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بناء شركة بي بي
ً
وأمانا
لتصبح أكثر قوة

نبذة عن الشركة
تُ عـد شـركة بي بي إحدى شـركات النفط والغـاز المتكاملة العالمية
الرائـدة 1.ونقـوم بإمـداد عمالئنـا بالوقـود اللازم للنقـل ،والطاقـة
المطلوبـة للتدفئـة واإلنـارة ،ومـواد التزييـت والتشـحيم الالزمـة
للمحافظة على دوران المحركات ،والمواد البتروكيميائية المطلوبة
لتصنيع العديد من األشـياء المسـتخدمة في الحياة اليومية ومنها
الدهانات والمالبس ومواد التعبئة والتغليف.
ولدينا مشاريع وعمليات تشغيلية تساعد
في توفير فرص العمل واالستثمار وتدر
إيرادات ضريبية كبيرة في كثير من البلدان
والمجتمعات في جميع أنحاء العالم .ويعمل
لدى شركة بي بي أكثر من  80٬000موظف،
أغلبهم في أوروبا والواليات المتحدة.

وشركة بي بي بوصفها مجموعة عالمية كبرى،
فإن مصالحها وأنشطتها تجري أو تتم من خالل
الشــركات التابعــة لهــا وفروعهــا ومشــروعاتها
المشــتركة والشــركات الزميلــة القائمــة –
والخاضعة للقوانيــن واألنظمة المعمول بها –
في مختلف الواليات القضائية .ولدينا عمليات
كبــرى تجــري فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة
وكندا وروســيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا وآسيا
وبعض األقاليم في أفريقيا.
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على أساس القيمة السوقية ،وبيانات االحتياطيات واإلنتاج المؤكدة.

صورة الغالف األمامي
تتكـون منصـة ثاندر هورس من حقلين .وتُ عد اآلبار الالزمة
للوصول إلى الخزان من أعمق آبار خليج المكسيك.
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صورة اليسـار :تقبع منصة ثاندر هورس في أكثر من 6٬000
ً
ً
خاصـا لمعالجـة
تصميمـا
قـدم مـن الميـاه ،وقـد ُص ِّممـت
حوالـي  250٬000برميـل من النفـط و  200مليون قدم مكعب
من الغاز الطبيعي في اليوم.

بناء شركة بي بي
ً
وأمانا
لتصبح أكثر قوة

بيان تحذيري

يتضمـن تقريـر مراجعـة التـزام شـركة بي بـي بالتنميـة والمحافظـة علـى
المـوارد لعـام  2013و النسـخة اإلليكترونيـة  bp.com/sustainabilityبيانـات
مسـتقبلية معينـة عـن األوضاع الماليـة ونتائج العمليـات واألعمال التجارية
الخاصـة بشـركة بي بـي ،مـع خطـط وأهـداف شـركة بي بـي المتعلقـة بهـذه
البنـود .وبصفـة خاصـة ،ومـن بين البيانـات األخرى ،فإن الرؤية المسـتقبلية
لشـركة بي بـي فيمـا يخـص اتجاهـات الطاقـة العالميـة حتـى عـام  2035ومـا
وضعتـه مـن خطـط في هذا الشـأن ،وما اسـتعرضته مـن خطط تحت عنوان
«مـا نخطـط للقيـام بـه فيمـا بعـد» فـي ثنايـا هـذه الوثيقـة ،وتطلعات شـركة
بي بي نحو ما تتبناه من تقنيات وآليات متقدمة مبتكرة ،وتطلعاتها بشـأن
االنبعاثات ،واستخدام الماء والجدوى التجارية من مشروعات بي بي للرمال
المسـتدامين للوقود
النفطيـة وتطلعاتهـا بشـأن التسـويق التجـاري واالنتاج
ْ
الحيوي ،والجدول الزمني والمرحلي للمشروعات القائمة والمستقبلية ،وما
وضعتـه مـن خطـط للفـرص المتاحـة لها فـي القطب الشـمالي ،وتطلعاتها
بشأن التطورات التنظيمية ،تعتبر جميعها رؤية مستقبلية بطبيعتها.
فالبيانـات المسـتقبلية تنطـوي بطبيعتهـا علـى مخاطـر ومواطـن غمـوض
والتبـاس ألنهـا تتعلـق بأحـداث وتتوقـف علـى ظـروف سـوف تقـع وال
ً
اختالفا
سـلطان عليهـا من قبل شـركة بي بي .وقد تختلف النتائـج الفعلية
ً
جوهريا عما يرد في ثنايا هذه البيانات ،وهذا يتوقف على مجموعة متنوعة
ً
تحديدا فيما يجري من مناقشات
من العوامل ،بما فيها العوامل المذكورة
على خلفية هذه البيانات المستقبلية؛ والحصول على الموافقات الالزمة؛
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صـورة الوسـط :ويعيـش بهـذه المنصـة ويعمل عليهـا أكثر
من  200موظف من موظفي شركة بي بي ومقاوليها.
صـورة اليميـن :أنابيـب التنفيـس علـى متـن منصـة ثانـدر
هـورس – مـن أضخـم منصـات الحفـر واإلنتـاج البحريـة
المتكاملة في العالم.

والجـداول الزمنيـة ومسـتوى الصيانـة و/أو اإلطـار الزمنـي لألنشـطة؛
والجدول الزمني لتشـغيل ما يكتشـف من حقول جديدة؛ والجدول الزمني
المحدد لبعض التصفيات وكمياتها وطبيعتها؛ ومستويات اإلمداد بمنتج
مسـتقبال ،والطلـب والتسـعير؛ وقيـود أوبـك علـى الحصـص
الصناعـة
ً
اإلنتاجيـة؛ وتداعيـات اتفاقيـات تقاسـم اإلنتـاج؛ والمشـكالت التشـغيلية؛
وظـروف السـوق االقتصاديـة والماليـة العامـة أو التـي تقتصـر علـى بلـدان
ومناطـق معينـة؛ واالسـتقرار السياسـي والنمـو االقتصـادي فـي مناطـق
أخـرى مـن العالـم ذات صلـة؛ ومـا يطـرأ علـى القوانيـن واللوائـح البيئية من
تعديلات؛ واإلجـراءات القانونيـة أو التنظيميـة؛ وتداعيات التسـرب النفطي
فـي خليـج المكسـيك علـى سـمعتنا؛ والتطـور التقنـي واسـتخدام التقنيات
الحديثـة؛ ومـا يترتـب علـى الشـراكات مـن نجـاح أو غيـر ذلـك؛ وتصرفـات
المنافسـين ،والشـركاء التجارييـن ،والدائنيـن ووكاالت التصنيـف وغيرهـا؛
وتصرفـات المقاوليـن؛ والكـوارث الطبيعيـة وسـوء أحـوال الطقـس؛ وتغيـر
التوقعـات العامـة وما يطرأ على بيئة العمل التجاري من تغيرات؛ والحروب
واألعمـال اإلرهابيـة ،والهجمـات اإللكترونيـة أو األعمـال التخريبيـة؛ وغيرهـا
مـن العوامـل التـي جـرت مناقشـتها فـي ثنايـا هـذه الوثيقـة وتحـت عنـوان
«عوامـل الخطـر» فـي تقريرنـا السـنوي والنمـوذج -20اف  2013بالصيغـة
المحفوظة لدى مفوضية األوراق المالية والتداول بالواليات المتحدة.
ً
وصفا لموضوعات التقارير التطوعية لمراجعة
ويقدم محتوى هذه الوثيقة
التـزام الشـركة بالتنميـة والمحافظـة على الموارد ،والتي قـد يكون لها تأثير
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كبيـر علـى أداء التنميـة والمحافظـة علـى المـوارد مـن وجهـة نظـر الشـركة
و/أو المتوقـع أن تكـون لهـا أهميـة فـي أعين األطـراف المعنيـة الداخلية أو
الخارجيـة .ولذلـك يجـب عـدم قـراءة النصـوص المسـتخدمة ألغـراض هـذه
الوثيقـة باعتبارهـا معادلـة ألي اسـتخدام للكلمـة فـي تقاريـر أو ملفـات
شـركة بي بـي العامـة ذات المسـئولية المحـدودة .ويمكـن الحصـول علـى
تقريـر شـركة بي بـي السـنوي و النمـوذج ( )2013 20-Fو تقرير شـركة بي بي
االستراتيجي لعام  2013من الموقع التالي  .bp.com/annualreportوثيقة
مراجعـة التـزام التنميـة والمحافظـة علـى المـوارد هـذه ال تتضمـن أي نـص
جـزءا مـن الوثائـق المشـار إليهـا عاليـه .وال يعتبـر أي جـزء مـن
يمكـن اعتبـاره ً
وثيقـة مراجعـة التنميـة والمحافظـة علـى المـوارد أو أي جـزء مـن موقـع
 bp.com/sustainabilityدعـوة أو حافـزً ا لالسـتثمار فـي شـركة بي بـي
العامـة أو أي مـن الشـركات التابعـة لهـا ،ويجـب عـدم االعتمـاد عليهـا بـأي
شـكل مـن األشـكال فيمـا يتعلق بقرارات االسـتثمار .شـركة بي بـي العامة
هـي الشـركة األم لمجموعـة شـركات بي بـي .وباسـتثناء ما قد يـرد بخالف
ذلك ،النص ال يميز بين أنشطة وعمليات الشركة األم وأنشطة وعمليات
الشركات التابعة لها.
وقـد تمـت ترجمـة النقـاط الرئيسـية الـواردة فـي هـذه الوثيقـة مـن مراجعـة
التـزام شـركة بي بـي بالتنميـة والمحافظـة علـى المـوارد لعـام 2013
الصـادرة باللغـة اإلنجليزيـة .وفـي حـال االختلاف بينهمـا ،الرجـا الرجـوع إلى
النسخة اإلنجليزية.

المحتويات
نظرة عامة
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كلمة الرئيس التنفيذي
لمجموعة شركات بي بي

5

نظرة سريعة

ً
شرحا لمعنى العمليات
يقدم بوب دادلي
اآلمنة والمسؤولة في الممارسة العملية.

أعمال الشركة وما تقدمه من إنجازات
تخدم المجتمع.

7

معدالت تقدمنا في عام 2013

9

شركة بي بي باألرقام

إلى أين وصلنا اليوم وما هي خطوتنا التالية.

بيانات السالمة والبيئة والموارد البشرية
واألداء على مدى خمس سنوات.

لمعرفة المزيد عن طريق االنترنت
معلومات مهمة
إن موقعنا اإللكتروني ،bp.com/sustainability ،جزء ال يتجزأ من تقارير استدامة
مجموعتنا ،ويغطي طائفة من المسائل والبيانات ودراسات الحالة ،بما فيها:
•استعراض ما خلصت إليه التحقيقات الداخلية بشأن حادثة ديبووتر هورايزون.
•نهج شركة بي بي في إدارة قضايا حقوق اإلنسان.

•البيانات المتعلقة بمعدالت كثافة غازات الدفيئة ،وكذلك استخدام الطاقة،
وبيانات التفليج ومعدالت الماء.

•التقارير الدولية التي تتناول عملياتنا في أنغوال وأستراليا وأذربيجان وجورجيا.

bp.com/sustainability
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كلمة الرئيس التنفيذي
لمجموعة شركات بي بي
ً
محفـورا فـي ذاكـرة شـركة بي بـي
سـوف يظـل عـام 2013
بذكرياته المؤلمة حيث شـهد وقوع الهجوم اإلرهابي الذي
زميال من
أودى بحيـاة أربعـة عامليـن من شـركة بي بي و36
ً
شركات أخرى في الجزائر في شهر يناير .وهو حادث مفجع
انفطـرت لـه قلـوب كثيـر مـن أصدقائهم في شـركة بي بي
التـي تألمـت آلالمهـم وآالم مـن كتبـت لهـم النجـاة منـه.
وقـد تجـاوب العاملـون فـي شـركة بي بـي مع هـذه المحنة
ً
تجاوبا أشعرني بالفخر وبإصرار شديد أحسسني باالعتزاز.
وفي الجزائر وكذلك في جميع أنحاء العالم ،لدينا دور مهم
فـي إيجـاد مـوارد الغـاز والنفـط المطلوبـة بشـدة وتوفيرهـا
لتلبيـة الطلـب المتزايـد علـى الطاقـة .ومـن الضـروري أن
نباشـر عملياتنـا بطريقـة آمنـة ومسـئولة .ولكـن مـا معنـى
«بطريقـة آمنـة ومسـئولة» فـي الممارسـة العمليـة؟ فيمـا
يلي بعض األمثلة.
نحـن نتشـاور فـي بابـوا علـى نطـاق واسـع مـع الجماعـات
المحليـة التـي قـد تتأثـر بما نضعـه من خطط توسـعية في
منشـآت الغـاز الخاصـة بشـركتنا فـي تانغـوه .وقـد عقدنـا
لقـاءات تشـاورية عامـة فـي أكثـر من  60قرية وأشـركنا قادة
المجتمـع المنتخبيـن فيمـا عقدنـاه مـن اجتماعات وسـوف
ُيحدد على أساسها كيفية تطوير مرافقنا.

«

لدينا دور مهم في إيجاد موارد
الغاز والنفط المطلوبة بشدة لتلبية
الطلب المتزايد على الطاقة.

»

بوب دادلي

أمـا فـي خليـج المكسـيك ،فإننـا ندعـم مـا ُيبذل مـن جهود
إلصلاح البيئـة بعـد التسـرب النفطـي الـذي حـدث عـام
 ،2010وسـداد كافـة المطالبـات المشـروعة للحصـول علـى
التعويضـات الالزمـة ،مـع مواصلـة عملنـا علـى حفاراتنـا
البحريـة العشـرة ومرافقنا اإلنتاجيـة .وإن حرصنا على تفنيد
كافـة المطالبـات التـي ال أسـاس لهـا يأتـي مـن منطلـق
سعينا إلى تمثيل مصالح مساهمينا والعاملين بشركتنا.
وفـي الصيـن ،نعمـل علـى الحـد مـن تأثيـرات تصنيـع
البتروكيماويـات علـى المـوارد المائيـة .وأقمنـا فـي منطقة
تشـوهاي أحـدث مصانعنـا إلنتـاج حمـض التريفثاليـك
المنقـى ( )PTAونسـتخدم فيـه تقنيـة إعـادة التدويـر التـي
َّ
توصلـت إليها شـركة بي بي ،وهـذه التقنية تقلل معدالت
صـرف الميـاه بنسـبة  .٪75وفـي الوقـت نفسـه ،فإننـا
بصـدد إقامـة شـراكة مـع جامعـة هارفـارد لوضـع أفضـل
خطـة لتوفيـر الميـاه واسـتخدامها في مرافقنا فـي منطقة
الشرق األوسط.
وهـذا إنمـا يؤكـد علـى أننـا ال نعمـل بمعزل عـن غيرنا .وفي
ً
عـددا وأصبحت
الواقـع ،فإنـه كلمـا ازدادت تحديـات الطاقة
ً
تعقيـدا صـار التعـاون الوثيـق مـع اآلخريـن أكثـر أهمية
أشـد
من أي وقت مضى.

وال أدل علـى هـذا مـن مسـألة السلامة والحفـر البحـري.
فقـد عملنـا فـي عـام  2013مـع الجهـات التنظيميـة المعنيـة
فـي أذربيجـان والبرازيـل وليبيـا علـى وضـع خطـط التصـدي
لالنسـكابات النفطيـة .ومـن بيـن أوجـه التعـاون التـي
جمعـت بيننـا تبـادل خبراتنـا فـي المشـتتات ومختلف صور
الخدمات اللوجستية.
كمـا شـهد عـام  2013دخولنـا فـي شـراكة مـع روزنفـت فـي
روسـيا ،وهنـاك بالفعـل فـرص هائلـة للتعـاون بيـن شـركة
بي بـي وشـركة روزنفـت .وأعتقـد أن مـا تتوفـر عليـه شـركة
بي بـي مـن خبـرات وإمكانـات وقـدرات سـوف تتجلـى
3
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قيمتـه علـى مـدى السـنوات المقبلـة ،فيمـا تتطلع روسـيا
عنصـري
إلـى تطويـر مزيـد مـن المـوارد الهائلـة مـع مراعـاة
ْ
السالمة واألمان.
نعـول عليـه في المسـتقبل
وهنـاك شـيء واحـد يمكننـا أن ِّ
– ويالـه مـن مفاجـأة لـم نتوقعها .وتُ عد ثورة غاز الشيسـت
ً
واضحا على سرعة تغير مشهد
دليال
في الواليات المتحدة
ً
الطاقـة .وبفضـل االبتـكارات التكنولوجيـة ،فـإن الوصـول
إلـى هـذا المـورد الـذي يتميـز بقلـة معـدل الكربـون فيـه لم
يؤد إلى زيادة إنتاج الغاز والنفط ،وانخفاض أسعار الطاقة،
ِّ
ً
أيضا
وتوفيـر فـرص عمـل جديـدة فحسـب ،ولكنـه قـد أدى
إلـى خفـض انبعاثات االحتباس الحـراري الغازية ،وذلك ألن
الغاز قد حل محل الفحم في توليد الطاقة.
ولقـد أصبـح خيـار الكربـون األقـل هو خيار التكلفـة األقل –
ممـا يوضـح قـدرة قـوى السـوق على الحـد مـن االنبعاثات
عندمـا تكـون الظـروف مواتية .وهـذا المثال إنمـا يدل على
أن العالـم بأسـره يسـعى إلـى تحقيـق التـوازن السـليم بيـن
إمكانيـة تحمـل تكاليـف إمـدادات الطاقـة وتأميـن هـذه
اإلمدادات واستدامتها.
وفيمـا يجـري طـرح األولويـات للنقـاش ووضـع مختلـف
الحلـول ،مـن الضروري إجراء مناقشـات صريحة ومسـتنيرة
بيـن الحكومـات وقطـاع األعمـال والهيئـات األكاديميـة
والمنظمـات غيـر الحكوميـة والجمهـور .وال تتوانـى شـركة
بي بـي عـن أداء دورهـا في هذه المناقشـات ،ال سـيما في
تشـجيع الحكومـات علـى وضـع تسـعيرة للكربـون .وهـذا
من شـأنه أن يمهد السـبيل عن طريق التشـجيع على إنتاج
خيارات منخفضة الكربون واستخدامها.
وهذه ليست إال بضعة أمثلة فقط لما نتخذه من إجراءات
تمكننـا مـن مباشـرة عملياتنـا بطريقـة آمنـة ومسـئولة.
إن مـا يصـدر عـن شـركة بي بـي مـن تقاريـر تتنـاول مراجعـة
ً
جـزءا مـن
التزامـات الشـركة ومحافظتهـا علـى المـوارد ُيعـد
التزامنـا بتحريـر تقاريـر واضحـة عـن كل مـا تقـوم به الشـركة
مـن إجـراءات ومـا يترتـب عليهـا مـن تأثيـرات .وأعتقـد أنهـا
تبيـن بوضـوح أن شـركة بي بـي تهـدف إلـى المسـاهمة
بإيجابية في دفع العالم ُق ُد ً
ما لسنوات عديدة مقبلة.

بوب دادلي
الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بي بي
 19مارس 2014

قيمنا

استراتيجيتنا والتزامنا بالتنمية والمحافظة على الموارد
ونحـن نعتقـد أن أفضـل طريقـة تحقـق بهـا شـركة
بي بـي نجاحهـا المسـتدام كشـركة هـو أن تعمـل علـى
رفعـة المصالـح البعيدة المدى لمسـاهميها وشـركائها
والمجتمع ككل.

إلــى تقديــم تقاريرنــا بصراحــة وشــفافية .ونؤمــن أن
التواصــل الجيد والحوار المفتوح أمور حيوية إذا كنا نريد
تحقيــق توقعــات موظفينــا وعمالئنــا وحملة أســهمنا
والمجتمعات المحلية التي نعمل فيها.

هـدف شـركة بي بـي هـو زيـادة القيمـة للمسـاهمين
ومـوردي الطاقـة للعالـم بطريقـة آمنـة ومسـئولة.
ً
ً
مشغال من الطراز العالمي
حثيثا لنصبح
سعيا
ونسعى
ً
ونتولـى مسـؤوليتنا االجتماعيـة بجـدارة ونحافـظ علـى
سمعتنا الطيبة كجهة تشغيل رائدة.

ونعمـل علـى أن تصبـح أعمالنـا أكثر بسـاطة ،مع تركيزنا
علـى الجوانـب التـي يمكننـا فيهـا تقديـم أعلـى قيمـة،
وليـس بالضـرورة أكبـر حجـم ،مـن خالل ما نقـوم به من
عمليـات إنتاجيـة .ونعمـل علـى تعزيـز محفظـة عوائدنـا
المرتفعـة وضمـان حيـاة أطـول ألصولنـا اإلنتاجيـة فـي
المنبـع ،بينمـا نقـوم ببنـاء مشـروعات نفطيـة تصنيعيـة
ذات جودة عالية .كما أننا نستثمر في خيارات منخفضة
الكربـون يمكنهـا أن تسـهم فـي تلبيـة الطلـب المتزايـد
علـى الطاقـة علـى المـدى الطويـل .وهـذا كلـه إنمـا
يقـوم علـى مـا اكتسـبناه مـن خبـرات ونتوفـر عليـه مـن
تكنولوجيات ونتمتع به من عالقات متميزة.

ً
دائمـا علـى تحقيـق السلامة ،ونضعهـا علـى
ونحـرص
رأس أولوياتنـا .وتسـاعدنا اإلدارة الدقيقـة للمخاطـر فـي
حمايـة أفرادنـا فـي المواقـع األماميـة والمناطـق التـي
نقـوم فيهـا بأعمالنـا والقيمـة التـي نقدمهـا .ونـدرك أن
ً
سياسـيا ،والمناطـق
التشـغيل فـي األقاليـم المعقـدة
الجغرافية التي تتطلب خبرات فنية متقدمة ،مثل المياه
العميقـة والرمـال البترولية ،يتطلب منا حساسـية بالغة
تجـاه البيئـات المحلية .ونواصل تعزيز أنظمتنا وعملياتنا
ومعاييرنـا ،بمـا فيهـا كيفيـة إدارتنا للمخاطر الناشـئة عن
أعمـال المقاوليـن التابعين لنا والقائمين على التشـغيل
في المشروعات المشتركة التي نساهم فيها.
وال يمكــن أن نقــوم بأعمالنــا إال إذا حافظنــا علــى ثقــة
النــاس داخــل وخــارج الشــركة .ومــن الضــروري أن
نكتســب ثقة النــاس بمراعــاة العدالة والمســئولية في
جميــع أعمالنا .ونراقــب أداء أعمالنا عن قــرب ،ونهدف

وتكمـن أهميـة أدائنـا المالـي القـوي في أنـه يمكننا من
ضـخ االسـتثمارات الالزمـة إلنتـاج الطاقة التـي يحتاجها
المجتمـع فيمـا نواصـل دعـم مسـاهمينا وتحقيـق
المردود الذي ينشدونه.
ومـن خلال توريـد الطاقـة ،ندعـم التنميـة االقتصاديـة
ونسـاعد في تحسـين جـودة الحياة للماليين من البشـر.
كمـا أن أعمالنـا تسـاهم فـي زيـادة فـرص العمـل،
واالسـتثمار ،والبنيـة التحتيـة ،وإيـرادات الحكومـات
والمجتمعات المحلية.

لدينـا خمـس قيـم تعبـر عـن فهمنـا المشـترك لمـا نؤمـن
ً
جميعـا ،والطريقـة التي نلتزم بها فـي أداء عملنا ،وما
بـه
نطمح إلى تحقيقه كمنظمة.

السالمة

ما أجمل االلتزام بالسالمة .فكل شيء نفعله يعتمد على
سالمة القوى العاملة لدينا والمجتمعات من حولنا .كما
أننا نهتم باإلدارة األمنة للبيئة .ونحن ملتزمون بالسالمة
في توفير الطاقة للعالم بأسره.

االحترام

ونحـن نحتـرم العالـم الـذي نعمـل فيـه .وهـذا يبـدأ بامتثالنـا
للقوانيـن واللوائـح .ونتمسـك بأرقـى المعاييـر األخالقيـة
ونتصـرف بطريقـة تكسـبنا ثقـة األخريـن .ونحـن نعتمـد
ً
بعضـا ونحترم
علـى مـا لدينـا مـن عالقـات ،ويحترم بعضنـا
مـن نعمـل معهـم .ونحن نقـدر الجميع ً
أيا كانـت توجهاتهم
الفكرية .ونهتم بما يترتب على من حولنا من نتائج جراء ما
نتخذه من قرارات مهما كانت.

التميز

إننـا نعمـل فـي مجـال محفـوف بالمخاطـر ،ونلتـزم بالتميـز
فـي إدارتنـا المنهجيـة المنضبطـة لعملياتنـا .ونحـن نلتـزم
بمـا نضعـه لشـركتنا مـن القواعـد والمعايير ونتمسـك بها.
ونلتـزم بتحقيـق نتائـج جيـدة ونتعطش إلـى التعلم وتطوير
ً
شيئا غير صحيح ،فإننا نصححه.
أنفسنا .وإذا وجدنا

الشجاعة

ولقد نجحنا في خفض معدل االنبعاثات بمنشآتنا
في ّفالهال في بحر الشمال النرويجي باستخدام الطاقة
بدال من توربينات الغاز في الموقع.
من الشاطئً ،

ً
نـادرا ما يكون سـهال .فتحقيـق أفضل النتائج
إن مـا نفعلـه
ً
ً
إقدامـا علـى مواجهـة الصعـاب والصراحـة
غالبـا مـا يتطلـب
ً
دائمـا
والمكاشـفة واإليمـان بمـا نفعـل .ونحـن نسـعى
ً
طرقـا جديـدة للتفكيـر
لفعـل الشـيء الصحيـح .ونكتشـف
وال نخشـى طلـب العـون .ونحن صادقون مع أنفسـنا ،وال
نتقاعـس عـن معرفـة آراء اآلخريـن .ونهـدف إلـى بنـاء إرث
يبقـى ويـدوم ،علـى الرغـم مـن قصـر مـدى األولويـات فـي
عالمنا اليوم.

فريق واحد

ً
فمعا سنحقق أكثر .وإننا نضع
ومهما بلغ أحدنا من القوة،
أوال وعلـى رأس نجاحاتنـا الشـخصية ونلتـزم ببنـاء
الفريـق ً
قدراته .ويثق كل منا بقدرة اآلخر على الوفاء بالتزاماته.
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نظرة سريعة
تقــوم شــركة بــي بــي بتوفيــر منتجــات إيجاد

الطاقــة وخدماتهــا للمســتهلكين فــي
جميع أنحاء العالم.
ولدينــا قطاعــان تشــغيليان أساســيان ،أال وهمــا قطــاع
االستكشـــاف والتصنيـــع ،نســـتعين بهمـــا فـــي رصـــد
مصـادر الطاقـة األساسـية وتطويرهـا وإنتاجهـا ،ومـن ثـم
تحويلهـا إلـى منتجـات نافعـة تخـدم المسـتهلك .ونقـوم
بعمليـة الشـراء والبيـع فـي كل مرحلـة مـن مراحل سلسـلة
القيمة الهيدروكربونية.

تنمية واستخراج

النفط والغاز

أوال ،نحصل على حقوق االستكشاف ،ثم نبحث
ً
عن الهيدروكربونات تحت سطح األرض.

النفط والغاز

وبعد أن نعثر على الهيدروكربونات،
نعمل على رفعها إلى السطح.

أمـا فـي مجـال الطاقـة المتجـددة ،فـإن أنشـطتنا تركـز على
الوقود الحيوي والرياح.

نموذج العمل في الشركة
لمزيد من المعلومات عن نموذج العمل في
الشركةُ ،يرجى زيارة bp.com/businessmodel

االستكشاف
والتنمية واإلنتاج

القيمة التي نقدمها للمجتمع

إننـــا نؤمـــن بأنـــه ينبغـــي أن تســـتفيد
المجتمعات التي نعمل فيها من وجودنا.

ولدينــا مشــاريع وعمليــات توفــر فــرص عمــل جديــدة،
ً
وفرصــا اســتثمارية للمورديــن المحلييــن ،وعائــدات
ضريبية للحكومات.

القيمة االقتصادية التي
تقدمها شركة بي بي

403.3

مليار دوالر

وهذا يشـمل اإليرادات والفوائد وأرباح
األسهم وعوائد التصرف المالي.

وفـي بدايـة كل مرحلـة جديـدة نبدأهـا نحـرص علـى رصـد
الفـرص التـي تـؤدي إلـى إحداث تأثيـر إيجابي .وهذا يشـمل
دعم ما تبذله المجتمعات المحلية من جهود لزيادة الدخل
وتحسين مستويات المعيشة.

انظر التقرير السنوي والنموذج
 2013 20-Fلشركة بي بي.
5

يقوم قطاع االستكشاف والتنمية واإلنتاج التابع
لشركة بي بي بإدارة أعمال االستكشاف والتنمية
واإلنتاج من خالل اإلدارات العالمية مع مجاالت
الخبرة المتخصصة.
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القيمة االقتصادية
وزع على اآلخرين
التي تُ َّ

تكاليف التشغيل

الحكومات

وهــذا يشــمل تكاليــف الشــراء مــن
المورديــن وتكاليــف المقــاوالت،
فضال عن نفقات اإلنتاج والتصنيع.
ً

إن مــا نســدده مــن اســتحقاقات
ضريبيــة يســهم فــي النهــوض
بمختلف االقتصــادات في جميع
أنحاء العالم .كما أن الضرائب التي
نسددها نحصلها من وجه آخر على
ما نقدمه من منتجات وخدمات.

 328.7مليار دوالر

 13.9مليار دوالر

انظر bp.com/
.workingwithcontractors

انظر bp.com/
.financialtransparency

نقل وتجارة

تصنيع

ونقوم بنقل المواد الهيدروكربونية باستخدام خطوط
األنابيب والمراكب والشاحنات والقطارات ،ونسجل
القيمة عبر سلسلة التموين.

ونقوم بتكرير ومعالجة وخلط المواد الهيدروكربونية
لصنع الوقود ومواد التزييت والتشحيم والمواد
البتروكيميائية.

النفط والغاز

تسويق

الوقود والمنتجات

الوقود والمنتجات

ونقوم بإمداد عمالئنا بالوقود الالزم للنقل ،والطاقة المطلوبة
للتدفئة واإلنارة ،ومواد التزييت والتشحيم الالزمة للمحافظة
على دوران المحركات ،والمواد البتروكيميائية المطلوبة لتصنيع
العديد من األشياء المستخدمة في الحياة اليومية.

الوقود

مواد التزييت والتشحيم

البتروكيماويات

االستثمار

في الطاقة المتجددة

أسواق النفط
والغاز الدولية

نحن نقوم بتطوير الوقود الحيوي ومشروعات الرياح
واالستثمار فيهما .وتقوم شركة بي بي بإدارة أعمال
الطاقة منخفضة الكربون واستثماراتها من خالل شركة
«الطاقة البديلة» التابعة لها.

الوقود الحيوي

التصنيع والتوزيع

يقوم قطاع التكرير والتصنيع والتسويق التابع لشركتنا
بإدارة سالسل محطات تموين المواد الهيدروكربونية:
التي تغطي ثالثة مجاالت رئيسية :الوقود ،ومواد التزييت
والتشحيم ،والمواد البتروكيميائية.

القيمة االقتصادية التي
تحتفظ بها شركة بي بي

الموظفون

موارد رؤوس األموال

المجتمعات

نحــن نوفر فــرص العمــل المباشــرة
لنحو  83٬900شــخص فــي كافة أنحاء
العالــم .وتشــمل تكاليــف العمالــة
مرتبــات العاملين وما يحصلون عليه
من بدالت.

منهــا  5.4مليار دوالر في صورة أرباح
توزع
للمســاهمين و  5.5مليــار دوالر َّ
عبــر برنامجنــا الخــاص بإعــادة شــراء
فضال عن تكاليف التمويل.
األسهم،
ً

معـــــدل االســـــتثمار االجتماعـــــي
باإلضافة إلـــى العالوات االجتماعية
التـــي تدفـــع للحكومـــات فـــي إطـــار
اتفاقيات إصدار التراخيص.

 13.7مليار دوالر

 12.5مليار دوالر

 0.1مليار دوالر

انظر .bp.com/people

انظر .bp.com/investors

انظر .bp.com/society

34.4

مليار دوالر

ويستثمر معظم ما سبق في النفقات
ُ
الرأسمالية وعمليات االستحواذ.

انظر التقرير السنوي والنموذج
 2013 20-Fلشركة بي بي.

مراجعة التزام شركة بي بي بالتنمية والمحافظة على الموارد لعام 2013

6

معدالت تقدمنا في عام 2013
نحن نهدف إلى تلبية احتياجات الطاقة في العالم من خالل تحقيق قيمة طويلة
األجل لمساهمينا والمجتمعات واالقتصادات التي نعمل فيها على حد سواء .وفيما
يلي تقريرنا عن التقدم الذي حققناه حتى تاريخه وما وضعناه من خطط للمستقبل.
مستقبل الطاقة

ما وعدنا به

ونحن نسعى لتلبية الطلب المتزايد
على الطاقة اآلمنة بأسعار معقولة،
بينما نتصدى لمشكلة تغير المناخ
وغيرها من القضايا.
• تقييم أنماط عرض الطاقة والطلب عليها على
الصعيد العالمي واإلقليمي على المدى البعيد.

• استقصاء ما ينجم عن ندرة الموارد الطبيعية من
تأثيرات على أنماط إمدادات الطاقة واستهالكها.

إلى أين
وصلنا اليوم

• الوفاء بما قطعناه من التزامات في عام 2005
الستثمار  8مليارات دوالر في الطاقة البديلة
بحلول عام .2015

رفع معدالت أسواق الطاقة المتوقعة في العالم
في توقعات شركة بي بي للطاقة .2035

15

طاقم العمل
ونقدر الجميع ً
أيا كانت توجهاتهم
الفكرية ،ونحرص على معاملة كل فرد
في شركة بي بي بود واحترام.

ً
ً
مشغال
حثيثا لنصبح
سعيا
إننا نسعى
ً
من الطراز العالمي ونتولى مسؤوليتنا
االجتماعية بجدارة ونحافظ على سمعتنا
الطيبة كجهة تشغيل رائدة ،بتركيز دائم
على السالمة.

• أن تبلغ نسبة عمل المرأة في قادة المجموعة ٪25
بحلول عام .2020

• إصدار سياسة خاصة تهدف إلى وضع إطار عمل
متسق لتحديد المخاطر المرتبطة بمشروعاتنا
المشتركة التي يديرها الغير وإدارة معدالت
تعرض شركة بي بي لهذه المخاطر.

• استقدام  ٪40من الخريجين من خارج المملكة
المتحدة والواليات المتحدة في عام .2013

• غرس قيم الشركة بعمق في جميع قطاعاتها.

٪18

من قادة
المجموعة إناث.

لمزيد من
المعلومات

ما نخطط للقيام
به فيما بعد
7

استقدام  ٪40من
الخريجين من خارج
المملكة المتحدة
والواليات المتحدة.

زيادة قدرها  12نقطة
مئوية في فهم
الموظفين قيم
شركة بي بي وطبيعة
صلتها بعملهم.

استثمار  8.3مليار دوالر في
الطاقة البديلة منذ عام ،2005
أي أننا وفينا بالتزامنا قبل عامين
من الموعد المحدد للوفاء به.

• مواصلة تحسين كفاءة الوقود من خالل استخدام
الوقود وزيوت المحركات التي تحمل عالمة
الشركة التجارية.

٪40

12

 8.3مليار دوالر

• مواصلة تعاوننا مع أصحاب المصلحة بشأن
تغير المناخ.

• رصد التأثيرات البيئية واالجتماعية الناجمة عن
خطط المشروعات الكبرى.
• إقامة عالقات وثيقة وطويلة األمد مع
أفضل المقاولين في مجال أعمال التنقيب
واإلنتاج بالشركة.

مشاركة  15جامعة في برنامج
تحديات الطاقة المستدامة
الذي أطلقته شركة بي بي.

• المساعدة في تلبية الطلب المتزايد على
الطاقة من خالل مجموعة متنوعة من
الوقود والتكنولوجيا.

آليات عمل الشركة

• زيادة عدد النساء في المواقع القيادية وتشجيع
التنوع بمختلف صوره فيما نقوم به من أعمال.

• التركيز على الخريجين في مختلف البلدان من خالل
متسق في جميع
نهج
ٍ
وضع برامج تضمن تحقيق ٍ
أنحاء العالم.
• تحسين آليات إدارتنا لمخاطر االلتزام وأخالقيات
العمل من خالل استهداف القطاعات ذات
األولوية في عملنا.

يمكنكم قراءة رأينا في مفهوم
الكربون غير القابل لالحتراق
في .bp.com/climatechange

يمكنكم االطالع على برنامج عملنا
إلدارة مخاطر المناخ والكربون
في .bp.com/programmeofaction
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يمكنكم االطالع على إحصاءات القوى العاملة
لدينا في .bp.com/people

يمكنكم قراءة مدونة السلوك الخاصة بشركة
بي بي في .bp.com/codeofconduct

انطالق سياسة المشاريع
المشتركة التي يديرها الغير.

91

تم استكمال عملية الرصد
ً
مشروعا من ابريل 2010
لـ 91
وحتى نهاية عام .2013

٪37

زيادة بنسبة  ٪37في اإلنفاق ضمن ما أبرمناه
من اتفاقات عالمية مع المقاولين والموردين
في قطاع االستكشاف واإلنتاج.
• تقييم آليات تطبيق سياسة المشاريع المشتركة
التي يديرها الغير.
• تقييم عمليات الرصد الحالية التي تعتمدها
شركة بي بي للمساعدة في تحديد وتقييم
المواضع الشديدة الحساسية والتأثيرات
االجتماعية واالقتصادية.
• استقصاء ما يتاح من فرص مواصلة دعم
سلسلة التوريد المحلية.

يمكنكم قراءة النهج الذي تتبعه شركة
بي بي في العمل مع مقاوليها وشركائها في
.bp.com/workingwithcontractors
يمكنكم االطالع على نهج شركة
بي بي في إدارة المخاطر في
.bp.com/riskmanagement

ما وعدنا به

السالمة

البيئة

المجتمع

فكل شيء تهدف شركة بي بي إلى القيام
به يعتمد على سالمة القوى العاملة
لديها والمجتمعات من حولها.

إننا نعمل على تجنب أي تأثيرات بيئية أو
تقليلها وتخفيفها أينما باشرنا عملنا.

ونحرص على إحداث تأثير إيجابي
على المجتمعات المحلية والمجتمعات
المدنية التي نعمل فيها.

• مواصلة االعتماد على منظومة اإلدارة التشغيلية
( )OMSبالشركة.

• تقييم العمليات التي تجرى في المناطق الشحيحة
المياه الستيعاب طبيعة المخاطر المرتبطة بها.

• تحديث عمليات إدارة شركة بي بي للمخاطر
وتحديد العواقب االجتماعية واالقتصادية
المحتملة من جراء الحوادث بدقة.

• اتخاذ إجراءات ذاتية مستقلة تضمان الجودة وتؤكد
سلوكياتنا التشغيلية.

إلى أين
وصلنا اليوم

• تعيين خبير مستقل يتولى إجراء تقييم موضوعي
لمعدالت تقدمنافي تنفيذ توصيات تقرير بالي.

20

وقد َّ
قلت حوادث
السالمة في عمليات
المستوى  1التي
استعرضناها من
 43إلى .20

3

لمزيد من
المعلومات

ما نخطط للقيام
به فيما بعد

خطوط دفاعية لدعم
معدالت األمان
والسالمة فيما تجريه
الشركة من عمليات.

قيام خبير مستقل
بإجراء تقييم لمعدالت
تقدمنا في تنفيذ
توصيات تقرير بالي.

تدقيق
الحسابات
التأمينات
التحقق الذاتي

• تسعى الشركة للتعاون مع الجهات التنظيمية
الحكومية في وضع خطط التصدي
لالنسكابات النفطية.

• تركيز الجهود لتحسين كفاءة استخدام الطاقة فيما
يتعلق بإدارة األعمال المحلية.

ويجري سحب الماء العذب
في مناطق اإلجهاد أو الندرة
المائية فيما يقرب من نصف
عملياتنا الرئيسية.

تبادل الدروس
المستفادة بشأن
التصدي لالنسكابات
النفطية مع الجهات
التنظيمية المعنية في
أذربيجان والبرازيل وليبيا.

٪8

تحسن بنسبة  ٪8في
كثافة استخدام الطاقة
في مصفاة توليدو
بالواليات المتحدة من
عام  2010إلى .2013

• مواصلة االستعانة بدورة تحسين األداء لتحقيق
المواءمة بين الممارسات التجارية وبين منظومة
إدارتنا التشغيلية.

• الحفاظ على معدالت تقدمنا الستكمال التزامنا
بالتوصيات الواردة في تقرير بالي.

• تبادل الدروس المستفادة في توليدو
مع شركائنا في المصافي األخرى بجميع
أنحاء العالم.

يمكنكم االطالع على آليات عمل شركة
بي بي لمنع وقوع حوادث في عملياتها في
.bp.com/safety
يمكنكم االطالع على آخر مستجدات ما
حققناه من تقدم في تنفيذ توصيات تقرير
بالي في .bp.com/internalinvestigation

• النهوض بالدورات التدريبية في مجال حقوق
اإلنسان ،وتحديد أولويات العمل ومهامه.

وضع معايير المخاطر
االجتماعية واالقتصادية.

• استقصاء نهج إدارة المياه مع وضع دورة حياة
عملياتنا في االعتبار ومراعاة الطلب على المياه
وموارد المياه المحلية.

• تعزيز النهوض بإمكانات التحقق الذاتي فيما
نقوم به من عمليات.

• مواصلة دعم برامج تنمية المجتمع.

• مواصلة تطوير أدوات النمذجة الستطالع
تداعيات التسرب النفطي على األرض بدقة.

يمكنكم االطالع على نسب انبعاثات غازات
الدفيئة لعمليات االستكشاف واإلنتاج
ومخرجات التكرير وناتج الكيماويات في
.bp.com/greenhousegas

يمكنكم االطالع على كيفية استخدامنا أداة
المياه العالمية الخاصة بالرابطة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮول ( )IPIECAفي إدارة
مخاطر المياه .bp.com/water

 78.8مليار دوالر

إنفاق  78.8مليار دوالر على
االستثمار في المجتمع.

21

إجراء فعاليات تدريبية
في مجال حقوق اإلنسان.

• اختبار معايير المخاطر االجتماعية واالقتصادية
على أعمالنا.
• تحديث إطار عملنا إلدارة آليات
االستثمار االجتماعي.

• تنظيم ورش عمل في مجال حقوق اإلنسان في
القطاعات األخرى ذات األولوية.

يمكنكم االطالع على آلية التزامنا
بالمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن
العمل التجاري وحقوق اإلنسان في
.bp.com/humanrights
يمكنكم االطالع على آليات عملنا مع
الموردين المحليين في أذربيجان في
ِّ
.bp.com/society
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شركة بي بي باألرقام
بيانات حول معايير شركة بي بي في السالمة والبيئة
والموارد البشرية واألداء من عام  2009إلى .2013
عن العام المنتهي في  31ديسمبر

السالمة

1

حاالت الوفاة – الموظفون

حاالت الوفاة – المقاولون
ً
بعيدا عن حاالت العمل – القوى العاملة
أيام
ً
بعيدا عن تكرار حاالت العمل  – )DAFWCF( 2القوى العاملة
أيام
اإلصابات الواجب تسجيلها – القوة العاملة

تكرار اإلصابة القابلة للتسجيل  – )RIF( 2القوى العاملة

عدد ساعات العمل – العاملون (مليون ساعة)

عدد ساعات العمل – المقاولون (مليون ساعة)

األولي (عدد)
خسائر االحتواء
ّ
حوادث السالمة في عمليات المستوى ( 31عدد)

حوادث السالمة في عمليات المستوى ( 3 2عدد)
تسرب النفط  ≥( 4برميل واحد)

حجم النفط المتسرب (مليون لتر)

البيئة

التسربات النفطية – لليابس والماء ( 4عدد)

حجم الزيت غير المسترد (مليون لتر)

غاز ثاني أكسيد الكربون المباشر (( 6 )CO2مليون طن)

الميثان المباشر ( 6مليون طن)

غاز االحتباس الحراري المباشر ( 6مليون طن معادل لغاز ثاني أكسيد الكربون CO2) CO2هـ))

غاز ثاني أكسيد الكربون ( )CO2غير المباشر ( 8مليون طن)

انبعاثات العمالء ( 9مليون طن من ثاني أكسيد الكربون )CO2

غاز الشعلة (االستكشاف واإلنتاج) (ألف طن غازات هيدروكربونية)
اإلنفاق البيئي( 10مليون دوالر أمريكي)

غرامات السالمة والبيئة (مليون دوالر أمريكي)

طاقم العمل

عدد العاملين – مجموعة

10

عدد العاملين – قيادة المجموعة

النساء في قيادة المجموعات ()٪
النساء في مستوى اإلدارة)٪( 11

أفراد األقليات العرقية بالمملكة المتحدة والواليات المتحدة في قيادة المجموعة)٪( 12
أفراد من خارج المملكة المتحدة والواليات المتحدة في قيادة المجموعة)٪( 12
معدل تغيير الموظفين)٪( 14

حاالت المناقشة المفتوحة

15

الفصل لعدم االلتزام والسلوك غير األخالقي
عوائد للموظفين – بما فيها األجور والمرتبات والمدفوعات المحصصة والمزايا والمعاشات( 18 10مليون دوالر)
16

األداء

إجمالي المواد الهيدروكربونية المنتجة (ألف برميل معادل للزيت في اليوم)
نسبة إبدال االحتياطات

19 18

()٪

إجمالي مخرجات التكرير (ألف برميل في اليوم)

إجمالي إنتاج البتروكيماويات( 20ألف طن)

ربح (خسارة) كلفة اإلبدال

21 18 10

(مليون دوالر)

ضرائب للحكومة – تشمل ضرائب الدخل وضرائب اإلنتاج المسددة (مليون دوالر)
أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين (مليون دوالر)
مساهمة في المجتمعات (مليون دوالر)
ملحوظات على األرقام
1

2

3

9

هـذا يمثـل الحـوادث المبلـغ عنهـا التي تقع فـي حدود نطاق اإلبلاغ عن حوادث
السلامة واألمـن والصحـة المهنيـة وحمايـة البيئـة فـي عمليـات شـركة بي بـي.
وتشـمل هـذه الحـدود المنشـآت التـي تقـوم شـركة بي بـي بتشـغيلها وأماكــن
أو مواقف أخرى معينة.
ً
بعيـدا عـن تكرار حاالت العمـل  DAFWCFو تكـرار اإلصابة القابلة
معـدل األيـام
للتسجيل  RIFهما معدل التكرار لكل  200٬000ساعة عمل.
فيمـا يخـص حـوادث السلامة فـي عمليـات المسـتوى  ،1انظـر ملحوظـات
الصفحة العاشرة على الشكل الثالث لمزيد من التفصيل .حوادث السالمة في
عمليات المستوى  2هي الحوادث ذات التداعيات األقل شدة.

4

5

6

7

2009
0
18
134
0.069
665
0.34
174
216
537
–
–
234
1.2

2010
0
14
408
0.193
1٬284
0.61
168
255
418
74
–
261
5
1.7

2011
1
1
168
0.090
677
0.36
165
209
361
74
–
228
0.6

2012
1
3
152
0.076
710
0.35
182
220
292
43
154
204
0.8

2013
4
2
130
0.070
578
0.31
170
203
261
20
110
185
0.7

122
0.2
60.4
0.22
65.0
9.6
554
2٬149
2٬483
66.6

142
5
0.8
7
60.2
7
0.22
7
64.9
7
10.0
573
7
1٬671
18٬400
52.5

102
0.3
57.7
0.20
61.8
9.0
539
1٬835
8٬521
77.4

102
0.3
56.4
0.17
59.8
8.4
517
1٬548
7٬230
22.4

74
0.3
46.0
0.15
49.2
6.6
422
2٬028
4٬288
2.5

80٬300
492
14
23
6
21
15
874
524
12٬523

79٬700
482
14
24
7
19
15
742
552
12٬256

84٬100
516
15
25
6
19
14
796
529
12٬501

86٬400
546
17
25
6
13
20
13
1٬295
424
13٬448

83٬900
530
18
27
6
22
15
1٬121
17
113
13٬654

3٬998
129
2٬287
12٬660
13٬740
10٬309
10٬483
106.8

3٬822
106
2٬426
15٬594
()5٬259
12٬071
2٬627
115.2

3٬454
103
2٬352
14٬866
23٬412
16٬339
4٬072
103.7

3٬331
77
2٬354
14٬727
11٬428
15٬033
5٬294
90.6

3٬230
129
1٬791
13٬943
23٬681
13٬904
5٬441
78.8

ُيعرف التسرب النفطي بأنه أي إطالق للهيدروكربونات السائلة يتجاوز أو يعادل
برميال واحداً (ً 159
لترا ،ما يعادل  42جالون أمريكي).
ً
هـذه البيانـات ال تضـم حجـم االنسـكابات النفطيـة الناجمـة عـن حادثـة ديبووتـر
هورايـزون .انظـر تقريـر شـركة بي بـي السـنوي والنمـوذج  2013 20-Fصفحـة
 142لمزيـد مـن المعلومـات عـن الوسـيلة المسـتخدمة فـي تحديـد مسـؤولياتنا
حسب تقديرها.
انظـــر ملحوظـــات الصفحـــة العاشـــرة علـــى الرســـم البيانـــي الرابـــع لمزيـــد
من التفاصيل.
لـم تصـدر عنـا تقاريـر فـي عـام  2010بشـأن انبعاثـات غـاز االحتبـاس الحـراري أو
الشـعلة الناجمـة عـن حادثـة ديبووتـر هورايـزون أو مواجهتهـا .قدرنـا منـذ ذلـك

مراجعة التزام شركة بي بي بالتنمية والمحافظة على الموارد لعام 2013

الحين انبعاثات معادل غاز ثاني أكسيد الكربون  CO2الناتج من أعمال المواجهة
ً
تقريبـا .وقدرنـا الغـاز المشـتعل فـي أثنـاء االسـتجابة بحوالي
بمقـدار  481٬000طـن
ً
مجددا بأرقامنا لعام  2010ألن ممارستنا ال تتجاوز مجرد
 56٬000طن .ولم نصرح
إعادة التصريح باالنبعاثات التاريخية فيما يخص األخطاء المادية.
 8ترتبـط االنبعاثـات غيـر المباشـرة بعمليـة شـراء الكهربـاء أو الحـرارة أو البخـار فـي
عملياتنا ،وتشمل غاز ثاني أكسيد الكربون.
9
بناء على اإلجمالي المعلن عنه إلنتاج شركة بي بي من الغاز الطبيعي ،وسوائل
ً
الغاز الطبيعي ،ومخرجات مصانع التكرير.
10
لقـد تـم تعديـل بيانـات عـام  2011و  2012لتوضح اعتماد المعيـار الجديد IFRS 11
«الترتيبات المشتركة».

يشير الرمز إلى المعايير الموضحة في عنصر العالوات السنوية لمكافآت
المديرين التنفيذيين.
لالطالع على قائمة مؤشرات األداء الرئيسية كاملةُ ،يرجى زيارة
.bp.com/annualreport
 .1معدل تكرار
اإلصابة الواجبة التسجيل

٨٧٥

١٠٠

(عدد)

اﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن
٠٫٨٤

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن
١٫٠٠

 .2فقد االحتواء الرئيسي

 .3حوادث السالمة
في عمليات المستوى 1

٧٠٠

٠٫٧٥
٠٫٤٣
٠٫٢٣

٠٫٢٥

٠٫٣١

٠٫٤١

٠٫٤٣

٠٫٢٦

٠٫٢٥

٠٫٢٥

٠٫٣٦

٠٫٥٠

٥٢٥

٨٠

٥٣٧
٤١٨

٣٥٠

٣٦١

٦٠
٢٩٢

٢٦١

١٧٥
٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٣

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

2

هـذا يشـمل التسـريبات غيـر المخطـط لهـا أو غيـر
المحكومة ،باستثناء تسريبات المواد غير الخطرة ،مثل:
الميـاه مـن الصهاريـج واألوعيـة واألنابيـب والمعـدات
المستخدمة لالحتواء أو النقل.

3

حوادث السالمة لعمليات المستوى  1تشير إلى خسائر
األولـي المتخلفـة مـن احـدى العمليـات – التـي
االحتـواء
ّ
تترتـب عليهـا أضـرار كبـرى ألحـد أفـراد القـوى العاملـة أو
تلف مكلف في المعدات أو يتجاوز الكميات المحددة.
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1

هـذا يقيـس عـدد حـوادث العمـل المبلـغ عنهـا والتـي
تسـببت فـي حـاالت وفـاة وإصابـات (بخلاف حـاالت
اإلسعافات األولية البسيطة) لكل  200٬000ساعة عمل.
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٢٠١٠
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نسبة تغير االحتياطيات ،والتي
تبين معدالت التقدم الذي
أحرزناه في الوصول إلى الموارد
واستكشافها واستخراجها.

6

نقيس مدى استيعاب العاملين ألولوياتنا االستراتيجية
لتقديـم قيمـة طويلـة األمـد .ويسـتمد هـذا اإلجـراء
سـؤاال
القياسـي مـن األجوبـة التـي وردت إلينـا عـن 12
ً
تناولـت مجموعـة بي بـي كشـركة ،وكيفيـة إدارتهـا مـن
حيث القيادة والمعايير المتبعة.

٢٠١٣

٦٧

٧١

٧٢

٦٠
٤٠

٢٠١٢

5

نقوم كل عام بتسـجيل النسـبة المئوية للنساء واألفراد
الوافديـن مـن بلـدان غيـر المملكـة المتحـدة والواليـات
المتحـدة األمريكيـة للعمـل مـع القائميـن علـى إدارة
مجموعـة شـركات بي بـي .وهـذا يسـاعدنا علـى تتبـع
معـدالت التقـدم المحـرز فـي بنـاء فريـق قيـادي متنـوع
ومتـوازن .تـم إجـراء تعديلات طفيفـة علـى أرقـام
عام .2012
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اﻟﻨﺴﺎء

اثنتين
تصفيتين
ويشكل حساب كل
ْ
ْ
معدل االنخفاض في انبعاثات غازات
الدفيئة المباشرة.
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 21.1مليار دوالر

٢٠١٢

نبلـغ عـن انبعاثـات غـاز االحتبـاس الحـراري علـى أسـاس
معـادل ثانـي أكسـيد الكربون .وهذا يشـمل ثاني أكسـيد
الكربـون والميثـان بالنسـبة لالنبعاثـات المباشـرة.
تشـمل تقاريرنـا الخاصـة بغـازات الدفيئـة جميـع
فضلا عـن حصتنـا مـن
كيانـات شـركة بي بـي الموحـدة
ً
الكيانـات المحتسـبة كملكيـة بخلاف حصـة شـركة
بي بـي فـي شـركة تـي ان كيه-بي بـي وشـركة روزنفـت.
يمكنكـم االطلاع علـى بيانـات انبعاثـات روزنفـت علـى
موقعها اإللكتروني.

٢٠١٣

في صافي النقد من األنشطة
التشغيلية.

 11يشمل الموظفين الذين هم قادة المجموعة أو قادتها من المستوى المتقدم
أو في المناصب اإلدارية األخرى.
 12يسـتثنى مـن هـذا حصتنـا مـن العامليـن فـي الكيانـات القانونيـة فـي إطـار
العمليات المشتركة.
 13تم إجراء تعديالت طفيفة على عام .2012
 14هـذه األرقـام تخـص الموظفيـن غيـر العامليـن فـي منافـذ البيـع فقـط .فـي عام
 ،2013كان معدل تغيير العاملين التطوعي (نتيجة االستقالة والتقاعد) .٪5
 15أي موظـف أو مقـاول أو طـرف ثالـث يمكنـه االتصـال بخـط المسـاعدة السـرية
بالشركة .OpenTalk

 16يستثنى من هذا فصل الموظفين العاملين في محطات خدمة التجزئة الخاصة
بالحوادث مثل سرقة المبالغ المالية الصغيرة.
 17يشـمل هـذا الرقـم حـاالت فصـل الموظفين وال ُيقـارن مقارنة مباشـرة ببيانات
السنوات السابقة التي جمعت حاالت فصل الموظفين والمقاولين معا.
المعدل IAS 19
 18لقـد تـم تعديـل بيانـات عـام  2009و  2012لتوضح اعتماد المعيـار
َّ
«مزايا الموظفين».
 19األسـاس المجمـوع للشـركات التابعـة والكيانـات المحتسـبة كملكيـة باسـتثناء
االستحواذ والتصرف.
 20إنتاج البتروكيماويات المبلغ عنها في قطاع التصنيع والتوزيع.

 21ربـح كلفـة اإلبـدال أو خسـارتها يبـرز كلفـة إبـدال اإلمـدادات .ربـح أو خسـارة
تكلفـة االسـتبدال لهـذا العام تم حسـابها باسـتبعاد مكاسـب وخسـائر االحتفاظ
بالمخـزون وتأثيـر الضريبـة المرتبطـة بها ،من الربح .مكاسـب وخسـائر االحتفاظ
بالمخـزون تمثـل الفـرق بيـن تكلفـة المبيعـات المحسـوبة باسـتخدام متوسـط
تكلفـة اإلمـدادات التـي تم توريدها لشـركة بي بـي أثناء العـام وتكلفة المبيعات
أوال ،بعد تسـوية تغييرات البنود التي
أوال يصرف ً
محسـوبة على أسـاس الوارد ً
كان صافـي قيمـة مخزونهـا القابل للتحويل أقل من تكلفتها .تُ حسـب مكاسـب
وخسـائر المخـزون ،لهـذا الغـرض ،بالنسـبة لجميـع مخزونـات الهيدروكربونـات
فيمـا عـدا المخزونـات التـي تُ حتجـز كجـزء مـن الوضـع التجـاري وغيـره مـن أوضاع
تجاريـة مؤقتـة للمخـزون .وإن ربـح كلفـة اإلبـدال للمجموعـة هـو مقيـاس مغاير
ً
عموما.
لمباديء المحاسبة المقبولة

مراجعة التزام شركة بي بي بالتنمية والمحافظة على الموارد لعام 2013

10

تصدر إدارة تقارير شركة بي بي تقارير تضم معلومات عن أدائها المالي
والتشغيلي وتقييم التزامها بالتنمية والمحافظة على الموارد وتتناول كذلك
اتجاهات الطاقة العالمية وتوقعاتها.

التقرير السنوي
والنموذج 2013 20-F
تفاصيل أدائنا المالي والتشغيلي
مطبوعة أو عن طريق االنترنت.
مطبوعات مارس.
bp.com/annualreport

التقرير االستراتيجي لعام 2013
موجز أدائنا المالي والتشغيلي
ً
ً
إلكترونيا على االنترنت.
مطبوعا أو
مطبوعات مارس.
bp.com/annualreport

توقعات الطاقة 2035
التوقعات المحتملة ألسواق
الطاقة العالمية ،في ضوء التطور
المحتمل للتكنولوجيا والسياسات
والسكان واالقتصاد العالمي.
مطبوعات يناير.
bp.com/energyoutlook

مراجعة االلتزام بالتنمية
والمحافظة على الموارد لعام 2013
موجز حول اإلبالغ عن االلتزام
بالتنمية والمحافظة على
الموارد باإلضافة إلى معلومات
أخرى على االنترنت.
مطبوعات مارس.
bp.com/sustainability

المعلومات المالية والتشغيلية
من عام  2009إلى عام 2013
البيانات المالية والتشغيلية
لخمس سنوات في
صيغة بي دي اف أو اكسل.
مطبوعات ابريل.
bp.com/financialandoperating

مراجعة إحصائية للطاقة
العالمية 2014
مراجعة موضوعية التجاهات
الطاقة العالمية الرئيسية.
مطبوعات يونيو.
bp.com/statisticalreview

يمكنكم الحصول على مطبوعات
ً
مجانا ،من:
شركة بي بي

الواليات المتحدة وكندا
Precision IR
الهاتف المجاني+1 888 301 2505 :
+1 804 327 7549
فاكس:
bpreports@precisionir.com
المملكة المتحدة وبقية بلدان العالم
هيئة التوزيع التابعة لشركة بي بي
+44 )0(870 241 3269
هاتف:
+44 )0(870 240 5753
فاكس:
bpdistributionservices@bp.com

شكر وتقدير
ُسالترباكستر
التصميم
الترجمة والتنضيد worldaccent.com
أبازاليف ،جايلز بارنارد،
التصوير الفوتوغرافي	شاهين
ّ
محمد بيناي ،موريتز بريلو،
كيكو كابرال ،جون شاليكوم،
ستيوارت كونواي ،ريتشارد ديفيز،
جوشوا دريك ،روكي كنيتن،
كيت كونز ،ريتشارد لويزون،
مارك موريسون،
آرون تيت ،غراهام تروت،
روب فان دي فليرد

آراؤكم
يسرنا أن نتلقى آراءكم .يمكنكم التواصل
مع فريق التقارير في شركة بي بي عبر البريد
اإللكتروني corporatereporting@bp.com

ً
هاتفيا
يمكنكم التواصل معهم
على رقم +44 )0(20 7496 4000
أو بمراسلتهم على:
Corporate reporting
BP p.l.c.
1 St James’s Square
London SW1Y 4PD
المملكة المتحدة

حقوق التأليف والنشر شركة بي بي 2014

