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الكرام: المساهمون  الزمالء 

نتائج  تحقيق  ي 
�ف التشغيلي  أداءنا  ساهم  حيث   .2018 ي 

�ف ا  ً ف متم�ي آخًرا  عاًما  فيليبس  كونوكو  فريق  قدم 
القوي  العوائد  أداء  ويُعد   ٪16 نسبة  القطاع  ي 

�ف الرائدة  ف  المساهم�ي عوائد  إجمالي  وبلغ  قوية،   مالية 
.2016 ي أواخر عام 

ح القيمة الممنهج الذي يركز عل العائدات والذي أطلقناه �ف هذا بمثابة دعم لمق�ت

اتيجية الأنسب لقطاع  س�ت ي نعتقد أنها ل تزال الإ
اتيجيات ال�ت س�ت ي ذلك الوقت، قمنا بتنفيذ واحدة من الإ

�ف
ي بالفرص، إل أنه أيًضا مدروس ويشتمل عل رؤوس 

نتاج. وعل الرغم من أن القطاع غ�ف الستكشاف والإ
ي هذه الحقائق، فقد تولينا زمام الصناعة سعًيا 

أموال ضخمة ومقسمة عل مراحل دورية. ومن خالل تب�ف
نحو تحديد أولويات واضحة تدور حول كيفية تخصيص الأموال لتحقيق عوائد فائقة من خالل دورات 

متعاقبة.

اتخذنا   ، ف الماضي�ي ف  العام�ي آخر. ففي خالل  إنجازها هو جانب  أن  المعادلة؛ حيث  القيمة هو جانب واحد فقط من  ح  يُعد تصميم مق�ت ولكن 
ي الوقت 

انيتنا العامة �ف ف ف الجودة الأساسية لأعمالنا. حيث سعينا إل خفض أسعارنا المستدامة بشكل كب�ي وعززنا م�ي جراءات لتحس�ي العديد من الإ
تنافسًيا  نمًوا  كما حققنا  ميديت.  إن�ت تكساس  لمؤ�ش ويست  ميل وفًقا  لل�ب 40 دولًرا  أقل من  إمداد  بتكلفة  قاعدة مواردنا  بتطوير  قمنا  كما  ذاته. 
التحقق، مما  التكاليف قيد  ، وأبقينا  ف المساهم�ي النقدية إل  التدفقات  ًا من  ف المطلق. ولقد أعدنا جزًءا مم�ي النمو  التخلي عن تحقيق  للسهم دون 
بنا.  الخاص  القيمة  ح  2018 عل نجاح عمل مق�ت نتائجنا لعام  ي صناعتنا. ومن ثم أكدت 

تنافسية �ف ك�ش  الأ المالية  العوائد  دفعنا إل تحقيق أحد 
العام حققت كونوكو فيليبس: فخالل 

ي المائة.	 
50 �ف عوائد مالية فاقت العوائد المتحققة منذ بضع سنوات عندما بلغ متوسط أسعار برنت أك�ش من 

ي تجاوزت انفاق رأس المال بما يساوي 5.5 مليار دولر.	 
توف�ي سيولة نقدية من العمليات وال�ت

إنتاج أعل من المستهدف عل أساس نصيب السهم من الديون المعدلة.	  تحقيق نمو 

18 شهًرا.	  15 مليار دولر للديون قبل  البالغ  4.7 مليار دولر، وبالتالي تحقيق هدفنا  تخفيض الديون بقيمة 

3 مليارات دولر عن طريق عمليات إعادة 	  ف من خالل توزيعات الأرباح وما يساوي  النقدية من العمليات إل المساهم�ي 35٪ من السيولة   دْفع 
اء الأسهم. �ش

المتحدة وكندا، 	  الوليات  ي 
المساحات �ف ي ألسكا، وإضافات 

المحفظة من خالل عمليات نجاح الستكشاف والستحواذ �ف  إجراء تحسينات عل 
1.1 مليار دولر. ي الأصول غ�ي الأساسية البالغة 

وكذلك عل العائدات من عمليات الترصف �ف

ي المائة دون احتساب معامالت الأصول.	 
1 �ف 09 ي المائة، واستبدال الحتياطي العضوي بنسبة 

147 �ف جمالي بنسبة  استبدال الحتياطي الإ

النفط.	  5.3 مليار برميل من معادل  يبلغ احتياطي نهاية العام 

ي الوقت ذاته مع العديد من أصحاب المصلحة لدينا. حيث 
والأهم من ذلك أننا نفذنا هذه المراحل كلها بأمان وبشكل مستدام، مع التواصل �ف

انية رأس  ف 2019. كما سنحافظ عل نهجنا المنظم بم�ي ي عام 
2018 عاًما ممتًعا وُمرضًيا ونحن متحمسون نحو طرح الفرص المتاحة لدينا �ف كان عام 

اء  ي عمليات إعادة �ش
ف عل النمو للسهم الواحد عالوة عل زيادة الأرباح، والوصول إل ثالثة مليارات دولر �ف ك�ي مال تبلغ 6.1 مليار دولر، مع ال�ت

المتحدة  الوليات  ي 
، سنجري عمليات الستكشاف والتقييم والتطوير �ف التشغيلي المستوى  أما عل   . التوالي الثالثة عل  الأسهم المخططة للسنة 

ها.  اليا وغ�ي ف وأس�ت ي الص�ي
وعات رئيسية معلقة �ف وألسكا وكندا وأوروبا، مع اتخاذ القرارات بشأن م�ش

نحن نؤمن أن خطة التشغيل الخاصة بنا لعام 2019 تعكس ما يتوقعه منا العمالء. فهي تتوافق مع أولوياتنا، وتركز عل خلق قيمة طويلة الأجل، 
ف من خالل الدورات المتعاقبة  امنا نحو التنفيذ الفعال. وهذه هي معادلتنا الهادفة لتقديم عوائد فائقة للمساهم�ي ف فضالً عن كونها مدعومة بال�ت

م بها.  ف لعدة سنوات قادمة. نؤمن بنجاح هذه المعادلة ونل�ت

كة كونوكو فيليبس. المستمر ل�ش ي دعمهم 
المتمثل �ف نحن نقدر دور موظفينا ومساهمينا 

ريان النس
التنفيذي دارة والرئيس  رئيس مجلس الإ

اير 2019 19 ف�ب

ف خطاب إل المساهم�ي



ي 
ي قانون إصالح التقا�ف

ي هذا التقرير السنوي بيانات تطلعية، ويتم ذلك بموجب أحكام المالذ الآمن �ف
تعت�ب بعض البيانات الواردة �ف

دارة  ي بمناقشة الإ
ي تقرير K-10 لعام 2018 المع�ف

الأمريكي لالأوراق المالية الخاصة لعام 1995، ويجب قراءة البيان التحذيري الوارد �ف
امن مع أى بيانات من هذا القبيل. ف كة كونوكو فيليبس بال�ت والتحليل ب�ش

ي هذا التقرير.
كة" و"نحن" بالتبادل �ف كات التابعة لها بـ"كونوكو فيليبس" و"ال�ش كة كونوكو فيليبس وال�ش يُشار إل �ش

استخدام معلومات مالية غ�ي مشمولة بمبادئ المحاسبة المقبولة عموًما – يتضمن هذا التقرير السنوي مصطلح "توف�ي سيولة نقدية" 
كات المنافسة  كة مع ال�ش ي تسهيل إجراء المقارنات لالأداء التشغيلي لل�ش

الذي ل يندرج ضمن المبادئ المذكورة، والغرض منه يتمثل �ف
ات زمنية. حيث يتم تعريف السيولة النقدية من العمليات عل أنه النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية باستثناء النتائج  خالل عدة ف�ت

. وقد بلغ النقد المقدم من خالل الأنشطة التشغيلية لعام 2018 قيمة 12.9 مليار دولر.  تبة عل رأس المال العامل التشغيلي الم�ت
وباستثناء رأس المال العامل التشغيلي البالغ 0.6 مليار دولر، وصلت قيمة النقد من العمليات إل 12.3 مليار دولر.

دارة أعضاء مجلس االإ
اير 2019( )بدًءا من 19 ف�ب

 استكشف 
كة كونوكو فيليبس �ش

تشارلز بانش 
 الرئيس السابق والمدير العام 

يز ذ م م ي جي إندس�ت ي �ب كة �ب ل�ش

ن ن موري ديف�ي كارول�ي
 الرئيس السابق والمدير العام لفرع 

ويجي كة إكسون موبيل ال�ف �ش

جون فراسي 

ناشيونال پي�پ كة إن�ت الرئيس السابق والمدير العام ل�ش

جودي فريمان 
 أستاذ أرشيبالد كوكس للقانون 

ي جامعة هارفارد
بكلية القانون �ف

 جاي هيوي إيفانز، حاملة وسام 
يطانية  اطورية ال�ب االم�ب

ي مجلس إدارة وزارة خزانة صاحبة 
 عضو �ف

شيحات الجاللة واللجنة الفرعية ولجنة ال�ت

جيفري جويرس 
 الرئيس السابق والمدير العام 

لمجموعة مانباور المحدودة 

ريان النس
دارة والرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإ

مات فوكس
نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام العمليات

دون واليت، االبن
ف ف المالي�ي نائب الرئيس التنفيذي وكب�ي المسؤول�ي

ويليام بولوك، االبن.
ق الأوسط الرئيس لمنطقة آسيا والمحيط الهادي وال�ش

ن ديسانكتيس إل�ي
كات ي عالقات ال�ش

نائب أول للرئيس �ف

فريق القيادة التنفيذية
اير 2019( )بدًءا من 19 ف�ب

تقرير االستدامة
 يوفر تقرير الستدامة السنوي الخاص 

بالغ ذات الأولوية،  بنا تفاصيل حول قضايا الإ
ورسالة من الرئيس التنفيذي لدينا، والمقاييس 

البيئية والجتماعية، عالوة عل مقاييس الحوكمة 
ي يونيو وهو 

 الرئيسية. يتم تحديث التقرير �ف
 : نت عل الرابط التالي ن�ت  متاح عل موقعنا ع�ب الإ

.www.conocophillips.com/susdev

تقرير إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ
 يتضمن تقرير إدارة المخاطر المتعلقة 

بالمناخ خطابًا من الرئيس التنفيذي لدينا، 
 وتفاصيل تتعلق بإطار الحوكمة الخاص بنا، 
اتيجية  س�ت فضالً عن نهج إدارة المخاطر والإ

 المتبعة والمقاييس والأهداف الرئيسية 
 للقضايا المتعلقة بالمناخ. التقرير متاح 

 : نت عل الرابط التالي ن�ت  عل موقعنا ع�ب الإ
.www.conocophillips.com/climatechange

ريان النس 
دارة والرئيس   رئيس مجلس الإ

كة كونوكو فيليبس التنفيذي ل�ش

ال وليام مكرافن االأدم�ي
ال متقاعد من البحرية الأمريكية   أدم�ي

حاصل عل أربع نجوم 

شارميال موليجان
كة   المؤسس والمدير العام ل�ش

كل�ي ستوري داتا المحدودة

ي 
أرجون مور�ت

غ بينكوس كة ورب�ي ي �ش
مستشار أول �ف

روبرت نيبلوك 
دارة والرئيس والمدير   رئيس مجلس الإ

كة لويز المحدودة العام ل�ش

هارالد نورفيك 
 الرئيس السابق والمدير 

كة ستات أويل العام ل�ش

مايكل هاتفيلد
الرئيس لمنطقة ألسكا وكندا وأوروبا

أندرو لوندكويست
ي الشؤون الحكومية

نائب أول للرئيس �ف

دومينيك ماكلون
الرئيس، الوليات المتحدة

كيلي روز
 النائب الأول للرئيس والمستشار 

كة ي العام وسكرت�ي ال�ش
القانو�ف

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

ي كل 
 التقارير المستوفاة عن العمليات �ف

كة الستة، يتم تحديث  قطاع من قطاعات ال�ش
 هذه الملفات بشكل سنوي وهي متاحة 

 : نت عل الرابط التالي ن�ت  عل موقعنا ع�ب الإ
.www.conocophillips.com/factsheets



كة كونوكو فيليبس إجراءات  تتخذ �ش
مناسبة بهدف تقليل المخاطر البيئية 
تبة عل عمليات الحفر  والنتائج الم�ت

والتطوير. وبالإضافة إل ذلك، 
كة نُصب عينها تحقيق  وضعت ال�ش
ي تقليل 

هدف طويل الأجل متمثل �ف
شدة انبعاثات الغازات المسببة 

اوح من  لالحتباس الحراري بنسبة ت�ت
ي المائة بحلول عام 2030.

5 إل 15 �ف


