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تنويه
."(املعلومات)"بكلمةكاملبشكلاملعلوماتإلىويشار)"(الشركة)"السعوديةالعربيةالزيتشركةعنالصادربهاملرتبطةوالشرائحالتقديميالعرضهذاعلىالتاليةاملعلوماتتنطبق:مهمةمالحظة

الرأسماليإنفاقهايخصفيمالحاليةاالشركةتوقعاتاالستشرافيةالبياناتوتبين.حاليةأوسابقةبحقائقاملتعلقةالبياناتعدافيمااستشرافية،بياناتهياملعلوماتفيالواردةالبياناتوجميع.استشرافيةبياناتاملعلوماتهذهتتضمن
أومسبوقةبياناتأيالحصر،الاملثاليلسبعلىالبيانات،هذهتشتملوقد.والكيميائياتوالتسويقواملعالجةالتكريرقطاعيفيونموهاالنظيرة،الشركاتمعمقارنتهاذلكفيبماواإلنتاج،التنقيبقطاعوأداءالرئيسة،ومشروعاتهاواستثماراتها،

واملصطلحاتلماتالكمنوغيرها"يمكن"و،"سوف"و،"يجب"و،"املحتملمن"و،"لهيكون قد"و،"سوف"و،"تظن"و،"تخطط"و،"تقدر"و،"تتنبأ"و،"ربما"و،"تعتزم"و،"تهدف"و،"تتوقع"و،"تعتقد"و،"تستهدف"مثلكلماتتتضمنأومتبوعة
بينكبيراختالفحدوثإلىديتؤ قدوالتي،غامضةأومعروفةكانتسواءالشركةسيطرةنطاقخارجأخرى وعواملوشكوكمخاطرعلىبطبيعتهاتنطوي ألنهااالستشرافية،البياناتهذهصحةمنالتحققيمكنوال.نفيهاأوالشبيهةاملعانيذات

 كانوماالشركةتحققهاالتيالفعليةاإلنجازاتأوالفعلياألداءأوالفعليةالنتائج
 
 متوقعا

 
 أوصراحة

 
سيطرةنطاقخارجأخرى وعواملوشكوكمخاطرعلىبطبيعتهاتنطوي ألنهااالستشرافية،البياناتهذهصحةمنالتحققيمكنوال.ضمنا

 كانوماالشركةتحققهاالتيالفعليةاإلنجازاتأوالفعلياألداءأوالفعليةالنتائجبينكبيراختالفحدوثإلىتؤديقدالتي،غامضةأومعروفةكانتسواءالشركة
 
 متوقعا

 
 أوصراحة

 
الخامالنفطعلىوالطلبالعرض:العواملهذهوتشمل.ضمنا

االقتصاديةاألوضاعفيكبيرةتغيراتأواختالفاتوأيالشركة،تشهدهاالتيالتنافسيةوالضغوطالشركة،أعمالنتائجعلىتؤثرأنيمكنالتيآسيافيالسلبيةالسياسيةأواالقتصاديةوالتطوراتالخام،النفطبيعوأسعارالعاملية،األسواقفي
الحاليةاملشاريعتنفيذعلىكةالشر وقدرةالتأمين،كفايةبعدماملتعلقةاملخاطربسببوالخسائرالتشغيلية،واألخطارواملخاطراالحتياطيات،تلكوقيمةوجودهاالثابتلالحتياطياتالتقديريةالكميةعلىتؤثرقدالحاليةوالتشغيلية

رفع،قدالتيأواملرفوعة،والدعاوى واملستقبلية،
ُ
والقيودالعقوباتذلكفيبماالدولية،الباألعماملتعلقةواملخاطرسابك،علىاالستحواذذلكفيبمااملستقبلية،أواألخيرةاالستحواذمشاريعمنالفوائدتحقيقعلىالشركةوقدرةالشركة،علىت

وموثوقيةالعامة،املساهمةشركاتالإدارةفيالشركةإدارةفريقخبرةومحدوديةالرئيسيين،وموظفيهاالعلياإدارتهاأعضاءعلىالشركةواعتمادالبيئية،واللوائحاألخرى،واللوائحواألنظمةوالفسادالرشاوى مكافحةوأنظمةالتجارةعلىاملفروضة
اتسببقدالتيوالشكوكاملخاطرمنوغيرهااململكة،حكومةمنبتوجيهاتالشركةتنفذهاالتيباملشاريعاملتعلقةواملخاطروآثاره،املناختغيرومخاوفالشركة،لدىاملعلوماتتقنيةأنظمةوأمن

 
اكباختالف فياملتوقعةوالنتائجالفعليةالنتائجبينير 

اختالفإلىتؤديقدالتياملحتملةوالشكوكاملخاطرحول املعلوماتمنوملزيد.2019عامعنللشركةالسنوي التقريرذلكفيبماتداول،لدىاملودعةالدوريةالتقاريرآخرفياملبينالنحوعلىالعرضهذافياملعروضةاالستشرافيةالبياناتهذه
ستزاول التيوالبيئةواملستقبلية،ةالحاليالشركةأعمالباستراتيجياتاملتصلةاالفتراضاتمنالعديدعلىاالستشرافيةالبياناتهذهتقومحيث.تداول لدىاملودعةالدوريةالتقاريرآخرإلىالرجوعيرجىاملتوقعة،النتائجعنالفعليةالنتائج
.املستقبلفيأعمالهافيهاالشركة

أواملعلوماتبنشرتعهدأوالتزامأيمناحةصر نفسهاالشركةوتعفي.املستقبليةالنتائجحول ضماناتأيتقديممنهاالهدفوليسفقط،العرضهذاتاريخفيكماالحصر،الاملثالسبيلعلىاالستشرافيةالبياناتذلكفيبمااملعلومات،وتنطبق
  أالويجب.اللوائحأواألنظمةذلكتقتضلمماذلك،خالفأومستقبليةأحداثوقوعأوجديدة،معلوماتلظهور نتيجةذلكأكانسواءاستشرافية،بياناتأوماليةبياناتأيذلكفيبمامراجعتها،أوتحديثها

املعلوماتهذهشخصأيريفس 
.استثماريةأوضريبيةأوماليةنصيحةأنهاعلى

.الستشرافيةاالبياناتعلىالعتمادهنتيجةشخصأييتكبدهاقدمباشرةغيرأومباشرةأضرارأوخسارةأيمسؤوليةوموظفيهاومديريهاالشركةتحميلوعدماالستشرافية،البياناتعلىاالعتمادفياإلفراطعدمكذلكويجب

منمزيدلتحقيقاملاليةللتقاريرالعامليةاملعاييرمقاييستكملإضافيةكمعلوماتالشركةقدمتهابلاملعايير،تلكفيمدرجةمعان  لهاليسمقاييسوهياملالية،للتقاريرالدوليةاملعاييرضمناملدرجةغيراملاليةاملقاييس"بعضالعرضهذايضم
املعاييرضمنمقاييسوأقربساملقاييهذهبينوللمواءمة.املاليةللتقاريرالعامليةاملعاييربموجباملدرجةاملاليةالشركةملعلوماتتحليلأيعنكبديلأوبمعزل إليهاالنظريجوز الولذلك،.إدارتهانظروجهةمنالشركةأعماللنتائجالفهم

:التاليالرابطعلىالضغطيرجىاملالية،للتقاريرالعاملية

https://www.saudiaramco.com/-/media/publications/corporate-reports/saudi-aramco-FY-2019-non-IFRS-arabic.pdf

.ذاتهاالعناوينوتحملأخرى شركاتتعرضهاالتيبتلكاملاليةللتقاريرالدوليةاملعاييرفياملدرجةغيراملاليةمقاييسنامقارنةيجوز ال

https://www.saudiaramco.com/-/media/publications/corporate-reports/saudi-aramco-FY-2019-non-IFRS-arabic.pdf
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الناصرأمين 
الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
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وأن العالم، في للطاقة والكيميائياتأن تصبح أرامكو السعودية أكبر شركة متكاملة : الرؤية
تزاول أعمالها بطريقة آمنة ومستدامة وموثوقة

حجم إنتاج واحتياطيات ال نظير له

ا  في العالمأطول اإلحتياطيات عمر 

ات العامليةنظيراتها من كبرى الشركإيرادات الشركة تتخطى 

اقتناص الفرص في األسواق

السوائل والغاز والكيميائيات

ضاَهى 
ُ
الدورة االقتصاديةعلى مدار أرباح ال ت

تكلفة تنقيب وإنتاج منخفضة لكل برميل
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نتائج مالية قوية•

م طرح عام •
 
األرقام القياسية وطرح سندات ألول مرة حط

1إلنتاجبصمة كربونية تصنف بين األقل في قطاع التنقيب وا•

االجتماعية األخيرة املتعلقة بالقضايا البيئية و اإلفصاحاتتؤكد •
شفافية الشركةوالحوكمة على 

أداء قوي في مجال السالمة•

تشغيليةمرونة •

ف مستقلاعتماد تقييم  مستقل  لالحتياطيات من جانب طر •

في شركة % 70إبرام اتفاقية لالستحواذ على حصة تبلغ •
2سابك

الجافورةمشروع الغاز غير التقليدي في •

لكل وحدة مواد هيدروكربونية يتم إنتاجها1.

برمت 2.
ُ
ا بشروط إقفال محددة وموافقة الجهات التنظيمية. 2019اتفاقية االستحواذ على حصة ملكية في سابك عام أ 5.هذا ويظل إتمام الصفقة مرهون 

عام استثنائي: 2019
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2019األداء التشغيلي واملالي لعام 

2019تثمل توقعات الربع الرابع لعام  .بالكاملتمثل املرافق التي تديرها الشركة في اململكة وتملكها . كيلوغرامات من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل نفطي مكافئ1.

ألف ساعة عمل يمثل املرافق اململوكة بالكامل املوجودة داخل اململكة200اإلصابات املهدرة للوقت لكل 2.

.مليار دوالر، تتعلق بشكل أساس ي باستثمار الشركة في مشروع صدارة1.6رسوم انخفاض قيمة غير نقدي بقيمة 2019صافي الدخل املتحقق خالل عام يشمل 3.

www.saudiaramco.com/investors... يرجى زيارة الرابط التالي لالطالع على مطابقات املقاييس غير املدرجة في املعايير الدولية للتقرير املالي4.

مليار دوالر88.2

3الدخلصافي 

:2018السنة املالية )
(مليار دوالر111.1

مليار دوالر32.8

اإلنفاق الرأسمالي

:2018السنة املالية )
(مليار دوالر35.1

دوالرمليار 78.3

4ةالحر التدفقات النقدية 

:2018السنة املالية )
(مليار دوالر 85.8

مليار دوالر73.2

توزيعات األرباح

13.2
ي اليومنفطي فمليون برميل مكافئ 

نيةالهيدروكربو إنتاج املواد حجم 

(13.6: 2018السنة املالية )

9.9
وماليفي نفط مليون برميل 

إنتاج النفط الخـامحجم 

(10.3: 2018السنة املالية )

10.1
يد أكسمن مكافئ ثاني كغم 

ئ برميل مكاف/ الكربون 
نفطي

ربونية كثافة االنبعاثات الك
1نتاجواإل في قطاع التنقيب 

0.016
معدل اإلصابات 

2للوقتاملهدرة 

5.54
يل برم/ مكعبة قياسيةقدم 

مكافئ نفطي
كثافة حرق الغاز في 

الشعالت

524
ع براءات االخترا
املمنوحة
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الدباغخالد 
للرئيسالنائب األعلى 

والتطويرللمالية واإلستراتيجية 
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أداء مالي ال ُيضاهى

بي بي، شيفرون، إكسون موبيل، شل، توتال: النفط العاملية الخمسشركات 1.

مليار دوالر88.2

أرامكوا السعودية كات النفط العالمية الخم سشر

$78.3bn

أرامكوا السعودية كات النفط العالمية الخمس شر

28.4%

أرامكوا السعودية كات النفط العالمية الخم سشر

$73.2bn

أرامكوا السعودية كات النفط العالمية الخم سشر

التدفقات النقدية الحرةصافي الدخل

توزيعات األرباح وإعادة شراء األسهماملستثمرالعائد على متوسط رأس املال 

1

مليار دوالر78.3

مليار دوالر28.4%73.2

1

11
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اإلقتصاديةصافي دخل مرن وال ُيضاهى رغم الظروف 
2018عام مع 2019عام مقارنة 

ي الدخل للسنة المالية 
 
2019صاف قطاع التنقيبأرباح 

واإلنتاج قبل حسم 
ائب الفوائد والض 

ها ائب وغير الض  التكرير والمعالجةأرباح قطاع 
قبل حسم والتسويق 

ائب الفوائد والض 

ي الدخل 
 
2018للسنة المالية صاف

88.2

-28.4-4.3

+9.8

111.1

هوامش ربحية ضعيفة•
قيمة أصول شركةانخفاض •

مليار دوالر1.6صدارة بواقع 

ط النف↓ دوالر للبرميل5.4•
الخام

م مليون برميل في اليو 0.4•
حجم اإلنتاج↓ 

(مليار دوالر)
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73

111

المصادر

4

المصارف

33

ومصارفهمصادر النقد 
مثيل لهاقوة مالية ال 

58

المصادر

35

المصارف

صافي التدفقات 
النقدية من األعمال

اإلنفاق الرأسمالي

حتوزيعات األربا 

مليار دوالر ومشتريات االستثمارات قصيرة األجل12ال تشمل عائدات إصدار السندات للمرة األولى و البالغة 12019.

تشير االستثمارات الخارجية إلى االستحواذ على شركات تابعة واستثمارات إضافية في مشاريع مشتركة وشركات زميلة2.

اإلنفاق الرأسمالي

حاألربا توزيعات 

121
2 صافي التدفقات 2الخارجيةاالستثمارات 

النقدية من األعمال

2الخارجيةاالستثمارات 

20191لعام  2018لعام 
(مليار دوالر) (مليار دوالر)
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االنضباط الرأسمالي واملرونة
مراجعة التوجهات

0

5

10
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25
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35

40

بحسب التوجهات
المعدلة لعام 

2020

بحسب التوجهات
ح ذات الصلة بالطر 

2020لعام 

2019 2018 2017

جريت مراجعة •
ُ
ا للظروفدينامكية أ السائدة لإلنفاق الرأسمالي نظر 

على األسواق

2مليار دوالر30-25ضمن الحد األدنى من نطاق : 2020عام −

خاضع للمراجعة: بعدهوما 2021عام −

يتيح اإلنفاق الرأسمالي املنخفض مرونة كبيرة للشركة•

يشير إجمالي اإلنفاق الرأسمالي إلى بند اإلنفاق الرأسمالي ضمن القائمة املوحدة للتدفقات النقدية1.

تشمل سابك22020.

مليار دوالر35-40

مليار دوالر25-30

1إجمالي اإلنفاق الرأسمالي

(مليار دوالر)
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توزيع األرباح على املساهمين
الصعبةالظروف خالل مرونة 

73 
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60

70

80

2019 2018 2017

58

50

األدنىالحد مالئمة وضمان توزيعات أرباح أساسية •

لعموم املساهمينمنح أولوية توزيع األرباح •

االنخفاضحماية من −

حافل في توزيع فائض التدفقات النقدية الحرةسجل •

(مليار دوالر)
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.نسبة املديونية هي نسبة صافي الدين إلى حاصل جمع صافي الدين والقيمة الدفترية لحقوق املساهمين1.

ا إلى منهجية التصنيف 2. .موديزالصادرة عن وكالة االسترشاديةاستناد 

متانة اإلطار املالي

%  15-5نسبة مديونية مستهدفة تتراوح بين •
1خالل الفترة املالية

مؤشرات قائمة بذاتها حاصلة على تقييم•

(AAA )2خالل الفترة املالية

عملية صارمة لتخصيص رأس املال•

االستجابة للظروف املتغيرة•

حد توزيعات أرباح أساسية متنامية وضمن ال•
املقبول 

منح األولوية للمساهمين العامين•

رةسجل قوي لتوزيع التدفقات النقدية الح•
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أداء مالي ال ُيضاهى

إجراءات إضافيةاملحافظة على املرونة التخاذ 

املتغيرةاستجابة سريعة لظروف األسواق 

2020حجم اإلنفاق الرأسمالي لعام إرشادات تخفيض 

ملياردوالر توزيعات أرباح73

االلتزام بتحقيق القيمة
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الناصرأمين 
الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
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نمو مستدام في التدفقات النقدية الحرة 

فرص استمرار نمو حجم اإلنتاج•

موارد وقاعدة ميزة انخفاض التكلفة، •
منخفضة االنبعاثات الكربونية

تلبية الطلب املحلي املتزايد•

عوائد تجارية•

موارد غير تقليدية هائلة•

تعزيز األداء•

تحسين األصول −

التكامل مع سابك−

التوسع في التجارة العاملية−
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األداء البيئي واالجتماعي والحوكمة

الصحة والسالمة املهنية

 2عملساعة 200,000لكل 0.059: املسجلةمعدل إجمالي الحاالت •

2عملساعة 200,000لكل 0.016: للوقتاملهدرة اإلصابات •

يب واإلنتاجكثافة االنبعاثات الكربونية في قطاع التنق
1ئ نفطيبرميل مكاف/ كغم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 10.1

1%

ئ نفطيبرميل مكاف/ أكسيد الكربون ثاني كغم من مكافئ 10.2: 2018السنة املالية 

حراري الاملسببة لالحتباس انبعاثات الغازات 
(2و1في النطاقين )

مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 57.9
6%

مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 2018:61.3السنة املالية 

كثافة استهالك الطاقة
طيبرميل مكافئ نف/ مليون وحدة حرارية بريطانية 114.1

4%
يبرميل مكافئ نفط/ مليون وحدة حرارية بريطانية 118.4: 2018السنة املالية 

املبادرات املجتمعية

تمكين املرأة•

ريادة األعمال والتدريب املنهي•

املجتمعيالتنوع والدمج 

ة٪ نمو في مشاركة املرأة في القوى العامل4: النسائيةالكفائات االستثمار املستمر في •

دعم ذوي االحتياجات الخاصة•

17
2019تعكس البيانات تقديرات الربع الرابع لعام 1.
اململوكة بالكامل داخل اململكةاألصول التشغيلية 2.
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مع مصلحة املساهميناملواءمة : الحوكمة
األداء الرئيسةبطاقة قياس مؤشرات 

%

العائد على متوسط رأس
املال املستثمر

وحدة تقطير مكافئة/سنت
مستخدمة

النفقات التشغيلية 
النقدية للتكرير 

مليار دوالر

صافي الدخل

برميل مكافئ نفطي/ دوالر

تكلفة وحدة النفقات
التشغيلية في قطاع 

التنقيب واإلنتاج

مليار دوالر
صافي األموال من األعمال

إيجاد القيمة

مليون برميل في اليوم من 
املكافئ النفطي

إنتاج قطاع التنقيب 
واإلنتاج

%

جاهزية املصافي

#

حةبراءات االختراع املمنو 

%

ريعااللتزام بتكلفة املشا

%

نسبة تعويض االحتياطيات

%

املوثوقية

%

االحتفاظ بأفضل 
املوظفين

%

ضوابط جداول املشاريع

ليةالكفاءة التشغي

%

1اكتفاء

ألف ساعة 200/اإلصابات)
(عمل

معدل إجمالي الحاالت 
املسجلة

د ثاني أكسيمن مكافئ كغم 
طيبرميل مكافئ نف/الكربون 

كثافة االنبعاثات 
الكربونية

مليون ساعة/حادث

سالمة العمليات
الفئة األولى-معدل الحوادث 

برميل/قدم مكعبة قياسية
مكافئ نفطي

كثافة حرق الغاز في 
الشعالت

استدامة األعمال

ئةالصحة والسالمة واألمن والبي

ألف طن متري 

انبعاثات ثاني أكسيد
الكبريت

برنامج تعزيز القيمة املضافة اإلجمالية لقطاع التوريد في اململكة= اكتفاء 1.

مليار دوالر
الحرةالنقدية التدفقات 



19

Saudi Aramco: Confidential
19

شكراً لكم


