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المراجع

وحدات	القياس
برميل	 	BBL

مليون	برميل	 		MMBBL

مليار	برميل	 		BBBL
مليون	برميل	من	النفط	الخام 		MMBOE

مليار	برميل	من	النفط	الخام 		BBOE
ألف	برميل	يومًيا 		MBD

مليون	برميل	يومًيا 		MMBD

براميل	من	النفط	الخام	يومًيا 		BOED
ألف	برميل	من	النفط	الخام	يومًيا 		MBOED

مليون	برميل	من	النفط	الخام	يومًيا 		MMBOED

مليار	قدم	مكعب 		BCF
تريليون	قدم	مكعب 		TCF

ألف	قدم	مكعب	يومًيا 		MCFD

مليون	قدم	مكعب	يومًيا 		MMCFD

مليار	قدام	مكعب	يومًيا 		BCFD
مليون	طن	سنوًيا 		MTPA

اختصارات	شائعة	االستخدام
معدل	األرباح	السنوية	المركبة 		CAGR

أعمال	التنقيب	واإلنتاج 	E&P
الصحة	والسالمة	والبيئة 	HSE
الغاز	الطبيعي	المسال 		LNG
سوائل	الغاز	الطبيعي 		NGL

منظمة	التعاون	والتنمية	االقتصادية 		OECD
عقد	تقاسم	اإلنتاج 		PSC

عائد	رأس	المال	المستثمر 	ROCE
التصريف	بفعل	الجاذبية	والتبخير 	SAGD
هيئة	األسواق	واألوراق	المالية 		SEC

إجمالي	المعدل	المسجل 		TRR

التحويالت	المترية
واحد	برميل	من	النفط	الخام 		=  6,000	قدم	مكعب	من	الغاز		

واحد	ثيرم 		= 100,000	وحدة	حرارية	بريطانية		
1,000	وحدة	حرارية	بريطانية 		= واحد	قدم	مكعب	من	الغاز	الطبيعي		

7.3	برميل	من	النفط	الخام 		= واحد	طن	من	النفط	الخام		
35.3	مليار	قدم	مكعب	من	الغاز 		= مليار	متر	مكعب	من	الغاز		
1.116	مليار	قدم	مكعب	من	الغاز 		= واحد	بيتا	جول	من	الغاز		

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

تعتبر	بعض	البيانات	الواردة	في	هذا	التقرير	السنوي	بيانات	“مستقبلية”،	روعي	في	
إعدادها	أحكام	مبدأ	“المالذ	اآلمن”	المنصوص	عليها	في	قانون	إصالح	التقاضي	في	
األوراق	المالية	الخاصة	لسنة	1995.	وتلزم	قراءة	“البيان	التحذيري”	الوارد	في	
مناقشة	وتحليل	اإلدارة	بالنموذج	K-10	لشركة	ConocoPhillips	لعام	2012،	

وذلك	بالتزامن	مع	هذه	البيانات.

سيرد	بهذا	التقرير	كلمات	مستخدمة	بالتبادل	لإلشارة	إلى	مجموعة	شركات	
ConocoPhillips	والشركات	الفرعية	الموحدة	التابعة	لها	مثل	

 “ConocoPhillips”	أو	أي	ضمير	يعود	إليها	مثل	“شركتنا”	و”نحن”	
و“أسُهمنا”	و“التزمت”.

تعريف	المصادر:	تستخدم	شركة	ConocoPhillips	مصطلح	“الموارد”	في	هذا	
التقرير،	فالشركة	تقدر	مواردها	الكلية	استناًدا	إلى	نظام	وضعته	جمعية	مهندسي	

البترول	يقوم	بتصنيف	المواد	الهيدروكربونية	القابلة	لالستخالص	إلى	6	فئات	وفًقا	
لحاالت	تلك	المواد	وقت	إعداد	التقرير،	علًما	بأن	ثالثة	منها	)أي	االحتياطات	المؤكدة	

والمحتملة	والممكنة(	تعتبر	ذات	قيمة	تجارية،	فيما	تعتبر	المواد	في	الفئات	الثالثة	
األخرى	عديمة	القيمة	التجارية	أو	مشروطة	االستخدام.	ويشتمل	تقييم	موارد	الشركة	
على	اإلحصائيات	المقترنة	بالفئات	الست	سالفة	الذكر،	تسمح	هيئة	األسواق	واألوراق	

المالية	لشركات	النفط	والغاز	باإلفصاح	في	تقاريرها	عن	االحتياطات	المؤكدة	
والمحتملة	والممكنة	فقط،	كما	نستخدم	في	هذا	التقرير	السنوي	مصطلح	“موارد”	الذي	
يحظر	تضمينه	في	تقارير	الهيئة	بموجب	اإلرشادات	الصادرة	عنها	في	هذا	الشأن،	
لذا	ننصح	مستثمري	الواليات	المتحدة	بالتدقيق	في	المكاشفات	الخاصة	بالنفط	والغاز	

الواردة	في	النموذج	K-10	والتقارير	والوثائق	األخرى	الخاصة	بالهيئة.

شركة	ConocoPhillips	هي	واحدة	من	أكبر	شركات	
التنقيب	واإلنتاج	عبر	العالم	فيما	يتعلق	باإلنتاج	واالحتياطيات	

النفطية،	وتقوم	الشركة	-التي	يقع	مقرها	الرئيسي	في	
هيوستون،	بوالية	تكساس-	بتنفيذ	عمليات	ونشاطات	في	أكثر	
من	30	دولة	محققة	أرباح	سنوية	تصل	إلى	58	مليار	دوالر	
أمريكي	بإجمالي	أصول	تبلغ	117	مليار	دوالر	أمريكي،	
ويعمل	بها	قرابة	16900	موظف	بدايًة	من	31	ديسمبر	

2012،	ويتراوح	معدل	القدرة	اإلنتاجية	للعمليات	المستمرة	
بحوالي	1.527	برميال	من	النفط	الخام	في	اليوم	الواحد	في	

2012،	في	حين	تبلغ	االحتياطات	المؤكدة	النفطية	8.6	مليار	
برميل	من	النفط	الخام	بدايًة	من	31	ديسمبر	2012.

راجع	قسم	المراجع	لالطالع	على	االختصارات	ووحدات	القياس	المستخدمة	في	هذا	التقرير.



 أعمال 
التنقيب واإلنتاج

استمرار العمل في خطة التحول الخاصة بشركة 
ConocoPhillips

شرعت شركة ConocoPhillips في السنوات القليلة الماضية في تطبيق خطة التحول، فبعد عقد كامل 
من النمو والتطور من خالل ما تقوم به الشركة من عمليات، بدأت الشركة باالرتقاء بمحفظتها االستثمارية 
لتسليط الضوء على أفضل الجوانب بها، وتأتي أهم خطوة اتخذتها الشركة عام 2012 مع عملية إعادة 
الهيكلة، إذ قامت بفصل العمليات النهائية والظهور كأكبر شركة تنقيب وإنتاج في العالم تستند في األساس 
على إنتاجها واالحتياطيات المؤكدة من النفط، متوقعين تحقيق مزيد من التقدم في األعوام المقبلة، حيث 

نقوم بإظهار ما لدينا من قدرات ومهارات على نحو أكثر تركيًزا.

تجدر اإلشارة إلى أن هذا التحول ما هو إال القليل من الكثير إذ يشهد العالم تحواًل أكبر بدخول أمريكا الشمالية عصًرا جديًدا 
تتوفر فيه مصادر الطاقة المحتملة توفًرا كبيًرا، والذي ساهم في نجاحه ظهور ثورة الغاز الصخري التي قلبت الموازين 
وخالفت التوقعات وامتد أثرها ليصل إلى مختلف أنحاء العالم، وتفتح هذه الثورة والحدود التقليدية الناشئة الكثير من الفرص 

الجديدة لمن يملك المرونة والقدرات المالية والتقنية ولديه النية والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة.

الجديدة، متبنيين معايير جديدة  التنافسية  البيئة  التحدي والدخول في هذه  وتتأهل شركة ConocoPhillips لخوض هذا 
والسالمة  والموظفون  )األمن   SPIRIT الشركة  قيم  في  متفردة مجسدة  ثقافة  وتطبيق  العمل  في  التفاني  من خالل  للتمّيز 

والمسؤولية واالبتكار والعمل الجماعي(، وما هذا التحول إال نقطة بداية لمستقبل مشرق ينتظرنا.

لدينا رؤية بسيطة متمثلة في أن نكون شركة التنقيب واإلنتاج األولى لدى العديد من المساهمين. 

وال يسعنا في هذا المقام إال أن نتوجه بالشكر والتقدير للعاملين لدينا على تبنيهم لهذا التحول، كما نتوجه بالشكر ألصحاب 
قدًما نحو تحقيق  آفاٍق مشرقة، ونعتزم اآلن المضي  ينتظرنا من  فينا وفي ما  األعمال والمساهمين لحسن ظنهم وثقتهم 

هذه المهمة.
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أعزائي المساهمين:

إن تقرير شركة ConocoPhillips لعام 2012 أول تقرير تعرضه عليكم الشركة باعتبارها شركة مستقلة تتركز أعمالها 
بالدرجة األولى على أعمال التنقيب واإلنتاج.

شركة  عن  واإلعالن  النهائية  العمليات  لفصل  استعداًدا  العام  منتصف  من  بدايًة  الالزمة  التواليات  اتخاذ  في  بدأنا  لقد 
Phillips 66 شركة قائمة بذاتها، وبالفعل تمكنا من إتمام عملية إعادة الهيكلة بنجاح في 30 أبريل لنصبح من أهم وأكبر 
شركات التنقيب واإلنتاج عبر العالم فيما يتعلق باإلنتاج واالحتياطيات النفطية. ومنذ ذلك الحين ونحن نعمل على المضي 
قدًما من خالل نقل قاعدة األصول وتطويرها مع الشروع في وضع ثقافة مؤسسية تميزنا عن غيرنا وتمكنا من االستفادة 

من عدد من العوامل والمميزات التي تجعلنا نتفوق على نظرائنا من الشركات األخرى.

المكانة التنافسية للشركة
الناجح  للتنافس  األساسية  الركيزة  هي  طيبة  وسمعة  مؤهل  وفريق عمل  قوية  أصول  قاعدة  على  قائمة  رؤية  تبني  إن 
من  للعديد  األمثل  الخيار  نكون  أن  في  متمثلة  ثاقبة  رؤية  وضع  من  بد  ال  كان  ثم  ومن  الطاقة،  صناعة  قطاع  في 
المساهمين، ونؤمن إيماًنا عميًقا أن لدينا ما يكفي من االستثمارات واألفراد لتحقيق ذلك على أرض الواقع. هذا ولدى شركة 
ConocoPhillips قاعدة أصول تعكس ثروتها الحقيقية كشركة رائدة وذلك فيما يتعلق بحجم ما تقوم به من أعمال مما 
مّكنها من توسعة أعمالها شأنها في ذلك شأن الشركات المستقلة األخرى، كما تعكس هذه القاعدة التنوع الهام بين المحفظة 
والمخزون  المخاطر  منخفضة  المتنوعة  العالمية  االستثمارية  والمحفظة  الشمالية  ألمريكا  بالموارد  الغنية  االستثمارية 
االحتياطي ألعمال التنقيب العالمية التقليدية وغير التقليدية. ونمتلك من القدرات والعمق الفني ما يمكننا من العمل على 
المستوى العالمي والتعامل مع أي نوع من المصادر، وهو األمر الذي ال يستطيع القيام به سوى القليل من شركات التنقيب 
واإلنتاج المستقلة، هذا إلى جانب ما نعده من ميزانية قوية والتي تعد أحد األصول التي تساعد على زيادة المرونة المالية، 

ومن ثم نتمكن من الصمود في عالم األعمال واالستثمار في كبرى المشاريع. 

هذا ويعمل لدى الشركة مجموعة كبيرة من الموظفين األكفاء يصل عددهم إلى 16900 ال يألون جهًدا في خدمة الشركة 
وتحقيق أهدافها، وإنه لفخر لنا أن يعمل لدينا مثل هذه الكفاءات، إذ نستطيع مًعا أن نطلق العنان لقدراتنا لتلبية احتياجات 

العالم من الطاقة.

 رسالتنا إلى 
المساهمين المحترمين

الرؤية

 “تتبوأ شركتنا اآلن مكانة مميزة تمكنها 
 من تحقيق الخامة الصعبة المتمثلة في 

تحقيق نمو سريع وعائدات هائلة.”

ريان م. النس
رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي

فيما يتعلق باإلنتاج 
واالحتياطيات النفطية

أكبر شركات 
التنقيب واإلنتاج 

عبر العالم

شركة ConocoPhillips   التقرير السنوي لعام 2012
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المسـتقلة الشـركة 

عرض القيمة
لقد قدمنا للمساهمين -من خالل عملية إعادة الهيكلة وظهور شركة ConocoPhillips الجديدة- عرض قيمة فريًدا من 
نوعه يساهم إسهاًما كبيًرا في تحقيق نمو سريع وعائدات هائلة دون التعرض للمخاطر، ولدينا نموذج يتمحور حول خمسة 

أركان أساسية:

•  تسليط الضوء على عنصر السالمة وعملية التنفيذ – تعد قيم الشركة SPIRIT هي أفضل موروث لدينا يدفعنا إلى 
تحقيق مستويات تشغيل عالية ووضع معايير أمان ومراقبة بيئية عالية، وسوف نلتزم بهذه القيم مع تسليط الضوء على 

تحقيق معدالت نمو سريعة وتطبيق أحدث التقنيات والكفاءة التشغيلية.

إلى  النقدية  تدفقاتنا  أنه يجب علينا بصفتنا شركة رائدة أن يعود جزء من  •  تقديم حصة ملزمة من األرباح – ندرك 
المساهمين من خالل حصص األرباح العادية. توفر حصص األرباح الملزمة للمساهمين عائدات سنوية يمكن التنبؤ 
بها من خالل فرض االنضباط الرأسمالي داخل الشركة، وما نقدمه من حصص األرباح يضاهي ما تقدمه الكثير من 
نهدف من حصص  ذلك،  المستقلة. عالوة على  الشركات  تقدمه  ما  يتعدى -بصورة ملحوظة-  بل  الكبرى  الشركات 

األرباح التي نقدمها تحقيق معدالت نمو ثابتة ومستمرة.

•  تحقيق زيادة في اإلنتاج السنوي المشترك تتراوح من 3 إلى 5 % – نهدف إلى تحقيق هذه الزيادة في اإلنتاج باإلضافة 
العالمية  المشاريع  وكبرى  القديمة  باألصول  الخاصة  الحفر  برامج  استخدام  خالل  من  االحتياطي  معدل  زيادة  إلى 
المعتمدة، وهذه الزيادة في اإلنتاج ليست وليدة الصدفة، وإنما أتت بعد تحديد المهام المنوطة بنا وهي وضع الخطط 
موضع التنفيذ من خالل الموارد ومشاريع التنمية المتاحة. باإلضافة إلى ذلك، نسعى جاهدين للحصول على فرص 

تقليدية وغير تقليدية من شأنها أن تحافظ على معدل النمو في المستقبل.

•  زيادة هامش الربح السنوي المركب بنسبة تتراوح من 3 إلى 5 % – نتوقع تحسن هامش الربح الكلي خالل السنوات 
الخمس القادمة مع ثبات األسعار. من المتوقع أن يزيد هامش الربح مقارنة بالمعدل الحالي بما يقرب من 25 دوالًرا 
للبرميل الواحد من النفط الخام؛ نتيجة لتصفية األصول ذات الهامش الربحي القليل وتحويل نمط اإلنتاج إلى منتجات 

ذات قيمة أعلى.

•  التركيز على زيادة العائد – قمنا في السنوات األخيرة بتطوير االقتصاديات األساسية في العمل من خالل االنضباط 
الرأسمالي واالرتقاء بالمحفظة االستثمارية لألصول والحد من االستثمار في الغاز الطبيعي الموجود في أمريكا الشمالية 
بيننا  النسبية  العائدات  الفجوة في  الصافية وسد  بزيادة األرباح  بالعمليات والممارسات. ونحن على عهدنا  واالرتقاء 

وبين نظرائنا.

من األهمية بمكان أن نشير هنا إلى أن هذه المحاور تعد دليال إرشاديا يساعدك على تنفيذ الخطط بعيدة المدى واإلجراءات 
اليومية، وعلى الرغم من عدم اكتمال التحول المنشود، فقد حققنا تقدًما ملموًسا، حيث حققنا خالل عام 2012 إيرادات 
معدلة بلغت 6.7 مليار دوالر أو 5.37 دوالر لكل سهم وعائدات بقيمة 11% على رأس المال المستثمر. تعكس األرباح 
المعدلة لكل سهم انخفاًضا في معدل قيمة السهم بنسبة تقارب 10% خالل عمليات إعادة شراء األسهم عام 2012، مما 
يعني أننا تمكنا من تحقيق مستويات تشغيل عالية. هذا وقد بلغ اإلنتاج الكلي 1578 مليون برميل من النفط الخام في اليوم 
الواحد واستبدلنا 156% من اإلنتاج باحتياطيات جديدة على أساس سليم. لقد أصبح لشركتنا اآلن مكانة مميزة تمكنها من 
تحقيق النمو السريع وكذلك أرباح عالية، وذلك بفضل المشاريع الضخمة التي تسير وفًقا لما هو مقرر لها واألداء الجيد 

لبرامج الحفر، باإلضافة إلى النجاح الملحوظ للنشاطات االستكشافية.

النمو 
والعائدات

3



إحصائيات مالية مهمة
اختلطت أسواق السلع االستهالكية خالل عام 2012 مع أسعار النفط الثابتة في مختلف أنحاء العالم، وتراجعت أسعار 
الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية، وأسعار البيتومين والغاز الطبيعي المسال، مع زيادة نسبية في األسعار العالمية للغاز 
الطبيعي. هذا وتتركز استثماراتنا في أمريكا الشمالية على السوائل الغنية الغير تقليدية والرمال المشبعة بالنفط جنًبا إلى 
جنب مع المضي قدًما لتطوير مشاريعنا العمالقة عالمًيا. وقد أنفقنا في عام 2012 15.7 مليار دوالر على برنامجنا 
المعني برأس المال من ضمنها ما يقرب من 800 مليون دوالر على العمليات غير المستمرة، كما اقتنصنا فرًصا إلنشاء 
المخزون من البرنامج غير التقليدي الخاص بـ Lower 48 وامتالك المياه العميقة وغيرهما من المناطق االستكشافية 
التقليدية عبر العالم باإلضافة إلى استثماراتنا في المشاريع الكبرى وبرامج الحفر، ونتوقع أن نقوم باستثمارات على مدار 
الغاز  بينما نعمل على خفض استثماراتنا في  السنوي،  المال  القادمة تقدر بحوالي 16 مليار دوالر من رأس  السنوات 

الطبيعي لمنطقة أمريكا الشمالية.

االستثمارية  بالمحفظة  االرتقاء  على  يساعد  بما  التقدم  من  مزيد  تحقيق  الشركة  أصول  تصفية  برنامج  يواصل 
وتأهيل الشركة استعداًدا لتوسعة أعمالها وتعزيز قدرتها المالية في المستقبل، ومن ثم تتمكن من تقديم الدعم المالي 
لبرامج النمو. هذا وقامت الشركة بتحقيق عائدات بقيمة 2.1 مليار دوالر من مبيعات األصول خالل العام 2012، 
وقررت بيع أصول تحقق عائدات إضافية بقيمة 9.6 مليار دوالر خالل 2013، لتنهي بذلك الشركة عام 2012 
محققًة 4.4 مليار دوالر في صورة نقدية محدودة وغير محدودة، وبإجمالي ديون 21.7 مليار دوالر لتكون نسبة 
الدين إلى رأس المال 31 بالمائة، وهو األمر الذي يعمل على تحقيق المرونة المالية للتكيف مع أوضاع السوق، 
وتمكيننا -عند الجمع بين هذه األرباح واألرباح العائدة من عمليات بيع األصول - من تمويل خطط النمو قصيرة 
المدى أثناء زيادة هوامش ربح الشركة والتدفقات النقدية الالزمة ألعمال النمو المستدامة طويلة المدى. وقد قمنا 
الوقت  نفس  وفي  دوالر،  مليار   5.1 مقابل   ConocoPhillips شركة  أسهم  من  سهم  مليون   80 شراء  بإعادة 
حافظنا على نسبة األرباح المتوقع توزيعها قبل الفصل بحوالي 2.64 دوالر للسهم محققة 4.6 بالمائة من سعر 
السهم النهائي لهذا العام، وقد تأكد لدى المساهمين أن حصتهم من عائدات عام 2012 الكلية تقدر بحوالي 9.1 
التأكيد على  الشركات األخرى مع  الشركة على نظيراتها من  بذلك  لتتفوق  الفْصل،  لفترة ما بعد  بالمائة و10.1 

الناجحة. إستراتجيتها 
1.578

إجمالي اإلنتاج

ألف برميل من النفط الخام يومًيا

 6.7
مليار دوالر

اإليرادات المعدلة

تشير الرسوم البيانية الموضحة أعاله إلى إجمالي عائدات المساهمين من األسهم العادية لشركة ConocoPhillips لفترة ما بعد الفصل وإجمالي العائدات التراكمية للمساهمين من األسهم العادية على مدار السنوات الخمس اعتباًرا من 31 ديسمبر 2007 وحتى 31 ديسمبر 
 Chevronو BP 2012، وذلك مقارنة بمؤشر قطاعي التنقيب واإلنتاج 500 ومؤشر الشركات المنافسة السابقة )كما هو مبين في الرسم البياني على مدار خمس سنوات فقط( ومؤشر الشركات المنافسة الجديدة. هذا ويضم مؤشر الشركات الشركات المنافسة السابقة الشركات
وExxonMobil وRoyal Dutch Shell وTotal، بينما يضم مؤشر الشركات المنافسة الجديدة مؤشر الشركات المنافسة السابقة باإلضافة إلى شركات Anadarko وApache وBG وGroup plc وDevon وOccidental. وقد وقع االختيار على مؤشر الشركات 
المنافسة الجديدة بعد االنتهاء من فصل شركة Phillips 66 والذي يعمل على تحديد الشركات المنافسة لنا بصفتنا شركة مستقلة خاصة بالتنقيب عن البترول وإنتاجه. أما مؤشر الشركات المنافسة السابقة فالهدف منه هو مقارنة الوضع التنافسي للشركة، إذ يوضح الرسم البياني 
الخاص بالسنوات الخمس أن شركة ConocoPhillips قد استثمرت -في 31 ديسمبر 2007 - مبلغ 100 دوالر لكل سهم من األسهم العادية ولمؤشر قطاعي التنقيب واإلنتاج 500 ومؤشر الشركات المنافسة السابقة ومؤشر الشركات المنافسة الجديدة؛ فضاًل عن إعادة استثمار 
أرباح تلك األسهم. ويتم التعامل مع شركة Phillips 66 التي تم فصلها على أنها كيان مستقل، وذلك لحساب نصيب المساهمين في شركة ConocoPhillips. وقد أعيد استثمار القيمة السوقية لألسهم الموزعة -في التاريخ الذي أعلن فيه عن عملية فصل الشركة- في حصة 

.ConocoPhillips من األسهم العادية لشركة

 إجمالي عائدات المساهمين بدًءا 
من 30 أبريل وحتى 31 ديسمبر 2012
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إحصائيات تشغيلية
سجلت شركة ConocoPhillips مستويات أداء تشغيلية عالية المستوى من شأنها أن تساعد على تعزيز وضع الشركة 
لتحقيق النجاح المتواصل، ولم تقتصر اإلنجازات في عام 2012 على مجرد مضاعفة ما تنتجه من سوائل النفط الصخري 
بالواليات المتحدة من موقع Eagle Ford وBakken وزيادة الرمال النفطية الكندية بنسبة 39 بالمائة، بل واصلنا أعمالنا 
في كبرى المشاريع الدولية المقامة في البحر الشمالي ومشروع التنقيب في المياه العميقة بماليزيا ومشروع الغاز الطبيعي 
المسال لشركة Australia Pacific والتي من شأنها جميعها أن تساهم في زيادة اإلنتاج على مدار السنوات القليلة المقبلة.

يعتمد البرنامج الخاص بأعمال االستكشاف على التطور وتحقيق المزيد من النجاح، ومن ثم تمكنا -على مدار األعوام 
المؤكدة على أساس عضوي مقابل  الماضية- من استبدال أكثر من 100% من اإلنتاج باإلضافات االحتياطية  األربعة 
تكاليف تنافسية للبحث والتطوير، وقد أنهينا عام 2012 بتحقيق احتياطيات مؤكدة تبلغ 8.6 مليار برميل من النفط الخام 
وإجمالي موارد يبلغ 43 مليار برميل من النفط الخام، كما قمنا بزيادة قائمة المواقع المحتملة بشراء أكثر من 850 ألف 
فدان صاٍف منذ عام 2011 في المناطق الصخرية الغنية بالسوائل في أمريكا الشمالية، وزيادة المساحة التي نملكها في 
المياه العميقة بخليج المكسيك وفي العديد من مواقع التنقيب التقليدية وغير التقليدية حول العالم، هذا ونتوقع أن تساهم 

أعمال التنقيب هذه في مواصلة وتيرة النمو المتكامل للشركة.

وقد واصلنا العمل في البرنامج المعني بشؤون الصحة والسالمة والبيئة في عام 2012، مسجلين بذلك تحسًنا ملحوًظا في 
 ConocoPhillips المعدل اإلجمالي لسجل الحوادث المسجلة ومعدل السالمة المتعلق بالعمليات، ويمكن لموظفي شركة
الشعور بالفخر لتحقيق مثل هذه اإلنجازات، فقد قطعنا أشواًطا كبيرة في التنمية المستدامة من خالل استخدام التكنولوجيا 
إلدارة اآلثار البيئية والحفاظ على الرخصة االجتماعية الممنوحة لنا لتشغيل المشروع، كما عملنا على االلتزام بما قطعناه 
على أنفسنا من عهود تجاه المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها على حٍد سواء، وذلك من خالل تقديم التبرعات الخيرية 

ورعاية األحداث المهمة وتقديم المنح والعمل التطوعي من جانب الموظفين. 

وفي عام 2012، أحرزت شركة ConocoPhillips تقدًما ملحوًظا في إطالق العنان لما تمتلكه من قدرات وإمكانيات 
بوصفها شركة مستقلة، وإننا لندرك أن المشوار أمامنا ما زال طوياًل ونتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل. 

وبينما نحن نختتم عاًما كاماًل حافل باإلنجازات ونشرع في عاٍم آخر حافل بالوعود، ال يسعني إال أن أعرب عن خالص 
شكري وتقديري لموظفي شركة ConocoPhillips ومجلس إدارتنا الموقر إلسهاماتهم فيما حققناه من نجاح، وكذلك 

للمساهمين لدعمهم المتواصل لنا.

ريان م. النس
رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي

19 فبراير 2013
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مقارنة بقطاع التنقيب واإلنتاج بالشركة سابًقا، ما الذي سيبقى على حاله وما الذي سيتغير؟
السالمة، فضاًل عن  التشغيلية ومعايير  الكفاءة  وتحقيق   SPIRIT الشركة  قيم  متأصلة، السيما  قوة  نقاط  لدينا من  ما  سنحافظ على  ريان: 
االنضباط المالي واالهتمام بالمساهمين، تلك هي المبادئ التي تبنتها شركة ConocoPhillips على مدار أعوام عديدة، وفي الوقت ذاته، 
الفرصة سانحة أمامنا التباع نهج مختلف لتنفيذ بعض المهام من خالل المواصلة على وتيرة النمو المتكامل وامتالك القدرات الفنية، وسنعمل 

من جانبنا على ربط ما مضى وما هو قادم بثقافة الشركة التي تميزنا عن غيرنا.

شركة  تأهيل  من  مهًما  جانًبا  يشكالن  المناسب  موضعها  في  ووضعها  المناسبة  القيادة  اختيار   إن 
المتبعة  المعايير  ما  مستقلة،  شركة  بصفتها  بها  تليق  التي  المكانة  وإكسابها   ConocoPhillips 

في انتقاء فريقك؟
ريان: إن انتقاء فريق عامل مؤهل ممن لديهم سجل حافل باإلنجازات يعتبر أمر بالغ األهمية على مستوى القيادات التنفيذية، وقد كان لدينا 
رغبة عارمة في أن يكون لدينا قادة من ذوي الخبرة داخل شركة ConocoPhillips وكذلك أفراد يجلبون لنا منظورا خارجيا مستقال، 

وكنت أطمح كذلك أن يعمل لدينا فريق عمل يتحلي بروح التعاون.
القيادات في جميع أقسام الشركة لهذه المعايير، إذ ال ينصب اهتمامنا فقط على اكتساب المعرفة والمهارات  شيال: تخضع عملية اختيار 
والخبرات، بل إننا نسلط الضوء كذلك على السلوكيات التي من شأنها تعزيز ثقافة جديدة داخل الشركة متمثلة في نشر ثقافة التعاون بين 
األقسام المختلفة واالنفتاح على المناهج الجديدة ومحاسبة أنفسنا وغيرنا، وننتظر من قادتنا تجسيد مفهوم المعنى الحقيقي لقيادة شركة مستقلة 

تحقق مستويات أداء عالية.

االستثمار”،  من  جديدة  “مرحلة  بـ  يعرف  األسواق  إلى  لالستثمار  جديد  مفهوم  بإدخال  قمتم   قد 
فماذا يعني ذلك؟

إلين: نؤمن أننا نقدم للمستثمرين كل ما هو جديد، إذ نقدم لهم عرض قيمة يجمع بين خصائص الشركات المتكاملة والمستقلة. فنحن نغتنم 
الفرصة لدمج فريق عمل عالي المستوى وما لدينا من أصول وتقنيات وإمكانات مالية مع تسليط الضوء في المقام األول على األعمال 

التجارية، ويمكننا من خالل الجمع بين نقاط القوة هذه تحقيق عائدات عالية لمساهمينا ال تنطوي على مخاطر.   

ما مصادر النمو الرئيسية لديكم في السنوات المقبلة؟
مات: هناك خمسة أمور رئيسية هي: المواقع غير التقليدية في الواليات األمريكية المتجاورة )48 والية(، السيما موقعي Eagle Ford و
Bakken وأعمال النفط الرملي في كندا ومشاريعنا الكبرى في أوروبا وتطوير األعمال في المياه العميقة بماليزيا ومشروع الغاز الطبيعي 

التنفيذ بالفعل وسيتم افتتاحها أو توسع األعمال بها خالل األعوام  المسال في جزيرة كيرتس بأستراليا. كل هذه المشاريع قد دخلت حيز 
القليلة المقبلة، علًما بأننا قد وضعنا ألنفسنا خطًطا للتنقيب واالستكشاف نبدأ في وضعها حيز التنفيذ بدايًة من عام 2017 مما يساعدنا على 

مواصلة وتيرة النمو.

 نستخدم برامج تصفية األصول لتمويل البرنامج الرأس المالي الخاص بشركتكم وأرباح األسهم على 
المدى القصير، لذا نود معرفة وضع برنامج تصفية األصول؟

دون: لقد أعلنا عن هدفنا في بيع أصول بقيمة تتراوح بين 8 إلى 10 مليار دوالر بحلول عام 2013 وأحرزنا تقدما ملحوًظا في ذلك، وفي 
عام 2012، حققنا أرباًحا بقيمة 2.1 مليار دوالر، بما في ذلك بيع شركتنا في فيتنام والمناطق غير المستغلة في البحر الشمالي وحصتنا في 
NaryanMarNefteGaz، كما أعلنا أيًضا عن عزمنا لبيع الفوائد العائدة من حقل Kashagan، فضاًل عن شركاتنا في الجزائر ونيجيريا. 

وفي مطلع يناير من عام 2013، أعلنا عن خطط لبيع حصتنا في Cedar Creek Anticline بالواليات األمريكية المتجاورة )48 والية(؛ 
كما نتوقع إنهاء معامالتنا المعلن عنها في 2013 والتي من شأنها تحقيق عائدات بقيمة 9.6 مليار دوالر.
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ما أولوياتكم في تخصيص رأس المال؟
ريان: إن أولوياتنا في االستثمار هي زيادة اإلنتاج السنوي المركب بنسبة 3 إلى 5 بالمائة؛ واستبدال االحتياطي بنسبة ال تقل عن 100% وعمل قائمة بفرص التنقيب المتاحة في المستقبل. هذا وقد قمنا 

بتجربة برنامج رأس المال على عدد من السيناريوهات االقتصادية لضمان تحقيقه الهدف المنشود مع اختالف األسعار.
مات: يقتضي الحفاظ على أصولنا والوفاء بمسئوليتنا البيئية حوالي 10 بالمائة من البرنامج الرأس مالي، وسيتم تخصيص حوالي 45 بالمائة لتطوير برامج إضافية منخفضة المخاطر موجهة لألصول 
غير التقليدية للشركة التي تفتح الباب أمامنا للعديد من الفرص. وستذهب نسبة 30 بالمائة تقريًبا إلى المشاريع الكبرى التي تعد خطوة كبيرة على طريق النمو، وأخيًرا يتم تخصيص نسبة 15 بالمائة 

ألعمال التنقيب والتقييم وتطوير األعمال؛ تلك هي طبيعة الفرص - التقليدية وغير التقليدية- التي من شأنها دفع عجلة النمو بعد عام 2017.

كيف ستنمو هوامش الربح في ظل بيئة تتسم باألسعار الثابتة؟
جيف: نتوقع زيادة اإلنتاج العائد من العمليات المستمرة بنحو 400 مليون برميل من النفط الخام في اليوم الواحد بحلول عام 2017؛ وهذا سيأتي في معظمه في شكل السوائل مرتفعة السعر ومن المناطق 
التي تفرض عليها ضرائب منخفضة. كما ينبغي أن يعمل هذا التحول المصحوب بييع األصول التي ال تحقق أرباًحا عالية على زيادة هامش الربح بالشركة في غضون السنوات القليلة من ثبات األسعار.

ما رؤية ConocoPhillips المستقلة من الناحية التقنية؟
آل: رؤيتنا من الناحية التقنية واضحة وبسيطة وتتلخص في دعم خطط النمو ونشر ثقافة تبادل المعرفة، وسبيلنا في تحقيق ذلك ليس فقط تخصيص مواردنا وخبراتنا لالحتياجات التشغيلية األكثر إلحاًحا، 

ولكن أيضا من خالل العمل عن كثب مع وحدات األعمال، كما يمكن لشركة ConocoPhillips الحصول على مزايا تنافسية بتطبيق التكنولوجيا على نحو أكثر فعالية.

ْفل الصفحي ألساسيات العرض والطلب، فكيف غّيرت تلك المواقع من شركة ConocoPhillips؟ نحن نعلم مدى تغيير مواقع الكشف عن الطَّ
 Eagle Ford وعلى وجه الخصوص موقعي ،ConocoPhillips مات: لقد أسهمت مواقع الطفل الصفحي إسهاًما كبيًرا جًدا في األعمال التي نقوم بها، فقد وفرت هذه األصول خياًرا كبيًرا أمام شركة
وBakken  في الوقت الحالي. وتوجد موارد غنية بسنوات من مخزون الحفر القابل للتطوير،كما أن مواقعنا تميزنا عن غيرنا من الشركات الكبرى، ونحن سائرون على الدرب في اختبار مواقع جديدة 

وإضافة مساحة مزروعة من شأنها إحداث العديد من التغييرات.    

كيف تكون شركة ConocoPhillips قادرة على المنافسة في مواقع الطفل الصفحي مقارنة بغيرها من الشركات المستقلة األصغر حجًما؟
آل: نتمتع بقدرة عالية للغاية تنبع من خبرتنا الطويلة في أحواض الموقع التراثية بأمريكا الشمالية، حيث يتم تحديد مواقع معظم مناطق الطفل الصفحي الجاري تطويرها حالًيا، فنحن نصب تركيزنا في 
الحصول على مواقع في أفضل األجزاء الكائنة في تلك المناطق. وبالتالي، نقوم بأعمال الحفر واالختبار بطريقة منهجية لتقييم الجدوى التجارية. ويمكننا في الكثير من الحاالت االستفادة من خبراتنا الحالية 
في المساحة والبنية التحتية، كما أننا نتبع نهًجا تعاونًيا للغاية في التعامل مع موردينا، وذلك لتحسين مستوى الكفاءة والتكاليف. وبما أننا ال يحركنا النمو فقط، يمكننا أن نستغرق الوقت الكافي الختبار 

التكنولوجيات ونشرها التي تفي بالغرض في كل موقع من تلك المواقع، وهو ما نعتقده ضرورًيا لضمان عدم إسرافنا في تمويل هذه المشاريع.

هل ترى ضرورة التأييد العام لمكافحة التكسير الهيدروليكي باعتباره خطًرا محدًقا على شركتك والصناعة القائمة بها؟
أندرو: لقد أصبحت هذه القضية ملهمة لكثير من المنظمات المحلية والنشطاء في هذا المجال، وباعتبارنا شركة، نعلم تمام العلم أنه ينبغي لنا المشاركة في النقاش مع منتقدينا والدخول في المناقشات 
والمبادرة بالبيانات والحقائق والعمل مع تحمل المسؤولية. إننا متفائلون بأن الجمهور والّساسة سيغتنمون الفرصة غير المسبوقة، وهي ضرورة أن تصير كاًل من الواليات المتحدة وأمريكا الشمالية 

مستقلتين في مجال الطاقة بطريقة ال تضر ببيئتنا.

وقد قيل الكثير عن الصناعات االستخراجية والتنمية المستدامة، ولكن كيف تتعامل شركة ConocoPhillips مع قضية االستدامة؟
جانيت: بالنسبة لشركة ConocoPhillips، تشمل التنمية المستدامة إدارة مشاريع الشركة بالصورة التي تحقق النمو االقتصادي وتمتعنا ببيئة صحية ومجتمعات نابضة بالحياة في الوقت الحاضر 
ومستقباًل، ويستند منهجنا إلى االزدهار بوصفنا شركة تعمل على تلبية احتياجات الطاقة لألجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خالل إقامة شراكة وتعاون مع اآلخرين. فنحن نعمل مع الهيئات الرقابية 
والمجتمعات المحلية ومالك األراضي والشركاء التجاريين وغير ذلك من المساهمين لتطوير أصولنا واستثمارها بشكل مسؤول، ونعمل جاهدين لفهم القضايا المستجدة ودمج المجاالت ذات األولوية -التي 
من بينها المياه والتغييرات المناخية والتنوع الحيوي والقضايا االجتماعية- في عمليات التخطيط التي نقوم بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحراز هذه النتائج، ولمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى 

تقريرنا المعد حول التنمية المستدامة على شبكة اإلنترنت فضاًل عن المقاالت وااللتزامات المنشورة على موقعنا الخاص بمبادرة “االتحاد قوة”.
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هل قمت بتغيير مجموعة الشركات المنافسة عندما أصبحِت شركة مستقلة بذاتها؟
دون: أجل، حيث تتألف مجموعة الشركات المنافسة التابعة لنا حالًيا من مزيج من كبرى الشركات المتكاملة والمستقلة، وهذه هي الشركات المنافسة لنا، يوًما بعد يوم، من أجل إيجاد الموارد والمواهب 

والمستثمرين.

كيف ستنافس شركة ConocoPhillips بشكٍل ناجح للحصول على المواهب؟
شيال: سنحقق النجاح إذا ما وفرنا هذا النوع من بيئة العمل والفرص الوظيفية التي يحتاجها الناس في سبيل شعورهم بالنشاط والمشاركة، فنحن نوفر األجور والميزات التنافسية ولكن ال يمكن أن نتوقف 
عند هذا الحد. باإلضافة إلى اتباعنا إستراتيجيات مبتكرة إلدارة التطوير الوظيفي ومنح الموظفين إمكانية الوصول إلى قدرات عالمية في مجال تبادل المعرفة والتعاون مع المؤسسات األكاديمية الرائدة 

والشركاء في مجال البحوث، وقد يكون األهم من كل ذلك االستماع لموظفينا ومناقشة احتياجاتهم.  

إن األساس المنطقي لإلستراتيجية التي تتبعونها هو تحقيق النمو والعائدات والتوزيعات السنوية المقنعة، فهل يمكن إحراز ذلك حًقا؟
إلين: مما ال شك فيه أن هذا قد كان من الصعب على قطاعنا تحقيقه، فكبرى الشركات تناضل من أجل النمو؛ في حين تواجه الشركات الصغرى تحديات في توفير عائدات أو توزيعات ثابتة. لكننا نتوقع 

توفير كاًل منهما على المدى الطويل نظًرا لحجم شركتنا الفريد من نوعه ومجموعتنا الغنية بالموارد والقوة واالنضباط المالي.

ما الدور الذي تلعبه الموازنة العامة في اإلستراتيجية الخاصة بكم وما أولوياتكم للسيولة النقدية؟
جيف: نحن نتمتع بموازنة قوية وهذا هو األساس في قدرتنا على االستثمار والمنافسة من خالل الدورات التجارية، فهي توفر المرونة وتتيح لنا تحميل البرامج، األمر الذي يحّسن كفاءة رأس المال. كما 
أننا سنستهدف تحقيق أرباح ثابتة والتي نتوقع زيادتها باطراد مع زيادة السيولة النقدية، ولقد قمنا بتقييم برامج رأس المال في إطار طائفة واسعة من حاالت األسعار للتأكد من قدرتنا على الحفاظ على 
تصنيف ائتماني لالستثمار من الدرجة األولى “أ” ونسبة منخفضة نسبًيا للديون مقابل رأس المال. وتكمن أولوياتنا للسيولة النقدية في تمويل أرباح األسهم واالستثمار في فرص النمو المتاحة لدينا والحفاظ 

على قوة موازنتنا والنظر في عمليات إعادة شراء األسهم عند الحاجة.

ما الدور الذي تلعبه عمليات االندماج والشراء )M&A( في اإلستراتيجية المتبعة لديكم؟
دون: نحن نولي جّل اهتمامنا لألسواق الخاصة بعمليات االندماج والشراء وندرس الفرص التي قد توفر إستراتيجية مقنعة تناسب مجموعتنا، بيد أن إستراتيجيتنا وأولويتنا تقوم على النمو العضوي الذي 
يرتكز على مجموعة غنية بالموارد، كما أننا نضع نصب عينينا استكمال ذلك عن طريق شراء كاًل من المساحة التقليدية وغير التقليدية، فعلى سبيل المثال، قمنا بإضافة أكثر من 850 ألف فدان صافي 
إلى مجموعتنا غير التقليدية بأمريكا الشمالية منذ عام 2011؛ حيث عزمنا مؤخًرا على تحديد المواقع غير التقليدية وأصبحنا على مقربة من أول اقتراح نحو الفرص الرئيسية. وفي المواقع التقليدية، قمنا 

مؤخًرا بالوصول إلى بعض المساحات المأمولة مستقباًل في أنجوال وأنشأنا مواقعنا الكائنة في المياه العميقة بخليج المكسيك على مليوني فدان صاٍف كما هو متوقع.

 تقوم شركتكم حالًيا باالستثمار في بعض المشاريع بمتطلبات كبيرة من رأس المال لكن مع تحقيق عائدات منخفضة في دورة كاملة عن غيرها 
تناسب  فكيف  المسال،  الطبيعي  للغاز   Australia Pacific شركة  ومشروع  النفطية  الرمال  سيما  وال  بكم،  الخاصة  المجموعة  في  الفرص   من 

تلك المشاريع مجموعتكم؟
مات: رغم أن هذه األصول تمثل حالًيا أدنى حد من عائدات المشروع في مجموعتنا، إال أنها غالًبا ما تكون من نوع األصول التي تساعد في تحسين مستوى العائدات بمرور الوقت، حيث إنها أصول 
طويلة المدى وغنية بالموارد الطبيعية. هل يمكنني حالًيا تفضيل مرونة أكثر في برنامج رأس المال؟ بالطبع. لكن في يوم من األيام؛ حينما يرجع المستثمرون بذاكرتهم إلى الوراء لهذه الحقبة، أعتقد أنهم 

سيقدرون مدى االستثمارات التي حققناها في تلك األصول، وستوفر هذه المشاريع عقود من السيولة النقدية القوية.

ما الخطوات التي تتبعونها في إنشاء برنامج استكشاف قوي واقتناص الفرص؟
مات: قد قمنا -في السنوات القليلة الماضية- بحشد مجموعة من المستكشفين وبدأنا في الحصول على الفرص التقليدية وغير التقليدية على حد سواء. كما أن لدينا فريًقا استكشافي قوي ومفعم بالحيوية 
لتعزيز المخزون والفرص، وندخل حالًيا إلى مرحلة الحفر واالختبار في العديد من المواقع غير التقليدية وفي العديد من اآلبار التقليدية غير المستغلة على الصعيد العالمي، والخطوة التالية هي البدء في 

حفر األعمال التقليدية.
آل: نحن نخصص قدًرا كبيًرا من الوقت واالستثمار في إقامة بيئة عملية على مستوى عالمي لدعم أحدث األعمال الخاصة بالعلوم الجيولوجية لمجهوداتنا في االستكشاف، ونمتلك حالًيا قدرات 

تحليلية تضاهي أفضل المستكشفين بقطاعنا.

ما هي بعض الفرص األكثر حماًسا في المجموعة فيما يتعلق باالستكشاف؟ 
مات: نحن نتمتع بعدد كبير من الفرص التقليدية وغير التقليدية على حد سواء، فمن بين الفرص غير التقليدية، التحفيز الذي توفره لنا مشاريعنا الجديدة في موقعي حوض Permian وNiobrara، حيث 
نقوم باختبار المواقع غير التقليدية األخرى في أمريكا الشمالية وفي مختلف أنحاء العالم، باإلضافة إلى قيامنا -داخل مجموعتنا التقليدية- بتحفيز برنامج حفر المياه العميقة بخليج المكسيك بجانب البدء في 

حفر حواجز خارج أنجوال في عام 2014.
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ما أكثر وسائل التكنولوجيا المؤثرة التي تستخدمها شركة ConocoPhillips حالًيا؟
آل: تمتلك هذه الشركة قدرات فنية كبيرة تنبع من تقاليدنا بوصفنا شركة متكاملة، وباعتبارنا شركة متكاملة، نرّكز على تطبيق أكثر التكنولوجيات المؤثرة حيث يمكننا تحقيق القيمة األعلى، فعلى سبيل 
المثال، نزيد بنجاح من إنتاج سوائل النفط في موقعي Eagle Ford وBakken في أقل من 48؟ من خالل الحفر األفقي والتكسير الهيدروليكي؛ وسرعان ما سيتم تطبيق هذه الخبرات بالنسبة للفرص 
غير التقليدية األخرى في كندا وأستراليا وبولندا. وقد قمنا بتنمية قدرات النمذجة المتقدمة وإجراء مجموعة من االختبارات التجريبية في هذا المجال لتحديد تلك القدرات، وفي مشروعنا هذا فيما يخص 
الرمال النفطية الكندية، نستخدم تقنيات الصرف بالجاذبية بمساعدة البخار المحّسن لتحسين معدالت استخراج النفط باستخدام البخار واإلسراع في استعادة الموارد وتقليل عدد اآلبار وكميات المياه والغاز 

الطبيعي الالزمة لإلنتاج، وهذا من شأنه تحسين اقتصاديات المشروع وإفادة البيئة، كما نستخدم تقنيات المعالجة الزلزالية المتقدمة لتعزيز مجهوداتنا في استكشاف المياه العميقة.

ما المسائل التشريعية أو الحكومية التي تحوز أعلى قدر من اهتمامكم؟
أندرو: إن القضايا الداخلية التي تلوح في األفق هي الضرائب والحصول على الموارد واللوائح التنظيمية، وبوصفنا شركة، ال يحق لنا االعتراض على فرض الضرائب العادلة، ولكن نعتقد أنه ينبغي أن 
تكون أي تغييرات ضريبية داخل القطاع محايدة، كما أن عملية الحصول على الموارد والمسائل التنظيمية تتطلب إجراء المزيد من الحوار، ونحن نؤمن باتخاذ نهج واقعي وتعاوني ومناسب بشأن هذه 
المسائل، يوفر في الوقت نفسه الحماية الستمرارية الصناعات األساسية لدينا، وتزداد هذه المسائل تعقيًدا على الصعيد الدولي، كما أننا محظوظون بأن لدينا الكثير من أصولنا الدولية في الدول األعضاء 

في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، ومن وجهة نظرنا، يحد االستقرار النسبي لها من المخاطر الجغرافية السياسية الشاملة.

ما التغييرات اإلدارية التي تتخذونها باعتباركم شركة مستقلة؟
جانيت: كوننا شركة مستقلة، يمنحنا فرصة إللقاء نظرة جديدة على إدارتنا، بجانب تحقيق التنوع لمجلس إدارتنا وزيادة أدوار ومسؤوليات اللجنة المشكلة من مجلس اإلدارة،فضاًل عن تعزيز عملياتنا 

بشأن االمتثال وإدارة المخاطر، كما نركز على توفير قدر كبير من الوضوح والشفافية لألمور التي نكشف عنها.

أنت تتحدث عن خلق ثقافة االستقالل لشركة ConocoPhillips، فماذا يعني ذلك؟
شيال: أولينا اهتماًما كبيًرا لمسألة رغبتنا في ثقافة االستقالل النموذجي أو ثقافة شركة ConocoPhillips المستقلة، وقد اخترنا ثقافة خاصة بنا نظًرا لتميزنا، والخصائص الثقافية الرئيسية التي نؤكد عليها 

هي التعاون وتعزيز األوضاع باإلضافة إلى تحمل المسؤولية، فنحن نريد اغتنام الفرص على وجه السرعة وإنشاء مكان عمل مؤثر بقيادة تضع نصب عينيها تحسين األداء.

هل كان فصل شركة Phillips 66 أمًرا جيًدا للمساهمين؟
ريان: نعتقد أن هذه الصفقة قد أحرزت قيمة كبيرة للمساهمين وذلك بناًء على األداء السوقي ألسهم شركتي ConocoPhillips وPhillips 66 خالل عام 2012. تجدر اإلشارة إلى أن هذا الفصل ُيمّكن 
الشركة من التركيز بالتحديد على أعمال التنقيب واإلنتاج، وهذه في نهاية المطاف هي الطريقة التي سنحقق بها قيمة مستدامة وطويلة األمد للمساهمين، وكلٌّ منا في هذه الشركة على مستوى هذه المهمة.

ما دالئل النجاح في فترة الثالث إلى خمس سنوات؟
ريان: إن األمر بسيط جًدا، فسوف تكون شركتنا هي الخيار المفضل أمام جميع المساهمين، وسوف ننجز ذلك عبر العمل بشكٍل آمن ومسؤول والوفاء بالتزاماتنا وتفعيل نشاط القوة العاملة وتحقيق قيمة 

مستدامة.
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غير مسـرحيات 

التركيز على التميز في أعمال التنقيب واإلنتاج حصرًيا

النطاق  حيث  من  متنوعة  أصول  قاعدة   ConocoPhillips شركة  تمتلك 
والمدى، وتحقق قطاعات التشغيل الستة لدينا نمًوا مطرًدا وقوًيا في مجال اإلنتاج 
كما نقوم بالكثير من المشاريع التنموية الضخمة ذات األهمية على الصعيد الدولي 
نمتلك  للخطر.  أقل عرضة  أمريكية  فضال عن محفظة أصول عالمية ولشمال 
أيًضا برنامج تنقيب عالمي يضم قائمة مفصلة باألماكن الحالية والمحتملة لفرص 
بها  نتمتع  التي  التقنية  القدرات  بفضل  إال  ذاك  وما  والتقليدية،  المميزة  التنقيب 
وأعماق التنقيب التي نستطيع العمل خاللها في أي مكان بالعالم بكل قوة واضعين 

نصب أعيننا التميز في التنفيذ وتحقيق السالمة.

 المحفظة 
االستثمارية العالمية

األصول
10

إجمالي اإلنتاج لعام 2012*

E&P 
Production

E&P Reserves

* يتضمن العمليات المستبعدة.
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تقليدية

 الواليات األمريكية المتجاورة )48 والية( 
وأمريكا الالتينية

تقود ثورة الغاز الصخري

يمثل هذا القطاع أضخم أعمال شركتنا في الوقت المعاصر، وفي ظل المناخ 
الحالي الذي يشهد نمًوا سريًعا لنهضة الغاز الصخري وأسعار الغاز الطبيعي 
القليل؛ قمنا بتوجيه استثماراتنا نحو األماكن الواعدة الغنية بالسوائل النفطية 
في  تلوح  التي  المميزة  المواقع  في  المرتفع، وخاصة  الربحي  الهامش  ذات 
األفق. فنقوم بالتنقيب داخل الواليات األمريكية المتجاورة البالغ عددها 48 
والية والتي تمتد أعمال التنقيب واإلنتاج فيها على مساحة بلغت 13.8 مليون 
فدان وحافظت معظمها على معدل اإلنتاج، مما منحنا مخزوًنا ضخًما يمثل 
ُجل إنتاجنا األساسي حالًيا ويبشر بتقدم سريع وملموس في السنوات المقبلة. 

كما رسخنا قوى دفع لبرنامج التنقيب في المياه العميقة بخليج المكسيك.

ولقد استفدنا من هذه المساحة الكبيرة للمواقع القديمة 
األحواض  هذه  أهمية  فهم  واستطعنا  استفادة،  أيما 
الرئيسية وطبيعيتها الجيولوجية فهًما عميًقا وكذلك 
التشغيلي.  والنطاق  الحالية  التحتية  البنية  أسس 
ونمتلك مجموعة من أفضل األماكن المميزة األولى  
في الواليات األمريكية المتجاورة، ونركز في عملنا 

 Permianو Bakkenو Eagle Ford :حالًيا على ثالث مناطق أساسية هي
حيث يشكلون مساحة تزيد عن 1.9 مليون فدان من المواقع التقليدية والمميزة 
وسنواصل مسيرة العطاء والنمو في المستقبل. ولدينا أيًضا تاريًخا طوياًل من 

اإلبداع واالبتكار التكنولوجي الذي يتيح لنا الميزة التنافسية في هذه المناطق.

 Eagle لقد حققنا زيادة بلغت 144 في المائة و44 في المائة في المنطقتين
علًما   ،2012 إلى   2011 عام  منذ  وذلك  التوالي  على   Bakkenو  Ford

إلى ما يقرب من  النفط في منطقة Eagle Ford وصل  إنتاج  بأن متوسط 
حوالي 89 مليون برميل من النفط المكافئ في اليوم الواحد في الربع األخير 
يومًيا من  برميل  مليون  بحوالي 103  إنتاج  معدل  أعلى  لنحقق  السنة،  من 
خالل أحد عشر جهاز حفر. أما في منطقة Bakken فيصل متوسط إنتاج 
النفط إلى ما يقرب من 24 مليون برميل من النفط المكافئ في اليوم الواحد 
ومع  الحفر.  أجهزة  من  تسعة  باستخدام  وذلك  السنة  من  األخير  الربع  في 
 Niobrara توقع حدوث نمو في الموارد الغنية بالسوائل النفطية في موقعي 
وWolfcamp وغيرها من المواقع، نأمل زيادة معدل اإلنتاج في الواليات 
في  المكافئ  النفط  من  برميل  مليون  إلى 300  ليصل  المتجاورة  األمريكية 

اليوم الواحد بحلول عام 2017، وهي زيادة ضخمة من 
هذه القاعدة المتواضعة في السنوات القليلة الماضية.

سنقوم بتشييد البنى التحتية لتيسير سبل اإلنتاج وزيادة حجم 
المبيعات باعتبار ذلك وسيلة من وسائل تحقيق أهداف النمو 
التي نصبو إليها، ولقد حققنا تقدًما هاًما في هذا المجال في 
عام 2012 وسنواصل بناء البنى التحتية. ونتيجة لذلك، فإن 
أغلب األراضي التي سيتم مباشرة عمليات اإلنتاج عليها في 
عام 2013 تقع بمنطقتي Eagle Ford وBakken، وهي 
ميزة عظيمة حيث نستطيع بذلك السيطرة على وتيرة التنمية 

والتطوير التي ننشدها. ولن نتوقف لحظة عن التواصل مع المساهمين لنطلعهم 
على آليات التكسير الهيدروليكي التي تستخدم بأمان في هذه الصناعة لتعظيم 

االستفادة من الموارد الوطنية المهمة.

سنواصل كذلك مواكبة وتطبيق كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والمعرفة 
الجيولوجية الحديثة وذلك لتعزيز استغالل وإنعاش الموارد الحالية وتحديد المصادر 
الجديدة المحتملة للهيدروكربونات في مواقعنا القديمة، وتوفر هذه األصول تدفقا 
نقديا هائال وأرباحا عالية مع إنتاج كميات كبيرة من النفط. كما نواصل البحث على 

األماكن الغنية بالسوائل النفطية في الواليات األمريكية المتجاورة )48 والية(.
%144

مليون فدان بالمناطق الداخلية
13.8

الغاز الصخري المستخرج من 
موقع Bakken في منطقة مونتانا 

وشمال داكوتا.

 Eagle الغاز الصخري بمنطقة
Ford يعد واحًدا من أفضل الفرص 

والموارد الواعدة أمام الشركة.

الواليات األمريكية 
المتجاورة )48 والية(

وصل النمو اإلنتاجي في موقع 
Eagle Ford إلى
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المشاريع

كندا
 تطوير الحقول الكندية القديمة وكذلك النفط الرملي 

عالي الجودة.

قدم القطاع الكندي لدينا أداًء تشغيلًيا قوًيا في عام 2012؛ وعمل على زيادة 
للجدول  التي استمرت وفًقا  الرملي  النفط  اإلنتاج من خالل توسعة مشاريع 
الموضوع لها. تأثرت النتائج المالية بسبب أسعار البيتومين الضئيل. ولقد أثر 
انخفاض أسعار الغاز الطبيعي لفترات طويلة في الماضي على أعمالنا في 
غرب كندا، ونتوقع تحسن األداء المالي طالما كان تركيزنا على المواقع الغنية 
بالغاز الطبيعي المسال والنفط. ونخطط لتشغيل ستة عشر جهاز حفر أثناء 

البرنامج الشتوي لعام 2013-2012.

النفطية  الرمال  في  والتبخير  الجاذبية  بفعل  التصريف  عملية  مشاريع  وُتعد 
الكندية مورًدا ضخًما لضخ 16 مليون برميل من النفط المكافئ مما يجعلها 
في  األعمال  حجم  زيادة  فرص  المشاريع  وتتيح  لإلنتاج.  دائًما  مصدًرا 
 Christina Lakeو Foster Creek :المراحل الجديدة التي تشهدها مناطق 
وSurmont والعمل في المشاريع الحديثة مثل: Narrows Lake. ونتوقع 
أن تحقق هذه المشاريع زيادة مركبة في معدل النمو السنوي بنسبة تصل إلى 

20 % خالل السنوات الخمسة المقبلة.

 Foster Creek مناطق  في  أساسية  مراحل  سبع  تنفيذ  حالًيا  ويتم   هذا 
 100 عن  يزيد  إنتاج  صافي  تقدم  والتي   Surmontو  Christina Lakeو
العام. وفي عام  نهاية  الواحد بحلول  اليوم  المكافئ في  النفط  مليون برميل من 
2012، تم التصديق على المرحلة “أ” من مشروع Narrows Lake والمرحلة 
 ،Christina Lake أما بالنسبة لمشروع .Christina Lake و” من مشروع“
نتوقع أن نحقق الطاقة اإلنتاجية الكاملة المأمولة من المرحلة “د” والشروع في 
المرحلة “هـ” في عام 2013. وبالنسبة لمشروع Foster Creek، نقوم بأعمال 
توسيع في المراحل “و”، “ز”، “ح” التي ستصل إلى الطاقة اإلنتاجية لها في عام 
2014. ونواصل العمل في المرحلة الثانية من مشروع Surmont وفًقا للجدول 

الموضوع له، ومن المقرر بدء تشغيلها بحلول عام 2015.

في  كبير  بقدر  التكنولوجية  للتطورات  المواكبة  المشاريع  تسهم  أن  ويمكن 
تحقيق فوائد اقتصادية جمة لقاعدة مواردنا الكبيرة وإضافة قيمة لمجموعتنا. 
في  بما  قيمتنا،  تعزز  التي  المبادرات  من  عدًدا   2012 عام  في  قدمنا  كما 
ذلك االنتهاء من المنشآت التجريبية المتقدمة لتطوير عملية التصريف بفعل 
الجاذبية والتبخير في Surmont واستخدمنا مجموعة من وسائل التكنولوجيا 

األخرى لتحسين معدالت استخراج النفط باستخدام البخار. 

التركيز  مع  أكمل وجه  التشغيل على  الكندي عامة عملية  القطاع  ويواصل 
تشمل  والتي  لتطوير حقيبة أصوله  األجل  اإلستراتيجية طويلة  الخطة  على 

استخراج البيتومين والسوائل والنفط الخفيف والغاز.

16
 مليون برميل من 

النفط الخام

 إجمالي موارد 
النفط الرملي

وتقترب أعمال التشييد والتطوير في حقل 
Jasmine الواقع على البحر الشمالي 

للمملكة المتحدة من االنتهاء.
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الضخمة

آالسكا
العمل على تحسين األصول القديمة.

تولي شركة ConocoPhillips اهتمامها بأضخم حقلي بترول في أمريكا 
الشمالية وهما Kuparuk وPrudhoe Bay ويقعان على المنحدر الشمالي 
على  يقع  الذي   Alpine حقل  في  أيًضا  الشركة  تعمل  كما  آالسكا.  لوالية 
منحدر الشمال الغربي. ووصل معدل اإلنتاج في عام 2012 إلى 213 مليون 
برميل من النفط المكافئ في اليوم الواحد، ويعكس انخفاض القاعدة. عالوة 

على ذلك، تم االنتهاء من الحقول الثالثة بنجاح في الوقت المحدد لها.  

يسير العمل في آالسكا بشكل جيد، وتحظى هذه المنطقة بوجود فرص تنموية 
للحصول على كميات إضافية كبيرة من النفط. ويتوقف مستوى االستثمارات 
التعاون بين جميع  للدولة وحجم  التنافسية  المالية  المتطلبات  المستقبلية على 
استثماراتها   ConocoPhillips شركة  وتواصل  المساهمين.  مجموعات 
بحوالي 800 مليون دوالر في السنة في والية آالسكا، مع اختيار مشاريع 
الشركة  تسجل  العملية،  الناحية  من  الشمالي.  المنحدر  على  حفر  وبرامج 
التكاليف  من  يقلل  مما  المعدنية،  الحفر  أنابيب  لشبكات  القياسية  األطوال 

ويسرع من وتيرة إنجاز العمل في اآلبار.

كما تم اعتماد مشروع Alpine West CD5 في الربع 
األخير من السنة. ومن المتوقع ظهور أول باكورة اإلنتاج 
االستعدادات  الشركة  واتخذت   ،2015 عام  أواخر  في 
 2014 عام  ليشهد  تشوكشي  بحر  في  للتنقيب  الالزمة 
الشركات  مع  بالتعاون  لنستطيع  وإننا  البئر.  إنتاج  بداية 
الطبيعي  الغاز  تقدير صادرات  للبترول األخرى  المنتجة 
المنحدر  في  الضخمة  الغاز  موارد  من   )LNG( المسال 
عملها  للبترول  المنتجة  المجموعة  وتواصل  الشمالي. 
العناصر  تكلفة  وتقييم  المحتملة  التطوير  مفاهيم  على 

للمشروع. الرئيسية 

أوروبا
مشاريع ضخمة تعزز مساعي النمو

يجرى حالًيا تنفيذ العديد من المشاريع التي ستحقق نمًوا في المناطق القديمة 
وجود  على  الحالي  وضعنا  ويدلل  بأوروبا،  الشمالي  البحر  في  تقع  التي 
معدالت نمو قصيرة األجل مع احتماالت نهوض مستقبلية واعدة. لقد انتهينا 
في عام 2012 من العديد من المشاريع الضخمة في اإلطار الزمني المرسوم 
لها، ولم يثننا هذا النجاح عن مواصلة العمل لتحسين مجموعة األصول وحسم 

.Statfjord وحقل Alba مسألة العناصر غير المستغلة في حقل

وقد وفرت العمليات الحالية والبنية التحتية وخبرتنا في مجال حقول البترول 
الشركة  وعملت  الربح.  هوامش  وتقوية  التنموية  المشاريع  لزيادة  فرًصا 

بحر  الجنوبية من  المنطقة  في   Katy موقع  تنمية  المتحدة على  المملكة  في 
التنمية  عملية  وواصلنا   ،2013 يناير  في  اإلنتاج  باكورة  لتظهر  الشمال 
العام 2013  في  بهما  العمل  بدء  في  أماًل   Clair Ridgeو Jasmine في 
و2016 على التوالي. وواصلنا العمل في المشاريع التوسعية في النرويج في 
Ekofisk South وEldfisk II لبدء العمل فيهما عام 2013 و2014 على 

التوالي. ُيتوقع أن يصل اإلنتاج األول للمشاريع الرئيسية إلى حوالي 115 
مليون برميل من النفط المكافئ في اليوم الواحد بحلول عام 2017.

كما تعمل الشركة على االرتقاء بأنشطة التنقيب في بحر بارينتس النرويجي 
والبحر المركزي الشمالي وفي المناطق الساحلية في غرب جزر شتالند في 
الصخري في  الغاز  إنتاج  الشركة نحو  المتحدة فضاَل عن تطلعات  المملكة 

منطقة بحر البلطيق غرب بولندا.

213
يصل إلى 213 ألف 

 برميل من النفط 
الخام يومًيا

إنتاج والية آالسكا

 ألف برميل من النفط 115
الخام يومًيا

حقل Alpine على المنحدر الشمالي لوالية آالسكا.

 يبدأ إنتاج المشاريع الرئيسية 
في أوروبا بحلول عام 2017

يصل معدل اإلنتاج إلى
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االستثمارية المحفظة 

آسيا والمحيط الهادي والشرق األوسط
استخراج  وفي  المياه  أعماق  في  تنموية  مشاريع  تنفيذ 

الغاز الطبيعي المسال.

تضم عمليات التنقيب في أسيا والمحيط الهادي والشرق األوسط حقول اإلنتاج 
الموجودة في أستراليا وتيمور الشرقية والصين وإندونيسيا وماليزيا وقطر. وقد 
غادرت الشركة فيتنام في الربع األول من عام 2012، ولدينا أيًضا أنشطة 
تنقيب وتقييم في هذه المنطقة تشمل حقول خليج البنغال على شواطئ بنجالديش.

كما يجرى تنفيذ عمليات تنموية هائلة على شواطئ ماليزيا ألربعة مشاريع 
معتمدة، ومن المتوقع زيادة معدل اإلنتاج إلى ما يقرب من 70 مليون برميل 
من النفط المكافئ في اليوم الواحد بحلول عام 2017، وتعمل هذه المشاريع 
على زيادة إنتاج السوائل النفطية والغاز ذات الهامش الربحي المرتفع. يتم 
 Gumusut موقع  من  األول  المشروع  في  البترول  استخراج  في  البدء 
في  العائمة  اإلنتاج  بأنظمة  العمل  ينتظم  أن  المتوقع  ومن  نوفمبر؛  في 
 Siakap North-Petai حقول  في  العمل  وواصلنا   ،2013 عام   أواخر 
وKebabangan وُيتوقع أن يكون اإلنتاج األول في عام 2013 و2014 
على التوالي. هذا وصدقت الشركة في الربع األخير من العام على تطوير 
العمل فيه بحلول عام 2017، وتبشر  يبدأ  ُيتوقع أن  حقل Malikai والذي 
هذه المنطقة بقدرات إنتاج محتملة إضافية بعد ظهور أربع اكتشافات أخرى 
في مراحل مختلفة من التقييم ومن المتوقع جني ثمار عمليات النمو ما بعد 

عام 2017.

 Australia مشروع  الشركة  واصلت  فقد  أستراليا؛  في  للعمل  بالنسبة  أما 
مشترك  مشروع  وهو   )APLNG( المسال  الطبيعي  الغاز  إلنتاج   Pacific

في  اآلن  العمل  يتم  أستراليا.  في  الميثان  موارد  أكبر  من  منطقة  على  مقام 
أكثر من 120 بئًرا وبلغ صافي اإلنتاج حوالي 118 مليون قدم مكعب في 
اليوم في عام 2012. وظللنا على الطريق الصحيح للبدء في استخراج الغاز 
االنتهاء في عام 2012  تم  المسال في منتصف عام 2015. كما  الطبيعي 
من تسويق السلسلة الثانية من إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتم تأمين تمويل 
المشروع بمبلغ يصل إلى 8.5 مليار دوالر بشروط تنافسية، وُصدق عليه، 
ومن المتوقع أن يباشر المشروع عمله في الربع األخير من عام 2015. كما 
خفضت شركة ConocoPhillips عائداتنا من هذا المشروع إلى %37.5. 

االستثمارات العالمية األخرى
االرتقاء باالستثمارات.

واستخراج  الكتشاف  العالم  مستوى  على  أخرى  أماكن  في  نعمل 
أنشطة  إلى  إضافة  وروسيا  ونيجيريا  وليبيا  الجزائر  ومنها  البترول 
من  جزًءا  ذلك  وباعتبار  وكازاخستان.  أنجوال  في  والتنقيب  التطوير 
 %  30 بنسبة  أسهم  بيع  من  انتهينا  لقد  الشركة؛  أصول  تصفية  برنامج 
أعلنت  كما  في عام 2012.  في روسيا   NaryanMarNefteGaz في 
واألعمال   Kashagan حقل  في  أسهمها  تصفية  في  نيتها  عن  الشركة 

ومن المتوقع أن يقدم هذا المشروع إنتاًجا ثابًتا ويحقق تدفًقا نقدًيا لما يقرب 
من 20 إلى 30 عاًما بداية من عام 2016 ليحدث زيادة في العائدات قياًسا 
بالعديد من مشاريع الغاز المسال األخرى في المنطقة. كما تجاوز معدالت 
 Darwinو Bayu-Undan الغاز الطبيعي المسال المستخرجة من موقعي

النسبة المستهدفة بفضل الكفاءات والقدرات التشغيلية القوية.

وفي الصين، أجريت عمليات في منطقة Peng Lai وقد اكتملت خطة التعديل 
في مطلع عام 2013 على  الشركة  واإلدارة خالل عام 2012، وحصلت 
استخراج  وبدأ  العادية.  اإلنتاج  عمليات  باستئناف  الصينية  الحكومة  موافقة 
النفط من البئر األول من المشروع التنموي في مدينة بانيو في سبتمبر. وتم 
العمل في تسعة آبار في نهاية العام وذلك في إطار مشروع تنموي متطور 
اليوم الواحد لصافي  النفط المكافئ في  إلضافة حوالي 8 مليون برميل من 
اإلنتاج بحلول عام 2014 كما هو مخطط له. وفي إندونيسيا، أعدنا التفاوض 
زيادة  إحداث  إلى  أدى  مما   2012 عام  أثناء  الغاز  بيع  عقود  على  بشأن 
 Corridorو Natuna Sea Block هائلة ألسعار الغاز في مبيعات كل من
للخطة  وفًقا   QG3 المشترك  المشروع  واصلنا  فقد  قطر؛  في  أما   .Block

الموضوعة، وتم توقيع ثالثة عقود بيع جديدة للغاز الطبيعي المسال للتسليم 
على خالل الخمسة عشر إلى العشرين سنة المقبلة.  

التجارية في الجزائر ونيجيريا بأسعار اإلقفال المتوقعة في عام 2013، 
باعتبارها  األصول  لهذه  المتوقع  واإلنتاج  العائدات  مع  التعامل  وتم 

عمليات مستبعدة.

وفي ليبيا، عاد اإلنتاج في نصف العام إلى مستويات ما قبل الصراع مع معدل 
خروج وصل إلى 43 مليون برميل من النفط المكافئ في اليوم الواحد في عام 
2012. وقد تأثرت العمليات النيجيرية في النصف الثاني من العام بالفيضان 
الذي حدث في دلتا النيجر مما أدى إلى تراجع إجمالي اإلنتاج السنوي إلى 

40 مليون برميل يوميا.

8
بدء تنفيذ مشاريع رئيسية 
في آسيا والمحيط الهادي

مواصلة العمل في حقل Gumusut مع توقع العمل بأنظمة اإلنتاج العائمة 
في أواخر 2013.

 ألف برميل من النفط 145
الخام يومًيا

يصل معدل اإلنتاج إلى

زيادة معدالت اإلنتاج 
 APLNG بماليزيا ومشروع

بحلول عام 2017
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العالمية

االستكشاف
دعم الفرص التقليدية والمميزة

التقدم،  المزيد من  التنقيب  برنامج  يحقق  أن  نتنبأ  البعيد،  المدى  إلى  بالنظر 
التقليدية  الفرص  ذات  األماكن  من  وشاملة  متوازنة  حقيبة  نمتلك  فنحن 

والمميزة الغنية بالسوائل.

التقليدية على مدى  االستكشاف غير  أعمال  في  ملحوظ  نمو  تحقيق  ونتوقع 
األعوام القليلة المقبلة، ولقد أضفنا أكثر من 850 ألف فداًنا صافًيا في أمريكا 
الشمالية منذ عام 2011 وركزت األعمال لدينا على األماكن الغنية بالسوائل 
النفطية، وأجريت العديد من التجارب للمواقع المميزة في الواليات األمريكية 
وحوض  ديالوير  في   Wolfcamp موقع  هذا  ويشمل  وكندا،  المتجاورة 
 Lewis Shale وموقع Avalon Shale وموقع Niobrara ميدالند وموقع
 Duvernay في حوض سان خوان وموقع Mancos في ووايومينج وموقع

وموقع Canol ونهر Muskwa( Horn( في كندا.

ونسعى إلى تعزيز االستفادة من هذه القدرة على الصعيد الدولي واستهداف 
أستراليا،  ففي  أكبر،  مواقع  على  للحصول  التكلفة  منخفضة  الموارد 
حوض  في  الصخري  الغاز  مواطن  من  فدان  مليون   11 استصالحنا 
Canning، ولقد بدأنا المرحلة األولى من الحفر ببئرين في عام 2012، 

حوض  في  فدان   500.00 مساحته  تبلغ  موقع  بشراء  قمنا  بولندا،  وفي 
وتابعنا  التشغيل  عملية  مسؤولية  عاتقنا  على  وأخذنا   ،Western Baltic

اتفاقية دراسة مشتركة  ديسمبر، وقعنا على  التجريبي. وفي  الحفر  برنامج 
للغاز الصخري داخل مليون فدان في  تقييم  Sinopec إلجراء  مع شركة 

منطقة Qijiang Block بالصين.

لقد شهد برنامج التنقيب في أعماق المياه الذي نتبناه في أعمال التنقيب التقليدية 
من   2007 عام  منذ  تمكنا  وقد  هذا  األخيرة.  السنوات  في  ملحوًظا  تطوًرا 
زيادة عقود استئجار المساحات بخليج المكسيك. ونتوقع استئجار حوالي 2 
مليون فدان مع نهاية الربع األول من عام 2013 ليجعل من الشركة واحدة 
من كبرى الشركات الخمسة المستأجرة لمواقع بحرية. ومع نهاية هذا العام، 

وكذلك   Shenandoah المستغلة  غير  المنطقة  في  الحفر  أعمال  تقييم  تم 
االحتماالت التقديرية لمنطقة Coronado، هذا وقد وفرنا أيًضا أجهزة تنقيب 
ألعماق المياه في إطار برنامج الحفر بخليج المكسيك؛ والمقرر أن يبدأ تطبيقه 
اإلنتاج  على  قادرين  سنوًيا  اثنين  أو  بئر  حفر  ونتوقع  2014؛  عام  بحلول 

ضمن البرنامج العام الرامي إلى حفر ثالثة إلى ستة آبار سنوًيا.

األحواض  ببعض  متنقلة  منصات  بإقامة  أيًضا  قمنا  الدولي،  الصعيد  وعلى 
الرئيسية، ومن المزمع أيًضا أن نبدأ في تشييد محطتين خارج أنجوال على 
مساحة ما يقرب من 2.5 مليون فدان، وقد أكدت االكتشافات الحديثة القريبة 
الموقع  إنتاج نفط في هذا  أنظمة  المحطات على توقعاتنا وأثبتت وجود  من 
ذي الطبقات الملحية، هذا وقد انتهينا من تنفيذ أعمال المسح السيزمي ثالثية 
بدايًة  األربعة  االستكشافية  اآلبار  من  بئر  أول  لحفر  منصة  وتوفير  األبعاد 
من عام 2014، كما نسعى إلنشاء محطتين خارج أنجوال على مساحة 1.4 
مليون فدان بعد أن تم االنتهاء من أعمال المسح في عام 2012، مع العلم 
بأننا نمتلك أيًضا مساحات ببحر بارينتس النرويجي والمخطط أن تبدأ أعمال 

الحفر بها عام 2013 أو2014.

ومن أنشطة االستكشاف األخرى تقييم موقع احتماالت Devil’s Paw قبالة 
سواحل أالسكا في بحر تشوكشي والذي نعتزم بدء أعمال الحفر فيه بحلول 
عام 2014 باستخدام المنصات ذات األعمدة التي يمكن استعمالها كحواجز 
قاع  في  مسبًقا  تركب  التي  التغطية  وأجهزة  البئر  خارج  النفط  تدفق  لمنع 
 Browse البحر، كما نواصل تقييم أعمال االستكشاف والتنقيب في حوض
بأستراليا،؛ بعد أن تم االنتهاء من حفر بئر Boreas-1 ومباشرة العمل في 
بئر Zephyros-1. وقد وقعت شركتنا عقد مشاركة إنتاج جديد في ماليزيا 

.Block SB311 للتنقيب في محطة

وسنعمل جاهدين على اغتنام فرص التنقيب التقليدية والمميزة لتحقيق هدف 
قاعدة مواردنا  إلى  الطويل، وبالنظر  المدى  ننشده على  الذي  المطرد  النمو 
الضخمة القادرة على ضخ 43 مليار برمياًل، تكون لدينا فرصة أكبر لتحقيق 

تطلعات النمو التي نصبو إليها.

 يبلغ إجمالي المناطق 
غير المتطورة لدينا 

 44 
مليون فداًنا

أكبر5
شركات مستأجرة لمساحات 

للتنقيب في أعماق المياه 
بخليج المكسيك

مواصلة أعمال المسح 
السيزمي في عدد من 

المواقع المميزة بالواليات 
األمريكية المتجاورة.
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االبتكــار

شركة  بها  تتغنى  عبارات  ليست  الموظفين  لقدرات  العنان  إطالق  إن 
ConocoPhillips، إنما هو سبيل نسلكه في التعامل مع اآلخرين، ومؤشر 

يوضح أسباب تعاوننا معهم، وهو المنهج الذي نسير على خطاه في األداء 
والنتائج طويلة المدى التي نتطلع لتحقيقها.

إطالق العنان 
لقدرات

ولن تقتصر ثمار هذه السياسة على تكوين فريق عالمي مدرك لألهداف اإلستراتيجية للشركة وما تتطلبه هذه األهداف من جهود لتحقيقها. 
إن المقصود كذلك بإطالق العنان لقدرات العاملين تمكينهم من دعم خطط النمو بالشركة واالهتمام بإسهاماتهم والوظائف المنوطة بهم.

العاملين والعامالت بشركة  تتنوع شخصيات وجنسيات  إلى حد كبير، كما  لدينا  العمليات  وتتنوع 
لتنفيذ  متكاملة  بطريقة  موظف   16900 قرابة  يعمل  يوم  كل  في  أنه  إال   ،ConocoPhillips
 SPIRIT عمليات وأنشطة الشركة في 30 دولة، وسبيلهم إلى هذا األداء هو االلتزام بقيم الشركة
الجماعي،  أعمالنا من األمن والموظفين والسالمة والمسؤولية واالبتكار والعمل  إليها  التي تستند 
وهي القيم الموضوعة على أساس سجالتنا الحافلة بالنجاح واألداء، ويقوم الموظفون اآلن بتطبيق 
محاور شركة ConocoPhillips وثقافتها؛ إليجاد طرق جديدة تقودنا إلى التميز في كل ما نقوم 

به من أعمال.

الموظفين
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دولة30

العمليات واألنشطة في

التعاون والتكامل هما من الركائز األساسية لثقافة 
ConocoPhillips الحديثة.

ندرك جيًدا أن استقطاب الكوادر الموهوبة في مجال صناعتنا أمر ال يستدعي التأخير أو التراخي، 
وهو ما جعلنا ال نتوانى عن جذب المواهب والحفاظ عليها في كل قسم من أقسام المؤسسة، إننا 
حريصون على اتباع إستراتيجيات مبتكرة إلضافة زمالء جدد لفريقنا وإشراكهم في أعمالنا فور 

انضمامهم للعمل.

التأهيل والتخطيط  نلتزم بتعظيم استفادة الطالب من مهام صناعة الطاقة ضمن إستراتجية  كما 
من  لدينا  المتاحة  المواهب  أفضل  استقطاب  على  دوًما  نحرص  كما  العاملة،  للقوة  المستقبلي 
األمثل  االستخدام  وحتى  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  في  الدراسية  المنح  دعم 
لبرامج التدريب الداخلي، وبمجرد انضمامهم إلينا في شركة ConocoPhillips، نلمس أهمية 
التأهيل المبكر للكوادر ونراه أحد االستثمارات المهمة. وتجدر اإلشارة إلى أن الخريجين الجدد 
والموظفين ذوي الخبرة يستطيعون الحصول على مجموعة من فرص التطوير والتدريب، إضافة 
إلى مهارات تبادل المعرفة والمعلومات والتي هي من بين أفضل القدرات في العالم. وفي حقيقة 
األمر، تضافرت جهودنا للدفع بالتعاون بين األفراد في شتى أرجاء المؤسسة وتم اإلشادة بذلك 
بهذه  الفوز  في  للمعرفة”، وصاحبنا  المقدرة  العالمية  المؤسسات  “أفضل  جائزة  بالحصول على 
 ،IBMو  Googleو  Apple كشركة  التكنولوجيا  في  المتخصصة  الشركات  من  نخبة  الجائزة 

كما أننا نكرس الوقت والجهد لدعم فرق إدارة المواهب التي تقود مسيرة التطور المهني في شتى أرجاء العالم، ونسعى من وراء عملية 
التسلسل اإلداري إلى اكتشاف وتطوير مهارات الجيل الجديد من القادة. 

يعد تطوير التكنولوجيا المبتكرة وتطبيقها جزًءا أساسًيا من نجاحنا في المستقبل ورخصة اجتماعية للتشغيل. يتعاون ويشترك موظفو 
الشركة مع المؤسسات األكاديمية الرائدة وشركاء البحث ويوفرون التقنيات الواعدة عن طريق االستثمارات المشروعاتية التي يتم تنفيذها 
في مراحل مبكرة، هذا وتعمل المجاالت الرئيسية للمحاور الفنية لدينا على دعم خطط النمو بما في ذلك تطوير الموارد المميزة وإنتاج 
كميات ضخمة اقتصادًيا من النفط بأقل انبعاثات وتحسين وضعنا التنافسي في اإلنتاج من أعماق المياه واالرتقاء بقدرات استخراج الغاز 

الطبيعي المسال وتنفيذ إجراءات االستدامة.

نحن ملتزمون أيًضا بضمان صحة وسالمة موظفي الشركة، هذا ويعمل برنامج السالمة على تحفيز الموظفين لدينا لتحمل مسؤولية 
الحفاظ على صحتهم من خالل مجموعة من برامج الرعاية الصحية والتعليم والتشجيع. وفي عام 2013، سنقدم لك كل ما نراه يجدي لك 

نفًعا! - تدشين حملة تحسين صحية عالمية على مدى عدة سنوات، حيث إن االهتمام بالصحة على رأس أولوياتنا.

ثمة طاقة فريدة ال تجدها سوى لدينا في الشركة، إنها الطاقة التي توفرها شركة ConocoPhillips المستقلة، ستجد هذه الطاقة في قاعدة 
الحفر بموقع Eagle Ford، وعلى منصات موقع Ekofisk ببحر الشمال وبمرافق الغاز الطبيعي المسال بداروين في أستراليا، فأينما 

وجد موظفونا، وجدت الطاقة.

يتطلب نجاح أعمال الحفر واالستكشاف 
امتالك الموظفين لمجموعة متنوعة من 

المهارات والخبرات.

16900
موظف لدى الشركة حول العالم
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السالمة

وتتضمن  واالجتماعي،  والبيئي  االقتصادي  األداء  في  المستدامة  التنمية  مفهوم  لتناول  التفصيلية  العمليات  استعرضنا  وقد 
عن  فضاًل  المناخية  والتغيرات  الحيوي  والتنوع  المياه  على  خاص  بشكل  التركيز  الصلة  ذات  واألدوات  والمتطلبات  العمليات 
المشكالت االجتماعية وتلك المتعلقة بالمساهمين. وقد انتهينا من تقييم مخاطر التنوع الحيوي عام 2012 وخطط العمل المبدئية 
على مستوى األصول التشغيلية الرئيسية. ورًدا على تساؤالت المساهمين حول التكسير الهيدروليكي، قمنا بإصدار مبادئ إدارة 
اآلبار الشاطئية التي ترمي إلى طرح مجموعة كبيرة من القضايا للتشاور المجتمعي حول التنقيب وحتى تجديد الموقع النهائي، 
إقبال  عليها  يوجد  التي  الكيميائية  المواد  تطوير  التي من شأنها  الشركة  Skyonic، وهي  نحو  االستثمار  بعجلة  دفعنا  وقد  هذا 
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقد سعينا أيًضا إلنشاء تحالف إلنتاج الرمال النفطية الكندية لإلسراع بوتيرة تحسين األداء 
والمعالم األرضية. وشاركنا  الحراري  المسببة لالحتباس  الغاز  وانبعاثات  المحمية  المياه  بمناطق  الكندية  النفطية  للرمال  البيئي 
ميكسيكو  نيو  في  الميرمية  السحالي  تسكنها  التي  الرملية  الكثبان  مواطن  حماية  بهدف  البيئة  على  للحفاظ  تطوعية  اتفاقيات  في 

الغربية.   وتكساس 

تلزمنا قيم SPIRIT لشركة ConocoPhillips بااللتزام بمعايير التميز 
في الصحة والسالمة واألداء البيئي واالجتماعي واالستثمار المجتمعي في 

جميع العمليات التي ننفذها عبر العالم.

السالمة  لحوادث  اإلجمالي  المعدل  تحسين  في   2012 عام   ConocoPhillips الشركة  نجحت 
إطار عمل إلدارة  التحسينات، وضعنا  العمليات. ولتسهيل مزيد من  المسجلة ومعدل حالة سالمة 
والبيئة  والسالمة  الصحة  إدارة  نظام  معيار  تطوير  على  دوًما  وحرصنا  آمن،  نحو  على  عملياتنا 
إليضاح متطلبات الشركة ودمج متطلبات النزاهة والتشغيل واألصول. وحرصنا على إبالء مزيد 
من االهتمام إلدارة المخاطر وسالمة العمليات واالستعداد للطوارئ وواصلنا التركيز على السالمة 
المهنية، هذا ونسعى إلى تطوير منهج التميز في مجاالت الصحة والسالمة والبيئة لتكون بطاقة أداء 

يمكن من خاللها قياس األداء والدفع بعجلة التطور المستمر. 

 الوصول بالمعدل الكلي للحوادث 
المسجلة إلى*

* الحوادث المرتبطة بالسالمة كل 200.000 ساعة
** الحوادث المرتبطة باحتواء العملية كل 200.000 ساعة

الوصول بمعدل حالة سالمة 
العمليات إلى**

التشغيل اآلمن 
والمسؤول

السمعة

100
أشادت مجلة “مسؤوليات الشركة” بأفضل

شركة معنية بخدمة المجتمع

0.290.03

18

شركة ConocoPhillips   التقرير السنوي لعام 2012



كما نفخر بتحملنا لمسؤولية خدمة المجتمع في المجتمعات التي يسكن فيها موظفو الشركة ويعملون 
بها، كما أننا نساهم في تحقيق الرفاهية للعاملين لدينا من خالل التبرعات الخيرية وتطوع الموظفين 
 Rodeo Run والقيادة المدنية، شهد عام 2012 االحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين من مسابقة
التي تبنتها شركة ConocoPhillips في هيوستن، ويساعد أكثر من 1500 متطوع كل عام بما في 
ذلك الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين وأسرهم في التخطيط واإلعداد لهذه المسابقة التي وصلت 
قيمتها 3 مليون دوالر من قيمة أموال المنح الدراسية لشباب تكساس، وقد حرصنا أيًضا على تقديم 
المساعدة فيما يتعلق بخدمات إعادة تأهيل األموال لمن أصيبوا خالل االضطرابات المدنية التي شهدتها ليبيا لمشروع إعادة التشجير للحد 
من تعرية التربة بموقع تيمور الشرقية. في عام 2012، شاركت شركة ConocoPhillips في حمالت يونايتد واي التسعة في الواليات 

المتحدة وكندا وروسيا، حيث تم تجميع أكثر من 7 مليون دوالًرا من الموظفين والمتقاعدين والتبرعات التي قدمتها الشركة.

كللت جهودنا بالنجاح عام 2012 عندما أشادت مجلة “مسؤوليات الشركة” التي رشحت الشركة ضمن أفضل 100 شركة معنية بخدمة 
المجتمع، وقد تم اختيارنا أيًضا ضمن مؤشر داو جونز بقائمة أمريكا الشمالية للسنة السادسة على التوالي، ومن خالل هذه الطرق العديدة 
المختلفة، سعت الشركة والعاملون بها لتقديم عمليات آمنة ومسؤولة خالل عام 2012، وفي هذه العملية سعت أيًضا لتعزيز سمعة الشركة 

وتعزيز قيمتها التجارية لتصبح عالمة مميزة.
تسعى شركة ConocoPhillips للحد من اآلثار البيئية 
لعملياتها بما في ذلك تواجدنا بمقاطعة ألبرتا الستخراج 

الرمال النفطية.
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2010  2011  2012 بالمليون دوالر فيما عدا ما هو موضح بغير ذلك  

حقائق مالية
63335  66069  62004  $ إجمالي اإليرادات والعائدات األخرى 
11358  12436  8428  $ صافي الدخل لشركة ConocoPhillips )اإليرادات( 
7.62  8.97  6.72  $ إيرادات كل سهم من األسهم العادية - المخففة 
14013  13953  13458  $ صافي النقد من األنشطة التشغيلية المستمرة 
9265  12947  15722  $ برنامج رأس المال* 
3866  11123  5098  $ إعادة شراء أسهم الشركة العادية 
3175  3632  3278  $ أرباح األسهم المدفوعة ألسهم الشركة العادية 
156314  153230  117144  $ إجمالي األصول 
23592  22623  21725  $ إجمالي الديون 
69124  65749  48427  $ إجمالي األسهم 
25  26  %31 نسبة إجمالي الديون إلى رأس المال  
68577  65239  47987  $ أسهم المساهمين العاديين 
47.93  50.74  39.33  $ أسهم المساهمين العاديين للسهم الواحد )القيمة الدفترية( 
2.15  2.64  2.64  $ األرباح النقدية للسهم العادي 
68.10  72.87  57.99  $ سعر اإلغالق لألسهم لكل سهم عادي 
1430765  1285670  1220017 عدد األسهم العادية المتداولة بنهاية العام )مقدًرا باآلالف(  

متوسط األسهم العادية المتداولة )مقدًرا باآلالف( 
1479330  1375035  1243799 األساسية    
1491067  1387100  1253093 المخففة    
12  13  %11 عائد رأس المال المستثمر )بالنسبة المئوية(  

قطاعات تشغيل التنقيب واإلنتاج
اإلنتاج* 

763  650  618 إنتاج النفط الخام )مليون برميل في اليوم(    
150  149  160 إنتاج سوائل الغاز الطبيعي )مليون برميل في اليوم(    
12  —  — إنتاج الزيوت الصناعية )مليون برميل في اليوم(    
59  67  93 إنتاج البيتومين )مليون برميل في اليوم(    
4606  4516  4245 إنتاج الغاز الطبيعي )مليون قدم مكعب في اليوم(    
1752  1619  1578 اإلجمالي )مليون برميل من النفط المكافئ في اليوم الواحد(    

االحتياطات المؤكدة*    
2673  2741  2779 احتياطات الزيت الخام )مليون برميل من النفط المكافئ(    
719  721  694 احتياطات سوائل الغاز الطبيعي )مليون برميل من النفط المكافئ(    
1299  1439  1900 احتياطات البيتومين )مليون برميل من النفط المكافئ(    
21716  20916  19614 احتياطات الغاز الطبيعي )مليار قدم مكعب(    
8310  8387  8642 اإلجمالي )مليون برميل من النفط المكافئ(    
138  120  %156 نسبة استبدال احتياطي المخزون العضوي )بالنسبة المئوية(**  

فدان*    
12.6  12.3  12.2 إجمالي الفدادين المتطورة )ماليين الفدادين(    
45.2  37.8  44.2 إجمالي الفدادين غير المتطورة )ماليين الفدادين(    
57.8  50.1  56.4 اإلجمالي )ماليين الفدادين(    

متوسط األسعار التي تم التوصل إليها*    
77.83  105.87  105.98  $ متوسط سعر النفط الخام )لكل برميل(   
45.24  54.71  45.55  $ متوسط سعر سوائل الغاز الطبيعي )لكل برميل(   
77.56  —  —  $ متوسط سعر النفط الخام )لكل برميل(   
53.06  62.56  53.91  $ متوسط سعر البيتومين )لكل برميل(   
4.95  5.67  5.38  $ متوسط سعر الغاز الطبيعي )لكل ألف قدم مكعب(   
54.50  68.93  67.41  $ متوسط إجمالي السعر )لكل برميل من النفط الخام(   

* بما في ذلك العمليات المستبعدة. 
** تستثنى نسبة استبدال احتياطي المخزون العضوي شركة LUKOIL وأثر المشتريات والمبيعات.

الغرض منها  أن  المذكورة، غير  المبادئ  تندرج ضمن  التي ال  المالية  المقاييس  السنوي  التقرير  بهذا  المتعارف عليها )GAAP( - يرد  المحاسبة  بمبادئ  استخدام معلومات مالية غير مشمولة 
يتمثل في تسهيل إجراء المقارنات لألداء التشغيلي للشركة خالل عدة فترات زمنية. وتعرض الصفحة 25 التسوية المحددة وفًقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها في الواليات المتحدة األمريكية.

إحصائيات مالية 
وتشغيلية مهمة
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متوسط سعر النفط الخام الذي تم التوصل إليه*
)دوالر لكل برميل(

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

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

اإليرادات المعدلة
)مليون دوالر(

برنامج رأس المال*
)مليون دوالر(

النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية المستمرة
)مليون دوالر(

نسبة استبدال احتياطي المخزون العضوي**
)بالنسبة مئوية(

عائدات رأس المال المستثمر
)بالنسبة مئوية(

نسبة الدين إلى رأس المال
)بالنسبة مئوية(

إجمالي اإلنتاج* 
)مليون برميل من النفط المكافئ في اليوم الواحد(

         السوائل          الغاز الطبيعي

االحتياطات المؤكدة*
)مليون برميل من النفط المكافئ(

         السوائل          الغاز الطبيعي

فدان* 
)ماليين الفدادين(

         المتطورة         غير المتطورة
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ريتشارد ل. أرميتاج )4، 5(
رئيس شركة Armitage International ذات المسؤولية المحدودة

نائب وزير الخارجية األمريكية السابق

ريتشارد هـ.أوشينليك )2، 3، 4(
 الرئيس السابق والمدير التنفيذي

شركة Gulf Canada Resources المحدودة

جايمس إي كوبي الند، جي آر )1، 2(
 Deloitte & Touche USA المدير التنفيذي السابق لشركتي 

Deloitte Touche Tohmatsuو

جودي ل. فريمان )5(
أرشيبالد كوكس أستاذ القانون، كلية هارفارد للحقوق

ريان م. النس )2(
 رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي

ConocoPhillips شركة

محمد هـ. ماريكان )1(
 الرئيس السابق والمدير التنفيذي

PETRONAS شركة

1( عضو لجنة التدقيق والشؤون المالية.
2( عضو اللجنة التنفيذية.

3( عضو لجنة التعويضات والموارد البشرية.
4( عضو لجنة شؤون مجالس اإلدارات.

5( عضو لجنة السياسة العامة.

روبرت أ. نيبلوك )1(
 رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي

Lowe شركات

هارالد ج. نورفيك )2، 3، 5(
Statoil رئيس مجلس اإلدارة السابق والمدير التنفيذي لشركة

وليام ك. ريلي )4، 5(
 الرئيس والمدير التنفيذي

شركاء أكوا العالمية
المدير السابق، وكالة الحماية البيئية األمريكية

ويليام أ. واد، جي آر )2، 3، 4(
 المدير السابق

Atlantic Richfield Company مؤسسة

الواقفون – من اليسار إلى اليمين: ريتشارد ل. أرميتاج، 
وروبرت إ. نيبلوك، وريتشارد هـ. أوشينليك وريان م.النس، 

وويليام ك. ريلي، وويليام إي واد، وجي آر.
الجالسون – من اليسار إلى اليمين: محمد هـ. ماريكان، 

 وجودي ل. فريمان، وهارالد ج. نورفيك، 
وجايمس إي كوبي الند، وجي آر.

مجلس اإلدارة
اعتباًرا من 19 فبراير 2013
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مسئولو الشركة
اعتباًرا من 19 فبراير 2013

فريق القيادة التنفيذية

ريان م. النس
رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي

مات ج. فوكس
نائب الرئيس التنفيذي ألعمال التنقيب واإلنتاج

آل ج. هيرشبيرج
نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمشاريع

جيف و. شيتس
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وكبير المسؤولين الماليين

دون إي واليت آند، االبن
 نائب الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال والتجارة وإدارة 

التخطيط بالشركة

جانيت النجفورد كيلي
النائب األول لرئيس الشركة للشؤون القانونية واالستشارات العامة 

وسكرتير الشركة

أندرو د. لوندكويست
النائب األول لرئيس الشركة للشؤون الحكومية

إلين ر. ديسانكتيس
نائب رئيس الشركة لعالقات المستثمرين واالتصاالت

شيال فيلدمان
نائب رئيس الشركة للموارد البشرية

 مسؤولو القيادة التشغيلية ومسؤولو 
الشركة اآلخرون

الري إي أرشيبالد
النائب األول للرئيس، التنقيب

لوك ج. ف. ميسييه
النائب األول لرئيس المشاريع وسلسلة اإلمداد والطيران

دون ج. هارب
رئيس موقع Lower 48 وأمريكا الالتينية

تروند إيريك جوهانسين
رئيس الشركة بآالسكا

كير أ. جونستون
رئيس األفرع الدولية األخرى

كين لويرز
رئيس الشركة بكندا

جو ب. ماروشاك
رئيس الشركة بآسيا والمحيط الهادي والشرق األوسط

ستينر فاج
رئيس الشركة بأوروبا

مايك فيررو
نائب رئيس الشركة لشؤون الصحة والسالمة والبيئة

جليندا م. سيكوارذ
نائب الرئيس والمراقب
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 و 

االجتماع السنوي
من المقرر عقد االجتماع السنوي لمساهمي شركة 

ConocoPhillips في:

الثالثاء الموافق 14 مايو 2013
فندق أومني هوستن بالجانب الغربي من المدينة

13210 طريق Katy السريع
TX 77079 ،هوستن

ُيرجى العلم بأنه سيتم إرسال دعوة لالجتماع ومعلومات 
التفويض إلى المساهمين كافة.

 خطة شراء األسهم وإعادة استثمار أرباحها 
بطريقة مباشرة

 ConocoPhillips يعد برنامج خدمات المستثمرين لشركة
بمثابة خطة لشراء األسهم بطريقة مباشرة وإعادة استثمار 
أرباحها والتي توفر للمساهمين وسيلة مناسبة لشراء أسهم 

إضافية وإعادة استثمار أرباح األسهم العادية التي يمتلكوها. 
كما تتم عمليات شراء أسهم الشركة من خالل دفع المبالغ 

بشكل مباشر بدون عمولة. يرجى االتصال بمركز استيفاء 
خدمات مالكي أسهم شركة Computershare وذلك لطلب 

التسجيل: حزمة 

الرقم المجاني: 800-356-0066

 كما يمكنك التسجيل عبر اإلنترنت على الموقع التالي 
www.computershare.com/investor. يمكن 

للمساهمين المسجلين الوصول إلى وسائل االتصال 
 بالمستثمرين الرئيسين عبر شبكة اإلنترنت والتسجيل 
 لتلقي المواد الخاصة بالمساهمين في المستقبل واتباع 

تعليمات التسجيل.

المكاتب الرئيسية والمسجلة

600 N. Dairy Ashford Road
TX 77079 ،هوستن

2711 طريق سنترفيل
DE 19808 ،مدينة ويلمنجتون

وكيل نقل األسهم وجهة التسجيل

Computershare شركة
250 شارع رويال

Canton, MA 02021
 www.computershare.com

طلبات المعلومات
لمزيٍد من المعلومات حول أرباح األسهم والشهادات أو لطلب 

تغيير نموذج العنوان، يتعين على المساهمين االتصال على:

Computershare شركة
ص.ب: 43006

RI 02940-3006 ،بروفيدنس
الرقم المجاني: 800-356-0066

االتصال من خارج الواليات المتحدة 201-680-6578
رقم جهاز التواصل عن بعد لمعاقي السمع: 800-231-5469

رقم جهاز التواصل عن بعد من خارج الواليات المتحدة: 
201-680-6610

 www.computershare.com/investor

يمكن للموظفين في المكاتب التالية الرد على استفسارات 
المستثمرين حول الشركة:

المؤسسات االستثمارية:
ConocoPhillips عالقات المستثمرين بشركة

375 طريق Park، جناح 3702
NY 10152 ،نيويورك

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

المستثمرون األفراد:
ConocoPhillips عالقات المساهمين بشركة

600 N. Dairy Ashford Road، ML3074
TX 77079 ،هوستن

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

االلتزام واألخالقيات
 للتعرف على المزيد من اإلرشادات أو للتعبير عن المخاوف 

 أو لالستفسار عن االلتزام والقضايا األخالقية، يمكنك 
االتصال بالرقم المجاني الخاص بخط المساعدة لشركة :   

 2272-327-877 هذا الرقم متاح طوال اليوم وطوال 
 أيام األسبوع، أو عبر الموقع اإللكتروني للشركة 

 .www.conocophillips.ethicspoint.com 
 كما يمكنك االتصال بمكتب األخالقيات عبر البريد اإللكتروني 

ethics@conocophillips.com أو بالمراسلة الكتابية:

ConocoPhillips مكتب أخالقيات شركة
600 N. Dairy Ashford Road, ML1082

TX 77079 ،هوستن

نسخ من التقارير السنوية وبيانات التفويض
تتوفر نسخ مجانية من التقرير السنوي وبيان التفويض، كما تم 
إرساله إلى هيئة الرقابة واإلشراف على البورصة األمريكية، 

من خالل تقديم طلب على الموقع اإللكتروني للشركة أو 
االتصال بهاتف رقم 3700-661-918 أو المراسلة كتابًيا:

ConocoPhillips تقارير شركة
B-13 Plaza Office Building

315 Johnstone Ave.
OK 74004 ،مدينة بارتلزفيل

والية أوكالهوما

الموقع اإللكتروني:
 www.conocophillips.com

يضم الموقع مجموعة من المصادر ذات األهمية بالنسبة 
للمستثمرين، من بينها النشرات اإلخبارية والعروض التقديمية 
الخاصة بالمختصين بتحليل البورصة، كما يشتمل على نسخ 

من التقارير السنوية لشركة ConocoPhillips وبيانات 
التفويض، فضاًل عن التقارير المرفوعة إلى هيئة الرقابة 

واإلشراف على البورصة األمريكية، إلى جانب بيانات حول 
 .ConocoPhillips أداء الصحة والسالمة والبيئة لشركة

معلومات عن 
المساهمين 24
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 التسويات غير 
المشمولة بمبادئ 

المحاسبة المتعارف 
عليها

2010  2011  2012 بالمليون دوالر فيما عدا ما هو موضح بغير ذلك  

اإليرادات المعدلة
11358  12436  8428  $  Conocophillips صافي الدخل العائد إلى شركة

التعديالت
638  649  901 األضرار    
85  54  — المشاريع الملغاة    
)4402(  )124(  )1532( إجمالي )األرباح/الخسائر( في مبيعات األسهم    
—  142  89 حوادث خليج بوهاي    
—  —  )236( تحقيق الفائدة الضريبية من الخسارة    
48  —  )235( التسويات والدعاوى المعلقة    
)40(  —  )72( تعديل الضرائب المؤجلة    
—  109  167 تغييرات قانون الضرائب الدولي    
—  25  84 تكاليف االنفصال    
—  —  87 حساب تسوية المعاشات التقاعدية    
114  —  68 مكافأة السداد المبكر للديون    
)1107(  )5309(  )1015( العمليات المتوقفة    
6694  7982  6734  $ اإليرادات المعدلة 
7.62  8.97  6.72  $ اإليرادات لكل سهم من األسهم العادية 
4.49  5.75  5.37  $ اإليرادات المعدلة لكل سهم من األسهم العادية 

عائد رأس المال المستثمر
البسط:

 11358   12436   8428  $  Conocophillips صافي الدخل العائد لشركة
تعديالت الستبعاد البنود االستثنائية   )1694(  )4454(  )4664(  
صافي الدخل المخصص للحصص غير المسيطرة   70   66   59   
 759  620  461 نفقات فائدة ما بعد الضرائب    
 7512   8668   7265  $ إيرادات عائدات رأس المال المستثمر 

المقام:   
 92548   91892   78281  $ متوسط رأس المال المستثمر* 
تعديالت الستبعاد العمليات المتوقفة   )10928(  )27256(  )28390(

 64158   64636   67353  $ متوسط معدل رأس المال المستثمر 
12  13  %11 عائدات رأس المال المستثمر )بالنسبة المئوية(  

اإلسهامات النقدية لعام 2012 لقطاعات التشغيل
 8498  $ صافي الدخل 
تعديالت الستبعاد البنود االستثنائية   )1694(  
813 استبعاد اإليرادات المعدلة للشركات المساهمة وغيرها    
 7617  $ اإليرادات المعدلة – قطاعات التشغيل 
خفض الديون ونضوبها وإهالكها – قطاعات التشغيل   6494   
 14111  $ اإلسهامات النقدية – قطاعات التشغيل 
 1527   )MBOED( القدرة اإلنتاجية للعمليات المستمرة
25.24  $ اإلسهامات النقدية )دوالر لكل برميل من النفط الخام( 

الرصيد النقدي النهائي والرصيد النقدي المقيد لعام 2012
 3618  $ النقد ومكافئ النقد 
748 الرصيد النقدي المقيد  
 4366  $ الرصيد النقدي النهائي والرصيد النقدي المقيد لعام 2012 

* إجمالي األسهم باإلضافة إلى إجمالي الدين.
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SPIRIT قيم الشركة 26

نسميها  التي  التوجيهية  والمبادئ  القيم  من  مجموعة  إطار  في  أعمالنا  ندير  نحن 
على  الشركة  مساهمي  مع  التعامل  أسلوب  المجموعة  هذه  وحددت   ،SPIRIT

القيم  هذه  الشركة  في  الموظفين  كل  يتبادل  إذ  والخارجي،  الداخلي  الصعيدين 
ويالحظونها طوال العمل في هذا المجال. إنها القيم التي ميزتنا عن منافسينا.

السالمة
نعمل في مناخ من السالمة.

الموظفون
يحترم كل منا اآلخر، وندرك أن النجاح يعتمد على التزام الموظفين وقدراتهم وتنوعهم.

النزاهة
تحكمنا األخالق والجدارة بالثقة في عالقتنا مع المساهمين.

المسؤولية
نتحمل مسؤولية أعمالنا، ونعتبر أنفسنا جيران ومواطنين صالحين في المجتمعات التي نعمل بها.

االبتكار
 نتوقع التغيير ونستجيب للحلول االبتكارية، ونتسم بالسرعة والقدرة على االستجابة الحتياجات 

المساهمين المتغيرة، ونغتنم فرص التعلم من خبراتنا حول العالم.

فريق العمل
 نعمل بروح “نحن نستطيع”، فنقدم أداًء رائًعا. ونشجع التعاون ونحتفل بالنجاحات ونبني 

العالقات الطويلة ونوطد أواصرها.

S
P
I
R
I
T
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المراجع

وحدات	القياس
برميل	 	BBL

مليون	برميل	 		MMBBL

مليار	برميل	 		BBBL
مليون	برميل	من	النفط	الخام 		MMBOE

مليار	برميل	من	النفط	الخام 		BBOE
ألف	برميل	يومًيا 		MBD

مليون	برميل	يومًيا 		MMBD

براميل	من	النفط	الخام	يومًيا 		BOED
ألف	برميل	من	النفط	الخام	يومًيا 		MBOED

مليون	برميل	من	النفط	الخام	يومًيا 		MMBOED

مليار	قدم	مكعب 		BCF
تريليون	قدم	مكعب 		TCF

ألف	قدم	مكعب	يومًيا 		MCFD

مليون	قدم	مكعب	يومًيا 		MMCFD

مليار	قدام	مكعب	يومًيا 		BCFD
مليون	طن	سنوًيا 		MTPA

اختصارات	شائعة	االستخدام
معدل	األرباح	السنوية	المركبة 		CAGR

أعمال	التنقيب	واإلنتاج 	E&P
الصحة	والسالمة	والبيئة 	HSE
الغاز	الطبيعي	المسال 		LNG
سوائل	الغاز	الطبيعي 		NGL

منظمة	التعاون	والتنمية	االقتصادية 		OECD
عقد	تقاسم	اإلنتاج 		PSC

عائد	رأس	المال	المستثمر 	ROCE
التصريف	بفعل	الجاذبية	والتبخير 	SAGD
هيئة	األسواق	واألوراق	المالية 		SEC

إجمالي	المعدل	المسجل 		TRR

التحويالت	المترية
واحد	برميل	من	النفط	الخام 		=  6,000	قدم	مكعب	من	الغاز		

واحد	ثيرم 		= 100,000	وحدة	حرارية	بريطانية		
1,000	وحدة	حرارية	بريطانية 		= واحد	قدم	مكعب	من	الغاز	الطبيعي		

7.3	برميل	من	النفط	الخام 		= واحد	طن	من	النفط	الخام		
35.3	مليار	قدم	مكعب	من	الغاز 		= مليار	متر	مكعب	من	الغاز		
1.116	مليار	قدم	مكعب	من	الغاز 		= واحد	بيتا	جول	من	الغاز		

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

تعتبر	بعض	البيانات	الواردة	في	هذا	التقرير	السنوي	بيانات	“مستقبلية”،	روعي	في	
إعدادها	أحكام	مبدأ	“المالذ	اآلمن”	المنصوص	عليها	في	قانون	إصالح	التقاضي	في	
األوراق	المالية	الخاصة	لسنة	1995.	وتلزم	قراءة	“البيان	التحذيري”	الوارد	في	
مناقشة	وتحليل	اإلدارة	بالنموذج	K-10	لشركة	ConocoPhillips	لعام	2012،	

وذلك	بالتزامن	مع	هذه	البيانات.

سيرد	بهذا	التقرير	كلمات	مستخدمة	بالتبادل	لإلشارة	إلى	مجموعة	شركات	
ConocoPhillips	والشركات	الفرعية	الموحدة	التابعة	لها	مثل	

 “ConocoPhillips”	أو	أي	ضمير	يعود	إليها	مثل	“شركتنا”	و”نحن”	
و“أسُهمنا”	و“التزمت”.

تعريف	المصادر:	تستخدم	شركة	ConocoPhillips	مصطلح	“الموارد”	في	هذا	
التقرير،	فالشركة	تقدر	مواردها	الكلية	استناًدا	إلى	نظام	وضعته	جمعية	مهندسي	

البترول	يقوم	بتصنيف	المواد	الهيدروكربونية	القابلة	لالستخالص	إلى	6	فئات	وفًقا	
لحاالت	تلك	المواد	وقت	إعداد	التقرير،	علًما	بأن	ثالثة	منها	)أي	االحتياطات	المؤكدة	

والمحتملة	والممكنة(	تعتبر	ذات	قيمة	تجارية،	فيما	تعتبر	المواد	في	الفئات	الثالثة	
األخرى	عديمة	القيمة	التجارية	أو	مشروطة	االستخدام.	ويشتمل	تقييم	موارد	الشركة	
على	اإلحصائيات	المقترنة	بالفئات	الست	سالفة	الذكر،	تسمح	هيئة	األسواق	واألوراق	

المالية	لشركات	النفط	والغاز	باإلفصاح	في	تقاريرها	عن	االحتياطات	المؤكدة	
والمحتملة	والممكنة	فقط،	كما	نستخدم	في	هذا	التقرير	السنوي	مصطلح	“موارد”	الذي	
يحظر	تضمينه	في	تقارير	الهيئة	بموجب	اإلرشادات	الصادرة	عنها	في	هذا	الشأن،	
لذا	ننصح	مستثمري	الواليات	المتحدة	بالتدقيق	في	المكاشفات	الخاصة	بالنفط	والغاز	

الواردة	في	النموذج	K-10	والتقارير	والوثائق	األخرى	الخاصة	بالهيئة.

شركة	ConocoPhillips	هي	واحدة	من	أكبر	شركات	
التنقيب	واإلنتاج	عبر	العالم	فيما	يتعلق	باإلنتاج	واالحتياطيات	

النفطية،	وتقوم	الشركة	-التي	يقع	مقرها	الرئيسي	في	
هيوستون،	بوالية	تكساس-	بتنفيذ	عمليات	ونشاطات	في	أكثر	
من	30	دولة	محققة	أرباح	سنوية	تصل	إلى	58	مليار	دوالر	
أمريكي	بإجمالي	أصول	تبلغ	117	مليار	دوالر	أمريكي،	
ويعمل	بها	قرابة	16900	موظف	بدايًة	من	31	ديسمبر	

2012،	ويتراوح	معدل	القدرة	اإلنتاجية	للعمليات	المستمرة	
بحوالي	1.527	برميال	من	النفط	الخام	في	اليوم	الواحد	في	

2012،	في	حين	تبلغ	االحتياطات	المؤكدة	النفطية	8.6	مليار	
برميل	من	النفط	الخام	بدايًة	من	31	ديسمبر	2012.

راجع	قسم	المراجع	لالطالع	على	االختصارات	ووحدات	القياس	المستخدمة	في	هذا	التقرير.
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