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Exclusively E&P.
Focused on Excellence.
Since becoming an independent exploration and production (E&P) company in May
2012, we have been focused solely on our core business of finding and producing
oil and gas globally.

ConocoPhillips Qatar Vision Statement
Guided by our SPIRIT values, we will be the E&P partner of choice by sharing world
class technologies and expertise and pioneering a new standard of excellence
to contribute towards the Qatar National Vision of human, social, economic, and
environmental development.

ConocoPhillips Qatar Mission Statement
To proactively enhance the value of ConocoPhillips’ partnership in Qatar.

Values
Our SPIRIT Values consist of Safety, People, Integrity, Responsibility, Innovation and
Teamwork. Our vision and values are essential building blocks in the continued
success of ConocoPhillips.
We further define and uphold our values through a number of policies and position
statements, such as our Code of Business Ethics and Conduct, Health, Safety and
Environment Policy, and Diversity and Inclusion Position.

Our Operations
We endeavour to fully demonstrate our assets, capabilities and resources and strive to
make a real difference in the communities we operate in. This applies to our financial
and operational performance and also to the way we do business. ConocoPhillips has
a time-honored tradition of placing safety, health and environmental stewardship at
the top of our operating priorities. Our technical capability, asset quality and scale,
and financial strength are unmatched among independent E&P companies and
uniquely position us to compete anywhere in the world. Our production includes
light oil, oil sands, natural gas liquids, conventional natural gas, coal seam gas, tight
oil and gas, and liquefied natural gas.
Our partnership with Qatar Petroleum is a shining example of how the State of Qatar
and ConocoPhillips are working safely and responsibly to provide the world with the
energy it needs.
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ConocoPhillips in Qatar
Qatargas 3
In 2003, ConocoPhillips and Qatar Petroleum signed a Heads of Agreement to
develop Qatargas 3, a large-scale liquefied natural gas (LNG) project in Ras Laffan
Industrial City, Qatar.
ConocoPhillips holds a 30 percent interest in this integrated project comprising
approximately 1.4 gross BCFD of natural gas production over the 25 year life span of
the project, as well as an initial average volume of approximately 70 gross MBPD of
liquefied petroleum gas and condensate combined from Qatar’s North field.
The project also includes a 7.8 gross MTPA LNG facility. The first LNG cargo was
loaded in November of 2010. The LNG carriers are owned by Qatargas Transport
Company (Nakilat) and chartered to Qatargas 3.
To capture cost savings, Qatargas 3 executed the development of the onshore
and offshore assets as a single integrated project with Qatargas 4. This included
the joint development of offshore facilities situated in a common offshore block in
the North Field, as well as the construction of two identical LNG process trains and
associated gas treating facilities.
Production from the LNG trains and associated facilities of Qatargas 3 and Qatargas 4
is combined and shared. This project is part of the world’s largest LNG complex and
one of ConocoPhillips’ key assets.
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Center of Excellence
Global Water Sustainability Center
The ConocoPhillips Global Water Sustainability Center (GWSC) is located in the
Qatar Science & Technology Park (QSTP). The center examines ways of treating
and recycling by-product water from oil and gas production operations, as well as
other projects related to industrial and municipal water sustainability. It has been
designated as a ConocoPhillips worldwide center of excellence for water-related
technologies, disseminating findings to the company’s global operations, as well as
local government and industry partners.
The visitor’s center at GWSC promotes water conservation awareness at the
community level.

Sustainable Development Approach & Commitments
ConocoPhillips’ approach to sustainable development stems from our fundamental
intent to prosper as a business leader and to meet the energy needs of present
and future generations. In doing so, we will also create value and improve living
standards for our stakeholders.
Our approach to delivering on this objective is based on meeting nine specific
commitments:
• Increase Availability of Cleaner Energy
• Be Transparent and Accountable
• Operate Safely
• Benefit Communities
• Minimize Environmental Footprint
• Invest in Employees
• Improve Energy and Material Efficiency
• Work Ethically
• Ensure Long-Term Viability
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Worldwide Exploration & Production
A New Class of Investment
ConocoPhillips is the world’s largest independent exploration and production (E&P)
company, based on proved reservers and production of liquids and natural gas.
Headquartered in Houston, Texas, we had operation and activities 17 countries,
approximately 13,000 employees worldwide and total assets of $90 billion as of
Dec.31, 2016.
We are an independent E&P company focused on exploring for, developing and
producing crude oil and natural gas globally. Our diverse portfolio primarily includes
resource-rich North American unconventional assets; oil sands assets in Canada; lowerrisk legacy assets in North America, Europe, Asia and Australia; several international
developments across the portfolio; and an inventory of global conventional and
unconventional exploration prospects.
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Qatarization

Our Philosophy

Qatarization is a strategic initiative under the leadership of His Highness Shiekh
Tamim Bin Hamad Al Thani, Emir of The State of Qatar and upon the directive from
His Excellency Dr. Mohammed Saleh Al-Sada, Minister of Energy & Industry. The first
comprehensive strategic Qatarization plan has been developed for the energy and
industry sector with a focus outlined by Qatar Petroleum on quality Qatarization
through emphasis on key sensitive positions by targeting 50% of thnational work
force in the industry.

Our philosophy focuses on three areas of sustainable development: environmental
stewardship, economic growth and social progress.

In order to help achieve this, Qatarization continues to be one of ConocoPhillips
key commitments in Qatar. Qatargas 3 commenced producing LNG in November of
2010 and this defines the core Qatarization plan period which began in 2011. Within
that framework, ConocoPhillips Qatar is fully dedicated to providing appropriate
job opportunities for Qatari nationals, while simultaneously fostering younger
Qataris in order that they too may eventually benefit from this pioneering initiative.
ConocoPhillips Qatar’s Human Resources function performs the fundamental role of
helping to achieve the Qatarization target by identifying and nurturing the talents
of Qatari nationals. As one of the largest E&P companies in the world, our operations
provide unparalleled learning opportunities in which we foster knowledge transfer to
develop local talent and build skills.
Qatarization represents a significant investment for ConocoPhillips in support of the
preparation of Qatari human capital as one of the pillars of the Qatar National Vision
2030, and in support of the National Development Strategy.

Governance & Ethics
ConocoPhillips has a longstanding commitment to comply with the law wherever
we operate and to conduct all business activities in accordance with the highest
ethical standards. Upholding this commitment is critical for our continued success in
the global marketplace. Our governance framework is intended to serve the interests
of shareowners and other key stakeholders by maintaining systems that ensure the
highest levels of responsibility, integrity and legal compliance across our business.
Moreover, the framework we adopt includes oversight of the Code of Business Ethics
and Conduct, which sets forth our expectations of directors, employees, contractors
and other individuals who represent or work on behalf of ConocoPhillips.

Transparency & Accountability
ConocoPhillips believes it is our responsibility to seek to understand and be understood
by our stakeholders – a diverse group of individuals and organizations who impact
and are impacted by our business. We work to accomplish this by maintaining open
communication through both formal and informal engagement processes, and
providing accessibility to information concerning our business practices.

People
ConocoPhillips employees work worldwide to consistently deliver energy to consumers
and value to shareholders. We value the knowledge, diversity and performance of our
employees and believe that they help differentiate our company.

Safety & Occupational Health
At ConocoPhillips, it is our collective goal to eliminate all injuries, occupational illnesses,
unsafe practices and incidents of environmental harm from our activities. We believe
that our work is never so urgent or important that we cannot take the time to do it
safely and in an environmentally responsible manner. The ConocoPhillips SPIRIT values
that inspire all our actions also confirm that safety is our first priority. Additionally, our
Health, Safety & Environment (HSE) policy provides comprehensive guidelines for
employees.
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Environment
ConocoPhillips is committed to protecting the environment that we share.
We implement high environmental standards in order to ensure that our actions
today will not only provide the energy needed to drive economic growth and social
well-being, but also secure a stable and healthy environment for tomorrow.

Communities
ConocoPhillips is committed to contributing to social, economic and environmental
progress in all the communities in which we operate. The company is currently funding
numerous environmental, social, health and education programs around the world.

Performance Metrics
To keep the Sustainable Development Report current, key performance metrics
are updated every year. All reported HSE data are based on operated assets only.
Environmental data is represented as 100 percent ownership interest regardless of
actual share owned by ConocoPhillips.
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Word Map Glossary
of Terms
All the words included in the
word map are of importance to
ConocoPhillips Qatar and make up
the company’s areas of interest and
operations representing what is
important to us.
ConocoPhillips: The world’s largest independent
Exploration & Production company, based on
proved reserves and production of liquids and
natural gas.

Health & Safety: ConocoPhillips number one core
value.
HMC: Hamad Medical Corporation is the premier
non-profit healthcare provider in Qatar and is a
valued partner of ConocoPhillips.

Corporate Social Responsibility:
ConocoPhillips prides itself on being a
responsible citizen in the communities where our
employees and stakeholders live and work. Our
approach to community investment begins with
the company’s culture and values.

Innovation: One of ConocoPhillips’ SPIRIT
Values. We have an uncommon ability to unlock
the potential in our people, technologies, and the
world’s energy resources.

Diversity: At ConocoPhillips, we strive to
represent and reflect the global communities
in which we live and work. To deliver superior
performance, we create an environment of
inclusion that respects the contributions and
differences of every individual (employees,
contract workers, suppliers and business
partners). Wherever possible, we use these
differences to drive competitive busin ess
advantage, personal growth, and ultimately
create success for ConocoPhillips globally.

Integrity: We are ethical and trustworthy in our
relationships with stakeholders.

Doha: Home to our ConocoPhillips employees
in Qatar.
Education: We invest in educational programs
to help the people in communities where we
operate to develop the skills needed
to be successful and productive citizens.
Focused on Excellence: The cornerstone of our
corporate philosophy.
GWSC: Through our world class Global Water
Sustainability Centre in Doha, ConocoPhillips’
designated center of excellence, we are
addressing major issues related to water and
are contributing to the conservation and
sustainability of water in Qatar.
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IMT: Incident Management Team.

JBOG: The Jetty Boil off Gas Project is one of
the world’s largest environmental projects and
ConocoPhillips was proud to be able to contribute
personnel and expertise to this effort.
Knowledge Sharing: We seize every possible
opportunity to transfer our knowledge and
expertise to others with the hope that this
technical expertise will be utilized to further
develop solutions that will contribute to technical
advancement and sustainable development in
Qatar and beyond.
Kulluna: Kulluna is a health and safety awareness
campaign sponsored by ConocoPhillips in
partnership with Hamad Medical Corporation and
Hamad International Training Center. The word
“Kulluna”, in Arabic, means ‘all of us’ and it is used
for this campaign out of our belief that all of us
in Qatar can take action to improve health, wellbeing and safety for ourselves, our families and the
community in general.
LNG: Liquefied natural gas.
MKOC: ConocoPhillips is a key sponsor of The
Texas A&M Mary Kay O’Connor Process Safety
Center.

Partner: We aim to be the preferred and trusted
partner of choice for our stakeholders. We work
with partners who share our sense of corporate
citizenship, business ethics, and commitment to
achieve the Qatar National Vision 2030.
People: One of ConocoPhillips’ SPIRIT Values.
Our people are our most important asset and the
key to our success. That’s why we respect one
another and consistently demonstrate honesty
and commitment in our words and actions. We
believe in creating an environment of trust and
giving people access to learning opportunities
and challenging work assignments, so they can
realize their true potential as individuals and
contribute to the company’s progress.
Process Safety: Process Safety is a disciplined
framework for managing the integrity of
operating systems and processes that handle
hazardous substances. It relies on good
design principles, engineering, operating and
maintenance practices.
Qatar: The Middle East headquarters of
ConocoPhillips.
Qatar BU: Qatar Business Unit.
Qatar Petroleum: Our partner in QG3 and one
of our most valuable stakeholders globally since
1997.
Qatar 2022: Qatar is the proud host of the 2022
FIFA World Cup™.
Qatargas: The largest LNG producing company
in the world, with an annual LNG production
capacity of 42 million tonnes per annum (MTPA).

Qatarization: ConocoPhillips Qatar is committed
to the Qatarization program designed to increase
the number of Qatari nationals in all joint venture
industries and government departments.
QF: Qatar Foundation for Education, Science and
Community Development is a private, non-profit
organization that serves the people of Qatar.
QG3 Train 6: The Qatargas 3 (QG3)
project involved the construction of a new LNG
mega-train (Train 6) with a capacity of 7.8 million
tonnes per annum (MTPA). Production from Train
6 started in November 2010. ConocoPhillips holds
a 30% interest in QG3.
QPI: Qatar Petroleum International.
QU: Qatar University is the national institution of
higher education in Qatar and a valuable partner
of ConocoPhillips.
Ras Laffan: Ras Laffan City, wholly owned by
Qatar Petroleum, began operations in 1996. It
is mandated to provide infrastructure, facilities
and services to enable the establishment and
functioning of industries to exploit the State of
Qatar’s vast gas reserves in the North Field which
lies 80 kilometers offshore from Ras Laffan.
Relationships: We build strong relationships
through trust and innovation with our
stakeholders and suppliers.
Responsibility: One of ConocoPhillips’ SPIRIT
Values. We are accountable for our actions. As
a good neighbor and civic partner we strive to
make a positive impact in communities where we
operate through charitable efforts and volunteer
commitments. We are committed to conducting
our business in a manner that promotes a healthy
environment while thoughtfully preparing for the
future by pursuing lower carbon energy sources.
We adhere to robust operating standards and
procedures and have a proven track record of
responsible operations. We use technological
advances to minimize our environmental
footprint. Resource development, safety and
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environmental stewardship can and must be
achieved together.
Safety: At ConocoPhillips, it is our collective goal
to eliminate all injuries, occupational illnesses,
unsafe practices and incidents of environmental
harm from our activities. We believe that our
work is never so urgent or important that we
cannot take the time to do it safely and in
an environmentally responsible manner. The
ConocoPhillips SPIRIT Values – Safety, People,
Integrity, Responsibility, Innovation and Teamwork
–inspire all our actions and confirm that safety is
core to how we operate.

Water: One of our top priorities in Qatar.
2030 Vision: The Qatar National Vision 2030
defines the long-term outcomes for the
country and provides a framework within which
national strategies and implementation plans
can be developed. By 2030, Qatar aims to be
an advanced society capable of sustaining its
development and providing a high standard of
living for its entire population.

Secondees: ConocoPhillips’ staff embedded in
Qatargas and Qatar Petroleum.
Spirit: SPIRIT Values set the tone for how we
behave. The words are not proprietary to our
company but the combination and the acronym
are pure ConocoPhillips. The ConocoPhillips
SPIRIT Values are Safety, People, Integrity,
Responsibility, Innovation and Teamwork.
TAMUQ: Texas A&M University at Qatar,
another valuable partner of ConocoPhillips.
ConocoPhillips is a key sponsor of The Texas
A&M Mary Kay O’Connor Process Safety Center
at TAMUQ and co-hosts the annual Qatar Process
Safety Symposium.
Teamwork: One of ConocoPhillips’ SPIRIT
Values. We work together, building strong
partnerships and relationships with our
colleagues, as well as all people impacted by or
interested in our activities. Our collaborative
“Can Do” spirit delivers top performance.
Technology: Developing and applying
innovative technology is a key component of our
future success and social license to operate. As
an independent company we focus on applying
the most leveraging technologies where they can
create the most value, anticipating change and
responding with creative solutions.
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مسرد المصطلحات
لخريطة الكلمات
جميع الكلمات الواردة في خريطة
الكلمات تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة
لكونوكوفيليبس قطر وتجسد أوجه
اهتمام الشركة
العمل الجماعي :واحدة من قيم كونوكوفيليبس
األساسية .فنحن نعمل معاً ،ونؤسس شراكات وعالقات
قوية مع زمالئنا ،وكل من يتأثر بأنشطتنا أو يهتم بها .فشعارنا
«نستطيع» هو أساس االرتقاء باألداء إلى أعلى المستويات.
قطر :المقر الرئيسي لشركة كونوكوفيليبس في الشرق
األوسط.
قطر غاز :هي الشركة الرائدة األولى في مجال صناعة الغاز
الطبيعي المسال في دولة قطر .وتعتبر كونوكوفيليبس مساهم
في أحد خطوط اإلنتاج بها (مشروع قطر غاز .)3
قطر للبترول :شريكنا في مشروع قطر غاز 3والشركاء األكثر
قيمة لدينا في قطر.
قطر  :٢۰٢٢قطر هي الدولة المستضيفة لنهائيات كأس العالم
فيفا لكرة القدم .™ 2022
الموظفون بنظام اإلعارة :وهم موظفونا المتواجدون
في قطر غاز وقطر للبترول.
قيمنا :قيمنا األساسية تلهم جميع أعمالنا .إن الكلمات
ليست ملك لشركتنا ولكن الجمع بينها وبين ما تعنيه هي ملك
لكونوكوفيليبس .وتتمثل قيم كونوكوفيليبس في السالمة،
األشخاص ،النزاهة ،المسؤولية ،االبتكار والعمل الجماعي.
كـلـنـا :هي حملة توعوية للصحة والسالمة برعاية
كونوكوفيليبس وبالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومركز حمد
الدولي لتدريب .وقد تم استخدام كلمة «كلنا» لهذه الحملة إيمان ًا
منا بأن علينا جميع ًا أن نتخذ اإلجراءات الالزمة لتحسين الصحة
والرفاهية واألمان ألنفسنا وعائالتنا وللمجتمع القطري بشكل
عام.

١٤

نبذة عن شركة كونوكوفيليبس

كونوكوفيليبس :أكبر شركة عالمية مستقلة للتنقيب
واإلنتاج التي تعتمد على احتياطات مؤكدة وإنتاج السوائل والغاز
الطبيعي.
المسؤولية :أحد قيم كونوكوفيليبس األساسية .فنحن
مسؤولون عن أفعالنا .وباعتبارنا جار ًا وشريك ًا مدنياً ،فإننا نسعى
جاهدين إلحداث تأثير ًا إيجابي ًا في المجتمعات التي نعمل بها
من خالل الجهود الخيرية وااللتزامات التطوعية .كما نلتزم بإجراء
أعمالنا بطريقة تعزز بيئة صحية في الوقت الذي يتم االستعداد
للمستقبل من خالل انتهاج أقل لمصادر الطاقة الكربونية .ونحن
نتمسك بمعايير وإجراءات تشغيل متجانسة ،ولدينا سجل حافل
بالعمليات المسؤولة .كما نستخدم التقنيات الحديثة للتقليل
من األثار السلبية على البيئة وتطوير الموارد واالهتمام بالسالمة
والبيئة على حد سواء.

المسؤولية االجتماعية للشركة:

تفخر كونوكوفيليبس بكونها شركة مسؤولة في المجتمعات التي
تعمل بها ويعيش فيها موظفينا وشركائنا .ويعتمد نهجنا في
االستثمار المجتمعي على ثقافة الشركة وقيمها.

مؤسسة حمد الطبية :هي مؤسسة غير ربحية تقدم الرعاية
الصحية في دولة قطر وشريك مهم لكونوكوفيليبس.
مؤسسة قطر :مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
هي مؤسسة خاصة غير ربحية توفر خدمات في مجاالت متنوعة
في دولة قطر.
المياه :واحدة من أعلى أولوياتنا في قطر.
النزاهة :أخالقياتنا تميزنا ،فنحن جديرون بالثقة في عالقاتنا مع
شركائنا.
رأس لفان :بدأت مدينة راس لفان ،المملوكة بالكامل لقطر
للبترول ،عملياتها عام  .1996وقد تم االعتماد عليها لتوفير البنية
التحتية والمرافق والخدمة في المدينة ،وذلك لالستفادة من
االحتياطيات الضخمة للغاز في دولة قطر في حقل الشمال الذي
يبعد  80كلم عن راس لفان.

االبتكار :أحد قيم كونوكوفيليبس األساسية ،فنحن نتميز
في اكتشاف مواهب وإمكانيات األشخاص ،والتقنيات وموارد
الطاقة في العالم.
األشخاص :أحد قيم كونوكوفيليبس األساسية .فاألشخاص
هم أهم أصولنا وموجوداتنا ومفتاح نجاحنا .ونحن نؤمن في أهمية
توفير بيئة تسودها الثقة ،وإعطاء الناس فرص التعلم ومهام
العمل الصعبة ،حتى يتمكنوا من تحقيق إمكاناتهم الحقيقية
كأفراد والمساهمة في تقدم الشركة.
التميز شعارنا  :حجر األساس في فلسفة شركتنا.
التعليم :نستثمر في البرامج التعليمية لدعم المجتمعات التي
نعمل بها على تطوير المهارات الالزمة للنجاح.
التقطير مبادرة استراتيجية أطلقتها حكومة دولة قطر من
أجل توفير فرص العمل لتوظيف مواطني الدولة في القطاعين
الخاص والعام.

تبادل المعرفة :نغتنم كل فرصة ممكنة لنقل معرفتنا
وخبرتنا إلى اآلخرين ،آملين بأن يستفاد من هذه الخبرة التقنية
لمواصلة تطوير الحلول التي من شأنها المساهمة في التقدم
التقني والتنمية المستدامة في دولة قطر وخارجها.

التكنولوجيا :إن تطوير وتطبيق التكنولوجيا المبتكرة يشكل
عنصر ًا رئيسي ًا للنجاح في المستقبل ورخصة اجتماعية للعمل.
وكشركة مستقلة ،نركّز على تطبيق التقنيات التي تمكن من
إضافة أكبر قيمة ممكنة ،وإحداث التغيير واالستجابة من خالل
حلول مبتكرة.

مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن
( :)JBOGأحد أكبر المشاريع البيئية في العالم وتفخر
كونوكوفيليبس بتمكنها من المساهمة بالجهود المبذولة
والمشاركة في إنشاءه من خالل توفير الخبرات والمحترفون.

التنوع :نحن في كونوكوفيليبس نسعى جاهدين لتمثيل
المجتمعات العالمية التي نعيش ونعمل فيها .ولتقديم أداء
أفضل ،فنحن نوفر بيئة تحترم المساهمات وتنوع األفراد
(الموظفين ،المتعاقدين والموردين والشركاء التجاريين)
أينما كان ممكناً ،كما نستفيد من هذه التنوع لتعزيز الميزة
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التنافسية ونمو أعمالنا ،وفي نهاية المطاف ،دفع نجاح شركة
كونوكوفيليبس على المستوى العالمي.
جامعة تكساس إيه آند إم قطر :هي أحد الشركاء
الق ّيمين لكونوكوفيليبس .وتعتبر كونوكوفيليبس راعي ًا رئيسي ًا
لمركز ماري كاي أوكونور للسالمة المهنية في جامعة تكساس
إيه آند إم و مضيف مشارك لندوة السالمة العملية السنوية في
قطر.
جامعة قطر :وهي الجامعة الوطنية للتعليم العالي في دولة
قطر وهي شريك ذو قيمة كبيرة لشركة كونوكوفيليبس.
خط اإلنتاج  :٦يشمل مشروع قطر غاز  3خط إنتاج ضخم
(الخط  )٦بقدرة إنتاجية  7.8مليون طن سنوياً .وقد بدأ اإلنتاج
من خط إنتاج  ٦في نوفمبر من عام  .2010وتملك كونوكوفيليبس
نسبة  %30من مشروع قطر غاز.3

الدوحة:

مقر موظفي كونوكوفيليبس في قطر.

رؤية قطر الوطنية  : ٢۰۳۰تهدف الرؤية الوطنية إلى
تحويل قطر بحلول عام  2030إلى مجتمع متقدم قادر على تأمين
أفضل معايير العيش الكريم لشعبه واألجيال القادمة .وتشكّل
هذه الرؤية منارة تو ّجه تطور البالد االقتصادي واالجتماعي
والبشري والبيئي في العقود المقبلة.

سالمة العمليات :سالمة العمليات هي إطار منضبط إلدارة
سالمة أنظمة التشغيل واإلجراءات التي يتم التعامل من خاللها
مع المواد الخطر .وهي تعتمد على ممارسات مبادئ التصميم
والهندسة والتشغيل والصيانة الجيدة.
الشريك :نسعى ألن نكون الشريك المفضل والموثوق
به لدى شركائنا.
الصحة والسالمة :القيمة األساسية األولى في
كونوكوفيليبس.
العالقات :نحن نبني عالقات قوية من خالل بناء الثقة مع
شركائنا وموردينا.
المركز العالمي إلستدامة المياة :من خالل المركز
العالمي ألبحاث استدامة المياه المتميز التابع لكونوكوفيليبس
في دولة قطر ،نعالج القضايا الرئيسية المتعلقة بالمياه ونساهم
في حفظ واستدامة المياه.
 :LNGالغاز الطبيعي المسال.
 :IMTفريق إدارة الحوادث.
 :QPIقطر للبترول الدولية.

السالمة :يتمثل هدفنا الجماعي في كونوكوفيليبس،
في الحد من جميع اإلصابات واألمراض المهنية ،والممارسات
غير اآلمنة واألضرار البيئية الناتجة عن أنشطتنا .ونحن نؤمن
بأنه ال يوجد عمل مهم أو مستعجل جد ًا يمنعنا من االلتزام
بمعايير األمان واتباع الطرق المسؤولة بيئياً .وتشكل قيم
كونوكوفيليبس األساسية مصدر إلهام لجميع أعمالنا وتؤكد أن
السالمة هي القيمة األساسية لطريقة عملنا.

١٥

البيئة
تلتزم كونوكوفيليبس بحماية البيئة التي نتشارك فيها .لذا فإن اعتمادنا على أفضل المعايير العالمية
البيئية لم يأت من منطلق التزامنا بتوفير موارد الطاقة الالزمة التي من شأنها دفع عجلة التنمية
االقتصادية وتحقيق الرفاه االجتماعي فقط ،وإنما أيض ًا من أجل تأمين بيئة مستقرة وصحية
لألجيال القادمة.

المجتمعات
تلتزم كونوكوفيليبس بالمساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية في المجتمعات
التي تعمل بها .وتقوم الشركة حالي ًا بتمويل العديد من البرامج البيئية واالجتماعية والصحية
والتعليمية في جميع أنحاء العالم.

معايير األداء
للحفاظ على مواكبة تقرير التنمية المستدامة للوقت الراهن ،يتم تحديث معايير األداء الرئيسية كل
عام .وتستند جميع تقارير بيانات الصحة والسالمة والبيئة ( )HSEإلى األصول التي تم تشغيلها فقط.
وتمثل البيانات البيئية  %100من حصص الملكية الرئيسية بصرف النظر عن الحصة الفعلية التي تملكها
كونوكوفيليبس.
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التقطير

فلسفتنا

التقطير هو مبادرة إستراتيجية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
المفدى ،وبناء على توجيهات من سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة .وقد وضعت
أول خطة إستراتيجية شاملة للتقطير لقطاع الطاقة والصناعة من قبل قطر للبترول والتي قامت بالتركيز
على نوعية التقطير من خالل المناصب الحساسة الرئيسية واستهداف  ٪٥٠من قوة العمل الوطنية.

إن الوفاء بهذه االلتزامات يحتاج إلى إجراءات قابلة للقياس في كل من المجاالت الثالثة للتنمية
المستدامة :الحفاظ على البيئة ،النمو االقتصادي والتقدم اإلجتماعي.

الحوكمة و األخالقيات
تلتزم كونوكوفيليبس باالمتثال للقوانين في األماكن التي تتواجد بها عملياتنا ،ويتم إنجاز أعمالنا وفق ًا ألعلى
المعايير األخالقية .ويمثل التزامنا بهذه المبادئ حجر األساس الستمرارية نجاحاتنا في األسواق العالمية.
ويهدف إطار عمل الحوكمة لدينا إلى خدمة مصالح مساهمينا وشركائنا من خالل الحفاظ على أنظمة تكفل
أعلى مستويات النزاهة والشفافية والمسؤولية واحترام القانون .إضاف ًة إلى ذلك ،إن النظام الذي نتبناه يشمل
اإلشراف على مدونة أخالقيات العمل والسلوك الوظيفي ،التي تنص على توقعاتنا من المديرين والموظفين
والمتعاقدين وغيرهم من األفراد الذين يمثلون أو يعملون نيابة عن شركة كونوكوفيليبس.

وللمساهمة في تحقيق هذا الهدف ،يعد التقطير أحد التزامات كونوكوفيليبس الرئيسية في قطر.
فقد بدأ مشروع قطر غاز  3بإنتاج الغاز الطبيعي المسال في شهر نوفمبر من عام  ، 2010وذلك في نفس
الفترة التي ُوضعت فيها خطة التقطير األساسية التي بدأت في عام  ، 2011مما جعل التقطير
أحد أولويات الشركة منذ بدايتها .وفي هذا اإلطار ،تلتزم شركة كونوكوفيليبس قطر بتوفير فرص العمل
المناسبة للمواطنين القطريين ،مع تشجيع الشباب القطري واالرتقاء بهم في الوقت ذاته لالستفادة من
هذه المبادرة الرائدة بشركة كونوكوفيليبس.

الشفافية والمسائلة

تؤدي إدارة الموارد البشرية بشركة كونوكوفيليبس دور ًا رئيسي ًا في المساعدة على تحقيق هدف التقطير
وذلك من خالل استقطاب المواهب من المواطنين القطريين ورعايتهم .وباعتبار كونوكوفيليبس أحد أكبر
شركات التنقيب واإلنتاج في العالم ،توفر عملياتنا فرص تعلم ال مثيل لها ،وذلك من خالل تعزيز تبادل
المعرفة والخبرات بهدف تطوير المواهب الوطنية وبناء المهارات وتطوير القدرات.

نحن في كونوكوفيليبس نؤمن بأهمية اعتمادنا على وسائل ناجحة للتواصل مع شركائنا الممثلين بمجموعة
من األفراد والمنظمات التي تؤثر وتتأثر بممارساتنا ونتائج أعمالنا .ولتحقيق ذلك ،نسعى إلى الحفاظ على قنوات
تواصل ف َّعالة ومتاحة من خالل المشاركات الرسمية وغير الرسمية ،وتوفير إمكانية الوصول إلى المعلومات
المتعلقة بآخر التطورات حول أعمالنا وإنجازاتنا.

ويمثل التقطير استثمار ًا هام ًا لشركة كونوكوفيليبس نظر ًا لمساهمته في إعداد رأس المال البشري
القطري باعتباره واحد ًا من ركائز رؤية قطر الوطنية  ، 2030ودعم ًا الستراتيجية التنمية الوطنية.

فريقنا
يعمل موظفي كونوكوفيليبس في جميع أنحاء العالم من أجل توفير الطاقة للمستهلكين وتقديم القيمة
المضافة لمساهمينا .ونؤمن بأن المعرفة والتنوع والقدرة األدائيةالعالية التي يتمتع بها فريقنا هي
سر تميّز شركتنا.

السالمة والصحة المهنية
نسير جميع ًا في شركة كونوكوفيليبس نحو تحقيق هدف واحد يتجسد في الحد من إصابات العمل واألمراض
المهنية والممارسات غير اآلمنة التي قد تلحق الضرر بالبيئة .ونحن على ثقة بأنه ال يوجد أمر هام أو عاجل يمنعنا
من أداء مهامنا بشكل آمن ومسؤول بيئياً .إن قيمنا األخالقية هي مصدر إلهامنا في تأدية أعمالنا ،وهي التي
تضع السالمة المهنية كأولوية قصوى .لذلك فإن المبادئ التوجيهية الشاملة لسياسة الصحة والسالمة والبيئة
( )HSEتمثل مبادئ توجيهية شاملة للموظفين.

١٠

نبذة عن شركة كونوكوفيليبس

)ConocoPhillips Overview (Qatar Business Unit

١١

عمليات التنقيب واإلنتاج في جميع أنحاء العالم
فئة جديدة من االستثمار
كونوكوفيليبس هي أكبر شركة مستقلة في العالم في التنقيب واإلنتاج بنا ًء على اإلنتاج واالحتياطيات
المؤكدة  .يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة هيوستن بوالية تكساس ،وفي تاريخ  ٣١ديسمبر ،٢٠١٦
أظهرت تقارير الشركة انتشار عملياتها وأنشطتها في  ١٧دولة ،مع إجمالي أصول يبلغ  ٩٠مليار دوالر ،وحوالي
 ١٣،٠٠٠موظف  .أما انتاجها باستثناء ليبيا ،فقد بلغ  ١،٥٦٧مليون برميل في عام  ،٢٠١٦بينما بلغت االحتياطات
المؤكدة  ٦،٤مليار برميل بتاريخ  ٣١ديسمبر  .٢٠١٦لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة:
www.conocophillips.com

نحن شركة مستقلة تركز على استكشاف وتطوير وانتاج النفط الخام والغاز الطبيعي على مستوى العالم.
وتشمل محفظتنا المتنوعة في المقام األول األصول الغنية بالمواد الغير تقليدية في أميريكا الشمالية،
والرمال النفطية في كندا ،واألصول األقل خطر ًا في أميريكا الشمالية ،أوروبا ،وآسيا ،واستراليا ،والعديد من
التطورات الدولية وآفاق االستكشاف التقليدي والغير تقليدي العالمي.
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مركز التميز
المركز العالمي ألبحاث استدامة المياه
يتخذ المركز العالمي ألبحاث استدامة المياه ( )GWSCالتابع لشركة كونوكوفيليبس ،من واحة العلوم
والتكنولوجيا في قطر مقر ًا له .ويعمل المركز على دراسة سبل معالجة وإعادة تدوير المياه المستخرجة من
عمليات إنتاج النفط والغاز ،إضاف ًة إلى مشاريع أخرى تتعلق باستدامة مياه المشاريع الصناعية والبلدية .وقد
تم إنشاء المركز العالمي ألبحاث استدامة المياه ليكون مركز كونوكوفيليبس العالمي للتم ّيز في تقنيات
المياه ،ويقدم اكتشافاته لعمليات الشركة عالمي ًا ومحلياً ،ولجميع الشركاء العاملين في القطاع الصناعي.
وتجدر اإلشارة إلى أن مركز الزوار التابع للمركز العالمي ألبحاث استدامة المياه ( )GWSCيعمل على تعزيز
وزيادة الوعي لدى كافة فئات المجتمع المحلي للمحافظة على موارد المياه.

نهج التنمية المستدامة وااللتزامات
ينبع نهج شركة كونوكوفيليبس لتحقيق التنمية المستدامة من إيماننا العميق بضرورة تعزيز مكانة
الشركة كمؤسسة اقتصادية رائدة في مجال األعمال تحرص على تأمين مصادر الطاقة لألجيال الحاضرة
والمستقبلية .وإلى جانب قيامنا بذلك ،سوف نسعى أيض ًا إلى إضافة القيمة وتحسين معايير المعيشة
لشركائنا.
ويستند نهجنا في تحقيق هذا الهدف إلى تلبية االلتزامات التسعة التالية:
• زيادة توفير الطاقة النظيفة
• انتهاج سياسة تتسم بالشفافية والمسؤولية
• ضمان التشغيل اآلمن
• التأثير اإليجابي في المجتمعات وتحقيق مصالحها
• تقليل األثر السلبي على البيئة
• االستثمار في مواردنا البشرية
• تحسين كفاءة استخدام الطاقة
• التمسك بأخالقيات وقيم العمل
• ضمان االستمرارية على المدى الطويل
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كونوكوفيليبس في قطر
قطر غاز 3
في عام  ، 2013وقعت كل من شركة كونوكوفيليبس وشركة قطر للبترول اتفاقية لتطوير مشروع
قطر غاز  ،3وهو مشروع ضخم للغاز الطبيعي المسال في مدينة رأس لفان الصناعية بدولة قطر.
تملك كونوكوفيليبس  30بالمائة من هذا المشروع المتكامل الذي يضم مرافق لتحويل الغاز الطبيعي تبلغ
طاقتها اإلنتاجية ما يقارب  1.4مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال على مدى  25عاماً .كما يتم إنتاج
حوالي  70مليون برميل يومي ًا من غاز البترول المسال والمكثفات من حقل الشمال
بدولة قطر.
ويضم المشروع أيض ًا منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تصل إلى  7.8مليون طن في
السنة .وقد تم تحميل أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال في شهر نوفمبر من عام  .2010وتعود
ملكية ناقالت الغاز لكل من شركة قطر لنقل الغاز (ناقالت) وقطر غاز .3
وبهدف خفض التكاليف ،عملت قطر غاز  3على تطوير اإلمكانيات البرية والبحرية في إطار مشروع واحد
متكامل مع قطر غاز ،4وقد تضمن ذلك تطوير المنشآت البحرية الواقعة في المنطقة البحرية المشتركة
بحقل الشمال باإلضافة إلى إنشاء خطين متطابقين إلنتاج الغاز الطبيعي المسال ومايرتبط بهما من
مرافق معالجة الغاز.
ويتم اإلنتاج بشكل مشترك من خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمرافق التابعة لمشروع قطر غاز
 3وقطر غاز  .4ويعد هذا المشروع جزء ًا من أكبر مجمع للغاز الطبيعي المسال في العالم ،وأحد األصول
الرئيسية لشركة كونوكوفيليبس.
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شركة عالمية متخصصة في التنقيب واإلنتاج
التميّز شعارنا
منذ أن أصبحت كونوكوفيليبس شركة مستقلة مختصة في مجال التنقيب واإلنتاج في مايو من عام ،2012
انصب تركيزنا بشكل حصري على عملنا الرئيسي والمتمثل في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما على
مستوى العالم.

رؤية كونوكوفيليبس قطر
تجسيد ًا لقيمنا الجوهرية ،سنكون الشريك المفضل للتنقيب واإلنتاج ،وذلك من خالل مشاركة تقنيات
وخبرات عالمية المستوى واتباع معايير متميزة وجديدة للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية للتنمية
البشرية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية.

رسالة كونوكوفيليبس قطر
تعزيز قيمة شراكة كونوكوفيليبس في قطر.

القيم
تتمثل قيمنا األساسية في السالمة ،األشخاص ،النزاهة ،المسؤولية ،االبتكار والعمل الجماعي.
وتعد رؤيتنا وقيمنا اللبنة األساسية للنجاح المستمر لشركة كونوكوفيليبس .كما نسعى إلى تعزيز قيمنا
والتعريف بها من خالل تبني عدد من السياسات والتوجهات مثل مدونة قواعد السلوك الوظيفي
وأخالقيات المهنة ،وسياسة الصحة والسالمة والبيئة ومقومات التنوع والشمولية.

عملياتنا
نسعى في كونوكوفيليبس إلثبات اإلمكانيات والقدرات والموارد التي نمتلكها ،ونعمل جاهدين إلحداث
فرق حقيقي في المجتمعات التي نعمل بها .وينطبق ذلك على األداء المالي والتشغيلي لدينا ،وعلى
الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا أيضاً .كما تفخر كونوكوفيليبس بتقليدها العريق الذي يضع السالمة والصحة
واالهتمام بالبيئة على رأس أولويات عملياتها  .فنحن نمتلك القدرة التقنية وجودة وتنوع الموجودات
باإلضافة إلى قوة مالية ال مثيل لها بين شركات التنقيب واإلنتاج المستقلة ،مما يعزز مكانتنا التنافسية في
أي مكان في العالم .ويتضمن إنتاجنا النفط الخفيف ،الرمال النفطية ،سوائل الغاز الطبيعي ،الغاز الطبيعي
التقليدي ،غاز الفحم ،النفط والغاز الصخري ،والغاز الطبيعي المسال.
وتعد شراكتنا مع قطر للبترول مثا ًال جلي ًا على كيفية عمل دولة قطر وكونوكوفيليبس بمسؤولية وأمان
لتزويد العالم باحتياجاته من الطاقة.
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كونوكوفيليبس قطر
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