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.")املعلومات("باسممجتمعةإل��اويشار(")الشركة("السعوديةالعر�يةالز�تشركةعنالصادرةبھاملرتبطةالعرضوشرائحالتوضي��العرضهذاع��التنو�ھهذاينطبق:مهمةمالحظة

الرأسما��إنفاقهاعنالراهنالوقت��ركةالشتوقعاتاالستشرافيةالبياناتو�عرض.املعلومات��الواردةا�حاليةأوالسابقةبا�حقائقاملتعلقةالبياناتعدافيمااستشرافية،بيانات��الواردةاملعلوماتوجميعاستشرافية،بياناتاملعلوماتهذهتتضمن
ا�حصر،الاملثالسبيلع��البيانات،ذهه�شتملوقد.والكيميائياتوالتسو�قواملعا�جةالتكر�رقطا����الشركةتحققھالذيوالنمولها،املنافسةالشر�اتأداءمعأدا��امقارنةذلك��بماواإلنتاج،التنقيبقطاعوأداءالك��ى،ومشاريعهاواستثمارا��ا،

"تواصل"و"مكني"و،"سوف"و،"يجب"و،"ا�حتملمن"و،"املمكنمن"و،"سوف"و،"تظن"و،"تخطط"و،"تقدر"و،"تتنبأ"و،"قد"و،"�ع��م"و،"��دف"و،"تتوقع"و،"�عتقد"و،"�س��دف"مثل�لماتع���شتملأوتتبعهاأو�سبقهابياناتأيع��
 "و

ً
اتحملال�يواأللفاظال�لماتمنوغ��ها،"مستقبال

ً
�انتسواء-الشركةسيطرةنطاقنعتخرجأخرى وعواملوش�وكمخاطرع��بطبيع��اتنطوي أل��ااالستشرافية،البياناتهذه�حةمنالتحققيمكنوال.م��االنفيصيغة��تردأومشا��ةصيغ

والطلبالعرض:�شملالعواملوهذه.م�يضأوصر�ح�ش�لاالستشرافيةالبياناتهذهعل��اتنصال�ياملتوقعةاإلنجازاتأوالنتائجأواملتوقعاألداءعنللشركةالفعليةاإلنجازاتأوالنتائجأوالفع��األداء��كب��اختالفإ��تؤديقد-مجهولةأومعروفة
والتطوراتالعامة؛االقتصاديةوالظروفا�خامالنفطع��والطلبالعرضع��)19-�وفيد(2019�وروناف��وسمرضمثل(العامةال�حيةوا�جوائحواألو�ئةالطبيعيةال�وارثوتأث��ا�خام،النفطبيعوأسعارالعامليةاألسواق��ا�خامالنفطع��

الثابتلالحتياطياتالتقديري ا�حجمع��ثرتؤ قدال�يا�حاليةوالتشغيليةاالقتصاديةاألوضاع��الكب��ةالتغ��اتأوواالختالفاتالشركة،تواجههاال�يالتنافسيةوالضغوطالشركة،أعمالنتائجع��تؤثرأنيمكنال�يالسلبيةالسياسيةأواالقتصادية
رفعقدال�يأواملرفوعةوالدعاوى واملستقبلية،ا�حاليةاملشاريعتنفيذع��الشركةوقدرة�افية،تأمينية�غطيةوجود�عدماملتعلقةا�خاطر�سببوا�خسائرالتشغيلية،واألخطاروا�خاطروقيم��ا،وجودها

ُ
الفوائدتحقيقع��الشركةوقدرةالشركة،�ع�ت

البيئية،واللوائحاألخرى،واللوائحنظمةواأل والفسادالرشاوى م�افحةوأنظمةالتجارة،ع��املفروضةوالقيودالعقو�اتذلك��بماالدولية،باألعمالاملتعلقةوا�خاطرسابك،ع��االستحواذصفقةذلك��بمااملستقبلية،أواألخ��ةاالستحواذصفقاتمن
ا�خاطرمنوغ��هااململكة،ح�ومةمن�اتبتوج�الشركةتنفذهاال�يباملشاريعاملتعلقةوا�خاطروآثاره،املناخبتغ��املتعلقةوا�خاوفالشركة،��املعلوماتتقنيةأنظمةوأمنوموثوقيةالرئيسي�ن،وموظف��االعلياإدار��اأعضاءع��الشركةواعتماد

ا�سببقدال�يوالش�وك
ً
قدال�يا�حتملةوالش�وكا�خاطرحول لوماتاملعمنوملز�د.تداول لدىاملودعةالدور�ةالتقار�رآخر��املب�نالنحوع��املعلوماتهذه��الواردةاالستشرافيةالبياناتهذه��املتوقعةالنتائجعنالفعليةللنتائجكب�ً�ااختالف

س��اول ال�يوالبيئةللشركةواملستقبليةاليةا�حالعملباس��اتيجياتتتعلقعديدةاف��اضاتإ��االستشرافيةالبياناتهذهو�ستند.تداول لدىاملودعةللشركةالدور�ةالتقار�رأحدثع��االطالعير��املتوقعة،النتائجعنالفعليةالنتائجاختالفإ��تؤدي
.املستقبل��أعمالهاالشركةف��ا

للمعلوماتتحديثأيبنشر�عهدأول��اماأيمنصراحةنفسهاالشركةو�عفي.املستقبليةالنتائجحول ضماناتأيتقديمإ����دفوالفقط،التوضي��العرضهذاتار�خع��ا�حصر،الاملثالسبيلع��االستشرافيةالبياناتو�شملاملعلومات،وتنطبق
أوضر�بيةأوماليةتشاراتاسأ��اع��املعلوماتهذه�خصأييفسرأالو�جب.اللوائحأواألنظمةذلكتقتضلمماذلك،خالفأومستقبليةأحداثوقوعأوجديدة،معلوماتظهور �سبباستشرافية،بياناتأوماليةبياناتأيذلك��بمامراجع��ا،أو

.استثمار�ة

.االستشرافيةالبياناتع��اعتمادهنتيجة�خصأييتكبدهاقدمباشرةغ��أومباشرةأضرارأوخسارةأيمسؤوليةوموظفوهاومديروهاالشركةتتحملوالاالستشرافية،البياناتع��االعتماد��اإلفراطعدمو�جب

هذهالشركةوتقدم.املعاي��تلك��جةمدر معاٍن لهاوليساملا��،للتقر�رالدوليةاملعاي��ضمنمدرجةغ��مقاييسو��،"املا��للتقر�رالدوليةاملعاي��ضمناملدرجةغ��املاليةاملقاييس"�عضع��التوضي��العرضهذايحتوي تقدم،ماإ��و�اإلضافة
 اعتبارهاأووحدهاإل��االنظريجوز الولذلك،.اإلدارةنظروجهةمنالشركةأعماللنتائجالفهممنمز�دتوف��طر�قعناملا��للتقر�رالدوليةاملعاي��مقاييسمنالهدف�عزز إضافيةمعلوماتأ��اع��املقاييس

ً
املاليةللمعلوماتتحليلأيعنبديال

.املا��للتقر�رالدوليةاملعاي��بموجبللشركة

:التا��الرابطع��الضغطير����ا،عالقةاألك��املا��للتقر�رالدوليةاملعاي��ضمنالواردةواملقاييساملقاييسهذهب�نللمطابقة

https://www.aramco.com/-/media/publications/corporate-reports/saudi-aramco-q2-2021-non-ifrs-arabic.pdf

.ذا��االعناو�نوتحملاألخرى الشر�اتتتبناهاال�ياملشا��ةباملقاييساملا��للتقر�رالدوليةاملعاي����املدرجةغ��املاليةمقاييسنامقارنةيجوز وال

تنو�ھ

https://www.aramco.com/-/media/publications/corporate-reports/saudi-aramco-q2-2021-non-ifrs-arabic.pdf


2021عن النصف األول من عام أرامكو السعودية نتائج  | 3Saudi Aramco: Company General Use

املهندس ز�اد املرشد
ف للرئيس للمالية واالس��اتيجية والت

ّ
طو�رالنائب األع�� امل�ل

املهندس أم�ن الناصر
�نالرئيس وكب�� اإلدار��ن التنفيذي
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ضمان سالمة املوظف�ن وا�حفاظ ع�� استمرار�ة األعمال : 19-�وفيد

سالمة املوظف�ن �� أولو�تنا القصوى 

تطو�ر املمارسات �� م�ان العمل−

من املوظف�ن% 95تطعيم أك�� من −

من أفراد عائالت املوظف�ن70%تطعيم أك�� من −

استمرار�ة األعمال 

ضمان سالمة األعمال واستمرار���ا−

موثوقية إمدادت الطاقة −
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استمرار �عا�� السوق 

إدارة معلومات الطاقةالو�الة الدولية للطاقة، آي إ�ش إس ماركت، :املصدر1.

سعر خام برنت
)لل��ميل/ دوالر(

1الطلب السابق ع�� النفط ا�خامسعر خام برنت
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1الطلب املتوقع ع�� النفط ا�خام
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تحقيق األهداف االس��اتيجية للشركة:  2021النصف األول من عام 

$

بدء �شغيل مصفاة جازان خام إنجاز مشرو�� ز�ادة إنتاج النفط ا�
�� ع�ن دار  وفزران

كساب�� عملية الت�امل معا�حققاإلنجاز

بوت��ة أسرع منالتعاون تحقيق آفاق−
ا�جدول الزم�ي ا�حدد

ق تحس�ن إس��اتيجية الدخول إ�� السو −

�جميع املنتجات 

مة تحس�ن محفظة الشركة لتعظيم القي
للمساهم�ن 

امإنجاز صفقة خطوط أنابيب النفط ا�خ−

اقتناص الفرص ا�حتملة األخرى −

تحس�ن الهكيل الرأسما��

تنويع مصادر التمو�ل−

التوسع �� قاعدة املستثمر�ن −

اإلصدار األول لص�وك دولية بالدوالر−
األمر��ي

تطو�ر القدرات املستقبلية

يدةال��ك�� ع�� احتياجات الكفاءات ا�جد−

�ي إطالق  أ�اديمية التم�� املا�� وا�حاس−
 من نوع

ً
 فر�دا

ً
ھ مع وال�ي �ش�ل تحالفا

مجموعة من الشر�اء العاملي�ن
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الت�امل مع سابك

�سهم استحواذ أرامكوالسعودية ع�� حصة سابك �� �سريع تحقيق
االستفادة اس��اتيجية الشركة ا�خاصة بقطاع التكر�ر واملعا�جة والتسو�ق و 

من فرص النمو �� قطاع الب��وكيميائيات    

مليارات 4-3ب�ن ت��اوحقيمةمن املتوقع أن تحقق فرص التعاون مع سابك 
2025بحلول عام دوالر

 قبل املوعد 2021تحرز فرص التعاون مع سابك �� عام −
ً
 م�حوظا

ً
تقدما

ا�حدد

:ت��كز غالبية مقومات الكفاءة �� مجاالت−

املش��يات•

املبيعات والتسو�ق  •

سلسلة التور�د•

ت�امل خطوط اإلنتاج •

تحس�ن اللقيم •

أعمال الصيانة•
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2021األداء التشغي�� واملا�� خالل النصف األول من عام 

www.saudiaramco.com/ar/investorsير�� ز�ارة الرابط التا�� لالطالع ع�� مطابقات املقاييس غ�� املدرجة ضمن املعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� 1.

1التدفقات النقدية ا�حرة

مليار دوالر

32.1: 2020النصف األول من عام 21.1: 2020النصف األول من عام 

اإلنفاق الرأسما��
مليار دوالر

13.6: 2020النصف األول من عام 

15.7

صا�� الدخل
مليار دوالر

23.2: 2020النصف األول من عام 

47.2

40.937.5

توزيعات األر�اح املدفوعة
مليار دوالر

إنتاج املواد الهيدروكر�ونية
مليون برميل م�ا�� نفطي �� اليوم

12.7: 2020النصف األول من عام 

اج النفط ا�خـامإنت
مليون برميل �� اليوم

9.5: 2020النصف األول من عام 

11.6

8.6
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2020مقارنة بالنصف األول من عام 2021النصف األول من عام : صا�� الدخل

املتوسط املرجح للهوامش الر�حية لسوق التكر�ر العاملية، باستخدام محفظة أعمال أرام�و السعودية �� قطاع التكر�ر 1.

www.saudiaramco.com/ar/investorsير�� ز�ارة الرابط التا�� لالطالع ع�� مطابقات املقاييس غ�� املدرجة ضمن املعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� 2.

�شمل ضرائب الدخل والز�اة3.

بمليارات الدوالرات ما لم يرد خالف ذلك
النصف األول 

2020
النصف األول 

2021∆

37.464.126.7)برميل/دوالر(أسعار النفط ا�حققة 

(1.1)12.711.6)� اليوممليون برميل م�ا�� نفطي �(إنتاج املواد الهيدروكر�ونية 

1.73.11.4)برميل/دوالر(1الهامش املركب لقطاع التكر�ر

خل أر�اح قطاع التنقيب واإلنتاج قبل الفوائد وضرائب الد
والز�اة

52.385.433.1

ضرائب أر�اح قطاع التكر�ر واملعا�جة والتسو�ق قبل الفوائد و 
الدخل والز�اة

(5.4)9.014.4

الفوائد وضرائب االستبعادات قبل/أر�اح قطاع األعمال العامة
الدخل والز�اة

0.9(5.0)(5.9)

247.889.541.7األر�اح قبل الفوائد وضرائب الدخل والز�اة

(1.0)(1.5)(0.5)صا�� ت�اليف التمو�ل

(16.7)(40.8)(24.1)3ضرائب الدخل

23.247.224.0صا�� الدخل

افع األساسية الدو

دوالًرا لل��ميل26.7ارتفاع أسعار النفط ا�خام بواقع 

واقع انخفاض معدل إنتاج املواد الهيدروكر�ونية ب
مليون برميل م�ا�� نفطي �� اليوم1.1

لية إدراج النتائج املالية لسابك �� القوائم املا
للشركة

ارتفاع هوامش األر�اح

ا�ع�اسات إيجابية ع�� ا�خزون
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املديونيةو�سبةالنقدياملركزتحسناستمرار

104.5

�ش�� التدفق النقدي التشغي�� إ�� صا�� النقد الناتج من بند األ�شطة التشغيلية �� قائمة التدفقات النقدية املوحدة1.

�ش�� اإلنفاق الرأسما�� إ�� بند النفقات الرأسمالية �� قائمة التدفقات النقدية املوحدة 2.

مليارات دوالر لصندوق االستثمارات العامة �� إطار صفقة االستحواذ ع�� حصة سابك، وصا�� 5مليارات دوالر، ومدفوعات بقيمة 6.0مليار دوالر، وعائدات الص�وك بقيمة 12.4�شمل صا�� املتحصالت والقروض عائدات خطوط أنابيب النفط ا�خام بقيمة 3.
.بنود التدفقات النقدية األخرى 

توزيعات األر�اح 
املدفوعة

الرصيد النقدي 
��اية النصف األول 

2021

الرصيد النقدي 
2020��اية 

التدفقات
1يةالنقدية التشغيل

2اإلنفاق الرأسما��

55.3

56.537.5

9.0
15.7

67.6

صا�� املتحصالت
3والقروض

)مليار دوالر(

+ 12.3
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توقعات اقتصادية إيجابية

يھ قدرة الشركة ع�� اقتناص الفرص �� وقت �عا�ي ف
قطاع الطاقة تراجًعا �� املشاريع االستثمار�ة  

برنامج رأسما�� مرن 

االستجابة لظروف السوق −

ع قدرة فر�دة ع�� ز�ادة حجم اإلنفاق الرأسما��، م-−
إمدادات إضافية من موارد عالية ا�جودة ومنخفضة 

الكثافة الكر�ونية 

2021البيانات االس��شادية لإلنفاق الرأسما�� لعام−
٪ مقارنة بنفس الف��ة من 30أع�� بنسبة تقدر بنحو 

العام السابق

املستقبلأجلمناالستثمار

33

27
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البیانات 20192020
االسترشادیة 

2021

1اإلنفاق الرأسما��

)مليار دوالر(

35حوا�ي 

�ش�� إجما�� اإلنفاق الرأسما�� إ�� بند النفقات الرأسمالية �� قائمة التدفقات النقدية املوحدة. 1
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شر�كبرنامج:النمو�سريع

عوديةفرصة فر�دة وهامة لتعز�ز النمو بما يتما�ىى مع اس��اتيجية أرامكو الس

حوافز جذابة لالستثمارات ا�حلية −

تتما�ىى مع تحقيق أع�� قيمة للمساهم�ن −

�سهل الشراكة مع الشر�ات ا�حلية 

إم�انية توسيع منظومة املوردين والعمالء ا�حلي�ن−

�ساهم �� التنمية االقتصادية �ش�ل عام �� اململكة −
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املستدامالنمو

اجية القدرة ع�� مواصلة ز�ادة كميات اإلنتاج، مع رفع الطاقة اإلنت
مليون برميل �� اليوم13القصوى املستدامة إ�� 

ية منخفضةقاعدة موارد تتم�� ��ي�ل ت�لفة منخفض وانبعاثات كر�ون

الغاز

تلبية الطلب ا�ح�� امل��ايد

عوائد تجار�ة

لقيم لتنفيذ خطط إنتاج الهيدروج�ن األزرق

التكر�ر واملعا�جة والتسو�ق السوائل

تحس�ن األداء

الت�امل مع سابك−

تحو�ل األصول −

التوسع �� التجارة العاملية−

االستمرار �� تقليل مخاطر  قطاع التنقيب واإلنتاج

تأم�ن منافذ مخصصة للنفط العر�ي ا�خام−

تحو�ل النفط العر�ي ا�خام إ�� كيميائيات−

توجيھ رأس املال املستثمر للمشاريع ذات العائد املرتفعتحس�ن محفظة األعمال

االحتفاظ بالسيطرة ع�� األعمال
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معقولةبأسعارالكر�ون منخاليةطاقةتوف����الر�ادة

ا�حفاظ ع�� م�انتنا الرائدة من حيث انخفاض كثافة االنبعاثات
الكر�ونية

كيلوغرام 10.6بلغت كثافة االنبعاثات الكر�ونية لقطاع التنقيب واإلنتاج−
نة ��دف من م�ا�� ثا�ي أكسيد الكر�ون ل�ل برميل م�ا�� نفطي مقار 

كيلوغرام من م�ا�� ثا�ي أكسيد 20والبالغ 1شر�ات النفط األخرى 
2025الكر�ون ل�ل برميل م�ا�� نفطي بحلول عام 

طاقة خالية من الكر�ون 

ال��ك�� ع�� النمو السريع ا�حتمل �� الطلب ع�� الهيدروج�ن−

رص االستفادة من امل�امن الغز�رة اإلنتاج والعالية ا�جودة لتطو�ر ف−
�لفة استخالص الكر�ون، واستغاللھ، وتخز�نھ ع�� نطاق واسع و�ت

تنافسية 

االستثمار �� مصادر الطاقة املتجددة−

 من شركة �ي �ي، وشيفرون، ومؤسسة الب��ول الوطني1.
ً

إي�ي، وشركة إ�و�نور، الصينية، وشركةة مجموعة الشر�ات املشاركة �� مبادرة شر�ات النفط والغاز �شأن املناخ وال�ي تضم كال
.وشركة إكسون مو�يل، وشركة أوك�ىي، و���و�راس، ور�بسول، وأرام�و السعودية، وشل، وتوتال اين���



2021عن النصف األول من عام أرامكو السعودية نتائج  | 15Saudi Aramco: Company General Use

بلم�انة رائدة تؤهل لتحقيق النمو �� املستق: �جل حافل

ن ع�� املدى تحقيق القيمة  للمساهم�: اس��اتيجية ماضية ع�� املسار ال�حيح
البعيد 

زخم إيجا�ي �� األر�اح والتدفق النقدي ا�حر 

إحراز تقدم �� خطط تحس�ن محفظة األعمال

تنويع مصادر التمو�ل، وتوسيع قاعدة املستثمر�ن

مليار دوالر أمر��ي عن النصف األول من 37.5اإلعالن عن توزيع أر�اح بقيمة 
2021عام 
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األسئلة

واألجو�ة
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