أرامكو السعودية
نتائج النصف األول 2019 -
 12أغسطس 2019

تنويه
تنويه مهم :ينطبق ما يلي على هذه الوثيقة والشرح الشفهي للمعلومات الواردة فيها الذي تقدمه شركة الزيت العربية السعودية ("الشركة") أو من ينوب عنها ،واملعلومات التي ترد في جلسة األسئلة
ً
واألجوبة التي تلي الشرح الشفهي ( ُويشار إلى ما سبق إجمال بكلمة "املعلومات").
تتضمن هذه املعلومات بيانات استشرافية ،وجميع البيانات الواردة في املعلومات ،فيما عدا البيانات املتعلقة بحقائق سابقة ،هي بيانات استشرافية تشتمل على التوقعات الحالية للشركة وتقديراتها
املتعلقة باستثماراتها ونفقاتها الرأسمالية ومشاريعها الكبرى وأدائها في قطاع التنقيب واإلنتاج ،بما في ذلك مقارنتها بالشركات املماثلة لها ،ونموها في قطاعي التكرير واملعالجة والتسويق والكيميائيات.
وقد تتضمن هذه البيانات ،على سبيل املثال ل الحصر ،أي بيانات تسبقها أو تليها أو ترد ضمنها كلمات مثل "تهدف" أو "تعتقد" أو "تنتظر" أو "تستهدف" أو "تعتزم" أو "تنوي" أو "يمكن" أو "تتوقع" أو
ُ
قدر" أو "تخطط" أو "تتصور" أو "سوف" أو "قد يمكنها" أو "من املرجح" ،وأي من مرادفات تلك الكلمات والتعبيرات أو أضدادها .وتشمل هذه البيانات الستشرافية املخاطر ً
سواء املعروفة منها أو
"ت ِّ
املجهولة ،واألمور غير اليقينية ،وغير ذلك من العوامل الهامة الخارجة عن إرادة الشركة التي قد تؤدي إلى اختالف جوهري بين النتائج أو األداء أو اإلنجازات الفعلية والتوقعات الواردة بشأنها صراحة
أو ً
ضمنا في هذه البيانات الستشرافية .وتستند هذه البيانات الستشرافية إلى عدة افتراضات تتعلق باستراتيجيات أعمال الشركة الحالية واملستقبلية والظروف واألوضاع التي ستعمل فيها في
املستقبل.
لن يتم تحديث املعلومات ،وتسري هذه املعلومات ،بما في ذلك على سبيل املثال ل الحصر البيانات الستشرافية ،فقط في تاريخ هذه الوثيقة ،وليس املعني بها تقديم أي تأكيدات بشأن النتائج
ً
املستقبلية .وتخلي الشركة مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو تنقيحات لهذه املعلومات ،بما في ذلك أي معلومات مالية أو بيانات استشرافية ،سواء في حالة ورود
معلومات جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية أو غير ذلك ،ما لم تقتض ي منها األنظمة أو اللوائح املعمول بها ذلك.
إن املعلومات املالية للشركة الوا دة هنا تم استخراجها من البيانات املالية املرحلية املوحدة املوجزة والتي تم إعدادها وعرضها ً
وفقا ملعيار املحاسبة الدولي  ،34بصيغته املعتمدة في اململكة العربية
ر
السعودية إلى جانب املعايير األخرى واإلعالنات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .وباإلضافة إلى ذلك ،يتضمن هذا الشرح بعض "التدابير املالية غير املنصوص عليها في املعايير
الدولية للتقرير املالي" .وهي تدابير ليس معترف بها بموجب املعايير الدولية للتقرير املالي ،وليست لها معاني موحدة تحددها املعايير الدولية للتقرير املالي ،بل هي تدابير مقدمة كمعلومات إضافية مكملة
لتدابير املعايير الدولية للتقرير املالي يقصد بها تعزيز الوعي بنتائج أعمال الشركة من وجهة نظر اإلدارة .وعلى ذلك ،فال ينبغي مطالعتها بمعزل عن  -أو الستغناء بها عن  -تحليل املعلومات الشركة املالية
املقدم وفق املعايير الدولية للتقرير املالي .ولغايات املطابقة مع آخر إجراءات املعايير الدولية للتقرير املالي القابلة للمقارنة ،يرجى الطالع على الرابط:
https://www.saudiaramco.com/-/media/publications/corporate-reports/non-ifrs-aug-12-2019-arabic.pdf
.
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ملخص نتائج أعمال النصف األول من عام 2019
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املهدرة
للوقت3

كثافة حرق الغاز
في الشعالت

<%1

من إنتاج

184
براءات الختراع
املمنوحة

الغاز4

يرجى الرجوع إلى  www.saudiaramco.com/investorsللمطابقة بين التدابير غير املتعلقة بمعايير الدولية للتقرير املالي
خالل عام 2018
اإلصابات التي أدت إلى ضياع الوقت في العمل لكل  200ألف ساعة عمل؛ تمثل املنشأت اململوكة بالكامل في اململكة
ً
بناء على متوسط إنتاج الغاز في النصف األول في عام 2019
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إستراتيجية الشركة

سنحافظ على مكانتنا كأحد أكبر منتجي النفط الخام في العالم واألقل تكلفة في العالم مع الحفاظ على
إمدادات موثوقة من النفط الخام إلى العمالء
تعزيز تنوع األعمال لتحقيق قيمة أكبر من التكامل الستراتيجي

التوسع في أنشطة إنتاج الغاز

تحقيق الكفاءة في تخصيص النفقات الرأسمالية واملحافظة على مركز مالي قوي
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ُ َ َّ
التقدم املحقق على الصعيد االستراتيجي
التنقيب واإلنتاج
• تطور في برنامجي زيادة اإلنتاج في حقلي املرجان والبري
• يسير مشروع معمل الغاز في الفاضلي نحو التشغيل في عام  2019كما هو
مخطط له
• التنقيب :اكتشافات جديدة للنفط والغاز

التكرير واملعالجة والتسويق

مدعوم بـ:
• كفاءة تخصيص النفقات
الرأسمالية

• اتفاقية شراء لالستحواذ على  %70من سابك

• مركز مالي مرن و قوي

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

• حوكمة قوية للشركة

• بيع الوقود بالتجزئة في اململكة :الستحواذ على شبكة محطات سهل
• زيادة الحضور العالمي في قطاع تجارة املنتجات البترولية
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األداء في مجال املحافظة على البيئة
مركز قيادي في كثافة إنبعاثات الكربون الناتج
عن أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج

10.2

كيلو من الكربون لكل برميل من املكافئ النفطي خالل 2018

غرس األشجار

 1مليون
بحلول عام 2025

كثافة حرق الغاز في
الشعالت

<%1

من إنتاج الغاز *

* ً
بناء على متوسط إنتاج الغاز في النصف األول في عام 2019
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مصادر ومصارف النقد
النصف األول 2018 -

النصف األول 2019 -

(مليار دولر)

(مليار دولر)

اإلنفاق الرأسمالي

16.5

توزيعات األرباح
الخاصة

6.0

توزيعات األرباح
العادية

26.0

مصارف النقد
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52.1

اإلنفاق الرأسمالي

14.5

توزيعات األرباح
الخاصة

20.0

صافي التدفقات
النقدية من
األعمال

52.5
توزيعات األرباح
العادية

مصادر النقد

صافي التدفقات
النقدية من
األعمال

26.4

مصارف النقد

مصادر النقد
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أسئلة وأجوبة
خالد الدباغ
النائب األعلى للرئيس
املالية والستراتيجية والتطوير
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