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 أهم المعلومات المالیة

 صافي الدخل
 (ملیار)

 سعودي ر�ال 62.5
 أمر�كيدوالر  16.7

 *األر�اح قبل الفوائد والضرائب
 (ملیار)

 سعودير�ال  128.3
 أمر�كيدوالر  34.2

 السهمر�حیة 
 ة)ض(األساسیة والمخف

 سعودير�ال  0.32
 أمر�كيدوالر  0.08

 التشغیلصافي النقد الناتج من أنشطة 
 (ملیار)

 سعودير�ال  84.1
 أمر�كيدوالر  22.4

 النفقات الرأسمالیة
 (ملیار)

 سعودير�ال  27.7
 أمر�كيدوالر  7.4

 *التدفقات النقد�ة الحرة
 (ملیار)

 سعودير�ال  56.3
 أمر�كيدوالر  15.0

متوسط سعر النفط الخام المحقق 
 برمیل) /أمر�كي دوالر(

51.8 

 *المدیونیةنسبة 
 )%( 

4.9- 

مدفوعة الر�اح األ توز�عات 
 (ملیار)

 سعودير�ال  50.2
 أمر�كيدوالر  13.4

 الواحد للسهم المدفوعة ر�احاأل  توز�عات

 سعودير�ال  0.25
  أمر�كي دوالر 0.07

 *المستثمر المال رأس متوسط على العائد 
 (%) 

26.3

 التشغیلیةأبرز اإلنجازات 

 إنتاج النفط الخام
 ملیون برمیل في الیوم)(

9.8 

 1الموثوقیة
)%( 

99.7 

إجمالي الطاقة التكر�ر�ة 
 (ملیون برمیل في الیوم)

6.4 

مطا�قات وتعر�فات المقاییس غیر المدرجة ضمن متطلبات المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي.  بندغیر مدرج ضمن المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي: لمز�د من التفاصیل، یرجى مراجعة  مقیاس ∗
.(الشر�ة) فقط شر�ة الز�ت العر�یة السعود�ةل .1

 نبذة عن نتائج أرامكو السعود�ة
 2020الر�ع األول 
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  أمین بن حسن الناصر
 أرامكو السعود�ة و�بیر إدار�یها التنفیذیینرئیس 

تبعات تفشي  جراء 2020األولى من عام  شهرأ ثالثةالالمالي خالل  ناأداؤ تأثر ی أن مستغرً�ا �كن لم
�ذلك و  لعالمتزال تخیم �ظاللها على جمیع أرجاء ا الالتي  )19-كوفید(جائحة فیروس �ورونا المستجد 

مالیة استثنائیة فقد حققت أرامكو السعود�ة نتائج  التحد�ات، هذهو�الرغم من  تراجع أسعار النفط الخام.
مر�زها المالي، وهیكل أعمالها المنخفض في الر�ع األول من هذا العام �فضل قدرة الشر�ة على إدارة 

ملیار دوالر أمر�كي)، والعائد على  16.7ملیار ر�ال سعودي ( 62.5 الدخل صافي بلغ التكلفة. حیث
 دوالر ملیار 15.0( سعودي ر�ال ملیار 56.3 الحرة النقد�ة والتدفقات%، 26.3رأس المال المستثمر 

ملیار  70.32السعود�ة عن توز�ع أر�اح �قیمة  أرامكو أعلنتوقد . %-4.9 المدیونیة ونسبة)، أمر�كي
 مرونةهذه التنائج  وتظهر. 2020من عام  األول للر�ع )يملیار دوالر أمر�ك 18.75ر�ال سعودي (

 الدورات االقتصاد�ة. مختلف عبروقوة أرامكو السعود�ة الواضحة 

العمل  مع 2020وخالل الر�ع األول، �ادرت أرامكو السعود�ة إلى تحسین خطة إنفاقها الرأسمالي لعام 
لتشغیلیة. ومن اآلن ا اإلنتاجیة مستو�اتالالفرص التي تساعدها على تعز�ز  تحدیدفي الوقت نفسه على 

ر أرامكو السعود�ة مرونتها الكبیرة  ات على هیكل إنفاقها، تحسینال من مز�دجراء إلفصاعًدا، ستسخِّ
 تبعات جائحة فیروس �ورونا المستجد على النشاط االقتصادي والطلب على الطاقة.و  آثار لمواجهة

علینا  یجب، ف)19-كوفید( جائحة فیروس �ورونا المستجدإن العالم �أسره لم �شهد أزمة تضاهي  حیثو 
الشر�ة تضع موظفیها  تزالبوتیرة سر�عة. وال  والمتغیرةجمیًعا أن نتكیف مع هذه التطورات شدیدة التعقید 

�مثا�ة  هو -شر�اؤها ومقاولوها  عهموم -الذي �قوم �ه موظفو الشر�ة  العملف ،أولو�اتها رأسعلى 
أداء رسالتها �إمداد العالم �الطاقة و �أعمالها األساس  القیامفي  عنهلشر�ة ل غنىالعمود الفقري الذي ال 

�ما تساعد أرامكو السعود�ة المجتمعات المحلیة في  الموثوقیة واألمان. معاییر التي �حتاجها وفًقا ألعلى
، من خالل تقد�م الدعم لمنظمات الرعا�ة )19-كوفید( مكافحة تفشي جائحة فیروس �ورونا المستجد

 .الصحیة واإلغاثة، سواًء في المملكة أو في المواقع الدولیة

 هذهها تاآلثار غیر المواتیة التي خلَّف من للحد الشر�ة لهاتبذ التي الحثیثة المساعي إلى و�اإلضافة
منصًبا على تحقیق النمو و��جاد  الشدیدتر�یزها  �ظل، الحالي االقتصاداألوضاع وتخفیف حدتها على 

 البعید، إ�ماًنا منها �أن هذه الظروف غیر المواتیة ستفیض �الفرص. المدىالقیمة على 

جائحة فیروس �ورونا  أوجدتهاالغموض والصورة الضبابیة غیر المسبوقة التي  حالةوعلى الرغم من 
 تمكنها من تجاوز التي الكبیرة الخبرة من عالیة �مستو�اتأرامكو السعود�ة  تتمتع، )19-كوفید(المستجد 

تجاه  تنا�التزامالوفاء ا في االستمرار من ستمكننا الشدائد والوصول إلى برِّ األمان. فهذه المرونة أوقات
 .ینامساهم

 النتائج المالیة

 *أمر�كي دوالر سعودي ر�ال

 األول الر�ع األول الر�ع
جمیع المبالغ الواردة �المالیین ما لم ُیذَ�ر 

 2019 2020 2019 2020 خالف ذلك

 22,210 16,661 62,47883,286  صافي الدخل
 44,253 34,202 165,949 128,258 1الفوائد والضرائباألر�اح قبل 

 7,173 7,397 26,900 27,740 النفقات الرأسمالیة
 17,366 15,021 65,127 56,327 1التدفقات النقد�ة الحرة

 23,000 13,394 86,250 50,226 مدفوعةالر�اح األتوز�عات 
العائد على متوسط رأس المال 

 %40.0 %26.3 %40.0 %2،126.3المستثمر
 المحقق الخام سعر النفط متوسط

 63.6 51.8 ینطبق ال ینطبق ال )برمیل /أمر�كي دوالر(
 .مة فقطءر�ال سعودي للمال 3.75=  أمر�كي دوالر 001.تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت یتم  ∗
بند مطا�قات وتعر�فات  مراجعةغیر مدرج ضمن المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي: لمز�د من التفاصیل، یرجى  مقیاس .1

المقاییس غیر المدرجة ضمن متطلبات المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي. 
 شهًرا. 12ستمر لفترة على أساس م �حسب .2

 النتائج التشغیلیة

 األول الر�ع

2020 2019 
 10.1 9.8 (ملیون برمیل في الیوم) الخام النفط إنتاج

 99.8 99.7 (%) 1الموثوقیة
 4.9 6.4 )الیوم في برمیل(ملیون  التكر�ر�ة الطاقة إجمالي

 فقط. لشر�ةل .1

 الرئیسة النتائج التنفیذیین اإلدار�ین �بیر كلمة
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�ات االقتصاد�ة والتقلبات في أسعار السلع على مستوى العالم، فقد حققت اعلى الرغم من االضطر 
 وتدفقات نقد�ة قو�ة مقترنة �موثوقیة األداء التشغیلي. �بیرةأرامكو السعود�ة أر�اًحا 

) نفَّذت أرامكو 19-فیروس �ورونا المستجد (كوفیدلجائحة حالة التفشي المستمر  ولمواجهة
بهذه  المتعلقة مخاطرالوخطط طوارئ في مواقع أعمالها للحد من  لةفاعالسعود�ة برامج وقائیة 

وفي خضم هذه التحد�ات، اتخذت الشر�ة حزمة من التدابیر لضمان  أعمالها.على الجائحة 
استمرار�ة العمل والمحافظة على سالمة موظفیها، مثل تفعیل سیاسة العمل من المنزل وفرض 

خرافقها ومنشآتها. ولن تدابیر تعقیم صارمة في جمیع مر  جهًدا في اتخاذ أي إجراءات الشر�ة  تدَّ
 إضافیة إذا اقتضت الضرورة ذلك ورأت جدوى من تطبیقها.

وعالوة على ذلك، نفذت أرامكو السعود�ة تدابیر إضافیة لتحسین اإلنفاق مما أدى إلى تخفیض 
قلبات األخیرة في أسعار في ضوء ظروف السوق والت .2020لعام  ةالمتوقع ةالرأسمالیالنفقات 

عن العام المالي  ةالرأسمالی نفقاتهاأن یتراوح حجم  تتوقع أرامكو السعود�ةتزال  ال ،السلع األساس
ملیار ر�ال 112.50 إلى  )أمر�كي ملیار دوالر 25ملیار ر�ال سعودي (93.75 ما بین  2020

 ملیار دوالر 32.8(ملیار ر�ال سعودي  122.88مقارنة مع  )أمر�كي ملیار دوالر (30سعودي 
 .2019عن العام المالي  )أمر�كي

 قطاع التنقیب واإلنتاج

في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها السوق، حافظ قطاع التنقیب واإلنتاج على مكانته الرائدة 
 .في مجال إنتاج النفط والغاز

 :2020من عام  األول الر�ع في التنقیب واإلنتاجقطاع ها أبرز التطورات التي شهد

استأنفت أرامكو السعود�ة أعمالها في عملیات الخفجي المشتر�ة، عن طر�ق شر�ة أرامكو  •
وتمارس شر�ة أرامكو ألعمال لها �الكامل. التا�عة والمملو�ة  المحدودةألعمال الخلیج 

العر�یة الواقعة بین المملكة و عمالها في المنطقة البحر�ة المقسومة أ المحدودة  الخلیج
 % في عملیات الخفجي المشتر�ة.50السعود�ة ودولة الكو�ت، وتبلغ حصة ملكیتها 

الر�ع األول من عام  خالل بنجاح اكتشاف حقلین جدیدینفي أعمال االستكشاف، تم  •
نفط وغاز في الجزء الشمالي الغر�ي من  مكمني �حتوي على؛ اكتشاف حقل واحد 2020

 في منطقة األعمال الوسطى.المملكة واكتشاف حقل نفط واحد 

ملیار قدم مكعبة قیاسیة  1.5لمعمل الغاز في الفاضلي من  المعالجة طاقةرفعت الشر�ة  •
 خاللملیار قدم مكعبة قیاسیة في الیوم  2.0إلى  2019عام النها�ة في �ما في الیوم 

. و�جري العمل في المعمل في مساره الصحیح، ومن المتوقع 2020الر�ع األول من عام 
 عام.الخالل في الیوم  قیاسیة ملیار قدم مكعبة 2.5بلغ طاقته الكاملة عند مستوى یأن 

ستخالص الالمرفق الجدید انتهت األعمال المیكانیكیة في  ،2020خالل شهر ینایر  •
�زاول المرفق أعمال المعالجة في و معمل الغاز في العثمانیة. في  اإلیثان �التبر�د الشدید
ملیار قدم  1.4% تقر�ًبا من طاقة المعالجة المصممة له عند 70الوقت الحالي بنسبة 

إضافیة  �میاتاستالم  عندمرفق طاقته التشغیلیة الكاملة المكعبة قیاسیة في الیوم. وسیبلغ 
في حرض الذي یتوقع أن �كتمل تنفیذه في عام من اللقیم من مشروع ز�ادة إنتاج الغاز 

2021. 

ملیون ساعة عمل دون أ�ة إصا�ات  57 �شكل إجمالي تراكمي الغاز أنشطة معاملحققت  •
السالمة الممنوحة من جمعیة معالجي الغاز  على العدید من جوائزمهدرة للوقت وحازت 

 .2019لعام 

 قطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق

 قطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق واصل�الرغم من التحد�ات الكبیرة التي فرضتها أوضاع السوق، 
ر�ونیة من خالل سلسلة القیمة الهیدرو� عبر القیمةعلى تحقیق  طو�لة األجل ستراتیجیتها ةواكبم

 أعمالها. ستراتیجي وتنو�عتعز�ز تكاملها اال

واحٍد من أكبر قطاعات التكر�ر في العالم، �طاقة تكر�ر إجمالیة  تشغیلوتواصل أرامكو السعود�ة 
ملیون  4.9: 2019 مارس 31( 2020مارس  31ملیون برمیل في الیوم �ما في  6.4بلغت 

ما  2020برمیل في الیوم). واستهلك قطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق في الر�ع األول من عام 
%) من إنتاج أرامكو السعود�ة من النفط 36.9: 2019% (الر�ع األول من عام 35.5نسبته 
 الخام.

 :2020قطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق في الر�ع األول من عام أبرز التطورات التي شهدها 

�امل حصة إنتاج شر�ة أرامكو ألعمال  على اتفاقیة شراء لتجارةلشر�ة أرامكو  وقَّعت •
  .الخفجي المشتر�ة عملیات�عد استئناف من النفط الخام  المحدودةالخلیج 

 نجحت، فقد 2020وائح الصادرة عن المنظمة البحر�ة العالمیة في عام مع الل تماشیاً •
ء السفن عمالالكبر�ت ل منخفضبدء عملیات بیع ز�ت وقود السفن  فيأرامكو السعود�ة 
 من منطقتي البحر األحمر والخلیج العر�ي. المحلیین في �لٍ 

 األول الر�ع أحداث أبرز
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 األداء المالي ملخص

 *أمر�كي دوالر سعودي ر�ال
 األول الر�ع األول الر�ع

 التغیر نسبة 2019 2020 2019 2020 ذلك خالف ُیذَ�ر لم ما �المالیین الواردة المبالغ جمیع

 )%23.1( 44,301 34,063 127,735166,128  الدخل ضرائب قبل الدخل
 )%21.2( (22,091) (17,402) (82,842) (65,257) الدخل ضرائب
 )%25.0( 22,210 16,661 83,286 62,478 الدخل صافي

 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75=  أمر�كي دوالر 001.م تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت یت ∗

 النتائج المالیة

الطلب العالمي على النفط الخام �سبب تفشي �انخفاض حجم  2020تأثر أداء الر�ع األول من عام 
وتأثیرها على النشاط االقتصادي في جمیع أنحاء العالم.  )19-كوفید( المستجد جائحة فیروس �ورونا

. الكیمیائیاتو  التكر�ر أر�احوأدى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط الخام واستمرار الضغوط على هوامش 
 استثنائیة مالیة بنتائج الصعبة البیئة هذه في مرونتها السعود�ة أرامكو أظهرت ،ذلك من الرغم وعلى
 .وقو�ة

�اإلضافة إلى ذلك، أصبح عدد من التغییرات على النظام المالي الذي تعمل الشر�ة �موجبه، سارً�ا من 
المفروضة على إنتاج الشر�ة من النفط الخام،  ع. و�ان من أهمها تعدیل أسعار الر�2020ینایر  1

فض سعر وخُ  التكافؤ، سعر آلیة في األخرى  المنتجات و�عض المسال البترول ازغإدراج  تم كما
%. 20% إلى 50الضر�بة المفروضة على أعمال الشر�ة في قطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق من 

 سعرآلیة  لتنظیم الخاضعة�ذلك �إضافة منتجات الغاز  2020وتأثرت نتائج الر�ع األول من عام 
، �غیة تعو�ض الشر�ة عن اإلیرادات التي تخسرها �صورة مباشرة نتیجة بیع هذه المنتجات داخل ؤتكافال

 المملكة �األسعار المحلیة الُمحددة.

، واصلت أرامكو السعود�ة تحقیق أر�اح قو�ة. الجائحةالرغم من انخفاض بیئة األسعار وتأثیر  على
ر�ال  62,478ما مقداره  2020مارس  31المنتهیة في  أشهرلفترة الثالثة  صافي الدخلحیث بلغ 
دوالر أمر�كي) للفترة  22,210ر�ال سعودي ( 83,286دوالر أمر�كي)، مقابل  16,661سعودي (

، و�ذلك انخفاض انخفاض أسعار النفط الخام�شكل رئیس ك لذ و�عكس، 2019نفسها من عام 
انخفاض في ر�ع  جزئًیا ذلك و�قابل .المخزون  تقییم إعادة وخسائر الكیمیائیاتو التكر�ر  أر�احش هوام

% إلى 20الر�ع من  معدلفي  تراجع أسعار النفط الخام إلى جانب االنخفاضاإلنتاج الناشئ عن 
 .الغاز لمنتجات التكافؤ سعر بدخل المتعلقة اإلیرادات ارتفاع إلى اإلضافة� ،15%

 2020دوالر أمر�كي) عن الر�ع األول من عام  17,402ر�ال سعودي ( 65,257 ضرائب الدخلو�لغت 
 ذلك و�رجع، 2019عام دوالر أمر�كي) عن الفترة نفسها من  22,091ر�ال سعودي ( 82,842مقابل 

 .2020الر�ح في الر�ع األول من عام  مستوى انخفاض  إلى �شكل رئیس

ضمن المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي: ُیرجى مراجعة قسم مطا�قات وتعر�فات  ةمدرجالغیر  اییسمقلل
 المدرجة ضمن متطلبات المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي. رالمقاییس غی

 المالي األداء
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 لم ُیذَ�ر خالف ذلكجمیع المبالغ الواردة �المالیین ما 

6 

 لقطاع التنقیب واإلنتاج األداء المالي

 *أمر�كي دوالر سعودي ر�ال
 األول الر�ع األول الر�ع

 التغیر نسبة 2019 2020 2019 2020 ذلك خالف ُیذَ�ر لم ما �المالیین الواردة المبالغ جمیع
 )%18.7( 63,228 51,397 237,105 192,737 )األخرى  للقطاعات المبیعات(شاملة  �المبیعات المتعلق اآلخر والدخل اإلیرادات

 )%17.0( 45,319 37,630 169,946 141,111 والضرائب الفوائد قبل األر�اح

 )%2.1( 5,590 5,475 20,964 20,533 نقدي أساس - الرأسمالیة النفقات
 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75=  أمر�كي دوالر 001.یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت  ∗

أشهر  لثالثةل) أمر�كي دوالر 37,630(سعودي  ر�ال 141,111 الفوائد والضرائب األر�اح قبلت بلغ
) للفترة أمر�كي دوالر 45,319( سعودي ر�ال 169,946، مقارنة مع 2020مارس  31المنتهیة في 

 دوالر 7,689( سعودي ر�ال 28,835% بواقع 17.0، �انخفاض نسبته 2019نفسها من عام 
 ).أمر�كي

األر�اح قبل  و�قابل االنخفاض في .وُ�عزى ذلك في األساس إلى انخفاض أسعار النفط الخام الُمحققة
 معدل الر�عو أسعار النفط الخام، انخفاض ر�ع اإلنتاج، وهو ما �عكس انخفاض  جزئًیا الفوائد والضرائب

 ارتفاع اإلیرادات المتعلقة بدخل سعر التكافؤ لمنتجات الغاز. �اإلضافة إلى، المنخفض

% مقارنة بنفس 2.1بنسبة  2020األولى من عام  أشهر خالل الثالثة النفقات الرأسمالیة توانخفض
 ر�ال 20,533لى إ )دوالر أمر�كي 5,590سعودي ( ر�ال 20,964 ، من2019الفترة من عام 

 تحسین برنامج الحفر.إلى  �شكل رئیسع ذلك و�رج دوالر أمر�كي) 5,475( سعودي

 لقطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق األداء المالي

 *أمر�كي دوالر سعودي ر�ال
 األول الر�ع األول الر�ع

 التغیر نسبة 2019 2020 2019 2020 ذلك خالف ُیذَ�ر لم ما �المالیین الواردة المبالغ جمیع

 )%8.6( 32,775 29,942 122,907 112,283 )األخرى  للقطاعات المبیعات(شاملة  �المبیعات المتعلق اآلخر والدخل اإلیرادات

 )%471.5( 1,364 (5,068) 5,116 (19,006) قبل الفوائد والضرائب (الخسائر) األر�اح

 %26.6 1,453 1,840 5,450 6,900 نقدي أساس - الرأسمالیة النفقات
.فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75= أمر�كي دوالر  001.یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت  ∗

 2020األولى من عام أشهر خالل الثالثة  األر�اح (الخسائر) قبل الفوائد والضرائبانخفضت 
المخزون  تقییم، و�رجع ذلك في المقام األول إلى خسائر إعادة 2019مقارنة �الفترة ذاتها من عام 

أر�اح التكر�ر لمكررة. وضعف هوامش االمنتجات الخام و النفط نتیجة النخفاض أسعار 
 �وروناجائحة فیروس  تفشيجم عن �سبب تباطؤ النمو االقتصادي العالمي النا الكیمیائیاتو 

 ) التي اجتاحت العالم.19-(كوفیدالمستجد 

 مناألر�اح قبل الفوائد والضرائب لقطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق  انخفضت، ذلك على و�ناءً 
�قیمة  خسارة إلى 2019الر�ع األول من عام  في )أمر�كي دوالر 1,364( سعودي ر�ال 5,116

. 2020من عام  األول الر�ع في) أمر�كي دوالر 5,068( سعودي ر�ال 19,006

، مقارنة 2020أشهر األولى من عام الثالثة  في ،%26.6بنسبة  النفقات الرأسمالیة تارتفعو 
 6,900 إلى) أمر�كي دوالر 1,453( سعودي ر�ال 5,450من  ،2019�الفترة نفسها من عام 

وتعزى هذه الز�ادة إلى التطو�ر المستمر للمشار�ع ). أمر�كي دوالر 1,840( سعودي ر�ال
.والتحسین في مختلف المرافق
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أرامكو السعود�ة ترعى النسخة األولى من المؤتمر الدولي الستخالص الكر�ون 
 واستخدامه وتخز�نه في الر�اض

أرامكو السعود�ة النسخة األولى من المؤتمر الدولي الستخالص الكر�ون واستخدامه وتخز�نه في  رعت
 ظاهرةخفض انبعاثات الغازات المسببة ل حلولناقش المؤتمر  قد. و رفبرای شهر خاللمدینة الر�اض 

، الكر�ون  تدو�ر على القائمفي مجال االقتصاد  حرزالحتباس الحراري، وتسلیط الضوء على التقدم الما
وتخز�نه، التي تواصل أرامكو  واستخدامهالستفادة من إمكانات تقنیة استخالص الكر�ون ا سبلو 

 .امحور�ً  اتقنیً  مجاالً السعود�ة االستثمار فیها �اعتبارها 

ر  على  القائمالقتصاد لتقنیات الثورة الصناعیة الرا�عة لدعم الر�ائز األر�ع  السعود�ة أرامكووتسخِّ
، والتخلص منها"، ها، و�عادة تدو�ر ها، و�عادة استخدامالكر�ونیة االنبعاثات خفض" وهي ،تدو�ر الكر�ون 

ر المناخ. و�مكن للتقنیات لتغیُّ  التصديجهود التي تبذلها الشر�ة لتعز�ز االستدامة و ال إطار فيوذلك 
مه وتخز�نه، التصدي لهذا التحدي القادرة على إحداث أثر �بیر، مثل تقنیة استخالص الكر�ون واستخدا

 المزدوج من جهة، واإلسهام في تحقیق التنمیة االقتصاد�ة من جهة أخرى.

 البحثیة للشر�ة في مجال االستدامة المشار�ع
البحثیة للشر�ة في مجال االستدامة على تطو�ر حلول جدیدة في مجال  المشار�عینصب تر�یز 

على المصادر الثابتة والمتحر�ة النبعاث الكر�ون. وفي اآلونة  استخالص الكر�ون واستخدامه، لتطبیقها
األخیرة، أعلن العلماء العاملون في مشروع �حثي مشترك بین أرامكو السعود�ة والمعهد الكوري المتطور 

تعمل الشر�ة حالًیا مع شر�ائها على  �ماالكر�ون.  من لالستفادةللعلوم والتقنیة عن اكتشافهم طر�قة 
تطو�ر تقنیات جدیدة الستخالص ثاني أكسید الكر�ون وتعز�ز استخدامه، مثل تحو�ل الكر�ون إلى 

 .ياإلسمنت الخلیطالكر�ون في  دامبولیمرات، واستخ

) 19-جائحة فیروس �ورونا المستجد (كوفیدلاستجا�ة أرامكو السعود�ة 
العمل على االرتقاء �مستوى حیاة األفراد والمجتمعات التي تزاول فیها  أرامكو السعود�ة �أن تؤمن

 ه� استرشدت الذي المسارهذا المبدأ  عد، و�الشر�ة تتبناها التي الرئیسة�شكل أحد المبادئ  ،أعمالها
 المستجد �وروناجائحة فیروس  تفشيعلى الصعید العالمي في أعقاب  إسهاماتتقد�م  فيلشر�ة ا

 ).19-(كوفید

وأجهزة  الصناعي التنفسدعمت الشر�ة قطاع الرعا�ة الصحیة في المملكة من خالل توفیر أجهزة 
ر�ال سعودي. ومع ذلك،  ملیون  200هواء وأدوات حما�ة للممارسین الصحیین والمرضى �قیمة التنقیة 

-(كوفیدالمستجد شاملة لمكافحة جائحة فیروس �ورونا الستجا�ة اال من اواحدً  عنصًرا الدعم هذا �عد
أطلقت  المثال، سبیل وعلى) والتي تتضمن أ�ًضا أنشطة أوسع لمشار�ة الموظفین والمجتمع. 19

الشر�ة حملة للتبرعات بین الموظفین �عنوان "�قاؤك في المنزل ضمان لسالمتك"، في مسعى لدعم 
 األموال التي توجهو  ) في المملكة.19-فیروس �ورونا المستجد (كوفید تفشيالجهود الوطنیة لمكافحة 

إلى مساعدة األشخاص األكثر تضرًرا من الجائحة، وخاصة األرامل واألیتام. على  ون تبرع بها الموظف
 في هذه الحملة �عد انتهائها. �ه التبرع تمأن تقوم الشر�ة بدفع مبلغ مماثل لما 

ختلف �قاع العالم. ففي في مجال المواطنة حدود المملكة لتمتد إلى م السعود�ة أرامكوتجاوزت جهود 
 العدیدطبیة إلى  �مداداتتقد�م تبرعات نقد�ة و  السعود�ة ألرامكو التا�عة اإلقلیمیة اتالشر� سهلتآسیا، 

جمعیة "جسر األمل" الكور�ة التا�عة لمنظمة و مثل جمعیة الصلیب األحمر في الصین  المنظمات من
 فیما شر�ة أرامكولإحدى الشر�ات التا�عة  ساهمت. وفي أورو�ا، الجنو�یة �ور�ا فياإلغاثة الوطنیة 

قدمت شر�ة و طبیة أخرى لمنظمة بوزي اإل�طالیة.  اتالعنا�ة المر�زة وتجهیز  وحدات بتقد�موراء البحار 
طبیة في العدید من المدن الللخدمات  مالیة مساهمات ةخدمات أرامكو في الوال�ات المتحدة األمر�كی

 �حثیة. أنشطةعود�ة فیها أرامكو الس تزاولالتي 

وعلى الصعید الداخلي، حرصت الشر�ة على ضمان استمرار�ة أعمالها وحما�ة سالمة وصحة موظفیها 
فرض تدابیر استباقیة ووقائیة، والتر�یز على  :من خالل تطبیق ثالث استراتیجیات أساسیة هي

تصاالت والقدرات األخرى. استمرار�ة األعمال، وضمان المرونة من خالل تكامل القدرات الرقمیة واال
وتتضمن هذه الجهود سالمة سلسلة اإلمداد والتور�د في الشر�ة، و�طالق موقع إلكتروني إلطالع 

الموظفین وقاطني األحیاء السكنیة على �افة المعلومات والمستجدات عن فیروس �ورونا المستجد 
سیاسة  فعیلذاعیة للشر�ة، وتالمحطة اإل منصةو�صدار إعالنات الخدمات العامة عبر )، 19-(كوفید

أجهزة  منالف اآل توفیرفي ذلك  �ماالعمل من المنزل، وتوسیع نطاق إمكانیات العمل عن �عد، 
) وعقد VPN، ونشر استخدام برامج الشبكة االفتراضیة الخاصة (للموظفین الكمبیوتر المحمولة الجدیدة

في  لألشخاص درجة الحرارة وقیاسحات الحرار�ة المؤتمرات المرئیة عبر تقنیة الفیدیو؛ واستخدام الماس
وتقد�م دورات تدر�بیة متخصصة عن إجراءات التعقیم الحافالت والطائرات وفي مواقع العمل الرئیسة؛ 

 إجراءات تعقیم صارمة في جمیع مكاتب الشر�ة ومرافق األحیاء السكنیة.للموظفین والمقاولین، وتطبیق 

 نبذة عن أرامكو السعود�ة
 أعمال تتخذ حیث العالم، في المتكاملة والغاز النفط شر�ات أكبر من واحدة السعود�ة أرامكو تعتبر
 السعود�ة أرامكو تدیر �ما لها، مقًرا السعود�ة التنقیب واإلنتاج من المملكة العر�یة قطاع
 .العالم مستوى  على في قطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق أعماالً 
 المملكة داخل عمل موقع أحد عشر أرامكو السعود�ة تدیر حیث الظهران، مدینة فيالرئیس  مقرها و�قع

 .موظف 79,000 حوالي ولدیها الخارج، في موقًعا 30أكثر من و 

www.saudiaramco.com/investors 

 international.media@aramco.com :الدولي اإلعالم قسم

 domestic.media@aramco.com :المحلي اإلعالم قسم

 investor.relations@aramco.com :المستثمر�ن عالقات

 واالستدامة والمسؤولیة السالمة معاییر وفق العمل

mailto:international.media@aramco.com
mailto:domestic.media@aramco.com
mailto:investor.relations@aramco.com


 التقر�ر المالي األولي
الموحد الموجز 

 2020 مارس 31 في المنتهیة أشهر الثالثة لفترة
)مراجع(غیر 



 الصفحة المحتو�ات

 10 تقر�ر فحص المراجع المستقل

 11 قائمة الدخل الموحدة الموجزة

 12 قائمة الدخل الشامل الموحدة الموجزة

 13 قائمة المر�ز المالي الموحدة الموجزة

 14 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة الموجزة

 15 الموجزةقائمة التدفقات النقد�ة الموحدة 

 27-16 إ�ضاحات حول التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز



 ، المملكة العربية السعودية 31311، الظهران 1659أرامكو السعودية، ص.ب. (، 25برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم )

 www.pwc.com/middle-east+،966(  13) 873-8883 :+، فاكس966( 13)  873-6800 :هاتف

الموجز الموحد األولي المالي التقرير حول فحص تقرير

ينالمحترم السعودية العربية الزيت شركة في ينالمساهم إلى

 مقدمة

 31 في كما لها التابعة والشركات السعودية العربية الزيت لشركة المرفقة الموجزة الموحدة المالي المركز قائمة فحصنا لقد
 أشهر الثالثة لفترة النقدية والتدفقات الحقوق في التغيراتو الشامل والدخل للدخل الموجزة الموحدة والقوائم م2020 مارس

 إعداد عن مسؤولة اإلدارة إن "(.الموجز الموحد األولي المالي التقرير)" التفسيرية ضاحاتواإلي التاريخ ذلك في المنتهية
 في المعتمد "األولي المالي التقرير" 34 رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقًا الموجز الموحد األولي المالي التقرير هذا وعرض
 الفحص على بناءً  الموجز الموحد األولي المالي التقرير هذا حول استنتاج إبداء هي مسؤوليتنا إن .السعودية العربية المملكة

 .به قمنا الذي

 الفحص نطاق

 قبل من الُمنفذ األولية المالية المعلومات فحص" 2410 رقم الفحص بارتباطات المتعلق الدولي للمعيار وفقًا بفحصنا قمنا لقد
 استفسارات إجراء من األولية المالية المعلومات فحص يتكون .السعودية العربية المملكة في المعتمد "للمنشأة المستقل المراجع

 يعد .أخرى فحص وإجراءات تحليلية إجراءات وتطبيق والمحاسبية، المالية األمور عن المسؤولين األشخاص مع رئيسي بشكل
ً  بها القيام يتم التي المراجعة من نطاقه في كبير بشكل أقل الفحص  العربية المملكة في المعتمدة للمراجعة الدولية للمعايير وفقا

 .المراجعة عملية خالل معرفتها يمكن التي الهامة األمور جميع سنعلم بأننا تأكيد على الحصول من نتمكن لن وبالتالي السعودية،
 .مراجعة رأي نُبدي ال عليه، وبناءً 

 االستنتاج

 يتم لم المرفق الموجز الموحد األولي المالي التقرير أن نعتقد يجعلنا شيء أي انتباهنا يلفت لم به، قمنا الذي الفحص على بناءً 
 العربية المملكة في المعتمد "األولي المالي التقرير" 34 رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقًا الجوهرية، النواحي جميع من إعداده،

 .السعودية

كوبرز وترهاوس برايس

محارب بن إبراهيم بدر
 471 رقم ترخيص

 م2020 مايو 11

هـ1441 رمضان 18
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 2020 األول الر�ع|    السعود�ة العر�یة الز�ت شر�ة
 الموجز الموحد األولي المالي التقر�ر
 ذلك غیر یذ�ر لم ما السعود�ة الر�االت �مالیین المبالغجمیع 
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الموجزة الموحدة الدخل قائمة  

 
 *أمر�كي دوالر  سعودي ر�ال  
 

 إ�ضاح
 األول الر�ع

2020 
 األول الر�ع

2019  
 األول الر�ع

2020 
 األول الر�ع

2019 
 71,812 60,151  269,296 225,567 10 إیرادات

 7,557 6,608  28,338 24,778  دخل آخر متعلق �المبیعات
 79,369 66,759  297,634 250,345  اإلیرادات والدخل اآلخر المتعلق �المبیعات

 (12,312) (7,745)  (46,170) (29,045)  ر�ع وضرائب أخرى 
 (13,296) (13,506)  (49,858) (50,649)  مشتر�ات

 (3,294) (4,675)  (12,355) (17,530)  إنتاج وتصنیع
 (2,090) (1,680)  (7,839) (6,302)  بیع و�دار�ة وعمومیة

 (527) (449)  (1,974) (1,685)  تنقیب
 (119) (111)  (447) (415)  �حث وتطو�ر

 (3,299) (3,997)  (12,370) (14,987) 6,5 استهالك و�طفاء
 (34,937) (32,163)  (131,013) (120,613)  تكالیف التشغیل

 44,432 34,596  166,621 129,732  دخل التشغیل
 (225) (423)  (844) (1,585)  حصة في نتائج مشار�ع مشتر�ة وشر�ات زمیلة

 430 312  1,612 1,171  دخل تمو�ل ودخل آخر
 (336) (422)  (1,261) (1,583)  تكالیف تمو�ل

 44,301 34,063  166,128 127,735  الدخل قبل ضرائب الدخل
 (22,091) (17,402)  (82,842) (65,257) 7 ضرائب الدخل
 22,210 16,661  83,286 62,478  صافي الدخل

       
        صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى

 22,194 16,942  83,226 63,532  حقوق المساهمین
 16 (281)  60 (1,054)  الحصص غیر المسیطرة

  62,478 83,286  16,661 22,210 
       

 0.11 0.08  0.42 0.32  ر�حیة السهم (األساسیة والمخفضة)
 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75=  أمر�كي دوالر 001.المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت تحو�ل  یتم ∗
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 يالحر�ق محمد بن صالح
 المالي المراقب
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 قائمة الدخل الشامل الموحدة الموجزة
 *أمر�كي دوالر  سعودي ر�ال  
 

 إ�ضاح
 األول الر�ع

2020 
 األول الر�ع

2019  
 األول الر�ع

2020 
 األول الر�ع

2019 
 22,210 16,661  83,286 62,478  صافي الدخل

       
      8 الضر�بةالدخل (الخسارة) الشامل اآلخر، �عد خصم 

       بنود لن یتم إعادة تصنیفها إلى صافي الدخل
 (544) (2,852)  (2,041) (10,695)  إعادة قیاس التزامات منافع ما �عد انتهاء التوظیف

 120 (279)  452 (1,046)  تغیرات في القیمة العادلة الستثمارات في حقوق ملكیة مصنفة �القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
       بنود �مكن إعادة تصنیفها الحًقا إلى صافي الدخل

 )33( (165)  (124) (619)  تحوطات تدفقات نقد�ة وأخرى 
 6 (15)  23 (56)  تغیرات في القیمة العادلة لسندات دین مصنفة �القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  )32( (177)  (120) (664)  مشتر�ة وشر�ات زمیلةحصة في خسارة شاملة أخرى لمشار�ع 
 (136) (392)  (509) (1,468)  فروقات تحو�ل عمالت

  (14,548) (2,319)   (3,880) (619) 
 21,591 12,781   80,967 47,930  مجموع الدخل الشامل

       
       مجموع الدخل (الخسارة) الشامل العائد إلى

 21,614 13,194  81,052 49,477  حقوق المساهمین
 (23) (413)  (85) (1,547)  الحصص غیر المسیطرة

  47,930 80,967  12,781 21,591 
 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75=  أمر�كي دوالر 001.یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت  ∗
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 الد�اغ هاشم بن خالد
  للرئیس األعلى النائب 
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 قائمة المر�ز المالي الموحدة الموجزة
 *أمر�كي دوالر  سعودي ر�ال  

 إ�ضاح 
 مارس 31

2020 
 د�سمبر 31

2019  
 مارس 31

2020 
 د�سمبر 31

2019 
       الموجودات

       الموجودات غیر المتداولة
 261,870 266,308  982,014 998,656 5 ممتلكات وآالت ومعدات
 8,033 7,831  30,122 29,365 6 موجودات غیر ملموسة

 5,263 4,754  19,738 17,826  استثمارات في مشار�ع مشتر�ة وشر�ات زمیلة
 3,394 3,595  12,728 13,482  موجودات ضر�بة دخل مؤجلة
 5,699 6,243  21,372 23,411  موجودات وذمم مدینة أخرى 
 5,322 4,664  19,956 17,491  استثمارات في أوراق مالیة

  1,100,231 1,085,930  293,395 289,581 
       الموجودات المتداولة

 11,362 8,771  42,607 32,890  مخزون 
 24,940 15,994  93,526 59,980  ذمم مدینة تجار�ة

 9,808 7,729  36,781 28,984  مبالغ مستحقة من الحكومة
 3,230 4,392  12,109 16,470  موجودات وذمم مدینة أخرى 

 12,125 61  45,467 228  استثمارات قصیرة األجل
 47,388 62,783  177,706 235,435  نقد وما �ماثله

  373,987 408,196  99,730 108,853 
 398,434 393,125  1,494,126 1,474,218  مجموع الموجودات

       
       حقوق الملكیة والمطلو�ات

       حقوق المساهمین
 16,000 16,000  60,000 60,000  رأس المال

 7,195 7,195  26,981 26,981  رأس المال اإلضافي المدفوع
 (1,000) (1,000)  (3,750) (3,750)  أسهم خز�نة
       أر�اح مبقاة:

 251,669 261,825  943,758 981,844  غیر مخصصة
 1,600 1,600  6,000 6,000  مخصصة

 553 (305)  2,076 (1,145) 8 احتیاطیات أخرى 
  1,069,930 1,035,065  285,315 276,017 

 2,979 2,562  11,170 9,609  الحصص غیر المسیطرة
  1,079,539 1,046,235  287,877 278,996 

       المطلو�ات غیر المتداولة
 40,184 41,191  150,690 154,466 9 قروض

 11,859 9,840  44,471 36,900  مطلو�ات ضر�بة دخل مؤجلة
 5,646 11,033  21,174 41,373  التزامات منافع ما �عد انتهاء التوظیف

 4,263 4,389  15,985 16,458  مخصصات
  249,197 232,320  66,453 61,952 

       المطلو�ات المتداولة
 20,862 17,636  78,231 66,134  ذمم دائنة تجار�ة وأخرى 

       التزامات للحكومة:
 16,598 11,358  62,243 42,593 7 ضرائب دخل

 9,460 -  35,475 -  توز�عات أر�اح مستحقة
 3,927 1,592  14,727 5,972  ر�ع
 6,639 8,209  24,895 30,783 9 قروض

  145,482 215,571  38,795 57,486 
  394,679 447,891  105,248 119,438 

 398,434 393,125  1,494,126 1,474,218  مجموع حقوق الملكیة والمطلو�ات
 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75=  أمر�كي دوالر 001.یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت  ∗
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 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة الموجزة
 
 *أمر�كي دوالر  سعودي ر�ال 
     المساهمین حقوق  
      المبقاة األر�اح    
 

 رأس
 المال

 المال رأس
 اإلضافي
 الخز�نة أسهم المدفوع

 غیر
 المخصصة المخصصة

 االحتیاطیات
 األخرى 

 )8(إ�ضاح 

 الحصص
 غیر

 المجموع  المجموع المسیطرة
 الرصید �ما في

 274,249  1,028,435 11,653 3,176 6,000 920,625 – 26,981 60,000 2019ینایر  1
 22,210  83,286  60 – – 83,226 – – – صافي الدخل

 (619)  (2,319) (145) (2,174) – – – – – ى خر األ ةالشامل الخسارة

 21,591  80,967 (85) (2,174) – 83,226 – – – مجموع الدخل (الخسارة) الشامل

ما تحو�ل إعادة قیاس التزامات منافع 
 –  – – 2,041 – (2,041) – – – �عد انتهاء التوظیف

 (33,000)  (123,750) – – – (123,750) – – – )17(إ�ضاح توز�عات أر�اح 
توز�عات أر�اح إلى حصص غیر 

 (6)  (22)  (22) – – – – – – مسیطرة
 الرصید �ما في

 262,834  985,630 11,546 3,043 6,000 878,060 – 26,981  60,000 2019 مارس 31
           

 الرصید �ما في
 278,996  1,046,235 11,170 2,076 6,000 943,758 (3,750) 26,981 60,000 2020ینایر  1

 16,661  62,478 (1,054) - - 63,532 - - - صافي الدخل (الخسارة)

 (3,880)  (14,548) (493) (14,055) - - - - - ى خر األ ةالشامل الخسارة

 12,781  47,930 (1,547) (14,055) - 63,532 - - - مجموع الدخل (الخسارة) الشامل
تحو�ل إعادة قیاس التزامات منافع ما 

 -  - - 10,695 - (10,695) - - - �عد انتهاء التوظیف
 37  139 - 139 - - - - - تعو�ض على أساس السهم

 )3,933(  (14,751) - - - (14,751) - - - )17(إ�ضاح  توز�عات أر�اح

توز�عات أر�اح إلى حصص غیر 
 (4)  (14) (14) - - - - - - مسیطرة

 الرصید �ما في
 287,877  1,079,539 9,609 (1,145) 6,000 981,844 (3,750) 26,981 60,000 2020مارس  31

 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75=  أمر�كي دوالر 001.یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت  ∗

 
 

 
 

 

 أمین بن حسن الناصر
 عضو مجلس اإلدارة،

 الرئیس و�بیر اإلدار�ین التنفیذیین

 خالد بن هاشم الد�اغ
  النائب األعلى للرئیس 

 للمالیة واالستراتیجیة والتطو�ر

 صالح بن محمد الحر�قي
 المراقب المالي
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  قائمة التدفقات النقد�ة الموحدة الموجزة 
 *أمر�كي دوالر  سعودي ر�ال  
 

 إ�ضاح
 األول الر�ع

2020 
 األول الر�ع

2019  
 األول الر�ع

2020 
 األول الر�ع

2019 
 44,301 34,063  166,128 127,735  الدخل قبل ضرائب الدخل

       التعدیالت لتسو�ة الدخل قبل ضرائب الدخل إلى صافي النقد الناتج من أنشطة التشغیل
 3,299 3,997  12,370 14,987  6,5 استهالك و�طفاء

 252 197  944 739  تكالیف تنقیب وتقییم مشطو�ة
 225 423  844 1,585  حصة في نتائج مشار�ع مشتر�ة وشر�ات زمیلة

 (384) (283)  (1,440) (1,060)  دخل تمو�ل
 336 422  1,261 1,583  تكالیف تمو�ل

 (45) (29)  (168) (109)  توز�عات أر�اح من استثمارات في أوراق مالیة
 51 231  193 865  في القیمة العادلة الستثمارات من خالل الر�ح أو الخسارةتغیر 

 (28) (98)  (106) (367)  تغیر في استبعاد أر�اح مخزون مشار�ع مشتر�ة وشر�ات زمیلة
 79 (298)  294 (1,116)  أخرى 

       التغیر في رأس المال العامل
 (10) 2,591  (36) 9,717  مخزون 

 (1,129) 8,946  (4,234) 33,546  تجار�ةذمم مدینة 
 784 2,079  2,941 7,797  مبالغ مستحقة من الحكومة
 589 (1,417)  2,210 (5,312)  موجودات وذمم مدینة أخرى 

 (887) (3,518)  (3,325) (13,194)  ذمم دائنة تجار�ة وأخرى 
 1,059 (2,335)  3,975 (8,755)  ر�ع مستحق
       التغیرات األخرى 

 (635) (544)  (2,383) (2,039)  موجودات وذمم مدینة أخرى 
 17 105  64 394  مخصصات

 (421) 158  (1,579) 592  التزامات منافع ما �عد انتهاء التوظیف
 (22,914) (22,272)  (85,926) (83,521) (ج)7 ضرائب دخل وضرائب أخرى  سداد

 24,539 22,418  92,027 84,067  صافي النقد الناتج من أنشطة التشغیل
       

 (7,173) (7,397)  (26,900) (27,740) 4 نفقات رأسمالیة
 9 7  34 25  توز�عات من مشار�ع مشتر�ة وشر�ات زمیلة

 (23) (2)  (85) (6)  استثمارات إضافیة في مشار�ع مشتر�ة وشر�ات زمیلة
 45 29  168 109  توز�عات أر�اح من استثمارات في أوراق مالیة

 400 536  1,501 2,010  فوائد مستلمة
 (15) (17)  (58) (64)  صافي استثمارات في أوراق مالیة

 (95) 12,064  (358) 45,239  استثمارات قصیرة األجل (مشتر�ات) صافي استحقاقات
 (6,852) 5,220  (25,698) 19,573  أنشطة االستثمار )المستخدم في( الناتج من صافي النقد

       
 (23,000) (13,394)  (86,250) (50,226)  توز�عات أر�اح

 – (4)  – (14)  توز�عات أر�اح مدفوعة إلى حصص غیر مسیطرة
 (252) (302)  (944) (1,132)  فوائد مدفوعة

 376 2,256  1,408 8,459  متحصالت من قروض
 (493) (799)  (1,848) (2,998)  سداد قروض

 (23,369) (12,243)  (87,634) (45,911)  النقد المستخدم في أنشطة التمو�لصافي 
       

 (5,682) 15,395  (21,305) 57,729  في النقد وما �ماثله(النقص)  صافي الز�ادة
 48,841 47,388  183,152 177,706  الفترةالنقد وما �ماثله �ما في بدا�ة 

 43,159 62,783  161,847 235,435  الفترةالنقد وما �ماثله �ما في نها�ة 
 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75=  أمر�كي دوالر 001.یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت  ∗
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 إ�ضاحات حول التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز

 معلومات عامة .1

)، "السعود�ة ("المملكة")، في مجال البحث والتنقیب والحفر واستخراج المواد الهیدرو�ر�ونیة ("التنقیب واإلنتاجتعمل شر�ة الز�ت العر�یة السعود�ة ("الشر�ة")، ومقرها الرئیسي في مدینة الظهران، المملكة العر�یة 
عندما  1933مایو  29ر�خها �عود إلى ، ولكن تا8�موجب المرسوم الملكي رقم م/ 1988نوفمبر  13وفي معالجة تلك المواد وصنعها وتكر�رها وتسو�قها ("التكر�ر والمعالجة والتسو�ق"). لقد تأسست الشر�ة في 

من بین أمور أخرى. �ما تم تحو�ل الشر�ة إلى شر�ة مساهمة سعود�ة بنظام منحت حكومة المملكة العر�یة السعود�ة ("الحكومة") امتیاًزا للمشغل السابق �الحق في التنقیب عن المواد الهیدرو�ر�ونیة في المملكة، 
 ).2017د�سمبر  19ه (1439ر�یع اآلخر  1بتار�خ  180�موجب قرار مجلس الوزراء رقم  2018ینایر  1أساس جدید اعتباًرا من 

 
ملیار سهم  3.45ولي، �اعت الحكومة ما مجموعه ، انتهت الشر�ة من طرحها العام األولي وُأدِرجت أسهمها العاد�ة في السوق المالیة السعود�ة ("تداول"). وفیما یتعلق �الطرح العام األ2019د�سمبر  11في 

 % من رأس مال الشر�ة.1.73عادي، أو ما نسبته 
 

 .2020مایو  11اعتمد مجلس اإلدارة التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز للشر�ة والشر�ات التا�عة لها (مًعا "أرامكو السعود�ة") بتار�خ 
 

 أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة المهمة األخرى  .2

، التقر�ر المالي األولي، المعتمد في المملكة، والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهیئة السعود�ة للمحاسبین القانونیین. 34تم إعداد التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
، �استثناء المعاییر 2019د�سمبر  31اسات المحاسبیة وطرق االحتساب والعرض المبینة في القوائم المالیة الموحدة ألرامكو السعود�ة للسنة المنتهیة في یتماشى هذا التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز مع السی

 الجدیدة والمعدلة المفصح عنها أدناه. 
 

الفترات المعروضة �صورة عادلة. ولهذا �جب قراءة هذا التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز جنًبا إلى جنب مع القوائم المالیة  إن نتائج الفترات األولیة غیر مراجعة وتتضمن �افة التعدیالت الالزمة إلظهار نتائج
لكة، والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهیئة السعود�ة ، التي تم إعدادها وفقًا للمعاییر الدولیة للتقر�ر المالي المعتمدة في المم2019د�سمبر  31الموحدة واإل�ضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهیة في 

 تتوافق مع المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة. 2019د�سمبر  31للمحاسبین القانونیین. �ما أن القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 
 

ائمة المر�ز المالي الموحدة الموجزة وقائمة ل السعودي إلى الدوالر األمر�كي المعروضة �معلومات إضافیة في قائمة الدخل الموحدة الموجزة وقائمة الدخل الشامل الموحدة الموجزة وقإن عملیات التحو�ل من الر�ا
وتم للمالءمة ، هي 2019و 2020مارس  31ولفترتي الثالثة أشهر المنتهیتین في  2019د�سمبر  31و 2020 مارس 31التغیرات في الحقوق الموحدة الموجزة وقائمة التدفقات النقد�ة الموحدة الموجزة �ما في 

 ر�ال سعودي وهو ما �مثل سعر الصرف في توار�خ قائمة المر�ز المالي. 3.75دوالر أمر�كي =  1.00احتسابها �سعر 
 

المتعلقة  النشطة في مواقعها وخطًطا طارئة للحد من المخاطرالوقائیة )، والذي تسبب في اضطراب االقتصاد العالمي، فقد نفذت أرامكو السعود�ة حزمة من التدابیر 19-(كوفید المستجداستجا�ة لفیروس �ورونا 
االجتهادات والتقدیرات المحاسبیة المهمة للشر�ة وال توجد تغییرات على االجتهادات والتقدیرات المهمة في  19-وقد أخذت اإلدارة �عین االعتبار التأثیر المحتمل لو�اء �وفید أعمالها.ومواصلة  19-�فیروس �وفید

 ، عدا تلك المفصح عنها في هذا التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز. 2019د�سمبر  31المفصح عنها في القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 
 

 ماليالتغیرات في النظام ال )أ(

 :2020ینایر  1عن التغیرات الجوهر�ة التالیة في النظام المالي الذي تعمل الشر�ة �موجبه، وذلك اعتباًرا من  2019سبتمبر  17تم اإلعالن في 
الخام بناًء على أسعار البیع الرسمیة للشر�ة. و�حدد معدل الر�ع الفعلي بناًء على  النفطنفذت الشر�ة والحكومة تعدیًال على اتفاقیة االمتیاز، والذي قام بتغییر معدل الر�ع الفعلي الذي ینطبق على إنتاج  )1(

دوالر  70%) والذي ُ�طبق على األسعار التي تتجاوز 40% (بدًال من 45دوالر أمر�كي للبرمیل، و�ز�د إلى نسبة  70%) والذي ُ�طبق على األسعار حتى 20% (بدًال من 15معدل هامش أساسي بنسبة 
 دوالر أمر�كي للبرمیل. 100%) والذي ُ�طبق على األسعار التي تتجاوز 50% (بدًال من 80كي للبرمیل، ونسبة أمر�

المنتجات من قبل  تلكومنتجات أخرى إلى آلیة سعر التكافؤ، على أن تعوض الحكومة الشر�ة �الفرق بین السعر المحدد من قبل الحكومة وسعر التكافؤ نظیر توفیر  البترول المسالإضافة غاز  تتم )2(
 الشر�ة في السوق المحلیة.

والمواد الهیدرو�ر�ونیة المحلیة المؤهلة إلى سعر الضر�بة العامة النفط % المطبق على شر�ات إنتاج 50الخاصة �الشر�ة من  التكر�ر والمعالجة والتسو�قتم تخفیض سعر الضر�بة المطبق على أنشطة  )3(
وتعدیالته ("نظام ضر�بة الدخل"). و�كون السعر الجدید  2004المحلیة المماثلة وفقا لنظام ضر�بة الدخل السعودي لعام  التكر�ر والمعالجة والتسو�ق�ات % المطبق على شر 20على الشر�ات البالغ 

التكر�ر ، و�ال ستخضع أنشطة 2024د�سمبر  31�الكامل المنفصلة قبل  الخاصة بها تحت سیطرة واحدة أو أكثر من الشر�ات التا�عة المملو�ة التكر�ر والمعالجة والتسو�قمشروًطا �فصل الشر�ة ألنشطة 
الخاصة بها إلى منشأة أو منشآت نظامیة منفصلة خالل الفترة  التكر�ر والمعالجة والتسو�ق%. وتتوقع الشر�ة أن تنقل �افة أنشطة 50الخاصة �الشر�ة للضر�بة �أثر رجعي �سعر  والمعالجة والتسو�ق
 ).7المحددة (إ�ضاح 
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  المعدلة وأالجدیدة  المعاییر )ب(

 :2020ینایر  1ت السنو�ة التي تبدأ في أو �عد قامت أرامكو السعود�ة �اتباع اإلصدار التالي الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والمعتمد في المملكة، والذي �كون ساري للفترا )1(
 

(األدوات المالیة: اإلفصاحات)،  7(األدوات المالیة: اإلثبات والقیاس)، والمعیار الدولي للتقر�ر المالي رقم  39الدولیة بتعدیل معیار المحاسبة الدولي رقم ، قام مجلس معاییر المحاسبة 2019وفي شهر سبتمبر 
ل �عض متطلبات محاسبة التحوط المحددة لُتخفِّ  9والمعیار الدولي للتقر�ر المالي رقم  ف من اآلثار المحتملة لحاالت عدم التأكد الناجمة عن إصالحات سعر الفائدة بین البنوك (األدوات المالیة)، والتي ُتعدِّ

مباشرًة  . �ما تتطلب التعدیالت من الشر�ات تقد�م معلومات إضافیة حول عالقات التحوط الخاصة بها والتي تتأثر2021("أیبور") حیث سیتوقف مؤشر سعر الفائدة بین البنوك في لندن ("لیبور") �عد عام 
ستبدال مؤشر موجود �آخر بدیل. وسوف تؤثر إصالحات أیبور وتوقع توقف �حاالت عدم التأكد هذه. إضافة إلى ذلك، �أخذ مجلس معاییر المحاسبة الدولیة �عین االعتبار النتائج المحتملة على التقار�ر المالیة ال

لقیمة العادلة �ة ور�ما ستؤدي إلى المحاسبة عن �عض األدوات المالیة المستخدمة للتحوط. ولقد قامت أرامكو السعود�ة �إثبات أدوات التحوط التالیة �الیبور على استراتیجیة إدارة المخاطر الحالیة ألرامكو السعود
 ر�ال سعودي:  12,820 ) المعرضة لتأثیر لیبور �قیمة اسمیة قدرها3(إ�ضاح 
 ر�ال سعودي 11الموجودات المالیة:  -
 ر�ال سعودي 908لمالیة: المطلو�ات ا -
 

الفائدة التي �مكن أن تؤثر على صافي الدخل أو الدخل الشامل اآلخر تستخدم أرامكو السعود�ة األدوات المالیة �جزء من استراتیجیتها إلدارة المخاطر وذلك إلدارة التعرض للمخاطر الناتجة عن تباین أسعار 
لضمان االنتقال  أرامكو السعود�ة �عض القروض حیث یرتبط السعر المرجعي لها بلیبور. تضع أرامكو السعود�ة خطة انتقال تتبع منهجیة إلدارة المخاطر وذلكوتطبق محاسبة التحوط على هذه األدوات. ولدى 

والمعیار الدولي  39ة من اتباع هذه التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم اآلمن إلى أسعار مرجعیة بدیلة. في حین ال یوجد أي تأثیر جوهري على التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز ألرامكو السعود�
 .9والمعیار الدولي للتقر�ر المالي رقم  7للتقر�ر المالي رقم 

 
 لم �كن للمعاییر والتعدیالت األخرى أي أثر على السیاسات المحاسبیة ألرامكو السعود�ة ولم تتطلب تعدیالت �أثر رجعي.

 
 أرامكو السعود�ة �االتباع المبكر ألي من المعاییر أو التفسیرات أو التعدیالت المحاسبیة الجدیدة التي صدرت ولكن لم تسر �عد.) لم تقم 2(

 

 إعادة التصنیف  )ج(

ض الفترة الحالیة. إال أنه لم تؤثر إعادة التصنیف هذه على صافي الدخل لكي تتوافق مع عر  2019مارس  31أعید تصنیف �عض مبالغ المقارنة في قائمة الدخل الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهیة في 
ر�ال سعودي، والمعروضة في قائمة الدخل الموحدة الموجزة �إیرادات ومشتر�ات تعكس  2,536الخام والمشتر�ات ذات الصلة للمنتجات المكررة �مبلغ  النفطالذي تم التقر�ر عنه سا�ًقا، وتشمل �عض مبیعات 

 ر�ال سعودي المعروضة في قائمة الدخل الموحدة الموجزة �مشتر�ات. 1,571ت المتاجرة الحالیة، و�ذلك تكالیف اإلنتاج والتصنیع �مبلغ ترتیبا
 

 المخزون  )د(

 تم تخفیض جزء من المخزون الذي اشترته �عض الشر�ات التا�عة من أطراف أخرى إلى صافي قیمته القابلة للتحقق.
 

 تقدیر القیمة العادلة .3

السوق في تار�خ القیاس. �ما �ستند قیاس القیمة العادلة إلى افتراض مثل القیمة العادلة السعر الذي سیتم الحصول علیه عند بیع أصل أو الذي سیتم دفعه عند نقل التزام في معاملة منظمة بین المشار�ین في ت
صل أو االلتزام أو في السوق األكثر ر�ًحا لهما في حالة عدم وجود سوق أصلي. �ذلك تعتقد اإلدارة أن القیمة العادلة للموجودات أن معاملة بیع األصل أو نقل االلتزام تتم إما في السوق األصلي لذلك األ

 �ر.فترة التقر  والمطلو�ات المالیة ألرامكو السعود�ة التي یتم قیاسها و�ثباتها �التكلفة المطفأة ال تختلف �شكل جوهري عن قیمتها الدفتر�ة في نها�ة
 

، وفًقا لمستو�ات التسلسل الهرمي لقیاس القیمة العادلة المحدد 2019د�سمبر  31و 2020مارس  31�عرض الجدول التالي موجودات ومطلو�ات أرامكو السعود�ة التي یتم قیاسها و�ثباتها �القیمة العادلة �ما في 
. ولم یتم إجراء أي تغیرات على 2019د�سمبر  31و 2020مارس  31أو مطلو�ات مالیة �القیمة العادلة على أساس غیر متكرر �ما في على أساس متكرر. لم تقم أرامكو السعود�ة �قیاس أي موجودات مالیة 

 مة العادلة.، ولیس من المتوقع أن تؤثر التغیرات في المدخالت غیر القابلة للرصد �شكل جوهري على القی2019د�سمبر  31أي من طرق وعملیات التقییم المطبقة �ما في 
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 المجموع  ج3 المستوى  ب2 المستوى  أ1 المستوى   المطلو�ات
       2020مارس  31

       ذمم دائنة تجار�ة وأخرى:
 908  - 908 -  فائدة أسعار مقا�ضات
 766  - 766 -  سلع مقا�ضات

 328  - 328 -  آجلة عمالت عقود
 2,002  - 2,002 -  المطلو�ات مجموع

       
       2019د�سمبر  31

       ذمم دائنة تجار�ة وأخرى:
 338  – 338 –  فائدة أسعار مقا�ضات
 521  – 521 –  سلع مقا�ضات

 109  – 109 –  آجلة عمالت عقود
 968  – 968 –  المطلو�ات مجموع

 أسعار معلنة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلو�ات متماثلة. )أ

 العادلة، قابلة للرصد �شكل مباشر أو غیر مباشر.طرق تقییم تكون فیها مدخالت أدنى مستوى، المهمة لقیاس القیمة  )ب

 طرق تقییم تكون فیها مدخالت أدنى مستوى، المهمة لقیاس القیمة العادلة، غیر قابلة للرصد. )ج

  

 المجموع  ج3 المستوى  ب2 المستوى  أ1 المستوى   الموجودات
       2020مارس  31

       :مالیة أوراق في استثمارات
 7,822  1,239 - 6,583  اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة �القیمة ملكیة حقوق  أسهم

 4,698  - 4,697 1  اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة �القیمة دین سندات
 5,336  4,479 857 -  الخسارة أو الر�ح خالل من العادلة �القیمة ملكیة حقوق  أسهم

 43,420  43,420 - -  مبدئیةمدینة تجار�ة متعلقة �عقود ذات ترتیبات أسعار  ذمم
  6,584 5,554 49,138  61,276 

       :أخرى مدینة  وذمم موجودات
 11  - 11 -  فائدة أسعار مقا�ضات
 5,081  - 5,081 -  سلع مقا�ضات

 118  - 118 -  آجلة عمالت عقود
  - 5,210 -  5,210 

 66,486  49,138 10,764 6,584  الموجودات مجموع

       2019د�سمبر  31
       :مالیة أوراق في استثمارات

 9,490  1,244 – 8,246  اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة �القیمة ملكیة حقوق  أسهم
 4,564  – 4,563 1  اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة �القیمة دین سندات
 6,183  4,918 1,265 –  الخسارة أو الر�ح خالل من العادلة �القیمة ملكیة حقوق  أسهم

 75,723  75,723 – –  مبدئیةمدینة تجار�ة متعلقة �عقود ذات ترتیبات أسعار  ذمم
  8,247 5,828 81,885  95,960 

       :أخرى مدینة  وذمم موجودات
 13  – 13 –  فائدة أسعار مقا�ضات
 288  – 288 –  سلع مقا�ضات

 30  – 30 –  آجلة عمالت عقود
  – 331 –  331 

 96,291  81,885 6,159 8,247  الموجودات مجموع
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 :2019 د�سمبر 31 في المنتهیة وللسنة 2020 مارس 31 في المنتهیة أشهر الثالثة لفترة 3 المستوى  ضمن األخرى  المتداولة والموجودات المالیة األوراق في االستثمارات في �التغیرات بیان یلي فیما
 
 مارس 31    

2020 
 د�سمبر 31

2019 
 5,530 6,162    كما في بدا�ة الفترة

 286 (4)    صافي إضافات
 346 (440)    غیر محققة من القیمة العادلةمكاسب  /صافي الحر�ة في (خسائر) 

 6,162 5,718    كما في نها�ة الفترة

 
). إال 10ت، التي تمت خالل الفترة، والناتجة من العقود مع العمالء (إ�ضاح تتعلق حر�ة الذمم المدینة التجار�ة، والمرتبطة �العقود ذات ترتیبات األسعار المبدئیة، �شكل أساسي �معامالت البیع، �عد خصم التسو�ا

 دینة التجار�ة غیر جوهر�ة.أن حر�ة القیمة العادلة غیر المحققة على هذه الذمم الم
 

 القطاعات التشغیلیة .4

ا حصص في مرافق تكر�ر و�ترو�یمیائیات وتوز�ع وتسو�ق وتخز�ن تعمل أرامكو السعود�ة في مجال البحث والتنقیب والحفر واستخراج ومعالجة وصنع وتكر�ر وتسو�ق المواد الهیدرو�ر�ونیة في المملكة ولدیه
 خارج المملكة.

 
رارات التشغیلیة الرئیس، والذي یراقب النتائج التشغیلیة للقطاعات قطاعات أرامكو التشغیلیة على أساس تلك األنشطة التي یتم تقییمها �شكل منتظم من قبل �بیر اإلدار�ین التنفیذیین الذي �عتبر متخذ القیتم تأسیس 

ى موارد وتقییم األداء. �ما یتم تقییم أداء القطاع بناًء على اإلیرادات والتكالیف ونطاق واسع من مؤشرات األداء الرئیسیة �اإلضافة إلالتشغیلیة ألرامكو السعود�ة �شكل مستقل �غرض اتخاذ قرارات حول توز�ع ال
 ر�حیة القطاع.

 
یتم التقر�ر عنهما، وهما قطاع التنقیب واإلنتاج وقطاع التكر�ر  2020مارس  31یتم تنظیم أرامكو السعود�ة إلى وحدات أعمال بناًء على نوعیة األنشطة الرئیسیة ألغراض إدار�ة، ولدیها قطاعین �ما في 

اج الخام والغاز الطبیعي والتنقیب عن سوائل الغاز الطبیعي وتطو�ر و�نت النفطوالمعالجة والتسو�ق، مع تجمیع �افة وظائف الدعم األخرى تحت قطاع األعمال العامة. حیث تتضمن أنشطة قطاع التنقیب واإلنتاج 
الخام والبترول والمنتجات البترو�یماو�ة وما یتعلق بها من الخدمات المقدمة إلى عمالء عالمیین  النفطالحقول. بینما تتضمن أنشطة قطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق التكر�ر واإلمداد وتولید الطاقة وتسو�ق 

جة ات الدعم �ما في ذلك الموارد البشر�ة والمالیة وتقنیة المعلومات التي لم یتم تخصیصها لقطاعي "التنقیب واإلنتاج" و"التكر�ر والمعالومحلیین. و�ذلك تتضمن أنشطة قطاع األعمال العامة �شكل رئیسي خدم
 والتسو�ق". وحیث تتم أسعار التحو�ل بین القطاعات التشغیلیة وفًقا لشروط التعامل العادل وهي مماثلة للمعامالت مع أطراف أخرى.

 
 على أساس القطاعات أو على قیاس أر�اح القطاع قبل الفائدة وضرائب الدخل. 2019 وائم المالیة الموحدة لعامفروقات عن الق ال توجد

 
 :2020مارس  31فیما یلي بیان �المعلومات حسب �ل قطاع لفترة الثالثة أشهر المنتهیة في 

 
 التنقیب
 واإلنتاج

 التكر�ر
 والمعالجة
 االستبعادات العامة األعمال والتسو�ق

  
 

 الموحدة
 225,567  - 396 88,866 136,305 إیرادات خارجیة

 24,778  - - 15,964 8,814 دخل آخر متعلق �مبیعات
 -  (55,159) 88 7,453 47,618 إیرادات بین القطاعات

 128,258  10,652 (4,499) (19,006) 141,111 أر�اح (خسائر) قبل الفائدة وضرائب الدخل
 1,060      تمو�لدخل 

 (1,583)      تكالیف تمو�ل
 127,735      الدخل قبل ضرائب الدخل

       
 27,740  - 307 6,900 20,533 أساس نقدي -النفقات الرأسمالیة 

 
 :1920مارس  31فیما یلي بیان �المعلومات حسب �ل قطاع لفترة الثالثة أشهر المنتهیة في 

 
 التنقیب
 واإلنتاج

 التكر�ر
 والمعالجة
 االستبعادات ةالعام عمالاأل والتسو�ق

  
 

 الموحدة
 269,296  - 250 92,508 176,538 إیرادات خارجیة

 28,338  - - 22,837 5,501 دخل آخر متعلق �مبیعات
 -  (62,717) 89 7,562 55,066 إیرادات بین القطاعات

 165,949  (6,015) (3,098) 5,116 169,946 أر�اح (خسائر) قبل الفائدة وضرائب الدخل
 1,440      دخل تمو�ل

 (1,261)      تكالیف تمو�ل
 166,128      الدخل قبل ضرائب الدخل

       
 26,900  - 486 5,450 20,964 أساس نقدي -النفقات الرأسمالیة 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات .5

 النفط مرافق 
 الخام

التكر�ر  مرافق
 والبترو�یمیائیات

 الغاز  مرافق
 الطبیعي الغاز وسوائل

 الخدمات  منشآت
 العامة

 تحت اإلنشاءات
 المجموع  التنفیذ

        التكلفة
 1,564,812  291,482 108,582 396,400 231,049 537,299 2020ینایر  1

 31,817  26,006 1,192 35 365 4,219 إضافات
 -  (36,278) 3,282 10,334 3,752 18,910 مكتملةإنشاءات 

 (3,191)  (209) (3) - (2,979) - فروقات تحو�ل عمالت
 301  666 - - (334) (31) وتعدیالت تحو�الت

 1,113  1,113 - - - - وتقییم تنقیبتحو�ل موجودات 
 (3,019)  - (524) (34) (2,334) (127) موجودات استبعاد و�یع

 1,591,833  282,780 112,529 406,735 229,519 560,270 2020مارس  31
        

        االستهالك المتراكم
 (582,798)  – (59,360) (174,300) (78,033) (271,105) 2020ینایر  1

 (14,709)  - (2,042) (3,485) (3,737) (5,445) )1(إضافات
 1,104  - 1 - 1,103 - فروقات تحو�ل عمالت

 296  - 3 - 291 2 وتعدیالت تحو�الت
 2,930  - 475 32 2,327 96 موجودات استبعاد و�یع

 (593,177)  - (60,923) (177,753) (78,049) (276,452) 2020مارس  31
 998,656  282,780 51,606 228,982 151,470 283,818 2020مارس  31صافي الممتلكات واآلالت والمعدات �ما في 

 ر�ال سعودي. 734انخفاًضا في القیمة قدره  تتضمن )1(

 
ر�ال سعودي. و�عرض الجدول التالي مصروفات االستهالك وصافي القیمة الدفتر�ة  5,592مبلًغا وقدره  2020مارس  31بلغت اإلضافات إلى موجودات حق االستخدام خالل فترة الثالثة أشهر المنتهیة في 

 لموجودات حق االستخدام حسب فئة الموجودات:
 
مصروف االستهالك     

لفترة الثالثة أشهر 
 31المنتهیة في 

 2020مارس 

 الدفتر�ة القیمة
 31 في كما

 2020 مارس
 11,494 856    الخام النفطمرافق 

 9,874 330    والبترو�یمیائیاتمرافق التكر�ر 
 142 48    مرافق الغاز وسوائل الغاز الطبیعي

 22,280 1,129    منشآت الخدمات العامة
    2,363 43,790 
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 الموجودات غیر الملموسة .6

 
 التنقیب 
 والتقییم

 األسماء
 والعالمات
 التجار�ة

 االمتیازات / 
 عالقات
 العمالء

 برامج
 الحاسب

 المجموع  األخرى  اآللي
        التكلفة

 35,653  2,757 4,428 1,764 4,791 21,913 2020ینایر  1
 1,493  - 2 - - 1,491 إضافات

 (121)  (21) - (19) (81) - عمالتفروقات تحو�ل 
 (100)  (12) - (46) (42) - وتعدیالت تحو�الت

 (1,113)  - - - - (1,113) وتقییم تنقیبتحو�ل موجودات 
 (739)  - - - - (739) استبعاد موجودات

 35,073  2,724 4,430 1,699 4,668 21,552 2020مارس  31
        

        اإلطفاء المتراكم
 (5,531)  (382) (2,835) (866) (1,448) - 2020ینایر  1

 (278)  (51) (84) (42) (101) - إضافات
 1  (2) - 1 2 - فروقات تحو�ل عمالت

 100  12 - 46 42 - وتعدیالت تحو�الت
 (5,708)  (423) (2,919) (861) (1,505) - 2020مارس  31

 29,365  2,301 1,511 838 3,163 21,552 2020مارس  31صافي الموجودات غیر الملموسة �ما في 

 
 ر�ال سعودي. 1,063ر�ال سعودي، وشهرة �مبلغ  530ر�ال سعودي، و�راءات اختراع وملكیة فكر�ة �مبلغ  708تشتمل الموجودات غیر الملموسة األخرى على تراخیص وحقوق استخدام �مبلغ 

 

 دخلالضرائب  .7

 أسعار ضر�بة الدخل في المملكة )أ(

قل الغاز الطبیعي وذلك على أنشطة التنقیب و�نتاج الغاز الطبیعي غیر المصاحب، �ما في ذلك مكثفات الغاز، �اإلضافة إلى تجمیع ومعالجة وتجهیز وتجزئة ون %20تخضع الشر�ة لسعر ضر�بة دخل بنسبة 
 على �افة األنشطة األخرى، وفًقا لنظام ضر�بة الدخل. %50الغاز والعناصر المصاحبة األخرى، وتخضع لسعر ضر�بة دخل بنسبة  المصاحب وغیر المصاحب وسوائله ومكثفات

 
والمواد الهیدرو�ر�ونیة المحلیة المؤهلة إلى  النفط% المطبق على شر�ات إنتاج 50الخاصة �الشر�ة من  التكر�ر والمعالجة والتسو�ق، تم تخفیض سعر الضر�بة المطبق على أنشطة 2020ینایر  1اعتباًرا من 

التكر�ر المحلیة المماثلة وفًقا لنظام ضر�بة الدخل. و�كون السعر الجدید مشروًطا �فصل الشر�ة ألنشطة  التكر�ر والمعالجة والتسو�ق% المطبق على شر�ات 20سعر الضر�بة العامة على الشر�ات البالغ 
الخاصة �الشر�ة للضر�بة  التكر�ر والمعالجة والتسو�ق، و�ال ستخضع أنشطة 2024د�سمبر  31تحت سیطرة واحدة أو أكثر من الشر�ات التا�عة المملو�ة �الكامل المنفصلة قبل الخاصة بها  والمعالجة والتسو�ق
 )).3((أ)2أو منشآت نظامیة منفصلة خالل الفترة المحددة (إ�ضاح  الخاصة بها إلى منشأة التكر�ر والمعالجة والتسو�ق%. وتتوقع الشر�ة أن تنقل �افة أنشطة 50�أثر رجعي �سعر 

 
 �ستند مصروف ضر�بة الدخل �صورة أساسیة إلى الدخل الناتج في المملكة العر�یة السعود�ة.

 وفیما یلي تسو�ة مصروف الضر�بة �األسعار النظامیة في المملكة مع مصروف الضر�بة الموحدة:

 األول الر�ع    
2020 

 األول الر�ع
2019 

 166,128 127,735    الدخل قبل ضرائب الدخل
      

 81,229 62,745    ضرائب دخل �أسعار الضر�بة النظامیة في المملكة
      

      األثر الضر�بي لـ:
 1,613 2,512    دخل غیر خاضع لضر�بة �أسعار نظامیة وأخرى 

    65,257 82,842 
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 مصروف ضر�بة الدخل )ب(

 األول الر�ع    
2020 

 األول الر�ع
2019 

 79,542 63,801    المملكة - حالیة دخلضر�بة 
 144 50    دول أجنبیة - حالیة دخلضر�بة 

      المملكة: -ضر�بة دخل مؤجلة 
 2,119 3,212    محمل على الفترة
 1,037 (1,806)    دول أجنبیة -ضر�بة دخل مؤجلة 

    65,257 82,842 

 

 التزام ضر�بة الدخل للحكومة  )ج(

 مارس 31    
2020 

 د�سمبر 31
2019 

 70,299 62,243    ینایر 1
 79,542 63,801    محمل خالل الفترة

 (43,444) (45,418)    )14(إ�ضاح  من قبل الشر�ة مدفوعات خالل الفترة
 (125) (243)    مدفوعات خالل الفترة من قبل شر�ات تا�عة وعملیات مشتر�ة

 (41,280) (35,859)    تسو�ات مبالغ مستحقة من الحكومة
 (843) (1,931)    تسو�ات أخرى 

 64,149 42,593    مارس 31

 

 االحتیاطیات األخرى  .8

  
 

الحصة في الدخل (الخسارة) الشامل  
اآلخر للمشار�ع المشتر�ة والشر�ات 

 الزمیلة

  

 
 تحو�ل فروقات
 العمالت

 في االستثمارات
 المالیة األوراق
  العادلة �القیمة

 الدخل خالل من
 اآلخر الشامل

 المنافع التزامات
 انتهاء �عد لما

 التوظیف

 الدفع احتیاطي
 أساس على

 السهم
 التدفقات تحوطات
 واألخرى  النقد�ة

  المنافع التزامات
 انتهاء �عد لما

 واالخرى  التوظیف

 (خسائر) مكاسب
 العمالت تحو�ل

  المجموع  األجنبیة
 2,076  191 (476) (427) 31 - 3,342 (585) 2020ینایر  1

 (4,335)  (36) (628) (619) 139 - (1,723) (1,468) الحالیة للفترة تغیر
 (19,607)  - - - - (19,607) - - 1قیاس إعادة خسارة
 10,695  - - - - 10,695 - - مبقاة أر�اح إلى تحو�ل

 9,533  - - - - 8,912 621 - ضر�بي أثر
 493  - - 24 - - - 469 مسیطرة غیر �حصص تتعلق مبالغ: ناقًصا

 (1,145)  155 (1,104) (1,022) 170 - 2,240 (1,584) 2020مارس  31
 ما �عد التوظیف. منافعخطة  لموجوداتخسارة إعادة القیاس في المقام األول إلى التغیرات في القیمة العادلة  تعود )1(
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 القروض .9

 مارس 31    
2020 

 د�سمبر 31
2019 

      غیر متداولة:
 39,957 39,879    قروض
 60,957 62,464    سندات

 12,649 12,649    صكوك (متوافقة مع الشر�عة)
 33,831 36,162    مطلو�ات عقود إ�جار 

 3,296 3,312    1أخرى 
    154,466 150,690 

      متداولة:
 12,660 15,308    تمو�الت بنكیة قصیرة األجل

 4,957 7,040    قروض
 175 175    صكوك (متوافقة مع الشر�عة)

 7,103 8,260    مطلو�ات عقود إ�جار 
    30,783 24,895 

 .تجار�ة شروط �موجب مالیة غیر مؤسسات من قروض من األخرى  القروض تكون  )1(

 

 اإلیرادات .10

 األول الر�ع    
2020 

 األول الر�ع
2019 

 265,844 231,126    عقود مع عمالءإیرادات من 
 2,707 (6,439)    ونهائیة مبدئیةالحر�ة بین أسعار 

 745 880    إیرادات أخرى 
    225,567 269,296 

 
 الفاتورة بناًء على شروط محددة في العقد.یوًما من تار�خ  90أ�ام إلى  10تقاس اإلیرادات من العقود مع العمالء �سعر معاملة متفق علیه �موجب العقد و�ستحق الدفع خالل 

 
 المنتج إلى العمیل والدفع من قبل العمیل سنة واحدة.ال یتم تعدیل أسعار المعامالت �شأن القیمة الزمنیة للنقود وذلك ألن أرامكو السعود�ة ال تمتلك أي عقود تتجاوز الفترة فیها بین نقل 
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 تفصیل اإلیرادات من العقود مع العمالء

 یما یلي إیرادات أرامكو السعود�ة من العقود مع العمالء وفًقا لنوع المنتج ومصدره:ف
 2020األول  الر�ع  
  

 التنقیب
 واإلنتاج

 التكر�ر
 والمعالجة
 المجموع  العامة األعمال والتسو�ق

 139,261  - 10,388 128,873  خام نفط
 77,925  - 77,925 -   منتجات مكررة و�یمیائیة

 13,940  - 478 13,462  طبیعي وسوائل غاز طبیعيغاز 
 231,126  - 88,791 142,335  إیرادات من عقود مع عمالء

       
 (6,439)  - (269) (6,170)  ونهائیة مبدئیةالحر�ة بین أسعار 

 880  396 344 140  إیرادات أخرى 
 225,567  396 88,866 136,305  إیرادات خارجیة

   
 2019 األول الر�ع  
  

 التنقیب
 واإلنتاج

 التكر�ر
 والمعالجة
 المجموع  ةالعام عمالاأل والتسو�ق

 161,989  – 2,700 159,289  خام نفط
 89,335  – 89,262 73  منتجات مكررة و�یمیائیة

 14,520  – 90 14,430  غاز طبیعي وسوائل غاز طبیعي
 265,844  – 92,052 173,792  إیرادات من عقود مع عمالء

       
 2,707  – 125 2,582  ونهائیة مبدئیةالحر�ة بین أسعار 

 745  250 331 164  إیرادات أخرى 
 269,296  250 92,508 176,538  ارجیةخیرادات إ

 
 تشتمل اإلیرادات من العقود مع العمالء على مبیعات محلیة �أسعار محددة من قبل الحكومة �ما یلي:

 األول الر�ع    
2020 

 األول الر�ع
2019 

 389 479    خام نفط
 12,966 13,634    منتجات مكررة و�یمیائیة

 3,460 3,350    غاز طبیعي وسوائل غاز طبیعي
    17,463 16,815 

 
 

 المعامالت غیر النقد�ة في قائمة التدفقات النقد�ة الموحدة الموجزة .11

ر�ال سعودي)، و�ذلك ذمم مدینة  2,044: 2019مارس  31ر�ال سعودي ( 5,592إضافات على موجودات حق استخدام �مبلغ  2020مارس  31المنتهیة في أنشطة االستثمار لفترة الثالثة أشهر تتضمن 
 64: 2019مارس  31ر�ال سعودي ( 79�مبلغ ر�ال سعودي) مع مشروع مشترك تم تحو�لها إلى حقوق ملكیة، �ما تتضمن مخصصات استبعاد موجودات  1,098: 2019مارس  31( تجار�ة �مبلغ ال شيء

 .ر�ال سعودي)
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 االرتباطات .12

 االرتباطات الرأسمالیة )أ(

اإل�جار ، على التوالي. إضافة إلى ذلك، بلغت عقود 2019د�سمبر  31و 2020مارس  31ر�ال سعودي �ما في  154,181ر�ال سعودي و 156,188بلغت النفقات الرأسمالیة المتعاقد علیها ولم یتم تكبدها 
 .، على التوالي2019د�سمبر  31و 2020مارس  31ر�ال سعودي �ما في  7,467ر�ال سعودي و 7,274المتعاقد علیها ولم تبدأ �عد 

 شر�ة صدارة للكیمیائیات ("صدارة") )ب(

و�جب سداد الدفعة  ر�ال سعودي. 375تطو�ر المجمعات الكیمیائیة الصناعیة في المملكة �مبلغ م ، التزمت أرامكو السعود�ة وشر�ة داو �میكال مناصفًة �اتفاقیة اللقیم الخاصة بوزارة الطاقة لدع2020في مارس 
أرامكو السعود�ة وقدره ر�ال سعودي سنوً�ا. وال یزال التزام  38سنوات �مبلغ  9ر�ال سعودي خالل شهر واحد من تار�خ تزو�د صدارة �إیثان إضافي. بینما �جب سداد األموال المتبقیة على مدى  38األولى وقدرها 

 ر�ال سعودي قائًما. 188
 

 الموجودات والمطلو�ات المحتملة .13

متنوعة قضا�ا تحكیم والتي تتضمن مجموعة موجودات ومطلو�ات محتملة فیما یتعلق ببعض األمور المتنازع علیها �ما في ذلك مطالبات مقدمة من قبل مقاولین أو ضدهم ودعاوى قضائیة و لدى أرامكو السعود�ة 
 وهر�ة عن هذه الموجودات والمطلو�ات المحتملة.من القضا�ا. �ما تنشأ هذه الموجودات والمطلو�ات المحتملة خالل دورة األعمال العاد�ة. إال أنه لیس من المتوقع أن تنتج أي تعدیالت ج

 

 شر�ة المن قبل  المدفوعات إلى الحكومة .14

 األول الر�ع    
2020 

 األول الر�ع
2019 

 43,444 45,418    (ج))7ضرائب دخل (إ�ضاح 
 39,401 33,372    ر�ع

 86,250 49,973    توز�عات أر�اح

 
 

  األطراف ذات العالقةالمعامالت مع  .15

 المعامالت )أ(

 األول الر�ع    
2020 

 األول الر�ع
2019 

      المشار�ع المشتر�ة
 304 1,845    إیرادات من مبیعات

 8 19    إیرادات أخرى 
 – 15    دخل فوائد
 – 23    مشتر�ات

 8 4    مصروفات خدمات
      

      الشر�ات الزمیلة
 8,764 4,028    إیرادات من مبیعات

 30 71    إیرادات أخرى 
 38 45    دخل فوائد
 7,324 3,893    مشتر�ات

 26 30    مصروفات خدمات
      

      الجهات الحكومیة وشبه الحكومیة
 10,838 9,743    إیرادات من مبیعات

 28,338 24,778    دخل آخر متعلق �مبیعات
 248 158    إیرادات أخرى 

 668 2,355    مشتر�ات
 83 98    مصروفات خدمات
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 األرصدة )ب(

 مارس 31    
2020 

 د�سمبر 31
2019 

      المشار�ع المشتر�ة
 1,609 2,588    موجودات وذمم مدینة أخرى 

 836 956    ذمم مدینة تجار�ة
 30 41    فوائد مستحقة القبض

 15 8    ذمم دائنة تجار�ة وأخرى 
      

      الشر�ات الزمیلة
 3,326 3,338    موجودات وذمم مدینة أخرى 

 8,715 6,191    ذمم مدینة تجار�ة
 4,553 2,554    ذمم دائنة تجار�ة وأخرى 

      
      وشبه الحكومیةالجهات الحكومیة 

 5,985 5,464    ذمم مدینة تجار�ة
 36,781 28,984    مبالغ مستحقة من الحكومة

 3,019 2,655    ذمم دائنة تجار�ة وأخرى 
 5,366 5,366    قروض

 
 تعو�ضات موظفي اإلدارة العلیا )ج(

 .2019ال تزال سیاسات التعو�ضات وتكو�ن موظفي اإلدارة العلیا مماثلة لعام 
 

  هیونداي أو�ل بنكاالستثمار في  .16

% في هیونداي أو�ل بنك، 17على حصة حقوق ملكیة بنسبة  2019د�سمبر  17استحوذت شر�ة أرامكو فیما وراء البحار بي. في. ("أرامكو فیما وراء البحار")، وهي شر�ة تا�عة مملو�ة �الكامل للشر�ة، في 
والذي �مكن تنفیذه في أي وقت قبل خمس سنوات أو قبل الطرح العام % 2.9سعودي مع خیار شراء نسبة إضافیة قدرها  ر�ال 4,414وهي شر�ة تا�عة لشر�ة هیونداي للصناعات الثقیلة القا�ضة، مقابل مبلغ 

اي أو�ل بنك وشر�اتها التا�عة على . �ما تشتمل محفظة أعمال هیوند1964في �ور�ا الجنو�یة تأسست عام  النفط . وتمثل هیونداي أو�ل بنك شر�ًة خاصًة لتكر�رة هیونداي أو�ل بنك، أیهما أسبقاألولي لشر�
مكو السعود�ة لتوسیع وجودها العالمي في األر  لجة والتسو�قوز�وت األساس والبترو�یمیائیات وشبكة من محطات الوقود. یدعم االستثمار في هیونداي أو�ل بنك استراتیجیة النمو لقطاع التكر�ر والمعاالنفط  تكر�ر

ن أرامكو السعود�ة من بیع األسواق الرئیسیة في أنشطة التكر   الخام واالستفادة من قدراتها التجار�ة. النفط�ر والكیمیائیات والتسو�ق المتكاملة المر�حة والتي تمكِّ
 

قامت أرامكو السعود�ة بتعیین مقیِّم مستقل لتحدید القیم العادلة للموجودات والمطلو�ات الخاصة بهیونداي أو�ل بنك �جزء من عملیة  تم قید القیمة الدفتر�ة لشر�ة هیونداي أو�ل بنك �استثمار في شر�ة زمیلة.
الموجودات و المنتسبة ارات القابلة للتحدید في الشر�ات ، والذي یتضمن تغیرات ملحوظة في القیم العادلة لالستثمالمحدث و�ناًء على التخصیص األولي لسعر الشراءتخصیص سعر الشراء، والتي لم تكتمل �عد. 

الشراء، فإن القیم العادلة للموجودات والمطلو�ات القابلة للتحدید الخاصة بهیونداي أو�ل بنك �ما في تار�خ االستحواذ هي �ما  ستقل نحو إكمال تخصیص سعرالُمقیم المالذي أنجزه غیر الملموسة نتیجة التقدم 
 یلي:

 
 1,541    �ماثله نقد وما

 5,096    ذمم مدینة تجار�ة وأخرى 
 8,074    مخزون 

 634    موجودات أخرى 
 6,769    استثمارات في شر�ات منتسبة

 26,100    ممتلكات وآالت ومعدات
 3,664    موجودات غیر ملموسة
 (9,491)    ذمم دائنة تجار�ة وأخرى 

 (12,604)    قروض
 (4,461)    مطلو�ات أخرى 

 25,322    مجموع صافي الموجودات القابلة للتحدید �القیمة العادلة
 (720)    أوراق مالیة مختلطة
 (3,045)    حصة غیر مسیطرة

 21,557    مجموع صافي الموجودات القابلة للتحدید العائدة إلى مالكي حقوق الملكیة
 3,665    %17حصة أرامكو السعود�ة بنسبة 

 143    الشراءخیار 
 606    شهرة

 4,414    مقابل الشراء

 



 2020 األول الر�ع|    السعود�ة العر�یة الز�ت شر�ة
 الموجز الموحد األولي المالي التقر�ر
 ذلك غیر یذ�ر لم ما السعود�ة الر�االت �مالیین المبالغجمیع 
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 األر�اح توز�عات .17

 فیما یلي توز�عات األر�اح المعلنة والمدفوعة على األسهم العاد�ة:
 
 ر�ال سعودي للسهم  
 الر�ع األول الر�ع األول الر�ع األول الر�ع األول 
 2020 2019 2020 2019 

     ر�ع السنة:
 0.43 0.25 86,250 50,226 مارس

 0.43 0.25 86,250 50,226 )1(مجموع توز�عات األر�اح المدفوعة 
 - )0.18( - )35,475( 2020ینایر شهر ، ومدفوعة في 2019د�سمبر شهر معلن عنها في     
 0.19 - 37,500 - 2019أبر�ل شهر ، ومدفوعة في 2019مارس شهر معلن عنها في     

 0.62 0.07 123,750 14,751 المعلن عنهاجموع توز�عات األر�اح م
     

 0.25 0.35 50,213 70,324 )2( 2019و 2020توز�عات أر�اح معلن عنها في شهر مایو 
 .2019بنتائج عام  2020ر�ال سعودي المدفوعة في عام  50,226تتعلق توز�عات األر�اح وقدرها  )1(
ر�ال سعودي). وسیتم خصم توز�عات األر�اح هذه من األر�اح المبقاة غیر  50,213: 2019(مایو  2020، والتي تمت الموافقة علیها في شهر مایو تقر�باً  ر�ال سعودي 70,324 أر�اح للمساهمین قدرها ال �عكس التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز توز�عات )2(

 .2020وتتعلق بنتائج عام  2020د�سمبر  31المخصصة في السنة التي تنتهي في 

 

 �عد فترة التقر�راألحداث  .18

�ورونا االقتصاد�ة والنتائج األخرى لفیروس  ألضراروذلك لمواجهة اوستتخذ المز�د من اإلجراءات حسبما هو ضروري ومناسب )، 19-(كوفید �ورونا المستجدتستمر اإلدارة في مراقبة الوضع الخاص �فیروس 
.)19-(كوفید المستجد
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  - واألر�اح قبل الفوائد والضرائب ،المدیونیة ونسبة الحرة، النقد�ة والتدفقات المستثمر، المال رأس متوسط على العائد - �عض المقاییس غیر المدرجة في المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي األولي التقر�رهذا  یتضمن
 .المالي مر�زهاو  أعمالها تحلیل في السعود�ة امكووهي مقاییس تستخدمها أر 

 
 لتیسیر فهم التوجهات السا�قة ألعمال أرامكو السعود�ة ومر�زها المالي. األولي في هذا التقر�ر غیر المدرجة في المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي وقد ُأدرجت هذه المقاییس

 
الدولیة للتقر�ر المالي فیما یتعلق �أدائها التشغیلي أو مر�زها المالي. وهذه المقاییس لیس لها تعر�ف محدد في المعاییر  تكمیلیة للتقار�ر المعدة وفق المعاییروتستخدم أرامكو السعود�ة هذه المقاییس �معلومات 

ر الدولیة للتقر�ر المالي أي مقاییس ألداء أرامكو السعود�ة التشغیلي أو سیولتها �موجب المعاییر المقاییس غیر المدرجة ضمن المعایی الدولیة للتقر�ر المالي، وال تشترط المعاییر الدولیة تقد�مها. وال تمثل هذه
المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي  لي. وتتعلق هذه المقاییس غیر المدرجة ضمنالدولیة، وال �جوز االستغناء بها أو اعتبارها بدیلة عن أي من مقاییس األداء أو السیولة الواردة ضمن المعاییر الدولیة للتقر�ر الما

امكو السعود�ة، �استخدام مقاییس مالیة ، وال ُ�قصد بها تقد�م أي توقعات مستقبلیة للنتائج. و�اإلضافة إلى ذلك، قد تقوم �عض الشر�ات األخرى، ومنها العاملة في نفس مجال أر �الفترات الواردة في هذا التقر�ر
یر المدرجة ضمن المعاییر الدولیة للتقر�ر تستخدمها أرامكو السعود�ة مع اختالف طر�قة حسابها عن طر�قة أرامكو السعود�ة. ونظًرا ألن الشر�ات ال تحتسب �الضرورة هذه المقاییس غتحمل اسم المقاییس التي 

 أخرى تحمل نفس االسم مما تستخدمه الشر�ات األخرى.ألي مقاییس  المالي �الطر�قة ذاتها، فإن عرض أرامكو السعود�ة لهذه المقاییس قد ال �كون مماثًال 
 

 العائد على متوسط رأس المال المستثمر

معینة، قبل خصم  �أنه نسبة صافي الدخل عن فترة على متوسط رأس مال المستثمر العائد ف أرامكو السعود�ةعرّ �قیس العائد على متوسط رأس المال المستثمر �فاءة استخدام رأس المال في أرامكو السعود�ة. وتُ 
لقروض مضاًفا إلیه إجمالي حقوق الملكیة في بدا�ة الفترة المعنیة تكالیف التمو�ل و�عد خصم الضر�بة، إلى متوسط رأس المال المستثمر خالل تلك الفترة. و�قصد �متوسط رأس المال المستثمر متوسط إجمالي ا

 مها رأس المال.اسط رأس المال المستثمر لتقییم أداء اإلدارة ولتبرهن للمساهمین على �فاءة استخدونهایتها. وتستخدم أرامكو السعود�ة نسبة العائد على متو 
 

 % على التوالي. و�عود سبب االنخفاض إلى تراجع صافي الدخل. 26.3% و40.0 ،2020و 2019مارس  31العائد على متوسط رأس المال المستثمر، لألشهر األثنى عشر المنتهیة في  كان
 
 *أمر�كي دوالر  سعودي الر�  
 مارس  31عشر شهًرا المنتهیة في  االثني  مارس  31عشر شهًرا المنتهیة في  االثني  

 2019 2020  2019 2020  جمیع المبالغ الواردة �المالیین ما لم ُیذَ�ر خالف ذلك
 108,766 82,636  407,872 309,885  صافي الدخل

 470 847  1,764 3,174  الضر�بةتكالیف التمو�ل، �عد خصم 
 109,236 83,483  409,636 313,059  صافي الدخل قبل خصم تكالیف التمو�ل و�عد الضر�بة

       
       الفترة:بدا�ة كما في 

 17,727 24,039  66,477 90,146  القروض غیر المتداولة
 6,570 9,657  24,637 36,213  القروض المتداولة

 225,294 262,834  844,852 985,630  الملكیة مجموع حقوق 
 249,591 296,530  935,966 1,111,989  رأس المال المستثمر

       
       الفترة:نها�ة كما في 

 24,039 41,191  90,146 154,466  القروض غیر المتداولة
 9,657 8,209  36,213 30,783  القروض المتداولة

 262,834 287,877  985,630 1,079,539  مجموع حقوق الملكیة
 296,530 337,277  1,111,989 1,264,788  رأس المال المستثمر

       
 273,061 316,904  1,023,978 1,188,389  متوسط رأس المال المستثمر

 %40.0 %26.3  %40.0 %26.3  العائد على متوسط رأس المال المستثمر
 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75=  أمر�كي دوالر 001.یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت  ∗
 
 
 
 
 

المعاییر مطا�قات وتعر�فات المقاییس غیر المدرجة ضمن متطلبات 
 المالي الدولیة للتقر�ر
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 التدفقات النقد�ة الحرة

أرامكو السعود�ة التدفقات النقد�ة الحرة �أنها صافي النقد الناتج من أنشطة رِّف تستخدم أرامكو السعود�ة التدفقات النقد�ة الحرة لتقییم حجم النقد المتوفر لدیها ألنشطة التمو�ل، �ما في ذلك توز�عات األر�اح. وُتع
 التشغیل �عد خصم النفقات الرأسمالیة.

 
، 2020ترة نفسها من عام دوالر أمر�كي) للف 15,021ر�ال سعودي ( 56,327إلى  2019دوالر أمر�كي) في الر�ع األول من عام  17,366ر�ال سعودي ( 65,127انخفضت التدفقات النقد�ة الحرة من 

انخفاض أسعار النفط الخام وهوامش  والتي تعكسنخفاض التدفقات النقد�ة التشغیلیة إلى افي المقام األول  ذلك و�عزى %. 13.5ما نسبته  أودوالر أمر�كي)،  2,345ر�ال سعودي ( 8,800�انخفاض مقداره 
في الر�ع دوالر أمر�كي)  224ر�ال سعودي ( 840طفیًفا �مقدار  ارتفاًعا، في حین قابل ذلك االنخفاض �شكل جزئي تغیراٍت إ�جابیة في رأس المال العامل. وسجلت النفقات الرأسمالیة والكیمیائیاتالتكر�ر  أر�اح

   .2019عام مقارنة �الفترة نفسها من ، 2020األول من عام 
 دوالر أمر�كي*  ر�ال سعودي  
 األولالر�ع   األول الر�ع   

 2019 2020  2019 2020  جمیع المبالغ الواردة �المالیین ما لم ُیذَ�ر خالف ذلك
 24,539  22,418  92,027 84,067  صافي النقد الناتج من أنشطة التشغیل

 (7,173) (7,397)  (26,900) (27,740)  النفقات الرأسمالیة
 17,366         15,021   65,127          56,327   التدفقات النقد�ة الحرة

 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75=  أمر�كي دوالر 001.یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت  ∗

 

 نسبة المدیونیة

نسبة المدیونیة �أنها نسبة مجموع القروض �عد خصم النقد وما �ماثله إلى مجموع القروض �عد خصم ُتستخدم نسبة المدیونیة �مؤشر لقیاس حجم تمو�ل أعمال أرامكو السعود�ة �الدیون. وُتعرِّف أرامكو السعود�ة 
 .الیة للشر�ة ومدى مرونتهاالنفط والغاز على نطاق واسع لبیان الصحة المالنقد وما �ماثله �اإلضافة إلى إجمالي حقوق الملكیة. وترى اإلدارة أن نسبة المدیونیة إجراء �ستخدمه المحللون والمستثمرون في قطاع 

 
(صافي المر�ز النقدي �ما في نها�ة الفترتین). وُ�عزى ذلك في المقام األول إلى الز�ادة في النقد  2020مارس  31�ما في  %-4.9لتصبح  2019د�سمبر  31�ما في  %-0.2انخفضت نسبة المدیونیة من 

، والتي تم االحتفاظ بها في استثمارات قصیرة األجل في 2019دوالر أمر�كي) في العام  12,000ر�ال سعودي ( 45,000یر المضمونة والبالغة قیمتها وما �ماثله المتعلق �متحصالت إصدار السندات الممتازة غ
 واستحقت خالل الر�ع الحالي. 2019د�سمبر  31

 
 دوالر أمر�كي*  ر�ال سعودي  

 ذلكجمیع المبالغ الواردة �المالیین ما لم ُیذَ�ر خالف 
 مارس 31 

2020 
 د�سمبر 31

2019   

 مارس 31
2020 

 د�سمبر 31
2019 

 46,823 49,400  175,585 185,249  مجموع القروض (المتداولة وغیر المتداولة) 
 (47,388) (62,783)  (177,706) (235,435)  النقد وما �ماثله

 (565) (13,383)  (2,121) (50,186)  صافي النقد
 278,996 287,877  1,046,235 1,079,539  الملكیةمجموع حقوق 

 278,431 274,494  1,044,114 1,029,353  صافي النقدو مجموع حقوق الملكیة 
 )%0.2( )%4.9(  )%0.2( )%4.9(  المدیونیة نسبة

 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75=  أمر�كي دوالر 001.یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت  ∗

 

 األر�اح قبل الفوائد والضرائب

مو�ل. وترى أرامكو السعود�ة أن األر�اح قبل الفوائد والضرائب توفر ُتعرِّف أرامكو السعود�ة األر�اح قبل الفوائد والضرائب �أنها مجموع صافي الدخل وتكالیف التمو�ل وضرائب الدخل، مخصوًما منه دخل الت
 .أدائها المالي معلومات مفیدة للمحللین والمستثمر�ن عن

 
 .التوالي علىدوالر أمر�كي)  34,202ر�ال سعودي ( 128,258دوالر أمر�كي) و 44,253ر�ال سعودي ( 165,949 بلغم 2020و 2019 مارس 31لر�ع المنتهي في لبلغت األر�اح قبل الفوائد والضرائب 

 .والكیمیائیات التكر�ر أر�اح% في المقام األول إلى انخفاض أسعار النفط الخام وهوامش 22.7ا نسبته م أودوالر أمر�كي)،  10,051ر�ال سعودي ( 37,691االنخفاض البالغ  وُ�عزى 
 *أمر�كي دوالر  سعودي ر�ال  
 األول الر�ع  األول الر�ع  

 2019 2020  2019 2020  جمیع المبالغ الواردة �المالیین ما لم ُیذَ�ر خالف ذلك
 22,210 16,661  83,286 62,478  صافي الدخل
 (384) (283)  (1,440) (1,060)  دخل التمو�ل

 336 422  1,261 1,583  تكالیف التمو�ل
 22,091 17,402  82,842 65,257  ضرائب الدخل

 44,253 34,202  165,949 128,258  األر�اح قبل الفوائد والضرائب
 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75=  أمر�كي دوالر 001.یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت  ∗
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 العمالت

 ر�ال

 ر�ال سعودي

 دوالر

 دوالر أمر�كي
 

 وحدات القیاس

 البرمیل

 برامیل النفط الخام أو المكثفات أو المنتجات المكرره

 في الیوم

 ُتستخَدم السنة المیالد�ة في حساب الكمیات على أساس یومي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصطلحات فنیة

 إجمالي الطاقة التكر�ر�ة

التي تمتلك أرامكو  إجمالي الطاقة التكر�ر�ة ألرامكو السعود�ة والمشار�ع المشتر�ة والمنشآت األخرى 
 .السعود�ة حصًصا فیها

 الطاقة اإلنتاجیة القصوى المستدامة

أي  مدة سنة واحدة خاللإنتاجها ل في الیوم التي �مكن متوسط الحد األقصى لعدد برامیل النفط الخام
 الصیانة جمیع النفقات الرأسمالیة المخطط لها وتكالیف فترة تخطیط مستقبلیة، وذلك �عد احتساب

 .التشغیلیة إلجراء التعدیالت واإلصالح والتشغیل، و�عد منح ثالثة أشهر

 المكثفات

درجات  منتجات سائلة فيوتتحول إلى  الخام وتتكثف مواد هیدرو�ر�ونیة خفیفة تصاحب إنتاج الغاز
 �معدات اإلنتاج على السطح. المرتبطة الحرارة والضغط الطبیعیة

 الطبیعي الغاز سوائل

. تر�یزه أو تنقیته أو الطبیعي الغاز معالجة خالل من تسییلها یتم التي أو السائلة الهیدرو�ر�ونیة المواد
 اإلنتاج، احتساب عند أما. الطبیعي الغاز سوائل ضمن اإلیثان ُ�صنَّف االحتیاطیات، احتساب ولغا�ات

  .الطبیعي الغاز سوائل عن منفصالً  اإلیثان فُیدرج

 غاز البترول الُمسال

أقصى،  على خمس ذرات �ر�ون �حدّ  المشبعة، و�حتوي  مز�ج من المواد الهیدرو�ر�ونیة المشبعة وغیر
 و�ستخدم �وقود منزلي.

 
  

 والمصطلحات االختصارات
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 أرامكو السعود�ة

شر�ة الز�ت العر�یة السعود�ة، والشر�ات التا�عة لها الموّحدة، 
وحیثما یتطلب السیاق، أعمالها المشتر�ة ومشروعاتها المشتر�ة، 

وشر�اتها الزمیلة أي مرجع إلى "لنا" أو "نحن" أو "لدینا" �شیر إلى 
ما لم ینص على خالف ذلك. وال�فرق النص بین  أرامكو السعود�ة

نشاطات وأعمال الشر�ة والشر�ات التا�عة لها ما لم ینص على 
 خالف ذلك.

 الحكومة

. وفي )ا لذلكوتفسر �لمة "حكومي/حكومیة" وفقً (حكومة المملكة، 
 هذا السیاق تعد الحكومة مالك رأسمال أرامكو السعود�ة.

 ةر المحلیاسعألا

األسعار المحددة لبیع المواد الهیدرو�ر�ونیة الغاز�ة في السوق 
 منتجات الغاز التي تسعرها الحكومة.  المحلیة، �ما في ذلك

 السندات الممتازة غیر المشمولة �ضمان

، أصدرت أرامكو السعود�ة سندات ممتازة 2019أبر�ل  16في 
ج في إطار برنام أمر�كي ملیار دوالر 12غیر مضمونة �قیمة 

السندات العالمیة متوسطة األجل، و�تضمن هذا الطرح خمس 
فئات، جمیعها مستحقة الدفع على أساس نصف سنوي في نها�ة 

 الفترة، 
 وهي على النحو التالي: 
ملیار دوالر أمر�كي وعائد قدره  1.0سندات ممتازة �مبلغ قدره 

 ، 2022% مستحقة في عام 2.750
ملیار دوالر أمر�كي وعائد قدره  2.0�مبلغ قدره  وسندات ممتازة

 ، 2024% مستحقة في عام 2.875
ملیار دوالر أمر�كي وعائد قدره  3.0وسندات ممتازة �مبلغ قدره 

 ، 2029% مستحقة في عام 3.500
ملیار دوالر أمر�كي وعائد قدره  3.0وسندات ممتازة �مبلغ قدره 

 ، 2039مستحقة في عام  4.250%
 ملیار دوالر أمر�كي وعائد قدره 3.0�مبلغ قدره  تازةوسندات مم

 .2049% مستحقة في عام  4.375

 السوق المالیة أو تداول

شر�ة السوق المالیة السعود�ة، هي الجهة الوحیدة المرخص لها 
 .�العمل �صفة سوق أوراق مالیة في المملكة

 

 الشر�ة

 .الز�ت العر�یة السعود�ةشر�ة 

 الغاز الطبیعي

از الُمنتج في معامل الغاز في أرامكو السعود�ة و�تم بیعه هو الغ
 داخل المملكة.

 لمجلسا

 .أعضاء مجلس إدارة الشر�ة

 المساهم

 .أي مالك لألسهم

 الموثوقیة

ساعة من  24الكمیة اإلجمالیة للمنتجات المشحونة/المسلَّمة خالل 
ثر الوقت المقرر لها، مقسومة على إجمالي الكمیة الُملتزم بها. و�ؤ 

أي تأخیر ینشأ عن عوامل خاضعة لسیطرة الشر�ة (مثل أعمال 
الُفَرض وخطوط األنابیب ومرافق التر�یز أو أعمال اإلنتاج) سلًبا 
على هذا التقییم، في حین أن التأخیرات الناجمة عن ظروف تقع 
خارج نطاق سیطرة الشر�ة، مثل التقلبات الجو�ة، ال ُتؤخذ �عین 

% إلى وجود مشكالت 100یم الذي �قل عن االعتبار. و�شیر التقی
 أثرت تأثیًرا سلبًیا على الموثوقیة.

 النظام األساس

م النظام األساس للشر�ة، الصادر �موجب قرار مجلس الوزراء رق
د�سمبر  19الموافق هـ (1439ر�یع اآلخر  1بتار�خ  )180(

 .م2018ینایر  1، والذي دخل حیز التنفیذ في م)2017

 االحتباس الحراري  الغازات المسببة لظاهرةانبعاثات 

تتكون من ثاني أكسید الكر�ون، والمیثان، وأكسید النیتروز، 
ومر�بات الهیدروفلورو�ر�ون، ومر�بات البیرفلورو�ر�ون، وسداسي 

 .فلور�د الكبر�ت

 برنامج السندات العالمیة متوسطة األجل

سندات ، أطلقت أرامكو السعود�ة برنامج ال2019أبر�ل  1في 
العالمیة متوسطة األجل الذي یتیح للشر�ة إصدار سندات من 

  .حین آلخر

 سا�ك

 .الشر�ة السعود�ة للصناعات األساسیة

 سعر التكافؤ

تحدد وزارة الطاقة سعر �ٍل من المنتجات ذات الصلة على حدة 
�استخدام صیغة تجمع بین المؤشرات المتعارف علیها دولًیا، أو 

لشر�ة حیثما �ان ذلك مناسًبا، �حسب �ل سعر البیع الرسمي ل
منتج من المنتجات ذات الصلة، وعلى أساس سعر التعادل 

 .للصادرات أو الواردات أو �لیهما مًعا

 عملیات الخفجي المشتر�ة

 المحدودة هي عملیة مشتر�ة بین شر�ة أرامكو ألعمال الخلیج
 والشر�ة الكو�تیة لنفط الخلیج.

 2020دولیة لعام الئحة المنظمة البحر�ة ال

 2020طبقت المنظمة البحر�ة الدولیة بدًءا من األول من ینایر 
لوائح جدیدة تخفض الحد العالمي لمحتوى الكبر�ت في الوقود 

 %. 00.5البحري إلى 

 مجلس الوزراء

مجلس وزراء المملكة، برئاسة خادم الحرمین الشر�فین، الملك، 
 و�ضم سمو ولي العهد ووزراء آخر�ن.

 محلًیا

 .السعود�ة داخل المملكة العر�یة

  منتجات الغاز التي تحدد الحكومة أسعارها

المواد الهیدرو�ر�ونیة الغاز�ة التي تخضع لنظام تسعیر الغاز في 
المملكة، �ما في ذلك الغاز الطبیعي، واإلیثان، وسوائل الغاز 
 الطبیعي (التي تشمل البرو�ان، والبیوتان والبنز�ن الطبیعي). 

 نظام ضر�بة الدخل

) 1الملكي رقم (م/ نظام ضر�بة الدخل الصادر �موجب المرسوم
) والئحته م2004مارس  6(الموافق  هـ1425محرم  15وتار�خ 

 11) وتار�خ 1535التنفیذ�ة الصادرة �موجب القرار الوزاري رقم (
)، وما م2004أغسطس  11 (الموافق هـ1425جمادى اآلخرة 

 .من وقت آلخر�طرأ علیه من تعدیالت 
 

 

 
  

 التعر�فات
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یتضمن هذا التقر�ر األولي بیانات استشرافیة محددة، وقد 

اإلدارة مثل هذه البیانات، وجمیع البیانات الواردة في تصدر 
هذا التقر�ر، فیما عدا اإلفادات المتعلقة �حقائق سا�قة، هي 

بیانات استشرافیة للمستقبل. وتعكس هذه البیانات االستشرافیة 
توقعات أرامكو السعود�ة الحالیة فیما �خص حجم إنفاقها 

رئیسة، وأداء قطاع الرأسمالي واستثماراتها، ومشروعاتها ال
التنقیب واإلنتاج فیها، �ما في ذلك مقارنتها مع الشر�ات 
النظیرة، ونموها في قطاعي التكر�ر والمعالجة والتسو�ق 

والكیمیائیات. وقد تحتوي هذه البیانات، على سبیل المثال ال 
الحصر، على أي بیانات تسبقها أو تتبعها أو تتضمن 

، و"تتوقع"، و"تهدف"، كلمات مثل "تستهدف"، و"تعتقد"
"، و"تقدر"، و"تخطط"، و"تنوي"، تتنبأو"تعتزم"، و"ر�ما"، و"

و"سوف"، و"قد �كون له/لها"، و"من المحتمل"، و"�فترض"، 
و"من المقرر"، و"�مكن" وغیرها من الكلمات واأللفاظ ذات 

المعاني الشبیهة أو التي تأتي مقترنة �صیغة النفي. وتنطوي 
االستشرافیة على مجموعة معروفة وغیر هذه البیانات 

معروفة من المخاطر والشكوك والعوامل األخرى المهمة التي 
تخرج عن نطاق سیطرة أرامكو السعود�ة ور�ما تؤدي إلى 
حدوث اختالف �بیر بین النتائج أو مستو�ات األداء أو 

اإلنجازات الفعلیة التي تحققها الشر�ة و�ین النتائج أو 
أو اإلنجازات المتوقعة التي وردت صراحًة  مستو�ات األداء

أو ضمًنا في تلك البیانات االستشرافیة، �ما في ذلك العوامل 
 التالیة:

 .العرض والطلب العالمي على النفط الخام •
�ورونا المستجد  فیروس جائحةتبعات تأثیر تفشي  •

) على األوضاع التجار�ة واالقتصاد�ة 19-(كوفید
لى النفط الخام والغاز و�ذلك على العرض والطلب ع

 والمنتجات المكررة والمواد البترو�یمیائیة.
التطورات والمستجدات االقتصاد�ة أو السیاسیة  •

المعاكسة التي قد تؤثر على نتائج أعمال أرامكو 
 السعود�ة.

 الضغوط التنافسیة التي تواجهها أرامكو السعود�ة. •
 إدارة الشر�ات التا�عة ألرامكو السعود�ة وأعمالها •

ومشار�عها المشتر�ة وشر�اتها الزمیلة والكیانات التي 
 تملك فیها حصة أقلیة.

أي اختالفات أو تغیرات �بیرة في األوضاع  •
االقتصاد�ة والتشغیلیة الحالیة التي قد تؤثر على 

الحسا�ات التقدیر�ة لحجم احتیاطیات أرامكو السعود�ة 
 الثابت وجودها وقیمتها.

رف علیها في قطاعات المخاطر التشغیلیة المتعا •
 النفط والغاز والتكر�ر والبترو�یمیائیات.

الطبیعة الدور�ة لقطاعات النفط والغاز والتكر�ر  •
 والبترو�یمیائیات.

 أحوال الطقس. •
 

 
 

 
االستقرار السیاسي واالجتماعي  وعدماالضطرا�ات   •

والنزاعات المسلحة القائمة أو المحتملة في المناطق 
التي تزاول فیها أرامكو السعود�ة أعمالها والمناطق 

 األخرى.
الخسائر الناجمة عن المخاطر المتعلقة �التغطیة  •

 التأمینیة غیر الكافیة.
قدرة أرامكو السعود�ة على تنفیذ المشار�ع الحالیة  •

 ستقبلیة.والم
الدعاَوى القضائیة التي تواجهها أو قد تواجهها أرامكو  •

 السعود�ة.
قدرة أرامكو السعود�ة على تحقیق المكاسب من  •

صفقات االستحواذ األخیرة والمستقبلیة، �ما في ذلك 
 صفقة شر�ة سا�ك.

المخاطر المتعلقة �األعمال الدولیة، ومن ذلك  •
فحة الرشوة العقو�ات والقیود التجار�ة وأنظمة مكا

 ومكافحة الفساد واألنظمة واللوائح األخرى.
المخاطر المتعلقة �أنظمة ولوائح النفط والغاز والبیئة  •

والصحة والسالمة واألنظمة واللوائح األخرى التي 
تؤثر على الصناعات والقطاعات التي تزاول فیها 

 أرامكو السعود�ة أعمالها.
تها العلیا اعتماد أرامكو السعود�ة على أعضاء إدار  •

 و�بار مسؤولیها.
محدود�ة خبرة اإلدارة العلیا في إدارة الشر�ات  •

 المدرجة في السوق المالیة.
موثوقیة ُنُظم تقنیة المعلومات في أرامكو السعود�ة  •

 وأمنها.
 مخاوف تغیر المناخ وتبعاتها. •
المخاطر المتعلقة �المشار�ع التي تنفذها الشر�ة  •

واالشتراطات الحكومیة �موجب توجیهات من الحكومة 
األخرى، �ما في ذلك ما یتعلق �الحد األقصى الذي 
تحدده الحكومة إلنتاج النفط الخام والطاقة اإلنتاجیة 

 القصوى المستدامة المستهدفة.
تقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت  •

 األجنبیة. 
المخاطر والشكوك األخرى التي قد تؤدي إلى حدوث  •

تائج الفعلیة وما ورد في البیانات اختالف بین الن
االستشرافیة، �ما هو موضح في التقر�ر السنوي 

والتقار�ر أو البیانات  2019ألرامكو السعود�ة لعام 
األخرى المتاحة على موقعنا على شبكة اإلنترنت 

www.saudiaramco.com/en/investors/inv
presentations-and-estors/reports -  و/أو

تداول، �اإلضافة إلى عوامل  إلىالمستندات المقدمة 
 المخاطر المبینة أدناه.

 
 
 
 

 
وتستند هذه البیانات االستشرافیة إلى العدید من االفتراضات 

والمستقبلیة،  المتعلقة �استراتیجیات أعمال الشر�ة الحالیة
والبیئة التي ستزاول فیها الشر�ة أعمالها في المستقبل. وُ�عتدُّ 

األولي، �ما في  ر�سر�ان المعلومات الواردة في هذا التقر�
ذلك البیانات االستشرافیة على سبیل المثال ال الحصر، 
اعتباًرا من تار�خ هذه الوثیقة، وال تهدف إلى تقد�م أي 

لمستقبلیة. وتعفي أرامكو السعود�ة تأكیدات تخص النتائج ا
نفسها صراحة من أي التزام أو تعهد بنشر أي تحدیثات أو 
مراجعات لهذه المعلومات، �ما في ذلك أي بیانات مالیة أو 
بیانات استشرافیة، نتیجة لظهور معلومات جدیدة، أو وقوع 
أحداث مستقبلیة أو خالف ذلك، ما لم تقتض ذلك األنظمة 

 معمول بها.أو اللوائح ال

ولمناقشة عوامل المخاطر في الشر�ة، یرجى االطالع على 
، والمتاح من 2019التقر�ر السنوي ألرامكو السعود�ة لعام 

لمستثمر�ن على موقع أرامكو السعود�ة اخالل قسم عالقات 
على شبكة اإلنترنت 

www.saudiaramco.com/en/investors/investor
presentations-and-s/reports  . 

 : اإلضافي  المخاطرة عامل مالحظة یرجى

 وتأثیره )19كوفید (جائحة فیروس �ورونا المستجد  •
على األوضاع التجار�ة واالقتصاد�ة واآلثار السلبیة 

و السعود�ة، ونتائج المحتملة لذلك على أعمال  أرامك
عملیاتها، ومر�زها المالي، وسعر تداول أوراقها 

 المالیة.

أعلنت سلطات الصحة العامة والحكومات على المستو�ات 
المحلیة والوطنیة والدولیة اتخاذ مجموعة من التدابیر 

كوفید (المختلفة للتصدي لجائحة فیروس �ورونا المستجد 
، منها الحجر الصحي الطوعي واإللزامي، وفرض قیود )19

على حر�ة السفر والتجارة، وحظر التجمعات بین الناس. 
خطط استمرار�ة السعود�ة  أرامكووفي هذا الصدد، نفذت 

األعمال واالستجا�ة للطوارئ لمواصلة أعمالها، وفرضت 
حزمة من تدابیر الصحة والسالمة، مثل إجراءات التباعد 

ر بین العا ملین واالستعانة �األیدي العاملة عن �عد �لما تیسَّ
ذلك. وعلى الرغم من ذلك، ال �مكن الجزم �أن هذه التدابیر 

أو أن فیروس �ورونا  وفاعلةواإلجراءات ستكون ناجعة 
) وجهود احتوائه لن تؤثر تأثیًرا جوهرً�ا 19المستجد (كوفید 

ر�زها ونتائج عملیاتها ومالسعود�ة  أرامكوعلى أعمال 
المالي، فلقد �ان لهذه الجائحة اآلثار السلبیة التالیة على 

، ور�ما ستخلِّف آثاًرا سلبیة أخرى السعود�ة أرامكوأعمال 
 نبیِّنها فیما یلي:

انخفاض النشاط االقتصادي وتراجع الطلب على  •
 .السعود�ة أرامكومنتجات 

 

 خالء المسؤولیةإ

http://www.saudiaramco.com/en/investors/investors/reports-and-presentations
http://www.saudiaramco.com/en/investors/investors/reports-and-presentations
http://www.saudiaramco.com/en/investors/investors/reports-and-presentations
http://www.saudiaramco.com/en/investors/investors/reports-and-presentations
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تحد�ات تشغیلیة أمام الموردین، تضم التحد�ات  •
من النفط السعود�ة  أرامكوتصدیر إنتاج المتعلقة ب

الخام والمنتجات المكررة وعدم توفر مساحة �افیة 
 لهذه المنتجات في مرافق التخز�ن.

وتجدر اإلشارة إلى أن الموقف المحیط �جائحة فیروس 
) ال یزال غامًضا، ولذلك �صعب 19كورونا المستجد (كوفید 

ئحة على طبیعة أعمال التنبؤ �قیًنا �اآلثار المحتملة لهذه الجا
أرامكو السعود�ة ، وعملیاتها، ومر�زها المالي، وسعر تداول 

 أوراقها المالیة.

وتجدر اإلشارة إلى أن المعلومات المالیة التي ورد ذ�رها  
في هذا التقر�ر عن أرامكو السعود�ة مستمدة من التقر�ر 

الثالثة  لفترةالمالي األولي الموحد الموجز ألرامكو السعود�ة 
، والمعد والمقدم وفًقا 2020مارس  31أشهر المنتهیة في 

، المعتمد في المملكة 34لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
العر�یة السعود�ة والمعاییر والبیانات األخرى الصادرة عن 

 الهیئة السعود�ة للمحاسبین القانونیین.

عالوة على ما سبق، تتضمن هذه الوثیقة �عض "المقاییس 
مالیة غیر المدرجة ضمن المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي"، ال

وهي مقاییس غیر مدرجة ضمن تلك المعاییر، ولیس لها 
معنى موحد تنص علیه المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي، بل 

أوردتها أرامكو السعود�ة لتكون معلومات إضافیة مكملة 
ل تقد�م فهم لمقاییس المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي من خال

أعمق لنتائج أعمال أرامكو السعود�ة وتدفقاتها النقد�ة 
، ال ینبغي وعلیهدارة. اإلومر�زها المالي من وجهة نظر 

النظر إلیها �معزل أو �بدیل عن أي تحلیل للمعلومات 
المالیة التي تدرجها أرامكو السعود�ة في تقار�رها �موجب 

 المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي.

مطا�قة المقاییس غیر المدرجة ضمن المعاییر الدولیة  توجد
للتقر�ر المالي في قسم مطا�قات وتعر�فات المقاییس غیر 

 من متطلبات المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي ضمنالمدرجة 
 األولي. التقر�ر هذا
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