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  صحفي بيان

 2020أرامكو السعودية تعلن نتائجها املالية لعام 
 مالًيا 

ٌ
 أداٌء إيجابي متميٌز تشغيلًيا ومنضبط

 

 

 (مليار دوالر أمريكي 49)مليار ريال سعودي  184 :الدخل صافي •

 (مليار دوالر أمريكي 76)مليار ريال سعودي  285 :التشغيلية األنشطة من الناتج النقدصافي  •

 (مليار دوالر أمريكي 49)مليار ريال سعودي  184 *:الحرة النقدية التدفقات •

  العام أرباح توزيعات عن اإلعالن •
ً
 (أمريكي دوالر مليار 75) مليار ريال سعودي 281 بقيمة كامال

 أمريكي( مليار دوالر 35مليار ريال سعودي ) 131 حوالي م2021لعام املتوقعة النفقات الرأسمالية  •

ُدًما   •
ُ
 سابك عمالمع أ املستمر تكاملالتعزيز ب والتسويق واملعالجة التكرير قطاع في الشركة يةإستراتيج تنفيذ فياملض ي ق

 

 م(2021مارس  21هـ )1442 شعبان 8 –الظهران 

 أظهرت حيث ،م2020 لعام املالية نتائجها اليوم "الشركة"( أو "السعودية )"أرامكو السعودية العربية الزيت شركة أعلنت

 ،(19-كوفيد) فيروس كورونا املستجد جائحة فرضتها التي االقتصادية الصعوبات من بالرغم استثنائية مرونة خاللها من

  .املساهمين على األرباح توزيع في نّيتهاب هاءووفا

املهندس أمين بن  التنفيذيين، إدارييها وكبير  السعودية أرامكو  رئيس قال ،م2020 للعام بمناسبة إعالن النتائج املاليةو 

  :حسن الناصر

قيمتها الفريدة بحمد هللا أثبتت أرامكو السعودية غير أن تحدًيا في هذا العصر، صعوبة و أشّد السنوات هي خضنا واحدة "

  .وتشغيلية مالية مرونةخالل ما تتمتع به من  منوقدرتها االستثنائية 
 
 بروح بطولية جسدهااإليجابي ذلك األداء  ز عز  وقد ت

 بأمان الطاقة من العاملية االحتياجات تلبية واوواصل ،قياسية تشغيلية نتائجحققوا الذين  و وموظفات الشركةموظف

 .ةيوموثوق

اإلنفاق  ةكفاءتحسين القوي على سخرنا تركيزنا على األسواق العاملية، فقد  19-لتأثير جائحة كوفيدنظًرا و "ضاف الناصر: أو 

مليار ريال سعودي  281 بقيمة أرباحأعلنا عن توزيعات ، وكانت النتيجة أن حافظنا على قوة مركزنا املالي و الرأسمالي والتشغيلي

 .م2020 عام عن (مليار دوالر أمريكي 75)
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الستخدام التقنيات الرقمية إلى تحسين أدائنا بشكٍل كبير، وواصلنا  في الشركة "وخالل الجائحة، فقد أدى التقدم السريع

 جهودنا إلحراز تقدٍم فيما يتعلق بحلول خفض الكربون.

. وفي النفط والغاز محفظتنا في أعمالتحسين  نحو ستراتيجيتنا طويلة األجل على املسار الصحيحإ تسير"وبنظرة مستقبلية، 

تحسن في أماكن أخرى. ونحن على  مؤشراتآسيا مع وجود  زيادة في الطلب في هناك السوق،ظل التحسن الذي تشهده بيئة 

 ."وجاهزية عالية اجًد  ي قو  موقع في ونحنبإذن هللا  الجائحة هذه سنتجاوز  بأننا تامة ثقة

 

 املالية املعلومات أهم

 ذا الرقم يعتبروه، م2020 عام في أمريكي(مليار دوالر  49مليار ريال سعودي ) 184صافي دخل بلغ السعودية حققت أرامكو 

أصعب فترة شهدها قوية في الالية تها املمرونعلى الشركة  فقد برهنتعلى مستوى العالم. ُمدرجة ألي شركة  رباحأعلى األ  أحد

هوامش ، وتدني وتراجع مبيعاتهأسعار النفط الخام  شديد في بانخفاض القطاع تأثرت خاللها إيراداتحيث ، قطاع الطاقة

 .التكرير والكيميائيات أعمال الربح في

، وهو ما م2020 عام عن (مليار دوالر أمريكي 75)مليار ريال سعودي  281 بقيمة أرباح توزيعات عنالشركة أعلنت كما 

ديسمبر  31كما في  ،نسبة املديونية حافظة على قوة مركزها املالي، وكانتتواصل الشركة املو يعكس األداء القوي للشركة. 

 العائد على متوسط رأس املال املستخدم. وفي الوقت الراهن، فقد بلغ الطاقة قطاعأدنى املعدالت في بين من م، 2020

 قطاع الطاقة.على مستوى وهو األعلى  13.2%

ز على الفرص ذات العائد من خالل برنامج رأس املال املرن واإلدارة املالية الحكيمة، تمكنت الشركة من ضبط اإلنفاق والتركيو 

مليار  123مقارنة بـ  (مليار دوالر أمريكي 27)مليار ريال سعودي  101 ،م2020 عام في ةالرأسمالي ت النفقاتبلغو  املرتفع.

أسهمت في التوفير بشكٍل كبير  والتي ته،كفاء تعزيزو  اإلنفاق تحسين برامج تطبيق نتيجةمليار دوالر أمريكي(  33ريال سعودي )

  .السابقة اإلنفاق بسياسات مقارنة

واصل الشركة تقييم نفقاتها الرأسمالية وبرامج تحسين اإلنفاق وتعزيز كفاءته، وتتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية لعام كما ت

السابق  االسترشادي الرأسمالياإلنفاق برنامج ، وهو أقل من أمريكي( مليار دوالر 35مليار ريال سعودي ) 131 حوالي م2021

 .أمريكي( مليار دوالر 45-40مليار ريال سعودي ) 169-150 البالغ

م، بما 2020في الربع األخير من عام  ممتازة غير مضمونةإصدار أرامكو السعودية لسندات  2020ومن أبرز ما شهده العام 

  ةالتاريخ لسندات جديدي طلب ف ىعلأ ىعل ةفي ذلك حصول الشرك
ُ
. ورغم ظروف ًماعا 50ته مستقبلي  مد جٍل صدرت أل أ

ضعاف حجم أ 10 ن بلغالجائحة وتأثيرها على األسواق املالية حظي هذا البرنامج بإقبال استثنائي من املستثمرين العامليي

 ، ما يدل على ثقة السوق في إستراتيجية أرامكوأمريكي( دوالرمليار  50مليار ريال سعودي ) 187.5 وأساس ي صدار األ اإل 

 طويلة األجل وأدائها في املستقبل.السعودية 
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  التشغيلية املعلومات أهم

 برميل مليون  12.4 مستوى  عند الهيدروكربونية املواد من إنتاجها متوسط على أرامكو السعودية حافظت ،م2020 عام في

 .الخام النفط من اليوم في برميل مليون  9.2 منها اليوم، في نفطي مكافئ

 واحد يوم في الخام النفط من إنتاج معدل علىأل  ا بالوصول ا جديًد ا قياسيً ورقمً  اا تاريخيً نجازً إ الشركة حققت أبريل، شهر وفي

 إنتاج في قياس ي رقم تسجيل في تمثل أغسطس شهر في آخر إنجاًزا الشركة حققت كما .اليوم في برميل مليون  12.1 بلغ والذي

 .التقليدية وغير التقليدية الحقول  من الطبيعي الغاز من قياسية مكعبة قدم مليار 10.7 بإنتاج ،واحد يوم في الطبيعي الغاز

 .م2020في عام  ةرأسماليال اتبالرغم من انخفاض النفق اإلنجازين هذين حققت الشركة أن بالذكر والجدير

 (،19-كوفيد) جائحةمن التحديات الناجمة عن  رغمعلى ال اإلمداد، بموثوقية الحافل سجلها على أيًضا الشركة وحافظت

 العام خالل% 99.9 بلغت موثوقية بنسبة األخرى  واملنتجات الخام النفط شحنات بتسليم بالتزاماتها الوفاء إلى ذلك عزى ويُ 

 .م2020

تمكنت من خالل طموحاتها في قطاع التكرير واملعالجة ولم تتوقف إنجازات أرامكو السعودية التشغيلية عند ذلك، بل 

عمالق البتروكيميائيات على حصٍة أغلبية في في شهر يونيو كبيرة في أعقاب استحواذها رائدة و  خطوةوالتسويق من تحقيق 

عاملية  ، حيث أسهم ذلك في تحويل أرامكو السعودية إلى شركة("سابك"الشركة السعودية للصناعات األساسية ) السعودي

م 2020في عام  أرامكو السعوديةدولة حول العالم. وأعلنت  50رائدة في قطاع البتروكيميائيات تزاول أعمالها في أكثر من 

املنتشرة في مختلف  موجوداتهافي سبيل زيادة القيمة في وفق نموذج عمل جديد قطاع التكرير واملعالجة والتسويق  إعادة تنظيم

 أنحاء العالم.

، فقد واصلت الشركة تقدمها في أحدث أقل انبعاثاٍت ب الطاقة من مزيد لتوفير أساسيان مقومان واالبتكار التقنيةبما أن و 

 والعالمات االختراع براءات مكتب من اختراع براءة 683 على الحصول  فيهو األعلى في تاريخها  قياسًيا رقًما حققتو  ،التقنيات

 .وهذا الرقم يعتبر األعلى بين كبريات شركات الطاقة العاملية م2020 عام خالل األمريكية املتحدة الواليات في التجارية

 الطاقة، قطاع في األقل ضمن واإلنتاج التنقيب قطاع في عنها الصادرة الكربونية االنبعاثات مستوى  على الشركة وحافظت

ر ت حيث ّدِّ
ُ
 عام فيالشركة  أنتجته نفطي مكافئ برميل لكل الكربون  أكسيد ثاني منيلوجرام ك 10.5 كربونيةال كثافةال ق

ر تفيما  .م2020 ّدِّ
ُ
 هذه اإلنجازات جاءت أن الذكرب ٌر يوجد. %0.06امليثان في أعمال التنقيب واإلنتاج انبعاثات غاز كثافة  ق

 على نطوي ت يةنهجم يوه الزمن، من طويلة عقود مدار على الشركةاإلدارة واإلنتاج من املكامن التي تتبعها  ملنهجية ةمباشر  ثمرة

 .ممكن مستوى  أقل إلى الشعالت في الحرق  وأعمال الكربونية االنبعاثات وخفض اتطورً  التقنياتأكثر   من االستفادة

الهيدروجين، بالنظر إلى حجم الشركة، نتاج إالتطورات في فرص الستفادة من من حيث ا متميز وضٍع السعودية بأرامكو وتتمتع 

 التحتية، والتكاليف املنخفضة، وانخفاض كثافة الكربون.والبنية 

 االستخالص مع أمونيا، إلىثم تحويله  الهيدروكربونية املوادومن املجاالت الواعدة في هذا الخصوص، إنتاج الهيدروجين من 

 شحنات باكورة ديرتص في أرامكو السعودية نجحت أغسطس، شهر وفي. العملية هذه عن الصادر الكربون  أكسيد لثاني الكامل
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وذلك في خطوة  الكربون، من الخالية الطاقة توليد في الستخدامها اليابان إلى العالم مستوى  على الجودة عالية الزرقاء األمونيا

 مهمة نحو االستخدام املستدام للهيدروجين. 

ع التعاون يتشجيلعب املجلس دوًرا في إذ إلى مجلس الهيدروجين كعضو توجيهي.  السعودية  ، انضمت أرامكوم2020في يناير و

  .تسريع نشر حلول الهيدروجين على مستوى العالمالذي من شأنه التوجيه بين الحكومات والصناعة واملستثمرين لتقديم 

 

 19-كوفيد جائحة مستجدات

 
ّ
 الفيروس تفش ي ملتابعة بروتوكوالت وتطبيق موظفيها سالمةعلى  املحافظةب (19-كوفيد) جائحة خالل ملتزمة الشركة تظل

 بعض خالل من العالم أرجاء مختلف في أعمالها فيها تزاول  التي واملجتمعات ملوظفيها مساعداتها الشركة وقدمت .منه والحّدِّ 

 .النقدية والتبرعات الطبي، الدعم وخدمات املوظفين، مساندة برامج مثل التدابير

 قطاع دعمملساندة قطاع املوردين واملقاولين املرتبط بأعمالها، و  الشركة سارعت وأعمالها، ملوظفيها املقدم دعمها جانب وإلى

 الوقاية وأدوات ،الهواء تنقية ومعدات ،الصناعي التنفس أجهزة بتوفير السعودية، العربية اململكة في الصحية الرعاية

 . واملرض ى للعاملين الشخصية

 عرضة األكثر أفراد املجتمع ساعدةمل "،لسالمتك ضمان املنزل  في "بقاؤك بعنوان ملوظفينمع ا تبرعات حملة الشركة ونظمت

 التابعة الشركات وتبرعت .املوظفين تبرعاتلدفع مبلٍغ مماثل ب ذلك بعد الشركة وقامت .الجائحة تفش ي خالل بالعدوى  لإلصابة

 .األمريكية املتحدة والواليات وأوروبا آسيا فيخيرية  لجمعيات طبية ومستلزمات نقدية بمبالغ العالم في السعودية ألرامكو

 واالطالع لذلك املخصصة الصفحة زيارة يرجى ،(19-كوفيد) لجائحة وتصديها السعودية أرامكو جهود حول  املعلومات من ملزيد

 هنا الرابط عبر الرسمي الصحفي البيان على

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

www.aramco.com/investors  

 

 :االتصال معلومات

  domestic.media@aramco.comالعالقات اإلعالمية املحلية: 

  investor.relations@aramco.com :املستثمرين عالقات

 @Saudi_Aramco 

 

https://www.aramco.com/ar/news-media/covid
http://www.aramco.com/investors
mailto:domestic.media@aramco.com
mailto:investor.relations@aramco.com
https://twitter.com/saudi_aramco?lang=en
https://twitter.com/saudi_aramco?lang=en
https://twitter.com/saudi_aramco?lang=en
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 املسؤولية إخالء

 بما واإلنتاج، التنقيب قطاع وأداء الرئيسة، ومشاريعها واستثماراتها، الرأسمالي بإنفاقها يتعلق فيما الراهن الوقت في الشركة توقعات االستشرافية البيانات وتعرض استشرافية، إفادات على الصحفي البيان هذا يحتوي 

 الرأسمالي بإنفاقها يتعلق فيما الراهن الوقت في الشركة توقعات االستشرافية البيانات وتعرض والكيميائيات. والتسويق واملعالجة التكرير قطاعي في الشركة تحققه الذي والنمو لها، النظيرة الشركات مع مقارنتها ذلك في

 البيانات، هذه تشتمل وقد والكيميائيات. والتسويق واملعالجة التكرير قطاعي في الشركة تحققه الذي والنمو لها، النظيرة الشركات مع مقارنتها ذلك في بما واإلنتاج، التنقيب قطاع وأداء الرئيسة، ومشاريعها واستثماراتها،

 "منو و"سوف"، و"تظن"، و"تخطط"، و"تقدر"، و"تتنبأ"، و"ربما"، و"تعتزم"، و"تستهدف"، و"تتوقع"، و"تعتقد"، "تستهدف"، مثل كلمات على تشتمل أو تتبعها أو تسبقها بيانات أي على الحصر، ال املثال سبيل على

"،و "تواصل"و و"يمكن" و"سوف"، و"يجب"، املحتمل"، "منو املمكن"،
ً

ا تحمل التي واأللفاظ الكلمات من وغيرها "مستقبال
ً
 وال االستشرافية، البيانات هذه صحة من التحقق يمكن وال النفي. صيغة في ترد أو مشابهة صيغ

 اإلنجازات أو الفعلي األداء أو الفعلية النتائج بين كبير اختالف إلى تؤدي وقد السعودية أرامكو سيطرة نطاق عن تخرج التي األخرى  والعوامل والشكوك املخاطر من معروفة وغير معروفة مجموعة على تنطوي  وأنها سيما

  وردت التي املتوقعة اإلنجازات أو األداء مستويات أو النتائج وبين الشركة تحققها التي الفعلية اإلنجازات أو األداء مستويات أو النتائج بين كبير اختالف حدوث إلى تؤدي وربما الشركة تحققها التي الفعلية
ً
 ضمًنا أو صراحة

-)كوفيد املستجد كورونا فيروس تفش ي تأثير وتبعات الخام، النفط السعودية أرامكو بها تبيعه التي واألسعار العاملية، األسواق في الخام النفط على والطلب العرض التالية: العوامل ذلك في بما االستشرافية البيانات تلك في

 أعمال نتائج على تؤثر قد التي املعاكسة السياسية أو االقتصادية واملستجدات والتطورات البتروكيميائية، واملواد املكررة واملنتجات والغاز الخام النفط على والطلب والعرض واالقتصادية التجارية األوضاع على (19

 في كبيرة تغيرات أو اختالفات وأي األقلية، حصة فيها تملك التي والكيانات الزميلة وشركاتها املشتركة ومشاريعها وأعمالها السعودية ألرامكو التابعة الشركات وإدارة الشركة، تواجهها التي التنافسية والضغوط الشركة،

 والغاز الخام النفط قطاعات في التشغيلية واألخطار واملخاطر االحتياطيات، تلك وقيمة وجودها الثابت السعودية أرامكو الحتياطيات التقديرية الحسابات على تؤثر قد التي الحالية والتشغيلية يةاالقتصاد األوضاع

 التي املناطق في املحتملة أو القائمة املسلحة والنزاعات واالجتماعية السياسية والقالقل واالضطرابات الطقس، وأحوال والبتروكيميائيات، والتكرير والغاز النفط لقطاعات الدورية والطبيعة والبتروكيميائيات، والتكرير

 تواجهها التي القضائية والدعاوى  واملستقبلية، الحالية املشاريع تنفيذ على الشركة وقدرة الكافية، غير التأمينية بالتغطية املتعلقة املخاطر عن الناجمة والخسائر األخرى، واملناطق أعمالها السعودية أرامكو فيها تزاول 

 بما الدولية، باألعمال املتعلقة واملخاطر سابك، على االستحواذ صفقة ذلك في بما املستقبلية، أو األخيرة االستحواذ صفقات من املكاسب تحقيق على الشركة وقدرة املستقبل، في تواجهها قد أو الحالي الوقت في الشركة

 القطاعات على تؤثر التي األخرى  واللوائح واألنظمة والسالمة والصحة والبيئة والغاز النفط ولوائح بأنظمة املتعلقة واملخاطر األخرى، واللوائح واألنظمة والفساد الرشوة مكافحة وأنظمة التجارية والقيود العقوبات ذلك في

م وموثوقية املالية، السوق  في املدرجة الشركات إدارة في العليا اإلدارة خبرة ومحدودية الرئيسيين، وموظفيها العليا إدارتها أعضاء على الشركة واعتماد أعمالها، السعودية أرامكو فيها تزاول  التي
ُ
ظ

ُ
 أرامكو في املعلومات تقنية ن

 الحكومة تحدده الذي األقص ى بالحد يتعلق ما ذلك في بما األخرى، الحكومية واالشتراطات اململكة حكومة من توجيهات بموجب الشركة تنفذها التي باملشاريع املتعلقة واملخاطر وآثاره، املناخ تغير ومخاوف وأمنها، السعودية

ا تسبب قد التي والشكوك املخاطر من وغيرها األجنبية؛ العمالت صرف وأسعار الفائدة أسعار وتقلبات املستهدفة؛ املستدامة القصوى  اإلنتاجية والطاقة الخام النفط إلنتاج
ً
 والنتائج الفعلية النتائج بين كبيًرا اختالف

 النتائج اختالف إلى تؤدي قد التي املحتملة والشكوك املخاطر حول  املعلومات من وملزيد تداول. لدى املودعة الدورية التقارير آخر في املبين النحو على الصحفي البيان هذا في الواردة االستشرافية البيانات هذه في املتوقعة

 ستزاول  التي والبيئة للشركة واملستقبلية الحالية العمل ياتإستراتيجب تتعلق عديدة افتراضات إلى االستشرافية البيانات هذه وتستند تداول. لدى املودعة الدورية التقارير آخر إلى الرجوع يرجى املتوقعة، النتائج عن الفعلية

 املستقبل. في أعمالها فيها الشركة

 
 أرامكو وتعفي املستقبلية. النتائج تخص تأكيدات أي تقديم إلى تهدف وال البيان، تاريخ من اعتباًرا الحصر، ال املثال سبيل على االستشرافية البيانات ذلك في بما الصحفي، البيان هذا في الواردة املعلومات بسريان وُيعتد  

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

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

  االستشرافية. البيانات على االعتماد في باملبالغة يوص ى وال


