
 

 

 

Saudi Aramco: Public 

 

 

 بيان صحفي

 

  االسعودية تعلن نتائج   أرامكو 
 
 رغم تحديات البيئة االقتصادية م2019لعام  قوية

 

 م2019في عام  (مليار دوالر 88.2) مليار ريال 330.7 صافي دخل 

 م2019في عام  (مليار دوالر 78.3) مليار ريال 293.6 تدفقات نقدية حرة بقيمة 

  اإلطار املالي قوةمما يبرهن على  م2019نهاية عام % 0.2-نسبة مديونية تبلغ 

 م2019 لعام (مليار دوالر 73.2) مليار ريال 274.4 إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 

  استجابة لظروف السوق الحالية م2020خفض اإلنفاق الرأسمالي لعام 

  النفط عاملًيا إنتاجالشركة بين األقل كثافة لالنبعاثات الكربونية في قطاع 

 

 م(2020مارس  15) ه1441رجب  20 – الظهران

بأكمله، حيث حققت أرباًحا  م2019اليوم نتائجها املالية لعام  (السعودية أرامكوشركة الزيت العربية السعودية )أعلنت  

 قطاعي التكرير والكيميائيات.في  الهوامشتحقيق وتوزيعات أرباح قوية رغم انخفاض أسعار النفط والتحديات املحيطة ب

 أهم املعلومات املالية

 (مليار دوالر 111.1) مليار ريال 416.5 بأكمله، مقارنة مع م2019لعام  (مليار دوالر 88.2) مليار ريال 330.7 بلغ صافي الدخل

، باإلضافة إلى انخفاض هإنتاجوكميات  عزى االنخفاض في املقام األول إلى تراجع أسعار النفط الخام. وي  م2018في عام 

 مليارات ريال ) 6 بواقعللكيميائيات صدارة شركة ل املثبتةقيمة الوالكيميائيات، وانخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير 

 .(دوالرمليار  1.6

مليار دوالر( في  85.8مليار ريال ) 322.0مليار دوالر(، مقارنة مع  78.3مليار ريال ) 293.6 * وبلغت التدفقات النقدية الحرة

عزى في املقام األول إلى انخفاض ي   م2018إال أن تراجعها عن العام  ،العام السابق. وبالرغم من قوة التدفقات النقدية الحرة

 رات إيجابية في رأس املال العامل وتراجع حجم اإلنفاق الرأسمالي. ه تغي  تقابلالدخل، والذي 

م، مما يبرهن على قوة اإلطار املالي للشركة والحصافة 2019% في نهاية عام 0.2-وأظهر املركز املالي للشركة نسبة مديونية بلغت 

 .املتبعة في إدارته
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م. وكما ورد في نشرة اإلصدار، أعلنت الشركة 2019( في عام مليار دوالر 73.2) مليار ريال 274.4وبلغ إجمالي توزيعات األرباح 

م، 2019ديسمبر  31م حتى 2019ديسمبر  5مليار دوالر(، وذلك للفترة من  3.9مليار ريال ) 14.8عن توزيع أرباح عادية بقيمة 

  م.2019حتى نهاية عام وهي الفترة املمتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام األولي للمستثمرين و 
 
 ال هذه األرباح جزءً وتمث

مليار دوالر(. ومن املقرر  13.4مليار ريال ) 50.2البالغ قيمتها و  م2019لعادية للربع األخير من عام من إجمالي توزيعات األرباح ا

مارس  18م للمساهمين املسجلين في 2020مارس  31مليار دوالر( في  3.9مليار ريال ) 14.8دفع توزيعات األرباح التي بقيمة 

 م. 2020

بقيمة  ، م2020سنة التقويمية لل وكما هو موضح في نشرة اإلصدار، تعتزم الشركة إعالن إجمالي توزيعات أرباح نقدية عادية

ومن املتوقع اإلعالن عن توزيعات  .بموافقة مجلس اإلدارة ، وذلك رهًنا ربع سنوي كل  بشمليار دوالر على األقل، تدفع  75.0

 .م2020، التي يتوقع نشرها في شهر مايو م2020مع النتائج املالية للربع األول من عام  م2020األرباح للربع األول من عام 

مليار  35.1مليار ريال ) 131.8مليار دوالر(، مقارنة مع  32.8مليار ريال ) 122.9وبلغ حجم اإلنفاق الرأسمالي في العام املاض ي 

 لظروف السوق السائدة، تتوقع الشركة أن يتراوح حجم اإلنفاق الرأسمالي لعام 2018دوالر( في عام 
ً
م بين 2020م. واستجابة

فيما تجري حالًيا مراجعة اإلنفاق ، في ظل ظروف السوق الحالية والتقلبات األخيرة في أسعار السلع مليار دوالر، 30مليار و 25

كبيًرا من املرونة  قدًرا ك انخفاض رأس املال املستداموكذل نتاجعده. ويوفر انخفاض تكاليف اإل م وما ب2021الرأسمالي لعام 

 زها عن نظيراتها.ويبرهن على تمي   ،لدى الشركة

 الجوانب التشغيليةأبرز 

 إنتاجحافظت الشركة على مكانتها كواحدة من أكبر منتجي النفط الخام واملكثفات في العالم بمتوسط إجمالي ، م2019في عام 

 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم من املواد الهيدروكربونية. 13.2يبلغ 

مليار  258.6 بموجب اتفاقية االمتياز السعودية من املواد الهيدروكربونية أرامكوبلغ إجمالي احتياطيات وفي العام نفسه، 

 م.2018مليار برميل مكافئ نفطي في عام  256.9، مقارنة مع برميل مكافئ نفطي

 2019وفي أعقاب الهجمات التي طالت اثنين من مرافق الشركة في شهر سبتمبر 
 
من  ،بفضل هللا ،السعودية أرامكونت م، تمك

، وقد ساعد في تحقيق ذلك اإلجراءات الصارمة الخاصة باالستجابة للطوارئ يوًما 11خالل  نتاجاستعادة مستويات اإل 

. ونتيجة لذلك، تمكنت الشركة وهلل الحمد واالحترافية املشهودة ملوظفيها ومستوى الجاهزية والتدريبات التي ترعاها الشركة

 منذ عقود. بهالتي تحظى من تعزيز سمعة املوثوقية العالية ا

، حصلت الشركة على موافقات الجهات التنظيمية لتطوير حقل غاز الجافورة غير التقليدي في املنطقة م2020وفي فبراير 

ومن  .تريليون قدم مكعبة 200تقدر بنحو  بمواردفي اململكة حتى اليوم  التقليديعد أكبر حقل للغاز غير الشرقية؛ الذي ي  

في اليوم من غاز البيع بحلول عام  قدم مكعبةمليار  2.2أن يصل إلى نحو و ، م2024الحقل مطلع عام  إنتاجأ املتوقع أن يبد

 . م2036

 التكاملوتحقيق القيمة من أعمال  ها،تحسين أعمالأعمالها، و الشركة تعزيز محفظة  واصلت ،الكيميائياتو وفي قطاع التكرير 

 للمواد الهيدروكربونية. سلسلة القيمةفي جميع مراحل ستراتيجي اإل 

السعودية قد أبرمت اتفاقية شراء أسهم العام املاض ي لالستحواذ على حصة صندوق االستثمارات العامة البالغة  أرامكووكانت 

70 
 
 69.1عد إحدى أكبر شركات الكيميائيات في العالم، مقابل % في الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(، والتي ت

 مليار دوال 
 
السعودية في قطاع التكرير  أرامكوسهم صفقة االستحواذ على سابك في تسريع وتيرة تنفيذ إستراتيجية ر، حيث ست
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على املنتجات البتروكيميائية على املدى البعيد. املتوقع لب الطوالكيميائيات واملساعدة في اقتناص الفرص التي يتيحها نمو 

واحدة من أكبر  ،بإذن هللا ،السعودية أرامكو، ستصبح توقع كما هو م   م2020عام وبمجرد إتمام الصفقة في النصف األول من 

 ية.نتاجالشركات املنتجة للبتروكيميائيات من حيث الطاقة اإل 

 ستراتيجيةاإل أهم اإلنجازات 

وجاء ذلك في أعقاب إصدارها ألول  .شهدها العالم طرح  عام  أوليالسعودية أكبر عملية  أرامكو، نفذت م2019في ديسمبر 

 .م2019مليار دوالر في شهر أبريل  12سندات دولية بقيمة 

في قطاع النفط والغاز، وتحديًدا  نظيراتهاالسعودية في املحافظة على مكانتها الرائدة في مجال السالمة بين  أرامكوواستمرت 

ى نجاح الشركة في تحقيق هذا اإلنجاز إلى التأكيد املستمر على عز فيما يتعلق بأداء السالمة املهنية وسالمة العمليات. وي  

 االنضباط التشغيلي، والجهود القيادية الواضحة والدؤوبة لتعزيز السالمة، واالستفادة من التقنيات املبتكرة في ذلك املجال.

كثافة الكربونية ال، حيث خفضت تاجنالسعودية في رفع مستويات أدائها البيئي ألعمالها في قطاع التنقيب واإل  أرامكوونجحت 

رام جكيلو  10.2م مقارنة مع 2019رام من غاز ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي في عام جكيلو  10.1إلى ما يقدر بنحو 

تعكف الشركة إلضافة إلى ذلك، با من بين املستويات الريادية في صناعة النفط والغاز العاملية. د  عفي العام الذي سبق، وهذا ي  

على زراعة مليون شجرة في جميع أنحاء اململكة، وكانت قد أطلقت مشروع أشجار املانغروف الذي تمخض عنه خالل السنوات 

 املاضية زراعة أكثر من مليوني شتلة ألشجار املانغروف.

ا على النتائج املالية
 
 أمين حسن الناصر: املهندس ،السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أرامكو رئيس  ، قالوتعليق

 فتعر  من خالل سلسلة من األحداث واإلنجازات الكبرى السعودية، ف رامكوعاًما استثنائًيا بالنسبة أل  م2019لقد كان عام "

تعرف على مكانتها التي ال تضاهى بين  ، كماالسعودية أرامكواملرونة التي تتمتع بها القوة و العالم بصورة غير مسبوقة على مدى 

 ."كبريات شركات العالم

 
ً

 عما تتميز به و  ةالفريد يةنتاجحجم االحتياطيات والقدرات اإل "لقد ساهم  :واستطرد الناصر قائال
ً

انخفاض التكاليف فضال

في الوقت نفسه على مكانتها حافظة عاملًيا، مع امل فريدةالشركة من مرونة وقدرة على التكيف في تحقيق النمو وجني عائدات 

الي املركز مل، إضافة إلى اآنفة الذكرالقوة  واطنم  ومن شأن  .على مستوى العالمكشركة طاقة تتمتع بأعلى درجات املوثوقية 

  تمكين ،رن لتخصيص رأس املالاملنضبط و املنهج القوي و ال
 
الحرة ل في زيادة التدفقات النقدية الشركة من تحقيق هدفها املتمث

 ."على اختالف دورات أسعار النفط املتعاقبة مالئمةأرباح وتوزيعات 

 في "والشك وأضاف: 
 

ف مع في اآلونة األخيرة وانتشاره السريع يعكس أهمية القدرة على التكي   19-كوفيد ي فيروس أن تفش 

السعودية، وستعمل الشركة على  أرامكوستراتيجية إل هذا املفهوم ركيزة أساس  عد  ر. وي  مختلف األوضاع في عالم دائم التغي  

اإلجراءات االحترازية الالزمة، كما اتخذت املحافظة على قوة أعمالها وجوانبها املالية. وفي الواقع، اتخذت الشركة حزمة من 

 ."م2020تدابير بهدف ترشيد اإلنفاق الرأسمالي املخطط له في عام 

ا على التحدي املزدوج بتلبية الطلب العاملي املتنامي على الطاقة مع االستجابة لرغبة هتركيز  الشركة واصلتس"وأشار الناصر: 

ا من النجاح، هفي وضع يمكن الشركة بأن مؤكدا ،املجتمعات املتزايدة في الحصول على طاقة نظيفة بانبعاثات كربونية أقل

 "ملي من حيث انخفاض الكثافة الكربونية. فالنفط الخام الذي تنتجه يتميز بأنه من بين األفضل على الصعيد العا
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وقع زيارة املُيرجى ، مطابقات وتعريفات املقاييس غير املدرجة ضمن متطلبات املعايير الدولية للتقرير املاليلالطالع على * 

  www.saudiaramco.com/investorsاإللكتروني 

 

 ظهًرا 3 في تمام الساعة م2020مارس  16لكتروني في اإلبث العبر  م2019مناقشة نتائجها املالية لعام تعتزم أرامكو السعودية 

 اإللكتروني من خالل الرابط التالي: تاح البثوسي   ،صباًحا بالتوقيت الشرقي 8ظهًرا بتوقيت غرينيتش/ 12 بتوقيت اململكة/

www.saudiaramco.com/investors 

 

 معلومات االتصال:

 domestic.media@aramco.com  حليةامل اإلعالمية العالقات

 investor.relations@aramco.comعالقات املستثمرين: 

Aramco 
 

 

 إخالء مسؤولية
 

 مالحظة مهمة: تنطبق املعلومات التالية على هذا البيان الصحفي الصادر عن شركة الزيت العربية السعودية )"الشركة"(. 

 

ية. وتبين البيانات االستشرافية إفادات استشرافية، وجميع البيانات الواردة في البيان الصحفي هي بيانات استشرافية، فيما عدا البيانات املتعلقة بحقائق سابقة أو حالالصحفي يتضمن البيان 

، بما في ذلك مقارنتها مع الشركات النظيرة، ونموها في قطاعي التكرير نتاجتوقعات الشركة الحالية فيما يخص إنفاقها الرأسمالي واستثماراتها، ومشروعاتها الرئيسة، وأداء قطاع التنقيب واإل 

بيانات، على سبيل املثال ال الحصر، أي بيانات مسبوقة أو متبوعة أو تتضمن كلمات مثل "تستهدف"، و"تعتقد"، و"تتوقع"، و"تستهدف"، واملعالجة والتسويق والكيميائيات. وقد تشتمل هذه ال

 و "تواصل"و "من املحتمل"، و"يجب"، و"سوف"، و"يمكن"و "قد يكون له"،و و"تعتزم"، و"ربما"، و"تتنبأ"، و"تقدر"، و"تخطط"، و"تظن"، و"سوف"،
ً

" وغيرها من الكلمات واملصطلحات "مستقبال

ى خارج نطاق سيطرة الشركة سواء كانت معروفة ذات املعاني الشبيهة أو نفيها. ال يمكن التحقق من صحة هذه البيانات االستشرافية، ألنها تنطوي بطبيعتها على مخاطر وشكوك وعوامل أخر 

 أو ضمنً  اعلية أو األداء الفعلي أو اإلنجازات الفعلية التي تحققها الشركة وما كان متوقعً وغامضة، التي قد تؤدي إلى حدوث اختالف كبير بين النتائج الف
ً
. وتشمل هذه العوامل: العرض اصراحة

وط التنافسية ى نتائج أعمال الشركة، والضغثر علأن تؤ  والطلب على النفط الخام في األسواق العاملية وأسعار بيع النفط الخام، والتطورات االقتصادية أو السياسية السلبية في آسيا التي يمكن

اطيات الثابت وجودها وقيمة تلك االحتياطيات، واملخاطر التي تشهدها الشركة، وأي اختالفات أو تغيرات كبيرة في األوضاع االقتصادية والتشغيلية الحالية قد تؤثر على الكمية التقديرية لالحتي

رفع، على الشركة، وقدرة  طر املتعلقة بعدم كفاية التأمين، وقدرة الشركة على تنفيذواألخطار التشغيلية، والخسائر بسبب املخا
 
املشاريع الحالية واملستقبلية، والدعاوى املرفوعة، أو التي قد ت

باألعمال الدولية، بما في ذلك العقوبات والقيود املفروضة على  الشركة على تحقيق الفوائد من مشاريع االستحواذ األخيرة أو املستقبلية، بما في ذلك االستحواذ على سابك، واملخاطر املتعلقة

ظفيها الرئيسيين، ومحدودية خبرة فريق إدارة الشركة في إدارة التجارة وأنظمة مكافحة الرشاوى والفساد واألنظمة واللوائح األخرى، واللوائح البيئية، واعتماد الشركة على أعضاء إدارتها العليا ومو 

ا الشركة بتوجيهات من حكومة اململكة، وغيرها همة العامة، وموثوقية وأمن أنظمة تقنية املعلومات لدى الشركة، ومخاوف تغير املناخ وآثاره، واملخاطر املتعلقة باملشاريع التي تنفذهالشركات املسا

ا كبيًرا بين النتائج الفعلية والنتائج املتوقعة في
ً
هذه البيانات االستشرافية املعروضة في هذا البيان على النحو املبين في آخر التقارير الدورية املودعة  من املخاطر والشكوك التي قد تسبب اختالف

املودعة لدى تداول. تقوم الرجوع إلى آخر التقارير الدورية  لدى تداول. وملزيد من املعلومات حول املخاطر والشكوك املحتملة التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية عن النتائج املتوقعة، يرجى

 الشركة فيها أعمالها في املستقبل.هذه البيانات االستشرافية على العديد من االفتراضات املتصلة باستراتيجيات أعمال الشركة الحالية واملستقبلية، والبيئة التي ستزاول 

 

رافية على سبيل املثال ال الحصر، على تاريخ هذا البيان الصحفي فحسب، وليس الهدف منها تقديم أي ضمانات وتنطبق املعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك البيانات االستش

ذلك نتيجة لظهور ة أو بيانات استشرافية، سواء أكان حول النتائج املستقبلية. والشركة تعفي نفسها صراحة من أي التزام أو تعهد بنشر البيان الصحفي أو تحديثه، بما في ذلك أي بيانات مالي

 على أنه نصيحة مالية أو ضريبية أو استثمارية.معلومات جديدة، أو وقوع أحداث مستقبلية أو خالف ذلك، ما لم تقتض ذلك األنظمة أو اللوائح. ويجب أال يفسر أي شخص هذا البيان الصحفي 

 

الشركة ومديريها وموظفيها مسؤولية أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد يتكبدها أي شخص نتيجة  ويجب كذلك عدم اإلفراط في االعتماد على البيانات االستشرافية، وعدم تحميل

 العتماده على البيانات االستشرافية.
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