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 بيان صحفي

 

 2019لنصف األول من ل مليار دوالر  46.9يبلغ تعلن تحقيق صافي دخل أرامكو السعودية 

 

  نتائج مالية قوية رغم تراجع أسعار النفطاإلعالن عن 

  وقوتها املالية والتشغيلية الشركة ةتبرهن على مرونالنتائج املالية  

  ّعد من بين األدنى عاملًيا اإلنتاج والتنقيب  أعمال فيكثافة الكربون معدالت التأكيد على أن
ُ
 ت

 

 م(2019 أغسطس 12هـ )1440 حجةذو ال 11 –الظهران 

مليار  46.9صافي دخل قدره حيث حققت ، م2019لنصف األول من عام لالية نتائجها امل ،وللمرة األولى في تاريخهااليوم  ،أعلنت أرامكو السعودية

مليار  92.5بلغت أرباح النصف األول من هذا العام قبل خصم الفوائد والضرائب و نفس الفترة من العام املاض ي. عن مليار دوالر  53.0دوالر، مقابل 

مليار دوالر  35.6 بـ مليار دوالر، مقارنة  38 ةالحر  ةالنقدي اتالتدفق تبلغ ، في حينر للفترة نفسها من العام املاض يمليار دوال  101.3، مقابل *دوالر

 م.2018لفترة نفسها من عام عن االر مليار دو  16.5مليار دوالر، مقابل  14.5بلغ اإلنفاق الرأسمالي ، فيما *نفسها من العام املاض يلفترة عن ا

رغم انخفاض أسعار النفط خالل النصف وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين حسن الناصر، معلًقا على النتائج: "

و إدارة التشغيلي  ناائأد مدعومة بقدرتنا في الحفاظ على مستوياتقوية حقيق أرباٍح وتدفقاٍت نقدية حرة تفقد واصلنا  ،2019األول من عام 

 ".املالي نضباطال وااملصاريف 

 

مليار دوالر، كان بمثابة مرحلة  12في إطار إصدارها األول من السندات الدولية بقيمة  ،للمرة األولىاملالية  نتائجنااإلفصاح عن وأكد الناصر أن 

  فارقة في تاريخ أرامكو السعودية.

 

على مع املحافظة ، % تقريًبا من احتياجات عمالئها من النفط واملنتجات املكررة100من خالل تلبية ا هموثوقيتت أثبتالشركة  أنوأضاف الناصر 

قدره برميل مكافئ نفطي في اليوم، ومتوسط إنتاج يومي من النفط الخام  مليون  13.2ا من املواد الهيدروكربونية عند مستوى هجإجمالي إنتا

 ماليين برميل في اليوم. 10

 

 إلى
ً
ستراتيجية النمو في قطاع إفي تنفيذ مضينا فقد في قطاع التنقيب واإلنتاج، أرامكو السعودية التي تتبوأها  العاملية الرياديةاملكانة  واستنادا

 عقد صفقات استحواذ سواء داخل اململكة أو في كبرى األسواق العاملية. ومن املنتظر أن  بما في ذلكواملعالجة والتسويق التكرير 
ُ
هذه سهم ت

تحقيق القيمة من التكامل، ، وزيادة طاقة التكرير وإنتاج الكيميائيات، و في األسواق املضمونة مبيعات النفط الخامقدرة تعزيز في الصفقات 

 باإلضافة إلى تنويع أعمال الشركة.

عد من بين أكبر الشركات (سابكالسعودية للصناعات األساسية )شركة ال أسهم من %70ستحواذ على وقعنا اتفاقية لال  كما
ُ
من حيث ، والتي ت

تحقيق  خالل منواملعالجة والتسويق طاع التكرير قب النمو تسريع، ما ُيعد نقلة نوعية في على مستوى العالم في مجال البتروكيميائيات الدخل

 .الشركةكّلٍ جزيٍء تنتجه  من القيمة املضافةو  الربحيةوتعزيز ، مجالي البتروكيميائيات والتكريرالتكامل بين 
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املبادرات الرائدة مثل املشاريع و  عدٍد من، وعززت جهودها في مجال االبتكار من خالل قطاع تجارة املنتجات البتروليةتوسعت الشركة في كذلك، 

 الوقود الهيدروجيني.قنية تتحويل النفط الخام إلى كيميائيات، وصناعة املواد غير املعدنية، و 

 

بإعالنها للمرة أرامكو السعودية على نحو خاص تفخر ، حيث في طليعة النهج الذي تعمل به الشركةأداء الشركة في مجال البيئة والسالمة ويظل 

 .التنقيب واإلنتاج في الشركة تصنف بين املستويات األدنى عاملًيا كثافة الكربون الناتج من أعمالاألولى في تاريخها أن معدالت 

 

 ةظفحاملا هللا، وسنواصل بإذن مواصلة االستثمار لتحقيق النمو في املستقبلمالية تمكنها من  بمالءةالناصر :" تتمتع أرامكو السعودية  واختتم

 .مع استمرار نمو استثماراتنا" مركزنا املاليومرونة على قوة 

 

 *مطابقات وتعريفات املقاييس غير املدرجة ضمن متطلبات املعايير الدولية للتقرير املالي

 

 www.saudiaramco.com/investorsم، الرجاء زيارة املوقع االلكتروني: 2019نتائج املالية للنصف األول من عام لالطالع على تقرير ال

 

أغسطس  12اإلنترنت يوم شبكة على الذي سيذاع ستناقش أرامكو السعودية نتائجها املالية والتشغيلية لنصف العام من خالل البث اإللكتروني و 

لكتروني متاًحا على الرابط . وسيكون البث اإل(بريطانياالصيفي لتوقيت الب اظهرً  2الساعة ) بتوقيت السعودية عصًرا 4 الساعةتمام  في م2019

 التالي:

 www.saudiaramco.com/investors   
 

 معلومات التواصل

  domestic.media@aramco.com :حليةوسائل اإلعالم امل

 investor.relations@aramco.com عالقات املستثمرين:

  Saudi_Aramco@ 
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 إخالء مسؤولية

  «الشركة»شركة الزيت العربية السعودية ( ) ينطبق ما يلي على املعلومات الواردة في هذه الوثيقة التي تقدمها تنويه مهم:
ً

شار إلى ما سبق إجماال  بكلمة ويُ

 فيما عدا البيانات املتعلقة بحقائق سابقة، هي بيانات استشرافيةاملعلومات،  تتضمن هذه املعلومات بيانات استشرافية، وجميع البيانات الواردة في. «علوماتامل»

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

بيانات  والكيميائيات. وقد تتضمن هذه البيانات، على سبيل املثال ال الحصر، أي ي التكرير واملعالجة والتسويقمقارنتها بالشركات املماثلة لها، ونموها في قطاع

ر»أو « تتوقع»أو « يمكن»أو « تنوي »أو « تعتزم»أو « تستهدف»أو « تنتظر»أو  «تعتقد»أو « تهدف»منها كلمات أو تعبيرات مثل تسبقها أو تليها أو ترد ض قّدِّ
أو  «تُ

 ، وأي من مرادفات تلك الكلمات والتعبيرات أو أضدادها. وتشمل هذه«ربما»أو  ،«قد»، أو «من املرجح»أو « قد يمكنها»أو « سوف»أو « تتصور »أو « طتخط»

إلى  إرادة الشركة التي قد تؤدياليقينية، وغير ذلك من العوامل الهامة الخارجة عن  البيانات االستشرافية املخاطر سواًء املعروفة منها أو املجهولة، واألمور غير

 بشأنها صراحة أو ضمًنا في هذه البيانات االستشرافية. وتستند هذه البيانات اختالف جوهري بين النتائج أو األداء أو اإلنجازات الفعلية والتوقعات الواردة

 .والظروف واألوضاع التي ستعمل فيها في املستقبلواملستقبلية  االستشرافية إلى عدة افتراضات تتعلق بإستراتيجيات أعمال الشركة الحالية

 

املعني بها  املثال ال الحصر البيانات االستشرافية، فقط في تاريخ هذه الوثيقة، وليس لن يتم تحديث املعلومات، وتسري هذه املعلومات، بما في ذلك على سبيل

 عن أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو تنقيحات لهذه مسؤوليتها تقديم أي تأكيدات بشأن النتائج املستقبلية. وتخلي الشركة
ً

املعلومات، بما في ذلك  صراحة

األنظمة أو اللوائح املعمول  حالة ورود معلومات جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية أو غير ذلك، ما لم تقتضِّ  أي معلومات مالية أو بيانات استشرافية، سواء في

  .بها ذلك

،  34الدولي  املرحلية املوحدة املوجزة والتي تم إعدادها وعرضها وفًقا ملعيار املحاسبة املالية للشركة الواردة هنا تم استخراجها من البيانات املاليةإن املعلومات 

 .بين القانونييناألخرى واإلعالنات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاس بصيغته املعتمدة في اململكة العربية السعودية إلى جانب املعايير

في  التدابير املالية غير املنصوص عليها»للتقرير املالي، يتضمن هذا الشرح بعض  باإلضافة إلى معلومات الشركة املالية املعدة واملقدمة وفًقا للمعايير الدولية

للتقرير املالي، بل  الي، وليست لها معاني موحدة تحددها املعايير الدوليةالدولية للتقرير امل وهي تدابير ليست من متطلبات املعايير«. املعايير الدولية للتقرير املالي 

نظر اإلدارة. وعلى ذلك،  الدولية للتقرير املالي يقصد بها تعزيز الوعي بنتائج أعمال الشركة من وجهة هي تدابير مقدمة كمعلومات إضافية مكملة لتدابير املعايير

 .تحليل معلومات الشركة املالية املقدم وفق املعايير الدولية للتقرير املالي -ستغناء بها عنأو اال  -فال ينبغي مطالعتها بمعزل عن 

 :التالي نظر العنوان اإللكترونيأاملالي إلى أقرب مقياس للمعايير الدولية املماثلة، ر للحصول على طريقة تسوية املقاييس غير املدرجة باملعايير الدولية للتقري

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

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

