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رشكة ConocoPhillips احدى اكرب الرشكات العاملية متكاملة الخدمات 

يف مجال الطاقة، ولها العديد من املشاريع يف أكرث من 35 دولة يف شتى 

أنحاء العامل. يف شتى بقاع العامل. وتتخذ الرشكة من مدينة هيوسنت مقرًّا لها، 

 هذا ويبلغ عدد موظفيها حوايل 29800 موظٍف، فيام بلغت قيمة أصولها 

153 مليار دوالر وقيمت إيراداتها بـ 245 مليار دوالر يف 31 ديسمرب 2011.
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تعترب بعض البيانات الواردة يف هذا التقرير السنوي بيانات 

“مستقبلية”، وقد روعيت 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 بامللحق “أ” لبيان وكيل ConocoPhillips لعام 

2012، 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” 

أو“نحن” أو“أسُهمنا” أو“التزمت” 

تعريف املوارد: تستخدم رشكة ConocoPhillips مصطلح 

“املوارد” يف هذا التقرير، فالرشكة تقدر مواردها الكلية استناًدا 

إىل نظام وضعته جمعية مهنديس البرتول، حيث يقوم بتصنيف 

املواد الهيدروكربونية القابلة لالستخالص إىل 6 فئات وفًقا لحاالتها 

وقت إعداد التقرير، علاًم بأن ثالثة منها )أي االحتياطات املؤكدة 

واملحتملة واملمكنة( تعترب ذات قيمة تجارية؛ فيام تعترب املواد يف 

الفئات الثالثة األخرى غري ذات قيمة تجارية - أو أن استخدامها 

مرشوط. ويشتمل تقييم موارد الرشكة عىل معدالت اإلنتاج املقرتنة 

بالفئات الستة سالفة الذكر.

معلومات عن املساهمني

االجتامع السنوي

من املقرر عقد االجتامع السنوي ملساهمي رشكة 
ConocoPhillips يف:

األربعاء، 9 مايو 2012   
فندق أومني هوسنت بالجانب الغريب من املدينة  
   13210 طريق Katy الرسيع، مدينة هيوسنت 

بوالية تكساس

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 مام يوفر للمساهمني وسيلة مناسبة لرشاء أسهم إضافية 
وإعادة استثامر أرباح أسهمهم العادية. وتتم عمليات رشاء أسهم 
الرشكة من خالل دفع املبالغ بشكل مبارش بدون عمولة. ويُرجى 
االتصال مبركز استيفاء املواد الخاصة بخدمات ماليك أسهم رشكة 

BNY Mellon وذلك لطلب حزمة التسجيل:

الرقم املجاين: 866-353-7849  

 كام ميكنك التسجيل عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل:
 www.bnymellon.com/shareowner/equityaccess

وميكن للمساهمني املسجلني االتصال باملستثمرين الرئيسني 
عرب اإلنرتنت والتسجيل من خالل املوقع لتلقي املواد الخاصة 

 باملساهمني يف املستقبل بالتوجه إىل: 
 www.bnymellon.com/shareowner/equityaccess

واتباع تعليامت التسجيل.

املكاتب الرئيسية واملسجلة

600 N. Dairy Ashford  
TX 77079 ،هوسنت  

2711 طريق سنرتفيل  
DE 19808 ،مدينة ويلمنجتون  

وكيل نقل األسهم وجهة التسجيل

Computershare رشكة  
480 واشنطن بوليفارد.  

NJ 07310-1900 ،مدينة جريزي  
www.bnymellon.com/shareowner/equityaccess  

طلبات املعلومات

ملزيٍد من املعلومات حول أرباح األسهم والشهادات أو لطلب تغيري 
منوذج العنوان، يتعني عىل املساهمني االتصال بالعناواين التالية:

Computershare رشكة  
ص.ب: 358015  

PA 15252-8015 ،بيتسربغ  
الرقم املجاين: 800-356-0066  

لالتصال 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.bnymellon.com/shareowner/equityaccess  

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

املؤسسات االستثامرية:  

ConocoPhillips عالقات املستثمرين برشكة  
375 طريق Park، جناح 3702  

NY 10152 ،نيويورك  
212-207-1996  

investor.relations@conocophillips.com  

املستثمرون األفراد:  

ConocoPhillips عالقات املساهمني برشكة  
600 N. Dairy Ashford, ML3074  

TX 77079 ،هوسنت  
281-293-6800  

 shareholder.relations@conocophillips.com  

االلتزام واألخالقيات

للتعرف عىل املزيد من اإلرشادات أو للتعبري عن محاذير 
أو لالستفسار عن االلتزامات والقضايا القيمية، ميكنك 
االتصال بالرقم املجاين الخاص بخط املساعدة لرشكة 

:ConocoPhillips 
  2272-327-877، وهو متوفر لتلقي االتصاالت عيل مدار 

24 ساعة طوال أيام األسبوع. كام ميكنك االتصال مبكتب القيم 
 ،ethics@conocophillips.com  :عرب الربيد اإللكرتوين 

 أو الوصول عرب شبكة اإلنرتنت عىل:
 http://conocophillips.ethicspoint.com 

أو باملراسلة الكتابية: 

عناية: مكتب قيم الرشكة  
ConocoPhillips رشكة  

600 N. Dairy Ashford, ML3170  
TX 77079 ،هوسنت  

نسخ من النموذج K-10، وبيان التفويض، والتقرير 
السنوي املوجز

تتوفر نسخ مجانية من التقرير السنوي الخاص بالنموذج 
K-10 وبيان التفويض كام تم إرساله إىل هيئة الرقابة 

واإلرشاف عىل البورصة األمريكية، وميكن الحصول عليهام من 
خالل تقديم طلب عىل املوقع اإللكرتوين للرشكة أو االتصال 

بهاتف 3700-661-918 أو املراسلة كتابيًّا:

رشكة ConocoPhillips – منوذج K-10 لعام 2011  
B-41 Adams Building  
411 South Keeler Ave  

 OK 74004 ،مدينة بارتلزفيل  

كام ميكنك الحصول عىل نسخ إضافية من هذا التقرير السنوي 
من خالل االتصال بهاتف: 3700-661-918 أو املراسلة 

كتابيًا:

ConocoPhillips رشكة  
التقرير السنوي املوجز لعام 2011  

B-41 Adams Building  
411 South Keeler Ave  

OK 74004 ،مدينة بارتلزفيل  

مواقع اإلنرتنت: 
www.conocophillips.com

يتضمن هذا املوقع 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 
 .ConocoPhillips أداء الصحة والسالمة والبيئة لرشكة

كام تشتمل مواقع أخرى عىل معلومات خاصة باملوضوعات 
الواردة يف هذا التقرير السنوي املوجز مثل: 

www.cpchem.com  
www.dcpmidstream.com  
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تشهد رشكة ConocoPhillips تقدًما 
ملحوظًا من خالل إسرتاتيجية متتد لثالثة أعوام 
تهدف إىل وضع خطة مبيعات جديدة للرشكة؛ 
ومن ثّم تبذل الرشكة قصارى جهدها لالرتقاء 
باستثامراتها وتعزيز عائداتها وزيادة مرونتها 

املالية وتنمية حصص املساهمني وأرباحهم. 

لقد بدأت انشطتنا يف هذا املجال يف عام 2010 و ستمتد 

عىل مدار عام 2012. ووفًقا لهذه الخطة، سنعمل عىل 

 تطبيق نظام إلنشاء فروع لرشكاتنا النفطية املتخصصة 

 يف التسويق والتكرير متمثلة يف رشكة جديدة تسمى 

Phillips 66، عىل أن تصبح ConocoPhillips رشكة 
مستقلة خاصة بالتنقيب عن البرتول وإنتاجه.وسوف تحتل 

كلتا الرشكتني موقًعا رياديًّا يف مجال تخصصها.

جدير بالذكر أننا قد حققنا كذلك زيادة يف معدل األرباح 

ربع السنوي يف عام 2011 بنسبة %20، وأعدنا رشاء أسهم 

كانت ملًكا لنا بقيمة 11.1 مليار دوالر، كام خفضنا من دين 

الرشكة مبا قيمتهمليار دوالر وحققنا 4.8 مليار دوالر من 

عمليات البيع التي تضمنت بيع األسهم الباقية التي منتلكها 

.LUKOIL يف رشكة

وقد كللت مبادراتنا اإلسرتاتيجية بالنجاح عىل املستويني املايل 

والتشغييل يف أثناء عام 2011، اذ وفقنا يف استغالل الفرص 

املتاحة يف األسواق مام أسفر عن زيادة بنسبة %38 يف 

اإليرادات املعدلة لتصل إىل 12.2 مليار دوالر. وقد تحقق 

هذا اإلنجاز يف ظل خسارة 1.3 مليار دوالر من أرباح األسهم 

يف رشكة LUKOIL و2 مليار دوالر تقريبًا جراء ارتفاع 

الرضائب، إىل جانب انخفاض أحجام اإلنتاج بنسبة %8. كام 

أن ارتفاع األرباح املعدلة لكل سهم -لتصل إىل 8.76 دوالر- 

يرجع إىل العمليات الكربى إلعادة رشاء األسهم والتي حققت 

زيادة بنسبة %48 مقارنة مبثيلتها يف عام 2010.

رسالتنا إىل املساهمني 

جيمس جيه مولفا

 رئيس مجلس اإلدارة 

واملدير التنفيذي
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ويف عام 2011، قمنا بالتوسع يف نطاق عمل برنامج التصفية 

املستمرة لألصول لنصل باملبيعات إىل 20 مليار دوالر بحلول 

عام 2012 بعد أن كانت تبلغ 15 مليار دوالر يف عام 2010، 

مبا يف ذلك التخطيط لزيادة املبيعات من 5 مليار دوالر إىل 

10 مليار دوالر يف عام 2012، هذا فضالً عن الوضع املتميز 
الذي سيمكِّن الرشكة من تحقيق املستهدف من عمليات 

البيع عىل مدار ثالث سنوات.

تعزيز العائدات

تبذل الرشكة جهوًدا مضنية يف مجال تطوير كفاءة استغالل 

رؤوس أموالها من خالل تركيز استثامراتها يف الفرص التي 

يُنتظر أن تحقق أعىل األرباح يف محفظتنا االستثامرية، ومنها 

االستثامرات يف مرشوعات املراحل األساسية الهادفة إىل 

معالجة السوائل النفطية والتي تحقق أرباًحا أعىل يف أمريكا 

الشاملية، حيث نقوم بنقل نشاطنا من االستثامر يف الغاز 

الطبيعي التقليدي مع االحتفاظ يف الوقت نفسه بقدرتنا عىل 

زيادة هذه االستثامرات حال تحسن أوضاع السوق.

تواصل رشكة أعامل التنقيب واإلنتاج أداءها القوي يف املناطق 

الرئيسية مام يشد من أزر الرشكة يف مسرية النجاح املتواصلة. 

كام أننا قمنا برشاء أكرث من 500 ألف فدان يف املناطق 

الصخرية اإلسرتاتيجية الغنية بالسوائل النفطية بأمريكا 

الشاملية والتي متثل إضافة إىل مواقعنا األخرى - مثل موقع 

الرشكة باملياه العميقة يف خليج املكسيك ومواقع التنقيب 

الحدودية العديدة حول العامل.

وبالرغم من هبوط معدل اإلنتاج يف عام 2011 والذي 

يرجع يف املقام األول لبيع بعض األصول والعمليات املؤجلة 

مؤقتا يف ليبيا، إال أن األصول اإلسرتاتيجية األساسية حققت 

معدالت منو هائلة عىل صعيد اإلنتاج، حيث بلغت نسبة 

الزيادة اإلنتاجية يف حقول املناطق الصخرية بالواليات 

املتحدة حوايل %67، بينام أسفرت املرشوعات التوسعية 

بكندا عن زيادة مستمرة يف إنتاج النفط الرميل. هذا إىل 

جانب النمو الكبري يف إنتاجنا من الغاز الطبيعي املسال 

)LNG( والزيادة اإلنتاجية القصوى التي حققها مرشوع 

رشكتي قطر غاز 3 وأسرتاليا باسيفيك إل.إن.جي، املصدق 

عليهام لعمليات التطوير.
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رسالتنا إىل املساهمني 

لقد حققت رشكتنا هذه النتائج وسط أسواق عاملية ما 

زالت تتعاىف من األزمة املالية األخرية. وبالرغم من ارتفاع 

أسعار السوائل النفطية يف عام 2011؛ إال أن أسعار الغاز 

الطبيعي بأمريكا الشاملية ما زالت متأثرة بضعف الطلب 

وزيادة املعروض منه. هذا، ويواصل فائض التكرير العاملي 

دوره يف تحديد هوامش أرباح مصايف التكرير. ويف ضوء هذه 

املعوقات، واصلنا استثامراتنا يف املرشوعات التي تحقق قيمة 

للمساهمني عىل املدى البعيد. فاستثمرنا -عىل سبيل املثال- 

أكرث من %70 من التدفقات النقدية التشغيلية لعام 2011 

يف برنامجنا الرأساميل وهو يعد من بني املعدالت املجازفة يف 

عمليات إعادة االستثامر مقارنة بالرشكات العاملة يف مجالنا 

مام يعكس اإلسرتاتيجية التي ننتهجها يف مواصلة وترية النمو 

املتكامل للرشكة. عالوًة عىل ذلك، فإننا نستهدف الوصول إىل 

فرص العمل عالية الربح يف املراحل األساسية إلنتاج النفط 

حيث ننفق 12.7 مليار دوالر أو %91 من التدفق املايل 

 ،)E&P( لربنامجنا الرأساميل يف رشكة أعامل التنقيب واإلنتاج

وهو ما يزيد عن العام املايض مبقدار 3.4 مليار دوالر.ومن 

املخطط رفع معدل اإلنفاق ليصل إىل 14 مليار دوالر يف عام 

2012. هذا ونعمل أيًضا عىل تحجيم استثامرات إنتاج الغاز 
الطبيعي مبنطقة أمريكا الشاملية والذي ميثل نسبة 26% 

من اإلنتاج اإلجاميل يف عام 2011.

تحقيق الوضع األمثل يف املحفظة االستثامرية

تعمل الرشكة عىل االرتقاء باستثامراتها من خالل عمليات بيع 

األصول غري اإلسرتاتيجية، حيث حققت الرشكة زيادة بلغت 

10.7 مليار دوالر يف اإليرادات من جرّاء هذه العمليات 
مقارنة بالعامني األخريين، فضالً عن 9.5 مليار دوالر إضافية 

LUKOIL والتي تحققت نتيجة لبيع أسهمنا برشكة

ويف هذا اإلطار، أمتمنا بيع عدد من أصول إنتاج الغاز 

الطبيعي التقليدي التي حققت هوامش ربح منخفضة 

بأمريكا الشاملية يف العام املايض، كام قمنا بالتخلص من 

خطوط األنابيب غري اإلسرتاتيجية وأمتمنا بيع معمل تكرير 

)Wilhelmshaven Refinery( الخاص بنا وأوقفنا 

العمل مبعمل تكرير )Trainer Refinery( وننتوي بيعه 

أيًضا؛ وتأيت هذه الخطوات يف اطار التزامنا بخطط تقليل 

سعة معامل التكرير.

“ تشهد رشكة ConocoPhillips تقدًما ملحوظًا من خالل إسرتاتيجية متتد لثالث سنوات تهدف 
إىل وضع خطة مبيعات جديدة للرشكة؛ لذا، تبذل الرشكة قصارى جهدها لالرتقاء باستثامراتها 

وتعزيز عائداتها وزيادة مرونتها املالية وزيادة حصص املساهمني وأرباحهم.”

نسبة الدين إىل رأس املال
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عىل مدى الثالث سنوات األخرية، قامت رشكة أعامل التنقيب 

واإلنتاج الخاصة بنا باستبدال أكرث من %130 من اإلنتاج 

بإضافات االحتياطي املؤكدة عىل أساس عضوي مقابل 

تكاليف تنافسية للبحث والتطوير. كام حققنا زيادة يف 

احتياطيات السهم الواحد بنسبة %12 وزيادة نسبتها 5% 

يف متوسط إنتاج كل سهم يف عام 2011.وتأيت هذه الزيادات 

مقرتنة بربنامج معاودة رشاء األسهم وتعديل األوضاع نظرًا 

لألحداث الجارية يف ليبيا.

وبعد تحويل ConocoPhillips إىل رشكة مستقلة ألعامل 

التنقيب واإلنتاج، نتوقع تحقيق زيادة يرتاوح متوسط نسبتها 

من 3 إىل %4 يف معدل اإلنتاج األسايس السنوي، عالوًة 

عىل منو معدل االحتياطيات من خالل تطوير األصول القدمية 

واملرشوعات املعتمدة، ومن شأن هذا النمو تعزيز إنتاج 

الرشكة واحتياطياتها لكل سهم.

ويف إطار رشكتنا الخاصة بأعامل التكرير والتسويق، قمنا 

بتقنني أوضاع منشآت التكرير التي حققت أرباًحا متواضعة، 

األمر الذي أدى إىل تقليل الطاقة االستيعابية للمعالجة مبقدار 

400 ألف برميل يوميًّا منذ عام 2009 إىل جانب التخطيط 
لزيادة العائدات مستقبالً من خالل عمليات تقليل مامثلة.

ويف عام 2011، حققت الرشكة املعدالت املخططة 

الستغالل مصايف التكرير فضالً عن زيادة نسب املشتقات 

البرتولية النظيفة، كام انتهينا من مرشوع توسيع وحدة 

معالجة ومعمل تكرير Wood River ونعمل حاليًا عىل 

زيادة الطاقة االستيعابية ملعالجة النفط الخام الثقيل 

بجانب زيادة معدالت إنتاج املشتقات البرتولية النظيفة يف 

املعامل بنسبة 5%.

وقد حققت مرشوعاتنا املشرتكة الخاصة بالكيامويات 

واملرحلة الوسطى من إنتاج النفط نتائج مالية قوية يف 

األسواق الواعدة عام 2011، فضالً عن الخطط الرامية لتنفيذ 

استثامرات هائلة يف املستقبل.

كام أسهمت هذه املبادرات -إىل جانب تحسن أوضاع السوق- 

يف زيادة عائدات الرشكة من رأس املال املستثمر لرتتفع من 

%7 عام 2009 إىل %14 عام 2011. ويف الفرتة نفسها، 
تزايدت نسبة العائدات النقدية من رأس املال املستثمر من 

%17 حتى %23، بينام أسهم اهتاممنا املتزايد باإلنتاج 
الذي يحقق أرباًحا أعىل يف تحقيق زيادة نسبتها 49% 

لدخل الربميل الواحد من معادل النفط )BOE( عام 2011. 

وعالوًة عىل ذلك، تستهدف الرشكة تحقيق طفرة يف معدل 

الربح بقيمة 5 دوالرات تقريبًا لربميل معادل النفط عىل مدار 

الخمس سنوات القادمة.

املرونة املالية

استغلت الرشكة ما حققته من تدفقات نقدية هائلة يف 

العامني األخريين لترتاجع الديون بقيمة 6 مليار دوالر بحيث 

بلغ إجاميل الديون 22.6 مليار دوالر وبذلك تراجعت نسبة 

الدين إىل رأس املال إىل %26 عام 2011. هذا إىل جانب 

أن الرشكة متتلك 5.8 مليار دوالر نقًدا و0.6 مليار دوالر 

يف صورة استثامرات قصرية املدى مام يوفر للرشكة قدًرا من 

املرونة للتكيف مع الفرص السانحة بالسوق.

زيادة حصص املساهمني وأرباحهم

حققت الرشكة يف عام 2011 زيادة يف معدل األرباح ربع 

السنوية بنسبة %20 وقامت بتوزيع 3.6 مليار دوالر عىل 

املساهمني. وهذه متثل الزيادة السنوية التاسعة عىل التوايل 

منذ تأسيس الرشكة عام 2002 محققة بذلك معدل زيادة 

مركب يف األرباح السنوية يبلغ %14 عىل مدار هذه الفرتة 

ونسبة %32 منذ طليعة عام 2010.

 كام عاودنا رشاء 155 مليون سهم من أسهمنا مقابل 

11 مليار دوالر خالل العام وفًقا اللتزامنا بتنفيذ الخطط 
الرامية إىل تحسني معدل األداء لكل سهم. وبهذا وصلت 

نسبة األسهم املعاد رشاؤها إىل %15 من األسهم الثابتة 

منذ تدشني برنامج إعادة رشاء أسهم بقيمة 15 مليار دوالر 

يف عام 2010 بتمويل قائم عىل األرباح الناجمة عن بيع 

LUKOIL أصولنا وتصفية أسهمنا برشكة

أما بالنسبة لعام 2012، فتخطط الرشكة إلعادة رشاء أسهم 

بقيمة إضافية تصل إىل 10 مليار دوالر عىل أن يكون متويلها 

قامئًا يف املقام األول عىل عمليات بيع األصول. هذا ومن 

املتوقع أن يسفر تأسيس رشكة Phillips 66 عن زيادة 

بنسبة %15 يف إجاميل معدل األرباح.

دور املواطنة يف الرشكة

يف عام 2011، أضافت الرشكة مساهمني جدد يف إطار 

مسرية تقدم الرشكة نحو الوفاء بااللتزامات التسعة 

املستدامة يف عملية التطوير. كام قطعت التزاًما بإعادة 

القيمة إىل املساهمني سعيًا منها للمحافظة عىل استدامة 

هذه االلتزامات، يف الوقت الذي تعمل فيه أيًضا عىل توفري 

الدوافع التي ترتقي باالقتصاد العاملي وتقليص األثر البيئي 

ملرشوعاتنا واملساهمة يف تحقيق الرخاء للمجتمع ككل. 

ويف العام نفسه، واصلت الرشكة سعيها لتحقيق أهدافها 

الرامية لتطوير األداء األمني والبيئي من خالل برامج 

سالمة االداءللموظفني إىل جانب مرشوعات خاصة بتقليص 

انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس الحراري وتقليل استهالك 

املياه وزيادة معدالت إعادة تدوير املخلفات. 

عائد رأس املال املستثمر
)بالنسبة املئوية(

العائد النقدي عىل رأس املال املستثمر
)بالنسبة املئوية(
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وكلنا إميان بقدرة التحسينات املتالحقة يف هذا املجال عىل 

تطوير املوارد غري التقليدية مثل الغاز الحجري والنفط 

الحجري والنفط الرميل عىل االرتقاء مبستوى سالمة مصادر 

الطاقة طويلة املدى. ومن ثم، فإننا نلتزم بإجراء أبحاث 

وتطويرات مستمرة لتعزيز سبل استخالص تلك املوارد 

واستخدامها معالحد من أثرها البيئي.
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ويف إطار التعامل مع التحديات التي تواجه عمل 

الطلبات املستقبلية من مصادر  تلبية  الرشكة يف مجال 

الطاقة، نواصل اإللحاح عىل الواليات املتحدة والدول 

األخرى ملراعاة العدالة يف تطبيق اللوائح والرضائب 

بالشكل الذي يؤدي إىل كفاءة االستخدام، حرصا عىل 

ان ال قد تتسبب العوائق التنظيمية غري املربرة يف 

تأخري أو إعاقة مرشوعات التنمية الحيوية، كام قد 

تؤدي الرضائب العقابية اىل شل قدرتنا عىل مواصلة 

الرأساملية عىل املستوى املطلوب. وما  االستثامرات 

زالت الرشكة تناشد الواليات املتحدة بوضع سياسة 

للطاقة من شأنها  وطنية شاملة ومتوازنة ومستدامة 

تطوير كافة موارد الطاقة مبا فيها النفط والغاز 

الطبيعي، كام اننا ندعو الحكومات اىل السامح بالوصول 

اىل مواردطاقة خارج نطاق التطوير يف الوقت الراهن. 

 ويف إطار سعي الرشكة لنرش رؤيتها، أطلقت 

 مبادرًة وطنية يف هذا العام يُطلق عليها 
 “There’s Power in CooperationTM” أو 

 “يف التعاون قوة” بهدف الرتويج للغاز الطبيعي 

باعتباره مصدًرا للطاقة عىل املدى الطويل ميكنه توفري 

فرص جديدة للعمل وتحقيق منو اقتصادي فضالً عن 

الحراري. لالحتباس  املسببة  االنبعاثات  تقليل 

وتدرك رشكتنا يف هذا الصدد الدور الكبري الذي تضطلع 

به العاملة املاهرة يف ابتكار حلول خالقة للتحديات 

التي تواجه هذا االقطاع، كام نسعى الن نوفر ملوظفينا 

برامج شاملة يف مجايل التعليم والتدريب، وكذا تعزيز 

التي تحتضن نشاطاتنا، من  الروابط مع املجتمعات 

خالل تقديم إسهامات خريية إىل املؤسسات التي تقدم 

خدمات مجتمعية حيوية. ومن بني هذه اإلسهامات 

التزامات تجاه الجامعات  املَِنح البحثية وما عداها من 

األخرى. التعليمية  واملؤسسات 

وضع خطة املبيعات الجديدة

التزاًما من ConocoPhillips باسرتاتيجيتها التنموية، أعلنت 

الرشكة يف شهر يوليو املايض خططًا لتقسيمها إىل رشكتني رائدتني 

تعمالن يف مجال الطاقة.وتم بهذا املقتىض تأسيس رشكة جديدة 

باسم Phillips 66 ستشمل الرشكات النفطية التابعة والعاملة 

يف مجايل التكرير والتسويق، عىل أن يتم توزيع اسهمها عىل 

املساهمني باعتبارها رشكة مستقلة مطروحة لالكتتاب العام.

 ومن املتوقع االنتهاء من وضع خطة املبيعات الجديدة يف 

الربع الثاين من عام 2012 عىل أن تتميز الرشكة الجديدة 

Phillips 66 مبنهجية فريدة يف تكامل مراحل التكرير 
والتسويق بحيث تشتمل عىل الرشكات الفرعية الرائدة 

يف مجاالت التكرير والتسويق واملرحلة الوسطى من إنتاج 

النفط واستخالص املواد الكياموية. هذا وسوف تواصل 

ConocoPhillips أعاملها باعتبارها أكرب الرشكات العاملية 
املتخصصة وأكرثها تنوًعا يف مجاالت التنقيب عن السوائل 

النفطية وإنتاجها.

إن وضع خطة املبيعات الجديدة ستسهم يف زيادة قيمة 

كلتا الرشكتني لصالح املساهمني وذلكمن خالل إطالق العنان 

لتعظيم كل من األصول و إمكانات املوظفني عىل حد سواء. 

ونحن عىل يقني من ان هذه هي الوسيلة املثىل لتحقيق 

النجاح وضامن استمرار قدرتنا التنافسية عىل املدى الطويل.

كام نقدر كثريًا االلتزام والدعم املتواصلني من جانب 

املساهمني واملوظفني ونحن بصدد استهالل عهٍد جديد يف 

تاريخ الرشكة املرشف والطويل.

رسالتنا إىل املساهمني 

“ إن وضع خطة املبيعات الجديدة ستسهم يف زيادة قيمة كلتا الرشكتني لصالح املساهمني وذلك 
عن طريق إطالق العنان لتعظيم كل من األصول و إمكانات املوظفني عىل حد سواء. ونؤمن بأنها 

الوسيلة املثىل لتحقيق النجاح وضامن استمرار قدرتنا التنافسية عىل املدى الطويل.”

اإليرادات املعدلة
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جيمس جيه مولفا
رئيس مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي

اإليرادات املعدلة لكل سهم
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إحصائيات ماليةوتشغيلية مهمة

% تغيري   2010   2011 مليون دوالر فيام عدا ما هو موضح 

إحصائيات مالية مهمة

26%  198,655  251,226  $ إجاميل اإليرادات والعائدات األخرى 

9  11,358  12,436  $ صايف الدخل الخاص برشكة ConocoPhillips )اإليرادات(  

18  7.62  8.97  $ اإليرادات لكل سهم من األسهم العادية - املخففة 

15  17,045  19,646  $ صايف النقد من األنشطة التشغيلية 

36  9,761  13,266  $ املرصوفات واالستثامرات الرأساملية 

188  3,866  11,123  $ قيمة إعادة رشاء األسهم العادية للرشكة 

14  3,175  3,632  $ أرباح األسهم املدفوعة لألسهم العادية للرشكة 

)2(  156,314  153,230  $ إجاميل األصول 

)4(  23,592  22,623  $ إجاميل الديون 

)5(  69,109  65,734  $ إجاميل األسهم 

4  25  26% نسبة إجاميل الديون إىل رأس املال   

)5(  68,562  65,224  $ أسهم املساهمني العاديني 

6  47.92  50.73  $ أسهم املساهمني العاديني لكل سهاملقيمة الدفرتية 

23  2.15  2.64  $ األرباح النقدية لكل سهم عادي 

7  68.10  72.87  $ سعر اإلغالق لألسهم لكل سهم عادي 

)10(  1,430,765  1,285,670 عدد األسهم العادية املتداولة بنهاية العام )مقدًرا باآلالف(  

متوسط األسهم العادية املتداولة )مقدًرا باآلالف( 

)7(  1,479,330  1,375,035  األساسية  

)7(  1,491,067  1,387,100  املخففة  

—  29.7  29.8 عدد املوظفني يف نهاية العام )مقدًرا باآلالف(  

إحصائيات تشغيلية

رشكات التنقيب واإلنتاج

)2(%  390  383  إنتاج سوائل النفط الخام والغاز الطبيعي بالواليات املتحدة )مليون برميل يف اليوم(  

)12(  913  799  إنتاج سوائل النفط الخام والغاز الطبيعي عىل مستوى العامل )مليون برميل يف اليوم(  

)9(  1,777  1,617  إنتاج الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة )مليون قدم مكعب يف اليوم(  

)2(  4,606  4,516  إنتاج الغاز الطبيعي عىل مستوى العامل )مليون قدم مكعب يف اليوم(  

14  59  67  إنتاج البيتومني عىل مستوى العامل )مليون برميل يف اليوم(  

—  12  —  إنتاج الزيوت الصناعية عىل مستوى العامل )مليون برميل يف اليوم(  

)8(  1,752  1,619  اإلنتاج العاملي )مليون برميل من النفط املكافئ يف اليوم الواحد(  

—  326  — اإلنتاج االستثامري الصايف لرشكة LUKOIL )مليون برميل من النفط املكافئ يف اليوم الواحد(  

4  193  200 سوائل الغاز الطبيعي املستخلصة يف املرحلة الوسطى )مليون برميل يف اليوم(  

—  2,156  2,166 كمية النفط الخام املكرَّر )مليون برميل يف اليوم(  

14  81  92% معدل استغالل مصايف التكرير )نسبة مئوية(  

1  1,120  1,129 مبيعات الجازولني يف الواليات املتحدة )مليون برميل يف اليوم(  

1  873  884 مبيعات نواتج التقطري يف الواليات املتحدة )مليون برميل يف اليوم(  

3  3,040  3,128 مبيعات املنتجات البرتولية عامليًّا )مليون برميل يف اليوم(  

 استخدام معلومات مالية غري مشمولة باملبادئ املحاسبية املتعارف عليها )GAAP( – يرد بهذا التقرير مصطلحات “إيرادات معدلة” وعوائد رأس املال املستثمر )ROCE( وعوائد الرشكة من رأس املال املستثمر )CROCE(. وهي مقاييس 
مالية ال تندرج ضمن املبادئ املذكورة، غري أن الغرض منها يتمثل يف تسهيل إجراء املقارنات لألداء التشغييل للرشكة خالل عدة فرتات زمنية. ويرد بالصفحتني رقم 44 و45 من هذا التقرير توضيح تسوية اإليرادات املعدلة وعوائد رأس املال 

املستثمر وعوائد الرشكة من رأس املال املستثمر وفًقا إلجاميل اإليرادات، كام يرد بهام توضيح تسوية العوائد من رأس املال املستثمر وعوائد الرشكة من رأس املال املستثمر وفًقا للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها يف الواليات املتحدة.
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إعادة الهيكلة

 ConocoPhillips – رشكة متخصصة يف أعامل 

التنقيب واإلنتاج

يف اعقاب خطة إعادة التمركز، متيض رشكة 

ConocoPhillips قدًما يف نشاطاتها باعتبارها كربى 

الرشكات املتخصصة يف أعامل التنقيب واإلنتاج وأكرثها 

تنوًعا جغرافيًّا، مع زيادة احتاملية تحقيق كم أكرب من 

األرباح من خالل محفظة استثامراتها العميقة يف املجاالت 

العضوية، وترتكز أصولها بشكل أسايس يف الدول التابعة 

ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية )OECD( التي 

توفر استقراًرا ماليًّا وسياسيًّا فضالً عن ثباتها الجيولوجي. 

ومن املتوقع منو عائدات إنتاج خطوط األنابيب الخاصة 

باملشاريع التنموية الرئيسية والتي تشتمل عىل اتجاهات 

الحفر عظيم-التأثري التي تعتمد عىل عىل املوارد غري 

التقليدية مثل مرشوع Eagle Ford Play بتكساس 

ومشاريع النفط الرميل يف ألربتا بكندا، ومن املتوقع ارتفاع 

متوسط هوامش الربح لكل وحدة مبرور الوقت مع انتهاج 

الرشكة إسرتاتيجية معنية بتخصيص املزيد من رؤوس 

األموال إلنتاج السوائل النفطية.

جدير بالذكر أن الرشكة تعمل يف مجاالت التنقيب واإلنتاج 

والنقل والتسويق للنفط الخام والغاز الطبيعي وسوائله 

والغاز الطبيعي املسال والبيتومني يف جميع أنحاء العامل، 

وتشمل مجاالت الرتكيز الرئيسية للرشكة األصول القدميةفضال 

عن تطوير املشاريع الرئيسية القامئة واستكشاف 

موارد جديدة يف املناطق الواعدة.وتشمل املجموعة عىل 

األصول القدمية املتواجدة يف أمريكا الشاملية وأوروبا 

وآسيا وأسرتاليا والرشكات التجارية النامية العاملة 

يف مجاالت الطفل الصفحي والنفط الرميل يف أمريكا 

الشاملية وكذا عدد من املشاريع التنموية العاملية 

الكربى، باإلضافة إىل برنامج التنقيب العاملي حيثتقوم 

ConocoPhillips بأنشطة تنقيبية يف 20 دولة وتنتج 

املواد الهيدروكربونية يف 14 دولة ومتتلك احتياطيات 

نفطية يف 16 دولة، وفًقا ملا تم تسجيله حتى 31 

ديسمرب من عام 2011.

أعرب رايان لينس، نائب املدير التنفيذي لرشكة 

ConocoPhillips الجديدة عن ذلك قائالً: “منتلك من 

القدرات الفنية واملوارد املالية واملوظفني ذوي الخربة 

وعالقات العمل القوية ما نحتاجه لننجح يف العثور عىل 

مصادر املواد الهيدروكربونية وإنتاجها من أي مكان عىل 

مستوى العامل أيًّا كانت الظروف الجيولوجية”، واستطرد 

قائالً: “توفر لنا قاعدة األصول املتنوعة التي متتلكها 

الرشكة يف دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

-إىل جانب مجموعة قوية من املشاريع املحددة- زيادة 

ملحوظة يف فرص النمو؛ كام نهدف إىل الحفاظ عىل 

تركيزنا املعتاد عىل زيادة حجم عائدات االستثامرات 

بأكرب قدر ممكن من خالل االستمرار يف مامرسة االنضباط 

الرأساميل والعمل بفاعلية وإعادة جزء كبري من التدفقات 

النقدية إىل مساهمينا.”

ريان النس

القائم بأعامل رئيس مجلس اإلدارة 

 واملدير التنفيذي لرشكة 
ConocoPhillips

“ منتلك من القدرات الفنية واملوارد املالية 
واملوظفني ذوي الخربة وعالقات العمل القوية 
ما نحتاجه لننجح يف العثور عىل مصادر املواد 

الهيدروكربونية وإنتاجها من أي مكان عىل 
مستوى العامل أيًا كانت الظروف الجيولوجية”

صورة ملنصة مجهزة يف بحر الشامل، نفذت من خاللها 
ConocoPhillips عملياتها بنجاح ألكرث من 40 عاًما.
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Phillips 66 – رشكة متخصصة يف خدمات التكرير 

والتسويق املتكاملة

ستتمتع رشكة Phillips 66 مبوقع متفرد بني الرشكات 

العاملة يف مجال خدمات التكرير والتسويق املتكاملة مبا 

تبذله من مجهودات رائدة يف مجال التكرير والتسويق 

وأنشطة املرحلة الوسطى من إنتاج النفط باإلضافة إىل 

أعامل الكيامويات، وسوف يشتمل ما تقوم به الرشكة 

عىل عمليات تكرير النفط الخام وتسويق ونقل املنتجات 

البرتولية وتوليد الطاقة وإنتاج الغاز الطبيعي ومعالجته 

 Phillips 66 وتصنيع وتسويق البرتوكيامويات. بدأت رشكة

 بطرح مجموعة رموز PSX لألوراق املالية؛ مام سيوفر 

لها املرونة املالية.ومن املتوقع أن تحقق تدفقات مالية 

كبرية ستوظف يف متويل فرص النمو باإلضافة إىل زيادة 

حصص أرباح املساهمني.

ومن املتوقع أن تصبح الرشكة واحدة من رشكات تكرير 

البرتول الرائدة يف العامل بفضل طاقتها االستيعابية عىل 

معالجة النفط الخام التي تصل إىل 1.8 مليون برميل 

يوميًّا يف الواليات املتحدة و2.2 مليون برميل يوميًّا عىل 

مستوى العامل.وستدير الرشكة 11 معمالً لتكرير البرتول 

عىل املستوى املحيل إىل جانب امتالكها ألربعة معامل 

 تكرير عىل املستوى العاملي أو امتالكها ألسهم يف 

تلك املعامل.

عالوًة عىل ما سبق، ستمتلك Phillips 66 شبكة تسويق 

ضخمة ترتكز عىل تجارة الجملة يف الواليات املتحدة، وعىل 

عمليات تجارة الجملة والتجزئة عىل املستوى العاملي.

هذا وسيوفر أسطول النقل الضخم الخاص بالرشكة القدرة 

عىل نقل وتخزين املنتجات عرب مجموعة من خطوط 

األنابيب واملحطات والسفن البحرية ومركبات وشاحنات 

الحديدية. السكك 

 ومن املقرر أن يتم تنفيذ أعامل املرحلة الوسطى من 

 DCP Midstream إنتاج النفط عرب االستثامر يف رشكة

 ذات املسؤولية املحدودة بشكل أسايس، وهي إحدى 

أكرب الرشكات املجمعة واملعالجة للغاز الطبيعي يف 

 الواليات املتحدة.كام سيتم تصنيع وتسويق 

 املنتجات الكيميائية من خالل االستثامر يف رشكة

 Chevron Phillips Chemical Company 
ذات املسؤولية املحدودة، وهي واحدة من أكرب منتجي 

األوليفينات والبويل أوليفينات يف العامل، باإلضافة إىل كونها 

إحدى جهات التوريد الرائدة للمواد األروماتية والسيرتينية 

البالستيكية. واألنابيب  املتخصصة  والكيامويات 

وقد رصح جريج جارالند، نائب املدير التنفيذي لرشكة 

Phillips 66 قائالً: “تحتل رشكة Phillips 66 موقًعا 
فريًدا من خالل تنوع أعاملها الذي يتيح الفرصة لالستفادة 

من سلسلة القيمة الخاصة بالطاقة يف مراحل التكرير 

والتسويق، ونتوقع الحصول عىل قاعدة األصول والخربة 

التشغيلية والقدرة املالية والرتكيز اإلداري الالزمني لتقديم 

أعىل العائدات للمساهمني عىل مدى السنوات املقبلة.”

جريج جارالند 

 القائم بأعامل رئيس مجلس اإلدارة 

 واملدير التنفيذي لرشكة 
Phillips 66

“ تحتل رشكة Phillips 66 موقًعا فريًدا 
من خالل تنوع أعاملها التي يتيح الفرصة 

لالستفادة من سلسلة القيمة الخاصة 
بالطاقة يف مراحل التكرير والتسويق”

وتخضع عملية إعادة التمركز برشكة ConocoPhillips ألحوال السوق 
والتصاريح التنظيمية املعتادة وتلقي حكم إلزامي من مصلحة الرضائب 

بالواليات املتحدة باإلضافة إىل موافقة نهائية من مجلس اإلدارة.

بافتتاحه عام 1949، أصبح معمل التكرير الواقع يف 
مدينة بيلينجز بوالية مونتانا يوفر الوقود ملنطقة تتكون 

من 9 واليات غريّب الواليات املتحدة.
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تعزيز األداء املايل

التزامات الرشكة

ترتكز إسرتاتيجية ConocoPhillips عىل نهج منضبط 

يهدف إىل تحقيق استثامرات رأساملية والتمتع مبيزانية قوية 

وزيادة حصص املساهمني.

تحقيق الوضع األمثل يف املحفظة االستثامرية

قامت الرشكة بإنشاء محفظة استثامرية ضخمة لألصول 

التي متتد عرب سلسلة القيمة الخاصة بالطاقة.ونحن نسعى 

لالرتقاء بهذه املحفظة االستثامرية عرب الرتكيز عىل األصول 

التي تحقق أعىل العوائد ومعدالت النمو ويف الوقت 

نفسه نقوم ببيع األصول غري اإلسرتاتيجية، وقد انتهينا عام 

 LUKOIL 2011 من التخلص من كل أسهمنا يف رشكة

وبيع أصول أخرى مببلغ 3.6 مليار دوالر، مبا يف ذلك 

ترشيد أصول التكرير ذات هامش الربح املنخفض.وقد 

بلغ إجاميل عائدات برنامج تصفية األصول وبيع أسهمنا 

يف رشكة LUKOIL يف العام املايل 2010-2011 مبلغا 

وقدره 20.2 مليار دوالر، كام أعلنت الرشكة عن خططها 

لتصفية من 5 إىل 10 بليون دوالر أخرى من األصول غري 

اإلسرتاتيجية يف عام 2012.

العائدات تعزيز 

تبذل الرشكة جهوًدا مضنية يف مجال زيادة عائدات 

الرشكة من رأس املال املستثمر )ROCE( وغريها من 

مقاييس الكفاءة الرأساملية من خالل تركيز استثامراتها يف 

املرشوعات التي يُنتظر أن تحقق أعىل األرباح يف محفظتنا 

االستثامرية، وقد أدت هذه املجهودات -إىل جانب تحسن 

البيئة التجارية- إىل زيادة العائدات من رأس املال املستثمر 

من %10 عام 2010 إىل %14 عام 2011.وقد وجهنا 

غالبية رأس مال الرشكة نحو عمليات اإلنتاج التي تحقق 

هامًشا أعىل من الربح من مشاريع املرحلة األساسية من 

إنتاج النفط، مبا يف ذلك السوائل النفطية املستخرجة من 

أمريكا الشاملية والغاز الطبيعي املسال ومشاريع تنمية 

املوارد العاملية الرئيسية.وتواصل الرشكة نقل أنشطتها 

االستثامرية بعيًدا عن إنتاج الغاز الطبيعي بأمريكا الشاملية 

مع املحافظة عىل قدرتها عىل زيادة مثل تلك االستثامرات 

حال تحسن أوضاع السوق.

التمتع مبيزانية قوية

يؤدي وجود ميزانية قوية إىل توفري املرونة املالية الالزمة 

القتناص الفرص الناشئة والتكيف اإلسرتاتيجي مع األحوال 

املتغرية لألسواق، فقد قمنا يف عام 2011 بتعزيز القوة 

املالية لرشكة ConocoPhillips من خالل خفض املزيد 

من الديون.

املساهمني حصص 

منذ إنشاء الرشكة عام 2002، اضطلعنا بزيادة أرباح 

املساهمني سنويًّا، كام أعدنا رشاء 460 مليون سهم عادي 

من األسهم املتداولة مببلغ 33 مليار دوالر عىل أساس 

تراكمي اعتباًرا من 31 ديسمرب 2011، وقد أدت هذه 

اإلجراءات إىل تحقيق إجاميل ربح للمساهمني يتجاوز 

متوسط ربح مجموعة املنافسني عىل مدى الخمسة أعوام 

املاضية، كام قمنا باإلعالن عن إطالق برنامج إلعادة رشاء 

مزيد من الحصص التي تصل قيمتها إىل 10 مليار دوالر 

إضافية بحلول عام 2012.

جيف شيتس

 النائب األول لرئيس الشؤون املالية 

وكبري املسؤولني املاليني

“ تبذل الرشكة جهوًدا مضنية يف مجال زيادة 
عائدات الرشكة من رأس املال املستثمر 

)ROCE( وغريها من مقاييس الكفاءة 
الرأساملية من خالل تركيز استثامراتها يف 

 املرشوعات التي يُنتظر أن تحقق 
أعىل األرباح يف محفظتنا االستثامرية.”
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*مؤرش مجموعة املنافسني

 مؤرش قطاعي 
التنقيب واإلنتاج 500
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محطة ملعالجة الغاز الطبيعي يف حوض سان خوان، 
حيث تعد ConocoPhillips من أكرب الرشكات 

املنتجة للغاز الطبيعي يف املنطقة.
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 إحدي الفنيات العامالت يف 
حقل Ekofisk يف بحر الشامل.
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دعم موظفينا

التزامات الرشكة

القيادة واإلدارة 

تتميز رشكتنا بقادة ذوي خربة كبرية ممن استفادوا من 

األدوار التنموية العديدة يف مجموعة متنوعة من الرشكات 

التجارية عىل مستوى العامل.ويتمتع قادتنا بالرؤية الصائبة 

واإلسرتاتيجية املطلوبة من أجل مواصلة مسرية أعاملنا 

الناجحة.كام منتلك مجموعة متكاملة من برامج القيادة 

والتوجيه التي متد هؤالء األفراد بالقدرة عىل االرتقاء 

مبؤسساتهم والتعرف عىل أدوارهم األساسية يف بناء مستقبل 

 .ConocoPhillips رشكة

التوظيف واملهارات

نعمل عىل توظيف خريجي الجامعات من جميع أنحاء العامل 

واإلعالن عن فرص العمل املتاحة عىل موقعنا اإللكرتوين وأكرث 

من 500 موقع من مواقع التوظيف الخارجية باإلضافة 

إىل االستفادة من عمليات البحث املوجهة لشغل الوظائف 

املهمة، وذلك لضامن جذب قوى عاملة عاملية املستوى.

وقد متكننا من خالل هذا النموذج الشامل من توسيع نطاق 

املهارات التي نطلبها للتوظيف وتقليل الوقت املطلوب 

لشغر املناصب املتاحة والحد من استخدام وكاالت التوظيف 

والتكاليف التي نتكبدها جراء ذلك.جدير بالذكر أن قطاع 

إدارة األداء الخاص بالرشكة يكافئ ذوي املهارات املتميزة من 

خالل برنامج املكافآت متوامئة مع مستوى االداء.

نحن يف ConocoPhillips نعزو نجاحنا يف املقام األول 

إىل إخالص موظفينا املنترشين يف جميع أنحاء العامل إىل 

جانب كفاءتهم ومهاراتهم الفائقة.كام تتوفر لرشكتنا سمة 

تنافسية فريدة من نوعها تتمثل يف القيم الروحية واملواهب 

وروح اإلقبال عىل العمل التي متيز موظفينا.وال ندخر جهدا 

يف ان نوفر ملوظفينا أفضل مناخ يستطيعون من خالله 

العمل واالرتقاء الوظيفي.

التنوع واملشاركة

نحن ندرك أن حل املشكالت املعقدة وايجاد حلول مبتكرة 

للتحديات التي تواجه مجال عملنا تتطلب التنوع يف 

وجهات النظر والقدرة عىل العمل مع فريق قادر عىل تبني 

أنظمة متعددة.ولهذا تلتزم الرشكة بالحفاظ عىل قوة عاملة 

تشمل مجموعة متنوعة من الخربات والخلفيات واآلراء 

الثقافية، وتعمل عىل ان توفر لهابيئة عمل تعتمد عىل 

التكامل واملشاركة، كام تحرتم وتقدر إسهامات ومتيز وإنفراد 

كل شخص.

التعلم والتطوير

نحن نسري عىل نهج ثقايف معني يستطيع من خالله كافة 

موظفينا التعلم واكتساب مهارات جديدة بشكل دوري.

وتشمل فرص التعلم مجموعة هائلة من األنشطة التدريبية 

وخربات العمل وإنشاء شبكات التواصل والتعقيبات 

الشخصية.ويسهل النظام العام إلدارة التعلم تقديم خدمات 

التدريب بفعالية باإلضافة إىل التغطية الشاملة للفرص 

التعليمية املتاحة.كام تقوم فرق إدارة املواهب املتخصصة 

بتقييم مهارات املوظفني ومتطلبات التنمية لتحديد املهام 

الوظيفية التي تطور مواطن القوة الحالية وتنمي القدرات 

الجديدة واملكتسبة.

جني باتشيلدر

 النائب األول للرئيس 

كبري املسؤولني التنفيذيني

 “ نعمل جاهدين لنوفر ملوظفينا أفضل 
 مناخ يستطيعون من خالله العمل 

واالرتقاء الوظيفي.”
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التنمية املستدامة

بالنسبة لرشكة ConocoPhillips، تشمل التنمية 

املستدامة إدارةمرشوعات الرشكة بالصورة التي تحقق النمو 

االقتصادي ومتتعنا ببيئة صحية ومجتمعات حيوية وفعالة 

يف الوقت الحارض ومستقبالً، ونحن نؤمن بأن هذا النهج 

التجاري ميكننا من تقديم قيمة طويلة األمد ملساهمينا، وقد 

ذكرنا بالتفصيل خطط العمل الالزمة ملواجهة االلتزامات التي 

تغطي املجالني االقتصادي والبيئي وتعزز من األداء االجتامعي 

لرشكتنا.ويشمل ذلك الرتكيز بوجه خاص عىل املياه والتنوع 

الحيوي والتغريات املناخية فضالً عن املشكالت االجتامعية 

وتلك املتعلقة باملساهمني.

الوصول إىل معدالت السالمة التامة

بعد خمس سنوات من التحسينات السنوية، استطعنا الحفاظ 

عىل مستوى أدائنا فيام يتعلق بالسالمة يف عام 2011، وصوالً 

إىل معدل إجاميل للحوادث املسجلة للموظفني واملقاولني مًعا 

يبلغ 0.31، وقد تعرضت الرشكة لعرش حاالت من انسكاب 

املواد الهيدروكربونية مبا يزيد عن 100 برميل فضالً عن 

تحقيق معدل سالمة من الحوادث التي تؤثر عىل سالمة 

العمليات يبلغ 0.06 ونكون قد سجلنا بذلك أفضل أداء لنا 

عىل اإلطالق عام 2010. ويف إطار سعينا للوصول مبعدالت 

اإلصابة أو املرض أو الحوادث إىل الصفر، توفر الرشكة 

القيادات القوية التي تؤمن مشاركة ودعم كافة املوظفني.

يتمثل هدفنا يف رشكة ConocoPhillips يف الوصول 

مبعدالت اإلصابة واملرض والحوادث يف أماكن العمل 

واملجتمعات إىل الصفر؛ كام نعترب التميز يف مجاالت الصحة 

والسالمة والبيئة باإلضافة إىل التنمية املستدامة - من خالل 

نشاطاتنا يف كافة أنحاء العامل- من املحاور االساسية لنجاحنا 

ولتأصيل قيمنا الجوهرية.

النظام اإلداري

تتوىل إدارة الصحة والسالمة والبيئة يف الرشكة تنفيذ سياساتها 

الخاصة بهذه املجاالت فضال عن تبني سبل التنميةاملستدامة 

من خالل تحديد هدف وإطار ثابت للعمل يف مجال إدارة 

القضايا ذات الشأن. ويساعد النهج النظامي للعمل عىل 

ضامن تنفيذ األنشطة التجارية عىل نحو آمن وصحي وبصورة 

تحافظ عىل البيئة وال تخل باملسؤوليات املجتمعية مام 

يساعد عىل تفادي الحوادث واإلصابات واألمراض املهنية 

والتلوث وإلحاق الرضر باألصول. كام يعمل هذا النظام عىل 

تحفيز املوظفني واملجتمعات النشطة، مام من شأنه الحفاظ 

عىل مستوى تفوق أعاملنا التجارية عامليا.

منهج التميز

يقتيض منهج التميز يف مجاالت الصحة والسالمة والبيئة 

مراجعة كل مجموعة تجارية عىل حدة وكل من مجموعات 

املوظفني لجوانب الصحة والسالمة والبيئة الخاص بهم، 

باإلضافة إىل تقييم فعالية النظام لتحديد التعزيزات املطلوبة، 

كام يتم وضع الخطط املفصلة ألهداف الصحة والسالمة 

والبيئة والغرض منها سنويًّا من قبل أقسام األعامل التجارية 

واملوظفني، ويعد األداء الذي يحقق هذه األهداف جزًءا من 

برامج تعويضات ومكافآت املوظفني.

تحمل املسؤولية التشغيلية

التزامات الرشكة

بوب هريمان

 نائب رئيس الرشكة لشؤون 

الصحة والسالمة والبيئة

“ نعترب التميز يف مجاالت الصحة والسالمة 
والبيئة باإلضافة إىل التنمية املستدامة من 

خالل عملياتنا يف جميع أنحاء العامل من 
املحاور الرضورية التي يقوم عليها نجاحنا 
وتأسيس القيم الروحية السامية للرشكة.”
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ويعد اإلرشاف البيئي السليم 
من بني األهداف الرئيسية لكل 
.ConocoPhillips عمليات
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 إن استخدام أحدث تقنيات التصوير وجمع البيانات 
السيزمية توفر تحليالت أفضل للمخزون االحتياطي.
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االرتقاء مبستوى التقنيات املستخدمة

التزامات الرشكة

تتصدر رشكتنا مجال التطوير التكنولوجي بالنسبة لصناعة 

الطاقة، فنحن نستثمر يف التكنولوجيا بهدف الحصول عىل 

أساليب جديدة أكرث فعالية وأمان من الناحية االقتصادية 

والبيئية إلنتاج النفط والغاز الطبيعي وتحويلهام إىل 

الطاقة املطلوبة لتشغيل وسائل اإلنتاج فيعاملنا املعارص، 

وبفضل امتالكنا ملجموعة كبرية من التقنيات التي يقوم 

بتوظيفها مجموعة استثنائية من العلامء واملهندسني، فنحن 

عىل يقني من احتالل مكانة متميزة بني رواد صناعة الطاقة 

لعقود قادمة.

الزيوت الثقيلة

تعد وسائل التطوير التكنولوجية يف غاية األهمية لزيادة 

إنتاج ConocoPhillips من النفط الرميل يف كندا، ففي 

عام 2011، واصلت الرشكة تطوير وتطبيق تقنيات تعمل 

عىل تقليل اآلثار السلبية عىل البيئة وإطالة فرتة تشغيل 

املرافق وخفض التكاليف وزيادة معدل استخالص املوارد 

وتحسني إنتاجية معامل التكرير.وتشمل هذه التقنيات 

 )SAGD( تطوير عملية الترصيف بفعل الجاذبية والتبخري

وبدائلها ، ووسائل أكرث فعالية لتوليد البخار ووسائل الرفع 

الصناعي املتقدمة.

االحتياطيات غري التقليدية

يرتكز النمو اإلنتاجي املضطرد للرشكة من خالل االحتياطيات 

غري التقليدية عىل برنامج تكنولوجي موسع وقوي، حيث 

يغطي هذا الربنامج كافة أنشطة التنقيب واإلنتاج، بدًءا من 

املجهودات املنصبة عىل تحديد أفضل مواقع التنقيب والبقع 

النشطة يف هذه املواقع، وصوالً إىل تقنيات الحفر املتقدمة 

وتقنيات إكامل العمليات باإلضافة إىل وسائل تحسني اإلنتاج 

املتطورة.وتتضمن هذه اإلمكانيات الحديثة تقنيات املسح 

الضويئ املحوسب ووسائل التصوير الدقيقة والتحليالت 

البرتوفيزيائية املتقدمة لخصائص الصخور، كام نقوم أيًضا 

بتطوير أدوات محاكاة األنظمة التي تتنبأ عىل نحو أفضل 

بأداء الخزانات التي تعاين من كسور هيدروليكية إىل جانب 

أننا نقوم بتثبيت أنظمة األلياف الضوئية لتخزين بيانات قاع 

البرئ الرضورية.

تطوير عمليات استخالص املوارد

ينبغي علينا إدراك التطورات التكنولوجية املتالحقة الخاصة 

باستكشاف باطن األرض إلضفاء قيمة عىل أعامل التنقيب 

واإلنتاج. ويف سبيل ذلك، تواصل الرشكة ابتكاراتها بالتكامل 

والتنسيق مع البيانات الجيولوجية والسيزمية رباعية األبعاد 

والبيانات الهندسية واإلنتاجية يف عملية منذجة التخزين وكذا 

برامج اإلرشاف واملراقبة التي ترتقي بعملية اتخاذ القرار يف 

جميع مراحل دورة حياة األصول.كام نعمل يف هذا االطار 

عىل تحسني فعالية ترصيف االحتياطيات عرب تطبيق تقنيات 

مرتفعة األثر مثل الغمر الكيميايئ املتقدم والتحفيز امليكرويب 

والحقن بثاين أكسيد الكربون وحقن البخار أو املاء مع 

التحكم يف امللوحة.

تقنيات االستدامة

تلتزم الرشكة باالرتقاء بوسائل الحفاظ عىل البيئة يف 

عملياتها يف جميع أنحاء العامل.ففي عام 2011، أدت 

البحوث وتطوير تقنيات االستدامة إىل تحقيق إنجازات 

علمية يف مجايل البيئة والطاقة البديلة مبا يف ذلك قياس 

نسبة ثاين أكسيد الكربون ومنذجة ابنعاثات الهواء وتنقية 

مياه الرصف من امللوثات العضوية واملعدنية.كام قمنا 

بدراسة الوسائل الجديدة إلنتاج الهيدروجني بأقل نسبة من 

الكربون باإلضافة إىل تطوير مواد جديدة تحسن بشكل 

كبري من أداء خاليا الوقود األكسيدي الصلبة.كام تم تطوير 

خاليا األلواح الكهروضوئية العضوية.

مريل ليندسرتوم

 النائب األول املؤقت 

لرئيس شؤون التكنولوجيا

“ بفضل امتالكنا ملجموعة كبرية من التقنيات 
التي يقوم بتوظيفها مجموعة استثنائية من 

العلامء واملهندسني، فنحن عىل يقني من 
 احتالل مكانة متميزة بني رواد صناعة 

الطاقة لعقود قادمة.”
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التنقيب واإلنتاج

املراجعة التشغيلية

 حقل Britannia، أحد أكرب حقول الغاز 
الطبيعي والغاز املكثف يف بحر الشامل.
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أبرز أعامل التنقيب واإلنتاج

ارتفاع اإليرادات املعدلة بنسبة %38 لتصل   • 
إىل 9.3 مليار دوالر

تنفيذ الخطط املوضوعة لتحقيق الوضع األمثل للمحفظة   •
االستثامرية بصفة مستمرة

تحسني هامش الربح من خالل الرتكيز عىل االستثامرات   •
الرأساملية

زيادة اإلنتاج واملساحات يف مناطق الطفل الصفحي الغنية   •
بالسوائل يف أمريكا الشاملية

استغالل املواقع القدمية وأهم التطورات التي أحرزتها   • 
الرشكة يف أمريكا الشاملية وأوروبا وآسيا واملحيط الهادي

 Australia Pacific التصديق عىل مرشوع رشكة  • 
للغاز الطبيعي املسال

االستمرار يف زيادة إنتاج الرمال النفطية الكندية  •

القيام بأنشطة التنقيب للكشف عن املوارد املهمة   • 
يف مختلف أنحاء العامل

االستمرار يف تحقيق مستويات أفضل من السالمة  •

النتائج املالية والتشغيلية ألعامل التنقيب واإلنتاج

    

2009  2010  2011  

3,604  9,198  8,242 $ اإليرادات )مليون دوالر( 

4,131  6,754  9,289 $ اإليرادات املعدلة )مليون دوالر( 

8.4  8.3  8.4 احتياطي املخزون املؤكد )مليار برميل من معادل النفط( 

1,854  1,752  1,619 اإلنتاج العاملي )مليون برميل من النفط املكافئ يف اليوم الواحد( 

968  913  799 إنتاج النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي )مليون برميل يف اليوم( 

4,877  4,606  4,516 إنتاج الغاز الطبيعي )مليون قدم مكعب يف اليوم( 

 أسعار النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي التي تم التوصل إليها 

55.63  72.77  97.22 $ )دوالر/برميل( 

 سعر الغاز الطبيعي الذي تم التوصل إليه 

4.37  4.98   5.34  $ )دوالر/مليون قدم مكعب( 

 الربح الذي يدره الربميل الواحد من معادل النفط 

6.16  10.56  15.72 $ )دوالر/برميل من معادل النفط( 

 8  12  16% عوائد رأس املال املستثمر )النسبة املئوية( 
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حققت أعامل التنقيب واإلنتاج العديد من اإلنجازات عىل 

مدار عام 2011 بفضل مواصلة تنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية 

التي وضعتها رشكة ConocoPhillips، فقد عملنا من 

جانبنا عىل تطوير عدد من املشاريع الكبرية التي تعود بالنفع 

عىل أعامل الرشكة؛ إىل جانب االستفادة من األصول اإلنتاجية 

الحالية لتحقيق أعىل نسبة من األرباح.كام عملنا عىل توسعة 

أعامل التنقيب من خالل إتاحة فرص جديدة للموارد 

التقليدية وغري التقليدية، فضالً عن إحراز املزيد من التقدم 

لتحقيق الوضع األمثل يف املحفظة االستثامرية من خالل 

تصفية األصول غري اإلسرتاتيجية، لتصبح رشكة 

ConocoPhillips احدى أكرب الرشكات املتخصصة يف 

أعامل التنقيب واإلنتاج لعام 2012.

تشمل اإلنجازات التي تحققت هذا العام اعتامد مرشوع رشكة 

Australia Pacific للغاز الطبيعي املسال، ومواصلة التقدم 
يف عدد من املرشوعات املقامة يف بحر الشامل وآسيا واملحيط 

الهادي والرمال النفطية الكندية ومناطق الكشف عن الطَفل 

الصفحي بأمريكا الشاملية.وقد تركزت أعامل التنقيب عىل 

زيادة مساحة املناطق اإلسرتاتيجية الغنية بالطفل الصفحي 

وكذلك املناطق الحدودية يف مختلف أنحاء العامل، إىل جانب 

تطوير املحفظة االستثامرية الحالية لتشمل عدد أكرب من 

مواقع الكشف عن الطَفل الصفحي الغنية بالسوائل.

 كام التزمنا كذلك بتحقيق مستوى تشغييل متميز؛ فضالً 

 عن تسجيلنا نسبة %20 تحسن يف األداء اآلمن للموظفني 

عام 2011.

ورصح رايان النس -النائب األول لرئيس شؤون التنقيب 

واإلنتاج عىل املستوى العاملي- قائالً: “لقد نجحنا يف تحقيق 

عام آخر من األداء املايل القوي، إىل جانب إحراز تقدم 

ملحوظ يف أهدافنا اإلسرتاتيجية”، واستطرد قائالً:  “فقد متكننا 

من تحقيق االستفادة القصوى من خالل تركيز االستثامرات 

الرأساملية يف الفرص املنتظر تحقيقها أعىل األرباح وتصفية 

األصول غري اإلسرتاتيجية، إىل جانب التزام موظفي الرشكة 

بإمتام جميع العمليات عىل نحو آمن وفعال، كام تستمر 

رشكتنا يف إحراز مزيد من التقدم يف أمريكا الشاملية حيث 

النفط الرميل ومناطق الكشف عن الطَفل الصفحي، وكذلك 

عمليات الكشف والتنقيب عن الغاز الطبيعي املسال.لقد 

ترسخت املكانة املتميزة لرشكتنا مام سيمكنهامن االستمرار يف 

تقديم خدمات مختلفة ومفيدة للمساهمني.”

االرتقاء باالستثامرات

تواصل رشكة التنقيب واإلنتاج جهودها لتحسني قاعدة 

األصول الخاصة بها عن طريق تصفية األصول غري 

اإلسرتاتيجية التي ميكن بيعها للرشكات األخرى بأسعار 

مغرية.ففي عام 2011، كان برنامج تصفية األصول 

يستهدف حقول الغاز الطبيعي التقليدية يف أمريكا 

الشاملية، بينام استمر العمل يف عام 2012 لبيع األصول 

األخرى غري اإلسرتاتيجية، فاملحفظة االستثامرية التابعة 

لرشكتنا تضم أصوالً يف دول مستقرة سياسيًّا، ويوجد حوايل 

%80 من احتياطي األصول لديها يف الدول األعضاء يف 
التعاون والتنمية االقتصادية.وهذه املكانة الرفيعة  منظمة 

التي تتمتع بها ConocoPhillips بني الرشكات املنافسة 

تجعلها قادرة عىل املدى الطويل عىل تحقيق أقىص استفادة 

عند االستثامر يف الفرص الناشئة يف مختلف أنحاء العامل.

كام انخفض اإلنتاج العاملي ألعامل التنقيب واإلنتاج بنسبة 

%8 ليصل إىل 1.62 مليون برميل من معادل النفط يف 
اليوم يف عام 2011، وكان اإلنتاج يف عام 2010 يصل إىل 

1.75 مليون برميل من معادل النفط يف اليوم.وكانت 
األسباب الرئيسية يف ذلك االنخفاض هي االضطرابات املدنية 

التي شهدتها ليبيا، حيث توقف اإلنتاج يف الفرتة من مارس 

وحتى آخر نوفمرب، وكذلك االنخفاض املفاجئ يف اإلنتاج 

خاصًة يف أمريكا الشاملية وأوروبا وروسيا، فضالً عن تصفية 

األصول، ويقابل هذا االنخفاض زيادة يف معدل إنتاج مرشوع 

رشكة قطر غاز 3 وكذلك زيادة إنتاج النفط الرميل يف كندا 

ومناطق الكشف عن الطَفل الصفحي يف الواليات املتحدة.

تحسني هوامش الربح

2011 يصل  كان متويل الربنامج املعني برأس املال يف عام 

2.3 مليار  12.7 مليار دوالر، ويشمل ذلك تخصيص  إىل 

الرقم  التنقيب.ومن املتوقع أن يزيد هذا   دوالر ألعامل 

14 مليار دوالر، مع تخصيص  2012 ليصل إىل   يف عام 

العاملي،  التنقيب عىل املستوى  2.2 مليار دوالر ألعامل 
أعاملها. للتوسع يف  الفرص  العديد من  يتيح للرشكة  مام 

التنقيب واإلنتاج

ريان النس

النائب األول للرئيس لشؤون التنقيب واإلنتاج 

عىل املستوى العاملي

عائد رأس املال املستثمر
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قال جريج جارالند، النائب األول للرئيس - لشؤون التنقيب 

واإلنتاج باألمريكتني: “نحن مستمرون يف إنفاق رأس مال 

الرشكة يف االستثامرات التي تحقق أعىل عائد يف األسواق”، 

وأضاف قائالً: “يشمل ذلك االستثامر يف مناطق الكشف عن 

الطَفل الصفحي بأمريكا الشاملية واملوارد التقليدية للنفط 

والغاز من خالل عمليات التنقيب العاملية التي تقوم بها 

الرشكة. ويظل لدينا هدف طويل املدى نسعى لتحقيقه وهو 

تحويل قاعدة مواردنا البالغة 43 مليار برميل من معادل 

النفط إىل مخزون احتياطي وإنتاج بأقل تكلفة ألعامل البحث 

والتطوير مع تحقيق هوامش ربح عالية.”

نتيجة لهذا التغري يف املحفظة االستثامرية ألصول التنقيب 

واإلنتاج وتحسن أوضاع السوق، زاد العائد الناتج من الربميل 

الواحد من معادل النفط من 10.56 دوالر يف عام 2010 

ليصل إىل 15.72 دوالًرا يف عام 2011، ويرجع السبب يف 

ذلك إىل أن السوائل النفطية التي تحقق أعىل هامش ربح 

والغاز الطبيعي املسال أصبحت متثل نسبة كبرية من املحفظة 

االستثامرية للرشكة.ومن املتوقع أن تستمر هذه الزيادة يف 

عام 2012 وما بعد ذلك نتيجة للقدرة اإلنتاجية املستمرة 

للمرشوعات الجديدة.

استغالل األصول القدمية يف أمريكا الشاملية

تستفيد األصول القدمية لرشكة ConocoPhillips بأمريكا 

الشاملية عىل نحو متواصل من تطبيق كل ما هو جديد يف 

عامل التكنولوجيا واملعرفة الجيولوجية املتجددة؛ مام يفتح 

الباب أمام تعزيز فرص الكشف عن املوارد الحالية والتعرف 

عىل املصادر الجديدة املحتملة للهيدروكربونات، حيث تدر 

األصول القدمية أرباًحا عالية يف العادة، مام ينتج عنه تدفقات 

نقدية ضخمة.

تعمل رشكة ConocoPhillips عىل زيادة معدل إنتاجية 

املوقع والذي تبلغ إجاميل مساحته 1.1 مليون فدان يف 

حوض Permian غرب تكساس؛ فقد وصل متوسط اإلنتاج 

يف عام 2011 ملا يقرب من 48000 برميالً من معادل 

النفط يف اليوم، كام تم حفر 103 آبار خالل هذا العام.

وهناك خطط موضوعة لزيادة أعامل الحفر يف عام 2012؛ 

فمن املتوقع أن يصبح هذا الحوض من األصول الغنية 

بالسوائل املدرة للربح خالل األعوام القادمة، وذلك نظرًا 

ملوارد الحوض التي مل تكتشف حتى اآلن والتي يقدر عددها 

مبا يقرب من 950 مليون برميل من معادل النفط.

كام متتلك رشكة ConocoPhillips الجزء األكرب من حوض 

سان خوان -أحد أكرب املناطق الغنية بالغاز الطبيعي بالواليات 

املتحدة- إىل جانب أنها تعد من أهم وأكرب الرشكات إنتاًجا يف 

هذه املنطقة، حيث يصل متوسط اإلنتاج إىل 179000 

برميالً من معادل النفط يف اليوم.ومازال الحوض يحتوي عىل 

كمية كبرية من معادل النفط تصل إىل 1.7 مليار برميل من 

املوارد التي تم اكتشافها.

تركز االستثامرات يف كندا الغربية عىل حوض Deep ووسط 

مقاطعة ألربتا، حيث يؤدي إنتاج الغاز من الطَفل الصفحي إىل 

 Cardium إتاحة فرص حقيقية يف أماكن معينة مثل حقل

إلنتاج النفط الخفيف.ويف عام 2011، قامت رشكة 

ConocoPhillips بحفر 119 برئًا يف هذه املنطقة؛ ومن 

موقع لآلبار يف حوض سان خوان بنيو مكسيكو يشتمل عىل 
مرافق خزانات وضاغطات الغاز الطبيعي.
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املخطط أن يتم حفر 131 برئًا يف عام 2012، علاًم بأن 

متوسط إنتاج كندا الغربية من معادل النفط يف عام 2011 

وصل إىل ما يقرب من 193000 برميالً يف اليوم.

تعمل الرشكة عىل زيادة إنتاج حقول املنحدر الشاميل يف 
مقاطعة أالسكا من خالل استخدام املسح السيزمي ثاليث 

األبعاد ورباعي األبعاد بهدف الوقوف عىل الفرص املتاحة 
لعمليات الحفر، وال بد هنا من اإلشارة إىل أن الرشكة تستخدم 
أحدث أنابيب الحفر امللتفة واآلبار متعددة الجوانب للوصول 
إىل النفط الذي ال يوجد أي سبيل آخر للكشف عنه، علاًم بأن 

متوسط إنتاج مقاطعة أالسكا من معادل النفط عام 2011 
وصل إىل ما يقرب من 225000 برميالً يف اليوم. 

يف عام 2011، أعلن املرشوع املشرتك Denali -خط أنابيب 
الغاز مبقاطعة أالسكا- توقفه عن العمل مبرشوع خط أنابيب

 الغاز بأالسكا لنقل الغاز الناتج عن املنحدر الشاميل إىل 

 ConocoPhillips األسواق يف أمريكا الشاملية، إال أن رشكة

تلتزم بتعهدها ملواصلة العمل للبحث عن بدائل لها قيمتها 

عىل املستوى التجاري، ذلك بهدف تنقيد موارد الغاز الطبيعي 

الحالية للمنحدر الشاميل، كام تستمر الرشكة يف تطوير 

التقنيات التي متكنها من االستفادة من موارد الزيوت الثقيلة 

.Prudhoe Bayو Kuparuk املهمة يف حقول

تطوير كربى املشاريع العاملية

من املتوقع أن تساهم العديد من املشاريع التنموية الكربى 

حول العامل يف زيادة اإلنتاج يف املستقبل، وذلك بأقل تكلفة 

للقيام بعمليات التطوير مع الحفاظ عىل املواقع التي 

تحتوي عىل أصول قدمية أو إنشائها.

التنقيب واإلنتاج

تجري أعامل التطوير التي تقام حاليًا يف حقل 
Jasmine باململكة املتحدة ببحر الشامل عىل نحو 
 ،ConocoPhillips جيد، وتقوم عىل إدارتها رشكة

وذلك لتحقيق أعىل معدالت إنتاج بحلول عام 2013.
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يف حقل Jasmine بالبحر الشاميل للمملكة املتحدة، تقام 

العديد من أعامل التطوير، وذلك لتحقيق أعىل معدل إنتاج 

ليصل عدد براميل معادل النفط إىل 34000 برميالً يف اليوم 

بحلول عام 2013.كام تم اعتامد مرشوع Clair Ridge يف 

عام 2011، وميثل املرحلة الثانية من أعامل التطوير التي تتم 

يف حقل Clair، والذي من املتوقع استخراج النفط منه ألول 

 Ekofisk مرة بحلول عام 2016، كام يقام يف منطقة

 بالرنويج مرشوعني من كربى املرشوعات وهام 

 Ekofisk South وEldfisk II ومن املتوقع تشغيلهام 
 عام 2013 و2014 عىل التوايل، ومن املتوقع كذلك أن 

يصل إنتاج هذين املرشوعني من معادل النفط إىل أعىل 

معدالته بحلول عام 2018، ليضيفا بذلك إىل إنتاج منطقة 

Greater Ekofisk ما يقرب من 54000 برميالً من 
معادل النفط يف اليوم.

بالنسبة إىل ماليزيا، نتوقع الحصول عىل معدالت إنتاج عالية 

من املشاريع قيد التطوير حاليًا، فمن املتوقع أن يبدأ حقل 

املياه العميقة Gumusut بساحل صباح يف إنتاج النفط يف 

نهاية عام 2012، ثم يأيت بعد ذلك إنتاج الغاز الطبيعي من 

حقل Kebabangan والنفط من حقل Malikai وحقل 

.Siakap North-Petai

تستمر كذلك أعامل التطوير يف حقل Kashagan الضخم 

الواقع ببحر قزوين، ومن املتوقع أن يبدأ اإلنتاج التجاري 

للمرحلة األوىل للمرشوع يف عام 2013، كام تعد املراحل 

اإلضافية ألعامل التوسعة قيد التقييم.ويف الصني، تم تأجيل 

املرشوع املقام بساحل خليج بوهاي نظرًا لتوقف العمليات يف 

شهر سبتمرب، الذي أعقبه حدوث ترسب يف النفط مرتني يف 

شهر يونيو، ونظرًا لذلك تم العمل عىل تطوير خطط جديدة 

للتشغيل وقدمت للسلطات الصينية، وكان هدفنا هو حامية 

املخزون االحتياطي وضامن تشغيل الحقل عىل نحو آمن مع 

الحفاظ عىل البيئة ومنع االنبعاثات املستقبلية للهيدروكربون.

تطوير النفط الرميل الكندي ذي املستوى العاملي

قامت رشكة ConocoPhillips بإنشاء أحد أكرب مواقع املسح 

االستكشايف ألجود أنواع الرمال النفطية بكندا، وتتميز هذه املواقع 

بقربها من سوق اإلقليم األوسط الغريب بالواليات املتحدة.

قال جارالند يف هذا الصدد: “لدينا عدد من املشاريع قيد 

التطوير رسعان ما ستزدهر لتستفيد من املوارد الضخمة التي 

تضمها محفظتنا االستثامرية يف تحقيق معدالت إنتاج عالية 

طويلة املدى تؤدي إىل زيادة التدفق النقدي”، واستطرد 

قائالً: “تعمل رشكة التنقيب واإلنتاج عىل نرش تقنيات 

الترصيف بفعل الجاذبية والتبخري وغريها من وسائل التطوير 

لتعزيز إمكانية الحصول عىل هذه املوارد، وقد نجحنا يف 

تحقيق أفضل املعدالت يف استخراج النفط باستخدام البخار، 

مام جعل رشكتنا تتميز بتكاليف تشغيل وآثار بيئية تنافس 

الرشكات األخرى.”

تشمل األصول املرشوع التجاري FCCL الذي يقام بالرشاكة 

مع Cenovus، إىل جانب مرشوع Surmont الذي تتويل 

إدارته ConocoPhillips، وكذلك األرايض التي مل يتم 

االنتفاع بها بعد يف مناطق ثورنبريي وسليدن وسالسيك، 

ووصل إجاميل إنتاج هذه األصول من البيتومني يف عام 

 2011 إىل 67000 برميالً من معادل النفط يف اليوم، 
لتصل النسبة إىل ما يزيد عن %14 مقارنًة بالعام املايض، 

 .Christina Lake هذا إىل جانب إنتاج املرحلة ج من 

ومن املتوقع أن يبدأ تشغيل مراحل املختلفة ملرشوعي 

 Christina Lakeو Additional Foster Creek 
يف عامي 2012 و2014، علاًم بأن اإلنتاج قد يزيد عن 

 200000 برميل من معادل النفط يف اليوم خالل 
10 سنوات بعد تشغيل بقية مراحل هذين املرشوعني، 

 وبالنسبة ملرشوع Surmont، يستمر العمل 

 يف املرحلة الثانية منه والتي من املقرر بدء تشغيلها 

بحلول عام 2015 لتزيد بذلك القدرة اإلنتاجية لهذه 

املنطقة لتصل إىل ما يقرب من 50000 برميالً من معادل 

النفط يف اليوم بحلول عام 2016.

 Surmont أحد املشغلني املسؤولني عن تطوير مرشوع
الذي يعد أحد أكرب املرشوعات التي تضطلع بإدارتها رشكة 

ConocoPhillips يف النفط الرميل بكندا.

جريج جارالند

 النائب األول للرئيس لشؤون التنقيب 

واإلنتاج باألمريكتني

“ لدينا عدد من املشاريع قيد التطوير رسعان ما 
ستزدهر لتستفيد من املوارد الضخمة التي 

تضمها محفظتنا االستثامرية.”

21



تطوير األعامل املتعلقة بالغاز الطبيعي املسال عىل 

املستوى العاملي 

تعمل رشكة ConocoPhillips عىل تطوير أعاملها طويلة 

املدى يف مجال الغاز الطبيعي املسال من خالل إقامة مشاريع 

كربى يف شتى أنحاء العامل يف مواقع لها أهمية إسرتاتيجية من 

الناحية الجغرافية.

ففي الرشق األوسط، بدأ العمل مبرشوع رشكة قطر غاز 3 يف 

نهاية 2010 ووصل اإلنتاج إىل أعىل معدالته خالل عام 

2011.ويستهدف هذا املرشوع إنتاج الغاز الطبيعي من 
حقل الشامل البحري بقطر وتحويله إىل غاز طبيعي مسال 

يصل إىل 7.8 مليون طن كل عام باملنشأة الساحلية املوجودة 

مبدينة رأس لفان الصناعية.ومن املتوقع لهذا املرشوع الحفاظ 

عىل هذا املعدل من اإلنتاج عىل مدار الـ 25 عاًما القادمة.

من الجدير بالذكر أن الرشكة تقوم بتشغيل حقل الغاز 

الطبيعي Bayu-Undan ببحر تيمور والذي بدأ اإلنتاج به 

 Darwin LNG Plant منذ عام 2004، وكذلك مصنع

بداروين يف أسرتاليا والذي بدأ العمل به يف عام 2006.ومن 

املتوقع لهذه األصول طويلة املدى أن تستمر يف تحقيق أعىل 

معدالت اإلنتاج عىل مدار الـ 12 عاًما القادمة.

كام نعمل كذلك عىل تطوير حقل Sunrise ببحر تيمور، 

فمفهوم التطوير لدى القامئني عىل املرشوع يتمثل يف 

املحطات العامئة للغاز الطبيعي املسال، وقد تم التوصل إىل 

اتفاق بني الحكومة األسرتالية وحكومة تيمور الرشقية بشأن 

مشاركة األرباح، اال ان املناقشات مازالت جارية للحصول عىل 

موافقة الحكومتني عىل أعامل التطوير.

 ConocoPhillips يف املناطق البحرية غرب أسرتاليا، تقوم

حاليًا بتطوير املرحلة الثانية من أعامل الحفر يف ثالث مناطق 

بحوض Browse مع حصولهاعىل تراخيص للقيام بأعامل 

الحفر والتنقيب خالل عامي 2012 و2013.

واستطاعت الرشكة كذلك تحقيق تقدم ملحوظ يف املنطقة 

الساحلية بوالية كوينزالند يف أسرتاليا، حيث تم تطوير مرشوع 

APLNG، وهو مرشوع مشرتك تتبعه واحدة من أكرب 
 املواقع التي تحتوي عىل موارد إنتاج غاز طبقات الفحم 

 يف أسرتاليا، حيث يصل عدد اآلبار حاليًا إىل ما يزيد عن 
 135 برئًا بإجاميل إنتاج يف عام 2011 يصل إىل 

122 مليار قدم مكعب يف اليوم.

أعلنت الرشكة يف عام 2011 موافقتها عىل قرار االستثامر 

النهايئ للمرحلة األوىل من مرشوع رشكة APLNG املكون 

من مرحلتني إلنتاج 9 مليون طن كل عام من الغاز الطبيعي 

املسال، وتشمل هذه املوافقة تطوير املوارد املهمة مبا يف ذلك 

24 تريليون قدم مكعب من موارد غاز طبقات الفحم يف 
حويض Surat وBowen، وذلك للوفاء مبتطلبات املرحلة 

األوىل، إىل جانب تركيب خطوط األنابيب التي تنقل الغاز من 

الحقول الساحلية إىل منشأة الغاز الطبيعي املسال بجزيرة 

كريتس، إىل جانب الوفاء مبتطلبات البنية التحتية لدعم 

املرحلة الثانية.

التنقيب واإلنتاج

مرشوعالغاز الطبيعي املسال لرشكة قطر غاز 3 والذي 
وصل إىل أعىل معدالته يف عام 2011 ومن املتوقع له 
الحفاظ عىل هذا املعدل من اإلنتاج عىل مداراالعوام 

الخمس والعرشين القادمة.
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اإلمدادات من الغاز الطبيعي املسال لتصل إىل 3.3 مليون 

طن يف العام حتى عام 2035. كام اتفقت األطراف املشاركة 

يف املرشوع املشرتك عىل الرشوط املتعلقة بزيادة حقوق 

ملكيتها يف رشكة APLNG إىل %25؛ كام تم كذلك توقيع 

 Kansai Electric Power عقد يف نوفمرب مع رشكة

للحصول عىل ما يقرب من 1 مليون طن يف العام من الغاز 

الطبيعي املسال بدًءا من تشغيل املرحلة الثانية من املرشوع.

ويأيت العقدان لتكملة أعامل التسويق للمرحلة الثانية، علاًم 

بأنه من املتوقع اعتامد مرحلة التشييد خالل النصف األول 

من 2012.

 هذا وتقدر التكلفة الكلية لرأس مال املرشوع مبرحلتيه 

20 مليار دوالر؛ وعقب بدء تشغيل املرحلة الثانية، يتوقع أن 
يصل اإلنتاج إىل أعىل معدالت له لترتاوح من 270000 إىل 

 280000 برميالً من معادل النفط خالل مدة ال تقل عن 
30 عاًما.

ليعلق النس قائالً: “تتميز جميع مشاريعنا فيام يخص الغاز 

الطبيعي املسال بقدراتها واسعارها التنافسية وعمرها 

االفرتايض الطويل “،ليضيف: “كام تتميز هذه املشاريع بأنها 

تقام يف مناطق مستقرة من الناحية املالية، حتى إن هذه 

املناطق أصبحت حاليًا مبثابة املراكز الرئيسية التي متد 

العامل بالغاز الطبيعي املسال، فضالً عن مكانتها يف أسواق 

الطاقة العاملية.”

زيادة إنتاج أمريكا الشاملية من الطَفل الصفحي

يوجد الغاز الطبيعي بوفرة يف أمريكا الشاملية، ذلك أن إنتاج  

الطَفل الصفحي من الغاز الطبيعي أصبح له أهمية كبرية من 

الناحية الفنية واالقتصادية، فمن املعتقد أن إنتاج أمريكا 

الشاملية من الغاز الطبيعي يكفي لحوايل مائة عام؛ كام ثبت 

أن الطَفل الصفحي هو أحد املصادر املهمة للنفط وسوائل 

الغاز الطبيعي يف عدد من املناطق.

ورصح النس قائالً: “إن املوافقة عىل هذا املرشوع تعزز من 

مكانة رشكة ConocoPhillips باعتبارها من أكرب الرشكات 

الرائدة يف إنتاج غاز طبقات الفحم”، وأضاف: “فالحصول عىل 

قرار االستثامر النهايئ يزيد من التزاماتنا لتوليد طاقة آمنة 

وموثوق منها عىل املستوى العاملي؛ كام أن هذا املرشوع 

يتميز مبوقعه الذي ميكننا من الوفاء بالطلب املتزايد عىل 

الغاز الطبيعي املسال يف آسيا.”

من املقرر أن تبدأ الرشكة يف تصدير الغاز الطبيعي املسال يف 

 عام 2015 مبوجب عقد املبيعات املربم مع رشكة 

 China Petroleum & Chemical Corporation )Sinopec(
للحصول عىل 4.3 مليون طن كل عام.وتأيت هذه املوافقة 

الستيفاء الرشط النهايئ المتالك مجموعة Sinopec حصة 

يف مرشوع APLNG املشرتك بنسبة %15، بينام تقل 

حصة رشكة ConocoPhillips وOrigin Energy لتصل 

إىل %42.5 لكل منهام.

ويف يناير 2012، أعلنت APLNG تعديل عقد مبيعات الغاز 

الطبيعي املسال واملربم مع مجموعة Sinopec، وذلك لزيادة 

مدينة جليدستون بوسط والية كوينزالند الواقعة بالقرب من 
منشأة رشكة APLNG للغاز الطبيعي املسال بساحل املحيط 

الهادئ بأسرتاليا.
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ورصح جارالند قائالً: “إن زيادة إنتاج أمريكا الشاملية من 

الطَفل الصفحي هو أحد العنارص املهمة التي تسعى رشكة 

التنقيب واإلنتاج إىل تحقيقها”، واستطرد قائالً: “قد نجحنا يف 

بناء عدد من كبري من مواقع املسح االستكشايف املهمة بتكلفة 

إيجار منخفضة، ويرجع الفضل يف ذلك أننا كنا من أوائل 

الرشكات التي عملت يف عدد كبري من املناطق الواعدة 

للكشف عن الطَفل الصفحي، ونظرًا ألسعار الغاز الطبيعي 

املنخفضة بأمريكا الشاملية، نركز استثامراتنا عىل مواقع 

الطَفل الصفحي الغنية بالسوائل، ذلك أن ارتفاع أسعار 

السوائل ميكننا من تحقيق أرباح عالية.”

يف عام 2011 عملت الرشكة عىل زيادة مساحة املناطق التي 

يتكون بها الطَفل الصفحي عىل نحو رسيع مبقدار 500000 

فدان مبا يف ذلك موقعي Wolfcamp وAvalon بوالية 

تكساس ونيو مكسيكو، وموقع Niobrara بوالية كولورادو، 

وموقعي Duvernay وCanol يف كندا؛ وكان لهذه الزيادة 

عظيم األثر عىل أهم املواقع التي متتلكها الرشكة مبا يف ذلك 

موقعي Montney وMuskwa بكندا الغربية وأكرب 

املواقع إنتاًجا بالواليات املتحدة مبا يف ذلك Eagle Ford و

.North Barnettو Bakkenو Permian

يف موقع Eagle Ford الغني بالسوائل بجنوب تكساس، 

استطاعت الرشكة استئجار مساحة 223000 فدانًا وبدأت 

يف زيادة أعامل الرسم والتخطيط خالل عام 2011، ومن ثم 

بلغ إجاميل عدد أجهزة الحفر التي تم تشغيلها بنهاية العام 

16 جهاز وزاد إجاميل اإلنتاج عن 50,000 برميل من معادل 
النفط يف اليوم.ومن املتوقع أن يصل إجاميل اإلنتاج يف عام 

2012 إىل 69000 برميالً من معادل النفط يف اليوم، وزيادة 
اإلنتاج طويل املدى إىل أعىل معدالته ليصل إىل 140000 

برميالً من معادل النفط يف اليوم بحلول عام 2017.

ويف موقع Bakken بشامل داكوتا ومونتانا، متتلك الرشكة 

مساحة 558000 فدانًا، ليصل متوسط اإلنتاج يف عام 

2011 إىل 17000 برميالً من معادل النفط ويصبح عدد 
أجهزة الحفر التي استخدمت 6 أجهزة بحلول نهاية العام، 

علاًم بأن خطط التنمية التي من املقرر تنفيذها خالل عام 

2012 تشمل زيادة عدد أجهزة الحفر املستخدمة بهذه 
املنطقة إىل 10 أجهزة.

 متتلك الرشكة كذلك مساحة 68000 فدانًا مبوقع 

North Barnett بشامل رشق والية تكساس. ويف عام 

التنقيب واإلنتاج

أحد أجهزة الحفر التي يصل عددهم إىل 16 حفار وقامت 
رشكة ConocoPhillips بتشغيلها خالل عام 2011 مبوقع 

Eagle Ford بجنوب والية تكساس.
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و من الجديٌر بالذكر، أن الرشكة استأنفت أعامل الحفر 

والتنقيب بخليج املكسيك بعد توقف العمل بهذه املنطقة 

نتيجة ترسب النفط الذي حدث يف Macondo عام 2010.

ليضيفأرشيبالد قائالً: “تتطلع رشكتنا إىل تحقيق املزيد من 

النجاح يف عام 2012 من خالل تطوير محفظتنا االستثامرية 

التقليدية واستغالل مواقع الحفر الواعدة وزيادة مواقع 

الكشف عن الطني الصفحي يف أمريكا الشاملية ويف مختلف 

أنحاء العامل، فضالً عن تقييم النجاحات التي حققتها الرشكة 

يف أسرتاليا وخليج املكسيك.”

هدفنا توفري القيمة

وعلق ريان النس قائالً: “إن أعامل التنقيب واإلنتاج لرشكة 

ConocoPhillips لديها محفظة استثامرية متنوعة 
تشتمل عىل أصول عاملية وموظفني متميزين وأحدث 

التقنيات، فضالً عن اإلسرتاتيجيات الناجحة لتطوير األعامل 

وأنشطة التنقيب.” وأضاف قائالً: “نحن نتطلع إىل اغتنام 

الفرص التي تقدمها لنا محفظتنا االستثامرية املتميزة 

والنهج الذي نتبعه يف تنفيذ أعاملنا باعتبارنا سنصبح يف 

عام 2012 رشكة مستقلة خاصة بالتنقيب عن البرتول 

وإنتاجه؛ ونعتقد أن هذه الفرص ستمكننا من تقديم 

خدمات عالية املستوى للمساهمني.”

2011 بلغ إجاميل إنتاج هذه املنطقة من معادل النفط 
13000 برميالً يف اليوم؛ علاًم بأنه تم اكتشاف عدد 32 برئًا 

جديًدا عىل مدار العام.ونتوقع يف عام 2012 استخدام 

جهازين حفر آخرين وكذلك اكتشاف عدد 24 برئًا جديًدا.

فرص التنقيب الواعدة

تلعب أعامل التنقيب دوًرا مهامًّ يف متكني رشكة 

ConocoPhillips من تحسني أحوال مجموعة األصول 
خاصتها، وكذا توسيع أعاملها عىل املدى الطويل.فمنذ عام 

2008 والرشكة تركز مجهوداتها عىل اغتنام فرص التنقيب 
بالغة األثر سواء كانت تقليدية أو غري تقليدية والتي من 

شأنها أن متد الرشكة باملوارد املهمة وتعزز من مكانتها.ودعاًم 

لهذا الهدف؛ عملت رشكة التنقيب واإلنتاج عىل اتباع نهج 

منظم لالرتقاء مبحفظتها االستثامرية أثناء إيجاد املزيد من 

الفرص الواعدة.

يف عام 2011، عملنا عىل زيادة مساحة مناطق الكشف عن 

الطَفل الصفحي يف مختلف أنحاء العامل، وباإلضافة إىل األعامل 

التي نقوم بها يف أمريكا الشاملية. كام عملنا عىل إبرام 

اتفاقية يف أسرتاليا للمشاركة يف 11 مليون فدان بنسبة تصل 

إىل %75 من األعامل املتعلقة بالتنقيب عن الطَفل 

الصفحي، وقمنا بزيادة أعامل الحفر والتنقيب مبواقع الطَفل 

الصفحي املوجودة حاليًا.

ورصح الري أرشيبالد -النائب األول لرئيس قسم تطوير 

األعامل وأنشطة التنقيب- قائالً: “إن برنامج التنقيب الذي 

وضعته الرشكة من شأنه أن يوفر عدًدا من املوارد املهمة من 

خالل استخدام لقم الحفر للسنة الثالثة عىل التوايل.” 

واستطرد قائال: “يرجع السبب يف ذلك إىل مواصلة الرشكة 

ألعاملها مبناطق الكشف عن الطَفل الصفحي بأمريكا 

الشاملية؛ كام عملت كذلك عىل االرتقاء باملحفظة االستثامرية 

الخاصة بأعامل التنقيب من خالل زيادة مساحة عدد من 

املواقع الواعدة، وكذلك مواقع الكشف عن الطَفل الصفحي 

الحالية والناشئة.”

كام تواصل رشكة ConocoPhillips أعاملها يف البحث عن 

مواقع التنقيب الحدودية حول العامل.ففي ديسمرب، وقعت 

الرشكة عقد تقاسم اإلنتاج ملحطات املياه العميقة 36 و37 

بأنجوال، ويأيت ذلك يف إطار التوجه السائد حاليًا للكشف عن 

مواقع الطبقات تحت امللحية؛ كام متكنت الرشكة كذلك من 

استئجار عدد من املواقع الواعدة يف جزيرة جرينالند بالقطب 

الشاميل وبحر بارينتس الرنويجي.

ويف بنجالديش، متكنا من إبرام عقد تقاسم اإلنتاج ملحطتي 

مياه عميقة بخليج البنغال.كام عملت الرشكة كذلك عىل 

زيادة املساحة التي متتلكها يف املياه العميقة بخليج املكسيك 

وذلك من خالل تقديم العطاءات الفائزة الخاصة بعدد 75 

محطة مبوقع Paleogene يف املزاد الذي يقام يف شهر 

ديسمرب بالخليج الغريب للمكسيك.

استمرار أنشطة التنقيب السيزمي يف عدد كبري من مواقع 
الطَفل الصفحي الغنية بالسوائل بالواليات املتحدة وكندا. 

الري أرشيبالد

 النائب األول لرئيس قسم تطوير األعامل 

وأنشطة التنقيب

“ إن برنامج التنقيب الذي وضعته الرشكة من 
شأنه أن يقدم عدًدا من املوارد املهمة من خالل 
استخدام لقم الحفر للسنة الثالثة عىل التوايل.”
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النتائج املالية والتشغيلية للتكرير والتسويق

    

2009  2010  2011  

37  192  3,751 $ اإليرادات )مليون دوالر( 

115  1,216  2,617 $ اإليرادات املعدلة )مليون دوالر( 

84  81  92% استغالل الطاقة االستيعابية للنفط الخام )بالنسبة املئوية( 

82  83  84% إنتاج املشتقات البرتولية النظيفة )بالنسبة املئوية( 

2,974  3,040  3,128 مبيعات املنتجات النفطية )مليون برميل يف اليوم( 

1  5  13% عوائد رأس املال املستثمر )بالنسبة املئوية(  

إحصائيات التكرير والتسويق

لة بنسبة %115 لتصل  ارتفاع اإليرادات املعدَّ  • 
إىل 2.6 مليار دوالر.

التطور الرائع الذي تشهده املحفظة االستثامرية للرشكة.  •

الهوامش القوية للتكرير مبنطقة حقول النفط مبيدكونتيننت   •
بالواليات املتحدة.

استمرار أعامل التطوير لالرتقاء باملنتجات واملشتقات   •
البرتولية النظيفة.

االنتهاء من مرشوع توسيع وحدة املعالجة ومعمل تكرير   •
.Wood River CORE

الرتكيز املتواصل عىل السالمة والتطورات التي يشهدها   • 
األداء البيئي.

التكرير والتسويق

املراجعة التشغيلية

معمل التكرير Wood River بوالية إلينوي الذي يتميز 
حاليًا بالقدرة عىل معالجة ما يصل إىل220 ألف برميل من 

نفط الخام الثقيل يوميًّا.
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متكنت رشكة التكرير والتسويق يف مجموعة 

ConocoPhillips من تحقيق نتائج مالية رائعة لعام 

2011 بفضل العمليات املركزة واالنضباط الرأساميل وتحسن 

هوامش التكرير والتسويق.

وقد رصح السيد وييل شيانج النائب األول لرئيس الرشكة 

لشؤون التكرير والتسويق والنقل والتجارة قائالً: “أسفر 

تحسن األوضاع يف السوق والجهود املضنية التي بذلها 

موظفونا عن ارتفاع عوائد التكرير والتسويق بالرشكة لهذا 

العام. كام واصلنا تطبيق اإلسرتاتيجية التي ننتهجها لتحقيق 

مستوى تشغييل متميز من خالل تنفيذ عمليات آمنة ودقيقة. 

هذا باإلضافة إىل أن الرشكة تطبق خطتها اإلسرتاتيجية بخطًى 

ثابتة بهدف إعالء قيمة متميزة للمساهمني من خالل االرتقاء 

مبحفظتها االستثامرية إىل الوضع األمثل.”

تعزيز العائدات

واصلت رشكة أعامل التكرير والتسويق تنفيذ املرشوعات التي 

تستهدف تقليل تكاليف املواد الخام وزيادة إنتاج املشتقات 

البرتولية النظيفة مام يسمح للرشكة بتحقيق املزيد من 

هوامش األرباح وعوائد رأس املال املستثمر.

 ويف عام 2011، انتهت الرشكة من تنفيذ مرشوع توسيع 

 وحدة املعالجة ومعمل تكرير River Refinery التابع 

 للرشكة بوالية إلينوي. ومن املتوقع أن يسفر استثامر 

إجاميل رأس املال البالغ 3.8 مليار دوالر عن زيادة الطاقة 

 االستيعابية ملعالجة نفط الخام الثقيل مبعدل يرتاوح بني 

90 ألف برميل و110 ألف برميل يوميًّا، إىل جانب تحسن 
 إنتاجية املشتقات البرتولية النظيفة بنسبة %5 وزيادة 

 الطاقة االستيعابية يف إجاميل إنتاج الجازولني ونواتج 

التقطري مبعدل 50000 برميل يوميًّا، هذا ومتتلك الرشكة 

%50 من أسهم هذا املعمل.

حققت رشكة أعامل التكرير والتسويق استفادة قصوى من 

الزيادات التي طرأت عىل هوامش التكرير وخاصة يف منطقة 

ميدكونتيننت. فقد أدى التنوع الجغرايف والكفاءة يف تنفيذ 

العمليات إىل جانب قدرة مجموعتنا التجارية عىل التكيف 

مع مختلف الظروف السوقية إىل اكتشاف الرشكة للمزيد من 

املواد الخام املميزة ومعالجتها. كام استفادت املعامل التابعة 

للرشكة يف الواليات املتحدة -التي تتميز بقدرتها عىل معالجة 

كميات إضافية من خام غرب تكساس الوسيط )WTI( إىل 

حدٍّ بعيد من هذه البيئة التجارية.

وأردف السيد شيانج قائالً: “نواصل تقييم املرشوعات التي 

تهدف إىل تحسني الكفاءة والقدرات التشغيلية وتنفيذها؛ 

فقد متكنت رشكة أعامل التكرير والتسويق التابعة لنا من 

تحقيق عوائد كثرية للمساهمني بفضل تلك املرشوعات 

والتنوع الجغرايف الستثامراتنا وخربة موظفينا.”

االرتقاء بقاعدة األصول

إننا نواصل االرتقاء بقاعدة األصول لتحقيق قيمة معينة يف 

كافة دورات أسواق املال. ففي عام 2011، قمنا ببيع 

معمل تكرير Wilhelmshaven Refinery بأملانيا 

وأوقفنا العمل مبعمل تكرير Trainer Refinery يف والية 

بنسلفانيا وننتوي بيعه أو إغالقه متاًما يف عام 2012. ويأيت 

تنفيذ هذه العمليات متامشيًا مع إسرتاتيجية الرشكة 

الرامية لتعزيز األرباح عن طريق بيع األصول ذات العائد 

املنخفض مام أسفر عن انخفاض سعة تكرير النفط الخام 

العاملي من 2.7 مليون برميل يوميًّا وفًقا إلحصائيات يوم 

31 ديسمرب 2010 إىل 2.2 مليون برميل يوميًّا وفًقا 
إلحصائيات يوم 31 ديسمرب 2011.

 باإلضافة إىل ذلك، فقد انتهينا من تصفية بعض أصول 

 النقل غري اإلسرتاتيجية مبا فيها أسهمنا برشكات 

Seaway Products Pipeline Company 
 Seaway Crude Pipeline Companyو 

.Colonial Pipeline Companyو

التميز يف تنفيذ العمليات

عقد موظفو رشكة أعامل التكرير والتسويق العزم عىل 

مواصلة التزامهم الشديد بالتميز التشغييل طوال عام 2011 

وذلك من خالل الرتكيز املضاعف عىل املامرسات التي تضمن 

الكفاءة والدقة والسالمة. ويف العام ذاته، حققت الرشكة 

زيادة يف إنتاج املشتقات البرتولية النظيفة للسنة السادسة 

عىل التوايل. هذا باإلضافة إىل أن هذا العام متيز بالدقة 

وسالمة األداء ووصول معدل استغالل سعة معامل التكرير 

إىل %92 عىل مستوى العامل بينام بلغ املعدل اإلجاميل 

لسجل الحوادث %0.30 فقط.

التكرير والتسويق

وييل شيانج

النائب األول للرئيس لشؤون التكرير والتسويق 

والنقل والتجارة

 “ كام واصلنا تطبيق اإلسرتاتيجية التي 
 ننتهجها لتحقيق مستوى تشغييل متميز 
من خالل تنفيذ عمليات آمنة ودقيقة.”

 إنتاج الرشكة من املشتقات البرتولية النظيفة 
عىل مستوى العامل

)بالنسبة املئوية(
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بدأت أعامل إنشاء وحدة معالجة جديدة مبعمل 
تكرير Wood River Refinery يف عام 2011 كجزء 

من مرشوع توسيع وحدة املعالجة ومعمل التكرير.
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التكرير والتسويق

السعة التكريرية بنهاية العام عىل املستوى العاملي
)مليون برميل يوميًّا(

عائد رأس املال املستثمر
)بالنسبة املئوية(
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حازت العديد من منشآتنا هذا العام عىل تقدير الجهات 

الخارجية بفضل تحقيقها ألعىل مستويات السالمة خالل 

العمل. واحتفلت إدارات التكرير والنقل التابعة للرشكة 

بحصولها عىل جائزة STAR املقدمة من برنامج الحامية 

التطوعي )VPP( التابع إلدارة الصحة والسالمة املهنية 

بالواليات املتحدة )OSHA( وذلك يف معميل أالينس وليك 

تشارلز يف والية لويزيانا ومعمل بيلينغز بوالية مونتانا، 

ومنشآت الرشكة املوجودة يف مدينة جلينبول بوالية 

أوكالهوما، ومدينة رينتون بواشنطن ، ومدينة بورتالند بوالية 

أوريغون. وعالوًة عىل ذلك، حازت املنشأة التابعة للرشكة يف 

مدينة سانت ماريا بكاليفورنيا عىل الجائزة التقديرية يف 

مجال التميز يف إجراءات السالمة من الجمعية الوطنية 

للتكرير والبرتوكيامويات، كام عملت إدارة النقل يف بيئة آمنة 

ملدة عامني أو 5 مليون ساعة دون أي إصابة هادرة لوقت 

العمل. هذا وقد حصل أسطول رشكة Polar Tankers عىل 

شهادة الجودة أيزو 18001 من املكتب األمرييك للشحن.

وقد رصح السيد الري زميبا رئيس رشكة التكرير العاملية قائالً: 

“لقد قامت معامل التكرير بأداء جيد يف عام 2011.” وأردف 

قائالً: “إن العهد الذي قطعه موظفونا عىل أنفسهم بتوخي 

السالمة والدقة والكفاءة يف تنفيذ العمليات والوصول مبعدل 

الحوادث يف أثناء العمل إىل الصفر وكذا االرتقاء باملجتمعات 

التي نعمل فيها. متثل كلها حجر الزاوية يف مسرية نجاح 

الرشكة عىل املدى الطويل.”

إن انخراط رشكة أعامل التكرير والتسويق يف تقديم الخدمات 

للمجتمعات التي تعمل فيها قد يأيت يف عدة صور. فقد عقد 

معمل تكرير فرينديل التابع لنا بواشنطن رشاكة مع املؤسسة 

الوطنية لألسامك والحياة الربية ومؤسسة املضايق الشاملية 

أحد العاملني مبعمل تكرير Rodeo Refinery بكاليفورنيا، 
حيث رفع املعمل يف السنوات األخرية قدرته اإلنتاجية من 

الوقود النقي منخفض الكربيت.
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الغربية للتعاون مًعا يف إزالة شباك صيد األسامك املهجورة من 

املياه مبضيق Puget Sound. فمثل هذه الشبكات تهدد 

الطيور والكائنات البحرية وتدمر البيئة البحرية إذا مل يتم 

إزالتها. هذا وقد قامت مؤسسة املضايق الشاملية الغربية 

بإزالة أكرث من 3900 شبكة صيد مهجورة و2000 من 

مصايد الكابوريا منذ عام 2002.

وتواصل رشكة أعامل التكرير والتسويق العمل وسط مناخ 

من اللوائح التي تفرض تحديات متزايدة، إذ إن املعايري 

اإللزامية بشأن البحث عن مصادر متجددة للطاقة والحد من 

االنبعاثات الكربونية ملصادر الطاقة الحالية متثل تحديات 

متواصلة للوفاء باألهداف الحكومية عىل املدى البعيد. لذا 

فنحن نواصل مباحثاتنا مع الهيئات الفيدرالية والوطنية 

واملحلية لنتأكد من وفائنا باملتطلبات التنظيمية من خالل 

االستثامر املستهدف واستخدام التقنيات الفعالة واألقل 

تكلفة؛ إىل جانب أننا نبذل قصارى جهدنا لعقد الرشاكات 

وإجراء املباحثات حتى يتسنى لنا طرح وجهات نظرنا بشأن 

القضايا املهمة أمام الجهات املعنية الرئيسية.

زيادة الفعالية التجارية

تتوىل املؤسسة التجارية التابعة للرشكة إدارة مجموعة 

االستثامرات السلعية عىل مستوى العامل، ولذلك تقوم بعقد 

رشاكات مع رشكاتنا املتخصصة يف التنقيب واإلنتاج والتكرير 

والتسويق والرشكات املتخصصة يف املرحلة الوسطى من إنتاج 

النفط عن طريق تقديم الخربات يف أعامل التطوير.كام متارس 

األعامل التجارية يف األصول متى سمحت الفرصة. ويف عام 

2011، انتهزت مؤسستنا التجارية بنجاح الفرص وقبلت 
التحديات التي نجمت عن الفوارق الهائلة بني أسعار خام 

برنت وغرب تكساس الوسيط واالضطرابات املدنية التي 

شهدتها ليبيا والصفقات املتعددة لبيع األصول. كام عززت 

أيًضا قدراتها التجارية العاملية وتواجدها يف األسواق بالعديد 

من املناطق مبا فيها كندا وأوروبا وأمريكا الشاملية 

والجنوبية باإلضافة إىل زيادة استثامراتها يف مجال الغاز 

.)LNG( الطبيعي املسال

أما بالنسبة لرشكة الرتخيص التابعة لنا، فقد تضاعفت 

أرباحها مقارنًة بعام 2010 بفضل ملكيتنا لتقنية 

®Optimized Cascade املطبقة للعمل بالغاز الطبيعي 

املسال، ويوجد مثاين قطارات يف مراحل التشييد املختلفة 

 حاليًّا ستستخدم هذه التقنية. وقد قمنا يف رشكتنا 
E-Gas™ Technology Licensing للرتخيص بتطوير 
مرشوع الغاز الطبيعي البديل التابع لرشكة بوهانج للحديد 

والصلب )POSCO( يف مدينة جوانج يانج بكوريا.

هدفنا توفري القيمة

رصح السيد شيانج قائالً: “قدمت رشكة التكرير والتسويق أداًء 

قويًّا يف عام 2011 وسنواصل تنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية واالرتقاء 

باألصول والعمليات إىل الوضع األمثل عىل كافة املستويات 

لنضمن كفاءة عملية التشغيل وتحقيقها األرباح املرجوة منها قدر 

املستطاع.” وأردف قائالً: “إن إعادة الهيكلة التي ننتهجها يف 

2012 والتي تتضمن تأسيس رشكة نفطية مستقلة متخصصة يف 
التكرير والتسويق ورشكة أخرى تتوىل أعامل املرحلة الوسطى 

ورشكة ثالثة متخصصة يف إنتاج املواد الكياموية من شأنه إرساء 

قواعد مؤسسة قوية متخصصة يف تحويل املوارد الهيدروكربونية 

إىل طاقة يف إطاٍر من السالمة والدقة ويف الوقت ذاته إطالق 

العنان إلمكانات هذه الرشكة النفطية.”

يعد معمل التكرير Alliance Refinery يف لويزيانا ومحطة 
Renton Terminal يف واشنطن من بني مرافق التكرير 

والتسويق املتعددة التي حصلت عىل جائزة STAR املقدمة 
من برنامج الحامية التطوعي )VPP( التابع إلدارة الصحة 

والسالمة املهنية بالواليات املتحدة )OSHA( يف عام 2011.

الري زميبا

Global Refining رئيس رشكة

“ إن العهد الذي قطعه موظفونا عىل أنفسهم 
بتوخي السالمة والدقة والكفاءة يف تنفيذ 

العمليات والوصول مبعدل الحوادث يف أثناء 
العمل إىل الصفر واالرتقاء باملجتمعات التي 

نعمل فيها مُيثل حجر الزاوية يف مسرية نجاح 
الرشكة عىل املدى الطويل.”
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تتمثل أعاملنا يف املرحلة الوسطى من إنتاج النفط وإنتاج 

املواد الكيامئية بشكٍل أسايس يف مرشوعني مشرتكني مع 

رشكتي DCP Midstream ذات املسئولية املحدودة 

 Chevron Phillips Chemical Company ورشكة

 ،)CPChem( ذات املسئولية املحدودة واملعروفة باسم

حيث تتعاون كلتا الرشكتني يف قطاع الطاقة لتيسري وصول 

منتجاتنا إىل األسواق واستغالل الفرص التجارية األخرى.

وقد علق السيد آل هريشبريج نائب الرئيس األول لشؤون 

التخطيط واإلسرتاتيجية قائالً: “حقق املرشوعان املشرتكان 

املتعلقان باملرحلة الوسطى من إنتاج النفط وإنتاج املواد 

الكياموية أرباًحا عالية يف 2011 بفضل متويل استثامرات 

األصول وفرص االستثامر املتزايدة، كام أنهام سيشكالن 

 محورين رئيسيني يف نجاح الرشكة الجديدة 

 )Phillips 66( وخصوًصا بعد خطة إعادة الهيكلة 

املزمع تنفيذها يف عام 2012.”

املرحلة الوسطى من إنتاج النفط

بلغ إجاميل أرباح ConocoPhillips من أعامل املرحلة 

الوسطى 458 مليون دوالر لعام 2011 فضالً عن صايف 

سوائل الغاز الطبيعي املستخرج بإجاميل 200 ألف برميل 

 DCP يوميًّا منها 192 ألف برميل يوميًّا من أسهمها برشكة

Midstream للنفط، حيث بلغ إنتاج هذه الرشكة من الغاز 

الخام حوايل 6.1 مليار قدم مكعب يوميًّا.

تُعد DCP Midstream أكرب الرشكات النفطية إنتاًجا 

للغاز الطبيعي املسال يف الواليات املتحدة، وهي مرشوع 

مشرتك مع رشكة Spectra Energy، فضالً عن أنها واحدة 

من أكرب الرشكات املجمعة واملعالجة للغاز الطبيعي وتعد من 

الرشكات الرائدة يف مجال تسويق الغاز الطبيعي املسال.

يف عام 2011، أضفت DCP Midstream مزيًدا من 

التميز عىل ريادتها اإلسرتاتيجية يف مجاالت املرحلة الوسطى 

بتأسيس قسٍم جديد للوجيستيات الغاز الطبيعي والنفط الخام 

والغاز الطبيعي املسال بهدف االستحواذ عىل القيمة األساسية 

 املتأصلة يف مكانتها كأكرب رشكات الدولة إنتاًجا للغاز 
الطبيعي املسال.

ويف شهر أغسطس من العام ذاته، أصدر مجلس اإلدارة قراًرا 

بإنشاء خط األنابيب Sand Hills لتوفري طاقة استيعابية 

جديدة رئيسية لنقل الغاز الطبيعي املسال من األحواض 

املنتجة للنفط يف Permian وEagle Ford إىل مراكز 

التسويق عىل طول ساحل الخليج. وميتد هذا الخط بطول 

720 ميل بأنابيب قطرها 20 بوصة وبسعة مبدئية تصل إىل 
200 ألف برميل يوميًّا قابلة للزيادة حتى 350 ألف برميل 
يوميًّا. ومن املقرر أن يتم تنفيذ املرشوع عىل مراحل عىل أن 

تكتمل املرحلة األوىل منه يف الربع الثالث من عام 2012 

الستقبال األحجام املتزايدة لسوائل الرشكة من أحواض النفط 

Eagle Ford. هذا ومن املقرر دخول أحواض النفط 
Permian إىل الخدمة يف الربع الثالث من عام 2013.

 DCP Midstream ويف أكتوبر، اقرتبت رشكة 

 من إبرام صفقة االستحواذ عىل رشكة

 Seaway Products Pipeline Company 
 ألنابيب النفط من ConocoPhillips. وستقوم 

الرشكة بتحويل خط األنابيب الجنويب املعاد تسميته 

 Southern Hills Pipeline إىل خدمة للغاز 
 الطبيعي املسال، هذا إىل جانب متديد الخطوط األخرى 

مثل Mont Belvieu يف والية تكساس عىل طول املواقع 

العديدة الستالم الغاز مبنطقة ميدكونتيننت. ومن املقرر أن 

يستوعب هذا الخط حوايل 150 ألف برميل يوميًّا من الغاز 

الطبيعي املسال من الدرجة )Y(، ومن املتوقع بدء تشغيل 

الخدمة به بحلول منتصف عام 2013.

 DCP Midstream يف مستهل عام 2011، قامت رشكة

بعقد اتفاقيات طويلة املدى لتوصيل الغاز الطبيعي بهدف 

 Eagle Ford ترسيخ أعامل التوسع التي تنفذها مبنطقة

الطفلية الغنية بالسوائل النفطية. ويف إطار هذه االتفاقيات، 

تعمل الرشكة حاليًا عىل إنشاء خطوط أنابيب لتجميع النفط 

بطول 130 ميالً التي ستتصل مبرافق التجميع واملعالجة 

التابعة لها، فهي قادرة عىل معالجة 800 مليون قدم مكعب 

يوميًّا يف املنطقة، فضالً عن تزايد قدرتها عىل املعالجة مبنطقة 

Eagle Ford لتزيد عن 200 مليون قدم مكعب يوميًّا 
والتي تقرتب من السعة القصوى للمعالجة. كام تشيِّد الرشكة 

حاليا محطة Eagle Ford سادس مرافقها سعيًا إىل زيادة 

قدرتها عىل معالجة النفط لتصل إىل مليار قدم مكعب يوميًّا.

كام بدأت DCP Midstream يف إنشاء محطة املعالجة 

الجديدة Mewbourn بويلد كاونتي يف والية كولورادو 

وكشفت عن الخطط املوضوعة إلنشاء محطة معالجة جديدة 

يف حوض دنفر جوليسربج وتتميز هذه املحطة -والتي تُسمى 

LaSalle، بقدرتها عىل معالجة 110 مليون برميل يوميًّا 
وهذا من شأنه تعزيز موقع الرشكة يف هذا الحوض، حيث 

إنها متتلك فيه سبع محطات ملعالجة الغاز الطبيعي بإجاميل 

400 مليون برميل يوميًّا وتقوم عىل تشغيلها حاليًا.

املرحلة الوسطى من إنتاج النفط وإنتاج املواد الكيميائية

املراجعة التشغيلية

آل هريشبريج

 النائب األول للرئيس لشؤون 

التخطيط واإلسرتاتيجية

“ حقق املرشوعان املشرتكان املتعلقان باملرحلة 
الوسطى من إنتاج النفط وإنتاج املواد 

الكياموية أرباًحا عالية يف 2011 بفضل متويل 
استثامرات األصول وفرص االستثامر املتزايدة.”

اإليرادات املعدلة للمرحلة الوسطى من إنتاج النفط
)مليون دوالر(
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تواجدها  نطاق  توسيع   DCP Midstream رشكة  واصلت 
مبناطق إنتاج الغاز الطبيعي اآلخذة يف التطور بالواليات املتحدة 
بفضل إنشاء خط األنابيب وزيادة الطاقة االستيعابية للمعالجة.

النتائج املالية والتشغيلية للمرحلة الوسطى

2009  2010  2011  

313  306  458 $ اإليرادات )باملليون دوالر( 

225  306  458 $ اإليرادات املعدلة )باملليون دوالر( 

187  193  200 الغاز الطبيعي املسال املستخرج )مليون برميل يوميًّا( 

6.1  6.1  6.1 رشكة DCP Midstream – إنتاجية الغاز الخام )مليار قدم مكعب يوميًّا( 

أبرز النقاط املتعلقة باملرحلة الوسطى

زيادة اإليرادات بنسبة %50 لتصل 458 مليون دوالر  •

وجود خطط حيوية لتوسيع خطوط األنابيب يف حيز التنفيذ  •

توجه إسرتاتيجي نحو تحقيق خدمات متكاملة لسلسلة القيمة  •
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املرحلة الوسطى من إنتاج النفط وإنتاج املواد الكيميائية

النتائج املالية والتشغيلية للمواد الكياموية

2009  2010  2011  

248  498  745 $ اإليرادات )باملليون دوالر( 

28,860  31,075  31,280 رشكة CPChem – صايف الطاقة االستيعابية للمحطة )مليون برميل سنويًّا( 

أبرز النقاط املتعلقة باملواد الكيميائية

زيادة اإليرادات بنسبة %50 لتبلغ 745 مليون دوالر  •

استمرار تنفيذ مرشوعات التنمية الدولية والخاصة بالواليات املتحدة  •

تُعد محطة S-Chem باململكة العربية السعودية جزًءا 
.CPChem من عمليات التوسع الدولية التي تنفذها رشكة
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إيرادات املواد الكياموية
)مليون دوالر(
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 DCP Midstream وقد رصح السيد توم أوكونور، رئيس رشكة

ومسؤولها التنفيذي قائالً: “نفخر باإلنجازات التي حققناها يف 

عام 2011 بفضل األنشطة التشغيلية وقياداتنا اإلسرتاتيجية 

للرشكة نحو تحقيق مركز متميز كأحد مقدمي خدمات 

املرحلة الوسطى الكاملة لسلسلة القيمة.”

وبعد 12 سنة من بداية عمل الرشكة، تتعدى القوى 

العاملة بها اآلن 3 آالف عامل قامئني عىل إدارة نحو 62 

ألف ميل من خطوط األنابيب ومتتلك أسهاًم يف 61 محطة 

معالجة و12 مصفاة تكرير.

هذا وميتلك القطاع املسئول عن املرحلة الوسطى 

)Midstream( التابع لرشكة ConocoPhillips أسهم 

 Phoenix Park Gas Processors ملكية يف رشكة

Limited بدولة ترينداد ومحطات استخراج الغاز 
الطبيعي املسال يف نيو مكسيكو وتكساس وكنساس.

الكيميائية املواد 

تُعد رشكة CPChem -املرشوع املشرتك مع رشكة 

Chevron Corporation واحدة من بني كربى الرشكات 
العاملية املنتجة للبرتوكيامويات املتنوعة والتي تنترش 

أنشطتها يف جميع أنحاء العامل. 

ويف عام 2011، حققت هذه الرشكة نتائج مالية رائعة 

هي األفضل منذ تأسيسها عام 2000، حيث بلغت قيمة 

إيراداتها إىل ConocoPhillips حواىل 745       مليون 

دوالر. كام حازت عىل وسام رشكة العام يف 2011 الذي 

 .ICIS Chemical Business متنحه مجلة

كام أحرزت أيًضا تقدًما ثابت الخطوات يف سبيل تحقيق 

أهدافها التنموية بعيدة املدى فضالً عن متيزها بأداء 

مايل رائع.

ويف ديسمرب، أعلنت الرشكة عن اكتامل مختلف العنارص 

الرئيسية الخاصة بدراسة الجدوى التي تم الكشف عنها 

مسبقا عام 2011 بشأن بناء مصفاة اإليثان ومشتقات 

اإليثيلني وفق املعايري العاملية يف منطقة ساحل الخليج 

بالواليات املتحدة. إن إنشاء مصايف اإليثيلني ومشتقاته 

يؤدي إىل االرتقاء مبستوى تطور مجال املوارد الطفلية 

الغنية بالغاز يف الواليات املتحدة. ومن املقرر بناء وحدة 

اإليثيلني داخل منشأة رشكة Cedar Bayou عىل أن يتم 

اإلعالن عن مواقع املنشآت األخرى يف عام 2012.

ويف نوفمرب، أمتت الرشكة رشاء محطة إنتاج مادة البويل ألفا 

أولفني مبدينة برنجني البلجيكية، يف صفقة تتعدى ضعف 

القدرة اإلنتاجية للرشكة من هذه املادة. هذا وتُستخدم 

منتجات البويل ألفا أولفني يف صناعة املنتجات الصناعية 

مثل الزيوت والشحومات والسوائل، كام تعد من العنارص 

الرضورية يف العديد من الصناعات والتطبيقات. 

أعلنت الرشكة يف 2010 عزمها عىل بناء محطة لها القدرة 

عىل إنتاج ما يزيد عن 200 ألف طن مرتي سنويًّا من 

مركب 1-هيكسني. وتُعد مادة 1-هيكسني من املواد الخطرة 

املستخدمة يف تصنيع مادة البويل إيثيلني وهي مادة صمغية 

بالستيكية يتم تحويلها عادة إىل رشائح وأنابيب بالستيكية 

وعلب حفظ األلبان وزجاجات مواد التنظيف وعلب حفظ 

األطعمة واملرشوبات. ولقد بدأ التخطيط للمرشوع، ومن 

املتوقع اعتامده يف 2012 عىل أن يبدأ يف العمل عام 2014.

تقوم الرشكة السعودية للبوملريات )SPCo( حاليًا -وهي 

مرشوع مشرتك متتلك رشكة CPChem حوايل %35 من 

أسهمها- باستكامل مجمع متكامل إلنتاج البرتوكيامويات 

مبدينة الجبيل الصناعية يف اململكة العربية السعودية. وقد تم 

االنتهاء من بناء هذا املجمع يف 2011 ومن املقرر بدء اإلنتاج 

التجاري به عام 2012 إلنتاج مواد اإليثيليني والربوبيلني 

والبويل إيثيلني والبويل بروبلني والبوليسرتين 1-وهيكسني. 

 كام تقوم رشكة CPChem ببناء مجمع إنتاج النايلون 

 6.6 )بويل 6.6( واملواد املحولة نظرًا لتحويل النشاط 
بالرشكة إىل املواد البرتوكياموية وبصفتها مرشوًعا مشرتكًا 

بنسبة %50 مع املجموعة السعودية لالستثامر الصناعي. 

 ومن املتوقع بدء املجمع يف اإلنتاج بحلول الربع األخري 

 من عام 2013 بقدرة إنتاجية سنوية تصل إىل 50 ألف 

 طن من النايلون و20 ألف طن من النايلون املركب 

و90 ألف طن من املنتجات املحولة. 

 CPChem وقد رصح السيد بيرتا سيال، رئيس رشكة

ومسؤولها التنفيذي قائالً: “نحن فخورون للغاية بالنتائج املالية 

والخطوات الثابتة التي تحققها الرشكة ملواصلة مسرية التنمية 

لعام 2011.” واستطرد قائالً: “وسنميض قدًما الكتشاف فرص 

النمو بالواليات املتحدة والرشق األوسط وجميع أنحاء العامل 

يف عام 2012، كام أننا سنصب تركيزنا عىل التميز التشغييل 

مع مواصلة التطور؛ ألن سالمة ودقة العمليات مُتثل حجر 

الزاوية يف ثقافة الرشكة ونجاحها ووصولها إىل كافة فرص 

التطور العاملية.” 

بعد 12 سنة منذ بداية عمل الرشكة، تبلغ القوى العاملة 

بها اآلن حوايل 4700 عامل قامئني عىل إدارة نحو 38 ألف 

منشأة للتصنيع يف مثاين دول إىل جانب أربعة مراكز بحثية 

وفنية يعمل بها علامء وباحثون ومهندسون.

248 498 745

2009 2010 2011
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تقرير صادر عن رشكة محاسبة عامة مستقلة مسجلة بشأن القوائم املالية املخترصة

مجلس اإلدارة واملساهمون

ConocoPhillips رشكة

لقد قمنا مبراجعة امليزانيات املوحدة لرشكة ConocoPhillips يف 31 ديسمرب من عامي 2010 و2011 والبيانات املوحدة 

ذات الصلة بالدخل والدخل الشامل وتغريات األسهم والتدفقات املالية لفرتة الثالث سنوات املنتهية يف 31 ديسمرب 2011. وتأيت 

هذه املراجعة وفًقا ملعايري مجلس الرشكة العامة لإلرشاف عىل املحاسبة )بالواليات املتحدة(. كام أوردنا رأيًّا قاطًعا بشأن هذه 

القوائم املالية املوحدة يف التقرير الذي تم إعداده بتاريخ 21 فرباير 2012 )الذي مل يرد بشكل منفصل يف تقرير املراجعة(. 

ويوضح هذا الرأي أن املعلومات الواردة يف البيانات املالية املوحدة املخترصة واملرفقة مع التقرير )املذكورة يف الصفحات 37 

حتى 40( تم توضيحها بحيادية من جميع الجوانب الجوهرية املتعلقة بالبيانات املالية املوحدة التي اقتُبست منها.

كام أننا راجعنا مدى كفاءة عملية املراقبة الداخلية برشكة ConocoPhillips يف متابعة التزام الجهات مبعايري إطار العمل 

املتكامل للمراقبة الداخلية التي وضعتها لجنة املؤسسات الراعية لهيئة تريدواي عند إعداد التقارير املالية كام تم يف 31 ديسمرب 

2011. وتأيت هذه املراجعة وفًقا ملعايري مجلس الرشكة العامة لإلرشاف عىل املحاسبة )بالواليات املتحدة(. هذا وأوردنا رأيًا قاطًعا 
بشأن هذا املوضوع يف التقرير الذي أعددناه بتاريخ 21 فرباير 2012 )الذي مل يرد بشكل منفصل يف تقرير املراجعة(.

هيوسنت، تكساس

21 فرباير 2012

امللخص املايل

بيان الدخل املوحد  37

38  البيان املوحد للدخل الشامل

امليزانية املوحدة  39

البيان املوحد للتدفقات النقدية  40

البيانات املالية املحددة  41

نبذة عن القسم  41

مراجعة تشغيلية ملدة 5 سنوات  42

ملخص االحتياطيات  43

 44  التسويات غري املشمولة مببادئ 

املحاسبة املتعارف عليها
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ConocoPhillips 2011 رشكة امللخص املايل 

بيان الدخل املوحد

2009   2010   2011 السنوات املنتهية يف 31 ديسمرب  
باملليون دوالر فيام عدا ما هو موضح

األرباح واملصادر األخرى للدخل      

 149,341  189,441  244,813 املبيعات واألرباح التشغيلية األخرى*  

2,531  3,133  4,077 إيرادات أسهم املؤسسات الفرعية   

160  5,803  2,007 أرباح عمليات بيع األصول   

 358  278  329 املصادر األخرى للدخل   

 152,390  198,655  251,226 إجاميل األرباح واملصادر األخرى للدخل      

التكاليف والنفقات      

 102,433  135,751  185,867 املشرتيات من النفط الخام والغاز الطبيعي واملنتجات    

 10,339  10,635  10,770 اإلنتاج ونفقات التشغيل    

 1,830  2,005  2,078 النفقات العامة واإلدارية وعمليات البيع    

 1,182  1,155  1,066 نفقات أعامل التنقيب    

9,295  9,060  7,934 خفض الديون ونضوبها وإهالكها    

535  1,780  792 األعطال    

15,529  16,793  18,307 الرضائب بخالف رضائب الدخل*    

422  447  455 تراكم االلتزامات املخصومة    

1,289  1,187  972 نفقات الديون والفوائد    

)46(  92  )16( خسائر )أرباح( املعامالت بالعملة األجنبية   

142,808  178,905  228,225 إجاميل النفقات والتكاليف     

9,582  19,750  23,001 الدخل قبل خصم الرضائب عىل الدخل   

5,090  8,333  10,499 مخصصات رضائب الدخل   

4,492  11,417  12,502 صايف الدخل   

)78(  )59(  )66( أقل: صايف الدخل املخصص للحصص غري املسيطرة   

4,414  11,358  12,436 $   ConocoPhillips صايف الدخل املخصص لرشكة

      

ConocoPhillips صايف دخل كل سهم من األسهم العادية )بالدوالر( املخصص لرشكة

2.96  7.68 األساسية   $ 9.04 

2.94  7.62  8.97 املخففة   

      

متوسط األسهم العادية املتداولة )مقدًرا باآلالف(      

1,487,650  1,479,330  1,375,035 األساسية   

 1,497,608  1,491,067  1,387,100 املخففة   

 13,325  13,689 *تتضمن رضائب اإلنتاج عىل مبيعات املنتجات النفطية:   $ 13,954 
 يُرجى الرجوع إىل امللحق “أ” لبيان وكيل ConocoPhillips لعام 2012 لالطالع عىل البيانات املالية املوحدة مبا فيها املالحظات، 

كام يُرجى االطالع عىل مناقشات اإلدارة وتحليلها للوضع املايل ونتائج العمليات واملعلومات األخرى يف امللحق نفسه.
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ConocoPhillips 2011 رشكة امللخص املايل  

البيان املوحد للدخل الشامل

2009   2010   2011 السنوات املنتهية يف 31 ديسمرب  
باملليون دوالر

4,492  11,417  12,502  $ صايف الدخل 

املصادر األخرى للدخل )الخسارة( الشامل

 خطط االستحقاقات املحددة

 —  )13(  19   التكلفة )الرصيد( ما قبل الخدمة الناجمة يف أثناء الفرتة   

 21  15  2 نة يف صايف الدخل      تعديالت إعادة التصنيف الخاصة بإهالك تكلفة ما قبل الخدمة املتضمَّ

21  2  21    صايف التغري  

)388(  )9(  )1,185(   صايف الخسارة اإلكتوارية الناشئة أثناء الفرتة  

 206  215  226 نة يف صايف الدخل      تعديالت إعادة التصنيف الخاصة بإهالك صايف الخسائر األولية املتضمَّ

 )182(  206  )959(    التغيري الصايف   

 39  5  )50(    الخطط غري املمولة*   

52  )67(  375    رضائب الدخل عىل خطط االستحقاقات املحددة   

)70(  146  )613(   صايف الرضائب عىل خطط االستحقاقات املحددة  

 —  631  8  األرباح غري املحققة من األوراق املالية**  

 —  )384(  )255( نة يف صايف الدخل     تعديالت إعادة التصنيف الخاص باألرباح املتضمَّ

—  )89(  89  رضائب الدخل عىل األرباح غري املحققة من األوراق املالية  

—  158  )158(   صايف الرضائب عىل األرباح غري املحققة من األوراق املالية   

5,092  1,417  )387(  تعديالت تحويل العملة األجنبية   

—  —  )516( نة يف صايف الدخل     تعديالت إعادة التصنيف الخاص باألرباح املتضمَّ

)85(  )13(  )14(  رضائب الدخل عىل تعديالت التعامل بالعملة األجنبية   

5,007  1,404  )917(   صايف الرضائب عىل تعديالت التعامل بالعملة األجنبية   

)2(  —  1  أنشطة التوحط أو اإلحتامء املايل   

5  —  —  رضائب الدخل عىل أنشطة التغطية   

3  —  1   صايف رضائب أنشطة التغطية   

4,940  1,708  )1,687( صايف الرضائب عىل املصادر األخرى للدخل )الخسارة( الشامل   

9,432  13,125  10,815 الدخل الشامل   

)78(  )59(  )66( أقل من: الدخل الشامل املخصص للحصص غري املسيطرة   

9,354  13,066  10,749  $  ConocoPhillips الدخل الشامل املخصص لرشكة

*الخطط التي ال يُعهد لرشكة ConocoPhillips بإدارتها، بل تديرها الرشكات الفرعية املساهمة بشكٍل أسايس.
.LUKOIL األوراق املالية املتاحة للبيع من رشكة**

 يُرجى الرجوع إىل امللحق “أ” لبيان وكيل ConocoPhillips لعام 2012 لالطالع عىل البيانات املالية املوحدة مبا فيها املالحظات، 
كام يُرجى االطالع عىل مناقشات اإلدارة وتحليلها للوضع املايل ونتائج العمليات واملعلومات األخرى يف امللحق نفسه.
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امليزانية املوحدة

2010  2011 يف 31 ديسمرب 
باملليون دوالر

األصول 

9,454  5,780  $ النقد واملكافئ النقدي 

973  581 االستثامرات قصرية املدى*  

 الحسابات املدينة وأوراق القبض )صايف مخصص 30 مليون دوالر يف 2011 

13,787  14,648 و32 مليون دوالر يف 2010(     

2,025  1,878 الحسابات املدينة وأوراق القبضالجهات املعنية  

1,083  —   LUKOIL االستثامر يف رشكة

5,197  4,631 قوائم الجرد  

2,141  2,700 النفقات املدفوعة مقدًما واألصول األخرى الحالية  

34,660  30,218 إجاميل األصولتقنياُ فقط )املتداولة(     

31,581  32,108 االستثامرات واملستحقات طويلة املدى  

2,180  1,675 قروض وسلفياتالجهات املعنية  

82,554  84,180 صايف املمتلكات واملحطات واملعدات  

3,633  3,332 االسم التجاري  

801  745 األصول غري امللموسة  

905  972 األصول األخرى  

156,314  153,230  $ إجاميل األصول 

االلتزامات 

16,613  17,973  $ الحسابات الدائنة 

1,786  1,680 الحسابات الدائنةللجهات املعنية  

936  1,013 الديون قصرية املدى  

4,874  4,220 الدخل املستحق والرضائب األخرى  

1,081  1,111 االلتزامات الخاصة باستحقاقات املوظفني  

2,129  2,071 االستحقاقات األخرى  

27,419  28,068 إجاميل االلتزامات الحالية     

22,656  21,610 الديون طويلة املدى  

9,199  9,329 االلتزامات الخاصة بتكهني األصول والتكاليف البيئية املستحقة  

4,314  3,582 االلتزام باالستحواذ عىل املرشوعات املشرتكة من جانبالجهات املعنية  

17,335  18,055 رضائب الدخل املؤجلة  

3,683  4,068 االلتزامات الخاصة باستحقاقات املوظفني  

2,599  2,784 االلتزامات األخرى والديون مؤجلة الدفع  

87,205  87,496 إجاميل االلتزامات  

األسهم 

 األسهم العادية )2,500,000,000 سهم ومرصح بقيمة اسمية 0.01 دوالر للسهم الواحد(

األسهم املطروحة )1,749,550,587 سهم يف 2011 و1,740,529,279 سهم يف 2010(   

17  17 القيمة االسمية     

44,132  44,725 رأس املال املدفوع زيادة عن املرصح به     

)633  — ائتامنات املانحني )سعر التكلفة: 36,890,375 سهم يف 2010(    

)20,077(  )31,787( أسهم الخزينة )سعر التكلفة: 463,880,628 سهم يف 2011 و463,880,628 سهم يف 2010(   

4,773  3,086 املصادر األخرى للدخل الشامل املرتاكم   

)47(  )11( تعويضات العاملني غري املكتسبة  

40,397  49,194 اإليرادات املحتجزة  

68,562  65,224 إجاميل األسهم العادية الخاصة باملساهمني     

547  510 الحصص غري املسيطرة  

69,109  65,734 إجاميل األسهم  

156,314  153,230  $ إجاميل االلتزمات واألسهم 

 602  232  $ *تشمل أوراق مالية متداولة بقيمة:  
 يُرجى الرجوع إىل امللحق “أ” لبيان وكيل ConocoPhillips لعام 2012 لالطالع عىل البيانات املالية املوحدة مبا فيها املالحظات، 

كام يُرجى االطالع عىل مناقشات اإلدارة وتحليلها للوضع املايل ونتائج العمليات واملعلومات األخرى يف امللحق نفسه.

ConocoPhillips 2011 رشكة  
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البيان املوحد للتدفقات النقدية

2009   2010   2011 السنوات املنتهية يف 31 ديسمرب 
مليون دوالر

التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التشغيل

4,492  11,417  12,502 $ صايف الدخل 

التعديالت الخاصة بتسوية صايف الدخل وصايف النقد الذي توفره أنشطة التشغيل.

9,295  9,060  7,934 خفض الديون ونضوبها وإهالكها   

535  1,780  792 األرضار   

606  477  470 تكاليف الحفر وأرضار التأجري   

422  447  455 زيادة الخصوم املخفضة   

)1,115(  )878(  1,287 الرضائب املؤجلة   

)1,254(  )1,073(  )1,077( أرباح األسهم غري املوزعة   

)160(  )5,803(  )2,007( أرباح عمليات التصفية   

196  )249(  )359( غري ذلك   

تعديالت رأس املال العامل   

)1,106(  )2,427(  )1,169( االنخفاض )الزيادة( يف الحسابات وأوراق القبض    

320  )363(  556 تقليل )زيادة( املخزون    

282  43  )306( تقليل )زيادة( النفقات مسبقة الدفع واألصول الحالية األخرى    

1,612  2,887  1,290 زيادة )تقليل( الحسابات الدائنة    

)1,646(  1,727  )722( االنخفاض )الزيادة( يف الرضائب واالستحقاقات األخرى    

12,479  17,045  19,646 صايف النقد الذي توفره أنشطة التشغيل 

 

التدفق النقدي الناتج عن أنشطة االستثامر 

)10,861(  )9,761(  )13,266( املرصوفات واالستثامرات الرأساملية 

1,270  15,372  4,820 أرباح بيع األصول 

—  )982(  400 صايف املبيعات )املشرتيات( الخاصة باالستثامرات قصرية األجل 

)525(  )313(  )9( األطراف املعنية بالقروض/السلفيات طويلة األجل 

93  115  648 مجموعة األطراف املعنية بالقروض/السلفيات طويلة األجل 

88  234  392 غري ذلك   

)9,935(  4,665  )7,015( صايف النقد الناتج عن )املستخدم يف( أنشطة التشغيل 

 

التدفق النقدي الناتج عن األنشطة التمويلية 

9,087  118  — رصف الديون 

)7,858(  )5,320(  )961( إعادة دفع الدين 

13  133  96 إصدار أسهم الرشكة العادية 

—  )3,866(  )11,123( إعادة رشاء أسهم الرشكة العادية 

)2,832(  )3,175(  )3,632( أرباح األسهم املدفوعة لألسهم العادية للرشكة 

)1,265(  )709(  )685( غري ذلك  

)2,855(  )12,819(  )16,305( صايف النقد املستخدم يف أنشطة التمويل 

 

98  21  — تأثري تغريات أسعار الرصف عىل النقد ومكافئ النقد 

 

)213(  8,912  )3,674( إجاميل التغري يف النقد ومكافئ النقد 

755  542  9,454 النقد ومكافئ النقد يف بداية العام 

542  9,454  5,780 $ النقد ومكافئ النقد يف نهاية العام 

 يُرجى الرجوع إىل امللحق “أ” لبيان وكيل ConocoPhillips لعام 2012 لالطالع عىل البيانات املالية املوحدة مبا فيها املالحظات، 
كام يُرجى االطالع عىل مناقشات اإلدارة وتحليلها للوضع املايل ونتائج العمليات واملعلومات األخرى يف امللحق نفسه.

ConocoPhillips 2011 رشكة امللخص املايل  
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نبذة عن القسم

2009  2010  2011  2009  2010  2011  2009  2010  2011 مليون دوالر 

أعامل التنقيب واإلنتاج

3,474  2,585  4,655  1,503  2,768  3,254  19,638  23,281  24,661 $ الواليات املتحدة    

5,425  5,908  7,350  2,101  6,430  4,988  17,459  20,244  24,792 دويل   

8,899  8,493  12,005  3,604  9,198  8,242  37,097  43,525  49,453 إجاميل أعامل التنقيب واإلنتاج    

5  3  17  313  306  458  4,892  7,307  8,729 املرحلة الوسطى من إنتاج النفط 

إحصائيات التكرير والتسويق

1,299  790  768  )192(  1,022  3,595  73,258  93,801  126,194 الواليات املتحدة    

427  266  226  229  )830(  156  33,975  44,620  60,308 دويل    

1,726  1,056  994  37  192  3,751  107,233  138,421  186,502 إجاميل إحصائيات التكرير والتسويق    

—  —  —  1,219  2,503  239  —  —  —  LUKOIL استثامرات رشكة

—  —  —  248  498  745  11  11  11 الكيامويات 

97  27  30  3  )59(  )26(  86  151  95 الرشكات الناشئة 

134  182  220  )1,010(  )1,280(  )973(  22  26  23 الرشكات املساهمة وغريها 

10,861  9,761  13,266  4,414  11,358  12,436  149,341  189,441  244,813 $ اإلجاميل  

البيانات املالية املحددة

2007  2008  2009  2010  2011 باملليون دوالر فيام عدا ما هو موضح 

187,437  240,842  149,341  189,441  244,813 $ املبيعات واألرباح التشغيلية األخرى 

11,545  )16,279(  4,492  11,417  12,502 صايف الدخل )الخسائر( 

11,458  )16,349(  4,414  11,358  12,436  ConocoPhillips صايف الدخل )الخسائر( العائد إىل

لكل سهم عادي )بالدوالر(    

7.06  )10.73(  2.96  7.68  9.04 األساسية    

6.96  )10.73(  2.94  7.62  8.97 املخففة    

177,094  142,865  152,138  156,314  153,230 إجاميل األصول 

20,289  27,085  26,925  22,656  21,610 ديون املدى الطويل 

6,294  5,669  5,009  4,314  3,582 االلتزام بضم املرشوعات املشرتكة - عىل املدى الطويل 

1.64  1.88  1.91  2.15  2.64 األرباح النقدية للسهم العادي )بالدوالر( 

أسعار األسهم العادية يف السوق )بالدوالرات(  

90.84  95.96  57.44  68.58  81.80 مرتفعة    

61.59  41.27  34.12  46.63  58.65 منخفضة    

88.30  51.80  51.07  68.10  72.87 إعداد امليزانية عن العام املنرصم    

ConocoPhillips 2011 رشكة  

 املبيعات واألرباح 
التشغيلية األخرى

 صايف الدخل )الخسائر( العائد 

ConocoPhillips إىل

املرصوفات واالستثامرات 
الرأساملية
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مراجعة تشغيلية ملدة 5 سنوات

2007  2008  2009  2010  2011 أعامل التنقيب واإلنتاج 
اآلالف الرباميل يوميًّا

إنتاج النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي

461  426  418  390  383  الواليات املتحدة  

46  44  40  38  38  كندا 

224  233  241  211  175  أوروبا 

106  107  132  140  111  آسيا واملحيط الهادي/الرشق األوسط  

78  80  78  79  40  أفريقيا 

10  9  4  —  —  املناطق األخرى 

925  899  913  858  747 إجاميل العمليات املوحدة  

57  24  55  55  52 أسهم املؤسسات الفرعية 

982  923  968  913  799 إجاميل أعامل التنقيب واإلنتاج 

 

إنتاج الزيوت الصناعية 

23  22  23  12  — العمليات املوحدة – كندا 

 

إنتاج البيتومني 

—  6  7  10  10 العمليات املوحدة – كندا  

27  30  43  49  57 أسهم املؤسسات الفرعية 

27  36  50  59  67 إجاميل أعامل التنقيب واإلنتاج 

 

إنتاج الغاز الطبيعي* 

ماليني األقدام املكعبة يوميًّا

2,292  2,091  2,021  1,777  1,617  الواليات املتحدة  

1,106  1,054  1,062  984  928  كندا 

961  954  876  815  626  أوروبا 

579  609  713  712  695  آسيا واملحيط الهادي/الرشق األوسط  

125  114  121  149  158  أفريقيا 

19  14  —  —  —  املناطق األخرى 

5,082  4,836  4,793  4,437  4,024 إجاميل العمليات املوحدة  

5  11  84  169  492 أسهم املؤسسات الفرعية 

5,087  4,847  4,877  4,606  4,516 إجاميل أعامل التنقيب واإلنتاج 

*ميثل الكميات املتوفرة للبيع، باستثناء مكافئ الغاز الطبيعي من سوائل الغاز الطبيعي املذكورة أعاله.

متوسط أسعار املبيعات

دوالر لكل وحدة

النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي )لكل برميل( 

66.01  89.35  55.47  72.63  97.12 $  إجاميل العمليات املوحد  

48.72  71.15  58.23  74.81  98.60  أسهم املؤسسات الفرعية  

64.99  88.91  55.63  72.77  97.22  إجاميل أعامل التنقيب واإلنتاج 

الغاز الطبيعي )لكل مليون قدم مكعب( 

6.14  8.20  4.40  5.07  5.64  إجاميل العمليات املوحدة  

.30  2.04  2.35  2.79  2.89  أسهم املؤسسات الفرعية  

6.13  8.18  4.37  4.98  5.34  إجاميل أعامل التنقيب واإلنتاج 

املرحلة الوسطى من إنتاج النفط
آالف الرباميل يوميًّا

211  188  187  193  200 سوائل الغاز الطبيعي املستخرجة* 

*تشمل حصتنا من أسهم املؤسسات الفرعية.

 

متوسط أسعار املبيعات

دوالر لكل برميل

*سوائل الغاز الطبيعي بالواليات املتحدة

47.93  56.29  33.63  45.42  57.79 $   اإلجاميل 

46.80  52.08  29.80  41.28  50.64   أسهم املؤسسات الفرعية 

* قائم عىل مؤرش األسعار مبراكز مونت بيلفيو وكونواي التجارية التي يتم قياسها حسب مكونات سوائل الغاز الطبيعي وموقعه.
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2007  2008  2009  2010  2011 إحصائيات التكرير والتسويق 
آالف الرباميل يوميًّا

عمليات معامل التكرير* 

الواليات املتحدة 

2,035  2,008  1,986  1,986  1,939  الطاقة االستيعابية للنفط الخام** 

1,944  1,849  1,731  1,782  1,757  النفط الخام املعالج 

2,146  2,035  1,891  1,958  1,932  إنتاج معامل التكرير 

دويل 

687  670  671  671  426  الطاقة االستيعابية للنفط الخام** 

616  567  495  374  409  النفط الخام املعالج 

633  575  504  383  419  إنتاج معامل التكرير 

 

مبيعات املنتجات البرتولية 

الواليات املتحدة 

1,244  1,128  1,130  1,120  1,129  البنزين 

872  893  858  873  884  نواتج التقطري 

432  374  367  400  401  املنتجات األخرى 

2,548  2,395  2,355  2,393  2,414  

697  645  619  647  714 دويل 

3,245  3,040  2,974  3,040  3,128 اإلجاميل 

* تشمل حصتنا من أسهم املؤسسات الفرعية.
** املتوسط الحسايب املرجح للطاقة االستيعابية للنفط الخام شهريًّا.

 

متوسط أسعار الجملة بالواليات املتحدة*

دوالر لكل جالون

2.27  2.65  1.84  2.24  $2.94 البنزين 

2.29  3.06  1.76  2.30  3.12 نواتج التقطري 

*باستثناء رضائب اإلنتاج. 

 

*LUKOIL استثامر
الوحدات يف اليوم الواحد

400  389  388  284  — إنتاج النفط الخام )مليون برميل يف اليوم( 

268  330  295  254  — إنتاج الغاز الطبيعي )مليون قدم مكعب يف اليوم( 

211  226  240  189  — النفط الخام املكرر )مليون برميل يف اليوم( 

*ميثل إجاميل حصتنا من إنتاج LUKOIL وعمليات املعالجة بها.

ملخص احتياطي املخزون

2007  2008  2009   2010   2011 ماليني الرباميل من معادل النفط 

إجاميل احتياطي املخزون املؤكد
2,040  1,617  1,684  1,762  1,804 أالسكا  

2,308  2,131  2,012  1,918  1,896 أقل من 48 

4,348  3,748  3,696  3,680  3,700 إجاميل الواليات املتحدة    

1,282  1,329  1,845  1,764  1,873 كندا  

1,073  936  836  779  870 أوروبا  

1,894  1,946  2,055  78  28 روسيا  

1,347  1,433  1,352  1,468  1,393 آسيا واملحيط الهادي/الرشق األوسط 

463  448  425  424  406 أفريقيا 

153  135  117  117  117 املناطق األخرى 

10,560  9,975  10,326  8,310  8,387 اإلجاميل  

  

7,613  6,800  7,020  6,655  6,750 إجاميل العمليات املوحدة  

2,947  3,175  3,306  1,655  1,637 إجاميل أسهم املؤسسات الفرعية 

10,560  9,975  10,326  8,310  8,387 اإلجاميل 

1,838  1,893  1,967  —  —  :LUKOIL يشمل املبالغ ذات الصلة باستثامرات رشكة

119  )4(  137  138  120% نسبة استبدال احتياطي املخزون العضوي )بالنسبة املئوية( الخاص بالتنقيب واإلنتاج 

 متوسط نسبة استبدال احتياطي املخزون العضوي الخاص بالتنقيب واإلنتاج عىل 

102% مدى خمس سنوات )بالنسبة املئوية( 

يتم تحويل احتياطي مخزون الغاز الطبيعي إىل براميل من معادل النفط بنسبة 6:1 - تتحول ستة آالف قدم مكعبة من الغاز الطبيعي إىل برميل من معادل النفط. 
تستثني نسبة استبدال احتياطي املخزون العضوي إثر عمليات الرشاء والبيع.

 ConocoPhillips 2011 رشكة  
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التسويات غري املشمولة مببادئ املحاسبة املتعارف عليها

2009  2010  2011 باملليون دوالر فيام عدا ما هو موضح 

اإليرادات املعدلة

اإلجاميل
4,414  11,358  12,436 $   ConocoPhillips صايف الدخل العائد إىل

التعديالت:

729  1,756  967  األرضار 

—  114  82  املشاريع امللغاة 

)175(  )4,518(  )1,619(  إجاميل )األرباح(/الخسائر يف مبيعات األسهم / إصدار الحصص 

)40(  28  15  استحقاقات نهاية الخدمة 

—  —  142  حوادث خليج بوهاي 

—  13  —  التسويات والدعاوى املعلقة 

—  )40(  —  تعديل الرضائب املؤجلة 

—  114  —  مكافأة السداد املبكر للديون 

—  —  109  تغيريات قانون الرضائب الدويل 

—  —  25  تكاليف إعادة الهيكلة 

4,928  8,825  12,157 $ اإليرادات املعدلة 

2.94  7.62  8.97 $ اإليرادات لكل سهم من األسهم العادية 

3.28  5.92  8.76 اإليرادات املعدلة لكل سهم من األسهم العادية 

أعامل التنقيب واإلنتاج
3,604  9,198  8,242 $  ConocoPhillips صايف الدخل العائد إىل

التعديالت:

613  638  629  األرضار 

—  85  54  املشاريع امللغاة 

)55(  )3,151(  113  إجاميل )األرباح(/الخسائر يف مبيعات األسهم/إصدار الحصص 

)31(  —  —  استحقاقات نهاية الخدمة 

—  —  142  حوادث خليج بوهاي 

—  24  —  التسويات والدعاوى املعلقة 

—  )40(  —  تعديل الرضائب املؤجلة 

—  —  109  تغيريات قانون الرضائب الدويل 

4,131  6,754  9,289 $ اإليرادات املعدلة 

املرحلة الوسطى من إنتاج النفط
313  306  458 $  ConocoPhillips صايف الدخل العائد إىل

التعديالت:

)88(  —  —  إجاميل )األرباح( /الخسائر يف مبيعات األسهم/إصدار الحصص 

225  306  458 $ اإليرادات املعدلة 

إحصائيات التكرير والتسويق
37  192  3,751 $  ConocoPhillips صايف الدخل العائد إىل

التعديالت:

116  1,118  318  األرضار 

—  29  28  املشاريع امللغاة 

)32(  )116(  )1,495(  إجاميل )األرباح(/الخسائر يف مبيعات األسهم/إصدار الحصص 

)6(  28  15  استحقاقات نهاية الخدمة 

—  )35(  —  التسويات والدعاوى املعلقة 

115  1,216  2,617 $ اإليرادات املعدلة 

الربح الذي يدره الربميل الواحد من معادل النفط

أعامل التنقيب واإلنتاج
3,604  9,198  8,242 $  ConocoPhillips صايف الدخل العائد إىل

5.33  14.38  13.95 صايف الدخل العائد إىل ConocoPhillips )دوالر/الربميل الواحد من معادل النفط( 

تأثريات األرباح غري األساسية: 

)55(  )3,151(  113  إجاميل )األرباح(/الخسائر يف مبيعات األسهم/إصدار الحصص 

613  723  683  عيوب األصول/املرشوعات امللغاة 

6  )16(  251  ترشيعات الرضائب/اللوائح/غري ذلك 

6.16  10.56  15.72 $ دخل التنقيب واإلنتاج )دوالر/برميل من معادل النفط( 

ConocoPhillips 2011 رشكة امللخص املايل  
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2009  2010  2011 باملليون دوالر فيام عدا ما هو موضح 

عائد رأس املال املستثمر

اإلجاميل
البسط:

4,492  11,417  12,502 $  صايف الدخل 

838  772  632  نفقات فائدة ما بعد الرضائب 

5,330  12,189  13,134 أرباح عوائد رأس املال املستثمر وفق مبادئ املحاسبة املتعارف عليها 

616  )2,533(  )279(  تأثريات األرباح غري األساسية 

5,946  9,656  12,855 $ اإليرادات املعدلة لعوائد رأس املال املستثمر 

املقام:

87,493  91,983  90,529 $  متوسط رأس املال املستثمر تبًعا ملبادئ املحاسبة األمريكية املعرتف بها* 

7  10  14% عوائد رأس املال املستثمر )بالنسبة املئوية(  

6  13  15% عوائد رأس املال املستثمر وفًقا ملبادئ املحاسبة األمريكية املعرتف بها )بالنسبة املئوية(  

أعامل التنقيب واإلنتاج
البسط:  

3,670  9,251  8,303 $  صايف الدخل 

101  91  79  نفقات فائدة ما بعد الرضائب 

3,771  9,342  8,382 أرباح عوائد رأس املال املستثمر وفق مبادئ املحاسبة املتعارف عليها 

564  )2,444(  1,047  تأثريات األرباح غري األساسية 

4,335  6,898  9,429 $ اإليرادات املعدلة لعوائد رأس املال املستثمر 

املقام:

56,348  58,511  59,011 $  متوسط رأس املال املستثمر تبًعا ملبادئ املحاسبة األمريكية املعرتف بها* 

8  12  16% عوائد رأس املال املستثمر )بالنسبة املئوية(  

7  16  14% عوائد رأس املال املستثمر وفًقا ملبادئ املحاسبة األمريكية املعرتف بها )بالنسبة املئوية(  

إحصائيات التكرير والتسويق
البسط: 

40  197  3,756 $  صايف الدخل 

—  —  —  نفقات فائدة ما بعد الرضائب 

40  197  3,756 أرباح عوائد رأس املال املستثمر وفق مبادئ املحاسبة املتعارف عليها 

136  1,024  )1,134(  تأثريات األرباح غري األساسية 

176  1,221  $2,622 اإليرادات املعدلة لعوائد رأس املال املستثمر 

املقام:

22,420  22,439  20,947 $  متوسط رأس املال املستثمر تبًعا ملبادئ املحاسبة األمريكية املعرتف بها* 

1  5  13% عوائد رأس املال املستثمر )بالنسبة املئوية(  

—  1  18% عوائد رأس املال املستثمر وفًقا ملبادئ املحاسبة األمريكية املعرتف بها )بالنسبة املئوية( 

العائد النقدي عىل رأس املال املستثمر

اإلجاميل
البسط: 

14,624  21,248  21,068 $  األرباح قبل حساب الفائدة والرضائب والخفض واإلهالك 

616  )2,533(  )279(  تأثريات األرباح غري األساسية 

15,240  18,715  20,789 $ األرباح املعدلة قبل حساب الفائدة والرضائب والخفض واإلهالك 

12,479  17,045  19,610 التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التشغيل وفق مبادئ املحاسبة األمريكية املعرتف بها 

)2,761(  )1,670(  )1,179( الفرق*** 

املقام:

87,493  91,983  90,529 $  متوسط رأس املال املستثمر تبًعا ملبادئ املحاسبة األمريكية املعرتف بها* 

17  20  23% عوائد رأس املال املستثمر )بالنسبة املئوية(  

14  19  22% عوائد رأس املال املستثمر وفًقا ملبادئ املحاسبة األمريكية املعرتف بها )بالنسبة املئوية(  

* إجاميل األسهم باإلضافة إىل إجاميل الدين.
 ** صايف الدخل باإلضافة إىل خفض الديون ونضوبها وإهالكها ونفقات فائدة ما بعد الرضيبة.

*** يف املقام األول تأثري رأس املال العامل والرضائب املؤجلة وأرباح األسهم غري املوزعة والفوائد.

ConocoPhillips 2011 رشكة  
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مجلس اإلدارة

 الواقفون - من اليسار إىل اليمني: ويليام إي واد، جي آر، وريتشارد إل أرميتاج، وجيمس إي كوبالند، جي آر، 
 وروبرت إيه نيبلوك، وفيكتوريا جي تشنكل، ووليام يك رييل، وريتشارد إتش أوشينليك، وكينيث إم دوبرستني، 

وجيمس جي مولفا، وتان رسي محمد حسن ماريكان.
الجالسون - من اليسار إىل اليمني: هارولد دابليو ماكجرو الثالث، وروث آر هاركني، وهارالد جي نورفيك، وكاثرين يس ترينر.
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ريتشارد إل أرميتاج، يبلغ من العمر 66 عاًما، وشغل العديد 

 Armitage International من املناصب مثل رئيس رشكة

ذات املسؤولية املحدودة منذ عام 2005، ونائب وزير 
الخارجية األمريكية يف الفرتة ما بني 2001 و2005، ورئيس 

Armitage Associates من 1993 إىل 2001، 
 ومساعد وزير الدفاع لشؤون األمن الدويل من 1983 وحتى 

1989، كام أنه حصل عىل العديد من الجوائز واألنواط 
 األمريكية واألجنبية، فضالً عن كونه مديرًا ملؤسسة 

 ManTech International Corporation and Transcu
املحدودة، ويعيش يف فيينا، فرجينيا. )4(

ريتشارد إتش أوشينليك، يبلغ من العمر 60 عاًما، وشغل 

 العديد من املناصب مثل الرئيس واملدير التنفيذي 

لرشكة Gulf Canada Resources املحدودة بدًءا من 

 عام 1998 وحتى عام 2001، وكبري مسؤويل التشغيل 

 برشكة Gulf Canada، واملدير التنفيذي لرشكة 

Gulf Indonesia Resources املحدودة من 1997 
 وحتى 1998، فضالً عن كونه مديرًا ملؤسستي 

 ،Telusو Enbridge Income Fund Holdings
ويعيش يف فيكتوريا، كولومبيا الربيطانية، كندا. )2، 4(

 جيمس إي كوبالند، جي آر، يبلغ من العمر 67 عاًما، 

 وشغل العديد من املناصب مثل املدير التنفيذي لرشكتي 

 Deloitte Toucheو Deloitte & Touche USA
 Tohmatsu يف الفرتة ما بني 1999 و2003، 

 كام شغل منصب أحد كبار الزمالء يف اإلدارة املؤسسية 
 مع غرفة التجارة األمريكية وكعامل له صيت دويل يف 

 Robinson School of Business وبجامعة 
 Georgia State، فضالً عن كونه مديرًا ملؤسستي 

 Time Warner Cable وEquifax، ويعيش 
اآلن يف دولوث بجورجيا. )1، 2(

كينيث إم دوبرستني، يبلغ من العمر 67 عاًما، وشغل العديد 

 Duberstein Group من املناصب مثل رئيس مجموعة

ومديرها التنفيذي - رشكة االستشارات والتخطيط اإلسرتاتيجي 

- منذ عام 1989، وعمل كبري مستشاري البيت األبيض 

للرئيس األمرييك رونالد ريجان. كام شغل منصب مدير لكل 

 Dell Incو Travelersو Boeing من رشكة 

وMack-Cali Realty Corporation. فضالً عن كونه 
عضو مجلس إدارة مجلس الشؤون الخارجية ومؤسسة 

Brookings ومركز Kennedy للفنون االستعراضية، 
ويعيش حاليًا يف واشنطن. )5(

روث آر هاركني، يبلغ من العمر 67 عاًما، وشغل العديد من 
املناصب مثل النائب األول ملدير الشؤون الدولية والعالقات 

Technologies Corporation )UTC( الحكومية مبؤسسة 

 United Technologies International ورئيًسا لرشكة 

واملمثل الدويل لرشكة )UTC( يف الفرتة ما بني 1997 و2005، 

 Overseas Private Investment ورئيس مؤسسة
ومديرها التنفيذي يف الفرتة ما بني 1993 و1997، كام عمل 

باملجلس االستشاري لرشكة National Toll Road دبلن 

بأيرلندا، وعضًوا مبجلس األوصياء بوالية أيوا، ومجالس إدارات كلية 

 .Every Child Counts لألعامل بجامعة أيوا وهيئة Tippie
ويعيش يف األسكندرية بوالية فرجينيا. )2، 5(

تان رسي محمد حسن ماريكان، يبلغ من العمر 59 

عاًما الرئيس السابق واملدير التنفيذي لرشكة النفط 

الوطنية املاليزية PETRONAS يف الفرتة ما بني 1995 

و2010، والنائب األول لرئيس الشؤون املالية سابًقا برشكة 

PETRONAS من 1989 إىل 1995 ورشيك يف رشكة 

 Hanafiah Raslan and Mohamed املحاسبة

).Touche Ross & Co( يف الفرتة ما بني 1981 

 Sembcorp و1989، كام شغل منصب مدير لرشكات

 Industries وSembcorp Marine املحدودة 

 Singapore Powerو Lambert Energy Advisoryو

 وSarawak Energy. ويعيش حاليًا يف سيالنجور 

مباليزيا. )1(

هارولد دابليو ماكجرو الثالث، يبلغ من العمر 63 عاًما، 

وشغل العديد من املناصب مثل الرئيس واملدير التنفيذي 

 لرشكات The McGraw-Hill منذ عام 2000، 

 والرئيس واملدير التنفيذي لنفس الرشكات يف الفرتة 

 ما بني 1998 و2000، وعضو مجلس إدارة رشكات 

The McGraw-Hill منذ 1987، فضالً عن كونه مديرًا 

 .United Technologies Corporation ملؤسسة

ويعيش يف دارين، كونيتيكت. )3، 4(

جيمس جي مولفا، يبلغ من العمر 65 عاًما، وشغل 

العديد من املناصب مثل الرئيس واملدير التنفيذي لرشكة 

ConocoPhillips. رئيس مجلس اإلدارة والرئيس واملدير 

 التنفيذي لرشكة Phillips يف الفرتة ما بني 1999 

و2002، والرئيس وكبري مسؤويل التنفيذ بنفس الرشكة 

بالفرتة ما بني 1994 و1999، كام انضم للعمل بها يف عام 

 1973، واختري عضًوا يف مجلس اإلدارة يف 1994، 

 كام شغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة 

 American Petroleum Institute يف عام 2006. 

 كام شغل منصب مدير رشكة General Electric ومركز 

M.D. Anderson Cancer، وعضو مجلس العمل 

 Business Roundtable ومجلس أمناء 

 .Boys and Girls Clubs of America 

ويعيش يف هيوسنت بوالية تكساس. )2(

 روبرت إيه نيبلوك، يبلغ من العمر 49 عاًما، وشغل

 العديد من املناصب مثل الرئيس واملدير التنفيذي 

 ملؤسسة Lowe’s Companies منذ 2011، 

 كام شغلمنصب رئيس مجلس إدارتها واملدير التنفيذي 

 بها يف الفرتة ما بني 2005 و2011، ورئيًسا من 2003 

 إىل 2006، والتحق مبجلس إدارتها عندما عني رئيًسا 

 ومديرًا تنفيذيًّا منتخبًا يف عام 2004، ووكيالً ملؤسسة 
 Retail Industry Leaders Association )RILA(

بعدما شغل منصب رئيس مجلس اإلدارة يف الفرتة ما بني 

 RILA 2008 و2009، وعمل عضًوا يف مجلس إدارة 

 منذ عام 2003 وشغل منصب نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة يف 2006 و2007، ويعيش يف لويسفيل 

بكاروالينا الشاملية. )1(

 هارالد جي نورفيك، يبلغ من العمر 65 عاًما، وشغل 

 العديد من املناصب مثل الرئيس واملدير التنفيذي 

 لرشكة Statoil من 1988 وحتى 1999، 

 ورئيس ملجلس إدارة Telenor ASA ومديرًا 

 .Petroleum Geo Services ASA لرشكة 

ويعيش حاليًا يف نيسودن بالرنويج. )1(

وليام يك راييل، يبلغ من العمر 72 عاًما، وشغل العديد من 

املناصب مثل كبري مستشاري TPG Capital، وهي مؤسسة 

عاملية لالستثامر يف األسهم الخاصة. فضالً عن كونه مديرًا 

 E.I. du Pont de Nemours & Company لرشكة 

وRoyal Caribbean Cruises املحدودة ويعيش يف 

سان فرانسيسكو بوالية كاليفورنيا. )5(

 فيكتوريا جي، تشنكل، تبلغ من العمر 64 

 عاًما وشغلت العديد من املناصب مثل مديرة رشكة 
 Florida Nature Conservancy من 
 2003 إىل 2006، وكبري استشاريي الشؤون 

 Landers & Parsons البيئية باملكتب القانوين لرشكة 

 من 1987 وحتى 2002، واألمني السابق لهيئة 

 .Florida Department of Environmental Regulation
وتعيش يف تاالهايس بوالية فلوريدا. )1(

 كاثرين يس ترينر، تبلغ من العمر 64 عاًما، تعترب 

 املؤسس والرئيس واملدير التنفيذي ملؤسسة 

Standard Technology - رشكة الحلول اإلدارية والتقنية 

- بالرتكيز عىل قطاع الرعاية الصحية منذ عام 1985، فضالً 

عن كونها مديرًا ملؤسستي Carpenter Technology و

 National Association of Corporate Directors

Capital Area Chapter. وعضو املجلس االستشاري 

 ،Smithsonian Institute Library ملؤسسة 

وتعيش يف بيثيسدا، ماريالند. )3، 4(

 ويليام إي واد جي آر، يبلغ من العمر 69 عاًما وشغل 

 العديد من املناصب مثل الرئيس السابق ملؤسسة 

،)ARCO )Atlantic Richfield Company ونائب 

الرئيس التنفيذي لرشكة ARCO - رشكة التنقيب واإلنتاج 

 العاملية - من 1993 وحتى 1998، كام شغل منصب 

الرئيس لرشكة ARCO Oil & Gas ورئيًسا لرشكة 

 ARCO وعمل يف مجالس إدارات رشكات ،ARCO Alaska 

 Lyondell Chemicalو Burlington Resourcesو

Company وVastar Resources. ويعيش يف فلوريدا، 

بانهاندل. )2، 3(

عضو لجنة التدقيق والشؤون املالية.  )1(

عضو اللجنة التنفيذية.  )2(

عضو لجنة التعويضات واملوارد البرشية.  )3(

عضو لجنة شؤون مجالس اإلدارات.  )4(

عضو لجنة السياسة العامة.  )5(

اعتباًرا من 21 فرباير 2012.
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مسؤولو الرشكة

لجنة اإلدارة

جيمس جي مولفا، الرئيس واملدير التنفيذي

 الري إي أرشيبالد، النائب األول لرئيس قسم تطوير األعامل 
وأنشطة التنقيب

جني إل باتشيلدر، النائب األول للرئيس وكبري مسؤويل التنفيذ

راند يس بريين، النائب األول لرئيس الرشكة للخدمات 
املؤسسية املشرتكة

يب إم “ريد” كافاين، النائب األول لرئيس الرشكة للشؤون 
الحكومية

وييل يس دابليو شيانج، النائب األول لرئيس الرشكة لشؤون 
التكرير والتسويق والنقل والتجارة

جريج يس جارالند، النائب األول لرئيس الرشكة ألنشطة 
التنقيب واإلنتاج باألمريكتني

آل جي هريشبريج، النائب األول لرئيس شؤون التخطيط 
واإلسرتاتيجية

جانيت النجفورد كييل، النائب األول لرئيس الرشكة للشؤون 
القانونية واالستشارات العامة وسكرتري الرشكة

ريان إم النسالنائب,األول لرئيس الرشكة ألنشطة التنقيب 
واإلنتاج عرب العامل

لوك جي إف ميسييه، النائب األول لرئيس تطوير املرشوعات 
واملشرتيات

جيف دابليو شيتس، النائب األول لرئيس الشؤون املالية 
وكبري املسؤولني املاليني

 مريل آر ليندسرتوم، النائب األول املؤقت لرئيس 
شؤون التكنولوجيا

بوب إيه هريمان، نائب رئيس الرشكة لشؤون الصحة 
والسالمة والبيئة

كارينز إس نيكيل، نائب رئيس املوارد البرشية

آن إم أوجليسبي، نائب رئيس الرشكة للعالقات العامة 
واالتصاالت

يس كاليتون ريسور، نائب رئيس الرشكة لعالقات املستثمرين

الري إم زميبا، رئيس معامل التكرير العاملية

مسؤولو الرشكة اآلخرين

جليندا إم سيكوارذ، نائب رئيس الرشكة واملراقب

فرانسيز إم فاليجو، نائب رئيس الرشكة وأمني الصندوق

بن جي كاليتون، مسؤول الرضائب العامة بالرشكة

كيث إيه كليور، مسؤول إدارة الرضائب بالرشكة

كيفني جي ميتشيل، املراجع العام للحسابات

املؤسسات ذات الطابع التشغييل والوظيفي

أنشطة التنقيب واإلنتاج

دون جي هارب، رئيس الرشكة باألمريكتني

إريك إس إساكسون، رئيس الرشكة بقطر

تروند إيريك جوهانسني، رئيس الرشكة بأالسكا

كري إيه جوهنستون، رئيس الرشكة بروسيا وكاسبيان

جو يب ماروشاك، رئيس الرشكة بكندا

ستيرن فاج، رئيس الرشكة بالرنويج

دون إي واليت، رئيس الرشكة بآسيا واملحيط الهادي

بول يس وارويك، رئيس الرشكة باململكة املتحدة وأفريقيا

التكرير والتسويق

ديبوراه جي آدمز، رئيس الرشكة لشؤون النقل

ريكس دابليو بينيت، رئيس الرشكة للشؤون اإلسرتاتيجية 
واألعامل املتكاملة واملتخصصة

بيل إل بالوك، رئيس الرشكة للطاقة والغاز عىل مستوى العامل

كريس دابليو كونواي، رئيس الرشكة لشؤون التجارة العاملية

آندي إي فينس، رئيس الرشكة لشؤون التسويق العاملي

جون دابليو رايت، رئيس الرشكة لشؤون الدعم العاملي

اعتباًرا من 12 فرباير 2012.
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تعترب بعض البيانات الواردة يف هذا التقرير السنوي بيانات 

“مستقبلية”، وقد روعيت 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 بامللحق “أ” لبيان وكيل ConocoPhillips لعام 

2012، 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” 

أو“نحن” أو“أسُهمنا” أو“التزمت” 

تعريف املوارد: تستخدم رشكة ConocoPhillips مصطلح 

“املوارد” يف هذا التقرير، فالرشكة تقدر مواردها الكلية استناًدا 

إىل نظام وضعته جمعية مهنديس البرتول، حيث يقوم بتصنيف 

املواد الهيدروكربونية القابلة لالستخالص إىل 6 فئات وفًقا لحاالتها 

وقت إعداد التقرير، علاًم بأن ثالثة منها )أي االحتياطات املؤكدة 

واملحتملة واملمكنة( تعترب ذات قيمة تجارية؛ فيام تعترب املواد يف 

الفئات الثالثة األخرى غري ذات قيمة تجارية - أو أن استخدامها 

مرشوط. ويشتمل تقييم موارد الرشكة عىل معدالت اإلنتاج املقرتنة 

بالفئات الستة سالفة الذكر.

معلومات عن املساهمني

االجتامع السنوي

من املقرر عقد االجتامع السنوي ملساهمي رشكة 
ConocoPhillips يف:

األربعاء، 9 مايو 2012   
فندق أومني هوسنت بالجانب الغريب من املدينة  
   13210 طريق Katy الرسيع، مدينة هيوسنت 

بوالية تكساس

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 مام يوفر للمساهمني وسيلة مناسبة لرشاء أسهم إضافية 
وإعادة استثامر أرباح أسهمهم العادية. وتتم عمليات رشاء أسهم 
الرشكة من خالل دفع املبالغ بشكل مبارش بدون عمولة. ويُرجى 
االتصال مبركز استيفاء املواد الخاصة بخدمات ماليك أسهم رشكة 

BNY Mellon وذلك لطلب حزمة التسجيل:

الرقم املجاين: 866-353-7849  

 كام ميكنك التسجيل عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل:
 www.bnymellon.com/shareowner/equityaccess

وميكن للمساهمني املسجلني االتصال باملستثمرين الرئيسني 
عرب اإلنرتنت والتسجيل من خالل املوقع لتلقي املواد الخاصة 

 باملساهمني يف املستقبل بالتوجه إىل: 
 www.bnymellon.com/shareowner/equityaccess

واتباع تعليامت التسجيل.

املكاتب الرئيسية واملسجلة

600 N. Dairy Ashford  
TX 77079 ،هوسنت  

2711 طريق سنرتفيل  
DE 19808 ،مدينة ويلمنجتون  

وكيل نقل األسهم وجهة التسجيل

Computershare رشكة  
480 واشنطن بوليفارد.  

NJ 07310-1900 ،مدينة جريزي  
www.bnymellon.com/shareowner/equityaccess  

طلبات املعلومات

ملزيٍد من املعلومات حول أرباح األسهم والشهادات أو لطلب تغيري 
منوذج العنوان، يتعني عىل املساهمني االتصال بالعناواين التالية:

Computershare رشكة  
ص.ب: 358015  

PA 15252-8015 ،بيتسربغ  
الرقم املجاين: 800-356-0066  

لالتصال 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.bnymellon.com/shareowner/equityaccess  

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

املؤسسات االستثامرية:  

ConocoPhillips عالقات املستثمرين برشكة  
375 طريق Park، جناح 3702  

NY 10152 ،نيويورك  
212-207-1996  

investor.relations@conocophillips.com  

املستثمرون األفراد:  

ConocoPhillips عالقات املساهمني برشكة  
600 N. Dairy Ashford, ML3074  

TX 77079 ،هوسنت  
281-293-6800  

 shareholder.relations@conocophillips.com  

االلتزام واألخالقيات

للتعرف عىل املزيد من اإلرشادات أو للتعبري عن محاذير 
أو لالستفسار عن االلتزامات والقضايا القيمية، ميكنك 
االتصال بالرقم املجاين الخاص بخط املساعدة لرشكة 

:ConocoPhillips 
  2272-327-877، وهو متوفر لتلقي االتصاالت عيل مدار 

24 ساعة طوال أيام األسبوع. كام ميكنك االتصال مبكتب القيم 
 ،ethics@conocophillips.com  :عرب الربيد اإللكرتوين 

 أو الوصول عرب شبكة اإلنرتنت عىل:
 http://conocophillips.ethicspoint.com 

أو باملراسلة الكتابية: 

عناية: مكتب قيم الرشكة  
ConocoPhillips رشكة  

600 N. Dairy Ashford, ML3170  
TX 77079 ،هوسنت  

نسخ من النموذج K-10، وبيان التفويض، والتقرير 
السنوي املوجز

تتوفر نسخ مجانية من التقرير السنوي الخاص بالنموذج 
K-10 وبيان التفويض كام تم إرساله إىل هيئة الرقابة 

واإلرشاف عىل البورصة األمريكية، وميكن الحصول عليهام من 
خالل تقديم طلب عىل املوقع اإللكرتوين للرشكة أو االتصال 

بهاتف 3700-661-918 أو املراسلة كتابيًّا:

رشكة ConocoPhillips – منوذج K-10 لعام 2011  
B-41 Adams Building  
411 South Keeler Ave  

 OK 74004 ،مدينة بارتلزفيل  

كام ميكنك الحصول عىل نسخ إضافية من هذا التقرير السنوي 
من خالل االتصال بهاتف: 3700-661-918 أو املراسلة 

كتابيًا:

ConocoPhillips رشكة  
التقرير السنوي املوجز لعام 2011  

B-41 Adams Building  
411 South Keeler Ave  

OK 74004 ،مدينة بارتلزفيل  

مواقع اإلنرتنت: 
www.conocophillips.com

يتضمن هذا املوقع 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 
 .ConocoPhillips أداء الصحة والسالمة والبيئة لرشكة

كام تشتمل مواقع أخرى عىل معلومات خاصة باملوضوعات 
الواردة يف هذا التقرير السنوي املوجز مثل: 

www.cpchem.com  
www.dcpmidstream.com  
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قيم  واعدة
التقرير السنوي املوجز لعام 2011

www.conocophillips.com

رشكة ConocoPhillips احدى اكرب الرشكات العاملية متكاملة الخدمات 

يف مجال الطاقة، ولها العديد من املشاريع يف أكرث من 35 دولة يف شتى 

أنحاء العامل. يف شتى بقاع العامل. وتتخذ الرشكة من مدينة هيوسنت مقرًّا لها، 

 هذا ويبلغ عدد موظفيها حوايل 29800 موظٍف، فيام بلغت قيمة أصولها 

153 مليار دوالر وقيمت إيراداتها بـ 245 مليار دوالر يف 31 ديسمرب 2011.
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