
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 بيان صحفي

 2021من عام  والنصف األول  لربع الثانيتعلن نتائج اأرامكو السعودية 

 عالية املستوى  إنجازاتتحقيق و العام املاض ي عن  %270 بنسبة الحرة النقدية والتدفقات %288ارتفاع صافي الدخل بنسبة شهد الربع الثاني 

 

 47.2)ريال سعودي  مليار 176.9( / الثاني الربع) أمريكي( دوالرمليار  25.5)ريال سعودي  مليار 95.5صافي الدخل:  •

 (األول  النصف) أمريكي( دوالرمليار 

 212.0( / الثاني الربع) أمريكي( دوالرمليار  30.1)ريال سعودي  مليار 112.7أنشطة التشغيل: صافي النقد الناتج من  •

 (األول  النصف) أمريكي( دوالرمليار  56.5)ريال سعودي  مليار

ريال  مليار 153.2( / الثاني الربع) أمريكي( دوالرمليار  22.6)ريال سعودي  مليار 84.7التدفقات النقدية الحرة*:  •

 ول(األ  النصف) أمريكي( دوالرمليار  40.9)سعودي 

 2020نهاية  % في23، مقارنة مع 2021يونيو  30% في 19.4 *بلغت نسبة املديونية •

 70.3مقدار  2021عن الربع األول من عام  2021لغت توزيعات األرباح التي دفعتها الشركة في الربع الثاني من عام ب •

 مليار  18.8) سعودي ريال مليار 70.3مليار دوالر أمريكي(، وستدفع توزيعات أرباح بقيمة  18.8مليار ريال سعودي )

 الربع الثالث في الجاري  العام من الثاني الربع عن( أمريكي دوالر

 

 م(2021أغسطس  8هـ )1442ذو الحجة  29 – الظهران

، 2021لربع الثاني من عام عن اأعلنت شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية" أو "الشركة"( اليوم نتائجها املالية  

العام من مقارنة بالربع الثاني  %288نسبتها زيادة ب أمريكي( دوالرمليار  25.5ريال سعودي ) مليار 95.5حيث بلغ صافي الدخل 

صافي دخل الشركة بلغ . و (أمريكي دوالر مليار  18.8) سعودي ريال مليار 70.3توزيعات أرباح قدرها الشركة عن املاض ي، وأعلنت 

 من نفسها الفترة عن %103زيادة نسبتها ب ،أمريكي( دوالرمليار  47.2ريال سعودي ) مليار 176.9من العام األول النصف عن 

 .2020 عام

عزى و 
ُ
تخفيف قيود مواجهة فيروس في أعقاب  لطلب العاملياارتفاع أسعار النفط وانتعاش إلى هذه النتائج في املقام األول  ت

تسارع وتيرة النشاط في و  ،تحفيزية تطبيق أساليبو  ،على نطاق واسع حمالت التطعيمتنفيذ كورونا على مستوى العالم، و 

 األسواق الرئيسة.



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ا على هذه النتائج، قال و 
ً

 :املهندس أمين بن حسن الناصررئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، تعليق

في الطلب العاملي على القوي  نتعاشاال ا ألرامكو السعودية مستندة على زة جد  نتائج ممي   ،بفضل هللا ،يعكس الربع الثاني"

موجة في ظل ف، وهي أكثر مرونة وقدرة على التكي   2021أرامكو السعودية النصف الثاني من عام دخول  ما يعزز  ،الطاقة

فيروس  راتالتي تفرضها متغي  يات التحد  حيال واضحة غير  تزال الاألمور بعض وفي حين أن  االنتعاش االقتصادي العاملي.

 .رةلية مع ظروف السوق املتغي  عف بسرعة وفالتكي  قدرة متطورة ل هلل والحمد ثبتنا، فقد أ(19-كوفيدكورونا املستجد )

لت"
 
 مليار دوالر أمريكي( 12.4مليار ريال سعودي ) 46.5، والبالغة لبنية التحتية لخطوط األنابيبالتاريخية لصفقة ال وقد مث

ا  وهو املستثمرين الدوليين، خالل ثقة ستراتيجية أعمالنا طويلة األجل من ل  دعم 
 
ا في برنامج تحسين محفظما يمث ا كبير  ة ل تقدم 

أمريكي( من قوة مركزنا  مليارات دوالر 6مليار ريال سعودي ) 22.5كما عزز الصدار الفريد من نوعه للصكوك بقيمة  .أعمالنا

نا من و . مصادر التمويل وتوسيع قاعدة املستثمرين لدينازيادة تنويع ، وكذلك املالي
 
مليار  70.3 تهقيم عائدتوزيع بفضل هللا تمك

 ملساهمينا. مليار دوالر أمريكي(  18.8ريال سعودي )

وأنواع الوقود منخفضة  ،على االستدامة كبير   بشكل  ية، التي تركز ستراتيجإحراز تقدم في عدد من البرامج ال "سنواصل 

ع أعمالنا في التكرير  ، وتعزيز تكاملعبر االستثمار األمثل لمكاناتها الكربون، وتعظيم قيمة أصولنا على  والكيميائياتوتوس 

من آفاق  وما بعده 2021بالنصف الثاني من عام  متفائلين تجعلناوغيرها  األسباب هذهجميع . الصعيدين الوطني والعاملي

 ."مستقبلية

 

 أهم املعلومات املالية

في مقابل  ،2021من عام  الثاني الربع في أمريكي( دوالرمليار  25.5ريال سعودي ) مليار 95.5بلغ صافي دخل أرامكو السعودية 

 2021 عام من األول  للنصف الدخل صافي وبلغ. 2020 عام من الثاني الربع فيمليار دوالر أمريكي(  6.6مليار ريال سعودي ) 24.6

مليار دوالر أمريكي( في النصف  23.2مليار ريال سعودي ) 87.1في مقابل  ،أمريكي( دوالرمليار  47.2ريال سعودي ) مليار 176.9

عزى . و 2020عام  في األول 
ُ
أرباح أعمال التكرير ن هوامش تحس  ارتفاع أسعار النفط الخام، و إلى الزيادة في الفترتين في األساس ت

ا انخفاض حجم مبيعات النفط الخام، نتائج أعمال سابك،  توحيد، و والكيميائيات والتسويقواملعالجة  وقابل ذلك جزئي 

 وارتفاع الريع على إنتاج النفط الخام.



 
 
 
 
 
 

 

 

 

ريال سعودي  مليار 153.2في الربع الثاني و أمريكي( دوالرمليار  22.6ريال سعودي ) مليار 84.7بلغت التدفقات النقدية الحرة* 

 79.2ومليار دوالر أمريكي(  6.1مليار ريال سعودي ) 22.9 مقابل في ،2021 عام من األول  النصف في أمريكي( دوالرمليار  40.9)

 .2020من عام  نفسيهما لفترتينل الترتيب علىمليار دوالر أمريكي(  21.1مليار ريال سعودي )

االنخفاض في املقام األول إلى عزى . يُ 2020ديسمبر  31في  %23، مقارنة مع 2021يونيو  30في  %19.4نسبة املديونية * وبلغت 

ا بشكل   2021يونيو  30في  الزيادة في النقد وما يماثله أساس بالتدفقات النقدية التشغيلية القوية والعائدات النقدية  مدفوع 

 ألنابيب النفط الخام.السعودية صفقة أرامكو باملتعلقة 

مليار  15.7)ريال سعودي  مليار 58.8و الثاني الربع في أمريكي( دوالرمليار  7.5)ريال سعودي  مليار 28.1لرأسمالي ا نفاقبلغ ال 

  ما وهو ،2021 عام من األول  النصف في أمريكي( دوالر
 
من نفسيهما الفترتين عن  الترتيب، على ،%15و% 20 بنسبة زيادة ليمث

 2020عام 
ُ
زيادة العزى هذه الزيادة في املقام األول إلى بدء املراحل األولى من أعمال النشاء وشراء املواد املتعلقة بمشاريع . ت

منضبط للغاية في مرن و نهج في اتباع أرامكو السعودية  وتستمر. ، وتوحيد النفاق الرأسمالي لسابكالخاملنتاج الجارية 

  تخصيص رأس املال
 
 مليار دوالر 35) مليار ريال سعودي 131 في حدود 2021قها الرأسمالي املتوقع لعام انفإظل يع إلى أن والتطل

 .أمريكي(

ت  مليار دوالر  12.4مليار ريال سعودي ) 46.5 صفقة للبنية التحتية لخطوط األنابيب بقيمةوكانت أرامكو السعودية قد أتم 

ا شركةفي  %49، استحوذ على حصة ائتالف  دوليمع  (أمريكي وتحتفظ ، أرامكو لمداد الزيت الخام، التي تم تأسيسها مؤخر 

ا، ست 25جار وإعادة تأجير مدتها استئبموجب اتفاقية و . أرامكو السعودية بحصة األغلبية شركة أرامكو لمدادات حصل عام 

عبر الشبكة، وتكون تلك الزيت الخام بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن كميات الزيت الخام التي تتدفق 

ح هذا االستثمار الفرصة الجاذبة االتعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات.  السعودية أصول أرامكو  تعكسهالتي ويوض 

 الكبيرة لخطوط األنابيب، وثقة املستثمرين في مستقبل الشركة على املدى الطويل.

في  األمريكي خالل إصدار صكوك للشركات بالدوالرمن  الر أمريكي(مليارات دو  6مليار ريال سعودي ) 22.5حققت الشركة و 

الصدار  ملشتوافقة مع الشريعة السالمية إلى كبريات املؤسسات االستثمارية. وقد تلك الصكوك املالعالم ونجحت في بيع 

ا،  السعودية، أرامكوضمونة في إطار برنامج الصكوك الدولية الذي طرحته املغير و  املباشرةثالث شرائح من الصكوك  مؤخر 

َصت عائدات الصدار لالستخدامات العامة في الشركة. ِّ
ص 

ُ
 وخ

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 أهم املعلومات التشغيلية

حافظت أرامكو السعودية على سجلها القوي في موثوقية المدادات، حيث بلغت موثوقية تسليم شحنات النفط الخام 

 %.100نسبة  2021واملنتجات األخرى في الربع الثاني من عام 

ا أداء متمي   ا في مجال التنقيب والنتاج، حيث بلغ إجمالي إنتاجها من املواد الهيدروكربونية وأظهرت الشركة أيض   مليون  11.7ز 

ا النفطي املكافئ من برميل  .2021 عام من الثاني الربع في يوميًّ

ونجحت الشركة في إنجاز وربط مشروعي زيادة إنتاج النفط الخام من عين دار وفزران خالل الربع الثاني، ويستهدف هذان 

 ألف برميل في اليوم. 175الجمالية املشروعان مكامن ثانوية تبلغ طاقتها النتاجية 

نقل مسؤولية التسويق واملبيعات ودية في شرعت أرامكو السع، ألن تصبح سابك ذراع الشركة للكيميائياتهمة موفي خطوة 

مسؤولية شراء وإعادة بيع عدد من منتجات سابك نقل كما يتم من البتروكيميائيات والبوليمرات إلى سابك،  هالعدد من منتجات

 إلى شركة أرامكو للتجارة. 

 أن إلى  عديالتوتهدف هذه الت
 
ز  نتجات املشتقةالبوليمرات واملز سابك على ترك

 
مكو للتجارة على الوقود اشركة أر في حين ترك

مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة التشغيلية، وتقوية العالمات التجارية لكلتا الشركتين ، وامليثيل ثالثي بيوتيل إيثر واملركبات العطرية

 ،املشترياتبشكل  كبير في االستفادة من نقاط القوة لدى الشركتين يأتي ذلك في إطار و  وتحسين القدرة التنافسية الشاملة.

 والصيانة. تشغيل،وال أعمال القطاع،وتكامل  ،وتحسين املواد األولية مداد،وسلسلة ال 

واملجتمع ككل من مخاطر الجائحة، واصلت الشركة إسهامها في جهود التطعيم ضد فيروس كورونا  القوى العاملةولحماية 

ا مع برنامج التطعيم الذي تنفذه الحكومة،  خالل الربع الثاني، من خالل حملة التطعيم املستمرة التي تقوم بها الشركة تماشي 

ى  % من أفراد أسرهم جرعة واحدة على األقل بحلول نهاية 70في أرامكو السعودية و موظفيها وموظفاتها% من 95حيث تلق 

 . 2021يونيو 

شاركت أرامكو السعودية في تأسيس أكاديمية التميز املالي واملحاسبي من خالل تحالف هو األول من كإسهام رائد في املواطنة، و 

واملحاسبة في اململكة. وتهدف األكاديمية  اليةنوعه بين كبريات شركات املحاسبة والبنوك االستثمارية لقامة مركز للتميز في امل

خريجي املالية واملحاسبة، ودعم نمو قطاع الخدمات املالية في املنطقة، وإيجاد كفاءات مؤهلة املتميزين من إلى بناء قدرات 

 . األهداف الوطنية املنشودةناغم مع بما يت للعمل في القطاعين العام والخاص

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

عبر بث إلكتروني في األول من محرم  2021من عام  والنصف األول  نتائجها املالية للربع الثاني وستناقش أرامكو السعودية

افق 1443  8:30 ،ظهًرا بالتوقيت الصيفي البريطاني 1:30 ،عصًرا بتوقيت اململكة 3:30م الساعة 2021أغسطس  9هـ املو

 لكتروني على الرابط التالي:وسُيتاح البث اإل صباًحا بالتوقيت الصيفي لشرق الواليات املتحدة.

www.aramco.com/investors 

رجى زيارة الرابط التالي لالطالع على مطابقات املقاييس غير املدرجة في املعايير الدولية للتقرير املالي يُ 

 www.aramco.com/investors 

 

 معلومات االتصال:

  domestic.media@aramco.comالعالقات اإلعالمية املحلية: 

  investor.relations@aramco.com عالقات املستثمرين:

 @Saudi_Aramco 

 

 إخالء املسؤولية

وأداء قطاعي التنقيب والنتاج رأسمالي واستثماراتها، ومشاريعها الرئيسة، يحتوي هذا البيان الصحفي على إفادات استشرافية، وتعرض البيانات االستشرافية توقعات الشركة في الوقت الراهن فيما يتعلق بإنفاقها ال

راهن فيما يتعلق بإنفاقها الرأسمالي واستثماراتها، ومشاريعها الرئيسة، وأداء قطاع والتكرير واملعالجة والتسويق، بما في ذلك مقارنتها مع الشركات النظيرة لها. وتعرض البيانات االستشرافية توقعات الشركة في الوقت ال

ذه البيانات، على سبيل املثال ال الحصر، على أي بيانات ي ذلك مقارنتها مع الشركات النظيرة لها، والنمو الذي تحققه الشركة في قطاعي التكرير واملعالجة والتسويق والكيميائيات. وقد تشتمل هالتنقيب والنتاج، بما ف

"، و"تعتزم"، و"ربما"، و"تتنبأ"، و"تقدر"، و"تخطط"، و"تظن"، و"من املمكن"، و"من املحتمل"، و"يجب"، و"يمكن"، وغيرها من تسبقها أو تتبعها أو تشتمل على كلمات مثل "تستهدف"، و"تعتقد"، و"تتوقع"، و"تستهدف

ا مشابهة أو ترد في صيغة النفي. وال يمكن التحقق من صحة هذه البيانات االستشرافية، وال سيما وأنها
 
معروفة وغير معروفة من املخاطر والشكوك والعوامل األخرى  تنطوي على مجموعة الكلمات واأللفاظ التي تحمل صيغ

يات فعلية التي تحققها الشركة وربما تؤدي إلى حدوث اختالف كبير بين النتائج أو مستو املهمة والتي تخرج عن نطاق سيطرة أرامكو السعودية وقد تؤدي إلى اختالف كبير بين النتائج الفعلية أو األداء الفعلي أو النجازات ال

ا  أو ضمن 
 
في تلك البيانات االستشرافية بما في ذلك العوامل التالية: العرض والطلب على النفط  األداء أو النجازات الفعلية التي تحققها الشركة وبين النتائج أو مستويات األداء أو النجازات املتوقعة التي وردت صراحة

( على األوضاع التجارية واالقتصادية والعرض والطلب على النفط الخام والغاز 19-بها أرامكو السعودية النفط الخام، وتبعات تأثير تفش ي فيروس كورونا املستجد )كوفيدالخام في األسواق العاملية، واألسعار التي تبيعه 

عات املسلحة، والتطورات واملستجدات االقتصادية أو السياسية املعاكسة في آسيا، واملخاطر واألخطار التشغيلية واملنتجات املكررة واملواد البتروكيميائية، والضغوط التنافسية، ومخاوف تغير املناخ وآثاره، والرهاب والنزا

لتقديرية الحتياطيات الشركة الثابت وجودها وقيمة التي قد تؤثر على الحسابات ا في قطاعات النفط الخام والغاز والتكرير والبتروكيميائيات، وأي اختالفات أو تغيرات كبيرة في األوضاع االقتصادية والتشغيلية الحالية

واملستقبلية، واملقارنة بين الفترات، وقدرة الشركة على تحقيق املكاسب من صفقات  تلك االحتياطيات، والخسائر الناجمة عن املخاطر املتعلقة بالتغطية التأمينية غير الكافية، وقدرة الشركة على تنفيذ املشاريع الحالية

م تقنية املعلومات اذ األخيرة أو املستقبلية، بما في ذلك صفقة االستحواذ على سابك، واملخاطر املتعلقة بمزوالة األعمال في عدة دول، واعتماد الشركة علاالستحو 
ُ
ظ
ُ
ى أعضاء إدارتها العليا وموظفيها الرئيسيين، وموثوقية ن

وائح األخرى التي تؤثر على في الوقت الحالي أو قد تواجهها في املستقبل، واملخاطر املتعلقة بأنظمة ولوائح النفط والغاز والبيئة والصحة والسالمة واألنظمة واللفي الشركة وأمنها، والدعاوى القضائية التي تخضع لها الشركة 

لتجارية وأنظمة مكافحة الرشوة والفساد واألنظمة واللوائح األخرى، واملخاطر الناشئة عن متطلبات الحصول القطاعات التي تزاول فيها الشركة أعمالها، واملخاطر املتعلقة باألعمال الدولية بما في ذلك العقوبات والقيود ا

علقة بحماية البيئة، وقوانين ولوائح الصحة املتطلبات أو التوقعات األخرى املتعلى التراخيص والتصاريح واملوافقات الحكومية واملحافظة عليها وتجديدها، املخاطر الناشئة عن القوانين واللوائح الحالية واملحتملة و 

ا، واملخاطر املحتملة واملتعلقة بمعدل الضرائب في حالة عدم فصل أعمال التكرير والسالمة، وبيع واستخدام املواد الكيميائية والبالستيك، والتغييرات املحتملة في تعويضات موازنة مبيعات املواد الهيدروكربونية محلي  

من حكومة اململكة واالشتراطات الحكومية األخرى، بما في ذلك ما  سويق في الطار الزمني الذي تحدده حكومة اململكة العربية السعودية، واملخاطر املتعلقة باملشاريع التي تنفذها الشركة بموجب توجيهاتواملعالجة والت

اجية القصوى املستدامة املستهدفة؛ بالضافة إلى أهمية صناعة املواد الهيدروكربونية للحكومة، عدم االستقرار واالضطرابات السياسية يتعلق بالحد األقص ى الذي تحدده الحكومة لنتاج النفط الخام والطاقة النت

الحكومة بإلغاء أو تغيير ربط الريال السعودي بالدوالر األمريكي؛ وغيرها من  لة قرارواالجتماعية والنزاعات املسلحة الفعلية واملحتملة في املناطق التي تمارس فيها الشركة أعمالها وكذلك في مناطق أخرى، واملخاطر في حا

ا بين النتائج الفعلية والنتائج املتوقعة في هذه البيانات االستشرافية الواردة في هذا ا كبير 
 
ودعة لدى تداول. وملزيد من البيان الصحفي على النحو املبين في آخر التقارير الدورية امل املخاطر والشكوك التي قد تسبب اختالف

رير الدورية املودعة لدى تداول. وتستند هذه البيانات االستشرافية إلى افتراضات املعلومات حول املخاطر والشكوك املحتملة التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية عن النتائج املتوقعة، يرجى الرجوع إلى آخر التقا

 مل الحالية واملستقبلية للشركة والبيئة التي ستزاول الشركة فيها أعمالها في املستقبل.يات العإستراتيجعديدة تتعلق ب
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ا من النتائج املستقبلية. وتعفي أرامكو  تاريخ البيان، وال تهدف إلى تقديم أي تأكيدات تخص وُيعتد  بسريان املعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك البيانات االستشرافية على سبيل املثال ال الحصر، اعتبار 

فية، نتيجة لظهور معلومات جديدة، أو وقوع أحداث مستقبلية أو خالف ذلك، السعودية نفسها صراحة من أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو مراجعات لهذا البيان الصحفي، بما في ذلك أي بيانات مالية أو استشرا

 ح املعمول بها ذلك. ويجب أال يفسر أي شخص هذا البيان الصحفي على أنه نصيحة مالية أو ضريبية أو استثمارية.ما لم تتطلب األنظمة أو اللوائ

 وال يوص ى باملبالغة في االعتماد على البيانات االستشرافية. 


