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نبذة عن التقرير

يحتوي هذا التقرير على معلومات تكميلية وبيانات حول األداء.
وقد تم الحصول على هذه البيانات من المواقع الرئيسية الثالثة في
المملكة العربية السعودية المشمولة بهذا التقرير ،وذلك ما لم يُذكر
خالف ذلك .و ُتعرض جميع المعلومات المالية باللاير السعودي ما لم
يرد نص بخالف ذلك.

يسترشد هذا التقرير بمعايير الجيل الرابع ( )G4من المبادرة العالمية
إلعداد التقارير ( )GRIومعايير إعداد التقارير .ويشمل هذا التقرير
البيانات واألنشطة الخاصة بعام  ،)G4-28( 2016ويتناول في بعض
األحيان األنشطة التي تم تنفيذها قبل عام  2016إذا كان من شأن هذه
المعلومات أن تساعد في تقديم صورة أوضح ألداء الشركة .ويغطي
التقرير أعمالنا وأيضًا األعمال التي تتولى تشغيلها بترورابغ ،إال أنه ال
يتناول أداء الموردين والمتعاقدين والشركاء ما لم يُذكر خالف ذلك.

ونحن نرحب بجميع التعليقات واآلراء.
جهة االتصال)G4-31( :
الدكتور فيصل الهُذلي ،مسؤول االستدامة
البريد اإللكترونيFaisal.Hothali@PetroRabigh.com :
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ويُعد هذا التقرير هو تقرير االستدامة العام الرسمي األول؛ حيث يعتبر
تقرير االستدامة لعام  2015عبارة عن مستند داخلي.
ونحن نخطط في المستقبل إلصدار تقارير مماثلة بصورة سنوية
(.)G4-30

تطبق بترورابغ معايير ومتطلبات واضحة في عملية إعداد التقارير،
وذلك فيما يخص البيانات المالية لديها واإلفصاح عن المخاطر المالية
وحوكمة الشركات .ويدعم ذلك عمليات التدقيق الداخلية التي تتضمن
مسارات التدقيق والفحوصات اإلحصائية للمساعدة في ضمان دقة
عملية إعداد التقارير .وقد قدمت برايس ووترهاوس كوبرز بيانات
التوكيد لعام  2016من التقرير السنوي.
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مقدمة
يطيب لي أن أقدم لكم تقرير االستدامة لشركة بترورابغ لعام  ،2016والذي يبين ال ُنهج التي تتبعها الشركة فيما يتعلق
باالستدامة بصفتها مجمع للتكرير والبتروكيماويات وصاحب عمل ومركز محلي لالستثمار والتنمية وخلق الوظائف.
تلتزم بترورابغ بضمان اتباع عملية مستدامة تتميز بتأثير إيجابي على النطاقين االجتماعي والمالي في المنطقة من خالل
تنمية الموظفين بهدف زيادة قدراتهم ،ومن خالل اتباع أفضل طرق األداء في جميع أنشطتهاُ .تعد االستدامة السبيل األمثل
لتحقيق النجاح طويل األمد بشركة بترورابغ لكونها من المحفزات الرئيسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية في منطقة
"رابغ" والمنطقة اإلقليمية بالكامل .وتحقي ًقا لهذا الهدف ،فإننا نركز جهودنا على التأثير بشكل إيجابي على النطاقات
الثالثة الرئيسية المتمثلة في االقتصاد والمجتمع والبيئة ،كما نركز جهودنا كذلك على تحقيق الرخاء والنمو .ويعكس قرار
بترورابغ بنشر هذا التقرير حول االستدامة ،المُعد بالتعاون مع مؤسسات مهنية خارجية ،القيمة الحقيقية التي تتمتع بها
الشركة .وتأتي هذه الخطوة لضمان التحلي بالشفافية مع جميع الشركاء.
في عام  ،2016استحدثت بترورابغ توجهًا جدي ًدا في مجال االستدامة بصورة عامة ،وفي مجال المسؤولية االجتماعية
للشركات بصورة خاصة .وكان ذلك من خالل تولي دور القيادة في تطوير المحتوى المحلي والمشاركة مع المجتمعات
وتطوير المهارات وتقديم الخدمات لألسر .وعالوة على ذلك ،قادت بترورابغ عملية تأسيس جمعية تضم مجموعة من
كبرى الشركات والمتعاقدين ليصبحوا شركاء في تحقيق االستدامة برؤية مشتركة للمنطقة بأسرها.
ً
عضوا فعاالً في االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات على الميثاق العالمي للرعاية
وقد وقعت بترورابغ بصفتها
المسؤولة® .وعلى هذا النحو ،فإننا نلتزم بالرعاية المسؤولة على مستوى مؤسستنا وموظفينا وتقنياتنا وممارساتنا
التجارية.
إننا نتطلع ألن يكون عام  2017عام جني األرباح وتحقيق النمو؛ حيث يوافق بدء المرحلة الثانية وتشغيل المرافق الحالية
بأقصى قدرة لها .ولن يكون ذلك ممك ًنا دون اعتماد برنامج مخصص لالستدامة وتطبيق إجراءات علمية لتوجيه أهداف
الشركة وأنشطتها نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة في "التميز العالمي وااللتزام الوطني".
وختامًا ،أود أن أنهي كلمتي بالتأكيد على عزمنا في االستمرار في تعزيز االستدامة في المنطقة وضمان تحقيق الرخاء
لموظفينا ومساهمينا وشركائنا.
ناصر المهاشير
رئيس الشركة والرئيس التنفيذي
بترورابغ
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كلمة ترحيب من رئيس مجلس اإلدارة
يسر اللجنة التوجيهية لالستدامة في شركة بترورابغ أن تقدم لكم برنامج االستدامة للشركة وأن تسلط الضوء على
أداء اللجنة وخطتها اإلستراتيجية .منذ نشأتها وشركة بترورابغ تلتزم بمبدأ االستدامة بشكل تمام باعتباره أحد أهدافها
الرئيسية .وقد وضعت اللجنة خطة إستراتيجية تضمن التنفيذ األمثل لهذه األهداف .إنّ الجهود المنظمة التي تقوم بها اللجنة
أصبحت مثاالً يُحتذى به لآلخرين في العديد من الفعاليات والمؤتمرات .وباتباع خارطة طريق االستدامة التي وضعتها
اللجنة ،حققنا إنجازات ملموسة فيما يخص العناصر األساسية لالستدامة والمتمثلة في :المنافع االقتصادية واالجتماعية
والبيئية .نحن نستضيء رؤيتنا المتمثلة في التميز العالمي وااللتزام الوطني تحثنا بشكل دائم لخلق قيمة اجتماعية مستدامة
مع تحقيق أفضل مستوى من األداء.
أوالً ،في إطار سعينا إلى في إطار سعينا لخلق وظائف للمجتمع المحلي ،لقد وفرنا ما يزيد عن  16000وظيفة مباشرة
وغير مباشرة .يعمل حاليًا بترورابغ في الوقت الحالي  3799موظ ًفا واستطعنا تحقيق المستوى البالتيني في التوطين
على مدار السنوات العشر الماضية ،وال تزال الشركة تستقطب المواهب من مختلف أنحاء العالم من أجل المشاركة في
تطوير قطاع التكرير والبتروكيماويات بها .وتستهدف برامج التدريب والقيادة لدينا اآلالف من الشباب السعودي ،من
خالل زيادة مهاراتهم وخبراتهم الفنية وتعريضهم للممارسة العملية في المجال .يتم تنفيذ االستثمارات الكبيرة في برنامج
رأس المال البشري ،والذي حقق عائدات كبيرة للشركة ،بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات والشركات المهنية وذلك
عال من المهارات الفنية واإلدارية والقيادية .وقد أطلقت بترورابغ من خالل مبادرات المسؤولية
لضمان تحقيق مستوى ٍ
االجتماعية للشركات الخاصة بها مجموعة من برامج التوعية على الصعيد التعليمي واالجتماعي .يشارك في تلك
البرامج أكثر من  4000مشترك وتتضمن التوعية بالصحة والسالمة وحماية البيئة .وقد تضمنت مبادرات المسؤولية
االجتماعية للشركات أيضًا أعمال خيرية واجتماعية تتضمن مساعدة مئات األسر المحتاجة وتوفير الدعم للمدارس
والمنشآت الرياضية في منطقة رابغ .وقد تجاوزت مبادرات بترورابغ محافظة رابغ لتصل إلى مكة المكرمة في بداية عام
2017؛ حيث تضمنت ترميم دار للمسنين وإضافة مرافق جديدة إليه.
ثانيًا ،وبهدف حماية البيئة ،طبقت بترورابغ مبادرات الرعاية المسؤولة والمعتمدة من االتحاد الخليجي للبتروكيماويات
والكيماويات منذ عام  .2009كما استخدمت الشركة أيضًا نظامًا للتوعية المجتمعية واالستجابة في حاالت الطوارئ وقد
اتخذت خطوات إستراتيجية لضمان الجودة والصحة والسالمة والبيئة ،وهي المكونات الرئيسية لنهج إدارة الشركات
المسؤولة .وأخيرً ا ،نخطط إلطالق برنامج إلعادة تدوير الورق والبالستيك واأللومنيوم ،وهو ما سيسهم في الحصول
على بيئة أنظف وإلى استخدام الموارد بصورة أفضل .وقد نجح برنامج "بيت السالمة" في إظهار أهمية السالمة لآلالف
من عوائل الموظفين وأطفال المدارس .وعالوة على ذلك ،ترعى بترورابغ الصحة المهنية والرعاية الصحية األسرية
لجميع الموظفين وأسرهم.
ً
ثالثا ،تلتزم بترورابغ بالعمل على تحقيق المزيد من االزدهار لموظفيها والشركاء والمنطقة بصورة عامة .وقد وضعنا
منذ البداية خطة الدخارات الموظفين والتي تشجع الموظفين على ادخار جزء من رواتبهم والمساهمة بنسبة معينة في هذه
الخطة .كما أنشأت الشركة أيضًا برنامج تملك المنازل والذي قدم حتى اآلن قروضًا لشراء المنازل ألكثر من
 600موظف سعودي.
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تحتفظ بترورابغ بشراكات مستدامة ذات محتوى محلي إلخراج عمالة محلية
تتميز بالمهارة وتوفير موردين محليين وورش عمل للمتعاقدين وتسهيل
الشراكات التعاقدية بين المستثمرين والمشاركة في اللجان الجامعية ومجالس
إدارات المؤسسات .وقد وضعت بترورابغ مؤخرً ا إستراتيجية لتطوير األعمال
الجديدة ،والتي ستضيف مزي ًدا من القيمة واألهمية لجميع الشركاء .كما قامت
بترورابغ مؤخرً ا بتحسين تأثير االستدامة لديها من خالل الدخول في شراكة مع
 10شركات رائدة في المنطقة من أجل إنشاء الجمعية السعودية للتنمية المستدامة،
والتي تهدف إلى توحيد المصالح والموارد المحلية من أجل تشكيل مستقبل مستدام
للمنطقة .و ُتعد هذه الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص هي األولى من نوعها
في منطقة الشرق األوسط وتمثل خطوة مهمة في التزامنا طويل األجل بحماية
البيئة وخلق أثر إيجابي على المجتمع .وخالل عام  ،2017سوف تسعى لجنة
بترورابغ إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها اإلستراتيجية من خالل االحتفاظ
بشهادات األيزو الحاصلة عليها والحصول على شهادة رعاية مسؤولة.
وختامًا ،أتمنى لكم االستمتاع بقراءة هذا التقرير وأن تجدوه مفي ًدا ومثيرً ا،
وأدعوكم لمشاركتنا أفكاركم وآرائكم ولدعم برامج االستدامة في الشركة.
بسام البخاري
نائب الرئيس ،العالقات الصناعية
رئيس اللجنة التوجيهية لالستدامة في بترورابغ والجمعية السعودية للتنمية المستدامة
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النقاط الرئيسية لتقرير االستدامة
يُهذا التقرير هو تقرير االستدامة الرسمي األول لشركة بترورابغ ويتناول األنشطة التي قمنا بتنفيذها في هذا المجال المهم خالل عام  .2016ونهدف إلى
إصدار تقارير مماثلة بصورة سنوية لكي نؤكد على جميع شركائنا ومساهمينا وموظفينا والمجتمع المحلي والعالم بشكل أوسع أننا نضع االستدامة في
صميم كل ما نقوم به من أمور.
وتتمثل رؤيتنا في "التميز العالمي وااللتزام الوطني" .ويقوم جزء كبير من هذه الرؤية على استخدام جميع مواردنا الطبيعية والبشرية بأفضل طريقة
فعالة وصديقة للبيئة .وهذا يعني تنفيذ عمليات تتميز بكونها آمنة وكافية ومنتجة وتلتزم باألخالقية ،وقبل كل شيء ،تتميز بكونها عمليات مستدامة.
تام بما يترتب على ذلك من مسؤوليات ،أقلها المسؤوليات
علم ٍ
سوف تسعى بترورابغ دائمًا إلى أن تكون األفضل في كل ما تقوم به من أعمال ،ونحن على ٍ
المتعلقة بعالقتنا مع موظفينا وجيراننا في منطقة رابغ.
وبالنسبة لنا ،تتضمن "االستدامة" ما هو أكثر بكثير من الوعي البيئي والعزم على أن نكون
شركة وطنية مسؤولة .فاالستدامة تعني القيام باألمور بالطريقة الصحيحة من المرة األولى
حتى النهاية بما يحقق المصالح طويلة األجل لجميع الجهات التي لها صلة بأنشطتنا.
يُعد موظفينا من العناصر المحورية في هذا األمر ،والذين ال يمكن للشركة أن تستمر
بدون مجهوداتهم ،كما أننا نتشارك معهم مهمتنا المتمثلة في "تحقيق أفضل قيمة للشركاء
من خالل مصادرنا ومواردنا المتكاملة بطريقة مستدامة وذات مستوى عالمي رفيع".
ولهذا السبب؛ دائمًا ما نأخذ خطوة لألمام من أجل حماية رفاهية موظفينا وصحتهم
وتطورهم المهني و"عافيتهم" بصورة عامة.
نحن شركة مبتكرة تسعى دائمًا للنمو والتطور ووضع بصمة متزايدة ألنفسنا كمؤسسة
لها ثقلها في قطاعنا .وهو ما يعني في بعض األحيان تجاوز التفكير التقليدي؛ حيث نستفيد
مما نتمتع به خبرات من أجل التخطيط للمستقبل على نحو مسؤول ومستدام .ويمكن
لبترورابغ بهذه الطريقة تحقيق النجاح الذي يأمل مساهمونا المؤسسون إلى تحقيقه مع
المحافظة في الوقت نفسه على البيئة وتحسين مستويات المعيشة في مجتمعنا من خالل
برامجنا المُطبقة داخل بترورابغ ومجتمعات منطقة رابغ.
ملخص األداء المالي لعام .2016
بلغت المبيعات اإلجمالية للشركة في عام  2016مبل ًغا قدره  25146مليون لاير سعودي
مقارنة بمبلغ  25514مليون لاير سعودي في العام الماضي  -أي بانخفاض بنسبة .%1
وقد نتج هذا االنخفاض عن انخفاض أسعار المواد األولية ،رغم زيادة عدد العمليات
وحجم المبيعات بعد بدء التشغيل الذي تلى إجراء عمليات الفحص واالختبار الكبيرة
التي تمت في الربع الرابع من عام .2015
بلغت حقوق المساهمين (ال توجد حصص أقلية) في  31ديسمبر  2016مبل ًغا قدره 8378
مليون لاير سعودي ،مقارنة بمبلغ  8351مليون لاير سعودي في  31ديسمبر  ،2015أي
بزيادة %0,32
العنصر

صافي األرباح (الخسائر)
المكسب أو الخسارة
للسهم الواحد ،باللاير
إجمالي األرباح (الخسائر)
األرباح (الخسائر)
التشغيلية

السنة الحالية

السنة الماضية

نسبة التغير ()%

37

-759

-

0.04
1107

-0.87
295

275,25

109

-760

-

جميع األرقام بالمليون لاير سعودي
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الهيكل التنظيمي
تتميز شركتنا بنطاق عملها العالمي وتطلعاتها العالمية ،إذ تخلق جيالً من
السعوديين قادرً ا على تحقيق االزدهار والمنافسة على المستوى العالمي.

قصة بترورابغ

تأسست شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) كشركة سعودية ذات
مسؤولية محدودة ( ،)G4-3وتم تحويلها إلى شركة مساهمة بين شركتي أرامكو
السعودية وسوميتومو كيميكال .و ُتعد أرامكو السعودية العمود الفقري لالقتصاد
السعودي والمؤسسة الرائدة والمؤثرة عالميًا في قطاع النفط والغاز .وشركة
سوميتومو كيميكال المحدودة هي شركة متعددة الجنسيات تحظى باحترام
كبير وهي تابعة لمجموعة عريقة يعود تاريخها إلى أكثر من  400عام .واحتفظ
المساهمون المؤسسون للشركة منذ العام األول لطرحها في السوق المالية
السعودية في عام  2008بملكية  %75من أسهم الشركة المُصدَ رة (.)G4-7
ويبلغ رأس المال السوقي للشركة  10,301,760,000.00لاير سعودي (.)G4-9
وقد تم إعداد البيانات المالية للشركة واالحتفاظ بها وف ًقا لمبادئ المحاسبة
المقبولة عمومًا المطبقة في المملكة العربية السعودية وتداول تحت إشراف
الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین .و ُتطبق هذه المبادئ باستمرار في الشركة.
ً
موجزا للنتائج الخاصة بعام  ،2016مع مقارنتها بنتائج
نستعرض في ما يلي وص ًفا
السنة الماضية .للحصول على المزيد من المعلومات المالية ،يُرجى الرجوع إلى
تقرير الشركة السنوي لعام .2016
تتمثل أهداف الشركة في تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع متكامل لتكرير النفط
والبتروكيماويات .حيث يقوم المجمع بتصنيع منتجات نفطية مكررة ومنتجات
بتروكيماوية ومنتجات هيدروكربونية أخرى ،من بينها البنزين والنفثا والوقود
النفاث والديزل وزيت الوقود والبولي إيثيلين وأحادي اإليثيلين جاليكول والبولي
بروبيلين وأكسيد البروبيلين ( .)G4-4وقد بلغ عدد موظفي الشركة في الفترة التي
يتناولها هذا التقرير  3597موظ ًفا .تزاول بترورابغ عملها من مقرها بالمملكة
العربية السعودية ،حيث تمتلك ثالثة مواقع في المملكة وتبيع المنتجات لعمالء من
مختلف أنحاء العالم (آسيا وأوروبا والشرق األوسط) (.)G 4-8
يقع المقر الرئيسي للشركة في منطقة رابغ بالمملكة العربية السعودية
(مبنى المكتب التنفيذي ،غرفة  ،R-552 ،1رابغ.)G4-5( )21911 ،

منتجاتنا
البوليمر
المونومرات
المنتجات ال ُمكررة
تتميز شركتنا بنطاق عملها العالمي وتطلعاتها العالمية،
إذ تخلق جيالً من السعوديين قادرً ا على تحقيق االزدهار
والمنافسة على المستوى العالمي.

التكرير

تمتلك بترورابغ القدرة على معالجة ما يصل إلى  400000برميل
في اليوم من النفط الخام العربي الخفيف كما تنتج  134برميالً من
البنزين والنفثا والوقود النفاث والديزل وزيت الوقود سنويًا.

البتروكيماويات

تمتلك الشركة القدرة على إنتاج ما يصل إلى  2,4مليون طن
سنويًا من البولي إيثيلين وأحادي جاليكول اإليثيلين والبولي
بروبيلين وأكسيد البروبيلين من النفط الخام والمواد الخام لإليثان
والبوتان التي توردها إليها شركة أرامكو السعودية .وفي عام
 ،2016أسهمت مبيعات البتروكيماويات بنسبة %22,7
في إجمالي مبيعات الشركة.
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( 2016باأللف لاير سعودي)

إنشاء اللجنة التوجيهية لالستدامة في بترورابغ

إجمالي المبيعات
الشرق األوسط
آسيا والمحيط الهادئ
أخرى

صدر قرار توسيع نطاق وترقية لجنة المسؤولية
االجتماعية للشركات لتغطي النطاق األوسع لمفهوم
االستدامة وتعميم االستدامة في جميع عمليات بترورابغ
وأعمالها اليومية من خالل تغيير لجنة المسؤولية
االجتماعية للشركات ببترورابغ لتصبح اللجنة التوجيهية
لالستدامة في بترورابغ بتاريخ  1أبريل  2015وذلك في
االجتماع األول للجنة التوجيهية لالستدامة.

تدعم بترورابغ ،بصفتها أحد أعضاء االتحاد الخليجي
للبتروكيماويات والكيماويات ،مبادرة الرعاية المسؤولة
لزم الرعاية المسؤولة الشركات ،من خالل
( .)G4-15, 16و ُت ِ
الجمعيات الكيميائية الوطنية ،بالعمل معًا على التحسين
المستمر ألداء منتجات وإجراءات الشركة المتعلقة بالبيئة
والصحة والسالمة واألمن.

يترأس اللجنة التوجيهية لالستدامة نائب رئيس الشركة
لشؤون العالقات الصناعية ويتولى منصب نائب رئيس
اللجنة نائب رئيس الشركة لشؤون األمن الصناعي وتتألف
اللجنة مما يلي :مسؤول االستدامة بصفته السكرتير العام
للجنة ،وقسم البيئة والصحة ،وقسم التخطيط المؤسسي،
وقسم التسويق وتطوير المنتجات ،وقسم خدمات دعم
المجتمع واألعمال ،وقسم هندسة العمليات ،وقسم شؤون
الشركات ،وقسم السالمة ،وقسم الرعاية المسؤولة،
وقسم المسؤولية االجتماعية للشركات والعمل التطوعي،
ومجموعة التحول.
وتوافق اللجنة أيضًا على أن تكون االستدامة هي المظلة
الشاملة للتميز التشغيلي والرعاية المسؤولة والمسؤولية
االجتماعية للشركات باعتبارها المكونات الرئيسية لها
في بترورابغ.

ﻣدﯾر
اﻟﺗﺧطﯾط
اﻟﻣؤﺳﺳﻲ

ﻣدﯾر
اﻟﺗﺳوﯾق
وﺗطوﯾر
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت

اﻟﺗﺣول
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس
)رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة(
اﻷﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس
)ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة(

ﻣدﯾر ﺧدﻣﺎت
ﻣﺳﺎﻧدة اﻷﻋﻣﺎل
واﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ

ﻣدﯾر
ھﻧدﺳﺔ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
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ﻣدﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ
واﻟﺻﺣﺔ

ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻻﺳﺗداﻣﺔ
)اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ(

ﻣدﯾر
ﺷؤون
اﻟﺷرﻛﺎت

اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
واﻟﻌﻣل اﻟﺗطوﻋﻲ

ﻣدﯾر
اﻟﺳﻼﻣﺔ

25146130
22350577
2773600
21953

وتماش ًيا مع ذلك ،ينصب تركيزنا على المجاالت التالية:
• الوعي المجتمعي واالستجابة في حاالت الطوارئ
• التوزيع
• الرقابة على المنتجات
• األمن
• الصحة والسالمة
• سالمة العمليات
• منع التلوث
شركة بترورابغ هي أيضًا من الشركات الموقعة على إعالن
دعم النظام الخليجي لتقييم االستدامة والجودة الصادر عن
الرئيس التنفيذي لالتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات.
وتتخذ بترورابغ جميع التدابير المناسبة لحماية صحة وسالمة
موظفيها والمتعاقدين معها وكذلك المجتمع المحيط بها من
خالل اتباع أفضل الممارسات الصناعية في العالم ومعايير
اإلدارة الدولية المُعترف بها وكذلك من خالل االمتثال للوائح
السارية .كما لدى الشركة أيضًا قسمًا داخليًا للصحة المهنية
يشرف على مستوى صحة الموظفين ويتعامل مع المسائل
المتعلقة بالنظافة الصناعية والصحة البيئية مثل السالمة
من اإلشعاعات وأخطار الضوضاء واإلجهاد الحراري
والتعرض للمواد الكيميائية السامة واألتربة .ويطبق قسم
الصحة المهنية برامجً ا للحفاظ على حاستي السمع والنظر
والحفاظ على صحة الرئتين لدى الموظفين .كما يتم إجراء
فحوصات صحية منتظمة لحماية صحة الموظفين والتأكد من
توفير بيئة عمل صحية.

مجمع رابغ لتقنيات البالستيك

تأسس مجمع رابغ لتقنيات البالستيك ،وهو أول مجمع صناعي خاص بالمملكة العربية السعودية ،وتؤول ملكيته إلى
شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال من أجل خدمة مجمع بترورابغ المجاور لها واالستفادة منه.
وقعت شركة بترورابغ اتفاقية خدمات مع مساهميها المؤسسين تقدم الشركة بموجبها لمستأجري مجمع رابغ لتقنيات
البالستيك خدمات لوجيستية وخدمات مرافق بسعر التكلفة ،فضالً عن توفير مرافق التخزين .ويستفيد هؤالء
المستأجرون  -وهي الشركات التي تقوم بتحويل المنتجات البتروكيماوية إلى منتجات نهائية  -من إمدادات المواد الخام
البتروكيماوية من شركة بترورابغ وتنشئ سوق حكر لمنتجات شركة بترورابغ.

تنفيذ المرحلة الثانية

تابعت الشركة أعمال البناء المتبقية الخاصة بمشروع توسعة المرحلة الثانية ،وذلك من خالل توسيع كسارة اإليثان
الحالية (محطة بتروكيماويات) ،والتي ستقوم بمعالجة  30مليون قدم مكعب في اليوم إضافي من اإليثان.
وسوف يكون المجمع الكامل للشركة قادرً ا على إنتاج  5ماليين طن في السنة من المنتجات البتروكيماوية
و 15مليون طن في السنة من المنتجات البترولية المكررة.

تحديد األولويات للجوانب الجوهرية لتقريرنا

تركز تقاريرنا لالستدامة على األمور المتعلقة بالحوكمة والبيئية والمجتمع والتي تتميز بأهميتها بالنسبة ألعمالنا
وشركائنا  -وهم العمالء والمساهمين المؤسسين والمستثمرين والحكومات والمجتمعات المحلية والموظفين.

الجوانب الجوهرية محل التركيز

يوضح الملخص التالي الجوانب الرئيسية لتحليل الشركاء.
• األداء االقتصادي
• حوكمة الشركات واألخالقيات
• مشاركة القيمة مع الموظفين
• تطوير رأس المال البشري
• السالمة
• التأثير على البيئة
• التأثير على المجتمع
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المستثمرون

أصبح مستثمرونا بالفعل على دراية أكبر من ذي قبل
بأهمية تضمين األمور المتعلقة باالستدامة في عملية
صنع القرار في االستثمار .والشك أن استمرار ثقتهم
العالية فينا يمثل شهادة على التزامنا بالحفاظ على
االستدامة وتحسينها أثناء تطويرنا ألعمالنا.

الموظفون

الشفافية واالستجابة

نحن كشركة نعلم جي ًدا أن أعمالنا تزدهر أو تخفق
بنا ًء على سمعة منتجاتنا وموظفينا الذين يقومون بهذه
األعمال .ونحن نعلم تمامًا أن ثقة عمالئنا ومستثمرينا ال
يمكن تعويضها ،وأننا يجب أن نعمل بشكل مستمر على
ضمان االحتفاظ بهذه الثقة .وتحقي ًقا لهذه الغاية ،نحرص
دائمًا على أن تكون الحوكمة واألداء وااللتزام بالخدمة
لدينا في مقدمة أولوياتنا.

في بترورابغ ،نؤمن بأهمية استمرار تحفز موظفينا،
الذين هم عماد أعمالنا ولهم دور رئيسي في معامالتنا
مع المستثمرين والعمالء على ح ٍد سواء  -والتزامهم
بقيمنا وأهدافنا .ونحن ملتزمون بالتميز في القيادة
وتوفير فرص تدريب وفرص مهنية على أعلى
مستوى وذلك لمساعدتهم على تحقيق ذلك.

تسعى بترورابغ إلى تحقيق التميز العالمي وااللتزام
الوطني برؤيتها .وتتمثل مهمة الشركة في تحقيق أفضل
قيمة للشركاء من خالل مصادرنا ومواردنا المتكاملة
بطريقة مستدامة وذات مستوى عالمي رفيع.

المساهمون المؤسسون

وتعمل الشركة على تحقيق أهدافها الرئيسية ،والتي
تأتي في صميم إطار مخطط التحول الخاصة بالشركة.

نؤمن بأن مساهمينا المؤسسين ال يزالون هم
الداعمون الرئيسيون للشركة وضمانة استمرار
ً
متميزا في
نجاحها .وتلعب أرامكو السعودية دورً ا
اقتصاد المملكة العربية السعودية وهي واحدة من
كبرى الشركات على مستوى العالم في قطاع النفط
والغاز .وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة هي
شركة متعددة الجنسيات تحظى باحترام كبير ولها
تاريخ من النجاح يمتد لقرن من الزمان في مختلف
أنحاء العالم .وتلتزم الشركتان بشكل تام باستثمارها
في شركة بترورابغ.

نتائج الحوكمة القوية واألخالقيات

وتتمثل هذه األهداف في:
 .1تعزيز أداء السالمة.
 .2تحقيق التميز في العمليات التشغيلية.
 .3تطوير الكوادر ذات الكفاءة والحفاظ عليها.
 .4تعزيز العمل بروح الفريق.
 .5تحقيق أفضل قيمة للشركاء.
وتحكم القيم الست األساسية لدى شركة بترورابغ
السلوكيات المؤسسية والشخصية والسلوك المهني
في كل ما تقوم به (.)G4-56

حوكمة الشركات

تلتزم شركة بترورابغ باستمرار في أعمالها اليومية
بالقوانين والمعايير السارية من أجل إقامة عالقة
وثيقة وشفافة مع شركائها.
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مدونة قواعد السلوك (مدونة األعمال)
تعمل بترورابغ في بيئة أعمال دائمة التغير وتعمل وف ًقا للمعايير واألنظمة الدولية والسعودية .ويشرف قسم شؤون
الشركات على نشاط الشركة باستمرار في هذه المنطقة لضمان وجود الشركة في وضع يسمح لها بالتفاعل مع التطورات.
يقود قسم شؤون الشركات جهود بترورابغ في االمتثال للوائح الجديدة والمعدلة الناشئة ،سوا ٌء على المستوى المحلي أم الدولي.
وتحقي ًقا لهذه الغاية ،يعمل القسم عن كثب مع اإلدارة العليا لضمان أن مجلس اإلدارة على دراية وافية وقدرة كاملة على اتخاذ
اإلجراءات بسرعة عند الضرورة من أجل تعديل إستراتيجيات وسياسات الشركة بما يتماشى مع المتطلبات المتغيرة.
ومن األنشطة التي يقوم بها القسم جمع المعلومات حول اللوائح والقوانين الحكومية المحلية ،مثل تلك التي تصدرها
وزارة الطاقة والصناعة والموارد المعدنية ووزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق المالية؛ كما يحلل القسم أيضًا
اللوائح الدولية التي تتضمن مسائل مثل قوانين ولوائح التجارة ومكافحة اإلغراق واللوائح البيئية وما إلى ذلك.

إدارة المخاطر

تقوم أعمال بترورابغ على تكرير النفط وإنتاج
البتروكيماويات ،والتي غالبًا ما تكون عرضة للمخاطر
المحتملة التي سنستعرضها اآلن (.)G4-2

المخاطر االقتصادية

من العوامل الرئيسية التي من المحتمل أن يكون لها تأثيرً ا
كبيرً ا على منتجات بترورابغ حاالت الركود االقتصادي
الكبيرة أو الظروف االقتصادية المحلية الراكدة .ولذلك فإن
الشركة تراقب باستمرار وعن كثب األسواق وظروف
العرض والطلب ومعدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت،
حتى تتمكن من توقع أي حاالت ركود محتملة والتخطيط
لمواجهتها.

مخاطر الصحة والسالمة

يثبت التشغيل اآلمن والمستقر لمحطة بترورابغ مستوى الكفاءة
العالي الذي يتمتع به الموظفون التشغيليون ومهاراتهم .ويعمل
البرنامج الموضوع والمبادرات المخصصة للتحول المستمر على
تقليل المخاطر ،مما يضمن سالمة العمليات وثباتها وتوفير عمال
أكفاء ومُحفزين لتشغيل وإدارة مرافق الشركة.

مخاطر الحوكمة

يمتلك المساهمون المؤسسون أغلبية حقوق التصويت .وعلى الرغم
من أنهم يُعتبروا من الداعمين الرئيسيين ألعمال الشركة والضامنين
الستمراريتها ،إال أنه قد تم تطبيق بعض السياسات لحماية حقوق
مساهمي األقلية.

مخاطر التخطيط المؤسسي

تحتاج كل شركة ناجحة إلى معرفة الشكل الذي تريد أن تكون عليه
المخاطر المالية
المخاطر المالية تشمل المخاطر االئتمانية ومخاطر القيمة
في المستقبل ،وفي بترورابغ ،يعمل قسم مخاطر التخطيط المؤسسي
العادلة والتدفقات النقدية وسعر الفائدة وكذلك مخاطر السيولة مع األقسام األخرى لضمان تطبيق الشركة خطط واضحة على
المدى الطويل والمدى القصير من أجل تحقيق النجاح مع ضمان
والعملة .وتودع الشركة أموالها لدى بنوك حاصلة على
مالءمتها لرؤيتها وإستراتيجيتها .يتحمل قسم مخاطر التخطيط
تصنيفات ائتمانية مناسبة؛ كما أن أغلبية شركاء بترورابغ
المؤسسي مسؤولية مراقبة التكاليف في مختلف أقسام الشركة
ينتسبون ألطراف ذات عالقة يتمتعون بتصنيفات ائتمانية
وتقديم الدعم الالزم لضمان مراقبة الميزانية .كما يتولى هذا القسم
قوية للغاية .تمتلك الشركة وثيقة تأمين على االئتمان لدى
أيضًا عملية إعداد التقارير الخاصة باألداء المالي والتشغيلي
مؤسسات إسالمية ،تمكنها من التأمين على االئتمانات
واالستثمارات .تدير الشركة مخاطر السيولة ،إذ تقوم الشركة للشركة ،كما أنه يدعم الشركة في تطوير فرص أعمال جديدة مع
بصورة منتظمة برصد الوضع المالي الجاري لضمان توفر العديد من الشركاء.
أموال كافية للوفاء بالتزاماتها المستقبلية .وتتم المعامالت في
األساس بالدوالر األمريكي وباللاير السعودي .تراقب اإلدارة
جميع التقلبات التي تشتمل على مشكالت مالية.

تقرير االستدامة
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لوائح حوكمة الشركات
يمثل األعضاء المستقلين ثلث أعضاء مجلس إدارة بترورابغ
(ثالثة من أصل تسعة أعضاء).
وحتى يتم اعتماد أي قرار لمجلس اإلدارة ،يجب الموافقة عليه من
سبعة أعضاء على األقل من أصل تسعة أعضاء.

تقرير االستدامة
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ويشغل أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين في الوقت
الحالي منصب الرئيس في لجنة التدقيق واللجنة
التوجيهية للتسويق.
وتتطلب األنظمة الداخلية للشركة أن يوافق مجلس
اإلدارة على دخول الشركة في أي تعامالت أو تعديل
الشروط الخاصة بالمعامالت التي تتم مع أيٍ من
المساهمين أو األطراف ذات العالقة .ويتم اإلفصاح
عن جميع معامالت األطراف ذات العالقة في تقرير
مجلس اإلدارة في اجتماعات الجمعية العمومية.
يراقب و يراجع مجلس اإلدارة باستمرار امتثال
الشركة لقواعد و لوائح حوكمة الشركات ،و ذلك
لضمان اتخاذ مجلس اإلدارة قرارات فعالة .وتقوم
الشركة بذلك من خالل اعتماد طرق مختلفة ،من
بينها على سبيل المثال ال الحصر:
• إنشاء لجان تجتمع بصورة دورية لمراجعة
مختلف خطط الشركة السنوية ،مثل خطط المبيعات
والتسويق واألجور ومراجعات التدقيق.
• ضمان عدم ثبات السياسات القائمة للشركة طوال
العمر التشغيلي للشركة ،وذلك لتجنب مخالفة
الضوابط الحالية الناتجة عن األمور المتغيرة في
مناخ تنفيذ األعمال الذي تعمل فيه الشركة.
• تحمل كل شركة المسؤولية عن وضع مؤشرات
األداء الرئيسية بما يتوافق مع األهداف
اإلستراتيجية الرئيسية .تتم مراجعة نتائج مؤشرات
األداء الرئيسية في كل اجتماع من اجتماعات
مجلس اإلدارة في مقابل الخطة اإلستراتيجية.
وفي  21أكتوبر  ،2015انتخبت الجمعية العمومية
مجلس اإلدارة ،وهي أعلى جهة حوكمة بالشركة،
في دورته الثالثة ،والتي بدأت في  3نوفمبر 2015
وسوف تستمر حتى  2نوفمبر  .2018وقد تألف مجلس
اإلدارة في دورته الثالثة من تسعة أعضاء (.)G4-34
ويتولى مجلس اإلدارة دور ومسؤولية وضع التوجه
اإلستراتيجي للشركة ،وذلك ضمن المسؤوليات
األخرى التي على عاتقه .ويعتمد ذلك بصورة كبيرة
على تقارير اإلدارة واالستدامة وكذلك على التقارير
التي يتلقاها مجلس اإلدارة بشأن عمليات وأنشطة
الشركة .وإلدارة أي مخاطر أو الحد منها ،يشرف
مجلس اإلدارة – من خالل تطبيق مجموعة من
األساليب  -امتثال الشركة بصورة مستمرة لقواعد
ولوائح حوكمة الشركات ،كما يراجع مجلس اإلدارة
أداء الشركة بانتظام في هذا الصدد.

مخاطر االمتثال

تعمل بترورابغ في قطاع منظم على الصعيد المحلي والدولي .ويضمن قسم شؤون
الشركات وقسم الشؤون القانونية أن تظل الشركة على علم بأي تغييرات في اللوائح ،كما
تضع الشركة برنامج االمتثال لديها حتى تضمن قدرتها على التفاعل في الوقت المناسب.
ويتضمن ذلك المراقبة الوثيقة للسياسات واللوائح التي تصدرها الوزارات السعودية
والمؤسسات الدولية والعالمية ،بشأن موضوعات تخص البيئة والتجارة.

إدارة المخاطر البيئية

نحن نعرف أن العمل في قطاع الطاقة والمواد الكيميائية قد يعرض البيئة لعدة مخاطر.
وتعمل بترورابغ جاهدة ليس فقط لضمان تقليل مخاطر األضرار البيئية ،ولكن أيضًا لوضع
عمليات وإجراءات جديدة لتحسين جودة أنشطتنا اليومية .وتحقي ًقا لهذه الغاية ،نحرص على
الوفاء بالقواعد والمعايير الخاصة بالصناعة ونسعى باستمرار إلى استحداث عمليات أنظف
وأقل استهال ًكا للموارد .ويسلط تقرير هذا العام الضوء على بعض نجاحاتنا في هذا المجال
والتي تتمثل في :تحقيق المزيد من التخفيض لمتطلباتنا من الماء العذب من خالل زيادة
استخدام اإلمدادات المُعاد تدويرها ،ومراقبة النفايات السائلة والصلبة لدينا بصورة أفضل
وتحسين معالجتها .نفخر بسجلنا في هذا المجال ونعمل باستمرار على تحسين إنجازاتنا مع
المضي قدمًا في مشروع المرحلة الثانية.

إدارة المخاطر االجتماعية

يتمثل هدفنا في "التميز العالمي وااللتزام الوطني" .وال تعمل الشركة في فراغ  -إنما نحن
جزء من مجتمع .تمتلك بترورابغ عالقات وثيقة مع الشركاء المحليين ،والذين يجمعنا بهم
حوار فعّال ونعمل معهم على تطوير المبادرات الخاصة بالمدينة والمنطقة ككل .ونحن
نعمل مع الحكومة والشركات المحلية في إطار الجمعية السعودية للتنمية المستدامة  -لي
رابغ  -الجمعية غير الحكومية للتنمية المستدامة بمنطقة رابغ  -كما نؤدي دورً ا رياديًا في
هذه الجمعية المشكلة حديثا ً .وتضمن هذه المشاركة بقاء بترورابغ كعضو فاعل أساسي
في المجتمع بالمنطقة أثناء تطوره.

تقرير االستدامة
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أعضاء مجلس اإلدارة

عبدالعزيز الجديمي*
رئيس مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)
توموهيسا أونو**
نائب رئيس مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)
عبدهللا السويلم*
رئيس الشركة والرئيس التنفيذي (عضو مجلس إدارة تنفيذي)
ناصر المهاشير*
رئيس الشركة والرئيس التنفيذي (عضو مجلس إدارة تنفيذي)
معتز المعشوق*
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
شيقيوكي يونيدا**
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
نورياكي تاكيشيتا**
نائب رئيس مجلس اإلدارة ،عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
تاكاشي شيقيموري**
عضو مجلس إدارة تنفيذي
سعود األشقر
عضو مجلس إدارة مستقل
صالح النزهة
عضو مجلس إدارة مستقل
وليد بامعروف
عضو مجلس إدارة مستقل
* استقال عبد هللا السويلم من مجلس اإلدارة في  1سبتمبر .2016
* عُين ناصر المهاشير في منصب رئيس الشركة والرئيس
التنفيذي (عضو مجلس إدارة تنفيذي) في  1سبتمبر .2016
* استقال توموهيسا أونو من مجلس اإلدارة في  31مايو 2016
* عُين تاكاشي شيقيموري في منصب عضو مجلس إدارة
تنفيذي بتاريخ  31مايو 2016
أعلن مجلس إدارة الشركة ما يلي:
ً
• ال توجد أي أعمال أو عقود تمثل بترورابغ طرفا فيها يمتلك
أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي
أو أي شخص له صلة بأي منهم حصة فيها.
• ال يوجد أي تعارض في المصالح المالية.
• االحتفاظ بسجالت محاسبية مناسبة.
• الضوابط الداخلية ذات هيكلة مناسبة و ُتنفذ بصورة فعالة ويتم
تأييدها بقوة.
• ال توجد شكوك كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار في
عملها كمنشأة دائمة.
• ال توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات يتنازل بموجبها مساهمو
الشركة عن أي حقوق في األرباح.

اللجان والجمعيات التابعة لمجلس اإلدارة

تتواجد لجان مجلس اإلدارة التالية وتمتد أنشطتها لمدة ثالث سنوات.

لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة

تتولى لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة اإلشراف على النواحي
المالية وإدارة المخاطر والمراقبة الداخلية لعمليات الشركة.
وباإلضافة إلى ذلك ،تتولى اللجنة مراقبة المدقق الخارجي
للشركة وتراجع فعالية عمليات التدقيق الخارجية والداخلية.

لجنة التعيينات واألجور والتعويضات

تتولى هذه اللجنة مراجعة التعيينات وتقديم توصيات بشأنها إلى
مجلس اإلدارة من أجل تقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة
وهيئة السوق المالية والجمعية العمومية للشركة .كما تحدد اللجنة
كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة وتقترح معايير األداء الموضوعية،
ره ًنا بموافقة مجلس اإلدارة .وتقدم اللجنة كذلك توصياتها ليتم
اعتمادها من جانب مجلس اإلدارة ،عندما تقتضي الحاجة،
بشأن أجور أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين والمسؤولين
التنفيذيين بالشركة وكذلك بشأن سياسات األجور والمزايا العامة
الخاصة بالشركة والتي تلبي التزامات الشركة فيما يتعلق بجميع
الموظفين ،بصورة تتوافق مع أهداف األعمال الخاصة بالشركة
والممارسة التنافسية والقوانين واللوائح واألنظمة الخاصة
بالواليات القضائية التي تعمل فيها الشركة وتدعمها.

لجنة التسويق

تشكلت لجنة التسويق من أجل توجيه الشركة فيما يتعلق بتسويق
منتجاتها ،بما يضمن التزامها بممارسات التسويق والترويج
األخالقي.

االمتثال للوائح حوكمة الشركات

تلتزم الشركة بتطبيق جميع أحكام لوائح حوكمة الشركات
وقواعد اإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ،باإلضافة
إلى مدونة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة ،والتي اعتمدها
مجلس اإلدارة بتاريخ  7مايو  .2013ولم يتم تنفيذ ثالثة بنود
من لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
ويمكن االطالع على التفاصيل المتعلقة بذلك في التقرير
السنوي لعام .2016
كما يمكنكم العثور على مدونة حوكمة الشركات
على الموقع اإللكتروني للشركة:
https://www.petrorabigh.com/en/Investors/Pages/
Governance.aspx
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بناء القيم
تؤمن بترورابغ بأن االستدامة ال ُتعنى فقط بالتنمية االقتصادية ولكنها ُتعنى أيضًا بالجوانب االجتماعية والبيئية.
ونحن ملتزمون بالعمل بطريقة تمكننا من االستفادة من الموارد  -البشرية والطبيعية والمالية  -بصورة فعالة
ومستدامة ،وهذا هو جوهر إطار مخططنا للتحول ،وهي خطة عديدة السنوات لضمان نمو أعمالنا مع حماية
مصالح أصولنا بجميع أشكالها وترويجها.
إننا على يقين من أن قيمتنا تأتي من قيمة موظفينا .ولهذا السبب نلتزم بمنحهم الفرصة  -من خالل برامج التدريب
والدعم االجتماعي والمالي وتدابير الصحة والسالمة  -ليصبحوا عنصرً ا أكثر أهمية بالشركة .وقد اعتمدنا
أيضًا مبادرة الرعاية المسؤولة  -وهي مبادرة عالمية ُتعنى بالبيئة والصحة والسالمة واألمن في قطاع المواد
ً
بسيطا
الكيميائية  -وذلك سعيًا لتحقيق هذا الغرض على وجه التحديد وكدليل على هذا االلتزام .وهذا البيان ليس
ودون معنى ،وإنما يدل على أن بترورابغ سوف تعمل دائمًا على تحسين ظروف وآفاق موظفيها والمجتمع
المجاور لها وباقي المجتمع ككل.
شهادات الجودة والصحة المهنية والبيئة والسالمة
حصلت بترورابغ على شهادات إدارة دولية ذات سمعة عالمية خاصة بنظام إدارة الجودة األيزو ،9001:2015
ونظام اإلدارة البيئية األيزو  ،14001:2015ونظام إدارة الصحة المهنية والسالمة  .OHSAS 18001:2007و ُتعد
بترورابغ من الشركات القالئل التي حصلت على أحدث نسخ ( )2015من شهادات األيزو  9001و 14001وشهادة
نظام إدارة السالمة والصحة المهنية  18001في نفس الوقت ،وهو دليل على حيوية شركة بترورابغ والتزامها
بالتحسين المستمر.
يُعد استمرار الشركة في االحتفاظ بشهادات األيزو ومعيار نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية دليالً على
التزام الشركة المستمر بالتميز التشغيلي واالستدامة .كما تحظى الشركات الحاصلة على شهادات األيزو ونظام
إدارة السالمة والصحة المهنية بثقة جميع الشركاء ،خاصة العمالء والموظفين؛ ويدل هذا االعتماد وهذه
الشهادات على سعي الشركة إلى العمل بصورة متسقة ومسؤولة؛ األمر الذي يعتبر إشارة واضحة على أن
الشركة تعمل وف ًقا ألحدث المعايير وأفضل الممارسات المُعترف بها دوليًا.

Quality, Safety, Health, Environment and Security (QSHES) Policy
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Petro Rabigh is committed to:
Petro Rabigh is committed to:
• Protecting the health, safety and security of its employees,
community,
assets
and
environment
• contractors,
Protecting the
health, safety
and
security
of its employees,
contractors, community, assets and environment
• Attracting, developing and retaining human capital
• Attracting, developing and retaining human capital
• Complying with applicable legal and other requirements
• Complying with applicable legal and other requirements
• Achieving customers’ and other stakeholders’ satisfaction
• Achieving customers’ and other stakeholders’ satisfaction
• Adopting best-in-class industrial practices and Responsible
(RC) Guiding
Principles
• Care
Adopting
best-in-class
industrial practices and Responsible
Care (RC) Guiding Principles
• Sustaining continual improvement throughout its integrated
activitiesimprovement
and moving towards
Operational
• value-chain
Sustaining continual
throughout
its integrated
Excellence
)value-chain(OE
activities and moving towards Operational
)Excellence (OE
• Promoting transparency and awareness of QSHES and
performances
all stakeholders
• sustainability
Promoting transparency
andamong
awareness
of QSHES and
sustainability performances among all stakeholders
November 2014
November 2014
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إطار عمل مخطط التحول لبترورابغ وإستراتيجيتها
يرتكز هدف بترورابغ في أن تحتل مكانة رائدة في قطاع الطاقة
والبتروكيماويات في القرن الحادي والعشرين على إطار عمل
مخططنا للتحول ،والذي تم وضعه لتوجيه عملية التغيير في
مختلف أقسام الشركة .ويقوم هذا اإلطار على أسس المحاسبة
والتكامل والتدابير واالستدامة  -وهي الجوانب التي تعطي
التميز ألنشطتنا وتمكننا من توفير كل ما هو أفضل لموظفينا
ومستثمرينا وعمالئنا.
ولتحقيق هذا الهدف ،يتضمن إطار العمل إستراتيجيات ومنهجيات
وبرامج وخطط عمل ومراجعات ومؤشرات أداء رئيسية على
جميع مستويات عمليات الشركة .ويساعدنا هذا النهج على تقييم
أثر إطار العمل على الشركة ككل وعلى أنشطة األفراد .تزود
المعلومات الخاصة بالمشروع والقائمة على األهداف الذكية
(المحددة والقابلة للقياس والقابلة للتحقيق والواقعية والمقيدة بزمن)
األقسام بالتوجيهات التي يحتاجون إليها لتحسين أدائهم ،كما
ُتستخدم مؤشرات األداء الرئيسية لمراقبة التقدم المُحرز وتحديد
مدى مساهمة العمل التحولي في األعمال.
ُتعد خارطة طريق التحول في بترورابغ بمثابة ملخصًا وافيًا
وشامالً لخرائط الطريق الست أو التوجهات اإلستراتيجية
التي كانت تهدف إلى تحسين األداء في مختلف أجزاء المجمع.
ويتولى فريق عمل التحول قيادة خارطة الطريق المعنية
بالتحول .وهو فريق يتألف من مديري وحدات رئيسيين يعملون
كعناصر رئيسية في عملية التحول ،ووحدة تنسيق صغيرة،
تخضع إلشراف نائب رئيس الشركة ،تحت رعاية رئيس
الشركة والرئيس التنفيذي .وقد أقر مجلس إدارة بترورابغ
مخططات التحول في عام  2013وعام  ،2014وقد تمت الموافقة
على إدخال المزيد من التطورات عليها في عام  .2016وقد تم
وضع إطار عمل موحد لضمان وجود رؤية موحدة ومفهوم عام
واحد يوحدان تنفيذ جميع مخططات الشركة .وتعتمد الفلسفة
الكاملة إلطار خارطة الطريق على مبادئ  AIMSوتضمينها في
أنشطة بترورابغ.
لضمان المسؤولية واستمرارية األعمال ،يتضمن إطار
العمل العناصر التالية :اإلستراتيجيات والمنهجيات والبرامج
والمسؤولين عن العمليات وأدوارهم ومسؤولياتهم وخطط
العمل ذات اإلطار الزمني المحدد والمراجعات الدورية للتحسن
المستمر ومؤشرات األداء الرئيسية على مستوى الشركة
والمخطط .ويتم االستعانة بجميع هذه العناصر في تقييم األثر
التجاري لمخطط التحول .وقد تم تحديد عدة طبقات من التفاعل
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جميعها يوفر معلومات خاصة بالمشروع .وتتم ترجمة كل
مخطط إلى مبادرات وبرامج وإجراءات ومهام .كما يُسمح
بوجود مهام فرعية إذا كان المستوى المطلوب من التخطيط
يتجاوز المستويات المعيارية األربعة .وقد صُممت المهام مع
وضع األهداف الذكية في االعتبار ،وتم استخدام مؤشرات أداء
رئيسية معينة لمراقبة التقدم الكلي ومدى إسهام األنشطة في
األعمال .و ُتحدد اإلجراءات التصحيحية بنا ًء على المساهمة
النسبية في األعمال.
تتكون خطة التحول الرئيسية من ست مبادرات (خرائط طريق)
إستراتيجية رئيسية تهدف إلى تحسين األداء وتحقيق قيمة أكبر
لجميع المساهمين .وقد تمت ترجمة خرائط الطريق هذه إلى
 78مشروعًا مختل ًفا وتتضمن أكثر من  4500مهمة تتم صياغتها
وإدارتها بصورة واضحة من جانب فرق من المتخصصين في
مختلف أنحاء الشركة .ويشارك أكثر من  140موظ ًفا بصورة
مباشرة في مخطط التحول .وفي عام  ،2015ركز فريق التحول
على إرساء ثقافة التغيير والتعاون والثقة واالنضباط وكذلك
على تحديد وتحقيق المكاسب السريعة.
في عام  ،2016وجهت الشركة جهودها نحو تحقيق االستدامة
التجارية من خالل التميز في التنفيذ وتوثيق إجراءات العمل
الموحدة وتحقيق المزايا :حيث أُعيدت هيكلة إدارة األداء
وتم تحسين مساءلة الموظفين من خالل ربطها بالمساءلة
وعواقب األداء الفرعي والمكافآت .عالوة على ذلك ،جرى
تحسين مخطط التحول من خالل التركيز المتجدد على جميع
المخططات الفنية ،مع إنشاء لجان توجيهية محددة معنية
بالموثوقية والربحية ومراقبة التكاليف وإسناد المرحلة الثانية
من المشروع .ومن المقرر االنتهاء من جميع األنشطة المتعلقة
بعملية التحول الحالية بنهاية عام  ،2017مع التحسين المستمر
لألنشطة التي تتم بعد هذا التاريخ .وبنهاية عام  ،2016حققت
إنجاز بنسبة .%68

نظام إدارة أداء التحول
تم إجراء مراجعة تفصيلية لجميع المخططات في
منتصف عام  ،2016ويشمل ذلك تحديد واختيار
مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بالصناعة والتي
ستسهل مراقبة األداء بصورة مناسبة وتنفيذ توصيات
التقييم المختلفة .لقد اختارت بترورابغ نظامًا إلدارة
األداء أثناء عملية التحول يتميز بتخصصه ،وقد صممته
ونفذته بنجاح في فترة زمنية قصيرة للغاية .يتألف هذا
النظام من ثالث وحدات رئيسية وهي:
• مخطط التحول (إدارة المشروع والمبادرات لجميع
مبادرات خارطة طريق التحول ذات الصلة) :مكتملة
بنسبة %100
• األداء التشغيلي (لوحات معلومات مؤشرات األداء
الرئيسية على مستوى الوظيفة والقسم) :قيد التنفيذ،
مكتمل بنسبة %90
• المساءلة (خطة تشغيل توضح تفاصيل المهام/أهداف
اإلدارة واإلجراءات واألهداف ومؤشرات األداء
الرئيسية والموارد)؛ مكتملة بنسبة .%100
يعتمد نظام إدارة التحول على التطبيق الرائد إلدارة أداء
الشركات ،والذي تم تصميمه خصيصًا ليلبي احتياجات
شركة بترورابغ من جانب فريق تنسيق التحول.
ويضمن نظام إدارة التحول توفير جميع المعلومات
المطلوبة والمختصة بإدارة أعمال بترورابغ في مكان
واحد وتحديثها بصورة منتظمة وتلقائية؛ وتتميز هذه
المعلومات بالشفافية وسهولة الوصول إليها بالنسبة
لجميع األطراف المعنيين من خالل بوابة المؤسسة من
أجل تحسين الملكية والمساءلة .سوف يتحول نظام إدارة
التحول إلى نظام إدارة أداء شركات ،من خالل إضافة
جميع واجهات األداء المطلوبة من أجل تقديم نظرة
عامة متكاملة حول أداء األعمال التي تقوم بها بترورابغ
بحلول عام .2017
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إنجازات مخطط التحول في عام 2016
تحققت اإلنجازات التالية في عام :2016
• تحسين أداء السالمة ،باالستفادة من استخدام برامج مخصصة للتعامل مع المخاوف الخاصة
بالسالمة خالل التشغيل العادي واإلغالق الكلي للمجمع.
• تطبيق برامج شاملة للتدريب والتطوير ،مما أدى إلى اعتماد الوظائف الصناعية بنسبة
وصلت إلى  %60واعتماد كفاءة المشغلين بنسبة وصلت إلى .%85
• توظيف وتهيئة الموظفين وف ًقا ألفضل معايير الممارسة.
• تحقيق مستوى عام لالحتفاظ بالموظفين بنسبة  ،%97وهو أداء مميز في هذا القطاع.
• نجاح هندسة العمليات في حل المشكالت المزمنة الرئيسية المصاحبة ألداء كسارة اإليثان
ومحطات األلكلة ومحطات التكسير التحفيزي للسوائل عالية األوليفين.
• بدأت إدارة الشؤون المالية في تنفيذ برنامج لضبط الميزانية ومراقبة التكاليف وقد أسهم هذا
البرنامج بمبلغ يزيد عن  160مليون دوالر أمريكي في المحصلة النهائية من خالل المساهمة في
توفير التكلفة وتقليلها.
• بلغت نسبة اكتمال البنية التحتية لتوافر خدمة تكنولوجيا المعلومات  ،%100وسجلت الشركة
أعلى مستوى من األمن السيبراني والجاهزية بين جميع المشروعات المشتركة التابعة لشركة
أرامكو السعودية.
• تم تكريم مخطط التحول كثاني أفضل مشروع تنفيذ للتميز اإلستراتيجي في حفل توزيع جوائز
شركة أويل أند جاس ميدل إيست ومجلة التكرير والبتروكيماويات في الشرق األوسط.

ومن اآلن فصاع ًدا ،تحول تركيز مخطط التحول إلى مجاالت اإلنتاج الرئيسية ،حيث يتم تناول الخطط الخاصة
بهندسة العمليات وإدارة المواد والصيانة والموثوقية والعمليات بصورة مهمة من جانب فرق متخصصة.
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التسويق وتطوير المنتجات
انتهي قسم التسويق وتطوير المنتجات مؤخرً ا من التحضير للعديد من المشروعات التنموية مثل فئة التشكيل الحراري
وفئة األلياف ويعمل حاليًا على مشروع تسويق المرحلة الثانية .وقد قام الفريق الفني التابع لقسم التسويق وتطوير
المنتجات باإلشراف على فرصة فئة التشكيل الحراري خالل الزيارات واستطالعات الرأي التي أجراها عميلهم ،والتي
توصلوا فيها إلى العامل األساسي الذي يستهدف تحسين الصالبة والشفافية واالستقرار على جميع المستويات .وسوف
يعمل مشروع فئة التشكيل الحراري على تحسين وضع االستدامة في بترورابغ مع الوفاء باحتياجات العمالء في المملكة
العربية السعودية .يُستخدم التشكيل الحراري في المواد المقولبة المصبوبة بجوانب رفيعة ،مثل األكواب واألطباق
بمختلف أحجامه الشفافة منها والملونة وكذلك في أوعية الطعام صغيرة إلى متوسطة الحجم بمختلف أنواعها.
وقد بدأ مشروع فئة األلياف في تلبية احتياجات بعض العمالء في قطاع  RPTPوغيره من القطاعات األخرى ،ويُعد قسم
التسويق وتطوير المنتجات حاليًا في المرحلة النهائية المتمثلة في إجراء التجارب في المحطات .وسوف يعمل مشروع
فئة األلياف على توسيع نطاق سوق بترورابغ من خالل إضافة استخدامات جديدة للفئات الحالية لديها ،وهو ما سيؤثر
على استدامة أعمال الشركة .يتم حاليًا تطوير فئتي التشكيل الحراري واأللياف وتستهدف هاتان الفئتان السوق المحلي في
المملكة في الوقت الحالي ،إال أن ذلك قد يمتد ليشمل السوق العالمي.
يُعد فريق تسويق المرحلة الثانية في المرحلة األخيرة من إطالق منتجات المونومر والبوليمر .وبوليمرات المرحلة الثانية
هي بولي ميثيل ميثاكريالت ونايلون 6و EPRو TPOو LDPEو ،EVAبينما تتضمن منتجات المونومر البارازيلين واألسيتون
والفينول والبنزين وميثيل الميثاكريالت .ولكل من هذه المنتجات العديد من االستخدامات واالستعماالت .تحقق المرحلة
الثانية قيمة تجارية إضافية للمملكة العربية السعودية وسوف تؤثر على استدامة بترورابغ .وقد تم االنتهاء من دراسة
مركز تطوير المنتجات الثاني الجديد وقد بدأت مرحلة البناء واإلنشاء.
يعكس مشروع المرحلة الثانية الجهود الكبيرة التي تقوم بها شركة بترورابغ فيما يتعلق بتطوير األعمال الجديدة لقطاع
الصناعة التحويلية بالمملكة العربية السعودية وذلك بالنظر إلى الكمية الكبيرة للمنتجات واالستعماالت الجديدة باإلضافة
إلى المنتجات الحالية.
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األداء البيئي

عندما نضع البيئة في اعتبارنا ،نتخذ قرارات أفضل
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األداء البيئي
إن التزام بترورابغ بحماية البيئة والمحافظة عليها أصبح أقوى
من أي وقت مضى .ولضمان االستمرار على هذا النهج ،طبقت
الشركة إستراتيجيات للبيئة والصحة المهنية تهدف إلى تحسين
التنمية المستدامة للشركات.
ونعمل جاهدين على ضمان االمتثال للوائح المعمول بها والتي
وضعتها سلطات وطنية سعودية مثل الهيئة العامة لألرصاد الجوية
وحماية البيئة ومؤسسات عالمية مثل البنك الدولي .يشمل ذلك:
• اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.
• االتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن.
• االتفاقية اإلقليمية للمحافظة على البحر األحمر ومنطقة
خليج عدن (.)G4-DMA
تحرص الشركة في جميع عملياتها على تطبيق أفضل
الممارسات والمعايير المنظمة لإلدارة وسياسات الصحة
والسالمة البيئية المعترف بها.
كما تولي الشركة أهمية قصوى للحفاظ على رأس مالها من
الموارد الطبيعية الذي تستخدمه في جميع عملياتها .ويتم إجراء
تقييمات لألثر البيئي وتقييمات نوعية للمخاطر في جميع
مشروعاتنا الجديدة ومشروعات التوسع وقد صممنا عملياتنا
بنا ًء على وعينا بالبيئة .وإذا أظهرت هذه التقييمات أية آثار
سلبية ،فإننا نتخذ إجرا ًء سريعًا للحد من هذه اآلثار والتخفيف من
حدتها (.)G4-14
يُعد نظام إدارة البيئة في بترورابغ من العناصر األساسية في عملياتنا،
ونحن نعمل جاهدين على تحقيق أعلى مستويات بيئية ممكنة .كما لدينا
موظفين معنيين بضمان االلتزام بذلك طوال فترة استخدام الشركة
لإلجراءات الداخلية ،والتأكد من توافق المشروعات القائمة والجديدة
ومشروعات التوسعة مع هذه المعايير.

يعتمد نظام اإلدارة البيئية للشركة على طريقة مراقبة الجودة
المقبولة على نطاق واسع وهي "التخطيط – التنفيذ – التحقق -
التصحيح" من أجل غرس التحسين المستمر والتأكد من
أن بترورابغ تبذل دائمًا أقصى جهد ممكن من أجل حماية
وتحسين البيئة.
وقد طبقت بترورابغ  -باإلضافة إلى التزامها باللوائح الوطنية
والدولية السارية وتحقيق أكثر مما هو متوقع فيما يتعلق بهذه
اللوائح في بعض األحيان  -مبادرة الرعاية المسؤولة .وهي
مبادرة عالمية لقطاع المواد الكيميائية تلزم الشركات العاملة في
القطاع بالتعاون معًا من أجل االلتزام بمعايير التشغيل العالية.
ونخطط لالستفادة من ذلك في ضمان صحة وسالمة موظفينا
واإلجراءات المتعلقة بالبيئة والتحسين المستمر لتعامالتنا
مع الشركاء.
ومن بين الشهادة المعترف بها عالميًا التي حصلنا عليها شهادة
األيزو  ،14001:2015والتي تثبت نجاح الشركة في رصد
الجوانب البيئية ألنشطتنا كما تدل على التزام نظام اإلدارة البيئية
لدينا للمعايير الدولية.
كما أننا في بترورابغ نستخدم أفضل التقنيات المتاحة من منظور
بيئي .تلتزم محطاتنا بمعاييرنا البيئية الداخلية الصارمة والتي تم
وضعها لتلبية المبادئ التوجيهية الدولية .وقد وضع قسم البيئة لدينا
ً
خططا لمنع التلوث وزيادة كفاءة الطاقة مع مواصلة الحفاظ على
الموارد وتحقيق االستفادة لشركائنا ،ويلخص شعارنا "التميز
العالمي وااللتزام الوطني" الكيفية التي نريد أن يُنظر بها إلى
جهودنا .وقد نجحنا أيضًا في تقليل البصمة الكربونية للشركة من
خالل استحداث طرق آلية التطوير النظيف ،وهو ما يتضح في
تسجيل أحد مشروعاتنا في إطار التغير المناخي لألمم المتحدة.
كما نراقب مياه الصرف عند مستويات متعددة ،ونقوم بتقييم
جودة الهواء باستمرار ونتأكد من أن وحدات المعالجة
والمصارف تتوافق مع المعايير الوطنية والدولية .وهذا يعني
أننا قادرون على التفاعل واالستجابة على الفور في الحاالت
غير المحتملة التي يقل فيها أي نشاط عن هذه المعايير.
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التنوع البيولوجي
التنوع البيولوجي وحمايته
ً
عال
يمثل البحر األحمر نظامًا بيئيًا
متميزا ويتميز بمستوى ٍ
من التنوع البيولوجي .وللبيئة البحرية أهمية كبيرة في تحقيق
األهداف االجتماعية واالقتصادية والتنموية واإلستراتيجية في
المنطقة .وهناك مصافي نفط ومنطقة صناعية كبيرة على طول
ساحل البحر األحمر تعد مسؤولة عن جزء كبير من الملوثات
الموجودة في البيئة البحرية.
وفي هذا الشأن ،تلتزم بترورابغ باإلدارة المستدامة للبيئة
الساحلية والبحرية ومواردها الطبيعية ( .)G4-DMAيقع مجمع
بترورابغ بالقرب من البحر األحمر ،وهي بيئة متميزة عالية
الحساسية والقيمة تتضمن عد ًدا من األنظمة البيئية الساحلية
البرية والبحرية (.)G4-EN11, 13
ومن بين هذه األنظمة:
• األنظمة البيئية البرية ،وتشمل مناطق األودية وسهول الحصى
والسبخات الرملية (سهول الملح) ،ومسطحات المد والجزر.

وضعت الشركة إستراتيجية تتوافق مع سياستها البيئية .وتهدف
هذه اإلستراتيجية إلى الحد من أي أثر بيئي محتمل على المناطق
الساحلية والبحرية واإلدارة الفعالة لها باإلضافة إلى حماية
الموارد الساحلية والبحرية.
تعتمد اإلستراتيجية على نهج مُنظم ،وتهدف إلى تحديد ومراقبة
أي أثر محتمل على الموارد الساحلية نتيجة ألنشطة الشركة،
مما يضمن األداء البيئي الفعال لشركة بترورابغ.
ومن بين العناصر الرئيسية لإلستراتيجية البيئية:
• حماية البيئة الساحلية والبحرية والمحافظة عليها.
• منع صرف المواد السامة أو الضارة أو المؤذية من أي مصادر
تابعة لبترورابغ ،سوا ٌء أكان عن طريق اإلطالق أو اإلغراق.
• منع تسبب السفن في أي تلوث ،مما يضمن سالمة العمليات
في البحر.

• األنظمة البيئية الساحلية والبحرية على البحر األحمر لمنطقة
رابغ ،وهي موطن للشعاب المرجانية وأشجار المنغروف
والمستنقعات المالحة وطبقات العشب البحري والبحيرات
• حماية وحفظ األنظمة البيئية البحرية والساحلية والموارد.
المالحة المدية.
• توفير المراقبة من أجل تقليل مخاطر تلوث البحر.

• تتواجد أشجار المنغروف في الخلجان الداخلية للميناء
وخور الخرار؛ حيث ينتشر بغزارة نوع من أشجار المنغروف
وهو ،أفيسينا مارينا أو القرم البحري .ويوجد ذلك في المناطق
المجاورة للمجمع؛
دورا مه ًما في توفير المأوى
• المستنقعات المالحة ،والتي تلعب ً
والغذاء للجمبري وجراد البحر واألشجار البحرية الصغيرة.

• حفظ وحماية البيئة اإليكولوجية والبحرية الخاصة بالبحر
األحمر.
• اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع ومكافحة التلوث في المنطقة
الساحلية والذي قد ينتج عن عمليات التصريف العارضة الناتجة
عن األنشطة البرية للشركة أو التي تسببها السفن.

• اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع ومكافحة التلوث في
•ومجموعات األعشاب البحرية؛ حيث تقع هذه المجموعات في المنطقة البحرية الناتجة عن إغراق النفايات والمواد األخرى
التي تصدرها السفن.
البحر باتجاه المستنقعات المالحة في البحيرات المدية وشبه
المدية بالقرب من المجمع.
تجري الشركة منذ عام  2009بصورة منتظمة رص ًدا للبيئة
البحرية والساحلية من أجل تقييم اآلثار اإليجابية أو السلبية
ُتعد الشعاب المرجانية واحدة من األنظمة البيئية األكثر تنوعًا
ألنشطتها التشغيلية.
وثراء من الناحية البيئية ،إال أنها أيضًا من أكثر النظم هشاشة.
ويُعرف عن الشعاب المرجانية أنها تزيد من استقرار الشاطئ
وتوفر حماية من أثر األمواج ،وتكون بمثابة خط دفاع من
آثار الكوارث البيئية .تتواجد الشعاب المرجانية على طول
ساحل البحر األحمر شمال وجنوب المدخل المؤدي إلى ميناء
المجمع .ويتراوح عرض مسطح الشعاب المرجانية ما بين 800
و 1500متر تقريبًا .وإضافة إلى ذلك ،يوجد على بعد حوالي 5
كيلومترات من الموقع داخل البحر منطقة من الشعب المرجانية
وجزيرة صغيرة يبلغ طولها حوالي  7كيلومترات.
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تقوم الشركة باألنشطة الخاصة التالية:

• جمع معلومات بشأن األثر البيئي ألنشطة تطوير المشروع على البيئة
البحرية المجاورة لمنشأة رابغ وتحديد هذه األنشطة.
• إجراء مسح سنوي للمنطقة البحرية والساحلية برابغ من أجل تقييم
وتحديد الموارد الحية وللمساعدة في وضع إستراتيجية إدارة لحماية
وحفظ البيئة البحرية.
• تطوير برامج مراقبة للملوثات البحرية (الرصد الروتيني للتراكم األحيائي).
• مراقبة وبحث تأثير المصب البحري على الكائنات الحية في المياه
الساحلية والبحرية المحيطة برابغ.
• مراقبة نوعية المياه البحرية والساحلية في البحر األحمر في المنطقة
المجاورة ببترورابغ من أجل تعقب مدى ونطاق التلوث (إن ُوجد).
• مراقبة وتدعيم البيئات الساحلية والبحرية المهمة التي تندرج ضمن
النظام الخاص بالشركة.
• المساعدة في وضع خطط طوارئ لحاالت انسكاب النفط أو المواد
الكيميائية واالحتفاظ بهذه الخطط؛ وضمان كفاية موارد التعامل مع حاالت
االنسكاب هذه.
• إعداد خطة للمراقبة البيئية البحرية لجميع مراحل عمليات المشروع،
والتي تهدف إلى تغطية األنظمة البيئية المجاورة لمرافق المشروع.
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مراقبة األنظمة البحرية الساحلية ومواردها الحية بمنطقة رابغ (البحر األحمر) والتنمية المستدامة لها
وضعت بترورابغ عد ًدا من التدابير المهمة التي من شأنها
الحد من اآلثار السلبية على البيئية  -وذلك بتكلفة إضافية  -من
أجل حماية البيئة والسماح بامتثال المرافق الجديدة لتوجيهات
البنك الدولي ولوائح رئاسة األرصاد الجوية والبيئة الخاصة
بالتصريف البحري .تحتاج بترورابغ إلى مراقبة وتقييم حالة
البيئة البحرية والموارد الحية بصورة دورية وذلك في إطار
برنامج الحماية البيئية البحرية وف ًقا للوائح رئاسة األرصاد
الجوية والبيئة والمتطلبات التنظيمية األخرى على النحو
الموصى به في التقييم البيئي األساسي األوليّ والتقييم البيئي
األساسي المُحدث .وفي عام  ،2004أجرت جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن /معهد األبحاث التقييم البيئي األساسي األوليّ
قبل البدء في أنشطة بناء المشروع .وبعد ذلك ،تم إجراء التقييم
البيئي األساسي المُحدث في نهاية مرحلة البناء ( .)2008وخالل
دراسات التقييم البيئي األساسي هذه ،تم إجراء عمليات مسح
بيئية في المياه الساحلية والبحرية برابغ .وقد كان الهدف وراء
عمليات المسح تقييم أحوال مياه البحر والرواسب واألنظمة
البيئية الحساسة والكائنات الحية في البيئة البحرية في المياه
الساحلية والبحرية المحيطة بمنشأة الشركة وأي آثر واقع على
البيئة البحرية خالل مرحلة البناء بالمشروع .وقد وفرت نتائج
هذا المسح إلدارة بترورابغ نظرة عامة على اآلثار اإليجابية أو
السلبية لعمليات المشروع على البيئة البحرية المحيطة منذ أخر
مسح بيئي ،وكانت بمثابة خط أساس جديد ُتقارن على أساسه
عمليات المسح والتحقيقات المستقبلية.
وبعد إتمام عام على تشغيل المحطات ،طلبت بترورابغ في عام
 2009من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن /معهد األبحاث
إجراء المسح السنوي للشركة الخاص بالمراقبة البيئية.

وقد تم إجراء مسح سنوي للتأكد من االمتثال البيئي باإلضافة إلى
إجراء دراسة سنوية منذ عام  ،2010بما في ذلك عام  ،2016وقد
تم تقديم تقرير عنها.
تلتزم بترورابغ بهدف حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها.
ويشمل ذلك ليس فقط التركيز على تلوث المياه وإنما يشمل أيضًا
حماية النظام البيئي البحري وموارده الحية الموجودة في ميناء
رابغ والمياه المجاورة له .أظهرت التطورات األخيرة على
مستوى العالم أن هناك حاجة متزايدة لتطبيق برامج رصد محلية
أكثر شموالً فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية في المنطقة .كما يُعد
البحث البيئي والرصد والتقييم من العناصر األساسية لتوجيه
قرارات اإلدارة .ويتم الرصد ،الذي يتضمن تجميع البيانات
على مدار سنوات عديدة ،من أجل تقييم توجهات التقلب الطبيعي
باإلضافة إلى التغيرات التي قد تحدث نتيجة لإلدارة أو غيرها
من التأثيرات .قد تكون البيانات المتحصل عليها من عملية
الرصد بمثابة نظام تحذير مبكر بشأن سالمة البيئة.
وقد أشارت عمليات المسح ودراسات البيئة البحرية إلى أن
األنظمة البيئية الساحلية بمنطقة رابغ هي بيئة منتجة وغنية إلى
حد كبير بصور الحياة البحرية .وقد أظهرت البيانات التي تم
تجميعها خالل عمليات المسح وجود أنظمة بيئة صحية في المياه
المستقبلة .كما أظهرت النتائج أن مستويات الهيدروكربونات
والمعادن الثقيلة والملوثات العضوية الثابتة وغيرها من المواد
السامة في المياه الساحلية والبحرية برابغ ال تمثل مصدرً ا للقلق.
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تتمثل النتائج الرئيسية لمسح ودراسة عام  2016في ما يلي:

• سجلت مؤشرات نوعية مياه البحر المحيطة في منطقة خلط الصرف مستويات ضمن القيم
التوجيهية التي تحددها الهيئة العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئة (التي كانت ُتسمى في
السابق رئاسة األرصاد الجوية والبيئة).
• مستويات الملوثات في عينات النفايات السائلة ال ُمعالجة مع القيم التوجيهية الخاصة بالهيئة
العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئة.
• تركيزات الرواسب المتوسطة لجميع المعادن ،باستثناء النيكل ،كانت أقل من القيم المحددة
لمستوى العمل  1الخاص بالهيئة العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئة.
• مستويات الرصاص والزنك سجلت مستويات مرتفعة بشكل ملحوظ ( )P<0.05عند محطات
الميناء مقارنة بالمحطات الساحلية.
• سجلت تركيزات الهيدروكربونات البترولية الكلية والهيدروكربونات العطرية المتعددة في
عينات الرواسب مستوى منخفض وكانت ضمن الحدود الخاصة بالهيئة العامة لألرصاد الجوية
وحماية البيئة.
• تمت مالحظة انخفاض في عدد نباتات المنغروف منذ عام  2008وقد استمر هذا التوجه في
عام .2016
• لقد كانت الشعب المرجانية (الستة) التي خضعت للمسح في حالة صحية وقد زاد غطاء
الشعاب المرجانية الحية مقارنة بعام .2015
• سجل عدد أسماك الشعاب المرجانية ،من حيث العدد المطلق واألنواع ،قيمة أعلى في عام
 2016مقارنة بعام .2015
• مستويات المعادن والهيدروكربونات في عينات األسماك المهمة من الناحية التجارية كانت
ضمن الحدود اآلمنة.
• في عام  ،2016لم ُيالحظ أي أثر عكسي مرئي كبير لعمليات الشركة على نوعية المياه ونوعية
الرواسب والبيئة المحلية والتراكم األحيائي للملوثات في الكائنات الحية المختارة.
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االنبعاثات
إدارة جودة الهواء

األهداف العامة
وضعت بترورابغ خطة إستراتيجية لمراقبة انبعاثات الهواء منذ نشأتها من أجل:
• تحسين جودة الهواء من خالل العمل على الحد من التلوث وتركيز الملوثات المنبعثة من عدة
مصادر مختلفة إلى مستويات تتوافق مع المعايير الدولية والمعايير الوطنية.
• ضمان االمتثال للوائح الموضوعة من قبل الهيئة العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئة/
المملكة العربية السعودية واالتفاقيات الدولية.
• ضمان التزام الشركة بسياسة الجودة والصحة والسالمة والبيئة.
• تقييم التغيرات في الظروف البيئية والتحسين المستمر من خالل اعتماد ممارسات صناعية
عالمية المستوى.
ً
• المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع تلوثها وفقا للمادة الثانية من اللوائح البيئية
العامة لدى الهيئة العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئة.
• رفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية وتعزيز الشعور الفردي والجماعي بالمسؤولية عن
المحافظة على البيئة وتحسينها.

اإلستراتيجيات األساسية
تشمل اإلستراتيجيات األساسية التي ينبغي اعتمادها ما يلي:
• تحديد اآلثار البيئية (انبعاثات المصدر وما إلى ذلك) استنادًا إلى المعايير الموضوعة.
• وضع معايير لتقييم اآلثار البيئية (نماذج التشتت).
• وضع أساس لتصميم المشروع استنادًا إلى اآلثار والمتطلبات التنظيمية على سبيل االلتزام
بالمادة الحادية عشرة من اللوائح البيئية العامة.
• تقييم البدائل المختلفة لنطاق المشروع ،والتي تمت دراستها خالل عملية التصميم.
• تحديد تدابير التخفيف المطلوبة وف ًقا للمادة الثامنة من اللوائح البيئية العامة.
• وضع معايير للتحكم في/الحد من االنبعاثات وخطط المراقبة لضمان االمتثال للنظام.
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البرامج واألنشطة
ً
أعدت بترورابغ وأدرجت عددا من تدابير التخفيف ضمن تصميم المشروع من أجل خفض تأثيره التشغيلي على البيئة .يشمل ذلك:
برامج الحد من آثار انبعاثات الهواء
• توفير غاز الوقود إلشعال وحدة تقطير الخام الحالية ووحدة نزع الكبريت المهدرج أو نزع كبريت غاز المداخن (للحد من انبعاثات
ثاني أكسيد الكبريت .)SO2
• توفير وسيلة فعالة لنزع كبريت غاز المداخن ( )FGDمن أجل مداخن محطة الطاقة (لتلبية تركيز ثاني أكسيد الكبريت  SO2البالغ
 210ملجم/م.)3
• توفير غاز الوقود إلشعال جميع السخانات الجديدة.
• توفير شعالت منخفضة أكسيد النيتروجين  NOXفي جميع السخانات الجديدة التي يتم إشعالها.
• زيادة كفاءة استخراج الكبريت الحالية ( )SREمن  %95إلى  %7عن طريق تغيير المحفز في المرحلة النهائية لعملية "كالوس"
في وحدة استخراج الكبريت إلى محفز عملية "كالوس فائقة".
• وحدات استخراج كبريت جديدة تبلغ كفاءة استخراج الكبريت فيها .%99.2
• التحكم في انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة عن طريق دمج تدابير األجهزة ،مثل نظام استعادة البخار ،والسقف العائم
المزود بسداد طويلة مزدوجة وما إلى ذلك.
• تركيب مؤكسد حراري ،محول حفاز إلزالة االنبعاثات الخطرة الملوثة للهواء من محطات البتروكيماويات.
• نظام إشعال عديم الدخان مصمم جيدًا إلزالة الهيدروكربون.
• تركيب محطتين لمراقبة جودة الهواء  -إحداهما متنقلة واألخرى ثابتة لمراقبة الهواء المحيط والمؤشرات الجوية.
• التخلص التدريجي من المواد المضرة بطبقة األوزون القائمة على مركبات الكلوروفلوروكربون وتركيب نظام تبريد غير قائم
على المواد المستنفدة لألوزون.
• إعادة تدوير النفايات حيثما أمكن ،بما يتماشى مع فلسفة إدارة النفايات .4R
تنفذ بترورابغ جميع التدابير المذكورة أعاله بطريقة مرحلية مع تحديد تاريخ مستهدف للتنفيذ من أجل الوصول إلى استقرار العمليات.
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 .1مراقبة جودة الهواء المحيط
يحيط بمرحلتي بترورابغ العديد من المرافق القائمة والمصادر التي تراقب تلوث الهواء ،بما في ذلك
حركة المرور على شبكة الطرق المجاورة ،ومطار رابغ ،ومحطة الطاقة التابعة للشركة السعودية
للكهرباء ،ومحطة تحلية المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ،ومدينة رابغ ،ومجمع ومجتمع بترورابغ.
تشغل المصفاة محطتي مراقبة ،AQMS1 :وهي محطة ثابتة تقع بالقرب من المصفاة ،و ،AQMS2وهي
محطة متنقلة تقع حاليًا في المجتمع .وتقيس كلتا المحطتين المؤشرات التالية باستمرار :ثاني أكسيد
الكبريت  ،SO2وأكاسيد النيتروجين  ،NOXوتلوث الجسيمات  ،PM10واألوزون  ،O3وكبريتيد الهيدروجين
 ،H2Sودرجة الحرارة ،وسرعة الرياح ،واتجاه الرياح ،واإلشعاع الشمسي ،والرطوبة النسبية.
يستخدم قسم البيئة والصحة في بترورابغ البيانات الواردة من المحطات لمراقبة االنبعاثات الخارجة من
المصفاة وإعداد تقارير االمتثال للهيئة العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئة .وتوفر المحطة AQMS1
بيانات مفيدة حول الظروف الجوية الحالية ،كما تعمل كمحطة لمراقبة االمتثال فيما يتعلق بمتطلبات
الهيئة العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئة .وتستخدم المحطة  AQMS2كمحطة للبيانات األساسية.
ولمواصلة عمليات تحسين جودة الهواء المحلي ،تعتزم شركة بترورابغ شراء محطة جديدة لمراقبة
جودة الهواء ،والتي ستكون مجهزة بأجهزة تحليل البنزين والتولوين واإليثان والزيلين .وسوف يوفر
ذلك فهمًا أعمق حول االنبعاثات الحالية من جزء البوليمرات في المصفاة.
وخالل السنوات الست الماضية ،كانت المحطات تعمل بكامل طاقتها (باستثناء بعض االنقطاعات
الطفيفة) وقد قدمت البيانات التالية عن ملوثات الهواء الرئيسية:

		

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3

112.98

1435.95

1386.17

723.55

280.91

345.14

3

53.79

258.3

184

46.31

49.69

16.86

 SOميكروجرام/م

2

 NOميكروجرام/م

2

اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﻐﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛﺑرﯾت SO2

توضح الرسومات البيانية المعدالت الشهرية القصوى النبعاثات ثاني
أكسيد الكبريت  SO2وأكاسيد النيتروجين  NOXوالتي لوحظت حول
بترورابغ من محطة  .AQMS1وبينما يبدو أن هناك انخفاض في انبعاثات
أكاسيد النيتروجين  ،NOXإال أن انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت  SO2زادت
قليالً بسبب مشكالت في منشأة شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء التي
تقع في مكان قريب أيضًا.
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 .2اختبار انبعاثات المداخن
أجرت بترورابغ اختبارً ا النبعاثات نقطة المصدر منذ البداية .ويتم اختبار جميع مؤشرات االنبعاثات المحددة ذات
الصلة ،وف ًقا لمتطلبات الهيئة العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئة ،من خالل االستعانة بمورد معتمد يعمل كطرف
ثالث من قبل الجهة التنظيمية السعودية (الهيئة العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئة) .وفي ما يلي أمثلة على هذه
المؤشرات :ثاني أكسيد الكبريت  ،SO2وأكاسيد النيتروجين  ،NOXوتلوث الجسيمات  ،PM10والغبار H2S ،والعتامة.
وتجري مراقبة ما مجموعه  58مدخنة في بترورابغ  27 -للمرحلة األولى و 31للمرحلة الثانية .كما يتم تتبع أي انتهاك
يتعلق باالنبعاثات ويتم اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لالمتثال للمعايير المطبقة .ومن المقرر إجراء الجولة الثانية
من االختبارات في بداية عام .2017

 .3مسح االنبعاثات سريعة التبخر:
برنامج الكشف عن التسرب وإصالحه ()LDAR
أجرت هذه الخدمة ،التي نفذها مقاول خارجي ،عمليات مسح لالنبعاثات سريعة التبخر .وقد تمت تغطية جميع مرافق
بترورابغ منذ عام 2014؛ ويتكرر المسح كل عام ،وهو مستمر لعام  .2017يعلب برنامج الكشف عن التسرب وإصالحه
دورً ا مهمًا في مراقبة جودة الهواء في بترورابغ ويوفر مصدرً ا قيمًا للمعلومات عن انبعاثات المركبات العضوية
المتطايرة وملوثات الهواء الخطرة الخارجة من المحطة .وقد تكون بعض هذه االنبعاثات خطرة وضارة بالعاملين في
ً
الموقع ،مثل كبريتيد الهيدروجين .H2S
إضافة إلى ذلك ،يمكن استخدام نتائج المسح لحساب خسائر الميزانية المحتملة
من الغازات سريعة التبخر المنبعثة من الوحدات .ويتم تقييم النتائج وعرضها بصفة منتظمة على اإلدارة العليا ،التي
تستخدم المعلومات التخاذ مزيد من القرارات .ويعرض الجدول الوارد أدناه النتائج والتوفير الفعلي بالدوالر األمريكي
بعد إصالح جميع مواقع بترورابغ .وبعد تنفيذ البرنامج ،انخفضت الخسارة بأكثر من  ،%75وهو ما يمثل حوالي
 314000دوالر أمريكي سنويًا.
برنامج الكشف عن التسرب وإصالحه  - 2016 -التقرير النهائي
وحدة
المعالجة

إنجاز
المشروع ()%

الخسارة الخسارة
المصادر المراد إجمالي المصادر إجمالي
التي تم قياسها التسريبات كجم/ساعة كجم/سنة
قياسها

التوفير
(بالدوالر األمريكي/سنة)

المونومر
البوليمر
المصفاة
U&OM

%100,00
%100,00
%100,00
%100,00

230185,00
67931,00
130316,00
11143,00

230185,00
67931,00
130316,00
11143,00

703
91
119
48

56,21
6,05
9,56
4,50

492406,61
53025,16
83764,00
39384,08

218995,62
49668,32
34766,91
10701,22

اإلجمالي

%95,83

439575,00

439575,00

961,00

76,32

668579,84

314132,07

وامتثاالً للوائح الوطنية والدولية ،تمت مراقبة جودة الهواء بشكل مستمر باستخدام محطات مراقبة الجودة المتنقلة
والثابتة ،كما تم إجراء اختبار لالنبعاثات مرتين في السنة منذ عام .2014
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المخلفات السائلة والنفايات
تعتقد شركة بترورابغ أن النفايات ال بد أن تعتبر مور ًدا موضوعًا في غير محله وأن نفايات صناعة معينة يمكن
أن تكون مادة خام لصناعة أخرى .وتوجد لدينا إجراءات لضمان أن أي نفايات صلبة وخطرة ننتجها يتم التعامل
معها بأمان ويتم منعها من التسبب في أضرار بيئية ،سوا ٌء للهواء أو للماء أو لألرض.

فلسفة إدارة النفايات

يجب أن تضمن اإلدارة المسؤولة عن النفايات عدم تسبب
النفايات في حدوث تلوث ،سوا ٌء أكان ذلك ينطوي على تخفيض
أو تخلص أو تحويل .وفي الحاالت التي ال يمكن فيها التخلص
من هذه النفايات ،يجب تقليل كمية النفايات إلى أدنى حد ممكن.

برنامج الحد من النفايات

تلتزم بترورابغ بتحقيق اإلدارة المستدامة للنفايات على المدى
ً
خططا للحد من النفايات وزيادة عملية
الطويل ،وقد وضعت
إعادة التدوير .وبطبيعة الحال ،يتضمن هذا األمر تحقيق فائدة
إضافية تتمثل في تقليل الحاجة إلى األراضي من أجل مرافق
التخلص الجديدة وتكبد رسوم للتخلص من النفايات.

إدارة مياه الصرف

اإلدارة البيئية المستدامة للمياه
إننا نولي أهمية قصوى في بترورابغ للحفاظ على رأس المال
الطبيعي في جميع منشآت العمليات والوحدات الفرعية لدينا .فنحن
على دراية باآلثار البيئية المترتبة على عملياتنا ونسعى باستمرار
للحد من هذه اآلثار على البيئة .ولذلك فإننا نصمم عملياتنا بطريقة
تخفف من اآلثار البيئية .وعالو ًة على ذلك ُنجري تقييمات لآلثار
البيئية وتقييمات للمخاطر النوعية في جميع المشروعات الجديدة
والتوسعية .وبنا ًء على نتائج هذه التقييمات ،يتم اتخاذ التدابير
المناسبة لتخفيف اآلثار البيئية والحد منها.
إننا نسعى جاهدين لتحقيق أعلى المعايير الدولية عندما يتعلق
األمر بجعل عملياتنا صديقة للبيئة .ويوجد لدى بترورابغ فريق
مخصص من المهنيين العاملين في الحفاظ على نظام لإلدارة
البيئية في جميع المناطق .كما يوجد لدى الشركة إجراءات
خاصة يتم اتباعها بدقة في جميع األنشطة القائمة وكذلك في
التوسعات المستقبلية.

وقد باتت ندرة موارد المياه العذبة تشكل خطرً ا كبيرً ا ،ويُنتظر
أن تظهر الشركات في جميع أنحاء العالم كفاءة في إدارة المياه.
فتوافر المياه أمر ال غنى عنه لتنفيذ عملياتنا .ولذا فإننا نحرص
على تقليل متطلباتنا من المياه العذبة من خالل زيادة محتوى
المياه المعاد تدويرها من أجل العمليات وإعادة استخدام المياه
المتبقية بعد المعالجة .وتحصل بترورابغ على المياه العذبة من
شركة رابغ للمياه والكهرباء ،التي تحول مياه البحر إلى مياه
محالة .وفي المرحلة الثانية قمنا بإجراء احتياط إلعادة تدوير
مياه الصرف المعالجة ألبراج التبريد كمصدر تعويضي للمياه.
وسوف يقلل ذلك إلى ح ٍد كبير من متطلبات المياه العذبة الالزمة
لتشغيل محطات المرحلة الثانية.

أبراج التبريد

تحصل بترورابغ على المياه المحالة من شركة رابغ العربية للمياه
والكهرباء ألغراض التبريد .وهناك العديد من المبادرات التي تم
اتخاذها لتحسين أداء أبراج التبريد .وفي ما يلي بعض منها:

خفض إجمالي المواد الصلبة العالقة في تبريد المياه.

تستخدم بترورابغ نظام برج تبريد مفتوح الدوران؛ وهو نظام
اقتصادي ومناسب لمتطلبات الشركة .وبمجرد بدء عمليات
المرحلة األولى ،كانت دورة التركيز ( )COCمنخفضة ج ًدا؛ حيث
كان من الضروري إزالة المواد الصلبة باستخدام الضغط بشكل
متكرر بسبب إجمالي المواد الصلبة العالقة ( )TSSالمتراكمة في
مياه التبريد .وقد أجريت دراسة متعمقة ولوحظ أن مصدر إجمالي
المواد الصلبة العالقة كان الظروف المحيطة ،مثل العواصف
الرملية .وتم اقتراح تركيب مرشحات جانبية للتدفق في جميع
أبراج التبريد ،إلزالة الشوائب من أبراج التبريد وبالتالي زيادة
دورة التركيز.

تحديد أبراج التبريد المناسبة للمرحلة الثانية

تتطلب كمية كبيرة من مياه التبريد للمرحلة الثانية من مشروع
بترورابغ باإلضافة إلى النظام الحالي لتبريد المياه .ومن أجل
تقييم أفضل طريقة للتبريد ،أجرت الشركة دراسة متعمقة من
منظور االقتصاد واستهالك المياه المحالة .وخالل هندسة
وتصميم الخطوات األساسية للمرحلة األولى ،تم إجراء دراسة
مماثلة أيضًا (فيما يتعلق باختيار وسيلة التبريد) ،ونتيجة لها تم
اختيار التكوين الحالي  -محطة تحلية المياه باستخدام التناضح
العكسي باإلضافة إلى نظام برج التبريد مفتوح الدوران .ولم
يكن ذلك يرجع إلى الجوانب االقتصادية فحسب ،بل أيضًا إلى
توافر أنابيب التيتانيوم وتكلفتها .في الفترة األخيرة انخفضت
تكلفة كل من أنابيب ومحطات التيتانيوم ولذلك تم إجراء تقييم
جديد لوسيلة التبريد في هذه المرحلة.

تقرير االستدامة

45

جودة المياه المعالجة التي يتم تصريفها في المصب الجديد (المرفأ)
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺳﺟﯾن
اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﻠرﻗم اﻟﮭﯾدروﺟﯾﻧﻲ

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺳﺟﯾن
اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﻠرﻗم اﻟﮭﯾدروﺟﯾﻧﻲ

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺳﺟﯾن
اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﻠرﻗم اﻟﮭﯾدروﺟﯾﻧﻲ

ﺣد ھﯾﺋﺔ  PMEﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ
اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ
اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣواد اﻟﺻﻠﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(
ﺣد ھﯾﺋﺔ  PMEﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ
اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ
اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣواد اﻟﺻﻠﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

ﺣد ھﯾﺋﺔ  PMEﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ
اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ
اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣواد اﻟﺻﻠﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(
ﺣد ھﯾﺋﺔ  PMEﻟﻠﻣواد
اﻟﺻﻠﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣواد
اﻟﺻﻠﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﺣﺗوى اﻟزﯾﺗﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

ﺣد ھﯾﺋﺔ  PMEﻟﻠﻣواد
اﻟﺻﻠﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

أﻋﻠﻰ ﺣد ﻟﻠرﻗم
اﻟﮭﯾدروﺟﯾﻧﻲ ﻟﮭﯾﺋﺔ PME

أﻋﻠﻰ ﺣد ﻟﻠرﻗم
اﻟﮭﯾدروﺟﯾﻧﻲ ﻟﮭﯾﺋﺔ PME

أدﻧﻰ ﺣد ﻟﻠرﻗم
اﻟﮭﯾدروﺟﯾﻧﻲ ﻟﮭﯾﺋﺔ PME

ﻟﻠرﻗم )وﺣدة (NTU
ﻟﻠﻌﻛﺎرة
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي
أدﻧﻰ ﺣد
اﻟﮭﯾدروﺟﯾﻧﻲ ﻟﮭﯾﺋﺔ PME

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻌﻛﺎرة )وﺣدة (NTU
أدﻧﻰ ﺣد ﻟﻠرﻗم
اﻟﮭﯾدروﺟﯾﻧﻲ ﻟﮭﯾﺋﺔ PME

اﻟرﻗم اﻟﮭﯾدر
وﺟﯾﻧﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ

اﻟرﻗم اﻟﮭﯾدر
وﺟﯾﻧﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻌﻛﺎرة )وﺣدة (NTU

ﺣد ھﯾﺋﺔ  PMEﻟﻠﻌﻛﺎرة )وﺣدة (NTU

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻛﺎرة )وﺣدة (NTU

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

ﺣد ھﯾﺋﺔ  PMEﻟﻠﻌﻛﺎرة )وﺣدة (NTU

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻛﺎرة )وﺣدة (NTU

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﺣﺗوى اﻟزﯾﺗﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﺣﺗوى اﻟزﯾﺗﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

ﺣد ھﯾﺋﺔ  PMEﻟﻠﻣواد
اﻟﺻﻠﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(
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اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣواد
اﻟﺻﻠﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

أﻋﻠﻰ ﺣد ﻟﻠرﻗم
اﻟﮭﯾدروﺟﯾﻧﻲ ﻟﮭﯾﺋﺔ PME

اﻟرﻗم اﻟﮭﯾدر
وﺟﯾﻧﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣواد
اﻟﺻﻠﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

ﺣد ھﯾﺋﺔ  PMEﻟﻠﻌﻛﺎرة )وﺣدة (NTU

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻛﺎرة )وﺣدة (NTU

ﺣد ھﯾﺋﺔ  PMEﻟﻠﻣﺣﺗوى اﻟزﯾﺗﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

اﻟﻘﯾم اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗوى اﻟزﯾﺗﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

ﺣد ھﯾﺋﺔ  PMEﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ
اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ
اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

ﺣد ھﯾﺋﺔ  PMEﻟﻠﻣﺣﺗوى اﻟزﯾﺗﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

اﻟﻘﯾم اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗوى اﻟزﯾﺗﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

ﺣد ھﯾﺋﺔ  PMEﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ
اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ
اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

ﺣد ھﯾﺋﺔ  PMEﻟﻠﻣﺣﺗوى اﻟزﯾﺗﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

اﻟﻘﯾم اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗوى اﻟزﯾﺗﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

ﺣد ھﯾﺋﺔ  PMEﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ
اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ
اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ )ﻣﻠﺟم/ﻟﺗر(

معالجة مياه الصرف
تمتلك بترورابغ محطة لمعالجة السوائل من أجل معالجة جميع تدفقات النفايات السائلة مثل مياه الصرف الصحي الناتجة من جميع
منشآت العمليات ،ومياه الصرف الناتجة من جميع المناطق التشغيلية ومباني المكاتب ،والمواد الكاوية المستهلكة ،والزيت الملوث،
ونفايات الجليكول ،والنفايات المائية .وتعمل محطة معالجة السوائل على مدار  24ساعة يوميًا 365 ،يومًا في السنة.
ويتكون نظام معالجة مياه الصرف لدينا من مجموعة من شبكات تجميع مياه الصرف ونقلها ومعالجتها ،وذلك من أجل معالجة مياه
العواصف ومياه الصرف الناتجة من العمليات والمرافق وخارج الموقع والمرافق العامة بما في ذلك المشروع المستقل لبخار الماء
والطاقة ( )IWSPPللمرحلة الثانية .وقد تم تصميم نظام الصرف بحيث يجمع النفايات السائلة بأمان باستخدام نظام صرف متناسق
يعتمد على خصائص النفايات السائلة وينقلها إلى مرافق المعالجة أو يتخلص منها نهائيًا .أما نظام المعالجة فقد تم تصميمه بحيث
يعالج مياه الصرف ومياه المجاري الصحية بما يُلبي معايير المشروع لتصريفها في البيئة .كما أنه مصمم أيضًا إلعادة استخدام
مياه الصرف ومياه المجاري الصحية المعالجة في الغسيل ومياه المرافق والري .وتكون مياه الغسيل منخفضة الجودة وتستخدم
لمستخدمين معينين ومحطات المرافق فقط .وقد تم دمج نظام الري مع الشبكة الحالية وتوسيع نطاقه للمنطقة الجديدة في المرحلة
الثانية.
وفي إطار جهودنا المستمرة لتقليل اآلثار البيئية إلى أدنى حد ،تم تنفيذ العديد من الخطط في محطة معالجة مياه الصرف ومن المقرر
أن يأتي غيرها في سياق العمليات .ولنا الفخر أن نقول أننا نلبي جميع لوائح هيئات األرصاد الجوية والبيئة المعمول بها فيما يتعلق
بالتصريف المباشر إلى البحر .وتقدم الرسوم البيانية الواردة أدناه بيانات المتوسط السنوي لدرجة الحموضة ،والتعكر ،وإجمالي
المواد الصلبة العالقة ،وطلب األكسجين الكيميائي ،وطلب األكسجين البيوكيميائي والمحتوى النفطي خالل السنوات الست الماضية.
و ُتظهر البيانات أن بترورابغ تقوم بتشغيل منشآتها بشكل جيد ضمن حدود التصريف المسموح بها لدى رئاسة األرصاد الجوية
والبيئة فيما يتعلق بتصريف مياه الصرف إلى البحر.

وصف عملية معالجة مياه الصرف

يمكن تصنيف مياه الصرف الناتجة عن بترورابغ بصورة عامة إلى التدفقات الستة التالية:
 )1مياه صرف العمليات (فصل المياه الزيتية/فصل المياه المعالجة)
 )2مياه صرف المحرقة
 )3شبكة تدفقات المياه الملوثة
 )4مياه الصرف الصحي
 )5مياه صرف المشروع المستقل لبخار الماء والطاقة
 )6مياه إزالة المواد الصلبة باستخدام الضغط في برج التبريد
تتم معالجة مياه الصرف ومياه صرف المحرقة وتدفقات المياه الملوثة في محطة معالجة السوائل ،وذلك قبل تصريفها في البيئة
البحرية ،وتتم معالجة مياه الصرف الصحي في محطة معالجة مياه الصرف الصحي .وتتكون مياه الصرف الخاصة بمشروع رابغ
المستقل للمياه والبخار والكهرباء من تدفق مجمع من المياه المرفوضة من مياه التحلية ومياه صرف الغالية ومياه صرف العمليات
المتعادلة الناتجة عن المرحلتين األولى والثانية من منشأة المشروع المستقل لبخار الماء والطاقة ويتم تصريفها دون الحاجة إلى
معالجة إضافية .وال تتطلب مياه إزالة المواد الصلبة باستخدام الضغط في برج التبريد أي معالجة إضافية ويتم تصريفها إلى البحر
مع جميع تدفقات المياه السابق ذكرها.

تجميع المياه الزيتية

يتم تجميع المياه الزيتية الملوثة بالمركبات الهيدروكربونية بما في ذلك المواد الذائبة في محطة رفع المياه الزيتية من خالل مجاري
تحت األرض (فصل المياه الزيتية) .والنفايات السائلة النموذجية لفصل المياه الزيتية هي:
• مياه الصرف الناتجة من وحدات العمليات
• المياه الزيتية الناتجة من المعدات
• سحب المياه من منطقة حقل الصهاريج
• المياه المتعادلة الملوثة الناتجة من صرف المواد الكيميائية
وتقع محطات رفع المياه الزيتية لوحدة المعالجة داخل حدود مرافق المحطة .ويتم توفير تجويف لفصل الزيت عكس التيار في محطة
الرفع .وفي حالة زيادة الزيوت الحرة في المياه الزيتية ،أثناء اإلغالق أو الصيانة وف ًقا للحاجة ،فسوف يساعد ذلك على استعادة
الزيت وتقليله في محطات الرفع .ويتم إرسال المياه الزيتية الناتجة من جميع محطات الرفع الجديدة إلى وحدة إزالة الزيت ويتم
تخزينها في حوض للمعادلة في محطة المعالجة عن طريق أداة خاصة بتجميع المياه الزيتية .ويكون هذا النظام مستقالً عن نظام
تجميع المياه الزيتية الحالي .ويتم إرسال بعض النفايات السائلة الناتجة عن العمليات إلى محطة المعالجة عن طريق خط مستقل من
وحدات العمليات.
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تجميع المياه السطحية الملوثة

يتم تجميع تدفقات المياه السطحية المحتمل تلوثها في محطة رفع
مخصصة من خالل شبكة مجاري تحت األرض .والمناطق
الملوثة النموذجية هي:
• منطقة معالجة الهيدروكربونات غير المتطايرة
• الجزء الداخلي من سياج الصهاريج
• طرق األنابيب (المناطق المرصوفة فقط)
• حزم المحول
• المكبح الداخلي لزالقة القياس
وإضافة إلى ذلك ،يتم تزويد الصهاريج بمصارف لسحب المياه
إلى شبكة الصرف أثناء االختبار والفحص إذا كان الصهريج
يلبي كال المتطلبين التاليين:
• أن يكون سحب المياه محدودًا خالل االختبار والفحص فقط.
• أن تكون المياه المسحوبة قابلة للمعالجة في محطة المعالجة.
ويتم تجميع مياه العواصف النظيفة التالية في الشبكة المخصصة
لتجنب األضرار المحتملة لموقع المحطة والفيضانات المحلية
غير الضرورية:
• مياه األمطار من على أسطح المباني
• تسربات وفائض خزان المياه النظيفة
ويتم تصريف مياه التبريد الملوثة بالنفط والبخار المكثف أيضًا
إلى الشبكة في حالة الطوارئ .وتكون محطات رفع المياه
السطحية الملوثة قادرة على التعامل مع تدفقات حالة الذروة
بسبب مكافحة الحرائق أو العواصف .وتبلغ كثافة هطول
األمطار المخطط لها من أجل هذه األخيرة  20ملم/ساعة.
وهناك ثالث مضخات لمحطة الرفع الخاصة بالشبكة ،يتولى
كل منها  %50من القدرة المطلوبة .ويتم تشغيل إحدى مضختي
الشبكة فقط بشكل تلقائي عن طريق مستوى الماء ويمكن تشغيل
المضخة الثانية بشكل يدوي في حالة الحريق .ويعتمد حجم
أداة التجميع في الشبكة على مضخة الشبكة التي تشغل جميع
محطات الرفع في منشأة المرحلة الثانية بالكامل بعي ًدا عن
منطقة الصهاريج .ويُسمح بتكون أحواض في وحدات العمليات
في حالة هبوب العواصف الشديدة التي تتجاوز فيها األمطار
 10ملم/ساعة .ويتم إرسال المياه السطحية الملوثة الواردة من
جميع محطات الرفع الجديدة إلى صهريج المياه السطحية
الملوثة للتخزين عبر أداة التجميع في الشبكة .ويتم إرسال المياه
السطحية الملوثة المخزنة في الصهريج إلى محطة معالجة
المرحلة الثانية بمعدل تدفق مضبوط .ويكون هذا النظام مستقالً
عن نظام تجميع المياه السطحية الملوثة الحالي.
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تغيير نقطة تصريف مياه الصرف المعالجة

تشير البيانات األساسية لعام  2004إلى أنه كان هناك بعض اآلثار
المحدودة الناتجة عن تشغيل المصفاة في عام  ،1997وال سيما
بالقرب من مصب مياه الصرف .وبين عامي  1997و ،2004كان
هناك تدهور كبير في مناطق الشعاب المرجانية في جميع أنحاء
ً
ملحوظا بشكل خاص في رابغ .وعلى الرغم
العالم ،وقد بدا ذلك
من أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان وجود المصفاة قد ساهم إلى
حد كبير في زيادة اآلثار على المستوى المحلي ،إال أن أجزا ًء
كبيرة من منطقة الشعاب المرجانية كانت تبدو في حالة سيئة
وينبغي حمايتها من مزيد من الضغط بقدر ما يمكن عمليًا.
وقد تم وضع ثالثة خيارات لتصريف هذه المياه ،سوا ًء من خالل
المصب الحالي أو من خالل مصب جديد عند المرفأ:
 )1تصريف التدفقات من خالل المصب الحالي.
 )2استخدام المصب الحالي لمياه الصرف المعالجة ،إال أن
الشعاب المرجانية محمية عن طريق تصريف مياه البحر من
خالل مصب جديد في المرفأ.
 )3تصريف مياه الصرف المعالجة ومياه البحر في المرفأ لمنع
أي تصريف إضافي على الشاطئ.
وأشارت نتائج نماذج التصريف إلى أن جميع خيارات
التصريف الثالثة سيكون لها تأثير محدود ومخصص ليتماشى
مع النطاق المحلي على البيئة .وقد كان للخيار رقم  1التأثير
بشكل عام.
األكبر بوضوح على مساحة الشعاب المرجانية
ٍ
ويخفف الخيار رقم  2من التأثير الحراري والملوحة على
الشعاب المرجانية ،مع ترك درجة الحرارة والملوحة دون
تغيير مقارنة بالوضع الحالي .ومع ذلك ،كان تأثير تصريف
مياه الصرف أكبر في الخيار رقم ( 2من حيث التركيز بالنسبة
لنقطة التصريف) .أما الخيار رقم  3فقد كان له أكبر تأثير على
المرفأ .وفي هذه الحالة ،تعزز طبقية المياه في المرفأ من تبادل
المياه الذي تحركه الجاذبية مع الجهة الخارجية للبحر .ويتدفق
الماء األكثر كثافة نحو الخارج بالقرب من القاع ويستبدل بمياه
البحر غير المتضررة نسبيًا التي تدخل من عند السطح .ويعزز
هذا األمر من تنظيف المرفأ ويحافظ على انخفاض درجات
الحرارة والملوحة والتركيزات .ولذلك فإن جميع التدفقات كان
يتم توجيهها إلى مصب جديد في المنطقة البحرية إلزالة الضغط
عن الشعاب المرجانية.

النفايات الصلبة
النفايات الصلبة هي منتجات ثانوية لمعالجة المواد الخام واألنشطة المتصلة بها .وتشمل أنواع النفايات الصلبة المتولدة
الرواسب الطينية المتعلقة بالصهاريج ،والتربة الملوثة ،والمواد الحفازة المستهلكة وغيرها من المواد الكيميائية
المستهلكة ،جنبًا إلى جنب مع النفايات المحلية العامة (المعتادة) والنفايات القابلة إلعادة التدوير .وتعتمد كمية وأنواع
النفايات الناتجة عن العمليات في بترورابغ على عدة عناصر تشمل تشغيل الوحدة ،وأعمال البناء/الهدم ،وأنشطة
الصيانة ،وبالتالي تختلف من سنة ألخرى.
وتبدأ اإلدارة الصيحة للنفايات بمنع التلوث .ويشير ذلك إلى القضاء على المواد التي يتم تصريفها في البيئة أو تغييرها أو
تقليلها .وإذا كان القضاء على النفايات غير ممكن ،فينبغي عندئ ٍذ دراسة تقليل كمية النفايات الناتجة .ولذلك تتبنى بترورابغ
الممارسات التالية إلدارة النفايات الصناعية الصلبة التي تنتج في سياق عملياتها:
• إعادة تدوير المواد أو استردادها حيثما أمكن.
• يتم إرسال المواد مثل المواد الحفازة المستهلكة للتجديد أو استرداد المعادن الثمينة
كلما أمكن ،عن طريق إعادتها إلى الموردين.
• إذا لم تكن إعادة التدوير أو االسترداد ممكنة عمل ًيا ،تتم معالجة النفايات و/أو المواد المتخلص منها بطريقة
مقبولة بيئ ًيا ،وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المحلية.

برنامج تقليل النفايات

توضح الهيئة العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئة
التقليل من النفايات من خالل إعادة التدوير واالسترداد
كأفضل خيار بيئي عملي لتدفقات نفايات معينة .ويتحقق
ذلك من خالل التشجيع على تطوير البنية التحتية إلعادة
التدوير ،وتطوير مبادرة مسؤولية المنتِج ،ومراجعة
معايير التصنيع والشراء لضمان عدم تمييزها دون
داع ضد المواد المعاد تدويرها (الهيئة العامة لألرصاد
ٍ
الجوية وحماية البيئة :المعايير البيئية.)2012 ،
ومن أجل تنفيذ إستراتيجية تقليل النفايات ،حددت
بترورابغ العديد من فرص تقليل النفايات ،عالوة على
دعمها لتنفيذ برنامج تقليل النفايات ومتابعة فعاليته .وال
يخفف هذا النهج من الطلب على األرض لبناء مرافق
تخلص جديدة فحسب ،لكنه أيضًا يوفر تكاليف معالجة
النفايات و/أو التخلص منها.
ويشمل برنامج تقليل النفايات في بترورابغ بيع تدفقات
النفايات التالية أو إعادة تدويرها/تجديدها:
• الجليكول الثقيل
• القطران الثقيل
• الشحم/زيت المحوالت المستهلك
• المادة الحفازة المستهلكة مع المعادن الثمينة
• الحاویات الكیمیائیة المستخدمة (المعدنية
والبالستيكية وحاويات السوائب الوسيطة)

التعامل والتخزين

يتم التعامل مع جميع النفايات بشكل صحيح لمنع
حدوث ضرر للموظفين وتأثير على البيئة ،بنا ًء على
معايير الهيئة العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئة فيما
يتعلق بالتعامل مع النفايات وتخزينها .وفي عام ،2016
تم التوصل إلى اتفاق بين قسم البيئة والصحة وتنفيذ
برنامج المرحلة الثانية من رابغ من أجل نقل منطقة
تخزين النفايات الخطرة إلى موقع جديد يقع شمال
غرب المصنع وإعادة إنشائها فيه .وهذا النقل ضروري
إلفساح المجال لتركيب صهاريج  P-xإضافية .وتجدر
اإلشارة أن المشتريات مستمرة ويتوقع أن تكتمل أعمال
اإلنشاء بحلول شهر يوليو .2017

المعالجة والتخلص

تتم تعبئة النفايات السامة والخطرة وتخزينها بشكل
صحيح انتظارً ا الستخالصها أو التخلص النهائي
منها .وتتم معالجة النفايات السائلة التي تشكل
خطورة في الموقع من خالل وحدات محرقة السوائل
وأكسدة الهواء الرطب ( )WAOلدى بترورابغ.
وتعتبر مقترحات الترميد طريقة فعالة للحد من كمية
المخلفات .ويتم إرسال النفايات الصلبة الخطرة إلى
خارج الموقع من أجل إجراء المعالجة المناسبة لها
والتخلص منها .وقد أبرمت بترورابغ عقد خدمات
مع شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (،)GEMS
وهي متعهد معتمد يعمل كطرف ثالث لنقل النفايات
من الهيئة العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئة لديه
مرفق متكامل إلدارة النفايات في الجوفة رابغ ،لتقديم
خدمات إدارة النفايات والتخلص منها.
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األداء البيئي  -إدارة النفايات

في عام  ،2016تمت معالجة ما مجموعه  206158م 3من النفايات الخطرة في الموقع من خالل محطة معالجة السوائل ونظامي
الترميد وأكسدة الهواء الرطب ،بينما بلغ الرقم الخاص بمعالجة النفايات والتخلص منها خارج الموقع  18269م.3

االتجاه السنوي إلدارة النفايات
الكمية التي تتم معالجتها أو المتخلص منها ،م

3

خطة
إدارة
النفايات

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

المعالجة/التخلص في الموقع

218,026

226,053

223,972

201,670

255,923

223,335

206,158

المعالجة/التخلص خارج الموقع

1455

8726

3929

15110

20815

38349

18269

973
()0,44%

15220
()6,48%

35496
()15,57%

11575
()5,33%

7200
()2,60%

12200
()4,67%

16596
()7,39%

برامج تقليل النفايات
		

فحص جودة المياه الجوفية

ُتعد حماية موارد المياه الجوفية جزءًا ال يتجزأ من برنامج إدارة النفايات الصلبة/الخطرة في بترورابغ .ويجري قسم البيئة
فحصًا سنويًا لجودة المياه الجوفية في المصنع وفي المجتمع لرصد أي تلوث يمكن أن يحدث نتيجة لتسرب من أي منشأة تابعة
لبترورابغ ،بما في ذلك المجتمع .ومن خالل هذا النشاط الدوري ،يمكن رصد أية ملوثات قبل إحداث أي مشكلة بيئية خطيرة قد
تتطلب تنظي ًفا و/أو عالجً ا.
ويوجد حاليا  69بئرً ا لمراقبة المياه الجوفية في بترورابغ ،موزعة على المجمع بأكمله ،بما في ذلك مرافق المرحلة الثانية
والمجتمع .ويتم أخذ عدد من عينات المياه الجوفية النموذجية وتحليلها بما يتوافق مع متطلبات خطة مراقبة المياه الجوفية لدى
الشركة ومعايير جودة المياه المحيطة لدى الهيئة العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئة .وتظهر نتائج مسح الجودة لعام  2016أن
عمليات بترورابغ لم تؤثر على المياه الجوفية تحت مجمعها ومجتمعها ،وأن قياسات مستوى المياه لم تكشف عن أي تغيير كبير
في مستوى المياه الجوفية .وهذا يدل على أن مختلف عناصر التغذية والتفريغ التي تميز نظام المياه الجوفية ثابتة.
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أداء السالمة في الموقع
تعزز سياسة الجودة والسالمة والصحة والبيئة واألمان في بترورابغ التحسين المستمر إلجراءات وممارسات
السالمة في جميع عملياتها .كما أن نظام إدارة السالمة في الشركة لدينا  -الذي يفي بالمتطلبات التي وضعتها الهيئة
العليا لألمن الصناعي فضالً عن المعايير الدولية  -يسعى إلى أن يكون األفضل ،وتلتزم الشركة باستخدام أحدث
التقنيات والموظفين المؤهلين تأهيالً عاليًا.
وطوال تاريخ الشركة ،أكدت بترورابغ على أهمية السالمة المهنية واتخذت التدابير الالزمة لضمان ذلك .وتراجع
الهيئة العليا لألمن الصناعي التدابير الجديدة المقترحة التي يضعها موظفون متخصصون بالشركة ،والذين يأخذون
في اعتبارهم أيضًا المعايير الهندسية لمساهمينا المؤسسين ،أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال ،عند وضع
المقترحات للوفاء بالمعايير التي تفرضها السلطات.
وقد وضعنا إجراءات لضمان الحفاظ على المعدات وحمايتها إلى أعلى المستويات بما في ذلك متطلب تفتيش جميع
المحطات والوحدات بصفة دورية للتحقق من االمتثال وتنفيذ معايير السالمة واالستعداد لتقليل مخاطر التسرب أو
اإلخفاقات األخرى.
كل من عمليتي اإلنشاء والتشغيل .وتمتد هذه اإلجراءات لتشمل تطبيقها
ويستمر إشرافنا على تدابير السالمة أثناء ٍ
على المقاولين الذين يجب عليهم إنهاء برنامج السالمة الذي يشتمل على بيان رسمي لممارسات السالمة لدى
الشركة ،وذلك قبل بدئهم للعمل.
ويلبي نظام إدارة السالمة لدى بترورابغ متطلبات الهيئة العليا لألمن الصناعي فيما يتعلق بالسالمة والحماية من
الحرائق بشكل كامل ،كما أنه يتوافق أيضًا مع المعايير الدولية بما في ذلك شهادة نظام إدارة السالمة والصحة
المهنية  .18001وتقوم الشركة بإجراء عمليات تدقيق دورية لجميع مصانعها لمراقبة االمتثال لهذه المعايير .ويتم
تجميع اإلحصاءات ،ويتم التحقيق في أي حادث مع تقديم توصيات لتجنب تكراره.
وقد تبنت بترورابغ مبادرة للرعاية المسؤولة للتأكيد على التزامها بتحسين صحة وسالمة جميع العاملين لديها
وكذلك حماية البيئة المحيطة من أي آثار سلبية قد تنجم عن عملياتها الصناعية والتشغيلية.
وينبغي متابعة كل حادث من خالل تحقيق فني ،وف ًقا للمبادئ التوجيهية للهيئة العليا لألمن الصناعي ،للنظر في
مجموعة من المشكالت لتحديد أسبابها واستخالص الدروس التي ينبغي تعلمها بحيث يمكن منع تكرارها ،كما
يمكن تبادل المعلومات المهمة بين جميع الموظفين .بعد ذلك يتم تقديم التوصيات المتاحة من خالل برامج الكمبيوتر.
ويوجد لدى بترورابغ قسم الصحة المهنية الذي يساعد الشركة في الحفاظ على أعلى معايير الصحة والسالمة .ويتألف
قسم الصحة المهنية من ثالث وحدات وهي :الصحة المهنية ،والنظافة الصناعية والحماية من اإلشعاع ،والصحة
البيئية .وتكمل هذه الوحدات الثالث عمل بعضها البعض وتبذل الجهود معًا لتحقيق السالمة لجميع الموظفين.
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ثقافة السالمة

يتم توفير خدمات الصحة المهنية لدى بترورابغ ضمن إطار
المبادئ التوجيهية لمبادرة الرعاية المسؤولة ،وتسهم في ثقافة
السالمة بالشركة .ويساعد ذلك على ضمان وضع الموظفين
في الوظائف التي تستفيد بأكبر قدر من قدراتهم ،وهو األمر
الذي يسهل بدوره األداء الفعال وتجنب المشكالت المحتملة
المتعلقة بالصحة والسالمة.

برنامج الصحة المهنية

تتم حماية صحة الموظفين وسالمتهم بشكل إضافي من خالل
برنامج شامل للصحة المهنية .ويستفيد موظفونا من التوفر
المستمر للنصيحة والمشورة بشأن الصحة الجيدة وأهمية
الطعام الصحي ونمط الحياة الصحي من أجل الحفاظ على
سالمة الجسم ومنع اإلصابة باألمراض .ويتم التركيز بشكل
كبير وخاص على اإلرشادات المتعلقة بالتدخين ،والخمول،
وزيادة الوزن ،وارتفاع ضغط الدم ،وارتفاع الكولسترول،
وحمض اليوريك ،ومرض السكري .ويستخدم برنامج
الصحة المهنية مثل هذه المبادرات التثقيفية لتشجيع الموظفين
على تحقيق توازن صحي بين العمل والحياة على أساس
كونهم منتجين ومحافظين على صحة بدنية وعقلية جيدة،
وعلى أساس العوامل البيئية واالجتماعية.
ويعتمد برنامج الصحة المهنية على العناصر الشاملة للصحة،
ويتضمن ما يلي:
• التقييم الصحي قبل التوظيف والذي يضمن أن الموظفين
المحتملين يمكنهم أداء وظائفهم بأمان دون تعريض أنفسهم
أو زمالئهم في العمل للخطر.
• برنامج الحفاظ على السمع الذي يوفر إرشادات لحماية
سمع الموظفين الذي يمكن أن يتعرض في بعض األحيان
للضوضاء والمواد الكيميائية السامة لألذن.
• برنامج حماية الجهاز التنفسي الذي يكشف التغيرات التي
تحدث في الرئتين في وقت مبكر ويشخص أنوا ًعا معينة
ضا ما إذا كان
من أمراض الرئة .كما يقيس هذا البرنامج أي ً
التعرض للملوثات أثناء العمل يؤثر على وظيفة الرئتين أم ال.
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• برنامج الحفاظ على الرؤية الذي يقيس قدرة الموظفين على
الرؤية من المسافات القصيرة والطويلة ويقيم القدرة على
رؤية األلوان المختلفة.
• التقييم الطبي الدوري (الدم ،والبول ،والبراز) الذي يقيم
الحالة الصحية ،ويتحقق من عوامل الخطر واألمراض ،ويقدم
المشورة الوقائية بطريقة مناسبة للعمل.
• تقييم القدرة الوظيفية وبرنامج العودة إلى العمل الذي يقيم
قدرة الموظف على أداء أنشطة العمل ذات الصلة بوظيفته في
مكان العمل.
• برنامج المراقبة الطبية المهنية الذي يساعد على ضمان
صحة الموظفين الذين يتعرضون في مكان العمل لمخاطر صحية
معينة (من المعروف أن اإلشعاع والبنزين يشكالن خطر التعرض
المحتمل لظروف صحية خطيرة ،أو لألمراض ،أو لإلصابة).
• وبرنامج الوعي الصحي المهني الذي يعزز الرعاية الصحية
الوقائية ويحسن نمط الحياة الخاص لدى القوى العاملة.
وباإلضافة إلى ذلك ،يهدف برنامج مراقبة الصحة المهنية إلى
الكشف عن المشاكل الصحية المحتملة واآلثار على نوعية حياة
الموظف وإنتاجيته .وغالبًا ما يزيد التشخيص المبكر للمرض
من فرصة العالج أو نجاح التعافي .وفي بعض األحيان ،تم
تشخيص األمراض في أول مشاركة للموظفين في هذا البرنامج.
ويؤثر الغياب بسبب األمراض على اإلنتاجية بشكل واضح،
ولكن هناك عامل أكثر أهمية وهو "الحضور غير الفعلي"
 بمعنى حضور الموظف في مكان العمل إال أن أداءه يكونمنخفضًا بسبب المرض أو اإلجهاد .ويتم تخفيض تكاليف
الرعاية الصحية بشكل ملحوظ ،كما أن اإلنتاجية زادت من
خالل توفير الرعاية الصحية وخدمات الوقاية من األمراض بما
في ذلك الفحص والتشخيص المبكر والسيطرة على األمراض.
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الموظفون والسالمة

تتطلب جميع حاالت الطوارئ إجراءات سريعة ،ويوجد
لدى بترورابغ فرق خاصة على استعداد لالستجابة .ويتم عقد
التدريبات المتعلقة بالسالمة لتعريف الموظفين بإجراءات
االستجابة للطوارئ من أجل حاالت مثل الحريق وتسرب
الغازات والمواد الخطرة .كما يتم تنفيذ إجراء تدريبات السالمة
السنوية ،بتنسيق من الهيئة العليا لألمن الصناعي والجهات
الحكومية األخرى ذات الصلة مع مشاركة موظفين من الدفاع
المدني وأمن المرافق وحرس الحدود وغيرهم .وتعمل مثل هذه
التمارين أيضًا على تعزيز العمل الجماعي واالحترافية واألداء.
ويحظى وعي الموظفين والمتعاقدين بالمخاطر المحتملة
المرتبطة بالعمل بأهمية قصوى .ويتضح ذلك في أن بترورابغ
تمنحهم التدريب الالزم ليكونوا قادرين على االستجابة ،وقد
أدخلت مصفوفة التدريب على السالمة ،استنا ًدا إلى معايير
السالمة في شركة  DuPontالتي تحدد متطلبات التدريب بحسب
مهام الوظيفة .ويتم عقد دورات تدريبية بشكل دوري وتغطي
موضوعات متنوعة مثل قياس الغازات ،والحماية من الحرائق
واإلسعافات األولية واإلنقاذ .وبالتنسيق مع جهات التدريب
الدولية ،يمكن للشركة أيضًا توفير دورات متقدمة حول التحقيق
في الحوادث وتحليل المخاطر التشغيلية والتعامل مع المواد
الكيميائية.
ويحظى غرس قيم السالمة وتعزيزها في الموظفين بأهمية
كبيرة ،ولذلك فإنها تصبح الطبيعة الثانية .ويتم تحقيق ذلك
من خالل توفير البرامج التثقيفية التنافسية التي يتم فيها تقدير
الموظفين الملتزمين بالسالمة .ويتم إصدار نشرات بشكل دوري
عبر الشبكة الداخلية للشركة تحتوي على الدروس المستفادة من
األحداث الفعلية ،من أجل نشر الخبرة والوعي بين الموظفين
والمتعاقدين على ح ٍد سواء.

مراقبة برامج السالمة

لقد وضعت الشركة العديد من اإلرشادات المختلفة لفحص
برامج السالمة والتحقق منها ،وتشارك الهيئة العليا لألمن
ُ
الصناعي في عملية المتابعة .كما أن هناك فرق متخصصة تنفذ
عمليات التفتيش الميداني التي يتم من خاللها التحقق من التنفيذ
الكامل للبرامج .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد وضعت بترورابغ
مؤشرات أداء رئيسية للسالمة المهنية والتشغيلية يتم مراقبتها
لتعزيز أداء السالمة وتحديد أي نقاط ضعف وإزالتها .كما
يرسل المساهمون المؤسسون للشركة أيضًا ممثلين مخصصين
للمساعدة في ضمان األداء األمثل للسالمة.
وتشارك بترورابغ  -جنبًا إلى جنب مع شركات أخرى في
القطاع  -في إقامة ورش عمل يديرها االتحاد الخليجي
للبتروكيماويات والكيماويات ( )GPCAلتبادل المعلومات
والخبرة .ويعتبر معدل السالمة لدينا أفضل مما هو في شركات
االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات األخرى.
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سالمة الموظفين

التزامنا الجوهري بالسالمة" :ال حوادث مطل ًقا" هدف قابل للتحقيق

في عام  ،2016كان إجمالي معدل الحاالت المسجلة  )TRCR) 0.23مقارنة بمعدل  0.12في عام  ،2015ولم تسجل سوى  13حالة.
وبالرغم من أننا حققنا أفضل معدل حاالت مسجلة للشركة ( )0,04في يوليو  ،2015والذي وصل إلى  7,65مليون ساعة عمل
بدون إصابة هادرة للوقت ( )LTIفي  24أغسطس  ،2015إال أننا ننعى بكل أسى وفاة أحد الزمالء هذا العام.
ولكن تظل ضمان سالمة الموظفين والمقاولين في العمل أهم أولوياتنا اليومية ،وبالطبع فإن عدم وقوع أي حوادث هي النتيجة
الوحيدة المقبولة .ويلخص الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للسالمة لدى بترورابغ في عامي  2016و.2015

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌدل اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ) - (TRCRدﯾﺳﻣﺑر ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ 2016
إﺟﻣﺎﻟﻲ  TRCRﻟﻌﺎم 0,20 :2012
إﺟﻣﺎﻟﻲ  TRCRﻟﻌﺎم 0,18 :2013
إﺟﻣﺎﻟﻲ  TRCRﻟﻌﺎم 0,07 :2014
إﺟﻣﺎﻟﻲ  TRCRﻟﻌﺎم 0,12 :2015

دﯾﺳﻣﺑر

ﻧوﻓﻣﺑر

أﻛﺗوﺑر

ﺳﺑﺗﻣﺑر

أﻏﺳطس

ﯾوﻧﯾو

ﯾوﻟﯾو

ﻣﺎﯾو

أﺑرﯾل

ﻓﺑراﯾر

ﻣﺎرس

		
مؤشرات األداء الرئيسية للسالمة المتعلقة بالتأخير

		
2016

إجمالي الحاالت المسجلة
(إصابة هادرة للوقت ،الحوادث التي تقيد العمل*،
إصابة تستدعي العالج الطبي**)
		
إجمالي معدل الحاالت المسجلة ()TRCR
حوادث سالمة العمليات
		
إجمالي معدل حوادث سالمة العمليات ()PSTIR

		  1( 6كبيرة 5 ،صغيرة)
 8( 13كبيرة 5 ،صغيرة)
0.12
		
0.23
4
		
3
0,08
		
0,05

ﯾﻧﺎﯾر

2015

الوفيات ()FAT
أثناء العمل

		
0
حوادث السيارات
		
1
أخرى

0
0

* الحوادث التي تقيد العمل
** إصابة تستدعي العالج الطبي

سجالت المخاطر

تم إعداد سجل مخاطر لكل قسم عمليات يحدد المخاطر المرتبطة بمرافق العمل ويصنفها .ففي العملية  ،1تم تسجيل  21حالة
تسجل كمخاطر واعتمادها من رؤساء األقسام المختصين.
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السالمة خارج العمل

مسابقة السالمة المرورية
انطال ًقا من تعزيز السالمة المرورية
في كل من رابغ والقيادة الدفاعية بين
السائقين من الشباب ،عقدت بترورابغ
مسابقة السالمة المرورية للمتدربين
والطالب في حرم جامعة الملك عبد
العزيز في رابغ ،وللطالب في مدرسة
رابغ الثانوية .وحصل المتنافسون
الناجحون في مسابقات امتحان المرور
على جوائز وشهادات في حفل أقيم في
مايو  .2016وجدير بالذكر أن منافسة
مماثلة قد عقدت من قبل في .2015

أسبوع السالمة المرورية في دول مجلس التعاون الخليجي
في كل عام ،تشارك بترورابغ في
فعاليات أسبوع المرور الخليجي في
مدينة رابغ ومجمع الشركة .وتولت
إدارة المرور تنسيق حملة السالمة
الثانية والثالثين ألسبوع المرور
الخليجي التي عقدت في الفترة ما
بين  13و 17مارس  2016بهدف زيادة
وعي موظفي بترورابغ ومقاوليها
بالسالمة المرورية ،وجاء موضوع
الحملة لعام  2016تحت شعار "قرارك
يحدد مصيرك".
وبالطبع فإن السالمة المرورية تتميز
بأهميتها الخاصة في المملكة العربية
السعودية التي يكثر فيها وقوع حوادث
الطرق وفي بترورابغ أيضًا وتؤدي
في النهاية إلى وقوع إصابات خطيرة و/أو وفيات .ويبلغ متوسط عدد
األفراد الذين يموتون كل يوم في المملكة  19شخصًا لعدة أسباب من أهمها
السرعة الزائدة .كذلك يؤدي تجاهل السائق إلشارات التوقف وحق األولية
وعدم استخدام اإلشارات أثناء الدوران والمرور في االتجاه الخاطئ إلى
وقوع الحوادث.
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وحدات تكسير اإليثان  -التشغيل اآلمن لألفران اإلضافية
في إطار التوسع في مشروع وحدات تكسير غاز اإليثان/إزالة االختناقات ،تم
إنشاء ثالثة أفران جديدة إضافة إلى المرافق ذات الصلة .ويتم مراقبة المشروع
عن كثب من منظور السالمة بسبب أنشطة اإلنشاء المتاخمة التي تم تنفيذها
واألنشطة القريبة من محطة ووحدات تكسير غاز اإليثان الحالية .كما تم تقييم
المخاطر واتخاذ عدة احتياطات وإجراءات تخفيف مخاطر من أجل سالمة
اإلنشاء وبدء تشغيل األفران الجديدة والمرافق ذات الصلة .ونؤكد على سالمة
تسليم وتشغيل المرافق الجديدة عن طريق :إدارة سالمة المقاول؛ وتنفيذ
ممارسات العمل اآلمن المحددة للشركة وإجراءات تصريح العمل؛ وإقامة
حواجز مادية تفصل موقع اإلنشاء عن المرافق التشغيلية؛ ورصد المعدات
الثقيلة وعمليات الروافع عن كثب؛ واختبار النظم المثبتة ونظم السالمة؛ وتنفيذ
عمليات شهادات اإلنجاز الميكانيكية قبل التسليم؛ والمراجعة الدقيقة وتنفيذ
عمليات السالمة قبل بدء العمل .وتجدر اإلشارة إلى أن التطبيق الجاد لجميع
هذه العناصر قد حقق سجالً
ً
متميزا في أداء السالمة لهذا المشروع.
إقرار دراسات المخاطر وقابلية التشغيل ()HAZOP
أعدت بترورابغ خارطة طريق إلعادة إجراء دراسة المخاطر وقابلية التشغيل
( )Re-HAZOPلجميع عمليات الوحدات في المصفاة القديمة وإقرار دراسات
المخاطر وقابلية التشغيل لجميع محطات العمليات في المرحلة األولى وتغطية
المصفى ومصنع المونمر والبوليمر .وبالطبع فإن هذه الدراسة وإقرارها
جانب مهم من إدارة عمليات السالمة .وقد شاركت عدة فرق تضم نخبة من
أفضل خبراء عمليات المعالجة ومهندسي العمليات ،وغيرهم في تطبيق هذه
الدراسة ،وترأسها إدارة السالمة ،مع اكتمال محطات معالجة أخرى عدة .كما
استقدمت الشركة استشاريًا متخصصًا إلعادة إجراء دراسة المخاطر وقابلية
التشغيل ألكثر من مصفاة قديمة تعمل بكفاءة وف ًقا للبرنامج .ومن المتوقع
اكتمال إقرار هاتين العمليتين بالنسبة لجميع محطات العمليات والخدمات
بحلول عام .2018
بيرو فيريتاس  -تدقيق المتابعة الخارجي بالمرحلة الثانية والحصول على
شهادة النظام اإلداري المتكامل
أجرت شركة بيرو فيريتاس تدقيق المتابعة الخارجي للمرحلة الثانية لتحصل
الشركة على شهادة النظام اإلداري المتكامل في الفترة من أغسطس حتى
سبتمبر  .2016واستعرضت إدارة السالمة أثناء الزيارة نظام إدارة السالمة
التابع للشركة وإعداد أهم اإلجراءات والتوجيهات الالزمة لتعزيز سالمة
الموظفين ،والمرافق والعمليات وتنفيذها ،وتقييم المخاطر ،وإدارة المخاطر
التي تم تأسيسها في الشركة من أجل تعزيز تكامل األصول ،وآلية إنشاء
مؤشرات األداء الرئيسية للسالمة ومتابعتها .وفي النهاية ،ثمن مدققو بيرو
فيريتاس المبادرات المختلفة التي اتخذتها الشركة لتنفيذ تعزيز السالمة
ومتابعتها .وساهم المستوى المتميز لإلعداد وضمان مالءمة جميع المستندات
الالزمة في عدم وجود أية مخالفات أو عدم وجود مالحظات من قبل إدارة
السالمة ومن ثم تحقيق أهداف الشركة في الحصول على شهادة النظام اإلداري
المتكامل (.)IMS
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األداء االجتماعي :الموظفون نصب أعيننا
تضع شركة بترورابغ رفاهية الموظفين نصب عينيها ومن بين أولوياتها .وتدرك الشركة جي ًدا أن العاملين هم الذين
يقودون مسيرة التميز وأداء العمل الفعال.
وتفخر الشركة بأنها تستقدم بفعالية نخبة من العاملين أصحاب الخبرة للمرحلة األولى والثانية بالمشروع .وفي
 ،2015استقدمت الشركة  460متخصصًا جدي ًدا للمشروع .وبداية من  31ديسمبر  ،2016بلغت األيدي العاملة في
الشركة  3597موظ ًفا بنسبة توظيف المواطنين السعوديين بلغت .%76
كذلك تفخر الشركة بأنها حققت معدل تناقص سنوي في  2016بلغ  %3وهو معدل أقل بكثير من هدف الشركة
ومتوسط الصناعة وذلك بفضل اتباع اإلجراءات األخيرة الرامية إلى ضمان توفير حزم تتسم بالتنافس الشديد
وتجذب أفضل المواهب وتحافظ عليهم.
برنامج ملكية المنازل

هو برنامج تحفيزي للموظفين السعوديين من كال الجنسين المتالك وحدات سكنية بغض النظر عن وضعهم المادي .ويهدف
البرنامج إلى توفير االستقرار للعاملين وضمان توفير مأوى لهم بالقرب من مرافق الشركة وهو ما ينعكس إيجابيًا على أدائهم
واستمرار العمل للشركة .ويمكن للموظف  -وف ًقا لهذا البرنامج  -امتالك أو بناء وحدة سكنية لألسرة.
وتدرك الشركة مدى أهمية امتالك الموظف لمنزل ،كما تمنح الموظفين المستحقين قطعة أرض مجانية وقروضًا بدون فائدة
لبناء منزل أو منحهم شقة تم بناؤها بالفعل حرصًا منها على راحة العاملين.
ويمثل البرنامج جزءًا من حزمة تعويضات تنافسية ونقطة جذب على المدى الطويل وأداة استبقاء للمواهب السعودية.
وبحلول نهاية عام  ،2016استفاد  520شخصًا بالفعل من البرنامج وستواصل الشركة تقديم البرنامج خالل العام الحالي.
كما ستسعى الشركة إلى تعهيد تمويل البرنامج من المؤسسات المالية المحلية مع الحفاظ على نفس المزايا للمشاركين.

بدل أرض للموظفين

تقدم الشركة مبلغ  200000لاير سعودي بدل أرض للموظفين بمثابة قرض شخصي وجزء من برنامج ملكية المنازل .وال
يطلب من الموظف سوى سداد القرض أو المبلغ حسب النسبة إذا غادر الشركة قبل إكمال خمس سنوات من الخدمة المستمرة
بداية من تاريخ الحصول على القرض.

وفي  31ديسمبر  ،2016وصل رصيد الصناديق في البرامج أعاله كما يلي:
الوصف

المبلغ باللاير السعودي

برنامج حافز ملكية أسهم الموظفين

10725000

		
قرض إسكان الموظف/برنامج ملكية المنازل ( %10صندوق)

15340000

		
بدل أرض الموظف (برنامج ملكية المنازل)

36110000

			
مساهمة أصاحب العمل في خطة مدخرات الموظفين

29577000
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البرامج التدريبية

في عام  ،2016كان إعداد العمالة المزودة بالمهارات والخبرات الالزمة لضمان االستعداد الكامل إلطالق
المرحلة الثانية من أهم أولويات بترورابغ؛ لذلك أطلقت الشركة في شهر مارس برنامجً ا تدريبيًا في موقع
العمل بالتعاون مع الشركاء داخل المملكة وخارجها .وكان استقدام العمالة المؤهلة لكل من المرحلتين
األولى والثانية مطلبًا مهمًا في  2016استهدف استقدام المتخصصين أصحاب الخبرة من جنوب شرق آسيا
وأوروبا واألميركتين ،وقد تم تنفيذ ذلك باإلضافة إلى االستعانة بشكل كبير بكل من السعوديين أصحاب
الخبرة وخريجي الجامعات ً
حديثا.
وبحلول نهاية العام ،أتم أكثر من  291موظ ًفا التدريب في مرافق اإلنتاج بالمرحلة الثانية باستخدام نفس
التقنيات في اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والصين والمملكة العربية السعودية .وال يزال البرنامج
مستمرً ا ،ويحصل المشارك عقب االنتهاء منه على تدريبات أخرى في مواقع العمل مثل تدريب البائعين
وتدريب المحاكي.

التدريب المهني لغير العاملين

في بداية عام  ،2016تم قيد  502غير عامل في برنامج التدريب المهني ،تم فصل  25منهم بسبب اإلخفاق
األكاديمي وأسباب أخرى (معدل تناقص سنوي يبلغ  .)%5وقد قدم التدريب متخصصون مختلفون في
ثمانية مواقع مع االلتزام بالمعايير األكاديمية ومعايير االختبار المهمة .ويُعد البرنامج مصدرً ا مهمًا من
مصادر مشغلي الشركة وفنييها وأمنها في المستقبل.

شهادة الوظائف الصناعية

يستهدف هذا البرنامج اعتماد و/أو إعادة اعتماد المهارات المتعلقة بالعمل إلجمالي  1717موظف
صناعي .فمنذ بداية تقويم معيار التدريب الوظيفي ( )JTSالتابع لطرف ثالث في أكتوبر  ،2013تم اعتماد
 )%53( 902موظف للحصول على رمز التصنيف الحالي والتالي مقارنة بهدف نهاية العام البالغ 945
( .)%55وقد تم تمديد عملية توثيق العمل لالنتقال إلى رمز التصنيف التالي .وتم اعتماد  455موظ ًفا لالنتقال
إلى رمز التصنيف التالي من بين .902

برنامج شهادة كفاءة العامل ()OCCP

في أكتوبر  ،2013تم إطالق اختبارات برنامج شهادة كفاءة العامل لمشغلي  MFTالذين أكملوا تدريب
معيار التدريب الوظيفي في موقع العمل .وبداية من  31ديسمبر  ،2016اجتاز  )%70( 642من عاملي
 MFTاالختبار للحصول على كود التقدير الحالي أو التالي مقابل الهدف النهائي البالغ  .)%76( 699وال بد
للعاملين من تجديد االعتماد كل عامين .وجدير بالذكر أنه تم إعادة اعتماد  329عامالً في .2016
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برنامج اللغة االنجليزية في موقع العمل

ال يزال المعهد التقني السعودي لخدمات البترول ( )SPSPيقدم للموظفين المهنيين برنامج التدريب في اللغة
االنجليزية في محل العمل والذي تم إعادة تنظيمه باإلضافة إلى التدريبات الفنية/التجارية المتعلقة بالعمل.
كما يجري حاليًا تقديم برنامج للمهندسين والمهنيين اآلخرين بانتظام .وأكمل  101مشارك ( 96أخصائيًا و5
مهنيين) تدريب اللغة المطلوب في عام .2016

برنامج التدريب على مهارات القيادة واإلدارة في محل العمل

تقدم بترورابغ مجموعة ورش عمل ودورات تدريبية على القيادة واإلدارة وف ًقا لتحليل الحاجات التدريبية
وفجوات الكفاءة التي تفصح عنها تدريبات تقييم الكفاءة الخاصة بالشركة .وفي عام  ،2016تم تقديم
 12جلسة إلجمالي  232موظ ًفا .واكتملت عملية التعاقد بثالثة من مقدمي التدريب بهدف تقديم تدريبات
المهارات القيادية واإلدارية المطلوبة في محل العمل في مركز التدريب على القيادة التابع للشركة .كما
تم تحديد  19برنامجً ا لتقديم التدريبات المطلوبة في عام  .2017وتتضمن ورش العمل التي تم التخطيط لها
ورش عمل حول االتصاالت للحصول على نتائج ،وتطوير عادات النجاح ،ومهارات الذكاء المالي،
وفهم الصناعة البتروكيميائية العالمية ،والتدريب على األداء ،والذكاء العاطفي ،واإلشراف المهني،
وبناء الفريق ،والتفكير في النظم وحل المشكالت.
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البرنامج المهني حول التحول السريع للقدرات ()ACT

عقدت الشركة شراكة مع استشاريي  IFPلتقديم برنامج تدريبي شامل داخل
الشركة يتضمن التدريب على الكفاءات العامة والفنية داخل القاعة والتدريب
والمتابعة الخاصة بالمهام في محل العمل .وقد أكملت أربع مجموعات من
المتخصصين العشر وحدات العامة وتم قيد  74مهندسًا حاليًا .ويتم إلحاق
المجموعات التي تكمل الوحدات بالعديد من الوحدات المتخصصة.
يوجد حاليًا مجموعة واحدة تدرس في الجلسات اآلن وستكمل دورتها في
 ،2017بينما يتوقع أن تبدأ مجموعتان أخريان في أواخر  2017وأوائل عام 2018
على أن تنتهي من برنامجها في  .2018وقد تم تمديد العقد مع  IFPحتى عام ،2019
ومن المقترح البدء في برنامج دبلومة التخرج ألصحاب المستوى المتقدم في
أواخر .2017
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منطقة ومجتمع رابغ
يتميز مجتمع بترورابغ بكونه حرمًا مغل ًقا على شواطئ البحر األحمر ما يوفر لموظفي الشركة بيئة عمل رفيعة
المستوى وكل ما تتطلبه الحياة األسرية بداية من المدارس والخدمات الطبية وحتى المرافق الرياضية وأماكن الترفيه.
ويعد المجتمع الذي يتكامل مع الخدمات األمنية وخدمات الطوارئ وما يتمتع به من قوة وصالحيات والبنية التحتية
المائية ووسائل االتصاالت التي تقدمها الشركة يعد بمثابة مركز للتدريب ومبادرات لبناء الفرق وتعزيز الرسائل
العملية والصحية والبيئية ورسائل السالمة .وتفخر بترورابغ بأنها تتعاون عن كثب مع المجتمع المحلي في جميع
عملياتها (.)G4-SO1
وانطال ًقا من تعزيز هذا التعاون ،تم في يونيو  2014إنشاء "( LeRabighمن أجل رابغ") وهي جمعية رابغ غير
ً
الحكومية للتنمية المستدامة .وانطال ًقا من رغبة مجلس إدارة الجمعية في توسعة أفقها وتغطية المملكة كلها بدال من
االقتصار على رابغ ،فقد قرر إنشاء هيئة وطنية أخرى مع "من أجل رابغ" كأول حجر أساس لها .ومن ثم ،بمجرد
نجاح "من أجل رابغ" سيتم تكرارها في جميع أنحاء المملكة مثل "من أجل جدة" ،و"من أجل الخبر" وغير ذلك.

الجمعية السعودية للتنمية المستدامة :التنمية
طويلة األمد

في  21نوفمبر  ،2016تم تدشين الجمعية السعودية للتنمية
المستدامة ،ومركزها بترورابغ ،في حفل استضافه فندق البيلسان
في مدينة الملك عبد هللا االقتصادية ( )KAECوبحضور عشرات
الممثلين لوكاالت منطقة رابغ الحكومية والشركات الخاصة.
وتمثل الجمعية (التي هي تحت التأسيس) مبادرة مهمة لتعزيز
موارد الشركات والمنظمات المحلية بهدف تشجيع التنمية
االجتماعية االقتصادية .وانطال ًقا من رؤية بترورابغ التي تطمح
أن تصبح "جهة معتر ًفا بها عالميًا وتكرس جهودها محليًا" وتهدف
ً
إلى أن تكون
حافزا للتنمية على صعيد المنطقة ،قررت الجمعية
السعودية للتنمية المستدامة تعزيز جهودها لتشمل جميع أنحاء
المملكة بدالً من االقتصار على منطقة رابغ.

وقد تم توجيه الدعوة للحضور لمناقشة أهم القضايا التنموية في
منطقة رابغ مثل التحديات المجتمعية الرئيسية التي تواجه المدن
الناشئة ،وإحصائيات السكان ،واإلصالح الثقافي ،والتنوع
والمركزية ،وسير العمل ،وأفضل الممارسات .وقد أتيحت
الفرصة لجميع الحضور لمناقشة احتياجات المجتمع التجاري
والمجتمع بصفة عامة بداية من البنية التحتية والخدمات وحتى
التعليم والمرافق الترفيهية والمشكالت البيئية.
وتعمل مبادرة من أجل رابغ على تعزيز قيمة الشراكة
واالستدامة بفضل توحيد جهود المساهمين في التنمية البيئية
واالجتماعية واالقتصادية لمنطقة رابغ .وجدير بالذكر
أن بترورابغ تبذل جهو ًدا ضخمًا لدعم هذه الجمعية ليس
فقط بدورها كمؤسس ومدشن لها ،بل في ميزانيتها التي تم
تخصيص رسوم سنوية خاصة لعمل الجمعية من أجل ضمان
تحقيق أهدافها بعقد شراكات مستدامة لتنمية المنطقة بأسرها.

جاء حفل االفتتاح تحت عنوان "المسؤولية االجتماعية المؤسسية
في المدن الناشئة" وضم ممثلين من مجلس إدارة الجمعية السعودية
تتمثل أهداف الجمعية في ما يلي:
ومساهمين مختلفين من منطقة رابغ واستهدف تقديم رؤى شاملة
ألهداف الجمعية ومواردها وبرامج المسؤولية االجتماعية المؤسسية • .تشجيع الجهود المبذولة حال ًيا في مجال المسؤولية

االجتماعية للشركات ،وتعزيزها.
• تحديد برامج ومبادرات التمييز ،وتنفيذها.
• تحقيق فارق حقيقي "على أرض الواقع" في منطقة
ومجتمع رابغ.

وقد شهد الحفل تدشين "من أجل رابغ" ،وهي أولى مبادرات
الجمعية .ويكمن الهدف األساسي لهذه المبادرة في تحويل منطقة
رابغ إلى مجموعة صناعية مزدهرة كما صرح بذلك بسام
البخاري ،رئيس مجلس إدارة الجمعية .وأردف قائالً" :انطال ًقا من
الرؤية السعودية  ،2030عقدنا شراكات من شأنها إقامة الصناعات شارك في هذه المبادرة إحدى عشر شركة؛ وتعمل المنظمات
األعضاء تحت مظلة مجلس اإلدارة الذي انتخب رئيسه
وتوفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة طويلة األمد" .كما
ونائب رئيسه.
أضاف" :تهدف مبادرة من أجل رابغ إلى أن يكون لها أثر طويل
المدى على عمليات االستدامة في منطقة رابغ ومجتمعها ،وذلك
من خالل توحيد جهود المسؤولية االجتماعية للشركات التي تبذلها
الجهات المعنية في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية
لمنطقة رابغ".
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حددت الجمعية ثالث مبادرات رئيسية:
• تقييم الوضع التنموي الحالي وتحديد احتياجات منطقة رابغ ووضع الخطة الالزمة
لجعلها منطقة نموذجية للمعيشة في .2030
• تشكيل لجنة من المتطوعين تتكون من حديثي التخرج والمتطوعين من شباب
الشركات الشريكة للجمعية للعمل على تعزيز اإلبداع وتوليد األفكار وغرس قيم
ومبادئ االستدامة في عقول الشباب في عملياتهم اليومية.
• إنشاء برنامج تنموي للشباب في منطقة رابغ يتم فيه اختيار  100شاب سعودي
( 50من الذكور و 50من اإلناث) من المنطقة ممن أكملوا أو لم يكملوا المدرسة
الثانوية ليتم تدريبهم ومنحهم الفرصة في المنافسة على الحصول على مناصب
مفتوحة في ملتقيات التوظيف.
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المحتوى المحلي
ال شك أن النهج المتكامل والطموح الالزم إلدراك التحول االقتصادي وكفاءة الموارد والتقدم االجتماعي والرفاهية
يسهل كثيرً ا من تطوير العمليات الالزمة لتحفيز االبتكار ومواصلته.
إن المحتوى المحلي جانب مهم من جوانب الرؤية السعودية  2030والتي تركز على تقييم اآلتي بصفة خاصة:
"النفقات العامة في المملكة العربية السعودية التي تسهم في االقتصاد الوطني عبر دور العمل السعودي والسلع
والخدمات واألصول والتكنولوجيا".
العمل السعودي
التوطين [صفحة ]61
شهادات الصحة والسالمة [صفحات  17و]23
صحة اإلنسان وعافيته [صفحة ]54
برامج التدريب واالعتماد في مواقع العمل [صفحات  62و]64
برنامج التدريب المهني [صفحات  58و]62
االعتماد و/أو إعادة اعتماد المهارات المتعلقة بالعمل [صفحة ]62
السلع والخدمات
أداء منتجات بترورابغ [صفحات  11و  12و ]13
مجمع رابغ لتقنيات البالستيك [صفحة ]13
إدارة المخاطر [صفحات  17و]19
إنجازات خريطة طريق التحول [صفحات  24و  26و ]59
التسويق وتطوير المنتجات [صفحة ]21
األصول
أهم النقاط [صفحة ]9
الهيكل التنظيمي [صفحة]11
مجمع رابغ التقني/إنجاز المرحلة الثانية [صفحة ]13
إرساء القيم [صفحة ]23
التكنولوجيا
مجمع رابغ لتقنيات البالستيك [صفحة ]13
إنجازات خارطة طريق التحول [صفحات  24و ]26
أداء السالمة في موقع العمل [صفحات  56و 57و 58و]59
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األنشطة الخيرية والتبرعات
قدمت الشركة وموظفوها الدعم الخيري المختلف لمجمع رابغ.

فعالية "عالم واحد" في مجتمع بترورابغ

ورش العمل التطوعية

نظم المجتمع فعالية تهدف إلى جمع كل الجنسيات المتواجدين
في الشركة ومنحهم الفرصة لمشاركة جزء من ثقافتهم وتقاليدهم
مع الغير .وقد تواصل فريقنا مع المجمع من أجل تقديم الدعم
والمساعدة خاصة للفقراء المدعوين من مدارس رابغ .وفي نهاية
الحفل ،قدم المجتمع الهدايا الخاصة للفتيات اليتيمات .شارك في
ً
عضوا من الفريق التطوعي بالشركة.
الحفل أحد عشر

عقد فريق تطوعي من جدة يتسم بالنشاط الكبير ويطلق عليه
اسم "سفراء التطوع" جلسة مجانية لمدة ساعة حول أنشطتهم
ومبادراتهم وإنجازاتهم التي حققوها فضالً عن اإلستراتيجيات
اإلدارية التي يتبعونها.
وقدم لنا الضيوف معلومات منحتنا صورة طيبة عن العمل
التطوعي وما يتعلق به من قضايا عند إعداد أنشطتنا الخاصة
ووضحت رؤيتنا عن العمل التطوعي وعززتها .شارك في
ً
عضوا من أعضاء الفريق التطوعي بالشركة.
الحفل ثالثة عشر

جمع منتجات مجتمعية مثل التمر وإرسالها إلى جمعية البر
الخيرية في رابغ ( 140كجم من التمر؛  140صندوق)

مالبس شتاء لعاملي النظافة بشوارع بلدية رابغ
و "مجتمع البر"

التبرع بالمواد الزائدة عن الحاجة مثل البطاطين واألثاث
والمالبس إلى جمعية البر الخيرية برابغ (16حمولة شاحنة
في عام .)2016

مع اقتراب الشتاء ،اشترينا  500كرتونة تحتوي على بلوزات
شتوية وبنطلونات وجوارب وقبعات وقفازات تم توزيعها على
العاملين المحليين ( 370قطعة لعاملي النظافة بشوارع بلدية رابغ
و 130قطعة لمجتمع البر) ،بتكلفة تقدر بـ  25لاير سعودي لكل
كرتونة (التكلفة اإلجمالية  12500لاير سعودي).

استضافة منتدى الكشافة الوطني لعام  2016لمدة ثالثة أيام في
مجتمع بترورابغ (شارك  75كشافة).

عزز النشاط مفهوم المسؤولية االجتماعية في مجتمعنا وشمل
جميع فئات السكان في رابغ فضالً عن التأثير في ثقافة الموظفين
حول أهمية المسؤولية االجتماعية .شارك في الحفل ثالثة عشر
ً
عضوا من أعضاء الفريق التطوعي بالشركة.

إفطار/إطعام  100مسن في مأوى في مكة المكرمة

استضافة زيارة مدرسة أرامكو رأس تنورة لعام  ،2016جزء من
التعارف الثقافي ( 50طال ًبا ومعل ًما).
تنسيق توزيع سالت الغذاء على جمعية البر الخيرية في رابغ
خالل شهر رمضان (تقري ًبا  300صندوق).
تعزيز جسر جدة/جدة وتصميمه في  2016وطالء الجوانب
األربعة للجسر وحجارة الحوائط ( 1300000لاير سعودي).
زيارة  1000طالب لمركز السالمة ببترورابغ قادمين من حرم
جامعة الملك عبد العزيز في رابغ ،ومجموعة متنوعة من
المدارس في رابغ وجدة والرياض

التبرع بالحاسوب المحمول
بفضل التعاون الذي أبداه قسم تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،تبرعت شركة بترورابغ بعدد  104جهاز حاسوب
ً
جهازا منها لإلدارة التعليمية برابغ
محمول مستعمل ،تم منح 52
ً
جهازا لمجتمع البر .وعززت هذه المبادرة إعادة تدوير
و52
العناصر المستخدمة القابلة للعمل بين الموظفين فضالً عن
انتفاع من هم بحاجة إليها من المجتمع كله .شارك في المبادرة
عضوان من الفريق التطوعي بالشركة.

سلة الرعاية
أعد المتطوعون وفريق المسئولية االجتماعية للشركات في
شهر رمضان وقدموا مساعدات غذائية ومالبس وألعاب
(بالشراكة مع جمعية رابغ الخيرية).
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التعليم

تعمل بترورابغ على االستفادة من أنشطة التواصل مع المجمع لتعزيز العالقات مع قطاع أكبر من
السكان في رابغ وما ورائها ،وكثيرً ا ما تستضيف زيارات من المدارس والجامعات والمؤسسات األخرى
لالستفادة من فرصها الرياضية والترفيهية فضالً عن المرافق التعليمية.
تقدم مدارس المجمع مناهج تعليمية ألكثر من  1000شخص تابع من سكان المجمع ً
بداية من مرحلة
رياض األطفال وحتى المدارس الثانوية .ويدير المدارس مقدمو خدمات تعليمية يتمتعون بشهرة واسعة
ويستخدمون التقنيات التعليمية المتطورة والمناهج الحديثة من أجل تقديم جودة تعليم متميزة في بيئة آمنة
وصحية ،ويكتشفون المواهب ويعززونها ويعدون جيالً جدي ًدا للمستقبل.

اإلبداع واألنشطة البيئية

أعلنت جمعية األنشطة االجتماعية والثقافية لموظفي بترورابغ ( )PESCAAالتي تأسست في  2014للمساهمة
في تعزيز رسالة المجتمع في بترورابغ بإشراك الموظفين وأسرهم أعلنت عن أنشطتها لعام .2017
وتهدف الجمعية إلى تعزيز توازن الموظف بين حياته وعمله والحفاظ على قيم الشركة من التنوع وتعدد
الثقافات واألسرة والصحة والتعليم والوعي البيئي .لذا نظمت الجمعية عد ًدا من الفعاليات في مجمع
بترورابغ وسلسلة رحالت إلى أماكن محط االهتمام في المملكة والشرق األوسط وأماكن أخرى بعيدة.

وفي هذا الصدد ،صرح الدكتور /فيصل الهُذلي ،مسؤول االستدامة قائالً" :منذ بداية تأسيس الجمعية وهي
تسير في خطى ثابتة ومن أحسن إلى أحسن .وقد جذبت الرحالت األخيرة مثل الرحالت التي تمت إلى
مدائن صالح واسطنبول واألردن عد ًدا أكبر من السعوديين والمغتربين على حد سواء؛ وباإلضافة إلى
الطبيعة التاريخية المتأصلة لهذه األماكن ،نسعى إلى المساعدة في تكوين صداقات وتعزيز الروابط بين
الموظفين وعائالتهم وأصدقائهم حيث يتعرف كل منهم على اآلخر خارج ميدان العمل.
ونتطلع إلى منح كل شخص الفرصة للمشاركة في الفعاليات واألحداث التي تتسم بروح بالمتعة والفكاهة
فضالً عن كونها ذات مزايا صحية وتعليمية متميزة .ويرغب كل من السكان المحليين والمغتربين في
معرفة المزيد عن تاريخ المملكة والمنطقة بصفة أعم وثقافتهما ،وتساهم روح الفريق ومعنى االنتماء التي
رسختهما الجمعية في نفوس أبنائها تساعدنا في أن نفعل ذلك سويًا".
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