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بناء شركة بي بي
ً
وأمانا
لتصبح أكثر قوة

ما بالداخل
ٍ
تع���اف ودعم
عام
كان ع���ام  2011بالنس���بة لش���ركة ب���ي بي َ
ً
ً
كبيرا لجعل ش���ركة
جهدا
وتغيير .لقد بذل موظفو ش���ركتنا
ب���ي بي أكثر قوة وأمان���ا .ونعترف أنه ما زال أمامنا المزيد،
ولكنن���ا نعتقد أنن���ا حققنا تقدما مهما ه���ذا العام ،وكانت
أولوياتنا ومس���ئولياتنا واضحة أمام أعيننا بينما كنا نسعى
إلى تحقيق أهدافنا.
وفي هذا التقرير المختصر لمراجعة التزامنا بالتنمية
والمحافظ���ة عل���ى الم���وارد لع���ام  ،2011نلق���ي نظ���رة على
م���ا قمنا به م���ن أعمال لتعزيز الس�ل�امة ،وتحس���ين إدارة
المخاطر ،واستعادة الثقة ،وتنمية قيمة شركتنا بعد حادث
خليج المكسيك.
آراء األطراف المعنية
األط���راف المعني���ة الخارجية والداخلي���ة كان لها دور
أساس���ي في وضع هذا التقري���ر .الكثير من وجهات
نظره���م وآرائه���م موضح���ة هن���ا ،وعل���ى اإلنترنت.
ويتضم���ن التقري���ر مالحظات وش���هادة موجزة من
هيئة المراجعة الخارجية «إرنست أند يونج».

أثن���اء عملنا قمن���ا بعدد من اللقاءات الش���خصية
مع األفراد المسئولين عن التنسيق مع األطراف
المعنية وراجعنا المس���تندات التي توضح كيفية
تس���جيل المعلومات الناتجة عن ه���ذه الحوارات.
وحضرن���ا مجموع���ة مخت���ارة من جلس���ات إحاطة
المس���تثمرين ،واثني���ن م���ن مناقش���ات المائدة
المس���تديرة المنعق���دة خالل ع���ام  2011لفهم آراء
بع���ض كبار المفكري���ن حول كيفي���ة تطوير تقارير
وإعالم ش���ركة بي ب���ي .والحظنا ترحيب األطراف
المعني���ة به���ذا الحوار ،ولكن ما زال���ت هناك رغبة
ش���موال ع���ن كيفية
للحص���ول عل���ى تقاري���ر أكثر
ً
إحداث التغيير في شركة بي بي.

مالحظات
إرنست أند يونج

يمكن الحصول على المزيد من
المعلومات عن طريق اإلنترنت
ه���ذا التقري���ر المختص���ر لمراجع���ة التزام الش���ركة
بالتنمي���ة والمحافظ���ة عل���ى الم���وارد ه���و موج���ز
للمعلومات التفصيلية المنشورة على اإلنترنت.

موقعنـ���ا اإلليكترونـ���ي bp.com/sustainability
جزء أساس���ي من نظام تقاري���ر المجموعة لمتابعة
االلتزام بالتنمية والمحافظة على الموارد ،ويغطي
بمزيد م���ن العمق موضوعات التنمية والمحافظة
عل���ى الم���وارد الخاص���ة بش���ركتنا .ويتضم���ن هذا
الموقع اإلليكتروني معلوم���ات تفصيلية عن أداء
ش���ركتنا فيما يتعلق بالس�ل�امة والبيئ���ة والتزامنا
االجتماعي من خالل بيانات وتعليقات ودراس���ات
إضافية .للمزيد من المعلومات ،انظر الصفحة .10

لمعرفة المزيد عن طريق االنترنت
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صورة الغالف
المرك���ز العالم���ي ألبح���اث التكري���ر
واألعمال التجارية ف���ي مدينة نابرفيل،
جزءا من
الوالي���ات المتح���دة ،باعتب���اره ً
برنامج «نحن شركة بي بي».

مراجعة التزام شركة بي بي بالتنمية
والمحافظة على الموارد لعام 2011
يه���دف هذا التقري���ر إلى اإلجاب���ة عن األس���ئلة المطروحة
من األطراف المعنية حول الموضوعات الرئيسية للتنمية
والمحافظة على الموارد

 2هذه هي شركة بي بي

أعمالنا ،ومبادئنا ،وبيانات األداء الرئيسية

 4خطاب الرئيس التنفيذي لمجموعة
شركات بي بي

يوضح بوب دادلي التصرفات التي تم اتخاذها لجعل
شركة بي بي أكثر قوة وأمانا

 6كيف تتغير شركة بي بي

منذ حادث خليج المكسيك في عام  ،2010ونحن نعمل
على تقوية التزامنا بالسالمة وإدارة المخاطر في جميع
أنحاء شركة بي بي

تقارير التزام شركة بي بي بالتنمية والمحافظة على الموارد:
التقري���ر الكام���ل لمراجع���ة االلتزام بالتنمية والمحافظة على الموارد ،المتوافر في ش���كل نس���خة ورقية أو نس���خة
إليكترونية ( ،)PDFيتضمن اآلتي:

Sustainability
Review
2011
bp.com/sustainability

– كيف تتغير شركة بي بي – كيف نعمل على تعزيز السالمة وتحسين إدارة المخاطر في جميع أنحاء الشركة.

– تسرب الزيت في خليج المكسيك – األعمال التي قمنا بها إلعادة األوضاع البيئية واالقتصادية في واليات خليج
المكسيك إلى حالتها الطبيعية ،وعودتنا إلى العمل في المنطقة ،وملخص المطالبات واإلجراءات القانونية.

– إس���تراتيجية الطاقة – توقعاتنا بالنس���بة إلى الطاقة في عام  ،2030وموقفنا من التغيير المناخي ،واالنتقال إلى
اقتصاد منخفض الكربون.

– أفراد شركتنا – مبادئنا ،وميثاق سلوكياتنا ،وأولوياتنا بالنسبة إلى إدارة األفراد.

– مس���ئولية التش���غيل – إدارة المخاطر ،والرقابة اإلدارية ،وحقوق اإلنسان ،ومش���اركة األطراف المعنية ،وكيفية
العمل مع شركائنا وموردينا.

Building a
stronger, safer BP

التقرير الكامل لمراجعة
التنمية والمحافظة
على الموارد ()PDF
تنزيل التقرير الكامل
لمراجعة التنمية
والمحافظة على الموارد،
باللغة اإلنجليزية،
واللغة الصينية،
واللغة البرتغالية

bp.com/
sustainability

– الس�ل�امة والبيئة والمجتمع – منهجنا وأداؤنا فيما يتعلق بهذه الموضوعات الجوهرية لضمان التزامنا بالتنمية
والمحافظة على الموارد ،شاملة األجزاء المخصصة ألعمال الحفر اآلمن والعمل في البيئات الحساسة.
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هذه هي شركة بي بي
شركة بي بي باألرقام

أ

عن العام المنتهي في  31ديسمبر

2007

2008

2009

2010

2011

حاالت الوفاة – الموظفون
حاالت الوفاة – المقاولون
حاالت أيام الغياب عن العمل بسبب اإلصابة – القوة العاملة
ب
معدل تكرار حاالت الغياب عن العمل بسبب اإلصابة – القوة العاملة
اإلصابات الواجب تسجيلها – القوة العاملة
معدل تكرار اإلصابات الواجب تسجيلها ب – القوة العاملة
ساعات العمل – الموظفون (مليون ساعة)
ساعات العمل – المقاولون (مليون ساعة)
األولي (جميع الحاالت – وليس فقط تسرب الزيت)
عدد حاالت فقد االحتواء ّ
ج
األولي
عدد حاالت تسرب الزيت – فقد االحتواء ّ
غرامات السالمة والبيئة (مليون دوالر أمريكي)

3
4
167
0.075
1٬060
0.48
204
241
ال يوجد
340
22.5

2
3
175
0.080
951
0.43
195
245
658
335
1.1

0
18
134
0.069
665
0.34
174
216
537
234
66.6

0
14
408
0.193
1.284
0.61
168
255
418
261
52.5

1
1
168
0.090
677
0.36
165
209
361
228
77.4

عدد حاالت تسرب الزيت – إلى األرض والمياه
حجم الزيت المتسرب (مليون لتر)
حجم الزيت غير المسترد (مليون لتر)
غاز ثاني أكسيد الكربون المباشر هـ (مليون طن)
غاز الميثان المباشر هـ (مليون طن)
غاز االحتباس الحراري المباشر هـ (مليون طن معادل لغاز ثاني أكسيد الكربون)
غاز ثاني أكسيد الكربون غير المباشر (ز) (مليون طن)
انبعاثات العمالء ح (مليون طن ثاني أكسيد الكربون)
غاز الشعلة (االستكشاف واإلنتاج) (ألف طن غازات هيدروكربونية)
اإلنفاق البيئي (مليون دوالر أمريكي)

213
1.0
0.3
59.2
0.20
63.5
10.7
521
1٬124
3٬293

170
3.4
0.9
57.0
0.21
61.4
9.2
530
1٬718
2٬520

122
1.2
0.2
60.4
0.22
65.0
9.6
554
2٬149
2٬483

142
د
1.7
د
0.8
و
60.2
و
0.22
و
64.9
و
10.0
573
و
1٬671
ط
18٬400

102
0.6
03.
57.7
0.20
61.8
9.0
539
1٬835
8٬430

عدد الموظفين – المجموعة
ك
عدد الموظفين – قيادة المجموعة
نسبة النساء في قيادة المجموعة ك ()٪
نسبة النساء في مستوى إدارة المجموعة ك ()٪
أفراد األقليات العرقية بالمملكة المتحدة والواليات المتحدة في قيادة المجموعة ك ()٪
أفراد من خارج المملكة المتحدة والواليات المتحدة في قيادة المجموعة ك ()٪
معدل تغيير الموظفين ط ()٪
م
حاالت المناقشة المفتوحة
حاالت الفصل بسبب عدم االلتزام والسلوك غير األخالقي
مدفوعات للموظفين – شاملة األجور ،والمرتبات ،ومدفوعات حصة األسهم،
والمزايا والمعاشات (مليون دوالر أمريكي)
عدد العقود المنتهية أو غير المجددة بسبب عدم االلتزام أو السلوك غير األخالقي

98٬100
624
16
22
5
19
ال يوجد
974
944

92٬000
583
14
22
6
19
15
927
765

80٬300
492
14
23
6
21
15
874
524

79٬700
482
14
24
7
19
15
742
552

83٬400
516
15
25
6
19
14
796
529

48

22

السالمة

البيئة

األفراد

ج

ي
ك

11٬511

12٬280

12٬216

30

11٬772
14

12٬328
14

حادث ديبووتر هورايزون :ال تتضمن بياناتنا حجم الزيت المتسرب الناتج عن الحادث د ،وفي عام  2010لم نصدر أي تقرير عن انبعاث غاز االحتباس الحراري أو غاز الشعلة المرتبط
بالحادث أو الناتج عن أعمال مواجهة الحادث .وقمنا بعد ذلك بتقدير انبعاث معادل غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن أعمال مواجهة الحادث ف.
أ

ب
ج
د

هـ

تم اختيار مؤش���رات التقدي���ر الكمي لألداء والمدخ�ل�ات الخارجية ،لتعكس أهم
مش���كالت التنمية والمحافظة على الموارد بالنسبة إلى شركة بي بي .البيانات
الواردة في هذا التقرير مأخوذة من العمليات التي تتحكم في تش���غيلها ش���ركة
ب���ي بي فقط ،باس���تثناء انبعاثات غ���از االحتباس الحراري .ونس���تخدم معالجات
متس���قة ته���دف إلى توفي���ر تقدي���رات مقبول���ة لتس���هيل المقارنة بي���ن نتائج
السنوات المختلفة.
معدل تكرار حاالت الغياب عن العمل بس���بب اإلصابة ،ومعدل تكرار اإلصابات
الواجب تسجيلها هما معدل التكرار السنوي لكل  200.000ساعة عمل.
عرف تس���رب الزيت بأنه إطالق السائل الهيدروكربوني الذي يعادل أو يزيد على
ُي َّ
برميل واحد ( 159لتر).
أعلن���ت حكوم���ة الوالي���ات المتح���دة وأطراف أخ���رى تقديرات مختلف���ة لمعدل
التدف���ق أو الحج���م اإلجمالي للزيت المتس���رب م���ن حادث ديبووت���ر هورايزون.
إج���راءات التقاض���ي متع���دد الدوائر التي تبدأ ف���ي عام  2012س���تقرر كمية الزيت
المتس���رب .انظ���ر تقري���ر ش���ركة ب���ي ب���ي الس���نوي والنم���وذج ()20-F-2011
صفحة  ،233لالطالع على المزيد من المعلومات عن الحجم المستخدم لتحديد
مسئوليتنا القانونية المقدرة.
انبعاث���ات غ���از االحتب���اس الحراري المباش���رة ه���ي االنبعاث���ات المادي���ة الناتجة
م���ن عملياتن���ا .وتمث���ل االنبعاثات جمي���ع الش���ركات المندمجة وحصة ش���ركة
ب���ي ب���ي في الش���ركات التي تس���اهم ف���ي ملكيتها ش���ركة ب���ي بي ،باس���تثناء
شركة .TNK-BP

2

ف

ز

ح
ط

ي
ك
ل

قدرن���ا انبع���اث مع���ادل غاز ثان���ي أكس���يد الكربون النات���ج من أعم���ال المواجهة
ً
تقريبا .وقدرنا غاز الش���علة أثناء المواجه���ة بمقدار 56.000
بمق���دار  481.000ط���ن
ً
تقريب���ا .ولم نذكر أرقامن���ا لعام  2010مرة أخرى ألن العرف الس���ائد لدينا أن
ط���ن
نعيد ذكر االنبعاثات المس���جلة لألخطاء المادية فقط .للحصول على المزيد من
المعلومات انظر bp.com/environment
انبعاث���ات غ���از االحتباس الحراري غير المباش���رة هي نتيجة ال���وارد للعمليات من
مص���ادر األط���راف األخرى م���ن البخ���ار ،والكهرباء ،والح���رارة .تمث���ل االنبعاثات
جميع الش���ركات المندمجة وحصة شركة بي بي في الشركات التي تساهم في
ملكيتها شركة بي بي ،باستثناء شركة .TNK-BP
بناء على اإلجمالي المعلن عنه إلنتاج شركة بي بي من الغاز الطبيعي ،وسوائل
ً
الغاز الطبيعي ،ومخرجات مصانع التكرير.
تش���مل  1.753مليون دوالر أمريكي ( 14.551مليون دوالر أمريكي في عام )2010
وهي تكاليف اإلنفاق البيئي المرتبطة بتس���رب زيت خليج المكس���يك في عام
ً
تقريبا على س���نة  2010مرتبطة
 2010وزي���ادة بمق���دار  2.791ملي���ون دوالر أمريكي
بالزيادة في بند إيقاف التشغيل.
ع���رف الموظفون بأنه���م األفراد الذين لديهم عقد توظيف مع أي ش���ركة من
ُي َّ
مجموعة شركات بي بي.
أرقام الموظفين في  31ديسمبر.
هذه األرقام تخص الموظفين غير العاملين في منافذ البيع فقط .في عام ،2011
كان معدل تغيير العاملين التطوعي (نتيجة االستقالة والتقاعد) .٪5

م تم إجراء تعديالت طفيفة لفترات المقارنة .2008 – 2007
ن أس���س موحدة للش���ركات التابعة لش���ركة بي بي والش���ركات التي تساهم في
ملكيتها ش���ركة بي بي ،باس���تثناء الشركات التي تم ش���راؤها أو بيعها .بالنسبة
إل���ى عام  ،2011تتضمن إضاف���ات االحتياطيات الخاصة بش���ركة  TNK-BPتأثير
االنتقال من قياس عمر الترخيص إلى قياس عمر الحقل ،وهذا يعكس س���جل
نجاح ش���ركة  TNK-BPفي تجديد التراخيص .باستثناء ذلك األثر ،كان يمكن أن
يصل معدل اس���تبدال احتياطياتنا إلى  ،٪83باس���تثناء الشركات التي تم شراؤها
أو بيعها.
س إنتاج المواد البتروكميائية المبلغ عنه في قطاع التكرير والتسويق.
ع ربح أو خسارة تكلفة االستبدال يعكس تكلفة استبدال اإلمدادات .ربح أو خسارة
تكلفة االس���تبدال لهذا العام تم حس���ابها باس���تبعاد مكاسب وخسائر االحتفاظ
بالمخزون وتأثير الضريبة المرتبطة بها ،من الربح .مكاس���ب وخس���ائر االحتفاظ
بالمخ���زون تمثل الفرق بين تكلفة المبيعات المحس���وبة باس���تخدام متوس���ط
تكلفة اإلمدادات التي تم توريدها لش���ركة بي ب���ي أثناء العام وتكلفة المبيعات
أوال ،بعد تسوية تغييرات البنود التي
أوال يصرف ً
محس���وبة على أس���اس الوارد ً
كان صاف���ي قيم���ة مخزونه���ا القابل للتحوي���ل أقل من تكلفته���ا .لهذا الغرض،
تحسب مكاس���ب وخسائر االحتفاظ بالمخزون لجميع المواد المخزونة باستثناء
تل���ك الت���ي ُيحتفظ بها كجزء م���ن الوضع التج���اري وأوضاع المخ���زون المؤقت
األخ���رى .ربح تكلفة االس���تبدال للمجموع���ة مقياس مغاير لمبادئ المحاس���بة
ً
عموما.
المقبولة

ً
أسسا قوية لجعل شركة
نحن شركة بي بي نضع
ً
أمنا وأكثر جدارة بالثقة وأكثر قيمة
بي بي أكثر

أعمالنا

توصيل الطاقة إلى العالم .كش���ف وتنمية وإنتاج مصادر الطاقة األساس���ية .تحويل
هذه المصادر إلى منتجات يحتاج إليها الناس في كل مكان.
العالم يحتاج إلى الطاقة وهذا االحتياج يتزايد .هذه الطاقة لها أش���كال متعددة.
وهي في الحاضر وفي المستقبل مطلب حيوي للناس والتقدم في كل مكان.
ونتوق���ع أن نحق���ق أعل���ى معايي���ر األداء في جمي���ع أعمالنا .ونجته���د حتى تكون
ش���ركتنا رائدة السالمة في صناعتنا ،وش���ركة عالمية تقوم بمسئولياتها المجتمعية،
وتقدم الرعاية الكاملة لموظفيها.

مبادؤنا

نهتم اهتماما عميقا بكيفية توصيل الطاقة إلى العالم.
وفوق كل ش���يء ،يب���دأ ذلك بالس�ل�امة والتميز في عملياتنا .وهذا هو أس���اس
نجاحن���ا .ويعتمد أس���لوبنا ف���ي التعامل على االحت���رام والثبات والش���جاعة في اتخاذ
التص���رف الصحيح .ونعتقد أن نجاحن���ا يتحقق من خالل طاقة أفرادنا .ونمتلك العزم
عل���ى التعل���م وأداء أعمالن���ا بطريق���ة أفضل .ونعتم���د على تطوي���ر وتوظيف أفضل
تكنولوجي���ا ،وبن���اء عالقات دائمة .ونلت���زم بإحداث فرق حقيقي ف���ي توصيل الطاقة
التي يحتاجها العالم اليوم ،وفي تغيير عالم الغد .ونعمل كفريق واحد.

السالمة

االحترام

التميز

الشجاعة

فريق واحد

السالمة عمل جيد .كل ما
نفعله يعتمد على سالمة القوة
العاملة لدينا والمجتمعات
المحلية المحيطة بنا .ونهتم
باإلدارة اآلمنة للبيئة .ونحن
ملتزمون بتوصيل الطاقة إلى
العالم في أمان.

نحن نحترم العالم الذي نعمل
فيه .وهذا يبدأ بااللتزام
بالقوانين واللوائح .ونلتزم
بتحقيق أعلى المعايير األخالقية
وأن نتصرف بالطريقة التي
نكتسب بها ثقة اآلخرين.
ونعتمد على ما لدينا من
عالقات ونتبادل االحترام مع
اآلخرين ومن نعمل معهم.
ونقدر التنوع البشري والفكري.
ونهتم بعواقب قراراتنا،
الكبيرة والصغيرة ،على هؤالء
المحيطين بنا.

نحن نعمل في مجال خطر،
وملتزمون بالتميز في إدارة
عملياتنا بطريقة منهجية
ومنضبطة .ونتبع القواعد
والمعايير التي وضعناها لشركتنا
ونتمسك بها .ونلتزم بتحقيق
نتائج جيدة ولدينا رغبة عارمة
في التعلم والتحسين .وإذا
ً
شيئا غير صحيح ،نقوم
وجدنا
بتصحيحه.

ً
سهال.
نادرا ما يكون عملنا
ً
تحقيق أفضل النتائج عادة ما
يتطلب الشجاعة في مواجهة
الصعوبات ،والمصارحة،
والتمسك بما نؤمن به.
ً
دائما لفعل الصواب.
ونجتهد
ونستكشف الطرق الجديدة
للتفكير وال نتردد في طلب
المساعدة .نحن صادقون مع
أنفسنا ،ونسعى بجدية لمعرفة
آراء اآلخرين .ونهدف إلى ميراث
دائم ،على الرغم من أولويات
عالمنا التي ال تدوم.

مهما كانت قوة الفرد ،نحن ننجز
أكثر مجتمعين .ونضع الفريق
أمام نجاحنا الشخصي لبناء
قدرات الفريق .ويثق كل منا في
قدرة اآلخر على الوفاء بالتزاماته.

عن العام المنتهي في  31ديسمبر

2007

2008

2009

إجمالي المواد الهيدروكربونية المنتجة (ألف برميل معادل للزيت في اليوم)
معدل استبدال االحتياطيات ن ()٪
إجمالي مدخالت التكرير (ألف برميل في اليوم)
إجمالي إنتاج المواد البتروكميائية س (ألف طن)
ربح (خسارة) تكلفة االستبدال ع (مليون دوالر أمريكي)
ضرائب مدفوعة للحكومات – مكونة من ضرائب الدخل واإلنتاج (مليون دوالر)
أرباح أسهم مدفوعة لحملة األسهم (مليون دوالر أمريكي)
تبرع للمجتمعات المحلية أ (مليون دوالر أمريكي)

3٬818
112
2٬127
14٬320
18٬370
13.267
8.106
135.8

3٬838
121
2٬155
12٬835
25٬593
19.690
10.342
125.6

3٬998
129
2٬287
12٬660
13٬955
10.309
10.483
106.8

األداء

2010

3٬822
106
2٬426
15٬594
()4٬914
12.071
2.627
115.2

2011

3٬454
103
2٬352
14٬866
23٬900
16.339
4.072
103.7

بيان تحذيري
يتضمن تقرير مراجعة التزام ش���ركة بي بي بالتنمية والمحافظة على الموارد لعام  ،2011والنس���خة اإلليكترونية ( )bp.com/sustainabilityبيانات مس���تقبلية معينة عن األوضاع المالية ونتائج العمليات واألعمال التجارية الخاصة بش���ركة بي بي ،مع خطط
وأهداف ش���ركة بي بي المتعلقة بهذه البنود .وبصفة خاصة ،ومن بين البيانات المس���تقبلية األخرى ،الرؤية المس���تقبلية لش���ركة بي بي بالنس���بة إلى اتجاهات الطاقة العالمية حتى عام  2030وما يليه تعتبر رؤية مس���تقبلية بطبيعتها .البيانات المس���تقبلية
بناء على عدة عوامل ،ش���املة المس���تويات المس���تقبلية
بطبيعتها تتضمن مخاطر وعدم يقين ألنها مرتبطة بأحداث ومبنية على ظروف متوقعة أو يحتمل حدوثها في المس���تقبل .وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في هذه البيانات المس���تقبلية ً
لواردات منتجات الصناعة ،ومعدالت الطلب والتس���عير ،ومش���كالت التش���غيل ،واألوضاع االقتصادية العامة ،واالس���تقرار السياس���ي والنمو االقتصادي في المناطق ذات الصلة من العالم ،وقيود الحصة الخاصة بمنظمة األوبك ،وتغييرات القوانين
واللوائح الحكومية واإلجراءات التنظيمية الرس���مية ،وتقلبات أس���عار صرف العملة ،وتطور واس���تخدام التكنولوجيا الحديثة ،والتغييرات في التوقعات العامة ،وغيرها من التغييرات في أوضاع األعمال التجارية ،وتصرفات المنافس���ين ،والكوارث الطبيعية
وأح���وال الطق���س المعاكس���ة ،والح���روب واألعمال اإلرهابية أو التخريبية ،وعوامل أخرى تمت مناقش���تها في أجزاء أخرى من هذه الوثيقة ،وتحت عنوان «عوامل المخاطر» في تقريرنا الس���نوي ،والواردة في النم���وذج ( )20-F-2011المودع لدى لجنة األوراق
المالية والبورصة األمريكية .نصوص هذه الوثيقة مستخدمة لوصف موضوعات التقارير التطوعية لمراجعة التزام الشركة بالتنمية والمحافظة على الموارد ،والتي قد يكون لها تأثير كبير على أداء التنمية والمحافظة على الموارد من وجهة نظر الشركة و/أو
المتوقع أن تكون لها أهمية في أعين األطراف المعنية الداخلية أو الخارجية .ولذلك يجب عدم قراءة النصوص المستخدمة ألغراض هذه الوثيقة باعتبارها معادلة ألي استخدام للكلمة في تقارير أو ملفات شركة بي بي العامة ذات المسئولية المحدودة.
ويمكن الحصول على تقرير شركة بي بي السنوي ،والنموذج ( ،)20-F-2011وملخص تقرير شركة بي بي لعام  ،2011من الموقع التالي .bp.com/annualreport :وثيقة مراجعة التزام التنمية والمحافظة على الموارد هذه ال تتضمن أي نص يمكن
جزءا من الوثائق المش���ار إليها عاليه .وال يعتبر أي جزء من وثيقة مراجعة التنمية والمحافظة على الموارد أو أي جزء من موقع bp.com/sustainability :دعوة أو حافزً ا لالس���تثمار في ش���ركة بي بي العامة أو أي من الش���ركات التابعة لها ،ويجب عدم
اعتباره ً
االعتماد عليها بأي شكل من األشكال فيما يتعلق بقرارات االستثمار .شركة بي بي العامة هي الشركة األم لمجموعة شركات بي بي .وباستثناء ما قد يرد بخالف ذلك ،النص ال يميز بين أنشطة وعمليات الشركة األم وأنشطة وعمليات الشركات التابعة لها.
تقرير مراجعة التزام شركة بي بي بالتنمية والمحافظة على الموارد لعام  2011الصادر باللغة العربية هو ترجمة النص األصلي باللغة اإلنجليزية .وفي حالة وجود أي اختالف بين الترجمة واألصل ،رجاء الرجوع إلى النسخة اإلنجليزية.
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مراجعة التزام شركة بي بي بالتنمية والمحافظة على الموارد لعام 2011

خطاب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بي بي

يستعرض فيه أول عام كامل له كرئيس تنفيذي لمجموعة الشركات ،ويوضح
بوب دادلي في خطابه األعمال الجارية لجعل شركة بي بي أكثر قوة وأمنا

تعزيز السالمة واستعادة الثقة

الناس يتوقعون الكثير من شركة بي بي ،وذلك يشمل
حمل���ة أس���همنا ،وموظفين���ا ،وش���ركائنا ،وعمالئن���ا،
والمجتمع���ات المحلية التي نعمل فيه���ا .وقد ارتفعت
توقعاته���م إل���ى مس���توى أعل���ى من���ذ ح���ادث ديبووتر
هورايزون وتس���رب الزيت .وفي ع���ام  ،2011قمت بزيارة
 16دول���ة باإلضاف���ة إل���ى المملك���ة المتح���دة ،وكن���ت
ً
طرف���ا في العديد م���ن المناقش���ات الصريحة حول دور
ومس���ئوليات ش���ركة بي بي .وم���ن الواض���ح أن الكثير
م���ن الناس يهتم���ون بأعمالنا ،وأن التواص���ل المفتوح
له قيمته ،ومتوقع.
موظف���و ش���ركة ب���ي ب���ي يعمل���ون بعزيم���ة قوية
لجعل ش���ركة بي بي أكثر قوة وأمانا .وقد وضعنا ثالث
أولوي���ات واضح���ة :ضرورة تعزيز الس�ل�امة ،واس���تعادة
الثقة ،وتحقيق أكبر قيمة لحملة أسهمنا .ونعلم أننا ال
نمتلك جميع اإلجابات ،ولكننا نواصل التعلم ونس���عى
بجدية إلى التحس���ين المس���تمر .وسنبذل أقصى جهدنا
إلطالعكم على ما نقوم به.
مراجع���ة التزامنا بالتنمي���ة والمحافظة على الموارد
ً
تقريرا
ج���زء من ارتباطنا بالعالم كله .ف���ي الداخل ،نقدم
عن التدابير التي اتخذناها بهدف الوفاء بمسئولياتنا.

الوفاء بمسئولياتنا في خليج المكسيك

ما زالت ش���ركة بي بي تعم���ل بالتعاون مع المجتمعات
المحلي���ة والجهات الحكومية على إعادة س���احل الخليج
إل���ى حالت���ه الطبيعية .وعلى مدار الع���ام ،واصلنا الوفاء
بالتزاماتنا تجاه المتضررين من الحادث .وس���ددنا جميع
مطالبات التعويض المش���روعة ،وسوف نواصل ذلك
فيم���ا يس���تجد منها .وف���ي نهاي���ة ع���ام  ،2011وصل ما
س���ددته ش���ركة بي بي من تعويضات ودفعات مقدمة
ومدفوع���ات أخرى إل���ى  7.8ملي���ار دوالر أمريكي .وفي
 3م���ارس  2011أعلنا أننا اتفقنا م���ع لجنة توجيه المدعين
على تس���وية ،مش���روطة باتفاق كتابي نهائي وموافقة
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المحاك���م ،لتس���وية الغالبي���ة العظم���ى م���ن الخس���ائر
االقتصادية والمطالبات الطبية المش���روعة التي تقدم
به���ا المدع���ون م���ن األفراد والش���ركات ف���ي اإلجراءات
القانوني���ة المنظ���ورة أمام ع���دة محاكم ف���ي والية نيو
أورلين���ز ( .)MDL 2179وم���ا زال���ت اإلج���راءات القانونية
مستمرة مع أطراف أخرى.
وعل���ى م���دار الع���ام ،س���اعدت ش���ركة ب���ي بي في
ترويج أعمال حيوية لنجاح المنطقة في مجال الس���ياحة
وصناعة المأكوالت البحرية .ويس���عدني أن الزائرين قد
ع���ادوا ،وأن بعض المناطق حققت مواس���م قياس���ية.
وكان افتتاح المنطقة األخيرة من مياه الصيد الفيدرالية
في الخليج الس���تئناف أعم���ال الصيد التجاري في أبريل
 2011لحظة عظيمة لسكان المنطقة.
وكج���زء من التزام ش���ركة بي بي بإع���ادة البيئة إلى
حالته���ا الطبيعية ،تقوم الش���ركة بتقدي���م ما يقرب من
ملي���ار دوالر أمريك���ي لمش���روعات اإلص�ل�اح المبك���ر
المصمم���ة لتس���ريع الجه���ود المبذولة إلع���ادة الموارد
الطبيعية المتضررة من الحادث إلى حالتها األصلية.
كم���ا أننا نس���اهم بمبلغ  500ملي���ون دوالر أمريكي
على مدار  10سنوات لدعم األبحاث المستقلة لتحسين
الوع���ي بالنظام البيئي في الخليج ،ومس���اعدة الصناعة
واآلخري���ن في منع وتخفيف اآلثار المحتملة لتس���ربات
الزيت في المنطقة واألماكن األخرى.
وتعاون���ا مع جمي���ع جهات التحقي���ق الخارجية فيما
يتعلق بالحادث والتسرب .وقد دعمت التقارير الرسمية
الص���ادرة حت���ى تاريخه النتيج���ة الجوهري���ة التي وصلت
إليه���ا التحقيقات الخاصة بش���ركتنا .وبالتحديد ،أن ذلك
ً
ً
معقدا ش���اركت فيه أطراف متعددة
حادثا
الح���ادث كان
تحد.
وكانت له أس���باب متعددة .وما زال���ت أمامنا فترة ٍّ
اإلجراءات القانوني���ة المحيطة بالحادث معقدة .الوضع
والش���كل والتوقيت الدقيق لهذه اإلج���راءات كلها أمور
غير واضحة حتى اآلن.

ً
طوع���ا من تطبي���ق معايير
ش���هد ع���ام  2011م���ا قمنا به
محس���نة ألعمال الحفر في خليج المكس���يك وعمليات
المي���اه العميق���ة األخرى .وأس���عدتنا موافق���ة حكومة
الواليات المتحدة على اس���تئناف أعمال الحفر ،وبنهاية
الع���ام ،كان���ت لدين���ا خمس���ة أجه���زة حف���ر تعم���ل في
المنطقة.
وبطبيعة الحال ،التغييرات التي نقوم بها لتحس���ين
طريق���ة عملن���ا ال تقتصر عل���ى خليج المكس���يك .على
س���بيل المث���ال :قمن���ا بتقوية أنظم���ة وعملي���ات إدارة
ّ
ووظفن���ا خبراء من
المخاط���ر في جميع أنحاء الش���ركة.
قطاع���ات ش���ديدة الخط���ورة ،ش���املة الطاق���ة الذري���ة
والم���واد الكيميائي���ة والعملي���ات العس���كرية ،لتعميق
خبرتن���ا في إدارة الس�ل�امة ومخاطر التش���غيل .وطبقنا
أساليب جديدة لمواجهة واحتواء تسرب الزيت .وقامت
ف���رق العمل بتصميم ن���وع جديد من الغطاء العمودي،
المجه���ز لالس���تخدام ف���ي حال���ة التس���رب ف���ي المياه
العميقة في أي مكان من العالم.
وم���ع مواصل���ة التق���دم ،س���نحافظ عل���ى تركيزن���ا
الصارم على السالمة وإدارة المخاطر ،وسندعم تطبيق
المعايير الجديدة في جميع قطاعات صناعتنا .وفي عام
 ،2011ذهبت فرق عملنا إلى  25دولة ،وشاركت الدروس
التي تعلمناها مع المنظمين ونظرائنا في الصناعة.

خلق القيمة ،وتلبية االحتياجات

نحن نتوقع استمرار النمو القوي في اقتصاديات العالم
ً
نش���اطا لدفع المزي���د من الطلب عل���ى الطاقة.
األكث���ر
وتتنبأ الرؤية المس���تقبلية لشركة بي بي لعام  2030فيما
يتعل���ق بالطاق���ة أن الطل���ب العالمي عل���ى الطاقة قد
يتزايد بنسبة  ٪40بحلول عام .2030
وهذا يعتمد على التوجهات طويلة األمد المتوقعة
ف���ي العرض والطلب ،باإلضافة إل���ى التطور المحتمل
للعوامل االقتصادية والسياس���ية والتكنولوجية .وذلك
يع���ادل إضافة دول مثل الصين والواليات المتحدة مرة
ثانية إلى االستهالك العالمي للطاقة .الطاقة المأمونة
الت���ي يمك���ن الوص���ول إليه���ا والحصول عليها بأس���عار
معقولة ضرورية للحفاظ على القوة الدافعة للنمو في
االقتصاديات النامية.
وبينم���ا نش���عر بمس���ئولية قوي���ة للمس���اعدة في
ً
أيضا في
تلبي���ة هذا الطلب المتنامي ،نش���ارك اآلخرين
المخاوف الشائعة حول المستويات العالمية المرتفعة
النبعاث���ات غ���از ثاني أكس���يد الكرب���ون الت���ي يتضمنها
ذلك النمو .ش���ركة بي بي تدع���م التصرفات الحكومية
المتخذة للحد من االنبعاثات ،وتوفير خليط من الطاقة
المتجددة ،ش���املة وضع سعر النبعاث الكربون ،وزيادة
كف���اءة الطاقة ،وتقدي���م حوافز انتقالي���ة تمكن الطاقة
المتجددة من المنافسة على نطاق واسع.
ونساهم في بناء مستقبل منخفض الكربون بطرق
مختلف���ة ،مث���ل :إنتاج الغاز الطبيعي على نطاق واس���ع
كبدي���ل نظيف في عملية توليد الكهرب���اء ،وتوفير أنواع
الوق���ود ومواد التزييت التي تحس���ن كفاءة الس���يارات،
ورف���ع الكفاءة في عملياتنا ،ودع���م أعمال إنتاج الطاقة

خطاب الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات

المتجددة على مستوى تجاري في مجال الوقود الحيوي
وطاق���ة الري���اح ،ودع���م مجموعة من األعم���ال التجارية
الصغي���رة إلنت���اج الم���واد منخفضة الكرب���ون كجزء من
مشروعاتنا التجارية .ومع ذلك ،نحن بسبيل الخروج من
مجال أعمال الطاقة الشمسية ألنه أصبح سوق سلعة
منخفضة الربح ،ولم يعد يتوازى مع استراتيجية أعمالنا.
البح���ث عن مص���ادر الطاق���ة يزداد صعوب���ة .الحفر
في المي���اه العميقة ،وعمليات الغ���از والرمال البترولية
غي���ر التقليدية ،والحقول العمالق���ة ،كلها تحديات فنية
وبيئي���ة ومجتمعي���ة تواجهنا ف���ي كل منطق���ة .وتؤدي
ً
ً
مهما في تنمية موارد الطاقة الدائمة
دورا
التكنولوجي���ا
ً
ً
دائما
أيضا أن نعترف بأن عملنا
اآلمن���ة .ومن الضروري
ما يتضمن بع���ض المخاطر ،وأنه يجب علينا أن نحافظ
على تركيزنا في إدارة المخاطر المتأصلة في أعمالنا.

النظر إلى المستقبل

ع���رف
نح���ن نع���رف مس���ئولياتنا بوض���وح .ونري���د أن تُ َّ
ش���ركتنا بأنها شركة جيدة تفي بمسئولياتها المجتمعية
وجدي���رة بثقة كل من يش���ارك في أعمالن���ا أو يتأثر بها.
وأن طبيع���ة أعمالن���ا تتطل���ب أن نواص���ل العم���ل على
تعزيز الس�ل�امة وإدارة المخاط���ر .وأن قيمنا المتجددة،
وميثاق س���لوكياتنا ،واس���تراتيجيتنا مصمم���ة لتحقيق
ذلك ،باإلضافة إلى خلق القيمة لمس���اهمينا .ونسعى
إلى تقديم تقارير واضحة ،ومس���تعدون لالس���تماع إلى
وجه���ات النظ���ر األخ���رى في جمي���ع األوق���ات .وأعتقد
أنه بالمس���اعدة في تلبية احتياج���ات العالم من الطاقة
بطريقة مسئولة ودائمة ،س���تكون شركة بي بي األكثر
ً
ً
قويا في النمو والتقدم.
شريكا
قوة وأمنا

بوب دادلي
الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بي بي
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استراتيجيتنا والتزامنا بالتنمية والمحافظة على الموارد
هدف شركة بي بي هو خلق القيمة للمساهمين بالمساعدة في تلبية
طلب العالم المتزايد على الطاقة في أمان وبطريقة مسئولة
نح���ن نجته���د حت���ى تك���ون ش���ركتنا رائدة الس�ل�امة
ف���ي صناعتنا ،وش���ركة عالمي���ة تقوم بمس���ئولياتها
المجتمعي���ة ،وتق���دم الرعاي���ة الكامل���ة لموظفيه���ا.
ونعمل على تعزيز السالمة وإدارة المخاطر واستعادة
الثقة وتنمية قيمة شركتنا.
مواصل���ة التركي���ز الص���ارم على الس�ل�امة أهم
أولوياتن���ا .واإلدارة الصارم���ة للمخاط���ر تس���اعد في
حماي���ة أفرادنا ف���ي المواق���ع واألماك���ن التي نعمل
فيه���ا والقيمة الت���ي نعمل على إيجاده���ا .وندرك أن
ً
سياسيا والمناطق
التش���غيل في األقاليم المعقدة
الجغرافي���ة الت���ي تتطل���ب خب���رات فني���ة متقدم���ة،
مث���ل المياه العميق���ة والرمال البترولي���ة ،يحتاج إلى
حساس���ية بالغة ف���ي التعامل مع البيئ���ات المحلية.
ونواصل تعزيز أنظمتنا وعملياتنا ومعاييرنا ،بما فيها
طريقة إدارتنا للمقاولين.
وال يمكن أن نق���وم بأعمالنا إال إذا حافظنا على
ثق���ة الناس داخ���ل وخارج الش���ركة .وم���ن الضروري
أن نكتس���ب ثقة الناس بمراعاة العدل والمس���ئولية
ف���ي جميع تصرفاتنا .ونراق���ب أداء أعمالنا عن قرب،
ونه���دف إل���ى تقدي���م تقاريرن���ا بصراحة وش���فافية.
ونؤم���ن أن التواص���ل الجي���د والحوار المفت���وح أمور
حيوية إذا كنا نريد تحقيق توقعات موظفينا وعمالئنا
ومساهمينا والمجتمعات المحلية التي نعمل فيها.

ونعمل على أن تصبح أعمالنا أكثر بس���اطة ،مع
التركي���ز الواض���ح على ج���ودة ما نقوم ب���ه من عمل.
قدراتن���ا الممي���زة تش���مل االستكش���اف وعملي���ات
المي���اه العميقة وإدارة الحقول العمالقة وسالس���ل
محطات التموين بالوقود والمصانع العالمية ،والتي
تدعمه���ا التكنولوجي���ا الحديثة والعالق���ات المميزة.
األداء المال���ي الق���وي أم���ر حي���وي ،ألن���ه يمكننا من
توفير االس���تثمار الالزم إلنت���اج الطاقة التي يحتاجها
المجتم���ع ،باإلضاف���ة إل���ى مكاف���أة المس���اهمين
والمحافظ���ة على دعمهم .بتوريد الطاقة ،نحن ندعم
النمو االقتصادي ،ونس���اعد في تحس���ين جودة حياة
الماليين من البشر .كما أن أعمالنا تساهم في زيادة
فرص العمل ،واالستثمار ،والبنية التحتية ،وإيرادات
الحكوم���ات والمجتمعات المحلية .وتش���مل قائمة
استثماراتنا اختيارات الكربون المنخفض ،التي يمكن
أن تس���اهم بدرج���ة كبيرة في تخفي���ض الكربون اآلن
وفي المستقبل.

منصة كاسيا ،ترينيداد
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كيف تتغير شركة بي بي بادرت الشركة بعد حادث خليج المكسيك في
عام  2010بتنفيذ برنامج متس���ع المجال ومصمم لتعزيز الس�ل�امة وإدارة المخاطر
واستعادة الثقة .وقد حققنا الكثير ،ولكن ما زال هناك قدر كبير من العمل

نح���ن نرح���ب بتعاون ش���ركة بي ب���ي المفتوح مع
مجموع���ة تش���رش لالس���تثمار منذ تس���رب زيت
ديبووت���ر هورايزون ،ونقدر بصفة خاصة التطورات
المبدئي���ة في مجال الس�ل�امة ومخاطر التش���غيل
في هذه الفت���رة .ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع
الشركة في مواجهة تحديات المستقبل.

رتشارد نان
رئيس مجموعة
تشرش لالستثمار

برنارد لوني ،نائب الرئيس
التنفيذي للتنمية (اليمين) على
سطح مركب جهاز الحفر ديب
أوشن كالريون في البرازيل.

السالمة ومخاطر التشغيل

ً
تقريبا ،ويقوم
تم تأسيس هيئة مستقلة إلدارة السالمة ومخاطر التشغيل .وهي فريق مكون من  600موظف
فريق إدارة السالمة ومخاطر التشغيل بتحديد متطلبات السالمة وإدارة مخاطر التشغيل لجميع أعمال الشركة،
ويعمل بالتوازي مع مشروعاتنا لدعم وفحص الجهود المبذولة لضمان االلتزام الكامل بتلك المتطلبات.
ما هي الخطوة التالية؟
س���وف نس���تمر ف���ي تطوي���ر قدراتنا في ه���ذا المجال ودع���م مش���روعاتنا للتأكد من اس���تمرار التزامه���ا بنظام
إدارة التشغيل.

لمعرفة المزيد عن طريق االنترنت
bp.com/safety

إدارة المخاطر

لقد بادرنا بمراجعة نظام إدارة المخاطر ،وبدأنا في تعزيز وضوح وبس���اطة واتس���اق أس���لوبنا في إدارة المخاطر
واإلب�ل�اغ عنها .ووضعن���ا معايير موحدة لنظ���ام التقارير بحيث تتوافر للمش���روعات واإلدارات طريقة منس���قة
لإلبالغ عن المخاطر ،من عمليات المواقع إلى مجلس اإلدارة.

لمعرفة المزيد عن طريق االنترنت
bp.com/riskmanagement

ما هي الخطوة التالية؟
س���وف نس���تمر ف���ي تعزي���ز نظ���ام إدارة المخاطر م���ن خالل المزي���د من التنس���يق بي���ن أعم���ال إدارة المخاطر
وإدارة العمليات.

إعادة هيكلة قطاعات االستكشاف والتنمية واإلنتاج

أعدنا تش���كيل أعمال المنبع إلى ثالثة قطاعات :االستكش���اف والتنمية واإلنتاج ،وركزنا نش���اط حفر اآلبار في
تنظيم مس���تقل .وعلى المدى الطويل ،نعتقد أن هذه التغييرات تس���اعد في االهتمام بتطوير الخبرات وتعزيز
المساءلة بالنسبة إلى إدارة المخاطر.
ما هي الخطوة التالية؟
س���وف نس���تمر في تنفيذ توصيات التحقيق الداخلي في حادث ديبووتر هورايزون بالنس���بة إلى عمليات الحفر
الخاصة بنا.
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لمعرفة المزيد عن طريق االنترنت
bp.com/saferdrilling

كيف تتغير شركة بي بي

القيم والسلوكيات

قيم الشركة المجددة :السالمة ،واالحترام ،والتميز ،والشجاعة ،والفريق الواحد ،وهي قيم تعكس الخصائص
والس���لوكيات التي تميز ش���ركة بي بي ف���ي أفضل أحوالها .قيم الش���ركة ترتبط صراحة بميث���اق أخالقنا ،الذي
يعكس السلوكيات المتوقعة من كل فرد يعمل لشركة بي بي.

لمعرفة المزيد عن طريق االنترنت
bp.com/ourvalues

ما هي الخطوة التالية؟
سوف نتابع التقدم من خالل مناقشات مدراء المواقع ومراجعات األداء.

إدارة المقاول

قمنا بمراجعة أفضل أس���اليب العمل المطبقة في  21ش���ركة تستخدم المقاولين في أعمال شديدة العواقب.
ونستعين بنتائج هذه المراجعة في تحسين أسلوب إدارتنا للمقاول.
ما هي الخطوة التالية؟
كأولوية ،نحن نقوم بمراجعة العقود في سلسلة توريد إمدادات قطاعات االستكشاف والتنمية واإلنتاج التي
تتضمن أعمال شديدة العواقب.

لمعرفة المزيد عن طريق االنترنت
bp.com/workingwithcontractors

األداء الفردي والمكافأة

لقد ربطنا األداء الفردي والمكافأة بقيم الش���ركة ،وجعلنا «الس�ل�امة» و«الرؤية طويلة األجل» مؤشرات رئيسية
لقياس األداء الفردي .وفي المناقش���ات الس���نوية حول األداء ،نطلب من العاملين وضع أولويات إلس���هامهم
في السالمة ،وااللتزام ،وإدارة المخاطر.
ما هي الخطوة التالية؟
سوف ندمج األداء الكلي لشركة بي بي في عملية تحديد المكافآت الفردية.

لمعرفة المزيد عن طريق االنترنت
bp.com/ourpeople

التكنولوجيا

قمنا بتأس���يس أربع ش���بكات علمية جديدة من مختلف قطاعات عمل شركة بي بي .وهذا جزء واحد من عملية
تعزيز استخدام التكنولوجيا على المستوى االستراتيجي في جميع أعمال شركتنا ،للمساعدة في تطوير القدرات
الدائمة المطلوبة لرفع كفاءة التشغيل وتحقيق أهداف الشركة طويلة األجل.

لمعرفة المزيد عن طريق االنترنت
bp.com/technology

ما هي الخطوة التالية؟
لق���د انتهين���ا م���ن إعداد متطلبات رس���مية جدي���دة تضمن المزيد م���ن الترابط بي���ن أعمالنا فيم���ا يتعلق بإدارة
التكنولوجيا ،وإطار عمل جديد لتخطيط وتدريب المهن الفنية.

المشروعات المشتركة التي ال نقوم بتشغيلها

بادرنا بمراجعة أس���لوب إدارتنا لعالقاتنا مع ش���ركائنا والقائمين على التشغيل في المشروعات المشتركة التي
ال نقوم بتشغيلها .ويشمل ذلك مخاطر السالمة والتشغيل ،باإلضافة إلى مخاطر الرشوة والفساد.
ما هي الخطوة التالية؟
هدفنا هو تعزيز ثبات التركيز على تعرض ش���ركة بي بي لهذه األنواع من المخاطر في المش���روعات المش���تركة
التي ال نقوم بتشغيلها سواء القائمة أو الجديدة.
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مواردنا على االنترنت تستخدم شركة بي بي االنترنت لإلعالم بالتزاماتها
غير المالية وأدائها على مستوى المجموعة والدولة والموقع ،وهذا باإلضافة إلى
تقديم أدوات تفاعلية لزوار موقعها على الشبكة اإللكترونية

تقارير مجموعة الشركات

موقعن���ا اإللكترون���ي ( )bp.com/sustainabilityجزء ال
يتجزأ من تقارير مجموعة الش���ركات عن التزامنا بالتنمية
ً
متس���عا من
والمحافظ���ة عل���ى الموارد ،ويغطي مجاال
الموضوع���ات والتقارير التفصيلي���ة .ويتضمن الموقع
اإللكترون���ي معلوم���ات تفصيلي���ة ع���ن أداء الس�ل�امة
وحماية البيئة.
التقرير الكامل لمراجعة التزام شركة بي بي بالتنمية
والمحافظ���ة عل���ى الم���وارد لع���ام  2011متواف���ر باللغ���ة
اإلنجليزية واللغة الصينية ،واللغة البرتغالية.
bp.com/sustainabilityreview2011

تقارير المواقع والدول

نح���ن نص���در تقاري���ر ال���دول ع���ن عملياتنا ف���ي أنجوال،
وأس���تراليا ،وآذربيج���ان ،وكندا ،وجورجي���ا .ولدينا مكتبة
تض���م تقاري���ر المواقع ألكثر من  30عملي���ة من عملياتنا
الكبرى.
bp.com/countrysustainabilityreports
bp.com/sitereports

دراسات الحالة

توضح دراس���ات الحالة جه���ود التنمية والمحافظة على
الموارد التي نقوم بها على مستوى العالم ،وتقدم رؤية
موضوعية لكيفية تأثير سياس���تنا وأس���اليب عملنا في
تحسين األوضاع على المستوى المحلى.
bp.com/casestudies

تقارير ومطبوعات أخرى

تقاري���ر التزام ش���ركة بي ب���ي بالتنمي���ة والمحافظة على
الموارد جزء من نظام تقارير مجموعة الشركات .ونصدر
تقارير عن األداء المالي وأداء التش���غيل ،وتقرير مراجعة
إحصائية سنوية للطاقة العالمية.
bp.com/summaryreview
bp.com/annualreport
bp.com/financialandoperating
bp.com/statisticalreview

أداة عرض معلومات التنمية والمحافظة على الموارد
أداة عرض معلوم���ات التنمية والمحافظة على الموارد
توفر معلومات عن إدارتنا المحلية للمش���كالت البيئية
التي تؤثر بصفة أساسية على المستوى المحلي ،مثل:
االنبعاث���ات ،والنفاي���ات ،واس���تخدام المي���اه ،وصرف
مخلف���ات المي���اه .ومعلومات عن المناط���ق المحمية،
ومش���اركة األط���راف المعنية ،والمحت���وى المحلي في
مواقع التشغيل الكبرى.
bp.com/sustainabilitymappingtool
أداة التحلي���ل الفني لبيانات الس�ل�امة والصحة المهنية
وحماية البيئة
أداة التحلي���ل الفني لبيانات الس�ل�امة والصحة المهنية
وحماي���ة البيئة تس���مح ل���ك بف���رز وتحليل بيان���ات أداء
الس�ل�امة والصحة المهنية وحماية البيئة على مستوى
المجموعة ،ش���املة :تس���ربات الزي���ت ،وانبعاث���ات غاز
االحتب���اس الح���راري ،والس�ل�امة الش���خصية .بيان���ات
الس���نوات العش���ر الماضي���ة متوافرة ويمك���ن االطالع
عليها أو تنزيلها بأشكال بيانية متعددة.
bp.com/hsechartingtool
معمل شركة بي بي للطاقة
معمل ش���ركة ب���ي بي للطاقة يس���اعد الناس في تعلم
كيفي���ة ترش���يد وزي���ادة كف���اءة الطاقة .واآللة الحاس���بة
للطاقة يمكن أن تس���اعد في تقييم اس���تهالك الطاقة
على المس���توى الش���خصي وما يتعلق به من انبعاثات
الكربون ،ويوضح اختبار الطاقة كيفية توفير الطاقة في
المنزل ،وفي العمل ،وأثناء اللعب.
bp.com/energylab
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