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كلمة الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذييناملؤشرات الرئيسة

النتائج المالية

النتائج التشغيلية

 1    يشمل المكثفات الممزوجة بالنفط الخام، وال يشمل حصة مملكة البحرين من إنتاج
حقل أبو سعفة

2    يمثل المرافق المملوكة بالكامل والموجودة داخل المملكة.

 المهندس أمين حسن الناصر، 
رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين:

"رغم انخفاض أسعار النفط خالل النصف األول من عام 2019، فقد واصلنا 
تحقيق أرباٍح وتدفقاٍت نقدية حرة قوية مدعومة بقدرتنا في الحفاظ على 

مستويات أدائنا التشغيلي وإدارة المصاريف واالنضباط المالي."

وأكد الناصر أن اإلفصاح عن نتائجنا المالية للمرة األولى، في إطار إصدارها 
األول من السندات الدولية بقيمة 12 مليار دوالر، كان بمثابة مرحلة فارقة في 

تاريخ أرامكو السعودية.

وأضاف الناصر أن الشركة أثبتت موثوقيتها من خالل تلبية 100% تقريًبا من 
احتياجات عمالئها من النفط والمنتجات المكررة، مع المحافظة على إجمالي 

إنتاجها من المواد الهيدروكربونية عند مستوى 13.2 مليون برميل مكافئ 
نفطي في اليوم، ومتوسط إنتاج يومي من النفط الخام قدره 10 ماليين برميل 

في اليوم.

واستناًدا إلى المكانة الريادية العالمية التي تتبوأها أرامكو السعودية في قطاع 
التنقيب واإلنتاج، فقد مضينا في تنفيذ إستراتيجية النمو في قطاع التكرير 

والمعالجة والتسويق بما في ذلك عقد صفقات استحواذ سواء داخل المملكة 
أو في كبرى األسواق العالمية. ومن المنتظر أن تُسهم هذه الصفقات في 

تعزيز قدرة مبيعات النفط الخام في األسواق المضمونة، وزيادة طاقة التكرير 
وإنتاج الكيميائيات، وتحقيق القيمة من التكامل، باإلضافة إلى تنويع أعمال 

الشركة.

كما وقعنا اتفاقية لالستحواذ على 70% من أسهم الشركة السعودية 
للصناعات األساسية )سابك(، والتي تُعد من بين أكبر الشركات من حيث 

الدخل في مجال البتروكيميائيات على مستوى العالم، ما يُعد نقلة نوعية في 
تسريع النمو بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق من خالل تحقيق التكامل بين 

مجالي البتروكيميائيات والتكرير، وتعزيز الربحية والقيمة المضافة من كلٍّ 
جزيٍء تنتجه الشركة.

كذلك، توسعت الشركة في قطاع تجارة المنتجات البترولية، وعززت جهودها 
في مجال االبتكار من خالل عدٍد من المشاريع والمبادرات الرائدة مثل تحويل 

النفط الخام إلى كيميائيات، وصناعة المواد غير المعدنية، وتقنية الوقود 
الهيدروجيني.

 
ويظل أداء الشركة في مجال البيئة والسالمة في طليعة النهج الذي تعمل به 
الشركة، حيث تفخر أرامكو السعودية على نحو خاص بإعالنها للمرة األولى 
في تاريخها أن معدالت كثافة الكربون الناتج من أعمال التنقيب واإلنتاج في 

الشركة تصنف بين المستويات األدنى عالمًيا.
 

واختتم الناصر: "تتمتع أرامكو السعودية بمالءة مالية تمكنها من مواصلة 
االستثمار لتحقيق النمو في المستقبل، وسنواصل بإذن اهلل المحافظة على 

قوة ومرونة مركزنا المالي مع استمرار نمو استثماراتنا."



أبرز النقاط اإلستراتيجية

التنقيب واإلنتاج

حافظت الشركة على مكانتها البارزة كإحدى الشركات العالمية الموّردة للطاقة 
والجديرة بالثقة، حيث بلغ إنتاجها من إجمالي المواد الهيدروكربونية 13.2 

مليون برميل من المكافئ النفطي في اليوم خالل النصف األول من عام 2019. 
وللحفاظ على هذه المكانة، بدأت برامج زيادة اإلنتاج من حقلي المرجان والبّري، 
والتي من المتوقع أن تسهم في زيادة الطاقة اإلنتاجية للحقول بمقدار 550 ألف 

برميل في اليوم من النفط الخام و2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من 
الغاز. ويشمل برنامج حقل المرجان إنشاء معمل غاز في منطقة تناقيب.

ومن المقرر أن تبلغ طاقة معالجة الغاز الخام في معمل الغاز في الفاضلي 
2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم عند بدء تشغيله، ويسير هذا المشروع 

وفق الجدول الزمني المحدد لبدء التشغيل في وقت الحق من عام 2019. ومن 
المتوقع لهذا المشروع أن يصبح مكوًنا أساسًيا في شبكة الغاز الرئيسة التابعة 

للشركة، كما أنه يشكل جزًءا من إستراتيجية الشركة لتحقيق زيادة كبيرة في 
إنتاجها من الغاز.

كما واصلت الشركة نجاحها في مجال التنقيب باكتشاف حقل غاز واحد وسبعة 
مكامن باإلضافة إلى أربعة نجاحات في تحديد مكامن للنفط والغاز.

التكرير والمعالجة والتسويق

واصلت الشركة تنفيذ التزاماتها بإنشاء أعمال متكاملة للتكرير والمعالجة 
والتسويق والكيميائيات على مستوى عالمي، كما استمر قطاع التكرير والمعالجة 

والتسويق في التركيز على زيادة الطاقة التكريرية، وزيادة مبيعات النفط 
الخام إلى المنافذ المضمونة، وتعزيز التكامل من خالل سلسلة القيمة للمواد 
الكيميائية. ونجحت الشركة طوال تلك الفترة في تحقيق نسبة موثوقية بلغت 

99.9% في تلبية احتياجات العمالء.

وفي مجال الكيميائيات، أبرمت الشركة اتفاقية شراء أسهم لالستحواذ على 
حصة 70% من أسهم الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( من 

صندوق االستثمارات العامة. ومن المتوقع أن تمثل هذه الصفقة خطوة أساسية 
في تسريع إستراتيجية الشركة التحويلية لتحقيق النمو في قطاع التكرير 

والمعالجة والتسويق من خالل التكامل بين التكرير والبتروكيميائيات. ويخضع 
إتمام صفقة االستحواذ للشروط المعتادة لمثل هذه الصفقات.

وفي مجال التكرير، إستمرت الشركة في اغتنام الفرص وتنفيذ المبادرات 
لتحقيق هدفها اإلستراتيجي المتمثل في زيادة طاقتها التكريرية، حيث عقدت 

اتفاقية شراء أسهم مع شركة شل العربية السعودية للتكرير المحدودة )شل( 
لالستحواذ بالكامل على ملكية شركة مصفاة أرامكو السعودية شل المحدودة 

)ساسِرف( في مدينة الجبيل الصناعية من خالل االستحواذ على حصة %50 
المتبقية لشركة ساسرف من شل، ليرتفع بذلك صافي طاقة تكرير النفط في 

أرامكو السعودية بمقدار 152.5 ألف برميل في اليوم. كما توصلت الشركة إلى 
اتفاق لالستحواذ على حصة نسبتها 17% في شركة هيونداي أويل بنك، وهي 

شركة تابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة. 

كما تواصل الشركة مساعيها لتصبح من بين كبرى الشركات التجارية العالمية، 
حيث قامت شركة أرامكو للتجارة وشركة موتيفا إنتربرايزز إل إل سي )موتيفا( 

المملوكتان بالكامل ألرامكو السعودية بالعمل على زيادة الوجود التجاري للشركة 
في األسواق العالمية.

وفي مجال البيع بالتجزئة، قامت أرامكو السعودية للبيع بالتجزئة، وهي شركة 
تابعة ومملوكة بالكامل ألرامكو السعودية، باالشتراك مع شركة توتال للتسويق إس 

إيه، وهي شركة تابعة لشركة توتال إس إيه، باالستحواذ على شركة التسهيالت 
للتسويق التي تدير شبكة تضم 270 محطة لبيع البنزين بالتجزئة تحت اسم 

العالمة التجارية »سهل« و71 متجًرا في مختلف أنحاء المملكة.

 أهم النتائج املالية
للنصف األول من عام 2019

بالرغم من انخفاض األسعار التي شهدتها أسواق النفط خالل النصف األول من 
عام 2019، إال أن الشركة استطاعت تقديم أداٍء موثوق وتحقيق أرباح وتدفقات 

نقدية قوية، حيث بلغ صافي الدخل للنصف األول من العام 175,871 مليون 
ريال )46,899 مليون دوالر(، مسجاًل انخفاًضا بنسبة 12% مقارنة بالفترة 

نفسها من عام 2018، حيث بلغ 198,820 مليون ريال )53,019 مليون دوالر(. 
ويُعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض بنسبة 4% في متوسط سعر النفط 

الخام المتحقق من 69 دوالًرا إلى 66 دوالًرا للبرميل، باإلضافة إلى الزيادة 
في المشتريات وتكاليف اإلنتاج والتصنيع وقيمة االستهالك واإلطفاء، وعّوض 

ذلك جزئًيا انخفاض في ضريبة الدخل قدره 9,816 مليون ريال )2,617 مليون 
دوالر(.

وترجع الزيادة البالغة 9,123 مليون ريال )2,433 مليون دوالر( في المشتريات 
إلى ارتفاع الكميات التي اشترتها كٌل من شركة أرامكو للتجارة وشركة موتيفا، 

حيث تواصل الشركة النمّو  في أعمال تجارة النفط الخام، في حين يرجع 
االرتفاع البالغ 5,189 مليون ريال )1,384 مليون دوالر( في تكاليف اإلنتاج 

والتصنيع بشكل رئيس إلى توحيد التكاليف اإلنتاجية لشركة أرالنكسيو القابضة 
بي. في. التي بلغت 5,130 مليون ريال )1,368 مليون دوالر( وذلك بعد عملية 
االستحواذ التي تمت في 31 ديسمبر 2018. وفيما يتعلق بالزيادة في تكاليف 

االستهالك واإلطفاء البالغة 4,534 مليون ريال )1,209 ماليين دوالر(، فإن ذلك 
يعود إلى إثبات موجودات حق االستخدام في المركز المالي الموحد الموجز، 

وذلك بعد اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 - عقود اإليجار )المعيار 
رقم 16(، اعتباًرا من 1 يناير 2019، وإضافات أخرى إلى الموجودات القابلة 

لالستهالك.

وارتفعت التدفقات النقدية الحرة للنصف األول من عام 2019 بنسبة %7 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، من 133,472 مليون ريال )35,593 مليون 
دوالر( إلى 142,426 مليون ريال )37,980 مليون دوالر(. وقابَل تأثيَر انخفاِض 

أسعاِر النفط وارتفاع التكاليف التشغيلية، على التدفقات النقدية التشغيلية األثُر 
ات التي طرأت في رأس المال العامل. باإلضافة إلى أن  اإليجابيُّ الناتُج عن التغيرُّ

الجزء األكبر في زيادة التدفقات النقدية الحرة كان ناتًجا عن انخفاض النفقات 
الرأسمالية، للنصف األول من عام 2019 بنسبة 12% عن نفس الفترة من عام 
2018 من 61,741 مليون ريال )16,464 مليون دوالر( إلى 54,263 مليون ريال 

)14,470 مليون دوالر(.
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بلغ إجمالي توزيعات األرباح المدفوعة للمساهم في الشركة في النصف األول 
من عام 2019 ما قيمته 173,963 مليون ريال )46,390 مليون دوالر( مقارنة 
بمبلغ 120,000 مليون ريال )32,000 مليون دوالر( في النصف األول من عام 

2018. تشتمل مدفوعات النصف األول من عام 2019 على توزيعات أرباح عادية 

قدرها 98,963 مليون ريال )26,390 مليون دوالر( وتوزيعات أرباح خاصة بقيمة 
75,000 مليون ريال )20,000 مليون دوالر(. ويعكس توزيع األرباح الخاص الذي 

مته  تم دفعه في وقت سابق من هذا العام األداء المالي القوي االستثنائي الذي قدَّ
الشركة في عام 2018.

 العمل وفق معايير السالمة
واملسؤولية واالستدامة

للمرة األولى، استعانت الشركة بجهة خارجية معتمدة للتحقق من كميات الغازات 
المسببة لالحتباس الحراري الناتجة عن أعمالها لعام 2018 كاماًل، وأصدرت 

تلك الجهة رأيها المستقل بالتأكيد المحدود، فقد تبّين أّن كثافة انبعاثات الكربون 
الناتجة عن أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج والتي تتضمن كاًل من االنبعاثات 
المباشرة )النطاق األول( و االنبعاثات غير المباشرة )النطاق الثاني( للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2018 قد بلغت 10.2 كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد 
الكربون لكل برميل من المكافئ النفطي. تم حساب ذلك باستخدام الجزء 

الخاص بأعمال قطاع التنقيب واإلنتاج من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تم 
التحقق منها وإجمالي الكميات المسلمة من المواد الهيدروكربونية.

إن نجاح الشركة يعتمد على سالمة أعمالها وحماية موظفيها وتطوير كفاءاتهم. 
وفي هذا الصدد تجدر اإلشار ة إلى أن معدل اإلصابات المهدرة للوقت في 

النصف األول من عام 2019 بلغ 0.009 لكل 200 ألف ساعة عمل بالمقارنة مع 
0.015 للفترة نفسها من العام 2018.

كما تواصل الشركة مواءمة أعمال البحث والتطوير مع االحتياجات التقنية 
ر على التقنيات الرائدة يخلق الميزة التنافسية  ألعمال الشركة. إن التركيز المطوَّ
الواضحة والمستدامة للشركة، حيث بلغ مجموع براءات االختراع الممنوحة 184 

براءة اختراع خالل النصف األول من عام 2019.

لمحة عن أرامكو السعودية

تعتبر أرامكو السعودية واحدة من أكبر شركات النفط والغاز المتكاملة في العالم، 
حيث تتخذ عمليات التنقيب واإلنتاج من المملكة العربية السعودية مقًرا لها، كما 
تدير أرامكو السعودية أعمااًل في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق على مستوى 

العالم. ويقع مقرها في مدينة الظهران، حيث تدير الشركة ثمانية مواقع عمل 
داخل المملكة و20 موقًعا في الخارج، ولديها حوالي 76,000 موظف.

www.saudiaramco.com/investors

international.media@aramco.com :وسائل اإلعالم الدولية
domestic.media@aramco.com :وسائل اإلعالم المحلية

investor.relations@aramco.com :عالقات المستثمرين
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معلومات مالية 
مختارة



دوالر*ريال
نصف السنةنصف السنةنصف السنةنصف السنة

2019201820192018

550,720557,870146,859148,765إيرادات

63,83670,91617,02318,911دخل آخر متعلق بمبيعات

614,556628,786163,882167,676اإليرادات والدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات

(25,554)(25,109)(95,827)(94,158)ريوع إنتاج وضرائب غير مباشرة وضرائب أخرى

(23,517)(25,950)(88,189)(97,312)مشتريات

(6,486)(7,870)(24,323)(29,512)إنتاج وتصنيع

(4,228)(4,512)(15,856)(16,922)بيع وإدارية وعمومية

(1,127)(941)(4,225)(3,527)استكشاف

(276)(254)(1,035)(951)بحث وتطوير

(5,270)(6,479)(19,763)(24,297)استهالك وإطفاء

(66,458)(71,115)(249,218)(266,679)تكاليف العمليات

347,877379,56892,767101,218الدخل من العمليات

84(382)314(1,432)حصة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة

3,1681,104845294دخل تمويل ودخل آخر

(370)(741)(1,387)(2,779)تكاليف تمويل

346,834379,59992,489101,226الدخل قبل ضرائب الدخل

(48,207)(45,590)(180,779)(170,963)ضرائب الدخل

175,871198,82046,89953,019صافي الدخل

صافي الدخل العائد إلى
176,017198,36146,93852,896حقوق المساهم

123(39)459(146)الحصص غير المسيطرة

175,871198,82046,89953,019

قائمة الدخل املوحدة املوجزة
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استخلصت األرقام المذكورة أعاله من البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة ألرامكو السعودية )"التقرير المالي المرحلي الموحد الموجز"( للنصف األول المنتهي في 30 يونيو 2019، والتي أصدرت بشأنها شركة 
برايس ووترهاوس كوبرز-محاسبون قانونيون رأًيا غير متحفظ.

* المبالغ الواردة محولة بسعر صرف ثابت للدوالر هو 1 دوالر = 3.75 ريال تيسيًرا على القارئ.



قائمة املركز املالي املوحدة املوجزة

دوالر*ريال
31 ديسمبر30 يونيو31 ديسمبر30 يونيو

2019201820192018

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

929,496873,827247,866233,021ممتلكات وآالت ومعدات

27,42726,8967,3147,172موجودات غير ملموسة

22,61422,5796,0306,021استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة

10,7139,8662,8572,631موجودات ضريبة دخل مؤجلة

18,12813,1274,8343,501موجودات وذمم مدينة أخرى

18,85517,2145,0284,590استثمارات في أوراق مالية

1,027,233963,509273,929256,936

الموجودات المتداولة
45,16443,58012,04411,621مخزون

100,17893,81826,71425,018ذمم تجارية مدينة

46,71548,14012,45712,837مبالغ مستحقة من الحكومة

11,46413,7753,0573,673موجودات وذمم مدينة أخرى

45,45219412,12052استثمارات قصيرة األجل

148,225183,15239,52748,841نقد وما يماثله

397,198382,659105,919102,042

1,424,4311,346,168379,848358,978مجموع الموجودات

الحقوق والمطلوبات
حقوق المساهم

60,00060,00016,00016,000رأس المال

26,98126,9817,1957,195رأس المال اإلضافي المدفوع

أرباح مبقاة:
918,011920,625244,803245,500غير مخصصة

6,0006,0001,6001,600مخصصة

1,9593,176522847احتياطيات أخرى

1,012,9511,016,782270,120271,142

11,17611,6532,9803,107حصص غير مسيطرة

1,024,1271,028,435273,100274,249

المطلوبات غير المتداولة
134,47271,32935,85919,021قروض

26,95823,8777,1896,367مطلوبات ضريبة دخل مؤجلة

33,50523,2098,9356,189التزامات منافع لما بعد انتهاء الخدمة

16,51915,6064,4054,162مخصصات

211,454134,02156,38835,739

المطلوبات المتداولة
68,27972,28618,20819,276ذمم دائنة تجارية وأخرى

التزامات للحكومة:
69,17469,57518,44618,553ضرائب الدخل

12,99011,8623,4643,164ريوع

38,40729,98910,2427,997قروض

188,850183,71250,36048,990

400,304317,733106,74884,729
1,424,4311,346,168379,848358,978مجموع الحقوق والمطلوبات
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة املوجزة

دوالر*ريال
نصف السنةنصف السنةنصف السنةنصف السنة

2019201820192018

346,834379,59992,489101,226الدخل قبل ضرائب الدخل

تعديالت لتسوية الدخل قبل ضرائب الدخل إلى صافي النقد الناتج 
من أنشطة التشغيل
24,29719,7636,4795,270استهالك وإطفاء

1,5391,618410432تكاليف استكشاف وتقييم مشطوبة

(84)382(314)1,432حصة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة

(266)(724)(996)(2,714)دخل تمويل

2,7791,387741370تكاليف تمويل

(28)(115)(103)(432)توزيعات أرباح من استثمار في أوراق مالية

(9)(58)(33)(216)تغير في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الربح أو الخسارة

871692345تغير في استبعاد أرباح مخزون مشاريع مشتركة وشركات زميلة

(441)53(1,656)197أخرى

التغير في رأس المال العامل
(1,890)(422)(7,089)(1,584)مخزون

(8,342)(1,989)(31,282)(7,458)ذمم مدينة تجارية

(1,486)380(5,573)1,425مبالغ مستحقة من الحكومة

(1,275)683(4,783)2,562موجودات وذمم مدينة أخرى

1,583(1,154)5,935(4,328)ذمم دائنة تجارية وأخرى

(476)300(1,784)1,128ريوع مستحقة

التغيرات األخرى
(298)(1,528)(1,116)(5,732)موجودات وذمم مدينة أخرى

73711219730مخصصات

(734)283(2,753)1,062التزامات منافع الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة

(41,570)(43,980)(155,888)(164,926)تسوية ضرائب دخل وضرائب أخرى

196,689195,21352,45052,057صافي النقد من أنشطة التشغيل

(16,464)(14,470)(61,741)(54,263)نفقات رأسمالية

(710)(103)(2,662)(385)استحواذ على شركات منتسبة، بعد خصم النقد المستحوذ عليه

660988176263توزيعات من مشاريع مشتركة وشركات زميلة

(6)(86)(23)(321)استثمار إضافي في مشاريع مشتركة وشركات زميلة

43210311528توزيعات أرباح من استثمار في أوراق مالية

2,463954657254فوائد مستلمة

(66)(162)(246)(607)صافي استثمار في أوراق مالية

1,095(12,068)4,105(45,258)صافي )مشتريات( استحقاقات استثمارات قصيرة األجل

(15,606)(25,941)(58,522)(97,279)صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

(32,000)(46,390)(120,000)(173,963)توزيعات أرباح

(216)(6)(812)(22)توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير مسيطرة

(351)(634)(1,315)(2,376)فوائد مدفوعة

47,9634,49112,7901,197متحصالت قروض

(1,299)(1,583)(4,871)(5,939)سداد قروض

(32,669)(35,823)(122,507)(134,337)صافي النقدي المستخدم في أنشطة التمويل

3,782(9,314)14,184(34,927)صافي )النقص( الزيادة في النقد وما يماثله

183,15281,24248,84121,665النقد وما يماثله كما في بداية الفترة

148,22595,42639,52725,447النقد وما يماثله كما في نهاية الفترة
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استخلصت األرقام المذكورة أعاله من البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة ألرامكو السعودية )"التقرير المالي المرحلي الموحد الموجز"( للنصف األول المنتهي في 30 يونيو 2019، والتي أصدرت بشأنها شركة 
برايس ووترهاوس كوبرز-محاسبون قانونيون رأًيا غير متحفظ.

* المبالغ الواردة محولة بسعر صرف ثابت للدوالر هو 1 دوالر = 3.75 ريال تيسيًرا على القارئ.



شركة الزيت العربية السعودية    |    تقرير النصف األول من عام 2019م7

اإلختصارات واملصطلحات

العمالت

ريال سعوديريال
دوالر أمريكيدوالر

وحدات القياس

وحدة حجم للنفط الخام والمنتجات البترولية، كل البرميل
برميل واحد يساوي 42 جالون أمريكي.

برميل من المكافىء 
النفطي

توحيد كمية الغاز الطبيعي وموارد الطاقة األخرى 
في برميل نفطي بحيث تكافىء في الحجم برميل 

واحد من النفط.

تحويل وحدات التخزين إلى أساس يومي في اليوم
باستخدام سنة تقويمية.

التعريفات

الشركة أو أرامكو 
السعودية

شركة الزيت العربية السعودية إلى جانب 
شركاتها التابعة لها، وحيثما يتطلب السياق، يُضم 

لها عملياتها المشتركة، والمشاريع المشتركة 
والشركات الزميلة.

األرباح قبل خصم الفوائد 
والضرائب *

تحتسب األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 
كصافي الدخل مضاًفا إليه التكاليف التمويلية 
وضرائب الدخل مطروًحا منه الدخل التمويلي.

التدفقات النقدية الحرة *
تعرف التدفقات النقدية بأنها صافي النقد الناتج 

من األنشطة التشغيلية مخصوًما منها النفقات 
الرأسمالية.

المديونية *

تعرف المديونية بأنها نسبة (1) إجمالي القروض 
)المتداولة وغير المتداولة( مخصوًما منه النقد 

وما يماثله إلى (2) إجمالي القروض مخصوًما 
منه النقد وما يماثله مضاًفا إليه إجمالي حقوق 

الملكية.

العائد على متوسط رأس 
المال المستثمر *

ف العائد على متوسط رأس المال المستثمر  يُعرَّ
بأنه صافي الدخل قبل خصم تكاليف التمويل بعد 

خصم الضريبة عن دورة زمنية مؤلفة من اثني 
عشر شهًرا، محسوًبا كنسبة مئوية من متوسط 

رأس المال المستثمر خالل الفترة نفسها. ويُقصد 
بمتوسط رأس المال المستثمر أنه متوسط 

إجمالي قروض الشركة مضاًفا إليه مجموع حقوق 
المساهمين في بداية الفترة المعنية ونهايتها.

إنتاج المواد 
الهيدروكربونية

إنتاج المواد الهيدروكربونية يتكّون من السوائل 
والغاز الطبيعي واإليثان.

المملكة العربية السعوديةالمملكة

اإلصابات المهدرة للوقت

تعرف اإلصابات المهدرة للوقت بأنها إصابة أثناء 
العمل أو مرض مهني يتضمن يوًما واحًدا أو أكثر 
من العمل بعد اليوم الذي حدثت فيه اإلصابة أو 

المرض، بإسثناء الوفيات. هذا يغطي شركة الزيت 
العربية السعودية فقط.

نظام الغاز الرئيس

يتم تعريف نظام الغاز الرئيس على أنه شبكة 
واسعة من خطوط األنابيب والتي تربط بين مواقع 

إنتاج ومعالجة الغاز الرئيسة للشركة في جميع 
أنحاء المملكة.

صافي الطاقة التكريرية

صافي الطاقة التكريرة هي حصة الشركة في 
حقوق المساهمين من إجمالي طاقة التكرير، 

وتحسب بضرب الطاقة اإلجمالية للتكرير في كل 
مصفاة تمتلك فيها الشركة حصة في نسبة ملكية 

الشركة في المصفاة.

الموثوقية

تُقاس الموثوقية من خالل احتساب الكمية 
اإلجمالية للمنتجات التي يتم شحنها/تسليمها 

خالل 24 ساعة من الوقت المقرر لها، وقسمتها 
على الكمية اإلجمالية الملتزم بها. ويؤثر أي 

تأخير ينشأ عن عوامل خاضعة لسيطرة الشركة 
)مثل أعمال الفرض وخطوط األنابيب ومعامل 
تركيز النفط الخام وأعمال اإلنتاج( سلًبا على 
هذا التقييم، في حين أن التأخيرات الناجمة 

عن ظروف تقع خارج نطاق سيطرة الشركة، مثل 
التقلبات الجوية، ال تُؤخذ بعين االعتبار. وإذا كان 
التقييم أقل من 100 بالمئة، فإن ذلك يشير إلى 
وجود مشكالت تؤثر تأثيًرا سلبًيا على الموثوقية.

النطاق األول – االنبعاثات 
المباشرة

تتضمن االنبعاثات المباشرة األنواع التالية من 
مصادر االنبعاث:

• حرق الوقود في مواقع المصادر الثابتة
• حرق الغاز في الشعالت

• االنبعاثات الناتجة عن إجراءات تخفيف الضغط 
• االنبعاثات الصادرة من فتحات تهوية المرافق 

مثل صهاريج التخزين، ووحدات نزع الرطوبة، 
وغيرها.

• االنبعاثات الصادرة والناتجة عن تسرب 
المكونات

النطاق الثاني – االنبعاثات 
غير المباشرة

تمثل االنبعاثات المسببة لظاهرة االحتباس 
الحراري الناتجة عن توليد الطاقة الكهربائية 

المشتراة والبخار الذي تستهلكه الشركة. حيث 
تعّرف الطاقة الكهربائية المشتراة بأنها الكهرباء 

التي تشتريها الشركة أو تجلبها إلى داخل 
حدودها.

* للحصول على طريقة حساب وتسوية هذا الرقم إلى أقرب رقم من معايير التقارير المالية الدولية المماثلة، انظر العنوان اإللكتروني التالي:
https://www.saudiaramco.com/-/media/publications/corporate-reports/non-ifrs-aug-12-2019-arabic.pdf



إخالء مسؤولية

تنويه مهم: ينطبق ما يلي على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة التي تقدمها 
شركة الزيت العربية السعودية )»الشركة«( )ويُشار إلى ما سبق إجمااًل بكلمة 

»المعلومات«(.

تتضمن هذه المعلومات بيانات استشرافية، وجميع البيانات الواردة في 
المعلومات، فيما عدا البيانات المتعلقة بحقائق سابقة، هي بيانات استشرافية 

تشتمل على التوقعات الحالية للشركة وتقديراتها المتعلقة باستثماراتها ونفقاتها 
الرأسمالية ومشاريعها الكبرى وأدائها في قطاع التنقيب واإلنتاج، بما في ذلك 

مقارنتها بالشركات المماثلة لها، ونموها في قطاعي التكرير والمعالجة والتسويق 
والكيميائيات.  وقد تتضمن هذه البيانات، على سبيل المثال ال الحصر، أي 

بيانات تسبقها أو تليها أو ترد ضمنها كلمات أو تعبيرات مثل »تهدف« أو »تعتقد« 
ر«  أو »تنتظر« أو »تستهدف« أو »تعتزم« أو »تنوي« أو »يمكن« أو »تتوقع« أو »تُقدِّ
أو »تخطط« أو »تتصور« أو »سوف« أو »قد يمكنها« أو »من المرجح«، أو »قد، 

أو »ربما«، وأي من مرادفات تلك الكلمات والتعبيرات أو أضدادها. وتشمل هذه 
البيانات االستشرافية المخاطر سواًء المعروفة منها أو المجهولة، واألمور غير 

اليقينية، وغير ذلك من العوامل الهامة الخارجة عن إرادة الشركة التي قد تؤدي 
إلى اختالف جوهري بين النتائج أو األداء أو اإلنجازات الفعلية والتوقعات الواردة 

بشأنها صراحة أو ضمًنا في هذه البيانات االستشرافية. وتستند هذه البيانات 
االستشرافية إلى عدة افتراضات تتعلق بإستراتيجيات أعمال الشركة الحالية 

والمستقبلية والظروف واألوضاع التي ستعمل فيها في المستقبل.

لن يتم تحديث المعلومات، وتسري هذه المعلومات، بما في ذلك على سبيل 
المثال ال الحصر البيانات االستشرافية، فقط في تاريخ هذه الوثيقة، وليس 

المعني بها تقديم أي تأكيدات بشأن النتائج المستقبلية.  وتخلي الشركة 
مسؤوليتها صراحًة عن أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو تنقيحات لهذه 

المعلومات، بما في ذلك أي معلومات مالية أو بيانات استشرافية، سواء في 
حالة ورود معلومات جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية أو غير ذلك، ما لم تقتِض 

األنظمة أو اللوائح المعمول بها ذلك.

إن المعلومات المالية للشركة الواردة هنا تم استخراجها من البيانات المالية 
المرحلية الموحدة الموجزة والتي تم إعدادها وعرضها وفًقا لمعيار المحاسبة 

الدولي 34، بصيغته المعتمدة في المملكة العربية السعودية إلى جانب المعايير 
األخرى واإلعالنات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

باإلضافة إلى معلومات الشركة المالية المعدة والمقدمة وفًقا للمعايير الدولية 
للتقرير المالي، يتضمن هذا الشرح بعض »التدابير المالية غير المنصوص عليها 

في المعايير الدولية للتقرير المالي«. وهي تدابير ليست من متطلبات المعايير 
الدولية للتقرير المالي، وليست لها معاني موحدة تحددها المعايير الدولية 

للتقرير المالي، بل هي تدابير مقدمة كمعلومات إضافية مكملة لتدابير المعايير 
الدولية للتقرير المالي يقصد بها تعزيز الوعي بنتائج أعمال الشركة من وجهة 

نظر اإلدارة. وعلى ذلك، فال ينبغي مطالعتها بمعزل عن - أو االستغناء بها عن - 
تحليل معلومات الشركة المالية المقدم وفق المعايير الدولية للتقرير المالي. 

للحصول على طريقة تسوية المقاييس غير المدرجة بالمعايير الدولية للتقرير 
المالي إلى أقرب مقياس للمعايير الدولية المماثلة، انظر العنوان اإللكتروني 

التالي:
https://www.saudiaramco.com/-/media/publications/corporate-reports/non-
ifrs-aug-12-2019-arabic.pdf
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