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تنويه

 األسئلةجلسةفيردتالتيواملعلوماتعنها،ينوبمنأو "(الشركة)"السعوديةالعربيةالزيتشركةتقدمهالذيفيهاالواردةللمعلوماتالشفهيوالشرحالوثيقةهذهعلىيليماينطبق:مهمتنويه
 سبقماإلىوُيشار )الشفهيالشرحتليالتيواألجوبة

ً
."(املعلومات"بكلمةإجمال

 وتقديراتهاللشركةالحاليةاتالتوقععلىتشتملاستشرافيةبياناتهيسابقة،بحقائقاملتعلقةالبياناتعدافيمااملعلومات،فيالواردةالبياناتوجميعاستشرافية،بياناتاملعلوماتهذهتتضمن
  .والكيميائياتوالتسويقواملعالجةر التكريقطاعيفيونموهالها،املماثلةبالشركاتمقارنتهاذلكفيبماواإلنتاج،التنقيبقطاعفيوأدائهاالكبرى ومشاريعهاالرأسماليةونفقاتهاباستثماراتهااملتعلقة

أو"تتوقع"أو"يمكن"أو"تنوي "أو"تعتزم"أو"تستهدف"أو"تنتظر"أو"تعتقد"أو"تهدف"مثلكلماتضمنهاتردأو تليهاأو تسبقهابياناتأيالحصر،ل املثالسبيلعلىالبيانات،هذهتتضمنوقد
ر" ِّ

قد 
ُ
 أو منهااملعروفةسواءً املخاطر الستشرافيةالبياناتهذهوتشمل.أضدادهاأو والتعبيراتالكلماتتلكمرادفاتمنوأي،"املرجحمن"أو"يمكنهاقد"أو"سوف"أو"تتصور "أو"تخطط"أو"ت

صراحةبشأنهاالواردةوالتوقعاتالفعليةاإلنجازاتأو األداءأو النتائجبينجوهري اختالفإلىتؤديقدالتيالشركةإرادةعنالخارجةالهامةالعواملمنذلكوغير اليقينية،غير واألمور املجهولة،
 فيفيهاستعملالتيضاعواألو والظروفواملستقبليةالحاليةالشركةأعمالباستراتيجياتتتعلقافتراضاتعدةإلىالستشرافيةالبياناتهذهوتستند.الستشرافيةالبياناتهذهفيضمًناأو 

.املستقبل

 النتائجبشأنأكيداتتأيتقديمبهااملعنيوليسالوثيقة،هذهتاريخفيفقطالستشرافية،البياناتالحصر ل املثالسبيلعلىذلكفيبمااملعلومات،هذهوتسري املعلومات،تحديثيتملن
 مسؤوليتهاالشركةوتخلي.املستقبلية

ً
 ورودحالةفيواءساستشرافية،بياناتأو ماليةمعلوماتأيذلكفيبمااملعلومات،لهذهتنقيحاتأوتحديثاتأيبنشر تعهدأو التزامأيعنصراحة

.ذلكبهااملعمول اللوائحأو األنظمةمنهاتقتض يلمماذلك،غير أو مستقبليةأحداثوقوعأو جديدةمعلومات

 العربيةاململكةفياملعتمدةبصيغته،34الدولياملحاسبةملعيار وفًقاوعرضهاإعدادهاتموالتياملوجزةاملوحدةاملرحليةاملاليةالبياناتمناستخراجهاتمهناالواردةللشركةاملاليةاملعلوماتإن
 املعايير فيعليهاوصاملنصغير املاليةالتدابير "بعضالشرحهذايتضمنذلك،إلىوباإلضافة.القانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةعنالصادرةواإلعالناتاألخرى املعايير جانبإلىالسعودية

 مكملةإضافيةكمعلوماتمقدمةير تدابهيبلاملالي،للتقرير الدوليةاملعايير تحددهاموحدةمعانيلهاوليستاملالي،للتقرير الدوليةاملعايير بموجببهامعترفليستدابير وهي."املاليللتقرير الدولية
 املاليةالشركةاملعلوماتحليلت-عنبهاالستغناءأو -عنبمعزل مطالعتهاينبغيفال ذلك،وعلى.اإلدارةنظر وجهةمنالشركةأعمالبنتائجالوعيتعزيز بهايقصداملاليللتقرير الدوليةاملعايير لتدابير 
:الرابطعلىالطالعيرجىللمقارنة،القابلةاملاليللتقرير الدوليةاملعايير إجراءاتآخر معاملطابقةولغايات.املاليللتقرير الدوليةاملعايير وفقاملقدم

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

.
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2019ملخص نتائج أعمال النصف األول من عام 

مليار دولر46.9

الدخلصافي 

12%
53.0: 2018النصف األول من 

مليار دولر
مليار دولر38.0

1الحرةالتدفقات النقدية 

7%
35.6: 2018من النصف األول 

مليار دولر

مليار دولر92.5

خصم الفوائد والضرائباألرباح قبل  1

9%
101.3: 2018من النصف األول 

دولرمليار 
مليار دولر14.5

رأسماليةنفقات  

12%
16.5: 2018النصف األول من 

مليار دولر

3

املاليللتقريرالدولية بمعايير املتعلقة للمطابقة بين التدابير غير www.saudiaramco.com/investorsالرجوع إلى يرجى 1.

2018عام خالل 2.

عمل؛ تمثل املنشأت اململوكة بالكامل في اململكةألف ساعة 200لكل التي أدت إلى ضياع الوقت في العمل اإلصابات 3.

2019عام بناًء على متوسط إنتاج الغاز في النصف األول في 4.

184
براءات الختراع 

املمنوحة

0.009
معدل اإلصابات 

املهدرة
3للوقت

10.2
كيلو غرام من 
الكربون لكل 
برميل مكافئ 

نفطي في قطاع 
التنقيب 

2واألنتاج

كثافة حرق الغاز 
في الشعالت

<1%
4الغازمن إنتاج 

مليون برميل في 10.0

اليوم
إنتاج النفط الخام

10.0: 2018النصف األول من 

مليون برميل من 13.2

النفطي في اليوماملكافئ 
إنتاج املواد الهيدروكربونية

10.0: 2018النصف األول من 

http://www.saudiaramco.com/investors
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ستراتيجية الشركةإ

الحفاظ على في العالم معتكلفة واألقل الخام في العالم منتجي النفط أكبر كأحد سنحافظ على مكانتنا 
إمدادات موثوقة من النفط الخام إلى العمالء

تعزيز تنوع األعمال لتحقيق قيمة أكبر من التكامل الستراتيجي

قوي على مركز مالي الرأسمالية واملحافظة تحقيق الكفاءة في تخصيص النفقات 

إنتاج الغازالتوسع في أنشطة 
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ق 
َّ
َحق

ُ
الصعيد االستراتيجيعلى التقدم امل

:بـمدعوم 

كفاءة تخصيص النفقات •
الرأسمالية

مركز مالي مرن و قوي •

حوكمة قوية للشركة•

زيادة اإلنتاج في حقلي املرجان والبري تطور في برنامجي •

كما هو 2019يسير مشروع معمل الغاز في الفاضلي نحو التشغيل في عام •
مخطط له

اكتشافات جديدة للنفط والغاز: التنقيب•

جواإلنتاالتنقيب 

من سابك% 70اتفاقية شراء لالستحواذ على •

في وحصة % 50لالستحواذ على حصة شل في ساسرف البالغة اتفاقيات •
%  17أويل بانك تبلغ نسبتها مصفاة هيونداي 

هل شبكة محطات سعلى الستحواذ : بيع الوقود بالتجزئة في اململكة•

البتروليةتجارة املنتجات في قطاع العالمي زيادة الحضور •

ويقوالتسالتكرير واملعالجة 
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مجال املحافظة على البيئة    األداء في 

6

ناتج مركز قيادي في كثافة إنبعاثات الكربون ال
عن أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج

10.2
2018كيلو من الكربون لكل برميل من املكافئ النفطي خالل 

األشجارغرس 

مليون 1
بحلول عام 2025

كثافة حرق الغاز في 
الشعالت

<1%
*من إنتاج الغاز 

2019بناًء على متوسط إنتاج الغاز في النصف األول في عام * 
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صادر ومصارف النقدم

مصارف النقد

26.4

14.5

مصادر النقد

52.5

2019-النصف األول 
(دولرمليار )

ات صافي التدفق
النقدية من 

األعمال
52.1

16.5

مصادر النقد

ات صافي التدفق
النقدية من 

األعمال

مصارف النقد

(دولرمليار )

2018-النصف األول 

26.0
ح توزيعات األربا

العادية

اإلنفاق الرأسمالي
ح توزيعات األربا

الخاصة

6.0

20.0

اإلنفاق الرأسمالي

ح توزيعات األربا
الخاصة

ح توزيعات األربا
العادية
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8

أسئلة وأجوبة
خالد الدباغ

للرئيساألعلى النائب 
والستراتيجية والتطوير ملالية ا


