بيان صحفي

أرامكو السعودية تعلن نتائج الربع الثالث من عام 2021
شهد الربع الثالث ارتفاعا يزيد على الضعف في صافي الدخل والتدفقات النقدية الحرة عن الفترة نفسها من العام
املاض ي مع استجابة الشركة لتعافي السوق
زيادة صافي الدخل بنسبة  %158والتدفقات النقدية الحرة بنسبة %131

• صافي الدخل  114.1مليار ريال سعودي ( 30.4مليار دولر أمريكي)
• صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل 136.2 :مليار ريال سعودي ( 36.3مليار دولر أمريكي)
• التدفقات النقدية الحرة* 107.7 :مليار ريال سعودي ( 28.7مليار دولر أمريكي)
• بلغت نسبة املديونية* %17.2 :في  30سبتمبر  2021مقارنة بـ  %23في  31ديسمبر 2020
• بلغت توزيعات األرباح التي دفعتها الشركة في الربع الثالث من عام  2021عن الربع الثاني من عام 2021
مقدار  70.33مليار ريال سعودي ( 18.8مليار دولر أمريكي) ،وستدفع توزيعات أرباح بقيمة  70.33مليار
ريال سعودي ( 18.8مليار دولر أمريكي) عن الربع الثالث وذلك في الربع الرابع من العام الجاري
الظهران  25 -ربيع األول 1443هـ ( 31أكتوبر2021م)

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية" أو "الشركة") اليوم نتائجها املالية للربع الثالث من عام ،2021
حيث بلغ صافي الدخل  114.1مليار ريال سعودي ( 30.4مليار دولر أمريكي) بزيادة نسبتها  %158مقارنة بالفترة نفسها من
العام املاض ي ،وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح قدرها  70.33مليار ريال سعودي ( 18.8مليار دولر أمريكي) س ُتدفع في الربع
الرابع.
ُ
ّ
والكميات
وتعزى الزيادة في صافي الدخل عن الفترة نفسها من العام املاض ي ،في املقام األول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام،
املباعة ،وزيادة هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات في الربع الثالث ،مدعومة بتعافي الطلب العاملي على الطاقة وزيادة
النشاط القتصادي في األسواق الرئيسة.
وتعليقا على هذه النتائج ،قال رئيس أرامكو السعودية وكبيرإدارييها التنفيذيين ،املهندس أمين بن حسن الناصر:
ّ
ً
انعكاسا لتجاوب الشركة مع زيادة النشاط
"بحمد هللا ،تمثل النتائج الستثنائية ألرامكو السعودية في الربع الثالث من هذا العام
ً
القتصادي في األسواق الرئيسة وانتعاش الطلب على الطاقة ،فضًل عن املركز الفريد الذي تتمتع به الشركة من حيث الكفاءة
والتكلفة املنخفضة لإلنتاج ،والنضباط املالي ،والقدرة على توفير منتجات الطاقة والكيميائيات األساسية بشكل موثوق.

ّ
"وعلى الرغم من بعض الظروف املعاكسة التي ما زالت تلقي بظًللها على القتصاد العاملي ،إل أننا متفائلون بأن الطلب على
ً
الطاقة سيظل منتعشا في املستقبل املنظور.
ّ
"وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى املستقبل بتفاؤل كبير ،فإننا نعزز إستراتيجيتنا لًلستثمار على املدى الطويل ،وسنواصل
ً
مؤخرا ،لتحقيق الحياد
سجلنا الحافل باألداء منخفض التكلفة والكثافة الكربونية لتحقيق الطموح الذي أعلنت عنه الشركة،
الصفري للنطاقين ( 1و )2في انبعاثات الغازات املسببة لًلحتباس الحراري عبر مرافق أعمالنا التي نملكها ونديرها بالكامل
بحلول عام ." 2050

أهم املعلومات املالية
بلغ صافي دخل أرامكو السعودية  114.1مليار ريال سعودي ( 30.4مليار دولر أمريكي) في الربع الثالث من العام الجاري ،في
ُ
مقابل  44.2مليار ريال سعودي ( 11.8مليار دولر أمريكي) في الربع الثالث من عام  .2020وتعزى هذه الزيادة البالغة  %158في
ّ
والكميات
صافي الدخل ،مقارنة بالفترة نفسها من العام املاض ي بشكل رئيس إلى التأثير الناتج عن ارتفاع أسعار النفط الخام،
املباعة ،وزيادة هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.
بلغت التدفقات النقدية الحرة*  107.7مليار ريال سعودي ( 28.7مليار دولر أمريكي) في الربع الثالث ،مقارنة مع  46.5مليار
ريال سعودي ( 12.4مليار دولر أمريكي) للفترة نفسها من عام  ،2020وواصلت الشركة التزامها تجاه مساهميها ،حيث أعلنت
عن توزيعات أرباح بقيمة  70.33مليار ريال سعودي ( 18.8مليار دولر أمريكي) عن الربع الثالث.
بلغت نسبة العائد على متوسط رأس املال املستثمر* ،املحسوب على أساس مستمر لفترة ً 12
شهرا %20.6 ،للفترة املنتهية في
 30سبتمبر  ،2021مقارنة مع  % 14.8عن الفترة نفسها من عام  ،2020وهو ما يعكس بشكل أساس زيادة في صافي الدخل.
وبلغت نسبة املديونية* في الشركة  %17.2في  30سبتمبر  ،2021في مقابل  %23في  31ديسمبر  .2020ويعزى النخفاض بشكل
ً
مدفوعا بارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية الناتجة عن أسعار النفط الخام القوية،
رئيس إلى الرتفاع في النقد وما يماثله،

ّ
وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات ،وتوحيد نتائج أعمال سابك ضمن القوائم املالية ملجموعة أرامكو
ّ
السعودية ،إلى جانب املتحصًلت النقدية املتعلقة بصفقة أرامكو السعودية لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام التي ّتمت في
الربع الثاني من عام .2021
وتواصل أرامكو السعودية استثمارها من أجل املستقبل بنفقات رأسمالية تبلغ  28.5مليار ريال سعودي ( 7.6مليار دولر
ُ
أمريكي) في الربع الثالث ،بزيادة نسبتها  ،%19مقارنة بالفترة نفسها من عام  .2020وتعزى هذه الزيادة في املقام األول إلى املشاريع
الحالية لزيادة إنتاج النفط الخام ،ومشاريع التطوير األخرى .وتستمر أرامكو السعودية في اتباع إطار منهجي مرن في تخصيص
رأس املال.

أهم املعلومات التشغيلية
حافظت أرامكو السعودية على سجلها القوي في موثوقية اإلمدادات ،حيث حققت  %99.7من موثوقية تسليم شحنات النفط
الخام واملنتجات األخرى في الربع الثالث من عام .2021
ً
وأظهرت الشركة ً
أيضا ً
أداء مماثًل في قطاع التنقيب واإلنتاج ،حيث بلغ إجمالي إنتاجها من املواد الهيدروكربونية  12.9مليون
برميل مكافئ نفطي في اليوم في الربع الثالث من عام  .2021بما في ذلك متوسط إنتاج النفط الخام البالغ  9.5مليون برميل في
اليوم .ويواصل قطاع التنقيب واإلنتاج تنفيذ خطط النمو الرامية إلى تعزيز إنتاجية مكامن اململكة على املدى الطويل ،ويمض ي
ً
قدما في تنفيذ توجيهات الحكومة بزيادة الطاقة اإلنتاجية القصوى املستدامة من النفط الخام من  12مليون برميل في اليوم
إلى  13مليون برميل في اليوم.
وخًلل الربع الثالث ،وصلت أعمال اإلنشاء إلى مراحل متقدمة في مشروع توسعة معمل الغاز في الحوية .ويمثل هذا املشروع
ّ
ً
جزءا من برنامج زيادة إنتاج الغاز ،ومن املتوقع بدء تشغيله في عام .2022
ُ
وفي  15أغسطس املاض ي ،أعلن عن إنهاء العمليات املالية ملشروع سدير للطاقة الشمسية بقدرة  1.5غيغاواط الذي تمتلك
فيه الشركة حصة تبلغ  %30من خًلل شركتها اململوكة لها بالكامل شركة أرامكو السعودية للطاقة .وسيكون هذا املشروع
ً
واحدا من أكبر محطات الطاقة الشمسية في املنطقة ،حيث تشارك فيه شركة أكوا باور ،والشركة القابضة للمياه والكهرباء
(بديل) ،وهي شركة مملوكة لصندوق الستثمارات العامة .ويمثل استثمار أرامكو السعودية في املشروع أول مشاركة لها في
برنامج الطاقة املتجددة الذي ينفذه صندوق الستثمارات العامة ،مما يعكس جهودها لتعزيز حلول الطاقة املستدامة .ومن
املتوقع أن تبدأ املرحلة األولى من املشروع في توليد الكهرباء خًلل النصف الثاني من عام .2022
كما أعلنت الشركة في السابع من سبتمبر املاض ي عن إطًلق برنامجها الستثماري الصناعي (نماءات) مع توقيع  22مذكرة تفاهم
جديدة باإلضافة إلى اتفاقية مشروع مشترك واحدة .ويركز البرنامج على بناء القدرات في أربعة قطاعات رئيسة هي :الستدامة،
والتقنية ،وخدمات الصناعة والطاقة ،واملواد املتقدمة .ويهدف برنامج نماءات إلى ضمان تعزيز موثوقية إمدادات الطاقة ورفع
كفاءة توطين سًلسل التوريد في صناعة الطاقة ،مع استهداف الفرص الجديدة التي تحقق الحد من النبعاثات الكربونية
ّ
ًّ
مكمًل لبرنامج التوطين الرائد الذي تنفذه الشركة لتعزيز
وتوظف مفاهيم القتصاد الدائري للكربونُ .ويعد هذا البرنامج
القيمة املضافة اإلجمالية لقطاع التوريد في اململكة (اكتفاء) وكذلك برنامج شريك الذي تنفذه اململكة.
وفي  20سبتمبر من الشهر نفسه ،أعلنت مبادرة شركات النفط والغاز بشأن املناخ ،التي تشارك أرامكو السعودية في عضويتها،
عن سعيها للوصول إلى الحياد الصفري في النبعاثات من األعمال التي تديرها الشركات أعضاء املبادرة ،واستغًلل نفوذها
ّ
لتحقيق الغاية نفسها في األعمال التي ل تشغلها ،وفق اإلطار الزمني الذي حددته اتفاقية باريس .وقد أعلنت أرامكو السعودية
في  23أكتوبر الجاري عن طموحها في تحقيق الحياد الصفري للنطاقين ( 1و )2في انبعاثات الغازات املسببة لًلحتباس الحراري
عبر مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام .2050

وفي  24سبتمبر ،أصبح مرفق معالجة النفط في بقيق ،وهو أكبر معمل ملعالجة النفط في العالم ،ثالث مرفق من مرافق الشركة
ينضم إلى قائمة املنتدى القتصادي العاملي للمنارات الصناعية ،وهي قائمة تضم املواقع الصناعية التي نجحت ّ
وتوسعت في
العمل بأحدث التقنيات املتطورة للثورة الصناعية الرابعة.
وفي  27سبتمبر ً
أيضا ،وقعت شركة جيزان املتكاملة لتحويل الغاز وللطاقة ،وهي مشروع مشترك بين كل من شركة أرامكو
السعودية للطاقة ،وشركة أير برودكتس ،وشركة أكوا باور ،وشركة أير برودكتس قدرة ،اتفاقيات لًلستحواذ والتمويل بقيمة
 45مليار ريال سعودي ( 12مليار دولر أمريكي) ملحطة الكهرباء العاملة بتقنية التغويز والدورة املركبة املتكاملة ،ووحدة فصل
الهواء ،وبعض املوجودات امللحقة ،من أرامكو السعودية ،واملوجودة في مدينة جازان القتصادية .ويهدف هذا املشروع إلى زيادة
القيمة اإلجمالية ملصفاة جازان ومحطة الكهرباء املتكاملة العاملة بتقنيتي التغويز والدورة املركبة للوقود ،بما يسهم في تطوير
منطقة جازان وتهيئتها لجذب مزيد من الستثمارات األجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

###

عن أرامكو السعودية
ً
برميًل ً
أرامكو السعودية هي الشركة املتكاملة والرائدة ً
واحدا من كل ثمانية
عامليا في مجال الطاقة والكيميائيات .وتنتج الشركة
ُ
براميل من إمدادات النفط في العالم ،في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة .تضع أرامكو السعودية نصب
أعينها موثوقية مواردها واستدامتها ،ما يساعد على تعزيز الستقرار والنمو على املدى الطويل في جميع أنحاء العالم.
. www.saudiaramco.com

* يرجى زيارة الرابط التالي لًلطًلع على مطابقات املقاييس غير املدرجة في املعايير الدولية للتقرير املالي
http://www.aramco.com/investors
معلومات االتصال:
العًلقات اإلعًلمية املحليةdomestic.media@aramco.com :
عًلقات املستثمرينinvestor.relations@aramco.com :
Aramco
إخالء املسؤولية
يحتوي هذا البيان الصحفي على إفادات استشرافية ،وتعرض البيانات الستشرافية 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 الستشرافية 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 التكرير واملعالجة والتسويق والكيميائيات .وقد تشتمل هذه البيانات ،على سبيل املثال ل 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 .ول يمكن التحقق من صحة هذه البيانات الستشرافية ،ول 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 اختًلف كبير بين النتائج الفعلية أو األداء الفعلي أو اإلنجازات الفعلية التي تحققها الشركة وربما تؤدي إلى حدوث اختًلف كبير بين النتائج أو مستويات
ً
احة أو ً
ضمنا في تلك البيانات الستشرافية 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 والقتصادية والعرض والطلب على النفط الخام والغاز
واملنتجات املكررة واملواد البتروكيميائية ،والضغوط التنافسية ،ومخاوف تغير املناخ وآثاره ،واإلرهاب والنزاعات املسلحة ،والتطورات واملستجدات القتصادية أو السياسية املعاكسة في آسيا ،واملخاطر واألخطار التشغيلية
في قطاعات النفط الخام والغاز والتكرير والبتروكيميائيات ،وأي اختًلفات أو تغيرات كبيرة في األوضاع القتصادية والتشغيلية الحالية التي قد تؤثر على الحسابات التقديرية لحتياطيات الشركة الثابت وجودها وقيمة
تلك الحتياطيات ،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
ُ ُ
الستحواذ األخيرة أو املستقبلية ،بما في ذلك صفقة الستحواذ 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 والسًلمة 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
والسًلمة ،وبيع واستخدام املواد الكيميائية والبًلستيك ،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 والشتراطات 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 الستقرار والضطرابات السياسية
والجتماعية 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 بالدولر األمريكي؛ وغيرها من
ً
اختًلفا ً
كبيرا بين النتائج الفعلية والنتائج املتوقعة في هذه البيانات الستشرافية 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 اختًلف النتائج الفعلية عن النتائج املتوقعة ،يرجى الرجوع إلى آخر التقارير الدورية املودعة لدى تداول .وتستند هذه البيانات الستشرافية إلى افتراضات
عديدة تتعلق بإستراتيجيات العمل الحالية واملستقبلية للشركة والبيئة التي ستزاول الشركة فيها أعمالها في املستقبل.
ً
اعتبارا من تاريخ البيان ،ول تهدف إلى تقديم أي تأكيدات تخص النتائج املستقبلية .وتعفي أرامكو
ُويعتد بسريان املعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي ،بما في ذلك البيانات الستشرافية على سبيل املثال ل 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 خًلف ذلك،
ما لم تتطلب األنظمة أو اللوائح املعمول بها ذلك .ويجب أل يفسر أي شخص هذا البيان الصحفي على أنه نصيحة مالية أو ضريبية أو استثمارية.
ول يوص ى باملبالغة في العتماد على البيانات الستشرافية.

