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 .المالي مر�زهاو  أعمالها تحلیل في أرامكو السعود�ة وهي مقاییس تستخدمها - المدیونیة ونسبة الحرة، النقد�ة التدفقات - المالي�عض المقاییس غیر المدرجة في المعاییر الدولیة للتقر�ر تستخدم أرامكو السعود�ة 

 ومر�زها المالي. أرامكو السعود�ةلتیسیر فهم التوجهات السا�قة ألعمال  أدناه غیر المدرجة في المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي المقاییس هذه ُأدرجت وقد

 المعاییر في محدد تعر�ف لها لیس المقاییس وهذه. المالي مر�زها أو التشغیلي �أدائها یتعلق فیما المالي للتقر�ر الدولیة المعاییر وفق ةعدّ المُ  للتقار�ر تكمیلیة �معلومات المقاییس هذه أرامكو السعود�ة وتستخدم
أو سیولتها �موجب المعاییر  التشغیلي أرامكو السعود�ةغیر المدرجة ضمن المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي أي مقاییس ألداء  المقاییس هذه تمثل وال. تقد�مها الدولیة المعاییر تشترط وال المالي، للتقر�ر الدولیة
علق هذه المقاییس غیر المدرجة ضمن المعاییر الدولیة ، وال �جوز االستغناء بها أو اعتبارها بدیلة عن أي من مقاییس األداء أو السیولة الواردة ضمن المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي. وتتللتقر�ر المالي الدولیة

 في العاملة ومنها األخرى، الشر�ات �عض تقوم قد ذلك، إلى و�اإلضافة. للنتائج مستقبلیة توقعات أي تقد�م بها ُ�قصد وال ،2020لر�ع الثاني ونصف السنة التقر�ر األولي ل في الواردة �الفتراتللتقر�ر المالي 
 المدرجة غیر المقاییس هذه �الضرورة تحتسب ال الشر�ات ألن ونظًرا. أرامكو السعود�ة طر�قة عن حسابها طر�قة اختالف مع تستخدمها التي لمقاییسا مماثًال لاسمً  تحمل مالیة مقاییس �استخدام مجال، نفس

 الشر�ات األخرى.سم مما تستخدمه ألي مقاییس أخرى تحمل نفس اإل مماثًال  �كون  ال قد المقاییس لهذه أرامكو السعود�ة عرض فإن ذاتها، �الطر�قة المالي للتقر�ر الدولیة المعاییر ضمن

 التدفقات النقد�ة الحرة

 من الناتج النقد صافي �أنها الحرة النقد�ة التدفقات أرامكو السعود�ة وُتعرِّف. المدفوعة األر�اح توز�عات ذلك في �ما التمو�ل، ألنشطة لدیها المتوفر النقد حجم لتقییم الحرة النقد�ة التدفقات أرامكو السعود�ة تستخدم
 .الرأسمالیة النفقات خصم �عد التشغیل أنشطة

، �انخفاض 2020عام  من ذاتهلر�ع لدوالر أمر�كي)  6,101( سعودي ر�ال 22,878إلى  2019الر�ع الثاني من عام  فيدوالر أمر�كي)  20,614( سعودي ر�ال 77,299انخفضت التدفقات النقد�ة الحرة من 
التكر�ر  ألعمالانخفاض التدفقات النقد�ة التشغیلیة، �ما �عكس انخفاض أسعار النفط الخام وتراجع الهوامش الر�حیة إلى في المقام األول  وُ�عزى ذلكدوالر أمر�كي).  14,513( سعودي ر�ال 54,421مقداره 

دوالر أمر�كي)  1,049( سعودي ر�ال 3,931 �مقدار انخفضت النفقات الرأسمالیةالضرائب والز�اة والتحر�ات اإل�جابیة في رأس المال العامل. وقد قیمة سداد  انخفاضوالكیمیائیات، وهو ما قابله �صورة جزئیة 
 مما �عكس تنفیذ برامج تحسین اإلنفاق الرأسمالي ورفع �فاءته. .2019من عام  ذاتهر�ع ، مقارنة مع ال2020في الر�ع الثاني من عام 

، 2020لفترة ذاتها من عام لدوالر أمر�كي)  21,122( سعودي ر�ال 79,205إلى  2019دوالر أمر�كي) في النصف األول من عام  37,980( سعودي ر�ال 142,426وانخفضت التدفقات النقد�ة الحرة من 
 سدادتراجع و  من تغیرات رأس المال العاملالناتجة السیولة النقد�ة  ،�شكل جزئي على التدفقات النقد�ة التشغیلیة). قابل تأثیر انخفاض األر�اح أمر�كير دوال 16,858( سعودي ر�ال 63,221�انخفاض مقداره 
 .2020عام ل النفقات الرأسمالیة ورفع �فاءته إلى انخفاض في اإلنفاق الرأسمالي . وأدى تنفیذ برامج تحسینالضرائب والز�اة

 سنةنصف ال  الر�ع الثاني 

 دوالر أمر�كي* ر�ال سعودي  دوالر أمر�كي* ر�ال سعودي 

 2019 2020 2019 2020  2019 2020 2019 2020 ذلك خالف ُیذَ�ر لم ما �المالیین الواردة المبالغ جمیع
 52,450 34,767 196,689 130,377  27,911 12,349 104,662 46,310 التشغیل أنشطة من الناتج النقد صافي
 (14,470) (13,645) (54,263) (51,172)  (7,297) (6,248) (27,363) (23,432) الرأسمالیة النفقات

 37,980 21,122 142,426 79,205  20,614 6,101 77,299 22,878 الحرة النقد�ة التدفقات
 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75=  أمر�كي دوالر 001.یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت  ∗
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 المدیونیةنسبة 

 خصم �عد القروض مجموع إلى �ماثله وما النقد خصم �عد القروض مجموع نسبة �أنها المدیونیة نسبة أرامكو السعود�ة فوُتعرِّ . �الدیون  أرامكو السعود�ة أعمال تمو�ل حجم لقیاس �مؤشر المدیونیة نسبة ُتستخدم
 .مرونتها ومدى للشر�ة المالیة الصحة لبیان واسع نطاق على والغاز النفط قطاع في والمستثمرون  المحللون  �ستخدمه إجراء المدیونیة نسبة أن اإلدارة وترى . الملكیة حقوق  إجمالي إلى �اإلضافة �ماثله وما النقد

�صفقة االستحواذ  المتعلق المؤجل العوضإلى المقام األول ذلك في  �رجع، و 2020یونیو  30كما في  20.1% إلى 2019د�سمبر  31(صافي المر�ز النقدي) �ما في  %0.2-ارتفعت نسبة المدیونیة من 
 .رامكو السعود�ةعلى سا�ك ودمج صافي مدیونیة سا�ك في قائمة المر�ز المالي أل

 *أمر�كي دوالر  سعودي ر�ال  

 جمیع المبالغ الواردة �المالیین ما لم ُیذَ�ر خالف ذلك

 یونیو 30 
2020 

 د�سمبر 31
2019   

 یونیو 30
2020 

 د�سمبر 31
2019 

 46,823  131,238  175,585 492,143  القروض (المتداولة وغیر المتداولة)  مجموع
 (47,388) (55,092)  (177,706) (206,593)  �ماثله وما النقد

 (565) 76,146  (2,121) 285,550  )النقد( / الدین صافي
 278,996 302,005  1,046,235 1,132,520  الملكیة حقوق  مجموع
 278,431 378,151  1,044,114 1,418,070  )النقد( / الدین وصافي الملكیة حقوق  مجموع
 (0.2)% 20.1%  (0.2)% 20.1%  المدیونیة نسبة

 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75=  أمر�كي دوالر 001.یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت  ∗
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