاز وتخزين الكربون على احتجاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر صناعية ضخمة وتخزينه في أعماق األرض.
تصرح وكالة الطاقة الدولية بأن احتجاز الكربون وتخزينه يعتبر
من أهم التكنولوجيات الواعدة المتوفرة حاليا على لمستوى العالمي
لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .ونقوم بتطوير مشروع كويست
الحتجاز وتخزين الكربون من أجل احتجاز ثاني أكسيد الكربون من
الرمال النفطية في ألبرتا بكندا.
يتم حاليا بناء منشأة كويست لصالح مشروع أثاباسكا للرمال النفطية
(التي تملك فيها شركة شل حصة  .)60%ومن المتوقع ،عند بدء
العمليات سنة  ،2015أن يتم احتجاز أكثر من مليون طنا من ثاني
أكسيد الكربون سنويا وتخزينه على بعد كيلومترين تحت سطح
األرض بشكل آمن وبصفة دائمة .وتعادل هذه الكمية إزالة حوالي
 175ألف سيارة من الطريق .وتقوم حكومة مقاطعة ألبرتا والحكومة
الفيدرالية بكندا بدعم تطوير هذه التقنية وذلك بتمويل ما يقدر ب 865
مليون دوالر كندي كجزء من خطتهما لخفض ثاني أكسيد الكربون.
لقد تم وضع برنامج صارم للمراقبة للتأكد من تخزين ثاني أكسيد
الكربون تحت األرض بشكل سالم وآمن .ويشمل هذا البرنامج حفر
ومراقبة آبار إضافية بالقرب من آبار الحقن واختبار وفحص آبار
المياه الجوفية الموجودة إلنشاء خط أساس يمكننا من التحقق من عدم
وجود أي آثار ناجمة عن المشروع.
كما أننا انخرطنا على نطاق واسع مع المجتمعات المحلية عن طريق
عقد لقاءات مع السكان المحليين لتقديم معلومات عن المشروع
والتطرق لجميع المخاوف التي تساورهم .وقد أدى التشاور مع مالكي
األراضي إلى إدراج عدد من التغييرات فيما يخص المسار األصلي
لخط األنابيب.

قمنا بإنشاء لجنة استشارية تضم عشرة أعضاء من المجتمع المحلي،
لتبادل المعلومات حول برنامج المراقبة .وتقوم اللجنة بمراجعة
نتائج برنامج المراقبة ويعمل أعضاؤها كمستشارين لفريق المراقبة
لكويست .وتضم اللجنة كال من مالكي األراضي وعضوا من مجلس
المحافظة وعامال للطوارئ وأستاذا جامعيا ومدير مدرسة وممثال
لوزارة الصحة.
كما تساهم شركة شل في مشاريع أخرى في مجال احتجاز وتخزين
الكربون .ففي أستراليا تشارك شل في مشروع غور غون للغاز
الطبيعي (تملك فيها شركة شل حصة  .)% 25كما أننا شركاء في
مركز تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون في مونغستاد بالنرويج ،الذي
يطور ويختبر تقنيات احتجاز وتخزين الكربون .في بداية عام 2014
وقعت شركة شل اتفاقية مع حكومة المملكة المتحدة لتطوير التصاميم
التفصيلية لمشروع ببترهيد الحتجاز وتخزين الكربون.
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تغير المناخ
ال يزال العالم يواجه تحديا خطيرا يتعلق بكيفية تلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
ومن انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري الذي يعتبر السبب الرئيسي في تغير المناخ.
اتخذت شركة شل إجراءات عملية في المجاالت األربعة التالية :إنتاج
المزيد من الغاز الطبيعي ،والمساعدة على تطوير تكنولوجيا احتجاز
وتخزين الكربون ،وإنتاج الوقود الحيوي منخفض الكربون ،والعمل
على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في العمليات.

الغاز الطبيعي

أكثر من ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم يأتي من توليد
الكهرباء .ويُنتج الغاز الطبيعي ما يقرب من نصف انبعاثات الغازات
المسببة لالحتباس الحراري مقارنة مع الفحم الحجري خالل دورة
حياته بأكملها ،ابتداء من مرحلة إنتاجه إلى مرحلة استخدامه في توليد
الكهرباء .وهذا ما يجعل االنتقال من الفحم إلى الغاز ،كمصدر لتوليد
الطاقة ،أفضل وأرخص وسيلة بالنسبة للعديد من البلدان لكي تحقق
أهدافها فيما يخص الحد من ثاني أكسيد الكربون.

احتجاز وتخزين الكربون

تعمل تكنولوجيا احتجاز وتخزين الكربون على خزن ثاني أكسيد
الكربون بشكل آمن تحت األرض بدال من إطالقه في الجو .وتشير
تقديرات وكالة الطاقة الدولية أنه بحلول عام  2050يمكن أن يقلص
احتجاز وتخزين الكربون من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم
بنسبة  15%شريطة أن يتم تطبيق ونشر هذه التقنية بسرعة خالل
السنوات المقبلة .إن الدعم الذي تقدمه الحكومات شيء ضروري
لالنتقال بتكنولوجيا احتجاز وتخزين الكربون وتكنولوجيات تخفيض
الكربون األخرى إلى مستوى الصناعة ،الشيء الذي سيؤدي بدوره
إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري عبر قطاع
الطاقة بأكمله.
موظفو شركة شل في مصنع أورمن النج لمعالجة الغاز بالنرويج.

الوقود الحيوي

حوالي ُخمس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم يأتي من النقل
البري .وتعتبر شركة شل من بين أكبر المنتجين في العالم إلثانول
المستخرج من قصب السكر وذلك من خالل مشروعنا المشترك مع
شركة رايزن  Raizenبالبرازيل؛ ومن شأن هذا الوقود الحيوي
أن يخفض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة  70%تقريبا
مقارنة مع البنزين ،وذلك اعتمادا على زراعة قصب السكر واستخدام
اإلثانول كوقود ،وهذا يجعله واحدا من أقل مصادر الطاقة الحيوية
انبعاثا لثاني أكسيد الكربون ضمن المصادر المتوفرة اليوم .كما تعد
شل من بين شركات الطاقة الكبرى التي سبقت وقامت باستثمارات
ضخمة في مجال الوقود الحيوي المتطور .ويعتمد هذا الوقود على
الكتلة الحيوية المستخرجة من المحاصيل الزراعية التي ال تستخدم
كمواد غذائية.

كفاءة الطاقة

نعمل باستمرار على تحسين كفاءة الطاقة في مشاريعنا إلنتاج النفط
والغاز وفي معامل تكرير النفط وفي المصانع الكيميائية .ونتوفر على
برنامج إلدارة الطاقة والتعامل مع ثاني أكسيد الكربون يشمل أنظمة
لمراقبة وضبط تجهيزات تحسين كفاءة الطاقة في أي وقت .وتزودنا
هذه األنظمة بمعلومات فورية يمكن استعمالها إلجراء تغييرات تهدف
إلى التقليل من استهالك الطاقة.

أ نشطتنا
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الغاز الطبيعي

مع تقدم التكنولوجيا تتطور قدراتنا على فتح موارد الغاز الطبيعي في العالم .وتقوم شركة شل بإنتاج نفس الكميات من
الغاز الطبيعي ومن النفط .ونتوقع ،بحلول عام  ،2030أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة  60%مقارنة بمستواه
عام .2010
تمتلك البلدان التي تتوفر على موارد محلية كبيرة من الغاز الطبيعي
القدرة على االستمرار في تعزيز نموها االقتصادي مع تخفيض
األثر السلبي على البيئة ،وذلك باستخدام الغاز بدال من الفحم في
توليد الطاقة .فمحطة توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي ينتج
عنها نحو نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالمحطة التي
تعمل بالفحم .ويؤدي هذا إلى خفض ملموس للملوثات المسببة للدخان
الضبابي .كما أن بناء مثل هذه المحطة يكلف نصف تكلفة بناء المحطة
التي تعمل بالفحم .ويعتبر استبدال الفحم بالغاز الطبيعي في مصانع
الطاقة السبيل األسرع واألقل تكلفة بالنسبة للعديد من الدول من أجل
تحقيق أهدافهم في مجال تخفيض ثاني أكسيد الكربون؛ باإلضافة إلى
كون الغاز الطبيعي يعتبر بديال مثاليا ومرنا لدعم الطاقة المتجددة من
أجل الحفاظ على تدفق مستمر للكهرباء.

الغاز المستعصي (أو الغاز العسير)

تُسمى الهيدروكربونات المحصورة داخل الفتحات الصخرية الدقيقة
بالغاز المستعصي (أو الغاز العسير) .وتوجد هذه الهيدروكربونات
داخل الصخر أو الحجر الرملي في فتحات تعتبر  100مرة أرفع
من شعر اإلنسان .ويتطلب إنتاجها عملية تدعى التكسير الهيدروليكي
وهي عملية يتم فيها استخدام كميات كبيرة من الماء المخلوط بالرمل
وكميات قليلة من المضافات الكيميائية التي يتم حقنها تحت ضغط

مرتفع من أجل تكسير الصخور الموجودة في عمق األرض .ويؤدي
هذا التكسير إلى إطالق الغاز والنفط داخل اآلبار .وقد استخدمت
عملية التكسير بشكل آمن لمدة تفوق ستين سنة لكن زيادة استعمالها في
األعوام األخيرة أدى إلى إثارة قلق بعض الدول بشأن آثارها السلبية
المحتملة فيما يتعلق باالنبعاثات والموارد المائية المحلية.
تتوفر شركة شل على عدد من المشاريع في مجال إنتاج الغاز
العسير والنفط كما تقوم بأعمال التنقيب في كل من األرجنتين وتركيا
وأوكرانيا .في عام  ،2013أنتجنا ما يعادل تقريبا  300ألف برميل
من النفط من الغاز العسير والنفط بأمريكا الشمالية وما يقارب 30
ألف برميل من الغاز العسير والنفط في الصين.
تُعد شل شركة رائدة في تطوير طرق تتسم بالسالمة والمسؤولية
إلنتاج الغاز العسير والنفط .وقد قمنا بإدراج وتبني خمسة مبادئ
تشغيلية نعتمدها في جميع عملياتنا البرية المتعلقة بالغاز العسير
والنفط .وتتمركز تلك المبادئ حول مبدأ السالمة وجودة الهواء
والمحافظة على المياه وكفاءة استخدامها واستخدام األراضي وإشراك
المجتمعات المجاورة .ويتم التركيز على كل مشروع على حدة –
ابتداء من الجيولوجيا حتى المجتمعات المحيطة – وقد تم التخطيط
ألنشطتنا بكيفية تتالءم وتتوافق مع الشروط والمتطلبات المحلية.

مرفقنا  Prelude FLNGفي طور البناء في حوض بناء السفن جيوجي بكوريا الجنوبية.
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الغاز الطبيعي المسال
يُم َكن الغاز الطبيعي المسال نقل الغاز الطبيعي بسهولة من المناطق النائية إلى األسواق البعيدة.
ويتم الحصول على الغاز الطبيعي المسال عن طريق تبريد الغاز إلى
 162درجة مئوية تحت الصفر من أجل تحويله إلى سائل وتقليصه
بعد ذلك  600مرة ،مما يسهل نقله حول العالم .بعد وصوله إلى
الوجهة المعينة يتم تحويل الغاز الطبيعي المسال من جديد إلى غاز
لفائدة عمالئنا .ونحن شركاء في عشرة ( )10مصانع تشغيلية للغاز
الطبيعي المسال حول العالم ،ونقوم حاليا بإنجاز عدد من المشاريع
األخرى المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال للرفع من حقيبة أعمالنا في
هذا المجال.

تحويل الغاز إلى سوائل

تمكن تكنولوجيا تحويل الغاز إلى سوائل (جي تي إل) من استعمال
الغاز الطبيعي عوض النفط الخام لصناعة مجموعة من المنتجات
السائلة ،وتشمل هذه المنتجات وقود نقل أنظف ومواد تستعمل في
الكيميائيات ومواد التشحيم .ويمكن مزج هذه المواد مع أنواع الوقود
الموجود أو استخدامها في شكلها الصافي .تصدر عن وقود الغاز
المحول إلى سوائل عند احتراقه انبعاثات أقل تلويثا للبيئة مقارنة مع
أنواع الوقود التقليدية األخرى.

وعلى سبيل المثال ،فقد وافقت كل من شركة شل وشركة كوريا للغاز يعتبر مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل في قطر أكبر مصنع في
وشركة ميتسوبيشي وشركة بتروتشاينا المحدودة على دراسة لتطوير العالم .ويستخدم المصنع الحرارة المتولدة من عملياته لتحويل الماء
منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال (التي تملك فيها شركة شل حصة إلى بخار حيث يعمل البخار كمحرك للضواغط ويولد الكهرباء .يتوفر
مصنع اللؤلؤة كذلك على نظام إلعادة تدوير المياه يعد األكبر من
 )40%في الساحل الغربي لكولومبيا البريطانية بكندا .ويتضمن
نوعه ،فهو يستعيد ويعالج ويستعمل من جديد مياه العمليات الصناعية
المشروع تصميم وبناء وتشغيل محطة لتسييل الغاز باإلضافة إلى
بأكملها.
مرافق لتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال .وإذا تم إنجاز هذا
المشروع فإن ذلك سي َ
ُمكن من توصيل اإلمدادات الغزيرة للغاز
الطبيعي التي تتوفر عليها كندا إلى األسواق النامية حول العالم.

الغاز الطبيعي المسال العائم

تقوم شركة شل بتطوير منشأة تُمكننا من إنتاج وتسييل وتخزين ونقل
الغاز الطبيعي المسال في البحر .ويسمح الغاز الطبيعي المسال العائم
بالوصول إلى حقول الغاز البحرية التي قد يصعب تطويرها أو تكون
تكلفة هذا التطوير باهظة لوال وجود هذه التقنية .كما يسمح الغاز
الطبيعي المسال العائم من جهة أخرى باالستغناء عن خطوط األنابيب
والمصانع والبنية التحتية البرية .ويتم حاليا إنجاز أول مشروع لنا
للغاز الطبيعي المسال العائم  Prelude FLNGفي كوريا الجنوبية
الذي سوف يستعمل لتطوير حقل الغاز النائي الذي يوجد قبالة ساحل
غرب أستراليا.

شفافية اإليرادات

تدر عملياتنا ،من خالل الضرائب ورسوم االمتياز ،مداخيل للحكومات في كافة أرجاء العالم .ويمكن أن تساعد هذه التمويالت في
دعم اقتصاد البلدان المعنية وتسهم في تعزيز التنمية المحلية .نحن نؤمن بأن وجود قدر أكبر من الشفافية في سداد هذه الدفعات إلى
الحكومات وكيفية استخدام هاته األموال يمثل ركيزة أساسية لبناء الثقة بين الشركات التجارية مثل شركتنا وبين المجتمعات التي نعمل
معها.
في عام  2013قامت شل بسداد  20.3مليار دوالر أمريكي كضرائب على الشركة و 4.1مليار دوالر أمريكي كرسوم امتياز.
قمنا كذلك ،باسم الحكومات ،بتحصيل  80.9مليار دوالر أمريكي كضرائب مبيعات ورسوم على إنتاج على الوقود وعلى منتجاتنا
األخرى.

أ نشطتنا
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أالسكا :سؤال وجواب مع السيدة آن بيكارد

آن بيكارد نائبة

الرئيس التنفيذي،
القطب الشمالي

العمل في أالسكا باهظ الثمن ومخاطر التنقيب فيه عالية للغاية ،فلماذا نعتقد أن الصناعة يمكن أن تعمل مع بعضها من أجل الوقاية
واالستجابة .في عام  ،2012قمنا باالنضمام إلى عدد من شركات
ترغب شركة شل في االستمرار في التحضير لعمليات التنقيب عن
النفط والغاز العالمية ،ضمن مشروع مشترك بين الصناعات ،تم
النفط والغاز هناك؟
تنسيقه من قبل معهد البترول األمريكي .ويهدف هذا المشروع إلى
لقد اتخذت شعوب القطب الشمالي قرارا لفتح المنطقة لتطوير
المشاريع البحرية ،ووضعت ثقتها في شركات مثل شركة شل إلنجاز خلق برامج بحوث دولية لتعزيز القدرات والمعرفة حول االستجابة
إلى مخاطر تسرب النفط في القطب الشمالي.
تلك األعمال بشكل مسؤول .وتشير تقديرات الحكومة الفدرالية
األمريكية إلى أن أالسكا تتوفر على موارد محتملة من الغاز والنفط
تصل إلى  60مليار برميل موزعة تقريبا بالتساوي بينهما .ونعتقد
أن تشوكشي بأالسكا وبحار بوفور هي أهم أحواض الهيدروكربون
ما هي خطط شركة شل المستقبلية للتنقيب قبالة أالسكا؟
الواعدة في الواليات المتحدة التي لم يتم تطويرها بعد.
لقد وضع قرار الدائرة التاسعة للمحكمة األمريكية ضد وزارة الداخلية
األمريكية سنة  – 2014وضع عقبات أمام خططنا للحفر في المنطقة
ويمثل نفط وغاز أالسكا موردا محتمال ضخما للطاقة بالنسبة للعالم.
بحرية قبالة أالسكا .ونتيجة لذلك قررنا ،في نفس السنة ،تعليق برامج
ومع انخفاض موارد النفط والغاز التقليدية ،فإنه يتعين علينا تطوير
التنقيب في أالسكا .ونحن نتطلع أن تتوصل الوكاالت المختصة
مصادر أخرى في مواقع جديدة وأكثر تحديا من أجل تلبية الطلب
والمحكمة إلى حل المسائل القانونية القائمة في أسرع وقت ممكن،
العالمي المتزايد على الطاقة.
وسوف نستمر في دراسة ومراجعة الوضع في نفس الوقت الذي نقوم
فيه بتطوير خططنا.
ت َدعي شركة شل بأنها تتمتع بثقافة قوية للسالمة .كيف تحضرون
ألسوأ سيناريو في منطقة كمنطقة أالسكا في حالة تسرب النفط على
اقرأ النص الكامل للسؤال واجلواب في تقرير شركة شل حول التنمية
سبيل المثال؟
املستدامة لعام .2013
نحن ملتزمون بالحد من المخاطر وذلك عن طريق االستثمار في
الوقاية والعمل بشكل آمن ،غير أنه يجب علينا أن نستعد ألسوأ
السيناريوهات .وتعد خططنا المتعلقة بمواجهة تسرب النفط خططا
جد قوية ،وتمت الموافقة عليها من طرف وكاالت الحكومة الفيدرالية
األمريكية ،إضافة إلى مقترحات من طرف وكاالت والية أالسكا.
وهذه الخطط متاحة للعموم على موقعنا على اإلنترنت .وشركة
شل مستعدة بشكل أفضل من أي شركة أخرى في العالم لمواجهة
أي تسرب – إذ لم تقم أي شركة من قبل باتخاذ إجراءات شبيهة
بإجراءاتنا فيما يخص النشر الفوري لموارد وفرق االستجابة في
مواقع العمل .وقمنا كذلك بتطوير أنظمة التغطية Capping
واالحتواء  Containmentتحت سطح البحر الحتجاز واسترجاع
المواد الهيدروكربونية في رؤوس اآلبار.
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مقا بلة

نيجيريا :سؤال وجواب مع موتيو سونمونو

موتيو سومنونو
رئيس شركات شل
بنيجيريا
وصفت شركة شل نيجيريا بأنها “بيئة تشغيلية صعبة” .أعلنتم عام
 2013بأن الشركة ستبيع بعض مشاريع إنتاج النفط والغاز وعقود
اإليجار في دلتا النيجر .هل ال تزال شركة شل متعهدة بالتزاماتها
حيال نيجيريا؟
لقد شهدت شركة شل من جديد سنة صعبة للغاية عام  .2013غير
أن شل متعهدة بالتزامها مع نيجيريا على المدى البعيد ،كما صرحنا
ذلك في مناسبات عديدة .لقد أعلنا في يونيو/حزيران عام 2013
بأننا قررنا تقليص تواجدنا في منطقة دلتا النيجر ،لكننا نؤكد في نفس
الوقت التزامنا لعمليات في مناطق أخرى من نيجيريا ،مثل عمليات
المياه العميقة وعمليات الغاز البري .ويشكل هذا األمر جزء من
خططنا لترسيخ مكانتنا في البالد وي َ
ُمكن الشركات المحلية من تعزيز
وجودها فيما يتعلق بعمليات االستكشاف واإلنتاج في قطاع النفط
والغاز ،كما يدعم سياسة حكومة نيجيريا الخاصة بتشجيع الشركات
المحلية على االستثمار في صناعتها النفطية والغازية.

على المستوى الدولي لمتابعة وإلقاء القبض على الشبكات الدولية التي
تتجر في النفط الخام المسروق.
ما هي عمليات التنظيف التي تقومون بها بعد تسرب النفط؟
تقوم شركة شل لتنمية النفط باالستجابة والتعامل مع جميع حاالت
التسرب النفطي – بغض النظر عن السبب -الواقعة في المنطقة
المحيطة بخطوط أنابيب ومنشآت الشركة .نبدأ بوقف اإلنتاج واحتواء
التسرب؛ وكما هو الشأن في أي حالة تسرب ،نقوم بإجراء تحقيق
مشترك مع ممثلي شركات النفط وأعضاء المجتمع والمسؤولين
المحليين وموظفي الدولة .ويبقى الوصول بصفة آمنة إلى المنطقة
عنصرا مهما للحفاظ على سالمة الجميع.

في عام  ،2013قمنا بدعوة المنظمات غير الحكومية لمرافقتنا
كمراقبين في زيارات تحقيق مشترك لمواقع تسرب النفط .ويضم
موقعنا على اإلنترنت الخاص بتسرب النفط تقارير أسبوعية حول
قمتم بدعوة الحكومة إلى العمل بالتعاون مع المجتمع المدني للتصدي التقدم الذي أحرزنا عليه في أنشطتنا للتنظيف باإلضافة إلى التقارير
المتعلقة بالتحقيقات وصورا لمواقع التسرب .وتعد شركة شل لتنمية
لمشاكل سرقة النفط وتخريب خطوط أنابيب شركة شل لتنمية النفط
 SPDCوغيرها من المنشآت .ما هي الخطوات التي قمتم باتخاذها النفط الشركة الدولية الوحيدة التي تملك وتحتفظ بهذا النوع من مواقع
اإلنترنت.
بهذا الشأن؟
اتخذت شركة شل لتنمية النفط عددا من المبادرات لمعالجة مشكلة
سرقة النفط الخام ،التي ال تزال تشكل السبب الرئيسي للتلوث النفطي اقرأ النص الكامل للسؤال واجلواب في تقرير شركة شل حول التنمية
املستدامة لعام .2013
اليوم .وتشمل هذه المبادرات اتخاذ تدابير عملية مثل تكثيف مراقبة
خطوط األنابيب ومضاعفة عدد أطقم الصيانة واإلصالح التي تواجه
مشكل تخريب خطوط األنابيب ،والمزيد من التعاون مع المجتمعات
المحلية .كما قمنا بتحسين مستويات الشفافية حتى يتمكن األفراد من
متابعة التقدم الذي أحرزناه.
أعتقد أن هناك حاجة ماسة لتبني نهج أوسع نطاقا وأكثر تنسيقا لوضع
حد لهذا اإلجرام ،ويتعين على الحكومات أن تلعب دورا قياديا في هذا
المجال .نحن في شركة شل لتنمية النفط ملتزمون بالقيام بدورنا .ولقد
أصبح من الضروري توفير أمن أفضل وجمع أدلة كافية وتطبيق
القانون في مواقع العمليات ،في الوقت الذي يتعين فيه اتخاذ إجراءات

أ نشطتنا
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المياه العميقة:

الرمال النفطية:

احتلت شركة شل مركز الصدارة في ميدان التنقيب واإلنتاج في
المياه العميقة ألكثر من  35سنة .ولقد قمنا بتطوير العديد من التقنيات
المتقدمة واألنظمة وإجراءات السالمة التي تُمكن من إنتاج النفط
والغاز بشكل آمن في مياه يصل عمقها إلى  2,5كلم.

تُعد الرمال النفطية من أهم موارد الطاقة في العالم ،وتوفر مصدرا
هائال للطاقة بالنسبة ألمريكا الشمالية .وتستخدم هذه الموارد الطاقة
والماء بشكل كثيف وبالتالي يجب تطويرها على نحو مسؤول .توجد
الرمال النفطية في ثالثة مواقع في ألبرتا ومناطق من ساسكاتشوان
في كندا.

نقوم بإنتاج النفط والغاز من المياه العميقة في كل من البرازيل
أعل َنا في عام  2013عن قرارنا إلنجاز مشروع كرمون كريك
وماليزيا ونيجيريا والنرويج وخليج المكسيك في الواليات المتحدة
األمريكية .ونسعى لتطوير هذه الموارد بشكل مسؤول ونبذل قصارى في ألبرتا وهو مشروع نفطي يتوقع أن ينتج ،في موضعه األصلي،
حوالي  80.000برميل من النفط في اليوم ،وقد تم تصميم هذا
الجهود لكي نكون أحسن جار للمجتمعات الموجودة في السواحل
المشروع بشكل يعمل على تحسين كفاءة استعمال الغاز والماء اللذان
القريبة من عملياتنا.
يتم انتاجهما مع القار .حصلنا كذلك على موافقة الجهات التنظيمية التي
كما قامت شركة شل بتصميم معايير صارمة للسالمة في المياه العميقة وضعت اعتبارات وشروطا بيئية ومجتمعية فيما يتعلق بتوسيع منجم
جاكباين ،وشرعنا إثر ذلك في مراجعة عملياتنا مع شركائنا.
عبر جميع أنحاء العالم بشكل يحترم ويستجيب للشروط التنظيمية
المحلية أو يتجاوزها في بعض األحيان .وقد انضمت شركتنا إلى
نواصل العمل بشكل مسؤول للحد من األثر البيئي وذلك من خالل
شركات أخرى تعمل في خليج المكسيك من أجل تشكيل شركة
إيجاد سبل لتحسين إدارة انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون  CO2والماء
“احتواء البئر البحري”  .MWCCوفي عام  2013قامت هذه
واألراضي التي نقوم فيها بمشاريع الرمال النفطية .نقوم أيضا،
الشركة ،بالتعاون مع شل ،بتجريب ونشر غطاء مدمج لالستعمال
وبدعم من الحكومة الكندية ببناء منشأة كويست وهي منشأة الحتجاز
في المياه العميقة والمساحات الضيقة كتلك التي توجد مباشرة تحت
وتخزين الكربون ترتبط بسكوت فرود أبكرايدر .ونتعاون من جهة
منصات الحفر أو تحت منصات اإلنتاج.
أخرى مع شركات أخرى بهدف تطوير تقنيات للحد من األثر البيئي
لعملياتنا.
تم تأسيس مشروع االستجابة لآلبار البحرية  SWRPمن طرف
تسع ( )9شركات رائدة وتولت شل إدارته .كما عملت شل على إنشاء
مجموعة من األنظمة الخاصة بتغطية اآلبار التي تتكيف مع مختلف
حاالت الطوارئ في المياه العميقة عبر العالم.

يسار :بناء منصة أولمبوس لتطوير مارس  Bأمريكا

يمين :عامل يستعد للعمل في منجم نهر موسكيك
 Muskegفي ألبرتا بكندا
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الوقود والمنتجات:

الوقود الحيوي:

نقوم بتطوير وقود النقل ومواد التشحيم التي تساعد السائقين على
تقليص استهالك الوقود وتحسين كفاءة محركات مركباتهم .وقد يساعد
هذا على الحد من تأثير حركة النقل على البيئة في الوقت الذي يُتوقع
فيه أن يرتفع عدد المركبات في العقود المقبلة ارتفاعا ملحوظا.

يبقى استخدام الوقود الحيوي منخفض الكربون أحد السبل للحد من
ثاني أوكسيد الكربون في وقود النقل في السنوات المقبلة .ويعتبر
مشروعنا المشترك رايزن  Raizenفي البرازيل أكبر منتج في
العالم لإليثانول المستخرج من قصب السكر وهو وقود حيوي منخفض
الكربون .نقوم أيضا باستثمارات ضخمة في الوقود الحيوي المتقدم.

نتوفر على مجموعة من الوقود تتميز كفاءة ومردودية أكبر وبأسعار
عادية نطلق عليه اسم “شل فيول سيف ديزل وشل فيول سيف الخالي
من الرصاص (  Shell FuelSave dieselوShell Fuel
 .)Unleadedوقد تم تصميمها لمساعدة السائقين على توفير الوقود
عن طريق تحسين االحتراق في المحرك وتخفيض هدر الطاقة .هذه
األنواع من الوقود متوفرة حاليا في عشرين ( )20سوقا عبر آسيا
وإفريقيا وأوروبا .نواصل أيضا أعمالنا المتعلقة بتطوير الغاز للنقل
وتطوير الوقود الحيوي.
ونهدف من خالل نهجنا في توفير الطاقة إلى مساعدة عمالئنا لكي
يغيروا سلوكهم في القيادة .وتسعى حملة Shell FuelSave
العالمية إلى مساعدة مليون سائق على القيادة الفعالة وتوفير الوقود
وخفض تكلفة القيادة .في عام  2012تم إطالق برنامج “فيول سيف
يستهدف مليون شخص “ من أجل تزويد السائقين بمهارات جديدة
ونصائح حول العناية بمركباتهم من خالل سلسلة من األلعاب التفاعلية
على اإلنترنت .ومع نهاية عام  2013بلغ عدد المشاركين في هذا
البرنامج أكثر من  40.0000سائقا من  18دولة.

يسار :برنامج هدف مليون شخصا” الذي يرمي إلى تغيير
أساليب القيادة.

في عام  2013استعملنا حوالي  9مليار لترا من الوقود الحيوي في
مزيج البنزين والديزيل حول العالم .وتتضمن العقود الجديدة والعقود
التي تم تجديدها بنودا تتعلق بالوقود الحيوي الذي نشتريه للمزج تم
فيها وضع فيها شروط ومعايير بيئية واجتماعية.
في عام  2013أنتج مشروع رايزن  Raizenأكثر من ملياري
( )2لتر من الوقود الحيوي منخفض الكربون المستخرج من قصب
السكر .ويمكن لهذا الوقود الحيوي أن يقلل من انبعاثات ثاني أوكسيد
الكربون  CO2بحوالي  % 70مقارنة مع البنزين ،وذلك من مرحلة
زراعة قصب السكر إلى مرحلة استخدام اإليثانول كوقود .في نفس
العام عملت  Raizenمع االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة لتقييم
مدى فعالية شهادة اعتماد بونسوكر  Bonsucroفي حماية التنوع
البيولوجي المحلي .كما شرعت رايزن  Raizenكذلك في تشييد
منشأة في أحد معاصرها التي تسمح بإنتاج الوقود الحيوي المتقدم
منخفض الكربون من قصب السكر ومن األوراق ولحاء الشجر
وغيرها من نفايات قصب السكر ،مستعملة في ذلك تكنولوجيا توفرها
طاقة لوجين .Iogenenergy

يمين :مشروعنا المشترك رايزن  ”Raizenفي
البرازيل يستعمل قصب السكر إلنتاج الوقود الحيوي
منخفض الكربون.
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مشاريع من شأنها أن توفر الطاقة لعقود عديدة قادمة .للمزيد من
المعلومات حول أدائنا االقتصادي واالجتماعي والبيئي يرجى مراجعة
تقرير االستدامة لشركة شل لعام .2013

في عام  2013تابعنا مسيرتنا في الحد من تأثيرنا على البيئة ،كما
واصلنا العمل بشكل وثيق مع جيراننا في المجتمعات المحلية التي
نتواجد فيها .وقد أسهمنا في خلق مناصب شغل وفرص أعمال لفائدة
االقتصاديات المحلية .وقمنا خالل نفس العام باستثمارات قوية في

DIRECT GREENHOUSE GAS EMISSIONS

TOTAL RECORDABLE CASE
()TRCF
FREQUENCY
المعدل اإلجمالي للحاالت المسجلة)(TRCF
ساعة عمل
injuries per million working
عدد اإلصابات في كل مليونhours

120

3.0

انبعاثات الغاز المباشرة المسببة في االحتباس الحراري

million tonnes CO2 equivalent

ماليين األطنان من ثاني أكسيد الكربون المكافىء
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FLARING – UPSTREAM
حرق الغاز – عمليات االستكشاف واإلنتاج
million tonnes CO2 equivalent
ماليين األطنان من ثاني أكسيد الكربون المكافىء

SPILLS – OPERATIONAL
][Aعمليات التشغيل []A
التسربات النفطية – في
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spills
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بآالف inاألطنان
tonnesالحجم
Volume
thousand

[ ]Aما يزيد على  100كلوغرام

[A] Over 100 kilograms

حقائق رئيسية:

3.2

مليون

حصتنا من اإلنتاج بالبرميل من المكافئ النفطي في اليوم

%52

حصتنا من اإلنتاج بالبرميل من المكافئ النفطي في اليوم

19.6

مليون

طن حصة األسهم المباعة من الغاز الطبيعي المسال

16.5

مليار دوالر أمريكي

دخل

44.3

مليار دوالر أمريكي

مليار دوالر أمريكي

تدفقات نقدية من أنشطتنا التشغيلية

20.3

حصتنا من مبيعات الغاز الطبيعي المسال في العالم

12

مليار دوالر أمريكي

أُنفقت على الدول ذات الدخل المنخفض

1.3

مليار دوالر أمريكي

أُنفقت في مجال البحث والتنمية

9

مليارات

لترا من الوقود الحيوي الذي تم توزيعه

صافي استثمار رأس المال

40.4

%8

مليار دوالر أمريكي

ضرائب المدفوعة

750

مليون دوالر أمريكي

اس ُتثمرت في موثوقية وسالمة المصافي والمصانع الكيمائية ومرافق التوزيع

159

مليون دوالر أمريكي

أنفقت على االستثمار االجتماعي الطوعي عبر العالم

+70
عدد البلدان التي قمنا فيها بعملياتنا

حول هذا التقرير هذ التقرير

يعتبر هذا الموجز لمحة شاملة حول تقرير التنمية المستدامة لشركة شل لعام  .2013لمزيد من
المعلومات يُرجى االطالع على تقرير التنمية المستدامة لشركة شل لعام  .2013وفي حالة وجود أي
تضارب فإن تقرير التنمية المستدامة لشركة شل لعام  2013يسمو ويسود.

يمكن االطالع على التقرير كامال على الرابط التالي:
www.shell.com/sustainabilityreport
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