
 1  شر�ة الز�ت العر�یة السعود�ة  
   2020 التسعة أشهرو  لثلر�ع الثاالتقر�ر األولي ل

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

 الدخل واألر�اح قبل الفوائد وضرائب ،المدیونیة ونسبة الحرة، النقد�ة والتدفقات المستثمر، المال رأس متوسط على العائد - المقاییس غیر المدرجة في المعاییر الدولیة للتقر�ر الماليتستخدم أرامكو السعود�ة �عض 
 .المالي مر�زهاو  أعمالها تحلیل في أرامكو السعود�ة وهي مقاییس تستخدمها - والز�اة

 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
التشغیلي أو سیولتها �موجب  أرامكو السعود�ةغیر المدرجة ضمن المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي أي مقاییس ألداء  المقاییس هذه تمثل وال. تقد�مها المالي للتقر�ر الدولیة المعاییر تشترط وال المالي، للتقر�ر الدولیة

قاییس غیر المدرجة ضمن المعاییر االستغناء بها أو اعتبارها بدیلة عن أي من مقاییس األداء أو السیولة الواردة ضمن المعاییر الدولیة للتقر�ر المالي. وتتعلق هذه الم ، وال �جوزللتقر�ر المالي المعاییر الدولیة
 نفس في العاملة ومنها األخرى، الشر�ات �عض تقوم قد ذلك، إلى و�اإلضافة. للنتائج مستقبلیة توقعات أي تقد�م بها ُ�قصد وال ،التقر�ر األولي للر�ع الثالث والتسعة أشهر في الواردة �الفتراتالدولیة للتقر�ر المالي 

 ضمن 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،ال
 سم مما تستخدمه الشر�ات األخرى.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

 العائد على متوسط رأس المال المستثمر

صافي الدخل عن فترة معینة، قبل خصم  �أنه نسبة مال المستثمرالعلى متوسط رأس  العائد أرامكو السعود�ة وُتعرِّف. أرامكو السعود�ة في المال رأس استخدام �فاءة المستثمر المال رأس وسطمت على العائد �قیس
متوسط إجمالي القروض مضاًفا إلیه إجمالي حقوق الملكیة في بدا�ة  ،الفترة. و�قصد �متوسط رأس المال المستثمر، إلى متوسط رأس المال المستثمر خالل تلك والز�اة ائب الدخلتكالیف التمو�ل و�عد خصم ضر 

 .مالال رأس مهاانسبة العائد على متوسط رأس المال المستثمر لتقییم أداء اإلدارة ولتبرهن للمساهمین على �فاءة استخد أرامكو السعود�ةالفترة المعنیة ونهایتها. وتستخدم 

لنفس  31.5%مقارنة مع  2020 سبتمبر 30في  المنتهیة التسعة أشهرفترة و  الثالثلر�ع ل 14.8% شهًرا، عشر اثني لفترة مستمر أساس على �حسب والذي ،متوسط رأس المال المستثمربلغ العائد على 
 عن صفقة االستحواذ على سا�ك. تجالنا قتراضارتفاع معدل االإلى انخفاض صافي الدخل، ونوًعا ما إلى  في المقام األولعزى هذا االنخفاض . و�ُ 2019من عام  تینالفتر 

 *أمر�كي دوالر  سعودي ر�ال  
 شهًرا عشر االثني  

   سبتمبر 30 في ةیالمنته
 شهًرا عشر االثني
  سبتمبر 30 في المنتهیة

 2019 2020  2019 2020  ذلكجمیع المبالغ الواردة �المالیین ما لم ُیذَ�ر خالف 
 95,939 55,010  359,771 206,291  الدخل صافي
 696 1,137  2,608 4,265  ضرائب الدخل والز�اة خصم �عد التمو�ل، تكالیف
 96,635 56,147  362,379 210,556  خصم ضرائب الدخل والز�اة و�عد التمو�ل تكالیف قبل الدخل صافي

       
       :الفترة بدا�ة في كما

 19,547 35,543  73,302 133,288  المتداولة غیر القروض
 7,702 10,668  28,883 40,006  المتداولة القروض
 259,705 279,852  973,892 1,049,446  الملكیة حقوق  مجموع

 286,954 326,063  1,076,077 1,222,740  المستثمر المال رأس
       

       :الفترة نها�ة في كما
 35,543 109,747  133,288 411,552  المتداولة غیر القروض
 10,668 25,805  40,006 96,770  المتداولة القروض
 279,852 296,997  1,049,446 1,113,737  الملكیة حقوق  مجموع

 326,063 432,549  1,222,740 1,622,059  المستثمر المال رأس
       

 306,509 379,306  1,149,409 1,422,400  المستثمر المال رأس متوسط
 31.5% 14.8%  31.5% 14.8%  المستثمر المال رأس متوسط على العائد

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

مطا�قات وتعر�فات المقاییس غیر المدرجة ضمن متطلبات المعاییر 
 المالي الدولیة للتقر�ر
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 جمیع المبالغ الواردة �المالیین ما لم ُیذَ�ر خالف ذلك  

 

 

 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 2019من عام  ذاته لر�علدوالر أمر�كي)  20,611( سعودي ر�ال 77,290 مع مقارنة 2020من عام  الثالثلر�ع لدوالر أمر�كي)  12,411( سعودي ر�ال 46,547التدفقات النقد�ة الحرة  و�لغت
، المال العامل في رأس مواتیةال غیروالتحر�ات األر�اح التدفقات النقد�ة التشغیلیة، �ما �عكس انخفاض  انخفاض�شكل أساس الى  نخفاضاال هذاوُ�عزى دوالر أمر�كي).  8,200( سعودي ر�ال 30,743مقداره 

من عام  ذاته ر�عمع ال، مقارنة 2020من عام  الثالثدوالر أمر�كي) في الر�ع  1,711( سعودي ر�ال 6,418 �مقدارانخفضت النفقات الرأسمالیة الضرائب والز�اة. وقد  تسو�ة انخفاضقابله �صورة جزئیة و 
 تنفیذ برامج تحسین اإلنفاق الرأسمالي ورفع �فاءته.الستمرار�ة  والذي جاء نتیجة ،2019

. 2019لفترة ذاتها من عام لدوالر أمر�كي)  58,591( سعودي ر�ال 219,716 مع مقارنة 2020من عام  األولى أشهر للتسعةدوالر أمر�كي)  33,533( سعودي ر�ال 125,752التدفقات النقد�ة الحرة  و�لغت
هوامش الر�ح في أعمال التكر�ر ، وانخفاض وحجم المبیعاتنتیجة انخفاض أسعار النفط الخام انخفاض األر�اح  إلىفي المقام األول ) أمر�كي ردوال 25,058( سعودي ر�ال 93,964 البالغنخفاض االوُ�عزى 

مقارنة �الفترة ذاتها في  2020 من عامالنفقات الرأسمالیة للتسعة أشهر األولى  توانخفضمن تغیرات رأس المال العامل.  الناتجةالسیولة النقد�ة ، و الضرائب والز�اة انخفاض تسو�ة اجزئیً  ذلك قابلو  .والكیمیائیات
 قتصاد�ة الحالیة.استجا�ة للظروف اال ورفع �فاءته اإلنفاق الرأسمالي تنفیذ برامج تحسین وذلك نتیجة ،2019عام 

 التسعة أشهر  لثالر�ع الثا 

 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
 81,155 53,561 304,331 200,858  28,705 18,794 107,642 70,481 التشغیل أنشطة من الناتج النقد صافي
 (22,564) (20,028) (84,615) (75,106)  (8,094) (6,383) (30,352) (23,934) الرأسمالیة النفقات

 58,591  33,533  219,716  125,752   20,611  12,411  77,290  46,547 الحرة النقد�ة التدفقات
 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75=  أمر�كي دوالر 001.یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت  ∗

 

 نسبة المدیونیة

 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

 المؤجل العوض� ز�ادة في قیمة الدیون المرتبطةال �شكل أساسذلك  و�عكس، 2020 سبتمبر 30كما في  21.8% إلى 2019 د�سمبر 31(صافي المر�ز النقدي) �ما في  %0.2-ارتفعت نسبة المدیونیة من 
 .رامكو السعود�ةلمر�ز المالي ألودمج صافي مدیونیة سا�ك في قائمة ا ،ملیار دوالر أمر�كي) 10ملیار ر�ال سعودي ( 37.5وسحب �امل تسهیالت القرض البالغ قیمته ، �صفقة االستحواذ على سا�ك المتعلق

 *أمر�كي دوالر  سعودي ر�ال  

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

 سبتمبر 30 
2020 

 د�سمبر 31
2019   

 سبتمبر 30
2020 

 د�سمبر 31
2019 

 46,823 135,552  175,585 508,322  القروض (المتداولة وغیر المتداولة)  مجموع
 (47,388) (52,706)  (177,706) (197,649)  �ماثله وما النقد

 (565) 82,846  (2,121) 310,673  )النقد( / الدین صافي
 278,996 296,997  1,046,235 1,113,737  الملكیة حقوق  مجموع
 278,431 379,843  1,044,114 1,424,410  )النقد( / الدین وصافي الملكیة حقوق  مجموع
 (0.2)% 21.8%  (0.2)% 21.8%  المدیونیة نسبة

 .فقطللمالءمة ر�ال سعودي  3.75=  أمر�كي دوالر 001.یتم تحو�ل المعلومات اإلضافیة �سعر صرف ثابت  ∗
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   جمیع المبالغ الواردة �المالیین ما لم ُیذَ�ر خالف ذلك
 

 

 وضرائب الدخل والز�اةاألر�اح قبل الفوائد 

األر�اح قبل الفوائد وضرائب الدخل والز�اة �أنها مجموع  أرامكو السعود�ةُتعرِّف و  أن األر�اح قبل الفوائد وضرائب الدخل والز�اة توفر معلومات مفیدة عن أدائها المالي للمحللین والمستثمر�ن. أرامكو السعود�ةترى 
 صافي الدخل وتكالیف التمو�ل وضرائب الدخل والز�اة، مخصوًما منه دخل التمو�ل.

أمر�كي) دوالر 44,129 ( سعودي ر�ال 165,479مقارنة مع  ،2020 سبتمبر 30المنتهي في  الثالثلر�ع لدوالر أمر�كي)  25,461( سعودي ر�ال 95,477 �لغت األر�اح قبل الفوائد وضرائب الدخل والز�اةو 
وتراجع هوامش الر�ح في  وحجم المبیعات إلى انخفاض أسعار النفط الخام ذلك �شكل أساسوُ�عزى  .أمر�كي)دوالر  18,668( سعودي ر�ال 70,002 مقدارهانخفاض ، أي �2019خالل الر�ع ذاته من عام 

 .التكر�ر والكیمیائیات أعمال

دوالر  136,635( سعودي ر�ال 512,378مقارنة مع  ،2020 سبتمبر 30في  یةالمنته للتسعة أشهردوالر أمر�كي)  73,308( سعودي ر�ال 274,905الدخل والز�اة و�لغت األر�اح قبل الفوائد وضرائب 
وتراجع ، وحجم المبیعات الخام النفط انخفاض أسعار في المقام األول إلى دوالر أمر�كي) 63,327( سعودي ر�ال 237,473قدره  هذا االنخفاض البالغوُ�عزى . 2019خالل الفترة ذاتها من عام أمر�كي) 

 .كیمیائیاتوال تكر�رال أعمالفي هوامش الر�ح 

 لثالر�ع الثا 
 

 التسعة أشهر

 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
 68,190 35,015 255,710 131,308  21,291 11,789 79,839 44,209 الدخل صافي
 (1,100) (617) (4,125) (2,315)  (376) (181) (1,411) (681) التمو�ل دخل

 1,174 1,842 4,402 6,906  433 909 1,623 3,407 التمو�ل تكالیف
 68,371 37,068 256,391 139,006  22,781 12,944 85,428 48,542 والز�اة الدخل ضرائب
 136,635 73,308 512,378 274,905  44,129 25,461 165,479 95,477 الدخل والز�اة وضرائب الفوائد قبل األر�اح

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