بيان صحفي
أرامكو السعودية تعلن نتائج الربع األول من عام 2021

نظرا ل ُّ
ارتفاع صافي الدخل بنسبة  %30على أساس سنوي ً
تحسن البيئة االقتصادية

•

صافي الدخل 81.4 :مليار ريال سعودي ( 21.7مليار دوالر أمريكي)

•

التدفقات النقدية من األعمال التشغيلية 99.3 :مليار ريال سعودي ( 26.5مليار دوالر أمريكي)

•

التدفقات النقدية الحرة* 68.5 :مليار ريال سعودي ( 18.3مليار دوالر أمريكي)

•

بلغت توزيعات األرباح التي دفعتها الشركة في الربع األول من عام  2021عن الربع الرابع من عام  2020مقدار  70.3مليار ريال سعودي
( 18.8مليار دوالر أمريكي) ،وستدفع توزيعات أرباح بقيمة  70.3مليار ريال سعودي ( 18.8مليار دوالر أمريكي) عن الربع األول من العام
الجاري في الربع الثاني.

الظهران  22 -رمضان 1442هـ ( 4مايو 2021م)
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية" أو "الشركة") اليوم نتائجها املالية عن الربع األول من عام  ،2021حيث كشفت عن
تحقيق زيادة بنسبة  %30على أساس سنوي في صافي الدخل الذي بلغ  81.4مليار ريال سعودي ( 21.7مليار دوالر أمريكي) ،وتوزيعات أرباح بقيمة
 70.3مليار ريال سعودي ( 18.8مليار دوالر أمريكي) ستدفعها خالل الربع الثاني من هذا العام .و ُتعزى هذه النتائج إلى ارتفاع أسعار النفط و ُّ
تحسن
البيئة االقتصادية في الشهور الثالثة األولى من عام .2021
ً
وتعليقا على نتائج الربع األول ،قال رئيس أرامكو السعودية وكبيرإدارييها التنفيذيين ،املهندس أمين بن حسن الناصر:
"بحمد هللا أظهرت نتائجنا املالية والتشغيلية في الربع األول من العام  2021مستويات قوية ومتميزة ً
ً
ُّ
لتحسن البيئة التشغيلية
انعكاسا
جدا ،وكانت
ممثلة في االتجاهات اإليجابية التي تشهدها العديد من مناطق العالم نحو العودة التدريجية للتعافي االقتصادي وتوازن أسواق النفط التي تأثرت
بالجائحة .كما عكست النتائج االلتزام الدؤوب من جانب موظفي الشركة وموظفاتها لتحقيق مستويات ممتازة من الكفاءة واالبتكار واملوثوقية .وقد
أثبتت أرامكو السعودية أنها بالفعل املورد املفضل لعمالئها .وواصلنا تقديم توزيع األرباح ملساهمينا .
"فخالل الربع األول ،حققنا ،بفضل هللاً ،
مزيدا من التقدم في جهودنا الرامية لتحقيق أهدافنا اإلستراتيجية .فبرنامج تحسين محفظة األعمال الذي
تنفذه الشركة يواصل تحديد فرص إيجاد القيمة ،وقد تجلى ذلك في صفقة استثمارية رائدة في البنية التحتية بقيمة  46.5مليار ريال سعودي (12.4
ً
مليار دوالر أمريكي) هي صفقة خطوط أنابيب النفط التي أعلنا عنها مطلع الربع الثاني .ومن جانب آخر ،يحمل برنامج (شريك) في اململكة آفاقا واعدة
ُ
ستسهم ،بإذن هللا ،في تعزيز موثوقية الشركة واستدامتها ،وفي الوقت نفسه ،سيكون لها ٌ
تأثير
إلطالق العنان أمام فرص جديدة في السوق املحلية
ٌ
إيجابي على تطوير قدرات القطاع الخاص والبيئة االستثمارية واالقتصادية في اململكة.
"وبالنظر إلى املؤشرات اإليجابية ملستويات الطلب على الطاقة لعام  ،2021فأنا متفائل بما يحمله املستقبل ،ورغم أنه ال تزال هناك بعض
التحديات ،إال أنه ومع بدء تعافي االقتصاد العاملي ،ستكون أرامكو السعودية على أهبة االستعداد لتلبية احتياجات العالم املتزايدة من الطاقة".
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أهم املعلومات املالية
بلغ صافي دخل أرامكو السعودية  81.4مليار ريال سعودي ( 21.7مليار دوالر أمريكي) خالل الربع األول ،بزيادة نسبتها  %30مقارنة بـ  62.5مليار ريال
سعودي ( 16.7مليار دوالر أمريكي) في الربع األول من عام ُ .2020ويعزى ذلك لوجود سوق قوية للنفط الخام ،وارتفاع هوامش أرباح التكرير
والكيميائيات ،ويقابله بشكل جزئي انخفاض اإلنتاج.
وحققت الشركة تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل بلغت  99.3مليار ريال سعودي ( 26.5مليار دوالر أمريكي) ،وتدفقات نقدية حرة* بلغت 68.5
مليار ريال سعودي ( 18.3مليار دوالر أمريكي) خالل الربع األول من هذا العام .في حين بلغ حجم النفقات الرأسمالية خالل الربع األول  30.8مليار
ريال سعودي ( 8.2مليار دوالر أمريكي).
وقد بقيت نسبة مديونية الشركة* كما هي عند  %23في  31مارس  2021مقارنة مع  31ديسمبر .2020
وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة  70.3مليار ريال سعودي ( 18.8مليار دوالر أمريكي) خالل الربع األول من عام  ،2021سيتم دفعها خالل
الربع الثاني.

أهم املعلومات التشغيلية:
حافظت أرامكو السعودية على موثوقية أداء قطاع التنقيب واإلنتاج فيها ،حيث بلغ متوسط إجمالي إنتاج املواد الهيدروكربونية  11.5مليون برميل
مكافئ نفطي في اليوم خالل الربع األول من عام  ،2021منها  8.6مليون برميل في اليوم من النفط الخام.
كما حافظت الشركة على سجلها الحافل واالستثنائي بوصفها أحد موردي الطاقة على مستوى العالم ،إذ بلغت نسبة موثوقية تسليمها الشحنات
للعمالء خالل الربع األول .%100
وفي يناير ،دخلت أرامكو السعودية في شراكة مع شركة االتصاالت السعودية ،الشركة الرائدة في خدمات االتصاالت والتقنية ،إلطالق حاسوب
جديد فائق السرعة حمل اسم "الدمامُ "7يعد من بين أقوى الحواسيب في العالم ،بقدرة حوسبية فائقة األداء تبلغ  55.4بيتافلوب ،األمر الذي يتيح
ً
فرصا جديدة في مجال التنقيب والتطوير ،ويعزز قدرات الشركة في التنبؤ بمواقع االحتياطيات الجديدة من خالل استخدام أحدث تقنيات التصوير
َ ُّ
والتعلم العميق عبر الذكاء االصطناعي .و ُيعد إطالق الحاسوب "الدمام  "7خطوة متقدمة ضمن إستراتيجية التحول الرقمي في أرامكو السعودية،
ُ
التي تضم مجموعة تقنيات متطورة تسهم في إعادة تشكيل العمليات الرئيسة ،وتعزيز الكفاءة ،وتمكين ريادة الشركة.
خالل الربع األول ،أعلنت أرامكو السعودية وداو كيميكال كومباني ،الشريكتان في شركة صدارة للكيميائيات ،نجاحهما في إعادة هيكلة تمويل الديون
املمتازة على شركة صدارة ،والتي تضمنت تمديد فترة سداد الديون وفترة سماح ملدفوعات الفائدة وضمانات الكفيل ،إلى جانب تنفيذ اتفاقيات
أخرى تتعلق بشراء اللقيم ،وحقوق تسويق املنتجات النهائية لشركة صدارة.
وقد تمكنت أرامكو السعودية من زرع أكثر من  500ألف شجرة خالل الربع األول ،وبذلك تستكمل الشركة بنجاح برنامجها لزراعة مليون شجرة،
الذي يهدف للتخفيف من التصحر ،وحبس الكربون ،وتعزيز التنوع البيولوجي املحلي .وتتوافق مبادرة املليون شجرة مع أهداف التنمية املستدامة
للتنوع البيولوجي واالستدامة لألمم املتحدة ،وهي جزء من التزام الشركة بحماية البيئة.
من جهة ثانية ،أسهمت الشركة في جهود إعطاء لقاحات فيروس كورونا املستجد (كوفيد )19-خالل الربع األول من العام ،لحماية قواها العاملة
وبيئتها االجتماعية من مخاطر العدوى .ففي نهاية شهر أبريل  ،2021بلغ عدد من تلقوا جرعات اللقاح أكثر من  178,000من موظفي أرامكو
السعودية واملتقاعدين وعائالتهم ،وذلك يشمل  %85من موظفي الشركة .وقد تمت جدولة هذه اللقاحات إما من خالل برنامج التطعيم بأرامكو
السعودية ،والذي يتم إجراؤه في ً 16
موقعا في مرافق الشركة بكافة أنحاء اململكة بالتعاون مع شريكها الطبي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ،أو
من خالل برنامج التطعيم الحكومي.
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* ُيرجى زيارة الرابط التالي لالطالع على مطابقات املقاييس غير املدرجة في املعايير الدولية للتقرير املالي https://www.aramco.com/investors

معلومات االتصال:
العالقات اإلعالمية املحليةdomestic.media@aramco.com :
عالقات املستثمرينinvestor.relations@aramco.com :

@Saudi_Aramco
إخالء املسؤولية
يحتوي هذا البيان الصحفي على إفادات استشرافية ،وتعرض البيانات االستشرافية توقعات الشركة في الوقت الراهن فيما يتعلق بإنفاقها الرأسمالي واستثماراتها ،ومشاريعها الرئيسة ،وأداء قطاعي التنقيب واإلنتاج
والتكرير واملعالجة والتسويق ،بما في ذلك مقارنتها مع الشركات النظيرة لها .وتعرض البيانات االستشرافية توقعات الشركة في الوقت الراهن فيما يتعلق بإنفاقها الرأسمالي واستثماراتها ،ومشاريعها الرئيسة ،وأداء قطاع
التنقيب واإلنتاج ،بما في ذلك مقارنتها مع الشركات النظيرة لها ،والنمو الذي تحققه الشركة في قطاعي التكري ر واملعالجة والتسويق والكيميائيات .وقد تشتمل هذه البيانات ،على سبيل املثال ال الحصر ،على أي بيانات
تسبقها أو تتبعها أو تشتمل على كلمات مثل "تستهدف" ،و"تعتقد" ،و"تتوقع" ،و"تستهدف" ،و"تعتزم" ،و"ربما" ،و"تتنبأ" ،و"تقدر" ،و"تخطط" ،و"تظن" ،و"من املمكن" ،و"من املحتمل" ،و"يجب" ،و"يمكن" ،وغيرها من
ً
صيغا مشابهة أو ترد في صيغة النفي .وال يمكن التحقق من صحة هذه البيانات االستشرافية ،وال سيما وأنها تنطوي على مجموعة معروفة وغير معروفة من املخاطر والشكوك والعوامل األخرى
الكلمات واأللفاظ التي تحمل
املهمة والتي تخرج عن نطاق سيطرة أرامكو السعودية وقد تؤدي إلى اختالف كبير بين النتائج الفعلية أو األداء الفعلي أو اإلنجازات الفعلية التي تحققها الشركة وربما تؤدي إلى حدوث اختالف كبير بين النتائج أو مستويات
ً
احة أو ً
ضمنا في تلك البيانات االستشرافية بما في ذلك العوامل التالية :العرض والطلب على النفط
األداء أو اإلنجازات الفعلية التي تحققها الشركة وبين النتائج أو مستويات األداء أو اإلنجازات املتوقعة التي وردت صر
الخام في األسواق العاملية ،واألسعار التي تبيعه بها أرامكو السعودية النفط الخام ،وتبعات تأثير تفش ي فيروس كورونا املستجد (كوفيد )19-على األوضاع التجارية واالقتصادية والعرض والطلب على النفط الخام والغاز
واملنتجات املكررة واملواد البتروكيميائية ،والضغوط التنافسية ،ومخاوف تغير املناخ وآثاره ،واإلرهاب والنزاعات املسلحة ،والتطورات واملستجدات االقتصادية أو السياسية املعاكسة في آسيا ،واملخاطر واألخطار التشغيلية
في قطاعات النفط الخام والغاز والتكرير والبتروكيميائيات ،وأي اختالفات أو تغيرات كبيرة في األوضاع االقتصادية والتشغيلية الحالية التي قد تؤثر على الحسابات التقديرية الحتياطيات الشركة الثابت وجودها وقيمة
تلك االحتياطيات ،والخسائر الناجمة عن املخاطر املتعلقة بالتغطية التأمينية غير الكافية ،وقدرة الشركة على تنفيذ املشاريع الحالية واملستقبلية ،واملقارنة بين الفترات ،وقدرة الشركة على تحقيق املكاسب من صفقات
ُ ُ
االستحواذ األخيرة أو املستقبلية ،بما في ذلك صفقة االستحواذ على سابك ،واملخاطر املتعلقة بمزوالة األعمال في عدة دول ،واعتماد الشركة على أعضاء إدارتها العليا وموظفيها الرئيسيين ،وموثوقية نظم تقنية املعلومات
في الشركة وأمنها ،والدعاوى القضائية التي تخضع لها الشركة في الوقت الحالي أو قد تواجهها في املستقبل ،واملخاطر املتعلقة بأنظمة ولوائح النفط والغاز والبيئة والصحة والسالمة واألنظمة واللوائح األخرى التي تؤثر على
القطاعات التي تزاول فيها الشركة أعمالها ،واملخاطر املتعلقة باألعمال الدولية بما في ذلك العقوبات والقيود التجارية وأنظمة مكافحة الرشوة والفساد واألنظمة واللوائح األخرى ،واملخاطر الناشئة عن متطلبات الحصول
على التراخيص والتصاريح واملوافقات الحكومية واملحافظة عليها وتجديدها ،املخاطر الناشئة عن القوانين واللوائح الحالية واملحتملة واملتطلبات أو التوقعات األخرى املتعلقة بحماية البيئة ،وقوانين ولوائح الصحة
والسالمة ،وبيع واستخدام املواد الكيميائية والبالستيك ،والتغييرات املحتملة في تعويضات موازنة مبيعات املواد الهيدروكربونية ً
محليا ،واملخاطر املحتملة واملتعلقة بمعدل الضرائب في حالة عدم فصل أعمال التكرير
واملعالجة والتسويق في اإلطار الزمني الذي تحدده حكومة اململكة العربية السعودية ،واملخاطر املتعلقة باملشاريع التي تنفذها الشركة بموجب توجيهات من حكومة اململكة واالشتراطات الحكومية األخرى ،بما في ذلك ما
يتعلق بالحد األقص ى الذي تحدده الحكومة إلنتاج النفط الخام والطاقة اإلنتاجية القصوى املستدامة املستهدفة؛ باإلضافة إلى أهمية صناعة املواد الهيدروكربونية للحكومة ،عدم االستقرار واالضطرابات السياسية
واالجتماعية والنزاعات املسلحة الفعلية واملحتملة في املناطق التي تمارس فيها الشركة أعمالها وكذلك في مناطق أخرى ،واملخاطر في حالة قرار الحكومة بإلغاء أو تغيير ربط الريال السعودي بالدوالر األمريكي؛ وغيرها من
ً
اختالفا ً
كبيرا بين النتائج الفعلية والنتائج املتوقعة في هذه البيانات االستشرافية الواردة في هذا البيان الصحفي على النحو املبين في آخر التقارير الدورية املودعة لدى تداول .وملزيد من
املخاطر والشكوك التي قد تسبب
املعلومات حول املخاطر والشكوك املحتملة التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية عن النتائج املتوقعة ،يرجى الرجوع إلى آخر التقارير الدورية املودعة لدى تداول .وتستند هذه البيانات االستشرافية إلى افتراضات
عديدة تتعلق بإستراتيجيات العمل الحالية واملستقبلية للشركة والبيئة التي ستزاول الشركة فيها أعمالها في املستقبل.
ُوي ُّ
ً
اعتبارا من تاريخ البيان ،وال تهدف إلى تقديم أي تأكيدات تخص النتائج املستقبلية .وتعفي أرامكو
عتد بسريان املعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي ،بما في ذلك البيانات االستشرافية على سبيل املثال ال الحصر،
السعودية نفسها صراحة من أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو مراجعات لهذا البيان الصحفي ،بما في ذلك أي بيانات مالية أو استشرافية ،نتيجة لظهور معلومات جديدة ،أو وقوع أحداث مستقبلية أو خالف ذلك،
ما لم تتطلب األنظمة أو اللوائح املعمول بها ذلك .ويجب أال يفسر أي شخص هذا البيان الصحفي على أنه نصيحة مالية أو ضريبية أو استثمارية.
وال يوص ى باملبالغة في االعتماد على البيانات االستشرافية.
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