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الكرام:  المساهمون  الزمالء 

ناجًحا آخر لشركة كونوكو فيليبس، متوًجا فترة ثالث  كان عاًما   2019 أبلغكم أن عام  أن  يسعدني 
عبر  كبيرة  بصورٍة  الأساسية  الأداء  محركات  وتحسين  أعمالنا  نموذج  بتحويل  قمنا خاللها  سنوات 

بأكملها.  أعمالنا 

أطلقنا في أواخر عام 2016 نموذج أعمال "النظام الجديد" لقطاع منبع الطاقة والذي رّكز على إطار 
النقدي  التدفق  القوية، وتوليد  العمومية  والميزانية  المتسق،  والتنفيذ  استراتيجي منضبط،  عمل 
الحر، والعائدات القوية والعوائد على رأس المال، واللتزام الواضح تجاه القيادة البيئية والجتماعية 
والحوكمة. اعتقدنا آنذاك — وما زلنا — أن هذا النهج يجعل شركة كونوكو فيليبس تحظى بالموقع 
الذي يُمّكنها من تقديم قيمة مستدامة من خالل دورات الأسعار الحتمية في قطاعنا. ومنذ إعادة 

السنوات. السجل متعدد  مبنية على هذا   2019 لعام  ونتائجنا  بنجاح،  ستراتيجية  الإ نفّذنا هذه   ،2016 التي جرت في عام  التعيين 

تضمنت إنجازاتنا المالية خالل عام 2019 التوليد النقدي من العمليات بقيمة 11.7 مليار دولر، مع تدفق نقدي حر يزيد عن 5 مليارات 
8 مليار دولر نقًدا واستثمارات قصيرة الأجل. ولقد خفضنا  دولر. كما عملنا على تعزيز ميزانيتنا العمومية، لننهي العام بأكثر من 
30 في المئة تقريًبا، وذلك من خالل التصرف في الأصول إلى حد كبير. والأهم من ذلك، حققنا عائًدا  تخريد الأصول الثابتة بنسبة 

المال المستخدم، والذي نعتبره نجمتنا الشمالية الالمعة. بالمئة على رأس   11 بنسبة 

المئة  22 في  نتاج الأساسي، بما في ذلك نمو بنسبة  الإ المئة في  5 في  العام، وحققنا نمًوا بنسبة  لقد حققنا زيادات ضخمة لهذا 
على أساس مشترك  من الحقول غير التقليدية في أكبر 3 وليات من الـ 48 ولية جنوبية — إيجل فورد وباكن وبرميان. وحقق باقي 

أداًء قاعديًا قويًا، كما حققنا تقدًما في المشاريع الجديدة وفرص الستكشاف عبر مناطقنا. قائمة مشاريعنا 

توقع  التصرف، مع  عائدات  مليار دولر من   3 لقد حققنا  عالية.  المستوى محققين درجات  عالمية  الأصول  بتطوير محفظة  قمنا 
2020. كما أضفنا تكلفة منخفضة لموارد التوريد إلى محفظة أعمالنا،  غلق ملياري دولر أخرى من التصرفات المعلنة في أوائل عام 
 40 بتكلفة توريد أقل من  النفط في مخزوننا الستثماري  15 مليار برميل من بمعادل  مما جعلنا نخرج من العام بموارد تبلغ حوالي 
 117 إنتاجنا، باستثناء التصرفات، واستبدلنا  1 في المئة من  0 0  ،2019 بالنسبة لالحتياطيات، فقد استبدلنا في عام  دولًرا للبرميل. أما 

إنتاجنا بشكل عضوي. المئة من  في 

النقد من العمليات  المئة من  43 في  لقد كان عاًما رائًعا في تقديم إستراتيجيتنا المنضبطة والمالئمة للمساهمين. وقد قمنا بإعادة 
1.5 مليار دولر من أرباح الأسهم، بما في ذلك زيادة بنسبة  النقدي الحر. ودفعنا  التدفق  إلى مساهمينا، وهو ما يمثل تقريًبا كل 
38 في المئة في أرباحنا الفصلية، وأعدنا شراء 3.5 مليار دولر من الأسهم. وفي شهر يناير 2020، قام مجلس إدارتنا بزيادة تفويض 
1 مليار دولر إلى إجمالي 25 مليار دولر، مما يدل على التزامنا ببرنامج إعادة شراء ثابت طويل الأجل. إعادة شراء الأسهم الحالية من 0

البيئية  المسائل  أرقام. فقد واصلنا تقديم دور قيادي في  التي سبقته، لم يكن مجرد  السنوات  لنا، مثل  بالنسبة   2019 ولكّن عام 
فصاح والدعوة. ونحن نسمي هذا "الأداء  والجتماعية والحوكمة من خالل تحديد الأهداف وإشراك أصحاب المصلحة والمواءمة والإ

بهدف"، ونراه ضروريًا ليمكن لأي أحد القيام بالعمل اليوم.

التقلب  بداية متقلبة أخرى. يمكن أن تكون مواجهة  تتجه نحو  نقلُب الصفحة ونبدأ عاًما جديًدا وعقًدا جديًدا، فإن صناعتنا  بينما 
صعبة على الشركات غير الُمصممة والمستعدة له. ولكّن شركة كونوكو فيليبس تتمتع بأنها قد ُصممت خصيًصا لذلك، وذلك بفضل 
استراتيجية صديقة  وإطار عمل  الأعلى  لالأسعار  الكامل  الصعودي  والتجاه  تقدمها  التي  المنخفضة  والأسعار  مرونتها ووضوحها 

للمساهمين يعمل طوال دورات الأعمال. 

10 سنوات، وذلك مع إعادة تأكيد التزامنا بالستراتيجية المنضبطة التي وضعناها لأنفسنا  في شهر نوفمبر، وضعنا خطة قوية لمدة 
أننا نركز  2020. كما  2017 و2018 و2019، ونحن على استعداد لتقديمها مرة أخرى في  2016. ولقد نفّذنا هذه الستراتيجية في  في عام 

لمستقبل صناعتنا ومستثمرينا. مناسبة  أنها  نعتقد  تنفيذ خطة  على 

دارة وفريق القيادة لدينا عن تقديرهم للموظفين لتركيزهم وتفانيهم،  نجازات والأهداف المستقبلية، يُعرب مجلس الإ تقديًرا لهذه الإ
المستمرة.  ثقتهم  كما نشكر مساهمينا على 

ريان النس
التنفيذي دارة والرئيس  رئيس مجلس الإ

2020 18 فبراير 

ن خطاب إىل المساهم�ي



دارة أعضاء مجلس االإ
اير 2020( )بدًءا من 18 ف�ب

تشارلز بانش 
دارة السابق والرئيس التنفيذي  رئيس مجلس الإ

لشركة بي بي جي إندستريز ذ م م

كارولين موري ديفين
الرئيس السابق والمدير العام لفرع شركة 

إكسون موبيل النرويجي

جون فراسي 
دارة السابق والرئيس التنفيذي  رئيس مجلس الإ

لشركة إنترناشيونال پيپر

جودي فريمان 
 أستاذ أرشيبالد كوكس للقانون بكلية القانون 

في جامعة هارفارد

جاي هيوي إيفانز، حاملة وسام االمبراطورية البريطانية 
دارة، بورصة لندن للمعادن رئيس مجلس الإ

جيفري جويرس 
الرئيس التنفيذي السابق والمدير العام 

لمجموعة مانباور المحدودة 

ريان النس 
دارة والرئيس التنفيذي   رئيس مجلس الإ

لشركة كونوكو فيليبس

ريان النس
دارة والرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإ

مات فوكس
نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام العمليات

دون واليت، االبن
نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين الماليين

ويليام بولوك، االبن.
الرئيس لمنطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط

إلين ديسانكتيس
نائب أول للرئيس في عالقات الشركات

فريق القيادة التنفيذية
اير 2020( )بدًءا من 18 ف�ب

االأدميرال وليام مكرافن
أدميرال متقاعد من البحرية الأمريكية 

حاصل على أربع نجوم 

شارميال موليجان
 المدير التنفيذي لالستراتيجيات، 

شركة ألتركس

أرجون مورتي 
مستشار أول في شركة وربيرغ بينكوس

روبرت نيبلوك 
دارة السابق والرئيس  رئيس مجلس الإ
التنفيذي والمدير العام لشركة لويز 

المحدودة.

تم انتخابه في 2 مارس 2020

ديفيد سيتون
دارة السابق والرئيس  رئيس مجلس الإ

لتنفيذي لشركة فلوور
 

آر ايه والكر
الرئيس السابق والرئيس التنفيذي 

لشركة أناداركو بتروليوم

مايكل هاتفيلد
الرئيس لمنطقة ألسكا وكندا وأوروبا

أندرو لوندكويست
نائب أول للرئيس في الشؤون الحكومية

دومينيك ماكلون
الرئيس، الوليات المتحدة

كيلي روز
 النائب الأول للرئيس والمستشار القانوني 

العام وسكرتير الشركة

تعتبر بعض البيانات الواردة في هذا التقرير السنوي بيانات تطلعية، ويتم ذلك بموجب أحكام المالذ الآمن في قانون إصالح التقاضي 
دارة والتحليل  الأمريكي لالأوراق المالية الخاصة لعام 1995، ويجب قراءة البيان التحذيري الوارد في تقرير K-10 لعام 2019 المعني بمناقشة الإ

بشركة كونوكو فيليبس بالتزامن مع أى بيانات من هذا القبيل.

يُشار إلى شركة كونوكو فيليبس والشركات التابعة لها بـ"كونوكو فيليبس" و"الشركة" و"نحن" بالتبادل في هذا التقرير.

فصاح في تقاريرها  مذكرة تحذيرية لمستثمري الواليات المتحدة - تسمح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لشركات النفط والغاز بالإ
عن الحتياطات المؤكدة والمحتملة والممكنة فقط. ونحن نستخدم في هذا التقرير السنوي مصطلحات مثل "مورد" و"موارد" الذي تحظر 

علينا إرشادات هيئة الأوراق المالية والبورصات تضمينه في التقارير التي نقدمها لهذه الهيئة. لذا ننصح 
 10-K مستثمري الوليات المتحدة بالتدقيق في المكاشفات الخاصة بالنفط والغاز الواردة في النموذج 

 والتقارير والوثائق الأخرى التي يُزمع تقديما للهيئة المذكورة. وتتوفر نسخ من لجنة الأوراق المالية 
لكتروني لشركة كونوكو فيليبس. والبورصات على الموقع الإ

كة كونوكو فيليبس استكشف �ش

تقرير إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ
يتضمن تقرير إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ 

خطابًا من الرئيس التنفيذي لدينا وتفاصيل 

تتعلق بإطار الحوكمة الخاص بنا فضالً عن نهج 

اتيجية المتبعة والمقاييس  س�ت إدارة المخاطر والإ

والأهداف الرئيسية للقضايا المتعلقة بالمناخ. التقرير 

 : نت عىل الرابط التاىلي ن�ت متاح عىل موقعنا ع�ب الإ

www.conocophillips.com/climatechange

ن والمستثمرين 2019 اجتماع المحلل�ي
خالل عام 2019، عقدت كونوكو فيليبس 

ن والمستثمرين قّدم نظرة  اجتماًعا للمحلل�ي

اتيجية لمدة 10 سنوات  عامة عىل الخطة الس�ت

ائح العرض والنص  كة. تجدون مجموعة �ش لل�ش

 : نت عىل الرابط التاىلي ن�ت عىل موقعنا ع�ب الإ

www.conocophillips.com/ 

investorpresentations

كة ملخص بيانات ال�ش
كة كونوكو فيليبس   يوفر ملخص بيانات �ش

ي كل قطاع من 
التقارير المستوفاة عن العمليات �ن

كة الستة، يتم تحديث هذه الملفات  قطاعات ال�ش

 : ي
و�ن لك�ت بشكل سنوي وهي متاحة عىل الموقع الإ

www.conocophillips.com/factsheets

تقرير االستدامة
 يوفر تقرير الستدامة السنوي الخاص بنا تفاصيل 

كة ورسالة من  بالغ مما تمثل أولوية لل�ش حول قضايا الإ

 الرئيس التنفيذي لدينا والمقاييس البيئية والجتماعية 

 عالوة عىل مقاييس الحوكمة الرئيسية. يتم تحديث 

نت  ن�ت ي يونيو وهو متاح عىل موقعنا ع�ب الإ
 التقرير �ن

www.conocophillips.com/susdev عىل



جزيرة كيرتس على الساحل الشرقي لأستراليا 

هي موطن شركة أستراليا باسيفيك للغاز 

الطبيعي المسال، التي تنتج الغاز الطبيعي 

الُمسال للسوق العالمية. يزداد الطلب في 

جميع أنحاء العالم على مصدر الطاقة الوفير 

والنظيف هذا الذي يتوفر بأسعار معقولة.


