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رسالتنا إىل املساهمني املوقرين

» تتمثل أهدافنا 
 اإلسرتاتيجية يف 

تحقيق النمو الرسيع 
واألرباح املرتفعة مع 

حصة ربحية ال تنافس 
– ونحن نسري عىل 
الطريق الصحيح.«

   ريان إم النس
  الرئيس واملدير التنفيذي

السادة املساهمني:
ويسعدين   ،ConocoPhillips لرشكة  وبالنسبة  الطاقة،  لصناعة  بالنسبة  زاخرًا  عاًما   2013 عام  كان   لقد 

أن أبلغكم بأن عامنا الكامل األول كرشكة مستقلة متخصصة يف أعامل التنقيب واإلنتاج كان ناجًحا جًدا.

ففي وقت انفصالنا عن قطاع أعامل التنقيب يف أبريل 2012، حققنا تقدًما ملحوظًا يساهم يف تحقيق 

وتحقيق  األساسية  غري  األصول  بيع  من خالل  االستثامرية  واالرتقاء مبحفظتنا  لرشكتنا  املستقبيل  النجاح 

التقدم ملشاريعنا األساسية نحو اإلنتاج األول والتقدم يف برامج الحفر التنموية فيام يتعلق بتنمية األصول 

غري التقليدية والنجاح يف االستكشاف والحصول عىل حصة ملزمة من األرباح، وقد كان علينا تنفيذ هذه 

األنشطة يف الوقت الذي نحافظ فيه عىل قوتنا املالية مع االستمرار يف بناء ثقافة جديدة لرشكتنا.  

وقد شكلت هذه األمور تعهدات طموحة، لكننا كنا عىل يقني بامتالكنا للرؤية مع املحفظة االستثامرية 

لألصول والقدرة الفنية والقوة املالية إىل جانب القوى العاملة والسمعة الالزمني لتنفيذ تلك التعهدات. 

وبوجه عام، فقد نفذنا تعهداتنا. 

هذا وقد حققنا تقدًما ملحوظًا يف كل تلك األعامل األساسية أثناء عام 2013 وتم مالحظة ما قدمناه من 

مام وضعنا ضمن   ،%27 بقيمة  للمساهمني  عائدات  إجاميل  فقد حققنا  السوق.  من خالل  متقدم  أداء 

الرشيحة الربعية املرتبعة عىل القمة باملقارنة بنظرائنا للسنة الثانية عىل التوايل، ومل نكن لنتمكن من هذا 

األداء دون التزام وتفاين القوى العاملة ودعم مساهمينا، فقد كانوا جزء ال يتجزأ من بناء مصداقيتنا كأكرب 
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الرؤية

وأيًضا  املؤكدة،  اإلنتاج واالحتياطيات  واإلنتاج، حسب  التنقيب  أعامل  العامل يف مجال  رشكة مستقلة يف 

التزامات األداء طويلة األمد، وتتمثل  املتميزة من  تنفيذ مجموعتنا  يف وضعنا يف موقع نتمكن فيه من 

أهدافنا اإلسرتاتيجية يف تحقيق النمو الرسيع واألرباح املرتفعة مع حصة ربحية ال تنافس – ونحن نسري 

عىل الطريق الصحيح.  

تتوفر املعلومات امللخصة حول اإلحصاءات املالية والتشغيلية املهمة لعام 2013 يف صفحة 8 من هذا 

التقرير، لكن دعونا نستعرض بعًضامن اإلنجازات البارزة لهذا العام:

العنارص  � الواحدة. وباستثناء  أو 7.38 دوالر للحصة  أرباح عام 2013   تم تحقيق 9.2 مليار دوالر يف 

الخاصة، فقد كانت اإليرادات املعدلة للسنة بأكملها 7.1 مليار دوالر، أو 5.70 دوالر للحصة الواحدة. 

وقد حققت إيراداتنا املعدلة تحسًنا بنسبة 5% عىل مدار السنوات، مام يعكس جزًءا أكرب 

من الكميات يف املجاالت ذات هامش الربح األعىل.

 وقد أنجزنا مبيعات لألسهم األساسية التي نتج عنها 10.2 مليار دوالر يف األرباح،  �

ومنذ عام 2012، تلقينا 12.4 مليار دوالر من أرباح مبيعات األصول، مام أدى 

النمو  برامج  يف  االستثامرات  متويل  عىل  والقدرة  املالية  القدرة  تحسني  إىل 

العضوي.

إىل  � املميزة،  مواقعنا  يف  التنموية  الحفر  برامج  يف  نجاح   حققنا 

 Bakkenو Eagle Ford جانب وصول معدل النمو اإلنتاجي من

إىل 60% عىل مدار السنوات.

النفطية  � الرمال  يف  األساسية  املرشوعات  يف  اإلنتاج   بدأنا 

يف  كبرية  املشاريع  هذه  كانت  وقد  الشامل،  وبحر   الكندية 

النطاق واملدى وكان بدء التشغيل الخاص بها تتويًجا لسنوات من التخطيط 

والتنفيذ. 

طورنا برنامج االستكشاف الخاص بنا، مبا يف ذلك ثالثة نجاحات يف برنامج حفر  �

املياه العميقة يف خليج املكسيك يف Coronado وShenandoah وGila، سنواصل تقييم 

هذه االكتشافات ونتوقع توسعة نطاق برنامج االستكشاف العاملي الخاص بنا يف 2014. 

 نفذنا نسبة استبدال الحتياطي املخزون العضوي والتي تقدر بـ 179% وحققنا زيادة يف االحتياطيات  �

من  أسايس  بشكل  عضوية  إضافات  تحقيق  تم  النفط.  معادل  من  برميل  مليار   8.9 إىل   %3 بنسبة 

املناطق غري التقليدية للـ 48 والية، باإلضافة إىل املرشوعات الرئيسية يف الرمال النفطية الكندية وآسيا 

التزامنا  ويؤكد  املتنوعة  االستثامرية  ملحفظتنا  املتواصل  النجاح  األداء  هذا  يعكس  الهادي.  واملحيط 

بالنمو العضوي.

 أنتجنا 1.502 مليون برميل من النفط املكافئ يف اليوم الواحد من استكامل العمليات، كتلبية لهدف  �

اإلنتاج رغم تقليص خمسة شهور من اإلنتاج من ليبيا. يف عا 2014، نتوقع تحقيق 3 إىل 5 يف املائة من 

منو اإلنتاج من استكامل العمليات باستثناء ليبيا. 

ربحية  � حصة  بنا  الخاصة  األساسية  القيمة  عروض  أحد  ويقدم   .%4.5 مبقدار  الربحية  الحصة   رفعنا 

معقولة للمساهمني ونظل ملتزمني بتطبيق الزيادات مع مرور الوقت.

 Christina Lake املرحلة هـ من مرشوع 
 يف الرمال النفطية الكندية )األعىل( 

 وEkofisk جنوب بحر الشامل 
 الرنويجي )األسفل – كجزء من 

 منطقة Greater Ekofisk(؛ 
 ينتميان إىل اثنني من كربى 

املرشوعات يف عام 2013.
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واستثامرات  � نقدي  دوالر  مليار   6.5 مببلغ  العام   أنهينا 

دوالر،  مليار   21.7 بقيمة  ديون  وإجاميل  األجل  قصرية 

وميثل ذلك نسبة دين إىل رأس املال تقدر بـ 29%، مبحاذاة 

أهدافنا طويلة املدى. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا سيمكننا 

تقديم  أثناء  بنا  الخاصة  النمو  برامج  متويل  مواصلة  من 

حصة ربحية قوية للمساهمني.

رؤيتنا غري متغرية
تتمثل رؤيتنا يف أن نكون رشكة متعددة الخيارات أمام جميع 

املعايري  خالل  من  واإلنتاج  التنقيب  مجال  يف  املساهمني 

من   للمستثمرين  واألرباح  النمو  وتقديم  للتميز  الجديدة 

رؤيتنا  تظل  حني  ويف  املتنوعة.  االستثامرية  محفظتنا  خالل 

ثابتة دون تغيري، يتغري عامل االقتصاد الكيل حولنا باستمرار، 

من  خلفية  عىل   2013 عام  يف  أعاملنا  نتائج  تحققت  وقد 

العاملية.  الطاقة  توقعات  أثرت بشكل مبارش يف  التي  القوى 

تدريجيًا،  االقتصادي  العاملي  االنتعاش  استمرار  الحظنا  وقد 

الجغرافية  واألحداث  والطلب،  العرض  أساسيات  وتغيري 

السياسية العاملية التي أثرت عىل الصناعة.  ويف الوقت نفسه، فقد تحسن أمن الطاقة يف أمريكا الشاملية 

األمور  أن هذه  الرغم من  النفطية، وعىل  والرمال  التقليدية  الطفلية غري  التكوينات  إنتاج  نظرًا الرتفاع 

تلتزم  قادمة،  الصحيح لسنوات  الطاقة يف إطارها  الصناعة ووضع مناقشات  ستساعد عىل تحديد شكل 

هذه  تجاوز  مجرد  من  فقط  ميكننا  ال  الذي  االسرتاتيجي  املسار  يف  خدماتها  بتقديم   ConocoPhillips

الشكوك، بل يؤدي أيًضا إىل النجاح واالزدهار.

تستند اسرتاتيجية رشكتنا بشكل أسايس إىل االلتزام بنهج متنوع يف األعامل، ال يعتمد عىل أي نوع معني 

من املنتجات، جيولوجيًا أو جغرافيًا، هذا وقد ساعدتنا املحفظة االستثامرية املتنوعة عىل استمرار تسيري 

أعاملنا طويلة األمد دون الحاجة إىل الرد عىل تقلبات السوق عىل املدى القصري، ومع وجود تيار ثابت من 

اإلنتاج من األصول القدمية والفرص التقليدية وغري التقليدية يف برامج الحفر التنموي الخاصة بنا، وإنتاج 

املرشوعات الكربى عرب املحفظة االستثامرية، ووجود آفاق واسعة لالستكشاف، نضع أنفسنا يف موضع جيد 

نستطيع من خالله تحقيق النمو العضوي. ونحن نؤمن بأن هذه هي الرتكيبة الصحيحة لرشكة ذات حجم 

كبري كرشكتنا.

نظل عىل التزامنا باألولويات االسرتاتيجية الخمسة:

تسليط الضوء عىل عنرص السالمة وعملية التنفيذ. �

تقييم حصة ملزمة من األرباح. �

تحقيق 3 إىل 5 يف املائة من زيادة اإلنتاج السنوي املركب. �

تحقيق 3 إىل 5 يف املائة من زيادة هامش الربح السنوي املركب. �

تحقيق زيادة مستمرة يف العائدات املادية. �

27
العمليات و العمليات 

واألنشطة يف

 دولة

%179
نسبة استبدال احتياطي 

املخزون العضوي

العوائد الكلية الرتاكمية للمساهمني عىل مدار خمس سنوات
)بالدوالر، تفرتض املقارنة استثامر 100 دوالر يف 31 ديسمرب 2008 وتتم إعادة استثامر جميع األرباح(

.Totalو Royal Dutch Shellو Occidentalو ExxonMobilو Devonو Chevronو BPو BG Group plc.و Apacheو Anadarko*

Initial 2009 2010 2011 2012 2013

50$

100$

150$

200$

250$

50$

75$

Initial 2008 2009 2010 2011 2012

100$

125$

ConocoPhillips

S&P 500 Index

Prior Peer Index

New Peer Index

Index 500 S&P

ConocoPhillips رشكة

لكل مجموعة*

أويل

250$

200$

150$

100$

50$
2010 20112009 2012 2013

3



األصول

ولتحقيق هذه األهداف، نستمر يف االستثامر يف املشاريع والربامج 

التي تقدم إنتاًجا طويل املدى وهامش ربح. يف عام 2013، مولنا 

العمليات  الستمرار  دوالر  مليار   16.3 بقيمة  مايل  رأس  برنامج 

ودفعنا دفعة مسبقة بقيمة 2.8 مليار دوالر التزاًما منا بنسبة الـ 

ميزانية 2013  FCCL، خصصت  التجاري  للمرشوع  اململوكة   %50

و%45  القدمية،  أصولنا  عىل  للحفاظ  املال  رأس  من   %10 حوايل 

لربامج الحفر التنموي، و30% ملشاريع النمو الكربى، و15% لربامج 

االستكشاف والتقييم، ونتوقع نفس التخصيصات تقريبًا لرأس املال الخاص بعام 2014.

تتميز محفظتنا االستثامرية لألصول بالقوة
النفط  معادل  من  برميل  مليار   43 حوايل  تضم  عليها  نحسد  أصولية  قاعدة  المتالكنا  محظوظون  نحن 

الخاص بإمكانات املوارد ومخزون كبري للمرشوع وبرنامج كبري للحفر. وقد لعبت جميع قطاعات األعامل 

أدواًرا رئيسية للرشكة يف عام 2013 وتستعد لسنة ناجحة أخرى يف 2014. 

ومن بني أبرز النتائج التشغيلية لدينا، ما قدمناه يف أالسكا من تطوير ملرشوع CD5 وإنجازات الصيانة التي 

اكتملت بنجاح يف Prudhoe وKuparuk، هذا وقد مكنتنا التغيريات املالية اإليجابية الناتجة عن مترير 

 Kuparuk املزيد من إنتاج أالسكا( من تقديم جهاز حفر إضايف يف( More Alaska Production قانون

آمااًل كبريًة عىل  Drill Site وGreater Mooses Tooth. ونعلق  2S التخطيط ملشاريع جديدة يف  وبدء 

املستقبل يف أالسكا نقوم بإحراز املزيد من التقدم عىل جميع الجبهات. 

وقد واصلت منطقة الواليات األمريكية املتجاورة )48 والية( وأمريكا الالتينية يف نشاط التوسع يف األعامل 

Eagle Ford أعىل معدل  التقليدية، حققت منطقة  Eagle Ford وBakken وPermian غري  يف مناطق 

لإلنتاج اليومي مبقدار 141 مليون برميل من النفط املكافئ يف اليوم الواحد، مع أكرث من 500 برئ يتم 

العمل بها يف نهاية العام، ويف عام 2014، سنواصل برامجنا الخاصة بالحفر التنموي يف بعض من أفضل 

املناطق غري التقليدية، كام نفخر بتحقيقنا لثالثة نجاحات استكشافية يف املياه العميقة يف خليج املكسيك 

وسنواصل الحفر بغرض التقييم واالستكشاف يف عام 2014.

يف كندا، بدأ اإلنتاج باملرحلة »هـ« من مرشوع Christina Lake، وهي واحدة من مراحلنا املتعددة التي 

تعترب يف طور التنفيذ كجزء من رشاكة FCCL يف الرمال النفطية الكندية. كام أحرزنا تقدًما أيًضا يف املرحلة 

2 من مرشوع Surmont، مع توقع بدء التشغيل يف عام 2015، كام أحرزنا تقدم أيًضا يف املرحلة 2 من 

مرشوع Surmont، مع توقع بدء التشغيل يف عام 2015، كام نتوقع خالل السنوات القليلة القادمة البدء 

يف تنفيذ مراحل إضافية يف FCCL، بينام نواصل الحفر التنموي واالستكشاف يف املناطق التقليدية وغري 

التقليدية غريّب كندا.

شهدت أوروبا بدء اإلنتاج يف اثنتني من األصول العاملة يف بحر وEkofisk South وJasmine مع إجاميل 

سعة يبلغ 210 مليون برميل من النفط املكافئ يف اليوم. ومن الجدير بالذكر أننا أكملنا أكرب إنجازات 

الرشكة يف منطقة Greater Ekofisk بشكل يناسب امليزانية وقبل املوعد املحدد. تتبوأ رشكتنا اآلن مكانة 

مميزة متكنها من تحقيق األرباح والنمو يف أوروبا، من خالل عدة مشاريع إضافية من املتوقع أن يبدأ 

وبدء   Eldfisk IIو  Britannia Long-term Compression يف  القادمني  العامني  مدى  عىل  فيها  العمل 

االستكشاف يف بحر بارينتس عام 2014.

 7.1 
مليار دوالر

اإليرادات املعدلة 

1502
 ألف برميل من معادل 

النفط من استكامل العمليات

إجاميل اإلنتاج

4

رشكة ConocoPhillips   التقرير السنوي لعام 2013



 ،APLNG مرشوع  يف  األوسط  الرشق  ومنطقة  الهادي  واملحيط  آسيا  يف  متواصالً  نجاًحا  حققنا   وقد 

يف  متواصالً  نجاًحا  حققنا  وقد   ،2015 عام  منتصف  يف  املتوقع  املسال  الطبيعي  الغاز  مشاريع  أول   مع 

الطبيعي  الغاز  مشاريع  أول  مع   ،APLNG مرشوع  يف  األوسط  الرشق  ومنطقة  الهادي  واملحيط   آسيا 

املسال املتوقع يف منتصف عام 2015، أما يف ماليزيا، فيتوقع أن يعمل املرشوع املشغل من قبل الرشيك 

Siakap North-Petai يف أوائل عام 2014، كام نتوقع أن يأيت أول إنتاج من أنظمة اإلنتاج العامئة مبنطقة 

Gumusut وKebabangan يف الربع الثاين والرابع من عام 2014 عىل الرتتيب. وقد حققنا إضافة إىل ذلك 

 .Browse 1 يف حوض-Proteus نجاًحا يف االستكشاف يف املناطق البحرية بأسرتاليا، مع اكتشاف الغاز يف

ونتوقع زيادة كبرية يف اإلنتاج يف السنوات القادمة مع بدء مشاريعنا والوصول إىل القدرة االستيعابية القصوى.

ويف مناطقنا الدولية األخرى، قمنا باستغالل فرص جديدة لالستكشاف يف املناطق البحرية من السنغال. أما 

فيام يتعلق باألعامل الربية، فقد قلصنا إنتاجنا يف ليبيا للنصف الثاين من العام، مام أثر سلبًا عىل القدرة 

اإلنتاجية. ونظرًا للظروف الغامضة التي تحيط بليبيا، فقد محوناها من توقعات إنتاج عام 2014 الخاصة 

بنا، وبالتطلع إىل املستقبل، فإن هذا القطاع سريكز عىل نشاط االستكشاف، مع استكشاف املناطق البحرية 

بدًءا من العام الحايل يف أنغوال والسنغال.

املقبل  العام  إليه يف  لنتطلع  الكثري  فلدينا  أعاملنا يف عام 2014،  لدينا مخططات لسنة مثرية من خالل 

من خالل مجموعة متنوعة من فرص الحفر التنموي وبدء تشغيل املشاريع الكربى وبرامج االستكشاف 

والتقييم. رشكتنا مستعدة اآلن ملزيد من النمو. 

فيام يتعلق باإلنتاج 
واالحتياطيات النفطية

أكرب رشكة أعامل 
تنقيب وإنتاج 

مستقلة يف العامل

تستمر برامج الحفر التنموي يف التحفيز 
 Eagle Ford وبناء القوة الدافعة يف منطقة
يف الواليات األمريكية املتجاورة )48 والية( 

)اليسار( وحقل Kuparuk يف أالسكا )اليمني(.
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األفراد
موظفونا وتقنيتنا يصنعون فارقًا

عىل الرغم من أننا منتلك رؤية ملصادر النمو الخاصة بالسنوات املقبلة، إال أن موظفينا 

القيمة وتحقيق  الالزمني لخلق  املعرفة والتقنية  يصبون تركيزهم عىل طرق رفع 

الفنية  القوة  تعد  قادمة.  لسنوات  النمو  بهذا  اقتصاديًا  واالحتفاظ  السالمة 

جزًءا ال يتجزأ من تراثنا ونحن نطور النهج الفني الخاص بنا لتطبيق أفضل 

اختربنا   ،2013 عام  يف  الصحيح.  مكانها  يف  األمثل  النحو  عىل  املامرسات 

استخدام الطائرات بدون طيار يف أالسكا كوسيلة لتقديم القدرة عىل 

املراقبة عن بعد. ويف كندا، واصلنا تجريب الطرق املحسنة للترصيف 

الرمال  من  اإلنتاج  ترفع  أن  شأنها  من  التي  والتبخري  الجاذبية  بفعل 

النفطية، وقد قيمنا الحلول املمكنة عىل مستوى الرشكة للحد من استهالك 

املعرفة  االستفادة من مشاركة  الرشكة، قررنا  أنحاء  العذبة، ويف جميع  املياه 

لتسهيل نرش النجاحات التقنية يف جميع عملياتنا، ومتكننا مثل هذه اإلبداعات 

من تحويل املوارد اإلضافية إىل احتياطيات، وتحقيق املزيد من الكفاءة باإلضافة إىل 

تقليل تأثرينا عىل البيئة.

ويعد االستمرار يف بناء وتنمية القوى العاملة ذات املستوى العاملي الخاصة بنا أحد إنجازاتنا 

الحصول عىل  بنا  الخاصة  االستثامر  وبرامج  للنمو  وتتطلب خططنا  عام 2013،  الرئيسية يف 

املوظفني املدربني من ذوي الكفاءات، ويعد هذا األمر عىل رأس األولويات التي يعوقها »تغيري 

كبري يف الطاقم« لكل هذا القطاع كمجموعة كبرية من العامل املهرة تصل إىل سن التقاعد ويأيت 

جيل جديد ليحل محلها، ومن الجدير بالذكر أننا نواجه التحديات عىل نحو مبارش، وبشكل أبسط، 

نلتزم باالرتقاء برشكة ConocoPhillips كمكان للعمل، كام نسعى نحو فهم احتياجات القوى العاملة 

املتنوعة ونسعى جاهدين لنظل قادرين عىل املنافسة بينام نقدم ثقافة املشاركة، ويف عام 2013، قمنا 

بإدارة استطالع عىل مستوى الرشكة لتحديد مدى مشاركة املوظفني والبحث عن سبل ميكننا تحسينها، 

وقد كان معدل االستجابة أكرث من 90% وكانت إيجابية للغاية، وقد علمنا أن املوظفون يؤمنون بالقيم 

الروحية الخاصة بنا ويثقون يف رؤية الرشكة ولديهم قناعة بالفرص املتاحة لهم لتحقيق املهنية، وباإلضافة 

إىل ذلك، فقد جددنا التزامنا يف مجاالت الصحة والعافية ونستمر يف الرتكيز عىل ثقافة من شأنها أن تقدر 

السالمة والتعاون والشفافية، وعندما ننظر إىل املستقبل، نجد أنفسنا ملتزمني ببناء القوى العاملة ذات 

املواهب من خالل تطوير مهاراتهم وقدراتهم للوفاء باحتياجاتنا الفنية والقيادية، كام نتعهد بعدم تغري 

تركيزنا وااللتزام الذي قطعناه ملوظفينا.

سمعتنا هي األساس
بينام نجاهد لنضع بصمتنا كرشكة مستقلة متخصصة يف أعامل التنقيب واإلنتاج، نعترب أنفسنا مسؤولني 

هامة  واملسؤولية  السالمة  قيم  بأن  ونؤمن  كرشكة،  شخصيتنا  تحدد  التي  القدمية،  الروحية  قيمنا  أمام 

معدل  إجاميل  تحسن  وبينام  الرشكة،  سالمة  عىل  للحفاظ 

الحوادث املسجلة بنسبة 10% منذ عام 2012، ال يزال لدينا 

عمل نقوم به من أجل تحقيق هدفنا يف تقليل عدد الحوادث 

املسجلة إىل صفر، وللمساعدة يف تحقيق هذا الهدف، فقد 

من  كجزء   2013 عام  يف  الحياة  إلنقاذ  قواعد  مثاين  أصدرنا 
18400

موظف

Life Saving Rules

.Aberdeen التعاون جاٍر يف

قواعد إنقاذ الحياة

رشكة ConocoPhillips   التقرير السنوي لعام 2013



األفراد

السمعة

الجهود املركزة إلخراج الحوادث الخطرية خارج نطاق العمل، وتنطبق هذه القواعد عىل 

مستوى الرشكة، وليس فقط للموجودين يف الحقل.

يشمل التزامنا بعمليات آمنة ومسؤولة التنمية املستدامة وعالقات املساهمني واالستثامر 

عىل  نركز  ذلك،  جانب  وإىل  التقليدية،  والسالمة  الصحة  أمور  إىل  باإلضافة  املجتمعي 

حامية البيئة يف أي مكان نعمل فيه يف إطار حاميتنا لسالمة املوظفني، وقد شملت جهود 

االستدامة الخاصة بنا يف السنة املاضية تحديث خطط العمل بسبب تغري املناخ والتنوع 

الحيوي واملاء وحقوق اإلنسان؛ باإلضافة إىل تجديد التقارير العامة لتصبح أكرث قدرة عىل اإلبالغ والبحث 

وتجيب عىل األسئلة الشائعة؛ إىل جانب إنشاء منوذج للتعلم اإلبداعي لتعزيز الوعي بقضايا االستدامة، 

ونفخر بكوننا مثالً للمواطنني متحميل املسؤولية يف املجتمعات التي نعمل بها باإلضافة إىل مساهمتنا يف 

بناء هذه املجتمعات من خالل التربعات الخريية والعمل التطوعي من جانب املوظفني والقيادة املدنية، 

كام تركز برامج التربعات الخريية الخاصة بنا بشكل أسايس عىل ثالثة مجاالت – التعليم والصحة والسالمة 

والبيئة، هذا إىل جانب تقدمينا يد العون يف عمليات تخفيف اآلثار املرتتبة عىل الكوارث ودعم الخدمات 

االجتامعية القامئة عىل املجتمع والفنون والعمليات املدنية.

إعادة هيكلة  نتوقع، بعد عامني من  لكننا ال نسرتيح، حيث  يعد نجاحنا يف عام 2013 مثلًجا للصدور، 

رشكتنا، تحقيق نسبة من 3 إىل 5 باملائة زيادة يف حجم النمو عام 2014، مام يتوافق مع أهدافنا طويلة 

املدى، وينبغي أن يأيت النمو كنتيجة لالستثامرات يف األصول القدمية، وإحراز تقدم يف برامج الحفر التنموي 

الغني باملخزون وبدء تشغيل العديد من املرشوعات الكربى، وبنفس هذا القدر من األهمية، سيأيت النمو 

من املنتجات والجغرافيات التي تسهم يف مجملها يف زيادة هامش الربح مع مرور الوقت، ويف الوقت 

ذاته، نركز أيًضا عىل تحديد وتقييم والوصول إىل فرص النمو العضوي التي ميكنها تعزيز نجاحاتنا عىل 

املدى الطويل.

هذا ويساهم كل من التزام موظفينا بهذه األولويات والرتكيز عىل العمليات اآلمنة املسؤولة والتفاين من 

أجل التميز يف العمليات، إىل جانب الدعم املتواصل ملجلس اإلدارة واملساهمني يف تحقيق األداء األمثل من 

جانب رشكتنا املستقلة ألعامل التنقيب واإلنتاج يف عام 2013،  وتضعنا هذه الجهود مجتمعة عىل عتبة 

مرحلة منو مثرية ونحن ندخل عام 2014، وتعطيني الثقة يف قدرتنا عىل تنفيذ املرحلة التالية من قصة 

نجاح رشكة أعامل التنقيب واإلنتاج املستقلة الخاصة بنا.

ريان إم النس
الرئيس واملدير التنفيذي

25 فرباير 2014

* الحوادث املرتبطة بالسالمة كل 200.000 ساعة

0.26
الوصول باملعدل الكيل للحوادث 

املسجلة إىل 0.26*

» نحن عىل عتبة 
مرحلة مثرية للنمو 
ونحن ندخل عام 

».2014
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2011  2012  2013 إحصائيات مالية مهمة  
)باملليون دوالر فيام عدا ما هو موضح(

66069  62004  58248  $ إجاميل اإليرادات والعائدات األخرى 
12436  8428  9156  $ صايف الدخل الخاص برشكة ConocoPhillips )اإليرادات( 
8.97  6.72  7.38  $ صايف الدخل لكل سهم من األسهم العادية – املخففة )بالدوالر( 
13953  13458  15801  $ صايف النقد من األنشطة التشغيلية املستمرة 
12947  15722  16918  $ برنامج رأس املال* 
11123  5098  —  $ قيمة إعادة رشاء األسهم العادية للرشكة 
3632  3278  3334  $ أرباح األسهم املدفوعة لألسهم العادية للرشكة 
153230  117144  118057  $ إجاميل األصول 
22623  21725  21662  $ إجاميل الديون 
65749  48427  52492  $ إجاميل األسهم 
26  31  %29 نسبة إجاميل الديون إىل رأس املال  
65239  47987  52090  $ أسهم املساهمني العاديني 
50.74  39.33  42.49  $ أسهم املساهمني العاديني للسهم الواحد – القيمة الدفرتية )بالدوالر( 
2.64  2.64  2.70  $ األرباح النقدية للسهم العادي )بالدوالر( 
72.87  57.99  70.65  $ سعر اإلغالق لألسهم لكل سهم عادي )بالدوالر( 
1285670  1220017  1225939 عدد األسهم العادية املتداولة بنهاية العام )مقدًرا باآلالف(  

متوسط األسهم العادية املتداولة )مقدًرا باآلالف( 
1375035  1243799  1230963 األساسية    
1387100  1253093  1239803 املخففة    
13  11  %10 عائد رأس املال املستثمر  

اإلحصائيات التشغيلية املهمةاإلحصائيات التشغيلية املهمة
اإلنتاج** 

650  618  599 إنتاج النفط الخام )مليون برميل يف اليوم(    
149  160  159 إنتاج سوائل الغاز الطبيعي )مليون برميل يف اليوم(    
67  93  109 إنتاج البيتومني )مليون برميل يف اليوم(    
4516  4245  4068 إنتاج الغاز الطبيعي )مليون قدم مكعب يف اليوم(    
1619  1578  1545 اإلجاميل )مليون برميل من النفط املكافئ يف اليوم الواحد(    

متوسط األسعار التي تم التوصل إليها**  
105.87  105.98  103.51  $ متوسط سعر النفط الخام )لكل برميل(   
54.71  45.55  40.79  $ متوسط سعر سوائل الغاز الطبيعي )لكل برميل(   
62.56  53.91  53.27  $ متوسط سعر البيتومني )لكل برميل(   
5.67  5.38  6.00  $ متوسط سعر الغاز الطبيعي )لكل ألف قدم مكعب(   
68.93  67.68  67.62  $ متوسط إجاميل السعر )لكل برميل من معادل النفط(   

االحتياطات املؤكدة** 
2741  2779  2749 احتياطات الزيت الخام )مليون برميل من النفط املكافئ(    
721  694  744 احتياطات سوائل الغاز الطبيعي )مليون برميل من النفط املكافئ(    
1439  1900  2030 احتياطات البيتومني )مليون برميل من النفط املكافئ(    
20916  19614  20388 احتياطات الغاز الطبيعي )مليار قدم مكعب(    
8387  8642  8921 اإلجاميل )مليون برميل من النفط املكافئ(    
120  156  %179 نسبة استبدال احتياطي املخزون العضوي**  

فدان**  
12.3  12.2  11.3 إجاميل الفدادين املتطورة )ماليني الفدادين(    
37.8  44.2  42.3 إجاميل الفدادين غري املتطورة )ماليني الفدادين(    
50.1  56.4  53.6 اإلجاميل )ماليني الفدادين(    

.FCCL يتضمن العمليات املستبعدة ويستثني 2810 مليون دوالر دفعة مسبقة يف *
** يتضمن العمليات املستبعدة.

*** تستثني نسبة استبدال احتياطي املخزون العضوي أثر املشرتيات واملبيعات.

 استخدام معلومات مالية غري مشمولة مببادئ املحاسبة املتعارف عليها )GAAP( – يرد بهذا التقرير السنوي املقاييس املالية التي 
 ال تندرج ضمن املبادئ املذكورة، غري أن الغرض منها يتمثل يف تسهيل إجراء املقارنات لألداء التشغييل للرشكة خالل عدة فرتات زمنية. 

تعرض الصفحة 17 وموقع www.conocophillips.com/nongaap التسوية املحددة وفًقا ملبادئ املحاسبة املتعارف عليها يف الواليات املتحدة األمريكية.

إحصائيات مالية وتشغيلية مهمة

رشكة ConocoPhillips   التقرير السنوي لعام 2013
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النقد نتيجة ألنشطة التشغيل املستمرة
)مليون دوالر(

متوسط سعر سوائل الغاز الطبيعي الذي 
تم التوصل إليه**  )دوالر لكل برميل(

نسبة الديون إىل رأس املال
)بالنسبة مئوية(

االحتياطات املؤكدة**
مليون برميل من النفط املكافئ

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

0 20 40 60 80 100

0 500 1000 1500 2000

0 20 40 60 80 100

0 2000 4000 6000 8000 10000

0 20 40 60 80 100

0 10 20 30 40 50 60

0 20 40 60 80 100 120

0 50 100 150 2000 5 10 15 20 25 30 350 3 6 9 12 15

0 10 20 30 40 50 600 1 2 3 4 5 6

0 5000 10000 15000 200000 5000 10000 15000 20000

اإليرادات املعدلة
)مليون دوالر(

متوسط سعر النفط الخام الذي تم التوصل إليه**
)دوالر لكل برميل(

نسبة استبدال احتياطي املخزون العضوي***
)بالنسبة مئوية(

إجاميل اإلنتاج 
مليون برميل من النفط املكافئ يف اليوم الواحد

املتطورةالغاز الطبيعيالغاز الطبيعي

برنامج رأس املال*
)مليون دوالر(

متوسط سعر الغاز الطبيعي الذي تم التوصل إليه**
)دوالر لكل ألف قدم مكعب(

عوائد رأس املال املستثمر
)بالنسبة مئوية(

فدان**
)ماليني الفدادين(

2013 7061

2012 6734

2011 7982

2013 %56 %44 1545

2012 %55 %45 1578

2011 %53 %47 1619

2013 15801

2012 13458

2011 13953

2013 %62 %38 8921

2012 %62 %38 8642

2011 %58 %42 8387

2013 16918

2012 15722

2011 12947

2013 %79 %21 53.6

2012 %78 %22 56.4

2011 %75 %25 50.1

2013 103.51

2012 105.98

2011 105.87

2013 179

2012 156

2011 120

2013 40.79

2012 45.55

2011 54.71

2013 29

2012 31

2011 26

2013 6.00

2012 5.38

2011 5.67

2013 10

2012 11

2011 13

غري املتطورة السوائل السوائل 
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العمليات

االستكشاف

اإلنتاج

أعامل التنقيب واإلنتاج

1

2

املواقع والعمليات العاملية

Siakap North-Petai (SNP)

من املتوقع أن يبدأ إنتاج مرشوع SNP )مصور( 
إنتاج  يبدأ  أن  املتوقع  من   ،2014 عام  أوائل  يف 
 ،2014 عام  أوائل  يف  )مصور(   SNP  مرشوع 
املتعددة  املرشوعات  أحد  املرشوع  هذا  ويعد 
القليلة  السنوات  خالل  تشغيلها  بدء  املقرر 
ومع  ماليزيا،  من  البحرية  املناطق  يف  القادمة 
بدء  نتوقع   Kebabanganو  Gumusut FPS

 2014 عام  من  والرابع  الثاين  الربع  يف  اإلنتاج 
مرشوعات  خمسة  لديها  الرشكة  الرتتيب.  عىل 
إضافية أخرى يف مراحل متنوعة من التنفيذ وقد 
الجزء  3هـ،  إضايف،  تجمع  يف  للتّو  بها  اضطلعت 

البحري من Sarawak، ماليزيا.

1

ماليزيا

جزيرة كريتس

بنهاية عام 2013، كانت نسبة استكامل اإلنشاءات 
حوايل 60% يف مرشوع APLNG يف جزيرة كريتس. 
الغاز  إلنتاج  األوىل  املرحلة  تبدأ  أن  املتوقع  من 
الطبيعي املسال يف منتصف عام 2015، مع بدء 
املرحلة الثانية املخطط لها الحدوث بعد ستة أو 
تسعة أشهر من املرحلة ااألوىل، واملرحلتان لهام 
قدرة اسمية تقدر بـ4.5 مليون طن يف العام لكل 

مرحلة، مبا يعادل 3900 برئ مخطط له.

2

APLNG

10

رشكة ConocoPhillips   التقرير السنوي لعام 2013



4

3

Jasmineو Ekofisk South

مرشوعني  من  اإلنتاج  يبدأ  الشامل،  بحر  يف 
وتعد   ،2013 من  الرابع  الربع  يف   مشغلني 
 Greater Ekofisk جزء من منطقة Ekofisk South

وتبدأ  الشامل،  بحر  من  الرنويجي  القسم  يف 
اإلنتاج من 3 من 35 من اآلبار املخطط لها، والتي 
 Jasmine القادمة.  السنوات  يف  تشغيلها  يتوقع 
الشامل،  بحر  من  الربيطاين  القسم  يف  )مصور(، 
ويعد  القصوى.  اإلنتاجية  القدرة  إىل  حاليًا  يصل 
برميل  مليون  مًعا 210  القدرة ملرشوعني  إجاميل 
املساهمة  منا  ويتوقع  يوميًا  املكافئ  النفط  من 

بشكل كبري يف حجم النمو الخاص بالرشكة.

4

بحر الشامل

3

خليج املكسيك

العميقة  املياه  يف  نجاحات  ثالثة  الرشكة  حققت 
يف خليج املكسيك عام 2013، وتحققت نجاحات 
أكد  مام   ،Gilaو  Coronado يف  االستكشاف 
اتجاه  يف   ConocoPhillips اسرتاتيجية  صحة 
كانت  ذلك،  إىل  وباإلضافة   .Lower Tertiary

Shenandoah مبثابة نجاح تقييمي، وتواجه أكرث 

 ،2014 عام  يف  األجر.  صايف  من  قدم   1000 من 
وتخطط  املناطق  تلك  تقييم  الرشكة  ستواصل 

للبدء يف برنامج عامل للحفر.

استكشاف املياه العميقة



املركزة

6

5

 Christina Lake املرحلة »هـ« من مرشوع 
Surmontو

من مرشوع  »هـ«  باملرحلة  اإلنتاج  بدأ  كندا،  يف 
مراحلنا  من  واحدة  وهي   ،Christina Lake

من  كجزء  التنفيذ  طور  يف  تعترب  التي  املتعددة 
رشاكة FCCL يف الرمال النفطية الكندية. وبقدرة 
»هـ«  املرحلة  تنتج  أن  يتوقع  قصوى،  استيعابية 
صايف 20 مليون برميل من النفط املكافئ يف اليوم 
إضافية  مراحل  لست  التخطيط  ويتم  الواحد. 
وأيًضا  املقبلة.  القليلة  السنوات  يف  اإلنتاج  لبدء 
إطالق  ألول  التخطيط  يتم  النفطية،  الرمال  يف 

ملرشوع Surmont )مصور( يف عام 2015. 

6

الرمال املشبعة بالنفط

 Permianو Bakkenو Eagle Ford 

Niobraraو

لدى ConocoPhillips مواقع تحسد عليها يف عدة 
مناطق غري تقليدية. ويف عام 2013، كانت زيادة 
إنتاج الرشكة من Eagle Ford وBakken )مصور( 
االستكامل  تصميامت  اختبار  وتم   .%60 حوايل 
وتتوقع  املنطقتني  كال  يف  املساحات  وخيارات 
تستمر  كام  الناشئة.  الفرص  من  املزيد  الرشكة 
 Niobraraو Permian النتائج الواعدة من منطقتي
وسيستمر االستكشاف يف تلك املناطق عام 2014. 

5

املناطق غري التقليدية للـ 48 والية

اإلحصائيات املهمة للمرشوع 
 ConocoPhillips لقد كانت برامج الحفر التنموي وكربى املشاريع مكونًا مهاًم لعمليات
يف عام 2013. حققت الربامج غري التقليدية يف Eagle Ford وBakken يف الواليات الـ 
يوميًا،  املكافئ  النفط  من  برميل  مليون  و43  يبلغ 141  يومي  إنتاج  معدل  أعىل   48
عىل التوايل. تخرج ثالثة مرشوعات إىل النور أثناء العام يف املرحلة »هـ« من املرشوع 
بحر  يف   Jasmineو  Ekofisk Southو الكندية،  النفطية  الرمال  يف   Christina Lake

الشامل. يف أوائل عام 2014، يتوقع أيًضا أن يبدأ اإلنتاج عند Siakap North-Petai يف 
الجزء البحري من ماليزيا. وتستمر هذه املشاريع يف التوسع خالل العام املقبل وأنت 
تتوقع املساهمة بشكل فعال يف منو حجم الرشكة لسنوات قادمة/ يف عام 2014، تقرر أن 
يتم البدء يف املشاريع اإلضافية وستستمر الرشكة يف تطوير أعاملها يف APLNG واملرحلة 
2 من Surmont تحضريًا ألول غاز طبيعي مسال، عىل التوايل، ويتوقع ذلك يف عام 2015.

2.1
 مليون فدان يف املياه 

8.9العميقة لخليج املكسيك
مليون برميل من 

معادل النفط

االحتياطات املؤكدة
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Lower 48 and Latin America

The Lower 48 and Latin America segment represents the largest business in 
ConocoPhillips today. In the current environment of the rapidly progressing shale 
revolution, ConocoPhillips has directed its investments toward high-margin,  
liquids-rich opportunities, particularly in growing unconventional plays. 

The company’s large onshore Lower 48 position of 13.1 million net acres, much of it held by production, 
gives access to scalable inventory that can generate substantial production and margin growth in the 
years ahead. Current major focus areas include the Eagle Ford, Bakken and Permian. ConocoPhillips is  
also building momentum in its deepwater exploration program in the Gulf of Mexico, announcing two 
new discoveries in 2013 at Coronado and Gila, adding to the existing Shenandoah and Tiber discoveries 
made in 2009. 

The Lower 48 business is organized within four regions covering the Gulf Coast, Mid-Continent, Rockies and 
San Juan. The company recently entered into shale exploration in Colombia in the Middle Magdalena Basin. 

491
Thousand Barrels of  
Oil Equivalent per Day

2013 Production

2.2
Billion Barrels of  
Oil Equivalent

2013 Proved Reserves

Lower 48 and Latin America Average Daily Net Production, 2013
     Crude Oil NGL Natural Gas Total 
Area Interest Operator (MBD) (MBD) (MMCFD) (MBOED)

Eagle Ford  Various Various 70 24 147 119

Gulf of Mexico  Various Various 12 1 14 15

Gulf Coast – Other  Various Various 4 6 221 47

Gulf Coast Total     86 31 382 181

Permian  Various Various 29 5 116 53

Barnett  Various Various 1 6 51 16

Anadarko Basin  Various  Various  4 4 121  28

Mid-Continent Total    34 15 288 97

Bakken  Various Various 27 2 25 33

Wyoming/Uinta  Various Various – –  103 17

Rockies – Other1  Various  Various  3 – – 3

Rockies Total    30 2 128 53

San Juan Total      2 43 692 160

Lower 48 and Latin America Total    152  91 1,490 491
1 Includes production from Cedar Creek Anticline, which was sold in March 2013.

See page 12 for cautionary statement pertaining to the use of this fact sheet.
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صحيفة وقائع
الواليات األمريكية 

املتجاورة (48 والية) 
وأمريكا الالتينية
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Canada

The company’s Canadian operations comprise primarily natural gas fields in western 
Canada and oil sands projects in the Athabasca Region of northeastern Alberta.

Current investment programs are focused on liquids-rich and tight oil plays in western Canada,  
with minimal investment in dry gas. The company also holds significant acreage in emerging  
unconventional plays, where drilling and seismic activities are ongoing to assess potential. The business has 
a long-term strategic plan to develop a full portfolio that includes bitumen, liquids, light oil and natural gas.

ConocoPhillips’ steam-assisted gravity drainage (SAGD) projects in the Canadian oil sands  
represent a net resource of 15 billion barrels that offers growing, long-lived production.

These are projects where technology improvements can contribute a significant economic and 
environmental benefit to the large resource base and add value to the company’s portfolio.

276
Thousand Barrels of  
Oil Equivalent per Day

2013 Production

2.4
Billion Barrels of  
Oil Equivalent

2013 Proved Reserves

Canada Average Daily Net Production, 2013

      Crude Oil NGL Bitumen Natural Gas Total 
 Area Interest Operator (MBD) (MBD) (MBD) (MMCFD) (MBOED)

Deep Basin  Various Various 1 9 – 215 46

Kaybob  Various Various 3 6 – 220 45

Clearwater  Various Various 5 8 – 174 42

Asset Optimization  Various Various 4 2 – 166 34

Western Canada Total   13 25 – 775 167

Surmont  50.0% ConocoPhillips – – 13 – 13

Foster Creek* 50.0% Cenovus Energy – – 50 – 50

Christina Lake*  50.0%  Cenovus Energy  – – 46 –  46

Oil Sands Total   – – 109 – 109

Canada Total   13  25 109 775 276

See page 8 for cautionary statement pertaining to the use of this fact sheet.*Excludes $2,810 million prepayment in the fourth quarter of 2013.

*Equity affiliate – Foster Creek and Christina Lake (FCCL).
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صحيفة وقائع
كندا
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Europe

ConocoPhillips has operated in Europe for more than 40 years. The company has 
significant developments in the U.K. and Norwegian sectors of the North Sea. 

These include the Greater Britannia, J-Area and Southern North Sea (SNS) fields in the United Kingdom and 
the Greater Ekofisk Area in Norway. The company also has ongoing exploration activities in the Barents 
Sea, offshore Norway; Central North Sea and west of Shetland, offshore United Kingdom; Baffin Bay and 
Greenland Sea, offshore Greenland; and in shale gas prospects in Poland’s western Baltic regions.

Several growth projects are underway in ConocoPhillips legacy areas in the North Sea, where the company’s 
position offers near-term growth with future upside potential. The company’s existing operations, 
infrastructure and basin expertise have created opportunities for incremental growth projects with strong 
margins. In Norway, Ekofisk South began production in October 2013, with construction on the Eldfisk II 
expansion project continuing toward startup by early 2015. In the United Kingdom, the Jasmine Field began 
production in November 2013 and Clair Ridge continues toward startup in 2016. 

189
Thousand Barrels of  
Oil Equivalent per Day

2013 Production

0.8
Billion Barrels of  
Oil Equivalent

2013 Proved Reserves

See page 12 for cautionary statement pertaining to the use of this fact sheet.
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Europe Average Daily Net Production, 2013
      Crude Oil NGL Natural Gas Total 
 Area Interest Operator (MBD) (MBD) (MMCFD) (MBOED)

Britannia  58.7% Britannia Operator Ltd. 3 1 96 20

Britannia Satellites  75.0%–83.5% ConocoPhillips 8 – 21 12

J-Area  32.5%–36.5% ConocoPhillips 6 2 49 16

Southern North Sea  Various Various – – 93  16

East Irish Sea  100% HRL – – 14 2

Other  Various  Various  4  – –  4

United Kingdom Total      21 3 273  70

Greater Ekofisk Area  35.1% ConocoPhillips 52 2 42 61

Alvheim  20.0% Marathon Oil 12 – 13 14

Heidrun  24.0% Statoil 15 – 14 17

Other  Various Various 13 1 74 27

Norway Total   92 3 143 119

Europe Total    113 6 416 189

صحيفة وقائع
أوروبا

www.conocophillips.com/FS/Europe
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Asia Pacific and Middle East

See page 12 for cautionary statement pertaining to the use of this fact sheet.

312
Thousand Barrels of  
Oil Equivalent per Day

2013 Production

1.4
Billion Barrels of  
Oil Equivalent

2013 Proved Reserves

ConocoPhillips’ Asia Pacific and Middle East operations consist of producing fields 
in Australia and Timor-Leste, China, Indonesia, Malaysia and Qatar. 

Significant developments are underway offshore Malaysia with four sanctioned projects in development 
and four more discoveries in various stages of appraisal. In Australia, development continues at Australia 
Pacific LNG (APLNG), while the company also operates the Bayu-Undan Field and Darwin liquefied natural 
gas (LNG) Plant. The company produces from fields in Bohai Bay and the South China Sea in China and has 
interests in several fields in Indonesia. In Qatar, the Qatargas 3 joint venture continues to provide stable 
production, forecast to continue for another 15 to 20 years.

ConocoPhillips also has exploration and appraisal activities across the region, including the Bay of Bengal 
offshore Bangladesh, and offshore Brunei. 

Asia Pacific and Middle East Average Daily Net Production, 2013
      Crude Oil NGL Natural Gas Total 
 Area Interest Operator (MBD) (MBD) (MMCFD) (MBOED)

Peng Lai  49.0% ConocoPhillips 40 – 4 41

Panyu  24.5%  CNOOC  13  – –  13

China Total   53 – 4 54

South Natuna Sea Block B  40.0% ConocoPhillips 6 3 107 27

South Sumatra  45.0%–54.0%  ConocoPhillips  2  – 335  58

Indonesia Total   8 3 442 85

Gumusut1 33.0%  Shell  6  – 1  6

Malaysia Total   6 – 1 6

Qatargas 3  30.0%  Qatargas Operating Co.  15  7 367 83

Qatar Total    15  7 367 83

Bayu-Undan  56.9% ConocoPhillips 13 9 227 60

Athena/Perseus  50.0% ExxonMobil –  –  35 5

Australia Pacific LNG   37.5%  Origin Energy2  –  – 114  19

Australia and Timor-Leste Total   13 9 376 84

Asia Pacific and Middle East Total   95  19 1,190 312
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1Gumusut early production commenced in November 2012.
2Origin Energy is the operator of the upstream development. ConocoPhillips is the operator of the downstream development.
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صحيفة وقائع
آسيا واملحيط الهادي 

والرشق األوسط
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Other International

77
Thousand Barrels of  
Oil Equivalent per Day

2013 Production

0.4
Billion Barrels of  
Oil Equivalent

2013 Proved Reserves

Other International and Discontinued Operations Average Daily Net Production, 2013
     Crude Oil NGL Natural Gas Total

Area Interest Operator (MBD) (MBD) (MMCFD) (MBOED)

Waha Concession  16.3%  Waha Oil Co.  26  – 25  30

Libya Total   26 – 25 30

Polar Lights  50.0% Polar Lights Company 4 – – 4

Russia Total   4 – – 4

Continuing Operations Total   30 – 25 34

Algeria Total1   9 – – 9

OMLs 60, 61, 62, 63  20.0%  Eni  9  3 129  34

Nigeria Total   9 3 129 34

Discontinued Operations Total   18 3 129 43

Other International and Discontinued Operations Total  48  3 154 77
1 ConocoPhillips’ Algeria business was sold in November 2013.

The Other International segment comprises producing fields in Libya and Russia, 
along with exploration activities in Angola, Senegal and Azerbaijan. 

In October and November 2013, respectively, the company completed the sale of its interest in Kashagan 
and its Algeria business. In December 2012, the company also annoucned its intention to divest its 
Nigeria business. That transaction is expected to be completed in early 2014. The associated earnings and 
production from Algeria, Nigeria and Kashagan have been reported as discontinued operations.

In Libya, the company has an interest in the Waha Concession in the Sirte Basin. Production was curtailed 
in mid-2013 following the shutdown of the Es Sider Terminal. Production remains curtailed into 2014. 
The company also has a joint venture, Polar Lights, which operates in the Timan-Pechora province in 
northwestern Russia.

Production, proved reserves and capital program include continuing and discontinued operations. See page 8 for cautionary statement pertaining to the use of this fact sheet.
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Lower 48 and Latin America

2013 Production Mix (percent)
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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. We had operations and activities in 27 countries, with 
approximately 18,400 employees, as of Dec. 31, 2013.
 
Operations are managed through six segments, which are defined by geographic region: Alaska, Lower 48 
and Latin America, Canada, Europe, Asia Pacific and Middle East, and Other International. ConocoPhillips 
carried out exploration activities in 18 countries and produced hydrocarbons in 13 countries as of  
Dec. 31, 2013. 

Key focus areas include safely operating worldwide; growing North American unconventional, conventional 
and oil sands businesses; executing a number of international development programs and major projects; 
and conducting a global exploration program. 

ConocoPhillips common stock is listed on the New York Stock Exchange under the ticker symbol COP.

1,545
Thousand Barrels of  
Oil Equivalent per Day

2013 Production

8.9
Billion Barrels of  
Oil Equivalent

2013 Proved Reserves

ConocoPhillips Average Daily Net Production, 2013

Production, proved reserves, resources and capital program include continuing and discontinued operations.

43
Billion Barrels of  
Oil Equivalent

2013 Resources 

  Crude Oil NGL Bitumen Natural Gas Total 
 Segment (MBD) (MBD) (MBD) (MMCFD) (MBOED)

Alaska 178 15 – 43 200

Lower 48 and Latin America  152 91 – 1,490 491

Canada  13 25 109 775 276

Europe 113  6 – 416  189

Asia Pacific and Middle East  95  19 – 1,190  312

Other International  30  – – 25  34

Continuing Operations Total 581 156 109 3,939 1,502

Discontinued Operations 18 3 – 129 43

ConocoPhillips Total  599 159 109 4,068 1,545

See page 12 for cautionary statement pertaining to the use of this fact sheet.
*Excludes $2,810 million prepayment in the fourth quarter of 2013.

صحيفة وقائع
نظرة عامة حول 

ConocoPhillips
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Alaska

See page 8 for cautionary statement pertaining to the use of this fact sheet.

ConocoPhillips is Alaska’s largest oil producer and one of the largest owners of state 
and federal exploration leases, with approximately 0.9 million net undeveloped 
acres at year-end 2013. Approximately 0.5 million of those acres are in the National 
Petroleum Reserve-Alaska (NPR-A).

ConocoPhillips has major ownership interests in two of North America’s largest oil fields, both located 
on Alaska’s North Slope – Kuparuk, which the company operates, and Prudhoe Bay. Additionally,  
ConocoPhillips has a significant operating interest in the Alpine Field, located on the Western  
North Slope.

In southern Alaska, the company owns a 100 percent interest in the Kenai liquefied natural gas (LNG) facility 
and operates the Tyonek Platform in the North Cook Inlet Field and the Beluga River natural gas field, all in 
the Cook Inlet Area.

Significant oil exploration and development opportunities still exist on the North Slope of Alaska as well 
as exploration prospects offshore. Since the recent changes to Alaska’s oil tax law, ConocoPhillips has 
announced its intention to pursue several new developments and is evaluating additional North Slope 
investments on its onshore acreage. In conjunction with other parties, the company is evaluating potential 
LNG exports from the North Slope’s vast gas resources.

200
Thousand Barrels of  
Oil Equivalent per Day

2013 Production

1.7
Billion Barrels of  
Oil Equivalent

2013 Proved Reserves

Alaska Average Daily Net Production, 2013
    Crude Oil NGL Natural Gas Total
Area Interest Operator (MBD) (MBD) (MMCFD) (MBOED)

Greater Prudhoe Area  36.1% BP 86 15 5 102

Greater Kuparuk Area  52.2%-55.5% ConocoPhillips 53 – – 53

Western North Slope  78.0% ConocoPhillips 39  –  1 39

Cook Inlet Area  33.3%-100%  ConocoPhillips  –  – 37  6

Alaska Total   178  15 43 200
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صحيفة وقائع
أالسكا
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Global Exploration

Production, proved reserves and resources include continuing and discontinued operations.  Natural gas resources targeted toward liquefied natural gas are depicted as LNG.  
Organic reserve replacement ratio excludes sales and purchases.  See page 12 for cautionary statement pertaining to the use of this fact sheet.
OECD refers to member countries of the Organisation for Economic Co-operation and Development.  
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ConocoPhillips has built a balanced, global portfolio of high-quality conventional and 
unconventional exploration opportunities. 

The company has consistently discovered more commercial resources than it has produced and has also 
been replacing reserves at competitive finding and development costs. In 2013, ConocoPhillips replaced 
179 percent of production with organic reserve additions.

ConocoPhillips has a resource base of approximately 43 billion barrels of oil equivalent (BOE), providing 
the company with significant flexibility to increase production and cash flow over time. ConocoPhillips 
continues to participate in material new unconventional and conventional discoveries, further increasing 
both the size and the quality of this resource base. 

Furthermore, the company continues to access high-quality unconventional and conventional exploration 
opportunities that will underpin long-term, organic growth plans.

The company manages its operations through six operating segments, which are defined by geographic 
region: Alaska, Lower 48 and Latin America, Canada, Europe, Asia Pacific and Middle East, and Other 
International. Exploration activities are covered within each of the six operating segments. 42

Million Net Acres

2013 Undeveloped 
Acreage

179%
2013 Organic Reserve 
Replacement

43
Billion Barrels of  
Oil Equivalent

2013 Resources

ConocoPhillips Undeveloped Acreage at Dec. 31, 2013
 Gross Net
Region (Thousands of Acres) (Thousands of Acres)

Alaska 1,349 915

Lower 48  12,893 10,823

Canada  6,125 3,907

Europe 2,861 1,093

Asia Pacific and Middle East  36,480 18,609

Africa 19,002 4,323

Other  5,223 2,663

ConocoPhillips Total  83,933 42,333

2013 Proved Reserves
by region

2013 Proved Reserves
8.9 BBOE

2013 Resources
43 BBOE

صحيفة وقائع
التنقيب العاملي

www.conocophillips.com/FS/Exploration
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ريتشارد إل أرميتيدج )4، 5(
رئيس رشكة Armitage International ذات املسؤولية 

املحدودة، نائب وزير الخارجية األمريكية السابق

ريتشارد إتش أوشينليك  )2، 3، 4(
 الرئيس السابق واملدير التنفيذي، رشكة 

Gulf Canada Resources املحدودة

جيمس كوبالند، االبن. )1، 2(
مدير تنفيذي سابق، رشكتي Deloitte & Touche USA و

Deloitte Touche Tohmatsu

جودي إل فري مان )5(
أرشيبالد كوكس أستاذ القانون، كلية هارفارد للحقوق

جاي هيو إيفانس )1(
نائب رئيس مجلس اإلدارة، الشؤون املرصفية االستثامرية 

وإدارة االستثامرات ببنك باركليز

ريان إم النس )2(
ConocoPhillips ،رئيس مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي

1( عضو لجنة التدقيق والشؤون املالية.

2( عضو اللجنة التنفيذية.

3( عضو لجنة التعويضات واملوارد البرشية.

4( عضو لجنة شؤون مجالس اإلدارات.

5( عضو لجنة السياسة العامة.

روبرت إيه نيبلوك )1(
 رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس واملدير املسؤول، 

Lowe’s رشكات

هارالد جي نورفيك )2، 3، 5(
 رئيس مجلس اإلدارة السابق واملدير التنفيذي 

Statoil لرشكة

ويليام إيه ويد، االبن )2، 3، 4(
Atlantic Richfield الرئيس السابق، رشكة

 الواقفون – من اليسار إىل اليمني: ويليام إيه ويد، 

 جي آر، ريتشارد اتش أوخينليك، ريان إم النس، 

جيمس إيه كوبالند، جي أر، روبرت إيه نيبلوك

الجالسون – من اليسار إىل اليمني: جاي جيز إيفانس، 

 ريتشارد إل أرميتيدج، جودي إل فرميان، 

هارالد جيه نوفريك
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مجلس اإلدارة

اعتباًرا من 25 فرباير 2014.



مسؤولو الرشكة

اعتباًرا من 25 فرباير 2014.

فريق القيادة التنفيذية

ريان إم النس
الرئيس واملدير التنفيذي

مات جيه فوكس
نائب الرئيس التنفيذي ألعامل التنقيب واإلنتاج

آل جي هريشبريج
نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا واملرشوعات

جيف دابليو شيتس
 نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية 

وكبري املسؤولني املاليني

دون إي واليت آند، االبن
 نائب الرئيس التنفيذي لتطوير األعامل 

والتجارة وإدارة التخطيط بالرشكة

جانيت النجفورد كييل
النائب األول لرئيس الرشكة للشؤون القانونية 

واالستشارات العامة وسكرتري الرشكة

أندرو دي لوندكويست
النائب األول لرئيس الرشكة للشؤون الحكومية

إلني آر ديسانكتيس
نائب رئيس الرشكة لعالقات املستثمرين واالتصاالت

شيال فيلدمان
 نائب الرئيس، املوارد البرشية والعقارات 

وخدمات املرافق

 مسؤولو القيادة التشغيلية 
ومسؤولو الرشكة اآلخرين

الري إي أرشيبالد
النائب األول للرئيس، التنقيب

لوك جي إف ميسييه ميسييه
النائب األول لرئيس املرشوعات وسلسلة اإلمداد والطريان

دون جي هارب
Lower وأمريكا الالتينية رئيس موقع 48

تروند إيريك جوهانسني
رئيس الرشكة بأالسكا

كري إيه جوهنستون
رئيس األفرع الدولية األخرى

كني لويرز
رئيس الرشكة بكندا

جو يب ماروشاك
رئيس الرشكة بآسيا واملحيط الهادي والرشق األوسط

ستيرن فاج
رئيس الرشكة بأوروبا

مايك فريرو
نائب رئيس الرشكة لشؤون الصحة والسالمة والبيئة

جليندا إم سيكوارذ
نائب الرئيس واملراقب

15
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معلومات عن املساهمني

االجتامع السنوي
من املقرر عقد االجتامع السنوي ملساهمي رشكة 

ConocoPhillips يف:

الثالثاء 13 مايو 2014
فندق أومني هيوسنت بالجانب الغريب من املدينة

13210 Katy Freeway 

Houston, TX 77079

يُرجى العلم بأنه سيتم إرسال إخطار االجتامع 
ومعلومات التفويض إىل املساهمني كافة.

خطة رشاء األسهم وإعادة استثامر أرباحها 
بطريقة مبارشة

يعد برنامج خدمات املستثمرين لرشكة 
 ConocoPhillips مبثابة خطة لرشاء األسهم 

 بطريقة مبارشة وإعادة استثامر أرباحها والتي 
توفر للمساهمني وسيلة مناسبة لرشاء أسهم إضافية 

 وإعادة استثامر أرباح األسهم العادية الخاصة 
 بهم. كام تتم عمليات رشاء أسهم الرشكة من 
 خالل دفع املبالغ بشكل مبارش بدون عمولة. 

 يرجى االتصال مبركز استيفاء خدمات ماليك 
 أسهم رشكة Computershare وذلك لطلب 

حزمة التسجيل:

الرقم املجاين:  800-356-006

 كام ميكنك التسجيل عرب اإلنرتنت عىل املوقع 
 .www.computershare.com/investor التايل 

ميكن للمساهمني املسجلني الوصول إىل وسائل 
االتصال باملستثمرين الرئيسني عرب اإلنرتنت 
 والتسجيل لتلقي املواد الخاصة باملساهمني 

يف املستقبل واتباع تعليامت التسجيل.

املكاتب الرئيسية واملسجلة
600 N. Dairy Ashford

Houston, TX 77079

2711 Centerville Road
Wilmington, DE 19808

وكيل نقل األسهم وجهة التسجيل

Computershare رشكة
211 Quality Circle, Suite 210

College Station, TX 77845
www.computershare.com 

طلبات املعلومات
ملزيٍد من املعلومات حول أرباح األسهم والشهادات 

أو لطلب تغيري منوذج العنوان، يتعني عىل املساهمني 
االتصال عىل:

Computershare رشكة
P.O. Box 43006

Providence, RI 02940

الرقم املجاين:  800-356-006
 االتصال من خارج الواليات املتحدة:

 201-680-6578
 جهاز التواصل عن بعد ملعاقي السمع:

800-231-5469
جهاز التواصل عن بعد من خارج الواليات 

املتحدة: 201-680-6610
 www.computershare.com/investor

ميكن للموظفني يف املكاتب التالية الرد عىل 
استفسارات املستثمرين حول الرشكة:

املؤسسات االستثامرية:
ConocoPhillips عالقات املستثمرين برشكة

375 Park Ave., Suite 3702

New York, NY 10152

212-207-1996
  investor.relations@conocophillips.com

املستثمرون األفراد:
ConocoPhillips عالقات املساهمني برشكة

600 N. Dairy Ashford Road, ML3074
Houston, TX 77079

281-293-6800
 shareholder.relations@conocophillips.com

االلتزام واألخالقيات
 للتعرف عىل املزيد من اإلرشادات أو 

للتعبري عن مخاوف أو لالستفسار عن االلتزام 
 والقضايا األخالقية، ميكنك االتصال بالرقم املجاين 
 :ConocoPhillips الخاص بخط املساعدة لرشكة

 2272-327-877، متوفر عىل مدار 24 ساعة 
 طوال أيام األسبوع. كام ميكنك االتصال 

 مبكتب األخالقيات عرب الربيد اإللكرتوين: 
 ،ethics@conocophillips.com 

 أو الوصول عرب شبكة اإلنرتنت عىل: 
 www.conocophillips.ethicspoint.com 

أو باملراسلة الكتابية:

عناية: مكتب أخالقيات الرشكة
(Attn: Corporate Ethics Office)

ConocoPhillips
600 N. Dairy Ashford, ML1088

Houston, TX 77079

نسخ من التقارير السنوية وبيانات التفويض
تتوفر نسخ مجانية من التقرير السنوي وبيان 

التفويض، كام تم إرساله إىل هيئة الرقابة واإلرشاف 
 عىل البورصة األمريكية، من خالل تقديم طلب 
عىل املوقع اإللكرتوين للرشكة أو االتصال بهاتف 

3700-661-918 أو املراسلة كتابيًا:

ConocoPhillips تقارير رشكة
(ConocoPhillips Reports) 

B-13 Plaza Office Building
315 Johnstone Ave.

Bartlesville, OK 74004

املوقع اإللكرتوين:
 www.conocophillips.com

يشتمل هذا املوقع عىل مصادر ذات أهمية بالنسبة 
للمستثمرين، من بينها النرشات اإلخبارية والعروض 

التقدميية الخاصة باملختصني بتحليل البورصة، كام 
يشتمل أيًضا عىل نسخ من التقارير السنوية لرشكة 

ConocoPhillips وبيانات التفويض، فضالً عن 

التقارير املرفوعة إىل هيئة الرقابة واإلرشاف عىل 
البورصة األمريكية، إىل جانب بيانات حول أداء 

 .ConocoPhillips الصحة والسالمة والبيئة لرشكة
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2011  2012  2013 $ باملليون دوالر فيام عدا ما هو موضح  

اإليرادات املعدلة
12436  8428  9156  $  Conocophillips صايف الدخل العائد إىل رشكة

التعديالت
649  901  269 األرضار    
54  —  — املشاريع امللغاة    
)124(  )1532(  (1075) إجاميل األرباح يف مبيعات األسهم    
142  89  — حوادث خليج بوهاي    
—   )236(   (1) تحقيق الفائدة الرضيبية من الخسارة     
109  167  — تغيريات قانون الرضائب الدويل     
—  )72(  — تعديل الرضائب املؤجلة     
—   —   (33)    FCCL يف IFRS تعديل إهالك  
25   84   — تكاليف االنفصال     
—   87   41 حساب تسوية املعاشات التقاعدية     
—   )235(  (118) التسويات والدعاوى املعلقة     
—   68   — مكافأة السداد املبكر للديون     
)5042(   )1232(   —    66 Phillips – العمليات املتوقفة  
)267(   217   (1178) العمليات املتوقفة – أخرى1     
7982   6734   7061   $ اإليرادات املعدلة  
8.97   6.72   7.38   $ صايف الدخل لكل سهم من األسهم العادية )بالدوالر(  
5.75   5.37   5.70   $ اإليرادات املعدلة لكل سهم من األسهم العادية )بالدوالر(  

عائد رأس املال املستثمر عائد رأس املال املستثمر   
البسط:     

  12436     8428     9156   $   Conocophillips صايف الدخل العائد إىل رشكة
)4454(  )1694(    (2095)   تعديالت الستبعاد البنود االستثنائية    

  66     70     59   صايف الدخل املخصص للحصص غري املسيطرة    
  620    461   398   نفقات فائدة ما بعد الرضائب   
  8668     7265     7518   $ إيرادات عوائد رأس املال املستثمر  

املقام:   
  91892     78281     71730   $ متوسط رأس املال املستثمر2  
)27256(  )10928(  — تعديالت الستبعاد العمليات املتوقفة    

  64636     67353     71730   $ متوسط معدل رأس املال املستثمر  
13   11  %10 عوائد رأس املال املستثمر   

املبلغ النقدي الذي أنهينا به عام 2013 واالستثامرات قصرية األجل         
6246    $ النقد ومكافئ النقد  

  272 االستثامرات قصرية األجل   
6518     $ املبلغ النقدي الذي أنهينا به عام 2013 واالستثامرات قصرية األجل  

1تشمل كاشاجان والجزائر ونيجرييا.1تشمل كاشاجان والجزائر ونيجرييا.

2إجاميل األسهم باإلضافة إىل إجاميل الدين.

.www.conocophillips.com/nongaap ميكنك اإلطالع عىل نسخة من هذه التسويات غري املشمولة مببادئ املحاسبة املتعارف عليها عىل



18

رشكة ConocoPhillips   التقرير السنوي لعام 2013

القيم الروحية

نحن ندير عملنا يف إطار مجموعة من املبادئ التوجيهية التي نسميها 
قيم SPIRIT، وحددت هذه املجموعة أسلوب التعامل مع مساهمي 
الرشكة عىل الصعيدين الداخيل والخارجي، إذ يتبادل كل املوظفني يف 

الرشكة هذه القيم، وهي التي ميزتنا عن منافسينا.

السالمة
نعمل يف مناخ من السالمة.

املوظفون
يحرتم كل منا اآلخر، وندرك أن النجاح يعتمد عىل التزام املوظفني وقدراتهم وتنوعهم.

النزاهة
تحكمنا األخالق والجدارة بالثقة يف عالقتنا مع املساهمني.

املسؤولية
نتحمل مسؤولية أعاملنا، ونعترب أنفسنا جريان ومواطنني صالحني يف املجتمعات 

التي نعمل بها.

االبتكار
نتوقع التغيري ونستجيب للحلول االبتكارية، ونتسم بالرسعة والقدرة عىل االستجابة 

الحتياجات املساهمني املتغرية، ونغتنم فرص التعلم من خرباتنا حول العامل.

فريق العمل
نعمل بروح »نستطيع«، فنقدم أداًءا رائًعا. ونشجع التعاون ونحتفل بالنجاحات 

ونبني العالقات الطويلة ونوطد أوارصها.



وحدات القياس
الرباميل  BBL

ماليني الرباميل   MMBBL

مليارات الرباميل   BBBL

ماليني الرباميل من معادل النفط   MMBOE

مليارات الرباميل من معادل النفط   BBOE

آالف الرباميل يوميًا   MBD

ماليني الرباميل يوميًا   MMBD

براميل من معادل النفط يوميًا   BOED

آالف الرباميل من معادل النفط يوميًا   MBOED

ماليني الرباميل من معادل النفط يوميًا   MMBOED

مليار قدم مكعب   BCF

تريليون قدم مكعب   TCF

آالف األقدام املكعبة يوميًا   MCFD

ماليني األقدام املكعبة يوميًا   MMCFD

مليارات األقدام املكعبة يوميًا   BCFD

ماليني األطنان سنويًا   MTPA

اختصارات شائعة االستخدام
معدل األرباح السنوية املركبة   CAGR

أعامل التنقيب واإلنتاج  E&P

مبادئ املحاسبة املعرتف بها بوجه عام  GAAP

الصحة والسالمة والبيئة  HSE

الغاز الطبيعي املسال   LNG

سوائل الغاز الطبيعي   NGL

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية   OECD

عقد تقاسم اإلنتاج   PSC

عائد رأس املال املستثمر  ROCE

الترصيف بفعل الجاذبية والتبخري  SAGD

هيئة األسواق واألوراق املالية   SEC

إجاميل املعدل املسجل   TRR

التحويالت املرتية

6000 قدم مكعب من الغاز   = واحد برميل من معادل النفط

100000 وحدة حرارية بريطانية

واحد قدم مكعب من الغاز الطبيعي  =  1000 وحدة حرارية بريطانية

واحد طن من النفط الخام  =  7.3 برميل من النفط الخام

مليار مرت مكعب من الغاز  =  35.3 مليار قدم مكعب من الغاز

مليون طن من الغاز الطبيعي املسال  =  52.3 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي املسال

رشكة ConocoPhillips هي واحدة من أضخم 

رشكات التنقيب واإلنتاج عرب العامل فيام يتعلق 

باإلنتاج واالحتياطيات النفطية، وتقوم الرشكة 

-التي يقع مقرها الرئييس يف هيوسنت، بوالية 

تكساس- بتنفيذ عمليات ونشاطات يف أكرث من 

27 دولة محققة أرباح سنوية تصل إىل 54 مليار 

دوالر أمرييك بإجاميل أصول تبلغ 118 مليار دوالر 

أمرييك، ويعمل بها قرابة 18400 موظف بدايًة من 

31 ديسمرب 2013، ويرتاوح معدل القدرة اإلنتاجية 

للعمليات املستمرة بحوايل 1.502 مليون برميال 

من معادل النفط يف اليوم الواحد يف 2013، يف حني 

تبلغ االحتياطات املؤكدة النفطية 8.9 مليار برميل 

من معادل النفط بدايًة من 31 ديسمرب 2013.

تعترب بعض البيانات الواردة يف هذا التقرير السنوي بيانات 

»مستقبلية«، روعي يف إعدادها أحكام مبدأ »املالذ اآلمن« 

املنصوص عليها يف قانون إصالح التقايض يف األوراق املالية 

الخاصة لسنة 1995. وتلزم قراءة »البيان التحذيري« 

الوارد يف مناقشة وتحليل اإلدارة بالنموذج K-10 لرشكة 

 ConocoPhillips لعام 2013، وذلك بالتزامن مع 

هذه البيانات.

سريد بهذا التقرير كلامت مستخدمة بالتبادل لإلشارة إىل 

مجموعة رشكات ConocoPhillips والرشكات الفرعية 

املوحدة التابعة لها مثل »ConocoPhillips« أو أي ضمري 

يعود إليها مثل »رشكتنا« و«نحن« و«أسُهمنا« و«التزمت« 

تعريف »املوارد«: تستخدم رشكة ConocoPhillips مصطلح 

»املوارد« يف هذا التقرير، فالرشكة تقدر مواردها الكلية 

استناًدا إىل نظام وضعته جمعية مهنديس البرتول يقوم 

بتصنيف املواد الهيدروكربونية القابلة لالستخالص إىل 6 

فئات وفًقا لحاالت تلك املواد وقت إعداد التقرير، علاًم بأن 

ثالثة منها )أي االحتياطات املؤكدة واملحتملة واملمكنة( تعترب 

ذات قيمة تجارية، فيام تعترب املواد يف الفئات الثالثة األخرى 

عدمية القيمة التجارية أو مرشوطة االستخدام. ويشتمل 

تقييم موارد الرشكة عىل اإلحصائيات املقرتنة بالفئات الست 

سالفة الذكر، تسمح هيئة األسواق واألوراق املالية لرشكات 

النفط والغاز باإلفصاح يف تقاريرها عن االحتياطات املؤكدة 

واملحتملة واملمكنة فقط، كام نستخدم يف هذا التقرير 

السنوي مصطلح »موارد« الذي يحظر تضمينه يف تقارير 

الهيئة مبوجب اإلرشادات الصادرة عنها يف هذا الشأن، لذا 

ننصح مستثمري الواليات املتحدة بالتدقيق يف املكاشفات 

الخاصة بالنفط والغاز الواردة يف النموذج K-10 والتقارير 

والوثائق األخرى الخاصة بالهيئة.

املراجع
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