التقرير السنوي لعام
2020

ين
المساهم�
خطاب إىل
أعزائي الزمالء المساهمون الكرام،

لقد وصلنا إلى عام  2020بزخم قوي بعد تحول متعدد السنوات
والذي جعل شركة كونوكو فيليبس تتمكن من تقديم عوائد فائقة
خالل الدورات المتقلبة في صناعتنا .لم نكن نعلم أن عام 2020
سيجلب معه تحديات التي ال مثيل لها في صناعتنا ،وفي جميع أنحاء
أيضا .وهذا االنخفاض الشديد قد اختبر قيمتنا المقترحة،
العالم ً
ولك ّنها صمدت حتى في مواجهة هذه التحديات التاريخية .ما
زلنا نعتقد أن المبادئ أ
الساسية لقيمتنا المقترحة — التركيز على
توليد التدفق النقدي الحر والحفاظ على ميزانية عمومية قوية
وااللتزام بالعائدات المتفاوتة على رأس المال والقيادة البيئية
واالجتماعية والحوكمة ) — )ESGهي المبادئ الصحيحة ألعمال
المنبع .وقد قادتنا قناعتنا إلى اغتنام فرصة االستحواذ على شركة
كونشو ريسورسز المحدودة وذلك في صفقة ُعقدت في شهر يناير
عام  .2021إن مجموعتنا تلك المكونة من شركتين رئيسيتين تضعنا
وضع فريد لقيادة التغيير الهيكلي في صناعتنا الحيوية ،والتي
في
ٍ
أيضا أنها ضرورية لجذب المستثمرين واالحتفاظ بهم.
نعتقد ً
االرتقاء إلى مستوى تحديات العام
على مدار العام ،حددنا أ
الولويات حول صحة القوى العاملة،

وتحلينا بالمرونة المتاحة عبر عملياتنا وحافظنا على القوة المالية

استجابة كوفيد19-

في بداية جائحة كوفيد ،19-وضعنا ثالث أولويات أساسية :حماية
موظفينا ،وتخفيف انتشار الفيروس وإدارة أ
العمال بأمان .وبالتزامن
مع هذه أ
الولويات ،فقد قمنا بتطوير هيكل وبروتوكوالت حوكمة
التي خدمتنا بصورة جيدة في إدارة الجائحة ،بما في ذلك:
•تشكيل فريق دعم لدارة أ
الزمات على نطاق عالمي.
إ
•التواصل بانتظام مع الموظفين ومنحهم المرونة
الكافية ،بما في ذلك القدرة على العمل عن بُعد،
لمواجهة التحديات الجديدة للجائحة.
•تطبيق بروتوكوالت تعقيم صارمة للحفاظ على
أمان مكان عملنا.

العمال أ
ونفذّ نا أ
الساسية بأمان .نود أن نتقدم بخالص الشكر
لموظفينا على جهودهم .وقد عملنا سوياً بكل جهد لنتغلب على
تلك التحديات غير المسبوقة .إنه لمن دواعي فخرنا وامتناننا أن
نتفكر في مساهماتهم ،أ
وبالخص مثابرة العاملين في هذا المجال
مما ساعدنا ،خالل أحد أصعب السنوات التي مررنا بها،
وتفانيهمّ ،
على تقديم خطط أعمالنا مع تحقيق أفضل عام للسالمة الشخصية.
تنفيذ خطة أعمالنا والجمع بين شركتين رئيسيتين

طوال عام  ،2020مكنتنا مرونتنا من الحفاظ على النقد وعلى
القيمة .في الربعين الثاني والثالث من العام ،قُدنا الصناعة
من خالل تقليص جزء كبير من إنتاجنا بنا ًء على معايير اقتصادية
واضحة .وقد أكملنا الترتيبات الحرجة ،وحققنا استكشافين مهمين
في النرويج ،واستحوذنا على مساحة عالية القيمة في مونتني وأحرزنا
تقدما في مشاريع كبرى عبر عملياتنا العالمية .ظلّت ميزانيتنا
ً
العمومية قوية وقد أوفينا بالتزامنا بإعادة أكثر من  ٪30من النقد
من العمليات إلى المساهمين.
وقد وضعنا نجاحنا النسبي خالل عام  2020في وضع قوي لالستحواذ
على كونشو ( )Conchoفي لحظة تحولية أخرى في تاريخنا .تعد

شركة كونوكو فيليبس آ
الن أكبر شركة نفط وغاز مستقلة في العالم،
يوميا .وقد أدى الجمع
إذ يبلغ إنتاجها حوالي  ١,٥مليون برميل نفط ً
بين موقع كونشو أ
الفضل في فئته في حوض بيرميان ومحفظة
كونوكو فيليبس أ
عالميا إلى إنشاء شركة
الفضل في فئتها والمتنوعة
ً
ذات نطاق وجودة ال مثيل لهما بين الشركات المثيلة المستقلة.
ً
ولضمان نجاح عملية االستحواذ ،أنشأنا ً
مسؤول عن
هيكل إداريًا
الشراف على أنشطة التكامل وتقديم قيم المعامالت المتوقعة.
إ
وخالل فترة وجيزة منذ اكتمال االستحواذ في منتصف يناير ،تجاوزنا،
بالفعل ،تقديراتنا أ
الولية للقيمة المتوقعة من الشركة المشتركة.

ريان النس يناقش بروتوكوالت
السالمة الخاصة المتبعة
للتصدي لفيروس كوفيد.19-

"نود أن نتقدم بخالص الشكر لموظفينا
على جهودهم .وقد عملنا سوياً بكل
جهد لنتغلب على تلك التحديات غير
المسبوقة .إنه لمن دواعي فخرنا وامتناننا
أن نتفكر في مساهماتهم تلك".

تماشيا مع قيم
وقد استجبنا بسرعة لواقع كوفيد 19-المحلي وذلك
ً
 SPIRITالخاصة بنا وهي السالمة والموظفون والنزاهة والمسؤولية
واالبتكار والعمل الجماعي .حيث أجرى موظفونا تقييمات ذاتية
أ
للعراض كل يوم في مواقعنا الميدانية .وقمنا بوضع قيود للسفر
وفرض بروتوكوالت أمان إضافية لرحالت أ
العمال المهمة.
الشغال في عمليات معينة لتقليل
حذرا تجاه مستويات إ
اتخذنا ً
نهجا ً
الفعال .حيث
التعرض للمخاطر الصحية وتمكين التباعد االجتماعي ّ
عم َل جزء كبير من موظفي مكتبنا عن بعد وبإنتاجية عالية لفترات
ِ
طويلة .ثم عادوا بأمان من خالل تنفيذ مكاتبنا العالمية خطط
المصممة بعناية وبمرونة بما يتوافق مع
الرجوع إلى مكان العمل ُ
الرشادات على المستوى الوطني والمحلي وعلى مستوى الوالية.
إ
وأثبتت هذه إالجراءات فعاليتها في الحد من انتشار فيروس كوفيد19-

والحد من اضطرابات أو االختالالت في أ
العمال .وبالطبع ،فإن
الجائحة مستمرة حتى كتابة هذه السطور ،لذلك نواصل تنفيذ
وتطوير خطط استمرارية أ
العمال المتعلقة بكوفيد.19-
كما حافظنا على دعم مجتمعاتنا المحلية من خالل التبرع بأكثر
من  1.3مليون دوالر كمساعدات إغاثة وغذاء وإمدادات طبية
أ
بالضافة إلى مساهماتنا
لمستشفيات المنطقة ولول المستجيبين ،إ
المخطط لها.
ُ
نُعرب جميعنا في كونوكو فيليبس عن أعمق تواسينا وتعاطفنا
مع المتضررين .كما نعرب عن خالص امتناننا للجميع داخل
الشركة وخارجها لمساعدتنا في إدارة هذه أ
الزمة الصحية العالمية
المستمرة.

تطلعاتنا إلى المستقبل

وقد جلب عام  2020تحديات أخرى تمثلت في توقعات أصحاب
المصلحة للقطاع لتقديم أداء مالي قوي وكذلك توقعات متعلقة
بالمناخ .بينما تتمتع كونوكو فيليبس بتاريخ طويل من الوفاء الكامل
بمسؤوليات الشركة ،فقد تبنينا آ
الن التز ًاما بثالث مهام أساسية
ترتبط بوضوح بقيمتنا المقترحة ،وهي :توفير طاقة ميسورة التكلفة
للعالم من خالل االستثمار في الموارد أ
القل تكلفةً  ،وتوليد أداء
مالي تنافسي وإظهار الريادة والتميز في القيادة البيئية واالجتماعية
والحوكمة.
في أكتوبر عام  ،2020أصبحنا أول شركة نفط وغاز مقرها في
الواليات المتحدة لتتبنى استراتيجية مخاطر المناخ المتوافقة مع
باريس مع أهداف محددة ،بما فيها:
•وضع طموح لنصبح شركة خالية بمعدل الصفر النبعاثات التشغيل
الجمالية (النطاق  1و )2بحلول عام  ،2050ومن خالل عضويتنا
إ
في مجلس قيادة المناخ ،العمل على الدعوة إلى سعر الكربون
في الواليات المتحدة لمعالجة انبعاثات االستخدام النهائي
(النطاق .)3

•تعزيز التزامنا بالحد من كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة التشغيلية،
وتحديد هدف التخفيضات بنسبة  ٪45–35بحلول عام .2030
القرار بمبادرة البنك الدولي "صفر حرق روتيني بحلول عام
• إ
 ،"2030مع الطموح لتحقيق الهدف بحلول عام .2025
•إضافة أداء القيادة البيئية واالجتماعية والحوكمة في برامج
مكافآت التنفيذيين والموظفين.
ولذلك ،وعلى الرغم من أ
الحداث العديدة غير المتوقعة في عام
 ،2020فقد اتخذنا إجراءات سليمة إلدارة البيئة الصعبة .لذا وعلى
الرغم من استمرار بعض تحديات العام الماضي ،فإننا نستقبل
عام  2021في ظل وجود زخم جديد ونعتقد أنه سيجعل شركة
كونوكو فيليبس شركة رائدة في هذا المجال.
شكرا لدعمكم المتواصل.

ريان النس
الدارة والرئيس التنفيذي
رئيس مجلس إ
 16فبراير 2021

التنوع والشمول

في كونوكو فيليبس ،نبني ثقافة انتماء متنوعة حقًا يشعر فيها
الجميع بالتقدير .وعلى الرغم من اضطرابات أ
العمال العديدة
في عام  ،2020فقد اتخذنا خطوات هادفة وواضحة إلى أ
المام
في جهود التنوع والشمول لدينا .ومن بين تلك الخطوات فقد
عملنا على التالي:
•تنويع المجموعة الدائمة من القادة عبر شركتنا الذين يشكلون
مجلس التنوع والشمول لدينا.
•نشر لوحات داخلية حول اتجاهات الخمس سنوات من خالل جمع
مجموعة واسعة من البيانات الديموغرافية لموظفينا العالميين
والمقيمين في الواليات المتحدة.
•إجراء دراسة استقصائية على مستوى الشركة تُركز على التنوع
والشمول للقوى العاملة لدينا وذلك لتحديد أ
الولويات الرئيسية
الحاسمة للتقدم في المستقبل.

كما أضفنا يوم مارتن لوثر كينغ جونيور إلى جدول العطالت
المدفوعة في الواليات المتحدة ،ورفعنا علم قوس قزح فوق
مقرات الشركة واتخذنا إجراءات لترسيخ اعتبارات التنوع والشمول
في مالحظاتنا وعمليات االختيار لدينا.
وهذه مجرد خطوات أولية ،ونحن ندرك أن هناك الكثير من العمل
يتعين علينا القيام به ،لكن التقدم الذي أحرزناه في عام
الذي ّ
واهتماما متجد ًد ا على التنوع والشمول ومنح
 2020جلب تركي ًزا
ً
الزخم لهذا الجزء المهم من ثقافتنا.

الدارة
أعضاء مجلس إ

(بد ًءا من  16بف�اير )2021

تشارلز بانش
رئيس مجلس إالدارة السابق والرئيس التنفيذي
لشركة بي بي جي إندستريز ذ م م
كارولين موري ديفين
الرئيس السابق والمدير العام لفرع شركة
إكسون موبيل النرويجي
جون فراسي
رئيس مجلس إالدارة السابق والرئيس التنفيذي
لشركة إنترناشيونال پيپر
جودي فريمان
أستاذ أرشيبالد كوكس للقانون بكلية القانون
في جامعة هارفارد
جاي هيوي إيفانز ،حاملة وسام االمبراطورية البريطانية
رئيس مجلس إالدارة ،بورصة لندن للمعادن
جيفري جويرس
الرئيس التنفيذي السابق والمدير العام
لمجموعة مانباور جروب المحدودة.
ريان النس
رئيس مجلس إالدارة والرئيس التنفيذي
لشركة كونوكو فيليبس

تيموثي ليتش
نائب الرئيس التنفيذي ،الواليات المتحدة ،كونوكو فيليبس
أ
الدميرال وليام مكرافن
أدميرال متقاعد من البحرية أ
المريكية حاصل على أربع
نجوم

استكشف ش�كة
كونوكو فيليبس

ملخص بيانات الشركة

يوفر ملخص بيانات ش�كة كونوكو فيليبس
التقارير المستوفاة عن العمليات ف ي� كل
قطاع من قطاعات ش
ال�كة الست ،يتم
تحديث هذه الملفات بشكل سنوي
وهي متاحة عىل الموقع إ ت ن
و�:
اللك� ي
.www.conocophillips.com/factsheets

شارميال موليجان
المدير التنفيذي لالستراتيجيات ،شركة ألتركس
إريك مولينز
رئيس مجلس إالدارة والرئيس التنفيذي لشركة
اليم روك ريسورسز
أرجون مورتي
مستشار أول في شركة وواربورغ بينكوس
روبرت نيبلوك
رئيس مجلس إالدارة السابق والرئيس والمدير
العام لشركة لويز المحدودة.
ديفيد سيتون
رئيس مجلس إالدارة السابق والرئيس لتنفيذي لشركة فلوور

تقرير االستدامة

يوفر تقرير االستدامة السنوي الخاص
البالغ مما
بنا تفاصيل حول قضايا إ
تمثل أولوية ش
لل�كة ورسالة من الرئيس
التنفيذي لدينا والمقاييس البيئية
واالجتماعية عالوة عىل مقاييس الحوكمة
الرئيسية .يتم تحديث التقرير ف ي� يونيو
ال تن�نت عىل:
وهو متاح عىل موقعنا بع� إ
.www.conocophillips.com/susdev

آر ايه والكر
الرئيس السابق والرئيس التنفيذي لشركة أناداركو بتروليوم

فريق القيادة التنفيذية

(بد ًءا من  16بف�اير )2021

ريان النس
رئيس مجلس إالدارة والرئيس التنفيذي

أندرو لوندكويست
نائب أول للرئيس في الشؤون الحكومية

مات فوكس
نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام العمليات

دومينيك ماكلون
نائب أول للرئيس في الشؤون االستراتيجية والتكنولوجية

ويليام بولوك ،االبن.
نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين الماليين

نيكوالس أولدز
نائب أول للرئيس في العمليات العالمية

تيموثي ليتش
نائب الرئيس التنفيذي ،الواليات المتحدة

كيلي روز
نائب أول للرئيس ،مستشار قانوني عام

إلين ديسانكتيس
نائب أول للرئيس في عالقات الشركات
المريكي أ
المن في قانون إصالح التقاضي أ
تعتبر بعض البيانات الواردة في هذا التقرير السنوي بيانات تطلعية ،ويتم ذلك بموجب أحكام المالذ آ
للوراق المالية الخاصة لعام
الدارة والتحليل بشركة كونوكو فيليبس بالتزامن مع أى بيانات من هذا القبيل.
 ،1995ويجب قراءة البيان التحذيري الوارد في تقرير  K-10لعام  2020المعني بمناقشة إ
يُشار إلى شركة كونوكو فيليبس والشركات التابعة لها بـ"كونوكو فيليبس" و"الشركة" و"نحن" بالتبادل في هذا التقرير.
أ
أ
بالفصاح في
مذكرة تحذيرية لمستثمري الواليات المتحدة  -تسمح هيئة الوراق المالية والبورصات المريكية لشركات النفط والغاز إ
تقاريرها عن االحتياطات المؤكدة والمحتملة والممكنة فقط .ونحن نستخدم في هذا التقرير السنوي مصطلحات مثل "مورد" و"موارد"
الذي تحظر علينا إرشادات هيئة أ
الوراق المالية والبورصات تضمينه في التقارير التي نقدمها لهذه الهيئة .لذا ننصح مستثمري الواليات
المتحدة بالتدقيق في المكاشفات الخاصة بالنفط والغاز الواردة في النموذج  K-1 0والتقارير والوثائق أ
الخرى التي يُزمع تقديما للهيئة
أ
اللكتروني لشركة كونوكو فيليبس.
المذكورة .وتتوفر نسخ من لجنة الوراق المالية والبورصات على الموقع إ

إدارة تقرير المخاطر
المتعلقة بالمناخ

يتضمن تقرير إدارة المخاطر المتعلقة
بالمناخ خطابًا من الرئيس التنفيذي لدينا
وتفاصيل تتعلق بإطار الحوكمة الخاص بنا
وال ت
س�اتيجية
فضال ً عن نهج إدارة المخاطر إ
أ
والهداف الرئيسية
المتبعة والمقاييس
للقضايا المتعلقة بالمناخ .التقرير متاح
عىل موقعنا بع� إ ت
التال:
الن�نت عىل الرابط ي
.www.conocophillips.com/climatechange

شروق الشمس فوق حوض بيرميان ،وهو أكبر
حقل إنتاج في العالم وموقع تواجد كونوكو
فيليبس واسع االنتشار بعد االستحواذ على شركة
كونشو ريسورسز المحدودة .الجمع بين شركتين من
أفضل الشركات في العالم يمثل خطوة جريئة نحو
حقبة جديدة لقيادة مجال الطاقة.

