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  أهم المعلومات المالیة

 صافي الدخل
 (ملیار)

  سعودي ر�ال44.2 
 أمر�كيدوالر  11.8

  *والز�اة الدخل ر�اح قبل الفوائد وضرائباأل  
 (ملیار)

 سعودير�ال  95.5
 أمر�كيدوالر  25.5

 ر�حیة السهم 
 ة)ض(األساسیة والمخف

 سعودير�ال  0.22
 أمر�كيدوالر  0.06

 التشغیلصافي النقد الناتج من أنشطة  
 (ملیار)

 سعودير�ال  70.5
 أمر�كيدوالر  18.8

 النفقات الرأسمالیة
 (ملیار)

 سعودير�ال  23.9
 أمر�كيدوالر  6.4

  *التدفقات النقد�ة الحرة 
 (ملیار)

 سعودير�ال  46.5
 أمر�كيدوالر  12.4

 متوسط سعر النفط الخام المحقق  
 برمیل) /أمر�كي دوالر(

43.6 

 

  *المدیونیةنسبة  
 )%( 

 21.8 

 مدفوعة الر�اح األ توز�عات 
 (ملیار)

 سعودير�ال  70.32
 كيأمر�دوالر  18.75

 الواحد للسهم المدفوعة ر�احاأل  توز�عات 
 

 سعودير�ال  0.35
  أمر�كي دوالر 0.09

 *المستثمر المال رأس متوسط على العائد  
(%) 

14.8 
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  النتائج المالية

 سبتمبر 30المنتهي في  لثالربع الثا 
 *أمريكي دوالر  سعودي ريال 

 ُيذَكر لم ما بالماليين الواردة المبالغ جميع
 2019 2020  2019 2020 ذلك خالف

 21,291 11,789  79,839 44,209 صافي الدخل
الدخل  األرباح قبل الفوائد وضرائب

 44,129 25,461  165,479 95,477  والزكاة
 8,094 6,383  30,352 23,934  النفقات الرأسمالية

 20,611 12,411  77,290 46,547 التدفقات النقدية الحرة
 13,390 18,752  50,212 70,320 توزيعات األرباح المدفوعة

العائد على متوسط رأس المال 
 31.5% %14.8  31.5% %14.8 1المستثمر

 المحقق الخام سعر النفط متوسط
 62.4 43.6  ينطبق ال ينطبق ال )برميل /أمريكي دوالر(
  مة فقطءريال سعودي للمال 3.75=  أمريكي دوالر 001.تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت يتم. 
 شهًرا.  12يحسب على أساس مستمر لفترة  .1
 
 

 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهر 
 *ريكيدوالر أم  سعودي ريال 

 ُيذَكر لم ما بالماليين الواردة المبالغ جميع
 2019 2020  2019 2020 ذلك خالف

 68,190 35,015  255,710 131,308 صافي الدخل
الدخل  األرباح قبل الفوائد وضرائب

 136,635 73,308  512,378 274,905  والزكاة
 22,564 20,028  84,615 75,106 النفقات الرأسمالية

 58,591 33,533  219,716 125,752 التدفقات النقدية الحرة
 59,780 50,897  224,175 190,865 مدفوعةالرباح األتوزيعات 

العائد على متوسط رأس المال 
 31.5% %14.8  31.5% %14.8 1المستثمر

 المحقق الخام سعر النفط متوسط
 64.8 39.4  ينطبق ال ينطبق ال )برميل /أمريكي دوالر(

  ريال سعودي للمالءمة فقط 3.75دوالر أمريكي =  001.يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت. 
 شهًرا. 12يحسب على أساس مستمر لفترة  .1

 

  أمين بن حسن الناصر
 وكبير إدارييها التنفيذيين أرامكو السعوديةرئيس 

بدأنا نشاهد بوادر أولية لتعافي الطلب على الطاقة خالل الربع الثالث إزاء تحّسن األنشطة 
االقتصادية، على الرغم من التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. وفي الوقت نفسه، 

مليار  70.32ى التزامنا تجاه المساهمين من خالل اإلعالن عن توزيعات أرباٍح قدرها حافظنا عل
 مليار دوالر أمريكي(. 18.75ريال سعودي )

مدعومة بنطاق الظل مرونتنا وت .سب المنهجية المخطط لهابح تكامل مع سابك تسيرإن عملية ال
إلنتاج، وانخفاض تكاليف اإلنتاج. أعمالنا الفريد، وانخفاض كثافة الكربون في قطاع التنقيب وا

فمع تطور المشهد االقتصادي واالجتماعي العالمي، فإن نقاط القوة هذه المدعومة بمختلف 
برامجنا لخفض الغازات المسّببة لظاهرة االحتباس الحراري تعني أننا في وضع متمّيز لدعم 

 .احتياجات الطاقة لتحقيق انتعاش عالمي مستقر

نهج منضبط ومرن لتخصيص رأس المال في مواجهة تقلبات السوق. ونحن سنستمر في اعتماد 
 .واثقون في قدرة أرامكو السعودية على القيادة في األوقات الصعبة وتحقيق أهدافها

تحقق أرامكو السعودية اإلنجازات على مختلف األصعدة، بما في ذلك تصدير أول شحنة من و 
سُتستخدم إلنتاج الطاقة الكهربائية الخالية من االنبعاثات األمونيا الزرقاء في العالم، والتي 

الكربونية في اليابان، بما يعزز تركيز الشركة على ابتكار حلول جديدة ُتسهم في جهود التحّول 
 .العالمي في الطاقة

 التنفيذيين اإلداريين كبير كلمة النتائج الرئيسة
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ر بتعافي أسواق الطاقة العالمیة، عالمات مبكرة تُ  2020الر�ع الثالث من عام  شهد �عد  وذلكبشِّ
حكومات الدول في مختلف أرجاء العالم القیود التي فرضتها جائحة فیروس �عض  خففتأن 

. و�دأ الطلب مما أدى �شكل عام إلى تحسن النشاط االقتصادي، )19-كوفید(كورونا المستجد 
انعكس ذلك في ارتفاع أسعار النفط الخام مقارنة �الر�ع حیث على النفط الخام في االرتفاع، 

في  المنخفضة نتاجإلاالیف تك إلى جانب للغا�ة االقتصاد�ة المواتیة البیئةالسابق. وأدت هذه 
ن إلى ونموذج التشغیل الفر�د السعود�ةأرامكو  لر�ع ل نقد�ةالتدفقات الو  ر�احاألمستو�ات  تحسُّ

المالیة الضوء على مرونة أرامكو السعود�ة عبر مختلف دورات أسعار الثالث. وتسلِّط هذه النتائج 
النفط الخام، یؤ�دها التمیز التشغیلي للشر�ة وتواجدها في مصافِّ موردي النفط الخام األكثر 

 .موثوقیة على مستوى العالم

) يدوالر أمر�كملیار  18.75ملیار ر�ال سعودي ( 70.32أر�اح �قیمة  اتتوز�ع عن عالناإلتم 
دوالر ملیار  13.39ملیار ر�ال سعودي ( 50.21: 2019عن الر�ع الثالث (الر�ع الثالث 

 ،ملیار دوالر أمر�كي) 5.36ملیار ر�ال سعودي ( 20.11و�مثل ذلك ز�ادة قدرها  )).أمر�كي
، مما 2019من عام  ذاتهامن ضعف النشاط االقتصادي في الر�ع الحالي مقارنة �الفترة  �الرغم
 .�ةالدورات االقتصاد مختلف أرامكو السعود�ة عبرة ومرون ةقو  �ظهر

 و�انتعن تغییر طر�قة مزاولة األعمال في مختلف أرجاء العالم،  19-وأسفرت جائحة �وفید
اتخاذ خطوات جوهر�ة لمزاولة أعمالها وفًقا للظروف  من خاللأرامكو السعود�ة سر�عة استجا�ة 

في مراجعة  وتستمرأعمالها، و �ة �برى لحما�ة موظفیها . وتولي أرامكو السعود�ة أولو الحالیة
ومبادرات تخفیف حدة المخاطر التي أطلقتها، وتحسینها  ،التي فرضتهاإجراءات السالمة الصارمة 

من وقت آلخر. و�شمل ذلك التعقیم المستمر ألماكن العمل، وتطبیق بروتو�والت التباعد الجسدي، 
 �فاءة بیئة العمل.و  أمنعزز واستخدام التقنیات الرقمیة التي ت

 قطاع التنقیب واإلنتاج

، شهدت النتائج التي حققها قطاع 19-�وفید جائحة �سبب ستمرةالم االضطرا�اتالرغم من �
التنقیب واإلنتاج تحسًنا �بیًرا �عد الز�ادة التدر�جیة في أسعار النفط الخام في األسواق العالمیة 

على مستوى مجموعة األعمال خالل الر�ع الثالث من عام واستمرت الشر�ة في عملیات التحسین 
 ، مع المحافظة في الوقت ذاته على سالمة الموظفین والمجتمع.2020

للتسعة أشهر ملیون برمیل مكافئ نفطي في الیوم  12.4 �لغ إجمالي إنتاج المواد الهیدرو�ر�ونیةو 
 .النفط الخامن م ملیون برمیل في الیوم 9.2 ذلك َتَضمَّنو  ،2020األولى من عام 

 :2020الر�ع الثالث من عام  فيأهم التطورات في قطاع التنقیب واإلنتاج 

ى تار�خًیا من إنتاج سجلت أرامكو السعود�ة مستوً ، 2020أغسطس  6في یوم  •
في الیوم من  ملیار قدم مكعبة قیاسیة 10.7الغاز الطبیعي في یوم واحد �إنتاج 

 الحقول التقلید�ة وغیر التقلید�ة.

غیر  أثمرت أعمال االستكشاف في أرامكو السعود�ة عن اكتشافات ناجحة لحقلین •
للنفط والغاز  مكامن �ضم أحدهما حقلفي المنطقة الشمالیة من المملكة،  تقلیدیین

 �حتوي على مكمن للغاز.خر اآل حقلالو 

 

 

 

 

أشاد المنتدى االقتصادي العالمي �منشأة خر�ص لر�ادتها في تبني أحدث تقنیات  •
المنشأة منشأة خر�ص  بذلك لتكون الثورة الصناعیة الرا�عة وتطبیقها في أعمالها، 

قائمة المنتدى االقتصادي العالمي  الثانیة التا�عة ألرامكو السعود�ة، التي تنضم إلى
 54 منمجموعة مختارة  ، التي تضممستوى العالم للمنارات الصناعیة الرائدة على

أحد أكبر حقول النفط في أرامكو  ،وخر�صفي هذه التقنیات.  رائدة عالمیة ةمنشأ
و�حتوي على تقنیات  متكامًال هو حقٌل ذ�ٌي یتصل ببعضه اتصاًال ، السعود�ة

متطورة تتضمن التحكم الذاتي في العملیات والتشغیل عن �عد ومراقبة المعدات 
 .وخطوط األنابیب

 قطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق
�افة یواصل قطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق تر�یزه على تعز�ز التكامل وخلق فرص النمو في 

 الهیدرو�ر�ونیة.مراحل سلسلة قیمة المواد 

في شر�ات التكر�ر  أكبرأرامكو السعود�ة على مكانتها العالمیة �اعتبارها واحدة من  حافظت
سبتمبر  30في �ما ملیون برمیل في الیوم  6.4العالم، حیث بلغت طاقتها التكر�ر�ة اإلجمالیة 

�ر والمعالجة ملیون برمیل في الیوم). وقد استهلك قطاع التكر  5.4: 2019سبتمبر  30( 2020
 األولى من عام أشهر خالل التسعةة من النفط الخام السعود� أرامكو إنتاج من% 39.5والتسو�ق 

أمن وموثوقیة  %)، مما �عزز38.2: 2019سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهیة في ( 2020
 إمدادات المنتجات المكررة لعمالئها.

 :2020الر�ع الثالث من عام  فيأهم التطورات في قطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق 

�عد نجاح الشر�ة في إكمال صفقة االستحواذ على حصة في سا�ك، شهد الر�ع  •
دمج أول نتائج مالیة ر�عیة �املة لسا�ك مع نتائج قطاع  2020الثالث من عام 

ود�ة. هذا وتمضي عملیة التكامل مع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق في أرامكو السع
سا�ك قدًما في مسارها وهي تدعم تحقیق استراتیجیة قطاع التكر�ر والمعالجة 

 الموادوالتسو�ق الرامیة إلى إ�جاد قیمة التكامل في �افة مراحل سلسلة قیمة 
 الهیدرو�ر�ونیة.

 - نفي الیا�اتمكنت أرامكو السعود�ة �التعاون مع معهد اقتصاد�ات الطاقة  •
عالیة  األمونیا الزرقاءمن  في العالم أول شحنة إتماممن  -�الشراكة مع سا�ك 

إلى الیا�ان  السعود�ةالمملكة العر�یة من طًنا  أر�عین تصدیر حیث تم. الجودة
 ، مما یؤ�د تر�یز أرامكو السعود�ةمن الكر�ون  ةالخالی الطاقةالستخدامها في تولید 

 .أكسید الكر�ون انبعاثات ثاني  الحد من على

واصلت الشر�ة محافظتها على سجلها القوي �موثوقیة اإلمدادات رغم االضطرا�ات  •
، من خالل توفیر النفط الخام وغیره من المنتجات 19-ها جائحة �وفیدتالتي سبب

 2020الثالث من عام  في الر�ع 100% بنسبة موثوقیةفي الوقت المحدد، مع 
). وقد عززت شر�ة أرامكو للتجارة هذا األداء القوي %97.3: 2019(الر�ع الثالث 

 وتطور خدماتها اللوجستیة.مرونتها التشغیلیة �فضل 

 لثأبرز أحداث الر�ع الثا
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 جمیع المبالغ الواردة �المالیین ما لم ُیذَ�ر خالف ذلك  

 

 

 األداء الماليملخص 

  لثالثا الر�ع 
 

  التسعة أشهر

  *أمر�كي دوالر سعودي ر�ال   *أمر�كي دوالر سعودي ر�ال 

 التغیر نسبة 2019 2020 2019 2020 ذلك خالف ُیذَ�ر لم ما �المالیین الواردة المبالغ جمیع
 

 التغیر نسبة 2019 2020 2019 2020
 %(47.2) 136,561 72,083 512,101 270,314  %(43.9) 44,072 24,733 165,267 92,751 والز�اة الدخل ضرائب قبل الدخل

 %(45.8) (68,371) (37,068) (256,391) (139,006)  %(43.2) (22,781) (12,944) (85,428) (48,542) والز�اة الدخل ضرائب
 %(48.6) 68,190 35,015 255,710 131,308  %(44.6) 21,291 11,789 79,839 44,209 الدخل صافي

 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75=  أمر�كي دوالر 001.م تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت یت ∗

 

 النتائج المالیة

 المالیة أرامكو السعود�ة أهم العوامل المؤثرة على نتائج
زال تأثیرها مستمًرا ، وما یطاقةتحد�ات غیر مسبوقة على قطاع ال 19-فرضت جائحة �وفید •

 أعمال التكر�ر في الر�ح وهوامشوأسعارها ، نفط والغازعلى مستوى الطلب على ال
على و العوامل الرئیسة التي تؤثر على نتائج أعمال الشر�ة وتدفقاتها النقد�ة.  ، وهيوالكیمیائیات

 ي الثالثة أشهرلفترتالرغم من ظروف السوق الحالیة، حققت أرامكو السعود�ة نتائج مالیة قو�ة 
قوتها المالیة والتشغیلیة  على یبرهن، وهو ما 2020 سبتمبر 30في  تینالمنتهی التسعة أشهرو 

 التي ال ُتضاهى.

على النظام المالي الذي تخضع ُأدخلت عدد من التعدیالت التي  تطبیق 2020ینایر  1بدأ في  •
ضمن أهم التعدیالت ما یلي: (أ) المالیة. وتت السعود�ة له الشر�ة، مما أثر على نتائج أرامكو

المطبق على إنتاج الشر�ة من النفط الخام (ب) إدراج غاز البترول المسال  الر�ع معدلتعدیل 
تكافؤ (ج) خفض سعر الضر�بة المطبق على سعر الو�عض المنتجات األخرى ضمن آلیة 

 .%20إلى  %50أعمال الشر�ة في قطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق من 

تأثًرا  2020 سبتمبر 30في  تینالمنتهی أشهر التسعةو أشهر لثالثة لفترتي ات النتائج المالیة تأثر  •
تكافؤ سعر الإ�جابًیا �إضافة منتجات الغاز الخاضعة للتسعیر من جانب الحكومة إلى آلیة 

لتعو�ض الشر�ة عن فقدان أي إیرادات �صورة مباشرة نتیجة بیع هذه المنتجات في المملكة 
 ار المحلیة.�األسع

دمج تم سا�ك و  % في70أرامكو السعود�ة على ملكیة نسبتها  ستحوذتا، 2020یونیو  16في  •
النتائج المالیة لسا�ك �الكامل في قوائمها المالیة. و�التالي، فإن قائمة الدخل الموحدة ألرامكو 

من  السعود�ة تتضمن نتائج سا�ك عن الفترة التي تلي تار�خ صفقة االستحواذ. ولمز�د
 في التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز. 4التفاصیل، یرجى الرجوع إلى اإل�ضاح رقم 

لتحصل الشر�ة �مقتضاه على تسهیل  مؤسسات مالیة مختلفةأبرمت أرامكو السعود�ة اتفاًقا مع  •
تنفیذ  بهدفلمدة عام واحد ملیار دوالر أمر�كي)  10ملیار ر�ال سعودي ( 37.5قرض �مبلغ 

وال . مع خیار یتیح لها التمدید لمدة عام آخر حسب تقدیر المقرضین، راض عامة في الشر�ةأغ
 .2020یولیو  27 منذمستخدًما �الكامل یزال التسهیل 

 2020سبتمبر  30في  المنتهیتینُتبرز أر�اح أرامكو السعود�ة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر 
 التي تتیح لها االستجا�ة لظروف السوق المتغیرة. فر�دةالالشر�ة المالیة والتشغیلیة  مرونة

 لثالثا الر�ع
 سعودي ر�ال 44,209من جدید على مرونتها الكبیرة، حیث بلغ صافي الدخل أرامكو السعود�ة أكدت 

، وذلك رغم الظروف الصعبة التي فرضتها 2020لر�ع الثالث من عام ل) أمر�كي دوالر 11,789(
 عام لر�ع الثالث منل، �عكس صافي الدخل 2019�الفترة ذاتها من عام  نةومقار  .19-�وفید جائحة
في هوامش الر�ح ضعف و المبیعات،  وحجمالخام تأثیر انخفاض أسعار النفط  �شكل أساس 2020
الناشئ عن تراجع  الخام النفط في ر�ع إنتاجوقابل ذلك جزئًیا االنخفاض  .التكر�ر والكیمیائیات أعمال

%، وارتفاع الدخل 15% إلى 20االنخفاض في معدل الر�ع من  و�ذلكلمبیعات، ا وحجمسعار األ
 .اآلخر المتعلق �مبیعات منتجات الغاز

) في الر�ع أمر�كي دوالر 22,781(سعودي ر�ال  85,428وانخفضت ضرائب الدخل والز�اة من 
 من ع الثالثالر�) خالل أمر�كي دوالر 12,944( سعودي ر�ال 48,542إلى  2019 عام الثالث من

 ، و�عود ذلك في األساس إلى انخفاض األر�اح.2020 عام

 التسعة أشهر
 35,015(سعودي ر�ال  131,308والبالغ  2020لتسعة أشهر األولى من عام لتأثر صافي الدخل 

في هوامش الر�ح  وضعف ،وحجم المبیعات الخام النفط�انخفاض أسعار �شكل أساس ) دوالر أمر�كي
من عام  ذاتهاالكیمیائیات، مقارنة مع صافي الدخل الذي حققته الشر�ة عن الفترة التكر�ر و  أعمال

). وقابل ذلك جزئًیا اآلثار اإل�جابیة دوالر أمر�كي 68,190( ر�ال سعودي 255,710والبالغ  2019
 .وارتفاع الدخل اآلخر المتعلق �مبیعات منتجات الغاز، النفط الخام ر�ع إنتاجالمتمثلة في انخفاض 

التسعة في ) دوالر أمر�كي 37,068( ر�ال سعودي 139,006وتعكس ضرائب الدخل والز�اة البالغة 
 ر�ال سعودي 256,391مع ر�اح، مقارنة األفي األساس أثر انخفاض  2020 عام أشهر األولى من

 .2019 عاممن  ذاتها) خالل الفترة دوالر أمر�كي 68,371(

لدولیة للتقر�ر المالي، یرجى مراجعة قسم مطا�قات وتعر�فات للمقاییس غیر المدرجة ضمن المعاییر ا
 .المقاییس غیر المدرجة ضمن متطلبات المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي

  

 داء المالياأل



 5  شر�ة الز�ت العر�یة السعود�ة  
   2020التسعة أشهر و  لثلر�ع الثاالتقر�ر األولي ل

   جمیع المبالغ الواردة �المالیین ما لم ُیذَ�ر خالف ذلك
 

 

 لقطاع التنقیب واإلنتاج األداء المالي

  لثالر�ع الثا 
 

  التسعة أشهر

  دوالر أمر�كي* ر�ال سعودي   دوالر أمر�كي* ر�ال سعودي 

 نسبة التغیر 2019 2020 2019 2020  نسبة التغیر 2019 2020 2019 2020 ذلك خالف ُیذَ�ر لم ما �المالیین الواردة الغالمب جمیع
 %(42.5) 139,129 79,998 521,734 299,992  %(38.1) 44,700 27,652 167,626 103,696 قبل الفوائد وضرائب الدخل والز�اة األر�اح

 %(12.8) 17,394 15,173 65,226 56,898  %(25.8) 6,212 4,610 23,296 17,288 نقدي أساس - الرأسمالیة النفقات
 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75=  أمر�كي دوالر 001.یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت  ∗
 

  لثالثا الر�ع
 ر�ال سعودي 103,696قطاع التنقیب واإلنتاج ل قبل الفوائد وضرائب الدخل والز�اة األر�احبلغت 

ر�ال سعودي  167,626، مقارنة مع 2020عام لر�ع الثالث من ل) دوالر أمر�كي 27,652(
. وُ�عزى هذا االنخفاض في المقام األول إلى 2019من عام  ذاته ر�عللدوالر أمر�كي)  44,700(

إنتاج النفط  عر�، �ان النخفاض ذاته وحجم المبیعات. في الوقت المحققة انخفاض أسعار النفط الخام
قبل الفوائد وضرائب الدخل  األر�احأثر إ�جابي على  سعار وحجم المبیعاتاأل�عد انخفاض  الخام

 منتجات الغاز. مبیعات� علقوارتفاع الدخل اآلخر المت، الر�ع معدل، إلى جانب انخفاض والز�اة

ر�ع الثالث من عام للدوالر أمر�كي)  4,610ر�ال سعودي ( 17,288 الرأسمالیة النفقات ت�لغو 
 .2019من عام  ذاته لر�علدوالر أمر�كي)  6,212ر�ال سعودي ( 23,296، مقارنة مع 2020

 تر�یز أرامكو السعود�ة المستمر على تحسین برامج النفط االنخفاض في المقام األول إلىوُ�عزى هذا 
.والغاز الخام

 التسعة أشهر
دوالر أمر�كي)  79,998ر�ال سعودي ( 299,992ز�اة األر�اح قبل الفوائد وضرائب الدخل والبلغت 

دوالر أمر�كي)  139,129ر�ال سعودي ( 521,734، مقارنة مع 2020لتسعة أشهر األولى من عام ل
 العالمي . وقد استمر تأثیر االنخفاض غیر المسبوق في مستوى الطلب2019لفترة ذاتها من عام ل

اإلنتاج، و في قطاع التنقیب الفوائد وضرائب الدخل والز�اة األر�اح قبل على النفط الخام وأسعاره على 
وارتفاع الدخل ، إنتاج النفط الخام ع. وقابل ذلك جزئًیا انخفاض ر�2019مقارنة �الفترة ذاتها من عام 

 .اآلخر المتعلق �مبیعات منتجات الغاز

ة أشهر األولى من لتسعلدوالر أمر�كي)  15,173ر�ال سعودي ( 56,898 الرأسمالیة النفقات ت�لغو 
لفترة ذاتها من عام لدوالر أمر�كي)  17,394ر�ال سعودي ( 65,226، مقارنة مع 2020عام 

و�عزى انخفاض مستوى اإلنفاق في األساس إلى برامج التحسین التي ُنفذت في المشار�ع . 2019
.وأنشطة الحفر

 لقطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق األداء المالي
  التسعة أشهر   لثالر�ع الثا 
  دوالر أمر�كي* ر�ال سعودي   دوالر أمر�كي* ر�ال سعودي 

 نسبة التغیر 2019 2020 2019 2020 ذلك خالف ُیذَ�ر لم ما �المالیین الواردة المبالغ جمیع
 

 نسبة التغیر 2019 2020 2019 2020
وضرائب  (الخسائر) قبل الفوائد األر�اح

 %(578.0) 1,299 (6,208) 4,873 (23,279)  %(199.3) 801 (795) 3,004 (2,983) الدخل والز�اة

 %(4.6) 4,802 4,582 18,007 17,184  %(4.4) 1,718 1,642 6,443 6,159 نقدي أساس - الرأسمالیة النفقات
 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75= أمر�كي دوالر  001.یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت  ∗
 

 لثالثاالر�ع 
في قطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق  األر�اح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل والز�اةسجلت 

، مقارنة مع 2020لر�ع الثالث من عام لدوالر أمر�كي)  795ر�ال سعودي ( 2,983 اقدره ئرخسا
عزى هذا . و�ُ 2019من عام  ذاته للر�عدوالر أمر�كي)  801ر�ال سعودي ( 3,004أر�اح قدرها 
إلى التحد�ات التي تشهدها السوق والتي تواصل تأثیرها السلبي على هوامش الر�ح في  االنخفاض

    .التكر�ر والكیمیائیات أعمال

، 2020لر�ع الثالث من عام لدوالر أمر�كي)  1,642ر�ال سعودي ( 6,159 الرأسمالیة النفقات ت�لغو 
عزى هذا و�ُ  .2019من عام  ذاته للر�عمر�كي) دوالر أ 1,718ر�ال سعودي ( 6,443مقارنة مع 

 إدراج، وقابل ذلك االنخفاض �شكل أساس الى تحسین إجراءات اإلنفاق على المشار�ع الرأسمالیة
نفقات الرأسمالیة لسا�ك.ال

 أشهر التسعة
 في قطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق وضرائب الدخل والز�اة (الخسائر) قبل الفوائد األر�احسجلت 
فترة التسعة أشهر األولى من عام لدوالر أمر�كي)  6,208ر�ال سعودي ( 23,279 اقدره خسائر
دوالر أمر�كي) للفترة ذاتها من عام  1,299ر�ال سعودي ( 4,873، مقارنة مع أر�اح قدرها 2020
لى األو  التسعة أشهرفي  وضرائب الدخل والز�اة (الخسائر) قبل الفوائد األر�اح. حیث تأثرت 2019

أعمال التكر�ر  في ر�حالانخفاض هوامش و  إعادة تقییم المخزون �خسائر  �شكل أساس 2020من عام 
 . 19-فیدعن تحد�ات االقتصاد الكلي الناجمة عن جائحة �و  ةوالكیمیائیات الناتج

لتسعة أشهر األولى من لدوالر أمر�كي)  4,582ر�ال سعودي ( 17,184 الرأسمالیة النفقات ت�لغو 
. 2019لفترة ذاتها من عام لدوالر أمر�كي)  4,802ر�ال سعودي (18,007 ، مقارنة مع 2020عام 

 دمجوُ�عزى هذا االنخفاض في المقام األول إلى جهود خفض النفقات الرأسمالیة، وقد قابله جزئًیا 
لسا�ك �عد االستحواذ.نفقات الرأسمالیة ال
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 شر�ة الز�ت العر�یة السعود�ة 9
 2020التقر�ر األولي للر�ع الثالث والتسعة أشهر 

(جمیع المبالغ �مالیین الر�االت السعود�ة ما لم یذ�ر غیر ذلك)

حسن الناصرأمین بن 
 عضو مجلس اإلدارة،

 الرئیس و�بیر اإلدار�ین التنفیذیین

خالد بن هاشم الد�اغ
 النائب األعلى للرئیس

 للمالیة واالستراتیجیة والتطو�ر

صالح بن محمد الحر�قي
 المراقب المالي

 قائمة الدخل الموحدة الموجزة
 دوالر أمر�كي* ر�ال سعودي

 التسعة أشهر التسعة أشهر الر�ع الثالث الر�ع الثالث التسعة أشهر التسعة أشهر الثالثالر�ع  الر�ع الثالث
 2019 2020 2019 2020 2019 2020 20202019 إ�ضاح

 219,239 146,362 70,944 53,349 822,143 548,857 266,038 200,059 11 إیرادات
 27,318 18,516 10,295 7,609 102,444 69,436 38,608 28,535 دخل آخر متعلق �المبیعات

 246,557 164,878 81,239 60,958 924,587 618,293 304,646 228,594 اإلیرادات والدخل اآلخر المتعلق �المبیعات
 )36,796( )17,899( )11,687( )5,699( )137,983( )67,120( )43,825( )21,370( ر�ع وضرائب أخرى 

 )43,516( )33,669( )15,278( )13,523( )163,185( )126,257( )57,292( )50,710( مشتر�ات
 )11,246( )15,123( )4,228( )6,360( )42,173( )56,713( )15,857( )23,852( إنتاج وتصنیع

 )6,416( )7,774( )1,904( )3,188( )24,061( )29,154( )7,139( )11,955( بیع و�دار�ة وعمومیة
 )1,437( )1,671()496()875( )5,389( )6,267( )1,862( )3,283( تنقیب

)386()476()132()224( )1,449( )1,785()498()841( �حث وتطو�ر
 )9,940( )13,901( )3,461()5,477( )37,274( )52,127( )12,977( )20,537( 7،6 استهالك و�طفاء

 )109,737( )90,513( )37,186( )35,346( )411,514( )339,423( )139,450( )132,548( تكالیف التشغیل
 136,820 74,365 44,053 25,612 513,073 278,870 165,196 96,046 دخل التشغیل

حصة في نتائج مشار�ع مشتر�ة وشر�ات 
)651()1,147()269()152( )2,443( )4,302( )1,011( )569( زمیلة

 1,566 721707 182 5,873 2,652 2,705 681 ودخل آخردخل تمو�ل 
 )1,174( )1,842()433()909( )4,402( )6,906( )1,623( )3,407( تكالیف تمو�ل

 136,561 72,083 44,072 24,733 512,101 270,314 165,267 92,751 الدخل قبل ضرائب الدخل والز�اة
 )68,371( )37,068( )22,781( )12,944( )256,391( )139,006( )85,428( )48,542( 8 ضرائب الدخل والز�اة

 68,190 35,015 21,291 11,789 255,710 131,308 79,839 44,209 صافي الدخل

 صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى

 68,215 35,514 21,277 11,807 255,805 133,180 79,788 44,278 حقوق المساهمین
)25()499( 14)18()95( )1,872( 51 )69( الحصص غیر المسیطرة

44,209 79,839 131,308 255,710 11,789 21,291 35,015 68,190 

 0.34 0.18 0.11 0.06 1.28 0.67 0.40 0.22 ر�حیة السهم (األساسیة والمخفضة)
 ر�ال سعودي للمالءمة فقط. 3.75دوالر أمر�كي =  1.00�سعر صرف ثابت  * یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة



 شر�ة الز�ت العر�یة السعود�ة 10
 2020التقر�ر األولي للر�ع الثالث والتسعة أشهر 

 الر�االت السعود�ة ما لم یذ�ر غیر ذلك)(جمیع المبالغ �مالیین 

أمین بن حسن الناصر
 عضو مجلس اإلدارة،

 الرئیس و�بیر اإلدار�ین التنفیذیین

خالد بن هاشم الد�اغ
 النائب األعلى للرئیس

 للمالیة واالستراتیجیة والتطو�ر

صالح بن محمد الحر�قي
 المراقب المالي

 قائمة الدخل الشامل الموحدة الموجزة
 دوالر أمر�كي* ر�ال سعودي

 التسعة أشهر التسعة أشهر الر�ع الثالث الر�ع الثالث  التسعة أشهر التسعة أشهر الر�ع الثالث الر�ع الثالث
 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 إ�ضاح

 68,190 35,015 21,291 11,789 255,710 131,308 79,839 44,209 صافي الدخل
الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر، �عد خصم 

  9 الضر�بة
بنود لن یتم إعادة تصنیفها إلى صافي 

   الدخل
إعادة قیاس التزامات منافع ما �عد انتهاء 

 )1,929( )1,843()684(882 )7,237( )6,912( )2,569( 3,306  التوظیف
تغیر في موجودات ضر�بة دخل مؤجلة 

ما �عد انتهاء التوظیف �سبب لمنافع 
)76(-)76(-)284(- )284(-  سعر ضر�بة الدخل الجدید

تغیرات في القیمة العادلة الستثمارات في 
حقوق ملكیة مصنفة �القیمة العادلة 

 152)268( 114 61  571 )1,006( 427 228  من خالل الدخل الشامل اآلخر
صافي  بنود �مكن إعادة تصنیفها الحًقا إلى

 الدخل
)167( )186( )39( 8  )626( )696( )144( 30  تحوطات تدفقات نقد�ة وأخرى 

تغیرات في القیمة العادلة لسندات دین 
مصنفة �القیمة العادلة من خالل 

 18)4( 2 )1(  69 )16( 9 )4(  الدخل الشامل اآلخر
حصة في دخل (خسارة) شامل آخر 

)192( )160( )68( 26  )721( )599( )257( 100  زمیلة لمشار�ع مشتر�ة وشر�ات
)603( 44 )394( 413  )2,260( 165 )1,476( 1,548  فروقات تحو�ل عمالت

5,208 )4,294( )9,064( )10,488( 1,389 )1,145( )2,417( )2,797( 
 65,393 32,598 20,146 13,178 245,222 122,244 75,545 49,417 مجموع الدخل الشامل

 مجموع الدخل (الخسارة) الشامل العائد إلى
 65,595 33,195 20,227 13,120 245,982 124,484 75,850 49,202 حقوق المساهمین

)202()597()81(58)760()2,240( )305( 215 الحصص غیر المسیطرة
49,417 75,545 122,244 245,222 13,178 20,146 32,598 65,393 

 ر�ال سعودي للمالءمة فقط. 3.75دوالر أمر�كي =  1.00* یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت 
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 2020التقر�ر األولي للر�ع الثالث والتسعة أشهر 

 (جمیع المبالغ �مالیین الر�االت السعود�ة ما لم یذ�ر غیر ذلك)

أمین بن حسن الناصر
 عضو مجلس اإلدارة،

 و�بیر اإلدار�ین التنفیذیینالرئیس 

خالد بن هاشم الد�اغ
 النائب األعلى للرئیس

 للمالیة واالستراتیجیة والتطو�ر

صالح بن محمد الحر�قي
 المراقب المالي

 قائمة المر�ز المالي الموحدة الموجزة
دوالر أمر�كي*ر�ال سعودي

د�سمبر 31سبتمبر 30د�سمبر 31سبتمبر 30
 2019 2020 20202019 إ�ضاح

الموجودات
الموجودات غیر المتداولة
61,195,717982,014318,858261,870ممتلكات وآالت ومعدات
7164,55230,12243,8808,033موجودات غیر ملموسة

 5,263 17,189 19,738 64,460 استثمارات في مشار�ع مشتر�ة وشر�ات زمیلة
 3,394 4,148 12,728 15,554 موجودات ضر�بة دخل مؤجلة
 5,699 8,616 21,372 32,309 موجودات وذمم مدینة أخرى 
21,63119,9565,7685,322استثمارات في أوراق مالیة

1,494,2231,085,930398,459289,581
الموجودات المتداولة

51,38442,60713,70311,362مخزون 
 24,940 22,498 93,526 84,366 ذمم مدینة تجار�ة

 9,808 8,574 36,781 32,152 مبالغ مستحقة من الحكومة
14,78312,1093,9423,230موجودات وذمم مدینة أخرى 

5,73445,4671,52912,125استثمارات قصیرة األجل
197,649177,70652,70647,388نقد وما �ماثله

386,068408,196102,952108,853
 398,434 501,411 1,494,126 1,880,291 مجموع الموجودات

حقوق الملكیة والمطلو�ات
حقوق المساهمین

60,00060,00016,00016,000رأس المال
 7,195 7,195 26,981 26,981 رأس المال اإلضافي المدفوع

 )1,000( )1,000( )3,750( )3,750( أسهم خز�نة
  أر�اح مبقاة:

914,962943,758243,990251,669غیر مخصصة
6,0006,0001,6001,600مخصصة

93912,076105553احتیاطیات أخرى 
1,004,5841,035,065267,890276,017

109,15311,17029,1072,979الحصص غیر المسیطرة
1,113,7371,046,235296,997278,996

  المطلو�ات غیر المتداولة
10411,552150,690109,74740,184قروض

 11,859 14,362 44,471 53,859 مطلو�ات ضر�بة دخل مؤجلة
 5,646 13,589 21,174 50,960 التزامات منافع ما �عد انتهاء التوظیف

21,74815,9855,8004,263مخصصات ومطلو�ات أخرى 
538,119232,320143,49861,952

  المطلو�ات المتداولة
 20,862 23,193 78,231 86,973 ذمم دائنة تجار�ة وأخرى 

 التزامات للحكومة:
838,58562,24310,28916,598ضرائب دخل وز�اة

 9,460 - 35,475- توز�عات أر�اح مستحقة
 3,927 1,629 14,727 6,107 ر�ع
1096,77024,89525,8056,639قروض

228,435215,57160,91657,486
766,554447,891204,414119,438

 398,434 501,411 1,494,126 1,880,291 مجموع حقوق الملكیة والمطلو�ات
 ر�ال سعودي للمالءمة فقط. 3.75دوالر أمر�كي =  1.00* یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت 



 شر�ة الز�ت العر�یة السعود�ة 12
 2020التقر�ر األولي للر�ع الثالث والتسعة أشهر 

 السعود�ة ما لم یذ�ر غیر ذلك)(جمیع المبالغ �مالیین الر�االت 

أمین بن حسن الناصر
 عضو مجلس اإلدارة،

 اإلدار�ین التنفیذیین الرئیس و�بیر

خالد بن هاشم الد�اغ
 النائب األعلى للرئیس

 للمالیة واالستراتیجیة والتطو�ر

صالح بن محمد الحر�قي
 المراقب المالي

 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة الموجزة
 أمر�كي* دوالر سعودي ر�ال

 المساهمین حقوق 
 المبقاة األر�اح

 المال رأس

 المال رأس
 اإلضافي
 المخصصة المخصصة غیر الخز�نة أسهم المدفوع

 االحتیاطیات
 األخرى 
 )9 (إ�ضاح

 غیر الحصص
 المجموع المجموع المسیطرة

 274,249 1,028,435 11,653 3,176 6,000 920,625- 26,981 60,000 2019ینایر  1الرصید �ما في 
 68,190 255,710)95(-- 255,805 -- - صافي الدخل (الخسارة)
 )2,797( )10,488()665()9,823( -- -- - الخسارة الشاملة األخرى 

 65,393 245,222)760()9,823( - 255,805-- - مجموع الدخل (الخسارة) الشامل
تحو�ل إعادة قیاس التزامات منافع ما �عد 

 -- -7,521-)7,521(-- - انتهاء التوظیف
 )59,780( )224,175( -- - )224,175( -- -  )18توز�عات أر�اح (إ�ضاح 

)10()36( )36(- ----- توز�عات أر�اح إلى حصص غیر مسیطرة

 279,852 1,049,446 10,857 874 6,000 944,734- 26,981 60,000 2019سبتمبر  30الرصید �ما في 

 278,996 1,046,235 11,170 2,076 6,000 943,758 )3,750( 26,981 60,000 2020ینایر  1الرصید �ما في 
 35,015 131,308 )1,872( -- 133,180 -- - صافي الدخل (الخسارة)
 )2,417( )9,064()368()8,696( -- -- - الخسارة الشاملة األخرى 

 32,598 122,244 )2,240( )8,696( - 133,180 -- - الدخل (الخسارة) الشاملمجموع 
 26,864 100,739 100,739 -- ---- )4استحواذ على شر�ة تا�عة (إ�ضاح 

تحو�ل إعادة قیاس التزامات منافع ما �عد 
 -- - 6,577-)6,577( - - - انتهاء التوظیف

 113 425-434-)9( - - - تعو�ض على أساس السهم
 )41,437( )155,390( -- - )155,390( -- - )18توز�عات أر�اح (إ�ضاح 

توز�عات أر�اح إلى حصص غیر مسیطرة 
)137()516( )516(- -- --- وأخرى 

 296,997 1,113,737 109,153 391 6,000 914,962 )3,750( 26,981 60,000 2020سبتمبر  30الرصید �ما في 
 ر�ال سعودي للمالءمة فقط. 3.75دوالر أمر�كي =  1.00* یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت 
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 2020التقر�ر األولي للر�ع الثالث والتسعة أشهر 

(جمیع المبالغ �مالیین الر�االت السعود�ة ما لم یذ�ر غیر ذلك)

أمین بن حسن الناصر
 عضو مجلس اإلدارة،

 الرئیس و�بیر اإلدار�ین التنفیذیین

خالد بن هاشم الد�اغ
 النائب األعلى للرئیس

 للمالیة واالستراتیجیة والتطو�ر

صالح بن محمد الحر�قي
 المراقب المالي

 قائمة التدفقات النقد�ة الموحدة الموجزة
 أمر�كي* دوالر  سعودي ر�ال

 التسعة أشهر أشهر التسعة الر�ع الثالث الثالث الر�ع  التسعة أشهر أشهر التسعة الر�ع الثالث الثالث الر�ع
 2019 2020 2019 2020  2019 2020 2019 2020 إ�ضاح

 136,561 72,083 44,072 24,733  512,101 270,314 165,267 92,751 والز�اة الدخل ضرائب قبل الدخل
 من الناتج النقد صافي إلى والز�اة الدخل ضرائب قبل الدخل لتسو�ة التعدیالت

     التشغیل أنشطة
 9,940 13,901 3,461 5,477  37,274 52,127 12,977 20,537 7،6 و�طفاء استهالك
 633 913 223 620  2,374 3,424 835 2,328 مشطو�ة وتقییم تنقیب تكالیف
)341(-)341(-  )1,278( - )1,278( - ملكیة حقوق  في استثمارات في مملو�ة حصة قیاس إعادة مكاسب
 651 1,147 269 152 2,443 4,302 1,011 569 زمیلة وشر�ات مشتر�ة مشار�ع نتائج في حصة
 )1,100()617()376()181()4,125( )2,315( )1,411( )681( تمو�ل دخل

 1,174 1,842 433 909 4,402 6,906 1,623 3,407 تمو�ل تكالیف
)117()89()2(-)439()332( )7(- مالیة أوراق في استثمارات من أر�اح توز�عات

)90( 146 )32( 17  )339( 549 )123( 65  الخسارة أو الر�ح خالل من الستثمارات العادلة القیمة في تغیر
 22)14( )1( 56  84 )52( )3( 211  زمیلة وشر�ات مشتر�ة مشار�ع مخزون  أر�اح استبعاد في تغیر
)33(68)86()247()124(257)321()924( أخرى 

 العامل المال رأس في التغیر
 5,443507 1,774929 41320,1,901 6536,3,485 مخزون 

 1306,1,343 3,332),8664( 22,9895,034 12,492 )18,247( تجار�ة مدینة ذمم
 1,23484)296()3,776( 4,629316 )1,109( )14,157( الحكومة من مستحقة مبالغ

 1,237 353 317554 1,3224,639 2,077 1,187 أخرى  مدینة وذمم موجودات
)859()5,244( 295 576 )3,221()19,664( 1,107 2,163 وأخرى  تجار�ة دائنة ذمم
 150 )2,298()150(154 565)8,620( )563( 573 مستحق ر�ع
 األخرى  التغیرات

 )2,034()318()506(535 )7,627()1,191( )1,895( 2,009 أخرى  مدینة وذمم موجودات
 110130 )67(72 487 411 )250( 266 أخرى  ومطلو�ات مخصصات

 334 369 51 61 1,254 ,3831 192 228 التوظیف انتهاء �عد ما منافع التزامات
 )67,037( ),59841( )23,057( ),5897( )251,390( )155,994( )86,464( )28,457( (ج)8 أخرى  وضرائب وز�اة دخل ضر�بة سداد

 81,155 ,56153 28,705 ,79418 304,331 ,858200 107,642 ,48170 التشغیل أنشطة من الناتج النقد صافي
 

 )22,564( )20,028( )8,094( )6,383( )84,615( )75,106( )30,352( )23,934( 5 رأسمالیة نفقات
-7,337 -- - 27,515 -- 4 تا�عة شر�ة على االستحواذ عند علیه مستحوذ نقد

)405(-)302(- )1,517(-)1,132(- علیه المستحوذ النقد خصم �عد منتسبة، شر�ات على استحواذ
 187 519 43511 700 1,945 40 1,631 زمیلة وشر�ات مشتر�ة مشار�ع من توز�عات

)92()81()6()7()346()302()25()26( زمیلة وشر�ات مشتر�ة مشار�ع في إضافیة استثمارات
 89117 2-7332439- مالیة أوراق في استثمارات من أر�اح توز�عات

 866930 2473,3,489178273 1,026 667 مستلمة فوائد
)155()234( 7)69()583()877(24 )258( مالیة أوراق في استثمارات صافي
 )12,262(12,837)194(1,279)45,982( 48,138 )724( 4,797 األجل قصیرة استثمارات (مشتر�ات) استحقاقات صافي

 )34,244( 1,305 )8,303( )4,567( )128,415( ,8924 )31,136( ),12317( االستثمار أنشطة من الناتج في) (المستخدم النقد صافي

 )59,780( )50,897( )13,390( )18,752( )224,175( )190,865( )50,212( )70,320( أر�اح توز�عات
)10()61()4()57()36()229()14()215( مسیطرة غیر حصص إلى مدفوعة أر�اح توز�عات

)888(),5981()254()693( )3,329()5,992()953()2,599( مدفوعة فوائد
 13,113 13,878 323 11,232 52,04349,174 1,211 42,118 قروض من متحصالت

 )2,363( )10,870()780()8,343( )8,860()40,764( )2,921( )31,286( قروض سداد
 )49,928( ),54849( )14,105( ),61316( )187,226( )185,807( )52,889( )62,302( التمو�ل أنشطة في المستخدم النقد صافي

 )3,017( 5,318 6,297 )2,386( )11,310( 19,943 23,617 )8,944( �ماثله وما النقد في الز�ادة (النقص) صافي
 48,841 47,388 39,527 55,092 183,152 177,706 148,225 206,593 الفترة بدا�ة في �ما �ماثله وما النقد
 45,824 52,706 45,824 52,706 171,842 197,649 171,842 197,649 الفترة نها�ة في �ما �ماثله وما النقد

 ر�ال سعودي للمالءمة فقط. 3.75دوالر أمر�كي =  1.00* یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت 



 شر�ة الز�ت العر�یة السعود�ة 14
 2020والتسعة أشهر  التقر�ر األولي للر�ع الثالث

 (جمیع المبالغ �مالیین الر�االت السعود�ة ما لم یذ�ر غیر ذلك)

 إ�ضاحات حول التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز

 . معلومات عامة1

الهیدرو�ر�ونیة ("التنقیب واإلنتاج")، لبحث والتنقیب والحفر واستخراج المواد تعمل شر�ة الز�ت العر�یة السعود�ة ("الشر�ة")، ومقرها الرئیسي في مدینة الظهران، المملكة العر�یة السعود�ة ("المملكة")، في مجال ا
عندما  1933مایو  29، ولكن تار�خها �عود إلى 8�موجب المرسوم الملكي رقم م/ 1988نوفمبر  13وفي معالجة تلك المواد وصنعها وتكر�رها وتسو�قها ("التكر�ر والمعالجة والتسو�ق"). لقد تأسست الشر�ة في 

ر�ة إلى شر�ة مساهمة سعود�ة بنظام ة ("الحكومة") امتیاًزا للمشغل السابق �الحق في التنقیب عن المواد الهیدرو�ر�ونیة في المملكة، من بین أمور أخرى. �ما تم تحو�ل الشمنحت حكومة المملكة العر�یة السعود�
 ).2017د�سمبر  19( ـه1439ر�یع اآلخر  1بتار�خ  180�موجب قرار مجلس الوزراء رقم  2018ینایر  1أساس جدید اعتباًرا من 

ملیار سهم  3.45ألولي، �اعت الحكومة ما مجموعه ، انتهت الشر�ة من طرحها العام األولي وُأدِرجت أسهمها العاد�ة في السوق المالیة السعود�ة ("تداول").  وفیما یتعلق �الطرح العام ا2019د�سمبر  11في 
 % من رأس مال الشر�ة.1.73عادي، أو ما نسبته 

 .2020نوفمبر  2اإلدارة التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز للشر�ة والشر�ات التا�عة لها (مًعا "أرامكو السعود�ة") بتار�خ  اعتمد مجلس

 . أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة المهمة األخرى 2

ر�ر المالي األولي، المعتمد في المملكة، والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهیئة السعود�ة للمحاسبین القانونیین. ، التق34تم إعداد التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
، �استثناء المعاییر 2019د�سمبر  31ة للسنة المنتهیة في ألرامكو السعود�یتماشى هذا التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز مع السیاسات المحاسبیة وطرق االحتساب والعرض المبینة في القوائم المالیة الموحدة 

 الجدیدة والمعدلة المفصح عنها أدناه.

جنًبا إلى جنب مع القوائم المالیة هذا التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز إن نتائج الفترات األولیة غیر مراجعة وتتضمن �افة التعدیالت الالزمة إلظهار نتائج الفترات المعروضة �صورة عادلة. ولهذا �جب قراءة 
سعود�ة ، التي تم إعدادها وفقًا للمعاییر الدولیة للتقر�ر المالي المعتمدة في المملكة، والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهیئة ال2019د�سمبر  31الموحدة واإل�ضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهیة في 

 تتوافق مع المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة. 2019د�سمبر  31ن القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في للمحاسبین القانونیین. �ما أ

وقائمة الدخل الشامل الموحدة الموجزة وقائمة المر�ز المالي الموحدة الموجزة وقائمة إن عملیات التحو�ل من الر�ال السعودي إلى الدوالر األمر�كي المعروضة �معلومات إضافیة في قائمة الدخل الموحدة الموجزة 
، 2019و 2020سبتمبر  30ولفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهیتین في  2019د�سمبر  31و 2020سبتمبر  30التغیرات في الحقوق الموحدة الموجزة وقائمة التدفقات النقد�ة الموحدة الموجزة �ما في 

 ر�ال سعودي وهو ما �مثل سعر الصرف في توار�خ قائمة المر�ز المالي. 3.75دوالر أمر�كي =  1.00هي للمالءمة وتم احتسابها �سعر 

قائیة النشطة في مواقعها وخطًطا للطوارئ للحد من المخاطر ") المستجد، والذي تسبب في اضطراب االقتصاد العالمي، فقد نفذت أرامكو السعود�ة مجموعة من البرامج الو 19-استجا�ة لفیروس �ورونا ("كوفید
-لمعالجة والتسو�ق في الشر�ة. و�ان لو�اء �وفیدومواصلة العملیات التجار�ة. و�مثل النفط الخام جزًءا �بیًرا من إیرادات الشر�ة، �ما �عتبر اللقیم األساسي لعملیات قطاع التكر�ر وا 19-المتعلقة �فیروس �وفید

والذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط الخام. في حین أظهرت األسواق بوادر  2020یر سلبي على الطلب على النفط، مما أدى إلى ز�ادة المعروض في األسواق العالمیة خالل الر�ع الثاني من عام تأث 19
صادي ز�ادة الطلب على النفط الخام وارتفاع األسعار مقارنة �الر�ع الثاني. و�ان الرتفاع األسعار تأثیر إ�جابي انتعاش خالل الر�ع الثالث حیث بدأت الحكومات في تخفیف القیود ونتج عن تحسن النشاط االقت

إضافة إلى ذلك، والرأسمالیة خالل الفترة.  �ما اتخذت اإلدارة التدابیر لرفع �فاءة اإلنفاق، مما أدى إلى خفض النفقات التشغیلیة. 2020على األداء المالي لشر�ة أرامكو السعود�ة خالل الر�ع الثالث من عام 
�ما في ذلك ) لضمان التمو�ل الكافي لتلبیة متطلبات التدفقات النقد�ة المتوقعة والحد من أي تعرض مالي محتمل. �ما تواصل اإلدارة مراقبة الوضع، 10أبرمت الشر�ة تسهیل قرض لمدة سنة واحدة (إ�ضاح 

على االجتهادات  19-مل لجائحة �وفیدلسعود�ة والتدفقات النقد�ة، وسوف تتخذ المز�د من اإلجراءات عند الضرورة. إضافة إلى ذلك، أخذت اإلدارة �عین االعتبار التأثیر المحتالتأثیر على نتائج أعمال أرامكو ا
، عدا تلك المفصح عنها في 2019د�سمبر  31مفصح عنها في القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في والتقدیرات المحاسبیة المهمة ألرامكو السعود�ة وال توجد تغییرات على االجتهادات والتقدیرات المهمة ال

 هذا التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز.

 (أ) التغیرات في النظام المالي

 :2020ینایر  1الشر�ة �موجبه، وذلك اعتباًرا من عن التغیرات الجوهر�ة التالیة في النظام المالي الذي تعمل  2019سبتمبر  17تم اإلعالن في 

على أسعار البیع الرسمیة للشر�ة. و�حدد معدل الر�ع الفعلي بناًء على نفذت الشر�ة والحكومة تعدیًال على اتفاقیة االمتیاز، والذي قام بتغییر معدل الر�ع الفعلي الذي ینطبق على إنتاج النفط الخام بناًء  )1(
 70%) والذي ُ�طبق على األسعار التي تتجاوز 40% (بدًال من 45دوالر أمر�كي للبرمیل، و�ز�د إلى نسبة  70%) والذي ُ�طبق على األسعار حتى 20% (بدًال من 15سبة معدل هامش أساسي بن

  .دوالر أمر�كي للبرمیل 100%) والذي ُ�طبق على األسعار التي تتجاوز 50% (بدًال من 80دوالر أمر�كي للبرمیل، ونسبة 
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كومة وسعر التكافؤ نظیر توفیر تلك المنتجات من قبل تمت إضافة غاز البترول المسال ومنتجات أخرى إلى آلیة سعر التكافؤ، على أن تعوض الحكومة الشر�ة �الفرق بین السعر المحدد من قبل الح )2(
 الشر�ة في السوق المحلیة.

 
% المطبق على شر�ات إنتاج النفط والمواد الهیدرو�ر�ونیة المحلیة المؤهلة إلى سعر الضر�بة العامة 50لجة والتسو�ق الخاصة �الشر�ة من تم تخفیض سعر الضر�بة المطبق على أنشطة التكر�ر والمعا )3(

الته ("نظام ضر�بة الدخل"). و�كون السعر الجدید وتعدی 2004% المطبق على شر�ات التكر�ر والمعالجة والتسو�ق المحلیة المماثلة وفقا لنظام ضر�بة الدخل السعودي لعام 20على الشر�ات البالغ 
، و�ال ستخضع أنشطة 2024د�سمبر  31المنفصلة قبل مشروًطا �فصل الشر�ة ألنشطة التكر�ر والمعالجة والتسو�ق الخاصة بها تحت سیطرة واحدة أو أكثر من الشر�ات التا�عة المملو�ة �الكامل 

%. وتتوقع الشر�ة أن تنقل �افة أنشطة التكر�ر والمعالجة والتسو�ق الخاصة بها إلى منشأة أو منشآت نظامیة منفصلة خالل 50�ة للضر�بة �أثر رجعي �سعر التكر�ر والمعالجة والتسو�ق الخاصة �الشر 
 ).8الفترة المحددة (إ�ضاح 

 
المملو�ة �شكل مباشر أو غیر مباشر لألشخاص العاملین في إنتاج النفط والمواد الهیدرو�ر�ونیة  ، حیث تم إعفاء الحصص2020ینایر  1تم تعدیل نظام ضر�بة الدخل خالل الر�ع السابق، اعتباًرا من  )4(

یمیائیات ة في شر�ة سا�ك وشر�ة را�غ للتكر�ر والبترو�في شر�ات األموال المقیمة المدرجة في السوق المالیة السعود�ة ("تداول") من تطبیق ضر�بة دخل الشر�ات. ونتیجة لذلك، أصبحت حصص الشر�
 ).8("بترورا�غ") والشر�ة الوطنیة السعود�ة للنقل البحري ("البحري") والشر�ة السعود�ة للكهر�اء خاضعًة اآلن للز�اة (إ�ضاح 

 (ب) المعاییر الجدیدة أو المعدلة

 :2020ینایر  1المملكة، والذي �كون ساري للفترات السنو�ة التي تبدأ في أو �عد قامت أرامكو السعود�ة �اتباع اإلصدار التالي الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والمعتمد في  )1(
 

اإلفصاحات)، (األدوات المالیة:  7(األدوات المالیة: اإلثبات والقیاس)، والمعیار الدولي للتقر�ر المالي رقم  39، قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بتعدیل معیار المحاسبة الدولي رقم 2019في شهر سبتمبر 
ل �عض متطلبات محاسبة التحوط المحددة لُتخفِّف من اآلثار المحتملة لحاالت عدم التأكد الناجمة عن إ 9والمعیار الدولي للتقر�ر المالي رقم  صالحات سعر الفائدة بین البنوك (األدوات المالیة)، والتي ُتعدِّ

. �ما تتطلب التعدیالت، والتي تمثل جزًءا من المرحلة األولى للمشروع المكون من مرحلتین الخاص �إصالحات أیبور، 2021لندن ("لیبور") �عد عام ("أیبور") حیث سیتوقف مؤشر سعر الفائدة بین البنوك في 
یبور وتوقع توقف لیبور على استراتیجیة إدارة المخاطر الحالیة من الشر�ات تقد�م معلومات إضافیة حول عالقات التحوط الخاصة بها والتي تتأثر مباشرًة �حاالت عدم التأكد هذه. وسوف تؤثر إصالحات أ

) المعرضة لتأثیر لیبور �قیمة 3حوط التالیة �القیمة العادلة (إ�ضاح ألرامكو السعود�ة ور�ما ستؤدي إلى المحاسبة عن �عض األدوات المالیة المستخدمة للتحوط. ولقد قامت أرامكو السعود�ة �إثبات أدوات الت
 ر�ال سعودي: 11,745درها اسمیة ق

 
 ر�ال سعودي 1,073المطلو�ات المالیة:  -
 

الفائدة التي �مكن أن تؤثر على صافي الدخل أو الدخل الشامل اآلخر تستخدم أرامكو السعود�ة األدوات المالیة �جزء من استراتیجیتها إلدارة المخاطر وذلك إلدارة التعرض للمخاطر الناتجة عن تباین أسعار 
انتقال تتبع منهجیة إلدارة المخاطر وذلك لضمان االنتقال ق محاسبة التحوط على هذه األدوات. ولدى أرامكو السعود�ة �عض القروض حیث یرتبط السعر المرجعي لها بلیبور. تضع أرامكو السعود�ة خطة وتطب

والمعیار  39ي األولي الموحد الموجز ألرامكو السعود�ة من اتباع تعدیالت المرحلة األولى على معیار المحاسبة الدولي رقم اآلمن إلى أسعار مرجعیة بدیلة. في حین ال یوجد أي تأثیر جوهري على التقر�ر المال
 .9والمعیار الدولي للتقر�ر المالي رقم  7الدولي للتقر�ر المالي رقم 

 
 ولم تقم أرامكو السعود�ة �اتباعه مبكًرا: 2021ینایر  1المفعول للفترات السنو�ة التي تبدأ في أو �عد سیصبح إصدار مجلس معاییر المحاسبة الدولیة التالي المعتمد في المملكة ساري  )2(
 

(عقود التأمین)،  4ي رقم (األدوات المالیة: اإلثبات والقیاس)، والمعیار الدولي للتقر�ر المال 39، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 2020أغسطس  27في 
(عقود اإل�جار) �جزء من المرحلة الثانیة من  16(األدوات المالیة)، والمعیار الدولي للتقر�ر المالي رقم  9(األدوات المالیة: اإلفصاحات)، والمعیار الدولي للتقر�ر المالي رقم  7والمعیار الدولي للتقر�ر المالي رقم 
) توفیر وسائل عملیة 1دیالت: (اص �إصالحات أیبور، والتي تتناول األمور التي تنشأ من تنفیذ اإلصالحات، �ما في ذلك استبدال معیار واحد �آخر بدیل. وتتضمن هذه التعالمشروع المكون من مرحلتین الخ

) 2ي للمحاسبة عن التغییر في أساس تحدید التدفقات النقد�ة التعاقد�ة دون تعدیل القیمة الدفتر�ة؛ (فیما یتعلق �المحاسبة عن األدوات التي ینطبق علیها قیاس التكلفة المطفأة عن طر�ق تحدیث معدل الفائدة الفعل
) 3لتخفیف؛ و(التحوط دون توقف عالقة التحوط عند توقف المرحلة األولى من ا تصنیفاستثناءات مؤقتة إضافیة من تطبیق متطلبات محددة لمحاسبة التحوط، �ما في ذلك التغییرات المسموح بها على 

عن التحول، والمعلومات الكمیة حول األدوات المالیة التي لم تنتقل �عد اإلفصاحات اإلضافیة المتعلقة �إصالحات أیبور، �ما في ذلك إدارة التحول إلى معدالت معاییر بدیلة، والتقدم المحرز والمخاطر الناشئة 
 وتقوم أرامكو السعود�ة حالًیا �إجراءات لتقییم تأثیر تعدیالت المرحلة الثانیة.طر المنشأة حیث ینشأ هذا. إلى معاییر جدیدة والتغییرات في استراتیجیة إدارة مخا

 معامالت المستقبلیة المتوقعة.لحالیة أو المستقبلیة أو على الال توجد معاییر وتعدیالت وتفسیرات أخرى غیر سار�ة �عد والتي من المتوقع أن �كون لها أثر جوهري على فترات إعداد التقار�ر المالیة ا

 (ج) إعادة التصنیف

لكي تتوافق مع عرض الفترة الحالیة. إال أنه لم تؤثر إعادة التصنیف هذه  2019سبتمبر  30أعید تصنیف �عض مبالغ المقارنة في قائمة الدخل الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهیتین في 
ر�ال سعودي، على التوالي، والتي یتم عرضها  8,035ر�ال سعودي و 2,650الخام والمشتر�ات ذات الصلة للمنتجات المكررة �مبلغ  النفطي تم التقر�ر عنه سا�ًقا، وتمثل �عض مبیعات على صافي الدخل الذ

 في قائمة الدخل الموحدة الموجزة �إیرادات ومشتر�ات تعكس ترتیبات المتاجرة الحالیة.

 (د) المخزون 

  ، تم تخفیض جزء من المخزون الذي اشترته �عض الشر�ات التا�عة من أطراف أخرى إلى صافي قیمته القابلة للتحقق.2020سبتمبر  30خالل فترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهیتین في 
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 العادلة القیمة تقدیر. 3

ض الذي سیتم دفعه عند نقل التزام في معاملة منظمة بین المشار�ین في السوق في تار�خ القیاس. �ما �ستند قیاس القیمة العادلة إلى افتراتمثل القیمة العادلة السعر الذي سیتم الحصول علیه عند بیع أصل أو 
سوق أصلي. �ذلك تعتقد اإلدارة أن القیمة العادلة للموجودات  وجودأن معاملة بیع األصل أو نقل االلتزام تتم إما في السوق األصلي لذلك األصل أو االلتزام أو في السوق األكثر ر�ًحا لهما في حالة عدم 

 فترة التقر�ر. والمطلو�ات المالیة ألرامكو السعود�ة التي یتم قیاسها و�ثباتها �التكلفة المطفأة ال تختلف �شكل جوهري عن قیمتها الدفتر�ة في نها�ة
 

، وفًقا لمستو�ات التسلسل الهرمي لقیاس القیمة العادلة المحدد 2019د�سمبر  31و 2020سبتمبر  30یتم قیاسها و�ثباتها �القیمة العادلة �ما في �عرض الجدول التالي موجودات ومطلو�ات أرامكو السعود�ة التي 
. ولم یتم إجراء أي تغیرات على 2019د�سمبر  31و 2020سبتمبر  30على أساس متكرر. لم تقم أرامكو السعود�ة �قیاس أي موجودات مالیة أو مطلو�ات مالیة �القیمة العادلة على أساس غیر متكرر �ما في 

 ، ولیس من المتوقع أن تؤثر التغیرات في المدخالت غیر القابلة للرصد �شكل جوهري على القیمة العادلة.2019د�سمبر  31أي من طرق وعملیات التقییم المطبقة �ما في 

 
 المجموع  ج3المستوى  ب2المستوى  أ1المستوى  الموجودات

      
      :2020سبتمبر  30

      استثمارات في أوراق مالیة:
 8,716  1,422 481 6,813 أسهم حقوق ملكیة �القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 6,846  - 6,815 31 سندات دین �القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 5,447  3,110 1,485 852 من خالل الر�ح أو الخسارة أسهم حقوق ملكیة �القیمة العادلة

 53,826  53,826 - - ذمم مدینة تجار�ة متعلقة �عقود ذات ترتیبات أسعار مبدئیة
 7,696 8,781 58,358  74,835 

      موجودات وذمم مدینة أخرى:
 146  35 90 21 مقا�ضات سلع

 306  - 306 - عقود عمالت آجلة
 21 396 35  452 

 75,287  58,393 9,177 7,717 مجموع الموجودات
      
      

      :2019د�سمبر  31
      استثمارات في أوراق مالیة:

 9,490  1,244 - 8,246 أسهم حقوق ملكیة �القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 4,564  - 4,563 1 سندات دین �القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 6,183  4,918 1,265 - أسهم حقوق ملكیة �القیمة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة
 75,723  75,723 - - ذمم مدینة تجار�ة متعلقة �عقود ذات ترتیبات أسعار مبدئیة

 8,247 5,828 81,885  95,960 
      موجودات وذمم مدینة أخرى:

 13  - 13 - مقا�ضات أسعار فائدة
 288  - 288 - مقا�ضات سلع

 30  - 30 - عقود عمالت آجلة
 - 331 -  331 

 96,291  81,885 6,159 8,247 مجموع الموجودات
 

 المجموع  ج3المستوى  ب2المستوى  أ1المستوى  المطلو�ات
      

      :2020سبتمبر  30
      ذمم دائنة تجار�ة وأخرى:

 1,073  - 1,073 - مقا�ضات أسعار فائدة
 283  39 244 - مقا�ضات سلع

 155  - 155 - عقود عمالت آجلة
 1,511  39 1,472 - مجموع المطلو�ات

      
      :2019د�سمبر  31

      ذمم دائنة تجار�ة وأخرى:
 338  - 338 - مقا�ضات أسعار فائدة

 521  - 521 - مقا�ضات سلع
 109  - 109 - عقود عمالت آجلة
 968  - 968 - مجموع المطلو�ات

 (أ) أسعار معلنة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلو�ات متماثلة.
 (ب) طرق تقییم تكون فیها مدخالت أدنى مستوى، المهمة لقیاس القیمة العادلة، قابلة للرصد �شكل مباشر أو غیر مباشر.

  المهمة لقیاس القیمة العادلة، غیر قابلة للرصد.(ج) طرق تقییم تكون فیها مدخالت أدنى مستوى، 
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 :2019د�سمبر  31وللسنة المنتهیة في  2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهیة في  3فیما یلي بیان �التغیرات في االستثمارات في األوراق المالیة والموجودات المتداولة األخرى ضمن المستوى 

 
 د�سمبر 31 سبتمبر 30 
 2020 2019 

 5,530 6,162 كما في بدا�ة الفترة
 286 )1,417( صافي (استبعادات) / إضافات

 - 262 استحواذ على سا�ك
 50 179 محققة مكاسب

 296 )658( صافي الحر�ة في القیمة العادلة غیر المحققة
 6,162 4,528 كما في نها�ة الفترة

 
). 11ع العمالء (إ�ضاح �العقود ذات ترتیبات األسعار المبدئیة، �شكل أساسي �معامالت البیع، �عد خصم التسو�ات، التي تمت خالل الفترة، والناتجة من العقود متتعلق حر�ة الذمم المدینة التجار�ة، والمرتبطة 

 إال أن حر�ة القیمة العادلة غیر المحققة على هذه الذمم المدینة التجار�ة غیر جوهر�ة.

 
 الشر�ة السعود�ة للصناعات األساسیة ("سا�ك") -ة . االستحواذ على شر�ة تا�ع4

دوالر أمر�كي). وهذا �عادل  69,100ر�ال سعودي ( 259,125% في سا�ك من صندوق االستثمارات العامة، مقابل مبلغ وقدره 70، استحوذت الشر�ة على حصة حقوق ملكیة نسبتها 2020یونیو  16في 
 للسهم.دوالر أمر�كي)  32.90ر�ال سعودي ( 123.39

 
آسیا منطقة نطاق عالمي في األمر�كتین وأورو�ا والشرق األوسط و  إن سا�ك شر�ة �یمیائیات عالمیة متنوعة، و�قع مر�زها الرئیسي في الر�اض، المملكة العر�یة السعود�ة. وتقوم سا�ك بتصنیع منتجاتها على

ة والسلع والمواد البالستیكیة عالیة األداء والمنتجات المتخصصة والمغذ�ات الزراعیة والمعادن. �ما یتماشى االستحواذ على حصة حقوق المحیط الهادئ، وتصنع منتجات مختلفة، �ما في ذلك المواد الكیمیائی
تكر�ر والبترو�یمیائیات وخلق قیمة من التكامل عبر سلسلة قیمة المواد ة في الالملكیة في سا�ك مع إستراتیجیة أرامكو السعود�ة طو�لة المدى في قطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق لتنمیة طاقتها اإلنتاجیة المتكامل

 الهیدرو�ر�ونیة.
 

ستحواذ التي طر�قة االستحواذ المحاسبیة، �ما في ذلك عملیات اال نتج عن هذه المعاملة حصول الشر�ة على السیطرة على سا�ك. وتقوم الشر�ة �المحاسبة عن عملیات االستحواذ على الشر�ات التا�عة �استخدام
 دلة �ما في تار�خ االستحواذ.تتم تحت سیطرة مشتر�ة ولها مضمون تجاري. وهذا یتطلب إثبات الموجودات المستحوذ علیها والمطلو�ات التي تم االلتزام بها �القیمة العا

 
وخالل الر�ع الحالي، تم تحدیث القیم العادلة للموجودات والمطلو�ات �شكل �جزء من تخصیص سعر الشراء. قامت أرامكو السعود�ة بتعیین مقّیم مستقل لغرض تحدید القیمة العادلة لموجودات ومطلو�ات سا�ك 

ثة في الجدول التالي مبدئیة.رئیسي لز�ادة االستثمار في المشار�ع المشتر�ة والشر�ات الزمیلة والحصص غیر المسیطرة وتخفیض الشهرة.   وتظل القیم العادلة الُمحدَّ

 
 27,515 �ماثلهنقد وما 

 13,829 ذمم مدینة تجار�ة
 24,919 مخزون 

 4,803 موجودات متداولة وذمم مدینة أخرى 
 8,405 استثمارات قصیرة األجل

 179,313 )6ممتلكات وآالت ومعدات (إ�ضاح 
 37,079 )7موجودات غیر ملموسة (إ�ضاح 

 51,283 استثمارات في مشار�ع مشتر�ة وشر�ات زمیلة
 12,179 غیر متداولة أخرى موجودات 

 )23,460( ذمم دائنة تجار�ة وأخرى 
 )4,178( ضر�بة دخل وز�اة مستحقتان

 )8,149( قروض متداولة
 )37,174( قروض غیر متداولة

 )16,549( التزامات منافع ما �عد انتهاء التوظیف
 )9,067( مطلو�ات غیر متداولة أخرى 

 260,748 �القیمة العادلةمجموع صافي الموجودات المحددة 
 )100,739( الحصص غیر المسیطرة

 99,116 )7شهرة (إ�ضاح 
 259,125 عوض الشراء في شكل سندات ألمر

 
 حصتها التناسبیة في صافي الموجودات المثبتة.ها، على أساس تم قیاس الحصص غیر المسیطرة، الناتجة عن الملكیة الجزئیة للشر�ة في سا�ك و�ذلك الملكیة الجزئیة لسا�ك في عدد من الشر�ات التا�عة ل
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 وفیما یلي دفعات القرض، والتي تمثلها السندات ألمر القائمة �الدوالر األمر�كي:). 10من المقرر دفع مبلغ سعر الشراء على عدة أقساط وفًقا لقرض البائع المقدم من قبل صندوق االستثمارات العامة (إ�ضاح 

 
 مصروف القرض أصل مبلغ القرض 

 - 26,250 2020أغسطس  2في أو قبل 
 - 18,750 2021أبر�ل  7في أو قبل 
 1,875 31,875 2022أبر�ل  7في أو قبل 
 1,875 39,375 2023أبر�ل  7في أو قبل 
 2,250 39,375 2024أبر�ل  7في أو قبل 
 3,000 39,375 2025أبر�ل  7في أو قبل 
 5,625 64,125 2026أبر�ل  7في أو قبل 
 3,750 - 2027أبر�ل  7في أو قبل 
 3,750 - 2028أبر�ل  7في أو قبل 

 22,125 259,125 مجموع سعر الشراء ومصروفات القرض
 - )26,250( مدفوعات خالل الفترة

 22,125 232,875 مجموع األقساط القائمة
 

دوالر أمر�كي). و�تم قیاس ذلك الحًقا �التكلفة المطفأة �استخدام طر�قة معدل الفائدة  69,100ر�ال سعودي ( 259,125تار�خ الشراء بلغت القیمة العادلة المجمعة ألصل مبلغ القرض ومصروفات القرض في 
 ).10الفعلي وُتعَرض على أساس مشترك �ـ "عوض مؤجل" ضمن "القروض" (إ�ضاح 

 
. إذا تم إجراء الدفعة 2021بناًء على حدوث ظروف معینة في السوق في عام  2022دوالر أمر�كي) في شهر أبر�ل  3,000سعودي (ر�ال  11,250كما وافقت أرامكو السعود�ة على إجراء دفعة معجلة قدرها 

مصروف القرض في شهر أبر�ل  دوالر أمر�كي) وسیتم تخفیض 3,000ر�ال سعودي ( 11,250�مبلغ  2026المعجلة، فسیقلل ذلك من أصل المبلغ الذي سیتم دفعه عوًضا عن ذلك في أو قبل شهر أبر�ل 
 دوالر أمر�كي). 200ر�ال سعودي ( 750دوالر أمر�كي) إلى مبلغ  500ر�ال سعودي ( 1,875من مبلغ  2022

 
مة من خالل التكامل في أنشطة التكر�ر والمعالجة ر�ال سعودي والناشئة عن المعاملة أوجه التعاون المتوقعة من المعاملة، والتي تمثل الحصول على سلسلة القی 99,116تتضمن الشهرة المبدئیة البالغة 

العاملة المستحوذ علیها. وتم تخصیص الشهرة مبدئًیا ألعمال قطاع التكر�ر  والتسو�ق، والمشتر�ات، وسلسلة التور�د، والتصنیع، والتسو�ق والمبیعات، وعالقات العمالء المستقبلیة واألمور غیر الملموسة مثل القوى 
 و�ق، والذي من المتوقع أن �ستفید من أوجه التعاون المتعلقة �معاملة االستحواذ.والمعالجة والتس

 
قائمة الدخل جتان في ر�ال سعودي �مصروفات بیع و�دار�ة وعمومیة في قائمة الدخل الموحدة الموجزة. �ما بلغت إیرادات ما �عد االستحواذ وصافي الخسارة المدر  343تم قید تكالیف االستحواذ والمعاملة البالغة 

 ر�ال سعودي، على التوالي. 4,005ر�ال سعودي و 32,827الموحدة الموجزة مبلًغا وقدره 

 
 . القطاعات التشغیلیة5

تكر�ر و�ترو�یمیائیات وتوز�ع وتسو�ق وتخز�ن ا حصص في مرافق تعمل أرامكو السعود�ة في مجال البحث والتنقیب والحفر واستخراج ومعالجة وصنع وتكر�ر وتسو�ق المواد الهیدرو�ر�ونیة في المملكة ولدیه
 خارج المملكة.

 
ر متخذ القرارات التشغیلیة الرئیس، والذي یراقب النتائج التشغیلیة للقطاعات یتم تأسیس قطاعات أرامكو التشغیلیة على أساس تلك األنشطة التي یتم تقییمها �شكل منتظم من قبل �بیر اإلدار�ین التنفیذیین الذي �عتب

إلیرادات والتكالیف ونطاق واسع من مؤشرات األداء الرئیسیة �اإلضافة إلى لتشغیلیة ألرامكو السعود�ة �شكل مستقل �غرض اتخاذ قرارات حول توز�ع الموارد وتقییم األداء. �ما یتم تقییم أداء القطاع بناًء على اا
 ر�حیة القطاع.

 
یتم التقر�ر عنهما، وهما قطاع التنقیب واإلنتاج وقطاع التكر�ر  2020سبتمبر  30على نوعیة األنشطة الرئیسیة ألغراض إدار�ة، ولدیها قطاعین �ما في  یتم تنظیم أرامكو السعود�ة إلى وحدات أعمال بناءً 

لنفط الخام والغاز الطبیعي والتنقیب عن سوائل الغاز الطبیعي وتطو�ر و�نتاج والمعالجة والتسو�ق، مع تجمیع �افة وظائف الدعم األخرى تحت قطاع األعمال العامة. حیث تتضمن أنشطة قطاع التنقیب واإلنتاج ا
طاقة وتصنیع البترو�یمیائیات واإلمداد والتجارة والتوز�ع وتولید الالحقول. بینما تتضمن أنشطة قطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق، التي تشمل اآلن عملیات سا�ك من تار�خ االستحواذ، �شكل أساسي التكر�ر 
ئیسي خدمات الدعم �ما في ذلك الموارد البشر�ة والمالیة وتقنیة والخدمات اللوجستیة وتسو�ق النفط الخام والخدمات ذات الصلة للعمالء العالمیین والمحلیین. وتتضمن أنشطة قطاع األعمال العامة �شكل ر 

والمعالجة والتسو�ق". وحیث تتم أسعار التحو�ل بین القطاعات التشغیلیة وفًقا لشروط التعامل العادل وهي مماثلة للمعامالت مع أطراف المعلومات التي لم یتم تخصیصها لقطاعي "التنقیب واإلنتاج" و"التكر�ر 
 أخرى.

 
والز�اة، �استثناء �عض التغییرات المحدودة في أساس التسعیر لبعض على أساس القطاعات أو على أساس قیاس أر�اح القطاع قبل الفائدة وضرائب الدخل  2019ال توجد فروقات عن القوائم المالیة الموحدة لعام 

 التكر�ر والمعالجة والتسو�ق.قطاع التنقیب واإلنتاج و  بین قطاعبین القطاعات وذلك المعامالت 
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 :2020سبتمبر  30وفیما یلي بیان �المعلومات حسب �ل قطاع لفترة الثالثة أشهر المنتهیة في 

 

 التنقیب واإلنتاج 
التكر�ر والمعالجة 

 الموحدة  االستبعادات األعمال العامة والتسو�ق
 200,059  - 310 96,089 103,660 إیرادات خارجیة

 28,535  - - 14,740 13,795 دخل آخر متعلق �المبیعات
 -  )47,740( 53 11,077 36,610 إیرادات بین القطاعات

 95,477  )2,324( )2,912( )2,983( 103,696 والز�اةمكاسب (خسائر) قبل الفائدة وضرائب الدخل 
 681      دخل تمو�ل

 )3,407(      تكالیف تمو�ل
 92,751      الدخل قبل ضرائب الدخل والز�اة

       
 23,934  - 487 6,159 17,288 أساس نقدي -النفقات الرأسمالیة 

 
 :2019سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهیة في وفیما یلي بیان �المعلومات حسب �ل قطاع لفترة 

 

 التنقیب واإلنتاج 
التكر�ر والمعالجة 

 الموحدة  االستبعادات األعمال العامة والتسو�ق
 266,038  - 313 94,502 171,223 إیرادات خارجیة

 38,608  - - 27,623 10,985 دخل آخر متعلق �المبیعات
 -  )62,995( 49 8,440 54,506 إیرادات بین القطاعات

 165,479  )2,443( )2,708( 3,004 167,626 مكاسب (خسائر) قبل الفائدة وضرائب الدخل والز�اة
 1,411      دخل تمو�ل

 )1,623(      تكالیف تمو�ل
 165,267      الدخل قبل ضرائب الدخل والز�اة

       
 30,352  - 613 6,443 23,296 أساس نقدي -النفقات الرأسمالیة 

 
 :2020سبتمبر  30فیما یلي بیان �المعلومات حسب �ل قطاع لفترة التسعة أشهر المنتهیة في 

 

 التنقیب واإلنتاج 
التكر�ر والمعالجة 

 الموحدة  االستبعادات األعمال العامة والتسو�ق
 548,857  - 1,030 239,998 307,829 إیرادات خارجیة

 69,436  - - 39,343 30,093 دخل آخر متعلق �المبیعات
 -  )131,183( 226 26,587 104,370 إیرادات بین القطاعات

 274,905  7,951 )9,759( )23,279( 299,992 مكاسب (خسائر) قبل الفائدة وضرائب الدخل والز�اة
 2,315      دخل تمو�ل

 )6,906(      تكالیف تمو�ل
 270,314      الدخل قبل ضرائب الدخل والز�اة

       
 75,106  - 1,024 17,184 56,898 أساس نقدي -النفقات الرأسمالیة 

 
 :2019سبتمبر  30فیما یلي بیان �المعلومات حسب �ل قطاع لفترة التسعة أشهر المنتهیة في 

 

 التنقیب واإلنتاج 
التكر�ر والمعالجة 

 الموحدة  االستبعادات األعمال العامة والتسو�ق
 822,143  - 850 288,157 533,136 إیرادات خارجیة

 102,444  - - 76,289 26,155 دخل آخر متعلق �المبیعات
 -  )196,988( 196 25,151 171,641 إیرادات بین القطاعات

 512,378  )5,518( )8,711( 4,873 521,734 مكاسب (خسائر) قبل الفائدة وضرائب الدخل والز�اة
 4,125      دخل تمو�ل

 )4,402(      تمو�لتكالیف 
 512,101      الدخل قبل ضرائب الدخل والز�اة

       
 84,615  - 1,382 18,007 65,226 أساس نقدي -النفقات الرأسمالیة 
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 . الممتلكات واآلالت والمعدات6

 مرافق النفط الخام 
مرافق التكر�ر 

 والبترو�یمیائیات
مرافق الغاز وسوائل 

 الغاز الطبیعي
الخدمات منشآت 

 العامة
اإلنشاءات تحت 

 التنفیذ
 

 المجموع
        التكلفة

 1,564,812  291,482 108,582 396,400 231,049 537,299 2020ینایر  1
 88,003  73,137 6,260 139 2,239 6,228 إضافات

 179,313  28,424 - - 150,889 - )4استحواذ (إ�ضاح 
 -  )139,801( 24,429 43,921 18,563 52,888 إنشاءات مكتملة

 1,537  )4( )1( - 1,542 - فروقات تحو�ل عمالت
 )1,006(  )104( )465( )98( )302( )37( تحو�الت وتعدیالت

 847  847 - - - - تحو�ل موجودات تنقیب وتقییم
 )8,192(  )71( )3,205( )261( )3,318( )1,337( استبعاد و�یع موجودات

 1,825,314  253,910 135,600 440,101 400,662 595,041 2020سبتمبر  30
        

        االستهالك المتراكم
 )582,798(  - )59,360( )174,300( )78,033( )271,105( 2020ینایر  1

 )51,000(  - )6,175( )12,274( )15,406( )17,145( )1(إضافات
 )1,247(  - - - )1,247( - فروقات تحو�ل عمالت

 )713(  - )20( 14 )68( )639( تحو�الت وتعدیالت
 6,161  - 1,489 250 3,174 1,248 استبعاد و�یع موجودات

 )629,597(  - )64,066( )186,310( )91,580( )287,641( 2020سبتمبر  30
 1,195,717  253,910 71,534 253,791 309,082 307,400 2020سبتمبر  30صافي الممتلكات واآلالت والمعدات �ما في 

 
 ر�ال سعودي. 925) تتضمن انخفاًضا في القیمة قدره 1(

 
ر�ال سعودي، على التوالي. و�لغ  14,058ر�ال سعودي و 2,894مبلًغا وقدره  2020سبتمبر  30بلغت اإلضافات إلى موجودات حق االستخدام خالل فترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهیتین في 

ر�ال سعودي، على التوالي. و�عرض الجدول التالي مصروفات  7,003مبلًغا وقدره ال شيء و 2020سبتمبر  30على موجودات حق االستخدام خالل فترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهیتین في االستحواذ 
 االستهالك وصافي القیمة الدفتر�ة لموجودات حق االستخدام حسب فئة الموجودات:

 

 

تهالك مصروف االس
لفترة التسعة أشهر 

 30المنتهیة في 
 2020سبتمبر 

القیمة الدفتر�ة صافي 
سبتمبر  30كما في 
2020 

 11,658 2,701 مرافق النفط الخام
 16,483 1,717 مرافق التكر�ر والبترو�یمیائیات

 278 129 مرافق الغاز وسوائل الغاز الطبیعي
 26,035 3,255 منشآت الخدمات العامة

 7,802 54,454 
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 . الموجودات غیر الملموسة7

 التنقیب والتقییم الشهرة 

األسماء 
والعالمات 

 التجار�ة
 االمتیازات / 

 عالقات العمالء
برامج الحاسب 

 األخرى  اآللي

 

 المجموع
         التكلفة

 35,653  1,680 4,428 1,764 4,791 21,913 1,077 2020ینایر  1
 3,743  22 88 - - 3,633 - إضافات

 136,195  619 260 17,985 18,215 - 99,116 )4استحواذ (إ�ضاح 
 50  64 17 )5( )23( - )3( فروقات تحو�ل عمالت

 )131(  )35( 2 )12( )86( - - تحو�الت وتعدیالت
 )847(  - - - - )847( - تحو�ل موجودات تنقیب وتقییم

 )3,463(  )7( )32( - - )3,424( - استبعاد موجودات ومبالغ مشطو�ة
 171,200  2,343 4,763 19,732 22,897 21,275 100,190 2020سبتمبر  30

         
         اإلطفاء المتراكم

 )5,531(  )382( )2,835( )866( )1,448( - - 2020ینایر  1
 )1,127(  )188( )254( )385( )300( - - محمل على الفترة

 )68(  )49( )16( )3( - - - فروقات تحو�ل عمالت
 46  24 )1( 12 11 - - تحو�الت وتعدیالت

 32  - 32 - - - - استبعاد موجودات ومبالغ مشطو�ة
 )6,648(  )595( )3,074( )1,242( )1,737( - - 2020سبتمبر  30

سبتمبر  30الموجودات غیر الملموسة �ما في  صافي
2020 100,190 21,275 21,160 18,490 1,689 1,748  164,552 

 
لشهرة الناشئة عن ناء ا)، تم إثبات �عض الموجودات غیر الملموسة الجدیدة، والتي سیتم إطفاؤها على أساس القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر، �استث4نتیجة لالستحواذ على سا�ك (إ�ضاح 

 تخضع لإلطفاء.المعاملة، والتي تعتبر ذات عمر إنتاجي غیر محدد، والعالمة التجار�ة لسا�ك، التي تم تحدیدها على أنها ذات عمر إنتاجي غیر محدد وال 

 
ر�ال سعودي، و�ذلك تتضمن موجودات غیر ملموسة جدیدة مثبتة نتیجة  458وملكیة فكر�ة �مبلغ ر�ال سعودي، و�راءات اختراع  671تتضمن الموجودات غیر الملموسة األخرى تراخیص وحقوق استخدام �مبلغ 

 ر�ال سعودي. 619لالستحواذ على سا�ك تتكون من تقنیات وتراخیص �مبلغ 

 
 . ضرائب الدخل والز�اة8

 (أ) أسعار ضر�بة الدخل في المملكة

الطبیعي أنشطة التنقیب و�نتاج الغاز الطبیعي غیر المصاحب، �ما في ذلك مكثفات الغاز، �اإلضافة إلى تجمیع ومعالجة وتجهیز وتجزئة ونقل الغاز % وذلك على 20تخضع الشر�ة لسعر ضر�بة دخل بنسبة 
 ، وفًقا لنظام ضر�بة الدخل.% على �افة األنشطة األخرى 50المصاحب وغیر المصاحب وسوائله ومكثفات الغاز والعناصر المصاحبة األخرى، وتخضع لسعر ضر�بة دخل بنسبة 

 
% المطبق على شر�ات إنتاج النفط والمواد الهیدرو�ر�ونیة المحلیة المؤهلة إلى 50، تم تخفیض سعر الضر�بة المطبق على أنشطة التكر�ر والمعالجة والتسو�ق الخاصة �الشر�ة من 2020ینایر  1اعتباًرا من 

نشطة التكر�ر لمطبق على شر�ات التكر�ر والمعالجة والتسو�ق المحلیة المماثلة وفًقا لنظام ضر�بة الدخل. و�كون السعر الجدید مشروًطا �فصل الشر�ة أل% ا20سعر الضر�بة العامة على الشر�ات البالغ 
، و�ال ستخضع أنشطة التكر�ر والمعالجة والتسو�ق الخاصة �الشر�ة للضر�بة 2024د�سمبر  31والمعالجة والتسو�ق الخاصة بها تحت سیطرة واحدة أو أكثر من الشر�ات التا�عة المملو�ة �الكامل المنفصلة قبل 

 )).3(أ)(2ة (إ�ضاح %. وتتوقع الشر�ة أن تنقل �افة أنشطة التكر�ر والمعالجة والتسو�ق الخاصة بها إلى منشأة أو منشآت نظامیة منفصلة خالل الفترة المحدد50�أثر رجعي �سعر 

 
، حیث تم إعفاء الحصص المملو�ة �شكل مباشر أو غیر مباشر لألشخاص العاملین في إنتاج النفط والمواد الهیدرو�ر�ونیة في 2020ینایر  1خالل الر�ع السابق، اعتباًرا من  تم تعدیل نظام ضر�بة الدخل

لذلك، أصبحت حصص الشر�ة في شر�ة سا�ك وشر�ة را�غ للتكر�ر والبترو�یمیائیات ("بترورا�غ")  شر�ات األموال المقیمة المدرجة في السوق المالیة السعود�ة ("تداول") من تطبیق ضر�بة دخل الشر�ات. ونتیجة
ظمة الهیئة العامة للز�اة معدل الخاضع للز�اة أو الوعاء الز�وي وفًقا ألنوالشر�ة الوطنیة السعود�ة للنقل البحري ("البحري") والشر�ة السعود�ة للكهر�اء خاضعًة اآلن للز�اة. ُتفرض الز�اة على أساس الدخل ال

 .والدخل في المملكة، أیهما أعلى. و�تم احتساب الز�اة �استخدام الوعاء الز�وي وُ�حمَّل مخصص الز�اة على قائمة الدخل الموحدة الموجزة

 
 �ستند مصروف ضر�بة الدخل والز�اة �صورة أساسیة إلى الدخل الناتج في المملكة العر�یة السعود�ة.
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 تسو�ة مصروف الضر�بة �األسعار النظامیة في المملكة مع مصروف الضر�بة والز�اة الموحد: وفیما یلي

 
 التسعة أشهر التسعة أشهر الر�ع الثالث الر�ع الثالث 
 2020 2019 2020 2019 

 512,101 270,314 165,267 92,751 الدخل قبل ضرائب الدخل والز�اة
 - 2,768 - 2,629 للز�اة(ناقًصا)/زائًدا: (دخل)/خسارة خاضع 

 512,101 273,082 165,267 95,380 دخل خاضع لضر�بة الدخل
     

 251,010 132,566 81,857 45,465 ضرائب دخل �أسعار الضر�بة النظامیة في المملكة
     

     األثر الضر�بي لـ:
 2,655 - 2,655 - أثر التغیر في أسعار ضر�بة الدخل على الضر�بة المؤجلة

 2,726 5,861 916 2,583 دخل غیر خاضع لضر�بة �أسعار نظامیة وأخرى 
 256,391 138,427 85,428 48,048 مصروف ضر�بة الدخل

 - 579 - 494 مصروف ز�اة
 256,391 139,006 85,428 48,542 مجموع مصروف ضر�بة الدخل والز�اة

 
 (ب) مصروف ضر�بة الدخل والز�اة

 التسعة أشهر التسعة أشهر الثالثالر�ع  الر�ع الثالث 
 2020 2019 2020 2019 

 242,777 128,281 78,380 43,346 المملكة -ضر�بة دخل حالیة 
 201 255 25 203 دول أجنبیة -ضر�بة دخل حالیة 
     المملكة: -ضر�بة دخل مؤجلة 

 2,655 - 2,655 - أثر التغیر في أسعار ضر�بة الدخل
 10,011 12,473 4,350 4,787 محمل على الفترة

 747 )2,582( 18 )288( دول أجنبیة -ضر�بة دخل مؤجلة 
 - 579 - 494 المملكة -ز�اة 

 48,542 85,428 139,006 256,391 
 

 (ج) التزامات ضر�بة الدخل والز�اة للحكومة

 2020 2019 
 70,299 62,243 ینایر 1

 - 3,288 استحواذ
 242,777 128,860 محمل خالل الفترة

 )121,526( )64,398( )15مدفوعات خالل الفترة من قبل الشر�ة (إ�ضاح 
 )888( )2,755( مدفوعات خالل الفترة من قبل شر�ات تا�عة وعملیات مشتر�ة

 )125,318( )84,415( تسو�ات مبالغ مستحقة من الحكومة
 )3,405( )4,238( تسو�ات أخرى 

 61,939 38,585 سبتمبر 30
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 االحتیاطیات األخرى . 9

  

 

   

 (الخسارة) الدخل في الحصة
 المشتر�ة للمشار�ع اآلخر الشامل

 الزمیلة والشر�ات

 

 

 

 تحو�ل فروقات
 العمالت

 االستثمارات
 األوراق في

 �القیمة المالیة
 من العادلة
 الدخل خالل

 اآلخر الشامل

 المنافع التزامات
 انتهاء �عد لما

 التوظیف

 الدفع احتیاطي
 أساس على

 السهم

 تحوطات
 النقد�ة التدفقات
 واألخرى 

 المنافع التزامات
 انتهاء �عد لما

 واالخرى  التوظیف

 (خسائر) مكاسب
 العمالت تحو�ل

 المجموع  األجنبیة

 2,076  191 )476( )427( 31 - 3,342 )585( 2020ینایر  1
 )2,151(  55 )654( )696( 434 - )1,455( 165 تغیر للفترة الحالیة

 )11,854(  - - - - )11,854( - - )1(خسائر إعادة قیاس 
 6,577  - - - - 6,577 - - تحو�ل إلى أر�اح مبقاة

 5,375  - - - - 4,942 433 - أثر ضر�بي
 368  - - 1 - 335 - 32 ناقًصا: مبالغ تتعلق �حصص غیر مسیطرة

 391  246 )1,130( )1,122( 465 - 2,320 )388( 2020سبتمبر  30
 
 ) تعود خسارة إعادة القیاس �شكل أساسي إلى التغیرات في معدالت الخصم المستخدمة لتحدید القیمة الحالیة لاللتزامات.1(

 

 . القروض10

 د�سمبر 31 سبتمبر 30 
 2020 2019 

   غیر متداولة:
 - 215,981 )4عوض مؤجل (إ�ضاح 

 39,957 61,038 قروض
 60,957 74,207 سندات

 12,649 12,738 (متوافقة مع الشر�عة)صكوك 
 33,831 44,281 مطلو�ات عقود إ�جار

 3,296 3,307 )1(أخرى 
 411,552 150,690 

   متداولة:
 - 18,529 )4عوض مؤجل (إ�ضاح 

 12,660 52,052 تمو�الت بنكیة قصیرة األجل
 4,957 16,049 قروض

 175 199 صكوك (متوافقة مع الشر�عة)
 7,103 9,941 عقود إ�جارمطلو�ات 

 96,770 24,895 

 
 ) تتكون القروض األخرى من قروض من مؤسسات غیر مالیة �موجب شروط تجار�ة.1(

 
دوالر أمر�كي) لتضم تسهیًال  6,000سعودي (ر�ال  22,500، قامت الشر�ة بتعدیل و�عادة عرض �عض االتفاقیات فیما یتعلق �التسهیل االئتماني المتجدد التقلیدي لمدة خمس سنوات البالغ 2020یونیو  9في 

سهیل دوالر أمر�كي) لدعم إنشاء الشر�ة لبرنامج األوراق التجار�ة في الوال�ات المتحدة األمر�كیة. و�شكل التسهیل قصیر األجل جزًءا من الت 2,000ر�ال سعودي ( 7,500قصیر األجل �حد أقصى فرعي قدره 
 .2020سبتمبر  30مه �ما في االئتماني المتجدد ولم یتم استخدا

 
دوالر أمر�كي) مع مؤسسات مالیة مختلفة ألغراض عامة للشر�ة. و�نتهي تسهیل القرض لمدة سنة  10,000ر�ال سعودي ( 37,500، أبرمت الشر�ة تسهیل قرض لمدة سنة واحدة �مبلغ 2020مایو  7في 

 37,500، تم استخدام التسهیل �الكامل مع رصید القرض القائم وقدره 2020یولیو  27. وفي 2021مایو  6یوًما اعتباًرا من  364سهیل حتى ولكن لدى الشر�ة خیار تمدید الت 2021مایو  6واحدة حالًیا في 
   دوالر أمر�كي). 10,000ر�ال سعودي (
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 . اإلیرادات11

 التسعة أشهر التسعة أشهر الر�ع الثالث الر�ع الثالث 
 2020 2019 2020 2019 

 815,705 555,743 264,383 199,165 من عقود مع عمالءإیرادات 
 3,973 )9,625( 616 )35( الحر�ة بین أسعار مبدئیة ونهائیة

 2,465 2,739 1,039 929 إیرادات أخرى 
 200,059 266,038 548,857 822,143 
 

 یوًما من تار�خ الفاتورة بناًء على شروط محددة في العقد. 120أ�ام إلى  10الدفع خالل تقاس اإلیرادات من العقود مع العمالء �سعر معاملة متفق علیه �موجب العقد و�ستحق 

 
 .المنتج إلى العمیل والدفع من قبل العمیل سنة واحدةال یتم تعدیل أسعار المعامالت �شأن القیمة الزمنیة للنقود وذلك ألن أرامكو السعود�ة ال تمتلك أي عقود تتجاوز الفترة فیها بین نقل 

 
 تفصیل اإلیرادات من العقود مع العمالء

 فیما یلي إیرادات أرامكو السعود�ة من العقود مع العمالء وفًقا لنوع المنتج ومصدره:

 
 2020الر�ع الثالث  

 التنقیب واإلنتاج 
التكر�ر والمعالجة 

 األعمال العامة والتسو�ق
 

 المجموع
 99,402  - 4,647 94,755 نفط خام

 88,065  - 88,065 - و�یمیائیةمنتجات مكررة 
 9,300  - 473 8,827 غاز طبیعي وسوائل غاز طبیعي

 2,398  - 2,398 - )1(أخرى 
 199,165  - 95,583 103,582 إیرادات من عقود مع عمالء

      
 )35(  - )45( 10 الحر�ة بین أسعار مبدئیة ونهائیة

 929  310 551 68 إیرادات أخرى 
 200,059  310 96,089 103,660 إیرادات خارجیة

 
 2019الر�ع الثالث  

 التنقیب واإلنتاج 
التكر�ر والمعالجة 

 األعمال العامة والتسو�ق
 

 المجموع
 163,142  - 6,293 156,849 نفط خام

 87,270  - 87,270 - منتجات مكررة و�یمیائیة
 13,971  - 399 13,572 غاز طبیعي وسوائل غاز طبیعي

 264,383  - 93,962 170,421 من عقود مع عمالءإیرادات 
      

 616  - 69 547 الحر�ة بین أسعار مبدئیة ونهائیة
 1,039  313 471 255 إیرادات أخرى 

 266,038  313 94,502 171,223 إیرادات خارجیة

 
 2020التسعة أشهر  

 التنقیب واإلنتاج 
التكر�ر والمعالجة 

 األعمال العامة والتسو�ق
 

 المجموع
 302,715  - 17,540 285,175 نفط خام

 216,609  - 216,609 - منتجات مكررة و�یمیائیة
 33,231  - 1,492 31,739 غاز طبیعي وسوائل غاز طبیعي

 3,188  - 3,188 - )1(أخرى 
 555,743  - 238,829 316,914 إیرادات من عقود مع عمالء

      
 )9,625(  - )227( )9,398( ونهائیةالحر�ة بین أسعار مبدئیة 

 2,739  1,030 1,396 313 إیرادات أخرى 
 548,857  1,030 239,998 307,829 إیرادات خارجیة
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 2019التسعة أشهر  

 التنقیب واإلنتاج 
التكر�ر والمعالجة 

 األعمال العامة والتسو�ق
 

 المجموع
 500,181  - 15,362 484,819 نفط خام
 269,902  - 269,902 - مكررة و�یمیائیةمنتجات 

 45,622  - 1,502 44,120 غاز طبیعي وسوائل غاز طبیعي
 815,705  - 286,766 528,939 إیرادات من عقود مع عمالء

      
 3,973  - 250 3,723 الحر�ة بین أسعار مبدئیة ونهائیة

 2,465  850 1,141 474 إیرادات أخرى 
 822,143  850 288,157 533,136 إیرادات خارجیة

 
 عة مملو�ة �الكامل لسا�ك.) تتعلق اإلیرادات األخرى بتصنیع و�یع المنتجات المعدنیة �عد االستحواذ على الشر�ة السعود�ة للحدید والصلب ("حدید")، وهي شر�ة تا�1(

 
 قبل الحكومة �ما یلي:تشتمل اإلیرادات من العقود مع العمالء على مبیعات محلیة �أسعار محددة من 

 
 التسعة أشهر التسعة أشهر الر�ع الثالث الر�ع الثالث 
 2020 2019 2020 2019 

 2,049 2,216 912 1,067 نفط خام
 41,910 32,852 14,941 12,214 منتجات مكررة و�یمیائیة

 11,955 10,057 4,533 2,394 غاز طبیعي وسوائل غاز طبیعي
 15,675 20,386 45,125 55,914 
 

 . أنشطة االستثمار والتمو�ل غیر النقد�ة12

)، على 4ر�ال سعودي (إ�ضاح  259,125االستحواذ على سا�ك مقابل عوض مؤجل قدره ال شيء و 2020سبتمبر  30تتضمن أنشطة االستثمار والتمو�ل لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهیتین في 
ر�ال سعودي)، على التوالي، وقروض مساهم ثانو�ة  6,248ر�ال سعودي و 2,291: 2019سبتمبر  30ر�ال سعودي ( 14,058ر�ال سعودي و 2,894استخدام �مبلغ التوالي، و�ضافات على موجودات حق 

م تحو�لها إلى حقوق ملكیة، و�ذلك تتضمن مخصصات استبعاد ر�ال سعودي)، على التوالي، مع مشروع مشترك ت 2,804ر�ال سعودي و 975: 2019سبتمبر  30وذمم مدینة تجار�ة �مبلغ ال شيء وال شيء (
 ر�ال سعودي)، على التوالي. 280ر�ال سعودي و 104: 2019سبتمبر  30ر�ال سعودي ( 258ر�ال سعودي و 102موجودات �مبلغ 

 
 . االرتباطات13

 (أ) االرتباطات الرأسمالیة

إضافة إلى ذلك، بلغت عقود اإل�جار ، على التوالي. 2019د�سمبر  31و 2020سبتمبر  30ر�ال سعودي �ما في  154,181ر�ال سعودي و 158,236 بلغت النفقات الرأسمالیة المتعاقد علیها ولم یتم تكبدها
  ، على التوالي.2019د�سمبر  31و 2020سبتمبر  30ر�ال سعودي �ما في  7,467ر�ال سعودي و 10,823المتعاقد علیها ولم تبدأ �عد 

 للكیمیائیات ("صدارة") (ب) شر�ة صدارة

ر�ال سعودي. و�جب سداد  375ة في المملكة �مبلغ ، التزمت أرامكو السعود�ة وشر�ة داو �میكال مناصفًة �اتفاقیة اللقیم الخاصة بوزارة الطاقة لدعم تطو�ر المجمعات الكیمیائیة الصناعی2020في شهر مارس 
ر�ال سعودي سنوً�ا. وال یزال التزام أرامكو  38سنوات �مبلغ  9د من تار�خ تزو�د صدارة �إیثان إضافي. بینما �جب سداد األموال المتبقیة على مدى ر�ال سعودي خالل شهر واح 38الدفعة األولى وقدرها 

 .2020سبتمبر  30ر�ال سعودي قائًما �ما في  188السعود�ة وقدره 
 

 المحتملة والمطلو�ات الموجودات. 14

قضا�ا تحكیم والتي تتضمن مجموعة متنوعة موجودات ومطلو�ات محتملة فیما یتعلق ببعض األمور المتنازع علیها �ما في ذلك مطالبات مقدمة من قبل مقاولین أو ضدهم ودعاوى قضائیة و لدى أرامكو السعود�ة 
 من المتوقع أن تنتج أي تعدیالت جوهر�ة عن هذه الموجودات والمطلو�ات المحتملة. من القضا�ا. �ما تنشأ هذه الموجودات والمطلو�ات المحتملة خالل دورة األعمال العاد�ة. إال أنه لیس

 
   نشأت خالل دورة األعمال العاد�ة. 2020سبتمبر  30ر�ال سعودي �ما في  4,278) �مبلغ 4لدى أرامكو السعود�ة أ�ًضا ضمانات بنكیة تتعلق �االستحواذ على شر�ة تا�عة (إ�ضاح 
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 البترو�یمیائیات ("بترورا�غ")شر�ة را�غ للتكر�ر و 

("المشروع"). ونتیجة لذلك، تم اإلعفاء عن ضمانات اإلنجاز المقدمة من المساهَمین  2") لمشروع را�غ 2، تم إنجاز المشروع بنجاح في إطار تمو�ل الدین الرئیسي ("تمو�ل را�غ 2020سبتمبر  30في 
ر�ال سعودي. و�التزامن مع ذلك، تم تقد�م تعهد �خدمة الدین من قبل المساهَمین المؤسَسین والذي  17,093البالغة  2، لحصتهما المتساو�ة في تمو�ل را�غ المؤسَسین، الشر�ة وشر�ة سومیتومو �یمیكال المحدودة

ر�ال سعودي والمضمونة من المساهم �استخدام رأس المال  11,250لبالغة % على األقل من القروض المرحلیة ا50حتى یتم سداد  2�غطي النقص في خدمة الدیون المجدولة (غیر المعجلة) �موجب تمو�ل را�غ 
. لم یتم استخدام التعهد �خدمة الدین حتى تار�خ التقر�ر المالي 2022أكتو�ر  1، ولكن تم تمدیدها حتى 2020أكتو�ر  1أو القروض الثانو�ة الممولة من المساهم.  �ان من المقرر سداد القروض المرحلیة في 

 لي الموحد الموجز.األو 
 

ر�ال سعودي.   4,688ر�ال سعودي مع حصة الشر�ة البالغة  7,500إضافة إلى ذلك، قام المساهمان المؤسسان بتزو�د بترورا�غ بتسهیالت متجددة ممولة من المساهم ("تسهیالت المساهم") تصل إلى 
، ولكنها تنص على تمدیدات أخرى للمدة التي 2023سبتمبر شهر المقرر أن ُتستحق تسهیالت المساهم في ومن . 2020أكتو�ر  8ر�ال سعودي (حصة الشر�ة) في  2,813واستخدمت بترورا�غ مبلًغا وقدره 

 تخضع لشروط معینة یتم الوفاء بها في ذلك الوقت.

 
 . المدفوعات إلى الحكومة من قبل الشر�ة15

 التسعة أشهر التسعة أشهر الر�ع الثالث الر�ع الثالث 
 2020 2019 2020 2019 

 121,526 64,398 39,787 4,948 (ج))8ضرائب دخل (إ�ضاح 
 130,136 64,238 41,842 18,371 ر�ع

 224,175 188,162 50,212 69,084 توز�عات أر�اح

 
 . المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة16

 المعامالت(أ) 

 التسعة أشهر التسعة أشهر الر�ع الثالث الر�ع الثالث 
 2020 2019 2020 2019 

     المشار�ع المشتر�ة:
 1,909 8,280 750 5,520 إیرادات من مبیعات

 15 38 4 15 إیرادات أخرى 
 15 38 15 - دخل فوائد
 - 3,739 - 3,694 مشتر�ات

 15 11 4 3 مصروفات خدمات
     

     الشر�ات الزمیلة:
 27,259 23,501 8,873 13,856 إیرادات من مبیعات

 139 203 83 45 أخرى إیرادات 
 90 101 19 15 دخل فوائد
 23,648 12,904 7,437 6,165 مشتر�ات

 116 154 60 38 مصروفات خدمات
     

     الجهات الحكومیة وشبه الحكومیة:
 36,008 21,810 12,593 4,721 إیرادات من مبیعات

 102,444 69,436 38,608 28,535 دخل آخر متعلق �المبیعات
 739 345 386 79 إیرادات أخرى 

 2,363 8,944 844 4,298 مشتر�ات
 304 266 116 78 مصروفات خدمات

  



 شر�ة الز�ت العر�یة السعود�ة 27
 2020التقر�ر األولي للر�ع الثالث والتسعة أشهر 

 (جمیع المبالغ �مالیین الر�االت السعود�ة ما لم یذ�ر غیر ذلك)
 

 

 األرصدة(ب) 

 د�سمبر 31 سبتمبر 30 
 2020 2019 

   المشار�ع المشتر�ة:
 1,609 5,209 موجودات وذمم مدینة أخرى 

 836 6,304 ذمم مدینة تجار�ة
 30 94 فوائد مستحقة القبض

 15 2,948 دائنة تجار�ة وأخرى ذمم 
   

   الشر�ات الزمیلة:
 3,326 3,368 موجودات وذمم مدینة أخرى 

 8,715 13,920 ذمم مدینة تجار�ة
 4,553 3,341 ذمم دائنة تجار�ة وأخرى 

   
   الجهات الحكومیة وشبه الحكومیة:

 5,985 3,229 ذمم مدینة تجار�ة
 36,781 32,152 مبالغ مستحقة من الحكومة

 3,019 3,131 ذمم دائنة تجار�ة وأخرى 
 5,366 242,707 قروض

 
 (ج) تعو�ضات موظفي اإلدارة العلیا

 .2019 لعام مماثلة العلیا اإلدارة موظفي وتكو�ن التعو�ضات سیاسات تزال ال

 
 . االستثمار في هیونداي أو�ل بنك17

% في هیونداي أو�ل بنك، 17على حصة حقوق ملكیة بنسبة  2019د�سمبر  17("أرامكو فیما وراء البحار")، وهي شر�ة تا�عة مملو�ة �الكامل للشر�ة، في استحوذت شر�ة أرامكو فیما وراء البحار بي. في. 
لذي �مكن تنفیذه في أي وقت قبل خمس سنوات أو قبل الطرح العام % وا2.9ر�ال سعودي مع خیار شراء نسبة إضافیة قدرها  4,414وهي شر�ة تا�عة لشر�ة هیونداي للصناعات الثقیلة القا�ضة، مقابل مبلغ 

. �ما تشتمل محفظة أعمال هیونداي أو�ل بنك وشر�اتها التا�عة على 1964األولي لشر�ة هیونداي أو�ل بنك، أیهما أسبق. وتمثل هیونداي أو�ل بنك شر�ًة خاصًة لتكر�ر النفط في �ور�ا الجنو�یة تأسست عام 
لجة والتسو�ق ألرمكو السعود�ة لتوسیع وجودها العالمي في وز�وت األساس والبترو�یمیائیات وشبكة من محطات الوقود. یدعم االستثمار في هیونداي أو�ل بنك استراتیجیة النمو لقطاع التكر�ر والمعاتكر�ر النفط 

ن أرامكو السعود�ة من بیع النفط الخام واالستفادة من قدراتها التجار�ة.األسواق الرئیسیة في أنشطة التكر�ر والكیمیائیات والتسو�ق المتكاملة المر�حة وال  تي تمكِّ

 
 على تقر�ر یمة العادلة لموجودات ومطلو�ات هیونداي أو�ل بنك. و�ناءً تم قید القیمة الدفتر�ة لشر�ة هیونداي أو�ل بنك �استثمار في شر�ة زمیلة. وقامت أرامكو السعود�ة بتعیین مقّیم مستقل لغرض تحدید الق
 حواذ هي �ما یلي:تخصیص سعر الشراء للمقیِّم، فإن القیم العادلة للموجودات والمطلو�ات القابلة للتحدید الخاصة بهیونداي أو�ل بنك �ما في تار�خ االست

 
 1,541 نقد وما �ماثله

 5,096 ذمم مدینة تجار�ة وأخرى 
 8,074 مخزون 

 634 موجودات أخرى 
 6,769 منتسبة استثمارات في شر�ات

 26,100 ممتلكات وآالت ومعدات
 3,566 موجودات غیر ملموسة
 )9,491( ذمم دائنة تجار�ة وأخرى 

 )12,604( قروض
 )4,432( مطلو�ات أخرى 

 25,253 مجموع صافي الموجودات القابلة للتحدید �القیمة العادلة
 )720( أوراق مالیة مختلطة
 )3,045( حصة غیر مسیطرة

 21,488 صافي الموجودات القابلة للتحدید العائدة إلى مالكي حقوق الملكیةمجموع 
 3,653 %17حصة أرامكو السعود�ة بنسبة 

 143 خیار الشراء
 618 شهرة

 4,414 عوض الشراء
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 . توز�عات األر�اح18

 فیما یلي توز�عات األر�اح المعلنة والمدفوعة على األسهم العاد�ة:
 ر�ال سعودي للسهم  
 التسعة أشهر التسعة أشهر التسعة أشهر التسعة أشهر 
 2020 2019 2020 2019 

     ر�ع السنة:
 0.43 0.25 86,250 50,226 مارس
 0.44 0.35 87,713 70,319 یونیو

 0.25 0.35 50,212 70,320 سبتمبر
 1.12 0.95 224,175 190,865 )1(مجموع توز�عات األر�اح المدفوعة 

 - )0.17( - )35,475( 2020، ومدفوعة في شهر ینایر 2019معلن عنها في شهر د�سمبر     
     

 1.12 0.78 224,175 155,390 مجموع توز�عات األر�اح المعلن عنها
     

 0.25 0.35 50,213 70,324 )2( 2019و 2020توز�عات أر�اح معلن عنها في شهر نوفمبر 

 
 .2019بنتائج عام  2020ر�ال سعودي المدفوعة في عام  50,226األر�اح وقدرها ) تتعلق توز�عات 1(
. وسیتم خصم توز�عات ر�ال سعودي) 50,213: 2019(شهر نوفمبر  2020، والتي تمت الموافقة علیها في شهر نوفمبر تقر�ًبا ر�ال سعودي 70,324) ال �عكس التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز توز�عات أر�اح للمساهمین قدرها 2(

 .2020سبتمبر  30وتتعلق بنتائج فترة الثالثة أشهر المنتهیة في  2020د�سمبر  31األر�اح هذه من األر�اح المبقاة غیر المخصصة في السنة التي تنتهي في 
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 ئد وضرائبواألر�اح قبل الفوا ،المدیونیة ونسبة الحرة، النقد�ة والتدفقات المستثمر، المال رأس متوسط على العائد - �عض المقاییس غیر المدرجة في المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي األولي التقر�رهذا  یتضمن
 .المالي مر�زهاو  أعمالها تحلیل في أرامكو السعود�ة وهي مقاییس تستخدمها - والز�اة الدخل

 ومر�زها المالي. أرامكو السعود�ةلتیسیر فهم التوجهات السا�قة ألعمال  األولي في هذا التقر�ر غیر المدرجة في المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي المقاییس هذه ُأدرجت وقد

 المعاییر في محدد تعر�ف لها لیس المقاییس وهذه. المالي مر�زها أو التشغیلي �أدائها یتعلق فیما المالي للتقر�ر الدولیة المعاییر وفق ةعدّ المُ  للتقار�ر تكمیلیة �معلومات المقاییس هذه أرامكو السعود�ة تستخدمو 
التشغیلي أو سیولتها �موجب  أرامكو السعود�ةغیر المدرجة ضمن المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي أي مقاییس ألداء  المقاییس هذه تمثل وال. تقد�مها المالي للتقر�ر الدولیة المعاییر تشترط وال المالي، للتقر�ر الدولیة

اردة ضمن المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي. وتتعلق هذه المقاییس غیر المدرجة ضمن المعاییر ، وال �جوز االستغناء بها أو اعتبارها بدیلة عن أي من مقاییس األداء أو السیولة الو للتقر�ر المالي المعاییر الدولیة
 مقاییس �استخدام مجال،ال فسن في العاملة ومنها األخرى، الشر�ات �عض تقوم قد ذلك، إلى و�اإلضافة. للنتائج مستقبلیة توقعات أي تقد�م بها ُ�قصد وال ،التقر�ر هذا في الواردة �الفتراتالدولیة للتقر�ر المالي 

 للتقر�ر الدولیة المعاییر ضمن المدرجة غیر المقاییس هذه �الضرورة تحتسب ال الشر�ات ألن ونظًرا. أرامكو السعود�ة طر�قة عن حسابها طر�قة اختالف مع تستخدمها التي لمقاییسا مماثًال لاسمً  تحمل مالیة
 سم مما تستخدمه الشر�ات األخرى.ألي مقاییس أخرى تحمل نفس اإل مماثًال  �كون  ال قد المقاییس لهذه عود�ةأرامكو الس عرض فإن ذاتها، �الطر�قة المالي

 العائد على متوسط رأس المال المستثمر

صافي الدخل عن فترة معینة، قبل خصم  �أنه نسبة مال المستثمرالتوسط رأس على م العائد أرامكو السعود�ة وُتعرِّف. أرامكو السعود�ة في المال رأس استخدام �فاءة المستثمر المال رأس متوسط على العائد �قیس
متوسط إجمالي القروض مضاًفا إلیه إجمالي حقوق الملكیة في بدا�ة  ،، إلى متوسط رأس المال المستثمر خالل تلك الفترة. و�قصد �متوسط رأس المال المستثمروالز�اة ائب الدخلتكالیف التمو�ل و�عد خصم ضر 

 .المال رأس مهاانسبة العائد على متوسط رأس المال المستثمر لتقییم أداء اإلدارة ولتبرهن للمساهمین على �فاءة استخد أرامكو السعود�ةترة المعنیة ونهایتها. وتستخدم الف

لنفس  31.5%مقارنة مع  2020 سبتمبر 30في  المنتهیة التسعة أشهرفترة و  الثالث لر�عل 14.8% شهًرا، عشر اثني لفترة مستمر أساس على �حسب والذي ،متوسط رأس المال المستثمربلغ العائد على 
 عن صفقة االستحواذ على سا�ك. تجالنا قتراضارتفاع معدل االإلى انخفاض صافي الدخل، ونوًعا ما إلى  في المقام األولعزى هذا االنخفاض . و�ُ 2019من عام  تینالفتر 

 *أمر�كي دوالر  سعودي ر�ال  
 شهًرا عشر االثني  

   سبتمبر 30 في ةیالمنته
 شهًرا عشر االثني
  سبتمبر 30 في المنتهیة

 2019 2020  2019 2020  جمیع المبالغ الواردة �المالیین ما لم ُیذَ�ر خالف ذلك
 95,939 55,010  359,771 206,291  الدخل صافي
 696 1,137  2,608 4,265  ضرائب الدخل والز�اة خصم �عد التمو�ل، تكالیف
 96,635 56,147  362,379 210,556  خصم ضرائب الدخل والز�اة و�عد التمو�ل تكالیف قبل الدخل صافي

       
       :الفترة بدا�ة في كما

 19,547 35,543  73,302 133,288  المتداولة غیر القروض
 7,702 10,668  28,883 40,006  المتداولة القروض
 259,705 279,852  973,892 1,049,446  ملكیةال حقوق  مجموع

 286,954 326,063  1,076,077 1,222,740  المستثمر المال رأس
       

       :الفترة نها�ة في كما
 35,543 109,747  133,288 411,552  المتداولة غیر القروض
 10,668 25,805  40,006 96,770  المتداولة القروض
 279,852 296,997  1,049,446 1,113,737  یةالملك حقوق  مجموع

 326,063 432,549  1,222,740 1,622,059  المستثمر المال رأس
       

 306,509 379,306  1,149,409 1,422,400  المستثمر المال رأس متوسط
 31.5% 14.8%  31.5% 14.8%  المستثمر المال رأس متوسط على العائد

 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75=  أمر�كي دوالر 001.إلضافیة �سعر صرف ثابت یتم تحو�ل المعلومات ا ∗

ر�فات المقاییس غیر المدرجة ضمن متطلبات المعاییر مطا�قات وتع
 المالي الدولیة للتقر�ر
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 التدفقات النقد�ة الحرة

 من الناتج النقد صافي �أنها الحرة النقد�ة اتالتدفق أرامكو السعود�ة وُتعرِّف. المدفوعة األر�اح توز�عات ذلك في �ما التمو�ل، ألنشطة لدیها المتوفر النقد حجم لتقییم الحرة النقد�ة التدفقات أرامكو السعود�ة تستخدم
 .الرأسمالیة النفقات خصم �عد التشغیل أنشطة

نخفاض ، �ا2019من عام  ذاته لر�علدوالر أمر�كي)  20,611( سعودي ر�ال 77,290 مع مقارنة 2020من عام  الثالثلر�ع لدوالر أمر�كي)  12,411( سعودي ر�ال 46,547التدفقات النقد�ة الحرة  و�لغت
، المال العامل في رأس مواتیةال غیروالتحر�ات األر�اح التدفقات النقد�ة التشغیلیة، �ما �عكس انخفاض  انخفاض�شكل أساس الى  نخفاضاال هذاوُ�عزى دوالر أمر�كي).  8,200( سعودي ر�ال 30,743مقداره 

من عام  ذاته ر�ع، مقارنة مع ال2020من عام  الثالثدوالر أمر�كي) في الر�ع  1,711( سعودي ر�ال 6,418 �مقدارت الرأسمالیة انخفضت النفقاالضرائب والز�اة. وقد  تسو�ة انخفاضقابله �صورة جزئیة و 
 تنفیذ برامج تحسین اإلنفاق الرأسمالي ورفع �فاءته.الستمرار�ة  والذي جاء نتیجة ،2019

. 2019لفترة ذاتها من عام لدوالر أمر�كي)  58,591( سعودي ر�ال 219,716 مع مقارنة 2020من عام  األولى أشهر للتسعةر أمر�كي) دوال 33,533( سعودي ر�ال 125,752التدفقات النقد�ة الحرة  و�لغت
هوامش الر�ح في أعمال التكر�ر ، وانخفاض بیعاتوحجم المنتیجة انخفاض أسعار النفط الخام انخفاض األر�اح  إلىفي المقام األول ) أمر�كي ردوال 25,058( سعودي ر�ال 93,964 البالغنخفاض االوُ�عزى 

مقارنة �الفترة ذاتها في  2020 من عامالنفقات الرأسمالیة للتسعة أشهر األولى  توانخفضمن تغیرات رأس المال العامل.  الناتجةالسیولة النقد�ة ، و الضرائب والز�اة انخفاض تسو�ة اجزئیً  ذلك قابلو  .والكیمیائیات
 قتصاد�ة الحالیة.استجا�ة للظروف اال ورفع �فاءته اإلنفاق الرأسمالي تنفیذ برامج تحسین تیجةوذلك ن ،2019عام 

 التسعة أشهر  لثالر�ع الثا 

 دوالر أمر�كي* ر�ال سعودي  دوالر أمر�كي* ر�ال سعودي 

 2019 2020 2019 2020  2019 2020 2019 2020 ذلك خالف ُیذَ�ر لم ما �المالیین الواردة المبالغ جمیع
 81,155 53,561 304,331 200,858  28,705 18,794 107,642 70,481 التشغیل أنشطة من الناتج النقد صافي
 (22,564) (20,028) (84,615) (75,106)  (8,094) (6,383) (30,352) (23,934) الرأسمالیة النفقات

 58,591  33,533  219,716  125,752   20,611  12,411  77,290  46,547 الحرة النقد�ة التدفقات
 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75=  أمر�كي دوالر 001.یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت  ∗

 

 نسبة المدیونیة

 خصم �عد القروض مجموع إلى �ماثله وما النقد خصم �عد القروض مجموع نسبة نها�أ المدیونیة نسبة أرامكو السعود�ة فوُتعرِّ . �الدیون  أرامكو السعود�ة أعمال تمو�ل حجم لقیاس �مؤشر المدیونیة نسبة ُتستخدم
 .مرونتها ومدى للشر�ة المالیة الصحة لبیان واسع نطاق على والغاز النفط قطاع في والمستثمرون  المحللون  �ستخدمه إجراء المدیونیة نسبة أن اإلدارة وترى . الملكیة حقوق  إجمالي إلى �اإلضافة �ماثله وما النقد

 المؤجل العوض� ز�ادة في قیمة الدیون المرتبطةال �شكل أساسذلك  و�عكس، 2020 سبتمبر 30كما في  21.8% إلى 2019د�سمبر  31(صافي المر�ز النقدي) �ما في  %0.2-ارتفعت نسبة المدیونیة من 
 .رامكو السعود�ةودمج صافي مدیونیة سا�ك في قائمة المر�ز المالي أل ،ملیار دوالر أمر�كي) 10ملیار ر�ال سعودي ( 37.5وسحب �امل تسهیالت القرض البالغ قیمته ، �صفقة االستحواذ على سا�ك المتعلق

 *أمر�كي دوالر  سعودي ر�ال  

 جمیع المبالغ الواردة �المالیین ما لم ُیذَ�ر خالف ذلك

 سبتمبر 30 
2020 

 د�سمبر 31
2019   

 سبتمبر 30
2020 

 د�سمبر 31
2019 

 46,823 135,552  175,585 508,322  القروض (المتداولة وغیر المتداولة)  موعمج
 (47,388) (52,706)  (177,706) (197,649)  �ماثله وما النقد

 (565) 82,846  (2,121) 310,673  )النقد( / الدین صافي
 278,996 296,997  1,046,235 1,113,737  الملكیة حقوق  مجموع
 278,431 379,843  1,044,114 1,424,410  )النقد( / الدین وصافي لكیةالم حقوق  مجموع
 (0.2)% 21.8%  (0.2)% 21.8%  المدیونیة نسبة

 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75=  أمر�كي دوالر 001.یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت  ∗
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   جمیع المبالغ الواردة �المالیین ما لم ُیذَ�ر خالف ذلك
 

  
 

 وضرائب الدخل والز�اةاألر�اح قبل الفوائد 

األر�اح قبل الفوائد وضرائب الدخل والز�اة �أنها مجموع  أرامكو السعود�ةُتعرِّف و  أن األر�اح قبل الفوائد وضرائب الدخل والز�اة توفر معلومات مفیدة عن أدائها المالي للمحللین والمستثمر�ن. و السعود�ةأرامكترى 
 التمو�ل.صافي الدخل وتكالیف التمو�ل وضرائب الدخل والز�اة، مخصوًما منه دخل 

أمر�كي) دوالر 44,129 ( سعودي ر�ال 165,479مقارنة مع  ،2020 سبتمبر 30المنتهي في  الثالثلر�ع لدوالر أمر�كي)  25,461( سعودي ر�ال 95,477 و�لغت األر�اح قبل الفوائد وضرائب الدخل والز�اة
وتراجع هوامش الر�ح في  وحجم المبیعات إلى انخفاض أسعار النفط الخام ذلك �شكل أساسوُ�عزى  .دوالر أمر�كي) 18,668( سعودي ر�ال 70,002 مقدارهانخفاض ، أي �2019خالل الر�ع ذاته من عام 

 .التكر�ر والكیمیائیات أعمال

دوالر  136,635( سعودي ر�ال 512,378مقارنة مع  ،2020 سبتمبر 30في  یةالمنته للتسعة أشهردوالر أمر�كي)  73,308( سعودي ر�ال 274,905الدخل والز�اة و�لغت األر�اح قبل الفوائد وضرائب 
وتراجع ، وحجم المبیعات الخام النفط انخفاض أسعار في المقام األول إلى دوالر أمر�كي) 63,327( سعودي ر�ال 237,473قدره  هذا االنخفاض البالغوُ�عزى . 2019خالل الفترة ذاتها من عام أمر�كي) 

 .كیمیائیاتوال تكر�رال أعمالفي هوامش الر�ح 

 لثالر�ع الثا 
 

 التسعة أشهر

 دوالر أمر�كي* ر�ال سعودي  دوالر أمر�كي* ر�ال سعودي 

 2019 2020 2019 2020  2019 2020 2019 2020 ذلك خالف ُیذَ�ر لم ما �المالیین الواردة المبالغ جمیع
 68,190 35,015 255,710 131,308  21,291 11,789 79,839 44,209 الدخل صافي
 (1,100) (617) (4,125) (2,315)  (376) (181) (1,411) (681) التمو�ل دخل

 1,174 1,842 4,402 6,906  433 909 1,623 3,407 التمو�ل تكالیف
 68,371 37,068 256,391 139,006  22,781 12,944 85,428 48,542 والز�اة الدخل ضرائب
 136,635 73,308 512,378 274,905  44,129 25,461 165,479 95,477 ةالدخل والز�ا وضرائب الفوائد قبل األر�اح

 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75=  أمر�كي دوالر 001.یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت  ∗
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 العمالت

 ر�ال

 ر�ال سعودي

 دوالر

 دوالر أمر�كي
 

 وحدات القیاس

 البرمیل

 فط الخام أو المكثفات أو المنتجات المكررهبرامیل الن

 في الیوم

 ُتستخَدم السنة المیالد�ة في حساب الكمیات على أساس یومي

 مصطلحات فنیة

 إجمالي الطاقة التكر�ر�ة

التي تمتلك أرامكو  والمشار�ع المشتر�ة والمنشآت األخرى  رامكو السعود�ةإجمالي الطاقة التكر�ر�ة أل
 .السعود�ة حصًصا فیها

 الطاقة اإلنتاجیة القصوى المستدامة

أي  إنتاجها لمدة سنة واحدة خالل في الیوم التي �مكن متوسط الحد األقصى لعدد برامیل النفط الخام
 الصیانة جمیع النفقات الرأسمالیة المخطط لها وتكالیف فترة تخطیط مستقبلیة، وذلك �عد احتساب

 .التشغیلیة جراء التعدیالتإل واإلصالح والتشغیل، و�عد منح ثالثة أشهر

 الغاز الطبیعي

 .و�تم بیعه داخل المملكة أرامكو السعود�ةالُمنتج في معامل الغاز في الجاف  هو الغاز

 المكثفات

درجات  وتتحول إلى منتجات سائلة في الخام وتتكثف مواد هیدرو�ر�ونیة خفیفة تصاحب إنتاج الغاز
 دات اإلنتاج على السطح.�مع المرتبطة الحرارة والضغط الطبیعیة

 المواد الهیدرو�ر�ونیة

 .ةالنفط الخام والمكونات الهیدروجینیة والكر�ونیة األخرى سواء في حالتها السائلة أم الغاز�

 الموثوقیة

ساعة من الوقت المقرر لها، مقسومة على  24الكمیة اإلجمالیة للمنتجات المشحونة/المسلَّمة خالل 
بها. و�ؤثر أي تأخیر ینشأ عن عوامل خاضعة لسیطرة الشر�ة (مثل أعمال إجمالي الكمیة الُملتزم 

الُفَرض وخطوط األنابیب ومرافق التر�یز أو أعمال اإلنتاج) سلًبا على هذا التقییم، في حین أن 
مثل التقلبات  التأخیرات الناجمة عن ظروف تقع خارج نطاق سیطرة الشر�ة، ال ُتؤخذ �عین االعتبار

 % إلى وجود مشكالت أثرت تأثیًرا سلبًیا على الموثوقیة.100ر التقییم الذي �قل عن . و�شیالجو�ة

 الطبیعي الغاز سوائل

. تر�یزه أو تنقیته أو الطبیعي الغاز معالجة خالل من تسییلها یتم التي أو السائلة الهیدرو�ر�ونیة المواد
 اإلنتاج، احتساب عند أما. الطبیعي زالغا سوائل ضمن اإلیثان ُ�صنَّف االحتیاطیات، احتساب ولغا�ات

  .الطبیعي الغاز سوائل عن منفصالً  اإلیثان فُیدرج

 غاز البترول الُمسال

أقصى،  على خمس ذرات �ر�ون �حدّ  المشبعة، و�حتوي  مز�ج من المواد الهیدرو�ر�ونیة المشبعة وغیر
 و�ستخدم �وقود منزلي.

 
 

 

  

 والمصطلحات االختصارات
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 أرامكو السعود�ة

العر�یة السعود�ة، والشر�ات التا�عة لها الموّحدة،  شر�ة الز�ت
المشتر�ة،  ار�عهاومشوحیثما یتطلب السیاق، أعمالها المشتر�ة 

أي مرجع إلى "لنا" أو "نحن" أو "لدینا" �شیر إلى . وشر�اتها الزمیلة
�فرق النص  أرامكو السعود�ة ما لم ینص على خالف ذلك. وال

ر�ات التا�عة لها ما لم ینص بین نشاطات وأعمال الشر�ة والش
 على خالف ذلك.

 الحكومة

وتفسر �لمة "حكومي/حكومیة" (، العر�یة السعود�ة حكومة المملكة
 أرامكو السعود�ة الحدیث عن مالك أسهم . وفي سیاق)ا لذلكوفقً 

 .فیقصد �كلمة الحكومة "الدولة"

 ةر المحلیاسعألا

لغاز�ة في السوق األسعار المحددة لبیع المواد الهیدرو�ر�ونیة ا
 منتجات الغاز التي تسعرها الحكومة.  المحلیة، �ما في ذلك

 السوق المالیة أو تداول

شر�ة السوق المالیة السعود�ة، هي الجهة الوحیدة المرخص لها 
 .�العمل �صفة سوق أوراق مالیة في المملكة

 الشر�ة

 .شر�ة الز�ت العر�یة السعود�ة

 المساهم

 .أي مالك لألسهم

 كةالممل

 المملكة العر�یة السعود�ة.

 النظام األساس

م النظام األساس للشر�ة، الصادر �موجب قرار مجلس الوزراء رق
د�سمبر  19الموافق هـ (1439ر�یع اآلخر  1بتار�خ  )180(

 .م2018ینایر  1، والذي دخل حیز التنفیذ في م)2017

 سا�ك

 .الشر�ة السعود�ة للصناعات األساسیة

 سعر التكافؤ

د وزارة الطاقة سعر �ٍل من المنتجات ذات الصلة على حدة تحد
�استخدام صیغة تجمع بین المؤشرات المتعارف علیها دولًیا، أو 
سعر البیع الرسمي للشر�ة حیثما �ان ذلك مناسًبا، �حسب �ل 

منتج من المنتجات ذات الصلة، وعلى أساس سعر التعادل 
 .للصادرات أو الواردات أو �لیهما مًعا

 

 لس الوزراءمج

مجلس وزراء المملكة، برئاسة خادم الحرمین الشر�فین، الملك، 
 �ضم سمو ولي العهد ووزراء آخر�ن.و 

 محلًیا

 .السعود�ة داخل المملكة العر�یة

  منتجات الغاز التي تحدد الحكومة أسعارها

المواد الهیدرو�ر�ونیة الغاز�ة التي تخضع لنظام تسعیر الغاز في 
ذلك الغاز الطبیعي، واإلیثان، وسوائل الغاز المملكة، �ما في 

 والبنز�ن الطبیعي).  ،الطبیعي (التي تشمل البرو�ان، والبیوتان

 نظام ضر�بة الدخل

) 1الملكي رقم (م/ نظام ضر�بة الدخل الصادر �موجب المرسوم
) والئحته م2004مارس  6(الموافق  هـ1425محرم  15وتار�خ 

 11) وتار�خ 1535ر الوزاري رقم (التنفیذ�ة الصادرة �موجب القرا
)، وما م2004أغسطس  11 (الموافق هـ1425جمادى اآلخرة 

 .�طرأ علیه من تعدیالت من وقت آلخر

 

 

 
  

 التعر�فات
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یتضمن هذا التقر�ر األولي بیانات استشرافیة محددة، وقد 
تصدر اإلدارة مثل هذه البیانات، وجمیع البیانات الواردة في 

ر�ر، فیما عدا اإلفادات المتعلقة �حقائق سا�قة، هي هذا التق
بیانات استشرافیة للمستقبل. وتعكس هذه البیانات االستشرافیة 

توقعات أرامكو السعود�ة الحالیة فیما �خص حجم إنفاقها 
الرأسمالي واستثماراتها، ومشروعاتها الرئیسة، وأداء قطاع 

مع الشر�ات  التنقیب واإلنتاج فیها، �ما في ذلك مقارنتها
النظیرة، ونموها في قطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق 

والكیمیائیات. وقد تحتوي هذه البیانات، على سبیل المثال ال 
الحصر، على أي بیانات تسبقها أو تتبعها أو تتضمن 
كلمات مثل "تستهدف"، و"تعتقد"، و"تتوقع"، و"تهدف"، 

تخطط"، و"تنوي"، "، و"تقدر"، و"تتنبأو"تعتزم"، و"ر�ما"، و"
و"سوف"، و"قد �كون له/لها"، و"من المحتمل"، و"�فترض"، 
و"من المقرر"، و"�مكن" وغیرها من الكلمات واأللفاظ ذات 

المعاني الشبیهة أو التي تأتي مقترنة �صیغة النفي. وتنطوي 
هذه البیانات االستشرافیة على مجموعة معروفة وغیر 

امل األخرى المهمة التي معروفة من المخاطر والشكوك والعو 
تخرج عن نطاق سیطرة أرامكو السعود�ة ور�ما تؤدي إلى 
حدوث اختالف �بیر بین النتائج أو مستو�ات األداء أو 

اإلنجازات الفعلیة التي تحققها الشر�ة و�ین النتائج أو 
مستو�ات األداء أو اإلنجازات المتوقعة التي وردت صراحًة 

الستشرافیة، �ما في ذلك العوامل أو ضمًنا في تلك البیانات ا
 التالیة:

 .العرض والطلب العالمي على النفط الخام •

-�ورونا المستجد (كوفید فیروس جائحةتبعات تأثیر  •
) على األوضاع التجار�ة واالقتصاد�ة و�ذلك 19

على العرض والطلب على النفط الخام والغاز 
 والمنتجات المكررة والمواد البترو�یمیائیة.

ت والمستجدات االقتصاد�ة أو السیاسیة التطورا •
المعاكسة التي قد تؤثر على نتائج أعمال أرامكو 

 السعود�ة.

 الضغوط التنافسیة التي تواجهها أرامكو السعود�ة. •

إدارة الشر�ات التا�عة ألرامكو السعود�ة وأعمالها  •
ومشار�عها المشتر�ة وشر�اتها الزمیلة والكیانات التي 

 .تملك فیها حصة أقلیة

أي اختالفات أو تغیرات �بیرة في األوضاع  •
االقتصاد�ة والتشغیلیة الحالیة التي قد تؤثر على 

الحسا�ات التقدیر�ة لحجم احتیاطیات أرامكو السعود�ة 
 الثابت وجودها وقیمتها.

المخاطر التشغیلیة المتعارف علیها في قطاعات  •
 النفط والغاز والتكر�ر والبترو�یمیائیات.

ر�ة لقطاعات النفط والغاز والتكر�ر الطبیعة الدو  •
 والبترو�یمیائیات.

 أحوال الطقس. •

االستقرار السیاسي واالجتماعي  وعدماالضطرا�ات  •
والنزاعات المسلحة القائمة أو المحتملة في المناطق 
التي تزاول فیها أرامكو السعود�ة أعمالها والمناطق 

 األخرى.

غطیة الخسائر الناجمة عن المخاطر المتعلقة �الت •
 التأمینیة غیر الكافیة.

قدرة أرامكو السعود�ة على تنفیذ المشار�ع الحالیة  •
 والمستقبلیة.

الدعاَوى القضائیة التي تواجهها أو قد تواجهها أرامكو  •
 السعود�ة.

قدرة أرامكو السعود�ة على تحقیق المكاسب من  •
صفقات االستحواذ األخیرة والمستقبلیة، �ما في ذلك 

 صفقة شر�ة سا�ك.

المخاطر المتعلقة �األعمال الدولیة، ومن ذلك  •
العقو�ات والقیود التجار�ة وأنظمة مكافحة الرشوة 

 ومكافحة الفساد واألنظمة واللوائح األخرى.

المخاطر المتعلقة �أنظمة ولوائح النفط والغاز والبیئة  •
والصحة والسالمة واألنظمة واللوائح األخرى التي 

ت التي تزاول فیها تؤثر على الصناعات والقطاعا
 أرامكو السعود�ة أعمالها.

اعتماد أرامكو السعود�ة على أعضاء إدارتها العلیا  •
 و�بار مسؤولیها.

محدود�ة خبرة اإلدارة العلیا في إدارة الشر�ات  •
 المدرجة في السوق المالیة.

موثوقیة ُنُظم تقنیة المعلومات في أرامكو السعود�ة  •
 وأمنها.

 عاتها.مخاوف تغیر المناخ وتب •

المخاطر المتعلقة �المشار�ع التي تنفذها الشر�ة  •
�موجب توجیهات من الحكومة واالشتراطات الحكومیة 

األخرى، �ما في ذلك ما یتعلق �الحد األقصى الذي 
تحدده الحكومة إلنتاج النفط الخام والطاقة اإلنتاجیة 

 القصوى المستدامة المستهدفة.

العمالت تقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف  •
 األجنبیة. 

المخاطر والشكوك األخرى التي قد تؤدي إلى حدوث  •
اختالف بین النتائج الفعلیة وما ورد في البیانات 
االستشرافیة، �ما هو موضح في التقر�ر السنوي 

والتقار�ر أو البیانات  2019ألرامكو السعود�ة لعام 
األخرى المتاحة على موقعنا على شبكة اإلنترنت 

www.aramco.com/ar/investors/investors
presentations-and-reports/  

تداول، �اإلضافة إلى  إلىو/أو المستندات المقدمة  -
 عوامل المخاطر المبینة أدناه.

العدید من االفتراضات  وتستند هذه البیانات االستشرافیة إلى
المتعلقة �استراتیجیات أعمال الشر�ة الحالیة والمستقبلیة، 

والبیئة التي ستزاول فیها الشر�ة أعمالها في المستقبل. وُ�عتدُّ 
األولي، �ما في  ر�سر�ان المعلومات الواردة في هذا التقر�

ذلك البیانات االستشرافیة على سبیل المثال ال الحصر، 
ن تار�خ هذه الوثیقة، وال تهدف إلى تقد�م أي اعتباًرا م

تأكیدات تخص النتائج المستقبلیة. وتعفي أرامكو السعود�ة 
نفسها صراحة من أي التزام أو تعهد بنشر أي تحدیثات أو 
مراجعات لهذه المعلومات، �ما في ذلك أي بیانات مالیة أو 
بیانات استشرافیة، نتیجة لظهور معلومات جدیدة، أو وقوع 
أحداث مستقبلیة أو خالف ذلك، ما لم تقتض ذلك األنظمة 

 أو اللوائح المعمول بها.

 عوامل المخاطر –المسؤولیة  إخالء

ولمناقشة عوامل المخاطر في الشر�ة، یرجى االطالع على 
، والمتاح من 2019التقر�ر السنوي ألرامكو السعود�ة لعام 

لسعود�ة لمستثمر�ن على موقع أرامكو ااخالل قسم عالقات 
على شبكة اإلنترنت 

www.aramco.com/ar/investors/investors/repo
presentations-and-rts 

 المخاطرة عامل مالحظة یرجى�اإلضافة إلى ذلك، 
 :اإلضافي

األوضاع التجار�ة  على وتأثیره 19�وفید جائحة  •
واالقتصاد�ة واآلثار السلبیة المحتملة لذلك على 

أعمال أرامكو السعود�ة، ونتائج عملیاتها، ومر�زها 
 المالي، وسعر تداول أوراقها المالیة.

أعلنت سلطات الصحة العامة والحكومات على المستو�ات 
المحلیة والوطنیة والدولیة اتخاذ مجموعة من التدابیر 

كوفید (للتصدي لجائحة فیروس �ورونا المستجد  المختلفة
، منها الحجر الصحي الطوعي واإللزامي، وفرض قیود )19

على حر�ة السفر والتجارة، وحظر التجمعات بین الناس. 
خطط استمرار�ة السعود�ة  أرامكووفي هذا الصدد، نفذت 

األعمال واالستجا�ة للطوارئ لمواصلة أعمالها، وفرضت 
ر الصحة والسالمة، مثل إجراءات التباعد حزمة من تدابی

ر  بین العاملین واالستعانة �األیدي العاملة عن �عد �لما تیسَّ
 ذلك. 

وعلى الرغم من ذلك، ال �مكن الجزم �أن هذه التدابیر 
أو أن فیروس �ورونا  وفاعلةواإلجراءات ستكون ناجعة 

ا جوهر�ً  اتأثیرً  تؤثر ) وجهود احتوائه لن19المستجد (كوفید 
ونتائج عملیاتها ومر�زها السعود�ة  أرامكوعلى أعمال 

 خالء المسؤولیةإ
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المالي، فلقد �ان لهذه الجائحة اآلثار السلبیة التالیة على 
، ور�ما ستخلِّف آثاًرا سلبیة أخرى السعود�ة أرامكوأعمال 

 نبیِّنها فیما یلي:

انخفاض النشاط االقتصادي وتراجع الطلب على  •
ة إلى ة (�اإلضافوالمساهم السعود�ة أرامكومنتجات 

عوامل العرض والطلب األخرى مثل األحداث 
 الجیوسیاسیة) في بیئة أسعار النفط المنخفضة.

تحد�ات تشغیلیة أمام الموردین، تضم التحد�ات  •
من النفط السعود�ة  أرامكوالمتعلقة بتصدیر إنتاج 

الخام والمنتجات المكررة وعدم توفر مساحة �افیة 
 التخز�ن.لهذه المنتجات في مرافق 

التأثیرات على نتائجنا المالیة، مثل المساهمة في  •
االنخفاض في صافي دخلنا، واألر�اح قبل الفوائد 
وضرائب الدخل والز�اة، والتدفقات النقد�ة الحرة 

 التسعة أشهر األولىوالمقاییس المالیة األخرى في 
عند مقارنتها �الفترة ذاتها من عام  2020من عام 
عن انخفاض بیئة أسعار النفط  ، والتي نتجت2019

 وعوامل أخرى معروضة في هذا التقر�ر.

على األوضاع  19-أثرت األوضاع المحیطة �جائحة �وفید
االقتصاد�ة العالمیة، التي أثرت بدورها على أعمال أرامكو 

السعود�ة ونتائج عملیاتها ووضعها المالي خالل عام 
سعود�ة ، وقد �ستمر أثرها على أعمال أرامكو ال2020

 2020ونتائج عملیاتها ووضعها المالي فیما تبقى من عام 
، وال یزال الوضع عرضة للتغیرات، 2021 عام إلىو�متد 

ومن ثم �صعب التنبؤ على وجه الیقین �طول فترة تأثیر 
على أعمال أرامكو السعود�ة وتأثیرها  19-جائحة �وفید

لي الكلي المحتمل على أعمالها وعملیاتها ووضعها الما
 وسعر تداول أوراقها المالیة.

وتجدر اإلشارة إلى أن المعلومات المالیة التي ورد ذ�رها في 
هذا التقر�ر عن أرامكو السعود�ة مستمدة من التقر�ر المالي 

الثالثة أشهر  تيلفتر األولي الموحد الموجز ألرامكو السعود�ة 
، والمعد 2020 سبتمبر 30في المنتهیتین أشهر والتسعة 

، المعتمد في 34قدم وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم والم
المملكة العر�یة السعود�ة والمعاییر والبیانات األخرى الصادرة 

 عن الهیئة السعود�ة للمحاسبین القانونیین.

عالوة على ما سبق، تتضمن هذه الوثیقة �عض "المقاییس 
لي"، المالیة غیر المدرجة ضمن المعاییر الدولیة للتقر�ر الما

وهي مقاییس غیر مدرجة ضمن تلك المعاییر، ولیس لها 
معنى موحد تنص علیه المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي، بل 

أوردتها أرامكو السعود�ة لتكون معلومات إضافیة مكملة 
لمقاییس المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي من خالل تقد�م فهم 

اتها النقد�ة أعمق لنتائج أعمال أرامكو السعود�ة وتدفق
، ال ینبغي وعلیهدارة. اإلومر�زها المالي من وجهة نظر 

النظر إلیها �معزل أو �بدیل عن أي تحلیل للمعلومات 
المالیة التي تدرجها أرامكو السعود�ة في تقار�رها �موجب 

 المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي.

توجد مطا�قة المقاییس غیر المدرجة ضمن المعاییر الدولیة 
لتقر�ر المالي في قسم مطا�قات وتعر�فات المقاییس غیر ل

 من متطلبات المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي ضمنالمدرجة 
 األولي. التقر�ر هذا

 نبذة عن أرامكو السعود�ة

و�قع مقرها الرئیس في مدینة ، تعتبر أرامكو السعود�ة
واحدة من أكبر شر�ات النفط والغاز المتكاملة في  ،الظهران

العالم، حیث تتخذ أعمال قطاع التنقیب واإلنتاج من المملكة 
أعماًال  أرامكو السعود�ةالعر�یة السعود�ة مقًرا لها، �ما تدیر 

 في قطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق على مستوى العالم.

www.aramco.com/investors 

 :المیة الدولیةالعالقات اإلع
international.media@aramco.com 

 :ةالمحلیالعالقات اإلعالمیة 
domestic.media@aramco.com 

 :المستثمر�ن عالقات
investor.relations@aramco.com 
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