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North Field

2016 Production*

ConocoPhillips is the world’s largest independent exploration and production (E&P) company based
on proved reserves and production of liquids and natural gas. We explore for, produce, transport
and market crude oil, bitumen, natural gas, natural gas liquids and liquefied natural gas on a
worldwide basis. As of Dec. 31, 2016, we had operations and activities in 17 countries.

1,569

Operations are managed through six segments, which are defined by geographic region: Alaska,
Lower 48, Canada, Europe and North Africa, Asia Pacific and Middle East, and Other International.
ConocoPhillips’ operating segments generally include a strong base of legacy production and
an inventory of low cost of supply investment opportunities. The company also pursues focused
conventional and unconventional exploration that can add to the company’s low cost of supply
resource base over time.

Qatargas 3

Thousand
barrels of oil
equivalent per day

2016 Proved Reserves

6.4

The company embraces its role in responsibly accessing, developing and producing oil and gas to
help meet the world’s energy needs. ConocoPhillips has the technical capability to operate globally
and maintains a relentless focus on safety and environmental stewardship. ConocoPhillips common
stock is listed on the New York Stock Exchange under the ticker symbol COP.

Billion

barrels of oil
equivalent

Crude Oil

NGL

Bitumen

Natural Gas

Total

(MBD)

(MBD)

(MBD)

(MMCFD)

(MBOED)

Alaska

163

12

–

25

179

Lower 48

195

88

–

1,219

486

7

23

183

524

300

122

7

–

460

205

Canada
Europe and No
Asia Pacific and Middle East

111

15

–

1,629

399

ConocoPhillips Total

598

145

183

3,857

1,569

2016 Production Mix*

Operator: Qatargas Operating Company
Limited (QG OPCO)
Co-venturers: Qatar Petroleum (68.5%),
ConocoPhillips (30.0%), Mitsui (1.5%)
In 2003, ConocoPhillips and Qatar
Petroleum signed a Heads of Agreement
to develop Qatargas 3, a large-scale
LNG project in Ras Laffan Industrial City,
Qatar. The integrated project comprises
upstream natural gas production facilities
to produce approximately 280 MBOED
gross (approximately 70 percent natural
gas and 30 percent LPG and condensate)
from Qatar’s North Field over the 25-year
life of the project. The project also includes
a 7.8 million-tonnes-per-annum (MTPA)
nameplate LNG facility.
The first LNG cargo was loaded in November
2010, with steady production achieved
in 2011. In order 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
for the Qatargas 3 and Qatargas 4 joint
ventures. Production from the LNG trains
and associated facilities is shared.

ConocoPhillips—Average Daily Net Production, 2016*
Segment

Qatar

ConocoPhillips Acreage

Facility

2016 Capital Expenditures and Investments

2016 Production*

38%

1,821

Crude Oil
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Natural Gas
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$ Millions

1,133
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Qatargas 3 LNG Plant in Ras Laffan, Qatar.
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* Excluding production from Libya, which has been removed from the company’s production guidance, full-year 2016 production was 1,567 MBOED. When further adjusted for the full-year impact
of 2016 asset dispositions, which was 27 MBOED, full-year production was 1,540 MBOED.
See page 15 for Cautionary Statement pertaining to the use of this fact sheet.
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Value Proposition

2016 Financial and Operating Highlights

As the world’s largest E&P company, based on production and proved reserves, ConocoPhillips offers a unique value proposition for shareholders.
Our value proposition principles focus on returns through a strong balance sheet, a growing dividend and disciplined growth. Our strategy is to
manage the business for cash flow generation by maintaining a low breakeven price, a low cost of supply portfolio and capital flexibility.
We have set five clear priorities on how we will allocate cash. We will invest cash to maintain flat production and pay our existing dividend.
Additional cash from operating activities will be used to grow the dividend annually; reduce our debt level to $20 billion by the end of 2019 and
target an ‘A’ credit rating; pay out roughly 20 to 30 percent of our cash from operating activities to shareholders through a combination of the
dividend and share buybacks; and invest in disciplined production growth. We believe this is a differential strategy that will allow us to be more
resilient during periods of low prices and outperform during the upcycles.

Financial Performance ($billion unless specified)

FY 2016

FY 2015

Total revenues and other income

24.4

30.9

Net loss attributable to ConocoPhillips

(3.6)

(4.4)

Adjusted loss*

(3.3)

(1.7)

Dividends per share ($)

1.00

2.94

Loss per share* ($)

(2.91)

(3.58)

Adjusted loss per share* ($)

(2.66)

(1.40)

4.9
4.4
1.3

10.1
7.6
3.7

Financial Position
ConocoPhillips share price ($)
Shares outstanding (million)
Market capetalization ($ billion)
Total assets ($ billion)
Total assets ($ billion)
Debt-to-capital ratio (percent)

12/31/16
50.14
1,237
62
89.8
27.3
44

12/31/15
46.69
1,236
58
97.5
24.9
38

Production2

Capital program
Net cash provided by operating activities
Dividends paid

FY 2016

FY 2016

Crude oil (MBD)

598

605

Natural gas liquids (MBD)

145

156

Bitumen (MBD)

183

151

Natutal gas (MMCFD)

3,857

4,060

Total Production (MBOED)

1,569

1,589

*Use of non-GAAP financial information—This fact sheet includes non-GAAP financial measures that are included to help facilitate comparisons of company operating performance across periods
and with peer companies. A reconciliation determined in accordance with U.S. generally accepted accounting principles (GAAP) is shown at www.conocophillips.com/nongaap.

Production growth adjusted for Libya, downtime and dispositions.
Excluding production from Libya, which has been removed from the company’s production guidance, full-year 2016 production was 1,567 MBOED. When further adjusted for the full-year
impact of 2016 asset dispositions, which was 27 MBOED, full-year production was 1,540 MBOED.
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Technology and Innovation
We pursue focused technology solutions that support our company’s plans by reducing the cost of supply of our resource base, converting
resources to reserves, and preserving our license to operate.

Supporting Our Growth Plans

With the view that the business environment
is going to experience more volatile
prices going forward, we are focusing
on leveraging technologies—whether
internally or externally sourced—to enhance
our resilience to lower prices and the
ability to differentially benefit in upcycles.
We are focused on reducing our cost of
supply while maintaining the integrity of
our operations, and achieve this in a variety
of ways: collaborating across functions and
business units, building strong technical
competencies, recruiting and developing
highly-talented scientists and engineers,
understanding and managing risks,
engaging and collaborating with technology
partners, and making sound technology
investment decisions.

Unconventional and Conventional
Reservoirs
We have significant acreage holdings in
the three largest liquids-rich plays in North
America—the Eagle Ford, Bakken and
Permian Basin. We also have considerable
acreage in several of Canada’s leading plays.
We are investing in technology development
and making rapid progress in lowering our
cost to produce each barrel of oil equivalent.
As a result, ConocoPhillips is one of the
industry leaders in unconventional reservoir
cost of supply metrics.

With a focus on water conservation, we
have successfully deployed innovative water
recycling technologies in our operations. For
example, we utilize produced water to make
fracturing fluid in the Permian Basin.
We also have a strong legacy portfolio
in onshore and offshore conventional
reservoirs and are investing in technology
development to lower our costs and increase
recovery.

We have also made considerable progress
in reducing our impact on the environment.

We have established several technology
programs to support our business plans:
developing low cost of supply unconventional
reservoirs, improving margins in oil sands
and heavy oil while reducing emissions,
improving the economic efficiency of our
LNG and other gas solutions technologies,
increasing recoveries while lowering the
underlying cost of supply from our legacy
fields, and implementing sustainability
measures.
These technology programs have a clear line
of sight to the corporate strategy. Improved
collaboration and integration help identify,
qualify, exploit and deploy technologies
across the asset life cycle. We are disciplined
in our execution of technology projects,
particularly the industrialization, testing and
deployment of technology in ConocoPhillips’
operations, in order to maximize the value
realized through our technology portfolio.
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The Modular Offshore Dynamic Series 201 drilling rig in operation
on the Magnolia Tension Leg Platform.

Oil Sands

We develop and apply technology in our oil
sands projects to improve our operations’
efficiency and economics, and to reduce
our impact on land, water and air resources,
including greenhouse gas (GHG) emissions.
We are advancing technologies to improve
steam-to-oil ratios, lower GHG emissions,
accelerate resource recovery, and reduce the
number of wells and volumes of water and
natural gas needed to produce.
As part of our ongoing commitment to the
environment and the communities where
we operate, we continue to minimize the size
of our drilling operations. This helps reduce
our land use and environmental footprint.

LNG
ConocoPhillips is a leader in LNG as licensor of
the Optimized Cascade® liquefaction process
and developer of world-class onshore LNG
facilities. With more than five decades of
proven LNG technology as its foundation,
ConocoPhillips has licensed this innovative
process for use in 25 LNG trains around
the world. By 2020, LNG plants utilizing
the Optimized Cascade® process expect to
have a total installed production capacity in
excess of 100 MTPA, making ConocoPhillips

Our Global Water Sustainability Center is a world-class research facility
located in Doha’s Qatar Science and Technology Park.

one of the world’s largest LNG liquefaction
process technology providers. In addition,
we have built and operated some of the
largest and most sophisticated floating
production, storage and offloading vessels
(FPSOs) in the world. We have developed
a floating LNG (FLNG) design based on the
Optimized Cascade® process utilizing our
extensive LNG and FPSO experience.

Water Solutions

Recognizing that managing water resources
continues to be a key focus for our industry,
ConocoPhillips’ Water Solutions group
integrates technical disciplines and expertise
to address challenges confronting our global
business units. The ConocoPhillips Global
Water Sustainability Center team, located
in Doha, Qatar, works with other corporate
functions and business units to address ways
to reduce freshwater consumption, lower
operating costs related to water treatment
and minimize the environmental impact of
wastewater discharge.

Energy Partnerships

Implementing emerging technologies in
our operating assets and exploration efforts
has enabled us to realize improvements in
subsurface characterization, asset integrity,
drilling, and decommissioning activities.
Access to these technologies is made possible
through strategic third-party partnerships
and investment in strategic startups.
The ConocoPhillips Technology Value
Optimization group works closely with the
business units to identify opportunities for
technology advancement and application
of existing technologies in innovative new
ways. The group manages direct investment
and provides business development
expertise to small, external startups.
These efforts have facilitated a number of
industry-first field trials and deployments
of technologies that set the company’s
performance apart from our peers and have
provided strategic advantages.

ConocoPhillips employees use sophisticated analysis, visualization and technologies to optimize
drilling opportunities.

Learn more about ConocoPhillips technology and innovation at www.conocophillips.com/innovation.
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Safe and Responsible Operations

Explore ConocoPhillips

We stake our reputation on being accountable to our stakeholders, communities and
each other, and we are committed globally to our high standards of performance. Our
efforts were recognized again in 2016 as we were named to the Dow Jones Sustainability
Index North America for the tenth consecutive year and we achieved a B rating for the
CDP climate survey, outperforming the C industry average.

Health, Safety and Environment

In 2016, a focus on verification of the 8 Life Saving Rules, along with a continued
emphasis on process safety, contributed to another year of strong HSE performance.
We experienced fewer serious incidents, significantly reduced the number of Tier 1
process safety events, achieved a record total recordable injury/illness rate, and reduced
the number of hydrocarbon spills. We revised global standards and modified our audit
strategy to align with our risk-based, fit-for-purpose operating model. Business units
explored the use of learning teams and human performance principles to discuss how
work is conducted with the purpose of strengthening our defenses. We also enhanced
our emergency response capabilities while retaining our intense focus on prevention.

Sustainable Development

Our sustainable development approach integrates principles, commitments, positions,
action plans, performance indicators, engagement results and reporting. Our 10 energy
principles and our Global Onshore Well Management Principles also describe how we
protect and respect people and the environment. Each of our various businesses are
responsible for integrating sustainability issues into day-to-day operations, project
development and decision making, and are held accountable for doing so. In 2016,
we made strong progress on our multiyear action plans for climate change, water,
biodiversity and stakeholder issues. Our objective is to prepare the company to succeed
in a world challenged by complex environmental, social and economic issues and
increasing stakeholder expectations.

2016 Annual Report

The ConocoPhillips Annual Report and Form
10-K provides details on the company’s 2016
financial and operating performance, a letter
from our chairman and chief executive officer,
and additional shareholder information. The
annual report is available on our website at
www.conocophillips.com/annualreport.

Fact Sheets

ConocoPhillips fact sheets are also available on our website. Our operations are managed
through six segments, which are defined by geographic region: Alaska, Lower 48, Canada,
Europe and North Africa, Asia Pacific and Middle East, and Other International. In addition to
this company overview, fact sheets have been developed for each of these segments to provide
a detailed look at individual assets and programs across the company.
These fact sheets are updated annually and are available on our website at
www.conocophillips.com/factsheets.

Charitable Investments

We contribute to the well-being of the communities where we operate through
charitable giving, employee volunteerism and civic leadership. In 2016, we provided
assistance ranging from disaster relief after floods in the U.S. and fires in Canada, to
supporting innovative teacher and student development math education programs
offered by Rice University, United Way, and the Boys & Girls Clubs of Greater Houston.
Species and habitat preservation continue to be a primary focus of our global water
and biodiversity stewardship signature program. Our support of essential conservation
efforts progressed with the Smithsonian’s Migratory Connectivity Project, National Fish
& Wildlife Foundation’s SPIRIT of Conservation, and Calgary Zoo’s Whooping Crane
Recovery program. The company, and its employees and volunteers, also rallied to
support local communities by participating in six United Way campaigns that raised
more than $5.9 million in contributions, and logged more than 28,000 volunteer hours
in the U.S. and Canada.

Learn more about ConocoPhillips sustainable development at www.conocophillips.com/sustainability.
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Learn more about ConocoPhillips by visiting www.conocophillips.com.
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Worldwide Operations and Locations

معلومات الشركة

Corporate Information
Chairman of the Board
of Directors and
Chief Executive Officer
Ryan M. Lance

ConocoPhillips
600 N. Dairy Ashford Road
Houston, Texas 77079
Telephone: 281-293-1000
www.conocophillips.com

Investor Relations
600 N. Dairy Ashford Road
Houston, Texas 77079
Telephone: 281-293-5000
www.conocophillips.com/investor
investor.relations@conocophillips.com

عالقات اإلعالم
- شارع ديرى أشفورهوستن600
77079 تكساس
2812931149 :هاتف

Media Relations
600 N. Dairy Ashford Road
Houston, Texas 77079
Telephone: 281-293-1149
www.conocophillips.com/media
media@conocophillips.com

www.conocophillips.com/media
media@conocophillips.com

رئيس مجلس اإلدارة
:والمدير التنفيذي
 النس.م.ريان

كونوكوفيليبس
 شارع ديرى أشفورد600
77079 تكساس،هوستن
2812931000 :هاتف

عالقات المستثمر
- شارع ديرى أشفورهوستن600
77079 تكساس
281-293-5000 :هاتف

www.conocophillips.com/investor
investor.relations@conocophillips.com

www.conocophillips.com

Our Company Values

S
SAFETY

P
PEOPLE

I
INTEGRITY

R
RESPONSIBILITY

I
INNOVATION

CAUTIONARY STATEMENT
This fact sheet contains forward-looking statements. We based the forward-looking statements on our current expectations,
estimates and projections about ourselves and the industries in which we operate in general. We caution you these statements
are not guarantees of future performance as they involve assumptions that, while made in good faith, may prove to be incorrect,
and involve risks and uncertainties we cannot predict. In addition, we based many of these forward-looking statements on
assumptions about future events that may prove to be inaccurate. Accordingly, our actual outcomes and results may differ
materially from what we have expressed or forecast in the forward-looking statements. Economic, business, competitive and
other regulatory factors that may affect ConocoPhillips’ business are set forth in ConocoPhillips’ filings with the Securities and
Exchange Commission (including in Item 1A of our Form 10-K), which may be accessed at the SEC’s website at www.sec.gov.

T
TEAMWORK

17

Operations
and activities in
17 countries
(As of Dec. 31,2016)

Definition of resources: ConocoPhillips uses the term “resources” in this document. The company estimates its total resources
based on a system developed by the Society of Petroleum Engineers that classifies recoverable hydrocarbons into six categories
based on their status at the time of reporting. Three (proved, probable and possible reserves) are deemed commercial and
three others are deemed noncommercial or contingent. The company’s resource estimate encompasses volumes associated
with all six categories. The SEC permits oil and gas companies, in their filings with the SEC, to disclose only proved, probable
and possible reserves. We use the term “resource” in this fact sheet that the SEC’s guidelines prohibit us from including in filings
with the SEC. U.S. investors are urged to consider closely the oil and gas disclosure in our Form 10-K and other reports and
filings with the SEC.
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 الخاصة بناSPIRIT قيم
عمليات وأنشطة
 دولة١٧ في
٢٠١٦  ديسمبر31 في

S

السالمة

P

 تقدر الشركة إجمالي مواردها بناء على نظام تم تطويره من قبل. تستخدم كونوكو فيليبس مصطلح "الموارد" في هذه الوثيقة:تعريف الموارد
 وتعتبر ثالثة.جمعية مهندسي البترول الذي يصنف الهيدروكربونات القابلة لالسترداد إلى ست فئات استناد ًا إلى وضعها في وقت إعداد التقارير
 ويشمل تقدير موارد الشركة األحجام. بينما تعتبر الموارد الثالثة األخرى غير تجارية أو مقيدة، وممكنة) موارد تجارية، محتملة،منها (احتياطيات مؤكدة
 اإلفصاح عن االحتياطيات، في ملفاتها المودعة لدى اللجنة، وتسمح لجنة األوراق المالية والبورصات لشركات النفط والغاز.المرتبطة بجميع الفئات الست
 ونحن نستخدم مصطلح "الموارد" في نشرة الحقائق العامة هذه التي تمنعنا المبادئ التوجيهية للجنة األوراق المالية.المثبتة والمحتملة والممكنة فقط
 ونحث المستثمرين في الواليات المتحدة على الرجوع إلى التصاريح والمعلومات المعلنة حول النفط.والبورصات من تضمينها في الملفات المودعة لديها
.والتقارير األخرى والملفات المودعة لدى لجنة األوراق المالية والبورصات10-K والغاز في استمارتنا

األشخاص

I

الـنـزاهـة

R

المسؤولية

I

االبتكار

T

العمل الجماعي

تـنـبـيـه
، ونحن نحذر من أن هذه التصريحات ليست ضمانات لألداء المستقبلي ألنها تنطوي على افتراضات.حول أنفسنا والصناعات التي نعمل فيها بشكل عام
 فقد اسندنا العديد من، وباإلضافة إلى ذلك. وتشتمل على مخاطر وشكوك ال يمكننا التنبؤ بها، فقد تثبت بأنها غير صحيحة،وإن كانت بحسن نية
 فإن نتائجنا الفعلية قد تختلف جوهري ًا عما أعربنا عنه، وبناء على ذلك.هذه البيانات التطلعية إلى افتراضات حول أحداث مستقبلية قد تكون غير دقيقة
 إن العوامل االقتصادية والتجارية والتنافسية وغيرها من العوامل التنظيمية التي قد تؤثر على أعمال كونوكو.أو توقعناه في هذه البيانات التطلعية
 والتي يمكن الوصول، (10-K)  من استمارة1A فيليبس واردة في ملفات كونوكو فيليبس المودعة لدى لجنة األوراق المالية والبورصات ومندرجة في البند
www.sec.gov. :إليها من خالل الموقع اإللكتروني الخاص بلجنة األوراق المالية والبورصات

Copyright ©2013 ConocoPhillips Company. All Rights Reserved.
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نظرة عامة على كونوكوفيليبس
ملخص بيانات  -مارس ٢٠١٧

استكشف كونوكوفيليبس

عمليات آمنة ومسؤولة
نحن نبني سمعتنا من خالل تحمل المسؤولية تجاه شركائنا والمجتمعات وبعضنا البعض ،ونحن ملتزمون باعتماد
أعلى معايير التميز في أدائنا على مستوى العالم .وقد تم االعتراف بجهودنا مرة اخرى في عام  2016من مؤشر
االستدامة داو جونز بأمريكا الشمالية للعام العاشر على التوالي ،وحققنا تصنيف من فئة " "Bفي استطالع المناخ من
مشروع اإلفصاح عن الكربون  ،CPDمتفوقين على متوسط أداء القطاع عند الفئة .C

الصحة والسالمة والبيئة

قواعد منقذة للحياة

في عام  ،2016استمر تركيزنا على القواعد الثمانية للحفاظ على الحياة ،مع التأكيد المستمر على سالمة
العمليات في لعب دور أساسي في تحقيق عام آخر من األداء القوي على مستوى الصحة والسالمة
والبيئة .وتعرضنا لعدد أقل من الحوادث الخطيرة ،وخفضنا بشكل ملحوظ عدد حوادث سالمة العمليات
من المستوى األول ،وسجلنا مستوى قياسي ًا إلجمالي عدد اإلصابات/األمراض ،وخفضنا أعداد التسرب
الهيدروكربوني .كما قمنا بمراجعة المعايير الدولية وتعديل استراتيجية التدقيق لتتماشى مع نماذج
التشغيل القائمة على المخاطر لدينا وبما يناسب عملياتنا .واطلعت وحدات األعمال على كيفية استخدام
فرق التعلم ومبادئ األداء البشري لمناقشة كيفية إجراء العمل بهدف تعزيز دفاعاتنا .كما قمنا بتعزيز
قدرات االستجابة للطوارئ لدينا مع الحفاظ على التركيز المكثف على الوقاية.

لتقرير السنوي لعام 2016

تتوفر نشرات الحقائق العامة الخاصة بشركة كونوكو فيليبس على موقعنا اإللكتروني .وتدار عملياتنا عبر ستة قطاعات،
يوفر التقرير السنوي لشركة كونوكو فيليبس واستمارة
معرّفة حسب المنطقة الجغرافية كالتالي :أالسكا ،الواليات األمريكية الثمانية واألربعين المتجاورة ،كندا ،أوروبا وشمال
 K-10تفاصيل عن األداء المالي والتشغيلي للشركة لعام
إفريقيا ،آسيا المحيط الهادئ والشرق األوسط ،والعمليات الدولية األخرى .وباإلضافة إلى هذه اللمحة العامة للشركة ،تم
 ،2016ويتضمن رسالة من رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي ،ومعلومات إضافية عن مساهمي الشركة .ويمكن إعداد نشرات حقائق عامة لكل من هذه القطاعات لتقديم نظرة مفصلة على األصول والبرامج الفردية في جميع أنحاء
الشركة.ويتم تحديث نشرات الحقائق العامة هذه بشكل سنوي ،وهي متاحة على موقعنا اإللكتروني
االطالع على التقرير السنوي من خالل موقعنا اإللكتروني

تنمية مستدامة

يعتمد نهجنا الخاص بالتنمية المستدامة على مبادئ والتزامات ومواقف وخطط عمل ومؤشرات أداء
ونتائج مشاركة وإعداد تقارير .كما توضح مبادئنا العشرة للطاقة ،ومبادئنا العالمية إلدارة اآلبار البرية كيفية
حمايتنا واحترمنا للناس والبيئة .وتعمل جميع أعمالنا المتنوعة على دمج قضايا االستدامة في العمليات
اليومية ،وتطوير المشاريع وصنع القرارات ،وتتمتع بالمسؤولية الكاملة للقيام بذلك .وفي عام  ،2016أحرزنا
تقدم ًا قوی ًا في خطط عملنا متعددة السنوات فيما يتعلق بالتغیر المناخي والمیاه والتنوع البیولوجي وقضایا
أصحاب المصلحة .وتتمحور أهدافنا حول إعداد الشركة لتحقيق النجاح في عالم يواجه تحديات كبيرة من
القضايا البيئية واالجتماعية واالقتصادية المعقدة ،وتزداد فيه توقعات أصحاب المصلحة.

إقتصادية
كفاءة
بيئية

نشرات الحقائق العامة

www.conocophillips.com/annualreport.

اقتصادية
اجتماعية

www.conocophillips.com/factsheets.

استدامة
اجتماعية

بيئية
اجتماعية

بيئية

االستثمارات الخيرية

نحن نساهم في رفاهية المجتمعات التي نعمل فيها من خالل نشاطات وعطاءات خيرية ،وقيام موظفينا
بأعمال تطوعية والقيادة المدنية .وفي عام  ،2016قدمنا مساعدات مختلفة ،بدء ًا من عمليات إغاثة في
حاالت الكوارث على إثر فيضانات في الواليات المتحدة وحرائق في كندا ،مرور ًا بدعم تطوير المعلمين
والطالب المبتكرين في برامج تعليم الرياضيات من تقديم جامعة رايس ،ومنظمة يونايتد واي ،ونوادي
الفتيان والفتيات في هيوستن .وال تزال المحميات والموائل تشكل محور تركيز رئيسي لبرنامجنا العالمي
للمياه والتنوع البيولوجي.
وقد تطور دعمنا للجهود األساسية للمحميات مع مشروع سميثسونيان الرتباط الطيور المهاجرة،
ومشروع المؤسسة الوطنية لألسماك والحياة البرية " ،"SPIRIT of Conservationوبرنامج حديقة
حيوانات كالجاري " ."Whooping Crane Recoveryكما سعت الشركة وموظفوها ومتطوعوها إلى
دعم المجتمعات المحلية من خالل المشاركة في ست حمالت لمنظمة يونايتد واي جمعت أكثر من 5.9
مليون دوالر من المساهمات ،وسجلت أكثر من  28,000ساعة عمل تطوعية في الواليات المتحدة وكندا.

االستثمارات الخيرية في عام 2016

أخرى

٪ ١٦

٪٧

برامج مميزة

برامج مجتمعية
للموظفين

٪ 34

إغاثة في حاالت
الكوارث ٪ 2

تعرف على المزيد حول التنمية المستدامة في كونوكوفيليبس من خالل الرابط التاليwww.conocophillips.com/sustainability. :
٩

تعليم

٪ 32

صحة وسالمة

٪9

لمعرفة المزيد عن شركة كونوكوفيليبس ،تفضل بزيارة موقعناwww.conocophillips.com :
١٠

نظرة عامة على كونوكوفيليبس
ملخص بيانات  -مارس ٢٠١٧

الـتـكـنـولـوجـيـا واإلبـداع
نتبع حلو ًال تقنية مركزة تدعم خطط شركتنا في خفض تكاليف التوريد لقاعدة مواردنا ،وتحويل الموارد إلى احتياطيات ،والحفاظ على ترخيص العمل.

دعم خططنا للنمو

المخزونات الغير تقليدية

وبالنظر إلى أن بيئة األعمال ستشهد المزيد من
التقلب في األسعار في المستقبل ،نركز على
االستفادة من التقنيات ،سواء كانت من مصدر
داخلي أو خارجي  -من أجل تعزيز قدراتنا على التكيف
مع انخفاض األسعار والقدرة على االستفادة من
أوقات ارتفاع األسعار بطرق مبتكرة .نحن نركز على
خفض تكاليف التوريد والمحافظة على سالمة عملياتنا
التشغيلية ،ونسعى لتحقيق ذلك بطرق مختلفة
تشمل؛ التعاون بين وحدات العمل والوظائف،
وبناء كفاءات تقنية قوية ،وتوظيف وتطوير العلماء
والمهندسين الموهوبين ،وفهم وإدارة المخاطر،
واالرتباط والتعاون مع شركاء التكنولوجيا ،والقيام
باستثمارات قوية في هذا المجال.

نمتلك مساحات كبيرة في أكبر ثالثة مواقع غنية
بالسوائل في أمريكا الشمالية ،وهي إيجل فورد،
وباكين وبيرمين باسين .كما لدينا مساحات كبيرة
في مواقع كندية رائدة .ونستثمر في التطور التقني
ونحقق تقدم ًا سريع ًا في خفض تكلفة إنتاج كل برميل
من المكافئ النفطي ،ونتيجة لذلك ،سرعان ما أصبحت
كونوكوفيليبس إحدى رواد الصناعة في ما يخص
مقاييس الموارد في المناطق الغير تقليدية.

يتم إنتاجها في تكسير السوائل في موقع بيرمين
باسين.
ولدينا أيض ًا محفظة قوية من المخزونات التقليدية
الخارجية والداخلية ،ونستثمر في نشر التقنيات من
أجل خفض التكاليف وتحسين التعافي.

كما حققنا تقدم ًا ملموس ًا في خفض أثرنا البيئي.
ومن خالل التركيز على الحفاظ على الموارد المائية،
قمنا بنشر تقنيات ناجحة ومبتكرة إلعادة تدوير المياه
في عملياتنا .فعلي سبيل المثال ،نستخدم المياه التي

لقد قمنا بإنشاء عدة برامج تقنية تركز على المجاالت
التي تدعم خطط نمو أعمالنا منها ،تطوير مخزون
االحتياطي غير التقليدي ،وإنتاج رمال النفط والبترول
الثقيل بتكلفة اقتصادية وبأقل انبعاثات ممكنة،
وتحسين الكفاءة االقتصادية للغاز الطبيعي ال ُمسال
وتقنيات سوائل الغاز األخرى ،وتعظيم اإلنتاج من
حقولنا الموروثة وخفض تكاليف التوريد المرتبطة بها،
وتنفيذ إجراءات االستدامة.

المركز العالمي ألبحاث استدامة المياه هو مرفق عالمي المستوى يقع في واحة قطر
للعلوم والتكنولوجيا في الدوحة.

الرمال النفطية
نحن نقوم بتطوير وتطبيق تقنيات مبتكرة في مشاريع
الرمال النفطية لتحسين كفاءة واقتصاد العمليات،
ولقليل آثار تلك العمليات على التربة والمياه والهواء،
بما في ذلك انبعاثات الغازات الدفيئة .إننا نطور
التقنيات التي تساعدنا على تحسين معدالت البخار
إلى النفط وتقليل انبعاثات الغاز الدفيئة وتسريع
تدوير الموارد وخفض عدد اآلبار وكميات المياه والغاز
الطبيعي الالزمة لإلنتاج.
وكجزء من التزامنا بالبيئة والمجتمعات التي نعمل
بها ،نحن مستمرون بخفض عمليات الحفر ،بما يساعد
في تقليل اآلثار التي نخلفها على األرض والبيئة.

الغاز الطبيعي ال ُمسال

وتساهم هذه البرامج التقنية في وضع خط واضح
لتنفيذ رؤية الشركة .ويساعد التعاون واالندماج
المطور في تحديد التقنيات وتأهيلها واستغاللها
ونشرها عبر دورة حياة المخزون .ونتميز بالتنظيم في
تنفيذ المشاريع التقنية ،ال سيما في تصنيع وتأهيل
ونشر التكنولوجيا في عمليات كونوكوفيليبس ،وذلك
لتحسين التأثير االقتصادي لإلنفاق التكنولوجي.

يستخدم موظفو شركة كونوكوفيليبس أساليب تحليلية وتصورات وتقنيات متطورة لتحقيق اإلستغالل األمثل
لعمليات الحفر الحالية والمستقبلية.

تعتبر شركة كونوكوفيليبس شركة رائدة في مجال
الغاز الطبيعي ال ُمسال ،باعتبارها مرخِّصة لعملية
اإلسالة )® (Optimized Cascadeومطور لمرافق
الغاز الطبيعي ال ُمسال على مستوى العالم .ومع
أكثر من خمسة عقود من تكنولوجيا الغاز الطبيعي
ال ُمسال كأساس لعملهاَ ،منحت كونوكوفيليبس
الترخيص لهذه العملية المبتكرة الستخدامها في 25
من القطارات العالمة بالغاز الطبيعي ال ُمسال في
جميع أنحاء العالم .وبحلول عام  ،2020يتوقع أن
يتخطى حجم الطاقة اإلنتاجية المركبة في محطات
الغاز الطبيعي ال ُمسال التي تستخدم عملية اإلسالة
 (Optimized Cascade®) 100مليون طن سنوياً،
مما يجعل كونوكوفيليبس واحدة من أكبر مزودي
تكنولوجيا تسييل الغاز الطبيعي ال ُمسال في العالم.
وباإلضافة إلى ذلك ،قمنا ببناء وتشغيل عدد من أكبر
سفن اإلنتاج والتخزين والتفريغ وأكثرها تطور ًا في
العالم .وقمنا بتطوير التصميم العائم للغاز الطبيعي

الحفارة الديناميكية خالل عملياتها في منصة مانغوليا

ال ُمسال  FLNGباالعتماد على تقنية Optimized
® ،Cascadeوباالستفادة من خبراتنا العميقة في
مجال الغاز الطبيعي ال ُمسال وسفن اإلنتاج والتخزين
والتفريغ.

وقد سهلت هذه الجهود إجراء عدد من التجارب
الميدانية األولى من نوعها في القطاع ومن نشر
تقنيات أسهمت في تمييز أداء الشركة بين أقراننا ،
ووفرت لنا مزايا استراتيجية فريدة.

حلول المياه
انطالق ًا من إدراكنا بأن إدارة الموارد المائية تستمر
في كونها محور ًا رئيسي ًا في صناعتنا ،تستمر مجموعة
كونوكوفيليبس للحلول المائية بدمج التخصصات
والخبرات التقنية لمعالجة التحديات التي تواجه
وحدات األعمال التابعة لنا حول العالم .ويعمل
فريق المركز العالمي ألبحاث استدامة المياه التابع
لكونوكوفيليبس والموجود في الدوحة ،مع وحدات
األعمال والوظائف األخرى في الشركة من أجل إيجاد
طرق لتقليل استهالك المياه العذبة وخفض تكاليف
التشغيل الخاصة بمعالجة المياه والتأثير البيئي لصرف
مخلفات المياه.

شراكات الطاقة
أتاح لنا تطبيق التقنيات الناشئة في أصولنا التشغيلية
وجهودنا االستكشافية إمكانية تحسين قدرات
تحديد خصائص السطح ،وسالمة األصول ،والحفر،
وأنشطة وقف التشغيل .ويصبح الوصول إلى مثل
هذه التقنيات متاح ًا من خالل شراكات الطرف الثالث
االستراتيجية واالستثمار في الشركات االستراتيجية
الناشئة.
وتعمل مجموعة كونوكوفيليبس لتحسين القيمة
التقنية بشكل وثيق وحدات األعمال من أجل تحديد
الفرص المتاحة للتقدم التكنولوجي وتطبيق التقنيات
الحالية بطرق مبتكرة وجديدة .وتدير المجموعة
االستثمارات المباشرة ،وتقدم خبراتها في مجال
تطوير األعمال للشركات الناشئة الصغيرة.

أعرف المزيد عن حالة االستثمار في شركة كونوكوفيليبس من خالل الرابط التاليwww.conocophillips.com/innovation :
٧
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أبرز المعالم المالية والتشغيلية لعام 2016
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مشاريع كبرى ناشئة

%3

األداء المالي (مليار دوالر أمريكي ما لم يحدد غير ذلك)ً

عروض قيمة

نمو اإلنتاج

1

1.3

كأكبر شركة لالستكشاف واإلنتاج في العالم ،بنا ًء على اإلنتاج واالحتياطي المؤكد ،توفر كونوكوفيليبس عروض ًا قيمة فريدة للمساهمين .وتقوم عروضنا القيمة على توفير العوائد من
خالل ميزانية قوية ،وتوزيعات أرباح متزايدة وتحقيق نمو منظم .وتعتمد استراتيجيتنا على إدارة أعمالنا لتوليد التدفق النقدي من خالل الحفاظ على سعر تعادل منخفض ،وتكلفة منخفضة
لمحفظة التوريد ومرونة رأس المال.

مليار دوالر

عائدات التصرف

وقد حددنا خمس أولويات واضحة حول كيفية تخصيص النقد .وسوف نستثمر في النقد للحفاظ على إنتاج ثابت ودفع أرباح الحصص المستحقة الحالية .وسوف يتم استخدام المبالغ
النقدية اإلضافية من األنشطة التشغيلية لزيادة أرباح األسهم سنوياً ،وخفض مستوى ديوننا إلى  20مليار دوالر أمريكي بنهاية عام  ،2019والحصول على تصنيف ائتماني من الفئة ،A
ودفع ما يقرب من  20إلى  30في المائة من أموالنا النقدية المولدة من األنشطة التشغيلية للمساهمين من خالل الجمع بين توزيع األرباح وعمليات إعادة شراء األسهم ،واالستثمار
في عمليات منظمة لزيادة اإلنتاج .ونعتقد بأن هذه االستراتيجية المتميزة ستسمح لنا بأن نكون أكثر مرونة خالل فترات انخفاض األسعار وبتحقيق أداء أقوى في مختلف المراحل.

السنة المالية لعام ٢٠١٦

السنة المالية لعام ٢٠١٥
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سعر سهم كونوكوفيليبس (دوالر أمريكي)
األسهم القائمة (مليون)
القيمة السوقية (مليار دوالر أمريكي)
إجمالي األصول (مليار دوالر أمريكي)
إجمالي الدين (مليار دوالر أمريكي)
نسبة الدين إلى رأس المال (نسبة مئوية)
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العوائد

النفط الخام (مليون برميل /اليوم)
سوائل الغاز الطبيعي (مليون برميل /اليوم)
البيتومين (مليون برميل /اليوم)
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٥٩٨
١٤٥
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السنة المالية لعام ٢٠١٥
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النمو المنظم

٣,٨٥٧
١,٥٦٩

٤,٠٦٠
١,٥٨٩

العائد اإلجمالي واإليرادات األخرى
الخسائر الصافية لشركة كونوكوفيليبس
الخسائر المعدلة
توزيعات األرباح للسهم الواحد (دوالر أمريكي)
الخسائر للسهم الواحد * (دوالر أمريكي)
الخسائر المعدلة للسهم الواحد (دوالر أمريكي)
برنامج رأس المال
صافي النقد المقدم من أنشطة التشغيل المستمرة
أرباح األسهم المدفوعة

المركز المالي

اإلنتاج

٢

الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب /اليوم)
إجمالي اإلنتاج (ما يُعادل مليون برميل من النفط المكافئ /يومياً)

أولويات تخصيص النقد

مبـادئ عروض القيمـة
زيادة األرباح

ميزانية قوية

األولوية
األولى

استثمار رأس المال للمحافظة على إنتاج
ثابت ودفع أرباح الحصص المستحقة الحالية

األولوية
الثانية

زيادة أرباح األسهم سنوي ًا

األولوية
الثالثة

خفض مستوى ديوننا إلى  20مليار دوالر أمريكي بنهاية عام
 ،2019والحصول على تصنيف ائتماني من الفئة A

األولوية
الرابعة

دفع ما يقرب من  20إلى  30في المائة من أموالنا النقدية
المولدة من األنشطة التشغيلية للمساهمين من خالل
الجمع بين توزيع األرباح وعمليات إعادة شراء األسهم

األولوية
الخامسة

النمو المنظم لرأس المال

*استخدام المعلومات المالية غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها عموم ًا ( _)GAAPيتضمن هذا الملخص مقاييس مالية غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها للمساعدة في تبسيط مقارنة أداء الشركة التشغيلي
خالل فترات مختلفة ،وبالمقارنة مع الشركات النظيرة .ويتم عرض التسوية وفق ًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في الواليات المتحدة على الرابط www.conocophillips.com/nongaap.

 1تم تعديل النمو في اإلنتاج في ليبيا وفترات التوقف عن العمل وحاالت زوال الحيازة
 2يعكس اإلنتاج العمليات المستمرة ،باستثناء ليبيا التي جرت إزالتها من توجيهات اإلنتاج للشركة ،بلغ إنتاج عام  2016بأكمله  1,567مليون برميل من النفط المكافئ في اليوم .وعندما يتم تعديلها
لحساب تأثير تصرفات األصول للعام بأكمله ،والبالغة  27مليون برميل من النفط المكافئ في اليوم ،سيكون إجمالي اإلنتاج للعام  1,540مليون برميل من النفط المكافئ في اليوم.

٥

أعرف المزيد عن استراتيجية كونوكوفيليبس من خالل الرابط التاليwww.conocophillips.com/investor. :

٦

نظرة عامة على كونوكوفيليبس
ملخص بيانات  -مارس ٢٠١٧

تعتبر شركة كونوكوفيليبس أكبر شركة مستقلة لالستكشاف واإلنتاج في العالم ،بنا ًء على اإلنتاج واالحتياطي المؤكد إنتاج عام 2016
من الغاز الطبيعي وال ُمسال .نقوم باستكشاف وإنتاج ونقل وتسويق النفط الخام والبتيومين والغاز الطبيعي وسائل
الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي ال ُمسال على مستوى العالم .كما لدينا أنشطة وتعامالت في  17دولة حول العالم،
حسب تقارير صادرة في  31ديسمبر .2016

١,٥٦٩

تُدار العمليات عبر ستة قطاعات محددة وفق ًا للمنطقة الجغرافية ،وهي أالسكا ،والواليات األمريكية الثماني واألربعون المتجاورة،
وكندا ،وأوروبا وشمال إفريقيا ،وآسيا المحيط الهادي والشرق األوسط ،والقطاعات الدولية األخرى .وتقوم قطاعات التشغيل
التابعة لشركة كونوكوفيليبس على قاعدة قوية من اإلرث العريق في اإلنتاج ومخزون قوي من فرص استثمار الموارد منخفضة
التكاليف .كما تسعى الشركة إلى التركيز على االستكشاف التقليدي وغير التقليدي الذي يمكن أن يعزز مخزون الموارد منخفض
التكاليف الذي توفره الشركة بمرور الوقت.

ألــف

برميل من النفط
المكافئ في اليوم

قـطـر

االحتياطات المؤكدة في عام ٢٠١٦

٦,٤

حقل الشمال

قطر غاز 3
المشغل :شركة قطر غاز
األطراف المشاركة بالمشروع :قطر للبترول ()٪68٫5
وكونوكوفيليبس ( ،)٪30٫0وميتسوي ()٪1٫5

مليـار

برميل من النفط
المكافئ في اليوم

نلتزم بأداء دورنا على أكمل وجه في الوصول إلى تطوير وإنتاج النفط والغاز للمساهمة في تلبية احتياجات العالم من الطاقة.
ولدينا القدرات التقنية التي تسمح لنا بالعمل في أي مكان حول العالم ومواصلة التركيز على السالمة والبيئة .وإن أسهم شركة
كونوكوفيليبس المشتركة مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول .COP

في عام  ،2003وقعت شركة كونوكوفيليبس وشركة
قطر للبترول الخطوط العريضة التفاق تطوير مشروع
قطر غاز ،3وهو مشروع ذو نطاق واسع للغاز الطبيعي
ال ُمسال في مدينة رأس لفان الصناعية بقطر .ويضم
المشروع المتكامل مرافق وتسهيالت إلنتاج ما يقارب
من  280مليون برميل من النفط المكافئ في اليوم
(حوالي  %70من الغاز الطبيعي و %30من غاز البترول
ال ُمسال والمكثفات) في حقل الشمال القطري على مدى
 25عام من ُعمر المشروع .ويشمل المشروع أيض ًا منشأة
إلنتاج  7.8مليون طن في السنة من الغاز الطبيعي
ال ُمسال سنوياً.

متوسط صافي اإلنتاج اليومي لشركة كونوكوفيليبس في عام ٢٠١٦
(مليون برميل/يوم)

سوائل الغاز الطبيعي
(مليون برميل/يوم)

(مليون برميل/يوم)

البتيومين

(مليون قدم مكعب/يوم)

(مليون برميل من النفط المكافئ  /يوم)

النفط الخام

أالسكا
الواليات األمريكية المتجاورة ال 48وأمريكا الالتينية
كندا
أوروبا وشمال أفريقيا
آسيا والمحيط الهادي والشرق األوسط
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إجمالي كونوكوفيليبس

٥٩٨

١٤٥

١٨٣

٣,٨٥٧

1,569

إنتاج ( ٢٠١٦بالنسبة المئوية)

الغاز الطبيعي

اإلجمالي

٪ ٣٨
% ٤١

1,597

1,557

1,546

1,578

الغاز الطبيعي

البيتومين

1,821

999

الربع
الرابع

916

الربع
الثالث

1,133

الربع
الثاني

حقل الشمال
محطة قطر غاز 3
محطة قطر غاز  3للغاز الطبيعي المسال
رأس لفان
٠

٢٥

الكويت

ميل
إيـران

المملكة العربية السعودية

خليج عمان

أبو ظبي
االمارات العربية المتحدة

ُعمان

مساحة عمل كونوكوفيليبس

الدوحة

قطر

البحرين

٠

٢٠٠

ميل
المرافق

مليون دوالر

٪٩
سوائل الغاز الطبيعي

% ١٢

الربع
الرابع

الربع
الثالث

الربع
الثاني

الربع
األول

(مليون برميل من النفط المكافئ في اليوم)

النـفـط الخـام

تم تحميل الشحنة األولى من الغاز الطبيعي ال ُمسال
في نوفمبر  .2010وقد تم الوصول إلى أعلى إنتاج في عام
 ،2011ومن أجل توفير بعض تكاليف المشروع ،نفذت قطر
غاز 2استراتيجية تطوير األصول البرية والبحرية في إطار
مشروع واحد متكامل مع قطر غاز .4وشمل هذا ،التطوير
المشترك للمرافق البحرية الواقعة في المنطقة البحرية
المشتركة في حقل الشمال ،فض ًال عن بناء خطين اثنين
متطابقين من خطوط عمليات الغاز الطبيعي ال ُمسال
ومرافق معالجة الغاز في المشاريع المشتركة بين قطر
غاز 3وقطر غاز .4ويسير إنتاج خطوط الغاز الطبيعي
ال ُمسال جنب ًا إلى جنب مع المرافق المرتبطة بها.

برنامج رأس المال لعام ٢٠١٦

إنتاج عام ٢٠١٦

قطر

الربع
األول

*يعكس اإلنتاج العمليات المستمرة ،باستثناء ليبيا التي جرت إزالتها من توجيهات اإلنتاج للشركة ،بلغ إنتاج عام  ٢.١٦بأكمله  ١,٥٦٧مليون برميل من النفط المكافئ في اليوم .وعندما يتم تعديلها لحساب تأثير تصرفات األصول للعام بأكمله ،والبالغة  ٢٧مليون برميل من النفط
المكافئ في اليوم ،سيكون إجمالي اإلنتاج للعام  ١,٥٤٠مليون برميل من النفط المكافئ في اليوم.
راجع الصفحة  ١٥للبيان التحذيري المتعلق باستخدام ملخص البيانات هذا.
محطة قطر غاز  3للغاز الطبيعي المسال في رأس لفان ،قطر.

٣

٤

االستكشاف
واإلنتاج

الدوحة

بشكل حصري.

التم ُّيز

في كل أعمالنا.

نلتزم كشركة كونوكوفيليبس قطر باالستفادة من خبراتنا العالمية وتحقيق التم ُّيز في جميع أعمالنا بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية .2030
نحن نسعى إلى إظهار األصول والقدرات والموارد التي نتمتع بها وإحداث تغيير حقيقي في المجتمعات التي نعمل فيها .ومن خالل مبادراتنا
المجتمعية ،نحن نهدف إلى أن نكون جزء ًا ال يتجزأ من مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية والبيئية للبالد.
إن شراكتنا مع قطر للبترول هي مثال ساطع على طريقة عمل دولة قطر وشركة كونوكوفيليبس بأمان ومسؤولية لتزويد العالم بالطاقة التي يحتاجها.

١

٢

كونوكوفيليبس قطر
ملخص البيانات
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