
 

 

 

  

 

 

 بيان صحفي
 

 العاملية الراهنة رغم التحدياتوتلتزم بتوزيعاتها النقدية ستراتيجيتها بعيدة املدى إتواصل تحقيق 

 2020 لعام ربع الثالثلل هانتائجالسعودية تعلن  أرامكو 

 

 

 (أمريكي مليار دوالر 11.8) ريال سعوديمليار  44.2 صافي الدخل: •

  (أمريكي مليار دوالر 18.8) ريال سعوديمليار  70.5: صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل •

 (أمريكي مليار دوالر 12.4) ريال سعوديمليار  46.5التدفقات النقدية الحرة*:  •

في الربع  (أمريكي مليار دوالر 18.75) سعودي ريالمليار  70.32بقيمة الربع الثاني أرباح توزيعات الشركة دفعت  •

 الرابعفي الربع بالقيمة نفسها توزيعات أرباح الربع الثالث الثالث، وستدفع 

 م(2020نوفمبر  3هـ )1442ربيع األول  17 – الظهران

األداء و  املالياملركز  قوةهذه النتائج  وأظهرت. م2020نتائجها املالية عن الربع الثالث من عام  اليوم أعلنت أرامكو السعودية

على االقتصاد كورونا املستجد سوق وتداعيات جائحة فيروس اللشركة، على الرغم من التقلبات التي تشهدها لالتشغيلي 

 العاملي.

ا على هذه النتائج، و 
ً

 :حسن الناصربن املهندس أمين ، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيينتعليق

على الرغم من ، ن األنشطة االقتصاديةتحس  إزاء  خالل الربع الثالثلتعافي الطلب على الطاقة "بدأنا نشاهد بوادر أولية 

تجاه املساهمين من خالل اإلعالن عن وفي الوقت نفسه، حافظنا على التزامنا  .أسواق الطاقة العامليةالتحديات التي تواجه 

 .مليار دوالر أمريكي( 18.75مليار ريال سعودي ) 70.32توزيعات أرباٍح قدرها 

دعومة بنطاق أعمالنا الفريد، امل تناظل مرونت و .حسب املنهجية املخطط لهاب بفضل هللا ،تسيرن عملية التكامل مع )سابك( إ"

مع تطور املشهد االقتصادي واالجتماعي ف ، وانخفاض تكاليف اإلنتاج.في قطاع التنقيب واإلنتاج وانخفاض كثافة الكربون 

بةالغازات لخفض  بمختلف برامجنااملدعومة العاملي، فإن نقاط القوة هذه  الحراري تعني أننا في وضع  ظاهرة االحتباسل املسب 

 ."لدعم احتياجات الطاقة لتحقيق انتعاش عاملي مستقر زمتمي  

" :
ا

ونحن  منضبط ومرن لتخصيص رأس املال في مواجهة تقلبات السوق. اعتماد نهجستمر في سنواختتم الناصر حديثه قائال

 ."بإذن هللا ،وتحقيق أهدافها الصعبةاألوقات في  القيادة في قدرة أرامكو السعودية علىواثقون 



 

 

 

  

الزرقاء أرامكو السعودية اإلنجازات على مختلف األصعدة، بما في ذلك تصدير أول شحنة من األمونيا  تحقق، وكما هو معلوم"

 
 
على الشركة تركيز بما يعزز ، في اليابان ستخدم إلنتاج الطاقة الكهربائية الخالية من االنبعاثات الكربونيةفي العالم، والتي ست

سهم في جهود التحو  
 
 ".في الطاقةالعاملي ل ابتكار حلول جديدة ت

 

 أبرز املعلومات املالية

 
 
سجلت الشركة  حيث، املتعاقبة الدورات االقتصاديةمختلف نتائج أرامكو السعودية الضوء على قوتها ومرونتها عبر  طتسل

 .م2020الربع الثالث من  في (أمريكي مليار دوالر 11.8) ريال سعوديمليار  44.2 رغم ظروف السوق الصعبة صافي دخل قدره

 .خالل الربع الثالث يكي(ر أم مليار دوالر 12.4) ريال سعوديمليار  46.5 وبلغت التدفقات النقدية الحرة*

 .عن الربع الثالث (أمريكي مليار دوالر 18.75) ريال سعوديمليار  70.32 بقيمةوأعلنت أرامكو السعودية توزيعات أرباح 

وتواصل أرامكو  .م2020الربع الثالث من عام  في (أمريكي مليار دوالر 6.4) ريال سعوديمليار  23.9 وبلغ اإلنفاق الرأسمالي

 ف مع ظروف األعمال الحالية. السعودية تنفيذ برامجها لتحسين إنفاقها الرأسمالي وتعزيز كفاءته في سبيل التكي  

 

 أبرز الجوانب التشغيلية

ن  م،2020األولى من عام أشهر لتسعة ل مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم 12.4بلغ إجمالي إنتاج املواد الهيدروكربونية  وتضمَّ

 .من النفط الخام في اليوممليون برميل  9.2

مواصلة  م2020خالل الربع الثالث من عام  %100النفط الخام واملنتجات األخرى بنسبة موثوقية وفير واصلت الشركة تو 

 .في ضمان اإلمداد سجلها القوي بذلك 

ا من إنتاج الغاز الطبيعي في يوم واحد بإنتاج م2020أغسطس  6وبتاريخ  مليار  10.7، سجلت أرامكو السعودية مستوى تاريخيا

  قدم مكعبة قياسية في اليوم من الحقول التقليدية وغير التقليدية.

في املنطقة غير تقليديين كليهما أثمرت أعمال االستكشاف الناجحة في أرامكو السعودية عن اكتشاف حقلين في الربع الثالث، و

 واآلخر يحتوي على مكمن واحد للغاز. ،الشمالية من اململكة، أحدهما يحتوي على مكامن للنفط والغاز

ي أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لريادتها في تبن  املنتدى االقتصادي العاملي  منمنشأة خريص النفطية اختيار تم وقد 

منشأة خريص ثاني منشآت أرامكو  كون بذلكلتوتطبيقها في أعمالها، والروبوتات الصناعية  االصطناعيمثل تقنيات الذكاء 

ا إلى قائمة املنتدى االقتصادي العاملي للمنارات الصناعية على مستوى العالم. وجدير بالذكر أن القائمة  السعودية انضماما

 ي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.ريادتها في تبن   أثبتتمنشأة فقط حول العالم  54تضم 

ويواصل قطاع التكرير واملعالجة والتسويق في أرامكو السعودية تركيزه على تعزيز التكامل وخلق فرص النمو عبر جميع مراحل 

 (سابك)بعد اإلغالق الناجح لصفقة و سلسلة القيمة الهيدروكربونية. 
 
أول ربع كامل يتم  م2020ل الربع الثالث من عام ، يمث

يستمر التكامل مع )سابك( و . واملعالجة والتسويقالتكرير  قطاعفي  السعودية فيه دمج البيانات املالية لسابك في نتائج أرامكو



 

 

 

  

من خالل التكامل عبر سلسلة القيمة مضافة قيمة  إليجاديات إلى األمام ئايستراتيجية التكرير والبتروكيمإفي التقدم ودفع 

 كربونية.الهيدرو 

  ، إذتركيزها على االستدامةالسعودية واصلت أرامكو كما 
 
من  ةالخاليو  ،نت باكورة شحنات األمونيا الزرقاء عالية الجودةدش

. على مستوى العالمألول مرة  الطاقةمن اململكة العربية السعودية إلى اليابان الستخدامها في إنتاج  ،االنبعاثات الكربونية

ا من انبعاثات غاز ثاني  50ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني استخالص  (سابك) بين أرامكو السعودية ون التعاون وتضم   طنا

 في إنتاج امليثانول وتعزيز استخالص النفط.  اأكسيد الكربون املصاحب لهذه العملية الستخدامه

 

  املستجد آخر املستجدات حول فيروس كورونا

، بما في ذلك منها جائحة والحد  المتابعة تفش ي و  ،الوقائية االحترازاتتطبيق بسالمة موظفيها و ظل أرامكو السعودية ملتزمة ت

  التبرعات النقدية.تقديم املساندة الطبية و 

اأطلقت و  "مبادرة التبرع باألجهزة اإللكترونية التعليمية" ملساعدة آالف الطالب على االستفادة من التعليم عن  الشركة، مؤخرا

عت للطالب املحتاجين، و الجديدة بآالف األجهزة اإللكترونية التعليمية  توتبرععد. ب   موظفيها على التبرع بأجهزة قد شج 

 الحاسب اآللي ملساندة هذه الحملة.

 

رجى زيارة الصفحة املخصصة ، ي  فيروس كورونا املستجديها لجائحة ملزيد من املعلومات حول جهود أرامكو السعودية وتصد  

 .هناواالطالع على البيان الصحفي الرسمي  ،هنالذلك 

 

 رة الرابط التالي لالطالع على مطابقات املقاييس غير املدرجة في املعايير الدولية للتقرير املالي. رجى زياي  

www.aramco.com/investors 

 

 بيانات االتصال: 

  media@aramco.comdomestic. :املحلية يةعالقات اإلعالمال

 investor.relations@aramco.com عالقات املستثمرين:

  Saudi_Aramco  

 

 املسؤوليةإخالء 

نات املتعلقة بحقائق سابقة أو حالية. وتعرض البيانات يحتوي هذا البيان الصحفي على إفادات استشرافية، وجميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي بيانات استشرافية، فيما عدا البيا

اتها، ومشاريعها الرئيسة، وأداء قطاع التنقيب واإلنتاج، بما في ذلك مقارنتها مع الشركات النظيرة لها، والنمو االستشرافية توقعات الشركة في الوقت الراهن فيما يتعلق بإنفاقها الرأسمالي واستثمار 

تشتمل على كلمات مثل  بيانات تسبقها أو تتبعها أوالذي تحققه الشركة في قطاعي التكرير واملعالجة والتسويق والكيميائيات. وقد تشتمل هذه البيانات، على سبيل املثال ال الحصر، على أي 

https://www.saudiaramco.com/en/news-media/covid
https://www.saudiaramco.com/en/news-media/news/2020/aramco-responds-to-covid-19-with-support-for-our-people-and-communities
http://www.aramco.com/investors
http://www.aramco.com/investors
mailto:international.media@aramco.com
mailto:investor.relations@aramco.com
mailto:investor.relations@aramco.com
mailto:investor.relations@aramco.com
https://twitter.com/Saudi_Aramco


 

 

 

  

"من املحتمل"، و"يجب"، و"سوف"، و"يمكن" و "تواصل" و  "من املمكن"، و "تستهدف"، و"تعتقد"، و"تتوقع"، و"تهدف"، و"تعتزم"، و"ربما"، و"تتنبأ"، و"تقدر"، و"تخطط"، و"تظن"، و"سوف"، و

ا مشابهة أو ت
ا
"، وغيرها من الكلمات واأللفاظ التي تحمل صيغ

ا
رد في صيغة النفي. وتنطوي هذه البيانات االستشرافية على مجموعة معروفة وغير معروفة من املخاطر والشكوك والعوامل "مستقبال

وربما تؤدي إلى حدوث اختالف كبير  علية التي تحققها الشركةاألخرى التي تخرج عن نطاق سيطرة أرامكو السعودية وقد تؤدي إلى اختالف كبير بين النتائج الفعلية أو األداء الفعلي أو اإلنجازات الف

ا في تلك البيانات االستشرافية بما في ذلك بين النتائج أو مستويات األداء أو اإلنجازات الفعلية التي تحققها الشركة وبين النتائج أو مستويات األداء أو اإلنجازات املتوقعة ال  أو ضمنا
ا
تي وردت صراحة

( على األوضاع 19-وفيدلنفط الخام في األسواق العاملية، واألسعار التي تبيع بها أرامكو السعودية النفط الخام، وتبعات تأثير تفش ي فيروس كورونا املستجد )كالعوامل التالية: العرض والطلب على ا

واملستجدات االقتصادية أو السياسية املعاكسة التي قد تؤثر على نتائج التجارية واالقتصادية والعرض والطلب على النفط الخام والغاز واملنتجات املكررة واملواد البتروكيميائية، والتطورات 

اتها الزميلة والكيانات التي تملك فيها حصة األقلية، وأي أعمال الشركة، والضغوط التنافسية التي تواجهها الشركة، وإدارة الشركات التابعة ألرامكو السعودية وأعمالها ومشاريعها املشتركة وشرك

وجودها وقيمة تلك االحتياطيات، واملخاطر  و تغيرات كبيرة في األوضاع االقتصادية والتشغيلية الحالية التي قد تؤثر على الحسابات التقديرية الحتياطيات أرامكو السعودية الثابتاختالفات أ

لقطاعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيميائيات، وأحوال الطقس، واالضطرابات والقالقل  واألخطار التشغيلية في قطاعات النفط الخام والغاز والتكرير والبتروكيميائيات، والطبيعة الدورية

التأمينية غير  ، والخسائر الناجمة عن املخاطر املتعلقة بالتغطيةالسياسية واالجتماعية والنزاعات املسلحة القائمة أو املحتملة في املناطق التي تزاول فيها أرامكو السعودية أعمالها واملناطق األخرى 

لى تحقيق املكاسب من املشاريع الحالية واملستقبلية، والدعاوى القضائية التي تواجهها الشركة في الوقت الحالي أو قد تواجهها في املستقبل، وقدرة الشركة ع الكافية، وقدرة الشركة على تنفيذ

على سابك، واملخاطر املتعلقة باألعمال الدولية، بما في ذلك العقوبات والقيود التجارية وأنظمة مكافحة الرشوة والفساد  صفقات االستحواذ األخيرة أو املستقبلية، بما في ذلك صفقة االستحواذ

التي تزاول فيها أرامكو السعودية أعمالها، تؤثر على القطاعات واألنظمة واللوائح األخرى، واملخاطر املتعلقة بأنظمة ولوائح النفط والغاز والبيئة والصحة والسالمة واألنظمة واللوائح األخرى التي 

م تقنية املعلومات في أرامكو السعودية وأمنها، واعتماد الشركة على أعضاء إدارتها العليا وموظفيها الرئيسيين، ومحدودية خبرة اإلدارة العليا في إدارة الشركات املدرجة في السوق امل
 
ظ الية، وموثوقية ن 

علق بالحد األقص ى الذي تحدده ، واملخاطر املتعلقة باملشاريع التي تنفذها الشركة بموجب توجيهات من حكومة اململكة واالشتراطات الحكومية األخرى، بما في ذلك ما يتومخاوف تغير املناخ وآثاره

ا كبيراا الحكومة إلنتاج النفط الخام والطاقة اإلنتاجية القصوى املستدامة املستهدفة؛ وتقلبات أسعار الفائدة وأسعار ص
ا
رف العمالت األجنبية؛ وغيرها من املخاطر والشكوك التي قد تسبب اختالف

ملخاطر ير الدورية املودعة لدى تداول. وملزيد من املعلومات حول ابين النتائج الفعلية والنتائج املتوقعة في هذه البيانات االستشرافية الواردة في هذا البيان الصحفي على النحو املبين في آخر التقار 

ى تداول. وتستند هذه البيانات االستشرافية إلى افتراضات والشكوك املحتملة التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية عن النتائج املتوقعة، يرجى الرجوع إلى آخر التقارير الدورية املودعة لد

 ستزاول الشركة فيها أعمالها في املستقبل. عديدة تتعلق باستراتيجيات العمل الحالية واملستقبلية للشركة والبيئة التي

 

ا من عتدُّ بسريان املعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك البيانات االستشرافية على سبيل املثال ال الحصر، اعتبارا تاريخ البيان، وال تهدف إلى تقديم أي تأكيدات تخص النتائج  وي 

يجة لظهور معلومات ة نفسها صراحة من أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو مراجعات لهذا البيان الصحفي، بما في ذلك أي بيانات مالية أو استشرافية، نتاملستقبلية. وتعفي أرامكو السعودي

 بيان الصحفي على أنه استشارة مالية أو ضريبية أو استثمارية.جديدة، أو وقوع أحداث مستقبلية أو خالف ذلك، ما لم تتطلب األنظمة أو اللوائح املعمول بها ذلك. وال ينبغي تفسير هذا ال

 

 وال يوص ى باملبالغة في االعتماد على البيانات االستشرافية.


