
 بيان �حفي

 رغم ظروف السوق الصعبةوقوي  أداء مرن 

2020 من عام أرامكو السعودية �علن نتائج الر�ع األول 
 أمر��ي) مليار دوالر 16.7 مليار ر�ال سعودي ( 62.5 ر�ع األول:لصا�� الدخل ل •

  مليار دوالر) 15.0مليار ر�ال ( 56.3: ر�ع األول لالنقدية ا�حرة* لالتدفقات  •

 املركز املا�� متانة% �عكس اإلجراءات اإلضافية لتعز�ز 4.9 –* إ�� املديونيةانخفاض �سبة  •

 2020من عام  األول  �� الر�ع، تم دفعها 2019من عام الرا�ع ر�ع ) عن المليار دوالر13.4مليار ر�ال ( 50.2بقيمة مدفوعة أر�اح  اتتوزيع •

من هذا  �� الر�ع الثا�ي ، سيتم دفعها2020عن الر�ع األول من عام  دوالر) مليار 18.75مليار ر�ال ( 70.32بقيمة مدفوعة أر�اح  اتتوزيع •

 العام

  املال رأس واستدامة واإلنتاج التنقيب ت�اليف انخفاض بفضل املرونة من كب��ٍ  قدرٍ  تحقيق •

افق1441رمضان  19الظهران،    م2020مايو  12 هـ املو

قوة مركزها املا��  مؤكدة، 2020عام من لر�ع األول لأعلنت اليوم شركة الز�ت العر�ية السعودية ("أرام�و السعودية" أو "الشركة") نتائجها املالية 

  وقدرا��ا
ّ

 .)19-�وفيد(�ورونا املستجد  ف��وسجائحة  إثرالطلب ع�� الطاقة انخفاض و � الصعبة التشغيلية رغم بيئة االقتصاد الك�

:ال�� معرض �عليقھ ع�� حسن الناصر، بن املهندس أم�ن وصرَّح رئيس أرامكو السعودية وكب�� إدار���ا التنفيذي�ن، 
ً

  نتائج قائال

الوقت نفسھ، تظل الشركة ، رغم ضعف الطلب ع�� الطاقة وانخفاض أسعار النفط. و�� قو��نة "لقد حققت الشركة أر�اًحا وتدفقات نقدية حرّ 

 مل��مة �سالمة موظف��ا مع استمرارها �� تنفيذ إس��اتيجي��ا طو�لة املدى والرامية إ�� خلق القيمة �جميع مساهم��ا".

�ورونا  � نتيجة تداعيات جائحة ف��وس�ّ عمٍل بالغة التعقيد وسريعة التغ وأضاف املهندس أم�ن الناصر إ�� أن الشركة سعت إ�� التكّيف مع بيئة

فقد أظهرت أرام�و السعودية قدرة ع�� مواجهة الدورات االقتصادية، ) ال�ي لم يمر العالم �� تار�خھ ا�حديث بأزمة مثلها. و�فضل هللا، 19-(�وفيد

لسعودية بمرونة كب��ة تتيح بالنظر إ�� متانة مركزها املا��، وهي�ل أعمالها املنخفض الت�لفة". وأضاف الناصر: "تتمتع أرام�و ا وأثبتت تمّ�� م�ان��ا

أدا��ا من الوفاء بال��اما��ا  وفعالية  بفضل قوة -بإذن هللا- لها ضبط نفقا��ا، كما أن لد��ا خ��ة �� إدارة األعمال خالل األزمات، وستتمكن الشركة

 تجاه مساهم��ا".

، مع العمل �� الوقت نفسھ 2020إنفاقها الرأسما�� لعام وأكد الناصر: "أنھ خالل الر�ع األول من العام، بادرت أرام�و السعودية إ�� تحس�ن خطة 

 ع�� تحديد الفرص ال�ي �ساعدها ع�� �عز�ز مستو�ات إنتاجي��ا التشغيلية ع�� الوجھ األمثل. 
ً
، 2020عام  شهور املتبقية منال إ��: "بالنظر مضيفا

الطلب العاملي ع�� الطاقة وأسعار النفط، ما سينعكس بدوره ع�� إيرادات الشركة"، مؤكًدا أن "الشركة تواصل  ��نتوقع أن تؤثر جائحة �ورونا ع

ي التداب�� الرامية إ�� رفع مستوى  التمّ�� التشغي�� األمثل.  جهودها لتعز�ز م�انة أعمالها خالل تلك الف��ة عن طر�ق تقليل إنفاقها الرأسما�� وتبّ�ِ

 وع�� املدى البعيد، تظل الشركة واثقة من تنامي الطلب ع�� الطاقة مع �عا�� االقتصادات العاملية".



 أهم املعلومات املالية

الر�ع األول رغم انخفاض أسعار النفط ا�خام، وانخفاض هوامش  �� )مليار دوالر 16.7 مليار ر�ال ( 62.5قوي بلغ حافظت الشركة ع�� صا�� دخل 

 .ا�خزون تقییم إعادة ، وخسائرالكيميائياتأر�اح التكر�ر و 

التدفقات النقدية ال�ي مع  مقارنةالر�ع األول،  �� )مليار دوالر 22.4مليار ر�ال ( 84.1أ�شطة التشغيل قدرها تدفقات نقدية من وحققت الشركة 

الكيميائيات انخفاض أسعار النفط ا�خام وهوامش أر�اح التكر�ر و  وقد قو�ل. 2019الف��ة ذا��ا من عام  �� مليار دوالر) 24.5مليار ر�ال ( 92.0 بلغت

  �� رأس املال العامل. جزئيٍ  تغ��ات إيجابية �ش�ٍل ب

 .مليار دوالر) 17.4مليار ر�ال ( 65.1 الر�ع األول، مقارنة مع �� مليار دوالر) 15.0مليار ر�ال ( 56.3بلغت قو�ة وحققت الشركة تدفقات نقدية حرة* 

 .املا��يعام الالف��ة ذا��ا من  ��

 .2020 مارس 31% �� 4.9-إ��  2019د�سم��  31% �� 0.2-انخفضت �سبة املديونية* من مركزها املا��، و  قوةكما حافظت الشركة ع�� 

 بلغتو . 2020من عام .خالل الر�ع األول تم دفعها  2019عن الر�ع الرا�ع من عام ) مليار دوالر13.4مليار ر�ال ( 50.2 و�لغ إجما�� توزيعات األر�اح

توزيعات  عت���و من هذا العام. سيتم دفعها �� الر�ع الثا�ي  2020من عام  عن الر�ع األول  دوالر) مليار 18.75مليار ر�ال ( 70.32 ر�احاأل توزيعات 

 .�� العالم ةاملدرج اتالشر�جميع ب�ن  األع�� ههذاملدفوعة األر�اح 

الف��ة ذا��ا  �� مليار دوالر) 7.2مليار ر�ال ( 26.9 الر�ع األول، مقارنة مع مليار دوالر) �� 7.4مليار ر�ال ( 27.7فقد بلغ  ةالرأسمالي النفقاتحجم أما 

 2019من عام 
ّ
 2020لعام  ةالرأسمالي النفقات، تتوقع الشركة أن يبلغ حجم األساس السلعبات األخ��ة �� أسعار . و�� ضوء ظروف السوق والتقل

وما  2021للشركة خالل عام  ةالرأسمالي النفقات. وال يزال تقدير )مليار دوالر 30و دوالر مليار 25( مليار ر�ال 112.50و ر�ال مليار  93.75 ما ب�ن

  �عده قيد املراجعة.

 أهم املعلومات التشغيلية

 .م�ان��ا الرائدة �� مجال إنتاج النفط والغازشهدها السوق، حافظت أرام�و السعودية ع�� ��� ظل الظروف الصعبة ال�ي 

ال�امل. استأنفت أرام�و السعودية أعمالها �� عمليات ا�خف�� املش��كة، عن طر�ق شركة أرام�و ألعمال ا�خليج ا�حدودة التا�عة واململوكة لها بوقد 

ة أرام�و ألعمال ا�خليج ا�حدودة أعمالها �� املنطقة البحر�ة املقسومة الواقعة ب�ن اململكة العر�ية السعودية ودولة ال�و�ت، وتبلغ وتمارس شرك

 % �� عمليات ا�خف�� املش��كة. 50حصة ملكي��ا 

عت شركة أرام�و للتجارة اتفاقية ملناولة �امل حصة شركة أرام�و ألعمال ا�خليج
ّ
ا�حدودة �� إنتاج النفط ا�خام عقب استئناف  ومن جه��ا، وق

 عمليات ا�خف�� املش��كة.

مليار  2.0، إ�� 2019مليار قدم مكعبة قياسية �� اليوم ب��اية عام  1.5وخالل الر�ع األول، رفعت الشركة طاقة املعا�جة ملعمل الغاز �� الفاض�� من 

. و�جري العمل �� املعمل كما هو مخطط لھ، ومن املتوقع أن يبلغ �امل طاقتھ عند 2020قدم مكعبة قياسية �� اليوم خالل الر�ع األول من عام 

 مليار قدم مكعبة قياسية خالل هذا العام. 2.5مستوى 

تحقيق ع�� س��اتيجيتھ طو�لة األجل إاملعا�جة والتسو�ق مواكبة بالرغم من التحديات الكب��ة ال�ي فرض��ا أوضاع السوق، واصل قطاع التكر�ر و 

 .س��اتي�� وتنويع أعمالهاع�� سلسلة القيمة الهيدروكر�ونية من خالل �عز�ز ت�املها اإل  القيمة

 )19-كورونا املستجد (كوفيد ف��وسآخر املستجدات حول 

طبقت الشركة مجموعة من التداب�� �حماية موظف��ا وأحيا��ا السكنية وأعمالها �� إطار ، )19-�وفيد(�ورونا املستجد  ف��وستصدًيا �جائحة 

 مداد العالم باحتياجاتھ من الطاقة.ومساع��ا إل جهودها 

نا تف��ي جائحة  ف��وس �ورو ��دف إ�� تقليل مخاطر  إجراءاٍت اح��از�ة اتخذتأولو�ا��ا، و رأس و�ح��م ع��  ��اموظفوقد وضعت الشركة سالمة 

عد، وتطبيق برامج وقائية فاعلة، املوظف�ن عن �ُ  من كب��ٍ  تفعيل سياسة عمل عدٍد  اإلجراءاتهذه وتخفيف حدة آثاره. وتضم ، )19-املستجد (�وفيد

 ،العدوى وخطط طوارئ تفصيلية، واالستعانة بخدمات املساندة الطبية الفائقة من مركز جونز هو�كن� أرام�و الط�ي من أجل تقليل مخاطر انتقال 

 وتوف�� أفضل مستو�ات الرعاية الطبية املمكنة. 



 �شكيل فرق عمل متخصصة ملنع حدوث أّي  مثللها التشغيلية �� جميع مواقعها، كما اتخذت الشركة التداب�� الالزمة لضمان استمرار�ة أعما

 
ّ
 ف توق

ّ
. كما تواصل الشركة ��خ�� أنظم��ا الداخلية �� العملفرق والتحقق من سالمة و�حة املقاول�ن و  ،سلسلة اإلمداد والتور�د�� ل أو �عط

 إدارة األزمات العاملية ح�ى تواصل تلبية احتياجات عمال��ا من الطاقة.

ة حمالت ��دف إ�� املساعدة �� . ومن هذا املنطلق، بادرت الشركة إ�� إطالق عّد تتجسد �� أوقات األزمات أهمية املساندة ا�جتمعيةالشك �� أن و 

وع�� وتقديم املساعدات اإل�سانية إ�� ا�جهات األك�� تضرًرا واألشد احتياًجا إل��ا.  ،)19-�وفيد(�ورونا املستجد  ف��وسجائحة انتشار  م�افحة

 أجهزةو  ،توف�� أجهزة التنفس الصنا��ل مليون ر�ال 200بمبلغ  قطاع الرعاية ال�حية �� اململكةدعم إ�� أرام�و السعودية  بادرت، سبيل املثال

م�ات��ا العاملية �� ن خالل مللمجتمعات قدمت الشركة املساندة كما وأدوات الوقاية ال�خصية للعامل�ن �� القطاع الص�� واملر��ى.  ،تنقية الهواء

 .أورو�ا وآسياقار�ي و  ،الواليات املتحدة األمر�كية

 .اــهن خصيًصا لهذا الغرضال�ي تم إعدادها ر�� ز�ارة الصفحة من املعلومات التفصيلية عن هذه التداب��، يُ  لالطالع ع�� مز�ٍد و 

ي: * لالطالع ع�� مطابقات و�عر�فات املقاييس غ�� املدرجة ضمن متطلبات املعاي�� الدولية للتقر�ر املا��، ُير�� ز�ارة املوقع اإللك��و�

www.saudiaramco.com/investors 

 معلومات االتصال:

 media@aramco.comdomestic.  :ية ا�حليةعالقات اإلعالمال وحدة

 investor.relations@aramco.comالعالقات باملستثمر�ن: 

 @Saudi_Aramco

 إخالء املسؤولية

حالية. و�عرض البيانات االستشرافية توقعات الشركة �� الوقت الراهن فيما يتعلق بيانات استشرافية للمستقبل، فيما عدا البيانات املتعلقة بحقائق سابقة أو �� استشرافية، وجميع البيانات الواردة فيھ بيانات يحتوي هذا البيان ال�حفي ع�� 

قد �شتمل هذه البيانات، ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، ع�� التكر�ر والكيميائيات. و  النمو الذي تحققھ الشركة �� قطاعو بإنفاقها الرأسما�� واستثمارا��ا، ومشاريعها الرئيسة، وأداء قطاع التنقيب واإلنتاج، بما �� ذلك مقارن��ا مع الشر�ات النظ��ة لها، 

 "تواصل"و ، و"يمكن""من ا�حتمل"، و"يجب"، و"سوف"و "من املمكن"،و "،من املقرر "و "،تتوقع، و"تخطط"، و"أي بيانات �سبقها أو تتبعها أو �شتمل ع�� �لمات مثل "�س��دف"، و"�عتقد"، و"تتوقع"، و"��دف"، و"�ع��م"، و"ر�ما"، و"تتنبأ"، و"تقدر"

"، وغ��ها من ال�لمات واأللفاظ ذات املعا�ي الشب��ة أو صيغ النفيو
ً

أ��ا تنطوي ع�� مجموعة معروفة وغ�� معروفة من ا�خاطر والش�وك والعوامل األخرى ال�ي تخرج عن حيث . وال يمكن التحقق من �حة هذه البيانات االستشرافية، م��ا "مستقبال

 أو ضمًنا �� تلك البيانات االستشرافية  و السعودية ور�ما تؤدي إ�� حدوث اختالف كب�� ب�ن النتائج أو مستو�ات األداء أو اإلنجازات الفعلية ال�ي تحققها الشركة و��ن النتائجنطاق سيطرة أرام�
ً
أو مستو�ات األداء أو اإلنجازات املتوقعة ال�ي وردت صراحة

) ع�� األوضاع التجار�ة واالقتصادية والعرض والطلب ع�� النفط ا�خام والغاز واملنتجات املكررة واملواد 19-�ورونا املستجد (�وفيد فايروسلطلب ع�� النفط ا�خام �� األسواق العاملية، وتبعات تأث�� تف��ي بما �� ذلك العوامل التالية: العرض وا

وط التنافسية ال�ي تواجهها الشركة، و�دارة الشر�ات التا�عة ألرام�و السعودية وأعمالها ومشاريعها املش��كة وشر�ا��ا الزميلة غة ال�ي قد تؤثر ع�� نتائج أعمال الشركة، والضالب��وكيميائية، والتطورات واملستجدات االقتصادية أو السياسية املعاكس

خطار يلية ا�حالية ال�ي قد تؤثر ع�� ا�حسابات التقدير�ة الحتياطيات أرام�و السعودية الثابت وجودها وقيمة تلك االحتياطيات، وا�خاطر واأل ، وأي اختالفات أو �غ��ات كب��ة �� األوضاع االقتصادية والتشغف��ا والكيانات ال�ي تملك حصة أقلية

ئيات، وأحوال الطقس، واالضطرابات والقالقل السياسية واالجتماعية والن�اعات املس�حة القائمة أو ا�حتملة �� التشغيلية �� قطاعات النفط ا�خام والغاز والتكر�ر والب��وكيميائيات، والطبيعة الدور�ة لقطاعات النفط والغاز والتكر�ر والب��وكيميا

املشاريع ا�حالية واملستقبلية، والدعاوى القضائية ال�ي تواجهها الشركة �� الوقت  فيذال�افية، وقدرة الشركة ع�� تناملناطق ال�ي تزاول ف��ا أرام�و السعودية أعمالها واملناطق األخرى، وا�خسائر الناجمة عن ا�خاطر املتعلقة بالتغطية التأمينية غ�� 

الدولية، بما �� ذلك العقو�ات والقيود التجار�ة وأنظمة � سابك، وا�خاطر املتعلقة باألعمال قد تواجهها �� املستقبل، وقدرة الشركة ع�� تحقيق امل�اسب من صفقات االستحواذ األخ��ة أو املستقبلية، بما �� ذلك صفقة االستحواذ ع�ال�ي ا�حا�� أو 

ا، واعتماد الشركة ع�� أعضاء واللوائح األخرى ال�ي تؤثر ع�� القطاعات ال�ي تزاول ف��ا أرام�و السعودية أعماله م�افحة الرشوة والفساد واألنظمة واللوائح األخرى، وا�خاطر املتعلقة بأنظمة ولوائح النفط والغاز والبيئة وال�حة والسالمة واألنظمة

م تقن
ُ
ذها الشركة بموجب ية املعلومات �� أرام�و السعودية وأم��ا، ومخاوف �غ�� املناخ وآثاره، وا�خاطر املتعلقة باملشاريع ال�ي تنفإدار��ا العليا وموظف��ا الرئيسي�ن، ومحدودية خ��ة اإلدارة العليا �� إدارة الشر�ات املدرجة �� السوق املالية، وموثوقية ُنظ

ا كب�ً�ا  ،والطاقة اإلنتاجية القصوى املستدامة املس��دفةتوج��ات من ح�ومة اململكة واالش��اطات ا�ح�ومية األخرى، بما �� ذلك ما يتعلق با�حد األق��ى الذي تحدده ا�ح�ومة إلنتاج النفط ا�خام 
ً
وغ��ها من ا�خاطر والش�وك ال�ي قد �سبب اختالف

ودعة لدى تداول. وملز�د من املعلومات حول ا�خاطر والش�وك ا�حتملة ال�ي قد تؤدي إ�� اختالف النتائج لفعلية والنتائج املتوقعة �� هذه البيانات االستشرافية الواردة �� هذا البيان ال�حفي ع�� النحو املب�ن �� آخر التقار�ر الدور�ة املب�ن النتائج ا

ات أعمال الشركة ا�حالية واملستقبلية، والبيئة ال�ي س��اول ف��ا الشركة أعمالها إس��اتيجيالرجوع إ�� آخر التقار�ر الدور�ة املودعة لدى تداول. و�ستند هذه البيانات االستشرافية إ�� العديد من االف��اضات املتعلقة ب الفعلية عن النتائج املتوقعة، ير��

 �� املستقبل. 

و�عفي أرام�و السعودية نفسها  ، وال ��دف إ�� تقديم أي تأكيدات تخص النتائج املستقبلية.ال�حفي البيانهذا تار�خ  وُيعتدُّ �سر�ان املعلومات الواردة �� هذا البيان ال�حفي، بما �� ذلك البيانات االستشرافية ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، اعتباًرا من

ع أحداث مستقبلية أو خالف ذلك، ما لم تقتض ذلك األنظمة أو اللوائح املعمول عهد بنشر أي تحديثات أو مراجعات لهذا البيان ال�حفي، بما �� ذلك أي بيانات مالية أو استشرافية، نتيجة لظهور معلومات جديدة، أو وقو صراحة من أي ال��ام أو �

 ة أو ضر�بية أو استثمار�ة.��ا. وال ينب�� تفس�� هذا البيان ال�حفي ع�� أنھ استشارة مالي

 أو غ�� مباشرة قد يتكبدها أي �خص جراء اعتماده ع�� البيانات االستشرافية.وال يو��ى باملبالغة �� االعتماد ع�� البيانات االستشرافية، وال تتحمل الشركة ومديروها وموظفوها مسؤولية أي خسائر أو أضرار مباشرة 
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