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رسالة إىل املساهمني

السادة املساهمني:

تحمل الرسالة املوجه نحو املساهمني هذا العام تحديًا فريًدا من نوعه، حيث نرى أنه من الرضوري تقدير اإلنجازات العظيمة 

التي حققتها الرشكة يف عام 2014، وكذلك ما يتم إنجازه يف عام 2015، حيث شهدنا يف منتصف هذا العام تراجع يف أسعار 

النفط والغاز الطبيعي بشكل كبري، وعليه سيتم تسليط الضوء عىل كال املوضوعني؛ حيث ال ميكن فصل املايض عن املستقبل، 

إىل  األهمية  هذه  بنقل  اهتاممنا  عن  فضال  التكيف،  وسهولة  باملرونة  تتسم  التي  األعامل  هذه  نهج  يتبعان  وأنهام  خاصة 

املساهمني يف إطار األعامل الدورية املشابهة ألعاملنا. وقد قمنا بتأسيس رشكتنا بناًء عىل مبديئ املساءلة واألداء ألنهام ال يقالن 

أهمية عام سبق، باإلضافة إىل قيامنا بوضع مجموعة من االلتزامات والوفاء بها.

تسعى ConocoPhillips منذ ظهورها كرشكة مستقلة يف مجايل التنقيب واإلنتاج يف عام 2012 إىل تقديم مستوى متميز 

من عوائد سنوية إىل املساهمني عن طريق دمج النمو السنوي املركب بنسبة 3 إىل 5 يف املائة يف اإلنتاج وهوامش الربح، مع 

توزيع األرباح املقنعة، ولتحقيق ذلك اعتمدت تلك األهداف عىل نفقات رأس املال السنوية املقدرة بحوايل 16 مليار دوالر، 

انتهينا من تحويل  الفرتة ما بني عامي 2012 و2013  الربنامج املهم لالرتقاء باملحفظة االستثامرية. ويف  باإلضافة إىل تطبيق 

محفظتنا االستثامرية، ومن تطبيق برامجنا االستثامرية واملحافظة عىل ميزانيتنا الصلبة ألن هذا من شأنه دعم اإلنتاج وهامش 

الربح يف رشكة ConocoPhillips، وقد شهد عام 2014 زخم قوي موجه لعرض قيمنا وتحقيق أهدافنا، وميكن القول بإيجاز 

بأننا نفعل ما نعد به.

 “لقد قمنا بتأسيس رشكتنا بناًء 
عىل مبديئ املساءلة واألداء.”
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من اإلنجازات البارزة لعام 2014:

•  تحقيق هدفنا الذي يتعلق بنمو اإلنتاج عن طريق تحقيق معدل منو يصل 

إىل 4 يف املائة من إجاميل العمليات املستمرة مقارنة بالعام املايض باستثناء 

دولة ليبيا

الهامش  سعر  تطبيع  زيادة  مع  الربح  بهامش  يتعلق  الذي  هدفنا  •  تخطي 

بنسبة 8 يف املائة مقارنة بالعام املايض

لتوزيع  الدؤوب  املائة كجزء من سعينا  أرباحنا مبعدل 5.8 يف  نسبة  •  زيادة 

األرباح املقنعة عىل املساهمني 

•  إمتام برنامجنا املعلن سابًقا والخاص بالترصف يف األصول حيث تم بيع رشكتنا 

يف نيجرييا، ويف عام 2012 بلغت عوائد بيع األصول ما يصل إىل 14 مليار 

دوالر. 

بلغ  كام  املائة،  يف   124 بنسبة  العضوي  االحتياطي  استبدال  نسبة  •  تحقيق 

إجاميل االحتياطي يف نهاية العام 8.9 مليار برميل من النفط املكافئ 

•  تحقيق أهدافنا التشغيلية ببدء خمسة مرشوعات رئيسية وتحقيق منو من 

تطبيق برامج التنمية غري التقليدية وتأمني السالمة واألداء البيئي.

عدد العمليات واألنشطة حول العامل27

وعىل مدار الثالث سنوات املاضية، نجحنا يف تنفيذ خططنا وتحقيق أهدافنا، لذا تم 

تصنيفنا يف عام 2014 ضمن الرشيحة الربعية املرتبعة عىل قمة املجموعات املناظرة 

لنا فيام يتعلق بإجاميل أرباح املساهمني للعام الثالث عىل التوايل.

استعراض للعام 2014 

أو 5.51 دوالر للحصة  بقيمة 6.9 مليار دوالر  ففي عام 2014 تم تحقيق عوائد 

العائدات املعدلة للسنة بأكملها 6.6  العنارص الخاصة، بلغت  الواحدة، وباستثناء 

مليار دوالر أو 5.30 دوالر للحصة الواحدة، كام أنهينا العام بتحقيق ما يقرب من 

5.1 مليار دوالر من النقد وما يعادله، كام بلغت نسبة الديون مقابل رأس املال 30 

يف املائة، وميكن العثور عىل تفاصيل إضافية فيام يتعلق بنتائجنا املالية السنوية يف 

الصفحتني 8 و9 من هذا التقرير. 

كام شهدنا إنتاًجا ثابتًا ألصولنا القدمية باإلضافة إىل النمو املستمر يف برامج الحفر 

التنموي وظهور أول إنتاج من املرشوعات الخمس الرئيسة فضال عن نجاح برنامج 

االستكشاف، وتم التعامل مع أصولنا القدمية جيًدا، حيث شهدت محفظة االستثامر 

العديد من التحوالت الكربى التي تم إنجازها بنجاح. 

العوائد الكلية الرتاكمية للمساهمني عىل مدار خمس سنوات
 )بالدوالر، تفرتض املقارنة استثامر 100 دوالر يف 2009/12/31 

وأنه تم إعادة استثامر جميع األرباح(

 ExxonMobilو Devonو Chevronو BPو BG Group plcو Apacheو Anadarko  * *

.Totalو Dutch Shellو Royalو Occidentalو

توجد منصة من أربعة آبار يف Bakken حيث تتواصل عملية حفر العديد من اآلبار 
من منصة حفر واحدة لزيادة الكفاءة والحد مام نحدثه من تأثري عىل البيئة.

مجموعة النظراء*

أويل  2010  2011  2012  2013  2014
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مؤرش قطاعي التنقيب 

واإلنتاج 500
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يف  التقليدية  غري  األصول  من  منونا  دفع  يف  التنموي  الحفر  برامج  استمرت  ولقد 

 Eagle Ford يف  اإلنتاج  زيادة  تم  كام  الخصوص،  وجه  عىل  الشاملية   أمريكا 

وBakken بنسبة 35 يف املائة مقارنة بالعام املايض، األمر الذي يعكس قوة األداء 

أجرينا  ولقد  الحيوية،  املناطق  تلك  يف  العالية  الكفاءة  ذات  مواقعنا  من  القادم 

أنشطة تقييمية واختبارات تجريبية عرب محفظتنا االستثامرية غري التقليدية لتقييم 

 Eagle Ford مواضع املوارد وتحسني خططنا التنموية، كام قمنا بزيادة مواردنا يف

والتي تقدر بأكرث من 700 مليون برميل من النفط املكافئ، حيث نعتقد بأننا مازلنا 

التقليدية يف  األصول غري  املتاحة وغريها من  املوارد  للتحكم يف  األوىل  املراحل  يف 

أمريكا الشاملية. 

الخمسة  من  األول  اإلنتاج  عام 2014 عن طريق  النمو يف  تدعيم حجم  أيًضا  تم 

 Gumusutو  Siakap North-Petai االستثامر:  حافظة  عرب  الرئيسة   مشاريع 

النفطية  الرمال  يف   Foster Creek Phase Fو ماليزيا  يف   Kebabanganو

الكندية ومرشوع Britannia Long-Term Compression يف اململكة املتحدة، 

وستستمر تلك املرشوعات يف التوسع وتحقيق النمو يف عام 2015 وما بعد ذلك، 

و أسرتاليا  يف   APLNG مرشوع  يف  البدء  نحو  تقدًما  أحرزنا  العام  هذا  وخالل 

Surmont 2 يف كندا وكال املرشوعني يف طريقهام لبدء التشغيل يف منتصف 2015.

ويف مجال االستكشاف قمنا باستكشاف برئين مغمورين بالنفط عىل شاطئ السنغال 

واستمرت التقييامت لالستكشافات غري التقليدية يف أمريكا الشاملية واالستكشافات 

السابقة للمياه العميقة يف خليج املكسيك، كام قمنا بإضافة مناطق جديدة يف خليج 

املكسيك واملناطق الكندية البعيدة عن الشاطئ.

ملزيد من املعلومات حول عملياتنا يف عام 2014 ميكنك االطالع عىل صحيفة الوقائع 

الخاصة بالرشكة وبالتحديد صفحة 14 من هذا التقرير.  

وباإلضافة إىل إنجازاتنا التشغيلية واملالية فإننا نخطو خطوات حثيثة فيام يتعلق 

بتنمية اإلمكانات الفنية املختلفة وتطبيقها وتثقيف القوى العاملة ذات املستوي 

العنارص  من  األنشطة  تلك  وتعد  املساهمني،  لدى  سمعتنا  وتعزيز  لدينا  العاملي 

الحيوية لتحقيق نجاحنا.

كام نستمر يف الرتكيز عىل تعزيز التكنولوجيا لدينا والتي نؤمن بأنها ميزة تنافسية 

لصالح رشكتنا، حيث شهد هذا العام عدد هائل من التطورات الفنية وبشكل خاص 

غري  املصادر  مثل  للموارد  شاسعة  مواقع  عىل  فيها  نسيطر  التي  املناطق  تلك  يف 

التقليدية للرمال النفطية، ويوجد 48 ابتكار عىل األقل من بني تلك االبتكارات حيث 

التجريبية املستمرة يف  التي تم اشتقاقها من االختبارات  البيانات  نقوم باستخدام 

Eagle Ford بغية تعديل مساحة آبارنا وتحسني كفاءة التنقيب وتكاليف اإلكامل، 
التوريد  كُلفة  لتقليل  التكنولوجيا  باستخدام  نقوم  النفطية  بالرمال  يتعلق  وفيام 

وترسيع عملية اإلنتاج مع تقليل معدل انبعاثات الغاز املسببة لالحتباس الحراري 

ونسب البخار مقابل النفط. 

يخطو مرشوع APLNG يف جزيرة كريتس بخطى ثابتة نحو 
أول إنتاج للغاز الطبيعي املسال واملتوقع يف منتصف 2015.

تم أول إنتاج للنفط من أنظمة اإلنتاج العامئة مبنطقة Gumusut يف املناطق املغمورة 
يف ماليزيا يف أكتوبر 2014.
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روح  بنرش  ونقوم   ،2014 خالل  لدينا  العاملة  القوى  أولويات  بتعزيز  قمنا  كام 

التعاون واالستثامر يف برامج الصحة والعافية بجانب برامج التطوير املهني، حيث 

نؤمن بأهمية تلك النواحي ودورها يف تحقيق هدفنا الذي يتمثل يف أن تصبح رشكة 

ConocoPhillips مكان عظيم للعمل، ونسعى جاهدين لتصبح رشكتنا مكانًا آمن 
للعمل. ويف عام 2014 قمنا بإصدار مثاٍن واعد إلنقاذ الحياة عىل مستوى العامل مع 

الرتكيز املستمر عىل عملية السالمة. 

كام قمنا بإعداد إطار إسرتاتيجي للتحسينات يف األداء البيئي، ولجهودنا يف مجال 

االستدامة تم إدراجنا يف مؤرش داو جونز لالستدامة الخاص بأمريكا الشاملية للسنة 

الثامنة عىل التوايل، حيث أدركنا أن النجاح عىل املدى البعيد يتطلب أداًء مجتمعي 

نفخر  فإننا  وعليه  والبيئة،  والسالمة  الصحة  بنواحي  االهتامم  جانب  إىل  قوي، 

عن طرق  البحث  يف  نتوقف  أننا  يعني  ال  وهذا  بتحقيقها،  قمنا  التي  باإلنجازات 

لتحسني أداءنا يف هذه املجاالت.

وإننا ننظر إىل أنفسنا عىل أننا رشكاء وجريان مسؤولون يف املجتمعات التي نعمل 

ودمج  توقعاتهم  لتلبية  املساهمني  مع  باالنخراط  استباقي  بشكل  نقوم  لذا  فيها، 

األول عىل  املقام  الخريية يف  استثامراتنا  لدينا، وتركز  العمل  الرؤى يف خطط  تلك 

برنامجني، أحدهام يركز عىل ضخ مياه صحية حسب املعايري العاملية واملحافظة عىل 

التنوع البيولوجي، بينام يركز الربنامج الثاين عىل تعليم الرياضيات لطالب املدارس 

اإلعدادية والثانوية. 

 ConocoPhillips وعىل أية حال، لقد زخر عام 2014 بالعديد من النجاحات لرشكة

يف رحلتها كرشكة مستقلة يف مجايل التنقيب واإلنتاج، كام شهد التزاما منا بتحقيق 

أهدافنا اإلسرتاتيجية، ومن دواعي رسورنا أن نرتك أثرًا ايجايب يف السوق. وأريد أن 

أتوجه بالشكر إىل املوارد البرشية العاملة لدينا ومجلس إدارتنا ومساهمينا وذلك 

لدورهم البارز يف نجاحنا.  

التطلع للمستقبل

من  لكن   ،2014 عام  يف  املحرز  بالتقدم  الشديدة  سعادتنا  من  الرغم  عىل 

نهاية  يف  بدأ  الذي  والغاز،  النفط  أسعار  يف  الشديد  الضعف  تجاهل  الصعب 

مدة  توقع  أنه ال ميكن  الرغم من  2015، وعىل  عام  بداية  واستمر حتى  العام 

البرتولية  اإلمدادات  أن  يبدو  لكن  الحالية،  والغاز  النفط  أسعار  انخفاض 

بسبب  كبري  حد  إىل  وذلك  السابق،  يف  متوقًعا  كان  مام  أكرث  ستكون  العاملية 

النمو غري العادي آلبار أمريكا الشاملية، باإلضافة إىل أن معدل الطلب العاملي 

عىل النفط يزداد برسعة أقل مام كان متوقًعا يف السابق، لذلك ميكن أن يؤدي 

عام  خالل  األسعار  يف  أكرث  انخفاض  إىل  والطلب  العرض  بني  التوازن  اختالل 

2015 أو لفرتة أطول. 

ولقد استجبنا برسعة النخفاض األسعار الحايل، وتم تصنيفنا يف مركز جيد، حيث كنا 

منتلك محفظة استثامرية كبرية لخفض تكلفة تنمية اإلمدادات البرتولية وتكاليف 

األسعار يف  بدأت  وعندما  قوية.  ميزانية  بناء  الكربى، عالوة عىل  أغلب مشاريعنا 

االنخفاض أجرينا تعديالت كبرية عىل مخططات رأس املال، كام خفضنا مرصوفات 

رأس املال لعام 2015 إىل 11.5 مليار دوالر، حيث بلغت نسبة االنخفاض حوايل 

30% مقارنة بعام 2014، باإلضافة إىل أنه كان لدينا أكرث من 5 مليارات دوالر من 

النقد واملكافئ النقدي يف متناول اليد يف نهاية عام 2014، مع توجهات لالستفادة 

منها يف  امليزانية. 

 الرتكيز املتواصل عىل السالمة من خالل 
القواعد الثامنية لإلنقاذ. 

Life Saving Rules
يستخدم موظفو رشكة ConocoPhillips األساليب املتطورة واملرئيات والتقنيات للتحليل 

من أجل زيادة فرص الحفر.
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عىل  برتكيزنا  مدفوعة  الحالية  األسعار  بيئة  ملعالجة  بها  نقوم  التي  الخطوات  إن 

لحيادية  الصحيح  املسار  عىل  واإلبقاء  والقاعدة  األرباح  ناحية  من  اإلنتاج  حامية 

التدفق النقدي يف عام 2017 والحفاظ عىل فرص االستثامر املستقبلية لدينا، واألهم 

من ذلك، فإننا ال نزال ملتزمني بضامن السالمة الشخصية والعملية، حتى بعد إجراء 

تعديالت عىل خطة رأس املال، مازلنا نتوقع تحقيق منو يف اإلنتاج من 2% إىل %3 

قاعدة  دليل عىل جودة  ليبيا. وهذا  باستثناء  املستمرة،  العمليات  عام 2015 من 

األصول املتنوعة لدينا، مع زخم اإلنتاج النابع من تطوير برامج الحفر واملرشوعات 

الناشئة الرئيسية، كام تتخذ الرشكة أيًضا خطوات للتمكن من خفض التكاليف حيث 

ستواصل تقليص التكاليف لزيادة العوائد.

لقد تغري مشهد الطاقة بشكل كبري يف فرتة قصرية من الزمن، ومن الصعب التيقن 

من معرفة كيف ستكون األسعار يف املستقبل، لذلك نحن نركز عىل العوامل التي 

ميكننا التحكم فيها، مع تحديد أوضاع رشكتنا من أجل تحقيق نجاح مستمر حتى 

يف عامل يتميز بانخفاض أسعار السلع، وهذا يعني االستمرار يف خفض تكلفة توريد 

األصول يف محفظتنا والحفاظ عىل مرونة رأس املال والقدرة املالية وتوخي الحذر 

فيام يتعلق بهيكل التكاليف لدينا والتنفيذ اآلمن الستثامراتنا.

أيًضا  سعداء  أننا  كام   ،2014 عام  يف  إنجازات  من  حققناه  مبا  نفخر  وإننا 

املفتاح  القدرة  هذه  متثل  حيث  السوق،  ملتغريات  والحكيم  الرسيع  بتفاعلنا 

أولوياتنا،  نعرف  ونحن  املتقلبة،  الصناعة  هذه  ظل  يف  مستدام  أداء  لتحقيق 

 2017 عام  يف  النقدي  التدفق  وحيادية  قوية  أرباح  بتوزيع  ملتزمون  أننا  كام 

 والرتكيز عىل العوائد، وسرناقب عن كثب البيئة والتكيف الرضوري لضامن أن 

وأحد  الفائزين  من  واحدة   ConocoPhillips رشكات  مجموعة   تظل 

مالك الطاقة األساسيني.  

ريان إم النس
رئيس مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي

24 فرباير 2015

%4

%8

منو اإلنتاج من العمليات املستمرة، 

باستثناء ليبيا

تطبيع سعر هامش الربح

“ نحن نعرف أولوياتنا، كام أننا ملتزمون 
بتوزيع أرباح قوية وحيادية التدفق النقدي 

يف عام 2017 والرتكيز عىل العوائد.”
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التزامنا، عالمتنا التجارية

،ConocoPhillips العالمة التجارية 
املسؤولية

)كيف نتحملها(
األداء

)ماذا نفعل(
+

إننا نراعي قيمنا يف كافة سلوكياتنا وترصفاتنا، حيث نعمل عىل توحيد 

املعنية  األطراف  أمام  املسؤولية  تحمل  يف  بسمعتنا  ونخاطر  مؤسستنا، 

واملجتمعات وبعضها البعض.

النفط  وإنتاج  تطوير  تجاه  بدورنا  نضطلع   ConocoPhillips رشكة  يف 

أننا  كام  العاملية،  الطاقة  احتياجات  تلبية  يف  للمساعدة  الطبيعي  والغاز 

ملتزمون عامليًا مبستويات عالية من األداء، فنحن نفي بوعودنا.

تضمن العالمة التجارية ConocoPhillips أن جوهر رشكتنا وقيمها األساسية ال تتغري مع مراعاة البعد البيئي، وبفضل عالمتنا التجارية املميزة، أصبحنا الرشكة املفضلة يف مجال التنقيب 

واإلنتاج، حيث نستفيد من وضع هذه العالمة التجارية بني الناس لتوظيف أفضل املواهب والوصول إىل أسواق جديدة وبناء الثقة مع املجتمعات املحلية وبناء سمعة قوية مع األطراف 

املعنية، وعندما نفكر يف السبب وراء متيز ConocoPhillips وتفردها وما يدفعها كمؤسسة عريقة، نجد أنه جوهر العالمة التجارية ConocoPhillips يف حد ذاته وما متثله من 

املسؤولية + األداء، وهو األمر الذي يوجهنا ليس فقط فيام نقوم به، ولكن يف طريقة تنفيذه.

كيف منثل قيمنا
CONOCOPHILLIPS

+
• تدابري السالمة

•  املوظفون

•  النزاهة
•  تحمل املسئولية

•  التعاون

•  الخربة

 الثابتة عىل الدوام،

•  االبتكار الهادف

•  الثقة

•  الوفاء بااللتزامات

•  املسؤوليات

•  االبتكار

•  العمل الجامعي

األهداف اإلسرتاتيجيةالرؤيةرسالتنا =
تدعم أهداف الرشكة.

تتمثل رؤيتنا يف أن تكون الرشكة متعددة نتواجد لصنع الحضارات

الخيارات أمام جميع املساهمني يف مجال 

املعايري  خالل  من  واإلنتاج  التنقيب 

الجديدة للتميز.

•  التنمية الذكية

•  العوائد املتميزة  

• تعزيز قيمنا
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 تتمثل أهدافنا ليس فقط فيام نقوم به، بل يف طريقة قيامنا به، 
وما مييز رشكة ConocoPhillips هو “طريقة التنفيذ”.

إننا منثل رشكة ConocoPhillips ونؤثر يف رؤية مساهمينا للرشكة.إننا نفعل قيمنا يف كل سلوكياتنا وترصفاتنا.

التعاون: إننا نرفع مستوى معرفتنا عندما نتعاون 
داخلًيا وخارجًيا.

املسئولية: إننا مسئولون أمام األطراف املعنية 
واملجتمعات التي نعمل فيها وبعضها البعض.

الخربة: نحقق النتائج عندما نطبق الخربات الكبرية 
والقدرات الفنية، من البرئ وحتى املكتب.

االبتكار الهادف: نعمل باستمرار عىل تطبيق املعارف والعلوم 
ملعالجة أكرث التحديات أهمية يف صناعتنا وتقليل اآلثار البيئية.

املسؤولية: نؤمن بأن املسؤولية تكمن يف فعل األشياء 
الصحيحة حتى يف حالة عدم وجود مراقبة علينا.

الثقة: إننا نتكلم برصاحة، وبطريقة محرتمة، ونبدي 
آرائنا يف قضايا تتعلق بأعاملنا األساسية.

السالمة

املوظفون

النزاهة

املسؤولية

االبتكار

فريق العمل

S

P

I

R

I

T
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2012  2013  2014 إحصائيات مالية مهمة  
)باملليون دوالر فيام عدا ما هو موضح(

62004  58248  55517  $ إجاميل اإليرادات والعائدات األخرى 
8428  9156  6869  $ صايف الدخل الخاص برشكة ConocoPhillips )اإليرادات( 
6.72  7.38  5.51  $ إيرادات كل سهم من األسهم العادية - املخففة )بالدوالر( 
13458  15801  16592  $ صايف النقد من األنشطة التشغيلية املستمرة 
15722  16918  17144  $ برنامج رأس املال1 
5098  —  —  $ إعادة رشاء أسهم الرشكة العادية 
3278  3334  3525  $ أرباح األسهم املدفوعة ألسهم الرشكة العادية 
117144   118057  116539  $ إجاميل األصول 
21725   21662  22565  $ إجاميل الديون 
48427  52492  52273  $ إجاميل األسهم 
31  29  %30 نسبة إجاميل الديون إىل رأس املال  
47987   52090  51911  $ أسهم املساهمني العاديني 
39.33  42.49  42.16  $ أسهم املساهمني العاديني للسهم الواحد—القيمة الدفرتية )بالدوالر( 
2.64  2.70  2.84  $ األرباح النقدية للسهم العادي )بالدوالر( 
57.99  70.65  69.06  $ سعر اإلغالق لألسهم لكل سهم عادي )بالدوالر( 
1220017  1225939  1231353 عدد األسهم العادية املتداولة بنهاية العام )مقدًرا باآلالف(  

متوسط األسهم العادية املتداولة )مقدًرا باآلالف( 
1243799  1230963  1237325 األساسية    
1253093  1239803  1245863 املخففة    

11  10  %9 املخففة  

إحصائيات تشغيلية
اإلنتاج2 

595  581  595 إنتاج النفط الخام )مليون برميل يف اليوم(    
156  156  159 إنتاج سوائل الغاز الطبيعي )مليون برميل يف اليوم(    
93  109  129 إنتاج البيتومني )مليون برميل يف اليوم(    
4096  3939  3943 إنتاج الغاز الطبيعي )مليون قدم مكعب يف اليوم(    
1527  1502  1540 اإلجاميل )مليون برميل من النفط املكافئ يف اليوم الواحد(    

متوسط األسعار التي تم التوصل إليها3 
105.98  103.51  92.94  $ متوسط سعر النفط الخام )لكل برميل(   
45.55  40.79  38.71  $ متوسط سعر سوائل الغاز الطبيعي )لكل برميل(   
53.91  53.27  55.13  $ متوسط سعر البيتومني )لكل برميل(   
5.38  6.00  6.48  $ متوسط سعر الغاز الطبيعي )لكل ألف قدم مكعب(   

االحتياطات املؤكدة3 
2779  2749  2708 احتياطات الزيت الخام )مليون برميل من النفط املكافئ(    
694  744  715 احتياطات سوائل الغاز الطبيعي )مليون برميل من النفط املكافئ(    
1900  2030  2066 احتياطات البيتومني )مليون برميل من النفط املكافئ(    
19614  20388  20500 احتياطات الغاز الطبيعي )مليار قدم مكعب(    
8642  8921  8906 اإلجاميل )مليون برميل من النفط املكافئ(    
156  179  %124 نسبة استبدال احتياطي املخزون العضوي )بالنسبة املئوية(4  

الفدادين3 
12.2  11.3  10.9 إجاميل الفدادين املتطورة )ماليني الفدادين(    
44.2  42.3  40.8 إجاميل الفدادين غري املتطورة )ماليني الفدادين(    

56.4  53.6  51.7 اإلجاميل )ماليني الفدادين(    

FCCL 1 يتضمن العمليات املستبعدة ويستثني 2810 مليون دوالر دفعة مسبقة يف

2 ميثل العمليات املستمرة فقط، وتتضمن اإلنتاج من ليبيا الذي تم إزالته من توجيه اإلنتاج الخاص بنا

3 يتضمن العمليات املتوقفة

4 تستثني نسبة استبدال احتياطي املخزون العضوي أثر املشرتيات واملبيعات

نعتمد يف اإلحصائيات املعطاة عىل معلومات مالية غري مشمولة مببادئ املحاسبة املتعارف عليها )GAAP(، ويرد بهذا التقرير السنوي املقاييس املالية التي ال تندرج ضمن املبادئ املذكورة، غري أن الغرض منها هو تسهيل إجراء 

املقارنات لألداء التشغييل للرشكة خالل عدة فرتات زمنية، وتعرض الصفحة 13 وموقع www.conocophillips.com/nongaap التسوية املحددة وفًقا ملبادئ املحاسبة املتعارف عليها يف الواليات املتحدة األمريكية.

اإلحصاءات املالية والتشغيلية املهمة

رشكة ConocoPhillips  التقرير السنوي لعام 82014



7,061

6,734

7,982

010002000300040005000600070008000

2013

2012

2011

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

15,801

13,458

13,953

0 5000 10000 15000 20000

2013

2012

2011

0

5000

10000

15000

20000

6734

2012 2013 2014

6609

2013

17144

2014

16,918

15,722

12,947

0 5000 10000 15000 20000

2013

2012

2011

0

5000

10000

15000

20000

16918

2012 2013 2014

103.51

105.98

105.87

0 20 40 60 80 100 120

2013

2012

2011

0

20

40

60

80

100

120
105.98 103.51

92.94

2012 2013 2014

179

156

120

0 50 100 150 200

2013

2012

2011

0

50

100

150

200

156

179

124

2012 2013 2014

40.79

45.55

54.71

0 10 20 30 40 50 60

2013

2012

2011

0

10

20

30

40

50
45.55

40.79 38.71

2012 2013 2014

6.00

5.38

5.67

0 1 2 3 4 5 6

2013

2012

2011

0

1

2

3

4

5

6

7

8

5.38
6.00

6.48

15801

2013

16592

20142012

13458

8,921

8,642

8,387

Liquids Natural Gas

2012

2013

2011

62%

62%

58%

38%

38%

42%

0 20 40 60 80 100

0 2000 4000 6000 8000 10000

0

20

40

60

80

100

2012 2013 2014

8921 8906
%38

%62

%38

%62

%38

%62

8642

الغاز الطبيعيالسوائل

2012 2013 2014

1,545

1,578

1,619

Liquids Natural Gas

2012

2013

2011

56%

55%

53%

44%

45%

47%

0 20 40 60 80 100

0 500 1000 1500 2000

0

20

40

60

80

100

%45

1527

%55

%44
1502

%56

%43

1540

%57

الغاز الطبيعيالسوائل

9

اإليرادات املعدلة

ر(
وال

 د
ون

ملي
(

7061

برنامج رأس املال1
ر(

وال
 د

ون
ملي

(

نسبة استبدال احتياطي املخزون العضوي4

متوسط سعر الغاز الطبيعي الذي تم التوصل إليه3متوسط سعر سوائل الغاز الطبيعي الذي تم التوصل إليه3

النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية املستمرة

ر(
وال

 د
ون

ملي
(

االحتياطات املؤكدة3

ئ(
كاف

امل
ط 

نف
 ال

ن
 م

يل
رم

ن ب
يو

مل
(

متوسط سعر النفط الخام الذي تم التوصل إليه3

إجاميل اإلنتاج2

ل(
مي

بر
ل 

لك
ر 

وال
)د

ل(
مي

بر
ل 

لك
ر 

وال
)د

ب(
كع

 م
دم

 ق
ف

 أل
كل

ر ل
وال

)د
ة(

وي
ملئ

ة ا
سب

الن
)ب

ئ 
كاف

امل
ط 

نف
 ال

ن
 م

يل
رم

ن ب
يو

مل
(

 
د(

اح
لو

م ا
يو

 ال
يف

2012

15722

9رشكة ConocoPhillips  التقرير السنوي لعام 2014



مجلس اإلدارة وموظفي الرشكة
)اعتباًرا من 24 فرباير 2015(

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

Statoil واملدير التنفيذي، رشكة

ويليام إي واد، االبناالبن )3، 4(
Atlantic Richfield الرئيس السابق، رشكة

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

مجلس اإلدارة

ريتشارد إل أرميتاج )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

تشارلز إي. بانش )1(
 رئيس مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي، 

PPG Industries, Inc رشكة

جاميس إي كويب الند، االبناالبن )1، 2(
 Deloitte & Touche USA مدير تنفيذي سابق، رشكتي 

Deloitte Touche Tohmatsuو

جون يف فارايس )1(
 رئيس مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي السابق للرشكة 

الدولية للمنتجات الورقية 

جودي فري مان )3، 5(
أستاذ قانون أرشيبالد كوكس، كلية الحقوق بجامعة هارفارد

جاي هيو إيفانس )1(
 نائب رئيس مجلس اإلدارة، املدير غري التنفيذي لهيئة التقارير املالية، 

 رشكة Aviva plc ومرصف إيتاو وجمعية املرصفيني الربيطانيني 

الدولية املحدودة

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

أرجون إن موريت )1(
الرشيك السابق، بنك غولدمان ساكس

روبرت إيه نيبلوك )2، 3، 4(
Lowe’s رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس واملدير التنفيذي، رشكات



الواقفون - من اليسار إىل اليمني: روبرت إيه نيبلوك، جيمس إي كوبالند، االبن، 

ريان إم النس، ريتشارد إتش أوشينليك، تشارلز إي بانش، ويليام إي واد، االبن

الجالسون - من اليسار إىل اليمني: جاي هيوي إيفانس، ريتشارد إل أرميتاج، 

جودي فري مان، جون يف فارايس، أرجون إن موريت، هارالد جيه نورفيك

الري إي أرشيبالد
النائب األول للرئيس، التنقيب

لوك جي إف ميسييه
 النائب األول لرئيس قسم املرشوعات 

والطريان وكبري مسئويل املشرتيات

دون جي هارب
رئيس الواليات األمريكية الـ 48 املتجاورة

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

ريان إم النس
رئيس مجلس اإلدارة 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

فريق القيادة التنفيذية

مسؤولو القيادة التشغيلية واملسؤولون اآلخرون بالرشكة
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معلومات عن املساهمني

االجتامع السنوي
من املقرر عقد االجتامع السنوي ملساهمي رشكة 

ConocoPhillips يف:

الثالثاء 12 مايو 2015
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

 ConocoPhillips يعد برنامج خدمات املستثمرين لرشكة
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، ورجى االتصال مبركز استيفاء خدمات ماليك أسهم رشكة 
Computershare وذلك لطلب حزمة التسجيل:

الرقم املجاين: 800-356-0066

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

املسجلني الوصول إىل وسائل االتصال باملستثمرين الرئيسني عرب 
اإلنرتنت والتسجيل لتلقي املواد الخاصة باملساهمني يف املستقبل 

واتباع تعليامت التسجيل.

املكاتب الرئيسة واملسجلة
600 N. Dairy Ashford Road

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 بـ:
Computershare رشكة

P.O. Box 30170
College Station, TX 77842-3170

الرقم املجاين: 800-356-0066
االتصال من خارج الواليات املتحدة: 201-680-6578

جهاز التواصل عن بعد لضعاف السمع: 800-231-5469
 جهاز التواصل عن بعد من خارج الواليات املتحدة: 

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

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

املؤسسات االستثامرية:
ConocoPhillips Investor Relations

600 N. Dairy Ashford Road
Houston, TX 77079

281-293-5000
 investor.relations@conocophillips.com

املستثمرون األفراد:
ConocoPhillips Shareholder Relations

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 املخاوف أو 

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

 2272-327-877، والذي يتوفر عىل مدار 24 ساعة 
 طوال أيام األسبوع، كام ميكنك االتصال مبكتب األخالقيات 

 ،ethics@conocophillips.com :عرب الربيد اإللكرتوين 
 أو التواصل عرب شبكة اإلنرتنت عىل: 

 www.conocophillips.ethicspoint.com 
أو عن طريق املراسلة الكتابية:

Corporate Ethics Office :عناية
ConocoPhillips

600 N. Dairy Ashford, ML3170
Houston, TX 77079

 نسخ من التقارير السنوية 
وبيانات التفويض

تتوفر نسخ مجانية من هذا التقرير السنوي وبيان 
التفويض، عىل النحو الذي تم تقدميه إىل هيئة األوراق 

املالية والبورصات األمريكية، عن طريق تقديم طلب 
 عىل املوقع اإللكرتوين للرشكة أو االتصال بالهاتف 

3700-661-918 أو املراسلة كتابيًا:

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 األوراق املالية والبورصات 

األمريكية، إىل جانب بيانات حول أداء الصحة والسالمة 
.ConocoPhillips والبيئة لرشكة
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تسوية غري مشمولة مببادئ املحاسبة املتعارف عليها

2012  2013  2014 )باملليون دوالر فيام عدا ما هو موضح(  

اإليرادات املعدلة
8428  9156  6869  $  ConocoPhillips صايف الدخل العائد إىل رشكة

التعديالت
901  269  641 األرضار    

)1532(  )1075(  )38( إجاميل األرباح يف مبيعات األسهم    
89  —  — حوادث خليج بوهاي    

)236(  )1(  — تحقيق الفائدة الرضيبية من الخسارة    
167  —  — تغيريات قانون الرضائب الدويل    

)72(  —  )59( تعديل الرضائب املؤجلة    
—  )33(  —   FCCL يف IFRS تعديل إهالك  
—  —  83 فقدان قدرة االتفاقيات    
84  —  — تكاليف االنفصال    
87  41  — حساب تسوية املعاشات التقاعدية    
—  —  28 ضبط اإلهالك يف قطر    
—  —  )61( الفائدة الرضيبية لنفقات الفائدة    

)235(  )118(  )268( التسويات والدعاوى املعلقة    
68  —  — مكافأة السداد املبكر للديون    
—  —  545 إنهاء اتفاقية فري بورت للغاز الطبيعي املسال    

)1232(  —  —     Phillips 66 – العمليات املتوقفة  
217  )1178(  )1131( العمليات املتوقفة – األخرى1    
6734  7061  6609  $ اإليرادات املعدلة 
6.72  7.38  5.51  $ صايف الدخل لكل سهم من األسهم العادية )بالدوالر( 
5.37  5.70  5.30  $ اإليرادات املعدلة لكل سهم من األسهم العادية )بالدوالر( 

عائد رأس املال املستثمر   
البسط:   

8428   9156  6869  $  ConocoPhillips صايف الدخل العائد إىل رشكة
)1694(  )2095(  )260( تعديالت الستبعاد البنود االستثنائية    
 70   59  69 صايف الدخل املخصص للحصص غري املسيطرة    
461  398  421 نفقات فائدة ما بعد الرضائب    

 7265   7518  7099  $ إيرادات عوائد رأس املال املستثمر 
املقام:   

 78281   71730  75773  $ متوسط رأس املال املُستثَمر2 
تعديالت الستبعاد العمليات املتوقفة   —  —  )10928(
 67353   71730  75773  $ متوسط معدل رأس املال املستثمر 
11  10  %9 عوائد رأس املال املستثمر )بالنسبة املئوية(  

1تشمل كاشاجان والجزائر ونيجرييا.

2إجاميل األسهم باإلضافة إىل إجاميل الدين.

 .www.conocophillips.com/nongaap ميكنك اإلطالع عىل نسخة من هذه التسوية غري املشمولة مببادئ املحاسبة املتعارف عليها عىل
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ConocoPhillips استكشف رشكة

صحائف الوقائع
يتم إدارة عمليات التشغيل الخاصة برشكة ConocoPhillips عرب ستة قطاعات تُحَدد وفقا لإلقليم الجغرايف، والية أالسكا و48 والية أمريكية وكندا وأوروبا ومنطقة 

آسيا واملحيط الهادئ والرشق األوسط وتوفر صحائف الوقائع الدولية األخرى نظرة مفصلة عىل األصول الفردية والربامج عرب الرشكة، وتقدم النظرة العامة لصحيفة 

وقائع رشكة ConocoPhillips ملخًصا حول إسرتاتيجية الرشكة، كام توفر التفاصيل بشأن االستثامر املجتمعي والصحة والسالمة والبيئة باإلضافة إىل األفراد والتنمية 

املستدامة والربامج التكنولوجية. ويف الوقت الذي يتم فيه عملية التغطية ألنشطة التنقيب داخل كل قطاع، تقوم صحيفة الوقائع املتعلقة بالتنقيب العاملي بتوفري 

نظرة عامة حول برامج التنقيب عىل مستوى العامل.

 

www.conocophillips.com/factsheets كام يتم تحديث صحف الوقائع السابق ذكرها سنويًا واملتوفرة عىل املوقع اإللكرتوين الخاص بالرشكة

1

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

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

ConocoPhillips also has exploration and appraisal activities across the region. 

64%
Natural Gas

30%
Crude Oil

6%
NGL

2014 Production Mix

Asia Pacific and Middle East 

Fact Sheet - March 2015

Asia Pacific and Middle East – Average Daily Net Production, 2014

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

Penglai  49.0% CNOOC 37 – 4 38

Panyu  24.5% CNOOC 13 – – 13

China Total    50 – 4 51

South Natuna Sea Block B 40.0% ConocoPhillips 5 4 117 29

South Sumatra  45.0%–54.0% ConocoPhillips 2 – 344 59

Indonesia Total    7 4 461 88

Gumusut1  29.0% Shell 9 – 3 10

Siakap North-Petai  21.0% Murphy 4 – – 4

Malaysia Total   13  – 3 14

Qatargas 3  30.0% QG OPCO 15 8 374 85

Qatar Total    15 8 374 85

Bayu-Undan 56.9% ConocoPhillips 9  6 221 52

Athena/Perseus 50.0% ExxonMobil – – 34 5

Australia Pacific LNG  37.5% Origin Energy2 – – 131 22

Australia and Timor-Leste Total    9 6 386 79

Asia Pacific and Middle East Total    94 18 1,228 317

1Gumusut early production commenced in November 2012 and production from the floating production system began in October 2014. 
2Origin Energy is the operator of the upstream development. ConocoPhillips is the operator of the downstream development.

See page 12 for Cautionary Statement pertaining to the use of this fact sheet.
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The Other International segment comprises producing fields in Libya and Russia, along with 
exploration activities in Angola, Colombia, Poland and Senegal. 

In July 2014, the company completed the sale of its interest in the upstream affiliates of its Nigerian 
business and transferred its interest in Brass LNG to the remaining shareholders. The associated 
earnings and production from Nigeria 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, but temporarily resumed  
in the third quarter of 2014 when the terminal re-opened. Production was curtailed again in  
mid-December following the forced shutdown of the Es Sider Terminal due to ongoing unrest in 
the region. 

The company has a joint venture, Polar Lights, which operates in the Timan-Pechora province in 
northwestern Russia. The company recently entered into shale exploration in Colombia in the 
Middle Magdalena Basin, and has shale gas exploration prospects in Poland’s western Baltic region. 

Other International – Average Daily Net Production, 2014

2014 Production Mix

Other International

Fact Sheet - March 2015

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

Waha Concession  16.3% Waha Oil Co. 8 – 3 8

Libya Total    8 – 3 8

Polar Lights  50.0% Polar Lights Company 4 –  – 4

Russia Total      4 – –  4

Other International Total    12 – 3 12

Production reflects continuing operations, including 8 MBOED of production from Libya that has been removed from the company’s production guidance. 
Proved reserves, resources and capital program reflect total company performance.
See page 8 for Cautionary Statement pertaining to the use of this fact sheet.
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See page 8 for Cautionary Statement pertaining to the use of this fact sheet. 1

The company’s Canadian operations are comprised primarily of natural gas fields in western 
Canada and oil sand 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 significant economic and 
environmental benefits to the large resource base and add value to the company’s portfolio.

Canada – Average Daily Net Production, 2014

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

Deep Basin  Various Various 1 8 – 205 44

Kaybob-Edson  Various Various 3 6 – 194 41

Clearwater  Various Various 5  8  – 170 41

Plains  Various  Various  4  1 – 142 29

Western Canada Total   13  23 – 711 155

Surmont  50.0% ConocoPhillips – – 12 – 12

Foster Creek*  50.0% Cenovus Energy – – 53 – 53

Christina Lake*  50.0% Cenovus Energy –  –  64 – 64

Oil Sands Total   – – 129 – 129

Canada Total   13 23 129 711 284
* Equity affiliate – Foster Creek and Christina Lake (FCCL).
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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 Central North Sea and west of Shetland, offshore United Kingdom, and Baffin Bay 
and Greenland Sea, offshore Greenland. 

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. In the United Kingdom, the Britannia Long-Term Compression Project came on stream in 
September 2014 and first production is expected from Enochdhu in 2015. In Norway, Eldfisk II began 
production in January 2015. 
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Europe – Average Daily Net Production, 2014

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

Britannia  58.7% Britannia Operator Ltd. 3 1 86 18

Britannia Satellites  75.0%–83.5% ConocoPhillips 6 – 18 9

J-Area  32.5%–36.5% ConocoPhillips 20 4 105 42

Southern North Sea Various Various – – 77 13

East Irish Sea  100% HRL – – 37 6

Other  Various Various 6 – – 6

United Kingdom Total    35 5 323 94

Greater Ekofisk Area 35.1% ConocoPhillips 55 2 47 65

Alvheim  20.0% Det norske 11 – 13 13

Heidrun  24.0% Statoil 12 – 12 14

Other Various Various 13 1 66 25

Norway Total   91 3 138 117

Europe Total    126 8 461 211

See page 12 for Cautionary Statement pertaining to the use of this fact sheet.
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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 2014. 
Approximately 0.4 million of those acres are in the National Petroleum Reserve-Alaska (NPR-A) and 
0.3 million are located in the Chukchi Sea.

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. Given the recent changes to Alaska’ oil tax law, 
ConocoPhillips is pursuing several new developments and evaluating additional North Slope 
investments on its onshore acreage. 

Alaska – Average Daily Net Production, 2014

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

Greater Prudhoe Area  36.1% BP 78 13 6 92

Greater Kuparuk Area  52.2%-55.5% ConocoPhillips 52 – – 52

Western North Slope  78.0% ConocoPhillips 32  –  1 32

Cook Inlet Area  33.3%-100%  ConocoPhillips  –  – 42  7

Alaska Total   162  13 49 183
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See page 8 for Cautionary Statement pertaining to the use of this fact sheet.

2014 Production 2014 Capital Program

M
BO

ED

4Q3Q2Q1Q

200 415
390

369
390193

155

186

$ 
M

ill
io

ns

4Q3Q2Q1Q
0

100

200

300

400

500

Production Capital

0

100

200

300

400

500

Production Capital

183
2014 Production

Thousand
barrels of oil  
equivalent per day

1.6
2014 Proved Reserves

Billion
barrels of oil  
equivalent

1

The Lower 48 segment represents the largest business in ConocoPhillips today. The company has 
high-quality positions in the North American unconventionals, which are low cost of supply assets 
with significant upside potential.

The company’s large onshore Lower 48 position of 13.0 million net acres, much of it held by 
production, gives access to scalable inventory that can generate substantial production growth 
in the years ahead based on production. The Lower 48 business ir organized within four regions 
covering the Gulf Coast, Mid-Continent, Rockies and San Juan. Current major focus areas for the 
Lower 48 include the Eagle Ford, Bakken, Permian and Gulf of Mexico.

Lower 48 – Average Daily Net Production, 2014

Lower 48 

Fact Sheet - March 2015

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

Eagle Ford  Various Various 89 33 199 155

Gulf of Mexico  Various Various 12 2 14 16

Gulf Coast – Other  Various Various 5  4 213 45

Gulf Coast Total   106 39 426 216

Permian  Various Various 32 6 119 58

Barnett  Various Various 1 5 45 13

Anadarko Basin  Various Various 3  4 119 27

Mid-Continent Total   36  15 283 98

Bakken  Various Various 42 3 32 50

Wyoming/Uinta  Various Various – 1 96 17

Niobrara  Various Various 2  –  1 2

Rockies Total   44  4 129 69

San Juan Total    2 39 653 150

Lower 48 Total    188 97 1,491 533

47%
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35%
Crude Oil

18%
NGL

2014 Production Mix

See page 12 for Cautionary Statement pertaining to the use of this fact sheet.

2014 Production 2014 Capital Program
M

BO
ED

4Q3Q2Q1Q

507
540 543 541

$ 
M

ill
io

ns

4Q3Q2Q1Q

Production CapitalProduction Capital

1,312 1,385

1,656 1,701

533
2014 Production

Thousand
barrels of oil  
equivalent per day

2.3
2014 Proved Reserves

Billion
barrels of oil  
equivalent

Production reflects continuing operations, including 8 MBOED of production from Libya that has been removed from the company’s production guidance. 
Proved reserves, resources and capital program reflect total company performance.
See page 12 for Cautionary Statement pertaining to the use of this fact sheet. 1

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, 2014, we had operations and activities in 27 countries.

Operations are managed through six segments, which are defined by geographic region: Alaska,  
Lower 48, Canada, Europe, Asia Pacific and Middle East, and Other International. As of April 1, 2014, 
Latin America and Poland are reported as part of the Other International segment. Prior to April 
1, 2014, they were reported in the Lower 48 and Latin America segment and Europe segment, 
respectively. ConocoPhillips carried out exploration activities in 15 countries and produced 
hydrocarbons in 12 countries as of Dec. 31, 2014. 

Key focus areas include safely operating worldwide; protecting base production; executing major 
project startups and development drilling programs; and adding resources through our global 
exploration program.

ConocoPhillips common stock is listed on the New York Stock Exchange under the ticker symbol COP.
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ConocoPhillips – Average Daily Net Production, 2014

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

Alaska  162 13 – 49 183

Lower 48  188 97 – 1,491 533

Canada  13 23 129 711 284

Europe  126 8 – 461 211

Asia Pacific and Middle East 94 18 – 1,228 317

Other International  12 – – 3 12

ConocoPhillips Total 595 159 129 3,943 1,540
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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

الترصيف بفعل الجاذبية والتبخري  SAGD

هيئة األوراق املالية والبورصات األمريكية   SEC

إجاميل املعدل املسجل   TRR

التحويالت املرتية

برميل واحد من معادل النفط  = 6000 قدم مكعب من الغاز 

واحد ثريم  = 100000 وحدة حرارية بريطانية 

1000 وحدة حرارية بريطانية  = قدم مكعب واحد من الغاز الطبيعي 

7.3 برميل من النفط الخام  = طن واحد من النفط الخام 

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

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

 تعترب بعض البيانات الواردة يف هذا التقرير السنوي بيانات “مستقبلية”، وتم مراعاة أحكام مبدأ ”املالذ اآلمن“ املنصوص عليها يف قانون إصالح التقايض يف األوراق املالية الخاصة لسنة 1995، يلزم قراءة 

“البيان التحذيري” الوارد يف مناقشة وتحليل اإلدارة بالنموذج K-10 لرشكة ConocoPhillips لعام 2014 إىل جانب هذه البيانات.

 سريد بهذا التقرير كلامت مستخدمة بالتبادل لإلشارة إىل مجموعة رشكات ConocoPhillips والرشكات الفرعية املوحدة التابعة لها مثل “ConocoPhillips” أو أي ضمري يعود عليها مثل “رشكتنا” و“نحن” 

و“أسُهمنا” و“التزمت”.

تعريف “املوارد”: تستخدم رشكة ConocoPhillips مصطلح “املوارد” يف هذا التقرير، حيث تقدر مواردها الكلية استناًدا إىل نظام وضعته جمعية املهندسني والتي يقوم بتصنيف املواد الهيدروكربونية القابلة لالستخالص 

إىل 6 فئات وفًقا لحاالت تلك املواد وقت إعداد التقرير، علاًم بأنه يوجد ثالث فئات )هي االحتياطات املؤكدة واملحتملة واملمكنة( ذات قيمة تجارية، بينام تعترب املواد يف الفئات الثالثة األخرى عدمية القيمة التجارية أو 

مرشوطة االستخدام، ويشتمل تقييم موارد الرشكة عىل اإلحصائيات املقرتنة بالفئات الستة سالفة الذكر، وتسمح هيئة األوراق املالية والبورصات األمريكية 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.

رشكة ConocoPhillips هي واحدة من أضخم الرشكات املستقلة للتنقيب واإلنتاج يف العامل فيام يتعلق باإلنتاج 

واالحتياطيات النفطية، حيث تقوم الرشكة، التي يقع مقرها الرئييس يف هيوسنت، بوالية تكساس، بتنفيذ العمليات والنشاطات 

يف أكرث من 27 دولة محققة أرباح سنوية تصل إىل 53 مليار دوالر أمرييك بإجاميل أصول تبلغ 117 مليار دوالر أمرييك، ويعمل 

بها قرابة 19100 موظف بدايًة من 31 ديسمرب 2014، ويرتاوح معدل القدرة اإلنتاجية للعمليات املستمرة بحوايل 1.532 

مليون برميل من معادل النفط يف اليوم الواحد يف 2014 باستثناء ليبيا، يف حني بلغت االحتياطات النفطية املؤكدة 8.9 مليار 

برميل من معادل النفط بدايًة من 31 ديسمرب 2014.

املرجع

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




