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1  أرامكو السعودية
2021التسعة أشهر و للربع الثالث التقرير األولي 

 أهم المعلومات المالية

 صافي الدخل
 )مليار(

 سعودي ريال 114.1
أمريكيدوالر  30.4

 *الدخل والزكاة األرباح قبل الفوائد وضرائب
 )مليار(

سعوديريال  214.7
أمريكيدوالر  57.3

 *التدفقات النقدية الحرة
 )مليار(

سعوديريال  107.7
أمريكيدوالر  28.7

 التشغيلصافي النقد الناتج من أنشطة 
 )مليار(

سعوديريال  136.2
أمريكيدوالر  36.3

 النفقات الرأسمالية
 )مليار(

سعوديريال  28.5
أمريكيدوالر  7.6

مدفوعة الرباح األ توزيعات 
 )مليار(

سعوديريال  70.33
أمريكيدوالر  18.75

 الواحد للسهم المدفوعة رباحاأل  توزيعات

سعودي ريال 0.35
أمريكي دوالر 0.09

 *المستثمر المال رأس متوسط على العائد
 )%( 

20.6

 *المديونيةنسبة 
 (%) 

17.2

 السهم ربحية 
 (والمخفضة)األساسية 

سعودي ريال 0.55
أمريكي دوالر 0.15

متوسط سعر النفط الخام المحقق  
 برميل( /أمريكي دوالر)

72.8

 مطابقات وتعريفات المقاييس غير المدرجة ضمن متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي.  قسمغير مدرج ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي: لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة  مقياس

 أرامكو السعوديةنبذة عن نتائج 
2021 الثالثالربع 
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 2021التسعة أشهر و للربع الثالث األولي  التقرير 

 النتائج المالية

 سبتمبر 30المنتهي في  الثالثالربع 
*أمريكي دوالر سعودي ريال

2020 20202021 2021 ذلك خالف ُيذَكر لم ما بالماليين الواردة المبالغ جميع
 11,789  30,425  44,209 114,093صافي الدخل

 25,461  57,265 95,477 214,744 الدخل والزكاة األرباح قبل الفوائد وضرائب
6,383 7,591 23,934 28,466 النفقات الرأسمالية

 12,411  28,730  46,547 107,738التدفقات النقدية الحرة
 18,752  18,754  70,319 70,327توزيعات األرباح المدفوعة

 %14.8 %20.6  %14.8 %120.6رأس المال المستثمرالعائد على متوسط 
43.6   72.8 ينطبق ال ينطبق ال )برميل /أمريكي دوالر(ق المحق الخام سعر النفط متوسط

  مة فقطءريال سعودي للمال 3.75=  أمريكي دوالر 001.تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت يتم. 
 شهرًا.  12يحسب على أساس مستمر لفترة  .1

 سبتمبر 30في  ةالمنتهي تسعة أشهرال
 *ريكيدوالر أم سعودي ريال

2020 2021 2020 2021 ذلك خالف ُيذَكر لم ما بالماليين الواردة المبالغ جميع
 35,015 77,600  131,308 290,998صافي الدخل

 73,308 146,733  274,905 550,249 الدخل والزكاة األرباح قبل الفوائد وضرائب
 20,028 23,278 75,106 87,292النفقات الرأسمالية

 33,533 69,585  125,752 260,944التدفقات النقدية الحرة
 50,897 56,261  190,865 210,977مدفوعةالرباح األتوزيعات 

 %14.8 %20.6  %14.8 %120.6العائد على متوسط رأس المال المستثمر
39.4  67.2 ينطبق ال ينطبق ال )برميل /أمريكي دوالر( المحقق الخام سعر النفط متوسط

  ريال سعودي للمالءمة فقط 3.75دوالر أمريكي =  001.يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت. 
 .شهرًا 12 لفترة مستمر أساس على يحسب .1

  أمين بن حسن الناصر
وكبير إدارييها التنفيذيين أرامكو السعوديةرئيس 

بحمد هللا، تمّثل النتائج االستثنائية ألرامكو السعودية في الربع الثالث من هذا العام انعكاًسا 
لتجاوب الشركة مع زيادة النشاط االقتصادي في األسواق الرئيسة وانتعاش الطلب على الطاقة، 

الشركة من حيث الكفاءة والتكلفة المنخفضة لإلنتاج، فضاًل عن المركز الفريد الذي تتمتع به 
 .واالنضباط المالي، والقدرة على توفير منتجات الطاقة والكيميائيات األساسية بشكل موثوق 

وف المعاكسة التي ما زالت تلقي بظاللها على االقتصاد العالمي، إاّل وعلى الرغم من بعض الظر 
 .أننا متفائلون بأن الطلب على الطاقة سيظل منتعًشا في المستقبل المنظور

بتفاؤل كبير، فإننا نعزز إستراتيجيتنا لالستثمار على  وفي الوقت الذي نتطّلع فيه إلى المستقبل
المدى الطويل، وسنواصل سجلنا الحافل باألداء منخفض التكلفة والكثافة الكربونية لتحقيق 

( في انبعاثات 2و 1الطموح الذي أعلنت عنه الشركة، مؤخًرا، لتحقيق الحياد الصفري للنطاقين )
     بر مرافق أعمالنا التي نملكها ونديرها بالكامل بحلولالغازات المسببة لالحتباس الحراري ع

. 2050عام 

التنفيذيين اإلداريين كبير كلمة النتائج الرئيسة



3  أرامكو السعودية
2021 للربع الثالث والتسعة أشهرالتقرير األولي 

 ، مدفوًعا باالنتعاش االقتصادي العالميالثالث الربع خاللعلى الطاقة في االنتعاش واصل الطلب 
 قوية العالمي لطلبلالتوقعات  تظلكما  ،استئناف النشاط التجاري ، و التنقل ةحرك زيادة، إلى جانب المستمر

  .والكيميائيات الطاقة على

بالقيمة الفريدة التي تتمتع بها أرامكو السعودية إلى تحقيق  اظروف السوق، مقرونً  في الصاعد االتجاه ىأد
. وبفضل هذا الربع هذا ( خاللأمريكي دوالرمليار  30.4) سعودي ريالمليار  114.1صافي دخل بلغ 

مليار  18.76)مليار ريال سعودي  70.33بقيمة الشركة من جديد عن تقديم توزيعات أرباح  أعلنتاألداء، 
 دوالر أمريكي( عن الربع الثالث.

منهجية مرنة لتخصيص رأس المال، وذلك ضمن مساعيها الرامية  المحافظة علىوتواصل أرامكو السعودية 
والتوجه العام نحو تقليص حجم االستثمارات  لالستفادة من فرص النمو التي يتيحها االنتعاش االقتصادي

على  مليار دوالر أمريكي( 35مليار ريال سعودي ) 131 إنفاق نحوحيث تتوقع الشركة  .في قطاع الطاقة
في  أمريكي( مليار دوالر 26.9مليار ريال سعودي ) 101مقارنة مع ، 2021المشاريع الرأسمالية في عام 

  .2020عام 

 قطاع التنقيب واإلنتاج

يواصل قطاع التنقيب واإلنتاج تنفيذ خطط النمو الرامية إلى تعزيز إنتاجية مكامن المملكة على المدى 
 12.0زيادة الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة من لالطويل، ويمضي قدًما في تنفيذ توجيهات الحكومة 

من عام  خالل الربع الثالث مليون برميل في اليوم. وفي هذا اإلطار، كان أداء القطاع قوًيا 13.0إلى 
مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، وبلغ  12.9، إذ بلغ إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية 2021

 .مليون برميل في اليوم 9.5متوسط إنتاج النفط الخام من ذلك اإلجمالي 

 :2021من عام  الثالثالربع  في واإلنتاج التنقيبفي قطاع  التطورات أهم
وهذا المشروع  .الغاز في الحوية إلى مراحل متقدمة فيما يخص أعمال البناء معملتوسعة وصل مشروع •

 .2022المقرر بدء تشغيله في عام من جزًءا من برنامج زيادة إنتاج الغاز في حرض، و  يعد
ن بذلك لتكو « المنارات الصناعية»أعلن المنتدى االقتصادي العالمي عن إدراج منشأة بقيق ضمن قائمة •

المنشأة الثالثة التابعة ألرامكو السعودية التي تنضم إلى هذه القائمة المعترف بها من قبل المنتدى 
تضم مرافق التصنيع الرائدة على مستوى العالم في تطبيق تقنيات الثورة التي االقتصادي العالمي، و 

معمل لمعالجة النفط في العالم،  وبذلك ينضم مرفق معالجة النفط في بقيق، وهو أكبر .الصناعية الرابعة
إلى معمل الغاز في العثمانية، ومجمع خريص النفطي التابعين ألرامكو السعودية. وُتمنح العضوية في 

هذه القائمة للمشاريع التي تبرهن على ريادتها في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مرافق 
، وهي تأكيد على األهمية التي توليها أرامكو السعودية ألعمالالتصنيع الرائدة، وسالسل القيمة، ونماذج ا

 لبرنامج التحول الرقمي.

 قطاع التكرير والمعالجة والتسويق

يواصل قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، الذي يعد أحد أكبر قطاعات التكرير والبتروكيميائيات في 
 المدىستراتيجيته طويلة إالعالم، خلق قيمة إضافية من خالل تحسين مجموعة أعماله، بما يتماشى مع 

 الهادفة إلى تنويع أعماله ورفع مستوى التكامل فيما بينها.

% من 43.5 ، استهلك قطاع التكرير والمعالجة والتسويق2021األولى من عام  أشهروخالل التسعة 
 .2020من عام  ذاتها% خالل الفترة 39.5إنتاج الشركة من النفط الخام، في مقابل 

موثوقية  نسبة تحقيقعلى سجلها المتميز في موثوقية اإلمداد من خالل  المحافظةواصلت الشركة 
% خالل الربع الثالث من عام 100)مقارنة مع:  2021% في الربع الثالث من عام 99.7بلغت 
2020.) 

                                          
 "2030نهائًيا  بحلول عام بحسب مبادرة البنك الدولي "مبادرة التخلص من الحرق التقليدي للغاز  1
 نبعاثات الغازات املسببة لالحتباس الحراري ل  (2) والنطاق ( 1) النطاق2

:2021من عام  الثالثالربع  فيفي قطاع التكرير والمعالجة والتسويق  التطورات أهم

 السعوديةأرامكو شركة  بين مشترك ، وهي مشروعشركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز وللطاقة وقعت•
مليار  45بقيمة إير برودكتس قدرة، اتفاقيات شركة وشركة إير برودكتس وشركة أكوا باور و  للطاقة

 ،وحدة فصل الهواء والتغويز وإنتاج الكهرباء وتمويل لالستحواذمليار دوالر أمريكي(  12ريال سعودي )
 .االقتصاديةفي مدينة جازان  من أرامكو السعودية ،ةالملحقالموجودات  وبعض

 بتقنية العاملة يهدف المشروع المشترك إلى زيادة القيمة اإلجمالية لمصفاة جازان ومحطة الكهرباء
، مما يساعد في إحداث تحول شامل في منطقة جازان وتهيئتها لجذب المتكاملة التغويز والدورة المركبة

 .مزيد من االستثمارات األجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص
اتفاقية  ،التابعة والمملوكة لها بالكامل شركة أرامكو السعودية للطاقة من خالل ،أرامكو السعوديةمت أبر •

مساهمين مع صندوق االستثمارات العامة وشركة أكوا باور لالستثمار في محطة سدير للطاقة 
% في المشروع، الذي يعد أحد أكبر محطات 30حصة تبلغ أرامكو السعودية الشمسية، تمتلك بموجبها 

استثمار أرامكو السعودية في  كما يعدغيغاواط.  1.5الطاقة الشمسية في المنطقة بطاقة إنتاجية قدرها 
ا م، ممع صندوق االستثمارات العامة في تحقيق برنامج الطاقة المتجددةالمشروع أول مشاركة لها 

المملكة مبادرات في في عملياتها وأيًضا الطاقة المستدامة حلول  لدعم أرامكو السعودية يعكس جهود
الكهرباء خالل النصف  إنتاجالعربية السعودية. ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة األولى من المشروع في 

 .2022الثاني من عام 

القضايا البيئية واالجتماعية والحوكمة
 مؤخًرا أرامكو السعوديةأعلنت  ،التغّير المناخيظاهرة  لمواجهة جهود أرامكو السعودية المستمرة ضمن

( والحّد من االنبعاثات الغازية المسببة لالحتباس 2و 1لوصول إلى الحياد الصفري للنطاقين )في اطموحها 
الشركة  مما يؤكد على اهتمام .2050الحراري في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول العام 

للحياد خطة المملكة مع كذلك طموح أرامكو السعودية وينسجم  .للمساهمين ىالمدطويلة على خلق القيمة 
 التي تم اإلعالن عنها مؤخًرا من خالل مبادرة السعودية الخضراء. الصفري 

والشركات األعضاء األخرى في مبادرة شركات النفط  أرامكو السعودية وقعت، 2021 رفي سبتمبكذلك 
 هيو ستراتيجية إستراتيجية معدة حديًثا تركز في األساس على ثالث ركائز إ علىوالغاز بشأن المناخ 

 :كالتالي

خفض  طموح، بما في ذلك التشغيليةمن األعمال  الصفري  الحيادقطاع النفط والغاز نحو تحقيق  قيادة•
% بحلول عام 0.20كثافة انبعاثات غاز الميثان المصاحب ألعمال التنقيب واإلنتاج إلى أقل من 

يلو ك 17.0، ما من شأنه خفض كثافة الكربون المصاحب ألعمال قطاع التنقيب واإلنتاج إلى 2025
للغاز  التخلص من الحرق التقليديو م من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي غرا

 .2030عام  بحلول 1نهائًيا
نفسه  الطموح، واستغالل نفوذها لتحقيق 2الصفري من أعمال الشركات األعضاء الحيادالسعي لتحقيق •

 .التي ال تشغلها الموجوداتفي 
تسريع وتيرة اإلجراءات الجماعية واالستثمار في التقنيات الجديدة للمساعدة في إقامة مجتمعات خالية •

 من الكربون، والوصول إلى االقتصاد القائم على تدوير الكربون بسرعة أكبر.

التوريد الستكمال "برنامج شريك" الجديد في المملكة والبرنامج الرائد لتعزيز القيمة المضافة اإلجمالية لقطاع 
عن توسعات كبيرة في برنامجها  2021في المملكة )اكتفاء(، أعلنت أرامكو السعودية في سبتمبر

لالستثمارات الصناعية، المعروف باسم نماءات والذي يهدف إلى دفع عجلة النمو ودعم التنوع االقتصادي. 
ء القدرات في أربعة قطاعات مذكرة تفاهم جديدة واتفاقية مشروع مشترك تركز على بنا 22شمل ذلك توقيع 

رئيسة هي: االستدامة، والتقنية، والخدمات الصناعية والطاقة، والمواد المتقدمة. ويهدف برنامج نماءات إلى 
تعزيز موثوقية إمدادات الطاقة، وتوطين سلسلة التوريد الصناعية بفعالية، وخلق فرص وظيفية جديدة 

وتطوير مستوى المهارات.

الثالثأبرز أحداث الربع 
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 2021 للربع الثالث والتسعة أشهرالتقرير األولي   

 جميع المبالغ الواردة بالماليين ما لم ُيذَكر خالف ذلك  
 

 

 

 األداء الماليلخص م

  الثالث الربع 
 

  التسعة أشهر
  *أمريكي دوالر سعودي ريال   *أمريكي دوالر سعودي ريال 

 التغير نسبة 2020 2021 2020 2021 ذلك خالف ُيذَكر لم ما بالماليين الواردة المبالغ جميع
 

 التغير نسبة 2020 2021 2020 2021
  100.6% 72,083 144,591  270,314  542,214    128.7% 24,733  56,576  92,751  212,158  والزكاة الدخل ضرائب قبل الدخل

  80.7% (37,068) (66,991)  (139,006) (251,216)    102.0% (12,944) (26,151)  (48,542) (98,065)  والزكاة الدخل ضرائب
  121.6% 35,015  77,600  131,308  290,998    158.1% 11,789  30,425  44,209  114,093  الدخل صافي

 فقطللمالءمة ريال سعودي  3.75=  أمريكي دوالر 001.م تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت يت. 
 

النتائج المالية
 المالية أرامكو السعودية أهم العوامل المؤثرة على نتائج

 حجمتتأثر نتائج أعمال أرامكو السعودية وتدفقاتها النقدية في المقام األول بأسعار السوق و  •
المواد الهيدروكربونية والمنتجات المكررة والكيميائيات، وقد استمر الطلب العالمي على  مبيعات

مستوياته في في التعافي بعد تدني  2021من عام  ىاألول أشهر التسعةالمنتجات البترولية في 
أعمال  أرباح هوامشتحسن أسعار المواد الهيدروكربونية و  مما أدى إلى ارتفاع، 2020عام 

 .2020عام مقارنة ب التكرير والكيميائيات

مليار ريال سعودي  46.5بقيمة  لتحتيةاأرامكو السعودية صفقة للبنية  أتمت، 2021يونيو  في •
شبكة ل عاًما 25مليار دوالر أمريكي( تتعلق باتفاقية تأجير وإعادة استئجار مدتها  12.4)

 .خطوط أنابيب النفط الخام المركز

في قائمة  2021 سبتمبر 30 في المنتهية التسعة أشهر لفترةُأدِرَجت النتائج المالية الكاملة لسابك  •
من عام ها ذات. وفي المقابل، تضمنت نتائج الفترة 2021ألرامكو السعودية لعام  ةالدخل الموحد

 .2020سبتمبر  30إلى  2020يونيو  16 من الممتدة للفترةسابك  أرباح 2020

 الثالث الربع

 ،2021من عام  الثالثللربع  دوالر أمريكي( 30,425)ريال سعودي  114,093 صافي الدخل بلغ
وتعزى هذه . 2020من عام  ذاته( للربع دوالر أمريكي 11,789 ) ريال سعودي 44,209 مع مقارنة

 وارتفاع، والكميات المباعة ارتفاع أسعار النفط الخامإلى في المقام األول % 158.1الزيادة البالغة 
 .أعمال التكرير والكيميائياتأرباح  هوامش

من  الثالثعن الربع  دوالر أمريكي( 26,151)ريال سعودي  98,065 بلغت ضرائب الدخل والزكاة
من عام ه ذات( عن الربع دوالر أمريكي 12,944) ريال سعودي 48,542 في مقابل ،2021عام 

 .2021عام  ارتفاع أرباح إلىالزيادة بشكل أساس  هذهوُتعزى ، 2020

 

 التسعة أشهر

من عام  ىاألول أشهر للتسعة( دوالر أمريكي 77,600) ريال سعودي 290,998 بلغ صافي الدخل
 .2020من عام ها ذات( للفترة دوالر أمريكي 35,015) ريال سعودي 131,308 مقارنة مع، 2021

وتحسن هوامش أرباح أعمال ارتفاع أسعار النفط الخام،  وُيعزى هذا االرتفاع في المقام األول إلى
 .توحيد نتائج أعمال سابكو  ،والكيميائياتالتكرير 

 أشهر التسعة عن دوالر أمريكي( 66,991)ريال سعودي  251,216 ضرائب الدخل والزكاة بلغت
( عن الفترة دوالر أمريكي 37,068 ) ريال سعودي 139,006 مع مقارنة ،2021من عام  ىاألول
 .2021أرباح عام  في الزيادةوالتي تعكس بشكل أساس ، 2020من عام ها ذات

مطابقات وتعريفات  بندُيرجى مراجعة  ،ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي ةمدرجالغير  اييسمقلل
 المدرجة ضمن متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي. رالمقاييس غي

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 األداء المالي



5  أرامكو السعودية
2021 للربع الثالث والتسعة أشهرالتقرير األولي 

جميع المبالغ الواردة بالماليين ما لم ُيذَكر خالف ذلك

لقطاع التنقيب واإلنتاج األداء المالي
 التسعة أشهرالثالثالربع 

 دوالر أمريكي* ريال سعودي دوالر أمريكي* ريال سعودي

نسبة التغير 2020 202120202021نسبة التغير202020212020 2021 ذلك خالف ُيذَكر لم ما بالماليين الواردة المبالغ جميع
 75.4%79,998 299,992140,297 526,112 98.6%27,652 54,914 103,696 205,926 قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة األرباح

 16.5%17,67115,173  56,898 66,265  25.9%4,610 5,802 17,288  21,759  نقدي أساس - الرأسمالية النفقات
  فقطللمالءمة ريال سعودي  3.75=  أمريكي دوالر 001.يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت. 

 الثالث الربع

دوالر  54,914 ) ريال سعودي 205,926 وضرائب الدخل والزكاةاألرباح قبل الفوائد بلغت 
دوالر  27,652) ريال سعودي 103,696 مقابل في ،2021 عام من الثالث الربع في( أمريكي
 يه النتائج القوية إلى انتعاش الطلب العالمهذعزى تُ و ، 2020ن عام م ذاتها الفترة عن( أمريكي

 .الكميات المباعةوارتفاع  ،هوتحسن أسعار  على النفط الخام

دوالر  4,610) ريال سعودي 17,288 من% 25.9الرأسمالية زيادة بنسبة  النفقاتشهدت 
 في( دوالر أمريكي 5,802) سعوديريال  21,759 إلى 2020 عام من الثالث الربع في( أمريكي

المشاريع الحالية لزيادة  إلى األول المقام في االرتفاع اهذ عزىيو . 2021 عام من الثالث الربع
 .األخرىر التطويومشاريع  إنتاج النفط الخام

 أشهرالتسعة 

دوالر  140,297) ريال سعودي 526,112بلغت األرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة 
 ريال سعودي 299,992 مع مقارنة ،2021 عام من ىاألول التسعة أشهر في( أمريكي

القوي  االداءهذه عكس ي حيث .2020 عام من ذاتها الفترة عن( دوالر أمريكي 79,998)
النفط  اإليجابية لمتوسط سعر مدعوًما بالتحركات العالمية، في أسواق الطاقة االنتعاش التدريجي

 .الخام المحقق

دوالر  15,173) ريال سعودي 56,898 من% 16.5الرأسمالية زيادة بنسبة  النفقاتشهدت 
دوالر  17,671) ريال سعودي 66,265 إلى 2020 عام من ىاألول التسعة أشهر في( أمريكي
زيادة ل األول المقام في الزيادة هذه وتعزى. 2021 عام من ىاألول التسعة أشهر في( أمريكي

 .األخرى التطويرية الحفر وبرامج إنتاج النفط الخام زيادةبمشاريع األنشطة المتعلقة 

لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق األداء المالي
الثالثالربع   التسعة أشهر 

 دوالر أمريكي* ريال سعودي دوالر أمريكي* ريال سعودي

نسبة التغير 2020 202120202021نسبة التغير202020212020 2021 ذلك خالف ُيذَكر لم ما بالماليين الواردة المبالغ جميع

 309.4%(6,208) 13,001(23,279) 48,752 597.4%(795) 3,957 (2,983) 14,837 وضرائب الدخل والزكاة )الخسائر( قبل الفوائد األرباح

 13.4%5,1974,582  19,48817,184  0.9%1,6571,642  6,159 6,213  نقدي أساس - الرأسمالية النفقات
  فقطللمالءمة ريال سعودي  3.75= أمريكي دوالر  001.يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت.

 الثالث الربع
( في دوالر أمريكي 3,957) ريال سعودي 14,837 بلغت األرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة

( في دوالر أمريكي 795) ريال سعودي 2,983مقارنة بخسارة قدرها  2021من عام  الثالثالربع 
هوامش أرباح  استمرار تحسن إلىبشكل أساس قوية ال رباحاألعزى تو  .2020من عام ها ذاتالفترة 

 .ظروف السوق تحسن  بسبب ،المخزون  بحركة المرتبطة مكاسبالو  ،أعمال التكرير والكيميائيات

عام  من الثالثمع الربع  مقارنة% 0.9بنسبة  2021من عام  الثالث للربعالرأسمالية  النفقات ارتفعت
دوالر  1,657) ريال سعودي 6,213 إلى( دوالر أمريكي 1,642) ريال سعودي 6,159 من، 2020
 .نابيباألذات الصلة بخطوط مشاريع النفاق على ارتفاع اإل إلى األول المقام في ذلك ويرجع .(أمريكي

 التسعة أشهر
دوالر أمريكي( في  13,001)ريال سعودي  48,752 بلغت األرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة

دوالر  6,208ريال سعودي ) 23,279، مقارنة بخسارة قدرها 2021من عام  ىاألول التسعة أشهر
إلى  بدوره الذي أدى العالمي الطاقةسوق انتعاش  يعكس امم ،2020ها من عام ذاتأمريكي( في الفترة 

باإلضافة إلى  المخزون. حركةالمرتبطة بمكاسب ال، و أعمال التكرير والكيميائياتهوامش أرباح  ارتفاع
 . توحيد نتائج أعمال سابكمن خالل  األرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة تحسن

% مقارنة بالفترة ذاتها من 13.4بنسبة  2021ام ع من ىاألولللتسعة أشهر الرأسمالية  النفقات ارتفعت
ريال سعودي  19,488 إلىدوالر أمريكي(  4,582ريال سعودي ) 17,184 من، 2020عام 

توحيد النفقات الرأسمالية لما بعد إلى في المقام األول  الزيادة هعزى هذتدوالر أمريكي(. و  5,197)
سابك. علىاالستحواذ 



 التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز
 (غیر المراجع) 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهیتین في 



 الصفحة المحتو�ات

 8 تقر�ر فحص المراجع المستقل

 9 قائمة الدخل الموحدة الموجزة

 10 قائمة الدخل الشامل الموحدة الموجزة

 11 قائمة المر�ز المالي الموحدة الموجزة

 12 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة الموجزة

 13 الموحدة الموجزة قائمة التدفقات النقد�ة

 31 - 14 إ�ضاحات حول التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز





 أرامكو السعود�ة 9
 2021التقر�ر األولي للر�ع الثالث والتسعة أشهر 

 الر�االت السعود�ة ما لم یذ�ر غیر ذلك)(جمیع المبالغ �مالیین 
 

 أمین بن حسن الناصر
 عضو مجلس اإلدارة،

 الرئیس و�بیر اإلدار�ین التنفیذیین

 ز�اد بن ثامر المرشد
 كبیر اإلدار�ین المالیین (�الو�الة)

 �سام محمد عسیري 
 المراقب المالي (�الو�الة)

 

 قائمة الدخل الموحدة الموجزة
 دوالر أمر�كي*  ر�ال سعودي  
 التسعة أشهر التسعة أشهر الر�ع الثالث الر�ع الثالث  التسعة أشهر التسعة أشهر الر�ع الثالث الر�ع الثالث  
 2020 2021 2020 2021  2020 2021 2020 2021 إ�ضاح 

           
 146,362 251,605 53,349 95,758  548,857 943,517 200,059 359,092 11 إیرادات

 18,516 29,859 7,609 12,344  69,436 111,972 28,535 46,290  دخل آخر متعلق �المبیعات
 164,878 281,464 60,958 108,102  618,293 1,055,489 228,594 405,382  اإلیرادات والدخل اآلخر المتعلق �المبیعات

 )17,899( )25,224( )5,699( )10,475(  )67,120( )94,589( )21,370( )39,282(  ر�ع وضرائب أخرى 
 )33,669( )68,971( )13,523( )25,850(  )126,257( )258,641( )50,710( )96,936(  مشتر�ات

 )15,123( )13,329( )6,360( )5,214(  )56,713( )49,984( )23,852( )19,555(  إنتاج وتصنیع
 )7,774( )10,431( )3,188( )3,309(  )29,154( )39,118( )11,955( )12,411(  بیع و�دار�ة وعمومیة

 )1,671( )915( )875( )367(  )6,267( )3,430( )3,283( )1,375(  تنقیب
 )476( )700( )224( )237(  )1,785( )2,626( )841( )888(  �حث وتطو�ر

 )13,901( )16,878( )5,477( )5,901(  )52,127( )63,293( )20,537( )22,129( 7،6 استهالك و�طفاء
 )90,513( )136,448( )35,346( )51,353(  )339,423( )511,681( )132,548( )192,576(  تكالیف التشغیل

 74,365 145,016 25,612 56,749  278,870 543,808 96,046 212,806  دخل التشغیل
حصة في نتائج مشار�ع مشتر�ة وشر�ات 

 )1,147( 1,627 )152( 499  )4,302( 6,103 )569( 1,872  زمیلة
 707 348 182 105  2,652 1,305 681 397  دخل تمو�ل ودخل آخر

 )1,842( )2,400( )909( )777(  )6,906( )9,002( )3,407( )2,917(  تكالیف تمو�ل
 72,083 144,591 24,733 56,576  270,314 542,214 92,751 212,158  الدخل قبل ضرائب الدخل والز�اة

 )37,068( )66,991( )12,944( )26,151(  )139,006( )251,216( )48,542( )98,065( 8 ضرائب الدخل والز�اة
 35,015 77,600 11,789 30,425  131,308 290,998 44,209 114,093  صافي الدخل

           
           صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى

 35,514 74,284 11,807 29,086  133,180 278,564 44,278 109,072  حقوق المساهمین
 )499( 3,316 )18( 1,339  )1,872( 12,434 )69( 5,021  الحصص غیر المسیطرة

  114,093 44,209 290,998 131,308  30,425 11,789 77,600 35,015 
           

 0.18 0.37 0.06 0.15  0.67 1.39 0.22 0.55  ر�حیة السهم (األساسیة والمخفضة)

 
 ر�ال سعودي للمالءمة فقط. 3.75دوالر أمر�كي =  1.00* یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت 

 
 



 أرامكو السعود�ة 10
 2021والتسعة أشهر التقر�ر األولي للر�ع الثالث 

 (جمیع المبالغ �مالیین الر�االت السعود�ة ما لم یذ�ر غیر ذلك)
 

 أمین بن حسن الناصر
 عضو مجلس اإلدارة،

 الرئیس و�بیر اإلدار�ین التنفیذیین

 ز�اد بن ثامر المرشد
 كبیر اإلدار�ین المالیین (�الو�الة)

 �سام محمد عسیري 
 المراقب المالي (�الو�الة)

 

 الشامل الموحدة الموجزةقائمة الدخل 
 دوالر أمر�كي*  ر�ال سعودي  
 التسعة أشهر التسعة أشهر الر�ع الثالث الر�ع الثالث  التسعة أشهر التسعة أشهر الر�ع الثالث الر�ع الثالث  
 2020 2021 2020 2021  2020 2021 2020 2021 إ�ضاح 

           
 35,015 77,600 11,789 30,425  131,308 290,998 44,209 114,093  صافي الدخل

           
الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر، �عد 

          9 خصم الضر�بة
بنود لن یتم إعادة تصنیفها إلى صافي 

           الدخل
 �عد ما منافع التزامات قیاس إعادة

 )1,843( 2,880 882 2  )6,912( 10,801 3,306 8  التوظیف انتهاء
 العادلة القیمة في تغیرات

 ملكیة حقوق  في الستثمارات
 خالل من العادلة �القیمة مصنفة
 )268( 444 61 217  )1,006( 1,667 228 814  اآلخر الشامل الدخل

بنود �مكن إعادة تصنیفها الحًقا إلى 
           صافي الدخل

 )186( )6( 8 6  )696( )25( 30 20  وأخرى  نقد�ة تدفقات تحوطات
 لسندات العادلة القیمة في تغیرات
 من العادلة �القیمة مصنفة دین

 )4( )132( )1( )1(  )16( )495( )4( )4(  اآلخر الشامل الدخل خالل
 آخر شامل (خسارة) دخل في حصة

 )160( )83( 26 27  )599( )310( 100 101  زمیلة وشر�ات مشتر�ة لمشار�ع
 44 )614( 413 )465(  165 )2,304( 1,548 )1,742(  عمالت تحو�ل فروقات

  )803( 5,208 9,334 )9,064(  )214( 1,389 2,489 )2,417( 
 32,598 80,089 13,178 30,211  122,244 300,332 49,417 113,290  ل الشاملمجموع الدخ

           
مجموع الدخل (الخسارة) الشامل العائد 

           إلى
 33,195 77,013 13,120 29,096  124,484 288,798 49,202 109,112  حقوق المساهمین

 )597( 3,076 58 1,115  )2,240( 11,534 215 4,178  الحصص غیر المسیطرة
  113,290 49,417 300,332 122,244  30,211 13,178 80,089 32,598 

 
 ر�ال سعودي للمالءمة فقط. 3.75دوالر أمر�كي =  1.00* یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت 



 أرامكو السعود�ة 11
 2021التقر�ر األولي للر�ع الثالث والتسعة أشهر 

 (جمیع المبالغ �مالیین الر�االت السعود�ة ما لم یذ�ر غیر ذلك)
 

 أمین بن حسن الناصر
 عضو مجلس اإلدارة،

 الرئیس و�بیر اإلدار�ین التنفیذیین

 ز�اد بن ثامر المرشد
 (�الو�الة)كبیر اإلدار�ین المالیین 

 �سام محمد عسیري 
 المراقب المالي (�الو�الة)

 

 قائمة المر�ز المالي الموحدة الموجزة
 دوالر أمر�كي*  ر�ال سعودي  
 د�سمبر 31 سبتمبر 30  د�سمبر 31 سبتمبر 30  
 2020 2021  2020 2021 إ�ضاح 

       الموجودات
       الموجودات غیر المتداولة
 322,523 328,672  1,209,460 1,232,519 6 ممتلكات وآالت ومعدات
 43,879 43,732  164,547 163,996 7 موجودات غیر ملموسة

 17,594 18,492  65,976 69,343  استثمارات في مشار�ع مشتر�ة وشر�ات زمیلة
 4,075 3,981  15,280 14,930  موجودات ضر�بة دخل مؤجلة
 9,935 10,530  37,258 39,487  موجودات وذمم مدینة أخرى 
 6,096 6,713  22,861 25,175  استثمارات في أوراق مالیة

  1,545,450 1,515,382  412,120 404,102 
       الموجودات المتداولة

 13,867 18,647  51,999 69,927  مخزون 
 22,715 36,048  85,183 135,179  ذمم مدینة تجار�ة

 7,705 12,514  28,895 46,927  مبالغ مستحقة من الحكومة
 5,005 6,181  18,769 23,178  موجودات وذمم مدینة أخرى 

 1,814 2,598  6,801 9,742  استثمارات قصیرة األجل
 55,262 75,264  207,232 282,239  نقد وما �ماثله

  567,192 398,879  151,252 106,368 
 510,470 563,372  1,914,261 2,112,642  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
 )870( )787(  )3,264( )2,952(  أسهم خز�نة
       أر�اح مبقاة:

 238,739 259,360  895,273 972,600  غیر مخصصة
 1,600 1,600  6,000 6,000  مخصصة

 1,562 1,534  5,858 5,753 9 احتیاطیات أخرى 
  1,068,382 990,848  284,902 264,226 

 29,399 43,473  110,246 163,022  غیر المسیطرةالحصص 
  1,231,404 1,101,094  328,375 293,625 

       المطلو�ات غیر المتداولة
 116,512 112,533  436,920 421,998 10 قروض

 14,299 20,268  53,621 76,004  مطلو�ات ضر�بة دخل مؤجلة
 14,455 9,760  54,207 36,601  التزامات منافع ما �عد انتهاء التوظیف

 6,722 6,860  25,208 25,724  مخصصات ومطلو�ات أخرى 
  560,327 569,956  149,421 151,988 

       المطلو�ات المتداولة
 24,998 29,938  93,740 112,265  ذمم دائنة تجار�ة وأخرى 

       التزامات للحكومة:
 11,216 21,392  42,059 80,222 8 ضرائب دخل وز�اة

 2,201 3,503  8,255 13,137  ر�ع
 26,442 30,743  99,157 115,287 10 قروض

  320,911 243,211  85,576 64,857 
 216,845 234,997  813,167 881,238  مجموع المطلو�ات

 510,470 563,372  1,914,261 2,112,642  مجموع حقوق الملكیة والمطلو�ات
 

 ر�ال سعودي للمالءمة فقط. 3.75دوالر أمر�كي =  1.00المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت * یتم تحو�ل 



 أرامكو السعود�ة 12
 2021التقر�ر األولي للر�ع الثالث والتسعة أشهر 

 (جمیع المبالغ �مالیین الر�االت السعود�ة ما لم یذ�ر غیر ذلك)
 

 أمین بن حسن الناصر
 عضو مجلس اإلدارة،

 الرئیس و�بیر اإلدار�ین التنفیذیین

 ز�اد بن ثامر المرشد
 كبیر اإلدار�ین المالیین (�الو�الة)

 محمد عسیري  �سام
 المراقب المالي (�الو�الة)

 

 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة الموجزة
 أمر�كي* دوالر  سعودي ر�ال 
     المساهمین حقوق  
      المبقاة األر�اح    

 المال رأس 

 المال رأس
 اإلضافي
 الخز�نة أسهم المدفوع

 غیر
 المخصصة المخصصة

 االحتیاطیات
 (إ�ضاح األخرى 

9( 
 غیر الحصص
 المجموع  المجموع المسیطرة

 278,996  1,046,235 11,170 2,076 6,000 943,758 )3,750( 26,981 60,000 2020ینایر  1الرصید �ما في 
 35,015  131,308 )1,872( - - 133,180 - - - صافي الدخل (الخسارة)

 )2,417(  )9,064( )368( )8,696( - - - - - الشاملة األخرى الخسارة 
 32,598  122,244 )2,240( )8,696( - 133,180 - - - مجموع الدخل (الخسارة) الشامل

 26,864  100,739 100,739 - - - - - - )4استحواذ على شر�ة تا�عة (إ�ضاح 
تحو�ل إعادة قیاس التزامات منافع ما �عد 

 -  - - 6,577 - )6,577( - - - التوظیفانتهاء 
 113  425 - 434 - )9( - - - تعو�ض على أساس السهم

 )41,437(  )155,390( - - - )155,390( - - - )19توز�عات أر�اح (إ�ضاح 
توز�عات أر�اح إلى حصص غیر مسیطرة 

 )137(  )516( )516( - - - - - - وأخرى 
           

 296,997  1,113,737 109,153 391 6,000 914,962 )3,750( 26,981 60,000 2020سبتمبر  30الرصید �ما في 
           

 293,625  1,101,094 110,246 5,858 6,000 895,273 )3,264( 26,981 60,000 2021ینایر  1الرصید �ما في 
 77,600  290,998 12,434 - - 278,564 - - - صافي الدخل

 2,489  9,334 )900( 10,234 - - - - - (الخسارة) الشامل اآلخرالدخل 
 80,089  300,332 11,534 10,234 - 278,564 - - - مجموع الدخل الشامل

تحو�ل إعادة قیاس التزامات منافع ما �عد 
 -  - - )10,435( - 10,435 - - - انتهاء التوظیف

 64  239 - )68( - )5( 312 - - للموظفین مصدرةأسهم خز�نة 
 41  153 - 164 - )11( - - - تعو�ض على أساس السهم

 )56,261(  )210,977( - - - )210,977( - - - )19توز�عات أر�اح (إ�ضاح 
بیع حقوق ملكیة غیر مسیطرة في شر�ة 

 12,412  46,547 46,547 - - - - - - )17تا�عة (إ�ضاح 
تغیر في حصة ملكیة شر�ة تا�عة (إ�ضاح 

18( - - - )679( - - 679 -  - 
توز�عات أر�اح إلى حصص غیر مسیطرة 

 )1,595(  )5,984( )5,984( - - - - - - وأخرى 
           

 328,375  1,231,404 163,022 5,753 6,000 972,600 )2,952( 26,981 60,000 2021سبتمبر  30الرصید �ما في 

 
 ر�ال سعودي للمالءمة فقط. 3.75دوالر أمر�كي =  1.00ثابت * یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف 



 أرامكو السعود�ة 13
 2021التقر�ر األولي للر�ع الثالث والتسعة أشهر 
 ذلك) (جمیع المبالغ �مالیین الر�االت السعود�ة ما لم یذ�ر غیر

 

 أمین بن حسن الناصر
 عضو مجلس اإلدارة،

 الرئیس و�بیر اإلدار�ین التنفیذیین

 ز�اد بن ثامر المرشد
 كبیر اإلدار�ین المالیین (�الو�الة)

 �سام محمد عسیري 
 المراقب المالي (�الو�الة)

 

 قائمة التدفقات النقد�ة الموحدة الموجزة
 أمر�كي* دوالر  سعودي ر�ال  
 التسعة أشهر أشهر التسعة الر�ع الثالث الثالث الر�ع  التسعة أشهر أشهر التسعة الثالث الر�ع الثالث الر�ع  
 2020 2021 2020 2021  2020 2021 2020 2021 إ�ضاح 

 72,083 144,591 24,733 56,576  270,314 542,214 92,751 212,158  والز�اة الدخل ضرائب قبل الدخل
 إلى والز�اة الدخل ضرائب قبل الدخل لتسو�ة التعدیالت
           التشغیل أنشطة من الناتج النقد صافي

 13,901 16,878 5,477 5,901  52,127 63,293 20,537 22,129 7،6 و�طفاء استهالك
 913 191 620 77  3,424 715 2,328 287  مشطو�ة وتقییم تنقیب تكالیف
 1,147 )1,627( 152 )499(  4,302 )6,103( 569 )1,872(  زمیلة وشر�ات مشتر�ة مشار�ع نتائج في حصة
 )617( )258( )181( )88(  )2,315( )967( )681( )331(  تمو�ل دخل

 1,842 2,400 909 777  6,906 9,002 3,407 2,917  تمو�ل تكالیف
 )89( )87( - )19(  )332( )327( - )71(  مالیة أوراق في استثمارات من أر�اح توز�عات

 الر�ح خالل من الستثمارات العادلة القیمة في تغیر
 146 148 17 2  549 554 65 9  الخسارة أو
 مشتر�ة مشار�ع مخزون  أر�اح استبعاد في تغیر

 )14( 72 56 )18(  )52( 270 211 )67(  زمیلة وشر�ات
 68 )103( )247( )377(  257 )387( )924( )1,414(  أخرى 

           العامل المال رأس في التغیر
 5,443 )4,780( 1,774 )1,620(  20,413 )17,928( 6,653 )6,076(  مخزون 

 6,130 )13,333( )4,866( )2,647(  22,989 )49,996( )18,247( )9,925(  تجار�ة مدینة ذمم
 1,234 )4,809( )3,776( )2,228(  4,629 )18,032( )14,157( )8,355(  الحكومة من مستحقة مبالغ

 353 )978( 317 )335(  1,322 )3,667( 1,187 )1,256(  أخرى  مدینة وذمم موجودات
 )5,244( 5,921 576 1,975  )19,664( 22,203 2,163 7,404  وأخرى  تجار�ة دائنة ذمم
 )2,298( 1,302 154 362  )8,620( 4,882 573 1,359  مستحق ر�ع

           األخرى  التغیرات
 )318( )132( 535 157  )1,191( )492( 2,009 591  أخرى  مدینة وذمم موجودات

 110 65 72 3  411 243 266 8  أخرى  ومطلو�ات مخصصات
 369 430 61 )101(  1,383 1,613 228 )378(  التوظیف انتهاء �عد ما منافع التزامات

 )41,598( )53,028( )7,589( )21,577(  )155,994( )198,854( )28,457( )80,913( (ج)8 أخرى  وضرائب وز�اة دخل ضر�بة سداد
 53,561 92,863 18,794 36,321  200,858 348,236 70,481 136,204  التشغیل أنشطة من الناتج النقد صافي
           

 )20,028( )23,278( )6,383( )7,591(  )75,106( )87,292( )23,934( )28,466( 5 رأسمالیة نفقات
 7,337 - - -  27,515 - - - 4 تا�عة شر�ة على االستحواذ عند علیه مستحوذ نقد

 519 771 435 526  1,945 2,891 1,631 1,972  زمیلة وشر�ات مشتر�ة مشار�ع من توز�عات
 وشر�ات مشتر�ة مشار�ع في إضافیة استثمارات
 )81( )117( )7( )70(  )302( )438( )26( )262(  زمیلة
 89 87 - 19  332 327 - 71  مالیة أوراق في استثمارات من أر�اح توز�عات

 866 201 178 67  3,247 754 667 252  مستلمة فوائد
 )234( )461( )69( )192(  )877( )1,731( )258( )723(  مالیة أوراق في استثمارات صافي
 قصیرة استثمارات استحقاقات (مشتر�ات) صافي

 12,837 )784( 1,279 )796(  48,138 )2,941( 4,797 )2,984(  األجل
 أنشطة من الناتج في) (المستخدم النقد صافي

 1,305 )23,581( )4,567( )8,037(  4,892 )88,430( )17,123( )30,140(  االستثمار
           

 )50,897( )56,261( )18,752( )18,754(  )190,865( )210,977( )70,319( )70,327(  الشر�ة في المساهمین إلى مدفوعة أر�اح توز�عات
 مسیطرة غیر حصص إلى مدفوعة أر�اح توز�عات
 )61( )818( )57( )25(  )229( )3,069( )216( )95(  تا�عة شر�ات في

 في مسیطرة غیر ملكیة حقوق  بیع من متحصالت
 - 12,412 - -  - 46,547 - - 17 تا�عة شر�ة

 - 73 - 21  - 273 - 81  خز�نة أسهم إصدار من متحصالت
 13,878 6,475 11,232 244  52,043 24,279 42,118 913  قروض من متحصالت

 )8,764( )7,204( )7,561( )962(  )32,866( )27,012( )21,922( )3,604(  قروض سداد
 )2,106( )2,366( )782( )791(  )7,898( )8,873( )9,364( )2,967(  إ�جار عقود مدفوعات في رئیسي جزء
 )1,598( )1,591( )693( )378(  )5,992( )5,967( )2,599( )1,419(  مدفوعة فوائد
 )49,548( )49,280( )16,613( )20,645(  )185,807( )184,799( )62,302( )77,418(  التمو�ل أنشطة في المستخدم النقد صافي
           

 5,318 20,002 )2,386( 7,639  19,943 75,007 )8,944( 28,646  �ماثله وما النقد في (النقص) الز�ادة صافي
 47,388 55,262 55,092 67,625  177,706 207,232 206,593 253,593  الفترة بدا�ة في �ما �ماثله وما النقد
 52,706 75,264 52,706 75,264  197,649 282,239 197,649 282,239  الفترة نها�ة في �ما �ماثله وما النقد

 
 ر�ال سعودي للمالءمة فقط. 3.75دوالر أمر�كي =  1.00* یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت 



 أرامكو السعود�ة 14
 2021 التقر�ر األولي للر�ع الثالث والتسعة أشهر

 (جمیع المبالغ �مالیین الر�االت السعود�ة ما لم یذ�ر غیر ذلك)
 

 

 إ�ضاحات حول التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز

 . معلومات عامة1

لحفر واستخراج العر�یة السعود�ة ("الشر�ة")، ومقرها الرئیسي في مدینة الظهران، المملكة العر�یة السعود�ة ("المملكة")، في مجال البحث والتنقیب واتعمل شر�ة الز�ت 
نوفمبر  13�ق"). لقد تأسست الشر�ة في المواد الهیدرو�ر�ونیة ("التنقیب واإلنتاج")، وفي معالجة تلك المواد وصنعها وتكر�رها وتسو�قها ("التكر�ر والمعالجة والتسو 

عندما منحت حكومة المملكة العر�یة السعود�ة ("الحكومة") امتیاًزا للمشغل السابق  1933مایو  29، ولكن تار�خها �عود إلى 8�موجب المرسوم الملكي رقم م/ 1988
ینایر  1ما تم تحو�ل الشر�ة إلى شر�ة مساهمة سعود�ة بنظام أساس جدید اعتباًرا من �الحق في التنقیب عن المواد الهیدرو�ر�ونیة في المملكة، من بین أمور أخرى. �

 ).2017د�سمبر  19هـ (1439ر�یع اآلخر  1بتار�خ  180�موجب قرار مجلس الوزراء رقم  2018
 

السعود�ة ("تداول"). وفیما یتعلق �الطرح العام األولي، قامت ، انتهت الشر�ة من طرحها العام األولي وُأدِرجت أسهمها العاد�ة في السوق المالیة 2019د�سمبر  11في 
 % من رأس مال الشر�ة.1.73ملیار سهم عادي، أو ما نسبته  3.45الحكومة، �صفتها المالك الوحید ألسهم الشر�ة في ذلك الوقت، ببیع ما مجموعه 

 
 .2021أكتو�ر  28�ات التا�عة لها (مًعا "أرامكو السعود�ة") بتار�خ اعتمد مجلس اإلدارة التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز للشر�ة والشر 

 

 . أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة المهمة األخرى 2

رات األخرى الصادرة ، التقر�ر المالي األولي، المعتمد في المملكة، والمعاییر واإلصدا34تم إعداد التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
العرض المبینة في القوائم عن الهیئة السعود�ة للمراجعین والمحاسبین. یتماشى هذا التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز مع السیاسات المحاسبیة وطرق االحتساب و 

 جدیدة والمعدلة المفصح عنها أدناه.، �استثناء المعاییر ال2020د�سمبر  31المالیة الموحدة ألرامكو السعود�ة للسنة المنتهیة في 
 

هذا التقر�ر المالي األولي إن نتائج الفترات األولیة غیر مراجعة وتتضمن �افة التعدیالت الالزمة إلظهار نتائج الفترات المعروضة �صورة عادلة. ولهذا �جب قراءة 
، التي تم إعدادها وفقًا للمعاییر الدولیة للتقر�ر 2020د�سمبر  31علقة بها للسنة المنتهیة في الموحد الموجز جنًبا إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة واإل�ضاحات المت

 31یة الموحدة للسنة المنتهیة في المالي المعتمدة في المملكة، والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهیئة السعود�ة للمراجعین والمحاسبین. �ما أن القوائم المال
 تتوافق مع المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة. 2020د�سمبر 

 
الشامل الموحدة الموجزة  إن عملیات التحو�ل من الر�ال السعودي إلى الدوالر األمر�كي المعروضة �معلومات إضافیة في قائمة الدخل الموحدة الموجزة وقائمة الدخل

د�سمبر  31و 2021سبتمبر  30الموحدة الموجزة وقائمة التغیرات في الحقوق الموحدة الموجزة وقائمة التدفقات النقد�ة الموحدة الموجزة �ما في  وقائمة المر�ز المالي
ر�ال سعودي  3.75 دوالر أمر�كي = 1.00، هي للمالءمة وتم احتسابها �سعر 2020و 2021سبتمبر  30ولفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهیتین في  2020

 وهو ما �مثل سعر الصرف في توار�خ قائمة المر�ز المالي.
 

")، التي تسببت في اضطراب االقتصاد العالمي، فقد نفذت أرامكو السعود�ة مجموعة من البرامج الوقائیة النشطة في مواقعها 19-لمجابهة جائحة �ورونا المستجد ("كوفید
، مما 2021وحما�ة استمرار�ة العملیات التجار�ة. و�ذلك شهد االقتصاد العالمي انتعاًشا قوً�ا في عام  19-متعلقة �جائحة �وفیدوخطًطا للطوارئ للحد من المخاطر ال

الخام.  فطنفي أسعار ال �عكس النشاط االقتصادي المتسارع في أسواق الطاقة الرئیسیة إلى جانب تحسن آفاق الطلب العالمي على الطاقة. وأدى ذلك إلى ز�ادة مطردة
ترة الحالیة. الخام تمثل جزًءا �بیًرا من إیرادات الشر�ة، فقد أثرت األسعار المتزایدة �شكل إ�جابي على األداء المالي ألرامكو السعود�ة خالل الف نفطونظًرا ألن مبیعات ال

حالیة. وتواصل اإلدارة مراقبة الوضع، �ما في ذلك التأثیر على �ل من كما نفذت أرامكو السعود�ة برامج تحسین و�فاءة اإلنفاق الرأسمالي استجا�ة لظروف السوق ال
على االجتهادات والتقدیرات المحاسبیة المهمة ألرامكو  19-نتائج العملیات والتدفقات النقد�ة. إضافة إلى ذلك، أخذت اإلدارة �عین االعتبار التأثیر المحتمل لجائحة �وفید

، عدا تلك المفصح عنها 2020د�سمبر  31جتهادات والتقدیرات المهمة المفصح عنها في القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في السعود�ة وال توجد تغییرات على اال
   في هذا التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز.
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 (جمیع المبالغ �مالیین الر�االت السعود�ة ما لم یذ�ر غیر ذلك)
 

 

 تتمة. أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة المهمة األخرى 2

 المعاییر الجدیدة أو المعدلة

ة التي تبدأ في مكو السعود�ة �اتباع اإلصدار التالي الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والمعتمد في المملكة، والذي �كون ساري للفترات السنو�قامت أرا )1(
 :2021ینایر  1أو �عد 

 
 ”)أیبور(“اإلصالحات الخاصة �سعر الفائدة بین البنوك 

مارس  5واستبداًال لمعاییر أسعار الفائدة مثل سعر الفائدة بین البنوك في لندن ("لیبور") من قبل المنظمین العالمیین. وفي تمثل اإلصالحات الخاصة �أیبور إصالًحا 
ود، تستند في عدد من العق، أعلنت هیئة السلوك المالي في المملكة المتحدة عن التوقف المستقبلي وفقدان الصفة التمثیلیة لمعاییر لیبور. ولدى أرامكو السعود�ة 2021

 .2023یونیو  30األساس إلى سعر لیبور �الدوالر األمر�كي، وسیتوقف نشر معظم فترات السداد المطبقة في 
 

للتقر�ر المالي (األدوات المالیة: اإلثبات والقیاس)، والمعیار الدولي  39في هذا الصدد، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
(األدوات المالیة)، والمعیار الدولي  9(األدوات المالیة: اإلفصاحات)، والمعیار الدولي للتقر�ر المالي رقم  7(عقود التأمین)، والمعیار الدولي للتقر�ر المالي رقم  4رقم 

ن مرحلتین الخاص �إصالحات أیبور، والتي تتناول األمور التي تنشأ من تنفیذ (عقود اإل�جار) �جزء من المرحلة الثانیة من المشروع المكون م 16للتقر�ر المالي رقم 
) توفیر وسائل عملیة فیما یتعلق �المحاسبة عن األدوات التي 1: (2021ینایر  1، واعتبارا من 2020أغسطس  27اإلصالحات. وتتضمن هذه التعدیالت، الصادرة في 

تحدیث معدل الفائدة الفعلي للمحاسبة عن التغییر في أساس تحدید التدفقات النقد�ة التعاقد�ة دون تعدیل القیمة الدفتر�ة؛ ینطبق علیها قیاس التكلفة المطفأة عن طر�ق 
قة التحوط عند ) استثناءات مؤقتة إضافیة من تطبیق متطلبات محددة لمحاسبة التحوط، �ما في ذلك التغییرات المسموح بها على تصنیف التحوط دون توقف عال2(

) اإلفصاحات اإلضافیة المتعلقة �إصالحات أیبور، �ما في ذلك إدارة التحول إلى معدالت معاییر بدیلة، والتقدم المحرز 3توقف المرحلة األولى من التخفیف؛ و(
في استراتیجیة إدارة مخاطر المنشأة حیث ینشأ  والمخاطر الناشئة عن التحول، والمعلومات الكمیة حول األدوات المالیة التي لم تنتقل �عد إلى معاییر جدیدة والتغییرات

 هذا.
 

التوجیه لجمیع أصحاب المصلحة أنشأت أرامكو السعود�ة مشروع التحول إلى أیبور، والذي �شمل نطاقه تحلیل التعرض لمعاییر أیبور، وتقییم تأثیر التحول وتقد�م الدعم و 
إعادة التفاوض على �افة العقود واالتفاقیات التي تستند إلى سعر لیبور �الدوالر األمر�كي وتنتهي �عد توار�خ  الداخلیین المتأثر�ن. ووفًقا لخطة التحول األولیة، سیتم
 التوقف، مع األطراف المقابلة لتعكس المعیار البدیل.

 
، والتي تنتهي �عد توار�خ 2021سبتمبر  30ر األمر�كي في �حتوي الجدول التالي على تفاصیل �افة األدوات المالیة ألرامكو السعود�ة التي تستند إلى سعر لیبور �الدوال

 التوقف، ولم تنتقل �عد إلى معیار بدیل:
 

 

األدوات المالیة التي 
لم تنتقل �عد إلى 

 معاییر بدیلة:

 2021سبتمبر  30كما في 
لیبور �الدوالر 

 األمر�كي
 11,411 موجودات مالیة غیر مشتقة
 40,301 مطلو�ات مالیة غیر مشتقة

 548 1مطلو�ات مالیة مشتقة
 
 ر�ال سعودي. 12,731. تمثل المبالغ أدوات تحوط �قیمة اسمیة تبلغ 1

 
   لم تقم أرامكو السعود�ة �االتباع المبكر ألي من المعاییر أو التفسیرات أو التعدیالت المحاسبیة الجدیدة التي صدرت ولكن لم تسر �عد. )2(
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 . تقدیر القیمة العادلة3

ر�خ القیاس. �ما العادلة السعر الذي سیتم الحصول علیه عند بیع أصل أو الذي سیتم دفعه عند نقل التزام في معاملة منظمة بین المشار�ین في السوق في تاتمثل القیمة 
تزام أو في السوق األكثر ر�ًحا لهما في حالة �ستند قیاس القیمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بیع األصل أو نقل االلتزام تتم إما في السوق األصلي لذلك األصل أو االل

ا �التكلفة المطفأة ال تختلف �شكل عدم وجود سوق أصلي. �ذلك تعتقد اإلدارة أن القیمة العادلة للموجودات والمطلو�ات المالیة ألرامكو السعود�ة التي یتم قیاسها و�ثباته
 جوهري عن قیمتها الدفتر�ة في نها�ة فترة التقر�ر.

 
، وفًقا لمستو�ات 2020د�سمبر  31و 2021سبتمبر  30لجدول التالي موجودات ومطلو�ات أرامكو السعود�ة التي یتم قیاسها و�ثباتها �القیمة العادلة �ما في �عرض ا

مطلو�ات مالیة �القیمة العادلة على التسلسل الهرمي لقیاس القیمة العادلة المحدد على أساس متكرر. في حین لم تقم أرامكو السعود�ة �قیاس أي موجودات مالیة أو 
د�سمبر  31. ولم یتم إجراء أي تغیرات على أي من طرق وعملیات التقییم المطبقة �ما في 2020د�سمبر  31و 2021سبتمبر  30أساس غیر متكرر �ما في 

 ة العادلة.، ولیس من المتوقع أن تؤثر التغیرات في المدخالت غیر القابلة للرصد �شكل جوهري على القیم2020
 

 المجموع  ج3المستوى  ب2المستوى  أ1المستوى  الموجودات
      

      2021سبتمبر  30
      استثمارات في أوراق مالیة:

 11,637  1,435 154 10,048 أسهم حقوق ملكیة �القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 7,901  - 7,861 40 اآلخر سندات دین �القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 5,886  3,482 2,076 328 أسهم حقوق ملكیة �القیمة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة
 53  - 53 - سندات دین �القیمة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة

 87,660  87,660 - - ذمم مدینة تجار�ة متعلقة �عقود ذات ترتیبات أسعار مبدئیة
 10,416 10,144 92,577  113,137 

      موجودات وذمم مدینة أخرى:
 414  15 399 - مقا�ضات سلع

 238  - 238 - عقود عمالت آجلة
 2,468  2,468 - - موجودات مالیة مقابل عقود خیارات

 - 637 2,483  3,120 
 116,257  95,060 10,781 10,416 مجموع الموجودات

      
      2020د�سمبر  31

      استثمارات في أوراق مالیة:
 9,700  1,475 174 8,051 أسهم حقوق ملكیة �القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 6,969  - 6,948 21 سندات دین �القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 5,584  3,495 1,219 870 أسهم حقوق ملكیة �القیمة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة

 53  - - 53 سندات دین �القیمة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة
 54,402  54,402 - - ذمم مدینة تجار�ة متعلقة �عقود ذات ترتیبات أسعار مبدئیة

 8,995 8,341 59,372  76,708 
      موجودات وذمم مدینة أخرى:

 308  17 291 - مقا�ضات سلع
 275  - 275 - عقود عمالت آجلة

 1,863  1,863 - - موجودات مالیة مقابل عقود خیارات
 - 566 1,880  2,446 

 79,154  61,252 8,907 8,995 مجموع الموجودات
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 تتمة . تقدیر القیمة العادلة3

 المجموع  ج3المستوى  ب2المستوى  أ1المستوى  المطلو�ات
      

      2021سبتمبر  30
      تجار�ة وأخرى:ذمم دائنة 

 591  - 591 - مقا�ضات أسعار فائدة
 1,055  31 878 146 مقا�ضات سلع

 106  - 106 - عقود عمالت آجلة
      مخصصات ومطلو�ات أخرى:

 3,212  3,212 - - مطلو�ات مالیة مقابل عقود خیارات
 4,964  3,243 1,575 146 مجموع المطلو�ات

      
      2020د�سمبر  31

      ذمم دائنة تجار�ة وأخرى:
 874  - 874 - مقا�ضات أسعار فائدة

 265  28 159 78 مقا�ضات سلع
 212  - 212 - عقود عمالت آجلة

      مخصصات ومطلو�ات أخرى:
 1,995  1,995 - - مطلو�ات مالیة مقابل عقود خیارات

 3,346  2,023 1,245 78 مجموع المطلو�ات
 

 معلنة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلو�ات متماثلة.أ. أسعار 
 ب. طرق تقییم تكون فیها مدخالت أدنى مستوى، المهمة لقیاس القیمة العادلة، قابلة للرصد �شكل مباشر أو غیر مباشر.

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

 
د�سمبر  31وللسنة المنتهیة في  2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهیة في  3فیما یلي بیان �التغیرات في االستثمارات في األوراق المالیة ضمن المستوى 

2020: 
 
 د�سمبر 31 سبتمبر 30 
 2021 2020 

 6,162 4,970 كما في بدا�ة الفترة
 262 - استحواذ

 )1,681( )114( صافي استبعادات
 )299( )186( صافي الحر�ة في القیمة العادلة غیر المحققة

 526 247 مكاسب محققة
 4,970 4,917 كما في نها�ة الفترة

 
التي تمت خالل الفترة، ت، تتعلق حر�ة الذمم المدینة التجار�ة، والمرتبطة �العقود ذات ترتیبات األسعار المبدئیة، �شكل أساسي �معامالت البیع، �عد خصم التسو�ا

 ). إال أن حر�ة القیمة العادلة غیر المحققة على هذه الذمم المدینة التجار�ة غیر جوهر�ة.11والناتجة من العقود مع العمالء (إ�ضاح 
 

تجة عن تعدیل أحد المشتقات إلى القیمة یتعلق التغییر في مقا�ضات السلع �شكل أساسي �عقود مشتقات البیع والشراء �ما في ذلك إثبات المكاسب أو الخسائر النا
 العادلة. إال أن الحر�ات في القیمة العادلة على مقا�ضات السلع هذه غیر جوهر�ة.

 
الملكیة الخاصة أدوات حقوق  تعود الحر�ة في الموجودات والمطلو�ات المالیة مقابل عقود الخیارات، والتي تتعلق �عقود خیار البیع وخیار الشراء والعقود اآلجلة على

   �أرامكو السعود�ة في �عض الشر�ات التا�عة، إلى التغیر في القیمة العادلة غیر المحققة خالل الفترة.
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 الشر�ة السعود�ة للصناعات األساسیة ("سا�ك") -. االستحواذ على شر�ة تا�عة 4

ر�ال سعودي  259,125من صندوق االستثمارات العامة، مقابل مبلغ وقدره % في سا�ك 70، استحوذت الشر�ة على حصة حقوق ملكیة نسبتها 2020یونیو  16في 
ات التي تم االلتزام بها دوالر أمر�كي). وتم اإلفصاح عن تفاصیل هذا االستحواذ �ما في ذلك القیم العادلة للموجودات المستحوذ علیها القابلة للتحدید والمطلو� 69,100(

. �ما تم االنتهاء من القیم العادلة 2020د�سمبر  31القوائم المالیة الموحدة السنو�ة ألرامكو السعود�ة للسنة المنتهیة في  حول 4عند االستحواذ في اإل�ضاح رقم 
 .صح عنها مسبًقاللموجودات المستحوذ علیها القابلة للتحدید والمطلو�ات التي تم االلتزام بها منذ ذلك الحین ولم تكن هناك تغییرات على المبالغ الُمف

 

 . القطاعات التشغیلیة5

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

 
على أساس تلك األنشطة التي یتم تقییمها �شكل منتظم من قبل �بیر اإلدار�ین التنفیذیین الذي �عتبر متخذ القرارات التشغیلیة یتم تأسیس قطاعات أرامكو التشغیلیة 

یتم تقییم أداء  یم األداء. �ماالرئیس، والذي یراقب النتائج التشغیلیة للقطاعات التشغیلیة ألرامكو السعود�ة �شكل مستقل �غرض اتخاذ قرارات حول توز�ع الموارد وتقی
 القطاع بناًء على اإلیرادات والتكالیف ونطاق واسع من مؤشرات األداء الرئیسیة �اإلضافة إلى ر�حیة القطاع.

 
عنهما، وهما یتم التقر�ر  2021سبتمبر  30یتم تنظیم أرامكو السعود�ة إلى وحدات أعمال بناًء على نوعیة األنشطة الرئیسیة ألغراض إدار�ة. ولدیها قطاعان �ما في 

نشطة قطاع التنقیب قطاع التنقیب واإلنتاج وقطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق، مع تجمیع �افة وظائف الدعم األخرى تحت قطاع األعمال العامة. حیث تتضمن أ
أنشطة قطاع التكر�ر والمعالجة والتسو�ق، التي تشمل اآلن  الخام والغاز الطبیعي والتنقیب عن سوائل الغاز الطبیعي وتطو�ر و�نتاج الحقول. بینما تتضمن نفطواإلنتاج ال

الخام  نفطللوجستیة وتسو�ق العملیات سا�ك من تار�خ االستحواذ، �شكل أساسي التكر�ر وتصنیع البترو�یمیائیات واإلمداد والتجارة والتوز�ع وتولید الطاقة والخدمات ا
وتتضمن أنشطة قطاع األعمال العامة �شكل رئیسي خدمات الدعم �ما في ذلك الموارد البشر�ة والمالیة وتقنیة والخدمات ذات الصلة للعمالء العالمیین والمحلیین. 

تشغیلیة وفًقا لشروط التعامل المعلومات التي لم یتم تخصیصها لقطاعي "التنقیب واإلنتاج" و"التكر�ر والمعالجة والتسو�ق". وحیث تتم أسعار التحو�ل بین القطاعات ال
 دل وهي مماثلة للمعامالت مع أطراف أخرى.العا

 
 على أساس القطاعات أو على أساس قیاس أر�اح القطاع قبل الفائدة وضرائب الدخل والز�اة. 2020ال توجد فروقات عن القوائم المالیة الموحدة لعام 

 
 :2021سبتمبر  30فیما یلي بیان �المعلومات حسب �ل قطاع لفترة الثالثة أشهر المنتهیة في 

 

 التنقیب واإلنتاج 
التكر�ر والمعالجة 

 الموحدة  االستبعادات األعمال العامة والتسو�ق
 359,092  - 250 183,860 174,982 إیرادات خارجیة

 46,290  - - 26,010 20,280 دخل آخر متعلق �المبیعات
 -  )90,706( 58 10,856 79,792 إیرادات بین القطاعات
 214,744  )4,070( )1,949( 14,837 205,926 الفوائد وضرائب الدخل والز�اةأر�اح (خسائر) قبل 

 331      دخل تمو�ل
 )2,917(      تكالیف تمو�ل

 212,158      الدخل قبل ضرائب الدخل والز�اة
       

 28,466  - 494 6,213 21,759 أساس نقدي -النفقات الرأسمالیة 
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 تتمة. القطاعات التشغیلیة 5

 :2020سبتمبر  30وفیما یلي بیان �المعلومات حسب �ل قطاع لفترة الثالثة أشهر المنتهیة في 
 

 التنقیب واإلنتاج 
التكر�ر والمعالجة 

 الموحدة  االستبعادات األعمال العامة والتسو�ق
 200,059  - 310 96,089 103,660 إیرادات خارجیة

 28,535  - - 14,740 13,795 دخل آخر متعلق �المبیعات
 -  )47,740( 53 11,077 36,610 إیرادات بین القطاعات

 95,477  )2,324( )2,912( )2,983( 103,696 أر�اح (خسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل والز�اة
 681      دخل تمو�ل

 )3,407(      تكالیف تمو�ل
 92,751      الدخل قبل ضرائب الدخل والز�اة

       
 23,934  - 487 6,159 17,288 أساس نقدي -النفقات الرأسمالیة 

 
 :2021سبتمبر  30فیما یلي بیان �المعلومات حسب �ل قطاع لفترة التسعة أشهر المنتهیة في 

 

 التنقیب واإلنتاج 
التكر�ر والمعالجة 

 الموحدة  االستبعادات األعمال العامة والتسو�ق
 943,517  - 871 489,649 452,997 إیرادات خارجیة

 111,972  - - 66,453 45,519 دخل آخر متعلق �المبیعات
 -  )231,804( 187 25,657 205,960 إیرادات بین القطاعات

 550,249  )15,896( )8,719( 48,752 526,112 أر�اح (خسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل والز�اة
 967      دخل تمو�ل

 )9,002(      تكالیف تمو�ل
 542,214      الدخل قبل ضرائب الدخل والز�اة

       
 87,292  - 1,539 19,488 66,265 أساس نقدي -النفقات الرأسمالیة 

 
 :2020سبتمبر  30فیما یلي بیان �المعلومات حسب �ل قطاع لفترة التسعة أشهر المنتهیة في 

 

 التنقیب واإلنتاج 
التكر�ر والمعالجة 

 الموحدة  االستبعادات األعمال العامة والتسو�ق
 548,857  - 1,030 239,998 307,829 إیرادات خارجیة

 69,436  - - 39,343 30,093 دخل آخر متعلق �المبیعات
 -  )131,183( 226 26,587 104,370 إیرادات بین القطاعات

 274,905  7,951 )9,759( )23,279( 299,992 أر�اح (خسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل والز�اة
 2,315      دخل تمو�ل

 )6,906(      تكالیف تمو�ل
 270,314      الدخل قبل ضرائب الدخل والز�اة

       
 75,106  - 1,024 17,184 56,898 أساس نقدي -النفقات الرأسمالیة 
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 . الممتلكات واآلالت والمعدات6

السعود�ة طر�قة عرض مجموعات الموجودات ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات. حیث یتوافق العرض الجدید مع الممارسات ، غیرت أرامكو 2021ینایر  1كما في 
 تأثیر حالي أو مستقبلي علىالمتعارف علیها لعرض الموجودات بناًء على طبیعتها مقارنة بوظیفة العمل حیث یتم استخدامها في عملیات الشر�ة. ولیس لهذا التغییر أي 

 إجمالي القیم الدفتر�ة واألعمار اإلنتاجیة المقدرة ومصار�ف االستهالك.
 

 بناًء على العرض الجدید: 2021سبتمبر  30و 2021ینایر  1فیما یلي الحر�ة في التكلفة واالستهالك المتراكم بین 
 

 
 وتحسینات األراضي
 المباني األراضي

 نفطال ممتلكات
 والغاز

 واآلالت المصانع
 والمعدات

 لمستودعاتا
 التخز�ن وصهار�ج

 األنابیب وخطوط

 وتقنیة التر�یبات
 والمعدات المعلومات

 المكتبیة
 تحت اإلنشاءات

 المجموع  التنفیذ
          التكلفة

 2021 ینایر 1
 1,862,474  242,452 21,431 72,586 833,985 560,187 80,110 51,723 (معدلة)

 92,726  80,503 531 1 9,123 301 1,777 490 1إضافات
 -  )73,859( 684 4,051 38,471 28,248 1,436 969 مكتملة إنشاءات
 )7,124(  )349( )95( - )5,023( - )1,043( )614( عمالت تحو�ل فروقات

 )3,487(  )1,722( )43( 190 )2,820( 15 411 482 وتعدیالت تحو�الت
 تنقیب موجودات تحو�ل

 526  526 - - - - - - وتقییم
 )6,271(  )775( )653( )289( )3,994( )10( )353( )197( موجودات و�یع استبعاد

 1,938,844  246,776 21,855 76,539 869,742 588,741 82,338 52,853 2021 سبتمبر 30
          

          المتراكم االستهالك
 2021 ینایر 1

 )653,014(  - )13,565( )38,972( )342,131( )207,690( )34,123( )16,533( (معدلة)
 )61,610(  - )977( )2,937( )40,654( )13,381( )2,564( )1,097( الفترة على محمل

 3,296  - 62 - 2,671 - 560 3 عمالت تحو�ل فروقات
 1,186  - 39 )160( 1,221 14 63 9 وتعدیالت تحو�الت
 3,817  - 534 153 2,744 10 363 13 موجودات و�یع استبعاد

 )706,325(  - )13,907( )41,916( )376,149( )221,047( )35,701( )17,605( 2021 سبتمبر 30
 الممتلكات صافي

 والمعدات واآلالت
 30 في كما

 1,232,519  246,776 7,948 34,623 493,593 367,694 46,637 35,248 2021 سبتمبر

 
 %.2.48ر�ال سعودي، محسو�ة �استخدام متوسط معدل رسملة قدره  2,396مبلًغا وقدره  2021سبتمبر  30أشهر المنتهیة في  . بلغت تكلفة القروض المرسملة خالل فترة التسعة1

 
 بناًء على العرض السابق للموجودات: 2021ینایر  1فیما یلي التكلفة واالستهالك المتراكم وصافي القیمة الدفتر�ة للممتلكات واآلالت والمعدات �ما في 

 

 الخام نفطمرافق ال 
مرافق التكر�ر 

 والبترو�یمیائیات
مرافق الغاز وسوائل 

 الغاز الطبیعي
منشآت الخدمات 

 العامة
اإلنشاءات تحت 

 المجموع  التنفیذ
        التكلفة

 1,862,474  242,450 139,428 454,794 413,939 611,863 2021ینایر  1
        

        االستهالك المتراكم
 )653,014(  - )65,875( )191,399( )101,433( )294,307( 2021ینایر  1
        

   1,209,460  242,450 73,553 263,395 312,506 317,556 2021ینایر  1صافي الممتلكات واآلالت والمعدات �ما في 
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 تتمة. الممتلكات واآلالت والمعدات 6

عقد اإل�جار، إذا �انت أقصر، لموجودات حق االستخدام �السنوات للمجموعات الرئیسیة للموجودات القابلة لالستهالك على  فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة، أو فترة
 أساس العرض المعدل:

 
 30إلى  3 األراضي وتحسینات األراضي

 50إلى  5 المباني
 30إلى  15 والغاز نفطممتلكات ال

 50إلى  2 المصانع واآلالت والمعدات
 30إلى  4 المستودعات وصهار�ج التخز�ن وخطوط األنابیب

 20إلى  2 التر�یبات وتقنیة المعلومات والمعدات المكتبیة
 

 10,289ر�ال سعودي و 3,022مبلًغا وقدره  2021سبتمبر  30بلغت اإلضافات إلى موجودات حق االستخدام خالل فترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهیتین في 
 سعودي، على التوالي. و�عرض الجدول التالي مصروفات االستهالك وصافي القیمة الدفتر�ة لموجودات حق االستخدام حسب مجموعة الموجودات.ر�ال 

 

 

مصروف االستهالك 
لفترة التسعة أشهر 

 30المنتهیة في 
 2021سبتمبر 

صافي القیمة 
 30الدفتر�ة �ما في 

 2021سبتمبر 
 3,757 142 األراضي وتحسینات األراضي

 3,455 472 المباني
 27 1 والغاز نفطممتلكات ال

 47,007 7,936 المصانع واآلالت والمعدات
 500 47 التر�یبات وتقنیة المعلومات والمعدات المكتبیة

 8,598 54,746 
 

 . الموجودات غیر الملموسة7

 التنقیب والتقییم الشهرة 

األسماء 
والعالمات 

 التجار�ة
االمتیازات / 

 عالقات العمالء
برامج الحاسب 

 المجموع  1األخرى  اآللي
         التكلفة

 172,182  2,849 5,065 19,827 23,077 21,160 100,204 2021ینایر  1
 2,523  66 69 - - 2,388 - إضافات

 )239(  )64( )25( )23( )117( - )10( فروقات تحو�ل عمالت
 )170(  )13( 9 )83( )83( - - تحو�الت وتعدیالت

 )526(  - - - - )526( - تحو�ل موجودات تنقیب وتقییم
 )896(  )153( )28( - - )715( - استبعاد موجودات ومبالغ مشطو�ة

 172,874  2,685 5,090 19,721 22,877 22,307 100,194 2021سبتمبر  30
         

         اإلطفاء المتراكم
 )7,635(  )949( )3,270( )1,501( )1,915( - - 2021ینایر  1

 )1,683(  )276( )385( )714( )308( - - محمل على الفترة
 113  92 13 2 6 - - فروقات تحو�ل عمالت

 156  )5( )5( 83 83 - - تحو�الت وتعدیالت
 171  150 21 - - - - استبعاد موجودات ومبالغ مشطو�ة

 )8,878(  )988( )3,626( )2,130( )2,134( - - 2021سبتمبر  30
سبتمبر  30صافي الموجودات غیر الملموسة �ما في 

2021 100,194 22,307 20,743 17,591 1,464 1,697  163,996 
 
 30ر�ال سعودي �ما في  561یبلغ صافي قیمتها الدفتر�ة ر�ال سعودي وتراخیص وحقوق استخدام  1,136. تشمل الموجودات غیر الملموسة األخرى براءات اختراع وملكیة فكر�ة یبلغ صافي قیمتها الدفتر�ة 1

   .2021سبتمبر 
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 . ضرائب الدخل والز�اة8

 (أ) أسعار ضر�بة الدخل في المملكة

�ما في ذلك % على أنشطة التكر�ر والمعالجة والتسو�ق و�ذلك على أنشطة التنقیب و�نتاج الغاز الطبیعي غیر المصاحب، 20تخضع الشر�ة لسعر ضر�بة دخل بنسبة 
المصاحبة األخرى.  مكثفات الغاز، �اإلضافة إلى تجمیع ومعالجة وتجهیز وتجزئة ونقل الغاز الطبیعي المصاحب وغیر المصاحب وسوائله ومكثفات الغاز والعناصر

وتعدیالته ("نظام ضر�بة الدخل").  2004ود�ة لعام % وفًقا لنظام ضر�بة الدخل في المملكة العر�یة السع50بینما تخضع �افة األنشطة األخرى لسعر ضر�بة دخل قدره 
% المطبق على أنشطة التكر�ر والمعالجة والتسو�ق مشروًطا �فصل الشر�ة ألنشطة التكر�ر والمعالجة والتسو�ق الخاصة بها 20و�كون سعر ضر�بة الدخل البالغ نسبته 

، و�ال ستخضع أنشطة التكر�ر والمعالجة والتسو�ق الخاصة �الشر�ة 2024د�سمبر  31لمنفصلة قبل تحت سیطرة واحدة أو أكثر من الشر�ات التا�عة المملو�ة �الكامل ا
 %. وتتوقع الشر�ة أن تنقل �افة أنشطة المصب الخاصة بها إلى منشأة أو منشآت نظامیة منفصلة خالل الفترة المحددة.50لسعر ضر�بة �أثر رجعي نسبته 

 
، حیث تم إعفاء الحصص المملو�ة �شكل مباشر أو غیر مباشر لألشخاص العاملین في 2020ینایر  1بة الدخل، اعتباًرا من ، تم تعدیل نظام ضر�2020خالل عام 

شر�ة  والمواد الهیدرو�ر�ونیة في شر�ات األموال المقیمة المدرجة في تداول من تطبیق ضر�بة دخل الشر�ات. ونتیجة لذلك، أصبحت حصص الشر�ة في نفطإنتاج ال
 اضعًة اآلن للز�اة.وشر�ة را�غ للتكر�ر والبترو�یمیائیات ("بترورا�غ") والشر�ة الوطنیة السعود�ة للنقل البحري ("البحري") والشر�ة السعود�ة للكهر�اء خسا�ك 

 
 فیما یلي تسو�ة مصروف الضر�بة �األسعار النظامیة في المملكة مع مصروف الضر�بة والز�اة الموحد:

 
 التسعة أشهر التسعة أشهر الثالث الر�ع الر�ع الثالث 
 2021 2020 2021 2020 

 270,314 542,214 92,751 212,158 الدخل قبل ضرائب الدخل والز�اة
 2,768 )20,236( 2,629 )6,340( (ناقًصا) زائًدا: (دخل) خسارة خاضع للز�اة

 273,082 521,978 95,380 205,818 دخل خاضع لضر�بة الدخل
     

 132,566 250,211 45,465 98,835 دخل �أسعار الضر�بة النظامیة في المملكةضرائب 
     

     األثر الضر�بي لـ:
 5,861 )437( 2,583 )1,338( (دخل) خسارة غیر خاضع لضر�بة �أسعار نظامیة وأخرى 

 138,427 249,774 48,048 97,497 مصروف ضر�بة الدخل
 579 1,442 494 568 مصروف ز�اة

 139,006 251,216 48,542 98,065 مجموع مصروف ضر�بة الدخل والز�اة
 

 (ب) مصروف ضر�بة الدخل والز�اة
 التسعة أشهر التسعة أشهر الر�ع الثالث الر�ع الثالث 
 2021 2020 2021 2020 

 128,281 234,897 43,346 92,653 المملكة -ضر�بة دخل حالیة 
 255 658 203 293 دول أجنبیة -ضر�بة دخل حالیة 
 12,473 12,617 4,787 3,922 المملكة -ضر�بة دخل مؤجلة 
 )2,582( 1,602 )288( 629 دول أجنبیة -ضر�بة دخل مؤجلة 

 579 1,442 494 568 المملكة -ز�اة 
 98,065 48,542 251,216 139,006 
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 تتمة . ضرائب الدخل والز�اة8

 للحكومة(ج) التزامات ضر�بة الدخل والز�اة 
 2021 2020 
 62,243 42,059 ینایر 1

 3,288 - استحواذ
 128,860 236,339 محمل خالل الفترة

 )64,398( )96,468( )15مدفوعات خالل الفترة من قبل الشر�ة (إ�ضاح 
 )2,755( )3,206( مدفوعات خالل الفترة من قبل شر�ات تا�عة وعملیات مشتر�ة

 )84,415( )95,371( الحكومةتسو�ات مبالغ مستحقة من 
 )4,238( )3,131( تسو�ات أخرى 

 38,585 80,222 سبتمبر 30
 

 . االحتیاطیات األخرى 9

      

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

   الزمیلة والشر�ات

 
 تحو�ل فروقات
 العمالت

 في االستثمارات
 المالیة األوراق
 العادلة �القیمة

 الدخل خالل من
 اآلخر الشامل

 المنافع التزامات
 انتهاء �عد لما

 التوظیف

 احتیاطي
 على التعو�ض

 السهم أساس

 تحوطات
 التدفقات
 واألخرى  النقد�ة

 مكاسب
 (خسائر)

 العمالت تحو�ل
 األجنبیة

 تحوطات
 التدفقات
 المجموع  واألخرى  النقد�ة

 5,858  )1,042( 1,022 )727( 57 - 5,356 1,192 2021ینایر  1
 )1,094(  239 )549( )25( 164 - 1,381 )2,304( تغیر للفترة الحالیة

 19,219  - - - - 19,219 - - 1مكاسب إعادة قیاس
 )10,503(  - - - )68( )10,435( - - تحو�ل إلى أر�اح مبقاة

 )8,627(  - - - - )8,418( )209( - أثر ضر�بي
 900  - 169 - - )366( 116 981 مسیطرة ناقًصا: مبالغ تتعلق �حصص غیر

 5,753  )803( 642 )752( 153 - 6,644 )131( 2021سبتمبر  30

 
العادلة لموجودات خطط المنافع لما نتهاء التوظیف والتغیرات في القیمة . تعود مكاسب إعادة القیاس �شكل أساسي إلى التغیرات في معدالت الخصم المستخدمة لتحدید القیمة الحالیة اللتزامات المنافع لما �عد ا1

 �عد انتهاء التوظیف.
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 . القروض10
 د�سمبر 31 سبتمبر 30 
 2021 2020 

   غیر متداولة:
 217,231 187,634 عوض مؤجل

 55,954 52,177 قروض
 104,425 98,667 سندات
 12,420 34,710 صكوك

 43,567 45,646 مطلو�ات عقود إ�جار
 3,323 3,164 1أخرى 

 421,998 436,920 
   متداولة:

 18,636 33,352 عوض مؤجل
 60,085 57,163 تمو�الت بنكیة قصیرة األجل

 10,197 11,243 قروض
 - 3,750 سندات
 231 231 صكوك

 10,008 9,548 مطلو�ات عقود إ�جار
 115,287 99,157 
 
 شروط تجار�ة.. تتكون القروض األخرى من قروض من مؤسسات غیر مالیة �موجب 1

 
دوالر أمر�كي) مع مؤسسات مالیة مختلفة ألغراض عامة  10,000ر�ال سعودي ( 37,500، أبرمت الشر�ة تسهیل قرض لمدة سنة واحدة �مبلغ 2020مایو  7في 

، اسُتخدم التسهیل �الكامل 2021سبتمبر  30. و�ما في 2022مایو  5یوًما حتى  364للشر�ة. وقامت الشر�ة �ممارسة خیارها لتمدید تار�خ استحقاق التسهیل �مقدار 
 دوالر أمر�كي). 10,000ر�ال سعودي ( 37,500مع وجود رصید قرض قائم قدره 

 
 6,000ر�ال سعودي ( 22,500، أصدرت أرامكو السعود�ة ثالث شرائح من شهادات الصكوك االئتمانیة �الدوالر األمر�كي �قیمة إجمالیة قدرها 2021یونیو  17في 

وافقة مع الشر�عة من استحقاق مدته د�سمبر. وتتكون التسهیالت الممتازة غیر المضمونة المت 17یونیو و 17دوالر أمر�كي) �القیمة االسمیة بدفعات نصف سنو�ة في 
دوالر  2,000ر�ال سعودي ( 7,500%، واستحقاق مدته خمس سنوات �مبلغ 0.946دوالر أمر�كي) �سعر �و�ون  1,000ر�ال سعودي ( 3,750ثالث سنوات �مبلغ 

%. ووفًقا لشروط الصكوك، 2.694ر�كي) �سعر �و�ون دوالر أم 3,000ر�ال سعودي ( 11,250سنوات �مبلغ  10%، واستحقاق مدته 1.602أمر�كي) �سعر �و�ون 
% المتبقیة �ترتیب مرا�حة. �ما ُأدرجت الشهادات في السوق المنظم لبورصة لندن 45% من متحصالت اإلصدار �إجارة بینما یتم هیكلة نسبة 55یتم هیكلة ما نسبته 

ألغراض عامة للشر�ة. وعند اإلثبات األولي، قیدت الشر�ة مبلغ  1933المالیة األمر�كي لعام �موجب قانون األوراق  144A/Regulation Sوتم بیعها وفًقا لـمتطلبات 
 دوالر أمر�كي) لمتحصالت اإلصدار، �عد خصم تكالیف المعامالت المقدرة. 5,973ر�ال سعودي ( 22,399

 

 . اإلیرادات11
 التسعة أشهر التسعة أشهر الر�ع الثالث الر�ع الثالث 
 2021 2020 2021 2020 

 555,743 937,067 199,165 357,088 إیرادات من عقود مع عمالء
 )9,625( 3,169 )35( 463 الحر�ة بین أسعار مبدئیة ونهائیة

 2,739 3,281 929 1,541 إیرادات أخرى 
 359,092 200,059 943,517 548,857 
 

یوًما من تار�خ الفاتورة بناًء على شروط محددة في  120أ�ام إلى  10�موجب العقد و�ستحق الدفع خالل تقاس اإلیرادات من العقود مع العمالء �سعر معاملة متفق علیه 
 العقد.

 
بل المنتج إلى العمیل والدفع من قال یتم تعدیل أسعار المعامالت �شأن القیمة الزمنیة للنقود وذلك ألن أرامكو السعود�ة ال تمتلك أي عقود تتجاوز الفترة فیها بین نقل 

  العمیل سنة واحدة.
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 تتمة . اإلیرادات11

 تفصیل اإلیرادات من العقود مع العمالء

 فیما یلي إیرادات أرامكو السعود�ة من العقود مع العمالء وفًقا لنوع المنتج ومصدره:
 
 2021الر�ع الثالث  

 التنقیب واإلنتاج 
التكر�ر والمعالجة 

 المجموع  األعمال العامة والتسو�ق
 177,673  - 16,024 161,649 خام نفط

 162,636  - 162,636 - منتجات مكررة و�یمیائیة
 13,692  - 869 12,823 غاز طبیعي وسوائل غاز طبیعي

 3,087  - 3,087 - منتجات معدنیة
 357,088  - 182,616 174,472 إیرادات من عقود مع عمالء

      
 463  - 37 426 الحر�ة بین أسعار مبدئیة ونهائیة

 1,541  250 1,207 84 إیرادات أخرى 
 359,092  250 183,860 174,982 إیرادات خارجیة

 
 2020الر�ع الثالث  

 التنقیب واإلنتاج 
التكر�ر والمعالجة 

 المجموع  األعمال العامة والتسو�ق
 99,402  - 4,647 94,755 خام نفط

 88,065  - 88,065 - منتجات مكررة و�یمیائیة
 9,300  - 473 8,827 طبیعي وسوائل غاز طبیعيغاز 

 2,398  - 2,398 - منتجات معدنیة
 199,165  - 95,583 103,582 إیرادات من عقود مع عمالء

      
 )35(  - )45( 10 الحر�ة بین أسعار مبدئیة ونهائیة

 929  310 551 68 إیرادات أخرى 
 200,059  310 96,089 103,660 إیرادات خارجیة

 
 2021التسعة أشهر  

 التنقیب واإلنتاج 
التكر�ر والمعالجة 

 المجموع  األعمال العامة والتسو�ق
 456,789  - 41,668 415,121 خام نفط

 433,874  - 433,874 - منتجات مكررة و�یمیائیة
 36,825  - 2,281 34,544 غاز طبیعي وسوائل غاز طبیعي

 9,579  - 9,579 - منتجات معدنیة
 937,067  - 487,402 449,665 إیرادات من عقود مع عمالء

      
 3,169  - 110 3,059 الحر�ة بین أسعار مبدئیة ونهائیة

 3,281  871 2,137 273 إیرادات أخرى 
 943,517  871 489,649 452,997 إیرادات خارجیة
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 تتمة. اإلیرادات 11

 2020التسعة أشهر  

 التنقیب واإلنتاج 
التكر�ر والمعالجة 

 المجموع  األعمال العامة والتسو�ق
 302,715  - 17,540 285,175 خام نفط

 216,609  - 216,609 - منتجات مكررة و�یمیائیة
 33,231  - 1,492 31,739 غاز طبیعي وسوائل غاز طبیعي

 3,188  - 3,188 - منتجات معدنیة
 555,743  - 238,829 316,914 إیرادات من عقود مع عمالء

      
 )9,625(  - )227( )9,398( الحر�ة بین أسعار مبدئیة ونهائیة

 2,739  1,030 1,396 313 إیرادات أخرى 
 548,857  1,030 239,998 307,829 إیرادات خارجیة

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

 
 التسعة أشهر التسعة أشهر الر�ع الثالث الر�ع الثالث 
 2021 2020 2021 2020 

 2,216 2,297 1,067 1,034 خام نفط
 32,852 45,596 12,214 16,974 منتجات مكررة و�یمیائیة

 10,057 6,079 2,394 2,595 غاز طبیعي وسوائل غاز طبیعي
 20,603 15,675 53,972 45,125 
 

 االستثمار والتمو�ل غیر النقد�ة. أنشطة 12

ر�ال  3,022إضافاٍت إلى موجودات حق االستخدام �مبلغ  2021سبتمبر  30تشمل أنشطة االستثمار والتمو�ل لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهیتین في 
، على التوالي، وتشمل مخصصاِت استبعاد موجودات ر�ال سعودي) 14,058ر�ال سعودي و 2,894: 2020سبتمبر  30ر�ال سعودي ( 10,289سعودي ومبلغ 

ر�ال سعودي)، على التوالي، و�ذلك مكافآت حقوق ملكیة صادرة  258ر�ال سعودي و 102: 2020سبتمبر  30ر�ال سعودي ( 273ر�ال سعودي ومبلغ  105�مبلغ 
شيء)، على التوالي. إضافة إلى ذلك، تشمل أنشطة االستثمار والتمو�ل : ال شيء وال 2020سبتمبر  30ر�ال سعودي ( 37ر�ال سعودي ومبلغ  7للموظفین �مبلغ 

)، 4ر�ال سعودي (إ�ضاح  259,125االستحواذ على سا�ك مقابل عوض مؤجل قدره ال شيء و 2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهیتین في 
 على التوالي.

 

 . االرتباطات13

 االرتباطات الرأسمالیة

، 2020د�سمبر  31و 2021سبتمبر  30ر�ال سعودي �ما في  153,326ر�ال سعودي ومبلغ  135,713نت النفقات الرأسمالیة المتعاقد علیها ولم یتم تكبدها �مبلغ كا
 2021سبتمبر  30عودي �ما في ر�ال س 7,990ر�ال سعودي ومبلغ  8,953على التوالي. إضافة إلى ذلك، �انت عقود اإل�جار المتعاقد علیها ولم تبدأ �عد �مبلغ 

   ، على التوالي.2020د�سمبر  31و
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 . الموجودات والمطلو�ات المحتملة14

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

 أي تعدیالت جوهر�ة عن هذه الموجودات والمطلو�ات المحتملة.
 

، نشأت خالل دورة 2021سبتمبر  30ر�ال سعودي �ما في  2,066) �مبلغ 4تا�عة (إ�ضاح لدى أرامكو السعود�ة أ�ًضا ضمانات بنكیة تتعلق �االستحواذ على شر�ة 
 األعمال العاد�ة.

 

 (أ) شر�ة صدارة للكیمیائیات ("صدارة")

مل شروط إعادة الهیكلة ر�ال سعودي. وتش 37,280، أبرمت شر�ة صدارة اتفاقیات مختلفة إلعادة هیكلة دیونها الممتازة لتمو�ل المشروع البالغة 2021مارس  25في 
. وفیما یتعلق �إعادة الهیكلة، اتفقت الشر�ة 2038حتى عام  2029وتمدید تار�خ االستحقاق النهائي من عام  2026فترة سماح سداد أصل المبلغ حتى شهر یونیو 

ائدة المرتبطة �ه �ما یتناسب مع حصص ملكیتهما في شر�ة ر�ال سعودي من أصل الدین الممتاز والف 13,875وشر�ة داو للكیماو�ات ("داو") على ضمان ما مجموعه 
ى �افة الدیون صدارة. إضافة إلى ذلك، اتفقت الشر�ة وداو على تقد�م ضمانات ودعم، �ما یتناسب مع حصص ملكیتهما في شر�ة صدارة، لعجز سداد الفائدة عل

�اإلضافة إلى تعهد لتقد�م دعم ائتماني  2030ر�ال سعودي في عام  1,875تى مبلغ ، ودعم عجز رأس المال العامل ح2026الممتازة المستحقة حتى شهر یونیو 
 .2026مقبول لتغطیة رصید حساب احتیاطي خدمة الدین المطلوب والذي �جب تمو�له قبل شهر یونیو 

 
) 1شر�ات المنتسبة لهما) وشر�ة صدارة أ�ًضا اتفاقیات من أجل (، أبرمت الشر�ة وداو (و / أو ال2021مارس  25إضافة إلى إعادة هیكلة الدیون الممتازة، واعتباًرا من 

) ز�ادة حقوق أرامكو السعود�ة تدر�جًیا في تسو�ق حصتها، من 2توفیر لقیم إضافیة عن طر�ق ز�ادة �میة اإلیثان والبنز�ن الطبیعي التي توفرها أرامكو السعود�ة، و (
ر�ة صدارة (تخضع لشروط معینة متفق علیها) على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة. وقدمت الشر�ة ضماًنا خالل سا�ك، من المنتجات النهائیة التي تنتجها ش

 �خصوص التزامات السداد واألداء لسا�ك �موجب اتفاقیة تسو�ق ورفع المنتجات.
 

ر�ال سعودي لتغطیة العجز في تمو�ل  1,500ائتمانًیا متجدًدا ثانوً�ا جدیًدا �قیمة ، أبرمت شر�ة األداء الممیز للكیمیائیات وشر�ة صدارة تسهیًال 2021یونیو  17في 
، ما لم یتم تمدیده. وقد تم إلغاء المبلغ غیر 2023، لم ُ�ستخدم التسهیل. ومن المقرر استحقاق التسهیل في شهر یونیو 2021سبتمبر  30شر�ة صدارة. و�ما في 

 .2013یونیو  17موجب التسهیل االئتماني الثانوي الُمبرم في ر�ال سعودي � 1,357المستخدم البالغ 
 

 (ب) بترورا�غ

 2ترتیبات تمو�ل �الدین خارجیة طو�لة األجل لمشروع را�غ  2015أبرم المساهمان المؤسسان في بترورا�غ، الشر�ة وشر�ة سومیتومو �یمیكال المحدودة، في مارس 
ر�ال سعودي، حیث قدم المساهمان ضمانات لحصتهما المتساو�ة من التمو�ل �الدین  19,380عن بترورا�غ �مبلغ ("المشروع") مع مجموعة من المقرضین نیا�ًة 

، أنجزت بترورا�غ المشروع �موجب اتفاقیات التمو�ل الرئیسیة، ونتیجة لذلك، تم إعفاء المساهمین المؤسسین من التزاماتهما 2020سبتمبر  30("ضمانات اإلنجاز"). وفي 
، حیث یتعهد �ل مساهم مؤسس، على أساس 2ضمانات اإلنجاز. و�جزء من استكمال المشروع، أبرم المساهمان المؤسسان تعهد خدمة دیون مع مقرضي را�غ �موجب 

أو أنه قد تم سداد ، 2032حتى تار�خ السداد النهائي في شهر یونیو  2في �ل تار�خ سداد لرا�غ  2مستقل، بدفع خمسین �المائة من أي عجز في خدمة دین را�غ 
حوالي  2ب تمو�ل را�غ القروض المرحلیة بنسبة خمسین �المائة، أیهما أقرب، على أساس مجدول ولیس معجل. وتبلغ خدمة الدین الرئیسي المجدولة نصف السنو�ة �موج

 ر�ال سعودي. 622
 

سعودي والتي �ضمنها المساهمان المؤسسان على أسس مشتر�ة ومتساو�ة،  ر�ال 11,250كما قام المساهمان المؤسسان بترتیب قروض مرحلیة �مبلغ إجمالي قدره 
هو تار�خ االستحقاق النهائي للقروض المرحلیة. وقد قامت بترورا�غ  2022أكتو�ر  1لتلبیة متطلبات تمو�ل حقوق الملكیة �موجب اتفاقیات التمو�ل الممتازة. و�عد تار�خ 

 .2021سبتمبر  30وض المرحلیة �ما في ر�ال سعودي �موجب القر  11,250�سحب مبلغ 
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 تتمة . الموجودات والمطلو�ات المحتملة14

ر�ال سعودي مع أرامكو السعود�ة وشر�ة سومیكا للتمو�ل المحدودة، وهي  5,625، أبرمت بترورا�غ تسهیالت قروض متجددة �مبلغ إجمالي قدره 2020سبتمبر  30في 
 5,625، ما لم یتم تمدیدها. واسُتخدمت التسهیالت البالغة 2023مو للكیمیائیات. وتستحق هذه التسهیالت في شهر د�سمبر شر�ة تا�عة مملو�ة �الكامل لشر�ة سومیتو 

ر�ال سعودي مع أرامكو السعود�ة، والذي �ستحق في  1,875. �ما أبرمت بترورا�غ تسهیل قرض متجدد آخر �مبلغ 2021سبتمبر  30ر�ال سعودي �الكامل �ما في 
 .2021سبتمبر  30ر�ال سعودي �موجب هذا التسهیل �ما في  1,125، ما لم یتم تمدیده. واسُتخدم مبلغ 2023مبر شهر د�س

 

 . المدفوعات إلى الحكومة من قبل الشر�ة15

 التسعة أشهر التسعة أشهر الر�ع الثالث الر�ع الثالث 
 2021 2020 2021 2020 

 64,398 96,468 4,948 40,388 (ج))8ضرائب دخل (إ�ضاح 
 64,238 89,496 18,371 36,930 ر�ع

 188,162 207,252 69,084 69,084 توز�عات أر�اح
 

 . المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة16

 (أ) المعامالت
 التسعة أشهر التسعة أشهر الر�ع الثالث الر�ع الثالث 
 2021 2020 2021 2020 

     المشار�ع المشتر�ة:
 8,280 20,303 5,520 7,898 إیرادات من مبیعات

 38 34 15 11 إیرادات أخرى 
 38 71 - 26 دخل فوائد
 3,739 14,306 3,694 4,848 مشتر�ات

 11 8 3 - مصروفات خدمات
     

     الشر�ات الزمیلة:
 23,501 47,396 13,856 16,878 إیرادات من مبیعات

 203 495 45 165 إیرادات أخرى 
 101 98 15 12 دخل فوائد
 12,904 39,244 6,165 13,534 مشتر�ات

 154 90 38 22 مصروفات خدمات
     

     الجهات الحكومیة وشبه الحكومیة والجهات األخرى التي تمتلكها الحكومة أو تسیطر علیها
 21,810 13,054 4,721 5,588 إیرادات من مبیعات

 69,436 111,972 28,535 46,290 دخل آخر متعلق �المبیعات
 345 585 79 161 إیرادات أخرى 

 8,944 9,068 4,298 3,000 مشتر�ات
 266 488 78 87 مصروفات خدمات
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 تتمة. المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة 16

 (ب) األرصدة
 د�سمبر 31 سبتمبر 30 
 2021 2020 

   المشار�ع المشتر�ة:
 6,368 6,315 أخرى موجودات وذمم مدینة 

 3,210 4,054 ذمم مدینة تجار�ة
 128 199 فوائد مستحقة القبض

 3,986 5,625 ذمم دائنة تجار�ة وأخرى 
   

   الشر�ات الزمیلة:
 7,395 7,380 موجودات وذمم مدینة أخرى 

 8,415 13,073 ذمم مدینة تجار�ة
 3,784 6,338 ذمم دائنة تجار�ة وأخرى 

   
   الحكومیة وشبه الحكومیة والجهات األخرى التي تمتلكها الحكومة أو تسیطر علیهاالجهات 

 540 521 موجودات وذمم مدینة أخرى 
 1,429 3,848 ذمم مدینة تجار�ة

 28,895 46,927 مبالغ مستحقة من الحكومة
 1,770 1,999 ذمم دائنة تجار�ة وأخرى 

 243,378 226,744 قروض
 

 اإلدارة العلیا(ج) تعو�ضات موظفي 

 .2020 لعام مماثلة العلیا اإلدارة موظفي وتكو�ن التعو�ضات سیاسات تزال ال
 

 الخام نفطشر�ة أرامكو إلمداد ال -. بیع حقوق الملكیة في شر�ة تا�عة 17

�عة مملو�ة �الكامل للشر�ة تم تأسیسها حدیًثا، إلى الخام، وهي شر�ة تا نفط% من حقوق الملكیة في شر�ة أرامكو إلمداد ال49، قامت الشر�ة ببیع 2021یونیو  17في 
 دوالر أمر�كي) نقًدا. 12,412ر�ال سعودي ( 46,547شر�ة إي آي جي بیرل هولدنجز إس إ�ه آر إل ("إي آي جي") مقابل متحصالت بیع مدفوعة مقدًما �مبلغ 

 
جي جلو�ال إنیرجي �ارتنرز. و�حق لشر�ة إي آي جي، �صفتها مساهًما في شر�ة أرامكو  ُتعد شر�ة إي آي جي منشأًة مملو�ًة من قبل اتحاد مستثمر�ن �قیادة إي آي

الخام عندما تدفع الشر�ة توز�عات أر�اح وفًقا لتقدیرها  نفطالخام، الحصول على توز�عات ر�ع سنو�ة لحصتها النسبیة من النقد المتاح لشر�ة أرامكو إلمداد ال نفطإلمداد ال
التقر�ر المالي األولي الموحد إلى مساهمیها العادیین. ُتمثل ملكیة شر�ة إي آي جي حصة غیر مسیطرة، و�التالي، فقد تم إثبات متحصالت البیع المدفوعة مقدًما في هذا 

 الموجز �حصة غیر مسیطرة ضمن حقوق الملكیة.
 

عاًما. وفي الوقت نفسه،  25الخام لمدة  نفطالخام الثابتة إلى شر�ة أرامكو إلمداد ال نفطلشر�ة، مباشرًة قبل إقفال المعاملة، بتأجیر حقوق استخدام شبكة أنابیب القامت ا
عاًما مقابل تعر�فة ر�ع سنو�ة على  25ل فترة الخام الشر�َة الحق الحصري في استخدام وتشغیل وصیانة شبكة خطوط األنابیب خال نفطمنحت شر�ة أرامكو إلمداد ال

الخام. و�تم دعم التعر�فة �التزامات الحد األدنى من األحجام. وستحتفظ الشر�ة في جمیع  نفطأساس األحجام مستحقة الدفع من قبل الشر�ة إلى شر�ة أرامكو إلمداد ال
   األوقات �حق الملكیة والسیطرة التشغیلیة على خطوط األنابیب.
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 . االستثمار في الشر�ات المنتسبة18

 (أ) شر�ة سا�ك الستثمارات المغذ�ات الزراعیة ("سانك")

% من رأس مال سانك 100، استحوذت شر�ة سا�ك للمغذ�ات الزراعیة، المعروفة سا�ًقا �اسم شر�ة األسمدة العر�یة السعود�ة ("سافكو")، على 2021ینایر  4في 
سهًما  59,368,738ر�ال سعودي، وتم دفع العوض الخاص بها عن طر�ق إصدار  4,809القیمة اإلجمالیة للحصص في سانك �مبلغ المصدر من سا�ك. وتم تحدید 

%. و�موجب شروط المعاملة، سیتم 50.1% إلى 43ر�ال سعودي للسهم الواحد، و�التالي ز�ادة ملكیة سا�ك لشر�ة سافكو من  81عادً�ا جدیًدا في سافكو لسا�ك بواقع 
ر�ال سعودي ناتجة عن هذه المعاملة في  679تعدیل العوض النهائي اعتماًدا على مستو�ات رأس المال العامل والنقد في سانك. �ما تم إثبات صافي خسارة قدرها 

 األر�اح المبقاة، والتي تمثل حصة أرامكو السعود�ة في الخسارة التي قیدتها سا�ك.
 

 المعلومات(ب) شر�ة الشرق األوسط لحلول تقنیة 

ج وأجهزة ، أسست شر�ة أرامكو السعود�ة للتطو�ر ("ساد�و") وشر�ة ر�ثیون العر�یة السعود�ة ("ر�ثیون") شر�ة منتسبة للعمل في تسو�ق وتوفیر برام2021فبرایر  8في 
ُتعد الشر�ة المنتسبة، شر�ة الشرق األوسط لحلول تقنیة المعلومات، متكاملة لألمن السیبراني جنًبا إلى جنب مع خدمات التدر�ب والخدمات المهنیة الُمدارة المتعلقة بها. و 

% لشر�ة ساد�و. وسیصل 49% لشر�ة ر�ثیون ونسبة 51شر�ًة ذات مسؤولیة محدودة تأسست وتعمل �موجب أنظمة المملكة العر�یة السعود�ة، وهي مملو�ة بنسبة 
ر�ال سعودي، وسیقید  113ر�ال سعودي، ومنها حصة ساد�و التي ستصل إلى مبلغ  229ومات إلى مبلغ إجمالي االستثمار في شر�ة الشرق األوسط لحلول تقنیة المعل

 كاستثمار في مشروع مشترك.
 

 (ج) بورت نیتشیس لینك

یستون �ایبالین ("كیستون") ، أسست شر�ة موتیفا إنتر�رایزز المحدودة ("موتیفا")، وهي شر�ة تا�عة مملو�ة �الكامل للشر�ة، وشر�ة ترانس �ندا �2021مارس  8في 
ًة ذات مسؤولیة محدودة مملو�ة شر�ًة منتسبة إلنشاء وتشغیل خط أنابیب في وال�ة تكساس �الوال�ات المتحدة األمر�كیة. وُتعد الشر�ة المنتسبة، بورت نیتشیس لینك، شر�

ر�ال سعودي، ومنها حصة موتیفا التي ستصل إلى  458یس لینك حالًیا �مبلغ % لشر�ة �یستون. و�قدر إجمالي االستثمار في بورت نیتش95% لموتفیا ونسبة 5بنسبة 
 ر�ال سعودي، وسیقید �استثمار في مشروع مشترك. 23مبلغ 

 

 (د) شر�ة ابتكار خال�ا الوقود المحدودة

% في شر�ة ابتكار خال�ا الوقود 20ملكیة بنسبة أو�ل")، وهي شر�ة تا�عة غیر مملو�ة �الكامل للشر�ة، على -أو�ل ("إس-، استحوذت شر�ة إس2021مارس  19في 
ة. أما ر�ال سعودي. وُتعد شر�ة ابتكار خال�ا الوقود المحدودة شر�َة تصنیع خال�ا وقود األكسید الصلب وشر�ة �ور�ة جنو�یة ذات مسؤولیة محدود 28المحدودة مقابل 

% تقر�ًبا، وتحتفظ شر�ة تقنیة للطاقة 30سسو شر�ة ابتكار خال�ا الوقود المحدودة �حصة نسبتها الحصص المتبقیة في شر�ة ابتكار خال�ا الوقود المحدودة، فیحتفظ مؤ 
%. وستقید شر�ة ابتكار 2%، بینما تحتفظ �ور�ا تكنولوجي فاینانس �ور�ور�شن �حصة نسبتها 23%، وتحتفظ شر�ة دیون انفستمنت �حصة نسبتها 25�حصة نسبتها 

 ار في شر�ة زمیلة.خال�ا الوقود المحدودة �استثم
 

 (هـ) شر�ة سدیر األولى القا�ضة (سدیر األولى)

والكهر�اء،  ، أبرمت شر�ة أرامكو السعود�ة للطاقة ("سا�كو")، وهي شر�ة تا�عة مملو�ة �الكامل للشر�ة، اتفاقیة مساهمین مع الشر�ة القا�ضة للمیاه2021مایو  24في 
�ة أكوا �اور السعود�ة لتطو�ر الكهر�اء والمیاه، وذلك لالستثمار في تطو�ر محطة للطاقة الشمسیة وتشغیلها وصیانتها في وشر�ة الواحة الثانیة للطاقة المتجددة، وشر 

یه ثمارات العامة حصة فمنطقة سدیر �المملكة ("المشروع "). و�تم تطو�ر المشروع من قبل شر�ة سدیر األولى، وهي شر�ة ذات مسؤولیة محدودة، و�متلك صندوق االست
% من خالل شر�ة الواحة الثانیة للطاقة المتجددة وشر�ة أكوا �اور السعود�ة 35% من خالل الشر�ة القا�ضة للمیاه والكهر�اء، وتمتلك أكوا �اور حصة بنسبة 35بنسبة 

ر�ال سعودي. تم الحصول على  270ما قدره  %. وستبلغ حصة سا�كو من االستثمار في سدیر األولى30لتطو�ر الكهر�اء والمیاه، بینما تمتلك سا�كو حصة بنسبة 
یتم ضمان القروض المرحلیة من قبل . 2024ر�ال سعودي، وتستحق السداد عند االنتهاء من اإلنشاء، والمتوقع أن �كون في شهر نوفمبر  900قروض مرحلیة �قیمة 

إضافة إلى ذلك، أصدرت سا�كو ضمانین �إجمالي ر�ال سعودي.  270شر�ة فیها رعاة المشروع، وهم الشر�ة وصندوق االستثمارات العامة وأكوا �اور، وتبلغ حصة ال
  ر�ال سعودي لدعم التزامات سدیر األولى. 159قدره 
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 للكھرباء المزدوج للتولید) شركة تناجیب و(

للكهر�اء في المملكة �شر�ة مختلطة ذات مسؤولیة محدودة ألغراض تولید الكهر�اء ونقلها وتوز�عها، ، تم تأسیس شر�ة تناجیب للتولید المزدوج 2021أغسطس  23في 
% لشر�ة 60% لسا�كو، وهي شر�ة تا�عة مملو�ة �الكامل للشر�ة، و�نسبة 40وتحلیة المیاه ونقلها وتوز�عها. وُتعد شر�ة تناجیب للتولید المزدوج للكهر�اء مملو�ة بنسبة 

د شر�ة تناجیب لید المزدوج للكهر�اء القا�ضة المحدودة، وهي عبارة عن تحالف بین شر�ة مارو�یني وشر�ة أبوظبي الوطنیة للطاقة ش.م.ع (طاقة). �ما ُتعتناجیب للتو 
وحید للكهر�اء والبخار والمیاه. وُ�توقع أن عاًما وستكون الشر�ة المشتِر ال 20للتولید المزدوج للكهر�اء المطوَر الرئیسي �موجب ترتیب إنشاء وتملك وتشغیل وتحو�ل مدته 

، تم إقفال تمو�ل المشروع مع مقرضین خارجیین، 2021أكتو�ر  15ر�ال سعودي. وفي  225% ما قدره 40تبلغ استثمارات سا�كو في حقوق الملكیة البالغة نسبتها 
 سعودي. ر�ال 284قدمت الشر�ة، �جزء منها، ضمانات متعلقة بتمو�ل حقوق الملكیة �قیمة 

 

 جیزان المتكاملة لتحو�ل الغاز وللطاقة) شر�ة ز(

بة المتكاملة ، أبرمت أرامكو السعود�ة اتفاقیة مع إیر بروداكتس وأكوا �اور و�یر برود�تس قدرة فیما یتعلق �محطة تولید الكهر�اء ذات الدورة المر�2021سبتمبر  27في 
و�ل الغاز وللطاقة، وهي و�ل الغاز في جازان، ووحدة فصل الهواء و�عض الموجودات المساعدة (مًعا "المرفق"). وتستلزم المعاملة إنشاء شر�ة جیزان المتكاملة لتحلتح

% 46وأكوا �اور و�یر برود�تس قدرة %، بینما تمتلك إیر بروداكتس 20شر�ة ذات مسؤولیة محدودة، مع سا�كو، وهي شر�ة تا�عة مملو�ة �الكامل للشر�ة تمتلك 
عاًما مقابل أتعاب شهر�ة محددة مسبًقا. وستقوم  25%، على التوالي. وستقوم شر�ة جیزان المتكاملة لتحو�ل الغاز وللطاقة بتشغیل المرفَق �موجب عقد مدته 9% و25و

از وللطاقة، وستقوم شر�ة جیزان المتكاملة لتحو�ل الغاز وللطاقة �إنتاج الطاقة والبخار أرامكو السعود�ة بتور�د المواد األولیة إلى شر�ة جیزان المتكاملة لتحو�ل الغ
 ،�ترتیب تمو�لي نقل المرفق من قبل الشر�ة إلى شر�ة جیزان المتكاملة لتحو�ل الغاز وللطاقةوالهیدروجین وغیرها من المنافع ألرامكو السعود�ة. ستتم المحاسبة عن 

أرامكو السعود�ة �المحاسبة عن شر�ة جیزان المتكاملة لتحو�ل  و�ناًء على الحقائق والظروف الخاصة بهذا الترتیب، ستقومات في دفاتر الشر�ة. و�التالي ستبقى الموجود
 الغاز وللطاقة �عملیة مشتر�ة.

 
ر�ال  2,205ر�ال سعودي، منها مساهمة أولیة �قیمة  3,600ستبلغ مساهمة سا�كو اإلجمالیة في شر�ة جیزان المتكاملة لتحو�ل الغاز وللطاقة ، �مساهم، ما قدره 

ر�ال سعودي،  44,063. �ما بلغ إجمالي المتحصالت من المعاملة 2021أكتو�ر  27. وتم اإلقفال المالي لهذه المعاملة في 2021سعودي تمت خالل شهر أكتو�ر 
ر�ال سعودي. وقامت الشر�ة  8,146عوض الشراء الخاص بوحدة فصل الهواء البالغ ر�ال سعودي، �عد خصم  18,386استلمت الشر�ة منها الدفعة األولى �مبلغ 

 17,531دفعة األخیرة البالغة �شراء وحدة فصل الهواء، التي تمت المحاسبة عنها سا�ًقا �عقد إ�جار، ونقلها مع �قیة المرفق �جزء من اإلقفال. ومن المتوقع استالم ال
 .2022عام  ر�ال سعودي خالل الر�ع الرا�ع من

 

 . توز�عات األر�اح19

 فیما یلي توز�عات األر�اح المعلنة والمدفوعة على األسهم العاد�ة:
 ر�ال سعودي للسهم  
 التسعة أشهر التسعة أشهر التسعة أشهر التسعة أشهر 
 2021 2020 2021 2020 

     ر�ع السنة:
 0.25 0.35 50,227 70,325 1مارس 
 0.35 0.35 70,319 70,325 یونیو

 0.35 0.35 70,319 70,327 سبتمبر
 0.95 1.05 190,865 210,977 مجموع توز�عات األر�اح المدفوعة
 )0.17( - )35,475( - 2020، ومدفوعة في شهر ینایر 2019معلن عنها في شهر د�سمبر 

 0.78 1.05 155,390 210,977 مجموع توز�عات األر�اح المعلن عنها
     

 0.35 0.35 70,319 70,331 2 2020نوفمبر  2و 2021أكتو�ر  28توز�عات أر�اح معلن عنها في 
 
 .2019بنتائج عام  2020ر�ال سعودي المدفوعة في عام  50,227األر�اح وقدرها . تتعلق توز�عات 2020بنتائج عام  2021ر�ال سعودي المدفوعة في عام  70,325. تتعلق توز�عات األر�اح وقدرها 1
ر�ال  70,319: 2020(شهر نوفمبر  2021ر�ال سعودي تقر�ًبا، والتي تمت الموافقة علیها في شهر أكتو�ر  70,331. ال �عكس التقر�ر المالي األولي الموحد الموجز توز�عات أر�اح للمساهمین قدرها 2

 .2021سبتمبر  30وتتعلق بنتائج فترة الثالثة أشهر المنتهیة في  2021د�سمبر  31وسیتم خصم توز�عات األر�اح هذه من األر�اح المبقاة غیر المخصصة في السنة التي تنتهي في  سعودي).
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متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي



33  أرامكو السعودية
2021 للربع الثالث والتسعة أشهرالتقرير األولي 

 جميع المبالغ الواردة بالماليين ما لم ُيذَكر خالف ذلك
 

 واألرباح قبل الفوائد وضرائب ،المديونية ونسبة الحرة، النقدية والتدفقات المستثمر، المال رأس متوسط على العائد - بعض المقاييس غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي األولي التقريرهذا  يتضمن
لتيسير فهم  األولي في هذا التقرير غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي المقاييس هذه ُأدرجت وقد .المالي مركزهاو  أعمالها تحليل في السعودية أرامكو وهي مقاييس تستخدمها - والزكاة الدخل

 ومركزها المالي. أرامكو السعوديةالتوجهات السابقة ألعمال 

 المعايير في محدد تعريف لها ليس المقاييس وهذه. المالي مركزها أو التشغيلي بأدائها يتعلق فيما المالي للتقرير الدولية المعايير وفق الُمعّدة للتقارير تكميلية كمعلومات المقاييس هذه السعودية أرامكو وتستخدم
التشغيلي أو سيولتها بموجب  أرامكو السعوديةغير المدرجة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي أي مقاييس ألداء  المقاييس هذه تمثل وال. تقديمهاللتقرير المالي  الدولية المعايير تشترط وال المالي، للتقرير الدولية

لي. وتتعلق هذه المقاييس غير المدرجة ضمن المعايير ، وال يجوز االستغناء بها أو اعتبارها بديلة عن أي من مقاييس األداء أو السيولة الواردة ضمن المعايير الدولية للتقرير الماللتقرير المالي المعايير الدولية
 ،أرامكو السعودية مجال نفس في العاملة ومنها األخرى، الشركات بعض تقوم قد ذلك، إلى وباإلضافة. للنتائج مستقبلية توقعات أي تقديم بها ُيقصد وال ،التقرير هذا في الواردة بالفتراتالدولية للتقرير المالي 

 ضمن المدرجة غير المقاييس هذه بالضرورة تحتسب ال الشركات ألن ونظًرا. السعودية أرامكو طريقة عن حسابها طريقة اختالف معأرامكو السعودية  تستخدمها التي المقاييس اسم تحمل مالية مقاييس باستخدام
 مما تستخدمه الشركات األخرى. االسمألي مقاييس أخرى تحمل نفس  مماثاًل  يكون  ال قد المقاييس لهذه السعودية أرامكو عرض فإن ذاتها، بالطريقة المالي للتقرير الدولية المعايير

العائد على متوسط رأس المال المستثمر
بأنه نسبة صافي الدخل قبل خصم تكاليف التمويل  مال المستثمرالعلى متوسط رأس  العائد السعودية أرامكو وُتعرِّف. السعودية أرامكو في المال رأس استخدام كفاءة المستثمر المال رأس متوسط على العائد يقيس

إلى متوسط رأس المال المستثمر. ويقصد بمتوسط رأس المال المستثمر متوسط إجمالي القروض مضاًفا إليه إجمالي حقوق الملكية في ، عشر شهًرا 12محسوبة على أساس ، والزكاة الدخل ضرائبوبعد خصم 
 .المال رأس مهاانسبة العائد على متوسط رأس المال المستثمر لتقييم أداء اإلدارة ولتبرهن للمساهمين على كفاءة استخد أرامكو السعوديةونهايتها. وتستخدم  بداية الفترة المعنية

 . وُيعَزى هذا2020الفترتين من عام  ذات% خالل 14.8 مع رنةمقا ،2021سبتمبر  30المنتهيتين في  أشهر تسعةوال الثالثخالل فترتي الربع % 20.6 بلغت نسبة العائد على متوسط رأس المال المستثمر
متوسط رأس المال ارتفاع  والذي قابله جزئًيا ،كامللعام  توحيد نتائج أعمال سابكو  ،أعمال التكرير والكيميائياتهوامش أرباح وتحسن  ،ارتفاع اسعار النفط الخامب ارتفاع األرباح، مدعوًما إلىبشكل أساس  االرتفاع

 .2020يونيو  شهر يصفقة االستحواذ على سابك ف من أساسناتج بشكل ال ،الفترة خالل المستثمر

 سبتمبر 30المنتهية في  شهًرااالثني عشر 
 *أمريكي دوالر سعودي ريال

2020 20202021 2021 جميع المبالغ الواردة بالماليين ما لم ُيذَكر خالف ذلك
 55,010 91,588 343,453206,291 الدخل صافي
 1,137 1,688 4,265 6,330 ضرائب الدخل والزكاة خصم بعد التمويل، تكاليف
 56,147 93,276 210,556 349,783 خصم ضرائب الدخل والزكاة وبعد التمويل تكاليف قبل الدخل صافي

 :الفترة بداية في كما
 35,543 109,747 133,288 411,552المتداولة غير القروض
 10,668 25,805 40,006 96,770المتداولة القروض
 279,852 296,997 1,049,446 1,113,737الملكية حقوق  مجموع

 326,063 432,549 1,222,740 1,622,059 المستثمر المال رأس

 :الفترة نهاية في كما
 109,747 112,533 411,552 421,998المتداولة غير القروض
 25,805 30,743 96,770 115,287المتداولة القروض
 296,997 328,375 1,113,737 1,231,404الملكية حقوق  مجموع

 432,549 471,651 1,622,059 1,768,689 المستثمر المال رأس

 379,306 452,100 1,422,400 1,695,374 المستثمر المال رأس متوسط
 14.8%  20.6% 14.8%  20.6% المستثمر المال رأس متوسط على العائد

  فقطللمالءمة ريال سعودي  3.75=  أمريكي دوالر 001.يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت.

مطابقات وتعريفات المقاييس غير المدرجة ضمن متطلبات المعايير 
 المالي الدولية للتقرير
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2021 والتسعة أشهرللربع الثالث التقرير األولي  

 جميع المبالغ الواردة بالماليين ما لم ُيذَكر خالف ذلك

التدفقات النقدية الحرة
 أنشطة من الناتج النقد صافي بأنها الحرة النقدية التدفقات السعودية أرامكو وُتعرِّف. األرباح توزيعات ذلك في بما التمويل، ألنشطة لديها المتوفر النقد حجم لتقييم الحرة النقدية التدفقات السعودية أرامكو تستخدم
 .الرأسمالية النفقات خصم بعد التشغيل

، 2020من عام ه ذات الربع( خالل دوالر أمريكي 12,411) ريال سعودي 46,547 مع مقارنة 2021من عام  الثالث( في الربع دوالر أمريكي 28,730) ريال سعودي 107,738بلغت التدفقات النقدية الحرة 
، ارتفاع المبالغ النقدية المدفوعة لتسوية ضرائب الدخل والزكاة والضرائب األخرى جزئًيا  اقابله والتي ،القوية إلى األرباح األساس في ذلك ويرجع(. دوالر أمريكي 16,319) ريال سعودي 61,191بزيادة مقدارها 

 .الرأسمالية النفقاتوارتفاع 

من ها ذات( خالل الفترة دوالر أمريكي 33,533) ريال سعودي 125,752، في مقابل 2021من عام  ىاألول التسعة أشهر( خالل دوالر أمريكي 69,585) ريال سعودي 260,944بلغت التدفقات النقدية الحرة 
هوامش ، وتحسن سعار النفط الخامأبارتفاع  بشكل أساس مدفوعةارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية  ( في المقام األول إلىدوالر أمريكي 36,052) ريال سعودي 135,192وتعزى هذه الزيادة البالغة  .2020عام 

 .الرأسمالية النفقاتوارتفاع  ،ارتفاع المبالغ النقدية المدفوعة لتسوية ضرائب الدخل والزكاة والضرائب األخرى و  ،المستثمرتحركات سلبية في رأس المال جزئًيا  اقابله والتي، أعمال التكرير والكيميائياتأرباح 

 التسعة أشهر الثالثالربع 
 دوالر أمريكي* ريال سعودي دوالر أمريكي* ريال سعودي

2020 202020212020202120202021 2021 ذلك خالف ُيذَكر لم ما بالماليين الواردة المبالغ جميع
 53,561 92,863 200,858 348,236 18,794 36,321 70,481 136,204التشغيل أنشطة من الناتج النقد صافي
(20,028) (23,278)(75,106) (87,292)(6,383) (7,591) (23,934) (28,466) الرأسمالية النفقات

 33,533  69,585 125,752  260,944 12,411  28,730 46,547  107,738 الحرة النقدية التدفقات
  فقطللمالءمة ريال سعودي  3.75=  أمريكي دوالر 001.يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت. 

نسبة المديونية
 خصم بعد القروض مجموع إلى يماثله وما النقد خصم بعد القروض مجموع نسبة بأنها المديونية نسبة السعودية أرامكو فوُتعرِّ . بالديون  السعودية أرامكو أعمال تمويل حجم لقياس كمؤشر المديونية نسبة ُتستخدم

 .مرونتها ومدى للشركة المالية الصحة لبيان واسع نطاق على والغاز النفط قطاع في والمستثمرون  المحللون  يستخدمه إجراء المديونية نسبة أن اإلدارة وترى . الملكية حقوق  إجمالي إلى باإلضافة يماثله وما النقد

 يماثلهالزيادة في النقد وما لى إفي نسبة المديونية في المقام األول  نخفاضاال وُيعَزى . 2020ديسمبر  31في  كما %23.0 مع مقارنة ،%17.2 ،2021 سبتمبر 30نسبة مديونية أرامكو السعودية في  بلغت
إلى  ،توحيد نتائج أعمال سابكو  ،وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات ،لنفط الخامارتفاع أسعار ا عكستي لتا ،التدفقات النقدية التشغيليةارتفاع بشكل أساس ب ا، مدفوعً 2021 سبتمبر 30كما في 
 .2021في الربع الثاني من عام  تمتالتي  المركز خطوط أنابيب النفط الخامشبكة ل السعوديةبصفقة أرامكو  المتعلقةالنقدية  المتحصالتجانب 

 *أمريكي دوالر سعودي ريال

 جميع المبالغ الواردة بالماليين ما لم ُيذَكر خالف ذلك

 سبتمبر 30
2021

 ديسمبر 31
2020 

 سبتمبر 30
2021

 ديسمبر 31
2020

142,954 143,276 536,077 537,285القروض )المتداولة وغير المتداولة(  مجموع
(55,262) (75,264)(207,232) (282,239) يماثله وما النقد

87,692 328,84568,012 255,046  الدين صافي
293,625 328,375 1,101,094 1,231,404 الملكية حقوق  مجموع
381,317 396,387 1,429,939 1,486,450  الدين وصافي الملكية حقوق  مجموع
23.0%%23.017.2%  17.2% المديونية نسبة

  فقطللمالءمة ريال سعودي  3.75=  أمريكي دوالر 001.يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت. 
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2021 للربع الثالث والتسعة أشهرالتقرير األولي 

 جميع المبالغ الواردة بالماليين ما لم ُيذَكر خالف ذلك

وضرائب الدخل والزكاةاألرباح قبل الفوائد 
أن األرباح قبل الفوائد  أرامكو السعودية. وترى األرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة بأنها مجموع صافي الدخل وتكاليف التمويل وضرائب الدخل والزكاة، مخصوًما منه دخل التمويل أرامكو السعوديةُتعرِّف 

 .عن أدائها المالي وضرائب الدخل والزكاة توفر معلومات مفيدة للمحللين والمستثمرين

دوالر  25,461) ريال سعودي 95,477في مقابل  ،2021 سبتمبر 30المنتهي في  الثالث( في الربع دوالر أمريكي 57,265) ريال سعودي 214,744بلغت األرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة 
هوامش أرباح زيادة و  ،والكميات المباعة النفط الخام أسعار ارتفاعنتيجة القوية  األرباح( دوالر أمريكي 31,804) ريال سعودي 119,267هذه الزيادة البالغة  وتعكس. 2020من عام ه ذات( في الربع أمريكي

 .أعمال التكرير والكيميائيات

دوالر  73,308) ريال سعودي 274,905، في مقابل 2021 سبتمبر 30في  ةالمنتهي لتسعة أشهرل( دوالر أمريكي 146,733) ريال سعودي 550,249وبلغت األرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة 
وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير  ،أسعار النفط الخامارتفاع ويعزى ذلك في المقام األول إلى  (.دوالر أمريكي 73,425) ريال سعودي 275,344، بزيادة مقدارها 2020من عام  ذاتها( خالل الفترة أمريكي

 .نتائج أعمال سابكوتوحيد  ،والكيميائيات

 التسعة أشهرالثالثالربع 
 دوالر أمريكي* ريال سعودي دوالر أمريكي* ريال سعودي

2020 202020212020202120202021 2021 ذلك خالف ُيذَكر لم ما بالماليين الواردة المبالغ جميع
 35,015 77,600 131,308 290,998 11,789 30,425 44,209 114,093 الدخل صافي
(617)(258)(2,315)(967)(181)(88)(681) (331)التمويل دخل

 1,842 2,400 6,906 9,002 777909 3,407 2,917التمويل تكاليف
 37,068 66,991 139,006 251,216 12,944 26,151 48,542 98,065والزكاة الدخل ضرائب
 73,308 146,733 274,905 550,249 25,461 57,265 95,477 214,744 الدخل والزكاة وضرائب الفوائد قبل األرباح

  فقطللمالءمة ريال سعودي  3.75=  أمريكي دوالر 001.يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت. 
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2021 للربع الثالث والتسعة أشهراألولي  التقرير 

العمالت
 ريال

 ريال سعودي

 دوالر
 دوالر أمريكي

وحدات القياس

 البرميل
 ةالنفط الخام أو المكثفات أو المنتجات المكرر براميل 

 في اليوم
 ُتستخَدم السنة الميالدية في حساب الكميات على أساس يومي

مصطلحات فنية
 انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري 

هي أي مركبات غازية موجودة في الغالف الجوي والتي تتميز بقدرتها على امتصاص األشعة تحت 
الحمراء. والتي تتكون بشكل رئيس من بخار الماء. وتتكون من ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد 
النيتروز، ومركبات الهيدروفلوروكربون، ومركبات البيرفلوروكربون، وسداسي فلوريد الكبريت. وتتضمن 

 كسيد النيتروز.الغازات التي تنتجها الشركة غاز ثاني أكسيد الكربون، وغاز الميثان، وغاز أ

( 1انبعاثات النطاق األول من الغازات المسببة لالحتباس الحراري )النطاق 

هي االنبعاثات المباشرة وتتضمن الغازات المسببة لالحتباس الحراري الصادرة عن احتراق الوقود في 
 زية.المواقع، وحرق الغاز في الشعالت، واالنبعاثات الصادرة عن التسريبات والتنفيسات الغا

 (2انبعاثات النطاق الثاني من الغازات المسببة لالحتباس الحراري )النطاق 

االنبعاثات غير المباشرة، وتشمل انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري الناتجة من توليد 
 الكهرباء التي يتم شراؤها أو جلبها للشركة والبخار الذي تستهلكه الشركة.

 ائلالسو 

 .الطبيعي الغاز وسوائل والمكثفات، الخام، النفط

 الطبيعي الغاز سوائل

. تركيزه أو تنقيته أو الطبيعي الغاز معالجة خالل من تسييلها يتم التي أو السائلة الهيدروكربونية المواد
 اإلنتاج، احتساب عند أما. الطبيعي الغاز سوائل ضمن اإليثان ُيصنَّف االحتياطيات، احتساب ولغايات

 . الطبيعي الغاز سوائل عن منفصاًل  اإليثان فُيدرج

 الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة

أي  إنتاجها لمدة سنة واحدة خالل في اليوم التي يمكن متوسط الحد األقصى لعدد براميل النفط الخام
 الصيانة تكاليفجميع النفقات الرأسمالية المخطط لها و  فترة تخطيط مستقبلية، وذلك بعد احتساب

 .التشغيلية إلجراء التعديالت واإلصالح والتشغيل، وبعد منح ثالثة أشهر

ال الخليج المحدودة من طاقة إنتاج شركة أرامكو ألعم الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامةال تتضمن 
 . النفط الخام

 الطبيعي الغاز

 .المملكة داخل والُمباع السعودية ألرامكو التابعة الغاز معامل في الُمنتج الغاز

 المكثفات

مواد هيدروكربونية خفيفة تصاحب إنتاج الغاز الخام وتتكثف وتتحول إلى منتجات سائلة في درجات 
 الحرارة والضغط الطبيعية المرتبطة بمعدات اإلنتاج على السطح.

 الموثوقية

المقرر لها، مقسومة على ساعة من الوقت  24الكمية اإلجمالية للمنتجات المشحونة/المسلَّمة خالل 
إجمالي الكمية الُملتزم بها. ويؤثر أي تأخير ينشأ عن عوامل خاضعة لسيطرة الشركة )مثل أعمال 

الُفَرض وخطوط األنابيب ومرافق التركيز أو أعمال اإلنتاج( سلًبا على هذا التقييم، في حين أن 
ل التقلبات الجوية، ال ُتؤخذ بعين التأخيرات الناجمة عن ظروف تقع خارج نطاق سيطرة الشركة، مث

 % إلى وجود مشكالت أثرت تأثيًرا سلبًيا على الموثوقية.100االعتبار. ويشير التقييم الذي يقل عن 

 المواد الهيدروكربونية

 .أم الغازية السائلة حالتها في سواء األخرى  الهيدروجينية والكربونية والمكونات الخام النفط

والمصطلحات االختصارات
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2021 التسعة أشهرو للربع الثالث التقرير األولي 

 أرامكو السعودية
شركة الزيت العربية السعودية، والشركات التابعة لها الموّحدة، 

يتطلب السياق، أعمالها المشتركة ومشروعاتها المشتركة، وحيثما 
وشركاتها الزميلة أي مرجع إلى "لنا" أو "نحن" أو "لدينا" يشير إلى 
أرامكو السعودية ما لم ينص على خالف ذلك. واليفرق النص بين 

نشاطات وأعمال الشركة والشركات التابعة لها ما لم ينص على 
 خالف ذلك.

 اتفاقية باريس
 اتفاق تم التوصل إليه في إطار اتفاقية األمم

 المتحدة اإلطارية بشأن التغّير المناخي.

  برنامج اكتفاء
 .لقطاع التوريد في المملكة برنامج تعزيز القيمة المضافة اإلجمالية

 برنامج شريك
قنوات،  عدةبرنامج حكومي تعاوني يهدف لتقديم الدعم من خالل 

 ،والتعاون التشغيلي والتنظيمي ،قديبينها الدعم المادي والن من
واستثمار األصول بهدف زيادة تنمية االقتصاد السعودي وتعزيز 
مرونته، من خالل زيادة الناتج المحلي اإلجمالي، وتوفير فرص 

العمل، وتنويع االقتصاد، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام 
 والخاص. 

 الحكومة
. وفي (ا لذلكحكومية" وفقً /وتفسر كلمة "حكومي)حكومة المملكة، 

 هذا السياق تعد الحكومة مالك رأسمال أرامكو السعودية.

 سابك
 .الشركة السعودية للصناعات األساسية

 السوق المالية أو تداول

 .شركة السوق المالية السعودية

 شبكة الغاز الرئيسة

شبكة ضخمة من األنابيب تربط المواقع الرئيسة إلنتاج الغاز 
 .التابعة للشركة في جميع أنحاء المملكةومعالجته 

 الشركة
 شركة الزيت العربية السعودية.

 صكوك
الصكوك هي أداة مالية مشابهة للسندات ومتوافقة مع أحكام 

 الشريعة اإلسالمية.

مبادرة السعودية الخضراء 
مبادرة وطنية أعلنت عنها المملكة العربية السعودية بهدف زيادة 
اعتماد المملكة على إنتاج الطاقة النظيفة بما يساهم في تخفيض 

 .مواجهة ظاهرة التغّير المناخيو انبعاثات الكربون 

 مجلس الوزراء
مجلس وزراء المملكة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك، 

 ولي العهد ووزراء آخرين. الملكي سموصاحب الويضم 

 محلًيا
 .داخل المملكة العربية والسعودية

 المساهم
 .أي مالك لألسهم

 المملكة
 .السعودية العربية المملكة

 النظام األساس

 مالنظام األساس للشركة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رق
ديسمبر  19)الموافق  هـ1439ربيع اآلخر  1( بتاريخ 180)

 .م2018يناير  1(، والذي دخل حيز التنفيذ في م2017

 نظام ضريبة الدخل

( 1الملكي رقم )م/ نظام ضريبة الدخل الصادر بموجب المرسوم
( والئحته م2004مارس  6)الموافق  هـ1425محرم  15وتاريخ 

 11( وتاريخ 1535التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم )
(، وما م2004أغسطس  11)الموافق  هـ1425جمادى اآلخرة 

 .يطرأ عليه من تعديالت من وقت آلخر

 نماءات

 برنامج أرامكو السعودية لالستثمارات الصناعية.

التعريفات
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2021 الثالث والتسعة أشهر للربع األولي التقرير 

يتضمن هذا التقرير األولي بيانات استشرافية محددة، وقد تصدر 
التقرير، اإلدارة مثل هذه البيانات، وجميع البيانات الواردة في هذا 

فيما عدا اإلفادات المتعلقة بحقائق سابقة، هي بيانات استشرافية 
للمستقبل. وتعكس هذه البيانات االستشرافية توقعات أرامكو 

السعودية الحالية فيما يخص حجم إنفاقها الرأسمالي واستثماراتها، 
قطاع التكرير ، و ومشروعاتها الرئيسة، وأداء قطاع التنقيب واإلنتاج

، بما في ذلك مقارنتها مع الشركات النظيرة. وقد لجة والتسويقوالمعا
تحتوي هذه البيانات، على سبيل المثال ال الحصر، على أي 
بيانات تسبقها أو تتبعها أو تتضمن كلمات مثل "تستهدف"، 

"، و"تقدر"، تتنبأو"تعتقد"، و"تتوقع"، و"تهدف"، و"تعتزم"، و"ربما"، و"
و"قد يكون له/لها"، و"من المحتمل"،  و"تخطط"، و"تنوي"، و"سوف"،

و"يفترض"، و"من المقرر"، و"يمكن" وغيرها من الكلمات واأللفاظ 
ذات المعاني الشبيهة أو التي تأتي مقترنة بصيغة النفي. وتنطوي 
هذه البيانات االستشرافية على مجموعة معروفة وغير معروفة من 

تخرج عن نطاق المخاطر والشكوك والعوامل األخرى المهمة التي 
سيطرة أرامكو السعودية وربما تؤدي إلى حدوث اختالف كبير بين 

النتائج أو مستويات األداء أو اإلنجازات الفعلية التي تحققها الشركة 
وبين النتائج أو مستويات األداء أو اإلنجازات المتوقعة التي وردت 

صراحًة أو ضمًنا في تلك البيانات االستشرافية، بما في ذلك 
 العوامل التالية:

العرض والطلب العالمي على النفط الخام والسعر الذي تبيع •
  به أرامكو السعودية النفط الخام.

( 19-كورونا المستجد )كوفيد فيروس جائحةتبعات تأثير •
على األوضاع التجارية واالقتصادية وكذلك على العرض 

والطلب على النفط الخام والغاز والمنتجات المكررة والمواد 
 البتروكيميائية.

 الضغوط التنافسية.•

 مخاوف تغير المناخ وتبعاتها.•

 اإلرهاب والنزاعات المسلحة.•

 .آسيا في اسيةالسي أو االقتصادية السلبية التطورات•

المخاطر التشغيلية المتعارف عليها في قطاعات النفط •
 والغاز والتكرير والبتروكيميائيات.

أي اختالفات أو تغيرات كبيرة في األوضاع االقتصادية •
د تؤثر على الحسابات التقديرية والتشغيلية الحالية التي ق

 لحجم احتياطيات أرامكو السعودية الثابت وجودها وقيمتها.

الخسائر الناجمة عن المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية •
 غير الكافية.

قدرة أرامكو السعودية على تنفيذ المشاريع الحالية •
 والمستقبلية.

 إمكانية المقارنة بين الفترات.•

قدرة أرامكو السعودية على تحقيق المكاسب من صفقات •
 سابك.االستحواذ األخيرة والمستقبلية، بما في ذلك صفقة 

 .الدول من عديد في بالعمل المتعلقة المخاطر•

اعتماد أرامكو السعودية على أعضاء إدارتها العليا وكبار •
 مسؤوليها.

 موثوقية ُنُظم تقنية المعلومات في أرامكو السعودية وأمنها.•

الدعاَوى القضائية التي تواجهها أو قد تواجهها أرامكو •
 السعودية.

لوائح النفط والغاز والبيئة المخاطر المتعلقة بأنظمة و •
والصحة والسالمة واألنظمة واللوائح األخرى التي تؤثر على 

الصناعات والقطاعات التي تزاول فيها أرامكو السعودية 
 أعمالها.

المخاطر المتعلقة بالعمليات الدولية، بما في ذلك العقوبات •
والقيود التجارية، وقوانين مكافحة الرشوة والفساد والقوانين 

 .واللوائح األخرى 

الرخص استصدار  اشتراطاتالمخاطر الناشئة عن •
على سريانها،  ةحافظالموالتصاريح والموافقات الحكومية، و 

 دها.يوتجد

المخاطر الناشئة عن طموحات الشركة لتحقيق صافي •
انبعاثات صفري وفًقا لما ورد في هذا التقرير، والخطوات 

هذه الطموحات، التي ينبغي للشركة اتخاذها لتحقيق 
 .واألهداف والغايات األخرى المرتبطة باالستدامة

 المخاطر الناشئة عن األنظمة واللوائح الحالية والمحتمل•
األخرى ذات الصلة  واالشتراطات والتوقعات، تطبيقها

، همابالمحافظة على البيئة، وأنظمة الصحة والسالمة ولوائح
 خدامها.وبيع المواد الكيميائية والبالستيكية واست

عليه التغيرات المحتملة في سعر التكافؤ الذي تحصل •
 الشركة نظير بيع المواد الهيدروكربونية في السوق المحلية.

أرامكو إذا لم تفصل الضريبة سعر األثر المحتمل على •
وفق السعودية أعمال قطاع التكرير والمعالجة والتسويق 

 ية.حكومة المملكة العربية السعودتحدده جدول زمني 

المخاطر المتعلقة بالمشاريع التي تنفذها الشركة بموجب •
توجيهات من الحكومة واالشتراطات الحكومية األخرى، بما 

في ذلك ما يتعلق بالحد األقصى الذي تحدده الحكومة 
إلنتاج النفط الخام والطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة 

 وكذلك أهمية الصناعات الهيدروكربونية. المستهدفة

االستقرار السياسي واالجتماعي  وعدماالضطرابات •
والنزاعات المسلحة القائمة أو المحتملة في المناطق التي 

 تزاول فيها أرامكو السعودية أعمالها والمناطق األخرى.

الريال بفك ارتباط قيام الحكومة في حال المخاطر الناجمة •
 السعودي بالدوالر األمريكي أو ربطه بعملة أخرى.

المخاطر والشكوك األخرى التي قد تؤدي إلى حدوث •
اختالف بين النتائج الفعلية وما ورد في البيانات 

االستشرافية، كما هو موضح في التقرير السنوي ألرامكو 
والتقارير أو البيانات األخرى المتاحة  2020السعودية لعام 

على موقعنا على شبكة اإلنترنت 
www.aramco.com/ar/investors/investors/repo

presentations-and-rts  و / أو نشرها على موقع
 تداول.

تستند هذه البيانات التطلعية إلى العديد من االفتراضات المتعلقة 
والمستقبلية والبيئة  الحالية السعودية ستراتيجيات أعمال أرامكوإب

المعلومات الواردة في هذا التقرير  .التي ستعمل فيها في المستقبل
، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر البيانات ولياأل

التطلعية، تنطبق فقط اعتباًرا من تاريخ هذا المستند وال ُيقصد بها 
السعودية أرامكو تخلي  .تقديم أي تأكيدات بشأن النتائج المستقبلية

صراحًة من أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو مسؤوليتها 
مراجعات لهذه المعلومات، بما في ذلك أي بيانات مالية أو بيانات 
تطلعية، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية 

أو غير ذلك، ما لم يكن ذلك مطلوًبا بموجب القانون أو اللوائح 
 .االمعمول به

 عوامل المخاطر  -إخالء المسئولية 

طر لدينا، يرجى االطالع على تقرير أرامكو اخملمناقشة عوامل ال
، المتاح من خالل قسم عالقات المستثمرين بموقع 2020السنوي 
 :على اإلنترنت على السعودية أرامكو

-www.aramco.com/ar/investors/investors/reports
.presentations-and 

وتجدر اإلشارة إلى أن المعلومات المالية التي ورد ذكرها في هذا 
التقرير عن أرامكو السعودية مستمدة من التقرير المالي األولي 

ة تسعالو لثالثة أشهر تي الفتر السعودية الموحد الموجز ألرامكو 
والمعد والمقدم وفًقا  ،2021 سبتمبر 30 في تينالمنتهيأشهر 

، المعتمد في المملكة العربية 34ي رقم لمعيار المحاسبة الدول
األخرى الصادرة عن الهيئة  واإلصدارات السعودية والمعايير

 حاسبين.راجعين والمالسعودية للم

خالء المسؤوليةإ

http://www.aramco.com/ar/investors/investors/reports-and-presentations
http://www.aramco.com/ar/investors/investors/reports-and-presentations
http://www.aramco.com/ar/investors/investors/reports-and-presentations
http://www.aramco.com/ar/investors/investors/reports-and-presentations
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عالوة على ما سبق، تتضمن هذه الوثيقة بعض "المقاييس المالية 
غير المدرجة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي"، وهي مقاييس 

غير مدرجة ضمن تلك المعايير، وليس لها معنى موحد تنص عليه 
المعايير الدولية للتقرير المالي، بل أوردتها أرامكو السعودية لتكون 

مكملة لمقاييس المعايير الدولية للتقرير المالي معلومات إضافية 
من خالل تقديم فهم أعمق لنتائج أعمال أرامكو السعودية وتدفقاتها 

، ال ينبغي وعليهدارة. اإلالنقدية ومركزها المالي من وجهة نظر 
النظر إليها بمعزل أو كبديل عن أي تحليل للمعلومات المالية التي 

تقاريرها بموجب المعايير الدولية تدرجها أرامكو السعودية في 
 للتقرير المالي.

توجد مطابقة المقاييس غير المدرجة ضمن المعايير الدولية للتقرير 
 ضمنالمالي في قسم مطابقات وتعريفات المقاييس غير المدرجة 

 األولي. التقرير هذا من متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي

نبذة عن أرامكو السعودية
 ،ويقع مقرها الرئيس في مدينة الظهران، تبر أرامكو السعوديةتع

المتكاملة في العالم، الطاقة والكيميائيات واحدة من أكبر شركات 
حيث تتخذ أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج من المملكة العربية 

أعمااًل في قطاع  أرامكو السعوديةالسعودية مقًرا لها، كما تدير 
 والتسويق على مستوى العالم.التكرير والمعالجة 

www.aramco.com/investors 

 :العالقات اإلعالمية الدولية
international.media@aramco.com 

 :ةالمحليالعالقات اإلعالمية 
domestic.media@aramco.com 

  :المستثمرين عالقات
investor.relations@aramco.com 
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