
نشرة إصدار شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)
رقم  التجاري  بالسجل  (الموافق ٢٠١٧/١٢/١٩م) ومسجلة  وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠١هـ   (١٨٠) رقم  الوزراء  قرار مجلس  بموجب  شركة مساهمة سعودية 

(٢٠٥٢١٠١١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١١هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٨م).
طرح (●) (●) سهماً عادياً من أسهم أرامكو السعودية تمثل نسبة (●) (●٪) من رأس المال بسعر طرح نهائي (●) ريال سعودي لسهم الطرح الواحد.

فترة الطرح: ١٨ يوم تبدأ من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠١٩/١١/١٧م) وحتى تاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٧هـ (الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٤م).

تأسست شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (ويشار إليها فيما بعد بـ «أرامكو السعودية») في المملكة 
العربية السعودية («المملكة») بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٠٩/٤/٤هـ (الموافق ١٩٨٨/١١/١٣م) 
المملكة  بالكامل لحكومة  بالكامل ومملوك  برأس مال قدره ستون مليار (٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مدفوع 
(«الحكومة»)، واكتسبت بعد ذلك صفة شركة مساهمة سعودية في ١٤٣٩/٤/١٤هـ (الموافق ٢٠١٨/١/١م) بموجب 
السجل  في  تسجيلها  وتم  ٢٠١٧/١٢/١٩م)  (الموافق  ١٤٣٩/٤/١هـ  في  المؤرخ   (١٨٠) رقم  الوزراء  مجلس  قرار 
مال  رأس  ويبلغ  ٢٠١٨/٣/٢٨م).  (الموافق  ١٤٣٩/٧/١١هـ  وتاريخ   (٢٠٥٢١٠١١٥٠) برقم  الظهران  بمدينة  التجاري 
مليار  مائتي  إلى  مقسم  بالكامل،  مدفوع  ريـال سعودي   (٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مليار  الحالي ستين  السعودية  أرامكو 
(٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي بدون قيمة اسمية («األسهم») (لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  ٤- ٤

(تاريخ أرامكو السعودية وتطورها) من هذه النشرة).
تبدأ فترة الطرح (ويشار إليها فيما بعد بـ «فترة الطرح») لكل من المؤسسات المكتتبة (كما هي معرفة أدناه) من تاريخ 
١٤٤١/٠٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠١٩/١١/١٧م) وتنتهي في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٧هـ (الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٤م) (ويشار إليها 
فيما بعد بـ «فترة بناء سجل األوامر»)، وللمكتتبين األفراد (كما هو معرف أدناه) من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٠هـ (الموافق 
٢٠١٩/١١/١٧م) وستنتهي في يوم ١٤٤١/٠٤/٠١هـ (الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨م (ويشار إليها فيها بعد بـ «فترة الطرح 

للمكتتبين األفراد»).
تتمثل عملية الطرح العام األولي («الطرح») ببيع جزء من أسهم أرامكو السعودية العادية من قبل الحكومة («المساهم 
البائع») (ويشار إليها جميًعا بـ«أسهم الطرح»، ولكل منها بـ«سهم طرح») وذلك بنطاق سعري يتراوح بين (٣٠٫٠) ريال 
سعودي و(٣٢٫٠) ريال سعودي للسهم الواحد («نطاق سعر الطرح»). وسيتم اإلعالن عن العدد والنسبة النهائية ألسهم 
الطرح من رأس مال أرامكو السعودية بعد انتهاء فترة بناء سجل األوامر (يرجى مراجعة التوضيح المتعلق بـــ «سعر 
الطرح النهائي» الوارد في الصفحة (ض) من هذه النشرة والذي يوضح آلية تحديد سعر الطرح النهائي). ويقتصر 

الطرح على الشريحتين التاليتين من المكتتبين:
الشريحة (أ): المؤسسات المكتتبة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر 
(ويشار إليها فيما بعد بـ «المؤسسات المكتتبة») وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات 
األولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (المعرفة في القسم  ١ (التعريفات والمصطلحات) من هذه النشرة) والشروط 
األخرى الواردة في هذه النشرة (لمزيد من المعلومات عن المؤسسات المكتتبة، يرجى مراجعة القسم  ١ (التعريفات 
والمصطلحات) والقسم  ١٨- (شروط وأحكام االكتتاب) من هذه النشرة). وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي 
سيتم تخصيصها للمؤسسات المكتتبة المشاركة فعلياً في عملية بناء سجل األوامر من ِقبل المساهم البائع وأرامكو 
السعودية وفقاً لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين (المعرفين في 

القسم ١- (التعريفات والمصطلحات) من هذه النشرة).
المرأة  ذلك  في  بما  الطبيعيين،  السعوديين  األشخاص  الشريحة  هذه  وتشمل  األفراد):  (ب):(المكتتبون  الشريحة 
السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء 
أوالدها القّصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القّصر - وأي شخص 
طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات 
المستلمة (ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ«المكتتبين األفراد» ولكل منهم بـ«المكتتب الفرد»)، ويعد الغياً اكتتاب من 
اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب 
مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغًيا وسيتم أخذ االكتتاب األول فقط في االعتبار. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم 
الطرح التي سيتم تخصيصها للمكتتبين األفراد من ِقبل المساهم البائع وأرامكو السعودية وفقاً لسلطتهما التقديرية 
المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين (المعرفين في القسم ١- (التعريفات والمصطلحات 
من هذه النشرة)، ويستهدف تخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها ٠٫٥٪ - كحد أعلى - من اجمالي أسهم 

الشركة لشريحة المكتتبين األفراد.
للمكتتبين  االكتتاب  نموذج طلب  بتعبئة  التقدم  الطرح  أسهم  في  يكتتبون  الذين  األفراد  المكتتبين  من  كل  يجب على 
Retail)، علماً بأن الحد األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح للمكتتبين األفراد هو عشرة  Subscription Form) األفراد
(١٠) أسهم، ويكون لكل مكتتب فرد الحق في االكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته، وال يوجد حد أقصى لعدد األسهم التي 
يمكن االكتتاب فيها من ِقبل المكتتبين األفراد وينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم التي يتقدم لالكتتاب بها 
Retail)، وذلك بأعلى سعر ضمن نطاق سعر الطرح («سعر اكتتاب  Subscription Form) في نموذج طلب االكتتاب
األفراد») الذي يرغب أن يحصل مقابله على هذا العدد من أسهم الطرح. إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر 
اكتتاب األفراد، يكون للمكتتبين األفراد، فيما يخص الفرق بين سعر اكتتاب األفراد وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: 
(أ) الحصول على قيمة الفرق بين سعر اكتتاب األفراد وسعر الطرح النهائي نقًدا من خالل تحويل بنكي الى حساب 
البائع وأرامكو  المكتتب الفرد، أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين األفراد بحسب ما يراه المساهم 
أنه في حال عدم تخصيص أسهم  بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين. علماً  السعودية مناسباً 
إضافية للمكتتبين األفراد سيتم رد قيمة الفرق بين سعر إكتتاب األفراد وسعر الطرح النهائي نقًدا من خالل تحويل 
Retail) بنكي الى حساب المكتتب الفرد. وعلى المكتتبين األفراد تحديد خيارهم حيال ذلك في نموذج طلب اإلكتتاب
Subscription). وفي حالة كسور السهم، سيرد للمكتتبين األفراد مبلغ يعادل قيمة كسور األسهم - وفي كل  Form
األحوال، إذا لم يكن هناك أسهم إضافية، فسوف يرد للمستثمر المبلغ الفائض من خالل تحويل بنكي، (لمزيد من 
المعلومات عن كيفية االكتتاب وتخصيص أسهم االكتتاب للمكتتبين األفراد، يرجى مراجعة القسم  ١٨- (شروط وأحكام 

االكتتاب) من هذه النشرة). 
أوالد قصر سعوديين  لها  التي  األرملة  أو  المطلقة  السعودية  المرأة  ذلك  في  بما  طبيعي سعودي  لكل شخص  يحق 
(«المكتتبون األفراد المؤهلون»)، الذي يكتتب في أسهم الطرح ويحتفظ بها لمدة (١٨٠) يوًما من أول تاريخ بدء تداول 
األسهم في السوق المالية (كما هي معرفة أدناه) («فترة استحقاق األسهم المجانية») بصورة مستمرة وغير منقطعة 
(«األسهم المؤهلة»)، الحصول على سهم واحد («سهم مجاني») مقابل كل ١٠ أسهم اكتتاب مخصصة له، على أال 
يزيد عدد األسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مكتتب مؤهل عن (١٠٠) سهم مجاني كحد أقصى، وسيتم منح 
وتخصيص األسهم المجانية من قبل المساهم البائع من األسهم التي يملكها في الشركة، لن يترتب عن منح األسهم 
المجانية انتقال الحقوق المتصلة بها إلى المكتتب الفرد المؤهل إال من تاريخ نقلها إلى محفظته االستثمارية (لمزيد 
األسهم   - األولي  العام  الطرح  في  المشاركين  األفراد  (حافز   ١٨-١-٦ رقم  القسم  مراجعة  يرجى  المعلومات،  من 

المجانية) من هذه النشرة.

فيما يتعلق بالطرح، يجوز لمدير االستقرار السعري (كما هو معرف أدناه)، إلى الحد الذي تسمح به التعليمات الخاصة 
تنفيذ  أدناه)،  (كما هي معرفة  المالية  السوق  الصادرة عن هيئة  األولية  للطروحات  السعري  االستقرار  آلية  بتنظيم 
عمليات االستقرار السعري لغرض استقرار السعر السوقي لألسهم. يمكن أن يتم تنفيذ هذه العمليات في السوق المالية 
السعودية («السوق المالية» أو «تداول»)، كما قد يتم إجراؤها خالل الفترة التي تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح 
في السوق المالية وتنتهي في موعد ال يتجاوز ثالثين يوًما تقويمًيا بعد ذلك («مدة االستقرار السعري»). ومع ذلك، لن 
يكون مدير االستقرار السعري ملزماً بالقيام بأي عمليات استقرار سعري. ويمكن لمدير االستقرار السعري إيقاف أي 
عمليات استقرار سعري، في حالة مباشرتها، في أي وقت ودون إشعار مسبق. وسيفصح مدير+ االستقرار السعري عن 
أي تخصيص لألسهم اإلضافية وعمليات االستقرار السعري التي يتم إجراؤها فيما يتعلق بالطرح وذلك وفقاً للتعليمات 

الخاصة بتنظيم آلية االستقرار السعري للطروحات األولية الصادرة عن الهيئة. 
لغرض السماح لمدير االستقرار السعري بتغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي، سيتم 
منح خيار شراء لمدير االستقرار السعري («خيار الشراء») والذي يجوز بموجبه لمدير االستقرار السعري شراء ما تصل 
نسبته إلى (١٥٪) من مجموع عدد األسهم المطروحة لالكتتاب طرحاً أولياً («أسهم خيار الشراء») بسعر الطرح النهائي. 
ويمارس مدير االستقرار السعري خيار الشراء، كلًيا أو جزئًيا، بناًء على إخطار منه، وفي أي وقت خالل مدة االستقرار 
السعري بحسب ما يراه مناسًبا . وتكون أي أسهم إضافية يجري تخصيصها وفقا للتخصيص اإلضافي مكافئة من 
جميع النواحي ألسهم الطرح، بما في ذلك فيما تخوله من أرباح وتوزيعات أخرى معلنة أو مقدمة أو مدفوعة على 
أساس األسهم، ويتم شراؤها بنفس الشروط التي تُباع بها أسهم الطرح، وسوف تشكل فئة واحدة مع األسهم األخرى.

جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة، ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم 
ذلك،  إلى  إضافًة  فيها.  والتصويت  أدناه)  معرفة  هي  (كما  للشركة  العامة  الجمعية  اجتماعات  حضور  الشركة  في 
يستحق كل من حاملي أسهم الطرح نصيباً من أي أرباح تعلن أرامكو السعودية عن توزيعها اعتباًرا من تاريخ اإلعالن 
عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين األفراد والمشار إليه في الجدول ٤ (الجدول 
الزمني المتوقع للطرح) من هذه النشرة (لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم ٨ (سياسة توزيع األرباح وإطار 

عملها) من هذه النشرة).
وتمثل الحكومة المساهم الكبير في أرامكو السعودية، إذ تمتلك كامل أسهمها المصدرة كما في تاريخ هذه النشرة 

والمذكورة في الجدول رقم (٣) من هذه النشرة.
وبعد اكمال الطرح، سوف يستمر المساهم البائع بتملك أغلبية أسهم أرامكو السعودية. وسيستلم المساهم البائع جميع 
متحصالت الطرح وسيتم تعويض أرامكو السعودية عن جميع التكاليف التي تكبدتها فيما يتعلق بالطرح، لمزيد من 
المعلومات، يرجى مراجعة القسم  ٩- (استخدام متحصالت الطرح) من هذه النشرة. بناًء على قواعد طرح األوراق 
المالية وااللتزامات المستمرة، يخضع المساهم الكبير (أي المساهم البائع) لفترة حظر مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ 
بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية («فترة الحظر النظامية») بحيث ال يجوز له التصرف في أسهمه خاللها، 
باستثناء الحاالت المحدودة التي يجوز له فيها التصرف بأسهمه، بناًء على اإلعفاء الموضح في القسم   ١٧ (اإلعفاءات) 
من هذه النشرة. كما يُحظر على أرامكو السعودية أن تدرج أسهماً من فئة األسهم المدرجة نفسها خالل األشهر الستة 
التالية لتاريخ أحدث إدراج وفقًأ لقواعد اإلدراج. باإلضافة إلى ذلك، ال يجوز للمساهم التصرف بأي من أسهمه في 
أرامكو السعودية، كما ال يجوز ألرامكو السعودية إصدار أسهم جديدة خالل فترة اثنى عشر (١٢) شهًرا من تاريخ 
بدء تداول األسهم في السوق المالية («فترة الحظر التعاقدية») بموجب الشروط الواردة في اتفاقية التعهد بالتغطية 
واتفاقية التنسيق (كما هي معرفة أدناه) بما تتضمنه من استثناءات. ال تنطبق الشروط المطبقة خالل فترة الحظر 
التعاقدية على نقل ملكية األسهم المجانية من قبل المساهم البائع إلى المكتتبين المؤهلين بعد انتهاء فترة الحظر 
النظامية كما هو مبين في هذه النشرة، (لمزيد من المعلومات حول فترة الحظر النظامية وفترة الحظر التعاقدية، 

يرجى مراجعة القسم  ١٨- ٧  (فترة الحظر) والقسم  ١٥- ٤ (فترة الحظر التعاقدية) من هذه النشرة).
لم يسبق إدراج أو تداول أسهم أرامكو السعودية في أي سوق سواء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت 
أرامكو السعودية بطلب تسجيل وطرح األسهم إلى هيئة السوق المالية («الهيئة») وطلب إدراج أسهم لشركة السوق 
المالية (تداول)، وقدمت معه كافة المستندات المطلوبة. وقد تم الحصول على جميع الموافقات النظامية والموافقات 
المتعلقة بإصدار هذه  الموافقات  بما في ذلك  الطرح،  بعملية  والمتعلقة  السعودية  أرامكو  لها  التي تخضع  الداخلية 
النشرة، مع كافة المستندات المؤيدة للهيئة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق المالية بعد اإلنتهاء من 
التواريخ المهمة  النظامية (لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم  تخصيص األسهم واستيفاء جميع المتطلبات 
وإجراءات االكتتاب في الصفحة (ج ج)) من هذه النشرة). وسوف يسمح لمواطني المملكة وأي شخص طبيعي غير 
سعودي مقيم يملك حساباً استثمارياً لدى شخص مرخص له ومواطني دول مجلس التعاون وللشركات والبنوك وصناديق 
االستثمار المؤسسة في المملكة أو في دول مجلس التعاون بالتداول في األسهم بعد بدء تداولها في السوق المالية. 
للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية  وسيكون بإمكان المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة (وفقاً 
المستثمرين  لتملّك  المنظمة  للتعليمات  (وفقاً  اإلستراتيجيين  المستثمرين  وكذلك  المدرجة)،  األسهم  في  المؤهلة 
القسم  ١-  في  (المعرفة  األسهم  في  التداول  المدرجة)  الشركات  في  استراتيجية  األجانب حصصاً  االستراتيجيين 
(التعريفات والمصطلحات) من هذه النشرة)، كما يحق لألفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات 
المسجلة خارج المملكة باستثناء المستثمرين االعتباريين األجانب وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية 
األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة والمستثمرين االستراتيجيين األجانب وفًقا لتعليمات تملك المستثمرين 
االستراتيجيين األجانب حصًصا استراتيجية في الشركات المدرجة (ويُشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ« المستثمرين 
في  الدخول  طريق  عن  لألسهم  االقتصادية  المنافع  على  االستحواذ  األجنبي»)  «المستثمر  بـ  منهم  ولكل  األجانب» 
(«األشخاص المرخص لهم») لشراء األسهم  الهيئة  لهم من قبل  (SWAP) مع أشخاص مرخص  المبادلة  اتفاقيات 
المدرجة في السوق المالية وامتالكها والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب. وبموجب اتفاقيات المبادلة، سوف 

يتم تسجيل األشخاص المرخص لهم كمالكين نظاميين لتلك األسهم.
ينطوي االكتتاب في األسهم على مخاطر وأمور غير مؤكدة. ولالطالع على بعض العوامل التي ينبغي دراستها بعناية 
والقسم  (أ)  الصفحة  في  الوارد  مهم)  (إشعار  القسم  مراجعة  يرجى  الطرح،  أسهم  في  باالكتتاب  القرار  اتخاذ  قبل 

٢- («عوامل المخاطرة») من هذه النشرة). 

saudiaramco.com
صدرت هذه النشرة بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٢هـ (الموافق ٢٠١٩/١١/٠٩م).
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املستشارون املالیون

تحتوي هذه النشرة على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة (المشار إليها بـ «الهيئة») وطلب إدراج األوراق المالية 
بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ي) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون بحسب علمهم 
واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق أّي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال 

تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أّي جزء منها.

ضمن المسودة عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها في الطرح أو سعر الطرح النهائي. سيتم اإلعالن عن النسخة النهائية 
صدار األولية متاحة للمؤسسات المكتتبة المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وللمكتتبين األفراد المشاركين في الطرح وال تت

ستكون مسودة نشرة اإل
س مال) ونشرها بعد االنتهاء من فترة بناء سجل األوامر وتحديد سعر الطرح النهائي. 

ك األسهم التي سيتم بيعها من رأ
ضمن سعر الطرح النهائي وعدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها ونسبة تل

من هذه النشرة (والتي ستت





املنسقون الرئيسيون

مدير سجل اكتتاب املؤسسات

مديرو سجل اكتتاب املؤسسات (املقيمة خارج اململكة) األجانب

اجلهات املستلمة

مدير االكتتاب

مدير االستقرار السعري



أ

إشعار مهم

على  إال  الطرح  أسهم  في  لالستثمار  قرار  أي  يُبنى  أال  وينبغي  الطرح.  وأسهم  بالشركة  تتعلق  مفصلة  معلومات  على  النشرة  هذه  تحتوي 
 )ipo.saudiaramco.com( المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي يمكن الحصول عليها من خالل زيارة الموقع اإللكتروني ألرامكو السعودية
أو الموقع اإللكتروني للهيئة )www.cma.org.sa( أو المواقع اإللكترونية للمستشارين الماليين والمشار إليهم في الصفحات من )ل( إلى )س( 

من هذه النشرة.

وقد عينت الشركة المؤسسات المالية التالية أسمائها كمستشارين ماليين ومنسقين رئيسيين ومديًرا لالكتتاب ومتعهدي التغطية ومديري 
سجل االكتتاب للمؤسسات داخل وخارج المملكة:

شركة سيتي جروب العربية السعوديةالمستشارون الماليون
شركة كريديت سويس العربية السعودية

شركة جولدمان ساكس العربية السعودية
إتش إس بي سي العربية السعودية

شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية
شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية

شركة مورغان ستانلي السعودية
شركة األهلي المالية

شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار
سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتدالمنسقون الرئيسيون

شركة كريديت سويس سيكيوريتيز )أوروبا( ليمتد
جولدمان ساكس إنترناشونال

إتش إس بي سي العربية السعودية
جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي

شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية
مورغان ستانلي آند كو. إنترناشونال بي إل سي

شركة األهلي المالية
شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار

إتش إس بي سي العربية السعوديةمديرو سجل اكتتاب المؤسسات
شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية

شركة األهلي المالية
شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار

شركة الراجحي المالية
المجموعة المالية-هيرميس السعودية

جي أي بي كابيتال
شركة الرياض المالية

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
سيتي جروب ماركتس ليمتدمديرو سجل اكتتاب المؤسسات )المقيمة خارج المملكة( األجانب

شركة كريديت سويس سيكيوريتيز )أوروبا( ليمتد
جولدمان ساكس إنترناشونال

جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي
مورغان ستانلي آند كو. إنترناشونال بي إل سي

بانكو سانتاندير إس إيه
بي إن بي باريبا

بي أو سي آي آسيا المحدودة
كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار

دويتشه بنك آي جي، فرع لندن



ب

بنك أبو ظبي األول )ش.م.ع(
ميزوهو إنترناشيونال بي إل سي

آر بي سي أوروبا المحدودة 
إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس ليمتد

سوسيتيه جنرال
يو بي إس آي جي فرع لندن

شركة سيتي جروب العربية السعوديةمتعهدو التغطية
شركة كريديت سويس سيكيوريتيز )أوروبا( ليمتد

جولدمان ساكس إنترناشونال
إتش إس بي سي العربية السعودية

جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي
شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية

مورغان ستانلي آند كو. إنترناشونال بي إل سي
شركة األهلي المالية

شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار
شركة الراجحي المالية
بانكو سانتاندير إس إيه

بي إن بي باريبا
بي أو سي آي آسيا المحدودة

كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار
دويتشه العربية السعودية لألوراق المالية

المجموعة المالية-هيرميس السعودية
بنك أبو ظبي األول )ش.م.ع(

جي أي بي كابيتال
ميزوهو إنترناشيونال بي إل سي

آر بي سي أوروبا المحدودة 
شركة الرياض المالية

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس ليمتد

سوسيتيه جنرال
يو بي إس آي جي فرع لندن

شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمارمدير االكتتاب
شركة جولدمان ساكس العربية السعوديةمدير االستقرار السعري



ج

تحتوي هذه النشرة على معلومات تم تقديمها بناًء على متطلبات تسجيل األسهم وطرحها وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة، ومتطلبات اإلدراج وفقاً لقواعد اإلدراج، ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في الصفحة )ي( - مجتمعين ومنفردين 
- كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد القيام بجميع الدراسات الممكنة إلى 

الحد المعقول أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.

وعلى الرغم من قيام الشركة بإجراء كافة الدراسات المعقولة للتحري عن دقة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها، 
إال أن جزًءا كبيًرا من المعلومات الواردة في هذه النشرة والمتعلقة بالقطاع واألسواق التي تعمل فيها الشركة تم الحصول عليها من مصادر 
خارجية. لم تتحقق الشركة وال المستشارين الماليين أو أي مستشار آخر من مستشاري الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحات )ل( إلى 
)ر( من هذه النشرة )ويشار إليهم فيما يلي مجتمعين مع المستشارين الماليين بـ »المستشارين« من هذه المعلومات بشكل مستقل، وبالتالي ال 
يمكن تقديم أي تأكيد أو ضمان بشأن دقة أي من هذه المعلومات أو اكتمالها. كما تم استخالص المعلومات الواردة في هذه النشرة والمتعلقة 
بكل من شركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى من آخر تقرير سنوي متاح بشكل عام لكل من هذه الشركات )»التقارير العامة«(. 
لم تقم الشركة أو مستشاريها بالتحقق بشكل مستقل من صحة المعلومات الواردة في التقارير العامة، وبالتالي فإنه ال يمكن تقديم أي تأكيد 

أو ضمان بشأن دقة او اكتمال أي من التقارير العامة.

يُعتقد بأن المعلومات الواردة في هذه النشرة دقيقة كما في تاريخ إصدارها إال أنها عرضة للتغير. وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر 
المركز المالي للشركة وقيمة األسهم نتيجة للتطورات المستقبلية، مثل تقلب أسعار المواد الهيدروكربونية ومدى العرض والطلب عليها أو 
غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية والعوامل الخارجة عن سيطرة الشركة )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  2- )عوامل 
المخاطرة( من هذه النشرة(. وال يجوز اعتبار تقديم هذه النشرة أو أي معلومات شفهية أو كتابية متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو 

االعتماد عليها بأي شكل من األشكال، على أنه وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقيق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال تعتبر هذه النشرة بمثابة توصية للمشاركة في عملية االكتتاب في أسهم الطرح من قبل الشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المساهم 
البائع أو الجهات المستلمة أو المستشارين. وتُعتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون األخذ في 
االعتبار أهداف االستثمار الفردية أو المركز المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة بالمكتتبين المحتملين. وفيما يتعلق بالمستثمرين 
في المملكة، يتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ قراره باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من أحد المستشارين 
االستثمار  فرصة  مالئمة  ومدى  للشركة  الخاص  تقييمه  على  االعتماد  عليه  ويجب  الطرح  بخصوص  الهيئة  من  لهم  المرخص  الماليين 
والمعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به، بما في ذلك مزايا ومخاطر االستثمار في أسهم 
الطرح. قد يكون االستثمار في األسهم مناسًبا لبعض المكتتبين وغير مناسب للبعض اآلخر. ويجب على المكتتبين المحتملين عدم االعتماد 

على قرار طرف آخر في االستثمار من عدمه كأساس لتقييمهم للفرصة االستثمارية والظروف الخاصة لذلك المكتتب.

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على الشريحتين التاليتين من المكتتبين:

لتعليمات  الشريحة )أ(: )المؤسسات المكتتبة(: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وفقاً 
بناء سجل األوامر والشروط واألحكام األخرى الواردة في هذه النشرة )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  18- )شروط وأحكام 

االكتتاب( من هذه النشرة(.

الشريحة )ب(: )المكتتبون األفراد(: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة 
التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها القّصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها 
مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القّصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن 
لديهم حساب بنكي لدى أحدى الجهات المستلمة، ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق 

النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغًيا وسيتم أخذ االكتتاب األول فقط في االعتبار.

ال تمثل هذه النشرة عرًضا لبيع أو طلًبا لعرض شراء أي من أسهم الطرح من جانب أي شخص في أي بلد ال يجيز فيه النظام المعمول به 
في ذلك البلد لمثل ذلك الشخص تقديم مثل ذلك العرض أو الطلب. يتم طرح أسهم الطرح هذه خارج الواليات المتحدة األمريكية من خالل 

صفقات خارجية بناًء على أنظمة األوراق المالية ذات الصلة.



د

م المنسقون الرئيسيون أو المستشارون الماليون أو مديرو سجل االكتتاب )كما هم معرفون أدناه( أي تعهدات أو ضمانات، صريحة أو  لم يُقدِّ
ضمنية، بشأن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة أو إكتمالها أو صحتها، وال تتضمن هذه النشرة ما يمكن أو يجب التعويل عليه كوعد أو 
تعهد في هذا الشأن، سواء حالياً أو مستقباًل. ال يتحمل أي من المنسقين الرئيسيين أو المستشارين الماليين أو مديري سجل االكتتاب )كما 
هم معرفون أدناه( أو أي من شركاتهم التابعة أو مدرائهم أو موظفيهم أية مسؤولية فيما يتعلق بمحتويات هذه النشرة أو عن أي إفادة واردة 
أو يُزَعم ورودها بهذه النشرة من جانبهم، أو نيابة عنهم، فيما يتعلق بالشركة أو أسهم الطرح أو الطرح. ومن ثم، يخلي المنسقون الرئيسيون 
والمستشارون الماليون ومديرو سجل االكتتاب )كما هم معرفون أدناه( وشركاتهم التابعة أو مدرائهم أو موظفيهم ألقصى حد تنص عليه 
األنظمة كافة أشكال المسؤولية سواء كانت ناتجة عن المسؤولية التقصيرية أو العالقة التعاقدية وخالفه والتي قد تكون واقعة على عاتقهم 

خالفاً لذلك فيما يتعلق بهذه النشرة أو أية إفادة من هذا القبيل. 

يعمل المنسقون الرئيسيون والمستشارون الماليون ومديرو سجل االكتتاب )كما هم معرفون أدناه( بصفة حصرية لصالح الشركة وليس ألي 
شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر أي شخص آخر )سواء كان ُمستلًما لهذه النشرة أم ال( عميال لهم فيما يتعلق بالطرح ولن يتحمل 
أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص بخالف الشركة عن تقديم ُسبل الحماية الممنوحة لعمالئهم وال عن تقديم مشورة فيما يتعلق بالطرح 

أو أية معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذه النشرة. 

يُقر المستثمرون المحتملون كذلك بما يلي: )1( أنهم لم يعتمدوا على المنسقين الرئيسيين أو المستشارين الماليين أو مديري سجل االكتتاب 
)كما هم معرفون أدناه( أو أي شخص ذي صلة بأي منهم فيما يتعلق بأي تحقق من دقة أي معلومات واردة في هذه النشرة أو فيما يتعلق 
بقرارهم االستثماري و)2( أنهم اعتمدوا فقط على المعلومات الواردة في هذه النشرة )3( أنه لم يتم تفويض أي شخص لتقديم أي معلومات 
أو أي تعهد بشأن الشركة أو أسهم الطرح )بخالف ما هو وارد في هذه النشرة(، وأنه في حال إعطاء مثل ذلك التفويض أو إصداره، فإن 
أي معلومات أخرى أو تعهدات من هذا القبيل ال ينبغي التعويل عليها على أنها معتمدة من الشركة أو المنسقين الرئيسيين أو المستشارين 

الماليين أو مديري سجل االكتتاب )كما هم معرفون أدناه(.



هـ

عرض املعلومات املالية واالحتياطيات واملعلومات األخرى

أحكام معينة

القياس  فة ومصطلحات  الُمعرَّ المصطلحات  النشرة لالطالع على قائمة  )التعريفات والمصطلحات( من هذه  القسم  1-  )يُرجى مراجعة 
والمصطلحات الفنية وقائمة لبعض المصطلحات األخرى المستخدمة في هذه النشرة(. هذا وكما تم ذكره في ذلك القسم، إّن أي إشارة في 
هذه النشرة إلى »الشركة« هي إشارة إلى شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( وشركاتها التابعة التي يتم توحيد نتائجها المالية 

معها، ويشمل ذلك حيثما يقتضيه السياق عملياتها المشتركة ومشاريعها المشتركة وشركاتها الزميلة.

تم تقريب بعض األرقام والنسب الواردة في هذه النشرة من خالل جبرها ألقرب عدد صحيح، وبالتالي فإن األرقام المبينة لنفس الفئة 
المقدمة في جداول مختلفة قد تختلف قلياًل، كما أن األرقام اإلجمالية الواردة في بعض الجداول قد ال تكون حاصل الجمع الحسابي لألرقام 

التي تسبقها.

املعلومات املالية

أُعدت القوائم المالية لعامي 2017م و2018م من قبل الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة والمعايير 
واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتمت مراجعة القوائم المالية لعامي 2017م و2018م من قبل 
تقارير  في  الوارد  النحو  على  قانونيون(  محاسبون  كوبرز  هاوس  ووتر  برايس  )شركة  السعودية  ألرامكو  المستقلين  الحسابات  مراجعي 
المراجعة الصادرة عنهم والمتعلقة بالقوائم المالية لعامي 2017م و2018م. وأُعدت القوائم المالية األولية المفحوصة لفترة الستة أشهر 
للمعيار المحاسبي الدولي رقم )34(. تم استخراج المعلومات المالية للسنة المالية  المنتهية في 30 يونيو 2019م من قبل الشركة وفقاً 
المعلومات ألي تعديل جوهري. تم  المالية لعام 2017م ولم تخضع هذه  للقوائم  البيانات المراجعة  المنتهية في 31 ديسمبر 2016م من 
استخراج المعلومات المالية للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م المدرجة في هذه النشرة من القوائم المالية لألعوام 
2017م و2018م، على التوالي، ولم تخضع هذه المعلومات ألي تعديل جوهري ما لم يُبين خالف ذلك. تم استخراج المعلومات المالية لفترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م من البيانات المقارنة للقوائم المالية األولية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م، 
ولم تخضع هذه المعلومات ألي تعديل جوهري. تم استخراج المعلومات المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م من القوائم 
المالية األولية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م. كما تم إعداد القوائم المالية األولية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 

سبتمبر 2019م وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم )34(، والتي تم تضمينها بالملحق رقم )أ( في هذه النشرة.

تم إعداد القوائم المالية لعام 2018م لشركة سابك وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( وراجعها مراجع الحسابات المستقل لدى 
شركة سابك )إرنست آند يونغ وشركاهم محاسبون قانونيون(، على النحو الوارد في تقرير المراجعة الصادر عنهم. تم إعداد القوائم المالية 
األولية لشركة سابك لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم )34(. وتم استخراج المعلومات 
المالية المدرجة في هذه النشرة والمتعلقة بشركة سابك من قوائمها المالية لعام 2018م والقوائم المالية األولية لشركة سابك لفترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م، ولم تخضع هذه المعلومات ألي تعديل جوهري ما لم يُبين خالف ذلك. كما تم إعداد القوائم المالية 
للمعيار المحاسبي الدولي رقم )34(، والتي تم تضمينها  األولية لشركة سابك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م وفقاً 
بالملحق رقم )ب( في هذه النشرة. )للحصول على مزيد من المعلومات بشأن االستحواذ المحتمل من الشركة على حصة ملكية في شركة 

سابك يُرجى مراجعة القسم 4-2 )صفقات االستحواذ المحتملة التي مازالت قيد اإلتمام( من هذه النشرة(.

يُنصح المكتتبون المحتملون بالحصول على المشورة من مستشاريهم المهنيين لفهم التأثير الناتج عن اإلضافات المستقبلية والتعديالت 
المدخلة على المعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( في المركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية للشركة أو لشركة سابك وكذلك 

في قابلية مقارنة الفترات السابقة، حسبما يقتضي الحال. 

)Fiscal Regime( التعديالت التي طرأت على النظام املالي

أصدرت الحكومة عدًدا من التعديالت على النظام المالي )Fiscal Regime( التي تخضع له أعمال الشركة اعتباراً من 2017/01/01م، 
للشركة  الموحدة  المالية  للقوائم  المقارنة  إمكانية  يقلل من  الشركة مما  نتائج عمليات  تأثير جوهري على  تغييرات ذات  نتج عنها  وقد 
لبعض الفترات الموضحة في النشرة، )لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة القسم 7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت على النظام المالي 

)Fiscal Regime( من هذه النشرة(.



و

معلومات عن االحتياطيات واإلنتاج

إن جميع الموارد الطبيعية داخل المملكة، بما في ذلك المواد الهيدروكربونية، ملك للدولة بموجب النظام، وقد منحت الحكومة بموجب 
اتفاقية االمتياز للشركة الحق الحصري في التنقيب عن المواد الهيدروكربونية في المملكة وتطويرها وإنتاجها باستثناء المواد الهيدروكربونية 
الموجودة في المناطق المستثناة )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم ) 4- 14- 2( )االمتياز( من هذه النشرة(. كما أن أي إشارة في 
هذه النشرة إلى احتياطيات، النفط الخام والمكثفات أو الغاز الطبيعي أو غير ذلك من المواد الهيدروكربونية هي إشارة إلى احتياطيات 
مملوكة للدولة، ما لم يقتض السياق خالف ذلك، والتي يحق للشركة استغاللها وتطويرها بموجب اتفاقية االمتياز واستثناء االحتياطيات 
التي يحق ألي جهات أخرى تطويرها، والتي تشمل شركة أرامكو ألعمال الخليج، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل ألرامكو السعودية تعمل 

في المنطقة المقسومة بين المملكة ودولة الكويت.

 ،)SPE-PRMS( تتوافق تقديرات االحتياطيات الواردة في هذه النشرة مع التعريفات واإلرشادات الواردة في برنامج إدارة الموارد البترولية
والذي يمثل معايير صناعية متعارف عليها دولًيا صادرة عن جمعية مهندسي البترول والجمعية األمريكية لجيولوجي البترول ومجلس البترول 
العالمي وجمعية مهندسي تقييم البترول وجمعية الجيوفيزيائيين للتنقيب وجمعية البتروفيزيائيين ومقيمي مجسات اآلبار والرابطة األوروبية 
والقدرة  والخبرة  المعرفة  رئيسي على  بشكل  تعتمد  إذ  بطبيعتها  معقدة  االحتياطيات  تقدير  وإن عملية  والمهندسين.  الجيولوجيا  لعلماء 
الهندسية على التقدير، كما تعتمد دقة أي تقدير لالحتياطيات على عدد من العوامل واالفتراضات المتغيرة والتي يخرج بعضها عن سيطرة 
الشركة. لذلك فإن المعلومات الواردة في هذه النشرة بشأن االحتياطيات مجرد تقديرات. إضافة إلى ذلك، قد يتم مراجعة هذه التقديرات 
وفقاً لنتائج الحفر واالختبار واإلنتاج الالحقة لتاريخ التقديرات. وعليه، فإنه نظًرا لحاالت عدم اليقين التي تالزم بيانات المكامن وطبيعتها 
المحدودة، فضاًل عن افتقار تقديرات االحتياطيات إلى الدقة بحكم طبيعتها، قد تختلف تقديرات االحتياطيات األولية عن كميات النفط 
والغاز الطبيعي التي يتم استخالصها في نهاية المطاف. وتعتمد جدوى هذه التقديرات في المقام األول على دقة االفتراضات التي استندت 
إليها. وبالتالي، ينبغي على المكتتبين عدم االعتماد على قدرة الشركة على التنبؤ باالحتياطيات الفعلية أو على مقارنات التقارير المماثلة 
للشركات األخرى. إضافة إلى ذلك، عند اإلنتاج من االحتياطيات، ستنخفض احتياطيات الشركة ما لم تعكف الشركة على إجراء عمليات 

ناجحة للتنقيب أو التطوير أو كليهما، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  4 -7- 1- 1 )االحتياطيات( من هذه النشرة(.

تنص االتفاقية المبرمة بين المملكة ومملكة البحرين والمتعلقة بحقل أبو سعفة على أنه يحق لمملكة البحرين الحصول على نسبة ٪50 
من إيرادات النفط الخام التي يتم إنتاجها من الحقل. في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، و2017م، و2018م، قد فضلت مملكة 
البحرين استالم 50٪ من كميات النفط الخام التي تم إنتاجها من حقل أبو سعفة بداًل من الحصول على 50٪ من إيرادته. وتتضمن الطاقة 
اإلنتاجية القصوى المستدامة )»MSC«( للشركة 100٪ من الكميات المنتجة من الحقل، إال أن حجم إنتاج الشركة ال يشمل الحصة التي تم 
تسليمها لمملكة البحرين والتي تمثل 154 ألف برميل في اليوم و153 ألف برميل في اليوم و152 ألف برميل في اليوم للسنوات المنتهية في 

31 ديسمبر من السنوات 2016م و2017م و2018م، على التوالي.



ز

معلومات عن القطاع ومعلومات أخرى

تتضمن هذه النشرة المعلومات المتعلقة بالقطاع والمناطق الجغرافية التي تزاول فيها الشركة أعمالها وتتنافس فيها. لقد تم استخراج 
المعلومات اإلحصائية والبيانية وغيرها من المعلومات الواردة في القسم رقم )3( )نظرة عامة على القطاع( من هذه النشرة من قواعد 
بيانات أي إتش إس ماركت ليمتد )ويشار إليه فيما بعد بـ »مستشار السوق«( وغيرها من المصادر. الغرض من الخرائط التي ضمنت في 

هذه النشرة تشكل رسماً تقريبياً ال يعكس بالضرورة الحدود الدولية الفعلية.

تم استخراج بعض البيانات والتوقعات االقتصادية والقطاعية المستخدمة في هذه النشرة من دراسات داخلية أو أبحاث سوق أو معلومات 
حكومية وغيرها من المعلومات المتاحة للعموم أو المنشورات والتقارير المستقلة الصادرة عن القطاع أو غيرها من المعلومات التي أعدها 
مستشارو القطاع، بما في ذلك المعلومات التي أعدها مستشار السوق للشركة. وتشير هذه البيانات والتوقعات بوجه عام إلى أن المعلومات 
الواردة فيها قد تم الحصول عليها من مصادر يعتقد أنها موثوقة، إال أن دقة هذه المعلومات واكتمالها غير مضمونة. باإلضافة إلى ذلك، 
تخضع التنبؤات والمعلومات المستقبلية األخرى التي يتم الحصول عليها من هذه المصادر للقيود واالحتماالت التي تخضع لها اإلفادات 
المستقبلية األخرى الواردة في هذه النشرة، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة »التوقعات واإلفادات المستقبلية« الواردة في الصفحة 

)ط( من هذه النشرة(.

ال تعتمد البيانات المتعلقة بقطاع النفط والغاز ووضع الشركة في القطاع والوارد ذكرها في مواضع أخرى من هذه النشرة على البيانات 
التي تحظى بها الشركة ودراساتها  أنها تعتمد فقط على الخبرات  المعلومات المستمدة من جهات مستقلة، إال  اإلحصائية المنشورة أو 

الداخلية وتقديراتها والتحقيقات التي تجريها بشأن أوضاع القطاع الذي تعمل به الشركة.

تجدر اإلشارة إلى أن مستشار السوق ال يملك مباشرة أو من خالل أي شركة من شركاته التابعة أو شركاته المنتسبة أو الشركاء فيه أو 
مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته أو مدرائه أو أقاربهم أية أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو شركاتها التابعة حتى تاريخ هذه 
النشرة، وقد أعطى مستشار السوق موافقته الخطية على استخدام اسمه وشعاره وإفادته ومعلومات السوق والبيانات المقدمة من قبله 
للشركة بالشكل الوارد في هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة. ويرتبط مستشار السوق بعالقات متعلقة بتقديم 
خدمات استشارية لكبرى الشركات الدولية باإلضافة للمؤسسات العامة، ويعمل في العديد من المجاالت والقطاعات، ويقع مقره الرئيس 

في مدينة لندن، المملكة المتحدة.

يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أنه يمكن االعتماد على معلومات السوق وبياناته الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من جهات 
خارجية، بما في ذلك مصادر عامة، أو من مستشار السوق، إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات والبيانات بشكل مستقل من قبل الشركة 
وال من قبل أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها أو المساهم البائع، وبالتالي ال تتحمل أي من هذه الجهات أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال 

أي من هذه المعلومات أو البيانات.

العمالت وأسعار الصرف

»الريال السعودي« و»ريال سعودي« و»ريال« و»الريال« هي إشارة إلى الريال السعودي، العملة الرسمية في المملكة. �
»دوالر أمريكي« و»دوالر« و»دوالراً أمريكياً« هي إشارة إلى الدوالر األمريكي وهو العملة الرسمية في الواليات المتحدة األمريكية. �

تم ربط سعر صرف الريال السعودي إلى الدوالر األمريكي بمبلغ قدره 3.75 ريال سعودي = 1.00 دوالر أمريكي عن جميع الفترات المذكورة 
في هذه النشرة، واستُخدم سعر الصرف المذكور أعاله في الحاالت التي يتم فيها تحويل المبالغ الواردة في هذه النشرة من الدوالر األمريكي 
إلى الريال السعودي. لم يتم تقديم أي تأكيد بأن المبالغ المحتسبة بالريال السعودي المشار إليها كان أو سيكون من الممكن تحويلها إلى 

دوالرات أمريكية بأي سعر معين في أي تاريخ كان.

)non-IFRS( المؤشرات المالية غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي

تتضمن هذه النشرة بعض المؤشرات المالية غير المدرجة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي )non-IFRS( والتي تستخدمها الشركة في 
تحليل أعمالها ووضعها المالي، ويلخص الجدول التالي تعريف هذه المؤشرات وطريقة احتسابها وأسباب إدراجها.
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)non-IFRS( المؤشرات المالية غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي الجدول 1: 
المؤشرات المالية غير المدرجة في المعايير 

)non-IFRS( أسباب إدراج المؤشر التعريف وطريقة االحتساب الدولية للتقرير المالي
المالي

تُحتسب كصافي دخل مضاًفا إليه تكاليف التمويل وضرائب الدخل، األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب
مؤشر مالي لألداء باستثناء دخل التمويل.

األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 
ومخصص االستهالك واإلطفاء 

تُحتسب كأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب، باإلضافة إلى 
مؤشر مالي لألداءمصروفات االستهالك واإلطفاء واالنخفاض في القيمة.

تُحتسب كصافي النقد من أنشطة التشغيل مخصوماً منه النفقات التدفقات النقدية الحرة
مؤشر مالي للسيولةالرأسمالية.

نسبة المديونية
تُحتسب كنسبة من )1( إجمالي القروض مطروًحا منها النقد وما 

يماثله إلى )2( إجمالي القروض مطروًحا منها النقد وما يماثله 
باإلضافة إلى إجمالي حقوق الملكية.

مؤشر مالي للسيولة

العائد على متوسط رأس المال المستثمر

يُحتسب كصافي الدخل قبل تكاليف التمويل بعد خصم الضريبة، 
لفترة ما في صورة نسبة مئوية لمتوسط رأس المال المستثمر أثناء 

تلك الفترة، علًما بأن متوسط رأس المال المستثمر هو متوسط 
إجمالي القروض وإجمالي الحقوق للشركة في بداية ونهاية الفترة 

المعنية.

مؤشر مالي لألداء

المصدر: الشركة.

تم تضمين المؤشرات المالية غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي )non-IFRS( المذكورة أعاله في هذه النشرة لتقديم توضيح 
أفضل التجاهات الشركة التاريخية المتعلقة بعملياتها التشغيلية ومركزها المالي. تستخدم الشركة تلك المؤشرات المالية كمعلومات تكميلية 
لألداء التشغيلي أو المركز المالي القائمين على أساس المعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS(. باإلضافة إلى ذلك، ال تُحدد المؤشرات 
المالية غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي )non-IFRS( من خالل المعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS(، وال يتم عرضها 
وفق ما تقتضيه تلك المعايير. وال تعتبر المؤشرات المالية غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي )non-IFRS( مقاييس لألداء 
التشغيلي أو السيولة الخاصة بالشركة التي تخضع للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS(، كما يجب أال تُستخدم كبدائل ألي مقاييس 
لألداء أو السيولة تنبثق عن المعايير الدولية للتقرير المالي. هذا وترتبط المؤشرات المالية غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير 
المالي )non-IFRS( بفترات التقارير الموضحة في هذه النشرة، وليس الغرض منها التنبؤ بالنتائج المستقبلية. باإلضافة إلى ذلك، قد تقوم 
الشركات األخرى، بما في ذلك الشركات العاملة في القطاع التي تزاول فيه الشركة أعمالها، باحتساب المؤشرات المالية غير المدرجة 
في المعايير الدولية للتقرير المالي )non-IFRS( المماثلة بصورة مختلفة عن الشركة. ونظًرا الختالف الشركات في طريقة احتساب هذه 
المؤشرات المالية غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي )non-IFRS(، فقد يتعذر مقارنة المؤشرات المالية غير المدرجة في 
المعايير الدولية للتقرير المالي)non-IFRS( التي تعرضها الشركة بغيرها من المؤشرات المالية غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير 

المالي )non-IFRS( المماثلة التي تستخدمها الشركات األخرى.

النشرة  هذه  في  المستخدمة   )non-IFRS( المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  في  المدرجة  غير  المالية  المؤشرات  بعض  بين  وللمطابقة 
والمؤشرات المالية التي ترتبط بها ارتباًطا وثيًقا على النحو المبين في القوائم المالية، يرجى مراجعة القسم  7- 4 )مؤشرات األداء الرئيسية 

للشركة والمعايير الغير متعلقة بالمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( )من هذه النشرة(.
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التوقعات واإلفادات املستقبلية

قد تحتوي هذه النشرة وأي من مالحقها على إفادات مستقبلية متعلقة بأعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها، فضاًل عن بعض 
الخطط والنوايا والتوقعات واالفتراضات واألهداف واألفكار الخاصة بالشركة. وتشمل هذه اإلفادات جميع األمور التي ال تندرج ضمن 
الحقائق التاريخية، إال أنها يُستدل عليها بوجه عام، ولكن ليس دائًما، باستخدام كلمات مثل »تعتقد« أو »تتوقع« أو »من المتوقع« أو »يتوقع« 
أو »تعتزم« أو »تقدر« أو »يحتمل« أو »سيكون« أو »من المحتمل« أو »يمكن« أو »من الممكن« أو »تخطط« أو الكلمات والمصطلحات المماثلة، 

بما في ذلك الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى.

ينبغي للمكتتبين المحتملين مراعاة أن اإلفادات المستقبلية ال تشكل ضماناً لألداء المستقبلي للشركة وأن المركز المالي لها ونتائج عملياتها 
وتطور القطاعات التي تعمل فيها قد تختلف بصورة جوهرية عّما تبينه أو تقترحه تلك اإلفادات المستقبلية، وحتى إذا كان المركز المالي 
للشركة ونتائج عملياتها وتطور القطاعات التي تعمل فيها متوافق مع هذه اإلفادات المستقبلية، فقد ال تكون تلك النتائج أو التطورات مؤشراً 

على النتائج أو التطورات في الفترات الالحقة.

تم إدراج العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى نشوء اختالف فيما بين النتائج الفعلية بصورة جوهرية عن توقعات الشركة في العبارات التحذيرية 
الواردة في هذه النشرة، وتشمل، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

العرض والطلب على النفط والغاز وتقلبات األسعار التي تطرأ عليهما. �
أوضاع السوق االقتصادية العالمية. �
المنافسة في القطاعات التي تزاول فيها الشركة أعمالها. �
الظروف التي تؤثر على نقل المنتجات. �
المخاطر التشغيلية المتعارف عليها في قطاعات النفط والغاز وأعمال التكرير والبتروكيميائيات. �
الطبيعة الدورية لقطاعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيميائيات. �
أحوال الطقس. �
األوسط  � الشرق  منطقة  في  المحتملة  أو  الحالية  المسلحة  والنزاعات  واالضطرابات  واالجتماعي  السياسي  االستقرار  عدم 

وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق. 
إدارة نمو الشركة. �
المخاطر المرتبطة بالمشاريع قيد التطوير وصفقات االستحواذ والمشاريع المشتركة الحالية والمستقبلية، بما في ذلك تلك  �

المتعلقة بشركة سابك.
إدارة الشركات التابعة للشركة وعملياتها المشتركة ومشاريعها المشتركة وشركاتها الزميلة والمنشآت التي تمتلك فيها حصة  �

أقلية.
تعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية. �
المخاطر المرتبطة بالعمل في قطاع يخضع ألنظمة خاصة به والتغييرات التي تطرأ على اللوائح المتعلقة بالنفط أو الغاز أو  �

البيئة أو غيرها من اللوائح التي تؤثر على القطاعات التي تعمل فيها الشركة.
الدعاوى أو النزاعات أو االتفاقيات المتعلقة بالتجارة الدولية. �

يتضمن القسم رقم  2- )عوامل المخاطرة( من هذه النشرة والقسم  7- )مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات( من هذه 
النشرة مناقشة تفصيلية للعوامل التي قد تؤثر على األداء المستقبلي للشركة والقطاعات التي تعمل فيها وفي ضوء هذه المخاطر، فقد ال 

تتحقق االحتماالت واالفتراضات والتوقعات الواردة في هذه النشرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، يتعين على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة في أي 
وقت بعد نشر هذه النشرة وقبل اكتمال الطرح، إذا تبين لها أي مما يلي: 

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة، أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات  أ- 
المالية.

ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمنيها في هذه النشرة.  ب- 

وفيما عدا الحالتين المذكورتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية 
الواردة في هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات 
واألمور االحتمالية واالفتراضات األخرى، فإن األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه 
الشركة أو قد ال تحدث إطالقاً. وعليه فيجب على المستثمرين المحتملين دراسة جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات في 
ضوء هذه التوضيحات وعدم االعتماد على تلك اإلفادات بشكل أساسي. كافة اإلفادات الخطية والشفهية الالحقة والصادرة من الشركة أو 
من أشخاص نيابًة عن الشركة هي خاضعة بمجملها إلى العبارات التحذيرية الواردة أعاله أو تلك الواردة في أقسام أخرى من هذه النشرة. 
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دليل الشركة

مجلس إدارة الشركة* الجدول 2: 

الصفةالجنسيةالمنصباالسم

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية غير 
تاريخ بداية المباشرة

أول عضوية في 
مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين في 
مجلس اإلدارة 

الحالي قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

معالي األستاذ/ 
ياسر بن عثمان 

الرميان

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

غير سعودي
----تنفيذي 

1437/09/15هـ
)الموافق 

2016/06/20م(

1439/08/08هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(

معالي الدكتور/ 
إبراهيم بن عبد 
العزيز العساف

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة

غير سعودي
----تنفيذي 

1419/09/15هـ
)الموافق 

1999/01/2م(

1439/08/08هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(

معالي األستاذ/ 
محمد بن عبداهلل 

الجدعان

عضو 
غير سعوديمجلس إدارة

----تنفيذي 
1439/08/08هـ 

)الموافق 
2018/04/24م(

1439/08/08هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(

معالي األستاذ/ 
محمد بن مزيد 

التويجري

عضو 
غير سعوديمجلس إدارة

----تنفيذي 
1439/08/08هـ 

)الموافق 
2018/04/24م(

1439/08/08هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(

معالي الدكتور/ 
نبيل بن محمد 

العامودي

عضو 
غير سعوديمجلس إدارة

----تنفيذي 
1441/01/04هـ

)الموافق 
2019/09/03م(

1441/01/04هـ
)الموافق 

2019/09/03م(

السير/ مارك 
مودي ستيورات

عضو 
----مستقلبريطانيمجلس إدارة

1428/09/15هـ
)الموافق 

2007/09/27م(

1439/08/8هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(

األستاذ/ أندرو إن. 
ليفيريس

عضو 
----مستقلأستراليمجلس إدارة

1439/10/17هـ 
)الموافق 

2018/07/01م(

1439/10/17هـ 
)الموافق 

2018/07/01م(

األستاذ/ آندرو 
إف. جي. قولد

عضو 
----مستقلبريطانيمجلس إدارة

1437/09/15هـ
)الموافق 

2013/07/23م(

08 /1439/08هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(

األستاذة/ لين 
الفرتي إلسنهانز

عضو 
----مستقلأمريكيةمجلس إدارة

1439/08/08هـ 
)الموافق 

04/24/ 2018م(

1439/08/08هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(

عضو األستاذ/ بيتر سيال
----مستقلأمريكيمجلس إدارة

08/08/ 1439هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(

1439/08/08هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(

المهندس/ أمين بن 
حسن الناصر

عضو 
مجلس 
اإلدارة، 

والرئيس، 
وكبير 

اإلداريين 
التنفيذيين

----تنفيذي سعودي
1431/11/17هـ 

)الموافق 
2010/10/25م(

1439/08/08هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(

المصدر: الشركة.

*تم توضيح تاريخ تعيين أعضاء المجلس في المجلس أو في أي منصب أخر )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  6- 5 )السير الذاتية ألعضاء المجلس( من هذه النشرة(.
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عنوان الشركة املسجل وممثلوها وأمين سر مجلس إدارتها

العنوان
شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(

ص. ب 5000
الظهران 31311

المملكة العربية السعودية
هاتف: 0115 872 )13( 966+
فاكس: 8190 873 )13( 966+

www.saudiaramco.com :الموقع اإللكتروني
ipo@aramco.com :البريد اإللكتروني

ممثلو الشركة
المهندس/أمين بن حسن الناصر

عضو مجلس اإلدارة، والرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
ص. ب 5000

الظهران 31311
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0115 872 )13( 966+
فاكس: 8190 873 )13( 966+

www.saudiaramco.com :الموقع اإللكتروني
President.ceo@aramco.com :البريد اإللكتروني

األستاذ/خالد بن هاشم الدباغ
النائب األعلى للرئيس للشؤون المالية واالستراتيجية والتطوير

ص. ب 5000
الظهران 31311

المملكة العربية السعودية
هاتف: 0115 872 )13( 966+
فاكس: 8190 873 )13( 966+

www.saudiaramco.com :الموقع اإللكتروني
SVP-FSD@aramco.com :البريد اإللكتروني

أمين سر مجلس اإلدارة
األستاذ/نبيل بن عبد العزيز المنصور

ص. ب 5000
الظهران 31311

المملكة العربية السعودية
هاتف: 0115 872 )13( 966+
فاكس: 8190 873 )13( 966+

www.saudiaramco.com :الموقع اإللكتروني
ipo@aramco.com:البريد اإللكتروني

سوق األسهم
شركة السوق المالية السعودية )تداول(

طريق الملك فهد - العليا 6897
وحدة رقم: 15

الرياض 12211- 3388 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 1919 92000 )11( 966+
فاكس: 1220 9133 218 )11( 966+

www.tadawul.com.sa :الموقع اإللكتروني
webinfocsc@tadawul.com.sa :البريد اإللكتروني



ل

املستشارون

المستشار المالي ومتعهد التغطية
شركة سيتي جروب العربية السعودية

برج المملكة، الطابق العشرين
ص. ب. 9023

الرياض 11613
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2246140 )11( 966+
 www.citibank.com/icg/sa/emea/saudi-arabia :الموقع اإللكتروني

 info.csa@citi.com :البريد اإللكتروني
المنسق الرئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات )المقيمة خارج المملكة( األجنبي

سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد
سيتي جروب سنتر، كندا سكوير

E14 5LB لندن
المملكة المتحدة

هاتف: 2079860015 44+
فاكس: 2033642134 44+

 www.citigroup.com :الموقع اإللكتروني
 emeaecm.notices@citi.com :البريد اإللكتروني

المستشار المالي 
شركة كريديت سويس العربية السعودية

مركز الجميعة، الطابق الثاني
طريق الملك فهد، حي المحمدية

ص. ب. 5000
الرياض 6858 - 1361

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2039701 )11( 966+
فاكس: 2039798 )11( 966+

https://www.credit-suisse.com/sa/ar/cssa.html :الموقع اإللكتروني
 info.cssa@credit-suisse.com :البريد اإللكتروني

منسق رئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات )المقيمة خارج المملكة( األجنبي ومتعهد التغطية
كريديت سويس سيكيوريتيز )أوروبا( ليمتد

1 كابوت سكوير
London E14 4QJ لندن

المملكة المتحدة
هاتف: 2078888888 44+
فاكس: 2078881600 44+

 www.credit-suisse.com :الموقع اإللكتروني
 list.cseq-syn@credit-suisse.com :البريد اإللكتروني



م

المستشار المالي ومدير االستقرار السعري
شركة جولدمان ساكس العربية السعودية

برج المملكة، الطابق 25
ص. ب. 52969
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2794800 )11( 966+
فاكس: 2794807 )11( 966+

 www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia :الموقع اإللكتروني
gssainfo@gs.com :البريد اإللكتروني

المنسق الرئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات )المقيمة خارج المملكة( األجنبي ومتعهد التغطية
جولدمان ساكس إنترناشونال

بلمتري كورت، 25 شو الين
EC4A 4AU لندن

المملكة المتحدة
هاتف: 2077744477 44+
فاكس: 2077741000 44+

 www.goldmansachs.com :الموقع اإللكتروني
 gs-ipo@gs.com :البريد اإللكتروني

المستشار المالي والمنسق الرئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية
إتش إس بي سي العربية السعودية

مبنى إتش إس بي سي 7267، شارع العليا، حي المروج 
الرياض 2255 - 12283
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920005920 966+
فاكس: 2992385 )11( 966+

 www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني
 AramcoIPO@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني

المستشار المالي 
شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية

برج الفيصلية، طريق الملك فهد
ص.ب. 51907
الرياض 11553

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2993800 )11( 966+
فاكس: 2993840 )11( 966+

 www.jpmorgansaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
 aramco_jpm_syndicate@jpmorgan.com :البريد اإللكتروني



ن

المنسق الرئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات )المقيمة خارج المملكة( األجنبي ومتعهد التغطية
جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي

25 بانك ستريت، كاناري وارف
E14 5JP لندن

المملكة المتحدة
+44 هاتف: 2077424000
+44 فاكس: 2034931453

www.jpmorgan.com :الموقع اإللكتروني
ecm_�_europe_syndicate_desk@jpmorgan.com :البريد اإللكتروني

المستشار المالي والمنسق الرئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية
شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية

برج المملكة، الطابق الثاني والعشرين
طريق الملك فهد، حي العليا

ص.ب. 90534
الرياض 11623

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2993700 )11( 966+
فاكس: 2993708 )11( 966+

www.ml-ksa.com :الموقع اإللكتروني
dg.infomlksa@bofa.com :البريد اإللكتروني

المستشار المالي 
شركة مورغان ستانلي السعودية

برج الراشد، الطابق العاشر
طريق الملك سعود

ص.ب. 66633
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2187000 )11( 966+
فاكس: 2187003 )11( 966+

www.morganstanleysaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
lneqsy@morganstanley.com :البريد اإللكتروني

المنسق الرئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات )المقيمة خارج المملكة( األجنبي ومتعهد التغطية
مورغان ستانلي آند كو. إنترناشونال بي إل سي

25 كابوت سكوير، كاناري وارف
E14 4QA لندن
المملكة المتحدة

+44 هاتف: 2074258000
+44 فاكس: 2074258990

www.morganstanley.com :الموقع اإللكتروني
lneqsy@morganstanley.com :البريد اإللكتروني



س

المستشار المالي والمنسق الرئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية
شركة األهلي المالية

المبنى اإلقليمي للبنك األهلي التجاري
طريق الملك سعود

ص.ب. 22216
الرياض 11495

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8747106 )11( 966+
فاكس: 4060052 )11( 966+

www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني
ncbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

المستشار المالي والمنسق الرئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية
شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار

برج المملكة، الطابق الرابع عشر
طريق الملك فهد، حي العليا

ص.ب. 220007
الرياض 11311

المملكة العربية السعودية
هاتف: 4149888 )11( 966+
فاكس: 2117799 )11( 966+

www.sambacapital.com :الموقع اإللكتروني
IPO@sambacapital.com :البريد اإللكتروني

مدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية
شركة الراجحي المالية

المركز الرئيسي
طريق الملك فهد

ص.ب. 5561
الرياض 11432

المملكة العربية السعودية
هاتف: 920005856 )11( 966+

فاكس: 4600625 )11( 966+
www.alrajhi-capital.com :الموقع اإللكتروني

customerservice@alrajhi-capital.com :البريد اإللكتروني
مدير سجل اكتتاب المؤسسات )المقيمة خارج المملكة( األجنبي

دويتشه بنك آي جي، فرع لندن
وينتشستر هاوس

1 غريت وينتشيستر ستريت
EC2N 2DB لندن

المملكة المتحدة
+44 هاتف: 2075458000

www.db.com :الموقع اإللكتروني
project_alpha@list.db.com :البريد اإللكتروني



ع

متعهد التغطية
دويتشه العربية السعودية لألوراق المالية

برج الفيصلية، الدور السابع عشر
طريق الملك فهد، حي العليا

ص.ب. 301809
الرياض 11372

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2739700 )11( 966+
فاكس: 2739711 )11( 966+

www.db.com :الموقع اإللكتروني
project_alpha@list.db.com :البريد اإللكتروني

مدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية
المجموعة المالية-هيرميس السعودية

أبراج سكاي، البرج الشمالي، الطابق الثالث
طريق الملك فهد، حي العليا

الرياض 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2938048/49 )11( 966+
فاكس: 2938032/34 )11( 966+

www.efghermes.com :الموقع اإللكتروني
EFG_Hermes_IPO@efg�hermes.com :البريد اإللكتروني

مدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية
جي أي بي كابيتال 

واحة غرناطة، المبنى األول، الطابق الرابع
الدائري الشرقي
ص.ب. 89589
الرياض 11692

المملكة العربية السعودية
هاتف: 5112200 )11( 966+
فاكس: 5112201 )11( 966+

www.gibcapital.com :الموقع اإللكتروني
customercare@gibcapital.com :البريد اإللكتروني

مدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية
شركة الرياض المالية

2414 حي الشهداء، الوحدة رقم 69
ص.ب. 21116

الرياض 7279-13241
المملكة العربية السعودية

+966 هاتف: 920012299
فاكس: 4865908 )11( 966+

www.riyadcapital.com :الموقع اإللكتروني
ask@riyadcapital.com :البريد اإللكتروني



ف

مدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية
شركة السعودي الفرنسي كابيتال

طريق الملك فهد
ص.ب. 23454
الرياض 11426

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2826666 )11( 966+
فاكس: 2826823 )11( 966+

www.sfc.sa :الموقع اإللكتروني
info@fransicapital.com.sa :البريد اإللكتروني

مدير سجل اكتتاب المؤسسات )المقيمة خارج المملكة( األجنبي ومتعهد التغطية
بي إن بي باريبا

16، بوليفارد دي إيتاليا
باريس 75009

فرنسا
+33 هاتف: 142984144

www.bnpparibas.com :الموقع اإللكتروني
dl.ecmcoo@bnpparibas.com :البريد اإللكتروني

مدير سجل اكتتاب المؤسسات )المقيمة خارج المملكة( األجنبي ومتعهد التغطية
بي أو سي آي آسيا المحدودة

برج بنك الصين، الطابق السادس والعشرين
1 غاردن رود

هونج كونج
+852 هاتف: 39886511
+852 فاكس: 29736309

www.bocigroup.com :الموقع اإللكتروني
project.alpha2019@bocigroup.com :البريد اإللكتروني

مدير سجل اكتتاب المؤسسات )المقيمة خارج المملكة( األجنبي ومتعهد التغطية
كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار

12 بليس دي إتو إني
سي إس 70052
مونروج 92547

+33 هاتف: 141897110
+33 فاكس: 141891776

www.ca-cib.com :الموقع اإللكتروني
equity_syndicate@ca�cib.com :البريد اإللكتروني

مدير سجل اكتتاب المؤسسات )المقيمة خارج المملكة( األجنبي ومتعهد التغطية
ميزوهو إنترناشيونال بي إل سي

ميزوهو هاوس
30 أولد بايلي

EC4M 7AU لندن
+44 هاتف: 0272361090

www.mizuho-emea.com :الموقع اإللكتروني
DL�MHI�Alpha_MHIECM@uk.mizuho�sc.com :البريد اإللكتروني



ص

مدير سجل اكتتاب المؤسسات )المقيمة خارج المملكة( األجنبي ومتعهد التغطية
آر بي سي أوروبا المحدودة

2 سوان الين
EC4R 3BF لندن

هاتف: 2070022953 44+
 www.rbccm.com :الموقع اإللكتروني

 RBCEuropeanEquitySyndicate@rbccm.com :البريد اإللكتروني
مدير سجل اكتتاب المؤسسات )المقيمة خارج المملكة( األجنبي ومتعهد التغطية

بانكو سانتاندير إس إيه
باسيو دي بيريدا 12-9

سانتاندير
أسبانيا

هاتف: 912868673 34+
www.santander.com :الموقع اإللكتروني

 dlecmeurope@gruposantander.com :البريد اإللكتروني
مدير سجل اكتتاب المؤسسات )المقيمة خارج المملكة( األجنبي ومتعهد التغطية

سوسيتيه جنرال
29 بوليفارد هاوسمان

باريس 75009
فرنسا

هاتف: 153435700 33+
فاكس: 142137551 33+

 www.sgcib.com / www.socgen.com :الموقع اإللكتروني
 sgcib.equitysyndicate@sgcib.com :البريد اإللكتروني

مدير سجل اكتتاب المؤسسات )المقيمة خارج المملكة( األجنبي ومتعهد التغطية
إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس ليمتد

ون نيو تشينج
EC4M 9AF لندن

هاتف: 2035277000 44+
 www.smbcnikko-cm.com :الموقع اإللكتروني

 LNECM@smbcnikko-cm.com :البريد اإللكتروني
مدير سجل اكتتاب المؤسسات )المقيمة خارج المملكة( األجنبي ومتعهد التغطية

يو بي إس آي جي فرع لندن
5 برودجايت

EC2M 2QS لندن
المملكة المتحدة

هاتف: 2075678000 44+
فاكس: 2075684800 44+

 www.ubs.com :الموقع اإللكتروني
OL-ECMG-Syndicate-EMEA@ubs.com :البريد اإللكتروني



ق

مدير سجل اكتتاب المؤسسات )المقيمة خارج المملكة( األجنبي ومتعهد التغطية
بنك أبوظبي األول )ش.م.ع(

مبنى بنك أبوظبي األول، مجمع خليفة لألعمال، حي القرم 
ص. ب. 6316

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
+9712 هاتف: 3053620
+9712 فاكس: 6261230

www.bankfab.ae :الموقع اإللكتروني
ECM@bankfab.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني للشركة بشأن الطرح في المملكة
مكتب مقرن بن محمد الشعالن للمحاماة 

مبنى رقم 2897
طريق األمير سلطان بن عبد العزيز

المعذر الشمالي
ص. ب 12312

الرياض 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4443589 )11( 966+
فاكس: 4443589 )11( 966+

www.alshaalanlaw.com :الموقع اإللكتروني
mas@alshaalanlaw.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني لمتعهدي تغطية االكتتاب فيما يتعلق بالطرح في المملكة
مكتب سلمان بن متعب السديري للمحاماة

أبراج تطوير، البرج األول، الطابق السابع
ص.ب. 17411
الرياض 11474

هاتف: 2072500 )11( 966+
فاكس: 2072577 )11( 966+

www.alsudairilaw.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@alsudairilaw.com.sa :البريد اإللكتروني



ر

مستشار العناية المهنية الالزمة المالية
شركة إرنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(

شركة تضامنية
المركز الرئيس

برج الفيصلية - الدور الرابع عشر
طريق الملك فهد 

ص ب 2732
الرياض 11461

هاتف: 4740 273 )11( 966+  
فاكس: 4730 273 )11( 966+  

riyadh@sa.ey.com :البريد اإللكتروني
www.ey.com :الموقع اإللكتروني

مستشار السوق
أي إتش إس ماركت ليمتد

الطابق الرابع - روبميكر بليس
25 طريق روبميكر

لندن إي سي 2 واي 9 إل واي
المملكة المتحدة

هاتف: 2000 207260 44+
www.ihsmarkit.com :الموقع اإللكتروني

 CustomerCare@ihsmarkit.com :البريد اإللكتروني

مراجع الحسابات المستقل لدى الشركة
شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون

ص. ب 1659
الظهران 31311

المملكة العربية السعودية
هاتف: 6800 873 )13( 966+
فاكس: 8883 873 )13( 966+

www.pwc.com/middle-east :الموقع اإللكتروني
 Project_Alpha@sa.pwc.com :البريد اإللكتروني



ش

مراجع الحسابات المستقل لشركة سابك
شركة إرنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(

شركة تضامنية
المركز الرئيس

برج الفيصلية - الدور الرابع عشر
طريق الملك فهد 

ص ب 2732
الرياض 11461

  +966 )11( 273 هاتف: 4740
  +966 )11( 273 فاكس: 4730

riyadh@sa.ey.com :البريد اإللكتروني
www.ey.com :الموقع اإللكتروني

مستشار البترول
ديغولير وماك نوتون )«دي آند إم»(،

5001 طريق سبرنج فالي، 
الجناح 800 شرًقا

داالس، تكساس 75244
الواليات المتحدة األمريكية

هاتف: 273-8300 )713( 1+
فاكس: 784-1972 )713( 1+

www.demac.com :الموقع اإللكتروني
demacweb@demac.com :البريد اإللكتروني

قدم كل من المستشارين المذكورين أعاله ومراجع الحسابات ومراجع الحسابات لشركة سابك موافقتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم 
وعناوينهم وشعاراتهم وعلى نشر إفاداتهم في هذه النشرة بالشكل الوارد فيها ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، وال 
يملك أي من هذه الجهات أو العاملين فيها أو أقاربهم أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة من أي نوع في الشركة كما في تاريخ 

هذه النشرة.

ال تعتبر المعلومات الواردة في أي موقع من المواقع اإللكترونية المذكورة في هذه النشرة أو التي يمكن اإلطالع عليها من خاللها جزًءا من 
هذه النشرة أو متممة لها.



ت

الجهات الُمستِلمة
البنك األهلي التجاري
طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 3555
جدة 21481

المملكة العربية السعودية
هاتف: 1000 000 92 966+

فاكس: 4466 646 )12( 966+
 www.alahli.com :الموقع اإللكتروني

 contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني
البنك السعودي البريطاني )ساب(

شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
ص.ب. رقم 9084

الرياض 11413
المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: 8440 440 )11( 966+
رقم الفاكس: 3414 276 )11( 966+

 www.sabb.com :الموقع اإللكتروني
 sabb@sabb.com :البريد اإللكتروني

مجموعة سامبا المالية
طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 833 
الرياض 11421 

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 4770 477 )11( 966+ 
فاكس: 9402 479 )11( 966+

 www.samba.com :الموقع اإللكتروني
 customercare@samba.com :البريد اإللكتروني

مصرف الراجحي
طريق الملك فهد

ص.ب 28 
الرياض 11411

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 2515 828 )11( 966+ 

فاكس: 8190 279 )11( 966+
 www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني

 contactcenter1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني
البنك األول

شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
ص.ب 1476

الرياض 11431
المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: 0288 401 )11( 966+
رقم الفاكس: 1104 403 )11( 966+

 www.alawwalbank.com :الموقع اإللكتروني
 csc@alawwalbank.com :البريد اإللكتروني



ث

الجهات الُمستِلمة
مصرف اإلنماء

طريق الملك فهد
ص.ب 66674

الرياض 11586
المملكة العربية السعودية

 +966 )11( 218 هاتف: 5252
+966 )11( 218 فاكس: 5255

www.alinma.com :الموقع اإللكتروني
info@alinma.com :البريد اإللكتروني

البنك العربي الوطني
شارع الملك فيصل 

ص.ب 56921
الرياض 11564

المملكة العربية السعودية 
 +966 )11( 402 هاتف: 9000
+966 )11( 402 فاكس: 7747

www.anb.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@anb.com.sa :البريد اإللكتروني

بنك البالد
طريق الملك عبداهلل

ص.ب 140
الرياض 11411

المملكة العربية السعودية
+966 )11( 479 هاتف: 8888
+966 )11( 479 فاكس: 8505

www.bankalbilad.com :الموقع اإللكتروني
customercare@bankalbilad.com :البريد اإللكتروني

بنك الجزيرة
طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 6277
جدة 21441

المملكة العربية السعودية
+966 92 000 هاتف: 6666

+966 )11( 431 فاكس: 5803
www.baj.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@baj.com.sa :البريد اإللكتروني

البنك السعودي الفرنسي
طريق الملك سعود

ص ب 56006
الرياض 11554

المملكة العربية السعودية
+966 92 000 هاتف: 0576

+966 )11( 403 فاكس: 7261
www.alfransi.com.sa :الموقع اإللكتروني

Fransiplusadmin@alfransi.com.sa :البريد اإللكتروني



خ

الجهات الُمستِلمة
بنك الخليج الدولي - السعودية

برج الكفاح
ص.ب 39268

الظهران 31942
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6336 002 92 966+
فاكس: 0607 810 )13( 966+

www.gib.com :الموقع اإللكتروني
CorporateCommunications@gib.com :البريد اإللكتروني

بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي

ص ب 22622
الرياض 11614

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 3030 401 )11( 966+
فاكس: 0016 403 )11( 966+

 www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
 customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

البنك السعودي لالستثمار
شارع المعذر
ص.ب 3533

الرياض 11481
المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: 3000 874 )11( 966+
رقم الفاكس: 1557 478 )11( 966+

 www.saib.com.sa :الموقع اإللكتروني
 info@saib.com.sa :البريد اإللكتروني



ذ

ملخص الطرح

يحتوي هذا الملخص على نبذة مختصرة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة، إال أنه ال يتضمن كافة المعلومات التي يمكن أن تكون مهمة 
للمستثمرين للتمكن من اتخاذ قرار باالكتتاب في أسهم الطرح. وعليه، فإنه يجب قراءة واعتبار هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة.

يجب أن يستند أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح على دراسة هذه النشرة بأكملها بصورة متأنية. وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري 
قراءة ما ورد في قسم »إشعار مهم« في الصفحة )أ( والقسم  2- )عوامل المخاطرة( من هذه النشرة بعناية قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار 

في أسهم الطرح.

اسم الشركة ووصفها ومعلومات عن 
تأسيسها

تأسست شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( في المملكة ابتداًء بموجب المرسوم الملكي رقم 
)م/8( وتاريخ 1409/04/04هـ )الموافق 1988/11/13م( وهي مملوكة بالكامل للحكومة وبرأس مال يبلغ ستين 
السعودية صفة شركة مساهمة  أرامكو  اكتسبت  بالكامل.  ريال سعودي مدفوع  مليار )60.000.000.000( 
سعودية في 1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م( بموجب النظام األساس ألرامكو السعودية الموافق 
عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )180( بتاريخ 1439/04/01هـ )الموافق 2017/12/19م(، وتم قيدها 
بالسجل التجاري لمدينة الظهران بالرقم )2052101150( بتاريخ 1439/07/11هـ )الموافق 2018/03/28م( 
مليار  ستين  السعودية  ألرامكو  الحالي  المال  رأس  يبلغ  الظهران.  بمدينة  الرئيسي  مقرها  يكون  أن  على 
مليار )200.000.000.000( سهم  مائتي  إلى  بالكامل، مقسم  ريـال سعودي مدفوع   )60.000.000.000(

عادي بدون قيمة إسمية.

أغراض الشركة

الغرض الرئيسي ألرامكو السعودية هو مزاولة جميع أوجه األنشطة التي تتعلق بمجاالت الطاقة، بما في ذلك 
صناعة المواد الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من الصناعات المرتبطة بها والمكملة لها أو أي نشاط آخر 
القسم  13- 13- 3  يُرجى مراجعة  المعلومات،  )لمزيد من  لنظامها األساس،  وفًقا  أو خارجها  المملكة  داخل 

)أغراض الشركة( من هذه النشرة(.

المساهم البائع/ المساهم الكبير

يوضح الجدول التالي اسم المساهم البائع / المساهم الكبير ونسبة ملكيته في الشركة قبل الطرح وبعده:
المساهم البائع ونسبة ملكيته في الشركة قبل الطرح وبعده الجدول 3: 

بعد الطرح)1(قبل الطرح

عدد األسهمالمساهم
رأس المالالنسبة

)ريال سعودي(

رأس المالالنسبةعدد األسهم)٤(
)ريال سعودي(

---10060.000.000.000٪200.000.000.000الحكومة)3(

------الجمهور

أسهم 
------خزينة)2( 

10060.000.000.000٪10060.000.000.000200.000.000.000٪200.000.000.000اإلجمالي

)1( سيتم تحديدها في نهاية فترة بناء سجل األوامر.
)2( بالتزامن مع االنتهاء من عملية الطرح، ستقوم الحكومة ببيع عدداً من األسهم بقيمة مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل3.75 مليار ريال 
سعودي( على أساس سعر الطرح النهائي إلى الشركة الستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي أرامكو السعودية، )لمزيد من المعلومات، 

يرجى مراجعة القسم 6-9 )برنامج أسهم موظفي أرامكو السعودية( من هذه النشرة.
)3( يتعهد المساهم البائع باإلفصاح للجمهور عن أي تصرف في أسهمه فور إتمام عملية التصرف وذلك بعد بدء تداول أسهم الشركة 

في السوق المالية )تداول(.
)4( قد يقوم كبار التنفيذين بشراء أسهم من الحكومة بالتزامن مع إتمام عملية الطرح. ولن يتم احتساب عدد األسهم التي يتم شراؤها 

بالتزامن مع عملية الطرح ضمن نسبة ملكية الجمهور. 

رأس المال )كما في تاريخ هذه 
النشرة(

ستون مليار 60.000.000.000 ريال سعودي مدفوع بالكامل. ولن يتغير رأس مال أرامكو السعودية نتيجة 
لهذا الطرح.

 إجمالي عدد األسهم المصدرة
مائتا مليار 200.000.000.000 سهم عادي. ولن يؤثر الطرح على إجمالي عدد األسهم المصدرة.)كما في تاريخ هذه النشرة(

ال يوجد قيمة إسمية ألسهم أرامكو السعودية.القيمة االسمية للسهم
طرح )●( ))●(( سهماً من أسهم أرامكو السعودية العادية تمثل نسبة )●( ))●(٪( من رأس مالها.الطرح

)●( ))●(( ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح

1441/04/07هـ فترة الطرح بتاريخ  وتنتهي  2019/11/17م(  )الموافق  1441/03/20هـ  تاريخ  من  الطرح  فترة  تبدأ 
)الموافق 2019/12/04م(. 

تبدأ فترة بناء سجل األوامر للمؤسسات المكتتبة من تاريخ 1441/03/20هـ )الموافق 2019/11/17م( وتنتهي فترة بناء سجل األوامر
في يوم 1441/04/07هـ )الموافق 2019/12/04م(.

يوم فترة الطرح للمكتتبين األفراد في  وتنتهي  2019/11/17م(  )الموافق  1441/03/20هـ  تاريخ  من  األفراد  للمكتتبين  الطرح  فترة  تبدأ 
1441/04/01هـ )الموافق 2019/11/28م(.



ض

)30.0( ريال سعودي إلى )32.0( ريال سعودي لكل سهم من األسهم.نطاق سعر الطرح

سعر الطرح النهائي

والمستشارين  السعودية  وأرامكو  البائع  المساهم  قبل  من  الطرح  ألسهم  النهائي  الطرح  سعر  تحديد  يتم 
الماليين/المنسقين الرئيسيين بنهاية فترة بناء سجل األوامر للشريحة )أ( )التي تشمل المؤسسات المكتتبة 
في عملية بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية )لمزيد 

من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  18- )شروط وأحكام االكتتاب( من هذه النشرة(.
وسيكون سعر الطرح النهائي هو السعر الذي يتم بموجبه تخصيص أسهم الطرح لجميع فئات المكتتبين والبالغ 

)●( ريال سعودي للسهم الواحد.
بعد انتهاء فترة بناء سجل األوامر، ستعلن الشركة عن سعر الطرح النهائي عبر وسائل اإلعالم المحلية والعالمية 
وعبر موقعها اإللكتروني. وسوف تقوم أرامكو السعودية والمستشارون الماليون/المنسقون الرئيسيون باإلعالن 
بناء سجل  فترة  إنتهاء  عند  االلكترونية  مواقعهم  في  المكتتبة  المؤسسات  قبل  من  الطرح  تغطية  نسبة  عن 

األوامر.

األسهم المجانية

كل مكتتب مؤهل يحتفظ باألسهم المؤهلة بصورة مستمرة وغير منقطعة طول فترة استحقاق األسهم المجانية 
سوف يحصل على سهم مجاني واحد إضافي مقابل كل عشرة )10( أسهم يتم تخصيصها له من أسهم الطرح، 
على أال يزيد عدد هذه األسهم المجانية عن مائة )100( سهم مجاني كحد أقصى. وسوف يتم منح وتخصيص 
األسهم المجانية من قبل المساهم البائع من األسهم التي يملكها في الشركة، )لمزيد من المعلومات، يرجى 

مراجعة القسم رقم 18-1-6 )حافز األفراد المشاركين في الطرح العام األولي - األسهم المجانية((.

المكتتبون األفراد المؤهلون

أي شخص سعودي طبيعي، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر سعوديين؛ 
شريطة أنه في حال تقديم استمارة طلب اكتتاب لمواطن سعودي لنفسه أو أشخاص آخرين مقيدين على سجل 
األسرة لذلك الشخص السعودي، فإن كل فرد سعودي من أفراد تلك العائلة سوف يُعّد من المستثمرين األفراد 
المجانية  الفرد المستحق لألسهم  إذا قام المستثمر  يتم تحديد فيما  المجانية. سوف  المستحقين لألسهم 
باالستمرار )عدم التصرف( في تملك األسهم المؤهلة بصورة مستمرة ودون انقطاع خالل طوال فترة استحقاق 
األسهم المجانية، لكل مستثمر فرد على حدة، بما في ذلك أي شخص يُعد مستثمًرا فرًدا مستحقاً لألسهم 

المجانية وفًقا لما تم ذكره أعاله.
سوف يحصل المساهم البائع على جميع متحصالت الطرح. استخدام متحصالت الطرح

عدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

سيتم التعهد بتغطية كامل أسهم الطرح )والذي يقتصر على التعهد بالتغطية بشأن أسهم الطرح التي ال يتم 
تسديد قيمتها من قبل المستثمرين المكتتبين( والتي سيتم تحديد عددها وقيمتها بعد انتهاء فترة بناء سجل 
األوامر وتحديد السعر النهائي للطرح وتخصيص األسهم للمؤسسات )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة 

القسم  15- )التعهد بتغطية الطرح( والقسم رقم 17 )اإلعفاءات( من هذه النشرة(.

إجمالي قيمة الطرح المتعهد بتغطيته

سيتم التعهد بتغطية كامل أسهم الطرح )والذي يقتصر على التعهد بالتغطية بشأن أسهم الطرح التي ال يتم 
تسديد قيمتها من قبل المستثمرين المكتتبين( والتي سيتم تحديد عددها وقيمتها بعد انتهاء فترة بناء سجل 
األوامر وتحديد السعر النهائي للطرح وتخصيص األسهم للمؤسسات. وقد بلغت قيمة هذه األسهم المتعهد 

بتغطيتها مبلغ )●( ريال سعودي محسوبة على سعر الطرح النهائي والبالغ )●( ريال سعودي للسهم الواحد.

فئات المكتتبين المستهدفين في 
الطرح

يقتصر الطرح على الشريحتين التاليتين من المكتتبين:
الشريحة )أ(: )المؤسسات المكتتبة(: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء 
سجل األوامر )ويشار إليها فيما بعد بـ »المؤسسات المكتتبة«( وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص 
األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن الهيئة )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  18- )شروط 

وأحكام االكتتاب( من هذه النشرة(.
ذلك  في  بما  الطبيعيين،  السعوديين  األشخاص  الشريحة  وتشمل هذه  األفراد(:  )المكتتبون  الشريحة )ب(: 
المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها 
أو بأسماء أوالدها القّصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد 
القّصر - وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم 
حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة )ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ »المكتتبين األفراد« ولكل منهم بـ 
»المكتتب الفرد«(، ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق 
النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغًيا وسيتم أخذ االكتتاب 

األول فقط في االعتبار. 
إجمالي عدد ونسبة أسهم الطرح لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين 

نسبة أسهم الطرح المخصصة 
للمؤسسات المكتتبة

يبلغ عدد ونسبة أسهم الطرح النهائية التي تم تخصيصها للمؤسسات المكتتبة )●( سهم تمثل ما نسبته )●(٪ 
من إجمالي أسهم الطرح.

يبلغ عدد ونسبة أسهم الطرح النهائية التي تم تخصيصها للمكتتبين األفراد )●( سهم تمثل ما نسبته )●(٪ نسبة أسهم الطرح للمكتتبين األفراد
من إجمالي أسهم الطرح.

تخصيص أسهم الطرح فيما بين 
الشريحة )أ( )المؤسسات المكتتبة( 
والشريحة )ب( )المكتتبون األفراد(

الماليين/ المستشارين  بالتشاور مع  المطلقة  التقديرية -  لسلطتهما  البائع والشركة - وفقاً  للمساهم  يحق 
المنسقين الرئيسيين تخصيص أسهم الطرح لكل من شريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبون األفراد.
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طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

طريقة االكتتاب للمؤسسات المكتتبة 
المسجلة في المملكة

بناء  فترة  أثناء   )Bid Form( الطلب  باستمارة  التقدم  المملكة  في  المسجلة  المكتتبة  للمؤسسات  يحق 
االكتتاب  ومديرو سجل  الماليون  المستشارون  التي سيقوم  الطلب  استمارة  وذلك عن طريق  األوامر،  سجل 
بتوفيرها للمؤسسات المكتتبة المسجلة في المملكة وفقاً للتعليمات المبينة في القسم  18- )شروط وأحكام 
االكتتاب( من هذه النشرة، وعلى المؤسسات المكتتبة المسجلة في المملكة تعبئة طلب االكتتاب للمؤسسات 
)Institutional Investors Subscription Form( خالل يومين من تخصيص أسهم الطرح بناًء على عدد 

األسهم المخصصة لهم.

طريقة االكتتاب للمؤسسات المكتتبة 
غير المسجلة في المملكة

 Bid/Subscription( االكتتاب  وأوامر  طلبات  تقديم  المملكة  في  المسجلة  غير  المكتتبة  للمؤسسات  يحق 
Orders( إلى مديري سجل االكتتاب عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني، دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيع 
االكتتاب( من هذه  وأحكام  القسم  18- )شروط  في  المبينة  للتعليمات  وفقاً   )Bid Form( الطلب  استمارة 
بأسهم  االكتتاب  موافقتهم على  التأكيد على  المملكة  المسجلة في  المكتتبة غير  المؤسسات  النشرة، وعلى 
بأنه يمكن للمؤسسات المكتتبة غير المسجلة  الطرح المخصص لهم في يوم تخصيص أسهم الطرح، علماً 
في المملكة االكتتاب وتقديم طلبات وأوامر االكتتاب )Bid/Subscription Orders( وكذلك تأكيدهم على 
االكتتاب بأسهم الطرح المخصص لهم في يوم تخصيص أسهم الطرح إلى مديري سجل االكتتاب عن طريق 
 Institutional( للمؤسسات  االكتتاب  طلب  وتوقيع  تعبئة  إلى  الحاجة  دون  اإللكتروني،  البريد  أو  الهاتف 

.)Investors Subscription Form

طريقة االكتتاب للمكتتبين األفراد

الطرح  فترة  خالل   )Retail Subscription Form( األفراد  للمكتتبين  االكتتاب  طلب  نماذج  توفير  سيتم 
األفراد  للمكتتبين  االكتتاب  طلب  نماذج  تعبئة  ويجب  المستلمة.  الجهات  كافة  فروع  لدى  األفراد  للمكتتبين 
)Retail Subscription Form( وفقاً للتعليمات المبينة في القسم  18- )شروط وأحكام االكتتاب( من هذه 
النشرة. وبإمكان المكتتبين األفراد الذين اشتركوا في إحدى االكتتابات التي جرت مؤخراً في المملكة االكتتاب 
عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي )ATM( التابعة للجهات المستلمة التي تقّدم 
كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن: )أ( يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات 
المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و)ب( ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب 

الفرد منذ اكتتابه في آخر طرح عام أولي. 
الحد األدنى واألقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

الحد األدنى واألقصى لالكتتاب في 
ال يوجد حد أدنى أو أقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن االكتتاب فيها من قبل المؤسسات المكتتبة.أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة

الحد األدنى واألقصى لالكتتاب في 
أسهم الطرح للمكتتبين األفراد

للمكتتبين  االكتتاب  نموذج طلب  تعبئة  الطرح  أسهم  يكتتبون في  الذين  األفراد  المكتتبين  من  كل  يجب على 
األفراد )Retail Subscription Form(، علماً بأن الحد األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح للمكتتبين األفراد 
هو 10 أسهم من أسهم الطرح محسوبة على سعر الطرح النهائي والبالغ )●( ريال سعودي للسهم الواحد. ال 

يوجد حد أقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد.
قيمة الحد األدنى والحد األقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المكتتبين المستهدفين

قيمة الحد األدنى واألقصى لالكتتاب 
ال يوجد حد أدنى أو أقصى لقيمة االكتتاب للمؤسسات المكتتبة.في أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة

قيمة الحد األدنى واألقصى لالكتتاب 
في أسهم الطرح للمكتتبين األفراد

 Retail( اكتتاب  طلب  نموذج  تقديم  الطرح  أسهم  في  يكتتبون  الذين  األفراد  المكتتبين  من  كل  على  يجب 
Subscription Form(، علماً بأن الحد األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح للمكتتبين األفراد هو 10 أسهم من 
أسهم الطرح محسوبة على سعر الطرح النهائي والبالغ )●( ريال سعودي للسهم الواحد. ال يوجد حد أقصى 

لقيمة أسهم الطرح التي يمكن االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد. 
االستقرار السعري وخيار الشراء

االستقرار السعري وخيار الشراء

بتنظيم  الخاصة  التعليمات  به  تسمح  الذي  الحد  إلى  السعري،  االستقرار  لمدير  يجوز  بالطرح،  يتعلق  فيما 
آلية االستقرار السعري للطروحات األولية الصادرة عن الهيئة، تنفيذ عمليات االستقرار السعري لغرض دعم 
استقرار السعر السوقي لألسهم. يمكن أن يتم تنفيذ هذه العمليات في السوق المالية، كما قد يتم إجراؤها 
خالل الفترة التي تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية وتنتهي في موعد ال يتجاوز ثالثين 
يوًما تقويمًيا بعد ذلك )»مدة االستقرار السعري«(. ومع ذلك، لن يكون مدير االستقرار السعري ملزماً بالقيام 
بأي عمليات استقرار سعري. ويمكن لمدير االستقرار السعري إيقاف أي عمليات استقرار سعري، في حالة 
أي تخصيص لألسهم  السعري عن  االستقرار  إشعار مسبق. وسيفصح مدير  ودون  أي وقت  مباشرتها، في 
للتعليمات الخاصة  اإلضافية وعمليات االستقرار السعري التي يتم إجراؤها فيما يتعلق بالطرح وذلك وفقاً 

بتنظيم آلية االستقرار السعري للطروحات األولية الصادرة عن الهيئة. 
تخصيص  أي  عن  الناتجة  المكشوف  على  البيع  عمليات  بتغطية  السعري  االستقرار  لمدير  السماح  لغرض 
إضافي، سيمنح مدير االستقرار السعري خيار الشراء )»خيار الشراء«( والذي يجوز بموجبه لمدير االستقرار 
السعري شراء ما تصل نسبته إلى )15٪( من مجموع عدد األسهم المطروحة لالكتتاب طرحاً عاماً )»أسهم 
خيار الشراء«( بسعر الطرح النهائي. ويُمارس مدير االستقرار السعري خيار الشراء، كلًيا أو جزئًيا، بناًء على 

إخطار منه، في أي وقت خالل مدة االستقرار السعري، بحسب ما يراه مناسًبا. 
وتكون أي أسهم إضافية يجري تخصيصها وفًقا للتخصيص اإلضافي مكافئة من جميع النواحي ألسهم الطرح، 
ويتم  األسهم،  أو مدفوعة على أساس  أو مقدمة  معلنة  وتوزيعات أخرى  أرباح  تخوله من  فيما  ذلك  بما في 

شراؤها بنفس الشروط التي تُباع بها أسهم الطرح، وسوف تشكل فئة واحدة مع األسهم األخرى.
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طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

تخصيص أسهم الطرح للمؤسسات 
المكتتبة

سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي يتم تخصيصها للمؤسسات المكتتبة المشاركة فعلًيا في عملية 
بناًء سجل األوامر من ِقبل المساهم البائع وأرامكو السعودية وفقاً لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع 

المستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين.

تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين 
األفراد

البائع  المساهم  ِقبل  من  األفراد  للمكتتبين  تخصيصها  سيتم  التي  الطرح  أسهم  ونسبة  عدد  تحديد  سيتم 
وأرامكو السعودية وفقاً لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور والمستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين، 
ويستهدف تخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5٪ - كحد أعلى - من اجمالي أسهم الشركة 

لشريحة المكتتبين األفراد.

رد فائض أموال االكتتاب

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة 
ذات العالقة )وفق تعريفها الوارد في هذه النشرة( كما هو محدد في نموذج طلب االكتتاب للمكتتبين األفراد 
)Retail Subscription Form(. وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض االكتتاب - إن 
ُوجد- في موعد أقصاه 1441/04/15هـ )الموافق 2019/12/12م(، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة 

قسم التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب في الصفحة )ج ج( من هذه النشرة(. 
معلومات أخرى متعلقة بالطرح 

توزيع األرباح

حيث  الحكومة(،  )أي  البائع  المساهم  باستثناء  السعودي،  بالريال  لمساهميها  األرباح  بدفع  الشركة  ستقوم 
ستقوم الشركة بدفع األرباح المستحقة له بالدوالر األمريكي. تستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلن 
المكتتبة  للمؤسسات  الطرح  ألسهم  النهائي  التخصيص  عن  اإلعالن  تاريخ  من  اعتباراً  توزيعها  عن  الشركة 
والمكتتبين األفراد والمشار إليه في الجدول 4 )الجدول الزمني المتوقع للطرح( من هذه النشرة والفترات التي 
تليه )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  8- )سياسة توزيع األرباح وإطار عملها( من هذه النشرة(. 

حقوق التصويت

جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة، حيث يمنح كل سهم حامله صوًتا واحًدا ويحق لكل مساهم 
تفويض مساهم آخر، من غير أعضاء  للمساهم  والتصويت فيها، ويجوز  العامة  الجمعية  اجتماعات  حضور 
مجلس إدارة الشركة، لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة 

القسم )13-13-25( )جمعيات المساهمين( من هذه النشرة(.

القيود المفروضة على أسهم الطرح
)فترة الحظر(

بناًء على قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، يخضع المساهم الكبير )أي المساهم البائع(   -1
لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية )»فترة الحظر 
بناًء على   - ذلك  ويستثنى من  الفترة.  أسهمه خالل هذه  التصرف في  له  يجوز  بحيث ال  النظامية«(، 
اإلعفاء الموضح في القسم   17- )اإلعفاءات( من هذه النشرة - تصرف المساهم الكبير في حالة تصرفه 
بأسهمه على أي من اآلتي: )أ( حكومة أجنبية )أو المؤسسات التابعة لها وفقاً للتعريف الوارد في القواعد 
المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة(، أو )ب( مستثمر 
أي  عن  للجمهور  باإلفصاح  البائع  المساهم  يقوم  أن  على  أجنبية.  بحكومة  مرتبط  أجنبي  استراتيجي 
تصرف في أسهمه ألي من الجهات المشار إليها في الفقرتين )أ( و)ب( أعاله فور إتمام عملية التصرف 

أثناء فترة الحظر النظامية.
يُحظر على أرامكو السعودية أن تدرج أسهماً من فئة األسهم المدرجة نفسها خالل األشهر الستة التالية   -2

لتاريخ أحدث إدراج وفقًأ لقواعد اإلدراج )وهي ذات مدة الحظر النظامية(. 
باإلضافة إلى ما ذكر في الفقرات )1( و)2( أعاله، يلتزم كل من المساهم البائع والشركة باآلتي:  -3

أرامكو السعودية خالل فترة االثني عشر  بالتصرف بأي من أسهمه في  البائع  عدم قيام المساهم  أ- 
شهًرا التالية لتاريخ بدء تداول أسهم أرامكو السعودية في السوق المالية )»فترة الحظر التعاقدية«( 
لها  التابعة  المؤسسات  )أو  أجنبية  حكومة  )أ(  إلى  إال  بالتغطية،  التعهد  اتفاقية  بموجب  المحددة 
وفقاً للتعريف الوارد في القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق 
المالية المدرجة(، أو )ب( مستثمر استراتيجي أجنبي مرتبط بحكومة أجنبية، وتضمين االتفاقية مع 
الجهة المشترية ما ينص على خضوعها للمدة المتبقية من فترة الحظر التعاقدية والمحددة في نشرة 
اإلصدار هذه والمنصوص عليها في اتفاقية التعهد بالتغطية، باإلضافة إلى أي قيود أو فترات حظر 

تفرضها األنظمة والقواعد المرعية أو أي قيود أخرى يتم االتفاق عليها مع الجهة المشترية.
ب- عدم قيام أرامكو السعودية بإصدار أسهم جديدة، المنصوص عليه في اتفاقية التنسيق، خالل فترة 

الحظر التعاقدية.
المجانية  األسهم  ملكية  نقل  على  أعاله  و)3/ب(  )3/أ(  الفقرتين  في  إليها  المشار  الشروط  تنطبق  ال   -4
من قبل المساهم البائع إلى المكتتبين المؤهلين بعد انتهاء فترة الحظر النظامية كما هو مبين في هذه 

النشرة.
ال تنطبق الشروط المشار إليها في الفقرتين )3/أ( و)3/ب( أعاله على تصرف المساهم البائع بأسهمه   -5
في الشركة أو على قيام الشركة بإصدار أسهم جديدة خالل فترة الحظر التعاقدية )وبعد انقضاء فترة 
الحظر النظامية(، إذا وافق ثلث - أي ثالثة - )أو أكثر( من المنسقين الرئيسيين على تصرف المساهم 
البائع بأسهمه )وفقاً التفاقية التعهد بالتغطية( أو إصدار الشركة ألسهم جديدة وذلك خالل فترة الحظر 
الحظر  القسم 15-4 )فترة  الرجاء مراجعة  المعلومات،  )لمزيد من  التنسيق(  التفاقية  التعاقدية )وفقاً 

التعاقدية( من هذه النشرة.
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إدراج األسهم

لم يسبق إدراج أو تداول أسهم أرامكو السعودية في أي سوق سواء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح. وقد 
تقدمت أرامكو السعودية بطلب تسجيل وطرح األسهم إلى الهيئة وطلب إدراج أسهم للسوق المالية )تداول(، 
وتقدمت بكافة المستندات المطلوبة. وتم الحصول على جميع الموافقات النظامية والموافقات الداخلية التي 
تخضع لها أرامكو السعودية والمتعلقة بعملية الطرح، بما في ذلك الموافقات المتعلقة بإصدار هذه النشرة، 
مع كافة المستندات المؤيدة للهيئة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق المالية بعد االنتهاء من 
تخصيص األسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم التواريخ 

المهمة وإجراءات االكتتاب في الصفحة )ج ج( من هذه النشرة(. 

عوامل المخاطرة

هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في أسهم الطرح، ويمكن تصنيف تلك المخاطر كالتالي: )أ( المخاطر 
الشركة  فيهما  تزاول  التي  التنظيمية  والبيئة  بالقطاع  المرتبطة  المخاطر  و)ب(  الشركة،  بعمليات  المرتبطة 
)عوامل  القسم  2-  في  المخاطر  هذه  توضيح  تم  وقد  الطرح،  بأسهم  المرتبطة  المخاطر  و)ج(  أعمالها، 

المخاطرة(، ويجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح.

مصاريف الطرح

سيقوم المساهم البائع بتعويض أرامكو السعودية عن جميع األتعاب والتكاليف والمصاريف المتعلقة بالطرح، 
وتشمل أتعاب ومصاريف المستشارين ومراجع الحسابات ومراجع الحسابات لشركة سابك ومستشار السوق 
ذات  المصاريف  من  وغيرها  والتوزيع  والطباعة  التسويق  ومصاريف  المستلمة  والجهات  البترول  ومستشار 

العالقة. 
شركة سيتي جروب العربية السعودية �المستشارون الماليون 

شركة كريديت سويس العربية السعودية �
شركة جولدمان ساكس العربية السعودية �
إتش إس بي سي العربية السعودية �
شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية �
شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية �
شركة مورغان ستانلي السعودية �
شركة األهلي المالية �
شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار �

سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد �المنسقون الرئيسيون
شركة كريديت سويس سيكيوريتيز )أوروبا( ليمتد �
جولدمان ساكس إنترناشونال �
إتش إس بي سي العربية السعودية �
جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي �
شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية �
مورغان ستانلي آند كو. إنترناشونال بي إل سي �
شركة األهلي المالية �
شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار �

إتش إس بي سي العربية السعودية �مديرو سجل االكتتاب للمؤسسات 
شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية �
شركة األهلي المالية �
شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار �
شركة الراجحي المالية �
المجموعة المالية-هيرميس السعودية �
جي أي بي كابيتال �
شركة الرياض المالية �
شركة السعودي الفرنسي كابيتال �



ب ب

مديرو سجل االكتتاب للمؤسسات 
)المقيمة خارج المملكة( األجانب 

سيتي جروب ماركتس ليمتد �
شركة كريديت سويس سيكيوريتيز )أوروبا( ليمتد �
جولدمان ساكس إنترناشونال �
جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي �
مورغان ستانلي آند كو. إنترناشونال بي إل سي �
بانكو سانتاندير إس إيه �
بي إن بي باريبا �
بي أو سي آي آسيا المحدودة �
كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار �
دويتشه بنك آي جي، فرع لندن �
بنك أبو ظبي األول )ش.م.ع( �
ميزوهو إنترناشيونال بي إل سي �
آر بي سي أوروبا المحدودة  �
إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس ليمتد �
سوسيتيه جنرال �
يو بي إس آي جي فرع لندن �

شركة سيتي جروب العربية السعودية �متعهدي التغطية 
شركة كريديت سويس سيكيوريتيز )أوروبا( ليمتد �
جولدمان ساكس إنترناشونال �
إتش إس بي سي العربية السعودية �
جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي �
شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية �
مورغان ستانلي آند كو. إنترناشونال بي إل سي �
شركة األهلي المالية �
شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار �
شركة الراجحي المالية �
بانكو سانتاندير إس إيه �
بي إن بي باريبا �
بي أو سي آي آسيا المحدودة �
كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار �
دويتشه العربية السعودية لألوراق المالية �
المجموعة المالية-هيرميس السعودية �
بنك أبو ظبي األول )ش.م.ع( �
جي أي بي كابيتال �
ميزوهو إنترناشيونال بي إل سي �
آر بي سي أوروبا المحدودة  �
شركة الرياض المالية �
شركة السعودي الفرنسي كابيتال �
إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس ليمتد �
سوسيتيه جنرال �
يو بي إس آي جي فرع لندن �

شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمارمدير االكتتاب 
جولدمان ساكس السعوديةمدير االستقرار السعري
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التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب

الجدول الزمني المتوقع للطرح الجدول ٤: 

التاريخالجدول الزمني المتوقع للطرح
فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل األوامر للمؤسسات 

المكتتبة
مدتها 18 يوم تبدأ من يوم 1441/03/20هـ )الموافق 2019/11/17م( إلى نهاية 

يوم 1441/04/07هـ )الموافق 2019/12/04م(

مدتها 12 يوم تبدأ من يوم 1441/03/20هـ )الموافق 2019/11/17م( إلى نهاية فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المكتتبين األفراد
يوم 1441/04/01هـ )الموافق 2019/11/28م(

آخر موعد لتقديم نماذج طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب 
1441/04/01هـ )الموافق 2019/11/28م(للمكتتبين األفراد

1441/04/07هـ )الموافق 2019/12/04م(آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب للمؤسسات المكتتبة
1441/04/08هـ )الموافق 2019/12/05م(اإلعالن عن سعر الطرح النهائي ألسهم الطرح 

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح للمؤسسات 
1441/04/08هـ )الموافق 2019/12/05م(المكتتبة والمكتتبين األفراد

تاريخ سداد قيمة االكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة في 
1441/04/11هـ )الموافق 2019/12/08م(موعد أقصاه 

تاريخ إعادة فائض مبالغ االكتتاب )إن وجدت( للمكتتبين األفراد 
1441/04/15هـ )الموافق 2019/12/12م(في موعد أقصاه

التاريخ المتوقع لبدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات 

واالنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة. وسيتم اإلعالن عن بدء 
.)www.tadawul.com.sa( تداول األسهم على موقع تداول اإللكتروني

المصدر: الشركة.

الجدول الزمني والتواريخ المذكورة أعاله تقريبية، وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل إعالنات في الصحف المحلية اليومية 
.)ipo.saudiaramco.com( وموقع المستشار المالي والموقع اإللكتروني للشركة .)www.tadawul.com.sa( ومن خالل موقع تداول اإللكتروني

كيفية التقدم بطلب االكتتاب:

يقتصر الطرح على الشريحتين التاليتين من المكتتبين: 

)أ(: )المؤسسات المكتتبة(: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات  الشريحة 
بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن الهيئة )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 

  18- )شروط وأحكام االكتتاب( من هذه النشرة(. 

)ب(: )المكتتبون األفراد(: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو  الشريحة 
األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها القّصر لصالحها شريطة 
أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القّصر - وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني 
دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة، ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم 
مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر 

االكتتاب الثاني الغًيا وسيتم أخذ االكتتاب األول فقط في االعتبار. 

املؤسسات املكتتبة

بناء  المكتتبة وذلك خالل فترة  المؤسسات  الطرح على  الهيئة - بعرض أسهم  الحصول على موافقة  بعد  االكتتاب -  يقوم مديرو سجل 
سجل األوامر. وتبدأ عملية اكتتاب المؤسسات المكتتبة أثناء فترة بناء سجل األوامر وذلك وفقاً للشروط والتعليمات المفصلة والتي يمكن 
 )Bid Form( الحصول عليها من مديري سجل االكتتاب. ويجب على المؤسسات المكتتبة المسجلة في المملكة التقدم باستمارة الطلب
أثناء فترة بناء سجل األوامر، وذلك عن طريق تعبئة وتسليم استمارة الطلب )Bid Form( )التي سيقوم المستشارون الماليون ومديرو سجل 
االكتتاب بتوفيرها للمؤسسات المكتتبة المسجلة في المملكة( موقعة إلى مديري سجل االكتتاب. ويمكن للمؤسسات المكتتبة غير المسجلة 
في المملكة االكتتاب عن طريق تقديم طلبات وأوامر االكتتاب )Bid/Subscription Orders( إلى مديري سجل االكتتاب عن طريق الهاتف 
الطرح  النهائي ألسهم  التخصيص  الطلب )Bid Form(. وبعد اإلعالن عن  تعبئة وتوقيع استمارة  إلى  الحاجة  البريد اإللكتروني، دون  أو 
للمؤسسات المكتتبة، يتوجب على هذه المؤسسات المكتتبة دفع وتسديد قيمة اكتتاباتهم في المواعيد المشار إليها في الجدول 4 )الجدول 

الزمني المتوقع للطرح( من هذه النشرة.



د د

املكتتبون األفراد

سيتم توفير نماذج طلب االكتتاب للمكتتبين األفراد )Retail Subscription Forms( خالل فترة طرح المكتتبين األفراد لدى فروع الجهات 
المستلمة، ويمكن للمكتتبين األفراد االكتتاب أيضاً عن طريق اإلنترنت والهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي )ATM( التابعة ألي جهة 
من الجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها للمكتتبين األفراد الذين سبق أن اشتركوا في االكتتابات التي جرت مؤخراً 

وذلك بالشروط التالية:

أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات. �
أال يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد )بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته( منذ  �

اكتتابه في آخر طرح عام أولي.
يجب تعبئة نماذج طلب االكتتاب من قبل كل مكتتب فرد وفقاً للتعليمات الواردة في القسم  18- )شروط وأحكام االكتتاب( من هذه النشرة، 
وعلى كل مكتتب فرد أن يكمل جميع بنود نموذج طلب االكتتاب ذات الصلة. وتحتفظ أرامكو السعودية بالحق في رفض أي نموذج طلب اكتتاب 
بصورة جزئية أو كلية في حال عدم استيفائه ألي من شروط وأحكام االكتتاب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني 
الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط. وال يسمح بإجراء أي تعديالت على نموذج طلب االكتتاب أو سحبه بعد تقديمه. ويعتبر نموذج 

طلب االكتتاب في حال تسليمه عرًضا ملزًما من المكتتب ذو العالقة إلى المساهم البائع.

سوف تتم إعادة فائض االكتتاب بناًء على اختيار المكتتب الفرد، إن ُوجد، إلى حسابه الرئيسي لدى الجهة المستلمة التي ُخصمت قيمة 
االكتتاب منه ابتداًء، دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة، ولن يُسمح برّد فائض قيمة االكتتاب نقًدا أو 

إلى حسابات طرف ثالث.

يجب أن يحدد كل مكتتب فرد عدد أسهم الطرح التي يكتتب بها على أساس الحد األعلى للنطاق السعري لسعر الطرح. �
إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب األفراد، يكون للمكتتبين األفراد، فيما يخص الفرق بين سعر اكتتاب األفراد وسعر  �

الطرح النهائي، الخيار بين: )أ( الحصول على قيمة الفرق بين سعر اكتتاب األفراد وسعر الطرح النهائي نقًدا من خالل تحويل 
بنكي إلى حساب المكتتب الفرد، أو )ب( إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين األفراد بحسب ما تراه أرامكو السعودية مناسباً 
بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين، علماً أنه في حال عدم تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين األفراد سيتم 
رد قيمة الفرق بين سعر اكتتاب األفراد وسعر الطرح النهائي نقًدا من خالل تحويل بنكي إلى حساب المكتتب الفرد. وسيتم إعادة 
فائض االكتتاب، إن وجد، إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب الفرد المحدد 
في نماذج طلب االكتتاب )Retail Subscription Form(. وفي حالة كسور السهم، سيرد للمكتتبين األفراد مبلغ يعادل قيمة كسور 

األسهم - وفي كل األحوال، إذا لم يكن هناك أسهم إضافية، فسوف يرد للمستثمر المبلغ الفائض من خالل تحويل بنكي.
)لمزيد من المعلومات عن اكتتاب المكتتبين األفراد والمؤسسات المكتتبة، يرجى مراجعة القسم  18- )شروط وأحكام االكتتاب( من هذه 

النشرة(.

ملخص املعلومات األساسية

ال يشمل هذا الملخص على جميع المعلومات المهمة التخاذ قرار باالستثمار في أسهم الطرح. ويجب أن يستند أي قرار باالستثمار في أسهم 
الطرح بناًء على دراسة هذه النشرة بأكملها، وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم »إشعار مهم« في صفحة )أ( 

والقسم 2 )عوامل المخاطرة( من هذه النشرة قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار بأسهم الطرح.

نظرة عامة عن الشركة وأعمالها التجارية

الشركة هي أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم، ففي الستة أشهر األولى من عام 2019م بلغ إنتاجها 13.2مليون برميل مكافئ 
نفطي في اليوم، منها 10.0 مليون برميل في اليوم من النفط الخام )بما يشمل المكثفات الممزوجة(. وفي عام 2018م، بلغ إنتاجها 13.6 
مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، منها 10.3 مليون برميل في اليوم من النفط الخام )بما يشمل المكثفات الممزوجة(. وقد بلغ حجم 
إنتاج الشركة من النفط الخام حوالي برميل واحد لكل ثمانية براميل منتجة على مستوى العالم خالل العامين 2016م و2018م. وكما في 
31 ديسمبر 2018م، بلغت االحتياطيات الثابت وجودها )Proved Reserves( للشركة من السوائل حوالي خمسة أضعاف مجموع احتياطيات 
السوائل لدى شركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى. وباإلضافة إلى ذلك، فإّن صافي الطاقة التكريرية للشركة كما في 31 ديسمبر 
2018م قد جعلها رابع أكبر منشأة متكاملة لمصافي التكرير في العالم بالمقارنة مع آخر بيانات متاحة بشأن الطاقة التكريرية لدى الجهات 
الخارجية وفقاً لمستشار السوق. وكما في 31 ديسمبر 2018م، بلغ إجمالي الطاقة التكريرية للشركة 4.9 مليون برميل في اليوم، وبلغ صافي 
 )Upstream( الطاقة التكريرية 3.1 مليون برميل في اليوم. وتركز الشركة على الحفاظ على مكانتها البارزة في قطاع التنقيب واإلنتاج
ومواصلة تحقيق التكامل اإلستراتيجي في أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( لتأمين تلبية الطلب على النفط 

الخام وتحقيق القيمة المضافة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية.



هـ هـ

وبدأت مسيرة الشركة في عام 1933م كمشروع تنقيب وإنتاج أسسه أسالف شركتي شيفرون وإكسون موبيل وهما حالًيا من بين شركات 
النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى. والجدير بالذكر أن الشركة تزاول أعمالها في مجال التنقيب واإلنتاج داخل المملكة، في حين تنتشر 
 )Upstream( في أرجاء مختلفة من العالم. ويعتبر قطاع التنقيب واإلنتاج )Downstream( أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق

وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( هما قطاعا أعمال الشركة الرئيسان ويساندهما في ذلك قطاع األعمال العامة.

وفي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م، حققت الشركة صافي نقد من أعمال التشغيل بلغت قيمته 196.7 مليار ريال سعودي )52.5 
مليار دوالر أمريكي(، وتدفقات نقدية حرة بلغت قيمتها 142.4 مليار ريال سعودي )38.0 مليار دوالر أمريكي(. وفي السنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018م، حققت الشركة صافي نقد من أعمال التشغيل بلغ 453.7 مليار ريال سعودي )121.0 مليار دوالر أمريكي(، وتدفقات 
نقدية حرة بلغت 321.9 مليار ريال سعودي )85.8 مليار دوالر أمريكي(. وتمارس الشركة أعمالها ضمن إطار مالي متحفظ، ونتيجة لذلك 
بلغت نسبة المديونية 2.4٪ كما في 30 يونيو 2019م و-8.6٪ كما في 31 ديسمبر 2018م )مع تحقيق صافي نقد كما في ذلك التاريخ(. 
 ،)non-IFRS( وتجدر اإلشارة إلى أن معيار التدفقات النقدية الحرة ومعيار نسبة المديونية ال يندرجان ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي
)ولإلطالع على تعريف التدفقات النقدية الحرة والمديونية والمطابقة مع أقرب مؤشرات مالية تُحتسب وفق المعايير الدولية للتقرير المالي 

)IFRS(، يرجى مراجعةالقسم  7- 4- 3 )التدفقات النقدية الحرة( والقسم  7- 4- 4 )نسبة المديونية( من هذه النشرة(.

)Upstream( قطاع التنقيب واإلنتاج

تعد الشركة رائدة في إنتاج النفط الخام والمكثفات على مستوى العالم، حيث بلغ حجم إنتاجها من المواد الهيدروكربونية في الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2019م 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، منها 10.0مليون برميل في اليوم من النفط الخام )بما يشمل 
المكثفات الممزوجة(. وفي عام 2018م، بلغ إنتاج الشركة 13.6 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، منها 10.3 مليون برميل في اليوم من 
النفط الخام )بما يشمل المكثفات الممزوجة(، كما أنتجت الشركة من المكثفات غير الممزوجة 0.2 مليون برميل في اليوم، ومن سوائل 
الغاز الطبيعي 1.1 مليون برميل في اليوم، ومن الغاز الطبيعي 8.9 مليار قدم مكعب قياسي من كل برميل في اليوم، ومن اإليثان 1.0 مليار 
قدم مكعب قياسي في اليوم. وتتولى الشركة إدارة مختلف االحتياطيات والموارد المميزة التي تتمتع بها المملكة من أجل تحسين اإلنتاج 
وتعظيم القيمة على المدى البعيد وفقاً لمتطلبات نظام المواد الهيدروكربونية الذي ينص على أن تعزز الشركة، من خالل أعمال الموارد 

الهيدروكربونية، إنتاجية المكامن على المدى الطويل وأن تتولى أيًضا دعم مبادئ المحافظة الحريصة على تلك الموارد في المملكة.

اتفاقية االمتياز  الحكومة بموجب  للدولة، وقد منحت  الهيدروكربونية، ملك  المواد  بما في ذلك  المملكة،  الطبيعية في  الموارد  إن جميع 
الشركة الحق الحصري في التنقيب عن المواد الهيدروكربونية في المملكة وتطويرها وإنتاجها باستثناء المواد الهيدروكربونية الموجودة في 
المناطق المستثناة، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  4-14- 2 )االمتياز( من هذه النشرة(. كما أن أي إشارة في هذه النشرة 
إلى احتياطيات النفط الخام والمكثفات أو الغاز الطبيعي أو غير ذلك من المواد الهيدروكربونية هي إشارة إلى احتياطيات مملوكة للمملكة، 
ما لم يقتض السياق خالف ذلك، ويحق للشركة استغاللها وتطويرها بموجب اتفاقية االمتياز واستثناء االحتياطيات التي يحق ألي منشآت 
أخرى تطويرها، ويشمل ذلك شركة أرامكو ألعمال الخليج، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل ألرامكو السعودية تعمل في المنطقة المقسومة 

بين المملكة ودولة الكويت.

وتتكون احتياطيات المملكة في الحقول التي تديرها الشركة كما في 31 ديسمبر 2018م من 336.2 مليار برميل من المكافئ النفطي، 
تشمل 261.5 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات، و36.1 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي، و233.8 تريليون قدم مكعب قياسي 

من الغاز الطبيعي.

المتعلقة  الشركة  )الموافق 2017/12/24م( على أن حقوق  التي كانت سارية حتى 1437/04/06هـ  اتفاقية االمتياز األصلية  وقد نصت 
بالمواد الهيدروكربونية في المملكة كانت غير محددة المدة. وبالتالي فإن احتياطيات المملكة في الحقول التي تديرها الشركة حتى ذلك 
الوقت هي نفس احتياطيات الشركة. وتمنح اتفاقية االمتياز اعتباًرا من 1437/04/06هـ )الموافق 2017/12/24م(، الشركة الحق الحصري 
في استكشاف وتطوير وإنتاج المواد الهيدروكربونية في المملكة، فيما عدا الموارد الموجودة في المناطق المستثناة، لمدة ابتدائية تبلغ 
أربعين )40( سنة على أن تصدر الحكومة قرار بتمديدها لمدة عشرين )20( سنة إضافية شريطة أن تكون الشركة استوفت بعض الشروط 
المحددة التي تشابه شروط وممارسات التشغيل الحالية )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  13 -5- 1- 3 )مدة االمتياز( من هذه 
البالغة  انتهاء المدة األولية  للتمديد بعد ذلك لمدة أربعين )40( سنة إضافية بعد  اتفاقية االمتياز قابلة  النشرة. وإضافًة إلى ذلك، فإن 
ستين )60( سنة شريطة توصل الشركة والحكومة إلى اتفاق حول شروط ذلك التمديد وأحكامه، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة 
القسم  4- 14- 2 )االمتياز( من هذه النشرة(. النص على مدة محددة في اتفاقية االمتياز يؤثر على احتساب احتياطيات الشركة بالمقارنة 
باحتياطيات المملكة في الحقول التي تديرها الشركة. كما تتطلب اتفاقية االمتياز بالتزام الشركة على تلبية الطلب المحلي على بعض المواد 

الهيدروكربونية والمنتجات البترولية وغاز البترول السائل من خالل اإلنتاج المحلي أو االستيراد.

استناًدا إلى مدة اتفاقية االمتياز والتي تبلغ مدتها األصلية أربعين سنة وباإلضافة إلى تمديد اتفاقية االمتياز لمدة عشرين )20( سنة، بلغت 
النفطي كافية  احتياطيات الشركة كما في 31 ديسمبر 2018م 256.9 مليار برميل مكافئ نفطي. تُعد احتياطيات الشركة من المكافئ 
 Proved( والبالغ 52 سنة، وهو أطول من عمر االحتياطيات الثابت وجودها )Proved Reserves( لتغطية عمر االحتياطيات الثابت وجودها
Reserves( لدى أي من شركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى والذي يتراوح بين 9 و17سنة بناًء على المعلومات المتاحة للعموم، 
الغاز الطبيعي  النفط الخام والمكثفات و25.4 مليار برميل من سوائل  علًما بأن احتياطيات الشركة تتكون من 201.4 مليار برميل من 
و185.7 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي. وفي 31 ديسمبر 2018م، تضمنت محفظة الشركة 498 مكمًنا )Reservoir( في 136 

حقاًل منتشرة في جميع أنحاء المملكة ومناطقها البحرية.



و و

تحتل الشركة مكانة فريدة بصفتها الُمنِتج الذي يتمتع بأقل تكلفة على مستوى العالم كما في 31 ديسمبر 2018م، وذلك وفقاً لمقارنة بيانات 
تكلفة اإلنتاج في شركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى وغيرها من شركات النفط والغاز الرائدة. إذ بلغ متوسط تكاليف إنتاج 
النفط الخام من المكمن )Reservoir( في الشركة 10.6ريال سعودي )2.8 دوالر أمريكي( لكل برميل مكافئ نفطي في عام 2018م، بناًء على 
منهجية مستشار السوق، يُضاف إلى ذلك أن متوسط النفقات الرأسمالية التي تحملتها الشركة في قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018م قد بلغ 17.7ريال سعودي )4.7 دوالر أمريكي( لكل برميل يتم إنتاجه من المكافئ النفطي، بناًء على منهجية 
مستشار السوق. وتتمتع الشركة بالقدرة على اإلنتاج بتكلفة منخفضة بفضل طبيعة التكوينات الجيولوجية في المملكة، باإلضافة إلى البيئات 
المناسبة التي تقع فيها المكامن على اليابسة وفي المياه الضحلة، والتكامل بين البنية التحتية الضخمة وشبكات الخدمات المساندة ونموذج 
الشركة التشغيلي ذو معدل نضوب منخفض واستخدامها للتقنية على نطاق واسع. تستطيع الشركة تحقيق معدالت استخالص مرتفعة مع 

الحفاظ على مستويات منخفضة نسبًيا من الماء المنتج مع النفط لفترات طويلة نظًرا لجودة معظم مكامن الشركة ونموذجها التشغيلي.

تحدد الحكومة وفقاً لحقها وسلطتها السيادية الحد األقصى لمستوى إنتاج النفط الخام في المملكة وتفرض على الشركة المحافظة على 
الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( والتي تتجاوز طاقتها اإلنتاجية الحالية وفقاً لمتطلبات نظام المواد الهيدروكربونية. وتشير 
الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( إلى أقصى عدد يمكن إنتاجه من براميل النفط الخام في اليوم الواحد على مدار عام واحد 
خالل أي فترة تخطيط مستقبلية، وذلك بعد أخذ جميع النفقات الرأسمالية والصيانة وعمليات اإلصالح وتكاليف التشغيل بعين االعتبار، 
 )MSC( أشهر إلجراء التعديالت التشغيلية. وكما في 30 يونيو 2019م، بلغت الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )وبعد منح مدة ثالثة )3
للشركة 12.0 مليون برميل من النفط الخام في اليوم، وتمّكن السعة االحتياطية الناتجة عن االحتفاظ بالطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة 
)MSC( الشركة من زيادة إنتاجها من النفط الخام فوق مستويات اإلنتاج المقررة استجابًة للتغيرات في العرض والطلب العالمي على النفط 
الخام بصورة سريعة. وتستخدم الشركة أيًضا هذه السعة االحتياطية كخيار بديل لتوفير اإلمدادات في حالة حدوث انقطاعات مفاجئة في 
اإلنتاج في أي حقل وللحفاظ على مستويات اإلنتاج خالل الصيانة الدورية للحقول. وبلغت اإليرادات التي حققتها الشركة من استخدام 
السعة االحتياطية المتوفرة نتيجة الحفاظ على الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( 133.0 مليار ريال سعودي )35.5 مليار دوالر 
أمريكي( خالل الفترة من عام 2013م إلى عام 2018م. وتنتج هذه اإليرادات اإلضافية خالل الفترات التي يتجاوز فيها اإلنتاج الشهري الفعلي 

)نتيجة الحفاظ على الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC(( متوسط مستوى اإلنتاج المحدد لتلك السنة. 

تتميز حقول ومكامن الغاز للشركة بأنها غنية بالسوائل، ويدل على ذلك حجم إنتاج الشركة من المكثفات غير الممزوجة البالغ 0.2 مليون 
برميل في اليوم وسوائل الغاز الطبيعي البالغ 1.1مليون برميل في اليوم في عام 2018م، علًما بأن الشركة هي الُمورِّد الوحيد للغاز الطبيعي 
في المملكة التي تُعدُّ سابع أعلى الدول من حيث الطلب على الغاز الطبيعي في العالم في عام 2018م وفقاً لمستشار السوق، حيث أن 
الشركة وفرت من الغاز الطبيعي 8.9 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم ومن اإليثان 1.0 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم في المملكة لعام 
2018م، كما تملك الشركة وتشغل شبكة الغاز الرئيسة، وهي شبكة ضخمة من خطوط األنابيب تربط بين مواقع إنتاج ومعالجة الغاز الرئيسة 
في جميع أنحاء المملكة. وتتوقع الشركة استمرار زيادة احتياطياتها من الغاز من خالل اكتشاف حقول جديدة، وإضافة مكامن جديدة في 

الحقول الموجودة وتحديد المكامن والحقول القائمة وإعادة تقييمها.

 )Downstream( قطاع التكرير واملعالجة والتسويق

تدير الشركة أعماالً ضخمة ومتكاملة من الناحية االستراتيجية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream(، وتتألف أنشطة هذا 
القطاع في األساس من التكرير وتصنيع البتروكيميائيات وعمليات التوريد والتجارة والتوزيع وتوليد الطاقة. وبفضل حجم صافي الطاقة 
التكريرية للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م، حلّت الشركة في المرتبة الرابعة بين كبرى شركات التكرير العالمية على أساس المقارنة مع 
آخر بيانات متاحة بشأن الطاقة التكريرية لدى الجهات الخارجية وفقاً لمستشار السوق. وكما في 31 ديسمبر 2018م، بلغ إجمالي الطاقة 
التكريرية للشركة 4.9 مليون برميل في اليوم، وبلغ صافي الطاقة التكريرية 3.1 مليون برميل في اليوم. كذلك يوفر التكامل االستراتيجي 
التنقيب واإلنتاج )Upstream( وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( في الشركة فرصًة للشركة لتلبية الطلب على  بقطاع 
النفط الخام من خالل البيع إلى منافذ مضمونة وتتكون من المصافي المحلية والدولية المملوكة بالكامل أو الزميلة للشركة. ويتضمن قطاع 

التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( أنشطة تجارية أخرى مثل زيوت األساس ومواد التشحيم وعمليات البيع بالتجزئة.

تُعد أعمال التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( للشركة أكبر مستهلك إلنتاج قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( من النفط الخام، 
حيث استهلكت أعمال التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( في الشركة في عام 2018م 38٪ من إنتاجها من النفط الخام. وتوفر 
أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( كافة كميات النفط الخام التي تتم توريدها إلى المصافي التابعة والمملوكة للشركة بالكامل في 
المملكة وتتم معالجتها فيها، ومعظم النفط الخام الذي تستخدمه المصافي الدولية التابعة والمملوكة للشركة بالكامل. ففي عام 2018م، 
بلغ متوسط نسبة الملكية المرجحة للشركة في مصافي الشركة الدولية 58٪، في حين وفرت الشركة إمدادات بلغت نسبتها 68٪ من النفط 
الخام الذي تستخدمه تلك المصافي. ويحقق ذلك منافع كبيرة ألعمال التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( في الشركة، بما في 
ذلك توفير إمدادات مضمونة وموثوقة من النفط الخام عالي الجودة مما يساعد على توفير إمدادات مضمونة وموثوقة من المنتجات المكررة 

.)Downstream( لعمالء قطاع التكرير والمعالجة والتسويق

وقد مّثلت أعمال الشركة في مجال التكرير في المملكة بما فيها الشركات المحلية الزميلة لها 62٪ من صافي طاقتها التكريرية في عام 
2018م. وتتيح هذه األعمال باإلضافة إلى شبكة التوزيع المحلية قدرة فريدة للشركة للدخول بقوة في السوق المحلية الكبيرة التي تعد 
والمعالجة  التكرير  استثماراتها في قطاع  الشركة كذلك  تركز  المحلية،  السوق  تركيزها على  إلى  وباإلضافة  لها.  الوحيد  الُمورد  الشركة 
الواليات  مثل  العالي  الطلب  ومراكز  آسيا،  والهند وجنوب شرق  الصين  التي تشمل  النمو،  المناطق عالية  )Downstream( في  والتسويق 



ز ز

المتحدة األمريكية، والبلدان التي تعتمد على استيراد النفط الخام مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

ولدى الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( أعمال بتروكيميائيات متكاملة، مما يمّكنها من تحقيق أرباح إضافية في 
سلسلة القيمة الهيدروكربونية. ويمتد نطاق أعمال الشركة في مجال الكيميائيات من إنتاج المواد الكيميائية األساسية مثل المواد األروماتية 
واألوليفينات والبولي أوليفينات وصواًل إلى المنتجات األكثر تطوًرا مثل مركبات البوليول واإِليزوسيانات والمطاط الصناعي. ويواصل قطاع 
لها واالستثمارات  التابعة  الشركات  الملكية في  المملكة وزيادة حصص  الطاقة اإلنتاجية داخل  زيادة  النمو عبر  الشركة  الكيميائيات في 
الجديدة، بما في ذلك االستحواذ المحتمل على حصة صندوق االستثمارات العامة البالغة 70٪ في شركة سابك، والتي من المتوقع حالًيا 
إتمامها في النصف األول من عام 2020م. وسيمتد قطاع الكيميائيات التابع للشركة بعد إتمام صفقة شركة سابك ليشمل أكثر من خمسين 
)50( دولة وينتج حزمة من المواد الكيميائية، منها األوليفينات واإلثيلين وغليكول اإلثيلين وأكسيد اإلثيلين والميثانول وغاز الميثيل ثالثي 
البيوتيل األثيري والبولي إثيلين واللدائن الهندسية ومشتقاتها وغيرها. وفي 31 ديسمبر 2018م، بلغ صافي الطاقة اإلنتاجية من المواد 
الكيميائية 16.7 مليون طن في السنة وإجمالي طاقتها اإلنتاجية من المواد الكيميائية 33.2 مليون طن في السنة. بعد إتمام صفقة شركة 
سابك، يُتوقع أن تتميز الشركة بأكبر معدل لصافي الطاقة اإلنتاجية لإليثيلين وأن تكون من بين أكبر أربع شركات من حيث صافي الطاقة 

اإلنتاجية لمواد البولي إيثيلينوالبولي بروبيلين وأحادي جليكول اإلثيلين وفقاً لدراسة مستشار السوق. 

تواصل الشركة تقييم عدد من فرص االستثمار الكبيرة اإلضافية في المناطق الجغرافية عالية النمو على مستوى العالم، باإلضافة إلى 
المبادرات األساسية، بهدف تحسين األداء التشغيلي والمالي لموجوداتها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream(، وتشتمل 
أهداف تلك المبادرات على إدخال زيادات في الطاقة اإلنتاجية، ومشاريع تحسين الموجودات، وتحسين عائدات المنتجات، وتحقيق مزيٍد 

من التكامل في قطاع البتروكيميائيات.

ويشتمل قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( بالشركة على منصات لبيع النفط الخام والمنتجات وتوزيعها وتجارتها. وتدعم 
تلك المنصات أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( في الشركة، إذ تمّكنها من بيع 
النفط الخام وتسويق المنتجات بصورة مثالية من خالل شبكة البنية التحتية الكبيرة لديها التي تضم خطوط نقل ومحطات باإلضافة إلى 
إمكانية الوصول إلى موارد الشحن والخدمات المساندة. وتحافظ الشركة على المرونة في مواجهة التقلبات السوقية في الطلب بفضل أنواع 
النفط الخام الخمسة التي تنتجها وطاقتها اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC(. وتعزز هذه المرونة من قدرة الشركة على تلبية احتياجات 
عمالئها ومن سمعة الشركة كأحد أكثر موردي النفط الخام موثوقيًة في العالم، حيث تمكنت من الوفاء بالتزامات التسليم في الوقت المحدد 

بنسبة 99.7٪ في عام 2017م و99.8٪ في عام 2018م و99.9٪ في الستة أشهر األولى من عام 2019م.

قطاع األعمال العامة

يساند قطاع األعمال العامة أنشطة قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( في الشركة، 
العامة  والشؤون  المالية  والشؤون  البشرية  والموارد  للشركة،  المركزية  لنجاح األنشطة  الهامة  الفنية  الخدمات  القطاع على  ويشتمل هذا 

والشؤون القانونية.

صفقات االستحواذ املحتملة التي مازالت قيد اإلتمام

االستحواذ على نسبة 70% من أسهم شركة سابك

البائع«  العامة »الطرف  بتاريخ 1440/07/20هـ )الموافق 2019/03/27م(، أبرمت الشركة اتفاقية شراء أسهم مع صندوق االستثمارات 
لالستحواذ على ملكيته البالغة 70٪ من رأس مال شركة سابك بمقابل إجمالي قدره 259.1 مليار ريال سعودي )أي ما يعادل 69.1 مليار 
دوالر أمريكي(. تعمل شركة سابك في أكثر من خمسين )50( دولة وتنتج مجموعة من المواد الكيميائية، منها األوليفينات واإلثيلين وغليكول 
ووفقاً  وغيرها.  ومشتقاتها  الهندسية  واللدائن  إثيلين  والبولي  األثيري  البيوتيل  ثالثي  الميثيل  وغاز  والميثانول  اإلثيلين  وأكسيد  اإلثيلين 
لتقاريرها المنشورة للعموم، بلغ إجمالي إنتاج شركة سابك في عام 2018م 75.3 مليون طن، بما في ذلك 61.8 مليون طن من المنتجات 
البتروكميائية والمتخصصة. كما في 31 ديسمبر 2018م بلغ إجمالي أصول شركة سابك 320 مليار ريال سعودي، وبلغ صافي الدخل 32 
مليار ريال سعودي، كما بلغ إجمالي اإليرادات 169 مليار ريال سعودي. وكما في 30 يونيو 2019م بلغ إجمالي أصول شركة سابك 320 مليار 

ريال سعودي، وبلغ صافي الدخل 8.3 مليار ريال سعودي، كما بلغ إجمالي اإليرادات 73 مليار ريال سعودي.

وترى الشركة أن االستحواذ على حصة مسيطرة في شركة سابك سيعزز االستراتيجية التي تتبناها لزيادة حجم إنتاجها من البتروكيميائيات 
التكرير والمعالجة  النمو في قطاع  الدعم في سبيل تحقيق طموحات  التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream(، وتوفير  في مشاريع 
في  من خبرة شركة سابك  االستفادة  في  االستحواذ سيساعدها  هذا  أن  الشركة  ترى  ذلك،  إلى  وباإلضافة   ،)Downstream( والتسويق 
صناعة الكيميائيات لتطبيقها في مرافق قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( الحالية والمستقبلية التابعة للشركة والتي تتمتع 
بالقدرات الالزمة إلنتاج المواد الكيميائية. ومن المتوقع أن تستمر شركة سابك بعد صفقة االستحواذ المحتملة كشركة مدرجة في تداول. 

وسوف تقوم الشركة بتسديد ثمن الشراء المستحق نظير االستحواذ في تاريخ اإلتمام )المتوقع في النصف األول لعام 2020م( من خالل 
دفعة نقدية تساوي 36٪ من ثمن الشراء )مع تعديله لمراعاة نفقات معينة( وقرض مقدم من البائع بمبلغ يساوي 64٪ من ثمن الشراء. وقد 
اتفقت الشركة وصندوق االستثمارات العامة على تعديل شروط الدفع الواردة في اتفاقية الشراء المبرمة مع صندوق االستثمارات العامة. 



ح ح

يخضع إتمام صفقة االستحواذ لشروط اإلتمام المعتادة، ويتوقع حالًيا إتمامها في النصف األول من عام 2020م، )لمزيد من المعلومات عن 
اتفاقية االستحواذ المتعلقة باالستحواذ على حصة الصندوق البالغة 70٪ في شركة سابك وشروط الدفع في االتفاقية يرجى مراجعة القسم 

 4- 2 )صفقات االستحواذ المحتملة التي مازالت قيد اإلتمام( من هذه النشرة(.

صفقات االستحواذ األخرى

بنك  أويل  اتفاقية شراء لالستحواذ على حصة في شركة هيونداي  الشركة  أبرمت  2019م(،  )الموافق 04/15/  بتاريخ 1440/08/10هـ 
)Hyundai Oilbank( نسبتها 17٪ من مجموعة هيونداي القابضة للصناعات الثقيلة )Hyundai Heavy Industries Group( مقابل مبلغ 
قدره 4.7 مليار ريال سعودي مع خيار الحصول على حصة إضافية بنسبة 2.9٪ من األسهم. هيونداي أويل بنك )Hyundai Oilbank( هي 
 )Hyundai Oilbank( شركة خاصة تعمل في مجال تكرير النفط في كوريا الجنوبية. وتتواجد المنشآت الرئيسية لشركة هيونداي أويل بنك
في مجمع دايسان، الذي هو عبارة عن مصنع تكرير متكامل تماًما بسعة معالجة تبلغ ستمائة وخمسين ألف )650.000( برميل من النفط 

الخام في اليوم. ومن المتوقع إتمام الصفقة، المعلق إتمامها على الشروط المعتادة، بنهاية النصف األول من عام 2020م.

أبرمت الشركة مؤخراً اتفاقيات غير ملزمة بشأن التوسع في أعمالها المتعلقة بالتكرير والتطوير والتسويق في قارة آسيا، بما فيها اتفاقية 
خطاب نوايا غير ملزم مع ريالينس إندستريز ليمتد )Reliance Industries Limited( بتاريخ 1440/12/11هـ )الموافق 2019/08/12م( 

 .)Reliance Industries Limited( لشراء حصة قدرها 20٪ من قسم تحويل النفط إلى كيميائيات في شركة ريالينس إندستريز ليمتد

التطورات األخيرة

قامت الحكومة بإجراء التعديالت التالية على النظام المالي )Fiscal Regime( الذي تخضع له أعمال الشركة:

اعتمدت الحكومة لوائح خاصة بالطريقة التي تُعوض من خاللها الشركة عن سعر الغاز المباع محلياً في المملكة بحيث تُعّوض الشركة من 
قبل الحكومة عن اإليرادات التي تخسرها الشركة بصورة مباشرة نتيجة لتوريد منتجات الغاز ذات الصلة محلياً في حال عدم تطابق األسعار 
المقررة من جانب الحكومة مع السعر ذي الصلة الذي تم تحديده لتحقيق معدل العائد الذي وافقت عليه الحكومة من مشاريع الغاز الخاصة 

بالشركة اعتباًرا من 1441/01/18هـ )الموافق 2019/09/17م(.

أبرمت الحكومة والشركة تعدياًل التفاقية اإلمتياز يسري من تاريخ 2020/01/01م. من أجل: 

تخفيض معدل الريع إلنتاج النفط الخام إلى 15٪ )من 20٪( ألسعار برنت التي ال تتعدى 70 دوالًرا للبرميل.  -1
زيادة معدل الريع الهامشي إلى 45٪ )من40٪( ألسعار برنت التي تتراوح بين 70 دوالًرا للبرميل و100 دوالر للبرميل كحد أقصى.   -2

زيادة معدل الريع الهامشي إلى 80٪ )من 50٪( ألسعار برنت التي تتجاوز الـ 100 دوالر للبرميل.  -3
اعتباًرا من 2020/01/01م، ستعوض الحكومة الشركة بمبلغ وقدره 154.5 مليون ريال سعودي )41.2 مليون دوالر أمريكي( شهرياً نظير 

تكلفة االحتفاظ بالمنتجات البترولية وفقاً لتوجيهات الحكومة.

لتوجيهات  امتثالها  نتيجة  مباشرة  التي تخسرها بصورة  اإليرادات  الشركة عن  لتعويض  التكافؤ  آلية سعر  نطاق  بتوسيع  الحكومة  قامت 
الحكومة المتعلقة بالمبيعات المحلية لغاز البترول السائل وبعض المنتجات األخرى اعتباًرا من 2020/01/01م.

قررت الحكومة خفض معدل الضريبة )المطبق على أعمال الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream(( من المعدل 
متعدد الشرائح لمعدالت ضريبة الدخل والذي تتراوح نسبته بين 50٪ إلى 85٪، والمطبق على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية 
المحلية إلى معدل الضريبة العامة على الشركات البالغ 20٪ والمطبق على أنشطة أعمال الشركات المحلية التي تعمل في قطاع التكرير 
والمعالجة والتسويق )Downstream( بموجب نظام ضريبة الدخل )اعتباًرا من 2020/01/01م، على أن يسري هذه التخفيض لمدة خمسة 

سنوات، وذلك بشرط قيام الشركة بفصل قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( ليصبح خاضًعا لشركة تابعة مستقلة. 

يستمر عدم إلزام الشركة بدفع مبالغ الريع على إنتاج المكثفات بعد انقضاء فترة السماح الحالية الممتدة لخمس سنوات لفترة 10 سنوات 
إضافية، ويمدد ذلك اإلعفاء عند إنتهائه، لمدد مماثلة كل 10 سنوات، إال إذا رأت الحكومة أن اقتصاديات تطوير حقول الغاز ال تستدعي 

تمديد اإلعفاء. 

لمزيد من المعلومات حول هذه التغييرات في النظام المالي )Fiscal Regime(، يرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت على 
النظام المالي )Fiscal Regime(( من هذه النشرة(. في حال كانت تلك التعديالت على النظام المالي )Fiscal Regime( نافذة خالل الستة 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م لكانت التدفقات النقدية للشركة أعلى بـ 4.5 مليار دوالر أمريكي تقريباً، بحسب تقديرات الشركة.

وفقاً لألمر الملكي رقم 16712 وتاريخ 1441/03/11هـ )الموافق 2019/11/08م(، سيكون االستثمار في أسهم الشركة المدرجة في السوق 
الشركة  التي قامت  الضريبة  الناتج عن هذه االستثمارات وخصمها من مدفوعات  الزكاة  مبلغ  المالية، مزكى عنه، حيث سيتم احتساب 

بسدادها وتحويلها لحساب الزكاة في وزارة المالية لكي تدفع لمستحقي الزكاة حسب النظام.

في شهر مايو من العام 2019م تعرضت خطوط أنابيب نفط شرق-غرب لهجمات عن طريق طائرات مجهولة الهوية حاملة للمتفجرات. وقد 
ترتب على تلك الهجمات وقف أعمال خطوط أنابيب النفط لوقت وجيز.



ط ط

لهجوم عن طريق خمس  الشيبة  للشركة في  التابع  الطبيعي  الغاز  تسييل  تعرض مرفق  )الموافق 2019/08/17م(،  في 1441/12/16هـ 
 )cogeneration( طائرات مسيرة مجهولة الهوية، وهو ما ترتب عليه اندالع حرائق وحدوث أضرار بالبنى التحتية للمعالجة واإلنتاج المزدوج
في المرفق. وقد ترتب على الهجمات تطبيق بروتوكوالت االستجابة للطوارئ واستمرارية العمل لدى الشركة لوقف تدفقات اللقيم وإزالة 
الضغط وإغالق المعدات وتقييم المخاطر التي تعرض لها المرفق واستئناف العمليات بأمان. ولم يتم اإلبالغ عن أية إصابات أو وفيات 
خالل الحادث. وتم استعادة عمليات المحطة على ناقل واحد لتسييل الغاز الطبيعي خالل أسبوعين من الهجوم وال تزال اإلصالحات األخرى 
جارية. وقد اتخذت الشركة عدًدا من الخطوات للتخفيف من أثر اإلغالق على عمالئها، شمل ذلك تزويد عمالء ُمرّكب اإليثان بالبروبين 
كبديل وتعديل توزيع اإليثان + سوائل الغاز الطبيعي. وتشير تقديرات الشركة المبدئية إلى أن تكاليف إصالح مرفق تسييل الغاز الطبيعي في 
الشيبة ستبلغ نحو 105 مليون ريال سعودي )28 مليون دوالر أمريكي( وال تتوقع الشركة أن تكون اإليرادات المفقودة جراء الهجمات جوهرية.

في 1441/01/15هـ )الموافق 2019/09/14م(، تعرضت مرافق المعالجة التابعة للشركة في بقيق وخريص للهجوم، وهو ما ترتب عليه 
حدوث انفجارات واندالع حرائق وتعرض المعدات في المرفق ألضرار بالغة. وقد ترتب على الهجمات تطبيق الشركة لبروتوكوالت االستجابة 
لحاالت الطوارئ المتبعة لديها وتم إطفاء الحرائق خالل 7 ساعات تقريًبا من بدايتها. لم يتم اإلبالغ عن أية إصابات أو وفيات خالل الحادث 
في مرفق المعالجة بالبقيق أو خريص. وقد ترتب على تلك الهجمات خفض إنتاج الشركة من النفط الخام بشكل مؤقت بنحو 54٪. وقد 
اتخذت الشركة منذ وقوع تلك الهجمات عدًدا من اإلجراءات للحد من أثرها على العمالء، بما في ذلك استغالل مخزون النفط الخام التابع 
للشركة خارج المملكة، وتبديل درجات توريدات الخام وتحجيم توريدات سوائل الغاز الطبيعي إلى بعض العمالء، وزيادة إنتاجها من حقول 
أخرى. وأخيًرا، وفي ضوء انخفاض القدرة اإلنتاجية إلنتاج الغاز، تحولت بعض محطات إنتاج الطاقة في المملكة جزئًيا من استخدام اللقيم 
إلى حرق النفط الخام. منذ 25 سبتمبر 2019م استعادت الشركة نفس مستوى اإلنتاج الذي كانت عليه قبل تعرضها إلى الهجمات بتاريخ 
1441/01/15هـ )الموافق 2019/09/14م(، وال زالت الشركة تعمل بشكل مستمر من أجل استعادة العمليات التشغيلية للمرافق في بقيق 
وخريص بشكل كامل. وال تتوقع الشركة أن يكون لهذه الهجمات تأثير جوهري على أعمالها أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها التشغيلية 

المخاطر المرتبطة باإلرهاب والنزاعات المسلحة( من هذه النشرة(. )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  2- 2- 5 ) 

بتاريخ 1441/01/19هـ )الموافق 2019/09/18م( قامت الشركة باالستحواذ على حصة شركة شل )Shell( في ساسرف )SASREF( البالغة 
50٪ من المشروع وقامت بالتالي بتغيير اسم ساسرف )SASREF( إلى شركة مصفاة أرامكو السعودية في الجبيل. تبلغ الطاقة اإلنتاجية 

للمصفاة ثالثمائة وخمسة آالف )305.000( برميل من النفط الخام في اليوم. 

إضافة إلى ذلك، قامت شركة موتيفا )Motiva( بتاريخ 1441/03/03هـ )الموافق 2019/10/31م( باالستحواذ على 100٪ من ملكية فلينت 
هيلز ريسورسز بورت أرثر إل إل سي )Flint Hills Resources Port Arthur, LLC(، والتي تشغل وحدة تكسير في بورت أرثر، تكساس بطاقة 

إنتاجية تبلغ 634.000 طن من اإلثيلين والبروبيلين والبيوتان.

بتاريخ 2019/11/01م، قامت الشركة باإلعالن عن توزيع أرباح مرحلية )عادية( بقيمة 13.4 مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 50.25 مليار 
ريال سعودي( وذلك عن الربع السنوي المنتهي في 2019/09/30م. باإلضافة إلى ذلك، سوف تقوم الشركة بتوزيع أرباح مرحلية )عادية( 
بقيمة حدها األعلى )9.5( مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 35.6 مليار ريال سعودي( - بعد الحصول على الموافقات الالزمة من قبل 
مجلس اإلدارة - وذلك قبل تاريخ اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين األفراد والمشار إليه في 
الجدول رقم 4 )الجدول الزمني المتوقع للطرح( من هذه النشرة. سيتم دفع األرباح سالفة الذكر إلى الحكومة بصفتها المساهم الوحيد 
في الشركة، ولن يكون للمستثمرين الذين يكتتبون في أسهم الطرح الحق في الحصول على أي جزء من تلك األرباح بصرف النظر عن تاريخ 
النهائي ألسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين األفراد  دفعها - والذي يمكن أن يكون قبل أو بعد تاريخ اإلعالن عن التخصيص 
والمشار إليه في الجدول رقم 4 )الجدول الزمني المتوقع للطرح(. وإذا ما قررت الشركة ألي سبب من األسباب اإلعالن عن توزيع أرباح 
مرحلية )عادية( تزيد قيمتها على مبلغ )9.5( مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 35.6 مليار ريال سعودي( المشار إليه أعاله، فعندئذ سوف 
يحق للمستثمرين الذين يكتتبون في أسهم الطرح الحق في الحصول على جزء من قيمة األرباح التي تزيد عن المبلغ المذكور بحسب نسب 
مساهمتهم في الشركة. وفي مثل هذه الحالة، سوف يعتبر تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول تاريخ االستحقاق وسوف تعلن الشركة 

عن تاريخ دفعها لمالكي األسهم المستحقين لها. 

الشركة  تقوم  النشرة، سوف  توزيع األرباح( من هذه  والقسم 8-2 )إطار عمل  للقسم 8-1 )لمحة عامة(  إلى ما تقدم، ووفًقا  وباإلضافة 
باإلعالن عن توزيع أرباح مرحلية )عادية( بقيمة )3.9( مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 14.6 مليار ريال سعودي( وذلك عن الفترة الواقعة 
ما بين تاريخ اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين األفراد والمشار إليه في الجدول رقم 4 )الجدول 
الزمني المتوقع للطرح( من هذه النشرة وحتى 31 ديسمبر 2019م من خالل النقد المتوافر لديها. وسيتم تحديد تاريخ استحقاق األرباح 
لمالكي األسهم )بما فيهم مالكي أسهم الطرح التي تم تخصيصها في هذا الطرح( المستحقين لتلك األرباح بحسب نسب مساهمتهم بموجب 
اإلعالن الذي سيصدر عن الشركة في هذا الشأن. وتكون تلك األرباح مستحقة فقط لمالكي األسهم )بما فيهم مالكي أسهم الطرح التي تم 
تخصيصها في هذا الطرح( في تاريخ االستحقاق الذي ستحدده الشركة. وإذا ما قررت الشركة ألي سبب من األسباب اإلعالن عن توزيع 
أرباح مرحلية )عادية( تزيد قيمتها على )3.9( مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 14.6 مليار ريال سعودي( المشار إليه أعاله، فعندئذ سوف 
يحق للمستثمرين الذين يكتتبون في أسهم الطرح الحق في الحصول على جزء من قيمة األرباح التي تزيد عن المبلغ المذكور بحسب نسب 

مساهمتهم في الشركة. 



ي ي

تاريخ الشركة وتطورها

أبرمت الحكومة في 1352/02/05هـ )الموافق 1933/05/29م( اتفاقية امتياز منحت بموجبها شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا )»سوكال«( 
الحق في التنقيب عن النفط داخل حدود المملكة. وفي وقت الحق من ذات العام، أسست »سوكال« شركة كاليفورنيا أرابيان ستاندارد أويل 
)»كاسوك«( التابعة والمملوكة بالكامل لشركة »سوكال«، لتتولى تنفيذ اتفاقية االمتياز. وفي عام 1936م، استحوذت شركة »تكساكو« على حصة 
50٪ في شركة »كاسوك«. وحققت »كاسوك« أول نجاح تجاري لها في عام 1938م بحقل الدمام في مدينة الظهران، حيث بدأ ذلك الموقع 
على الفور في إنتاج أكثر من 1.500 برميل من النفط الخام في اليوم. وفي عام 1944م، تم تغيير اسم شركة »كاسوك« إلى »شركة الزيت 
العربية األمريكية«. وفي عام 1948م، اشترت شركة ستاندرد أويل كومباني أوف نيو جيرسي، التي أصبحت فيما بعد تسمى شركة إكسون، 
حصًة نسبتها 30٪ في الشركة، واشترت شركة سوكوني فاكيوم أويل كومباني، التي أصبحت فيما بعد تسمى شركة موبيل، حصًة نسبتها ٪10 
للمساعدة في توفير منافذ تسويقية ورأس مال الحتياطيات المملكة من الموارد الهيدروكربونية. وفي عام 1952م، انتقل مقر الشركة الرئيس 
من مدينة نيويورك إلى الظهران، وفي عام 1973م استحوذت المملكة على حصة أولية بلغت نسبتها 25٪، ثم زادت إلى 60٪ في عام 1974م. 
وواصلت الشركة النمو لتصبح في عام 1976م أكبر منتج للنفط على مستوى العالم من حيث الكميات المنتجة في عام واحد. وخالل الفترة 
بين عامي 1980م و1981م، رفعت الحكومة حصة مشاركتها في حقوق الشركة في امتياز النفط الخام وفي إنتاجها ومرافقها اإلنتاجية إلى 
100٪. وفي فترة الثمانينات، رفعت الشركة إنتاجها، باإلضافة إلى أنها وسعت بنيتها التحتية من خالل بناء خط األنابيب شرق-غرب الممتد 
بطول 1.200 كيلومتر والمخصص لنقل النفط الخام من مدينة الظهران إلى مدينة ينبع المطلة على البحر األحمر. وخالل فترة الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرين، أسست الشركة مشاريع مشتركة للتكرير والتسويق في عدد من المناطق الجغرافية االستراتيجية حول العالم 

من أجل توسيع قاعدتها السوقية وعروض منتجاتها.

وفي عام 1988م، تأسست شركة الزيت العربية السعودية )والتي تُعرف أيًضا باسم أرامكو السعودية( بموجب المرسوم الملكي رقم )م/8(، 
بتاريخ 1409/04/04هـ )الموافق 11/13/ 1988م( لتؤول إليها حقوق وامتيازات شركة الزيت العربية األمريكية.

للحكومة  مملوكة  شركة  وهي  )سمارك(،  والتكرير  للتسويق  السعودية  العربية  الشركة  وأعمال  موجودات  للشركة  آلت  1993م،  عام  وفي 
وتعمل داخل المملكة في مجال التكرير وتسويق المنتجات في األسواق العالمية، ولها مشاريع مشتركة مع شركتي »شل )Shell(« )ساسرف 
)SASREF(( وموبيل التي أصبحت فيما بعد تسمى »إكسون موبيل« )سامرف )SAMREF((. ودخلت الشركة بعد ذلك في مشاريع إضافية 
مع كٍل من: داو )صدارة( والنكسيس )Lanxess( )أرالنكسيو( وبتروناس )بريفكيم )PrefChem(( وسينوبك )ياسرف )YASREF(( وسوميتومو 
)بترورابغ( وتوتال )ساتورب )SATORP(( وشل )Shell( )موتيفا )Motiva(( وموبيل )لوبريف )Luberef(( والتي استحوذت شركة جدوى 
لالستثمار الصناعي على حصة فيها. هذا وقد استحوذت الشركة مؤخًرا أيًضا على كامل ملكية موتيفا )Motiva( )التي كانت مشروًعا 
مشترًكا مع شركة شل )Shell((، وأرالنكسيو )شركة زميلة سابقة في شراكة مع شركة النكسيس )Lanxess(( في 31 ديسمبر 2018م. وتجدر 
اإلشارة إلى أن ارتباط الشركة التاريخي بكبرى شركات المواد الهيدروكربونية قد وفر لها منافذ مخصصة لنفطها الخام وخبرة فنية وكفاءة 

عالية من الناحيتين التشغيلية والمالية.

رؤية الشركة ورسالتها وإستراتيجيتها 

الرؤية

تتمثل رؤية الشركة في أن تصبح أكبر شركة متكاملة في قطاع الطاقة والكيميائيات في العالم وأن تزاول أعمالها بطريقة آمنة ومستدامة 
وموثوقة.

الرسالة

تسعى الشركة بتوفير مرونة في تحقيق قيم المساهمين عبر دورات أسعار النفط الخام من خالل الحفاظ على ريادتها في مجال إنتاج النفط 
والغاز وتحقيق مزيٍد من القيمة المضافة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، وتنمية محفظتها بصورة مربحة.

االستراتيجية

تهدف استراتيجية الشركة إلى تعزيز مراكزها التنافسية من خالل أعمالها في قطاعي التنقيب واإلنتاج )Upstream( والتكرير والمعالجة 
.)Downstream( والتسويق



ك ك

الحفــاظ علــى مكانتهــا كأكبــر منتــج للنفــط الخــام علــى مســتوى العالــم مــن حيــث كميــات اإلنتــاج وكونهــا امُلنِتــج الــذي يتمتــع بأقــل تكلفــة 
ويوفــر فــي الوقــت نفســه إمــدادات موثوقــة مــن النفــط الخــام منخفــض كثافــة الكربــون لعمالئهــا.

العالم من حيث كميات اإلنتاج. وتستطيع بفضل احتياطياتها  الخام على مستوى  للنفط  الحفاظ على مكانتها كأكبر منتج  تعتزم الشركة 
وقدراتها التشغيلية وسعتها االحتياطية زيادة اإلنتاج لتلبية الطلب. وتعتزم الشركة الحفاظ على مستوى إنتاج النفط الخام المستهدف من 
خالل تحقيق التوازن بين إنتاج الحقول األكثر نضًجا والحقول األحدث، واستغالل المكامن الجديدة عند الضرورة لخفض معدل النضوب 
لحقولها إلى أدنى حد ممكن. وتحافظ كذلك على مركزها من حيث انخفاض التكاليف التي تتحملها تبًعا لما تنفرد به المملكة من تكوينات 
جيولوجية باإلضافة إلى البيئات المالئمة التي تقع فيها المكامن على اليابسة وفي المياه الضحلة، وكذلك إلى أوجه التكامل نتيجة استخدام 
التقنيات.  ألحدث  المقّنن  واستخدامها  منخفض  استخراج  معدل  ذي  تشغيلي  ونموذج  ضخمة  ولوجستيات  تحتية  بنية  لشبكات  الشركة 
وبالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بلغ متوسط تكاليف التنقيب واإلنتاج الالحقة ألعمال الحفر والنفقات الرأسمالية لقطاع 
التنقيب واإلنتاج )Upstream( في الشركة 10.6ريال سعودي )2.8دوالر أمريكي( لكل برميل مكافئ نفطي ُمنتج و17.7 ريال سعودي )4.7 
دوالر أمريكي( لكل برميل مكافئ نفطي ُمنتج، على التوالي، والذي كان أقل من أمثاله لدى شركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى 
بناًء على مقارنة مع بيانات تكاليف اإلنتاج الالحقة ألعمال الحفر والنفقات الرأسمالية لقطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( الُمقدمة من 

قبل مستشار السوق.

وباإلضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى الحفاظ على مكانتها كإحدى أكثر موردي النفط الخام موثوقيًة على مستوى العالم. وتتيح السعة 
االحتياطية المتوفرة بفضل الحفاظ على الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( والمرونة التشغيلية الالزمة لالستجابة السريعة 
للتغيرات التي تطرأ على العرض والطلب على النفط الخام في األسواق العالمية. وعلى الرغم من تبني الشركة منهجية فّعالة لصيانة الحقول 
تضمن إمكانية االعتماد على أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream(، توفر الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( خيار إمداد 
بديل في حاالت انقطاع اإلنتاج المفاجئ في أي حقل. إضافة إلى ذلك، تُبرم الشركة اتفاقيات عقود محددة المدة لبيع النفط الخام إلى 
كبار المستهلكين على مستوى العالم. وتتيح هذه االتفاقيات للعمالء القدرة على تصور اإلمداد المستقبلي من خالل توحيد األسعار وبنود 
التسليم لمراكز الطلب اإلقليمية الكبرى. وتواصل الشركة االستثمار في وضع منظومة متطورة وواسعة لتوزيع النفط الخام مما يعزز من 

موثوقية إمدادات الشركة.

عالوة على ذلك، تسعى الشركة إلى الحفاظ على معدالت منخفضة من الكثافة الكربونية إلنتاجها من النفط الخام، مما يجعلها من بين أقل 
مصادر الكثافة الكربونية الناتجة عن النفط الخام في العالم.

تحقيق القيمة من زيادة التكامل اإلستراتيجي وتنوع األعمال

تعتزم الشركة مواصلة تركيزها على تعزيز التكامل االستراتيجي بين قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق 
المحلية  المصافي  أكبر من خالل شبكة مساعدة مكونة من  بكميات  للشركة  الخام  النفط  لتسويق  تيسيًرا  لها  التابعين   )Downstream(
والدولية المملوكة والتابعة لها بالكامل، مّما سيمكنها من تحقيق قيمة إضافية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية وتوسيع 
قاعدة مصادر دخلها، عالوًة على اكتساب المرونة التي تمكنها من الصمود أمام تقلبات السوق. على سبيل المثال، يدعم االستحواذ المقترح 
على حصة بنسبة 70٪ في أسهم شركة سابك التوسع الكبير في أنشطة الشركة في مجال التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream(، ال 
سيما في مجال المواد الكيميائية، ويوفر فرًصا إضافية للشركة لتوريد اللقيم )Feedstock( المختلط للنفط الخام ومنتجات التكرير والغاز 
لتصنيع منتجات البتروكيميائيات. وباإلضافة إلى ذلك، يوفر تكامل قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق 
المصّممة خصيًصا  المصافي  إلى  البيع  الخام عن طريق  النفط  على  الطلب  لتأمين  للشركة  فريدة  فرصة  الشركة  في   )Downstream(
لمعالجة النفط الخام العربي على نحٍو اقتصادي. عالوًة على ذلك، تعتزم الشركة تحسين أعمالها التسويقية المحلية والعالمية لدعم مكانة 
قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( للشركة في المناطق الجغرافية المهمة ذات معدالت النمو المرتفعة التي تشمل الصين والهند وجنوب 
شرق آسيا، التي تعد جزًءا ال يتجزأ من استراتيجية الشركة لألعمال الحالية والتوسع المستقبلي، كما تعتزم الشركة الحفاظ على حضورها 
في الدول الكبيرة المهمة مثل الواليات المتحدة األمريكية وفي البلدان التي تعتمد على استيراد النفط الخام مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

التوسع في أعمال الغاز في اململكة وعلى مستوى العالم

تعتزم الشركة - من خالل زيادة اإلنتاج واالستثمار في البنية التحتية اإلضافية - التوسع في أعمال الغاز بهدف تلبية الطلب المحلي الكبير 
والمتزايد على الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة، علًما بأن ذلك الطلب مدفوع بمتطلبات توليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج البتروكيميائيات 
الطبيعي )بما في ذلك  الغاز  الغاز كذلك سوائل  إنتاج الشركة من  المملكة. ويوفر  إلى صور االستهالك الصناعي األخرى في  باإلضافة 
ل إنتاج الشركة من النفط الخام وتوفر اللقيم )Feedstock( لقطاعات التكرير والبتروكيميائيات. عالوًة على  اإليثان( والمكثفات التي تكمِّ
ذلك، تسعى الشركة بمرور الوقت إلى تطوير محفظة غاز عالمية متكاملة وتتابع االستثمار واقتناص فرص المشاريع المشتركة خارج المملكة 

في مشروعات الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي.



ل ل

تعزيز العالمات التجارية للشركة على الساحة العاملية

تعتزم الشركة تعزيز عالماتها التجارية في قطاع الطاقة على الساحة العالمية، ويتمثل أحد جوانب هذه االستراتيجية في التعريف بعالماتها 
التجارية بما في ذلك محطات خدمات التجزئة إلى الجهات التجارية المحلية والدولية القائمة، وتطوير العالمات التجارية للبتروكيميائيات 
وزيوت األساس. باإلضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة استخدام عالماتها التجارية الخاصة من خالل االستمرار بإضافة أعمال تسويق جديدة 

لمحفظة أعمالها وبالتالي بناء مكانة وسمعة عالمية كشركة رائدة في قطاع الطاقة العالمي. 

تخصيص الحد الكافي من رؤوس األموال لالستثمار بفعالية والحفاظ على مركز مالي دقيق ومرن

تطبق الشركة إجراءات اعتماد داخلية تتميز بالشمولية واالنضباط فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية والمشاريع الجديدة واالقتراض، وتقوم 
بتحليل المشاريع المستقبلية بناًء على أهدافها اإلستراتيجية والتشغيلية والتجارية والمالية. وتوفر قاعدة االحتياطيات والموارد المميزة 
للشركة، والمرونة التشغيلية وإدارة الحقول والقدرة على تحقيق تدفقات نقدية قوية أساًسا يتيح خفض نسبة المديونية وضمان المرونة 
في تخصيص رؤوس األموال للمشاريع. وكما في 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م، بلغت نسبة مديونية الشركة )-8.6٪( و2.4٪ على 
التوالي. وتستهدف الشركة إبقاء نسبة المديونية على المدى الطويل بما يعادل 5٪ إلى 15٪. وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة المديونية مؤشر 
مالي ال يندرج ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي )non-IFRS(. وللحصول على تعريف مؤشر المديونية والمطابقة بينه وبين أقرب مؤشر 

مالي يُحتسب وفق المعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS(، راجع القسم  7- 4- 4 )نسبة المديونية(.

توفير توزيعات أرباح مستدامة ومتنامية بالرغم من عدم ثبات أسعار النفط الخام

تلتزم الشركة بتوفير توزيعات أرباح مستدامة ومتنامية على مساهميها بالرغم من عدم ثبات أسعار النفط الخام. يعتزم مجلس اإلدارة وفقاً 
لسلطته التقديرية المبنية على عدد من العوامل إعالن الحد األدنى لألرباح النقدية السنوية العادية والمقدر بواقع 281.250.000.000 

ريال سعودي )75.000.000.000 دوالر( فيما يتعلق بالسنة المالية 2020م باإلضافة إلى أية أرباح خاصة محتملة. 

باإلضافة إلى ذلك، نص األمر الملكي رقم أ/42 بتاريخ 1441/1/26هـ )الموافق 2019/09/25م( على أنه إذا قرر مجلس إدارة الشركة توزيع 
أرباح ربع سنوية نقدية في الفترة من العام المالي 2020م وحتى العام المالي 2024م، وكانت هذه األرباح ربع السنوية أقل من 0.09375 
دوالر أمريكي )أي ما يعادل 0.351 ريال سعودي( للسهم الواحد )على اعتبار أن رأس المال مكون من 200.000.000.000 سهم(، ستتنازل 
الحكومة عن حقها في الحصول على جزء من األرباح المستحقة ألسهمها بالحد الذي يعادل المبلغ الالزم لتمكين الشركة من أن تسدد في 
البداية الحد األدنى من األرباح ربع السنوية الموضحة أعاله لحاملي األسهم بخالف الحكومة، وبعد ذلك سيتم دفع المبلغ المتبقي المتاح 

للتوزيع - والذي حدده المجلس وفًقا لتقديره - إلى الحكومة. 

إن الشركة قادرة على تحقيق زيادة كبيرة في التدفقات النقدية في حال ارتفاع أسعار النفط الخام، والحفاظ على تدفقات نقدية إيجابية 
التنقيب  لقطاع  الرأسمالية  والنفقات  الحفر  الالحقة ألعمال  اإلنتاج  تكاليف  متوسط  بفضل  الخام  النفط  أسعار  انخفاض  فترات  خالل 
واإلنتاج )Upstream(، الذي كان في عام 2018م أقل من أمثاله لدى شركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى وعلى الرغم من ذلك، ال 
توجد هناك أي ضمان بأن تدفع الشركة األرباح أو أي جزء منها، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 2-3-12 )المخاطر المرتبطة 

بتوزيع األرباح(، والقسم  8- )سياسة توزيع األرباح وإطار أعمالها( من هذه النشرة(.

استدامة األعمال من خالل استغالل التقنية واالبتكار

للتخفيف  واالبتكار  التقنية  نمو أعمالها بشكل مستدام من خالل االستفادة من  إلى  الشركة  تتبناها  التي  المناخ  تغير  تهدف استراتيجية 
الناتج  الكربون  لكثافة   »1 »النطاق  في  الرائدة  الجهات  كأحد  مكانتها  على  الحفاظ  الشركة  وتعتزم  هذا  المناخ.  على  تأثيرها  حدة  من 
عن أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream(، حيث تحتفظ بأقل المعدالت من حيث تأثيرات كثافة الكربون للوحدة الواحدة من إنتاج 
المواد الهيدروكربونية. عالوة على ذلك، تواصل الشركة تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات التي تهدف إلى زيادة خفض معدالت الكثافة 
الكربونية. فعلى سبيل المثال، يعمل برنامج الغاز الطبيعي للشركة على زيادة نسبة الغاز المستخدم لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة. كما 
تتعاون الشركة مع كبار الشركات األخرى لتبادل أفضل الممارسات واستنباط حلول مشتركة لتغير المناخ، بما في ذلك من خالل المشاركة 

في منتدى »مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ«.



م م

نقاط القوة التنافسية

)Upstream( نقاط القوة التنافسية في قطاع التنقيب واإلنتاج

� .)Proved Reserves( مستوى منقطع النظير من إنتاج النفط الخام والمكثفات واالحتياطيات التقليدية الثابت وجودها
احتياطيات طويلة المدى مع سجل حافل بتعويض االحتياطيات بتكلفة منخفضة. �
قدرة متميزة على تحقيق قيمة مضافة من خالل اإلدارة الفعالة ألكبر قاعدة احتياطيات مواد هيدروكربونية تقليدية على مستوى  �

العالم.
مرونة تشغيلية فريدة قادرة على التكيف مع التغيرات التي تطرأ على العرض والطلب. �
تعدد أنواع النفط الخام ونقاط التسليم العالمية للنفط الخام. �
احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي عالي الجودة ومنافذ حصرية لتوفير إمدادات الغاز للسوق المحلية الكبيرة والمتنامية. �
استخالص النفط الخام بأقل متوسط كثافة انبعاثات كربونية. �
انخفاض تكاليف اإلنتاج الالحقة ألعمال الحفر والنفقات الرأسمالية لكل برميل مكافئ نفطي. �

)Downstream( نقاط القوة التنافسية في قطاع التكرير واملعالجة والتسويق

القدرة على اإلستفادة من إنتاج الشركة في قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( لرفع الدخل، وذلك بفضل امتالك قاعدة متميزة من  �
العمالء الخارجيين، وشبكة مساندة للتكرير والمعالجة والتسويق، والتمتع بسجل حافل من اإلمدادات الموثوقة.

يعتبر قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( أكبر عميل لقطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( في الشركة. �
رابع أكبر شركة تكرير متكاملة في العالم على أساس صافي الطاقة التكريرية للشركة، وتزود منتجات عالية القيمة إلى المملكة  �

واألسواق الكبيرة وعالية النمو في العالم.
تطور منظومة التكرير ونطاقها وتعزيز التكامل. �
 من المتوقع بأن تصبح الشركة أحد أبرز منتجي البتروكيميائيات عالمياً. �
شركاء عالميون. �

املزايا التنافسية للشركة

ارتفاع مستويات التدفقات النقدية التشغيلية والتدفقات النقدية الحرة واألرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واألرباح قبل خصم  �
العالمية  النفط  مقارنًة بشركات  المستثمر  المال  رأس  والعائد على متوسط  واإلطفاء  االستهالك  والضرائب ومخصص  الفوائد 

)IOCs( الخمس الكبرى.
انخفاض نسبة المديونية مقارنًة بشركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى. �
القدرة على تنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى على مستوى العالم في قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( وقطاع التكرير والمعالجة  �

.)Downstream( والتسويق



ن ن

نظرة عامة موجزة على القطاع

من المتوقع أن يستمر نمو الطلب العالمي على النفط الخام في ظل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي. ومن المتوقع أن يرتفع  �
إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 2.9٪ خالل الفترة من عام 2017م إلى عام 2030م، عقب 
ارتفاعه بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.2٪ خالل الفترة من عام 2009م إلى عام 2018م. ومن المتوقع أن تتصدر دول قارة آسيا 
والمحيط الهادي غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية النمو المستقبلي، وذلك بإجمالي ناتج محلي حقيقي متوقع 
بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 5.2٪ خالل الفترة من عام 2018م إلى عام 2030م، علًما بأن التوقعات تشير إلى زيادة الطلب 
العالمي على النفط الخام بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 0.8٪ خالل الفترة من عام 2018م إلى عام 2030م. كذلك فإن نمو الطلب 
النامية سيساعد  الدول  التعاون االقتصادي والتنمية وغيرها من  الهادي غير األعضاء في منظمة  في دول قارة آسيا والمحيط 
في التخفيف من حدة أي انخفاض في الطلب على النفط الخام الناتج عن الوفرة المتنامية لمصادر الطاقة البديلة وارتفاع كفاءة 

استهالك الطاقة وظهور تقنيات جديدة في أسواق استهالك الطاقة مثل السيارات الكهربائية.
من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على المنتجات المكّررة والمواد الكيميائية، بما في ذلك اإليثيلين. من المتوقع أن يزداد  �

الطلب العالمي على المنتجات المكّررة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 0.8٪ خالل الفترة من عام 2018م حتى عام 2030م، مدفوًعا 
بزيادة في الطلب في أفريقيا والشرق األوسط وآسيا والمحيط الهادي. ومن المتوقع أن تشهد الفترة بين عامي 2018م و2030م 
نمًوا في الطلب العالمي على اإليثيلين بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.3٪، ويُعزى ذلك في المقام األول إلى نمو متوقع في الطلب 

من قبل الصين وأمريكا الشمالية.
من المتوقع أن يشهد الطلب داخل المملكة على الغاز الطبيعي نمًوا ملحوًظا. من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي في  �

المملكة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.6٪ خالل الفترة من عام 2017م إلى عام 2030م، ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة 
الطلب من محطات الكهرباء وقطاع التكرير والقطاع الصناعي.

ملخص املعلومات املالية

المراجعة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م  الموحدة  السنوية  المالية  القوائم  أدناه من  الواردة  للشركة  المالية  البيانات  تم استخراج 
و2018م باإلضافة إلى القوائم المالية الموحدة المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م.

المخاطرة«( وقسم  )»عوامل  المقدمة في قسم  المعلومات  بالتزامن مع  الُمختارة  المالية  المعلومات  المحتملين قراءة  للمستثمرين  ينبغي 
)»مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات«( وقسم 7-4 )المؤشرات المالية غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي 

)non-IFRS( والقوائم المالية وغير ذلك من البيانات المالية الواردة في أي جزء آخر من هذه النشرة. 



س س

بيانات قائمة الدخل الموّحدة الجدول 5: 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيوالسنة المنتهية في 31 ديسمبر
2019م 2019م 2018م2018م2018م 2017م 2016م
دوالر أمريكيريالريالدوالر أمريكي ريال ريال ريال 

)بالماليين(
835.9831.182.137315.236557.870550.720146.859)2(504.596اإليرادات)1(

150.176152.64140.70470.91663.83617.023-دخل آخر متعلق بالمبيعات)3(
إيرادات الدخل اآلخر المتعلق 

986.1591.33٤.778355.9٤0628.78661٤.556163.882)2(50٤.596بالمبيعات

ريع إنتاج وضرائب غير 
)25.109()94.158()95.827()55.601()208.505()136.393()2(-مباشرة وضرائب أخرى)1(

)25.950()97.312()88.189()50.383()188.937()120.398()4()53.231(مشتريات
)7.870()5()29.512()5()24.323()14.987()56.202()64.045()4()48.369(إنتاج وتصنيع

)4.512()5()16.922()5()15.856()8.333()31.250()29.606()4()37.051(تكاليف إدارية وعمومية
)941()3.527()4.225()2.114()7.928()13.725()11.087(تنقيب

)254()951()1.035()591()2.217()1.902()1.897(بحث وتطوير
)6.479()5()24.297()5()19.763()11.023()41.334()36.894()33.615(استهالك وإطفاء

-----)281()13.646(انخفاض في القيمة)6(
)71.115()7()266.679()7()2٤9.218()1٤3.032()536.373()403.244()2()198.896(تكاليف التشغيل

305.700582.915798.405212.908379.568347.87792.767دخل التشغيل
حصة في نتائج مشاريع 
)382()1.432(314)377()1.415()956()979(مشتركة وشركات زميلة

1.6091.5693.8651.0301.1043.168845دخل تمويل ودخل آخر
)741()5()2.779()5()1.387()789()2.959()2.090()1.354(تكاليف تمويل

304.976581.438797.896212.772379.599346.83492.489الدخل قبل ضرائب الدخل
)45.590()170.963()180.779()101.701()381.378()296.819()255.255(ضرائب دخل)7(
٤9.72128٤.619٤16.518111.071198.820175.871٤6.899صافي الدخل

صافي الدخل العائد إلى:
٤8.3٤9283.198416.196110.985198.361176.01746.938حقوق المساهم

)39()146(1.3721.42132286459الحصص غير المسيطرة
٤9.721284.619416.518111.071198.820175.871٤6.899

المصدر: القوائم المالية.

قبل 2017/01/01م، كان الريع يقيم في المقام األول المستحق للحكومة على النفط الخام والمنتجات المكررة بصورة أساسية ويحسب على أساس مبيعات المنتج المعني، مع إثبات   )1(
مصروفات الريع التي يتم تحملها وقت البيع وخصمها من اإليرادات في قائمة الدخل الموحدة للشركة. اعتباًرا من 2017/01/01م، يتم حساب مبالغ الريع المستحقة على إنتاج النفط 

الخام والمكثفات، والغاز الطبيعي وسوائله ضمن المصروفات وليس كخصم من اإليرادات. يرجى مراجعة القسمين  7 -6- 5- 2 )ب ( )الريع( و 4- 14- 2 )االمتياز(.
اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي )»IFRS«( )15( في 01/01/ 2018م. ونتيجًة لذلك، عند إعداد الشركة قوائمها المالية لعام 2018م، أعادت تصنيف بعض نتائج عام   )2(

2017م التي تظهر في عمود المقارنة لعام 2017م للقوائم المالية لعام 2018م. يرجى االطالع على الصفحة )ق-23(.
تبيع الشركة بعض المواد والمنتجات الهيدروكربونية كالنفط الخام ووقود الطائرات والديزل ونفط الوقود الثقيل والبنزين داخل المملكة وفقاً لألسعار المحددة من قبل الحكومة. وقد   )3(
نّفذت الحكومة منذ 2017/01/01م آلية تكافؤ األسعار لتعويض الشركة عن اإليرادات التي تخسرها بصورة مباشرة نتيجة بيعها لتلك المنتجات في السوق المحلية )لمزيد من المعلومات، 

يرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت على النظام المالي( من هذه النشرة(.
إلى  الُمعاد تصنيفها  البالغ قدرها 1.4 مليار ريال  لعام 2017م قيمة تكاليف اإلنتاج والتصنيع  والعامة  والتكاليف اإلدارية  والبيع  الشراء وتكاليف اإلنتاج والتصنيع  ال تعكس عمليات   )4(
مصروفات إدارية وعامة وأيًضا قيمة تكاليف اإلنتاج والتصنيع التي تكبدتها الشركة بمبلغ قدرة 5.7 مليار ريال الُمعاد تصنيفها إلى بند المشتريات في مبالغ المقارنة لعام 2017م الواردة 
في القوائم المالية لعام 2018م. ال يستوجب على الشركة إجراء عملية إعادة تصنيف مماثلة لتكاليف اإلنتاج والتصنيع تحت بند المشتريات للقوائم المالية الموحدة في ميزانية عام 
2016م، حيث أن فترة المقارنة في القوائم المالية الموحدة المراجعة لعام 2018م تحتوي على ميزانية 2018م وميزانية 2017م فقط وال تحتوي على ميزانية 2016م في فترة المقارنة. 
اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( في 2019/01/01م باستخدام طريقة الخيار الرجعي المعدل. وعند إعداد القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في   )5(
30 يونيو 2019م، قامت الشركة بتطبيق المعيار ونماذج التصنيف والقياس الجديدة لعقود اإليجار بأثر مستقبلي وذلك من تاريخ 2019/01/01م. لم يتأثر الرصيد االفتتاحي لألرباح 
المبقاة كما في 2019/01/01م وبالتالي لم يتم إعادة تصنيف المعلومات المالية المقارنة لسنة 2018م. لمعرفة المزيد عن أثر المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( على قوائم 

المالية للشركة، يرجى االطالع على الصفحة )ق-185(.
أثبتت الشركة انخفاًضا في القيمة بمقدار 13.646 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م يتعلق في المقام األول بمصفاة للبتروكيماويات جاري إنشاؤها واثنتين من المصافي   )6(

المحلية القائمة.
كما في 2017/01/01م، تم تخفيض معدل ضريبة الدخل المطّبق على شركة الزيت العربية السعودية من 85٪ إلى 50٪، باستثناء أّنه اعتباًرا من 2018/01/01م، ينطبق معدل ضريبي   )7(

نسبته 20٪ على الدخل الخاضع للضريبة للشركة فيما يتعلق بأنشطة الغاز الطبيعي. يرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 ))التعديالت التي طرأت على النظام المالي( من هذه النشرة(. 



ع ع

ملخص بيانات قائمة المركز المالي الموّحدة  الجدول 6: 

6 أشهر المنتهية في 30 يونيو )مفحوصة(السنة المنتهية في 31 ديسمبر )مراجعة(
2019م2019م2018م2018م2017م2016م
دوالرريالدوالرريالريالريال

)بالماليين(
48.07581.242183.15248.841148.22539.527النقد وما يماثله

247.866)1(929.496)1(635.366751.134873.827233.021الممتلكات واآلالت والمعدات
940.7031.102.5531.346.168358.9781.424.431379.848إجمالي الموجودات

46.101)1(172.879 )1(52.45977.598101.31827.018إجمالي القروض
205.357276.239317.73384.729400.304106.748إجمالي االلتزامات

735.346826.3141.028.435274.2491.024.127273.100مجموع حقوق الملكية

المصدر: القوائم المالية.

اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( في 2019/01/01م باستخدام طريقة الخيار الرجعي المعدل. وعند إعداد القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في   )1(
30 يونيو 2019م، قامت الشركة بتطبيق المعيار ونماذج التصنيف والقياس الجديدة لعقود اإليجار بأثر مستقبلي وذلك من تاريخ 2019/01/01م. لم يتأثر الرصيد االفتتاحي لألرباح 
المبقاة كما في 2019/01/01م وبالتالي لم يتم إعادة تصنيف المعلومات المالية المقارنة لسنة 2018م. لمعرفة المزيد عن أثر المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( على قوائم 

المالية للشركة، يرجى االطالع على الصفحة )ق-185(.

بيانات قائمة التدفقات النقدية الموّحدة  الجدول 7: 

6 أشهر المنتهية في 30 يونيو )المفحوصة(السنة المنتهية في 31 ديسمبر )المراجعة(
2019م2019م2018م2018م2018م2017م2016م
دوالر أمريكيريالريالدوالر أمريكيريالريالريال

)بالماليين(
صافي النقد المتحقق من/ 

)المستخدم في(
109.411333.607453.701120.987195.213196.68952.450األنشطة التشغيلية)1(
)25.941()97.279()58.522()34.988()131.205()118.629()116.900(األنشطة االستثمارية

)35.823()134.337()122.507()58.823()220.586()181.811(2.021األنشطة التمويلية

المصدر: القوائم المالية.

يشمل بند أنشطة التشغيل تسوية ضرائب الدخل والضرائب األخرى التي تبدأ في عام 2017م. يرجى الطالع على اإليضاح رقم 23 )أ( المرفق بالقوائم المالية لعام 2018م.  )1(

)IFRS( مؤشرات مالية مختارة وغير مدرجة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي الجدول 8: 

6 أشهر المنتهية في 30 يونيو )مفحوصة(السنة المنتهية في 31 ديسمبر )مراجعة(
2019م2019م2018م2018م2018م2017م2016م
دوالر أمريكيريالريالدوالر أمريكيريالريالريال

)بالماليين(
6.065211.652321.93585.849133.472142.42637.980التدفق النقدي الحر

305.497582.349798.015212.804379.990346.89992.506األرباح قبل الفوائد والضرائب
األرباح قبل الفوائد والضرائب 

352.758619.524839.349223.826399.753371.19698.985واالستهالك واإلطفاء

المصدر: الشركة والقوائم المالية.

12 شهرًا المنتهية في 30 يونيو )مفحوصة(السنة المنتهية في 31 ديسمبر )مراجعة(
2019م2019م2018م2018م2017م2016م
دوالر أمريكيريالدوالر أمريكيريالريالريال

)بالنسب المئوية(
36.0٪36.0٪38.8٪41.1٪33.8٪6.6٪العائد على متوسط رأس المال الُمستثمر

المصدر: الشركة والقوائم المالية.



ف ف

كما في 30 يونيو )مفحوصة(السنة المنتهية في 31 ديسمبر )مراجعة(
2019م2019م2018م2018م2017م2016م
دوالر أمريكيريالدوالر أمريكيريالريالريال

)بالنسب المئوية(
2.4٪2.4٪)8.6(٪)8.6(٪)0.4(٪0.6٪نسبة المديونية

المصدر: الشركة والقوائم المالية.

ملخص عوامل املخاطرة

يجب على المكتتبين المحتملين دراسة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية قبل االستثمار في أسهم الطرح بما في ذلك على وجه 
الخصوص عوامل المخاطرة الواردة أدناه، والموضحة بالتفصيل في القسم  2- )عوامل المخاطرة( من هذه النشرة.

املخاطر املرتبطة بعمليات الشركة

تتأثر نتائج عمليات الشركة وتدفقاتها النقدية بدرجة كبيرة بالعرض والطلب العالمي على النفط الخام والسعر الذي يمكنها أن  �
تبيع به النفط الخام.

تصّدر الشركة جزًءا كبيًرا من النفط الخام والمنتجات المكررة إلى عمالئها في قارة آسيا، وقد تؤثر أي تطورات سلبية سواء كانت  �
اقتصادية أو سياسية في قارة آسيا على نتائج عمليات الشركة.

تزاول الشركة عملياتها في سوق شديد المنافسة. قد يكون ألي ضغوطات تنافسية تأثير سلبي وجوهري على سعر بيع الشركة  �
للنفط الخام والمنتجات األخرى.

التفسيرات  � من  كبير  قدر  على   )Proved Reserves( وجودها  الثابت  الهيدروكربونية  للمواد  الشركة  احتياطيات  تقديرات  تعتمد 
واالفتراضات واالجتهادات، وقد تؤثر أيَّ اختالفات أو تغيرات كبيرة في األوضاع االقتصادية والتشغيلية الحالية على الكمية والقيمة 

.)Proved Reserves( التقديرية الحتياطيات الشركة الثابت وجودها
ال يشمل الخطاب المعتمد من الجهة المستقلة بشأن احتياطيات المملكة المقّدرة كامل احتياطياتها. �
تتعرض الشركة لمخاطر تشغيلية قد تؤثر بدرجة كبيرة على أعمالها أو يترتب عليها تحمل التزامات كبيرة وتكاليف باهظة. �
قد تتعرض الشركة لخسائر بسبب مخاطر متعلقة بعدم كفاية التأمين. �
تعتمد قدرة الشركة في تحقيق أهداف نموها اإلستراتيجي على نجاح تنفيذ مشاريعها الحالية والمستقبلية. �
تعرضت الشركة لدعاوى قضائية في الماضي وقد تتعرض لها مستقباًل. �
قد ال يكون من السهل مقارنة النتائج التاريخية ألعمال الشركة من سنة ألخرى. �
أو المستقبلية، بما في ذلك ما يتعلق  � قد ال تحقق الشركة كل أو بعض المنافع المتوقعة من صفقات االستحواذ المبرمة حديثاً 

بشركة سابك.
تتعرض الشركة لمخاطر مرتبطة بأعمالها في العديد من الدول. �
قد تؤثر أي مخالفات للعقوبات والقيود التجارية وأنظمة مكافحة الرشوة والفساد بشكل سلبي على الشركة. �
نتيجة المخاوف المتزايدة المتعلقة باالستخدام اآلمن للمواد الكيميائية والبالستيكية وتأثيرها المحتمل على البيئة، تم استحداث  �

لوائح تحتوي على أحكام أكثر صرامة.
تعتمد الشركة على أعضاء إدارتها العليا وعلى موظفيها الرئيسيين. �
لدى فريق إدارة الشركة خبرة محدودة في إدارة الشركات المساهمة العامة. �
تعتمد أعمال الشركة على موثوقية وأمن أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بها. �

املخاطر املرتبطة بالقطاع والبيئة التنظيمية التي تعمل فيها الشركة

تحدد الحكومة الحد األقصى للنفط الخام الذي يمكن للمملكة إنتاجه ومستوى الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( في  �
المملكة.

ترتبط الميزانية العامة في المملكة ارتباًطا وثيًقا بصناعة المواد الهيدروكربونية. �
قد يترتب على المخاوف المتعلقة بتغير المناخ وآثاره انخفاض الطلب العالمي على المنتجات الهيدروكربونية والمنتجات القائمة  �

على المواد الهيدروكربونية، مما قد يؤدي إلى تحمل الشركة تكاليف إضافية أو استثمارها برأس مال إضافي.



ص ص

قد يؤثر عدم االستقرار السياسي واالجتماعي واالضطرابات والنزاعات المسلحة الحالية أو المحتملة في منطقة الشرق األوسط  �
وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي.

قد يوثر النزاع المسلح واألعمال اإلرهابية بشكل جوهري على الشركة والسعر السوقي ألسهمها. �
قد تصدر الحكومة توجيهات إلى الشركة بتنفيذ مشاريع أو تقديم المساعدة بخصوص مبادرات تقع خارج نطاق أعمال الشركة  �

األساسية والتي قد تتعارض مع أهدافها التجارية المباشرة أو تحد من حجم أرباحها.
تزاول الشركة أعمالها في قطاع يخضع للوائح تنظيمية خاصة به وقد تتأثر أعمالها بالتغييرات التي تطرأ عليها. �
قد يتغير عائد سعر التكافؤ الذي تدفعه الحكومة للشركة والمتعلق بالمبيعات المحلية لبعض المواد الهيدروكربونية. �
يجب على الشركة فصل أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( بحيث تصبح مملوكة لشركة تابعة أو أكثر  �

مستقلة ومملوكة بالكامل من ِقبل الشركة في غضون فترة زمنية محددة حتى يتسنى تطبيق معدل الضريبة العامة على قطاع أعمال 
التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( بالشركة.

تعتمد أعمال الشركة على الحصول على رخص وتصاريح وموافقات حكومية والمحافظة على سريانها وتجديدها. �
تخضع أعمال الشركة ألنظمة ولوائح واسعة متعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة. �
يمكن أن تتأثر الشركة بالدعاوى أو النزاعات أو االتفاقيات المتعلقة بالتجارة الدولية. �
قد يتأثر الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها سلباً إذا قررت المملكة عدم ربط سعر صرف الريال السعودي بالدوالر األمريكي. �

املخاطر املرتبطة باألسهم 

ا أولًيا من هذا النوع وبهذا الحجم، وقد يؤثر وقوع أي خلل في تداول األسهم على سعرها السوقي كما  � لم تشهد المملكة طرًحا عاّمً
قد يؤخر القدرة على تنفيذ الصفقات.

قد يتأخر إتمام الطرح وتسجيل أسهم الطرح في السوق المالية. �
لن يتم بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية إلى أن يتم إتمام الطرح وتسجيل أسهم الطرح. �
لن يتمكن المكتتبون األجانب غير المؤهلين من تملك أسهم الطرح ملكية مباشرة. �
تنطبق حدود التذبذب السعري في السوق المالية بنسبة 10٪ أو أكثر يومًيا على التداول في أسهم الطرح. �
قد يؤثر عدم قدرة المكتتبين األجانب على تحويل الريال السعودي إلى عمالت أخرى بشكل سلبي وجوهري على الطلب على األسهم  �

وسعر تداولها.
ال توجد حالياً سوق عامة لتداول األسهم، وال تضمن الشركة نشوء سوق نشطة وذات سيولة ألسهم الطرح، أو استمرارها بعد الطرح. �
قد يتعرض سعر تداول األسهم لتقلبات وتذبذبات كبيرة بسبب عدد من العوامل التي يقع كثير منها خارج نطاق سيطرة الشركة،  �

وهو ما قد يؤدي إلى تعرض المكتتبين المحتملين إلى خسائر كبيرة.
قد تختلف مصالح الحكومة، وهي المساهم المسيطر على الشركة، مع مصالح الشركة أو مصالح مساهمي األقلية.  �
ينبغي للمكتتبين المحتملين االعتماد فقط على البيانات الواردة في هذه النشرة التخاذ قرار بشأن شراء أسهم الطرح من عدمه. �
ال تضمن الشركة دقة واكتمال بعض الحقائق والتوقعات واإلحصائيات األخرى الواردة في النشرة، والتي تم الحصول عليها من  �

المنشورات الحكومية المختلفة، والجهات العاملة في مجال تقديم المعلومات عن األسواق، والمصادر الخارجية األخرى المستقلة.
ال يوجد ما يضمن أن الشركة ستوزع أرباحها أو ما يضمن حجم األرباح الموزعة، وقد تعمد الشركة إلى تغيير سياستها المتعلقة  �

بتوزيع األرباح دون توجيه إشعار مسبق لمساهمي األقلية.
إلى  � العامة  السوق  لها في  أوراق مالية أخرى  أيِّ  أو  الشركة  البيع ألسهم  أو توقعات  الكبيرة  المستقبلية  البيع  قد تؤدي عمليات 

انخفاض كبير في سعر األسهم.
إذا لم يقم محللو األوراق المالية أو محللو القطاع بنشر أبحاث عن الشركة أو أعمالها أو قاموا بنشر أبحاث تفتقر إلى الدقة أو  �

تتضمن نتائج ليست في صالح الشركة، فقد ينخفض السعر السوقي لألسهم.



جدول املحتويات
د د نظرة عامة عن الشركة وأعمالها التجارية 

ز ز صفقات االستحواذ المحتملة التي مازالت قيد اإلتمام 

ح ح التطورات األخيرة 

ي ي تاريخ الشركة وتطورها 

ي ي رؤية الشركة ورسالتها وإستراتيجيتها  

م م نقاط القوة التنافسية 

1 1- التعريفات واملصطلحات 

1 1-1 قائمة المصطلحات المعّرفة  

8 1-2 مصطلحات إضافية 

10 2- عوامل املخاطرة 

10 2-1 المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة 

18 2-2 المخاطر المرتبطة بالقطاع والبيئة التنظيمية التي تعمل فيها الشركة 

23 2-3 المخاطر المرتبطة بأسهم الطرح 

27 3- نظرة عامة على القطاع 

27 3-1 لمحة عامة 

27 3-2 إجمالي الناتج المحلي العالمي بصفته دافعاً أساسًيا للطلب على النفط الخام. 

29 3-3 توازن العرض والطلب على السوائل 

32 3-4 نمو الطلب العالمي على المنتجات المكررة والمواد الكيميائية 

34 3-5 الطلب على الغاز الطبيعي داخل المملكة 

36 3-6 المشهد التنافسي 

37 ٤- الشركة 

37 4-1 نظرة عامة عن الشركة وأعمالها التجارية 

39 4-2 صفقات االستحواذ المحتملة التي مازالت قيد اإلتمام 

41 4-3 التطورات األخيرة 

42 4-4 تاريخ أرامكو السعودية وتطورها 

43 4-5 رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها 

45 4-6 نقاط القوة التنافسية 

49 4-7 قطاعات األعمال 

76 4-8 الموقع الجغرافي واألعمال 

76 4-9 االتفاقيات المبرمة مع الموردين الرئيسيين 

76 4-10 االتفاقيات المبرمة مع العمالء الرئيسيين 

77 4-11 التكنولوجيا واألبحاث والتطوير 

78 4-12 تقنية المعلومات واألمن اإللكتروني 

78 4-13 الصحة والسالمة والبيئة 

83 4-14 العالقة مع المملكة 

84 4-15 المسؤولية االجتماعية للشركة 

85 4-16 مشاريع تطوير األعمال 

85 4-17 تطوير الموظفين والبرامج األخرى 

86 4-18 استمرارية األعمال 

87 5- تنظيم قطاع النفط والغاز يف اململكة 

87 5-1 نبذة عامة عن الحوكمة واألسس القانونية والمبادئ االقتصادية 



88 5-2 نظام المواد الهيدروكربونية 

89 5-3 نظام إمدادات الغاز وتسعيره 

89 5-4 األسعار المحلية المحددة من قبل الحكومة لبعض المواد الهيدروكربونية 

91 5-5 أنظمة ولوائح أخرى ذات صلة 

92 6- الهيكل التنظيمي وحوكمة الشركة 

92 6-1 الهيكل التنظيمي 

92 6-2 هيكل الملكية 

93 6-3 مجلس اإلدارة 

96 6-4 عقود الخدمات مع أعضاء مجلس اإلدارة 

96 6-5 السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة 

102 6-6 اللجان 

108 6-7 اإلدارة العليا 

111 6-8 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

112 6-9 برنامج أسهم موظفي أرامكو السعودية 

112 6-10 حوكمة الشركة 

113 6-11 تعارض المصالح 

113 6-12 الموظفون 

115 7- مناقشة وحتليل اإلدارة للمركز املالي ونتائج العمليات 

115 7-1 مقدمة 

115 7-2 إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية 

115 7-3 العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على عمليات الشركة 

122  )IFRS( 7-4 مؤشرات األداء الرئيسية للشركة والمعايير الغير متعلقة بالمعايير الدولية للتقرير المالي

126 7-5 نتائج العمليات - قائمة الدخل 

139 7-6 المركز المالي - قائمة المركز المالي 

151 7-7 القروض 

159 7-8 قائمة التدفقات النقدية 

163 7-9 االلتزامات والتعهدات التعاقدية 

165 7-10 الشركات التابعة الجوهرية 

167 7-11 اإلفصاح الكمي والنوعي عن مخاطر السوق 

167 7-12 ملخص السياسات المحاسبية المهمة 

179 لة  7-13 المعايير المحاسبية الجديدة أو المعدَّ

180 7-14 األطراف ذات العالقة 

182 8- سياسة توزيع األرباح وإطار عملها 

182 8-1 لمحة عامة 

183 8-2 إطار عمل توزيع األرباح 

18٤ 9- استخدام متحصالت الطرح 

185 10- رسملة رأس املال  

186 11- إفادات اخلبراء 

187 12- إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة 

188 13- املعلومات القانونية 

188 13-1 الشركة 



188 13-2 هيكل المساهمين 

188 13-3 الشركات التابعة 

193 13-4 الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية 

193 13-5 االتفاقيات الجوهرية 

199 13-6 اتفاقيات التمويل واتفاقيات الضمانات 

201 13-7 وثائق التأمين 

201 13-8 العقارات 

202 13-9 العقود والمعامالت مع األطراف ذات العالقة 

206 13-10 تضارب المصالح 

206 13-11 الملكية الفكرية 

206 13-12 التقاضي 

208 13-13 ملخص النظام األساس 

217 13-14 وصف األسهم  

218 1٤- الضريبة والزكاة يف اململكة  

218 14-1 نظرة عامة على قواعد الضرائب والزكاة في المملكة 

220 14-2 بعض آثار الضرائب والزكاة بالنسبة للمساهمين  

222 14-3 التعريفات  

223 15- التعهد بتغطية الطرح 

223 15-1 متعهدو التغطية 

228 15-2 ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية 

229 15-3 تكاليف التعهد بتغطية الطرح 

229 15-4 فترة الحظر التعاقدية  

230 16- املصاريف 

231 17- اإلعفاءات  

232 18- شروط وأحكام االكتتاب 

232 18-1 االكتتاب في أسهم الطرح 

239 18-2 التسعير 

239 18-3 االستقرار السعري والتخصيص اإلضافي 

240 18-4 اتفاقية إقراض األسهم 

240 18-5 الحاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه 

241 18-6 الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها طرح األسهم  

241 18-7 فترة الحظر 

242 18-8 إقرارات المكتتبين األفراد 

242 18-9 إقرار ات المؤسسات المكتتبة المسجلة في المملكة 

242 18-10 سجل األسهم وترتيبات التعامل 

242 18-11 السوق المالية 

243 18-12 تداول أسهم الطرح 

243 18-13 أحكام متفرقة 

2٤٤ 19- املستندات املتاحة للمعاينة 

2٤5 20- القوائم املالية وتقرير مراجعي احلسابات 

أ - 1 ملحق )أ( - التقرير املالي األولي املوحد املوجز لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر املنتهيتني يف 30 سبتمبر 2019م وتقرير فحص املراجع املستقل 

ب - 1 ملحق )ب( - القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتني يف 30 سبتمبر 2019 وتقرير فحص املراجع املستقل )سابك( 

ج - 1 ملحق )ج( - شهادة مصادقة من مستشار البترول الدولي )دي آند إم( 
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11 التعريفات والمصطلحات -

1 11 قائمة المصطلحات المعّرفة -

شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(.أرامكو السعودية
شركة تابعة للشركة، حيث تمتلك الشركة ما نسبته 100٪ كحصة ملكية مباشرة فيها وتعتبر أرامكو سيرفسز كومباني )أيه أس سي(

شركة تابعة جوهرية غير مدرجة، وتمثل 2٪ أو أكثر من أصول الشركة أو إيراداتها أو صافي 
دخلها المحسوب بناًء على القوائم المالية لعام 2018م.

تابعة أرالنكسيو كيميائيات  شركة  وهي   )Arlanxeo Holding B. V.( في  بي  هولدينغ  أرالنكسيو 
متخصصة مملوكة بالكامل.

أرباح إضافية تزيد قيمتها عن األرباح المجدولة لإلعالن عنها وتوزيعها. أرباح خاصة
األرباح المجدول اإلعالن عنها وتوزيعها خالل السنة المالية.أرباح عادية

األرباح )العادية و/أو الخاصة( التي قد يتم اإلعالن عنها وتوزيعها عن الفترات الربع سنوية أرباح مرحلية
خالل السنة المالية. 

أسهم إضافية بحد أقصى يصل إلى عدد أسهم تمثل نسبتها 15٪ من إجمالي عدد األسهم أسهم التخصيص اإلضافي
المشمولة في الطرح يقرضها المساهم المقرض إلى مدير االستقرار السعري بهدف تنفيذ 

آلية االستقرار السعري.
تمثل العدد النهائي ألسهم الطرح بعد انتهاء فترة الطرح وتخصيص األسهم.أسهم الطرح

رة للنفط.أوبك منظمة الدول الُمصدِّ
التغطية اتفاقية التعّهد بالتغطية ومتعهدي  البائع  والمساهم  الشركة  من  كٍل  بين  الُمبرمة  بالتغطية  التعّهد  اتفاقية 

والمتعلقة بالطرح.
ومديري اتفاقية التنسيق الرئيسيين  والمنسقين  الماليين  والمستشارين  الشركة  بين  فيما  المبرمة  االتفاقية 

سجل االكتتاب والمتعلقة بتنسيق التعاون فيما يتعلق بالطرح.
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، اتفاقية باريس.اتفاقية باريس

اتفاقية نيويورك المتعلقة باالعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام 1958م.اتفاقية نيويورك 
الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية.اجتماعات الجمعية العامة

)Bid Form( استمارة طلب االكتتاب المستخدمة من قِبل المؤسسات المكتتبة المسجلة في المملكة التي استمارة الطلب
تقدمها إلى مديري سجل االكتتاب داخل المملكة. ويشمل هذا المصطلح، حسب االقتضاء، 

استمارة الطلب عند تغيير نطاق سعر الطرح.
الدولة، إجمالي الناتج المحلي في  االقتصادي  النشاط  إلجمالي  كمي  مقياس  أشمل  )وهو  المحلي  الناتج  إجمالي 

ويمثل القيمة النقدية لجميع البضائع المنتجة والخدمات المقدمة داخل الحدود الجغرافية 
للدولة على مدى فترة زمنية معينة(.

كبار التنفيذيين والمسؤولون اآلخرون التابعون للشركة والمنخرطون في إدارتها والمشاركون اإلدارة العليا
في وضع استراتيجياتها أو صنع قراراتها أو تنفيذ عملياتها برغم تبعيتهم لكبار التنفيذيين.

قبول إدراج كامل األسهم في السوق المالية وفقاً لقواعد اإلدراج.اإلدراج
شركة إس-أويل.إس-أويل 

)ExxonMobil( شركة إكسون موبيل كوربوريشن.إكسون موبيل
مشروع بترورابغ وهي  المالية،  السوق  في  مدرجة  شركة  هي  والبتروكيميائيات،  للتكرير  رابغ  شركة 

مؤّسس بين الشركة وشركة سوميتومو كيميكال كو ليميتد منذ عام 2005م.
)Petronas( شركة بتروليم ناشيونال بي إتش دي.بتروناس

برنامج صكوك محلي سعودي أنشأته الشركة في 1438/06/22هـ )الموافق 2017/03/21م( برنامج »صكوك«
إلصدار صكوك تصل قيمتها االسمية اإلجمالية إلى 10 مليارات دوالر أمريكي )37.5 مليار 

ريال سعودي(.
)PrefChem( بريفكيم للبتروكيميكال وبريفكيم للتكرير.بريفكيم

شركة بينجيرانق بتروكيميكال كومباني إس دي إن بي إتش دي.بريفكيم بتروكيميكال
بينجيرانق ريفاينينق كومباني إس دي إن بي إتش دي.بريفكيم للتكرير

)BP( بي بي.)BP( شركة بريتيش بتروليوم
الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر، أو يشترك التابع

معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث. وفي أٍي مما سبق، يمكن أن تكون السيطرة 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
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ص بناًء عليه عدد من األسهم اإلضافية ألسهم الطرح وفًقا آللية االستقرار التخصيص اإلضافي اإلجراء الذي يخصَّ
السعري التي سيقوم بها مدير االستقرار السعري. 

شركة السوق المالية السعودية، هي الجهة الوحيدة المرخص لها بالعمل بصفة سوق أوراق تداول
مالية في المملكة.

الصادرة عن مجلس تعليمات االستقرار السعري األولية  للطروحات  السعري  االستقرار  آلية  بتنظيم  الخاصة  التعليمات 
الهيئة بتاريخ 1439/11/24هـ )الموافق 2018/08/6م(.

التعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين االستراتيجيين 
األجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة

استراتيجية  حصصاً  األجانب  االستراتيجيين  المستثمرين  لتملّك  المنظمة  التعليمات 
وتاريخ   2019-65-3 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادر  المدرجة  الشركات  في 

1440/10/14هـ )الموافق 2019/06/17م(. 
في  األسهم  وتخصيص  األوامر  سجل  بناء  تعليمات 

االكتتابات األولية
تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة بناًء على قرار 
بتاريخ 1437/10/15هـ )الموافق 2016/07/20م(  الهيئة رقم )2016-94-2(  إدارة  مجلس 
)الموافق  1441/01/18هـ  وتاريخ   )2019-102-3( رقم  الهيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة 

2019/09/17م(.
جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية.جامعة الملك عبداهلل

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.جامعة الملك فهد
يكون لها المعنى المبين في القسم  13- 13- 25 )جمعيات المساهمين(.الجمعية العامة العادية

يكون لها المعنى المبين في القسم  13- 13- 25 )جمعيات المساهمين(.الجمعية العامة غير العادية
جمعية مهندسي البترول - برنامج إدارة الموارد البترولية )SPE-PRMS(.جمعية مهندسي البترول 

البنك األهلي التجاري �الجهات الُمستِلمة
البنك السعودي البريطاني )ساب( �
مجموعة سامبا المالية �
مصرف الراجحي �
البنك األول �
مصرف اإلنماء �
البنك العربي الوطني �
بنك البالد �
بنك الجزيرة �
البنك السعودي الفرنسي �
بنك الخليج الدولي �
بنك الرياض �
البنك السعودي لالستثمار �

ر كلمة »حكومية« وفقاً لذلك(. وفي هذه السياق تعد الحكومة مالك الحكومة أو الدولة حكومة المملكة، )وتُفسَّ
رأس مال الشركة. أنظر القسم 13-13 )ملخص النظام األساس(.

خيار تعاقدي يمنح مدير االستقرار السعري الحق في شراء ما ال يتجاوز عدد األسهم المضّمنة خيار الشراء
االستقرار  مدة  خالل  االكتتاب،  بسعر  األولي  الطرح  مرحلة  في  اإلضافي  التخصيص  في 

السعري أو عند انتهائها.
دائرة اإليرادات الداخلية األمريكية.دائرة اإليرادات الداخلية

لسلع داو ا  لتجارة  أمريكية  شركة  وهي   ،)Dow Chemical( كيميكال  داو  أنكوربرويتد  شركة 
الكيميائية.

الريال السعودي، وهو العملة الرسمية للمملكة.ريال
)SATORP( الشركة ساتورب بين  والبتروكيميائيات، وهي مشروع مشترك  للتكرير  توتال  السعودية  أرامكو  شركة 

وشركة مصفاة توتال السعودية منذ عام 2008م.
شركة أرامكو السعودية للتطوير.سادكو

)SASREF( شل ساسرف وشركة  الشركة  بين  سابقة  مشتركة  عملية  وهي  ِشل،  السعودية  أرامكو  مصفاة  شركة 
.)Shell(

)SAMREF( شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة، وهي مشروع مشترك بين الشركة وشركة سامرف
موبيل ينبع للتكرير منذ 1982م.

كما تم تعريفه بالقسم 5-4-3 )تسعير الغاز( من هذه النشرة. السعر المحلي
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كما تم تعريفه بالقسم رقم 5-4-3 )تسعير الغاز( من هذه النشرة.السعر المركب
يكون لها المعنى المبين في القسم  7- 7- 1 )البرنامج الدولي للسندات متوسطة األجل( من السندات الممتازة غير المشمولة بضمان

هذه النشرة.
سند يصبح ُمستحًقا بعد عام واحد أو أقل من تاريخ صدوره.سند قصير األجل

شركة السوق المالية السعودية )تداول(، الجهة الوحيدة المرخص لها كبورصة أوراق مالية السوق المالية أو تداول
بالمملكة.

ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا.سوكال
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.سوكبا

شركة سوميتومو كيميكال كومباني ليمتد.سوميتومو
شركة البترول والكيمياويات الصينية.سينوبك

شبكة ضخمة من األنابيب تربط مواقع إنتاج ومعالجة الغاز الرئيسة للشركة في جميع أنحاء شبكة الغاز الرئيسة
المملكة.

أي شخص طبيعي أو اعتباري يأخذ هذه الصفة بموجب أنظمة المملكة.الشخص
شخص مرّخص له من قبل الهيئة بممارسة أعمال األوراق المالية.الشخص المرّخص له

الشركات التي تسيطر عليها الشركة من خالل قدرتها على التأثير في أفعال شخص آخر أو الشركات التابعة
قراراته من خالل أٍي مما يلي، سواًء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وسواء قام به 
الطرف الُمسيِطر بمفرده أم باالشتراك مع قريب أو طرف تابع له: )1( امتالك نسبة تساوي 
30٪ أو أكثر من حقوق التصويت في شركة، أو )2( امتالك حق تعيين 30٪ أو أكثر من أعضاء 

الجهاز اإلداري لشركة.
يكون لها المعنى المبين بالقسم  13- 3- 1 )الشركات التابعة الجوهرية(.الشركات التابعة الجوهرية

الشركات التابعة المسيطر عليها والتي يتم توحيد نتائجها المالية مع الشركة، باإلضافة إلى الشركات المنتسبة
الشركات األخرى التي تستثمر فيها الشركة والتي ال تكون بالضرورة مسيطر عليها، أو يتم 

توحيد نتائجها مع نتائج الشركة.
وتوتال شركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى   ،)Chevron( وشيفرون   ،)Shell( وشل   ،)ExxonMobil( موبيل  إكسون  شركات 

)Total(، وبي بي )BP( ُمجتمعة.
)NOCs( شركات النفط المملوكة من حكومات دول. شركات النفط الوطنية الكبرى

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.الشرق األوسط وشمال أفريقيا
شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، باإلضافة إلى الشركات التابعة لها الموّحدة الشركة

وكذلك، حيثما يتطلب السياق، عملياتها المشتركة، ومشروعاتها المشتركة، وشركاتها الزميلة.
شركة أرامكو ألعمال الخليج المحدودة.شركة أرامكو ألعمال الخليج

شركة أرامكو للتجارة، وهي شركة تابعة للشركة، حيث تمتلك الشركة ما نسبته 100٪ كحصة شركة أرامكو للتجارة
أكثر من أصول  أو  تابعة جوهرية غير مدرجة، وتمثل ٪2  ملكية مباشرة فيها وتعتبر شركة 

الشركة أو إيراداتها أو صافي دخلها المحسوب بناًء على القوائم المالية لعام 2018م.
شركة ايدميتسو كوسان المحدودةشركة ايدميتسو كوسان

شركة توتال إس إيهشركة توتال
البترول شركة دي آند إم مستشار  وهي   ،)DeGolyer & MacNaughton( نوتون  وماك  ديغولير  شركة 

المستقل للشركة.
الشركة السعودية للصناعات األساسية.شركة سابك

المصدر األساسي للتشريع في اإلسالم.الشريعة
)Shell( شركة رويال دوتش شل بي إل سي.شل

شيفرون كوربوريشن )Chevron Corporation(.شيفرون
شركة صدارة للكيميائيات، وهي مشروع مشترك بين الشركة وشركة داو العربية السعودية بي صدارة

في منذ عام 2011م.
الصكوك الممتازة غير المشمولة بضمان )أدوات دين متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية( الصكوك

الصادرة بموجب برنامج »صكوك«.
صندوق االستثمارات العامة بالمملكة.صندوق االستثمارات العامة

طرح )●( ))●(( سهماً من أسهم أرامكو السعودية العادية تمثل نسبة )●( ))●(٪( من رأس الطرح
مالها.



4

بتعريف »طرف ذو عالقة« طرف ذو عالقة االلتزام  بناًء على اإلعفاء من  يلي  النشرة ما  به في هذه  يقصد 
قائمة  في  والوارد  المستمرة،  وااللتزامات  المالية  األوراق  طرح  قواعد  في  المستخدم 
عن  اإلفصاح  عند  وقواعدها  المالية  السوق  هيئة  لوائح  في  المستخدمة  المصطلحات 
الملحق  بموجب  النشرة  هذه  في  العالقة  ذوي  األطراف  مع  الجوهرية  والعقود  التعامالت 
)9( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الممنوح من الهيئة للشركة بهذا 

الخصوص:
كبار المساهمين في الُمصِدر.  -1

 non�arm’s length( الشركات التابعة للُمصِدر التي يتعامل معها على أساس تفضيلي  -2
basis(، باستثناء الشركات التابعة المملوكة بالكامل من قبل الُمصِدر. 

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصِدر.  -3
الشركات  باستثناء  للُمصِدر،  التابعة  للشركات  التنفيذيين  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء   -4

التابعة المملوكة بالكامل من قبل الُمصِدر.
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمساهمين الكبار في الُمصِدر.  -5

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في الفقرات )1، 3، 4، 5( أعاله.  -6
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في الفقرات )1، 3، 4، 5، 6( أعاله.  -7

طلب االكتتاب للمؤسسات
 )Institutional Investors Subscription Form(

طلب االكتتاب المستخدم من قبل المؤسسات المكتتبة المسجلة في المملكة في يوم تخصيص 
أسهم الطرح بناًء على عدد األسهم المخصصة لهم. 

طلبات وأوامر االكتتاب
)Bid/Subscription Orders(

المكتتبة  المؤسسات  تقدمها  التي   )Bid/Subscription Orders( االكتتاب  وأوامر  طلبات 
غير المسجلة في المملكة إلى مديري سجل االكتتاب عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني، 
دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيع استمارة طلب وفقاً للتعليمات المبينة في القسم  18- )شروط 

وأحكام االكتتاب( من هذه النشرة.
العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

العملة أو وحدة العملة المقّومة بها األنشطة المالية للمستثمر في األساس.عملة المستثمر 
الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري.غازات االحتباس الحراري

مدة )180( يوًما من أول تاريخ بدء تداول األسهم في تداول.فترة استحقاق األسهم المجانية
)FSIA( قانون الحصانات السيادية األجنبية األمريكي.قانون الحصانات السيادية األجنبية

القوائم المالية لشركة سابك لعام 2018م والقوائم المالية األولية لشركة سابك لفترة الستة القوائم المالية لشركة سابك
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م. 

القوائم المالية لألعوام 2017م و2018م وللفترة األولية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 القوائم المالية
يونيو 2019م. 

القوائم المالية الموّحدة المراجعة للشركة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017م )مع بيانات القوائم المالية لعام 2017م
للمعايير الدولية للتقرير المالي  مقارنة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2016م( الُمعّدة وفقاً 

.)IFRS(
القوائم المالية الموّحدة المراجعة للشركة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2018م )مع بيانات القوائم المالية لعام 2018م

للمعايير الدولية للتقرير المالي  مقارنة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017م( الُمعّدة وفقاً 
.)IFRS(

القوائم المالية الموّحدة المراجعة لشركة سابك للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2018م )مع القوائم المالية لعام 2018م لشركة سابك
للمعايير الدولية للتقرير  بيانات مقارنة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017م( الُمعّدة وفقاً 

.)IFRS( المالي
القوائم المالية األولية لشركة سابك لفترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2019م
القوائم المالية األولية الموّحدة الموجزة )غير مراجعة( لشركة سابك لفترتي الثالثة أشهر 
رقم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفًقا  والمعدة  يونيو 2019م   30 المنتهيتين في  أشهر  والستة 

.)34(
التسعة  لفترة  سابك  لشركة  األولية  المالية  القوائم 

أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م
القوائم المالية األولية الموّحدة الموجزة )غير مراجعة( لشركة سابك لفترتي الثالثة أشهر 
والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2019م والمعدة وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

.)34(
القوائم المالية األولية لفترة الستة أشهر المنتهية في 

30 يونيو 2019م
أشهر  والستة  أشهر  الثالثة  لفترتي  مراجع(  )غير  الموجز  الموحد  األولي  المالي  التقرير 

المنتهيتين في 30 يونيو 2019م والمعدة وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )34(. 
القوائم المالية األولية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

30 سبتمبر 2019م
أشهر  والتسعة  أشهر  الثالثة  لفترتي  مراجع(  )غير  الموجز  الموحد  األولي  المالي  التقرير 

المنتهيتين في 30 سبتمبر 2019م والمعدة وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )34(.
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قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3- 123 - 2017 بتاريخ قواعد اإلدراج
 -  104  -1 رقم  الهيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  2017/12/27م(  )الموافق  1439/04/09هـ 

2019 بتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 2019/09/30م(.
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة

بموجب قرار المجلس رقم )3-123-2017( وتاريخ 04/09/ 1439هـ )الموافق 2017/12/27م( 
بناًء على نظام السوق المالية وما طرأ عليها من تعديالت بموجب قرار مجلس هيئة السوق 

المالية رقم )1-104-2019( وتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 2019/09/30م(.
المالية  المؤسسات  الستثمار  المنظمة  القواعد 

األجنبية المؤهلة
القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية الُمدرجة 
الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )1-42-2015( بتاريخ 07/15/ 1436هـ )الموافق 
05/04/ 2015م( والمعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة )3-65-2019( بتاريخ 1440/10/14هـ 

)الموافق 2019/06/17م( وما يطرأ عليها من تعديالت.
شركة كاليفورنيا أرابيان ستاندارد أويل )California Standard Oil Company(.كاسوك

أعضاء اإلدارة العليا للشركة المذكورين في القسم  6- 7 )اإلدارة العليا( من هذه النشرة.كبار التنفيذيين
الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن الهيئة بموجب قرار مجلس إدارتها رقم )1-219-2006( الئحة صناديق االستثمار

الصادر  المالية  السوق  نظام  على  بناًء  2006/12/24م(  )الموافق  1427/12/03هـ  وتاريخ 
بموجب المرسوم الملكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/06/02هـ، المعدلة بقرار مجلس هيئة 
السوق المالية رقم )1-61-2016( وتاريخ 1437/08/16هـ )الموافق 2016/05/23م(، وما 

يطرأ عليها من تعديالت من وقت آلخر.
بتاريخ الئحة حوكمة الشركات  ،)2017-16-8( رقم  الهيئة  مجلس  قرار  بموجب  الصادرة  الشركات  حوكمة  الئحة 

1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م(، وما يطرأ عليه من تعديالت.
)Lanxess( النكسيس.)Lanxess AG( النكسيس إيه جي

)Luberef( جدوى لوبريف وشركة  الشركة  بين  مشترك  مشروع  وهي  األساس،  لزيوت  السعودية  أرامكو  شركة 
لالستثمار الصناعي، التي استحوذت على حصتها من شركة موبيل في عام 2007م.

التقويم الميالدي.م
الفئات المشاركة المعرفة في تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات المؤسسات المكتتبة

األولية التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر، على النحو التالي:
السوق  � في  المدرجة  المالية  األوراق  في  تستثمر  التي  والخاصة  العامة  الصناديق 

باألحكام  االلتزام  مع  ذلك،  لها  تتيح  الصندوق  وأحكام  شروط  كانت  إذا  المالية 
والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار وتعليمات بناء سجل األوامر 

وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية.
االلتزام  � مع  أصيل،  بصفة  التعامل  نشاط  ممارسة  في  لهم  المرخص  األشخاص 

الطلب  استمارة  تقديم  عند  المالية  الكفاية  قواعد  في  عليها  المنصوص  باألحكام 
.)Bid Form(

عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة وفقاً لألحكام والقيود المنصوص  �
عليها في تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية.

وحساب  � المملكة  في  استثماري  حساب  فتح  لهم  يجوز  اعتباريين  أشخاص  أي 
لهم  يجوز  الذين  األجانب  االعتباريين  األشخاص  ذلك  ويشمل  اإليداع.  مركز  لدى 
االستثمار في السوق التي ستُدرج فيها أسهم الُمصدر، مع مراعاة ضوابط استثمار 
في  عليها  المنصوص  السوق  في  المدرجة  المالية  األوراق  في  المدرجة  الشركات 
تعميم الهيئة رقم )05158/6( وتاريخ 1435/08/11هـ )الموافق 2014/06/09م( 
الصادر بناًء على قرار مجلس الهيئة رقم )9-28-2014( وتاريخ 1435/07/20هـ 

)الموافق 2014/05/19م(.
السوق وأي سوق مالية  � أو  الهيئة  بها  تعترف  دولية  أو أي هيئة  الحكومية  الجهات 

أخرى تعترف بها الهيئة أو مركز اإليداع.
الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.  �
الشركات الخليجية، والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح  �

لها ذلك.
النسبية مؤشر نيلسون لتعقيد المصافي التكاليف  ويقارن  التكرير  أعمال  تطور  مستوى  يقيس  التكلفة  على  قائم  مؤشر  هو 

للمصفاة بناًء على التكلفة اإلضافية المتحملة في تحسين المنتجات والطاقة اإلنتاجية النسبية 
لمرافق التحسين.

الجهات الوارد ذكرها بالقسم  15- 1 )متعهدو التغطية( من هذه النشرة.متعهدو تغطية االكتتاب
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ودولة مجلس التعاون البحرين  ومملكة  المملكة  هي  األعضاء  والدول  العربي  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر ودولةاإلمارات العربية المتحدة.

مجلس المعايير المحاسبية الدولية.مجلس المعايير المحاسبية
الشريفين ويضم في عضويته صاحب مجلس الوزراء الحرمين  يرأسه خادم  والذي  المملكة،  وزراء  مجلس 

السمو الملكي ولي العهد ووزراء آخرين.
شركة جولدمان ساكس العربية السعودية.مدير االستقرار السعري

شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار.مدير االكتتاب
مدير االكتتاب ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات )المقيمة مديرو سجل االكتتاب

خارج المملكة( األجانب.
مديرو سجل اكتتاب المؤسسات )المقيمة خارج 

الجهات الوارد ذكرها في الصفحات من )ل( إلى )ق( من هذه النشرة.المملكة( األجانب

الجهات الوارد ذكرها في الصفحات من )م( إلى )ف( من هذه النشرة.مديرو سجل اكتتاب المؤسسات
المستقل مراجع الحسابات الخارجي  شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون، مراجع الحسابات 

للشركة.
إرنست آند يونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(، المراجع المستقل لشركة سابك.مراجع شركة سابك

مركز الملك عبد اهلل للدراسات والبحوث البترولية.مركز الملك عبد اهلل للدراسات والبحوث
أي حامل لألسهم.المساهم

المساهم الذي يملك خمسة في المائة )5٪( أو أكثر من أسهم أرامكو السعودية. وتفّسر عبارة مساهم كبير
»المساهمين الكبار« وفًقا لذلك.

القواعد المستثمر األجنبي المؤهل في  عليها  المنصوص  التأهيل  لشروط  مستوفية  اعتبارية  شخصية  ذات  مؤسسة 
المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة. 

وفقاً المستثمر االستراتيجي األجنبي المدرجة  الشركات  في  استراتيجية  حصة  تملك  إلى  يهدف  أجنبي  اعتباري  شخص 
في  استراتيجية  حصصاً  األجانب  االستراتيجيين  المستثمرين  لتملّك  المنظمة  للتعليمات 
الشركات المدرجة. ويقصد بمصطلح »حصة استراتيجية« نسبة الملكية المباشرة في أسهم 
الشركة المدرجة، التي يهدف من خاللها إلى المساهمة في تعزيز األداء المالي أو التشغيلي 

لهذه الشركة المدرجة.
األفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة باستثناء المستثمرون األجانب

المستثمرين االعتباريين األجانب وفًقا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية 
لتعليمات  وفًقا  األجانب  االستراتيجيين  والمستثمرين  المدرجة  المالية  األوراق  في  المؤهلة 

تملك المستثمرين االستراتيجيين األجانب حصًصا استراتيجية في الشركات المدرجة.
الجهات الوارد ذكرها في الصفحات من )ل( إلى )س( من هذه النشرة. المستشارون الماليون والمنسقون الرئيسيون 

مستشاري الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحات من )ر( إلى )ش( من هذه النشرة.المستشارون / المستشارين
المشاركون المباشرون وغير المباشرين.المشاركون

جميع سبل تطوير حقول الغاز غير المصاحب المحددة والواقعة في منطقة االمتياز.مشروع تطوير حقل الغاز
شركة فوجيان ريفاينيق آند بتروكيميكال كومباني ليميتد، وهي مشروع مشترك تأسس بين كٍل مشروع فوجيان للتكرير وإنتاج اإلثيلين

 Fujian( من شركة أرامكو السعودية سينو المحدودة وشركة فوجيان بتروكيميكال المحدودة
Petrochemical Company Limited( )وهي بدروها مشروع مشترك بين سينوبك وحكومة 
كومباني  بتروكيميكال  آند  بتروليوم  تشاينا  موبيل  إكسون  الصينية( وشركة  فوجيان  مقاطعة 

ليميتد.
)IFRS( المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات المعايير الدولية للتقرير المالي

األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
معدل النمو السنوي المركب )متوسط معدل النمو السنوي على مدى فترة زمنية محددة أطول معدل النمو السنوي المركب

من سنة واحدة(.
االتحاد التجاري األمريكي الرئيسي لقطاع النفط والغاز )API Gravity(.معهد البترول األمريكي

معيار المحاسبة الدولي )34( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.معيار المحاسبة الدولي رقم 34
يشمل المؤسسات المكتتبة والمكتتبين األفراد.المكتتبون
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األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها المكتتبون األفراد
أوالد قصر من زوج غير سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها القّصر 
لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القّصر - 
وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن 

لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة.
أي شخص سعودي طبيعي، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد المكتتبون األفراد المؤهلون 

قّصر سعوديين؛ شريطة أنه في حال تقديم استمارة طلب اكتتاب لمواطن سعودي لنفسه أو 
أشخاص آخرين مقيدين على سجل األسرة لذلك الشخص السعودي، فإن كل فرد سعودي من 
أفراد تلك العائلة سوف يُعّد من المستثمرين األفراد المستحقين لألسهم المجانية. سوف يتم 
تحديد فيما إذا قام المستثمر الفرد المستحق لألسهم المجانية باالستمرار )عدم التصرف( 
في تملك األسهم المؤهلة بصورة مستمرة ودون انقطاع خالل طوال فترة استحقاق األسهم 
المجانية، لكل مستثمر فرد على حدة، بما في ذلك أي شخص يُعد مستثمًرا فرًدا مستحقاً 

لألسهم المجانية وفًقا لما تم ذكره أعاله.
المناطق المحجوزة لعمليات الشركة داخل منطقة االمتياز.المناطق المحجوزة
المنطقة المحدودة الُمستثناة من حقوق الشركة بموجب االمتياز وتتمثل فيما يلي: )أ( حدود المناطق الُمستثناة

المقسومة  المنطقة  و)ب(  المنورة،  والمدينة  المكرمة  مكة  من  كٍل  في  الشريفين  الحرمين 
والمنطقة المغمورة المحاذية لها طبًقا لالتفاقيات المبرمة بين المملكة ودولة الكويت، و)جـ( 
المنطقة المشتركة الواقعة في البحر األحمر بموجب االتفاقية المبرمة بين المملكة وجمهورية 

السودان.
الهيدروكربونات الغازية التي تخضع لنظام تسعير الغاز في المملكة، بما في ذلك الغاز الطبيعي منتجات الغاز المقّننة

واإليثان وسوائل الغاز الطبيعي )البروبان والبيوتان والبنزين الطبيعي(.
)1( منطقة االمتياز من:  كٍل  في  الواقعة  تلك  باستثناء  للمملكة  التابعة  البحرية  والمناطق  األراضي  مناطق 

حدود الحرمين الشريفين في كٍل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، و)2( المنطقة المقسومة 
والمنطقة المغمورة المحاذية لها طبًقا لالتفاقيات المبرمة بين المملكة ودولة الكويت، و)3( 
المنطقة المشتركة الواقعة في البحر األحمر بموجب االتفاقية المبرمة بين المملكة وجمهورية 

السودان.
موقع الحقل ذي الصلة فيما يتعلق بمشروع تطوير حقل الغاز.منطقة تطوير حقل الغاز

)Motiva( الشركة ما نسبته 100٪ كحصة ملكية غير مباشرة فيها موتيفا تمتلك  للشركة، حيث  تابعة  شركة 
وتعتبر شركة تابعة جوهرية غير مدرجة، وتمثل 2٪ أو أكثر من أصول الشركة أو إيراداتها أو 

صافي دخلها المحسوب بناًء على القوائم المالية لعام 2018م.
الحرائق )ج( نطاق )1( المواقع )ب(  ثابتة في  الوقود من مصادر  )أ( احتراق  انبعاثات مباشرة تشمل 

تفوير المعدات )د( عمليات التسريب كتسريبات الخزانات ووحدات التجفيف )هـ( اإلنبعاثات 
من المواد المسربة. 

إنبعاثات غير مباشرة والتي تنتج من توليد الكهرباء التي يتم شراؤها أو جلبها للشركة والبخار نطاق )2(
المستهلك من قبلها. 

في النظام األساس المؤرخ   )180( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  الصادر  للشركة،  األساس  النظام 
من  اعتباًرا  التنفيذ  حيز  دخل  الذي  2017/12/19م(،  )الموافق  1439/04/01هـ 

2018/01/01م.
نظام إمدادات الغاز وتسعيره الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/36(، وتاريخ 1424/06/25هـ نظام إمدادات الغاز وتسعيره

)الموافق 2003/08/23م(، وما يطرأ عليه من تعديالت من وقت آلخر.
نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/06/02هـ نظام السوق المالية

)الموافق 2003/08/01م(، وما يطرأ عليه من تعديالت.
نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق نظام الشركات

2015/11/10م(، وما يطرأ عليه من تعديالت من وقت آلخر.
1425/01/15هـ نظام ضريبة الدخل وتاريخ  )م/1(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  الدخل  نظام ضريبة 

الوزاري رقم )1535(  القرار  الصادرة بموجب  التنفيذية  )الموافق 2004/03/06م( والئحته 
وقت  من  تعديالت  من  عليه  يطرأ  وما  2004/08/11م(،  )الموافق  1425/06/11هـ  وتاريخ 

آلخر.
)Fiscal Regime( منظومة األنظمة والقرارات واالتفاقيات المالية والضريبية المطبقة على أعمال الشركة.النظام المالي
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القائمة نظام المواد الهيدروكربونية والعمليات  الهيدروكربونية  والموارد  المواد  ينظم  الذي  الهيدروكربونية  المواد  نظام 
وتاريخ  )م/37(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  المملكة،  أراضي  في  بها  المتعلقة 
تعديالت من وقت آلخر،  يطرأ عليه من  وما  )الموافق 2017/12/20م(،  1439هـ   /04/02
هذه  من  الهيدروكربونية(  المواد  )نظام  القسم  5- 2  مراجعة  يرجى  المعلومات،  من  )لمزيد 

النشرة(.
يعني، ألغراض هذه النشرة، الزيت - حيث تم استخدام مصطلح النفط بدالً عن الزيت لشيوع النفط

في بعض  الزيت مستخدم أيضاً  العلم بأن مصطلح  القطاع وفي الشركة مع  استخدامه في 
األنظمة واللوائح.

نموذج طلب االكتتاب
 )Retail Subscription Form(

نموذج طلب االكتتاب المستخدم من قبل المكتتبين األفراد لتقديم طلباتهم المتعلقة باالكتتاب 
في أسهم الطرح خالل فترة طرح المكتتبين األفراد. 

التقويم الهجري.هـ
هيئة السوق المالية بالمملكة، والتي تشمل حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية أو الهيئة

موظف أو وكيل يُفوَّض بأداء أي وظيفة من وظائف الهيئة.
الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة.الهيئة العامة للزكاة والدخل

وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة.وزارة البيئة والمياه والزراعة
وزارة العمل والتنمية االجتماعية في المملكة.وزارة العمل

وزارة الطاقة في المملكة. وزارة الطاقة
 )YASREF( وشركة ياسرف الشركة  بين  مشترك  مشروع  وهي  المحدودة،  للتكرير  سينوبك  أرامكو  ينبع  شركة 

سينوبك سينشري برايت كابيتال إنفستمنت )أمستردام( بي في منذ عام 2010م.
أي يوم عمل للجهات المستِلمة في المملكة باستثناء يومي الجمعة والسبت وأي عطالت رسمية يوم عمل

في المملكة.

1 11 مصطلحات إضافية-

النفط الخام بدرجة كثافة تتراوح بين 36 و40 درجة )حسب درجات معهد البترول األمريكي( النفط العربي الخفيف جًدا
وبمحتوى كبريتي تتراوح نسبته بين 0.5٪ و٪1.3.

النفط الخام بدرجة كثافة تقل عن 29 درجة )حسب درجات معهد البترول األمريكي( وبمحتوى النفط العربي الثقيل
كبريتي تتجاوز نسبته ٪2.9.

النفط الخام بدرجة كثافة تتراوح بين 32 و36 درجة )حسب درجات معهد البترول األمريكي( النفط العربي الخفيف
وبمحتوى كبريتي تتراوح نسبته بين 1.3٪ و٪2.2.

النفط الخام بدرجة كثافة تتراوح بين 29 و32 درجة )حسب درجات معهد البترول األمريكي( النفط العربي المتوسط
وبمحتوى كبريتي تتراوح نسبته بين 2.2٪ و٪2.9.

األمريكي( النفط العربي الخفيف الممتاز البترول  معهد  درجات  )حسب  درجة   40 على  تزيد  كثافة  بدرجة  الخام  النفط 
وبمحتوى كبريتي تقل نسبته عن ٪0.5.

عملية يتم فيها تقسيم )تكسير( جزيئات المواد الهيدروكربونية إلى جزيئات أخف بفعل عمل التكسير بالوسيط الكيميائي
محفز كيميائي.

المكثفات
من خالل  سائل  إلى  يتحول  الذي  الخام  الغاز  من  المنتجة  الخفيفة  الهيدروكربونية  المواد 
التكثيف في درجات الحرارة ومستويات الضغط العادية الناتجة عن استخدام معدات اإلنتاج 

السطحية.

يُْكتََشف من حقول التحديد لما  والرأسية  األفقية  الحدود  لمعرفة  آبار جديدة  فيها حفر  يتم  عملية 
النفط أو الغاز من خالل التوسع المساحي.

الناتج عن التقطير البخار  بتكثيف  المادة  تكرير  أو  بالتسخين  المادة  فيها فصل مكونات  يتم  عملية 
تسخينها.

إجمالي الطاقة اإلنتاجية للشركة والمشاريع المشتركة والكيانات األخرى التي تملك الشركة إجمالي الطاقة اإلنتاجية
حصصاً فيها.

إجمالي الطاقة التكريرية للشركة والمشاريع المشتركة والمنشآت األخرى التي تملك الشركة إجمالي الطاقة التكريرية
حصًصا فيها.

)cogeneration( اإلنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحالة أو البخار المستخدم في عملية إنتاجية أخرى أو اإلنتاج المزدوج
كليهما.

النفط الخام ومركبات الهيدروجين والكربون األخرى التي تكون في حالة سائلة أو غازية.المواد الهيدروكربونية
براميل النفط الخام أو المكثفات أو المنتجات المكررة.براميل
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تكاليف اإلنتاج الالحقة ألعمال الحفر
عمليات النفط والغاز )1( التكاليف المتعلقة باإلنتاج و)2( الضرائب خالف ضرائب الدخل 
و)3( المصاريف العمومية واإلدارية المتعلقة باإلنتاج، ويُستثنَى من تكاليف اإلنتاج الالحقة 

ألعمال الحفر تكاليف عمليات التنقيب والريوع والبحث والتطوير وتكاليف اإلستهالك.
النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي.السوائل 

تحتوي جزيئاتها على خمس غاز البترول السائل التي  المشبعة  وغير  المشبعة  الهيدروكربونية  المواد  مزيج من 
ذرات كربون، ويستخدم كوقود منزلي.

)MSC( الطاقة اإلنتاجية القصوى

متوسط الحد األقصى لعدد براميل النفط الخام في اليوم التي يمكن إنتاجها لمدة سنة واحدة 
خالل أي فترة تخطيط مستقبلية، وذلك بعد احتساب جميع النفقات الرأسمالية المخطط 
التغييرات  لتنفيذ  أشهر   )3( ثالثة  منحها  وبعد  والتشغيل،  واإلصالح  الصيانة  وتكاليف  لها 

التشغيلية.

حصة الشركة في إجمالي الطاقة اإلنتاجية، وتحسب بضرب إجمالي الطاقة اإلنتاجية لكل صافي الطاقة اإلنتاجية
منشأة تمتلك فيها الشركة حصة في نسبة ملكية الشركة في الكيان المالك للمنشأة.

حصة الشركة في إجمالي الطاقة التكريرية، وتُحسب بضرب إجمالي الطاقة التكريرية في صافي الطاقة التكريرية
كل مصفاة تمتلك فيها الشركة حصة في نسبة ملكية الشركة في الكيان المالك للمصفاة.

سوائل الغاز الطبيعي
المواد الهيدروكربونية السائلة أو التي يتم تسييلها من خالل معالجة الغاز الطبيعي أو تنقيته 
أو تركيزه. وعند الحديث عن االحتياطيات، يُصنَّف اإليثان ضمن سوائل الغاز الطبيعي. وعند 

الحديث عن اإلنتاج، يُدرج اإليثان منفصاًل عن سوائل الغاز الطبيعي.

االحتياطيات األصلية
مجموع اإلنتاج التراكمي الفعلي واالحتياطيات المتبقية الثابت وجودها التي سيتم إنتاجها، 
والتي سيتم تحديد كل منهما وقت التقييم، كما تُعرف أيًضا باسم »االحتياطيات األولية« أو 

»معدالت االستخالص المقدرة«.

تكاليف اإلنتاج 
مبلغ تكاليف التشغيل )أو تكاليف اإلنتاج الالحقة ألعمال الحفر )lifting costs( على النحو 
الذي يحدده مستشار السوق( وقيمة االستهالك التي تعكس كاًل من انخفاض قيمة الموجودات 

مع مرور الوقت وتكاليف التشغيل.

)Proved Reserves( االحتياطيات الثابت وجودها

هي كميات النفط والغاز التي يمكن، من خالل تحليل بيانات علوم األرض والهندسة، التقدير 
بدرجة معقولة من الدقة بإمكانية إنتاجها اقتصادياً - وذلك من تاريخ معين وما بعده، ومن 
مكامن معروفة وفي ظل الظروف االقتصادية وأساليب التشغيل واألنظمة الحكومية القائمة - 
قبل الوقت الذي تنتهي فيه العقود التي تعطي حق التشغيل، ما لم تشر األدلة إلى أن التجديد 
مؤكد بدرجة معقولة، وبغض النظر عما إذا كانت طرق التقدير حتمية أو احتمالية. ويجب أن 
يكون مشروع استخراج المواد الهيدروكربونية قد بدأ أو أن يؤكد المشغل بشكل معقول أنه 

سيبدأ المشروع في غضون فترة زمنية معقولة.

النفطي بقسمة االحتياطيات عمر االحتياطيات  المكافئ  يحتسب عمر االحتياطيات على أساس وحدة برميل 
الثابت وجودها )Proved Reserves( كما في نهاية عام محدد على إنتاج ذلك العام.

االحتياطيات المضافة خالل فترة معينة مقسومة على إنتاج تلك الفترة.معدل تعويض االحتياطيات 

حجم النفط الخام الذي تتم معالجته من خالل إحدى المصافي وتحويله إلى منتجات وسيطة الكميات المكررة في المصفاة
ومكتملة.

نسبة المياه المنتجة مقارنة بحجم السوائل الكلية المنتجة من بئر نفط أو غاز.نسبة الماء المنتج 

)Blended Condensate( األنابيب المكثفات الممزوجة عبر  نقلها  يصبح  بحيث  الخام  النفط  مع  سائلة  هيدروكربونية  مواد  من  خليط 
وتكريرها أكثر سهولة.

معدل انبعاث الكربون بالنسبة إلى كثافة نشاط معّين أو عملية إنتاج صناعي.الكثافة الكربونية 
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11 عوامل المخاطرة -
يجب على المكتتبين المحتملين دراسة جميع المعلومات المشمولة في هذه النشرة بعناية، وبوجٍه خاص عوامل المخاطرة الواردة أدناه قبل 
اتخاذ أيِّ قرار باالستثمار في أسهم الطرح. وقد يكون لتحقق أي من هذه المخاطر تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها 
المالي ونتائج عملياتها وسعر أسهم الطرح وقدرة الشركة على توزيع األرباح، مما قد يؤدي إلى خسارة المكتتبين كامل استثماراتهم في 
أسهم الطرح أو جزء منها. يقّر أعضاء مجلس اإلدارة، حسب علمهم واعتقادهم، بأنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ 
هذه النشرة قد تؤثر على قرارات المكتتبين باالستثمار في أسهم الطرح بخالف المخاطر المذكورة في هذا القسم. ومع ذلك قد ال تشمل 
المخاطر الموضحة أدناه )والتي تم تحديدها كمخاطر جوهرية( بالضرورة جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة أو تلك التي ترتبط 
باالستثمار في أسهم الطرح، بل من الممكن وجود مخاطر إضافية ال تدركها الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة في الوقت الحالي، أو التي تعتقد 
الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة حالًيا أنها غير جوهرية، وقد تصبح مستقباًل جوهرية أو تؤثر على أعمال الشركة أو مركزها المالي ونتائج 

عملياتها أو القيمة السوقية ألسهم الطرح.

ونتيجًة لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر، قد ال تحدث توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة مطلًقا أو ال تحدث 
على النحو الذي تتوقعه الشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة. وعليه، فيجب على المكتتبين دراسة جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه 
التفسيرات وعدم االعتماد عليها بشكل أساسي )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة البند »التوقعات واإلفادات المستقبلية« الوارد في 

الصفحة )ط( من هذه النشرة(.

ال يناسب االستثمار في أسهم الطرح إال المكتتبين الذين لديهم القدرة على تقييم مخاطر ذلك االستثمار ومزاياه، ومن لديهم موارد كافية 
لتحمل أي خسارة ناتجة عن ذلك االستثمار. ويجب على المكتتبين المحتملين استشارة مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة في حال 

كان لديهم شكوك بشأن اإلجراءات التي يتعين عليهم اتخاذها بشأن االستثمار في أسهم الطرح.

إّن المخاطر المبينة أدناه غير مرتبة بحسب أهميتها وتأثيرها المتوقع على الشركة.

1 11 المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة-

المخاطر المرتبطة بإمدادات النفط الخام والطلب عليه 1 1 1
تتأثر نتائج عمليات الشركة وتدفقاتها النقدية بدرجة كبيرة بالعرض والطلب العالمي على النفط الخام والسعر الذي يمكنها أن تبيع به 

النفط الخام.

تمثل مبيعات النفط الخام المورد الرئيسي إليرادات الشركة الموحدة ومصادر الدخل األخرى المتعلقة بالمبيعات، حيث تشكل نسبة ٪86.4 
من اإليرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ونسبة 56.7٪ للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، ونسبة 56.4٪ للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، ونسبة 57.0٪ للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م. ولذلك، تتأثر نتائج عمليات الشركة وتدفقاتها 

النقدية بدرجة كبيرة بالسعر الذي يمكنها أن تبيع به النفط الخام.

يتأثر العرض والطلب العالمي على النفط الخام، وسعر بيعه بالعديد من العوامل التي تقع خارج نطاق سيطرة الشركة، ومنها ما يلي:

توقعات السوق بشأن العرض والطلب على النفط ومنتجاته وتغيرات األسعار مستقباًل، بما في ذلك الطلب المستقبلي على منتجات  �
النفط في قارة آسيا والذي يمثل نسبة 37.2٪ من الطلب العالمي على المنتجات المكررة في عام 2018م ومن المتوقع أن يمثل 

حوالي 41.1٪ من الطلب العالمي على المنتجات المكررة في عام 2030م وفقاً لمستشار السوق.
األوضاع االقتصادية والسياسية العالمية واألحداث الجيوسياسية، بما في ذلك أي أوضاع تؤثر على التجارة العالمية )ومنها طرق  �

النقل التجارية(.
القرارات المتعلقة بمستويات اإلنتاج التي تتخذها المملكة أو غيرها من الدول المنتجة وتجدر اإلشارة إلى أن المملكة عضو في  �

منظمة أوبك، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  4- 14 )العالقة مع المملكة( من هذه النشرة(.
التكسير بضغط  � ذلك  بما في  المتبعة حالًيا  األساليب  تطوير  أو  ونقله  وإنتاجه  الخام  النفط  للتنقيب عن  أساليب جديدة  إيجاد 

السوائل.
االستثمارات الرأسمالية لشركات النفط والغاز المتعلقة بأعمال التنقيب عن احتياطيات النفط الخام وتطويرها وإنتاجها. �
تأثير تغير المناخ على الطلب على المنتجات الهيدروكربونية وسعرها، )لمزيد من المعلومات، يرجى أيًضا مراجعة القسم  2- 2- 3  �

)المخاطر المرتبطة بتغير المناخ( من هذه النشرة(.
التغيرات التي تطرأ على األنظمة أو اللوائح البيئية أو غيرها من األنظمة واللوائح التي تنطبق على النفط الخام والمنتجات المتعلقة  �

واللوائح  باألنظمة  المرتبطة  )المخاطر  القسم  2- 2- 11  مراجعة  يرجى  المعلومات،  من  )لمزيد  عام،  بشكل  الطاقة  قطاع  أو  به 
المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة( من هذه النشرة(.

أسعار مصادر الطاقة البديلة، بما في ذلك الطاقة المتجددة. �
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استخدام الكهرباء في وسائل النقل، والتطورات التقنية في خاليا الوقود الموجودة في السيارات الكهربائية من حيث التكلفة أو  �
التحمل، والتغيرات في أساليب النقل المفضلة، بما في ذلك أساليب مشاركة الرحلة.

أحوال الطقس التي تؤثر على عوامل العرض والطلب. �
التقلبات في سعر الدوالر األمريكي، وهي العملة التي يتم بها تسعير النفط الخام عالمياً. �
التداول في سوق السلع للنفط الخام. �

شهدت أسعار النفط الخام العالمية تقلبات كبيرة في السابق، وقد تستمر هذه التقلبات مستقباًل. وقد شهدت أسعار برنت انخفاًضا كبيًرا 
خالل الفترة من منتصف عام 2014م وحتى بداية عام 2016م، مع انخفاض أسعار برنت من متوسط شهري قدره 112.0 دوالًر أمريكياً 
للبرميل في يونيو 2014م إلى متوسط شهري قدره 31.9 دوالراً أمريكيا للبرميل في يناير 2016م. ومنذ يناير 2016م، شهدت أسعار برنت 
بصفة عامة تقلبات بين 50.0 دوالًرا أمريكًيا للبرميل و75.0 دوالًرا أمريكًيا للبرميل. ومؤخراً، بلغ المتوسط الشهري لسعر خام برنت 61.5 
دوالًرا لكل برميل في سبتمبر 2019م، )لإلطالع على توازن العرض والطلب على السوائل، يرجى مراجعة القسم  3- 3 )توازن العرض والطلب 

على السوائل( من هذه النشرة(.

قد يترتب على تقلبات السعر الذي تبيع به الشركة النفط الخام تغير كبير في نتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية. إضافة إلى ذلك، قد يكون 
لالنخفاضات التي تطرأ على السعر الذي تبيع به الشركة نفطها الخام تأثير سلبي وجوهري على نتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.

المخاطر المرتبطة بالتطورات االقتصادية والسياسية في قارة آسيا  1 1 1
تصّدر الشركة جزًءا كبيًرا من النفط الخام والمنتجات المكررة إلى عمالئها في قارة آسيا، وقد تؤثر أي تطورات سلبية سواء كانت اقتصادية 

أو سياسية في قارة آسيا على نتائج عملياتها.

تصّدر الشركة جزًءا كبيًرا من النفط الخام والمنتجات المكررة إلى عمالئها في قارة آسيا، وقد بلغت نسبة صادرات النفط الخام إلى العمالء 
في قارة آسيا، بما في ذلك المصافي التابعة للشركة في السنوات 2016م و2017م و2018م، 69٪ و71٪ و71٪ على التوالي، من إجمالي 
صادرات النفط الخام للشركة، و49٪ و50٪ و51٪ على التوالي، من إنتاجها من النفط الخام، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 
 7- 3- 2 )مبيعات السوائل في قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream(( من هذه النشرة(. باإلضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة تصدير مزيد من 
النفط الخام إلى قارة آسيا حين تبدأ منشآت التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( الجديدة عملياتها في قارة آسيا، )لمزيد من 

المعلومات، يرجى مراجعة القسم  4- 1- 2 )قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream(( من هذه النشرة(.

وتتوقع الشركة أن تستمر صادراتها من النفط الخام إلى عمالئها في قارة آسيا في تشكيل نسبة كبيرة من إجمالي صادراتها ومن الكميات 
التي تنتجها. إضافة إلى ذلك، تُباع المنتجات المكررة والكيميائية والبتروكيميائية التي توفرها المشروعات المشتركة للشركة والعمليات 
الدولية في قارة آسيا بصفة عامة محلًيا، كما يتم تصديرها إلى دول أخرى في قارة آسيا. وقد تشهد الشركة انخفاًضا جوهرًيا على منتجاتها 
من ِقبل عمالئها في قارة آسيا في حال تباطؤ النمو االقتصادي أو حدوث ركود أو كساد اقتصادي أو تطورات اقتصادية أو سياسية سلبية 
أخرى في المنطقة. كما قد يترتب على حدوث أي تطورات من هذا القبيل في مناطق أخرى في العالم )بما فيها عدم االستقرار السياسي 
واالجتماعي والنزاعات المسلحة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا( قيام منتجين آخرين بتزويد فائض اإلنتاج إلى قارة آسيا، مما 
سيؤدي إلى زيادة حدة المنافسة على استقطاب المستهلكين في قارة آسيا والتأثير في األسعار التي تبيع بها الشركة منتجاتها إلى العمالء 
في تلك المنطقة. قد يؤدي أي انخفاض في الطلب على منتجات الشركة في قارة آسيا إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المرتبطة بالمنافسة 2 1 1
تزاول الشركة عملياتها في سوق شديد المنافسة. قد يكون لضغوطات تنافسية تأثير سلبي وجوهري على سعر بيع الشركة للنفط الخام 

والمنتجات األخرى.

تشهد عملية بيع النفط الخام منافسة شديدة خارج المملكة. ويتنافس مع الشركة في مجال بيع النفط الخام خارج المملكة شركات النفط 
الوطنية وشركات النفط العالمية، يمتلك كثير منها احتياطيات نفط خام ضخمة وموارد مالية كبيرة. وتشمل العوامل األساسية التي تزيد 
من حدة المنافسة في هذا المجال قوى العرض والطلب على النفط الخام على الصعيد العالمي، وجودة النفط الخام المنتج، وهو ما يؤثر 

على القيمة النسبية للنفط الخام فيما يتعلق بإنتاج الديزل والبنزين والمنتجات المكررة األخرى.

كما تشمل العوامل األخرى التي قد تؤثر على المنافسة في أسواق النفط الخام االكتشافات اإلضافية الحتياطيات النفط الخام من قبل 
الشركات المنافسة، وتكلفة إنتاج النفط الصخري وغيره من أنواع اإلنتاج غير التقليدي، والتقنيات الجديدة التي تزيد جدوى االحتياطيات 
أو تخفض تكاليف اإلنتاج، والعوامل السياسية واالقتصادية، باإلضافة إلى العوامل األخرى التي تقع خارج نطاق سيطرة الشركة. كما قد 
تؤثر زيادة الضغوط التنافسية بشكل سلبي وجوهري على األسعار التي تبيع بها الشركة النفط الخام وعلى حصتها في األسواق اإلقليمية 

والعالمية.
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وإضافًة إلى ذلك، تشهد مصافي الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( منافسة في المناطق الجغرافية التي تبيع 
فيها المنتجات المكررة أو البتروكيميائيات. وتتركز المنافسة في المصافي األخرى الواقعة في األسواق ذات الصلة أو بالقرب منها، ومن 
المنتجين العالميين اآلخرين للمنتجات المكررة في الحاالت التي تكون فيها األسواق مستوردة بشكل إجمالي. وتتمثل العوامل األساسية 
المؤثرة على المنافسة في أسواق المنتجات المكررة والكيميائيات في كفاءات التشغيل وتكاليف اإلنتاج ولذلك، إذا لم تكن كفاءات التشغيل 
وتكاليف اإلنتاج في مصافي الشركة تنافسية بما فيه الكفاية في المناطق الجغرافية التي تخدمها، فقد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها.

المخاطر المرتبطة بتقدير احتياطيات المواد الهيدروكربونية 2 1 1
تعتمد تقديرات احتياطيات الشركة للمواد الهيدروكربونية الثابت وجودها )Proved Reserves( على قدر كبير من التفسيرات واالفتراضات 
التقديرية  والقيمة  الكمية  على  الحالية  والتشغيلية  االقتصادية  األوضاع  في  كبيرة  تغيرات  أو  اختالفات  أيَّ  تؤثر  وقد  واالجتهادات، 

.)Proved Reserves( الحتياطيات الشركة الثابت وجودها

تتوافق تقديرات احتياطيات الشركة مع التعريفات والقواعد اإلرشادية الواردة في برنامج إدارة الموارد البترولية )SPE-PRMS( لجمعية 
مهندسي البترول، وهي مقاييس الصناعة المتعارف عليها دولًيا والصادرة عن جمعية مهندسي البترول والجمعية األمريكية لجيولوجيي 
البترول ومجلس البترول العالمي وجمعية مهندسي تقييم البترول وجمعية الجيوفيزيائيين للتنقيب وجمعية البتروفيزيائيين ومقيمي مجسات 
اآلبار والرابطة األوروبية لعلماء الجيولوجيا والمهندسين. إن عملية تقدير االحتياطيات معقدة بطبيعتها إذ تعتمد بشكل رئيسي على المعرفة 
والخبرة واالجتهاد. تعتمد تقديرات كل من الشركة وشركة ديغولير وماك نوتون )ويشار إليه فيما يلي بـ«شركة دي آند إم«( لحجم احتياطيات 
الشركة للمواد الهيدروكربونية الثابت وجودها )Proved Reserves( على قدر كبير من التفسيرات واالفتراضات واالجتهادات فيما يتعلق 
االعتبار  في  وتأخذ  أخرى،  معلومات  إلى  باإلضافة  المتاحة  واالقتصادية  والتعاقدية  والهندسية  والجيوفيزيائية  الجيولوجية  بالمعلومات 
األوضاع االقتصادية والتشغيلية الحالية والجدوى التجارية، كما في تاريخ تحديد تقديرات هذه االحتياطيات، )لمزيد من المعلومات حول 
اإلجراءات المتبعة من قبل الشركة لتقدير احتياطياتها، يُرجى مراجعة القسم  4- 1- 1 )التنقيب واإلنتاج( من هذه النشرة ولإلطالع على 
وصف اإلجراءات المتبعة من شركة دي آند إم واستنتاجاتها وافتراضاتها، يرجى مراجعة خطاب التصديق الصادر عن شركة دي آند إم 

المرفق في »الملحق رقم »ج« )شهادة مصادقة من مستشار البترول )دي آند إم( من هذه النشرة(.

 Proved( ال يمكن ضمان دقة ومالءمة التفسيرات واالفتراضات واالجتهادات التي استخدمتها الشركة لتقدير احتياطياتها الثابت وجودها
أو  التفسيرات  كبير عن هذه  اختالف  أيَّ  يؤثر  وقد  المعتمد.  إعداد خطابها  في  إم  آند  دي  استخدمتها شركة  التي  تلك  أو   )Reserves
االفتراضات أو االجتهادات بشكل جوهري في تقديرات حجم احتياطيات الشركة الثابت وجودها )Proved Reserves( أو قيمتها. وإضافًة 
إلى ذلك، قد تتغير هذه التقديرات بسبب ورود معلومات جديدة من خالل أنشطة اإلنتاج أو الحفر، أو حدوث تغيرات في العوامل االقتصادية، 
بما في ذلك التغيرات المتعلقة بسعر المواد الهيدروكربونية، أو التغيرات في األنظمة أو اللوائح أو أحكام اتفاقية االمتياز، أو أي أحداث 
أخرى. قد يؤدي انخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية إلى اعتبار بعض االحتياطيات الثابت وجودها )Proved Reserves( غير مجدية 
من الناحية التجارية، مما قد يؤدي إلى تغيرات في نفقات الشركة الرأسمالية وخططها اإلنتاجية أو انخفاض قيمة موجوداتها أو انخفاض 
تقديرات الشركة الحتياطياتها الثابت وجودها )Proved Reserves(. إضافة إلى ذلك، قد تخضع تقديرات االحتياطيات الثابت وجودها 
)Proved Reserves( للتغيير بسبب التغيرات في القواعد المنشورة أو التغيرات في التوجيهات اإلرشادية قد يؤثر أي انخفاض جوهري في 

حجم االحتياطيات الثابت وجودها )Proved Reserves( للشركة أو قيمتها بشكل سلبي على المركز المالي للشركة.

المخاطر المرتبطة بتقرير الجهة المستقلة عن االحتياطيات 2 1 1
ال يشمل تقرير الجهة المستقلة كامل احتياطيات المملكة المقّدرة.

تعاقدت الشركة مع شركة دي آند إم التي تقدم خدمات استشارية مستقلة في قطاع البترول إلجراء تقييم كما في 31 ديسمبر 2018م لعدة 
مكامن تمثل حسب اعتقاد الشركة ما يقارب عن 85٪ من احتياطيات المملكة النفطية الثابت وجودها )Proved Reserves( أو التي تمتلك 
الشركة حقوقاً فيها بموجب اتفاقية االمتياز والتي ستُنتج من 31 ديسمبر 2018م وحتى 31 ديسمبر 2077م )وهو نهاية المدة االبتدائية 
التفاقية االمتياز البالغة أربعين )40( سنة باإلضافة إلى فترة تمديد أولية مدتها عشرين )20( سنة(. وقد اختارت الشركة هذا النطاق 
بفضل الحجم الكلي الحتياطيات المملكة وتركزها في عدد من المكامن الكبرى التي تم تقييمها، ويستغرق إجراء أي تقييم إضافي مستقل 
لمكامن المملكة األصغر حجًما عدة سنوات. بالنسبة للمكامن التي قامت شركة دي آند إم بمراجعتها، فقد قدرت االحتياطيات بـ 209.1 
مليار برميل مكافئ نفطي وهو ما يتفاوت بنسبة تقع في إطار 1٪ عن التقديرات الداخلية للشركة للمكامن ذاتها خالل مدة االمتياز ذاتها.

ليس هناك تقرير صادر من جهة مستقلة يتعلق بباقي االحتياطيات الثابت وجودها )Proved Reserves( من المكافئ النفطي التي تمتلكها 
المملكة أو توفرها بتاريخ الحق لـ 31 ديسمبر 2018م، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  11- )إفادات الخبراء( والملحق ج 
)شهادة مصادقة من مستشار البترول دي آند إم( من هذه النشرة(. وقد يكون ألي تغيير جوهري في كميات االحتياطيات الثابت وجودها 

)Proved Reserves( للشركة تأثير سلبي وجوهري على مركزها المالي. 
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المخاطر المرتبطة بالنواحي التشغيلية 2 1 1
تتعرض الشركة لمخاطر تشغيلية قد تؤثر بدرجة كبيرة على أعمالها أو يترتب عليها تحمل التزامات كبيرة وتكاليف باهظة.

تتعرض الشركة لمخاطر تشغيلية شائعة في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك ما يلي:

تسرب النفط الخام أو الغاز، وحدوث تسربات وتصدعات في خطوط األنابيب، وتسربات صهاريج التخزين، والحوادث المتعلقة  �
ل الفوهات األرضية. باالنفجارات والحرائق وثوران اآلبار وتشكُّ

نقص الطاقة الكهربائية أو انقطاعها. �
األعطال الميكانيكية أو تعطل المعدات. �
اضطرابات وحوادث النقل. �
الرياح الموسمية االستوائية والعواصف والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية. �
تسرب المواد الكيميائية، وتسرب المواد أو الغازات السامة أو الخطرة. �

قد تسبب هذه المخاطر ضرًرا على ممتلكات الشركة ومرافقها أو تتلفها، كما قد يترتب عليها وفيات أو إصابات أو أضرار بيئية، مما قد 
يؤثر بشكل كبير على أعمال الشركة كما قد يترتب على مثل هذه األحداث تحمل التزامات وتكاليف إصالح باهظة. باإلضافة إلى ذلك، فإن 
نة ضد جميع المخاطر، وقد يكون التأمين ضد بعض المخاطر غير متاح، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  الشركة غير مؤَمّ
 2- 1- 7 )المخاطر المرتبطة بعدم كفاية التأمين( من هذه النشرة(. وفي حال تسبب المقاول من الباطن في أي من هذه األضرار، قد يكون 
حق رجوع الشركة على ذلك المقاول من الباطن مقيًدا بالعقد المبرم بينهما أو بالقدرة المالية للمقاول من الباطن. كما قد تعطل مثل هذه 
األحداث أعمال الشركة أو تؤخر مشاريعها أو تضر بسمعتها، مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري في أعمالها. على سبيل المثال، في أبريل 
2019م، وقع حريق في المجمع المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات التابع لبريفكيم )PrefChem(، مما أدى إلى تأخير التشغيل التجريبي 

المتوقع للمرفق خالل الفترة من نهاية عام 2019م حتى النصف الثاني من عام 2020م. 

وإضافًة إلى ما ورد أعاله، تقع غالبية أصول الشركة في المملكة كما تعتمد الشركة اعتماًدا كبيًرا على شبكة خطوط األنابيب ومرافق 
المحطات لنقل النفط الخام والمنتجات عبر المملكة. باإلضافة إلى ذلك، تعتمد الشركة على منشآت مهمة لمعالجة نفطها الخام مثل منشأة 
بقيق التي تعد من أكبر المنشآت لمعالجة النفط حيث قام بمعالجة حوالي 50٪ من إنتاج الشركة من النفط الخام للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م. وقد تعرضت خطوط أنابيب نفط شرق-غرب ومعمل بقيق ومعمل هجرة خريص ومعمل الشيبة لهجمات. وعليه، ففي حال 
توقف شبكات النقل الرئيسية ومرافق المعالجة الخاصة بالشركة، فقد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي 
ونتائج عملياتها، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  2- 2- 5 )المخاطر المرتبطة باإلرهاب والنزاعات المسلحة( من هذه النشرة(. 

المخاطر المرتبطة بعدم كفاية التأمين  2 1 1
قد تتعرض الشركة لخسائر بسبب مخاطر متعلقة بعدم كفاية التأمين.

تعتمد الشركة بصورة أساسية في التأمين ضد المخاطر على التأمين الذاتي الذي تحصل عليه من خالل شركة التأمين التابعة لها، وهي 
شركة ستيلر، التي تقدم خدمات التأمين للشركة بشكل حصري. كما تحصل الشركة على خدمات تأمين في بعض المجاالت من جهات 
أخرى بما يتجاوز التغطية التأمينية التي تحصل عليها من خالل شركة ستيلر، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  13- 7 )وثائق 

التأمين( من هذه النشرة(.

الناجمة عن األحداث المحتملة،  ليس لدى الشركة تغطية تأمينية ضد جميع المخاطر، كما يمكن أال تغطي تأمينها جميع المسؤوليات 
وخاصة األحداث الكارثية مثل حاالت التسرب الكبيرة للنفط الخام أو الكوارث البيئية أو حروب أو حوادث إرهابية. إضافًة إلى ذلك، ال 
تملك الشركة تأميًنا ضد تعطل أعمالها في حالة توقف أٍي من نشاطها، كما أن بعض أعمالها مؤّمنة تأميًنا منفصاًل عن بقية أعمالها بتغطية 
تأمينية. إضافة إلى ذلك، ال يمكن تأكيد قدرة الشركة على مواصلة تجديد مستويات التغطية التأمينية الحالية وفق شروط مقبولة تجارًيا، 
أو حتى تجديدها على اإلطالق. ونتيجًة لذلك، قد تتعرض الشركة لخسائر كبيرة بسبب المخاطر غير المؤّمن ضدها أو المخاطر التي ال 
يغطي تأمينها الخسارة بالكامل. وقد يكون ألي من هذه الخسائر تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.
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المخاطر المرتبطة بتحقيق أهداف النمو 2 1 1
تعتمد قدرة الشركة في تحقيق أهداف نموها االستراتيجي على نجاح تنفيذ مشاريعها الحالية والمستقبلية.

تعتمد قدرة الشركة في تحقيق أهداف نموها االستراتيجي بشكل كبير على نجاحها في تنفيذ المشاريع الرأسمالية في الوقت المناسب 
وبأقل تكلفة، خاصًة في المشاريع الكبرى والمعقدة، والتي تقوم بها الشركة بمفردها أو بالشراكة مع شركاء أو شركاء منتسبين. وتواجه 

الشركة العديد من التحديات فيما يتعلق بتطوير هذه المشاريع، بما في ذلك ما يلي:

القيود المتعلقة بتوفر وتكلفة القوى العاملة المؤهلة والمقاولين والمواد والمعدات والمرافق، ال سيما خالل فترات التوسع العالمي  �
في قطاع النفط الخام والغاز أو قطاع الكيميائيات.

قدرة الشركة في الحصول على التمويل الالزم لتنفيذ المشاريع المعنية أو قدرتها على الحصول على التمويل بشروط مقبولة. �
التقلبات التي تشهدها أسعار المواد الهيدروكربونية في السوق، والتي قد تؤثر على قدرة الشركة في تمويل مشاريعها من تدفقاتها  �

النقدية الناتجة عن أنشطتها التشغيلية.
صعوبة الحصول على التصاريح الالزمة واالمتثال لألنظمة السارية وكذلك التعديالت على األنظمة واللوائح السارية. �
صعوبة التنسيق بين عدد كبير من المقاولين ومقاولي الباطن العاملين في المشاريع المعقدة. �
وضع تقديرات أو افتراضات اقتصادية تستند إلى بيانات أو حاالت قد تتغير بما في ذلك افتراضات سعر النفط الخام والغاز. �
تنفيذ مشاريع في قطاعات أعمال جديدة تكون فيها الخبرة التشغيلية للشركة محدودة أو منعدمة.  �

وقد أدت هذه التحديات، كما قد تؤدي مستقباًل، إلى تأخر إنجاز بعض المشاريع وزيادة تكاليفها. فعلى سبيل المثال، تعرض أحد المشاريع 
التي ينفذها قطاع الشركة للتكرير والمعالجة والتسويق وأحد المشاريع التي ينفذها قطاع الشركة للتنقيب واإلنتاج للتأخير بسبب عدد من 
العوامل المذكورة أعاله. وعليه، فإن تعرض أي من المشاريع للتأخير أو زيادة في تكاليف المشروع أو عدم تحقيق العوائد المتوقعة قد يؤثر 
على أعمال الشركة ومستويات اإلنتاج المتوقعة. وفي حال حدوث أيٍّ مما سبق، فقد يؤدي ذلك إلى مراجعة وتسجيل الشركة انخفاض في 
قيمة هذه الموجودات على مشاريعها وتحمل المسؤوليات المتعلقة بالشركاء في الشركات المنتسبة والشركاء في المشاريع المشتركة أو أي 

عواقب أخرى والتي قد يؤثر أي منها بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

إضافًة إلى ذلك، تتطلب العديد من مشاريع الشركة نفقات رأسمالية كبيرة. وقد بلغت نفقات الشركة الرأسمالية 103.3 مليار ريال و122.0 
المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، و2017م، و2018م و61.7  السنوات  أمريكي( عن  مليار دوالر  ريال )35.1  مليار  ريال، و131.8  مليار 
مليار ريال و54.3 مليار ريال )14.5 مليار دوالر أمريكي( عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م، على التوالي، )لمزيد 
من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  7- 8- 3 )النفقات الرأسمالية( من هذه النشرة(. وإذا لم تكن التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة 
التشغيل للشركة واألموال الواردة من موارد تمويل خارجية كافية لتغطية متطلبات النفقات الرأسمالية للشركة، فقد تضطر الشركة إلى إعادة 
تخصيص رأس المال المتاح على مشاريعها، أو تعديل خطط إنفاق رأس المال الخاص بها، وهو ما قد يؤدي إلى تأخر بعض المشاريع أو 
إلغائها، أو تأجيل بعض النفقات الرأسمالية. كما قد يؤثر أي تغيير يطرأ على خطط اإلنفاق الرأسمالي للشركة بشكل سلبي وجوهري على 

أهداف الشركة التنموية وبالتالي على أعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المرتبطة بالدعاوى القضائية 2 1 1
تعرضت الشركة لدعاوى قضائية في الماضي وقد تتعرض لها مستقباًل.

تعرضت الشركة لدعاوى قضائية كبيرة معظمها في الواليات المتحدة األمريكية والمملكة. وتضمنت أهم هذه الدعاوى في الواليات المتحدة 
األمريكية ادعاءات بارتكاب انتهاكات لقوانين المنافسة، وهي ادعاءات نشأت ألسباب منها عضوية المملكة ومشاركتها في منظمة أوبك. 
وقد تضمنت تلك الدعاوى على مطالبات واسعة النطاق، بما في ذلك تعويضات تصل إلى ثالثة أضعاف حجم الضرر الذي تكبده الطرف 
المتضرر، وبيع موجودات الشركة في الواليات المتحدة األمريكية ومصادرة أرباحها. وكان من الممكن أن ينتج عن هذه المطالبات في حالة 
صدور أحكام مؤيدة لها تأثير سلبي وجوهري على الشركة. وكما في تاريخ هذه النشرة، تم رفض دعاوى انتهاك قوانين المنافسة والمتعلقة 
بمنظمة أوبك استناًدا إلى الدفوع السيادية المختلفة التي يكفلها القانون األمريكي، بما في ذلك مبدأ عدم صالحية التقاضي باعتبار القضية 
سياسية ومبدأ سيادة الدولة على أراضيها والحصانة السيادية التي يكفلها قانون الحصانات السيادية األجنبية )FSIA( باإلضافة إلى دفوع 
قانونية أخرى. ومع ذلك، ال يمكن للشركة أن تضمن صدور األحكام لصالحها باستخدام هذه الدفوع مستقباًل، كما قد يؤثر أي حكم ضد 

الشركة أو تسوية في غير صالحها سلبياً على أعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

قدم أعضاء مجلس النواب األمريكي في فبراير 2019م مشروع قانون يهدف إلى إدانة بعض التصرفات من قبل الدول األجنبية والجهات 
الحكومية وموظفي الدولة، مثل اتخاذ إجراءات جماعية في سبيل تخفيض إنتاج النفط. وسيترتب على مشروع ذلك القانون إلغاء بعض 
الدفوع السيادية بشكل صريح أو الحد منها، بما في ذلك الحصانة السيادية بموجب قانون الحصانات السيادية األجنبية )FSIA(. وإذا تم 
إقرار هذا التشريع أو أي تشريع آخر يؤثر على المسؤولية القانونية للشركة، بما يترتب عليه رفع دعاوى قضائية ضد الشركة، وقد تؤثر تلك 
الدعاوى بما في ذلك أي حكم أو تسوية ضد مصلحة الشركة، بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

إضافة إلى ذلك، قد تواجه الشركة والشركات المنتسبة لها زيادة في الدعاوى القضائية بسبب التركيز المتزايد على مخاطر تغير المناخ. 
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وقد أُقيمت دعاوى من قبل جهات خاصة ومساهمي تلك الشركات ومنظمات ذات مصلحة عامة ومدن ومراكز أخرى، خاصًة في الواليات 
المتحدة األمريكية، ضد الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ، والتي تتضمن زيادة أثر استخراج الوقود 
األحفوري وتطويره على تغير المناخ. وتهدف بعض هذه الدعاوى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليهم بدفع مبالغ مالية تعويًضا عن األضرار 
المطالب بها والتي وقعت أو ستقع نتيجة تغير المناخ. وفي 07/02/ 2018م، تم رفع دعوى من قبل والية رود آيالند ضد شركات متعددة في 
قطاع النفط والغاز ومن ضمنها شركة موتيفا )Motiva(، وهي شركة تكرير تابعة للشركة في الواليات المتحدة األمريكية. وقد يزداد عدد 

هذه الدعاوى مما قد يعرض الشركة لدعاوى مماثلة مستقباًل في الواليات المتحدة األمريكية أو في أماكن أخرى.

باإلضافة إلى ما تقدم، قد يقوم المستثمرين الذين قاموا بشراء أسهم من خالل عملية الطرح أو من خالل السوق بإقامة دعاوى ضد الشركة 
وأعضاء مجلس إدارتها وكبار التنفيذين فيها تستند على الزعم بمخالفة األنظمة واللوائح المطبقة أو على أي زعم نظامي آخر.

كالهما،  أو  جنائية  أو  مدنية  عقوبات  تتضمن  )والتي  باهظة  تكاليف  تحمل  إلى  متعددة  بلدان  في  قضائية  لدعاوى  التعرض  يؤدي  وقد 
تعويضات، فرض تدابير تجارية على الواردات( وتتطلب من الشركة تخصيص موارد كبيرة وتشتيت انتباه اإلدارة، مما قد يؤثر بشكل سلبي 
وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  13- 12 )التقاضي( من هذه 

النشرة(.

المخاطر المرتبطة بقابلية مقارنة الفترات المالية المعروضة  -1 1 1
قد ال يكون من السهل مقارنة النتائج التاريخية ألعمال الشركة من سنة ألخرى.

اعتمدت الحكومة مؤخراً بعض التعديالت على النظام المالي )Fiscal Regime( الذي تخضع له أعمال الشركة، )لمزيد من المعلومات، 
يرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت على النظام المالي )Fiscal Regime( من هذه النشرة(. 

إضافة إلى ذلك، أتمت الشركة صفقًة لتجزئة ملكية الموجودات والمطلوبات واألعمال الخاصة بمشروع موتيفا )Motiva( المشترك السابق 
مع شركة شل )Shell(، وتم نقل ملكية الموجودات والمطلوبات إلى شركتها التابعة والمملوكة من قبلها بالكامل، وقد نجم عن عملية النقل 
هذه توحيد نتائج أعمال موتيفا )Motiva( - التي تم نقلها إلى الشركة- في القوائم المالية للشركة اعتباًرا من 1438/08/05هـ )الموافق 
2017/05/01م( بداًل من معاملتها كحقوق ملكية من الناحية المحاسبية، كما كان الحال في الفترات الماضية بالنسبة لحصة الشركة في 
مشروع موتيفا )Motiva( المشترك سابقاً، لمزيد من المعلومات يرجى اإلطالع على اإليضاح 30 )أ( )1( المرفق بالقوائم المالية لعام 2017م 

واإليضاح 31 )أ( المرفق بالقوائم المالية لعام 2018م.

تؤثر هذه التغييرات جوهرياً على نتائج عمليات الشركة، كما أنها تجعل القوائم المالية الموحدة للشركة الخاصة بالفترات الموضحة في 
هذه النشرة أقل قابلية للمقارنة، ال سيما فيما يتعلق باإليرادات، ريع اإلنتاج والضرائب غير المباشرة والضرائب األخرى وضريبة الدخل. 
وعليه، قد يصعب تحديد قيمة األسهم في حال عدم قدرة مشتري األسهم على مقارنة النتائج المالية للشركة مع النتائج المالية للفترات 
الموضحة في هذه النشرة، )لمزيد من المعلومات عن التغيرات على النظام المالي )Fiscal Regime( واألحداث المبينة أعاله التي شهدتها 
الشركة وأثرها على قوائمها المالية الموحدة، يرجى مراجعة القسم  7- 3- 5 )االستثمارات وصفقات االستحواذ الهادفة لتوسيع قطاع التكرير 

والمعالجة والتسويق )Downstream(( والقسم  7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت على النظام المالي )Fiscal Regime( من هذه النشرة(.

المخاطر المرتبطة بصفقات االستحواذ 11 1 1
قد ال تحقق الشركة كل أو بعض المنافع المتوقعة من صفقات االستحواذ المبرمة حديثًا أو المستقبلية، بما في ذلك ما يتعلق بشركة 

سابك.

أبرمت الشركة وقد تستمر من وقت آلخر في إبرام صفقات لالستحواذ على شركات وتقنيات وخدمات ومنتجات وأصول أخرى. وتنطوي أي 
صفقات استحواذ من هذا القبيل على مخاطر مختلفة، مثل عدم قدرة الشركة على تقدير القيمة ونقاط القوة والضعف لصفقة االستحواذ أو 
األهداف االستثمارية وكذلك عدم قدرتها على دمج األعمال أو األصول المستحوذ عليها بشكل فعال، أو تحقيق االستفادة المتوقعة من أوجه 
التعاون، أو استرداد تكاليف شراء األعمال أو األصول المستحوذ عليها. كما قد تتحمل الشركة تكاليف أو مطالبات وخسائر غير متوقعة فيما 
يتعلق بأي أعمال أو أصول تستحوذ عليها، بما في ذلك ما يتعلق باالحتفاظ بالموظفين الرئيسيين أو االلتزامات المحتملة )مثل االلتزامات 
التعاقدية أو المالية أو التنظيمية أو البيئية أو غيرها من االلتزامات والمسؤوليات(، كما قد تتحمل الشركة المخاطر المرتبطة باألعمال التي 
استحوذت عليها والحفاظ على اإلجراءات والضوابط ومعايير الجودة وتكاملها. وقد تؤثر هذه الصعوبات على أعمال الشركة الحالية، وتشتت 
انتباه إدارتها وموظفيها، وتزيد مصروفاتها، وهو ما قد يؤثر بدوره بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

بتاريخ 1440/07/20هـ )الموافق 2019/03/27م(، أبرمت الشركة اتفاقية شراء أسهم مع صندوق االستثمارات العامة لالستحواذ على 
حصة ملكية صندوق االستثمارات العامة البالغة 70٪ في شركة سابك بمقابل إجمالي 69.1 مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 259.1 مليار 
ريال سعودي(. إن إتمام صفقة االستحواذ المحتملة معلق على عدة شروط متعارف عليها والتي يُتوقع استيفاؤها في النصف األول من عام 
2020م. ولتحقيق األهداف المرجوة من صفقة االستحواذ التي أبرمتها الشركة، يتوجب على الشركة إدارة حصتها في شركة سابك بطريقة 
تدعم تحسين أدائها، ومنها اإلمكانيات التقنية ومنصات المبيعات والتسويق والوظائف المساندة لكل من الشركتين. وقد يتأثر تحقيق هذه 
المنافع بعدد من العوامل والتي ال تسيطر الشركة على كثير منها. قد يتأثر األداء المالي للشركة وتوقعاتها المستقبلية، بما في ذلك نمو 

أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( وذلك حال عدم تحقيق جميع المنافع المتوقعة من صفقة االستحواذ.
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فور إتمام استحواذ الشركة على حصة ملكية صندوق االستثمارات العامة في سابك البالغة نسبتها 70٪، قد تتجاوز الشركة نسبة المديونية 
المستهدفة. وفي حين أن الشركة تعتزم الحفاظ على نسبة المديونية إلى نطاقها المستهدف الذي يتراوح بين 5٪ إلى 15٪، ليس هناك 
ما يضمن بأنها ستكون قادرة على القيام بذلك، وقد يؤثر عدم قدرة الشركة على خفض نسبة المديونية على األداء المالي للشركة ونتائج 

عملياتها.

وباإلضافة إلى ذلك، ستتطلب ملكية الشركة لحصة في شركة سابك اهتماماً كبيراً من إدارة الشركة. وقد يؤدى ذلك إلى صرف انتباه إدارة 
الشركة وأي تأخير أو صعوبات تواجه عمليات شركة سابك إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج 

عملياتها.

بتمويل جزء من ثمن شراء األسهم في شركة سابك من خالل إصدارها سندات ألمر لصالح صندوق  الشركة  عالوة على ذلك، ستقوم 
االستثمارات العامة. وهذه السندات ألمر قابلة للتظهير والرهن بالكامل من قبل صندوق االستثمارات العامة مع مراعاة األولوية الممنوحة 
ألرامكو السعودية في استعادة السندات ألمر وتسديد ثمنها إذا تلقى صندوق االستثمارات العامة أي عرض أو التزام بالتمويل يتطلب تظهير 

السندات ألمر لصالح الجهة الممولة. وقد يتلقى صندوق االستثمارات العامة عرًضا أو التزاًما بالتمويل في أي وقت.

وبعد إتمام صفقة االستحواذ المحتملة، ستستمر شركة سابك كشركة مدرجة في تداول كما سيظل مجلس إدارة شركة سابك ملتزًما بواجبات 
العناية والحرص تجاه مساهمي األقلية، والذين قد تتعارض مصالحهم مع مصالح الشركة، )لمزيد من المعلومات بشأن صفقة استحواذ 
الشركة على الحصة في شركة سابك، يرجى مراجعة القسم  4- 2- 1 )االستحواذ على نسبة 70٪ من أسهم شركة سابك( من هذه النشرة(.

المخاطر المرتبطة باألعمال خارج المملكة  11 1 1
تتعرض الشركة لمخاطر مرتبطة بأعمالها في العديد من الدول.

يقع جزء كبير من أعمال الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( خارج المملكة. بلغ حجم منتجات الشركة المكررة 
التوالي، على أساس موحد. وتشمل المخاطر المرتبطة بالعمل في  خارج المملكة خالل العامين 2017م و2018م نسبة 37٪ و42٪ على 

العديد من الدول بما يلي:

االلتزام بحزمة من األنظمة واللوائح وإدارة التغيرات والتطورات التي تطرأ عليها، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بتحديد األسعار  �
وحماية البيانات، والتغيرات التي تطرأ على األنظمة البيئية، والبيع اإلجباري للموجودات، ونزع الملكية للممتلكات، وإلغاء الحقوق 

التعاقدية أو إعادة التفاوض عليها جبرياً.
االلتزام باألنظمة الضريبية في عدة دول، وفرض ريع أو ضريبة استقطاع أو ضرائب أخرى جديدة تفرض على دخل الشركة أو  �

زيادتها.
إصدار تعليمات جديدة لتسعير المعامالت أو تعديل التعليمات الحالية، أو فرض قيود جديدة على التجارة الخارجية أو االستثمار. �
نشوء تغييرات سلبية في العقوبات االقتصادية والتجارية وضوابط التصدير واإلجراءات التي تتعلق باألمن الوطني والتي ينتج عنها  �

اضطرابات في األعمال، بما في ذلك تأخير أو رفض تراخيص االستيراد أو التصدير، أو إيقاف أو رفض التعامالت المالية.
ممارسة األعمال التجارية من خالل عدد من الشركات التابعة والعمليات المشتركة والمشاريع المشتركة والتحديات التي تواجه  �

تنفيذ سياسات الشركة وإجراءاتها فيها.
تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية. �

كما يتطلب العمل في دول مختلفة بذل عناية وتكريس جهود كبيرة من قبل إدارة الشركة. وقد ينتج عن حدوث أي مما سبق تأثير سلبي 
وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج أعمالها.

المخاطر المرتبطة بالعقوبات وأنظمة مكافحة الرشوة والفساد 12 1 1
أعمال  تأثيًرا سلبًيا على  والفساد،  الرشوة  أنظمة مكافحة  وكذلك  البلدان،  المفروضة على بعض  والعقوبات  التجارية  للقيود  يكون  قد 

الشركة.

تجارية  وقيود  لعقوبات  األشخاص  بعض  فيها  بلدان يخضع  لتشمل  المحتملة(  المستقبلية  أعمالها  )وكذلك  الحالية  الشركة  أعمال  تمتد 
تفرضها الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي وغيرها من الهيئات التي لها صالحية فرض مثل هذه العقوبات. علًما بأّن القوانين 
واللوائح التي تحكم العقوبات والقيود التجارية معقدة وقابلة للتغيير. تدرس الشركة حالًيا فرص استثمار وإقامة مشاريع مشتركة تتعلق 
بمشاريع الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي السائل في روسيا ومع نظرائها من الشركات الروسية. ويخضع بعض األشخاص والجهات الروسية 
لعدد من العقوبات والقيود التجارية التي تفرضها الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي والتي تستهدف القطاعات المالية وقطاعات 

الدفاع والطاقة الروسية.

ال تضمن الشركة أن توفر سياساتها الداخلية )والتي تشمل سياسات تتعلق بالعقوبات والقيود التجارية ومكافحة الفساد والرشوة( حماية 
مستمرة ضد سوء سلوك موظفيها أو شركائها التجاريين. وفي حال تعرض الشركة للعقوبات مستقباًل بشكل عام أو تعرضها لعقوبات نتيجة 
لتعاملها مع جهات أخرى أو غير ذلك، فقد تؤدي تلك العقوبات إلى تجميد أصول الشركة، أو وضع قيود على قيام المستثمرين بتداول األوراق 
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المالية التي تصدرها الشركة، أو فرض عقوبات مدنية أو جزائية جوهرية أو كالهما على الشركة، وقد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على 
أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج أعمالها. 

المخاطر المرتبطة باللوائح الخاصة بالمواد الكيميائية والبالستيكية  12 1 1
نتيجة المخاوف المتزايدة المتعلقة باالستخدام اآلمن للمواد الكيميائية والبالستيكية وتأثيرها المحتمل على البيئة تم استحداث لوائح 

تحتوي على أحكام أكثر صرامة.

أدت المخاوف المتعلقة بالمواد الكيميائية والبالستيكية، بما في ذلك المخاوف المرتبطة بمدى سالمة استخدامها وتأثيرها المحتمل على 
البيئة، إلى زيادة المطالبات برفع مستوى سالمة المنتجات وحماية البيئة وإعادة التدوير. وقد نتج عن ذلك إصدار لوائح أكثر صرامة كما 
أنه من المحتمل أن تصدر لوائح جديدة تنظم ذلك. كما يمكن أن تؤدي تلك المخاوف إلى نشوء مطالبات من المساهمين أو عدم الحصول 
على الموافقات النظامية أو تأخر إصدارها أو استمرار صالحيتها أو زيادة التكاليف المتعلقة بااللتزام باللوائح التي تحتوي على أحكام 
مقيدة أو تأخر إطالق المنتجات من المواد الكيمائية أو البالستيكية وعدم تقبل السوق لها أو انخفاض حجم مبيعاتها أو وقف إنتاجها أو 
فرض ضغوط مستمرة لوضع أنظمة أكثر صرامة وزيادة التقاضي المرتبط بها. وقد يكون ألي من ذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وسمعتها.

المخاطر المرتبطة باالعتماد على اإلدارة العليا والموظفين الرئيسيين 12 1 1
تعتمد الشركة على أعضاء إدارتها العليا وعلى موظفيها الرئيسيين.

تعمل الشركة في بيئة تنافسية، ويعتمد نجاحها على قدرتها على إيجاد إدارة عليا وموظفين رئيسيين على مستوى عاٍل من التأهيل وتوظيفهم 
وتطويرهم وتحفيزهم واالحتفاظ بهم. وقد يقوم أعضاء اإلدارة العليا للشركة والموظفون الرئيسيون فيها بإنهاء عملهم لدى الشركة طواعية 
أو ترك وظائفهم ألسباب خارجة عن إرادة الشركة. باإلضافة إلى ذلك، فقد استقال عدد من أعضاء اإلدارة العليا من وظائفهم في الشركة 

وذلك لالنتقال إلى وظائف في جهات حكومية مختلفة.

من الممكن ان تواجه الشركة صعوبات في توظيف أو االحتفاظ بالموظفين المؤهلين والمتخصصين في قطاع النفط والغاز، بسبب النقص 
في القوى العاملة في هذا القطاع عالمًيا. في حال تعرضت الشركة لعدد كبير من االستقاالت أو التقاعدات من قبل خبرائها في مجال 
النفط والغاز خالل فترة قصيرة من الوقت، قد يصبح من الصعب عليها أن تحتفظ أو تجذب عدد كاِف من البدالء. إذا لم تتمكن الشركة 
من توظيف أعضاء اإلدارة العليا والموظفين الرئيسيين من ذوي المهارات والخبرات الالزمة واالحتفاظ بهم، فقد يكون لذلك تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المرتبطة بإدارة شركة مساهمة عامة 12 1 1
لدى فريق إدارة الشركة خبرة محدودة في إدارة الشركات المساهمة العامة.

لدى فريق إدارة الشركة خبرة محدودة في مجال إدارة الشركات المساهمة العامة، والتعامل مع المكتتبين، وااللتزام والتقيد باألنظمة واللوائح 
وااللتزامات األخرى التي تحكم تلك الشركات والتي تزداد تعقيًدا بين فترة وأخرى. وستخضع الشركة لقدر كبير من الرقابة التنظيمية 
ومتطلبات اإلفصاح المستمرة بموجب أنظمة ولوائح الهيئة والسوق المالية في المملكة، والتدقيق المستمر من قبل محللي األوراق المالية 
والمكتتبين. وستتطلب هذه االلتزامات والعناصر الجديدة تكريس اهتمام كبير من قبل اإلدارة العليا للشركة وقد تصرف انتباهها عن اإلدارة 
المفروضة على  المستمرة  المعنية ومتطلبات اإلفصاح  باللوائح  الشركة  التزام  إلى ذلك، في حال عدم  الشركة. وإضافة  اليومية ألعمال 
الشركات المساهمة المدرجة في األوقات المحددة، ستتعرض الشركة لعقوبات وغرامات نظامية. وقد يكون ألي مما ذكر أعاله تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة وسمعتها ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المرتبطة بأنظمة تقنية المعلومات 12 1 1
تعتمد أعمال الشركة على موثوقية وأمن أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بها.

تعتمد الشركة على أمن المعلومات المهمة وأنظمة والتقنيات التشغيلية في عدة أمور من بينها التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وتطويرها 
التشغيلية  والبيانات  الشخصية  والمعلومات  الفكرية  والملكية  الملكية  ومعلومات  المالية  السجالت  ومعالجة  وتوزيعها  وتخزينها  وإنتاجها 
والمراسالت بين اإلدارة والموظفين والشركاء التجاريين واستخدامها وحمايتها. وقد تؤثر الحوادث اإللكترونية سلًبا على هذه المهام أو 
غيرها، خصوصاً فيما يتعلق بأنظمة التحكم الصناعية، وقد تؤدي إلى أضرار مادية أو إصابات أو خسائر في األرواح أو أضرار بيئية. وتُعد 
أنظمة الشركة هدًفا بارًزا للهجمات اإللكترونية المعقدة التي تقوم بها الدول والمخترقون اإلجراميون والمنافسون، وتتصدى الشركة بشكل 
روتيني للعديد من محاوالت الوصول غير المصرح به ألنظمتها. وعلى الرغم من ذلك، تظل الشركة معرضة لتمكن المخترقين الذين تتوفر 
لديهم الموارد الالزمة من اختراق أنظمة الشركة بنجاح. وقد نجحت محاوالت الوصول غير المصرح به إلى شبكات الشركة في الماضي 
ومنها الهجوم اإللكتروني الذي وقع في عام 2012م الذي لجأت فيه الشركة إلى استخدام اإلجراءات اليدوية في بعض األمور غير التشغيلية 
في الوقت الذي يتم فيه التصدي لذلك االختراق. ولم يكن لهذه المحاوالت حتى اآلن أي تأثير كبير في األداء المالي للشركة أو سمعتها. 
ومع ذلك، فال يمكن معرفة طبيعة أي عمليات هجوم إلكتروني محتملة مستقباًل وحجمها، وقد تؤدي إلى تحمل تكاليف كبيرة بما في ذلك 
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مصاريف التحقيق والمعالجة والتدقيق التنظيمي والمسؤولية القانونية وفقدان معلومات العمل الشخصية أو الحساسة أو الخاصة بجهات 
خارجية، وقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على عمليات الشركة وسمعتها، )لمزيد من المعلومات بشأن األمن اإللكتروني للشركة، يرجى 

مراجعة القسم  4- 12 )تقنية المعلومات واألمن اإللكتروني( من هذه النشرة(.

1 11 المخاطر المرتبطة بالقطاع والبيئة التنظيمية التي تعمل فيها الشركة-

المخاطر المرتبطة بالحد األقصى لمستوى إنتاج النفط الخام وطاقته اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( المستهدفة  1 1 1
الذي تحدده الحكومة 

 )MSC( المستدامة  القصوى  اإلنتاجية  الطاقة  ومستوى  إنتاجه  للمملكة  يمكن  الذي  الخام  للنفط  األقصى  الحد  الحكومة  تحدد 
المستهدفة في المملكة.

تحدد الحكومة الحد األقصى للنفط الخام الذي يمكن للمملكة إنتاجه في أي وقت في إطار ممارستها لحقوقها السيادية. وبناًء على ذلك، 
فقد تقوم الحكومة - وفقاً لتقديرها الخاص - بزيادة الحد األقصى للمواد للنفط الخام الذي يمكن للمملكة إنتاجه أو خفضه في أي وقت 
بناًء على أهدافها االستراتيجية السيادية المتعلقة بأمن الطاقة أو ألي سبب آخر، وقد يتأثر ذلك بعدة أمور من بينها االقتصاد العالمي 
وتطويرها  الخام  النفط  احتياطيات  بالتنقيب عن  يتعلق  فيما  االستراتيجية  وقراراتها  المملكة  في سياسة  وتأثيرها  السياسية  والظروف 

وإنتاجها.

وباإلضافة إلى ذلك، ومن أجل تسهيل التغييرات السريعة في كميات اإلنتاج، تحدد الحكومة مستوى من الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة 
المواد  لنظام  وفقاً  حينه  في  القائم  إنتاجها  يفوق  قد  والذي  عليها  المحافظة  الشركة  على  يجب  التي  الهيدروكربونية  للمواد   )MSC(
الهيدروكربونية. وللحكومة الصالحية المطلقة بتحديد الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC(. وتشير الطاقة اإلنتاجية القصوى 
المستدامة )MSC( إلى أقصى عدد يمكن إنتاجه من براميل النفط الخام في اليوم الواحد على مدار عام واحد خالل أي فترة تخطيط 
مستقبلية، وذلك بعد أخذ جميع النفقات الرأسمالية والصيانة وعمليات اإلصالح وتكاليف التشغيل بعين االعتبار، وبعد منح مدة ثالثة )3( 
 )MSC( أشهر إلجراء التعديالت التشغيلية. وتتحمل الشركة تكاليف باهظة للحفاظ على مستوى الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة
الطاقة  تلك  باستخدام  قيامها  يضمن  ما  يوجد  ال  أنه  إال  االحتياطية،  الطاقة  هذه  من  كمية ضخمة  والستخدام  الهيدروكربونية  للمواد 
االحتياطية مستقباًل. وإضافًة إلى ذلك، فقد سبق للحكومة أن قررت زيادة الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( المستهدفة، كما 
قد تُقرر ذلك مستقباًل. وكما في 30 يونيو 2019م، كانت طاقة الشركة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( مقدارها 12.0 مليون برميل 

من النفط الخام في اليوم.

لهذه  االمتثال  جراء  الشركة  تتحملها  التي  والتكاليف  االحتياطية،  والطاقة  الخام  النفط  بإنتاج  المتعلقة  الحكومة  قرارات  تؤدي  ال  وقد 
القرارات، إلى تحقيق الشركة أقصى عوائد ممكنة. على سبيل المثال، قد ال تتمكن الشركة من إنتاج كميات أكبر من النفط الخام استجابًة 
والتسويق  والمعالجة  التكرير  إنتاج قطاع  زيادة  أو  إيرادات إضافية  ارتفاعها مما قد يحد من قدرتها على تحقيق  أو  األسعار  النخفاض 
)Downstream(. كما قد تضطر الشركة إلى إنفاق نفقات رأسمالية كبيرة إلنشاء بنية تحتية ومرافق جديدة في حال وجود أي زيادة في 
الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( للمملكة. وقد يكون ألي من هذه اإلجراءات تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها 

المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المرتبطة بالميزانية العامة للمملكة وقطاع المواد الهيدروكربونية 1 1 1
ترتبط الميزانية العامة في المملكة ارتباًطا وثيًقا بقطاع المواد الهيدروكربونية.

يَُعدُّ قطاع المواد الهيدروكربونية أكبر مساهم القتصاد المملكة. فقد ساهم قطاع النفط الخام بنسبة 44.0٪ و43.0٪من إجمالي الناتج 
المحلي الحقيقي للمملكة للعاميين المنتهيين في 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م )وهي أحدث أعوام يتوافر لها معلومات(، على 
التوالي. وباإلضافة إلى ذلك، فقد ساهم قطاع النفط بنسبة 64.2٪ و63.0٪ من إجمالي إيرادات الحكومة للعاميين المنتهيين في 31 
ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م )وهي أحدث أعوام يتوافر لها معلومات(، على التوالي. ومن المتوقع أن يستمر اعتماد جزء كبير من 
إيرادات الحكومة على الريع والضرائب والدخل اآلخر التي تحصل عليها من قطاع المواد الهيدروكربونية. لذا فقد يؤثر أي تغيير في أسعار 
النفط الخام، والمكثفات، وسوائل الغاز الطبيعي، والمنتجات النفطية، والمواد الكيميائية والغاز الطبيعي، أو غيرها من األحداث األخرى 
التي تؤثر سلًبا في نتائج أعمال الشركة، بشكل جوهري على مؤشرات االقتصاد الكلي للمملكة، بما في ذلك إجمالي الناتج المحلي وميزان 

المدفوعات والتجارة الخارجية وكمية النقد المتاح للحكومة.

الريع الذي تخضع له الشركة حيز  المواد الهيدروكربونية وسعر  النظام الضريبي في المملكة فيما يخصُّ منتجي  التغييرات على  دخلت 
التنفيذ اعتباراً من 2017/01/01م، والتي تهدف إلى مواءمة النظام المالي )Fiscal Regime( الذي تخضع له الشركة مع أنظمة الضرائب 
والريع التي تُعتبر متوافقًة مع األعراف السائدة في البلدان التي تنتج المواد الهيدروكربونية. وإضافًة إلى ذلك، فقد طبقت الحكومة، في 
عام 2017/01/01م، آلية سعر التكافؤ لتعويض الشركة عن اإليرادات الفائتة بصورة مباشرة نتيجة بيعها النفط الخام وبعض المنتجات 
المكررة في المملكة باألسعار المحددة من قبل الحكومة، وهو ما يؤثر على التدفقات النقدية للمملكة. اعتباًرا من 2020/01/01م، سيتم 
تعديل معدالت الريع الهامشي المطبقة على النفط الخام والمكثفات، وسيتم تخفيض معدل الضرائب المطبق على أعمال الشركة في قطاع 
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وبعض  السائل  البترول  لتشمل غاز  التكافؤ  آلية سعر  نطاق  توسيع  الحكومة على  )Downstream( وستعمل  والتسويق  والمعالجة  التكرير 
المنتجات األخرى، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت على النظام المالي )Fiscal Regime( من 
هذه النشرة(. كما ضمنت الحكومة اعتباًرا من 2017/01/01م سداد المبالغ المستحقة للشركة المتعلقة ببيع المنتجات الهيدروكربونية 
لجهات حكومية وشبه حكومية والجهات األخرى التي تمتلك الحكومة حصًصا فيها أو تسيطر عليها، )لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة 
القسم  7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت على النظام المالي )Fiscal Regime( من هذه النشرة(. وفي السنوات 2016م و2017م و2018م، قامت 
الحكومة بإصدار سلسلة من السندات والصكوك بقيمة 67.5 مليار ريال سعودي )18 مليار دوالر أمريكي( و82.5 مليار ريال سعودي )22 
مليار دوالر أمريكي( و48.7 مليار ريال سعودي )13 مليار دوالر أمريكي( على التوالي في األسواق المالية الدولية لتمويل ميزانيتها. وفي 
حال وجود عجز في التمويل التي تحصل عليه الحكومة أو اتخاذ قرار بالسعي للحصول على مزيٍد من اإليرادات من المواد الهيدروكربونية 
فقد تقوم الحكومة بتغيير النظام المالي )Fiscal Regime( الذي يخضع له منتجو المواد الهيدروكربونية في المملكة بما فيهم الشركة. وقد 

يكون ألٍي من هذه التغييرات تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المرتبطة بتغير المناخ 2 1 1
قد يترتب على المخاوف المتعلقة بتغير المناخ وآثاره انخفاض الطلب العالمي على المنتجات الهيدروكربونية والمنتجات القائمة على 

المواد الهيدروكربونية، مما قد يؤدي إلى تحمل الشركة تكاليف إضافية أو استثمارها برأس مال إضافي.

قد تؤدي المخاوف المتعلقة بتغير المناخ التي عبر عنها العامة، والتي تم أخذها بعين االعتبار في السياسات واألنظمة واللوائح الحكومية، 
واالتفاقيات والمعاهدات الدولية وغيرها من اإلجراءات إلى خفض الطلب العالمي على المواد الهيدروكربونية واللجوء إلى استخدام الوقود 
األحفوري األقل كثافة إلنبعاث الكربون )مثل الغاز( أو المصادر البديلة للطاقة كبديل لهذه المواد. وعلى وجه الخصوص، تواجه الحكومات 
ى حتى اآلن إلى اتخاذ عدة إجراءات أخرى للتقليل من استخدام  ضغوًطا متزايدة لخفض الغازات المسببة لالحتباس الحراري، وهو ما أدَّ
الوقود األحفوري )الذي يعتبر أحد أنواع المواد الهيدروكربونية(، ومن بينها وضع حد أقصى النبعاثات الكربون وأنظمة تجارة الكربون، 
وفرض ضرائب على المنتجات المسببة لالنبعاثات الكربونية، وزيادة معايير الكفاءة في استخدام الطاقة والحوافز المتعلقة بذلك والحث 
على استخدام الطاقة المتجددة وغيرها من مصادر الطاقة البديلة. وباإلضافة إلى ذلك، هناك اتفاقيات دولية حالًيا في مراحل مختلفة 
من التنفيذ تهدف إلى الحد أو التقليل من الغازات المسببة لالحتباس الحراري. فعلى سبيل المثال، أصبحت اتفاقية باريس نافذة في 
نوفمبر 2016م، وقد قامت العديد من الدول التي صادقت على هذه االتفاقية باتخاذ إجراءات محلية لتحقيق أهدافها، والتي تشمل التقليل 
من استخدام الوقود األحفوري وزيادة استخدام مصادر الطاقة البديلة. وقد شهدت األنظمة واللوائح المتعلقة بالغازات المسببة لالحتباس 
الحراري عمليات إعادة تقييم بشكل مستمر، ويصعب في بعض الحاالت التنبؤ على نحو قاطع بالتأثير النهائي لألنظمة واللوائح واالتفاقيات 
الدولية المتعلقة بالغازات المسببة لالحتباس الحراري على الشركة. وفي بعض المناطق التي تعمل فيها الشركة مثل هولندا، تخضع انبعاثات 
الغازات المسببة االحتباس الحراري إلى نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات. قد تصبح المناطق التي تعمل فيها الشركة وفروعها 
التي ال تخضع حالًيا لقواعد الغازات المسببة لالحتباس الحراري خاضعة للتنظيم مستقباًل، وقد تصبح لوائح الغازات المسببة لالحتباس 

الحراري الحالية أكثر صرامًة، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  4- 13-2 )البيئة( من هذه النشرة(.

قد تؤدي المخاوف واآلثار الحالية والمستقبلية لظاهرة تغير المناخ، بما في ذلك التأثيرات المادية على البنية التحتية، واألنظمة واللوائح 
المنتجات  الطلب على  الوقود، وخفض  الطلب على  إلى تحويل  الصلة،  ذات  واإلجراءات األخرى  والسياسات  والبروتوكوالت  والمعاهدات 
ونتائج  المالي  ومركزها  الشركة  أعمال  على  وجوهرًيا  سلبًيا  تأثيًرا  سيؤثر  مما  الهيدروكربون،  على  القائمة  والمنتجات  الهيدروكربونية 

عملياتها.

المخاطر المرتبطة بعدم االستقرار السياسي واالجتماعي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 2 1 1
قد يؤثر عدم االستقرار السياسي واالجتماعي واالضطرابات والنزاعات المسلحة الحالية أو المحتملة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا وغيرها من المناطق على نتائج عمليات الشركة ومركزها المالي.

يقع المقر الرئيسي للشركة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتزاول الشركة كثير من أعمالها في المنطقة، وتعد منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا منطقة ذات أهمية استراتيجية وجيوسياسية كبيرة شهدت العديد من المخاوف السياسية واألمنية واالضطرابات 
االجتماعية، خاصًة في السنوات األخيرة. فعلى سبيل المثال، منذ عام 2011م، تشهد عدد من دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
النزاعات المسلحة والهجمات اإلرهابية  إلى حد  اضطرابات داخلية شديدة تمثلت في مظاهرات جماهيرية وفي بعض الحاالت وصلت 

والنزاعات الدبلوماسية والتدخالت العسكرية األجنبية وتغيير للحكومات.

وال تزال النزاعات المسلحة مستمرة في كلٍّ من اليمن والعراق وسوريا وليبيا. وقد ال تتوقف وتتفاقم هذه االضطرابات االجتماعية وغيرها 
من المشاكل السياسية واألمنية وتمتد إلى غيرها من الدول. وتقع بعض مرافق الشركة وبنيتها التحتية واحتياطياتها بالقرب من حدود دول 
تواجه هذه المشكالت أو يحتمل أن تواجهها، مما قد يؤدي إلى إلحاق أضرار بتلك المرافق. وال تضمن الشركة عدم تأثير هذه المخاوف 

السياسية أو األمنية أو االضطرابات االجتماعية بصورة سلبية وجوهرية على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

وإضافًة إلى ذلك، فإن أغلب إنتاج الشركة من النفط الخام يتم تصديره عن طريق طرق التصدير المستخدمة عالمياً. ويعد مضيق هرمز 
وقناة السويس بوجٍه خاص مساري نقل بحريين رئيسيين لنفط الشركة الخام، وتتعرض المناطق التي يقع فيها هذين المسارين لنزاعات 
سياسية أو مسلحة من وقت آلخر، فعلى سبيل المثال، في مايو 2019م، تعرضت أربع ناقالت نفط، منها ناقلتين مملوكة للشركة الوطنية 
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السعودية للنقل البحري لهجوم تخريبي بالقرب من مضيق هرمز، كما تم احتجاز ناقلتي نفط بريطانية في يوليو 2019م من قبل القوات 
اإليرانية بالقرب من مضيق هرمز. باإلضافة إلى ذلك، في أبريل ويوليو 2018م شنت جماعة الحوثيين اليمنية هجوًما على ناقلة نفط تابعة 
للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بالقرب من سواحل اليمن. قد يكون ألٍي من النزاعات السياسية أو المسلحة أو غيرها من األحداث، 
بما في ذلك تلك الواردة أعاله، والتي قد تعيق استخدام الشركة لمضيق هرمز أو قناة السويس وغيرها من طرق النقل الدولية، تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

وتقع أغلب موجودات الشركة وعملياتها في المملكة، وبالتالي فقد تتأثر بالظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية في المملكة أو منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا أو تؤثر عليها من وقت ألخر. كما قد يكون ألي تغييرات غير متوقعة في الظروف السياسية أو االجتماعية 
أو االقتصادية تأثير سلبي جوهري على الشركة، وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري في أعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها أو 

االستثمارات التي قامت بها أو ستقوم بها مستقباًل.

قد يسهم أي مما ذكر أعاله في حالة عدم االستقرار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وقد يكون له تأثير سلبي وجوهري في رغبة 
المستثمرين في االستثمار في المملكة أو الشركات القائمة في المملكة بما فيها أسهم أرامكو السعودية.

المخاطر المرتبطة باإلرهاب والنزاعات المسلحة 2 1 1
قد يؤثر اإلرهاب واألعمال المسلحة بشكل سلبي وجوهري على الشركة والقيمة السوقية ألسهمها.

تعرضت مرافق الشركة لهجمات إرهابية. ومؤخًرا، تعرضت مرافق الشركة في بقيق وخريص لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في سبتمبر 
2019م. ومما يجدر اإلشارة إليه إلى أن مرفق الشركة في بقيق هو أكبر مرفق لمعالجة النفط تابع للشركة حيث يقوم حالًيا بمعالجة نحو 
50٪ من النفط الخام للشركة. أما حقل خريص فهو أحد حقول إنتاج النفط الرئيسية للشركة، وقد بلغت الطاقة اإلنتاجية القصوى للحقل 
كما في 31 ديسمبر 2018م من حقل خريص 1.450 مليون برميل من النفط الخام في اليوم. وقد ترتب على هذه الهجمات توقف مؤقت 
لعمليات المعالجة في بقيق وخريص. ونتيجة لذلك انخفض إجمالي إنتاج النفط الخام وإنتاج الغاز ذي الصلة واتخذت الشركة عدًدا من 
اإلجراءات للحد من تأثير انخفاض إنتاج النفط العربي الخام الخفيف والخفيف جًدا باستغالل مخزون الشركة خارج المملكة، وإلغاء توريد 
النفط الخام إلى المشاريع الدولية المشتركة للشركة، وتبديل درجات التوريدات إلى النفط العربي المتوسط وخام النفط العربي الثقيل. 
وباإلضافة إلى ذلك، تعرض خط األنابيب الشرقي الغربي وحقل الشيبة في مايو 2019م وأغسطس 2019م لهجمات بطائرات ُمسيرة. وقد 
ترتب على هذه الهجمات اندالع حرائق ووقوع أضرار بالبنى التحتية للمعالجة واإلنتاج المزدوج )cogeneration( في مرفق تسييل الغاز 
الطبيعي بالشيبة. وتشير تقديرات الشركة المبدئية إلى أن تكاليف إصالح مرفق تسييل الغاز الطبيعي في الشيبة ستبلغ نحو 105 مليون 
ريال سعودي )28 مليون دوالر أمريكي(. وعالوة على ذلك، تعرضت مناطق في المملكة منذ عام 2017م لهجمات بصواريخ باليستية وغيرها 
من الهجمات الجوية انطالقاً من اليمن، وشمل ذلك مناطق في أنحاء المملكة تقع بها مرافق أو عمليات تشغيلية للشركة. ويمكن أن يكون 
ألي هجمات إرهابية أو هجمات أخرى تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها التشغيلية، كما يمكن أن 

تضطر الشركة إلنفاق مبالغ كبيرة وهو ما قد يؤثر على رغبة المستثمرين في االستثمار باألسهم. 

المخاطر المرتبطة بالمشاريع الحكومية 2 1 1
قد تصدر الحكومة توجيهات إلى الشركة بتنفيذ مشاريع أو تقديم المساعدة بخصوص مبادرات تقع خارج نطاق أعمال الشركة األساسية 

والتي قد تتعارض مع أهدافها التجارية المباشرة أو تحد من حجم أرباحها.

أصدرت الحكومة توجيهات إلى الشركة - كما قد تصدر مستقباًل- لتنفيذ مشاريع أو تقديم المساعدة بخصوص مبادرات تقع خارج نطاق 
األعمال األساسية لها لتعزيز أهداف الحكومة االقتصادية واالجتماعية وغيرها، وذلك باالستفادة مما تتمتع به الشركة من معرفة وموارد 
وقدرات تشغيلية. فعلى سبيل المثال، وجهت الحكومة الشركة في السابق لتطوير وتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة، وتقديم المساعدة 
اإلدارية واللوجستية وغيرها من المساعدات الفنية لمبادرات حكومية معينة، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  13 -9- 3- 7 
المشاريع من خالل  بتكاليف هذه  بتعويض الشركة  النشرة(. قبل عام 2017م، قامت الحكومة  )المسؤولية االجتماعية للشركة( من هذه 
للضريبة.  الخاضع  دخلها  من خالل  الحاالت  بعض  وفي  الضريبية  والتزاماتها  التكاليف  هذه  بين  فيما  مقاصة  بإجراء  للشركة  السماح 
وبموجب اتفاقية االمتياز، يجب على الشركة اعتباًرا من 1439/04/06هـ )الموافق 2017/12/24م( إبرام أي عقود مع الجهات الحكومية 
أو أي ترتيبات متعلقة بتزويد المواد الهيدروكربونية أو الخدمات أو غيرها على أساس تجاري، وفي 2019/09/05م، أبرمت كٌل من الشركة 
والحكومة اتفاقية إطارية تنظم عملية تقديم الشركة للخدمات للحكومة على أساس تجاري، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 
)العقود والمعامالت مع األطراف ذات العالقة( من هذه النشرة(. وبالرغم من األهمية الوطنية لهذه المشاريع والمبادرات للمملكة بشكل عام 
ولمصالح الشركة على المدى الطويل، إال أنها غالًبا ما تقع خارج نطاق األعمال األساسية للشركة، مما قد يتعارض مع أهدافها التجارية 
المباشرة أو يحد من حجم أرباحها. وإذا وّجهت الحكومة الشركة بتنفيذ المشاريع المستقبلية على أساس غير تجاري، فقد يتأثر مركزها 

المالي ونتائج عملياتها بشكل سلبي وجوهري.
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المخاطر التنظيمية المرتبطة بقطاع النفط والغاز في المملكة 2 1 1
تزاول الشركة أعمالها في قطاع يخضع للوائح تنظيمية خاصة به وقد تتأثر أعمالها بالتغييرات التي تطرأ عليها.

يخضع قطاع النفط والغاز في المملكة للوائح تنظيمية خاصة به، )لمزيد من المعلومات حول األنظمة والمراسيم الملكية التي تخضع لها 
الشركة في المملكة اتفاقية االمتياز، يرجى مراجعة القسم  4- 14- 2 )االمتياز( والقسم  5-)تنظيم قطاع النفط والغاز في المملكة( من هذه 
النشرة(. سيؤثر أي تغيير على األنظمة أو اللوائح أو السياسات أو الممارسات في المملكة المتعلقة بقطاع النفط والغاز بشكل جوهري 
على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها. تنص اتفاقية االمتياز على فترة أولية مدتها أربعين )40( سنة، يتم تمديدها من قبل 
الحكومة لمدة عشرين )20( سنة بشرط استيفاء الشركة لشروط محددة تتوافق مع ممارسات التشغيل الحالية )كما قد يتم تعديل اتفاقية 
االمتياز وتمديدها لفترة إضافية تبلغ أربعين )40( سنة باتفاق كٍل من الشركة والحكومة على شروط التمديد(، على الرغم من ذلك، ال 
تضمن الشركة عدم إلغاء الحكومة التفاقية االمتياز كلًيا أو جزئًيا أو عدم تغيير حقوق الشركة المتعلقة باالمتياز، والذي سيؤثر بشكل كبير 
على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها. وإذا اتخذت المملكة إجراءات إضافية بموجب سلطاتها التنظيمية، أو قامت بتعديل 
األنظمة أو اللوائح أو السياسات أو الممارسات المتعلقة بقطاع النفط والغاز، فإن ذلك قد يؤثر بصورة سلبية جوهرية على أعمال الشركة، 

ومركزها المالي، ونتائج عملياتها.

المخاطر المرتبطة بعائد سعر التكافؤ 2 1 1
قد تتغير آلية عائد سعر التكافؤ الذي تدفعه الحكومة للشركة والمتعلق بالمبيعات المحلية لبعض المواد الهيدروكربونية.

تلتزم الشركة بموجب اتفاقية االمتياز بتلبية كامل الطلب المحلي من المواد الهيدروكربونية والمنتجات البترولية وغاز البترول السائل من 
خالل اإلنتاج المحلي أو االستيراد. كما تلتزم الشركة بموجب اللوائح التنظيمية السارية في المملكة، بيع النفط الخام وبعض المنتجات 
المكررة األخرى لجهات أخرى في المملكة بأسعار تحددها الحكومة. وقد أدت هذه األسعارً  إلى تحقيق إيرادات أقل من اإليرادات التي كان 

من الممكن أن تحققها الشركة فيما لو قامت بتصديرها إلى الخارج.

لقد طبقت الحكومة، اعتباًرا من 2017/01/01م، آلية سعر التكافؤ لتعويض الشركة عن اإليرادات التي تخسرها بصورة مباشرة نتيجة 
بيعها هذه المنتجات في المملكة باألسعار المحددة من قبل الحكومة. وبموجب هذه اآللية، تستحق الشركة تعويًضا عن الفرق بين األسعار 
المحددة من قبل الحكومة وسعر التكافؤ )التي تُحدد وفقاً لألسعار اإلقليمية الُمعلنة( لهذه المبيعات، )لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة 
القسم  5- 4 )األسعار المحلية المحددة من قبل الحكومة لبعض المواد الهيدروكربونية( والقسم  7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت على النظام 

المالي )Fiscal Regime(( من هذه النشرة(.

في المملكة، يتم تنظيم أسعار الغاز الطبيعي من جانب الحكومة ويحدد مجلس الوزراء السعر الذي يدفعه العمالء المحليون في العادة. 
واعتباًرا من 2019/09/17م، طبقت الحكومة آلية تكافؤ لتعويض الشركة عن اإليرادات التي تخسرها بصورة مباشرة نتيجة بيع منتجات 
الغاز المنظمة في المملكة باألسعار المحلية وذلك في حال تعذر على مجلس الوزراء ووزارة الطاقة تعديل األسعار المحلية بحيث تقابل 
الشركة  تستحق  اآللية،  هذه  وبموجب  مشروع.  كل  عن  مناسب  عائد  معدل  على  الشركة  سبيل ضمان حصول  في  الغاز  مشاريع  أسعار 
تعويًضا عن الفرق بين األسعار المحلية واألسعار المركبة لهذه المبيعات، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم  5- 4- 3 )تسعير الغاز( 

والقسم 7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت على النظام المالي )Fiscal Regime(( من هذه النشرة(.

وال تضمن الشركة أن آلية سعر التكافؤ لن يتم إلغاؤها أو تعديلها بأحكام أقل مالءمًة للشركة مقارنًة باألحكام الحالية. وقد يؤدي مثل هذا 
اإللغاء أو التعديل بشكل سلبي جوهري على إيرادات الشركة وتدفقاتها النقدية ومركزها المالي ونتائج عملياتها. وباإلضافة إلى ذلك، ففي 
حال كان سعر التكافؤ أقل من السعر المحدد بالنسبة للسوائل، والسعر المركب أقل من السعر المحلي بالنسبة للغاز الطبيعي، فستقوم 

الشركة بدفع قيمة الفرق لصالح الحكومة مما سيؤثر بشكل سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

1 1 2  )Downstream( المخاطر المرتبطة بعدم مقدرة الشركة على فصل أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق
والذي يعد شرطًا من قبل الحكومة لتطبيق سعر الضريبة العامة على أعمال الشركة في قطاع التكرير والمعالجة 

.)Downstream( والتسويق
تلزم الحكومة الشركة بفصل أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( بحيث تصبح مملوكة لشركة تابعة مستقلة أو 
أكثر ومملوكة بالكامل من ِقبل الشركة في غضون فترة زمنية محددة حتى يتسنى تطبيق سعر الضريبة العامة على أعمال الشركة في قطاع 

.)Downstream( التكرير والمعالجة والتسويق

اعتباًرا من 2020/01/01م ولمدة خمس سنوات سيكون سعر الضريبة المطبق على أعمال الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق 
)Downstream( هو سعر الضريبة العامة على الشركات البالغ 20٪ الذي يسري على جميع الشركات المحلية المماثلة بموجب نظام ضريبة 
الدخل، وذلك بدالً من الهيكل متعدد الشرائح لمعدالت ضريبة الدخل بنسبة تتراوح بين 50٪ و85٪ الذي ينطبق على شركات إنتاج النفط 
والمواد الهيدروكربونية المحلية. وعليه، تلتزم الشركة بفصل أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( بحيث تصبح 
مملوكة لشركة تابعة مستقلة أو أكثر ومملوكة بالكامل من ِقبل الشركة قبل 31 ديسمبر 2024م حتى يتسنى تطبيق سعر الضريبة العامة. إذا 
لم تلتزم الشركة بدمج أعمال قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( خالل مدة الخمسة سنوات المذكورة، فسيتم إخضاع أعمال 
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هذا القطاع لضريبة دخل بأثر رجعي محسوبة على أساس سنوي عن هذه المدة وعلى أساس معدل ضريبي أعلى والمطبق على الشركات 
المحلية التي تعمل في قطاع النفط وإنتاج المواد الهيدروكربونية. وفي مثل هذه الحالة، سوف تصبح الشركة ملزمة بدفع الفرق الضريبي 
المستحق للحكومة. وقد يكون لذلك تأثير سلبي على مركز الشركة المالي، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم   7- 3- 6 )التعديالت 

التي طرأت على النظام المالي )Fiscal Regime(( من هذه النشرة(.

المخاطر المرتبطة بالتراخيص والتصاريح والموافقات -1 1 1
تعتمد أعمال الشركة على الحصول على رخص وتصاريح وموافقات حكومية والمحافظة على سريانها وتجديدها.

تعد الحقوق التي تم منحها للشركة بموجب اتفاقية االمتياز بمثابة الرخص والتصاريح والموافقات التي يجب على الشركة الحصول عليها 
لمزاولة أعمالها الهيدروكربونية واألنشطة ذات الصلة في المملكة. وفضاًل عن ذلك، على الشركة توفير وتجديد أي رخص أو تصاريح 
باألعمال  المرتبطة  غير  باألنشطة  متعلقة  أو  وتسعيره  الغاز  إمدادات  نظام  أو  الهيدروكربونية  المواد  نظام  بموجب  مطلوبة  موافقات  أو 
الهيدروكربونية، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  13- 5- 1 )االمتياز( والقسم  5- )تنظيم قطاع النفط والغاز في المملكة( من 
هذه النشرة(. وال يمكن التأكيد بأن السلطات المعنية ستصدر مثل هذه الرخص أو التصاريح أو الموافقات في اإلطار الزمني الذي تتوقعه 
الشركة، أو أنها ستصدرها أصاًل. وفي حالة عدم التمكن من تجديد التصاريح والموافقات المطلوبة أو المحافظة على سريانها أو الحصول 
عليها أو إلغاء الرخص والتصاريح والموافقات القائمة أو إنهائها، فإن ذلك قد يؤدي إلى تعطيل أعمال الشركة وقد يكون له تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المرتبطة باألنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة 11 1 1
تخضع أعمال الشركة ألنظمة ولوائح متعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة.

تخضع أعمال الشركة ألنظمة ولوائح ذات نطاق تطبيق واسع متعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة. وتنظم هذه األنظمة واللوائح، ضمن 
أمور أخرى، إنتاج المواد الخطرة وتخزينها ومناولتها واستخدامها والتخلص منها ونقلها، كما تنظم انبعاثات المواد الخطرة والتخلص منها 
واستخدام وتلوث المياه الجوفية، باإلضافة إلى صحة موظفي الشركة وسالمتهم والمناطق المأهولة التي تقع ضمن مناطق أعمال الشركة. 
ويمكن أن يؤدي االلتزام بهذه األنظمة واللوائح إلى تحمل الشركة نفقات مالية باهظة. في حال عدم امتثال الشركة لألنظمة واللوائح السارية، 
قد تخضع الشركة لغرامات أو لإلغالق الكلي أو الجزئي لمرافقها ذات العالقة. وتغلق الشركة في بعض األحيان بعض مرافقها لضمان 
االمتثال لألنظمة واللوائح المعمول بها. كما قد يفرض التفسير الصارم لألنظمة واللوائح القائمة أو التغييرات التي تطرأ على هذه األنظمة 
واللوائح أو تشريع أنظمة ولوائح جديدة التزامات جديدة على الشركة أو يؤثر سلًبا في أعمالها، ومركزها المالي ونتائج عملياتها، )لمزيد 

من المعلومات، يُرجى مراجعة القسم   4- 13 )الصحة والسالمة والبيئة( من هذه النشرة(. 

وقد تضطر الشركة أيًضا إلى )1( تحمل تكاليف باهظة مرتبطة بالتحقيق، والتنظيف وإعادة تأهيل األراضي الملوثة أو المياه أو األنظمة 
البيئية، تحمل تكاليف مرتبطة بمطالبات تعويض عن اإلضرار بالممتلكات، )2( مواجهة مطالبات بالتعويض عن وفيات أو إصابات ألشخاص 
بسبب تعرضهم لمواد خطرة أو بسبب وقوع تأثيرات سلبية في الموارد الطبيعية وممتلكات اآلخرين نتيجًة ألعمال الشركة )ويتضمن ذلك 
احتماالت اإلصابة جراء عمليات نقل المواد والمنتجات الخطرة، أو اللقيم )Feedstock(، أو التلوث الكيميائي(. وقد يكون ألي تكاليف أو 
التزامات من هذا القبيل تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها. وعلى سبيل المثال، قامت شركة موتيفا 
)Motiva( وشركات أخرى تعمل في قطاع تكرير البترول وتسويقه في الواليات المتحدة األمريكية في فترات ماضية باستخدام غاز الميثيل 
 )Motiva( ثالثي البيوتيل األثيري باعتباره مادة تُضاف إلى البنزين، مما أدى إلى رفع دعاوى قضائية على تلك الشركات ومن بينها موتيفا
والتي ال تزال منظورة قضائياً فيما يتعلق بآثار بيئية يُزعم أنها نتجت عن انبعاثات غاز الميثيل ثالثي البيوتيل األثيري في فترات ماضية في 
الواليات المتحدة األمريكية. ويسعى المّدعون في هذه القضايا المشار إليها أعاله بصفة عامة إلى توجيه المسؤولية إلى مجموعة كبيرة 
من شركات النفط للحصول على تعويضات ضخمة. وقد يتم مستقباًل إقامة قضايا وادعاءات أخرى تتعلق باستخدام هذه المادة، بما في 
ذلك الدعاوى المتعلقة بمزاعم باألضرار الشخصية. وعليه، فمن الممكن أن تتعرض شركة موتيفا )Motiva( اللتزامات كبيرة فيما يتعلق 

بالدعاوى المتعلقة باستخدام هذه المادة.

المخاطر المرتبطة بالدعاوى أو النزاعات أو االتفاقيات المتعلقة بالتجارة الدولية 11 1 1
يمكن أن تتأثر الشركة بالدعاوى أو النزاعات أو االتفاقيات المتعلقة بالتجارة الدولية.

قد تتأثر صادرات الشركة أو الشركات المنتسبة من النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد البتروكيميائية إلى الدول األجنبية بالدعاوى 
القضائية أو النزاعات أو االتفاقيات التي تؤدي إلى فرض تدابير تجارية على الواردات، بما فيها رسوم مكافحة اإلغراق، والرسوم التعويضية، 
الناجم عنها على  واألثر  التدابير  لهذه  الشركة  احتمالية تعرض  وتعتمد  الجمركية.  والمتطلبات  وتراخيص االستيراد،  الوقائية،  والتدابير 
قوانين الدولة األجنبية التي تُصدر إليها المنتجات ذات الصلة، وعلى اتفاقيات التجارة الدولية المطبقة. ونظًرا ألن غالبية إنتاج الشركة يتم 

تصديره، فقد يترتب على أٍي من هذه التدابير تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

وباإلضافة إلى ذلك، أبرمت المملكة اتفاقيات تجارية دولية، مثل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتي تتضمن التزامات على المملكة 
فيما يتعلق بأنظمتها ولوائحها وممارستها التي توثر على التجارة الدولية. وقد تبرم المملكة اتفاقيات أخرى من هذا القبيل مستقباًل. وعليه، 
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قد تتأثر الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة اللتزام المملكة بهذه االتفاقيات، وقد تضطر الشركة إلى تغيير أعمالها وتحملها تكاليف 
باهظًة في سبيل ذلك. او قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها، ومركزها المالي، ونتائج عملياتها. قد يؤدي عدم التزام المملكة بهذه 
االتفاقيات إلى تعرض أعمالها التجارية للفحص والتدقيق، كما قد يُعرض صادراتها لتدابير تصحيحية محتملة مثل الرسوم، وهو ما قد 

يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المرتبطة بربط الريال السعودي بالدوالر األمريكي 12 1 1
قد يتأثر المركز المالي للشركة ونتائج عملياتها سلًبا إذا قررت المملكة عدم ربط سعر صرف الريال السعودي بالدوالر األمريكي.

اعتمدت الشركة الدوالر األمريكي كعملة رئيسة في تعامالتها نظًرا لبيع معظم منتجاتها في األسواق العالمية بالدوالر األمريكي. وبالرغم 
من ذلك، فإن الكثير من المصروفات التشغيلية وغير التشغيلية مقومة بالريال السعودي، الذي تم ربط سعر صرفه بالدوالر األمريكي في 
المملكة منذ عام 1986م. وإذا تغيرت سياسة ربط الريال السعودي بالدوالر األمريكي مستقباًل، وارتفعت قيمة الريال السعودي مقابل الدوالر 
األمريكي، قد تواجه الشركة زيادة باهظة في تكاليف أعمالها المقومة بالريال السعودي، وهو ما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

وإضافة إلى ذلك، تدفع الشركة األرباح للحكومة بصفتها مساهم، بالدوالر األمريكي، وعليه، ففي حال فك ربط الريال السعودي بالدوالر 
األمريكي وتغير قيمة الريال السعودي، فقد تضطر الشركة إلى إنفاق مبالغ نقدية إضافية لتمويل أيِّ حصص أرباح، وقد يكون لمثل هذه 

التغييرات تأثير سلبي وجوهري على المركز المالي للشركة.

1 21 المخاطر المرتبطة بأسهم الطرح-

المخاطر المرتبطة بنوع وحجم الطرح في المملكة 1 2 1
ا أولًيا من هذا النوع وبهذا الحجم، وقد يؤثر وقوع أي خلل في تداول األسهم على سعرها السوقي كما قد يؤخر  لم تشهد المملكة طرًحا عاّمً

القدرة على تنفيذ الصفقات.

ا أولًيا من هذا النوع وبهذا الحجم ومن المتوقع أن يكون الطرح األكبر في تاريخ السوق المالية. مع العلم أن أكبر  لم تشهد المملكة طرًحا عاّمً
طرح تم في السوق المالية كان بقيمة متحصالت إجمالية تبلغ حوالي 22.5 مليار ريال سعودي )6 مليارات دوالر أمريكي(. وبالتالي، فقد 
يكون هناك شكوك ومخاطر غير معروفة مرتبطة بإجراءات التداول وآليته. وفي حال عدم قدرة السوق المالية على استيعاب حجم تداول 

األسهم، فقد يتسبب ذلك بتذبذب سعر األسهم وتأخر تنفيذ الصفقات على األسهم من خالل السوق المالية بشكل كبير.

أجرت السوق المالية مؤخًرا تحديًثا لمنصاتها كما قامت بمواءمة إجراءاتها مع المعايير الدولية وذلك الستيعاب حجم التداول المتوقع لهذا 
الطرح والذي يعد األول من نوعه. باإلضافة إلى ذلك، قام المستشارون الماليون والمنسقون الرئيسيون ومديرو سجل االكتتاب والبنوك 
تلك  يتم تجربة  لم  أنه  إال  الدولية.  لتتماشى مع معايير االكتتابات  المملكة  باالكتتابات في  المتعلقة  بتغيير وتحديث إجراءاتهم  المستلمة 
التحسينات لطروحات بأحجام مماثلة لحجم طرح الشركة وال تضمن الشركة أن تلك اإلجراءات ستساعد في تيسير حجم التداول العالي 
المتوقع في األسهم. سيؤثر أي تأخير في تنفيذ أو تعطيل الصفقات على األسهم من خالل السوق المالية بشكل سلبي وجوهري على رغبة 

المستثمرين في تداول األسهم مما قد يتسبب في تذبذب السعر السوقي لألسهم أو التأثير بشكل سلبي وجوهري عليه.

المخاطر المرتبطة بتأخر إتمام الطرح وإدراج أسهم الطرح 1 2 1
قد يتأخر إتمام الطرح وإدراج األسهم في السوق المالية.

عادًة ما يتزامن إتمام الطرح مع إدراج األسهم في السوق المالية، حيث يحدث كالهما عادًة خالل فترة تزيد عن أسبوعين بعد اإلعالن عن 
سعر الطرح النهائي لألسهم. وخالل تلك الفترة، يتم الطرح للمكتتبين األفراد )والذي ال يبدأ عادًة في المملكة إال بعد تحديد السعر النهائي 
للسهم( وإتمام عملية االكتتاب وتخصيص األسهم. كما وقد قامت السوق المالية مؤخراً باعتماد عدد من اإلجراءات الجديدة التي تسمح 
إدراج األسهم خالل المدة الموضحة في »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة )ج ج(، إال أنه لم يتم تطبيق تلك اإلجراءات في 
السابق، وال تضمن الشركة أن يتم إدراج األسهم خالل المدة المتوقعة. وبالتالي، قد يتأخر إتمام الطرح وإدراج األسهم وتداولها في السوق 

 .)tadawul.com.sa( المالية. وسوف تُعلن السوق المالية عن بدء تاريخ تداول أسهم في السوق المالية عبر موقعها اإللكتروني

المخاطر المرتبطة بتداول أسهم الطرح بعد إتمام الطرح 2 2 1
لن يتم بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية حتى إتمام الطرح وإدراج األسهم.

لن يحصل المكتتبون على أسهم الطرح أو المنافع االقتصادية في أسهم الطرح، كما لن يتمكنوا من تداولها إال بعد إتمام الطرح وإدراج األسهم 
في السوق المالية وقد يؤثر هذا على رغبة المكتتبين لالستثمار في أسهم الطرح. يحظر تداول أسهم الطرح )أو المنافع االقتصادية فيها( 
بموجب لوائح الهيئة لحين اكتمال ذلك، )لمزيد من المعلومات بشأن تداول أسهم الطرح وحصصها، يرجى مراجعة القسم  18- 12 )تداول 

أسهم الطرح( من هذه النشرة(. 
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المخاطر المرتبطة بعدم امتالك األسهم بصورة مباشرة 2 2 1
لن يتمكن المستثمرون األجانب غير المؤهلين من تملك األسهم ملكية مباشرة.

وفقاً للوائح ذات العالقة، يمكن للمستثمرين األجانب غير المؤهلين من ذوي الصفة االعتبارية الراغبين في المشاركة في الطرح الدخول 
في اتفاقيات مبادلة مع أشخاص مرخص لهم والتي يحصلون بموجبها على منفعة اقتصادية في أسهم الطرح. ويكون بمقدور المستثمرين 
األجانب غير المؤهلين من ذوي الصفة االعتبارية تداول تلك المنافع من خالل أحد األشخاص المرخص لهم، والذي سيبقى المالك القانوني 
ألسهم الطرح. وتبًعا لذلك، لن يحتفظ المكتتبون األجانب غير المؤهلين بالملكية القانونية ألسهم الطرح، كما لن يتمكنوا من التصويت عن 

األسهم التي يتمتعون فيها بمنافع اقتصادية.

المخاطر المرتبطة بقيود التداول في السوق المالية 2 2 1
إن حدود التذبذب السعري في السوق المالية هي بنسبة 10٪ أو أكثر يومًيا على التداول في األسهم.

تخضع األسهم المدرجة في السوق الرئيسية للقيود المعتمدة لدى السوق المالية بحد التذبذب اليومي لسعر السهم بنسبة 10٪ أو أكثر من 
سعر إغالق يوم التداول السابق سواًء بارتفاع أو انخفاض. ففي حال بلغت نسبة تذبذب سعر األسهم بنسبة 10٪ أو أكثر من سعر إغالق يوم 
التداول السابق سواًء بارتفاع أو انخفاض، سيتوقف التداول ولن يتمكن المكتتبون من شراء أو بيع األسهم حتى يوم التداول التالي، والذي 

ستنطبق عليه مجدداً حدود التذبذب اليومية بنسبة 10٪ أو أكثر. وقد يؤثر هذا القيد على سعر التداول في األسهم.

المخاطر المرتبطة بتوفر الريال السعودي 2 2 1
قد يؤثر عدم قدرة المستثمرين األجانب على تحويل عمالت أخرى للريال السعودي بشكل سلبي وجوهري على الطلب على األسهم وسعر 

تداولها.

أن يستطيع  الشركة  السعودي. ال تضمن  بالريال  فيها ستكون مقومة  المنافع  أو  المالية  السوق  وبيع األسهم في  كافة صفقات شراء  إن 
بالريال  الالزمة  المبالغ  على  الحصول  االستراتيجيون  األجانب  المستثمرون  أو  المؤهلون  األجانب  المستثمرون  أو  األجانب  المستثمرون 
باستثناء  السعودي،  بالريال  لمساهميها  األرباح  بدفع  الشركة  ستقوم  ذلك،  إلى  باإلضافة  األسهم.  من  المرغوب  العدد  لشراء  السعودي 
المساهم البائع )أي الحكومة(، وسيؤثر عدم قدرة المستثمرين على صرف وتحويل الريال السعودي إلى عمالت أخرى على الطلب على 

األسهم وسعر تداولها بشكل سلبي وجوهري. 

المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق نشطة وذات سيولة ألسهم الطرح  2 2 1
ال توجد حاليًا سوق عامة لتداول األسهم، وال تضمن الشركة نشوء سوق نشطة وذات سيولة ألسهم الطرح، أو استمرارها بعد الطرح. 

ال توجد حالياً سوق عامة لتداول األسهم، وال تضمن الشركة نشوء سوق نشطة ذات سيولة لألسهم، أو استمرارها بعد الطرح. وقد يؤثر عدم 
توفر سوق نشطة وذات سيولة أو عدم استمرارها بشكل سلبي على سعر تداول األسهم.

وقد تم تحديد سعر الطرح بناًء على عدة عوامل أثرت وقد تستمر بالتأثير على الشركة وقيمة أسهمها مستقباًل. وهناك عدة عوامل - منها 
النتائج المالية للشركة، ووضعها العام في قطاع النفط والغاز، والعوامل االقتصادية، والبيئة التنظيمية التي تزاول فيها الشركة أنشطتها، 
وعوامل أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة - قد تؤدي إلى وجود تباين كبير بين سعر الطرح والسعر السوقي لألسهم بحيث تصبح 

قيمة السهم السوقية أقل من سعر الطرح.

المخاطر المرتبطة بتذبذب سعر تداول األسهم 2 2 1
قد يتعرض سعر تداول األسهم لتقلبات وتذبذبات كبيرة بسبب عدد من العوامل التي يقع كثير منها خارج نطاق سيطرة الشركة، وهو ما قد 

يؤدي إلى تعرض المكتتبين المحتملين إلى خسائر كبيرة.

قد يتعرض سعر تداول األسهم لتقلبات وتذبذبات كبيرة باالستجابة إلى عدد من العوامل التي يقع كثير منها خارج نطاق سيطرة الشركة، 
والتي تتضمن:

التغيرات التي تؤثر على تقييمات شركات النفط والغاز في السوق، ويشمل ذلك التغيرات في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي أو  �
استعداد المكتتبين لالستثمار في شركات النفط والغاز.

االختالفات التي تطرأ على نتائج أعمال الشركة أو بيانات االحتياطيات. �
اإلعالنات المتعلقة بدخل الشركة، والتي ال تتفق مع توقعات السوق. �
التطورات السياسية أو العسكرية أو الهجمات اإلرهابية في منطقة الشرق األوسط أو شمال أفريقيا أو غيرها من المناطق. �
نشر بيانات متعلقة بالقطاع من قبل جهات أخرى )بما في ذلك هيئات اإلحصاء الحكومية( تختلف عن توقعات محللي القطاع أو  �

المحللين الماليين.
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انخفاض تصنيفات محللي أبحاث األوراق المالية أو وجود تغيرات على تغطيتهم البحثية. �
التغييرات الطارئة على استحقاق إدراج أسهم الشركة في بعض المؤشرات المالية. �
التقارير الصحفية عن الشركة أو المملكة سواء كانت حقيقية أم غير ذلك. �
التطورات السياسية أو االقتصادية أو غيرها في المملكة أو التي تؤثر على المملكة. �
التغييرات التي تطرأ على البيئة التنظيمية. �
توظيف موظفين رئيسيين جدد أو رحيلهم. �
التغيرات التي تطرأ على سياسة ربط الريال السعودي بالدوالر األمريكي. �
اإلعفاء من أو انقضاء فترة الحظر أو قيود أخرى على نقل ملكية األسهم. �
بيع أو وجود تصور محتمل بشأن بيع الحكومة المزيد من األسهم. �

وقد ينتج عن أي عامل من هذه العوامل تغيرات كبيرة ومفاجئة في حجم التداول والسعر السوقي لألسهم وهو ما قد يؤدي إلى تعرض 
المكتتبين المحتملين إلى خسائر كبيرة.

المخاطر المرتبطة بمساهمي األقلية 2 2 1
قد تختلف مصالح الحكومة، وهي المساهم المسيطر على الشركة، مع مصالح الشركة أو مصالح مساهمي األقلية.

ستمتلك الحكومة فور االنتهاء من الطرح األغلبية العظمى من أسهم الشركة المصدرة والمتداولة، مما سيمكنها من السيطرة على القرارات 
التي تتطلب موافقة المساهمين كما ستتمكن من وقف أي إجراء أو قرار يتطلب تصويت أغلبية المساهمين، باستثناء الحاالت التي تفرض 
فيها األنظمة ذات العالقة على الحكومة - بصفتها المساهم المسيطر - االمتناع عن التصويت. وإذا تعارضت مصالح الحكومة مع مصالح 
مساهمي األقلية بالشركة، فسيكون لذلك تأثير سلبي على مصالحهم، )لمزيد من المعلومات بشأن عالقة المملكة بالشركة والحاالت التي 
تختلف فيها مصالح الحكومة عن مصالح الشركة، )يُرجى مراجعة القسم  2- 2- 1 )المخاطر المرتبطة بالحد األقصى لمستوى إنتاج النفط 
الخام والطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( الذي تحدده الحكومة(، والقسم  2- 2- 2 )المخاطر المرتبطة بالميزانية العامة للمملكة 

وقطاع المواد الهيدروكربونية(، والقسم  2- 2-6 )المخاطر المرتبطة بالمشاريع الحكومية( من هذه النشرة(.

إضافة إلى ذلك، يجوز للدولة بموجب النظام األساس - في أي وقت بعد إتمام الطرح - تقديم عرض شراء األسهم غير المملوكة لها من 
المساهمين اآلخرين. وفي حال موافقة من يمثل 75٪ من أسهم الشركة المملوكة لغير الحكومة )ومن يتصرف باالتفاق مع الحكومة( على 
هذا العرض في الجمعية العامة غير العادية، يتعين على جميع مالكي هذه األسهم بيع أسهمهم في الشركة للحكومة بسعر العرض الذي 
حددته الحكومة. وسيكون مساهم األقلية الذي لم يحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو الذي صّوت ضد القرار الذي يوافق على 
بيع األسهم إلى الحكومة ملزًما بقرار الجمعية العامة غير العادية وسيضطر إلى بيع أسهمه للحكومة، )لمزيد من المعلومات بشأن خيار 

الشراء الخاص بالحكومة بموجب النظام األساس، يرجى مراجعة القسم  13- 13- 7 )خيار الشراء المقدم من الحكومة( من هذه النشرة(.

المخاطر المرتبطة باالعتماد على البيانات غير الواردة في هذه النشرة -1 2 1
ينبغي للمكتتبين المحتملين االعتماد فقط على البيانات الواردة في هذه النشرة التخاذ قرار بشأن شراء أسهم الطرح من عدمه.

كانت هناك تغطية صحفية كبيرة في العديد من وسائل ووكاالت اإلعالم بشأن الشركة والطرح والتي من المحتمل أن تستمر، وتضمنت تلك 
التغطية مقاالت تتناول الشركة والطرح بشكل منفصل، ولم تفصح عن العديد من المخاطر ذات العالقة الواردة في هذه النشرة. وينبغي 
أخذ جميع  المحتملين  للمستثمرين  ينبغي  وكما  االعتماد عليها من األساس.  أو  بمفردها  المقاالت  االعتماد على هذه  للمستثمرين عدم 
المعلومات الواردة في هذه النشرة في االعتبار، بما في ذلك المخاطر الواردة في هذا القسم قبل االستثمار في األسهم. وإضافة إلى ذلك، 
تناولت وسائل اإلعالم الشركة فيما سبق بتغطية إعالمية مكثفة، وقد تستمر في ذلك، وتضمنت هذه التغطية تصريحات لم تُنسب بشكل 
مباشر، أو نُسبت بصورة غير صحيحة، إلى أعضاء في مجلس إدارة الشركة ولمسؤوليها وموظفيها، أو تقارير غير صحيحة عن تصريحات 
قدمها أعضاء في مجلس إدارة الشركة أو مسؤولوها أو موظفوها، أو تصريحات مضللة بسبب إغفال ذكر معلومات قدمتها الشركة أو أعضاء 
مجلس إدارتها أو مسؤولوها أو موظفوها. لذلك ينبغي أن يعتمد المكتتبون المحتملون فقط على المعلومات الواردة في هذه النشرة عند 

اتخاذ أي قرار بشأن شراء أسهم الطرح من عدمه.

المخاطر المرتبطة بالبيانات الُمقدمة من قبل جهات أخرى والمشمولة في هذه النشرة 11 2 1
من  عليها  الحصول  تم  والتي  النشرة،  هذه  في  الواردة  األخرى  واإلحصائيات  والتوقعات  الحقائق  بعض  واكتمال  دقة  الشركة  تضمن  ال 

المنشورات الحكومية المختلفة، والجهات العاملة في مجال تقديم المعلومات عن األسواق، والمصادر الخارجية األخرى المستقلة.

تم الحصول على بعض الوقائع والتوقعات واإلحصائيات األخرى المتعلقة بالمملكة واقتصادها وقطاع النفط والغاز وقطاع الطاقة بشكل 
عام من منشورات حكومية مختلفة، وجهات تعمل في مجال تقديم المعلومات عن األسواق، ومصادر خارجية أخرى مستقلة، بما في ذلك 
مستشار السوق. ال تستطيع الشركة أن تضمن دقة أو مصداقية هذه المصادر، حيث لم يتم التحقق منها بصورة مستقلة من قبل الشركة 
أو أيِّ من المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين ومديري سجل االكتتاب ومديري سجل االكتتاب أو عضو من أعضاء مجلس إدارة 
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الشركة أو الشركات التابعة لها أو وكالئها أو موظفيها أو مستشاريها. وعليه، يجب على المكتتبين المحتملين دراسة مدى أهمية هذه الحقائق 
والتوقعات واإلحصائيات، ويجب عليهم، عدم االعتماد على هذه المعلومات على نحو غير مالئم في اتخاذ قرار بخصوص االستثمار في 

أسهم الطرح من عدمه.

المخاطر المرتبطة بتوزيع األرباح  11 2 1
ال يوجد ما يضمن أن الشركة ستوزع أرباحها أو ما يضمن حجم األرباح الموزعة، وقد تعمد الشركة إلى تغيير سياستها المتعلقة بتوزيع 

األرباح دون توجيه إشعار مسبق لمساهمي األقلية.

دون اإلخالل بما ورد بالقسم ) 8- 2( )إطار عمل توزيع األرباح( يخضع إصدار أي قرار متعلق بتوزيع األرباح ومقدار األرباح لسلطة مجلس 
اإلدارة التقديرية. ال يوجد ما يضمن توزيع الشركة ألرباح أسهم الطرح رغم اعتزامها القيام بذلك. حيث يتوقف صدور أي قرار بتوزيع 
أرباح ألسهم الطرح مستقباًل على تقدير مجلس اإلدارة. كما يعتمد توزيع األرباح مستقباًل على عدة عوامل من بينها أرباح الشركة وتدفقاتها 
النقدية السابقة والمتوقعة والتزامات الشركة المالية ومتطلبات رأس المال ومشاريع الشركة وخططها المستقبلية والدفعات المقدمة من 
الشركات التابعة لصالح الشركة ومركز الشركة الضريبي واألوضاع االقتصادية العامة والوضع العام للسوق وغير ذلك من العوامل األخرى 
التي يراها المجلس مهمة. يُضاف إلى ذلك أن الشركة ستواصل مراجعة سياسة توزيع األرباح لديها بصفة مستمرة وقد تعمد إلى تغيير 
تلك السياسة في أي وقت دون توجيه إشعار مسبق لمساهمي األقلية، )لمزيد من المعلومات عن سياسة توزيع األرباح لدى الشركة، يرجى 

مراجعة القسم  8- )سياسة توزيع األرباح وإطار عملها( من هذه النشرة(.

المخاطر المرتبطة بمبيعات األسهم المستقبلية 12 2 1
قد تؤدي عمليات البيع المستقبلية الكبيرة أو توقعات البيع ألسهم الشركة أو أيِّ أوراق مالية أخرى لها في السوق المالية إلى انخفاض 

كبير في سعر األسهم.

قد تؤدي عمليات بيع أسهم الطرح أو أي أوراق مالية أخرى للشركة في السوق المالية بعد الطرح، أو االعتقاد بأن البيع قد يتم مستقباًل، إلى 
انخفاض كبير في سعر األسهم. بناًء على قواعد الطرح وااللتزامات المستمرة، ال يجوز للمساهم الكبير )أي المساهم البائع( التصرف في 
أسهم إضافية خالل فترة الحظر النظامية باستثناء بعض الحاالت المحدودة التي يجوز له فيها التصرف بأسهمه، كما تمنع قواعد اإلدراج 
الشركة من إدراج أسهم من فئة األسهم المدرجة نفسها خالل فترة الحظر النظامية. باإلضافة إلى ذلك، ال يجوز للمساهم البائع التصرف 
في أسهمه خالل فترة الحظر التعاقدية، وال يجوز للشركة إدراج أسهم من فئة األسهم المدرجة نفسها خالل فترة الحظر التعاقدية بموجب 
الشروط الواردة في اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية التنسيق. ال ينطبق الحظر الوارد خالل فترة الحظر التعاقدية على نقل ملكية األسهم 
المجانية من قبل المساهم البائع للمكتتبين المؤهلين بعد انتهاء فترة الحظر النظامية كما هو مبين في هذه النشرة. بعد انتهاء فترة الحظر 
النظامية وفترة الحظر التعاقدية )أو في الحاالت المحدودة التي يجوز فيها للمساهم البائع التصرف بأسهمه( وفي حال قرر المساهم البائع 
بيع أسهم إضافية أو قررت الشركة إصدار أسهم جديدة بما في ذلك ما يتعلق ببرنامج أسهم موظفي أرامكو السعودية، فسيؤثر ذلك بشكل 
سلبي وجوهري على السعر السوقي ألسهم الطرح في السوق المالية، )لمزيد من المعلومات بشأن برنامج أسهم موظفي أرامكو السعودية، 
يرجى مراجعة القسم  6- 9 من هذه النشرة ولمزيد من المعلومات بشأن فترة الحظر والحاالت التي يجوز فيها التصرف باألسهم، يرجى 

مراجعة القسم  18- 7 من هذه النشرة(.

المخاطر المرتبطة باألبحاث المنشورة عن الشركة 12 2 1
إذا لم يقم محللو األوراق المالية أو محللو القطاع بنشر أبحاث عن الشركة أو أعمالها أو قاموا بنشر أبحاث تفتقر إلى الدقة أو تتضمن 

نتائج ليست في صالح الشركة، فقد ينخفض السعر السوقي لألسهم.

سيعتمد سعر تداول أسهم الطرح وحجمه بصورة جزئية على األبحاث التي ينشرها محللو األوراق المالية أو محللو القطاع عن الشركة 
وعن أعمالها، وعليه، إذا لم يقم المحللون بإجراء أبحاث كافية بصورة مستمرة، أو إذا قلل محلل واحد أو أكثر ممن يقومون بتغطية الشركة 
من قيمة أسهم الشركة أو نشر أبحاًثا عن أعمال الشركة تفتقر إلى الدقة أو تتضمن نتائج ليست في صالح الشركة، فقد يؤدي ذلك إلى 
انخفاض السعر السوقي لألسهم. وإضافة إلى ذلك، إذا توقف واحد أو أكثر من هؤالء المحللين الذين يقومون بنشر األبحاث عن تغطية 
الشركة، أو لم ينشر تقارير منتظمة عنها، فقد تفقد الشركة مكانتها وظهورها في األسواق المالية، مما قد يؤدي بدوره إلى انخفاض السعر 

السوقي لألسهم بشكل كبير.
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21 نظرة عامة على القطاع -
من  )لمزيد  ذلك،  يذكر خالف  لم  ما  للشركة،  السوق  مستشار  أعدها  التي  المعلومات  من  مستمدة  القسم  هذا  في  الواردة  البيانات  إن 
التوقعات  النشرة(.  من هذه  )د(  الصفحة  في  األخرى«  والمعلومات  واالحتياطيات  المالية  المعلومات  »عرض  مراجعة  يرجى  المعلومات، 
الكلي  االقتصاد  ذلك  في  بما  متعددة  مجاالت  من  وتحليالت  بيانات  دمج  على  بناًء  تمت  السوق  مستشار  قبل  من  المقدمة  والتحليالت 
والجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والسياسة واالجتماع والتقنية. باستخدام تلك المعلومات والبيانات التاريخية، قام مستشار السوق بإعداد 
توقعات موحدة فيما يخص العرض والطلب والتسعير لنطاق واسع من منتجات الطاقة والبتروكيميائيات. تجدر اإلشارة إلى أن البيانات 
الواردة بشأن التوقعات المستقبلية مستخرجة من الحالة األساسية المفترضة التي وضعها مستشار السوق والتي تمثل استمرار دوافع القطاع 
واالتجاهات السائدة فيه والسياسات المعلومة كما في تاريخ هذه النشرة. كما وضع مستشار السوق افتراضات بديلة تقوم على توقعات بشأن 

مسارات نمو العرض والطلب مستقباًل، علًما أنها قد تزيد أو تقل عن تلك التوقعات الواردة في هذه النشرة. 

يقوم مستشار السوق بتقديم األبحاث، البيانات، والخدمات االستشارية ألغلب الشركات المصنفة كأكبر 500 شركة على مستوى العالم، 
والنقل،  الطاقة،  العامة. ويعمل مستشار السوق في عدة مجاالت وقطاعات، حيث يعمل بصفة أساسية في مجاالت  للمؤسسات  وكذلك 
والبتروكيميائيات. وكذلك فإن مستشار السوق مدرجة أسهمه ببورصة نيويورك، ويقع مقره الرئيس بلندن، المملكة المتحدة، ويقوم الموظف 

بتشغيل حوالي 15.000 موظف.

2 11 لمحة عامة-

من المتوقع أن يستمر نمو الطلب العالمي على النفط الخام في ظل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي. ومن المتوقع أن يرتفع  �
إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 2.9٪ خالل الفترة من عام 2018م إلى عام 2030م، بعد 
ارتفاعه بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.2٪ خالل الفترة من عام 2009م إلى عام 2018م. ومن المتوقع أن يكون النمو المستقبلي 
في المقام األول بقيادة دول قارة آسيا والمحيط الهادي غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وذلك بإجمالي ناتج 
محلي حقيقي متوقع بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 5.2٪ خالل الفترة من عام 2018م إلى عام 2030م، علًما بأن التوقعات تشير 
إلى زيادة الطلب العالمي على النفط الخام بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 0.8٪ خالل الفترة من عام 2018م إلى عام 2030م. 
كذلك، سيساعد نمو الطلب في دول قارة آسيا والمحيط الهادي غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وغيرها من 
الدول النامية في التقليل من حدة أي انخفاض في الطلب على النفط الخام الناتج عن الوفرة المتزايدة لمصادر الطاقة البديلة 

وارتفاع كفاءة استهالك الطاقة وظهور تقنيات جديدة في أسواق استهالك الطاقة مثل السيارات الكهربائية.
من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على المنتجات والمواد الكيميائية المكّررة، بما في ذلك اإليثيلين. من المتوقع أن يزداد  �

الطلب العالمي على المنتجات المكّررة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 0.8٪ خالل الفترة من عام 2018م حتى عام 2030م، مدفوًعا 
بزيادة في الطلب في أفريقيا والشرق األوسط وآسيا والمحيط الهادي. ومن المتوقع أن تشهد الفترة بين عامي 2018م و2030م 
نمًوا في الطلب العالمي على اإليثيلين بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.3٪، ويُعزى ذلك في المقام األول إلى نمو متوقع في الطلب 

من قبل الصين وأمريكا الشمالية.
من المتوقع أن يشهد الطلب داخل المملكة على الغاز الطبيعي نمًوا ملحوًظا. من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي في  �

المملكة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.6٪ خالل الفترة من عام 2018م إلى عام 2030م، ويُعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة 
الطلب من محطات الكهرباء وقطاع التكرير والقطاع الصناعي.

2 11 إجمالي الناتج المحلي العالمي بصفته دافعًا أساسًيا للطلب على النفط الخام.-

إجمالي الناتج المحلي 1 1 2
يعد إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي دافعاً أساسًيا للطلب على النفط الخام، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي 
خالل الفترة من عام 2009م إلى عام 2018م بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 2.9٪، ومن المتوقع أن يرتفع بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 

3.0٪ خالل الفترة من عام 2018م إلى عام 2030م.

لقد كانت الدول غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية هي العامل األساسي للنمو في إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي 
في السنوات األخيرة. فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لهذه لدول خالل الفترة من عام 2009م إلى عام 2018م بمعدل نمو سنوي 
مركب نسبته 5.1٪، فيما ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدول األعضاء في المنظمة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 2.1٪. وأسهمت 
دول قارة آسيا والمحيط الهادي غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بجزء كبير من نمو الدول غير األعضاء في المنظمة، 

حيث حققت معدل نمو سنوي مركب قدره 7.0٪ خالل الفترة من عام 2009م إلى عام 2018م.

من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدول غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بصورة عامة بمعدل نمو 
سنوي مركب قدره 4.4٪، ودول قارة آسيا والمحيط الهادي غير األعضاء في المنظمة بصورة خاصة بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٪5.2، 
وذلك خالل الفترة من عام 2018م إلى عام 2030م، فيما يتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدول األعضاء في منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.7٪ خالل الفترة نفسها. وتُعزى في المقام األول الزيادة المتوقعة في إجمالي الناتج 
المحلي لدول قارة آسيا والمحيط الهادي غير األعضاء في المنظمة إلى النمو السكاني وارتفاع حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي 
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الحقيقي )يتوقع أن ترتفع حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في دول قارة آسيا والمحيط الهادي غير األعضاء في المنظمة 
بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5٪ خالل الفترة من عام 2018م إلى عام 2030م(، وارتفاع عدد المستهلكين من الطبقة المتوسطة وزيادة 

رقعة التوسع الحضري )يتوقع أن تزيد نسبة سكان المناطق الحضرية من 46٪ في عام 2018م إلى 53٪ في 2030م(.

يوضح الشكل التالي معدالت النمو السنوي في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
والدول غير األعضاء في المنظمة خالل الفترة من عام 2009م إلى عام 2018م ومعدالت النمو السنوية المتوقعة خالل الفترة من عام 

2019م إلى عام 2030م.

التعاون  منظمة  في  األعضاء  للدول  الحقيقي  المحلي  الناتج  إجمالي  في  والمتوقعة  الفعلية  السنوية  النمو  معدالت  الشكل 1: 
االقتصادي والتنمية والدول غير األعضاء في تلك المنظمة خالل الفترة من عام 2009م إلى عام2030م

&

المصدر: مستشار السوق.

الطلب على النفط الخام1 1 2
يواكب نمو الطلب العالمي على النفط الخام وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بصورة عامة بمرور الوقت، بالرغم أنه قد ارتفع 
إجمالي الناتج المحلي العالمي في السنوات األخيرة بمعدل أعلى من معدل الطلب العالمي على النفط الخام، ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل 
منها االستخدام المتزايد لمصادر الطاقة البديلة وارتفاع كفاءة استخدام النفط الخام وتصنيع السيارات الكهربائية. وارتفع الطلب العالمي 
على النفط الخام بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0.9٪ خالل الفترة من عام 2000م إلى عام 2018م، ومن المتوقع أن يرتفع بمعدل نمو سنوي 
مركب نسبته 0.8٪ خالل الفترة من عام 2018م إلى عام 2030م. يوضح الشكل التالي معدالت النمو ومعدل الطلب العالمي السنوي على 
النفط الخام خالل الفترة من عام 2000م إلى عام 2018م، ومعدالت النمو ومعدل الطلب السنوي المتوقع على النفط الخام خالل الفترة 

من عام 2019م إلى عام 2030م. 

معدالت النمو العالمي ومعدل الطلب السنوي العالمي الفعلي والمتوقع على النفط الخام خالل الفترة من عام 2000م  الشكل 2: 
إلى عام 2030م

&

المصدر: مستشار السوق.
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يتأثر الطلب على النفط باستخدامه كمصدر من مصادر الطاقة، حيث إن النفط هو مصدر الطاقة الرئيسي على مستوى العالم، حيث شكل 
ما نسبته 32.0٪ من الطلب العالمي على الطاقة في عام 2018م. ويتوقع أن يظل النفط المصدر الرئيسي للطاقة حتى عام 2030م، على 
الرغم من الزيادات المتوقعة في كفاءة استهالك الطاقة وزيادة االعتماد على الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح وظهور تقنيات جديدة مثل السيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن يمثل النفط حوالي 31.5٪ من إجمالي استهالك الطاقة في 
عام 2030م. يوضح الشكل التالي مصادر الطاقة خالل الفترة من عام 1990م إلى عام 2018م ومصادر الطاقة المتوقعة على مستوى العالم 

خالل الفترة من عام 2019م إلى عام 2030م.

مصادر الطاقة الفعلية والمتوقعة خالل الفترة من عام 1990م إلى عام 2030م. الشكل 3: 

!

المصدر: مستشار السوق.

2 21 توازن العرض والطلب على السوائل-

يعتبر توازن العرض والطلب على السوائل مؤشًرا على مستوى أداء سوق النفط العالمي من حيث تفاعل العرض والطلب. حيث أّن حجم 
المعروض العالمي من منتجات السوائل يعتمد على اللقيم )Feedstock( من المواد الهيدروكربونية، بما في ذلك النفط الخام والمكثفات 
وسوائل الغاز الطبيعي. وخالف ذلك، يختلف معدل الطلب على منتجات السوائل - بما في ذلك المنتجات المكررة والوقود الحيوي المخلوط 
والوقود الصناعي وغاز البترول السائل واإليثان - باختالف المناطق. فقد ارتفع الطلب على السوائل بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٪3.3 
في الدول غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بصورة عامة و4.7٪ في دول قارة آسيا والمحيط الهادي غير األعضاء في 
المنظمة بصورة خاصة، وذلك خالل الفترة من عام 2009م إلى عام 2018م، فيما ارتفع الطلب على السوائل في الدول األعضاء في المنظمة 
بمتوسط قدره 0.3٪. ومن المتوقع أن يرتفع معدل الطلب على السوائل في الدول غير األعضاء في المنظمة بصورة عامة بمعدل نمو سنوي 
مركب قدره 1.9٪، وفي دول قارة آسيا والمحيط الهادي غير األعضاء في المنظمة بصورة خاصة بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٪2.5، 
وذلك خالل الفترة من عام 2018م إلى عام 2030م. وعلى النقيض من ذلك، يُتوقع أن يشهد معدل الطلب على السوائل في الدول األعضاء 
في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية استقراًرا نتيجة ارتفاع كفاءة استهالك الوقود ونضج دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التي 

يتميز فيها الطلب باالستقرار بالرغم من كبر حجمه.

أي حركة في العرض أو الطلب على منتجات السوائل تؤثر على توازن العرض والطلب على السوائل، ومن ثم تؤثر على أسعار النفط وقرارات 
اإلنتاج. وكان أبرز صور اختالل توازن العرض والطلب األخيرة هو وجود فائض في المعروض من السوائل خالل الفترة من عام 2014م إلى 
عام 2016م، وهو ما أوجد ضغوًطا تدفع األسعار نحو االنخفاض. يوضح الشكل التالي تفاعل العرض والطلب على السوائل خالل الفترة 

من عام 2000م إلى عام 2019م.
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تفاعل العرض والطلب على السوائل خالل الفترة من عام 2000م إلى عام 2019م. الشكل ٤: 

المصدر: مستشار السوق.

بدأ التباطؤ في معدالت نمو العرض والطلب على السوائل في عام 2016م، حيث شهد نمو العرض تباطًؤا بمعدل أكبر من نمو الطلب. فقد 
انخفضت معدالت نمو العرض السنوي من 3.1٪ إلى 0.6٪ خالل الفترة من عام 2015م إلى عام 2016م، فيما انخفضت معدالت نمو الطلب 
السنوي من 2.3٪ إلى 1.5٪ خالل الفترة من عام 2015م إلى عام 2016م. ويُعزى التباطؤ في معدالت نمو العرض إلى تأثر السوق بزيادة 
مستويات المخزون وما نتج عن ذلك من انخفاض حاد في األسعار بداية من عام 2014م. وشهدت أسواق السوائل في عام 2017م توازًنا 
بين العرض والطلب، ومن ثم بدأت أسعار النفط في االرتفاع. يوضح الشكل التالي العالقة القائمة بين توازن العرض والطلب العالمي على 

السوائل وسعر برنت من عام 2000م إلى عام 2019م.

العالقة بين توازن العرض والطلب العالمي على السوائل وسعر برنت من عام 2000م إلى عام 2019م  الشكل 5: 

المصدر: مستشار السوق.

باإلضافة إلى ذلك، بدأت الشركات المنتجة للنفط في خفض النفقات الرأسمالية على أعمال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجه، وذلك نتيجة 
انخفاض أسعار النفط خالل الفترة من عام 2014م إلى عام 2016م. ومن ثم، مع االنخفاض الكبير في شمال أمريكا، انخفضت النفقات 
الرأسمالية السنوية العالمية على أعمال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجه من 699 مليار دوالر أمريكي إلى 344 مليار دوالر أمريكي خالل 
تلك الفترة. ومن عام 2016م ارتفعت النفقات الرأسمالية عالمياً بشكل تدريجي، وقد بلغت 410 مليار دوالر أمريكي في عام 2018م. تجدر 
اإلشارة بأن الموارد غير التقليدية قد ازدادت إلى 78٪، ويعد ذلك أعلى ارتفاع في النفقات الرأسمالية خالل تلك الفترة. وعلى الرغم من 
تذبذب األسعار العالمية منذ عام 2014م، تعد النفقات الرأسمالية في الشرق األوسط مستقرة إلى حد ما، وقد تحسنت في عام 2018م 
إلى الحد التي كانت عليه قبل النزول. من المتوقع أن ترتفع النفقات الرأسمالية المتعلقة بالتنقيب واإلنتاج عالمياً خالل السنوات الثالثة أو 
الخمسة القادمة. ويوضح الشكل التالي تكاليف التعادل لمشاريع النفط الجديدة بعد حسم الضرائب بمعدل عائد قدره 10٪ حسب الدولة 

حتى نهاية عام 2030م.
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تكاليف التعادل لمشاريع النفط الجديدة بعد الضرائب بمعدل عائد قدره 10٪ حسب الدولة حتى نهاية عام 2030م الشكل 6: 

المصدر: مستشار السوق.

)*( ال يعبر المتوسط عن المتوسط المرجح أو المتوسط الحسابي، ولكنه يعبر عن المتوسط المختار لتكاليف إنشاء نماذج مشاريع النفط الجديدة في تلك الدولة حسب أسعار السوق الحالي. 
وهذه المشاريع عبارة عن مشاريع نفط جديدة تم اختيارها حسب الدولة ابتداًء من عام 2019م فصاعًدا.

)**( يتم احتساب سعر التعادل للحقول المنتجة في المملكة على أساس أسعار استشرافية، وبالتالي ال يشمل سعر التعادل جميع تكاليف أعمال التنقيب والتطوير، علًما بأن سعر التعادل للمملكة 
)للفئات الثالث، وهي الحقول المنتجة، والحقول البرية، والحقول البحرية( يُحتسب مع افتراض سعر ضريبة الدخل بنسبة 50٪. ويتم تحليل نماذج المشاريع الجديدة التي تبدأ في عام 2019م.

)***( ال تشمل تكاليف التعادل للحقول البرية األمريكية تكاليف شراء األراضي.

من المتوقع استمرار ارتفاع الطلب على النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي بمستوى عالي بحلول عام 2035م. ومن المتوقع أن 
يزداد التوريد العالمي بالتوازي مع الطلب، وارتفاع الحصة السوقية للمنتجين بتكلفة منخفضة بما فيهم المملكة. وعليه، من المتوقع أن 
يزداد حجم توريد المملكة للنفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي بين عام 2015م وحتى عام 2050م بنسبة 0.9٪ من معدل النمو 

السنوي المركب. 

الخام  النفط  الطلب على  انخفاض في  ينتج عنه بداية  الوقود األحفوري مما  ومن جانب آخر، قد يكون هناك مرحلة تحول سريعة عن 
والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي في نهاية عام 2020م. ومن المتوقع في هذه الحالة أن ترتفع حصة المملكة في التوريد العالمي حتى عام 
2050م حيث يتوقع أن يبلغ حجم التوريد للنفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي بشكل يومي بنسبة 0.7٪ من معدل النمو السنوي 
المركب بين عام 2015م و2050م. يوضح الشكل أدناه العدد الفعلي والمتوقع لتوريد النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي من عام 

2015م وحتى عام 2050م في حالتي الطلب المذكورة أعاله.



32

العرض الفعلي والمتوقع على المنتجات المكررة حسب المنطقة خالل الفترة من عام 2015م إلى عام 2050م الشكل 7: 

المصدر: مستشار السوق.

تطوير  الحكومية،  بالسياسات  المتعلقة  االفتراضات  من  عدد  على  مبنية  السابقة  السيناريوهات  في  للمملكة  السوقية  الحصة  توقعات 
التكنولوجيا، ومتطلبات السوق.

2 21 نمو الطلب العالمي على المنتجات المكررة والمواد الكيميائية-

ارتفع الطلب على المنتجات المكررة على الصعيد العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.3٪ خالل الفترة من عام 2010م إلى 2018م، 
ويعزى ذلك في المقام األول إلى النمو الذي شهدته أفريقيا والشرق األوسط وآسيا والمحيط الهادي، حيث شهدت تلك المناطق زيادة في 
الطلب على المنتجات المكررة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 2.8٪ و1.3٪ و2.8٪ على التوالي خالل الفترة من عام 2010م إلى 2018م.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على المنتجات المكررة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0.8٪ خالل الفترة من عام 2018م إلى عام 
2030م، نتيجة استمرار الطلب عليه من أفريقيا والشرق األوسط وآسيا والمحيط الهادي الذي يُتوقع زيادته بمعدل نمو سنوي مركب قدره 
2.4٪ و1.6٪ و1.7٪ على التوالي. وتشير التوقعات إلى ارتفاع حصة قارة آسيا والمحيط الهادي من الطلب العالمي على المنتجات المكررة 
من 37.2٪ إلى 41.1٪ خالل تلك الفترة، فيما يُتوقع أن ينخفض الطلب على المنتجات المكررة في أمريكا الشمالية خالل الفترة من عام 
2018م إلى عام 2030م بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0.6٪، وأن يظل ثابًتا في أوروبا. يوضح الشكل التالي معدل الطلب على المنتجات 
المكررة حسب المنطقة خالل الفترة من عام 2010م إلى عام 2018م والطلب المتوقع على المنتجات المكررة حسب المنطقة خالل الفترة 

من عام 2019م إلى عام 2030م.
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الطلب الفعلي والمتوقع على المنتجات المكررة حسب المنطقة خالل الفترة من عام 2010م إلى 2030م الشكل 8: 

المصدر: مستشار السوق.

أدت التغييرات اإلقليمية في الطلب على المنتجات المكررة إلى وجود تحول جغرافي في عمليات التكرير، في ظل تشغيل مصافي جديدة 
أكبر وأكثر تطوًرا في قارة آسيا والمحيط الهادي والشرق األوسط وإغالق المصافي القديمة التي أصبح تشغيلها أمًرا غير مجِد اقتصادياً 
ومفتقًرا للكفاءة في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية خاصة في أوروبا. حيث تتمتع المصافي الجديدة األكبر واألكثر تطوًرا تتمتع 
لطاقة  اإلغالق  اإلجمالي لإلضافات وحاالت  الصافي  التالي  الشكل  يوضح  الخام.  النفط  والمرونة في مدخالت  الكفاءة  من  قدر  بأكبر 
المصافي خالل الفترة من عام 2009م إلى عام 2018م، وذلك بصافي إجمالي لإلضافات لطاقة المصافي في الشرق األوسط وآسيا وصافي 

إجمالي لحاالت اإلغالق لطاقة المصافي في أمريكا الشمالية وأفريقيا وأمريكا الالتينية ورابطة الدول المستقلة وأوروبا.

الصافي اإلجمالي لإلضافات وحاالت اإلغالق لطاقة المصافي خالل الفترة من 2009م إلى 2018م الشكل 9: 

المصدر: مستشار السوق.

باإلضافة إلى ذلك، يشهد إنتاج المصافي تحواًل باتجاه إنتاج أنواع الوقود عالية الجودة مثل البنزين ووقود الطائرات وبعض أنواع وقود 
الديزل، فضاًل عن تحسين نفط الوقود وتحويله إلى منتجات ذات قيمة أعلى. ويعتمد هذا التحول على متطلبات تنظيمية ومعايير عالمية 
متشددة فيما يخص االنبعاثات. وكذلك فإن للسياسات التي تحكم كفاءة استهالك الوقود وتقليل انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة االحتباس 
الحراري لها تأثير كبير على استهالك الوقود، ونتيجة لذلك، سيكون لألنظمة األشد صرامة بشأن أنواع الوقود وارتفاع مبيعات السيارات 

الكهربائية سيكون لها تأثيٌر على الطلب على المنتجات المكررة.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المواد الكيميائية بمعدل أكبر من معدل زيادة الطلب على النفط الخام والمنتجات المكررة. فقد زاد الطلب 
المحلي على اإلثيلين، وهو من المنتجات األساسية للمواد الكيميائية، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.5٪ على مستوى العالم خالل الفترة 
من عام 2010م إلى عام 2018م، ومن المتوقع أن يرتفع بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.3٪ خالل الفترة من عام 2018م إلى عام 2030م. 
ويُتوقع أن يُعزى النمو المتوقع في الطلب المحلي على اإلثيلين في المقام األول إلى زيادة الطلب عليه من الصين بمعدل نمو سنوي مركب 
قدره 5.6٪ وأمريكا الشمالية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.3٪ خالل الفترة من عام 2018م إلى عام 2030م. يوضح الشكل التالي معدل 
الطلب المحلي على اإلثيلين على مستوى العالم حسب المنطقة خالل الفترة من عام 2010م إلى عام 2018م ومعدل الطلب المحلي المتوقع 

على اإلثيلين خالل الفترة من عام 2019م إلى عام 2030م.
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الطلب الفعلي والمتوقع على اإلثيلين عالمًيا حسب المنطقة خالل الفترة من عام 2010م إلى عام 2030م الشكل 10: 

المصدر: مستشار السوق. 

يُتوقع أن تكون مشاريع إنتاج المواد الكيميائية الجديدة أكثر كفاءة واستدامة بشكل متزايد من خالل تكاملها مع المصافي القائمة وزيادة 
نسبة المشتقات األعلى قيمة، مثل المواد الكيميائية النقية والمواد الكيميائية المتخصصة، مقارنة بالمواد الكيميائية األساسية أو السلع 

األساسية.

2 21 الطلب على الغاز الطبيعي داخل المملكة-

احتلت المملكة المركز السابع في قائمة أعلى الدول من حيث الطلب على الغاز الطبيعي على مستوى العالم في عام 2018م، كما تشير 
التوقعات إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي داخل المملكة خالل الفترة من عام 2017م إلى عام 2030م بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 
3.6٪، حيث يتوقع أن يتجاوز معدل الزيادة في الطلب العالمي على الغاز الذي سيرتفع بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 1.7٪ خالل الفترة 
نفسها. ولقد كان االستخدام المحلي للغاز الطبيعي في المملكة مقيًدا بالعرض المتاح على مدى فترة طويلة، إال أن تطوير موارد الغاز 
)ولمزيد من  الماضي،  العقد  كبيرة على مدار  الطبيعي بصورة  للغاز  اإلنتاجية  الطاقة  زيادة  إلى  أدى  المملكة  المرافق في  الطبيعي غير 
المعلومات حول توسعة الطاقة اإلنتاجية لشبكة الغاز الرئيسة، يرجى مراجعة القسم 4 -7- 1- 4 )الغاز وسوائل الغاز الطبيعي( من هذه 

النشرة(.

وتشير التوقعات إلى أن معدل الطلب على الغاز الطبيعي داخل المملكة مستقباًل سيعتمد اعتماًدا رئيسًيا على النمو المتوقع في الطلب من 
قطاع توليد الكهرباء وقطاع التكرير والقطاع الصناعي، بما في ذلك اللقيم )Feedstock( الكيميائي. يوضح الشكل التالي معدل الطلب على 
الغاز الطبيعي في المملكة حسب القطاع خالل الفترة من عام 2010م إلى عام 2017م ومعدل الطلب المتوقع على الغاز الطبيعي حسب 

القطاع خالل الفترة من عام 2018م إلى عام 2030م.
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الطلب الفعلي والمتوقع على الغاز الطبيعي بالمملكة بحسب القطاع خالل الفترة من عام 2010م إلى عام 2030م الشكل 11: 

المصدر: مستشار السوق.

)1( ال تشمل الكميات الواردة في هذا الشكل استخدام اإليثان كلقيم في إنتاج البتروكيميائيات ومواد الطلب األخرى على سوائل الغاز الطبيعي.

من المتوقع أن تعتمد المملكة بشكل أكبر على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء كلما أنتجت كميات إضافية من الغاز الطبيعي، األمر الذي 
يُتوقع أن يكون الدافع الرئيسي للطلب على الغاز في المملكة حتى نهاية عام 2030م. يوضح الشكل التالي زيادة الطاقة االستيعابية لتوليد 
إلى عام 2017م والزيادة  الفترة من عام 2010م  المملكة خالل  الطبيعي( المستخدم في  الغاز  الوقود )بما في ذلك  الكهرباء حسب نوع 
المتوقعة في الطاقة االستيعابية لتوليد الكهرباء حسب نوع الوقود )بما في ذلك الغاز الطبيعي( المستخدم في المملكة خالل الفترة من عام 

2018م إلى عام 2030م.

الطبيعي(  الغاز  ذلك  في  )بما  الوقود  نوع  حسب  الكهرباء  لتوليد  االستيعابية  الطاقة  في  والمتوقعة  الفعلية  الزيادة  الشكل 12: 
المستخدم في المملكة خالل الفترة من عام 2010م إلى عام 2030م

المصدر: مستشار السوق.
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من المتوقع أن تزيد الطاقة االستيعابية لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.1٪ خالل الفترة من عام 
2017م إلى عام 2030م، وأن يزيد حجم الكهرباء التي يتم توليدها باستخدام الغاز الطبيعي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.5٪ للفترة 
نفسها. كما تشير التوقعات إلى أن الكهرباء التي يتم توليدها باستخدام الغاز الطبيعي كلقيم ستمثل حوالي 70.8٪ من الكهرباء التي يتم 
توليدها في المملكة في عام 2030م، بمعنى أنها سترتفع من 60.3٪ كما في عام 2017م، فيما يُتوقع أن تنخفض حصة النفط من ٪39.7 

إلى ٪19.8.

على الرغم من أن هناك توقعات باستخدام معظم إمدادات الغاز الطبيعي اإلضافية لتلبية الطلب الجديد على الكهرباء، فإن بعض كميات 
إعادة  إلى  الخطوات  تؤدي هذه  أن  ويُتوقع إجماالً  الكهرباء،  توليد  المستخدم حالًيا في  الخام  النفط  الطبيعي ستحل محل كميات  الغاز 

تخصيص النفط الخام المستخدم كخام لتوليد الكهرباء وتحويله إلى صادرات. 

يُتوقع أن يكون قطاع التكرير والقطاع الصناعي دافعين ثانويين للطلب على الغاز الطبيعي في المملكة حتى نهاية عام 2030م، حيث يتوقع 
أن يرتفع الطلب بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.6٪ و4.6٪ على التوالي، خالل الفترة من عام 2017م إلى عام 2030م. كما يُتوقع أن ينمو 
قطاع التكرير والقطاع الصناعي بالتزامن مع استمرار النمو االقتصادي في المملكة، وأن يزيد تبًعا لذلك طلب هذين القطاعين على الغاز 

الطبيعي. 

2 21 المشهد التنافسي-

المنافسون الرئيسيون للشركة خارج المملكة هم شركات النفط العالمية )IOCs( )مثل إكسون موبيل وشيفرون وشل )Shell( وتوتال و»بي 
بي )BP(«( التي لها وجود في قطاعات التنقيب واإلنتاج، والتكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( بدرجات متفاوتة. وتتنافس الشركة 

كذلك مع شركات النفط الوطنية )NOCs( في توفير النفط الخام والمنتجات المكررة في مناطق جغرافية مختارة.
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21 الشركة -

2 11 نظرة عامة عن الشركة وأعمالها التجارية-

الشركة هي أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم، ففي الستة أشهر األولى من عام 2019م، بلغ إنتاجها 13.2 مليون برميل مكافئ 
نفطي في اليوم، منها 10.0 مليون برميل في اليوم من النفط الخام )بما يشمل المكثفات الممزوجة(. وفي عام 2018م، بلغ إنتاجها 13.6 
مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، منها 10.3 مليون برميل من النفط الخام في اليوم )بما يشمل المكثفات الممزوجة(. وقد بلغ حجم 
إنتاج الشركة من النفط الخام حوالي برميل من كل ثمانية براميل منتجة على مستوى العالم من عام 2016م حتى عام 2018م. وكما في 31 
ديسمبر 2018م، كانت االحتياطيات الثابت وجودها )Proved Reserves( للشركة من السوائل حوالي خمسة أضعاف مجموع احتياطيات 
التكريرية للشركة وكما في 31  الطاقة  إلى ذلك، فإّن صافي  الكبرى. وباإلضافة  العالمية )IOCs( الخمس  النفط  السوائل لدى شركات 
ديسمبر 2018م قد جعلها رابع أكبر منشاة متكاملة لمصافي التكرير في العالم بالمقارنة مع آخر بيانات متاحة بشأن الطاقة التكريرية 
لدى الجهات الخارجية وفقاً لمستشار السوق. وكما في 31 ديسمبر 2018م، بلغ إجمالي الطاقة التكريرية للشركة 4.9 مليون برميل في 
اليوم، وبلغ صافي الطاقة التكريرية 3.1 مليون برميل في اليوم. وتركز الشركة على الحفاظ على مكانتها البارزة في قطاع التنقيب واإلنتاج 
)Upstream( ومواصلة تحقيق التكامل االستراتيجي في أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( لتأمين تلبية الطلب 

على نفطها الخام وتحقيق القيمة المضافة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية.

ويعود بداية تأسيس الشركة إلى عام 1933م حيث بدأت أعمالها كمشروع تنقيب وإنتاج أسسه أسالف شركتي شيفرون وإكسون موبيل 
وهما حالًيا من بين شركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى. والجدير بالذكر أن الشركة تزاول أعمالها في قطاع التنقيب واإلنتاج 
)Upstream( داخل المملكة، في حين تنتشر أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( في أرجاء مختلفة من العالم. 
الرئيسان  الشركة  أعمال  قطاعا  هما   )Downstream( والتسويق  والمعالجة  التكرير  وقطاع   )Upstream( واإلنتاج  التنقيب  قطاع  ويعتبر 

ويساندهما في ذلك قطاع األعمال العامة.

وفي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م، حققت الشركة صافي نقد من أعمال التشغيل بلغ 196.7 مليار ريال سعودي )52.5 مليار 
دوالر أمريكي(، وتدفقات نقدية حرة بلغت 142.4 مليار ريال سعودي )38.0 مليار دوالر أمريكي(. وفي السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2018م، حققت الشركة صافي نقد من أعمال التشغيل بلغ 453.7 مليار ريال سعودي )121.0 مليار دوالر أمريكي(، وتدفقات نقدية حرة 
بلغت 321.9 مليار ريال سعودي )85.8 مليار دوالر أمريكي(. وتمارس الشركة أعمالها ضمن إطار مالي متحفظ، ونتيجة لذلك بلغت نسبة 
المديونية 2.4٪ كما في 30 يونيو 2019م و)-8.6٪( كما في 31 ديسمبر 2018م )مع تحقيق صافي نقد كما في ذلك التاريخ(. وتجدر 
اإلشارة إلى أن معيار التدفقات النقدية الحرة ومعيار نسبة المديونية ال يندرجان ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي)non-IFRS(، )لمزيد 

من المعلومات، يُرجى مراجعة القسم  7- 4- 3 )التدفقات النقدية الحرة( والقسم  7- 4- 4 )نسبة المديونية( من هذه النشرة(

2 1 1 )Upstream( قطاع التنقيب واإلنتاج
الشركة هي الرائدة في إنتاج النفط الخام والمكثفات على مستوى العالم، حيث بلغ حجم إنتاجها للمواد الهيدروكربونية في الستة أشهر 
األولى من عام 2019م 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، منها 10.0 مليون برميل في اليوم من النفط الخام )بما يشمل المكثفات 
الممزوجة(. وفي عام 2018م، بلغ إنتاج الشركة 13.6 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، منها 10.3 مليون برميل في اليوم من النفط 
الخام )بما يشمل المكثفات الممزوجة(، كما أنتجت الشركة من المكثفات غير الممزوجة 0.2 مليون برميل في اليوم ومن سوائل الغاز 
الطبيعي 1.1 مليون برميل في اليوم، ومن الغاز الطبيعي 8.9 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم، ومن اإليثان 1.0 مليار قدم مكعب قياسي 
من كل برميل من المكافئ النفطي في اليوم. وتتولى الشركة إدارة مختلف االحتياطيات والموارد المميزة التي تتمتع بها المملكة من أجل 
تحسين اإلنتاج وتعظيم القيمة على المدى البعيد وفقاً لمتطلبات نظام المواد الهيدروكربونية الذي ينص على أن تعزز الشركة، من خالل 
أعمال المواد الهيدروكربونية، إنتاجية المكامن على المدى الطويل وأن تتولى أيًضا دعم مبادئ المحافظة الحريصة على تلك الموارد في 

المملكة.

وتتكون احتياطيات المملكة في الحقول التي تديرها الشركة كما في 31 ديسمبر 2018م من 336.2 مليار برميل من المكافئ النفطي، 
تشمل 261.5 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات، و36.1 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي، و233.8 تريليون قدم مكعب قياسي 

من الغاز الطبيعي.

نصت اتفاقية االمتياز األصلية التي كانت سارية حتى 1439/04/06هـ )الموافق 2017/12/24م( على أن حقوق الشركة المتعلقة بالمواد 
الهيدروكربونية في المملكة كانت غير محددة المدة. وبالتالي فإن احتياطيات المملكة في الحقول التي تديرها الشركة حتى ذلك الوقت 
هي نفس احتياطيات الشركة. وتمنح اتفاقية االمتياز اعتباًرا من 2017/12/24م، الشركة الحق الحصري في استكشاف وتطوير وإنتاج 
المواد الهيدروكربونية في المملكة، فيما عدا الموارد الموجودة في المناطق المستثناة، لمدة ابتدائية تبلغ أربعين )40( سنة، والتي ستمددها 
الحكومة لمدة عشرين )20( سنة إضافية شريطة أن تفي الشركة ببعض الشروط المحددة التي تتناسب مع ممارسات التشغيل الحالية. 
البالغة  انتهاء المدة األولية  التمديد لمدة أربعين )40( سنة إضافية بعد  للتمديد بعد ذلك  وإضافًة إلى ذلك، فإن اتفاقية االمتياز قابلة 
ستين )60( سنة شريطة توصل الشركة والحكومة إلى اتفاق حول شروط ذلك التمديد وأحكامه، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة 
القسم  4- 14- 2 )االمتياز( من هذه النشرة(. النص على مدة محددة في اتفاقية االمتياز يؤثر على احتساب احتياطيات الشركة بالمقارنة 
باحتياطيات المملكة في الحقول التي تديرها الشركة. كما تتطلب اتفاقية االمتياز بالتزام الشركة على تلبية الطلب المحلي على بعض المواد 

الهيدروكربونية والمنتجات البترولية وغاز البترول السائل من خالل اإلنتاج المحلي أو االستيراد.
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استناًدا إلى مدة اتفاقية االمتياز والتي تبلغ األربعين )40( سنة االبتدائية وباإلضافة إلى تمديدها لمدة عشرين )20( سنة، بلغت احتياطيات 
 )Proved Reserves( الشركة كما في 31 ديسمبر 2018م، 256.9 مليار برميل مكافئ نفطي )وهو ما يكفي عمر االحتياطيات الثابت وجودها
والبالغ 52 سنة(، وهو أطول من عمر االحتياطيات الثابت وجودها )Proved Reserves( لدى أي من شركات النفط العالمية )IOCs( الخمس 
الكبرى الذي يتراوح بين تسع )9( وسبعة عشر )17( سنة بناًء على المعلومات المتاحة للعموم، علًما بأن احتياطيات الشركة تتكون من 201.4 
مليار برميل من النفط الخام والمكثفات و25.4 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي و185.7 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي، 
وفي 31 ديسمبر 2018م، تضمنت محفظة الشركة أربعمائة وثمانية وتسعين )498( مكمًنا )Reservoir( في مائة وستة وثالثين )136( حقاًل 

منتشرة في جميع أنحاء المملكة ومناطقها البحرية.

تحتل الشركة مكانة فريدة بصفتها الُمنِتج الذي يتمتع بأقل تكلفة على مستوى العالم كما في 31 ديسمبر 2018م، وذلك وفقاً لمقارنة بيانات 
تكلفة اإلنتاج في شركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى وغيرها من شركات النفط والغاز الرائدة. إذ بلغ متوسط تكاليف إنتاج 
النفط الخام من البئر في الشركة 10.6 ريال سعودي )2.8 دوالر أمريكي( لكل برميل مكافئ نفطي في عام 2018م، بناًء على منهجية 
للسنة   )Upstream( واإلنتاج  التنقيب  الشركة في قطاع  التي تحملتها  الرأسمالية  النفقات  أن متوسط  إلى ذلك  يُضاف  السوق.  مستشار 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018م قد بلغ 17.7 ريال سعودي )4.7 دوالر أمريكي( لكل برميل يتم إنتاجه من المكافئ النفطي بناًء على منهجية 
مستشار السوق. وتتمتع الشركة بالقدرة على اإلنتاج بتكلفة منخفضة بفضل طبيعة التكوينات الجيولوجية بالمملكة، باإلضافة إلى البيئات 
المناسبة التي تقع فيها المكامن على اليابسة وفي المياه الضحلة، والتكامل بين البنية التحتية الضخمة وشبكات الخدمات المساندة ونموذج 
الشركة التشغيلي ذو معدل نضوب منخفض واستخدامها للتقنية على نطاق واسع. تستطيع الشركة تحقيق معدالت استخالص مرتفعة مع 

الحفاظ على مستويات منخفضة نسبياً من الماء المنتج مع النفط لفترات طويلة نظًرا لجودة معظم مكامن الشركة ونموذجها التشغيلي.

القصوى  اإلنتاجية  الطاقة  ومستوى  الخام  النفط  إلنتاج  القصوى  اإلنتاجية  الطاقة  مستوى  السيادية  سلطتها  على  بناًء  الحكومة  تحدد 
لنظام المواد الهيدروكربونية. وتشير  إنتاجها الحالي وفقاً  التي يجب على الشركة المحافظة عليها والذي قد يفوق   )MSC( المستدامة
الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( إلى أقصى عدد يمكن إنتاجه من براميل النفط الخام في اليوم الواحد على مدار عام واحد 
خالل أي فترة تخطيط مستقبلية، وذلك بعد أخذ جميع النفقات الرأسمالية والصيانة وعمليات اإلصالح وتكاليف التشغيل بعين االعتبار، 
 )MSC( أشهر إلجراء التعديالت التشغيلية. وكما في 30 يونيو 2019م، بلغت الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )وبعد منح مدة ثالثة )3
للشركة 12.0 مليون برميل من النفط الخام في اليوم. وتمّكن السعة االحتياطية الناتجة عن االحتفاظ بالطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة 
)MSC( الشركة من سرعة زيادة إنتاجها من النفط الخام فوق مستويات اإلنتاج المقررة استجابًة للتغيرات في العرض والطلب العالمي 
على النفط الخام. وتستخدم الشركة أيًضا هذه السعة االحتياطية كخيار بديل لتوفير اإلمدادات في حالة حدوث انقطاعات مفاجئة في 
اإلنتاج في أي حقل وللحفاظ على مستويات اإلنتاج خالل الصيانة الدورية للحقول. وبلغت اإليرادات التي حققتها الشركة من استخدام 
السعة االحتياطية المتوفرة نتيجة الحفاظ على الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( 133.0مليار ريال سعودي )35.5 مليار دوالر 
أمريكي( خالل الفترة من عام 2013م إلى عام 2018م. وتنتج هذه اإليرادات اإلضافية خالل الفترات التي يتجاوز فيها اإلنتاج الشهري الفعلي 

)نتيجة الحفاظ على الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC(( متوسط مستوى اإلنتاج المحدد لتلك السنة.

تتميز حقول ومكامن الغاز للشركة بأنها غنية بالسوائل، ويدل على ذلك حجم إنتاج الشركة من المكثفات غير الممزوجة البالغ 0.2 مليون 
برميل في اليوم وسوائل الغاز الطبيعي البالغ 1.1 مليون برميل في اليوم في عام 2018م، علًما أن الشركة هي الُمورِّد الوحيد للغاز الطبيعي 
في المملكة التي تُعدُّ سابع أعلى الدول من حيث الطلب على الغاز الطبيعي في العالم وفقاً لمستشار السوق، حيث إنها وفرت من الغاز 
الطبيعي 8.9 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم ومن اإليثان 1.0 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم في عام 2018م، كما تملك الشركة 
وتشغل شبكة الغاز الرئيسة، وهي شبكة ضخمة من خطوط األنابيب تربط بين مواقع إنتاج ومعالجة الغاز الرئيسة في جميع أنحاء المملكة. 
وتتوقع الشركة استمرار زيادة احتياطياتها من الغاز من خالل اكتشاف حقول جديدة، وإضافة مكامن جديدة في الحقول الموجودة، وتحديد 

المكامن والحقول القائمة وإعادة تقييمها.

2 1 1 )Downstream( قطاع التكرير والمعالجة والتسويق
تدير الشركة أعماالً ضخمة ومتكاملة من الناحية االستراتيجية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream(، وتتألف أنشطة هذا 
القطاع في األساس من التكرير وتصنيع البتروكيميائيات وتوريدها وعمليات التجارة والتوزيع وتوليد الطاقة. وبفضل حجم صافي الطاقة 
التكريرية للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م، حلّت الشركة في المرتبة الرابعة بين كبرى شركات التكرير العالمية على أساس المقارنة مع 
آخر بيانات متاحة بشأن الطاقة التكريرية لدى الجهات الخارجية وفقاً لمستشار السوق. وكما في 31 ديسمبر 2018م، بلغ إجمالي الطاقة 
التكريرية للشركة 4.9 مليون برميل في اليوم، وبلغ صافي الطاقة التكريرية 3.1 مليون برميل في اليوم. كذلك يوفر التكامل االستراتيجي 
التنقيب واإلنتاج )Upstream( وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( في الشركة فرصًة للشركة لتلبية الطلب على  بقطاع 
النفط الخام من خالل البيع إلى منافذ مضمونة وتتكون من المصافي المحلية والدولية المملوكة بالكامل أو الزميلة للشركة. ويتضمن قطاع 

التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( أنشطة تجارية أخرى مثل زيوت األساس ومواد التشحيم وعمليات البيع بالتجزئة.

تُعد أعمال التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( للشركة أكبر مستهلك إلنتاج قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( من النفط الخام، 
حيث استهلكت أعمال التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( في الشركة في عام 2018م 38٪ من إنتاجها من النفط الخام. وتوفر 
أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( كافة كميات النفط الخام التي تتم توريدها إلى المصافي التابعة والمملوكة للشركة بالكامل في 
المملكة وتتم معالجتها فيها، ومعظم النفط الخام الذي تستخدمه المصافي الدولية التابعة والمملوكة للشركة بالكامل. ففي عام 2018م، 
بلغ متوسط نسبة الملكية المرجحة للشركة في مصافي الشركة الدولية 58٪، في حين وفرت الشركة إمدادات بلغت نسبتها 68٪ من النفط 
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الخام الذي تستخدمه تلك المصافي. ويحقق ذلك منافع كبيرة ألعمال التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( في الشركة، بما في ذلك 
توفير إمدادات مضمونة وموثوقة من النفط الخام عالي الجودة مما يساعد على توفير إمدادات مضمونة وموثوقة من المنتجات المكررة 

.)Downstream( لعمالء قطاع التكرير والمعالجة والتسويق

وقد مّثلت أعمال الشركة في مجال التكرير في المملكة بما فيها الشركات المحلية الزميلة لها 62٪ من صافي طاقتها التكريرية في عام 
2018م. وتتيح هذه األعمال باإلضافة إلى شبكة التوزيع المحلية قدرة فريدة للشركة للدخول بقوة في السوق المحلية الكبيرة التي تعد 
والمعالجة  التكرير  استثماراتها في قطاع  الشركة كذلك  تركز  المحلية،  السوق  تركيزها على  إلى  وباإلضافة  لها.  الوحيد  الُمورد  الشركة 
الواليات  مثل  العالي  الطلب  ومراكز  آسيا،  والهند وجنوب شرق  الصين  التي تشمل  النمو،  المناطق عالية  )Downstream( في  والتسويق 

المتحدة األمريكية، والبلدان التي تعتمد على استيراد النفط الخام مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

ولدى الشركة أعمال بتروكيميائيات متكاملة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream(، مما يمّكنها من تحقيق أرباح إضافية في 
سلسلة القيمة الهيدروكربونية. ويمتد نطاق أعمال الشركة في مجال الكيميائيات من إنتاج المواد الكيميائية األساسية مثل المواد األروماتية 
واألوليفينات والبولي أوليفينات وصواًل إلى المنتجات األكثر تطوًرا مثل مركبات البوليول واإِليزوسيانات والمطاط الصناعي. ويواصل قطاع 
لها واالستثمارات  التابعة  الشركات  الملكية في  المملكة وزيادة حصص  الطاقة اإلنتاجية داخل  زيادة  النمو عبر  الشركة  الكيميائيات في 
الجديدة، بما في ذلك االستحواذ المحتمل على حصة صندوق االستثمارات العامة البالغة 70٪ في شركة سابك، والتي من المتوقع حالًيا 
إتمامها في النصف األول من عام 2020م. وسيمتد قطاع الكيميائيات التابع للشركة بعد إتمام صفقة شركة سابك ليشمل أكثر من خمسين 
)50( دولة وينتج حزمة من المواد الكيميائية، منها األوليفينات واإلثيلين وغليكول اإلثيلين وأكسيد اإلثيلين والميثانول وغاز الميثيل ثالثي 
البيوتيل األثيري والبولي إثيلين واللدائن الهندسية ومشتقاتها وغيرها. وفي 31 ديسمبر 2018م، بلغ صافي الطاقة اإلنتاجية من المواد 
الكيميائية 16.7 مليون طن في السنة وإجمالي طاقتها اإلنتاجية من المواد الكيميائية 33.2 مليون طن في السنة. بعد إتمام صفقة شركة 
سابك، ويُتوقع أن تتمتع الشركة بأكبر معدل صافي الطاقة اإلنتاجية لإليثيلين وأن تكون من بين أكبر أربع شركات من حيث صافي الطاقة 

اإلنتاجية لمواد البولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين عالي الكثافة والبولي بروبيلين وفقاً لدراسة مستشار السوق. 

تواصل الشركة تقييم عدد من فرص االستثمار الكبيرة اإلضافية في المناطق الجغرافية عالية النمو على مستوى العالم، باإلضافة إلى 
المبادرات األساسية، بهدف تحسين األداء التشغيلي والمالي لموجوداتها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream(، وتشتمل 
أهداف تلك المبادرات على زيادة في الطاقة اإلنتاجية، ومشاريع تحسين الموجودات، وتحسين عائدات المنتجات، وتحقيق مزيٍد من التكامل 

في قطاع البتروكيميائيات.

ويشمل قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( بالشركة على منصات لبيع النفط الخام والمنتجات وتوزيعها وتجارتها. وتدعم 
تلك المنصات أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( والتكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( في الشركة، إذ تمّكنها من بيع 
النفط الخام وتسويق المنتجات بصورة مثالية من خالل شبكة البنية التحتية الكبيرة لديها التي تضم خطوط نقل ومحطات باإلضافة إلى 
إمكانية الوصول إلى موارد الشحن والخدمات المساندة. وتحافظ الشركة على المرونة في مواجهة التقلبات السوقية في الطلب بفضل أنواع 
النفط الخام الخمسة التي تنتجها وطاقتها اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC(. وتعزز هذه المرونة من قدرة الشركة على تلبية احتياجات 
عمالئها ومن سمعة الشركة كأحد أكثر موردي النفط الخام موثوقيًة في العالم، حيث تمكنت من الوفاء بالتزامات التسليم في الوقت المحدد 

بنسبة 99.7٪ في عام 2017م و99.8٪ في عام 2018م و99.9٪ في الستة أشهر األولى من عام 2019م.

األعمال العامة 2 1 2
والتسويق  والمعالجة  التكرير  وقطاع   )Upstream( واإلنتاج  التنقيب  قطاع  أعمال  األساس  في  الشركة  في  العامة  األعمال  قطاع  يساند 
)Downstream(، ويضم هذا القطاع الخدمات الفنية الضرورية لنجاح األنشطة األساسية للشركة، بما في ذلك الموارد البشرية والشؤون 

المالية واألعمال العامة واإلدارة القانونية.

2 11 صفقات االستحواذ المحتملة التي مازالت قيد اإلتمام-

االستحواذ على نسبة -2% من أسهم شركة سابك 1 1 2
بتاريخ 1440/07/20هـ )الموافق 2019/03/27م(، أبرمت الشركة اتفاقية شراء أسهم مع صندوق االستثمارات العامة »بصفته الطرف 
البائع« لالستحواذ على ملكيته البالغة 70٪ في رأس مال شركة سابك بمقابل إجمالي قدره 69.1 مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 259.1 
مليار ريال سعودي(. تعمل شركة سابك في أكثر من خمسين )50( دولة وتنتج مجموعة من المواد الكيميائية، منها األوليفينات واإلثيلين 
وغليكول اإلثيلين وأكسيد اإلثيلين والميثانول وغاز الميثيل ثالثي البيوتيل األثيري والبولي إثيلين واللدائن الهندسية ومشتقاتها وغيرها. 
المنتجات  إنتاج شركة سابك في عام 2018م 75.3 مليون طن، بما في ذلك 61.8 مليون طن من  بلغ إجمالي  العامة،  لتقاريرها  ووفقاً 
البتروكيميائية والمتخصصة. كما في 31 ديسمبر 2018م بلغ إجمالي أصول شركة سابك 320 مليار ريال سعودي، وبلغ صافي الدخل 32 
مليار ريال سعودي، كما بلغ إجمالي اإليرادات 169 مليار ريال سعودي. كما في 30 يونيو 2019م بلغ إجمالي أصول شركة سابك 320 مليار 

ريال سعودي، وبلغ صافي الدخل 8.3 مليار ريال سعودي، كما بلغ إجمالي اإليرادات 73 مليار ريال سعودي.
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وترى الشركة أن االستحواذ على حصة مسيطرة في شركة سابك سيعزز االستراتيجية التي تتبناها لزيادة حجم إنتاجها من البتروكيميائيات 
التكرير  قطاع  في  المرجوة  النمو  طموحات  تحقيق  سبيل  في  الدعم  وتوفير   ،)Downstream( والتسويق  والمعالجة  التكرير  مشاريع  في 
والمعالجة والتسويق )Downstream(، وباإلضافة إلى ذلك، ترى الشركة أن االستحواذ سيساعدها في االستفادة من خبرة شركة سابك 
في صناعة الكيميائيات لتطبيقها في مرافق قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( الحالية والمستقبلية التابعة للشركة. ومن 

المتوقع أن تستمر شركة سابك بعد صفقة االستحواذ المحتملة كشركة مدرجة في تداول.

نصت اتفاقية شراء األسهم المبرمة بتاريخ 1440/07/20هـ )الموافق 2019/03/27م( بأن تقوم الشركة بتسديد ثمن الشراء المستحق نظير 
االستحواذ في تاريخ اإلتمام )المتوقع في النصف األول لعام 2020م( من خالل دفعة نقدية تساوي 50٪ من ثمن الشراء )مع تعديله لمراعاة 
نفقات معينة( وقرض مقدم من البائع بمبلغ يساوي 50٪ من ثمن الشراء. في 1441/03/07هـ )الموافق 2019/10/06م(، وافقت الشركة 
وصندوق االستثمارات العامة على تعديل شروط السداد المتعلقة بعملية الشراء لتنص على أنه بتاريخ اإلتمام سيتم دفع 36٪ من ثمن الشراء 
نقًدا )مع تعديله لمراعاة نفقات معينة(، وسيتم دفع 64٪ من ثمن الشراء في صورة قرض مقدم من البائع. سيكون هذا القرض المقدم من 
البائع مضموًنا بأربعة سندات ألمر مستقلة صادرة عن أرامكو السعودية لصالح صندوق االستثمارات العامة. بناًء على تعديل اتفاقية شراء 
األسهم، ستدفع أرامكو السعودية عائد قرض إلى الصندوق في تاريخ اإلتمام )المتوقع في النصف األول لعام 2020م( في شكل دفعة نقدية 
تساوي 500 مليون دوالر أمريكي )أي ما يعادل 1.9 مليار ريال سعودي( وإصدار خمسة سندات ألمر إضافية بقيمة إجمالية يبلغ قدرها 

2.5 مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 9.3 مليار ريال سعودي(.

وسوف يصبح قرض البائع والمبلغ المتبقي من عوائد القرض المضمون بموجب سندات ألمر مستحًقا وواجب الدفع على النحو التالي: 

في 2020/9/30م أو قبله، عائد قرض بقيمة 250 مليون دوالر أمريكي )أي ما يعادل 937 مليون ريال سعودي(.  )1(
في 2021/9/30م أو قبله، مبلغ يساوي 16٪ من ثمن الشراء باإلضافة إلى عائد قرض بقيمة 250 مليون دوالر أمريكي )أي ما   )2(

يعادل 937 مليون ريال سعودي(. 
في 2022/9/30م أو قبله، مبلغ يساوي 16٪ من ثمن الشراء.  )3(

في 2023/9/30م أو قبله، مبلغ يساوي 16٪ من ثمن الشراء باإلضافة إلى عائد قرض بقيمة 750 مليون دوالر أمريكي )أي ما   )4(
يعادل 2.8 مليار ريال سعودي(. 

في 2024/9/30م أو قبله، مبلغ يساوي 16٪ من ثمن الشراء باإلضافة إلى عائد قرض بقيمة 750 مليون دوالر أمريكي )أي ما   )5(
يعادل 2.8 مليار ريال سعودي(.

في 2025/9/30م أو قبله، عائد قرض قدره 500 مليون دوالر أمريكي )أي ما يعادل 1.9 مليار ريال سعودي(.  )6(

سيكون كل سند ألمر قاباًل للتظهير بالكامل ويجوز لصندوق االستثمارات العامة رهنه. ومع ذلك، فإذا تلقى صندوق االستثمارات العامة 
أي عرض بالتمويل ينص على نقل سند ألمر، فيجوز للشركة في غضون ثالثين )30( يوًما من تلقي إشعار بهذا العرض إخطار صندوق 
االستثمارات العامة بنيتها في شراء كل سندات ألمر المقرر نقلها بالشروط نفسها أو جزء منها. وفي حال لم تقرر الشركة شراء سندات ألمر 
المراد نقل ملكيتها وتسديد ثمنها، فإنه يجوز للصندوق نقل ملكية تلك السندات ألمر خالل الفترة التالية البالغ قوامها مائة وعشرين )120( 
يوًما، علًما بأّن الشركة تعتزم سداد السندات ألمر على مراحل من خالل تدفقاتها النقدية ومصادر التمويل الخارجية، أو كال األمرين مًعا.

يخضع إتمام صفقة االستحواذ لشروط اإلتمام المعتادة، ويتوقع حالًيا إتمامها في النصف األول من عام 2020م. ويحق ألي من الطرفين 
إنهاء اتفاقية الشراء إذا لم تتم الصفقة في غضون ثمانية عشر )18( شهراً من تاريخ االتفاقية، مع إمكانية الحصول في بعض الحاالت على 
مهلة لمدة ستة )6( أشهر، كما يحق ألي من الطرفين إنهاء اتفاقية الشراء )مع وجود بعض االستثناءات( إذا كانت إقرارات الطرف اآلخر 
وتعهداته غير صحيحة، أو خالف الطرف اآلخر األحكام الواردة في هذه االتفاقية، وترتب على ذلك في كلتا الحالتين خسائر تجاوزت مبلًغا 

قدره 3 مليارات دوالر أمريكي )أي ما يعادل 11.2 مليار ريال سعودي(.

صفقات االستحواذ األخرى 1 1 2

بنك  أويل  هيونداي  في شركة  على حصة  لالستحواذ  اتفاقية شراء  2019م(   /04/15 )الموافق  1440/08/10هـ  بتاريخ  الشركة  أبرمت 
)Hyundai Oilbank( نسبتها 17٪ من مجموعة هيونداي القابضة للصناعات الثقيلة )Hyundai Heavy Industries Group( مقابل مبلغ 
قدره 4.7 مليار ريال سعودي مع خيار الحصول على حصة إضافية بنسبة 2.9٪ من األسهم. هيونداي أويل بنك )Hyundai Oilbank( هي 
شركة خاصة تعمل في مجال تكرير النفط في كوريا الجنوبية. إن مجمع دايسان، حيث تتواجد المنشآت الرئيسية لشركة هيونداي أويل 
بنك )Hyundai Oilbank(، هو عبارة عن مصنع تكرير متكامل تماًما بسعة معالجة تبلغ ستمائة وخمسين ألف )650.000( برميل من النفط 

الخام يومًيا. ومن المتوقع إتمام الصفقة، المعلق إتمامها على الشروط المعتادة، بنهاية النصف األول من عام 2020م. 

أبرمت الشركة مؤخراً اتفاقيات غير ملزمة بشأن التوسع في أعمالها المتعلقة بالتكرير والتطوير والتسويق في قارة آسيا، بما فيها اتفاقية 
خطاب نوايا غير ملزم ريالينس إندستريز ليمتد )Reliance Industries Limited( بتاريخ 1440/12/11هـ )الموافق 2019/08/12م( لشراء 

 .)Reliance Industries Limited( حصة قدرها 20٪ من قسم تحويل النفط إلى كيميائيات في شركة ريالينس إندستريز ليمتد
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2 21 التطورات األخيرة-

قامت الحكومة بإجراء التعديالت التالية على النظام المالي )Fiscal Regime( الذي تخضع له أعمال الشركة:

اعتمدت الحكومة لوائح إضافية خاصة بالطريقة التي تُعوض من خاللها الشركة عن سعر الغاز المباع محلياً في المملكة بحيث تُعّوض 
الشركة من قبل الحكومة عن اإليرادات التي تخسرها الشركة بصورة مباشرة نتيجة لتوريد منتجات الغاز ذات الصلة محلياً في حال عدم 
تطابق األسعار المقررة من جانب الحكومة مع السعر ذي الصلة الذي تم تحديده لتحقيق معدل العائد الذي وافقت عليه الحكومة من مشاريع 

الغاز الخاصة بالشركة )اعتباًرا من 2019/09/17م(.

أبرمت الحكومة والشركة تعدياًل التفاقية االمتياز يسري من تاريخ 2020/01/01م. من أجل: 

تخفيض معدل الريع إلنتاج النفط الخام إلى 15٪ )من 20٪( ألسعار برنت التي ال تتعدى 70 دوالًرا للبرميل.  -1
2-  زيادة معدل الريع الهامشي إلى 45٪ )من40٪( ألسعار برنت التي تتراوح بين 70 دوالًرا للبرميل و100 دوالر للبرميل كحد 

أقصى. 
زيادة معدل الريع الهامشي إلى 80٪ )من 50٪( ألسعار برنت التي تتجاوز الـ 100 دوالر للبرميل.  -3

اعتباراً من 2020/01/01م، ستعوض الحكومة الشركة بمبلغ وقدره 154.5 مليون ريال سعودي )41.2 مليون دوالر أمريكي( شهرياً نظير 
تكلفة االحتفاظ بالمنتجات البترولية وفقاً لتوجيهات الحكومة.

لتوجيهات  امتثالها  نتيجة  مباشرة  التي تخسرها بصورة  اإليرادات  الشركة عن  لتعويض  التكافؤ  آلية سعر  نطاق  بتوسيع  الحكومة  قامت 
الحكومة المتعلقة بالمبيعات المحلية لغاز البترول السائل وبعض المنتجات األخرى )اعتباًرا من 01/01/ 2020م(.

قررت الحكومة خفض معدل الضريبة )المطبق على أعمال الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream(( من المعدل 
متعدد الشرائح لمعدالت ضريبة الدخل والذي تتراوح نسبته بين 50٪ و85٪، والمطبق على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية 
المحلية إلى معدل الضريبة العامة على الشركات البالغ 20٪ والمطبق على أنشطة أعمال الشركات المحلية في قطاع التكرير والمعالجة 
والتسويق )Downstream( المحلية بموجب نظام ضريبة الدخل )اعتباًرا من 01/01/ 2020م، على أن يسري هذه التخفيض لمدة خمسة 
سنوات، وذلك بشرط قيام الشركة بفصل قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( ليصبح مملوك لشركة تابعة )أو أكثر( مستقلة. 

يستمر عدم إلزام الشركة بدفع مبالغ الريع على إنتاج المكثفات بعد انقضاء فترة السماح الحالية الممتدة لخمس سنوات لفترة 10 سنوات 
إضافية، ويمدد ذلك اإلعفاء عند إنتهائه، لمدد مماثلة كل 10 سنوات، إال إذا رأت الحكومة أن اقتصاديات تطوير حقول الغاز ال تستدعي 
تمديد اإلعفاء، )لمزيد من المعلومات حول هذه التغييرات في النظام المالي )Fiscal Regime(، يرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 )التعديالت 

التي طرأت على النظام المالي )Fiscal Regime(( من هذه النشرة(. 

)لمزيد من المعلومات حول هذه التغييرات في النظام المالي )Fiscal Regime(، يرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت على 
النظام المالي )Fiscal Regime(( من هذه النشرة(. في حال كانت تلك التعديالت على النظام المالي )Fiscal Regime( نافذة خالل الستة 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م لكانت التدفقات النقدية للشركة أعلى بـ 4.5 مليار دوالر أمريكي تقريباً، بحسب تقديرات الشركة. 

وفقاً لألمر الملكي رقم 16712 وتاريخ 1441/03/11هـ )الموافق 2019/11/08م(، سيكون االستثمار في أسهم الشركة المدرجة في السوق 
الشركة  التي قامت  الضريبة  الناتج عن هذه االستثمارات وخصمها من مدفوعات  الزكاة  مبلغ  المالية، مزكى عنه، حيث سيتم احتساب 

بسدادها وتحويلها لحساب الزكاة في وزارة المالية لكي تدفع لمستحقي الزكاة حسب النظام.

في شهر مايو من العام 2019م تعرضت خطوط أنابيب نفط شرق-غرب لهجمات عن طريق طائرات مجهولة الهوية حاملة للمتفجرات. وقد 
ترتب على تلك الهجمات وقف عمل خطوط أنابيب النفط لوقت وجيز.

لهجوم عن طريق خمس  الشيبة  للشركة في  التابع  الطبيعي  الغاز  تسييل  تعرض مرفق  )الموافق 2019/08/17م(،  في 1441/12/16هـ 
 )cogeneration( طائرات مسيرة مجهولة الهوية، وهو ما ترتب عليه اندالع حرائق وحدوث أضرار بالبنى التحتية للمعالجة واإلنتاج المزدوج
في المرفق. وقد ترتب على الهجمات تطبيق بروتوكوالت االستجابة للطوارئ واستمرارية العمل لدى الشركة لوقف تدفقات اللقيم وإزالة 
الضغط وإغالق المعدات وتقييم المخاطر التي تعرض لها المرفق واستئناف العمليات بأمان. ولم يتم اإلبالغ عن أية إصابات أو وفيات 
خالل الحادث. وتم استعادة عمليات المحطة على ناقل واحد لتسييل الغاز الطبيعي خالل أسبوعين من الهجوم وال تزال اإلصالحات األخرى 
جارية. وقد اتخذت الشركة عدًدا من الخطوات للتخفيف من أثر اإلغالق على عمالئها، شمل ذلك تزويد عمالء ُمرّكب اإليثان بالبروبين 
كبديل وتعديل توزيع اإليثان + سوائل الغاز الطبيعي. وتشير تقديرات الشركة المبدئية إلى أن تكاليف إصالح مرفق تسييل الغاز الطبيعي في 
الشيبة ستبلغ نحو 105 مليون ريال سعودي )28 مليون دوالر أمريكي( وال تتوقع الشركة أن تكون اإليرادات المفقودة جراء الهجمات جوهرية.

في 1441/01/15هـ )الموافق 2019/09/14م(، تعرضت مرافق المعالجة التابعة للشركة في بقيق وخريص للهجوم، وهو ما ترتب عليه 
حدوث انفجارات واندالع حرائق وتعرض المعدات في المرفق ألضرار بالغة. وقد ترتب على الهجمات تطبيق الشركة لبروتوكوالت االستجابة 
لحاالت الطوارئ المتبعة لديها وتم إطفاء الحرائق خالل 7 ساعات تقريًبا من بدايتها. لم يتم اإلبالغ عن أية إصابات أو وفيات خالل الحادث 
في مرفق المعالجة بالبقيق أو خريص. وقد ترتب على تلك الهجمات خفض إنتاج الشركة من النفط الخام بشكل مؤقت بنحو 54٪. وقد 
اتخذت الشركة منذ وقوع تلك الهجمات عدًدا من اإلجراءات للحد من أثرها على العمالء، بما في ذلك استغالل مخزون النفط الخام التابع 
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للشركة خارج المملكة، وتبديل درجات توريدات الخام وتحجيم توريدات سوائل الغاز الطبيعي إلى بعض العمالء، وزيادة إنتاجها من حقول 
أخرى. وأخيًرا، وفي ضوء انخفاض القدرة اإلنتاجية إلنتاج الغاز، تحولت بعض محطات إنتاج الطاقة في المملكة جزئًيا من استخدام اللقيم 
إلى حرق النفط الخام. منذ 25 سبتمبر 2019م استعادت الشركة نفس مستوى اإلنتاج الذي كانت عليه قبل تعرضها إلى الهجمات بتاريخ 
1441/01/15هـ )الموافق 2019/09/14م(، وال زالت الشركة تعمل بشكل مستمر من أجل استعادة العمليات التشغيلية للمرافق في بقيق 
وخريص بشكل كامل. وال تتوقع الشركة أن يكون لهذه الهجمات تأثير جوهري على أعمالها أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها التشغيلية، 

)لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 2-2-5 )المخاطر المرتبطة باإلرهاب والنزاعات المسلحة( من هذه النشرة(.

 )SASREF( في ساسرف )Shell( قامت الشركة باالستحواذ على حصة شركة شل )وبتاريخ 1441/01/19هـ )الموافق 2019/09/18م
البالغة 50٪ من المشروع وقامت بالتالي بتغيير اسم ساسرف )SASREF( إلى شركة مصفاة أرامكو السعودية في الجبيل. تبلغ الطاقة 

اإلنتاجية للمصفاة ثالثمائة وخمسة آالف )305.000( برميل من النفط الخام في اليوم.

إضافة إلى ذلك، قامت شركة موتيفا )Motiva( بتاريخ 1441/03/03هـ )الموافق 2019/10/31م( باالستحواذ على 100٪ من ملكية فلينت 
هيلز ريسورسز بورت أرثر إل إل سي )Flint Hills Resources Port Arthur, LLC(، والتي تشغل وحدة تكسير في بورت أرثر، تكساس بطاقة 

إنتاجية تبلغ 634.000 طن من اإلثيلين والبروبيلين والبيوتان. 

بتاريخ 2019/11/01م، قامت الشركة باإلعالن عن توزيع أرباح مرحلية )عادية( بقيمة 13.4 مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 50.25 مليار 
ريال سعودي( وذلك عن الربع السنوي المنتهي في 2019/09/30م. باإلضافة إلى ذلك، سوف تقوم الشركة بتوزيع أرباح مرحلية )عادية( 
بقيمة حدها األعلى 9.5 مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 35.6 مليار ريال سعودي( - بعد الحصول على الموافقات الالزمة من قبل مجلس 
اإلدارة - وذلك قبل تاريخ اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين األفراد والمشار إليه في الجدول 
رقم 4 )الجدول الزمني المتوقع للطرح( من هذه النشرة. سيتم دفع األرباح سالفة الذكر إلى الحكومة بصفتها المساهم الوحيد في الشركة، 
ولن يكون للمستثمرين الذين يكتتبون في أسهم الطرح الحق في الحصول على أي جزء من تلك األرباح بصرف النظر عن تاريخ دفعها - 
والذي يمكن أن يكون قبل أو بعد تاريخ اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين األفراد والمشار إليه 
في الجدول رقم 4 )الجدول الزمني المتوقع للطرح(. وإذا ما قررت الشركة ألي سبب من األسباب اإلعالن عن توزيع أرباح مرحلية )عادية( 
تزيد قيمتها على مبلغ 9.5 مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 35.6 مليار ريال سعودي( المشار إليه أعاله، فعندئذ سوف يحق للمستثمرين 
الذين يكتتبون في أسهم الطرح الحق في الحصول على جزء من قيمة األرباح التي تزيد عن المبلغ المذكور بحسب نسب مساهمتهم في 
الشركة. وفي مثل هذه الحالة، سوف يعتبر أول تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول تاريخ االستحقاق وسوف تعلن الشركة عن تاريخ 

دفعها لمالكي األسهم المستحقين لها. 

وباإلضافة إلى ما تقدم، ووفًقا للقسم  8- 1 )لمحة عامة( والقسم  8- 2 )سياسة توزيع األرباح وإطار عملها( من هذه النشرة، سوف تقوم 
الشركة باإلعالن عن توزيع أرباح مرحلية )عادية( بقيمة 3.9 مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 14.6 مليار ريال سعودي( وذلك عن الفترة 
الواقعة ما بين تاريخ اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين األفراد والمشار إليه في الجدول رقم 4 
)الجدول الزمني المتوقع للطرح( من هذه النشرة وحتى 31 ديسمبر 2019م من خالل النقد المتوافر لديها. وسيتم تحديد تاريخ استحقاق 
األرباح لمالكي األسهم )بما فيهم مالكي أسهم الطرح التي تم تخصيصها في هذا الطرح( المستحقين لتلك األرباح بحسب نسب مساهمتهم 
بموجب اإلعالن الذي سيصدر عن الشركة في هذا الشأن. وتكون تلك األرباح مستحقة فقط لمالكي األسهم )بما فيهم مالكي أسهم الطرح 
التي تم تخصيصها في هذا الطرح( في تاريخ االستحقاق الذي ستحدده الشركة. وإذا ما قررت الشركة ألي سبب من األسباب اإلعالن عن 
توزيع أرباح مرحلية )عادية( تزيد قيمتها على 3.9 مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 14.6 مليار ريال سعودي( المشار إليه أعاله، فعندئذ 
سوف يحق للمستثمرين الذين يكتتبون في أسهم الطرح الحق في الحصول على جزء من قيمة األرباح التي تزيد عن المبلغ المذكور بحسب 

نسب مساهمتهم في الشركة. 

2 21 تاريخ أرامكو السعودية وتطورها-

أبرمت الحكومة في 1933/05/29م اتفاقية امتياز منحت بموجبها شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا )»سوكال«( الحق في التنقيب عن 
النفط داخل حدود المملكة. وفي وقت الحق من ذات العام، أسست »سوكال« شركة كاليفورنيا أرابيان ستاندارد أويل )»كاسوك«( التابعة 
والمملوكة بالكامل لشركة »سوكال«، لتتولى تنفيذ اتفاقية االمتياز. وفي عام 1936م، استحوذت شركة »تكساكو« على حصة 50٪ في شركة 
»كاسوك«. وحققت »كاسوك« أول نجاح تجاري لها في عام 1938م في حقل الدمام بمدينة الظهران، حيث بدأ ذلك الموقع على الفور في إنتاج 
أكثر من 1.500 برميل من النفط الخام في اليوم. وفي عام 1944م، تم تغيير اسم شركة »كاسوك« إلى »شركة الزيت العربية األمريكية«. 
وفي عام 1948م، اشترت شركة ستاندرد أويل كومباني أوف نيو جيرسي، التي أصبحت فيما بعد تسمى شركة إكسون، حصًة نسبتها 30٪ في 
الشركة، واشترت شركة سوكوني فاكيوم أويل كومباني، التي أصبحت فيما بعد تسمى شركة موبيل، حصًة نسبتها 10٪ للمساعدة في توفير 
منافذ تسويقية ورأس مال الحتياطيات المملكة من الموارد الهيدروكربونية. وفي عام 1952م، انتقل مقر الشركة الرئيس من مدينة نيويورك 
إلى الظهران، وفي عام 1973م استحوذت المملكة على حصة أولية بلغت نسبتها 25٪، ثم زادت إلى 60٪ في عام 1974م. وواصلت الشركة 
النمو لتصبح في عام 1976م أكبر منتج للنفط على مستوى العالم من حيث الكميات المنتجة في عام واحد. وخالل الفترة بين عامي 1980م 
و1981م، رفعت الحكومة حصة مشاركتها في حقوق الشركة في امتياز النفط الخام وفي إنتاجها ومرافقها اإلنتاجية إلى 100٪. وفي فترة 
الثمانينات، رفعت الشركة إنتاجها، باإلضافة إلى أنها وسعت بنيتها التحتية من خالل بناء خط األنابيب شرق-غرب الممتد بطول 1.200 
كيلومتر والمخصص لنقل النفط الخام من مدينة الظهران إلى مدينة ينبع المطلة على البحر األحمر. وخالل فترة الثمانينيات والتسعينيات 
من القرن العشرين، أسست الشركة مشاريع مشتركة للتكرير والتسويق في عدد من المناطق الجغرافية اإلستراتيجية حول العالم من أجل 

توسيع قاعدتها السوقية وعروض منتجاتها.
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وفي عام 1988م، تأسست شركة الزيت العربية السعودية )والتي تُعرف أيًضا باسم أرامكو السعودية( بموجب المرسوم الملكي رقم )م/8(، 
بتاريخ 1409/04/04هـ )الموافق 1988/11/13م( لتؤول إليها حقوق وامتيازات شركة الزيت العربية األمريكية.

للحكومة  مملوكة  شركة  وهي  )سمارك(،  والتكرير  للتسويق  السعودية  العربية  الشركة  وأعمال  موجودات  للشركة  آلت  1993م،  عام  وفي 
وتعمل داخل المملكة في مجال التكرير وتسويق المنتجات في األسواق العالمية، ولها مشاريع مشتركة مع شركتي »شل )Shell(« )ساسرف 
)SASREF(( وموبيل التي أصبحت فيما بعد تسمى »إكسون موبيل« )سامرف )SAMREF((. ودخلت الشركة بعد ذلك في مشاريع إضافية 
مع كٍل من: داو )صدارة( والنكسيس )Lanxess( )أرالنكسيو( وبتروناس )بريفكيم )PrefChem(( وسينوبك )ياسرف )YASREF(( وسوميتومو 
)بترورابغ( وتوتال )ساتورب )SATORP(( وشل )Shell( )موتيفا )Motiva(( وموبيل )لوبريف )Lubefref(( والتي استحوذت شركة جدوى 
لالستثمار الصناعي على حصة فيها. وكذلك استحوذت الشركة في 2017/05/01م أيًضا على كامل ملكية موتيفا )Motiva( )التي كانت 
مشروًعا مشترًكا مع شركة شل )Shell((، وأرالنكسيو )شركة زميلة سابقة في شراكة مع شركة النكسيس )Lanxess(( في 31 ديسمبر 
2018م، وتجدر اإلشارة إلى أن ارتباط الشركة التاريخي بكبرى شركات المواد الهيدروكربونية قد وفر لها منافذ مخصصة لنفطها الخام 

وخبرة فنية وكفاءة عالية من الناحيتين التشغيلية والمالية.

)الموافق  بتاريخ 1439/04/01هـ   )180( رقم  الوزراء  قرار مجلس  بموجب  الشركة صفة شركة مساهمة  اكتسبت  وفي 2018/01/01م، 
2017/12/19م( وُسجلت في مدينة الظهران بالسجل التجاري رقم )2052101150( وتاريخ 1439/07/11هـ )الموافق 28 /03/ 2018م( 
واتخذت "شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(" كاسم رسمي لها. ويقع مكتب الشركة المسجل في ص.ب. 5000، الظهران 

31311، المملكة ورقم هاتفها هو 0115 872 )13( 966+.

ويبلغ رأس المال الحالي للشركة ستون مليار )60.000.000.000( ريال سعودي مدفوع بالكامل، مؤلف من مائتي مليار )200.000.000.000( 
سهم عادي بدون قيمة اسمية، مملوكة بأكملها للحكومة.

2 21 رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها-

الرؤية 1 2 2
تتمثل رؤية الشركة في أن تصبح أكبر شركة متكاملة في قطاع الطاقة والكيميائيات في العالم وأن تزاول أعمالها بطريقة آمنة ومستدامة 

وموثوقة.

الرسالة 1 2 2
تسعى الشركة بتوفير مرونة في تحقيق قيم المساهمين عبر دورات أسعار النفط الخام من خالل الحفاظ على ريادتها في مجال إنتاج النفط 

والغاز وتحقيق مزيٍد من القيمة المضافة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، وتنمية محفظتها بصورة مربحة.

اإلستراتيجية 2 2 2

تهدف استراتيجية الشركة إلى تعزيز مراكزها التنافسية من خالل أعمالها في قطاعي التنقيب واإلنتاج )Upstream( والتكرير والمعالجة 
.)Downstream( والتسويق

الحفاظ على مكانتها كأكبر منتج للنفط الخام على مستوى العالم من حيث كميات اإلنتاج وكونها الُمنِتج الذي يتمتع بأقل  1 2 2 2
تكلفة ويوفر في الوقت نفسه إمدادات موثوقة من النفط الخام منخفض كثافة الكربون لعمالئها

العالم من حيث كميات اإلنتاج. وتستطيع بفضل احتياطياتها  الخام على مستوى  للنفط  الحفاظ على مكانتها كأكبر منتج  تعتزم الشركة 
وقدراتها التشغيلية وسعتها االحتياطية زيادة اإلنتاج لتلبية الطلب. وتعتزم الشركة الحفاظ على مستوى إنتاج النفط الخام المستهدف من 
خالل تحقيق التوازن بين إنتاج الحقول األكثر نضًجا والحقول األحدث، واستغالل المكامن الجديدة عند الضرورة لخفض معدل النضوب 
لحقولها إلى أدنى حد ممكن. وتحافظ كذلك على مركزها من حيث انخفاض التكاليف التي تتحملها تبًعا لما تنفرد به المملكة من تكوينات 
جيولوجية باإلضافة إلى البيئات المالئمة التي تقع فيها المكامن على اليابسة وفي المياه الضحلة، وكذلك إلى أوجه التكامل نتيجة استخدام 
التقنيات.  ألحدث  المقّنن  واستخدامها  منخفض  استخراج  معدل  ذي  تشغيلي  ونموذج  ضخمة  ولوجستيات  تحتية  بنية  لشبكات  الشركة 
وبالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بلغ متوسط تكاليف اإلنتاج الالحقة ألعمال الحفر والنفقات الرأسمالية لقطاع التنقيب 
ُمنتج و17.7 ريال )4.7 دوالر أمريكي( لكل  الشركة 10.6ريال )2.8دوالر أمريكي( لكل برميل مكافئ نفطي  واإلنتاج )Upstream( في 
برميل مكافئ نفطي ُمنتج، على التوالي، والذي كان أقل من أمثاله لدى شركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى بناًء على مقارنة مع 
بيانات تكاليف اإلنتاج الالحقة ألعمال الحفر والنفقات الرأسمالية لقطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( الُمقدمة من قبل مستشار السوق.

وباإلضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى الحفاظ على مكانتها كإحدى أكثر موردي النفط الخام موثوقيًة على مستوى العالم. تحدد الحكومة 
 )MSC( بناًء على سلطتها السيادية مستوى الطاقة اإلنتاجية القصوى إلنتاج النفط الخام ومستوى الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة
التي يجب على الشركة المحافظة عليها والذي قد يفوق إنتاجها الحالي وفقاً لنظام المواد الهيدروكربونية. وتتيح السعة االحتياطية المتوفرة 
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بفضل الحفاظ على الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( المرونة التشغيلية الالزمة لالستجابة السريعة للتغيرات التي تطرأ على 
العرض والطلب على النفط الخام في األسواق العالمية. وعلى الرغم من تبني الشركة منهجية فّعالة لصيانة الحقول تضمن إمكانية االعتماد 
على أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream(، توفر الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( خيار إمداد بديل في حاالت انقطاع 
اإلنتاج المفاجئ في أي حقل. إضافة إلى ذلك، تُبرم الشركة اتفاقيات عقود محددة المدة لبيع النفط الخام إلى كبار المستهلكين على مستوى 
العالم. وتتيح هذه االتفاقيات للعمالء القدرة على تصور اإلمداد المستقبلي من خالل توحيد األسعار وبنود التسليم لمراكز الطلب اإلقليمية 
الكبرى. وتواصل الشركة االستثمار في وضع منظومة وواسعة لتوزيع النفط الخام مما يعزز من موثوقية إمدادات الشركة. عالوة على ذلك، 
تسعى الشركة إلى الحفاظ على معدالت منخفضة من الكثافة الكربونية إلنتاجها من النفط الخام، مما يجعلها من بين أقل مصادر الكثافة 

الكربونية الناتجة عن النفط الخام في العالم.

تعزيز تنوع األعمال لتحقيق قيمة من التكامل االستراتيجي 1 2 2 2

تعتزم الشركة مواصلة تركيزها على تعزيز التكامل االستراتيجي بين قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق 
المحلية  المصافي  أكبر من خالل شبكة مساعدة مكونة من  بكميات  للشركة  الخام  النفط  لتسويق  تيسيًرا  لها  التابعين   )Downstream(
والدولية المملوكة والتابعة لها بالكامل، مّما سيمكنها من تحقيق قيمة إضافية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية وتوسيع 
قاعدة مصادر دخلها، عالوًة على اكتساب المرونة التي تمكنها من الصمود أمام تقلبات السوق. على سبيل المثال، يدعم االستحواذ المقترح 
 ،)Downstream( على حصة تتمثل بـ 70٪ من أسهم شركة سابك التوسع الكبير في أنشطة الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق
ال سيما في مجال المواد الكيمائية، ويوفر فرًصا إضافية للشركة لتوريد اللقيم )Feedstock( المختلط للنفط الخام ومنتجات التكرير والغاز 
لتصنيع منتجات البتروكيميائية. وباإلضافة إلى ذلك، يوفر تكامل قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق 
المصّممة خصيًصا  المصافي  إلى  البيع  الخام عن طريق  النفط  على  الطلب  لتأمين  للشركة  فريدة  فرصة  الشركة  في   )Downstream(
لمعالجة النفط الخام العربي على نحٍو اقتصادي. عالوًة على ذلك، تعتزم الشركة تحسين أعمالها التسويقية المحلية والعالمية لدعم مكانة 
قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( للشركة في المناطق الجغرافية المهمة ذات معدالت النمو المرتفعة التي تشمل الصين والهند وجنوب 
شرق آسيا، التي تعد جزًءا ال يتجزأ من استراتيجية الشركة لألعمال الحالية والتوسع المستقبلي، كما تعتزم الشركة الحفاظ على حضورها 
في الدول الكبيرة المهمة مثل الواليات المتحدة األمريكية وفي البلدان التي تعتمد على استيراد النفط الخام مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

التوسع في أعمال الغاز في المملكة وعلى مستوى العالم 2 2 2 2

تعتزم الشركة - من خالل زيادة اإلنتاج واالستثمار في البنية التحتية اإلضافية - التوسع في أعمال الغاز بهدف تلبية الطلب المحلي الكبير 
والمتزايد على الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة، علًما بأن ذلك الطلب مدفوع بمتطلبات توليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج البتروكيميائيات 
الطبيعي )بما في ذلك  الغاز  الغاز كذلك سوائل  إنتاج الشركة من  المملكة. ويوفر  إلى صور االستهالك الصناعي األخرى في  باإلضافة 
ل إنتاج الشركة من النفط الخام وتوفر اللقيم )Feedstock( لقطاعات التكرير والبتروكيميائيات. إضافة إلى  اإليثان( والمكثفات التي تكمِّ
ذلك، تسعى الشركة بمرور الوقت إلى تطوير محفظة غاز عالمية متكاملة وتتابع االستثمار واقتناص فرص المشاريع المشتركة خارج المملكة 

في مشروعات الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي.

تعزيز العالمات التجارية للشركة على الساحة العالمية 2 2 2 2

تعتزم الشركة تعزيز عالماتها التجارية في قطاع الطاقة على الساحة العالمية، ويتمثل أحد جوانب هذه اإلستراتيجية في التعريف بعالماتها 
التجارية بما في ذلك محطات خدمات التجزئة إلى الجهات التجارية المحلية والدولية القائمة، وتطوير العالمات التجارية للبتروكيميائيات 
وزيوت األساس. باإلضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة استخدام عالماتها التجارية الخاصة من خالل االستمرار بإضافة أعمال تسويق جديدة 

لمحفظة أعمالها وبالتالي بناء مكانة وسمعة عالمية كشركة رائدة في قطاع الطاقة العالمي. 

تخصيص الحد الكافي من رؤوس األموال لالستثمار بفعالية والحفاظ على قائمة مركز مالي دقيقة ومرنة 2 2 2 2

تطبق الشركة إجراءات اعتماد داخلية وتتميز بالشمولية واالنضباط فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية والمشاريع الجديدة واالقتراض، وتقوم 
بتحليل المشاريع المستقبلية بناًء على أهدافها اإلستراتيجية والتشغيلية والتجارية والمالية. وتوفر قاعدة االحتياطيات والموارد المميزة 
للشركة، والمرونة التشغيلية وإدارة الحقول والقدرة على تحقيق تدفقات نقدية قوية، أساًسا يتيح خفض نسبة المديونية وضمان المرونة في 
تخصيص رؤوس األموال للمشاريع. وكما في 2018/12/31م و30 /06/ 2019م، بلغت نسبة مديونية الشركة )8.6٪( و2.4٪ على التوالي. 
وتستهدف الشركة خفض نسبة المديونية على المدى الطويل في حدود 5٪ إلى 15٪. وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة المديونية مقياس ال يندرج 
ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي )non-IFRS(. وللحصول على تعريف لمقياس المديونية والمطابقة بينه وبين أقرب مقياس مالي 

يُحتسب وفق المعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS(، راجع القسم  7- 4- 4 )نسبة المديونية(.

توفير توزيعات أرباح مستدامة ومتنامية بالرغم من عدم ثبات أسعار النفط الخام 2 2 2 2

تلتزم الشركة بتوفير توزيعات أرباح مستدامة ومتنامية على مساهميها بالرغم من عدم ثبات أسعار النفط الخام. يعتزم مجلس اإلدارة وفقاً 
لسلطته التقديرية المبنية على عدد من العوامل إعالن الحد األدنى لألرباح النقدية السنوية العادية والمقدر بواقع 281.250.000.000 

ريال سعودي )75.000.000.000 دوالر( فيما يتعلق بالسنة المالية 2020م باإلضافة إلى أية أرباح خاصة محتملة. 
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باإلضافة إلى ذلك، نص األمر الملكي رقم أ/42 بتاريخ 1441/1/26هـ )الموافق 2019/09/25م( على أنه إذا قرر مجلس إدارة الشركة توزيع 
أرباح ربع سنوية نقدية في الفترة من العام المالي 2020م وحتى العام المالي 2024م، وكانت هذه األرباح ربع السنوية أقل من 0.09375 
دوالر أمريكي )أي ما يعادل 0.351 ريال سعودي( للسهم الواحد )محسوباً على 200.000.000.000 سهم(، ستتنازل الحكومة عن حقها 
في الحصول على جزء من األرباح المستحقة ألسهمها بالحد الذي يعادل المبلغ الالزم لتمكين الشركة من أن تسدد في البداية الحد األدنى 
من األرباح ربع السنوية الموضحة أعاله لحاملي األسهم بخالف الحكومة، وبعد ذلك سيتم دفع المبلغ المتبقي المتاح للتوزيع - والذي حدده 
المجلس وفًقا لتقديره - إلى الحكومة. إن الشركة قادرة على تحقيق زيادة كبيرة في التدفقات النقدية في حال ارتفاع أسعار النفط الخام، 
والحفاظ على تدفقات نقدية إيجابية خالل فترات انخفاض أسعار النفط الخام بفضل متوسط تكاليف اإلنتاج الالحقة ألعمال الحفر 
والنفقات الرأسمالية لقطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream(، الذي كان في عام 2018م أقل من أمثاله لدى شركات النفط العالمية الخمس 
الكبرى )IOCs( وعلى الرغم من ذلك، ال يوجد هناك أي ضمان بأن تدفع الشركة األرباح أو أي جزء منها، )لمزيد من المعلومات، يرجى 

مراجعة القسم 2-3-12 )المخاطر المرتبطة بتوزيع األرباح(، والقسم  8 )سياسة توزيع األرباح وإطار أعمالها( من هذه النشرة(.

استدامة األعمال من خالل استغالل التكنولوجيا واالبتكار 2 2 2 2

تهدف إستراتيجية تغير المناخ التي تتبناها الشركة إلى نمو أعمالها بشكل مستدام من خالل االستفادة من التكنولوجيا واالبتكار للتخفيف 
من حدة تأثيرها في المناخ. هذا وتعتزم الشركة الحفاظ على مكانتها كأحد الجهات الرائدة في »النطاق 1« لكثافة الكربون الناجم عن 
أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream(، حيث تحتفظ بأقل المعدالت من حيث تأثيرات كثافة الكربون للوحدة الواحدة من إنتاج المواد 
الكثافة  معدالت  خفض  زيادة  إلى  تهدف  التي  المبادرات  من  واسعة  مجموعة  تنفيذ  الشركة  تواصل  ذلك،  على  عالوة  الهيدروكربونية. 
الكربونية. فعلى سبيل المثال، يعمل برنامج الغاز الطبيعي للشركة على زيادة نسبة الغاز المستخدم لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة. كما 
تتعاون الشركة مع شركات كبرى أخرى لتبادل أفضل الممارسات واستنباط حلول مشتركة لتغير المناخ، بما في ذلك المشاركة في منتدى 

»مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ«.

2 21 نقاط القوة التنافسية-

2 2 1 )Upstream( نقاط القوة التنافسية في قطاع التنقيب واإلنتاج

2 2 1 1 )Proved Reserves( مستوى منقطع النظير من إنتاج النفط الخام والمكثفات واالحتياطيات التقليدية الثابت وجودها

بلغ إنتاج الشركة في عام 2018م 13.6 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، منها 10.3 مليون برميل في اليوم من النفط الخام )بما في ذلك 
المكثفات الممزوجة( وكان إجمالي إنتاج السوائل البالغ 11.6 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم أكبر بما يزيد عن 20٪ من إجمالي إنتاج 
السوائل في شركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى مجتمعة. وبلغت االحتياطيات الثابت وجودها )Proved Reserves( للشركة من 
السوائل 226.8 مليار برميل كما في 31 ديسمبر 2018م، وهي أكبر كمية احتياطيات تقليدية ثابت وجودها من السوائل تملكها أي شركة في 
العالم وأكبر بواقع خمس مرات تقريًبا من مجموع االحتياطيات الثابت وجودها )Proved Reserves( من السوائل التي تملكها شركات النفط 
العالمية )IOCs(الخمس الكبرى. وباإلضافة إلى ذلك، ترى الشركة أن محفظتها تتضمن أكبر حقل نفط بري تقليدي في العالم )الغوار( 

وأكبر حقل نفط بحري تقليدي في العالم )السفانية(. 

احتياطيات طويلة المدى مع سجل حافل بتعويض االحتياطيات بتكلفة منخفضة 1 1 2 2

بموجب االمتياز الذي تبلغ مدته أربعين )40( سنة مبدئية باإلضافة إلى عشرين )20( سنة تمديدية بلغت احتياطيات الشركة كما في 31 
ديسمبر 2018م 256.9 مليار برميل مكافئ نفطي. واستناًدا إلى مقارنة بيانات احتياطيات شركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى 
وغيرها من شركات النفط والغاز الرائدة، بلغت احتياطيات الشركة ما يكفي لمدة 52 سنة من العمر المتبقي لالحتياطات الثابت وجودها 
)Proved Reserves((، وهذا العمر أطول بكثير من العمر المتبقي لالحتياطيات الثابت وجودها )Proved Reserves( ألي شركة من شركات 
بأسلوب  المملكة  احتياطيات  بتعويض  السابق  في  الشركة  قامت  كما  و17.   9 بين  يتراوح  الذي  الكبرى  الخمس   )IOCs( العالمية  النفط 
التخطيط  وأعمال  القائمة  الحقول  احتياطيات  تقديرات  مراجعة  من خالل  على جهات خارجية  االعتماد  ودون  داخلياً  التكلفة  منخفض 

والتنقيب لتحديد واكتشاف حقول جديدة.

تقليدية على  2 1 2 2 احتياطيات مواد هيدروكربونية  الفعالة ألكبر قاعدة  اإلدارة  تحقيق قيمة مضافة من خالل  قدرة متميزة على 
مستوى العالم

تدير الشركة قاعدة احتياطياتها الوفيرة بطريقة فعالة وفقاً لألنظمة واللوائح السارية في المملكة بهدف تحقيق أعلى قيمة ممكنة على 
المدى البعيد وتحسين معدالت االستخالص النهائي من حقولها. وتستطيع الشركة بفضل حجم وعدد حقولها وطاقتها اإلنتاجية القصوى 
المستدامة )MSC( الحفاظ على مستوى اإلنتاج اإلجمالي المنشود من خالل استغالل المكامن الجديدة عند الحاجة بهدف تعزيز القيمة 
على المدى البعيد وتحسين الطاقة اإلنتاجية ألعمالها. ويؤدي هذا األسلوب، الذي يختلف عما هو متبع في هذا المجال برفع معدالت اإلنتاج 
إلى الحدود القصوى لكل حقل إلى استخدام أكثر كفاءة لرؤوس األموال بالنظر إلى طبيعة الموارد المتاحة، كما يؤدي إلى تعزيز استقرار 

اإلنتاج وزيادة معدالت استخالص النفط النهائية.
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مرونة تشغيلية فريدة قادرة على التكيف مع التغيرات التي تطرأ على العرض والطلب 2 1 2 2

تمّكن السعة االحتياطية الناتجة عن االحتفاظ بالطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( الشركة من االستجابة السريعة للتغيرات في 
العرض والطلب العالمي على النفط الخام عن طريق زيادة إنتاجها من النفط الخام فوق مستويات اإلنتاج المقررة. وقد استخدمت الشركة 
مائة ألف )100.000( برميل أو أكثر في اليوم من طاقتها اإلنتاجية الفائضة خالل 56٪ من األشهر الواقعة في فترة الستة أعوام الممتدة 
من عام 2013م حتى عام 2018م، واستخدمت خمسة مائة ألف )500.000( برميل أو أكثر في اليوم خالل 22٪ من تلك األشهر. وبناًء على 
تقديرات الشركة فإن اإليرادات اإلجمالية المحققة خالل تلك الفترة من استخدام هذه السعة االحتياطية بلغت 133.0 مليار ريال سعودي 
)35.5 مليار دوالر أمريكي(. وتنتج هذه اإليرادات اإلضافية خالل الفترات التي يتجاوز فيها اإلنتاج الشهري الفعلي )نتيجة الحفاظ على 
لتلك السنة. كذلك، توفر هذه السعة االحتياطية مرونة  الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC(( متوسط مستوى اإلنتاج المحدد 
بدياًل في حاالت انقطاع اإلنتاج المفاجئ في أي حقل من الحقول، مما يسمح للشركة بالحفاظ على مستويات  تشغيلية للشركة وخياراً 

إنتاجها خالل أعمال الصيانة الدورية للحقول.

تعدد أنواع النفط الخام ونقاط التسليم العالمية للنفط الخام 2 1 2 2

تتناسب أنواع النفط الخام العربي الخمسة التي تنتجها الشركة بدرجة عالية مع أغلب مصافي التكرير في العالم. إضافة إلى ذلك، تشكل 
نقاط تسليم النفط الخام المتعددة والتابعة للشركة داخل المملكة وخارجها شبكة قوية من منافذ الوصول إلى السوق العالمية، مما يمكنها 
من االستفادة من تعدد خيارات التسليم استناًدا إلى التغيرات في الطلب، ويجعلها المورد الرئيس للنفط الخام. وباإلضافة إلى ذلك، تسمح 
الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( للشركة وشبكة الخدمات المساندة المتكاملة لديها، بما فيها خزينة النفط الخام. بتنويع 
إنتاجها من النفط الخام بما يتوافق مع منظومات التكرير العالمية، األمر الذي يمنح الشركة قدرة فريدة على االستجابة لتغيرات الطلب 

على أنواع النفط الخام التي تنتجها الشركة.

احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي عالي الجودة ومنافذ حصرية لتوفير إمدادات الغاز للسوق المحلية الكبيرة والمتنامية 2 1 2 2

بلغت احتياطيات الشركة الثابت وجودها )Proved Reserves( من الغاز الطبيعي في 31 ديسمبر 2018م 185.7 تريليون قدم مكعب قياسي. 
وفي عام 2018م، بلغ إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي 8.9 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم و1.0 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم من 
اإليثان، و0.2 مليون برميل في اليوم من المكثفات غير الممزوجة و1.1 مليون برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي. وتعزز السوائل 

المستخلصة من الغاز قيمة اإلنتاج نظًرا ألن المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي تحقق عادة أرباًحا أعلى من الغاز الطبيعي.

تعد الشركة الُمورد الحصري للغاز الطبيعي في المملكة، ويتوقع مستشار السوق أن ينمو الغاز بمعدل نمو سنوي مركب 3.6٪ سنوًيا من عام 
2017م إلى عام 2030م مدفوًعا في األساس بالطلب من قطاعات توليد الكهرباء والتكرير والصناعة. ونتيجة لذلك، فقد قامت الشركة بين 
عامي 2003م و2018م بزيادة طاقة معالجة الغاز لديها بشكل كبير وتنوي مواصلة رفع طاقة المعالجة هذه خالل السنوات القليلة المقبلة.

استخالص النفط الخام بأقل متوسط كثافة انبعاثات كربونية  2 1 2 2

قد تؤدي المخاوف المتعلقة بظاهرة تغير المناخ إلى زيادة الطلب على النفط الخام الذي يحتوي على درجة منخفضة من متوسط كثافة 
االنبعاثات الكربونية مقارنة بالنفط الخام الذي يحتوي على درجة أعلى من متوسط كثافة االنبعاثات الكربونية، وقد التزمت الشركة بالحد 
من االنبعاثات، كما اعتمدت برنامج إدارة االنبعاثات المسببة لالحتباس الحراري. يوجد في المملكة عدد قليل من مكامن النفط الكبيرة 
ذات اإلنتاج الوفير، وتتضاءل فيها معدالت حرق الغاز للبرميل الواحد، كما ينخفض فيها إنتاج المياه، مما يحد من اآلثار الناتجة عن أعمال 
إنتاج النفط لكل وحدة ويقلل من الطاقة المستخدمة لفصل السوائل والمناولة والمعالجة وإعادة الحقن، مما أسهم في انخفاض كثافة 
االنبعاثات الكربونية في مرحلة التنقيب واإلنتاج. واستناًدا إلى إجمالي التوريدات المتعلقة بعمليات التنقيب واإلنتاج التي حققتها الشركة في 
 )Upstream( عام 2018م والتي بلغت 13.2 مليون برميل من المكافئ النفطي يومًيا، وصلت كثافة الكربون في أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج
بالشركة في عام 2018م إلى ما مقداره 10.2 كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي. وقد أشار المقال المنشور في 
تاريخ 1439/12/20هـ )الموافق 2018/08/31م( لمجلة )Science Magazine( إلى أن المملكة حلت في المرتبة الثانية من بين خمسين 
)50( دولة شاركت في الدراسة باعتبارها المنتج األقل من حيث المتوسط المرجح لكثافة االنبعاثات المسببة لالحتباس الحراري المرتبطة 
بالنفط الخام في مرحلة التنقيب واإلنتاج في عام 2015م، وتلقى اثنان من كّتاب هذه المقالة البالغ عددهم 24 مؤلًفا تموياًل من شركة تابعة 

للشركة، وحصل اآلخرون على تمويالت من مصادر أخرى.

انخفاض تكاليف اإلنتاج الالحقة ألعمال الحفر والنفقات الرأسمالية لكل برميل مكافئ نفطي 2 1 2 2

د به  تعد تكاليف االستخراج ضمن قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( في الشركة من بين المعدالت األدنى عالمًيا وذلك بفضل ما تتفرَّ
المملكة من تكوينات جيولوجية والبيئات المواتية التي تقع فيها مكامن الشركة على اليابسة وفي المياه الضحلة باإلضافة إلى أوجه التكامل 
التي تستفيد منها الشركة من خالل استخدامها لشبكات بنية تحتية وخدمات مساندة ضخمة إلى جانب نموذجها التشغيلي لمعدل النضوب 
المنخفض واستخدامها ألحدث التقنيات. وبناًء على منهجية مستشار السوق، بلغ متوسط تكاليف استخراج النفط الخام ضمن قطاع التنقيب 
واإلنتاج )Upstream( في الشركة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 10.6 ريال )2.8 دوالر أمريكي( لكل برميل مكافئ نفطي 
يتم إنتاجه، وبذلك حققت الشركة معدالت أقل مقارنة بكل من شركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى بناًء على مقارنة لبيانات 
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تكاليف استخراج النفط الخام المعدة من قبل مستشار السوق. باإلضافة إلى ذلك، تشير منهجية مستشار السوق إلى أن متوسط النفقات 
الرأسمالية لقطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( في الشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م بلغ 15.8 مليار ريال سعودي 
)4.2 مليار دوالر أمريكي( لكل برميل مكافئ نفطي يتم إنتاجه. وأما فيما يتعلق بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م فقد بلغ متوسط 
النفقات الرأسمالية ضمن قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( في الشركة 17.7 ريال سعودي )4.7 دوالر أمريكي( لكل برميل مكافئ نفطي 
يتم إنتاجه، وبذلك حققت الشركة معدالت أقل تكلفة مقارنة بكل من شركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى فيما يتعلق ببيانات 
النفقات الرأسمالية المعدة من قبل مستشار السوق. وستمكن التكاليف المنخفضة الشركة من تحقيق تدفقات نقدية كبيرة خالل فترات 

االرتفاع النسبي ألسعار النفط الخام، مع الحفاظ على تدفقات نقدية إيجابية خالل فترات االنخفاض النسبي لألسعار.

2 2 1 )Downstream( نقاط القوة التنافسية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق

القدرة على االستفادة من إنتاج الشركة في قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( لرفع الدخل وذلك بفضل امتالك قاعدة  1 1 2 2
متميزة من العمالء الخارجيين، وشبكة مساندة للتكرير والمعالجة والتسويق، والتمتع بسجل حافل من اإلمدادات الموثوق بها

تتمتع الشركة بسجل حافل يجعلها من موردي النفط الخام الموثوق بهم، حيث تمكنت من الوفاء بالتزامات التسليم بنسبة 99.7٪ و٪99.8 
و99.9٪ في الوقت المحدد في عام 2017م وعام 2018م وفترة الستة أشهر األولى في 2019م على التوالي. وفي عام 2018م، تم بيع ٪62 
من إنتاج النفط الخام إلى قاعدة متميزة من العمالء الخارجيين بموجب اتفاقيات طويلة األجل لتوريد النفط الخام. وتحافظ الشركة على 
تلك االتفاقيات اإلستراتيجية طويلة األجل من خالل الكميات الكبيرة التي توفرها للسوق وموثوقية إمداداتها وجودة النفط الخام. ونظًرا 
لتكامل قطاع التنقيب واإلنتاج وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( في الشركة، تتوفر لها فرصة بيع النفط الخام إلى شبكة 
التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( في الشركة المصممة خصيًصا لمعالجة أنواع النفط الخام العربي على النحو األمثل. وفي 

عام 2018م، ورَّدت الشركة 38٪ من إنتاجها من النفط الخام إلى شبكة التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( المساندة المذكورة.

2 2 1 1 )Upstream( أكبر عميل إلنتاج الشركة من قطاع التنقيب واإلنتاج

يوفر قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( العائد للشركة غالبية النفط الخام المستخدم في أعمال المعالجة في قطاع التكرير والمعالجة 
عميل  أكبر   )Downstream( والتسويق  والمعالجة  التكرير  قطاع  في  الشركة  أعمال  تعتبر  وعليه  الشركة،  في   )Downstream( والتسويق 
والتسويق  والمعالجة  التكرير  لقطاع   )Feedstock( اللقيم  توفر  أنها  إلى  باإلضافة   ،)Upstream( واإلنتاج  التنقيب  قطاع  من  إلنتاجها 
 )Upstream( استهلك قطاع المعالجة والتكرير والتسويق ما نسبته 36٪ و39٪ و38٪ من إجمالي إنتاج قطاع التنقيب واإلنتاج .)Downstream(
من النفط الخام في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م على التوالي، وتقوم الشركة بتصميم منظومة التكرير لديها 
والدمج بين مكوناتها بشكل يهدف إلى بلوغ مستويات اإلنتاج المثالية من خالل استخدام أنواع النفط الخام التي تنتجها ويساعد ذلك في 
ترشيد تكاليف منظومة التوريد ورفع الكفاءة التشغيلية في أعمال التكرير للشركة، ومن ثم زيادة توريد المنتجات المكررة إلى األسواق التي 
تخدمها الشركة. وتوفر الشركة من خالل أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( كل النفط الخام المعالج في المصافي المملوكة بالكامل 
للشركة والمصافي التابعة لها في المملكة، كما تقوم الشركة بتوريد نسبة من إمدادات النفط الخام الذي تستخدمه مصافيها الدولية تزيد 
عن نسبة إجمالي ملكيتها فيها، ففي عام 2018م، بلغ متوسط نسبة الملكية للشركة في مصافيها الدولية 58٪، في حين قامت الشركة بتوريد 

إمدادات بلغ متوسط نسبتها 68٪ من النفط الخام الذي تستخدمه تلك المصافي.

رابع أكبر شركة تكرير متكاملة في العالم استنادا إلى صافي الطاقة التكريرية للشركة، وتزود المملكة ودول العالم بمنتجات  2 1 2 2
عالية القيمة في األسواق الكبيرة وعالية النمو

التكرير  الرابعة بين كبرى شركات  المرتبة  التكريرية للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م، حلّت الشركة في  الطاقة  بفضل حجم صافي 
العالمية على أساس المقارنة مع آخر بيانات متاحة بشأن الطاقة التكريرية لدى الجهات الخارجية وفقاً لمستشار السوق. وكما في 31 
ديسمبر 2018م، بلغ إجمالي الطاقة التكريرية للشركة 4.9 مليون برميل في اليوم، وبلغ صافي الطاقة التكريرية 3.1 مليون برميل في اليوم. 
وقد حققت أعمال الشركة في المملكة بما فيها المصافي التابعة لها 62٪ من صافي طاقتها التكريرية في عام 2018م، وتوفر هذه اإلمدادات 
المحلية نقطة انطالق فريدة للدخول في السوق المحلية الكبيرة. وباإلضافة إلى ذلك، تركز الشركة استثماراتها في قطاع التكرير والمعالجة 
والتسويق )Downstream( في األسواق عالية النمو التي تشمل الصين والهند وجنوب شرق آسيا، كما تعتزم الشركة الحفاظ على حضورها 
في الدول الكبيرة المهمة مثل الواليات المتحدة األمريكية وفي البلدان التي تعتمد على استيراد النفط الخام مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

تطور منظومة التكرير ونطاقها وتعزيز التكامل 2 1 2 2

ُصممت المصافي المحلية التابعة للشركة وكذلك مصافيها الدولية بحيث تكون كبيرة في الحجم وتتيح إمكانية زيادة اإلنتاج بصورة كبيرة 
بما يؤدي إلى تحقيق مستوى عاٍل من تطور منظومة التكرير.

وتكون المصافي التي تسجل مستويات أعلى من التعقيد عادة أكثر تطوًرا من الناحية الفنية، وتتمتع كذلك بالقدرة على تحقيق قيمة أكبر 
من النفط الخام الذي تقوم بمعالجته وإنتاج نسبة أكبر من المنتجات عالية الربحية. وتجدر اإلشارة إلى أن تطور منظومة التكرير إلى جانب 
قدراتها اإلنتاجية المتكاملة في مجال البتروكيميائيات على الصعيد العالمي يؤدي إلى تمتع الشركة بموجودات تكرير تنافسية في المناطق 
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الجغرافية التي تزاول فيها نشاطها باإلضافة إلى تمّكن الشركة من إنتاج كميات أكبر من منتجات التكرير والمعالجة ذات األرباح المرتفعة، 
وذلك مقارنًة بنظيراتها التي تشغل مصاٍف أقل تعقيًدا. عالوة على ذلك، توفر موجودات التكرير هذه منصة ذات أهمية تتوقع الشركة من 

خاللها نمو أعمالها المتكاملة في مجال التكرير والبتروكيميائيات.

وكما في 31 ديسمبر 2018م، بلغ المتوسط المرجح للمصافي والمملوكة بالكامل للشركة داخل المملكة 4.9 و9.6 بالنسبة للمصافي التابعة 
.)NCI( للشركة داخل المملكة و9.8 بالنسبة لمصافيها الدولية وفق مؤشر نيلسون لتعقيد المصافي

من المتوقع أن تعتبر الشركة أحد أبرز منتجي البتروكيميائيات على مستوى العالم 2 1 2 2

أبرمت الشركة في 2019/03/27م اتفاقية شراء مع صندوق االستثمارات العامة لشراء حصة الصندوق البالغة 70٪ في شركة سابك مقابل 
مبلغ 69.1 مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 259.1 مليار ريال سعودي(. لدى إتمام صفقة شركة سابك، من المتوقع أن تصبح الشركة 
أحد أبرز منتج للبتروكيميائيات على مستوى العالم من حيث صافي الطاقة اإلنتاجية. إضافة إلى ذلك، ستشمل أعمال الشركة في قطاع 
الكيميائيات أكثر من خمسين )50( دولة، إذ تنتج مجموعة من المواد الكيميائية، ومن المتوقع أن تستحوذ على الحصة األكبر من الطاقة 
اإلنتاجية لإليثيلين وأن تكون من بين الشركات األربع األولى من حيث صافي الطاقة اإلنتاجية لمواد البولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي 
إيثيلين عالي الكثافة والبولي بروبلين وفقاً لمستشار السوق. هذا وتتوقع الشركة أن تشكل صفقة االستحواذ المحتملة لشركة سابك نقطة 
تحول في استراتيجيتها في قطاع الكيميائيات وتوسيع قدراتها في قطاعات المبيعات والتسويق والهندسة والتقنية. إضافة إلى ذلك، فإن 

الشركة هي المورد الرئيسي للمواد الخام لشركة سابك وتتوقع أن تواصل تعزيز تكاملها من التنقيب واإلنتاج إلى تصنيع البتروكيميائيات.

شركاء عالميون 2 1 2 2

تتضمن قائمة شركاء الشركة في مشاريعها المشتركة وأعمالها المشتركة وشركاتها الزميلة شركات داو وإكسون موبيل وبتروناس وسينوبك 
األسواق  من  مزيد  دخول  للشركة  التابعة  المشتركة  واألعمال  المشتركة  المشاريع  تستطيع  الشراكات،  هذه  وبفضل  وتوتال.  وسوميتومو 

واكتساب الخبرة التقنية والمعرفة التشغيلية واإلمكانيات التسويقية.

المزايا التنافسية للشركة 2 2 2

ارتفاع مستويات التدفقات النقدية التشغيلية والتدفقات النقدية الحرة واألرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واألرباح قبل  1 2 2 2
النفط  المال المستثمر مقارنًة بشركات  الفوائد والضرائب ومخصص االستهالك واإلطفاء. والعائد على متوسط رأس  خصم 

العالمية )IOCs( الخمس الكبرى 

تشهد الشركة ارتفاًعا في مستويات التدفقات النقدية التشغيلية والتدفقات النقدية الحرة واألرباح قبل دفع الفوائد والضرائب واألرباح 
قبل دفع الفوائد والضرائب ومخصص االستهالك وإطفاء الدين والعائد على متوسط رأس المال المستثمر مقارنة بشركات النفط العالمية 

)IOCs( الخمس الكبرى وذلك على النحو الوارد أدناه.
مقارنة بين الشركة وشركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى من حيث التدفقات النقدية التشغيلية والتدفقات  الجدول 9: 
النقدية الحرة واألرباح قبل دفع الفوائد والضرائب واألرباح قبل دفع الفوائد والضرائب ومخصص االستهالك وإطفاء 

الدين والعائد على متوسط رأس المال المستثمر لعام 2018م

شركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الشركة)1( 
الكبرى )2(

453.7 ريال )121.0 دوالر التدفقات النقدية التشغيلية في عام 2018م )3(
ما بين 23 دوالر أمريكي و53 دوالر أمريكيأمريكي(

ما بين 6 دوالر أمريكي و30 دوالر أمريكي321.9 ريال )85.8 دوالر أمريكي(التدفقات النقدية الحرة في عام 2018م )3()4(

798.0 ريال )212.8 دوالر األرباح قبل دفع الفوائد والضرائب في عام 2018م )3()4(
ما بين 19 دوالر أمريكي و39 دوالر أمريكيأمريكي(

األرباح قبل دفع الفوائد والضرائب ومخصص االستهالك 
وإطفاء الدين في عام 2018م )3()4(

839.3 ريال )223.8 دوالر 
ما بين 34 دوالر أمريكي و61 دوالر أمريكيأمريكي(

العائد على متوسط رأس المال المستثمر في عام 2018م 
متوسط يبلغ ٪41.1٪8)4(

)1( المصدر: الشركة.
)2( المصدر: التقارير السنوية المنشورة لتلك الشركات.

)3( بمليارات الرياالت والدوالر األمريكية. 
)4( ال تندرج معايير التدفقات النقدية الحرة واألرباح قبل دفع الفوائد والضرائب واألرباح قبل دفع الفوائد والضرائب ومخصص االستهالك وإطفاء الدين والعائد على متوسط رأس المال 
المستثمر ضمن المؤشرات المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS(. )ولالطالع على تعريف التدفقات النقدية الحرة واألرباح قبل دفع الفوائد والضرائب واألرباح قبل دفع الفوائد 
والضرائب ومخصص االستهالك وإطفاء الدين والعائد على متوسط رأس المال المستثمر والمقارنة بينها وبين أقرب مقياس مالي معتمد وفق المعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS(، يُرجى 
مراجعة القسم  7- 4- 3 )التدفقات النقدية الحرة( والقسم  7- 4- 6 )األرباح قبل دفع الفوائد والضرائب واألرباح قبل دفع الفوائد والضرائب ومخصص االستهالك واإلطفاء( والقسم 7- 4- 5 

)العائد على متوسط رأس المال المستثمر( من هذه النشرة(.
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انخفاض نسبة المديونية مقارنًة بشركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى 1 2 2 2

بلغت نسبة المديونية في الشركة في 30 يونيو 2019م 2.4٪، وهي نسبة منخفضة مقارنة بشركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى 
التي تراوحت نسبة المديونية فيها بين 12٪ و31٪. وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة المديونية مقياس ال يندرج ضمن المعايير الدولية للتقرير 
المالي )non-IFRS(. )وللحصول على تعريف لمقياس المديونية والمطابقة بينه وبين أقرب مقياس مالي يُحتسب وفق المعايير الدولية 
للتقرير المالي )IFRS(، يرجى مراجعة القسم  7- 4- 4 )المديونية( من هذه النشرة(. تنوي الشركة المحافظة على مستوى المديونية المحدد 

بين 5٪ وحتى ٪15.

2 2 2 2 )Upstream( القدرة على تنفيذ مجموعة من أكبر المشاريع الرأسمالية على مستوى العالم في قطاع التنقيب واإلنتاج
)Downstream( وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق

 )Upstream( تتمتع الشركة بسجل حافل من مجموعة من أكبر المشاريع الرأسمالية على مستوى العالم في أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج
بنفقات  مشروعاً   22 الشركة  نفذت  حيث  والبتروكيميائيات،  والغاز  النفط  قطاعات  في   )Downstream( والتسويق  والمعالجة  والتكرير 
رأسمالية تزيد عن 1.9 مليار ريال سعودي )500 مليون دوالر أمريكي( لكل مشروع على حدة وذلك خالل الفترة من عام 2014م إلى 2018م.

2 21 قطاعات األعمال-

تتكون األنشطة األساسية للشركة، من قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream(، وتتمثل 
أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( في التنقيب عن النفط الخام والمكثفات والغاز وسوائل الغاز الطبيعي وتطويرها وإنتاجها، وتتألف 
والتسويق.  التجارة  وعمليات  وتوريدها  البتروكيميائيات  وتصنيع  التكرير  من   )Downstream( والتسويق  والمعالجة  التكرير  قطاع  أنشطة 
وتندرج األعمال المساندة في الشركة ضمن قطاع األعمال العامة. ليس لدى الشركة كما في تاريخ هذه النشرة أية نشاطات أو منتجات 

جوهرية جديدة غير ما تم ذكره في هذه النشرة.

2 2 1)Upstream( قطاع التنقيب واإلنتاج
تتمثل أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( في الشركة في التنقيب عن النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي 
وتطويرها وإنتاجها، وبموجب اتفاقية االمتياز، تمتلك الشركة الحق الحصري في االستفادة من جميع المواد الهيدروكربونية في المملكة - ما 
عدا المناطق المستثناة - التي تضم 498 مكمًنا )Reservoir( في 136 حقاًل موزعة في جميع أنحاء المملكة ومناطقها البحرية، )لمزيد 
من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  13- 5- 1 )االمتياز( من هذه النشرة(، وتتركز معظم مكامن الشركة جغرافًيا في المنطقة الشرقية من 

المملكة بالقرب من الخليج العربي. وتوضح الخرائط التالية مواقع حقول الشركة الرئيسة في المملكة.

الشكل 13:  مواقع حقول الشركة الرئيسة في المملكة

المصدر: الشركة.
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استناًدا إلى مدة اتفاقية االمتياز والتي تبلغ األربعين )40( سنة االبتدائية وباإلضافة إلى تمديد اتفاقية االمتياز لمدة عشرين )20( سنة، بلغت 
احتياطيات الشركة كما في 31 ديسمبر 2018م 256.9 مليار برميل مكافئ نفطي. تُعد احتياطيات الشركة من المكافئ النفطي كافية لتغطية 
عمر االحتياطيات الثابت وجودها )Proved Reserves( والبالغ إثنين وخمسين )52( سنة(. باإلضافة إلى ذلك، بلغت االحتياطيات الثابت 
وجودها )Proved Reserves( للشركة من النفط الخام والمكثفات 201.4 مليار برميل كما في 31 ديسمبر 2018م. كما بلغت االحتياطيات 
الثابت وجودها )Proved Reserves( للشركة من سوائل الغاز الطبيعي 25.4 مليار برميل ومن الغاز الطبيعي 185.7 تريليون قدم مكعب 
قياسي في 31 ديسمبر 2018م. عالوة على ذلك، بلغت االحتياطيات الثابت وجودها )Proved Reserves( للشركة من السوائل 226.8 مليار 
برميل كما في 31 ديسمبر 2018م، أي ما يعادل تقريًبا خمسة أضعاف مجموع احتياطيات شركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى 
من السوائل في ذلك التاريخ، بلغ إنتاج الشركة في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م ما متوسطه 13.2 مليون برميل مكافئ 

نفطي في اليوم، منها 10.0 مليون برميل في اليوم من النفط الخام )بما يشمل المكثفات الممزوجة(.

وفي عام 2018م، أنتجت الشركة 13.6 مليون برميل في اليوم من المكافئ النفطي، بما في ذلك 10.3 مليون برميل في اليوم من النفط 
الخام )بما يشمل المكثفات الممزوجة(، كما أنتجت من المكثفات غير الممزوجة 0.2 مليون برميل في اليوم، ومن سوائل الغاز الطبيعي 
1.1 مليون برميل في اليوم، ومن الغاز الطبيعي 8.9 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم، ومن اإليثان 1.0 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم. 
وفي ذات العام، مثلت السوائل ما نسبته 86٪ من اإلنتاج الكلي من المواد الهيدروكربونية في الشركة، والتي تحقق في العادة هامش ربح 

أعلى من الغاز الطبيعي.

المملكة من تكوينات جيولوجية والبيئات  به  د  تتفرَّ المعدالت األدنى عالمًيا وذلك بفضل ما  تعد تكاليف االستخراج في الشركة من بين 
المواتية التي تقع فيها مكامن الشركة على اليابسة وفي المياه الضحلة باإلضافة إلى أوجه التكامل التي تستفيد منها الشركة من خالل 
استخدامها لشبكات بنية تحتية وخدمات مساندة ضخمة إلى جانب نموذجها التشغيلي لمعدل النضوب المنخفض واستخدامها ألحدث 
التقنيات. واستناًدا إلى منهجية مستشار السوق، بلغ متوسط تكاليف استخراج النفط الخام ضمن قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( في 
الشركة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 10.6 ريال )2.8 دوالر أمريكي( لكل برميل مكافئ نفطي يتم إنتاجه وذلك باستخدام 
منهجية تقدير موحدة، وبذلك حققت الشركة معدالت أقل مقارنة بكل من شركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى بناًء على مقارنة 
لبيانات تكاليف استخراج النفط الخام المعدة من قبل مستشار السوق. باإلضافة إلى ذلك، وبناًء على منهجية مستشار السوق فإن متوسط 
النفقات الرأسمالية لقطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( في الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م قد بلغ 17.7 ريال )4.7 دوالر 
 )IOCs( لكل برميل مكافئ نفطي يتم إنتاجه، وبذلك حققت الشركة معدالت أقل تكلفة مقارنة بكل من شركات النفط العالمية )أمريكي
الخمس الكبرى فيما يتعلق ببيانات النفقات الرأسمالية المعدة من قبل مستشار السوق. وستمكن التكاليف المنخفضة الشركة من تحقيق 
تدفقات نقدية كبيرة خالل فترات االرتفاع النسبي ألسعار النفط الخام، مع الحفاظ على تدفقات نقدية إيجابية خالل فترات االنخفاض 

النسبي لألسعار. 

االحتياطيات  1 1 2 2

وتتكون احتياطيات المملكة في الحقول التي تديرها الشركة كما في 31 ديسمبر 2018م من 336.2 مليار برميل مكافئ نفطي، بما في ذلك 
261.5 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات و36.1 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي و233.8 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز 

الطبيعي و143.2 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز غير المصاحب.

نصت اتفاقية االمتياز األصلية التي كانت سارية حتى 1439/04/06هـ )الموافق 2017/12/24م( على عدم تقييد حقوق الشركة المتعلقة 
الحق  االمتياز  اتفاقية  تمنح  )الموافق 2017/12/24م(،  واعتباًرا من 1439/04/06هـ  بمدة محددة.  المملكة  الهيدروكربونية في  بالمواد 
الحصري للشركة في استكشاف وتطوير وإنتاج المواد الهيدروكربونية في المملكة، فيما عدا الموارد الموجودة في المناطق المستثناة، لمدة 
ابتدائية تبلغ أربعين )40( سنًة، والتي ستمددها الحكومة لمدة عشرين )20( سنة إضافية شريطة أن تفي الشركة ببعض الشروط المحددة 
التي تتناسب مع ممارسات التشغيل الحالية. وإضافًة إلى ذلك، فإن اتفاقية االمتياز قابلة للتمديد بعد ذلك التمديد لمدة أربعين )40( سنًة 
إضافية بعد انتهاء المدة األولية التي قوامها ستين )60( سنة شريطة توصل الشركة والحكومة إلى اتفاق حول شروط ذلك التمديد وأحكامه، 
)لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  13- 5- 1 )االمتياز( من هذه النشرة(، كما تقضي اتفاقية االمتياز بالتزام الشركة بتلبية كامل 
الطلب المحلي على المواد الهيدروكربونية والمنتجات البترولية وغاز البترول السائل من خالل اإلنتاج المحلي أو االستيراد. وقد أثر تحديد 

اتفاقية االمتياز بمدة محددة على عملية احتساب احتياطيات الشركة. 

بموجب االمتياز الذي تبلغ مدته أربعين )40( سنة مبدئية باإلضافة إلى عشرين )20( سنة تمديدية، بلغت احتياطيات الشركة 256.9 مليار 
برميل مكافئ نفطي كما في 31 ديسمبر 2018م. تتكون احتياطيات الشركة من المكافئ النفطي من 201.4 مليار برميل من النفط الخام 
الغاز الطبيعي. وكما في 31 ديسمبر  الغاز الطبيعي و185.7 تريليون قدم مكعب قياسي من  والمكثفات و25.4 مليار برميل من سوائل 
2018م، تتضمن محفظة الشركة أربعمائة وثمانية وتسعين )498( مكمًنا )Reservoir( في مائة وستة وثالثين )136( حقل منتشرة في جميع 
أنحاء المملكة ومناطقها البحرية. واستناًدا إلى مقارنة بيانات احتياطيات شركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى، تعد احتياطيات 
الشركة كافية لمدة اثنين وخمسين )52( سنة لالحتياطات الثابت وجودها )Proved Reserves(، وهذا العمر أطول بكثير من العمر المتبقي 
لالحتياطيات الثابت وجودها )Proved Reserves( ألي من شركات النفط العالمية )IOCs( الخمس الكبرى الذي يتراوح بين تسع )9( وسبعة 

عشر )17( سنة وذلك بناًء على المعلومات المتاحة للعموم.
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وتتولى الشركة إدارة مختلف االحتياطيات والموارد المميزة التي تتمتع بها المملكة من أجل تحسين اإلنتاج وتعظيم القيمة على المدى البعيد 
وفقاً لمتطلبات نظام المواد الهيدروكربونية الذي ينص على أن تعزز الشركة، من خالل أعمالها المتعلقة بالموارد الهيدروكربونية، إنتاجية 
المكامن على المدى الطويل وأن تتولى أيًضا دعم إدارة تلك الموارد بحرص في المملكة. كما اعتادت الشركة فيما مضى تعزيز احتياطياتها 
باالعتماد على الموارد الداخلية من خالل مراجعة تقديرات احتياطيات الحقول القائمة وأعمال التخطيط والتنقيب لتحديد حقول جديدة 
التي تديرها الشركة منذ بدء  الثابت وجودها )Proved Reserves( المقدرة ألكبر الحقول  واكتشافها. ونتيجة لذلك، زادت االحتياطيات 
اإلنتاج األولي. فعلى سبيل المثال، زادت احتياطيات حقل بقيق األصلية من النفط الخام بأكثر من 13.5 ضعًفا من 1.2 مليار برميل خالل 
عملية اإلنتاج األولي في عام 1944م إلى 16.3 مليار برميل في عام 2018م. وبلغ معدل تعويض احتياطيات النفط الخام داخلياً والمكثفات 
بناًء على احتياطيات المملكة 104٪ على أساس متوسط عن دورة زمنية مدتها ثالث سنوات من عام 2016م وحتى عام 2018م، وبلغ معدل 
تعويض احتياطيات النفط الخام داخلياً بناًء على احتياطيات المملكة 127٪ على أساس متوسط عن دورة زمنية مدتها ثالث سنوات من 
عام 2016م وحتى عام 2018م. ويتم احتساب معدالت تعويض االحتياطيات على أساس تغيرات االحتياطيات المتعلقة بصافي السحب من 

المكامن في الحقول العاملة، بدالً من أحجام اإلنتاج.

يبين الجدول التالي تقديرات احتياطيات الشركة بناًء على مدة اتفاقية االمتياز كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م:
تقديرات احتياطيات الشركة الثابت وجودها )Proved Reserves( من النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي وسوائل  الجدول 10: 

الغاز الطبيعي بناًء على مدة اتفاقية االمتياز كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م

سوائل الغاز الغاز الطبيعيالمكثفاتالنفط الخام
إجماليالطبيعي

)مليون 
)مليار قدم )مليون برميل(برميل(

مكعب قياسي(
)مليون برميل 
مكافئ نفطي(

)مليون 
برميل(

)مليون برميل 
مكافئ نفطي(

االحتياطيات كما في 31 ديسمبر 
2017201.8183.015180.95729.37726.024260.234م

االحتياطيات كما في 31 ديسمبر 
2018198.1943.191185.72630.12025.385256.890م

المصدر: الشركة.

يبين الجدول التالي تقديرات احتياطيات المملكة الثابت وجودها )Proved Reserves( في الحقول التي تديرها الشركة كما في 31 ديسمبر 
2017م و2018م:

تقديرات احتياطيات المملكة الثابت وجودها )Proved Reserves( من النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي وسوائل  الجدول 11: 
الغاز الطبيعي في الحقول التي تديرها الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م

سوائل الغاز الغاز الطبيعيالمكثفات النفط الخام 
إجماليالطبيعي

)مليون 
)مليار قدم )مليون برميل(برميل(

مكعب قياسي(
)مليون برميل 
مكافئ نفطي(

)مليون 
برميل(

)مليون برميل 
مكافئ نفطي(

االحتياطيات كما في 31 ديسمبر 
2017256.7374.124224.39436.93935.097332.897م

االحتياطيات كما في 31 ديسمبر 
2018257.2704.257233.76638.51936.144336.190م

المصدر: الشركة.
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يوضح الرسم البياني التالي نمو احتياطيات المملكة األصلية من النفط الخام والمكثفات من عام 2007م حتى عام 2018م.

احتياطيات المملكة األصلية من النفط الخام والمكثفات من عام 2007م حتى عام 2018م الشكل 1٤: 

!

يوضح الرسم البياني التالي نمو احتياطيات المملكة األصلية من الغاز الخام غير المصاحب من 2007م حتى 2018م.

الشكل 15:  احتياطيات المملكة األصلية من الغاز الخام غير المصاحب من 2007م حتى 2018م.

المصدر: الشركة.

الطاقة  صناعة  معايير  وهي   ،)SPE-PRMS( البترولية  الموارد  إدارة  برنامج  وإرشادات  لتعريفات  الشركة  احتياطيات  تقديرات  تتوافق 
المعتمدة دولًيا التي ترعاها جمعية مهندسي البترول والجمعية األمريكية لجيولوجيي البترول ومجلس البترول العالمي وجمعية مهندسي 
تقييم البترول. ولتقدير أو تحديث بيانات احتياطيات الشركة، يتولى موظفو قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( المسؤولون عن حسابات 
االحتياطيات مهمة إجراء تحليالت فنية تخضع للمراجعة الداخلية من قبل مستوياٍت متصاعدة إدارًيا حتى يتم اعتمادها بصيغتها النهائية 
في نهاية السنة. وتتولى الشركة تحديث تقديراتها بصورة سنوية استناداً على بيانات جديدة أو تفسيرها لتلك البيانات. وبمقدور الشركة 
عادًة وضع تقدير موثوق إلنتاجها المستقبلي بالنسبة للمكامن المنتجة والتي يمكن تحديد اتجاهات أدائها وفق معايير محددة، أما بالنسبة 
للمكامن التي لم يسبق للشركة اإلنتاج منها أو كان إنتاجها السابق منخفًضا أو االكتشافات الجديدة، تجري الشركة مزيًدا من التحليالت 

عليها وتقييمها من جوانب متعددة من أجل وضع تقدير موثوق إلنتاجها المستقبلي.

تعاقدت الشركة مع شركة دي آند إم التي تقدم خدمات استشارية مستقلة في قطاع البترول إلجراء تقييم بشكل مستمر لعدة مكامن مثلت 
حسب اعتقاد الشركة حوالي 85٪ من احتياطيات الشركة والتي لها الحق بموجب اتفاقية االمتياز بحيث ستسمر باإلنتاج بعد تاريخ 31
ديسمبر 2018م وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2077م )نهاية الفترة اإلبتدائية التفاقية االمتياز باإلضافة إلى مدة التمديد والبالغة عشرين )20( 
سنة. وقد دعمت الشركة هذه التقديرات بفضل الحجم الكلي الحتياطياتها وتركزها في عدد من المكامن الكبرى التي تم تقييمها، علًما أن 
اكتمال إجراء تقييم إضافي مستقل لمكامن الشركة األصغر حجًما من شأنه أن يستغرق عدة سنوات. وقد أعدت دي آند إم شهادة مصادقتها 
بشأن االحتياطيات، حيث أظهرت ما مقداره 209.1 مليار برميل مكافئ نفطي بنسبة تقع في إطار 1٪ مقارنًة بتقديرات الشركة الداخلية 
للمكامن ذاتها. يحتوي الملحق رقم »ج« )شهادة مصادقة من مستشار البترول )دي آند إم( المرفق بهذه النشرة على نسخة من تقرير شركة 

»دي آند إم« يصف إجراءاتها واستنتاجاتها وافتراضاتها.

يستوفي الفريق الفني لدى شركة دي آند إم )المسؤول عن إعداد شهادة المصادقة لتقديرات االحتياطيات( المتطلبات المتعلقة بالمؤهالت 
واالستقاللية والموضوعية والسرية التي تحددها جمعية مهندسي البترول. وتعتبر شركة دي آند إم شركة استشارية مستقلة ال تملك أي 

حصة في ممتلكات الشركة، كما لم يتم تعيينها مقابل أتعاب مشروطة.
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2 2 1 1 )Upstream( اإلنتاج والتوريدات في قطاع التنقيب واإلنتاج

يوضح الجدول التالي اإلنتاج والتوريدات في قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( لدى الشركة في عام 2016م و2017م و2018م:
كميات اإلنتاج والتوريدات من منتجات قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( للسنوات 2016م و2017م و2018م  الجدول 12: 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر
2018م2017م2016م

:)1()Upstream( اإلنتاج في قطاع التنقيب واإلنتاج
10.315 10.56110.080النفط الخام )2( )ألف برميل في اليوم(

218 228216المكثفات)3( )ألف برميل في اليوم(
203 182194البنزين الطبيعي )ألف برميل في اليوم(

328 313314البيوتان )ألف برميل في اليوم(
565 541521البروبان )ألف برميل في اليوم(

11.82511.32511.629إجمالي السوائل )ألف برميل في اليوم(
8.856 8.2808.733الغاز الطبيعي )مليون قدم مكعب قياسي في اليوم(

920936993اإليثان )مليون قدم مكعب قياسي في اليوم( 
9.8٤9 9.2009.669اإلجمالي )مليون قدم مكعب قياسي في اليوم(

13.567 13.63٤13.223المجموع )٤( )ألف برميل مكافئ نفطي في اليوم(
التوريدات داخل المملكة)5(:

د إلى جهات أخرى )ألف برميل في اليوم( 410 498459النفط الخام المورَّ
د إلى المصافي)2()6( )ألف برميل في اليوم( 2.567 2.5322.607النفط الخام المورَّ

دة إلى المصافي)6( )ألف برميل في اليوم( 203 221195المكثفات المورَّ
د إلى شركات منتسبة وجهات أخرى )ألف برميل في اليوم( 153 128120البنزين الطبيعي المورَّ

د إلى جهات أخرى )ألف برميل في اليوم( 157 142146البيوتان المورَّ
د إلى جهات أخرى )ألف برميل في اليوم( 385 358375البروبان المورَّ

3.875 3.8803.902إجمالي السوائل )ألف برميل في اليوم(
6.8717.2127.216الغاز الطبيعي )مليون قدم مكعب قياسي في اليوم()7(

9139501.009اإليثان )مليون قدم مكعب قياسي في اليوم(
7.78٤8.1628.225اإلجمالي )مليون قدم مكعب قياسي في اليوم(
5.٤275.5235.51٤المجموع )ألف برميل مكافئ نفطي في اليوم(

التوريدات العالمية)5(:
د إلى جهات أخرى )ألف برميل في اليوم( 6.1775.7876.021النفط الخام المورَّ
د إلى المصافي)6( )ألف برميل في اليوم( 1.2861.3121.308النفط الخام المورَّ

72115المكثفات )ألف برميل في اليوم(
د إلى جهات أخرى )ألف برميل في اليوم( 727294البنزين الطبيعي المورَّ

د إلى جهات أخرى )ألف برميل في اليوم( 151145151البيوتان المورَّ
د إلى جهات أخرى )ألف برميل في اليوم( 149128142البروبان المورَّ

7.8٤27.٤657.731اإلجمالي )ألف برميل في اليوم(

المصدر: الشركة.

)1( ال يشمل اإلنتاج الحصة التي تم تسليمها لمملكة البحرين من الكميات المنتجة من حقل أبو سعفة والمقدرة بواقع 154 ألف برميل في اليوم و153 ألف برميل في اليوم و152 ألف برميل 
في اليوم لألعوام المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م على التوالي. 

)2( يشمل المكثفات الممزوجة بالنفط الخام التي تبلغ كمياتها 116 و121 و125 ألف برميل في اليوم لألعوام المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م على التوالي. 
)3( مكثفات ثابتة غير ممزوجة بالنفط الخام. 

)4( يُحَسب الحجم اإلجمالي لبراميل المكافئ النفطي )ألف برميل مكافئ نفطي في اليوم( من ماليين األقدام المكعبة القياسية في اليوم )للغاز الطبيعي واإليثان( بقسمة حجم إنتاج المنتج 
ذي الصلة على 5.400 )في حالة الغاز الطبيعي(، و3.330 )في حالة اإليثان(. 

)5( ال تشمل التوريدات الحجم المفقود الُمقدر عند تحميل شحنات النفط الخام وتفريغها، وكذلك كميات المحتفظ بها من اإلنتاج في المخزون في نهاية الفترة، فضاًل عن الكميات المستهلكة 
لالستخدام الخاص والكميات المخصصة ألغراض التجارة. 

)6( تشمل المصافي المملوكة بالكامل وكذلك المصافي المملوكة من قبل شركات منتسبة. 
)7( ال يشمل ذلك كميات الغاز المخصصة الستخدام الشركة. 
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النفط الخام والمكثفات2 1 2 2

كما في 31 ديسمبر 2018م، تشغل الشركة مائة وواحد )101( حقل نفط خام، من بينها أكبر الحقول في العالم من حيث االحتياطيات الثابت 
.)Proved Reserves( وجودها

التنقيب والتطويرأ- 

تتركز غالبية أنشطة التنقيب عن النفط الخام الحالية في الشركة في المنطقة الشرقية، كما تتواجد أعمال التنقيب بمستوى وحجم نفقات 
أقل في األحواض المعروفة الحاملة للمواد الهيدروكربونية في مناطق عمليات الربع الخالي والشمالية الغربية والصمان.

تركز الشركة بشكل كبير على تحسين األداء التشغيلي لعمليات الحفر من خالل استخدام تقنيات الحفر المبتكرة وإجراء مقارنات معيارية 
للمقاييس األساسية لتحديد االتجاهات والمجاالت التي قد تتطلب التحسين. وتعتقد الشركة أن المنهجية التي تتبناها في أعمال الحفر 

والتطوير قد أدت إلى تحقيق مستوى عالي من سالمة اآلبار.

استراتيجية إدارة المكامن واإلنتاج منهاب- 

تدير الشركة قاعدة احتياطياتها الوفيرة بطريقة فعالة وفقاً لألنظمة واللوائح السارية في المملكة بهدف تحقيق أعلى قيمة ممكنة على 
المدى البعيد وتحسين معدالت االستخالص النهائي من حقولها. وتستطيع الشركة بفضل حجم وعدد حقولها وسعتها االحتياطية الحفاظ 
على مستوى اإلنتاج اإلجمالي المنشود من خالل استغالل المكامن الجديدة عند الحاجة بهدف تعزيز القيمة على المدى البعيد من خالل 
تحسين الطاقة اإلنتاجية ألعمالها. ويؤدي هذا األسلوب، الذي يختلف عن المتبع في الصناعة برفع معدالت اإلنتاج إلى الحدود القصوى 
لكل حقل إلى استخدام أكثر كفاءة لرؤوس األموال بالنظر إلى طبيعة الموارد المتاحة، كما أنه يؤدي إلى استقرار اإلنتاج وزيادة معدالت 
استخالص النفط النهائية. وتتسم استراتيجية الشركة إلدارة المكامن واإلنتاج بااللتزام باإلدارة المسؤولة والمستدامة لحقولها المميزة، 
والقدرة على تحقيق المستويات المثالية من اإلمداد والقيمة في حالة وجود اضطراب أو فرصة في السوق، والمرونة في إنتاج وتوريد أمزجة 

عالية الجودة من النفط الخام.

11 اإلدارة المسؤولة والمستدامة بالحقول المميزة 

االستخالص  بنسبة  مقارنة  منخفضة  نضوب  بمعدالت  عقود  لعدة  الخام  النفط  بإنتاج  للشركة  التابعة  الخام  النفط  معظم حقول  قامت 
Proved( المتوقعة التي تتراوح بين 1٪ و2٪ سنوًيا. وفي 31 ديسمبر 2018م، كان أكثر من 80٪ من احتياطيات النفط الخام الثابت وجودها
Reserves( التابعة للمملكة موجودة في مكامن تقل نسبة نضوبها عن 40٪. ويوضح الشكل التالي مرحلة النضوب التي بلغتها مكامن النفط 

الخام التابعة للمملكة في 31 ديسمبر 2018م.

الشكل 16:  مرحلة نضوب مكامن النفط الخام التابعة للمملكة في 31 ديسمبر 2018م

المصدر: الشركة.

تهدف الشركة إلى تعزيز عملية استخالص احتياطياتها، حيث إن معدل استخالص ما يقارب 80٪ من احتياطيات النفط الخام للمملكة 
يتراوح ما بين 41٪ و80٪ كما في 31 ديسمبر 2018م، ويعود ذلك إلى الجودة العالية للمكامن.

وتتمثل آلية االستخالص األساسية التي تطبقها الشركة في مكامنها النفطية في حقن الماء في جوانب الحقل للحفاظ على ضغط المكامن، 
وتحقيق أعلى معدل دفع للنفط الموجود فيها، وتقليل المياه المنتجة والمصاحبة للنفط إلى أدنى حد ممكن بمرور الوقت، كما تستخدم 
الشركة طرًقا أخرى في بضعة حقول، مثل إعادة حقن قباب الغاز المنتج بالمكامن البترولية التي يعلوها غاز. وبالنظر إلى مستويات النضوب 
المنخفضة لهذه الحقول، تتوقع الشركة استمرار تطبيق آليات االستخالص الُمشار إليها جنًبا إلى جنب مع التقنيات المتطورة )مثل اآلبار 
األفقية ومتعددة األفرع، بما فيها اآلبار التي تحقق درجات تماس تزيد عن خمسة كيلومترات مع المكمن )Reservoir(( لتحسين الدفع 

األفقي والرأسي في المكامن.
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11 القدرة على تحقيق المستويات المثالية من اإلمداد والقيمة في حالة وجود اضطراب في األسواق أو فرص سانحة بها 

توفر الخصائص المتميزة التي تتميز بها قاعدة احتياطيات الشركة المرونة الالزمة للوصول للمزيج األمثل من نفطها الخام في مواجهة 
التغيرات التي تطرأ على العرض والطلب، وتأخذ الشركة بعين االعتبار قيمة أنواع النفط الخام المختلفة على المدى البعيد، والقدرة على 
تسويق أنواع النفط الخام الثقيل على المدى المتوسط في األسواق اإلستراتيجية، ومتطلبات االستجابة الفعالة لما تشهده األسواق العالمية 

من اضطرابات أو ما يظهر فيها من فرص على المدى القريب.

تقوم الحكومة بتحديد الحد األقصى لمستوى إنتاج المملكة من النفط الخام بناًء على سلطتها السيادية وتطلب الشركة على الحفاظ على 
الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC(. وتحتفظ الشركة بطاقة إنتاجية قصوى مستدامة )MSC( وفقاً لنظام المواد الهيدروكربونية. 
وحافظت الشركة على متوسط يومي للطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( مقدارها 11.7 مليون و12.0 مليون برميل من النفط 
 )MSC( الخام كما في 2017م و 2018م على التوالي. وتمّكن السعة االحتياطية الناتجة عن االحتفاظ بالطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة
الشركة من سرعة زيادة إنتاجها من النفط الخام فوق مستويات اإلنتاج المقررة استجابًة للتغيرات في العرض والطلب العالمي على النفط 
الخام. وتستخدم الشركة أيًضا هذه السعة االحتياطية كخيار بديل لتوفير اإلمدادات في حالة حدوث انقطاعات مفاجئة في اإلنتاج في أي 
حقل وللحفاظ على مستويات اإلنتاج خالل الصيانة الدورية للحقول. باإلضافة إلى ذلك، تحافظ الشركة على كميات في مخازن متعددة 

وذلك لخلق مرونة تشغيلية وثقة في التوريد.

وتفيد تقديرات الشركة بأن اإليرادات اإلجمالية المحققة من استخدام هذه السعة االحتياطية خالل فترة الست سنوات الممتدة من عام 
2013م وحتى نهاية عام 2018م، بلغت 133.0مليار ريال )35.5 مليار دوالر أمريكي(.

21 نفط خام عالي الجودة مع مرونة في كل من المزج والتوريد 

حافظت الشركة على إنتاج خمسة أنواع من النفط الخام العربي، وهي: النفط العربي الممتاز والنفط العربي الخفيف جداً والنفط العربي 
الخفيف والنفط العربي المتوسط والنفط العربي الثقيل. وتعتبر هذه األنواع الخمسة، إلى جانب المجموعة الكبيرة من أنواع المزيج التي 
يمكن إنتاجها منها، مالئمة لمعظم المصافي في العالم. وباإلضافة إلى ذلك، تسمح الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( للشركة 
العالمية، مما يمنح  التكرير  وشبكة الخدمات المساندة المتكاملة لديها بتنويع إنتاجها من النفط الخام الذي يتميز بتوافقه مع منظومة 
الشركة قدرة فريدة على االستجابة لتغيرات الطلب على أنواع النفط الخام الخمسة التي تنتجها الشركة. وقد عززت هذه المرونة من سمعة 
الشركة كأحد أكثر موردي النفط الخام موثوقيًة في العالم، حيث تمكنت من الوفاء بالتزامات التسليم في الوقت المحدد بنسبة ٪99.7 

و99.8٪ و99.9٪ في عامي2017م و2018م وفترة الستة أشهر األولى من عام 2019م على التوالي.

تُقاس جودة النفط الخام في األساس بكثافته النوعية التي يتم قياسها حسب درجات معهد البترول األمريكي ومحتواه الكبريتي، والكثافة 
المواد  لكثافة  المعكوس  القياس  تمثل  وهي  المعهد،  وضعه  الذي  النوعية  الكثافة  مقياس  هي  األمريكي  البترول  معهد  درجات  حسب 
البترول  معهد  تصنيف  أعلى حسب  كثافة  بدرجات  األخف  الهيدروكربونية  السوائل  تتميز  بحيث  بالماء،  مقارنًة  السائلة  الهيدروكربونية 
األمريكي. وتُستخدم الكثافة حسب درجات معهد البترول األمريكي في تصنيف النفط الخام حسب الوزن )خفيف ومتوسط وثقيل(. ويعد 
هذا التصنيف أهم عامل في تحديد قيمته السوقية، فالنفط الخام األعلى كثافة حسب درجات معهد البترول األمريكي أعلى قيمة، ألنه يتيح 
للمصافي أن تنتج من النفط نسبة أعلى من المنتجات ذات الربح األعلى مثل البنزين ووقود الديزل، مقارنًة بأنواع النفط الخام األقل كثافة 
حسب درجات معهد البترول األمريكي. كما يؤثر محتوى الكبريت أيًضا على قيمة النفط الخام. ونظًرا لضرورة إزالة الكبريت قبل تكرير 

النفط الخام إلى منتجات أخرى، ترتفع قيمة النفط الخام كلما انخفض محتواه الكبريتي.

وتُصنِّف الشركة النفط العربي الممتاز والعربي الخفيف جًدا والعربي الخفيف كأنواع ممتازة نظًرا لكثافتها حسب درجات معهد البترول 
األمريكي ومحتواها الكبريتي. يوضح الجدول التالي الكثافة حسب درجات معهد البترول األمريكي والمحتوى الكبريتي لكل من أنواع النفط 

الخام التي تنتجها الشركة ونسبها المئوية من احتياطيات النفط الخام كما في 31 ديسمبر 2018م.
الشركة  تنتجها  التي  الخام  النفط  أنواع  من  لكل  الكبريتي  والمحتوى  األمريكي  البترول  معهد  درجات  حسب  الكثافة  الجدول 13: 

ونسبها المئوية من االحتياطيات الثابت وجودها )Proved Reserves( كما في 31 ديسمبر 2018م

الكثافة حسب درجات 
النسبة المئوية من احتياطيات المحتوى الكبريتيمعهد البترول األمريكي

النفط الخام الثابت وجودها
0.8أقل من 0.5أكثر من 40النفط العربي الخفيف الممتاز

0.512.3 - 361.3 - 40النفط العربي الخفيف جًدا
1.334.3 - 322.2 - 36النفط العربي الخفيف

2.217.7 - 292.9 - 32النفط العربي المتوسط
34.9أكثر من 2.9أقل من 29النفط العربي الثقيل

المصدر: الشركة.
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حقول النفط الرئيسيةج- 

ترتبط الحقول الرئيسة للشركة بشبكة ضخمة من المرافق المتكاملة التي تمنحها المرونة لنقل النفط الخام إلى عدد كبير من المعامل 
للمعالجة والتركيز والشحن.

يتجلى هذا التكامل الشامل أيًضا في نهج الشركة إلدارة قدرتها اإلنتاجية. تدير الشركة قاعدة احتياطياتها الوفيرة بهدف تحقيق أعلى 
قيمة ممكنة على المدى البعيد وتحسين معدالت االستخالص النهائي من حقولها. وتسمح قاعدة موارد الشركة لها بالحفاظ على مستواها 
المنشود من إجمالي اإلنتاج من خالل االستفادة من المكامن الجديدة مع ارتفاع التكاليف في مناطق النضج وتعزيز كفاءة رأس المال وزيادة 
االستقرار العام لإلنتاج وبالتالي تحسين إجمالي عمليات استخالص النفط. من الفوائد الكامنة في تنويع مصادر اإلمداد بالنفط الخام 
من المكامن الجديدة الحد من معدالت النضوب من الحقول الحالية وتأجيل تكاليف اآلبار والمرافق اإلضافية للتعامل مع معدالت إزاحة 
السوائل الكلية المرتفعة في مثل هذه الحقول. تسمح استراتيجية الشركة إلدارة المكامن واإلنتاج منها الخاصة بإنتاج المكامن والحقول 
بالتوازي مع معدالت نضوب منخفضة للشركة بالحفاظ على الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( عند 12.0 مليون برميل من 
النفط الخام في اليوم مع التحكم في التكاليف المرتبطة بالحقل، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  4 -7- 1- 3  ) ب( )استراتيجية 

إدارة المكامن واإلنتاج( من هذه النشرة(. 

يوضح الجدول التالي احتياطيات الشركة والطاقة اإلنتاجية القصوى )MSC( خالل مدة االمتياز لحقول النفط الخمسة األساسية كما في 
31 ديسمبر 2018م.

يوضح الجدول التالي أهم الخصائص لبعض حقول النفط األساسية للشركة مرتبة حسب االحتياطي كما في 31 ديسمبر  الجدول 1٤: 
2018م.

الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC(مجموع االحتياطيات احتياطيات السوائل)1( 
)مليون برميل في اليوم()مليون برميل مكافئ نفطي()مليون برميل(

48.25458.3193.800الغوار
20.10021.4021.450خريص

33.66434.0291.300السفانية
13.61714.8641.000الشيبة

30.41731.3130.825الظلوف
80.71896.9633.625أخرى

226.770256.89012.000اإلجمالي

المصدر: الشركة.

)1( تتألف احتياطيات السوائل من النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي

على مدار الخمسة عشر عاًما الماضية، فضلت الشركة تنويع مصادر إمداد النفط الخام العائد لها عن طريق إضافة طاقة إنتاجية إضافية 
العربي  النفط  اإلنتاجية من  بطاقتها  توّسًعا  الشركة  المثال، منذ عام 2004م، أجرت  فعلى سبيل  االكتشاف.  الكبيرة حديثة  الحقول  من 
الخفيف جًدا الُمستخرج من حقل الشيبة من خمسمائة ألف )500.000( برميل في اليوم إلى 1 مليون برميل في اليوم، كما توسعت في 
طاقتها اإلنتاجية من النفط العربي الخفيف الُمستخرج من حقل خريص إلى 1.45 مليون برميل في اليوم، إضافة إلى توسعها في طاقتها 
اإلنتاجية من النفط العربي الثقيل الُمستخرج من حقل منيفة إلى تسعمائة ألف )900.000( برميل في اليوم. عالوة على ذلك، النفط الخام 
العربي الثقيل الُمستخرج من حقل المنيفة يساهم في االستيفاء بمتطلبات المواد األولية الثنين من المصافي الجديدة في المملكة، )وهما 
شركة ساتورب )SATORP( وشركة ياسرف )YASREF(( وتوسيع الطاقة اإلنتاجية في الشيبة على حد سواء الفضل في زيادة إنتاج النفط 

والسماح باستخراج سائل الغاز الطبيعي لدعم قطاع البتروكيميائيات.

تضمنت شهادة مصادقة االحتياطيات الصادرة عن شركة دي آند إم في 31 ديسمبر 2018م تقييم المكامن في أبرز خمسة حقول للنفط، 
وتتضمن  النشرة(.  إم( من هذه  آند  )دي  البترول  )ج( )شهادة مصادقة من مستشار  رقم  الملحق  يرجى مراجعة  المعلومات،  )لمزيد من 

المعلومات التالية تفاصيل إضافية عن أبرز خمسة حقول نفط ومناطق اإلنتاج التابعة للشركة.

الغوار

يقع الطرف الشمالي من حقل الغوار على بعد نحو مائة )100( كيلومتر غرب مدينة الظهران، وينقسم الحقل إلى ستة مناطق رئيسية )فزران 
وعين دار وشدقم والعثمانية والحوية وحرض( ويمتد من طرفه الشمالي باتجاه الجنوب لمسافة مائتي )200( كيلومتًرا تقريًبا، وهو عبارة عن 
تكوين محدب طويل ومتصل. كما يبلغ أقصى عرض له نحو ستة وثالثين )36( كيلومتًرا )في المكان الذي تكون فيه منطقتا عين دار وشدقم 

بمحاذاة الحقل بعرض يبلغ ستة وعشرين )26( كيلومتًرا وعشرة )10( كيلومترات على التوالي(.

ترى الشركة أن حقل الغوار هو أكبر حقل نفط في العالم من حيث احتياطياته الثابت وجودها )Proved Reserves( التقليدية التي يبلغ 
إجماليها 58.32 مليار برميل مكافئ نفطي، بما في ذلك 48.25 مليار برميل من احتياطيات السوائل كما في 31 ديسمبر 2018م خالل 
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مدة االمتياز، وارتفعت االحتياطيات األولية للمملكة من النفط الخام في حقل الغوار من 19.0 مليار برميل في عام 1951م خالل عملية 
اإلنتاج األولي إلى 127.7 مليار برميل من النفط الخام في 2018م. هذا ويزيد حجم إنتاجه على نصف إجمالي إنتاج النفط الخام التراكمي 
في المملكة، ومع ذلك ال يزال يحتفظ بطاقة قصوى مستدامة )MSC( مقدارها 3.800 مليون برميل من النفط الخام في اليوم كما في 31 

ديسمبر 2018م.

تظل المرافق والبنية التحتية لحقل الغوار مكوًنا محورًيا في اإلطار االستراتيجي بعيد المدى الذي تعمل الشركة من خالله على تحسين 
العمليات الفنية الستخالص الموارد وتحسين اقتصاديات إدارتها، وقد توسع نطاق تشغيل وصيانة البنية التحتية القائمة حتى أصبحت مركًزا 
لتطوير المكامن الثانوية والحقول المجاورة، وتعمل هذه المرافق الهائلة كشبكة يمكن إضافة مشاريع تطوير نفط وغاز جديدة إليها بسهولة.

خريص

يبلغ طول مجمع خريص الذي يضم إلى جانب حقل خريص نفسه حقلي أبو جفان ومزاليج نحو مائة وستة )106( كيلومترات وعرضه ثمانية 
عشر )18( كيلومتًرا عند أوسع نقطة. وعلى الرغم من أن حقل خريص قد تم اكتشافه في عام 1957م، إال أن الشركة أعادت تطويره في 
2006م لتعزيز طاقتها اإلنتاجية من النفط الخام استجابة لظروف السوق. وبحلول عام 2009م، بلغت الطاقة اإلنتاجية للحقل 1.2 مليون 

برميل من النفط الخام في اليوم.

بعد إتمام مشروع التوسع هذه السنة، ستبلغ الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( لخريص 1.450 مليون برميل من النفط الخام 
في اليوم كما في 31 ديسمبر 2018م، وخالل فترة االمتياز، بلغت احتياطياته الثابت وجودها )Proved Reserves( ما مقداره 21.40 مليار 

برميل مكافئ نفطي بما في ذلك 20.10 مليار برميل من احتياطيات السوائل كما في 31 ديسمبر 2018م.

السفانية

تعتقد الشركة بأن حقل السفانية هو أكبر حقل نفط بحري في العالم من حيث االحتياطيات الثابت وجودها )Proved Reserves(، وهو يقع 
على بعد نحو مائتين وستين )260( كيلومتًرا إلى الشمال من مدينة الظهران. ويقع الجزء األكبر من الحقل في مياه الخليج العربي، ويمتد 
حقل السفانية داخل منطقة االمتياز لنحو خمسين )50( كيلومتًرا طواًل وخمسة عشر )15( كيلومتًرا عرًضا. ويُعَرف جزء صغير منه باسم 
حقل الخفجي الذي يوجد في المنطقة المقسومة البحرية وفق االتفاقيات المبرمة بين المملكة ودولة الكويت وتتولى تشغيله شركة أرامكو 

ألعمال الخليج المحدودة مع شركة البترول الوطنية بدولة الكويت.

ُقدرت الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( لحقل السفانية كما في 31 ديسمبر 2018م بواقع 1.3 مليون برميل من النفط الخام 
في اليوم، وخالل فترة االمتياز، بلغت احتياطياته الثابت وجودها )Proved Reserves( ما مقداره 34.03 مليار برميل مكافئ نفطي بما في 

ذلك 33.66 مليار برميل من احتياطيات السوائل.

الشيبة

تم تطوير حقل الشيبة في منتصف التسعينيات في صحراء الربع الخالي في الجزء الجنوبي الشرقي من المملكة على بعد نحو ثمانمائة 
)800( كيلومتر من مدينة الظهران، ويبلغ عرضه نحو ثالثة عشر )13( كيلومتًرا وطوله أربع وستين )64( كيلومتًرا. 

ر الحقل  ونظًرا لموقعه النائي، تشمل مرافق الحقل وحدة مخصصة الستخالص سوائل الغاز الطبيعي ومطاًرا ومساكن للموظفين. وقد ُطوِّ
باستخدام أساليب متقدمة لتصوير االهتزازات ثالثي األبعاد وحفر اآلبار األفقية متعددة األفرع، وأُضيَفت مرافق المعالجة على مراحل مع 
توفر معلومات اإلنتاج. زادت الشركة طاقتها اإلنتاجية من النفط الخام في الحقل من 500 ألف برميل في اليوم في عام 1998م إلى 750 
ألف برميل في اليوم في عام 2009م، ولم يقف اإلنتاج عند ذلك الحد بل توسع ليصل إلى 1.0 مليون برميل في اليوم في عام 2016م. 
ُقدرت الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( لحقل الشيبة كما في 31 ديسمبر 2018م بواقع 1.000 مليون برميل من النفط الخام 
في اليوم، وبلغت احتياطياته الثابت وجودها )Proved Reserves( ما مقداره 14.86 مليار برميل مكافئ نفطي بما في ذلك 13.62 مليار 

برميل من احتياطيات السوائل. 

الظلوف

يقع حقل الظلوف أيًضا في مياه الخليج العربي على عمق مائة وثمانية عشر )118( قدًما في المتوسط، ويبعد نحو مائتين وأربعين )240( 
كيلومتًرا شمال مدينة الظهران، ويحتوي الحقل على تشكيلين رئيسيين: هما الظلوف والربيان. ارتفعت االحتياطيات األصلية من النفط الخام 

في حقل الظلوف من 11.6 مليار برميل في عام 1973م خالل عملية اإلنتاج األولي. إلى 43.3 مليار برميل من النفط الخام في 2018م.

وُقدرت الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( لحقل الظلوف كما في 31 ديسمبر 2018م بواقع 0.825 مليون برميل من النفط الخام 
في اليوم، خالل فترة االمتياز، بلغت احتياطياته الثابت وجودها )Proved Reserves( ما مقداره 31.31 مليار برميل مكافئ نفطي بما في 

ذلك 30.42 مليار برميل من احتياطيات السوائل.
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مشاريع التطوير األخيرة في قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream(د- 

 )Upstream( تتمتع الشركة بسجل حافل يضم مجموعة من أكبر المشاريع الرأسمالية على مستوى العالم في أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج
في قطاع النفط والغاز، حيث تمكنت الشركة منذ منتصف التسعينات من تنفيذ مجموعة من مشاريع التطوير الكبيرة في مختلف المجاالت 
التي تعمل فيها، بما في ذلك منيفة، كاران والشيبة وخريص. عالوة على ذلك، في 1440/11/07هـ )الموافق 2019/07/09م(، أبرمت 
الشركة مجموعة من االتفاقيات بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار دوالر أمريكي لزيادة طاقاتها اإلنتاجية من النفط الخام والغاز الطبيعي في 
حقلي مرجان وبري بمقدار خمسمائة وخمسين ألف )550.000( برميل في اليوم و2.5 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم، على التوالي. 
وسيترتب على توسعة حقل البري زيادة الطاقة اإلنتاجية للنفط الخام بواقع مائتين وخمسين ألف )250.000( برميل في اليوم بفضل نظام 
المعالجة الجديد في معمل فرز الغاز عن النفط الموجود في جزيرة أبو علي واآلبار البرية والبحرية الجديدة. وعلى الجانب اآلخر، يهدف 
برنامج حقل المرجان إلى التطوير المتكامل للطاقة إلنتاجية للنفط الخام والغاز المصاحب والغاز غير المصاحب. وسيتم زيادة الطاقة 
اإلنتاجية للنفط الخام في حقل المرجان بواقع ثالثمائة ألف )300.000( برميل في اليوم، كما ستصل الطاقة اإلنتاجية لمعالجة الغاز في 

معمل معالجة الغاز الجديد في تناجيب إلى 2.5 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم.

تبنت الشركة نهًجا مبتكًرا لتطوير حقل منيفة، الذي بدأ عملية اإلنتاج األولي له في عام 2013م. ويقع حقل منيفة في مياه الخليج العربي 
الضحلة، حيث تمكنت الشركة من بناء سبعة وعشرين )27( جزيرة صناعية متصلة بسلسلة من الطرق، ومكنت شبكة الجزر البحرية هذه 
الشركة من استخدام تقنيات منخفضة التكلفة في نطاق الحفر على اليابسة واإلنتاج بهدف تطوير أحد الحقول البحرية. وتحتضن الجزر 
آباًرا ضحلة يُعزى إليها انخفاض النفقات الرأسمالية بنحو 27٪ مقارنًة بمشاريع التطوير البحرية القياسية. وبلغت الطاقة اإلنتاجية القصوى 
المستدامة )MSC( لحقل منيفة 0.9 مليون برميل من النفط الخام في اليوم كما في 31 ديسمبر 2018م، مما يجعله أحد أكبر حقول النفط 

على مستوى العالم.

النشرة،  الرئيسية( من هذه  النفط  المعلومات حول حقل الشيبة وحقل خريص، يرجى مراجعة القسم  4 -7- 1- 3 ) ج( )حقول  )لمزيد من 
ولمزيد من المعلومات حول حقل كران، يرجى مراجعة القسم  4 -7- 1- 4 ) ج( )أهم حقول الغاز( من هذه النشرة(.

البنية التحتية للنفط الخامه- 

تقع الحقول الرئيسة للشركة على مقربة من بعضها البعض في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية من المملكة، وتربط شبكة ضخمة 
من خطوط األنابيب الحقول ومعامل المعالجة وغيرها من المرافق التابعة للشركة. ويُنَقل إنتاج الشركة من النفط الخام والمكثفات والغاز 
ه إلى العمالء  الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي عبر خطوط أنابيب الشركة إلى مرافق متعددة لمعالجته وتحويله إلى منتجات مكررة، أو يُوجَّ
المحليين أو منافذ التصدير، حيث تستطيع الشركة - على سبيل المثال - أن ترسل النفط الخام إلى أي من مصافيها المحلية أو مباشرًة 

إلى منافذ التصدير.

يعتبر خط األنابيب شرق غرب الخاص بالشركة مهًما جًدا على وجه الخصوص لربط مرافق إنتاج النفط في المنطقة الشرقية بمدينة ينبع 
على الساحل الغربي للمملكة وتوفير المرونة للتصدير من الساحلين الشرقي والغربي للمملكة، وفي عام 2018م، بلغ حجم النفط الخام 
المنقول عبر خط األنابيب شرق-غرب ما متوسطه 2.1 مليون برميل في اليوم. ومن المتوقع رفع طاقة خط األنابيب شرق-غرب من 5.0 
ماليين برميل في اليوم إلى 6.2 مليون برميل في اليوم من التدفق المستدام خالل ستة أشهر من خالل استخدام إضافات مخفضة للسحب 
وتوفر القدرة على رفع الطاقة مؤقتاً إلى 7.0 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية عام 2019م. باإلضافة إلى ذلك، يقوم مرفق بقيق بمعالجة 
لتركيز  النفط وأكبر معمل  للشركة لمعالجة  تابعة  أكبر منشأة  يومًيا، ومنشأة بقيق هو  الشركة  تنتجه  الذي  الخام  النفط  كمية كبيرة من 
النفط الخام على مستوى العالم، حيث قام بمعالجة حوالي 50٪ من إنتاج الشركة من النفط الخام للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 
وباإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتشغيل أربع منافذ للنفط الخام بطاقة تخزينية بلغ إجمالها 66.4 مليون برميل في 31 ديسمبر 2018م، 

مما يعزز مرونتها التشغيلية وإمكانية االعتماد عليها في الحصول على اإلمدادات.

وتتابع الشركة عن كثب ما تنتجه من المواد الهيدروكربونية من أجل مراقبة وتحسين عمليات تسليمها. وتمتلك الشركة نقاط تسليم دولية 
استراتيجية في روتردام )هولندا( والعين السخنة )مصر( والفجيرة )اإلمارات العربية المتحدة( وأوكيناوا )اليابان(.
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وتوضح الخريطة التالية مواقع البنية التحتية لمعالجة النفط الخام للشركة.

الشكل 17:  مواقع البنية التحتية لمعالجة النفط الخام للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م

المصدر: الشركة.

المبيعات والتسويقو- 

يبين الشكل التالي مواقع توريد النفط الخام للشركة في 2018م.

الشكل 18:  مواقع توريد النفط الخام للشركة في 2018م

المصدر: الشركة.

)2( يشمل التوريدات للمصافي المملوكة للشركة بالكامل وكذلك المصافي التابعة لها.

يوفر تكامل قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( فرصة فريدة للشركة لبيع نفطها الخام 
لنظام قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( المختص بمعالجة أنواع النفط الخام العربي على النحو األمثل. وقد اقترن ذلك 
بحفاظ الشركة على حصتها السوقية في النفط الخام عبر دورات تسعير السلع. ويوضح الشكل التالي إنتاج الشركة من النفط الخام من 

عام 2009م إلى عام 2018م.
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الشكل 19:  إنتاج الشركة من النفط الخام من عام 2009م إلى عام 2018م )مليون برميل في اليوم(

المصدر: الشركة.

يبين الشكل التالي حصة الشركة من النفط الخام في السوق العالمية من عام 2009م إلى عام 2018م.

الشكل 20:  حصة الشركة من إنتاج النفط الخام في السوق العالمية من عام 2009م إلى عام 2018م

المصدر: مستشار السوق.

في عام 2018م، بلغ إنتاج الشركة 10.3 مليون برميل من النفط الخام في اليوم )بما في ذلك المكثفات الممزوجة(، بيع منه حوالي 6.4
مليون برميل إلى عمالئها المستقلين، وحوالي 1.3 مليون برميل إلى المصافي الدولية المملوكة للشركة بالكامل والتابعة لها، وحوالي 1.9

مليون برميل إلى المصافي التابعة للشركة داخل المملكة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream(، وحوالي 0.7 مليون برميل 
للمصافي المملوكة للشركة بالكامل داخل المملكة. ونتيجة لذلك، استهلكت الشبكة المساعدة للشركة، التي تتألف من المصافي المحلية 
والدولية المملوكة لها بالكامل والتابعة لها، أكثر من 38٪ من النفط الذي تم إنتاجه في 2018م. وتستند أسعار مبيعات النفط الخام للشركة 

إلى مصافيها المملوكة بالكامل داخل المملكة إلى أسعار البيع المعلنة ألنواع النفط الخام العربي.

تتضمن اتفاقيات مبيعات النفط الخام للشركة قواعد تسعير تعكس أسعار السوق في المنطقة الجغرافية المعنية التي سيُوّرد النفط الخام 
السوق،  القائم على  السعر  لتحديد  الجغرافية على حدة  المناطق  المرجعية« في  الخام  النفط  »أنواع  إلى  التسعير  قواعد  وتستند  إليها، 
وتتضمن هذه القواعد أيًضا فروًقا في األسعار لكل نوع من أنواع النفط الخام حسب المنطقة، والتي تحددها الشركة على أساس شهري، 
وتعكس القواعد فروق جودة النفط الخام بناًء على العوامل المرتبطة بأنواع النفط الخام المرجعية وغيرها من العوامل، مثل قيمة أنواع 
النفط الخام المنافسة وفواقد النقل وتكاليف الشحن وغيرها من االعتبارات التجارية. وتجدر اإلشارة إلى أن قواعد التسعير تُستخدم أيًضا 

في مبيعات الشركة من النفط الخام إلى المصافي المملوكة للشركة بالكامل وكذلك المصافي التابعة لها داخل المملكة وخارجها.
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عالوة على ذلك، تلتزم الشركة بموجب اتفاقية االمتياز بتلبية الطلب الداخلي على المواد الهيدروكربونية والمنتجات البترولية وغاز البترول 
السائل، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  13- 5- 1 )االمتياز( من هذه النشرة(، وفيما يتعلق بهذا الحق الحصري تفرض الحكومة 
بيع النفط الخام ومنتجات أخرى إلى جهات خارجية داخل المملكة بأسعار محددة من قبل الحكومة تقل عن األسعار التي يمكن أن تحصل 
عليها الشركة في حالة تصدير تلك المنتجات. وقد طبقت الحكومة، اعتباًرا من 1 يناير 2017م، آلية تكافؤ األسعار لتعويض الشركة عن 
اإليرادات التي تخسرها بصورة مباشرة نتيجة التزامها ببيع النفط الخام وبعض المنتجات المكررة اعتباًرا من 1 يناير 2020م، ستعمل 
الحكومة على توسيع نطاق آلية سعر التكافؤ لتشمل غاز البترول السائل وبعض المنتجات األخرى، )لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة 

القسم  7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت على النظام المالي )Fiscal Regime(( من هذه النشرة(.

الغاز وسوائل الغاز الطبيعي 2 1 2 2

بلغت احتياطيات الشركة الثابت وجودها )Proved Reserves( من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي في 31 ديسمبر 2018م 185.7 
تريليون قدم مكعب قياسي و25.4 مليار برميل على التوالي.

وفي عام 2018م، بلغ إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي 8.9 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم و1.0 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم من 
اإليثان و1.1 مليون برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي و0.2 مليون برميل في اليوم من المكثفات غير الممزوجة. وفي 31 ديسمبر 
2018م، بلغ إجمالي طاقة منظومة معالجة الغاز التي تغذي شبكة الغاز الرئيسة 15.5 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم، وتعزز السوائل 

المستخلصة من الغاز قيمة إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي نظًرا أن السوائل تفوق الغاز الطبيعي بوجه عام من حيث األسعار.

هذا وينص االمتياز على أن الشركة هي الُمورِّد الوحيد للغاز الطبيعي في المملكة التي تُعدُّ سابع أعلى الدول من حيث الطلب على الغاز 
الطبيعي في العالم وفقاً لمستشار السوق. وقد أنتجت الشركة منذ عام 1980م الغاز المصاحب من إنتاج النفط لتغذية سوق الطاقة المحلية 
باإلمدادات، وبدأت في عام 1984م في إنتاج الغاز غير المصاحب لتلبية الطلب المحلي المتزايد. ويُستخدم الغاز في المملكة حالياً في 
المقام األول في عمليات توليد الطاقة وغير ذلك من األغراض الصناعية وبالتالي ازداد الطلب بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.8٪ خالل 

الفترة من عام 2010م إلى عام 2017م ومن المتوقع أن يرتفع الطلب بمعدل سنوي مركب قدره 3.6٪ من 2017م إلى 2030م.

أنجزت الشركة عدَدا من المشاريع في الفترة من 2009م إلى 2018م عملت على زيادة الطاقة االستيعابية لمعالجة الغاز الخام وتوسيع شبكة 
الغاز الرئيسة المتمثلة في شبكة ضخمة من خطوط األنابيب تربط مواقع إنتاج ومعالجة الغاز المهمة في جميع أنحاء المملكة. ومن بين 
األمثلة الحديثة للمشاريع معمل الغاز في واسط الذي دخل حيز التشغيل في عام 2016م بطاقة معالجة تبلغ 2.5 مليار قدم مكعب قياسي 
في اليوم من الغاز، ومحطات مجاورة للتوليد المزدوج. وكلفت معمل الغاز في مدين في عام 2017م بتوريد الغاز غير المصاحب إلى محطة 
توليد الكهرباء التابعة للشركة السعودية للكهرباء في ضباء في محافظة تبوك بالمملكة، مما أتاح فرًصا للنمو االقتصادي في المنطقة. 
باإلضافة إلى ذلك، تتولى الشركة حالًيا تشييد معمل الغاز في الفاضلي الذي من المتوقع أن يضيف طاقة استيعابية لمعالجة الغاز الطبيعي 
تصل إلى 2.0 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم لحقل الحصباة و0.5 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم لحقل الخرسانية. ومن المتوقع 
أن ينتج معمل الغاز في الفاضلي الغاز الطبيعي والكبريت والغاز الطبيعي منخفـض الوحـدات الحرارية البريطانية لتزويد إحدى محطات 

التوليد المزدوج إلمداد شبكة الكهرباء الوطنية بالكهرباء.

تتكون البنية التحتية الخاصة بالغاز وسوائل الغاز الطبيعي للشركة من اآلتي:

ثمانية معامل لمعالجة الغاز - البري وشدقم والعثمانية والحوية وحرض والخرسانية وواسط ومدين )والفاضلي قيد اإلنشاء حالياً(. �
معمالن الستخالص سوائل الغاز الطبيعي - الحوية والشيبة )ومعمل استخالص اإليثان بالتبريد الشديد في العثمانية قيد اإلنشاء  �

في الوقت الحالي(.
أربعة معامل لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي - الجعيمة وينبع ورأس تنورة وواسط. �
شبكة الغاز الرئيسة. �

وال تشمل البنية التحتية الطاقة اإلنتاجية المرتبطة بمعالجة الغاز بحقل الشيبة، نظًرا ألن الطاقة اإلنتاجية المرتبطة بالغاز في حقل الشيبة 
تُستخدم ألغراض استخالص سوائل الغاز الطبيعي وال تمد شبكة الغاز الرئيسة بالغاز الطبيعي. صدر القرار القاضي ببناء شبكة الغاز 
الرئيسة في عام 1975م وقد نمت تلك الشبكة نمًوا كبيًرا بتوسيع الشركة إلنتاجها من الغاز المصاحب وغير المصاحب. وتجمع الشبكة ما 

يُنتج من الغاز الطبيعي في المملكة وتقوم بتوزيعه بطريقة فعالة على محطات توليد الطاقة المحلية وغيرها من المستخدمين النهائيين.

ويوضح الشكل التالي النمو التاريخي للطاقة االستيعابية لمعالجة الغاز من عام 1980م إلى عام 2018م والنمو المخطط له حتى عام 2023م 
)باستثناء معالجة الغاز في حقل شيبة(.
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النمو التاريخي للطاقة االستيعابية لمعالجة الغاز من 1980م إلى 2018م والنمو المخطط له حتى عام 2023م )باستثناء  الشكل 21: 
معالجة الغاز في حقل شيبة(.

المصدر: الشركة.

التنقيب واإلنتاجأ- 

نتجت عن عمليات التنقيب عن الغاز غير المصاحب التي قامت بها الشركة عدة اكتشافات هائلة في األحواض الجديدة، ال سيما في منطقة 
الغوار والمكامن العميقة في الخليج العربي. وترتبط غالبية أنشطة التنقيب الحالية في الشركة بالغاز. وقد حققت الشركة معدالت نجاح 
مرتفعة في العثور على احتياطيات جديدة في أحواض المواد الهيدروكربونية المعروفة بالقرب من الحقول الحالية والبنية التحتية اإلنتاجية، 
األحواض  التنقيب في  المكرسة ألعمال  الكبيرة  اإلمكانات  إلى جانب  بتكاليف منخفضة،  المتزايد  المحلي  الطلب  بتلبية  لها  مما يسمح 
Proved( من الغاز الطبيعي من خالل اكتشافات  Reserves( الجديدة في الوقت الحالي. وتتوقع الشركة زيادة احتياطياتها الثابت وجودها

الحقول الجديدة، وإضافة مكامن جديدة في الحقول الموجودة، وتحديد وإعادة تقييم المكامن والحقول القائمة.

باإلضافة إلى عمليات التنقيب عن الغاز، أطلقت الشركة برنامجها للحد من حرق الغاز منذ ما يقرب من أربعة عقود مع بدء تشغيل شبكة 
الغاز الرئيسة، وقد أتاح هذا البرنامج للشركة استخالص الغاز المصاحب إلنتاج النفط الخام ومعالجته لتحويله إلى منتجات يمكن بيعها 
في المملكة. ومكنَّها ذلك من استخالص الغاز الطبيعي واستغالله عن طريق استخالص الغاز المصاحب للنفط الخام ثم معالجته وإتاحته 
لالستخدام في الصناعات والمرافق في جميع أنحاء المملكة. وفي عام 2006م، أعدت الشركة خطة للحد من حرق الغاز تضمنت مبادئ 
توجيهية لمواصلة الحد من الحرق اليومي للغاز وتقليله إلى أدنى مستوى ممكن، وتركيب منظومة إعادة تدوير غاز الشعالت. وال تزال الشركة 

ملتزمة بمواصلة جهودها في خفض مستويات حرق الغاز بشكل أكبر.

استراتيجية إدارة المكامن واإلنتاج منهاب- 

الطرق  أفضل  باستخدام  اقتصادية،  بصورة  لالستخراج  القابلة  الغاز  كميات  زيادة  على  الشركة  في  الغاز  وإنتاج  إدارة  استراتيجية  تركز 
والتقنيات المتاحة، كما تركز استراتيجية اإلنتاج األساسية في الشركة على أن يكون انخفاض الضغط في المكامن بمعدالت معتدلة دون 
االستعانة بدعم من طبقات حاملة للمياه الجوفية ومع توقع إنتاج كميات ضئيلة من المياه. وتستفيد حقول الغاز أيًضا من االستخدام واسع 
متعدد  )التصديع(  والتكسير  طويلة،  لمسافات  الممتدة  واألفقية  األفرع  متعددة  واألفقية  األفقية  اآلبار  )مثل  المتطورة  للتقنيات  النطاق 
البئر عن ضغط  الملفوفة ويتم فيها خفض ضغط ثقب  التي تستخدم األنابيب  المراحل للطبقات في باطن األرض، وأعمال حفر اآلبار 
المكمن )Reservoir((، فيما يُخطط لتنفيذ مشاريع ضغط غاز تهدف إلى تمديد فترات ثبات إنتاج الحقول. ونظًرا ألنماط الطلب، ومع 
ارتفاع معدل التشغيل في فصل الصيف وانخفاض اإلنتاج في الشتاء، فهناك فرصة كبيرة لتحسين القيمة إلى أقصى حد ممكن، وبفضل 
السعة االحتياطية الناتجة عن انخفاض الطلب في فصل الشتاء، تتمكن الشركة من تعظيم القيمة بتحقيق التوازن في اإلنتاج بين الحقول 
األكثر نضجاً إلى حد ما والتي تتمتع بمحتوى سوائل عالي القيمة والحقول األحدث التي تستمر في اإلنتاج لفترة أطول ولكنها ذات محتوى 
سوائل أقل. كما يسمح نمط االستغالل هذا بالتخطيط األمثل ألعمال الصيانة ولتحسين الطاقة اإلنتاجية على المدى البعيد. عالوة على 
ذلك يجري التخطيط لتحسين االستفادة من محطات الغاز وزيادة معدل إنتاجه خالل الفترات التي يرتفع فيها الطلب في فصل الصيف من 

خالل تنفيذ نظام لتخزين الغاز باستخدام أحد مكامن الغاز التي نضبت جزئًيا في منطقة الغوار.

وتتوقع الشركة أن تظل إمدادات الغاز المصاحب مستقرة بفضل جودة حقولها وقدرتها على تعويض االحتياطيات بتكلفة ومخاطر تشغيلية 
منخفضة. وقد شهدت الشركة انخفاًضا تدريجًيا في نسبة إنتاج الغاز إلى النفط بسبب زيادة إنتاجها من النفط الثقيل.
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بدأت الشركة برنامًجا للموارد غير التقليدية تُجري في إطاره تقييًما لعدة مناطق داخل المملكة من حيث إمكانية وجود الغاز والسوائل 
اإلنتاج  بدأت  قد  الشركة  كانت  2018م،  ديسمبر   31 وفي  مستقباًل،  الطاقة  من  المحلية  االحتياجات  تلبية  في  للمساعدة  له  المصاحبة 
التجريبي للغاز في شمال المملكة - في منطقة غير مرتبطة مباشرة بشبكة الغاز الرئيسة - بهدف استخدامه بدياًل عن الديزل في توليد 
الكهرباء، هذا وقد تم الشروع في اإلنتاج التجريبي لتقييم إمكانات اإلنتاج من صخور المنشأ التي تتميز بارتفاع المحتوى العضوي الكلي 
وقلة مسامية المكامن في منطقتي الجافورة وجنوب الغوار. ونظًرا لطبيعة الموارد غير التقليدية، ستحتاج الشركة إلى حفر عدد كبير من 

اآلبار في كل منطقة قبل أن تتمكن من الوصول إلى استنتاجات. وتعتزم الشركة مواصلة تقييم الموارد غير التقليدية في مناطق أخرى.

أهم حقول الغازج- 

يوفر إنتاج الشركة من النفط الخام مصدًرا أساسًيا للغاز المصاحب الغني بالسوائل، وتتنوع مجموعة حقول الغاز غير المصاحب للشركة 
تنوًعا كبيًرا من حيث خصائص مكامنها وأعماقها ومستويات الضغط فيها وتركيباتها. وبصفة عامة، تحتوي المنطقة الجنوبية المحيطة 
بحقل الغوار على غاز غني بالسوائل في تكوينات متوسطة العمق، فيما تحتوي الحقول البحرية الشمالية والنفاذية )كران والعربية والحصباة( 
على غاز أقل في محتوى السوائل في مكامن أكثر عمًقا وأكثر نفاذية. وتقع حقول الغاز للشركة عموًما بالقرب من حقول النفط التابعة لها. 

ونقدم فيما يلي وصًفا موجًزا لحقول الغاز المصاحب وغير المصاحب للشركة.

الغاز المصاحب: حقل الغوار هو أكبر مصدر للغاز المصاحب في الشركة. وتشمل حقول الغاز المصاحب الرئيسة األخرى حقول  �
خريص والسفانية والظلوف والمرجان.

الغاز غير المصاحب: توجد أهم حقول الغاز غير المصاحب للشركة في المنطقة الشرقية للمملكة. �
الشرقية في  � المنطقة  الجنوبية من  المصاحب للشركة في منطقة األعمال  الغاز غير  الجنوبية: تقع أهم حقول  منطقة األعمال 

المملكة في منطقة الغوار الكبرى على أعماق بعيدة أسفل المناطق الرئيسة الحاملة للنفط، وفي حقول غزال ومدركة ونجيمان 
الفرعية المجاورة لها، والتكوينات الجيولوجية الرئيسة الحاملة للغاز هي تكوينات خف والجوف وعنيزة.

منطقة األعمال الشمالية: زادت حصة منطقة األعمال الشمالية من المنطقة الشرقية في المملكة في الطاقة اإلنتاجية للغاز غير  �
المصاحب زيادة كبيرة منذ عام 2006م مع اكتشاف حقول كران والعربية والحصباة. وتتميز هذه الحقول بطاقات إنتاجية عالية 
وتطبق الشركة نهجها فيما يتعلق بإدارة اآلبار في سبيل تحقيق اإلنتاج المستدام مع مرور الوقت. وتُّورد هذه الحقول حالياً إنتاجها 
إلى معملي معالجة الغاز في الخرسانية وواسط )بطاقة إجمالية لمعالجة الغاز تبلغ 2.8 مليار قدم مكعب في اليوم و2.5 مليار قدم 

مكعب في اليوم على التوالي(. وفيما يلي وصف لحقول الغاز الثالثة األساسية للشركة في المنطقة الشمالية:

كران: كران هو أول حقل بحري للغاز غير المصاحب في الشركة، وقد اكتشفت الشركة حقل كران في عام 2006م،  �
وبدأت اإلنتاج منه باستخدام المرافق القائمة في الخرسانية في عام 2011م، ووصل الحقل في عام 2012م إلى طاقته 

اإلنتاجية الكاملة من خالل مرافق مخصصة جديدة بمعدل 1.8 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز في اليوم. 
العربية: اكتشفت الشركة حقل العربية الواقع شمال شرقي حقل كران والذي يمتد على جانبي خط الحدود البحرية  �

بين المملكة وإيران في عام 2008م بعد نجاح حقل كران الواقع في تكوين خف العميق نفسه. وبدأ الحقل بإمداد معمل 
الغاز الجديد في واسط في مطلع عام 2017م.

الحصباة: اكتُشف حقل الحصباة في عام 2008م وهو آخر حقل في سلسلة االكتشافات الثالثة الكبرى في تكوين خف  �
ويقع حقل الحصباة على مسافة قصيرة إلى الشمال الغربي من حقل العربية ويمتد على جانبي خط الحدود البحرية 
الغاز  الغاز الجديد في واسط ومعمل  الغاز لمعمل  بين المملكة وإيران. وقد تم تصميم حقل الحصباة بحيث يوفر 
في الفاضلي )بطاقة إجمالية لمعالجة الغاز تبلغ 2.5 مليار قدم مكعب في اليوم( الجاري إنشاؤه والمتوقع بداية بدء 

عملياته التشغيلية في نهاية عام 2019م وأن يكون في كامل طاقته التشغيلية في عام 2020م.

فرص الموارد غير التقليدية: يركز برنامج الموارد غير التقليدية في الشركة أساًسا على المناطق الكائنة في شمال المملكة وجنوب  �
الغوار والجافورة.

مرافق معالجة وتجزئة الغاز واستخالص سوائل الغاز الطبيعيد- 

توجد مرافق معالجة وتجزئة الغاز الطبيعي األساسية للشركة في ثالث )3( مناطق جغرافية هي: الجبيل والغوار والمنطقة الغربية من 
المملكة.

وتنشئ الشركة هذه المرافق في مواقع استراتيجية بالقرب من حقولها لتقليل تكاليف نقل الغاز وضغطه في خطوط األنابيب، فضاًل عن 
تقليل الوقت المستغرق في إيصال منتجات الغاز إلى األسواق.

 ،)C4( والبيوتان ،)C3( والبروبان ،)C2( يجري في مرافق التجزئة تجزئة الغاز وسوائل الغاز الطبيعي إلى مكونات مستقلة هي: اإليثان
والبنزين الطبيعي )+C5(. ويتم تسويق اإليثان المنتج محلًيا في الوقت الحالي، فيما يتم تسويق البروبان والبيوتان والبنزين الطبيعي محلًيا 

وتصديرها إلى الخارج.
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التزامات التوريده- 

بموجب اتفاقية االمتياز، تعد أرامكو السعودية المورد الحصري للغاز الطبيعي في المملكة، وتبيع الغاز إلى محطات توليد الكهرباء بصفة 
ر الشركة أيًضا حصة من إنتاجها من  أساسية بمقتضى عقود طويلة األجل، وكذلك إلى عمالئها في القطاع الصناعي السعودي. وتصدِّ

.)Proved Reserves( سوائل الغاز الطبيعي. وتتوقع الشركة الوفاء بجزء من هذه االلتزامات من خالل تطوير احتياطياتها الثابت وجودها

د األسعار التي يدفعها العمالء المحليون  يخضع توريد الشركة للغاز الطبيعي إلى عمالئها المحليين لنظام إمدادات الغاز وتسعيره، وتُحدَّ
بموجب قرارات يصدرها مجلس الوزراء من وقت آلخر، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  5- 3 )نظام إمدادات الغاز وتسعيره( 

والقسم  5- 4 )األسعار المحلية المحددة من قبل الحكومة لبعض المواد الهيدروكربونية( من هذه النشرة(.

2 2 1 )Downstream( قطاع التكرير والمعالجة والتسويق
التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream(، وتتألف أعمال  الناحية اإلستراتيجية في قطاع  تدير الشركة أعماالً ضخمة ومتكاملة من 
الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( في األساس من عمليات التكرير وتصنيع وتوريدات البتروكيميائيات واإلمداد 
والتجارة والتوزيع وتوليد الكهرباء. وتشمل أنشطة األعمال األخرى للشركة في هذا القطاع زيوت األساس ومواد التشحيم وعمليات البيع 

بالتجزئة.

تدير الشركة أنشطتها التكريرية من خالل األعمال المملوكة لها بالكامل والمصافي التابعة لها مع شركاء عالميين بارزين في الصناعة، 
وتهدف إلى مواصلة تنمية نشاطها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream(، وينعكس ذلك النمو في الزيادة الكبيرة في صافي 
الطاقة التكريرية للشركة من 2.2 مليون برميل في اليوم في 31 ديسمبر 2010م إلى 3.1 مليون برميل في اليوم في 31 ديسمبر 2018م، 
وبفضل حجم صافي الطاقة التكريرية للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م، حلّت الشركة في المرتبة الرابعة بين كبرى شركات التكرير 
العالمية وذلك وفقاً لمقارنة ألحدث البيانات المتوافرة بشأن الطاقة التكريرية لدى جهات خارجية قدمها مستشار السوق. وفي 31 ديسمبر 
2018م، بلغ إجمالي الطاقة التكريرية 4.9 مليون برميل في اليوم. كما أن الشركة بصدد التوسع في قدرتها التكريرية من خالل حزمة 
من اإلضافات، بما في ذلك من خالل شراء حصة بنسبة 17٪ في هيونداي أويل بنك )Hyundai Oilbank(، مع الشروع في عمليات في 
مصفاة جازان المتكاملة للبتروكميائيات ومجمع بريفكيم المتكامل للتكرير والبتروكميائيات. كما يتوقع أن يتم تشغيل مرافق جازان وبريفكيم 
)PrefChem( بالكامل بحلول نهاية عام 2020م. وتتوقع الشركة، بحلول نهاية عام 2020م، أن يشهد صافي قدرتها التكريرية زيادة لتصل إلى 

4.0 مليون برميل في اليوم كما سيرتفع إجمالي قدرتها اإلنتاجية التكريرية إلى 6.8 مليون برميل في اليوم.

وفي عام 2018م، استهلكت أعمال التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( في الشركة 38٪ من إنتاجها من النفط الخام. وتصمم 
الشركة منظومتها التكريرية وتجري التكامل بين مكوناتها بشكل خاص يهدف إلى بلوغ مستويات اإلنتاج المثالية باستخدام أنواع النفط الخام 
التي تنتجها، مما يساعد في تحسين تكاليف منظومة التوريد ورفع الكفاءة التشغيلية في أعمال التكرير للشركة، ومن ثم توريد المنتجات 
المكررة إلى عمالء قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream(. وتتسم موجودات ومشاريع الشركة في قطاع التكرير والمعالجة 
والتسويق )Downstream( بدرجة عالية من التطور، حيث تتضمن عدًدا كبيًرا من مصافي التحويل الكامل مثل موتيفا )Motiva( وساتورب 

.)S-Oil( وإس أويل )YASREF( وياسرف )SATORP(

بدأت الشركة أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( في عام 1945م حينما بدأت مصفاة رأس تنورة أعمالها، 
ثم توسعت الشركة باالستحواذ على شبكة تكرير محلية من الشركة العربية السعودية للتسويق والتكرير )سمارك( في عام 1993م. وعقب 
)SAMREF(( وشركة شل  )إكسون موبيل الحًقا( )سامرف  بينها مشروعات مشتركة مع شركة موبيل  كان من  التي  عمليات االستحواذ، 
)Shell( )ساسرف )SASREF((، انطلقت أهم مرحلة نمو في أعمال التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( مع حلول منتصف العقد 
العمالقة  والمصافي  الدولية  االستثمارات  الدخول في عدد من  بعد  الراهن  الوقت  واستمرت حتى  المملكة  الحالي في  القرن  األول من 
ومشاريع الكيميائيات. وأقامت الشركة مشاريع داخل المملكة وخارجها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( مع كبرى 
الشركات العالمية في مجال التكرير والكيميائيات مثل شركة موبيل )لوبريف )Luberef(( في عام 1998م وشركة سوميتومو )بترورابغ( في 
عام 2005م وتوتال )ساتورب )SATORP(( في عام 2008م وشركة سينوبك )ياسرف )YASREF( ( في عام 2010م وشركة داو )صدارة( في 
عام 2011م وشركة بتروناس )بريفكيم )PrefChem(( في عام 2018م. وتتمتع الشركة وكل شريك في مشاريعها المشتركة بحصة في ملكية 
شركة المشروع المشترك ذي الصلة بأعمال التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( فضاًل عن االضطالع بدور إداري فيها، علًما بأن 
شركة المشروع المشترك تتولى مسؤولية تشغيل مشروع التكرير والكيميائيات ذي الصلة. ومن وجهة نظر الشركة فإن هذه االستثمارات في 
قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( تساعد في تنويع مصادر دخلها من خالل تحقيق التكامل في أعمالها في مجال النفط 
والغاز من أجل تحقيق االستفادة المثالية وتعظيم القيمة في مختلف مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، كما أن هذه االستثمارات تدعم 
الطلب على النفط الخام والغاز، وتعمل فيما يخص أعمال التكرير العالمية على تسهيل تسويق النفط الخام الذي تنتجه الشركة بموجب 

اتفاقيات شراء اإلنتاج وبكميات كبيرة نسبًيا بالنظر إلى حصص ملكية الشركة في هذه المشاريع والتكاليف الرأسمالية.

وقد أخذت الشركة على عاتقها خالل السنوات األخيرة مسؤولية زيادة حصص ملكيتها ومشاركتها اإلدارية في شركاتها التابعة لضمان 
إدارتها بصورة تتسم بالكفاءة والربحية، فعلى سبيل المثال، زادت الشركة حصة ملكيتها في شركة إس أويل )S-Oil( من 34.2٪ إلى حصة 
منفعة نسبتها 61.6٪ )63.4٪ غير قابلة للتخفيض( في عام 2015م فعززت بذلك سيطرتها على إس أويل )S-Oil(. كما دخلت الشركة 
كذلك في صفقات استحوذت بموجبها بالكامل على بعض الموجودات في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( التي كانت 
في السابق عبارة عن مشاريع مشتركة تمتلك الشركة جزًءا منها. وباإلضافة إلى ذلك، استكملت الشركة في 1438/08/05هـ )الموافق 
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 ،)Shell( مع شركة شل  المشترك  السابق   )Motiva( موتيفا  وأعمال مشروع  ومطلوبات  موجودات  ونقل  تقسيم  2017/05/01م( صفقة 
وحولت بعض الموجودات والمطلوبات إلى شركة تابعة مملوكة لها بالكامل، وسمحت هذه الصفقة للشركة باالمتالك الحصري ألكبر مصفاة 
للنفط الخام على ساحل الخليج األمريكي واستفادت من قاعدتها التكريرية واسعة النطاق، كما مكنتها الصفقة من استغالل البنية التحتية 
اإلستراتيجية وشبكة التسويق التي تمتد ألبعد الحدود وكذلك السعي لتحقيق طموحاتها بامتالك أعمال تكرير ومعالجة وتسويق مستقلة 
في كبرى أسواق الوقود األمريكية. عالوة على ذلك، استحوذت الشركة في 31 ديسمبر 2018م على ملكية أرالنكسيو بالكامل )شركة زميلة 
مملوكة ملكية مشتركة بين الشركة والنكسيس )Lanxess((. وفي 1441/01/19هـ )الموافق 2019/09/18م(، استحوذت الشركة على حصة 
نسبتها 50٪ في ساسرف )SASREF( من شركة شل )Shell(، وقد قامت بتغيير مسماها بعد ذلك من ساسرف )SASREF( إلى شركة 
مصفاة أرامكو السعودية في الجبيل. عالوة على ذلك، فقد أبرمت الشركة في 1440/07/09هـ )الموافق 2019/03/27م( اتفاقية شراء 
مع صندوق االستثمارات العامة لالستحواذ على حصة ملكيته في شركة سابك البالغة 70٪، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توسيع نطاق 
أعمال الشركة في قطاع الكيميائيات بشكل كبير. وسيصبح قطاع الكيميائيات بفضل إتمام صفقة االستحواذ المحتملة هذه يزاول أعماله 
في أكثر من خمسين )50( دولة بتوليفة من المنتجات منها األوليفينات واإلثيلين وغليكول اإلثيلين وأكسيد اإلثيلين والميثانول وغاز الميثيل 
ثالثي البيوتيل األثيري والبولي إثيلين واللدائن الهندسية ومشتقاتها وغيرها. هذا وتهدف الصفقات التي تعقدها الشركة في قطاع أعمال 
التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( إلى فتح منافذ إلنتاج الشركة من النفط الخام والغاز، إلى جانب النهوض بإستراتيجية الشركة 

التي ترمي إلى تعزيز تنوع األعمال لتحقيق قيمة من التكامل االستراتيجي.

العالمية األخرى. كما تستكشف   )Downstream( والتسويق  والمعالجة  التكرير  إداري فاعل في مشاريع  بدور  الشركة االضطالع  تواصل 
الشركة فرًصا جديدة لالستثمارات في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( على مستوى العالم.

وأطلقت الشركة مبادرات جاٍر تنفيذها بهدف تحسين األداء التشغيلي والمالي ألعمال التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream(، مثل 
إدخال زيادات الطاقة اإلنتاجية ومشاريع تحسين الموجودات وتحسين عائدات المنتجات وتحقيق التكامل في قطاع البتروكيميائيات. وترى 
الشركة أن بإمكانها تحقيق عدد من هذه التحسينات بمتطلبات رأسمالية منخفضة. فعلى سبيل المثال، ترى الشركة أن بإمكانها زيادة صافي 
SA�( برميل في اليوم من خالل زيادة الطاقة التكريرية المخطط لها في مصفاة ساتورب )70.000 )الطاقة التكريرية بأكثر من سبعين ألف 

TORP( ومصفاة ياسرف )YASREF(. ويمكن تحقيق هذه الزيادات بأمان في موجودات التكرير الحالية، إذ تتميز الوحدات الرئيسة بسجل 
تشغيلي يسمح للشركة بزيادة إنتاجها. عالوًة على ذلك، تركز مبادرات الشركة المستمرة أيًضا على تحسين تكامل قطاع البتروكيميائيات في 
المنشآت القائمة وإنشاء منشآت متكاملة جديدة. وتبحث الشركة مسألة إطالق مشاريع إضافية تهدف إلى زيادة مستوى التكامل وتحقيق 

مزيد من القيمة عبر جميع مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، مع التركيز على تحقيق تكامل في قاعدة موجوداتها التكريرية.

التكرير 1 1 2 2

التكريرية في هذه  العالم، ففي عام 2018م، بلغ إجمالي الطاقة  التكرير على مستوى  تُعدُّ من أكبر مشاريع  تدير الشركة مشاريع تكرير 
المشاريع 4.9 مليون برميل في اليوم. وتتيح عمليات التكرير للشركة تحويل نفطها الخام وغازها الطبيعي إلى منتجات مكّررة ومواد كيمياوية 
لبيعها في السوق المحلية واألسواق العالمية. وتصمم الشركة شبكتها التكريرية وتؤلف بين مكوناتها بطريقة خاصة تهدف إلى تحسين اإلنتاج 
باستخدام أنواع النفط الخام التي تنتجها، مما يساعد في تقليل تكلفة منظومة التوريد ورفع الكفاءة التشغيلية في أعمالها التكريرية، ومن 

ثم زيادة توريد المنتجات المكررة إلى أسواق التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( التي تطرح فيها الشركة منتجاتها. 

تزاول الشركة أعمالها في قطاع التكرير على الصعيدين المحلي والعالمي عبر شبكة من المصافي المملوكة لها بالكامل والمنتسبة لها. 
مؤشر نلسون لتعقيد المصافي )NCI( عبارة عن مقياس يُستخدم على نطاق واسع في قطاع النفط لقياس مستوى تعقيد أعمال التكرير، 
علًما بأن المصافي التي تسجل مستويات أعلى على هذا المؤشر تكون عموًما أكثر تطوًرا من الناحية الفنية، وتتمتع بقدر أكبر من المرونة، 
وتكون قادرة على تحقيق قيمة أكبر من النفط الخام الذي تعالجه من خالل تحقيق عوائد أكبر من المنتجات عالية القيمة. ويوضح الجدول 
التالي إجمالي صافي الطاقة التكريرية والمتوسط المرَجح لمصافي الشركة، ودرجاتها حسب مؤشر نيلسون لتعقيد المصافي )NCI( كما 

في 31 ديسمبر 2018م.
إجمالي الطاقة التكريرية لمصافي الشركة، ودرجاتها حسب مؤشر نيلسون لتعقيد المصافي )NCI( كما في 31 ديسمبر  الجدول 15: 

2018م.

مؤشر نيلسون لتعقيد المصافيالطاقة
)٪()ألف برميل في اليوم(

9304.9المصافي المملوكة بالكامل للشركة داخل المملكة
1.9059.6المنتسبة داخل المملكة

2.0299.8على المستوى الدولي

المصدر: الشركة.
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تهدف استراتيجية الشركة إلى مواصلة زيادة طاقتها التكريرية في المملكة وتوسيع قاعدة أعمالها المتكاملة استراتيجًيا في قطاع التكرير 
والهند  الصين  مثل  مرتفعة  نمو  بمستويات  تتميز  التي  االقتصادية  األسواق  في  الدخول  )Downstream( من خالل  والتسويق  والمعالجة 
األمريكية  المتحدة  الواليات  مثل  المهمة  الطلب  مراكز  في  الحالية  مشاركتها  على  ذاته  الوقت  في  المحافظة  مع  آسيا،  شرق  وجنوب 
والبلدان التي تعتمد على استيراد النفط الخام مثل اليابان وكوريا الجنوبية. واتساًقا مع استراتيجية الشركة في قطاع التكرير والمعالجة 
النفط  بتروناس، شركة  مع شركة  والبتروكيميائيات  للتكرير  مشتركين  في مشروعين  الشركة  استثمرت  فقد   ،)Downstream( والتسويق 
الوطنية الماليزية، المعروفة باسم بريفكيم )PrefChem(. ويشمل هذان المشروعان المشتركان لشركة بريفكيم )PrefChem( مصفاة بطاقة 
تكريرية تبلغ ثالثمائة ألف )300.000( برميل في اليوم، ووحدة تكسير بالبخار متكاملة بطاقة إنتاجية تبلغ 1.3 مليون طن من اإليثيلين مع 
البروبيلين، والبوتادين، والبنزين، والبولي أوليفينات، ومرافق غليكول اإليثيلين، وكلها تقع في جوهور في ماليزيا، بالقرب من سنغافورة التي 
تُعدُّ مركز تجارة المنتجات المكررة في قارة آسيا. تتوقع الشركة أن يتم تشغيل هذه المرافق في النصف الثاني من عام 2020م وأن توفر 
الشركة جزًءا كبيًرا من إمدادات بريفكيم )PrefChem( من النفط الخام بموجب اتفاقية توريد طويلة األجل. وترى الشركة أن هذا المشروع 

المشترك يتيح لها فرصًة للتوسع في جنوب شرق آسيا ويفتح أمامها أسواًقا جديدة لبيع إنتاجها من النفط الخام.

أبرمت الشركة مؤخراً اتفاقيات غير ملزمة بشأن التوسع في أعمالها المتعلقة بالتكرير والتطوير والتسويق في قارة آسيا، بما فيها اتفاقية 
خطاب نوايا غير ملزم مع ريالينس إندستريز ليمتد )Reliance Industries Limited( بتاريخ 1440/12/11هـ )الموافق 2019/08/12م( 
لشراء حصة قدرها 20٪ من قسم تحويل النفط إلى كيميائيات في شركة ريالينس إندستريز ليمتد )Reliance Industries Limited(. كما 
تشمل االستثمارات األخيرة األخرى في مجال التكرير بالشركة مشروع جازان، الذي من المتوقع بدء عملياته التشغيلية في نهاية عام 2019م، 
ومن المتوقع أن يعمل بكامل طاقته التشغيلية في النصف الثاني من عام 2020م، ومشروع مجمع تحسين الرجيع والبتروكيميائيات في شركة 

إس أويل )S-Oil( الذي بدء تشغيله في عام 2018م.

رة، وزيادة معدالت تشغيل المصافي ومرافق البتروكيميائيات، وتعظيم األرباح. ويبيِّن  تسعى الشركة إلى تحسين إنتاجها من المنتجات الُمكرَّ
الجدول التالي حصة الشركة الموّحدة وحصة ملكيتها من كميات إنتاج المنتجات المكّررة األساسية لديها للسنتين 2017م و2018م.

حصة الشركة من كميات إنتاج المنتجات المكّررة األساسية للسنتين 2017م و2018م  الجدول 16: 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر
2018م2017م

على أساس موّحد)1(:
747762الديزل
422416البنزين

145156وقود الطائرات والكيروسين 
345315نفط الوقود

233235أخرى)2(
1.8911.88٤إجمالي إنتاج المصافي داخل المملكة)3(

342447الديزل
212194البنزين

167194وقود الطائرات والكيروسين 
10997نفط الوقود

276306أخرى)2(
1.1061.356إجمالي إنتاج المصافي على المستوى الدولي)٤(

2.9983.239إجمالي اإلنتاج - على أساس موّحد بالكامل
على أساس حصص الملكية)5(:

1.8911.884إجمالي إنتاج المصافي داخل المملكة
1.1481.193إجمالي إنتاج المصافي على المستوى الدولي
3.0393.077إجمالي اإلنتاج - على أساس حصص الملكية 

المصدر: الشركة.

)1( يمثل إنتاج الشركة والشركات المنتسبة على نفس األساس الذي يتم به توحيد نتائج هذه الجهات في القوائم المالية.
)2( تشمل في المقام األول النفتا وغاز البترول السائل واألسفلت، باإلضافة إلى مواد التشحيم والمواد الكيميائية لبعض الشركات الدولية المنتسبة لها 

)3( تُثِبت الشركة حصة ملكيتها في اإلنتاج من المصافي الواقعة داخل المملكة، على أساس موّحد. 
)4( يشمل إنتاج شركة إس أويل )S-Oil( بالكامل لجميع الفترات المقدمة وإنتاج شركة موتيفا )Motiva( بالكامل بعد 1438/08/05هـ )الموافق 2017/05/01م(. 

)5( يمثل إنتاج الشركة والجهات التابعة لها على أساس حصة ملكية الشركة في هذه الجهات. 
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يوضح الشكل التالي الطاقة التكريرية للشركة من عام 2006م حتى عام 2018م والزيادة المتوقعة فيها حتى عام 2020م.

الطاقة التكريرية من عام 2006م حتى عام 2018م والزيادة المتوقعة فيها حتى عام 2020م الشكل 22: 

المصدر: الشركة.
)1( المصدر: مستشار السوق.

)2( الطلب على الوقود يتضمن غاز البترول المسال، النفتا، الكيروسين، الديزل، البنزين، نفط الوقود.

أنتجت حصة الشركة الموّحدة من شبكة التكرير العالمية 3.2 مليون برميل في اليوم من المنتجات المكّررة في عام 2018م. وبصفة عامة، 
وفيما يتعلق بالمشروعات المشتركة الدولية للشركة، فإّن شركة المشروع المشترك تضطلع بمسؤولية جميع المبيعات المحلية أو بعضها، 
ويشتري كل شريك في المشروع المشترك حصًة من المنتجات المكررة التي لم يِبعها المشروع المشترك بما يتناسب مع حصة هذا الشريك 
حالة  في  بالكامل  التكرير  منتجات  )ومن  المملكة  في  الُمنتجة  المكّررة  المنتجات  من  ملكيتها  كامل حصة  الشركة  وتضخ  المشروع.  في 

بترورابغ(، في شبكة التوزيع والتجارة المملوكة لها بالكامل.

التكرير المحليأ- 

تقع غالبية عمليات التكرير للشركة داخل المملكة. وتحصل المصافي المحلية التابعة للشركة والمملوكة لها بالكامل على جميع إمدادات 
النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي من إنتاج الشركة من قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream(. ونتيجًة لذلك، فقد استطاعت 
الشركة في عام 2018م بيع 25٪ من إنتاجها من النفط الخام أو ما يساوي 2.6 مليون برميل في اليوم لمصافيها في المملكة. وباإلضافة إلى 
ذلك، فقد تم بيع 0.2 مليون برميل في اليوم من المكثفات لمصافي الشركة في المملكة في عام 2018م. وبالنسبة لحصة المنتجات المكررة 
التي تحصل عليها الشركة لقاء ملكيتها في المشاريع المشتركة، إلى جانب المنتجات المكررة التي تنتجها المصافي المملوكة لها بالكامل 
في المملكة، فإن الشركة توزع أغلب هذه الكميات بنظام البيع بالجملة على شركات بيع الوقود بالتجزئة وعمالئها في القطاع الصناعي في 
ُر الكميات المتبقية من حصتها من المنتجات المكررة محلًيا إلى  المملكة عبر شبكة األنابيب والتوزيع والمنافذ المملوكة للشركة، فيما تَصدِّ
األسواق العالمية عبر شركة البيع والتجارة. )ولمزيد من المعلومات عن نشاط التوريد والتجارة بالشركة، مراجعة القسم  4 -7- 2- 6 )النشاط 

التجاري للشركة( من هذه النشرة(.

11 عمليات التكرير المحلية المملوكة بالكامل للشركة 

بمجرد بدء تشغيل مصفاة جازان، سيصبح لدى الشركة أربع مصاٍف مملوكة لها بالكامل داخل المملكة، أقيم ثالث منها خصيًصا لتوفير 
احتياجات السوق المحلية من وقود النقل والمنافع. وفي نوفمبر 2017م، أغلقت الشركة مصفاة جدة وحولت المجمع إلى مركز للتوزيع.

ويوضح الجدول التالي بيانات عن المصافي المملوكة للشركة بالكامل داخل المملكة كما في 31 ديسمبر 2018م.
المصافي المملوكة بالكامل للشركة داخل المملكة كما في 31 ديسمبر 2018م الجدول 17: 

مؤشر نيلسون لتعقيد الطاقةنوع الموجودات
)NCI( المصافي

الكميات المكررة في 
المصفاة

معدل 
التشغيل

)٪()ألف برميل في اليوم()ألف برميل في اليوم(
5504.652896التكريررأس تنورة 

2503.9251100التكريرينبع 
1307.7139107التكريرالرياض

99٪9304.9918اإلجمالي/المتوسط المرّجح

المصدر: الشركة.
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رأس تنورة: تقع مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية من المملكة، وقد اكتمل بناؤها في عام 1941م، وبدأت عملياتها التجارية  �
في عام 1945م، ثم شهدت عدًدا من مشاريع التوسعة والتحسين الكبرى خالل السنوات الالحقة لتصبح واحدة من أكبر المصافي 
في الشرق األوسط، ويبلغ إجمالي طاقتها التكريرية وصافي طاقتها التكريرية خمسمائة وخمسين ألف )550.000( برميل من 

النفط الخام والمكثفات في اليوم.
ينبع: تقع مصفاة ينبع في المنطقة الغربية من المملكة، وقد اكتمل بناؤها في عام 1983م، ويبلغ إجمالي طاقتها التكريرية وصافي  �

طاقتها التكريرية مائتين وخمسين ألف )250.000( برميل من النفط الخام في اليوم.
الرياض: تقع مصفاة الرياض في المنطقة الوسطى من المملكة، وتحصل على احتياجاتها من النفط الخام عبر خط األنابيب شرق- �

غرب. ويبلغ إجمالي طاقتها التكريرية وصافي طاقتها التكريرية مائة وثالثين ألف )130.000( برميل من النفط الخام في اليوم.
تبدأ  � أن  المتوقع  ومن  بالمملكة.  منطقة جازان  والبتروكيميائيات في  للتكرير  متكامل  ومكمن جازان هي مشروع  جازان: مصفاة 

عملياتها التشغيلية في نهاية عام 2019م، ومن المتوقع أن تصبح جاهزة للتشغيل الكامل بطاقة تعالج أربعمائة ألف )400.000( 
برميل من النفط الخام في اليوم بحلول نهاية عام 2020م.

11 عمليات التكرير التابعة المحلية 

تملك الشركة خمس )5( مصاٍف تابعة لها محلية داخل المملكة. وتتمتع هذه المصافي بقدرات تنافسية عالية مع المصافي العالمية األخرى 
من حيث حجمها ومكوناتها وعوائد منتجاتها، وتملك الشركة حق توريد جميع كميات النفط الخام التي تتم معالجتها في هذه المصافي 
بموجب اتفاقيات توريد طويلة األجل موقعة مع هذه المشاريع المشتركة. وقد باعت الشركة في عام 2018م ما نسبته 18٪ من إنتاجها 
من النفط الخام أو ما يساوي 1.9 مليون برميل في اليوم إلى مصافيها التابعة المحلية. وتصنِّع جميع هذه المصافي الخمس في المملكة 

منتجاتها المكررة لغرض االستهالك المحلي والتصدير.

ويوضح الجدول التالي بيانات عن المصافي التابعة للشركة داخل المملكة كما في 31 ديسمبر 2018م.
المصافي التابعة للشركة داخل المملكة كما في 31 ديسمبر 2018م الجدول 18: 

الطاقةنوع الموجودات

مؤشر نيلسون 
لتعقيد 

المصافي 
)NCI(

الكميات 
المكررة في 

المصفاة

نسبة ملكية 
الشركة

معدل 
الشريكالتشغيل

)ألف برميل 
)ألف برميل )٪(في اليوم(

)٪()٪(في اليوم(

)SATORP( التكرير ساتورب
توتال 40011.941862.5105والبتروكيميائيات

 )YASREF( التكرير ياسرف
سينوبك40010.142162.5105والبتروكيميائيات

)SAMREF( إكسون 4007.432850.082التكريرسامرف
موبيل

)1()SASREF( شل3057.730750.0101التكريرساسرف

التكرير بترورابغ
سوميتومو 4009.738737.597والبتروكيميائيات

اإلجمالي/المتوسط 
98٪1.9059.61.861المرّجح

المصدر: الشركة

)1( في 1441/01/19هـ )الموافق 2019/09/18م(، استحوذت الشركة على حصة نسبتها 50٪ في ساسرف )SASREF( من شركة شل )Shell(، وقد قامت بتغيير مسماها بعد ذلك من 
ساسرف )SASREF( إلى شركة مصفاة أرامكو السعودية في الجبيل.

ساتورب )SATORP(. هو مشروع مشترك بين الشركة وتوتال، ويملك هذا المشروع ويشّغل مجمع التكرير والتصنيع في الجبيل  �
على الساحل الشرقي للمملكة. ويبلغ إجمالي طاقته التكريرية أربعمائة ألف )400.000( برميل من النفط الخام في اليوم وصافي 
الطاقة  إجمالي  بزيادة  ساتورب  تنوي  اليوم.  في  الخام  النفط  من  برميل   )250.000( ألف  وخمسين  مائتين  التكريرية  طاقتها 
التكريرية من أربعمائة ألف )400.000( برميل من النفط الخام في اليوم إلى أربعمائة وأربعين ألف )440.000( برميل من النفط 

الخام في اليوم بحلول عام 2020م. 
ياسرف )YASREF(. هو مشروع مشترك بين الشركة وسينوبك يملك ويشّغل مصفاة تحويل كامل في مجمع التصنيع في ينبع على  �

الساحل الغربي للمملكة، بمدينة ينبع الصناعية. وتشمل مرافق ينبع مصفاة تكرير معقدة بإجمالي طاقة تكريرية يبلغ أربعمائة ألف 
)400.000( برميل من النفط الخام في اليوم وصافي طاقة تكريرية يبلغ مائتين وخمسين ألف )250.000( برميل من النفط الخام 
في اليوم. تنوي ياسرف )YASREF( بزيادة إجمالي الطاقة التكريرية من أربعمائة ألف )400.000( برميل من النفط الخام في 

اليوم إلى أربعمائة وثالثين ألف )430.000( برميل من النفط الخام في اليوم بحلول عام 2020م. 
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سامرف )SAMREF(. هو مشروع مشترك بين الشركة وإكسون موبيل يملك ويشّغل مصفاة في مجمع التصنيع في ينبع على الساحل  �
الغربي للمملكة، ويبلغ إجمالي طاقته التكريرية أربعمائة ألف )400.000( برميل من النفط الخام في اليوم وصافي طاقته التكريرية 

مائتي ألف )200.000( برميل من النفط الخام في اليوم.
ساسرف )SASREF(. هو مشروع مشترك بين الشركة وشل )Shell( يملك ويشّغل مصفاة في مجمع التصنيع في الجبيل على  �

الساحل الشرقي للمملكة، في 1441/01/19هـ )الموافق 2019/09/18م(، استحوذت الشركة على حصة نسبتها 50٪ في ساسرف 
أرامكو  إلى شركة مصفاة   )SASREF( من ساسرف  ذلك  بعد  بتغيير مسماها  قامت  وقد   ،)Shell( من شركة شل   )SASREF(

السعودية في الجبيل. ويبلغ إجمالي طاقتها التكريرية ثالثمائة وخمسة آالف )305.000( برميل من النفط الخام في اليوم.
بترورابغ. تملك بترورابغ وتشّغل منشأة تكرير وبتروكيميائيات متكاملة بدرجة عالية في مدينة رابغ على الساحل الغربي للمملكة،  �

ويبلغ إجمالي طاقة منشأة بترورابغ التكريرية أربعمائة ألف )400.000( برميل من النفط الخام في اليوم وصافي طاقته التكريرية 
مائة وخمسين ألف )150.000( برميل من النفط الخام في اليوم. وبترورابغ هي شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية، تملك 

فيها كٌل من الشركة وسوميتومو حصًة تبلغ 37.5٪ لكٍل منهما.

أعمال التكرير والتسويق على الصعيد الدوليب- 

تتركز أعمال الشركة في قطاع التكرير على الصعيد الدولي في أهم المناطق الجغرافية التي تشهد نمًوا، وال سيما في قارة آسيا، التي 
تتيح للشركة فرصة لتسويق نفطها الخام والوصول إلى عمالء ُجدد في االقتصاديات اآلخذة في النمو والمستوردة للنفط الخام. وفي عام 
2018م، بلغ صافي الطاقة التكريرية للشركة في مصافيها التشغيلية الدولية التابعة والمملوكة لها بالكامل 1.2 مليون برميل في اليوم. وفي 
تلك السنة، وّردت الشركة 1.3 مليون برميل في اليوم من النفط الخام إلى مصافيها الدولية التابعة المملوكة لها بالكامل، والتي تجاوزت 
الحصة التي تحصل عليها لقاء ملكيتها بمقدار مائة وأربعين ألف )140.000( برميل في اليوم )12٪ أعلى من الحصة التي تحصل عليها لقاء 
ملكيتها(. ويتم توزيع مبيعات منتجات المشاريع الدولية للشركة من خالل شبكة توزيع يملكها المشروع المشترك المعنّي من خالل شبكات 
بيع بالتجزئة يتجاوز عددها أربعة عشر ألف وخمسمائة )14.500( محطة تحمل العالمة التجارية، وهذه المحطات إما مملوكة ومشّغلة من 

ِقبل الشركة أو مملوكة ومشّغلة من ِقبل الوكيل. 

ويوضح الجدول التالي بيانات عن أعمال التكرير والتسويق الدولية للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م.
أعمال التكرير والتسويق للشركة على الصعيد الدولي كما في 31 ديسمبر 2018م الجدول 19: 

الموقعنوع الموجودات
إجمالي 
الطاقة 
التكريرية

مؤشر نيلسون 
لتعقيد 

المصافي 
)NCI(

الكميات 
المكررة 

في 
المصفاة

نسبة 
الملكية

معدل 
الشريكالتشغيل

مواقع 
البيع 

بالتجزئة

)ألف 
برميل في 

اليوم(

)ألف 
برميل 

في 
اليوم(

)٪()٪(

 )Motiva( موتيفا
)مصفاة بورت آرثر(

التكرير 
والبتروكيميائيات

الواليات 
المتحدة 
األمريكية

63510.0654100.0103->5.000

)S-Oil( التكرير إس أويل
والبتروكيميائيات

كوريا 
2.100<-98)1(9.865761.6 669الجنوبية

مشروع فوجيان 
للتكرير وإنتاج 

اإلثيلين

التكرير 
2806.817625.063الصينوالبتروكيميائيات

سينوبك، 
إكسون 
موبيل

ال يوجد

سينوبك سنماي 
 Sinopec( بتروليم

SenMei Petro�
)leum

-22.5---الصينالتسويق
سينوبك، 
إكسون 
موبيل

>1.000

 Showa( شوا شل
)2( )Sell

التكرير 
3.400-44510.242915.196اليابانوالبتروكيميائيات

اإلجمالي/المتوسط 
2.0299.81.91694المرّجح

المصدر: الشركة.

)1( نسبة الملكية في شركة إس أويل )S-Oil( على أساس مخفف بالكامل )on a fully diluted basis( وعلى أساس غير مخّفف )on a non-diluted basis(، تبلغ حصة الشركة في إس 
.٪63.4 )S-Oil( أويل

)2( بتاريخ 2019/04/10م، أبرمت شركة ايدمتسو كوسان )Idemitsu Kosan( اتفاقية دمج مع شركة شوا شل سيكيو )Showa Shell Sekiyu(، مما أدى إلى امتالك الشركة حصة ملكية 
.)Idemitsu Kosan( بنسبة 7.7٪ من شركة ايدمتسو كوسان
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لتكرير  � مصفاة  أكبر  هي  بتكساس،  آرثر  بورت  في   ،)Motiva( موتيفا  بمشروع  الخاصة  آرثر  بورت  مصفاة   .)Motiva( موتيفا 
تبلغ ستمائة وخمسة وثالثين  النفط الخام في موقع واحد في أمريكا الشمالية، بإجمالي طاقة تكريرية وصافي طاقة تكريرية 
ألف )635.000( برميل من النفط الخام في اليوم، وأربعة وعشرين )24( منفذ توزيع بطاقة تخزينية تبلغ 8.2 مليون برميل في 
اليوم، وإمكانية الوصول إلى شبكات خطوط األنابيب اإلستراتيجية في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من الواليات المتحدة 
ست موتيفا )Motiva( في عام 1998م عندما دمجت شركة شل )Shell( عملياتها في شرق وجنوب شرق الواليات  األمريكية. وقد أُسِّ
السعودية  والشركة  تكساكو  بين شركة  وهي مشروع مشترك   ،)Star Enterprise( إنتربرايس  مع شركة ستار  األمريكية  المتحدة 
الفترة من عام  )Shell( خالل  الشركة وشركات منتسبة لشركة شل  بين  )Motiva( مشروًعا مشترًكا  للتكرير. وقد كانت موتيفا 
2002م حتى شهر مايو 2017م. وفي 1438/08/05هـ )الموافق 2017/05/01م(، استكملت الشركة صفقة لتجزئة ونقل موجودات 
ومطلوبات وأعمال مشروع موتيفا )Motiva( المشترك السابق مع شركة شل )Shell(، وحصلت بموجب هذه الصفقة على الملكية 
الوقود تحت عالمة شل  لبيع  الكاملة لمصفاة موتيفا )Motiva(، وحصلت الشركة كذلك على رخصة مدتها عشر )10( سنوات 
)Shell( التجارية في أكثر من خمسة آالف )5.000( محطة خدمة للبيع بالتجزئة تحمل عالمة شل )Shell( التجارية وستة وسبعين 
)76( محطة تحمل عالمات تجارية أخرى، وبيعه أيًضا إلى تجار جملة ال يحملون عالمة تجارية في والية تكساس وفي ست )6( 
واليات أخرى في منطقتي الجنوب الشرقي ووسط األطلسي في الواليات المتحدة األمريكية. ويتسق االستحواذ الكامل للشركة على 
مصفاة موتيفا )Motiva( في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى زيادة حصة ملكيتها وتعزيز نفوذها في مشاريعها الدولية المشتركة. 
وتعد شركة موتيفا )Motiva( الشركة التابعة الجوهرية الوحيدة الموجودة خارج المملكة. وبناًء على معيار تحديد الجوهرية المشار 
إليه بالقسم  13- 3- 1 )الشركات التابعة الجوهرية( وباستثناء شركة موتيفا )Motiva(، ليس لدى الشركة أي أصول جوهرية خارج 
المملكة. كما في 31 ديسمبر 2018م بلغت إجمالي قيمة أصول شركة موتيفا )Motiva( حوالي 51.9 مليار ريال سعودي بينما بلغت 

إجمالي قيمة أصول أرامكو السعودية حوالي 1.346 مليار ريال سعودي للفترة نفسها. 
التشحيم  � وزيوت  المكررة  المنتجات  )S-Oil( في تصنيع  أويل  األساسي لشركة إس  التجاري  النشاط  يتمثل   .)S-Oil( أويل  إس 

والبتروكيميائيات وبيعها واستيراد منتجات النفط الخام وتصديرها. وتبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة أونسان التابعة لشركة إس أويل 
)S-Oil( في مدينة أولسان بكوريا الجنوبية ستمائة وتسعة وستين ألف )669.000( برميل من النفط الخام في اليوم، وتملك إس 
أويل )S-Oil( شبكة مؤلفة من أكثر من ألفين ومائة )2.100( محطة خدمة للبيع بالتجزئة تقدم خدماتها للعمالء النهائيين، وهي 

.)Global KRX( شركة مدرجة في بورصة كوريا
مشروع فوجيان للتكرير وإنتاج اإلثيلين. مشروع فوجيان للتكرير وإنتاج اإلثيلين هو مشروع مشترك دولي بين الشركة وإكسون موبيل  �

وشركة فوجيان بتروكيميكال المحدودة )Fujian Petrochemical Company Limited( )واألخيرة هي مشروع مشترك بين شركة 
سينوبك وحكومة إقليم فوجيان(. وهو مشروع ضخم للتكرير والبتروكيميائيات يوجد في إقليم تشوانجو في الصين. ويبلغ إجمالي 
التكريرية سبعين ألف )70.000( برميل في  اليوم وصافي طاقته  التكريرية مائتين وثمانين ألف )280.000( برميل في  طاقته 
اليوم. وتعالج المصفاة مجموعة متنوعة من أنواع النفط الخام العربي إلنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات بجودة عالية. كما 
يملك هذا المشروع ويُشغِّل مرافق بتروكيميائية، منها مجمع بارازيلين بطاقة إنتاجية قدرها 830.000 طن سنوًيا، ووحدة لتكسير 
اإلثيلين بالبخار بطاقة إنتاجية قدرها 1.1 مليون طن سنوًيا مع معامل مرتبطة للبولي إيثيلين والبولي بروبيلين واإلثيلين غليكول، 

فضاًل عن منفذ للنفط الخام بطاقة إجمالية قدرها 300.000 طن.
سينوبك سنماي بتروليم )Sniopec SenMei Petroleum(. شركة سينوبك سنماي بتروليم )Sinopec SenMei Petroleum( هي  �

بالجملة  السيارات  وديزل  بنزين  وتبيع  وتسويقها،  الوقود  أنواع  لتوزيع  وسينوبك  موبيل  وإكسون  الشركة  بين  المشترك  المشروع 
والتجزئة إلى العمالء في إقليم فوجيان عبر أكثر من 1.000 محطة خدمة و17 مكمن منفذ توزيع يملك المشروع المشترك سبعة 
)7( منها. وتملك شركة سينوبك سنماي بتروليم )Sinopec SenMei Petroleum( حقوًقا حصرية لتسويق البنزين والديزل الذين 

ينتجهما مشروع فوجيان للتكرير وإنتاج اإلثيلين في إقليم فوجيان.
إديميتسو كوسان كو ليمتد هي شركة وليدة اندماج شركتي إديميتسو وشوا شل )Showa Sell( وهي تمتلك وتشّغل ما يقرب من  �

تنتج  اليابان  اليابان ولديها حصص ملكية في ستة مصاٍف في  بالتجزئة في  للبيع  ستة آالف وأربعمائة )6.400( محطة خدمة 
منتجات مكررة وبروبيلين وبنزين ومركبات زايلين متنوعة. يبلغ صافي الطاقة التكريرية لكوسان 73.000 برميل في اليوم، ويصل 
إجمالي طاقتها التكريرية إلى 945.000 برميل في اليوم. وتتمّثل مبيعات إديميتسو كوسان في اليابان في المقام األول في البنزين 

والكيروسين ومواد التشحيم للسيارات. وتشمل مبيعاتها الدولية وقود الطائرات وكذلك وقود السفن ومواد التشحيم.
فيه جهات  � تشارك  والبتروكيميائيات  التكرير  لتطوير مصافي  متكامل  )PrefChem( هو مشروع  بريفكيم   .)PrefChem( بريفكيم 

متعددة في جوهور بماليزيا، بالقرب من المركز التجاري اإلقليمي في سنغافورة. وتشارك الشركة وبتروناس في التطوير المشترك 
لمشروع بريفكيم )PrefChem(. ومن المتوقع أن يقوم مشروع بريفكيم )PrefChem( على منشآت ومرافق بنية تحتية يوفرها الغير 
تشمل منفذ نفط في المياه العميقة، ومعماًل إلعادة معالجة الغاز الطبيعي السائل، وصهاريج لتخزين النفط الخام والغاز الطبيعي 
السائل، ومحطة كهرباء بنظام التوليد المزدوج، وأن يوفر اللقيم )Feedstock( لمعامل بتروكيميائيات مملوكة للغير. ومن المتوقع أن 
تبلغ الطاقة التكريرية للمشروع 300.000 برميل في اليوم من النفط الخام، كما سيوفر البنزين وديزل يورو 5 وغيرها من المنتجات 
المكررة وكذلك اللقيم )Feedstock( بهدف إنتاج ما مقداره ثالثة ماليين طن سنوًيا من المنتجات البتروكيميائية. وسيوفر المشروع 
للشركة على المدى الطويل مائة وخمسين ألف )150.000( برميل في اليوم، مع خيار للحصول على ستين ألف )60.000( برميل 
إضافي في اليوم، من النفط الخام العربي وحقوق شراء 50٪ من اإلنتاج بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات واألوليفينات 

والبوليمرات والغليكول. ومن المتوقع تشغيل المشروع في النصف الثاني من عام 2020م.
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هيونداي أويل بنك )Hyundai Oilbank( هي شركة خاصة تعمل في مجال تكرير النفط في كوريا الجنوبية، أُسست في عام 1964.  �
مجمع دايسان، حيث توجد المنشآت الرئيسية لشركة هيونداي أويل بنك )Hyundai Oilbank(، عبارة عن مصنع تكرير متكامل 
تماًما بسعة معالجة تبلغ ستمائة وخمسين ألف )650.000( برميل من النفط الخام في اليوم. تشمل محفظة أعمال هيونداي أويل 
بنك )Hyundai Oilbank( وفروعها تكرير النفط ونفط األساس والبتروكيميائيات وشبكة من محطات الخدمة. أبرمت الشركة في 
 Hyundai( اتفاقية شراء للحصول على حصة نسبتها 17٪ في هيونداي أويل بنك )1440/08/10هـ )الموافق 04/15/ 2019م
Oilbank( من مجموعة هيونداي القابضة للصناعات الثقيلة )Hyundai Heavy Industries Group( بمبلغ 4.7 مليار ريال سعودي 
مع خيار الحصول على حصة إضافية بنسبة 2.9٪ من األسهم. من المتوقع أن تُغلق الصفقة، المرهونة بشروط اإلتمام المعتادة، 

في النصف األول من عام 2020م.

منتجات زيوت األساس 1 1 2 2

هناك ثالثة )3( مرافق للتكرير والمعالجة والتسويق في الشركة، لوبريف )Luberef( وموتيفا )Motiva( وإس أويل )S-Oil(، تُعدُّ من أكبر 
مرافق إنتاج زيوت األساس من الفئات األولى والثانية والثالثة. وفي عام 2018م، باعت الشركة 4.1 مليون طن من زيوت األساس. وتطرح 
التي تصنعها لوبريف )Luberef( وإس أويل  الثانية، تضم زيوت األساس  الفئة  الشركة مجموعة عالمية ومتوافقة من زيوت األساس من 
البترول األمريكي ورابطة  )S-Oil( وموتيفا )Motiva(، عبر برنامجين فنيِّين متخصصين يستوفيان اشتراطات االعتماد الخاصة بمعهد 
مصنِّعي السيارات األوروبية، ومن شأن ذلك مساعدة العمالء في الحصول على زيوت األساس التي تتفق مع المواصفات الحالية لمواد 

التشحيم النهائية من أي منشأة من منشآت الشركة المتخصصة في تصنيع زيوت األساس المستخدمة في التشحيم.

وفيما يلي وصف ألعمال الشركة في مجال زيوت األساس.

التي تورد  � لوبريف )Luberef(. لوبريف )Luberef( هي شركة تابعة، مساهموها هم الشركة وشركة جدوى لالستثمار الصناعي 
زيوت األساس إلى شركات مزج زيوت التشحيم الرئيسية العاملة في جميع أنحاء العالم. وهي تُنتج زيوت أساس المجموعة األولى 
والمجموعة الثانية عالية الجودة بمزيج مثالي من مرفقي اإلنتاج التابعين لها في موقع استراتيجي في جدة وينبع. وفي يناير 2018م، 
أنشأت لوبريف )Luberef( مرافق جديدة إلنتاج زيوت األساس من الفئة الثانية مما زاد من إجمالي طاقتها اإلنتاجية من زيوت 

األساس من 0.6 مليون طن سنويا إلى 1.2 مليون طن سنوًيا.
وأوروبا  � األمريكتين  في  المتخصصة  األساس  وزيوت  الثانية  الفئة  من  األساس  زيوت   )Motiva( موتيفا  تورِّد   .)Motiva( موتيفا 

العالمية )IOCs( مثل بريتيش بتروليم وشل )Shell( والشركات المحلية المتخصصة في مزج زيوت  النفط  إلى كبريات شركات 
تُستخدم  التي  األساس  زيوت  من  مليون طن سنوًيا   2.0 اإلنتاجية   )Motiva( موتيفا  طاقة  وتبلغ   .)Citgo( مثل سيتغو  األساس 
السيارات  ورابطة مصنعي  األمريكي،  البترول  لمعهد  التابع  المحركات  زيوت  تتفق مع معايير نظام ترخيص  في تصنيع منتجات 
األوروبية، وشركات تصنيع المعدات األصلية، والمعايير األخرى المعترف بها في الصناعة لمواد التشحيم المستخدمة في السيارات 

واألغراض الصناعية.
إس أويل )S-Oil(. تأسست شركة إس أويل )S-Oil( في كوريا الجنوبية في عام 1976م، وتبلغ طاقتها اإلنتاجية من زيوت األساس  �

2.2 مليون طن سنوًيا وهي تقوم بتصنيع زيوت أساس عالية الجودة تغطي نطاًقا واسًعا من منتجات زيوت األساس من الفئات األولى 
والثانية والثالثة التي يستخدمها العمالء في جميع أنحاء العالم.

في عام 2017م، قامت الشركة بإنشاء وتطوير وتسجيل ثالث )3( عالمات تجارية جديدة لزيوت األساس التي تنتجها، هي: أرامكو دورا 
لزيوت األساس من الفئة األولى، وأرامكو بريما لزيوت األساس من الفئة الثانية، وأرامكو ألترا لزيوت األساس من الفئة الثالثة. وحرًصا 
من الشركة على تعزيز التكامل في أعمالها في مجال التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream(، فإّنها تعمل على توحيد جهود التسويق 
والبيع التي تبذلها لوبريف )Luberef( وموتيفا )Motiva( وإس أويل )S-Oil( فيما يخص زيوت األساس هذه التي تحمل العالمات التجارية 

للشركة، لتوفر لعمالئها في مجال زيوت األساس مجموعة موحدة ومتوافقة من المنتجات.

عمليات البيع بالتجزئة 2 1 2 2

تدير الشركة، من خالل ملكيتها في موتيفا )Motiva(، أكثر من 5.000 محطة خدمة في الواليات المتحدة األمريكية. وباإلضافة إلى ذلك، 
تمتلك الشركة، من خالل شركاتها الفرعية واستثماراتها التابعة، حصًة في أكثر من ألفين ومائة )2.100( محطة خدمة في كوريا الجنوبية 

وألف )1.000( محطة خدمة في الصين وستة آالف وأربعمائة )6.400( محطة خدمة في اليابان وتوّرد المنتجات المكررة لها. 

على  القدرة  من  تزيد  وأن  لديها  الخدمة  أعمال محطات  تنمى  أن  الشركة  استطاعت  )الموافق 2019/02/14م(،  وفي 1441/06/09هـ 
الوصول إلى عمالء التجزئة داخل المملكة من خالل الدخول في مشروع مشترك بملكية متساوية مع شركة توتال لتشغيل محطات الخدمة 
في المملكة. وقد أبرمت الشركة وتوتال أيًضا اتفاقيًة لالستحواذ على شبكة من مائتين وسبعين )270( محطة خدمة وأسطول ناقالت وقود 
في المملكة تحت العالمة التجارية »سهل«. وقد تم إتمام هذه الصفقة في 1440/10/14هـ )الموافق 2019/06/17م(. تعتزم كل من الشركة 

وتوتال إعادة تسمية محطات الخدمة المستحوذ عليها مؤخًرا في المستقبل.
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قطاع الكيميائيات 2 1 2 2

يمثل قطاع الكيميائيات بالشركة امتداًدا لسلسلة القيمة الهيدروكربونية واستكماالً استراتيجًيا ألعمال الشركة في مجال التكرير، وتشمل 
النمو وزيادة الطلب على  بارتفاع معدالت  التي تتميز  الكيميائيات  الكيميائيات المشاركة في أسواق  المتنامية للشركة في قطاع  األعمال 
الكيميائيات من قطاعات مثل التغليف والسيارات واألجهزة المنزلية. وكما في 31 ديسمبر 2018م، بلغ صافي الطاقة اإلنتاجية للشركة من 
المواد الكيميائية 16.7 مليون طن في السنة وبلغ إجمالي طاقتها اإلنتاجية من المواد الكيميائية 33.2 مليون طن في السنة على التوالي. 
وبعد إتمام صفقة االستحواذ المحتملة على حصة أسهم صندوق االستثمارات العامة بنسبة 70٪ في شركة سابك، كما ستمتد أعمال قطاع 
الكيميائيات التابع للشركة ليشمل أكثر من خمسين )50( دولة وسينتج مجموعة من المواد الكيميائية، منها األوليفينات واإلثيلين وغليكول 

اإلثيلين وأكسيد اإلثيلين والميثانول وغاز الميثيل ثالثي البيوتيل األثيري والبولي إثيلين واللدائن الهندسية ومشتقاتها وغيرها. 

يوضح الشكل التالي نمو صافي الطاقة اإلنتاجية في قطاع الكيميائيات لدى الشركة من عام 1992 حتى عام 2018م والزيادة المتوقعة فيه 
حتى عام 2020م )باستثناء شركة سابك(. 

نمو صافي الطاقة اإلنتاجية في قطاع الكيميائيات لدى الشركة من عام 1992م حتى عام 2018م والزيادة المتوقعة فيه  الشكل 23: 
حتى عام 2020م )باستثناء شركة سابك(.

المصدر: الشركة.
)1( الطلب على اإليثيلين والبرازيلين والبروبيلين ومادة البنزين. 

الشركة هي الموّرد الرئيسي للقيم )Feedstock( التي تتطلبها مرافقها الكيميائية في المملكة. وتشتمل جميع المرافق الكيميائية التابعة 
للشركة في المملكة ومعظم مرافقها الكيميائية التابعة خارج المملكة على معامل متكاملة مع مصافي التكرير، والتي توفر مرونة إضافية 

في اإلنتاج وفرًصا للتنافس من حيث التكلفة.

تعتزم الشركة زيادة دمج أعمالها في قطاع الكيميائيات مع أعمال التكرير التابعة لها، وزيادة طاقتها اإلنتاجية من المواد الكيميائية من خالل 
أعمال التوسعة أو األصول الجديدة وزيادة حضورها في المناطق النامية والمناطق الجديدة لدعم استراتيجية النمو طويلة األجل للشركة. 
ويُتيح التكامل مع التكرير للشركة تحقيق هوامش ربح إضافية، وتحقيق التوازن في إنتاج شبكة التكرير، وتقليص تقلبات هوامش الربح. كما 
سيدعم تعزيز التكامل قدرة الشركة على إنتاج كميائيات ومنتجات متخصصة أكثر تعقيًدا وأعلى قيمة. وإلى جانب هذا النمو في الطاقة 
اإلنتاجية ومحفظة األعمال، تسعى الشركة إلى تعزيز االستفادة من قدراتها التسويقية عن طريق تأمين شراء المنتجات من شركاتها التابعة، 
مما يساعد الشركة في تحقيق أرباح في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية بدًءا من إنتاج النفط الخام في قطاع التنقيب 

.)Downstream( وانتهاًء ببيع منتجات البوليمر وتوزيعها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Upstream( واإلنتاج

الجنوبية  وكوريا  واليابان  والصين  المملكة  في  التابعة  عبر شركاتها  البتروكيميائيات  مجال  في  األساسية  التصنيع  أعمال  الشركة  تزاول 
 ))SATORP( وهولندا، وهي مشاريع ُمقامة مع شركات كبرى رائدة في الصناعة مثل داو )صدارة( وسوميتومو )بترورابغ( وتوتال )ساتورب
وسينوبك )ياسرف )YASREF((. وتنتج الشركة من خالل هذه الشركات التابعة البتروكيميائيات األساسية والمتنوعة، وهي تتمتع بمراكز 

استراتيجية على الصعيدين المحلي والعالمي وتستفيد من نقل المعرفة في المجالين الفني والتشغيلي.

وباإلضافة إلى التقنيات التي تطورها الشركة داخلًيا، يستفيد قطاع الكيميائيات المتكامل فيها من التقنيات المتقدمة التي يحصل عليها من 
الشركاء البارزين وصفقات االستحواذ، ومن إمكانية التعامل مع العمالء، ومما ينطوي عليه المستقبل من مشاريع تنموية.

مرافق الكيميائياتأ- 

يتضمن الجدول التالي والفقرات الالحقة له بيانات وأوصاف لمرافق الكيميائيات المستقلة للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م، علًما بأن 
الشركة تستخدم عبارة »مرافق الكيميائيات المستقلة« لإلشارة إلى مرافق إنتاج الكيميائيات التي ال تُنتَج فيها منتجات مكررة أيًضا.
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مرافق الكيميائيات المستقلة للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م  الجدول 20: 

إنتاج الكيميائياتطبيعة األنشطةالموقعحصة الملكية

البتروكيميائياتالمملكة65٪صدارة
األوليفينات، والبولي إيثيلين، وأكسيد اإليثيلين، وبيوتيل غليكول، 
واألمينات، وأكسيد البروبيلين، وغليكول البروبيلين، والبوليوالت، 

واإليزوسيانات
المطاط الصناعي ولدائن اإليالستومرالبتروكيميائياتهولندا100٪أرالنكسيو

المصدر: الشركة.

صدارة. صدارة هي مشروع مشترك تأسس بين الشركة وشركة داو في شهر أكتوبر عام 2011م. وتعد صدارة أكبر مجمع كميائيات  �
متكامل في العالم يتم بناؤه على مرحلة واحدة، وتستخدم الشركة لقيًما )Feedstock( يتألف من 85 مليون قدم مكعب قياسي في 
اليوم من اإليثان وثالثة وخمسين ألف )53.000( برميل في اليوم من النفتا، وتزيد طاقتها اإلنتاجية على ثالثة ماليين طن سنوًيا 
من الكيميائيات األساسية ذات القيمة المضافة العالية واللدائن عالية األداء. وتعد صدارة أيًضا أكبر موقع متكامل لإليزوسيانات 
في العالم، ويحق لها تسويق جميع المنتجات المطروحة للبيع داخل المملكة باإلضافة إلى منطقة الشرق األوسط نطاًقا، وتضطلع 
الطبية  العقاقير  النهائية لصدارة صناعة  المنتجات  الشرق األوسط. وتشمل أسواق  بتسويق أي كميات متبقية خارج  داو  شركة 

والسيارات والسلع االستهالكية.
أرالنكسيو. تقوم أرالنكسيو بتطوير وإنتاج وتسويق وبيع وتوزيع المطاط الصناعي ولدائن اإليالستومر عالية األداء التي تستخدمها  �

اإلنشاءات  بقطاع  المتعلقة  الصناعات  في  استخدامها  إلى  باإلضافة  العالمية  السيارات  غيار  وقطع  إطارات  تصنيع  شركات 
بالشراكة  للشركة  زميلة  أرالنكسيو شركة  كانت  2018م،  ديسمبر  إلى  2016م  أبريل  ومن  الحية.  بالكائنات  المتعلقة  والدراسات 
مع النكسيس )Lanxess(، وهي شركة كميائيات ألمانية متخصصة. وفي 31 ديسمبر 2018م، أتمت الشركة صفقة لشراء ملكية 

النكسيس )Lanxess( في أرالنكسيو.
وباإلضافة إلى مرافق الكيميائيات المنفصلة، تشمل األعمال المتكاملة للشركة في مجال التكرير والكيميائيات األعمال التالية: �

األعمال المتكاملة للشركة في مجال التكرير والكيميائيات كما في 31 ديسمبر 2018م الجدول 21: 

إنتاج الكيميائياتالموقعنسبة ملكية )٪(

األعمال المحلية

المملكة37.5بترورابغ
اإليثيلين، والبروبيلين، والبولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، وأكسيد 

البروبيلين، والبارازيلين، والبنزين، وأحادي جليكول اإلثيلين، 
والفينول/ األسيتون، وبولي ميثيل الميثاكريالت، والنايلون

)SATORP( البنزين، والبارازيلين، والبروبيلينالمملكة62.5ساتورب
)1()SASREF( البنزينالمملكة50.0ساسرف

 )YASREF( البنزينالمملكة62.5ياسرف
األعمال الدولية

)S-Oil( إس أويل)البرازيلين ومادة البنزين والتولوين والزايلين والبروبيلين والبولي كوريا الجنوبية61.6)2
بروبيلين وأكسيد البروبيلين

)3()PrefChem( ماليزيا50.0بريفكيم
البروبيلين، واإليثيلين، والبنزين، وغاز الميثيل ثالثي البيوتيل 

األثيري، والبوتادين، والبولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، واإليثيلين 
غليكول

األوليفينات، والبوتادين، والبولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، الصين25.0مشروع فوجيان للتكرير وإنتاج اإلثيلين
والغليكول، والبنزين، والبارازيلين، وC4s المختلط

المصدر: الشركة.

في 1441/01/19هـ )الموافق 2019/09/18م(، استحوذت الشركة على حصة نسبتها 50٪ في ساسرف )SASREF( من شركة شل )Shell(، وقد قامت بتغيير مسماها بعد ذلك من   )1(
ساسرف )SASREF( إلى شركة مصفاة أرامكو السعودية في الجبيل.

نسبة ملكية في شركة إس أويل )S-Oil( على أساس مخفف بالكامل )on a fully diluted basis( وعلى أساس غير مخّفف )on a non-diluted basis(. وتبلغ حصة الشركة في إس   )2(
أويل )S-Oil( 63.4٪ على أساس غير مخفض.

من المتوقع أن تبدأ بريفكيم )PrefChem( أعمالها في النصف الثاني من عام 2020م.  )3(

تقع مصافي مصفاة الشركة على مقربة من المراكز الصناعية ومراكز التصنيع الرئيسية، ونظًرا لمواقعها، فإنها تتمتع بإمكانية تحسين 
الموجودات. وتوفر هذه المواقع أيًضا فرًصا كبيرة لتطوير مجمعات البتروكيميائيات ومجمعات القيمة المرتبطة بها بجوار مواقع التكرير، 
على غرار مجمع بالسكيم المجاور لمرافق صدارة ومجمع بلس تك المجاور لمرافق بترورابغ. ويشمل منشأة بترورابغ وحدة تكسير إيثيلين 
بطاقة قدرها 1.58 مليون طن سنوًيا، ووحدة تكسير بالوسيط الكيميائي لسائل البروبيلين بطاقة قدرها 0.92 مليون طن سنوًيا، ومجمع 
واإليثيلين  األسيتون،  والفينول/  بروبيلين،  والبولي  إيثيلين،  للبولي  مرتبطة  معامل  مع  سنوًيا،  مليون طن   1.34 قدرها  بطاقة  للبارازيلين 

غليكول، وأكسيد البروبيلين، والبوليمرات المتخصصة.
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البتروكيميائيات األساسية )األوليفينات والمواد األروماتية(ب- 

تنتج الشركة البتروكيميائيات األساسية بما في ذلك اإليثيلين والبروبيلين والبارازيلين والبنزين، التي تُباع إما لعمالئها من الغير أو تُستخدم 
بفاعلية في إنتاج مشتقات قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( مثل البوليمرات أو الوسائط الكيميائية. ويمّثل اإليثيلين المنتج 

الرئيسي للشركة وهو أكثر المواد الكيميائية استخداًما في صناعة البتروكيميائيات.

مواد بتروكيميائية متنوعة )البولي أوليفينات، ولدائن اإليالستومر، والبولي يوريثان(ج- 

البولي  منتجات  وتُستخدم  بروبيلين،  والبولي  إثيلين  البولي  من  بالشركة  األساسية  أوليفينات  البولي  منتجات  تتألف  أوليفينات.  البولي 
أوليفينات بشكل أساسي في تصنيع مواد التغليف والسيارات ومواد البناء ومجموعة من السلع االستهالكية األخرى.

لدائن اإليالستومر. يُستخدم المطاط الصناعي ولدائن اإليالستومر على نطاق واسع في صناعة اإلطارات، وقطع غيار السيارات، واألدوات 
المنزلية، واألحذية، واأللعاب، وغير ذلك من الصناعات. وشركة أرالنكسيو هي الموّرد العالمي الرائد لهذه المنتجات.

البولي يوريثانات. يُعتبر أكسيد البروبيلين والبوليوالت، واإليزوسيانات بمثابة اللبنات األساسية لصناعة البولي يوريثان، مع االستخدامات 
النهائية في صناعة السيارات واألثاث والصناعات اإلنشائية وصناعات األجهزة المنزلية والطالءات والمواد الالصقة.

والبولي  األساسية  البتروكيميائيات  أنواع  من  نوع  لكل  اإلنتاجية  طاقتها  وصافي  اإلنتاجية  الشركة  طاقة  إجمالي  التالي  الجدول  يوضح 
أوليفينات الرئيسية والمطاط الصناعي ولدائن اإليالستومر والمواد الكيميائية األخرى لديها كما في 31 ديسمبر 2018م.

إجمالي طاقة الشركة اإلنتاجية وصافي طاقتها اإلنتاجية لكل نوع من أنواع البتروكيميائيات األساسية والبولي أوليفينات  الجدول 22: 
الرئيسية والمطاط الصناعي ولدائن اإليالستومر والمواد الكيميائية األخرى كما في 31 ديسمبر 2018م

صافي الطاقة اإلنتاجيةإجمالي الطاقة اإلنتاجية

)بآالف األطنان(

البتروكيميائيات األساسية
4.2991.912اإلثيلين

3.9571.970البروبيلين
16842البوتادين
4.7002.275البرازيلين

2.3761.122البنزين
2.5331.219المواد األروماتية األخرى
البولي أوليفينات األساسية

2.9851.309البولي إثيلين
1.773681البولي بروبيلين

المطاط الصناعي ولدائن اإليالستومر
2.0391.915المطاط الصناعي ولدائن اإليالستومر

المواد الكيميائية األخرى )بما في ذلك البولي يوريثان(
1.491765الوسائط

6.8823.477المشتقات

المصدر: الشركة.

يوضح الجدول التالي صافي الطاقة اإلنتاجية لشركة سابك لبعض المنتجات البتروكميائية في 31 ديسمبر 2018م.
صافي الطاقة اإلنتاجية لشركة سابك لبعض المنتجات البتروكيميائية كما في 31 ديسمبر 2018م الجدول 23: 

صافي الطاقة اإلنتاجية

)باأللف طن( سنويًا

11.392اإليثيلين
5.910البولي إيثيلين 
3.812البولي إيثيلين 
2.804البولي بروبيلين

المصدر: مستشار السوق.



75

خطوط األنابيب والتوزيع والمنافذ2 1 2 2

توفر الشركة منتجات النفط لعمالئها في جميع أنحاء المملكة، لكي تؤمن نسبة مالئمة من الطلب وتضمن تحقيق قدر كبير من االستفادة من 
منظومتها التكريرية المحلية. وحتى تستطيع تلبية هذا الطلب وضمان مستويات مرتفعة من موثوقية اإلمدادات، أجرت الشركة استثمارات 
هائلة في إدارة تخطيط وتنظيم وتوريد النفط لديها. وتستخدم هذه اإلدارة شبكة توزيع عالمية تستخدم أجهزة تحكم ومراقبة متطورة 
وأفراًدا ذوي مهارات عالية لضمان أعلى درجات الموثوقية في أعمالها بما يعّظم من قيمة النفط الخام والمنتجات األخرى التي تنتجها 
الشركة وتبيعها، وهي تكتسب رؤى فريدة من نوعها فيما يتعلق بالسوق من مجموعة واسعة من المصادر، تشمل عمالء الشركة وإمدادات 
المنتجات وبيانات األسعار وشبكات التجارة والتسويق، ثم تنقل هذه الرؤى السوقية إلى أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( وقطاع 
التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( لتحسين العمليات بحيث تبلغ المستوى المثالي لها. وباإلضافة إلى ذلك، تشمل شبكة التوزيع 
على مستوى المملكة خطوط أنابيب ومستودعات منتجات بترولية ومواقع لتزويد الطائرات بالوقود وفرض توفر النفط الخام والغاز الطبيعي 
السائل والغاز الطبيعي والمنتجات المكّررة. وتتيح هذه الشبكة مستوى أمثل من الرقابة وترشيد التكاليف لكامل منظومة التوريد بدًءا من 

مرحلة اإلنتاج عند فوهة البئر وصواًل إلى العميل النهائي.

وباإلضافة إلى ما تقدم، فإّن الشركة شريك في مشروع مشترك هو الشركة العربية ألنابيب البترول )»سوميد«( بحصة تبلغ 15٪ وتضطلع 
بتشغيل خط أنابيب سوميد، وهو خط أنابيب نفط خام يمتد من البحر األحمر إلى البحر األبيض المتوسط عبر جمهورية مصر العربية 

كبديل للنقل عبر قناة السويس.

يبين الشكل التالي البنى التحتية للشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( في المملكة كما في 31 ديسمبر 2018م.

البنية التحتية للشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( في المملكة كما في 31 /2018/12م الشكل 2٤: 

المصدر: الشركة.

في 1441/01/19هـ )الموافق 2019/09/18م(، استحوذت الشركة على حصة نسبتها 50٪ في ساسرف )SASREF( من شركة شل )Shell(، وقد قامت بتغيير مسماها بعد ذلك من   )1(
ساسرف )SASREF( إلى شركة مصفاة أرامكو السعودية في الجبيل.

من المتوقع أن تبدأ جازان أعمالها في أواخر عام 2019م وأن تصل إلى طاقة التشغيلية القصوى في النصف الثاني من عام 2020م.  )2(

النشاط التجاري للشركة2 1 2 2

في عام 2018م، باعت الشركة متوسط 4.0 مليون برميل في اليوم من منتجات البترول المكررة و1.6 مليون طن سنوًيا من المنتجات 
الكيميائية السائلة وسبعمائة وخمسة عشر ألف )715.000( طن سنوًيا من البوليمرات. وعلى الصعيد الدولي، تُجري الشركة صفقات 

تجارية وتوّرد منتجاتها المكّررة إلى العمالء باستخدام ناقالت مستأجرة بنظام الرحلة أو االستئجار ألجل محدد.

ومع الزيادة األخيرة في نطاق أعمال الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream(، أصبحت الشركة في مكانة جيدة تؤهلها 
الستخدام شبكة اإلنتاج والتوزيع التابعة لها لرفع كفاءة قدراتها في مجالي اإلمداد والتجارة، حيث تسعى الشركة، عبر إحكام سيطرتها 
على أعمال اإلنتاج والتكرير والتوزيع ودمجها بأعمال التجارة التابعة لها، إلى ضمان حصول العمالء على خدمات موثوقة ومنتجات مّتسقة. 
إضافة إلى ذلك، فإن الشركة تتمتع بإمكانيات لتحسين تدفقات المنتجات على الصعيدين المحلي والدولي عبر منظومات التوريد اإلقليمية 

والعالمية لتعظيم القيمة المتحققة.
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الكهرباء 2 1 2 2

تتألف أعمال الشركة في مجال الكهرباء كما في 31 ديسمبر 2018م من ستة عشر )16( محطة توليد كهرباء مكرسة وموجودات نقل وتوزيع 
مرتبطة بها في مناطق المملكة الشمالية والوسطى والغربية والجنوبية. والغرض األساسي من هذه الموجودات هو توفير الكهرباء والبخار 
لمنشآت إنتاج النفط والغاز ضمن أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( في الشركة، ومعامل معالجة الغاز، ومصافي التكرير والمعالجة 
والتسويق )Downstream( المملوكة بالكامل للشركة بطريقة تحقق معايير السالمة والموثوقية والربحية. وبعض هذه الموجودات الخاصة 
بالكهرباء مملوكة للشركة بالكامل، وبعضها مملوك لمشاريع مشتركة تملك الشركة حصة فيها، كما تدخل الشركة في ترتيبات لشراء اإلنتاج 
مع شركات توليد كهرباء مستقلة. وباإلضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة حالًيا حصة نسبتها 6.9٪ في الشركة السعودية للكهرباء، وهي شركة 
الكهرباء الوطنية بالمملكة، وحصة نسبتها 24.81٪ في شركة مرافق، وهي شركة مرافق خدمية تخدم منطقتي الجبيل وينبع الصناعيتين.

وكما في 31 ديسمبر 2018م، بلغت طاقة توليد الكهرباء لدى الشركة 6.54 غيغاواط على النحو المفّصل في الجدول التالي.
ملخص طاقة توليد الكهرباء لدى الشركة كما في 31 ديسمبر 2018م الجدول 2٤: 

حقوق شراء اإلنتاج/حصة الملكيةإجمالي القدرة اإلنتاجيةنموذج اإلمداد بالكهرباء
االلتزام التعاقدي

ال يوجد100٪4.014 ميغاواطموجودات مملوكة بالكامل للشركة
885 ميغاواط50٪)1(885 ميغاواطالمشاريع المشتركة

1.643 ميغاواط0٪ )2(1.643 ميغاواطموجودات مملوكة لشركات توليد كهرباء تابعة للغير

المصدر: الشركة.

)1( ستنتقل ملكية محطة توليد الكهرباء إلى الشركة في عام 2037م بموجب اتفاق بين الشركاء في المشروع المشترك دون دفع مبالغ أخرى.

)2( ستنتقل ملكية محطة توليد الكهرباء إلى الشركة في عام 2026م بموجب اتفاق بين الشركاء في المشروع المشترك دون دفع مبالغ أخرى.

في عام 2018م، أنتجت الشركة 4.756 ميغاواط من الطاقة، منها 2.470 ميغاواط من الطاقة المنقولة تم نقلها معبر الشبكة الوطنية 
و1.267 ميغاواط من الطاقة الفائضة تم نقلها إلى الشبكة الوطنية. وقد قامت الشركة باستثمارات في اآلونة األخيرة من خالل ترتيب 
مشروع مشترك مع شركة محطة توليد الطاقة المزدوج، التي بدأت تشغيل مرافق جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة إجمالية بلغت 885 ميغاواط 
لمرافق توليد الطاقة في بقيق والحوية ورأس تنورة. وتعتقد الشركة أن مرافق اإلنتاج المزدوج )cogeneration( لها نفع على الشركة وعلى 
المملكة بشكل عام، حيث توفر مرافق اإلنتاج المزدوج )cogeneration( طاقة وبخار لعمليات الشركة بتكلفة فعالة، وكذلك طاقة فائضة يتم 

نقلها للشبكة الوطنية. 

بحلول عام 2020م، تتوقع الشركة أن ينمو صافي قدرتها على توليد الكهرباء وكذلك إجمالي قدرتها على توليد الكهرباء لتصل إلى 12.0 
غيغاواط، على التوالي. وتشمل هذه القدرة الطاقة التي يتم إنتاجاها من أصول توليد خاصة بأطراف تابعة وأطراف من الغير المرتبطة 
بالشركة سواء عن طريق اتفاقيات شراء إنتاج طويلة األجل أو تملك حصة ملكية بها أو كليهما. وتتوقع الشركة أن تواصل أعمالها في مجال 

الكهرباء متابعة فرص النمو األخرى.

2 21 الموقع الجغرافي واألعمال-

يقع مقر الشركة الرئيس في مدينة الظهران في المملكة، وتزاول الشركة أعمالها في جميع مناطق المملكة والعديد من البلدان األجنبية، 
بما في ذلك األعمال التي تزاولها من خالل مختلف الشركات التابعة لها، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  13- 3 )الشركات 

التابعة( من هذه النشرة(.

2 21 االتفاقيات المبرمة مع الموردين الرئيسيين-

تشتري الشركة المواد والخدمات من الموردين المحليين والدوليين. وجدير بالذكر أنه ال يوجد مورد بعينه يمثل ما نسبته 5٪ أو أكثر من 
إجمالي مشتريات الشركة في أٍي من السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

2 1-1 االتفاقيات المبرمة مع العمالء الرئيسيين-

ال يوجد عميل بعينه يمثل ما نسبته 5٪ أو أكثر من إجمالي إيرادات الشركة ودخولها األخرى ذات الصلة بالمبيعات في السنوات المنتهية 
في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م، وذلك بخالف عميل واحد في عام 2016 م، حيث مثل ما نسبته 6٪ تقريًبا من إجمالي إيرادات 

الشركة ودخولها األخرى ذات الصلة بالمبيعات.
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2 111 التكنولوجيا واألبحاث والتطوير-

تقّيم الشركة وتطور وتدمج تقنيات حديثة بطريقة مصّممة خصيًصا لعمليات الشركة لضمان استمرارية أعمالها على المدى البعيد، وتعزيز 
ن حجم احتياطيات المواد الهيدروكربونية  كفاءتها التشغيلية وزيادة أرباحها، والحد من اآلثار البيئية الناجمة عن أعمالها التشغيلية. ويمكِّ
للشركة وإمكاناتها التشغيلية من تحقيق مكاسَب وقيمة كبيرة من تطوير واستخدام التقنيات التي لن توفر بطريقة أخرى إال مزايا متزايدة.

والتسويق  والمعالجة  التكرير  وقطاع   ،)Upstream( واإلنتاج  التنقيب  قطاع  هي:  محاور،  ثالثة  على  التقنية  مبادراتها  الشركة  تركز 
)Downstream(، واالستدامة، وتدرك أهمية تضمين هذه التقنيات في استراتيجيتها وثقافتها التجارية. ويأتي على رأس أهداف تطوير 
النفط  وتحسين استخالص  مواد هيدروكربونية جديدة  احتياطيات  اكتشاف  )Upstream( تحسين وسائل  واإلنتاج  التنقيب  تقنيات قطاع 
وزيادة اإلنتاجية وخفض تكاليف اإلنتاج الالحقة ألعمال الحفر، في حين تتمحور أهداف تطوير تقنيات قطاع التكرير والمعالجة والتسويق 
)Downstream( في المقام األول حول تعظيم القيمة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية. ويتمثل الهدف وراء تطوير تقنيات 
الخام، وتحقيق  للنفط  الوقودية  الطاقة وزيادة االستخدامات غير  العالمي على  الطلب  تواجه  التي  التحديات  التغلب على  االستدامة في 
استدامة النفط الخام ذي الكثافة الكربونية المنخفضة، وتعزيز استدامة منظومة النقل وتوفير حلول فعالة ذات كثافة كربونية منخفضة 

استجابًة للتغير المناخي.

تدير الشركة شبكة عالمية من مراكز األبحاث والتقنية التي تهدف إلى تحقيق طفرات ابتكارية من أجل إنجاز أهداف االستعادة واالكتشاف 
والتنويع واالستدامة. ومن بين األمثلة الرئيسية على تلك التقنيات الجاري تطويرها ما يلي:

تيرا باورز )Tera POWERS( وهي تقنية نمذجة المكامن الرئيسية ذات الملكية الحصرية للشركة والتي هي خطوة تطورية من  �
)giga-cell( إلى )tetra-cell(. تستخدم تقنية جيجا باورز ما يربو على مليار خلية لمحاكاة حركة السوائل في األحواض والمكامن 
الموازية بتفاصيل خارجة عن نطاق تقنيات المحاكاة األخرى. وهذه التقنيات تُمّكن الشركة من نمذجة العوامل الفيزيائية لمكامنها 

من أجل إعطاء األولوية لحقول اإلنتاج المحتملة وخفض مخاطر وتكاليف االستكشاف وإدارة مكامنها بشكل مستدام.
جيودرايف )GeoDRIVE( هي منصة تصوير سيزمية متكاملة تتيح التخطيط فائق الجودة للطبقات تحت األرض فضاًل عن إعداد  �

ن الشركة من اإلدارة الفاعلة للبيانات الضخمة وتقنيات تصوير العمق  توصيفات لها لالستخدامات الجيوفيزيائية. وهذه التقنية تمكِّ
من الجيل التالي ومسارات تقييم النماذج.

سمارت فالدينج )Smart Flooding( هي تقنية مصممة خصيًصا لزيادة استعادة الزيت في مكامن الكربونات التابعة للشركة من  �
خالل تعظيم تركيبة وخصائص المياه المحقونة. وتستطيع الشركة استخدام هذه التقنية من خالل بنيتها التحتية الحالية.

تقنية تحويل الخام الحراري إلى مواد كيميائية والتي تشمل التسخين المسبق للزيت الخام إلتاحة حقنه بشكل مباشر في الكسارة  �
البخارية بهدف زيادة إنتاج المواد الكيميائية من الزيت لما يصل إلى 70٪، مع خفض التكاليف الرأسمالية في الوقت ذاته.

تقنية تحويل الخام التحفيزي إلى مواد كيميائية والتي تشمل التكسير المباشر للزيت الخام في مفاعل تكسير تحفيزي عالي الشدة  �
بعد القيام أوالً بفصل النفط الخام إلى مكونات منخفضة وعالية الغليان. والهدف من هذه التقنية هو زيادة إنتاج المواد الكيميائية 

من الزيت بما يصل إلى 60٪ مع خفض التكاليف الرأسمالية.
تقنيات النقل المتقدمة والتي تشمل األبحاث الداخلية والتعاون مع شركات تطوير تقنيات المحركات وشركات تصنيع السيارات  �

الكبرى لتحسين فعالية محركات االحتراق الداخلية وخفض الغازات الدفيئة وانبعاثات األنابيب الخلفية من خالل تصميمات جديدة 
للمحركات وتركيبات جديدة للوقود.

تقنية احتجاز الكربون واستغالله وتخزينه والتي تشمل تطوير تقنيات مبتكرة الحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه أو االستفادة  �
منه في صناعة مواد جديدة.

وتستثمر الشركة كذلك في الشركات الناشئة التي تمتلك تقنيات ترى الشركة أنها ستساعدها على تحقيق أهداف أعمالها، وتُنفذ  �
هذه االستثمارات بصورة أساسية في التقنيات التي تساند قطاعات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما وتكريرهما ومعالجتهما 

وتسويقهما، والبتروكيميائيات، والمياه، والطاقة المتجددة.
كما في 31 سبتمبر 2018م، ال يوجد أي أصول أو تطبيقات الملكية الفكرية تعد جوهرية للشركة بحد ذاتها، كما أن أعمال الشركة  �

ال تعتمد على أٍي من أصول الملكية الفكرية بحد ذاتها.
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2 111 تقنية المعلومات واألمن اإللكتروني-

تعتمد الشركة على أمن أنظمة تقنية المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، ولديها برامج وأدوات تحكم وعمليات مناسبة مصّممة لحماية بيانات 
الشركة وأنظمتها، وضمان استمرارية األعمال واالستخالص التشغيلي، وصد محاوالت االختراق. ولمواجهة التهديدات اإللكترونية دائمة 
التغير، وضعت الشركة نموذًجا إلدارة حوكمة األمن اإللكتروني لعملياتها في المملكة، بقيادة أحد كبار موظفي أمن المعلومات، الذي يضطلع 
مكتبه بوضع سياسات أمان البيانات والحفاظ عليها، ويوّجه برامج األمن اإللكتروني، ويكلّف باالضطالع بالعمليات واإلمكانات والتقنيات 
ذات الصلة. وتتناول الشركة األمن اإللكتروني على المستويات العليا، بما في ذلك نظر مجلس اإلدارة واإلشراف على وضع األمن اإللكتروني 

وتقييم المخاطر لدى الشركة.

تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية للجوانب التقنية في الشركة في البنية التحتية لالتصاالت والحوسبة التي أنشأتها الشركة في المملكة 
باألمن  المتعلقة  باألحداث  يتعلق  باستمرار فيما  الشركة  تراقبها  التي  المحلية،  لعملياتها  التحتية  للبنية  والحوسبة  لتوفير حلول االتصال 
واإلنتاج  التنقيب  قطاع  في  الهيدروكربونية  المواد  مرافق  بين  وتربط  النائية  المناطق  إلى  التحتية  البنية  هذه  وتمتد  متعددة.  مواقع  من 
)Upstream( وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( لدى الشركة، بما في ذلك خطوط األنابيب الممتدة عبر المملكة، كما 
تشمل البنية التحتية للشركة خدمات أقمار صناعية يُعتَمد عليها في توفير االتصاالت ألعمال الحفر البحرية والبرية والخدمات البحرية. 
وباإلضافة إلى ذلك، تضم البنية التحتية لتقنية المعلومات في الشركة مركز بيانات يعمل على مدار الساعة )الفئة 4( وموقًعا للتعافي من 

الكوارث عن بُعد لزيادة تعزيز القدرة على الصمود والتعافي.

على الرغم من وجود برامج وأدوات تحكم وعمليات لألمن اإللكتروني، إال أّن الماضي قد شهد نجاح محاوالت الوصول غير المصرح به إلى 
شبكات الشركة، وما زالت عمليات الشركة عرضة لتهديدات أخرى سواًء أكانت معروفة أم غير معروفة، )لمزيد من المعلومات عن مخاطر 

األمن اإللكتروني، يُرجى مراجعة القسم  2- 1- 17 )المخاطر المرتبطة بأنظمة تقنية المعلومات( من هذه النشرة(.

2 121 الصحة والسالمة والبيئة-

الصحة والسالمة 1 12 2
ر لجنة إدارة المخاطر وشؤون  إن تركيز الشركة بمختلف قطاعاتها وهياكلها على الصحة والسالمة يدعم أحد القيم الجوهرية للشركة. توفِّ
الصحة والسالمة والبيئة التابعة لمجلس اإلدارة التوجيهات االستراتيجية وقواعد الحوكمة حول األمور المتعلقة بالصحة والسالمة. وتهدف 
الشركة من وراء ذلك إلى حماية القوى العاملة لديها ومنع خسارة الممتلكات وتجنب توقف العمل مع التكيف مع ظروف السوق والتشغيل. 
يشمل هذا وضع معايير للشركة تستغل نهج التحسين المستمر السائد في الصناعة، مع الحفاظ على تلك المعايير. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 
المعايير القوية والصارمة التي تتبناها الشركة تعكس مستوى التقبل المنخفض للمخاطر مع التطبيق الصارم إلجراءات السالمة التشغيلية. 
ويعزز من ذلك إجراءات إدارة المخاطر واستمرارية العمل المصممة لتوفير مرونة تشغيلية وإتاحة القدرة على االستجابة السريعة للحوادث 

الداخلية أو الخارجية من أجل استعادة العمليات التشغيلية بسالمة وفعالية بطريقة منظمة.

تضع لجنة الصحة والسالمة واألمن والبيئة التابعة للشركة، بقيادة الرئيس التنفيذي وعضوية آخرين من إدارة الشركة، سياسة ومعايير 
السالمة الخاصة بالشركة، حيث تغطي مسائل جوهرية من بينها االستعداد للطوارئ واإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها والكفاءة والتدريب 
والوعي المجتمعي والسالمة خارج العمل وإدارة المخاطر وسالمة األصول. كما تأخذ اللجنة على عاتقها مهمة متابعة أداء السالمة ومراقبته 

داخل المؤسسة بصورة فعالة لتوسيع نطاق المساءلة وتحسين أداء السالمة.

تتبنى الشركة العديد من برامج الصحة المهنية والبيئية لحماية القوى العاملة لديها وكذلك المجتمعات المختلفة من األخطار التي قد تنشأ 
عن عملياتها أو أنشطتها، بما في ذلك برنامج تقييم مخاطر الصحة المهنية، وبرنامج التعامل مع المواد الخطرة، وبرنامج التقييم الشامل 

للصحة البيئية وبرامج المراقبة في مجال الصحة البيئية لمواقع المقاولين.

تستخدم الشركة نظاًما إلدارة السالمة يتوافق مع سياسة السالمة لدى الشركة ويعمل على تحفيز نهج منضبط في تحديد توقعات السالمة 
المحددة وتوفير إطار للمدراء من أجل إنجاز التزامات السالمة ومنع الخسائر. تعمل الشركة باستمرار وبشكل استباقي من أجل تحسين 
أداء السالمة فيما يتعلق بالتوقعات واألهداف المبينة في نظام إدارة السالمة وبرامجها وعملياتها وإجراءاتها وقواعدها ومعاييرها وتعليماتها 

األساسية. 

تقيِّم الشركة أداء السالمة لديها وفًقا لمعايير الصناعة المرجعية وأهداف الشركة الموضوعة لتتماشى مع ممارسات الصناعة لتحسين أداء 
السالمة. ويخضع أداء السالمة للتقييم والمتابعة من خالل مؤشرات األداء الرئيسية التي وضعتها لجنة الصحة والسالمة واألمن والبيئة 
ويتم رفع تقارير به إلى لجنة إدارة المخاطر وشؤون الصحة والسالمة والبيئة. يتم إجراء عمليات مراجعة السالمة الرسمية وغير الرسمية 

من قبل مراجعين مؤهلين لتأكيد االمتثال وضمان االنضباط التشغيلي.
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عالوة على ذلك، ترصد أرامكو السعودية إجمالي معدل الحاالت المبلغ عنها )TRC(، والذي يشمل الوفيات ومعدل اإلصابة الُمضّيعة للوقت 
وإصابات العمل المقيدة وحاالت العالج الطبي. انخفض معدل الحاالت المبلغ عنها إلجمالي القوى العاملة في أرامكو السعودية، بما في 
ذلك المقاولين، للفترة من 2015م إلى 2018م من 0.305 لكل مائتي ألف )200.000( ساعة عمل إلى 0.056 لكل مائتي ألف )200.000( 
ساعة عمل. وبالمثل، انخفض معدل اإلصابات الُمضّيعة للوقت أثناء تلك الفترة من 0.102 لكل مائتي ألف )200.000( ساعة عمل إلى 

0.014 لكل مائتي ألف )200.000( ساعة عمل.

يوضح الشكل التالي معدل اإلصابات الُمضّيعة للوقت ومعدل الحاالت المبلغ عنها إلجمالي القوى العاملة في أرامكو السعودية، بما في ذلك 
المقاولين، من 2015م إلى 2018م.

معدل اإلصابات الُمضّيعة للوقت ومعدل الحاالت المبلغ عنها إلجمالي القوى العاملة في أرامكو السعودية، بما في ذلك  الشكل 25: 
المقاولين، من 2015م إلى 2018م.

المصدر: الشركة.

البيئة1 12 2
تخضع أعمال الشركة في كل من المناطق الجغرافية التي تزاول فيها أعمالها لعدد من األنظمة واللوائح والبروتوكوالت والسياسات البيئية 
التي تحكم أموًرا من بينها توليد المواد الخطرة وتخزينها ومعالجتها واستخدامها والتخلص منها ونقلها وانبعاث المواد الخطرة واستخدام 
المياه الجوفية وتلوث وتصريف المياه، وتلوث التربة، والمواد والنفايات الخطرة، والصحة الصناعية والمهنية. وتحرص الشركة على االمتثال 
لجميع األنظمة واللوائح والبروتوكوالت والسياسات البيئية، وقد وضعت أرامكو السعودية نظًما لإلدارة وغيرها من اإلجراءات الداخلية بغية 
الوقوف على المخاطر البيئية الناشئة وإعداد خطة استجابة للتخفيف من اآلثار المحتملة لهذه المخاطر وتنفيذها. باإلضافة إلى ذلك، فيما 
يخص األعمال المملوكة لها داخل المملكة التي ال توجد لها لوائح بيئية وطنية معمول بها في المملكة، فقد وضعت الشركة معايير بيئية تتسق 
مع الممارسات الرائدة في القطاع تحقيًقا ألهداف حماية البيئة التي تهدف إليها الشركة. عالوة على ذلك، تجري الشركة أيًضا تقييمات 
البيئي عند تقييم المشروعات الجديدة، بما في ذلك تقييمات تصميم المشروع والبناء والعمليات وإيقاف التشغيل وفًقا لألنظمة  لألثر 

واللوائح والبروتوكوالت والسياسات البيئية المعمول بها.

البيئية  المخاطر  إدارة  على  باإلشراف  تختص  التي  والبيئة  والسالمة  الصحة  وشؤون  المخاطر  إدارة  لجنة  اإلدارة  مجلس  لجان  تشمل 
والمؤشرات األداء الرئيسية المرتبطة بالنواحي البيئية، كما وضعت الشركة برنامًجا إلدارة المخاطر المؤسسية يركز على االمتثال للمعايير 
البيئية. وصممت الشركة أيضاً نظاًما إلدارة البيئة بما يتفق مع معيار آيزو 14001:2015 إلدارة االمتثال البيئي وتحسين األداء البيئي. ويتعين 

على جميع الشركات التابعة وضع إطار لالمتثال لألنظمة والمعايير البيئية واإلشراف على مظاهر االمتثال الحالية.

تشكل خطة حماية البيئة الرئيسية لدى الشركة إطاًرا لتحقيق األهداف البيئية للشركة في المملكة، وتشمل هذه الخطة، ومنذ إطالقها في 
عام 2001م، قامت الشركة بتمويل أكثر من واحد وخمسين )51( مشروع بقيمة 22.8 مليار ريال )6.1 مليار دوالر( لخفض اآلثار البيئية 
ألعمالها داخل المملكة. )ولالطالع على وصف لألنظمة البيئية المحلية التي تخضع لها الشركة واالتفاقيات البيئية متعددة األطراف التي 
انضمت إليها المملكة والمتعلقة بأعمال الشركة في المملكة، يرجى مراجعة القسم  5- )تنظيم قطاع النفط والغاز في المملكة( من هذه 

النشرة(.

لت في السابق، مرافق ومنشآت مختلفة شهدت أو قد تشهد حاالت تسرب للنفط أو منتجاته  تمتلك الشركة أو تُشغِّل حالًيا، وامتلكت أو شغَّ
أو مواد كيمياوية، منها حاالت تسرب في البيئة البحرية من مرافقها الساحلية. ولدى الشركة إجراءات مطبقة لمراقبة األداء وتقييمه ولمنع 

لها.  حوادث التسرب المحتملة، ولمعالجة حوادث التسرب من المرافق التي تملكها أو تشغِّ
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كما تعمل الشركة على تحديد مصادر تلوث التربة والمياه الجوفية والحد منها في المملكة عبر تحديد خصائص المواقع والمراقبة وتقييم 
المخاطر. وقد نفذت منذ عام 2007م برنامًجا لمعالجة المياه الجوفية يتضمن تحديد إجراءات التنقية وتنفيذها بصورة منهجية ومستمرة 
لها التربة أو  في المرافق المملوكة بالكامل للشركة داخل المملكة والتي تأثرت بالتلوث، حيث يحدد هذا البرنامج حجم المخاطر التي تشكِّ
مة خصيًصا للمرافق المحددة. وتعتبر مرحلة الوقاية  المياه الجوفية الملوثة على صحة البشر والبيئة، ويضع حلواًل تصحيحية مناسبة ُمصمَّ
من التلوث أحد المكونات األساسية لهذا البرنامج، إذ تتضمن التعامل مع مصادر تلويث التربة والمياه الجوفية، ومراجعة تصاميم المشاريع، 
وتقييمات األثر البيئي، وإجراء استقصاءات ميدانية. وفي عام 2016م، أجرت الشركة تقييًما لمخاطر انسكاب المواد الكيميائية في أعمالها 
المملوكة لها بالكامل في المملكة، وقد تم خالله تقييم المخاطر المرتبطة باالنسكابات المحتملة للمواد الكيميائية الخطرة على أعمال 

الشركة البرية والبحرية.

كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م، قامت الشركة بتخصيص اعتمادات قدرها 796.0 مليون ريال سعودي )212.1 مليون دوالر أمريكي( 
الهندسية  الدراسات  الشركة على  وتعتمد  البيئية.  لاللتزامات  الترتيب  أمريكي( على  مليون دوالر  ريال سعودي )226.4  مليون  و849.0 
والخبرة التاريخية والفنية والمعايير المحاسبية المتعارف عليها بشكل عام وغيرها من العوامل لتحديد االحتياطيات ذات الصلة بالبيئية 
وتقييمها. المخصصات البيئية الخاصة بالعام 2017م وبالعام 2018م متعلقة بصفة أساسية بالمسئوليات الناشئة عن المشاريع البيئية التي 
يتم تنفيذها لصالح الحكومة، والمشاريع المتعلقة بمعالجة المياه الجوفية ومعالجة احتجاز النفط في األصول المملوكة بالكامل للشركة 

بالمملكة.

يوجد في المملكة عدد قليل من مكامن النفط الكبيرة ذات إنتاج عالي ومعدالت منخفضة لحرق الغاز )للبرميل الواحد( وإلنتاج المياه، 
النفط  إنتاج  أعمال  الناجمة عن  اآلثار  المياه، مما يحد من  إنتاج  فيها  ينخفض  الواحد، كما  للبرميل  الغاز  فيها معدالت حرق  وتتضاءل 
لكل وحدة ويقلل من الطاقة المستخدمة لفصل السوائل والمناولة والمعالجة وإعادة الحقن، كل ذلك أسهم في انخفاض كثافة االنبعاثات 
الكربونية في مرحلة التنقيب واإلنتاج. حصرت أرامكو السعودية مصادر انبعاثات المسببة لالحتباس الحراري المباشرة )النطاق 1( وغير 
المباشرة )النطاق 2( من منشآتها التي تملكها بالكامل أو تشرف على تشغيلها في المملكة. يوضح الجدول التالي انبعاثات النطاق 1 والنطاق 
2 وإجمالي انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري )النطاق 1 والنطاق 2( لعمليات قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( وقطاع 
التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( ألرامكو السعودية ومنشآتها المملوكة لها بالكامل في المملكة حسب نوع االنبعاثات للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
لعمليات   )2 والنطاق   1 )النطاق  الحراري  المسببة لظاهرة االحتباس  الغازات  انبعاثات  وإجمالي   2 والنطاق   1 النطاق  الجدول 25: 
قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( ألرامكو السعودية ومنشآتها 

المملوكة لها بالكامل في المملكة حسب نوع االنبعاثات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

النوع
ثاني أكسيد 

الكربون 
)مليون طن(

الميثان )ألف 
طن(

مكافئ ثاني 
أكسيد الكربون

)الميثان(
)مليون طن(

أكسيد النيتروز 
)ألف طن(

مكافئ ثاني 
أكسيد الكربون

)أكسيد النيتروز(
)مليون طن(

إجمالي مكافئ 
ثاني أكسيد 

الكربون
)مليون طن(

45.1248.481.210.780.2346.56 النطاق 1
14.640.340.010.250.0714.72النطاق 2
59.76٤8.821.221.030.3161.28اإلجمالي

المصدر: الشركة.

نفذت أرامكو السعودية ارتباط تأكيد محدود بشأن انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري لعام 2018م وفق المعيار الدولي الرتباطات 
التأكيد )3000( المنقح »ارتباطات التأكيد األخرى بخالف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية«. واستناًدا إلى إجمالي 
التوريدات المتعلقة بعمليات التنقيب واإلنتاج التي حققتها الشركة في عام 2018م والتي بلغت 13.2 مليون برميل من المكافئ النفطي 
يومًيا، وصلت كثافة الكربون في أعمال التنقيب واإلنتاج بالشركة في عام 2018م إلى ما مقداره 10.2 كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 
لكل برميل مكافئ نفطي. وإضافة إلى ما سبق، أشار مقال نُشر في العدد الصادر بتاريخ 1439/12/20هـ )الموافق 2018/08/31م( لمجلة 
)Science Magazine( أن المملكة حلت في المرتبة الثانية من بين خمسين )50( دولة شاركت في الدراسة باعتبارها المنتج األقل من حيث 
المتوسط المرجح لكثافة الكربون المرتبطة بالنفط الخام في مرحلة التنقيب واإلنتاج في عام 2015م، وتلقى اثنان من كّتاب هذه المقالة 
البالغ عددهم 24 مؤلًفا تموياًل من شركة تابعة ألرامكو السعودية، وحصل اآلخرون على تمويالت من مصادر أخرى. ويوضح الجدول البياني 
التالي متوسط كثافة الكربون في المملكة مقارنًة بالبلدان الرئيسية األخرى المنتجة للهيدروكربونات وفًقا إلصدار 2018/08/31م من مجلة 

 .)Science Magazine(
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متوسط كثافة الكربون في المملكة مقارنًة بالبلدان الرئيسية األخرى المنتجة للهيدروكربونات وفقًا إلصدار 1٤39/12/20هـ  الشكل 26: 
)Science Magazine( من مجلة )الموافق 2018/08/31م(

.)Science Magazine( من مجلة )المصدر: إصدار 1439/12/20هـ )الموافق 2018/08/31م

أنشأت إدارة حماية البيئة في الشركة في عام 2018م برنامًجا إلدارة انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري. ويُركز البرنامج بشكل 
رئيس على تحديد حجم االنبعاثات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري الناجمة عن عمليات الشركة وموجوداتها، ووضع مؤشرات أداء 
رئيسة ذات صلة، فضاًل عن وضع مستهدفات تستند إلى مقاييس فيما يتعلق بالحد من االنبعاثات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري 
وتلبية متطلبات اإلبالغ وفق المبادئ التوجيهية بالقطاع. وتقوم الشركة بالعديد من المبادرات للحد من االنبعاثات الكربونية الناتجة عن 
عملياتها وموجوداتها من خالل إنشاء منظومة إلعادة تدوير غاز الشعالت، وإطالق برامج لترشيد استهالك الطاقة، وبرامج للكشف عن 
مثل عمليات  التطبيقات  من  العديد  في  الكربون  أكسيد  لثاني  المحتمل  االستخدام  دراسة جدوى  ومعالجتها فضاًل عن  التسرب  حاالت 
استخالص النفط المعّززة. وقد تم اعتماد برنامًجا مطوًرا للكشف عن حاالت التسرب ومعالجتها فيما يتعلق بانبعاثات الميثان الناجمة عن 
العمليات الجارية على مستوى الشركة، ويرتب البرنامج اإلجراءات الُمتخذة في المرافق التشغيلية من حيث األولوية، كما يشمل بذل الجهود 
الستحداث تقنيات جديدة أكثر فاعلية وتطبيقها لكشف االنبعاثات في المرافق والحد منها. في عام 2018م بلغت كثافة الميثان 0.6٪ من 

الغاز الطبيعي. 

تشارك الشركة أيًضا في الجهود التعاونية التي تساعد في زيادة فهمها لتوجهات الطاقة والتقنية والتغير المناخي المحتمل مستقباًل، بما 
في ذلك المشاركة من خالل مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بالوقود والمحركات وتقنيات النقل الجديدة. والشركة عضو مؤسس في 
مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ، وهي مبادرة تطوعية يرأسها كبار اإلداريين التنفيذيين في هذه الشركات وتضم ثالث عشرة شركة 
نفط وغاز عالمية ملتزمة بتقليل انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري من خالل االستعانة بالتقنيات. كما تضطلع بدورها التعاوني 
داخل قطاع النفط والغاز من خالل االشتراك في المنصات المشتركة مثل الجمعية العالمية البترولية للحفاظ على البيئة ومنتدى البترول 
للبحوث البيئية. وتدعم الشركة أيًضا الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق األهداف التي حددتها اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 

المناخ، واتفاقية باريس، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، فضاًل عن الجهود األخرى الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

مشاريع الطاقة المتجددة والبيئية2 12 2
تعقد الشركة استثمارات مع شركاء دوليين في نطاق مبادرات الطاقة الخضراء واالستدامة في جميع عملياتها الُمنفذة في المملكة وخارجها. 
تعمل الشركة على تفعيل أنظمة الطاقة المتجددة في المباني اإلدارية والمنشآت الصناعية مثل آبار اإلنتاج ومستودعات المنتجات البترولية، 
فعلى سبيل المثال، في يناير 2017م، قامت الشركة بتركيب أول توربين رياح في المملكة في مستودع المنتجات البترولية في الطريف. 
ألف  مائة  قدرها  إجمالية  يغطي مساحة  الذي  السيارات  مواقف  في  الشمسية  األلواح  نظام  بتركيب  الشركة  قامت  ذلك،  إلى  باإلضافة 

)100.000( متر مربع بقدرة إنتاجية لتوليد الكهرباء تبلغ 10.5 ميجاوات.

وتغطي أعمال الشركة داخل المملكة مساحات شاسعة من المناطق البرية والبحرية التي تحتوي على مناطق عيش الكائنات والفصائل المهمة 
التنوع  البيولوجي الطبيعي أحد األصول المهمة للمملكة، وتبذل أرامكو السعودية جهوًدا مضنية لتحسين  التنوع  والحساسة. ويعتبر هذا 
البيولوجي في المملكة، فعلى سبيل المثال أنشأت الشركة محمية للحياة البرية بالقرب من مرفق الشيبة لتحسين هذا التنوع البيولوجي 

وحمايته.

واستثمرت الشركة أيًضا في مشاريع االستدامة البيئية مثل زراعة شعاب مرجانية اصطناعية في الخليج العربي، وإقامة مفقس أسماك في 
أبو علي، وغرس أكثر من مليوني شجرة قرم، والحفاظ على المناطق التي تتميز بتنوعها البيولوجي الكبير. وباإلضافة إلى ذلك، فقد أجرت 
الشركة أول تقييم في القطاع الصناعي لفصل الكربون (الكربون األزرق( في البيئة البحرية والشاطئية. وفي عام 2018م، دشنت الشركة 
برنامجاً لزراعة مليون شجرة في مواقع استراتيجية في المملكة، مما يساعد في مكافحة التصحر، وتعزيز التنوع البيولوجي الطبيعي وإنشاء 

مناطق مظللة. 
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وضعت أرامكو السعودية برنامًجا لإلشراف البيئي يتم من خالله تشجيع الموظفين والمجتمعات على المشاركة في حماية بيئتهم. ويمتد 
الكيانات  التعاون مع  المشاريع المشتركة ومن خالل  الدوليين في  المملكة من خالل عملياتها مع شركائها  أيًضا خارج  برنامج اإلشراف 
العالمية الرائدة في مجال المحافظة على البيئة التي تساعدها الشركة في حماية التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم. وتعمل أرامكو 
السعودية بصورة وثيقة مع معهد سميثسونيان لتتبع حركة فصائل الحيوانات المهددة باالنقراض، وكذلك مع اليونسكو في آسيا من خالل 

دعم محميات المحيط الحيوي وتشجيع تنظيف النفايات البالستيكية على طول السواحل وفي مصبات األنهار.

حرق الغاز2 12 2
تتمثل أحد المبادرات طويلة األمد للشركة في االستخدام الفعال والمستدام للغاز المصاحب. جدير بالذكر أن الشركة تعمل منذ أوائل 
السبعينات على تخفيف اآلثار البيئية السلبية الناجمة عن إحراق الغاز المصاحب بشكل منهجي عن طريق استخدام الغاز لتوليد الطاقة 
وإنتاج البتروكيميائيات، األمر الذي يعود بفوائد اقتصادية إيجابية لصالح الشركة. باإلضافة إلى ذلك، قامت أرامكو السعودية بإنشاء شبكة 
الغاز الرئيسة التي توفر الغاز الستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية في المملكة وفي قطاع البتروكيميائيات سريع النمو في المملكة، 
مما أدى إلى تقليل األثر البيئي ألرامكو السعودية وكذلك التقليل من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري الناتجة عن حرق الغاز، 
باإلضافة إلى دعم النمو االقتصادي الوطني. وقد وضعت الشركة خطة لتقليل االنبعاثات في عام 2006، وذلك بهدف زيادة تحسين أدائها 

البيئي.

وبهدف زيادة تحسين أداء الشركة البيئي، فقد صادقت الشركة رسمًيا في أغسطس 2019م على مبادرة البنك الدولي تحت عنوان »الوقف 
التام إلحراق الغاز المعتاد بحلول 2030م« ووقعت عليها بهدف تبادل أفضل الممارسات والمعارف في مجال الحد من حرق الغاز إلى أدنى 
مستوى ممكن واإلبالغ عن التقدم المحرز في هذا الصدد وإظهار جهودها المبذولة للوصول بمعدالت إحراق الغاز المعتاد إلى مستوى 

الصفر. في النصف األول من عام 2019م، بلغت نسبة الغاز المحروق في إنتاج الغاز الطبيعي من قبل الشركة أقل من ٪1. 

كفاءة استهالك الطاقة2 12 2
اعتمدت أرامكو السعودية تطبيق تقنيات وممارسات تتسم بالكفاءة في مجال الطاقة للحد من استهالكها للطاقة، وتقليل انبعاثات الغازات 
المسببة لالحتباس الحراري لديها، إلى جانب تحسين العمليات في معاملها ومنشآتها وتعزيز ثقافة الوعي البيئي بالشركة. وتقوم الشركة 
في إطار جهودها الهادفة إلى رفع كفاءة استهالك الطاقة باستخدام أنظمة اإلنتاج المزدوج )cogeneration( للمساعدة في تقليل اعتمادها 
على شبكة الكهرباء الوطنية، وذلك بهدف الوصول في نهاية المطاف إلى االكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية لمحطات التشغيل التابعة لها.

وتهدف الشركة أيضاً في إطار جهودها الهادفة إلى رفع كفاءة استهالك الطاقة إلى التحكم في كثافة استهالك الطاقة المستهلكة في عمليات 
النفط والغاز وغيرها من أنشطة األعمال األخرى لديها. وقد بلغت كثافة استهالك الطاقة في أنشطة أعمال المرافق التي تشّغلها شركة 
أرامكو السعودية في المملكة 123.2 ألف وحدة حرارية بريطانية لكل برميل مكافئ نفطي في عام 2016م و116.3 ألف وحدة حرارية 

بريطانية لكل برميل مكافئ نفطي في عام 2017م، و118.4 ألف وحدة حرارية بريطانية لكل برميل مكافئ نفطي في عام 2018م.

يوضح الشكل التالي كثافة استهالك الطاقة ألرامكو السعودية في المملكة من عام 2013م إلى عام 2018م.

الشكل 27:  كثافة استهالك الطاقة في المرافق التي تشّغلها شركة أرامكو السعودية في المملكة من عام 2013م إلى عام 2018م

المصدر: الشركة.
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إدارة المياه 2 12 2
الجوفية، ومياه  والمياه  والُمحاّلة،  الُمعالَجة  المياه  بما فيها  المملكة،  المستخدمة في عملياتها في  المياه  الشركة إجمالي كميات  تراقب 
الصرف الصحي المعاد استخدامها. وفي عام 2011م، وضعت الشركة سياسة للحفاظ على المياه تستخدم أفضل الممارسات والتقنيات 
لتشجيع استخدام المصادر المستدامة للمياه، وترشيد الطلب على المياه، وتحقيق أقصى استفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي 
وتقليل فقد المياه إلى أدنى حد. وفًقا لتعريف استهالك المياه العذبة الذي حددته رابطة صناعة النفط الدولية لحفظ البيئة )رابطة صناعة 
الغاز والنفط(، فقد استهلكت الشركة 35.9 مليون متر مكعب و30.5 مليون متر مكعب من المياه العذبة في عام 2017م و2018م على 

التوالي.

2 121 العالقة مع المملكة-

نظرة عامة على العالقة مع المملكة 1 12 2
تملك المملكة جميع الموارد الهيدروكربونية الموجودة فيها، وتنتقل ملكية تلك المواد إلى الشركة تلقائياً بمجرد استخالصها أو استخراجها 
يمكن  التي  الهيدروكربونية  للمواد  الحد األقصى  الحصري في وضع  بالحق  الحكومة  وتتمتع  الملكية.  انتقال  الشركة عند نقطة  من قبل 
الموارد  إدارة  المحافظة عليها من أجل  التي يجب على الشركة   )MSC( المستدامة الطاقة اإلنتاجية القصوى  إنتاجها ومستوى  للشركة 
الهيدروكربونية للمملكة في إطار ممارستها لحقوقها السيادية ووفقاً لنظام المواد الهيدروكربونية. وبناًء عليه، يحق للحكومة، بموجب ما 
تتمتع به من سيادة، زيادة الحد األقصى إلنتاج المواد الهيدروكربونية أو خفضه في أي وقت وفق تقديرها وحدها لتحقيق أهدافها المتعلقة 

بأمن الطاقة أو ألي أسباب أخرى. وتخطر الحكومة الشركة بقرارها فيما يتعلق بالحدود القصوى لإلنتاج من وقت آلخر.

وبموجب اتفاقية االمتياز، منحت الحكومة الشركة الحق الحصري في استكشاف وتطوير وإنتاج المواد الهيدروكربونية في المملكة، فيما عدا 
الموارد الموجودة في المناطق المستثناة، لمدة ابتدائية تبلغ أربعين )40( سنة، تبدأ من 04/06/ 1439هـ )الموافق 2017/12/24م(، والتي 
ستمددها الحكومة لمدة عشرين سنة أخرى شريطة التزام الشركة بشروط وأحكام معينة تتماشى مع ممارسات التشغيل الحالية. وإضافة 
إلى ذلك، يجوز تمديد اتفاقية االمتياز لفترة أربعين )40( سنة أخرى بعد فترة التمديد األول البالغة عشرين )20( سنة رهًنا باتفاق الشركة 

والحكومة على شروط التمديد، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  13- 5- 1 )االمتياز( من هذه النشرة(.

والمملكة هي إحدى الدول األعضاء في منظمة أوبك. وجدير بالذكر أن منظمة أوبك هي منظمة حكومية دولية تجتمع الدول األعضاء 
فيها بشكل دوري للتباحث بشأن النفط الخام. وتبلغ الحكومة الشركة بأي قرار سيادي مستقل تصدره المملكة بناء على هذه المباحثات 
وقد يكون لهذا القرار تأثير مباشر في الشركة. على سبيل المثال، عقب مؤتمر أوبك الذي ُعِقد في شهر نوفمبر 2016م، قررت المملكة 
تحديد مستويات إنتاج لعام 2017م مما أوجب على الشركة خفض إنتاجها بمقدار 558.000 برميل في اليوم عما كان مقرًرا في األصل، 
واستمر مستوى اإلنتاج سارياً حينئذ نتيجة لقرار المملكة باإلبقاء على معدل اإلنتاج المستهدف الذي حددته في شهر نوفمبر 2016م حتى 
تاريخ انعقاد مؤتمر أوبك في يونيو 2018م، الذي دعت فيه الدول األعضاء في المنظمة إلى زيادة مستويات اإلنتاج اإلجمالية. وأشارت 
المملكة، بعد مؤتمر أوبك الذي ُعقد في ديسمبر 2018م، إلى أنها ابتداًء من يناير 2019م ولمدة ستة أشهر ستخفض مستويات إنتاجها من 
النفط الخام إلى متوسط 10.3 مليون برميل في اليوم. عالوة على ذلك، أشارت المملكة بعد مؤتمر أوبك الذي ُعقد في 1440/10/29هـ 
)الموافق 2019/07/02م( إلى أنها ستمدد الفترة الزمنية التي ستحافظ فيها على هذا المستوى من اإلنتاج حتى 1441/08/07هـ )الموافق 
2020/03/31م(. )ولالطالع على مزيد من المعلومات بشأن عالقة الشركة مع الحكومة، يُرجى مراجعة القسم  13- 9 )العقود والمعامالت 
مع األطراف ذات العالقة(، والقسم رقم 4-15 )المسؤولية االجتماعية للشركة(، والقسم 4-16 )مشاريع تطوير األعمال(، والقسم  13 -9-

 3- 7 )المسئولية االجتماعية للشركة( من هذه النشرة(.

االمتياز 1 12 2
في 1352/02/04هـ )الموافق 1933/05/29م(، تم التصديق على اتفاقية امتياز شركة الزيت العربية األمريكية التي منحت َسلَف الشركة 
حقوًقا حصرية محددة منها حق الحفر والتنقيب عن النفط الخام والمركبات الهيدروجينية والكربونية المتوفرة في حالتها السائلة أو الغازية 
األخرى واستخراجها ومعالجتها في بعض المناطق من المملكة )والتي تم تعديلها وازدادت مع الوقت(، باستثناء مناطق معينة. وبموجب 
المرسوم الملكي رقم )م/8( بتاريخ 04/04/ 1409هـ )الموافق 1988/11/13م( الصادر بالتصديق على النظام األساس األصلي للشركة، 
حصلت الشركة والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل على جميع المزايا والحقوق الممنوحة بموجب اتفاقية امتياز شركة الزيت العربية 
األمريكية وجميع الوثائق، واالتفاقيات، واألوامر والقرارات الحكومية، التكميلية الالحقة المتعلقة بها )ويشار إليها مجتمعًة بعبارة »اتفاقية 
لة والمصادق  االمتياز األصلية«(. ووفقاً لنظام المواد الهيدروكربونية، أبرمت الحكومة، ممثلًة بوزير الطاقة، مع الشركة اتفاقية امتياز ُمعدَّ
عليها بموجب المرسوم الملكي رقم )م/12( وتاريخ 1441/01/18هـ )الموافق 2019/09/17م( )ويشار إليه فيما بعد بـ "اتفاقية االمتياز"( 
إليه فيما بعد  اتفاقية االمتياز األصلية وتحل بكاملها محلها اعتباًرا من 1439/04/06هـ )الموافق 2017/12/24م( )ويشار  تلغي  والتي 
بـ«تاريخ السريان«(. عالوة على ذلك، في 1441/1/20هـ )الموافق 2019/09/19م( ووفًقا لنظام المواد الهيدروكربونية، أدخلت الحكومة، 
ممثلًة بوزير الطاقة، والشركة ثمة تعديالت على اتفاقية االمتياز، على أن تسري تلك التعديالت اعتباًرا من 1441/05/06هـ )الموافق 1 

يناير 2020م( )ويشار إليه فيما بعد بـ »تعديالت اتفاقية االمتياز«(.
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وفي مقابل ريوع معينة يتم تحديدها وفقاً التفاقية االمتياز وتدفعها الشركة إلى الحكومة، فقد منحت الحكومة الشركة الحق الحصري في 
التنقيب عن المواد الهيدروكربونية في المملكة وإنتاجها وتطويرها، وذلك باستثناء الموجودة منها في المناطق المستثناة، ولمدة أولية تبلغ 
أربعين )40( سنة اعتباًرا من تاريخ سريان اتفاقية االمتياز، وذلك ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك وفقاً ألحكامها. وتصدر الحكومة قراًرا بتمديد 
االمتياز لمدة قدرها عشرين )20( سنة بعد مرور )ثالثين( 30 سنة من تاريخ السريان، ما لم تخّل الشركة ببعض الشروط المحددة الواردة 
فيه. يمكن تمديد االمتياز لمدة أربعين )40( سنة إضافية بعد مرور ستين )60( سنة من تاريخ السريان باالتفاق بين الحكومة والشركة. 
وتتكون المناطق المستثناة من: )أ( حدود الحرمين الشريفين في كٍل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، و)ب( المنطقة المقسومة والمنطقة 
المغمورة المحاذية لها طبًقا لالتفاقيات المبرمة بين المملكة ودولة الكويت، و)جـ( المنطقة المشتركة الواقعة في البحر األحمر بموجب 
المعلومات، يرجى مراجعة  )لمزيد من  المستثناة«(،  بـ«المناطق  إليها مجتمعة  )ويشار  السودان  المملكة وجمهورية  بين  المبرمة  االتفاقية 

القسم  13- 5- 1 )االمتياز( من هذه النشرة(.

وينص االمتياز على أن يكون إبرام أي عقود بين الشركة وأي جهة حكومية أو أي ترتيبات تتعلق بتوريد المواد الهيدروكربونية أو تقديم 
الموارد  اكتشافات  مثل  بالمملكة،  الشركة  بعالقة  تتصل  أخرى  مجاالت  أيًضا  االمتياز  ويتناول  تجاري.  أساس  على  غيرها  أو  الخدمات 
الهيدروكربونية وتطويرها، ومتطلبات العمالة المحلية، واإلبالغ عن المعلومات المالية، من بين أمور أخرى، )لمزيد من المعلومات، يرجى 

مراجعة القسم  13- 5- 1 )االمتياز( من هذه النشرة(.

2 121 المسؤولية االجتماعية للشركة-

تشارك الشركة في عدد من مشاريع ومبادرات المسؤولية االجتماعية لتساند المجتمعات والبيئة التي تعمل فيها، وتسّخر الشركة خبراتها 
وقدراتها التشغيلية لتنفيذ هذه المشاريع، وتضع هذه األنشطة ضمن نطاق مشاريع ومبادرات »المسؤولية االجتماعية للشركة«. وباإلضافة 
إلى المشاريع التي تنفذها الشركة وفق مبادرات خاصة منها، فقد أصدرت الحكومة توجيهاتها للشركة. وقد تصدر توجيهات مستقبلية لها، 
بتنفيذ مشروعات أو توفير الدعم للمبادرات التي تقع خارج نطاق األعمال الرئيسة للشركة والرامية إلى تحقيق أهداف الحكومة. وقبل عام 
2017م، عوضت الحكومة الشركة نظير التكاليف المتحملة فيما يتعلق باألنشطة التي تخضع لتوجيهات الحكومة بالسماح لها باستقطاع تلك 
المصاريف مما على الشركة من ضرائب مستحقة أو في أحيان أخرى خفض دخلها الخاضع للضريبة بمقدار التكاليف المتحملة. وينص 
االمتياز على أن يكون إبرام أي عقود بين الشركة وأي جهة حكومية أو أي ترتيبات تتعلق بتوريد المواد الهيدروكربونية أو تقديم الخدمات أو 

غيرها على أساس تجاري، وذلك اعتباًرا من 1439/04/06هـ )الموافق 2017/12/24م(.

لقد كان أكبر مشروع مسؤولية اجتماعية نّفذته الشركة بمبادرة منها هو إنشاء مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي »إثراء« في الظهران 
الذي افتُتح في أواخر عام 2017م، وهو أول مركز من نوعه في المملكة، ويحتوي على »برج معرفة« الذي يتكون من ثمانية عشر )18( طابًقا 
ويتضمن مرافق تعليمية ومتحًفا لألطفال ومسرًحا للفنون االستعراضية ومكتبة وسينما. وقد خصصت الشركة من خالل هذا المركز بعض 
الموارد في جميع أنحاء المملكة لتعليم الشباب وإمدادهم بالمعرفة على المستوى الثقافي وكذلك من خالل تطوير المعرفة والمهارات في 

مجال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. 

كما شملت مبادرات المسؤولية االجتماعية األخرى للشركة ما يلي:

لمجموعة  � مكملة  تكون  عالمي  بمستوى  العليا  للدراسات  جامعة  بتأسيس  للشركة  2007م  عام  في  توجيهاتها  الحكومة  أصدرت 
الجامعات القائمة في المملكة. وتتولى جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية رعاية ودعم برامج متقدمة في المجاالت اإلستراتيجية 
المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التقني في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق األهداف اإلستراتيجية واالقتصادية واالجتماعية 

للمملكة فضاًل عن دفع الصناعات الداخلية للوصول إلى درجة تؤهلها للتنافس على المستوى الدولي.
ساهمت الشركة في عام 2009م، بتوجيه من الحكومة، في إنشاء مركز الملك عبداهلل للدراسات والبحوث البترولية، وهو مركز  �

عالمي للبحوث والسياسات يبحث في القضايا المتعلقة باقتصاديات الطاقة والبيئة وسياسات الطاقة. وفي عام 2015م، انتقل مركز 
الملك عبداهلل للدراسات والبحوث البترولية إلى مقره الذي أنشأته الشركة في مدينة الرياض.

تعمل الشركة في قطاع يعتمد على مجاالت العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، ولذا خصصت موارد داخل المملكة، بما في  �
ذلك جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية، وبالخارج لتعليم الطالب بهدف تطوير مهاراتهم في هذه المجاالت. فعلى سبيل المثال، 
ساعدت الشركة في توسيع نطاق مسابقة تحدي كامبريدج في مجال الكيمياء في جامعة كامبريدج، كما ساعدت أيًضا أكاديمية 
الرياضيات وعلم األنظمة في الصين في توسعة قدراتها البحثية والتدريبية في الهندسة والرياضيات. وتدعم الشركة أيًضا البحوث 
المتعلقة بمجال النفط والغاز في الشرق األوسط كما تدعم البحوث المتعلقة بالتغيرات المناخية عبر برنامج للزمالة في معهد 

أكسفورد لدراسات الطاقة التابع لجامعة أكسفورد.
التي أدخلت على األنظمة  � التغييرات  بعد  المملكة  السيارات في  المرأة في قيادة  تعزيز ودعم حق  رائد في  الشركة بدور  قامت 

المعمول بها في 2018م، حيث افتتحت الشركة مركًزا لتعليم قيادة السيارات بهدف توفير خدمات التدريب للموظفات لدى أرامكو 
السعودية وأفراد أسرهم، فضاًل عن العمل على تشجيع آليات القيادة األكثر أماًنا ومراعاة للبيئة في طرق المملكة.

تبرعت الشركة بالمال الالزم، وتبرع شريك لها باألرض، إلقامة مركز شمعة لعالج التوحد في الدمام، الذي يعتبر أول مركز متعدد  �
التخصصات لعالج حاالت التوحد بين األطفال السعوديين في المنطقة الشرقية. باإلضافة إلى ذلك، أنشأت الشركة مركز أجيال 
للتعليم الشامل والمهارات الحياتية الذي يعكف على خدمة األطفال ذوي اإلعاقات المرتبطة بالنمو، بما في ذلك اضطرابات طيف 

التوحد واالضطرابات السلوكية واإلعاقات الذهنية.
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باإلضافة إلى المبادرات البيئية المرتبطة بتشغيل مرافق الشركة ارتباًطا مباشًرا، فقد أنشأت الشركة محمية للحياة البرية في  �
الربع الخالي بالقرب من منشأة الشيبة لتعزيز التنوع الحيوي والمحافظة عليه، وزرعت مئات اآلالف من أشجار القرم بطول سواحل 

الخليج العربي وأنشأت شعاًبا مرجانية اصطناعية لحماية األنظمة البيئية والمحافظة عليها.
دخلت الشركة في شراكة مع عدة مؤسسات لدعم بحوث التنوع الحيوي ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ. �
دخلت الشركة في شراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركاء آخرين لبناء أكاديميات تدريب للشباب السعودي  �

الذي تعمل على توفير خدمات التدريب في مختلف القطاعات الصناعية من خالل مشروع رعاية العمال المتدربين لتوظفيهم الحًقا. 
كما في 2019/9/30م، أنشأت الشركة ستة عشر )16( مركًزا للتدريب. وتساهم هذه المراكز التدريبية في توسيع قاعدة المهنيين 
من ذوي الكفاءة في المملكة، كما يدعم برنامج تعزيز القيمة المضافة اإلجمالية لقطاع التوريد )»اكتفاء«( لزيادة االستعانة بموردي 

السلع ومقدمي الخدمات داخل المملكة.
أنشأت الشركة مركز أرامكو السعودية لريادة األعمال )»واعد«( في 2011م بهدف إطالق شرارة ريادة األعمال وتعزيز منظومة  �

ريادة األعمال واالبتكار في المملكة، وينفذ المركز مجموعة من البرامج تشمل تطوير المشاريع، والتمويل األولي، والتمويل بالديون، 
واالستثمارات في حقوق الملكية، لمساعدة رواد األعمال في إنشاء مشاريعهم وتوسيعها. وتساند هذه البرامج تطوير المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة القادرة على تنويع اقتصاد المملكة.
في عام 2018م، تبنت الشركة سياسة مسؤولية اجتماعية جديدة تتمحور حول أربعة )4( مجاالت مستهدفة للنفقات المستقبلية، هي: النمو 
والتطور االقتصادي المجتمعي، وحماية البيئة الطبيعية، والتمكين االقتصادي للمجتمعات المحلية، ومبادرات المسؤولية االجتماعية ذات 

الطابع المجتمعي.

وقد اعتزمت الشركة مواصلة المشاركة في مجموعة من مشاريع ومبادرات المسؤولية االجتماعية مستقباًل، وتشمل تلك المشاريع والمبادرات 
التي ترى الشركة بأنها ستسهم اجتماعياً في المملكة وتدعم تطوير المهارات في سوق العمل.

)المسؤولية  والعمومية( وقسم  13 -9- 3- 7  اإلدارية  والنفقات  البيع  القسم 7 -5- 2- 4 )مصروفات  المعلومات، يرجى مراجعة  )لمزيد من 
االجتماعية للشركة( من هذه النشرة(.

2 121 مشاريع تطوير األعمال-

تشارك الشركة في مشاريع تطوير األعمال التي ترى أنها تفيد أنشطتها األساسية، وتهدف إلى دعم تطوير قطاع الطاقة في المملكة وشركاء 
سلسلة التوريد المحليين بطرق ترى الشركة أنها ستعزز من مصالحها التجارية على المدى البعيد.

أنشأت الشركة شركة أرامكو السعودية للتطوير )»سادكو«( في عام 2013م، وهي شركة تابعة تمتلكها الشركة بالكامل بهدف تكوين محفظة 
وراء هذه األعمال  الهدف من  ويتمثل  التوريد.  الشركة ومخاطر سلسلة  تكاليف مشتريات  تعمل على خفض  الشركات واالستثمارات  من 
الجديدة في إيجاد موردين قادرين على المنافسة لخدمة الشركة والجهات األخرى. وقد أسست سادكو شركة جسارة إلدارة البرامج، وهي 
مشروع مشترك مع شركة جيكوبز انجينيرنق انك )Jacobs Engineering Group Inc( وصندوق االستثمارات العامة، لتقديم خدمات مهنية 
على أساس تجاري تتعلق بإدارة البرامج واإلنشاءات لمشاريع البنية التحتية الحكومية وشبه الحكومية والمتعلقة بالشركة داخل المملكة، 
وتولي إدارة هذا النوع من المشاريع وتطويرها، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  13 -9- 3- 8 )معامالت أخرى( من هذه النشرة(.

وخفض  المدى  بعيدة  التجارية  مصالحها  لتعزيز  محلية  توريد  سالسل  تطوير  في  المتمثلة  الشركة  لمبادرة  دعًما  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
تكاليف المشتريات، أطلقت الشركة في 1437/02/19هـ )الموافق 2015/12/01م( برنامج تعزيز القيمة المضافة اإلجمالية لقطاع التوريد 
)»اكتفاء«( لزيادة االستعانة بموردي السلع ومقدمي الخدمات داخل المملكة. وترى الشركة أن نطاق برنامج المشتريات الخاص بالشركة 
يمكن أن يساند بناء قطاع متنوع للطاقة في المملكة، كما ترى أن هذا البرنامج يُحدث تأثيًرا إيجابًيا في اقتصاد المملكة ويدعم جهود الشركة 

لتحسين فعالية وكفاءة سلسلة التوريد التابعة لها. وفي عام 2018م، وصلت القيمة المضافة اإلجمالية لقطاع التوريد إلى ٪52.

2 121 تطوير الموظفين والبرامج األخرى-

تمثل ثقافة موظفي الشركة ومكان العمل عوامل مهمة لتحقيق النجاح، ولهذا تستثمر الشركة في موظفيها. وقد نفذت الشركة، تحقيًقا 
البرامج تسمح لها ببناء كوادرها من أجل المستقبل. فعلى  التدريب وتنمية المهارات، حيث تؤمن بأن هذه  الغاية، عدًدا من برامج  لهذه 
سبيل المثال، توفر الشركة فصواًل للتدريب التقني العملي وفصواًل إلكترونية، إلى جانب المهام التبادلية بين خطوط األعمال داخل الشركة 
وتوفر كذلك فرًصا للتدريب والتوجيه وترعى برامج للحصول على درجات جامعية ودورات لتعليم القيادة والتوجيه من أجل تنمية موظفيها 
وكوادرها. باإلضافة إلى ذلك، أدخلت الشركة في إطار تعزيز التطوير المهني أحد حلول التعليم اإللكتروني الذي يشمل مجموعة كبيرة من 
الدورات التدريبية التي تتضمن دورات إدارية وتقنية وتجارية مخصصة. وتُتاح هذه األداة مجاًنا لجميع الموظفين في سبيل تحقيق التطوير 
المستمر. كما تتبنى الشركة برنامًجا متميًزا يدعم طالب المدارس الثانوية والكليات المهنية المتفوقين ويعلمهم بعض المهارات لتمكينهم من 
االلتحاق بالعمل فيها. باإلضافة إلى ذلك، تقدم الشركة تدريباً مستمراً لموظفيها من أقسام مختلفة ولمورديها ولمقاوليها متعلقاً بمكافحة 
الرشوة ومكافحة الفساد وتعارض المصالح وسياسة أخالقيات المهنة لغرض رفع الوعي حول المبادئ األخالقية ومبادئ االلتزام الخاصة 

بالشركة.
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وتوسيع مجموعة  الشركة  في  العامالت  النساء  نسبة  ولزيادة   .٪4.7 الشركة  في  العامالت  النساء  نسبة  بلغت  2018م،  ديسمبر   31 في 
المدارس  في  والرياضيات  والهندسة  والتقنية  العلوم  في مجال  برامج  الشركة  تعقد  عام،  بشكل  الطاقة  في قطاع  المؤهالت  الموظفات 
االبتدائية لتشجيع المهن المستقبلية في هذه المجاالت. كما تولي الشركة اهتماًما بالًغا بالشابات السعوديات للحصول على درجات علمية 

في مواضيع العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من خالل معاهد التدريب المختلفة واألكاديميات وبرنامج المنح الدراسية الجامعية.

وكذلك فإّن الشركة بصدد تأسيس مجمع مزود بخدمات شاملة تضم مساكن ومدارس وغير ذلك من المرافق االجتماعية األخرى في جنوب 
م للموظفين المستحقين لها بأسعار  الظهران والذي سيكون متاًحا ليقيم فيه الموظفون المستحقون وأسرهم. ويضم هذا المجمع مساكن تُقدَّ
معقولة في إطار برنامج امتالك المساكن الذي توفره الشركة، )ولمزيد من المعلومات بشأن موظفي الشركة، راجع القسم 6-12 )الموظفون( 

من هذه النشرة(.

2 121 استمرارية األعمال-

باستثناء ما ذكر في القسم  4- 3 )التطورات األخيرة(، لم يحدث خالل فترة االثني عشر شهًرا السابقة من تاريخ هذه النشرة أي توقف أو 
انقطاع ألعمال الشركة أو الشركات التابعة لها يمسُّ المركز المالي للشركة أو الشركات التابعة لها أو يؤثر فيه بصورة كبيرة، وال يُتوقع أو 

يُعتزم أي تغيير جوهري في طبيعة أعمالها أو أعمال الشركات التابعة لها.
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21 تنظيم قطاع النفط والغاز في المملكة -

2 11 نبذة عامة عن الحوكمة واألسس القانونية والمبادئ االقتصادية-

الحوكمة 1 1 2
المملكة دولة ملكية يقوم نظامها السياسي على التعاليم والثقافة اإلسالمية، وقد تأسست على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد 
)الموافق  1351/05/17هـ  بتاريخ   )2716( رقم  الملكي  المرسوم  بإصدار  1932م  عام  في   - اهلل  رحمه   - سعود  آل  فيصل  بن  الرحمن 
1932/09/23م(. وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد اهلل بن محمد بن 

سعود - حفظه اهلل - هو ملك المملكة منذ 1436/04/03هـ )الموافق 2015/01/23م(.

وقد صدر النظام األساسي للحكم في المملكة بموجب األمر الملكي رقم )أ/90( بتاريخ 1412/08/27هـ )الموافق 1992/03/01م(، وينص 
على أن كتاب اهلل تعالى وسنة رسوله محمد )صلى اهلل عليه وسلم( هما المصدران األساسيان للتشريع في المملكة. ويحدد النظام األساس 
إطار الحكم، وينص على صالحيات واختصاصات السلطات التنفيذية واإلدارية والقضائية في المملكة تحت السلطة العليا لملك البالد، كما 

يوضح - بشكل عام - حقوق وواجبات كٍل من المملكة ومواطنيها.

ويقتصر تولي الحكم في المملكة على أبناء الملك المؤسس وذريتهم من الذكور الذين يختار الملك منهم ولي العهد عماًل بنظام هيئة البيعة، 
كما يعين الملك ويقيل نواب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس، ويحدد بأمر ملكي الدوائر والهيئات والمصالح الحكومية التي تقع في 

نطاق اختصاص كل من الوزراء.

ويحدد نظام مجلس الوزراء صالحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، وتنظيم األجهزة الحكومية، والتنسيق بينها. ويبين 
المتطلبات التي يجب على الوزراء الوفاء بها فضاًل عن الصالحيات وما يُحاسبون عليه، وذلك من بين أمور أخرى. ويتولى مجلس الوزراء 
عدة مسؤوليات من بينها الشؤون التنفيذية واإلدارية كالسياسة الخارجية والداخلية والدفاع والمالية والصحة والتعليم. ويرأس الملك مجلس 

الوزراء بصفته رئيًسا للوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وفقاً ألحكام النظام األساس وغيره من األنظمة.

يحدد نظام مجلس الشورى المهمات االستشارية لمجلس الشورى فيما يتعلق بالخطط االقتصادية واالجتماعية واألنظمة واللوائح والمعاهدات 
الدولية واالتفاقيات واالمتيازات، كما يبين المتطلبات التي يجب على أعضاء مجلس الشورى الوفاء بها، فضاًل عن مهامهم واألمور التي 
تخص تعيينهم وإقالتهم، وذلك من بين أمور أخرى. وال يتمتع مجلس الشورى بصالحية سن القوانين أو إنفاذها، وال يسعه في هذا الصدد 

سوى عرض آرائه على رئيس الوزراء.

م المملكة إلى 13 منطقًة إدارّيًة تخضع لنظام المناطق الذي يهدف إلى تنظيم العمل اإلداري وتطوير المناطق في المملكة، ويبين هذا  تُقَسّ
المنوطة بمديري كل منطقة، وتتشكل بموجبه مجالس كل منها، كما يحدد متطلبات عضويتها وصالحياتها  والمسؤوليات  المهام  النظام 

ومهامها.

األسس القانونية 1 1 2
تصدر األنظمة السعودية باالستناد إلى النظام األساسي للحكم ويتم إصدار التشريعات من خالل العديد من األدوات التشريعية، وتعتبر 

األوامر الملكية والمراسيم الملكية واألوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء، والقرارات الوزارية، والتعميمات الوزارية أكثرها شيوعاً.

وينص النظام األساسي للحكم على أن »جميع الثروات التي أودعها اهلل في باطن األرض، أو في ظاهرها، أو في المياه اإلقليمية، أو في 
النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة«. ويبين النظام األساسي وسائل استغالل 
هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة المملكة وأمنها واقتصادها. وينص النظام األساسي للحكم على أنه ال يجوز منح أي امتياز 

أو استثمار أي مورد من موارد البالد العامة إال بموجب نظام يتفق مع النظام األساسي للحكم.

ووفقاً للنظام األساسي للحكم، »تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، وال يُنَزع من أحد ملكه إال للمصلحة العامة، على أن يُعوَّض 
المالك تعويًضا عاداًل«.
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2 11 نظام المواد الهيدروكربونية-

لمحة عامة 1 1 2
صدر نظام المواد الهيدروكربونية بموجب المرسوم الملكي رقم )م/37(، بتاريخ 1439/04/02هـ )الموافق 2017/12/20م(، وينطبق على 

المواد والموارد واألعمال الهيدروكربونية داخل أراضي المملكة.

التراخيص 1 1 2
الحكومة  وتمنح  الهيدروكربونية،  المواد  لنظام  وفقاً  ترخيص  على  الحصول  دون  المملكة  في  هيدروكربونية  أعمال  أي  ممارسة  يجوز  ال 
التراخيص المتعلقة باألعمال الهيدروكربونية وفقاً للوائح واإلجراءات والسياسات التي تضعها من وقت آلخر والتي تحدد شروط وأحكام 

منح التراخيص.

وال يُمنَح المرخص له بموجب نظام المواد الهيدروكربونية، وال يجوز أن يُمنَح، أي حق في ملكية ظاهر األرض أو باطنها في منطقة الترخيص. 
وباإلضافة إلى ذلك، تحتفظ الحكومة بحق استكشاف واستغالل أي مورد طبيعي بخالف المواد الهيدروكربونية في منطقة الترخيص، ويجوز 

لها ممارسة هذا الحق على نحو ال يخّل بحقوق المرخص له وال يعيق األعمال الهيدروكربونية التي ينفذها.

حقوق الملكية 2 1 2
تتمتع المملكة بموجب نظام المواد الهيدروكربونية بالسيادة على جميع الرواسب والمواد والموارد الهيدروكربونية. وعليه فإن جميع المواد 
الهيدروكربونية في المملكة ملٌك للمملكة، وتنتقل ملكية تلك المواد إلى المرخص له تلقائًيا بمجرد استخراجها أو استخالصها من قبل 

المرخص له، كما ال يجوز نقل ملكية المملكة للرواسب والموارد الهيدروكربونية.

تطبيق نظام المواد الهيدروكربونية والرقابة عليه 2 1 2
وزارة الطاقة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تطبيق نظام المواد الهيدروكربونية والرقابة على جميع جوانب األعمال الهيدروكربونية للمرخص 
له، بما في ذلك األعمال الفنية، وفحص جميع إيراداته ونفقاته. وتؤدي وزارة الطاقة دور حلقة الوصل بين الجهات المختصة والمرخص 
له فيما يتعلق بالترخيص. وتتولى وزارة الطاقة أيًضا مسؤولية وضع االستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية 

واإلشراف عليها بما يكفل حسن استغالل الموارد الهيدروكربونية وتطويرها والحفاظ على احتياطيات المملكة منها لألجيال المقبلة.

قرارات اإلنتاج 2 1 2
ترجع للمملكة وحدها السلطة السيادية والُملِزمة في اتخاذ قرارات اإلنتاج المتعلقة بالحد األقصى من المواد الهيدروكربونية التي يمكن 
للمرخص له أن ينتجها في أي وقت ومستوى الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC( التي يتعين عليه المحافظة عليها. وفي كل حالة، 
تراعي المملكة عند اتخاذ قرارات اإلنتاج التنمية االقتصادية للدولة، والحفاظ على البيئة، واألمن القومي، واألهداف السياسية واإلنمائية، 
والسياسة الخارجية، واالعتبارات الدبلوماسية، واالحتياجات المحلية من الطاقة، والمصلحة العامة، وأي مصلحة سيادية أخرى للدولة. كما 
تُراَعى اآلثار االقتصادية أو التشغيلية للمرخص له في تحديد مستوى الطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة )MSC(. وعلى المرخص له أن 
يزود المملكة بأي معلومات مطلوبة تتعلق بالتنقيب عن المواد الهيدروكربونية واستخراجها وإنتاجها، بما في ذلك البيانات المالية والتقنية، 
وبيانات االكتشاف، وأي معلومات أخرى من شأنها تسهيل إصدار قرار اإلنتاج. وتكون للمملكة حرية االطالع على هذه المعلومات دون قيود.

المحافظة على الموارد الهيدروكربونية 2 1 2
والمالءمة  بالمهنية  تتسم  بطريقة  عليها  والحفاظ  الهيدروكربونية  بالمواد  المتعلقة  األعمال  إدارة  الهيدروكربونية  المواد  نظام  يقتضي 
والفاعلية وفقاً لمعايير صناعة النفط الدولية ونظام المواد الهيدروكربونية والئحته، وتحقق الجدوى والكفاءة االقتصادية التي تعزز إنتاجية 

المكامن على المدى البعيد في منطقة الترخيص، وتدعم اإلدارة الحكيمة للموارد والمواد الهيدروكربونية، وتحد من هجرها.

التزامات أخرى من ِقبل المرخص لهم 2 1 2
تقع على المرخص له مسؤولية اتخاذ جميع التدابير الحكيمة والصحيحة التي تضمن سالمة أعماله ومرافقه المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية 
المواد  للوائح  وفًقا   - الالزمة  االحتياطات  جميع  اتخاذ  أيًضا  عليه  ويتعين  بها،  المعمول  واألنظمة  الدولية  النفط  لمعايير صناعة  وفقاً 
الهيدروكربونية ومعايير صناعة النفط الدولية ذات الصلة - لتالفي إهدار المواد الهيدروكربونية وتسربها، وإتالف التكوينات الحاملة للمياه 
والمواد الهيدروكربونية أثناء حفر اآلبار أو إصالحها أو تعميقها، أو في حاالت هجر اآلبار أو التخلي عنها، ولمنع تسرب الغاز والسوائل إلى 

الطبقات الحاملة أو الطبقات األخرى.

ويحظر نظام المواد الهيدروكربونية على المرخص له بيع المواد الهيدروكربونية أو المشتقات التي يحصل عليها عن طريق الترخيص ألي 
جهة، بالمخالفة لما تعتبره المملكة من ضرورات حماية مصالحها األمنية األساسية في زمن الحرب أو في حاالت الطوارئ في العالقات 

الدولية.
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2 21 نظام إمدادات الغاز وتسعيره-

لمحة عامة 1 2 2
صدر نظام إمدادات الغاز وتسعيره بموجب المرسوم الملكي رقم )م/36( بتاريخ 1424/06/25هـ )الموافق 2003/08/23م(، وهو يسري 
»النشاط  بـ  بعد  أٍي منها فيما  إلى  والتسويق )ويُشار  والبيع  والتجميع  المحلي  والتوزيع  والتخزين  والتجزئة  والمعالجة  النقل  على أنشطة 
الخاضع للتنظيم«( ألي مواد هيدروكربونية غازية أو سائلة )بخالف النفط الخام أو المكثفات( يتم إنتاجها في المملكة وتكون قد خضعت 

للمعالجة في معمل لمعالجة الغاز )ويشار إليها فيما بعد بـ »المواد الهيدروكربونية الخاضعة للتنظيم«(.

التراخيص 1 2 2
ينص نظام إمدادات الغاز وتسعيره على ضرورة الحصول على ترخيص قبل مزاولة أي نشاط خاضع للتنظيم. وعند نظر وزارة الطاقة في 
طلب الحصول على ترخيص، فإنها تضع في االعتبار تأمين إمدادات المواد الهيدروكربونية الخاضعة للتنظيم على المدى البعيد، وتجنب 
االزدواجية غير المرغوب فيها بما يتفق مع التطوير األمثل لقطاع الغاز في المملكة، ومدى قرب النشاط المقترح الخاضع للتنظيم من شبكة 

الغاز الرئيسة.

مسؤولية الشركة عن التجميع والتعرفة 2 2 2
الغاز  إلى شبكة  تدخل  التي  للتنظيم  الخاضعة  الهيدروكربونية  المواد  تجميع  بمهمة  وتسعيره  الغاز  إمدادات  نظام  بموجب  الشركة  تقوم 

الرئيسة.

تنشر وزارة الطاقة تعرفة النقل والمعالجة والتجزئة، وغير ذلك من األحكام والشروط المنطبقة على شبكة الغاز الرئيسة وعلى ما يتصل بها 
حسب ما تنص عليه الالئحة التنفيذية لنظام إمدادات الغاز وتسعيره. وتتفاوض الجهات المعنية بشأن التعرفة واألحكام والشروط األخرى 
الخاصة بالخدمات المقدمة من خالل أٍي من خطوط األنابيب غير المتصلة بشبكة الغاز الرئيسة. وتبين الالئحة التنفيذية لنظام إمدادات 

دة للتعرفة التي قد تُفَرض على الغير مقابل استخدام أي شبكة توزيع محلية. الغاز وتسعيره المعايير المحدِّ

حقوق التسويق والبيع، وسعر الغاز الطبيعي 2 2 2
تتولى الشركة بموجب نظام إمدادات الغاز وتسعيره جميع أعمال التسويق والبيع المحلي للغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي من شبكة الغاز 
الرئيسة، مع بعض االستثناءات، كما تتولى تصدير جميع سوائل الغاز الطبيعي المنتجة داخل المملكة. وأي شركة تنتج المواد الهيدروكربونية 
الخاضعة للتنظيم في المملكة وال تستفيد من شبكة الغاز الرئيسة يجوز لها استهالك تلك المواد أو بيعها أو التصرف فيها على أي نحو آخر 
ر كل ما تنتجه أي شركة من الغاز الطبيعي بالسعر المحدد داخل المملكة عند نقطة  محلًيا وفق الشروط التي تحددها وزارة الطاقة. ويُسعَّ

التسليم ألحد المستهلكين الرئيسيين أو إلى جهة مرخص لها يحق لها تشغيل شبكة توزيع محلية.

تخصيص الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي 2 2 2
تُجري وزارة الطاقة التخصيص الالزم لمستخدمي المواد الهيدروكربونية الخاضعة للتنظيم بناًء على المعايير التي تضعها وزارة الطاقة 
على أساس تقديرات الطلب في كٍل من قطاعات الكهرباء والبتروكيميائيات وتحلية المياه والنفط والقطاعات الصناعية األخرى، بما يعكس 

استخدامات الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي التي تحقق أقصى درجات الكفاءة وأعلى قيمة مضافة لالقتصاد الوطني في المملكة.

2 21 األسعار المحلية المحددة من قبل الحكومة لبعض المواد الهيدروكربونية-

تحديد األسعار المحلية للمواد الهيدروكربونية الخاضعة للتنظيم 1 2 2
وفقاً لمجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، حددت المملكة أسعار المبيعات المحلية لبعض المواد الهيدروكربونية: النفط 
المكررة  المنتجات  وبعض  الطبيعي(،  والبنزين  والبيوتان  )البروبان  الطبيعي  الغاز  اإليثان(، وسوائل  ذلك  )بما في  الطبيعي  والغاز  الخام، 

)الكيروسين والديزل ونفط الوقود الثقيل ومادة البنزين(.

تكافؤ األسعار 1 2 2
وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم )406( الصادر بتاريخ 1438/06/28هـ )الموافق 2017/03/27م( والقرار الوزاري الذي أصدرته وزارة الطاقة 
باالتفاق مع وزارة المالية، رقم )1/2465/1439( وتاريخ في 1439/04/10هـ )الموافق 2017/12/28م(، فإنه عندما تبيع الشركة النفط 
الخام وبعض المنتجات المكررة )ويُشار إلى كل منها فيما بعد بـ »المنتج السائل ذي الصلة«( محلًيا بسعر يقل عن أسعار التكافؤ المقابلة 
)الموضحة أدناه(، يحق للشركة الحصول على تعويض من الحكومة بمبلغ يعادل اإليرادات التي تفقدها كنتيجة مباشرة اللتزامها بقرارات 
التسعير الحالية في المملكة )ويشار إليها فيما بعد بـ »تكافؤ األسعار«(. وفقاً للقرار الوزاري رقم )1441/424/1هـ( وتاريخ 1441/01/18هـ 
)الموافق 2019/09/17م( الصادر عن وزارة الطاقة، باالتفاق مع وزارة المالية، سيتم توسيع نطاق آلية سعر التكافؤ لتشمل غاز البترول 
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السائل وبعض المنتجات األخرى وذلك اعتباًرا من 2020/01/01م. وباإلضافة إلى ذلك، إذا كان سعر التكافؤ أقل من السعر المحدد من 
قبل الحكومة، فسيكون الفرق مستحًقا من الشركة إلى الحكومة.

وزارة الطاقة هي المسؤولة عن إدارة آلية تكافؤ األسعار، بما في ذلك تحديد أسعار التكافؤ من وقت آلخر. وتحدد الوزارة سعر تكافؤ كٍل 
من المنتجات السائلة ذات الصلة على حدة باستخدام صيغة تجمع بين المؤشرات المعترف بها دولًيا، أو سعر البيع الرسمي للشركة حيثما 
كان مناسًبا حسب كل منتج من المنتجات السائلة ذات الصلة، وعلى أساس سعر التعادل للصادرات أو الواردات أو كليهما مًعا. ويتعين على 

الشركة تقديم المعلومات والمساعدة الفنية للوزارة عند الضرورة لهذا الغرض.

الحكومة  قبل  المحددة من  واألسعار  التكافؤ  أسعار  بين  الموجب  الفرق  أنه  ويُحَسب على  الحكومة شهرًيا،  الُمستلَم من  التعويض  ويُقيَّد 
)مطروًحا منه أي رسوم حكومية(. ويجب على الشركة تزويد وزارة الطاقة ببيان يوضح إجمالي المبلغ المستحق للشركة في شهر معين خالل 
فترة ال تتجاوز ثالثين )30( يوماً من نهاية ذلك الشهر، ويجوز للشركة عندئٍذ خصم هذا التعويض من أي ضرائب مستحقة عليها، وفي حالة 

عدم كفاية الضرائب، تخصمه من أي مبالغ أخرى مستحقة عليها للحكومة مثل الريع.

تسعير الغاز 2 2 2
تقرر المملكة بعض األسعار لبيع الهيدروكربونات الغازية على المستوى المحلي من وقت آلخر )ويشار إليها فيما بعد بـ »السعر المحلي«(، بما 
في ذلك أسعار منتجات الغاز المقننة. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم )370( بتاريخ 1439/07/10هـ )الموافق 2018/03/27م(، والقرار 
الوزاري الصادر عن وزارة الطاقة باالتفاق مع وزارة المالية رقم )1439-5928-01( وتاريخ 1439/08/27هـ )الموافق 2018/05/13م( 
والذي يسري ابتداًء من تاريخ 1439/06/29هـ )2018/03/17م(، حددت المملكة السعر المستحق للجهات المرخص لها لقاء ما تبيعه 
محلًيا من منتجات الغاز )ويشار إليها فيما بعد بـ »السعر المركب«( في سبيل ضمان تحقيق الجهات التي تُجري استثمارات في مجال الغاز 
معدل عائد مناسب من تطوير موارد الغاز واستخدامها داخل المملكة )إلى جانب تحقيق معدالت عائدات معقولة من مشاريع الغاز غير 

المصاحب الحالية والمشاريع المستقبلية التكميلية ذات الصلة(.

المركب، والنص  السعر  المحلي عن  السعر  الذي مفاده أال يقل  إبطال الشرط  تم  تاريخ 1441/01/18هـ )2019/09/17م(،  اعتباًرا من 
مباشرة  كنتيجة  التي يخسرونها  اإليرادات  يعادل  بمبلغ  الحكومة  تعويض من  الحصول على  لهم في  المرخص  أحقية  ذلك على  بداًل من 
اللتزامهم بقرارات التسعير في المملكة وذلك إذا لم تكن األسعار المحلية تضاهي على األقل األسعار المركبة، وذلك بموجب قرار مجلس 
الوزراء رقم 55 وتاريخ 1441/01/18هـ )الموافق 2019/09/17م(، والقرار الوزاري رقم )1/423/1441( وتاريخ 1441/01/18هـ )الموافق 
الفرق  المحلي، فسيكون  السعر  أقل من  المركب  السعر  كان  وإذا  المالية.  وزارة  باالتفاق مع  الطاقة،  وزارة  الصادر عن  2019/09/17م( 

مستحًقا من الشركة إلى الحكومة.

وزارة الطاقة هي الجهة المسؤولة عن إدارة هذا النظام، بما في ذلك تحديد األسعار المركبة من وقت آلخر، حيث تقوم وحدها بتحديد 
األسعار المركبة لكل منتج من منتجات الغاز الخاضعة للتنظيم. ويتعين على الشركة تقديم المعلومات والمساعدة الفنية للوزارة عند الضرورة 

لهذا الغرض.

ويُقيَّد التعويض الُمستلَم من الحكومة شهرًيا، ويُحَسب على أنه الفرق الموجب بين األسعار المركبة واألسعار المحلية )مطروًحا منه أي رسوم 
حكومية(. ويتعين على الشركة تزويد وزارة الطاقة ببيان يوضح إجمالي المبلغ المستحق للشركة عن كل فترة تُحتسب على أساس شهري 
وذلك في غضون مدة ال تتجاوز ثالثين )30( يوماً من نهاية هذه الفترة، ويجوز للشركة عندئٍذ خصم هذا التعويض من أي ضرائب مستحقة 

عليها، وفي حالة عدم كفاية الضرائب، تخصمه من أي مبالغ أخرى مستحقة عليها للحكومة مثل مبالغ الريع.

الضمان الحكومي 2 2 2
تبيع الشركة المنتجات الهيدروكربونية وتقدم خدمات لجهات حكومية وشبه حكومية متنوعة، بما في ذلك الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى، 
والكيانات القانونية المنفصلة التي تمتلك فيها الحكومة حصة في األسهم أو الخاضعة لسيطرة الحكومة. واعتباًرا من 1438/04/03هـ 
)2017/01/01م(، ضمنت الحكومة المبالغ المستحقة للشركة من تلك الكيانات مع وضع حد لمبلغ الضمان المرصود لكل كيان. وقد بلغ 
إجمالي المبلغ المضمون 22.4 مليار ريال سعودي في عام 2017م و32.7 مليار ريال سعودي في عام 2018م و26.7 مليار ريال سعودي 
في عام 2019م. وستتشاور وزارة الطاقة مع وزارة المالية قبل بداية كل سنة مالية الحقة أو خالل تلك السنة عند تغيير أي أسعار محلية 
محددة من ِقبل الحكومة للمنتجات الهيدروكربونية )حيث تشّكل هذه المبيعات المقّننة غالبية المبيعات للجهات الحكومية وشبه الحكومية 
المشمولة بالضمان( وسوف تقدم للشركة قائمًة بالكيانات التي سيغطيها الضمان لهذه السنة وحدود الضمان لكل كيان من تلك الكيانات. 
وسيشمل الضمان الجهات الحكومية المشمولة بالضمان فيما مضى، ويُستثنى من ذلك أي جهة تمتلك فيها الحكومة حصة في األسهم أو 
تخضع لسيطرتها إذا استمرت تلك الجهة في دفع المبالغ المستحقة للشركة في موعدها لمدة خمس سنوات. ويحق للشركة التوقف عن 
توفير اإلمدادات ألي عميل حكومي أو شبه حكومي لدى استنفاد السقف االئتماني أو في حال لم يعد هذا العميل مشمواًل بالتغطية نظًرا 
لعدم سداد أي مبالغ عند استحقاقها. وللشركة أن تخصم أي مبالغ مضمونة فات موعد استحقاقها من الضرائب المستحقة للحكومة، وفي 

حال كان مبلغ الضرائب غير كاٍف، تخصم الشركة تلك المبالغ من أي مبالغ أخرى تدين بها للحكومة.
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2 21 أنظمة ولوائح أخرى ذات صلة-

لوائح الصحة والسالمة 1 2 2
تنظم العديد من الجهات الحكومية، ومنها وزارة الداخلية المسائل المتعلقة بالصحة والسالمة المرتبطة بأعمال النفط والغاز. كما تصدر 
الهيئة العليا لألمن الصناعي تعليمات بشأن السالمة والحماية من نشوب الحرائق في المنشآت الصناعية، وتنص تلك التعليمات على الحد 
األدنى من متطلبات نظم إدارة الصحة والسالمة. وترد المبادئ وااللتزامات المتعلقة بالصحة والسالمة في الباب الثامن )الوقاية من مخاطر 
العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية واالجتماعية( من نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم )م/51( بتاريخ 1426/08/23هـ )الموافق 2005/09/27م( وتعديالته، والفصل الخامس من نظام التأمينات االجتماعية الصادر 
بموجب المرسوم الملكي رقم )م/22( بتاريخ 1389/09/06هـ )الموافق 1969/10/15م( والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم )م/33( 

بتاريخ 1421/09/03هـ )الموافق 2000/11/29م(.

اللوائح البيئية 1 2 2
وفقاً للنظام العام للبيئة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/34( بتاريخ 1422/07/28هـ )الموافق 2001/10/16م( والئحته التنفيذية 
الصادرة بموجب قرار وزارة الدفاع رقم )924/1/5/4/1/1( بتاريخ 1424/08/03هـ )الموافق 2003/09/30م( والمعدل بموجب قرار وزارة 
الدفاع رقم )2391/5/4/1/1( بتاريخ 05/08/ 1426هـ )الموافق 2005/06/15م(، تتولى الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ووزارة البيئة 
والمياه والزراعة اإلشراف العام على الشؤون البيئية في المملكة. ويفرض هذا النظام حظًرا واسع النطاق على تلويث الهواء والتربة والمياه، 
مع اإلشارة بوجه خاص إلى جميع الجهات العاملة في مجاالت الخدمات أو الصناعة أو األنشطة االقتصادية األخرى. ويتعين على مالكي 
»المشاريع« المصنفة ضمن فئة المنافع والمرافق ذات التأثير المحتمل على البيئة االلتزام بالمواصفات والمعايير والقياسات واإلرشادات 
الحالية أو المستقبلية التي تصدرها الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة أو وزارة البيئة والمياه والزراعة وتنص عليها مالحق الالئحة 
التنفيذية ذات الصلة. ويجب قبل البدء في أي مشروع إجراء دراسة تقييم بيئي تلبي المواصفات والمعايير البيئية ذات الصلة وتحدد ما 
يلي: )1( اآلثار البيئية المحتملة، و)2( اإلجراءات والوسائل المناسبة لمنع اآلثار السلبية أو تقليلها، و)3( اإلجراءات المناسبة لزيادة المردود 

اإليجابي للمشروع على البيئة.

هذا، وتُطبَّق في بعض مناطق المملكة لوائح أخرى باإلضافة إلى التشريعات البيئية الوطنية، حيث أصدرت الهيئة الملكية للجبيل وينبع 
الئحة بيئية محلية مفّصلة تنطبق على المنشآت الواقعة ضمن مناطق الهيئة الملكية والمقاولين العاملين فيها )وهي الالئحة البيئية للجنة 
الملكية لمدينة الجبيل الصناعية الصادرة في سبتمبر 1999م(. وتفرض الشركة بصورة مستقلة االلتزام بالمعايير البيئية في ظروف معينة، 
حيث تدير -على سبيل المثال - منفذين بحرية لتحميل النفط في رأس تنورة والجعيمة وعدًدا من المنافذ الصغيرة على نحٍو مستقل عن 

الهيئة العامة للموانئ.

السعودة 2 2 2
أطلقت الحكومة سياسة سعودة تنفذها وزارة العمل والتنمية االجتماعية. وتتطلب السعودة من الشركات السعودية ضمان أن تكون نسبة 
معينة من األيدي العاملة فيها من المواطنين السعوديين. إضافة إلى ذلك، يتم تشجيع المستثمرين في قطاع الطاقة على االلتزام بالسياسات 
العريضة للمملكة الهادفة إلى ضمان االلتزام بتدريب المواطنين السعوديين وتوظيفهم. وقد تم اعتماد برنامج نطاقات للسعودة بموجب قرار 
وزير العمل والتنمية االجتماعية رقم )4040( بتاريخ 1432/10/12هـ )الموافق 2011/09/10م(، المبني على قرار مجلس الوزراء رقم )50( 
بتاريخ 1415/05/21هـ )الموافق 1994/10/27م(، الذي تم تطبيقه اعتباًرا من 1432/10/12هـ )الموافق 2011/09/10م(. وقد أطلقت 
وزارة العمل برنامج نطاقات بهدف تشجيع المنشآت على توظيف السعوديين، حيث يقيِّم برنامج نطاقات أداء المنشأة من حيث السعودة على 
أساس أحد نطاقات االمتثال الخاصة بالسعودة وهي النطاق البالتيني والنطاق األخضر )وهو بدوره مقّسم إلى ثالثة نطاقات هي المنخفض 
والمتوسط والمرتفع( واألصفر واألحمر. وقد ُصنِّفت الشركة ضمن الفئة »األخضر المرتفع«، أي أنها تلبي متطلبات السعودة الحالية، ويُسَمح 
للشركات في هذه الفئة بالحصول على تأشيرات عمل. وكما في 31 ديسمبر 2018م، كان ما يقرب من 88.1٪ من موظفي الشركة وحوالي 

94.7٪ من فريقي اإلدارة العليا والقيادة بالشركة سعوديي الجنسية.

إضافة إلى ذلك، فقد وافقت وزارة العمل والتنمية االجتماعية مؤخًرا على تعديل جديد على برنامج »نطاقات« باسم »نطاقات الموزون« 
لتحسين أداء السوق وتطويره والقضاء على التوطين غير المنِتج. وكان من المزمع بدء العمل بهذا التعديل في 1438/03/12هـ )الموافق 
2016/12/11م(، ولكن استجابًة لمطالبات القطاع الخاص بإمهاله مزيًدا من الوقت لتحقيق نسبة التوطين، فقد أجلّت وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية البرنامج حتى إشعار آخر، ولم يتم تحديد تاريخ جديد لتنفيذه.

وبموجب برنامج »نطاقات الموزون«، تُحسب النقاط بناًء على خمسة عوامل، هي: )1( معدل توطين الوظائف، )2( متوسط أجور العاملين 
السعوديين، )3( نسبة توطين وظائف النساء، )4( االستدامة الوظيفية للمواطنين السعوديين، )5( نسبة المواطنين السعوديين ذوي األجور 
العالية. في الوقت الحالي يتم تصنيف الكيانات على أساس نظام متوسطات متجددة تحسب المتوسط األسبوعي »للسعودة« على مدار فترة 

26 أسبوًعا.
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21 الهيكل التنظيمي وحوكمة الشركة -

2 11 الهيكل التنظيمي-

يتولى مجلس اإلدارة مهام إدارة الشركة واإلشراف عليها، بينما تتولى اإلدارة العليا للشركة وعلى وجه الخصوص الرئيس، كبير اإلداريين 
التنفيذيين إدارة األعمال اليومية للشركة.

ويوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة.

الشكل 28:  الهيكل التنظيمي للشركة

المصدر: الشركة.

2 11 هيكل الملكية-

يلخص الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح:
هيكل الملكية المباشرة للشركة قبل وبعد الطرح الجدول 26: 

بعد الطرح)1(قبل الطرح

رأس المالعدد األسهمالمساهم
)ريال سعودي(

الملكية 
)٪(

رأس المالعدد األسهم)٤(
)ريال سعودي(

الملكية 
)٪(

100٪200.000.000.00060.000.000.000الحكومة )3(
---الجمهور

---أسهم خزينة )2(
100٪100200.000.000.00060.000.000.000٪200.000.000.00060.000.000.000اإلجمالي

المصدر: الشركة.

)1( يتم تحديدها بعد نهاية فترة بناء سجل األوامر. 
)2( بالتزامن مع اإلنتهاء من الطرح، ستقوم الحكومة ببيع عدداً من األسهم بقيمة مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 3.75 مليار ريال سعودي( على أساس سعر الطرح النهائي، إلى الشركة 

الستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي أرامكو السعودية، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  6- 9)برنامج أسهم موظفي أرامكو السعودية( من هذه النشرة(.
)3( يتعهد المساهم البائع باإلفصاح للجمهور عن أي تصرف في أسهمه فور إتمام عملية التصرف وذلك بعد بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية )تداول(.

)4( قد يقوم كبار التنفيذين بشراء أسهم من الحكومة بالتزامن مع اتمام عملية الطرح. ولن يتم احتساب عدد األسهم التي يتم شراؤها بالتزامن مع عملية الطرح ضمن نسبة ملكية الجمهور. 
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الحكومة هي املساهم البائع الوحيد في الطرح.

2 21 مجلس اإلدارة-

هيكل مجلس اإلدارة 1 2 2
يتكون مجلس اإلدارة من أحد عشر )11( عضًوا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية التي تنعقد وفًقا للنظام األساس للشركة، حيث 
ترشح الدولة بشكل مباشر ستة )6( مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس اإلدارة، ويكون الخمسة )5( أعضاء اآلخرين مستقلين مما 
يتوافق مع الحد األدنى لمتطلبات األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة )والبالغ أربعة )4((. وألي مساهم -أو مجموعة من المساهمين 
- غير الدولة يملك أكثر من )0.1٪( من األسهم العادية، تقديم مرشح لعضوية مجلس اإلدارة إلى لجنة الترشيحات. وتكون بقية ترشيحات 
عضوية المجلس عن طريق لجنة الترشيحات. ويحق لجميع المساهمين المالكين لألسهم العادية، بمن فيهم الدولة، التصويت في الجمعية 
العامة العادية النتخاب جميع أعضاء مجلس اإلدارة، وذلك باستثناء الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين الذي يتمتع بعضوية دائمة في مجلس 
اإلدارة )على أال يكون رئيًسا لمجلس اإلدارة(، وال تخضع عضويته في مجلس اإلدارة لالنتخاب أو ألي إجراءات إضافية من ِقبل الجمعية 
أو من غيرهم، ويحدد مجلس اإلدارة  للنظام األساس للشركة. هذا ويُعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه  العامة وفقاً 
اختصاصاته وحقوقه ومزاياه، وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه وأمين السر -في حال كان أمين السر عضًوا من أعضاء مجلس اإلدارة - 

على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز لمجلس اإلدارة إعادة تعيين أمين السر وعزله.

ويحدد نظام الشركات والنظام األساس للشركة والئحة حوكمة الشركة الداخلية مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته، وال تزيد مدة عضوية عضو 
مجلس اإلدارة عن ثالث سنوات هجرية قابلة للتجديد، وال يوجد حد أقصى لعدد دورات المجلس والعضوية فيها من قبل عضو مجلس 

اإلدارة.

ووفًقا لنص المادة الخامسة عشرة من النظام األساس للشركة، يستمر أعضاء مجلس اإلدارة في مناصبهم إلى أن يتم انتخاب من يخلفهم، 
ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في أي وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه 
الشركة بالمطالبة بالتعويض عن المكافآت المستحقة وغير المدفوعة إذا كان العزل لسبب غير مقبول. ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل في 
أي وقت وألي سبب ومن دون أن يتحمل أي مسؤولية قد تنشأ عن االعتزال. هذا ويشمل حق الدولة في التصويت على عزل أعضاء مجلس 

اإلدارة في الجمعية العامة العادية؛ األعضاء المستقلين واألعضاء الذين لم ترشحهم.

ووفًقا لنص المادة السادسة عشرة من النظام األساس، إذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس اإلدارة، فللمجلس أن يعين عضًوا مؤقًتا لشغل 
المنصب الشاغر بموافقة أغلبية األعضاء المتبقين في المجلس، على أن )1( يكون ترشيح العضو البديل من قبل الدولة إذا كان المنصب 
الشاغر يعود لعضو تم ترشيحه من قبل الدولة، و)2( يكون العضو البديل ممن تتوافر فيه الخبرة المناسبة لتحقيق أغراض الشركة. وفي 
جميع األحوال يجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة واالستثمار ووزارة الطاقة، باإلضافة إلى هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة في 
السوق المالية، خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها للموافقة عليه، 
ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وإذا لم تتوفر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص أعضائه عن الحد األدنى الالزم نظاماً 

وجب على بقية أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل )ستين( يوماً النتخاب العدد الالزم من األعضاء.

تمت الموافقة على النظام األساس للشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )180( بتاريخ 1439/04/01هـ )الموافق 2017/12/19م(، ويبين 
النظام األساس للشركة المتطلبات المتعلقة بتشكيل مجلس إدارتها، بما في ذلك وجوب استيفاء عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين الحد 
األدنى لمتطلبات األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. وينص قرار مجلس الوزراء سالف الذكر على أنه استثناًء من األحكام المنصوص 
عليها في النظام األساس؛ يكون تشكيل أول مجلس إدارة بقرار يصدره مجلس الوزراء بناًء على توصية وزير الطاقة، وذلك إلى حين تشكيل 
مجلس إدارة بموجب األحكام الواردة في النظام األساس. وبناًء على ذلك، فقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم )428( بتاريخ 1439/08/08هـ 
)الموافق 2018/04/24م( بتشكيل مجلس اإلدارة، وتعيين كل من السيد/ مودي ستيورات، والسيد/ قولد، والسيدة/ إلسنهانز، والسيد/ 
سيال، كأعضاء مستقلين، كما نص القرار على تعيين السيد/ ليفرس كعضو مجلس إدارة مستقل اعتباًرا من 2018/07/01م. باإلضافة 
إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم )8( بتاريخ 1441/01/04هـ )الموافق 2019/09/03م( بتعيين معالي األستاذ/ ياسر بن عثمان 

الرميان رئيس مجلس اإلدارة، وتعيين معالي الدكتور/ نبيل بن محمد العامودي عضو مجلس إدارة الشركة.

عنوان عمل كل عضو من أعضاء المجلس هو عنوان الشركة الُمسجل. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي تضارب مصالح قائم أو 
محتمل بين واجبات أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة تجاه الشركة وبين مصالحه الخاصة أو أي واجبات أخرى.

يتكون مجلس اإلدارة من أحد عشر )11( عضًوا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية التي تنعقد وفًقا للنظام األساس للشركة، حيث 
ترشح الدولة بشكل مباشر ستة )6( مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس اإلدارة، ويكون الخمسة )5( أعضاء اآلخرين مستقلين وفًقا للحد 

األدنى لمتطلبات األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
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ويحدد الجدول التالي أسماء وبيانات أعضاء مجلس اإلدارة كما في تاريخ هذه النشرة.
مجلس إدارة الشركة الجدول 27: 

الصفةالعمرالجنسيةالمنصباالسم )1(

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية غير 
تاريخ بداية المباشرة 

أول عضوية في 
مجلس اإلدارة 

تاريخ التعيين 
في مجلس 

اإلدارة الحالي قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

قبل 
الطرح

بعد 
الطرح

معالي األستاذ/ 
ياسر بن عثمان 

الرميان

رئيس 
غير 49سعوديالمجلس

----مستقل
1437/09/15هـ 

)الموافق 
2016/06/20م(

 1439/08/08
هـ )الموافق 

2018/04/24م(
معالي الدكتور/ 
إبراهيم بن عبد 
العزيز العساف

نائب رئيس 
غير 71سعوديالمجلس

----مستقل
1419/09/15هـ 

)الموافق 
1999/01/02م(

1439/08/08هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(
معالي األستاذ/ 

محمد بن عبداهلل 
الجدعان

عضو 
مجلس 

إدارة
غير 56سعودي

----مستقل
1439/08/08هـ 

)الموافق 
2018/04/24م(

1439/08/08هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(
معالي األستاذ/ 
محمد بن مزيد 

التويجري

عضو 
مجلس 

إدارة
غير 53سعودي

----مستقل
1439/08/08هـ 

)الموافق 
2018/04/24م(

1439/08/08هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(
معالي الدكتور/ 
نبيل بن محمد 

العامودي

عضو
مجلس 

إدارة
غير 45سعودي

----مستقل
1441/01/4هـ 

)الموافق 
2019/09/03م(

1441/01/4هـ 
)الموافق 

2019/09/03م(

السير /مارك 
مودي ستيورات

عضو 
مجلس 

إدارة
----مستقل79بريطاني

1428/09/15هـ 
)الموافق 

2007/09/27م(

1439/08/08هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(

السيد/ آندرو إن 
ليفيرس

عضو 
مجلس 

إدارة
----مستقل65أسترالي

1439/10/17هـ 
)الموافق 

2018/07/01م(

1439/10/17هـ 
)الموافق 

2018/07/01م(

السيد/ آندرو إف 
جي قولد

عضو 
مجلس 

إدارة
----مستقل73بريطاني

1434/09/15هـ 
)الموافق 

2013/07/23م(

1439/08/08هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(

السيدة/ لين 
الفرتي إلسنهانز

عضو 
مجلس 

إدارة
----مستقل63أمريكي

1439/08/08هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(

1439/08/08هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(

السيد/ بيتر إل. 
سيال

عضو 
مجلس 

إدارة
----مستقل62أمريكي

1439/08/08هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(

1439/08/08هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(

المهندس/ أمين 
بن حسن الناصر

عضو 
مجلس 
إدارة، 

والرئيس، 
كبير 

اإلداريين 
التنفيذيين

----تنفيذي60سعودي
1431/11/17هـ 

)الموافق 
2010/10/25م(

1439/08/08هـ 
)الموافق 

2018/04/24م(

المصدر: الشركة.

)1( لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم   6- 5 )السير الذاتية ألعضاء المجلس( من هذه النشرة.

أمين سر مجلس اإلدارة الحالي هو األستاذ/ نبيل بن عبد العزيز المنصور )النائب األعلى للرئيس والمستشار القانوني العام وأمين السر(.
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مسؤوليات مجلس اإلدارة 1 2 2
يشرف على الشركة مجلس إدارة يتألف من أعضاء متمرسين وذوي خبرة عالية، ويتمتع ذلك المجلس بصالحيات واسعة بإدارة أعمال 

الشركة واإلشراف على شؤونها.

وفيما يلي ملخص لصالحيات مجلس اإلدارة ورئيس المجلس وأمين سر مجلس اإلدارة:

مجلس اإلدارة 2 2 2
تشمل صالحيات مجلس اإلدارة ما يلي:

تعيين وعزل الرئيس التنفيذي للشركة ومسؤوليها التنفيذيين اآلخرين. �
تشكيل لجان مجلس اإلدارة وتعيين أعضائها، بما في ذلك لجنة المراجعة ولجنة المكافآت ولجنة الترشيحات، وأي لجنة متخصصة  �

أخرى، وإصدار لوائح عمل هذه اللجان على أن تشمل صالحيتها وضوابط عملها.
تحديد صالحيات ومكافآت الرئيس التنفيذي والمسؤولين التنفيذيين اآلخرين. �
الموافقة على نظام الرقابة الداخلية للشركة وسياسات المشتريات. �
تفويض مسؤولي الشركة بالتوقيع نيابًة عن الشركة. �
الموافقة على االستحواذ أو التصرف في ملكية الشركة أو مصالحها في الشركات والمؤسسات والمعاهد والمنظمات والمشاريع  �

المشتركة أو أي كيان آخر.
الموافقة على إنشاء شركات تابعة وفروع ومكاتب ووكاالت للشركة، والموافقة على مشاركة الغير في تأسيسها. �
اتخاذ أي من األعمال المناسبة لتعزيز مصالح الشركات التي تملكها الشركة والشركات التابعة لها كلًيا أو جزئًيا بشكل مباشر أو  �

غير مباشر، بما في ذلك -دون حصر - القيام باستثمارات مالية في تلك الشركات، وتقديم القروض والتسهيالت االئتمانية لها، 
ونقل أصول الشركة إلى أٍي من الشركات التابعة لها، وكفالتها.

ضمان مبلغ الدين األصلي والفائدة المتعلقة بالصكوك أو السندات أو أدوات الدين أو أي مديونية أخرى سواء أكانت صادرة من  �
الشركة، أو التزامات تكبدتها الشركة أو أي كيان، سواء أكان شركة تابعة للشركة أو تمتلك الشركة فيه حصة، أو حين يكون هذا 

الضمان لغرض تعزيز مصالح الشركة.
الموافقة على عقود القروض وعقود التأجير التمويلي، ومنح قروض الرهن العقاري، وإصدار صكوك أو سندات أو شهادات ودائع  �

أو أوراق مالية أخرى، والدخول في أي أدوات تمويل أخرى أًيا كانت شروطها.
شراء وبيع ورهن واستثمار أصول الشركة )المنقولة وغير المنقولة( وفك الرهن واإلفراغ وقبض الثمن وتحويل صكوك الملكية  �

الخاصة بالشركة.
كانت شروطها، بما في ذلك القروض من صناديق  � الحصول على القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى نيابة عن الشركة، أياً 

التمويل الحكومية والشركات ذات الصلة ووكاالت ائتمان الصادرات والبنوك التجارية وشركات التمويل واالئتمان والبيوت المالية 
أو أي جهة تمويل أخرى.

الموافقة على المركز المالي للشركة والقوائم المالية والميزانية السنوية المعدة وفق النظام األساس للشركة. �
الموافقة على خطط أعمال الشركة، بما في ذلك برامجها لتنفيذ قرارات الدولة إلنتاج النفط الخام وبرامجها للكشف والتنقيب  �

وتطوير احتياطيات الموارد الهيدروكربونية، وبرامج الشركة المرتبطة باستثمارات رأس المال واالستثمارات األخرى.
عرض أي مسألة للموافقة عليها من ِقبل الجمعية العامة. �

ويعهد مجلُس اإلدارة ألربعة لجان تابعة له ببعض صالحياته، وهذه اللجان هي: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات، ولجنة المكافآت، ولجنة 
إدارة المخاطر وشؤون الصحة والسالمة والبيئة. ولمجلس اإلدارة أيًضا صالحية تشكيل أي عدد من اللجان التي يراها ضرورية لتعزيز 
الحوكمة واإلشراف على الشركة ومباشرة أعمالها، وللمجلس أيًضا تفويض أي شخص أو لجنة منبثقة عن المجلس بما يراه المجلس من 

صالحيات.

رئيس مجلس اإلدارة 2 2 2
يتولى رئيس مجلس اإلدارة الصالحيات التالية:

رئاسة الجمعيات العامة واجتماعات حاملي الصكوك والسندات، وسندات الدين األخرى، واجتماعات مجلس اإلدارة. �
تمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، بما في ذلك الوزارات والدوائر والجهات والهيئات الحكومية والشركات والمحاكم  �

واللجان القضائية وشبه القضائية والهيئات العمالية بجميع درجاتها وفئاتها والنيابة العامة وكتابات العدل والموثقين المرخصين 
من وزارة العدل، والغرف التجارية والصناعية، وله في سبيل ذلك المرافعة والمدافعة وإقامة الدعاوى وإبرام الصلح والتنازل وحق 
اإلبراء واإلنكار واإلقرار وطلب حلف اليمين، وتَسلم األحكام وطلب نقض األحكام واالستئناف والتماس إعادة النظر وتنفيذ األحكام.
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التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها أو تشترك فيها الشركة ومالحقها، وتوقيع العقود واتفاقيات القروض واالتفاقيات  �
واإليداع  والسحب  والشراء  البيع  وكذلك  والمباني،  األراضي  وشراء  بيع  وصكوك  ووثائق  واإليجارات  والرهون  األخرى  المالية 
والتحويل واالكتتاب واالستثمار والتداول والرهن وفك الرهن وذلك في األسهم والحصص في الشركات والمؤسسات والصناديق 

وغيرها واستالم األرباح والفائض وسندات الملكية وتعديلها، وذلك في حدود القرارات الصادرة من مجلس اإلدارة.
أي صالحية أخرى يخوله إياها مجلس اإلدارة. �
تفويض أو توكيل غيره بأي من صالحياته المذكورة. �

أمين سر مجلس اإلدارة 2 2 2
يكون ألمين سر مجلس اإلدارة الصالحيات المحددة بقرار من مجلس اإلدارة.

2 21 عقود الخدمات مع أعضاء مجلس اإلدارة-

ليست هناك عقود خدمات مبرمة بين أعضاء مجلس اإلدارة والشركة.

2 21 السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة-

فيما يلي عرض خبرات كل عضو في مجلس اإلدارة ومؤهالت كل منهم ومناصبهم الحالية والسابقة خالل السنوات الخمس الماضية:

معالي األستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان، رئيس مجلس اإلدارة 1 2 2
يشغل معالي األستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان، البالغ من العمر 49 عاًما، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، علًما بأنه شغل منصب عضو 
مجلس إدارة للشركة منذ عام 2016م، ويعمل حالًيا مستشاًرا لألمين العام لمجلس الوزراء منذ عام 2016م، ويشغل منصب محافظ صندوق 
االستثمارات العامة )صندوق استثماري سيادي( في المملكة وعضو في مجلس إدارته منذ عام 2015م، كما يتولى منصب رئيس مجلس إدارة 
مركز دعم اتخاذ القرار في الديوان الملكي )جهة حكومية(، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة كٍل من صندوق التنمية الصناعية السعودي 
)جهة حكومية تعمل في مجال تمويل المشاريع الصناعية( منذ عام 2016م، وشركة أوبر تكنولوجيز )مؤسسة تعمل في قطاع النقل والتوصيل( 

منذ عام 2016م، وسوفت بنك قروب )شركة قابضة تعمل في قطاع خدمات التكنولوجيا( منذ عام 2017م.

كما يشغل معالي األستاذ/ ياسر الرميان حالًيا المناصب التالية:

وتنظيم مكة  � تعمل في مجال تطوير  المقدسة )جهة حكومية  والمشاعر  المكرمة  لمدينة مكة  الملكية  الهيئة  إدارة  عضو مجلس 
المكرمة والمشاعر المقدسة( منذ عام 2018م.

عضو مجلس إدارة شركة نيوم )شركة مساهمة مغلقة تعمل في إدارة وتطوير المشاريع العقارية( منذ عام 2019م. �
عضو مجلس إدارة شركة البحر األحمر للتطوير )شركة مساهمة مغلقة تعمل في إدارة وتطوير المشاريع العقارية( منذ عام 2018م. �
نائب رئيس مجلس إدارة شركة تطوير وسط الرياض )شركة مساهمة مغلقة تعمل في إدارة وتطوير المشاريع العقارية( منذ عام  �

2018م.
عضو مجلس إدارة شركة آماال )شركة مساهمة مغلقة تعمل في إدارة وتطوير المشاريع العقارية( منذ عام 2019م. �
المشاريع  � وتطوير  إدارة  في  تعمل  مغلقة  مساهمة  )شركة  المالي  عبداهلل  الملك  مركز  وتطوير  إدارة  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 

العقارية( منذ عام 2018م.
العقارية( منذ عام  � المشاريع  وتطوير  إدارة  تعمل في  السكنية )شركة مساهمة مغلقة  المناطق  إدارة شركة تطوير  عضو مجلس 

2018م.
رئيس مجلس إدارة شركة نون لالستثمار )شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال التجارة اإللكترونية( منذ عام 2017م. �
عضو مجلس إدارة شركة القدية لالستثمار )شركة مساهمة مغلقة تعمل في إدارة وتطوير المشاريع العقارية( منذ عام 2018م. �
رئيس مجلس إدارة شركة سنابل لالستثمار )شركة مساهمة مغلقة تعمل في إدارة المحافظ االستثمارية( منذ عام 2017م. �
رئيس مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية )معادن( )شركة مساهمة مغلقة تعمل في قطاع استخراج المعادن( منذ عام  �

2019م.
عضو مجلس إدارة شركة آرم )شركة قابضة تعمل في قطاع خدمات التكنولوجيا( منذ عام 2018م. �
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كما شغل معالي األستاذ/ ياسر الرميان سابقاً المناصب التالية:

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة في شركة السعودي الفرنسي كابيتال )شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع االستثمار(  �
من عام 2011م وحتى عام 2015م.

عضو مجلس إدارة السوق المالية السعودية )تداول( )شركة مساهمة تعمل كسوق مالية في المملكة( من عام 2014م وحتى عام  �
2015م.

مدير إدارة تمويل الشركات واإلصدار في هيئة السوق المالية )هيئة رقابة مالية حكومية( من عام 2008م وحتى عام 2010م. �
مدير الوساطة الدولية في البنك السعودي الهولندي من عام 1994م وحتى عام 2004م.  �

حصل معالي األستاذ/ ياسر الرميان على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل في عام 1993م، وأكمل برنامج اإلدارة 
العامة في كلية إدارة األعمال بجامعة هارفارد في عام 2007م.

معالي الدكتور/ إبراهيم بن عبد العزيز العساف، عضو مجلس إدارة 1 2 2
يشغل معالي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، البالغ من العمر 71 عاًما، منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 1999م، ويتولى 
حالًيا منصب وزير الدولة في المملكة منذ عام 2019م وعضو مجلس الوزراء وعضو مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة في المملكة 

منذ عام 2016.

كما شغل معالي الدكتور إبراهيم العساف سابقاً المناصب التالية:

وزير الخارجية بالمملكة من عام 2018م حتى عام 2019م. �
وزير الدولة بالمملكة من عام 2016م حتى عام 2018م. �
وزير المالية بالمملكة من عام 1996م حتى عام 2016م. �
محافظ صندوق النقد الدولي )منظمة دولية متخصصة في بناء التعاون النقدي الدولي( من عام 1996م حتى عام 2016م. �
محافظ صندوق النقد العربي )مؤسسة لجامعة الدول العربية تعمل في القطاع المالي( من عام 1996م حتى عام 2016م. �
محافظ البنك اإلسالمي للتنمية )مؤسسة مالية دولية لدعم وتنمية التقدم االقتصادي واالجتماعي للدول األعضاء( من عام 1996م  �

حتى عام 2016م. 
رئيس مجلس إدارة شركة سنابل لالستثمار )شركة مساهمة تعمل في قطاع االستثمار( من عام 2009م وحتى عام 2017م. �
رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة في المملكة من عام 1996م حتى 2016م.  �

الدكتوراه في االقتصاد من جامعة والية كولورادو عام 1982م، كما حصل على درجة  إبراهيم العساف على درجة  الدكتور  حصل معالي 
البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود عام  الماجستير في االقتصاد من جامعة دنفر عام 1976م ودرجة 

1971م.

معالي األستاذ/ محمد بن عبداهلل الجدعان، عضو مجلس إدارة 2 2 2
يشغل معالي األستاذ/ محمد بن عبداهلل الجدعان، البالغ من العمر 56 عاًما، منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2018م، ويتولى 
حالًيا منصب وزير المالية في المملكة، وهو عضو مجلس الوزراء، كما أنه محافظ في البنك اإلسالمي للتنمية )مؤسسة مالية دوليـة لدعم 

وتنمية التقدم االقتصادي واالجتماعي للدول األعضاء( منذ عام 2016م.

كما يشغل معالي األستاذ/ محمد بن عبداهلل الجدعان حالًيا المناصب التالية:

عضو مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة منذ عام 2016م. �
عضو مجلس المحافظين للبنك اإلسالمي للتنمية، مؤسسة مالية دولية لدعم وتنمية التقدم االقتصادي واالجتماعي للدول األعضاء،  �

منذ عام 2016م )الموافق 1438هـ( وحتى الوقت الحاضر.
عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية )مؤسسة مملوكة للدولة في المملكة( منذ عام 2016م. �
عضو مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني )صندوق سعودي يهدف إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية( منذ عام  �

2017م.
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية )هيئة تهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره  �

ومراقبة أدائه( منذ عام 2017م.
عضو مجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي )منظمة دولية متخصصة في بناء التعاون النقدي الدولي( منذ عام 2016م. �
عضو مجلس المحافظين لمجموعة البنك الدولي )بنك تنمية يركز على تقديم قروض االستدانة إلى البلدان النامية( منذ عام  �

2016م.
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي )مؤسسة مالية إقليمية عربية تركز على تمويل المشروعات اإلنمائية االقتصادية  �

واالجتماعية( منذ عام 2016م.
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عضو مجلس المحافظين لصندوق النقد العربي )مؤسسة مالية إقليمية تعمل على تقديم المساعدة المالية والفنية في القطاع  �
النقدي للدول العربية( منذ عام 2016م. 

عضو مجلس المحافظين للمصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا )مؤسسة عربية متخصصة تركز على دعم التنمية في  �
الدول األفريقية غير العربية( منذ عام 2016م.

عضو مجلس المحافظين للمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات )منظمة إقليمية عربية تركز على توفير التغطية  �
التأمينية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية( منذ عام 2016م.

عضو مجلس المحافظين للهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي )مؤسسة إقليمية عربية لالستثمار المالي الزراعي في الدول  �
العربية( منذ عام 2016م.

عضو مجلس المحافظين لبنك االستثمار اآلسيوي للبنية التحتية )بنك تنمية متعدد األطراف يركز على دعم بناء البنية التحتية في  �
منطقة آسيا والمحيط الهادي( منذ عام 2016م.

عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي منذ عام 2019م. �
عضو مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية منذ عام 2019م. �
عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض منذ عام 2019م. �
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك السعودية منذ 2018م. �
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل منذ عام 2017م. �
رئيس مجلس إدارة مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق منذ عام 2018م. �
رئيس مجلس إدارة مركز تنمية اإليرادات غير النفطية منذ عام 2018م. �
رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي منذ عام 2017م. �
رئيس لجنة برنامج تحقيق التوازن المالي منذ عام 2017م. �
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة منذ عام 2018م. �
عضو مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة )أداء( منذ عام 2016م. �
عضو مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني منذ عام 2018م. �
عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة منذ عام 2018م. �
عضو مجلس إدارة هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة منذ عام 2016م. �
عضو مجلس إدارة المركز الوطني لإلقامة المميزة منذ عام 2019م. �
رئيس لجنة برنامج التخصيص منذ عام 2019م. �
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص منذ عام 2019م. �

كما شغل معالي األستاذ/ محمد بن عبداهلل الجدعان سابقاً المناصب التالية:

رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية )هيئة رقابة مالية حكومية( من عام 2015م وحتى عام 2016م. �
مؤسس مشارك وشريك إداري في الجدعان وشركاه محامون ومستشارون قانونيون )شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في  �

تقديم الخدمات القانونية( من عام 1996م إلى عام 2015م.
حصل معالي األستاذ/ محمد الجدعان على درجة البكالوريوس في االقتصاد اإلسالمي من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في عام 

1986م، كما حصل على شهادة في دراسات األنظمة من معهد اإلدارة العامة في الرياض في عام 1998م.

معالي األستاذ/ محمد بن مزيد التويجري، عضو مجلس إدارة 2 2 2
يشغل معالي األستاذ/ محمد بن مزيد التويجري، البالغ من العمر 53 عاًما، منصب عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2018م، ويتولى حالًيا 
منصب وزير االقتصاد والتخطيط في المملكة منذ عام 2017م، وعضو مجلس الوزراء منذ عام 2017م، وعضو مجلس الشؤون االقتصادية 
والتنمية السعودي )مجلس فرعي لمجلس الوزراء متخصص في الشؤون االقتصادية والتنموية( منذ فبراير عام 2017م وعضو اللجنة المالية 
)في الديوان الملكي(، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مركز برنامج التحول الوطني منذ عام 2019م، والبرنامج الوطني لدعم إدارة 
المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة )مشروعات( منذ عام 2017م، والهيئة العامة لإلحصاء )جهة حكومية تركز على تنفيذ 
األعمال اإلحصائية بما في ذلك المسوحات الوطنية( منذ نوفمبر عام 2017م، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية 
الوطني )صندوق سعودي يهدف إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية( منذ عام 2017م، وهو أيًضا عضو مجلس إدارة صندوق 
االستثمارات العامة منذ عام 2017م، فضاًل عن كونه عضو وأمين مجلس اإلدارة للمركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة )أداء( )جهة 

حكومية تركز على بناء وتهيئة عمليات قياس مؤشرات أداء األجهزة العامة( منذ عام 2017م.
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كما يشغل معالي األستاذ/ محمد بن مزيد التويجري حالًيا المناصب التالية:

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات االستراتيجية التنموية منذ عام 2018م. �
رئيس اللجنة االستثمارية التابعة لمجلس صندوق االستثمارات العامة منذ عام 2019م. �
النمساوية(  �  - الماليزية   - الكورية   - اليابانية   - البروناوية   - البرتغالية   - )اإلسبانية  السعودية  للجان  السعودي  الجانب  رئيس 

المشتركة.
رئيس اللجنة اإلشرافية لمشاركة المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي منذ عام 2018م. �
رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون االقتصادية. �
عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي منذ عام 2019م. �
عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض منذ عام 2019م. �
وتنظيم مكة  � تعمل في مجال تطوير  المقدسة )جهة حكومية  والمشاعر  المكرمة  لمدينة مكة  الملكية  الهيئة  إدارة  عضو مجلس 

المكرمة والمشاعر المقدسة( منذ عام 2018م.
عضو مجلس إدارة المركز السعودي للشراكات االستراتيجية الدولية منذ عام 2018م. �
عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص منذ عام 2019م. �
عضو مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني منذ عام 2018م. �
المشرف على وحدة المخاطر الوطنية بالديوان الملكي منذ عام 2017م. �
عضو في مجلس المخاطر الوطنية بالديوان الملكي واللجنة التنفيذية للمجلس منذ عام 2019م. �
عضو مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية منذ عام 2017م. �
عضو اللجنة االستراتيجية بمجلس الشؤون االقتصادية منذ عام 2018م. �
عضو اللجنة العليا لشؤون الموارد الهيدروكربوينة منذ عام 2018م.  �
عضو اللجنة الوطنية للتحول الرقمي منذ عام 2018م. �
عضو اللجنة العليا للطاقة الذرية منذ عام 2018م.  �
عضو في اللجنة اإلشرافية على مشاركة المملكة في المنتدى االقتصادي العالمي )دافوس( 2020م منذ عام 2019م. �

كما شغل معالي األستاذ/ محمد بن مزيد التويجري سابقاً المناصب التالية:

نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية واألسواق في بنك إتش إس بي سي في الشرق األوسط  �
وشمال أفريقيا وتركيا من عام 2010م وحتى عام 2016م.

كبير اإلداريين التنفيذيين لدى جي بي مورجان العربية السعودية من عام 2007م وحتى عام 2010م. �
كما حصل معالي األستاذ التويجري على درجة البكالوريوس من كلية الملك فيصل الجوية في عام 1986م، وشهادة الماجستير في إدارة 

األعمال من جامعة الملك سعود بالرياض في عام 1998م.

معالي الدكتور/ نبيل بن محمد العامودي، عضو مجلس إدارة 2 2 2
شغل معالي الدكتور نبيل بن محمد العامودي، البالغ من العمر 45 عاًما، منصب عضو مجلس إدارة للشركة منذ عام 2019م، ويتولى حالًيا 

الدكتور العامودي منصب عضو مجلس إدارة شركة البحر األحمر منذ عام 2017م وشركة نيوم منذ عام 2018م.

وقد شغل معالي الدكتور نبيل العامودي أيًضا المناصب التالية:

وزير النقل بالمملكة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للموانئ والمؤسسة  �
العامة للخطوط الحديدية والشركة السعودية للسكك الحديدية من عام 2017م وحتى عام 2019م.

عضو مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية منذ عام 2017م وحتى عام 2019م. �
عضو مجلس المركز السعودي للشراكات االستراتيجية الدولية خالل العام 2019م. �
رئيس هيئة الموانئ السعودية من عام 2015م وحتى عام 2017م. �
عضو مجلس إدارة شركة هاباج لويد أيه جي في عام 2017م. �
رئيس مجلس إدارة شركة الشركة العربية المتحدة للشحن حتى تم اندماجها مع شركة هاباج لويد أيه جي من عام 2015م وحتى  �

عام 2017م.
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً )تبادل( من عام 2016م وحتى عام 2017م. �
رئيس شركة أرامكو سيرفسز كومباني من عام 2013م وحتى عام 2015م. �
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رئيس الشركة السعودية للتكرير من عام 2012م وحتى عام 2013م. �
جدير بالذكر أنه سبق وأن عمل معالي الدكتور نبيل العامودي موظًفا لدى الشركة في عام 1995م، وشغل فيها عدد من المناصب والتي 

اشتملت على قطاعات أعمال مختلفة في الشركة.

حصل معالي الدكتور نبيل العامودي على درجة الدكتوراه من كلية هارفارد للحقوق عام 2001م ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية 
من جامعة ستانفورد عام 1995م. كما تخرج العامودي من كلية الدراسات العليا في إدارة األعمال في جامعة ستانفورد، وهو عضو في نقابة 

محامّي والية نيويورك. وقد تم اختياره كقائد عالمي شاب من قبل المنتدى االقتصادي العالمي في عام 2014م.

السير/ مارك مودي ستيورات، عضو مجلس إدارة 2 2 2
يشغل السير/ مارك مودي ستيورات، البالغ من العمر 79 عاًما، منصب عضو مجلس إدارة مستقل بالشركة منذ عام 2007م، ويعمل حالًيا 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة االتفاق العالمي )مؤسسة غير ربحية تعمل على تقديم الدعم لنشاطات مبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة( 
ومؤسسة زامين )Zamyn( )شركة خاصة محدودة بضمان بدون رأس مال تعمل في مجال تشغيل المنشآت الفنية( منذ عام 2016م، كما أنه 
عضو مجلس إدارة استشاري في شركة إنفجون إنرجي ليمتد )شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع الطاقة المتجددة والبرمجيات( 
منذ عام 2012م وعضو في المجلس الدولي إلعداد التقارير المتكاملة )كيان غير ربحي يركز على أنظمة اإلبالغ للشركات( منذ عام 2010م 

وعضو مجلس إدارة مؤسسة سانت جورج هاوس ويندسور )مؤسسة غير ربحية تعمل على تقديم االستشارات منذ عام 2011م.

كما شغل السير/ مارك مودي ستيورات أيًضا المناصب التالية:

نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة االتفاق العالمي لألمم المتحدة من عام 2006م وحتى عام 2018م. �
عضو مجلس إدارة شركة أكسنشور بي إل سي )شركة عمومية محدودة تعمل في مجال االستشارات اإلدارية والتكنولوجيا وخدمات  �

االستعانة بمصادر خارجية(، وهي شريك عام لشركة أكسنشور إس سي إيه، من عام 2001م وحتى عام 2015م.
رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس لخدمات تملك األسهم )شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع االستثمار( من عام 2007م  �

حتى عام 2016م.
رئيس مجلس إدارة إينوفيتف فيكتور كونترول كونسورتيوم )شراكة غير ربحية تركز على الحلول الصحية( من عام 2001م وحتى  �

عام 2018م.
رئيس مجلس إدارة شركة أنغلو أميريكان من عام 2002م وحتى عام 2009م. �
رئيس مجلس إدارة رويال داتش شل من عام 1998م وحتى عام 2001م. �

حصل السير/ مارك ستيورات على درجة البكالوريوس في العلوم الطبيعية في عام 1963م من جامعة كامبريدج، كما حصل على درجة 
الدكتوراه في الجيولوجيا من جامعة كامبريدج في عام 1966م، فضاًل عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في إدارة األعمال من جامعة 
روبرت غوردون بأبردين في عام 2000م، ودكتوراه فخرية في القانون من جامعة أبردين في عام 2004م، ودكتوراه فخرية في العلوم من كلية 

رويال هولواي بجامعة لندن في عام 2007م.

السيد/ آندرو إن ليفيرس، عضو مجلس إدارة 2 2 2
يشغل السيد/ آندرو إن ليفيرس، البالغ من العمر 65 عاًما، منصب عضو مجلس إدارة مستقل بالشركة منذ عام 2018م، ويشغل حالًيا 
منصب عضو مجلس إدارة لدى شركة آي بي إم )شركة عالمية متعددة الجنسيات تعمل في مجال تصنيع وتطوير الحواسيب والبرمجيات( 
الموارد  والخدمات االستشارية لقطاعات  المشاريع  تقديم  تعمل على  بارسونز )شركة هندسة أسترالية  منذ عام 2010م، وشركة وورلي 
والطاقة( منذ عام 2018م، وشركة نوفونكس )شركة محدودة تعمل في تطوير وتوريد المواد والمعدات والخدمات لصناعة بطاريات ليثيوم 
للعلوم والتقنية بالمملكة )جامعة خاصة بحثية( منذ عام  الملك عبداهلل  العالمية(، فضاًل عن كونه عضًوا في مجلس أمناء جامعة  أيون 
2017م، كما يعمل عضًوا في مجلس إدارة منظمة الحفاظ على الطبيعة )منظمة بيئية خيرية( منذ عام 2018م ومستشاًرا لدى شركة تينيو 
)شركة استشارية عالمية للشركات( منذ عام 2018م وصندوق االستثمارات العامة منذ عام 2018م، وعضًوا في المجلس االستشاري لشركة 
ميتسوي سوميتومو المصرفية )إس إم بي سي( )شركة يابانية متعددة الجنسيات تعمل في مجال الخدمات المالية( منذ عام 2018م وشركة 
نيوم )شركة مساهمة مغلقة تعمل في إدارة وتطوير المشاريع العقارية( منذ عام 2018م. وقد شغل سابًقا منصب رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي لشركة داود وبونت )شركة قابضة تعمل في مجال الزراعة والمواد المتخصصة( من عام 2017م وحتى عام 2018م، ورئيس مجلس 
اإلدارة وكبير اإلداريين التنفيذيين لشركة داو كيميكال )شركة مساهمة كيميائية أمريكية متعددة الجنسيات تعمل في مجال تصنيع المنتجات 
البالستيكية والكيميائية والزراعية( من عام 2006م وحتى عام 2018م. وشغل السيد/ آندرو أيضاً منصب رئيس مجلس الصناعة األمريكي 
تحت رئاسة الرئيس/ دونالد ترامب في عام 2017م، وكنائب رئيس اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية المتقدمة، وعضو مجلس التصدير 
الرئاسي تحت رئاسة الرئيس/ باراك أوباما من 2011م وحتى 2016م، وكعضو اللجنة االستشارية لمراكز التطوير الصناعي التابعة للحكومة 

األسترالية.

حصل السيد ليفيرس على درجة البكالوريوس بدرجة ممتازة في الهندسة الكيميائية من جامعة كوينزالند في عام 1976م ومنح دكتوراه 
فخرية في الهندسة من جامعة والية ميشيغن في 2015م.
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السيد/ آندرو إف جي قولد، عضو مجلس إدارة 2 2 2
يشغل السيد/ آندرو إف جيه قولد، البالغ من العمر 73 عاًما، منصب عضو مجلس إدارة مستقل بالشركة منذ عام 2013م، ويتولى حالًيا 
منصب رئيس مجلس إدارة المجلس االستشاري الدولي في مركز تأثير الطاقة بمجموعة بوسطن االستشارية )شركة استشارات إدارية 
عالمية( منذ عام 2016م، فضاًل عن أنه شريك عام في شركة سي إس إل كابيتال مانجمنت إل بي )شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في 
قطاع خدمات حقول النفط( منذ عام 2018م، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة بي جيه سيرفسيز إنك )شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل 
في قطاع خدمات حقول النفط( منذ عام 2017م، وشركة المبرت إنرجي )شركة خاصة محدودة تعمل في مجال الخدمات المالية( منذ عام 
2018م، وعضو في المجلس االستشاري لصندوق إل 1 إنرجي منذ عام 2013م وعضو مجلس أمناء جامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية 
)جامعة خاصة بحثية( منذ عام 2007م، كما تولى منصب كبير اإلداريين التنفيذيين ورئيس مجلس اإلدارة لشركة شلمبرجير ليمتد من عام 
2003م وحتى عام 2011م، وقد شغل منصب الرئيس غير التنفيذي لمجلس إدارة شركة بي جي قروب بي إل سي )شركة عمومية محدودة 

تعمل في قطاع النفط والغاز( من عام 2011م وحتى عام 2016م، وكان عضًوا غير تنفيذي فيه من عام 2012م وحتى عام 2016م.

كما حصل على الدكتوراه الفخرية في الهندسة من كلية كولورادو للمناجم في عام 2004م. وهو أيًضا زميل فخري لجامعة كارديف منذ عام 
2005م، وقد تم قيده كمحاسب قانوني معتمد من ِقبل إرنست آند يونغ ومعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز في عام 1972م.

السيدة/ لين الفرتي إلسنهانز، عضو مجلس إدارة 2 2 2
تشغل السيدة/ لين الفرتي إلسنهانز، البالغة من العمر 63 عاًما، منصب عضو مجلس إدارة مستقل بالشركة منذ عام 2018م، وتشغل حالًيا 

منصب عضو مجلس إدارة لدى شركة بيكر هيوز التابعة لشركة جنرال إلكتريك، وشركة قالكسو سميث كالين بي إل سي.

كما شغلت السيدة/ لين إلسنهانز سابقاً المناصب التالية:

عضوة مجلس إدارة شركة بيكر هيوز جي إي )شركة تابعة لشركة جنرال إلكتريك، تعمل في قطاع خدمات حقول النفط( من عام  �
2017م وحتى عام 2019م.

عضو مجلس إدارة شركة بيكر هيوز إنك )شركة تركز على تقديم التكنولوجيا والخدمات لشركات النفط والغاز( من عام 2012م  �
وحتى عام 2017م.

عضوة مجلس إدارة شركة فلوسيرف كوربوريشن )شركة عمومية، تركز على توريد اآلالت الصناعية والبيئية( من عام 2014م وحتى  �
عام 2017م.

عضوة مجلس إدارة شركة إنترناشونال بيبر كومباني من عام 2007م وحتى عام 2012م. �
الرئيسة وكبيرة اإلداريين التنفيذيين لشركة سونوكو إنك من عام 2008م وحتى عام 2012م ورئيسة مجلس إدارتها في عام 2009م. �
رئيس مجلس إدارة شركة سونوكو لوجستيكس بارتنرز من عام 2008م وحتى عام 2012م وكبيرة إدارّييها التنفيذيين في عام 2010م. �

حصلت السيدة/ لين إلسنهانز على درجة البكالوريوس في الرياضيات التطبيقية من جامعة رايس في عام 1978م، ودرجة الماجستير في 
إدارة األعمال من كلية األعمال في جامعة هارفارد في عام 1980م.

السيد بيتر إل سيال، عضو مجلس إدارة -1 2 2
يشغل السيد بيتر إل سيال، البالغ من العمر 62 عاًما، منصب عضو مجلس إدارة مستقل بالشركة منذ عام 2018م، ويتولى حالًيا منصب 
إنتر بايبالين )شركة  المنازل( منذ عام 2018م، وشركة  إدارة لدى شركة فرونتدور )شركة تعمل في مجال تقديم خدمات  عضو مجلس 
توصية بسيطة، تعمل في مجال البترول والنقل والبنية التحتية( منذ عام 2018م، وشركة كلوك سبرنج إن آر آي )شركة تعمل في مجال 
تصنيع الحلول إلصالح األنابيب المركبة الدائمة والمؤقتة( منذ عام 2019م، وعضو في المجلس االستشاري االستراتيجي ألركاديس أن في 
منذ عام 2018م. وقد تقلد السيد/ بيتر سيال منصب عضو مجلس إدارة شركة سيرفس ماستر غلوبال هولدينغز )شركة مساهمة، تعمل 
في مجال الخدمات التجارية والسكنية( من عام 2017م وحتى عام 2018م، كما شغل منصب الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين في شركة 
شيفرون فيلبس كيميكال كومباني إل بي )شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال البتروكيماويات( من عام 2011م وحتى عام 2017م، 
باإلضافة إلى تقلده منصب عضو مجلس إدارة مجلس الكيمياء األمريكي )رابطة صناعة وتجارة للشركات الكيميائية األمريكية(، ومؤسسة 
جونيور أتشيفمنت بجنوب شرق تكساس )منظمة تعمل على إلهام الشباب وإعدادهم للنجاح في االقتصاد العالمي( من عام 2011م وحتى 
عام 2017م. عالوًة على ذلك، فقد تولى السيد/ بيترسيال منصب النائب األعلى للرئيس للكيميائيات في شركة باسف في أمريكا الشمالية 

من عام 2006م وحتى عام 2011م.

وقد حصل السيد/ بيتر سيال على درجة البكالوريوس في التمويل من جامعة إيلينوي في أيربانا-شامبين في عام 1979م، ودرجة الماجستير 
في إدارة األعمال من جامعة نورث ويسترن األمريكية في عام 1981م.

المهندس/ أمين بن حسن الناصر، عضو مجلس إدارة والرئيس، وكبير اإلداريين التنفيذيين 11 2 2
يشغل المهندس/ أمين بن حسن الناصر، البالغ من العمر 60 عاًما، منصب الرئيس، وكبير اإلداريين التنفيذيين للشركة منذ عام 2015م، 
وهو عضو في مجلس اإلدارة منذ عام 2010م، كما أنه عضو في كل من الهيئات التالية: المجلس االستشاري الدولي لجامعة الملك فهد 
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للبترول والمعادن )جامعة حكومية( منذ عام 2016م، ومجلس أمناء جامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية )جامعة خاصة بحثية( منذ عام 
2016م، ومجلس األعمال الدولي للمنتدى االقتصادي العالمي )منظمة دولية متخصصة في التعاون بين القطاعيي العام والخاص( منذ عام 
2016م، والمجلس االستشاري للصناعة في جمعية مهندسي البترول )جمعية غير ربحية( منذ عام 2008م، والمجلس االستشاري للرئيس 
وكبير اإلداريين التنفيذيين لمعهد ماساتشوستس للتقنية )جامعة خاصة بحثية( منذ عام 2016م، والمجلس الدولي لجي بي مورغان )هيئة 
استشارية، تقدم استشارات لفريق القيادة في البنك حول االتجاهات العالمية( منذ عام 2016م، وشركة وادي الظهران للتقنية )شركة تابعة 
ومملوكة بالكامل لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن( منذ عام 2010م. وقد تولى عدة مناصب قيادية في الشركة قبل توليه منصب الرئيس، 
وكبير اإلداريين التنفيذيين للشركة، بما في ذلك منصب النائب األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج منذ عام 2008م حتى 2015م، ونائب الرئيس 

لهندسة البترول والتطوير من عام 2006م حتى عام 2007م.

وقد حصل األستاذ/ أمين الناصر على درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1982م، كما 
أكمل برنامج كبار التنفيذيين في جامعة كولومبيا في عام 2002م، وبرنامج أرامكو السعودية لريادة األعمال في عام 2000م، إلى جانب ندوة 

أرامكو السعودية للتطوير اإلداري في واشنطن العاصمة في عام 1999م.

2 21 اللجان-

تم تشكيل اللجان التالية المنبثقة من مجلس اإلدارة بهدف تعزيز ودعم أعمال إدارة الشركة وذلك على النحو اآلتي: )1( لجنة المراجعة و)2( 
لجنة الترشيحات و)3( لجنة المكافآت و)4( لجنة إدارة المخاطر وشؤون الصحة والسالمة والبيئة. ولكل لجنة من تلك اللجان قواعد محددة 

تبين دورها وصالحياتها والمسؤوليات المنوطة بها. ويجب إعداد محاضر لكافة اجتماعات كل لجنة.

وفيما يلي ملخص لتشكيل كل لجنة ومسؤولياتها وأعضائها الحاليين:

لجنة المراجعة 1 2 2
يتمثل الدور الرئيس للجنة المراجعة في مراقبة شؤون الشركة ومساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على إجراءات إعداد التقارير واإلفصاح 
المالي، بما في ذلك اإلشراف على: )1( نزاهة وفعالية ودقة القوائم والتقارير المالية الموحدة للشركة، وأداء وسالمة وفعالية ضوابط 
الرقابة الداخلية للشركة، والمراجعة وإعداد التقارير المالية ونظم إدارة المخاطر المالية للشركة، و)2( مؤهالت وأداء مراجع الحسابات 
الداخلي للشركة، و)3( مؤهالت واستقاللية وأداء مراجع حسابات الشركة الخارجي، و)4( التزام الشركة باالشتراطات القانونية والتنظيمية.

مسؤوليات لجنة المراجعة 1 1 2 2

إضافًة إلى المسؤوليات المذكورة أعاله، تضطلع لجنة المراجعة بما يلي:

إعداد التقارير المالية وإدارة المخاطر المالية والضوابط الداخليةأ- 

مراجعة ومناقشة مع إدارة الشركة ومراجع الحسابات: )1( القوائم المالية األولية والقوائم المالية السنوية الموحدة والمراجعة  �
التي  المراجعة  المالي للشركة، و)2( نطاق ونتائج  باألداء  المتعلقة  الخاصة بهم واإلفصاحات  للشركة، بما في ذلك اإليضاحات 
أجراها مراجع الحسابات، و)3( والمسائل المطلوب مناقشتها مع مراجع الحسابات الخارجي وفًقا لمعايير المراجعة ذات الصلة.

إبداء الرأي وتقديم التوصيات بشأن القوائم المالية األولية والقوائم المالية السنوية الموحدة للشركة إلى مجلس اإلدارة، بما في  �
اإلدارة لضمان صحتها وسالمتها  إلى مجلس  تقديمها  قبل  وذلك  الموحدة،  المالية  بالقوائم  الصلة  ذات  اإلفصاحات  كافة  ذلك 

وشفافيتها.
بناًء على طلب مجلس اإلدارة، إبداء الرأي الفني، فيما يتعلق بسالمة وتوازن وشمولية التقرير السنوي لمجلس اإلدارة والقوائم  �

المالية الموحدة للشركة، وما إذا كانا يتضمنان المعلومات الالزمة لتمكين المساهمين والمكتتبين من تقييم الوضع المالي للشركة 
وأدائها ونموذج أعمالها واستراتيجيتها.

مراجعة أي مسائل هامة أو غير عادية مشمولة في القوائم المالية الموحدة للشركة وتقاريرها، ومراجعة أي أمور يطرحها المدير  �
المالي أو كبير مسؤولي االلتزام في الشركة أو المراجع الداخلي أو مراجع الحسابات.

مراجعة ضوابط الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر وأداء أصول برامج التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة. �
فحص التقديرات المحاسبية الهامة الواردة في القوائم المالية الموحدة للشركة وتقاريرها. �
مراجعة السياسات المحاسبية المعمول بها، وإبالغ مجلس اإلدارة برأي اللجنة وبأي توصيات في هذا الشأن. �
مراجعة التزام الشركة بالمعايير المحاسبية المعمول بها. �
مراجعة مدى كفاية وفعالية ضوابط الرقابة الداخلية وأنظمة اإلدارة المالية وإدارة المخاطر المالية في الشركة، مرة واحدة سنوًيا  �

على األقل، مع إدارة الشركة والمراجع الداخلي ومراجع الحسابات، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة أو نقاط ضعف جوهرية 
في إعداد أو تطبيق ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأنظمة إعداد التقارير وإدارة المخاطر المالية، وأي تغييرات جوهرية فيها، 
وأي خطوات مراجعة خاصة تم اعتمادها على ضوء أي قصور جوهري في ضوابط الرقابة الداخلية، وأي احتيال تتورط فيها إدارة 
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الشركة أو موظفون آخرون ذو أدوار مهمة متعلقة بضوابط الرقابة الداخلية للشركة، ومراجعة ومناقشة اإلفصاح المتعلق بضوابط 
الرقابة الداخلية للشركة مع اإلدارة ومراجع الحسابات.

مراجعة وفحص تلك المخاطر التي تهدد استمرارية الشركة وأعمالها، بما في ذلك تحديد المخاطر الحالية والناشئة. �
التأكد من إجراء تقييم محكم للمخاطر  � نيابًة عن مجلس اإلدارة وبالتشاور مع لجنة إدارة المخاطر والصحة والسالمة والبيئة، 

المالية األساسية التي تواجه الشركة )بما في ذلك تلك المخاطر التي قد تهدد نموذج أعمال الشركة أو أدائها المستقبلي أو قدرتها 
على اإليفاء أو السيولة التي تمتلكها أو قدرتها على االقتراض( وتقديم المشورة بشأن إدارة هذه المخاطر والحد منها. 

المراجعة الداخليةب- 

مراقبة الُمراجع الداخلي والوظائف المختصة بالمراجعة الداخلية في الشركة واإلشراف عليها من أجل: )1( ضمان حصولهما  �
على الموارد الالزمة بالكامل ودون قيود، و)2( ضمان فعاليتهما في أداء المهام والواجبات الموكلة إليهما )وفقاً للمعايير المهنية 
التنظيمي ومسؤولياتها  الغرض منها وصالحيتها وهيكلها  بما في ذلك  الداخلي،  الحسابات  ُمراجع  تقييم مهام  المناسبة(، و)3( 

وميزانيتها وكفاءة ومستويات توظيفها.
مراجعة خطط وتقارير المراجعة الداخلية، ومراقبة استجابة إدارة الشركة لنتائج وتوصيات الُمراجع الداخلي. �
التأكد من أن خطة المراجعة الداخلية السنوية تحاذي المخاطر الرئيسية للشركة. �
مراجعة المراجعة التي تتم من قبل طرف ثالث مستقل لفعالية وعمليات المراجعة الداخلية. �
تقديم توصيات مجلس اإلدارة بشأن تعيين واستبدال ومكافأة المراجع الداخلي. �

المراجعة الخارجيةج- 

تقديم التوصيات لمجلس اإلدارة لعرضها على المساهمين للموافقة عليها في الجمعية العامة فيما يتعلق بتعيين وإعادة تعيين وعزل  �
مراجع الحسابات.

مراجعة  � عملية  كل  بداية  مع  التكليف  وخطاب  السنوية،  المراجعة  لعملية  الحسابات  مراجع  نطاق عمل  على  والموافقة  مراجعة 
والرسوم المتعلقة بذلك.

معالجة  � من خاللها  تمت  التي  والكيفية  المراجعة،  أثناء  تظهر  قد  رئيسية  وأي قضايا  ونتائجها،  المراجعة  عملية  تنفيذ  مراقبة 
المخاطر المتعلقة بجودة عملية المراجعة، واألخطاء التي تم تحديدها أثناء المراجعة وفاعلية المراجعة.

مراجعة وتقييم استجابة إدارة الشركة لنتائج وتوصيات المراجعة والسعي إلى حل أي خالفات بين اإلدارة ومراجع الحسابات. �
الرد على األسئلة التي يطرحها مراجع الحسابات. �
مراجعة استقاللية مراجع الحسابات والتحقق منها، مرة واحدة سنوًيا على األقل، وتقييم أدائه، في سياق المعايير المطلوبة بموجب  �

األنظمة واللوائح المعمول بها ومعايير اإلدراج.
ترسيخ ومراقبة تنفيذ السياسات المتعلقة بالموافقة المسبقة على الخدمات المتعلقة والغير متعلقة بعمليات المراجعة. �

االلتزامد- 

مراقبة التزام الشركة لألنظمة واللوائح المعمول بها ومعايير اإلدراج والتحقق من ذلك. �
اإلشراف على عمل هيكلة االلتزام في الشركة. �
عقد اجتماعات دورية مع كبير مسؤولي االلتزام في الشركة للحصول على معلومات كافية يمكن من خاللها اإلشراف على برنامج  �

االلتزام في الشركة.
مراجعة التقارير ونتائج التحقيقات التي تُجريها أي جهة رقابية أو تنظيمية مختصة مع اإلدارة، والتأكد من اتخاذ الشركة اإلجراءات  �

الالزمة بشأنها.
والتعليمات  � والسياسات  واللوائح  باألنظمة  االلتزام  عدم  تحتمل  أو شكاوى عن حاالت  تقارير  أي  في  التحقيقات  على  اإلشراف 

المعمول بها.
مراجعة العقود والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي طرف ذي عالقة ورفع توصيات للمجلس بشأنها. �

الشكاوى والتبليغ عن المخالفات واالحتياله- 

الرقابة  � وضوابط  بالمحاسبة،  يتعلق  فيما  ومعالجتها  وحفظها  الشكاوى  تلقي   )1( باآلتي:  يتعلق  فيما  الشركة  إجراءات  مراجعة 
الداخلية، ومسائل المراجعة، وأي أخطاء أو عدم دقة قد تظهر في التقارير المالية. )2( وتلقي البالغات السرية والمجهولة المصدر 
المقدمة بشأن مخاوف تتعلق بااللتزام باألنظمة واللوائح المعمول بها وسياسات الشركة عبر خط هاتف مخصص ”hotline“ أو 
أي آليات معقولة أخرى تلبي متطلبات تلك األنظمة واللوائح والسياسات. يجب أن تضمن اللجنة أن هذه الترتيبات تيسر إجراء 
التحقيق بصور متناسبة مع تلك البالغات وباستقاللية، وتتيح اتخاذ إجراء المتابعة المالئم، وتسهل مواجهة األفعال االنتقامية التي 

قد تعقب تلك البالغات.
إجراء مراجعة سنوية إلجراءات الشركة لتحديد حاالت االحتيال ومنعها واكتشافها. �
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مراجعة أنظمة الشركة وضوابطها المتعلقة بالسلوكيات األخالقية ومحاربة الرشوة وتلقي تقارير عن حاالت عدم االلتزام. �

تشكيل لجنة المراجعة 1 1 2 2

تتألف لجنة المراجعة من األعضاء التالية أسماؤهم كما في تاريخ هذه النشرة.
أعضاء لجنة المراجعة الجدول 28: 

االستقالليةتاريخ التعيين)1(المنصباالسم
نعم1439/08/23هـ )الموافق 2018/9/5م(رئيس اللجنةالسيد/ آندرو إف. جي. قولد

ال1439/08/23هـ )الموافق 2018/9/5م(عضومعالي األستاذ/ محمد بن عبداهلل الجدعان
نعم1439/08/23هـ )الموافق 2018/9/5م(عضوالسيدة/ لين الفرتي إلسنهانز

نعم1439/08/23هـ )الموافق 2018/9/5م(عضوالسيد/ بيتر إل سيال

المصدر: الشركة.

)1( يتم تعيين األعضاء في لجنة المراجعة لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات.
)لمزيد من المعلومات حول خبرات ومؤهالت أعضاء لجنة المراجعة، يرجى مراجعة القسم  6- 5 )السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة( من هذه النشرة(.

لجنة الترشيحات 1 2 2
يتمثل الدور الرئيس للجنة الترشيحات في إدارة عملية ترشيح وتعيين وتقييم أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة والتحقق من فاعلية المجلس 
وأعضائه، وتتولى اللجنة أيًضا تقييم هيكل المجلس واللجان المنبثقة منه وإعداد التوصيات بهذا الشأن، وتقييم تعيين األفراد )من غير 
أعضاء مجلس اإلدارة( كمسؤولين في الشركة ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس، بما في ذلك المرشحين لشغل منصب نائب الرئيس 
والمناصب األعلى أو هؤالء الذين تكون لهم صالحية إدخال الشركة في التزامات أو التصرف نيابًة عنها بحكم منصبهم. كما تقدم لجنة 

الترشيحات مقترحات وتوصيات للمجلس فيما يتعلق بممارسات وإجراءات حوكمة الشركة ذات العالقة.

مسؤوليات لجنة الترشيحات 1 1 2 2

إضافة إلى المسؤوليات المذكورة أعاله، تضطلع لجنة الترشيحات بما يلي:

ترشيح أعضاء مجلس اإلدارةأ- 

رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة لترشيحات عضوية مجلس اإلدارة ومساعدة الدولة في عملية الترشيح والموافقة على مرشحي  �
الدولة وفًقا للنظام األساس للشركة، وطرح ذلك للتصويت عليه من قبل المساهمين في الجمعية العامة. 

إعداد السياسات والمعايير ورفع التوصيات عن ذلك إلى مجلس اإلدارة، ويشمل ذلك المواصفات الوظيفية، المتعقلة بتعيين أعضاء  �
مجلس اإلدارة التنفيذيين والغير تنفيذيين والمستقلين، بما في ذلك المعايير المتعلقة بعضوية أي من اللجان المنبثقة عن مجلس 

اإلدارة.
التأكد من إجراء جميع االستفسارات الضرورية والمناسبة عن خلفيات ومؤهالت المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة قبل تقديمها  �

إلى مجلس اإلدارة لعملية الترشيح.
عند تحديد مرشحين مناسبين للمجلس، يتعين على لجنة الترشيحات القيام بما يلي: �

مراعاة اختيار مرشحين من خلفيات متنوعة. �
مراعاة أي ترشيحات يقدمها المساهمون لعضوية مجلس إدارة الشركة بالطريقة الصحيحة. �
غ  � للتفرُّ كاٍف  وقت  المعيَّنين  لدى  يكون  أن  ومراعاة  موضوعية،  لمعايير  ووفًقا  جدارتهم  على  بناًء  مرشحين  اختيار  مراعاة 

اء تنوع أعضائه. لمناصبهم، ومراعاة المنافع التي ستعود على مجلس اإلدارة جرَّ
مراعاة أال يكون أٌي من المرشحين قد سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة. �

التحقق بشكل سنوي من استقاللية كل عضو مستقل من أعضاء مجلس إدارة الشركة طبًقا لما هو معمول به من قواعد وأنظمة  �
صادرة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أو لوائح أو معايير أخرى ذات عالقة، وعدم وجود أي تعارض في المصالح 

إذا كان أحد أعضاء المجلس عضًوا في مجلس إدارة شركة أخرى.
ضمان استالم أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، لدى تعيينهم في المجلس، خطابات تعيين رسمية تحدد بوضوح ما تتطلبه  �

الشركة منهم من حيث االلتزام بالمواعيد والعمل في اللجان ومشاركاتهم في األنشطة المنعقدة خارج سياق اجتماعات مجلس 
اإلدارة.

المراجعة الدورية لخطط التعاقب الوظيفي ألعضاء مجلس اإلدارة وتقديم توصيات بشأنها إلى المجلس، مع مراعاة التحديات التي  �
تواجه الشركة والفرص المتاحة أمامها، وكذلك المهارات والخبرات المطلوب توفرها في أعضاء المجلس مستقباًل.
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وضع إجراءات لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس اإلدارة ولجانه وتقديم توصيات للمجلس بشأن اختيار المرشحين لشغل تلك  �
المقاعد والموافقة عليهم.

تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن ما يلي: �

عضوية لجنة المراجعة ولجنة إدارة المخاطر والصحة والسالمة والبيئة ولجنة المكافآت، بالتشاور مع رؤساء تلك اللجان. �
أي مجال يتطلب إجراء أو تحسيناً في نطاق اختصاصاتها. �

إعادة تعيين وإعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارةب- 

رفع توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن ما يلي: �

قيام المساهمين بإعادة تعيين أو انتخاب أي من أعضاء مجلس اإلدارة الغير تنفيذيين عند انتهاء مدة عضويته المحددة، مع  �
مراعاة أدائهم وقدرتهم على المساهمة في أعمال مجلس اإلدارة في ضوء الموازنة بين المعرفة والمهارات والخبرات المطلوبة.

أي أمور تتعلق باستمرارية عضوية أي عضو مجلس اإلدارة في المجلس في أي وقت، ويشمل ذلك تعليق عضوية أو إنهاء خدمة  �
أي عضو مجلس إدارة تنفيذي بصفته أحد موظفي الشركة، مع مراعاة أحكام نظام العمل، وعقد خدمته أو عمله، إن وجد.

المدراء التنفيذيينج- 

المراجعة الدورية وتقديم توصيات إلى المجلس بشأن خطط التعاقب الوظيفي لشاغلي منصب النائب األعلى للرئيس أو منصب  �
أعلى من ذلك، مع تقديم وصف وظيفي لوظائف هؤالء المسؤولين التنفيذيين، مع مراعاة التحديات التي تواجه الشركة والفرص 

المتاحة أمامها، وإعداد وصف عن المهارات والخبرات المطلوب توفرها في هؤالء المسؤولين التنفيذيين مستقباًل.
تقديم توصيات إلى المجلس بشأن من يُقترح تعيينهم مسؤولين في الشركة. �
تقييم هيكل اإلدارة العليا ورفع توصيات حول التغييرات المحتملة. �

المراجعة والتقييمد- 

سنوًيا، أو قبل أي ترشيح يرفع إلى مجلس اإلدارة، القيام بتقييم هيكل، وحجم، وتكوين مجلس اإلدارة، وتوازن المهارات به، والمعرفة،  �
والمؤهالت، وقوة وضعف الكفاءات، والخبرات المتوفرة لدى مجلس اإلدارة. وبناًء على ذلك التقييم، إعداد مواصفات بالمهارات، 

والمعرفة، والمؤهالت، والكفاءات، والخبرات التي يستحسن توفرها في ترشيٍح معين.
رفع توصيات مناسبة للمجلس تحقق مصالح الشركة. �
إعداد واإلشراف على برنامج تعريفي كامل ورسمي ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد، وبرنامج تثقيفي مستمر ألعضاء مجلس اإلدارة  �

الحاليين، ومراجعة هذين البرنامجين بشكل دوري وتحديثهما حسب الحاجة.
المراجعة المستمرة الحتياجات الشركة من القيادات بهدف ضمان القدرة على المنافسة الفعالة في السوق. �
االطالع الدائم والكامل على ما يتعلق بالقضايا االستراتيجية والتغيرات التجارية التي تؤثر على الشركة والسوق التي تعمل فيها. �
اإلشراف على عملية تقييم أداء المجلس ومراجعة نتائجها، والمراجعة السنوية للتقييمات الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وتقييمات  �

أداء األعضاء غير التنفيذيين لضمان الكفاءة وااللتزام.

حوكمة الشركةه- 

اإلشراف على ممارسات وإجراءات حوكمة الشركة ومراجعتها واعتماد ما يطرأ عليها من تغييرات، ويشمل ذلك تحديد أفضل  �
الممارسات ومراجعة أي تغييرات تطرأ على الوثائق والسياسات واإلجراءات في إطار حوكمة الشركة، ورفع توصيات إلى المجلس 

للموافقة عليها.
وضع ورفع توصيات إلى المجلس بشأن الئحة الحوكمة الداخلية للشركة وقواعد السلوك المهني واألخالقيات التي تعكس قيم  �

الشركة، ومراجعة هذه المبادئ بانتظام ورفع توصيات بشأن أي تغييرات إلى المجلس.
إطالع المجلس بصفة منتظمة على أهم المستجدات في ممارسات حوكمة الشركات. �

مهام متنوعةو- 

رفع توصيات لمجلس اإلدارة بشأن ما يلي:

اإلفصاح المطلوب إدراجه في قسم مستقل من التقرير السنوي للشركة لبيان عمل لجنة الترشيحات وأنشطتها. �
التي  � الترشيحات ورئيسها وعدد االجتماعات  التقرير السنوي للشركة والذي يحدد أعضاء لجنة  إدراجه في  المطلوب  اإلفصاح 

عقدتها اللجنة وعدد مرات حضور كل عضو طوال العام.
اإلفصاح المطلوب إدراجه في التقرير السنوي والذي يصف الكيفية التي تم بها تقييم األداء السنوي للمجلس ولجانه وأعضائه، علًما  �

أنه يتعين في حالة االستعانة بُمنسق خارجي يجب تحديد ذلك الُمنسق وتوضيح ما إذا كان له أي عالقة أخرى بالشركة.
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تشكيل لجنة الترشيحات 1 1 2 2

تتألف لجنة الترشيحات من األعضاء التالية أسماؤهم كما في تاريخ هذه النشرة.
أعضاء لجنة الترشيحات الجدول 29: 

االستقالليةتاريخ التعيين)1(المنصباالسم
نعم1439/08/23هـ )الموافق 2018/05/09م()3(رئيس اللجنة)2(السيد/ أندرو إن. ليفريس

ال1439/08/23هـ )الموافق 2018/05/09م(عضومعالي الدكتور/ إبراهيم بن عبد العزيز العساف
ال1439/08/23هـ )الموافق 2018/05/09م(عضومعالي األستاذ/ محمد بن مزيد التويجري

نعم1439/08/23هـ )الموافق 2018/05/09م(عضوالسير/ مارك مودي ستيورات

المصدر: الشركة.

)1( يتم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات.
)2( ُعيِّن كعضو في هذا التاريخ اعتباًرا من 1439/10/14 هـ )الموافق 2018/07/01م(.
)3( ُعيِّن كرئيس للجنة الترشيح اعتباًرا من 1440/07/07هـ )الموافق 2019/03/14م(.

)لمزيد من المعلومات حول خبرات ومؤهالت أعضاء لجنة الترشيحات، يُرجى مراجعة القسم  6- 5 )السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة( من هذه النشرة(.

لجنة المكافآت 2 2 2
يتمثل الدور الرئيس الذي تقوم به لجنة المكافآت في )1( اإلشراف على سياسة الشركة الخاصة بالمكافآت و)2( وضع خطط مكافآت فردية 
لكل من أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين ممن يؤدون مهام توازي منصب النائب األعلى للرئيس أو أي مسؤول بدرجة أعلى أو 
يضطلعون بمهام مماثلة لمهامهم و)3( مراجعة ووضع الخطط السنوية الخاصة بالمكافآت لمسؤولي إدارة الشركة الذين يشغلون منصب 

نائب رئيس أو يقومون بواجبات مماثلة لواجبات هذا المنصب إلى حد كبير.

مسؤوليات لجنة المكافآت 1 2 2 2

إضافة الى المسؤوليات المذكورة أعاله، تضطلع لجنة المكافآت بما يلي:

المكافآت بصفة عامةأ- 

إعداد سياسة المكافآت وضمان تنفيذها. �
المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وضمان فاعليتها في تعزيز نجاح الشركة على المدى البعيد واستيفائها لجميع المتطلبات  �

المنطبقة عليها بموجب األنظمة أو اللوائح أو معايير السوق.
مراجعة وتصميم خطط المكافآت السنوية للمدراء التنفيذيين وغيرهم من موظفي الشركة الذين قد تحددهم اللجنة من حيٍن آلخر  �

بقراٍر منها.
مراجعة وتصميم خطط المكافآت السنوية للمدراء التنفيذيين وغيرهم من موظفي الشركة الذين قد تحددهم اللجنة من حيٍن آلخر  �

بقراٍر منها. 
الموافقة على تمويل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في حدود الميزانيات المعتمدة من المجلس. �
رفع التوصيات إلى المجلس بشأن الخطة السنوية للمكافآت والميزانية الخاصة بها على مستوى الشركة. �
إعداد والموافقة على إطار مناسب لألداء الوظيفي لخطط المكافآت )يشمل األجور المتغيرة(، وتحديد أهداف األداء الوظيفي  �

لمكافآت رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين وكبار التنفيذيين اآلخرين، وتحديد األداء العام للشركة ألغراض المكافآت.
ضمان أن عناصر المكافآت المتعلقة باألداء الوظيفي شفافة ومرنة، وتتسق مع المخاطر، وضمان تطبيق تلك العناصر بصرامة،  �

وضمان أنه قد تم تصميمها بما يضمن تعزيز نجاح الشركة على المدى البعيد.
ذلك جميع  � ويشمل  الشركة،  وفي مجموعة  الشركة  إدارات  في جميع  الموظفين  مزايا  رئيسية على خطط  تغييرات  أي  مراجعة 

الكيانات الخاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الشركة.
المراجعة ورصد مدى التغيير في المكافآت وشروط التوظيف على مستوى مجموعة الشركة بصورة سنوية. �
الحصول على معلومات موثوقة وحديثة عن المكافآت في الشركات النظيرة لتقييم ممارسات الشركة مقارنًة بنظيراتها. �
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عقود التوظيفب- 

المراجعة والموافقة على أي اتفاقيات خاصة بالمكافآت أو التوظيف ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، وفي حالة التعيينات  �
الجديدة، القيام بما سبق ذكره بالتنسيق مع لجنة الترشيحات المنبثقة من مجلس اإلدارة.

النظر في )وإن كان مالئًما( الموافقة على أي عقد توظيف ألي مدير تنفيذي يتطلب إنهاؤه تقديم إخطار مدته تزيد عن 12 شهًرا. �
النظر في )وإن كان مالئًما( الموافقة على أي عقد توظيف جديد لموظفين آخرين في الشركة كما قد تحددهم اللجنة من حيٍن  �

آلخر بقراٍر منها.

اإلنهاء المبكر ج- 

مراجعة سياسة الشركة بشأن الشروط المعمول بها وأي مكافآت مستحقة في حالة إنهاء الخدمة المبكر ألي من أعضاء مجلس  �
اإلدارة أو المدراء التنفيذيين، بهدف ضمان إنصاف الفرد والشركة، ودون مكافأة اإلخفاق.

ترتيبات التقاعدد- 

تقييم وتحديد سياسة ونطاق ترتيبات التقاعد أو مستحقات نهاية الخدمة ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين، بمن فيهم  �
أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين المقبلين على التقاعد.

مراجعة ورصد االلتزامات طويلة األجل المصاحبة لترتيبات التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة لموظفي الشركة. �

مطالبات المصروفاته- 

اإلشراف على إطار اعتماد المطالبات المتعلقة بمصروفات مجلس اإلدارة. �

التقارير واإلفصاحو- 

إعداد أي إفصاحات متعلقة بالمكافآت تتطلبها األنظمة أو اللوائح أو قواعد السوق المالية، وأي اختالفات جوهرية بين المكافآت  �
المدفوعة وما تسمح به سياسة المكافآت.

مهام متنوعةز- 

النظر في أي مجال يدخل ضمن مجاالت اختصاصها ويلزم فيه اتخاذ إجراءات أو القيام بتحسينات معينة، ورفع تقارير بشأنها  �
إلى المجلس.

تشكيل لجنة المكافآت 1 2 2 2

تتألف لجنة المكافآت من األعضاء التالية أسماؤهم كما في تاريخ هذه النشرة.
أعضاء لجنة المكافآت الجدول 30: 

االستقالليةتاريخ التعيين)1(المنصباالسم
نعم1439/08/23هـ )الموافق 2018/09/05م(رئيس اللجنةالسير/ مارك مودي ستيورات
نعم1439/08/23هـ )الموافق 2018/09/05م(عضوالسيد/ آندرو إف. جي. قولد

ال1439/08/23هـ )الموافق 2018/09/05م(عضومعالي األستاذ/ محمد بن عبداهلل الجدعان 
ال1439/08/23هـ )الموافق 2018/09/05م(عضومعالي األستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان

نعم1439/08/23هـ )الموافق 2018/09/05م(عضوالسيد/ أندرو ن. ليفريس

المصدر: الشركة.

)1( يتم تعيين أعضاء لجنة المكافآت لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات.
)لمزيد من المعلومات حول خبرات ومؤهالت أعضاء لجنة المكافآت، يرجى مراجعة القسم  6- 5 )السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة( من هذه النشرة(.

لجنة إدارة المخاطر والصحة والسالمة والبيئة 2 2 2
يتمثل الدور الرئيس الذي تقوم به لجنة إدارة المخاطر والصحة والسالمة والبيئة في مراقبة عملية إدارة المخاطر في الشركة بوجه عام 
وأنشطتها المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة، ومساعدة مجلس اإلدارة في: )1( قيادة وتوجيه ومراقبة الشركة فيما يتعلق باإلقدام على 
المخاطر، وتحمل المخاطر، وإطار واستراتيجية المخاطر )2( حوكمة وإدارة المخاطر االستراتيجية والتشغيلية واالستدامة )3( مساعدة 

مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة في ترسيخ ثقافة تؤكد وتوضح فوائد إدارة المخاطر في الشركة.
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مسؤوليات لجنة إدارة المخاطر وشؤون الصحة والسالمة والبيئة 1 2 2 2

إضافة إلى المسؤوليات المذكورة أعاله، تضطلع لجنة إدارة المخاطر وشؤون الصحة والسالمة والبيئة بما يلي:

ضمان تنفيذ استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر التشغيلية واالستراتيجية ومدى كفاية وفاعلية إطار إدارة المخاطر للشركة  �
والتغيرات الجوهرية التي تطرأ عليه.

مراجعة مستوى اإلقدام على المخاطر وحدود التعرض للمخاطر ومراقبة مدى امتثال الشركة بحدود التعرض للمخاطر. �
مراجعة المخاطر التشغيلية واالستراتيجية لدى الشركة، وأطر المخاطر والضوابط عليها التي ُوضَعت إلدارتها. �
تقديم تقارير عن استراتيجيات التعرض للمخاطر الرئيسية وتوصيات بخطوات إدارة تلك المخاطر إلى مجلس اإلدارة. �
مراجعة فعالية سياسات وبرامج وممارسات الشركة بالنسبة إلى جوانب السالمة، والصحة، والبيئة، والجوانب االجتماعية، وتلك  �

المتعلقة بالعالقات المجتمعية، بما في ذلك االلتزام باألنظمة واللوائح المعمول بها، ونتائج مراجعة االلتزام الداخلي للشركة وأي 
عمليات مراجعة مستقلة خاصة بهذه المسائل، وتقديم التوصيات المتعلقة بهن إلى مجلس اإلدارة عندما يكون ذلك مالئًما.

مراجعة ملخص تقارير الوفيات والمسائل األخرى الهامة المتعلقة بحوادث الصحة والسالمة والبيئة، التي تقع داخل الشركة. �
مراجعة عمليات الشركة واستعداداتها فيما يتعلق بإدارة األزمات والتعافي من الكوارث واستمرارية األعمال. �
مراجعة برامج ووثائق التأمين لدى الشركة. �
مراجعة تشكيل إدارة المخاطر ووضعها التنظيمي وهيكلها، وضمان استقاللية وظائف إدارة المخاطر بشكٍل كاٍف عن الوظائف  �

التشغيلية أو االستراتيجية أو أي مجاالت أخرى قد تعرِّض الشركة للمخاطر.
تقييم جودة وصحة التقارير الخارجية المتعلقة بالمخاطر وإدارتها واإلشراف على ذلك، ويتضمن ذلك المسائل المالية، والمسائل  �

المتعلقة بالصحة، والسالمة، والبيئة، والجانب االجتماعي، والعالقات المجتمعية.
التنسيق بصفة دورية مع لجنة المراجعة لضمان معالجة المخاطر الجوهرية التي قد تقع ضمن نطاق مسؤوليات اللجنتين بالشكل  �

المناسب من إحدى اللجنتين على األقل.

تشكيل لجنة إدارة المخاطر والصحة والسالمة والبيئة 1 2 2 2

تتألف لجنة إدارة المخاطر والصحة والسالمة والبيئة من األعضاء التالية أسماؤهم كما في تاريخ هذه النشرة.
أعضاء لجنة إدارة المخاطر وشؤون الصحة والسالمة والبيئة الجدول 31: 

االستقالليةتاريخ التعيين)1(المنصباالسم
نعم1439/08/23هـ )الموافق 2018/09/05م(رئيس اللجنةالسيد/ بيتر إل سيال

ال1439/08/23هـ )الموافق 2018/09/05م(عضومعالي األستاذ/ محمد بن مزيد التويجري
نعم1439/08/23هـ )الموافق 2018/09/05م(عضوالسيدة/ لين الفرتي إلسنهانز

ال1439/08/23هـ )الموافق 2018/09/05م(عضوالمهندس/ أمين بن حسن الناصر

المصدر: الشركة.

)1( يتم تعيين أعضاء لجنة إدارة المخاطر وشؤون الصحة والسالمة والبيئة لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات.
)لمزيد من المعلومات حول خبرات ومؤهالت أعضاء لجنة إدارة المخاطر وشؤون الصحة والسالمة والبيئة، يرجى مراجعة القسم  6- 5 )السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة( من هذه النشرة(.

2 21 اإلدارة العليا-

نظرة عامة على اإلدارة العليا 1 2 2
تتألف اإلدارة العليا في الشركة من أعضاء مؤهلين تتوفر لديهم المعرفة والخبرة الالزمتين لتسيير أعمال الشركة وفق أهداف وتوجيهات 
مجلس اإلدارة والمساهمين. وعماًل باألنظمة المعمول بها في المملكة، أبرمت الشركة عقود عمل مع أعضاء إدارتها العليا لدى تعيينهم 
فيها. ونظًرا لوجود آالف الموظفين العاملين في الشركة، ال تقوم الشركة عادة بتحديث هذه العقود حتى في حالة تغيير أدوار أعضاء اإلدارة 
العليا داخل الشركة. وقد نجحت الشركة في االحتفاظ بكبار مسؤوليها التنفيذيين، وتطوير الموظفين األكفاء وترقيتهم إلى وظائف عليا 

في الشركة.



109

ويبين الجدول التالي كبار التنفيذيين كما في تاريخ هذه النشرة.

كبار التنفيذيين بالشركة الشكل 29: 

المصدر: الشركة.

تفاصيل كبار التنفيذيين الجدول 32: 

الجنسيةتاريخ التعيينالمنصباالسم
عدد األسهم 

المملوكة قبل 
الطرح

عدد األسهم 
المملوكة بعد 

الطرح

المهندس/ أمين بن حسن الناصر
عضو مجلس اإلدارة، 

والرئيس، وكبير اإلداريين 
التنفيذيين

1436/12/04هـ )الموافق 
--سعودي2015/09/17م(

األستاذ/ نبيل بن عبد العزيز 
المنصور

النائب األعلى للرئيس 
والمستشار القانوني العام 

وأمين السر

1437/07/24هـ )الموافق 
--سعودي2016/05/01م(

النائب األعلى للرئيس للمالية األستاذ/ خالد بن هاشم الدباغ
واالستراتيجية والتطوير

1439/12/21هـ )الموافق 
--سعودي2018/09/01م(

األستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن 
السعدي

النائب األعلى للرئيس 
للخدمات التقنية

1437/03/21هـ )الموافق 
--سعودي2016/01/01م(

األستاذ/ محمد بن يحيى 
القحطاني

النائب األعلى للرئيس للتنقيب 
واإلنتاج

1437/03/21هـ )الموافق 
--سعودي2016/01/01م(

األستاذ/ محمد بن محسن 
السقاف

النائب األعلى للرئيس 
لخدمات التشغيل واألعمال

1437/03/21هـ )الموافق 
--سعودي2016/01/01م(

األستاذ/ عبد العزيز بن محمد 
القديمي

النائب األعلى للرئيس للتكرير 
والمعالجة والتسويق 

1438/08/05هـ )الموافق 
--سعودي2017/05/01م(

المصدر: الشركة.

السير الذاتية لكبار التنفيذيين1 2 2
فيما يلي الخبرات والمؤهالت والمناصب الحالية والسابقة لكٍل من المسؤولين التنفيذيين بالشركة على مدار السنوات الخمس الماضية 

على األقل:

المهندس/ أمين بن حسن الناصر1 1 2 2

)لمزيد من المعلومات حول خبرات ومؤهالت والمناصب الحالية والسابقة للمهندس/أمين بن حسن الناصر، يرجى مراجعة القسم  6- 5- 11
)»المهندس/ أمين بن حسن الناصر، عضو مجلس اإلدارة، والرئيس، وكبير اإلداريين التنفيذيين«( من هذه النشرة(.

األستاذ/ نبيل بن عبد العزيز المنصور، النائب األعلى للرئيس والمستشار القانوني العام وأمين السر1 1 2 2

يشغل األستاذ/ نبيل بن عبد العزيز المنصور، البالغ من العمر 52 عاًما، منصب النائب األعلى للرئيس والمستشار القانوني العام وأمين السر 
منذ عام 2016م، ويشغل حالًيا منصب عضو مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري.

كما شغل األستاذ/ نبيل المنصور أيًضا المناصب التالية لدى الشركة:

نائب المستشار القانوني العام من عام 2015م حتى عام 2016م.�
المدير التنفيذي ونائب الرئيس للمشتريات وإدارة منظومة التوريد من عام 2014م حتى عام 2015م.�
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المستشار القانوني العام المشارك من عام 2011م حتى عام 2014م. �
حصل األستاذ/ نبيل المنصور على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة أوكالهوما سيتي عام 1999م، كما حصل على درجة البكالوريوس 
في هندسة األنظمة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1990م، إضافة إلى ذلك، فقد أكمل عدًدا من البرامج القيادية التنفيذية 

التي تشمل برنامج اإلدارة العامة في كلية إدارة األعمال بجامعة هارفارد في عام 2008م.

األستاذ/ خالد بن هاشم الدباغ، النائب األعلى للرئيس للمالية واالستراتيجية والتطوير 2 1 2 2

يشغل األستاذ/ خالد بن هاشم الدباغ، البالغ من العمر 58 عاًما، منصب النائب األعلى للرئيس للمالية واالستراتيجية والتطوير منذ عام 
2018م. كما أنه يُمّثل الشركة في مجلس محافظي معهد أعضاء مجالس اإلدارات في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما شغل األستاذ/ خالد بن هاشم الدباغ المناصب التالية لدى الشركة:

مراقب الحسابات في الشركة من عام 2012م حتى عام 2018م. �
أمين الخزينة من عام 2010م حتى عام 2012م. �
مدير دائرة تطوير ومساندة المشاريع المشتركة من عام 2006م حتى عام 2008م. �

جدير بالذكر أن األستاذ/ خالد بن هاشم الدباغ حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة توليدو عام 1985م، كما 
أنه أكمل عدًدا من برامج القيادة التنفيذية، ومنها برنامج كبار المديرين التنفيذيين في كلية لندن لألعمال.

األستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن السعدي، النائب األعلى للرئيس للخدمات التقنية 2 1 2 2

وتشتمل  2016م،  عام  منذ  التقنية  للخدمات  للرئيس  األعلى  النائب  منصب  عاًما،   60 العمر  من  البالغ  السعدي،  أحمد  األستاذ/  شغل 
التي يضطلع بها من خالل هذا المنصب على قيادة مشاريع الشركة فيما يتعلق بالهندسة وتقنية المعلومات وتوريد المواد  المسؤوليات 

والمشاريع المجتمعية والمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع العامة.

تقلد األستاذ/ أحمد السعدي أيًضا المناصب التالية لدى الشركة:

نائب الرئيس للخدمات الفنية من عام 2015م حتى عام 2016م. �
نائب الرئيس ألعمال الغاز من عام 2010م حتى عام 2015م. �

حصل األستاذ/ أحمد السعدي على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية )التطبيقية( من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 
1981م، كما أكمل برنامج التطوير اإلداري في كلية إدارة األعمال بجامعة هارفارد عام 2000م.

األستاذ/ محمد يحيى القحطاني، النائب األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج 2 1 2 2

يشغل األستاذ/ محمد بن يحيى القحطاني، البالغ من العمر 54 عاًما، منصب النائب األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج منذ عام 2016م. 
ويشغل حالًيا منصب رئيس المجلس االستشاري لشركة وادي الظهران للتقنية، ورئيس المجلس االستشاري لجامعة حفر الباطن، كما يشغل 
عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة الثنائية األمريكية العربية. وهو عضو في لجنة اإلشراف في كلية هندسة البترول وعلوم األرض بجامعة 

الملك فهد للبترول والمعادن.

كما شغل األستاذ/ محمد بن يحيى القحطاني أيًضا المناصب التالية بالشركة:

نائب الرئيس للتخطيط العام من عام 2014م حتى 2015م. �
النائب األعلى المكلف للرئيس لخدمات التشغيل واألعمال في عام 2014م. �
نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية من عام 2013م حتى عام 2014م. �
نائب الرئيس لهندسة البترول والتطوير من عام 2011م حتى عام 2013م. �

حصل األستاذ/ محمد بن يحيى القحطاني على درجتي الماجستير والدكتوراه في هندسة البترول من جامعة جنوب كاليفورنيا في عامي 
1992م و1996م على التوالي، كما حصل على درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1988م. 

إضافة إلى ذلك، أكمل برنامج تطوير المسؤولين التنفيذيين في المعهد الدولي للتطوير اإلداري، لوزان، سويسرا.

األستاذ/ محمد بن محسن السقاف، النائب األعلى للرئيس لخدمات التشغيل واألعمال 2 1 2 2

يشغل األستاذ/ محمد بن محسن السقاف، البالغ من العمر 52 عاًما، منصب النائب األعلى للرئيس لخدمات التشغيل واألعمال منذ عام 
2016م. كما شغل األستاذ محمد بن محسن السقاف المناصب التالية لدى الشركة:
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القائم بأعمال النائب األعلى للرئيس لخدمات التشغيل واألعمال من عام 2014م وحتى عام 2016م. �
رئيس مركز الملك عبد اهلل للدراسات والبحوث البترولية من عام 2012م وحتى عام 2014م. �
المدير العام لمكتب التحول االستراتيجي من عام 2011م وحتى عام 2012م. �

حصل األستاذ/ محمد السقاف على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 2005م، كما حصل 
على درجتي الماجستير والدكتوراه في علوم األرض من معهد ماساتشوستس للتقنية في عامي 1996م و2000م على التوالي، وحصل على 
درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عام 1989م. إضافة إلى ذلك، فقد أكمل برنامج التطوير اإلداري 

في كلية إدارة األعمال بجامعة هارفارد عام 2005م.

األستاذ/ عبد العزيز بن محمد القديمي، النائب األعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق 2 1 2 2

شغل األستاذ/ عبد العزيز بن محمد القديمي، البالغ من العمر 56 عاًما، منصب النائب األعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق منذ 
عام 2017م. كما تقلد األستاذ/ عبد العزيز بن محمد القديمي المناصب التالية بالشركة وخارجها:

القائم بأعمال النائب األعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق من عام 2016م حتى عام 2017م. �
نائب الرئيس ألنظمة الطاقة من عام 2014م وحتى عام 2017م. �
نائب الرئيس للتخطيط العام في عام 2014م. �
نائب الرئيس ألنظمة الطاقة من عام 2013م وحتى عام 2014م. �
نائب الرئيس للكيميائيات من عام 2010م وحتى عام 2013م. �
عضو مجلس إدارة شركة صدارة من عام 2014م وحتى عام 2016م. �
ممثل شركة أرامكو السعودية في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء من عام 2014م وحتى عام 2015م. �

حصل األستاذ/ عبد العزيز بن محمد القديمي على ماجستير إدارة أعمال من كلية سلون لإلدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتقنية في 
عام 2001م، كما حصل على درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1983م.

عقد عمل الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين والمدير المالي 2 2 2

عقد عمل الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين 1 2 2 2

عينت الشركة المهندس/ أمين بن حسن الناصر كبير إدارييها التنفيذيين منذ عام 1982م، بموجب خطاب تعيين بتاريخ 1982/11/03م. وال 
تقوم الشركة عادة بتحديث عقود العمل حتى في حالة تغيير أدوار أعضاء اإلدارة العليا بما في ذلك كبير اإلداريين التنفيذيين في الشركة، 
ومزاياه  التنفيذيين  اإلداريين  كبير  يتقاضاه  الذي  األجر  اإلدارة  ويُحدد مجلس  الشركة.  العاملين في  الموظفين  آالف  لوجود  نظًرا  وذلك 

الوظيفية األخرى وفق السياسات المختلفة التي تتبناها الشركة فيما يتعلق بالتوظيف.

عقد عمل المدير المالي 1 2 2 2

يشغل األستاذ/ خالد بن هاشم الدباغ منصب المدير المالي، ومسماه الوظيفي الرسمي في الشركة هو »النائب األعلى للرئيس للشؤون 
المالية واالستراتيجية والتطوير«. وقد قامت الشركة بتعيين المدير المالي منذ 1994/01/01م. ويُحدد مجلس اإلدارة األجر الذي يتقاضاه 

المدير المالي ومزاياه الوظيفية األخرى وفق السياسات المختلفة التي تتبناها الشركة فيما يتعلق بالتوظيف.

2 21 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين-

كان النظام األساس للشركة ينص في السابق على أن يحدد المجلس األعلى للشركة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ 31 ديسمبر 
2017م، في حين أن النظام األساس الحالي للشركة بعد تحولها إلى شركة مساهمة بتاريخ 2018/01/01م ينص على أن يحدد مجلس 
اإلدارة مكافآت أعضاء المجلس حسبما يراه مناسًبا وذلك على أساس سنوي بحد أقصى يصل إلى 1.8 مليون ريال سعودي للعضو )على 
أن تخضع المكافآت التي تزيد عن هذا المبلغ لموافقة الجمعية العامة(. عالوًة على ذلك، يحصل أعضاء مجلس اإلدارة على تعويض عن 

بعض النفقات المتكبدة فيما يتعلق بمهامهم.

تنص سياسة المكافآت بالشركة، التي أصبحت نافذة اعتباًرا من 2018/01/01م، على أن تتولى لجنة المكافآت مسؤولية تحديد مكافآت 
المسؤولين التنفيذيين للشركة الذين يتقلدون منصب النائب األعلى للرئيس أو مناصب أعلى )ويشار إليهم فيما بعد بـ »كبار التنفيذيين«(. 

ووافقت الجمعية العامة على سياسة التعويض في ضوء األنظمة واللوائح والممارسات الدولية ذات العالقة.

تنص سياسة المكافآت، من بين أمور أخرى، على ما يلي:

تقدم الشركة مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بما يحث على تحقيق النجاح طويل األمد للشركة. �
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ال يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة الذين يشغلون مناصب تنفيذية أي أتعاب إضافية نظير عملهم كأعضاء مجلس إدارة. �
ليس ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أي صالحية للتصويت على عقد أو عرض تعود عليه منه منفعة  �

شخصية.
فيما يلي إجمالي المكافآت التي قدمتها الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة من كبار التنفيذيين راتًبا، ومنهم الرئيس كبير اإلداريين 
التنفيذيين والمدير المالي، بما يشمل البدالت والعالوات والرواتب وغيرها من المزايا )بما في ذلك المزايا النقدية والعينية( عن السنوات 

المالية المنتهية للسنوات في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م على التوالي:
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة من كبار التنفيذيين الجدول 33: 

2018م2017م2016م

)مليون ريال سعودي(
9.39.310.7أعضاء مجلس اإلدارة)1(

88.895.780.8كبار التنفيذيين)2(

المصدر: الشركة.

)1( ال يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة تعويضات إضافية نظير عضويتهم في لجان مجلس اإلدارة. واستمرت الشركة بناًء على توجيهات من الحكومة في تقديم تعويض على مستوى المسؤولين 
التنفيذين إلى الرئيس كبير اإلداريين التنفيذيين السابق للشركة، الذي أصبح رئيس مجلس اإلدارة بتاريخ 1436/01/10هـ )الموافق 2015/04/29م(.

)2( في ضوء إعادة هيكلة خطة التقاعد المستقبلي للشركة في عام 2017م، تنازل كبار التنفيذيين عن حقوقهم في المدفوعات المستقبلية بموجب الخطة وحصلوا على المزايا المستحقة سابًقا.

2 21 برنامج أسهم موظفي أرامكو السعودية-

تبنت الشركة برنامج أسهم موظفي أرامكو السعودية. ويهدف البرنامج إلى توفير حوافز إضافية للموظفين الذين تعتبر مساهماتهم ضرورية 
لنمو الشركة ونجاحها، وذلك في سبيل استقطاب أشخاص مؤهلين واالحتفاظ بهم، وتدعيم مواءمة مصالح هؤالء الموظفين مع مساهمي 
الشركة. ستتولى لجنة المكافآت أو أحد اللجان الفرعية المنبثقة منها مهمة إدارة البرنامج وجميع الخطط الفرعية، ولها في ذلك صالحية 
من  وغيرها  األداء  ووحدات  وأسهم  المقيدة،  والوحدات  األسهم  المكافآت  تلك  وتشمل  أحقيتها،  وتحديد شروط  بموجبها  مكافآت  منح 
المكافآت القائمة على األسهم. تُمنح المكافآت بموجب البرنامج للموظفين بدوام كامل لدى الشركة وأي من الشركات التابعة لها الذين 

تختارهم لجنة المكافآت للمشاركة في البرنامج.

وقد قامت الشركة باعتماد برامج فرعية منبثقة من برنامج أسهم الموظفين المشار إليه أعاله والتي تتألف من: )أ( برنامج حوافز طويلة 
الموظفين  لبعض  حوافز  برنامج  و)ج(  اآلخرين،  اإلدارة  موظفي  لبعض  األجل  طويلة  حوافز  برنامج  و)ب(  التنفيذيين،  للمسؤولين  األجل 
اآلخرين، و)د( برنامج المنح التحفيزي بمناسبة الطرح، والتي بموجبها سيتم منح جميع الموظفين عدًدا معيًنا من األسهم بعد الطرح. ويجوز 

للشركة وضع برامج فرعية أخرى في المستقبل، بما في ذلك برنامج شراء األسهم للموظفين.

وبالتزامن مع إتمام عملية الطرح، ستقوم الحكومة ببيع أسهم بقيمة مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 3.75 مليار ريال سعودي( )محسوبة 
على سعر الطرح النهائي( إلى الشركة الستخدامها في إطار برنامج أسهم الموظفين وجميع البرامج الفرعية. باإلضافة إلى ذلك، ستكون 
األسهم التي تم شراؤها من قبل الشركة بعد تاريخ االستحقاق )أي 2019/10/03م( صالحة لالستخدام في إطار برنامج أسهم الموظفين 

والبرامج الفرعية. ويجوز منح األسهم في إطار البرنامج لمدة 10 سنوات من تاريخ النفاذ.

2 1-1 حوكمة الشركة-

اعتمدت الشركة وحرصت على تنفيذ سياسات وإجراءات الحوكمة اإللزامية المنصوص عليها في الئحة حوكمة الشركات والنظام األساس، 
كما تعمل الشركة على تنفيذ بعض السياسات واإلجراءات األخرى التي تراها مناسبة للشركة من حيث حجمها وهيكلها والمجال الذي تزاول 
فيه أنشطتها. عالوة على ذلك، قامت الشركة بتنفيذ مدونة قواعد سلوك األعمال التي تقدم إرشادات ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 
والموظفين المتعاقدين مع الشركة والشركات التابعة لها فيما يتعلق بجملة أمور منها الصحة والسالمة وحماية البيئة والمنافسة ومكافحة 
االحتكار ومكافحة الرشوة والفساد والتداول بناء على معلومات داخلية واالمتثال للنظام المعمول به. بتاريخ 2017/12/07م، اعتمد مجلس 

اإلدارة سياسات الحوكمة التالية وفًقا لالئحة حوكمة الشركات والنظام األساس:

الئحة الحوكمة. وتشمل هذه الالئحة أحكام تفصيلية تتعلق بحقوق المساهمين والجمعيات العامة، ومجلس اإلدارة، ولجان مجلس  �
اإلدارة، وضوابط الرقابة الداخلية والمراجعة وااللتزام، ومراجع الحسابات، والسياسات الداخلية.

سياسة الصالحيات والتفويضات.  �
قواعد سلوكيات العمل.  �
سياسة تعارض المصالح. �
سياسة التعامل مع األطراف ذوي العالقة. �
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سياسة إدارة المخاطر. �
سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح. �
سياسة اإلبالغ وعدم االنتقام. �
سياسة اإلفصاح. �

في ضوء التوصيات المقدمة من مجلس اإلدارة وفًقا للنظام األساس، قام المساهم بالموافقة على السياسات التالية:

سياسة توزيع األرباح. �
سياسة المكافآت. �
سياسة الترشيحات. �
سياسة المسؤولية المجتمعية. �

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة ملتزمة حالياً بمعظم األحكام اإللزامية الواردة في الئحة حوكمة الشركات. وسوف تلتزم بجميع هذه 
األحكام بعد اإلدراج. 

2 111 تعارض المصالح-

ال يمنح النظام األساس للشركة أو أي من اللوائح والسياسات الداخلية أية صالحيات تمكن عضو مجلس اإلدارة من التصويت على عقد أو 
عرض له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة إال بترخيص مسبق من مجلس اإلدارة. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة باآلتي:

مع مراعاة أحكام نظام الشركة األساس )بما في ذلك المادة 43 منه(، االلتزام بالمادتين 71 و72 من نظام الشركات والمادتين  أ- 
44 و46 من الئحة حوكمة الشركات .

عدم التصويت على القرارات المتعلقة بالعقود أو المعامالت المبرمة مع طرف ذي عالقة في مجلس اإلدارة إذا كانت لهم  ب- 
مصلحة شخصية فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

مع مراعاة أحكام نظام الشركة األساس، عدم الدخول في منافسة مع أعمال الشركة تطبيقاً لنص المادة 72 من نظام الشركات. ج- 

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود تعارض في المصالح الشخصية بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالعقود أو المعامالت 
المبرمة مع الشركة، كما أنهم لم يكونوا جزًءا من أي نشاط مشابه أو منافس ألنشطة الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

ال توجد حتى تاريخ هذه النشرة أي معامالت امتلك فيها أو سيمتلك فيها أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار مسؤوليها التنفيذيين 
أو أي من أقاربهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة كما ال توجد أي معامالت قائمة على أسس تجارية غير عادلة.

2 111 الموظفون-

بلغ عدد موظفي أرامكو السعودية والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل 67.718 موظف كما في 31 ديسمبر 2016م، و70.762 موظف 
كما في 31 ديسمبر 2017م، و76.418 موظف كما في 31 ديسمبر 2018م.

يوضح الجدول التالي عدد موظفي أرامكو السعودية وشركاتها التابعة الجوهرية فقط ونسب السعودة المحققة كما في 31 ديسمبر 2016م 
و2017م و2018م.

2016م  ديسمبر   31 في  كما  المحققة  السعودة  ونسب  فقط  الجوهرية  التابعة  وشركاتها  السعودية  أرامكو  عدد موظفي  الجدول 3٤: 
و2017م و2018م

الشركة

31 /12/ 2018م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2016م

غير سعودي
اإلجماليسعودي

نسبة 
التوطين/ 

الفئة
غير سعودي

اإلجماليسعودي
نسبة 

التوطين/ 
الفئة

غير سعودي
اإلجماليسعودي

نسبة 
التوطين/ 

الفئة
أرامكو 

88٪8759.8488.09967.947٪8557.8668.27666.142٪55.4669.81665.282السعودية

ساتورب 
)SATORP(666332998٪677243021.026٪717672751.042٪74

شركة أرامكو 
77٪8012838166٪849323116٪711485للتجارة

88٪8760.7438.41269.155٪8558.6838.60167.284٪56.20310.16266.365اإلجمالي

المصدر: الشركة.



114

يوضح الجدول التالي عدد موظفي الشركة وتوزيعهم عبر قطاعات التشغيل فيها كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.
عدد موظفي الشركة وتوزيعهم عبر قطاعات التشغيل فيها كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م و2019م. الجدول 35: 

قطاع األعمال
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2016م

غير سعودي
غير سعودياإلجماليسعوديين

غير سعودياإلجماليسعوديين
اإلجماليسعوديين

قطاع التنقيب 
واإلنتاج 

)Upstream(
19.9882.47722.46521.7612.32524.08623.3052.29925.604

قطاع التكرير 
والمعالجة والتسويق 

)Downstream(
12.5951.43714.03213.2491.52814.77713.4991.59415.093

قطاع األعمال 
22.8835.90228.78522.8564.42327.27923.0444.20627.250العامة)1(

55.4669.81665.28257.8668.27666.14259.8488.09967.947اإلجمالي

المصدر: الشركة.

)1( يشمل قطاع األعمال العامة الخدمات التقنية الضرورية لنجاح األنشطة الرئيسية للشركة باإلضافة إلى الموارد البشرية والمالية والقانونية والشؤون العامة. 
لالطالع على وصف لسياسة السعودة المتبعة في المملكة ومدى تطبيقها في الشركة، يرجى مراجعة القسم  5- 5- 3 )السعودة( من هذه النشرة.



115

21 مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات -

2 11 مقدمة-

يجب قراءة قسم مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات باالقتران مع المعلومات الُمدرجة تحت عنوان "ملخص المعلومات 
المالية" والقوائم المالية الواردة في هذه النشرة، علًما بأن مناقشة وتحليل اإلدارة تتضمن إفادات مستقبلية تنطوي على مخاطر وشكوك، 
)لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم "التوقعات واإلفادات المستقبلية" الواردة في الصفحة ط من هذه النشرة(. ومن ثم قد تختلف 
النتائج الفعلية المستقبلية للشركة اختالًفا جوهرًيا عن النتائج المتوقعة في اإلفادات المستقبلية الواردة في هذه النشرة لعدة أسباب من 

بينها األسباب الموضحة في قسم "عوامل المخاطرة" وفي األقسام األخرى من هذه النشرة.

للمعايير الدولية للتقرير المالي )"IFRS"( المعتمدة في المملكة وتم  أُعدت القوائم المالية من قبل الشركة لعامي 2017م و2018م وفقاً 
مراجعتها من قبل شركة برايس ووتر هاوس كوبرز )"PWC"( محاسبون قانونيون ألرامكو السعودية على النحو الوارد في تقارير المراجعة 
الصادرة عنهم فيما يخص القوائم المالية لعامي 2017م و2018م. وأُعدت القوائم المالية األولية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
استخراج  تم  كوبرز.  ووتر هاوس  برايس  قبل شركة  وتم مراجعتها من  رقم 34  الدولي  المحاسبي  للمعيار  وفقاً  الشركة  قبل  2019م من 
المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م من بيانات المقارنة للقوائم المالية لعام 2017م، ولم تخضع هذه المعلومات 
عمود  في  تظهر  التي  2017م  العام  نتائج  بعض  تصنيف  الشركة  أعادت  2018م،  للعام  المالية  القوائم  إعداد  عند  جوهري.  تعديل  ألي 
ن في القوائم المالية لعام 2018م.كما تم استخراج المعلومات المالية في هذا القسم للسنة المنتهية في 31  المقارنة للعام 2017م الُمتضمَّ
ن في القوائم المالية لعام  ديسمبر2017م من القوائم المالية لعام 2017م ، بدالً من تلك التي تظهر في عمود المقارنة للعام 2017م الُمتضمَّ

2018م. وتأكد شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون استقالليتها من الشركة في تقرير مدقق الحسابات. 

2 11 إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية-

)لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  12- »إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة« من هذه النشرة(.

2 21 العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على عمليات الشركة-

فيما يلي مناقشة ألهم العوامل التي أثرت على المركز المالي للشركة ونتائج عملياتها في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 
و2017م و2018م وفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م، باإلضافة إلى العوامل التي من المتوقع أن تؤثر على المركز 
المالي للشركة ونتائج عملياتها مستقباًل مثل العرض والطلب والسعر للهيدروكربون، مبيعات السوائل المنتجة، وتعديالت في النظام المالي 
)االعتبارات  تم ذكره في قسم 7-3-7  باستثناء ما  المالي بشكل جوهري.  الشركة وربحيتها ووضعها  نتائج عمليات  تؤثر على  والتي قد 
الموسمية(، فإن الشركة ليست على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية أخرى متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير على أعمال 
الشركة وشركاتها التابعة أو وضعها المالي. تستند هذه العوامل على المعلومات المتاحة حالًيا للشركة، وقد ال تمثل جميع العوامل التي يكون 

لها تأثير على أعمال الشركة، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  2- )عوامل المخاطرة( من هذه النشرة.

العرض والطلب على المواد الهيدروكربونية وأسعارها 1 2 2
تتأثر نتائج أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( في الشركة بمبيعاتها من النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي، وتعتمد على 
الطلب العالمي على هذه المنتجات وأسعارها العالمية. تمثل مبيعات النفط الخام العنصر األكبر لقائمة الدخل المجمعة واإليرادات األخرى 
حيث تمثل 86.4٪ للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، و56.7٪ للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، ونسبة 56.4٪ للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2018م، و57.0٪ لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م. ولذلك، فإن نتائج عمليات الشركة وتدفقاتها النقدية 

تتأثر بدرجة كبيرة بالسعر الذي يمكنها أن تبيع به النفط الخام.

شهدت أسعار النفط الخام العالمية تقلبات كبيرة تاريخياً، وقد تستمر هذه التقلبات مستقباًل، كما ُمنيت أسعار النفط الخام بانخفاض 
كبير خالل الفترة من منتصف 2014م حتى بداية 2016م، مع انخفاض أسعار برنت من متوسط شهري قدره 112.0 دوالًر أمريكياً للبرميل 
في يونيو 2014م إلى متوسط شهري قدره 31.9 دوالراً أمريكياً للبرميل في يناير 2016م. وما بين يناير 2016م وسبتمبر 2019م، تراوحت 
أسعار خام برنت ما بين 50 دوالر أمريكي إلى 75 دوالر أمريكي للبرميل. وفي اآلونة األخيرة، بلغ سعر المتوسط الشهري لخام برنت 61.5 
دوالر أمريكي في سبتمبر 2019م، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 3-3 )توازن العرض والطلب على السوائل( من هذه النشرة(. 
ويؤثر سعر النفط الخام بشكل كبير على نتائج عمليات الشركة في قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( ويرتبط بالمعادالت الحسابية التي 
تستخدمها الشركة لتحديد أسعار البيع، وتشمل العوامل التي تؤثر على سعر السوق للنفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي، على 

سبيل المثال ال الحصر:

توقعات السوق بشأن العرض والطلب على النفط ومنتجاته وتغيرات األسعار مستقباًل، بما في ذلك الطلب المستقبلي على منتجات  �
البترول في قارة آسيا والذي مثَّل ما نسبته 37.2٪ من الطلب العالمي على المنتجات المكررة في عام 2018م ومن المتوقع أن يمثل 

حوالي 41.1٪ من الطلب العالمي على المنتجات المكررة في عام 2030م وفقاً لمستشار السوق.
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األوضاع االقتصادية والسياسية العالمية واألحداث الجيوسياسية، بما في ذلك أي أوضاع تؤثر على التجارة العالمية )بما في ذلك  �
طرق النقل التجارية(.

القرارات المتعلقة بمستويات اإلنتاج التي تتخذها المملكة أو غيرها من الدول المنتجة )تجدر اإلشارة إلى أن المملكة عضو في  �
منظمة أوبك(، )لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم  4- 14 )العالقة مع المملكة( من هذه النشرة(.

إيجاد أساليب جديدة للتنقيب عن النفط الخام وإنتاجه ونقله أو تطوير األساليب المتبعة حالًيا بما في ذلك التكسير الهيدروليكي  �
)»عمليات التصديع«(.

االستثمارات الرأسمالية لشركات النفط والغاز المتعلقة بأعمال التنقيب عن احتياطيات النفط الخام وتطويرها وإنتاجها. �
تأثير تغير المناخ على الطلب على المنتجات الهيدروكربونية وسعرها )لمزيد من المعلومات، يرجى أيضاً مراجعة القسم  2- 2- 3  �

)المخاطر المرتبطة بتغير المناخ( من هذه النشرة(.
التغيرات التي تطرأ على األنظمة أو اللوائح البيئية أو غيرها من األنظمة واللوائح التي تنطبق على النفط الخام والمنتجات المتعلقة  �

واللوائح  باألنظمة  المرتبطة  )المخاطر  القسم  2- 2- 11  مراجعة  يرجى  المعلومات،  من  )لمزيد  عام،  بشكل  الطاقة  قطاع  أو  به 
المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة( من هذه النشرة(.

أسعار مصادر الطاقة البديلة، بما في ذلك الطاقة المتجددة. �
استخدام الكهرباء في وسائل النقل، والتطورات التقنية في خاليا الوقود الموجودة في المركبات التي تعمل بالكهرباء من حيث  �

التكلفة أو التحمل والتغيرات في تفضيالت أساليب النقل، بما في ذلك نظام مشاركة الرحلة.
الظروف الجوية التي تؤثر على عوامل العرض والطلب. �
ر بها النفط الخام عالمًيا. � التقلبات في سعر الدوالر األمريكي، وهي العملة الرسمية التي يَُسعَّ
األنشطة التجارية في سوق منتجات النفط الخام. �

عالوة على ذلك، يعتبر النفط الخام مكوًنا رئيسياً في حساب تكلفة إنتاج المنتجات المكررة والكيميائيات التي تستخدم المواد الهيدروكربونية 
كلقيم )Feedstock(. ونظًرا الحتمالية عدم تغير أسعار المنتجات المكررة والكيميائيات بشكل متزامن لتعكس التقلبات في أسعار النفط 
الخام، قد تؤثر هذه التقلبات على المدى القصير سلًبا أو إيجاًبا على أرباح منتجات التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( التي 
والطلب  العرض  في  بالتغيرات  والكيميائيات  المكررة  المنتجات  أسعار  تتأثر  ذلك،  إلى  باإلضافة  كلقيم.  الهيدروكربونية  المواد  تستخدم 

وبالدورات االقتصادية.

وتنظم الحكومة قطاع النفط والغاز في المملكة وتضع الحد األقصى إلنتاج المواد الهيدروكربونية في المملكة في إطار ممارسة حقوقها 
السيادية، وبناًء عليه، يحق للحكومة، بموجب ما تتمتع به من سيادة، زيادة مستوى إنتاج المواد الهيدروكربونية أو خفضه في أي وقت وفق 
تقديرها المطلق لتحقيق أهدافها االستراتيجية المتعلقة بأمن الطاقة أو ألي أسباب أخرى. ولذلك فإن نتائج عمليات الشركة قد تعتمد 

جزئًيا على القرارات السيادية التي تتخذها الحكومة بشأن مستويات اإلنتاج.

عالوة على ذلك، تلتزم الشركة بموجب اتفاقية االمتياز بتلبية الطلب الداخلي على المواد الهيدروكربونية والمنتجات البترولية وغاز البترول 
السائل، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  13- 5- 1 )االمتياز( من هذه النشرة(. وبموجب هذا االلتزام، فإن مزيج منتجات الشركة 
في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( يتضمن نسبة عالية من المنتجات المكررة ذات الهوامش المنخفضة مثل نفط الوقود 
وذلك من أجل تلبية الطلب المحلي على هذه المنتجات. وقد تتقلص كميات النفط الخام التي يتم تصديرها في ظل تزايد الطلب المحلي 
على المواد الهيدروكربونية، وذلك مع بدء تشغيل المصافي الجديدة التابعة لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( للشركة 
مثل مصفاة جازان التي تبلغ طاقتها اإلنتاجية 400 ألف برميل في اليوم، فضاًل عن الزيادة المخطط لها في الطاقة اإلنتاجية في ساتورب 

.)YASREF( وياسرف )SATORP(

إضافة إلى ذلك، يؤثر العرض والطلب على المواد الهيدروكربونية وأسعارها على نتائج عمليات شركة أرامكو للتجارة، والتي تمثل الذراع 
لعمالئها خارج  المكررة  الشركة  توريد منتجات  الدولي من خالل  الصعيد  التجارية على  تمارس أعمالها  الشركة، حيث  التجاري ألعمال 

المملكة وذلك باستخدام ناقالت مستأجرة بنظام الرحلة أو االستئجار ألجل محدد.

2 2 1 )Upstream( مبيعات السوائل في قطاع التنقيب واإلنتاج

تقوم الشركة ببيع أغلب إنتاجها السنوي من النفط الخام خالل السنة نفسها وتقوم الشركة ببيع هذه المنتجات إلى مصافي التكرير المملوكة 
لها بالكامل والتابعة لها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( بموجب اتفاقيات بيع طويلة األجل أو شراء إنتاج. وعادة ما 
تكون مدة اتفاقيات بيع النفط الخام التي تبرمها الشركة مع عمالئها من الغير عاًما واحًدا وتتجدد تلقائًيا ما لم يتم إنهاؤها. وتتضمن بنود 
هذه االتفاقيات بوجه عام الكمية المحددة المباعة من النفط الخام ونوعه بسعر يعتمد على أحد معادالت التسعير التي تعكس أسعار السوق 
في المنطقة الجغرافية ذات الصلة التي سيُوّرد النفط الخام إليها. وتستند قواعد التسعير إلى »أنواع النفط الخام المرجعية« في المناطق 
الجغرافية على حدة لتحديد السعر القائم على السوق، وتتضمن هذه القواعد أيًضا فروًقا في األسعار لكل نوع من أنواع النفط الخام حسب 
المنطقة، والتي تحددها الشركة على أساس شهري، كما تأخذ معادالت التسعير بعين االعتبار فروقات جودة النفط الخام بناًء على العوامل 
المرتبطة بأنواع النفط الخام المرجعية وغيرها من العوامل، مثل قيمة أنواع النفط الخام المنافسة وفواقد النقل وتكاليف الشحن وغيرها 
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من االعتبارات التجارية. وتجدر اإلشارة إلى أن قواعد التسعير تُستخدم أيًضا في مبيعات الشركة من النفط الخام إلى المصافي المملوكة 
للشركة بالكامل وكذلك المصافي التابعة لها داخل المملكة وخارجها. ولذا، ستعكس نتائج عمليات الشركة ألي فترة معينة تقلبات أسعار 
النفط الخام نظًرا ألن أسعار النفط الخام الذي تنتجه الشركة مرتبطة بأسعار السوق العالمية للنفط الخام، )لمزيد من المعلومات، يرجى 

مراجعة القسم  4 -7- 1- 3  ) و( )المبيعات والتسويق( من هذه النشرة(.

تم بيع ما نسبته 38٪ من حجم إنتاج الشركة من النفط الخام في عام 2018م إلى قطاع التكرير والمعالجة والتسويق التابع لها. وتمتلك 
الشركة سبعة مكاتب دولية تسير أعمال قسم مبيعات وتسويق النفط الخام لديها. ونظًرا للنمو المتوقع في الطلب على النفط في قارة آسيا، 
ركزت الشركة على صادراتها النفطية إلى قارة آسيا. بلغ حجم توريدات النفط الخام إلى العمالء في قارة آسيا، بما في ذلك التوريدات 
المرتبطة بالمصافي التابعة للشركة والكائنة في قارة آسيا خالل السنوات 2016م 2017م 2018م ما نسبته 69٪ و71٪ و71٪ على التوالي 

من صادرات النفط الخام للشركة.

يبين الجدول التالي مواقع توريد النفط الخام للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.
مواقع توريد النفط الخام للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م  الجدول 36: 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر
2018م2017م2016م

)ألف برميل في اليوم()٤(
المنطقة:

5.1705.0735.211آسيا )باستثناء المملكة(
1.1761.0051.013أمريكا الشمالية

871779864أوروبا
246243240أخرى

7.٤637.0997.328إجمالي التوريدات العالمية)1(

1.7931.9021.860التوريدات إلى المشاريع المشتركة المحلية والعمليات المشتركة بأسعار غير محددة
498459410التوريدات المحلية والعمليات المشتركة بأسعار مقننة

73970٤707التوريدات إلى المصافي المحلية المملوكة بالكامل

3.0303.0652.977إجمالي التوريدات المحلية)1(
9810الفاقد)2(

0)92(59التغير في مخزون النفط الخام
10.56110.08010.315إجمالي إنتاج النفط الخام)1()3(

المصدر: الشركة.
)1( تشمل المكثفات الممزوجة بالنفط الخام التي تبلغ كمياتها 116 ألف برميل و121 ألف برميل و125 ألف برميل في اليوم للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م على 

التوالي.
)2( تشمل بشكل أساسي فروقات الكميات الُمقدرة عند تحميل شحنات النفط الخام وتفريغها. 

)3( ال يشمل اإلنتاج الحصة التي تم تسليمها لمملكة البحرين من الكميات المنتجة من حقل أبو سعفة والمقدرة 154 ألف برميل في اليوم و153 ألف برميل في اليوم و152 ألف برميل في اليوم 
للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م و2017م و2018م على التوالي.

)4( إجمالي الكمية في الجدول أعاله لكل عام تمثل اإلنتاج الفعلي السنوي لكل فترة )يتم حساب إجمالي اإلنتاج في السنة مقسوًما على عدد األيام في السنة(

2 2 2 )Upstream( مبيعات الغاز في قطاع التنقيب واإلنتاج

تُعتبر الشركة هي المورد الحصري للغاز الطبيعي في المملكة بموجب اتفاقية االمتياز، ويُباع كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي داخل المملكة. 
وخالل الفترة من 2003م إلى 2018م، رفعت الشركة سعة معالجة الغاز بشكل كبير من 9.3 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم إلى 15.5 
مليار قدم مكعب قياسي في اليوم، وتعتزم الشركة مواصلة زيادة المعالجة خالل السنوات القليلة القادمة لتلبية الطلب المحلي على الطاقة 
النظيفة منخفضة التكلفة والسعة اإلنتاجية المتذبذبة في ذروة موسم الصيف. ومن المتوقع وفقاً لمستشار السوق أن ينمو الطلب على الغاز 
في المملكة بمتوسط سنوي قدره 3.7٪، بحيث يزيد من 9.1 مليار قدم مكعب في اليوم في عام 2017م إلى 14.6 مليار قدم مكعب في 
اليوم في عام 2030م. باإلضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن يزداد اعتماد المملكة على الغاز الطبيعي كلقيم لمحطات الكهرباء، مما يحد من 
كميات النفط الخام المستخدمة في هذه المحطات. كما يُتوقع احتمالية أن يؤدي استخدام الغاز محلًيا بدياًل للنفط الخام إلى زيادة كميات 
النفط الخام المتاحة للتصدير. وتسعى الشركة القتناص فرص االستثمار وفرص المشاريع المشتركة خارج المملكة في مشروعات الغاز 
الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وقد تسعى وراء اقتناص مزيٍد من الفرص في أماكن أخرى في المستقبل القريب. باإلضافة إلى ذلك، تتوقع 

الشركة أن يكون هذا الطلب مدفوًعا بإنتاج البتروكيميائيات وغيرها من االستهالك الصناعي.
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تبيع الشركة الغاز الطبيعي داخل المملكة بأسعار محددة من قبل الحكومة وتلتزم بموجب اتفاقية االمتياز بتلبية الطلب المحلي على الغاز 
إما عبر اإلنتاج المحلي أو االستيراد. واعتباًرا من 2018/03/27م، وبموجب قرارات مجلس الوزراء، اعتمدت الحكومة آلية تمنح وزارة 
الطاقة، باالتفاق مع وزارة المالية لتمكين الشركة من تحقيق معدل عائد مناسب من تطوير موارد الغاز واستخدامها داخل المملكة، )لمزيد 

من المعلومات، يُرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت على النظام المالي )Fiscal Regime(( من هذه النشرة(.

مبيعات منتجات قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( داخل المملكة 2 2 2

تتضمن منتجات الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق البنزين والديزل ونفط الوقود وغاز البترول السائل واألسفلت والكيروسين 
والنفتا ووقود الطائرات، والتي تباع في السوق المحلية بموجب اتفاقيات محلية. وعادة ما تبلغ مدة اتفاقيات البيع سنة واحدة، باستثناء 
اتفاقيات البيع المبرمة مع العمالء في قطاعي المرافق والطيران التي تزيد مدة االتفاقية عن عام. وتتجدد هذه االتفاقيات تلقائًيا في 
العادة ما لم يتم إنهاؤها. يُباع الديزل والبنزين ونفط الوقود والكيروسين واألسفلت وغاز البترول السائل في المملكة بأسعار محددة من قبل 
الحكومة، وتقل هذه األسعار، في أغلب األحيان، عن األسعار التي يمكن أن تبيع بها الشركة منتجاتها المكررة في السوق العالمية، مما جعل 
قطاع التكرير والمعالجة والتسويق يسجل في الفترات السابقة لعام 2017م خسائر إجمالية. واعتباًرا من 2017/01/01م، طبقت الحكومة 
آلية سعر التكافؤ لتعويض الشركة عن اإليرادات الفائتة بصورة مباشرة نتيجة لبيعها تلك المنتجات للسوق المحلية باألسعار المحددة من 
قبل الحكومة، وتقيَّد عوائد تكافؤ األسعار كدخل آخر متعلق بالمبيعات. اعتباًرا من 2020/01/01م، ستعمل الحكومة على توسيع نطاق آلية 
سعر التكافؤ لتشمل غاز البترول السائل وبعض المنتجات األخرى، )لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة القسم 7 -3 -6 )التعديالت التي 
طرأت على النظام المالي( من هذه النشرة(. أما بالنسبة لمبيعات منتجات الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق والتي ال تخضع 
لقرارات التسعير الحكومية، فتكون أسعارها غير محددة من ِقبل الحكومة للمنتجات ذات الصلة بها ويتم تحديث تلك األسعار أسبوعًيا أو 

شهرياً حسب المنتج.

2 2 2 )Downstream( االستثمارات وصفقات االستحواذ الهادفة لتوسيع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق

تتألف أنشطة قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في األساس من التكرير وتصنيع البتروكيميائيات وتوريدها وعمليات التجارة والتسويق، 
وتباشر الشركة جزًءا كبيًرا من أعمالها في مجال التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( من خالل الشركات المنتسبة لها. وتعمل 
الشركة على توسيع نطاق أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( من خالل تنفيذ مشاريع توسعية في مرافقها 
إلى  إضافة   ،)Downstream( والتسويق  والمعالجة  التكرير  قطاع  في  القائمة  االستثمارات  في صدد  نفوذها  وتعزيز  القطاع  في  الحالية 

.)Downstream( الدخول في مشاريع مشتركة جديدة واالستحواذ على أصول جديدة في مجال التكرير والمعالجة والتسويق

التنقيب واإلنتاج )Upstream( وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( في الشركة، فإنها تتمتع بفرص  ونظًرا لتكامل قطاع 
فريدة لتلبية الطلب على النفط الخام من خالل البيع إلى شبكتها المساعدة المكونة من المصافي المملوكة بالكامل والمصافي التابعة لها. 
استهلك قطاع المعالجة والتكرير والتسويق ما نسبته 36٪ و39٪ و38٪ من إجمالي إنتاج قطاع التنقيب واإلنتاج من النفط الخام في السنوات 
المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م على التوالي، مما جعل من قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( بالشركة 

العميل األكبر لقطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( في تلك السنوات.

تنفذ الشركة مشاريع توسعية كبيرة في مرافق التكرير والمعالجة والتسويق، حيث بلغت النفقات الرأسمالية للشركة في قطاع التكرير والمعالجة 
والتسويق )Downstream( 16.1 مليار ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و11.6 مليار ريال سعودي )3.1 مليار 
دوالر أمريكي( لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م، كما بلغت النفقات الرأسمالية للشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق 
)Downstream( 31.0 مليار ريال سعودي في عام 2016م، و35.6 مليار ريال سعودي في عام 2017م، و32.7 مليار ريال سعودي )8.7 مليار 

دوالر أمريكي( في عام 2018م، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 8-7-3 )النفقات الرأسمالية( من هذه النشرة(.

أتمت  كما   ،)PrefChem( بريفكيم  مثل  والتسويق  والمعالجة  التكرير  الشركة مشاريع مشتركة جديدة في قطاع  أقامت  ذلك،  عالوة على 
)الموافق  1438/08/05هـ  في  المثال،  سبيل  فعلى  مشتركة.  مشاريع  السابق  في  كانت  كيانات  في  ملكيتها  لزيادة حصة  مهمة  صفقات 
2017/05/01م(، أبرمت الشركة صفقًة لتقسيم الموجودات والمطلوبات واألعمال الخاصة بمشروع موتيفا )Motiva( المشترك السابق 
المنتسبة  شركتها  إلى  الشركة  لدى  بها  المحتفظ  والمطلوبات  الموجودات  ملكية  نقل  وتم   ،)Shell( شل  لشركة  المنتسبة  الشركات  مع 
المملوكة بالكامل )موتيفا )Motiva((، وترتب على ذلك توحيد نتائج بعض أعمال موتيفا )Motiva( في القوائم المالية للشركة اعتباًرا من 
1438/08/05هـ )الموافق 2017/05/01م( بداًل من إدراجها باستخدام طريقة حقوق الملكية كما كان الحال بالنسبة لحصة الشركة في 
مشروع موتيفا )Motiva( المشترك السابق في الفترات الماضية. وفي 2018/12/31م، تمكنت الشركة من االستحواذ على حصة نسبتها 
50٪ في أرالنكسيو من شركة النكسيس )Lanxess( والتي لم تكن تمتلكها سلًفا، وبناء عليه، قامت الشركة بتوحيد القوائم المالية ألرالنكسيو 
بالكامل مع القوائم المالية للشركة اعتباًرا من 2018/12/31م. بتاريخ 18 سبتمبر 2019م، استحوذت الشركة على 50٪ من حصة شركة شيل 
في ساسرف )SASREF( باإلضافة إلى حصتها السابقة وتم تغير اسم الشركة من ساسرف )SASREF( إلى شركة مصفاة أرامكو السعودية 
الجبيل. عالوة على ذلك، أبرمت الشركة في 2019/03/27م اتفاقية شراء مع صندوق االستثمارات العامة لشراء حصة الصندوق البالغة 
70٪ في شركة سابك. وترى الشركة أن االستحواذ على أغلبية األسهم في شركة سابك من المتوقع أن يدعم التوسع الكبير في أنشطة قطاع 
التكرير والمعالجة والتسويق بالشركة، ال سيما في مجال الكيميائيات، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  4- 7- 2 )قطاع التكرير 

والمعالجة والتسويق( والقسم  13 -9- 3- 1 )االستحواذ المحتمل على حصة أسهم في شركة سابك( من هذه النشرة(.
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إن الزيادة في السعة التكريرية سيمكن الشركة من تخصيص كميات أكبر من نفطها الخام في مرافق قطاع التكرير والمعالجة والتسويق 
التابعة لها في العالم، وتتوقع الشركة توفير كميات أكبر من النفط الخام لعمالئها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في ضوء نمو طاقتها 
التكريرية للنفط الخام في منافذها المخصصة. وباإلضافة إلى ذلك، ترى الشركة أن إقامة أعمال متكاملة في أرجاء مختلفة من العالم 
في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق جنًبا إلى جنب مع االستثمارات المستقبلية في ذلك القطاع سوف ييّسر تسويق النفط الخام للشركة 
بكميات أكبر في المرافق المصممة خصيًصا لمعالجة النفط الخام العربي، وسيمكنها من تحقيق قيمة إضافية عبر مختلف مراحل سلسلة 
القيمة الهيدروكربونية وتوسيع قاعدة مصادر أرباحها، عالوًة على اكتساب المرونة التي تمكنها من الصمود أمام تقلبات السوق. وتعتزم 
الشركة االستمرار في توسيع أعمالها في مجال التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( من خالل الدخول في صفقات االستحواذ 

والشركات المنتسبة واالستثمارات العالمية.

2 2 2 )Fiscal Regime( التعديالت التي طرأت على النظام المالي

أقرت الحكومة منذ 2017/01/01م عدًدا من التعديالت على النظام المالي التي تخضع له أعمال الشركة. وتهدف هذه التعديالت - من بين 
أمور أخرى - إلى المواءمة بين النظام المالي الذي تخضع له الشركة وغيرها من منتجي المواد الهيدروكربونية في المملكة وبين معدالت 
الضرائب ومبالغ الريع المتعارف عليها في الدول األخرى المنتجة للمواد الهيدروكربونية. وفيما يلي ملخص لهذه التعديالت وتأثيرها على 

الشركة.

سعر ضريبة الدخل: تخضع الشركة وما تملكه من حصص وأسهم في شركات األموال المقيمة في المملكة لنظام ضريبة الدخل،  �
ويتضمن نظام ضريبة الدخل في المملكة الهيكل الجديد متعدد الشرائح ألسعار ضريبة الدخل المفروضة على المنتجين المعتمدين 
للمواد الهيدروكربونية، وهي ضرائب مبنية على مقدار االستثمارات الرأسمالية في المملكة، )حيث ينخفض سعر ضريبة الدخل 
بزيادة االستثمارات الرأسمالية في المملكة(. في إطار هذا الهيكل الجديد، المطبق من تاريخ 1 يناير 2017م، انخفض سعر ضريبة 
الدخل المطبق على الشركة من 85٪ كما كان في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م إلى 50٪ كما كان في السنوات 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و 2018م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م. باإلضافة إلى ذلك، تم تطبيق سعر 
ضريبة، اعتباًرا من 2018/01/01م، سعرها 20٪ على وعاء الشركة الضريبي الخاص بمجال التنقيب واإلنتاج للغاز الطبيعي غير 
المصاحب  المصاحب وغير  الطبيعي  الغاز  إلى جمع ومعالجة ونقل  الغاز(، باإلضافة  )بما في ذلك مكثفات  وإنتاجه  المصاحب 
وسوائله، ومكثفات الغاز والعناصر األخرى ذات الصلة ومعالجتها ونقلها. وبموجب نظام ضريبة الدخل بالمملكة، تخضع حصص 
الشركة في الشركات التابعة لها الكائن مقرها داخل المملكة لضريبة سعرها 20٪ ما لم تكن تلك الشركة التابعة تزاول أعمال إنتاج 
النفط والمواد الهيدروكربونية المرتبطة به في إطار هذا الهيكل الجديد، المطبق من تاريخ 2017/01/01م، انخفض سعر ضريبة 
الدخل المطبق على الشركة من 85٪ إلى 50٪، في حين سيُطبق سعر ضريبة دخل نسبته 20٪ على إيرادات الشركة التابعة الخاضعة 

للضريبة الناتجة عن بعض أنشطة الغاز الطبيعي الوارد ذكرها أعاله.
)الموافق 2019/09/17م( وقرار مجلس  وبتاريخ 1441/01/18هـ  الملكي رقم )م/13(  المرسوم  بناًء على  إلى ما سبق،  إضافة 
الوزراء رقم 54 بتاريخ 1441/01/18هـ )الموافق 2019/09/17م( و قرار وزارة المالية رقم 559 بتاريخ 1441/02/10هـ )الموافق 
من  اعتباًرا  والتسويق  والمعالجة  التكرير  قطاع  في  الشركة  أعمال  على  المطبق  الضريبة  سعر  سيكون  فإنه  2019/10/10م(، 
2020/01/01م هو معدل الضريبة العامة على الشركات البالغ 20٪ والذي يسري على جميع الشركات المحلية المماثلة بموجب 
الذي ينطبق  تتراوح بين 50٪ و٪85  الهيكل متعدد الشرائح لمعدالت ضريبة الدخل بنسبة  من  نظام ضريبة الدخل، وذلك بدالً 
على شركات إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة، شريطة أن تقوم الشركة بفصل أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة 
والتسويق )Downstream( بحيث تصبح مملوكة لشركة تابعة مستقلة أو أكثر ومملوكة بالكامل من قبل الشركة قبل 31 ديسمبر 
2024م. إذا لم تلتزم الشركة بفصل أعمال قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( خالل مدة الخمسة سنوات المذكورة، 
فسيتم إخضاع أعمال هذا القطاع لضريبة الدخل بأثر رجعي محسوبة على أساس سنوي عن هذه المدة وعلى أساس معدل ضريبي 
أعلى والمطبق على الشركات المحلية التي تعمل في قطاع النفط وإنتاج المواد الهيدروكربونية. وفي مثل هذه الحالة، سوف تصبح 

الشركة ملزمة بدفع الفرق الضريبي المستحق للحكومة.

الريع: قبل 2017/01/01م، كان الريع يُقّيم في المقام األول على النفط الخام والمنتجات المكررة بصورة أساسية ويحسب على  �
أساس مبيعات المنتج المعني، مع إثبات مصروفات الريع التي يتم تحملها وقت البيع وخصمها من اإليرادات في قائمة الدخل 

الموحدة للشركة.
واعتباًرا من 2017/01/01م، يتم حساب مبالغ الريع المستحقة على النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي بناء 
على قيمة إنتاج كل منها، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  13- 5- 1. )االمتياز( من هذه النشرة(. وعليه، يتم إثبات مقدار مبالغ 

الريع المستحقة كمصروف وقت اإلنتاج، و "ريع اإلنتاج" في قائمة الدخل الخاصة للشركة.
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ه إليه اإلنتاج. ويُحدد  وتُحَسب قيمة إنتاج الزيت الخام والمكثفات كل شهر على أساس أسعار البيع الرسمية للشركة حسب السوق الذي يوجَّ
سعر الريع الساري على أساس حد أدنى يبلغ 20٪ من أسعار برنت ال تتعدى 70 دوالًرا للبرميل، وترتفع إلى نسبة 40٪ من أسعار برنت التي 
تتراوح ما بين 70 دوالًرا للبرميل و100 دوالًرا للبرميل، و50٪ ألسعار برنت التي تتجاوز 100 دوالر للبرميل. تقرر بتاريخ 2019/09/17م 
بموجب تعديالت االمتياز تعديل مبالغ الريع السارية المستحقة للحكومة فيما يخص إنتاج الشركة من الزيت الخام والمكثفات بما في ذلك 
ما تستخدمه الشركة في عملياتها. وبناًء على تعديالت االمتياز )التي ستسري اعتباًرا من 2020/01/01م(، يُحدد سعر الريع الساري على 
أساس حد أدنى نسبته 15٪ ألسعار برنت التي تصل إلى 70 دوالًرا للبرميل، تزيد إلى 45٪ ألسعار برنت التي تتجاوز 70 دوالًرا للبرميل 

وحتى 100 دوالر للبرميل، و80٪ ألسعار برنت التي تتجاوز 100 دوالر للبرميل. 

واعتباراً من تاريخ 2018/02/25م، لن تحّصل وزارة الطاقة من شركة أرامكو بموجب االمتياز مبالغ الريع المستحقة على إنتاج المكثفات لفترة 
سماح مدتها خمس سنوات تبدأ من 2018/01/01م. وبتاريخ 2019/09/17م، أصدرت وزارة الطاقة القرار الوزاري رقم 1441/422/1، 
إنتاج  على  الريع  السعودية  أرامكو  فيها  تدفع  لن  التي  الفترة  بتمديد  يقضي  الذي  2019/09/17م(،  )الموافق  1441/01/18هـ  المؤرخ 
المكثفات لفترة أولية مدتها 10 سنوات تبدأ من 2023/01/01م، أي اليوم التالي النقضاء فترة السماح الحالية الممتدة لخمس سنوات لفترة 
عشرة سنوات إضافية، ويجدد ذلك اإلعفاء عند إنتهائه، لمدد مماثلة كل عشر سنوات إال إذا رأت الحكومة أن اقتصاديات تطوير حقول 

الغاز ال تستدعي تمديد اإلعفاء. 

واعتباًرا من 2017/01/01م، تُحتسب مبالغ ريع اإلنتاج المستحقة على الغاز الطبيعي واإليثان وسوائل الغاز الطبيعي، باستثناء الكميات 
التي تستخدمها الشركة في عمليات قطاع التنقيب واإلنتاج والعمليات ذات الصلة )بما في ذلك النقل، وخطوط األنابيب ومرافق التخزين 
والتصدير، ومحطات التجزئة ومعامل الغاز وسوائل الغاز الطبيعي( عن طريق احتساب النسبة الثابتة التي تعادل 12.5٪ من 0.035 دوالر 
أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية )البروبان والبيوتان والبنزين الطبيعي( و00.00 )صفر( دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية 
بريطانية للغاز الطبيعي )الميثان( واإليثان، كما في تاريخ هذه النشرة. إن العوامل المطبقة على مبلغ الريع أعاله تمثل مبالغ متغيرة تحددها 

وزارة الطاقة من وقت آلخر، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 7-1-5-13 )الريع والضرائب( من هذه النشرة(.

ونتيجة للتغييرات التي حدثت في حساب الريع المطبق على الشركة، ال يمكن إجراء مقارنة مباشرة بين إيرادات عامي 2017م و2018م 
وإيرادات السنوات السابقة.

ومع تغير آلية احتساب مبالغ الريع لتكون على أساس اإلنتاج وليس المبيعات، لم تُفرض أي مبالغ ريع في عام 2016م على كميات النفط 
بند  المالي تحت  المركز  بقائمة  العام وتقييدها  نهاية ذلك  إنتاجها في  تم  التي  الطبيعي  الغاز  الطبيعي وسوائل  والغاز  والمكثفات  الخام 
المخزون كما في 2016/12/31م، وذلك ألن هذه الكميات لم تُباع في ظل اآللية السابقة التي كانت تقضي باحتساب مبالغ الريع على أساس 
المبيعات، وفي عام 2017م، انخفضت اإليرادات بفعل مبالغ الريع البالغ قيمتها 5.5 مليار ريال سعودي )1.5 مليار دوالر( والمفروضة على 

تلك الكميات، وتم تسديد هذه المبالغ في عام 2018م.

سعر التكافؤ: تحتفظ الشركة بموجب االمتياز بالحق الحصري في بيع النفط الخام والمنتجات المكررة في المملكة. ونتيجة لذلك،  �
تفرض الحكومة بيع النفط الخام ومنتجات مكررة معينة، والتي تُباع إلى أطراف أخرى داخل المملكة بأسعار محددة من قبلها 
تقل عن األسعار التي يمكن أن تحصل عليها الشركة في حالة بيع تلك المنتجات )النفط الخام والمنتجات المكررة(. وقد طبقت 
الحكومة، اعتباًرا من 2017/01/01م، آلية سعر التكافؤ لتعويض الشركة عن اإليرادات الفائتة بصورة مباشرة نتيجة التزامها بهذه 
الثقيل والبنزين. اعتباًرا من 2020/01/01م، ستعمل  الوقود  الطائرات والديزل ونفط  الخام ووقود  بالنفط  المتعلقة  التوجيهات 
الحكومة على توسيع نطاق آلية سعر التكافؤ لتشمل غاز البترول السائل وبعض المنتجات األخرى. وتقيد الشركة مبلغ التعويض 
تحت بند الدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات في قائمة الدخل الموحدة، ويخضع ذلك المبلغ لضريبة الدخل. وقد تقوم الشركة بمقاصة 
ضرائب الدخل المستحقة عليها بمبلغ سعر التكافؤ خالل الفترة التي تستحق فيها هذه الضرائب. وإذا لم تكن ضرائب الدخل 
المستحقة للحكومة كافية لمقاصة سعر التكافؤ، فقد تضطر الشركة إلى مقاصة أي مبالغ أخرى مستحقة عليها تجاه الحكومة 
مقابل سعر التكافؤ، وتُطبق آلية المقاصة بشكل شهري عندما يحين موعد استحقاق المدفوعات للحكومة. إضافة إلى ذلك، إذا كان 

سعر التكافؤ أقل من السعر المحدد من قبل الحكومة، فسيكون الفرق مستحًقا على الشركة تجاه الحكومة.
المملكة بشكل  داخل  المكررة  المنتجات  بها  تُباع  والتي  قبلها  المحددة من  تعديل األسعار  الحكومة عن عزمها على  أعلنت  وقد 
تدريجي. وسيتم ربط األسعار المحددة من قبل الحكومة بأسعار التكافؤ المرجعية للمنتجات المعنية في صورة نسب مئوية، وسوف 
تتذبذب تلك األسعار تبًعا للتقلبات في األسواق العالمية. ومع ارتفاع األسعار المحددة من قبل الحكومة، تتوقع الشركة أن ينخفض 
التعويض بسعر التكافؤ، والذي سيؤدي بدوره إلى خفض مبلغ الدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات، وسيقابل ذلك زيادة في اإليرادات 

المحققة من مبيعات المنتجات.

نظام تسعير الغاز: تخضع مبيعات الغاز لرقابة الحكومة، بما في ذلك وزارة الطاقة، حيث تباع كامل كميات منتجات الغاز الطبيعي  �
وسوائل الغاز الطبيعي في المملكة لبيعها للعمالء المحليين وذلك بموجب نظام إمدادات الغاز وتسعيره، وعادة ما يحدد مجلس 
منح مجلس  2018/03/27م،  من  واعتباًرا  واإليثان.  الطبيعي  الغاز  على  للحصول  المحليون  العمالء  يدفعه  الذي  السعر  الوزراء 
الوزراء وزارة الطاقة، باالتفاق مع وزارة المالية، صالحية وضع الحد األدنى للسعر المستحق للجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة 
االستثمار في الغاز لقاء ما تبيعه من منتجات الغاز الطبيعي واإليثان وسوائل الغاز الطبيعي في سبيل ضمان تحقيق تلك الجهات 
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الوزراء قراره  إلى ذلك، أصدر مجلس  المملكة. إضافة  المنتجات في  الغاز معدل عائد مناسب على هذه  المستثمرة في مجال 
الطبيعي )باستثناء أي رسوم حكومية أو ضريبة قيمة  الغاز  الطبيعي واإليثان وسوائل  للغاز  المحلية  القاضي بأال تكون األسعار 
مضافة( أقل من الحد األدنى لذلك السعر. وفي حال ارتفاع األسعار المحلية عن الحد األدنى للسعر، يتعين على الجهات المرخص 
لها دفع الفرق للحكومة. وبعد ذلك، أصدرت وزارة الطاقة، باالتفاق مع وزارة المالية، قراًرا وزارًيا يحدد هذا الحد األدنى للسعر 
عند مستوى من شأنه أن يسمح للجهات المرخص لها بتحقيق معدالت عائد داخلي معقولة على مشاريع الغاز غير المصاحب 

الحالية وغيرها من المشاريع المستقبلية، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  5- 4- 3 )تسعير الغاز ( من هذه النشرة(.
اعتباًرا من 2019/09/17م، طبقت الحكومة آلية تكافؤ سعري لتعويض المرخص لهم عن اإليرادات التي تخسرها كنتيجة مباشرة 
اللتزامهم بهذه التوجيهات المتعلقة بمنتجات الغاز الخاضعة المنظم سعرها. وقد حلت آلية سعر التكافؤ هذه محل النظام السابق 
الذي كان يستلزم أال تكون األسعار التي تفرضها الحكومة على اإلمداد المحلي لمنتجات الغاز الخاضعة للتنظيم أقل من السعر 
المركب؛ وحيث أن السعر المحلي المستحق محدد من قبل وزارة الطاقة باالتفاق مع وزارة المالية وال يقل عن السعر المركب. تحت 
النظام الجديد، يحق للمرخص لهم عند بيعهم أي منتجات غاز خاضعة للتنظيم محلياً بسعر محلي أقل من السعر المركب المقابل، 
الحصول على تعويض من الحكومة بمبلغ يعادل تكلفة اإليرادات التي يخسرونها كنتيجة مباشرة اللتزامهم بقرارات التسعير الحالية 
في المملكة. ويجوز للشركة عندئٍذ خصم هذا التعويض من أي ضرائب مستحقة عليها، وفي حالة عدم كفاية الضرائب، فللشركة 
الحق بمقاصة أي مبالغ أخرى مستحقة عليها للحكومة مثل مبالغ الريع، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  5- 4- 3  

)تسعير الغاز( من هذه النشرة(.

الوزارات  � ذلك  في  بما  محددة،  حكومية  وشبه  حكومية  لجهات  الهيدروكربونية  المنتجات  ببيع  الشركة  تقوم  الحكومي:  الضمان 
والجهات الحكومية األخرى، والكيانات القانونية المنفصلة التي تملكها الحكومة كلياً أو جزئياً أو الخاضعة لسيطرتها. لم يكن سداد 
الذمم المدينة المستحقة على هؤالء العمالء مضموًنا قبل عام 2017م، ولذلك لم يتم إثبات اإليرادات إال عند استالم المدفوعات، 
وكانت الشركة تسجل مخصًصا لتلك المبالغ. ومنذ عام 1980م وحتى عام 2016م، أقدمت الشركة بصفة دورية على تحويل الذمم 
المدينة المستحقة على تلك الكيانات ولم يتم استالمها مدفوعاتها إلى الحكومة وذلك دون مقابل، وعكست المخصص ذي الصلة. 
وتبًعا لذلك، لم تؤثر هذه التحويالت على القوائم المالية للشركة. وقامت الشركة مؤخًرا في عام 2016م بتحويل ذمم مدينة بمبلغ 

52.4 مليار ريال سعودي )14.0 مليار دوالر( إلى وزارة المالية دون مقابل، وعكست المخصص ذي الصلة.
واعتباًرا من 2017/01/01م، ضمنت الحكومة المبالغ المستحقة للشركة على مجموعة الجهات الحكومية من الكيانات الحكومية 
وشبه الحكومية بما في ذلك الوزارات والكيانات القانونية المستقلة التي تملكها الحكومة كلياً أو جزئياً أو تمتلك الحكومة أسهًما 
فيها أو تسيطر عليها والتي لم تقم بسداد تلك المبالغ خالل المدة المتفق عليها مع الشركة، مع وضع حد لمبلغ الضمان المرصود 
لكل كيان، وقد بلغ إجمالي المبلغ المضمون 22.4 مليار ريال في عام 2017م و32.7 مليار ريال في عام 2018م و26.7 مليار ريال 
سعودي في عام 2019م. كما هو موضح بمزيد من التفصيل في البنود الواردة تحت عنوان »تنظيم قطاع النفط والغاز في المملكة 
- األسعار المحلية المحددة من قبل الحكومة لبعض المواد الهيدروكربونية - الضمان الحكومي«، يحق للشركة بموجب قرارات 
اتفاقية مبرمة معها من ضرائب  الحكومية بموجب أي  الحكومية وشبه  الجهات  حكومية معينة مقاصة أي مبالغ مستحقة على 
الدخل المستحقة للحكومة، وهذا يتضمن المبالغ المستحقة للشركة من مبيعات النفط الخام والمنتجات المكررة إلى الشركات 
التابعة للحكومة. وفي حال لم تكن ضرائب الدخل المستحقة للحكومة كافية لمقاصة المبالغ المستحقة على هؤالء العمالء، فيمكن 
للشركة مقاصة تلك المبالغ من أي مبالغ أخرى مستحقة للحكومة، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 5-4-4 )الضمان 

الحكومي( من هذه النشرة(.

صدر قرار من مجلس الوزراء في عام 2016م، لمعالجة بعض الذمم المدينة التاريخية التي بلغت 18.1 مليار ريال سعودي كانت  �
مستحقة للشركة من بعض الحكومات األجنبية إلى وزارة المالية، بعد خصم مبلغ 15.5 مليار ريال سعودي من الضرائب والريع 
المستحقة للحكومة، مقابل مقاصة ضريبية قيمتها 2.6 مليار ريال سعودي في عام 2016م. وفي إطار تغيير النظام المالي، تتوقع 
الشركة تسوية مستحقات الذمم المدينة مستقباًل وفقاً لضمان الحكومة، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  5- 4- 4 

)الضمان الحكومي( من هذه النشرة(.
تعويض البرنامج السعودي للخزن االستراتيجي في إطار البرنامج السعودي للخزن االستراتيجي، تلزم الحكومة الشركة باالحتفاظ  �

المؤرخ 1441/01/18هـ  رقم 56  الوزراء  لقرار مجلس  وإعمااًل  القومي.  األمن  البترولية ألغراض  المنتجات  لبعض  باحتياطيات 
)الموافق 2019/09/17م(، اعتباراً من 2020/01/01م، ستعوض الحكومة الشركة بمبلغ وقدره 154.5 مليون ريال سعودي )41.2 
مليون دوالر أمريكي( شهرياً نظير تكلفة االحتفاظ بالمنتجات البترولية وفقاً لتوجيهات الحكومة. إن قرار مجلس الوزراء رقم 56 

يتطلب تعديل هذا المبلغ من قبل وزارة الطاقة ووزارة المالية كل خمس سنوات.

االعتبارات الموسمية 2 2 2

قد تتغير نتائج أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق في الشركة تغيراً طفيفاً في كل فترة ربع سنوية نتيجة لعدة 
عوامل موسمية تؤثر على الطلب على الطاقة. فعلى سبيل المثال، هناك زيادة في الطلب على الغاز الطبيعي من قبل قطاع المرافق خالل 
أشهر الصيف في المملكة )وهي أشهر يونيو ويوليو وأغسطس(. ومن ثم ينتج قطاع التنقيب واإلنتاج في الشركة كميات أكبر من الغاز ويبيعها 
أثناء تلك الفترة. باإلضافة إلى ذلك، هناك زيادة في الطلب على الديزل والبنزين ووقود الطائرات في المملكة خالل العطالت الرئيسية 
ومن بينها مواسم الحج وعيدي الفطر واألضحى، وهي فترات يختلف توقيتها من عام آلخر حسب التقويم الهجري. ولذا ترتفع مبيعات قطاع 
التكرير والمعالجة والتسويق في الشركة بكميات أكبر من الديزل والبنزين ووقود الطائرات في تلك الفترات. وتتوقع الشركة أن تستمر هذه 

التوجهات خالل السنوات القادمة.
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2 21 -)IFRS( مؤشرات األداء الرئيسية للشركة والمعايير الغير متعلقة بالمعايير الدولية للتقرير المالي

مؤشرات األداء الرئيسية 1 2 2

يبين الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م:
مؤشرات األداء الرئيسية للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م الجدول 37: 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2018م 2017م 2016م 

)باآلالف فيما عدا النسب المئوية(
10.56110.08010.315إنتاج النفط الخام )ألف برميل في اليوم( )1(

11.82511.32511.629إجمالي إنتاج السوائل )ألف برميل في اليوم(
اإلنتاج الكلي من المواد الهيدروكربونية المتعلقة بقطاع التنقيب واإلنتاج )ألف برميل مكافئ 

13.63413.22313.567نفطي في اليوم( )2(

4.695ال ينطبقال ينطبقإجمالي اإلنتاج التكريري )ألف برميل في اليوم(

المصدر: الشركة. 

)1( تشمل المكثفات الممزوجة بالنفط الخام التي تبلغ كمياتها 116 ألف برميل و121 ألف برميل و125 ألف برميل في اليوم للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م على 
التوالي.

)2( يُحَسب الحجم اإلجمالي لبراميل المكافئ النفطي )ألف برميل مكافئ نفطي في اليوم( من ماليين األقدام المكعبة القياسية في اليوم )للغاز الطبيعي واإليثان( بقسمة حجم إنتاج المنتج 
ذي الصلة على 5.400 )في حالة الغاز الطبيعي(، و3.330 )في حالة اإليثان(.

واإلنتاج  التنقيب  قطاع  في  والتوريدات  )اإلنتاج   2-1-7-4 القسم  مراجعة  يرجى  الشركة،  لدى   )Upstream( واإلنتاج  التنقيب  قطاع  في  والتوريدات  اإلنتاج  عن  المعلومات  من  لمزيد 
.))Downstream( (. ولمزيد من المعلومات عن إجمالي الطاقة التكريرية لمصافي الشركة يرجى مراجعة القسم 4-7-2 )قطاع التكرير والمعالجة والتسويق)Upstream(

2 2 1  )IFRS( مؤشرات مالية مختارة وغير متعلقة بالمعايير الدولية للتقرير المالي

إضافة إلى مؤشرات األداء المالي المستخدمة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي، تستخدم الشركة مقاييس مالية غير مدرجة ضمن هذه 
المعايير ومنها التدفقات النقدية الحرة، ونسبة المديونية، والعائد على متوسط رأس المال المستثمر، واألرباح قبل دفع الفوائد والضرائب، 
واألرباح قبل دفع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء. ولعدم وجود تعريف موحد ومتفق عليه لمؤشرات األداء المالي، تقوم الشركات 
األخرى بحسابها بطرق مختلفة، لذلك فقد تختلف المؤشرات التي تستخدمها الشركة من حيث المضمون عن تلك التي تستخدمها تلك 
الشركات األخرى تحت نفس المسمى، ويجب عدم االعتماد على تلك المؤشرات وحدها دون مؤشرات األداء المالي المستخدمة ضمن 
المعايير الدولية للتقرير المالي. وترى الشركة أن المؤشرات السابقة غير المستخدمة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي مفيدة لكونها 
تمثل أداة إضافية لمساعدة اإلدارة والمكتتبين المحتملين على الوصول إلى استنتاجات واعية بشأن األداء المالي والتشغيلي للشركة أو 

سيولتها.

يبين الجدول التالي التدفقات النقدية الحرة واألرباح قبل الفوائد والضرائب واألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء للسنوات 
المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م:

التدفقات النقدية الحرة واألرباح قبل الفوائد والضرائب واألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء للسنوات  الجدول 38: 
المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م2019م 2018م 2018م2018م 2017م 2016م 

دوالر أمريكي ريالريالدوالر أمريكي ريالريالريال

)بالماليين فيما عدا النسب المئوية(
6.065211.652321.93585.849133.472142.42637.980التدفقات النقدية الحرة 

305.497582.349798.015212.804379.990346.89992.506األرباح قبل الفوائد والضرائب
األرباح قبل الفوائد والضرائب 

352.758619.524839.349223.826399.753371.19698.985واالستهالك واإلطفاء

المصدر: الشركة والقوائم المالية.
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يبين الجدول التالي العائد على متوسط رأس المال الُمستثمر للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م:

العائد على متوسط رأس المال الُمستثمر للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية  الجدول 39: 
في 30 يونيو 2018م و2019م

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م 2018م 2018م 2017م 2016م 

)نسب مئوية(
36.0٪38.8٪41.1٪33.8٪6.6٪العائد على متوسط رأس المال الُمستثمر

المصدر: الشركة والقوائم المالية.

يبين الجدول التالي نسبة المديونية للشركة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م:
نسبة المديونية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م الجدول ٤0: 

كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر

2019م2018م2017م2016م

)نسب مئوية(
2.4٪)8.6٪()0.4٪(0.6٪نسبة المديونية)1( 

المصدر: الشركة والقوائم المالية.

)1( نسبة المديونية: نسبة إجمالي القروض مخصوماً منه النقد وما يماثله إلى إجمالي القروض مخصوماً منه النقد وما يماثله مضافاً إليه إجمالي حقوق الملكية.

فاعتباراً من تاريخ 1 يناير 2017م، انخفض سعر ضريبة الدخل المطبق على الشركة من 85٪ كما كان في السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2016م إلى 50٪ كما كان في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م. 
كما تم تطبيق سعر ضريبة بنسبة 20٪ على دخل الشركة الخاضع للضريبة فيما يتعلق باكتشاف وإنتاج الغاز الطبيعي غير المرافق )بما 
في ذلك المكثفات( وكذلك جمع ومعالجة ونقل الغاز الطبيعي المرافق وغير المرافق و السوائل الخاصة بهم، والمكثفات والعناصر األخرى 
المرتبطة به. إضافة إلى ذلك، تبيع الشركة بعض المواد الهيدروكربونية داخل المملكة بأسعار محددة من قبل الحكومة. وقد نّفذت الحكومة 
الحكومة  لتوجيهات  امتثالها  نتيجة  الفائتة بصورة مباشرة  اإليرادات  الشركة عن  لتعويض  التكافؤ  آلية سعر  اعتباًرا من 2017/01/01م 
المتعلقة بالنفط الخام والكيروسين والديزل ونفط الوقود الثقيل والبنزين. تؤثر هذه التغييرات على صافي الدخل وصافي النقد الناتج من 
أنشطة التشغيل والنقد وما يماثله، مما يؤثر بدوره على مؤشرات األداء المالي غير المدرجة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي التي 
تتبعها الشركة. وعليه، فإن مؤشرات األداء المالي غير المدرجة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي التي تتبعها الشركة للسنتين المنتهيتين 
في 2017/12/31م و2018م وفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م غير قابلة للمقارنة بصورة مباشرة مع مؤشرات 
األداء المالي غير المدرجة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. يُرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 

)التعديالت التي طرأت على النظام المالي(.

إضافة إلى ذلك، اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( في 2019/01/01م. ويؤثر هذا التغيير على مصروفات 
التشغيل والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة وصافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل وصافي النقد من أنشطة التشغيل والممتلكات 
واآلالت والمعدات واالستهالك ذات الصلة، مما يؤثر على مؤشرات األداء المالي غير المدرجة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي للشركة 
وعليه، فإن مؤشرات األداء المالي غير المدرجة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي )non-IFRS( التي تتبعها الشركة لألشهر الستة 

المنتهية في30 يونيو 2019م غير قابلة للمقارنة بصورة مباشرة.
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التدفقات النقدية الحرة 2 2 2

الشركة  وتُعّرف  األرباح،  توزيعات  ذلك  ويشمل  التمويل،  للشركة ألنشطة  المتوفر  النقد  لتقييم  الحرة  النقدية  التدفقات  الشركة  تستخدم 
التدفقات النقدية الحرة بأنها صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل بعد خصم النفقات الرأسمالية.

يبين الجدول التالي التدفقات النقدية الحرة للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2018م و2019م: 

التدفقات النقدية الحرة، ومطابقة التدفقات النقدية الحرة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو  الجدول ٤1: 
2018م و2019م

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2018م2017م2016م

دوالر أمريكيريالريالدوالر أمريكيريالريالريال

)بالماليين(
صافي النقد الناتج من أنشطة 

109.411333.607453.701120.987195.213196.68952.450التشغيل)1(

)14.470()54.263()61.741()35.138()131.766()121.955()103.346(نفقات رأسمالية
6.065211.652321.93585.8٤9133.٤721٤2.٤2637.980التدفقات النقدية الحرة 

المصدر: الشركة والقوائم المالية.
)1( يشمل تسوية الدخل والضرائب األخرى في عام 2017م وعام 2018م. انظر اإليضاح 23 )أ( )معامالت التسوية( المرفق بالقوائم المالية لعام 2018م.

يبين القسم التالي معلومات مالية عن مؤشرات األداء الرئيسية للشركة بما فيها نسبة المديونية والموضحة في قسم  7- 4- 4 وجدول 42 
والعائد على رأس المال المستثمر والموضح في قسم  7- 4- 5 وجدول 43.

نسبة المديونية 2 2 2

نسبة المديونية هي مقياس لمدى تمويل أعمال الشركة بالدين، وتُعرِّف الشركة نسبة المديونية بأنها نسبة صافي الدين )مجموع القروض 
ناقصاً النقد وما يماثله( إلى صافي الدين زائداً مجموع الحقوق. وترى اإلدارة أن نسبة المديونية إجراء يستخدمه المحللون المستثمرون 

في قطاع النفط والغاز على نطاق واسع لبيان المركز المالي للشركة ومدى مالئتها المالية.

يوضح الجدول التالي نسبة المديونية للشركة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م:
نسبة المديونية والتسوية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م  الجدول ٤2: 

كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر
2019م2019م2018م2018م2017م2016م
دوالر أمريكيريالدوالر أمريكيريالريالريال

بالماليين فيما عدا النسب المئوية
10.242)1(38.407)1(8.9828.90629.9897.997قروض متداولة

35.859)1(134.472)1(43.47768.69271.32919.021قروض غير متداولة
52.٤5977.598101.31827.018172.879٤6.101مجموع القروض

)39.527()148.225()48.841()183.152()81.242()48.075(نقد وما يماثله
2٤.65٤6.57٤)21.823()81.83٤()3.6٤٤(٤.38٤صافي الدين/)النقد(
24.6546.574)21.823()81.834()3.644(4.384صافي الدين/)النقد(

735.346826.3141.028.435274.2491.024.127273.100مجموع الحقوق
739.730822.6709٤6.601252.٤261.0٤8.781279.67٤صافي الدين/ )النقد( ومجموع حقوق الملكية

2.4٪2.4٪)8.6(٪)8.6(٪)0.4(٪0.6٪نسبة المديونية

المصدر: القوائم المالية والشركة.

)1( اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( في 2019/01/01م باستخدام طريقة الخيار الرجعي المعدل. وعند إعداد القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2019م، قامت الشركة بتطبيق المعيار ونماذج التصنيف والقياس الجديدة لعقود اإليجار بأثر مستقبلي وذلك من تاريخ 2019/01/01م. لم يتأثر الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة 
كما في 2019/01/01م وبالتالي لم يتم إعادة تصنيف المعلومات المالية المقارنة لسنة 2018م. لمعرفة المزيد عن أثر المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( على قوائم المالية للشركة، 

يرجى االطالع على الصفحة )ق-185(.
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العائد على متوسط رأس المال المستثمر 2 2 2

المال  رأس  متوسط  على  العائد  الشركة  وتعرِّف  المال،  لرأس  الشركة  استخدام  كفاءة  المستثمر  المال  رأس  متوسط  على  العائد  يقيس 
المستثمر بأنه صافي الدخل قبل تكاليف التمويل وبعد خصم الضريبة عن دورة زمنية معينة محسوباً كنسبة مئوية من متوسط رأس المال 
المستثمر خالل تلك الفترة نفسها، ويقصد بمتوسط رأس المال المستثمر متوسط إجمالي القروض زائداً إجمالي الحقوق للشركة في 
بداية ونهاية الفترة المعنية. وتستخدم الشركة العائد على متوسط رأس المال المستثمر لتقييم أداء اإلدارة ولتبرهن للمساهمين أنها قد 

استخدمت رأس المال بفعالية.

يوضح الجدول التالي العائد على متوسط رأس المال المستثمر للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م:

العائد على متوسط رأس المال المستثمر، ومطابقة العائد على متوسط رأس المال المستثمر للسنوات المنتهية في 31  الجدول ٤3: 
ديسمبر 2016م و2017م و2018م واالثنا عشر شهرًا المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م

12 شهر المنتهية في 30 يونيوالسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2018م2017م2016م

دوالر أمريكيريال ريال دوالر أمريكيريال ريال ريال

)بالماليين، فيما عدا النسب المئوية(
49.721284.619416.518111.071356.603393.566104.951صافي الدخل

تكاليف التمويل بعد خصم 
2031.0451.4803951.3202.175580الضريبة

صافي الدخل قبل تكاليف 
٤9.92٤285.66٤٤17.998111.٤66357.923395.7٤1105.531التمويل وبعد خصم الضريبة

بداية الفترة
6.9348.9828.9062.3759.76927.7357.396قروض متداولة

30.43143.47768.69218.31866.15463.69616.986قروض غير متداولة
698.446735.346826.314220.350771.026908.341242.224مجموع الحقوق

735.811787.805903.912241.043846.949999.772266.606رأس المال المستثمر

كما في نهاية الفترة
8.9828.90629.9897.99727.73538.40710.242قروض متداولة

43.47768.69271.32919.02163.696134.47235.859قروض غير متداولة
735.34626.31481.028.435274.249908.3411.024.127273.100مجموع الحقوق

787.805903.9121.129.753301.267999.7721.197.006319.201رأس المال المستثمر
761.8088٤5.8591.016.833271.155923.3611.098.389292.90٤متوسط رأس المال المستثمر

العائد على متوسط رأس المال 
36.0٪36.0٪38.8٪٤1.1٪٤1.1٪33.8٪6.6٪المستثمر

المصدر: الشركة والقوائم المالية.
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األرباح قبل الفوائد والضرائب واألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  2 2 2

التمويل. وتعرف  دخل  ناقصاً  الدخل،  التمويل وضرائب  تكاليف  زائداً  الدخل  بأنها صافي  الفوائد والضرائب  األرباح قبل  الشركة  تعرف 
الشركة األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء بأنها األرباح قبل الفوائد والضرائب زائداً االستهالك واإلطفاء واالنخفاض 
في القيمة. وترى الشركة أن مقياسي األرباح قبل الفوائد والضرائب واألرباح قبل الفوائد والضرائب االستهالك واإلطفاء يوفران معلومات 

مجدية للمحللين والمستثمرين فيما يتعلق بأدائها المالي.

يبين الجدول التالي األرباح قبل الفوائد والضرائب واألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء بالشركة للسنوات المنتهية في 31 
ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م:

األرباح قبل الفوائد والضرائب واألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ومطابقتهما للسنوات المنتهية في  الجدول ٤٤: 
31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيوالسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2018م2017م2016م

دوالر أمريكيريال سعوديريال سعوديدوالر أمريكيريال سعوديريال سعوديريال سعودي

بالماليين
49.721284.619416.518111.071198.820175.87146.899صافي الدخل

)724()2.714()996()757()2.840()1.179()833(دخل تمويل
1.3542.0902.9597891.3872.779741تكاليف تمويل

255.255296.819381.378101.701180.779170.96345.590ضرائب الدخل
305.٤97582.3٤9798.015212.80٤379.9903٤6.89992.506األرباح قبل الفوائد والضرائب

33.61536.89441.33411.02319.76324.2976.479استهالك وإطفاء
-----13.646281انخفاض في القيمة

األرباح قبل الفوائد والضرائب 
352.758619.52٤839.3٤9223.827399.753371.19698.985ومخصص االستهالك واإلطفاء

المصدر: القوائم المالية والشركة.

2 21 نتائج العمليات - قائمة الدخل-

يبين الجدول التالي قائمة الدخل للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2018م و2019م:

قائمة الدخل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م الجدول ٤5: 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيوالسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2018م2017م2016م

دوالر أمريكيريالريالدوالر أمريكيريالريالريال

)بالماليين(
835.9831.182.137315.236557.870550.720146.859)2(504.596إيرادات)1(

150.176152.64140.70470.91663.83617.023-دخل آخر متعلق بمبيعات)3(
اإليرادات والدخل اآلخر 

986.1591.33٤.778355.9٤0628.78661٤.556163.882)2(50٤.596المتعلق بالمبيعات

ريوع إنتاج وضرائب غير 
)25.109()94.158()95.827()55.601()208.505()136.393()2(-مباشرة وضرائب أخرى)1(

)25.950()97.312()88.189()50.383()188.937()120.398()4()53.231(مشتريات
)7.870()5()29.512()5()24.323()14.987()56.202()64.045()4()48.369(إنتاج وتصنيع

)4.512()5()16.922()5()15.856()8.333()31.250()29.606()4()37.051(بيع وإدارية وعمومية
)941()3.527()4.225()2.114()7.928()13.725()11.087(تنقيب
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الستة أشهر المنتهية في 30 يونيوالسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2018م2017م2016م

دوالر أمريكيريالريالدوالر أمريكيريالريالريال

)بالماليين(

)254()951()1.035()591()2.217()1.902()1.897(بحث وتطوير
)6.479()5( )24.297()5()19.763()11.023()41.334()36.894()33.615(استهالك وإطفاء

-----)281()13.646(انخفاض في القيمة)6(
)71.115()5()266.679()5()2٤9.218()1٤3.032()536.373()٤03.2٤٤()2()198.896(تكاليف التشغيل

305.700582.915798.405212.908379.568347.87792.767دخل التشغيل
حصة في نتائج مشاريع 
)382()1.432(314)377()1.415()956()979(مشتركة وشركات زميلة

1.6091.5693.8651.0301.1043.168845دخل تمويل ودخل آخر
)741()5()2.779()5()1.387()789()2.959()2.090()1.354(تكاليف تمويل

304.976581.438797.896212.772379.599346.83492.489الدخل قبل ضرائب الدخل
)45.590()170.963()180.779()101.701()381.378()296.819()255.255(ضرائب دخل)7(
٤9.72128٤.619٤16.518111.071198.820175.871٤6.899صافي الدخل

صافي الدخل العائد إلى:
48.349283.198416.196110.985198.361176.01746.938حقوق المساهم

)39()146(1.3721.42132286459الحصص غير المسيطرة
٤9.72128٤.619٤16.518111.071198.820175.871٤6.899

المصدر: القوائم المالية.

)1( قبل عام 2017م، تمت المحاسبة عن الريع المستحق للحكومة كخصم من اإليرادات، واعتباًرا من 2017/01/01م، تتم المحاسبة عن الريع العائد على إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز 
الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي كمصروف وليس كخصم من اإليرادات، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت على النظام المالي( والقسم  4- 14- 2 

)االمتياز( من هذه النشرة(.
)2( اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي )»IFRS«( )15( في 2018/01/01م. ونتيجًة لذلك، عند إعداد الشركة قوائمها المالية لعام 2018م، أعادت تصنيف بعض نتائج عام 2017م 

التي تظهر في عمود المقارنة لعام 2017م للقوائم المالية لعام 2018م. يرجى االطالع على الصفحة )ق-23(.
)3( تقوم الشركة ببيع بعض المواد الهيدروكربونية داخل المملكة بأسعار محددة من قبل الحكومة. وقد طبقت الحكومة، اعتباًرا من 2017/01/01م، آلية سعر التكافؤ لتعويض الشركة عن 
اإليرادات الفائتة بصورة مباشرة نتيجة التزامها بتوجيهات الحكومة المتعلقة بالنفط الخام والكيروسين والديزل ونفط الوقود الثقيل والبنزين. يرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 )التعديالت التي 

طرأت على النظام المالي( من هذه النشرة.
)4( ال تعكس عمليات الشراء وتكاليف اإلنتاج والتصنيع والبيع والتكاليف اإلدارية والعامة لعام 2017م قيمة تكاليف اإلنتاج والتصنيع البالغ قدرها 1.4 مليار ريال الُمعاد تصنيفها إلى مصروفات 
إدارية وعامة وأيًضا قيمة تكاليف اإلنتاج والتصنيع التي تكبدتها الشركة بمبلغ 5.7 مليار ريال الُمعاد تصنيفها إلى بند المشتريات في مبالغ المقارنة لعام 2017م الواردة في القوائم المالية لعام 
2018م. أفادت الشركة أنه ال يستوجب عليها إجراء عملية إعادة تصنيف مماثلة لتكاليف اإلنتاج والتصنيع تحت بند المشتريات للقوائم المالية الموحدة في ميزانية عام 2016م، حيث أن فترة 

المقارنة في القوائم المالية الموحدة المراجعة لعام 2018م تحتوي على ميزانية 2018م وميزانية 2017م فقط وال تحتوي على ميزانية 2016م في فترة المقارنة.
)5( اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( في 2019/01/01م باستخدام طريقة الخيار الرجعي المعدل. وعند إعداد القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
30يونيو 2019م، قامت الشركة بتطبيق المعيار ونماذج التصنيف والقياس الجديدة لعقود اإليجار بأثر مستقبلي وذلك من تاريخ 2019/01/01م. لم يتأثر الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة 
كما في 2019/01/01م وبالتالي لم يتم إعادة تصنيف المعلومات المالية المقارنة لسنة 2018م. لمعرفة المزيد عن أثر المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( على قوائم المالية للشركة، 

يرجى االطالع على الصفحة )ق-185(.
)6( قامت الشركة بإثبات انخفاض في القيمة قدره 13.646 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمتعلق بمصفاة للبتروكيميائيات تحت اإلنشاء واثنتين من المصافي 

المحلية القائمة.
)7( كما في 2017/01/01م، انخفض سعر ضريبة الدخل المطّبق على أرامكو السعودية من 85٪ إلى 50٪، واعتباًرا من 2018/01/01م، ينطبق سعر ضريبة نسبته 20٪ على الدخل الخاضع 

للضريبة للشركة فيما يتعلق ببعض أنشطة الغاز الطبيعي، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت على النظام المالي( من هذه النشرة(.

اإليرادات والدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات 1 2 2

بلغت اإليرادات والدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات للشركة 504.6 مليار ريال و986.2 مليار ريال للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2016م 
و2017م، على التوالي. وتعزى هذه الزيادة بنسبة 95٪ في المقام األول إلى زيادة متوسط السعر المحقق لكل برميل من النفط الخام المباع 
باألسعار السائدة في السوق من 40.7 دوالر أمريكي إلى 52.7 دوالر أمريكي، باإلضافة إلى آلية سعر التكافؤ التي استحدثتها الحكومة 
اعتباًرا من 2017/01/01م، مما نتج عنها دخل آخر متعلق بمبيعات قدره 150.2 مليار ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. 
وقد انخفض إنتاج الشركة من النفط الخام إلى 10.1 مليون برميل في اليوم في عام 2017م من 10.6 مليون برميل في اليوم في عام 2016م 

مما ساهم أيًضا في زيادة اإليرادات والدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات على النحو التالي:
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ارتفعت اإليرادات من المبيعات العالمية من النفط الخام من 431.7 مليار ريال سعودي إلى 526.3 مليار ريال سعودي، أو بنسبة  �
22٪، للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2016م و2017م، على التوالي، بسبب إرتفاع معدل األسعار، رغم انخفاض إجمالي حجم 
المبيعات العالمية من النفط الخام من 2016م إلى 2017م بحوالي 429.000 برميل في اليوم، أو 6٪، وذلك تبًعا لقرار المملكة 
 )Motiva( بمطالبة الشركة بإنتاج عدد أقل من البراميل يومًيا من النفط الخام في 2017م عالوة على توحيد نتائج عمليات موتيفا
في القوائم المالية للشركة اعتباًرا من 1438/08/05هـ )الموافق 2017/05/01م(، مع استبعاد مبيعات تصدير النفط الخام إلى 

موتيفا )Motiva( في عملية التوحيد اعتباًرا من ذلك التاريخ.
كما ارتفعت إيرادات مبيعات تصدير المنتجات المكررة من 103.1 مليار ريال سعودي إلى 218.3 مليار سعودي، أو ما يُقدر بنحو  �

112٪ في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م على التوالي. 
إضافة إلى ذلك، ارتفعت اإليرادات والدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات في عام 2017م عن 2016م وذلك نتيجة لعدم المحاسبة عن الريع 
المستحق للحكومة كخصم من اإليرادات اعتباًرا من 2017/01/01م. ولم تدرج الشركة أي مبالغ تحت بند الدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات 
للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2016 نظًرا لبدء العمل بآلية سعر التكافؤ المطروحة من قبل الحكومة بدًءا من 2017/01/01م. وفي عام 
2017م، حققت الشركة دخل آخر متعلق بمبيعات قدره 150.2 مليار ريال سعودي. )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  7- 3- 7 

)التعديالت التي طرأت على النظام المالي( من هذه النشرة(.

ارتفعت اإليرادات والدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات من 986.2 مليار ريال إلى 1.334.8 مليار ريال )355.9 مليار دوالر أمريكي(، بزيادة 
نسبتها 35٪ للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017م و2018م على التوالي، وتُعزى هذه الزيادة في المقام األول إلى زيادة متوسط أسعار 
المبيعات المحققة للبرميل الواحد من النفط الخام من 52.72 دوالر أمريكي إلى 70.02 دوالر أمريكي، وأثر توحيد نتائج عمليات موتيفا 
)Motiva(، وباإلضافة إلى زيادة مصادر الدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات. وقد ارتفع إنتاج الشركة من النفط الخام من 10.1 مليون برميل 
في اليوم في عام 2017م إلى 10.3 مليون برميل في اليوم في عام 2018م، )لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة القسم  7- 3- 6  )التعديالت 

التي طرأت على النظام المالي( من هذه النشرة.

بلغت اإليرادات والدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات للشركة 628.8 مليار ريال و614.6 مليار ريال )163.9 مليار دوالر( لفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م، ويُعزى هذا االنخفاض في اإليرادات بنسبة 2٪ في المقام األول إلى انخفاض متوسط السعر المحقق 
لكل برميل من النفط الخام المباع باألسعار السائدة في السوق من 69.0 دوالر أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م 
إلى 66.3 دوالر أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م باإلضافة إلى انخفاض الدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات، والذي تم 
تعويضه بشكل جزئي نتيجة ارتفاع حجم مبيعات النفط الخام بسبب انخفاض التوصيالت الداخلية لشركات التنقية الدولية ذات العالقة و 
في المقابل زيادة المبيعات لألطراف الخارجية. وقد استقر إنتاج الشركة للنفط الخام عند 10.0 مليون برميل في اليوم لفترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م.

اإليرادات حسب القطاع 1 1 2 2

تزاول الشركة أعمالها في مجال التنقيب واإلنتاج داخل المملكة، في حين تنتشر أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرجاء 
مختلفة من العالم. ويعتبر قطاع التنقيب واإلنتاج، وكذلك قطاع التكرير والمعالجة والتسويق قطاعا أعمال الشركة الرئيسان ويساندهما في 

ذلك قطاع األعمال العامة.

كان قطاع التنقيب واإلنتاج هو المصدر األساسي إليرادات الشركة على مدار تاريخها. ويسلط الجدول التالي الضوء على إيرادات الشركة 
والدخل اآلخر بحسب قطاع األعمال. للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م 

و2019م، باستثناء اإليرادات المشتركة بين القطاعات.
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اإليرادات الشركة والدخل اآلخر المتعلق بمبيعات كل قطاع من قطاعات األعمال للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م. والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م
الجدول ٤6: 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو
السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م
2019م

2018م
2018م

2018م
2017م 

2016م

دوالر أمريكي 
ريال 

ريال 
دوالر أمريكي 

ريال 
ريال 

ريال 

)بالماليين، فيما عدا النسب المئوية(

اإليرادات
٪65

95.074
٪65

356.528
٪65

364.634
٪66

206.995
٪66

776.233
٪69

574.131
٪72

360.963
التنقيب واإلنتاج

٪35
51.641

٪35
193.655

٪35
192.688

٪34
107.887

٪34
404.575

٪31
260.642

٪28
142.550

التكرير والمعالجة والتسويق
٪-

143
٪-

537
٪-

548
٪-

354
٪-

1.329
٪-

1.210
٪-

1.083
األعمال العامة

٪100
1٤6.859

٪100
550.720

٪100
557.870

٪100
315.237

٪100
1.182.137

٪100
835.983

٪100
50٤.596

مجموع اإليرادات

الدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات
٪24

4.045
٪24

15.170
٪23

16.644
٪24

9.917
٪24

37.189
٪19

29.121
٪-

)1(-
التنقيب واإلنتاج

٪76
12.978

٪76
48.666

٪77
54.272

٪76
30.787

٪76
115.452

٪81
121.055

٪-
)1(-

التكرير والمعالجة والتسويق 
٪-

-
٪-

-
٪-

-
٪-

-
٪-

-
٪-

-
٪-

)1(-
األعمال العامة

٪100
17.023

٪100
63.836

٪100
70.916

٪100
٤0.70٤

٪100
152.6٤1

٪100
150.176

٪-
)1(-

مجموع الدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات
اإليرادات واإليرادات األخرى المتعلقة بالمبيعات

٪60
99.119

٪60
371.698

٪61
381.278

٪61
216.913

٪61
813.422

٪61
603.252

٪72
360.963

التنقيب واإلنتاج )2(
٪40

64.619
٪40

242.321
٪39

246.960
٪39

138.674
٪39

520.027
٪39

381.697
٪28

142.550
التكرير والمعالجة والتسويق 

٪-
1٤3

٪-
537

٪-
5٤8

٪-
35٤

٪-
1.329

٪-
1.210

٪-
1.083

األعمال العامة
٪100

163.882
٪100

61٤.556
٪100

628.786
٪100

355.9٤1
٪100

1.33٤.778
٪100

986.159
٪100

50٤.596
مجموع اإليرادات والدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات

صدر: الشركة والقوائم المالية.
الم

صم من اإليرادات، )لمزيد من المعلومات، يرجى 
س كخ

ف ولي
صرو

َّد الريع المستحق على إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي كم صم من اإليرادات، واعتباًرا من 2017/01/01م، فيُقي
َّد في القوائم المالية كخ )1( قبل عام 2017م، كان الريع المستحق للحكومة يُقي

مراجعة القسم  7- 3-6 )التعديالت التي طرأت على النظام المالي( والقسم  13- 5- 1 )االمتياز( من هذه النشرة(.
صفحة 

ض نتائج عام 2017م التي تظهر في عمود المقارنة لعام 2017م للقوائم المالية لعام 2018م. يرجى االطالع على ال
ف بع

صني
«( )15( في 01/01/ 2018م. ونتيجًة لذلك، عند إعداد الشركة قوائمها المالية لعام 2018م، أعادت ت IFR

S«( اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي )2(
)ق-23(.
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التنقيب واإلنتاج أ- 

بلغت اإليرادات الخارجية لقطاع التنقيب واإلنتاج بالشركة 361.0 مليار ريال و574.1 مليار ريال في السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 
2016م و2017م على التوالي، وتُعزى هذه الزيادة التي تبلغ 59٪ في المقام األول إلى زيادة متوسط سعر المبيعات المحقق لكل برميل من 
النفط الخام من 40.7 دوالر أمريكي إلى 52.8 دوالر أمريكي أو بنسبة 30٪، وكذلك التغيير في احتساب الريع نتيجة التعديالت التي طرأت 
على النظام المالي وقابل هذا االرتفاع بشكل جزئي، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت على 
النظام المالي( من هذه النشرة(، انخفاض في إجمالي حجم صادرات النفط الخام من عام 2016م إلى عام 2017م بنحو 312.000 برميل 
يومًيا، أو بنسبة 4٪. لم تسجل الشركة أي دخل آخر يتعلق بالمبيعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. بلغت اإليرادات الخارجية لقطاع 
التنقيب واإلنتاج بالشركة 574.1 مليار ريال سعودي و776.2 مليار ريال سعودي )207.0 مليار دوالر أمريكي( في السنتين المنتهيتين في 31 
ديسمبر 2017م و2018م على التوالي، ويعزى هذا االرتفاع البالغ نسبته 35٪ في المقام األول إلى زيادة متوسط أسعار المبيعات المحققة 
من النفط الخام من 52.8 دوالر أمريكي إلى 70.1 دوالر أمريكي أو بنسبة 33٪. باإلضافة إلى ذلك، بلغ الدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات 
لقطاع التنقيب واإلنتاج 29.1 مليار ريال و37.2 مليار ريال )9.9 مليار دوالر( في السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017م و2018م على 
التوالي. وتُعزى هذه الزيادة البالغة نسبتها 28٪ في المقام األول إلى زيادة سعر التكافؤ المرجعي المعادل للنفط الخام. وبلغت اإليرادات 
الخارجية لقطاع التنقيب واإلنتاج 364.6 مليار ريال سعودي للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و356.5 مليار ريال سعودي )95.1 
مليار دوالر أمريكي( للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م. ويُعزى هذا التراجع البالغ نسبته 2٪ في المقام األول إلى انخفاض متوسط 
سعر المبيعات المحققة لبرميل النفط الخام من 69.2 دوالر أمريكي إلى 66.1 دوالر أمريكي، أو بنسبة 4٪، والذي تم تعويضه بشكل 
جزئي بارتفاع نسبته 2٪ في حجم مبيعات النفط الخام باألسعار السائدة في السوق، والذي أدى إلى انخفاض التوريدات ما بين الشركات 
إلى شركات التكرير المنتسبة العالمية والذي قابلها ارتفاع في المبيعات على أطراف خارجية. وبلغ الدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات لقطاع 
التنقيب واإلنتاج 16.6 مليار ريال سعودي للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و15.2 مليار ريال سعودي )4.0 مليار دوالر أمريكي( 
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م. ويُعزى هذا االنخفاض البالغ نسبته 9٪ في المقام األول إلى انخفاض نسبته 5٪ في حجم مبيعات 
النفط الخام في المملكة باألسعار المحلية المحددة من قبل الحكومة، وكذلك انخفاض في سعر التكافؤ المرجعي لسعر النفط الخام، 

)لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 7-5-1 )اإليرادات والدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات( من هذه النشرة(.

التكرير والمعالجة والتسويق  ب- 

بلغت اإليرادات الخارجية لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق بالشركة 142.6 مليار ريال و260.6 مليار ريال في السنتين المنتهيتين في 31 
ديسمبر 2016م و2017م، على التوالي. وتُعزى هذه الزيادة البالغة نسبتها 83٪ في المقام األول إلى توحيد نتائج أعمال موتيفا )Motiva( في 
القوائم المالية للشركة عن السنة المالية من 1438/08/05هـ )الموافق 2017/05/01م( والزيادة التي شهدها متوسط األسعار المحققة 
لمنتجات قطاع التكرير والمعالجة والتسويق. ولم تسجل الشركة أي دخل آخر متعلق بالمبيعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. بلغت 
اإليرادات الخارجية لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق بالشركة 260.6 مليار ريال و404.6 مليار ريال )107.9 مليار دوالر أمريكي( في 
السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017م و2018م، على التوالي، وتُعزى هذه الزيادة البالغة نسبتها 55٪ في المقام األول إلى زيادة متوسط 
أسعار المنتجات المكررة وتوحيد نتائج أعمال موتيفا )Motiva( في القوائم المالية لعام 2018م بأكمله، فضاًل عن عدم وجود أي تأثير ناجم 
عن إعصار هارفي، األمر الذي أثر سلًبا في نتائج قطاع التكرير والمعالجة والتسويق لعام 2017م. إضافة إلى ذلك، بلغ الدخل اآلخر المتعلق 
بالمبيعات لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق 121.1 مليار ريال و115.5 مليار ريال )30.8 مليار دوالر أمريكي( في السنتين المنتهيتين في 
31 ديسمبر 2017م و2018م، على التوالي، ويعزى هذا االنخفاض البالغ نسبته 5٪ في المقام األول إلى انخفاض حجم مبيعات المنتجات 
المكررة في المملكة بنسبة 9٪. وبلغت اإليرادات الخارجية لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق 192.7 مليار ريال سعودي و193.7 مليار 
ريال سعودي )51.6 مليار دوالر أمريكي( للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م، وتعزى هذه الزيادة البالغة نسبتها 1٪ في 
المقام األول إلى ارتفاع نسبته 44٪ في مبيعات النفط الخام العالمية المتعلقة بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق إلى شركة أرامكو للتجارة 
وموتيفا )Motiva(، إضافة على توحيد نتائج أعمال أرالنكسيو في القوائم المالية للشركة من 31 ديسمبر 2018م. قابل هذا االرتفاع جزئًيا 
انخفاض في متوسط سعر المنتجات المكررة. بلغ الدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق 54.3 مليار ريال، 
و48.7 مليار ريال )13.0مليار دوالر أمريكي( للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 و2019م، ويُعزى هذا االنخفاض البالغ نسبته ٪10 

في المقام األول إلى االنخفاض في سعر التكافؤ المرجعي للمنتجات المكررة.

األعمال العامة ج- 

بلغت اإليرادات الخارجية لقطاع األعمال العامة 1.083 مليون ريال و1.210 مليون ريال و1.329 مليون ريال )354 مليون دوالر أمريكي( 
للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م. كما بلغت اإليرادات الخارجية لقطاع األعمال العامة بالشركة 548 مليون ريال 
و537 مليون ريال )143 مليون دوالر أمريكي( للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م، على التوالي. ويدعم قطاع األعمال العامة 

بصفة أساسية أنشطة كل من قطاع التنقيب واإلنتاج وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق ولديه أنشطة خارجية محدودة.
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الدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات 1 1 2 2

يعكس الدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات مدفوعات سعر التكافؤ الُمستلَمة من الحكومة لتعويض الشركة عن الفرق بين أسعار التكافؤ واألسعار 
المحددة من قبل الحكومة لمبيعات بعض المنتجات الهيدروكربونية داخل المملكة، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 

)التعديالت التي طرأت على النظام المالي( من هذه النشرة(. 

ولم تقيد الشركة أي دخل آخر متعلق بالمبيعات للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2016م. بلغ الدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات لدى الشركة 
150.2 مليار ريال و152.6 مليار ريال )40.7 مليار ريال( للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017م و2018م، على التوالي وبلغ الدخل 
اآلخر المتعلق بالمبيعات لدى الشركة 70.9 مليار ريال و63.8 مليار ريال سعودي )17.0 مليار دوالر أمريكي( للستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2018م و2019م، على التوالي، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت على النظام المالي( من 

هذه النشرة(.

تكاليف التشغيل 1 2 2

يبين الجدول التالي تكاليف التشغيل للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2018م و2019م:

تكاليف التشغيل للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  الجدول ٤7: 
2018م و2019م

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيوالسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2018م2017م2016م

دوالر أمريكيريالريالدوالر أمريكيريالريالريال

)بالماليين(
ريوع إنتاج وضرائب غير مباشرة 

)25.109()94.158()95.827()55.601()208.505()136.393()2(-وضرائب أخرى)1(

)25.950()97.312()88.189()50.383()188.937()120.398()3()53.231(مشتريات
)7.870()29.512()24.323()14.987()56.202()64.045()3()48.369(إنتاج وتصنيع

)4.512()16.922()15.856()8.333()31.250()29.606()3()37.051(بيع وإدارية وعمومية
)941()3.527()4.225()2.114()7.928()13.725()11.087(تنقيب

)254()951()1.035()591()2.217()1.902()1.897(بحث وتطوير
)6.479( )4()24.297()4()19.763()11.023()41.334()36.894()33.615(استهالك وإطفاء

-----)281()13.646(انخفاض في القيمة )5(
)71.115( )٤()266.679()٤()2٤9.218()1٤3.032()536.373()٤03.2٤٤()2()198.896(تكاليف التشغيل 

المصدر: القوائم المالية.

)1( قبل عام 2017م، تمت المحاسبة عن الريع المستحق للحكومة كخصم من اإليرادات، واعتباًرا من 2017/01/01م، تتم المحاسبة عن الريع العائد على إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز 
الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي كمصروف وليس كخصم من اإليرادات، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت على النظام المالي( والقسم  4- 14- 2 

)االمتياز( من هذه النشرة(.
)2( اتبعت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي )"IFRS"( رقم )15( اعتباًرا من فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 2018/01/01م. ونتيجًة لذلك، عند إعداد الشركة قوائمها المالية 

لعام 2018م، أعادت تصنيف بعض نتائج عام 2017م التي تظهر في معلومات المقارنة لعام 2017م ضمن القوائم المالية لعام 2018م. يرجى االطالع على الصفحة )ق-23(.
)3( إن تكاليف المشتريات واإلنتاج والتصنيع وتكاليف البيع والتكاليف اإلدارية والعمومية لعام 2017م ال تعكس إعادة تصنيف مبلغ 1.4 مليار ريال الخاص بتكاليف اإلنتاج والتصنيع الُمعاد 
تصنيفها إلى مصروفات بيع وإدارية وعمومية، ومبلغ 5.7 مليار ريال الخاص بتكاليف اإلنتاج والتصنيع الُمعاد تصنيفها إلى المشتريات والتي تم إدراجها في مبالغ المقارنة لعام 2017م الواردة 

في القوائم المالية لعام 2018م. أفادت تقديرات الشركة أنه كان باإلمكان إجراء عملية إعادة تصنيف مماثلة لتكاليف اإلنتاج والتصنيع إلى المشتريات لعام 2016م. 
)4( اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( في 2019/01/01م باستخدام طريقة الخيار الرجعي المعدل. وعند إعداد القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2019م، قامت الشركة بتطبيق المعيار ونماذج التصنيف والقياس الجديدة لعقود اإليجار بأثر مستقبلي وذلك من تاريخ 2019/01/01م. لم يتأثر الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة كما 
في 2019/01/01م وبالتالي لم يتم إعادة تصنيف المعلومات المالية المقارنة لسنة 2018م. لمعرفة المزيد عن أثر المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( على قوائم المالية للشركة. 

يرجى االطالع على الصفحة )ق-185(.
)5( قامت الشركة بإثبات انخفاض في القيمة قدره 13.646 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والمتعلق بمصفاة البتروكيميائيات المتكاملة في جازان والتي هي تحت 

اإلنشاء واثنتين من المصافي المحلية القائمة.
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مبالغ ريوع اإلنتاج والضرائب غير المباشرة والضرائب األخرى 1 1 2 2

الطبيعي  والغاز  والمكثفات  الخام  النفط  إنتاج  المستحق على  الريع  والضرائب األخرى من  المباشرة  والضرائب غير  اإلنتاج  ريوع  تتكون 
وسوائل الغاز الطبيعي، ولم تقيد الشركة أي مبالغ متمثلة في ريع اإلنتاج والجبايات والضرائب األخرى كمصروفات للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2016م نظًرا للريع الجديد القائم على اإلنتاج والمطروح من جانب الحكومة بدًءا من 2017/01/01م. في عام 2016م، خصمت 
الشركة من إيراداتها 101.3 مليار ريال سعودي من الريع المستحق للحكومة. وقد بلغ ريع اإلنتاج والضريبة والضرائب األخرى التي سجلتها 
الشركة ما مقداره 136.4 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و208.5 مليار ريال )55.6 مليار دوالر( للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م. وتعزى هذه الزيادة البالغة نسبتها 53٪ في المقام األول إلى تأثير ارتفاع سعر الريع الساري على إنتاج الشركة من النفط 
الخام بعد أن زادت أسعار برنت إلى أكثر من 70 دوالًرا للبرميل لغالبية عام 2018م، مما زاد نسبة الريع الهامشي من 20٪ إلى 40٪ خالل 
تلك الفترات، كما تعزى هذه الزيادة إلى زيادة حجم إنتاج النفط الخام في عام 2018م. إضافة إلى ذلك، بلغ ريع اإلنتاج والضريبة والضرائب 
األخرى التي قيدتها الشركة ما مقداره 95.8 مليار ريال و94.2 مليار ريال )25.1 مليار دوالر( للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م 
و2019م، ويُعزى هذا االنخفاض البالغ نسبته 2٪ في المقام األول إلى انخفاض أسعار برنت التي استقرت تحت سعر 70 دوالر للبرميل 
لغالب فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م. انخفضت نسبة ريع إنتاج النفط الخام الفعلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2018م من 20.7٪ إلى 20.1٪ لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 
)التعديالت التي طرأت على النظام المالي( لالطالع على شرح للتعديالت في نظام الريع، يرجى مراجعة القسم  13- 5- 1 )االمتياز( لالطالع 

على شرح للريع المستحق للحكومة( من هذه النشرة.

المشتريات 1 1 2 2

تتكون المشتريات بصورة أساسية من المنتجات المكررة والمواد الكيميائية والنفط الخام التي يتم شراؤها من أطراف خارجية الستخدامها 
في أعمال قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( في الشركة وتلبية الطلب المحلي على المنتجات المكررة في المملكة عندما 
الُمنتَج المعني. كما تشتري الشركة منتجات من أطراف خارجية عندما تكون ذات تكلفة مجدية،  يتجاوز حجم الطلب إنتاج الشركة من 
فعلى سبيل المثال، تلجأ عمليات تكرير ومعالجة وتسويق مختلفة من وقت آلخر إلى شراء النفط الخام من أطراف خارجية الستخدامه 
كلقيم. وتشمل المشتريات أيًضا مشتريات شركة أرامكو للتجارة من المنتجات المكررة والمواد الكيميائية في إطار أعمالها التجارية من 
1438/08/05هـ )الموافق 2017/05/01م(، وكذلك مشتريات موتيفا )Motiva( التي نفذتها بموجب ترتيبات الشراء والبيع في إطار أعمالها 
التجارية. وتتوقع الشركة أن ينتج مشروع جازان المتكامل الذي يضم مصفاة بتروكيميائية، بمجرد تشغيله بكامل طاقته، مزيًدا من المنتجات 

.)YASREF( وياسرف )SATORP( المكررة لتلبية الطلب المحلي، مدفوًعا أيضاً بزيادات السعة اإلنتاجية في ساتورب

وقد بلغت قيمة مشتريات الشركة 53.2 مليار ريال و120.4 مليار ريال للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2016م و2017م، على التوالي. 
وتعزى هذه الزيادة البالغة نسبتها 126٪ في المقام األول إلى زيادة مشتريات النفط الخام والمنتجات المكررة الناتجة عن توحيد موتيفا 
)Motiva( في القوائم المالية للشركة من 1438/08/05هـ )الموافق 2017/05/01م(، والتي بلغت 48.6 مليار ريال من مشتريات الشركة. 
وشهدت مشتريات شركة أرامكو للتجارة ارتفاًعا من 30.2 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م إلى 41.7 مليار ريال للسنة 
حجم  وزيادة  السوق  في  السائدة  المكررة  المنتجات  أسعار  ارتفاع  إلى  األول  المقام  في  ذلك  ويُعزى  2017م،  ديسمبر   31 في  المنتهية 
المشتريات. كما شهدت مشتريات الشركة، ارتفاًعا من 11٪ للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م إلى 12٪ للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2017م، كنسبة مئوية من اإليرادات والدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات.

بلغت قيمة مشتريات الشركة 120.4 مليار ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، و188.9 مليار ريال )50.4 مليار دوالر( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. وتعزى هذه الزيادة البالغ قدرها 68.5 مليار ريال سعودي، أو ما نسبته 57٪، في المقام األول إلى 
زيادة مشتريات النفط الخام والمنتجات المكررة وتوحيد كامل النتائج المالية لموتيفا )Motiva(، وكذلك ارتفاع األسعار السائدة في السوق 
لتلك المنتجات. وشهدت مشتريات شركة أرامكو للتجارة ارتفاًعا من 41.7 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م إلى 66.9 
مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع أسعار المنتجات المكررة السائدة في السوق 
وزيادة حجم المشتريات. باإلضافة إلى ذلك، ساهمت إعادة تصنيف 8.5 مليار ريال سعودي من مشتريات المنتجات المكررة من قبل شركة 
S-Oil من تكاليف اإلنتاج والتصنيع إلى المشتريات ساهمت أيًضا في زيادة المشتريات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م حيث تم 
تصنيف المبلغ المقارن للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م في تكاليف اإلنتاج والتصنيع في البيانات المالية لعام 2017م. كما شهدت 
مشتريات الشركة، ارتفاًعا من 12٪ للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م إلى 14٪ للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، كنسبة مئوية 

من اإليرادات والدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات.

بلغت قيمة مشتريات الشركة 88.2 مليار ريال و97.3 مليار ريال )26.0مليار دوالر( للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م، 
على التوالي. ويُعزى هذا االرتفاع البالغ نسبته 10٪ في المقام األول إلى ارتفاع في حجم مشتريات النفط الخام من أطراف خارجية من قبل 
موتيفا )Motiva( وشركة أرامكو للتجارة، وقابل ذلك االرتفاع جزئًيا انخفاض في أسعار السوق السائدة للنفط الخام والمنتجات المكررة. 
وشهدت مشتريات شركة أرامكو للتجارة ارتفاًعا من 29.3 مليار ريال للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م إلى 33.6 مليار ريال )9.0 
مليار دوالر( للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع في حجم مشتريات النفط الخام والذي قابله 
جزئًيا انخفاض في حجم مشتريات المنتجات المكررة إضافة إلى انخفاض في أسعار السوق السائدة لتلك المنتجات. كما شهدت مشتريات 
الشركة ارتفاًعا من 14٪ للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م إلى 16٪ للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م، كنسبة مئوية من 

اإليرادات والدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات.
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يوضح الجدول التالي مشتريات الشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2018م و2019م:

المشتريات الشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م الجدول ٤8: 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيوالسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2018م2017م)1(2016م

دوالر أمريكيريال سعوديريال سعوديدوالر أمريكيريال سعوديريال سعوديريال سعودي

)بالماليين(

)16.635()62.380()69.597()38.686()145.074()92.999()47.940(منتجات تكرير
)8.679()32.545()17.046()10.968()41.131()24.823()3.131(زيت الخام

)535()2.005()1.428()622()2.333()2.282()2.024(مواد كيميائية
)102()382()118()106()399()293()135(الكبريت وسوائل الغاز الطبيعي

المصدر: الشركة.

)1( ال تعكس عمليات الشراء وتكاليف اإلنتاج والتصنيع والبيع والتكاليف اإلدارية والعامة لعام 2017م قيمة تكاليف اإلنتاج والتصنيع البالغ قدرها 1.4 مليار ريال الُمعاد تصنيفها إلى مصروفات 
إدارية وعامة وأيًضا قيمة تكاليف اإلنتاج والتصنيع التي تكبدتها الشركة بمبلغ 5.7 مليار ريال الُمعاد تصنيفها إلى بند المشتريات في مبالغ المقارنة لعام 2017م الواردة في القوائم المالية لعام 
2018م. أفادت الشركة أنه ال يستوجب عليها إجراء عملية إعادة تصنيف مماثلة لتكاليف اإلنتاج والتصنيع تحت بند المشتريات للقوائم المالية الموحدة في ميزانية عام 2016م، حيث أن فترة 

المقارنة في القوائم المالية الموحدة المراجعة لعام 2018م تحتوي على ميزانية 2018م وميزانية 2017م فقط وال تحتوي على ميزانية 2016م في فترة المقارنة. 

اإلنتاج والتصنيع 2 1 2 2

التي  والتصنيع  اإلنتاج  تكاليف  في  األساسي  العنصر  المكررة  والمنتجات  الهيدروكربونية  المواد  بإنتاج  المتعلقة  التشغيلية  النفقات  تعد 
والتسويق  والمعالجة  التكرير  أعمال  قطاع  وأعمال   )Upstream( واإلنتاج  التنقيب  قطاع  أعمال  مساندة  أيًضا مصروفات خدمات  تشمل 
)Downstream(، بما في ذلك الخدمات الهندسية والتشغيلية، كما تندرج تحت تكاليف اإلنتاج والتصنيع مصروفات األيدي العاملة والموظفين 

والمتعلقة مباشرة بإنتاج منتجات الشركة.

بلغت مصروفات اإلنتاج والتصنيع 48.4 مليار ريال سعودي و64.0 مليار ريال سعودي )17.0 مليار دوالر أمريكي( للسنتين المنتهيتين في 
31 ديسمبر 2016م و2017م، على التوالي، وتُعزى هذه الزيادة البالغ نسبتها 32٪ في المقام األول إلى توحيد موتيفا )Motiva( في القوائم 

المالية للشركة من 1438/08/05هـ )الموافق 2017/05/01م(.

2017م  ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنوات  دوالر(  مليار   15.0( ريال  مليار  و56.2  ريال  مليار   64.0 والتصنيع  اإلنتاج  بلغت مصروفات 
و2018م، على التوالي، ويعزى هذا االنخفاض البالغة نسبته 12٪ في المقام األول إلى إعادة تصنيف بعض تكاليف اإلنتاج والتصنيع إلى 
)1( مصروفات البيع والنفقات اإلدارية والعمومية و )2( المشتريات. شهدت مصروفات اإلنتاج والتصنيع بالشركة انخفاًضا من 6٪ للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2017م إلى 4٪ للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، كنسبة مئوية من اإليرادات والدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات. 
مصروفات اإلنتاج والتصنيع في عام 2017م ال تعكس التعديالت المتعلقة بمصروفات اإلنتاج والتصنيع التي بلغت 1.4 مليار ريال سعودي 
وتم إعادة تصنيفها ضمن مصروفات البيع والنفقات اإلدارية والعمومية. كما تم إعادة تصنيف 5.7 مليار ريال سعودي ضمن المشتريات 

خالل نفس الفترة.

إضافة إلى ذلك، بلغت مصروفات اإلنتاج والتصنيع التي تكبدتها الشركة 24.3 مليار ريال و29.5 مليار ريال )7.9 مليار دوالر( للستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م. ويُعزى هذا االرتفاع البالغ نسبته 21٪ في المقام األول إلى تأثير توحيد نتائج أرالنكسيو في القوائم 
المالية من 31 ديسمبر 2018م. كما شهدت مصروفات اإلنتاج والتصنيع لدى الشركة ارتفاًعا من 4٪ للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 

2018م إلى 5٪ للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م، كنسبة مئوية من اإليرادات والدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات.

مصروفات البيع والنفقات اإلدارية والعمومية 2 1 2 2

تتكون مصروفات البيع والنفقات اإلدارية والعمومية من التكاليف المتعلقة بدعم عمليات الشركة وخدماتها وبعض المصروفات األخرى. 
تتضمن التكاليف المتعلقة بدعم عمليات الشركة وخدماتها:

نفقات خطوط األنابيب والتوزيع والمصب. �
مصروفات البيع والنفقات اإلدارية. �
القانونية(  � والشؤون  العامة،  واألعمال  المالية،  والشؤون  البشرية،  الموارد  )مثل  الدعم  وخدمات  واإلدارية  المؤسسية  الخدمات 

والنفقات المتعلقة ببرنامج امتالك المساكن للموظفين الذي أطلقته الشركة.
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إضافة إلى ذلك، تتألف المصروفات األخرى التي تتضمن مصروفات البيع والنفقات اإلدارية والعمومية مما يلي:

نفقات الشحن والتخزين. �
تكاليف متعلقة بمشاريع ومبادرات المسؤولية االجتماعية. �

بلغت مصروفات البيع والنفقات اإلدارية والعمومية التي تحملتها الشركة 37.1 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، و29.6 
مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، ويُعزى هذا االنخفاض البالغ نسبته 20٪ في المقام األول إلى االنخفاض في تكاليف 

العمالة نتيجة تقاعد بعض كبار الموظفين وانخفاض عدد الموظفين األجانب.

بلغت مصروفات البيع والنفقات اإلدارية والعمومية التي تحملتها الشركة 29.6 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و31.3 
مليار ريال )8.3 مليار دوالر أمريكي( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. ويُعزى هذا االرتفاع البالغ نسبته 6٪ في المقام األول إلى 
الزيادة في تكاليف الشحن والتخزين لشركة أرامكو التجارية. إن مصروفات البيع والنفقات اإلدارية والعمومية في عام 2017م ال تعكس 

التعديالت المتعلقة باإلنتاج والتصنيع التي بلغت 1.4 مليار ريال سعودي خالل نفس الفترة.

إضافة إلى ذلك، بلغت مصروفات البيع والنفقات اإلدارية والعمومية التي تحملتها الشركة 15.9 مليار ريال للستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2018م و16.9 مليار ريال )4.5 مليار دوالر أمريكي( للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م. ويُعزى هذا االرتفاع البالغ نسبته ٪7 
في المقام األول إلى تأثير توحيد أرالنكسيو في القوائم المالية من 31 ديسمبر 2018م، باإلضافة إلى ارتفاع المصاريف المتعلقة بمشاريع 
المسؤولية االجتماعية للشركة، والذي قابله انخفاض في عقود اإليجار التشغيلية نتيجة إعادة تصنيفها تحت بنود االستهالك واإلطفاء 

وعقود اإليجار التشغيلية بعد اتباع الشركة للمعيار الدولي للتقرير المالي )»IFRS«( رقم )16(.

التنقيب 2 1 2 2

تشمل مصروفات التنقيب تكاليف تقييم المناطق الجيولوجية الواقعة تحت سطح األرض من حيث إمكانية العثور على الموارد الهيدروكربونية 
فيها، بما في ذلك إجراء أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي، والمبالغ المشطوبة المتعلقة باآلبار االستكشافية غير الناجحة.

بلغت مصروفات التنقيب التي تحملتها الشركة 11.1 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و13.7 مليار ريال للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2017م، يُعزى هذا االرتفاع البالغ نسبته 24٪ في المقام األول إلى الزيادة في عمليات شطب تكلفة اآلبار الجافة المتعلقة 

بأنشطة التنقيب عن الغاز.

بلغت مصروفات التنقيب التي تحملتها الشركة 13.7 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و7.9 مليار ريال )2.1 مليار دوالر 
أمريكي( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، ويُعزى هذا االنخفاض في المقام األول إلى انخفاض عمليات شطب تكلفة اآلبار الجافة 

المتعلقة بأنشطة التنقيب عن الغاز في عام 2018م.

إضافة إلى ذلك، بلغت نفقات االستكشاف التي تحملتها الشركة 4.2 مليار ريال للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و3.5 مليار ريال 
)0.9 مليار دوالر أمريكي( للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م. يرجع هذا االنخفاض بالدرجة األولى إلى انخفاض تكاليف المسح 

الجيولوجي والجيوفيزيائي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م.

البحث والتطوير 2 1 2 2

ع أن تحقق  تتألف مصروفات البحث والتطوير من تكاليف إجراء األبحاث على التقنيات الجديدة، علًما بأن تكاليف البحث والتطوير التي يُتوقَّ
للشركة منافع اقتصادية مستقباًل تتم رسملتها كموجودات غير ملموسة.

بلغت مصروفات البحث والتطوير التي تحملتها الشركة 1.897 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و1.902 مليون ريال للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

بلغت مصروفات البحث والتطوير التي تحملتها الشركة 1.902 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2.217 مليون ريال )591 
مليون دوالر أمريكي( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

بلغت مصروفات البحث والتطوير التي تحملتها الشركة 1.035مليون ريال للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و951 مليون ريال )254 
مليون دوالر أمريكي( للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م.
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االستهالك واإلطفاء 2 1 2 2

يتعلق االستهالك بالممتلكات واآلالت والمعدات، بينما يتعلق اإلطفاء بالتكاليف المرسملة، وهي موجودات غير ملموسة.

ارتفعت مصروفات االستهالك واإلطفاء من 33.6 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م إلى 36.9 مليار ريال للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2017م، وتُعزى هذه الزيادة البالغة نسبتها 10٪ في المقام األول إلى توحيد نتائج عمليات موتيفا )Motiva( في القوائم المالية 

للشركة من 1438/08/05هـ )الموافق 2017/05/01م(.

ارتفعت مصروفات االستهالك واإلطفاء من 36.9 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م إلى 41.3 مليار ريال للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2018م )11.0 مليار دوالر أمريكي(، وتُعزى هذه الزيادة البالغة نسبتها 12٪ في المقام األول إلى زيادة التكاليف الرأسمالية 
المتعلقة بمشاريع قطاع التنقيب واإلنتاج التي تم إنجازها في عام 2018م، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  7- 12- 4 )الممتلكات 

واآلالت والمعدات( من هذه النشرة(.

إضافة إلى ذلك، بلغت مصروفات االستهالك واإلطفاء التي تحملتها الشركة 19.8 مليار ريال و24.3 مليار ريال )6.5 مليار دوالر أمريكي( 
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 و2019م، على التوالي. وتٌعزى هذه الزيادة البالغة نسبتها 23٪ في المقام األول إلى االستهالك 
المتراكم على األصول اإلضافية المرسملة في هذه الفترة، وتوحيد نتائج عمليات أرالنكسيو في القوائم المالية للشركة من 31 ديسمبر 
2018م، واتباع المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16(، والذي نتج عنه إثبات موجودات حق استخدام في قائمة المركز المالي وبالتالي 

تخضع لالستهالك.

االنخفاض في القيمة 2 1 2 2

قامت الشركة بإثبات انخفاض في القيمة بمبلغ 13.6 مليار ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م، ويعزى ذلك بالمقام 
األول إلى أن القيمة القابلة لالسترداد مستقباًل لمصفاة البتروكيميائيات المتكاملة في جازان والتي هي تحت اإلنشاء كانت أقل من القيمة 

الدفترية لذلك األصل.

صافي الدخل  2 2 2

يبين الجدول التالي صافي دخل الشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2018م و2019م:

صافي دخل الشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م  الجدول ٤9: 
و2019م

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيوالسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م 2018م2018م2017م 2016م

دوالر أمريكيريالريالدوالر أمريكيريالريالريال 

)بالماليين(
305.700582.915798.405212.908379.568347.87792.767دخل التشغيل

حصة في نتائج مشاريع مشتركة 
)382()1.432(314)377()1.415()956()979(وشركات زميلة

1.6091.5693.8651.0301.1043.168845دخل تمويل ودخل آخر
)741()2.779()1.387()789()2.959()2.090()1.354(تكاليف تمويل

30٤.976581.٤38797.896212.772379.5993٤6.83٤92.٤89الدخل قبل ضرائب الدخل
)45.590()170.963()180.779()101.701()381.378()296.819()255.255(ضرائب الدخل)1(

٤9.72128٤.619٤16.518111.071198.820175.871٤6.899صافي الدخل

المصدر: القوائم المالية.

)1( كما في 2017/01/01م، تم تخفيض معدل ضريبة الدخل المطبق على الشركة من 85٪ إلى 50٪، في حين يُطبق سعر ضريبة دخل نسبته 20٪ على إيرادات الشركة الخاضعة للضريبة 
المحققة من استثمارات الغاز الطبيعي مخصوًما منها المصاريف المتعلقة باالستثمارات ذاتها بدًءا من 1 يناير 2018م، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 )التعديالت التي 

طرأت على النظام المالي( من هذه النشرة(.
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حصة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة 1 2 2 2

تشمل حصة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة حصة الشركة في أرباح أو خسائر الشركات التي تُقيَّد نتائجها في القوائم المالية 
باستخدام طريقة حقوق الملكية. وتباشر الشركة جزًءا كبيًرا من أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق من خالل مشاريع مشتركة 
وشركات زميلة. وفي 1438/08/05هـ )الموافق 2017/05/01م(، أبرمت الشركة صفقة لتقسيم ونقل ملكية موجودات ومطلوبات وأعمال 
مشروع موتيفا )Motiva( المشترك السابق مع شركة شل )Shell(، وتم نقل ملكية بعض الموجودات والمطلوبات إلى شركة تابعة ومملوكة 
بالكامل )شركة موتيفا )Motiva((، وترتب على تلك الصفقة توحيد موتيفا )Motiva( في القوائم المالية للشركة اعتباًرا من 01 مايو 2017م 
بداًل من إدراجها باستخدام طريقة حقوق الملكية كما كان الحال في الفترات السابقة، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  7 -12-

 1- 2 )الترتيبات المشتركة والشركات الزميلة( والقسم )التكرير والمعالجة والتسويق( من هذه النشرة(.

بلغت الخسارة في حصة الشركة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة 979 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 
و956 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، ويُعزى تراجع حجم هذه الخسارة في المقام األول إلى تحسن األداء المالي 
في شركتي صدارة وبترورابغ، وهو ما قابله جزئًيا انخفاض األرباح المحققة من شركتي البحري وموتيفا )Motiva( حيث لم يعد يتم استخدام 

طريقة حقوق الملكية، ابتداًء من مايو 2017م.

بلغت الخسارة في حصة الشركة في نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة 956 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2017م و1.415 مليون ريال سعودي )377 مليون دوالر أمريكي( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتعزى زيادة الخسارة بالمقام األول 

إلى تراجع أرباح شركة إف آر إي بي، وتم تعويض ذلك جزئًيا بتحسن األداء المالي في شركتي صدارة وبترورابغ.

وبلغت األرباح في حصة الشركة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة 314 مليون ريال سعودي وبلغت الخسارة في هذه الحصة 1.432 
مليون ريال سعودي )382 مليون دوالر أمريكي( للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م. وتُعزى الزيادة في الخسائر في حصة 
الشركة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة في المقام األول إلى زيادة الخسائر التي تكبدتها شركة صدارة وكذلك انخفاض األرباح 

في شركات كل من بترورابغ ومرافق وإف آر إي بي.

دخل التمويل والدخل اآلخر 1 2 2 2

يشمل دخل التمويل والدخل اآلخر إيرادات الفوائد، وأرباح أو خسائر معامالت المشتقات المالية، وتوزيعات األرباح، وكذلك أرباح أو خسائر 
بيع االستثمارات في حقوق الملكية، والتسويات التأمينية.

بلغ دخل التمويل والدخل اآلخر الذي حققته الشركة 1.609 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و1.569 مليون ريال 
سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2017م.

بلغ دخل التمويل والدخل اآلخر الذي حققته الشركة 1.569 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و3.865 مليون ريال سعودي 
)1.030 مليون دوالر أمريكي( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتعزى هذه الزيادة في المقام األول إلى زيادة إيرادات الفوائد المحققة 
من الودائع ألجل والقروض المستحقة القبض ودخل محاسبي يعادل 870 مليون ريال سعودي ناتج عن عدم اعتراف الشركة باالستثمارات 

في حقوق الملكية في أرالنكسيو.

بلغ دخل التمويل والدخل آخر الذي حققته الشركة 1.104 مليون ريال سعودي للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و3.168 مليون 
ريال سعودي )845 مليون دوالر أمريكي( للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م. وتعزى هذه الزيادة البالغة نسبتها 187٪ في المقام 

األول إلى زيادة حجم الودائع قصيرة األجل واالستثمارات قصيرة األجل.

تكاليف التمويل 2 2 2 2

تشمل تكاليف التمويل مصروفات الفوائد التي تتحملها الشركة فيما يتعلق بمطلوبات التأجير التمويلي ومتطلبات القروض البنكية، بما في 
ذلك اتفاقية التسهيالت االئتمانية المتجددة الخاصة بالشركة وبرنامج »الصكوك«.

للسنة  المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2.090 مليون ريال  للسنة  الشركة 1.354 مليون ريال  التي تكبدتها  التمويل  تكاليف  بلغت  وقد 
المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتُعزى هذه الزيادة البالغة نسبتها 54٪ في المقام األول إلى توحيد موتيفا )Motiva( في القوائم المالية 
للشركة من 1438/08/05هـ )الموافق 2017/05/01م(. باإلضافة إلى تكاليف التمويل المتعلقة ببرنامج الصكوك وزيادة تكاليف االقتراض 

.)YASREF( وياسرف )SATORP( على القروض المصرفية من قبل شركتي ساتورب

بلغت تكاليف التمويل التي تكبدتها الشركة 2.090 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2.959 مليون ريال )789 مليون دوالر( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتُعزى هذه الزيادة البالغة نسبتها 42٪ في المقام األول إلى توحيد موتيفا )Motiva( في القوائم 

المالية للشركة عن كامل السنة المالية باإلضافة إلى زيادة تكاليف قروض بنكية معينة، بما في ذلك قروض تمويل المشاريع اإلضافية. 
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بلغت تكاليف التمويل التي تكبدتها الشركة 1.387 مليون ريال للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و2.779 مليون ريال )741 مليون 
دوالر( للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م. وتُعزى هذه الزيادة البالغة نسبتها 100٪ في المقام األول إلى فوائد إضافية تكبدتها 
الشركة بسبب إصدار صكوك ممتازة )ذات أولوية في التسديد( غير مضمونة، وكذلك تأثير تكاليف الفوائد اإلضافية نتيجة اتباع المعيار 

.)16( )IFRS( الدولي للتقرير المالي

ضرائب دخل 2 2 2 2

بلغت ضريبة الدخل المستحقة على الشركة 255.3 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و296.8 مليار ريال للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2017م، بزيادة قدرها 41.5 مليار ريال ونسبتها 16٪، وتعزي هذه الزيادة في المقام األول إلى ارتفاع الدخل وهو ما قابله 
جزئًيا انخفاض في سعر ضريبة الدخل المطبق على الشركة بموجب التعديالت التي طرأت على األنظمة المالية، )لمزيد من المعلومات، 

يرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت على النظام المالي( من هذه النشرة(.

بلغت ضريبة الدخل المستحقة على الشركة 296.8 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و381.4 مليار ريال )101.7 مليار 
دوالر( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بزيادة قدرها 84.6 مليار ريال ونسبتها 28٪، وتعزى هذه الزيادة في المقام األول إلى ارتفاع 

الدخل وهو ما قابله جزئًيا انخفاض في سعر ضريبة الدخل المتعلق ببعض أنشطة الغاز الطبيعي للشركة.

بلغت ضريبة الدخل المستحقة على الشركة 180.8 مليار ريال للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و171.0 مليار ريال )45.6 مليار 
دوالر أمريكي( للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م، ويُعزى هذا االنخفاض البالغ نسبته 5٪ في المقام األول إلى انخفاض الدخل.

يبين الجدول التالي مصروف ضرائب الدخل للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2018م و2019م:

مصروف ضرائب الدخل للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 30  الجدول 50: 
يونيو 2019م

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيوالسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2017م2016م

دوالر أمريكيريال دوالر أمريكيريال ريال ريال 

)بالماليين(
266.786262.296365.41597.444164.39743.839ضريبة الدخل الحالية - المملكة 

1.3951.4153499317647ضريبة الدخل الحالية - دول أجنبية
ضريبة الدخل المؤجلة - المملكة:
--)1.041()3.904(10.579-أثر التغيير في أسعار ضريبة الدخل

23.20519.8305.2885.6611.510)13.586(محمل على الفترة
729194)83()312()676(660ضريبة الدخل المؤجلة - دول أجنبية

255.255296.819381.378101.701170.963٤5.590إجمالي مصروف ضرائب الدخل)1(

المصدر: القوائم المالية

)1( ابتداًء من تاريخ 1 يناير 2017م، انخفض سعر ضريبة الدخل المطبق على الشركة من 85٪ إلى 50٪. باإلضافة إلى ذلك، تم تطبيق سعر ضريبة، اعتباًرا من 1 يناير 2018م، بنسية ٪20 
على وعاء الشركة الضريبي الخاص باستثمارات الغاز الطبيعي باستثناء المصاريف المتعلقة باستثمارات الغاز الطبيعي، وللمزيد من المعلومات الرجاء االطالع على القسم 7-3-6 )التعديالت 

التي طرأت على النظام المالي(.
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الدخل الشامل: 2 2 2

يوضح الجدول التالي إجمالي الدخل الشامل للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2018م و2019م:

قائمة الدخل الشامل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م  الجدول 51: 
و2019م

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  السنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2019م 2019م 2018م 2018م 2018م 2017م 2016م
دوالر 
أمريكي

ريال 
سعودي

ريال 
سعودي

دوالر 
أمريكي

ريال 
سعودي

ريال 
سعودي

ريال 
سعودي

)بالماليين(
46.899 175.871 198.820 111.071 416.518 284.619 49.721 صافي الدخل 
)1.207( )4.524( 6.056 1.597 5.990 )11.711( )1.062( بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى صافي الدخل

)445( )1.670( )2.116( )565( )2.119( 6.688 )138( بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى صافي 
الدخل

٤5.2٤7 169.677 202.760 112.103 ٤20.389 279.596 ٤8.521 إجمالي الدخل الشامل

المصدر: القوائم المالية.

أما العناصر التي لن تتم إعادة تصنيفها في صافي الدخل فبلغت )1.1( مليار ريال سعودي و )11.7( مليار ريال سعودي للسنتين المنتهيتين 
في 31 ديسمبر 2016م و2017م على التوالي. ويُعزى هذا االنخفاض المتزايد في رأس المال إلى أثر التغّير في أصول الضريبة المؤجلة على 
استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة البالغة )15.5( مليار ريال سعودي، وذلك بسبب معدل ضريبة الدخل الجديد في العام 2017م، ويقابله 

جزئياً أثر إعادة تقييم التزامات منافع الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة.

أما العناصر التي لن تتم إعادة تصنيفها في صافي الدخل فبلغت )11.7( مليار ريال سعودي و6.0 مليار ريال سعودي للسنتين المنتهيتين 
في 31 ديسمبر 2017م و2018م على التوالي. وفي السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، اشتملت العناصر التي لن تتم إعادة تصنيفها 

في صافي الدخل بشكل أساسي على إعادة تقييم التزامات منافع الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة بلغت قيمته 6.9 مليار ريال سعودي.

وفي فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م، كان لدى الشركة عناصر لن تتم إعادة تصنيفها في صافي الدخل البالغ 6.1 
مليار ريال سعودي و )4.5( مليار ريال سعودي على التوالي. ويعود هذا التغيير في المقام األول إلى الحركة في إعادة تقييم التزامات منافع 

الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة.

وبلغت العناصر التي قد يُعاد تصنيفها الحقاً في صافي الدخل )0.1( مليار ريال سعودي و6.7 مليار ريال سعودي للسنتين المنتهيتين في 
31 ديسمبر 2016م و2017م على التوالي. وتعود هذه الزيادة في رأس المال في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بشكل رئيسي إلى 

الفروق الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية وإلى 1.1 مليار ريال سعودي من إعادة تقييم القيمة العادلة لألصول المالية المتاحة للبيع.

وبلغت العناصر التي قد يُعاد تصنيفها الحقاً في صافي الدخل 6.7 مليار ريال سعودي و )2.1( مليار ريال سعودي للسنتين المنتهيتين في 
31 ديسمبر 2017م و2018م على التوالي. وتعود هذه الحركة في المقام األول إلى الفروق الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية ومجموعها 
)1.1( مليار ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م مقارنًة مع مجموع 3.3 مليار ريال سعودي في السنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2017م.

وفي فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م، كان لدى الشركة عناصر قد تتم إعادة تصنيفها الحقاً في صافي الدخل البالغ 
)2.1( مليار ريال سعودي و )1.7( مليار ريال سعودي على التوالي. وتعود هذه الحركة في المقام األول إلى أثر الفروق في القيمة العادلة 

لسندات الَدين وفي الفروق الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية.
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2 21 المركز المالي - قائمة المركز المالي-

يبين الجدول التالي قائمة المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م:
قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م  الجدول 52: 

كما في 30 مايوكما في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2017م 2016م

دوالر أمريكيريالدوالر أمريكيريالريالريال

)بالماليين(

الموجودات

الموجودات غير المتداولة
247.866)1(929.496)1(635.366751.134873.827233.021ممتلكات وآالت ومعدات
15.60024.34626.8967.17227.4277.314موجودات غير ملموسة

استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات 
43.50027.27322.5796.02122.6146.030زميلة

64.50813.6069.8662.63110.7132.857موجودات ضريبة دخل مؤجلة
12.46114.11913.1273.50118.1284.834موجودات وذمم مدينة أخرى

17.46418.87217.2144.59018.8555.028استثمارات في أوراق مالية
788.8998٤9.350963.509256.9361.027.233273.929إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
21.05634.01343.58011.62145.16412.044مخزون

65.25886.89293.81825.018100.17826.714ذمم مدينة تجارية 
38.99148.14012.83746.71512.457-مبالغ مستحقة من الحكومة
4.8795.88113.7753.67311.4643.057موجودات وذمم مدينة أخرى

12.5366.1841945245.45212.120استثمارات قصيرة األجل
48.07581.242183.15248.841148.22539.527نقد وما يماثله

151.804253.203382.659102.042397.198105.919إجمالي الموجودات المتداولة
9٤0.7031.102.5531.3٤6.168358.9781.٤2٤.٤31379.8٤8إجمالي الموجودات

الحقوق والمطلوبات

حقوق المساهم
60.00016.00060.00016.000--رأس المال

----60.00060.000رأس المال المصرح به
26.98126.98126.9817.19526.9817.195رأس المال اإلضافي المدفوع

أرباح مبقاة:
631.481715.107920.625245.500918.011244.803غير مخصصة

6.0006.0006.0001.6006.0001.600مخصصة
1285.6703.1768471.959522احتياطيات أخرى

72٤.590813.7581.016.782271.1٤21.012.951270.120حقوق المساهم
10.75612.55611.6533.10711.1762.980الحصص غير مسيطرة

735.3٤6826.31٤1.028.٤3527٤.2٤91.02٤.127273.100إجمالي الحقوق

المطلوبات غير المتداولة
35.859)1(134.472)1(43.47768.69271.32919.021قروض

6.1696.30923.8776.36726.9587.189مطلوبات ضريبة دخل مؤجلة
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كما في 30 مايوكما في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2017م 2016م

دوالر أمريكيريالدوالر أمريكيريالريالريال

)بالماليين(
التزامات منافع الموظفين لما بعد انتهاء 

46.78538.19123.2096.18933.5058.935الخدمة

9.39813.99715.6064.16216.5194.405مخصصات
105.829127.18913٤.02135.739211.٤5٤56.388إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
52.13962.05572.28619.27668.27918.208ذمم دائنة تجارية وأخرى

التزامات للحكومة:
28.54157.67969.57518.55369.17418.446ضرائب دخل

9.86620.41011.8623.16412.9903.464ريوع
10.242)1(38.407)1(8.9828.90629.9897.997قروض

99.5281٤9.050183.712٤8.990188.85050.360إجمالي المطلوبات المتداولة
205.357276.239317.7338٤.729٤00.30٤106.7٤8إجمالي المطلوبات 

9٤0.7031.102.5531.3٤6.168358.9781.٤2٤.٤31379.8٤8إجمالي الحقوق والمطلوبات

المصدر: القوائم المالية.

)1( اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( في 2019/01/01م باستخدام طريقة الخيار الرجعي المعدل. وعند إعداد القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2019م، قامت الشركة بتطبيق المعيار ونماذج التصنيف والقياس الجديدة لعقود اإليجار بأثر مستقبلي وذلك من تاريخ 2019/01/01م. لم يتأثر الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة 
كما في 2019/01/01م ولم يتم إعادة تصنيف المعلومات المالية المقارنة لسنة 2018م. لمعرفة المزيد عن أثر المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( على قوائم المالية للشركة. يرجى 

االطالع على الصفحة )ق-185(. 

الموجودات غير المتداولة 1 2 2

يبين الجدول التالي الموجودات غير المتداولة للشركة في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م، وكما في 30 يونيو 2019م:
الموجودات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م الجدول 53: 

كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2017م2016م

دوالر أمريكيريالدوالر أمريكيريالريالريال

)بالماليين(

الموجودات غير المتداولة
247.866)1(929.496)1(635.366751.134873.827233.021ممتلكات وآالت ومعدات
15.60024.34626.8967.17227.4277.314موجودات غير ملموسة

43.50027.27322.5796.02122.6146.030استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة
64.50813.6069.8662.63110.7132.857موجودات ضرائب دخل مؤجلة

12.46114.11913.1273.50118.1284.834موجودات وذمم مدينة أخرى
17.46418.87217.2144.59018.8555.028استثمارات في أوراق مالية

788.8998٤9.350963.509256.9361.027.233273.929إجمال الموجودات الغير متداولة

المصدر: القوائم المالية.

)1( اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( في 2019/01/01م باستخدام طريقة الخيار الرجعي المعدل. وعند إعداد القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2019م، قامت الشركة بتطبيق المعيار ونماذج التصنيف والقياس الجديدة لعقود اإليجار بأثر مستقبلي وذلك من تاريخ 2019/01/01م. لم يتأثر الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة 
كما في 2019/01/01م ولم يتم إعادة تصنيف المعلومات المالية المقارنة لسنة 2018م. لمعرفة المزيد عن أثر المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( على قوائم المالية للشركة. يرجى 

االطالع على الصفحة )ق-185(.



141

الممتلكات واآلالت والمعدات 1 1 2 2

الطبيعي،  الغاز  وسوائل  الغاز  ومرافق  والبتروكيميائيات  التكرير  ومرافق  الخام  النفط  مرافق  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  بند  يتضمن 
ومنشآت الخدمات العامة، واإلنشاءات تحت التنفيذ. ارتفع بند الممتلكات والمنشآت والمعدات لدى الشركة من 635.4 مليار ريال في 
2016/12/31م إلى 751.1 مليار ريال في 2017/12/31م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى المشاريع الرأسمالية المستمرة في مصفاة 
Moti� إتمام صفقة موتيفا  والبري، وكذلك  الخام في حقلي خريص  النفط  إنتاج  لزيادة  واإلنتاج  التنقيب  )جازان ومشاريع تطوير قطاع 

va(، ونتج عن ذلك توحيد مصفاة بورت آرثر الخاصة بمشروع موتيفا )Motiva( وغيرها من الموجودات في القوائم المالية للشركة من 
مليار   873.8 إلى  ريال  مليار   751.1 من  للشركة  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  بند  ارتفع  2017/05/01م(.  )الموافق  1438/08/05هـ 
وتوحيد  الرأسمالية  النفقات  إلى  األول  المقام  في  ذلك  ويعزى  التوالي،  على  و2018م،  2017/12/31م  في  دوالر(  مليار   233.0( ريال 
شركة أرالنكسيو وشركة بريفكيم )PrefChem( في القوائم المالية للشركة، وقابل ذلك االرتفاع جزئًيا استهالك متراكم إضافي. كما في 
2019/06/30م ارتفعت الممتلكات واآلالت والمعدات في الشركة من 873.8 مليار ريال إلى 929.5 مليار ريال )247.9 مليار دوالر( كما 
في 2018/12/31م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى النفقات الرأسمالية وقدرها 54.3 مليار ريال وإثبات موجودات حق استخدام بقيمة 
قدرها 26.1 مليار ريال عند اتباع المعيار الدولي للتقرير المالي )»IFRS«( رقم )16(، وقابل ذلك جزئياً استهالك متراكم إضافي. يوضح 
الجدول التالي الموجودات من الممتلكات واآلالت والمعدات للشركة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م. 

الموجودات من الممتلكات واآلالت والمعدات كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م الجدول 5٤: 

كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2017م2016م

دوالر أمريكيريال دوالر أمريكيريال ريالريال 

)بالماليين(
440.119468.598503.281134.208519.854138.628مرافق الزيت الخام

130.909172.065205.23354.729216.70857.789مرافق التكرير والبتروكيماويات
306.225329.480361.14196.305374.15999.776مرافق الغاز وسوائل الغاز الطبيعي 

71.88878.95188.48223.595101.73827.130منشآت الخدمات العامة 
155.321206.248257.60768.695280.95674.922اإلنشاءات تحت التنفيذ

1.10٤.٤621.255.3٤21.٤15.7٤٤377.5321.٤93.٤15398.2٤٤إجمالي التكلفة
)69.717()261.437()67.612()253.544()237.729()222.824(مرافق الزيت الخام

)21.103()79.136()19.850()74.438()67.323()58.988(مرافق التكرير والبتروكيماويات
)44.586()167.196()42.725()160.220()147.357()136.601(مرافق الغاز وسوائل الغاز الطبيعي 

)14.973()56.150()14.324()53.715()51.799()50.683(منشآت الخدمات العامة 
------اإلنشاءات تحت التنفيذ

)150.378()563.919()1٤٤.511()5٤1.917()50٤.208()٤69.096(مجموع االستهالك
217.295230.869249.73766.597258.41768.911مرافق الزيت الخام

71.921104.742130.79534.879137.57236.686مرافق التكرير والبتروكيماويات
169.624182.123200.92153.579206.96355.190مرافق الغاز وسوائل الغاز الطبيعي 

21.20527.15234.7679.27145.58812.157منشآت الخدمات العامة 
155.321206.248257.60768.695280.95674.922اإلنشاءات تحت التنفيذ

صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت 
635.366751.13٤873.827233.021929.٤962٤7.866والمعدات

المصدر: القوائم المالية.

الموجودات غير الملموسة 1 1 2 2

تتضمن الموجودات غير الملموسة تكاليف التنقيب المرسملة المرتبطة باآلبار االستكشافية، واألسماء والعالمات التجارية، وبرامج الحاسب 
اآللي، وعالقات العمالء. ارتفعت األصول غير الملموسة للشركة من 15.6 مليار ريال سعودي إلى 24.3 مليار ريال سعودي كما في 31 
 )Motiva( ديسمبر 2016م و2017م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة آبار التنقيب والتقييم في عام 2017م، باإلضافة إلى توحيد موتيفا
التنقيب  بآبار  المتعلقة  البنود المشطوبة  المالية للشركة من 1438/08/05هـ )الموافق 2017/05/01م(، ويقابل ذلك جزئًيا  القوائم  في 
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والتقييم التي تم تصنيفها على أنها غير اقتصادية. ارتفعت قيمة الموجودات غير الملموسة للشركة من 24.3 مليار ريال إلى 26.9 مليار 
ريال )7.2 مليار دوالر أمريكي( كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة التوسع في أعمال التنقيب. 
وارتفعت قيمة الموجودات غير الملموسة للشركة من 26.9 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 27.4 مليار ريال )7.3مليار دوالر 

أمريكي( كما في 30 يونيو 2019م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى أنشطة التنقيب المستمرة.

االستثمارات في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة 2 1 2 2

يتضمن بند االستثمارات في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة القيمة الدفترية لحصص ملكية الشركة في المنشآت التي لم يتم توحيد 
قوائمها المالية في الشركة، والتي تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية. شهد حجم قيمة استثمار الشركة في المشاريع 
المشتركة والشركات الزميلة انخفاًضا من 43.5 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016م إلى 27.3 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2017م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى توحيد نتائج عمليات موتيفا )Motiva( في القوائم المالية للشركة من تاريخ 1 مايو 2017م وذلك 
بسبب إتمام صفقة االستحواذ على الحصة المتبقية من قبل الشركة والبالغة نسبتها 50٪ والتي سبق أن تم المحاسبة عنها باستخدام طريقة 
حقوق الملكية. كما انخفض هذا البند من 27.3 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م إلى 22.6 مليار ريال سعودي )6.0 مليار دوالر( 
في 31 ديسمبر 2018م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى توقف الشركة عن تقييد حصتها في أرالنكسيو باستخدام طريقة حقوق الملكية 
بعد أن تم االستحواذ على الحصة المتبقية من قبل الشركة والبالغة نسبتها 50٪، وقابل ذلك جزئًيا زيادة في حقوق ملكية شركة صدارة. 
استمرت قيمة هذا البند ثابتة عند 22.6 مليار ريال سعودي )6.0 مليار دوالر( كما في 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م على التوالي.

يوضح الجدول التالي نظرة عامة عن ملكية الشركة والقيمة الدفترية لالستثمارات في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة كما في 31 
ديسمبر 2016م، و2017م، و2018م و30 يونيو 2019م:

االستثمارات في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة كما في 31 ديسمبر 2016م، و2017م، و2018م و30 يونيو 2019م  الجدول 55: 

ملكية الشركة في المشاريع المشتركة والشركات المبالغ بالمليون ما عدا النسب المئوية
القيمة الدفترية )مليون ريال سعودي(الزميلة 

30 يونيوكما في 31 ديسمبر30 يونيو كما في 31 ديسمبر

2019م2018م2017م2016م2019م2018م2017م2016مالشركة
65.009.86611.72911.66011.432٪65.00٪65.00٪65.00٪شركة صدارة للكيميائيات

37.502.3482.5252.7632.850٪37.50٪37.50٪37.50٪شركة رابغ للتكرير والبتروكيميائيات)1(
شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات 

25.001.9762.4772.4192.055٪25.00٪25.00٪25.00٪المحدودة

20.002.2652.1202.1292.064٪20.00٪20.00٪20.00٪الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )1(
24.801.6431.6871.8311.881٪24.80٪24.80٪24.80٪شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع

146425400-50.10٪50.10٪50.10٪-٪الشركة العالمية للصناعات البحرية )2(
385---50.00٪-٪-٪-٪شركة التسهيالت للتسويق

الشركة العربية السعودية لالستثمارات 
25.0097145116384٪25.00٪25.00٪25.00٪الصناعية

شركة سينوبك سين مي )فوجيان( للبترول 
22.50428471401339٪22.50٪22.50٪22.50٪المحدودة

331332--60.00٪60.00٪-٪-٪جونيبر فنتشرز إل س
298263230-50.00٪50.00٪50.00٪-٪شركة الساحل األول للطاقة إل بي

50.00142156147136٪50.00٪50.00٪50.00٪زيوت سويل توتال المحدودة
المختبر الخليجي لفحص المعدات 

20.0019676359٪20.00٪20.00٪20.00٪الكهربائية

50.0030332728٪50.00٪50.00٪50.00٪ستار إنتربرايزز إل سي
23---30.00٪-٪-٪-٪سيلك رود

48--50.00٪50.00٪-٪-٪شركة جسارة
8---30.00٪-٪-٪-٪شركة تصنيع الحفارات العربية

18.81٤21.85٤22.57922.61٤مجموع جزئي
--100.005.1605.419٪100.00٪50.00٪50.00٪أرالنكسيو هولدينغ بي في
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ملكية الشركة في المشاريع المشتركة والشركات المبالغ بالمليون ما عدا النسب المئوية
القيمة الدفترية )مليون ريال سعودي(الزميلة 

30 يونيوكما في 31 ديسمبر30 يونيو كما في 31 ديسمبر

2019م2018م2017م2016م2019م2018م2017م2016مالشركة
---100.0019.526٪100.00٪100.00٪50.00٪شركة موتيفا )Motiva( إنتربرايزز إل سي

القيمة الدفترية لالستثمارات في 
المشاريع المشتركة والشركات الزميلة 

)مليون ريال سعودي( 
٤3.50027.27322.57922.61٤

المصدر: الشركة.

المالحظات:
)1( شركة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(.

)2( كما في 27 أغسطس 2019م، وافقت الشركة ببيع نسبة 10٪ من حصتها في الشركة العالمية للصناعات البحرية.
لمزيد من المعلومات، يمكن االطالع على مالحظة رقم 7 في القوائم المالية للسنة المالية 2018م في صفحة )ق-50( والمدرجة في أقسام أخرى في هذه النشرة ومالحظة رقم 7 في القوائم 

المالية للسنة المالية 2017م في صفحة )ق-136( والمدرجة في القسم 20 من هذه النشرة. 

موجودات ضرائب الدخل المؤجلة 2 1 2 2

تشتمل موجودات ضرائب الدخل المؤجلة على اإلعفاءات الضريبية المحتملة مقابل المكاسب والخسائر االكتوارية على التزامات منافع 
ما بعد التقاعد، واالحتياطيات والمخصصات أينما وجدت الفروقات المؤقتة بموجب أنظمة الضرائب في المملكة. خالل فترة ديسمبر 
2016م وديسمبر 2017م، انخفضت موجودات ضريبة الدخل المؤجلة للشركة من 64.5 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016م إلى 
13.6 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض سعر الضريبة المطبق على الشركة عقب 
التغييرات على األنظمة المالية التي تخضع لها أعمال الشركة )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت 
على النظام المالي( من هذه النشرة( وكذلك اعتماد طريقة متسارعة الستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات اعتبارا من 1 يناير 2017م، 

وأدى ذلك التغيير إلى تغير معاملة وضع الضرائب المؤجلة من أصول إلى مطلوبات.

خالل 2017م و2018م، انخفضت موجودات ضرائب الدخل المؤجلة للشركة من 13.6 مليار ريال سعودي إلى 9.9 مليار ريال سعودي )2.6 
مليار دوالر(، ويعزى ذلك في المقام األول إلى المكاسب االكتوارية الناتجة عن الزيادات في معدالت الخصم في 2018م، مما تسبب في 
انخفاض التزامات أنظمة المنافع، وكذلك إعادة تصنيف موجودات الضرائب المتعلقة بالممتلكات واآلالت والمعدات واألصول الغير ملموسة 

المتعلقة بالتزامات الضريبة المؤجلة األمر الذي أدى إلى انخفاض موجودات ضرائب الدخل المؤجلة.

خالل 30 يونيو 2019م، ارتفعت موجودات ضريبة الدخل المؤجلة للشركة من 9.9 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، إلى 10.7 
مليار ريال سعودي )2.9مليار دوالر( كما في 30 يونيو 2019م.

الموجودات والذمم المدينة األخرى 2 1 2 2

يشتمل الجزء غير المتداول من الموجودات والذمم المدينة األخرى في األساس على قروض تملك البيوت الممنوحة للموظفين، والقروض 
المدينة  الموجودات والذمم  ارتفعت قيمة  الزميلة.  المشتركة والشركات  للمشاريع  الممنوحة  الموظفين، والقروض  المقدمة إلنشاء بيوت 
األخرى للشركة من 12.5 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 2016م إلى 14.1 مليار ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م، ويُعزى ذلك في 
المقام األول إلى التقدم المستمر في أنشطة البناء المتعلقة ببرنامج امتالك بيوت الموظفين في جنوب الظهران. وقد انخفضت الموجودات 
والذمم المدينة األخرى للشركة من 14.1 مليار ريال سعودي إلى 13.1 مليار ريال سعودي )3.5 مليار دوالر( كما في 31 ديسمبر 2017م 
و2018م، على التوالي، ويُعزي ذلك في المقام األول إلى تحويل القروض المقدمة من الشركة إلى شركة صدارة )»قروض المساهم«( إلى 
ارتفعت قيمة  الموظفين في هذا االنخفاض. كما  بيوت  بناء امتالك  أسهم ملكية جديدة في شركة صدارة، وقد ساهمت جزئًيا أنشطة 
الموجودات والذمم المدينة األخرى للشركة من 13.1 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 18.1 مليار ريال سعودي )4.8 
مليار دوالر( كما في 30 يونيو 2019م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع الدفعات المقدمة للمقاولين مقابل المشاريع الرأسمالية )3.8 

مليار ريال سعودي(.
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يوضح الجدول التالي نظرة عامة عن رأس مال شركة صدارة وخسائرها المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2016م، و2017م، و2018م و30 
يونيو 2019م:

رأس مال شركة صدارة وخسائرها المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2016م، و2017م، و2018م و30 يونيو 2019م الجدول 56: 

المبالغ بمليون ريال سعودي ماعدا النسب المئوية
كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر

2019م2018م2017م2016م
27.93835.62535.62535.625رأس مال شركة صدارة 

)17.448()17.794()17.659()12.784(الخسائر المتراكمة لشركة صدارة
٤9.00٪٤9.90٪٤9.60٪٤5.80٪الخسائر المتراكمة كنسبة من رأس المال شركة صدارة

منها:
18.15923.15623.15623.156رأس المال الُمساهم من قبل الشركة ٪65

 قروض المساهمين في نهاية الفترة
3.499 )2(1.915 )1(1.7961.915)بما في ذلك القروض التي تكبدتها الشركة خالل العام(

25.07126.656 )1(19.95625.071إجمالي رأس المال الُمساهم من قبل الشركة
25.12525.12525.12532.035االلتزامات الموافق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة

5.16954545.379االلتزامات الغير مستخدمة )1( 

المصدر: الشركة.

)1( كما في 31 ديسمبر 2018م، استخدمت شركة صدارة إجمالي التزامات رأس المال الموافق عليه من قبل مجلس إدارة الشركة، باإلضافة إلى القروض التي تكبدتها الشركة مقابل خسائر 
شركة صدارة في نهاية العام 2018م. خالل 2018م، تكبدت الشركة 1.9 مليار ريال سعودي من قروض المساهمين مقابل خسائر شركة صدارة.

)2( يمثل الرصيد 3.5 مليار ريال سعودي، مبلغ القروض التي تكبدتها الشركة مقابل خسائر شركة صدارة في عام 2018م )1.9 مليار ريال سعودي( باإلضافة إلى قروض تكبدتها الشركة بمبلغ 
731 مليون ريال سعودي مقابل أرصدة مستحقة خالل الفترة المنتهية 30 يونيو 2019م وقرض مساهم بقيمة 853 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2019م.

االستثمار في األوراق المالية 2 1 2 2

الشركة  التي تشمل  المدرجة،  المالية  المالية استثمارات متعددة في حصص األقلية في األسهم واألوراق  يتضمن االستثمار في األوراق 
في  وكما  ستيلر.  شركة  تمتلكها  التي  االستثمارات  من  محفظة  إلى  باإلضافة  سوميد،  وشركة  كوسان،  وإديميتسو  للكهرباء،  السعودية 
2016/12/31م و2017م، ارتفع استثمار الشركة في األوراق المالية من 17.5 مليار ريال سعودي إلى 18.9 مليار ريال سعودي، ويعزى 
من  وغيرها   ،)Showa Shell Sekiyu( في شركة شوا شل سيكيو  الشركة  العادلة الستثمارات  القيمة  ارتفاع  إلى  األول  المقام  في  ذلك 
األوراق المالية. انخفضت استثمارات الشركة في األوراق المالية من 18.9 مليار ريال سعودي إلى 17.2 مليار ريال سعودي )4.6 مليار 
دوالر أمريكي( كما في 2017/12/31م و2018م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض القيمة العادلة لالستثمار في الشركة السعودية 
للكهرباء. ارتفعت استثمارات الشركة في األوراق المالية من 17.2 مليار ريال سعودي كما في 2018/12/31م إلى 18.9 مليار ريال سعودي 
)5.0 مليار دوالر أمريكي( كما في 2019/06/30م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع القيمة العادلة لالستثمار في الشركة السعودية 
للكهرباء. لدى الشركة وشركاتها التابعة ممتلكات بما في ذلك أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات 
أو يصعب التأكد من قيمتها وال تمثل هذه األصول قيمة جوهرية في السياق العام للشركة وأن هذه األصول ال تؤثر بأي شكل من األشكال 

سلبًيا على أعمال وإيرادات الشركة.

الموجودات المتداولة 1 2 2

يبين الجدول التالي الموجودات المتداولة للشركة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م:
الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م  الجدول 57: 

كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2017م 2016م

دوالر أمريكيريال دوالر أمريكيريال ريال ريال 

)بالماليين(

الموجودات المتداولة
21.05634.01343.58011.62145.16412.044مخزون

65.25886.89293.81825.018100.17826.714ذمم مدينة تجارية 
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كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2017م 2016م

دوالر أمريكيريال دوالر أمريكيريال ريال ريال 

)بالماليين(
38.99148.14012.83746.71512.457مبالغ مستحقة من الحكومة
4.8795.88113.7753.67311.4643.057موجودات وذمم مدينة أخرى

12.5366.1841945245.45212.120استثمارات قصيرة األجل
48.07581.242183.15248.841148.22539.527نقد وما يماثله

151.80٤253.203382.659102.0٤2397.198105.919إجمالي الموجودات المتداولة

المصدر: القوائم المالية.

المخزون 1 1 2 2

يشمل المخزون المنتجات المكررة والمواد الهيدروكربونية األخرى، وكذلك بدرجة أقل النفط الخام والمواد واللوازم. وقد ارتفع مخزون 
الشركة من 21.1 مليار ريال سعودي كما في 2016/12/31 إلى 34.0 مليار ريال سعودي كما في 2017/12/31م، وارتفعت إلى 43.6 
مليار ريال سعودي كما في 2018/12/31م، كما ارتفع إلى 45.2 مليار ريال سعودي )12.0 مليار دوالر أمريكي( كما في2019/06/30م. 
ويُعزى االرتفاع من عام 2016م إلى عام 2017م في المقام األول إلى حدوث تغيير في تقييم المخزون ليشمل تكاليف الريع بعد التغييرات 
)الموافق  1438/08/05هـ  من  للشركة  المالية  القوائم  في   )Motiva( موتيفا  وتوحيد  2017/01/01م،  من  اعتباًرا  المالي  النظام  على 
2017/05/01م(، وزيادة في سعر السوق للنفط الخام والمنتجات المكررة خالل عام 2017م. ويعزى االرتفاع من عام 2017م إلى عام 2018م 
في المقام األول إلى ارتفاع قدره 3.4 مليار ريال سعودي في مخزون المواد الكيميائية نتيجة توحيد شركة أرالنكسيو بالكامل، إلى جانب 
زيادة مخزون النفط الخام بواقع 4.3 مليار ريال سعودي نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ويعزى االرتفاع من عام 2018م إلى عام 2019م في 

المقام األول إلى ارتفاع حجم المخزون.

الذمم المدينة التجارية 1 1 2 2

تتعلق الذمم المدينة التجارية بمبيعات صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة إلى أطراف خارجية وكذلك مبيعات النفط الخام إلى 
المشاريع المشتركة والشركات الزميلة، وقد ارتفعت الذمم المدينة التجارية من 65.3 مليار ريال سعودي كما في 2016/12/31م إلى 86.9 
مليار ريال سعودي كما في 2017/12/31م، وارتفعت إلى 93.8 مليار ريال سعودي كما في 2018/12/31م، كما ارتفعت إلى 100.2 مليار 
ريال سعودي )26.7 مليار دوالر أمريكي( كما في 2019/06/30م. ويُعزى االرتفاع من عام 2016م إلى عام 2017م في المقام األول إلى 
ارتفاع أسعار النفط السائدة خالل عام 2017م، باإلضافة إلى توحيد موتيفا )Motiva( في القوائم المالية للشركة من 1438/08/05هـ 
)الموافق 2017/05/01م(. ويعزى االرتفاع من عام 2017م إلى عام 2018م في المقام األول إلى زيادة أسعار النفط السائدة، ويعزى االرتفاع 
من عام 2018م إلى 2019/06/30م في المقام األول إلى ارتفاع قدره 5.7 مليار ريال سعودي في ذمم الصادرات المدينة نتيجة ارتفاع 
أسعار النفط السائدة خالل آخر شهرين للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م مقارنة بآخر شهرين للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

المبالغ المستحقة من الحكومة 2 1 2 2

تشمل المبالغ المستحقة من الحكومة مبالغ سعر التكافؤ المستحقة من الحكومة لتعويض الشركة عن مبيعاتها داخل المملكة بأسعار منظمة 
من قبل الحكومة، كما تشمل الذمم المدينة المستحقة على بعض الجهات الحكومية، )لمزيد من المعلومات حول سعر التكافؤ والضمان 
الحكومي، يرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت على النظام المالي( من هذه النشرة(. لم تكن هناك مبالغ مستحقة من 
الحكومة في 2016/12/31م. ارتفعت المبالغ المستحقة من الحكومة من 39.0 مليار ريال سعودي كما 2017/12/31م إلى 48.1 مليار 
ريال سعودي كما في 2018/12/31م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة المبالغ المستحقة من الحكومة لمبيعات معينة قابلها جزئًيا 
انخفاض الدخل المحقق من سعر التكافؤ كنتيجة لزيادة في األسعار المنظمة من قبل الحكومة المفروضة على العمالء في المملكة، )لمزيد 
من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  7 -5- 1- 2 )الدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات( من هذه النشرة(. كما انخفضت المبالغ المستحقة من 
الحكومة من 48.1 مليار ريال سعودي إلى 46.7 مليار ريال سعودي )12.5مليار دوالر أمريكي( كما في 2018/12/31م و2019/06/30م، 

ويعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض قدره 3.0 مليار ريال في الذمم المدينة المستحقة بالضمان الحكومي.
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الموجودات والذمم المدينة األخرى 2 1 2 2

والموجودات  مقدًما  المدفوعة  الموجودات  وبعض  مدينة  ذمم  عدة  األخرى  المدينة  والذمم  الموجودات  من  المتداول  الجزء  يتضمن 
المشتقة وضريبة القيمة المضافة المدينة. ارتفعت الموجودات والذمم المدينة األخرى لدى الشركة من 4.9 مليار ريال سعودي كما في 
2016/12/31م إلى 5.9 مليار ريال سعودي كما في 2017/12/31م، ويُعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع المصروفات المدفوعة مقدًما 
مثل اإليجار والتأمين وتخزين الشحن. ارتفعت الموجودات والذمم المدينة األخرى من 5.9 مليار ريال سعودي كما في 2017/12/31م إلى 
13.8 مليار ريال سعودي )3.7 مليار دوالر أمريكي( كما في 2018/12/31م، ويُعزى ذلك في المقام األول إلى توحيد حصة الشركة في 
بريفكيم )PrefChem(، وارتفاع ضريبة القيمة المضافة المدينة وارتفاع دفعات الموردين المقدمة وإعادة تصنيف الموجودات المشتقة من 
الذمم المدينة التجارية إلى الموجودات والذمم المدينة األخرى. كما انخفضت الموجودات والذمم المدينة األخرى للشركة من 13.8 مليار 
ريال سعودي كما في 2018/12/31م إلى 11.5 مليار ريال سعودي )3.1 مليار دوالر أمريكي( كما في 2019/06/30م، ويُعزى ذلك في 

المقام األول إلى انخفاض الموجودات المشتقة نتيجة انخفاض مقايضات السلع لدى شركة أرامكو للتجارة.

االستثمارات قصيرة األجل 2 1 2 2

تشمل االستثمارات قصيرة األجل الودائع ألجل التي تزيد فترة استحقاقها عن ثالثة أشهر وال تتجاوز سنة. بلغت استثمارات الشركة قصيرة 
األجل 12.5 مليار ريال سعودي كما في 2016/12/31م، والتي انخفضت إلى 6.2 مليار ريال سعودي كما في 2017/12/31م وتتكون 
غالبية االستثمارات قصيرة األجل البالغة 6.2 مليار ريال سعودي كما في 2017/12/31م، من الودائع ألجل التي تحتفظ بها إس-أويل. وقد 
انخفض هذا المبلغ إلى 194 مليون ريال سعودي )52 مليون دوالر أمريكي( كما في 2018/12/31م نتيجة لألموال التي أنفقتها إس-أويل 
على بعض المشاريع. وارتفعت االستثمارات قصيرة األجل للشركة من 0.2 مليار ريال سعودي كما في 2018/12/31م إلى 45.5 مليار ريال 
سعودي )12.1 مليار دوالر أمريكي( كما في 2019/06/30م، ويُعزى ذلك في المقام األول إلى استثمار المقبوضات النقدية من إصدار 

الصكوك الممتازة غير المضمونة.

النقد وما يماثله 2 1 2 2

يشمل النقد وما يماثله االستثمارات النقدية وعالية السيولة أو الودائع ألجل التي تبلغ فترة استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل. كما في 31 
ديسمبر 2016م و2017م و2018م، بلغ النقد وما يماثله لدى الشركة 48.1 مليار ريال سعودي و81.2 مليار ريال سعودي و183.2 مليار ريال 
سعودي )48.8 مليار دوالر أمريكي( على التوالي. ويعزي ذلك االرتفاع في المقام األول إلى زيادة األرباح نتيجة زيادة أسعار النفط الخام. 
وتقابل هذه الزيادة جزئًيا سداد توزيعات أرباح إلى الحكومة والنفقات الرأسمالية الجارية. إضافة إلى ذلك، انخفض النقد وما يماثله لدى 
الشركة من 183.2 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 148.2 مليار ريال سعودي )39.5 مليار دوالر أمريكي( كما في 30 
يونيو 2019م، ويعزى ذلك االنخفاض في المقام األول إلى دفع توزيعات أرباح قدرها 174.0 مليار ريال سعودي إلى الحكومة والنفقات 

الرأسمالية الجارية وقدرها 54.3 مليار ريال سعودي، ويقابل ذلك االنخفاض جزئًيا النقد الناتج من أنشطة التشغيل.

حقوق المساهمين 2 2 2
حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م الجدول 58: 

كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر
2019م2019م2018م2018م2017م2016م
دوالر أمريكيريال دوالر أمريكيريال ريال ريال 

)بالماليين(
60.00016.00060.00016.000--رأس المال

----60.00060.000رأس المال المصرح به
26.98126.98126.9817.19526.9817.195رأس المال اإلضافي المدفوع 

أرباح مبقاة
631.481715.107920.625245.500918.011244.803غير مخصصة

6.0006.0006.0001.6006.0001.600مخصصة
1285.6703.1768471.959522احتياطيات أخرى

724.590813.7581.016.782271.1421.012.951270.120إجمالي الحقوق
10.75612.55611.6533.10711.1762.980الحصص غير المسيطرة

735.3٤6826.31٤1.028.٤3527٤.2٤91.02٤.127273.100إجمالي حقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية.
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رأس المال 1 2 2 2

لم تطرأ أي تغييرات على رأس مال الشركة المدفوع من 31 ديسمبر 2016م إلى 30 يونيو 2019م. فقد تحولت الشركة إلى شركة مساهمة 
سعودية اعتباًرا من 2018/01/01م، بنظام أساس جديد. وتحدد رأس مال الشركة، وهو رأس المال المصرح به سابًقا، بمبلغ قدره 60 مليار 

ريال سعودي، مقسم إلى 200 مليار سهم عادي متساوي القيمة وبدون قيمة اسمية. تم دفع رأس مال الشركة بالكامل.

لم تكن هناك تغييرات على رأس مال الشركات التابعة الجوهرية، خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م، باستثناء شركة موتيفا )Motiva( حيث أن البيانات المالية لشركة موتيفا )Motiva( لم تفصح عن جميع 
بنود »حقوق الملكية« وأن رأس مال شركة موتيفا )Motiva( لم يقسم إلى عدد محدد من األسهم. وبالتالي، تم تحديد المساهمات في حقوق 

ملكية شركة موتيفا )Motiva( على النحو التالي:

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، ساهمت شركة ريفيننيج إينك )أس أر أي( بمبلغ 4.1 مليار ريال سعودي )1.1 مليار  �
دوالر( لالستحواذ على حصة شركة شيل في شركة موتيفا )Motiva( لتصبح ملكية شركة ريفيننيج إينك )أس أر أي( في شركة 

موتيفا )Motiva( بنسبة 98٪؛ و
خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، قدمت شركة ريفيننيج إينك )أس أر أي( مساهمة إضافية بقيمة 1.5 مليار ريال  �

.)Motiva( لتمويل جزء من دين شركة موتيفا )سعودي )400 مليون دوالر
للحكومة بصفتها  توزيعات  إلى شركة مساهمة سعودية، وعليه قدمت  التحول  قبل  تاريخها  أي أسهم على مدار  بإصدار  الشركة  تقم  لم 
المساهم الوحيد في الشركة من األرصدة النقدية الفائضة المتاحة، بدالً من توزيعات األرباح، ولم يكن لدى الشركة سياسة رسمية تدعم 
هذه التوزيعات، )ولمزيد من المعلومات عن سياسة توزيع األرباح الجديدة التي تبنتها الشركة، يرجى مراجعة القسم  8- )سياسة توزيعات 

األرباح((.

األرباح المبقاة 1 2 2 2

المبقاة  النظام األساس للشركة على أال تُستخدم األرباح  المبقاة المخصصة وغير المخصصة. وينص  المبقاة من األرباح  تتكون األرباح 
المخصصة للتوزيع على المساهمين. وارتفعت األرباح المبقاة من 637.5 مليار ريال سعودي في 2016/12/31م إلى 721.1 مليار ريال 
سعودي كما في 2017/12/31م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة في صافي الدخل، يقابله جزئًيا زيادة في التوزيعات النقدية. وارتفعت 
األرباح المبقاة من 721.1 مليار ريال سعودي كما في 2017/12/31م إلى 926.6 مليار ريال سعودي )247.1 مليار دوالر أمريكي( كما 
في 2018/12/31م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى زيادة في صافي الدخل، يقابله جزئياً زيادة في التوزيعات النقدية. وانخفضت األرباح 
المبقاة للشركة من 926.6 مليار ريال سعودي كما في 2018/12/31م إلى 924.0 مليار ريال سعودي )246.4 مليار دوالر أمريكي( كما في 
2019/06/30م. يعود هذا االنخفاض أوالً إلى توزيع أرباح األسهم التي أثرت لحد كبير في الزيادة في صافي الدخل لألشهر الستة المنتهية 

في 30 يونيو 2019م، وثانياً للخسارة الناتجة عن إعادة تقييم التزامات منافع الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة.

االحتياطيات األخرى 2 2 2 2

األوراق  االستثمارات في  للشركة، مثل  المالية  األدوات  لبعض  العادلة  القيمة  التغير في  األخرى بصورة أساسية من  االحتياطيات  تتكون 
المالية وتحوطات التدفقات النقدية وفروقات تحويل العمالت األجنبية. ارتفعت االحتياطيات األخرى من 128 مليون ريال سعودي كما في 
2016/12/31م إلى 5.671 مليون ريال سعودي كما في 2017/12/31م، بينما انخفضت إلى 3.176 مليون ريال سعودي )847 مليون دوالر 
أمريكي( كما في 2018/12/31م وانخفضت في 2019/06/30م إلى 1.959 مليون ريال سعودي )522 مليون دوالر أمريكي(. تعود الحركة 
العادلة  القيمة  تقييم  األجنبية، وإلعادة  العمالت  تعديالت تحويل  الناتجة عن  والخسائر  رئيسي لألرباح  االحتياطيات األخرى بشكل  في 

لألصول المالية المتاحة للبيع واالستثمار في األوراق المالية. يرجى النظر إلى قسم الموجودات المالية 7-11-7.

الحصص غير المسيطرة 2 2 2 2

تمثل الحصص غير المسيطرة حصص الشركة في بعض الشركات التابعة التي ال تملكها الشركة بالكامل. ارتفعت الحصص غير المسيطرة 
من 10.8 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016م إلى 12.6 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2017م ويعود ذلك إلى زيادة الدخل 
الشامل المتعلق بالحصص غير المسيطر عليها والتي بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2017م وتم تخفيض القيمة بسبب 
توزيعات أرباح بلغت 1.1 مليار ريال. انخفضت الحصص غير المسيطرة إلى 11.7 مليار ريال )3.1 مليار دوالر( كما في 31 ديسمبر 
2018م بسبب توزيعات أرباح بلغت 0.9 مليار ريال، وانخفضت إلى 11.2مليار ريال )3.0 مليار دوالر( كما في 30 يونيو 2019م بسبب 
خسارة في الدخل الشامل المتعلق بالحصص غير المسيطر عليها والتي بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 

يونيو 2019م.
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المطلوبات غير المتداولة 2 2 2

يبين الجدول التالي المطلوبات غير المتداولة للشركة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م:
المطلوبات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م  الجدول 59: 

كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2017م 2016م

دوالر أمريكيريالدوالر أمريكيريال ريال ريال 

)بالماليين(

المطلوبات غير المتداولة
35.859)1(134.472)1(43.47768.69271.32919.021قروض

6.1696.30923.8776.36726.9587.189مطلوبات ضرائب دخل مؤجلة
46.78538.19123.2096.18933.5058.935التزامات منافع الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة

9.39813.99715.6064.16216.5194.405مخصصات
105.829127.18913٤.02135.739211.٤5٤56.388إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المصدر: القوائم المالية.

)1( اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( في 2019/01/01م باستخدام طريقة الخيار الرجعي المعدل. وعند إعداد القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
30يونيو 2019م، قامت الشركة بتطبيق المعيار ونماذج التصنيف والقياس الجديدة لعقود اإليجار بأثر مستقبلي وذلك من تاريخ 2019/01/01م. لم يتأثر الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة 
كما في 2019/01/01م ولم يتم إعادة تصنيف المعلومات المالية المقارنة لسنة 2018م. لمعرفة المزيد عن أثر المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( على قوائم المالية للشركة. يرجى 

االطالع على الصفحة )ق-185(. 

القروض 1 2 2 2

تتضمن القروض أصل المبالغ القائمة على مختلف تسهيالت الدين وعقود اإليجار التمويلي والصكوك والسندات. ارتفعت القروض غير 
المتداولة للشركة من 43.5 مليار ريال سعودي في 2016/12/31م إلى 68.7 مليار ريال سعودي كما في 2017/12/31م، ويعزى ذلك 
الذي  برنامج »صكوك«  بموجب  أمريكي(  دوالر  مليار   3.0( ريال سعودي  مليار   11.3 قيمتها  تبلغ  إصدار صكوك  إلى  األول  المقام  في 
أطلقته الشركة وإدراج السندات التي أصدرتها موتيفا )Motiva( في القوائم المالية للشركة عندما أصبحت شركة تابعة وارتفعت القروض 
غير المتداولة للشركة من 68.7 مليار ريال سعودي في 2017/12/31م إلى 71.3 مليار ريال سعودي )19.0 مليار دوالر أمريكي( في 
2018/12/31م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى عقود اإليجار التمويلي التي أبرمتها الشركة فيما يتعلق بمصفاة البتروكيميائيات المتكاملة 
القروض غير  ارتفعت  ذلك،  إلى  الممتازة. إضافة  الصكوك  )Motiva( جزًءا من  استرداد موتيفا  االرتفاع جزئًيا  ويقابل هذا  في جازان، 
المتداولة للشركة من 71.3 مليار ريال سعودي كما في 2018/12/31م إلى 134.5 مليار ريال سعودي )35.9 مليار دوالر أمريكي( كما في 
2019/06/30م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى إصدار صكوك بقيمة 45.0 مليار ريال سعودي )12.0 مليار دوالر أمريكي( بموجب برنامج 
الصكوك العالمية متوسطة األجل لدى الشركة وإثبات مطلوبات عقود إيجار إضافية بعد اتباع المعيار الدولي للتقرير المالي )»IFRS«( رقم 

)16( بمبلغ 26.1 مليار ريال سعودي )6.9 مليار دوالر أمريكي(. 

مطلوبات ضرائب الدخل المؤجلة 1 2 2 2

تشمل مطلوبات ضرائب الدخل المؤجلة المطلوبات المتعلقة بشركة موتيفا )Motiva(، وفروقات المخزون واالستهالك، والضرائب المؤجلة 
الناشئة عن تعديالت في القيمة العادلة بسبب االستحواذ على حصة مسيطرة في شركة إس-أويل. ارتفعت قيمة موجودات ضرائب الدخل 
مطلوبات  وارتفعت  في 2017/12/31م،  ريال سعودي  مليار   6.3 إلى  في 2016/12/31م  ريال سعودي  مليار   6.2 من  للشركة  المؤجلة 
ضرائب الدخل المؤجلة للشركة من 6.3 مليار ريال سعودي في 2017/12/31م إلى 23.9 مليار ريال سعودي )6.4 مليار دوالر أمريكي( 
في 2018/12/31م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى إثبات مطلوبات ضرائب مؤجلة فيما يتعلق باالستهالك المعجل للممتلكات واآلالت 
والمعدات. وارتفعت قيمة مطلوبات ضرائب الدخل المؤجلة للشركة من 23.9 مليار ريال سعودي كما في 2018/12/31م إلى 27.0 مليار 
ريال سعودي )7.2 مليار دوالر أمريكي( كما في 2019/06/30م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى األثر الضريبي التباع المعيار الدولي 

للتقرير المالي )»IFRS«( رقم )16( واالعتماد على طريقة االستهالك المتسارع للممتلكات واآلالت والمعدات.

التزامات منافع الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة 2 2 2 2

انتهاء  بعد  لما  المحددة  المنافع  لبعض  الشركة  بتقديم  المرتبطة  المطلوبات  الخدمة  انتهاء  بعد  لما  الموظفين  منافع  التزامات  تتضمن 
الخدمة كالرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها من المنافع المقدمة للموظفين السابقين. انخفض صافي 
مطلوبات المنافع المحددة من 46.8 مليار ريال سعودي في 2016/12/31م إلى 38.2 مليار ريال سعودي في 2017/12/31م، ويعزى ذلك 
في المقام األول إلى زيادة قيمة موجودات النظام التي عوَّضت انخفاض معدل الخصم. انخفضت التزامات منافع الموظفين لما بعد انتهاء 
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الخدمة للشركة من 38.2 مليار ريال سعودي كما في 2017/12/31م إلى 23.2 مليار ريال سعودي )6.2 مليار دوالر أمريكي( كما في 
2018/12/31م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى مكاسب إعادة قياس التزامات منافع األنظمة بعد الزيادات في معدل الخصم وانخفاض 
االلتزامات من مساهمة الشركة في موجودات منافع األنظمة. ارتفع صافي مطلوبات المنافع المحددة للشركة من 23.2 مليار ريال سعودي 
كما في 2018/12/31م إلى 33.5 مليار ريال سعودي )8.9 مليار دوالر أمريكي( في 2019/06/30م، ويعزى ذلك في المقام األول إعادة 

قياس التزامات المنافع لما بعد إنتهاء الخدمة.

المخصصات 2 2 2 2

تتضمن المخصصات القيمة الحالية للتكاليف التقديرية المستقبلية المرتبطة بسد آبار النفط والغاز وهجرها، ومعالجة المياه الجوفية 
في  كما  ريال سعودي  مليار  إلى 14.0  في 2016/12/31م  كما  ريال سعودي  مليار  من 9.4  الشركة  ارتفعت مخصصات  التربة.  وتلوث 
2017/12/31م، باإلضافة إلى التكاليف المرتبطة بارتفاع عدد آبار النفط والغاز وانخفاض معدل الخصم الُمطبق على التزامات استبعاد 
الموجودات. في 2017/12/31م و2018م، ارتفعت مخصصات الشركة من 14 مليار ريال سعودي إلى 15.6 مليار ريال سعودي )4.2 مليار 
دوالر أمريكي(، ويعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض معدل الخصم المستخدم في نموذج توقعات التزامات استبعاد الموجودات للشركة 
والتزامات استبعاد الموجودات الجديدة المتعلقة باآلبار الجديدة للشركة. كما في 2018/12/31م و2019/06/30م، ارتفعت مخصصات 

الشركة من 15.6 مليار ريال سعودي إلى 16.5 مليار ريال سعودي )4.4 مليار دوالر أمريكي(، على التوالي.

المطلوبات المتداولة 2 2 2

يبين الجدول التالي المطلوبات المتداولة للشركة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م:
المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م  الجدول 60: 

كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2017م 2016م

دوالر أمريكيريال دوالر أمريكيريال ريال ريال 

)بالماليين(

المطلوبات المتداولة
52.13962.05572.28619.27668.27918.208ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

التزامات للحكومة:
28.54157.67969.57518.55369.17418.446ضرائب دخل

9.86620.41011.8623.16412.9903.464ريع
10.242)1(38.407)1(8.9828.90629.9897.997قروض

99.5281٤9.050183.712٤8.990188.85050.360إجمالي المطلوبات المتداولة

المصدر: القوائم المالية.

المالحظات: 
)1( اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( في 2019/01/01م باستخدام طريقة الخيار الرجعي المعدل. وعند إعداد القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
30يونيو 2019م، قامت الشركة بتطبيق المعيار ونماذج التصنيف والقياس الجديدة لعقود اإليجار بأثر مستقبلي وذلك من تاريخ 2019/01/01م. لم يتأثر الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة 
كما في 2019/01/01م وبالتالي لم يتم إعادة تصنيف المعلومات المالية المقارنة لسنة 2018م. لمعرفة المزيد عن أثر المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( على قوائم المالية للشركة، 

يرجى االطالع على الصفحة )ق-185(.

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 1 2 2 2

تتضمن الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى المبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات منافع األنظمة للموظفين، والذمم الدائنة األخرى 
المتنوعة. ارتفعت الذمم الدائنة التجارية واألخرى لدى الشركة من 52.1 مليار ريال سعودي كما في 2016/12/31م إلى 62.1 مليار ريال 
سعودي كما في 2017/12/31م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى توحيد موتيفا )Motiva( في القوائم المالية للشركة والمطلوبات المستحقة 
للمشاريع الرأسمالية. كما ارتفعت الذمم الدائنة التجارية واألخرى لدى الشركة من 62.1 مليار ريال سعودي إلى 72.3 مليار ريال سعودي 
)19.3 مليار دوالر أمريكي( كما في 2017/12/31م و2018م، على التوالي. ويُعزى ذلك في المقام األول إلى توحيد الذمم التجارية الدائنة 
لدى شركة أرالنكسيو بعد إتمام صفقة االستحواذ، باإلضافة إلى ارتفاع المصروفات مستحقة الدفع الخاصة بالخدمات والمواد والموظفين. 
إضافة إلى ذلك، انخفضت الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى لدى الشركة من 72.3 مليار ريال سعودي كما في 2018/12/31م 
إلى 68.3 مليار ريال سعودي )18.2 مليار دوالر أمريكي( كما في 2019/06/30م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى توحيد الذمم التجارية 

الدائنة لدى شركة أرالنكسيو بعد إتمام صفقة االستحواذ، باإلضافة إلى ارتفاع المصروفات المستحقة. 
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التزامات للحكومة 1 2 2 2

ضرائب الدخل أ- 

ارتفعت مطلوبات ضرائب الدخل المؤجلة للشركة من 28.5 مليار ريال سعودي إلى 57.7 مليار ريال سعودي في 2016/12/31م و2017م، 
ويعزي ذلك في المقام األول إلى ارتفاع الدخل قبل الضرائب في آخر شهرين من عام 2017م مقارنة مع آخر شهرين من عام 2016م. كما في 
2017/12/31م و2018م ارتفعت مطلوبات ضرائب الدخل للشركة من 57.7 مليار ريال سعودي إلى 69.6 مليار ريال سعودي )18.6 مليار 
دوالر أمريكي(، ويعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع الدخل الخاضع للضريبة خالل عام 2018م. إضافة إلى ذلك، انخفضت مطلوبات 
ضرائب الدخل للشركة من 69.6 مليار ريال سعودي كما في 2018/12/31م إلى 69.2 مليار ريال سعودي )18.4مليار دوالر أمريكي( كما 

في 2019/06/30م.

الريع ب- 

د للحكومة في نهاية كل شهر عن فترات سابقة. ارتفع الريع المستحق على الشركة من 9.9 مليار ريال  يشمل بند الريع تلك المبالغ التي تُسدَّ
سعودي كما في 2016/12/31م إلى 20.4 مليار ريال سعودي كما في 2017/12/31م، بسبب تغيير نظام احتساب الريع ليكون على أساس 

اإلنتاج وليس المبيعات وارتفاع أسعار النفط الخام والمكثفات خالل عام 2017م. 

وقد انخفض الريع المستحق على الشركة من 20.4 مليار ريال سعودي إلى 11.9 مليار ريال سعودي )3.2 مليار دوالر أمريكي( كما في 
2017/12/31م و2018م، ويعود ذلك إلى انخفاض اإلنتاج وتراجع أسعار النفط الخام خالل عام 2018م مقارنة بعام 2017م. إضافة إلى 
ذلك، ارتفع الريع المستحق على الشركة من 11.9 مليار ريال سعودي كما في 2018/12/31م إلى 13.0 مليار ريال سعودي )3.5 مليار 
دوالر أمريكي( كما في 2019/06/30م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع أسعار النفط السائدة في آخر شهر للفترة المنتهية في 30 

يونيو 2019م مقارنة بآخر شهر للفترة المنتهية في 30 ديسمبر 2018م.

الجزء المتداول من القروض 2 2 2 2

البنكية قصيرة األجل، والقروض والصكوك ومطلوبات عقود  التمويالت  المبالغ القائمة على  يتضمن الجزء المتداول من القروض أصل 
اإليجار التمويلي. انخفض الجزء المتداول من قروض الشركة من 9.0 مليار ريال سعودي في 31 /12/ 2016م إلى 8.9 مليار ريال سعودي 
في 2017/12/31م. وارتفع الجزء المتداول من قروض الشركة من 8.9 مليار ريال سعودي إلى 30.0 مليار ريال سعودي )8.0 مليار دوالر 
أمريكي( كما في 2017/12/31م و2018م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى القرض الثانوي الذي تكبدته بريفكيم )PrefChem( بمبلغ 15 
مليار ريال سعودي. إضافة إلى ذلك، ارتفع الجزء المتداول من قروض الشركة من 30.0 مليار ريال سعودي كما في 2018/12/31م إلى 
38.4 مليار ريال سعودي )10.2 مليار دوالر أمريكي( كما في 2019/06/30م، ويعزى ذلك في المقام األول إلى ارتفاع التمويالت البنكية 
قصيرة األجل وقدرها 3.2 مليار ريال سعودي، وكذلك ارتفاع الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإليجار وقدرها 6.0 مليار ريال سعودي 

وذلك نتيجة التباع المعيار الدولي للتقرير المالي )»IFRS«( رقم )16(. 
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2 21 القروض-

يبين الجدول التالي قروض الشركة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م:
القروض كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م  الجدول 61: 

كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2017م2016م

دوالر ريال دوالر أمريكيريال ريال ريال 
أمريكي

)بالماليين(

غير متداولة:
6.423)1(24.086)1(27.63026.66425.9346.916قروض

7.27620.73517.0144.53761.33116.355سندات 
1.91813.00112.8213.41912.9153.444صكوك )متوافقة مع الشريعة( 

6.6537.15812.3293.28832.8828.769مطلوبات عقود إيجار
1.1343.2318623.258869-أخرى

٤3.٤7768.69271.32919.02113٤.٤7235.859إجمالي القروض غير متداولة

متداولة:
5.5514.85723.1746.18026.3757.033تمويالت بنكية قصيرة األجل

1.376)1(5.160)1(2.8783.3545.9061.575قروض
1341571804818048صكوك )متوافقة مع الشريعة( 

4195387291946.6921.785مطلوبات عقود إيجار
8.9828.90629.9897.99738.٤0710.2٤2إجمالي القروض غير متداولة

تكاليف تمويل:
5659651.5764201.334356قروض تقليدية

529500480128902240مطلوبات عقود إيجار
26062559315834091أدوات مالية متوافقة مع الشريعة

3108320354--أخرى
1.35٤2.0902.9597892.7797٤1إجمالي تكاليف تمويل

المصدر: القوائم المالية والشركة.

المالحظات: 
)1( اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( في 2019/01/01م باستخدام طريقة الخيار الرجعي المعدل. وعند إعداد القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
30يونيو 2019م، قامت الشركة بتطبيق المعيار ونماذج التصنيف والقياس الجديدة لعقود اإليجار بأثر مستقبلي وذلك من تاريخ 2019/01/01م. لم يتأثر الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة 
كما في 2019/01/01م وبالتالي لم يتم إعادة تصنيف المعلومات المالية المقارنة لسنة 2018م. لمعرفة المزيد عن أثر المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( على قوائم المالية للشركة، 

يرجى االطالع على الصفحة )ق-185(.

تسهيالت قروض:

وقعت الشركة اتفاقيات تمويل طويلة األجل مع مجموعة من المقرضين. تقوم اتفاقيات التمويل هذه بالحد من طلب رهونات إضافية و/أو 
التزامات تمويلية، كما أن بعض هذه االتفاقيات مضمونة ببعض ممتلكات وآالت ومعدات أرامكو السعودية بقيمة دفترية تبلغ 39.699 مليون 
ريال سعودي )2017م: 39.427 مليون ريال سعودي(. إضافة إلى ذلك، تتطلب بعض االتفاقيات التمويلية امتثال أرامكو السعودية مع تعهدات 

للحفاظ على بعض الشروط المالية وغيرها. وقد امتثلت أرامكو السعودية مع هذه التعهدات.
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يبين الجدول التالي تسهيالت تمويلية الشركة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م:
تسهيالت تمويلية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م

الجدول 62: 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر
الستة أشهر المنتهية في 

30 يونيو
السنة المنتهية في 31 ديسمبر

الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو

2016م
2017م

2018م
2018م

2019م
2019م

2016م
2017م

2018م
2018م

2019م
2019م

ريال
ريال 

ريال 
دوالر 
أمريكي

ريال 
دوالر 
أمريكي

ريال 
ريال 

ريال 
دوالر 
أمريكي

ريال 
دوالر 
أمريكي

مجموع التسهيالت
مجموع المبالغ غير المسحوبة

)بالماليين(
)بالماليين(

تسهيالت ائتمانية متجددة 
 38.891

 48.825
 47.677

 12.714
 47.677

 12.714
 38.891

 48.825
 47.677

 12.714
 47.677

 12.714
صكوك )متوافقة مع الشريعة(

 2.344
 39.844

 39.844
 10.625

 39.844
 10.625

 -
 26.250

 26.250
 7.000

 26.250
 7.000

صيرة األجل 
ض ق

قرو
 20.794

 24.578
 33.840

 9.024
 33.840

 9.024
 15.244

 19.721
 10.928

 2.914
 10.928

 2.914
تجارية وأخرى 

 28.658
 30.559

 28.968
 7.725

 28.968
 7.725

 3.173
 4.605

 3.263
 870

 3.402
 907

صادرات 
وكاالت ائتمان ال

 6.353
 13.854

 13.854
 3.694

 13.854
 3.694

 -
 7.500

 7.500
 2.000

 7.500
 2.000

صندوق االستثمارات العامة 
 4.594

 4.594
 4.594

 1.225
 4.594

 1.225
 -

 -
 -

 -
 -

 -
صناعية السعودي )متوافقة 

صندوق التنمية ال
مع الشريعة(

 1.249
 1.249

 3.248
 866

 3.248
 866

 -
 -

 -
 -

 -
 -

مشتريات )متوافقة مع الشريعة( 
 -

 -
 2.528

 674
 2.528

 674
 -

 -
 -

 -
 -

 -
وكالة )متوافقة مع الشريعة( 

 821
 821

 821
 219

 821
 219

 -
 -

 -
 -

 -
 -

اإلجمالي 
 103.70٤

 16٤.32٤
 175.37٤

 ٤6.766
 175.37٤

 ٤6.766
 57.308

 106.901
 95.618

 25.٤98
 95.757

 25.535

صدر: القوائم المالية والشركة.
الم
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تعتقد الشركة أن أرصدتها القائمة من النقد وما يماثله إلى جانب المبالغ المتاحة بموجب ترتيبات االقتراض والنقد المحقق من العمليات 
ستكون كافية للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل لديها لمدة اثني عشر شهراً على األقل. وبوسع الشركة حالًيا الحصول على تسهيالت 
ائتمانية متجددة، كما يمكنها االستفادة من برنامج الصكوك الخاص بها. كما قد أبرمت بعض الشركات التابعة للشركة ترتيبات تسهيالت 
الشركة وشركاتها  لدى  يوجد  النشرة، ال  تاريخ هذه  كما في  منها.  االستفادة  وبوسعها  التمويل،  أدوات  أو غيرها من  أو صكوك  ائتمانية 
التابعة أي التزامات محتملة أو ضمانات جوهرية باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في هذا القسم وفي القسم )7-9( )»االلتزامات والتعهدات 

التعاقدية«(. 

البرنامج الدولي للسندات متوسطة األجل 1 2 2

أطلقت أرامكو السعودية في 2019/04/01م البرنامج الدولي للسندات متوسطة األجل الذي يعطي للشركة الحق في إصدار سندات من 
حين آلخر. وفي 2019/04/16م، أصدرت أرامكو السعودية سندات ممتازة غير مضمونة بإجمالي أصل مبلغ قدره 12.0 مليار دوالر أمريكي 
في إطار البرنامج الدولي للسندات متوسطة األجل، ويتضمن هذا الطرح خمس دفعات: سندات ممتازة بمبلغ قدره 1.0 مليار دوالر أمريكي 
وعائد قدره 2.750٪ مستحقة في عام 2022م، وسندات ممتازة بمبلغ قدره 2.0 مليار دوالر أمريكي وعائد قدره 2.875٪ مستحقة في 
عام 2024م، وسندات ممتازة بمبلغ قدره 3.0 مليار دوالر أمريكي وعائد قدره 3.500٪ مستحقة في عام 2029م، وسندات ممتازة بمبلغ 
قدره 3.0 مليار دوالر أمريكي وعائد قدره 4.250٪ مستحقة في عام 2039م، وسندات ممتازة بمبلغ قدره 3.0 مليار دوالر أمريكي وعائد 
قدره 4.375٪ مستحقة في عام 2049م )ويُشار إليها مجتمعًة بـ »السندات الممتازة غير المضمونة«( وقد صدرت السندات الممتازة غير 
المضمونة بموجب سند ضمان مبرم بين أرامكو السعودية وسيتي بنك إن إيه، فرع لندن، بصفته األمين. يستحق دفع الفوائد بصورة نصف 
سنوية في 16 إبريل و16 أكتوبر. قيدت الشركة مبلغ قدره 44.3 مليار ريال سعودي )11.8 مليار دوالر أمريكي( عند إثبات متحصالت 

اإلصدار، وذلك بعد خصم تكاليف اإلصدار. تعتبر السندات الممتازة الغير مضمونة غير مضمونة برهن أو بضمان شخصي. 

قرض البائع الخاص بصندوق االستثمارات العامة 1 2 2

فيما يتعلق بإتمام االستحواذ للشركة على حصة ملكية صندوق االستثمارات العامة في سابك البالغة نسبتها 70٪، سيتم سداد 64٪ من 
إجمالي المبلغ المقدر بواقع 259.1 مليار ريال سعودي )69.1 مليار دوالر أمريكي( في صورة قرض بائع، على أن يُسدد باقي المبلغ نقًدا 
وهذا القرض المقدم من البائع سيكون مضموًنا بأربعة سندات ألمر منفصلة صادرة عن أرامكو السعودية لصالح صندوق االستثمارات 
العامة. ووفقاً لشروط اتفاقية الشراء بصيغته المعدلة، ستدفع أرامكو السعودية رسم قرض إلى الصندوق في تاريخ اإلتمام في شكل دفعة 
نقدية تساوي 1.9 مليار ريال سعودي )500 مليون دوالر أمريكي( وإصدار خمسة سندات ألمر إضافية بقيمة إجمالية يبلغ قدرها 9.3 مليار 

ريال سعودي )2.5 مليار دوالر أمريكي(. 

وسوف يصبح قرض البائع والمبلغ المتبقي من عوائد القرض المضمون بموجب السندات ألمر مستحًقا وواجب الدفع على النحو التالي:

في 2020/09/30م أو قبله، عائد قرض بقيمة 937.5 مليون ريال سعودي )250 مليون دوالر أمريكي(.  -1
في 30 سبتمبر 2021م أو قبله، مبلغ يساوي 16٪ من ثمن الشراء باإلضافة إلى عائد قرض بقيمة 937.5 مليون ريال   -2

سعودي )250 مليون دوالر أمريكي(. 
في 30 سبتمبر 2022م أو قبله، مبلغ يساوي 16٪ من ثمن الشراء.  -3

في 30 سبتمبر 2023م أو قبله، مبلغ يساوي 16٪ من ثمن الشراء باإلضافة إلى عائد قرض بقيمة 2.8 مليار ريال سعودي   -4
)750 مليون دوالر أمريكي(.

في 30 سبتمبر 2024م أو قبله، مبلغ يساوي 16٪ من ثمن الشراء باإلضافة إلى عائد قرض بقيمة 2.8 مليار ريال سعودي   -5
)750 مليون دوالر أمريكي(.

في 30 سبتمبر 2025م أو قبله، عائد قرض بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي )500 مليون دوالر أمريكي(.  -6
سيكون كل سند ألمر قاباًل للتظهير بالكامل ويجوز للصندوق رهنه. ومع ذلك، فإذا تلقى الصندوق أي عرض أو التزام بالتمويل ينص على نقل 
سند إذني، فيجوز للشركة في غضون 30 يوًما من تلقي إشعار بهذا العرض أو االلتزام إخطار الصندوق كتابياً بنيتها في شراء كل السندات 
ألمر المقرر نقلها بالشروط نفسها أو جزء منها. وفي حال لم تقرر الشركة حالًيا شراء السندات ألمر المراد نقل ملكيتها وتسديد ثمنها، 
فإنه يجوز للصندوق نقل ملكية تلك السندات ألمر خالل الفترة التالية البالغ قوامها 120 يوًما، علًما أّن الشركة تعتزم سداد السندات ألمر 

على مراحل من خالل تدفقاتها النقدية ومصادر التمويل الخارجية، أو كال األمرين مًعا.
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التسهيالت االئتمانية المتجددة 2 2 2

أبرمت الشركة اتفاقية شروط عامة فيما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية المتجددة قيمتها 10 مليار دوالر أمريكي في 2015/03/26م مع 
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، وشركة جي بي مورغان ليميتد، وبنك الرياض بصفتهم منسقين عالميين، وبنك طوكيو 
ميتسوبيشي يو إف جيه ليميتد بصفته وكيل التسهيالت التقليدية، وبنك الرياض بصفته وكيل تسهيالت عالمي ووكيل تسهيالت مرابحة، 

ومجموعة مكونة من 28 بنًكا من البنوك العالمية واإلقليمية )»اتفاقية الشروط العامة للتسهيالت االئتمانية المتجددة«(.

توضح اتفاقية الشروط العامة للتسهيالت االئتمانية المتجددة إطار وشروط اإلقراض العامة فيما يتعلق بالتسهيل المقيد بالدوالر األمريكي 
وتسهيل المرابحة المقيد بالريال السعودي. يتألف التسهيل المقيد بالدوالر األمريكي من تسهيل تقليدي بقيمة 6 مليارات دوالر أمريكي 
لمدة 5 سنوات )مع إمكانية تجديده مرتين لمدة عام( وتسهيل بقيمة 3.75 مليار ريال سعودي )1 مليار دوالر أمريكي( لمدة 364 يوًما يتجدد 
سنوًيا. وتُسّعر هذه التسهيالت بواقع 12 نقطة أساس و10 نقاط أساس فوق سعر الفائدة بين المصارف في لندن )ليبور( وذلك فيما يتعلق 

بالتسهيل الذي تصل مدته إلى 5 سنوات والتسهيل الذي تصل مدته إلى 364 يوًما، على التوالي.

يتألف تسهيل المرابحة المقيد بالريال السعودي من تسهيل قدره 7.5 مليار ريال سعودي )2 مليار دوالر أمريكي( لمدة 5 سنوات )مع 
إمكانية تجديده مرتين لمدة عام(، وتسهيل قدره 3.75 مليار ريال سعودي )1 مليار دوالر أمريكي( لمدة 364 يوًما يتجدد سنوًيا. وتُسّعر 
هذه التسهيالت بواقع 11 نقطة أساس و9 نقاط أساس فوق سعر الفائدة بين المصارف في السعودية )سايبور(. تعتبر جميع التسهيالت 

االئتمانية المتجددة حسب اتفاقية الشروط العامة غير مضمونة برهن أو بضمان شخصي.

الصكوك )متوافقة مع الشريعة(  2 2 2

تمثل الصكوك أداة مالية مماثلة لسندات تتوافق مع مبادئ التمويل اإلسالمي.

بالقيمة االسمية كجزء من  بمبلغ 11.250 مليون ريال سعودي  أبريل 2017م صكوكاً  أرامكو السعودية في 10  أصدرت   -1
برنامج بمبلغ 37.500 مليون ريال سعودي. يحقق إصدار الصكوك عائداً على أساس أسعار الفائدة بين البنوك السعودية 
)»سايبور«( إضافة إلى هامش محدد مسبقا يستحق السداد على أساس نصف سنوي في 10 أبريل و10 أكتوبر. تستحق 
الصكوك في 10 أبريل 2024م. وفقا لشروط الصكوك، يتم استثمار 51٪ من عائدات اإلصدار في موجودات مضاربة ويتم 

استخدام 49٪ المتبقية في ترتيبات مرابحة.
أصدرت أرامكو السعودية في 9 أكتوبر 2011م صكوكاً بقيمة 2.344 مليون ريال سعودي بالقيمة االسمية بدفعات نصف   -2
سنوية من 20 ديسمبر 2014م إلى 20 ديسمبر 2025م والتي تحقق معدل عائد أعلى من سايبور. تم تصميم الصكوك 
كاستصناع لما قبل اإلنجاز وإجارة لما بعد إنجاز المشروع. تعتبر جميع الصكوك الُمصدرة من قبل شركة أرامكو السعودية 

غير مضمونة برهن أو بضمان شخصي.

القروض قصيرة األجل 2 2 2

تسهيل القرض المؤقت  -1
لدى أرامكو السعودية اتفاقيات تسهيالت مع 19 بنكا بقيمة 15.000 مليون ريال سعودي تتعلق بقروض مؤقتة يتم احتسابها 
بسعر السوق مضافا إليها هامش ربح ويتوقع تحويلها إلى دين طويل األجل في عام 2019م. وال تمثل قيمة هذه االتفاقيات، 

بمفردها أو بإجمالها، أي قيمة جوهرية في السياق العام للشركة.

البنوك بشأن قروض قصيرة األجل، ويستحق كل قرض في أقل من سنة  أرامكو السعودية تسهيالت مع عدد من  لدى   -2
واحدة، وتحمل فوائد بسعر السوق مضافاً إليها هامش ربح. وال تمثل قيمة هذه التسهيالت، بمفردها أو بإجمالها، أي قيمة 

جوهرية في السياق العام للشركة.

التجارية واألخرى 2 2 2

أبرمت أرامكو السعودية اتفاقيات تسهيالت تجارية وأخرى مع عدد من البنوك. تسدد هذه التسهيالت بصورة أساس على اثني عشر إلى 
ثالثة وعشرين قسطا على أساس نصف سنوي من 15 يونيو 2014م حتى 20 ديسمبر 2025م. تُستحق العمولة على المبالغ التي يتم سحبها 
وتحتسب بسعر السوق مضافا إليها هامش ربح. وال تمثل قيمة اتفاقيات التسهيالت التجارية واألخرى، بمفردها أو بإجمالها، أي قيمة 

جوهرية في السياق العام للشركة.
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وكاالت ائتمان الصادرات 2 2 2

تسهيل تمويل الصادرات في المملكة المتحدة  -1
أبرمت أرامكو السعودية في 11 أكتوبر 2017م تسهياًل مقيدا بالدوالر األمريكي بقيمة 7.500 مليون ريال سعودي )2.000 
مليون دوالر أمريكي( مع خمسة بنوك تجارية وهو مضمون من قبل تمويل الصادرات في المملكة المتحدة. ينتهي التسهيل 
خالل عام 2019م ويتم سداد القروض خالل خمس سنوات مع هامش مبني على أساس أسعار الفائدة بين البنوك في لندن 
)"ليبور"(. لم يتم سحب أي مبالغ كما في 31 ديسمبر 2018م. كما تم انتهاء صالحية اتفاقية التسهيالت المتعلقة بتمويل 

الصادرات في المملكة المتحدة في 11 أكتوبر 2019م.

وكاالت ائتمان الصادرات األخرى  -2
لدى أرامكو السعودية اتفاقيات تسهيالت مع ست وكاالت ائتمان صادرات. تسدد هذه التسهيالت على ثالثة وعشرين قسطا 
على أساس نصف سنوي من 20 ديسمبر 2014م حتى 20 ديسمبر 2025م. تُستحق العمولة على المبالغ التي يتم سحبها 

وتحتسب بسعر السوق مضافا إليها هامش ربح. وال تمثل قيمة هذه التسهيالت أي قيمة جوهرية في السياق العام للشركة.

صندوق االستثمارات العامة 2 2 2

لدى أرامكو السعودية اتفاقيات تسهيل مع صندوق االستثمارات العامة السعودي. تسدد هذه التسهيالت على أربعة عشر إلى ثالثة وعشرين 
قسطا على أساس نصف سنوي من 20 ديسمبر 2014م حتى 20 ديسمبر 2025م. تُستحق العمولة على المبالغ التي يتم سحبها وتحتسب 

بسعر السوق مضافا إليها هامش ربح. وال تمثل هذه التسهيالت، بمفردها أو بإجمالها، أي قيمة جوهرية في السياق العام للشركة.

صندوق التنمية الصناعية السعودي )متوافقة مع الشريعة( 2 2 2

لدى أرامكو السعودية اتفاقيات تسهيل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي. ال تتحمل هذه التسهيالت أي نفقات مالية دورية، وتسدد هذه 
التسهيالت على اثني عشر إلى أربعة عشر قسًطا غير متساِو على أساس نصف سنوي وفًقا للتقويم الهجري، تبدأ من 15 شعبان 1437هـ 
)22 مايو 2016م( إلى 15 صفر 1452هـ )17 يونيو 2030م(. وال تمثل قيمة هذه التسهيالت، بمفردها أو بإجمالها، أي قيمة جوهرية في 

السياق العام للشركة.

المشتريات )متوافقة مع الشريعة( -1 2 2

لدى أرامكو السعودية اتفاقيات تسهيالت إسالمية متوافقة مع الشريعة مع عدد من البنوك. تسدد هذه التسهيالت على ثالثة وعشرين 
قسًطا غير متساٍو على أساس نصف سنوي ابتداًء من 20 ديسمبر 2014م حتى 20 ديسمبر 2025م. تُستحق العمولة على المبالغ المسحوبة 
ويتم احتسابها بسعر السوق مضاًفا إليها هامش ربح. وال تمثل قيمة هذه االتفاقيات، بمفردها أو بإجمالها، أي قيمة جوهرية في السياق 

العام للشركة. 

الوكالة )متوافقة مع الشريعة( 11 2 2

االتفاقيات  تستخدم  المقرضين.  من  اثنين  مع  )»االتفاقيات«(  الشريعة  مع  متوافقة  إسالمية  تسهيالت  اتفاقيات  السعودية  أرامكو  لدى 
هيكل تمويل بنظام الوكالة. تسدد هذه التسهيالت على ثالثة وعشرين قسًطا على أساس نصف سنوي تبدأ من 20 ديسمبر 2014م حتى 
20 ديسمبر 2025م. تُستحق العمولة على المبالغ التي يتم سحبها وتحتسب بسعر السوق مضاًفا إليها هامش ربح. وال تمثل قيمة هذه 
ألرامكو  المتداولة  غير  للقروض  الدفترية  القيم  تقارب  للشركة.  العام  السياق  في  جوهرية  قيمة  أي  بإجمالها،  أو  بمفردها  االتفاقيات، 

السعودية قيمتها العادلة كما في 31 ديسمبر 2018م. فيما يلي القيم الدفترية للقروض غير المتداولة:
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القيم الدفترية للقروض الغير متداولة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م الجدول 63: 

كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2017م2016م

دوالر أمريكيريال دوالر أمريكيريالريالريال 

)بالماليين(
٤.676 5.18117.535 19.٤28 20.966 20.55٤ تجارية وأخرى

3.٤9٤ 13.103 3.٤69 13.009 13.166 2.051 صكوك )متوافقة مع الشريعة(
1.06٤ 3.990 1.128 ٤.230 ٤.683 5.107 وكاالت ائتمان الصادرات

831 3.116 891 3.3٤1 3.765 ٤.1٤0 صندوق االستثمارات العامة
صندوق التنمية الصناعية السعودي )متوافقة مع 

716 2.685 7٤1 2.778 960 1.125 الشريعة(

٤81 1.803 507 1.901 - - مشتريات
156 585 16٤ 615 - - وكالة
869 3.258 862 3.231 1.13٤ - أخرى

 32.977 ٤٤.67٤ ٤8.533 12.9٤2 ٤6.075 12.287
)271()1.016()123()٤61()36٤()٤17(ناقًصا: تكاليف معامالت غير مطفأة

 32.560 ٤٤.310 ٤8.072 12.819 ٤5.059 12.016
2.5٤5 9.5٤٤ 2.261 8.٤79 11.333 - سندات مقيدة بالدوالر األمريكي)1(

13.95٤ 52.327 2.276 8.535 9.٤02 7.276 سندات مقيدة بالوان الكوري)2(

 39.836 65.0٤5 65.086 17.356 106.930 28.515
)1.٤2٤()5.3٤0()1.623()6.086()3.511()3.012(ناقًصا: الجزء المتداول

27.091 101.590 15.733 59.000 61.53٤ 36.82٤ الجزء غير المتداول

المصدر: القوائم المالية والشركة.

)1( تم إصدار السندات المقيدة بالدوالر األمريكي في أسواق المال العامة. إن أسعار الفوائد ثابتة ومتغيرة ولها استحقاقات تتراوح بين عام 2027م وعام 2040م.
)2( تم إصدار السندات المقيدة بالوان الكوري في أسواق المال العامة. تتراوح أسعار الفائدة من 1.6٪ إلى 3.5٪ مع استحقاقات تبدأ في عام 2019م حتى عام 2027م.

فيما يلي الحركة في تكاليف المعامالت غير المطفأة:
الحركة في تكاليف المعامالت غير المطفأة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م الجدول 6٤: 

كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2017م2016م

دوالر أمريكيريال دوالر أمريكيريال ريال ريال 

)بالماليين(
123 461 97 364 417 375 1 يناير

153 574 42 157 - 87 تكاليف معامالت إضافية متكبدة
)5()19()16()60()53()٤5(ناقًصا: اإلطفاء

271 1.016 123 ٤61 36٤ ٤17 31 ديسمبر

المصدر: القوائم المالية والشركة.
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فيما يلي استحقاقات القروض طويلة األجل بالقيمة الدفترية:
استحقاقات القروض طويلة األجل بالقيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م الجدول 65: 

كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2017م2016م

دوالر أمريكيريال دوالر أمريكيريال ريال ريال 

)بالماليين(
1.424 5.340 1.623 6.086 3.511 3.012 ال تزيد عن سنة

10.171 38.142 6.982 26.183 28.521 19.969 تزيد عن سنة وال تزيد عن خمس سنوات
17.190 6٤.٤6٤ 8.87٤ 33.278 33.377 17.272 تزيد عن خمس سنوات

 ٤0.253 65.٤09 65.5٤7 17.٤79 107.9٤6 28.786

المصدر: القوائم المالية والشركة.

فيما يلي استحقاقات القروض طويلة األجل بالقيمة التعاقدية:
استحقاقات القروض طويلة األجل بالقيمة التعاقدية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م الجدول 66: 

كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2017م2016م

دوالر أمريكيريالدوالر أمريكيريال ريال ريال 

)بالماليين(
2.102 7.883 1.852 6.946 3.735 3.172 ال تزيد عن سنة

14.058 52.717 7.715 28.931 29.186 20.764 تزيد عن سنة وال تزيد عن خمس سنوات
23.152 86.819 10.977 ٤1.163 33.638 21.375 تزيد عن خمس سنوات

 ٤5.311 66.559 77.0٤0 20.5٤٤ 1٤7.٤19 39.312

المصدر: القوائم المالية والشركة.

مطلوبات عقود اإليجار التمويلي

تتطلب تعهدات بعض التسهيالت المالية طويلة األجل من أرامكو السعودية استيفاء شروط مالية محددة وشروط أخرى. إن مطلوبات عقود 
اإليجار مؤمنة بشكل فعال حيث أن حقوق األصل المستأجر تعود للمؤجر في حال التخلف عن السداد. يمتلك المؤجر الموجودات خالل 
فترة العقد ويكون مسؤوال عن تشغيل وتأمين وصيانة الموجودات حتى إنهاء االتفاقيات المعنية. بالنسبة لبعض عقود اإليجار، يقوم المؤجر 
بنقل حقوق وملكية ومنافع الموجودات إلى المستأجر في آخر يوم من االتفاقيات، وبالنسبة للعقود األخرى، ال توجد التزامات أخرى عند 

إنهاء االتفاقيات. يتم تقديم ضمانات األداء من قبل المؤجر بموجب شروط االتفاقيات.

قامت أرامكو السعودية خالل السنة بقيد عقد إيجار تمويلي مدته 25 سنة بمبلغ 7.965 مليون ريال سعودي لموجودات رأسمالية تقع في 
مرفق تكرير ومعالجة وتسويق قيد اإلنشاء. تشتمل شروط عقد اإليجار على دفعة شهرية متغيرة مع خيار الشراء عند 20 عاًما وخيار لتمديد 

عقد اإليجار لمدة 5 سنوات أخرى، وعندها تنتقل الملكية إلى الشركة.
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فيما يلي إجمالي التزام عقود اإليجار التمويلي )الحد األدنى لدفعات اإليجار( ومصروفات التمويل المستقبلية المتعلقة بمطلوبات عقود 
اإليجار التمويلي كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م:

التزام عقود اإليجار التمويلي كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م الجدول 67: 

كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2017م2016م

دوالر أمريكيريال دوالر أمريكيريال ريال ريال 

)بالماليين(
2.340 8.775 441 1.655 1.052 941 ال تزيد عن سنة

5.709 21.410 1.494 5.601 4.410 4.001 تزيد عن سنة وال تزيد عن خمس سنوات
7.807 29.276 ٤.190 15.711 5.865 6.086 تزيد عن خمس سنوات

 11.028 11.327 22.967 6.125 59.٤61 15.856
مصروفات تمويل مستقبلية على عقود إيجار 

)5.303()19.887()2.6٤2()9.909()3.631()3.956(تمويلي

 7.072 7.696 13.058 3.٤82 39.57٤ 10.553

المصدر: القوائم المالية والشركة.

فيما يلي القيمة الحالية لمطلوبات عقود اإليجار التمويلي كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م:
القيمة الحالية لمطلوبات عقود اإليجار التمويلي كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م الجدول 68: 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيوالسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2017م2016م

دوالر أمريكيريالدوالر أمريكيريال ريال ريال 

)بالماليين(
1.785 6.692 194 729 538 419 ال تزيد عن سنة

4.123 15.462 657 2.463 2.713 2.235 تزيد عن سنة وال تزيد عن خمس سنوات
٤.6٤5 17.٤20 2.631 9.866 ٤.٤٤5 ٤.٤18 تزيد عن خمس سنوات

 7.072 7.696 13.058 3.٤82 39.57٤ 10.553

المصدر: القوائم المالية والشركة.



159

2 21 قائمة التدفقات النقدية-

يوضح الجدول التالي قوائم التدفقات النقدية للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م و الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2018م و2019م:

قوائم التدفقات النقدية للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 30  الجدول 69: 
يونيو 2018م و2019م

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيوللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2018م2017م2016م

دوالر أمريكيريالريال دوالر أمريكيريال ريال ريال 

)بالماليين(

92.489)2(346.834)2(304.976581.438797.896212.772379.599الدخل قبل ضرائب الدخل 
التعديالت لتسوية الدخل قبل 

ضرائب الدخل إلى صافي النقد 
الناتج من أنشطة التشغيل

6.479)2(24.297)2(33.61536.89441.33411.02319.763استهالك وإطفاء 
---14.79419010728انخفاضات القيمة والمخصصات 

6.7918.5222.9517871.6181.539410تكاليف تنقيب وتقييم مشطوبة 
صافي )مكاسب( خسائر من استبعاد 

-----)464(127ممتلكات وآالت ومعدات 

حصة في نتائج مشاريع مشتركة 
1.432382)314(9799561.415377وشركات زميلة 

)724()2.714()996()757()2.840()1.217()867(دخل تمويل)1( 
741)2(2.779)2(1.3542.0902.9597891.387تكاليف تمويل)1( 

توزيعات أرباح من استثمارات في 
)115()432()103()38()143()141()154(أوراق مالية 

)مكاسب(/ خسائر من إعادة قياس 
---)232()870(262-استثمارات في شركات منتسبة

تغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
)58()216()33()158()594()38(38من خالل األرباح أو الخسائر 

التغيير في استبعاد أرباح مخزون 
المشاريع المشتركة والشركات 

الزميلة 
)19()530(103271698723

19753)1.656(1561.417377)283(أخرى 
التغيير في رأس المال العامل

)422()1.584()7.089()1.721()6.455()7.524()3.855(المخزون
)1.989()7.458()31.282()1.519()5.696()17.874()21.435(الذمم المدينة التجارية

1.425380)5.573()2.439()9.149()38.991(-مبالغ مستحقة من الحكومة
2.562683)4.783()1.956()7.335()517(1.102موجودات وذمم مدينة أخرى 

)1.154()4.328(5.3431.4255.935)1.140(10.613ذمم دائنة تجارية وأخرى 
1.128300)1.784()2.279()8.548(4.78910.544مبالغ ريع دائنة 

التغييرات األخرى
)1.528()5.732()1.116()298()1.117()3.204()3.122(موجودات وذمم مدينة أخرى 

112737197)93()347()1.597(6المخصصات 
التزامات منافع الموظفين لما بعد 

1.062283)2.753()695()2.606()1.140()1.260(انتهاء الخدمة

)43.980()164.926()155.888()94.433()354.124()233.068()238.778(تسوية ضرائب دخل وضرائب أخرى 
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الستة أشهر المنتهية في 30 يونيوللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2018م2017م2016م

دوالر أمريكيريالريال دوالر أمريكيريال ريال ريال 

)بالماليين(
صافي النقد الناتج من أنشطة 

109.411333.607453.701120.987195.213196.68952.450التشغيل 

)14.470()54.263()61.741()35.138()131.766()121.955()103.346(نفقات رأسمالية 
استحواذ على شركات منتسبة، بعد 

)103()385()2.662()2.285()8.571()1.152(-خصم النقد المستحوذ عليه 

توزيعات من مشاريع مشتركة 
2788401.073286988660176وشركات زميلة 

توزيعات أرباح من استثمارات أوراق 
15414114338103432115مالية 

7441.1672.9427849542.463657الفوائد المستلمة 
------)5.160(االستثمار في أرالنكسيو 

استثمارات إضافية في مشاريع 
)86()321()23()106()401()3.546()5.325(مشتركة وشركات زميلة

صافي االستثمارات في األوراق 
)162()607()246()164()615()476()829(المالية 

صافي )مشتريات( استحقاقات 
)12.068()45.258(6.3525.9901.5974.105)3.416(استثمارات قصيرة األجل 

صافي النقد المستخدم في األنشطة 
)25.941()97.279()58.522()34.988()131.205()118.629()116.900(االستثمارية 

)46.390()173.963()120.000()58.000()217.500(--توزيعات األرباح 
-----)187.849()11.250(التوزيعات إلى الحكومة 

توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص 
)6()22()812()240()902()1.091()371(غير مسيطرة 

)634()2.376()1.315()733()2.748()1.795()1.121(فوائد مدفوعة 
18.00720.24511.6603.1094.49147.96312.790المتحصالت من القروض 

)1.583()2()5.939()2()4.871()2.959()11.096()11.321()3.244(سداد القروض
صافي النقد الناتج من )المستخدم 

)35.823()134.337()122.507()58.823()220.586()181.811(2.021في( أنشطة التمويل 

صافي )االنخفاض( الزيادة في النقد 
)9.314()34.927(33.167101.91027.17614.184)5.468(وما يماثله 

53.54348.07581.24221.66581.242183.15248.841النقد وما يماثله في بداية الفترة
48.07581.242183.15248.84195.426148.22539.527النقد وما يماثله في نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية.

المالحظات: 
)1( للسنوات 2016م و2017م، تم توحيد دخل التمويل وتكاليف التمويل وحسابها كصافي تكاليف الفائدة.

)2( اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( في 2019/01/01م باستخدام طريقة الخيار الرجعي المعدل. وعند إعداد القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
30يونيو 2019م، قامت الشركة بتطبيق المعيار ونماذج التصنيف والقياس الجديدة لعقود اإليجار بأثر مستقبلي وذلك من تاريخ 2019/01/01م. لم يتأثر الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة 
كما في 2019/01/01م وبالتالي لم يتم إعادة تصنيف المعلومات المالية المقارنة لسنة 2018م. لمعرفة المزيد عن أثر المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( على قوائم المالية للشركة، 

يرجى االطالع على الصفحة )ق-185(.
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يبين الجدول التالي التدفقات النقدية للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م و الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2018م و2019م:

التدفقات النقدية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م و الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م  الجدول 70: 
و2019م 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيوللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2019م2019م2018م2018م2018م2017م2016م

دوالر أمريكيريال ريال دوالر أمريكيريال ريال ريال

)بالماليين(
صافي النقد الناتج من/ )المستخدم 

في(
109.411333.607453.701120.987195.213196.68952.450أنشطة التشغيل)1(
)25.941()97.279()58.522()34.988()131.205()118.629()116.900(أنشطة االستثمار

)35.823()134.337()122.507()58.823()220.586()181.811(2.021أنشطة التمويل

المصدر: القوائم المالية.

)1( يشمل تسوية الدخل والضرائب األخرى في عام 2017م. انظر اإليضاح 23 )أ( المرفق بالقوائم المالية لعام 2018م.
تُموِّل الشركة عملياتها في المقام األول باستخدام النقد الناتج من أنشطة التشغيل، وأهم استخدامات الشركة الحالية للنقد هي مصروفات التشغيل الجارية، والنفقات الرأسمالية، ومدفوعات 

الريع المقدمة إلى الحكومة وضرائب الدخل والضرائب األخرى وتوزيعات األرباح.
وستعتمد متطلبات رأس المال المستقبلية للشركة على العديد من العوامل، بما في ذلك توسعة السعة اإلنتاجية لشبكة الغاز الرئيسة وتوسيع أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق 

.)Downstream(

النقد الناتج من أنشطة التشغيل 1 2 2

تتحقق التدفقات النقدية للشركة بشكل أساسي من عملياتها، وقد بلغ صافي النقد الناتج من العمليات 109.4 مليار ريال سعودي للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مقابل 333.6 مليار ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، و453.7 مليار ريال سعودي 
)121.0 مليار دوالر أمريكي( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. بلغ صافي النقد من العمليات 195.2 مليار ريال سعودي لفترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بـ 196.7 مليار ريال سعودي )52.5 مليار دوالر أمريكي( لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2019م. ويُعزى االرتفاع البالغ نسبته 205٪ من عام 2016م إلى عام 2017م في المقام األول إلى الزيادة في متوسط سعر النفط الخام 
المحقق بنسبة 29٪، باإلضافة إلى األثر اإليجابي الناجم عن تنفيذ آلية سعر التكافؤ وانخفاض سعر ضريبة الدخل فيما يتعلق بالتغييرات 
في النظام المالي التي أصبحت سارية اعتباًرا من 2017/01/01م. ويشمل النقد الناتج من أنشطة التشغيل بدًءا من السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م تسوية التزامات الريع والدخل والضرائب، ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة اإليضاح 23 )أ( حول القوائم المالية لعام 
2018م واإليضاح 23 )أ( حول القوائم المالية لعام 2017م. ويُعزى االرتفاع البالغ نسبته 36٪ من عام 2017م إلى 2018م في المقام األول 
إلى ارتفاع سعر النفط الخام بنسبة 33٪، وقابل ذلك جزئًيا زيادة في النقد المدفوع لتسوية الدخل والضرائب األخرى. ويُعزى االرتفاع 
البالغ نسبته 1٪ من فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م إلى التغيير اإليجابي في حركة رأس المال العامل، مقابل انخفاض في 

الدخل قبل الضرائب.

النقد المستخدم في أنشطة االستثمار 1 2 2

بلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار 116.9 مليار ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، و118.6 مليار ريال 
سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، و131.2 مليار ريال سعودي )35.0 مليار دوالر أمريكي( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2018م. بلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار 58.5 مليار ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة 
بـ 97.3 مليار ريال سعودي )25.9 مليار دوالر أمريكي( لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م. ويُعزى االرتفاع البالغ نسبته ٪1 
من عام 2016م إلى عام 2017م في المقام األول إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية، يقابلها جزئًيا استحقاقات الودائع قصيرة األجل. كما يعزى 
االرتفاع البالغ نسبته 11٪ من عام 2017م إلى عام 2018م في المقام األول إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية. ويُعزى االرتفاع البالغ نسبته ٪66 
من فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م إلى فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م في المقام األول إلى شراء استثمارات 

قصيرة األجل قدرها 45.3 مليار ريال سعودي بعد استالم األموال من إصدار الصكوك الممتازة غير المضمونة.
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النفقات الرأسمالية 2 2 2

يوضح الجدول التالي النفقات الرأسمالية للشركة لكل قطاع من قطاعاتها التشغيلية عن الفترات المذكورة:
النفقات الرأسمالية للشركة لكل قطاع من قطاعاتها التشغيلية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م  الجدول 71: 

والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيوللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2019م2019م2018م2018م2018م2017م2016م

دوالر ريال ريال ريال 
دوالر أمريكيريال ريال أمريكي

)بالماليين(
68.20582.50896.76825.80544.56341.93011.181التنقيب واإلنتاج)1(

30.97135.56932.6778.71416.08511.5643.084التكرير والمعالجة والتسويق
4.1703.8782.3216191.093769205األعمال العامة

103.3٤6121.955131.76635.13861.7٤15٤.2631٤.٤70اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية.

)1( تشمل النفقات الرأسمالية المتعلقة بالتنقيب بقيمة 9.264 مليون ريال سعودي )2.460 مليون دوالر أمريكي( و7.735 مليون ريال سعودي )2.062 مليون دوالر أمريكي( و9.034 مليون 
ريال سعودي )2.409 مليون دوالر أمريكي( و4.177 مليون ريال سعودي )1.114 مليون دوالر أمريكي( في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2019م، على التوالي، ونفقات رأسمالية متعلقة بالتطوير بقيمة 38.667 مليون ريال سعودي )10.309 دوالر أمريكي( و38.643 مليون ريال سعودي )10.302 دوالر أمريكي( 
و38.944 مليون ريال سعودي )10.385 مليون دوالر أمريكي( و19.438 مليون ريال سعودي )5.184 مليون دوالر أمريكي( في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م، على التوالي.

بلغت إجمالي النفقات الرأسمالية للشركة 103.3مليار ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، و122.0 مليار ريال سعودي 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، و131.8 مليار ريال سعودي )35.1 مليار دوالر أمريكي( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. كما 
بلغت النفقات الرأسمالية للشركة 61.7 مليار ريال سعودي للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م مقارنة بـ 54.3 مليار ريال سعودي 
)14.5 مليار دوالر أمريكي( للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م، ويعزى االرتفاع البالغ نسبته 18٪ من عام 2016م إلى عام 2017م 
في المقام األول إلى المشاريع الرأسمالية الجارية في جازان ومشاريع تطوير قطاع التنقيب واإلنتاج لزيادة إنتاج النفط الخام في حقلي 
خريص والبري، وحفر آبار تطوير النفط الخام وآبار تطوير الغاز الطبيعي خالل عام 2017م. يُعزى االرتفاع في النفقات الرأسمالية األخرى 
لقطاع التنقيب واإلنتاج من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م إلى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م في المقام األول إلى مصنع 
غاز الفاضلي لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي. ويُعزى االرتفاع البالغ نسبته 8٪ في النفقات الرأسمالية من عام 2017م إلى 
عام 2018م في المقام األول إلى التوسع في مرافق الغاز في حرض وبناء معمل الغاز في الفاضلي لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز 
الطبيعي. ويعزى االنخفاض البالغ نسبته 12٪ من 2018/06/30م إلى 2019/06/30م في المقام األول إلى انخفاض النفقات الرأسمالية 
في مجمع جازان ومحطات الغاز في الفاضلي مع اقتراب موعد إنتهاء المشروعات، وقابل هذا االنخفاض جزئًيا النفقات الرأسمالية على 

المشروعات الرأسمالية الجارية للحفاظ على اإلنتاج وزيادته.

ويشمل برنامج االستثمار الرأسمالي الحالي للشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( على نفقات رأسمالية تم االلتزام 
بها وتتعلق باإلنشاء الجاري لمشروع جازان المتكامل الذي يضم مصفاة ومرافق بتروكيميائية، وإنجاز مجمع تكرير وبتروكيميائيات متكامل 
في والية جوهور في ماليزيا كجزء من مشروع »بريفكيم )PrefChem(« المشترك مع شركة بتروناس. ويشمل برنامج االستثمار الرأسمالي 
الحالي للشركة في قطاع التنقيب واإلنتاج زيادة السعة االستيعابية لشبكة الغاز الرئيسة لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي، 
وأعمال الحفر االستكشافي والتطويري الخاصة بالشركة. وبلغت النفقات الرأسمالية التي تم االلتزام بها من قبل الشركة 101.2 مليار ريال 
سعودي كما في 2019/06/30م، وتعتزم الشركة تمويلها في األساس باستخدام النقد الناتج من أنشطة التشغيل، لمزيد من المعلومات، 

يرجى مراجعة القسم 2-1-8 )المخاطر المرتبطة بتحقيق أهداف النمو( من هذه النشرة.

تتوقع الشركة أن تكون النفقات الرأسمالية األساسية )باستثناء النفقات الرأسمالية الخاصة باالندماجات واالستحواذات( للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2019م مماثلة إلجمالي النفقات الرأسمالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. في عام 2020م، تتوقع الشركة أن 
تتراوح النفقات الرأسمالية األساسية )باستثناء النفقات الرأسمالية الخاصة باالندماجات واالستحواذات( ما بين 35 مليار و40 مليار دوالر 
أمريكي، بما في ذلك النفقات الرأسمالية لشركة سابك على افتراض اكتمال صفقة االستحواذ على حصة صندوق االستثمارات العامة في 
شركة سابك. في عام 2021م، تتوقع الشركة أن تتراوح النفقات الرأسمالية األساسية )باستثناء النفقات الرأسمالية الخاصة باالندماجات 
اكتمال صفقة  افتراض  الرأسمالية لشركة سابك على  النفقات  بما في ذلك  أمريكي،  مليار دوالر  مليار و45  بين 40  ما  واالستحواذات( 
المتوقعة  الرأسمالية األساسية  النفقات  تتوافق مع مستويات  والتي  العامة في شركة سابك  االستحواذ على حصة صندوق االستثمارات 
في األجل المتوسط. تعتقد الشركة أنها تحتفظ بمرونة كبيرة لتقليل النفقات الرأسمالية في بيئة أسعار النفط المنخفضة. فيما يتعلق 
بتخصيص النفقات الرأسمالية للشركة على المدى المتوسط، تتوقع الشركة أن تنفق 35٪ على النفقات المرتبطة بالسوائل، و40٪ على 

النفقات المتعلقة بالغاز و25٪ على النفقات المرتبطة بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق.
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النقد المستخدم في الناتج من أنشطة التمويل 2 2 2

بلغ صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل 2.0 مليار ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، كما بلغ صافي النقد المستخدم 
في أنشطة التمويل 181.8 مليار ريال سعودي و220.6 مليار ريال سعودي )58.8 مليار دوالر أمريكي( للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 
2017م و2018م، على التوالي. بلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 122.5 مليار ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2018م مقارنة بـ 134.3 مليار ريال سعودي )35.8 مليار دوالر أمريكي( لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م. ويُعزى 
التغير في صافي التدفقات النقدية من 2016م إلى 2017م في المقام األول إلى ارتفاع التوزيعات المدفوعة إلى الحكومة قدره 176.6 مليار 
ريال سعودي، ويشمل ذلك تسوية مبلغ مستحق من الحكومة بقيمة 56.6 مليار ريال سعودي في عام 2017م. راجع اإليضاح رقم 23 )أ( 

حول القوائم المالية لعام 2017م. 

كما يعزى التغير في صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل من عام 2017م إلى عام 2018م في المقام األول إلى زيادة قدرها 29.7 
التغير في صافي  ويُعزى  الحكومة.  إلى  المدفوعة  التوزيعات  األرباح وكذلك  توزيعات  أمريكي( في  مليار دوالر  ريال سعودي )7.9  مليار 
التدفقات النقدية من فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م إلى فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م في المقام األول 
إلى ارتفاع قدره 54.0 مليار ريال سعودي )14.4 مليار دوالر أمريكي( في توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحكومة، يقابلها جزئًيا متحصالت 

إصدار الصكوك الممتازة غير المضمونة.

2 21 االلتزامات والتعهدات التعاقدية-

يوضح الجدول التالي االلتزامات التعاقدية للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م:
االلتزامات التعاقدية كما في 31 ديسمبر 2018م الجدول 72: 

المدفوعات المستحقة لكل فترة

اإلجمالي3 إلى 5 سنوات3 إلى 5 سنوات1 إلى 3 سنواتأقل من سنة

ريال ريال ريال ريال ريال 

)بالماليين(
6.94613.82615.10541.16377.040قروض وسندات طويلة األجل)1(

1.6552.7732.82815.71122.967عقود إيجار تمويلي
8.0789.6146.01111.86235.565عقود إيجار تشغيلي)2(

72.286---72.286التزامات الشراء
951.02889511.68913.707مطلوبات وقف تشغيل

849-70437342مطلوبات متعلقة بالمحافظة على البيئة
89.13027.67825.18180.٤25222.٤1٤اإلجمالي

المصدر: الشركة.

)1( تواريخ االستحقاق بالقيمة التعاقدية للقروض والسندات طويلة األجل.
)2( الحد األدنى التقريبي للمدفوعات بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء والمتعلقة أغلبها بخدمات النقل التي تشمل الناقالت المستأجرة، والمعدات البحرية األخرى، وخدمات 

الحافالت وغيرها من معدات النقل.

تتعلق ترتيبات الشركة غير المدرجة في قائمة المركز المالي، في المقام األول، باالرتباطات وااللتزامات المحتملة بموجب الضمانات التي 
تصدرها الشركة فيما يتعلق بالترتيبات التمويلية في شركتي صدارة وبترورابغ.

أبرمت الشركة فيما يتعلق بشركة صدارة ضماًنا بنسبة 65٪ )نسبة حصة ملكية الشركة في صدارة( لمبالغ الديون الممتازة المستحقة على 
شركة صدارة للجهات الممولة لها كما في 1434/05/20هـ )الموافق 2013/03/31م(. وينتهي هذا الضمان في التواريخ التالية، أيهم أسبق؛ 
)1( تاريخ إنجاز المشروع )والذي من المتوقع حدوثه بالنصف األول من عام 2020م(؛ )2( أو سداد صدارة مبالغ الديون الممتازة بالكامل؛ 
)3( أو إتمام سداد الشركة للحد األقصى من إجمالي التزامها )65٪ من مبالغ الديون الممتازة(؛ )4( أو إصدار إعفاء مكتوب للشركة من 

التزاماتها المقررة بموجب هذا الضمان. 

وبلغ إجمالي الضمانات 30.9 مليار ريال سعودي )8.3 مليار دوالر أمريكي( حيث بلغ المبلغ المستحق الذي ضمنته الشركة 28.8 مليار 
ريال سعودي )7.7 مليار دوالر أمريكي( كما في 31 ديسمبر 2018م.
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يوضح الجدول التالي نظرة عامة على االرتباطات وااللتزامات المحتملة لدى الشركة بما يتعلق بااللتزامات المحتملة والنشاطات التمويلية 
المتعلقة بشركة صدارة كما في 31 ديسمبر 2018م.

االلتزامات المحتملة بما يتعلق بااللتزامات المحتملة والنشاطات التمويلية المتعلقة بشركة صدارة كما في 31 ديسمبر  الجدول 73: 
2018م

تاريخ االنتهاءتاريخ النفاذالنوع

إجمالي االلتزامات 
المتعرضة

حصة 
الشركة

االلتزامات الشركة 
المتعرضة

الحد 
األقصى

كما في 31 
ديسمبر 

2018م

الحد 
األقصى

كما في 31 
ديسمبر 

2018م

مليون 
ريال 

مليون 
ريال 

مليون 
ريال 

مليون 
ريال 

خطابات اعتماد )ريال(
50.00169169٪2017/11/30338338م)1(2012/04/11متمويلشركة صدارة
50.00225225٪2019/07/23450450م)1(2018/07/23متمويلشركة صدارة

39٤39٤-788788---إجمالي الضمانات
65.003055328435٪314700543745 ديسمبر 2019م2013/03/31مأداءشركة صدارة

30.55328.435-47.00543.745---ضمانات
إجمالي الضمانات )مليون ريال 

30.9٤728.829-٤7.793٤٤.533---سعودي(

إجمالي الضمانات )مليون دوالر 
8.2537.688-12.7٤511.875---أمريكي(

المصدر: الشركة.

المالحظات: 
)1( يتم تجديد خطابات االعتماد تلقائياً إلى تاريخ انتهاء المشروع.

لمزيد من المعلومات، يمكن االطالع على مالحظة رقم 25 )أ( في القوائم المالية للسنة المالية 2018م، والمدرجة في القسم 20 من هذه النشرة.

في ما يتعلق ببترو رابغ، لقد دخلت الشركة في شهر مارس عام 2015م في ضمان بنسبة 50٪ من التزامات الدفع لمقدمي االئتمان لدى 
بترو رابغ بموجب ترتيبات تمويل المشروع البالغة 19.4 مليار ريال سعودي المتعلقة بمشروع رابغ الثاني. وسينتهي هذا الضمان مع تاريخ 
االنتهاء للمشروع. كما في 31 ديسمبر 2018م، تم سحب كامل مبلغ التمويل. وكذلك دخلت الشركة في ضمان بنسبة 50٪ من التزامات 
السداد لمقدمي االئتمان لدى بترو رابغ بموجب القروض المرحلية الرأسمالية البالغة 11.3 مليار ريال سعودي، تم سحب 8.8 مليار ريال 

سعودي منها في 31 ديسمبر 2018م.

كما في 31 ديسمبر 2018م، كان الحد األدنى لمدفوعات اإليجار لعقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء 35.6 مليار ريال سعودي )9.5 
مليار دوالر أمريكي(. واعتباًرا من 1 يناير 2019م، اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )”IFRS“( )16( وقامت الشركة 

برسملة مبلغ كبير من عقود اإليجار التشغيلية هذه.
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2 1-1 الشركات التابعة الجوهرية-

قائمة الدخل للشركات التابعة الجوهرية للشركة 1 -1 2

يبين الجدول التالي قائمة الدخل للشركات التابعة الجوهرية للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م:

قائمة الدخل للشركات التابعة للشركة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في  الجدول 7٤: 
30 يونيو 2018م و2019م

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيوللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2018م2017م2016م

دوالر أمريكيريال ريال دوالرريال ريال ريال 

)بالماليين(

شركة أرامكو للتجارة
93.142125.220238.92763.714106.339125.82633.554اإليرادات

)33.474()125.528()105.171()62.194()233.226()123.187()91.301(تكاليف التشغيل

1.8٤12.0335.7011.5201.16829879دخل التشغيل

21)210()197()741()189()153(دخل / مصاريف أخرى

1.6881.8٤٤٤.9601.32395830080صافي الدخل

)1()Motiva( موتيفا
65.484123.91933.04559.37362.77216.739-اإليرادات

)16.447()61.675()57.334()32.308()121.156()64.173(-تكاليف التشغيل

1.3112.7637372.0391.097293-دخل التشغيل

)46()172()169()73()273()268(-دخل / مصاريف أخرى

1.0٤32.٤9066٤1.8709252٤7-صافي الدخل

)SATORP( ساتورب
26.75133.93544.57311.88620.38220.3095.416اإليرادات

)5.352()20.070()19.312()11.315()42.433()31.382()24.081(تكاليف التشغيل

2.6702.5532.1٤05711.0702396٤دخل التشغيل

)177()661()817()452()1.695()1.400()1.043(دخل / مصاريف أخرى

)113()٤22(1.6271.153٤٤5119253صافي الدخل

أيه أس سي
3.1432.9333.2298611.4811.410376اإليرادات

)369()1.384()1.459()847()3.176()2.831()3.090(تكاليف التشغيل

53101531٤23267دخل التشغيل

154-225841دخل / مصاريف أخرى

278109561523٤111صافي الدخل

المصدر: الشركة.

)1( تم توحيد نتائج عمليات شركة موتيفا )Motiva( مع القوائم المالية للشركة اعتباراً من 1438/08/05هـ )الموافق 2017/05/01م(
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ملخص المركز المالي للشركات التابعة الجوهرية للشركة 1 -1 2

يبين الجدول التالي قوائم المركز المالي للشركات التابعة الجوهرية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م:
قوائم المركز المالي للشركات التابعة الجوهرية للشركة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو  الجدول 75: 

2019م 

كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر
2019م2019م2018م2018م2017م2016م
دوالر أمريكيريال دوالر أمريكيريال ريال ريال 

)بالماليين(
شركة أرامكو للتجارة

6175820219-الموجودات غير المتداولة
12.83022.12533.6088.96235.1059.361الموجودات المتداولة

12.83022.13133.6258.96735.9259.580إجمالي الموجودات
81351893238المطلوبات غير المتداولة

6.19413.64220.1735.37921.7945.812المطلوبات المتداولة
6.20213.65520.1785.38022.6876.050إجمالي المطلوبات

6.6288.٤7613.٤٤73.58713.2383.530صافي الموجودات

)1()Motiva( موتيفا
36.51635.5329.47537.3389.957-الموجودات غير المتداولة

14.38616.4284.38117.9884.797-الموجودات المتداولة
50.90251.96013.85655.3261٤.75٤-إجمالي الموجودات

13.89010.3622.76311.1062.962-المطلوبات غير المتداولة
7.4078.2642.2049.9712.659-المطلوبات المتداولة
21.29718.626٤.96721.0775.621-إجمالي المطلوبات

29.60533.33٤8.8893٤.2٤99.133-صافي الموجودات

)SATORP( ساتورب
45.61044.20742.83411.42242.28311.275الموجودات غير المتداولة

5.7437.5967.2251.9276.1111.630الموجودات المتداولة
51.35351.80350.05913.3٤9٤8.39٤12.905إجمالي الموجودات

35.25133.69831.5068.40230.8368.223المطلوبات غير المتداولة
6.8208.2959.4142.5109.4252.513المطلوبات المتداولة
٤2.071٤1.993٤0.92010.912٤0.26110.736إجمالي المطلوبات

9.2829.8109.1392.٤378.1332.169صافي الموجودات

أيه أس سي
3.45810.86812.0533.21412.1993.253الموجودات غير المتداولة

82189663817031584الموجودات المتداولة
٤.27911.76٤12.6903.38٤12.51٤3.337إجمالي الموجودات

47.3098.2802.2088.0062.135المطلوبات غير المتداولة
2893602637031985المطلوبات المتداولة
2937.6698.5٤32.2788.3252.220إجمالي المطلوبات

3.986٤.095٤.1٤81.106٤.1891.117صافي الموجودات

المصدر: الشركة.

)1( تم توحيد نتائج عمليات شركة موتيفا )Motiva( مع القوائم المالية للشركة اعتباراً من 1438/08/05هـ )الموافق 2017/05/01م(.
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2 111 اإلفصاح الكمي والنوعي عن مخاطر السوق-

أحكام عامة 1 11 2

تتعرض الشركة لعدد من مخاطر السوق ترتبط بأنشطتها التجارية العادية، وتشمل مخاطر السوق بشكل أساسي احتمالية أن تؤثر التغييرات 
في أسعار السلع أو أسعار صرف العمالت أو أسعار الفائدة سلًبا على قيمة موجوداتها ومطلوباتها المالية أو التدفقات النقدية المستقبلية 
واألرباح. الشركة لديها أدوات مشتقة وأنشطة التحوط لكن قيمة هذه األدوات غير جوهرية في السياق العام للشركة وأنها ال تؤثر بأي شكل 

من األشكال سلبًيا على أعمال وإيرادات الشركة.

مخاطر مرتبطة بأسعار السلع 1 11 2

تدير الشركة مخاطر أسعار السلع باستخدام مقايضات السلع كوسيلة إلدارة السعر وتوقيت المخاطر فيما يتعلق بتجارتها في المنتجات 
المكررة وسوائل الغاز الطبيعي والبتروكيميائيات. تعمل الشركة ضمن سياسات وإجراءات مصممة لضمان إدارة المخاطر ضمن الحدود 

المسموح بها، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بإخفاق األطراف المقابلة في السداد.

إدارة المخاطر 2 11 2

تستخدم الشركة األدوات المالية المشتقة ذات مستويات محدودة من التعقيد إلدارة بعض حاالت التعرض للمخاطر وال تبرم أي ترتيبات 
ترتبط باألدوات المالية، بما في ذلك األدوات المالية المشتقة، ألغراض المضاربة.

مخاطر صرف العمالت األجنبية 2 11 2

على الرغم من أن الشركة تزاول أنشطتها عالمًيا، إال أنها تتعرض لمخاطر محدودة في أسعار صرف العمالت األجنبية، نظًرا ألن جميع 
المعامالت الهامة قائمة على الدوالر األمريكي أو عملتها الوظيفية، أو يتم التحوط لها. وترتبط مخاطر صرف العمالت األجنبية المحدودة 
للشركة بالمعامالت التجارية المستقبلية أو الموجودات أو المطلوبات المثبتة والمقيدة بعملة غير عملتها الوظيفية. إضافة إلى ذلك، هناك 
جزء كبير من مديونية الشركة ومصروفات التشغيل الخاصة بها مقيدة بالدوالر األمريكي أو مربوطة به، وتتوقع الشركة استمرار هذا الوضع 

مستقباًل.

تقوم اإلدارة بشكل فعال بمراقبة تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية، وتشترك الشركة في أنشطة التحوط من خالل استخدام عقود 
العمالت اآلجلة والودائع ألجل المحددة إلدارة ما يصل إلى 85٪ من تعرضها لمخاطر صرف العمالت األجنبية، كما تقوم الشركة بتحوط 

المعامالت الهامة غير المقيدة بعملتها الوظيفية.

مخاطر أسعار الفائدة 2 11 2

تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة فيما يتعلق بالقروض طويلة األجل التي يتم إصدارها بأسعار فائدة متغيرة وثابتة. ال يخضع دخل 
الشركة وتدفقاتها النقدية التشغيلية لمخاطر أسعار الفائدة، نظًرا ألنها مستقلة إلى حد كبير عن التغيرات في السوق حيث إن موجودات 
الشركة التي تحمل فائدة تتكون في األساس من ودائع قصيرة األجل وسندات دين مصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر.

إضافة إلى ذلك، فإن مخاطر أسعار الفائدة للقروض الصادرة بأسعار متغيرة يقابلها النقد وما يماثله واالستثمارات قصيرة األجل المحتفظ 
بها بأسعار متغيرة. وتتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة فيما يتعلق بالقروض الممنوحة بأسعار ثابتة.

مخاطر أسعار األوراق المالية 2 11 2

الشركة  تجري  ولذا  العادلة،  بالقيمة  المدرجة  المالية  األوراق  في  االستثمارات  عن  الناشئة  المخاطر  من  محدود  لعدد  الشركة  تتعرض 
مراجعات منتظمة لمراكز استثمارها في األوراق المالية آخذة بعين االعتبار التوجهات االقتصادية الحالية والمستقبلية المتوقعة.

2 111 ملخص السياسات المحاسبية المهمة-

ت القوائم المالية للسنتين 2017م و2018م وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS(. بينما أعدت القوائم المالية األولية لفترة  أُِعدَّ
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )34(. وفيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية المهمة التي 

طبقتها الشركة في إعداد القوائم المالية:
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مبادئ توحيد القوائم المالية والمحاسبة باستخدام حقوق الملكية 1 11 2

الشركات التابعة 1 1 11 2

تُظِهر القوائم المالية الموحدة الموجودات والمطلوبات وأعمال الشركة والشركات التابعة لها. إنَّ الشركات التابعة هي تلك الشركات التي 
يكون للشركة سيطرة عليها. تسيطر الشركة على منشأة ما عندما تتعرض أو يكون لها الحق في الحصول على عوائد متغيرة جراء ارتباطها 
بتلك المنشأة ولديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذها عليها. يتم توحيد الشركات التابعة من التاريخ الذي بدأت فيه 

الشركة بالسيطرة على الشركة التابعة، ويستمر توحيد الشركات التابعة حتى تاريخ توقف هذه السيطرة.

تم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت بما فيها األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين الشركات الموحدة. كما يتم 
إجراء تعديالت، إذا كان ذلك ضرورًيا، على القوائم المالية للشركات التابعة بغرض أن تتماثل السياسات المحاسبية فيها مع السياسات 

المطبقة في الشركة.

تستخدم طريقة االستحواذ المحاسبية للمحاسبة عن توحيد األعمال. تقاس تكلفة االستحواذ على شركة تابعة بالقيمة العادلة للموجودات 
عليها  الحصول  تم  التي  للتحديد  القابلة  الموجودات  تقاس  االستحواذ.  بتاريخ  بها  االلتزام  تم  أو  تحملت  التي  والمطلوبات  قدمت  التي 
الموجودات  تبادل  بتاريخ  وذلك  العادلة  بالقيمة  مبدئًيا  األعمال  دمج  عملية  في  بها  االلتزام  تم  التي  المحتملة  وااللتزامات  والمطلوبات 
للحصة  العادلة  القيمة  على  االستحواذ  تكلفة  في  الزيادة  قيد  يتم  المسيطرة.  غير  الحصص  نسب  مدى  عن  النظر  بغض  والمطلوبات، 
المستحوذة في صافي الموجودات القابلة للتحديد كالشهرة. تمثل الحصص غير المسيطرة حقوق الملكية في الشركات التابعة والتي ال 

تعود، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الشركة. ويتم تحميل المصروفات المتعلقة باالستحواذ عند تحملها.

تقوم الشركة بإثبات أي حصص غير مسيطرة في المنشآت المستحوذ عليها على أساس كل عملية استحواذ على حدة إما بالقيمة العادلة 
للمنشأة المستحوذ عليها. تظهر الحصص غير المسيطرة في  للتحديد  القابلة  الموجودات  أو بنسبة الحصة غير المسيطرة من صافي 
نتائج وحقوق ملكية الشركات التابعة بشكل منفصل في قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في الحقوق 

الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدة، على التوالي.

إذا تمت عملية دمج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لحصة الملكية المحتفظ بها سابقا بتاريخ االستحواذ بالقيمة 
العادلة في تاريخ االستحواذ، ويتم إثبات المكاسب والخسائر الناتجة عن إعادة القياس في صافي الدخل.

الترتيبات المشتركة والشركات الزميلة 1 1 11 2

وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )11( )الترتيبات المشتركة(، فإن الترتيب الذي يكون فيه لطرفين أو أكثر سيطرة مشتركة، 
هو ترتيب مشترك. تمثل السيطرة المشتركة المشاركة المتفق عليها تعاقدًيا في السيطرة على الترتيب، والتي تتواجد فقط عندما تتطلب 
القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة باإلجماع من األطراف المشاركة في السيطرة. تصنف االستثمارات في الترتيبات المشتركة 
إما كعمليات مشتركة أو مشاريع مشتركة. يعتمد التصنيف على الحقوق وااللتزامات التعاقدية لكل مستثمر، وليس الهيكل النظامي للترتيب 

المشترك. لدى الشركة عمليات مشتركة ومشاريع مشتركة.

العمليات المشتركة أ- 

تنشأ العمليات المشتركة عندما يكون لدى المستثمرين حقوق في الموجودات وتعهدات بالمطلوبات المتعلقة بالترتيب المشترك. تقوم أرامكو 
السعودية، فيما يتعلق بحصتها في العمليات المشتركة، بإثبات التالي:

الموجودات بما فيها حصتها في أي موجودات محتفظ بها بصورة مشتركة؛ �
المطلوبات بما فيها حصتها في أي مطلوبات متكبدة بصورة مشتركة؛ �
اإليرادات من بيع حصتها من الناتج الناشئ من العملية المشتركة؛ و �
المصروفات بما فيها حصتها في أي مصروفات متكبدة بصورة مشتركة. �

المشاريع المشتركة ب- 

يمثل المشروع المشترك نوع من الترتيب المشترك الذي تمتلك بموجبه األطراف ذات السيطرة المشتركة على الترتيب حقوًقا في صافي 
موجودات الترتيب المشترك. تتم المحاسبة عن االستثمارات في المشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية ويتم إثباتها مبدئًيا 

بالتكلفة.

يتم إثبات حصة أرامكو السعودية في نتائج المشاريع المشتركة ضمن صافي الدخل، بينما يتم إثبات حصتها في التغيرات في بنود الدخل 
الشامل اآلخر لما بعد الشراء، ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم تعديل األثر المتراكم لهذه التغيرات مقابل القيمة الدفترية الستثمارات 
أرامكو السعودية في المشاريع المشتركة، والتي تظهر بشكل منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة. وعندما تتساوى أو تتجاوز حصة 
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أرامكو السعودية في خسائر مشروع مشترك حصتها في المشروع المشترك، بما في ذلك أي ذمم مدينة غير متداولة أخرى والتي لم يضمن 
تحصيلها، تتوقف أرامكو السعودية عن إثبات خسائر إضافية، ما لم تكن قد تكبدت التزامات أو دفعت مبالغ نيابة عن المشروع المشترك.

تُستبعد مكاسب وخسائر المعامالت بين أرامكو السعودية والمشاريع المشتركة، غير المحققة من خالل البيع إلى أطراف خارجية، إلى 
حد حصة أرامكو السعودية في المشاريع المشتركة. كما يتم إجراء تعديالت، إن كان ذلك ضرورًيا، على القوائم المالية للمشاريع المشتركة 

بغرض أن تتماثل السياسات المحاسبية فيها مع ما هو مطبق في أرامكو السعودية.

تشتمل االستثمارات في المشاريع المشتركة على الشهرة، حيثما ينطبق ذلك، والتي يتم تحديدها عند االستحواذ، بعد خصم أي خسائر 
متراكمة لالنخفاض في القيمة. تمثل الشهرة الزيادة في تكلفة االستحواذ على القيمة العادلة لحصة أرامكو السعودية في صافي الموجودات 
القابلة للتحديد للمشروع المشترك المستحوذ عليه في تاريخ الشراء. يتم إثبات المكاسب والخسائر الناتجة عن تخفيض االستثمار في 

المشاريع المشتركة ضمن صافي الدخل.

يتم إثبات توزيعات األرباح المستلمة أو المستحقة القبض من المشاريع المشتركة كتخفيض في القيمة الدفترية لالستثمار.

الشركات الزميلة ج- 

المتعلقة  القرارات  في  المشاركة  على  المقدرة  هو  الهام  التأثير  إن  عليها.  هام  تأثير  للشركة  التي  الشركات  تلك  هي  الزميلة  الشركات 
بالسياسات المالية والتشغيلية ولكن بدون سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات، وينعكس ذلك بشكل عام من خالل المساهمة 
بنسبة تتراوح بين 20٪ و50٪ من حقوق التصويت. تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية ويتم 

إثباتها مبدئًيا بالتكلفة. تطبق الشركة السياسات المحاسبية للمشاريع المشتركة المبينة أعاله على شركاتها الزميلة.

االجتهادات والتقديرات المحاسبية المهمة 2 1 11 2

تطبق االجتهادات لتحديد ما إذا كان هناك سيطرة، أو سيطرة مشتركة، أو تأثير هام فيما يخص االستثمارات في الشركات التابعة، أو 
المنشأة  تتم السيطرة على  إذا  بالنسبة للسيطرة، تطبق االجتهادات لتحديد ما  التوالي.  الزميلة، على  أو الشركات  المشتركة،  الترتيبات 
بواسطة حقوق التصويت أو حقوق التصويت المحتملة أو غيرها من الحقوق الممنوحة من خالل الترتيبات التعاقدية ويشمل األخذ بعين 
االعتبار غرض المنشأة وتصميمها. وبالنسبة للسيطرة المشتركة، تطبق االجتهادات عند تقييم ما إذا كانت السيطرة المشتركة على الترتيب 
تتم من قبل جميع األطراف أو مجموعة من األطراف من خالل اتخاذ قرارات حول األنشطة ذات الصلة من خالل موافقة باإلجماع من 
األطراف المشاركة في السيطرة. أيًضا بالنسبة للسيطرة المشتركة، تطبق االجتهادات فيما إذا كان الترتيب المشترك مصنًفا كمشروع 
يتعلق  ما  ذلك  في  بما  وتصميمه،  الترتيب  من  الغرض  مثل  االعتبار حقائق وظروف محددة،  بعين  األخذ  مع  أو عملية مشتركة  مشترك 
بمخرجاته وعالقته مع األطراف ومصدر تدفقاته النقدية. أما بالنسبة للتأثير الهام، تطبق االجتهادات لتحديده من خالل تقييم عوامل مثل 
التمثيل في مجلس اإلدارة، والمشاركة في عمليات وضع السياسات، والمعامالت الجوهرية مع المنشأة، وتبادل الموظفين اإلداريين وتوفير 

المعلومات الفنية األساسية. يرجى مراجعة إيضاحات 7 و33 و34 حول القوائم المالية لعام 2018م.

الموجودات غير الملموسة 1 11 2

تتكون الموجودات غير الملموسة، باستثناء تكاليف التنقيب والتقييم، بشكل أساسي من األسماء والعالمات التجارية واالمتيازات وعالقات 
تاريخ  العادلة في  بالقيمة  الملموسة  الموجودات غير  إثبات هذه  يتم  الفكرية.  العمالء وبرامج الحاسب اآللي وبراءات االختراع والملكية 
االستحواذ إذا تم االستحواذ عليها عن طريق عملية توحيد أعمال، أو بالتكلفة إذا تم االستحواذ عليها بشكل مستقل. يتم إطفاء كافة هذه 
الموجودات غير الملموسة الحًقا على أساس القسط الثابت وفًقا لألعمار اإلنتاجية المقدرة لها. يوضح الجدول التالي األعمار اإلنتاجية 

المقدرة بالسنوات للمجموعات الرئيسية لهذه الموجودات غير الملموسة:
ر للمجموعات الرئيسة من الموجودات غير الملموسة األخرى  العمر االفتراضي المقدَّ الجدول 76: 

ر )بالسنوات(الموجودات غير الملموسة العمر االفتراضي المقدَّ
10 إلى 15األسماء والعالمات التجارية
5 إلى 10االمتيازات وعالقات العمالء

3 إلى 5برامج الحاسب اآللي
15براءات االختراع والملكية الفكرية

المصدر: الشركة.

يتم قيد اإلطفاء ضمن بند االستهالك واإلطفاء في قائمة الدخل الموحدة.
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التنقيب والتقييم 2 11 2

تقيد تكاليف التنقيب والتقييم وذلك وفًقا لطريقة الجهود )األعمال( المجدية. يتم إثبات التكاليف الجيولوجية والجيوفيزيائية كمصروفات 
في  مبدئًيا  االستكشافية  باآلبار  المرتبطة  التنقيب  تكاليف  رسملة  وتتم  المجدية،  )األعمال(  الجهود  لطريقة  وفًقا  وذلك  تكبدها  عند 
التكاليف إذا  النتائج. تستمر رسملة هذه  البئر وتقييم  المالي الموحدة للشركة كموجودات غير ملموسة حتى اكتمال حفر  قائمة المركز 
وجدت كميات تجارية محتملة من المواد الهيدروكربونية على أن تخضع لمزيد من أنشطة التقييم التي ستحدد الجدوى التجارية والفنية 
لالحتياطيات. يتم تقييم التكاليف المرسملة سابًقا بغرض التوقف عن إثباتها أو الختبارها بشأن االنخفاض في القيمة، إذا لم يكن من 

المحتمل وجود كميات تجارية من المواد الهيدروكربونية ولم يتم تحديد استخدام بديل للبئر.

تبقى اآلبار االستكشافية مرسملة بينما يتم عمل حفر إضافي لتقييم حقل النفط أو الغاز المحتمل، أو بينما توضع خطط تطوير مثلى. ال 
تخضع كافة هذه التكاليف المرسملة لإلطفاء، ولكن تخضع للمراجعة الفنية واإلدارية المنتظمة في تاريخ كل تقرير مالي للتأكد من نية 
االستمرار في التطوير، وإال يتم استخراج قيمتها من البئر. يتم فوًرا شطب التكاليف من صافي الدخل في حالة عدم وجود نية في االستمرار 
في التطوير. ال تخضع نفقات اآلبار االستكشافية المرسملة لإلطفاء، ولكنها تخضع لمراجعة مؤشرات االنخفاض في القيمة في تاريخ كل 

تقرير مالي.

Proved Re� )يتم تحويل التكاليف المرسملة المناسبة إلى الممتلكات واآلالت والمعدات، عندما يتم تحديد االحتياطيات الثابت وجودها 
serves( من المواد الهيدروكربونية، وهناك خطة صارمة للتطوير معتمدة من اإلدارة.

الممتلكات واآلالت والمعدات 2 11 2

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات في قائمة المركز المالي الموحدة للشركة بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في 
القيمة، إن وجدت. تشتمل التكلفة على النفقات العائدة مباشرًة إلى بناء أو تملك الموجودات. ال يحتسب استهالك األراضي واإلنشاءات تحت 

التنفيذ. يبدأ استهالك موجودات اإلنشاءات تحت التنفيذ عندما تعتبر جاهزة لالستخدام حسب ما خططت له اإلدارة.

تدرج النفقات الالحقة، بما فيها مصروفات التحسينات الرئيسية، ضمن القيمة الدفترية للموجودات أو يتم إثباتها كأصل مستقل ويكون ذلك 
فقط إذا كان من المحتمل أن ينتج عنها منافع مستقبلية للشركة ويمكن قياس تكلفتها بشكل موثوق. يتم التوقف عن إثبات القيمة الدفترية 
لألصل المستبدل. تقيد كافة نفقات أعمال الصيانة واإلصالح األخرى كمصروفات عند تكبدها. تدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة 

األصل بعد استخدامه ضمن تكلفة األصل المعني عند استيفاء معيار إثبات المخصص.

العمر  كبير  بشكل  الهيدروكربونية  المواد  المتوقع الحتياطيات  العمر  يتجاوز  لكل حقل على حدة عندما  الثابت  القسط  تستخدم طريقة 
االقتصادي أو العمر الفني للموجودات المعنية. يتم استخدام طريقة وحدة اإلنتاج في الحقول التي يكون فيها عمر االحتياطي المتوقع 
مساوًيا تقريًبا أو أقل من األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات المعنية. تُحسب معدالت النضوب على أساس مجموعة من اآلبار أو الحقول 
ذات الخصائص المماثلة بناًء على االحتياطيات الثابت وجودها )Proved Reserves( المطورة. يعكس تقدير األعمار المتوقعة لالحتياطي 
تقييم اإلدارة لالحتياطيات الثابت وجودها المطورة واستراتيجية النضوب المتعلقة بها لكل حقل على حدة. يتم احتساب مصروف االستهالك 
على جميع الموجودات األخرى بطريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع التكلفة ناقًصا القيمة المتبقية على األعمار اإلنتاجية المقدرة. يقيد 

مصروف االستهالك في قائمة الدخل الموحدة للشركة.

يتم احتساب مصروف االستهالك بعد تحديد العمر اإلنتاجي المقدر لألصل والقيمة المتبقية المتوقعة في نهاية عمره اإلنتاجي. يتم تحديد 
األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية من قبل إدارة الشركة في الوقت الذي يتم فيه اإلثبات المبدئي للموجودات، ومراجعتها سنويا للتأكد من 

مالئمتها أو عند وقوع أحداث أو ظروف تؤثر على التكاليف المرسملة أو االحتياطيات الهيدروكربونية أو األعمار اإلنتاجية المقدرة.

يوضح الجدول التالي األعمار اإلنتاجية المقدرة بالسنوات للمجموعات الرئيسة للموجودات القابلة لالستهالك:
األعمار اإلنتاجية المقدرة للمجموعات الرئيسة من الموجودات القابلة لالستهالك  الجدول 77: 

العمر اإلنتاجي )بالسنوات(الموجودات القابلة لالستهالك

مرافق النفط الخام:
12 إلى 23خطوط األنابيب والخزانات 

5 إلى 25معدات الحفر واإلنشاء
15 إلى 30الممتلكات بالنفط والغاز

13 إلى 30المعدات البحرية
5 إلى 40مرافق التكرير والبتروكيميائيات

2 إلى 30مرافق الغاز وسوائل الغاز الطبيعي
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العمر اإلنتاجي )بالسنوات(الموجودات القابلة لالستهالك

منشآت الخدمات العامة:
20 إلى 40المباني الدائمة
10 إلى 20الطرق وممرات 

8 إلى 17الطائرات
3 إلى 20السيارات والشاحنات

6 إلى 8المعدات وأثاث المكاتب
3 إلى 5أجهزة وبرامج الحاسب اآللي

المصدر: الشركة.

يتم إثبات صافي مكاسب وخسائر استبعاد الموجودات القابلة لالستهالك ضمن صافي الدخل. يتم استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 
المحتفظ بها كعقود إيجار تمويلي على مدى عمر األصل أو مدة اإليجار، إذا كان أقصر.

انخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 2 11 2

تُقيِّم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي ما إذا كانت هناك مؤشرات انخفاض في قيمة أي من الموجودات غير المالية، باستثناء الشهرة فإنه 
يتم مراجعتها سنوًيا لتحديد أي انخفاض في قيمتها. تقدر قيمة األصل القابلة لالسترداد في حالة وجود مؤشرات أو عندما يكون االختبار 
السنوي لالنخفاض في قيمة األصل مطلوًبا. يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة بمقدار زيادة القيمة الدفترية للموجودات على القيمة 
القابلة لالسترداد. إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقًصا تكاليف استبعاده أو قيمة المنافع الناتجة عن استخدامه، 
أو  الضريبة  بعد حسم  المخصومة  النقدية  التدفقات  نموذج  بناًء على  إما  االستبعاد  تكاليف  ناقًصا  العادلة  القيمة  أعلى. تحتسب  أيهما 
البيانات المتاحة من معامالت بيع ملزمة لموجودات مشابهة في معاملة تمت وفق شروط عادلة، أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق 
ناقًصا التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل. تحتسب قيمة المنافع الناتجة عن استخدام األصل بناًء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة 
المعدل للمخاطرة بعد الضريبة. إن استخدام معدالت الخصم بعد الضريبة عند تحديد قيمة المنافع الناتجة عن استخدام األصل ال يؤدي 
إلى تحديد الحاجة إلى إجراء االنخفاض في القيمة، أو مقداره، بصورة مختلفة جوهرًيا والذي قد يكون مطلوًبا إذا ما استخدمت معدالت 

الخصم قبل الضريبة.

يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة كبند في صافي الدخل. يتم إثبات عكس خسائر االنخفاض في القيمة، المثبتة سابًقا، في صافي 
الدخل إذا كان النقص في خسارة االنخفاض في القيمة ال يتعلق بالشهرة في الفترة الالحقة.

االجتهادات والتقديرات المحاسبية المهمة 1 2 11 2

يتم إجراء فحص انخفاض في القيمة على أساس أصغر مجموعة من الموجودات القابلة للتحديد )وحدة مدرة للنقد(، أو موجودات مفردة، 
المختلفة  للنقد  المدرة  الوحدات  المستخدمة في تحديد  الرئيسية  إن االفتراضات  لها تدفقات نقدية داخلة مستقلة بشكل كبير.  والتي 

تتضمن اجتهادات جوهرية من اإلدارة.

إن االفتراضات الهامة التي تستخدمها اإلدارة عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية الحتساب قيمة المنافع الناتجة عن استخدام األصل 
هي أسعار النفط والغاز المستقبلية المتوقعة، وحجم اإلنتاج المتوقع، وتكاليف التشغيل والتطوير المستقبلية وهامش التكرير، والتغيرات 
في معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة وذلك ألغراض تحديد ما إذا حدث انخفاض في قيمة موجودات 
النفط والغاز والتكرير ومدى هذا االنخفاض أو عكسه. تصاحب المعلومات المتوقعة واالفتراضات شكوك الزمة. قد تؤثر التغيرات في هذه 

االفتراضات والتوقعات على القيم القابلة لالسترداد للموجودات وأي انخفاضات أو عكوسات في القيمة تم احتسابها.

عقود اإليجار 2 11 2

حل المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( )عقود اإليجار( الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية )»IASB«( في يناير 2016م، 
محل معيار المحاسبة الدولي رقم )17( )عقود اإليجار(، والمتعلق بإثبات عقود اإليجار وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها. قامت الشركة 
باتباع المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16(، مستخدمًة المنهجية المعدلة بأثر رجعي، من تاريخ اتباعه اإللزامي في 2019/01/01م.

كان يتم تصنيف الموجودات المستأجرة حتى عام 2018م إما كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي. تم تحميل المدفوعات التي تتم بموجب عقود 
اإليجار التشغيلي على صافي الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. تم إثبات موجودات حق استخدام ومطلوبات عقود 
 )IFRS( إيجار قدرها 26.051 مليون ريال سعودي كانت مصنفة سابًقا كعقود إيجار تشغيلي، وذلك عند اتباع المعيار الدولي للتقرير المالي
المتبقية، والمخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي.  الحالية لمدفوعات عقود اإليجار  بالقيمة  المطلوبات  تم قياس هذه   .)16(
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بالنسبة لعقود اإليجار المصنفة سابًقا على أنها عقود إيجار تمويلي، استمرت الشركة في إثبات نفس القيمة الدفترية لموجودات ومطلوبات 
عقود اإليجار كما كان الحال قبل التحول مباشرًة. لم يكن هناك أي أثر التباع المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( على األرباح 
يمثل أي منها  المستأجرة وال  لديها عدًدا من األصول  الجوهرية  التابعة  والشركات  الشركة  االفتتاحية كما في 2019/01/01م.  المبقاة 
بمفردها قيمة جوهرية في السياق العام للشركة وأن األصول المستأجرة ال تؤثر بأي شكل من األشكال سلبًيا على أعمال وإيرادات الشركة. 

ال تتوقع الشركة في الوقت الراهن أن تكون عقود اإليجار المستقبلية التي يتم ابرامها ذات أهمية جوهرية بالنسبة ألعمالها.

الموجودات المالية 2 11 2

التصنيف 1 2 11 2

تحدد اإلدارة تصنيف الموجودات المالية على أساس نموذج األعمال إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. تصنف 
الموجودات المالية للشركة في فئات القياس التالية:

تلك التي يتم قياسها الحًقا بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة(. �
تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. �

بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة، يتم قيد المكاسب والخسائر إما في صافي الدخل أو الدخل الشامل اآلخر. بالنسبة 
لالستثمارات في سندات الدين، فإن هذا يعتمد على نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باالستثمار. بالنسبة لالستثمارات في أدوات 
حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، فإن هذا يعتمد على ما إذا قامت الشركة بإجراء اختيار غير قابل لإللغاء عند اإلثبات المبدئي، 
وذلك بسبب الطبيعة اإلستراتيجية لهذه االستثمارات، للمحاسبة عن هذه االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر. تعيد الشركة تصنيف سندات الدين فقط عندما يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك الموجودات. تنص بعض عقود اإليرادات 
على استخدام أسعار مؤقتة عند الشحن مع تحديد األسعار النهائية بناًء على متوسط سعر السوق لفترة مستقبلية معينة. يتم قياس هذه 
الذمم المدينة التجارية بالقيمة العادلة نظًرا ألن التدفقات النقدية التعاقدية ليست فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة. تستوفي كافة 

.)9( )IFRS( الذمم المدينة التجارية األخرى معايير القياس بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي

اإلثبات والتوقف عن اإلثبات 1 2 11 2

يتم إثبات عمليات البيع والشراء العادية للموجودات المالية بتاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات. 
يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية عندما تنتهي صالحية الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو يتم 

نقلها وقامت الشركة فعلًيا بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية.

القياس 2 2 11 2

تقوم الشركة عند اإلثبات المبدئي بقياس األصل المالي بقيمته العادلة زائًدا، في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة العائدة مباشرًة إلى االستحواذ على الموجودات المالية. تدرج تكاليف المعامالت للموجودات 

المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصروف من بنود صافي الدخل.

االستثمارات في حقوق الملكية: أ- 

تقوم الشركة الحًقا بقياس كافة االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة. إذا اختارت الشركة عرض مكاسب وخسائر القيمة العادلة 
على االستثمارات في حقوق الملكية ضمن الدخل الشامل اآلخر، فإنه ال توجد عملية إعادة تصنيف الحقة لمكاسب وخسائر القيمة العادلة 
إلى صافي الدخل بعد التوقف عن إثبات االستثمار. يستمر إثبات توزيعات األرباح من هذه االستثمارات كبند في صافي الدخل عندما يكون 

للشركة الحق في استالم المدفوعات.

يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كبند في صافي الدخل.

سندات الدين: ب- 

يعتمد القياس الالحق لسندات الدين على نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات وخصائص التدفقات النقدية للموجودات. تصنف سندات 
الدين إلى فئات القياس الثالث التالية:
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التكلفة المطفأة:  -1
إن الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل تلك التدفقات النقدية فقط مدفوعات أصل 
المبلغ والفائدة، يتم قياسها بالتكلفة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إثبات مكاسب أو خسائر استثمار الدين الذي 
يقاس الحًقا بالتكلفة المطفأة، وال يعد جزًءا من عالقة التحوط، كبند في صافي الدخل عندما يتم التوقف عن إثبات 
األصل أو عند انخفاض قيمته. يدرج دخل الفوائد من هذه الموجودات المالية ضمن دخل التمويل باستخدام طريقة معدل 

الفائدة الفعلي.

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:   -2
إن الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات المالية، حيث تمثل التدفقات النقدية 
للموجودات فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تقيد الحركة 
في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء المكاسب أو الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة، 
يتم  عندما  الدخل.  في صافي  كبند  إثباتها  يتم  التي  األجنبية  العمالت  من صرف  والخسائر  والمكاسب  الفوائد  ودخل 
التوقف عن إثبات األصل المالي، يعاد تصنيف المكاسب أو الخسائر المتراكمة، المثبتة سابًقا في الدخل الشامل اآلخر، 
من الحقوق إلى صافي الدخل. يدرج دخل الفوائد من هذه الموجودات المالية ضمن دخل التمويل باستخدام طريقة معدل 

الفائدة الفعلي.

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:   -3
الشامل اآلخر،  الدخل  العادلة من خالل  القيمة  أو  المطفأة  بالتكلفة  إثباتها  التي ال تستوفي معايير  الموجودات،  تقاس 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم إثبات مكاسب أو خسائر استثمار الدين الذي يقاس الحًقا بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة، وال يعد جزًءا من عالقة التحوط، كبند في صافي الدخل في الفترة التي تنشأ فيها. تدرج 
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن الموجودات غير المتداولة ما لم تنِو اإلدارة استبعاد 

الموجودات خالل 12 شهًرا من نهاية فترة التقرير، وفي هذه الحالة، تدرج الموجودات ضمن الموجودات المتداولة.

الموجودات المالية األخرى: ج- 

تصنف الموجودات المالية األخرى ضمن الفئات التالية:

التكلفة المطفأة:  -1
إن الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل تلك التدفقات النقدية فقط مدفوعات أصل 
المبلغ والفائدة، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات مكاسب أو خسائر أصل مالي الذي يقاس الحًقا بالتكلفة المطفأة، 
وال يعد جزًءا من عالقة التحوط، كبند في صافي الدخل عندما يتم التوقف عن إثبات األصل أو عند انخفاض قيمته. يدرج 

دخل الفوائد من هذه الموجودات المالية ضمن دخل التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

تشتمل الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة على النقد وما يماثله واالستثمارات قصيرة األجل والموجودات والذمم المدينة 
األخرى والمبالغ المستحقة من الحكومة والذمم المدينة التجارية بخالف تلك التي يتم قياسها الحًقا بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو الخسارة.

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:  -2
تقاس الذمم المدينة التجارية المتعلقة بعقود ذات ترتيبات أسعار مرحلية الحًقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

انخفاض في القيمة 2 2 11 2

تقوم الشركة بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة على أساس مستقبلي والمرتبطة بسندات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر. تعتمد منهجية االنخفاض في القيمة المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. 
بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق الشركة المنهجية المبسطة التي يسمح بها المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )9(، والتي تتطلب 

إثبات الخسائر المتوقعة على مدى العمر عند اإلثبات المبدئي للذمم المدينة.

األدوات المالية المشتقة وأنشطة التحوط 2 11 2

الشركة لديها أدوات مشتقة وأنشطة تحوط حيث أن قيمة هذه األدوات غير جوهرية في السياق العام للشركة وشركاتها التابعة وأنها ال تؤثر 
بأي شكل من األشكال سلبًيا على مركزها المالي أو على نتائج عملياتها. 
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األدوات المشتقة المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة  1 2 11 2

تستخدم الشركة األدوات المالية المشتقة لمقايضة السلع إلدارة التعرض لمخاطر تقلبات األسعار التي تنتج عن معامالت الشراء والبيع 
المرتبطة بالتسليم الفعلي للمنتجات المكررة المختلفة. يتم إثبات المقايضات مبدئًيا، ومن ثم يعاد قياسها الحًقا، بالقيمة العادلة، وتقيد 
كأصل عندما تكون قيمتها العادلة موجبة، أو كالتزام عندما تكون قيمتها العادلة سالبة، ضمن الذمم المدينة التجارية أو الذمم الدائنة 

التجارية واألخرى في قائمة المركز المالي الموحدة للشركة، على التوالي.

يتم تحديد القيمة العادلة للمقايضة وفًقا لسياسة الشركة لتقييم المشتقات، وذلك بالرجوع إلى السعر المتداول لهذه األدوات في األسواق 
المالية الرسمية أو غير الرسمية بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. يتم إثبات المكاسب أو الخسائر من التغيرات في القيمة العادلة 

ألدوات المقايضة من قيمتها عند الشراء ضمن صافي الدخل.

األدوات المالية المشتقة المصنفة كعمليات تحوط  1 2 11 2

تستخدم الشركة مقايضات أسعار الفائدة وعقود العمالت اآلجلة إلدارة تعرضها لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت 
األجنبية. إن هذه األدوات المالية المشتقة، المصنفة إما كتحوطات للقيمة العادلة أو للتدفقات النقدية، يتم شراؤها من أطراف ذات تصنيف 

ائتماني عالي، وتثبت مبدئًيا ومن ثم يعاد قياسها الحًقا، بالقيمة العادلة.

عند مباشرة معاملة التحوط، توثق الشركة العالقة بين أداة التحوط والبند المحوط، وكذلك أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر إلجراء 
معاملة التحوط. كما توثق تقييم ما إذا كانت األدوات المالية المشتقة، التي استخدمت في معاملة التحوط، ذات فعالية عالية إلجراء مقاصة 

للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المحوط عند مباشرة معاملة التحوط وعلى أسس مستمرة.

تُصنف القيمة العادلة ألداة مالية مشتقة مستخدمة ألغراض التحوط كموجودات أو مطلوبات متداولة عندما تكون فترة االستحقاق المتبقية 
لألداة المشتقة أقل من 12 شهًرا، وإال تصنف كموجودات أو مطلوبات غير متداولة.

تحوط القيمة العادلة أ- 

تحوط القيمة العادلة هو تحوط للقيمة العادلة لموجودات أو مطلوبات مثبتة أو الرتباط مؤكد ويشمل على عقود العمالت األجنبية اآلجلة. 
يتم إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة لعقود العمالت اآلجلة في صافي الدخل، باإلضافة إلى التغيرات 

في القيمة العادلة للبند المحوط.

تحوط التدفقات النقدية ب- 

تحوط التدفقات النقدية هو التحوط من مخاطر محددة مرتبطة بموجودات أو مطلوبات، أو معاملة متوقعة ومحتملة جًدا. يتم إثبات أي 
مكاسب أو خسائر متعلقة بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لعقود مقايضة أسعار الفائدة في الدخل الشامل اآلخر، بينما يتم 

إثبات الجزء غير الفعال فوًرا في صافي الدخل.

يتم إعادة تصنيف المكاسب والخسائر المؤجلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى صافي الدخل عندما يؤثر البند المحوط على صافي 
الدخل. ومع ذلك، عندما يمثل البند المحوط معاملة متوقعة ينتج عنها إثبات موجودات غير مالية أو مطلوبات غير مالية، فإنه يتم إدراج 
المكاسب والخسائر المؤجلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إن وجدت، في التكلفة المبدئية أو القيمة الدفترية األخرى للموجودات أو 

المطلوبات.

عندما تنتهي صالحية أداة التحوط، تبقى المكاسب والخسائر المتراكمة المؤجلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حتى يتم إثبات المعاملة 
المتوقعة. وعندما ال يكون من المحتمل حدوث المعاملة المتوقعة، فإنه يتم فوًرا إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة المؤجلة من 

خالل الدخل الشامل اآلخر إلى صافي الدخل.

ضريبة الدخل والزكاة 2 11 2

يتألف مصروف ضريبة الدخل للفترة من مصروف ضريبة حالية ومؤجلة. يتم إثبات مصروف ضريبة الدخل ضمن صافي الدخل، باستثناء 
تلك التي تتعلق ببنود مثبتة ضمن الدخل الشامل اآلخر، وفي هذه الحالة تدرج ضريبة الدخل ذات العالقة ضمن الدخل الشامل اآلخر.

يتم احتساب مصروف ضريبة الدخل الحالية بشكل رئيسي على أساس نظام ضريبة الدخل وتعديالته. إضافة إلى ذلك، ينشأ مصروف 
ضريبة الدخل من الدخل الخاضع للضريبة الذي تحققه الشركات األجنبية التابعة.

يجنب مخصص لكامل ضرائب الدخل المؤجلة، باستخدام طريقة االلتزام وفًقا لمعدالت الضريبة المطبقة أو التي أصبح معظمها مطبًقا في 
نهاية فترة إعداد التقرير المالي ومن المتوقع أن يتم استخدامها عندما تتحقق ضرائب الدخل المؤجلة أو يتم تسويتها وذلك عن الفروقات 
المؤقتة بين القيمة الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في القوائم المالية الموحدة. وعند تقدير األثر الضريبي، تراعى 
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األحداث المستقبلية المتوقعة. ال يتم قيد ضريبة دخل مؤجلة عند اإلثبات المبدئي للموجودات أو المطلوبات في معاملة ما عدا دمج األعمال 
الذي ال يؤثر، في وقت المعاملة، على الربح المحاسبي أو الربح الخاضع للضريبة.

يتم إثبات موجودات ضريبة دخل مؤجلة عندما يكون من المحتمل استردادها مستقباًل. يتم إجراء مقاصة بين موجودات ومطلوبات ضرائب 
الدخل المؤجلة عند وجود حق ملزم نظامي إلجراء مقاصة بين موجودات ضريبة الدخل الحالية ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية وعندما 
تعود ضرائب الدخل المؤجلة لنفس السلطة الضريبية. ال يتم احتساب ضريبة الدخل المؤجلة على ضرائب تتعلق بتوزيعات األرباح المحتملة 
مستقباًل من األرباح المبقاة لبعض الشركات التابعة عندما تكون هناك سيطرة على توقيت توزيع هذه األرباح وكذلك احتمالية إعادة استثمار 

األرباح المبقاة بشكل كبير من قبل هذه المنشآت.

لقد خضعت بعض الشركات المنتسبة المحلية للشركة قبل عام 2017م للزكاة على الحصص التي يملكها المساهمون السعوديون من دول 
مجلس التعاون الخليجي وفًقا للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبناًء على ذلك، تم قيد مخصص للزكاة في قائمة الدخل الموحدة. واعتباًرا 
من 2017/01/01م، خضعت الشركات المقيمة في المملكة التي تمتلك الشركة فيها حصًصا بشكل مباشر أو غير مباشر لنظام ضريبة 

الدخل بالمملكة بقدر ملكية الشركة فيها بداًل من أنظمة الزكاة.

االجتهادات والتقديرات المحاسبية المهمة 1 2 11 2

تقوم الشركة، بناًء على تقديرات معقولة، بتكوين مخصصات للمطالبات المحتملة التي تفرضها السلطات الضريبية في الدول المعنية التي 
تعمل فيها. تعتمد مبالغ هذه المخصصات على عدة عوامل كالتفسيرات المختلفة ألنظمة الضريبة بين الشركة الخاضعة للضريبة والسلطات 
الضريبية المختصة ونتائج المفاوضات السابقة. وهذا يتطلب تطبيق اجتهادات تتعلق بالنتائج النهائية والتي قد تتغير مع مرور الوقت حسب 
الحقائق والظروف. يتم إثبات التغير في تقدير احتمالية التدفقات المستقبلية الخارجة أو المبالغ المتوقع تسويتها في صافي الدخل في 
الفترة التي يحدث فيها هذا التغير. يتم إثبات موجودات ضريبة الدخل المؤجلة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل استردادها مستقباًل. 
يتضمن ذلك تقييًما لتوقيت احتمالية عكس هذه الموجودات واالجتهاد في معرفة ما إذا كانت ستتوفر أرباح ضريبية كافية أم ال لمقاصة 
هذه الموجودات عند عكسها، والذي يستدعي استخدام افتراضات تتعلق بالربحية مستقباًل. قد تكون هناك زيادة أو نقص، إلى حد التغير 
في االفتراضات المتعلقة بالربحية مستقباًل، في المبالغ المثبتة المتعلقة بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة، إضافة إلى المبالغ المثبتة في 

صافي الدخل في الفترة التي يحدث فيها هذا التغير.

ويتضمن القسم  7 -5- 3- 4 )ضرائب الدخل( والقسم  7 -6- 1- 4 )موجودات ضرائب الدخل المؤجلة( والقسم  7 -6- 4- 2 )مطلوبات ضرائب 
الدخل المؤجلة( معلومات الضرائب بالتفصيل، بما يشمل النفقات الحالية وموجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة.

المخزون -1 11 2

يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المقدرة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تشمل التكلفة على كافة المصروفات الالزمة إلحضار المخزون 
إلى موقعه وشكله الحاليين، وتحدد التكلفة للمواد الهيدروكربونية باستخدام طريقة الوارد أواًل صادر أواًل. تحدد التكلفة للمواد واللوازم على 
أساس طريقة المتوسط المرجح، ناقًصا مخصص استبعاد المواد واللوازم المتقادمة أو الفائضة. يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر 

البيع المقدر في سياق األعمال العادية، ناقًصا مصروفات البيع المتغيرة الخاصة بها.

المبالغ المستحقة من الحكومة 11 11 2

تقوم الحكومة بتعويض الشركة من خالل سعر التكافؤ وعن الذمم المدينة التجارية متأخرة السداد من جهات حكومية وشبه حكومية محددة 
والتي تقدم لهم الشركة منتجات وخدمات محددة. يرجى الرجوع إلى إيضاح 2 )ث( حول القوائم المالية لعام 2018م.

الهامة  والمنافع  المخاطر  بتحويل  الشركة  تقوم  عندما  المحددة  الحكومية  وشبه  الحكومية  الجهات  لتلك  المبيعات  إيرادات  إثبات  يتم 
المصاحبة للملكية والتي تحدث عندما يتم تحويل المنتج فعلًيا. وعندما تصبح الذمم المدينة من هؤالء العمالء متأخرة السداد، يعاد تصنيف 

هذه الذمم المدينة التجارية كمبالغ مدينة متداولة مستحقة من الحكومة.

مدفوعات  مقابل  الحكومة  من  مستحقة  مبالغ  أي  بمقاصة  للشركة  2017/12/28م  في  الحكومة  عن  الصادرة  التنفيذية  اللوائح  تسمح 
الضرائب، وفي حالة عدم كفاية األرصدة الضريبية، يمكن أن تمتد المقاصة مقابل أي مبالغ أخرى مطلوبة ومستحقة الدفع من قبل الشركة 
إلى الحكومة. يمثل الرصيد المستحق من الحكومة كما في 31 ديسمبر مبالغ سيتم تسويتها من خالل مقاصة مقابل مدفوعات الضرائب.

النقد وما يماثله 11 11 2

فترة  تكون  التي  المشتراة  العالية  السيولة  ذات  االستثمارات  جميع  وكذلك  البنوك  ولدى  الصندوق  في  النقد  يماثله  وما  النقد  يتضمن 
استحقاقها األصلية ثالثة )3( أشهر أو أقل.
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المطلوبات المالية 12 11 2

تُصنف المطلوبات المالية كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو كمطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة، 
كما هو مناسب. تحدد اإلدارة تصنيف المطلوبات المالية عند اإلثبات المبدئي.

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 1 12 11 2

تصنف المطلوبات المالية المشتقة كمطلوبات مالية محتفظ بها للمتاجرة ما لم تكن ألغراض التحوط. تدرج المطلوبات المالية المشتقة 
المحتفظ بها للمتاجرة ضمن المطلوبات المتداولة في بند الذمم الدائنة التجارية واألخرى فيما يتم إثبات المكاسب أو الخسائر المتعلقة 

بها ضمن صافي الدخل.

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة 1 12 11 2

تصنف المطلوبات المالية فيما عدا المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة 
المطفأة بعد خصم تكاليف المعاملة. يتم إثبات هذه المطلوبات المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة وتقاس الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام 
طريقة الفائدة الفعلية. يتم حذف الخصم عندما ال يكون له أثر هام. تدرج المطلوبات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة ضمن المطلوبات 

المتداولة، ما عدا تلك التي تستحق خالل مدة تزيد عن 12 شهًرا بعد نهاية الفترة المالية، والتي تدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة.

المالية بشكل مستقل عن  المطلوبات  يتم اإلفصاح عن  دائنة تجارية وأخرى وقروض.  المطفأة ذمم  بالتكلفة  المالية  المطلوبات  تتضمن 
الموجودات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة مالم يكن هناك حق للمقاصة.

تكاليف القروض 12 11 2

يتم إثبات أي فروقات بين متحصالت القروض وقيمة تسديدها ضمن بند تكاليف التمويل في قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة القروض 
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

يتم قيد تكاليف القروض كمصروفات عند تكبدها، باستثناء تلك المرتبطة مباشرة بامتالك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل والتي يتم رسملتها 
كجزء من تكاليف األصل حتى يكتمل األصل ليصبح جاهًزا لالستخدام المقصود منه أو إلى حين بيعه. إن الموجودات المؤهلة هي موجودات 

تتطلب فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام أو البيع المقصود.

برامج منافع الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة  12 11 2

برامج تقاعد الموظفين  1 12 11 2

إن برامج تقاعد الموظفين الممولة هي أنظمة غير إسهامية للموظفين ويتم تمويلها بصفة عامة من قبل الشركة وذلك عبر تقديم دفعات 
إلى أمناء استثمار مستقلين أو منشآت منفصلة أخرى. تظهر الموجودات التي يحتفظ بها األمناء المستقلون أو المنشآت المنفصلة األخرى 
المبالغ  للبرامج الممولة وغير الممولة سنوًيا من قبل جهات إكتوارية مستقلة باستخدام طريقة تقدير  العادلة. يتم إجراء تقييم  بالقيمة 
المستحقة حسب الوحدة. تأخذ التقييمات بعين االعتبار سنوات خدمة الموظفين ومعدل أو مكافآت التقاعد النهائية، ويتم خصمها إلى 
المنافع  التزامات  فترات  تقارب  استحقاق  فترات  لها  التي  الجودة  الشركات عالية  الفائدة على سندات  باستخدام معدل  الحالية  قيمتها 

المحددة ذات الصلة.

إن المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة للشركة عن برامج التقاعد ذات المنافع المحددة تمثل القيمة الحالية اللتزامات المنافع 
المحددة في نهاية فترة إعداد التقرير المالي ناقًصا القيمة العادلة لموجودات البرنامج. إن تكلفة التقاعد الدورية المدرجة ضمن التكاليف 
الحالية  القيمة  الزيادة في  المحددة، تمثل بصورة أساسية  المنافع  التقاعد ذات  ببرامج  الموحدة، والمتعلقة  الدخل  التشغيلية في قائمة 
المقدرة إكتوارًيا اللتزام منافع التقاعد على أساس خدمة الموظفين خالل السنة وصافي الفائدة على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع 
المحددة. يتم احتساب صافي الفائدة بضرب مطلوبات المنافع المحددة وموجودات البرنامج في معدل الخصم المطبق على كل نظام في 

بداية كل سنة، ويتم تعديله للتغيرات في مطلوبات المنافع المحددة وموجودات البرنامج الناتجة عن مدفوعات المنافع والمساهمات.

يتم إثبات تكلفة الخدمة السابقة، التي تمثل تعديالت في البرنامج، فوًرا كتكاليف تقاعد في قائمة الدخل الموحدة بغض النظر عن فترة 
االستحقاق المتبقية.

إنَّ إعادة القياس التي تمثل المكاسب والخسائر اإلكتوارية، والتي تنشأ عن تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات اإلكتوارية، والمنافع 
الفعلية على موجودات البرنامج ماعدا الفائدة على موجودات البرنامج، يتم إضافتها إلى أو خصمها من الحقوق، بعد خصم الضريبة، من 

خالل الدخل الشامل اآلخر.
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أما بالنسبة لبرامج المساهمات المحددة التي يكون االعتماد فيها فقط على دفع مساهمات محددة أو المبالغ المستحقة إلى حسابات 
الموظفين وعلى عوائد االستثمارات المكتسبة من تلك المساهمات، تكون تكلفة البرنامج هي المبالغ التي تساهم بها الشركة أو المستحقة 

عليها، ويتم إثباتها كمصروف في قائمة الدخل الموحدة.

المنافع األخرى لما بعد انتهاء الخدمة  1 12 11 2

تقدم الشركة بعض منافع العناية الطبية لما بعد انتهاء الخدمة والتأمين على الحياة ومنافع أخرى للموظفين المتقاعدين وبعض الموظفين 
السابقين. وعادًة تستحق هذه المنافع للموظفين الذين يستمرون في الخدمة حتى العمر التقاعدي مع إكمال حد أدنى لفترة الخدمة. يتم 
إثبات مطلوبات بقيمة الجزء غير الممول بالكامل من هذه البرامج في قائمة المركز المالي الموحدة. يتم إجراء تقييم للمنافع بواسطة 

جهات إكتوارية مستقلة.

تتبع هذه األنظمة نفس الطرق المحاسبية المتبعة في أنظمة تقاعد الموظفين ذات المنافع المحددة.

االجتهادات والتقديرات المحاسبية المهمة 2 12 11 2

تحدد تكلفة برامج التقاعد ذات المنافع المحددة والعناية الطبية لما بعد انتهاء الخدمة باستخدام التقييمات اإلكتوارية، والتي تتضمن عمل 
افتراضات تتم مراجعتها سنوًيا. تتضمن االفتراضات الرئيسية معدالت الخصم والزيادة المستقبلية في الرواتب والتكلفة المستقبلية للعناية 
الطبية ومعدالت الوفاة وزيادة التقاعد مستقباًل. تتعرض هذه التقديرات لشكوك هامة نظًرا للتعقيدات المتعلقة بالتقييم واالفتراضات 
األساسية وطبيعة طول أجل هذه البرامج. ويتضمن اإليضاح رقم )18( حول القوائم المالية لعام 2018م الواردة في موضع آخر من هذه 
النشرة )لمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على القسم 20 )القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات( معلومات عن المبالغ المذكورة 

بشأن برامج التقاعد ذات المنافع المحددة، واالفتراضات المطبقة عليها، ومدى تأثرها بالتغييرات.

المخصصات وااللتزامات المحتملة 12 11 2

تمثل المخصصات مطلوبات يكون توقيتها أو تكلفتها المستقبلية غير مؤكدة. يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى أرامكو السعودية 
التزام حالي قانوني أو استنتاجي نتيجة أحداث سابقة، ويكون من المحتمل أن يتطلب تسديدها تدفًقا صادًرا للموارد االقتصادية وأّنه يمكن 

تقدير المبلغ بشكل موثوق.

تقيد المخصصات بأفضل تقدير للقيمة الحالية للنفقات المطلوبة لتسديد االلتزام الحالي في نهاية فترة إعداد التقرير المالي. تخصم 
المبالغ، إال إذا كان أثر الخصم غير هام، باستخدام معدل خصم مالئم والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر 
الخاصة بااللتزام. يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت كمصروف فائدة ضمن بند تكاليف التمويل في قائمة الدخل الموحدة.

تقيد الشركة مخصًصا وارتفاًعا مقاباًل في األصل لألنشطة المرتبطة بإزالة الموجودات المستخدمة في عمليات التنقيب واإلنتاج وذلك 
ألنشطة سد وهجر اآلبار. يتم إثبات االلتزام للبئر عند حفره. ال يتم بشكل عام إثبات مخصصات إزالة الموجودات المتعلقة بمرافق التكرير 
والمعالجة والتسويق )Downstream( حيث ال يمكن قياس االلتزامات المحتملة ولذلك لعدم تحديد تواريخ للتسوية. سيتم إثبات المطلوبات 
المتعلقة بإزالة الموجودات في الفترة التي تتوفر فيها معلومات كافية لتقدير نطاق التواريخ المحتملة للتسوية. يتم تكوين مخصص لتكاليف 
إزالة الموجودات بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المتوقعة. تضاف قيمة االلتزام إلى القيمة 
الدفترية للموجودات المعنية ويتم إطفاؤها على العمر اإلنتاجي لتلك الموجودات. يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت 
كتكاليف تمويل في قائمة الدخل الموحدة. إن التغيرات في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة مراجعة التوقيت المتوقع أو مبالغ 

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة غير المخصومة يتم إثباتها كتغيرات في المخصصات والموجودات المتعلقة بها.

يتم اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة عندما يكون التأكد منها يعتمد فقط على أحداث مستقبلية أو عندما ال يمكن قياس مبالغها بشكل 
موثوق به. ال يتم إثبات الموجودات المحتملة ولكن يفصح عنها عندما يكون التدفق الوارد للمنافع االقتصادية منها محتماًل. إن أغلب أنشطة 
مبالغ  تقديرات  إثبات  يتم  والتكاليف.  التقنيات  في  التغيرات  استمرارية  مع  بعد عدة سنوات مستقباًل  الشركة ستحدث  آبار  سد وهجر 
المخصص بناًء على المتطلبات الحالية القانونية واالستنتاجية والتكاليف المرتبطة بهجر اآلبار باستخدام التقنيات الحالية. إن التكاليف 
التواقيت  المتعلقة بها. قد تتغير  للتغيرات في نطاق المشروع أو األنظمة واللوائح  التقديرات نتيجًة  الفعلية غير مؤكدة، كما قد تختلف 
المتوقعة إلزالة الموجودات لعدة عوامل كعمر االحتياطي وقرار إنهاء العمليات أو التغيرات في التشريعات. قد يكون للتغيرات في التقديرات 
المتعلقة بالتكاليف المتوقعة المستقبلية ومعدالت الخصم والتواقيت أثر جوهري على المبالغ المعروضة. ونتيجًة لذلك، تطبق اجتهادات 
هامة عند اإلثبات المبدئي وعلى التعديالت الالحقة على المخصص والتكاليف المرسملة المرتبطة بالتزامات إزالة الموجودات وسد اآلبار 
قيد  تطبق عند  التي  المحددة  االفتراضات  تفاصيل  أُدرجت  وقد  بأثر مستقبلي.  المخصصات  الالحقة على  التعديالت  تظهر  وهجرها. 
مخصصات معينة غير متداولة ضمن اإليضاح رقم )19( حول القوائم المالية لعام 2018م والمدرج في موضع آخر من هذه النشرة )لمزيد 

من المعلومات، يرجى االطالع على القسم 20 )القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات(.
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تحويل العمالت األجنبية 12 11 2

يعد الدوالر األمريكي العملة الوظيفية للشركة وتقريًبا كافة الشركات التابعة لها.

تُحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعـار الصـرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. تُحول أي 
موجودات أو مطلوبات نقدية بعمالت أجنبية في تاريخ كل تقرير مالي باستخدام أسعـار الصـرف السائدة في تاريخ التقرير المالي. يتم إثبات 
مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت وكذلك عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقيدة 
بعمالت أجنبية كبند في صافي الدخل. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية، بخالف تلك التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، 

باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعامالت.

حددت الشركة أن الدوالر األمريكي هو العملة الوظيفية حيث يتم تداول كمية كبيرة من منتجاتها بالدوالر األمريكي في األسواق العالمية. 
ومع ذلك، فإن مبلغ كبير من تكاليف الشركة مقيد بالريال السعودي والذي تم تحويله بسعر ثابت إلى الدوالر األمريكي منذ عام 1986م. 

يمكن أن يؤثر التغير في سعر الصرف الثابت على اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المقيدة والخاصة بالشركة.

عملة عرض القوائم المالية 12 11 2

تُعَرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي. يتم تحويل المركز المالي ونتائج عمليات الشركة والشركات التابعة والترتيبات المشتركة 
والشركات الزميلة التي لها عملة وظيفية تختلف عن عملة العرض بأسعار الصرف في تاريخ التقرير المالي وبمتوسط أسعار الصرف التي 
تقارب التأثير التراكمي لألسعار السائدة في تواريخ المعاملة، على التوالي. يتم إثبات كافة فروقات التحويل الناتجة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر.

عند استبعاد العمليات األجنبية، يتم إثبات بند الدخل الشامل اآلخر المتعلق بعملية أجنبية معينة في صافي الدخل.

تُعاَمل أي شهرة ناتجة من االستحواذ على عملية أجنبية وأي تعديالت على القيمة العادلة للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة 
عن عملية االستحواذ على أنهما موجودات ومطلوبات للعملية األجنبية ويتم تحويلهما على أساس أسعار الصرف الفورية في تاريخ التقرير 

المالي.

إن عمليات التحويل من الريال السعودي إلى الدوالر األمريكي المعروضة كمعلومات إضافية في القوائم المالية هي للمالءمة، وتم احتسابها 
بسعر 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي وهو ما يمثل سعر الصرف في تواريخ قائمة المركز المالي.

إثبات اإليرادات وأسعار المبيعات 12 11 2

يتم إثبات اإليرادات من مبيعات النفط الخام والمنتجات المتعلقة به عند استيفاء التزامات األداء، والتي تحدث عند نقل السيطرة إلى 
العميل. يتم اعتبار أن السيطرة على المنتجات انتقلت إلى العميل عند انتقال ملكية النفط الخام والمنتجات المتعلقة به إلى العميل، والذي 

يحدث عادة عندما يتم نقل المنتجات فعلًيا في سفينة أو عبر أنبوب أو أي وسيلة تسليم أخرى.

تنص عقود إيرادات النفط الخام وبعض المنتجات المتعلقة به على استخدام أسعار مؤقتة عند الشحن مع تحديد األسعار النهائية بناًء 
على متوسط سعر السوق لفترة مستقبلية معينة. تقيد اإليرادات من هذه العقود على أساس تقدير السعر النهائي في الوقت الذي يتم فيه 
تحويل السيطرة إلى العميل. يتم قيد أي فرق بين السعر المقدر والسعر النهائي كتغير في القيمة العادلة للذمم المدينة ذات الصلة، كجزء 
من اإليرادات، في قائمة الدخل الموحدة. يخصص سعر المعاملة، حيثما أمكن، إلى التزامات األداء الفردية للعقد على أساس أسعار البيع 

الفردية المتعلقة بها.

مصادر الدخل األخرى المتعلقة بالمبيعات -1 11 2

تقوم الحكومة بتعويض الشركة من خالل أسعار التكافؤ عن اإليرادات الفائتة مباشرًة نتيجة التزام الشركة لألنظمة المحلية التي تنظم 
المبيعات المحلية وتوزيع بعض المنتجات السائلة. إن هذا التعويض الوارد في هذه القوائم المالية الموحدة، والمبين كدخل آخر متعلق 
بالمبيعات في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، يتم احتسابه من قبل الشركة بالفرق بين سعر تكافؤ المنتج والسعر المحلي المحدد 
من قبل الحكومة الذي يقابله، بعد خصم الرسوم الحكومية، وذلك وفًقا للوائح التنفيذية الصادرة من قبل الحكومة بتاريخ 2017/12/28م، 

وكانت سارية من 2017/01/01م.

يقيد هذا التعويض كدخل آخر متعلق بالمبيعات، وهو خاضع للضريبة، عندما تقوم الشركة بتحويل المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة 
للملكية إلى المشتري، والتي تحدث عندما يتم تحويل المنتج فعلًيا. تصنف التعويضات المستحقة من الحكومة كذمم مدينة متداولة مستحقة 
ناقًصا خسائر  الفعلي  الفائدة  باستخدام طريقة معدل  المطفأة  بالتكلفة  وتقاس الحًقا  العادلة  بالقيمة  مبدئًيا  إثباتها  ويتم  الحكومة  من 

االنخفاض في القيمة، إن وجدت. يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 2 )ن( حول القوائم المالية لعام 2018م.
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تسمح اللوائح التنفيذية للشركة بمقاصة أي مبالغ مستحقة من الحكومة مقابل دفع الضرائب، وفي حالة عدم كفاية األرصدة الضريبية، قد 
تمتد المقاصة مقابل أي مبالغ أخرى مستحقة الدفع من قبل الشركة إلى الحكومة.

ريع اإلنتاج والضرائب غير المباشرة والضرائب األخرى 11 11 2

يحسب الريع المستحق للحكومة استناًدا إلى نموذج تصاعدي يطبق على إنتاج النفط الخام والمكثفات. يتم تطبيق معدل ريع فعلي على 
اإلنتاج بناء على أسعار البيع الرسمية للشركة. يحدد معدل الريع الفعلي بناًء على معدل هامش أساسي بنسبة 20٪ يطبق على أسعار برنت 
حتى 70 دوالر أمريكي للبرميل، ويزيد إلى نسبة 40٪ يطبق على أسعار برنت التي تتجاوز 70 دوالر أمريكي للبرميل وحتى 100 دوالر أمريكي 
للبرميل، ونسبة 50٪ يطبق على أسعار برنت التي تتجاوز 100 دوالر أمريكي للبرميل. تتم المحاسبة عن هذا الريع كمصروف في قائمة 

الدخل الموحدة وهي تكاليف قابلة للخصم ألغراض احتساب ضريبة الدخل الحكومية.

البحث والتطوير 11 11 2

تتم رسملة تكاليف التطوير التي من المتوقع أن ينتج عنها منافع اقتصادية مستقبلية ضمن بند الموجودات غير الملموسة وتطفأ على مدى 
عمرها اإلنتاجي المتوقع. يتم إثبات جميع تكاليف البحث والتطوير األخرى في صافي الدخل عند تكبدها.

2 121 لة- المعايير المحاسبية الجديدة أو المعدَّ

كما في 30 يونيو 2019م، لم يكن هناك أي معايير أو تفسيرات جديدة أو معّدلة تم اتباعها خالل الفترة ولها تأثير مهم على القوائم المالية 
الموحدة.

قامت الشركة باتباع اإلصدارات التالية لمجلس معايير المحاسبة الدولية )»IASB«( ألول مرة، والمعتمدة في المملكة والتي تعتبر سارية 
للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 2018/01/01م:

أ- المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )9(، األدوات المالية.
ب- المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )15(، اإليرادات من العقود مع العمالء.

وألغراض القوائم المالية، فقد طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )15( على 
جميع الفترات المبينة فيها.

يشمل  والقياس.  اإلثبات  المالية:  األدوات   ،)39( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  محل   )9(  )IFRS( المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  يحل 
المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )9( تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية وقياسها، وكذلك منهجية االنخفاض في القيمة 

والمحاسبة عن التحوط.

يضع المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )15( نموذًجا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات من العقود مع العمالء. وبموجب 
المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )15(، يتم إثبات اإليرادات بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة أن يكون مستحًقا مقابل تحويل 
 ،)18( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  محل   )15( رقم   )»IFRS«( المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  يحل  العميل.  إلى  الخدمات  أو  البضاعة 

اإليرادات.

إن السياسات المحاسبية المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )15( على 
الشركة فهي واردة في اإليضاح 2)ج( والقوائم المالية لعام 2018م الواردة في مكان آخر بهذه النشرة )لمزيد من المعلومات، يرجى االطالع 

على القسم 20 )القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات(.

ال توجد أي معايير أو تعديالت أو تفسيرات أخرى ليست ساريًة بعد ويتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية. 

)لمزيد من المعلومات حول المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( - عقود اإليجار، يرجى مراجعة القسم 7-11-6 )عقود اإليجار( 
من هذه النشرة(.
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2 121 األطراف ذات العالقة-

يبين الجدول التالي تعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة كما في 31ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2018م 
و2019م:

التعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2018م و2019م  الجدول 78: 

كما في 30 يونيو كما في 31 ديسمبر

2019م 2019م 2018م 2018م 2018م 2017م 2016م
دوالر 
أمريكي ريال  ريال  دوالر 

أمريكي ريال  ريال  ريال 

)بالماليين(

مشاريع مشتركة
309 1.159 2.514 1.109 4.159 8.006 13.001 إيرادات مبيعات

3 11 15 8 30 79 191 إيرادات أخرى
- - 30 13 49 90 68 إيرادات الفوائد
3 11 15 7 26 79 184 مصروفات خدمات

شركات زميلة
4.903 18.386 19.894 10.495 39.356 28.789 20.730 إيرادات مبيعات

15 56 128 75 281 356 454 إيرادات أخرى
19 71 53 30 113 98 124 إيرادات الفوائد

4.323 16.211 19.095 10.528 39.480 27.844 22.286 مشتريات
15 56 94 52 195 244 191 مصروفات خدمات

الوكاالت الحكومية وشبه الحكومية
6.244 23.415 20.030 13.363 50.111 45.266 19.966 إيرادات مبيعات

17.023 63.836 70.916 40.704 152.641 150.176 - إيرادات أخرى متعلقة بالمبيعات
94 353 349 195 731 1.076 218 إيرادات أخرى

405 1.519 1.661 905 3.394 3.266 3.458 مشتريات
50 188 150 86 323 611 851 مصروفات خدمات

المصدر: القوائم المالية.
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يبين الجدول التالي األرصدة مع األطراف ذات العالقة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م:
األرصدة مع األطراف ذات العالقة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م وكما في 30 يونيو 2019م  الجدول 79: 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2019م 2019م 2018م 2018م 2017م 2016م

دوالر أمريكي ريال  دوالر 
أمريكي ريال  ريال  ريال 

)بالماليين(

مشاريع مشتركة
228 855 1 4 1.930 1.804 الموجودات والذمم المدينة األخرى
81 304 47 176 - 566 ذمم مدينة
- - - - 203 116 فوائد مدينة مستحقة

شركات زميلة
878 3.293 879 3.296 3.220 3.228 الموجودات والذمم المدينة األخرى

3.042 11.409 2.770 10.388 9.295 6.728 ذمم مدينة
1.292 4.845 1.198 4.492 4.166 3.296 ذمم دائنة وذمم أخرى

الوكاالت الحكومية وشبه الحكومية
2.283 8.561 2.337 8.764 6.034 3.608 ذمم مدينة

12.457 46.715 12.837 48.140 38.991 - مبالغ مستحقة من الحكومة
592 2.220 605 2.269 2.629 2.246 ذمم دائنة وذمم أخرى

المصدر: القوائم المالية.

قامت الشركة وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة وشركاتها الزميلة بإبرام العديد من العقود والمعامالت مع أطراف ذات العالقة. يرى 
أعضاء مجلس اإلدارة أن هذه العقود والمعامالت أبرمت على أساس تجاري، )لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم 13.9 )عقود 
ومعامالت مع األطراف ذات العالقة(( من هذه النشرة. المبيعات والذمم المدينة من الوكاالت الحكومية وشبه الحكومية تتم وفق شروط 
محددة ضمن اإلطار التنظيمي في المملكة. يتم شراء وبيع البضائع وفقاً التفاقيات التوريد المعمول بها. إضافة إلى ذلك، قدمت الشركة 
قروض وضمانات لبعض من األطراف ذات العالقة، )لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم 7.9 )االلتزامات والتعهدات التعاقدية(( 
.بخالف التعويضات المدفوعة أو المستحقة لموظفي اإلدارة في الشركة )بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية(، لم تكن 

هناك معامالت بين الشركة وأعضاء من موظفي اإلدارة وأفراد أسرهم المقربين.
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21 سياسة توزيع األرباح وإطار عملها -

2 11 لمحة عامة-

بناًء على النظام األساس للشركة، لمجلس اإلدارة السلطة المطلقة في اتخاذ قرار توزيع األرباح - من عدمه - وفًقا لسياسة توزيع األرباح 
الخاصة بالشركة. ويعتمد حجم األرباح الموزعة على عدد من العوامل تشمل أرباح الشركة وتدفقاتها النقدية السابقة والمتوقعة والتزامات 
الشركة المالية ومتطلبات رأس المال واألوضاع االقتصادية العامة والوضع العام للسوق وغير ذلك من العوامل األخرى التي يرى المجلس 
أهميتها. وتخضع توقعات الشركة فيما يتعلق بهذه العوامل للعديد من االفتراضات والمخاطر والشكوك التي قد تكون خارجة عن سيطرة 
الشركة. لالطالع على مناقشة بشأن المخاطر المرتبطة بمدفوعات األرباح )لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم  2- 3- 12 )المخاطر 

المرتبطة بأرباح الشركة( من هذه النشرة(.

األرباح  بدفع  الشركة  ستقوم  حيث  الحكومة(،  )أي  البائع  المساهم  باستثناء  السعودي،  بالريال  لمساهميها  األرباح  بدفع  الشركة  ستقوم 
األسهم نفس  نقدية. سيكون لجميع  أرباح  العمالت ألي  أو  العملة  بتحديد  الصالحية  اإلدارة  ولمجلس  األمريكي.  بالدوالر  له  المستحقة 
الحقوق في األرباح المعلن عنها من قبل مجلس اإلدارة وسيتم توزيع األرباح وفقاً ألنظمة الضريبة ذات العالقة. وتكون أسهم الطرح مخولة 
بالحصول على أية أرباح تقوم الشركة باإلعالن عن توزيعها بعد تاريخ اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة 

والمكتتبين األفراد والمشار إليه في الجدول 4 )الجدول الزمني المتوقع للطرح( من هذه النشرة والفترات التي تليه. 

مع مراعاة ما ورد في هذا القسم، ال يخول شراء أسهم الطرح في هذا الطرح حاملها للحصول على أي أرباح أو توزيعات تم دفعها أو اإلعالن 
عنها. 

بلغت إجمالي قيمة األرباح التي تم توزيعها للحكومة في عام 2016م 11.3 مليار ريال سعودي )3.0 مليار دوالر أمريكي(، وبلغت في عام 
ريال سعودي )58.0 مليار دوالر  وبلغت في عام 2018م 217.5 مليار  أمريكي(،  ريال سعودي )50.0 مليار دوالر  2017م 187.8 مليار 
أمريكي( وبلغت 174.0 مليار ريال سعودي )46.4 مليار دوالر أمريكي( عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م. وفي شهر 
أغسطس من عام 2019م قامت الشركة باإلعالن عن أرباح مرحلية قدرها 50.2 مليار ريال سعودي )13.4 مليار دوالر أمريكي( تم دفعها 

إلى الحكومة في 2019/08/15م.

بتاريخ 2019/11/01م، قامت الشركة باإلعالن عن توزيع أرباح مرحلية )عادية( بقيمة 50.25 مليار ريال سعودي )أي ما يعادل 13.4 مليار 
دوالر أمريكي( وذلك عن الربع السنوي المنتهي في 2019/09/30م. باإلضافة إلى ذلك، سوف تقوم الشركة بتوزيع أرباح مرحلية )عادية( 
بقيمة حدها األعلى 35.6 مليار ريال سعودي )أي ما يعادل 9.5 مليار دوالر أمريكي( - بعد الحصول على الموافقات الالزمة من قبل مجلس 
اإلدارة - وذلك قبل تاريخ اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين األفراد والمشار إليه في الجدول 
رقم 4 )الجدول الزمني المتوقع للطرح( من هذه النشرة. سيتم دفع األرباح سالفة الذكر إلى الحكومة بصفتها المساهم الوحيد في الشركة، 
ولن يكون للمستثمرين الذين يكتتبون في أسهم الطرح الحق في الحصول على أي جزء من تلك األرباح بصرف النظر عن تاريخ دفعها - 
والذي يمكن أن يكون قبل أو بعد تاريخ اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين األفراد والمشار إليه 
في الجدول رقم 4 )الجدول الزمني المتوقع للطرح(. وإذا ما قررت الشركة ألي سبب من األسباب اإلعالن عن توزيع أرباح مرحلية )عادية( 
تزيد قيمتها على مبلغ 9.5 مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 35.6 مليار ريال سعودي( المشار إليه أعاله، فعندئذ سوف يحق للمستثمرين 
الذين يكتتبون في أسهم الطرح الحق في الحصول على جزء من قيمة األرباح التي تزيد عن المبلغ المذكور بحسب نسب مساهمتهم في 
الشركة. وفي مثل هذه الحالة، سوف يعتبر أول تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول تاريخ االستحقاق وسوف تعلن الشركة عن تاريخ 

دفعها لمالكي األسهم المستحقين لها. 

الشركة  تقوم  النشرة، سوف  توزيع األرباح( من هذه  والقسم 8-2 )إطار عمل  للقسم 8-1 )لمحة عامة(  إلى ما تقدم، ووفًقا  وباإلضافة 
باإلعالن عن توزيع أرباح مرحلية )عادية( بقيمة 14.6 مليار ريال سعودي )أي ما يعادل 3.9 مليار دوالر أمريكي( وذلك عن الفترة الواقعة 
ما بين تاريخ اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين األفراد والمشار إليه في الجدول رقم 4 )الجدول 
الزمني المتوقع للطرح( من هذه النشرة وحتى 31 ديسمبر 2019م من خالل النقد المتوافر لديها. وسيتم تحديد تاريخ استحقاق األرباح 
لمالكي األسهم )بما فيهم مالكي أسهم الطرح التي تم تخصيصها في هذا الطرح( المستحقين لتلك األرباح بحسب نسب مساهمتهم بموجب 
اإلعالن الذي سيصدر عن الشركة في هذا الشأن. وتكون تلك األرباح مستحقة فقط لمالكي األسهم )بما فيهم مالكي أسهم الطرح التي تم 
تخصيصها في هذا الطرح( في تاريخ االستحقاق الذي ستحدده الشركة. وإذا ما قررت الشركة ألي سبب من األسباب اإلعالن عن توزيع 
أرباح مرحلية )عادية( تزيد قيمتها على 14.6 مليار ريال سعودي )أي ما يعادل 3.9 مليار دوالر أمريكي( المشار إليه أعاله، فعندئذ سوف 
يحق للمستثمرين الذين يكتتبون في أسهم الطرح الحق في الحصول على جزء من قيمة األرباح التي تزيد عن المبلغ المذكور بحسب نسب 

مساهمتهم في الشركة. 
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قام المساهم البائع بالموافقة على سياسة توزيع أرباح الشركة في 1441/01/27هـ )الموافق 2019/09/26م( بموجب قرار كتابي وفًقا 
ألحكام الفقرة الثانية من المادة )31( من النظام األساس. وتنص السياسة على أنه يعتزم المجلس وفقاً لسلطته التقديرية اإلعالن عن 
توزيعات األرباح بشكل منتظم بهدف زيادة قيمة المساهمين على المدى الطويل وتوفير نمو مستدام في األرباح. باإلضافة إلى ذلك، تنص 

السياسة على أنه ال يجوز اإلعالن عن توزيعات األرباح من صافي األرباح إال بعد أن تفي الشركة بما يلي:

ضمان أّن األرباح قابلة للتوزيع من قبل الشركة وفقاً ألحدث قوائمها المالية. �
د من وقت آلخر وفقاً للسلطة التقديرية لمجلس اإلدارة. � تخصيص أي احتياطيات لالستفادة منها في حاالت الطوارئ حسبما يُحدَّ
األخذ بعين االعتبار متطلبات رأس المال العامل أو السيولة قريبة المدى وأي عوامل أو اعتبارات أخرى قد تكون ذات صلة بهذا  �

الصدد، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر مقتضيات أي توزيعات أرباح على هيكل رأس مال الشركة، وتصنيفات االئتمان، 
وأهداف المديونية العامة.

2 11 إطار عمل توزيع األرباح-

العادية  السنوية  النقدية  لألرباح  أدنى  حد  إعالن  اإلدارة  مجلس  يعتزم  األرباح(،  توزيع  )سياسة  و2-8  عامة(  )أحكام   1-8 للقسم  وفًقا 
الخاصة بالسنة المالية 2020م بواقع )281.250.000.000( ريال سعودي )75.000.000.000 دوالر أمريكي( باإلضافة إلى أية أرباح 
خاصة محتملة. عالوة على ذلك، ينوي مجلس اإلدارة اإلعالن عن توزيعات أرباح مرحلية، وبناًء على مبلغ األرباح النقدية السنوية سالف 
الذكر، من المتوقع أن تصل توزيعات تلك األرباح الربع سنوية النقدية العادية للسهم الواحد خالل األعوام المالية من عام 2020م وحتى 
عام 2024م إلى مبلغ قدره 0.351 ريال سعودي )أي ما يعادل 0.09375 دوالر أمريكي( على األقل )على اعتبار أن رأس المال مكون من 

200.000.000.000 سهم(. 

ينص األمر الملكي رقم أ/42 المؤرخ 1441/1/26هـ )الموافق )2019/09/25م( على أنه إذا قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح ربع سنوية 
نقدية في الفترة من العام المالي 2020م وحتى العام المالي 2024م، وكانت هذه األرباح ربع السنوية أقل من 0.351 ريال سعودي )أي ما 
يعادل 0.09375 دوالر أمريكي( للسهم الواحد )على اعتبار أن رأس المال مكون من 200.000.000.000 سهم(، ستتنازل الحكومة عن 
حقها في الحصول على جزء من األرباح المستحقة ألسهمها بالحد الذي يعادل المبلغ الالزم لتمكين الشركة من أن تسدد في البداية الحد 
األدنى من األرباح ربع السنوية الموضحة أعاله لحاملي األسهم بخالف الحكومة، وبعد ذلك سيتم دفع المبلغ المتبقي المتاح للتوزيع - والذي 

حدده مجلس اإلدارة وفًقا لتقديره - إلى الحكومة.

باإلضافة إلى ذلك: )أ( توزيعات األرباح المتنازل عنها لن تكون مستحقة أو واجبة الدفع للحكومة بأي طريقة أخرى، و)ب( ينطبق التنازل 
على جميع األسهم التي ال تملكها الحكومة من وقت آلخر، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي أسهم مملوكة للمساهمين، ما عدا 

الحكومة، يتم طرحها بعد الطرح واالحتفاظ بها خالل هذه الفترة )من العام المالي 2020م وحتى العام المالي 2024م(. 
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21 استخدام متحصالت الطرح -

يقدر مجموع متحصالت الطرح بحوالي )●( ريال سعودي )باستثناء أية متحصالت ناتجة عن خيار الشراء(، وسوف يتلقى المساهم البائع 
البائع سيعّوض الشركة عن جميع األتعاب  كافة متحصالت الطرح ولن تستلم الشركة أي جزء من متحصالت الطرح، غير أن المساهم 

والتكاليف والمصاريف التي تكبدتها فيما يتعلق بالطرح.

)لمزيد من المعلومات حول مصاريف الطرح، يُرجى مراجعة القسم  16- )المصاريف( من هذه النشرة(.
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1-1 رسملة رأس المال  -

يوضح الجدول التالي النقد وما يماثله ورسملة الشركة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م و30 يونيو 2019م، التي تم الحصول 
عليها من القوائم المالية، علًما بأنه يجب قراءة الجدول التالي مع القوائم المالية الواردة في القسم  20 )القوائم المالية وتقرير مراجعي 

الحسابات(:
رسملة رأس مال الشركة الجدول 80: 

كما في 30 يونيو كما في 31 ديسمبر

2019م2019م2018م2018م2017م2016م

دوالر ريال سعوديدوالر ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

)بالماليين( 

٤8.07581.2٤2183.152٤8.8٤11٤8.22539.527النقد وما يماثله 

مطلوبات متداولة:
52.13962.05572.28619.27668.27918.208ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 

28.54157.67969.57518.55369.17418.446ضرائب الدخل 
9.86620.41011.8623.16412.9903.464عوائد

10.242)2(38.407)2(8.90629.9897.997)1(8.982القروض 
99.5281٤9.050183.712٤8.990188.85050.360إجمالي المطلوبات المتداولة 

مطلوبات غير متداولة:
68.69271.32919.021134.47235.859)1(43.477القروض 

6.1696.30923.8776.36726.9587.189مطلوبات ضرائب الدخل المؤجلة 
46.78538.19123.2096.18933.5058.935التزامات عوائد ما بعد انتهاء الخدمة 

4.405)2(16.519)2(9.39813.99715.6064.162المخصصات 
105.829127.18913٤.02135.739211.٤5٤56.388إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

إجمالي حقوق الملكية:
60.00016.00060.00016.000--رأس المال 

--60.00060.000رأس المال المصرح به
26.98126.98126.9817.19526.9817.195رأس مال إضافي مدفوع 

أرباح مبقاة 
631.481715.107920.625245.500918.011244.803غير مخصصة 

6.0006.0006.0001.6006.0001.600مخصصة 
1285.6703.1768471.959522احتياطيات أخرى 

724.590813.7581.016.782271.1421.012.951270.120حقوق المساهم 
10.75612.55611.6533.10711.1762.980حصص غير مسيطرة 

735.3٤6826.31٤1.028.٤3527٤.2٤91.02٤.127273.100إجمالي حقوق الملكية

9٤0.7031.102.5531.3٤6.168358.9781.٤2٤.٤31379.8٤8إجمالي الرسملة 

المصدر: القوائم المالية.

)1( اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )15( في 2018/01/01م. ونتيجًة لذلك، عند إعداد الشركة قوائمها المالية لعام 2018م، أعادت تصنيف بعض نتائج عام 2017م 
التي تظهر في عمود المقارنة لعام 2017م للقوائم المالية لعام 2018م. انظر الصفحة )ق-23(.

)2( اعتمدت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( في 2019/01/01م باستخدام طريقة الخيار الرجعي المعدل. وعند إعداد القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
30يونيو 2019م، قامت الشركة بتطبيق المعيار ونماذج التصنيف والقياس الجديدة لعقود اإليجار بأثر مستقبلي وذلك من تاريخ 2019/01/01م. لم يتأثر الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة 
كما في 2019/01/01م وبالتالي لم يتم إعادة تصنيف المعلومات المالية المقارنة لسنة 2018م. لمعرفة المزيد عن أثر المعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( )16( على قوائم المالية للشركة، 

يرجى االطالع على الصفحة )ق-185(.
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111 إفادات الخبراء -

قدم جميع المستشارين )بما فيهم مستشار البترول ومستشار السوق( وُمراجع الحسابات ومراجع سابك الواردة أسمائهم في الصفحات من 
)ر( إلى )ش( موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وعلى نشر إفاداتهم في سياق هذه النشرة ولم يقم أي منهم 
بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة، كما ال يملك أٌي من المستشارين )بما فيهم مستشار البترول ومستشار السوق( أو العاملين لديهم 
أو أقاربهم أو أي شركة تابعة لهم، أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في شركة أرامكو أو شركاتها التابعة كما 

في تاريخ هذه النشرة.
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111 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة -

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

بخالف ما هو موضح في القسم 1-3 )»التطورات األخيرة«( من هذه النشرة، لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو  )أ( 
شركاتها التابعة يمكن أن يؤثر أو أن يكون قد أثر تأثيًرا ملحوًظا على األوضاع المالية للشركة أو شركاتها التابعة خالل االثني 

عشر )12( شهراً السابقة لتاريخ هذه النشرة. 
لم يتم منح عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي تعويضات غير نقدية من قبل الشركة أو من قبل شركاتها التابعة فيما  )ب( 

يتعلق بإصدار أي أوراق مالية أو بيعها خالل السنوات الثالث السابقة مباشرًة لتاريخ هذه النشرة.
لم يكن هناك أي تغير سلبي وجوهري في الوضع المالي أو التجاري للشركة أو شركاتها التابعة خالل السنوات الثالث السابقة  )ج( 
مباشرًة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة لدى الهيئة، إضافة إلى الفترة التي يشملها 

تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذين أو أمين سر مجلس اإلدارة أو ألي من أقاربهم أي أسهم أو أدوات دين أو  )د( 
مصلحة شخصية من أي نوع في أعمال الشركة أو شركاتها التابعة أو أي مصلحة شخصية في أي أمر آخر يمكن أن يؤثر في 
أعمال الشركة، وأنه ال يوجد أي عقد أو ترتيب ساري المفعول أو مزمع على إبرامه عند تقديم هذه النشرة ألحد أعضاء مجلس 
اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أي من أقاربهم مصلحة شخصية مصلحة فيه، وأنه ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي 

من كبار التنفيذيين االقتراض من الشركة أو أن تضمن الشركة أي قرض يحصل عليه أي من أعضاء مجلس اإلدارة.
لدى الشركة رأس مال عامل يكفي مدة اثني عشر )12( شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة اإلصدار. )هـ( 

أن الطرح ال يخالف أي من األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة. )و( 
أن الطرح ال يخل بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها. )ز( 
تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية المتعلقة بالشركة في هذه النشرة. )ح( 

إن الشركة وشركاتها التابعة ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال  )ط( 
المصدر أو شركاته التابعة أو في وضعهم المالي. 

إن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرًيا في أعمال  )ي( 
الشركة أو شركاتها التابعة أو مركزها المالي.

المراجعة  المالية  القوائم  من  عليها  تعديل جوهري  أي  إجراء  دون  النشرة  هذه  في  الواردة  المالية  المعلومات  استخراج  تم  )ك( 
للسنوات 2017م و2018م والقوائم المالية األولية الموحدة المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م.

ال تخضع أي من أسهم الشركة أو أسهم أو حصص أي من شركاتها التابعة ألي حقوق خيار. )ل( 
لم يشهر أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وال أي من كبار التنفيذيين أو أمين السر إفالسه أو خضوعه إلجراءات اإلفالس  )م( 

في أي وقت.
لم يتم اإلعالن عن أي إعسار أو إفالس خالل السنوات الخمس السابقة لتاريخ هذه النشرة لشركة كان أي من أعضاء مجلس  )ن( 

اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين السر معيناً بمنصب إداري أو إشرافي فيها.
ال يوجد على العقارات أو الممتلكات الجوهرية للشركة أو شركاتها التابعة أي رهون أو حقوق أو رسوم أو أعباء كما في تاريخ  )س( 

هذه النشرة، باستثناء ما تم ذكره في القسم 13-6 )اتفاقيات التمويل واتفاقيات الضمان( من هذه النشرة.
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121 المعلومات القانونية -

12 11 الشركة-

تأسست أرامكو السعودية في المملكة كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب المرسوم الملكي رقم )م/8( وتاريخ 1409/04/04هـ )الموافق 
في  مساهمة سعودية  أرامكو شركة  أصبحت شركة  خلفتها.  التي  للشركة  منحها  تم  التي  والحقوق  االمتيازات  ومنحها  1988/11/13م( 
1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م( بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )180( المؤرخ في 1439/04/01هـ )الموافق 2017/12/19م(، 
ويقع مقرها المسجل بمدينة الظهران 31311، في المملكة. يبلغ رأس المال ألرامكو السعودية ستين مليار )60.000.000.000( ريـال 
بالكامل للحكومة.  بالكامل، مقسم إلى مائتي مليار )200.000.000.000( سهم عادي بدون قيمة اسمية، وهي مملوكة  سعودي مدفوع 
وتتمحور األنشطة الرئيسة للشركة حول قطاعين أساسيين، وهما: قطاع التنقيب واإلنتاج )Upstream( وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق 
)Downstream(، ويساندهما قطاع األعمال العامة )لالطالع على مزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة القسم  4- 7 )قطاعات األعمال( من 

هذه النشرة(.

12 11 هيكل المساهمين-

يلخص الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح:
هيكل الملكية المباشرة للشركة قبل وبعد الطرح الجدول 81: 

المساهم
بعد الطرح)1(قبل الطرح

رأس المالعدد األسهم
رأس المالعدد األسهم)٤(الملكية )٪()ريال سعودي(

الملكية )٪()ريال سعودي(

100٪200.000.000.00060.000.000.000الحكومة )3(
��-الجمهور

���أسهم خزينة )2(

100٪100200.000.000.00060.000.000.000٪200.000.000.00060.000.000.000اإلجمالي

المصدر: الشركة.

)1( يتم تحديدها بعد نهاية فترة بناء سجل األوامر. 
)2( بالتزامن مع اإلنتهاء من الطرح، ستقوم الحكومة ببيع عدداً من األسهم بقيمة مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 3.75 مليار ريال سعودي( على أساس سعر الطرح النهائي، إلى الشركة 

الستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي أرامكو السعودية، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  6- 9 )برنامج أسهم موظفي أرامكو السعودية( من هذه النشرة(.
)3( يتعهد المساهم البائع باإلفصاح للجمهور عن أي تصرف في أسهمه فور إتمام عملية التصرف وذلك بعد بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية )تداول(.

)4( قد يقوم كبار التنفيذين بشراء أسهم من الحكومة بالتزامن مع اتمام عملية الطرح. ولن يتم احتساب عدد األسهم التي يتم شراؤها بالتزامن مع عملية الطرح ضمن نسبة ملكية الجمهور.

تعتبر الحكومة هي المساهم البائع الوحيد في الطرح.

12 21 الشركات التابعة-

للشركة  الحالي  الهيكل  التالي  الشكل  يوضح  وأجنبية.  محلية  تابعة  140 شركة  في  مباشرة  وغير  مباشرة  ملكية  الشركة حصص  تمتلك 
والشركات التابعة لها:
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الهيكل الحالي للشركات التابعة للشركة الشكل 30: 

المصدر: الشركة.
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الشركات التابعة الجوهرية 1 2 12

تمتلك الشركة حصص ملكية مباشرة وغير مباشرة في أربع شركات تابعة جوهرية غير مدرجة، تمثل كل شركة من الشركات األربعة ٪2 
أو أكثر من أصول الشركة أو إيراداتها أو صافي دخلها المحسوب بناًء على القوائم المالية لعام 2018م، أو التي تعتبر ذات أهمية جوهرية 
للشركة. )ويُشار إلى كل شركة من تلك الشركات بمصطلح »شركة تابعة جوهرية«(، وكذلك أغلبية أصول الشركة موجودة داخل المملكة. 

ويوضح الجدول التالي تفاصيل كل شركة تابعة جوهرية:
الشركات التابعة الجوهرية الجدول 82: 

حصة بلد التأسيساسم الشركة التابعة
مباشرة )٪(

حصة غير 
الملكية المتبقيةمباشرة )٪(

ديالوير، الواليات أرامكو سيرفسز كومباني
ال يوجد-100٪المتحدة األمريكية

ديالوير، الواليات موتيفا )Motiva( إنتربرايزز إل سي
ال يوجد100٪ )1(- المتحدة األمريكية

ال يوجد-100٪المملكة شركة أرامكو للتجارة 

شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيميائيات 
))SATORP( 62.5٪المملكة )ساتورب-

تمتلك شركة توتال للتكرير 
والبتروكيميائيات السعودية العربية 

إس إيه إس نسبة ٪37.5

المصدر: الشركة.

)1( تمتلك شركة ريفيننيج إينك )أس أر أي( نسبة 98٪، وتمتلك شركة أرامكو فاينانشل سيرفيسز )أيه إف أسٍ سي( نسبة 2٪، )لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم 13-3-1-2 )شركة 
موتيفا )Motiva( إنتربرايزز إل إل سي( من هذه النشرة(.

أرامكو سيرفسز كومباني )أيه أس سي( 1 1 2 12

التأسيس  المتحدة األمريكية بموجب شهادة  بالواليات  )أيه أس سي( هي شركة مساهمة مسجلة في ديالوير  أرامكو سيرفسز كومباني 
الصادرة بتاريخ 1950/09/29م )الموافق 1369/12/16هـ(، ويقع مقرها الرئيسي في 100 ويست تنث ستريت، ويلمنغتون، ديالوير بالواليات 
المتحدة األمريكية، ويبلغ رأس مالها الحالي 1.000 دوالر أمريكي )ألف دوالر أمريكي( )ما يعادل 3.750 ريال سعودي تقريًبا( مقسم إلى 
100 سهم بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 10 دوالر أمريكي للسهم الواحد. يلخص الجدول التالي هيكل الملكية ألرامكو سيرفسز 

كومباني:
هيكل الملكية الحالي ألرامكو سيرفسز كومباني الجدول 83: 

 القيمة االسمية للسهمعدد األسهمالمساهمون
)بالدوالر األمريكي(

 قيمة األسهم
نسبة الملكية)بالدوالر األمريكي(

100٪100101.000أرامكو السعودية
100٪100101.000اإلجمالي

المصدر: الشركة.

تشمل األنشطة الرئيسة ألرامكو سيرفسز كومباني )أيه أس سي( تنفيذ الخدمات المتعلقة باألمور الهندسية والشراء والتوظيف والبحث 
والتطوير وغيرها من الخدمات المقدمة لصالح الشركة والشركات المنتسبة.

شركة موتيفا )Motiva( إنتربرايزز إل إل سي 1 1 2 12

شركة موتيفا )Motiva( إنتربرايزز إل إل سي هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في ديالوير بالواليات المتحدة األمريكية بموجب 
شهادة التأسيس الصادرة بتاريخ 1409/05/30هـ )الموافق 1989/01/07م(. ويقع مقرها الرئيسي في كوربوريشن ترتست سنتر، 1209 
أورانج ستريت، ويلمنغتون، ديالوير، بالواليات المتحدة األمريكية. ويبلغ رأس مالها الحالي 34.2 مليار ريال )ما يعادل 9.1 مليار دوالر 
الجوهرية  تحديد  معيار  على  وبناًء  المملكة.  خارج  الموجودة  الوحيدة  الجوهرية  التابعة  الشركة   )Motiva( موتيفا  شركة  تعد  أمريكي(. 
وباستثناء شركة موتيفا )Motiva(، ليس لدى الشركة أي أصول جوهرية خارج المملكة. تمتلك شركة ريفيننيج إينك )أس أر أي( - المملوكة 
للشركة بالكامل بصورة غير مباشرة - نسبة 98٪ من رأس مال شركة موتيفا )Motiva( إنتربرايزز إل إل سي، بينما تمتلك شركة أرامكو 

فاينشيال سيرفيسز )أيه إف أسٍ سي( - المملوكة للشركة بالكامل بصورة غير مباشرة - نسبة ٪2.
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يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة موتيفا )Motiva( إنتربرايزز إل إل سي:
هيكل الملكية الحالي لشركة موتيفا )Motiva( إنتربرايزز إل إل سي الجدول 8٤: 

 القيمة االسميةعدد األسهم)1(المساهمون
)بالدوالر األمريكي( )1(

 قيمة األسهم
نسبة الملكية)بالدوالر األمريكي(

98٪---ريفيننيج إينك )أس أر أي(
2٪---شركة أرامكو فاينشيال سيرفيسز )أيه إف أسٍ سي(

100٪---اإلجمالي

المصدر: الشركة.

م لعدد ُمحدد من األسهم. )1( رأس مال شركة موتيفا )Motiva( إنتربرايزز إل إل سي غير ُمقسَّ

تشمل األنشطة الرئيسة لشركة موتيفا )Motiva( إنتربرايزز إل إل سي األعمال واألنشطة المصرح بها نظاماً والتي تزاولها الشركات ذات 
المسؤولية المحدودة والتي تشمل أعمال التكرير والتجزئة.

شركة أرامكو للتجارة 2 1 2 12

شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية "شركة أرامكو للتجارة" هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري رقم )2052001749( 
برج  الشرقي،  الجناح  الثالث،  الدور  في  الرئيس  مقرها  ويقع  بالمملكة،  الظهران  في  )الموافق 2011/05/10م(  بتاريخ 1432/06/07هـ 
المدرا، ص.ب 5000، الظهران 31311، المملكة. ويبلغ رأس مالها الحالي 131.250.000 ريال سعودي )35.000.000 دوالر أمريكي(، 

يلخص الجدول التالي هيكل الملكية لشركة أرامكو السعودية للتجارة:
هيكل الملكية الحالي لشركة أرامكو للتجارة  الجدول 85: 

 القيمة االسمية للحصةعدد الحصص)1(الشركاء
)بالريال السعودي( )1(

 قيمة الحصة
نسبة الملكية)بالريال السعودي(

100٪---أرامكو السعودية
100٪---اإلجمالي

المصدر: الشركة.

م لعدد ُمحدد من الحصص )1( رأس مال شركة أرامكو للتجارة غير ُمقسَّ

تشمل األنشطة الرئيسة لشركة أرامكو السعودية للتجارة بيع وشراء المنتجات المكررة ومنتجات سوائل الغاز الطبيعي والبتروكيميائيات 
السائبة والكبريت، واستئجار السفن البحرية. 

شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيميائيات 2 1 2 12

ساتورب )SATORP( هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري رقم )2055009745( بتاريخ 1429/09/06هـ )الموافق 
2008/09/06م( في الجبيل بالمملكة، ويقع مقرها الرئيس في المنطقة الصناعية بالجبيل، ص.ب 151، الجبيل 31952، المملكة، ويبلغ 
رأس مالها الحالي 8.250.000.000 ريال سعودي )2.199.979.980 دوالر أمريكي( مقسم إلى 825.000.000 حصة بقيمة اسمية 

:)SATORP( مدفوعة بالكامل قدرها 10 رياالت سعودية للحصة الواحدة. يلخص الجدول التالي هيكل الملكية لساتورب
)SATORP( هيكل الملكية الحالي لشركة ساتورب الجدول 86: 

القيمة االسمية للحصصعدد الحصصالمساهمون
)بالريال السعودي(

قيمة الحصص
)بالريال السعودي(

نسبة 
الملكية

62.5٪515.625.000105.156.250.000أرامكو السعودية
شركة توتال للتكرير والبتروكيميائيات السعودية العربية إس 

37.5٪309.375.000103.093.750.000إيه إس

100٪825.000.000108.250.000.000اإلجمالي

المصدر: الشركة.

تشمل األنشطة الرئيسة لشركة ساتورب )SATORP( إنتاج المنتجات المكررة والبتروكيميائية.
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شركات تابعة أخرى 1 2 12

وتساهم الشركة أيًضا في الشركات التابعة المدرجة التالية: 

شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات )شركة مساهمة سعودية( 1 1 2 12

شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات )شركة مساهمة سعودية( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في السجل التجاري بمدينة جدة برقم 
)4602002161( وتاريخ 1426/08/15هـ )الموافق 2005/09/10م(، وفي 2019/10/24م بلغ رأس مالها ثمانية مليارات وسبعمائة وستين 
مليون )8.760.000.000( ريال سعودي مقسمة إلى ثمانمائة وستة وسبعين مليون )876.000.000( سهًما، ويقع مقرها الرئيس في مدينة 

رابغ، جدة، المملكة العربية السعودية. ويلخص الجدول التالي هيكل الملكية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات:
هيكل الملكية الحالي لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات الجدول 87: 

القيمة االسمية لألسهم عدد األسهمالمساهمون
)بالريال السعودي(

قيمة األسهم
)بالريال السعودي(

نسبة 
الملكية

37.5٪328.500.000103.285.000.000أرامكو السعودية
37.5٪328.500.000103.285.000.000شركة سيمتومو للكيماويات المحدودة

25٪219.000.000102.135.598.790اآلخرين
100٪876.000.000108.760.000.000اإلجمالي

المصدر: تداول.

تشمل األنشطة الرئيسة لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع متكامل لتكرير البترول والبتروكيميائيات، ويشمل 
ذلك تصنيع منتجات البترول المكررة والمنتجات البتروكيميائية والمنتجات الهيدروكربونية.

12 2 1 1 )S-Oil( شركة إس أويل

شركة إس أويل )S-Oil( هي شركة تأسست في كوريا الجنوبية في عام 1976م، ويتكون رأس مالها المصرح به من مائتان وأربعون مليون 
تبلغ القيمة االسمية لكل سهم ألفان وخمسمائة )2.500( ون كوري أي ما يعادل سبعة رياالت سعودية وإحدى  )240.000.000( سهماً 
وتسعون هللة )7.91(، مقسمة إلى مائة وثمانون مليون )180.000.000( سهماً عادياً وستون مليون )60.000.000( سهماً ممتازاً، وقد 
صدر من األسهم المصرح بها مائة واثنا عشر مليون وخمسمائة واثنان وثمانون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون )112.582.792( سهماً 

:)S-Oil( عادياً، ويقع مقرها الرئيس في مدينة سول، كوريا الجنوبية. ويلخص الجدول التالي هيكل الملكية لشركة إس أويل
 )S-Oil( هيكل الملكية الحالي لشركة إس أويل الجدول 88: 

نسبة الملكيةعدد األسهم المصدرةالمساهمون
63.24٪71.197.358أرامكو السعودية)1(

36.76٪41.385.434اآلخرين
100٪112.582.792اإلجمالي

.)S-Oil( المصدر: شركة إس أويل

)1( تشمل حصص الملكية المباشرة وغير المباشرة. 

تشمل األنشطة الرئيسة لشركة إس أويل )S-Oil( تصنيع المنتجات المكررة وزيوت التشحيم والبتروكيميائيات وبيعها واستيراد منتجات 
النفط الخام وتصديرها.
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12 21 الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية-

حصلت الشركة على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة، ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات بصفة دورية. 
يوضح الجدول التالي التراخيص والشهادات الحالية التي حصلت عليها الشركة والتي يعتبرها أعضاء مجلس اإلدارة أساسية في سياق 

أعمال الشركة.
تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية والتشغيلية األساسية التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة الجدول 89: 

تاريخ االنتهاءتاريخ السريانالرخصةجهة اإلصدارالشركة

شركة الزيت العربية 
2017/12/24ماالمتيازالحكومةالسعودية

والتي سوف  األولية في 2057/12/24م،  المدة  انتهاء  تاريخ 
تمددها الحكومة لمدة 20 عاًما شريطة التزام الشركة بشروط 
وأحكام معينة تتماشى مع ممارسات التشغيل الحالية. وإضافًة 
إلى ذلك، فإن اتفاقية االمتياز قابلة للتمديد مجدًدا بعد ذلك 
المدة  انتهاء  بعد  إضافية  سنة   )40( أربعين  لمدة  التمديد 
الشركة  بتوصل  رهًنا  سنة   )60( ستين  قوامها  التي  األولية 

والحكومة إلى اتفاق حول شروط ذلك التمديد وأحكامه.

خطابات شركة ساتروب الحكومةساتورب
قرار وزاري متعلق بتوريد منتجات الغاز لساتورب.متعددةلتخصيص الخام

المصدر: الشركة.

12 21 االتفاقيات الجوهرية-

أبرمت الشركة عدداً من االتفاقيات ألغراض تتعلق بأعمالها، وفيما يلي ملخص لتلك االتفاقيات التي يعتبرها أعضاء مجلس اإلدارة جوهرية 
أو ذات أهمية أو أنها من الممكن أن تؤثر على قرار المستثمرين في االستثمار في أسهم الطرح. ويرى أعضاء مجلس اإلدارة بأّن جميع هذه 
االتفاقيات بما فيها من شروط وأحكام هامة قد تم تضمينها في هذا القسم، وال توجد اتفاقيات جوهرية أخرى في سياق أعمال الشركة لم 
يتم اإلفصاح عنها. كما أن الملخصات الواردة أدناه ال تقدم تفصياًل شاماًل لجميع الشروط واألحكام المنصوص عليها في تلك االتفاقيات، 
باإلضافة إلى أنها مقيدة في مجملها بما ورد في تلك االتفاقيات. )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  13- 6 )اتفاقيات التمويل 

واتفاقيات الضمانات( والقسم  13- 7 )وثائق التأمين( والقسم  13- 8- 2 )اتفاقيات اإليجار( من هذه النشرة(.

االمتياز 1 2 12

خلفية عن االمتياز 1 1 2 12

في 1352/02/04هـ )الموافق 1933/05/29م(، تمت المصادقة على اتفاقية االمتياز الذي منحت بموجبه الحكومة للشركة حقوقاً حصرية 
األخرى  الغازية  أو  السائلة  المتوفرة في حالتها  والكربونية  الهيدروجينية  والمركبات  الخام  النفط  والتنقيب عن  الحفر  منها حق  محددة 
واستخراجها ومعالجتها في مناطق معينة بالمملكة )والتي تم مراجعتها وزيادتها(، باستثناء ما كان منها في المناطق المستثناة. وبموجب 
المرسوم الملكي رقم )م/8( بتاريخ 1409/04/04هـ )الموافق 1988/11/13م( الصادر بالتصديق على النظام األساس األصلي للشركة، 
حصلت الشركة والشركات التابعة لها بالكامل على كافة المزايا والحقوق المنصوص عليها في اتفاقية االمتياز األصلية. وأبرمت الحكومة، 
اعتباًرا  السريان  تاريخ  في  محلها  بكاملها  وتحل  األصلية  االمتياز  اتفاقية  تلغي  والتي  الشركة،  مع  امتياز  اتفاقية  الطاقة،  بوزير  ممثلة 
المواد  لنظام  ووفًقا  2019/09/19م  )الموافق  1441/01/20هـ  في  ذلك،  على  2017/12/24م(. عالوة  )الموافق  1439هـ   /04/06 من 
الهيدروكربونية، أدخلت الحكومة، ممثلًة بوزير الطاقة، والشركة بعض التعديالت على اتفاقية االمتياز، على أن تسري تلك التعديالت اعتباًرا 

من 1441/05/06هـ )الموافق 2020/01/01م(.

منح الحقوق 1 1 2 12

تمنح الحكومة الشركة الحقوق التالية لتمارسها على مسؤوليتها الخاصة خالل مدة االمتياز - المشار إليها في القسم  13 -5- 1- 3 من هذه 
النشرة:

الحق الحصري في الحفر والتنقيب عن النفط الخام والمركبات الهيدروجينية والكربونية المتوفرة في حالتها السائلة أو الغازية  �
األخرى واستخراجها ومعالجتها في منطقة االمتياز.

الحق غير الحصري في تصنيع وتكرير ومعالجة المنتجات الهيدروكربونية أو مشتقاتها التي يتم استخراجها أو استخالصها أو  �
تطويرها أو إنتاجها أو معالجتها أو تكريرها أو استهالكها أو نقلها أو تصنيعها أو تسويقها أو بيعها أو تصديرها أو التصرف بها بأي 
شكل من ِقبل الشركة بموجب الحقوق الممنوحة للشركة بموجب االمتياز، باإلضافة إلى تسويق ونقل وتصدير هذه المنتجات وبيعها.

الحق الحصري في تسويق وتوزيع المواد الهيدروكربونية والمنتجات البترولية وغاز البترول السائل في المملكة، مع التزام الشركة  �
بتوفير جميع احتياجات السوق المحلية من تلك المنتجات حسب متطلبات االستهالك عن طريق اإلنتاج المحلي أو االستيراد وفقاً 

لما تصدره الحكومة من أنظمة.
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الحق في بناء وتملك وتشغيل المرافق واألصول الضرورية أو الالزمة لتسيير عمليات الشركة داخل المناطق المحجوزة. �
حقوق معينة في حيازة واستخدام األراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية ذات الصلة بعمليات الشركة. �
الحق في شراء أو استئجار أو استيراد أو الحصول على جميع المواد والمعدات واإلمدادات األخرى الالزمة لعمليات الشركة. �
الحق في القيام بأي نشاط آخر يرتبط بما ورد أعاله مع مراعاة أحكام االمتياز واألنظمة المعمول بها. �
الحق في الحصول على مساعدة الحكومة في ضمان الحقوق الممنوحة بموجب االمتياز، والحصول على التصاريح والتراخيص  �

وغيرها من الموافقات الخاصة، والحصول من الغير على حقوق الدخول واالرتفاق والمياه الالزمة لعمليات الشركة.
يجب على الشركة بموجب االمتياز أن تحصل على التراخيص والتصاريح والموافقات الالزمة بموجب نظام المواد الهيدروكربونية، ونظام 
إمدادات الغاز وتسعيره واللوائح الصادرة بموجب هذين النظامين. وعليه فإن جميع المواد الهيدروكربونية في المملكة مملوكة للمملكة، 
وتنتقل ملكية تلك المواد إلى الشركة تلقائياً بمجرد استخراجها أو استخالصها من قبل الشركة عند نقطة انتقال الملكية. ليس للشركة 

أي حق في الثروات الطبيعية الموجودة في منطقة االمتياز باستثناء المواد الهيدروكربونية، ما لم يتم النص على خالف ذلك في االمتياز.

وتخضع الحقوق الممنوحة للشركة بموجب االمتياز لنظام المواد الهيدروكربونية وغيره من األنظمة السارية، بما في ذلك قرارات اإلنتاج 
الصادرة عن الحكومة وفًقا لسلطتها السيادية. ووفًقا لالمتياز، ال يجوز للشركة بيع المواد الهيدروكربونية أو مشتقاتها إلى أي كيان بما 

يخالف ما تقرره الحكومة ضرورًيا لحماية مصالح األمن العليا للمملكة في وقت الحرب أو في الحاالت الطارئة في العالقات الدولية.

مدة االمتياز 2 1 2 12

ذلك  قبل  إنهاؤه  يتم  لم  ما  تنتهي في 2057/12/24م(،  )بحيث  السريان  تاريخ  )40( سنة من  أربعين  لمدة  األولية لالمتياز  المدة  تسري 
)أي  السريان  تاريخ  على  مرور 30 سنة  بعد  )20( سنة  قدرها عشرين  لمدة  االمتياز  مدة  بتمديد  قراًرا  الحكومة  ألحكامه. تصدر  وفقاً 
بحلول 2047/12/24م(، على أن تتقيد الشركة بالشروط التالية: )أ( بذل الجهود المعقولة لتعظيم االحتياطيات واستخالصها في منطقة 
االمتياز أخذاً بعين االعتبار قرارات اإلنتاج وأوضاع سوق المواد الهيدروكربونية )ب( القيام بعملياتها على نحو: )1( ذي كفاءة اقتصادية 
)2( يعزز إنتاجية المكامن على المدى البعيد في منطقة االمتياز )3( يدعم حسن إدارة المواد الهيدروكربونية، بما يتوافق مع نظام المواد 

الهيدروكربونية و)ج( القيام بأوجه نشاطها بشكل عام بكفاءة اقتصادية بما يعزز من كفاءة اقتصاد المملكة.

وفي حالة تمديد االمتياز حسبما هو مبين في الفقرة السابقة، يجوز تعديل االمتياز مجدًدا وتمديده أربعين )40( سنة إضافية بعد مرور 
ستين )60( سنة على تاريخ السريان إذا قامت الشركة بإشعار الحكومة برغبتها في التمديد، وذلك في أي وقت من بداية السنة الخمسين 
وحتى نهاية السنة الثالثة والخمسين من تاريخ السريان، على أن يتم التفاوض بين الحكومة والشركة بشكل حصري لمدة سنتين )يجوز تمديد 
أو تقصير هذه المدة باتفاق الطرفين( تبدأ بنهاية السنة الثالثة والخمسين من تاريخ السريان، وذلك للوصول إلى اتفاق على شروط وأحكام 
تعديل االمتياز وتمديده. وإذا لم تتوصل الحكومة والشركة إلى اتفاق على شروط وأحكام تعديل وتمديد االمتياز خالل مدة المفاوضات 
الحصرية، ورأت الحكومة التفاوض مع أي طرف ثالث إلبرام اتفاقية بخصوص أي نشاط أو عمليات متعلقة بالمواد الهيدروكربونية في 
منطقة االمتياز، يكون للشركة حق األولوية في الدخول في اتفاقية مع الحكومة وذلك بنفس الشروط واألحكام التي يتم االتفاق عليها بين 
الحكومة وذلك الطرف الثالث، بشرط أن تُشِعر الشركُة الحكومة برغبتها في ممارسة حق األولوية خالل مائة وعشرين )120( يوماً من 
تاريخ استالم الشركة إخطاراً كتابياً من الحكومة يشتمل على كامل مشروع االمتياز مع أي طرف ثالث فيما يخص أوجه النشاط والعمليات 

الهيدروكربونية في منطقة االمتياز.

تنفيذ عمليات الشركة 2 1 2 12

ينص االمتياز على أن يكون إبرام جميع عقود الشركة مع أي جهة حكومية أو أي ترتيبات تتعلق بتأمين المواد الهيدروكربونية أو الخدمات 
أو غيرها على أساس تجاري.

وتدير الشركة عملياتها بكفاءة لتحقيق التوازن االقتصادي األمثل بين خفض تكاليف اإلنتاج ورفع معدالت االستخالص للمواد الهيدروكربونية.

ووفقاً للنظام المعمول به ومقاييس الصناعة العالمية، فإن الشركة )أ( تتخذ كل االحتياطات المعقولة للحد من أي ضرر بالتكوينات الحاملة 
للمياه وللمواد الهيدروكربونية أثناء القيام بعمليات الشركة أو عند هجر أي بئر، )ب( تتخذ كل االحتياطات المعقولة ضد الحريق وضد إهدار 
المواد الهيدروكربونية والمياه، )ج( تُخطر الحكومة بأقصى سرعة ممكنة عن أي ضرر - يستلزم التدخل - يصيب الحقول أو المنشآت، 

وتتخذ كل اإلجراءات الضرورية إليقاف مثل هذا الضرر.
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المناطق المخصصة من قبل الحكومة 2 1 2 12

يحق للحكومة تخصيص أي »منطقة مخصصة منِ قبَل الحكومة« ألغراض تحددها، مثل المناطق السياحية والمتنزهات الوطنية والمناطق 
الصناعية ومناطق التخطيط العمراني ومناطق الرخص التعدينية، وبما ال يعيق عمليات الشركة. وتعتبر المناطق التالية مناطق مخصصة 
من قبل الحكومة: المناطق الواقعة خارج المناطق المحجوزة للشركة من أراٍض تقوم عليها مدن، أو شوارع، أو مطارات، أو موانئ، أو سكك 
حديدية، أو طرق عامة، أو وسائل النقل واالتصاالت العامة، ومشاريع المياه، والمرافق العامة، والمنشآت العسكرية، والمدن االقتصادية 
والصناعية، والمشاريع الزراعية والمناطق المحمية، واألماكن المخصصة للعبادة، والمناطق التاريخية واألثرية. وإذا أظهرت الدراسات التي 
تجريها الشركة إمكانية وجود مواد هيدروكربونية تحت سطح أي من هذه المناطق المخصصة من الحكومة، يجوز للحكومة عندئذ السماح 

للشركة بإجراء عملياتها وفق ما يتم االتفاق عليه مع الشركة.

االكتشافات والمناطق المحجوزة 2 1 2 12

تُبلغ الشركة الحكومة كتابياً عن أي اكتشاف جديد للمواد الهيدروكربونية في منطقة االمتياز. وإذا رغبت الشركة حجز أي جزء من منطقة 
االستخدام  و)ب(  المحددة،  المنطقة  هذه  موقع  )أ(  التالي:  يتضمن  للحكومة  كتابي  طلب  تقديم  الشركة  فعلى  بعملياتها،  للقيام  االمتياز 

الُمستَهَدف من قبل الشركة لهذه المنطقة. وتتخذ الحكومة عند استالمها لهذا الطلب ما تراه مناسباً في شأنه.

وإذا كانت المنطقة التي ترغب الشركة في حجزها تعد من المناطق المخصصة من ِقبل الحكومة، تتعاون الحكومة عندئذ مع الشركة للسماح 
باستخدام تلك المنطقة في إنتاج المواد الهيدروكربونية التي تم اكتشافها فيها وأداء عمليات الشركة فيها، ويجوز للشركة استخدام تلك 
المنطقة مع األخذ بعين االعتبار الحد من التأثير على الغرض المقصود من تلك المنطقة. وال تصدر الحكومة صكوكاً أو رخصاً أو ما شابه 

ذلك على أي أرض تقع في المناطق المحجوزة.

تعوض الشركة شاغل األرض في المنطقة المحجوزة نظير حرمانه من حق االستخدام المعتاد لألرض، على أن تكون الحقوق العينية ألي 
شخص صحيحة وقابلة للتنفيذ في مواجهة الشركة. ويقصد بــ »شاغل األرض« أي شخص - باستثناء الشركة - يملك على أرض تقع ضمن 

المنطقة المحجوزة حقاً عينياً أصلياً بسند مستوٍف للمتطلبات القانونية والنظامية اكتسب قبل تاريخ حجز تلك المنطقة.

ال تعرقل الشركة استخدام شاغل األرض ألرضه أو دخوله إليها داخل المناطق المحجوزة، بشرط أاّل يعيق هذا الدخول أو االستخدام عمليات 
الشركة وإال استحق شاغل األرض تعويضاً مقابل ذلك. وتتدخل الحكومة لحماية حقوق الشركة بموجب االمتياز في حال وجود أي حقوق 

أخرى قائمة في المناطق المحجوزة ستؤدي إلى عرقلة أو تعطيل عمليات الشركة.

يحق للحكومة توجيه الشركة بموجب إشعار كتابي للقيام بتقييم مشروع تطوير حقل الغاز غير المصاحب المكتشف ويتوجب على الشركة بعد 
استالم هذا اإلشعار القيام بما يلي )أ( أن تبدأ بتقييم منطقة تطوير حقل الغاز بما في ذلك، بحسب ما هو مناسب، القيام بأوجه عمليات 
لتلبية الطلب المحلي.  الغاز ضرورية  إنتاجها من مشروع تطوير حقل  المتوقع  الغاز الطبيعي  إذا كانت كميات  التنقيب، و)ب( تحديد ما 
وفي حال رأت الشركة القيام بتطوير أي من تلك الحقول، فيجب عليها إعداد خطة للتطوير تتضمن نطاق التطوير والضوابط االقتصادية 

المقترحة لهذا المشروع وتقديمها للمراجعة من ِقبل الحكومة.

أما إذا لم ترغب الشركة في تنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز غير المصاحب المكتشف كما هو محدد من قبل الحكومة، أو في حال لم يتم 
التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والشركة على خطة التطوير المتعلقة بمشروع تطوير حقل الغاز خالل فترة ال تتجاوز خمس )5( سنوات 
أو أي فترة أطول يتم تحديدها من قبل الحكومة، من تاريخ اإلشعار الذي تقدمه الحكومة للشركة لتقييم مشروع تطوير حقل الغاز، تقوم 
الشركة بالتخلي عن ذلك الحقل - إذا كان مستقاًل - والمناطق المتصلة به بشكل معقول والتي تقع ضمن منطقة تطوير حقل الغاز، بشرط 
أال يستوجب ذلك قيام الشركة بالتخلي عن أي جزء من منطقة تطوير حقل الغاز في أي من الحاالت التالية: )أ( إذا لم تكن كميات الغاز 
الطبيعي من مشروع تطوير حقل الغاز، بناًء على تقديرات الحكومة، ضرورية لتلبية الطلب على الغاز الطبيعي في السوق المحلية، أو )ب( 
إذا كانت منطقة تطوير حقل الغاز تقع ضمن منطقة عمليات الشركة، أو )ج( إذا كان من شأن مشروع تطوير حقل الغاز أن يعيق أو يؤثر أو 

يتداخل مع عمليات الشركة أو تطوير حقول أو احتياطي النفط والمكثفات.

تتخلى الشركة عن أي جزء من منطقة االمتياز تُثبت الدراسات التي تجريها عدم توفر موارد هيدروكربونية فيها، وكذلك تلك المناطق التي 
ال ترى الشركة جدوى إجراء عمليات التنقيب فيها خالل مدة االمتياز.

الريع والضرائب 2 1 2 12

في 31 ديسمبر 2016م، بلغ الريع المستحق للحكومة بموجب اتفاقية االمتياز األصلية ما يساوي )أ( 20٪ من قيمة النفط الخام ومكافئ 
النفط الخام للمنتجات المكررة التي تباع كصادرات و)ب( 12.5٪ من المتحصالت المستلمة من بيع الغاز و)ج( 12.5٪ من 0.035 دوالر 
أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي المعالج في أثناء إنتاج مشتقات الغاز و)د( مبلغ محدد حسب كمية النفط الخام 
ومكافئ النفط الخام من المنتجات المكررة المباعة داخل المملكة. ووفقاً لهذه المتطلبات، سددت الشركة ريوًعا بقيمة 101.3 مليار ريال 

سعودي )27.0 مليار دوالر أمريكي( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 
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واعتباراً من 2017/01/01م، يحتسب الريع المستحق للحكومة عن عمليات الشركة كما يلي:

فيما يخص إنتاج الشركة من النفط الخام والمكثفات بما في ذلك ما تستخدمه الشركة في عملياتها، يحتسب الريع بناًء على نظام  �
تصاعدي يطبَق على قيمة إنتاج النفط الخام والمكثفات. ويتم تقييم اإلنتاج على أساس أسعار البيع الرسمية للشركة. وسيطبق 
معدل الريع الساري على قيمة اإلنتاج على أساس شهري وبناًء على متوسط األسعار اليومية لخام برنت في بورصة انتركونتننتال )أو 
د لمعدل الريع الساري حٌد أدنى يبلغ 20٪ ألسعار اإلنتاج حتى 70  أي بورصة تصبح خلفاً لها( عن كل يوم خالل تلك الفترة، حيث ُحدِّ
دوالًر أمريكياً للبرميل، ثم 40٪ ألسعار اإلنتاج التي تتجاوز 70 دوالًر أمريكياً للبرميل إلى 100 دوالر أمريكي للبرميل، و50٪ ألسعار 

اإلنتاج التي تتجاوز 100 دوالر أمريكي للبرميل. 
وفيما يخص إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي واإليثان وسوائل الغاز الطبيعي، باستثناء الكميات التي تستخدمها الشركة في عمليات  �

التنقيب واإلنتاج وما يرتبط بها من عمليات )بما في ذلك خطوط النقل ومرافق التخزين والتصدير ومعامل التجزئة ومعامل الغاز 
وسوائل الغاز الطبيعي(، يحسب الريع على أساس معدل ثابت مقداره 12.5٪ يتم تطبيقه على مبلغ متغير تحدده وزارة الطاقة. وكما 
أنه في تاريخ هذه النشرة، يعتبر المبلغ المتغير الذي يتم احتساب الريع بناًء عليه هو 0.035 دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية 
بريطانية لسوائل الغاز الطبيعي )البروبان، البيوتان والبنزين الطبيعي( و0.00 دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للغاز 
الطبيعي )الميثان( واإليثان. ويجوز لوزير الطاقة تعديل األسعار التي تُحسب على أساسها تلك الكميات، مع مراعاة األسعار التي 

تحقق معدل الدخل الداخلي المستهدف الذي يحدده الوزير بالتنسيق مع الشركة.
وبموجب تعديالت االمتياز السارية اعتباًرا من 2020/01/01م، سيتم تعديل مبالغ الريع السارية المستحقة للحكومة فيما يخص  �

إنتاج الشركة من النفط الخام والمكثفات بما في ذلك ما تستخدمه الشركة في عملياتها على أساس حد أدنى نسبته 15٪ ألسعار 
اإلنتاج التي تصل إلى 70 دوالًرا للبرميل، و45٪ ألسعار اإلنتاج التي تتجاوز 70 دوالًرا للبرميل وحتى 100 دوالر للبرميل، و٪80 
ألسعار اإلنتاج التي تتجاوز 100 دوالر للبرميل )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت على 

النظام المالي( من هذه النشرة.
يحق للحكومة في سبيل زيادة إنتاج الغاز لسد حاجة المملكة اختيار عدم تحصيل الريع على الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي  �

)بما في ذلك اإليثان( والمكثفات، للمدة التي تحددها ألي حقل تستدعي اقتصاديات تطويره ذلك اإلعفاء. وبتاريخ 2018/02/25م، 
لن تحصل وزارة الطاقة من شركة أرامكو مبالغ الريع المستحقة على إنتاج المكثفات لمدة خمس سنوات تبدأ من 2018/01/01م، 
وفي 2019/09/17م أصدرت وزارة الطاقة القرار الوزاري رقم 1/422/1441، المؤرخ 1441/01/18هـ )الموافق 2019/09/17م(، 
الذي يقضي بتمديد الفترة التي لن تدفع فيها أرامكو السعودية الريع على إنتاج المكثفات بعد انتهاء فترة الخمس سنوات الحالية، 
ويكون  الحكومة.  الموافقة من  بعد  لفترات الحقة مدتها 10 سنوات  التمديد  قابلية  مع  لفترة إضافية مدتها 10 سنوات،  وذلك 
للحكومة الخيار في أخذ الريع كله أو بعضه عيناً من المواد الهيدروكربونية المنتجة. تخضع الشركة لنظام ضريبة الدخل بالمملكة، 

وتكون ضريبة الدخل مستحقة شهرًيا.

المقاصة 2 1 2 12

تكون آلية المقاصة بين مستحقات الشركة على الحكومة وما على الشركة من مستحقات للحكومة وفقاً للنظام المعمول به.

الحفاظ على المواقع األثرية 2 1 2 12

يجب على الشركة أن تأخذ جميع اإلجراءات المعقولة للمحافظة على ما قد يوجد في منطقة عملياتها من مواقع أثرية، وإذا عثرت الشركة 
على آثار أثناء القيام بعملياتها فعليها توفير الحماية لآلثار وإبالغ الحكومة وفقاً للنظام المعمول به.

الدفاتر والسجالت والفحص -1 1 2 12

على الشركة أن تمسك وتحتفظ -في أي من مكاتبها داخل المملكة- بجميع الدفاتر والسجالت التشغيلية والمالية والضريبية وغيرها من 
الدفاتر والسجالت لكل فترة زمنية بمقتضى النظام المعمول به وذلك فيما يتعلق بعمليات الشركة داخل المملكة. ويتعين إعداد الدفاتر 
والسجالت المالية للشركة وفقاً للمعايير العالمية للتقرير المالي المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أو كما تحدده 
الحكومة من وقت آلخر. يكون للحكومة ووكالئها وممثليها المعتمدين، بمقتضى األنظمة ذات الصلة وأحكام االمتياز، الحق في مراجعة 
ومعاينة وتدقيق جميع سجالت الشركة الفنية والتشغيلية وكذلك السجالت المالية والضريبية وسجالت الشركة األخرى، بما في ذلك الحق 
في فحص أنظمة المعايرة والقياس والوزن للمواد الهيدروكربونية وفحص واختبار األجهزة المستخدمة في مثل هذه األعمال. ويتم مسك 

حسابات الشركة بالدوالر األمريكي، وهي العملة التي تحكم الحسابات ألغراض اتفاقية االمتياز.

الموارد البشرية 11 1 2 12

توظف الشركة مواطنين في جميع الوظائف ممن تتوافر لديهم المؤهالت والمعرفة والخبرة الالزمة لها، ويجوز للشركة توظيف المؤهلين 
من غير المواطنين في الوظائف التي يحملون المؤهالت الالزمة لشغلها وقدرتها على التنافس واالبتكار في حال تََعّذر شغل تلك الوظائف 
بمواطنين يحملون المؤهالت والخبرات نفسها. وترفع الشركة إلى الحكومة بناًء على طلب منها، تقريراً يحدد اإلجراءات التي سيتم تطبيقها 
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لزيادة عدد المواطنين العاملين في الشركة الستيفاء نسبة التوطين المنصوص عليها حسب النظام المطبق. وتلتزم الشركة بإعداد وتنفيذ 
برنامج لتدريب المواطنين العاملين لديها على نواحي الصناعة الهيدروكربونية وغيرها من التخصصات األخرى ذات العالقة لتحقيق أهداف 

الشركة.

دخول منشآت الشركة ومرافقها وعدم التداخل مع عملياتها 11 1 2 12

للحكومة الحق في التفتيش على عمليات الشركة المتعلقة بالكشف والتنقيب واالستغالل والتصنيع والتكرير والنقل والتسويق. ويحق للحكومة 
- بالتنسيق مع الشركة - دخول المنشآت والمرافق الُمستَخَدمة في عمليات الشركة داخل المناطق المحجوزة لغرض التفتيش وبما ال يعوق 
أو يتداخل مع عمليات الشركة ومراعاة قواعد االستخدام والسالمة في الشركة والتعليمات التي تصدرها الهيئة العليا لألمن الصناعي في 

وزارة الداخلية وغيرها من قواعد ولوائح السالمة واألمن األخرى ذات الصلة.

التأمين 12 1 2 12

توفر الشركة تغطية تأمينية على النحو الذي تراه مناسًبا ألصولها ولموجوداتها تفي بمتطلبات مقاييس الصناعة العالمية والنظام المعمول 
به. ويحق للشركة تعيين شركات تأمين من الجهات المنتسبة لها سواًء كشركات تأمين رئيسية أو إضافية أو كشركات إعادة تأمين أو من كال 

ن على نفسها ذاتياً، )لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة القسم  13- 7 )وثائق التأمين( من هذه النشرة(. النوعين، أو أن تؤمِّ

التزامات وحقوق محددة لألطراف 12 1 2 12

ال يترتب ضمنًيا على ممارسة أي حقوق لحيازة أو استخدام األراضي أو المياه أو الموارد الطبيعية األخرى من قبل الشركة أي تنازل عن 
الحقوق من قبل الحكومة، أو حرمان الحكومة من استخدام تلك الحقوق بشكل ال يعوق أو يتدخل في أعمال الشركة. وسوف تساعد الحكومة 
الشركة على تأمين وحماية وتنفيذ تلك الحقوق من أجل تيسير التنفيذ السليم ألعمال الشركة بموجب االمتياز، بما في ذلك حيازة الشركة 
للحقوق الالزمة في أي أرض تقع في منطقة االمتياز، وتكون ضرورية ألعمال التنقيب التي تنفذها الشركة، شريطة أن تعوض الشركة، 
بموجب النظام المعمول به، أي شخص يملك األرض بموجب صك يستوفي جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية قبل بدء أعمال التنقيب. 

ال يسري نظام المنافسة على عمليات الشركة ذات الصلة باالمتياز.

كما أنه لن تدفع الشركة أو تكون مسؤولة عن دفع أي رسوم أو عوائد جمركية أو أي ضرائب مباشرة أو غير مباشرة على الواردات، أو أي 
رسوم مماثلة وأي رسوم صادرات على المواد الهيدروكربونية.

تقدم الحكومة للشركة ما يلي: )أ( المساعدة المعقولة فيما يخص تنفيذ الشركة لعملياتها )ب( المساعدة المعقولة للحصول على أي حقوق 
بناًء على طلب الشركة ووفقاً لما يسمح به النظام المعمول به واالمتياز، بما في ذلك حق الحكومة في تخصيص الممتلكات بموجب نظام نزع 
ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الساري في المملكة )ج( التصرف في األوقات المحددة عندما يكون مطلوًبا 

إصدار موافقات بموجب االمتياز، مع إيالء االعتبار الواجب، للحقائق والظروف والمتطلبات الحكومية في الوقت المحدد.

وللحكومة الحق في مصادرة المواد الهيدروكربونية من الشركة في حالة الطوارئ الوطنية الناجمة عن الحرب والتهديد بالحرب والعصيان 
المسلح أو النقص الخطير في المواد الهيدروكربونية واستخدام الحقول والمرافق في منطقة االمتياز خالل أي من هذه الطوارئ، مع مطالبة 
الشركة بزيادة إنتاجها من العمليات إذا كانت غير قادرة على تلبية االحتياجات من إنتاجها آنذاك، شريطة أن تعوض الحكومة الشركة مقابل 

القيمة العادلة للمواد الهيدروكربونية واستخدام الممتلكات.

القوة القاهرة 12 1 2 12

يتم تمديد مدة أداء االلتزامات المتأثرة بالقوة القاهرة وأداء جميع الحقوق وااللتزامات األخرى )فيما عدا أي التزام يقضي بدفع أموال 
مستحقة وواجبة الدفع( لمدة تعادل مدة القوة القاهرة إذا ما تسببت القوة القاهرة في تأخير عمليات الشركة أو تقليصها أو منعها.

إنهاء االمتياز 12 1 2 12

استمرار  في حال  االمتياز  بموجب  إخالل  في حالة  الشركة  تكون  أعاله،  القاهرة(  )القوة  القسم  13 -5- 1- 15  في  وارد  هو  ما  باستثناء 
الشركة بعدم الوفاء بالتزاماتها الجوهرية الواردة في االمتياز أو عجزت عن سداد أي مبلغ جوهري مستحق وغير متنازع فيه للحكومة. وإذا 
استمر ذلك اإلخالل ولم تقم الشركة: )أ( بالوفاء بااللتزامات المتعلقة بالسداد المستحق عليها للحكومة في غضون تسعين )90( يوماً بعد 
تلقيها إشعاراً كتابياً من الحكومة بحدوث ذلك اإلخالل يبين تفاصيل اإلخالل بشكل معقول ويطالب بالتصحيح، أو )ب( بالوفاء بالتزاماتها 
الجوهرية األخرى غير المتعلقة بالسداد خالل مدة تصحيح معقولة عملياً في ضوء طبيعة ذلك اإلخالل تبدأ من تاريخ تلقيها إشعاراً كتابياً 
من الحكومة بحدوث ذلك اإلخالل، وال يُعد ذلك إخالالً ما دامت الشركة مستمرة في اتخاذ إجراءات تصحيحية بخصوص ذلك اإلخالل 

طوال مدة التصحيح.
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يحق للحكومة إنهاء االمتياز وذلك بتقديم إشعار كتابي للشركة في حال حدوث اإلخالل واستمراره على النحو الوارد أعاله. كما يتم إنهاء 
االمتياز بدون إشعار أو أي إجراء آخر في التاريخ الذي يتم فيه حل الشركة نظاماً.

عند انتهاء االمتياز أو إنهائه تصبح جميع ممتلكات الشركة المتعلقة بعمليات التنقيب واإلنتاج داخل المملكة وما يرتبط بها مباشرة من معامل 
وخطوط نقل للنفط الخام والغاز ومرافق للتخزين والتصدير، منقولة كانت أو ثابتة، ملكاً للحكومة. وتحتفظ الشركة بملكية كافة الموجودات 

المنقولة والثابتة األخرى، ويكون لها الحق المطلق بالتصّرف بها أو تشغيلها أو مواصلة عملياتها وذلك وفقاً للنظام المعمول به.

النظام السائد والمنازعات 12 1 2 12

ر بموجبها. وتتفق الحكومة والشركة على محاولة تسوية أي نزاع ينشأ بينهما  يخضع االمتياز لألنظمة المعمول بها النافذة في المملكة، ويفسَّ
عن االمتياز بشكل ودي وعادل وبحسن نية من خالل الممثلين المفوضين. وإذا لم يتم حل أي نزاع بين الطرفين خالل 90 يوماً من تاريخ 
استالم أي من الطرفين إخطاراً كتابياً من الطرف اآلخر بوجود ذلك النزاع، فلكل طرف أن يمارس الحقوق والتدابير المكفولة له بموجب 
النظام المعمول به. وللطرفين في حال وجود نزاع قائم ومستمر، سواء كان متعلقاً بمسائل تقنية أو تشغيلية، االتفاق على تعيين خبير في 
صناعة المواد الهيدروكربونية مؤهل ومستقل يتم اختياره باتفاق الطرفين لمراجعة ذلك النزاع القائم باستخدام المعايير التجارية والهندسية 

الدولية، تحت إشراف كل من الحكومة والشركة، ووفقاً لإلجراءات التي يتفق عليها الطرفان في حينه.

التنازالت 12 1 2 12

ال يجوز للشركة أن تحيل أو تنقل أو ترهن أي جزء من حقوقها والتزاماتها الناشئة عن االمتياز للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الحكومة.

التقارير 12 1 2 12

تقدم الشركة إلى الحكومة تقارير فنية محددة وأي تقارير أخرى تطلبها الحكومة وتكون متعلقة بأعمال الشركة، في أسرع وقت ممكن. وتقدم 
الشركة إلى الحكومة )أ( في غضون 45 يوًما من نهاية الربع األول والربع الثاني والربع الثالث من كل سنة مالية، قوائم مالية ربع سنوية 
معتمدة من مسؤول مالي مفوض في الشركة، وفي غضون 90 يوًما من نهاية كل سنة مالية، القوائم المالية السنوية المراجعة من أحد مكاتب 
 )IFRS( المحاسبة الدولية المعترف بها والمعتمدة لدى الحكومة، على أن يتم إعدادها في كل حالة طبًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي
بصيغتها المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين و)ب( إجمالي مبلغ الريوع والضرائب وغيرها من المبالغ التي دفعتها الشركة 
للحكومة خالل الشهر المنصرم، وكذلك التقارير الدولية التي أعدتها الشركة لتحديد أسعار بيع النفط الخام، في أسرع وقت ممكن و)ج( 

أي معلومات مالية أخرى قد تطلبها الحكومة بشكل دوري أو من وقت آلخر تتعلق بعمليات الشركة ووضعها المالي.

اتفاقية الشراء المتعلقة باالستحواذ المحتمل على حصة صندوق االستثمارات العامة البالغة -2% في شركة سابك 1 2 12

حصة  لشراء  العامة  االستثمارات  صندوق  مع  أسهم  شراء  اتفاقية  الشركة  أبرمت  2019/03/27م(،  )الموافق  1440/07/20هـ  بتاريخ 
الصندوق البالغة 70٪ في شركة سابك مقابل مبلغ إجمالي قدره 69.1 مليار دوالر أمريكي. ومن المتوقع أن تكتمل عملية االستحواذ من قبل 
الشركة في النصف األول من عام 2020م، )لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة القسم  4- 2 )صفقات االستحواذ المحتملة التي مازالت 

قيد اإلتمام( من هذه النشرة(.

االتفاقيات المبرمة مع العمالء الرئيسين 2 2 12

بخالف عميل واحد في عام 2016م، وهو ما يمثل رصيده حوالي 6٪ من إجمالي إيرادات الشركة واإليرادات األخرى المتعلقة بالمبيعات 
فإنه ال يوجد عميل بعينه يمثل ما نسبته 5٪ أو أكثر من إجمالي إيرادات الشركة وأي دخل آخر للشركة ذات الصلة بالمبيعات في السنوات 

المنتهية في 31 ديسمبر 2016م أو2017م أو 2018م.

االتفاقيات المبرمة مع الموردين الرئيسين 2 2 12

تشتري الشركة المواد والخدمات من الموردين المحليين والدوليين. والجدير بالذكر بأنه ال يوجد مورد بعينه يمثل ما نسبته 5٪ أو أكثر من 
إجمالي مشتريات الشركة في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م أو2017م أو 2018م.
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12 21 اتفاقيات التمويل واتفاقيات الضمانات-

يوضح الجدول التالي اتفاقيات التمويل واتفاقيات ضمان الدين الجوهرية التي أبرمتها الشركة ألغراض ترتبط بأعمالها:
تفاصيل اتفاقيات التمويل واتفاقيات ضمان الدين الجوهرية الجدول 90: 

تاريخنوع التمويل
الشروط القانونية الرئيسةاإلنهاء

برنامج السندات الدولية متوسطة األجل
التعهدات العرفية وحاالت التقصير2022/04/16مالسندات الممتازة غير المشمولة بضمان بقيمة مليار دوالر أمريكي

التعهدات العرفية وحاالت التقصير2024/04/16مالسندات الممتازة غير المشمولة بضمان بقيمة 2 مليار دوالر أمريكي
التعهدات العرفية وحاالت التقصير2029/04/16مالسندات الممتازة غير المشمولة بضمان بقيمة 3 مليار دوالر أمريكي
التعهدات العرفية وحاالت التقصير2039/04/16مالسندات الممتازة غير المشمولة بضمان بقيمة 3 مليار دوالر أمريكي
التعهدات العرفية وحاالت التقصير2049/04/16مالسندات الممتازة غير المشمولة بضمان بقيمة 3 مليار دوالر أمريكي

برنامج إصدار الصكوك
التعهدات العرفية وحاالت التقصير2024/04/10مصكوك بقيمة 11.25 مليار الرياالت

تسهيالت ائتمانية متجددة:
التعهدات العرفية وحاالت التقصير2022/03/26متسهيل تقليدي مقيد بالدوالر األمريكي لمدة 5 سنوات بقيمة 6 مليار دوالر أمريكي

تسهيل مرابحة مقيد بالريال السعودي لمدة 5 سنوات بقيمة تسهيل قدره 7.5 مليار 
التعهدات العرفية وحاالت التقصير2022/03/26مريال )2 مليار دوالر أمريكي(

التعهدات العرفية وحاالت التقصير2022/03/26متسهيل تقليدي مقيد بالدوالر األمريكي لمدة 364 يوًما بقيمة 1 مليار دوالر أمريكي
تسهيل مرابحة مقيد بالريال السعودي لمدة 364 يوًما بقيمة 3.75 مليار ريال )1 مليار 

التعهدات العرفية وحاالت التقصير2022/03/26مدوالر أمريكي(

أخرى
31 ديسمبر 2020مضمان إنجاز األعمال المقدم لصالح صدارة

31 ديسمبر 2020مضمان إنجاز األعمال المقدم لصالح بترورابغ

المصدر: الشركة.
)لمزيد من المعلومات بشأن اتفاقيات التمويل واتفاقيات ضمانات الدين الجوهرية، يرجى مراجعة القسم  7- 7 )القروض( من هذه النشرة(.

اتفاقيات التمويل واتفاقيات الضمان التي أبرمتها الشركة 1 2 12

السندات الممتازة غير المشمولة بضمان الصادرة بموجب البرنامج الدولي للسندات متوسطة األجل 1 1 2 12

أطلقت أرامكو السعودية في 2019/04/01م البرنامج الدولي للسندات متوسطة األجل الذي يعطي للشركة الحق في إصدار سندات من 
حين آلخر. وفي 2019/04/16م، أصدرت أرامكو السعودية سندات ممتازة غير مضمونة بإجمالي أصل مبلغ قدره 12.0 مليار دوالر في 
إطار البرنامج الدولي للسندات متوسطة األجل، ويتضمن هذا الطرح خمس دفعات: سندات ممتازة بمبلغ قدره 1.0 مليار دوالر وعائد قدره 
2.750٪ مستحقة في عام 2022م، وسندات ممتازة بمبلغ قدره 2.0 مليار دوالر وعائد قدره 2.875٪ مستحقة في عام 2024م، وسندات 
ممتازة بمبلغ قدره 3.0 مليار دوالر وعائد قدره 3.500٪ مستحقة في عام 2029م، وسندات ممتازة بمبلغ قدره 3.0 مليار دوالر وعائد قدره 
4.250٪ مستحقة في عام 2039م، وسندات ممتازة بمبلغ قدره 3.0 مليار دوالر وعائد قدره 4.375٪ مستحقة في عام 2049م )ويُشار 
إليها مجتمعًة بـ »السندات الممتازة غير المضمونة«( وقد صدرت السندات الممتازة غير المضمونة بموجب سند ضمان مبرم بين أرامكو 
السعودية وسيتي بنك إن إيه، فرع لندن، بصفته األمين. يستحق دفع الفوائد بصورة نصف سنوية في 16 إبريل و16 أكتوبر. قيدت الشركة 
مبلغ قدره 44.4 مليار ريال سعودي )11.8 مليار دوالر أمريكي( عند إثبات متحصالت اإلصدار، وذلك بعد خصم تكاليف اإلصدار. تعتبر 

السندات الممتازة الغير مضمونة غير مضمونة برهن أو بضمان شخصي. 
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التسهيالت االئتمانية المتجددة 1 1 2 12

أبرمت الشركة اتفاقية شروط عامة فيما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية المتجددة قيمتها 10 مليار دوالر أمريكي في 2015/03/26م مع 
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، وشركة جي بي مورغان ليميتد، وبنك الرياض بصفتهم منسقين عالميين، وبنك طوكيو 
ميتسوبيشي يو إف جيه ليميتد بصفته وكيل التسهيالت التقليدية، وبنك الرياض بصفته وكيل تسهيالت عالمي ووكيل تسهيالت مرابحة، 

ومجموعة مكونة من 28 بنكاً من البنوك العالمية واإلقليمية )»اتفاقية الشروط العامة للتسهيالت االئتمانية المتجددة«(.

توضح اتفاقية الشروط العامة للتسهيالت االئتمانية المتجددة إطار وشروط اإلقراض العامة فيما يتعلق بالتسهيل المقيد بالدوالر األمريكي 
وتسهيل المرابحة المقيد بالريال السعودي. يتألف التسهيل المقيد بالدوالر األمريكي من تسهيل تقليدي بقيمة 6 مليارات دوالر لمدة 5 
سنوات )مع إمكانية تجديده مرتين لمدة عام( وتسهيل بقيمة 1 مليار دوالر لمدة 364 يوًما يتجدد سنوًيا. وتُسّعر هذه التسهيالت بواقع 12 
نقطة أساس و10 نقاط أساس فوق سعر الفائدة بين المصارف في لندن )ليبور( وذلك فيما يتعلق بالتسهيل الذي تصل مدته إلى 5 سنوات 

والتسهيل الذي تصل مدته إلى 364 يوًما، على التوالي.

يتألف تسهيل المرابحة المقيد بالريال السعودي من تسهيل قدره 7.5 مليار ريال )2 مليار دوالر( لمدة 5 سنوات )مع إمكانية تجديده مرتين 
لمدة عام(، وتسهيل قدره 3.75 مليار ريال )1 مليار دوالر( لمدة 364 يوًما يتجدد سنوًيا. وتُسّعر هذه التسهيالت بواقع 11 نقطة أساس و9 
نقاط أساس فوق سعر الفائدة بين المصارف في السعودية )سايبور(. تعتبر جميع التسهيالت االئتمانية المتجددة حسب اتفاقية الشروط 

العامة غير مضمونة برهن أو بضمان شخصي.

برنامج إصدار الصكوك  2 1 2 12

وضعت شركة أرامكو السعودية للصكوك، وهي شركة تابعة للشركة بصورة غير مباشرة، برنامًجا إلصدار الصكوك في 2017/03/21م يحق 
لها بموجبه إصدار صكوك من وقت آلخر بإجمالي قيمة اسمية قدرها 37.5 مليار ريال.

أصدرت شركة أرامكو السعودية للصكوك صكوًكا سارية لمدة 7 سنوات بإجمالي قيمة اسمية قدرها 11.25 مليار ريال )3 مليار دوالر( في 
2017/04/10م. ويتم سداد إجمالي القيمة االسمية للصكوك دفعة واحدة بحلول تاريخ السداد النهائي.

أصدرت أرامكو السعودية للصكوك في 9 أكتوبر 2011م صكوكاً بقيمة 2.344 مليون ريال سعودي بالقيمة االسمية بدفعات نصف سنوية 
من 20 ديسمبر 2014م إلى 20 ديسمبر 2025م والتي تحقق معدل عائد أعلى من سايبور. 

تعتبر جميع الصكوك الُمصدرة من قبل شركة أرامكو السعودية غير مضمونة برهن أو بضمان شخصي.

ضمان إنجاز األعمال الصادر عن أرامكو السعودية إلى الجهات الممولة لصدارة 2 1 2 12

بتاريخ 2013/03/31م، أبرمت الشركة اتفاقية ضمان لنسبة 65٪ )نسبة ملكيتها في صدارة( من الديون الممتازة التي تدين بها صدارة 
للجهات الممولة )"ضمان إنجاز األعمال المقدم لصالح صدارة"(. ينتهي ضمان إنجاز األعمال المقدم لصالح صدارة بحلول أقرب اآلجال 
التالية: )1( تاريخ إنجاز المشروع )والذي من المتوقع إنجازه بالنصف األول من عام 2020م(، )2( أو سداد صدارة مبالغ الديون الممتازة 
بالكامل، )3( أو إتمام سداد الشركة للحد األقصى من إجمالي التزامها )65٪ من مبالغ الديون الممتازة(، )4( أو إصدار إعفاًء مكتوًبا )من 
وكيل الضمان المعين من ِقبل الجهات الممولة( للشركة من التزاماتها المقررة بموجب هذا الضمان. في 31 ديسمبر 2018م، بلغت قيمة 
المبلغ المتبقي من إجمالي قيمة الضمان )39.5 مليار ريال سعودي )10.5 مليار دوالر أمريكي( 23.8 مليار ريال سعودي )6.3 مليار دوالر 

أمريكي(.

ضمان إنجاز األعمال الصادر عن أرامكو السعودية إلى الجهات الممولة لبترورابغ 2 1 2 12

أبرمت الشركة في مارس 2019م اتفاقية ضمان لنسبة 50٪ من التزامات السداد المستحقة للجهات الممولة لبترورابغ بموجب ترتيبات 
التمويل البالغ قيمتها 19.4 مليون ريال سعودي والمرتبطة بمشروع رابغ 2 )»ضمان إنجاز األعمال المقدم لصالح بترورابغ«(. ينتهي ضمان 
إنجاز األعمال المقدم لصالح بترورابغ بحلول تاريخ إتمام المشروع )والذي من المتوقع إنجازه بحلول 2020/07/01م(. بتاريخ 31 ديسمبر 

2018م، تم سحب مبلغ التمويل بالكامل.
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12 21 وثائق التأمين-

تحتفظ الشركة بوثائق تأمين تغطي أنواًعا مختلفة من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها. حيث صدرت غالبية هذه الوثائق من شركة 
ستيلر للتأمين القابضة التي تملكها الشركة بالكامل والتي تأسست وتم ترخيصها بموجب قوانين برمودا، وتحظى جميع الشركات التي تقدم 

خدمات تأمينية للشركة بتصنيف »إيه-« من شركة إيه إم بيست أو وكاالت التصنيف ذات المرتبة المماثلة.

وتعتقد الشركة أنها تحتفظ بتغطية تأمينية تتوافق مع أفضل الممارسات في القطاع وتخضع للخصومات والحدود القصوى واالستثناءات 
والقيود المتعارف عليها، يوضح الجدول التالي البيانات األساسية لوثائق التأمين الجوهرية التي أصدرتها ستيلر واحتفظت بها الشركة 

وشركاتها التابعة:
تفاصيل وثائق التأمين الجوهرية الجدول 91: 

الحد األقصى للغطاء التأمينيأنواع الغطاء التأميني
التأمين من مسؤولية النقل الجوي ومسؤولية إعادة التزويد 

بالوقود
التغطية أ )مسؤولية الطائرات(: مليار دوالر أمريكي عند كل حادثة )تنطبق 

الحدود الفرعية(
التغطية ب )النفقات الطبية(: 25 ألف دوالر أمريكي لكل شخص )تنطبق الحدود 

الفرعية(
التغطية ج )الجزء 1 مسؤولية المطارات، الجزء 2 مسؤولية المنشآت، الجزء 
3 مسؤولية المنتجات واألعمال المنجزة(: مليار دوالر أمريكي عند كل حادثة 

)تنطبق الحدود الفرعية(
التغطية د )مسؤولية الحوادث اإلضافية غير المتعلقة بالطيران(: 25 مليون دوالر 

أمريكي عند كل حادثة وفي اإلجمالي السنوي )تنطبق الحدود الفرعية(
مليار دوالر أمريكي عند كل حادثةمسؤولية إعادة التزويد بالوقود

هياكل الطائرات: كما هو محدد لكل طائرة، قطع الغيار: 50 مليون دوالر أمريكي تأمين على هياكل الطائرات وقطع غياراتها
عند كل حادثة / عند كل إرسال

1.5 مليار دوالر أمريكي عند كل حادثة )تنطبق الحدود الفرعية(الطاقة - الممتلكات الموجودة على اليابسة

الطاقة -الممتلكات الموجودة في البحر
900 مليون دوالر أمريكي عند كل حادثة )ترتفع لتصل إلى مليار دوالر أمريكي 

فيما يتعلق بمعمل فرز الغاز من النفط 2 في حقل المرجان. تنطبق الحدود 
الفرعية(

على اليابسة، 550 مليون دوالر أمريكي للمطالبة الواحدة، في المياه، 550 مليون الطاقة - المسؤوليات القانونية للشركات
دوالر أمريكي للمطالبة الواحدة

القطاع البحري - شحنة الخام والشحنات األخرى:
)القسم 1: أ: النفط الخام والمنتجات المخزنة أو المحمولة على 

مركبات تملكها أو تستأجرها الجهة المؤمن عليها. ب: جميع 
البضائع و/أو السلع و/أو الممتلكات األخرى

قيمة التغطية في القسم 1: 250 مليون دوالر أمريكي بأي وسيلة من وسائل 
النقل أو في أي مكان واحد في أي وقت

القسم 2: المنتجات البترولية الُمخَزنة أو المحمولة على مركبات 
قيمة التغطية في القسم 2: 200 مليون دوالر أمريكي لكل مركبة أو وسيلة نقلتتملكها أو تؤجرها شركة أرامكو السعودية للتجارة 

القسم 3: المنتجات الكيميائية الُمخَزنة أو المحمولة على قوارب 
تملكها أو تستأجرها شركة أرامكو السعودية للتجارة(

قيمة التغطية في القسم 3: 100 مليون دوالر أمريكي لكل مركبة و/أو وسيلة نقل 
و/أو موقع

المصدر: الشركة.

)لمزيد من المعلومات بشأن مخاطر التأمين التي قد تتعرض لها الشركة، يرجى مراجعة القسم  2- 1- 7 )المخاطر المرتبطة بالمخاطر غير المؤّمن ضدها والتأمين( من هذه النشرة(.

12 21 العقارات-

صكوك الملكية 1 2 12

تمتلك الشركة وشركاتها التابعة العديد من الممتلكات العقارية داخل المملكة وخارجها والتي تستخدم ألغراض مختلفة في سياق أعمال الشركة 
وشركاتها التابعة. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد ضمن هذه الممتلكات ما يشكل بمفرده أهمية جوهرية في سياق أعمال الشركة.

اتفاقيات اإليجار 1 2 12

في  يوجد  ال  بأنه  اإلدارة  أعضاء مجلس  ويقر  بأعمالها.  متعلقة  اإليجار ألغراض  اتفاقيات  من  العديد  التابعة  الشركة وشركاتها  أبرمت 
اتفاقيات اإليجار المذكورة ما يشكل بمفرده أهمية جوهرية في سياق أعمال الشركة.



202

12 2 2 )Reservations( حجوزات األراضي

كما في تاريخ هذه النشرة، حصلت الشركة على مجموعة من حجوزات األراضي الموجودة داخل المملكة من الحكومة، بما في ذلك حجوزات 
مرتبطة باالمتياز الذي يمنح الشركة الحق الحصري في استكشاف المواد الهيدروكربونية والتنقيب عنها وتقييمها وتصنيفها وتطويرها 
واستخالصها واستخراجها وإنتاجها في بعض المناطق الموجودة داخل المملكة. يوضح الجدول التالي بعض التفاصيل األساسية بخصوص 

حجوزات األراضي التي حصلت عليها الشركة:
التفاصيل األساسية لبعض حجوزات أراضي الشركة  الجدول 92: 

المساحة الكلية لألرضمناطق المملكةالممتلكات
الغرض)بالمتر المربع(

التنقيب واإلنتاج:
حقل لحفظ النفط والغاز8.684.468.468 المنطقة الشرقيةالغوار

حقل لحفظ النفط والغاز6.324.927.271 المنطقة الشرقيةالشيبة
حقل لحفظ النفط والغاز3.912.169.156المنطقة الشرقيةالسفانية
حقل لحفظ النفط والغاز4.040.903.493المنطقة الشرقيةالظلوف
حقل لحفظ النفط والغاز2.959.064.819المنطقة الشرقيةخريص

:)Downstream( التكرير والمعالجة والتسويق
خط أنابيب310.867.453ال يوجدمنظومة خط أنابيب شرق-غرب

التكرير5.169.371المنطقة الشرقيةمصفاة رأس تنورة
مرفق تحميل1.847.069المنطقة الشرقيةمكمن الجعيمة

معمل لتجزئة الغاز الطبيعي
في الجعيمة

معالجة الغاز الطبيعي4.696.737المنطقة الشرقية

)SATORP( التكرير4.833.100المنطقة الشرقيةمرافق التكرير لدى ساتورب
األعمال العامة:
ع الظهران المقر الرئيسي للشركة32.402.257المنطقة الشرقيةُمجمَّ

المصدر: الشركة.

12 21 العقود والمعامالت مع األطراف ذات العالقة-

أبرمت الشركة وشركاتها التابعة وشركاتها المنتسبة لها عقوًدا ومعامالت عديدة مع جهات ذات عالقة، ويقر أعضاء مجلس اإلدارة أن جميع 
هذه العقود والمعامالت مبرمة على أسس تجارية عادلة.

يرجى الرجوع إلى القسم رقم 17 )اإلعفاءات( بشأن اإلعفاء الذي حصلت عليه الشركة بشأن تعريف »طرف ذو عالقة« الواردة في قواعد 
طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

االمتياز 1 2 12

)لمزيد من المعلومات بشأن االمتياز، يرجى مراجعة القسم  13- 5- 1 )االمتياز( من هذه النشرة(.

اتفاقية إطارية مع وزارة الطاقة 1 2 12

أبرمت الشركة ووزارة الطاقة في 2019/09/05م اتفاًقا يحدد إطار عام لقيام الشركة بتقديم خدمات ودراسات معينة بناًء على طلب وزارة 
الطاقة )»االتفاقية اإلطارية«(. تعتبر هذه االتفاقية نافذة بأثر رجعي اعتباًرا من 1440/4/25هـ )الموافق 2019/01/01م(، وهي تنص على 
أن نطاق الخدمات والدراسات التي تقدمها الشركة إلى وزارة الطاقة سيتم االتفاق عليه على أساس كل حالة على حدة قبل الشروع في ذلك 
األداء. إذا كانت الخدمة أو الدراسة مطلوبة من جانب وزارة الطاقة فيما يحقق مصلحة الشركة وكانت مرتبطة بعملياتها وتخدم أهدافها، 
فستكون الشركة وحدها مسؤولة عن تكاليف هذه الدراسة أو الخدمة. ستقوم الشركة بتطبيق اإلجراءات المحاسبية الالزمة بصدد أي 
خدمات أو دراسات مطلوبة بناًء على األوامر الملكية السامية وتكون لدى التعامل معها في حكم األوامر الصادرة عن الحكومة. وسيتم تعويض 
الشركة عن أي خدمات أخرى تطلبها وزارة الطاقة وأي خدمات أو دراسات أو أعمال أخرى تطلبها الحكومة ويترتب عليها تكبد نفقات، 
والتي سيتم االتفاق عليها على أساس كل حالة على حدة لتغطية تكاليف هذه الخدمات أو الدراسات أو أدنى هامش ربح معروض في مقابل 
الحصول على خدمات مماثلة من قبل الشركة أو أي كيان آخر. تنص االتفاقية اإلطارية على ضرورة أال تتجاوز التكاليف اإلجمالية للخدمات 

والدراسات التي ستقوم بها الشركة بموجب االتفاقية عن 100 مليون دوالر أمريكي سنوًيا.
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المعامالت التجارية 2 2 12

تبيع الشركة النفط الخام والغاز والمنتجات المكررة لبعض الجهات الحكومية بما فيها فروع الحكومة والكيانات التجارية التي تحظى فيها 
الحكومة بحصة أسهم أو التي تتمتع الحكومة بالسيطرة عليها وتقدم خدماتها لها، وقد أُبِرمت أهم تلك المعامالت التجارية مع شركة سابك 

والشركة السعودية للكهرباء.

ومنذ عام 1980م حتى عام 2016م أجرت الحكومة مفاوضات دورية مع الشركة لتحويل الذمم المدينة المستحقة على بعض تلك الكيانات 
إلى الحكومة. وفي بعض الحاالت، ُحوِّلت تلك الذمم المدينة إلى الحكومة دون مقابل، وُحولت في حاالت أخرى نظير خصم ضريبي )أي 
أجرت المقاصة(. هذا وقد حولت الشركة، في اآلونة األخيرة وتحديًدا في عام 2016م، ذمًما مدينة بقيمة 52.4 مليار ريال سعودي )14.0 

مليار دوالر أمريكي( إلى وزارة المالية دون مقابل أو تغيير في ميزانيتها المالية العمومية. 

واعتباراً من 2017/01/01م، قامت الحكومة بضمان تلك المبالغ المستحقة للشركة على تلك الكيانات مع وضع حد لمبلغ الضمان المرصود 
لكل كيان. وبلغت القيمة اإلجمالية المشمولة بالضمان في عام 2017م 22.4 مليار ريال سعودي )5.9 مليار دوالر أمريكي( وبلغت في عام 
2018م 32.7 مليار ريال سعودي )8.7 مليار دوالر أمريكي(، وبلغت في النصف األول من عام 2019م 26.7 مليار ريال سعودي )7.1 مليار 

دوالر أمريكي(، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  5- 4- 4 )الضمان الحكومي( من هذه النشرة(.

تبيع الشركة النفط الخام وبعض المنتجات المكررة ألطراف خارجية داخل المملكة بأسعار محددة من قبل الحكومة تقل عادة عن تلك التي 
كانت ستحصل عليها الشركة في حال قامت بتصدير تلك المنتجات، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  5- 4 )األسعار المحلية 
المحددة من قبل الحكومة لبعض المواد الهيدروكربونية( من هذه النشرة(. وقد نّفذت الحكومة ابتداًء من 2017/01/01م آلية تكافؤ األسعار 
لتعويض الشركة عن اإليرادات التي تخسرها بصورة مباشرة نتيجة امتثالها لتوجهات الحكومة المتعلقة بالنفط الخام وبعض المنتجات 
المكررة. اعتباًرا من 2020/01/01م، ستعمل الحكومة على توسيع نطاق آلية سعر التكافؤ لتشمل غاز البترول السائل وبعض المنتجات 
األخرى. يرجى مراجعة القسم  7- 3- 6 )التعديالت التي طرأت على النظام المالي )Fiscal Regime((، إذ تستحق الشركة عن تلك المنتجات 
تعويًضا من الحكومة بمبلغ يساوي قيمة اإليرادات التي خسرتها الشركة نتيجة لالمتثال للشروط السعرية الحالية التي تطبقها المملكة. 
وألغراض إعداد التقارير المالية، تدرج الشركة مبلغ سعر التكافؤ تحت بند الدخل اآلخر المرتبط بالمبيعات في قائمة الدخل الموحدة 
ويخضع ذلك المبلغ لضريبة الدخل. وللعامين المنتهيين في 31 ديسمبر 2017م و2018م، بلغ الدخل اآلخر المرتبط بالمبيعات 150.2 مليار 
ريال سعودي )40.1 مليار دوالر( و152.6 مليار ريال سعودي )40.7 مليار دوالر( على التوالي. ولم تدرج الشركة أي مبالغ تحت بند الدخل 
اآلخر المرتبط بالمبيعات للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2016م نظراً لبدء العمل بآلية تكافؤ األسعار المطروحة من جانب الحكومة بدءاً 

من 2017/01/01م.

واعتباراً من 2018/03/27م، نفذت الحكومة نظام تسعير يتعلق بمنتجات الغاز المحددة من قبل الحكومة من أجل إتاحة الفرصة أمام 
الجهات المرخص لها بتنفيذ استثمارات في الغاز لتحقيق نسبة عائد مجزية من عملية تطوير موارد الغاز الموجودة في المملكة واستغاللها. 
وعماًل باللوائح، قد ال يقل السعر المحلي عن السعر المركب المقرر لمنح الجهات المرخص لها فرصة تحقيق نسبة عائد داخلي معقول بعد 
الضريبة فيما يخص مشاريع الغاز غير المصاحب والمشاريع المستقبلية المنفذة على مراحل. ومع ذلك، إذا كان السعر المحلي أعلى من 
السعر المركب، فيجب على المرخص له أن يدفع للحكومة مبلغاً شهرياً يساوي تلك الزيادة اإليجابية، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة 

القسم  5- 4- 3 )تسعير الغاز( من هذه النشرة(.

رقم  الوزاري  والقرار  2019/09/17م(،  )الموافق  1441/01/18هـ  المؤرخ   55 رقم  الوزراء  مجلس  قرار  صدر  2019/09/17م،  في 
1441/423/1 وتاريخ 1441/01/18هـ )الموافق 2019/09/17م( الصادر عن وزارة الطاقة، باالتفاق مع وزارة المالية، ودخل القرار حيز 
النفاذ على الفور. وبموجب اللوائح المحدثة، يحق للمرخص لهم، عند بيعهم أي منتج من منتجات الغاز الخاضعة للتنظيم بسعر محلي أقل 
من السعر المركب، مقابل الحصول على تعويض من الحكومة بمبلغ يعادل تكلفة اإليرادات التي خسرتها كنتيجة مباشرة اللتزامهم بقرارات 
التسعير الحالية في المملكة. وإذا كان سعر المركب أقل من السعر المحلي، فسيكون الفرق مستحًقا من المرخص لهم إلى الحكومة. ويُقيَّد 
التعويض المستحق للشركة والُمستلَم من الحكومة شهرًيا، ويُحَسب على أنه الفرق الموجب بين األسعار المركبة واألسعار المحلية )مطروًحا 
منه أي رسوم حكومية وضرائب(. ويتعين على الشركة تزويد الوزارة ببيان يوضح إجمالي المبلغ المستحق للشركة عن كل فترة تُحتسب 
على أساس شهري وذلك في غضون مدة ال تتجاوز ثالثين )30( يوماً من نهاية هذه الفترة، ويجوز للشركة عندئٍذ خصم هذا التعويض من 
أي ضرائب مستحقة عليها، وفي حالة عدم كفاية الضرائب لغرض المقاصة، فإن للشركة أن تخصمه من أي مبالغ أخرى مستحقة عليها 

للحكومة مثل مبالغ الريع، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  5- 4- 3 )تسعير الغاز( من هذه النشرة(.

االستحواذ المحتمل على حصة أسهم في شركة سابك 1 2 2 12

بتاريخ 1440/07/20هـ )الموافق 2019/03/27م(، أبرمت الشركة اتفاقية شراء أسهم مع صندوق االستثمارات العامة لالستحواذ على 
حصة صندوق االستثمارات العامة البالغة 70٪ في شركة سابك بمقابل إجمالي قدره 69.1 مليار دوالر أمريكي )أي ما يعادل 259.1 مليار 
ريال سعودي(، ولالطالع على ملخص اتفاقية الشراء المتعلقة باالستحواذ على حصة صندوق االستثمارات العامة في شركة سابك البالغ 

نسبتها 70٪، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  4- 2 )صفقات االستحواذ المحتملة( من هذه النشرة(.
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المبيعات للكيانات التي تمتلكها الحكومة أو الخاضعة لسيطرتها 1 2 2 12

املبيعات لشركة سابك

أبرمت الشركة عدة اتفاقيات مع بعض الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة سابك والشركات التابعة لها، حيث توفر الشركة بموجب 
هذه االتفاقيات ما تحتاجه عمليات شركة سابك في المملكة من المواد الهيدروكربونية. وتتحدد أسعار عمليات التوريد هذه بناًء على أسس 
تجارية عادلة متبعة مع أي أطراف أخرى تشتري من الشركة. تُصنِّع شركة سابك الكيميائيات والسلع والمواد البالستيكية عالية الجودة 
والفوالذ عالي األداء، وتزاول نشاطها في أكثر من خمسين )50( دولة. وتجدر اإلشارة إلى أن شركة سابك مدرجة في السوق المالية السعودية 

)تداول( ويمتلك صندوق االستثمارات العامة حوالي 70٪ من أسهمها العادية المتداولة كما في 31 ديسمبر 2018م.

وتلتزم الشركة بموجب تلك االتفاقيات بتوفير أكبر قدر من بعض المنتجات بما فيها النفط الخام والغاز وذلك رهًنا بمدى توفر تلك المنتجات 
ومع مراعاة أي قيود تفرضها الحكومة بما فيها الشروط السعرية ومتطلبات اإلنتاج والتكرير. وعادة ما تحصل الشركة على سعر كل منتج 
تحدده الحكومة بناًء على أسس تجارية عادلة ويُستثنى من ذلك اتفاقيات توريد البروبان والبوتان التي يتم فيها احتساب األسعار وفق معادلة 
التسعير المنصوص عليها في هذه االتفاقيات. وتتراوح مدة االتفاقيات عادة من 20 إلى 30 سنة غير قابلة للتجديد. وحققت الشركة بموجب 
هذه االتفاقيات إيرادات بقيمة 19.039 مليون ريال سعودي )5.077 مليون دوالر أمريكي( و24.293 مليون ريال سعودي )6.478 مليون 
دوالر أمريكي(، و32.254 مليون ريال سعودي )8.601 مليون دوالر أمريكي( و13.346 مليون ريال سعودي )3.559 مليون دوالر أمريكي( 

في السنوات 2016م و2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م، على التوالي.

املبيعات للشركة السعودية للكهرباء

أبرمت الشركة عدة اتفاقيات لتوريد النفط والغاز مع الشركة السعودية للكهرباء، والتي بموجبها توفر الشركة النفط الخام والغاز ومنتجات 
أخرى بما فيها مكثفات ووقود النفط والديزل لبعض محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة السعودية للكهرباء. ومن الجدير بالذكر أن 
الشركة السعودية للكهرباء هي شركة الكهرباء الوطنية بالمملكة ومدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(. كما في 31 /2018/12م، 

بلغت نسبة ملكية الشركة في الشركة السعودية للكهرباء نسبة 6.9٪ وبلغت نسبة ملكية صندوق االستثمارات العامة ٪74.3.

وتتراوح مدة االتفاقيات بشكل عام بين ستة أشهر وخمس سنوات تتجدد تلقائياً ما لم يقم أحد األطراف بإنهائها. وتحدد معظم االتفاقيات 
كمية النفط أو الغاز التي يمكن توريدها في اليوم أو التي يمكن توريدها على مدار مدة العقد في بعض االتفاقيات. وتلتزم الشركة بموجب 
االتفاقيات بالحصول على سعر السوق المحلي السائد أو السعر المحلي الذي تحدده الحكومة للمنتجات المعنية. قدمت الشركة للشركة 
السعودية للكهرباء منتجات بقيمة 11.959 مليون ريال سعودي )3.189 مليون دوالر أمريكي( في عام 2016م، ولم يتم تسديد المبلغ في ذلك 
الوقت. وسجلت الشركة بموجب هذه االتفاقيات إيرادات بقيمة 12.405 مليون ريال سعودي )3.308 مليون دوالر أمريكي( و7.268 مليون 
ريال سعودي )1.938 مليون دوالر( و3.574 مليون ريال سعودي )953 مليون دوالر( في 2017م و2018م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2019م على التوالي. وفي إطار التغييرات الواردة على النظام المالي )Fiscal Regime(، تتوقع الشركة تسوية ما يتم تخصيصه مستقباًل من 
منتجات مقدمة إلى الشركة السعودية للكهرباء وال تتلقى الشركة دفعات مقابلها بموجب الضمان الحكومي، )لمزيد من المعلومات، يرجى 

مراجعة القسم  5- 4- 4 )التغيرات التي طرأت على النظام المالي )Fiscal Regime( من هذه النشرة(.

باإلضافة إلى ذلك، قدمت الشركة للشركة السعودية للكهرباء فائض الكهرباء التي أنتجتها مرافق الشركة بقيمة 202.5 مليون ريال سعودي 
)53.98 مليون دوالر أمريكي( و480.0 مليون ريال سعودي )128 مليون دوالر أمريكي( و408.8 مليون ريال سعودي )109 مليون دوالر 
أمريكي( و165 مليون ريال سعودي )44 مليون دوالر أمريكي( لألعوام المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017 و2018م والستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2019م على التوالي.

المبيعات للجهات الحكومية والجهات ذات العالقة األخرى 2 2 2 12

خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م، قدمت الشركة النفط الخام والغاز والمنتجات المكررة وبعض الخدمات 
إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والخطوط الجوية العربية السعودية والعديد من الجهات الحكومية والجهات األخرى المملوكة 
للحكومة والخاضعة لسيطرتها )وتقوم هذه التعامالت على أساس تعاقدي(. توفر الشركة النفط الخام والغاز والمنتجات المكررة وبعض 
الخدمات بقيمة 6.229 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، ولم يتم تسديد المبلغ في ذلك الوقت. قدمت الشركة 
النفط الخام والغاز والمنتجات المكررة وبعض الخدمات بقيمة 9.168 مليون ريال سعودي )2.444 مليون دوالر أمريكي(، و10.913 مليون 
ريال سعودي )2.910 مليون دوالر أمريكي( و6.563 مليون ريال سعودي )1.750 مليون دوالر أمريكي( لألعوام المنتهية في ديسمبر 2017م 
و2018م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م على التوالي وذلك نظير مقابل، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  5- 4- 4 

)التغيرات التي طرأت على النظام المالي )Fiscal Regime( من هذه النشرة(. 
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الشراء من الكيانات التجارية التي تمتلكها الحكومة أو الخاضعة لسيطرتها 2 2 2 12

تشتري الشركة منتجات كيميائية من شركة سابك في سياق عمليات قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream(. وتتحدد أسعار 
وبلغ إجمالي قيمة هذه  التي تشتري من شركة سابك.  الجهات األخرى  والمتبعة مع  بناًء على أسس تجارية عادلة  الشراء هذه  عمليات 
المشتريات 2.764 مليون ريال )737 مليون دوالر أمريكي( و2.959 مليون ريال سعودي )789 مليون دوالر أمريكي( و3.098 مليون ريال 
سعودي )826 مليون دوالر أمريكي( لألعوام المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م على التوالي و1.343 مليون ريال سعودي 

)358 مليون دوالر أمريكي( للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م. 

تشتري الشركة الكهرباء من الشركة السعودية للكهرباء، وتتحدد أسعار عمليات الشراء هذه بناء على أسس تجارية عادلة والمتبعة مع الجهات 
األخرى التي تشتري من الشركة السعودية للكهرباء. وبلغ إجمالي قيمة هذه المشتريات 694 مليون ريال )185 مليون دوالر أمريكي( و308 
مليون ريال )82 مليون دوالر أمريكي( و296 مليون ريال )79 مليون دوالر أمريكي( لألعوام المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

على التوالي، و176 مليون ريال )47 مليون دوالر أمريكي( للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م.

المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 2 2 2 12

التنفيذيين(، ال توجد حتى تاريخ  بخالف ما هو متعلق بترتيبات المكافآت المذكورة بالقسم  6- 8 )مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
هذه النشرة أي معامالت يكون فيها ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار مسؤوليها التنفيذيين أو أي من أفراد عائالتهم المباشرين 

مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، كما ال توجد أي معامالت مبرمة على أسس تجارية غير عادلة.

الموافقة على معامالت الجهات ذات العالقة 2 2 2 12

تبنت الشركة سياسة تتعلق بمعامالت الجهات ذات العالقة تضع المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بمشاركتها في المعامالت مع الجهات 
ذات العالقة وتنص على تقييم تلك المعامالت بمعرفة لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة الشركة. وفيما يخص معامالت الجهات ذات 
العالقة المبرمة مع الحكومة، تقتضي شروط االمتياز أن تكون جميع العقود المبرمة بين الشركة وأي جهة حكومية على أساس تجاري 
بصرف النظر عما إذا كانت المعاملة مرتبطة بتوريد منتجات هيدروكربونية أو خدمات أو غير ذلك. وتنفيذاً لسياسة الشركة، فإنها ملتزمة 
النظام  المراجعة. يقتضي  لتقييم لجنة  المعامالت  العالقة على أساس تجاري وتخضع هذه  بالتفاوض بخصوص معامالت الجهات ذات 
األساس للشركة أال يكون ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي مسؤول عن إدارة الشركة أي مصلحة شخصية على النحو الذي حدده 

مجلس اإلدارة في أي معاملة مبرمة نيابة عنها دون تلقي ترخيص مسبق من مجلس اإلدارة.

المسؤولية االجتماعية للشركة 2 2 2 12

لدى الشركة عدد من مشاريع ومبادرات المسؤولية االجتماعية لدعم المجتمعات والبيئة التي تعمل فيها، وتسخر خبراتها وقدراتها التشغيلية 
لتنفيذ هذه المشاريع. وتضع هذه األنشطة ضمن نطاق مشاريع ومبادرات )المسؤولية االجتماعية للشركة(.

 وباإلضافة إلى المشاريع التي تنفذها الحكومة بمبادرة ذاتية منها، فقد أصدرت توجيهاتها للشركة وقد تصدر توجيهات مستقبلية لها 
بتنفيذ مشاريع أو توفير المساعدة الفنية لمبادرات خارجة عن نطاق األعمال الرئيسة للشركة تحقيًقا ألهداف الحكومة. وينص االمتياز 
على أن يكون إبرام أي عقود بين الشركة وأي جهة حكومية أو أي ترتيبات تتعلق بتوريد المواد الهيدروكربونية أو تقديم الخدمات أو غيرها 
على أساس تجاري وتعاقدي، وذلك اعتباًرا من 1439/04/06هـ )الموافق 2017/12/24م(، )لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم 

 7 -5- 2- 4 )مصروفات البيع والنفقات اإلدارية والعامة( والقسم  4- 15 )المسؤولية االجتماعية للشركة( من هذه النشرة(.

معامالت أخرى 2 2 2 12

تحظى الشركة بعالقة مستمرة مع الحكومة من خالل ترتيبات تعاقدية أخرى يتم تعويض الشركة عنها بأساليب عديدة مختلفة، في ما يخص 
المشاريع التي تقدم الشركة لها التمويل المطلوب ويتم التنسيق إلكمالها، تحصل الشركة على التعويض الكافي لنفقاتها من خالل تخفيض 
الضرائب المستحقة عليها. ويعتبر االنخفاض في الضرائب المستحقة بمثابة تسوية الشركة اللتزاماتها الخاصة بضريبة الدخل في القوائم 
المالية. ومن بين المشروعات التي تلقت الشركة تعويضاً عنها، مدينة الملك سلمان للطاقة، ومجمع مكمن جازان ومجمع الحرس الوطني 

في ثول. 

أسست سادكو، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، شركة جسارة إلدارة البرامج وهي مشروع مشترك مع شركة جيكوبز انجينيرنج 
وصندوق االستثمارات العامة لتوفير خدمات مهنية إلدارة البرامج واإلنشاءات لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها داخل المملكة الشركة 
م تلك الخدمات على أسس تجارية عادلة ويتولى  والحكومة والكيانات التجارية التي حظيت فيها الحكومة بحصة ملكية أو سيطرة. وتُقدَّ

المشروع المشترك إدارة تلك األنواع من المشاريع وتطويرها.

وبتوجيه من الحكومة، بدأت الشركة في الربع الرابع من عام 2018م في إنشاء البنية التحتية لمدينة الملك سلمان للطاقة وهي مدينة 
صناعية تهدف إلى جذب جهات خارجية دولية منخرطة في مجال التصنيع وتوريد السلع إلى قطاع الطاقة من أجل تأسيس مرافق بالمملكة، 
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وذلك بما يخدم مصالحها التجارية طويلة األجل. وترى الشركة أن مدينة الملك سلمان للطاقة سوف تُقلص مراحل سلسلة اإلمداد التي تمر 
بها الشركة والشركات األخرى العاملة في قطاع الطاقة في المملكة، وستؤدي إلى زيادة مستوى تنافسية األسعار المطروحة من قبل موردي 
البضائع للشركات العاملة في مجال الطاقة بالمملكة. وبعد انطالقها، يتوقع أن تتولى الشركة إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة. وتتلقى 

الشركة تعويضاً عن النفقات التي تنفقها على مدينة الملك سلمان للطاقة متمثلة في خصم من الضرائب المستحقة.

 تمتلك الشركة حصة نسبتها 50٪ في شركة الصناعات البحرية العالمية، وهي مشروع مشترك مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 
الملك سلمان  وتشغيل مجمع  بتطوير  المشروع  وسيقوم هذا  الثقيلة،  للصناعات  هيونداي  وشركة  المحدودة  للطاقة  والمبريل  "البحري"، 
الثقيلة شركة  الشركة وشركة هيونداي للصناعات  بين  أيًضا مشروًعا مشترًكا  المجمع  البحرية وسيشمل  العالمي للصناعات والخدمات 
االستثمارات الصناعية العربية السعودية )دسر( لتصنيع المعدات البحرية. وقد قدمت الحكومة للمجمع منحة قدرها 14.250 مليون ريال 

سعودي )3.800 مليون دوالر أمريكي( لتمويل بناء المجمع الذي يُتوقع استكماله في عام 2022م.

هذا وتوفر الشركة حالياً مجموعة متنوعة من الخدمات للحكومة دون الحصول على تعويض، حيث ترى الشركة أن المبالغ التي أنفقتها على 
تلك الخدمات والوقت الذي استغرقه موظفوها في القيام بها غير كبير. وتضمنت تلك المعامالت في العادة خدمات تتعلق بأمور من بينها 

تحليل البيانات واالستشارات واإلنشاء والهندسة وخدمات التصميم وكذلك اتفاقيات إعارة الموظفين.

12 1-1 تضارب المصالح-

حتى تاريخ هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد، بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة، أي تضارب في المصالح يتعلق بالعقود أو 
المعامالت الخاصة بالشركة ولم يشارك أي منهم في أي أنشطة تماثل أنشطة الشركة أو تنافسها. 

12 111 الملكية الفكرية-

تقيم الشركة التقنيات الحديثة وتطورها وتستخدمها بطريقة مخصصة لخدمة أعمالها التشغيلية لضمان استمرارية أعمالها على المدى 
ن حجم احتياطيات المواد  البعيد، وتعزيز كفاءتها التشغيلية وزيادة أرباحها، والحد من اآلثار البيئية الناجمة عن أعمالها التشغيلية. ويمكِّ

الهيدروكربونية للشركة وإمكاناتها التشغيلية من تحقيق مكاسب وقيمة كبيرة على خلفية المزايا التقنية البسيطة األخرى.

 ،)Downstream( وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق ،)Upstream( تركز الشركة مبادراتها التقنية على ثالثة محاور: قطاع التنقيب واإلنتاج
مواد  احتياطيات  اكتشاف  وسائل  تحسين   )Upstream( واإلنتاج  التنقيب  قطاع  تقنيات  تطوير  أهداف  رأس  على  ويأتي  واالستدامة. 
هيدروكربونية جديدة وتحسين استخالص النفط وزيادة اإلنتاجية واكتشاف وسائط كيميائية جديدة وخفض تكاليف اإلنتاج الالحقة ألعمال 
الحفر، في حين تتمحور أهداف تطوير تقنيات قطاع التكرير والمعالجة والتسويق )Downstream( في المقام األول حول تعظيم القيمة 
عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية. ويتمثل الهدف من وراء تطوير تقنيات االستدامة في زيادة االستخدامات غير الوقودية 
للنفط الخام، وتحقيق استدامة النفط الخام ذي الكثافة الكربونية المنخفضة، وتعزيز استدامة منظومة النقل وتوفير حلول فعالة ذات كثافة 

كربونية منخفضة.

تشتمل حقوق الملكية الفكرية للشركة )"الملكية الفكرية"( على براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق التأليف والنشر، التي ال يشكل 
أي منها بمفردها أهمية جوهرية بالنسبة للشركة، وال تعتمد الشركة في سياق أعمالها على أي حق من تلك الحقوق بمفردها.

12 111 التقاضي-

تتعرض الشركة وشركاتها التابعة من وقت آلخر لعدد من الدعاوى والقضايا والتحقيقات الرقابية وغيرها من األمور القانونية التي تنشأ في 
السياق الطبيعي لألعمال، بما في ذلك المطالبات التعاقدية المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية واتفاقيات تقديم الخدمات التي تبرمها الشركة 
والمطالبات المتعلقة بملكية األراضي والدعاوى الخاصة بالبيئة. عالوة على ذلك، تعرضت الشركة فيما مضى لدعاوى تتعلق بمنع االحتكار 
في الواليات المتحدة األمريكية. ويمكن أن تتأثر صادرات الشركة أو الشركات المنتسبة لها من النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد 
البتروكيميائية إلى البلدان األجنبية بالدعاوى القضائية أو النزاعات أو االتفاقيات التي تؤدي إلى فرض تدابير تجارية على الواردات، بما 
فيها رسوم مكافحة اإلغراق، والرسوم التعويضية، والتدابير الوقائية، وتراخيص االستيراد، والمتطلبات الجمركية. وتتوقف احتمالية تعرض 
ر إليها المنتجات ذات الصلة،  الشركة لهذه التدابير واألثر الناجم عنها على األنظمة الداخلية المعمول بها في الدولة ذات الصلة التي تُصدِّ

وعلى اتفاقيات التجارة الدولية المطبقة.

مع العلم أن نتيجة التقاضي والمسائل القانونية األخرى غير مؤكدة بطبيعتها، وترى الشركة أن لديها دفوًعا مقبولة بشأن المسائل والدعاوى 
القانونية المرفوعة ضدها في الوقت الحالي. وقد تختلف النتائج الفعلية لهذه اإلجراءات بشكل جوهري عن التقديرات الحالية. مع اإلشارة 
إلى أنه كما في تاريخ هذه النشرة ال يوجد أي دعاوى قضائية أو مطالبات بما في ذلك أي دعوى قضائية قائمة أو مهدد بإقامتها أو أي 

تحقيقات جارية يمكن أن تؤثر تأثيراً جوهرياً على أعمال الشركة وشركاتها التابعة أو مركزها المالي.
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المطالبات التعاقدية 1 11 12

تقام ضد الشركة دعاوي قضائية في المملكة من وقت آلخر نتيجة للنزاعات التعاقدية مع جهات أخرى، وبشكل عام، تشمل هذه المطالبات 
التعاقدية، وهي مرتبطة في األساس بعقود اإلنشاء واتفاقيات تقديم الخدمات، االدعاءات التي تتعلق بالتقصير في السداد والتغيرات في 
نطاق العمل وزيادة التكاليف على خلفية وقوع تأخيرات في المشاريع. وهناك عدد من هذه المطالبات في طور التقاضي أو التحكيم داخل 
المملكة، وعلى الرغم من أن قيمة كل من هذه المطالبات التعاقدية على حدة غير جوهرية، إال أن القيمة اإلجمالية لهذه المطالبات التعاقدية 

قد تسفر عن مخاطر محتملة تقدر قيمتها بنحو 3.75 مليار ريال سعودي )مليار دوالر أمريكي( أو أكثر.

مطالبات األراضي 1 11 12

تعرضت الشركة وال تزال تتعرض من وقت آلخر لمطالبات متعلقة بملكية األراضي في المملكة بما في ذلك مطالبات بالتعويض ترتبط 
باستغالل الشركة لألراضي المعنية قيد النزاع، ولم تقم الشركة بتقييم جميع مطالبات األراضي تلك على حدة. وعلى الرغم من أن القيمة 
الكلية للمطالبات المتعلقة باألراضي غير معروفة، إال أن القيمة اإلجمالية لهذه المطالبات قد تؤدي إلى التعرض لمخاطر محتملة تقدر 

قيمتها بنحو 3.75 مليار ريال سعودي )مليار دوالر أمريكي( أو أكثر.

مطالبات عدم االحتكار في الواليات المتحدة األمريكية 2 11 12

تعرضت الشركة فيما مضى لدعاوى قضائية في الواليات المتحدة األمريكية من جراء ارتكاب انتهاكات للقوانين الخاصة بمكافحة االحتكار 
فيما يتعلق بعضوية المملكة في منظمة أوبك والنشاط الجماعي المتعلق بإنتاج المواد الهيدروكربونية. وكانت تلك الدعاوى الخاصة بمكافحة 
االحتكار تطالب بتعويضات كبيرة جًدا )أحياناً بتعويضات مضاعفة لثالث مرات( وبيع موجودات الشركة في الواليات المتحدة األمريكية 
ومصادرة أرباحها، وكان من الممكن أن يكون لهذه الدعاوى، في حالة صدور أحكام مؤيدة لها، تأثير سلبي وجوهري على الشركة. وحتى تاريخ 
هذه النشرة، تم رفض الدعاوى الخاصة بمكافحة االحتكار والمتعلقة بمنظمة أوبك استنادا إلى الحجج الدفاعية السيادية المختلفة التي 
يكفلها القانون األمريكي، بما في ذلك مبدأ عدم صالحية التقاضي باعتبار القضية سياسية ومبدأ سيادة الدولة على أراضيها والحصانة 
السيادية التي يكفلها قانون الحصانات السيادية األجنبية )FSIA( باإلضافة إلى دفوع قانونية أخرى. ولكن الشركة ال يمكنها أن تضمن 
قدرتها على صدور أحكام لصالحها باستخدام هذه الحجج واألسانيد الدفاعية مستقباًل، كما يمكن ألي حكم ضد الشركة أو تسوية في غير 

صالحها لدعاوى قضائية أن يؤثر بصورة سلبية على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

القانون األمريكي العدالة ضد رعاة اإلرهاب )جاستا( 2 11 12

المواطنين  تمّكن  جديدة  آللية  مؤسساً  2016/09/09م  في  أمريكًيا  قانوًنا  )"جاستا"(  اإلرهاب  رعاة  ضد  العدالة  قانون  مشروع  أصبح 
األمريكيين من مقاضاة السيادات األجنبية وأجهزتها ووكاالتها في المحاكم األمريكية وذلك في المطالبات المتعلقة باإلرهاب الناشئة عن 
الهجمات التي تُنفذ على األراضي األمريكية بما في ذلك هجمات 2001/09/11م. وحتى اآلن، يوجد عدد من الدعاوى المتعلقة بقانون 
جاستا ضد المملكة ومدعى عليهم آخرين، ومنها الدعوى المقدمة مؤخراً ضد شركة موتيفا )Motiva( ولكن ال توجد دعاوى ضد الشركة. 
تؤثر سلبًيا على نظرة  أن  لها،  بافتراض عدم وجود سند نظامي صحيح  بقانون جاستا، حتى  الشركة متعلقة  ومن شأن أي دعاوى ضد 

المكتتبين للشركة.

المطالبات البيئية المتعلقة بغاز الميثيل ثالثي البيوتيل األثيري 2 11 12

الميثيل ثالثي  البترول وتسويقه في فترات ماضية باستخدام غاز  قامت شركة موتيفا )Motiva( وشركات أخرى تعمل في قطاع تكرير 
البيوتيل األثيري باعتباره مادة تُضاف إلى البنزين. وقد أدى ذلك إلى أن تكون موتيفا )Motiva( طرفاً في قضايا عالقة فيما يتعلق باآلثار 
البيئية المزعومة المرتبطة بانبعاثات غاز الميثيل ثالثي البيوتيل األثيري في فترات ماضية في الواليات المتحدة األمريكية، وتتضمن العديد 
من هذه القضايا شركات نفط وغاز أخرى بوصفها مدعى عليها. ويسعى المدعون في هذه القضايا المشار إليها أعاله بصفة عامة إلى 
توزيع المسؤولية بين مجموعات كبيرة من شركات النفط للحصول على تعويضات ضخمة. وقد يتم مستقباًل رفع قضايا ودعاوى أخرى تتعلق 
باستخدام هذه المادة، بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بمزاعم اإلصابة الشخصية. وعليه، فإن شركة موتيفا )Motiva( قد تكون عرضة 
لهذه  الشركة  أو   )Motiva( إذا تعرضت موتيفا  وبناًء على ذلك،  المادة.  باستخدام هذه  المتعلقة  بالدعاوى  يتعلق  لمسؤوليات كبيرة فيما 

الدعاوى، فقد يكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.
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12 121 ملخص النظام األساس-

فيما يلي ملخص النظام األساس للشركة والذي تم العمل به اعتباراً من 2018/01/1م. اإلشارة إلى "الدولة" في هذا القسم  13- 13 )ملخص 
النظام األساس( هي إشارة إلى الحكومة بصفتها مساهمة في الشركة. ويطبق نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما في كل ما لم 

يرد به نص في النظام األساس.

اسم الشركة 1 12 12

شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، وهي شركة مساهمة سعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )180( وتاريخ 1439/04/01هـ 
)الموافق 2017/12/19م(، والمؤسسة بموجب المرسوم الملكي رقم )م/8( وتاريخ 1409/04/04هـ )الموافق 1988/11/13م(.

مقر الشركة  1 12 12

يقع مقر الشركة الرئيس في مدينة الظهران في المملكة، وللشركة تأسيس فروع أو مكاتب أو وكاالت داخل المملكة أو خارجها.

أغراض الشركة 2 12 12

الهيدروكربونية  الصناعات  ذلك  في  بما  الطاقة  بمجاالت  تتعلق  التي  األنشطة  أوجه  جميع  مزاولة  في  للشركة  األساسي  الغرض  يتمثل 
والكيميائية وغيرها من الصناعات المرتبطة بها والمكملة لها أو أي نشاط آخر، داخل المملكة أو خارجها. للشركة القيام بأنشطة من بينها، 

على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

المتاجرة في جميع منتجات الطاقة والمواد الهيدروكربونية والكيميائية وغير ذلك من المنتجات المماثلة وتسويقها سواء كانت  )أ( 
من إنتاج الشركة أو من إنتاج الغير.

تصنيع وتجهيز جميع المنتجات واألجهزة والمركبات واألدوات المتعلقة بمجاالت الطاقة، بما في ذلك الصناعات الهيدروكربونية  )ب( 
والكيميائية والصناعات األخرى المرتبطة بها والمكملة لها.

نقل وتوزيع جميع منتجات الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من المنتجات المماثلة األخرى سواء أكانت  )ج( 
من إنتاج الشركة أو من إنتاج الغير.

توليد الطاقة والكهرباء من المصادر المختلفة وتخزينها ونقلها وتوزيعها. )د( 
استيراد وتصدير جميع منتجات الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من المنتجات المماثلة األخرى سواء  )هـ( 

أكانت من إنتاج الشركة أو من إنتاج الغير.
تقديم خدمات المقاوالت والتشييد والتشغيل والصيانة والخدمات اإلدارية المتعلقة بجميع مرافق الطاقة والمواد الهيدروكربونية  )و( 

والكيميائية وغيرها من المرافق المماثلة.
تقديم الخدمات الهندسية وخدمات التصميم واالستشارات المتعلقة بجميع مرافق الطاقة والمواد الهيدروكربونية والكيميائية  )ز( 

وغيرها من المرافق المماثلة.
والتأمين،  والضمانات،  المالية  األوراق  وخدمات  االدخارية،  والصناديق  االستثمارية،  والصناديق  المالية،  الخدمات  تقديم  )ح(  

والخدمات اإلدارية.
تقديم خدمات الطيران والشحن. )ط( 

تقديم الخدمات الطبية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية. )ك( 
تملك العقارات والتصرف فيها بأي شكل. )ل( 

تأسيس المرافق البحثية وإجراء البحوث والمشاركة فيها. )م( 
تأسيس المرافق والبرامج التعليمية واألنشطة األخرى ذات الصلة بما يتماشى مع نشاط ومصالح الشركة. )س( 

أي غرض أو نشاط آخر مرتبط بالنشاطات المذكورة أعاله. )ع( 

المشاركة 2 12 12

يجوز للشركة - دون التقيد بمقدار رأس المال المعمول به - أن تؤسس وتمتلك شركات بمفردها، كما يجوز لها أن تشارك الغير في تأسيس 
الشركات، ويجوز لها أيضاً أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الكيانات والشركات الوطنية واألجنبية سواء داخل المملكة 

أم خارجها، ويجوز لها كذلك أن تمول شركات قائمة أو أي نوع آخر من الكيانات، وأن تتعاقد معها أو تمتلك أوراقاً مالية أو حصصاً فيها.

ويجوز للشركة كذلك أن تلزم الشركات المملوكة لها كلًيا أو جزئًيا - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - بالدخول في ترتيبات تسمح لتلك 
الشركات بتقديم المعلومات السرية المتعلقة بها، والسماح باإلفصاح عنها في قوائمها المالية وغيرها من اإلفصاحات، شريطة أال تقوم 

الشركة بالتداول أو أن تسمح لغيرها بالتداول بناًء على تلك المعلومات التي قدمتها تلك الشركات.
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مدة الشركة 2 12 12

مدة الشركة غير محددة، وال يجوز حلها أو إنهاؤها أو تصفيتها إال بقرار من مجلس الوزراء.

رأس مال الشركة 2 12 12

رأس مال الشركة ستين مليار )60.000.000.000( ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم إلى مائتي مليار )200.000.000.000( سهم 
عادي ذي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية.

خيار الشراء المقدم من الحكومة  2 12 12

للدولة - في أي وقت - تقديم عرض شراء ألسهم الشركة غير المملوكة لها من المساهمين اآلخرين. وعلى مجلس اإلدارة الدعوة لعقد 
جمعية عامة غير عادية فور تلقي هذا العرض لتمكين المساهمين من اتخاذ قرار في هذا الشأن. وفي حال موافقة من يمثل خمسة وسبعين 
في المائة )75٪( من أسهم الشركة المملوكة لغير الدولة - ومن يتصرف باالتفاق مع الدولة - على هذا العرض - يتعين على جميع مالكي 
هذه األسهم بيع أسهمهم في الشركة للدولة بسعر العرض الذي حددته الدولة، سواء كان مالكو هذه األسهم حاضرين لهذه الجمعية العامة 

غير العادية أم غائبين، وسواء كانوا موافقين على هذا القرار أم ال. 

األسهم الممتازة 2 12 12

يجوز للجمعية العامة غير العادية إصدار أو شراء أسهم ممتازة أو تحويل األسهم العادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى 
أسهم عادية. وال تعطي األسهم الممتازة حق التصويت في جمعيات المساهمين العامة ولكن تمنح حامليها حق الحصول على نسبة أكبر 
من نسبة أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب مجلس اإلدارة ألي احتياطيات وفقاً للمادة ذات الصلة من النظام 

األساس.

نقل ملكية األسهم 2 12 12

مع عدم اإلخالل بالمادة ذات الصلة من النظام األساس، يجوز للمساهمين في أي وقت، بما في ذلك الدولة، بيع أو نقل أو رهن جميع أسهمهم 
أو جزء منها للمساهمين اآلخرين أو للغير، دون التقيد بفترة الحظر المنصوص عليها نظاما فيما يتعلق بنشر القوائم المالية.

سجل المساهمين -1 12 12

يكون تداول أسهم طرح الشركة بعد الطرح األولي لها وفقاً ألحكام النظام األساس للشركة ونظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما 
واألنظمة واللوائح المطبقة بالمملكة وقواعد السوق الذي تُطرح فيه أسهم طرح الشركة.

زيادة حصص رأس المال 11 12 12

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة عدد أسهم طرح الشركة، بما في ذلك زيادتها عن طريق إصدار حقوق أولوية، شريطة أن يكون 
رأس مال الشركة في ذلك الحين قد دفع كاماًل، وال يشترط أن يكون رأس مال الشركة قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس 
مال الشركة يتعلق بأسهم تكون بحوزة الشركة نتيجة شرائها ألسهمها أو مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية أو أي أدوات تمويلية 

أخرى إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

كما للجمعية العامة غير العادية أن تصدر موافقة سنوية لمجلس اإلدارة لزيادة عدد أسهم الشركة بما ال يتجاوز واحداً بالمائة من مجموع 
أسهم الشركة، ولمجلس اإلدارة أن يقرر إصدار هذه األسهم وفق تقديره خالل سنة من صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية.

كما يجوز للجمعية العامة غير العادية تخصيص األسهم المصدرة أو أي جزء منها للعاملين في الشركة أو للعاملين في أي من الشركات 
التابعة للشركة بشكل مباشر أو غير مباشر )سواء كانت مملوكة لها بشكل كلي أم جزئي( وفقاً لما ورد أعاله. وال يكون للمساهمين حق أولوية 

في االكتتاب بهذه األسهم الجديدة المصرح بها والمخصصة للعاملين في الشركة أو للعاملين في أي من الشركات التابعة لها.

ويجوز للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة عدد أسهم الشركة مقابل حصص نقدية أو 
إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

وللجمعية العامة غير العادية أو مجلس اإلدارة، بحسب األحوال، الموافقة على إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية أو أي أدوات تمويلية 
أخرى قابلة للتحويل إلى أسهم عند الموافقة على إصدار أسهم جديدة للشركة وأن تحدد الحد األعلى من عدد أسهم الشركة التي يمكن 

إصدارها عن طريق تلك األدوات أو الصكوك التمويلية.
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خفض رأس المال 11 12 12

لمجلس اإلدارة تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجة الشركة، أو إذا منيت الشركة بخسائر، ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض 
رأس مال الشركة إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة )الرابعة والخمسين( من نظام الشركات. وال يجوز إصدار هذا القرار إال بعد 
اإلفصاح للجمعية العامة غير العادية عن التزامات الشركة وتأثير هذا الخفض على هذه االلتزامات. وللدائنين االطالع على هذا اإلفصاح 

دون حاجة لحصول الشركة على موافقتهم أو قيامها بالنشر المتعلق بالديون.

إذا تكبدت الشركة خسائر تصل قيمتها إلى نصف رأس المال المدفوع، يدعو مجلس اإلدارة الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد كي تتخذ 
اإلجراءات التي تعتبرها مالئمة، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي اإلعالن عن أي من قرارات المساهمين للجمهور وما إذا كان ينبغي لمساهمي 
الشركة تقديم دعًما مالًيا الستمرارية الشركة. ال تخضع الشركة في أي حال من األحوال ألي عملية حل أو تصفية تلقائية بقوة النظام بسبب 

الخسائر التي قد تعادل نصف رأس مالها المدفوع أو تتجاوزه، ما لم يكن ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء. 

وال يجوز بأي حال اعتبار الشركة منقضية وال يجوز حلها تلقائًيا بقوة النظام بسبب خسائرها التي تساوي أو تزيد على نصف رأس مالها 
المدفوع ما لم يكن هذا االنقضاء بموجب قرار من مجلس الوزراء.

ولمجلس اإلدارة أن يقرر إعادة شراء أسهم الشركة إذا كان ذلك جزءاً من عملية تخفيض رأس مالها، أو كان ذلك بهدف تخصيص هذه 
األسهم لموظفي الشركة من خالل برنامج أسهم للموظفين، أو ألي غرض آخر يرى مجلس اإلدارة بأنه يحقق مصالح الشركة.

إصدار الصكوك والسندات 12 12 12

يجوز للشركة إصدار الصكوك والسندات وأدوات الدين األخرى بأي شكل من األشكال وطرحها لالكتتاب العام أو الخاص. ويكون عقد أي 
اجتماع لحاملي الصكوك والسندات وأدوات الدين األخرى وفقاً لشروط وأحكام وثائق طرحها.

مجلس اإلدارة 12 12 12

يدير الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً، يشَكل لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات. ويجب أن يكون عدد أعضاء مجلس اإلدارة 
المستقلين مستوفًيا للحد األدنى الذي تقتضيه األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

ترشح الدولة بشكل مباشر ستة مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس اإلدارة. وألي مساهم - أو مجموعة من المساهمين - غير الدولة 
بقية ترشيحات عضوية  الترشيحات. وتكون  إلى لجنة  اإلدارة  تقديم مرشح لعضوية مجلس  العادية،  أكثر من )0.1٪( من األسهم  يملك 
المجلس عن طريق لجنة الترشيحات. ويحق لجميع المساهمين المالكين لألسهم العادية، بمن فيهم الدولة، التصويت في الجمعية العامة 

العادية النتخاب جميع أعضاء مجلس اإلدارة )باستثناء الرئيس التنفيذي(.

يكون الرئيس التنفيذي للشركة عضواً في مجلس اإلدارة على أال يكون رئيساً لمجلس اإلدارة، ودون أن تتطلب عضويته في المجلس أي 
إجراء إضافي من ِقبل الجمعية العامة.

إلغاء العضوية 12 12 12

يستمر أعضاء مجلس اإلدارة في مناصبهم إلى أن يتم انتخاب من يخلفهم وفقاً لألنظمة والتعليمات السارية في المملكة، ومع ذلك يجوز 
الشركة  تجاه  المعزول  العضو  وذلك دون إخالل بحق  أو بعضهم  اإلدارة  أي وقت عزل جميع أعضاء مجلس  العادية في  العامة  للجمعية 
بالمطالبة بالتعويض عن المكافآت المستحقة وغير المدفوعة إذا كان العزل لسبب غير مقبول. ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل في أي وقت 

وألي سبب ومن دون أن يتحمل أي مسؤولية قد تنشأ عن االعتزال.

يشمل حق الدولة في التصويت على عزل أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة العادية، األعضاء المستقلين واألعضاء الذين لم ترشحهم.

شغور منصب أحد أعضاء مجلس اإلدارة 12 12 12

إذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس اإلدارة، فللمجلس أن يعين عضًوا مؤقًتا لشغل المنصب الشاغر بموافقة أغلبية األعضاء المتبقين في 
المجلس، على أن )1( يكون ترشيح العضو البديل من قبل الدولة إذا كان المنصب الشاغر يعود لعضو تم ترشيحه من قبل الدولة، و)2( يكون 
العضو البديل ممن تتوافر فيهم الخبرة المناسبة لتحقيق أغراض الشركة. وفي جميع األحوال يجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة واالستثمار 
ووزارة الطاقة، باإلضافة إلى هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، 
وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها للموافقة عليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وإذا لم تتوفر الشروط 
الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص أعضائه عن الحد األدنى الالزم نظاماً وجب على بقية أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة 

العادية لالنعقاد خالل )ستين( يوماً النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
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صالحيات مجلس اإلدارة ومهامه 12 12 12

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة، وله - دون حصر - الصالحيات 
اآلتية:

تعيين وعزل الرئيس التنفيذي للشركة ومسؤوليها التنفيذيين اآلخرين. )أ( 
لجنة  وأي  الترشيحات  ولجنة  المكافآت  ولجنة  المراجعة  لجنة  ذلك  في  بما  أعضائها  وتعيين  اإلدارة  مجلس  لجان  تشكيل  )ب( 

متخصصة أخرى، ويصدر المجلس لوائح عمل هذه اللجان على أن تشمل صالحياتها وضوابط عملها.
تحديد صالحيات ومكافآت الرئيس التنفيذي والمسؤولين التنفيذيين اآلخرين. )ج( 

الموافقة على نظام الرقابة الداخلية للشركة وسياسات المشتريات. )د( 
تفويض مسؤولي الشركة بالتوقيع نيابة عن الشركة. )هـ( 

الموافقة على االستحواذ أو التصرف في ملكية الشركة أو مصالحها في الشركات والمؤسسات والمعاهد والمنظمات والمشاريع  )و( 
المشتركة، أو أي كيان آخر.

الموافقة على إنشاء شركات تابعة وفروع ومكاتب ووكاالت للشركة، والموافقة على مشاركة الغير في تأسيسها. )ز( 
اتخاذ أي من األعمال المناسبة لتعزيز مصالح الشركات التي تملكها الشركة والشركات التابعة لها كلياً أو جزئياً بشكل مباشر  )ح( 
أو غير مباشر، بما في ذلك دون حصر القيام باستثمارات مالية في تلك الشركات، وتقديم القروض والتسهيالت االئتمانية لها، 

ونقل أصول الشركة إلى أي من الشركات التابعة لها، وكفالتها.
ضمان مبلغ الدين األصلي والفائدة المتعلقة بالصكوك أو السندات أو أدوات الدين أو أي مديونية أخرى سواء كانت صادرة من  )ط( 
الشركة، أو التزامات تكبدتها الشركة أو أي كيان، سواء كان شركة تابعة للشركة أو تمتلك الشركة فيه حصة، أو حين يكون هذا 

الضمان لغرض تعزيز مصالح الشركة.
عقد القروض وعقود التأجير التمويلي، ومنح قروض الرهن العقاري، وإصدار صكوك أو سندات أو شهادات ودائع أو أوراق  )ي( 

مالية أخرى، والدخول في أي أدوات تمويل أخرى، أياً كانت شروطها.
شراء وبيع ورهن واستثمار أصول الشركة )المنقولة وغير المنقولة( وفك الرهن واإلفراغ وقبض الثمن وتحويل صكوك الملكية  )ك( 

الخاصة بالشركة.
الحصول على القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى نيابة عن الشركة، أياً كانت شروطها، بما في ذلك القروض من صناديق  )ل( 
التمويل الحكومية، والشركات ذات الصلة، ووكاالت ائتمان الصادرات والبنوك التجارية وشركات التمويل واالئتمان والبيوت 

المالية أو أي جهة تمويل أخرى.
الموافقة على المركز المالي للشركة والقوائم المالية والميزانية السنوية المعدة وفقاً للنظام األساس. )م( 

الموافقة على خطط أعمال الشركة، بما في ذلك برامجها لتنفيذ قرارات الدولة إلنتاج النفط الخام وبرامجها للكشف والتنقيب  )ن( 
وتطوير احتياطيات الموارد الهيدروكربونية، وبرامج الشركة المرتبطة باستثمارات رأس المال واالستثمارات األخرى.

عرض أي مسألة للموافقة عليها من قبل الجمعيات العامة. )س( 

كما يجوز لمجلس اإلدارة بقرار منه أن يفوض أو يوكل أي شخص، أو أي لجنة من لجان المجلس، بما يراه من صالحيات.

وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين االقتراض من الشركة أو أن تضمن الشركة أي قرض يحصل عليه أي من أعضاء 
مجلس اإلدارة. كما ال توجد صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تُمنح لهما، أو تجيز 

لهم حق االقتراض من الشركة.

مكافآت أعضاء المجلس 12 12 12

يحدد مجلس اإلدارة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بالشكل الذي يراه مناسًبا بما ال يتجاوز )1.800.000( مليون وثمانمائة ألف ريال 
للعضو الواحد سنوياً، وفي حال تجاوز ذلك، يجب عرض األمر على الجمعية العامة لتقرر ما تراه. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى 
الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة من الشركة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل حضور 
ومصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس من الشركة بوصفهم عاملين أو إداريين وما قبضوه 
نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات قدمت للشركة، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها 

كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

صالحيات رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر 12 12 12

تعين الدولة رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس من بين أعضاء مجلس اإلدارة، على أن يكون رئيس مجلس اإلدارة أحد األعضاء المرشحين 
من قبل الدولة، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة. وتتمتع الدولة وحدها بحق عزل رئيس 

مجلس اإلدارة ونائب الرئيس.
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يتولى رئيس المجلس الصالحيات التالية:

رئاسة الجمعيات العامة واجتماعات حاملي الصكوك أو السندات، وسندات الدين األخرى، واجتماعات مجلس اإلدارة. )أ( 
تمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، بما في ذلك الوزارات والدوائر والجهات والهيئات الحكومية والشركات  )ب( 
والمحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية والهيئات العمالية بجميع درجاتها وفئاتها والنيابة العامة وكتابات العدل والموثقين 
المرخصين من وزارة العدل والغرف التجارية والصناعية، وله في سبيل ذلك المرافعة والمدافعة وإقامة الدعاوى وإبرام الصلح 
والتنازل وحق اإلبراء واإلنكار واإلقرار وطلب حلف اليمين وتَسلُّم األحكام وطلب نقض األحكام واالستئناف والتماس إعادة النظر 

وتنفيذ األحكام.
القروض  واتفاقيات  العقود  وتوقيع  ومالحقها،  الشركة  فيها  تشترك  أو  تؤسسها  التي  الشركات  تأسيس  عقود  على  التوقيع  )ج( 
واالتفاقيات المالية األخرى والرهون واإليجارات ووثائق وصكوك بيع وشراء األراضي والمباني، وكذلك البيع والشراء والسحب 
واإليداع والتحويل واالكتتاب واالستثمار والتداول والرهن وفك الرهن وذلك في األسهم والحصص في الشركات والمؤسسات 
والصناديق وغيرها واستالم األرباح والفائض وسندات الملكية وتعديلها، وذلك في حدود القرارات الصادرة من مجلس اإلدارة.

التمتع بأي صالحيات أخرى يخوله إياها مجلس اإلدارة. )د( 

ولرئيس المجلس تفويض أو توكيل غيره بأي من صالحياته المذكورة.

يعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد المجلس اختصاصاته وحقوقه ومزاياه.

ال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه وأمين السر - في حال كان أمين السر عضواً من أعضاء مجلس اإلدارة - على مدة  -1 12 12
عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز لمجلس اإلدارة إعادة تعيين أمين السر وعزله.

اجتماعات المجلس 11 12 12

يجتمع مجلس اإلدارة أربع مرات في السنة على األقل بدعوة من رئيس المجلس، وعلى رئيس المجلس دعوة المجلس لالجتماع متى طلبت 
الدولة ذلك، أو الجمعية العامة العادية، أو اثنان من أعضاء مجلس اإلدارة.

النصاب القانوني والتمثيل 11 12 12

ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره أغلب أعضائه على األقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، سواء بشكل شخصي أو عن 
طريق االتصال الهاتفي أو غير ذلك من وسائل التقنية الحديثة التي تتيح للجميع سماع بعضهم البعض والمشاركة في الوقت نفسه.

قرارات المجلس 12 12 12

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين. وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع. ويجوز 
وموقعاً من جميع أعضاء مجلس اإلدارة، وتكون تلك  إصدار قرار من المجلس - بدون عقد اجتماع - على أن يكون هذا القرار مكتوباً 
القرارات نافذة في تاريخ آخر توقيع من أعضاء مجلس اإلدارة. وتعرض هذه القرارات الكتابية على المجلس في أول اجتماع تاٍل له إلدراجها 

في محضر االجتماع.

مداوالت المجلس 12 12 12

تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس االجتماع وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر.

جمعيات المساهمين 12 12 12

حضور اجلمعيات العامة أ- 

لكل مساهم بما في ذلك الدولة حق حضور جمعيات المساهمين العادية )»الجمعية العامة العادية«( وغير العادية )»الجمعية العامة غير 
العادية«(، )ويُشار إليهما مجتمعتين بلفظ )»الجمعيات العامة«(، وذلك بصرف النظر عن عدد أسهمه في الشركة. وله في ذلك أن يوكل 
عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العامة وفي التصرف نيابًة عنه في الجمعية العامة، على أن يكون ذلك 
لنموذج تعده الشركة لهذا الغرض. وللدولة تفويض صالحيتها في حضور الجمعيات العامة ألكثر من  بموافقة كتابية من المساهم وفقاً 

شخص في نفس الوقت، إال أن تفويض صالحيتها بالتصرف في تلك الجمعيات العامة يكون لشخص واحد فقط.
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اختصاصات اجلمعية العامة العادية ب- 

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة 
واحدة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز الدعوة النعقاد جمعيات عامة عادية أخرى 

بالقدر الذي يحدده مجلس اإلدارة أو حسبما هو مقرر في النظام األساس.

اختصاصات اجلمعية العامة غير العادية ج- 

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل بنود النظام األساس، باستثناء )1( األمور المحظور عليها تعديلها نظاًما، أو )2( إلغاء أي حق 
خاص بالدولة، كما يحق لها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة أصاًل في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع 

نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

انعقاد اجلمعيات العامة د- 

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو النعقاد جمعية عامة عادية إذا طلب 
ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو واحد أو أكثر من المساهمين الذين تمثل نسبة ملكيتهم خمسة بالمائة )5٪( على األقل من 
األسهم العادية. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا لم يقم مجلس اإلدارة بذلك خالل ثالثين )30( يوماً من 

تاريخ طلب مراجع الحسابات.

ِسجل احلضور يف اجلمعيات العامة هـ- 

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعيات العامة أسماءهم بالطرق التي تحددها الشركة قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية.

دعوة وجدول أعمال وتاريخ تسجيل اجلمعيات العامة و- 

تنشر الدعوة وجدول األعمال وتاريخ التسجيل الجتماع الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يوجد بها مقر الشركة 
الرئيس، وإذا كان قد تم إدراج الشركة في أي سوق مالية، فيتم النشر على الموقع اإللكتروني للشركة في خالل أربعة عشر )14( يوًما على 
األقل قبل تاريخ هذا االجتماع. يمكن أيًضا إرسال الدعوة إلى جانب جدول األعمال وتاريخ التسجيل لجميع المساهمين عبر مراسالت 
العامة  الجمعيات  التصويت داخل  الحق في  يُمنح  تاريخ هذا االجتماع.  يوًما على األقل من  أربعة عشر )14(  مسجلة على أن تسلم قبل 
لمساهمي الشركة المقيدين في سجل المساهمين في نهاية تاريخ التسجيل. يتم إرسال نسخة من الدعوة بجانب بنود جدول األعمال إلى 
وزارة التجارة واالستثمار، وإذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية تُرَسل النسخة إلى هيئة السوق المالية خالل الفترة المحددة للنشر.

نصاب اجلمعية العامة العادية ز- 

ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهم واحد أو أكثر - شخصياً أو باإلنابة أو من خالل وسائل التقنية الحديثة 
وفق الضوابط والقيود الموافق عليها من قبل مجلس اإلدارة - ممن يمثلون ربع األسهم العادية على األقل، بشرط أن تكون الدولة ممثلة في 

االجتماع، وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع، فيجوز:

أن يُعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع   )1(
األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد االجتماع الثاني.

)2(  توجيه الدعوة الجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين يوماً التالية لالجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة وفقاً للطريقة المنصوص 
عليها في النظام األساس.

ويكون االجتماع الثاني صحيًحا في جميع األحوال أّياً كان عدد األسهم العادية الممثلة فيه، شريطة أن تكون الدولة ممثلة في االجتماع.

نصاب اجلمعية العامة غير العادية ح- 

ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيًحا إال إذا حضره مساهم واحد أو أكثر -شخصياً أو باإلنابة أو من خالل الحضور بأي 
وسيلة تقنية حديثة وفق الضوابط والقيود الموافق عليها من قبل مجلس اإلدارة- ممن يمثلون نصف األسهم العادية، بشرط أن تكون الدولة 

ممثلة في االجتماع، وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع، فيجوز:

أن يُعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع   )1(
األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد االجتماع الثاني.

توجيه الدعوة الجتماع ثاٍن وفقاً للطريقة المنصوص عليها في النظام األساس.  )2(

وفي جميع األحوال ال يكون االجتماع الثاني صحيحاً إال إذا حضره مساهم واحد أو أكثر -شخصياً أو باإلنابة أو من خالل الحضور بأي 
وسيلة تقنية حديثة وفق الضوابط والقيود الموافق عليها من قبل مجلس اإلدارة- ممن يمثلون ربع رأس المال على األقل، بشرط أن تكون 

الدولة ممثلة في االجتماع.
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وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث وفقاً لما نص عليه النظام األساس، ويكون االجتماع الثالث 
صحيحاً أياً كان عدد األسهم العادية الممثلة فيه، بشرط أن تكون الدولة ممثلة في االجتماع.

التصويت يف اجلمعيات العامة ط- 

لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم في الجمعيات العامة، ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة.

قرارات اجلمعيات العامة ي- 

تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم العادية الممثلة في االجتماع. وتصدر قرارات الجمعيات العامة غير العادية 
بأغلبية ثلثي األسهم العادية الممثلة في االجتماع، إال إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أسهم الشركة أو اندماجها في شركة أخرى فال يكون هذا 

القرار صحيًحا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم العادية الممثلة في االجتماع.

يجوز للمساهمين اتخاذ القرارات كتابياً دون عقد اجتماع إذا كانت أسهم الشركة غير مدرجة في سوق مالية، وذلك عن طريق قيام مجلس 
اإلدارة بعرض هذه القرارات على كل مساهم مالك ألسهم عادية على حدة، وفي هذه الحالة يجب أن تتم الموافقة على هذه القرارات 
كتابياً باألغلبية المطلقة لألسهم العادية، على أن يتم عرض هذه القرارات على الجمعية العامة في أول اجتماع تاٍل لها إلدراجها في محضر 

االجتماع.

مداوالت اجلمعيات العامة ك- 

يعد مجلس اإلدارة جدول أعمال الجمعيات العامة، ولهيئة السوق المالية )في حال كانت الشركة مدرجة في السوق المالية( وأي مساهمين 
يمثلون خمسة بالمائة )5٪( على األقل من األسهم العادية حق إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعيات العامة وذلك قبل موعد 

انعقادها بأربعة عشر يوًما.

يضع مجلس اإلدارة اإلجراءات التي يجب اتباعها فيما يخص جداول أعمال الجمعيات العامة وترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وقواعد تنظيم 
السلوك في هذه الجمعيات، بما في ذلك أي إشعار أو معلومات مطلوبة أو أي شروط أو قيود تتعلق بإضافة بنود لجداول أعمال الجمعيات 
العامة وترشيح األعضاء والمحافظة على السلوكيات وتسيير المناقشات بالجمعيات العامة، ويقوم مجلس اإلدارة بإتاحة هذه اإلجراءات 

للمساهمين قبل انعقاد الجمعيات العامة بوقت مناسب.

لكل مساهم حق االستفسار عن الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه األسئلة إلى أعضاء مجلس اإلدارة أو 
مراجع الحسابات. ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر حسب 

تقدير المجلس.

رئاسة اجلمعيات العامة وإعداد محاضر االجتماع ل- 

يرأس اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه وذلك في 
حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه. ويقوم أمين سر مجلس اإلدارة بمهام أمين سر الجمعيات العامة.

يجب أن يتضمن محضر اجتماع الجمعية العامة عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين من خالل أي وسيلة موافق عليها وعدد األسهم 
أو خالفتها  عليها  وافقت  التي  األصوات  وعدد  اتخذت  التي  والقرارات  لها  المقررة  األصوات  وعدد  باإلنابة  أو  باألصالة  الممثلة  العادية 
وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعيات 
العامة وأمين سرها وجامع األصوات، ويتم نشر قرارات الجمعيات العامة، وتقديمها لوزارة التجارة واالستثمار أو هيئة السوق المالية في 

حال كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، بما يتوافق مع األنظمة واللوائح المعمول بها.

مراجع الحسابات 12 12 12

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات )أو أكثر( من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية 
بناًء على توصية من مجلس اإلدارة، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويمكن تعيين مراجع الحسابات ألي فترة زمنية على أن يتم استبدال شريك 
المراجعة الرئيس الذي يقوم باإلشراف المباشر على أعمال التدقيق والمراجعة كل خمس سنوات على األقل. ولمجلس اإلدارة، حسبما 
يراه، أن يقوم بالتمديد لشريك المراجعة الرئيس بما ال يزيد على سنتين. ويجوز للجمعية العامة أيضاً تغيير مراجع الحسابات في أي وقت 

خالل مدة عمله. 

لمراجع الحسابات في أي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً حق االطالع على المعلومات 
والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله، إلى الحد الذي 
يكون فيه الوصول إلى هذه المعلومات والبيانات ضرورياً بشكل معقول لقيام مراجع الحسابات بواجباته دون أن يكون له حق االطالع على 
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كن مراجع الحسابات من أداء واجبه، وإذا صادف  السجالت الحكومية المتعلقة بالشركة أياً كان نوعها. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمَّ
مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة، فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، فله 

أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

السنة المالية 12 12 12

تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة.

الوثائق المالية 12 12 12

يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة إعداد القوائم المالية للشركة وحساب األرباح والخسائر، وتقرير عن نشاط الشركة 
ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويشمل هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح. وعلى المجلس أن يأخذ بعين االعتبار 

توصيات لجنة المراجعة فيما يخص القوائم المالية قبل موافقته عليها.

كما يجب أن يوقع رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة الوثائق المشار إليها أعاله، وتودع نسخ منها في مركز 
الشركة الرئيسي، الطالع المساهمين عليها.

على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في 
جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيسي، أو في الموقع اإللكتروني للسوق المالية المدرجة بها الشركة. وعليه أيضاً أن يرسل صوراً 
من هذه الوثائق إلى وزارة الطاقة ووزارة التجارة واالستثمار، إضافة إلى هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، 

وذلك لغرض االطالع.

يجوز للدولة في أي وقت أن تطلب أياً من الوثائق المذكورة أعاله، والمعلومات التي تستند إليها هذه الوثائق، ويقوم رئيس مجلس اإلدارة 
بتقديم تلك الوثائق والمعلومات - عند توفرها وفقاً لما ورد أعاله- للدولة.

توزيع األرباح 12 12 12

يوصي مجلس اإلدارة بسياسة توزيع األرباح للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة. ولمجلس اإلدارة - وفقاً لتقديره وعماًل بسياسة توزيع 
األرباح - توزيع أرباح عادية ومرحلية في أي وقت، ويحدد قرار مجلس اإلدارة مبلغ أو نسبة صافي الربح التي من الممكن توزيعها. ويجوز 
توزيع األرباح على شكل مبالغ نقدية أو أسهم في رأس مال الشركة وتكون غير قابلة لالسترداد من المساهمين. ويبين قرار مجلس اإلدارة 

تاريخ التسجيل وتاريخ التوزيع، وتُمنح األرباح للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بنهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

يجوز لمجلس اإلدارة قبل توزيع األرباح، في أي وقت وفقاً لتقديره، أن يجنب أي مبلغ من أموال الشركة المتاحة للتوزيعات النقدية كاحتياطي 
للطوارئ أو للحفاظ على توزيع أرباح مستقر أو ألغراض أخرى متعلقة بالشركة حسبما يرى مجلس اإلدارة أنه يحقق مصلحة الشركة. ويجوز 

لمجلس اإلدارة تعديل أو إلغاء أي احتياطي بغض النظر عن أي متطلبات لالحتياطيات بموجب نظام الشركات.

يستحق أصحاب األسهم الممتازة من أي فئة أو مجموعة استالم حصتهم من األرباح وفقاً للنسب والشروط واألوقات المنصوص عليها في 
النظام األساس للشركة أو في قرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة في هذا الشأن. وبعد اإلعالن عن توزيعات أرباح األسهم الممتازة 
-إن وجدت- واستحقاقها للسداد حسب درجة األولوية التي تحظى بها تلك األسهم، يجوز سداد أرباح فئات األسهم العادية المتبقية من 

الموجودات المتوفرة لدى الشركة والمخصصة لسداد األرباح.

ويكون لألسهم الممتازة األولوية في توزيع األرباح مقابل األسهم العادية حيث تجنب األرباح المعلن عنها لَحَملة األسهم الممتازة - إن وجدت 
- ويوزع من الباقي بعد ذلك على َحَملة األسهم العادية.

تعويض أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين  -2 12 12

تعوض الشركة أعضاء مجلس إدارتها والمسؤولين عن إدارتها الحاليين والسابقين وتدافع عنهم وتبرئ ذمتهم عن جميع الخسائر والمطلوبات 
والتكاليف والمصروفات - بما في ذلك أتعاب المحاماة - واألحكام والغرامات والعقوبات والضرائب والمبالغ التي يتكبدونها أو يدفعونها في 
حدود المعقول فيما يتعلق بأي مطالبة أو دعوى أو إجراءات قضائية سواء كانت مدنية أو جنائية أو إدارية أو تشريعية أو دعوى تحكيم أو 
تحقيق أو أي نوع آخر، سواء رفعت أو تم التهديد برفعها ضدهم، بسبب تصرفاتهم أو خدمتهم كأعضاء في مجلس إدارة الشركة أو مسؤولين 

عن إدارتها، ويشمل ذلك ما ينتج عن أي خطأ في حكمهم أو تقييمهم للمسائل.

وال يمتد التعويض المشار إليه أعاله إلى المسائل التي يصدر فيها حكم قضائي نهائي يقضي بأن الخسائر أو المطلوبات أو التكاليف أو 
المصروفات أو المبالغ أو الغرامات أو العقوبات أو الضرائب كانت بسبب سوء تصرف متعمد أو احتيال أو سوء نية من قبل عضو مجلس 

اإلدارة أو المسؤول المعني.



216

وتتحمل الشركة النفقات المذكورة نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة أو المسؤولين المعنيين سواء الحاليون أو السابقون قبل صدور الحكم 
النهائي في الدعوى أو المطالبة أو اإلجراءات القضائية وذلك مباشرة بعد استالم تعهد من قبل عضو مجلس اإلدارة أو المسؤول المعني أو 

نيابة عنه بسداد هذه المدفوعات في حال اتضح أنه غير مستحق للتعويض من قبل الشركة.

ال تتحمل الشركة التعويض بموجب ما سلف بيانه عما يأتي:

أي مبلغ يتم دفعه لتسوية أي دعوى أو مطالبة أو إجراءات قضائية إذا كانت هذه التسوية أو الدعوى أو المطالبة قد تمت دون  �
موافقة خطية مسبقة من الشركة، على أال تمتنع الشركة من إعطاء الموافقة دون مبررات معقولة وال تقيد موافقتها بشروط غير 

معقولة أو تتأخر في منحها تأخًرا غير معقول.
أي حكم قضائي لم تمنح الشركة فرصة معقولة ووقًتا كافًيا للمشاركة في الدفاع في الدعوى أو المطالبة أو اإلجراءات القضائية  �

الناتجة عنه على نفقتها الخاصة.

حدود مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين  21 12 12

مع مراعاة الحد األقصى الذي تجيزه األنظمة في المملكة، لن يعد أي عضو في مجلس إدارة الشركة أو شخص مسؤول عن إدارتها مسؤوال 
بشكل شخصي تجاه الشركة أو تجاه أي من مساهميها فيما يتعلق بانتهاك مبادئ المصداقية والصدق والوالء والعناية واالهتمام أو أي من 
واجبات األمانة األخرى أو أي فعل آخر أو إهمال بوصفه عضًوا في مجلس اإلدارة أو مسؤوال، إال إذا كان قد تقرر قضائًيا بشكل نهائي إن 
هذا الشخص قد حصل على أي شيء ذي قيمة مالية كبيرة من الشركة وهو على علم أنه لم يكن يستحق ذلك نظاًما، أو أنه تصرف بسوء 
نية، أو بتهور )أي أن التصرف تعدى ما يعد إهمااًل أو إهمااًل جسيًما )في أداء واجباته الرسمية. وفي جميع األحوال، ال يعد عضو مجلس 
اإلدارة مسؤواًل بشكل شخصي تجاه الشركة أو تجاه أي من مساهميها إذا كان قد اتخذ قراراته بحسن نية، وعلى أساس من المعرفة بموضوع 

القرار الذي اتخذه إلى الحد الذي يعتقد أنه معقول وفًقا للظروف، والعتقاده بأن هذا القرار يصب في مصلحة الشركة.

ال يمنع اإلبراء والتعويض السالف بيانه المطالبة بالحقوق المستحقة المتبقية لطالبي التعويض. وللشركة على وجه التحديد إبرام عقود 
فردية مع أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكالئها فيما يتعلق باإلبراء والتعويض والدفعات المقدمة إلى أقصى 
حد تسمح به األنظمة واللوائح المعمول بها. كما ال يؤثر إلغاء المادة الخاصة بذلك من النظام األساس أو أي تعديل عليها على أي حق أو 

حماية اكتُِسبت بموجبها.

تأمين أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين والموظفين 21 12 12

يجوز للشركة تأمين ما يلي: )1( أي شخص يشغل )حالًيا او سابًقا( منصب عضو في مجلس إدارة الشركة أو مسئول أو موظف فيها أو 
وكيل لها، و)2( أي شخص يشغل )حالًيا أو سابًقا( - بناًء على طلب الشركة - منصب عضو في مجلس إدارة أو مسؤول أو موظف أو وكيل 
لشركة أخرى أو شراكة أو مشروع مشترك أو وقف أو أي مؤسسة أخرى. وذلك ضد أي مسؤولية أو مطالبة تم رفعها ضد هذا الشخص، 
أو تم تحملها من قبله، أًيا كانت صفته، او أي مسؤولية أو مطالبة نشأت بسبب صفته، وسواء كان للشركة صالحية تعويض هذا الشخص 

فيما يتعلق بهذه المسؤولية أو المطالبة أم ال.

تضارب المصالح 22 12 12

ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أو ألي مسؤول عن إدارة الشركة أي مصلحة شخصية - وفًقا لما يحدده مجلس اإلدارة من وقت آلخر 
- سواء أكانت مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص مسبق من مجلس اإلدارة. وعلى 
عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، 
ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع. ويقوم أعضاء مجلس اإلدارة بحضور النقاشات المتعلقة بذلك والمشاركة فيها والتصويت على القرار 
الذي يصدر في هذا الشأن في اجتماع مجلس اإلدارة، باستثناء العضو الذي لديه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في تلك األعمال 
والعقود. ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة 
شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها والتي صوت عليها مجلس اإلدارة، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.

ال تعد الدولة -لغرض تطبيق الفقرة السابقة - عضًوا في مجلس اإلدارة، ولها أن تصوت في الجمعيات العامة في أي ظرف وعلى أي قرار 
بما في ذلك القرارات المتعلقة بالعقود واألعمال التي تكون بين الدولة والشركة أو غيرها من الشركات المملوكة كلًيا أو جزئًيا من ِقبل 
الدولة أو الشركة، أو العقود واألعمال التي يكون لدى عضو مجلس اإلدارة الذي رشحته الدولة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة 
فيها. وال يعد لدى أعضاء مجلس اإلدارة من الموظفين الحكوميين أو الذين تم ترشيحهم من ِقبل الدولة مصلحة شخصية سواء مباشرة أو 
غير مباشرة في العقود واألعمال التي تكون بين الدولة والشركة أو غيرها من الشركات المملوكة كلًيا أو جزئًيا من قبل الدولة، لمجرد كونهم 

موظفين حكوميين أو من منسوبي الدولة أو بسبب ترشيحهم من قبل الدولة أعضاء في مجلس اإلدارة.

المطالبة الفرعية ضد مجلس اإلدارة 22 12 12

مع عدم اإلخالل بحق أي مساهم - أو مجموعة من المساهمين - في رفع أي دعوى ضد الشركة أو مجلس اإلدارة بشكل مباشر، يحق 
للمساهمين الذين تمثل ملكيتهم )0.1٪( على األقل من أسهم الشركة تقديم طلب لرفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس 
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اإلدارة وذلك إذا كان الخطأ الذي صدر عن مجلس اإلدارة من شأنه إلحاق ضرر جسيم بهؤالء المساهمين، وقد صدر بسوء نية، أو بتهور 
)أي أن التصرف تعدى ما يعد إهمااًل أو إهمااًل جسيًما( في أداء الواجبات الرسمية أو كان مخاًل بمعايير اإلدارة ويقوم هؤالء المساهمون 
بتقديم ذلك الطلب إلى لجنة تشكل لهذا الغرض من قبل مجلس اإلدارة، وتتكون هذه اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين )و/أو( 
من مستشارين خارجيين. وتنظر لجنة الدعوى في طلب الدعوى على أن يصدر قرارها في هذا الشأن خالل تسعين يوًما من تاريخ تقديم 
الطلب. وتصدر قرارات لجنة الدعوى بأغلبية أعضاء اللجنة. وعند موافقة لجنة الدعوى على طلب الدعوى، تقوم هذه اللجنة بتعيين مكتب 
المحاماة أو المحامين الذين سيقومون برفع الدعوى، وتقوم هذه اللجنة بمتابعة الدعوى. وال يجوز رفع هذه الدعوى إال إذا كان حق الشركة 

في رفعها ال يزال قائًما. 

ملكية وتحكم الدولة الحصري 22 12 12

إقليمها وذلك وفقاً  الهيدروكربونية داخل  الموارد  الحصري في جميع  الدولة  تؤثر على ملكية وتحكم  النظام األساس وال  ال تخل أحكام 
المستويات  بتحديد  يتعلق  فيما  النهائية  القرارات  اتخاذ  المسؤولة وحدها عن  الدولة  وتبقى  المملكة  بها في  المعمول  واللوائح  لألنظمة 
القصوى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن إنتاجها في أي وقت، والمستويات القصوى للطاقة اإلنتاجية الثابتة للمواد الهيدروكربونية التي 
ينبغي المحافظة عليها، وتحتفظ وحدها بحقها الحصري في إصدار قرارات اإلنتاج داخل إقليمها وذلك استناًدا إلى عدد من االعتبارات 
الدولة  الوطني وأهداف  البيئة واألمن  للدولة والمحافظة على  التنمية االقتصادية  اعتبارات  الدولة بمفردها، بما في ذلك  التي تحددها 
السياسية والتنموية وسياستها الخارجية والدبلوماسية واالحتياجات المحلية للطاقة والمصلحة العامة وأي مصلحة سيادية أخرى تأخذها 

الدولة في عين االعتبار.

كما ال تؤثر أحكام هذا النظام على اختصاص وزارة الطاقة في إعداد االستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية 
واإلشراف على تنفيذها بما يكفل تنمية الموارد الهيدروكربونية وحسن استغاللها والمحافظة عليها.

النزاعات 22 12 12

يكون للمحاكم واللجان القضائية المختصة في المملكة االختصاص الكامل والحصري للنظر في الدعاوى واإلجراءات التي ترفعها الشركة 
أو تُرفع عليها، بما في ذلك: )1( دعاوى المسؤولية ضد أي عضو مجلس إدارة أو أحد المسؤولين عن إدارتها أو عاملي الشركة اآلخرين 
النتهاكهم أياً من واجباتهم تجاه الشركة أو مساهميها. )2( أي إجراء لرفع أي مطالبة أو دعوى تنشأ بموجب أنظمة المملكة أو بموجب النظام 
األساس للشركة. ويعتبر كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك أسهماً في الشركة قد حصل على إخطار بأحكام النظام األساس ووافق عليه.

استثناًء مما ورد أعاله، يجوز للشركة أن توافق كتابياً على التحكيم أو الخضوع ألي اختصاص قضائي بديل، في أي من تعاقداتها وتعامالتها. 

األنظمة ذات العالقة  22 12 12

يطبق نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما في كل ما لم يرد به نص في النظام األساس.

12 121 وصف األسهم -

حقوق التصويت 1 12 12

يُمنح الحق في التصويت داخل الجمعيات العامة لمساهمي الشركة المقيدين في سجل المساهمين في نهاية تاريخ التسجيل.

الحقوق في األرباح  1 12 12

يوصي مجلس اإلدارة بسياسة توزيع األرباح للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة. ولمجلس اإلدارة - وفقاً لتقديره وعماًل بسياسة توزيع 
األرباح - توزيع أرباح عادية ومرحلية في أي وقت، ويحدد قرار مجلس اإلدارة مبلغ أو نسبة صافي الربح التي من الممكن توزيعها. ويجوز 
توزيع األرباح على شكل مبالغ نقدية أو أسهم في رأس مال الشركة وتكون غير قابلة لالسترداد من المساهمين. ويبين قرار مجلس اإلدارة 

تاريخ التسجيل وتاريخ التوزيع، وتُمنح األرباح للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بنهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

إعادة شراء األسهم  2 12 12

لمجلس اإلدارة أن يقرر إعادة شراء أسهم الشركة إذا كان ذلك جزءاً من عملية تخفيض رأس مالها، أو كان ذلك بهدف تخصيص هذه األسهم 
لموظفي الشركة من خالل برنامج أسهم للموظفين، أو ألي غرض آخر يرى مجلس اإلدارة بأنه يحقق مصالح الشركة.

حل الشركة وتصفيتها  2 12 12

ال يجوز حل الشركة أو إنهاؤها أو تصفيتها إال بقرار من مجلس الوزراء.
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121 الضريبة والزكاة في المملكة  -

يتضمن هذا القسم شرًحا عاًما لبعض االعتبارات الخاصة بالزكاة/الضريبة في المملكة فيما يتعلق باالكتتاب في أو شراء أسهم الطرح 
وامتالكها والتخلص منها. وليس الغرض من هذه المناقشة تقديم وصف شامل لكافة االعتبارات الزكوية/الضريبية التي ربما تكون ذات 
عالقة بقرار شراء أسهم الطرح، كما أنها ال تتناول االعتبارات المبنية على الظروف الفردية سواًء في المملكة أم في أي دولة أخرى. لذا 
يتعين على المستثمرين المحتملين في أسهم الطرح السعي للحصول على المشورة من مستشاريهم في النواحي الضريبية بشأن القوانين 
الضريبية للدول التي يمكن أن تكون ذات صلة باالكتتاب في شراء أسهم الطرح وامتالكها والتخلص منها واستالم توزيعات األرباح والنتائج 
المترتبة على تلك اإلجراءات بموجب القوانين الضريبية لتلك الدول. ويستند هذا الملخص إلى النظام المعمول به كما في تاريخ هذه النشرة 

التي يمكن أن تتغير بأي تغييرات قد تطرأ على النظام بعد هذا التاريخ.

12 11 نظرة عامة على قواعد الضرائب والزكاة في المملكة-

ضريبة الدخل 1 1 12

وفًقا لنظام ضريبة الدخل، تخضع الشركات المقيمة في المملكة التي تعود ملكيتها ألشخاص أجانب )أي من خارج دول المجلس( )فيما 
يتعلق بحصة الشريك )المساهم( األجنبي فيها( والشركات غير المقيمة في المملكة التي تمارس نشاطاً فيها من خالل منشأة دائمة )حسب 
التعريف الوارد أدناه( لضريبة الدخل في المملكة بمعدل 20٪ )طالما أنها ال تزاول أي أعمال ترتبط بإنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية، 
انظر التفاصيل أدناه(، في حين تخضع الشركات المقيمة المملوكة بالكامل لمواطني المجلس )باإلضافة إلى األشخاص الوارد ذكرهم أدناه 
تحت عنوان »الزكاة«( للزكاة بدالً من ضريبة الدخل. بالنسبة للشركات المقيمة التي يشترك في ملكيتها مواطنو المجلس وأشخاص أجانب، 
فإنها تخضع لضريبة الدخل فيما يتعلق بحصة أرباحها المتعلقة بنسبة الملكية )القانونية أو النفعية( العائدة لألشخاص األجانب وللزكاة 

على نسبة الملكية )القانونية أو النفعية( العائدة لمواطني المجلس.

كما تخضع حصص الشركاء من مواطني المجلس في الشركات المقيمة في المملكة للزكاة وليس لضريبة الدخل )في حال أن هيكل الملكية 
آلية خضوع شركة سعودية مقيمة  المقيمة ال يتضمن أشخاص )أو شركات( من خارج دول المجلس(. وفي إطار تحديد  لتلك الشركات 
)لألغراض الضريبية/الزكوية( لضريبة الدخل أو الزكاة، كانت الهيئة العامة للزكاة والدخل تنظر إلى هيكل ملكية الشركات المقيمة إلى 
مستوى المساهمين النهائيين. وقد نصت تعديالت الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل )"الئحة ضريبة الدخل"( الصادرة بموجب القرار 
)الموافق 2018/02/10م( على أحكام جديدة قد تحد من طريقة تحديد خضوع الشركة  بتاريخ 1439/05/25هـ  الوزاري رقم )1727( 
للضريبة أو الزكاة بالنظر فقط إلى المستوى الثاني من هيكل ملكية الشركة السعودية المقيمة. والجدير بالذكر أنه لم يتم اختبار الناحية 

العملية لهذه التغييرات بشكل شامل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.

تخضع الكيانات السعودية المقيمة في المملكة )لألغراض الضريبية/الزكوية( العاملة في مجال إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية لضريبة 
معدالت  تعديل  تم  2017/01/01م(،  منذ  )السارية  الدخل  نظام ضريبة  تعديالت  وبموجب  مساهميها.  جنسية  عن  النظر  بغض  الدخل 

الضريبة المطبقة على هذه الكيانات لتتراوح ما بين 50٪ إلى 85٪، وذلك على النحو التالي:

تخضع الكيانات التي يبلغ إجمالي استثماراتها الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 375 مليار ريال )100 مليار دوالر( لضريبة  �
الدخل بنسبة ٪50. 

تخضع الكيانات التي يبلغ إجمالي استثماراتها الرأسمالية في المملكة مبلغاً يتراوح ما بين 300 مليار ريال سعودي )80 مليار دوالر(  �
و375 مليار ريال سعودي )100 مليار دوالر( لضريبة الدخل بنسبة ٪65.

تخضع الكيانات التي يبلغ إجمالي استثماراتها الرأسمالية في المملكة مبلغاً يتراوح ما بين 225 مليار ريال سعودي )60 مليار دوالر(  �
و300 مليار ريال سعودي )80 مليار دوالر( لضريبة الدخل بنسبة ٪75.

تخضع الكيانات التي يبلغ إجمالي استثماراتها الرأسمالية في المملكة مبلغاً ال يزيد عن 225 مليار ريال سعودي )60 مليار دوالر(  �
لضريبة الدخل بنسبة ٪85.

مع ذلك، نص المرسوم الملكي رقم )م/13( الصادر بتاريخ 1441/01/18هـ )الموافق 2019/09/17م(، وقرار مجلس الوزراء رقم )54( 
بتاريخ 1441/01/18هـ )الموافق 2019/09/17مـ( والقرار الوزاري رقم 559 الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 1441/02/10هـ )الموافق 
2019/10/09م(،على تطبيق معدل الضريبة بنسبة 20٪ على أعمال المصب )علماً بأنه سيتم إصدار قائمة تحدد أعمال المصب من قبل 
الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع وزارة الطاقة( للمكلف الضريبي العامل في إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية لفترة 5 سنوات 
تبدأ من 2020/01/01م. إذا التزم المكلف الضريبي بفصل أعمال المصب عن أعمال إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية )ونقلها إلى 
كيان قانوني منفصل( قبل 31 ديسمبر 2024م. وفي حال لم يلتزم المكلف الضريبي بفصل أعمال المصب عن أعمال إنتاج النفط والمواد 
الهيدروكربونية )ونقلها إلى كيان قانوني منفصل( خالل 5 سنوات )والتي تبدأ اعتباراً من 2020/01/01م( فستحصل الضريبة منه على 
أعمال المصب وفقاً للمعدالت الضريبية لألشخاص العاملين في إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية )المذكورة أعاله( على أساس سنوي 

بأثر رجعي منذ 2020/01/01م. 
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اعتباًرا من 2018/01/01م  الدخل بنسبة ٪20  الطبيعي للضريبة  الغاز  العاملة في مجال استثمار  الشركات  إلى ذلك، تخضع  باإلضافة 
)عوضاً عن نسبة 30٪ قبل 2018/01/01م(، ويجب على الشركات العاملة في مجال إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية وكذلك مجال 

االستثمار في الغاز الطبيعي إعداد حساب ضريبي لكل نشاط على حدة.

عالوة على ذلك، تنص تعديالت نظام ضريبة الدخل والسارية اعتباًرا من 2018/01/01م على أن تخضع الشركات التي ال تعمل في مجال 
إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية والمملوكة من شركات عاملة في مجال إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية لضريبة الدخل بنسبة ٪20 

عن حصص تلك الشركات.

ال يخضع حالياً لضريبة الدخل )أو الزكاة( في المملكة األشخاص األجانب الطبيعيين الذين يقيمون في المملكة وال يقومون بمزاولة أي 
أنشطة تجارية فيها )حسب التعريف الوارد في الفصل الثاني - المادة 2 من نظام ضريبة الدخل( وفًقا للممارسات الحالية للهيئة العامة 

للزكاة والدخل، حيث ال تفرض حالًيا الهيئة العامة للزكاة والدخل قواعد االمتثال لنظام ضريبة الدخل على األفراد في هذه الحالة(.

الزكاة  1 1 12

للسنة   ٪2.5 )بنسبة  المال  من  حصة  إخراج  عن  عبارة  وهي  اإلسالمية  الشريعة  بموجب  المسلمين  على  مفروض  ديني  التزام  الزكاة 
الهجرية( تبذل للفقراء وغيرهم. وقد صدرت الئحة تنفيذية للزكاة في المملكة بموجب القرار الوزاري رقم )2082( والمؤرخ 2017/02/28م 
)»الئحة الزكاة«(. تسري الئحة الزكاة من تاريخ إصدارها وتحل محل جميع التوجيهات والقرارات والتعميمات السابقة الصادرة عن الهيئة 
العامة للزكاة والدخل. عالوة على ذلك، أصدرت وزارة المالية الئحة تنفيذية جديدة للزكاة بموجب القرار الوزاري رقم )2216( المؤرخ 
1440/07/07هـ )الموافق 2019/03/14م( )»الئحة الزكاة الجديدة«( والتي تسري )وتحل محل الئحة الزكاة( على السنوات المالية التي 

تبدأ اعتباًرا من 2019/01/01م.

وفًقا لالئحة الزكاة الجديدة، يخضع للزكاة كٌل من:

األشخاص الطبيعيون من مواطني المجلس المقيمين في المملكة. �
الشركات المقيمة في المملكة عن حصص الشركاء من مواطني المجلس. �
المنشأة الدائمة )حسب التعريف الوارد في المادة 4 من الفصل الثاني من نظام ضريبة الدخل( المملوكة لمواطني المجلس غير  �

المقيمين إذا انطبقت عليهم الشروط الواردة أدناه )باستثناء المنشأة الدائمة لألشخاص من مواطني المجلس الغير مقيمين التي 
ال تتوفر فيها الشروط الواردة أدناه، فتخضع في هذه الحالة لضريبة الدخل(.

حصص الشركاء األجانب في الشركات المقيمة في المملكة المدرجة في السوق المالية السعودي من غير المؤسسين ومن يحل  �
محلهم طبقا لعقد التأسيس أو المستندات النظامية، وعن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية.

ويستثنى مما ورد أعاله:

شركات األموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للمكلفين العاملين في إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية، أ- 
سواًء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين. 

المكلف الذي يصدر في شأنه قرار من الهيئة العامة للزكاة والدخل بعدم خضوعه للزكاة.ب- 

استناًدا إلى االستثناء رقم )1(، اآلنف ذكره، تظل الشركات المقيمة العاملة في قطاع إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية المدرجة في السوق 
المالية في المملكة خاضعة لضريبة الدخل )وليس الزكاة( بعد اإلدراج.

ألغراض االكتمال والشمولية، وفًقا لالئحة الزكاة الجديدة، تخضع المنشأة الدائمة التابعة لمواطني المجلس غير المقيمين في المملكة 
للزكاة في حال انطباق شروط اإلدارة الرئيسة على المنشأة الدائمة. ويعد مقر اإلدارة الرئيسة في المملكة عند تحقق شرطين على األقل 

من الشروط اآلتية:

عقد االجتماعات المعتادة لمجلس اإلدارة، التي تعقد بشكل منتظم وبأي وسيلة كانت عليه تلك االجتماعات، وتتخذ خاللها   -1
السياسات والقرارات الرئيسية المتعلقة بإدارة المنشأة الدائمة وتسيير أعمالها في المملكة.

اتخاذ القرارات التنفيذية العليا المتعلقة بإدارة وظائف الشركة، مثل: قرارات المدير التنفيذي ونوابه في المملكة.  -2
أن تكون أعمال المنشأة الدائمة التي يتحقق منها أكثر 50٪ من إيراداتها في المملكة.  -3

بشكل عام، تُفرض الزكاة بمعدل ثابت قدره 2.5٪ على األرباح المعدلة الخاضعة للزكاة أو الوعاء الزكوي للسنة الهجرية، أيهما أعلى. ويتكون 
الوعاء الزكوي من جميع األموال الخاضعة للزكاة ويشمل ذلك عموًما حقوق الملكية والقروض )التي تستوفي شروطاً معينة( والمخصصات 
محسوماً منها بعض األصول غير الزكوية كاألصول الثابتة واالستثمارات طويلة األجل )التي تستوفي شروطاً معينة، انظر أدناه للتفاصيل( 

وغيرها.
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بموجب الئحة الزكاة الجديدة، تحسم االستثمارات في منشأة داخل المملكة لغير المتاجرة من الوعاء الزكوي إذا كانت تلك المنشأة مسجلة 
لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتخضع لجباية الزكاة بموجب الئحة الزكاة المعمول بها. ال يجوز للمستثمرين حسم االستثمارات في 

الكيانات السعودية الخاضعة للزكاة والمحتفظ بها بهدف المتاجرة )أي االستثمارات قصيرة األجل( من الوعاء الزكوي.

من حيث المبدأ، يجب أن يخضع للزكاة مواطنو المجلس من األفراد المقيمين في المملكة لألغراض الضريبية/الزكوية في حال مزاولة 
أنشطة تجارية فيها بشكل مباشر. ومع ذلك، وفقا للممارسات الحالية للهيئة العامة للزكاة والدخل، ال تفرض الهيئة العامة للزكاة والدخل 
حالًيا قواعد االمتثال لجباية الزكاة على هؤالء األفراد. ووفقاً لألمر الملكي رقم 16712 وتاريخ 1441/03/11هـ )الموافق 2019/11/08م(، 
سيكون االستثمار في أسهم الشركة المدرجة في السوق المالية، مزكى عنه، حيث سيتم احتساب مبلغ الزكاة الناتج عن هذه االستثمارات 
وخصمها من مدفوعات الضريبة التي قامت الشركة بسدادها وتحويلها لحساب الزكاة في وزارة المالية لكي تدفع لمستحقي الزكاة حسب 

النظام.

ضريبة االستقطاع 2 1 12

تنص الئحة ضريبة الدخل على أنه ال تخضع لضريبة االستقطاع توزيعات األرباح في الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو 
النفط أو المواد الهيدروكربونية )حتى في حالة توزيع تلك األرباح لمستثمرين غير مقيمين في المملكة(.

12 11 بعض آثار الضرائب والزكاة بالنسبة للمساهمين -

المساهمون المقيمون في المملكة من مواطني المجلس 1 1 12

المملكة من  الضريبة/الزكاة في  والدخل ألغراض  للزكاة  العامة  الهيئة  المسجلة مع  الكيانات  المساهمون من  الدخل  ال يخضع لضريبة 
مواطني المجلس )حسب التعريف الوارد لهم أدناه( والمقيمين في المملكة لألغراض الضريبية )حسب التعريف الوارد في الفصل الثاني - 
المادة 3 من نظام ضريبة الدخل والفصل األول - المادة 3 من الئحة الزكاة الجديدة( على أي توزيعات أرباح أو مكاسب محققة من أسهم 
الطرح. ومع ذلك، قد تخضع هذه الكيانات للزكاة الشرعية المفروضة على أي توزيعات أرباح مدفوعة أو مكاسب محققة من أسهم الطرح 

بما في ذلك األرباح الرأسمالية المتحققة من التخلص من أسهم الطرح.

باإلضافة إلى ذلك، ال يجوز حسم االستثمار في أسهم الطرح من جانب مواطني المجلس )سواء كان الغرض من االستثمار في أسهم الطرح 
االحتفاظ بها للمتاجرة أم ال( من وعائهم الزكوي نظًرا ألن االستثمار في أسهم الطرح ال يستوفي الشروط الالزمة لحسم االستثمار من 

الوعاء الزكوي حيث أن الشركة تخضع لضريبة الدخل وال تخضع لجباية الزكاة في المملكة.

من حيث المبدأ، يخضع للزكاة مواطنو المجلس من األفراد المقيمين في المملكة لألغراض الزكوية/الضريبية في حال مزاولتهم أنشطة 
تجارية فيها بشكل مباشر. ومع ذلك، وفقاً للممارسات الحالية للهيئة العامة للزكاة والدخل، ال تفرض الهيئة العامة للزكاة والدخل حالًيا 

قواعد االمتثال لجباية للزكاة على هؤالء األفراد.

المساهمون األجانب المقيمون في المملكة  1 1 12

أنها مملوكة  المملكة لألغراض الضريبية لضريبة دخل بنسبة 20٪ )مع افتراض  المقيمة في  الكيانات األجنبية  يخضع المساهمون من 
بالكامل من أشخاص أجانب من خارج دول المجلس وأنها ليست مدرجة في سوق مالية في المملكة وذلك حسب التعريف الوارد في الفصل 
الثاني - المادة 3 من نظام ضريبة الدخل( على أي توزيعات أرباح أو مكاسب محققة من أسهم الطرح بما في ذلك األرباح الرأسمالية من 

بيع أسهم الطرح )مع مراعاة اإلعفاءات الضريبية الواردة أدناه(، وال يخضعون للزكاة. 

تنطبق االعتبارات الموضحة أعاله أيًضا على الشركات المقيمة في المملكة والمملوكة بالكامل ألشخاص أجانب )والتي يجب أن تخضع 
لضريبة الدخل في المملكة( وعلى حصص األجانب في الشركات المقيمة التي يشترك في ملكيتها أشخاص من مواطني المجلس وأشخاص 

أجانب )في ما يخص حصة الشركاء األجانب(.

ينص نظام ضريبة الدخل والئحة ضريبة الدخل على إعفاء األرباح الرأسمالية المتحققة من التخلص من األوراق المالية المتداولة في أي 
سوق مالية في المملكة )أو خارج المملكة إذا كانت متداولة في المملكة( من ضريبة الدخل بشرط توافر الشروط التالية:

األوراق املالية )أسهم الطرح( املتداولة يف اململكة:

أن تتم عملية التخلص وفًقا لنظام السوق المالية في المملكة. �
أن ال تكون االستثمارات )أسهم الطرح( التي يتم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ نظام ضريبة الدخل )2004/07/30م(. �
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األوراق املالية )أسهم الطرح( املتداولة خارج اململكة:

إذا كانت األوراق المالية )أسهم الطرح( متداولة في السوق المالية في المملكة. �
أن ال تكون االستثمارات )أسهم الطرح( التي يتم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ نظام ضريبة الدخل )2004/07/30م(. �

كما تعفى التوزيعات النقدية وكذلك التوزيعات العينية المتحققة عن استثمارات شركة أموال مقيمة في المملكة في شركات مقيمة أو غير 
مقيمة من ضريبة الدخل المفروضة في المملكة بشرط توفر الشرطين التاليين:

الحد األدنى لنسبة المساهمة: أن تكون استثمارات شركة األموال المقيمة في رأسمال الشركة المستثمر فيها 10٪ أو أكثر خالل  �
السنوات التي تم التوزيع عنها.

الحد األدنى لفترة المساهمة: أن تستمر ملكية هذه االستثمارات )أسهم الطرح( بالحد األدنى من نسبة المساهمة لمدة سنة أو  �
أكثر خالل السنة التي تم التوزيع عنها.

ال يخضع حالًيا لضريبة الدخل أو الزكاة المساهمين من األشخاص األجانب الطبيعيين الذين يقيمون في المملكة وال يزاولون أي أنشطة 
تجارية فيها )حسب التعريف الوارد في الفصل الثاني - المادة 2 من نظام ضريبة الدخل( على توزيعات األرباح أو أي مكاسب محققة من 
أسهم الطرح وفًقا للممارسات الحالية للهيئة العامة للزكاة والدخل حيث ال تفرض الهيئة العامة للزكاة والدخل حالًيا قواعد االمتثال لنظام 

ضريبة الدخل على األفراد.

المساهمون غير المقيمين في المملكة  2 1 12

يخضع لضريبة االستقطاع السعودية المساهمون غير المقيمين في المملكة )سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو كيانات، وسواء كانوا من 
مواطني المجلس أم أشخاص أجانب )بما في ذلك المساهمون المقيمون في دول المجلس(( الذين ليس لديهم منشأة دائمة في المملكة 
ألغراض الضريبة/الزكاة على توزيعات األرباح المستلمة من الكيانات المقيمة في السعودية، وذلك ما لم يتم إعفاؤها بموجب اإلعفاءات 

المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل أو بموجب اتفاقية نافذة لتجنب االزدواج الضريبي.

تنص الئحة ضريبة الدخل على عدم خضوع توزيعات األرباح من الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو النفط أو المواد 
الهيدروكربونية في المملكة لضريبة االستقطاع في المملكة )حتى في حال توزعت تلك األرباح لمستثمرين غير مقيمين في المملكة(. وبناء 
عليه، بحسب األنظمة السارية حالياً، ال يخضع المستثمرون غير المقيمين في المملكة لضريبة االستقطاع على األرباح الموزعة لهم من 

الشركة.

بشكل عام، يخضع لضريبة الدخل بنسبة 20٪ المساهمون غير المقيمين في المملكة )سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو كيانات، وسواء كانوا 
من مواطني المجلس أم أجانب )بما في ذلك المساهمون المقيمون في دول المجلس(( الذين ليس لديهم منشأة دائمة في المملكة ألغراض 
الضريبة/الزكاة على األرباح المحققة من التخلص من حصص أو أسهم في شركات مقيمة في المملكة )مع مراعاة اإلعفاء الضريبي الوارد 

أدناه أو أي اعفاءات قد تسود بموجب أحكام اتفاقية نافذة لتجنب االزدواج الضريبي(.

ينص نظام ضريبة الدخل والئحة ضريبة الدخل على إعفاء األرباح الرأسمالية المتحققة لمساهم غير مقيم في المملكة من التخلص من 
األوراق المالية المتداولة في أي سوق مالية في المملكة )أو خارج المملكة إذا كانت متداولة في المملكة( من ضريبة الدخل بشرط توافر 

الشروط التالية:

األوراق املالية )أسهم الطرح( املتداولة يف اململكة:

أن تتم عملية التخلص وفًقا لنظام السوق المالية في المملكة. �
أن ال تكون االستثمارات )أسهم الطرح( التي يتم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ نظام ضريبة الدخل )2004/07/30م(. �

األوراق املالية )أسهم الطرح( املتداولة خارج اململكة:

إذا كانت األوراق المالية )أسهم الطرح( متداولة في السوق المالية في المملكة. �
أن ال تكون االستثمارات )أسهم الطرح( التي يتم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ نظام ضريبة الدخل )2004/07/30م(. �

توزيعات  بأي  يتعلق  فيما  بنسبة ٪20  السعودية  الدخل  المملكة لضريبة  دائمة في  لديهم منشأة  الذين  المقيمين  يخضع األشخاص غير 
أرباح أو مكاسب متحققة من أسهم الطرح والتي تُعزى إلى تلك المنشأة الدائمة )مع مراعاة اإلعفاءات الضريبية الواردة أعاله تحت قسم 
يكونوا  لم  )ما  للزكاة  يخضعون  ال  ولكنهم  األرباح(،  بتوزيعات  المتعلقة  اإلعفاءات  باستثناء  المملكة«  في  المقيمون  األجانب  »المساهمون 
أشخاصاً من مواطني دول المجلس الذين لديهم منشأة دائمة في المملكة تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 2 )4( من الفصل 

األول من الئحة الزكاة الجديدة(.
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رسوم الدمغة/ضرائب نقل الملكية والضرائب غير المباشرة 2 1 12

ال توجد ضرائب أو رسوم دمغة نافذة على نقل الملكية أو أسهم في شركات في المملكة في الوقت الحالي.

طبقت المملكة ضريبة القيمة المضافة والسارية اعتباًرا من 2018/01/01م بموجب تصديق جميع دول المجلس على االتفاقية الموحدة 
مع  يتماشى  بما  المضافة  القيمة  لوائح ضريبة  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  ثم، أصدرت  ومن  المجلس.  لدول  المضافة  القيمة  لضريبة 
االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس. وتنص أنظمة ولوائح ضريبة القيمة المضافة في المملكة على أن توزيعات األرباح 
تعد خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة وعليه ال تخضع توزيعات األرباح المدفوعة من الشركة لضريبة القيمة المضافة. كما تنص على 

إعفاء نقل ملكية األسهم )أسهم الطرح( من ضريبة القيمة المضافة في المملكة.

12 21 التعريفات -

تحمل الكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد أدناه تحقيًقا ألغراض هذا الملخص:

يُقصد بلفظ »المجلس« مجلس التعاون الخليجي المؤلف من مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة  أ- 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

يُقصد بلفظ »مواطني المجلس«: )1( أي شخص طبيعي يحمل جنسية أي دولة من دول المجلس و)2( أي كيان قانوني مملوك  ب- 
بالكامل لمواطني المجلس ومؤسس بموجب قوانين أي دولة من دول المجلس.

تتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة - مع األخذ باالعتبار االستثناءات المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل  ت- 
- من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خالله النشاط كلياً أو جزئياً ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير 
المقيم من خالل وكيل له. ويعد غير المقيم الذي يمارس نشاطاً في المملكة من خالل فرع مرخص بأن له منشأة دائمة في 

المملكة.
يعد الشخص »مقيًما« في المملكة لألغراض الضريبية )حسب التعريف الوارد في المادة 3 من الفصل الثاني من نظام ضريبة  ث- 

الدخل(، إذا توافر فيه الشروط التالية:

من  شرط  أي  فيه  توافر  إذا  الضريبية  السنة  في  المملكة  في  الضريبية  لألغراض  مقيًما  الطبيعي  الشخص  يُعد   )1(
الشرطين التاليين:

أن يكون له مسكن دائم في المملكة، وأن يقيم في المملكة لمدة ال تقل في مجموعها عن ثالثين )30( يوماً في   )1(
السنة الضريبية.

أن يقيم في المملكة لمدة ال تقل عن مئة وثالثة وثمانين )183( يوماً في السنة الضريبية.  )2(
من  أي شرط  فيها  توافر  إذا  الضريبية  السنة  المملكة خالل  في  الضريبية  لألغراض  مقيمة  الشركة  تعد   )2(

الشرطين التاليين:

أن تكون مؤسسة وفقاً لنظام الشركات السعودي.  )1(
أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة.  )2(

السنة »الهجرية« هي سنة في التقويم اإلسالمي وعدد أيامها 354 يوًما تقريًبا. ج- 

ال يعتبر المساهم مقيم في المملكة لألغراض الضريبية أو الزكوية بسبب االكتتاب في أو االستحواذ على أسهم الطرح فقط.
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121 التعهد بتغطية الطرح -

قامت الشركة والمساهم البائع بإبرام اتفاقية التعهد بتغطية الطرح مع متعهدي التغطية )"اتفاقية التعهد بالتغطية"(، وكذلك قامت الشركة 
التنسيق"(.  )"اتفاقية  بالطرح  يتعلق  فيما  االكتتاب  ومديري سجل  الرئيسيين  والمنسقين  الماليين  المستشارين  مع  تنسيق  اتفاقية  بإبرام 
واتفاقية  بالتغطية  التعهد  اتفاقية  في  الواردة  الشروط  بعض  استيفاء  )شريطة  التغطية  متعهدي  وافق  بالتغطية،  التعهد  اتفاقية  بموجب 
التنسيق( على تغطية المخاطر المرتبطة بقيام المؤسسات المكتتبة بعدم سداد قيمة أسهم الطرح بعد إتمام عملية بناء سجل األوامر. وفيما 

يلي أسماء وعناوين متعهدي التغطية وكذلك ملخص اتفاقية التعهد بتغطية الطرح:

12 11 متعهدو التغطية-

متعهد التغطية
شركة سيتي جروب العربية السعودية

برج المملكة، الطابق العشرين
ص. ب. 9023

الرياض 11613
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2246140 )11( 966+
 www.citibank.com/icg/sa/emea/saudi-arabia :الموقع اإللكتروني

 info.csa@citi.com :البريد اإللكتروني
متعهد التغطية

كريديت سويس سيكيوريتيز )أوروبا( ليمتد
1 كابوت سكوير

4QJ London E14 لندن
المملكة المتحدة

هاتف: 2078888888 44+
فاكس: 2078881600 44+

 www.credit-suisse.com :الموقع اإللكتروني
 list.cseq-syn@credit-suisse.com :البريد اإللكتروني

متعهد التغطية
جولدمان ساكس إنترناشونال

بلمتري كورت، 25 شو الين
EC4A 4AU لندن

المملكة المتحدة
هاتف: 2077744477 44+
فاكس: 2077741000 44+

 www.goldmansachs.com :الموقع اإللكتروني
 gs-ipo@gs.com :البريد اإللكتروني

متعهد التغطية

إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي 7267، شارع العليا، حي المروج 

الرياض 2255 - 12283
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920005920 966+
فاكس: 2992385 )11( 966+

 www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني
 AramcoIPO@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني
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متعهد التغطية
جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي

25 بانك ستريت، كاناري وارف
E14 5JP لندن

المملكة المتحدة
+44 هاتف: 2077424000
+44 فاكس: 2034931453

www.jpmorgan.com :الموقع اإللكتروني
ecm_�_europe_syndicate_desk@jpmorgan.com :البريد اإللكتروني

متعهد التغطية

شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية
برج المملكة، الطابق الثاني والعشرين

طريق الملك فهد، حي العليا
ص.ب. 90534
الرياض 11623

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2993700 )11( 966+
فاكس: 2993708 )11( 966+

www.ml-ksa.com :الموقع اإللكتروني
dg.infomlksa@bofa.com :البريد اإللكتروني

متعهد التغطية

مورغان ستانلي آند كو. إنترناشونال بي إل سي
25 كابوت سكوير، كاناري وارف

E14 4QA لندن
المملكة المتحدة

+44 هاتف: 2074258000
+44 فاكس: 2074258990

www.morganstanley.com :الموقع اإللكتروني
lneqsy@morganstanley.com :البريد اإللكتروني

متعهد التغطية

شركة األهلي المالية
المبنى اإلقليمي للبنك األهلي التجاري

طريق الملك سعود
ص.ب. 22216
الرياض 11495

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8747106 )11( 966+
فاكس: 4060052 )11( 966+

www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني
ncbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني
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متعهد التغطية

شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار
برج المملكة، الطابق الرابع عشر

طريق الملك فهد، حي العليا
ص.ب. 220007
الرياض 11311

المملكة العربية السعودية
هاتف: 4149888 )11( 966+
فاكس: 2117799 )11( 966+

 www.sambacapital.com :الموقع اإللكتروني
 IPO@sambacapital.com :البريد اإللكتروني

متعهد التغطية
شركة الراجحي المالية

المركز الرئيسي
طريق الملك فهد

ص.ب. 5561
الرياض 11432

المملكة العربية السعودية
هاتف: 920005856 )11( 966+

فاكس: 4600625 )11( 966+
 www.alrajhi-capital.com :الموقع اإللكتروني

 customerservice@alrajhi-capital.com :البريد اإللكتروني
متعهد التغطية

بانكو سانتاندير إس إيه
باسيو دي بيريدا 12-9

سانتاندير
أسبانيا

هاتف: 912868673 34+
www.santander.com :الموقع اإللكتروني

 dlecmeurope@gruposantander.com :البريد اإللكتروني
متعهد التغطية

بي إن بي باريبا
16، بوليفارد دي إيتاليا

باريس 75009 
فرنسا

هاتف: 142984144 33+
 www.bnpparibas.com :الموقع اإللكتروني

 dl.ecmcoo@bnpparibas.com :البريد اإللكتروني
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متعهد التغطية
بي أو سي آي آسيا المحدودة

برج بنك الصين، الطابق السادس والعشرين
1 غاردن رود

هونج كونج
+852 هاتف: 39886511
+852 فاكس: 29736309

www.bocigroup.com :الموقع اإللكتروني
project.alpha2019@bocigroup.com :البريد اإللكتروني

متعهد التغطية
كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار

12 بليس دي إتو إني
سي إس 70052
مونروج 92547

+33 هاتف: 141897110
+33 فاكس: 141891776

www.ca-cib.com :الموقع اإللكتروني
equity_syndicate@ca�cib.com :البريد اإللكتروني

متعهد التغطية
دويتشه العربية السعودية لألوراق المالية

برج الفيصلية، الدور السابع عشر
طريق الملك فهد، حي العليا

ص.ب. 301809
الرياض 11372

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2739700 )11( 966+
فاكس: 2739711 )11( 966+

www.db.com :الموقع اإللكتروني
project_alpha@list.db.com :البريد اإللكتروني

متعهد التغطية
المجموعة المالية-هيرميس السعودية

أبراج سكاي، البرج الشمالي، الطابق الثالث
طريق الملك فهد، حي العليا

الرياض 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2938048/49 )11( 966+
فاكس: 2938032/34 )11( 966+

www.efghermes.com :الموقع اإللكتروني
EFG_Hermes_IPO@efg�hermes.com :البريد اإللكتروني
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متعهد التغطية
بنك أبوظبي األول )ش.م.ع(

مبنى بنك أبوظبي األول، مجمع خليفة لألعمال، حي القرم 
ص. ب. 6316

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 3053620 9712+
فاكس: 6261230 9712+

 www.bankfab.ae :الموقع اإللكتروني
 ECM@bankfab.com :البريد اإللكتروني

متعهد التغطية
جي أي بي كابيتال 

واحة غرناطة، المبنى األول، الطابق الرابع
الدائري الشرقي
ص.ب. 89589

الرياض 11692 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 5112200 )11( 966+
فاكس: 5112201 )11( 966+

 www.gibcapital.com :الموقع اإللكتروني
 customercare@gibcapital.com :البريد اإللكتروني

متعهد التغطية
ميزوهو إنترناشيونال بي إل سي

ميزوهو هاوس
30 أولد بايلي

EC4M 7AU لندن
هاتف: 0272361090 44+
فاكس: 141891776 33+

 www.mizuho-emea.com :الموقع اإللكتروني
DL�MHI�Alpha_MHIECM@uk.mizuho�sc.com :البريد اإللكتروني

متعهد التغطية
آر بي سي أوروبا المحدودة

2 سوان الين
EC4R 3BF لندن

هاتف: 2070022953 44+
 www.rbccm.com :الموقع اإللكتروني

 RBCEuropeanEquitySyndicate@rbccm.com :البريد اإللكتروني
متعهد التغطية

شركة الرياض المالية
2414 حي الشهداء، الوحدة رقم 69

ص.ب. 21116
الرياض 7279-13241 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 920012299 966+

فاكس: 4865908 )11( 966+
 www.riyadcapital.com :الموقع اإللكتروني
 ask@riyadcapital.com :البريد اإللكتروني
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متعهد التغطية
شركة السعودي الفرنسي كابيتال

طريق الملك فهد
ص.ب. 23454

الرياض 11426 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2826666 )11( 966+
فاكس: 2826823 )11( 966+

 www.sfc.sa :الموقع اإللكتروني
 info@fransicapital.com.sa :البريد اإللكتروني

متعهد التغطية
إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس ليمتد

ون نيو تشينج
EC4M 9AF لندن

هاتف: 2035277000 44+
 www.smbcnikko-cm.com :الموقع اإللكتروني

 LNECM@smbcnikko-cm.com :البريد اإللكتروني
متعهد التغطية

سوسيتيه جنرال
29 بوليفارد هاوسمان

باريس 75009
فرنسا

هاتف: 153435700 33+
فاكس: 142137551 33+

 www.sgcib.com / www.socgen.com :الموقع اإللكتروني
 sgcib.equitysyndicate@sgcib.com :البريد اإللكتروني

متعهد التغطية
يو بي إس آي جي فرع لندن

5 برودجايت
EC2M 2QS لندن

المملكة المتحدة
هاتف: 2075678000 44+
فاكس: 2075684800 44+

 www.ubs.com :الموقع اإللكتروني
OL-ECMG-Syndicate-EMEA@ubs.com :البريد اإللكتروني

12 11 ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية-

وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية التنسيق:

يتعهد المساهم البائع لمتعهدي التغطية بقيامه - بناًء على شروط وأحكام الطرح - ببيع أسهم الطرح وتخصيصها إلى: )أ( 

المؤسسات المكتتبة التي تشارك بعملية بناء سجل األوامر بحسب التخصيص المحدد من قبل الشركة والمساهم   )1(
البائع والمنسقين الرئيسيين .

والمكتتبون األفراد الذين يتم قبول طلبهم لالكتتاب من الجهات المستلمة.   )2(

كما يتعهد كل من متعهدي التغطية للشركة وللمساهم البائع بقيامه - بناًء على شروط وأحكام الطرح - بشراء أسهم الطرح  )ب( 
من المساهم البائع التي لم تكتتب بها المؤسسات المكتتبة أو المكتتبون األفراد وفًقا للطرح، وقيامه بتسديد سعر الطرح وفقاً 

لنسب التغطية الواردة في الجدول التالي:
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نسب التعهد بالتغطية الجدول 93: 

نسبة أسهم الطرح المتعهد بتغطيتهاعدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتهامتعهد التغطية

شركة سيتي جروب العربية السعودية  .1)●()●(
شركة كريديت سويس سيكيوريتيز )أوروبا( ليمتد  .2)●()●(

جولدمان ساكس إنترناشونال  .3)●()●(
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية  .4)●()●(

جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي  .5)●()●(
شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية  .6)●()●(

مورغان ستانلي آند كو. إنترناشونال بي إل سي  .7)●()●(
شركة األهلي المالية  .8)●()●(

شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار  .9)●()●(
شركة الراجحي المالية  .10)●()●(
بانكو سانتاندير إس إيه  .11)●()●(

بي إن بي باريبا  .12)●()●(
بي أو سي آي آسيا المحدودة  .13)●()●(

كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار  .14)●()●(
دويتشه العربية السعودية لألوراق المالية  .15)●()●(

المجموعة المالية-هيرميس السعودية  .16)●()●(
بنك أبو ظبي األول )ش.م.ع(  .17)●()●(

جي أي بي كابيتال  .18)●()●(
ميزوهو إنترناشيونال بي إل سي  .19)●()●(

آر بي سي أوروبا المحدودة   .20)●()●(
شركة الرياض المالية  .21)●()●(

شركة السعودي الفرنسي كابيتال  .22)●()●(
إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس ليمتد  .23)●()●(

سوسيتيه جنرال  .24)●()●(
يو بي إس آي جي فرع لندن  .25)●()●(

100٪)●(اإلجمالي

المصدر: اتفاقية التعهد بالتغطية.

وتعهدت الشركة والمساهم البائع بااللتزام بكافة أحكام اتفاقية التعهد بتغطية الطرح، كما تعهدت الشركة بااللتزام بكافة أحكام اتفاقية 
التنسيق.

12 21 تكاليف التعهد بتغطية الطرح-

الطرح،  قيمة  إجمالي  أساس  أو على  المباعة،  الطرح  أسهم  مع  يتناسب  أساس  رسوًما على  التغطية  متعهدي  إلى  البائع  المساهم  يدفع 
باإلضافة إلى المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح.

12 21 فترة الحظر التعاقدية -

بموجب اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية التنسيق، ال يجوز للمساهم البائع التصرف بأسهمه في الشركة، كما ال يجوز للشركة إصدار أسهم 
جديدة خالل فترة الحظر التعاقدية )وبعد انقضاء فترة الحظر النظامية(، إال بعد الحصول على موافقة ثلث - أي ثالثة - )أو أكثر( من 
متعهدي التغطية من المنسقين الرئيسيين )مع مراعاة اإلعفاء الممنوح للمساهم البائع من ِقبل الهيئة بخصوص التصرف بأسهمه خالل 

فترة الحظر النظامية(، )لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة القسم  18- 7 )فترة الحظر( من هذه النشرة(. 
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121 المصاريف -

سوف يعوض المساهم البائع أرامكو السعودية مقابل كافة األتعاب والتكاليف والمصاريف المتكبدة في سياق الطرح. وتشمل هذه الرسوم 
والتكاليف والمصاريف المبالغ مستحقة الدفع لكل من المستشارين )بما فيهم مستشار البترول ومستشار السوق( ومدير االستقرار السعري 
التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات  إلى مصاريف  المستلمة، باإلضافة  ومراجع الحسابات ومراجع سابك والجهات 

العالقة.
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121 اإلعفاءات  -

هذه  وتتضمن  مبررات.  من  به  الشركة  تقدمت  لما  وفقاً  الصلة  ذات  النظامية  المتطلبات  بعض  من  إعفاءات  عدة  على  الشركة  حصلت 
اإلعفاءات ما يلي:

إعفاء من االلتزام بمتطلبات الفقرة الفرعية )7( والفقرة الفرعية )8( من الفقرة )4( والفقرة الفرعية )2( من الفقرة )23( من  )أ( 
الملحق )9( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، فيما يتعلق باإلفصاح عن نوع وإجمالي قيمة الطرح وعدد 
األسهم المطروحة لالكتتاب ونسبة األسهم المطروحة من رأس مال الشركة في نشرة إصدار الشركة، على أن يتم اإلفصاح 
عن الحد األعلى لنسبة األسهم المطروحة في أي من المستندات المؤيدة لطلب التسجيل والطرح المحددة في الفقرة )أ( من 
المادة )29( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وكذلك إعفاء من االلتزام بأحكام الفقرة الفرعية )2( من 
الفقرة )ب( من المادة )7( من قواعد اإلدراج، فيما يتعلق بالحد األدنى من نسبة ملكية الجمهور من فئة األسهم موضوع الطلب 

كشرط إلدراج األسهم. 
إعفاء من االلتزام بأحكام الفقرة الفرعية )16( من الفقرة )أ( من المادة )29( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات  )ب( 
القانوني  المستشار  يقوم  أن  على  الهيئة  إلى  القانوني  الالزمة  المهنية  العناية  تقرير  تقديم  بمتطلب  يتعلق  فيما  المستمرة، 
للمصدر بتقديم خطاب معدالً للهيئة وفقاً لمتطلبات الفقرة )ب( من المادة )23( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 

المستمرة بما يتوافق مع هذا اإلعفاء.
إعفاء من الفقرة )أ( من البند »ثالثاً« من تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية وذلك بالسماح  )ج( 
بطرح متزامن للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين األفراد، وكذلك اإلعفاء من االلتزام بالقيد الواردة في الفقرة )د( من البند )ثالثاً( 
من التعليمات المذكورة، بحيث يسمح بأن تزيد المدة الزمنية المحددة لبناء سجل األوامر عن )14( يوم تقويمي بحيث تصبح 

ثمانية عشر )18( يوم تقويمي.
إعفاء من االلتزام بالقيد الوارد في الفقرة )أ( من المادة )34( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة بحيث  )د( 
يسمح أن تكون مدة نشر هذه النشرة والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة تقل عن )14( يوماً قبل بداية الطرح، بحيث تكون 

مدة النشر هذه ثمانية )8( أيام تقويمية.
إعفاء من االلتزام بتعريف »طرف ذو عالقة« الوارد في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة واستبداله بالتعريف  )هـ( 

التالي لغايات اإلفصاح عن العقود والتعامالت الجوهرية مع األطراف ذوي العالقة في هذه النشرة:

كبار المساهمين في المصدر.  -1
الشركات التابعة للُمصِدر التي يتعامل معها على أساس تفضيلي )non�arm’s length basis(، باستثناء الشركات التابعة   -2

المملوكة بالكامل من قبل الُمصِدر.
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.  -3

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للشركات التابعة للمصدر، باستثناء الشركات التابعة المملوكة بالكامل من قبل   -4
الُمصِدر.

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمساهمين الكبار في المصدر.  -5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في الفقرات )1( أو )3( أو )4( أو )5( أعاله.  -6

أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار اليه في الفقرات )1( أو )3( أو )4( أو )5( أو )6( أعاله.  -7

إعفاء من االلتزام بإرفاق القوائم المالية المراجعة للمصدر لعام 2016م في هذه النشرة واإلعفاء من االلتزام بإتاحة القوائم  )و( 
المالية السنوية المراجعة للمصدر لعام 2016م للمعاينة وفقاً لمتطلب الفقرة )5( من القسم )25( من الملحق )9( من قواعد 

طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
السماح للمساهم الكبير )أي المساهم البائع( بالتصرف في أسهمه خالل فترة الحظر وفق اإللتزامات الواردة في القسم  18- 7  )ز( 
)فترة الحظر( من هذه النشرة استثناًء من حكم الفقرة )أ( من المادة السبعين من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 

المستمرة وبما ال يخل بأي متطلبات نظامية ذات عالقة.
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121 شروط وأحكام االكتتاب -

قدمت الشركة طلًبا إلى الهيئة بشأن تسجيل األسهم وطرح أسهم الطرح كما قدمت طلب إدراج األسهم في تداول وفقاً لكل من قواعد طرح 
األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، حيث يعتبر تقديم نموذج طلب 
االكتتاب ألي من الجهات المستلمة بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وأحكام االكتتاب.

12 11 االكتتاب في أسهم الطرح-

عدد أسهم الطرح المعروضة وإجمالي قيمة الطرح 1 1 12

)●( ))●(( سهماً عادياً من أسهم أرامكو السعودية تمثل نسبة )●( ))●(٪( من رأس مال الشركة، بسعر طرح نهائي )●( ريال سعودي لسهم 
الطرح الواحد. وتبلغ إجمالي قيمة الطرح )●( ))●(( ريال سعودي.

فترة الطرح  1 1 12

فترة بناء سجل األوامر للمؤسسات المكتتبة 1 1 1 12

ستبدأ فترة بناء سجل األوامر للمؤسسات المكتتبة في يوم 1441/03/20هـ )الموافق 2019/11/17م( وستنتهي في يوم 1441/04/07هـ 
)الموافق2019/12/04م(.

فترة الطرح للمكتتبين األفراد 1 1 1 12

)الموافق  1441/04/01هـ  يوم  في  وستنتهي  )الموافق2019/11/17م(  1441/03/20هـ  يوم  في  األفراد  للمكتتبين  الطرح  فترة  ستبدأ 
2019/11/28م(.

الفئات المشاركة في الطرح 2 1 12

يقتصر الطرح على الشريحتين التاليتين من المكتتبين: 

الشريحة )أ(: المؤسسات المكتتبة �

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفًقا لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات 
األولية والشروط الخاصة الواردة في هذه النشرة، )لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة القسم  1- )التعريفات والمصطلحات( من هذه 
النشرة(. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها للمؤسسات المكتتبة )●( سهم تمثل ما نسبته )●(٪ من إجمالي أسهم الطرح حسب 
متطلبات تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية، سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها 
التقديرية  لسلطتهما  السعودية وفقاً  وأرامكو  البائع  المساهم  ِقبل  األوامر من  بناء سجل  في عملية  المشاركة فعلياً  المكتتبة  للمؤسسات 

المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين.

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد �

تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير 
سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها و/أو بأسماء أوالدها القّصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت 
أمومتها لألوالد القصر - وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي 
لدى أحد الجهات المستلمة ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم 
الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغًيا وسيتم أخذ االكتتاب األول فقط في االعتبار. ويبلغ عدد أسهم الطرح 
التي تم تخصيصها للمكتتبين األفراد )●( سهم تمثل ما نسبته )●(٪ من إجمالي أسهم الطرح. سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي 
سيتم تخصيصها للمكتتبين األفراد من ِقبل المساهم البائع وأرامكو السعودية وفقاً لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين 
الماليين/المنسقين الرئيسيين، ويستهدف تخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5٪ - كحد أعلى - من اجمالي أسهم الشركة 

لشريحة المكتتبين األفراد.
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االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد 2 1 12

 Retail Subscription( يجب على كل من المكتتبين األفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بتعبئة نموذج طلب االكتتاب للمكتتبين األفراد
Form(، علماً بأن الحد األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح للمكتتبين األفراد هو عشرة )10( أسهم )مع العلم بأنه ال يوجد قيمة أسمية ألسهم 
الطرح(، ويكون لكل مكتتب فرد الحق في االكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته، وال يوجد حد أقصى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها من 

ِقبل المكتتبين األفراد. وال يسمح بتغيير أو سحب نموذج طلب لالكتتاب )Retail Subscription Form( بعد تقديمه. 

ستكون نماذج طلبات اكتتاب األفراد )Retail Subscription Forms( متاحة خالل فترة الطرح للمكتتبين األفراد في فروع الجهات المستلمة. 
للتعليمات الواردة أدناه. وبإمكان المكتتبين األفراد الذين  ويجب إكمال نماذج طلبات اكتتاب األفراد )Retail Subscription Form( وفقاً 
الهاتف المصرفي أو أجهزة  االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو تطبيقات األجهزة الذكية أو  التي جرت مؤخراً  اشتركوا في أحد االكتتابات 

الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقّدم هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن:

يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات. )أ( 
ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات او البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى مؤخراً. )ب( 

إن توقيع المكتتب الفرد على نموذج طلب االكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهم البائع والمكتتب الفرد مقدم 
الطلب.

وبإمكان المكتتبين األفراد الحصول على نسخة من هذه النشرة عن طريق الموقع اإللكتروني للشركة )ipo.saudiaramco.com( والمواقع 
اإللكترونية الخاصة بالجهات المستلمة المذكورة أدناه.

الجهات الُمستِلمة
البنك األهلي التجاري
طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 3555
جدة 21481

المملكة العربية السعودية
هاتف: 1000 000 92 966+

فاكس: 4466 646 )12( 966+
 www.alahli.com :الموقع اإللكتروني

 contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني
البنك السعودي البريطاني )ساب(

شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
ص.ب. رقم 9084

الرياض 11413
المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: 8440 440 )11( 966+
رقم الفاكس: 3414 276 )11( 966+

 www.sabb.com :الموقع اإللكتروني
 sabb@sabb.com :البريد اإللكتروني

مجموعة سامبا المالية
طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 833 
الرياض 11421 

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 4770 477 )11( 966+ 
فاكس: 9402 479 )11( 966+

 www.samba.com :الموقع اإللكتروني
 customercare@samba.com :البريد اإللكتروني
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الجهات الُمستِلمة
مصرف الراجحي
طريق الملك فهد

ص.ب 28
الرياض 11411

المملكة العربية السعودية 
 +966 )11( 828 هاتف: 2515

+966 )11( 279 فاكس: 8190
www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني

contactcenter1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني
البنك األول

شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
ص.ب 1476

الرياض 11431
المملكة العربية السعودية

+966 )11( 401 رقم الهاتف: 0288
+966 )11( 403 رقم الفاكس: 1104

www.alawwalbank.com :الموقع اإللكتروني
csc@alawwalbank.com :البريد اإللكتروني

مصرف اإلنماء
طريق الملك فهد

ص.ب 66674
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
 +966 )11( 218 هاتف: 5252
+966 )11( 218 فاكس: 5255

www.alinma.com :الموقع اإللكتروني
info@alinma.com :البريد اإللكتروني

البنك العربي الوطني
شارع الملك فيصل 

ص.ب 56921
الرياض 11564

المملكة العربية السعودية 
 +966 )11( 402 هاتف: 9000
+966 )11( 402 فاكس: 7747

www.anb.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@anb.com.sa :البريد اإللكتروني

بنك البالد
طريق الملك عبداهلل

ص.ب 140
الرياض 11411

المملكة العربية السعودية
+966 )11( 479 هاتف: 8888
+966 )11( 479 فاكس: 8505

www.bankalbilad.com :الموقع اإللكتروني
customercare@bankalbilad.com :البريد اإللكتروني
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الجهات الُمستِلمة
بنك الجزيرة

طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب 6277
جدة 21441

المملكة العربية السعودية
هاتف: 6666 000 92 966+

فاكس: 5803 431 )11( 966+
 www.baj.com.sa :الموقع اإللكتروني
 info@baj.com.sa :البريد اإللكتروني

البنك السعودي الفرنسي
طريق الملك سعود

ص ب 56006
الرياض 11554

المملكة العربية السعودية
هاتف: 0576 000 92 966+

فاكس: 7261 403 )11( 966+
 www.alfransi.com.sa :الموقع اإللكتروني

 Fransiplusadmin@alfransi.com.sa :البريد اإللكتروني
بنك الخليج الدولي - السعودية

برج الكفاح
ص.ب 39268

الظهران 31942
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6336 002 92 966+
فاكس: 0607 810 )13( 966+

www.gib.com :الموقع اإللكتروني
CorporateCommunications@gib.com :البريد اإللكتروني

بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي

ص ب 22622
الرياض 11614

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 3030 401 )11( 966+
فاكس: 0016 403 )11( 966+

 www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
 customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

البنك السعودي لالستثمار
شارع المعذر
ص.ب 3533

الرياض 11481
المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: 3000 874 )11( 966+
رقم الفاكس: 1557 478 )11( 966+

 www.saib.com.sa :الموقع اإللكتروني
 info@saib.com.sa :البريد اإللكتروني
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)الموافق  1441/03/20هـ  من  بدءاً  المملكة  أنحاء  كافة  في  فروعها  في  االكتتاب  طلب  نماذج  استالم  في  المستلمة  الجهات  ستبدأ 
2019/11/17م( ولغاية 1441/04/07هـ )الموافق 2019/12/04م(. وعند توقيع وتسليم نماذج طلب االكتتاب، تقوم الجهة المستلمة بختم 
وتقديم نسخة من نموذج طلب االكتتاب المستوفية إلى المكتتب الفرد. وفي حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في نموذج 
طلب االكتتاب أو في حال عدم ختمها من قبل الجهة المستلمة، يعتبر نموذج طلب االكتتاب الغياً، وال يجوز حينها للمكتتب الفرد المطالبة 

بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء. 

ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم التي يتقدم لالكتتاب بها في نموذج طلب اكتتاب األفراد )Retail Subscription Form(، وذلك 
بأعلى سعر ضمن نطاق سعر الطرح )»سعر اكتتاب األفراد«( الذي يرغب أن يحصل مقابله على هذا العدد من أسهم الطرح. إذا كان سعر 
الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب األفراد، يكون للمكتتبين األفراد، فيما يخص الفرق بين سعر اكتتاب األفراد وسعر الطرح النهائي، الخيار 
بين: )أ( الحصول على قيمة الفرق بين سعر اكتتاب األفراد وسعر الطرح النهائي نقًدا من خالل تحويل بنكي الى حساب المكتتب الفرد، أو 
)ب( إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين األفراد بحسب ما تراه أرامكو السعودية مناسباً بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين 
الرئيسيين، علماً أنه في حال عدم تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين األفراد سيتم رد قيمة الفرق بين سعر اكتتاب األفراد وسعر الطرح 
النهائي نقًدا من خالل تحويل بنكي الى حساب المكتتب الفرد. وعلى المكتتبين األفراد تحديد خيارهم حيال ذلك في نموذج طلب اكتتاب 
األفراد )Retail Subscription Form(. وفي حالة كسور السهم، سيرد للمكتتبين األفراد مبلغ يعادل قيمة كسور األسهم - وفي كل األحوال، 

إذا لم يكن هناك أسهم إضافية، فسوف يرد للمستثمر المبلغ الفائض من خالل تحويل بنكي.

لن يقبل االكتتاب للمكتتب الفرد بأقل عشرة )10( أسهم. وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك، يجب أن يكون بمضاعفات هذا الرقم.

التالية،  يجب تقديم نموذج طلب اكتتاب األفراد )Retail Subscription Form( خالل فترة طرح المكتتبين األفراد مرفًقا به المستندات 
حسبما ينطبق )وعلى الجهات المستلمة مطابقة الصور مع النسخ األصلية، ومن ثم إعادة النسخ األصلية إلى المكتتب الفرد(:

والمقيمين  التعاون  مجلس  دول  مواطني  ذلك  في  بما  الفرد،  )للمكتتب  المقيم  وهوية  الوطنية  الهوية  بطاقة  وصورة  أصل  أ- 
األجانب(.

أصل وصورة سجل األسرة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة(. ب- 
أصل وصورة صك الوكالة الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير(. ج- 

أصل وصورة صك الوصاية الشرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام(. د- 
أصل وصورة صك الطالق )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة(. هـ- 
أصل وصورة شهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية األرملة(. و- 

أصل وصورة شهادة الميالد )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة(. ز- 

وفي حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن المكتتب الفرد )تنطبق على الوالدين واألبناء فقط(، يجب أن يكتب الوكيل اسمه وأن يرفق 
أصل وصورة وكالة سارية المفعول. ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب العدل أو من موثق مرخص بالنسبة للمكتتبين األفراد المقيمين 
داخل المملكة، أما المكتتبين األفراد السعوديين المقيمين خارج المملكة، فيجب تصديق الوكالة من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في 

الدولة المعنية. ويقوم الموظف المسؤول في الجهة المستلمة بمطابقة الصور مع األصل وإعادة األصل للمكتتب.

يكتفى بتعبئة نموذج طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب فرد رئيسي يكتتب لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في سجل األسرة إذا كان أفراد األسرة 
سيكتتبون بنفس عدد األسهم التي يتقدم المكتتب الرئيسي بطلبها، ويترتب على ذلك ما يلي:

يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الفرد الرئيسي. أ- 
تعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الفرد الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين. ب- 

يحصل مكتتب الفرد الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي وللمكتتبين  ج- 
التابعين )في حال عدم بيع األسهم أو نقل ملكيتها(.

يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حال:

رغب المكتتب في تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الفرد الرئيسي. أ- 
اختلفت كمية األسهم التي يرغب المكتتب الفرد الرئيسي االكتتاب بها عن المكتتبين األفراد التابعين. ب- 

رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل أسهم الطرح المخصصة لحسابها )فعليها تعبئة نموذج طلب اكتتاب منفصل عن  ج- 
نموذج طلب االكتتاب الذي يتم إكماله من قبل المكتتب الفرد الرئيسي(، وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به 

زوجها نيابة عنها، وتقوم الجهة المستلمة بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل التي تقدمت به تلك الزوجة.

ر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت  يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ُقصَّ
أمومتها لهم. ويعد اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته الغياً وسيخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام. في حال اكتتب مكتتب رئيسي 
لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في سجل األسرة، ومن ثم قام أحد أفراد تلك األسرة باالكتتاب بطلب منفصل، سيتم إلغاء فقط طلب فرد 

األسرة الذي قام بتقديم طلب منفصل من طلب المكتتب الرئيسي.
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خالل فترة الطرح، تقبل فقط اإلقامة سارية المفعول للتعريف بالتابعين غير السعوديين، ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميالد. ويمكن 
تضمين التابعين غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم، وال يمكنهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين. والعمر األقصى للتابعين غير السعوديين 
الذين يتم تضمينهم مع أمهاتهم هو )18( عاماً، وأية وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة أو قنصلية 

المملكة في الدولة المعنية.

يوافق كل مكتتب فرد على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب اكتتاب األفراد )Retail Subscription Form( الذي قدمه على 
شرائها بمبلغ يعادل عدد أسهم الطرح المتقدم بطلبها مضروباً في سعر اكتتاب األفراد. ويعتبر كل مكتتب فرد أنه قد تملك عدد أسهم 

الطرح المخصصة له عند تحقق الشروط التالية:

تسليم نموذج طلب اكتتاب األفراد )Retail Subscription Form( إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المكتتب الفرد. أ- 
تسديد المكتتب الفرد لكامل قيمة أسهم الطرح التي طلب اكتتاب األفراد بها )عدد أسهم الطرح التي طلب االكتتاب بها مضروبة  ب- 

في سعر اكتتاب األفراد( والواردة بنموذج طلب االكتتاب )Retail Subscription Form( إلى الجهة المستلمة.
يجب أن يتم سداد إجمالي قيمة أسهم الطرح بالكامل لدى الجهات المستلمة من خالل الخصم من حساب المكتتب الفرد لدى  ج- 

 .)Retail Subscription Form( الجهة المستلمة التي يتم فيها تقديم نموذج طلب االكتتاب
البائع وأرامكو  إتمام واإلعالن عن عملية تخصيص أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين األفراد من قبل المساهم  د- 

السعودية بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين.

ال يعتد بنقل ملكية األسهم إال من تاريخ القيد بسجل المساهمين وبدء تداول األسهم بموجب األنظمة والتعليمات المنظمة لتداول األسهم 
السعودية المطبقة بهذا الخصوص.

ولغايات التوضيح، فإن أسهم الطرح مخولة بالحصول على أية أرباح تقوم الشركة باإلعالن عن توزيعها بعد تاريخ اإلعالن عن التخصيص 
النهائي ألسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين األفراد والمشار إليه في الجدول 4 )الجدول الزمني المتوقع للطرح( من هذه النشرة 

والفترات التي تليه.

إذا كان أي نموذج طلب اكتتاب األفراد )Retail Subscription Form( غير مطابق لشروط وأحكام االكتتاب، يكون للشركة الحق في رفض 
هذا الطلب كلياً أو جزئياً، ويقر المكتتب الفرد بموافقته على أي عدد من أسهم الطرح التي يتم تخصيصها له، إال إذا تجاوز عدد أسهم 

الطرح المخصصة له عدد أسهم الطرح التي تقدم باالكتتاب بها.

التخصيص ورد الفائض 2 1 12

العام ألرامكو السعودية«(، ويجب على مدير  سيقوم مدير االكتتاب والجهات المستلمة بفتح وإدارة حسابات أمانة يتم تسميتها )»الطرح 
االكتتاب وكل جهة مستلمة أن تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من المكتتبين األفراد في حسابات األمانة المذكورة.

الماليين/المنسقين  بالتشاور مع المستشارين  لتقديرهم المطلق  البائع وفقاً  النهائي، ستحدد الشركة والمساهم  بعد إعالن سعر الطرح 
الرئيسيين ما يخصص للمكتتبين. وسيقوم مديرو سجل االكتتاب )عند االقتضاء( بإرسال إشعارات للمكتتبين األفراد والمؤسسات المكتتبة 

إلعالمهم بالعدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل منهم كما ويتم إبالغ المكتتبين األفراد عن أية مبالغ سيتم استردادها.

الماليين/ المستشارين  مع  بالتشاور  البائع  والمساهم  الشركة  لتعليمات  وفقاً  بحت  تقديري  أساس  على  الطرح  أسهم  تخصيص  وسيتم 
المنسقين الرئيسيين.

فيما يخص المستثمرين األفراد، إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب األفراد، يكون للمكتتبين األفراد، فيما يخص الفرق بين 
سعر اكتتاب األفراد وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: )أ( الحصول على قيمة الفرق بين سعر اكتتاب األفراد وسعر الطرح النهائي نقًدا من 
خالل تحويل بنكي الى حساب المكتتب الفرد، أو )ب( إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين األفراد بحسب ما يراه المساهم البائع 
وأرامكو السعودية مناسباً بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين، علماً أنه في حال عدم تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين 
األفراد سيتم رد قيمة الفرق بين سعر اكتتاب األفراد وسعر الطرح النهائي نقًدا من خالل تحويل بنكي الى حساب المكتتب الفرد. وسيتم 
إعادة فائض االكتتاب، إن وجد، إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب الفرد المحدد في 
نماذج طلب اكتتاب األفراد )Retail Subscription Form(. وفي حالة كسور السهم، سيرد للمكتتبين األفراد مبلغ يعادل قيمة كسور األسهم 

- وفي كل األحوال، إذا لم يكن هناك أسهم إضافية، فسوف يرد للمستثمر المبلغ الفائض من خالل تحويل بنكي.

من  )لمزيد  )الموافق)●(م(  )●(هـ  أقصاه  موعد  في  الفائض  ورد  النهائي  التخصيص  وعملية  النهائي  الطرح  سعر  عن  اإلعالن  وسيتم 
التفاصيل، الرجاء مراجعة قسم »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب« في الصفحة ))ج ج(( من هذه النشرة(. وينبغي على المكتتب الفرد 
التواصل مع مدير االكتتاب أو فرع الجهة المستلمة التي قدم نموذج طلب االكتتاب لديه )حسب األحوال( في حال الرغبة في الحصول على 

تفاصيل إضافية.
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حافز األفراد المشاركين في الطرح العام األولي - األسهم المجانية.  2 1 12

كل مكتتب مؤهل يحتفظ بأسهم الطرح بصورة مستمرة وغير منقطعة طول فترة استحقاق األسهم المجانية سوف يحصل على سهم مجاني 
واحد إضافي مقابل كل عشرة )10( أسهم يتم تخصيصها له من أسهم الطرح، على أال يزيد عدد هذه األسهم المجانية عن مائة )100( 

سهم مجاني كحد أقصى. وسوف يتم منح وتخصيص األسهم المجانية من قبل المساهم البائع من خالل األسهم التي يملكها في الشركة.

وسوف ينقل مركز إيداع األوراق المالية األسهم المجانية إلى المحافظ االستثمارية للمستثمرين األفراد المستحقين في أقرب وقت ممكن 
)كما يحدده المساهم البائع بتقديره المطلق( خالل مدة أقصاها 75 يوم تقويمي من نهاية فترة استحقاق األسهم المجانية. وسوف تقوم 
الشركة باإلعالن عن موعد نقل هذه األسهم الذي سيحدده المساهم البائع على موقع تداول في حينه. لن يتم منح كسور أسهم مجانية ويحق 
لكل مكتتب مؤهل الحصول على هذا الحافز مرة واحدة فقط. وسوف تكون جميع األسهم المجانية من نفس فئة وحقوق أسهم الطرح. ولن 

يترتب عن منح األسهم المجانية انتقال الحقوق المتصلة بها إلى المستثمر الفرد المستحق إال من تاريخ نقلها إلى محفظته االستثمارية.

سيقوم المساهم البائع وفقاً لسلطته التقديرية المنفردة بتحديد مدى انطباق تعريف المكتتبين األفراد المؤهلين، وكذلك تحديد عدد األسهم 
المجانية المستحقة لكل مكتتب فرد مؤهل.

سوف يحتفظ مركز إيداع األوراق المالية بسجل المكتتبين األفراد المؤهلين المخصصة لهم أسهم الطرح وسوف يقوم بمتابعة مدى أهليتهم 
للحصول على األسهم المجانية. لن يتم احتساب أي أسهم يتم شراؤها بعد انتهاء عملية الطرح من ضمن األسهم المستحقة لمنح األسهم 
المجانية. و سيقوم أيضاً، مركز إيداع األوراق المالية بتطبيق منهجية "األسهم األخيرة تُستبعد أوالً" )last in-first out approach( لمراقبة 
التعامالت في أسهم الشركة بهدف تحديد عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة االستثمارية لكل فرد من المكتتبين األفراد المؤهلين 
والتي سيتم احتساب عدد األسهم المجانية الممنوحة لهم من عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة االستثمارية. علماً بأنه في حال 
تم بيع األسهم المودعة في المحفظة االستثمارية )صفقة بيع واحدة أو أكثر( بعد انتهاء عملية الطرح وأصبح عدد األسهم المودعة في 
المحفظة االستثمارية لكل فرد من المكتتبين األفراد المؤهلين أقل من عدد األسهم المؤهلة، سيؤدي ذلك إلى تخفيض عدد األسهم المؤهلة 
التي سيتم احتساب عدد األسهم المجانية بناًء عليها. ونتيجة لذلك، ال تُعتبر أي أسهم يتم شراؤها بعد انتهاء عملية الطرح من ضمن األسهم 
 last in-first( "ًالمؤهلة التي سيتم احتساب عدد األسهم المجانية بناًء عليها. وقد تم توضيح تطبيق منهجية "األسهم األخيرة تُستبعد أوال
out approach( في الجزء التالي من هذا القسم. وباإلضافة إلى ذلك، في حال تم بيع أو تحويل أو التصرف بجزء أو كل األسهم المؤهلة من 
حساب المحفظة االستثمارية ألي من المكتتبين األفراد المؤهلين ألي سبب، ولو كان ذلك لجزء من يوم، وسواء ضمن رقم التعريف الوطني 
)NIN( أو رقم تعريف وطني آخر، فسوف تصبح تلك األسهم التي تم بيعها أو تحويلها أو التصرف فيها غير مستحقة لمنح األسهم المجانية.

:)last in-first out approach( "ًوفيما يلي شرح لمنهجية "األسهم األخيرة تُستبعد أوال

تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد. وخالل فترة استحقاق األسهم المجانية، باع المستثمر 100 سهم ومن ثم   -1
قام بشراء 100 سهم. ما هو عدد األسهم المستحقة لمنح األسهم المجانية؟ 

اإلجابة: ال شيء، وذلك بسبب بيع أسهم الطرح التي تم تخصيصها خالل عملية الطرح.

تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد. وخالل فترة استحقاق األسهم المجانية، قام المستثمر بشراء 100 سهم   -2
إضافية ومن ثم باع 100 سهم. ما هو عدد األسهم المستحقة لمنح األسهم المجانية؟ 

اإلجابة: 100 سهم، وذلك بسبب استمرار احتفاظ المستثمر بأسهم الطرح التي تم تخصيصها له في حساب محفظته االستثمارية، 
وتعتبر األسهم األخيرة التي قام بشرائها هي األسهم التي قام ببيعها.

تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد. وخالل فترة استحقاق األسهم المجانية، قام المستثمر بشراء 10 أسهم   -3
إضافية ومن ثم قام ببيع 50 سهم. ما هو عدد األسهم المستحقة لمنح األسهم المجانية؟ 

اإلجابة: 60 سهم، ألن األسهم األخيرة التي تم شراؤها تُعتبر األسهم األولى التي تم بيعها، واألسهم الباقية المباعة البالغ عددها 
40 سهًما تخفض عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها للمستثمر ابتداًء.

تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد. وخالل فترة استحقاق األسهم المجانية، قام المستثمر ببيع 50 سهًما ومن   -4
ثم قام بشراء 10 أسهم. ما هو عدد األسهم المستحقة لمنح األسهم المجانية؟ 

اإلجابة: 50 سهم، ألن عدد األسهم المتبقية المستحقة لألسهم المجانية انخفض بشكل دائم إلى 50 سهم بحد أقصى لدى البيع 
األولي.

تعد المعلومات والبيانات الواردة في هذا القسم معلومات وبيانات مقدمة من المصدر ومستشاريه لغرض تضمينها في نشرة اإلصدار، وال 
تمثل أي منها وجهة نظر شركة السوق المالية السعودية )تداول( أو أي من شركاتها التابعة، كما ال يمكن اعتبار تداول أو أي من شركاتها 
أو  المصدر  يتخذه  إجراء  أو  قرار  أي  التابعة مسؤوليتها عن  تداول وشركاتها  وتخلي  والبيانات،  المعلومات  ألي من هذه  التابعة مصدراً 

المستثمر أو أي طرف آخر ذي عالقة بناًء على هذه المعلومات أو البيانات.
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12 11 التسعير-

سعر الطرح النهائي 1 1 12

سعر الطرح الذي على أساسه يقوم جميع مكتتبي الشريحة )أ( والشريحة )ب( بشراء أسهم الطرح هو سعر الطرح النهائي.

د عدد أسهم الطرح وكذلك سعر الطرح النهائي بعد بناء سجل األوامر للشريحة )أ(، وذلك وفقاً لما تحدده الشركة والمساهم البائع  ويُحدَّ
والمستشارون الماليون/المنسقون الرئيسيون ومديرو سجل االكتتاب.

بعد انتهاء فترة بناء سجل األوامر ستعلن الشركة عبر وسائل اإلعالم المحلية والعالمية عن سعر الطرح النهائي ونسبة تغطية الطرح من قبل 
المؤسسات المكتتبة. كما يعلن المستشارون الماليون/المنسقون الرئيسيون عند انتهاء فترة بناء سجل األوامر عن نسبة تغطية الطرح من 

قبل المؤسسات المكتتبة على مواقعهم اإللكترونية والموقع اإللكتروني للشركة. 

بناء سجل األوامر واالكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة 1 1 12

يقوم مديرو سجل االكتتاب - بعد الحصول على موافقة الهيئة - بعرض أسهم الطرح على المؤسسات المكتتبة وذلك خالل فترة بناء سجل 
األوامر. وتبدأ عملية المشاركة في بناء سجل األوامر أثناء فترة بناء سجل األوامر وذلك وفقاً للشروط والتعليمات المفصلة والتي يمكن 
الحصول عليها من مديري سجل االكتتاب. كما يعلن المستشارون الماليون/المنسقون الرئيسيون عن فترة بناء سجل األوامر ونطاق سعر 
الطرح على مواقعهم اإللكترونية والموقع اإللكتروني للشركة. ويلتزم مديرو سجل االكتتاب للمؤسسات بالمتطلبات التالية الخاصة ببناء 

سجالت األوامر:

تقوم المؤسسات المكتتبة بالمشاركة في بناء سجل األوامر بناًء على نطاق سعر الطرح الوارد في هذه النشرة.  أ- 
تقدم كل من المؤسسات المكتتبة أمًرا غير ملزم بشراء أسهم الطرح في حدود نطاق سعر الطرح من خالل مديري سجل  ب- 

االكتتاب.
ال تمول المؤسسات المكتتبة ما يخصص لهم من أسهم الطرح إال بعد قيام مديري سجل االكتتاب بإبالغهم بالتخصيص. ج- 

على المؤسسات المكتتبة المسجلة في المملكة تعبئة وتسليم نموذج طلب اكتتاب موّقع إلى مديري سجل االكتتاب.  د- 
يمكن للمؤسسات المكتتبة غير المسجلة في المملكة تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل األوامر الخاصة بها الى مديري  هـ- 

سجل االكتتاب عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني، دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيع استمارة الطلب.

ال يعتد بنقل ملكية األسهم إال بعد تسديد قيمتها واعتباًرا من تاريخ القيد بسجل المساهمين وبدء تداول األسهم بموجب األنظمة والتعليمات 
المنظمة لتداول األسهم السعودية المطبقة بهذا الخصوص.

تحديد سعر الطرح النهائي 2 1 12

بعد آخر يوم من فترة بناء سجل األوامر تقوم الشركة والمساهم البائع والمستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين ومديري سجل االكتتاب 
بتحديد سعر الطرح النهائي. وبعد تحديد سعر الطرح النهائي، تحدد الشركة والمساهم البائع والمستشارون الماليون/المنسقون الرئيسيون 

ومديرو سجل االكتتاب ما يخصص لكل شريحة من المكتتبين، وفقاً للتفصيل الوارد أعاله.

12 21 االستقرار السعري والتخصيص اإلضافي-

فيما يتعلق بالطرح، يجوز لمدير االستقرار السعري، إلى الحد الذي تسمح به التعليمات الخاصة بتنظيم آلية االستقرار السعري للطروحات 
األولية الصادرة عن الهيئة، تنفيذ عمليات االستقرار السعري لغرض دعم استقرار السعر السوقي لألسهم. يمكن أن يتم تنفيذ هذه العمليات 
في السوق المالية، كما قد يتم إجراؤها في أي وقت خالل مدة االستقرار السعري. ومع ذلك، لن يكون مدير االستقرار السعري ملزماً بالقيام 
بأي عمليات استقرار سعري. ويمكن لمدير االستقرار السعري إيقاف أي عمليات استقرار سعري، في حالة مباشرتها، في أي وقت ودون 
إشعار مسبق من قبل مدير االستقرار السعري. وسيفصح مدير االستقرار السعري عن أي تخصيص لألسهم اإلضافية وعمليات االستقرار 
السعري التي يتم إجراؤها فيما يتعلق بالطرح وذلك وفقاً للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية االستقرار السعري للطروحات األولية الصادرة عن 

الهيئة، على النحو الذي تقتضيه اللوائح الخاصة بتنظيم آلية االستقرار السعري للطروحات األولية الصادرة عن الهيئة.

لغرض السماح لمدير االستقرار السعري بتغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي، سيمنح مدير االستقرار 
السعري خيار الشراء )»خيار الشراء«( والذي يجوز بموجبه لمدير االستقرار السعري شراء ما تصل نسبته إلى )15٪( من مجموع عدد 
األسهم المطروحة لالكتتاب طرحاً عاماً )»أسهم خيار الشراء«( بسعر الطرح النهائي. ويمارس مدير االستقرار السعري خيار الشراء، كلًيا أو 
جزئًيا، بناًء على إخطار منه، في أي وقت خالل مدة االستقرار السعري، بحسب ما يراه مناسًبا. وتكون أي أسهم إضافية يجري تخصيصها 
وفقا للتخصيص اإلضافي مكافئة من جميع النواحي ألسهم الطرح، بما في ذلك فيما تخوله من أرباح وتوزيعات أخرى معلنة أو مقدمة أو 

مدفوعة على أساس األسهم، ويتم شراؤها بنفس الشروط التي تُباع بها أسهم الطرح، وسوف تشكل فئة واحدة مع األسهم األخرى.
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12 21 اتفاقية إقراض األسهم-

سوف يُبرم مدير االستقرار السعري اتفاقية إقراض األسهم مع المساهم المقرض، والتي بموجبها سيتمكن مدير االستقرار السعري من 
االقتراض من أسهم المساهم المقرض مجاًنا، ما يصل إلى )●( سهم ألغراض تطبيق آلية االستقرار السعري. إذا اقترض مدير االستقرار 
السعري أي أسهم وفًقا التفاقية إقراض األسهم، فسيتعين عليه إعادة األسهم المكافئة أو المقابل إلى المساهم المقرض بعد انتهاء فترة 

االستقرار السعري. وقد تكون إقراض األسهم مستقلة أو جزء من اتفاقية التعهد بالتغطية.

12 21 الحاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه-

صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج 1 2 12

يجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسباً وذلك في أي من الحاالت اآلتية:

إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم. أ- 
إذا أخفقت أرامكو السعودية إخفاًقا تراه الهيئة جوهرًيا في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.  ب- 

إذا لم تسدد أرامكو السعودية أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها. ج- 
إذا رأت أن أرامكو السعودية أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقها المالية في السوق  د- 

المالية.
عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلنت أرامكو السعودية عن  هـ- 
معلومات كافية تتعلق بالكيان المستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن أرامكو السعودية، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة 

للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.
عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على المصدر تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر عليه  و- 

إبالغ السوق وفًقا لذلك.
عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي ألرامكو السعودية إذا بلغت خسائرها المتراكمة 50 ٪ فأكثر من رأس مالها  ز- 

لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية ألرامكو السعودية لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس. ح- 

عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية ألرامكو  ط- 
السعودية بموجب نظام اإلفالس.

عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية ألرامكو السعودية بموجب نظام اإلفالس. ي- 

اإللغاء االختياري لإلدراج 1 2 12

ال يجوز لمصدر أُدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة،  أ- 
يجب على الشركة تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء. �
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )د( أدناه. �
نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي  �

إجراء آخر تتخذه الشركة.
أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينّين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة. �

يجوز للهيئة بناًء على تقديرها قبول طلب اإللغاء أو رفضه. ب- 
يجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصولها على موافقة الهيئة. ج- 

عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب الشركة، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن  د- 
اإلفصاح على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.
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التعليق المؤقت للتداول 2 2 12

يجوز للشركة أن تطلب من السوق تعليق تداول أسهمها مؤقًتا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون  أ- 
تأخير بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال تستطيع الشركة تأمين سريته حتى نهاية فترة 

التداول، وتقوم السوق بتعليق تداول أسهم الشركة فور تلقيها للطلب.
عند تعليق التداول مؤقًتا بناًء على طلب الشركة، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور في أقرب وقت ممكن عن سبب التعليق  ب- 

والمدة المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.
يجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقًتا من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في  ج- 
نشاطات الشركة وترى أن تلك الظروف ريما تؤثر في نشاط السوق أو تخّل بحماية المستثمرين. ويجب على المصدر الذي 

تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )ب( أعاله، ما لم تر الهيئة أو  د- 

السوق خالف ذلك.
للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحياتها وفق الفقرة )ج( المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في  هـ- 

نشاطات الُمصدر ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.

رفع التعليق 2 2 12

يخضع رفع تعليق التداول لالعتبارات التالية:

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرارا التعليق حمايًة للمستثمرين. أ- 
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق. ب- 

التزام الشركة بأي شروط أخرى تراها الهيئة. ج- 

تسجيل وإدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها 2 2 12

إذا رغبت الشركة في إعادة إدراج أسهمها بعد إلغائها فعليها تقديم طلب جديد إلدراج أسهمها وفًقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات 
العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

12 21 الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها طرح األسهم -

تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها فيما يلي:

موافقة المساهم البائع على بيع أسهم الطرح. أ- 
قرار مجلس إدارة الشركة بطرح أسهم الطرح لالكتتاب العام. ب- 

إعالن الهيئة بشأن الموافقة على الطرح. ج- 

12 21 فترة الحظر-

بناًء على قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، يخضع المساهم الكبير )أي المساهم البائع( لفترة حظر مدتها ستة )6( أشهر 
تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية )»فترة الحظر النظامية«(، بحيث ال يجوز له التصرف في أسهمه خالل هذه الفترة. 
ويستثنى من ذلك -بناًء على اإلعفاء الموضح في القسم   17- )اإلعفاءات( من هذه النشرة - تصرف المساهم الكبير في حالة تصرفه 
بأسهمه على أي من اآلتي: )أ( حكومة أجنبية )أو المؤسسات التابعة لها وفقاً للتعريف الوارد في القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات 
المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة(، أو )ب( مستثمر استراتيجي أجنبي مرتبط بحكومة أجنبية. على أن يقوم المساهم 
البائع باإلفصاح للجمهور عن أي تصرف في أسهمه ألي من الجهات المشار إليها في الفقرتين )أ( و)ب( أعاله فور إتمام عملية التصرف 

أثناء فترة الحظر النظامية.

يُحظر على أرامكو السعودية أن تدرج أسهماً من فئة األسهم المدرجة نفسها خالل األشهر الستة التالية لتاريخ أحدث إدراج وفقًأ لقواعد 
اإلدراج )وهي ذات مدة الحظر النظامية(. 

باإلضافة إلى ما ذكر في األقسام  18- 7- 1 و 18- 7- 2 أعاله، يلتزم كل من المساهم البائع والشركة باآلتي:

لتاريخ بدء  التالية  أرامكو السعودية خالل فترة االثني عشر شهًرا  بالتصرف بأي من أسهمه في  البائع  عدم قيام المساهم  أ- 
تداول أسهم أرامكو السعودية في السوق المالية )»فترة الحظر التعاقدية«( المحددة بموجب اتفاقية التعهد بالتغطية، إال إلى 
)أ( حكومة أجنبية )أو المؤسسات التابعة لها وفقاً للتعريف الوارد في القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية 
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المؤهلة في األوراق المالية المدرجة(، أو )ب( مستثمر استراتيجي أجنبي مرتبط بحكومة أجنبية، وتضمين اإلتفاقية مع الجهة 
المشترية ما ينص على خضوعها للمدة المتبقية من فترة الحظر التعاقدية والمحددة في نشرة اإلصدار هذه والمنصوص عليها 
في اتفاقية التعهد بالتغطية، باإلضافة إلى أي قيود أو فترات حظر تفرضها األنظمة والقواعد المرعية أو أي قيود أخرى يتم 

االتفاق عليها مع الجهة المشترية.
عدم قيام أرامكو السعودية بإصدار أسهم جديدة، المنصوص عليه في اتفاقية التنسيق، خالل فترة الحظر التعاقدية. ب- 

ال تنطبق الشروط المشار إليها في الفقرة  ) أ( من القسم  18- 7- 3 أعاله على نقل ملكية األسهم المجانية من قبل المساهم البائع إلى 
المكتتبين المؤهلين بعد انتهاء فترة الحظر النظامية كما هو مبين في هذه النشرة .

ال تنطبق الشروط المشار إليها في الفقرتين  ) أ( و)ب( من القسم  18- 7- 3 أعاله على تصرف المساهم البائع بأسهمه في الشركة   5 -7 -18
أو على قيام الشركة بإصدار أسهم جديدة خالل فترة الحظر التعاقدية )وبعد انقضاء فترة الحظر النظامية(، إذا وافق ثلث - أي ثالثة  -)أو 
أكثر( من متعهدي التغطية من المنسقين الرئيسيين على تصرف المساهم البائع بأسهمه )وفقاً التفاقية التعهد بالتغطية( أو إصدار الشركة 
ألسهم جديدة وذلك خالل فترة الحظر التعاقدية )وفقاً التفاقية التنسيق(، )لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة القسم 15-4 )فترة الحظر 

التعاقدية( من هذه النشرة.

12 21 إقرارات المكتتبين األفراد-

بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن المكتتب:

يوافق على اكتتابه في عدد األسهم المذكور في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه. أ- 
يقر بأنه اطلع على هذه النشرة وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. ب- 

يوافق على النظام األساس للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في هذه النشرة ونموذج طلب االكتتاب،  ج- 
ويكتتب في األسهم بناء على ذلك.

يقر بأنه لم يسبق له وال ألي من أفراد عائلته المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في أسهم طرح الشركة وأن  د- 
للشركة الحق في رفض أي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.

يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له بموجب طلب االكتتاب. هـ- 
يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه للجهة المستلمة. و- 

12 21 إقرار ات المؤسسات المكتتبة المسجلة في المملكة-

بتقديم استمارة الطلب، فإن المؤسسات المكتتبة المسجلة في المملكة:

توافق على اكتتابها في عدد األسهم المذكور في استمارة الطلب الذي قدمتها. أ- 
تقر بأنها اطلعت على هذه النشرة وعلى كافة محتوياتها ودرستها بعناية وفهم مضمونها. ب- 

توافق على النظام األساس للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في هذه النشرة. ج- 
تقبل عدد أسهم الطرح المخصصة لها بموجب طلب االكتتاب. د- 

تقر بأنهم استوفوا جميع الشروط والضوابط المتعلقة بتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية  هـ- 
وجميع المتطلبات والتنظيمات ذات العالقة المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وبأن جميع المستندات 
والمعلومات المقدمة من قبلها للمشاركة في بناء سجل األوامر صحيحة وكاملة وحديثة وغير مضللة. وتقر كذلك بتحملها كامل 
المسؤولية القانونية في حال ثبوت خالف ذلك، وللهيئة والجهات الحكومية ذات العالقة الحق في اتخاذ اإلجراءات النظامية 

بهذا الخصوص.

12 1-1 سجل األسهم وترتيبات التعامل-

تحتفظ إيداع بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من 
هذه األسهم.

12 111 السوق المالية-

بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام 1990م، وقد تم تأسيس نظام تداول سنة 2001م كبديل لنظام معلومات األوراق 
المالية. ويتم التعامل باألسهم عبر نظام »تداول« من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدًءا من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها، 
ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً من يوم األحد حتى يوم الخميس 
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من كل أسبوع ويتم خاللها تنفيذ األوامر. ومع بذلك، يُسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 10 
صباحاً. ويتم تغيير أوقات التداول في شهر رمضان المبارك حسب ما تعلنه شركة تداول. وتتم الصفقات من خالل عملية مطابقة أوامر 
آلية. وكل أمر صالح يتم إنتاجه وفقاً لمستوى السعر، وبشكل عام تنفذ أوامر السوق )األوامر التي وضعت بناء على أفضل سعر( أوالً ومن ثم 
األوامر محددة السعر )األوامر التي وضعت بسعر محدد( مع االخذ باالعتبار أنه في حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر يتم تنفيذها أوالً 
بأول حسب توقيت اإلدخال، ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع »تداول« على اإلنترنت 
والرابط اإللكتروني لمعلومات »تداول« الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري لوكاالت تزويد المعلومات مثل رويترز، وتتم تسوية الصفقات 

بناء على المدة الزمنية )T+2(، أي أن نقل ملكية األسهم يتم بعد يومي عمل من تنفيذ الصفقة.

تداول مسؤولية  وتتولى  تداول،  للمكتتبين من خالل  الهامة  الجوهرية  والمعلومات  القرارات  كافة  باإلفصاح عن  المدرجة  الشركات  تلتزم 
مراقبة السوق المالية بصفتها مشغاًل لآللية التي يعمل من خاللها السوق بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في األسهم.

12 111 تداول أسهم الطرح-

يتوقع البدء بتداول أسهم طرح الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء من اإلجراءات النظامية ذات العالقة، 
وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم على موقع تداول االلكتروني. وتعتبر التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت 
لالستدالل فقط ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة الهيئة. وسوف يسمح لمواطني المملكة والمقيمين فيها الذين يحملون إقامة نظامية 
السوق  تداولها في  بعد  األسهم  بالتداول في  والخليجية  السعودية  االستثمار  والبنوك وصناديق  وللشركات  التعاون  دول مجلس  ومواطني 
المالية. وسيكون بإمكان المستثمرين األجانب المؤهلين التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة لالستثمار المؤسسات المالية 
األجنبية المؤهلة. كما يحق للمكتتبين غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة باستثناء المستثمرين 
والمستثمرين  المدرجة  المالية  األوراق  في  المؤهلة  األجنبية  المالية  المؤسسات  الستثمار  المنظمة  للقواعد  وفًقا  األجانب  االعتباريين 
االستراتيجيين األجانب وفًقا لتعليمات تملك المستثمرين االستراتيجيين األجانب حصًصا استراتيجية في الشركات المدرجة االستثمار 
بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من خالل الدخول في اتفاقيات مبادلة مع األشخاص المرخص لهم من قبل 
الهيئة، لشراء األسهم المدرجة وحيازتها والتداول فيها في السوق المالية لصالح المستثمرين األجانب. وتجدر اإلشارة إلى أن األشخاص 

المصرح لهم يعتبرون المالك القانونيين لألسهم بموجب اتفاقيات المبادلة المذكورة. 

وال يمكن التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص أسهم الطرح في حسابات المكتتبين في تداول وبعد تسجيل الشركة وإدراج 
أسهمها في السوق المالية، ويُحظر التداول في أسهم طرح الشركة حظراً تاماً قبل التداول الرسمي، ويتحمل المكتتبين الذين يتعاملون في 

تلك األنشطة المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أو المساهم البائع أية مسؤولية قانونية فيما يتعلق بذلك.

12 121 أحكام متفرقة-

لهم ومنفذي  والمتنازل  االكتتاب وخلفائهم  ولمنفعة أطراف  العالقة ملزمة  والتعهدات ذات  الشروط واألحكام  وكافة  االكتتاب  يكون طلب 
الوصايا ومديري التركات والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها 

من قبل األطراف في االكتتاب دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر. 

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لها.

تم إصدار هذه النشرة باللغتين العربية واإلنجليزية، وفي حال وجود أي اختالف بين النصين العربي واإلنجليزي، فإن النص العربي هو الذي 
سيتم اعتماده وتطبيقه.

تطلب الشركة والمساهم البائع والمستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهدي التغطية من جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود 
النظامية التي تتعلق بأسهم الطرح ومراعاة التقيد بها. يحظر صراحًة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى 

غير المملكة باستثناء فئة المؤسسات المكتتبة األجنبية على أن يتم مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. 

وفيما يتعلق بطرح أسهم الطرح، يحق لكل من المنسقين الرئيسيين والمستشارين الماليين ومديري سجل االكتتاب أو أي من شركاتهم التابعة 
أن يكتتبوا - لمصلحتهم وبصفتهم كأصيل - في جزء من أسهم الطرح عند الطرح. ولهم بالصفة نفسها االحتفاظ أو شراء أو بيع أي أسهم 
من أسهم الطرح أو أي أوراق مالية أو أي استثمارات متعلقة بالطرح لحسابهم. كما لهم الحق في بيع أسهم الطرح وأي استثمارات أخرى 
غير متعلقة بالطرح أو عرضها للبيع. بناًء عليه، فإن أي إشارة في نشرة اإلصدار إلى »عرض« أو »طرح« أسهم الطرح يجب تفسيرها على 
أنها تشمل عرض أو طرح أسهم الطرح على أي من المنسقين الرئيسيين والمستشارين الماليين ومديري سجل االكتتاب أو أي من شركاتهم 
التابعة التي تمثلهم. باإلضافة إلى ذلك، قد يبرم أي من المنسقين الرئيسيين والمستشارين الماليين ومديري سجل االكتتاب أو أي من 
شركاتهم التابعة معامالت تمويلية )بما فيها اتفاقيات المبادلة أو اتفاقيات فروقات( مع مستثمرين والتي قد يترتب عليها قيامهم باالستحواذ 
أو االحتفاظ أو التصرف بأسهم الطرح من وقت إلى آخر. وباستثناء ما تتطلبه االلتزامات الواردة باألنظمة أو اللوائح المعنية، ال يعتزم أي 
من المنسقين الرئيسيين والمستشارين الماليين ومديري سجل االكتتاب اإلفصاح عن تلك المعامالت واالستثمارات. وفي حالة قيام أي من 
متعهدي التغطية بشراء أية أسهم نتيجة لعدم قيام أي مكتتب بسداد قيمة األسهم المخصصة له، فقد يقوموا بالتنسيق فيما بينهم بالنسبة 

لبيع أي من هذه األسهم بعد إتمام اإلدراج. 
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121 المستندات المتاحة للمعاينة -

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في شركة وادي الظهران للتقنية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مبنى مجموعة االبتكار، 
الغرفة 1127، الطابق األول، الظهران 34464، المملكة العربية السعودية، وذلك بين الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 4:00 عصراً ابتداًء 
يوًما  أربعة وعشرين  تقل عن  لفترة ال  )الموافق 2019/12/04م(  )الموافق 2019/11/10م( حتى 1441/04/07هـ  من 1441/03/13هـ 

تقويمًيا )24( يوماً تقويمًيا قبل نهاية فترة الطرح: 

إعالن موافقة الهيئة على الطرح. أ- 
قرار مجلس الوزراء رقم )180( وتاريخ 1439/04/01هـ )الموافق 2017/12/19م( الذي أصبحت بموجبه أرامكو السعودية  ب- 

شركة مساهمة. 
ج-  شهادة السجل التجاري ألرامكو السعودية الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار برقم )2052101150( وتاريخ 1439/07/11هـ 

)الموافق 2018/03/28م(.
النظام األساس للشركة. د- 

القوائم المالية لعام 2017م المراجعة والقوائم المالية لعام 2018م المراجعة والقوائم المالية المفحوصة لفترة للستة أشهر  هـ- 
المنتهية في 30 يونيو 2019م. 

جميع التقارير والخطابات والمستندات األخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يعهدها أي خبير ويضمن أي جزء منها أو  و- 
اإلشارة إليها في هذه النشرة.

خطابات الموافقة من: ز- 

ومتعهدي  المملكة  خارج  االكتتاب  سجل  ومديري  االكتتاب  سجل  ومديري  الرئيسيين  والمنسقين  الماليين  المستشارين   -1
التغطية على إدراج اسمائهم وشعاراتهم ضمن هذه النشرة.

مراجع الحسابات )برايس ووتر هاوس كوبرز(، لتضمين أسمائهم وشعاراتهم في هذه النشرة، باإلضافة إلى تقارير المراجعة   -2
حول القوائم المالية والمراجعة للشركة لعامي 2017م و2018م عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017م 

و2018م، التي أُعدت وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي على النحو الوارد في النشرة.
مراجع الحسابات المستقل لشركة سابك )إرنست آند يونغ وشركاهم محاسبون قانونيون(.  -3

وشعاره  اسمه  إدراج  على  قانونيون((  )محاسبون  وشركاهم  يونغ  آند  )ارنست  المالي  الالزمة  المهنية  العناية  مستشار   -4
وإفاداته، إن وجدت، ضمن هذه النشرة.

مستشار دراسة السوق )أي أتش أس ماركت ليميتد( على إدراج اسمه وشعاره ونشر إفاداته ضمن هذه النشرة.  -5
المستشار القانوني )مقرن بن محمد الشعالن للمحاماة( على إدراج اسمه وشعاره ضمن هذه النشرة.  -6

مستشار البترول المستقل )ديغولير وماكنوتون(، على إدراج اسمه وشعاره وإفادته وتقريره ضمن هذه النشرة.  -7
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1-1 القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات -

أُعدت القوائم المالية لعامي 2017م و2018م من قبل الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة والمعايير 
المراجعون  و2018م  2017م  لعامي  المالية  القوائم  وراجع  القانونيين.  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات 
المستقلون ألرامكو السعودية )شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون( على النحو الوارد في تقارير المراجعة الصادرة عنهم 
فيما يخص القوائم المالية لعامي 2017م و2018م. وأُعدت القوائم المالية األولية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م من قبل 

الشركة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم )34(. 

تم إعداد القوائم المالية لعام 2018م لشركة سابك وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( وراجعها مراجع الحسابات المستقل لدى 
شركة سابك )إرنست آند يونغ وشركاهم محاسبون قانونيون( على النحو الوارد في تقرير المراجعة الصادر عنهم أو المشار إليه في هذه 
النشرة. تم إعداد القوائم المالية األولية لشركة سابك لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 .)34(
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القوائم�المالية�الموحدة�للسنة�المنتهية�في��31ديسمبر�2018م�
ق - 4 تقرير المراجع المستقل 
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ق - 14 قائمة المركز المالي الموحدة 

ق - 16 قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة  
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ق - 21 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

القوائم�المالية�الموحدة�للسنة�المنتهية�في��31ديسمبر�2017م�
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ق - 96 تقرير المراجع المستقل 

ق - 102 قائمة الدخل الموحدة 

ق - 103 قائمة الدخل الشامل الموحدة 
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التقرير�المالي�األولي�الموحد�الموجز�)غير�مراجع(�لفترتي�الثالثة�أشهر�والستة�أشهر�المنتهيتين�في��30يونيو�2019م�
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فهرسة القوائم المالية
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 ، المملكة العربية السعودية31311، الظهران 1659(، أرامكو السعودية، ص.ب. 25برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم )
 www.pwc.com/middle-east+،966( 13) 873-8883+، فاكس: 966( 13) 873-6800هاتف: 

شركة الزيت العربية السعوديةفي  مساهمالتقرير المراجع المستقل إلى 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

 رأينا

 العربية الزيت لشركة الموحد المالي المركز الجوهرية، النواحي جميع من عادلة، بصورة تظهر الموحدة المالية القوائم أن رأينا، في
 وأداءها م2018 ديسمبر 31 في كما( أو "المجموعة" "السعودية أرامكو" مجتمعين) لها التابعة والشركات"( ةالشرك)" السعودية
 المملكة في المعتمدة المالي للتقرير الدولية للمعايير وفقا   التاريخ ذلك في المنتهية للسنة الموحدة النقدية وتدفقاتها الموحد المالي
 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة األخرى صداراتواإل والمعايير السعودية العربية

 المراجعة نطاق
:يلي مام السعودية ألرامكو الموحدة المالية القوائم تتألف

 م2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة الدخل قائمة.
 م2018 ديسمبر 31 يف المنتهية للسنة الموحدة الشامل الدخل قائمة.
 م2018 ديسمبر 31 في كما الموحدة المالي المركز قائمة.
 م2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة حقوقال في التغيرات قائمة.
 م2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة دةالموح النقدية التدفقات قائمة.
 الهامة المحاسبية السياسات ملخص تتضمن التي، الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات.

 الرأي أساس

 تم المعايير هذه بموجب مسؤوليتنا إن. السعودية العربية المملكة في المعتمدة الدولية المراجعة لمعايير وفقا   بمراجعتنا قمنا قدل
 .الموحدة المالية القوائم مراجعة حول المراجع مسؤوليات قسم ضمن بالتفصيل تقريرنا في توضيحها

.رأينا إلبداء كأساس ومناسبة كافية عليها الحصول تم التي المراجعة أدلة أن نعتقد

 االستقالل
 للقوائم بمراجعتنا المتعلقة السعودية العربية المملكة في المعتمدة المهنة وآداب سلوك لقواعد وفقا السعودية أرامكو عن مستقلون إننا

 .القواعد هذهل وفقا   األخرى األخالقية بمسؤولياتنا التزمنا كما الموحدة، المالية

تقرير املراجع املستقل
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 المراجعة في منهجنا

عامةنظرة
مور األلمجموعة ولمراجعتنانطاق حددناوكيف التركيز على تحديد األهمية النسبية، ب، مراجعتنانظرة عامة على بعمل أدناه قمنالقد
 .المراجعةنتجت خاللالتي للمراجعة رئيسيةال

 طبيعة أرامكو االعتباربعين لقد حددنا األهمية النسبية العامة مع األخذ
بمبلغهمية النسبية العامة السعودية كمجموعة هادفة للربح. لقد حددنا األ

798البالغمليار لاير سعودي بناء على الدخل قبل ضرائب الدخل37.5
.لاير سعوديمليار

 2.8بمبلغ مراجعةإلى لجنة التحريفاتعن الللتقرير الكمي تم تحديد الحد
لاير سعودي.مليار

العمليات المستقلة للشركة وثالثة مكونات أخرى موجودة االعتبار في أخذنا
في المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية وجمهورية كوريا 

ومخاطرها.رئيسيةعواملك وتعقيدها حجمها على بناء  السعودية أرامكو في
 مالية للعديد من القوائم الفيمختارةإجراءات محددة على بنودبكما قمنا

المكونات األخرى.
 مجتمعة أخذها فيما يتعلق بالقوائم مراجعة جوهريةفقد قدمت لنا أدلة ، وعند

.المالية الموحدة
ما يلي:ممراجعة الرئيسية للتتألف األمور

التغيرات في النظام المالي في المملكة العربية السعودية.
 تم المحاسبة عنها تالتي ستثماراتالواوالمعدات واآلالتتقييم الممتلكات

 .حقوق الملكيةبطريقة
ة جديدة تؤثر على القوائم المالية الموحدةيتطبيق معايير محاسب.

. الموحدةالماليةالقوائمفيالجوهريةلتحريفاتامخاطروتقييمالنسبيةاألهميةبتحديدقمنامراجعتنا،صميمتعمليةطارإفي
المحاسبيةبالتقديراتيتعلقمافيالمثال،سبيلعلىاإلدارة،تخذتهااالتيالموضوعيةاالجتهاداتاالعتباربعينأخذنابالتحديد،
مراجعتنا،عملياتجميعفيالحالهوكما. بطبيعتهاالمؤكدةغيرالمستقبليةألحداثاومراعاةافتراضاتوضعشملتلتياالهامة
دليلهناككانإذامااألخذ بعين االعتبار أخرىأموربينمنذلكويشملالداخلية،للرقابةاإلدارةتجاوزمخاطرأيضا   تناولنا
 .احتيالعنجةالناتجوهريةالتحريفاتالطراخميمثلالذيزالتحيعلى

 النسبية األهمية
المالية الموحدة قوائمللحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت الالمراجعةبتطبيق األهمية النسبية. تم تصميم مراجعتناتأثر نطاق 
وتعد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من  .احتيال أو خطأمنتحريفاتاليمكن أن تنتجالجوهرية. تحريفاتخالية من ال

بناء االقتصاديةالمتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات  المستخدمون يتخذها  .على القوائم المالية الموحدةالتي

قوائمللمجموعة للالعامة همية النسبية، بما في ذلك األالنسبيةهميةلألقمنا بتحديد بعض الحدود الكميةتقديرنا المهني، علىبناء 
، إلى جانب االعتبارات النوعية، في تحديد نطاق مراجعتنا االمالية الموحدة ككل كما هو موضح في الجدول أدناه. وساعدنا هذ

المالية الموحدة ككل.قوائمال، على بمفردها أو في مجموعها، تحريفاتالوتقييم تأثير مراجعتناوطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات 

األهمية النسبية

المجموعةنطاق 

أمور رئيسية للمراجعة
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مليار لاير سعودي 37.5األهمية النسبية العامة للمجموعة

تقريبا   ٪ من الدخل قبل ضرائب الدخل5قمنا بتحديدهاكيف 

المطبق نسبيةاألساس المنطقي لمعيار األهمية ال
يعد الدخل قبل ضرائب الدخل معيارا  هاما  ألصحاب 

المصلحة في أرامكو السعودية حيث أن أرامكو السعودية هي 
لمثل هذه  متعارف عليهللربح، وهذا معيار  هادفةمجموعة 

 المجموعات

 سعودي، مليار لاير 2.8 من بمبلغ أكبر مراجعتنا التي نكتشفها خالل تحريفاتالبأننا سوف نبلغهم عن المراجعة لقد أبلغنا لجنة 
 ألسباب نوعية. يجب التقرير عنهاذلك المبلغ، والتي، في رأينا،  التي تقل عن تحريفاتالباإلضافة إلى 

 جموعةللم مراجعتنا عملية نطاق صميمكيف قمنا بت
 األخذ مع ككل، الموحدة المالية القوائم حول رأي إبداء من تمكننا كافية أعمال تنفيذ بهدف مراجعتنا عملية نطاق بتصميم قمنا لقد

 نشاطها السعودية أرامكو تزاول الذي األعمال وقطاع المحاسبية، الضوابطو والعمليات ،السعودية أرامكوتنظيم  كيفية االعتبار بعين
 .فيه

تتم عمليات أرامكو السعودية من خالل العديد من المكونات في أجزاء عديدة من العالم. إن أهم مكون ضمن المجموعة هو الشركة 
المملكة ، الظهرانمدينة لمجموعة على أساس دوام كامل في ا ارتباط مراجعةفريق  قام بهاقد  المراجعةنفسها وأن معظم جهود 

لية اآلغير  الرقابةالمعلومات والتطبيقات ولتقنية العامة  أدوات الرقابةلمجموعة ا ارتباط مراجعة العربية السعودية. اختبر فريق
ها الشركة في المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى تحليالت فراألنظمة والعمليات المتعلقة بالمعلومات المالية التي تو على

 لمجموعةا ارتباط مراجعة قيرف لقبن م زيکرم لبشک المراجعة لعماأ ضبع ذتنفي مت. خرىاأل صيليةتفالختبارات الالبيانات وا
. تماولمعلا تقنيةو، بئرالض، وايةدلتقاعا تلمعاشا، واتلتقييما، واالدولية للتقرير المالي خبرائنا ومتخصصينا في المعايير دةبمساع

ا باارتباط مراجعة قام فريق  على  المراجعةإجراءات  تنفيذمواقع مختلفة و من خاللالمجموعة  مراجعةلتنسيق اللمجموعة أيض 
 .توحيدال

تم حددنا ثالثة مكونات هامة أخرى، تقع في المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية وجمهورية كوريا، حيث لقد 
. قام أعضاء فريق توحيد، المستخدمة في الذات العالقةالمعلومات المالية للمكونات  علىتعليماتنا  بموجبمراجعة شامل تنفيذ نطاق 

في الواليات  ينالمكون يقاللمكون الهام الموجود في المملكة العربية السعودية. قام فر مراجعة شاملةالمجموعة بإجراء  ارتباط مراجعة
 المراجعةلدعم عمليات  قعينالمو هذين في أدوات الرقابةالمعلومات وتقنية  أعمال على المتحدة األمريكية وجمهورية كوريا بتنفيذ

عتبارات ا بناء علىهذا  وكانإجراءات محددة على العديد من المكونات األخرى.  تنفيذ هذين الفريقينالخاصة بهم. كما طلبنا من 
خالل تم أعمال دمج  يمثلأو الموحدة المالية  قوائملل كبيرة من البنود الفردية يمثل نسبة المكوننوعية وكمية، بما في ذلك ما إذا كان 

 ماليزيا وهولندا.وبرمودا وغيرنسي و في المملكة العربية السعوديةالمكونات  تقع هذهالسنة. 

خارج المملكة العربية السعودية  اتالتي قامت بها فرق المكون مراجعةلمجموعة في أعمال الامراجعة  ارتباطخذت مشاركة فريق أ
وإرسال  للمكونات المختلفة العامة األهمية النسبيةتضمن ذلك تخصيص  لمكون الفردي.با انالمتعلقاالعتبار األهمية والتعقيد بعين 

اإلجراءات المحددة  /المراجعةعمليات  خالل اتتعليمات رسمية إلى فرق المكونات وإجراء مكالمات جماعية مع فرق المكون
 .مختارةنات أوراق العمل الخاصة بفرق مكوفحص و

المالية الموحدة. القوائمتغطية مراجعة كافية حول تحقيق للمجموعة إلى  المراجعةفي تحديد نطاق  المنهجأدى هذا 
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للمراجعة يةرئيسال روماأل
 الموحدة اليةالم للقوائم مراجعتنا أثناء ،المهني لتقديرنا وفق ا ،كبيرة أهمية لها كانت التي األمور تلك هي للمراجعة الرئيسية األمور إن

 رأيا   نبد الو حولها، رأينا إبداء وعند ككل، الموحدة المالية للقوائم مراجعتنا سياق في األمور هذه إلى التطرق تمو. الحالية للفترة
 .األمور هذه حول منفصال  

 للمراجعة رئيسيال ألمرا تنامراجع عالجت كيفللمراجعة رئيسي أمر

 السعودية العربية المملكة في المالي النظام في التغيرات

، الماليالجارية في النظام  واإلصالحاتكجزء من التغييرات 
تخضع أنشطة استثمارات الغاز الطبيعي للشركة إلى معدل 

ا من20ضريبي بنسبة  . يتم م2018يناير  1 تاريخ ٪ اعتبار 
٪.50بنسبة  بخالف الغازفرض ضرائب على أنشطة الشركة 

فصل عمليات الشركة بين أنشطة الغاز  عند، اإلدارةقامت 
وغير الغاز، بعمل تقديرات وافتراضات بما في ذلك تخصيص 

بين مجموعتي  ووضع أسعار تحويلالبنية التحتية المشتركة 
 األنشطة الخاضعة للضريبة.

 فرضعالوة على ذلك، قامت المملكة العربية السعودية ب
. وقد م2018يناير  1 تاريخ ا منضريبة القيمة المضافة اعتبار  

ت اإلدارة اآلثار المترتبة على المعامالت ذات الصلة حدد
 وضوابطعمليات محاسبية  تم وضعوحددت كيفية معالجتها. 

تغييرات على النظام لتيسير متطلبات المحاسبة  تم عملجديدة و
 .لتزامواال

ا رئيسي ا  يرات حيث أثرت هذه التغيللمراجعة اعتبرنا هذا أمر 
ة في العام الحالي على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات جوهريال

 .مراجعتنا

 المالية القوائم حول 8 رقم يضاحإ راجع المعلومات من لمزيد
 ة.الموحد

 مارس 28 بتاريخ 70/م رقم الملكي المرسوم على حصلنا
الذي ينطبق الذي يحدد معدل ضريبة الدخل المنخفض  م2018

على أنشطة استثمار الغاز الطبيعي للشركة. قيمنا مدى معقولية 
الضريبي للشركة  الوعاءالمنهجية التي اعتمدتها اإلدارة لفصل 

 أسعار التحويل بينأسس أيضا بين أنشطة الغاز وغير الغاز و
 مجموعتي األنشطة الخاضعة للضريبة.

بمساعدة من  م2018ضريبة الدخل لعام  احتساباختبار قمنا ب
 الحسابيةالضرائب. كما قمنا باختبار الدقة  متخصصينا في

وتقييم المعالجة المحاسبية ألرصدة الضرائب المؤجلة بالرجوع 
إلى معدل ضريبة الدخل الجديد ألنشطة االستثمار في الغاز 

 الطبيعي.

فقد حصلنا  ،الجديد لضريبة القيمة المضافة نظامفيما يتعلق بال
على أرامكو السعودية وعلى وجه الخصوص  ثيرهالتأعلى فهم 
تقنية في  ينا. لقد ساعدنا متخصصالجوهريةالمعامالت  معالجة

األنظمة التي تعالج محاسبة ضريبة  ضبط المعلومات في اختبار
معدالت ضريبة القيمة لإجراء اختبار قمنا بالقيمة المضافة. لقد 
تم تطبيقها على فئات مختلفة من  أنه قد المضافة المناسبة
 ضريبة القيمة المضافةإقرارات  فحصناالمعامالت. كما 
ضريبة القيمة المضافة إلى إقرارات  اتتسوي ناالشهرية واختبر

 السجالت المحاسبية األساسية.

 القوائم فيالواردة  اإلفصاحات معقوليةمدى  بتقييم قمنا كما
 .االمرفيما يتعلق بهذا  الموحدة المالية



ق - 8

5

التي تتم  ستثماراتواالتقييم الممتلكات واآلالت والمعدات 
 حقوق الملكية المحاسبة عنها بطريقة

لتحديد مالي عملية رسمية في نهاية كل فترة تقرير القيام بيتم 
العوامل الداخلية أو الخارجية التي قد تشير إلى أن القيمة 

 التيالدفترية لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات واالستثمارات 
قابلة غير حقوق الملكية قد تكون  بطريقةتم المحاسبة عنها ت

ممتلكات واآلالت اللالسترداد. يغطي هذا التقييم جميع 
تم المحاسبة عنها بطريقة حقوق ت ستثمارات التيالمعدات واالو

 .الملكية ألرامكو السعودية

. االجتهادالقيمة ممارسة في نخفاض اال مؤشراتيتضمن تحديد 
القيمة ، تقوم اإلدارة باحتساب مؤشراتالعندما يتم تحديد و

باستخدام أساليب التقييم  موجوداتالقابلة لالسترداد لهذه ال
 وتقارنها بقيمتها الدفترية.

ا استخدام أساليب التقييم لقياس صافي  إضافة إلى ذلك، يتم أيض 
الموجودات القابلة للتحديد مبدئي ا، والمستحوذ عليها ضمن 

 .معاملة دمج أعمال كجزء من عملية تخصيص سعر الشراء

 التلممتلكات واآللالقابلة لالسترداد  القيمة( 1تحديد ) إن
حقوق  سبة عنها بطريقةالتي تتم المحا ستثماراتالوالمعدات وا

القابلة للتحديد  موجودات( القيمة العادلة لصافي ال2و ) ،الملكية
أعمال، هي معقدة بطبيعتها. دمج  معاملة في المستحوذ عليها

وافتراضات هامة  اجتهاداتويستلزم ذلك تقديرات تستند إلى 
هذه افتراضات عمليات االحتساب تتضمن كما . ستقبلتتعلق بالم
 مالية.التوقعات الالخصم وعدالت متتعلق ب

ا  اعتبرنا لالجتهاد الذي يدخل ا للمراجعة نظر  رئيسي ا هذا أمر 
القيمة والتعقيد واالفتراضات في نخفاض اال ؤشراتفي تحديد م

 التي تنطوي عليها نماذج التقييم.

رقم  إيضاح)د( و2 رقم إيضاح راجعلمزيد من المعلومات 
 القوائم المالية الموحدة. حول 31 رقم إيضاح)ح( و2

 ؤشراتحصلنا على فهم للعملية التي تتبعها اإلدارة لتحديد م لقد
القيمة. قمنا بتقييم مدى معقولية عملية اإلدارة في في نخفاض اال

لى فهمنا لرجوع إالقيمة بافي نخفاض االت ؤشراتحديد م
.التجاريةألنشطة للعوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على ا

بتنفيذ  ،كما هو مناسب، التقييم، قمنافي  ئناخبرا وبمشاركة
 التالية على نماذج التقييم: المراجعةإجراءات 

 المنطقية لنماذج  السالمةو الحسابيةمنا باختبار الدقة ق
 التقييم.

 خطط  معالمعلومات المالية المستخدمة  قمنا بمطابقة
 .األعمال المعتمدة للمكونات األساسية

  قمنا بمقارنة السعر واالفتراضات األخرى المستخدمة مع
.االفتراضات هذهإجراء تحليل لحساسية ومعايير الصناعة 

  تم تقييم مدى معقولية معدالت الخصم من خالل التحقق
السوق المشتقة  أساس معدالت الخصم علىمنها مقابل 

الرأسمالية، موجودات إطار نموذج تسعير ال بموجب
واالفتراضات  قابلة للمالحظةيانات السوق الباستخدام ب
الرأسمالية  موجوداتنموذج تسعير ال معاييرالخاصة ب
 الفردية.

 اإلفصاحاتمدى مالئمة السياسات المحاسبية و بتقييم قمنا كما
 .الموحدة المالية القوائم فيالواردة 
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 تطبيق معايير محاسبية جديدة تؤثر على القوائم المالية الموحدة

 قريرالمالية الموحدة تأثير المعايير الدولية للت القوائمتتضمن 
 1سارية المفعول في أو بعد تاريخ  عتبرالمالي الجديدة التي ت

 .م2018يناير 

دوات األ) 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  اتباع عنلم ينتج 
 منيرادات اإل) 15المالي رقم  للتقريرر الدولي اوالمعي (المالية

المالية  قوائمتغييرات جوهرية في ال (ءالالعقود مع العم
ا ا خاص  اهتمام   يتطلبان نيالمعيار نيالموحدة. ومع ذلك، فإن هذ
هناك  تعلى سبيل المثال، كانا. ممن قبل اإلدارة في تنفيذه

التزامات لألخذ بعين االعتبار عملية النظام وتغييرات في ال
للتقرير المالي للمعيار الدولي  بالنسبة سعار المؤقتةاألاألداء و

اجتهاد  9يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .15رقم 
ا على  اإلدارة فيما يتعلق بتصنيف الموجودات المالية اعتماد 
نموذج أعمال أرامكو السعودية وتقديم نموذج جديد لالنخفاض 

 في القيمة، من بين تغييرات أخرى.

 16المالي رقم  للتقرير الدولي المعيار بإفصاحاتفيما يتعلق 
المالية الموحدة،  القوائمالمحتمل على  طبيقبتأثير الت ةالمتعلق

مكثفة لتحديد وتقييم جميع ترتيبات  عمالأقامت اإلدارة بإجراء 
ا بطبيعته  عقود اإليجار الهامة ألرامكو السعودية. كان هذا معقد 

ا للعدد الكبير من الترتيبات باإلضا فة إلى تعقيد شروط نظر 
 جتهادد اإليجار. كما كانت هناك حاجة إلى االوعق

اإليجار وتقييم التزام  عقودواالفتراضات المتعلقة بتحديد ترتيب 
ألغراض  به المتعلقةحق االستخدام  موجوداتاإليجار و عقود

المالية الموحدة. على وجه الخصوص، فإن  قوائماإلفصاح في ال
 تم. كما التقديراتاسب ينطوي على تحديد معدل الخصم المن

افتراضات بشأن مدة ترتيبات  ،عمل، من بين اعتبارات أخرى
اإليجار مع خيارات التجديد. باإلضافة إلى ذلك، قامت  عقود

 وضوابطعمليات  وضعالنظام و علىتغييرات  طبيقاإلدارة بت
عقود اإليجار  عنلمحاسبة لجديدة للتعامل مع الطريقة الجديدة 

 مستقبل.في ال

ا  اعتبرنا هذه المعايير المحاسبية ألن للمراجعة رئيسي ا هذا أمر 
وإجراء تقديرات تغطي عدد ا  اجتهادتتطلب من اإلدارة ممارسة 

ا من الترتيبات. كما نتج عن ذلك تغييرات في العمليات  كبير 
الداخلية التي أثرت على طبيعة وتوقيت  والضوابطواألنظمة 

 .تنامراجعومدى إجراءات 

 21( وإيضاح ج)2 رقم إيضاح راجع المعلومات من لمزيد
 .الموحدة المالية القوائم حول

لخطة تنفيذ اإلدارة لهذه المعايير المحاسبية. كما  بفهم قمنالقد 
معايير الهذه  تباععمليات اإلدارة ال طبيققمنا بتقييم تصميم وت

 الجديدة. المالي للتقرير الدولية

، التفصيلية واالختبارات للرقابةمن بين االختبارات األخرى 
 ما يلي:ب قمنا

  قمنا بتقييم 9المالي رقم  للتقريرالدولي  للمعياربالنسبة ،
أعمال تصنيف الموجودات المالية بالرجوع إلى نموذج 

قيمة في نخفاض االمعقولية خسائر مدى اإلدارة و
 الموجودات المالية.

  قمنا 15تقرير المالي رقم للالدولي  للمعياربالنسبة ،
ت البناء  على معام الءباختيار عينة من العقود مع العم

 اللتزاماتدارة اإلالسنة لتقييم تحديد  اللخ اإليرادات
المنطقية  السالمةو الحسابيةداء. كما قمنا باختبار الدقة األ

التي حددت تأثير األسعار المؤقتة على لعمليات االحتساب 
 .تاإليرادا

 قمنا بتقييم 16رقم  المالي للتقريرالدولي  ياربالنسبة للمع ،
الهامة التي حددتها  اإليجار عقودمدى اكتمال ترتيبات 

ر الختبار يجادارة. لقد اخترنا عينة كبيرة من عقود االاإل
اإلدارة  بها قامتالرئيسية التي  جتهاداتمدى مالءمة اال

. االيجار عقود بعض نضممثل معالجة خيارات التجديد 
معقولية معدل الخصم المستخدم. مدى قمنا بتقييم كما 

المعلومات لدينا، فهمنا واختبرنا  تقنيةبمساعدة أخصائيي 
وأصل  االيجار عقدنظام اإلدارة المستخدم لحساب التزام 

 .به المتعلقةحق االستخدام 

، قمنا المالي للتقريرالمعايير الدولية  في ءناوبالتعاون مع خبرا
ا بتقييم مدى معقولية وكفاية السياسات المحاسبية  أيض 

هذه المالية الموحدة فيما يتعلق ب قوائمالواردة في ال واإلفصاحات
 المعايير المحاسبية الجديدة.
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 أخرى معلومات

 المالية القوائم ضمن كونت ال التيو التقرير السنوي من األخرى المعلومات تتألف. األخرى المعلومات عن مسؤول اإلدارةمجلس  إن
 .عليه قبل تاريخ تقرير المراجع هذا تم الحصولالذي  حولها وتقريرنا الموحدة

.هاعلي التأكيد أنواع من نوع أي نبدي ولن األخرى المعلومات يغطي ال الموحدة المالية القوائم حول رأينا إن

 نأخذ قراءتها وعند ،أعاله المحددة األخرى المعلومات قراءة على مسؤوليتنا تقتصر الموحدة، المالية للقوائم بمراجعتنا يتعلق وفيما
تم  التي المعلومات مع أو الموحدة المالية القوائم مع جوهرية بصورة تتوافق ال األخرى المعلومات كانت إذا ما االعتبار بعين

 .جوهريةتحريفات  تتضمن لذلك ا  خالف  أو المراجعة، عملية خالل عليها الحصول

 عن االبالغ علينا فيجب ،األخرى المعلومات هذه في جوهرية تحريفات هناك أن ،به قمنا الذي العمل على بناء   استنتجنا، لو فيما
 .بهذا األمر يتعلق فيما مالحظات أي لدينا ليس. الحقيقة هذه

 الموحدة المالية القوائم حول بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مجلس مسؤوليات

 في المعتمدة المالي للتقرير الدولية للمعايير وفقا   الموحدة المالية للقوائم العادل والعرض اإلعداد عن مسؤول اإلدارة مجلس إن
 نظاممتطلبات و القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة األخرى صداراتواإل والمعايير السعودية العربية المملكة

 خالية موحدة مالية قوائم إعداد من لتتمكن ضروريا   اإلدارة تراه الذي الداخلية الرقابة نظام وعن ،لشركةلساس األ نظامالالشركات و
 .خطأ أو احتيال عن ناتجة كانت سواء   الجوهرية، تحريفاتال من

 واإلفصاح أعمالها في االستمرار على السعودية أرامكو قدرة تقييم عن مسؤول اإلدارة مجلس فإن ،الموحدة المالية القوائم إعداد عند
 وقف أو تصفية اإلدارة مجلس نو  ي لم ما المحاسبي االستمرارية مبدأ واستخدام باالستمرارية، المتعلقة األمور عن - الضرورة عند -

.ذلك بخالف حقيقي بديل وجود عدم أو السعودية أرامكو عمليات

.السعودية ألرامكو المالية التقارير إعداد عملية على اإلشراف عن نمسؤولو الحوكمةب المكلفين إن

 الموحدة المالية القوائم مراجعة حول المراجع مسؤوليات

 سواء   الجوهرية، تحريفاتال من خالية ،ككل الموحدة المالية القوائم كانت إذا ما حول معقول تأكيد على الحصول في أهدافنا تتمثل
 ال ولكنه التأكيد، من عال   مستوى المعقول التأكيد عدي  . رأينا يتضمن الذي المراجع تقرير وإصدار خطأ، أو احتيال عن ناتجة كانت
 عن دائما   ستكشف السعودية، العربية المملكة في المعتمدة الدولية المراجعة لمعايير وفقا   بها القيام تم التي المراجعة عملية أن يضمن

 من كان إذا مجموعها، في أو بمفردها جوهرية، وت عَد خطأ، أو احتيال من تحريفاتال تنتج أن يمكن. وجوده عند جوهريتحريف 
 .الموحدة المالية القوائم هذه على بناء   المستخدمون يتخذها التي االقتصادية القرارات على تؤثر أن معقول حد إلى المتوقع

 االجتهاد نمارس السعودية، العربية المملكة في المعتمدة الدولية المراجعة لمعايير وفقا   بها القيام تم التي المراجعة عملية إطار وفي
 :يلي بما أيضا   نقوم كما. المراجعة عملية خالل المهني الشك على ونحافظ المهني

 وتنفيذ وتصميم خطأ، أو احتيال عن ناتجة كانت سواء   الموحدة، المالية القوائم في جوهرية تحريفات وجود مخاطر وتقييم تحديد 
 عدم طراخم إن. رأينا إلبداء كأساس ومناسبة كافية مراجعة أدلة على والحصول المخاطر، هذه لمواجهة مراجعة إجراءات
 على االحتيال ينطوي قد حيث الخطأ عن ةالناتج طراخمال من أكبر عدت االحتيال عن ناتجة جوهرية تحريفات أي اكتشاف
.الداخلي الرقابة نظام تجاوز أو تحريف أو متعمد حذف أو تزوير أو تواطؤ
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 وليس للظروف، مالئمة مراجعة إجراءات تصميم لغرض المراجعة بعملية المتعلقة الداخلية الرقابة ألنظمة فهم على الحصول 
 .السعودية ألرامكو الداخلية الرقابة أنظمة فعالية حول رأي إبداء لغرض

 بها قام التي ذات العالقة واإلفصاحات المحاسبية التقديرات معقولية ومدى المستخدمة المحاسبية السياسات مالءمة مدى تقييم 
 .اإلدارةمجلس 

 عليها، الحصول تم التي المراجعة أدلة على وبناء   المحاسبي، االستمرارية لمبدأ اإلدارة مجلس استخدام مالءمة مدى استنتاج 
 أرامكو قدرة حول كبير شك وجود لىإ تشير أن يمكن ظروف أو بأحداث يتعلق جوهري تأكد عدم هناك كان إذا ما تحديد

 إلى تقريرنا في االنتباه لفت علينا يجب جوهري، تأكد عدم وجود إلى توصلنا وإذا. أعمالها في االستمرار على السعودية
 إلى استنتاجاتنا تستند. كافية غير اإلفصاحات هذه كانت إذا رأينا تعديل أو الموحدة، المالية القوائم في العالقة ذات اإلفصاحات

 عدم إلى تؤدي قد المستقبلية الظروف أو األحداث فإن ذلك، ومع. تقريرنا تاريخ حتى عليها تم الحصول التي المراجعة أدلة
 .أعمالها في السعودية أرامكو استمرار

 الموحدة المالية القوائم كانت إذا ما تحديدو اإلفصاحات، ذلك في بما الموحدة، المالية القوائم ومحتوى وهيكل العام العرض تقييم 
 .العادل العرض تحقق بطريقة العالقة ذات واألحداث المعامالت تمثل

 السعودية أرامكو داخل التجارية األنشطة أو للمنشآت المالية بالمعلومات يتعلق فيما ومناسبة كافية مراجعة أدلة على الحصول 
 ،السعودية ألرامكو المراجعة بعملية والقيام واإلشراف التوجيه عن مسؤولون أننا كما. الموحدة المالية القوائم حول رأي إلبداء
.رأينا عن الوحيدين المسؤولين ونظل

 بما الجوهرية، المراجعة ونتائج لمراجعةا عمليةل المخطط والتوقيت بالنطاق - أخرى أمور بين من - بالحوكمة المكلفين بإبالغ نقوم
 .مراجعتنا خالل نكتشفها التي الداخلي الرقابة نظام في هامة قصور أوجه أي ذلك في

 بجميع مبإبالغه نقومو باالستقالل، ةتعلقالم المناسبة األخالقية لمتطلباتبا التزمنا قد أننا فيه نوضح بيانا   بالحوكمة للمكلفين نقدم كما
 .األمر لزم إن لها الحماية وسبل استقاللنا، على تؤثر قد أنها معقول حد إلى ي عتقد التي األخرى واألمور العالقات

 مراجعة عملية خالل كبيرة أهمية لها كانت التي األمور تلك ديحدبت قومن ،عنها بالحوكمة المكلفين بإبالغ نقوم التي األمور بين ومن
 تمنع ما باستثناء تقريرنا في األمور هذه توضيح تم. للمراجعة الرئيسية األمور هي ولذلك الحالية للفترة الموحدة المالية القوائم

 من ألنه تقريرنا في عنه اإلفصاح ينبغي ال ما أمر أن - جدا   نادرة حاالت في - قررنا إذا أو عنه العام اإلفصاحاللوائح  أواألنظمة 
 .اإلفصاح هذا من العامة المصلحة منافع تفوق سلبية نتائج الى يؤدي سوف األمر هذا عن اإلفصاح أن معقول حد إلى المتوقع

كوبرز وترهاوس برايس

محارب بن ابراهيم بدر
 471 رقم ترخيص

 هـ1440 رجب 7
م2019 رسما 14
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شركة الزيت العربية السعودية
القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة الدخل املوحدة

إيضا	

دوالر�أمريكي*ريال�سعود	

للسنة�المنتهية�في��31ديسمبرللسنة�المنتهية�في��31ديسمبر

2018201720182017
211.182.137840.483315.236224.129إيرادات

40.047)0.70)1150.176)152.6دخل آخر متعلق بمبيعات
0264.176)778990.659355.9.)1.33اإليرادات�والدخل�اآلخر�المتعلق�بالمبيعات

)137.572)55.601()1140.893)208.505(ريوع إنتاج وضرائب غير مباشرة وضرائب أخرى
)133.625)50.383()1126.093)188.937(27مشتريات

)115.190)987.)1()156.962)56.202(إنتاج وتصنيع
)18.265)8.333()130.994)31.250(بيع وإدارية وعمومية

)13.660))2.11()113.725)7.928(استكشاف
)1507)591()11.902)2.217(بحث وتطوير

)19.913)11.023()137.175))1.33)(6.5استهالك وإطفاء
)1108.732)3.032)1()1407.744)536.373(تكاليف�التشغيل

05582.915212.908155.444).798الدخل من األعمال
)1255)377()1956)15).1(7حصة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة

223.8651.5691.030418دخل تمويل ودخل آخر
)1557)789()12.090)2.959(17تكاليف تمويل

797.896581.438212.772155.050الدخل�قبل�ضرائب�الدخل
)179.152)101.701()1296.819)381.378(8ضرائب�الدخل
16.518284.619111.07175.898)صافي�الدخل

صافي�الدخل�العائد�إلى
16.196283.198110.98575.519)حقوق المساهم

3221.42186379الحصص غير المسيطرة
(16.518284.619111.07175.898

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

خالد�هاشم�الدباغأمين�حسن�الناصرخالد�عبدالعزيز�الفالح

رئيس مجلس اإلدارة
النائب األعلى للرئيسالرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

المالية واالستراتيجية والتطوير
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شركة الزيت العربية السعودية
القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة الدخل الشامل املوحدة

إيضا	

دوالر�أمريكي*ريال�سعود	

للسنة�المنتهية�في��31ديسمبرللسنة�المنتهية�في��31ديسمبر

2018201720182017

16.518284.619111.07175.898)صافي�الدخل
16الدخل�)الخسارة(�الشامل�اآلخر،�بعد�خصم�الضريبة

بنود�لن�يتم�إعادة�تصنيفها�إلى�صافي�الدخل
تغير في موجودات ضريبة مؤجلة لمنافع الموظفين لما 

)14.127)32()115.475)119(بعد انتهاء الخدمة بسبب معدالت ضريبة الدخل الجديدة

إعادة قياس التزامات منافع الموظفين لما بعد انتهاء 
51.003)6.9203.7611.8الخدمة

حصة في إعادة قياس التزامات منافع الموظفين لما بعد 
1-3-انتهاء الخدمة من مشاريع مشتركة وشركات زميلة

تغيرات في القيمة العادلة الستثمارات في حقوق ملكية 
-)216(-)811(مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

بنود�يمكن�إعادة�تصنيفها�الحًقا�إلى�صافي�الدخل
)10145)361169تحوطات تدفقات نقدية وأخرى

تغيرات في القيمة العادلة لسندات دين مصنفة بالقيمة 
-)203(-)762(العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تغير في مطلوبات ضريبة مؤجلة على استثمارات في 
512-1.921-أوراق مالية بسبب معدل ضريبة الدخل الجديد

306-1.147-تعديالت القيمة العادلة لموجودات مالية متاحة للبيع
حصة في دخل شامل آخر لمشاريع مشتركة وشركات 

122)76(456)283(زميلة

889)296(3.333)1.110(فروقات تحويل عمالت
3.87115.023(1.03211.339(

20.389279.596112.10374.559)مجمو	�الدخل�الشامل
مجمو	�الدخل�الشامل�العائد�إلى

277.017112.13973.871)20.52)حقوق المساهم
688)36(2.579)135(الحصص غير المسيطرة

(20.389279.596112.10374.559

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

خالد�هاشم�الدباغأمين�حسن�الناصرخالد�عبدالعزيز�الفالح

رئيس مجلس اإلدارة
النائب األعلى للرئيسالرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

المالية واالستراتيجية والتطوير
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شركة الزيت العربية السعودية
القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة املركز املالي املوحدة

إيضا	

دوالر�أمريكي*ريال�سعود	

كما�في��31ديسمبركما�في��31ديسمبر

2018201720182017

الموجودات

الموجودات�غير�المتداولة
5873.827751.134233.021200.302ممتلكات وآالت ومعدات
626.89624.3467.1726.492موجودات غير ملموسة

722.57927.2736.0217.273استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة
89.86613.6062.6313.628موجودات ضريبة دخل مؤجلة
913.12714.1193.5013.765موجودات وذمم مدينة أخرى

5905.033.)18.872)1017.21استثمارات في أوراق مالية
963.509849.350256.936226.493

الموجودات�المتداولة
3.58034.01311.6219.070)11مخزون

1293.81886.89225.01823.171ذمم مدينة تجارية
038.99112.83710.398)8.1)13مبالغ مستحقة من الحكومة
913.7755.8813.6731.568موجودات وذمم مدينة أخرى

6.184521.649)1419استثمارات قصيرة األجل
121.665)8.8)15183.15281.242نقد وما يماثله

382.659253.203102.0(267.521
6.1681.102.553358.978294.014)1.3مجمو	�الموجودات

الحقوق�والمطلوبات

حقوق�المساهم
-16.000-160.000رأس المال

16.000-60.000-1رأس المال المصرح به
26.98126.9817.1957.195رأس المال اإلضافي المدفوع

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

خالد�هاشم�الدباغأمين�حسن�الناصرخالد�عبدالعزيز�الفالح

رئيس مجلس اإلدارة
النائب األعلى للرئيسالرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

المالية واالستراتيجية والتطوير
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شركة الزيت العربية السعودية
القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة املركز املالي املوحدة - تتمة

إيضا	

دوالر�أمريكي*ريال�سعود	

كما�في��31ديسمبركما�في��31ديسمبر

2018201720182017
أرباح مبقاة:

5.500190.695)920.625715.1072غير مخصصة
6.0006.0001.6001.600مخصصة

71.512)163.1765.6708احتياطيات أخرى
1.016.782813.758271.1(2217.002

11.65312.5563.1073.348الحصص غير المسيطرة
1.028.(35826.31427(.2(9220.350

المطلوبات غير المتداولة
1771.32968.69219.02118.318قروض

823.8776.3096.3671.682مطلوبات ضريبة دخل مؤجلة
1823.20938.1916.18910.184التزامات منافع الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة

1623.733.)1915.60613.997مخصصات
13(.021127.18935.73933.917

المطلوبات المتداولة
2072.28662.05519.27616.548ذمم دائنة تجارية وأخرى

التزامات للحكومة:
869.57557.67918.55315.381ضرائب دخل

5.443)11.86220.4103.16ريوع
1729.9898.9067.9972.375قروض

183.712149.050(8.99039.747
317.733276.2398(.72973.664

6.1681.102.553358.978294.014)1.3مجموع الحقوق والمطلوبات

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

خالد�هاشم�الدباغأمين�حسن�الناصرخالد�عبدالعزيز�الفالح

رئيس مجلس اإلدارة
النائب األعلى للرئيسالرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

المالية واالستراتيجية والتطوير
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سعودية
ت العربية ال

شركة الزي
ملوحدة

ملالية ا
القوائم ا

ك(
ملاليين ما لم يذكر غير ذل

ملبالغ با
)جميع ا

ملوحدة 
ي الحقوق ا

ت ف
قائمة التغيرا

ريال�سعود	
دوالر�أمريكي*

حقوق�المساهم
ص�غير�

ص
الح

المسيطرة
المجمو	

المجمو	
س�المال

رأ
س�المال�

رأ
صر	�به

الم
ضافي�

س�المال�اإل
رأ

المدفو	
األربا	�المبقاة

االحتياطيات�األخرى
ضا	�16(

)إي
صة
ص
غير�المخ

صة)1(
ص
المخ

صيد كما في 1 يناير 2017
الر

-
60.000

26.981
631.481

6.000
128

10.756
735.346

196.092

صافي الدخل
-

-
-

283.198
-

-
1.421

284.619
75.898

)الخسارة( الدخل الشامل اآلخر
-

-
-

-
-

16.181(
1.158

15.023(
11.339(

مجموع الدخل )الخسارة( الشامل
-

-
-

283.198
-

16.181(
2.579

279.596
74.559

س التزامات منافع 
تحويل إعادة قيا

الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة
-

-
-

111.723(
-

11.723
-

-
-

توزيعات
-

-
-

1187.849(
-

-
-

1187.849(
150.093(

استحواذ على شركة تابعة
-

-
-

-
-

-
94

94
25

تغير في السيطرة على شركة منتسبة
-

-
-

-
-

-
218

218
58

ص غير 
ص

توزيعات أرباح مدفوعة إلى ح
مسيطرة

-
-

-
-

-
-

11.091(
11.091(

1291(

ف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.
صر

ضافية بسعر 
* يتم تحويل المعلومات اإل

ضاح 11.
س لعام 1988م لشركة الزيت العربية السعودية وهو غير متاح للتوزيع )إي

صة االحتياطي النظامي كما أعد وفًقا للنظام األسا
ص

تمثل األرباح المبقاة المخ
 )1(

خالد�عبدالعزيز�الفالح
صر
أمين�حسن�النا

خالد�هاشم�الدباغ
س اإلدارة

س مجل
رئي

س وكبير اإلداريين التنفيذيين
الرئي

س المالية واالستراتيجية والتطوير
النائب األعلى للرئي
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سعودية
ت العربية ال

شركة الزي
ملوحدة

ملالية ا
القوائم ا

ك(
ملاليين ما لم يذكر غير ذل

ملبالغ با
)جميع ا

ملوحدة - تتمة
ي الحقوق ا

ت ف
قائمة التغيرا

ريال�سعود	
دوالر�أمريكي*

حقوق�المساهم
ص�غير�

ص
الح

المسيطرة
المجمو	

المجمو	
س�المال

رأ
س�المال�

رأ
صر	�به

الم
ضافي�

س�المال�اإل
رأ

المدفو	
األربا	�المبقاة

االحتياطيات�األخرى
ضا	�16(

)إي
صة
ص
غير�المخ

صة)1(
ص
المخ

صيد�كما�في��31ديسمبر�2017
الر

-
60.000

26.981
715.107

6.000
5.670

12.556
826.314

220.350
صافي الدخل

-
-

-
(16.196

-
-

322
(16.518

111.071
الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر

-
-

-
-

-
(.328

)(57(
3.871

1.032
مجموع الدخل )الخسارة( الشامل

-
-

-
(16.196

-
(.328

)135(
(20.389

112.103
ضاح 11

تحويل إلى شركة مساهمة )إي
60.000

)60.000(
-

-
-

-
-

-
-

س التزامات منافع 
تحويل إعادة قيا

الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة
-

-
-

6.822
-

)6.822(
-

-
-

توزيعات أرباح
-

-
-

)217.500(
-

-
-

)217.500(
)58.000(

تغير في السيطرة على شركة منتسبة
-

-
-

-
-

-
13(

13(
36

ص غير 
ص

توزيعات أرباح مدفوعة إلى ح
مسيطرة

-
-

-
-

-
-

)902(
)902(

)2(0(

صيد�كما�في��31ديسمبر�2018
الر

60.000
-

26.981
920.625

6.000
3.176

11.653
1.028.(35

27(.2(9

ف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.
صر

ضافية بسعر 
* يتم تحويل المعلومات اإل

ضاح 11.
س لعام 1988م لشركة الزيت العربية السعودية وهو غير متاح للتوزيع )إي

صة االحتياطي النظامي كما أعد وفًقا للنظام األسا
ص

تمثل األرباح المبقاة المخ
 )1(

خالد�عبدالعزيز�الفالح
صر
أمين�حسن�النا

خالد�هاشم�الدباغ
س اإلدارة

س مجل
رئي

س وكبير اإلداريين التنفيذيين
الرئي

س المالية واالستراتيجية والتطوير
النائب األعلى للرئي
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شركة الزيت العربية السعودية
القوائم املالية املوحدة

(جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك)

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

إيضا	

دوالر�أمريكي*ريال�سعود	

للسنة�المنتهية�في��31ديسمبرللسنة�المنتهية�في��31ديسمبر

2018201720182017

797.896581.438212.772155.050الدخل�قبل�ضرائب�الدخل
التعديالت�لتسوية�الدخل�قبل�ضرائب�الدخل�إلى�

صافي�النقد�الناتج�من�أنشطة�التشغيل
37.17511.0239.913)1.33)6.5استهالك وإطفاء

)28124)107191مخصصات
2.9518.5227872.272تكاليف استكشاف وتقييم مشطوبة

)1124-)1464-صافي مكاسب من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
15956377255).71حصة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة

)1324)757()11.217)0)2.8(22دخل تمويل
172.9592.090789557تكاليف تمويل

)138)38()1141)3)1(توزيعات أرباح من استثمارات في أوراق مالية
)مكاسب(/خسائر من إعادة قياس استثمارات في 

70)232(262)870(31شركات منتسبة

تغير في القيمة العادلة الستثمارات من خالل الربح 
)110)158()138))59(أو الخسارة

تغير في استبعاد أرباح مخزون مشاريع مشتركة 
)271141)1031530وشركات زميلة

1715637742).1أخرى
التغير�في�رأس�المال�العامل

)12.006)1.721()17.524)55).6(مخزون
)14.766)1.519()117.874)5.696(ذمم مدينة تجارية

)110.398)39).2()138.991)9)9.1(مبالغ مستحقة من الحكومة
)1138)1.956()1517)7.335(موجودات وذمم مدينة أخرى

)251304).1)311.140)5.3ذمم دائنة تجارية وأخرى
2.811)2.279(10.544)8)8.5(ريوع مستحقة

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

خالد�هاشم�الدباغأمين�حسن�الناصرخالد�عبدالعزيز�الفالح

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيينرئيس مجلس اإلدارة
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
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شركة الزيت العربية السعودية
القوائم املالية املوحدة

(جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك)

قائمة التدفقات النقدية املوحدة - تتمة 

إيضا	

دوالر�أمريكي*ريال�سعود	

للسنة�المنتهية�في��31ديسمبرللسنة�المنتهية�في��31ديسمبر

2018201720182017
التغيرات األخرى

)1854)298()13.204)1.117(موجودات وذمم مدينة أخرى
)1426)93()11.597)7)3(مخصصات

)1304)695()11.140)2.606(التزامات منافع الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة
)162.151)33).)9()1233.068))12.)35(23)أ(تسوية ضرائب دخل وضرائب أخرى

53.701333.607120.98788.962)صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

)132.521)35.138()1121.955)131.766(نفقات رأسمالية
استحواذ على شركات منتسبة، بعد خصم النقد 

)1307)2.285()11.152)8.571(المستحوذ عليه

1.073840286224توزيعات من مشاريع مشتركة وشركات زميلة
استثمارات إضافية في مشاريع مشتركة وشركات 

)1946)106()13.546)01)(زميلة

31413838)1توزيعات أرباح من استثمارات أوراق مالية
311)21.16778)2.9فوائد مستلمة

)1127))16()1476)615(صافي استثمارات في أوراق مالية
5.9906.3521.5971.694صافي استحقاقات استثمارات قصيرة األجل
)131.634)988.)3()1118.629)131.205(صافي�النقد�المستخدم�في�أنشطة�االستثمار

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

خالد�هاشم�الدباغأمين�حسن�الناصرخالد�عبدالعزيز�الفالح

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيينرئيس مجلس اإلدارة
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
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شركة الزيت العربية السعودية
القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة التدفقات النقدية املوحدة - تتمة

إيضا	

دوالر�أمريكي*ريال�سعود	

للسنة�المنتهية�في��31ديسمبرللسنة�المنتهية�في��31ديسمبر

2018201720182017
-)58.000(-)217.500(29توزيعات أرباح

)150.093-)1187.849-23)أ(، 29توزيعات إلى الحكومة
)1291)0)2()11.091)902(توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير مسيطرة

)1479)733()11.795)8)2.7(فوائد مدفوعة
11.66020.2453.1095.399متحصالت من قروض

)13.019)2.959()111.321)11.096(سداد قروض
)148.483)58.823()1181.811)220.586(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

101.91033.16727.1768.845صافي الزيادة في النقد وما يماثله
248.07521.66512.820)81.2النقد وما يماثله كما في بداية السنة
121.665)8.8)183.15281.242النقد وما يماثله كما في نهاية السنة

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

خالد�هاشم�الدباغأمين�حسن�الناصرخالد�عبدالعزيز�الفالح

رئيس مجلس اإلدارة
النائب األعلى للرئيسالرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

المالية واالستراتيجية والتطوير
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شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
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معلومات عامة - 1

)»المملكة«(،  السعودية  العربية  المملكة  الظهران،  الرئيسي في مدينة  السعودية )»الشركة«(، ومقرها  العربية  الزيت  تعمل شركة 
في مجال استكشاف وإنتاج ونقل وبيع الزيت الخام والغاز الطبيعي )»التنقيب واإلنتاج«(، وفي صناعة ونقل وبيع منتجات البترول 
)»التكرير والمعالجة والتسويق«(. تأسست الشركة في 13 نوفمبر 1988م بموجب المرسوم الملكي رقم م/8، والذي اعتمد النظام 
في  بالحق  السابق  للمشغل  امتياًزا  المملكة  منحت  عندما  1933م  مايو   29 إلى  يعود  تاريخها  ولكن  للشركة،  األصلي  األساسي 

االستكشاف عن المواد الهيدروكربونية في المملكة، من بين أمور أخرى.

تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية بنظام أساس جديد اعتباًرا من 1 يناير 2018م وفًقا لقرار مجلس الوزراء رقم 180 
بتاريخ 1 ربيع اآلخر 1439هـ )19 ديسمبر 2017م(. تم إلغاء النظام األساس للشركة لعام 1988م اعتباًرا من 1 يناير 2018م بموجب 
المرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 2 ربيع اآلخر 1439هـ )20 ديسمبر 2017م(. تم تحديد رأسمال الشركة، والذي كان سابًقا رأس 
المال المصرح به، بمبلغ 60.000 مليون ريال سعودي، وهو مدفوع بالكامل وينقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت 

متساوية بدون قيمة اسمية. إن رقم السجل التجاري للشركة هو 2052101150.

صدر المرسوم الملكي رقم م/37 بتاريخ 2 ربيع اآلخر 1439هـ، في 20 ديسمبر 2017م، بالموافقة على نظام المواد الهيدروكربونية 
نافًذا  الهيدروكربونية  المواد  نظام  المملكة. أصبح  الهيدروكربونية في  المواد  الهيدروكربونية وعمليات  المواد  ينطبق على  الذي 
بتاريخ 22 ديسمبر 2017م بعد نشره في الجريدة الرسمية. وبموجب هذا النظام، تعتبر جميع الرواسب الهيدروكربونية والمواد 
الهيدروكربونية والموارد الهيدروكربونية ممتلكات للمملكة إلى أن يتم نقل الملكية في رأس البئر أو عند استخراجها. إضافة إلى 
ذلك، يعطي نظام المواد الهيدروكربونية السلطة الحصرية للمملكة لتحديد الحد األقصى لمستوى إنتاج المواد الهيدروكربونية من 

قبل الشركة والطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة للمواد الهيدروكربونية التي يجب على الشركة المحافظة عليها.

إن جميع الموارد الطبيعية داخل المملكة، بما في ذلك المواد الهيدروكربونية، مملوكة من قبل المملكة. منحت الحكومة السعودية 
)»الحكومة«( الشركة من خالل امتياز في عام 1933م الحق الحصري في استكشاف وتطوير وإنتاج الموارد الهيدروكربونية في 
محلها  وحلت  2017م  ديسمبر   24 من  اعتباًرا  للشركة  األصلية  االمتياز  اتفاقية  استبدال  تم  المناطق.  بعض  باستثناء  المملكة، 
اتفاقية امتياز معدلة )»اتفاقية االمتياز«( التي تمنح الشركة الحق الحصري في استكشاف وحفر وتوقع وتقييم وتطوير واستخالص 
واستخراج وإنتاج المواد الهيدروكربونية في منطقة االمتياز. كما تم منح الشركة الحق الحصري لتسويق وتوزيع المواد الهيدروكربونية 
والمنتجات البترولية وغاز البترول السائل في المملكة إلى جانب الحق غير الحصري لتصنيع وتكرير ومعالجة اإلنتاج وتسويق وبيع 

ونقل وتصدير هذا اإلنتاج.

إن المدة األولية التفاقية االمتياز هي 40 عاًما والتي تمددها الحكومة لمدة 20 عاًما إال إذا لم تستوف الشركة شروًطا معينة تتناسب 
مع ممارسات التشغيل الحالية. إضافة إلى ذلك، يجوز تعديل اتفاقية االمتياز وتمديدها لمدة 40 عاًما إضافية بعد فترة الستين 

عاًما األصلية التي تخضع لها الشركة وتوافق الحكومة على شروط التمديد.

اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية الموحدة للشركة والشركات التابعة لها )مًعا »أرامكو السعودية«( بتاريخ 14 مارس 2019م.

ملخص السياسات واالجتهادات والتقديرات المحاسبية الهامة - 2

أُدرجت أدناه السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. تعرض القوائم المالية الموحدة 
معلومات للمقارنة مع الفترة السابقة.

� أسس�اإلعدادأ-

المعتمدة في المملكة، والمعايير واإلصدارات األخرى  المالي  للتقرير  الدولية  المالية الموحدة وفًقا للمعايير  القوائم  أعدت 
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما أن القوائم المالية الموحدة تتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي 
الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. يتم اإلفصاح بشكل منفصل عن المبالغ واألرصدة المتعلقة باألدوات المالية 
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية للشركة والشركات التابعة لها واستثماراتها. تتعلق كافة المبالغ واألرصدة األخرى المتعلقة 

بها باألدوات المالية التقليدية.

أعدت القوائم المالية الموحدة وفًقا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء بعض البنود التي تقاس بالقيمة العادلة، والتي تتمثل 
بصورة أساسية في االستثمارات في األوراق المالية والمشتقات وبعض الذمم المدينة التجارية. طبقت هذه السياسات بشكل 

منتظم على السنوات المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك.
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� االجتهادات�والتقديرات�المحاسبية�الهامة	-

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب من اإلدارة أن تبدي اجتهاداتها في عملية تطبيق 
السياسات المحاسبية ألرامكو السعودية واستخدام بعض التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تتعلق بالمستقبل. 
قامت اإلدارة بعدة اجتهادات قد يكون لها أثر جوهري على تقييم وعرض الموجودات والمطلوبات. باإلضافة إلى ذلك، تطبق 
االجتهادات أيًضا عند إجراء التقديرات الضرورية الحتساب الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. إن التقديرات 
المحاسبية، بحكم طبيعتها، قد تختلف عن النتائج الفعلية المتعلقة بها وتخضع للتغيير بناًء على الخبرات والمعلومات الجديدة. 
المحاسبة  هي:  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  عند  واالفتراضات  والتقديرات  االجتهادات  أهم  تتطلب  التي  المجاالت  إن 
للموجودات  الدفترية  القيمة  الزميلة، وإمكانية استرداد  المشتركة والشركات  والترتيبات  التابعة  الشركات  عن الحصص في 
والمواقف الضريبية والمخصصات والتزامات منافع الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة وتحديد العملة الوظيفية، وهي مدرجة 

ضمن السياسات المحاسبية التي تخصها أدناه.

� المعايير�الجديدة�أو�المعدلة	-

قامت أرامكو السعودية باتباع اإلصدارات التالية لمجلس معايير المحاسبة الدولية ألول مرة، والمعتمدة في المملكة والتي 1 1)
تعتبر سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018م:

1� المعيار�الدولي�للتقرير�المالي�رقم��9)األدوات�المالية((

يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية محل معيار المحاسبة الدولي 
المالية والمطلوبات  بإثبات وتصنيف وقياس الموجودات  المالية: اإلثبات والقياس(، والذي يتعلق  رقم 39 )األدوات 
المالية، والتوقف عن إثبات األدوات المالية، واالنخفاض في قيمة الموجودات المالية والمحاسبة عن التحوط. لم يتم 
إعادة عرض أرقام المقارنة وفًقا لألحكام االنتقالية في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9. لم يكن هناك أي أثر 
جوهري على األرباح المبقاة االفتتاحية كما في 1 يناير 2018م نتيجة التباع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9. تم 

إجراء التغييرات التالية على اإلفصاحات عن الموجودات المالية وتصنيفاتها:

إن االستثمارات في سندات الدين وبعض أسهم حقوق ملكية بقيمة عادلة قدرها 14.086 مليون ريال سعودي كما 	 
في 1 يناير 2018م، والمصنفة كمتاحة للبيع وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39، يتم تصنيفها اآلن بالقيمة 
السعودية  أرامكو  أعمال  نموذج  تحقيق  يتم  الدين،  لسندات  بالنسبة  اآلخر.  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة 
لهذه  التعاقدية  النقدية  التدفقات  كانت  الموجودات.  هذه  وبيع  التعاقدية  النقدية  التدفقات  تحصيل  من خالل 
االستثمارات في سندات الدين فقط أصل المبلغ والفائدة. سيعاد تصنيف مكاسب وخسائر القيمة العادلة عن 
االستثمارات في سندات الدين الحًقا إلى صافي الدخل عند التوقف عن اإلثبات. ال يتم االحتفاظ باالستثمارات 
في بعض أسهم حقوق الملكية للمتاجرة، بل يتم االحتفاظ بها ألغراض استراتيجية متوسطة إلى طويلة األجل. 
التغييرات الالحقة  بإجراء اختيار غير قابل لإللغاء بعرض  السعودية  أرامكو  بالنسبة لهذه االستثمارات، قامت 
لهذه  العادلة  القيمة  وخسائر  مكاسب  تصنيف  إعادة  يتم  لن  اآلخر.  الشامل  الدخل  ضمن  العادلة  القيمة  في 

االستثمارات في أسهم حقوق الملكية الحًقا إلى صافي الدخل عند التوقف عن اإلثبات.
تم إعادة تصنيف استثمارات حقوق الملكية في صناديق استثمار قدرها 4.208 مليون ريال سعودي كما في 1 	 

يناير 2018م من موجودات مالية متاحة للبيع إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ال 
تستوفي هذه االستثمارات معايير التصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفًقا للمعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 9. لم يكن هناك أي أثر جوهري لهذا التغيير على األرباح المبقاة االفتتاحية كما في 1 يناير 

2018م.
باستثناء بعض الذمم المدينة التجارية التي تم قياسها الحًقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تستوفي 	 

جميع الموجودات المالية األخرى معايير قياس التكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، 
وبناًء عليه، ال يوجد أي تغيير فيما يتعلق بتصنيف وقياس هذه الموجودات المالية األخرى.

عالوة على ذلك، فإن نموذج االنخفاض في القيمة الجديد بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 يتطلب إثبات 
مخصصات االنخفاض في القيمة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة بداًل من خسائر االئتمان المتكبدة فقط كما كان 
الحال في معيار المحاسبة الدولي رقم 39. بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تقوم أرامكو السعودية بتطبيق المنهجية 
المبسطة التي يسمح بها المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، والتي تتطلب إثبات الخسائر المتوقعة على مدى العمر 
عند اإلثبات المبدئي للذمم المدينة. تعتبر سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والموجودات 
المالية األخرى منخفضة المخاطر وبالتالي يتم تحديد مخصص االنخفاض في القيمة على أنه خسائر ائتمان متوقعة 
لمدة 12 شهًرا. ال توجد زيادة جوهرية في مخصص الخسارة استناًدا إلى التقييمات التي قامت بها أرامكو السعودية.
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2� المعيار�الدولي�للتقرير�المالي�رقم��15)اإليرادات�من�العقود�مع�العمالء((

يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية محل معيار المحاسبة الدولي 
رقم 18 )اإليرادات(، ويضع نموذًجا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء. قامت 
أرامكو السعودية باتباع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، وفًقا لألحكام االنتقالية في المعيار، وتم اتباع القواعد 
عن  اإلفصاح  في  والتغيرات  الموحدة  الدخل  قائمة  في  البنود  بعض  على  التغييرات  بخالف  رجعي.  بأثر  الجديدة 

اإليرادات )إيضاح 21(، لم يكن التباع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 أي أثر على الفترات السابقة.

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، يتم إثبات اإليرادات من مبيعات الزيت الخام والمنتجات المتعلقة به 
عند استيفاء التزامات األداء التي تحدث عند نقل السيطرة إلى العميل. يتم اعتبار أن السيطرة على المنتجات انتقلت 
إلى العميل عند انتقال ملكية الزيت الخام والمنتجات المتعلقة به إلى العميل والذي يحدث عادًة عندما يتم نقل المنتج 

فعلًيا في سفينة أو عبر أنبوب أو أي وسيلة تسليم أخرى.

تنص عقود إيرادات الزيت الخام وبعض المنتجات المتعلقة به على استخدام أسعار مؤقتة عند الشحن مع تحديد 
األسعار النهائية بناًء على متوسط سعر السوق لفترة مستقبلية معينة. ونتيجة التباع المعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 15، يتم قيد الفرق بين السعر المقدر والسعر النهائي بشكل منفصل كتغير في القيمة العادلة للذمم المدينة ذات 

الصلة ويتم اإلفصاح عنه كبند منفصل من اإليرادات )إيضاح 121.

ال توجد معايير وتعديالت وتفسيرات أخرى كان لها أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة.

سوف يصبح اإلصدار التالي لمجلس معايير المحاسبة الدولية المعتمد في المملكة ساري المفعول في فترات إعداد 1 2)
التقارير المالية المستقبلية ولم يتم اتباعه مبكًرا من قبل أرامكو السعودية:

1� المعيار�الدولي�للتقرير�المالي�رقم��16)عقود�اإليجار((

يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 )عقود اإليجار(، الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في شهر 
قبل  من  اإليجار  كافة عقود  المحاسبة عن  بموجبه  تتم  اإليجار  للمحاسبة عن عقود  نموذًجا جديًدا  يناير 2016م، 
المستأجر، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار منخفضة القيمة، عن طريق إثباتها في قائمة المركز 
المالي الموحدة كحق استخدام أصل والتزام عقد إيجار مع إطفاء حق استخدام األصل الحًقا على فترة عقد اإليجار. 
سوف يلغي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 معيار المحاسبة الدولي رقم 17 )عقود اإليجار(، والتفسير رقم 
4 الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي )تحديد ما إذا كان الترتيب يشتمل على عقد إيجار(، 
والتفسير رقم 15 الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة )عقود اإليجار التشغيلي - الحوافز( والتفسير رقم 27 الصادر 
عن لجنة التفسيرات الدائمة )تقييم جوهر المعامالت التي تشتمل على الشكل القانوني لعقد اإليجار(. ستقوم أرامكو 

السعودية بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 من تاريخ اعتماده اإللزامي في 1 يناير 2019م.

لدى أرامكو السعودية كما في 31 ديسمبر 2018م ارتباطات عقود إيجار تشغيلي غير قابلة لإللغاء بمبلغ 35.565 
مليون ريال سعودي )إيضاح 24(. ومن هذه االرتباطات، يتعلق مبلغ 1.894 مليون ريال سعودي تقريًبا بعقود إيجار 
إثباتها  يتم  والتي  أخرى،  وبنود  القيمة  إيجار منخفضة  بعقود  ريال سعودي  مليون  مبلغ 134  ويتعلق  األجل،  قصيرة 
بطريقة القسط الثابت كمصروف في قائمة الدخل الموحدة. بالنسبة الرتباطات عقود اإليجار المتبقية، تتوقع أرامكو 
)بعد  تقريًبا  سعودي  ريال  مليون   27.389 بمبلغ  إيجار  عقود  ومطلوبات  موجودات  استخدام  حق  إثبات  السعودية 
التعديالت على المصاريف المدفوعة مقدًما ودفعات اإليجار المستحقة الدفع المثبتة كما في 31 ديسمبر 2018م( 
في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 1 يناير 2019م. لن يكون هناك أي أثر جوهري على صافي الموجودات كما 
في 1 يناير 2019م، وسوف يكون صافي الموجودات المتداولة أقل بمبلغ 5.992 مليون ريال سعودي نتيجة عرض جزء 

من المطلوبات كمطلوبات متداولة.

إن أنشطة أرامكو السعودية كمؤجر ليست جوهرية وبالتالي ال تتوقع أرامكو السعودية أي أثر جوهري على القوائم 
المالية الموحدة. ومع ذلك، فإن بعض اإلفصاحات اإلضافية ستكون ضرورية من العام المقبل.

ستطبق أرامكو السعودية منهجية التحول المبسطة ولن تعيد عرض مبالغ المقارنة للسنة السابقة ألول اتباع.

ال توجد معايير وتعديالت وتفسيرات أخرى لم يسر مفعولها بعد والتي يتوقع أن يكون لها أثر جوهري في فترات إعداد 
التقارير المالية الحالية أو المستقبلية أو على المعامالت المستقبلية المتوقعة.
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� أسس�توحيد�القوائم�المالية�والمحاسبة�عن�حقوق�الملكيةد-

الشركات�التابعة(�1)

تظهر القوائم المالية الموحدة الموجودات والمطلوبات وأعمال الشركة والشركات التابعة لها. إنَّ الشركات التابعة هي تلك 
الشركات التي يكون للشركة سيطرة عليها. تسيطر الشركة على منشأة ما عندما تتعرض أو يكون لها الحق في الحصول 
على عوائد متغيرة جراء ارتباطها بتلك المنشأة ولديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذها عليها. يتم 
توحيد الشركات التابعة من التاريخ الذي بدأت فيه الشركة بالسيطرة على الشركة التابعة، ويستمر توحيد الشركات التابعة 

حتى تاريخ توقف هذه السيطرة.

الناتجة عن المعامالت بين الشركات  تم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت بما فيها األرباح والخسائر غير المحققة 
الموحدة. كما يتم إجراء تعديالت، إذا كان ذلك ضرورًيا، على القوائم المالية للشركات التابعة بغرض أن تتماثل السياسات 

المحاسبية فيها مع السياسات المطبقة في الشركة.

بالقيمة  تابعة  على شركة  االستحواذ  تكلفة  تقاس  األعمال.  دمج  للمحاسبة عن  المحاسبية  االستحواذ  تستخدم طريقة 
العادلة للموجودات التي قدمت والمطلوبات التي تكبدت أو تم االلتزام بها بتاريخ االستحواذ. تقاس الموجودات القابلة 
للتحديد التي تم الحصول عليها والمطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تم االلتزام بها في عملية دمج األعمال مبدئًيا 
بالقيمة العادلة وذلك بتاريخ تبادل الموجودات والمطلوبات، بغض النظر عن مدى نسب الحصص غير المسيطرة. يتم 
قيد الزيادة في تكلفة االستحواذ على القيمة العادلة للحصة المستحوذة في صافي الموجودات القابلة للتحديد كشهرة. 
تمثل الحصص غير المسيطرة حقوق الملكية في الشركات التابعة والتي ال تعود، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أرامكو 

السعودية. يتم تحميل المصروفات المتعلقة باالستحواذ عند تكبدها.

تقوم أرامكو السعودية بإثبات أي حصص غير مسيطرة في المنشآت المستحوذ عليها على أساس كل عملية استحواذ على 
حدة إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة غير المسيطرة من صافي الموجودات القابلة للتحديد للمنشأة المستحوذ عليها. 
تظهر الحصص غير المسيطرة في نتائج وحقوق ملكية الشركات التابعة بشكل منفصل في قائمة الدخل الموحدة وقائمة 

الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في الحقوق الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدة، على التوالي.

إذا تمت عملية دمج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لحصة الملكية المحتفظ بها سابقا بتاريخ 
القياس في صافي  إعادة  الناتجة عن  المكاسب والخسائر  إثبات  ويتم  تاريخ االستحواذ،  العادلة في  بالقيمة  االستحواذ 

الدخل.

الترتيبات�المشتركة(�2)

وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 11 )الترتيبات المشتركة(، فإن الترتيب الذي يكون فيه لطرفين أو أكثر سيطرة 
مشتركة، هو ترتيب مشترك. تمثل السيطرة المشتركة المشاركة المتفق عليها تعاقدًيا في السيطرة على الترتيب، والتي 
تتواجد فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة باإلجماع من األطراف المشاركة في السيطرة. 
الحقوق  على  التصنيف  يعتمد  مشتركة.  مشاريع  أو  مشتركة  كعمليات  إما  المشتركة  الترتيبات  في  االستثمارات  تصنف 
السعودية عمليات مشتركة  أرامكو  لدى  المشترك.  للترتيب  النظامي  الهيكل  وليس  لكل مستثمر،  التعاقدية  وااللتزامات 

ومشاريع مشتركة.

1� العمليات�المشتركة(

تنشأ العمليات المشتركة عندما يكون لدى المستثمرين حقوق في الموجودات وتعهدات بالمطلوبات المتعلقة بالترتيب 
المشترك. تقوم أرامكو السعودية، فيما يتعلق بحصتها في العمليات المشتركة، بإثبات التالي:

الموجودات بما فيها حصتها في أي موجودات محتفظ بها بصورة مشتركة؛	 
المطلوبات بما فيها حصتها في أي مطلوبات متكبدة بصورة مشتركة؛	 
اإليرادات من بيع حصتها من الناتج الناشئ من العملية المشتركة؛ و	 
المصروفات بما فيها حصتها في أي مصروفات متكبدة بصورة مشتركة.	 
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2� المشاريع�المشتركة(

يمثل المشروع المشترك نوع من الترتيب المشترك الذي تمتلك بموجبه األطراف ذات السيطرة المشتركة على الترتيب 
حقوًقا في صافي موجودات الترتيب المشترك. تتم المحاسبة عن االستثمارات في المشاريع المشتركة باستخدام 

طريقة حقوق الملكية ويتم إثباتها مبدئًيا بالتكلفة.

إثبات حصتها في  يتم  بينما  الدخل،  المشتركة ضمن صافي  المشاريع  نتائج  السعودية في  أرامكو  إثبات حصة  يتم 
التغيرات في بنود الدخل الشامل اآلخر لما بعد الشراء، ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم تعديل األثر المتراكم لهذه 
التغيرات مقابل القيمة الدفترية الستثمارات أرامكو السعودية في المشاريع المشتركة، والتي تظهر بشكل منفصل في 
قائمة المركز المالي الموحدة. وعندما تتساوى أو تتجاوز حصة أرامكو السعودية في خسائر مشروع مشترك حصتها 
أرامكو  في المشروع المشترك، بما في ذلك أي ذمم مدينة غير متداولة أخرى والتي لم يضمن تحصيلها، تتوقف 

السعودية عن إثبات خسائر إضافية، ما لم تكن قد تكبدت التزامات أو دفعت مبالغ نيابة عن المشروع المشترك.

تُستبعد مكاسب وخسائر المعامالت بين أرامكو السعودية والمشاريع المشتركة، غير المحققة من خالل البيع إلى 
طرف ثالث، إلى حد حصة أرامكو السعودية في المشاريع المشتركة. كما يتم إجراء تعديالت، إن كان ذلك ضرورًيا، 
على القوائم المالية للمشاريع المشتركة بغرض أن تتماثل السياسات المحاسبية فيها مع ما هو مطبق في أرامكو 

السعودية.

تشتمل استثمارات أرامكو السعودية في المشاريع المشتركة على الشهرة، حيثما ينطبق ذلك، والتي يتم تحديدها عند 
تكلفة االستحواذ على  الزيادة في  الشهرة  تمثل  القيمة.  بعد خصم أي خسائر متراكمة لالنخفاض في  االستحواذ، 
القيمة العادلة لحصة أرامكو السعودية في صافي الموجودات القابلة للتحديد للمشروع المشترك المستحوذ عليه 
في تاريخ الشراء. يتم إثبات المكاسب والخسائر الناتجة عن تخفيض االستثمار في المشاريع المشتركة ضمن صافي 

الدخل.

الدفترية  القيمة  في  كتخفيض  المشتركة  المشاريع  من  القبض  المستحقة  أو  المستلمة  األرباح  توزيعات  إثبات  يتم 
لالستثمار.

3� الشركات�الزميلة(

الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي ألرامكو السعودية تأثير هام عليها. إن التأثير الهام هو المقدرة على المشاركة 
المالية والتشغيلية ولكن بدون سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات،  المتعلقة بالسياسات  القرارات  في 
وينعكس ذلك بشكل عام من خالل المساهمة بنسبة تتراوح بين 20٪ و50٪ من حقوق التصويت. تتم المحاسبة عن 
االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية ويتم إثباتها مبدئًيا بالتكلفة. تطبق أرامكو السعودية 

السياسات المحاسبية للمشاريع المشتركة المبينة في إيضاح 2)د()212( أعاله على شركاتها الزميلة أيًضا.

»االجتهادات�والتقديرات�المحاسبية�الهامة«
تطبق االجتهادات لتحديد ما إذا كان هناك سيطرة، أو سيطرة مشتركة، أو تأثير هام فيما يخص االستثمارات في الشركات التابعة، 
أو الترتيبات المشتركة، أو الشركات الزميلة، على التوالي. بالنسبة للسيطرة، تطبق االجتهادات لتحديد ما إذا تتم السيطرة على 
المنشأة بواسطة حقوق التصويت أو حقوق التصويت المحتملة أو غيرها من الحقوق الممنوحة من خالل الترتيبات التعاقدية ويشمل 
األخذ بعين االعتبار غرض المنشأة وتصميمها. وبالنسبة للسيطرة المشتركة، تطبق االجتهادات عند تقييم ما إذا كانت السيطرة 
المشتركة على الترتيب تتم من قبل جميع األطراف أو مجموعة من األطراف من خالل اتخاذ قرارات حول األنشطة ذات الصلة 
من خالل موافقة باإلجماع من األطراف المشاركة في السيطرة. أيًضا بالنسبة للسيطرة المشتركة، تطبق االجتهادات فيما إذا 
كان الترتيب المشترك مصنًفا كمشروع مشترك أو عملية مشتركة مع األخذ بعين االعتبار حقائق وظروف محددة، مثل الغرض من 
الترتيب وتصميمه، بما في ذلك ما يتعلق بمخرجاته وعالقته مع األطراف ومصدر تدفقاته النقدية. أما بالنسبة للتأثير الهام، تطبق 
االجتهادات لتحديده من خالل تقييم عوامل مثل التمثيل في مجلس اإلدارة، والمشاركة في عمليات وضع السياسات، والمعامالت 

الجوهرية مع المنشأة، وتبادل الموظفين اإلداريين وتوفير المعلومات الفنية األساسية. يرجى الرجوع إلى إيضاحات 7 و33 و34.
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� الموجودات�غير�الملموسة	-

تتكون الموجودات غير الملموسة، باستثناء تكاليف االستكشاف والتقييم )انظر إيضاح 2)و( أدناه(، بشكل أساسي من األسماء 
والعالمات التجارية واالمتيازات/عالقات العمالء وبرامج الحاسب اآللي وبراءات االختراع والملكية الفكرية. يتم إثبات هذه 
الموجودات غير الملموسة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ إذا تم االستحواذ عليها عن طريق عملية دمج أعمال، أو بالتكلفة 
إذا تم االستحواذ عليها بشكل مستقل. يتم إطفاء كافة هذه الموجودات غير الملموسة الحًقا على أساس القسط الثابت وفًقا 

لألعمار اإلنتاجية المقدرة لها.

يوضح الجدول التالي األعمار اإلنتاجية المقدرة بالسنوات للمجموعات الرئيسية لهذه الموجودات غير الملموسة:

10 إلى 15األسماء والعالمات التجارية
5 إلى 10االمتيازات/عالقات العمالء

3 إلى 5برامج الحاسب اآللي
15براءات االختراع والملكية الفكرية

يتم قيد اإلطفاء ضمن بند االستهالك واإلطفاء في قائمة الدخل الموحدة.

� االستكشاف�والتقييمو-

تقيد تكاليف االستكشاف والتقييم وذلك وفًقا لطريقة الجهود )األعمال( المجدية. يتم إثبات التكاليف الجيولوجية والجيوفيزيائية 
كمصروفات عند تكبدها وذلك وفًقا لطريقة الجهود )األعمال( المجدية، وتتم رسملة تكاليف االستكشاف المرتبطة باآلبار 
االستكشافية مبدئًيا في قائمة المركز المالي الموحدة للشركة كموجودات غير ملموسة حتى اكتمال حفر البئر وتقييم النتائج. 
تستمر رسملة هذه التكاليف إذا وجدت كميات تجارية محتملة من المواد الهيدروكربونية على أن تخضع لمزيد من أنشطة 
التقييم التي ستحدد الجدوى التجارية والفنية لالحتياطيات. يتم تقييم التكاليف المرسملة سابًقا بغرض التوقف عن إثباتها أو 
الختبارها بشأن االنخفاض في القيمة، إذا لم يكن من المحتمل وجود كميات تجارية من المواد الهيدروكربونية ولم يتم تحديد 

استخدام بديل للبئر.

تبقى اآلبار االستكشافية مرسملة بينما يتم عمل حفر إضافي لتقييم حقل الزيت و/ أو الغاز المحتمل، أو بينما توضع خطط 
تطوير مثلى. ال تخضع كافة هذه التكاليف المرسملة لإلطفاء، ولكن تخضع للمراجعة الفنية واإلدارية المنتظمة في تاريخ كل 
تقرير مالي للتأكد من نية االستمرار في التطوير، وإال يتم استخراج قيمتها من البئر. يتم فوًرا شطب التكاليف من صافي الدخل 
في حالة عدم وجود نية في االستمرار في التطوير. ال تخضع نفقات اآلبار االستكشافية المرسملة لإلطفاء، ولكنها تخضع 

لمراجعة مؤشرات االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير مالي.

يتم تحويل التكاليف المرسملة المناسبة إلى الممتلكات واآلالت والمعدات، عندما يتم تحديد االحتياطيات المؤكدة من المواد 
الهيدروكربونية، وهناك خطة صارمة للتطوير معتمدة من اإلدارة.

� الممتلكات�واآلالت�والمعدات	-

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات في قائمة المركز المالي الموحدة للشركة بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر 
االنخفاض في القيمة، إن وجدت. تشتمل التكلفة على النفقات العائدة مباشرًة إلى بناء و/أو تملك الموجودات. ال يحتسب 
استهالك لألراضي واإلنشاءات تحت التنفيذ. يبدأ استهالك موجودات اإلنشاءات تحت التنفيذ عندما تعتبر جاهزة لالستخدام 

حسب ما خططت له اإلدارة.

إثباتها كأصل  يتم  أو  للموجودات  الدفترية  القيمة  الرئيسية، ضمن  التحسينات  النفقات الالحقة، بما فيها مصروفات  تدرج 
مستقل ويكون ذلك فقط إذا كان من المحتمل أن ينتج عنها منافع مستقبلية ألرامكو السعودية ويمكن قياس تكلفتها بشكل موثوق. 
يتم التوقف عن إثبات القيمة الدفترية لألصل المستبدل. تقيد كافة نفقات أعمال الصيانة واإلصالح األخرى كمصروفات عند 
تكبدها. تدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة األصل بعد استخدامه ضمن تكلفة األصل المعني عند استيفاء معيار 

إثبات المخصص )إيضاح 2)ق((.
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الهيدروكربونية بشكل  المواد  المتوقع الحتياطيات  العمر  الثابت لكل حقل على حدة عندما يتجاوز  تستخدم طريقة القسط 
كبير العمر االقتصادي أو العمر الفني للموجودات المعنية. يتم استخدام طريقة وحدة اإلنتاج في الحقول التي يكون فيها عمر 
االحتياطي المتوقع مساوًيا تقريًبا أو أقل من األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات المعنية. تُحسب معدالت النضوب على 
أساس مجموعة من اآلبار أو الحقول ذات الخصائص المماثلة بناًء على االحتياطيات المؤكدة المطورة. يعكس تقدير األعمار 
لكل حقل على حدة.  بها  المتعلقة  النضوب  واستراتيجية  المطورة  المؤكدة  اإلدارة لالحتياطيات  تقييم  المتوقعة لالحتياطي 
يتم احتساب مصروف االستهالك على جميع الموجودات األخرى بطريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع التكلفة ناقًصا القيمة 

المتبقية على األعمار اإلنتاجية المقدرة. يقيد مصروف االستهالك في قائمة الدخل الموحدة.

يتم احتساب مصروف االستهالك بعد تحديد العمر اإلنتاجي المقدر لألصل والقيمة المتبقية المتوقعة في نهاية عمره اإلنتاجي. 
يتم تحديد األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية من قبل اإلدارة في الوقت الذي يتم فيه اإلثبات المبدئي للموجودات، ومراجعتها 
سنويا للتأكد من مالئمتها أو عند وقوع أحداث أو ظروف تؤثر على التكاليف المرسملة أو االحتياطيات الهيدروكربونية أو 

األعمار اإلنتاجية المقدرة.

يوضح الجدول التالي العمر اإلنتاجي المقدر بالسنوات للمجموعات الرئيسية للموجودات القابلة لالستهالك:

مرافق�الزيت�الخام:
12 إلى 23خطوط األنابيب والخزانات

5 إلى 25معدات الحـفـر واإلنـشـاء
15 إلى 30ممتلكات الزيت والغاز

13 إلى 30المعدات البحرية
5 إلى 40مرافق�التكرير�والبتروكيماويات

2 إلى 30مرافق�الغا	�وسوائل�الغا	�الطبيعي
منشآت�الخدمات�العامة:

20 إلى 40المبــاني الثابتة
10 إلى 20الطرق والممرات

8 إلى 17الطـائـرات
3 إلى 20السـيـارات والشـاحـنات

6 إلى 8المعدات وأثاث المكاتب
3 إلى 5أجهزة الحاسب اآللي

الممتلكات  استهالك  يتم  الدخل.  لالستهالك ضمن صافي  القابلة  الموجودات  استبعاد  وخسائر  مكاسب  إثبات صافي  يتم 
واآلالت والمعدات المحتفظ بها كعقود إيجار تمويلي على مدى عمر األصل أو مدة اإليجار، إذا كان أقصر.

� االنخفاض�في�قيمة�الموجودات�غير�المالية	-

تقيم أرامكو السعودية في تاريخ كل تقرير مالي ما إذا كانت هناك مؤشرات انخفاض في قيمة أي من الموجودات غير المالية، 
باستثناء الشهرة فإنه تتم مراجعتها سنوًيا لتحديد أي انخفاض في قيمتها. تقدر قيمة األصل القابلة لالسترداد في حالة وجود 
مؤشرات أو عندما يكون االختبار السنوي لالنخفاض في قيمة األصل مطلوًبا. يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة بمقدار 
زيادة القيمة الدفترية للموجودات على القيمة القابلة لالسترداد. إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقًصا 
تكاليف استبعاده أو قيمة المنافع الناتجة عن استخدامه، أيهما أعلى. تحتسب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد إما بناًء 
على نموذج التدفقات النقدية المخصومة بعد حسم الضريبة أو البيانات المتاحة من معامالت بيع ملزمة لموجودات مشابهة في 
معاملة تمت وفق شروط عادلة، أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقًصا التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل. تحتسب 
قيمة المنافع الناتجة عن استخدام األصل بناًء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة المعدل للمخاطرة بعد الضريبة. إن 
استخدام معدالت الخصم بعد الضريبة عند تحديد قيمة المنافع الناتجة عن استخدام األصل ال يؤدي إلى تحديد الحاجة 
إلى إجراء االنخفاض في القيمة، أو مقداره، بصورة مختلفة جوهرًيا والذي قد يكون مطلوًبا إذا ما استخدمت معدالت الخصم 

قبل الضريبة.
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يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة كبند في صافي الدخل. يتم إثبات عكس خسائر االنخفاض في القيمة، المثبتة سابًقا، 
في صافي الدخل إذا كان النقص في خسارة االنخفاض في القيمة ال يتعلق بالشهرة في الفترة الالحقة.

»االجتهادات�والتقديرات�المحاسبية�الهامة«
يتم إجراء فحص انخفاض في القيمة على أساس أصغر مجموعة من الموجودات القابلة للتحديد )وحدة مدرة للنقد(، أو موجودات 
مفردة، والتي لها تدفقات نقدية داخلة مستقلة بشكل كبير. إن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد الوحدات المدرة للنقد 

المختلفة تتضمن اجتهادات جوهرية من اإلدارة.

عن  الناتجة  المنافع  قيمة  الحتساب  المستقبلية  النقدية  التدفقات  تقدير  عند  اإلدارة  تستخدمها  التي  الهامة  االفتراضات  إن 
المستقبلية  والتطوير  التشغيل  وتكاليف  المتوقع،  اإلنتاج  المتوقعة، وحجم  المستقبلية  والغاز  الزيت  أسعار  األصل هي  استخدام 
ما  تحديد  ألغراض  وذلك  المخصومة  النقدية  التدفقات  نموذج  في  المستخدم  الخصم  معدل  في  والتغيرات  التكرير،  وهامش 
المتوقعة  المعلومات  تصاحب  عكسه.  أو  االنخفاض  هذا  ومدى  والتكرير  والغاز  الزيت  موجودات  قيمة  في  انخفاض  حدث  إذا 
وأي  للموجودات  لالسترداد  القابلة  القيم  على  والتوقعات  االفتراضات  هذه  في  التغيرات  تؤثر  قد  الزمة.  شكوك  واالفتراضات 

انخفاضات أو عكوسات في القيمة تم احتسابها.

عقود�اإليجار	-�

تتم المحاسبة عن الدفعات التي تدفعها أرامكو السعودية لطرف ثالث عن اتفاقيات مقابل حق استخدام أصل لفترة زمنية 
كعقود إيجار. تقيد عقود اإليجار التي تنتقل بموجبها كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية إلى أرامكو السعودية عند 
بدايتها كعقود إيجار تمويلي. تتم رسملة عقود اإليجار هذه وتظهر في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة لألصل 
المستأجر أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات عقد اإليجار، أيهما أقل. يتم قيد عنصر الفائدة في عقد اإليجار ضمن 
صافي الدخل باستخدام طريقة الفائدة الفعلية على مدى فترة اإليجار. يتم إثبات اإليجارات المحتملة كمصروفات في الفترات 
التي يتم تكبدها فيها. تقيد جميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلي وتحمل التكاليف المرتبطة بها على صافي الدخل 

باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

عندما تكون أرامكو السعودية هي المؤجر في عقد إيجار تمويلي، يتم إثبات القيمة الحالية لدفعات اإليجار كمبالغ مدينة. ويتم 
إثبات عنصر الفائدة لذمم عقود اإليجار المدينة في صافي الدخل باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

� االستثمارات�والموجودات�المالية�األخرى	-

التصنيف(�1)

نتيجة التباع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 ابتداًء من 1 يناير 2018م، تحدد اإلدارة تصنيف الموجودات المالية على 
أساس نموذج األعمال إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. تصنف الموجودات المالية ألرامكو 

السعودية في فئات القياس التالية:

تلك التي يتم قياسها الحًقا بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة(، و	 

تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.	 
بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة، يتم قيد المكاسب والخسائر إما في صافي الدخل أو الدخل الشامل 
اآلخر. بالنسبة لالستثمارات في سندات الدين، فإن هذا يعتمد على نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باالستثمار. 
أرامكو  إذا قامت  يعتمد على ما  للمتاجرة، فإن هذا  بها  المحتفظ  الملكية غير  أدوات حقوق  بالنسبة لالستثمارات في 
السعودية بإجراء اختيار غير قابل لإللغاء عند اإلثبات المبدئي، وذلك بسبب الطبيعة االستراتيجية لهذه االستثمارات، 
للمحاسبة عن هذه االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تعيد أرامكو السعودية 
تصنيف سندات الدين فقط عندما يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك الموجودات. تنص بعض عقود اإليرادات على استخدام 
أسعار مؤقتة عند الشحن مع تحديد األسعار النهائية بناًء على متوسط سعر السوق لفترة مستقبلية معينة. يتم قياس هذه 
الذمم المدينة التجارية بالقيمة العادلة نظًرا ألن التدفقات النقدية التعاقدية ليست فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة. 
تستوفي كافة الذمم المدينة التجارية األخرى معايير القياس بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

.9



ق - 29

شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

اإلثبات�والتوقف�عن�اإلثبات(�2)

يتم إثبات عمليات البيع والشراء العادية للموجودات المالية بتاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه أرامكو السعودية 
الحقوق في الحصول على  تنتهي صالحية  المالية عندما  الموجودات  إثبات  التوقف عن  يتم  الموجودات.  بيع  أو  بشراء 
والمنافع  المخاطر  كافة  بتحويل  فعلًيا  السعودية  أرامكو  وقامت  نقلها  يتم  أو  المالية  الموجودات  من  النقدية  التدفقات 

المصاحبة للملكية.

القياس(�3)

تقوم أرامكو السعودية عند اإلثبات المبدئي بقياس األصل المالي بقيمته العادلة مضاًفا إليها، في حالة الموجودات المالية 
غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة العائدة مباشرًة إلى االستحواذ على الموجودات 
المالية. تدرج تكاليف المعامالت للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصروف من 

بنود صافي الدخل. تقوم أرامكو السعودية الحًقا بقياس كافة االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة.

االستثمارات�في�حقوق�الملكية:

إذا اختارت أرامكو السعودية عرض مكاسب وخسائر القيمة العادلة على االستثمارات في حقوق الملكية ضمن الدخل 
الشامل اآلخر، فإنه ال توجد عملية إعادة تصنيف الحقة لمكاسب وخسائر القيمة العادلة إلى صافي الدخل بعد التوقف 
إثبات توزيعات األرباح من هذه االستثمارات كبند في صافي الدخل عندما يكون ألرامكو  إثبات االستثمار. يستمر  عن 
السعودية الحق في استالم المدفوعات. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة كبند في صافي الدخل.

سندات�الدين:

يعتمد القياس الالحق لسندات الدين على نموذج أعمال أرامكو السعودية إلدارة الموجودات وخصائص التدفقات النقدية 
للموجودات. تصنف سندات الدين إلى فئات القياس الثالث التالية:

1� التكلفة�المطفأة:(

إن الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل تلك التدفقات النقدية فقط مدفوعات 
أصل المبلغ والفائدة، يتم قياسها بالتكلفة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إثبات مكاسب أو خسائر استثمار 
الدين الذي يقاس الحًقا بالتكلفة المطفأة، وال يعد جزًءا من عالقة التحوط، كبند في صافي الدخل عندما يتم التوقف 
عن إثبات األصل أو عند انخفاض قيمته. يدرج دخل الفوائد من هذه الموجودات المالية ضمن دخل التمويل باستخدام 

طريقة معدل الفائدة الفعلي.

2� القيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�اآلخر:(

التدفقات  المالية، حيث تمثل  الموجودات  ولبيع  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بها لتحصيل  المحتفظ  الموجودات  إن 
الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  والفائدة،  المبلغ  أصل  مدفوعات  فقط  للموجودات  النقدية 
اآلخر. تقيد الحركة في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء المكاسب أو الخسائر الناتجة عن 
كبند في  إثباتها  يتم  التي  العمالت األجنبية  والخسائر من صرف  والمكاسب  الفوائد  القيمة، ودخل  االنخفاض في 
صافي الدخل. عندما يتم التوقف عن إثبات األصل المالي، يعاد تصنيف المكاسب أو الخسائر المتراكمة، المثبتة 
سابًقا في الدخل الشامل اآلخر، من الحقوق إلى صافي الدخل. يدرج دخل الفوائد من هذه الموجودات المالية ضمن 

دخل التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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3� القيمة�العادلة�من�خالل�الربح�أو�الخسارة:(

تقاس الموجودات، التي ال تستوفي معايير إثباتها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم إثبات مكاسب أو خسائر استثمار الدين الذي يقاس الحًقا بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وال يعد جزًءا من عالقة التحوط، كبند في صافي الدخل في الفترة التي تنشأ 
فيها. تدرج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن الموجودات غير المتداولة ما لم 
الموجودات ضمن  تدرج  الحالة،  التقرير، وفي هذه  فترة  نهاية  الموجودات خالل 12 شهًرا من  استبعاد  اإلدارة  تنِو 

الموجودات المتداولة.

الموجودات�المالية�األخرى:

تصنف الموجودات المالية األخرى إلى الفئات التالية:

1� التكلفة�المطفأة:(

إن الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل تلك التدفقات النقدية فقط مدفوعات 
أصل المبلغ والفائدة، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات مكاسب أو خسائر أصل مالي الذي يقاس الحًقا بالتكلفة 
المطفأة، وال يعد جزًءا من عالقة التحوط، كبند في صافي الدخل عندما يتم التوقف عن إثبات األصل أو عند انخفاض 

قيمته. يدرج دخل الفوائد من هذه الموجودات المالية ضمن دخل التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

تشتمل الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة على النقد وما يماثله واالستثمارات قصيرة األجل والموجودات والذمم 
المدينة األخرى والمبالغ المستحقة من الحكومة والذمم المدينة التجارية بخالف تلك التي يتم قياسها الحًقا بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

2� القيمة�العادلة�من�خالل�الربح�أو�الخسارة:(

تقاس الذمم المدينة التجارية المتعلقة بعقود ذات ترتيبات أسعار مرحلية الحًقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة.

االنخفاض�في�القيمة(�))

تقوم أرامكو السعودية بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة على أساس مستقبلي والمرتبطة بسندات الدين المدرجة بالتكلفة 
المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تعتمد منهجية االنخفاض في القيمة المطبقة على ما إذا كانت 

هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان.

بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق أرامكو السعودية المنهجية المبسطة التي يسمح بها المعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 9، والتي تتطلب إثبات الخسائر المتوقعة على مدى العمر عند اإلثبات المبدئي للذمم المدينة.

السياسات�المحاسبية�المطبقة�حتى��31ديسمبر�2017م(�5)

لم يتم إعادة عرض أرقام المقارنة وفًقا لألحكام االنتقالية في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9. ونتيجة لذلك، ال تزال 
معلومات المقارنة المعروضة تتم المحاسبة عنها وفًقا للسياسة المحاسبية السابقة ألرامكو السعودية.

1� الموجودات�المالية(

حددت اإلدارة تصنيف الموجودات المالية بناًء على الغرض الذي تم شراؤها أساًسا ألجله. تقدر أرامكو السعودية ما 
إذا كان هناك دليل موضوعي على حدوث انخفاض في قيمة الموجودات المالية أو مجموعة منها في نهاية كل فترة 
مالية. يتم إثبات عمليات البيع والشراء العادية للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تتعهد فيه 

أرامكو السعودية ببيع أو شراء األصل.
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2� تصنيف�الموجودات�المالية:(

1� الموجودات�المالية�المدرجة�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الربح�أو�الخسارة(

بها  مالية محتفظ  الخسارة هي موجودات  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  المدرجة  المالية  الموجودات  إنَّ 
أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  مالية  كموجودات  المبدئي  اإلثبات  عند  تحديدها  تم  أو  للمتاجرة 
الخسارة. يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن هذا البند، إذا تم شراؤها أساًسا لغرض البيع على المدى القصير 
إذا تم االحتفاظ بها للمتاجرة، أو على مدى أبعد إذا تم تصنيفها عند اإلثبات المبدئي كموجودات مالية مدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تحميل تكاليف المعامالت كمصروفات عند تكبدها ضمن صافي 
الدخل. يتم إدراج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن الموجودات غير المتداولة 
ما لم تنوي اإلدارة استبعاد األصل خالل 12 شهرا من تاريخ نهاية فترة التقرير، وفي هذه الحالة يتم إدراج األصل 

ضمن الموجودات المتداولة.

إن االستثمارات في األوراق المالية المدرجة تظهر بالقيمة العادلة على أساس أسعار الشراء الحالية. إذا كان 
السوق لهذا النوع من الموجودات المالية غير نشط أو كانت األوراق المالية غير مدرجة، تحدد أرامكو السعودية 
التغيرات في  إثبات  يتم  المخصومة.  النقدية  التدفقات  تقييم  أساليب  باستخدام  أساسي  العادلة بشكل  القيمة 

القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كبند في صافي الدخل.

2� القروض�والذمم�المدينة(

وليست  للتحديد  قابلة  أو  ثابتة  دفعات  ذات  وهي  مشتقة،  غير  مالية  أدوات  هي  المدينة  والذمم  القروض  إنَّ 
مدرجة في سوق نشط. يتم إثبات القروض والذمم المدينة مبدئًيا بالقيمة العادلة وتقاس الحًقا بالتكلفة المطفأة 
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تدرج القروض والذمم المدينة ضمن الموجودات المتداولة، ما عدا تلك التي 
ناقًصا  والتي تصنف كموجودات غير متداولة  المالية،  الفترة  نهاية  بعد  تزيد عن 12 شهًرا  تستحق خالل مدة 

مخصص االنخفاض في القيمة، إن وجد. يتم إثبات هذه المخصصات كبند في صافي الدخل.

يحدث االنخفاض في قيمة القروض والذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم مقدرة أرامكو 
السعودية تحصيل كامل المبالغ المستحقة وفًقا للشروط األصلية. يمثل مبلغ االنخفاض في القيمة الفرق بين 

القيمة الدفترية للموجودات والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.

التجارية،  المدينة  والذمم  األجل،  قصيرة  واالستثمارات  يماثله،  وما  النقد  من  المدينة  والذمم  القروض  تتألف 
والمبالغ المستحقة من الحكومة وبعض الموجودات والذمم المدينة األخرى.

3� الموجودات�المالية�المتاحة�للبيع(

إنَّ الموجودات المالية المتاحة للبيع هي أدوات مالية غير مشتقة، وهي إما موجودات تنتمي لهذا التصنيف أو ال 
تنتمي ألي من التصنيفات األخرى. تدرج الموجودات المالية المتاحة للبيع ضمن الموجودات غير المتداولة إال 
إذا كانت نية اإلدارة استبعادها خالل 12 شهًرا من نهاية الفترة المالية، وفي هذه الحالة تدرج ضمن الموجودات 
المتداولة. يتم إثبات الموجودات المالية المتاحة للبيع مبدئًيا بالقيمة العادلة زائًدا تكاليف المعامالت العائدة 

مباشرًة إلى عملية الشراء.

إن االستثمارات في األوراق المالية المدرجة تظهر بالقيمة العادلة على أساس أسعار الشراء الحالية. إذا كان 
السوق لهذا النوع من الموجودات المالية غير نشط أو كانت األوراق المالية غير مدرجة، تحدد أرامكو السعودية 
التغيرات في  إثبات  يتم  المخصومة.  النقدية  التدفقات  تقييم  أساليب  باستخدام  أساسي  العادلة بشكل  القيمة 
القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم إثبات توزيعات األرباح ودخل 

الفوائد ضمن بند دخل التمويل والدخل اآلخر.

إنَّ االنخفاض الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة لألسهم التي تصنف كموجودات مالية متاحة للبيع، دون 
تكلفتها يعتبر مؤشًرا لالنخفاض في قيمتها. ال تُعكس خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة سابقا ضمن صافي 

الدخل.

عندما تباع أو تنخفض قيمة األوراق المالية المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع، تدرج التعديالت المتراكمة 
للقيمة العادلة، والمثبتة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كبند في صافي الدخل.
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األدوات�المالية�المشتقة�وأنشطة�التحو		-�

ليس الستخدام أرامكو السعودية لألدوات المالية المشتقة أثر هام على مركزها المالي ونتائج أعمالها.

األدوات�المالية�المشتقة�المصنفة�كمحتفظ�بها�للمتاجرة(�1)

تستخدم أرامكو السعودية األدوات المالية المشتقة لمقايضة السلع إلدارة التعرض لمخاطر تقلبات األسعار التي تنتج عن 
معامالت الشراء والبيع المرتبطة بالتسليم الفعلي للمنتجات المكررة المختلفة. يتم إثبات أدوات المقايضة مبدئًيا، ومن ثم 
يعاد قياسها الحًقا، بالقيمة العادلة، وتقيد كأصل عندما تكون قيمتها العادلة موجبة، أو كالتزام عندما تكون قيمتها العادلة 
سالبة، ضمن الذمم المدينة التجارية أو الذمم الدائنة التجارية واألخرى في قائمة المركز المالي الموحدة، على التوالي.

يتم تحديد القيمة العادلة ألدوات المقايضة وفًقا لسياسة أرامكو السعودية لتقييم المشتقات المالية، وذلك بالرجوع إلى 
السعر المتداول لهذه األدوات في األسواق المالية الرسمية أو غير الرسمية بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. يتم 
إثبات المكاسب أو الخسائر من التغيرات في القيمة العادلة ألدوات المقايضة من قيمتها عند الشراء ضمن صافي الدخل.

األدوات�المالية�المشتقة�المصنفة�كعمليات�تحو	(�2)

تستخدم أرامكو السعودية مقايضة أسعار الفائدة وعقود العمالت اآلجلة إلدارة تعرضها لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة 
وأسعار صرف العمالت األجنبية. إن هذه األدوات المالية المشتقة، المصنفة إما كتحوطات للقيمة العادلة أو للتدفقات 

النقدية، يتم شراؤها من أطراف ذات تصنيف ائتماني عالي، وتثبت مبدئًيا ومن ثم يعاد قياسها الحًقا، بالقيمة العادلة.

عند مباشرة معاملة التحوط، توثق أرامكو السعودية العالقة بين أداة التحوط والبند المحوط، وكذلك أهداف واستراتيجية 
إدارة المخاطر إلجراء معاملة التحوط. كما توثق تقييم ما إذا كانت األدوات المالية المشتقة، التي استخدمت في معاملة 
التحوط، ذات فعالية عالية إلجراء مقاصة للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المحوط عند مباشرة 

معاملة التحوط وعلى أسس مستمرة.

تُصنف القيمة العادلة ألداة مالية مشتقة مستخدمة ألغراض التحوط كموجودات أو مطلوبات متداولة عندما تكون فترة 
االستحقاق المتبقية لألداة المشتقة أقل من 12 شهًرا، وإال تصنف كموجودات أو مطلوبات غير متداولة.

1� تحو	�القيمة�العادلة(

تحوط القيمة العادلة هو تحوط للقيمة العادلة لموجودات أو مطلوبات مثبتة أو الرتباط مؤكد ويشتمل على عقود 
العمالت األجنبية اآلجلة. يتم إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة لعقود العمالت 

اآلجلة في صافي الدخل، باإلضافة إلى التغيرات في القيمة العادلة للبند المحوط.

2� تحو	�التدفقات�النقدية(

تحوط التدفقات النقدية هو التحوط من مخاطر محددة مرتبطة بموجودات أو مطلوبات، أو معاملة متوقعة ومحتملة 
جًدا. يتم إثبات أي مكاسب أو خسائر متعلقة بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لعقود مقايضة أسعار 

الفائدة في الدخل الشامل اآلخر، بينما يتم إثبات الجزء غير الفعال فوًرا في صافي الدخل.

يتم إعادة تصنيف المكاسب والخسائر المؤجلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى صافي الدخل عندما يؤثر البند 
المحوط على صافي الدخل. ومع ذلك، عندما يمثل البند المحوط معاملة متوقعة ينتج عنها إثبات موجودات غير مالية 
أو مطلوبات غير مالية، فإنه يتم إدراج المكاسب والخسائر المؤجلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إن وجدت، في 

التكلفة المبدئية أو القيمة الدفترية األخرى للموجودات أو المطلوبات.

عندما تنتهي صالحية أداة التحوط، تبقى المكاسب والخسائر المتراكمة المؤجلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حتى 
يتم إثبات المعاملة المتوقعة. وعندما ال يكون من المحتمل حدوث المعاملة المتوقعة، فإنه يتم فوًرا إعادة تصنيف 

األرباح والخسائر المتراكمة المؤجلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى صافي الدخل.
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� ضريبة�الدخلل-

يتألف مصروف ضريبة الدخل للفترة من مصروف ضريبة حالية ومؤجلة. يتم إثبات مصروف ضريبة الدخل ضمن صافي 
الدخل، باستثناء تلك التي تتعلق ببنود مثبتة ضمن الدخل الشامل اآلخر، وفي هذه الحالة تدرج ضريبة الدخل ذات العالقة 

ضمن الدخل الشامل اآلخر.

يتم احتساب مصروف ضريبة الدخل الحالية بشكل رئيسي على أساس نظام ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية 
الصادر عام 2004م وتعديالته )»نظام ضريبة الدخل«(. باإلضافة إلى مصروف ضريبة الدخل من الدخل الخاضع للضريبة 

الذي تحققه الشركات األجنبية التابعة.

التي أصبح  أو  المطبقة  الضريبة  االلتزام وفًقا لمعدالت  باستخدام طريقة  المؤجلة،  الدخل  لكامل ضرائب  يجنب مخصص 
معظمها مطبًقا في نهاية فترة إعداد التقرير المالي ومن المتوقع أن يتم استخدامها عندما تتحقق ضرائب الدخل المؤجلة 
أو يتم تسويتها وذلك عن الفروقات المؤقتة بين القيمة الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في القوائم المالية 
اإلثبات  عند  مؤجلة  قيد ضريبة دخل  يتم  ال  المتوقعة.  المستقبلية  األحداث  تراعى  الضريبي،  األثر  تقدير  وعند  الموحدة. 
المبدئي للموجودات أو المطلوبات في معاملة ما عدا دمج األعمال الذي ال يؤثر، في وقت المعاملة، على الربح المحاسبي أو 

الربح الخاضع للضريبة.

يتم إثبات موجودات ضريبة دخل مؤجلة عندما يكون من المحتمل استردادها في المستقبل. يتم إجراء مقاصة بين موجودات 
ومطلوبات ضرائب الدخل المؤجلة عند وجود حق ملزم نظامي إلجراء مقاصة بين موجودات ضريبة الدخل الحالية ومطلوبات 
ضريبة الدخل الحالية وعندما تعود ضرائب الدخل المؤجلة لنفس السلطة الضريبية. ال يتم احتساب ضريبة الدخل المؤجلة 
على ضرائب تتعلق بتوزيعات األرباح المحتملة في المستقبل من األرباح المبقاة لبعض الشركات التابعة عندما تكون هناك 

سيطرة على توقيت توزيع هذه األرباح وكذلك احتمالية إعادة استثمار األرباح المبقاة بشكل كبير من قبل هذه المنشآت.

»االجتهادات�والتقديرات�المحاسبية�الهامة«

تقوم أرامكو السعودية، بناًء على تقديرات معقولة، بتكوين مخصصات للمطالبات المحتملة التي تفرضها السلطات الضريبية 
في الدول المعنية التي تعمل فيها. تعتمد مبالغ هذه المخصصات على عدة عوامل كالتفسيرات المختلفة ألنظمة الضريبة بين 
الشركة الخاضعة للضريبة والسلطات الضريبية المختصة ونتائج المفاوضات السابقة. وهذا يتطلب تطبيق اجتهادات تتعلق 
بالنتائج النهائية والتي قد تتغير مع مرور الوقت حسب الحقائق والظروف. يتم إثبات التغير في تقدير احتمالية التدفقات 
إثبات  يتم  التغير.  هذا  فيها  يحدث  التي  الفترة  في  الدخل  صافي  في  تسويتها  المتوقع  المبالغ  و/أو  الخارجة  المستقبلية 
موجودات ضريبة الدخل المؤجلة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل استردادها في المستقبل. يتضمن ذلك تقييًما لتوقيت 
احتمالية عكس هذه الموجودات واالجتهاد في معرفة ما إذا كانت ستتوفر أرباح ضريبية كافية أم ال لمقاصة هذه الموجودات 
عند عكسها. يستدعي هذا استخدام افتراضات تتعلق بالربحية في المستقبل. قد تكون هناك زيادة أو نقص، إلى حد التغير 
في االفتراضات المتعلقة بالربحية في المستقبل، في المبالغ المثبتة المتعلقة بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة، إضافة إلى 

المبالغ المثبتة في صافي الدخل في الفترة التي يحدث فيها هذا التغير.

يتم عرض المعلومات الضريبية التفصيلية، بما في ذلك المصروفات الحالية وموجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة في 
إيضاح 8.

� المخزونم-

يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المقدرة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تشتمل التكلفة على كافة المصروفات الالزمة 
إلحضار المخزون إلى موقعه وشكله الحاليين، وتحدد للمواد الهيدروكربونية باستخدام طريقة الوارد أواًل صادر أواًل. تحدد 
التكلفة للمواد واللوازم على أساس طريقة المتوسط المرجح، ناقًصا مخصص استبعاد المواد واللوازم المتقادمة و/أو الفائضة. 
يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في سياق األعمال العادية، ناقًصا مصروفات البيع المتغيرة الخاصة بها.
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� المبالغ�المستحقة�من�الحكومةن-

تقوم الحكومة بتعويض الشركة من خالل سعر التكافؤ )إيضاح 2)ث(( عن الذمم المدينة التجارية متأخرة السداد من جهات 
حكومية وشبه حكومية محددة والتي تقدم لهم الشركة منتجات وخدمات محددة.

يتم إثبات إيرادات المبيعات لتلك الجهات الحكومية وشبه الحكومية المحددة عندما تقوم أرامكو السعودية بتحويل المخاطر 
والمنافع الهامة المصاحبة للملكية والتي تحدث عندما يتم تحويل المنتج فعلًيا. وعندما تصبح الذمم المدينة من هؤالء العمالء 

متأخرة السداد، يعاد تصنيف هذه الذمم المدينة التجارية كمبالغ مدينة متداولة مستحقة من الحكومة.

تسمح اللوائح التنفيذية الصادرة عن الحكومة في 28 ديسمبر 2017م للشركة بمقاصة أي مبالغ مستحقة من الحكومة مقابل 
مدفوعات الضرائب، وفي حالة عدم كفاية األرصدة الضريبية، يمكن أن تمتد المقاصة مقابل أي مبالغ أخرى مطلوبة ومستحقة 
الدفع من قبل الشركة إلى الحكومة. يمثل الرصيد المستحق من الحكومة كما في 31 ديسمبر مبالغ سيتم تسويتها من خالل 

مقاصة مقابل مدفوعات الضرائب.

النقد�وما�يماثلهس-�

يتضمن النقد وما يماثله النقد في الصندوق ولدى البنوك وكذلك جميع االستثمارات ذات السيولة العالية المشتراة التي تكون 
فترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل.

� المطلوبات�المالية	-

أو الخسارة أو كمطلوبات مالية مقاسة  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية كمطلوبات مالية مدرجة  تُصنف المطلوبات 
بالتكلفة المطفأة، كما هو مناسب. تحدد اإلدارة تصنيف المطلوبات المالية عند اإلثبات المبدئي.

إنَّ المطلوبات المالية ألرامكو السعودية هي كاآلتي:

المطلوبات�المالية�المدرجة�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الربح�أو�الخسارة(�1)

تصنف المطلوبات المالية المشتقة كمطلوبات مالية محتفظ بها للمتاجرة ما لم تكن ألغراض التحوط )إيضاح 2)ك((. 
التجارية  الدائنة  الذمم  بند  في  المتداولة  المطلوبات  ضمن  للمتاجرة  بها  المحتفظ  المشتقة  المالية  المطلوبات  تدرج 

واألخرى فيما يتم إثبات المكاسب أو الخسائر المتعلقة بها ضمن صافي الدخل.

المطلوبات�المالية�بالتكلفة�المطفأة(�2)

تصنف المطلوبات المالية فيما عدا المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمطلوبات 
مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة بعد خصم تكاليف المعاملة. يتم إثبات هذه المطلوبات المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة وتقاس 
الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم حذف الخصم عندما ال يكون له أثر هام. تدرج المطلوبات 
المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة ضمن المطلوبات المتداولة، ما عدا تلك التي تستحق خالل مدة تزيد عن 12 شهًرا 

بعد نهاية الفترة المالية، والتي تدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة.

تتضمن المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ذمم دائنة تجارية وأخرى وقروض. يتم اإلفصاح عن المطلوبات المالية بشكل 
مستقل عن الموجودات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة مالم يكن هناك حق للمقاصة.

تكاليف�القروضف-�

يتم إثبات أي فروقات بين متحصالت القروض وقيمة تسديدها ضمن بند تكاليف التمويل في قائمة الدخل الموحدة على مدى 
فترة القروض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

إنتاج أصل مؤهل  أو  يتم قيد تكاليف القروض كمصروفات عند تكبدها، باستثناء تلك المرتبطة مباشرة بامتالك أو إنشاء 
والتي يتم رسملتها كجزء من تكاليف األصل حتى يكتمل األصل ليصبح جاهًزا لالستخدام المقصود منه أو إلى حين بيعه. إن 

الموجودات المؤهلة هي موجودات تتطلب فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام أو البيع المقصود.
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�أنظمة�منافع�الموظفين�لما�بعد�انتهاء�الخدمة	-�

أنظمة�تقاعد�الموظفين(�1)

إن أنظمة تقاعد الموظفين الممولة هي أنظمة غير إسهامية للموظفين ويتم تمويلها بصفة عامة من قبل أرامكو السعودية 
وذلك عبر تقديم دفعات إلى أمناء استثمار مستقلين أو وحدات اقتصادية منفصلة أخرى. تظهر الموجودات التي يحتفظ 
بها األمناء المستقلون أو الوحدات االقتصادية المنفصلة األخرى بالقيمة العادلة. يتم إجراء تقييم لألنظمة الممولة وغير 
الممولة سنوًيا من قبل جهات إكتوارية مستقلة باستخدام طريقة تقدير المبالغ المستحقة حسب الوحدة. تأخذ التقييمات 
بعين االعتبار سنوات خدمة الموظفين ومعدل أو مكافآت التقاعد النهائية، ويتم خصمها إلى قيمتها الحالية باستخدام 
معدل الفائدة على سندات الشركات عالية الجودة التي لها فترات استحقاق تقارب فترات التزامات المنافع المحددة ذات 

الصلة.

الحالية  القيمة  تمثل  المحددة  المنافع  ذات  التقاعد  أنظمة  عن  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  في  المثبتة  المبالغ  إن 
اللتزامات المنافع المحددة في نهاية فترة إعداد التقرير المالي ناقًصا القيمة العادلة لموجودات النظام. إن تكلفة التقاعد 
الدورية المدرجة ضمن التكاليف التشغيلية في قائمة الدخل الموحدة، والمتعلقة بأنظمة التقاعد ذات المنافع المحددة، 
تمثل بصورة أساسية الزيادة في القيمة الحالية المقدرة إكتوارًيا اللتزام منافع التقاعد على أساس خدمة الموظفين خالل 
السنة وصافي الفائدة على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة. يتم احتساب صافي الفائدة بضرب مطلوبات 
المنافع المحددة وموجودات النظام في معدل الخصم المطبق على كل نظام في بداية كل سنة، ويتم تعديله للتغيرات في 

مطلوبات المنافع المحددة وموجودات النظام الناتجة عن مدفوعات المنافع والمساهمات.

يتم إثبات تكلفة الخدمة السابقة، التي تمثل تعديالت في النظام، فوًرا كتكاليف تقاعد في قائمة الدخل الموحدة بغض 
النظر عن فترة االستحقاق المتبقية.

إنَّ إعادة القياس التي تمثل المكاسب والخسائر اإلكتوارية، والتي تنشأ عن تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات 
اإلكتوارية، والمنافع الفعلية على موجودات النظام ماعدا الفائدة على موجودات النظام، يتم إضافتها إلى أو خصمها من 

الحقوق، بعد خصم الضريبة، من خالل الدخل الشامل اآلخر.

أما بالنسبة ألنظمة المساهمات المحددة التي يكون االعتماد فيها فقط على دفع مساهمات محددة أو المبالغ المستحقة 
التي  المبالغ  النظام هي  تكلفة  المساهمات، تكون  تلك  المكتسبة من  الموظفين وعلى عوائد االستثمارات  إلى حسابات 

تساهم بها أرامكو السعودية أو المستحقة عليها، ويتم إثباتها كمصروف في قائمة الدخل الموحدة.

المنافع�األخرى�لما�بعد�انتهاء�الخدمة(�2)

تقدم أرامكو السعودية بعض منافع العناية الطبية لما بعد انتهاء الخدمة والتأمين على الحياة ومنافع أخرى للموظفين 
المتقاعدين وبعض الموظفين السابقين. وعادًة تستحق هذه المنافع للموظفين الذين يستمرون في الخدمة حتى العمر 
التقاعدي مع إكمال حد أدنى لفترة الخدمة. يتم إثبات مطلوبات بقيمة الجزء غير الممول بالكامل من هذه األنظمة في 

قائمة المركز المالي الموحدة. يتم إجراء تقييم للمنافع بواسطة جهات إكتوارية مستقلة.

تتبع هذه األنظمة نفس الطرق المحاسبية المتبعة في أنظمة تقاعد الموظفين ذات المنافع المحددة.

»االجتهادات�والتقديرات�المحاسبية�الهامة«

تحدد تكلفة أنظمة التقاعد ذات المنافع المحددة والعناية الطبية لما بعد انتهاء الخدمة باستخدام التقييمات اإلكتوارية، 
والتي تتضمن عمل افتراضات تتم مراجعتها سنوًيا. تتضمن االفتراضات الرئيسية معدالت الخصم والزيادة المستقبلية 
التقديرات  التقاعد في المستقبل. تتعرض هذه  الوفاة وزيادة  الطبية ومعدالت  للعناية  الرواتب والتكلفة المستقبلية  في 
لشكوك هامة نظًرا للتعقيدات المتعلقة بالتقييم واالفتراضات األساسية وطبيعة طول أجل هذه األنظمة. يتضمن إيضاح 

18 معلومات عن المبالغ الواردة بشأن أنظمة المنافع المحددة واالفتراضات الخاصة بها وحساسيتها تجاه التغيرات.
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� المخصصات�وااللتزامات�المحتملةق-

تمثل المخصصات مطلوبات يكون توقيتها أو تكلفتها المستقبلية غير مؤكدة. يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى أرامكو 
السعودية التزام حالي قانوني أو استنتاجي نتيجة أحداث سابقة، ويكون من المحتمل أن يتطلب تسديدها تدفًقا صادًرا للموارد 

االقتصادية وأّنه يمكن تقدير المبلغ بشكل موثوق.

تقيد المخصصات بأفضل تقدير للقيمة الحالية للنفقات المطلوبة لتسديد االلتزام الحالي في نهاية فترة إعداد التقرير المالي. 
تخصم المبالغ، إال إذا كان أثر الخصم غير هام، باستخدام معدل خصم مالئم والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة 
الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بااللتزام. يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت كمصروف فائدة ضمن بند 

تكاليف التمويل في قائمة الدخل الموحدة.

تقيد أرامكو السعودية مخصًصا وأصاًل في المقابل لألنشطة المرتبطة بإزالة الموجودات المستخدمة في عمليات التنقيب 
إزالة  مخصصات  إثبات  عام  بشكل  يتم  ال  حفره.  عند  للبئر  االلتزام  إثبات  يتم  اآلبار.  وهجر  سد  ألنشطة  وذلك  واإلنتاج 
الموجودات المتعلقة بمرافق التكرير والمعالجة والتسويق حيث ال يمكن قياس االلتزامات المحتملة ولذلك لعدم تحديد تواريخ 
للتسوية. سيتم إثبات المطلوبات المتعلقة بإزالة الموجودات في الفترة التي تتوفر فيها معلومات كافية لتقدير نطاق التواريخ 
المحتملة للتسوية. يتم تكوين مخصص لتكاليف إزالة الموجودات بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام 
التدفقات النقدية المتوقعة. تضاف قيمة االلتزام إلى القيمة الدفترية للموجودات المعنية ويتم إطفاؤها على العمر االنتاجي 
لتلك الموجودات. يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت كتكاليف تمويل في قائمة الدخل الموحدة. إن التغيرات 
في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة مراجعة التوقيت المتوقع أو مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة غير 

المخصومة يتم إثباتها كتغيرات في المخصصات والموجودات المتعلقة بها.

يتم اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة عندما يكون التأكد منها يعتمد فقط على أحداث مستقبلية أو عندما ال يمكن قياس 
مبالغها بشكل موثوق. ال يتم إثبات الموجودات المحتملة ولكن يفصح عنها عندما يكون التدفق الوارد للمنافع االقتصادية منها 

محتماًل.

»االجتهادات�والتقديرات�المحاسبية�الهامة«

إن أغلب أنشطة سد وهجر آبار أرامكو السعودية ستحدث بعد عدة سنوات في المستقبل مع استمرارية التغيرات في التقنيات 
المرتبطة  والتكاليف  واالستنتاجية  القانونية  الحالية  المتطلبات  على  بناًء  المخصص  مبالغ  تقديرات  إثبات  يتم  والتكاليف. 
بهجر اآلبار باستخدام التقنيات الحالية. إن التكاليف الفعلية غير مؤكدة، كما قد تختلف التقديرات نتيجًة للتغيرات في نطاق 
لعدة عوامل كعمر االحتياطي  الموجودات  المتوقعة إلزالة  التواقيت  تتغير  بها. قد  المتعلقة  واللوائح  األنظمة  المشروع و/أو 
وقرار إنهاء العمليات أو التغيرات في التشريعات. قد يكون للتغيرات في التقديرات المتعلقة بالتكاليف المتوقعة المستقبلية 
ومعدالت الخصم والتواقيت أثر جوهري على المبالغ المعروضة. ونتيجًة لذلك، تطبق اجتهادات هامة عند اإلثبات المبدئي 
إزالة الموجودات وسد اآلبار وهجرها.  بالتزامات  التعديالت الالحقة على المخصص والتكاليف المرسملة المرتبطة  وعلى 
تظهر التعديالت الالحقة على المخصصات بأثر مستقبلي. يتضمن إيضاح 19 تفاصيل االفتراضات الخاصة التي تطبق عند 

قيد بعض المخصصات غير المتداولة.

� تحويل�العمالت�األجنبيةر-

يعد الدوالر األمريكي العملة الوظيفية للشركة وتقريًبا كافة الشركات التابعة لها. تُحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية 
المعامالت. تُحول أي موجودات أو مطلوبات نقدية  تاريخ تلك  الوظيفية باستخدام أسعـار الصـرف السائدة في  العملة  إلى 
إثبات مكاسب  يتم  المالي.  التقرير  تاريخ  السائدة في  الصـرف  أسعـار  باستخدام  تقرير مالي  تاريخ كل  أجنبية في  بعمالت 
وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت وكذلك عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقيدة 
بعمالت أجنبية كبند في صافي الدخل. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية، بخالف تلك التي يتم قياسها بالقيمة 

العادلة، باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعامالت.

»االجتهادات�والتقديرات�المحاسبية�الهامة«

حددت الشركة أن الدوالر األمريكي هو العملة الوظيفية حيث يتم تداول كمية كبيرة من منتجاتها بالدوالر األمريكي في األسواق 
الدولية. ومع ذلك، فإن مبلغ كبير من تكاليف الشركة مقيد بالريال السعودي الذي تم تحويله بسعر ثابت إلى الدوالر األمريكي 
منذ عام 1986م. يمكن أن يؤثر التغير في سعر الصرف الثابت على اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المقيدة 

للشركة.



ق - 37

شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

عملة�العرض	-�

تعرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي. يتم تحويل المركز المالي ونتائج عمليات الشركة والشركات التابعة والترتيبات 
المشتركة والشركات الزميلة التي لها عملة وظيفية تختلف عن عملة العرض بأسعار الصرف في تاريخ التقرير المالي وبمتوسط 
أسعار الصرف التي تقارب التأثير التراكمي لألسعار السائدة في تواريخ المعاملة، على التوالي. يتم إثبات كافة فروقات التحويل 
الناتجة من خالل الدخل الشامل اآلخر. عند استبعاد العمليات األجنبية، يتم إثبات بند الدخل الشامل اآلخر المتعلق بعملية 

أجنبية معينة في صافي الدخل.

للموجودات  الدفترية  للقيمة  العادلة  القيمة  على  تعديالت  وأي  أجنبية  عملية  على  االستحواذ  من  ناتجة  شهرة  أي  تُعاَمل 
والمطلوبات الناتجة عن عملية االستحواذ على أنهما موجودات ومطلوبات للعملية األجنبية ويتم تحويلهما على أساس أسعار 

الصرف الفوري في تاريخ التقرير المالي.

إن عمليات التحويل من الريال السعودي إلى الدوالر األمريكي المعروضة كمعلومات إضافية في قائمة الدخل الموحدة وقائمة 
النقدية  التدفقات  وقائمة  الموحدة  الحقوق  في  التغيرات  وقائمة  الموحدة  المالي  المركز  وقائمة  الموحدة  الشامل  الدخل 
الموحدة كما في وللسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2018م و2017م، هي للمالئمة وتم احتسابها بسعر 1.00 دوالر أمريكي 

= 3.75 ريال سعودي وهو ما يمثل سعر الصرف في تواريخ قائمة المركز المالي الموحدة.

� إثبات�اإليرادات�وأسعار�المبيعاتت-

نقل  والتي تحدث عند  األداء،  التزامات  استيفاء  به عند  المتعلقة  والمنتجات  الخام  الزيت  مبيعات  اإليرادات من  إثبات  يتم 
السيطرة إلى العميل. يتم اعتبار أن السيطرة على المنتجات انتقلت إلى العميل عند انتقال ملكية الزيت الخام والمنتجات 
المتعلقة به إلى العميل، والذي يحدث عادة عندما يتم نقل المنتجات فعلًيا في سفينة أو عبر أنبوب أو أي وسيلة تسليم أخرى.

تنص عقود إيرادات الزيت الخام وبعض المنتجات المتعلقة به على استخدام أسعار مؤقتة عند الشحن مع تحديد األسعار 
النهائية بناًء على متوسط سعر السوق لفترة مستقبلية معينة. تسجل اإليرادات من هذه العقود على أساس تقدير السعر النهائي 
في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى العميل. يتم تسجيل أي فرق بين السعر المقدر والسعر النهائي كتغير في القيمة 
العادلة للذمم المدينة ذات الصلة، كجزء من اإليرادات، في قائمة الدخل الموحدة. يخصص سعر المعاملة، حيثما أمكن، إلى 

التزامات األداء الفردية للعقد على أساس أسعار البيع الفردية المتعلقة بها.

� الدخل�اآلخر�المتعلق�بالمبيعات	-

تقوم الحكومة بتعويض الشركة من خالل أسعار التكافؤ عن اإليرادات الفائتة مباشرًة نتيجة التزام الشركة لألنظمة المحلية 
المالية  القوائم  هذه  في  الوارد  التعويض  هذا  احتساب  يتم  السائلة.  المنتجات  بعض  وتوزيع  المحلية  المبيعات  تنظم  التي 
الموحدة، والموضح كدخل إضافي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، من قبل الشركة بالفرق بين سعر تكافؤ المنتج 
والسعر المحدد محليا الذي يقابله، بعد خصم الرسوم الحكومية، وذلك وفًقا للوائح التنفيذية الصادرة من قبل الحكومة بتاريخ 

28 ديسمبر 2017م، وكانت سارية من 1 يناير 2017م.

يقيد هذا التعويض كدخل آخر متعلق بالمبيعات، وهو خاضع للضريبة، عندما تقوم أرامكو السعودية بتحويل المخاطر والمنافع 
من  المستحقة  التعويضات  تصنف  فعلًيا.  المنتج  تحويل  يتم  عندما  تحدث  والتي  المشتري،  إلى  للملكية  المصاحبة  الهامة 
الحكومة كذمم مدينة متداولة مستحقة من الحكومة )إيضاح 2)ن(( ويتم إثباتها مبدئًيا بالقيمة العادلة وتقاس الحًقا بالتكلفة 

المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقًصا خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

تسمح اللوائح التنفيذية للشركة بمقاصة أي مبالغ مستحقة من الحكومة مقابل دفع الضرائب، وفي حالة عدم كفاية األرصدة 
الضريبية، قد تمتد المقاصة مقابل أي مبالغ أخرى مستحقة الدفع من قبل الشركة إلى الحكومة.

� ريو	�اإلنتا		-

تحسب الريوع للحكومة استناًدا إلى نموذج تصاعدي يطبق على إنتاج الزيت الخام والمكثف. يتم تطبيق معدل ريع فعلي على 
اإلنتاج بناء على أسعار البيع الرسمية للشركة. يحدد معدل الريوع الفعلي بناًء على معدل هامش أساسي بنسبة 20٪ يطبق على 
األسعار حتى 70 دوالر للبرميل، ويزيد إلى نسبة 40٪ يطبق على األسعار التي تتجاوز 70 دوالر للبرميل، ونسبة 50٪ يطبق على 
األسعار التي تتجاوز 100 دوالر للبرميل. تتم المحاسبة عن كافة هذه الريوع كمصروف في قائمة الدخل الموحدة وهي تكاليف 

قابلة للخصم ألغراض احتساب ضريبة الدخل الحكومية.
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� البحث�والتطوير	-

تتم رسملة تكاليف التطوير التي من المتوقع أن ينتج عنها منافع اقتصادية مستقبلية ضمن بند الموجودات غير الملموسة 
وتطفأ على مدى عمرها اإلنتاجي المتوقع. يتم إثبات جميع تكاليف البحث والتطوير األخرى في صافي الدخل عند تكبدها.

إدارة المخاطر المالية - 3

تعمل أرامكو السعودية على المستوى الدولي في ظل تعرض محدود للمخاطر المالية. تتضمن المخاطر المالية مخاطر السوق )بما 
فيها مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية، ومخاطر السعر، ومخاطر سعر الفائدة(، ومخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة. وعموًما 
تقوم إدارة مركزية للخزينة بعمليات إدارة المخاطر المالية، وتتم مراجعة مدى كفاية سياسات إدارة المخاطر المالية على أساس 
موحد بانتظام مع األخذ بعين االعتبار األنشطة الحالية وظروف السوق. تستخدم أرامكو السعودية أدوات مالية مشتقة تتميز بقدر 
محدود من التعقيد إلدارة بعض حاالت التعرض للمخاطر وال تدخل في أو تتعامل مع أدوات مالية تجارية بما فيها أدوات مالية 

مشتقة ألغراض المضاربة.

عوامل�المخاطر�المالية- 1

� مخاطر�السوقأ-

مخاطر�سعر�صرف�العمالت�األجنبية - هي مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية 1 1
للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.

تعمل أرامكو السعودية عالمًيا، إال أن تعرضها للمخاطر المالية نتيجة التغير في سعر صرف العمالت األجنبية يبقى 
محدوًدا، وذلك بسبب أن معظم المعامالت الهامة تكون مقيدة بعملتها الوظيفية )إيضاح 2)ر((، أو مرتبطة بعملتها 
الوظيفية أو يتم التحوط لها. تنشأ مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية المحدودة ألرامكو السعودية عن معامالت 
تجارية مستقبلية أو موجودات ومطلوبات مقيدة بعمالت غير العملة الوظيفية ألرامكو السعودية. إضافة إلى ذلك، 
فإن مبلغ كبير من تكاليف أرامكو السعودية مقيدة بالريال السعودي والتي كانت بسعر ثابت للدوالر األمريكي منذ 
عام 1986م. إن التغير في سعر الصرف الثابت يمكن أن يؤدي إلى إثبات فروقات صرف عمالت أجنبية في القوائم 

المالية الموحدة.

من  لمخاطر  تعرضها  إلدارة  اآلجلة  العمالت  عقود  استخدام  خالل  من  التحوط  أنشطة  السعودية  أرامكو  تمارس 
معامالت هامة مقيدة بعملة أجنبية. تأخذ نسبة التحوط بعين االعتبار التباين في النتائج المحتملة، وأسعار الصرف 
الفورية، وكذلك أسعار الفائدة، وعلى أساس كل المعاملة على حدة الذي يمكن أن يغطي ما يصل إلى 100٪ من التعرض 

في البداية.

يتضمن إيضاح 26 القيم االسمية لعقود العمالت اآلجلة القائمة والتي تم اعتبارها أدوات تحوط.

نتيجة 1 2 للتقلبات  مالية  ألداة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  تعرض  مخاطر  هي   - السعر  مخاطر�
التغيرات في أسعار السوق. تنشأ مخاطر السعر بشكل رئيسي من االستثمارات في األوراق المالية والمتاجرة بالسلع.

� االستثمارات�في�األوراق�الماليةأ-

تتعرض أرامكو السعودية لقدر محدود من المخاطر المتعلقة بالسعر، والتي تنشأ بصفة أساسية من استثماراتها 
في األوراق المالية المدرجة بالقيمة العادلة.

تراجع أرامكو السعودية دورًيا وضع استثماراتها في األوراق المالية آخذة بعين االعتبار اتجاهات االقتصاد الحالية 
والمستقبلية المتوقعة.

إنَّ تغيًرا في القيمة العادلة الناتج عن حركة بنسبة 5٪ في أسعار األوراق المالية المدرجة يؤدي إلى تغير في 
الدخل الشامل اآلخر قبل ضرائب الدخل بمبلغ 366 مليون ريال سعودي ومبلغ 447 مليون ريال سعودي كما في 

31 ديسمبر 2018م و2017م، على التوالي.

إنَّ تغيًرا في القيمة العادلة الناتج عن حركة بنسبة 5٪ في سعر وحدة صناديق االستثمار والتحوط يؤدي إلى تغير 
في الدخل قبل ضرائب الدخل بمبلغ 209 مليون ريال سعودي ومبلغ 210 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

2018م و2017م، على التوالي.
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� مقايضة�السلع	-

تستخدم أرامكو السعودية مقايضة السلع كوسيلة إلدارة مخاطر األسعار وتوقيتها والتي تنشأ من المتاجرة في 
المنتجات البترولية المكررة وسوائل الغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية. تعمل أرامكو السعودية عند تنفيذ 
هذه المعامالت في إطار سياسات وإجراءات مصممة للتأكد من أنَّ المخاطر تدار ضمن الحدود المعتمدة، شاملة 
السلع  لمقايضة  االسمية  القيمة   26 إيضاح  يتضمن  السداد.  على  المقابلة  األطراف  قدرة  بعدم  المتعلقة  تلك 

القائمة.

مخاطر�سعر�الفائدة - هي مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية للتقلبات نتيجة 1 3
التغيرات في أسعار الفائدة في السوق.

أو  العادلة  القيمة  تؤثر على  التي  الفائدة  التغيرات في أسعار  الفائدة من  السعودية لمخاطر أسعار  أرامكو  تتعرض 
تتعرض  وثابتة.  متغيرة  بمعدالت  الصادرة  القروض  رئيسي  وبشكل  المالية،  لألدوات  المستقبلية  النقدية  التدفقات 
أرامكو السعودية لمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية بسبب القروض الصادرة بمعدالت متغيرة والتي تتم 
مقاصتها جزئيا بالودائع قصيرة األجل وسندات الدين المحتفظ بها بأسعار فائدة متغيرة. تتعرض أرامكو السعودية 
لمخاطر سعر الفائدة على القيمة العادلة من القروض التي أصدرت بمعدالت فائدة ثابتة. قد تقوم أرامكو السعودية 

بإبرام اتفاقيات مقايضة أسعار فائدة كجزء من استراتيجيتها العامة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة على ديونها.

إنَّ تغيًرا بنسبة 1٪ في أسعار الفائدة في السوق، كما في 31 ديسمبر 2018م و2017م، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى 
ثابتة، يؤدي إلى صافي تغير بمبلغ 1.125 مليون ريال سعودي ومبلغ 307 مليون ريال سعودي، على التوالي، في دخل 

أرامكو السعودية قبل ضرائب الدخل نتيجة أثر ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة في السوق.

يتضمن إيضاح 26 القيمة االسمية لعقود مقايضة أسعار الفائدة.

� مخاطر�االئتمان	-

هي مخاطر عدم مقدرة األطراف األخرى على الوفاء بالتزاماتهم المالية التعاقدية تجاه منشأة ما.

تتعرض أرامكو السعودية لمخاطر االئتمان المتعلقة باألطراف األخرى التي ال تقوم بتنفيذ أو الوفاء بالتزاماتها مما قد 
يؤدي إلى خسارة مالية. تنشأ مخاطر االئتمان من التعرض لمخاطر االئتمان على الذمم المدينة التجارية وكذلك من النقد 
وما يماثله واالستثمارات قصيرة األجل وسندات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والمشتقات 

مع المؤسسات المالية. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان يمثل القيمة الدفترية لهذه الموجودات.

تنشأ الذمم المدينة التجارية ألرامكو السعودية من قاعدة عمالء عالمية والتي تحد من تركزات مخاطر االئتمان الجغرافية. 
عالوة على ذلك، تم وضع سياسة لمخاطر االئتمان لضمان منح حدود ائتمان لألطراف ذات الجدارة االئتمانية وتحديد 
تدابير تقليل المخاطر وتنفيذها وفقا لذلك. تقوم أرامكو السعودية بإجراء تقييمات مستمرة للمركز المالي للطرف اآلخر 
وتتخذ تدابير إضافية للتقليل من مخاطر االئتمان عندما تعتبر مناسبة من خالل خطابات اعتماد أو ضمانات بنكية أو 

ضمانات من الشركة األم.

إضافة إلى ذلك، تقوم سياسة االئتمان بالحد من حجم التعرض االئتماني ألي طرف مقابل بناء على تصنيفه االئتماني 
وعوامل أخرى. وعالوة على ذلك، تقوم سياسة االستثمار في أرامكو السعودية بالحد من التعرض لمخاطر االئتمان الناجمة 
عن أنشطة االستثمار. تشترط هذه السياسة أن يتم استثمار النقد وما يماثله واالستثمارات القصيرة األجل مع مجموعة 
متنوعة من المؤسسات المالية التي تتمتع بتصنيف ائتماني مقبول. تضمن أرامكو السعودية أن يكون لكل طرف مقابل 
جودة ائتمانية مقبولة من خالل االعتماد على المقاييس الكمية والنوعية التي يتم جمعها من نماذج التقييم الداخلي أو 
الخارجي. كانت جميع االستثمارات قصيرة األجل في نهاية عام 2018م مع مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني طويل 

األجل »BBB+« )2017م: »BBB+«( أو أعلى.

تعتبر قروض تملك البيوت للموظفين )إيضاح 9)أ(( وسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
بصفة عامة ذات مخاطر ائتمان منخفضة بناًء على تاريخ التخلف عن السداد، وبالتالي فإن مخصص االنخفاض في القيمة 
المثبت خالل السنة بناًء على المنهجية العامة التي يسمح بها المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، حيثما أمكن، كان 

مقتصًرا بشكل كبير على الخسائر المتوقعة لمدة 12 شهًرا.
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تطبق أرامكو السعودية المنهجية المبسطة التي يسمح بها المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 لتكوين مخصص لخسائر 
االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. تستخدم المنهجية المبسطة مخصص الخسارة المتوقعة مدى العمر لجميع 
التجارية  المدينة  الذمم  وكان مخصص خسارة  تاريخًيا  رمزية  كانت  هذه  االئتمان  إن خسائر  التجارية.  المدينة  الذمم 

)إيضاح 12( غير جوهري.

� مخاطر�السيولة	-

هي الصعوبات التي توجهها منشأة عند الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية.

تتضمن إدارة مخاطر السيولة في أرامكو السعودية االحتفاظ بمبالغ كافية من النقد وما يماثله والتأكد من توفر التمويل 
اإلضافي من خالل التسهيالت االئتمانية )إيضاح 17(. كما تعمل اإلدارة على مراقبة وتقدير متطلبات السيولة في أرامكو 

السعودية استناًدا إلى توقعات التدفقات النقدية الحالية وغير الحالية.

تستثمر أرامكو السعودية الفائض من النقد في حسابات جارية، وودائع ألجل، وودائع السوق النقدي، واتفاقيات إعادة شراء 
سندات حكومية، وأوراق مالية متداولة، باختيار أدوات مالية ذات استحقاقات مناسبة أو سيولة كافية الستيفاء متطلبات 

التدفقات النقدية المتوقعة. تعطي أرامكو السعودية األولوية لألمان والسيولة على حساب العائد.

يعرض إيضاح 17 تحليل قروض أرامكو السعودية في مجموعات استحقاق ذات عالقة استناًدا إلى األرصدة المرتبطة 
بتاريخ كل استحقاق تعاقدي في نهاية الفترة المالية.

إدارة�هيكل�رأس�المال- 2

تسعى أرامكو السعودية للحفاظ على هيكل رأسمال متزن، والذي يتكون من القروض وحقوق المساهم، لدعم خططها االستثمارية 
الرأسمالية والحفاظ على توزيعات أرباح مستدامة ومتنامية. يعتبر الحفاظ على المرونة المالية الكافية أمًرا ذا أهمية استراتيجية 
للتخفيف من التقلبات الصناعية، في حين يمكن أيًضا من السعي إلى تحقيق فرص استثمارية رئيسية وغير رئيسية. سوف ينتج عن 

القروض أو توزيعات األرباح تعديل هيكل رأسمال الشركة.

تحمل�مخاطر�الخسائر�الناتجة�عن�الحواد	- 3

تتضمن استراتيجية أرامكو السعودية إلدارة مخاطر الخسائر الناتجة عن الحوادث على برنامج تحمل مخاطر وتأمين، يتضمن توفير 
تغطية تأمينية محدودة لبعض الترتيبات المشتركة والشركات الزميلة بنسبة ملكية أرامكو السعودية في هذه الشركات. يبلغ الحد 
األقصى الحالي لتحمل المخاطر 2.118 مليون ريال سعودي لكل حادثة ينتج عنها خسارة )2017م: 1.875 مليون ريال سعودي( 
وتُطبق حدود التأمين المختلفة والتي يشكل تحمل المخاطر جزًءا منها. في حالة وقوع حادثة موثوقة ينتج عنها خسارة فإن الحد 
األقصى للتأمين فوق مبلغ التحمل هو 4.875 مليون ريال سعودي )2017م: 4.875 مليون ريال سعودي( لكل حادثة حسب الظروف.

تقدير�القيمة�العادلة- )

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين 
في السوق بتاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام تتم في السوق األصلي 
لذلك األصل أو االلتزام أو في السوق األكثر ربًحا لهما في حالة عدم وجود سوق أصلي. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات 

والمطلوبات المالية ألرامكو السعودية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية في نهاية الفترة المالية.
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تقيس أرامكو السعودية األدوات المالية مثل المشتقات واالستثمارات في حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة واالستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بالقيمة العادلة 
بتاريخ كل قائمة مركز مالي. تستخدم أرامكو السعودية أساليب تقييم تتناسب مع الظروف، والتي تتوفر فيها بيانات كافية لقياس 
القيمة العادلة باستخدام أقصى حد من معطيات قابلة للمالحظة مناسبة واستخدام أقل حد من معطيات غير قابلة للمالحظة. 
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي تقاس أو يفصح عن قيمتها العادلة في القوائم المالية وفًقا للتسلسل الهرمي للقيمة 

العادلة الموضح أدناه، بناًء على أقل مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة بشكل إجمالي:

المستوى 1- أسعار معلنة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة.	 

المستوى 2- أساليب تقييم يكون فيها أقل مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة قاباًل للمالحظة بشكل مباشر 	 
أو غير مباشر.

المستوى 3- أساليب تقييم يكون فيها أقل مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة.	 
يعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات أرامكو السعودية التي يتم قياسها وإثباتها بالقيمة العادلة للسنتين المنتهيتين في 31 
ديسمبر، وفًقا لمستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة المحدد على أساس متكرر. لم تقم أرامكو السعودية بقياس أي 

موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة على أساس غير متكرر كما في 31 ديسمبر.

)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(

المجمو	المستوى�3المستوى�2المستوى�1الموجودات

2018
استثمارات في أوراق مالية:

1.2938.617-)7.32أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
3.927-193.908سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2375.228.)991أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
73.50973.509--ذمم مدينة تجارية متعلقة بعقود ذات ترتيبات أسعار مؤقتة

7.3(3(.89979.03991.281
موجودات متداولة أخرى:
191-191-مقايضة أسعار فائدة

2.577-2.393)18مقايضة سلع
33-33-عقود عمالت آجلة

18(2.617-2.801

082.)7.5277.51679.0399مجمو	�الموجودات
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)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(

المجمو	المستوى�3المستوى�2المستوى�1الموجودات
2017

استثمارات في أوراق مالية:
8.9401.0854.43814.463استثمارات في حقوق ملكية متاحة للبيع

3.831-193.812سندات دين متاحة للبيع
3845848-موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

8.9594.9005.28319.142

موجودات متداولة أخرى:
122-122-مقايضة أسعار فائدة

253-253-مقايضة سلع
93-93-عقود عمالت آجلة

-468-468
8.9595.3685.28319.610مجموع الموجودات

)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(

المجمو	المستوى�3المستوى�2المستوى�1المطلوبات

2018
----مطلوبات مالية مشتقة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

1.069-1.069-مقايضة سلع
180-180-عقود عمالت آجلة

71-71-مقايضة أسعار فائدة

-1.320-1.320

2017
2691117-مطلوبات مالية مشتقة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

544-544-مقايضة سلع
18-18-عقود عمالت آجلة

45-45-مقايضة أسعار فائدة
-63391724

تم إثبات مكاسب محققة وغير محققة من األدوات المالية لمقايضة السلع بمبلغ 998 مليون ريال سعودي ضمن صافي الدخل للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2018م )2017م: خسائر محققة وغير محققة بمبلغ 560 مليون ريال سعودي(.
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يتم عرض أساليب التقييم لالستثمارات في األوراق المالية ألرامكو السعودية في إيضاح 10. فيما يلي بيان بالتغيرات في االستثمارات في 
األوراق المالية ضمن مستوى 3 للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2018م و2017م:

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(

�15.2834.301يناير
389683صافي إضافات

-11استحواذ
)818مكاسب/)خسائر( محققة

307)161(صافي الحركة في مكاسب غير محققة عن القيمة العادلة
�315.5305.283ديسمبر

إن حركة الذمم المدينة التجارية المتعلقة بالعقود ذات ترتيبات األسعار المؤقتة تتعلق بشكل أساسي بمعامالت البيع، بعد خصم التسويات، 
التي تمت خالل الفترة، والناتجة من العقود مع العمالء. إن حركة القيمة العادلة غير المحققة على هذه الذمم المدينة التجارية غير جوهرية.
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القطاعات التشغيلية - 4

تعمل أرامكو السعودية في مجال صناعة الزيت والغاز في المملكة ولديها حصص في مرافق تكرير وبتروكيماويات وتوزيع وتسويق 
وتخزين خارج المملكة.

يتم تأسيس القطاعات التشغيلية ألرامكو السعودية على أساس تلك المكونات التي يتم تقييمها بشكل منتظم من قبل كبير اإلداريين 
التنفيذيين الذي يعتبر صانع القرار التشغيلي الرئيسي. يراقب صانع القرار التشغيلي الرئيسي النتائج التشغيلية لقطاعات أرامكو 
السعودية بشكل منفصل بغرض اتخاذ قرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع بناًء على اإليرادات والتكاليف 

ونطاق واسع من مؤشرات األداء الرئيسية باإلضافة إلى ربحية القطاع.

تم تنظيم أرامكو السعودية إلى وحدات أعمال بناًء على نوعية األنشطة الرئيسية ألغراض إدارية. لدى أرامكو السعودية قطاعين 
كما في 31 ديسمبر 2018م يتم التقرير عنهما، قطاع التنقيب واإلنتاج وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، مع تجميع كافة وظائف 
الدعم األخرى تحت قطاع المشتركة. تتضمن أنشطة التنقيب واإلنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي واستكشاف سوائل الغاز الطبيعي 
وتطوير وإنتاج الحقول. تتضمن أنشطة التكرير والمعالجة والتسويق التكرير واإلمداد وتوليد الطاقة وتسويق الزيت الخام والبترول 
والمنتجات البتروكيماوية وما يتعلق بها من الخدمات المقدمة إلى عمالء عالميين ومحليين. تتضمن أنشطة قطاع المشتركة بشكل 
رئيسي خدمات الدعم بما في ذلك الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات التي لم يتم تخصيصها لقطاعي »التنقيب واإلنتاج« 
و«التكرير والمعالجة والتسويق«. تتم أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية وفًقا لشروط التعامل العادل وهي مماثلة للمعامالت 

مع أطراف أخرى.

تم تغيير مقياس الربح المستخدم من قبل الرئيس التنفيذي الذي يعتبر صانع القرار التشغيلي الرئيسي خالل عام 2018م حول 
توزيع الموارد وتقييم األداء للقطاعات التشغيلية من صافي الدخل إلى األرباح قبل الفوائد والضرائب. عالوة على ذلك، يتم اآلن 

إدراج األرباح غير المحققة في المخزون كجزء من عمليات االستبعاد. تم عرض نتائج الفترة السابقة على أساس مماثل.

إن السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل أرامكو السعودية في إعداد تقارير القطاعات داخلًيا هي نفسها تلك الواردة في 
إيضاح 2 ضمن القوائم المالية الموحدة.

فيما يلي المعلومات حسب كل قطاع:

التنقيب�)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
واإلنتا	

التكرير�
والمعالجة�
والتسويق

الموحدةاالستبعاداتالمشتركة

2018
1.182.137-5751.329.)0)776.233إيرادات خارجية

1)152.6--52).37.189115دخل آخر متعلق بمبيعات
-)321.793(288.73932.798256إيرادات بين القطاعات

حصة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات 
)15).1(-)0)1())1.27()1(زميلة

))1.33)(-)1.898()1)11.9()95).27(استهالك وإطفاء
1.025-1)1.02-دخل توزيعات أرباح ودخل آخر
1.983798.015)12.927(796.32112.638األرباح قبل الفائدة والضرائب 

0)2.8دخل تمويل
)2.959(تكاليف تمويل

797.896الدخل قبل ضرائب الدخل

131.766-96.76832.6772.321النفقات الرأسمالية - أساس نقدي
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التنقيب�)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
واإلنتا	

التكرير�
والمعالجة�
والتسويق

الموحدةاالستبعاداتالمشتركة

2017
840.483-574.020265.2531.210إيرادات خارجية

150.176--29.121121.055دخل آخر متعلق بمبيعات
-)1243.012-213.49329.519إيرادات بين القطاعات

حصة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات 
)1956-)144)1910)12زميلة

)137.175-)11.902)19.485)125.788استهالك وإطفاء
352-26983-دخل توزيعات أرباح ودخل آخر
582.311)12.891)574.01623.297112.111األرباح قبل الفائدة والضرائب 

1.217دخل تمويل
)12.090تكاليف تمويل

581.438الدخل قبل ضرائب الدخل

121.955-82.50835.5693.878النفقات الرأسمالية - أساس نقدي

فيما يلي المعلومات حسب التوزيع الجغرافي:

المجمو	خار	�المملكةداخل�المملكة)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(

2018
979.530202.6071.182.137إيرادات خارجية

ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسة واستثمارات في مشاريع مشتركة 
997108.305923.302.)81وشركات زميلة

2017
696.477144.006840.483إيرادات خارجية

ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسة واستثمارات في مشاريع مشتركة 
722.93679.817802.753وشركات زميلة

إن المبيعات للعمالء الخارجيين حسب المنطقة مبنية على أساس موقع الشركة التابعة ألرامكو السعودية التي قامت بعملية البيع.

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة واالستثمارات في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة حسب المنطقة بناًء 
على موقع الشركة التابعة ألرامكو السعودية التي تمتلك الموجودات.
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شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

الممتلكات واآلالت والمعدات - 5

)جميع�المبالغ�
بماليين�الرياالت�
السعودية(

مرافق�الزيت�
الخام

مرافق�التكرير�
والبتروكيماويات

مرافق�الغا	�
وسوائل�الغا	�
الطبيعي

منشآت�خدمات�
عامة

إنشاءات�تحت�
المجمو	التنفيذ

التكلفة:
2)81.255.3)8078.951206.2).68.598172.065329)1 يناير 2018

عمليات استحواذ 
18.87827.897--9.019-)إيضاح 131

02133.903).119)9.12)2.1073.00626إضافات
-)5)89.1(177.)70).29.82923.66931إنشاءات منجزة

)2.290()69)()1(-)1.820(-فروقات تحويل عمالت
529307))3.11()2)586()5).3تحويالت

تحويل موجودات 
)2.16)2.16----استكشاف وتقييم

استبعاد موجودات 
)1.579(-)655()97()120()707(وبيع

))15.7).82257.6071).188)�31503.281205.233361.1ديسمبر�2018

االستهال	�المتراكم:�
)208.)50(-)51.799()7.357)1()67.323()237.729(1 يناير 2018

)1)0.3)(-)2.935()12.929()8.269()16.208(إضافات
8)8---8)8-فروقات تحويل عمالت

2))-)0)-202))16(تحويالت
استبعاد موجودات 

2)1.3-66615)55710وبيع

)1.917)5(-)53.715()160.220()38).)7()))253.5(�31ديسمبر�2018
صافي�الممتلكات�

واآلالت�والمعدات�كما�
في��31ديسمبر�2018

2(9.737130.795200.9213(.767257.607873.827



ق - 47

شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

)جميع�المبالغ�
بماليين�الرياالت�
السعودية(

مرافق�الزيت�
الخام

مرافق�التكرير�
والبتروكيماويات

مرافق�الغا	�
وسوائل�الغا	�
الطبيعي

منشآت�خدمات�
عامة

إنشاءات�تحت�
المجمو	التنفيذ

التكلفة:
1440.119130.909306.22571.888155.3211.104.462 يناير 2017

عمليات استحواذ 
33.983---33.983-)إيضاح 131

3.7419974862.118109.143116.485إضافات
-)25.5382.27524.2776.971159.061إنشاءات منجزة

11.2225.221-3.998-فروقات تحويل عمالت
)14.088)12.768)11.268)2411)175تحويالت

تحويل موجودات 
2.5042.504----استكشاف وتقييم

استبعاد موجودات 
)13.225)1113)1759)11.507)1121)1725وبيع

31468.598172.065329.48078.951206.2481.255.342 ديسمبر 2017

االستهالك المتراكم:
)1469.096-)150.683)1136.601)158.988)11222.824 يناير 2017

)136.445-)12.932)111.675)16.503)115.335إضافات
)11.906---)11.906-فروقات تحويل عمالت

467-1.083)1296)125)1295تحويالت
استبعاد موجودات 

2.772-725991.215733وبيع

)1504.208-)151.799)1147.357)167.323)311237.729 ديسمبر 2017
صافي الممتلكات 

واآلالت والمعدات كما 
في 31 ديسمبر 2017

230.869104.742182.12327.152206.248751.134

تم إدراج موجودات عقود إيجار تمويلي بصافي قيمة دفترية قدرها 11.912 مليون ريال سعودي )2017م: 4.250 مليون ريال سعودي( 
و705 مليون ريال سعودي )2017م: 251 مليون ريال سعودي( ضمن بند منشآت الخدمات العامة وبند مرافق التكرير والبتروكيماويات، على 

التوالي.
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شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

الموجودات غير الملموسة - 6

)جميع�المبالغ�
بماليين�الرياالت�
السعودية(

االستكشاف�
والتقييم

األسماء�
والعالمات�
التجارية

االمتيا	ات�
وعالقات�
العمالء

برامج�الحاسب�
المجمو	األخرىاآللي

التكلفة:
7)1011.58927.9.)9311.318.)116.008 يناير 2018

عمليات استحواذ 
78)189289---)إيضاح 131

808.355)25--8.021إضافات
)166()7(-)55())10(-فروقات تحويل عمالت

)26(208))23(---تحويالت
تحويل موجودات 
))2.16(----))2.16(استكشاف وتقييم

)2.951()2(---)9)2.9(مبالغ مشطوبة

73).3102.15731.)8271.263.)�3118.916ديسمبر�2018

اإلطفاء�المتراكم:
)3.601()33()2.351()557()660(-1 يناير 2018

)993()0)1()261())18()08)(-إضافات
50--26)2-فروقات تحويل عمالت

)33()102(71-)2(-تحويالت

)577.)()275()1)2.5()715()6)1.0(-�31ديسمبر�2018
صافي�الموجودات�غير�

الملموسة�كما�في�31 
ديسمبر�2018

18.9163.7815(81.7691.88226.896
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شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

)جميع�المبالغ�
بماليين�الرياالت�
السعودية(

االستكشاف�
والتقييم

األسماء�
والعالمات�
التجارية

االمتيا	ات�
وعالقات�
العمالء

برامج�الحاسب�
المجمو	األخرىاآللي

التكلفة:
111.2582.3301.2333.08658118.488 يناير 2017

عمليات استحواذ 
4391.0083.885-2.438-)إيضاح 131

12.786-393--12.393إضافات
431--283148-فروقات تحويل عمالت

3.016-183)163)3.0161120تحويالت
تحويل موجودات 
)12.504----)12.504استكشاف وتقييم

)18.155----)18.155مبالغ مشطوبة
3116.0084.9311.3184.1011.58927.947 ديسمبر 2017

اإلطفاء المتراكم:
)12.888-)12.112)1263)1513-1 يناير 2017

)1730)133)1227)1168)1302-إضافات
)1121--)163)158-فروقات تحويل عمالت

138-)112)213163-تحويالت
)13.601)133)12.351)1557)1660-31 ديسمبر 2017

صافي الموجودات غير 
الملموسة كما في 31 

ديسمبر 2017
16.0084.2717611.7501.55624.346

تشتمل الموجودات غير الملموسة األخرى على حق استخدام موجودات بمبلغ 882 مليون ريال سعودي )2017م: 811 مليون ريال سعودي( 
وبراءات اختراع وملكية فكرية بمبلغ 420 مليون ريال سعودي )2017م: 368 مليون ريال سعودي( وشهرة بمبلغ 580 مليون ريال سعودي 

)2017م: 377 مليون ريال سعودي(.

بلغ النقد المستخدم في أنشطة التنقيب والتقييم في عام 2018م مبلًغا وقدره 4.977 مليون ريال سعودي )2017م: 5.203 مليون ريال 
سعودي(، وبلغت النفقات الخاصة بأنشطة االستثمار 8.021 مليون ريال سعودي )2017م: 12.393 مليون ريال سعودي(.
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شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

االستثمارات في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة - 7

)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(

الشركة

نسبة�
الملكية�
 / 2018
2017

موقع�العمل�
طبيعة�األنشطةالرئيسي

القيمة�
الدفترية�كما�
في��31ديسمبر�

2018

القيمة�
الدفترية�كما�
في��31ديسمبر�

2017

المملكة العربية 65٪شركة صدارة للكيميائيات )»صدارة«( )11)12
11.66011.729بتروكيماوياتالسعودية

شركة آرالنكسيو هولدينغ بي في 
)»آرالنكسيو«( )13

ال�
5.419-المطاط الصناعيهولنداشيء/٪50

شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 
المملكة العربية 37.5٪)»بترورابغ«( )12)14

السعودية
التكرير/ 

2.7632.525بتروكيماويات

شركة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات 
جمهورية الصين 25٪المحدودة )»فريب«(

الشعبية
التكرير / 

192.477).2بتروكيماويات

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 
المملكة العربية 20٪)»البحري«( )14

السعودية
خدمات إمداد 

2.1292.120عالمية

شركة مرافق الكهرباء والماء للجبيل وينبع 
المملكة العربية 8.)2٪)»مرافق«(

1.8311.687مرافق عامةالسعودية

المملكة العربية 50.1٪الشركة العالمية للصناعات البحرية )11
السعودية

الصناعات 
25146)البحرية

شركة سينوبك سن ماي )فوجيان( للبترول 
جمهورية الصين 22.5٪المحدودة )»إس إس بي سي«(

الشعبية
التسويق / 
01471)بتروكيماويات

جونيبر فنتشرز أوف تكساس إل إل بي 
)»جونيبر«( )11

60٪�/�ال�
شيء

الواليات المتحدة 
-331التسويقاألمريكية

الواليات المتحدة 50٪فيرست كوست إنيرجي المحدودة )11
263298التسويقاألمريكية

شركة إس - أويل توتال لزيوت التشحيم 
انتاج وبيع زيوت كوريا الجنوبية50٪المحدودة

7156)1التشحيم

الشركة العربية السعودية لالستثمارات 
المملكة العربية 25٪الصناعية

116145االستثماراتالسعودية

شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات 
المملكة العربية 20٪الكهربائية

6367الفحصالسعودية

الواليات المتحدة 50٪ستار إنتربرايزز المحدودة )»ستار«(
االمريكية

إدارة المعاشات 
2733التقاعدية

50٪�/�ال�شركة بان العربية إلدارة البرامج
شيء

المملكة العربية 
السعودية

الخدمات 
-)الهندسية

22.57927.273

توحيد  يتم  ولم  تابعة  الزميلة شركة  المشترك/الشركة  المشروع  يعد  ال  وبالتالي  الشركاء،  من  السيطرة ألي  التأسيسية  والمستندات  االتفاقيات  تعطي  ال   )1( 
حساباتهما ضمن القوائم المالية الموحدة.  

قدمت الشركة ضمانات كما هو مبين في إيضاح 25.   )2(
نتيجة للمعاملة المبينة في إيضاح 31)ج()1(، أصبحت أرالنكسيو هولدينغ بي في شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.   )3(

شركة مدرجة في سوق المال.   )4(
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شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

تتألف مكونات التغير في بند االستثمارات في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2018م و2017م، 
مما يلي:

الشركات�الزميلةالمشاريع�المشتركة
2018201720182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(

�112.21629.56415.05713.936يناير
1.1931.123)12.079)2.608(حصة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة

2.5315.349368317استثمار إضافي
---331استثمار في مشروع مشترك )إيضاح 31)أ((

-)3)9.)(--توقف عن إثبات استثمار في أرالنكسيو )إيضاح 31)ج()111
--)121.086-توقف عن إثبات استثمار في موتيفا )إيضاح 31)ج()112

)1724)998()1116)75(توزيعات
)139)80(569)23(تغير في استبعاد أرباح مخزون

444)3))(5315حصة في الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر
15.057)2512.21610.15).�3112ديسمبر

فيما يلي ملخص للمعلومات المالية )بنسبة 100٪( للمشاريع المشتركة والشركات الزميلة والتسوية مع القيمة الدفترية لرصيد االستثمارات 
في القوائم المالية ألرامكو السعودية كما في 31 ديسمبر 2018م:

قائمة�المركز�المالي�الملخصة

كما�في��31ديسمبر�2018م

المجمو	األخرىفريببترورابغآرالنكسيوصدارة)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
الموجودات�المتداولة

18912.792.)035.))3.18-)1.38نقد وما يماثله
2)).6.50335)5.10)15.90-7.931أخرى

)8.23)19.0889.13910.692-9.315مجموع الموجودات المتداولة
70).2.019177)52.17810.851-22).72الموجودات�غير�المتداولة
المطلوبات�المتداولة

13.8986562.89120.970-3.525مطلوبات مالية )باستثناء ذمم دائنة تجارية وأخرى(
2732.7005.85028.928.)1-6.105أخرى

9.898)1)28.1713.3568.7-9.630مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات�غير�المتداولة

16.80621.075110.156)33.6-)8.63)مطلوبات مالية )باستثناء ذمم دائنة تجارية وأخرى(
1.3167.238)8815)-5.280أخرى

)1296.96022.391117.39.)3-)53.91مجموع المطلوبات غير المتداولة
12).21.57958)8.9669.67-18.193صافي�الموجودات

20٪-50.1٪25٪37.5٪ال�شيء65٪نسبة ملكية أرامكو السعودية
195.36322.969).3.3622-11.825حصة�أرامكو�السعودية
)379()2(-)388(-11استبعاد أرباح مخزون

)11(376-)211(-)176(تعديالت القيمة العادلة وتعديالت أخرى
195.73722.579).2.7632-11.660رصيد�االستثمار�كما�في��31ديسمبر
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شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة�الدخل�الشامل�الملخصة

للسنة�المنتهية�في��31ديسمبر�2018م

المجمو	األخرىفريببترورابغآرالنكسيوصدارة)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
052.)72513.)2.16529.7603)288.)1)13.11إيرادات

9)11.3)51.3732.25)).292).81)3.8استهالك وإطفاء
6))2969060--دخل فوائد تقليدية

126.)6728368626)2.2581مصروف فوائد
91351286382851.235)مصروف ضريبة دخل

)169(1.3011.6091.028)98()009.)(صافي )الخسارة( الدخل
)1.080()86()95)()15()578()9الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر

)9)1.2(2)9)1.2861.11)676()3.915(مجموع )الخسارة( الدخل الشامل

فيما يلي الموجودات المالية والمطلوبات المالية التقليدية ودخل الفوائد )100٪( لمنشآت غير مدرجة في السوق المالي السعودي، والمقيدة 
أعاله:

)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(

الموجودات�المالية�
التقليدية�كما�في�31 
ديسمبر�2018

المطلوبات�المالية�
التقليدية�كما�في�31 
ديسمبر�2018

دخل�الفوائد�من�
الموجودات�المالية�

التقليدية�للسنة�المنتهية�
في��31ديسمبر�2018

-6.76552.159صدارة
6390).7787.)فريب
2.9065.21326مرافق

30-1.155إس إس بي سي
-)85912الشركة العالمية للصناعات البحرية

-8))5الشركة العربية السعودية لالستثمارات الصناعية
-3)2511شركة إس - أويل توتال لزيوت التشحيم المحدودة

)-109شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية
--38شركة بان إلدارة البرامج العربية

-823جونيبر
-585-فيرست كوست إنيرجي المحدودة

---ستار
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شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

فيما يلي ملخص للمعلومات المالية )بنسبة 100٪( للمشاريع المشتركة والشركات الزميلة والتسوية مع القيمة الدفترية لرصيد االستثمارات 
في القوائم المالية ألرامكو السعودية كما في 31 ديسمبر 2017م:

قائمة�المركز�المالي�الملخصة

كما�في��31ديسمبر�2017

المجمو	األخرىفريببترورابغآرالنكسيوصدارة)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(

الموجودات�المتداولة
5061.2792.6703.3115.89613.662نقد وما يماثله

7.5834.9609.1016.3525.20433.200أخرى
8.0896.23911.7719.66311.10046.862مجموع الموجودات المتداولة
71.3647.36851.82911.76843.537185.866الموجودات�غير�المتداولة
المطلوبات�المتداولة

مطلوبات مالية )باستثناء ذمم دائنة تجارية 
2.7576153.9566531.8499.830وأخرى(

6.1722.0339.1612.8996.91627.181أخرى
8.9292.64813.1173.5528.76537.011مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات�غير�المتداولة

مطلوبات مالية )باستثناء ذمم دائنة تجارية 
52.08419542.4737.83824.247126.837وأخرى(

3261.4363941351.2713.562أخرى
52.4101.63142.8677.97325.518130.399مجموع المطلوبات غير المتداولة

18.1149.3287.6169.90620.35465.318صافي�الموجودات

20٪ - 25٪37.5٪50٪65٪نسبة ملكية أرامكو السعودية
٪50.1

11.7744.6642.8562.4774.73326.504حصة�أرامكو�السعودية
)1276)12-)1308-34استبعاد أرباح مخزون

3921.045-)755123)179تعديالت القيمة العادلة وتعديالت أخرى
11.7295.4192.5252.4775.12327.273رصيد�االستثمار�كما�في��31ديسمبر
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قائمة�الدخل�الشامل�الملخصة

للسنة�المنتهية�في��31ديسمبر�2017

المجمو	األخرىفريببترورابغآرالنكسيوصدارة)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
8.43413.67624.68627.40177.540151.737إيرادات

3.1461.2711.8261.4333.27810.954استهالك وإطفاء
7911664263-4دخل فوائد تقليدية

2.0361135404769314.096مصروف فوائد
9454921.595-8150مصروف ضريبة دخل

6862.8543.3122.003)18)14.841صافي )الخسارة( الدخل
108640--536)14)الخسارة( الدخل الشامل اآلخر

5286862.8543.4202.643)14.845مجموع )الخسارة( الدخل الشامل

فيما يلي الموجودات المالية والمطلوبات المالية التقليدية ودخل الفوائد )100٪( لمنشآت غير مدرجة في السوق المالي السعودي، والمقيدة 
أعاله:

)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(

الموجودات�المالية�
التقليدية�كما�في�31 
ديسمبر�2017

المطلوبات�المالية�
التقليدية�كما�في�31 
ديسمبر�2017

دخل�الفوائد�من�
الموجودات�المالية�

التقليدية�للسنة�المنتهية�
في��31ديسمبر�2017

-3.55546.459صدارة
-6.31111.299فريب

-1.7032.130آرالنكسيو
2.0559.83641مرافق

596384الشركة العربية السعودية لالستثمارات الصناعية
-37511الشركة العالمية للصناعات البحرية

-266146شركة إس - أويل توتال لزيوت التشحيم المحدودة
4-146شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية

-26645فيرست كوست إنيرجي المحدودة

فيما يلي حصة أرامكو السعودية من القيمة العادلة للشركات الزميلة المدرجة في أسواقها المالية الوطنية كما في 31 ديسمبر وكذلك من 
قيمتها الدفترية في تلك التواريخ:

)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(

القيمة�الدفتريةالقيمة�العادلة

2018201720182017
6.2685.4012.7632.525بترورابغ
2.6302.4792.1292.120البحري
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ضرائب الدخل - 8

� معدالت�ضريبة�الدخل�في�المملكةأ-

إن معدل ضريبة الدخل المتعلق بمبيعات الشركة وتبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز، بما في ذلك الكبريت 
والمنتجات األخرى، تم تخفيضه إلى 20٪ اعتباًرا من 1 يناير 2018م. ونتج عن هذا التغيير زيادة الموجودات الضريبية المؤجلة، 
بعد خصم المطلوبات الضريبية المؤجلة، كما في 1 يناير 2018م بمبلغ 3.785 مليون ريال سعودي لتعكس معدل ضريبة الدخل 
الجديد، حيث تم إثبات مبلغ 3.904 مليون ريال سعودي كانخفاض في ضرائب الدخل في قائمة الدخل الموحدة، وإثبات مبلغ 

119 مليون ريال سعودي كخسارة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

انخفض سعر ضريبة دخل الشركة من 85٪ إلى 50٪ اعتباًرا من 1 يناير 2017م. ونتج عن ذلك تخفيض صافي الموجودات 
الضريبية المؤجلة كما في 1 يناير 2017م بمبلغ 24.133 مليون ريال سعودي ليعكس سعر ضريبة الدخل الجديد، والذي تم 
إثبات مبلغ 10.579 مليون ريال سعودي منه في قائمة الدخل الموحدة ومبلغ 13.554 مليون ريال سعودي في قائمة الدخل 
الشامل الموحدة. يستند مصروف ضريبة الدخل السعودي على أساس الدخل الخاضع للضريبة ناقًصا المصروفات المسموح 

بها كما نص عليها نظام ضريبة الدخل.

أصبحت استثمارات الشركة المباشرة وغير المباشرة في أسهم شركات أموال مقيمة اعتباًرا من 1 يناير 2017م خاضعة لنظام 
ضريبة الدخل بمقدار ملكية الشركة في تلك الشركات. كانت استثمارات الشركة في تلك المنشآت تخضع سابًقا للزكاة وفًقا 
تنفيذية خالل عام 2018م بشأن شركات األموال  الهيئة توجيهات  )»الهيئة«(. أصدرت  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  ألنظمة 
المقيمة التي تمتلك فيها الشركة ملكية مباشرة أو غير مباشرة والتي تم تحويلها من منشآت تدفع الزكاة إلى منشآت تدفع 

ضريبة دخل بقدر ملكية الشركة.

فيما يلي بيان بتسوية الضريبة المحتسبة طبًقا لمعدالت الضرائب النظامية بمصروف الضرائب الفعلي والمحمل على قائمة 
الدخل الموحدة:

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
797.896581.438الدخل قبل ضرائب الدخل

387.937290.719ضرائب دخل بمعدالت الضريبة النظامية في المملكة
األثر الضريبي:

10.579))3.90(أثر معدل ضريبة الدخل الجديد على صافي موجودات ضريبية مؤجلة
-1.282أثر التغيير من الزكاة إلى ضريبة الدخل على استثمارات في أسهم شركات أموال مقيمة

)14.479)3.937(دخل غير خاضع لضريبة بمعدالت نظامية وأخرى
381.378296.819

� مصروف�ضريبة�الدخل	-

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
15262.296).365ضريبة الدخل الحالية - المملكة

91.415)3ضريبة الدخل الحالية - دول أجنبية
ضريبة الدخل المؤجلة - المملكة

10.579))3.90(أثر التغير في معدل ضريبة الدخل
19.83023.205محمل على الفترة

)1676)312(ضريبة الدخل المؤجلة - دول أجنبية
381.378296.819
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)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

دفعت أرامكو السعودية ضرائب أجنبية بمبلغ 605 مليون ريال سعودي و1.052 مليون ريال سعودي عن السنتين المنتهيتين في 
31 ديسمبر 2018م و2017م، على التوالي.

بلغ مصروف ضريبة الدخل المقيد ضمن الدخل الشامل اآلخر 5.863 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2018م )2017م: 17.167 مليون ريال سعودي(.

� التزامات�ضريبة�الدخل�للحكومة	-

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
�157.67928.541يناير

15262.296).365محمل خالل السنة
)1172.753)180.119(مدفوعات خالل السنة )إيضاح 129

)156.197)167.752(تسويات مبالغ مستحقة من الحكومة )إيضاح 23)أ((
)14.208)8)5.6(تسويات أخرى
�3169.57557.679ديسمبر

� ضرائب�الدخل�المؤجلةد-

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
موجودات�ضريبة�الدخل�المؤجلة:

613.542)8.9المملكة
27)1الحكومة الفيدرالية والمحلية في الواليات المتحدة األمريكية

90637دول أجنبية أخرى
9.86613.606

مطلوبات�ضريبة�الدخل�المؤجلة:
18.63731المملكة

2.430)2.23الحكومة الفيدرالية والمحلية في الواليات المتحدة األمريكية
3.0063.848دول أجنبية أخرى

23.8776.309
7.297)011.)1(صافي�)مطلوبات(�موجودات�ضريبة�الدخل�المؤجلة

فيما يلي إجمالي الحركة في صافي رصيد ضريبة الدخل المؤجلة:

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
�17.29758.339يناير

)133.108))15.61(صافي المحمل على الدخل للفترة الحالية
)117.167)5.863(تعديالت على الحقوق - احتياطيات أخرى

)1691767تعديالت أخرى
7.297)011.)1(�31ديسمبر

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
1.259)011.)1(ضريبة دخل مؤجلة )تسدد(/تسترد بعد أكثر من 12 شهًرا

6.038-ضريبة دخل مؤجلة تسترد خالل 12 شهًرا
7.297)011.)1(صافي )مطلوبات( موجودات ضريبة الدخل المؤجلة
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سعودية
ت العربية ال

شركة الزي
ملوحدة

ملالية ا
ت حول القوائم ا

إيضاحا
ك(

ملاليين ما لم يذكر غير ذل
ملبالغ با

ضريبة الدخل المؤجلة للسنة:)جميع ا
فيما يلي حركة موجودات/)مطلوبات( 

)جميع�المبالغ�بماليين�
الرياالت�السعودية(

التزامات�
المنافع�لما�
بعد�انتهاء�
الخدمة

االستثمارات�
في�المشاريع�
المشتركة

األربا	�غير�
المو	عة

صات�
ص
المخ

واألخرى
الخسائر�
المرّحلة

الممتلكات�
واآلالت�
والمعدات�
والموجودات�
غير�الملموسة

القيمة�العادلة�
للموجودات�
المالية�

المتاحة�للبيع

االستثمارات�في�
األوراق�المالية�
بالقيمة�العادلة�
من�خالل�

الدخل�الشامل�
اآلخر

المجمو	

�1يناير�2017
ضريبة مؤجلة

موجودات 
39.675

-
-

14.840
3.087

11.572
14.666(

-
64.508

ضريبة مؤجلة
مطلوبات 

-
16.659(

1717(
11.462(

2.669
-

-
-

16.169(
39.675

16.659(
1717(

13.378
5.756

11.572
14.666(

-
58.339

مثبتة خالل السنة
ضريبة الدخل 

أثر معدل 
الجديد

115.475(
-

-
15.814(

-
14.765(

1.921
-

124.133(

ف إلى 
ضا

)محمل على( م
الدخل للفترة الحالية

1992(
167(

1168(
4.717

1.585
127.604(

-
-

122.529(

ف إلى 
ضا

)محمل على( م
احتياطيات أخرى

13.797(
-

-
139(

-
-

223
-

13.613(

تعديالت أخرى
-

-
-

1767(
-

-
-

-
1767(

120.264(
167(

1168(
11.903(

1.585
132.369(

2.144
-

151.042(
�31ديسمبر�2017

ضريبة مؤجلة
موجودات 

19.411
-

-
12.554

4.960
120.797(

12.522(
-

13.606
ضريبة مؤجلة

مطلوبات 
-

16.726(
1885(

11.079(
2.381

-
-

-
16.309(

19.411
16.726(

1885(
11.475

7.341
120.797(

12.522(
-

7.297
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سعودية
ت العربية ال

شركة الزي
ملوحدة

ملالية ا
ت حول القوائم ا

إيضاحا
ك(

ملاليين ما لم يذكر غير ذل
ملبالغ با

)جميع ا

)جميع�المبالغ�بماليين�
الرياالت�السعودية(

التزامات�
المنافع�لما�
بعد�انتهاء�
الخدمة

االستثمارات�
في�المشاريع�
المشتركة

األربا	�غير�
المو	عة

صات�
ص
المخ

واألخرى
الخسائر�
المرّحلة

الممتلكات�
واآلالت�
والمعدات�
والموجودات�
غير�الملموسة

القيمة�العادلة�
للموجودات�
المالية�

المتاحة�للبيع

االستثمارات�في�
األوراق�المالية�
بالقيمة�العادلة�
من�خالل�

الدخل�الشامل�
اآلخر

المجمو	

مثبتة خالل السنة
ف

صني
إعادة ت

-
-

-
-

-
-

2.522
)2.522(

-
ضريبة الدخل 

أثر معدل 
الجديد

)119(
-

-
)538(

-
(.((2

-
-

3.785

ف إلى 
ضا

)محمل على( م
الدخل للفترة الحالية

)1.(0((
3.09(

105
)2.267(

(33
)19.(79(

-
-

)19.518(

ف إلى 
ضا

)محمل على( م
احتياطيات أخرى

)6.636(
-

-
-

-
-

-
892

)5.7(((

تعديالت أخرى
-

-
-

169
-

-
-

-
169

)8.159(
3.09(

105
)2.636(

(33
)15.037(

2.522
)1.630(

)21.308(

�31ديسمبر�2018
ضريبة مؤجلة

موجودات 
1.873

-
-

1.256
6.737

-
-

-
9.866

ضريبة مؤجلة
مطلوبات 

9.379
)3.632(

)780(
7.583

1.037
)35.83((

-
)1.630(

)23.877(

11.252
)3.632(

)780(
8.839

7.77(
)35.83((

-
)1.630(

)1(.011(
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تم إصدار تعديالت على قانون ضريبة الدخل الفيدرالية في الواليات المتحدة األمريكية في 22 ديسمبر 2017م، والتي قامت، 
من بين تغييرات أخرى، بتخفيض معدل ضريبة الدخل الفيدرالي األعلى للشركات األمريكية من 35٪ إلى 21٪ اعتباًرا من 1 
يناير 2018م. تم تخفيض صافي المطلوبات الضريبية المؤجلة كما في 31 ديسمبر 2017م بمبلغ 1.307 مليون ريال سعودي 

مع تخفيض مقابل لمصروف الضريبة، وذلك ليعكس معدل الضريبة المنخفض.

قامت كوريا الجنوبية في 19 ديسمبر 2017م بسن مشروع قانون اإلصالح الضريبي لعام 2018م الذي قام، من بين تغييرات 
أخرى، بزيادة الحد األعلى لمعدل الضريبة على الشركات من 24.2٪ إلى 27.5٪ اعتباًرا من 1 يناير 2018م. تمت زيادة صافي 
المصاريف  المؤجلة كما في 31 ديسمبر 2017م بمبلغ 303 مليون ريال سعودي، مع زيادة مقابلة في  المطلوبات الضريبية 

الضريبية، وذلك لتعكس معدل ضريبة الدخل المرتفع.

التابعة على اعتبار إعادة استثمارها  إثبات مطلوبات ضريبة دخل مؤجلة على األرباح غير الموزعة لبعض الشركات  لم يتم 
بصورة دائمـة في أعمالها الخاصة. تخضع هذه األرباح للضرائب عند توزيعها فقط. بلغت األرباح المتراكمة غير الموزعة لهذه 
الشركات التابعة 31.922 مليون ريال سعودي و50.652 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و2017م، على التوالي، 
كما بلغت مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة غير المثبتة 3.547 مليون ريال سعودي و3.737 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2018م و2017م، على التوالي.

� الربو	�الضريبية	-

تخضع الشركة والشركات التابعة لها والشركات المنتسبة لها لمراجعة وفحص ضريبي في البلدان التي تعمل فيها. تم إبالغ 
الشركة وشركتها المنتسبة المحلية المملوكة بالكامل في شهر يوليو 2018م بأن إقراراتها لضريبة الحكومة السعودية لكافة 

السنوات حتى وبما فيها السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م قد تم قبولها كما هي.

لم يتم فحص اإلقرارات الضريبية لبعض السنوات الضريبية السابقة كما في 31 ديسمبر 2018م بالنسبة للشركات المنتسبة 
المحلية األخرى والشركات التابعة والمنتسبة العالمية للشركة، كما أن الشركة ليست على علم بأي مطالبات هامة. وبالتالي، 

لم يتم قيد مخصص ألي مطلوبات ضريبة دخل إضافية في القوائم المالية الموحدة.
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الموجودات والذمم المدينة األخرى - 9

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
غير�متداولة:

5.0234.735قروض تملك بيوت
0882.886.)بناء بيوت التملك

2.7774.652قروض لمشروع مشترك وشركة زميلة )إيضاح 30)ب((
52465)ذمم عقود إيجار تمويلي مدينة من شركة زميلة )إيضاح 30)ب((

191119موجودات مشتقة
5961.262أخرى

13.12714.119
متداولة:

3.5571.196ذمم مدينة تتعلق بموظفين وأخرى
1.015)2.98مصروفات مدفوعة مقدًما

2.610346موجودات مشتقة
7358)2.3ضرائب مدينة

750718قروض تملك بيوت
558270استثمارات في أوراق مالية )إيضاح 110

3981.261أتعاب نقل حفارات
171273فوائد مدينة

81235موجودات معدة للبيع
7133ذمم مدينة من مشروع مشترك وشركات زميلة )إيضاح 30)ب((

8176)2أخرى
13.7755.881

قروض�تملك�البيوت

تؤّمن برامج تملك البيوت للموظفين السعوديين قروًضا مدعومة بدون عمولة، ويتم تحصيلها كخصم من رواتبهم وتظهر بعد خصم 
اإلعانة الخاصة بها. يتم التنازل عن الرصيد غير المسدد عند وفاة الموظف أو إصابته بعجز دائم أو إنهاء خدماته تحت نظام إنهاء 

الخدمة بسبب األمراض المزمنة. فيما يلي تحليل أرصدة قروض تملك البيوت كما في 31 ديسمبر:

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
707.907).8إجمالي المبالغ المدينة

ناقًصا:
)11.494)1.868(خصم

)1593)80)(مخصص قروض تملك بيوت مشكوك في تحصيلها
)1367)9)3(إعانات

5.7735.453صافي المبالغ المدينة
)1718)750(متداولة

5.0234.735غير�متداولة
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شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

االستثمارات في األوراق المالية - 10

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(

217.670)�119.1يناير
-11عمليات استحواذ
90506)صافي إضافات

949)1.871(صافي )خسائر( مكاسب غير محققة عن القيمة العادلة
17-صافي مكاسب غير محققة عن عمالت أجنبية

�3117.77219.142ديسمبر
)1270)558(متداولة�)إيضا	�9(

18.872)17.21غير�متداولة

يتضمن صافي اإلضافات معامالت لم تتم تسويتها بمبلغ )125( مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م )2017م: 30 مليون 
ريال سعودي(. تدرج االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة.

فيما يلي مكونات االستثمارات في األوراق المالية:

2018

القيمة�الدفترية�كما�نسبة�الملكية)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
في��31ديسمبر

استثمارات�في�حقوق�ملكية�مصنفة�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�اآلخر:

استثمارات�في�حقوق�ملكية�-�أوراق�مالية�مدرجة:
369.)6.9٪الشركة السعودية للكهرباء

15.02.955٪شوا شل سيكيو كي. كي. )»شوا شل«(

استثمارات�في�حقوق�ملكية�-�أوراق�مالية�غير�مدرجة:
)15.182٪الشركة العربية ألنابيب البترول )»سوميد«(
6315.)٪شركة التصنيع وخدمات الطاقة )»طاقة«(

)8.915٪شركة ديهان ألنابيب النفط )»ديهان«(

استثمارات�في�سندات�دين�مصنفة�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�اآلخر:
سندات دين بالدوالر األمريكي بمعدالت فائدة ثابتة تتراوح ما بين 0.7٪ إلى 

8.83.338٪ وبتواريخ استحقاق ما بين يناير 2019م وفبراير 2051م

سندات دين بالدوالر األمريكي بمعدالت فائدة متغيرة وبتواريخ استحقاق تتراوح 
589ما بين يناير 2019م وأكتوبر 2068م

12.5((

استثمارات�في�حقوق�ملكية�مصنفة�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الربح�أو�الخسارة:
189.)أوراق مالية مدرجة - صناديق استثمارية وصناديق تحوط

1.039أوراق مالية غير مدرجة

17.772
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)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

2017

القيمة�الدفترية�كما�نسبة�الملكية)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
في��31ديسمبر

موجودات�مالية�متاحة�للبيع:

استثمارات�في�حقوق�ملكية�-�أوراق�مالية�مدرجة:
6.96.071٪الشركة السعودية للكهرباء

92.869.)1٪شوا شل سيكيو كي. كي. )»شوا شل«(
208.)صناديق االستثمار والتحوط

استثمارات�في�حقوق�ملكية�-�أوراق�مالية�غير�مدرجة:
15.0907٪الشركة العربية ألنابيب البترول )»سوميد«(
7)62.)٪شركة التصنيع وخدمات الطاقة )»طاقة«(

8.9161٪شركة ديهان ألنابيب النفط )»ديهان«(

استثمارات�في�سندات�دين:
سندات دين بالدوالر األمريكي بمعدالت فائدة ثابتة تتراوح ما بين 0.6٪ إلى ٪9.8 

)3.33وبتواريخ استحقاق ما بين يناير 2018م وفبراير 2048م

سندات دين بالدوالر األمريكي بمعدالت فائدة متغيرة وبتواريخ استحقاق تتراوح ما 
97)بين مارس 2018م وأكتوبر 2062م

18.29(

8)8موجودات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خالل�الربح�أو�الخسارة�-�أوراق�مالية�غير�مدرجة

19.1(2

وبداًل  للمتاجرة،  بها  اآلخر غير محتفظ  الشامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  المصنفة  الملكية  االستثمارات في حقوق  إن 
إلى طويلة األجل. وبناًء على ذلك، فقد اختارت اإلدارة تصنيف هذه  يتم االحتفاظ بها ألغراض استراتيجية متوسطة  من ذلك 
االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ألن إثبات التقلبات قصيرة األجل في القيمة العادلة 
لهذه االستثمارات في صافي الدخل لن يتماشى مع استراتيجية أرامكو السعودية الخاصة بحفظ هذه االستثمارات ألغراض طويلة 

األجل وتحقيق أدائها المحتمل في السوق على المدى الطويل.

يتم تحديد القيمة العادلة لسوميد على أساس التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باستخدام معدل يعتمد على أسعار الفائدة 
في السوق وعالوة المخاطرة الخاصة باألوراق المالية غير المدرجة والتي كانت 10.6٪ و9.8٪ للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 
2018م و2017م، على التوالي. يتم تحديد القيمة العادلة لشركة طاقة على أساس عامل نمو األرباح ألسهم حقوق الملكية غير 
المدرجة باستخدام معلومات السوق لشركات مماثلة. يتم تحديد القيمة العادلة لشركة ديهان باستخدام تحليل التدفقات النقدية 

المخصومة بناًء على عوائد المخاطر المعدلة.

إن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ إعداد التقرير المالي هو القيمة العادلة لالستثمارات في سندات الدين. وللحد من 
مخاطر االئتمان، تتطلب سياسة أرامكو السعودية لالستثمار أن تكون هذه األوراق المالية متنوعة. إن التصنيف االئتماني لسندات 
الدين المحتفظ بها كما في 31 ديسمبر 2018م تتراوح من AAA إلى BB )2017م :AAA إلى BB( كما تم تحديده من قبل وكاالت 

التصنيف االئتماني المعترف بها دولًيا.
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)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

المخزون - 11

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
128.130)37.2زيت خام ومنتجات مكررة ومواد كيميائية

6.1305.735صافي مواد ولوازم
209148سوائل الغاز الطبيعي وأخرى

(3.58034.013

تظهر القيمة الدفترية للمواد واللوازم بعد خصم مخصص للتقادم والمواد الفائضة. وفيما يلي حركة المخصص:

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(

1.9111.733الرصيد�كما�في��1يناير
177178إضافات إلى المخصص

2.0881.911الرصيد�كما�في��31ديسمبر

الذمم المدينة التجارية - 12

والريال  األمريكي  بالدوالر  أساسية  بصورة  مقيدة  المحلية  والمبيعات  التصدير  مبيعات  الناشئة عن  التجارية  المدينة  الذمم  إنَّ 
السعودي، على التوالي.

فيما يلي بنود الذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر:

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
81.66278.129ناشئة عن مبيعات تصدير ومبيعات محلية بأسعار عالمية
12.9959.619ناشئة عن مبيعات محلية بأسعار محددة من قبل الحكومة

9(.65787.748
)1856)839(ناقًصا: مخصصات نشأت عن مبيعات محلية بأسعار محددة من قبل الحكومة

93.81886.892

تقاس الذمم المدينة التجارية المتعلقة ببعض عقود ذات ترتيبات أسعار مؤقتة بالقيمة العادلة. تم احتساب القيمة العادلة باستخدام 
المنحنيات اآلجلة واألسعار المستقبلية. تصنف هذه الذمم المدينة التجارية ضمن المستوى 3 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

بسبب إدراج مدخالت غير قابلة للمالحظة بما في ذلك مخاطر ائتمان الطرف المقابل عند احتساب القيمة العادلة.

الجهات  بعض  مقدرة  حالة عدم  في  للشركة  المالية ضمانات  وزارة  من خالل  الحكومة  قدمت  2)ن(،  إيضاح  في  مبين  هو  كما 
الحكومية وشبه الحكومية على الدفع خالل الفترات المتفق عليها مع الشركة.

كانت الحركة في مخصص الذمم المدينة التجارية المتعلقة بالمبيعات المتأخرة عن مواعيد استحقاقها كما يلي:

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
�1856818يناير

38)17(صافي استثمار في مخصص
�31839856ديسمبر
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)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

المبالغ المستحقة من الحكومة - 13

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
35.26838.717مبالغ مستحقة من الدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات )إيضاح 2)ث((

12.872274مبالغ مستحقة بموجب الضمان الحكومي )إيضاح 2)ن((
038.991)8.1)إيضاح 30)ب(

االستثمارات قصيرة األجل - 14

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
5.999)15ودائع ألجل بالوان الكوري الجنوبي

080)ودائع ألجل بالريال السعودي
105-ودائع ألجل بالدوالر األمريكي

19(6.184

النقد وما يماثله - 15

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
31.01521.058نقد لدى البنوك وفي الصندوق
6.88653.771)1ودائع ألجل بالدوالر األمريكي

2.2061.328ودائع ألجل بالوان الكوري الجنوبي
03.677)).1ودائع مرابحة ألجل بالدوالر األمريكي )متوافقة مع الشريعة(

1.277747ودائع ألجل بالريال السعودي
328661اتفاقيات إعادة شراء بالريال السعودي

183.15281.242
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سعودية
ت العربية ال

شركة الزي
ملوحدة

ملالية ا
ت حول القوائم ا

إيضاحا
ك(

ملاليين ما لم يذكر غير ذل
ملبالغ با

)جميع ا

16
 

- 
ى

ت األخر
االحتياطيا

صة�في�الدخل�)الخسارة(�الشامل�اآلخر�
ح

للمشاريع�المشتركة�والشركات�الزميلة

)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�
السعودية(

تعديالت�
تحويل�
العمالت

االستثمارات�في�األوراق�
صنفة�بالقيمة�

المالية�الم
العادلة�من�خالل�الدخل�

الشامل�اآلخر

تعديالت�القيمة�
العادلة�للموجودات�
المالية�المتاحة�للبيع

التزامات�منافع�
الموظفين�
لما�بعد�انتهاء�
الخدمة

تحوطات�
التدفقات�
النقدية�وأخرى

التزامات�منافع�
الموظفين�لما�بعد�
انتهاء�الخدمة�
واخرى

)خسائر(�مكاسب�
تحويل�العمالت�
األجنبية

المجمو	

�1يناير�2017
11.269(

-
1.424

-
156(

52
123(

128
التغير للفترة الحالية

3.333
-

924
-

1169(
1205(

661
4.544

س
مكاسب إعادة قيا

-
-

-
7.597

-
3

-
7.600

محول إلى أرباح مبقاة
-

-
-

11.726
-

13(
-

11.723
ضريبي

أثر 
-

-
2.144

119.311(
-

-
-

117.167(
ص غير 

ص
ًصا: مبالغ متعلقة بح

ناق
مسيطرة

11.266(
-

-
112(

120
-

-
11.158(

�31ديسمبر�2017
798

-
4.492

-
1105(

1153(
638

5.670
ف إلى استثمارات في أوراق 

صني
إعادة ت

صنفة بالقيمة العادلة من خالل 
مالية م

الدخل الشامل اآلخر
-

(.(92
)(.(92(

-
-

-
-

-

التغير للفترة الحالية
)1.110(

)2.5(7(
-

-
36

157
)((0(

)3.90((
س

مكاسب إعادة قيا
-

82
-

13.556
-

-
-

13.638
محول إلى أرباح مبقاة

-
-

-
)6.822(

-
-

-
)6.822(

ضريبي
أثر 

-
892

-
)6.755(

-
-

-
)5.863(

ص غير 
ص

ًصا: مبالغ متعلقة بح
ناق

مسيطرة
((1

-
-

21
)5(

-
-

(57

�31ديسمبر�2018
129

2.919
-

-
)7((

(
198

3.176
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)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

القروض - 17

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(

غير�متداولة:
29.181)25.93قروض
20.735)17.01سندات

12.82113.001صكوك )متوافقة مع الشريعة(
12.3294.641مطلوبات عقود إيجار تمويلي

3.2311.134أخرى )11
71.32968.692

متداولة:
4.857)23.17تمويالت بنكية قصيرة األجل

5.9063.579قروض
180157صكوك )متوافقة مع الشريعة(
729313مطلوبات عقود إيجار تمويلي

29.9898.906
تكاليف�تمويل:
1.576657قروض تقليدية

80500)مطلوبات عقود إيجار تمويلي
593625أدوات مالية متوافقة مع الشريعة

310308زيادة ناشئة من خالل مرور الوقت )إيضاح 119
2.9592.090

تتكون القروض األخرى من قروض من مؤسسات غير مالية بموجب شروط تجارية.  )1(

تسهيالت�قروض:

وقعت الشركة اتفاقيات تمويل طويلة األجل مع مجموعة من المقرضين. تقوم اتفاقيات التمويل هذه بالحد من طلب رهونات إضافية 
و/أو التزامات تمويلية، كما أن بعض هذه االتفاقيات مضمونة ببعض ممتلكات وآالت ومعدات أرامكو السعودية بقيمة دفترية تبلغ 
39.699 مليون ريال سعودي )2017م: 39.427 مليون ريال سعودي(. إضافة إلى ذلك، تتطلب بعض االتفاقيات التمويلية امتثال 
أرامكو السعودية مع تعهدات للحفاظ على بعض الشروط المالية وغيرها. وقد امتثلت أرامكو السعودية مع هذه التعهدات طوال 

فترة إعداد التقرير المالي.
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فيما يلي تفاصيل التسهيالت التمويلية كما في 31 ديسمبر:

إيضا	)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(

مجمو	�المبالغ�غير�المسحوبةمجمو	�التسهيالت

2018201720182017
7.67748.825)7.67748.825)أتسهيالت ائتمانية متجددة

39.84426.25026.250))39.8بصكوك )متوافقة مع الشريعة(
024.57810.92819.721)33.8جقروض قصيرة األجل

28.96828.0313.2634.605دتجارية وأخرى
13.8547.5007.500)13.85هـوكاالت ائتمان الصادرات

--4.594)59.)وصندوق االستثمارات العامة
صندوق التنمية الصناعية السعودي 

--81.249)3.2ز)متوافقة مع الشريعة(

--2.5282.528حمشتريات )متوافقة مع الشريعة(
--821821طوكالة )متوافقة مع الشريعة(

175.37(164.32495.618106.901

� التسهيالت�االئتمانية�المتجددةأ-

)2017م:  سعودي  ريال  مليون   47.667 قدرها  إجمالية  بتسهيالت  2018م،  ديسمبر   31 في  كما  السعودية  أرامكو  تحتفظ 
48.825 مليون ريال سعودي(، تتألف مما يلي:

تحتفظ الشركة بتسهيل تقليدي بمبلغ 6.000 مليون دوالر )22.500 مليون ريال سعودي( مدته خمس سنوات، وآخر بمبلغ 1 1)
1.000 مليون دوالر )3.750 مليون ريال سعودي( مدته 364 يوًما، وهما مقيدان بالدوالر األمريكي. باإلضافة إلى تسهيل 
مرابحة إسالمية بمبلغ 7.500 مليون ريال سعودي مدته خمس سنوات، وآخر بمبلغ 3.750 مليون ريال سعودي مدته 
364 يوًما، وهما مقيدان بالريال السعودي. تم الحصول على التسهيلين ذوي الخمس سنوات في شهر مارس 2015م وهما 
متاحان بالكامل حتى نهاية السنة الخامسة ويمكن تمديد كل منهما مرتين لفترة سنة واحدة إضافية لمدة أقصاها سبع 
سنوات إذا تمت ممارسة خيارات التمديد. تضع وثائق التسهيالت االئتمانية حدوًدا معينة على إنشاء رهن أو حقوق ضمان 

أخرى على موجودات الشركة، وعلى بيع أو تأجير أو نقل موجوداتها إلى طرف ثالث.
تحتفظ الشركات التابعة ألرامكو السعودية بتسهيالت بقيمة 10.177 مليون ريال سعودي )2017م: 11.325 مليون ريال 1 2)

سعودي(، تم الحصول منها على تسهيلين لمدة سنة واحدة مع شركة موتيفا )إيضاح 31)ج()2((، تسهيل خطاب اعتماد 
بمبلغ 600 مليون دوالر )2.250 مليون ريال سعودي( وتسهيل ائتمان متجدد بمبلغ 1.500 مليون دوالر )5.625 مليون ريال 
سعودي( لمتطلبات رأس المال العامل ودعم األنشطة التجارية. من المتوقع تجديد كال التسهيلين في عام 2019م. يتم 
تنفيذ التسهيالت االئتمانية المتجددة المتبقية مع مجموعة من البنوك األجنبية والمحلية ألغراض عامة للشركة ومتطلبات 

رأس المال العامل.
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� الصكو	�)متوافقة�مع�الشريعة(	-

تمثل الصكوك أداة مالية مماثلة لسندات تتوافق مع مبادئ التمويل اإلسالمي.

أصدرت أرامكو السعودية في 10 أبريل 2017م صكوك بمبلغ 11.250 مليون ريال سعودي بالقيمة االسمية كجزء من 1 1)
برنامج بمبلغ 37.500 مليون ريال سعودي. يحقق إصدار الصكوك عائًدا على أساس أسعار الفائدة بين البنوك السعودية 
)»سايبور«( إضافة إلى هامش محدد مسبًقا يستحق السداد على أساس نصف سنوي في 10 أبريل و10 أكتوبر. تستحق 
الصكوك في 10 أبريل 2024م. وفًقا لشروط الصكوك، يتم استثمار 51٪ من عائدات اإلصدار في موجودات مضاربة ويتم 

استخدام 49٪ المتبقية في ترتيبات مرابحة.
أصدرت أرامكو السعودية في 9 أكتوبر 2011م صكوك بقيمة 2.344 مليون ريال سعودي بالقيمة االسمية بدفعات نصف 1 2)

سنوية من 20 ديسمبر 2014م إلى 20 ديسمبر 2025م والتي تحقق معدل عائد أعلى من سايبور. تم تصميم الصكوك 
كاستصناع لما قبل اإلنجاز وإجارة لما بعد إنجاز المشروع.

� القروض�قصيرة�األجل	-

تسهيل�القرض�المؤقت(�1)

لدى أرامكو السعودية اتفاقيات تسهيالت مع 19 بنًكا بقيمة 15.000 مليون ريال سعودي تتعلق بقروض مؤقتة يتم احتسابها 
بسعر السوق مضاًفا إليها هامش ربح ويتوقع تحويلها إلى دين طويل األجل في عام 2019م.

لدى�أرامكو�السعودية�تسهيالت�مع�عدد�من�البنو	�بشأن�قروض�قصير�األجل،�ويستحق�كل�قرض�في�أقل�من�سنة�واحدة،�(�2)
وتحمل�فوائد�بسعر�السوق�مضاًفا�إليها�هامش�ربح.

� التجارية�واألخرىد-

أبرمت أرامكو السعودية اتفاقيات تسهيالت تجارية وأخرى مع عدد من البنوك. تسدد هذه التسهيالت بصورة أساسية على 
اثني عشر إلى ثالثة وعشرين قسًطا على أساس نصف سنوي من 15 يونيو 2014م حتى 20 ديسمبر 2025م. تُستحق العمولة 

على المبالغ التي يتم سحبها وتحتسب بسعر السوق مضاًفا إليها هامش ربح.

� وكاالت�ائتمان�الصادرات	-

تسهيل�تمويل�الصادرات�في�المملكة�المتحدة(�1)

أبرمت أرامكو السعودية في 11 أكتوبر 2017م تسهياًل مقيدا بالدوالر األمريكي بقيمة 2.000 مليون دوالر )7.500 مليون 
ريال سعودي( مع خمسة بنوك تجارية وهو مضمون من قبل تمويل الصادرات البريطانية. ينتهي التسهيل خالل عام 2019م 
ويتم سداد القروض خالل خمس سنوات مع هامش مبني على أساس أسعار الفائدة بين البنوك في لندن )»ليبور«(. لم يتم 

سحب أي مبالغ كما في 31 ديسمبر 2018م.

وكاالت�ائتمان�الصادرات�األخرى(�2)

لدى أرامكو السعودية اتفاقيات تسهيالت مع ست وكاالت ائتمان صادرات. تسدد هذه التسهيالت على ثالثة وعشرين 
قسًطا على أساس نصف سنوي من 20 ديسمبر 2014م حتى 20 ديسمبر 2025م. تُستحق العمولة على المبالغ التي يتم 

سحبها وتحتسب بسعر السوق مضاًفا إليها هامش ربح.

� صندوق�االستثمارات�العامةو-

لدى أرامكو السعودية اتفاقيات تسهيل مع صندوق االستثمارات العامة السعودي. تسدد هذه التسهيالت على أربعة عشر إلى 
ثالثة وعشرين قسًطا على أساس نصف سنوي من 20 ديسمبر 2014م حتى 20 ديسمبر 2025م. تُستحق العمولة على المبالغ 

التي يتم سحبها وتحتسب بسعر السوق مضاًفا إليها هامش ربح.
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� صندوق�التنمية�الصناعية�السعود	�)متوافقة�مع�الشريعة(	-

لدى أرامكو السعودية اتفاقيات تسهيل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي. ال تتحمل هذه التسهيالت أي نفقات مالية 
دورية، وتسدد هذه التسهيالت على اثني عشر إلى أربعة عشر قسًطا غير متساِو على أساس نصف سنوي وفًقا للتقويم الهجري، 

تبدأ من 15 شعبان 1437هـ )22 مايو 2016م( إلى 15 صفر 1452ه )17 يونيو 2030م(.

� المشتريات�)متوافقة�مع�الشريعة(	-

لدى أرامكو السعودية اتفاقيات تسهيالت إسالمية متوافقة مع الشريعة مع عدد من البنوك. تسدد هذه التسهيالت على ثالثة 
وعشرين قسًطا غير متساٍو على أساس نصف سنوي ابتداًء من 20 ديسمبر 2014م حتى 20 ديسمبر 2025م. تُستحق العمولة 

على المبالغ المسحوبة ويتم احتسابها بسعر السوق مضاًفا إليها هامش ربح.

الوكالة�)متوافقة�مع�الشريعة(	-�

تستخدم  المقرضين.  من  اثنين  مع  )»االتفاقيات«(  الشريعة  مع  متوافقة  إسالمية  تسهيالت  اتفاقيات  السعودية  أرامكو  لدى 
االتفاقيات هيكل تمويل بنظام الوكالة. تسدد هذه التسهيالت على ثالثة وعشرين قسًطا على أساس نصف سنوي تبدأ من 20 

ديسمبر 2014م. تُستحق العمولة على المبالغ التي يتم سحبها وتحتسب بسعر السوق مضاًفا إليها هامش ربح.

تقارب القيم الدفترية للقروض غير المتداولة ألرامكو السعودية قيمتها العادلة كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.

فيما يلي القيم الدفترية للقروض غير المتداولة كما في 31 ديسمبر:

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
2820.966).19تجارية وأخرى

13.00913.166صكوك )متوافقة مع الشريعة(
2304.683.)وكاالت ائتمان الصادرات

13.765)3.3صندوق االستثمارات العامة
2.778960صندوق التنمية الصناعية السعودي )متوافقة مع الشريعة(

1.9012.070مشتريات
615672وكالة
3.2311.134أخرى

(8.53347.416
)1364)61)(ناقصا: تكاليف معامالت غير مطفأة

(8.07247.052
7911.333).8سندات مقيدة بالدوالر األمريكي

8.5359.402سندات مقيدة بالوان الكوري
65.08667.787

)13.736)6.086(ناقصا: الجزء المتداول
59.00064.051الجزء غير المتداول

تم إصدار السندات المقيدة بالدوالر األمريكي في أسواق المال العامة. إن أسعار الفوائد ثابتة ومتغيرة ولها استحقاقات تتراوح 
بين عام 2027م وعام 2040م.

تم إصدار السندات المقيدة بالوان الكوري في أسواق المال العامة. تتراوح أسعار الفائدة من 1.6٪ إلى 3.5٪ مع استحقاقات تبدأ 
في عام 2019م حتى عام 2027م.
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فيما يلي الحركة في تكاليف المعامالت غير المطفأة:

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(

417)�136يناير
-157تكاليف معامالت إضافية متكبدة

)153)60(ناقصا: اإلطفاء
61364)�31ديسمبر

فيما يلي استحقاقات القروض طويلة األجل بالقيمة الدفترية:

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
6.0863.736ال تزيد عن سنة

26.18329.736تزيد عن سنة وال تزيد عن خمس سنوات
33.27834.679تزيد عن خمس سنوات

65.5(768.151

فيما يلي استحقاقات القروض طويلة األجل بالقيمة التعاقدية:

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
65.006)6.9ال تزيد عن سنة

28.93136.694تزيد عن سنة وال تزيد عن خمس سنوات
1.16340.175)تزيد عن خمس سنوات

77.0(081.875

مطلوبات�عقود�اإليجار�التمويلي

إن  أخرى.  وشروط  محددة  مالية  شروط  استيفاء  السعودية  أرامكو  من  األجل  طويلة  المالية  التسهيالت  بعض  تعهدات  تتطلب 
مطلوبات عقود اإليجار مؤمنة بشكل فعال حيث أن حقوق األصل المستأجر تعود للمؤجر في حال التخلف عن السداد. يمتلك 
المؤجر الموجودات خالل فترة العقد ويكون مسؤوال عن تشغيل وتأمين وصيانة الموجودات حتى إنهاء االتفاقيات المعنية. بالنسبة 
لبعض عقود إيجار، يقوم المؤجر بنقل حقوق وملكية ومنافع الموجودات إلى المستأجر في آخر يوم من االتفاقيات، وبالنسبة للعقود 

األخرى، ال توجد التزامات أخرى عند إنهاء االتفاقيات. يتم تقديم ضمانات األداء من قبل المؤجر بموجب شروط االتفاقيات.

قامت أرامكو السعودية خالل السنة بقيد عقد إيجار تمويلي مدته 25 سنة بمبلغ 7.965 مليون ريال سعودي لموجودات رأسمالية 
تقع في مرفق تكرير ومعالجة وتسويق قيد اإلنشاء. تشتمل شروط عقد اإليجار على دفعة شهرية متغيرة مع خيار الشراء عند 20 

عاًما وخيار لتمديد عقد اإليجار لمدة 5 سنوات أخرى، وعندها تنتقل الملكية إلى الشركة.
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فيما يلي إجمالي التزام عقود اإليجار التمويلي )الحد األدنى لدفعات اإليجار( ومصروفات التمويل المستقبلية المتعلقة بمطلوبات 
عقود اإليجار التمويلي كما في 31 ديسمبر:

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
1.655774ال تزيد عن سنة

5.6013.035تزيد عن سنة وال تزيد عن خمس سنوات
15.7114.517تزيد عن خمس سنوات

22.9678.326
)13.372)9.909(مصروفات تمويل مستقبلية على عقود إيجار تمويلي

13.0584.954

فيما يلي القيمة الحالية لمطلوبات عقود اإليجار التمويلي كما في 31 ديسمبر:

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
729313ال تزيد عن سنة

631.499).2تزيد عن سنة وال تزيد عن خمس سنوات
9.8663.142تزيد عن خمس سنوات

13.0584.954

كانت الحركة في القروض على النحو التالي:

القروض�طويلة�)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
األجل

القروض�
قصيرة�األجل

مطلوبات�
عقود�اإليجار�
التمويلي

مجمو	�
المطلوبات�من�
أنشطة�التمويل

�139.8365.5517.07252.459يناير�2017
8.924)1446)11.54012.170تدفقات نقدية

تغيرات غير نقدية:
11.36685625112.473عمليات استحواذ )إيضاح 131

1.902-1.271631تعديالت صرف عمالت أجنبية
1.840)11.923)3.774111أخرى

�3167.7874.8574.95477.598ديسمبر�2017
)56)339(3.986)3.083(تدفقات نقدية

تغيرات غير نقدية:
579.)81)3312.)1-عمليات استحواذ )إيضاح 131

8.1958.195--إضافات على عقد إيجار تمويلي )إيضاح 23)ب((
)0)5(--)0)5(تعديالت صرف عمالت أجنبية

922--922أخرى

13.058101.318)�3165.08623.17ديسمبر�2018



ق - 72

شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

التزامات منافع الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة - 18

ترعى أرامكو السعودية العديد من أنظمة المعاشات التقاعدية المحددة الممولة وغير الممولة وأنظمة منافع الموظفين األخرى لما 
بعد انتهاء الخدمة التي تقدم منافع التقاعد والمكافآت والتعويض عن الوفاة و/أو منافع العناية الطبية و/أو المنافع األخرى لجميع 
موظفيها بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية. تخضع غالبية أنظمة المنافع المحددة للعاملين في المملكة العربية السعودية 
األمريكية وسياسات  المتحدة  الواليات  في   )PPA( التقاعد  معاشات  وأنظمة حماية  السعودية  العربية  المملكة  في  العمل  لنظام 

الشركة. يتم تقديم المنافع لموظفي شركات المجموعة بناًء على اللوائح والممارسات المحلية في الدولة المعنية.

يتم دفع منافع التقاعد الخاصة بأنظمة منافع التقاعد المحددة، في المقام األول، كدفعة واحدة عند التقاعد وذلك على أساس 
الراتب النهائي وطول مدة الخدمة. تستخدم المنافع األخرى لما بعد انتهاء الخدمة كالخدمات الطبية لتغطي الموظفين المتقاعدين 

وأفراد عائالتهم المؤهلين للحصول على الخدمات الطبية حسب وثائق سياسة النظام.

فيما يلي صافي المطلوبات المثبتة في 31 ديسمبر ألنظمة منافع الموظفين المحددة في قائمة المركز المالي الموحدة:

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
1.111)1.080(أنظمة التقاعد

28937.080.)2أنظمة العناية الطبية ومنافع أخرى لما بعد انتهاء الخدمة
23.20938.191صافي�مطلوبات�المنافع

فيما يلي وضع منافع التقاعد وأنظمة المنافع األخرى المحددة لما بعد انتهاء الخدمة ألرامكو السعودية:

)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
منافع�أخرىمنافع�التقاعد

2018201720182017
صافي�التزامات�المنافع�حسب�التمويل:

892.175)52.02350.45478.5القيمة الحالية اللتزامات ممولة
)161.661)60.758()153.726)58.376(القيمة العادلة لموجودات النظام

17.79030.514)13.272)6.353()فائض(/ عجز المنافع
996.566).5.2734.3836القيمة الحالية اللتزامات غير ممولة
28937.080.)1.1112)1.080(صافي�)موجودات(/مطلوبات�المنافع

التغير�في�التزامات�المنافع:
193.803)83749.83898.7.)5التزامات منافع كما في 1 يناير

3.2702.8652.3032.123تكلفة خدمة حالية
2.0102.0393.6984.005تكلفة فائدة

187)1.016(176))(تكلفة خدمة سابقة
)1158)31).17(2.664)3.280(إعادة قياس

--113116مساهمات المشاركين في األنظمة
)11.639)1.725()13.450)3.330(منافع مدفوعة

--)1848-تسويات
3.6681.395109278عمليات استحواذ )إيضاح 131
1242368142تحويل عمالت أجنبية وأخرى

798.741)57.29654.83785.0التزامات�المنافع�كما�في��31ديسمبر
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)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
منافع�أخرىمنافع�التقاعد

2018201720182017
التغير�في�موجودات�النظام:

)151.867)61.661()144.989)53.726(القيمة العادلة لموجودات النظام كما في 1 يناير
)12.201)2.378()11.781)1.905(دخل فوائد

)6.96013.930)19516.173إعادة قياس
)15.302))0).5()14.247)3.330(مساهمات صاحب العمل

3.3303.4501.7251.639منافع مدفوعة
--848-تسويات

--)1690)3.023(عمليات استحواذ )إيضاح 131
--)831144تحويل عمالت أجنبية وأخرى

)161.661)60.758()153.726)58.376(القيمة�العادلة�لموجودات�النظام�كما�في��31ديسمبر

28937.080.)1.1112)1.080(صافي�)موجودات(/مطلوبات�المنافع�كما�في��31ديسمبر

إن المتوسط المرجح لمدة التزامات منافع التقاعد 11 سنة كما في 31 ديسمبر 2018م و12 سنة كما في 31 ديسمبر 2017م. كما 
أن المتوسط المرجح لمدة التزامات المنافع األخرى 19 سنة كما في 31 ديسمبر 2018م و21 سنة كما في 31 ديسمبر 2017م.

يتم إثبات بنود صافي تكلفة المنافع المحددة، قبل الضريبة، بشكل أساسي ضمن بند مصروفات اإلنتاج والتصنيع وبند مصروفات 
البيع واإلدارية والعمومية في قائمة الدخل الموحدة. يتم إدراج عمليات إعادة القياس في قائمة الدخل الشامل الموحدة. فيما يلي 

بيان بصافي تكلفة المنافع المحددة وعمليات إعادة القياس للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر:

)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
منافع�أخرىمنافع�التقاعد

2018201720182017
المبالغ�المثبتة�في�صافي�الدخل:

3.2702.8652.3032.123تكلفة خدمة حالية
187)1.016(176))(تكلفة خدمة سابقة
1052581.3201.804صافي تكلفة فائدة

-360-)11(أخرى
3.3603.2992.9674.114

المبالغ�المثبتة�في�الدخل�الشامل�اآلخر:
خسائر )مكاسب( ناجمة عن تغيرات في افتراضات 

)12.194)19(83439ديموغرافية

8.936)12.578(2.246)316.)()مكاسب( خسائر ناجمة عن تغيرات في افتراضات مالية
)16.900))83.)()953121خسائر )مكاسب( ناجمة عن تغيرات في تعديالت خبرة

خسائر )عوائد( عن موجودات النظام )باستثناء دخل 
)6.96013.930)19516.173الفوائد(

)3.085(13.509()10.(71(14.088(
صافي خسائر )مكاسب( المنافع المحددة، قبل ضرائب 

26))7.50()2751210الدخل

تعتمد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة على عدد من العوامل التي يتم تحديدها بناًء على أسس إكتوارية باستخدام عدد 
من االفتراضات التي تستند جزئًيا على أحوال السوق. إَنّ أي تغير في هذه االفتراضات سيؤثر على القيمة الدفترية اللتزامات 

المنافع المحددة.
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فيما يلي االفتراضات الهامة التي استخدمت لتحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر:

)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(

منافع�أخرىمنافع�التقاعد

2018201720182017
3.7٪).)٪3.5٪3.)٪معدل الخصم

--5.4٪5.5٪معدل نمو الرواتب
22.35020.936المعدل السنوي لتكلفة المطالبات الطبية بالريال السعودي

90٪90٪معدل المشاركة في العناية الطبية
معدالت اتجاه العناية الطبية المفترضة:

8.0٪7.0٪معدل اتجاه التكلفة
5.0٪5.0٪المعدل الذي يتوقع أن تنخفض باتجاهه التكلفة
20212021السنة التي يبلغ فيها هذا المعدل حده النهائي

تتم مراجعة وتحديث جميع االفتراضات أعاله عند الحاجة كجزء من التقييم اإلكتواري الدوري اللتزامات منافع الموظفين المحددة.

تحدد أرامكو السعودية معدل الخصم المستخدم في تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المقدرة والتي 
من المتوقع أن تكون ضرورية لتسوية التزامات نظام المنافع لما بعد انتهاء الخدمة. تأخذ أرامكو السعودية بعين االعتبار معدالت 
فترات  تقارب  والتي  المناسب  الخصم  معدل  لتحديد  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  الجودة  عالية  الشركات  لسندات  الفائدة 

استحقاقها الفترات المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين المحددة.

واإلحصاءات،  الممارسات  ألفضل  وفقا  اإلكتوارية  المشورة  إلى  استناًدا  وتحدد  منتظم  بشكل  الوفيات  افتراضات  مراجعة  تتم 
والمعدلة لتعكس التجربة والتحسينات على طول العمر. إن األعمار المتوقعة المالئمة هي كاآلتي:

العمر�المتوقع�عند�عمر

أنظمة�التقاعد�األمريكيةأنظمة�التقاعد�السعودية

اإلنا	الذكوراإلنا	الذكور
5031.634.734.236.9
6023.025.725.027.2

6023.025.726.829.0 )أعمارهم الحالية 140

يستند افتراض معدل نمو الرواتب على دراسة رواتب السنوات األخيرة ويعكس توقعات اإلدارة للزيادات المستقبلية. يستند افتراض 
المعدل السنوي لتكلفة المطالبات الطبية على التكاليف الطبية المتكبدة عند مقدمي الخدمات الطبية الخارجية، نيابة عن موظفي 
الشركة والمتقاعدين. يأخذ معدل المشاركة في العناية الصحية بعين االعتبار، من بين عوامل أخرى، معدل المشاركة التاريخي 
والمستمد من أفضل البيانات التاريخية المتاحة. تعكس معدالت اتجاه تكلفة العناية الطبية الُمفترضة التجارب السابقة ألرامكو 

السعودية وتوقعات اإلدارة للتوجهات المستقبلية.

ثابتة،  األخرى  االفتراضات  كافة  بقاء  مع  األساسية،  االفتراضات  في  للتغيرات  المحددة  المنافع  التزامات  إجمالي  إنَّ حساسية 
مدرجة أدناه. من الممكن أن ال يمثل تحليل الحساسية تغيًرا فعلًيا في التزامات المنافع المحددة حيث أنه ليس من المرجح أن 

تحدث التغييرات بمعزل عن بعضها البعض.
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20182017األثر�على�االلتزامالتغير�في�االفتراض)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
8.06610.129زيادة بمبلغزيادة 0.5٪معدالت اتجاه تكلفة العناية الطبية النهائية

)18.801)7.095(نقص بمبلغنقص ٪0.5
)19.368)63).7(نقص بمبلغزيادة 0.5٪معدل الخصم للمنافع األخرى

8.56910.785زيادة بمبلغنقص ٪0.5
)12.914)3.011(نقص بمبلغزيادة 0.5٪معدل الخصم لمنافع التقاعد

3.3153.233زيادة بمبلغنقص ٪0.5
331.421).1زيادة بمبلغزيادة 0.5٪معدل نمو الرواتب

)11.691)6)1.6(نقص بمبلغنقص ٪0.5
4.688)3.90زيادة بمبلغزيادة 5٪المعدل السنوي لتكلفة المطالبات الطبية

)14.680)3.896(نقص بمبلغنقص ٪5
3.3715.280زيادة بمبلغزيادة سنة واحدةمتوسط العمر المتوقع

)15.340)3.383(نقص بمبلغنقص سنة واحدة
1.5601.571زيادة بمبلغزيادة 5٪معدل المشاركة في العناية الطبية

)11.676)1.635(نقص بمبلغنقص ٪5

تتألف موجودات النظام كما في 31 ديسمبر مما يلي:

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
3.0082.610نقد

682.107ودائع ألجل
3342.608).)3أدوات حقوق ملكية

534.097)2.0)صناديق استثمار
38.52033.178سندات

1.060787صكوك )متوافقة مع الشريعة(
119.13(115.387

تتم إدارة موجودات النظام تحت إشراف الشركة بينما يحتفظ بها وتدار عموًما من قبل أمناء مستقلين أو منشآت مستقلة بشكل 
تطبيق  عن  مسؤولة  الشركة  إن  األنظمة.  لمشتركي  مصلحة  أفضل  حسب  يتصرف  الذي  األمين،  ومبادئ  التزامات  مع  يتوافق 
سياسة االستثمار المعتمدة لمجلس اإلدارة وتقديم توصيات استثمارية للمنشآت النظامية التي تدير موجودات األنظمة. إن هدف 
االستثمار هو تحقيق أقصى قدر من عوائد االستثمار التي تتوافق مع الحذر في إدارة المخاطر على أفق استثماري طويل األجل، 
وذلك للتمكن من تأمين منافع المتقاعدين وتقليص مساهمات الشركة النقدية. يتم االحتفاظ بموجودات األنظمة بشكل مستقل 
لدفع منافع المتقاعدين فقط وليس ألرامكو السعودية حق الرجوع فيها. لدى أنظمة التقاعد السعودية الممولة الحق في تحويل 
الموجودات المحتفظ بها الزائدة عن التزامات نظام المنافع المحددة إلى أنظمة تقاعد سعودية ممولة أخرى. إن الحق في تحويل 
تلك الموجودات يتعلق فقط بالمبالغ المحتفظ بها الزائدة عن التزامات نظام المنافع المحددة ويتم التحويل فقط إلى أنظمة ذات 

التزامات منافع محددة تتجاوز قيمة الموجودات المحتفظ بها.

والتي تشتمل على  المخاطر  لعدد من  بها،  الخاصة  الخدمة  انتهاء  بعد  لما  المنافع  أنظمة  السعودية، من خالل  أرامكو  تتعرض 
تقلبات الموجودات، والتغيرات في عوائد السندات والتضخم ومتوسط العمر المتوقع. يتم تقليل مخاطر االستثمار من خالل تنويع 
الموجودات  لدراسة  بنموذج  الموجودات  توزيع  تحديد  يتم  البديلة.  الموجودات  من  وأنواع  واألسهم  الثابت  الدخل  بين  االستثمار 
والمطلوبات. إن هدف توزيع الموجودات هو تقريًبا 36٪ )2017م: 41٪( ألدوات حقوق الملكية، و32٪ )2017م: 33٪( ألدوات الدين، 
السعودية  أرامكو  تتحمل  بينما  التضخم جزئًيا مع تضخم األسهم،  تتم مقاصة خطر  البديلة.  للموجودات  و32٪ )2017م: ٪26( 

مخاطر العمر المتوقع.
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وعلى الرغم من أن أنظمة منافع الموظفين السعودية ال تحكمها متطلبات نظامية بشكل عام فيما يتعلق بالحد األدنى من التمويل، 
إال أنَّ الهدف التمويلي هو الوصول إلى تمويل كامل لألنظمة األكبر فقط. تدفع أرامكو السعودية التزامات األنظمة غير الممولة 
عند استحقاقها. يتم دفع منافع الموظفين السعودية من النقد الخاص بقطاع المشتركة، ويتوقع أن تكون 4.377 مليون ريال سعودي 
لعام 2019م. يتم تمويل أنظمة منافع الموظفين األمريكية حسب توصيات الخبير اإلكتواري وذلك من أجل تلبية استراتيجية التمويل 
في أرامكو السعودية للوفاء بمصروفات أنظمة المنافع )وتقدر بمبلغ 375 مليون ريال سعودي لعام 2019م( باستخدام أنظمة حماية 

معاشات التقاعد )PPA(. وفًقا لتقدير الشركة، ال يتوقع إجراء أي مساهمة نقدية في األنظمة لعام 2019م.

إضافة إلى األنظمة المذكورة أعاله، لدى أرامكو السعودية أنظمة مساهمات محددة تقتصر التزاماتها القانونية أو االستنتاجية 
لهذه األنظمة على المساهمات. بلغت تكاليف أنظمة المساهمات المحددة، والتي يتم إدراجها بشكل أساسي ضمن بند مصروفات 
اإلنتاج والتصنيع وبند مصروفات البيع واإلدارية والعمومية في قائمة الدخل الموحدة، مبلًغا وقدره 926 مليون ريال سعودي ومبلغ 

861 مليون ريال سعودي للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2018م و2017م، على التوالي.

المخصصات - 19

)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
استبعاد�
المجمو	األخرىالبيئةالموجودات

�18.0321.0882789.398يناير�2017
2.826-)3.1291303تعديل التقدير

7392708831.892مخصصات إضافية
308-28226زيادة ناشئة من خالل مرور الوقت )إيضاح 117

)1427)194)1285)148مبالغ محملة مقابل مخصصات
�3112.1347961.06713.997ديسمبر�2017

652))23(-886تعديل التقدير
18177308903)مخصصات إضافية

310-)10(320زيادة ناشئة من خالل مرور الوقت )إيضاح 117
)256()91())11()51(مبالغ محملة مقابل مخصصات

91.05015.606)�3113.7078ديسمبر�2018

تتألف هذه المخصصات بشكل رئيسي من مخصصات استبعاد موجودات لسد وهجر واستبعاد موجودات آبار الزيت والغاز الطبيعي 
في المستقبل باإلضافة إلى إزالة بعض موجودات قطاع التكرير والمعالجة والتسويق. إن مخصصات البيئة هي لمعالجة المياه 
الجوفية والتربة الملوثة. ستظهر الدفعات لتسوية هذه المخصصات على أسس مستمرة، وستستمر على مدى أعمار الموجودات 
التشغيلية، والتي قد تتجاوز خمسين عاًما في الوقت الذي يصبح فيه هجر آبار الزيت والغاز الطبيعي ضرورًيا. إن مبلغ وتوقيت 

التسوية لهذه المخصصات غير مؤكد ويعتمد على عوامل مختلفة ال تقع دائًما ضمن سيطرة اإلدارة.

الذمم الدائنة التجارية واألخرى - 20

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
32.89728.834ذمم دائنة تجارية

26.39322.560مستحقات عن مواد وخدمات
6.7616.795مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 30)ب((

6.2353.866مبالغ مستحقة أخرى
72.28662.055
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اإليرادات - 21

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
1.180.726834.312إيرادات من عقود مع عمالء

2.568)2.270(الحركة بين األسعار المؤقتة والنهائية
3.6813.603إيرادات أخرى

1.182.137840.483
إيرادات أخرى:

خدمات مقدمة إلى:
7311.076جهات حكومية )إيضاح 30)أ((

6261.065أطراف ثالثة
311435مشاريع مشتركة وشركات زميلة )إيضاح 30)أ((

10164شحن
1.912963أخرى

3.6813.603

تقاس اإليرادات من العقود مع العمالء بسعر معاملة متفق عليه بموجب العقد ويستحق الدفع خالل 10 إلى 90 يوًما من تاريخ 
الفاتورة اعتماًدا على شروط محددة في العقد.

ال يتم تعديل أسعار المعامالت بشأن القيمة الزمنية للنقود حيث ال تتوقع أرامكو السعودية أن يكون لديها أي عقود تتجاوز فيها 
الفترة بين نقل المنتج إلى العميل والدفع من قبل العميل سنة واحدة.

تفصيل�اإليرادات�من�العقود�مع�العمالء

فيما يلي إيرادات أرامكو السعودية من العقود مع العمالء وفًقا لنوع المنتج ومصدره:

)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(

2018

التنقيب�
واإلنتا	

التكرير�
والمعالجة�
والتسويق

المجمو	المشتركة

715.668-008.268).707زيت خام
393.253-371392.882منتجات مكررة وكيميائية

71.805-92.156)69.6غاز طبيعي وسوائل غاز طبيعي

1.180.726-03.306)20).777إيرادات�من�عقود�مع�عمالء
)2.270(-))51()1.756(الحركة بين األسعار المؤقتة والنهائية

5691.7831.3293.681إيرادات أخرى

5751.3291.182.137.)0)776.233اإليرادات�الخارجية
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)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(

2017

التنقيب�
واإلنتا	

التكرير�
والمعالجة�
والتسويق

المجمو	المشتركة

524.073-512.69111.382زيت خام
251.322-425250.897منتجات مكررة وكيميائية

58.917-57.8051.112غاز طبيعي وسوائل غاز طبيعي
834.312-570.921263.391إيرادات�من�عقود�مع�عمالء

2.568-2.50365الحركة بين األسعار المؤقتة والنهائية
5961.7971.2103.603إيرادات أخرى

574.020265.2531.210840.483اإليرادات�الخارجية

تشتمل اإليرادات من العقود مع العمالء على مبيعات محلية بأسعار محددة من قبل الحكومة كما يلي:

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
72.646)1.8زيت خام

55.79031.823منتجات مكررة وكيميائية
16.03715.680غاز طبيعي وسوائل غاز طبيعي

73.67(50.149

دخل التمويل والدخل اآلخر - 22

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
2.7771.144دخل فوائد من ودائع ألجل وقروض مدينة

6373دخل استثمار
-870مكاسب استبعاد استثمار في حقوق ملكية سابق في ارالنكسيو )إيضاح 31)ج()111

3141)1دخل توزيعات أرباح
202)مكاسب ناتجة من معامالت مشتقة

89أخرى
3.8651.569
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المعامالت غير النقدية والتسويات في قائمة التدفقات النقدية الموحدة - 23

� معامالت�التسويةأ-

أبرمت الحكومة والشركة في عام 2017م ترتيبات تسوية بشأن الدخل اآلخر المتعلق بالمبيعات والمبالغ المستحقة من بعض 
الجهات الحكومية وشبه الحكومية. ونتيجة لهذه الترتيبات، تمت تسوية المبالغ المستحقة من الحكومة خالل السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م بمبلغ 167.752 مليون ريال سعودي )2017م: 64.410 مليون ريال سعودي( وذلك عن طريق إجراء مقاصة مقابل 
التزامات ضريبة دخل قدرها 167.752 مليون ريال سعودي )2017م: 56.197 مليون ريال سعودي( )إيضاح 8)ج(( والتزامات ريوع 
قدرها ال شيء )2017م: 8.213 مليون ريال سعودي(. يشتمل النقد المستخدم في أنشطة التمويل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2017م على تسوية مبلغ مستحق من الحكومة قدره 56.558 مليون ريال سعودي من خالل توزيع إضافي إلى الحكومة.

� المعامالت�األخرى	-

تشتمل أنشطة االستثمار األخرى على قروض مساهم ثانوية بمبلغ 2.498 مليون ريال سعودي مع مشروع مشترك والتي تم 
تحويلها إلى حقوق ملكية  خالل عام 2018م )2017م: 1.796 مليون ريال سعودي تم تحويلها إلى حقوق ملكية( باإلضافة 
إلى عقود إيجار تمويلي بمبلغ 8.195 مليون ريال سعودي تم إبرامها في عام 2018م )2017م: 3.901 مليون ريال سعودي( 

ومخصصات استبعاد موجودات بمبلغ 1.533 مليون ريال سعودي )2017م: 3.591 مليون ريال سعودي(.

االرتباطات - 24

� االرتباطات�الرأسماليةأ-

بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها ولم يتم تكبدها 90.034 مليون ريال سعودي و101.813 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2018م و2017م، على التوالي.

� عقود�اإليجار�التشغيلي	-

تقوم أرامكو السعودية باستئجار منصات الحفر والناقالت والعقارات ومعدات النقل والمعدات الصناعية الخفيفة والمعدات 
وحقوق  وبنوًدا تصاعدية،  متفاوتة،  اإليجار شروًطا  تتضمن عقود  لإللغاء.  قابلة  غير  تشغيلي  إيجار  بموجب عقود  المكتبية 
تجديد. تتباين شروط االتفاقيات ولكنها عادًة ما تشتمل على أحكام تسمح بإلغائها خالل ستة أشهر بعد تقديم إشعار. إن 
أسعار العقود ثابتة بصورة عامة كما في تاريخ العقد. فيما يلي الحد األدنى التقريبي لدفعات عقود اإليجار التشغيلي غير 

القابلة لإللغاء كما في 31 ديسمبر:

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
8.0787.160ال تزيد عن سنة

15.62510.347تزيد عن سنة وال تزيد عن خمس سنوات
11.8624.079تزيد عن خمس سنوات

35.56521.586

� الشركة�العالمية�للصناعات�البحرية�)»آ	�إم�آ	«(	-

سي  إل  بي  المبريل  وشركة  للشركة،  بالكامل  مملوكة  تابعة  شركة  وهي  )»سادكو«(،  للتطوير  السعودية  أرامكو  شركة  قامت 
)»المبريل«(، وشركة البحري وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في عام 2017م بإنشاء شركة، آي إم آي، تمتلك فيها شركة 
سادكو حصة بنسبة 50.1٪، وتمتلك المبريل حصة بنسبة 20٪، وتمتلك شركة البحري حصة بنسبة 19.9٪ وتمتلك شركة 
هيونداي للصناعات الثقيلة حصة بنسبة 10٪. تتمثل األنشطة الرئيسية لشركة آي إم آي في تطوير وتشغيل وصيانة فناء بحري 
تحت اإلنشاء من قبل الحكومة، باإلضافة إلى تصميم وتصنيع وصيانة وإصالح السفن والحفارات. سيتم تقسيم الفناء البحري 
إلى أربع مناطق رئيسية، وسيختلف إنجاز بناء المناطق الفردية، ولكن من المتوقع أن يكتمل تماًما ويبدأ تشغيله بحلول عام 
2021م. التزمت شركة سادكو بتمويل شركة آي إم آي حتى مبلغ 1.316 مليون ريال سعودي من خالل مساهمات في حقوق 

الملكية. تم سحب مبلغ 555 مليون ريال سعودي من قبل شركة آي إم آي كما في 31 ديسمبر 2018م.
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� شركة�أرامكو�السعودية�روان�للحفر�البحر	�)»أرو�دريلينغ«(د-

قامت شركة سادكو وشركة روان ريكس المحدودة في عام 2017م بتأسيس شركة أرو دريلينغ )إيضاح 33(، لتقديم خدمات 
الحفر البحري للشركة. التزمت أرامكو السعودية باستثمار 2.494 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م من خالل 
حقوق ملكية وقروض مساهم، ُسِحب منها مبلغ 2.453 مليون ريال سعودي )2017م: 1.436 مليون ريال سعودي(. إضافة إلى 
ذلك، التزمت أرامكو السعودية باستئجار 20 حفارة بحرية على مدى عشر سنوات تبدأ في عام 2021م بقيمة تقديرية تبلغ 

52.489 مليون ريال سعودي.

� شركة�أرامكو�السعودية�نابور	�للحفر�)»سند«(	-

قامت شركة سادكو وشركة نابورس الدولية هولندا بي في، في عام 2017م بتأسيس شركة سند )إيضاح 33(، لتقديم خدمات 
الحفر البري للشركة. التزمت أرامكو السعودية باستثمار 1.553 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م من خالل 
حقوق ملكية وقروض مساهم، ُسِحب منها مبلغ 1.553 مليون ريال سعودي. إضافة إلى ذلك، التزمت أرامكو السعودية باستئجار 

50 حفارة برية على مدى عشر سنوات تبدأ في عام 2019م بقيمة تقديرية تبلغ 24.263 مليون ريال سعودي.

� الشركة�العربية�لصناعة�الحفارات�)»إيه�آر�إم«(و-

قامت شركة سادكو وشركة نوف داونهول إيروسيا ليميتد، في شهر يونيو 2018م بتأسيس شركة إيه آر إم )إيضاح 33( لتقديم 
خدمات ومعدات تصنيع الحفارات البرية إلى شركة سند والشرق األوسط وشمال أفريقيا بشكل عام. التزمت أرامكو السعودية 
باستثمار مبلغ 225 مليون ريال سعودي. إضافة إلى ذلك، قامت شركة سادكو بضمان شراء 50 حفارة برية على مدى عشر 
سنوات ابتداًء من عام 2021م بقيمة تقديرية تبلغ 6.754 مليون ريال سعودي، ولديها خيار إلغاء طلبات الحفارات البرية بأقصى 

تعرض مالي قدره 1.358 مليون ريال سعودي.

� األخرى	-

بهدف االمتثال لتوجيهات الحكومة، تتوقع أرامكو السعودية في المستقبل بيع أجزاء من حقوق ملكيتها في كل من شركة 1 1)
المحدودة )إيضاح 34( من خالل  للتكرير  أرامكو سينوبك  ينبع  للتكرير والبتروكيماويات وشركة  توتال  السعودية  أرامكو 
طرح عام لألسهم في المملكة العربية السعودية. وبهدف االمتثال أيًضا لتوجيهات الحكومة، تتوقع شركة األداء المميز 
للكيماويات )»إي بي سي سي«(، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل ألرامكو السعودية، في المستقبل بيع أجزاء من حقوق 

ملكيتها في صدارة )إيضاح 25)أ(( وذلك من خالل طرح عام لألسهم في المملكة العربية السعودية.
تلتزم أرامكو السعودية باالمتثال للتوجيهات الحكومية لضمان أن تنفق شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات 1 2)

وشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة إجمالي مبلغ 469 مليون ريال سعودي على مدى عشر سنوات ينتهي في 
31 ديسمبر 2025م على برامج المسؤولية االجتماعية. ال يزال مبلغ 420 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، 

متبقًيا لإلنفاق.
لدى أرامكو السعودية ارتباطات بمبلغ 370 مليون ريال سعودي )2017م: 395 مليون ريال سعودي( لالستثمار في حقوق 1 3)

ملكية خاصة في داخل وخارج المملكة، والتي يمكن استدعاؤها عند الطلب.
لدى أرامكو السعودية ارتباطات بمبلغ 56 مليون ريال سعودي )2017م: 81 مليون ريال سعودي( لتمويل قروض إضافية 1 4)

واالستحواذ على استثمارات إضافية في أسهم غير مدرجة لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المملكة، والتي 
يمكن استدعاؤها من قبل الشركات عند استيفاء شروط معينة.
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االلتزامات المحتملة - 25

لدى أرامكو السعودية موجودات والتزامات محتملة تعود لبعض األمور المتنازع عليها بما في ذلك مطالبات مقدمة من قبل أو ضد 
مقاولين ودعاوى قضائية وقضايا تحكيم في أمور متنوعة نشأت من خالل سير األعمال العادية، ومن غير المتوقع أن تُسفر عن 

أي تعديالت هامة.

لدى أرامكو السعودية أيًضا التزامات محتملة تتعلق باآلتي:

� صدارةأ-

وقعت إي بي سي سي وشركة داو العربية السعودية القابضة بي في )يشار إليهما مًعا باسم »المساهمين المؤسسين«( في عام 
2011م، اتفاقية مساهمين مدتها 99 سنة لبناء وتشغيل مجمع كيميائيات متكامل في مدينة الجبيل الصناعية الثانية في المملكة 
العربية السعودية )»المشروع«(. وبعد ذلك بوقت قصير، قام المساهمون المؤسسون بتأسيس صدارة لتنفيذ المشروع. التزمت 
أرامكو السعودية كما في 31 ديسمبر 2018م بتقديم إجمالي تسهيالت مالية بمبلغ 25.125 مليون ريال سعودي )2017م: 
25.125 مليون ريال سعودي( تتكون من قرض مساهم وارتباطات رأسمالية حيث تم سحب مبلغ 25.125 مليون ريال سعودي 

)2017م: 25.125 مليون ريال سعودي( من هذه التسهيالت.

أبرمت صدارة في عام 2013م اتفاقيات نهائية مع بعض وكاالت ائتمان صادرات وبنوك تجارية بمبلغ 39.505 مليون ريال 
للمشروع، منها مبلغ 36.566 مليون ريال سعودي )2017م:  سعودي تقريًبا )2017م: 39.505 مليون ريال سعودي( كتمويل 
لتلك   ٪65 بنسبة  السعودية ضمانات  أرامكو  قدمت  ديسمبر 2018م.   31 في  كما  قائًما  كان  ريال سعودي(  مليون   37.875
التسهيالت، والتي سيتم إلغاؤها عند إعالن االنتهاء من المشروع في أو قبل 31 ديسمبر 2020م. نجحت صدارة في استيفاء 
كافة متطلبات اختبار موثوقية الدائنين في محاولتها األولية كما في 31 ديسمبر 2018م. يعتبر إكمال اختبار موثوقية الدائنين، 

ما بين شروط أخرى، شرًطا أساسًيا لتحقيق إنجاز المشروع.

قامت صدارة في عام 2013م بإصدار صكوك للمشروع في المملكة العربية السعودية بمبلغ 7.500 مليون ريال سعودي تقريًبا 
 ٪65 بنسبة  محدودة  استرداد  حقوق  ذات  السعودية ضمانات  أرامكو  قدمت  2028م.  ديسمبر  في  نهائي  استحقاق  وبتاريخ 
من قيمة الصكوك، والتي يمكن استدعاؤها في أي وقت، عند وقوع أحداث معينة قبل تاريخ إنجاز المشروع. تم استخدام 
المتحصالت من الصكوك لتمويل المشروع، منها مبلغ 7.178 مليون ريال سعودي تقريًبا )2017م: 7.500 مليون ريال سعودي( 

كان قائًما كما في 31 ديسمبر 2018م.

قدمت الشركة خطابين اعتماد، فيما يتعلق بتوزيع الوقود واللقيم لصدارة، إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمبلغ 
169 مليون ريال سعودي )2017م: 169 مليون ريال سعودي( ومبلغ 225 مليون ريال سعودي )2017م: 225 مليون ريال سعودي( 

لبناء محطات االيبوكسي وتطوير مشاريع لدعم الصناعات التحويلية في المملكة، على التوالي.

� بترورابغ	-

أبرم المساهمان المؤسسان، الشركة وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة، في مارس 2015م ترتيبات تمويل بالدين خارجية 
طويلة األجل لمشروع رابغ 2 )»المشروع«( مع مجموعة من المقرضين نيابًة عن بترورابغ بمبلغ 19.380 مليون ريال سعودي 
)2017م: 19.380 مليون ريال سعودي(، حيث قدم المساهمان ضمانات لحصتهما المتساوية من التمويل بالدين حتى إنجاز 
المشروع المتوقع في عام 2019م. تم سحب مبلغ 19.380 مليون ريال سعودي من هذه التسهيالت كما في 31 ديسمبر 2018م 
)2017م: 19.174 مليون ريال سعودي(. ومن المتوقع أن يوفر التمويل بالدين الخارجي 54٪ تقريًبا من إجمالي متطلبات رأس 
المال للمشروع والبالغة 36.086 مليون ريال سعودي )2017م: 33.743 مليون ريال سعودي( على أن يتم تمويل باقي متطلبات 

رأس المال من خالل طرح أسهم إضافية من قبل بترورابغ ومصادر أخرى.

كما قام المساهمان المؤسسان بتقديم قرض مرحلي بمبلغ 11.250 مليون ريال سعودي )2017م: 11.250 مليون ريال سعودي( 
مع تقديم ضمانات بحصص متساوية للوفاء بمتطلبات رأس المال حتى تتم عملية إصدار األسهم. ستستمر هذه الضمانات حتى 
عام 2019م. قامت بترورابغ بسحب مبلغ 8.888 مليون ريال سعودي )2017م: 6.555 مليون ريال سعودي( من هذا القرض 

كما في 31 ديسمبر 2018م.

قدمت الشركة خطابات اعتماد احتياطية بمبلغ 94 مليون ريال سعودي )2017م: 94 مليون ريال سعودي( نيابة عن بترورابغ 
لصالح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وذلك كضمان لبناء مرافق كيميائية محددة تتعلق ببترورابغ.
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األدوات المشتقة وأنشطة التحوط - 26

تستخدم أرامكو السعودية عقود مقايضة أسعار الفائدة إلدارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة الناتجة عن القروض. يتم تصنيف 
هذا التحوط كتحوط تدفقات نقدية. كما تتعامل أرامكو السعودية بأنشطة تحوط من خالل استخدام عقود عمالت آجلة فيما يتعلق 
بارتباطات ملزمة لعقود المشتريات والرواتب التي تدفع بالعمالت األجنبية. تعتبر هذه األنشطة كتحوط للقيمة العادلة. عالوة على 

ذلك، تستخدم أرامكو السعودية عقود مقايضة السلع قصيرة األجل إلدارة التعرض لتقلبات األسعار.

إن القيمة االسمية لعقود العمالت اآلجلة وعقود مقايضة أسعار الفائدة المصنفة كأدوات تحوط وعقود مقايضة السلع القائمة كما 
في 31 ديسمبر هي كاآلتي:

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
10.575)0).)1مقايضة أسعار فائدة

64.541)1.)2عقود مقايضة سلع
15.8214.148عقود عمالت آجلة

5(.37119.264

المشتريات - 27

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
7.806101.270)1منتجات تكرير ومواد كيميائية

1.13124.823)زيت خام
188.937126.093

أخرى  أطراف  من  شراؤها  يتم  التي  الخام  والزيت  الكيميائية  والمواد  المكررة  المنتجات  من  رئيسي  بشكل  المشتريات  تتكون 
أرامكو  إنتاج  يتجاوز  عندما  المملكة  في  المنتجات  على  الطلب  ولتلبية  والتسويق  والمعالجة  التكرير  عمليات  في  الستخدامها 
السعودية لتلك المنتجات. كما تقوم أرامكو السعودية بشراء منتجات من أطراف أخرى في أسواق معينة حيث تكون التكلفة أكثر 

فعالية مقارنة بشرائها من وحدات أعمال أخرى.

مصروفات منافع الموظفين - 28

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
927.681)29.8رواتب وأجور

1.713)1.80تكاليف ضمان اجتماعي
منافع ما بعد انتهاء الخدمة )إيضاح 118:

6.3277.413أنظمة المنافع المحددة
926861أنظمة المساهمات المحددة

38.90637.668
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المدفوعات إلى الحكومة - 29

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
180.119172.753ضرائب دخل )إيضاح 8)ج((

213.513141.233ريوع )إيضاح 23)أ((
217.500187.849توزيعات أرباح )إيضاح 23)أ((

611.132501.835

المعامالت مع األطراف ذات العالقة - 30

� المعامالتأ-

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(

المشاريع�المشتركة:
15910.620.)إيرادات من مبيعات

3079إيرادات أخرى )إيضاح 121
990)دخل تمويل

2679مصروفات خدمات

الشركات�الزميلة:
39.35628.789إيرادات من مبيعات

281356إيرادات أخرى )إيضاح 121
11398دخل تمويل

8027.844).39مشتريات
195244مصروفات خدمات

الجهات�الحكومية�وشبه�الحكومية:
50.11145.755مبيعات

1150.176)152.6دخل أخر متعلق بمبيعات
7311.076إيرادات أخرى )إيضاح 121

3.266)3.39مشتريات
323611مصروفات خدمات

لمشروع  القروض  إضافية عن  معلومات   25 إيضاح  يتضمن  القائمة.  التوريد  اتفاقيات  أساس  على  البضائع  وبيع  يتم شراء 
مشترك وشركة زميلة.
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� األرصدة	-

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(

المشاريع�المشتركة:
1.930)موجودات وذمم مدينة أخرى )إيضاح 19

-176ذمم مدينة تجارية
203-فوائد مدينة

الشركات�الزميلة:
3.2963.220موجودات وذمم مدينة أخرى )إيضاح 19

10.3889.355ذمم مدينة تجارية
924.166).)ذمم دائنة تجارية وأخرى )إيضاح 120

الجهات�الحكومية�وشبه�الحكومية:
6.679)8.76ذمم مدينة تجارية

038.991)8.1)مبالغ مستحقة من الحكومة )إيضاح 113
2.2692.629ذمم دائنة تجارية وأخرى )إيضاح 120

تتم المبيعات والذمم المدينة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية بشروط محددة ضمن إطار العمل التنظيمي المناسب في 
المملكة.

� تعويضات�موظفي�اإلدارة�العليا	-

التعويضات  إن  العليا.  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  السعودية  ألرامكو  الرئيسيون  العليا  اإلدارة  موظفو  يتضمن 
المدفوعة أو المستحقة الدفع إلى اإلدارة العليا عن الخدمات مبينة أدناه:

20182017)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
5750منافع موظفين قصيرة األجل

2766منافع موظفين لما بعد انتهاء الخدمة
108منافع أخرى طويلة األجل

-17منافع نهاية الخدمة
111124

� المعامالت�األخرى�مع�موظفي�اإلدارة�العلياد-

باستثناء ما هو مبين في إيضاح 30)ج(، لم تكن هناك أي معامالت يتم التقرير عنها بين أرامكو السعودية وأعضاء موظفي 
اإلدارة العليا وأعضاء أسرهم المقربين خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م )2017م: ال شيء(.
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)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

االستثمارات في الشركات المنتسبة - 31

� االستثمار�في�مشرو	�مشتر	أ-

استحوذت أرامكو السعودية، من خالل شركتها التابعة المملوكة بالكامل، موتيفا انتربرايزز المحدودة )»موتيفا«(، في 6 ديسمبر 
2018م على أعمال بيع الوقود بالتجزئة بمبلغ 331 مليون ريال سعودي، وتمت المساهمة بها على الفور في تأسيس المشروع 
المشترك جونيبر فنتشرز أوف تكساس المحدودة )»جونيبر«(. تمتلك موتيفا، عند إتمام المعاملة، حصة بنسبة 60٪ في جونيبر 
التي تدير بعض محطات بيع الوقود بالتجزئة والمتاجر الصغيرة في والية تكساس بالواليات المتحدة األمريكية. تم تحديد 
القيمة العادلة لصافي الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد التي تم شراؤها لتكون مساوية لمبلغ الشراء ولم يتم قيد أي 

شهرة من المعاملة. تم قيد القيمة الدفترية لشركة جونيبر كاستثمار في مشاريع مشتركة )إيضاح 17.

� االستثمار�في�عمليات�مشتركة	-

القابضة  البحار  وراء  لما  أرامكو  بالكامل  المملوكة  السعودية في 28 مارس 2018م، من خالل شركتها  أرامكو  قامت شركة 
كوبيريتيف يو إيه، باالستحواذ من شركة بتروناس ريفايناري آند بتروكيميكال كوربوريشن إس دي إن. بي إتش دي. )»بتروناس«( 
على حصة ذات حقوق تصويت بنسبة 50٪ في شركة بينغرانغ ريفاينينغ إس دي إن. بي إتش دي. )»بريفكيم ريفاينينغ«(، كما 
المال،  في سوق  أسهمها  تداول  يتم  لبتروناس  منتسبة  وهي شركة  برهاد،  كيميكالز جروب  بتروناس  من  باالستحواذ  قامت 
بلغ إجمالي  بتروكيميكال«(.  )»بريفكيم  إتش دي.  بي  إن.  بتروكيميكال إس دي  بينغرانغ  بنسبة 50٪ في شركة  على مشاركة 
السعودية على 50٪ من قرض  أرامكو  إلى ذلك، استحوذت  للمعاملتين 3.534 مليون ريال سعودي. إضافة  النقدي  المقابل 
ريفاينينغ  بريفكيم  شركة  من  كل  تمتلك  بتروكيميكال.  بريفكيم  شركة  من  سعودي  ريال  مليون   791 البالغ  الثانوي  المساهم 
وشركة بريفكيم بتروكيميكال بعض موجودات مصفاة ومرفق تكسير بالبخار قيد اإلنشاء والتي سيتم تخصيصها إلنتاج منتجات 
التكرير والبتروكيماويات ومن المقرر أن تبدأ عملياتها في عام 2019م. أجرت أرامكو السعودية تقييًما للمعالجة المحاسبية 
لهذه االستثمارات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 11، الترتيبات المشتركة، وقررت أن االستثمارين هما عمليتان 

مشتركتان.

ريفاينينغ وشركة  بريفكيم  ومطلوبات شركة  لموجودات  العادلة  القيمة  لتحديد  مقيِّم مستقل  بتعيين  السعودية  أرامكو  قامت 
بريفكيم بتروكيميكال كجزء من تخصيص سعر الشراء، والذي لم يتم االنتهاء منه بعد. وفيما يلي بيان بالقيمة العادلة المبدئية 

للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها في 28 مارس 2018م، بناًء على التقييم المبدئي:

)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
36.345إنشاءات تحت التنفيذ )إيضاح 15

1.744نقد وما يماثله
)11.541موجودات ومطلوبات غير متداولة أخرى، صافي

)11.212صافي رأس المال العامل
)128.136تمويالت بنكية قصيرة األجل

7.200مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة
3.600حصة أرامكو السعودية بنسبة ٪50

)166تعديالت أخرى
3.534مقابل الشراء

بلغ مجموع تكاليف االستحواذ والمعاملة مبلًغا وقدره 128 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتم قيدها 
كمصروفات بيع وإدارية وعمومية في قائمة الدخل الموحدة.
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)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

� االستثمار�في�الشركات�التابعة	-

االستحوا	�على�شركة�ارالنكسيو�هولدينغ�بي.�في.(�1)

أرامكو  بين شركة  )إيضاح 7(  التي كانت سابًقا مشروًعا مشترًكا  )»ارالنكسيو«(،  ارالنكسيو هولدينغ بي. في.  أصبحت 
السعودية وشركة النكسيس دويتشالند جي إم بي اتش )»النكسيس«(، في 31 ديسمبر 2018م شركة تابعة مملوكة بالكامل 
نتيجة لقيام أرامكو السعودية باالستحواذ على حصة 50 ٪ المتبقية في ارالنكسيو. تمت عملية االستحواذ المبدئي لحصة 
50٪ في 1 أبريل 2016م. تضمنت المعاملة تبادل حصة ملكية النكسيس، بما في ذلك كافة الحقوق وااللتزامات المرتبطة 
بها، مقابل مدفوعات نقدية إلى النكسيس بمبلغ 6.106 مليون ريال سعودي. حصلت أرامكو السعودية نتيجة لهذه المعاملة 
)الملكية  تابعة  التابعة وعددها خمس عشرة شركة  الشركات  كافة  تتكون من  والتي  الحصرية الرالنكسيو،  الملكية  على 
الكاملة ألربع عشرة شركة تابعة وحصة غير مملوكة بالكامل بنسبة 50٪ في ارالنكسيو-تي إس آر سي( والتي لديها 20 
موقع تصنيع في 9 دول. يتماشى هذا االستحواذ مع استراتيجية أرامكو السعودية للتمكين من زيادة تنويع محفظة قطاع 

التكرير والمعالجة والتسويق، وتعزيز قدراتها عبر سلسلة الطاقة والمواد الكيميائية المضيفة للقيمة.

المعاملة، أعيد قياس استثمار أرامكو السعودية في حقوق ملكية ارالنكسيو وقدره 4.943 مليون ريال  وكجزء من هذه 
تم تصنيفه سابًقا كاستثمار في مشاريع مشتركة وشركات زميلة في قائمة  والذي  )إيضاح 7(،  العادلة  بالقيمة  سعودي 
المركز المالي الموحدة، والذي نتج عنه مكاسب قدرها 870 مليون ريال سعودي تم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

عليها  المستحوذ  الموجودات  إثبات  تتطلب  التي  المحاسبية  االستحواذ  طريقة  باستخدام  المعاملة  عن  المحاسبة  تمت 
والمطلوبات التي تم تحملها بقيمتها العادلة كما في تاريخ االستحواذ.

تم تحديد القيمة العادلة المبدئية للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد من قبل اإلدارة، بمساعدة من مقيِّم مستقل، 
كجزء من عملية تخصيص سعر الشراء، والتي لم يتم إنهاؤها.

يلخص الجدول التالي الشهرة والقيمة العادلة لموجودات ومطلوبات ارالنكسيو التي تم االستحواذ عليها في 31 ديسمبر 2018م:

)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
528نقد وما يماثله

2.983ذمم مدينة وموجودات أخرى
3.112مخزون

9.725ممتلكات وآالت ومعدات
268موجودات غير ملموسة

)12.396ذمم دائنة تجارية وأخرى
)1511قروض

)11.038التزامات ومخصصات منافع الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة
)11.074مطلوبات أخرى

11.597مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة
)153حصص غير مسيطرة

)15.813القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ للحصص المحتفظ بها سابقا
5.731القيمة العادلة للحصة اإلضافية المستحوذ عليها في 31 ديسمبر 2018

210شهرة
165تعديالت أخرى

6.106صافي مقابل الشراء

تم قيد تكاليف االستحواذ والمعاملة البالغة 10 مليون ريال سعودي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م كمصروفات بيع وإدارية 
وعمومية في قائمة الدخل الموحدة.
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موتيفا(�2)

أصبحت موتيفا، والتي كانت سابقا مشروًعا مشترًكا )إيضاح 7( بين أرامكو السعودية وشركة رويال داتش شل بي إل سي 
)»شل«(، بتاريخ 1 مايو 2017م شركة تابعة مملوكة بالكامل نتيجة لقيام شل ببيع كامل حصتها في موتيفا. تضمنت المعاملة 
تبادل بعض موجودات ومطلوبات موتيفا وبعض المدفوعات النقدية لشركة شل بمبلغ 3.341 مليون ريال سعودي. ونتيجة 
لهذه المعاملة، حصلت شركة أرامكو السعودية على الملكية الحصرية لموجودات ومطلوبات موتيفا المتبقية، بما في ذلك 
مصفاة بورت آرثر بوالية تكساس بطاقة إنتاجية للزيت الخام تصل إلى أكثر من 600.000 برميل يومًيا، و24 محطة توزيع 
وديون موتيفا المحتفظ بها. يتماشى هذا االستحواذ مع استراتيجية أرامكو السعودية للتحول إلى شركة متكاملة عالمًيا 

للزيت والغاز.

وكجزء من هذه المعاملة، أعيد قياس استثمار أرامكو السعودية في حقوق ملكية شركة موتيفا وقدره 21.086 مليون ريال 
تم تصنيفه سابًقا كاستثمار في مشاريع مشتركة وشركات زميلة في قائمة  والذي  )إيضاح 7(،  العادلة  بالقيمة  سعودي 
المركز المالي الموحدة، والذي نتج عنه خسارة بمبلغ 262 مليون ريال سعودي تم إثباتها كمصروفات بيع وعمومية وإدارية 

في قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

تمت المحاسبة عن المعاملة باستخدام طريقة االستحواذ المحاسبية التي تتطلب أن يتم إثبات الموجودات المستحوذ عليها 
والمطلوبات التي تم تحملها بقيمتها العادلة كما في تاريخ االستحواذ.

يلخص الجدول التالي القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات موتيفا التي تم االستحواذ عليها في 1 مايو 2017م:

)جميع�المبالغ�بماليين�الرياالت�السعودية(
2.790نقد وما يماثله

5.063ذمم مدينة وموجودات أخرى
5.434مخزون

33.724ممتلكات وآالت ومعدات
3.176موجودات غير ملموسة

)112.477ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
)11.114ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة

)112.431قروض
24.165مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة

)120.824القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ للحصص المحتفظ بها سابقا
3.341صافي مقابل الشراء

بلغت تكاليف االستحواذ والمعامالت 15 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتم قيدها كمصروفات 
بيع وعمومية وإدارية في قائمة الدخل الموحدة.

تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد من قبل اإلدارة بمساعدة من مقيم مستقل كجزء من 
عملية تخصيص سعر الشراء. أنجزت أرامكو السعودية المحاسبة عن المعاملة.

المشتركة  المشاريع  نتائج  مايو 2017م كحصة في  نتائج شركة موتيفا قبل 1  السعودية من  أرامكو  يتم قيد حصة  كان 
والشركات الزميلة في قائمة الدخل الموحدة. تم توحيد نتائج عمليات شركة موتيفا بدًءا من 1 مايو 2017م، ويبلغ األثر 
على اإليرادات وصافي الدخل بعد الضريبة في قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م مبلًغا وقدره 

65.483 مليون ريال سعودي و1.043 مليون ريال سعودي، على التوالي.
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األحداث بعد فترة التقرير المالي - 32

� االستحوا	�على�شركة�منتسبةأ-

وقعت شركة أرامكو السعودية للبيع بالتجزئة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، وشركة توتال للتسويق إس إيه، وهي 
شركة تابعة لشركة توتال إس إيه، في 14 فبراير 2019م اتفاقية شراء أسهم لالستحواذ على شركة تسهيالت للتسويق بشكل 
مشترك بمبلغ 770 مليون ريال سعودي. تدير شركة تسهيالت شبكة من 270 محطة خدمة لبيع البنزين بالتجزئة تحت اسم 
العالمة التجارية »سهل« و71 متجًرا صغيًرا في أنحاء المملكة. سيقوم الشريكان، على مدى السنوات القليلة المقبلة، باستثمار 
مبلغ 2.800 مليون ريال سعودي في تحديث مرافق البيع بالتجزئة الحالية وإعادة تسمية عدد مماثل من محطات خدمة بيع 

البنزين بالتجزئة باألسماء التجارية الخاصة بالشريكين. يخضع إتمام المعاملة لموافقة الجهات النظامية في المملكة.

� تو	يعات�األربا	�النقدية	-

ال تعكس القوائم المالية الموحدة توزيعات أرباح عادية وتوزيعات أرباح خاصة للحكومة قدرها 48.750 مليون ريال سعودي 
و75.000 مليون ريال سعودي، على التوالي، والتي تمت الموافقة عليها في شهر مارس 2019م. سيتم خصم توزيعات األرباح 

هذه من األرباح المبقاة غير المخصصة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

الشركات التابعة لشركة الزيت العربية السعودية - 33

طبيعة�العمل�
الرئيسية

مكان�العمل�/�بلد�
التأسيس

الموجودات�
المالية�

التقليدية�كما�
في��31ديسمبر�

)1( 2018

المطلوبات�
المالية�

التقليدية�كما�
في��31ديسمبر�

)1( 2018

دخل�الفوائد�
من�الموجودات�
المالية�

التقليدية�للسنة�
المنتهية�في�31 
ديسمبر�2018 )1(

المملوكة�بالكامل:أ- 
شركة أرامكو آسيا الهند 

الخاصة المحدودة
خدمات شراء 
-66جمهورية الهندوخدمات أخرى

شركة أرامكو آسيا اليابان، 
كي كي

خدمات شراء 
1)6813اليابانوخدمات أخرى

شركة أرامكو آسيا كوريا 
المحدودة

خدمات شراء 
-215كوريا الجنوبيةوخدمات أخرى

شركة أرامكو آسيا سنغافورة 
بي تي إي المحدودة

خدمات شراء 
-122سنغافورةوخدمات أخرى

الواليات المتحدة أعمال الطائراتشركة أرامكو أسوشيتيد
69382األمريكية

شركة أرامكو أفيلييتد 
الواليات المتحدة خدمات الدعمللخدمات

-16األمريكية

شركة أرامكو كابيتال 
الواليات المتحدة تأجير الطائراتالمحدودة

--172األمريكية

شركة أورورا كابيتال هولدينغ 
الواليات المتحدة تملك العقاراتالمحدودة

---األمريكية

شركة أرامكو للكيماويات 
المملكة العربية المنتجات الكيماويةالمحدودة

---السعودية

شركة أرامكو الشرق األقصى 
)بكين( لخدمات األعمال 

المحدودة

شراء وبيع 
بتروكيماويات 
وخدمات أخرى

جمهورية الصين 
516269الشعبية
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طبيعة�العمل�
الرئيسية

مكان�العمل�/�بلد�
التأسيس

الموجودات�
المالية�

التقليدية�كما�
في��31ديسمبر�

)1( 2018

المطلوبات�
المالية�

التقليدية�كما�
في��31ديسمبر�

)1( 2018

دخل�الفوائد�
من�الموجودات�
المالية�

التقليدية�للسنة�
المنتهية�في�31 
ديسمبر�2018 )1(

شركة أرامكو للخدمات 
الواليات المتحدة التمويلالمالية

-111األمريكية

شركة أرامكو ألعمال الخليج 
المحدودة

إنتاج وبيع الزيت 
الخام

المملكة العربية 
115)661.0السعودية

شركة ارامكو لالبتكارات 
--6روسياخدمات الدعمالمحدودة

شركة أرامكو الدولية 
جزر العذراء خدمات الدعمالمحدودة

---البريطانية

شركة أرامكو أوفرسيز 
---أذربيجانخدمات الدعمأذربيجان

شركة أرامكو لما وراء البحار 
بي. في.

خدمات شراء 
12.0682.513181هولنداوخدمات أخرى

شركة أرامكو لما وراء البحار 
- اسبانيا إس.إل.

توظيف وخدمات 
---اسبانيامساندة أخرى

شركة أرامكو لما وراء البحار 
المحدودة - المملكة المتحدة

توظيف وخدمات 
-716المملكة المتحدةمساندة أخرى

شركة أرامكو لما وراء البحار 
- ماليزيا إس دي إن. بي 

إتش. دي

توظيف وخدمات 
-25ماليزيامساندة أخرى

الواليات المتحدة خدمات الدعمشركة أرامكو بارتنرشيبس
---األمريكية

شركة أرامكو لمواد األداء 
المحدودة

صناعة وبيع 
البتروكيماويات

الواليات المتحدة 
-)5األمريكية

خدمات شراء شركة خدمات أرامكو
وهندسية وأخرى

الواليات المتحدة 
55)332)األمريكية

أرامكو للتجارة سنغافورة بي 
تي إي - إل تي دي

دعم التسويق 
01)36)1سنغافورةوالمبيعات

)-32كوراكاوتخزين الزيت الخامشركة بوالنتر إن. في.

الواليات المتحدة تملك العقاراتبراير روز فينتشرز ذ م م
---األمريكية

عمليات بيع الوقود كانيون ليك هولدنجز ذ م م
بالتجزئة

الواليات المتحدة 
---األمريكية

شركة األداء المميز 
للكيماويات

صناعة وبيع 
البتروكيماويات

المملكة العربية 
18551السعودية

عمليات بيع الوقود 4 ريفرز إنرجي المحدودة
بالتجزئة

الواليات المتحدة 
---األمريكية

الواليات المتحدة التكرير والتسويقموتيفا إنتربرايزز المحدودة
5.25616.76675األمريكية

موتيفا للتجارة المحدودة
شراء وبيع السلع 

البترولية والخدمات 
األخرى

الواليات المتحدة 
---األمريكية
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طبيعة�العمل�
الرئيسية

مكان�العمل�/�بلد�
التأسيس

الموجودات�
المالية�

التقليدية�كما�
في��31ديسمبر�

)1( 2018

المطلوبات�
المالية�

التقليدية�كما�
في��31ديسمبر�

)1( 2018

دخل�الفوائد�
من�الموجودات�
المالية�

التقليدية�للسنة�
المنتهية�في�31 
ديسمبر�2018 )1(

شركة مكاملة لخدمات حقول 
النفط المحدودة

خدمات حقول 
النفط

المملكة العربية 
--358السعودية

120)6.367كوراكاوالتمويلشركة باندل وود إن. في.

عمليات بيع الوقود بدرنالس فينتشرز المحدودة
بالتجزئة

الواليات المتحدة 
---األمريكية

شركة أرامكو السعودية آسيا 
المملكة العربية االستثمارالمحدودة

20-1.382السعودية

شركة أرامكو السعودية 
---جيرينزياالستثماركابيتال المحدودة

شركة أرامكو السعودية 
المملكة العربية االستثمارللتطوير

7-779السعودية

شركة أرامكو السعودية 
المملكة العربية االستثمارلمشاريع الطاقة المحدودة

--)السعودية

شركة أرامكو السعودية 
لمشاريع الطاقة أوروبا 

المحدودة
-22المملكة المتحدةاالستثمار

شركة أرامكو السعودية 
لمشاريع الطاقة )جيرينزي( 

القابضة المحدودة
1-851جيرينزياالستثمار

شركة أرامكو السعودية 
لمشاريع الطاقة )جيرينزي( 

1 المحدودة
--115جيرينزياالستثمار

شركة أرامكو السعودية 
لمشاريع الطاقة المحدودة - 

الواليات المتحدة األمريكية
الواليات المتحدة االستثمار

-22األمريكية

شركة مركز أرامكو السعودية 
المملكة العربية التمويللريادة األعمال المحدودة

10132السعودية

شركة مركز أرامكو السعودية 
لريادة األعمال االستثمارية 

المحدودة
المملكة العربية االستثمار

--82السعودية

شركة أرامكو السعودية إلدارة 
االستثمار 

إدارة استثمار 
أنظمة منافع 

الموظفين لما بعد 
انتهاء الخدمة

المملكة العربية 
--3السعودية

شركة أرامكو السعودية 
المملكة العربية توليد الطاقةللطاقة القابضة

--7السعودية

شركة أرامكو السعودية 
لتجارة المنتجات البترولية

استيراد وتصدير 
المنتجات المكررة

المملكة العربية 
82170.)0)3.5السعودية

شركة أرامكو السعودية للبيع 
بالتجزئة

عمليات بيع الوقود 
بالتجزئة

المملكة العربية 
---السعودية
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طبيعة�العمل�
الرئيسية

مكان�العمل�/�بلد�
التأسيس

الموجودات�
المالية�

التقليدية�كما�
في��31ديسمبر�

)1( 2018

المطلوبات�
المالية�

التقليدية�كما�
في��31ديسمبر�

)1( 2018

دخل�الفوائد�
من�الموجودات�
المالية�

التقليدية�للسنة�
المنتهية�في�31 
ديسمبر�2018 )1(

شركة أرامكو السعودية 
المملكة العربية االستثمارللصكوك

-81-السعودية

شركة أرامكو السعودية 
المملكة العربية األبحاث والتسويقللتكنولوجيا

-)786السعودية

شركة أرامكو السعودية 
لبحوث وتقنيات االستكشاف 

واإلنتاج 
المملكة العربية األبحاث والتسويق

-237السعودية

شركة البترول السعودية 
العالمية المحدودة

خدمات مساندة 
للتسويق

الواليات المتحدة 
-2713األمريكية

شركة البترول السعودية 
المحدودة

خدمات مساندة 
للتسويق والناقالت

جزر العذراء 
--19البريطانية

شركة البترول السعودية لما 
وراء البحار المحدودة

خدمات مساندة 
-3611المملكة المتحدةللتسويق والناقالت

شركة التكرير السعودية 
الواليات المتحدة التكرير والتسويقالمحدودة

958795األمريكية

شركة ستيلر للتأمين 
7.65157755برموداالتأمينالمحدودة

شركة فيال إنترناشيونال 
مارين المحدودة

النقل وإدارة 
)1)-21.267ليبيريااألعمال البحرية

شركة وصاية الخليج 
المملكة العربية الدعم الماليلالستثمار

83121السعودية

أرالنكسيو هولدينغ بي في
تطوير وتصنيع 

وتسويق المطاط 
عالي األداء

-02.617)5هولندا

بلجيكاأرالنكسيو بلجيكا إن في
فرع مكاتب أرالنكسيو  بي 

هولندافي

البرازيلأرالنكسيو البرازيل إس إيه
كنداأرالنكسيو كندا إنك

أرالنكسيو ألمانيا جي إم 
ألمانيابي إتش

أرالنكسيو إالستومير فرنسا 
فرنساإس إيه إس

أرالنكسيو إمالشن رابر 
فرنسافرنسا إس إيه إس

أرالنكسيو هاي بيرفورمانس 
الستومارز )تشاغتشو( 

المحدودة

جمهورية الصين 
الشعبية

هولنداأرالنكسيو هولندا بي في
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طبيعة�العمل�
الرئيسية

مكان�العمل�/�بلد�
التأسيس

الموجودات�
المالية�

التقليدية�كما�
في��31ديسمبر�

)1( 2018

المطلوبات�
المالية�

التقليدية�كما�
في��31ديسمبر�

)1( 2018

دخل�الفوائد�
من�الموجودات�
المالية�

التقليدية�للسنة�
المنتهية�في�31 
ديسمبر�2018 )1(

أرالنكسيو سنغافورة بي تي 
سنغافورةإي إل تي دي

سويسراأرالنكسيو سويسرا إس إيه
أرالنكسيو الواليات المتحدة 

األمريكية القابضة
الواليات المتحدة 

األمريكية
أرالنكسيو الواليات المتحدة 

األمريكية المحدودة
الواليات المتحدة 

األمريكية
أوروغوايبتروفليكس تريدنغ إس إيه

غير�مملوكة�بالكامل:ب- 
30٪ ملكية في الشركة 

المملكة العربية التصنيعالعربية لصناعة الحفارات)12
---السعودية

49٪ ملكية في شركة أرامكو 
الواليات المتحدة التدريبلخدمات التدريب)12

--1األمريكية

50٪ ملكية في شركة 
أرالنكسيو - تي إس آر سي)12

تطوير وتصنيع 
وتسويق المطاط 

عالي األداء

جمهورية الصين 
-99-الشعبية

80٪ ملكية في شركة جونز 
هوبكنز أرامكو للرعاية 

الصحية المحدودة
المملكة العربية الرعاية الصحية

3)29285السعودية

61.6٪ ملكية في شركة 
نورث إيست كيميكالز 

المحدودة

تخزين المواد 
---كوريا الجنوبيةالكيميائية السائلة

70٪ ملكية في شركة أرامكو 
السعودية لزيوت األساس - 

لوبريف

إنتاج وبيع زيوت 
التشحيم البترولية

المملكة العربية 
-570-السعودية

50٪ ملكية في شركة أرامكو 
المملكة العربية الحفرالسعودية نابورز للحفر

2.0858)79السعودية

50٪ ملكية في شركة أرامكو 
السعودية روان للحفر 

البحري)12
المملكة العربية الحفر

-6662.106السعودية

61.6٪ ملكية في إس - أويل 
216.68183)2.5كوريا الجنوبيةالتكريركوربوريشن

61.6٪ ملكية في إس - 
العالمية المحدودة

شراء وبيع 
المنتجات البترولية

دولة ساموا 
---المستقلة

)1( تمثل 100٪ من الشركات التابعة، بعد استبعاد المعامالت بين الشركات.

)2( تعطي االتفاقيات والمستندات التأسيسية السيطرة ألرامكو السعودية.
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شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

العمليات المشتركة لشركة الزيت العربية السعودية - 34

طبيعة�العمل�
الرئيسية

نسبة�
الملكية

مكان�العمل�/�
بلد�التأسيس

الموجودات�
المالية�

التقليدية�كما�
في��31ديسمبر�

)1( 2018

المطلوبات�
المالية�

التقليدية�كما�
في��31ديسمبر�

)1( 2018

دخل�الفوائد�
من�الموجودات�
المالية�
التقليدية�

للسنة�المنتهية�
في��31ديسمبر�

)1( 2018

عمليات الخفجي 
المشتركة

استكشاف 
وإنتاج الزيت 

والغاز
٪50

المنطقة 
المقسومة بين 
السعودية - 

الكويت

---

شركة محطة 
الفاضلي لتوليد 
الطاقة المزدوج

المملكة العربية 30٪توليد الطاقة
-3929السعودية

ماسفالكت أولي 
ترمينال سي. في 

تخزين 
---هولندا9.61٪الصهاريج

ماسفالكت أولي 
ترمينال إن. في 

تخزين 
---هولندا16.67٪الصهاريج

شركة بينجرانج 
ريفايننغ.إس دي 
إن. بي اتش دي

82)5771.5ماليزيا50٪التكرير

شركة بينجرانج 
بتروكيميكال إس 
دي إن. بي اتش 

دي

1105091ماليزيا50٪البتروكيماويات

مصنع شركة 
توليد الطاقة 

المزدوج 
المحدودة

المملكة العربية 50٪توليد الطاقة
93258)7السعودية

شركة مصفاة 
أرامكو السعودية 

موبيل
المملكة العربية 50٪التكرير

1.12372223السعودية

شركة مصفاة 
أرامكو السعودية 

شل
المملكة العربية 50٪التكرير

6)268308السعودية

شركة أرامكو 
السعودية 

توتال للتكرير 
والبتروكيماويات 

12(

التكرير 
المملكة العربية 62.50٪والبتروكيماويات

1.71513.12562السعودية

شركة ينبع أرامكو 
سينوبيك للتكرير 

المحدودة )12
المملكة العربية 62.50٪التكرير

-3177.989السعودية

)1( تمثل حصة أرامكو السعودية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية التقليدية ودخل الفوائد.

)2( ال تعطي االتفاقيات والمستندات التأسيسية السيطرة ألي من الشركاء، وبالتالي ال تعد العملية المشتركة شركة تابعة.
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شركة الزيت العربية السعودية
القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م
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شركة الزيت العربية السعودية
القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

أبرز البنود املالية

2017)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

2017
دوالر أمريكي*

2016
دوالر أمريكي*

835.983504.596222.929134.559اإليرادات
-40.047-150.176الدخل اإلضافي

284.61949.72175.89813.259صافي الدخل
577.286360.877153.94396.234مدفوعات إلى وتسويات أخرى مع الحكومة )1(

751.134635.366200.302169.431الممتلكات واآلالت والمعدات
1.102.553940.703294.014250.854مجموع الموجودات
276.239205.35773.66454.762مجموع المطلوبات

826.314735.346220.350196.092مجموع الحقوق

* بماليين الدوالرات األمريكية، يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

20172016
52.4240.68متوسط السعر المتحقق بالدوالر األمريكي لكل برميل من كميات الزيت الخام المصدرة

70.76267.718عدد موظفي شركة ارامكو السعودية والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل

تتضمن المدفوعات إلى والتسويات األخرى مع الحكومة ضرائب دخل وريوع وتوزيعات ورسوم حكومية محصلة على المبيعات المحلية. لم تدرج الرسوم الحكومية   )1(
المحصلة نيابة عن الحكومة ضمن اإليرادات، ويستحق سدادها عند تحصيلها.
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تقرير املراجع املستقل

 ، اململكة العربية السعودية٣١٣١١، الظهران ١٦٥٩أرامكو السعودية، ص.ب. )، ٢٥برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم (
www.pwc.com/middle-east+،٩٦٦) ١٣( ٨٧٣-٨٨٨٣+، فاكس: ٩٦٦) ١٣( ٨٧٣-٦٨٠٠هاتف: 

۲

مجلس إدارة شركة الزیت العربیة السعودیةتقریر المراجع المستقل إلى 

تقریر حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة

رأینا
لعربیةاالزیتلشركةالموحدالماليالمركزالجوھریة،النواحيجمیعمنعادلة،بصورةتظھرالموحدةالمالیةالقوائمأنرأینا،في

الموحدالماليوأداءھام۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيكما") السعودیةأرامكو"مجتمعین(لھاالتابعةوالشركات") ةالشرك("السعودیة
السعودیةالعربیةكةالمملفيالمعتمدةالماليللتقریرالدولیةللمعاییروفقاً التاریخذلكفيالمنتھیةللسنةالموحدةالنقدیةوتدفقاتھا
.القانونیینللمحاسبینالسعودیةالھیئةعنالصادرةاألخرىصداراتواإلوالمعاییر

المراجعةنطاق
:یليمامالسعودیةألرامكوالموحدةالمالیةالقوائمتتألف

.م۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيالمنتھیةللسنةالموحدةالدخلقائمة•
.م۲۰۱۷دیسمبر۳۱يفالمنتھیةللسنةالموحدةالشاملالدخلقائمة•
.م۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيكماالموحدةالماليالمركزقائمة•
.م۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيالمنتھیةللسنةالموحدةحقوقالفيالتغیراتقائمة•
.م۲۰۱۷دیسمبر۳۱فيالمنتھیةللسنةدةالموحالنقدیةالتدفقاتقائمة•
.الھامةالمحاسبیةالسیاساتملخصتتضمنوالتيالموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات•

الرأيأساس
تممعاییرالھذهبموجبمسؤولیتناإن. السعودیةالعربیةالمملكةفيالمعتمدةالدولیةالمراجعةلمعاییروفقاً بمراجعتناقمناقدل

.الموحدةالمالیةالقوائممراجعةحولالمراجعمسؤولیاتقسمضمنبالتفصیلتقریرنافيتوضیحھا

.رأیناإلبداءكأساسومناسبةكافیةعلیھاالحصولتمالتيالمراجعةأدلةأننعتقد

االستقالل
للقوائماجعتنابمرالمتعلقةالسعودیةالعربیةالمملكةفيالمعتمدةالمھنةوآدابسلوكلقواعدوفقاالسعودیةأرامكوعنمستقلونإننا

.القواعدھذهلوفقاً األخرىاألخالقیةبمسؤولیاتناالتزمناكماالموحدة،المالیة

المراجعةفيمنھجنا
بالتحدید،. حدةالموالمالیةالقوائمفيالجوھریةاألخطاءمخاطروتقییمالنسبیةاألھمیةبتحدیدقمنامراجعتنا،صمیمتعملیةطارإفي

لتياالھامةالمحاسبیةبالتقدیراتیتعلقمافيالمثال،سبیلعلىاإلدارة،تخذتھااالتيالموضوعیةاالجتھاداتاالعتباربعینأخذنا
أیضاً ناولناتمراجعتنا،عملیاتجمیعفيالحالھوكما. بطبیعتھاالمؤكدةغیرالمستقبلیةألحداثاومراعاةافتراضاتوضعشملت

لیمثالذيزالتحیعلىدلیلھناككانإذامافيالنظرأخرىأموربینمنذلكویشملالداخلیة،للرقابةاإلدارةتجاوزمخاطر
.احتیالعنجةالناتجوھریةالخطاءاألطراخم

األخذمعككل،الموحدةالمالیةالقوائمحولرأيإبداءمنتمكنناكافیةأعمالتنفیذبھدفمراجعتناعملیةنطاقبتصمیمقمنالقد
.فیھھانشاطالسعودیةأرامكوتزاولالذياألعمالوقطاعالمحاسبیة،الضوابطووالعملیات،السعودیةأرامكوھیكلاالعتباربعین
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۳

للمراجعةیةرئیسروأم
الموحدةالیةلماللقوائممراجعتناأثناءكبیرةأھمیةلھاكانتالمھني،تقدیرنالوفقاً التي،األمورتلكھيللمراجعةالرئیسیةاألمورإن

رأیاً نبدىالوحولھا،رأیناإبداءوعندككل،الموحدةالمالیةللقوائممراجعتناسیاقفياألمورھذهإلىالتطرقتمو. الحالیةللفترة
.األمورھذهحولمنفصالً 

للمراجعةرئیسيالألمراتنامراجععالجتكیفللمراجعةرئیسيأمر

دیةالسعوالعربیةالمملكةفيالماليالنظامفيالتغیرات

لعربیةاالمملكةفيللشركةالدخلضریبةمعدلتخفیضتم
المملكةحكومةإلعالننتیجة٪٥۰إلى٪۸٥منالسعودیة

لتأدخالتيالتغییراتعن") الحكومة("الس�����عودیةالعربیة
.م۲۰۱۷عامخاللالدخلضریبةنظامعلى
ھذاكانوقد لدخلض�������رائبعلىجوھريأثرالتغییرل ا

بالض����رائرص����دةأوكذلكللس����نةالدخلص����افيوبالتالي
یةفيكماالمؤجلة ھا نةن لكنتیجةوالس������� ھذااعتبرنالذ
.للمراجعةرئیسيأمرالتغییر

یض���احوإ)۲)(أ(۲رقمیض���احإراجعالمعلوماتمنلمزید
.الموحدةالمالیةالقوائمحول۸رقم

م��ارس۲۷بت��اریخ۱۳٥/أرقمالملكياألمرعلىحص�������لن��ا
لذيم۲۰۱۷ حددا بةمعدلی لدخلض�������ری لذيالمنخفضا ا
.الشركةعلىینطبق

دةالموحالمالیةالقوائمفيالواردةاإلفص���احاتبمراجعةقمناو
الدخلض������ریبةاحتس������ابمراجعةبقمناكما. االمراھذحول
ناقمكما. الض��رائبفيمس��تش��ارینامعبالتعاونم۲۰۱۷لعام

دلمعاس������تخدامبالمؤجلةللض������ریبةالحس������ابیةالدقةباختبار
ةالمحاس������بیالمعالجةوتقییمالجدیدالمنخفضالدخلض������ریبة
.المؤجلةالضرائبألرصدة

اإلضافيالدخلإثبات

سعارأبینالفرقعنالشركةتعویضعلىالحكومةوافقت
مقابلالحكومةقبلمنالمحددةالمحلیةواألس�������عارالتكافؤ
ةالمملكفيالمباعةالس�������ائلةالھیدروكربونیةالموادبعض

.م۲۰۱۷ینایر۱تاریخمناعتباراً السعودیةالعربیة
. سعوديلایرملیار۱٥۰٫۲قدرهإضافيدخلذلكعننتج

عنجةتالناالس��نةنھایةيفالحكومةمنالمدینةالذممبلغت
مبالغمقاصةبعدسعوديلایرملیار۳۸٫۷اإلضافيالدخل
تالمعامالھذهكانت. األرباحتوزیعاتوبالض��رائبتتعلق
ض����منجوھریةالناتجةواألرص����دةوالتس����ویةالنقدیةغیر

منتطل��بالتي توالموح��دةلم��الی��ةاللقوائمالع��امالس�������ی��اق
.للدخلالجدیدالمصدرھذاعنلمحاسبةاتحدیداإلدارة

یض���احوإ) ۳)(أ(۲رقمیض���احإراجعالمعلوماتمنلمزید
.الموحدةالمالیةالقوائمحول۲۳رقمإیضاحو۱۳رقم

۲۷ت��اریخب٤۰٦رقمالوزراءمجلسقرارعلىحص�������لن��ا
الدخللھذاالش���ركةاس���تحقاقعلىینصالذيم۲۰۱۷مارس

.اإلضافي
اإلضافي،لالدخإثباتبالمتعلقةالمحاسبیةالسیاسةتقییمبقمنا
الم�الی�ةالقوائمفيالواردةفص��������اح�اتاإلبمراجع�ةقمن�اكم�ا

.الترتیبھذاحولالموحدة
رةاإلداقبلمنالمحتسباإلضافيلدخلااحتسابإعادةبقمنا
كافؤتالألس������عارالتفص������یلیةللقواعدوفقاالعینةأس������اسعلى

۱/۲٤٦٥/۱٤۳۹رقمالوزاريالقرارفيعلیھاالمنص������وص
.لشركةاإلىالحكومةنمالصادرم۲۰۱۷دیسمبر۲۸بتاریخ
م۲۰۱۷عامفيتمتالتيالتس�������ویاتبمراجعةقمناكذلك
.السنةنھایةبعدوالمقاصةالحكومةمنالمستحقةللمبالغ
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٤

للمراجعةرئیسيالاألمرمراجعتناعالجتكیفللمراجعةرئیسيأمر

بات الجھاتبعضإلىالمقدمةالمبیعاتعناإلیراداتإث
الحكومیةوشبھةالحكومی

رةمتأخالمدینةالذممعنالشركةتعویضبالحكومةتعھدت
مح�ددةھی�دروكربونی�ةمنتج�اتبیععنالن�اتج�ةالس��������داد
اعتباراً ةمحددحكومیةوش���بھحكومیةجھاتإلىوخدمات

.م۲۰۱۷ینایر۱تاریخمن
الفتراتفيالجھ��اتلھ��ذهالمبیع��اتمنإیراداتإثب��اتتم

إمكانیةفيللش����كنظراً التحص����یلأس����اسعلىالس����ابقة،
ندعالمبیعاتھذهمناإلیراداتإثباتیتمبینما،تحص���یلھا

اھذبس��ببم۲۰۱۷ینایر۱تاریخمناعتباراً المنتجتس��لیم
.ةالحكوممنالضمان
غمبلبإیراداتثباتبإاإلدارةقامتالض������مان،لھذاونتیجة
۰٫۳مبلغمنھاالس������نة،خاللس������عوديلایرملیار۱٦٫٥
كماالحكومةمنمدینةكذممإدراجھتمس��عوديلایرملیار

ألنللمراجعةرئیس���يأمروھذا. م۲۰۱۷دیس���مبر۳۱في
عاملحدثاھذا باتنقطةغیرم۲۰۱۷ل علىاتاإلیرادإث

.مدینةذممھاعننتجوالضمانبةالمغطاالمبیعات

یدل حول) ٥)(أ(۲رقمیض��������احإراجعالمعلوماتمنمز
.الموحدةالمالیةالقوائم

۲۲بت��اریخ۲۰۱رقمالوزراءمجلسقرارعلىحص�������لن��ا
الشركةاستحقاقعلىینصالذي) "القرار"(م۲۰۱٦دیسمبر

.الحكوميالضمانلھذا
ض������اأیقمنالمبیعات،لالحس������ابیةدقةالاختبارإلىباإلض������افة

ھ���اعلیالمترتب���ةوالمب���الغالمثبت���ةیراداتاإلأنمنب���التحقق
إلىالمق���دم���ةب���المبیع���اتفقطتتعلقالحكوم���ةإلىالمحول���ة
القرارفيإلیھاالمش�������ارللمنتجاتھالالمص�������رحاألطراف

.فیھعلیھاالمنصوصاالئتمانیةالحدودوضمن
فقاً وتمالحكومةإلىاألرص����دةنقلوقیتتأنمنالتحققبقمنا

.للقرار
ائمالقوفيالترتیب�اتھ�ذهعناإلفص��������اح�اتبتقییمقمن�اكم�ا

.الموحدةالمالیة

غیرالغ��ازلموجوداتال��دفتری��ةالقیم��ةاس�������تردادإمك��انی��ة
المصاحب

الوح��داتتح��دی��دبتقییمم۲۰۱۷ع��امخاللاإلدارةق��ام��ت
الخاص���ةالمص���احبغیرالغازموجوداتفيللنقدةردالم
الوح��داتھ��ذهقیم��ةفينخف��اضاالمراجع��ةبوق��ام��تبھ��ا

أيیوج��دالأن��ھإلىاإلدارةواس�������تنتج��ت. للنق��دم��درةال
نقدللةرالمدالوحداتلھذهإثباتھیجبالقیمةفيانخفاض

ال��دفتری��ةالقیم��ةبلغ��ت. م۲۰۱۷دیس�������مبر۳۱فيكم��ا
الممتلكاتضمنالمدرجةالمصاحبغیرالغازلموجودات

۳۱فيكماوالموجودات غیر الملموسة والمعداتواآلالت
.سعوديلایرملیار۲۲۳٫٤مبلغم۲۰۱۷دیسمبر

اتالموجودلھذهالدفتریةالقیمةاس�������تردادإمكانیةتقییمإن
نمیتطلباالس�����تخدامعنالناتجةالمنافعةقیمباس�����تخدام

االجتھ����اداتعلىبن����اءمعق����دةتق����دیراتعم����لدارةإلا
.بالمستقبلتتعلقالتيھامةالفتراضاتاالو

س������عیرتلھیكلفھمناوأكدناالغاز،لعملیاتفھمنابتحدیثقمنا
معجتماعاالواإلدارةمعاس����تفس����اراتبالقیامخاللمنالغاز
. ةالمعدنیوالثروةوالصناعةالطاقةوزارةمنالمسؤولینكبار

ستخدمنا اإلدارةتحدیدمالءمةمدىفيللنظرالمعلوماتھذها
مدرةللوحدات قدال نا. للن مس�������تش��������ارین�امعبالتش��������اورقم

عةص���نافيوخبراءالمالیةالتقاریرإعدادفيالمتخص���ص���ین
.االمرھذافيوالغازالنفط

عاون نامعوبالت قةاختبرنا،التقییمفيخبرائ لد یةالمحاس�������ا ب
سالمة . داماالستخعنالناتجةالمنافعقیمةلنموذجالمنطقیةوال

للبنودالمالیةوالمعالجةاألس�������عارافتراض�������اتبمطابقةقمنا
خاص��������ة غازال لداعمةالوثائقمعبال نا. ا جداولبمقارنةقم

ومعلوم��اتالس��������ابق��ةاإلنت��اجبمع��دالتالمس�������تقبلی��ةاإلنت��اج
ھذهةومعقولییةموثوقلتقییماإلدارةأعدتھاالتياالحتیاطیات

یةالمعلوماتمطابقةقمنا ب. التقدیرات فيالمس�������تخدمةالمال
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للمراجعةرئیسيالاألمرمراجعتناعالجتكیفللمراجعةرئیسيأمر

يفس�����تقبلیةملاالغازأس�����عاربالھامةفتراض�����اتالاتتعلق
اتومس���تویالتخص���یصوآلیاتس���عودیةالالعربیةملكةلما
لغازاواحتیاطیاتس���تثماراتالواس���تقبللمافيالغازنتاجإ

.خدمستلماصملخاومعدل
هلھ��ذلنق��دلالم��درةوح��داتالتح��دی��دفيالتعقی��دإلىاً نظر

واالفتراضاتالمبالغلھذهالنسبیةواألھمیة،لموجوداتا
،داماالس���تخعنالناتجةالمنافعقیمةحس���ابفيتدخلالتي

.للمراجعةاً رئیسیاً أمرذلكاعتبرنا

رقمإیضاحو) ز(۲رقمیضاحإراجعالمعلوماتمنلمزید
.وحدةلماالیةلماالقوائمحول) ح(۲

قمنا. المعتمدةوخطط االس�������تثمار األعمالخطة معالنماذج
علىھمنالتحققطریقعنالخص�������ممعدلمعقولیةمراجعةب

إطارمنلمش����تقاوالس����وقعلىالقائمالخص����ممعدلأس����اس
بیاناتباس�������تخدام،الرأس�������مالیةالموجوداتتس�������عیرنموذج

رالتغیعواملبالخاص���ةللمالحظةالقابلةالس���وقوافتراض���ات
قمناكما. حدةعلىالرأس����مالیةالموجوداتتس����عیرنموذجفي

منض��عنھاالمفص��حالمحاس��بیةالس��یاس��اتئمةالممدىبتقییم
.األمراھذحولالموحدةالمالیةالقوائم

أخرىمعلومات
الیةالمالقوائمضمنكونتالالتيو(المالیةالبنودزأبرمناألخرىالمعلوماتتتألف. األخرىالمعلوماتعنمسؤولةاإلدارةإن

.)حولھاوتقریرناالموحدة

.حولھاالتأكیدأنواعمننوعأينبديولناألخرىالمعلوماتیغطيالالموحدةالمالیةالقوائمحولرأیناإن

نأخذراءتھاقوعند،أعالهالمحددةاألخرىالمعلوماتقراءةعلىمسؤولیتناتقتصرالموحدة،المالیةللقوائمبمراجعتنایتعلقوفیما
صلناحالتيالمعلوماتمعأوالموحدةالمالیةالقوائممعجوھریةبصورةتتوافقالاألخرىالمعلوماتكانتإذامااالعتباربعین
.جوھریةأخطاءتتضمنلذلكاً خالفأوالمراجعة،عملیةخاللعلیھا

ھذهنعاالبالغعلینافیجب،األخرىالمعلوماتھذهفيجوھریةأخطاءھناكأن،بھقمناالذيالعملعلىبناءً استنتجنا،لوفیما
.بذلكیتعلقفیمامالحظاتأيلدینالیس. الحقیقة

الموحدةالمالیةالقوائمحولبالحوكمةوالمكلفیناإلدارةمجلسمسؤولیات
يفالمعتمدةالماليللتقریرالدولیةللمعاییروفقاً الموحدةالمالیةللقوائمالعادلوالعرضاإلعدادعنمسؤولاإلدارةمجلسإن

الرقابةنظاموعنالقانونیینللمحاسبینالسعودیةالھیئةعنالصادرةاألخرىصداراتواإلوالمعاییرالسعودیةالعربیةالمملكة
یالاحتعنناتجةكانتسواءً الجوھریة،األخطاءمنخالیةموحدةمالیةقوائمإعدادمنلتتمكنضروریاً اإلدارةتراهالذيالداخلیة

.خطأأو

عند-واإلفصاحأعمالھافياالستمرارعلىالسعودیةأرامكوقدرةتقییمعنمسؤولاإلدارةمجلسفإنالمالیة،القوائمإعدادعند
قفوأوتصفیةاإلدارةمجلسنويیلمماالمحاسبياالستمراریةمبدأواستخدامباالستمراریة،المتعلقةاألمورعن-الضرورة

.ذلكبخالفحقیقيبدیلوجودعدمأوالسعودیةأرامكوعملیات

.السعودیةألرامكوالمالیةالتقاریرإعدادعملیةعلىاإلشرافعننمسؤولوالحوكمةبالمكلفینإن
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الموحدةالمالیةالقوائممراجعةحولالمراجعمسؤولیات
اءسوالجوھریة،األخطاءمنخالیة،ككلالموحدةالمالیةالقوائمكانتإذاماحولمعقولتأكیدعلىالحصولفيأھدافناتتمثل
اللكنھوالتأكید،منعالٍ مستوىالمعقولالتأكیدعدیُ . رأینایتضمنالذيالمراجعتقریروإصدارخطأ،أواحتیالعنناتجةكانت

عندائماً كشفستالسعودیة،العربیةالمملكةفيالمعتمدةالدولیةالمراجعةلمعاییروفقاً بھاالقیامتمالتيالمراجعةعملیةأنیضمن
المتوقعمنكانإذامجموعھا،فيأوبمفردھاجوھریة،وُتَعدخطأ،أواحتیالمناألخطاءتنتجأنیمكن. وجودهعندجوھريخطأ
.الموحدةالمالیةالقوائمھذهعلىبناءً المستخدمونیتخذھاالتياالقتصادیةالقراراتعلىتؤثرأنمعقولحدإلى

االجتھادرسنماالسعودیة،العربیةالمملكةفيالمعتمدةالدولیةالمراجعةلمعاییروفقاً بھاالقیامتمالتيالمراجعةعملیةإطاروفي
:یليبماأیضاً نقومكما. المراجعةعملیةخاللالمھنيالشكعلىونحافظالمھني

تنفیذووتصمیمخطأ،أواحتیالعنناتجةكانتسواءالموحدة،المالیةالقوائمفيجوھریةأخطاءوجودمخاطروتقییمتحدید•
عدمخطرإن. رأیناإلبداءكأساسومناسبةكافیةمراجعةأدلةعلىوالحصولالمخاطر،ھذهلمواجھةمراجعةإجراءات
أوؤتواطعلىاالحتیالینطويقدحیثالخطأعنالناتجالخطرمنأكبریعداالحتیالعنناتجةجوھریةأخطاءأياكتشاف
.الداخليالرقابةنظامتجاوزأوتحریفأومتعمدحذفأوتزویر

لیسوللظروف،مالئمةمراجعةإجراءاتتصمیملغرضالمراجعةبعملیةالمتعلقةالداخلیةالرقابةألنظمةفھمعلىالحصول•
.السعودیةألرامكوالداخلیةالرقابةأنظمةفعالیةحولرأيإبداءلغرض

بھاقامتلتيابھاالمتعلقةواإلفصاحاتالمحاسبیةالتقدیراتمعقولیةومدىالمستخدمةالمحاسبیةالسیاساتمالءمةمدىتقییم•
.اإلدارة

لیھا،عالحصولتمالتيالمراجعةأدلةعلىوبناءً المحاسبي،االستمراریةلمبدأاإلدارةمجلساستخداممالءمةمدىاستنتاج•
أرامكوقدرةحولكبیرشكوجودلىإتشیرأنیمكنظروفأوبأحداثیتعلقجوھريتأكدعدمھناككانإذاماتحدید

لىإتقریرنافياالنتباهلفتعلینایجبجوھري،تأكدعدموجودإلىتوصلناوإذا. أعمالھافياالستمرارعلىالسعودیة
إلىنتاجاتنااستتستند. كافیةغیراإلفصاحاتھذهكانتإذارأیناتعدیلأوالموحدة،المالیةالقوائمفيالعالقةذاتاإلفصاحات

استمراردمعإلىتؤديقدالمستقبلیةالظروفأواألحداثفإنذلك،ومع. تقریرناتاریخحتىعلیھاحصلناالتيالمراجعةأدلة
.أعمالھافيالسعودیةأرامكو

الموحدةیةالمالالقوائمكانتإذاماتحدیدواإلفصاحات،ذلكفيبماالموحدة،المالیةالقوائمومحتوىوھیكلالعامالعرضتقییم•
.العادلالعرضتحققبطریقةالعالقةذاتواألحداثالمعامالتتمثل

لسعودیةاأرامكوداخلالتجاریةاألنشطةأوللمنشآتالمالیةبالمعلوماتیتعلقفیماومناسبةكافیةمراجعةأدلةعلىالحصول•
،دیةالسعوألرامكوالمراجعةبعملیةوالقیامواإلشرافالتوجیھعنمسؤولونأنناكما. الموحدةالمالیةالقوائمحولرأيإلبداء
.رأیناعنالوحیدینالمسؤولینونظل

بماوھریة،الجالمراجعةونتائجلمراجعةاعملیةلالمخططوالتوقیتبالنطاق-أخرىأموربینمن-بالحوكمةالمكلفینبإبالغنقوم
.مراجعتناخاللاكتشافھایتمقدالتيالداخليالرقابةنظامفيھامةقصورأوجھأيذلكفي

بجمیعمبإبالغھنقوموباالستقالل،ةتعلقالمالمناسبةاألخالقیةلمتطلباتباالتزمناقدأننافیھنوضحبیاناً بالحوكمةللمكلفیننقدمكما
.األمرلزمإنلھاالحمایةوسبلاستقاللنا،علىتؤثرقدأنھامعقولحدإلىُیعتقدالتياألخرىواألمورالعالقات
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مراجعةملیةعخاللكبیرةأھمیةلھاكانتالتياألمورتلكدیحدبتقومن،عنھابالحوكمةالمكلفینبإبالغنقومالتياألموربینومن
النظمتمنعماناءباستثتقریرنافياألمورھذهتوضیحتم. للمراجعةالرئیسیةاألمورھيولذلكالحالیةللفترةالموحدةالمالیةالقوائم

نمألنھتقریرنافيعنھاإلفصاحینبغيالماأمرأن - جداً نادرةحاالتفي - قررناإذاأوعنھالعاماإلفصاحالتشریعاتأو
.احاإلفصھذامنالعامةالمصلحةمنافعتفوقسلبیةنتائجالىیؤديسوفاألمرھذاعناإلفصاحبأنمعقولحدإلىالمتوقع

كوبرزوترھاوسبرایس

______________
محارببنابراھیمبدر

٤۷۱رقمترخیص

ھـ۱٤۳۹جمادى اآلخرة۲٦
م۲۰۱۸رسما۱٤
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شركة الزيت العربية السعودية
القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة الدخل املوحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبرللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017إيضا	
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

2017
دوالر أمريكي*

2016
دوالر أمريكي*

21835.983504.596222.929134.559إيرادات
-40.047-2150.176)أ()3(دخل إضافي

986.159504.596262.976134.559اإليرادات والدخل اإلضافي
-)36.372(-)136.393(2)أ()4(ريوع إنتاج
)14.195()32.106()53.231()120.398(27مشتريات

)12.898()17.079()48.369()64.045(إنتاج وتصنيع
)9.880()7.895()37.051()29.606(بيع وإدارية وعمومية

)2.957()3.660()11.087()13.725(استكشاف
)506()507()1.897()1.902(بحث وتطوير

)8.964()9.838()33.615()36.894(5.6استهالك وإطفاء
)3.639()75()13.646()281(5انخفاض في القيمة

)53.039()107.532()198.896()403.244(تكاليف التشغيل
582.915305.700155.44481.520الدخل من األعمال

)261()255()979()956(7حصة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة
221.5691.609418429عوائد مالية وإيرادات أخرى

)361()557()1.354()2.090(17تكاليف مالية
581.438304.976155.05081.327الدخل قبل ضرائب الدخل

)68.068()79.152()255.255()296.819(8ضرائب الدخل
284.61949.72175.89813.259صافي الدخل

صافي الدخل العائد إلى
283.19848.34975.51912.893حقوق الحكومة

1.4211.372379366حصص غير مسيطرة
284.61949.72175.89813.259

تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط. األمريكية، يتم الدوالرات بماليين *

عبداهللا إبراهيم السعدانأمين حسن الناصرخالد عبدالعزيز الفالح

رئيس مجلس اإلدارة
النائب األعلى للرئيسالرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

المالية واالستراتيجية والتطوير
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شركة الزيت العربية السعودية
القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة الدخل الشامل املوحدة

إيضا	
للسنة المنتهية في 31 ديسمبرللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

2017
دوالر أمريكي*

2016
دوالر أمريكي*

284.61949.72175.89813.259صافي الدخل
16الخسارة الشاملة األخرى، بعد خصم الضريبة
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى صافي الدخل

تغير في موجودات ضريبة دخل مؤجلة لعوائد الموظفين لما 
-)4.127(-)15.475(بعد انتهاء الخدمة بسبب سعر ضريبة الدخل الجديد

)274(1.003)1.028(3.761إعادة قياس التزامات عوائد الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة
حصة في إعادة قياس التزامات عوائد الموظفين لما بعد 

)9(1)34(3انتهاء الخدمة من مشاريع مشتركة وشركات زميلة

بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى صافي الدخل
-)45(-)169(تحوطات تدفق نقدي وأخرى

1.147765306204تعديالت القيمة العادلة لموجودات مالية متاحة للبيع
تغير في مطلوبات ضريبة مؤجلة الستثمار في أوراق مالية 

-512-1.921بسبب سعر ضريبة الدخل الجديد

)34(122)128(456حصة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة
)207(889)775(3.333فروقات تحويل عمالت

)5.023()1.200()1.339()320(
279.59648.52174.55912.939مجموع الدخل الشامل

مجموع الدخل الشامل العائد إلى
277.01747.44973.87112.653حقوق الحكومة

2.5791.072688286حصص غير مسيطرة
279.59648.52174.55912.939

تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط. األمريكية، يتم الدوالرات بماليين *

عبداهللا إبراهيم السعدانأمين حسن الناصرخالد عبدالعزيز الفالح

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيينرئيس مجلس اإلدارة
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
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شركة الزيت العربية السعودية
القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة املركز املالي املوحدة

إيضا	
كما في 31 ديسمبركما في 31 ديسمبر

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

2017
دوالر أمريكي*

2016
دوالر أمريكي*

الموجودات

الموجودات غير المتداولة
5751.134635.366200.302169.431ممتلكات وآالت ومعدات
624.34615.6006.4924.160موجودات غير ملموسة

727.27343.5007.27311.600استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة
813.60664.5083.62817.202موجودات ضريبة دخل مؤجلة
914.11912.4613.7653.323موجودات وذمم مدينة أخرى

1018.87217.4645.0334.657استثمارات في أوراق مالية
849.350788.899226.493210.373

الموجودات المتداولة
1134.01321.0569.0705.615مخزون

1286.89265.25823.17117.402ذمم مدينة تجارية
-10.398-1338.991مبالغ مستحقة من الحكومة
95.8814.8791.5681.301موجودات وذمم مدينة أخرى

146.18412.5361.6493.343استثمارات قصيرة األجل
1581.24248.07521.66512.820نقد وما يماثله

253.203151.80467.52140.481
1.102.553940.703294.014250.854مجموع الموجودات

* بماليين الدوالرات األمريكية، يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

عبداهللا إبراهيم السعدانأمين حسن الناصرخالد عبدالعزيز الفالح

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيينرئيس مجلس اإلدارة
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
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شركة الزيت العربية السعودية
القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة املركز املالي املوحدة - تتمة

إيضا	
كما في 31 ديسمبركما في 31 ديسمبر

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

2017
دوالر أمريكي*

2016
دوالر أمريكي*

الحقوق والمطلوبات

حقوق الحكومة
60.00060.00016.00016.000رأسمال مصرح به

26.98126.9817.1957.195رأسمال إضافي مدفوع
أرباح مبقاة:

715.107631.481190.695168.396غير مخصصة
6.0006.0001.6001.600مخصصة

165.6701281.51233احتياطيات أخرى
813.758724.590217.002193.224

12.55610.7563.3482.868حصص غير مسيطرة
826.314735.346220.350196.092

المطلوبات غير المتداولة
1768.69243.47718.31811.594قروض

86.3096.1691.6821.645مطلوبات ضريبة دخل مؤجلة
1838.19146.78510.18412.476التزامات عوائد الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة

1913.9979.3983.7332.506مخصصات
127.189105.82933.91728.221

المطلوبات المتداولة
2062.05552.13916.54813.904ذمم دائنة تجارية وأخرى

التزامات للحكومة:
857.67928.54115.3817.611ضرائب دخل

20.4109.8665.4432.631ريوع
178.9068.9822.3752.395قروض

149.05099.52839.74726.541
276.239205.35773.66454.762

1.102.553940.703294.014250.854مجموع الحقوق والمطلوبات

* بماليين الدوالرات األمريكية، يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

عبداهللا إبراهيم السعدانأمين حسن الناصرخالد عبدالعزيز الفالح

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيينرئيس مجلس اإلدارة
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
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شركة الزيت العربية السعودية
القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة التغيرات في الحقوق املوحدة

الحقوق العائدة إلى الحكومة
رأس 

المال 
المصر	 

به
ريال 

سعودي

رأس 
المال 

اإلضافي 
المدفوع
ريال 

سعودي

األربا	 المبقاة )1(
االحتياطيات 

األخرى 
)إيضا	 16(
ريال سعودي

الحصص 
غير 

المسيطرة
ريال 

سعودي

المجموع
ريال 

سعودي

المجموع
دوالر 

أمريكي*
غير 

المخصصة
ريال سعودي

المخصصة
ريال 

سعودي

الرصيد كما في 1 يناير 
201660.00026.981595.4516.000)41(10.055698.446186.252

1.37249.72113.259--48.349--صافي الدخل
الخسارة الشاملة 

)320()1.200()300()900(----األخرى

مجموع الدخل 
1.07248.52112.939)900(-48.349--)الخسارة( الشامل

تحويل إعادة قياس 
التزامات عوائد 

الموظفين لما بعد 
انتهاء الخدمة

--)1.069(-1.069---

)3.000()11.250(---)11.250(--توزيعات
توزيعات أرباح مدفوعة 

إلى حصص غير 
مسيطرة

-----)371()371()99(

* بماليين الدوالرات األمريكية، يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

تمثل األرباح المبقاة المخصصة االحتياطي النظامي ألرامكو السعودية كما أعدت وفقا للنظام األساسي األصلي لشركة الزيت العربية السعودية وهي غير متاحة   )1(
للتوزيع )إيضاح 1(.

عبداهللا إبراهيم السعدانأمين حسن الناصرخالد عبدالعزيز الفالح

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيينرئيس مجلس اإلدارة
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
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شركة الزيت العربية السعودية
القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة التغيرات في الحقوق املوحدة - تتمة

الحقوق العائدة إلى الحكومة
رأس 

المال 
المصر	 

به
ريال 

سعودي

رأس 
المال 

اإلضافي 
المدفوع
ريال 

سعودي

األربا	 المبقاة )1(
االحتياطيات 

األخرى 
)إيضا	 16(
ريال سعودي

الحصص 
غير 

المسيطرة
ريال 

سعودي

المجموع
ريال 

سعودي

المجموع
دوالر 

أمريكي*
غير 

المخصصة
ريال سعودي

المخصصة
ريال 

سعودي

الرصيد كما في 31
60.00026.981631.4816.00012810.756735.346196.092ديسمبر 2016

1.421284.61975.898--283.198--صافي الدخل
)الخسارة( الدخل 

)1.339()5.023(1.158)6.181(----الشامل اآلخر

مجموع الدخل 
2.579279.59674.559)6.181(-283.198--)الخسارة( الشامل

تحويل إعادة قياس 
التزامات عوائد 

الموظفين لما بعد 
انتهاء الخدمة

--)11.723(-11.723---

)50.093()187.849(---)187.849(--توزيعات
استحواذ على شركة 

949425-----تابعة

تغير في السيطرة على 
21821858-----شركة منتسبة

توزيعات أرباح مدفوعة 
إلى حصص غير 

مسيطرة
-----)1.091()1.091()291(

الرصيد كما في 31
60.00026.981715.1076.0005.67012.556826.314220.350ديسمبر 2017

* بماليين الدوالرات األمريكية، يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

عبداهللا إبراهيم السعدانأمين حسن الناصرخالد عبدالعزيز الفالح

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيينرئيس مجلس اإلدارة
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
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شركة الزيت العربية السعودية
القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبرللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017إيضا	
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

2017
دوالر أمريكي*

2016
دوالر أمريكي*

581.438304.976155.05081.327الدخل قبل ضرائب الدخل
التعديالت لتسوية الدخل قبل ضرائب الدخل إلى صافي 

النقد الناتج من أنشطة التشغيل
5.636.89433.6159.8388.964استهالك وإطفاء

19014.794513.945انخفاض في القيمة ومخصصات
8.5226.7912.2721.811تكاليف استكشاف وتقييم مشطوبة

صافي )مكاسب( خسائر من استبعاد ممتلكات وآالت 
34)124(127)464(ومعدات

7956979255261حصة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة
873487233130صافي مصروف فوائد

)41()38()154()141(توزيعات أرباح من استثمارات في أوراق مالية
-70-30262)أ()1(خسارة من إعادة قياس استثمار في موتيفا

تغير في القيمة العادلة الستثمارات من خالل الربح أو 
10)10(38)38(الخسارة

تغير في استبعاد أرباح مخزون مشاريع مشتركة وشركات 
)5()141()19()530(زميلة

)75(42)283(156أخرى
التغير في رأس المال العامل

)1.028()2.006()3.855()7.524(مخزون
)5.716()4.766()21.435()17.874(ذمم مدينة تجارية

-)10.398(-)38.991(مبالغ مستحقة من الحكومة
294)138(1.102)517(موجودات وذمم مدينة أخرى

2.830)304(10.613)1.140(ذمم دائنة تجارية وأخرى
10.5444.7892.8111.277ريوع مستحقة

* بماليين الدوالرات األمريكية، يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

عبداهللا إبراهيم السعدانأمين حسن الناصرخالد عبدالعزيز الفالح

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيينرئيس مجلس اإلدارة
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
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شركة الزيت العربية السعودية
القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة التدفقات النقدية املوحدة - تمة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبرللسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017إيضا	
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

2017
دوالر أمريكي*

2016
دوالر أمريكي*

التغيرات األخرى
)833()854()3.122()3.204(موجودات وذمم مدينة أخرى

2)426(6)1.597(مخصصات
)336()304()1.260()1.140(التزامات عوائد الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة

)63.674()62.151()238.778()233.068(23)أ(تسوية ضرائب دخل وضرائب أخرى
333.607109.41188.96229.177صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

)27.559()32.521()103.346()121.955(نفقات رأسمالية
استحواذ على شركات منتسبة، بعد خصم النقد 

-)307(-)1.152(30)أ(،)ب(المستحوذ عليه

84027822474توزيعات من مشاريع مشتركة وشركات زميلة
1411543841توزيعات أرباح من أوراق مالية

1.167744311198فوائد مستلمة
)1.376(-)5.160(-30)ج(استثمار في آرالنكسيو

)1.420()946()5.325()3.546(استثمارات إضافية في مشاريع مشتركة وشركات زميلة
)221()127()829()476(صافي استثمارات في أوراق مالية

)911(1.694)3.416(6.352صافي استحقاقات )مشتريات( استثمارات قصيرة األجل
)31.174()31.634()116.900()118.629(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

)3.000()50.093()11.250()187.849(23)أ(توزيعات إلى الحكومة
)99()291()371()1.091(توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير مسيطرة

)299()479()1.121()1.795(فوائد مدفوعة
20.24518.0075.3994.802متحصالت من قروض

)865()3.019()3.244()11.321(سداد قروض
539)48.483(2.021)181.811(صافي النقد )المستخدم في( الناتج من أنشطة التمويل

)1.458(8.845)5.468(33.167صافي الزيادة )النقص( في النقد وما يماثله
48.07553.54312.82014.278النقد وما يماثله كما في بداية السنة

81.24248.07521.66512.820النقد وما يماثله كما في نهاية السنة

* بماليين الدوالرات األمريكية، يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

عبداهللا إبراهيم السعدانأمين حسن الناصرخالد عبدالعزيز الفالح

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيينرئيس مجلس اإلدارة
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
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شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

معلومات عامة - 1

تعمل شركة الزيت العربية السعودية )»الشركة«(، ومقرها الرئيسي في مدينة الظهران، المملكة العربية السعودية )»المملكة«(، 
في مجال استكشاف وإنتاج ونقل وبيع الزيت الخام والغاز الطبيعي )»التنقيب واإلنتاج«(، وفي صناعة ونقل وبيع منتجات البترول 
)»التكرير والمعالجة والتسويق«(. تمارس الشركة أنشطتها بموجب امتياز ممنوح من قبل حكومة المملكة العربية السعودية 
)»الحكومة«( والذي يعطي الشركة من بين أمور أخرى، وفقاً لشروطه، الحق الحصري في استخراج ومعالجة وتكرير المواد 
الهيدروكربونية في البر والبحر داخل المملكة مع بعض االستثناءات المحدودة. تأسست الشركة في 13 نوفمبر 1988م بموجب 
المرسوم الملكي رقم م/8، والذي اعتمد النظام األساسي األصلي للشركة )»النظام األساسي لعام 1988م«(، ولكن تاريخها يعود 
إلى 29 مايو 1933م عندما منحت المملكة امتيازاً للمشغل السابق بالحق في االستكشاف عن الزيت في المملكة، من بين أمور 

أخرى. تمت المساهمة برأسمال الشركة المصرح به بالكامل كما في تاريخ التأسيس.

المواد  نظام  على  بالموافقة  2017م،  ديسمبر   20 في  1439هـ،  اآلخر  ربيع   2 بتاريخ  م/37  رقم  الملكي  المرسوم  صدر 
الهيدروكربونية )»نظام المواد الهيدروكربونية«( الذي ينطبق على المواد الهيدروكربونية وعمليات المواد الهيدروكربونية في 
المملكة. أصبح نظام المواد الهيدروكربونية نافذاً بتاريخ 22 ديسمبر 2017م بعد نشره في الجريدة الرسمية. كما نص المرسوم 
الملكي رقم م/37 على أن االمتياز القائم قبل تاريخ سريان نظام المواد الهيدروكربونية ما زال ساري المفعول وخاضع لنظام 
الهيدروكربونية  والمواد  الهيدروكربونية  الرواسب  تعتبر جميع  الهيدروكربونية،  المواد  نظام  وبموجب  الهيدروكربونية.  المواد 
والموارد الهيدروكربونية ممتلكات للمملكة إلى أن يتم نقل الملكية في رأس البئر أو عند استخراجها. إضافة على ذلك، يعطي 
نظام المواد الهيدروكربونية السلطة الحصرية للمملكة لتحديد الحد األقصى لمستوى إنتاج المواد الهيدروكربونية من قبل 

الشركة والطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة للمواد الهيدروكربونية التي يجب على الشركة المحافظة عليها.

يتم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية بنظام أساسي جديد اعتباراً من 1 يناير 2018م وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 
180 بتاريخ 1 ربيع اآلخر 1439هـ )19 ديسمبر 2017م(. تم إلغاء النظام األساسي للشركة لعام 1988م اعتباراً من 1 يناير 
2018م بموجب المرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 2 ربيع اآلخر 1439هـ )20 ديسمبر 2017م(. تم تحديد رأسمال الشركة 
بمبلغ 60.000 مليون ريال سعودي، وينقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت بدون قيمة اسمية. تقوم الشركة حاليا 

بإجراءات إصدار سجلها التجاري من خالل وزارة التجارة واالستثمار.

اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية الموحدة للشركة والشركات التابعة لها )معاً »أرامكو السعودية«( بتاريخ 14 مارس 2018م.

ملخص السياسات واالجتهادات والتقديرات المحاسبية الهامة - 2

أُدرجت أدناه السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. تعرض القوائم المالية الموحدة 
معلومات للمقارنة مع السنة السابقة.

أسس اإلعدادأ- 

المعتمدة في المملكة، والمعايير واإلصدارات األخرى  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  المالية الموحدة وفقاً  القوائم  أعدت 
الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما أن القوائم المالية الموحدة تتوافق مع المعايير الدولية للتقرير 

المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

قامت الشركة باتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اعتباراً من 1 
يناير 2017م. قامت الشركة سابقاً بإعداد القوائم المالية فقط وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير 
المحاسبة الدولية. وبالتالي، فإن اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
ال يعتبر اتباعاً للمعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة. ال يوجد أي أثر لهذا التغير على إثبات وقياس الموجودات والمطلوبات 
والدخل والمصروفات في هذه القوائم المالية الموحدة. يتم إدراج اإلفصاحات اإلضافية المطلوبة من قبل الهيئة السعودية 
المبالغ واألرصدة  يتم اإلفصاح بشكل منفصل عن  المالية.  القوائم  القانونيين في اإليضاحات ذات الصلة حول  للمحاسبين 
المتعلقة باألدوات المالية المتوافقة مع الشريعة للشركة والشركات التابعة لها واستثماراتها. تتعلق جميع المبالغ واألرصدة 

األخرى ذات الصلة باألدوات المالية التقليدية.

أعدت القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء بعض البنود التي تقاس بالقيمة العادلة، والتي تتمثل 
بصورة أساسية في االستثمار في األوراق المالية. طبقت هذه السياسات بشكل منتظم على السنوات المعروضة، ما لم يذكر 

غير ذلك.
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كلف المجلس األعلى إدارة الشركة في عام 2016م بالقيام بدراسة خيارات مختلفة للسماح للعامة بالمشاركة بشكل واسع في 
حقوق ملكية الشركة عن طريق طرح نسبة معينة من أسهمها في االسواق المالية. ونتيجة لهذا اإلعالن، بدأت مناقشات بين 

الشركة والحكومة في عدة أمور. استمرت هذه المناقشات خالل عام 2017م ونتج عنها ما يلي:

تغيير عملة العرض- 1

قامت أرامكو السعودية في 1 يناير 2017م بتغيير عملة العرض الخاصة بها من الدوالر األمريكي إلى الريال السعودي، في 
ظل التوقعات بإدراج الشركة في سوق المال. ال يوجد أي أثر لهذا التغير على صافي الدخل أو مجموع الدخل الشامل أو 
الموجودات أو المطلوبات أو حقوق الملكية وذلك ألن سعر الصرف بين الدوالر األمريكي والريال السعودي ثابت )إيضاح 

2)ق((.

إن عمليات التحويل من الريال السعودي إلى الدوالر األمريكي المعروضة كمعلومات إضافية في قائمة الدخل الموحدة 
وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدة وقائمة التغيرات في الحقوق الموحدة وقائمة التدفقات 
النقدية الموحدة كما في وللسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017م و2016م، هي للمالئمة وتم احتسابها بسعر 1.00 
دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي )2016م: 3.75 ريال سعودي( وهو ما يمثل سعر الصرف في تواريخ قائمة المركز 

المالي.

تغيير سعر الضريبة- 2

المكلفين  الدخل يتكون من عدة مستويات على  بتاريخ 27 مارس 2017م عن معدالت جديدة لضرائب  أعلنت الحكومة 
المرخصين إلنتاج المواد الهيدروكربونية. ستحدد األسعار الجديدة بناًء على مبلغ االستثمار الرأسمالي داخل المملكة. 
ونتيجة لذلك، سيتم تطبيق سعر ضريبة جديد على الشركة يبلغ 50٪ اعتباراً من 1 يناير 2017م، وهو أقل من السعر 

المطبق سابقاً والذي كان ٪85.

الدخل اإلضافي- 3

تقوم الحكومة بتعويض الشركة من خالل أسعار التكافؤ عن اإليرادات الفائتة مباشرًة نتيجة التزام الشركة لألنظمة المحلية 
التي تنظم المبيعات المحلية وتوزيع بعض المنتجات السائلة. يتم احتساب هذا التعويض الوارد في هذه القوائم المالية 
الموحدة من قبل الشركة بالفرق بين سعر تكافؤ المنتج والسعر المحدد محليا الذي يقابله، بعد خصم الرسوم الحكومية، 

وذلك وفقاً للوائح التنفيذية الصادرة من قبل الحكومة بتاريخ 28 ديسمبر 2017م، وكانت سارية من 1 يناير 2017م.

يتم قيد هذا التعويض كدخل إضافي، وهو خاضع للضريبة، عندما تقوم أرامكو السعودية بتحويل المخاطر والمنافع الهامة 
المصاحبة للملكية إلى المشتري، والتي تحدث عندما يتم تحويل المنتج فعليا. تصنف التعويضات المستحقة من الحكومة 
كذمم مدينة متداولة مستحقة من الحكومة ويتم إثباتها مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام 

طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

بلغ الرصيد المستحق من الحكومة كما في 31 ديسمبر 2017م مبلغاً وقدره 38.717 مليون ريال سعودي )2016م: ال شيء( 
)إيضاح 13(. تسمح اللوائح التنفيذية للشركة بمقاصة أي مبالغ مستحقة من الحكومة مقابل دفع الضرائب، وفي حالة 

عدم كفاية األرصدة الضريبية، قد تمتد المقاصة مقابل أي مبالغ أخرى مستحقة الدفع من قبل الشركة إلى الحكومة.

ريوع اإلنتاج- 4

سيتم احتساب الريوع المستحقة إلى الحكومة كما في 1 يناير 2017م بناًء على نموذج تصاعدي يطبق على إنتاج الزيت 
الخام والمكثف كما هو مبين في إيضاح 2)ت(. يتم عرض الريوع كبند منفصل ضمن تكاليف التشغيل في قائمة الدخل 

الموحدة وهي مصروفات قابلة للخصم ألغراض احتساب ضريبة الدخل الحكومية.

كانت الريوع للحكومة في السابق تتكون بصورة أساسية من مبلغ يعادل 20٪ من قيمة الزيت الخام والمنتجات المكررة 
المباعة كصادرات. تمت المحاسبة عن هذه الريوع كخصومات من إجمالي اإليرادات وكانت تكاليف قابلة للخصم ألغراض 

احتساب ضريبة الدخل الحكومية.
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الذمم المدينة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية- 5

تقوم الحكومة اعتبارا من 1 يناير 2017م بتعويض الشركة عن الذمم المدينة المستحقة من جهات حكومية وشبه حكومية 
محددة والتي تقدم لهم الشركة منتجات وخدمات محددة.

المصاحبة  الهامة  والمنافع  المخاطر  بتحويل  السعودية  أرامكو  تقوم  العمالء عندما  لهؤالء  المبيعات  إيرادات  إثبات  يتم 
للملكية والتي تحدث عندما يتم تحويل المنتج فعلياً. وعندما تصبح الذمم المدينة من هؤالء العمالء متأخرة السداد، يعاد 

تصنيف هذه الذمم المدينة كمبالغ مدينة متداولة مستحقة من الحكومة.

بلغ الرصيد المتأخر السداد لهؤالء العمالء والمدرج ضمن المبالغ المستحقة من الحكومة كما في 31 ديسمبر 2017م 
مبلغاً وقدره 274 مليون ريال سعودي )2016م: ال شيء( )إيضاح 13(. تسمح اللوائح التنفيذية الصادرة عن الحكومة في 
28 ديسمبر 2017م للشركة بمقاصة أي مبالغ مستحقة من الحكومة مقابل دفع الضرائب، وفي حالة عدم كفاية األرصدة 

الضريبية، يمكن أن تمتد المقاصة مقابل أي مبالغ أخرى مستحقة الدفع من قبل الشركة إلى الحكومة.

االجتهادات والتقديرات المحاسبية الهامة	- 

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب من اإلدارة أن تبدي اجتهاداتها في عملية تطبيق 
السياسات المحاسبية ألرامكو السعودية واستخدام بعض التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تتعلق بالمستقبل. 
قامت اإلدارة بعدة اجتهادات قد يكون لها أثر جوهري على تقييم وعرض الموجودات والمطلوبات. باإلضافة إلى ذلك، تطبق 
االجتهادات أيضاً عند إجراء التقديرات الضرورية الحتساب الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. إن التقديرات 
المحاسبية، بحكم طبيعتها، قد تختلف عن النتائج الفعلية المتعلقة بها وتخضع للتغيير بناًء على الخبرات والمعلومات الجديدة. 
إن المجاالت التي تتطلب أهم االجتهادات والتقديرات واالفتراضات عند إعداد القوائم المالية الموحدة هي: المحاسبة عن 
الحصص في الشركات التابعة والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة، وإمكانية استرداد القيمة الدفترية للموجودات والمواقف 
الضريبية والمخصصات والتزامات عوائد الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة، وهي مدرجة ضمن السياسات المحاسبية التي 

تخصها أدناه.

المعايير الجديدة أو المعدلةج- 

لم يتم اتباع معايير أو تفسيرات جديدة خالل السنة لها أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة. لم تقم أرامكو السعودية 
باتباع منشورات مجلس معايير المحاسبة الدولية التالية المعتمدة في المملكة، والتي ستصبح سارية عند إعداد التقارير المالية 

في المستقبل.

سوف يلغي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 )األدوات المالية( معيار المحاسبة الدولي رقم 39 )األدوات المالية(: اإلثبات 
التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018م. يغطي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9  والقياس، ويسري على الفترات السنوية 
تصنيف وقياس والتوقف عن إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية، ومنهجية االنخفاض في القيمة والمحاسبة عن 
التحوط. استكملت أرامكو السعودية بشكل كبير تقييمها التباع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، وقررت أن اتباع المعيار 

سيكون له التأثير التالي على القوائم المالية الموحدة:

لدى أرامكو السعودية أدوات حقوق ملكية مصنفة حالياً كمتاحة للبيع والتي يوجد لها خيار القيمة العادلة من خالل الدخل 	 
الشامل اآلخر وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، على أساس كل أداة على حدة، وال تتوقع أرامكو السعودية أن تؤثر 
التوجيهات الجديدة على تصنيف وقياس هذه الموجودات المالية. ومع ذلك، فإن المكاسب أو الخسائر المحققة من بيع 
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لن يتم تحويلها إلى الربح أو الخسارة من البيع، ولكن 
سيتم إعادة تصنيفها إلى األرباح المبقاة. سيتم قياس بعض أدوات حقوق الملكية المصنفة حالياً كمتاحة للبيع بالقيمة 
تأثيرها جوهرياً. سوف يستمر قياس بعض االستثمارات  أن يكون  يتوقع  والتي ال  الخسارة،  أو  الربح  العادلة من خالل 
في األسهم غير المدرجة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بنفس األساس بموجب المعيار 
تفي  سوف  للبيع  كمتاحة  حالياً  المصنفة  السعودية  بأرامكو  الخاصة  الدين  سندات  إن   .9 رقم  المالي  للتقرير  الدولي 
بشروط التصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وبالتالي لن يكون هناك أي تغيير في المحاسبة عن 
هذه الموجودات. قامت أرامكو السعودية بتحليل خصائص التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة بالقروض والذمم المدينة 
واستنتجت أنها تستوفي معايير قياس التكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، وبالتالي لن يكون 
هناك أي تغيير في تصنيف وقياس هذه الموجودات المالية. لن يكون هناك أي تأثير على محاسبة أرامكو السعودية عن 

المطلوبات المالية.
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يتطلب نموذج االنخفاض في القيمة الجديد إثبات مخصصات االنخفاض في القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة 	 
وبدال من الخسائر االئتمانية المتكبدة فقط كما هو الحال وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39. ينطبق هذا النموذج 
على الموجودات المالية المصنفة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 
موجودات العقود بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، ذمم عقود اإليجار المدينة، ارتباطات القروض وبعض 
عقود الضمان المالي. ال تتوقع أرامكو السعودية أي زيادة جوهرية في مخصص الخسارة استنادا إلى التقديرات التي تم 

إجراؤها حتى تاريخه.
يقوم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 )اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء( بوضع نموذج من خمس خطوات 
للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء. وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، يتم إثبات 
اإليرادات بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة أن يكون مستحقا مقابل تحويل البضاعة أو الخدمات إلى العميل. 
يسري المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018م، وسوف يحل محل 
المعيار المحاسبي الدولي رقم 18 )اإليرادات(. لقد أكملت أرامكو السعودية بشكل كبير تقييم أثر اتباع المعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 15. إن أثر اتباع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 على أرامكو السعودية يقتصر على اإلفصاح 
بشكل مستقل عن حركات التسعير المؤقتة وعرض اإليرادات على أساس اإلجمالي لبعض الضرائب غير المباشرة التي 
تقوم بتحصيلها أرامكو السعودية بصفتها كأصيل. ال يتوقع أن يكون التباع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 أي أثر 

جوهري على إجمالي إيرادات أو صافي دخل أرامكو السعودية، وسيتم تطبيقه باستخدام منهج األثر الرجعي الكامل.

يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 )عقود اإليجار(، الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في شهر يناير 
2016م، نموذجاً جديداً للمحاسبة عن عقود اإليجار تتم بموجبه المحاسبة عن جميع عقود اإليجار، باستثناء العقود قصيرة 
األجل والعقود ذات القيمة المنخفضة، عن طريق إثباتها في قائمة المركز المالي الموحدة كحق استخدام أصل والتزام 
إيجار مع إطفاء حق استخدام األصل الحقاً على فترة عقد االيجار. سوف يلغي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 معيار 
المحاسبة الدولي رقم 17 )عقود اإليجار(. سوف يسري المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 على الفترات السنوية التي 
تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019م، ويُتوقع أن يؤثر على القوائم المالية الموحدة ألرامكو السعودية من خالل زيادة الموجودات 
والمطلوبات ألرامكو السعودية، ومن المحتمل أن يؤثر على عرض وتوقيت قيد التكاليف في صافي الدخل. يتضمن إيضاح 
24)ب( المعلومات المتعلقة بعقود اإليجار التي تُصنَّف حالًيا كعقود إيجار تشغيلية وال يتم إثباتها في قائمة المركز المالي 

الموحدة. تقوم أرامكو السعودية حالياً بتقييم األثر الكامل على القوائم المالية الموحدة لعام 2019م.

أسس توحيد القوائم المالية والمحاسبة عن حقوق الملكيةد- 

الشركات التابعة- 1

تظهر القوائم المالية الموحدة الموجودات والمطلوبات ونتائج أعمال الشركة والشركات التابعة لها. إنَّ الشركات التابعة 
هي تلك الشركات التي يكون للشركة سيطرة عليها. تسيطر الشركة على منشأة ما عندما تتعرض أو يكون لها الحق في 
الحصول على عوائد متغيرة جراء ارتباطها بتلك المنشأة ولديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذها 
التابعة، ويستمر توحيد  الشركة  بالسيطرة على  الشركة  الذي بدأت فيه  التاريخ  التابعة من  الشركات  يتم توحيد  عليها. 

الشركات التابعة حتى تاريخ توقف هذه السيطرة.

يتم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت بما فيها األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين الشركات 
الموحدة. كما يتم إجراء تعديالت، إذا كان ذلك ضرورياً، على القوائم المالية للشركات التابعة بغرض أن تتماثل السياسات 

المحاسبية فيها مع السياسات المطبقة في الشركة.

بالقيمة  تابعة  على شركة  االستحواذ  تكلفة  تقاس  األعمال.  دمج  للمحاسبة عن  المحاسبية  االستحواذ  تستخدم طريقة 
العادلة للموجودات التي قدمت والمطلوبات التي تكبدت أو تم االلتزام بها بتاريخ االستحواذ. تقاس الموجودات القابلة 
للتحديد التي تم الحصول عليها والمطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تم االلتزام بها في عملية دمج األعمال مبدئياً 
بالقيمة العادلة وذلك بتاريخ تبادل الموجودات والمطلوبات، بغض النظر عن مدى نسب الحصص غير المسيطرة. يتم 
قيد الزيادة في تكلفة االستحواذ على القيمة العادلة للحصة المستحوذة في صافي الموجودات القابلة للتحديد كشهرة. 
تمثل الحصص غير المسيطرة حقوق الملكية في الشركات التابعة والتي ال تعود، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أرامكو 

السعودية. يتم تحميل المصروفات المتعلقة باالستحواذ عند تكبدها.
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تقوم أرامكو السعودية بإثبات أي حصص غير مسيطرة في المنشآت المستحوذ عليها على أساس كل عملية استحواذ على 
حدة إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة غير المسيطرة من صافي الموجودات القابلة للتحديد للمنشأة المستحوذ عليها. 
تظهر الحصص غير المسيطرة في نتائج وحقوق ملكية الشركات التابعة بشكل منفصل في قائمة الدخل الموحدة وقائمة 

الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في الحقوق الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدة، على التوالي.

إذا تمت عملية دمج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لحصة الملكية المحتفظ بها سابقا بتاريخ 
القياس في صافي  إعادة  الناتجة عن  المكاسب والخسائر  إثبات  ويتم  تاريخ االستحواذ،  العادلة في  بالقيمة  االستحواذ 

الدخل.

الترتيبات المشتركة- 2

المشتركة  الترتيبات  في  االستثمارات  تصنيف  يتم  المشتركة(،  )الترتيبات   11 رقم  المالي  للتقرير  الدولي  للمعيار  وفقاً 
إما كعمليات مشتركة أو مشاريع مشتركة. يعتمد التصنيف على الحقوق التعاقدية والتزامات كل مستثمر، وليس الهيكل 

النظامي للترتيب المشترك. لدى أرامكو السعودية عمليات مشتركة ومشاريع مشتركة.

العمليات المشتركة( 1

بالترتيب  المتعلقة  بالمطلوبات  وتعهدات  الموجودات  المستثمرين حقوق في  يكون لدى  المشتركة عندما  العمليات  تنشأ 
المشترك. تقوم أرامكو السعودية، فيما يتعلق بحصتها في العمليات المشتركة، بإثبات التالي:

الموجودات بما فيها حصتها في أي موجودات محتفظ بها بصورة مشتركة؛	 

المطلوبات بما فيها حصتها في أي مطلوبات متكبدة بصورة مشتركة؛	 

اإليرادات من بيع حصتها من الناتج الناشئ من العملية المشتركة؛ و	 

المصروفات بما فيها حصتها في أي مصروفات متكبدة بصورة مشتركة.	 

المشاريع المشتركة( 2

يمثل المشروع المشترك نوع من الترتيب المشترك الذي تمتلك بموجبه األطراف ذات السيطرة المشتركة على الترتيب 
حقوقاً في صافي موجودات الترتيب المشترك. تتم المحاسبة عن االستثمارات في المشاريع المشتركة باستخدام طريقة 

حقوق الملكية ويتم إثباتها مبدئياً بالتكلفة.

يتم إثبات حصة أرامكو السعودية في نتائج المشاريع المشتركة ضمن صافي الدخل، بينما يتم إثبات حصتها في التغيرات 
في بنود الدخل الشامل اآلخر لما بعد الشراء، ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم تعديل األثر المتراكم لهذه التغيرات مقابل 
القيمة الدفترية الستثمارات أرامكو السعودية في المشاريع المشتركة، والتي تظهر بشكل منفصل في قائمة المركز المالي 
الموحدة. وعندما تتساوى أو تتجاوز حصة أرامكو السعودية في خسائر مشروع مشترك حصتها في المشروع المشترك، 
إثبات خسائر  السعودية عن  أرامكو  تتوقف  لم يضمن تحصيلها،  والتي  بما في ذلك أي ذمم مدينة غير متداولة أخرى 

إضافية، ما لم تكن قد تكبدت التزامات أو دفعت مبالغ نيابة عن المشروع المشترك.

تُستبعد المكاسب والخسائر للمعامالت بين أرامكو السعودية والمشاريع المشتركة، غير المحققة من خالل البيع إلى طرف 
ثالث، إلى حد حصة أرامكو السعودية في المشاريع المشتركة. كما يتم إجراء تعديالت، إن كان ذلك ضرورياً، على القوائم 

المالية للمشاريع المشتركة بغرض أن تتماثل السياسات المحاسبية فيها مع ما هو مطبق في أرامكو السعودية.

تشتمل استثمارات أرامكو السعودية في المشاريع المشتركة على الشهرة، حيثما ينطبق ذلك، يتم تحديدها عند االستحواذ، 
بعد خصم أي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. تمثل الشهرة الزيادة في تكلفة االستحواذ على القيمة العادلة لحصة 
أرامكو السعودية في صافي الموجودات القابلة للتحديد للمشروع المشترك المستحوذ عليه في تاريخ الشراء. يتم إثبات 

المكاسب والخسائر الناتجة عن تخفيض االستثمار في مشاريع مشتركة ضمن صافي الدخل.

يتم إثبات األرباح المستلمة أو المستحقة القبض من المشاريع المشتركة كتخفيض في القيمة الدفترية لالستثمار.



ق - 115

شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

الشركات الزميلة( 3

الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي ألرامكو السعودية تأثير هام عليها دون سيطرة، وعموماً يكون ذلك بامتالك حصة 
فيها تتراوح ما بين 20٪ و50٪ من حقوق التصويت. تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة 
حقوق الملكية ويتم إثباتها مبدئياً بالتكلفة. تطبق أرامكو السعودية السياسات المحاسبية للمشاريع المشتركة المبينة في 

إيضاح 2)د()2(2( أعاله على شركاتها الزميلة أيضاً.

»االجتهادات والتقديرات المحاسبية الهامة«

تطبق االجتهادات لتحديد ما إذا كان هناك سيطرة، أو سيطرة مشتركة، أو تأثير هام فيما يخص االستثمارات في الشركات 
التابعة، أو الترتيبات المشتركة، أو الشركات الزميلة، على التوالي، وفي حالة السيطرة المشتركة، فيما إذا كانت الترتيبات 
المشتركة تصنف كمشاريع مشتركة أو عمليات مشتركة مع األخذ بعين االعتبار الوقائع والظروف المحددة، المفصلة في 

اإليضاحات 7 و32 و33، على التوالي.

الموجودات غير الملموسة	- 

أدناه(، بشكل أساسي من  إيضاح 2)و(  )انظر  والتقييم  تكاليف االستكشاف  باستثناء  الملموسة،  الموجودات غير  تتكون 
األسماء والعالمات التجارية واالمتيازات/عالقات العمالء وبرامج الحاسب اآللي وبراءات االختراع والملكية الفكرية. يتم 
إثبات هذه الموجودات غير الملموسة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ إذا تم االستحواذ عليها عن طريق عملية دمج 
أعمال، أو بالتكلفة إذا تم االستحواذ عليها بشكل مستقل. يتم إطفاء كافة هذه الموجودات غير الملموسة الحقاً على أساس 

القسط الثابت وفقاً لألعمار اإلنتاجية المقدرة لها.

يوضح الجدول التالي األعمار اإلنتاجية المقدرة بالسنوات للمجموعات الرئيسية لهذه الموجودات غير الملموسة:

10 إلى 15األسماء والعالمات التجارية
5 إلى 10االمتيازات/عالقات العمالء

3 إلى 5برامج الحاسب اآللي
15براءات االختراع والملكية الفكرية

يتم قيد اإلطفاء ضمن بند االستهالك واإلطفاء في قائمة الدخل الموحدة.

االستكشاف والتقييمو- 

الجيولوجية  التكاليف  إثبات  يتم  المجدية.  )األعمال(  الجهود  لطريقة  وفقاً  وذلك  والتقييم  االستكشاف  تكاليف  تقيد 
والجيوفيزيائية كمصروفات عند تكبدها وذلك وفقاً لطريقة الجهود )األعمال( المجدية، وتتم رسملة تكاليف االستكشاف 
المرتبطة باآلبار االستكشافية مبدئياً في قائمة المركز المالي الموحدة للشركة كموجودات غير ملموسة حتى اكتمال حفر 
البئر وتقييم النتائج. تستمر رسملة هذه التكاليف إذا وجدت كميات تجارية محتملة من المواد الهيدروكربونية على أن 
تخضع لمزيد من أنشطة التقييم التي ستحدد الجدوى التجارية والفنية لالحتياطيات. يتم تقييم التكاليف المرسملة سابقاً 
بغرض التوقف عن إثباتها أو الختبارها بشأن االنخفاض في القيمة، إذا لم يكن من المحتمل وجود كميات تجارية من المواد 

الهيدروكربونية ولم يتم تحديد استخدام بديل للبئر.

تبقى اآلبار االستكشافية مرسملة بينما يتم عمل حفر إضافي لتقييم حقل الزيت و/ أو الغاز المحتمل، أو بينما توضع 
خطط تطوير مثلى. ال تخضع كافة هذه التكاليف المرسملة لإلطفاء، ولكن تخضع للمراجعة الفنية واإلدارية المنتظمة في 
تاريخ كل تقرير مالي للتأكد من نية االستمرار في التطوير، وإال يتم استخراج قيمتها من البئر. يتم فوراً شطب التكاليف من 
صافي الدخل في حالة عدم وجود نية في االستمرار في التطوير. ال تخضع نفقات اآلبار االستكشافية المرسملة لإلطفاء، 

ولكنها تخضع لمراجعة مؤشرات االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير مالي.

يتم تحويل التكاليف المرسملة المناسبة إلى الممتلكات واآلالت والمعدات، عندما يتم تحديد االحتياطيات المؤكدة من 
المواد الهيدروكربونية، وهناك خطة صارمة للتطوير معتمدة من اإلدارة.
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الممتلكات واآلالت والمعدات	- 

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات في قائمة المركز المالي الموحدة للشركة بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر 
يحتسب  ال  الموجودات.  تملك  و/أو  ببناء  مباشرًة  العائدة  النفقات  على  التكلفة  تشتمل  وجدت.  إن  القيمة،  في  االنخفاض 
استهالك لألراضي واإلنشاءات تحت التنفيذ. يبدأ استهالك موجودات اإلنشاءات تحت التنفيذ عندما تعتبر جاهزة لالستخدام 

حسب ما خططت له اإلدارة.

تدرج المصروفات الالحقة، بما فيها مصروفات التحسينات الرئيسية، ضمن القيمة الدفترية للموجودات أو يتم إثباتها كأصل 
مستقل ويكون ذلك فقط إذا كان من المحتمل أن ينتج عنها منافع مستقبلية ألرامكو السعودية ويمكن قياس تكلفتها بشكل 
موثوق. يتم التوقف عن إثبات القيمة الدفترية لألصل المستبدل. تقيد جميع أعمال الصيانة واإلصالح األخرى كمصروفات 
عند تكبدها. تدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة األصل بعد استخدامه ضمن تكلفة األصل المعني عند استيفاء معيار 

إثبات المخصص )إيضاح 2)ص((.

الهيدروكربونية بشكل  المواد  المتوقع الحتياطيات  العمر  الثابت لكل حقل على حدة عندما يتجاوز  تستخدم طريقة القسط 
كبير العمر االقتصادي أو العمر الفني للموجودات المعنية. يتم احتساب مصروف االستهالك على جميع الموجودات األخرى 
بطريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع التكلفة ناقصاً القيمة المتبقية على األعمار اإلنتاجية المقدرة. يقيد مصروف االستهالك 

في قائمة الدخل الموحدة.

يتم احتساب مصروف االستهالك بعد تحديد العمر اإلنتاجي المقدر لألصل والقيمة المتبقية المتوقعة في نهاية عمره اإلنتاجي. 
يتم تحديد األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية من قبل اإلدارة في الوقت الذي يتم فيه اإلثبات المبدئي للموجودات، ومراجعتها 
سنويا للتأكد من مالئمتها أو عند وقوع أحداث أو ظروف تؤثر على التكاليف المرسملة أو االحتياطيات الهيدروكربونية أو 

األعمار اإلنتاجية المقدرة.

يوضح الجدول التالي العمر اإلنتاجي المقدر بالسنوات للمجموعات الرئيسية للموجودات القابلة لالستهالك:

مرافق الزيت الخام:
20 إلى 25خطوط األنابيب والخزانات

4 إلى 15معدات الحـفـر واإلنـشـاء
15 إلى 30ممتلكات الزيت والغاز

13 إلى 30المعدات البحرية
6 إلى 30مرافق التكرير

6 إلى 20مرافق الغا	 وسوائل الغا	 الطبيعي
منشآت الخدمات العامة:

20 إلى 40المبــاني الدائمة
10 إلى 21الطرق والممرات

8 إلى 15الطـائـرات
3 إلى 15السـيـارات والشـاحـنات
6 إلى 10معدات وأثاث المكاتب

3 إلى 5أجهزة وبرامج حاسب آلي

الممتلكات  استهالك  يتم  الدخل.  لالستهالك ضمن صافي  القابلة  الموجودات  استبعاد  وخسائر  مكاسب  إثبات صافي  يتم 
واآلالت والمعدات المحتفظ بها كإيجارات تمويلية على مدى عمر األصل أو مدة اإليجار، إذا كان أقصر.
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االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية	- 

تقيم أرامكو السعودية في تاريخ كل تقرير مالي ما إذا كانت هناك مؤشرات انخفاض في قيمة أي من الموجودات غير المالية، 
باستثناء الشهرة فإنه تتم مراجعتها سنوياً لتحديد أي انخفاض في قيمتها. تقدر قيمة األصل القابلة لالسترداد في حالة وجود 
مؤشرات أو عندما يكون االختبار السنوي لالنخفاض في قيمة األصل مطلوباً. يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة بمقدار 
زيادة القيمة الدفترية للموجودات على القيمة القابلة لالسترداد. إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً 
تكاليف استبعاده أو قيمة المنافع الناتجة عن استخدامه، أيهما أعلى. تحتسب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد إما بناًء 
على نموذج خصم التدفقات النقدية بعد خصم الضريبة أو البيانات المتاحة من معامالت بيع ملزمة لموجودات مشابهة في 
معاملة تمت وفق شروط عادلة، أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصاً التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل. تحتسب 
قيمة المنافع الناتجة عن استخدام األصل بناًء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة المعدل للمخاطرة بعد خصم الضريبة.

يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة كبند لصافي الدخل. يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً على صافي 
الدخل إذا كان االنخفاض في خسارة االنخفاض في القيمة ال يتعلق بالشهرة في الفترة الالحقة.

»االجتهادات والتقديرات المحاسبية الهامة«

يتم إجراء فحص انخفاض في القيمة على أساس أصغر وحدة مدرة للنقد، أو موجودات مفردة، والتي لها تدفقات نقدية داخلة 
اجتهادات  تتضمن  المختلفة  للنقد  المدرة  الوحدات  تحديد  في  المستخدمة  الرئيسية  االفتراضات  إن  كبير.  بشكل  مستقلة 

جوهرية من اإلدارة.

إن االفتراضات الهامة التي تستخدمها اإلدارة عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية الحتساب قيمة المنافع الناتجة عن 
استخدام األصل هي أسعار الزيت والغاز المستقبلية المتوقعة، وحجم اإلنتاج المتوقع، وتكاليف التشغيل والتطوير المستقبلية 
وهامش التكرير، والتغيرات الهامة في معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة وذلك ألغراض تحديد 
ما إذا حدث انخفاض في قيمة موجودات الزيت والغاز والتكرير ومدى هذا االنخفاض أو عكسه. تصاحب المعلومات المتوقعة 
واالفتراضات شكوك الزمة. قد تؤثر التغيرات في هذه االفتراضات والتوقعات على القيم القبلة لالسترداد للموجودات وأي 

انخفاضات أو عكوسات في القيمة تم احتسابها.

عقود اإليجار	- 

تتم المحاسبة عن الدفعات التي تدفعها أرامكو السعودية لطرف ثالث عن اتفاقيات مقابل حق استخدام أصل لفترة زمنية 
كعقود إيجار. تقيد عقود اإليجار التي تنتقل بموجبها كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية إلى أرامكو السعودية عند 
بدايتها كعقود إيجار تمويلية. تتم رسملة عقود اإليجار هذه وتظهر في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة لألصل 
المستأجر أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات عقد اإليجار، أيهما أقل. يتم قيد عنصر الفائدة في عقد اإليجار ضمن صافي 
الدخل باستخدام طريقة الفائدة الفعلية على مدى فترة اإليجار. يتم إثبات اإليجارات المحتملة كمصروفات في الفترات التي 
يتم تكبدها فيها. تقيد جميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلية وتحمل التكاليف المرتبطة بها على صافي الدخل 

باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

عندما تكون أرامكو السعودية هي المؤجر في عقد إيجار تمويلي، يتم إثبات القيمة الحالية لدفعات اإليجار كمبالغ مدينة. ويتم 
إثبات عنصر الفائدة لذمم عقود اإليجار المدينة في صافي الدخل باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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الموجودات الماليةي- 

تحدد اإلدارة تصنيف الموجودات المالية بناًء على الغرض الذي تم شراؤها أساساً ألجله. تقدر أرامكو السعودية ما إذا كان 
هناك دليل موضوعي على حدوث انخفاض في قيمة الموجودات المالية أو مجموعة منها في نهاية كل فترة مالية. يتم إثبات 
عمليات البيع والشراء االعتيادية للموجودات المالية في تاريخ الصفقة وهو التاريخ الذي تتعهد فيه أرامكو السعودية ببيع أو 

شراء األصل.

تُصنف الموجودات المالية ألرامكو السعودية في إحدى التصنيفات الثالثة التالية:

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة- 1

إنَّ الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة 
أو تم تحديدها عند اإلثبات المبدئي كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تصنيف 
الموجودات المالية ضمن هذا البند، إذا تم شراؤها أساساً لغرض البيع على المدى القصير إذا تم االحتفاظ بها للمتاجرة، 
أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  مالية مدرجة  كموجودات  المبدئي  اإلثبات  تحديدها عند  تم  إذا  أبعد  أو على مدى 
المالية  الموجودات  إدراج  يتم  الدخل.  تكبدها ضمن صافي  عند  كمصروفات  المعامالت  تكاليف  تحميل  يتم  الخسارة. 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن الموجودات غير المتداولة ما لم تنوي اإلدارة استبعاد األصل خالل 12 

شهرا من تاريخ نهاية فترة التقرير، وفي هذه الحالة يتم إدراج األصل ضمن الموجودات المتداولة.

إن االستثمارات في األوراق المالية المدرجة تظهر بالقيمة العادلة على أساس أسعار الشراء الحالية. إذا كان السوق لهذا 
النوع من الموجودات المالية غير نشط أو كانت األوراق المالية غير مدرجة، تحدد أرامكو السعودية القيمة العادلة بشكل 
أساسي باستخدام أساليب تقييم التدفقات النقدية المخصومة. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية 

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كعنصر من صافي الدخل.

القروض والذمم المدينة- 2

إنَّ القروض والذمم المدينة هي أدوات مالية غير مشتقة، وهي ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وليست مدرجة في سوق 
نشط. يتم إثبات القروض والذمم المدينة مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة 
الفعلية. تدرج القروض والذمم المدينة ضمن الموجودات المتداولة، ما عدا تلك التي تستحق خالل مدة تزيد عن 12 شهراً 
بعد نهاية الفترة المالية، والتي تصنف كموجودات غير متداولة ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمة، إن وجد. يتم إثبات 

هذه المخصصات كعنصر من صافي الدخل.

يحدث االنخفاض في قيمة القروض والذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم مقدرة أرامكو السعودية 
الدفترية  القيمة  بين  الفرق  القيمة  في  االنخفاض  مبلغ  يمثل  األصلية.  للشروط  وفقاً  المستحقة  المبالغ  كامل  تحصيل 

للموجودات والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.

والمبالغ  التجارية،  المدينة  والذمم  األجل،  واالستثمارات قصيرة  يماثله،  وما  النقد  من  المدينة  والذمم  القروض  تتألف 
المستحقة من الحكومة وبعض الموجودات والذمم المدينة األخرى.
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الموجودات المالية المتاحة للبيع- 3

إنَّ الموجودات المالية المتاحة للبيع هي أدوات مالية غير مشتقة، وهي إما موجودات تنتمي لهذا التصنيف أو ال تنتمي 
نية  إذا كانت  المتداولة إال  الموجودات غير  للبيع ضمن  المتاحة  المالية  الموجودات  التصنيفات األخرى. تدرج  ألي من 
اإلدارة استبعادها خالل 12 شهراً من نهاية الفترة المالية، وفي هذه الحالة تدرج ضمن الموجودات المتداولة. يتم إثبات 

الموجودات المالية المتاحة للبيع مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعامالت العائدة مباشرًة إلى عملية الشراء.

إن االستثمارات في األوراق المالية المدرجة تظهر بالقيمة العادلة على أساس أسعار الشراء الحالية. إذا كان السوق لهذا 
النوع من الموجودات المالية غير نشط أو كانت األوراق المالية غير مدرجة، تحدد أرامكو السعودية القيمة العادلة بشكل 
أساسي باستخدام أساليب تقييم التدفقات النقدية المخصومة. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية 
المالية  العوائد  بند  الفوائد ضمن  وإيرادات  األرباح  توزيعات  إثبات  يتم  اآلخر.  الشامل  الدخل  للبيع من خالل  المتاحة 

واإليرادات األخرى.

إنَّ االنخفاض الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة لألسهم التي تصنف كموجودات مالية متاحة للبيع، دون تكلفتها 
يعتبر مؤشراً لالنخفاض في قيمتها. ال تُعكس خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة سابقا ضمن صافي الدخل.

عندما تباع أو تنخفض قيمة األوراق المالية المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع، تدرج التعديالت المتراكمة للقيمة 
العادلة، والمثبتة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كعنصر من صافي الدخل.

األدوات المالية المشتقة وأنشطة التحو		- 

ليس الستخدام أرامكو السعودية لألدوات المالية المشتقة أثر هام على مركزها المالي ونتائج أعمالها.

األدوات المالية المشتقة المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة- 1

تستخدم أرامكو السعودية األدوات المالية المشتقة لمقايضة السلع إلدارة التعرض لمخاطر تقلبات األسعار التي تنتج عن 
معامالت الشراء والبيع المرتبطة بالتسليم الفعلي للمنتجات المكررة المختلفة. يتم إثبات أدوات المقايضة مبدئياً، ومن ثم 
يعاد قياسها الحقاً، بالقيمة العادلة، وتقيد كأصل عندما تكون قيمتها العادلة موجبة، أو كالتزام عندما تكون قيمتها العادلة 
سالبة، ضمن الذمم المدينة التجارية أو الذمم الدائنة التجارية واألخرى في قائمة المركز المالي الموحدة، على التوالي.

يتم تحديد القيمة العادلة ألدوات المقايضة وفقاً لسياسة أرامكو السعودية لتقييم المشتقات المالية، وذلك بالرجوع إلى 
السعر المتداول لهذه األدوات في األسواق المالية الرسمية أو غير الرسمية بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. يتم 
إثبات المكاسب أو الخسائر من التغيرات في القيمة العادلة ألدوات المقايضة من قيمتها عند الشراء ضمن صافي الدخل.

األدوات المالية المشتقة المصنفة كعمليات تحو	- 2

تستخدم أرامكو السعودية عقود مقايضة أسعار الفائدة ومقايضة السلع والعمالت اآلجلة إلدارة تعرضها لمخاطر تقلبات 
أسعار الفائدة وأسعار السلع وأسعار صرف العمالت األجنبية. إن هذه األدوات المالية المشتقة، المصنفة إما كتحوطات 
للقيمة العادلة أو للتدفقات النقدية، يتم شراؤها من أطراف ذات تصنيف ائتماني عالي، وتثبت مبدئياً ومن ثم يعاد قياسها 

الحقاً، بالقيمة العادلة.

عند مباشرة معاملة التحوط، توثق أرامكو السعودية العالقة بين أداة التحوط والبند المحوط، وكذلك أهداف واستراتيجية 
إدارة المخاطر إلجراء معاملة التحوط. كما توثق تقييم ما إذا كانت األدوات المالية المشتقة، التي استخدمت في معاملة 
التحوط، ذات فعالية عالية إلجراء مقاصة للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المحوط عند مباشرة 

معاملة التحوط وعلى أسس مستمرة.

تُصنف القيمة العادلة ألداة مالية مشتقة مستخدمة ألغراض التحوط كموجودات أو مطلوبات متداولة عندما تكون فترة 
االستحقاق المتبقية لألداة المشتقة أقل من 12 شهراً، وإال تصنف كموجودات أو مطلوبات غير متداولة.
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تحو	 القيمة العادلة( 1

تحوط القيمة العادلة هو تحوط للقيمة العادلة لموجودات أو مطلوبات مثبتة أو الرتباط صارم ويشتمل على عقود 
العمالت األجنبية اآلجلة. يتم إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة لعقود مقايضة السلع 

والعمالت اآلجلة في صافي الدخل، باإلضافة إلى التغيرات في القيمة العادلة للبند المحوط.

عندما تنتهي صالحية أداة التحوط، تدرج التعديالت على القيمة الدفترية للبند المحوط في القياس المبدئي لتكلفة 
األصل الذي تم شراؤه أو المصروف الذي تم تكبده.

تحو	 التدفقات النقدية( 2

تحوط التدفقات النقدية هو التحوط من مخاطر محددة مرتبطة بموجودات أو مطلوبات، أو معاملة متوقعة ومحتملة 
جداً. يتم إثبات أي مكاسب أو خسائر متعلقة بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لعقود مقايضة أسعار 

الفائدة في الدخل الشامل اآلخر، بينما يتم إثبات الجزء غير الفعال فوراً في صافي الدخل.

يتم إعادة تصنيف المكاسب والخسائر المؤجلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى صافي الدخل عندما يؤثر البند 
المحوط على صافي الدخل. ومع ذلك، عندما يمثل البند المحوط معاملة متوقعة ينتج عنها إثبات موجودات غير مالية 
أو مطلوبات غير مالية، فإنه يتم إدراج المكاسب والخسائر المؤجلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إن وجدت، في 

التكلفة المبدئية أو القيمة الدفترية األخرى للموجودات أو المطلوبات.

عندما تنتهي صالحية أداة التحوط، تبقى المكاسب والخسائر المتراكمة المؤجلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حتى 
إعادة تصنيف  يتم إثبات المعاملة المتوقعة. وعندما ال يكون من المحتمل حدوث المعاملة المتوقعة، فإنه يتم فوراً 

األرباح والخسائر المتراكمة المؤجلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى صافي الدخل.

قياس القيمة العادلة- 3

أو  الربح  من خالل  العادلة  بالقيمة  المدرجة  المالية  والموجودات  كالمشتقات  المالية  األدوات  السعودية  أرامكو  تقيس 
الخسارة والموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي. إن اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة 
العادلة لألدوات المالية والموجودات غير المالية التي تقاس بالقيمة العادلة أو التي يفصح عن قيمها العادلة، تظهر في 

اإليضاحات الخاصة بها.

العادلة  القيمة  لقياس  كافية  بيانات  فيها  تتوفر  والتي  الظروف،  مع  تتناسب  تقييم  أساليب  السعودية  أرامكو  تستخدم 
باستخدام أقصى حد من معطيات قابلة للمالحظة مناسبة واستخدام أقل حد من معطيات غير قابلة للمالحظة. تصنف 
الموجودات والمطلوبات التي تقاس أو يفصح عن قيمتها العادلة في القوائم المالية وفقاً للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

الموضح أدناه، بناًء على أقل مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة بشكل إجمالي:

المستوى 1- أسعار معلنة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة.	 

المستوى 2- أساليب تقييم يكون فيها أقل مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة قاباًل للمالحظة بشكل 	 
مباشر أو غير مباشر.

المستوى 3- أساليب تقييم ال يكون فيها أقل مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة قاباًل للمالحظة.	 
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ضريبة الدخل والزكاةل- 

يتألف مصروف ضريبة الدخل للفترة من مصروف ضريبة حالية ومؤجلة. يتم إثبات مصروف ضريبة الدخل ضمن صافي 
الدخل، باستثناء تلك التي تتعلق ببنود مثبتة ضمن الدخل الشامل اآلخر، وفي هذه الحالة تدرج ضريبة الدخل ذات العالقة 

ضمن الدخل الشامل اآلخر.

يتم احتساب مصروف ضريبة الدخل الحالية بشكل رئيسي على أساس نظام ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية 
الصادر عام 2004م وتعديالته )»نظام ضريبة الدخل«(. باإلضافة إلى ذلك، ينتج مصروف ضريبة الدخل من الدخل الخاضع 

للضريبة الذي تحققه الشركات األجنبية التابعة.

التي أصبح  أو  المطبقة  الضريبة  لمعدالت  االلتزام وفقاً  باستخدام طريقة  المؤجلة،  الدخل  لكامل ضرائب  يجنب مخصص 
معظمها مطبقاً في نهاية فترة إعداد التقرير المالي ومن المتوقع أن يتم استخدامها عندما تتحقق ضرائب الدخل المؤجلة أو 
يتم تسويتها، وذلك عن الفروقات المؤقتة بين األسس الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في القوائم المالية 
اإلثبات  عند  مؤجلة  قيد ضريبة دخل  يتم  ال  المتوقعة.  المستقبلية  األحداث  تراعى  الضريبي،  األثر  تقدير  وعند  الموحدة. 
المبدئي للموجودات أو المطلوبات في معاملة ما عدا دمج األعمال الذي ال يؤثر، في وقت المعاملة، على الربح المحاسبي أو 

الربح الخاضع للضريبة.

يتم إثبات موجودات ضريبة دخل مؤجلة عندما يكون من المحتمل استردادها في المستقبل. يتم إجراء مقاصة بين موجودات 
ومطلوبات ضرائب الدخل المؤجلة عند وجود حق ملزم نظامي إلجراء مقاصة بين موجودات ضريبة الدخل الحالية ومطلوبات 
ضريبة الدخل الحالية وعندما تعود ضرائب الدخل المؤجلة لنفس السلطة الضريبية. ال يتم احتساب ضريبة الدخل المؤجلة 
على ضرائب تتعلق بتوزيعات األرباح المحتملة في المستقبل من األرباح المبقاة لبعض الشركات التابعة على اعتبار السيطرة 

على توقيت توزيع هذه األرباح وكذلك احتمالية إعادة استثمار األرباح المبقاة بشكل كبير من قبل هذه المنشآت.

كانت تخضع بعض الشركات المحلية المنتسبة ألرامكو السعودية قبل عام 2017م للزكاة على نسبة الملكية المحتفظ بها من 
قبل مساهمين سعوديين/خليجيين وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )»الهيئة«( ولذلك كان يقيد مخصص الزكاة في 
قائمة الدخل الموحدة. أصبحت الشركات المقيمة في المملكة التي تمتلك الشركة فيها حصصاً بشكل مباشر أو غير مباشر 

اعتباراً من 1 يناير 2017م خاضعة لنظام ضريبة الدخل بقدر ملكية الشركة فيها وليس نظام الزكاة.

»االجتهادات والتقديرات المحاسبية الهامة«

تقوم أرامكو السعودية، بناًء على تقديرات معقولة، بتكوين مخصصات للمطالبات المحتملة التي تفرضها السلطات الضريبية 
في الدول المعنية التي تعمل فيها. تعتمد مبالغ هذه المخصصات على عدة عوامل كالتفسيرات المختلفة ألنظمة الضريبة بين 
الشركة الخاضعة للضريبة والسلطات الضريبية المختصة ونتائج المفاوضات السابقة. وهذا يتطلب تطبيق اجتهادات تتعلق 
بالنتائج النهائية والتي قد تتغير مع مرور الوقت حسب الحقائق والظروف. يتم إثبات التغير في تقدير احتمالية التدفقات 
إثبات  يتم  التغير.  هذا  فيها  يحدث  التي  الفترة  في  الدخل  صافي  في  تسويتها  المتوقع  المبالغ  و/أو  الخارجة  المستقبلية 
موجودات ضريبة الدخل المؤجلة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل استردادها في المستقبل. يتضمن ذلك تقييماً لتوقيت 
احتمالية عكس هذه الموجودات واالجتهاد في معرفة ما إذا كانت ستتوفر أرباح ضريبية كافية أم ال لمقاصة هذه الموجودات 
عند عكسها. يستدعي هذا استخدام افتراضات تتعلق بالربحية في المستقبل. قد تكون هناك زيادة أو نقص، إلى حد التغير 
في االفتراضات المتعلقة بالربحية في المستقبل، في المبالغ المثبتة المتعلقة بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة، إضافة إلى 

المبالغ المثبتة في صافي الدخل في الفترة التي يحدث فيها هذا التغير.

يتم عرض المعلومات الضريبية التفصيلية، بما في ذلك المصروفات الحالية وموجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة في 
إيضاح 8.



ق - 122

شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

المخزونم- 

يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المقدرة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تشتمل التكلفة على كافة المصروفات الالزمة 
إلحضار المخزون إلى موقعه وشكله الحاليين، وتحدد للمواد الهيدروكربونية باستخدام طريقة الوارد أوالً صادر أوالً. تحدد 
التكلفة للمواد واللوازم على أساس طريقة المتوسط المرجح، ناقصاً مخصص استبعاد المواد واللوازم المتقادمة و/أو الفائضة. 
يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في سياق األعمال العادية، ناقصاً مصروفات البيع المتغيرة الخاصة بها.

النقد وما يماثلهن- 

يتضمن النقد وما يماثله النقد في الصندوق ولدى البنوك وكذلك جميع االستثمارات ذات السيولة العالية المشتراة التي تكون 
فترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل.

المطلوبات الماليةس- 

مقاسة  مالية  مطلوبات  أو  الخسارة  أو  الربح  من خالل  العادلة  بالقيمة  مدرجة  مالية  كمطلوبات  المالية  المطلوبات  تُصنف 
بالتكلفة المطفأة، كما هو مناسب. تحدد اإلدارة تصنيف المطلوبات المالية عند اإلثبات المبدئي.

إنَّ المطلوبات المالية ألرامكو السعودية هي كاآلتي:

المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة- 1

تصنف المطلوبات المالية المشتقة كمطلوبات مالية محتفظ بها للمتاجرة ما لم تكن ألغراض التحوط )إيضاح 2)ك((. 
التجارية  الدائنة  الذمم  بند  في  المتداولة  المطلوبات  ضمن  للمتاجرة  بها  المحتفظ  المشتقة  المالية  المطلوبات  تدرج 

واألخرى فيما يتم إثبات المكاسب أو الخسائر المتعلقة بها ضمن صافي الدخل.

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة- 2

تصنف المطلوبات المالية فيما عدا المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمطلوبات 
مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة بعد خصم تكاليف المعاملة. يتم إثبات هذه المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس 
الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم حذف الخصم عندما ال يكون له أثر هام. تدرج المطلوبات 
المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة ضمن المطلوبات المتداولة، ما عدا تلك التي تستحق خالل مدة تزيد عن 12 شهراً 

بعد نهاية الفترة المالية، والتي تدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة.

تتضمن المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ذمم دائنة تجارية وأخرى وقروض. يتم اإلفصاح عن المطلوبات المالية بشكل 
مستقل عن الموجودات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة مالم يكن هناك حق للمقاصة.

تكاليف القروضع- 

يتم إثبات أي فروقات بين متحصالت القروض وقيمة تسديدها ضمن بند تكاليف مالية في قائمة الدخل الموحدة على مدى 
فترة القروض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

إنتاج أصل مؤهل  أو  يتم قيد تكاليف القروض كمصروفات عند تكبدها، باستثناء تلك المرتبطة مباشرة بامتالك أو إنشاء 
والتي يتم رسملتها كجزء من تكاليف األصل حتى يكتمل األصل ليصبح جاهزاً لالستخدام المقصود منه أو إلى حين بيعه. إن 

الموجودات المؤهلة هي موجودات تتطلب فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام أو البيع المقصود.
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أنظمة عوائد الموظفين لما بعد انتهاء الخدمةف- 

أنظمة تقاعد الموظفين- 1

إن أنظمة تقاعد الموظفين الممولة هي أنظمة غير إسهامية للموظفين ويتم تمويلها بصفة عامة من قبل أرامكو السعودية 
وذلك عبر تقديم دفعات إلى أمناء استثمار مستقلين أو وحدات اقتصادية منفصلة أخرى. تظهر الموجودات التي يحتفظ 
بها األمناء المستقلون أو الوحدات االقتصادية المنفصلة األخرى بالقيمة العادلة. يتم إجراء تقييم لألنظمة الممولة وغير 
الممولة سنوياً من قبل جهات إكتوارية مستقلة باستخدام طريقة تقدير المبالغ المستحقة حسب الوحدة. تأخذ التقييمات 
بعين االعتبار سنوات خدمة الموظفين ومعدل أو مكافآت التقاعد النهائية، ويتم خصمها إلى قيمتها الحالية باستخدام 
معدل الفائدة على سندات الشركات عالية الجودة التي لها فترات استحقاق تقارب فترات التزامات المنافع المحددة ذات 

الصلة.

الحالية  القيمة  تمثل  المحددة  العوائد  ذات  التقاعد  أنظمة  عن  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  في  المثبتة  المبالغ  إن 
اللتزامات العوائد المحددة في نهاية فترة إعداد التقرير المالي ناقصاً القيمة العادلة لموجودات النظام. إن تكلفة التقاعد 
الدورية المدرجة ضمن بند المصروفات التشغيلية والعمومية في قائمة الدخل الموحدة، والمتعلقة بأنظمة التقاعد ذات 
التقاعد على أساس  اللتزام عوائد  إكتوارياً  المقدرة  الحالية  القيمة  الزيادة في  تمثل بصورة أساسية  المحددة،  العوائد 
خدمة الموظفين خالل السنة وصافي الفائدة على صافي مطلوبات أو موجودات العوائد المحددة. يتم احتساب صافي 
الفائدة بضرب صافي مطلوبات العوائد المحددة وموجودات النظام في معدل الخصم المطبق على كل نظام في بداية كل 
سنة، ويتم تعديله للتغيرات في مطلوبات العوائد المحددة وموجودات النظام الناتجة عن مدفوعات العوائد والمساهمات.

يتم إثبات تكلفة الخدمة السابقة، التي تمثل تعديالت في النظام، فوراً كتكاليف تقاعد بغض النظر عن فترة االستحقاق 
المتبقية.

إنَّ إعادة القياس التي تمثل المكاسب والخسائر اإلكتوارية، والتي تنشأ عن تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات 
اإلكتوارية، والعوائد الفعلية على موجودات النظام ماعدا الفائدة على موجودات النظام، يتم إضافتها إلى أو خصمها من 

الحقوق، بعد خصم الضريبة، من خالل الدخل الشامل اآلخر.

أما بالنسبة ألنظمة المساهمات المحددة التي يكون االعتماد فيها فقط على دفع مساهمات محددة أو المبالغ المستحقة 
التي  المبالغ  النظام هي  تكلفة  المساهمات، تكون  تلك  المكتسبة من  الموظفين وعلى عوائد االستثمارات  إلى حسابات 

تساهم بها أرامكو السعودية أو المستحقة عليها.

العوائد األخرى لما بعد انتهاء الخدمة- 2

تقدم أرامكو السعودية بعض عوائد العناية الطبية لما بعد انتهاء الخدمة والتأمين على الحياة وعوائد أخرى للموظفين 
المتقاعدين وبعض الموظفين السابقين. وعادًة تستحق هذه العوائد للموظفين الذين يستمرون في الخدمة حتى العمر 
التقاعدي مع إكمال حد أدنى لفترة الخدمة. يتم إثبات مطلوبات بقيمة الجزء غير الممول بالكامل من هذه األنظمة في 

قائمة المركز المالي الموحدة. يتم إجراء تقييم للعوائد بواسطة جهات إكتوارية مستقلة.

تتبع هذه األنظمة نفس الطرق المحاسبية المتبعة في أنظمة تقاعد الموظفين ذات العوائد المحددة.

»االجتهادات والتقديرات المحاسبية الهامة«

تحدد تكلفة أنظمة التقاعد ذات العوائد المحددة والعناية الطبية لما بعد انتهاء الخدمة باستخدام التقييمات اإلكتوارية، 
والتي تتضمن عمل افتراضات تتم مراجعتها سنوياً. تتضمن االفتراضات الرئيسية معدالت الخصم والزيادة المستقبلية 
التقديرات  التقاعد في المستقبل. تتعرض هذه  الوفاة وزيادة  الطبية ومعدالت  للعناية  الرواتب والتكلفة المستقبلية  في 
لشكوك هامة نظراً للتعقيدات المتعلقة بالتقييم واالفتراضات األساسية وطبيعة طول أجل هذه األنظمة. يتضمن إيضاح 

18 معلومات عن المبالغ الواردة بشأن أنظمة العوائد المحددة واالفتراضات الخاصة بها وحساسيتها تجاه التغيرات.
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المخصصات وااللتزامات المحتملة	- 

تمثل المخصصات مطلوبات يكون توقيتها أو تكلفتها المستقبلية غير مؤكدة. يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى أرامكو 
السعودية التزام حالي قانوني أو استنتاجي نتيجة أحداث سابقة، ويكون من المحتمل أن يتطلب تسديدها تدفقاً صادراً للموارد 

االقتصادية وأّنه يمكن تقدير المبلغ بشكل موثوق.

تقيد المخصصات بأفضل تقدير للقيمة الحالية للنفقات المطلوبة لتسديد االلتزام الحالي في نهاية فترة إعداد التقرير المالي. 
تخصم المبالغ، إال إذا كان أثر الخصم غير هام، باستخدام معدل خصم مالئم والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة 
الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بااللتزام. يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت كمصروف فائدة ضمن بند 

التكاليف المالية في قائمة الدخل الموحدة.

تقيد أرامكو السعودية مخصصاً وأصاًل في المقابل لألنشطة المرتبطة بإزالة الموجودات المستخدمة في عمليات التنقيب 
إزالة  مخصصات  إثبات  عام  بشكل  يتم  ال  حفره.  عند  للبئر  االلتزام  إثبات  يتم  اآلبار.  وهجر  سد  ألنشطة  وذلك  واإلنتاج 
الموجودات المتعلقة بمرافق التكرير والمعالجة والتسويق حيث ال يمكن قياس االلتزامات المحتملة ولذلك لعدم تحديد تواريخ 
للتسوية. سيتم إثبات المطلوبات المتعلقة بإزالة الموجودات في الفترة التي تتوفر فيها معلومات كافية لتقدير نطاق التواريخ 
المحتملة للتسوية. يتم تكوين مخصص لتكاليف إزالة الموجودات بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام 
التدفقات النقدية المتوقعة. تضاف قيمة االلتزام إلى القيمة الدفترية للموجودات المعنية ويتم إطفاؤها على العمر االنتاجي 
لتلك الموجودات. يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت كتكاليف مالية في قائمة الدخل الموحدة. إن التغيرات 
في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة مراجعة التوقيت المتوقع أو مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة غير 

المخصومة يتم إثباتها كتغيرات في المخصصات والموجودات المتعلقة بها.

يتم اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة عندما يكون التأكد منها يعتمد فقط على أحداث مستقبلية أو عندما ال يمكن قياس 
مبالغها بشكل موثوق. ال يتم إثبات الموجودات المحتملة ولكن يفصح عنها عندما يكون التدفق الوارد للمنافع االقتصادية منها 

محتماًل.

»االجتهادات والتقديرات المحاسبية الهامة«

إن أغلب أنشطة سد وهجر آبار أرامكو السعودية ستحدث بعد عدة سنوات في المستقبل مع استمرارية التغيرات في التقنيات 
المرتبطة  والتكاليف  واالستنتاجية  القانونية  الحالية  المتطلبات  على  بناًء  المخصص  مبالغ  تقديرات  إثبات  يتم  والتكاليف. 
بهجر اآلبار باستخدام التقنيات الحالية. إن التكاليف الفعلية غير مؤكدة، كما قد تختلف التقديرات نتيجًة للتغيرات في نطاق 
لعدة عوامل كعمر االحتياطي  الموجودات  المتوقعة إلزالة  التواقيت  تتغير  بها. قد  المتعلقة  واللوائح  األنظمة  المشروع و/أو 
وقرار إنهاء العمليات أو التغيرات في التشريعات. قد يكون للتغيرات في التقديرات المتعلقة بالتكاليف المتوقعة المستقبلية 
ومعدالت الخصم والتواقيت أثر جوهري على المبالغ المعروضة. ونتيجًة لذلك، تطبق اجتهادات هامة عند اإلثبات المبدئي 
إزالة الموجودات وسد اآلبار وهجرها.  بالتزامات  التعديالت الالحقة على المخصص والتكاليف المرسملة المرتبطة  وعلى 
تظهر التعديالت الالحقة على المخصصات بأثر مستقبلي. يتضمن إيضاح 19 تفاصيل االفتراضات الخاصة التي تطبق عند 

قيد بعض المخصصات غير المتداولة.

تحويل العمالت األجنبيةق- 

يعد الدوالر األمريكي العملة الوظيفية للشركة وإلى حد ما كبير جميع الشركات التابعة لها. تُحول المعامالت التي تتم بالعمالت 
األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعـار الصـرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. تُحول أي موجودات أو مطلوبات 
نقدية بعمالت أجنبية في تاريخ كل تقرير مالي باستخدام أسعـار الصـرف السائدة في تاريخ التقرير المالي. يتم إثبات مكاسب 
وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت وكذلك عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقيدة 
بعمالت أجنبية كعنصر من صافي الدخل. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية، بخالف تلك التي يتم قياسها بالقيمة 

العادلة، باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعامالت.

»االجتهادات والتقديرات المحاسبية الهامة«

حددت الشركة أن الدوالر األمريكي هو العملة الوظيفية حيث يتم تداول كمية كبيرة من منتجاتها بالدوالر األمريكي في األسواق 
الدولية. ومع ذلك، فإن مبلغ كبير من تكاليف الشركة مقيد بالريال السعودي الذي تم تحويله بسعر ثابت إلى الدوالر األمريكي 
منذ عام 1986م. يمكن أن يؤثر التغير في سعر الصرف الثابت على اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المقيدة 

للشركة.
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عملة العرضر- 

يتم تحويل قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدة وقائمة التغيرات في الحقوق 
الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة، من العملة الوظيفية إلى عملة العرض، وهي الريال السعودي )إيضاح 2)أ()1((. يتم 
تحويل المركز المالي ونتائج عمليات الشركة والشركات التابعة والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة التي لها عملة وظيفية 
تختلف عن عملة العرض بأسعار الصرف في تاريخ التقارير المالية وبمتوسط أسعار الصرف التي تقارب التأثير التراكمي 
لألسعار السائدة في تواريخ المعاملة، على التوالي. يتم إثبات كافة فروقات التحويل الناتجة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

عند استبعاد العمليات األجنبية، يتم إثبات بند الدخل الشامل اآلخر المتعلق بعملية أجنبية معينة في صافي الدخل.

للموجودات  الدفترية  للقيمة  العادلة  القيمة  على  تعديالت  وأي  أجنبية  عملية  على  االستحواذ  من  ناتجة  شهرة  أي  تُعامل 
ويتم تحويلها على أساس أسعار  للعملية األجنبية  أنها موجودات ومطلوبات  الناتجة عن عملية االستحواذ على  والمطلوبات 

الصرف الفوري في تاريخ القوائم المالية.

إثبات اإليرادات وأسعار المبيعات	- 
الهامة  والمنافع  المخاطر  السعودية  أرامكو  تحول  عندما  به  المتعلقة  والمنتجات  الخام  الزيت  مبيعات  إيرادات  إثبات  يتم 
المصاحبة للملكية إلى المشتري، ويمكن قياس القيمة العادلة للمبالغ المستلمة والمستحقة القبض بشكل موثوق، ويكون من 
الهامة  والمنافع  المخاطر  تحويل  يتم  السعودية.  أرامكو  إلى  البيع  بعملية  المرتبطة  االقتصادية  المنافع  تتدفق  أن  المحتمل 
المصاحبة للملكية عند االنتقال الفعلي لملكية الزيت الخام والمنتجات المتعلقة به إلى المشتري، وعادة ما يقع ذلك عند نقل 
المنتجات إلى السفن أو عبر األنابيب أو أي وسائل تسليم أخرى. يعتمد تحويل الملكية على شروط البيع التعاقدية المتفق 
عليها. تحسب مبيعات التصدير على أساس أسعار السوق العالمية لتلك المنتجات. تحسب بعض المبيعات التي تسلم محلياً 
على أساس أسعار السوق العالمية المتعلقة بها وتدرج ضمن بند مبيعات التصدير الظاهرة في اإليرادات في قائمة الدخل 

الموحدة. تحدد أسعار المبيعات المحلية بشكل أساسي من قبل الحكومة وتدرج ضمن بند المبيعات المحلية.

ريوع اإلنتاجت- 
كما هو مبين في إيضاح 2)أ()4(، تحسب الريوع للحكومة استنادا إلى نموذج تصاعدي يطبق على إنتاج الزيت الخام والمكثف. 
يتم تطبيق معدل ريع فعلي على اإلنتاج بناء على أسعار البيع الرسمية للشركة. يحدد معدل الريوع الفعلي بناًء على معدل هامش 
أساسي بنسبة 20٪ يطبق على األسعار حتى 70 دوالر للبرميل، ويزيد إلى نسبة 40٪ يطبق على األسعار التي تتجاوز 70 دوالر 
للبرميل، ونسبة 50٪ يطبق على األسعار التي تتجاوز 100 دوالر للبرميل. تتم المحاسبة عن كافة هذه الريوع كمصروف في 

قائمة الدخل الموحدة وهي تكاليف قابلة للخصم ألغراض احتساب ضريبة الدخل الحكومية.

البحث والتطوير	- 
تتم رسملة تكاليف التطوير التي من المتوقع أن ينتج عنها منافع اقتصادية مستقبلية ضمن بند الموجودات غير الملموسة 

وتطفأ على مدى عمرها اإلنتاجي المتوقع. يتم إثبات جميع تكاليف البحث والتطوير األخرى في صافي الدخل عند تكبدها.

إعادة التصنيف	- 
قامت اإلدارة في عام 2017م بتغيير تصنيف بعض التكاليف من تكاليف غير تشغيلية إلى تكاليف تشغيلية. وبناًء على ذلك، فإن 
التكاليف المتكبدة في عام 2016م والبالغة 5.467 مليون ريال سعودي والتي تم اإلفصاح عنها سابقاً كتكاليف غير تشغيلية 
في قائمة الدخل الموحدة تم إعادة تصنيفها إلى تكاليف بيع وإدارية وعمومية في السنة الحالية. إن إعادة التصنيف هذه ليس 
لها تأثير على اإليرادات والدخل اإلضافي أو الدخل قبل ضريبة الدخل أو صافي الدخل أو أي بند من البنود الرئيسية في 

قائمة المركز المالي.

إدارة المخاطر المالية - 3

المخاطر  المالية. تتضمن  للمخاطر  أرامكو السعودية وتحصل على بضائع وخدمات من عدة دول في ظل تعرض محدود  تعمل 
المالية مخاطر السوق )بما فيها مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية، ومخاطر السعر، ومخاطر سعر الفائدة(، ومخاطر االئتمان، 
ومخاطر السيولة. وعموماً تقوم إدارة مركزية للخزينة بعمليات إدارة المخاطر، وتتم مراجعة مدى كفاية سياسات إدارة المخاطر 
على أساس موحد في فترات منتظمة بالنظر إلى األنشطة الحالية وظروف السوق. تستخدم أرامكو السعودية أدوات مالية مشتقة 
تتميز بقدر محدود من التعقيد إلدارة بعض حاالت التعرض للمخاطر وال تدخل في أو تتعامل مع أدوات مالية تجارية بما فيها أدوات 

مالية مشتقة ألغراض المضاربة.
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عوامل المخاطر المالية- 1

مخاطر السوقأ- 

مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية - هي مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ( 1
للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.

تعمل أرامكو السعودية عالمياً، إال أن تعرضها للمخاطر المالية نتيجة التغير في سعر صرف العمالت األجنبية يبقى 
محدوداً، وذلك بسبب أن معظم المعامالت الهامة تكون مقيدة بعملتها الوظيفية )إيضاح 2)ق((، أو مرتبطة بعملتها 
الوظيفية أو يتم التحوط لها. تنشأ مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية المحدودة ألرامكو السعودية عن معامالت 
تجارية مستقبلية أو موجودات ومطلوبات مقيدة بعمالت غير العملة الوظيفية ألرامكو السعودية. إضافة إلى ذلك، 
فإن مبلغ كبير من تكاليف أرامكو السعودية مقيدة بالريال السعودي والتي كانت بسعر ثابت للدوالر األمريكي منذ 
عام 1986م. إن التغير في سعر الصرف الثابت يمكن أن يؤدي إلى إثبات فروقات صرف عمالت أجنبية في القوائم 

المالية الموحدة.

تمارس أرامكو السعودية أنشطة التحوط من خالل استخدام عقود العمالت اآلجلة وودائع ألجل محددة إلدارة تعرضها 
المحتملة،  النتائج  التباين في  بعين االعتبار  التحوط  تأخذ نسبة  بعملة أجنبية.  لمخاطر من معامالت هامة مقيدة 
وأسعار الصرف الفورية، وكذلك أسعار الفائدة، وعلى أساس كل المعاملة على حدة الذي يمكن أن يغطي ما يصل إلى 

100٪ من التعرض في البداية.

يتضمن إيضاح 26 القيم االسمية لعقود العمالت اآلجلة القائمة وكذلك القيمة الدفترية للودائع ألجل والتي تم اعتبارها 
أدوات تحوط.

نتيجة ( 2 للتقلبات  مالية  ألداة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  تعرض  مخاطر  هي   - السعر  مخاطر 
التغيرات في أسعار السوق. تنشأ مخاطر السعر بشكل رئيسي من االستثمارات في األوراق المالية والمتاجرة بالسلع.

االستثمارات في األوراق الماليةأ- 

تتعرض أرامكو السعودية لقدر محدود من المخاطر المتعلقة بالسعر، والتي تنشأ بصفة أساسية من استثماراتها 
في األوراق المالية المدرجة بالقيمة العادلة.

تراجع أرامكو السعودية دورياً وضع استثماراتها في األوراق المالية آخذة بعين االعتبار اتجاهات االقتصاد الحالية 
والمستقبلية المتوقعة.

إن حركة مؤشر السوق الرئيسي السعودي )»تداول«( ومؤشر أسعار بورصة طوكيو، اليابان، والتغيرات في الحقوق 
نتيجة التغيرات في القيمة العادلة، بما فيها التقلبات في أسعار صرف العمالت للموجودات المالية المتاحة للبيع، 

تتلخص أدناه.

نسبة ال35	يادة )االنخفاض(
في المؤشر

الزيادة )النقص(
في الحقوق

2017201620172016المؤشر
297)221(4.3٪0.2٪تداول

905230)1.9٪(19.7٪بورصة طوكيو

إنَّ تغيراً في القيمة العادلة الناتج عن حركة بنسبة 5٪ في سعر وحدة صناديق االستثمار والتحوط يؤدي إلى تغير 
في الحقوق بمبلغ 210 مليون ريال سعودي ومبلغ 168 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م و2016م، 

على التوالي.
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أدوات مقايضة السلع	- 

تستخدم أرامكو السعودية أدوات مقايضة السلع كوسيلة إلدارة مخاطر األسعار وتوقيتها والتي تنشأ من المتاجرة 
عند  السعودية  أرامكو  تعمل  البتروكيماوية.  والمنتجات  الطبيعي  الغاز  وسوائل  المكررة  البترولية  المنتجات  في 
تنفيذ هذه المعامالت في إطار سياسات وإجراءات مصممة للتأكد من أنَّ المخاطر تدار ضمن الحدود المعتمدة، 
شاملة تلك المتعلقة بعدم قدرة األطراف المقابلة على السداد. يتضمن إيضاح 26 القيمة االسمية ألدوات مقايضة 

السلع القائمة.

مخاطر سعر الفائدة - هي مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية للتقلبات نتيجة ( 3
التغيرات في أسعار الفائدة في السوق.

مصنفة  دين  وسندات  األجل  قصيرة  ودائع  من  رئيسي  بشكل  فائدة  تحمل  التي  السعودية  أرامكو  موجودات  تتكون 
كموجودات مالية متاحة للبيع. ونتيجة لذلك، فإن الدخل والتدفقات النقدية التشغيلية مستقلة بشكل كبير عن التغيرات 

في أسعار الفائدة في السوق.

ومع ذلك، تتعرض أرامكو السعودية لمخاطر أسعار الفائدة من التغيرات في أسعار الفائدة التي تؤثر على القيمة العادلة 
أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية، وبشكل رئيسي القروض الصادرة بمعدالت متغيرة وثابتة. تتعرض 
أرامكو السعودية لمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية بسبب القروض الصادرة بمعدالت متغيرة والتي تتم 
مقاصتها جزئيا بالودائع قصيرة األجل وسندات الدين المحتفظ بها بأسعار فائدة متغيرة. تتعرض أرامكو السعودية 
لمخاطر سعر الفائدة على القيمة العادلة من القروض التي أصدرت بمعدالت فائدة ثابتة. قد تقوم أرامكو السعودية 

بإبرام اتفاقيات مقايضة أسعار فائدة كجزء من استراتيجيتها العامة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة على ديونها.

إنَّ تغيراً بنسبة 1٪ في أسعار الفائدة في السوق، كما في 31 ديسمبر 2017م و2016م، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى 
ثابتة، يؤدي إلى صافي تغير بمبلغ 307 مليون ريال سعودي ومبلغ 86 مليون ريال سعودي، على التوالي، في دخل أرامكو 
السعودية قبل ضرائب الدخل نتيجة أثر ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة في السوق على الموجودات التي تحمل فائدة 

والتي تتم مقاصتها جزئيا بقروض ذات معدالت متغيرة.

يتضمن إيضاح 26 القيمة االسمية لعقود مقايضة أسعار الفائدة القائمة.

مخاطر االئتمانج- 

هي مخاطر عدم مقدرة األطراف األخرى على الوفاء بالتزاماتهم المالية التعاقدية تجاه منشأة ما.

تتعرض أرامكو السعودية لمخاطر االئتمان المتعلقة باألطراف األخرى التي ال تقوم بتنفيذ أو الوفاء بالتزاماتها مما قد 
يؤدي إلى خسارة مالية. تنشأ مخاطر االئتمان من التعرض لمخاطر االئتمان على الذمم المدينة التجارية وكذلك من النقد 
وما يماثله واالستثمارات قصيرة األجل وبعض الموجودات المالية المتاحة للبيع والمشتقات مع المؤسسات المالية. إن 

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان يمثل القيمة الدفترية لهذه الموجودات.

تنشأ الذمم المدينة التجارية ألرامكو السعودية من قاعدة عمالء عالمية والتي تحد من تركزات مخاطر االئتمان الجغرافية. 
عالوة على ذلك، تم وضع سياسة لمخاطر االئتمان لضمان منح حدود ائتمان لألطراف ذات الجدارة االئتمانية وتحديد 
تدابير تقليل المخاطر وتنفيذها وفقا لذلك. تقوم أرامكو السعودية بإجراء تقييمات مستمرة للمركز المالي للطرف اآلخر 
وتتخذ تدابير إضافية للتقليل من مخاطر االئتمان عندما تعتبر مناسبة من خالل خطابات اعتماد أو ضمانات بنكية أو 

ضمانات من الشركة األم.

إضافة إلى ذلك، تقوم سياسة االئتمان بالحد من حجم التعرض االئتماني ألي طرف مقابل بناء على تصنيفه االئتماني 
وعوامل أخرى. وعالوة على ذلك، تقوم سياسة االستثمار في أرامكو السعودية بالحد من التعرض لمخاطر االئتمان الناجمة 
عن األنشطة االستثمارية. تشترط هذه السياسة أن يتم استثمار النقد وما يماثله واالستثمارات القصيرة األجل مع مجموعة 
متنوعة من المؤسسات المالية التي تتمتع بتصنيف ائتماني مقبول. تضمن أرامكو السعودية أن يكون لكل طرف مقابل 
جودة ائتمانية مقبولة من خالل االعتماد على المقاييس الكمية والنوعية التي يتم جمعها من نماذج التقييم الداخلي أو 
الخارجي. كانت جميع االستثمارات قصيرة األجل في نهاية عام 2017م مع مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني طويل 

األجل »+BBB« )2016م: »+BBB«( أو أعلى.
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مخاطر السيولةد- 

هي الصعوبات التي توجهها منشأة عند الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية.

تتضمن إدارة مخاطر السيولة في أرامكو السعودية االحتفاظ بمبالغ كافية من النقد وما يماثله والتأكد من توفر التمويل 
اإلضافي من خالل التسهيالت االئتمانية )إيضاح 17(. كما تعمل اإلدارة على مراقبة وتقدير متطلبات السيولة في أرامكو 

السعودية استناداً إلى توقعات التدفقات النقدية الحالية وغير الحالية.

تستثمر أرامكو السعودية الفائض من النقد في حسابات جارية، وودائع ألجل، وودائع السوق النقدي، واتفاقيات إعادة شراء 
سندات حكومية، وأوراق مالية متداولة، باختيار أدوات مالية ذات استحقاقات مناسبة أو سيولة كافية الستيفاء متطلبات 

التدفقات النقدية المتوقعة. تعطي أرامكو السعودية األولوية لألمان والسيولة على حساب العائد.

إلى األرصدة المرتبطة  يعرض إيضاح 17 تحليل قروض أرامكو السعودية في مجموعات استحقاق ذات عالقة استناداً 
بتاريخ كل استحقاق تعاقدي في نهاية الفترة المالية.

إدارة هيكل رأس المال- 2

خططها  لدعم  الحكومة،  وحقوق  القروض  من  يتكون  والذي  متزن،  رأسمال  هيكل  على  للحفاظ  السعودية  أرامكو  تسعى 
االستثمارية الرأسمالية والحفاظ على توزيعات أرباح مستدامة ومتنامية. يعتبر الحفاظ على المرونة المالية الكافية أمراً ذا 
أهمية استراتيجية للتخفيف من التقلبات الصناعية، في حين يمكن أيضاً من السعي إلى تحقيق فرص استثمارية رئيسية وغير 

رئيسية. سوف ينتج عن القروض أو توزيعات األرباح تعديل هيكل رأسمال الشركة.

مخاطر تحمل الخسائر الناتجة عن الحواد	- 3

تتضمن استراتيجية أرامكو السعودية إلدارة مخاطر الخسائر الناتجة عن الحوادث على برنامج تحمل مخاطر وتأمين، يتضمن 
تغطية تأمينية محدودة لبعض الترتيبات المشتركة والشركات الزميلة بنسبة ملكية أرامكو السعودية في هذه الشركات. يبلغ 
الحد األقصى الحالي لتحمل المخاطر 1.875 مليون ريال سعودي لكل حادثة ينتج عنها خسارة )2016م: 1.875 مليون ريال 
سعودي( ويتم الوصول إلى هذا الحد في حالة وقوع حادثة ينتج عنها خسارة إجمالية بمبلغ 1.875 مليون ريال سعودي )2016م: 
1.875 مليون ريال سعودي( أو أكثر. تُطبق حدود التأمين المختلفة والتي يشكل تحمل المخاطر جزءاً منها. في حالة وقوع 
حادثة موثوقة ينتج عنها خسارة فإن الحد األقصى للتأمين فوق مبلغ التحمل هو 4.875 مليون ريال سعودي )2016م: 4.875 

مليون ريال سعودي( لكل حادثة حسب الظروف.

تقدير القيمة العادلة- 4

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين 
في السوق بتاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام تتم في السوق األصلي 
العادلة  القيمة  أن  اإلدارة  تعتقد  لهما في حالة عدم وجود سوق أصلي.  السوق األكثر ربحاً  أو في  االلتزام  أو  لذلك األصل 

للموجودات والمطلوبات المالية ألرامكو السعودية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية في نهاية الفترة المالية.
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 31 في  المنتهيتين  للسنتين  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  التي  السعودية  أرامكو  ومطلوبات  موجودات  التالي  الجدول  يعرض 
ديسمبر، وفقاً لمستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة المفصح عنها في إيضاح 2)ك()3(.

الموجودات

المجموعمستوى 3مستوى 2مستوى 1)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

2017
استثمارات في أوراق مالية:

8.9401.0854.43814.463استثمارات في حقوق ملكية متاحة للبيع
3.831-193.812سندات دين متاحة للبيع

3845848-موجودات مالية من خالل الربح أو الخسارة

8.9594.9005.28319.142
موجودات متداولة أخرى:

122-122-مقايضة أسعار فائدة
253-253-أدوات مقايضة سلع
93-93-عقود عمالت آجلة

-468-468

8.9595.3685.28319.610مجموع الموجودات
2016

استثمارات في أوراق مالية:
8.4809563.66413.100استثمارات في حقوق ملكية متاحة للبيع

3.929-103.919سندات دين متاحة للبيع
4637641-موجودات مالية من خالل الربح أو الخسارة

8.4904.8794.30117.670
موجودات متداولة أخرى:

76-76-مقايضة أسعار فائدة
71-71-أدوات مقايضة سلع
18-18-عقود عمالت آجلة

-165-165
8.4905.0444.30117.835مجموع الموجودات
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المطلوبات

المجموعمستوى 3مستوى 2مستوى 1)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
2017

2691117-مطلوبات مالية مشتقة من خالل الربح والخسارة
544-544-أدوات مقايضة السلع

18-18-عقود عمالت آجلة
45-45-مقايضة أسعار الفائدة

-63391724
2016

158185343-مطلوبات مالية مشتقة من خالل الربح والخسارة
211-211-أدوات مقايضة السلع

4-4-عقود عمالت آجلة
45-45-مقايضة أسعار الفائدة

-418185603

تم إثبات خسائر محققة وغير محققة من األدوات المالية لمقايضة السلع بمبلغ 560 مليون ريال سعودي ضمن صافي الدخل 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م )2016م: خسائر محققة وغير محققة بمبلغ 825 مليون ريال سعودي(.

يتم عرض أساليب التقييم لالستثمارات في األوراق المالية ألرامكو السعودية في إيضاح 10. فيما يلي بيان بالتغيرات في 
األدوات ضمن مستوى 3 للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017م و2016م:

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
14.3013.926 يناير

683336صافي إضافات
31)8()خسائر(/مكاسب محققة

3078صافي الحركة في مكاسب غير محققة عن القيمة العادلة
315.2834.301 ديسمبر
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القطاعات التشغيلية - 4

تعمل أرامكو السعودية في مجال صناعة الزيت والغاز في المملكة ولديها حصص في مرافق تكرير وتوزيع وتسويق وتخزين خارج 
المملكة.

يتم تأسيس القطاعات التشغيلية ألرامكو السعودية على أساس تلك المكونات التي يتم تقييمها بشكل منتظم من قبل كبير اإلداريين 
التنفيذيين الذي يعتبر صانع القرار التشغيلي الرئيسي. يراقب صانع القرار التشغيلي الرئيسي النتائج التشغيلية لقطاعات أرامكو 
السعودية بشكل منفصل بغرض اتخاذ قرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع بناًء على اإليرادات 

والتكاليف ونطاق واسع من مؤشرات األداء الرئيسية باإلضافة إلى ربحية القطاع.

تم تنظيم أرامكو السعودية إلى وحدات أعمال بناًء على نوعية األنشطة الرئيسية ألغراض إدارية. لدى الشركة قطاعين، قطاع 
وظائف  كافة  تجميع  مع  ديسمبر 2017م،   31 في  كما  عنهما  التقرير  يتم  والتسويق،  والمعالجة  التكرير  وقطاع  واإلنتاج  التنقيب 
الدعم األخرى تحت مسمى »مشتركة«: تتضمن أنشطة التنقيب واإلنتاج استكشاف وتطوير وإنتاج الزيت الخام والمكثفات والغاز 
الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. تتضمن أنشطة التكرير والمعالجة والتسويق بشكل رئيس تكرير وتصنيع البتروكيماويات وتسويق 
الزيت الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والغاز المسال والكبريت والمواد الكيميائية. تشتمل الوظائف المشتركة بشكل رئيس 
الخدمات التشغيلية وخدمات دعم األعمال بما في ذلك الخدمات الهندسية، والتخطيط الرأسمالي، وإدارة المشاريع، والخدمات 
البيئية والموارد البشرية والمالية وأنشطة تقنية المعلومات التي لم يتم تخصيصها. تتم أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية 

على أساس تجاري وهي مماثلة للمعامالت مع أطراف ثالثة.

إن السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل أرامكو السعودية في إعداد تقارير القطاعات داخلياً هي نفسها تلك الواردة في 
إيضاح 2 ضمن هذه القوائم المالية الموحدة.

فيما يلي المعلومات حسب كل قطاع:

التنقيب )جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
واإلنتاج

التكرير والمعالجة 
الموحدةاالستبعاداتمشتركةوالتسويق

2017
835.983-574.131260.6421.210إيرادات خارجية

150.176--29.121121.055دخل إضافي
-)242.797(-213.38229.415إيرادات بين القطاعات

)956(-)44()910()2(حصة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة
1.569)330(517271.121عوائد مالية وإيرادات أخرى

)36.894(-)1.766()9.340()25.788(استهالك وإطفاء
)281(-)136()145(-انخفاض في القيمة

)2.090(330)670()1.734()16(تكاليف مالية
581.438-)11.743(574.05319.128الدخل )الخسارة( قبل الضرائب

)296.819(-6.274)7.777()295.316()مصروف ضرائب دخل( ضرائب دخل مسددة بالزيادة
284.619-)5.469(278.73711.351صافي الدخل )الخسارة(

121.955-82.50835.5693.878النفقات الرأسمالية - أساس نقدي
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التنقيب )جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
واإلنتاج

التكرير والمعالجة 
الموحدةاالستبعاداتمشتركةوالتسويق

2016
504.596-360.963142.5501.083إيرادات خارجية

-)190.076(-164.89225.184إيرادات بين القطاعات
)979(-)29()718()232(حصة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة

1.609)367(279141.035عوائد مالية وإيرادات أخرى
)33.615(-)1.714()7.692()24.209(استهالك وإطفاء

)13.646(--)13.646(-انخفاض في القيمة
)1.354(361)442()1.273(-تكاليف مالية

304.976-)15.885()110.759(431.620الدخل )الخسارة( قبل الضرائب
)255.255(-99.53013.997)368.782()مصروف ضرائب دخل( ضرائب دخل مسددة بالزيادة

49.721-)1.888()11.229(62.838صافي الدخل )الخسارة(
103.346-68.20530.9714.170النفقات الرأسمالية - أساس نقدي

فيما يلي المعلومات حسب التوزيع الجغرافي:

المجموعخارج المملكةداخل المملكة)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

2017
696.477139.506835.983إيرادات خارجية

ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسة واستثمارات في مشاريع مشتركة وشركات 
722.93679.817802.753زميلة

2016
442.34562.251504.596إيرادات خارجية

ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسة واستثمارات في مشاريع مشتركة وشركات 
641.38153.085694.466زميلة

إن المبيعات للعمالء الخارجيين حسب المنطقة مبنية على أساس موقع الشركة التابعة ألرامكو السعودية التي قامت بعملية البيع.

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة واالستثمارات في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة حسب المنطقة 
بناًء على موقع الشركة التابعة ألرامكو السعودية التي تمتلك الموجودات. يتضمن إيضاح 5 معلومات إضافية عن االنخفاض في القيمة لعام 

2016م.
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)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

الممتلكات واآلالت والمعدات - 5

مرافق )جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
الزيت الخام

مرافق 
التكرير

مرافق الغا	 
وسوائل 
الغا	 

الطبيعي

منشآت 
خدمات 

عامة

إنشاءات 
تحت 
التنفيذ

المجموع

التكلفة:
1440.119130.909306.22571.888155.3211.104.462 يناير 2017

33.983---33.983-عمليات استحواذ )إيضاح 30(
3.7419974862.118109.143116.485إضافات

-)59.061(25.5382.27524.2776.971إنشاءات منجزة
)113()113(----انخفاض في القيمة

11.2225.221-3.998-فروقات تحويل عمالت
)3.975()2.655()1.268()1(24)75(تحويالت

2.5042.504----تحويل موجودات استكشاف وتقييم
)3.225()113()759()1.507()121()725(استبعاد موجودات وبيع

31468.598172.065329.48078.951206.2481.255.342 ديسمبر 2017

االستهال	 المتراكم: 
)469.096(-)50.683()136.601()58.988()222.824(1 يناير 2017

)36.164(-)2.683()11.675()6.471()15.335(إضافات
)168(-)136(-)32(-انخفاض في القيمة

)1.906(---)1.906(-فروقات تحويل عمالت
354-970)296()25()295(تحويالت

2.772-725991.215733استبعاد موجودات وبيع
)504.208(-)51.799()147.357()67.323()237.729(31 ديسمبر 2017

صافي الممتلكات واآلالت والمعدات كما في 
31230.869104.742182.12327.152206.248751.134 ديسمبر 2017
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شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

الممتلكات واآلالت والمعدات - تتمة   5

مرافق )جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
الزيت الخام

مرافق 
التكرير

مرافق الغا	 
وسوائل 
الغا	 

الطبيعي

منشآت 
خدمات 

عامة

إنشاءات 
تحت 
التنفيذ

المجموع

التكلفة:
1405.206127.069279.62671.284130.1591.013.344 يناير 2016

5.9891.7109198694.654103.358إضافات
-)68.773(31.7783.53329.6183.844إنشاءات منجزة

)11.520()11.520(----انخفاض في القيمة
)1.174()221(--)953(-فروقات تحويل عمالت

)3.066(5.926)2.591()3.814()296()2.291(تحويالت
5.1115.111----تحويل موجودات استكشاف وتقييم

)1.591()15()735()124()154()563(استبعاد موجودات وبيع
31440.119130.909306.22571.888155.3211.104.462 ديسمبر 2016

االستهال	 المتراكم:
)437.929(-)50.858()125.749()52.358()208.964(1 يناير 2016

)33.169(-)2.449()10.852()5.089()14.779(إضافات
)2.126(---)2.126(-انخفاض في القيمة

458---458-فروقات تحويل عمالت
2.256-1.934)60(37111تحويالت

1.414-54811660690استبعاد موجودات وبيع
)469.096(-)50.683()136.601()58.988()222.824(31 ديسمبر 2016

صافي الممتلكات واآلالت والمعدات كما في 
31217.29571.921169.62421.205155.321635.366 ديسمبر 2016

قامت أرامكو السعودية خالل عام 2016م بإثبات انخفاض في القيمة بمبلغ 13.646 مليون ريال سعودي على بعض مرافق مصفاة محلية 
وتتضمن أحد المرافق تحت اإلنشاء. نتج هذا االنخفاض في القيمة من حساب قيمة المنافع الناتجة عن االستخدام والتي كانت أقل من 

القيمة الدفترية لهذه المرافق كما في 31 ديسمبر 2016م.

إيجار تمويلية بصافي قيمة دفترية قدرها 4.945 مليون ريال سعودي )2016م: 5.198 مليون ريال سعودي(  إدراج موجودات عقود  تم 
و4.250 مليون ريال سعودي )2016م: 3.635 مليون ريال سعودي( ضمن بند مرافق التكرير وبند منشآت الخدمات العامة على التوالي.
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شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

الموجودات غير الملموسة - 6

االستكشاف )جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
والتقييم

األسماء 
والعالمات 
التجارية

االمتيا	ات 
وعالقات 
العمالء

برامج 
الحاسب 

اآللي
المجموعاألخرى

التكلفة:
111.2582.3301.2333.08658118.488 يناير 2017

4391.0083.885-2.438-عمليات استحواذ )إيضاح 30(
12.786-393--12.393إضافات

431--283148-فروقات تحويل عمالت
3.016-183)63()120(3.016تحويالت

)2.504(----)2.504(تحويل موجودات استكشاف وتقييم
)8.155(----)8.155(مبالغ مشطوبة

3116.0084.9311.3184.1011.58927.947 ديسمبر 2017
اإلطفاء المتراكم:

)2.888(-)2.112()263()513(-1 يناير 2017
)730()33()227()168()302(-إضافات

)121(--)63()58(-فروقات تحويل عمالت
138-)12()63(213-تحويالت

)3.601()33()2.351()557()660(-31 ديسمبر 2017
16.0084.2717611.7501.55624.346صافي الموجودات غير الملموسة كما في 31 ديسمبر 2017

التكلفة:
112.8562.4571.30119218016.986 يناير 2016

9.652381914640110.256إضافات
)117(-)8()38()71(-فروقات تحويل عمالت

2.625-2.756)45()86(-تحويالت
)5.111(----)5.111(تحويل موجودات استكشاف وتقييم

)6.151(--)4()8()6.139(مبالغ مشطوبة
3111.2582.3301.2333.08658118.488 ديسمبر 2016
اإلطفاء المتراكم:

)493(-)16()162()315(-1 يناير 2016
)446(-)120()109()217(-إضافات

31-1984-فروقات تحويل عمالت
)1.980(-)1.980(---تحويالت

)2.888(-)2.112()263()513(-31 ديسمبر 2016
صافي الموجودات غير الملموسة كما في 31 ديسمبر 

201611.2581.81797097458115.600

تشتمل الموجودات غير الملموسة األخرى على حق استخدام موجودات بمبلغ 811 مليون ريال سعودي )2016م: ال شيء( وبراءات اختراع 
وملكية فكرية بمبلغ 368 مليون ريال سعودي )2016م: 401 مليون ريال سعودي( وشهرة بمبلغ 377 مليون ريال سعودي )2016م: 180 مليون 

ريال سعودي(.

بلغ النقد المستخدم في أنشطة التنقيب والتقييم في عام 2017م مبلغاً وقدره 5.203 مليون ريال سعودي )2016م: 4.296 مليون ريال 
سعودي(، وبلغت النفقات الخاصة بأنشطة االستثمار 12.393 مليون ريال سعودي )2016م: 9.652 مليون ريال سعودي(.
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شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

االستثمارات في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة - 7

الشركة
)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

نسبة 
الملكية 

2016 / 2017

موقع العمل 
طبيعة األنشطةالرئيسي

القيمة الدفترية 
كما في 31 

ديسمبر 2017

القيمة الدفترية 
كما في 31 

ديسمبر 2016

الواليات المتحدة 50٪موتيفا إنتربرايزز المحدودة )»موتيفا«( )1(
19.526-التكرير/التسويقاألمريكية

شركة صدارة للكيميائيات
)»صدارة«( )2()3()7(

المملكة العربية ٪65
11.7299.866بتروكيماوياتالسعودية

5.4195.160المطاط الصناعيهولندا50٪شركة آرالنكسيو )»آرالنكسيو«( )4(
شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 

المملكة العربية 37.5٪)»بترورابغ«( )5()7(
السعودية

التكرير/ 
2.5252.348بتروكيماويات

شركة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات 
جمهورية الصين 25٪المحدودة )»فريب«(

الشعبية
التكرير / 

2.4771.976بتروكيماويات

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 
المملكة العربية 20٪)»البحري«()5(

السعودية
خدمات إمداد 

2.1202.265عالمية

شركة مرافق الكهرباء والماء للجبيل وينبع 
المملكة العربية 24.8٪)»مرافق«(

1.6871.643مرافق عامةالسعودية

شركة سينوبك سن ماي )فوجيان( للبترول 
جمهورية الصين 22.5٪المحدودة )»إس إس بي سي«(

الشعبية
التسويق / 

471428بتروكيماويات

50٪ / ال فيرست كوست إنيرجي المحدودة )2(
شيء

الواليات المتحدة 
-298التسويقاألمريكية

شركة إس - أويل توتال لزيوت التشحيم 
انتاج وبيع زيوت كوريا الجنوبية )6(50٪المحدودة )2(

156142التشحيم

50.1٪ / ال الشركة العالمية للصناعات البحرية )3(
شيء

المملكة العربية 
-146الصناعات البحريةالسعودية

الشركة العربية السعودية لالستثمارات 
المملكة العربية 25٪الصناعية

14597االستثماراتالسعودية

شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات 
المملكة العربية 20٪الكهربائية

6719الفحصالسعودية

الواليات المتحدة 50٪ستار إنتربرايزز المحدودة )»ستار«( )2(
االمريكية

إدارة المعاشات 
3330التقاعدية

27.27343.500

نتيجة للمعاملة المبينة في إيضاح 30)أ()1(، أصبحت موتيفا شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة بتاريخ 1 مايو 2017م.  )1(
ترتيب مشترك يعتبر كمشروع مشترك.  )2(

ال تعطي االتفاقيات والمستندات التأسيسية السيطرة ألي من الشركاء، وبالتالي ال يعد المشروع المشترك شركة تابعة ولم يتم توحيد حساباته ضمن القوائم المالية   )3(
الموحدة.

الحصة الفعلية في النتائج هي 49.9٪ وفقاً للمحاسبة بطريقة حقوق الملكية والتي نتجت من الحصص غير المسيطرة في القوائم المالية الموحدة لشركة زميلة.   )4(
انظر إيضاح 30)ج(.

شركة مدرجة في سوق المال.  )5(
ال يتضمن الجدول حصة في ملكية شركة زميلة بنسبة 18٪، شركة محطة زيت كوريا المحدودة، ولم يكن لالستثمار قيمة دفترية كما في 31 ديسمبر 2017م )2016م:   )6(

ال شيء(.
قدمت الشركة ضمانات كما هو مبين في إيضاح 25.  )7(
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شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

تتألف مكونات التغير في بند االستثمارات في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017م و2016م، 
مما يلي:

الشركات الزميلةالمشاريع المشتركة

2017201620172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

129.56422.84113.9368.138 يناير
1.123968)1.947()2.079(حصة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة

5.3498.54331738استثمار إضافي
5.340---استثمار في شركة آرالنكسيو )إيضاح 30)ج((

---)21.086(توقف عن إثبات استثمار في موتيفا )إيضاح 30)أ()1((
)240()724()38()116(توزيعات

)83()39(569102تغير في استبعاد أرباح مخزون
)225(1563444حصة في الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر

3112.21629.56415.05713.936 ديسمبر
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شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

فيما يلي ملخص للمعلومات المالية )بنسبة 100٪( للمشاريع المشتركة والشركات الزميلة والتسوية مع القيمة الدفترية لرصيد االستثمار 
في القوائم المالية ألرامكو السعودية كما في 31 ديسمبر 2017م:

قائمة المركز المالي الملخصة
كما في 31 ديسمبر 2017

المجموعاألخرىآرالنكسيوفريبصدارةموتيفا)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

الموجودات المتداولة
5063.3111.2798.56613.662-نقد وما يماثله

7.5836.3524.96014.30533.200-أخرى
8.0899.6636.23922.87146.862-مجموع الموجودات المتداولة

71.36411.7687.36895.366185.866الموجودات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
2.7576536155.8059.830-مطلوبات مالية )باستثناء ذمم دائنة تجارية وأخرى(

6.1722.8992.03316.07727.181-أخرى
8.9293.5522.64821.88237.011-مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة
52.0847.83819566.720126.837مطلوبات مالية )باستثناء ذمم دائنة تجارية وأخرى(

3261351.4361.6653.562-أخرى
52.4107.9731.63168.385130.399-مجموع المطلوبات غير المتداولة

18.1149.9069.32827.97065.318-صافي الموجودات
20٪-50.1٪50٪25٪65٪نسبة ملكية أرامكو السعودية

11.7742.4774.6647.58926.504-حصة أرامكو السعودية
)276()310(--34-استبعاد أرباح مخزون

7553691.045-)79(-تعديالت القيمة العادلة وتعديالت أخرى

11.7292.4775.4197.64827.273-رصيد االستثمار كما في 31 ديسمبر
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شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة الدخل الشامل الملخصة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

المجموعاألخرىآرالنكسيوفريبصدارةموتيفا)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
46.1218.43427.40113.67656.105151.737إيرادات

1.2753.1461.4331.2713.82910.954استهالك وإطفاء
143263-4116-إيرادات فوائد تقليدية

1882.0364761131.2834.096مصروف فوائد
14689451503461.595مصروف ضريبة دخل

2.1942.003)8(2.854)4.841(1.804صافي الدخل )الخسارة(
640)1(536-)4(109الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر

2.8545282.1932.643)4.845(1.913مجموع الدخل )الخسارة( الشامل

التقليدية وإيرادات الفوائد )100٪( لمنشآت غير مدرجة في السوق المالي السعودي،  فيما يلي الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
والمقيدة أعاله:

الموجودات المالية 
التقليدية كما في 31 

ديسمبر 2017

المطلوبات المالية 
التقليدية كما في 31 

ديسمبر 2017

إيرادات الفوائد من الموجودات 
المالية التقليدية للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2017
-3.55546.459صدارة
-6.31111.299فريب

-1.7032.130آرالنكسيو
2.0559.83641مرافق

596384الشركة العربية السعودية لالستثمارات الصناعية
-37511الشركة العالمية للصناعات البحرية

4-146شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية
-26645فيرست كوست إنيرجي المحدودة
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شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

فيما يلي ملخص للمعلومات المالية )بنسبة 100٪( للمشاريع المشتركة والشركات الزميلة والتسوية مع القيمة الدفترية لرصيد االستثمار 
في القوائم المالية ألرامكو السعودية كما في 31 ديسمبر 2016م:

قائمة المركز المالي الملخصة
كما في 31 ديسمبر 2016

المجموعاألخرىآرالنكسيوفريبصدارةموتيفا)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

الموجودات المتداولة
1.6164204.4183497.28614.089نقد وما يماثله

14.2093.1355.5555.05913.07941.037أخرى
15.8253.5559.9735.40820.36555.126مجموع الموجودات المتداولة

54.45470.84112.3497.53094.095239.269الموجودات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة

1.0285.1158.348-2.100105مطلوبات مالية )باستثناء ذمم دائنة تجارية وأخرى(
10.9745.7583.4731.93913.35335.497أخرى

13.0745.8633.4732.96718.46843.845مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة

144.327 68.719 188 53.03610.815 11.569مطلوبات مالية )باستثناء ذمم دائنة تجارية وأخرى(
5.4833411301.1291.0298.112أخرى

17.05253.37710.9451.31769.748152.439مجموع المطلوبات غير المتداولة
40.15315.1567.9048.65426.24498.111صافي الموجودات

20٪-50٪50٪25٪65٪50٪نسبة ملكية أرامكو السعودية
20.0779.8511.9764.3276.90143.132حصة أرامكو السعودية
)806()270(--15)551(استبعاد أرباح مخزون

8333411.174---تعديالت القيمة العادلة وتعديالت أخرى
19.5269.8661.9765.1606.97243.500رصيد االستثمار كما في 31 ديسمبر
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قائمة الدخل الشامل الملخصة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

المجموعاألخرىآرالنكسيوفريبصدارةموتيفا)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
116.5311.57523.5958.67052.508202.879إيرادات

3.7431.3131.4518293.28910.625استهالك وإطفاء
360435-75--إيرادات فوائد تقليدية

521964525791.0203.109مصروفات فوائد
8891093001.298--مصروف ضريبة دخل

2.8503.091)195(2.723)5.505(3.218صافي الدخل )الخسارة(
)172(-)161(-154)165(الخسارة الشاملة األخرى

2.8502.919)356(2.723)5.351(3.053مجموع الدخل )الخسارة( الشامل

فيما يلي حصة أرامكو السعودية من القيمة العادلة للشركات الزميلة المدرجة في أسواقها المالية الوطنية كما في 31 ديسمبر وكذلك من 
قيمتها الدفترية في تلك التواريخ:

القيمة الدفتريةالقيمة العادلة

2017201620172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
5.4013.8632.5252.348بترورابغ
2.4793.4162.1202.265البحري

ضرائب الدخل - 8

معدالت ضرائب دخل الحكومة السعوديةأ- 

كما هو مبين في إيضاح 2)أ()2(، انخفض سعر ضريبة دخل الشركة من 85٪ إلى 50٪ اعتباراً من 1 يناير 2017م. تم تخفيض 
صافي الموجودات الضريبية المؤجلة كما في 1 يناير 2017م بمبلغ 24.133 مليون ريال سعودي ليعكس سعر ضريبة الدخل 
الجديد، والذي تم إثبات مبلغ 10.579 مليون ريال سعودي منه في قائمة الدخل الموحدة ومبلغ 13.554 مليون ريال سعودي 
في قائمة الدخل الشامل الموحدة. يستند مصروف ضريبة دخل الحكومة السعودية على أساس الدخل الناشئ في المملكة 

العربية السعودية.

ملكية  بمقدار  الدخل  لنظام ضريبة  يناير 2017م   1 من  اعتباراً  أموال مقيمة  الشركة في أسهم شركات  استثمارات  تخضع 
الشركة في تلك الشركات. كانت استثمارات الشركة في تلك المنشآت تخضع سابقاً للزكاة وفقا ألنظمة الهيئة. استلمت الشركة 

توجيهات تنفيذ التغيير في 27 فبراير 2018م ولم يكن تأثير التغيير جوهرياً على القوائم المالية الموحدة ألرامكو السعودية.

فيما يلي بيان بتسوية الضريبة المحملة المطبقة بمعدالت الضرائب النظامية مقابل مصروف الضرائب:

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
581.438304.976الدخل قبل الضرائب

290.719259.230ضرائب الدخل بمعدل ضريبة نظامي في المملكة
األثر الضريبي:

-10.579أثر معدل ضريبة الدخل الجديد على صافي موجودات ضريبية مؤجلة
)3.975()4.479(دخل غير خاضع لضريبة بمعدالت نظامية وأخرى

296.819255.255
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مصروف ضريبة الدخل	- 

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
262.296266.786ضريبة الدخل الحالية - الحكومة السعودية

1.4151.395ضريبة الدخل الحالية - دول أجنبية
ضريبة الدخل المؤجلة - الحكومة السعودية

-10.579أثر التغير في معدل ضريبة الدخل
)13.586(23.205مخصوم )مضاف( للفترة

660)676(ضريبة الدخل المؤجلة - دول أجنبية
296.819255.255

دفعت أرامكو السعودية ضرائب أجنبية بمبلغ 1.052 مليون ريال سعودي و1.372 مليون ريال سعودي عن السنتين المنتهيتين 
في 31 ديسمبر 2017م و2016م، على التوالي.

بلغ مصروف ضريبة الدخل المقيد ضمن الدخل الشامل اآلخر 17.167 مليون ريال سعودي )إيضاح 16( للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2017م )2016م: ضريبة دخل مدفوعة بالزيادة بمبلغ 4.305 مليون ريال سعودي(.

التزامات ضريبة دخل الحكومة السعوديةج- 

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
128.54123.858 يناير

262.296266.786مخصص خالل السنة
)240.042()176.961(مدفوعات خالل السنة

-)56.197(تسويات )إيضاح 23)أ((
)22.061(-خصم مساهمات نقدية ألنظمة العوائد لما بعد انتهاء الخدمة

3157.67928.541 ديسمبر

كانت أرامكو السعودية قبل عام 2016م تعالج تكاليف عوائد الموظفين الدورية المثبتة في قائمة الدخل كمصروفات جائزة 
الحسم ألغراض الضريبة. باإلضافة إلى ذلك، كان يُحسم ألغراض الضريبة صافي خسائر إعادة قياس متراكمة اللتزامات 
عوائد الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة على متوسط الخدمة المتوقعة المتبقية للمشتركين في األنظمة. قامت أرامكو السعودية 
ألغراض الضريبة بخصم المساهمات النقدية في أنظمة العوائد لموظفيها ابتداًء من عام 2016م. ونتيجة لهذا التغير في 
بمبلغ  قبل  من  يتم حسمها  لم  والتي  2016م  عام  المساهمات حتى  كل  بحسم  واحدة  لمرة  التعديل  تم  الضريبية،  المعالجة 

22.061 مليون ريال سعودي.
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ضرائب الدخل المؤجلةد- 

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

موجودات ضريبة الدخل المؤجلة:
13.60664.508الحكومة السعودية

مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة:
2.4303.315الحكومة الفيدرالية والمحلية في الواليات المتحدة األمريكية

3.8792.854دول أجنبية أخرى
6.3096.169

7.29758.339صافي موجودات ضريبة الدخل المؤجلة

فيما يلي إجمالي الحركة في صافي رصيد ضريبة الدخل المؤجلة:

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
158.33963.326 يناير

12.926)33.108(صافي )المخصوم من( المضاف إلى الدخل للفترة الحالية
)17.756()17.167(تعديالت على الحقوق - احتياطيات أخرى

)157()767(تعديالت أخرى
317.29758.339 ديسمبر

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
1.25957.158ضريبة دخل مؤجلة تسترد بعد أكثر من 12 شهراً

6.0381.181ضريبة دخل مؤجلة تسترد خالل 12 شهراً
7.29758.339صافي موجودات ضريبة الدخل المؤجلة
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فيما يلي حركة موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة للسنة:

موجودات )مطلوبات( ضريبة الدخل المؤجلة

)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
القيمة العادلة 

للموجودات المالية 
المتاحة للبيع

الممتلكات واآلالت 
والمعدات والموجودات 

غير الملموسة

التزامات 
العوائد لما بعد 
انتهاء الخدمة

المخصصات 
المجموعواألخرى

55.70716.71968.940)544()2.942(1 يناير 2016
1.47013.586-12.116-مضاف إلى الدخل للفترة الحالية

)17.756(-)16.032(-)1.724(مخصوم من احتياطيات أخرى
)262()262(---تعديالت أخرى

11.57239.67517.92764.508)4.666(31 ديسمبر 2016
)24.133()5.814()15.475()4.765(1.921أثر معدل ضريبة الدخل الجديد

)23.205(5.391)992()27.604(-)مخصوم من( مضاف إلى الدخل للفترة الحالية
)3.574(-)3.797(-223مضاف إلى )مخصوم من( احتياطيات أخرى

1010---تعديالت أخرى
19.41117.51413.606)20.797()2.522(31 ديسمبر 2017

سمحت الهيئة للشركة قبل عام 2017م باستخدام معدالت االستهالك المحاسبية الخاصة بالشركة ألغراض الضريبة. بدأت الشركة اعتباراً 
من 1 يناير 2017م في استخدام معدالت االستهالك المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل بدال من المعدالت المستخدمة ألغراض 

المحاسبة مما أدى إلى إثبات ضرائب مؤجلة.

يتضمن إيضاح 8)أ( معلومات إضافية عن موجودات ضريبة الدخل المؤجلة.

مطلوبات )موجودات( ضريبة الدخل المؤجلة

المخصصات )جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
واألخرى

االستثمارات في 
المشاريع المشتركة

األربا	 غير 
المو	عة

الخسائر 
المجموعالمرّحلة

5.614)2.903(12.9385.039540 يناير 2016
1.620177234660)1.371()مضاف إلى( مخصوم من الدخل للفترة الحالية

)105(---)105(تعديالت أخرى
6.169)2.669(311.4626.659717 ديسمبر 2016

)676(67168288)1.199()مضاف إلى( مخصوم من الدخل للفترة الحالية
39---39مضاف إلى احتياطيات أخرى

777---777تعديالت أخرى
6.309)2.381(311.0796.726885 ديسمبر 2017

بتاريخ 22 ديسمبر 2017م والذي قام، من بين تغييرات أخرى،  الواليات المتحدة األمريكية  تم تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد في 
بتخفيض معدل ضريبة دخل الشركات الفدرالية األمريكية األعلى من 35٪ إلى 21٪. ولعكس انخفاض معدل الضريبة، تم تخفيض صافي 

المطلوبات الضريبية المؤجلة بمبلغ 1.307 مليون ريال سعودي مع استحقاق مقابل لمصروف الضريبة.

قامت كوريا في 19 ديسمبر 2017م بسن مشروع قانون اإلصالح الضريبي لعام 2018م الذي قام، من بين تغييرات أخرى، بزيادة الحد األعلى 
لمعدل الضريبة على الشركات من 24.2٪ إلى 27.5٪. وبناء عليه، تمت زيادة صافي المطلوبات الضريبية المؤجلة بمقدار 303 مليون ريال 

سعودي ليعكس معدل ضريبة الدخل الجديد. كما قام هذا التغيير بزيادة مصروف ضريبة الدخل بنفس المبلغ.

لم يتم إثبات مطلوبات ضريبة دخل مؤجلة على األرباح غير الموزعة لبعض الشركات التابعة على اعتبار إعادة استثمارها بصورة دائمـة في 
أعمالها الخاصة. تخضع هذه األرباح للضرائب عند توزيعها فقط. بلغت األرباح المتراكمة غير الموزعة لهذه الشركات التابعة 50.652 
مليون ريال سعودي و42.649 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م و2016م، على التوالي، كما بلغت مطلوبات ضريبة الدخل 

المؤجلة غير المثبتة 3.737 مليون ريال سعودي و3.619 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م و2016م، على التوالي.
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الربو	 الضريبية	- 

تخضع الشركة والشركات التابعة لها والشركات المنتسبة لها لمراجعة وفحص ضريبي في البلدان التي تعمل فيها. علمت 
الشركة وشركتها المنتسبة المحلية المملوكة بالكامل بأن إقراراتها لضريبة الحكومة السعودية لكافة السنوات حتى وبما فيها 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م قد تم قبولها عند تقديمها. قامت أرامكو السعودية بتقديم إقرارات ضريبة الدخل 

الخاصة بها لعام 2016م وتتوقع أن يتم قبولها عند تقديمها.

لم يتم فحص اإلقرارات الضريبية لبعض السنوات الضريبية السابقة كما في 31 ديسمبر 2017م بالنسبة للشركات المنتسبة 
المحلية األخرى والشركات التابعة والمنتسبة العالمية للشركة، كما أن الشركة ليست على علم بأي مطالبات هامة. وبالتالي، 

لم يتم قيد مخصص ألي مطلوبات ضريبة دخل إضافية في القوائم المالية الموحدة.

الموجودات والذمم المدينة األخرى - 9

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

غير متداولة:
4.7354.425قروض تملك بيوت

4.6524.462قروض لمشروع مشترك وشركة زميلة )إيضاح 29)ب((
2.8861.459بناء بيوت التملك

465476ذمم عقود إيجار تمويلية مدينة من شركة زميلة )إيضاح 29)ب((
1.3811.639أخرى

14.11912.461
متداولة:

1.545814ذمم مدينة تتعلق بموظفين وأخرى
1.2611.553أتعاب نقل حفارات

1.015716مصروفات مدفوعة مقدماً
718821قروض تملك بيوت
358263ضرائب مستحقة

273221فوائد مستحقة
270206استثمارات في أوراق مالية )إيضاح 10(

-235موجودات معدة للبيع
3394ذمم مدينة من مشروع مشترك وشركة زميلة )إيضاح 29)ب((

173191أخرى
5.8814.879
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قروض تملك البيوتأ- 

تؤّمن برامج تملك البيوت للموظفين السعوديين قروضاً مدعومة بدون عمولة، ويتم تحصيلها كخصم من رواتبهم وتظهر بعد 
خصم اإلعانة الخاصة بها. يتم التنازل عن الرصيد غير المسدد عند وفاة الموظف أو إصابته بعجز دائم أو إنهاء خدماته تحت 

نظام إنهاء الخدمة بسبب األمراض المزمنة.

فيما يلي تحليل أرصدة قروض تملك البيوت كما في 31 ديسمبر:

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
7.9077.549إجمالي المبالغ المدينة

ناقصًا:
)1.403()1.494(خصم

)484()593(مخصص قروض تملك بيوت مشكوك في تحصيلها
)416()367(إعانات

5.4535.246صافي المبالغ المدينة
)821()718(متداولة

4.7354.425غير متداولة

االستثمارات في األوراق المالية - 10

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

117.67014.351 يناير
5061.039صافي إضافات

9492.344صافي مكاسب غير محققة عن القيمة العادلة
)60(-انخفاض في القيمة

)4(17صافي مكاسب )خسائر( غير محققة عن عمالت أجنبية
3119.14217.670 ديسمبر

)206()270(متداولة )إيضا	 9(
18.87217.464غير متداولة
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يتضمن صافي اإلضافات معامالت لم تتم تسويتها بمبلغ 30 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م )2016م: 214 مليون 
ريال سعودي(. تدرج االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة.

فيما يلي مكونات االستثمارات في األوراق المالية:

القيمة الدفترية
كما في

31 ديسمبر 2017

القيمة الدفترية
كما في

31 ديسمبر 2016
نسبة الملكية

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
الموجودات المالية المتاحة للبيع:

استثمارات في حقوق ملكية - أوراق مالية مدرجة:
6.96.0716.514٪6.9٪الشركة السعودية للكهرباء

14.92.8691.965٪14.9٪شوا شل سيكيو كي. كي. )»شوا شل«(
4.2083.353صناديق االستثمار والتحوط

استثمارات في حقوق ملكية - أوراق مالية غير مدرجة:
15.0907911٪15.0٪الشركة العربية ألنابيب البترول )»سوميد«(
4.6247218٪4.6٪شركة التصنيع وخدمات الطاقة )»طاقة«(

8.9161139٪8.9٪شركة أنابيب النفط )»ديهان«(

استثمارات في سندات:
سندات دين بالدوالر األمريكي بمعدالت فائدة ثابتة تتراوح ما بين 0.6٪ إلى ٪9.8 

)0.1٪ إلى 9.8٪ للسنة السابقة( وبتواريخ استحقاق ما بين يناير 2018م وفبراير 2048م 
)يناير 2017م وديسمبر 2049م للسنة السابقة(

3.3343.502

سندات دين بالدوالر األمريكي بمعدالت فائدة متغيرة وبتواريخ استحقاق تتراوح ما بين 
497427مارس 2018م وأكتوبر 2062م )يناير 2017م وأكتوبر 2062م للسنة السابقة(

18.29417.029
848641موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة - أوراق مالية غير مدرجة

19.14217.670

يتم تحديد القيمة العادلة لسوميد على أساس التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باستخدام معدل يعتمد على أسعار الفائدة 
في السوق وعالوة المخاطرة الخاصة باألوراق المالية غير المدرجة والتي كانت 9.8٪ و10.2٪ للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 
2017م و2016م، على التوالي. يتم تحديد القيمة العادلة لشركة طاقة على أساس عامل نمو األرباح ألسهم حقوق الملكية غير 
المدرجة باستخدام معلومات السوق لشركات مماثلة. يتم تحديد القيمة العادلة لشركة ديهان باستخدام تحليل التدفقات النقدية 

المخصومة بناًء على عوائد المخاطر المعدلة.

إن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ إعداد التقرير المالي هو القيمة العادلة لالستثمارات في سندات الدين. وللحد من 
مخاطر االئتمان، تتطلب سياسة أرامكو السعودية لالستثمار أن تكون هذه األوراق المالية متنوعة. إن التصنيف االئتماني لسندات 
الدين المحتفظ بها كما في 31 ديسمبر 2017م تتراوح من AAA إلى BB )2016م :AAA إلى BB( كما تم تحديده من قبل وكاالت 

تصنيف ائتماني معترف بها دوليا.

بلغ صافي استبعاد سندات الدين خالل عام 2017م مبلغاً وقدره 56 مليون ريال سعودي )2016م: صافي إضافات قدرها 453 
مليون ريال سعودي(.
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المخزون - 11

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
28.13015.071زيت خام ومنتجات مكررة ومواد كيميائية

5.7355.850صافي مواد ولوازم
148135سوائل الغاز الطبيعي وأخرى

34.01321.056

تظهر القيمة الدفترية للمواد واللوازم بعد خصم مخصص للتقادم والمواد الفائضة. وفيما يلي حركة المخصص:

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
1.7331.590الرصيد كما في 1 يناير
178143إضافات إلى المخصص

1.9111.733الرصيد كما في 31 ديسمبر

الذمم المدينة التجارية - 12

والريال  األمريكي  بالدوالر  أساسية  بصورة  مقيدة  المحلية  والمبيعات  التصدير  مبيعات  الناشئة عن  التجارية  المدينة  الذمم  إنَّ 
السعودي، على التوالي.

فيما يلي بنود الذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر:

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
78.12959.918ناشئة عن مبيعات تصدير ومبيعات محلية بأسعار عالمية
9.6196.158ناشئة عن مبيعات محلية بأسعار محددة من قبل الحكومة

87.74866.076
)818()856(ناقصاً: مخصصات نشأت عن مبيعات محلية بأسعار محددة من قبل الحكومة

86.89265.258

لم تكن هناك ذمم مدينة تجارية ناشئة عن مبيعات التصدير متأخرة عن مواعيد استحقاقها كما في 31 ديسمبر 2017م و2016م.

إضافة إلى ذلك، وكما هو مبين في إيضاح 2)أ()5(، قدمت الحكومة من خالل وزارة المالية ضمانات للشركة اعتباراً من تاريخ 1 
يناير 2017م في حالة عدم قدرة بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية على الدفع خالل الفترات المتفق عليها مع الشركة. لم 

تكن هذه المبالغ مضمونة قبل عام 2017م وكان يتم إثبات اإليرادات عند استالم الدفعات.

كما هو مبين في إيضاح 29)ب(، كانت الحركة في مخصص الذمم المدينة التجارية المتعلقة بالمبيعات المحلية المتأخرة عن 
مواعيد استحقاقها والتي تمت قبل عام 2016م بشكل رئيسي لجهات حكومية وشبه حكومية، كما يلي:

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
181835.505 يناير

3817.705صافي إضافات للمخصص
)43.043(-تحويل ذمم مدينة تجارية مستحقة من جهات حكومية وشبه حكومية

)9.349(-تحويل رسوم حكومية
31856818 ديسمبر
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المبالغ المستحقة من الحكومة - 13

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
-38.717مبالغ مستحقة بموجب دخل إضافي )إيضاح 2)أ()3((

-274مبالغ مستحقة بموجب ضمان حكومي )إيضاح 2)أ()5((
-38.991إيضاح 29)ب(

االستثمارات قصيرة األجل - 14

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
5.99910.654ودائع ألجل بالوان الكوري الجنوبي

1051.136ودائع ألجل بالدوالر األمريكي
80592ودائع ألجل بالريال السعودي

154-ودائع مرابحة ألجل بالريال السعودي )متوافقة مع الشريعة(
6.18412.536

النقد وما يماثله - 15

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
21.05811.242نقد لدى البنوك وفي الصندوق
53.77132.467ودائع ألجل بالدوالر األمريكي

3.677788ودائع مرابحة ألجل بالدوالر األمريكي )متوافقة مع الشريعة(
1.3282.242ودائع ألجل بالوان الكوري الجنوبي

747709ودائع ألجل بالريال السعودي
661623اتفاقيات إعادة شراء بالريال السعودي

4-ودائع ألجل - عمالت أخرى
81.24248.075
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االحتياطيات األخرى - 16

حصة في الدخل )الخسارة( 
الشامل اآلخر للمشاريع 

المشتركة والشركات الزميلة

)جميع المبالغ بماليين الرياالت 
السعودية(

تعديالت 
تحويل 
العمالت

تعديالت 
القيمة العادلة 

للموجودات 
المالية 

المتاحة للبيع

التزامات 
عوائد 

الموظفين 
لما بعد 
انتهاء 
الخدمة

تحوطات 
التدفقات 
النقدية 
واألخرى

التزامات 
عوائد 

الموظفين 
لما بعد انتهاء 

الخدمة 
واخرى

)خسائر( 
مكاسب 
تحويل 

العمالت 
األجنبية

المجموع

)41(263)106()56(-659)801(1 يناير 2016
1.587)286(158--2.490)775(التغير للفترة الحالية
)7.092(-)34(-)7.058(--خسائر إعادة قياس

1.069-34-1.035--محول إلى أرباح مبقاة
4.305---6.030)1.725(-أثر ضريبي

ناقصا مبالغ متعلقة بحصص غير 
300---)7(-307مسيطرة

128)23(52)56(-1.424)1.269(31 ديسمبر 2016
6614.544)205()169(-3.333924التغير للفترة الحالية
7.600-3-7.597--مكاسب إعادة قياس

11.723-)3(-11.726--محول إلى أرباح مبقاة
)17.167(---)19.311(2.144-أثر ضريبي

ناقصا مبالغ متعلقة بحصص غير 
)1.158(--120)12(-)1.266(مسيطرة

6385.670)153()105(-317984.492 ديسمبر 2017
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القروض - 17

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
غير متداولة:

26.66427.630قروض
20.7357.276سندات

13.0011.918صكوك )متوافقة مع الشريعة(
7.1586.653مطلوبات عقود إيجار تمويلية

-1.134أخرى )1(
68.69243.477

متداولة:
4.8575.551تمويالت بنكية قصيرة األجل

3.3542.878قروض
157134صكوك )متوافقة مع الشريعة(
538419مطلوبات عقود إيجار تمويلية

8.9068.982
تكاليف مالية:
965565قروض تقليدية

500529مطلوبات عقود إيجار تمويلية
625260أدوات مالية متوافقة مع الشريعة

2.0901.354

تتكون القروض األخرى من قروض من مؤسسات غير مالية بموجب شروط تجارية.  )1(

تسهيالت قروض:
وقعت الشركة اتفاقيات تمويل طويلة األجل مع مجموعة من المقرضين. تقوم اتفاقيات التمويل هذه بالحد من طلب رهونات إضافية و/
أو التزامات تمويلية، كما أن بعض هذه االتفاقيات مضمونة ببعض ممتلكات وآالت ومعدات أرامكو السعودية بقيمة دفترية تبلغ 39.427 
مليون ريال سعودي )2016م: 34.079 مليون ريال سعودي(. إضافة إلى ذلك، تتطلب بعض االتفاقيات التمويلية امتثال أرامكو السعودية 
مع تعهدات للحفاظ على بعض الشروط المالية وغيرها. وقد امتثلت أرامكو السعودية مع هذه التعهدات طوال فترة إعداد التقرير المالي.

فيما يلي تفاصيل التسهيالت التمويلية كما في 31 ديسمبر:

المبالغ غير المسحوبةمجموع التسهيالت
2017201620172016إيضا	)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

48.82538.89148.82538.891أتسهيالت ائتمانية متجددة
-39.8442.34426.250بصكوك )متوافقة مع الشريعة(

30.55928.6584.6053.173جتجارية وأخرى
24.57820.79419.72115.244دقروض قصيرة األجل

-13.8546.3537.500هـوكاالت ائتمان الصادرات
--4.5944.594وصندوق االستثمارات العامة

--1.2491.249زصندوق التنمية الصناعية السعودي
--821821حوكالة )متوافقة مع الشريعة(

164.324103.704106.90157.308
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التسهيالت االئتمانية المتجددةأ- 

تحتفظ الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م، بتسهيالت إجمالية بمبلغ 48.825 مليون ريال سعودي، تتألف مما يلي:

تسهيل تقليدي بمبلغ 6.000 مليون دوالر مدته خمس سنوات، وآخر بمبلغ 1.000 مليون دوالر مدته 364 يوماً، وهما - 1
مقيدان بالدوالر األمريكي. باإلضافة إلى تسهيل مرابحة إسالمية بمبلغ 7.500 مليون ريال سعودي مدته خمس سنوات، 
وآخر بمبلغ 3.750 مليون ريال سعودي مدته 364 يوماً، وهما مقيدان بالريال السعودي. تم الحصول على التسهيلين ذوي 
الخمس سنوات في شهر مارس 2015م وهما متاحان بالكامل حتى نهاية السنة الخامسة ويمكن تمديد كل منهما مرتين 
لفترة سنة واحدة إضافية لمدة أقصاها سبع سنوات إذا تمت ممارسة خيارات التمديد. تضع وثائق التسهيالت االئتمانية 
حدوداً معينة على إنشاء رهن أو حقوق ضمان أخرى على موجودات الشركة، وعلى بيع أو تأجير أو نقل موجوداتها إلى 

طرف ثالث.
تحتفظ الشركات التابعة ألرامكو السعودية بتسهيالت بقيمة 11.325 مليون ريال سعودي )2016م: 1.391 مليون ريال - 2

سعودي(، تم الحصول منها على تسهيلين لمدة سنة واحدة مع شركة موتيفا )إيضاح 30)أ()1((، تسهيل خطاب اعتماد 
بمبلغ 1.000 مليون دوالر وتسهيل ائتمان متجدد بمبلغ 1.500 مليون دوالر لمتطلبات رأس المال العامل ودعم األنشطة 
مع  المتبقية  المتجددة  االئتمانية  التسهيالت  تنفيذ  يتم  2018م.  عام  في  التسهيلين  كال  تجديد  المتوقع  من  التجارية. 

مجموعة من البنوك األجنبية والمحلية ألغراض عامة للشركة ومتطلبات رأس المال العامل.
الصكو	 )متوافقة مع الشريعة(	- 

تمثل الصكوك أداة مالية مماثلة لسندات تتوافق مع مبادئ التمويل اإلسالمي.

أصدرت أرامكو السعودية في 10 أبريل 2017م صكوك بمبلغ 11.250 مليون ريال سعودي بالقيمة االسمية كجزء من - 1
البنوك في  الفائدة ما بين  برنامج بمبلغ 37.500 مليون ريال سعودي. يحقق إصدار الصكوك عائداً على أساس سعر 
المملكة العربية السعودية )سايبور( إضافة إلى هامش محدد مسبقاً يستحق السداد على أساس نصف سنوي في 10 أبريل 
و10 أكتوبر. تستحق الصكوك في 10 أبريل 2024م. وفقاً لشروط الصكوك، يتم استثمار 51٪ من عائدات اإلصدار في 

موجودات مضاربة ويتم استخدام 49٪ المتبقية في ترتيبات مرابحة.
أصدرت أرامكو السعودية في 9 أكتوبر 2011م صكوك بقيمة 2.344 مليون ريال سعودي )القيمة االسمية( بدفعات نصف - 2

سنوية من 20 ديسمبر 2014م إلى 20 ديسمبر 2025م والتي تحقق معدل عائد أعلى من سايبور. تم تصميم الصكوك 
كاستصناع لما قبل اإلنجاز وإجارة لما بعد إنجاز المشروع.

التجارية واألخرىج- 

أبرمت أرامكو السعودية اتفاقيات تسهيالت تجارية وأخرى مع عدد من البنوك. تسدد هذه التسهيالت بصورة أساسية على 
اثني عشر إلى ثالثة وعشرين قسطاً على أساس نصف سنوي من 15 يونيو 2014م حتى 20 ديسمبر 2025م. تُستحق العمولة 

على المبالغ التي يتم سحبها وتحتسب بسعر السوق مضافاً إليها هامش ربح.

القروض قصيرة األجلد- 

لدى أرامكو السعودية تسهيالت مع عدد من البنوك بشأن قروض قصير األجل، ويستحق كل قرض في أقل من سنة واحدة، 
وتحمل فوائد بسعر السوق مضافاً إليها هامش ربح.

وكاالت ائتمان الصادرات	- 

تسهيل تمويل الصادرات في المملكة المتحدة- 1

أبرمت أرامكو السعودية في 11 أكتوبر 2017م تسهياًل مقيدا بالدوالر األمريكي بقيمة 2.000 مليون دوالر مع خمسة بنوك 
تجارية وهو مضمون من قبل تمويل الصادرات البريطانية. ينتهي التسهيل خالل عام 2019م ويتم سداد القروض خالل 

خمس سنوات مع هامش مبني على أساس سعر ليبور. لم يتم سحب أي مبالغ كما في 31 ديسمبر 2017م.

وكاالت ائتمان الصادرات األخرى- 2

لدى أرامكو السعودية اتفاقيات تسهيالت مع ست وكاالت ائتمان صادرات. تسدد هذه التسهيالت على ثالثة وعشرين 
قسطاً على أساس نصف سنوي من 20 ديسمبر 2014م حتى 20 ديسمبر 2025م. تُستحق العمولة على المبالغ التي يتم 

سحبها وتحتسب بسعر السوق مضافاً إليها هامش ربح.
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صندوق االستثمارات العامةو- 

لدى أرامكو السعودية اتفاقيات تسهيل مع صندوق االستثمارات العامة السعودي. تسدد هذه التسهيالت على أربعة عشر إلى 
ثالثة وعشرين قسطاً على أساس نصف سنوي من 20 ديسمبر 2014م حتى 20 ديسمبر 2025م. تُستحق العمولة على المبالغ 

التي يتم سحبها وتحتسب بسعر السوق مضافاً إليها هامش ربح.

صندوق التنمية الصناعية السعودي	- 

لدى أرامكو السعودية اتفاقيات تسهيل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي. ال تتحمل هذه التسهيالت أي نفقات مالية 
دورية، وتسدد هذه التسهيالت على أربعة عشر قسطاً غير متساوي على أساس نصف سنوي وفقاً للتقويم الهجري، تبدأ من 

15 شعبان 1437هـ )22 مايو 2017م( إلى 15 صفر 1444هـ )11 سبتمبر 2022م(.

الوكالة )متوافقة مع الشريعة(	- 

تستخدم  المقرضين.  من  اثنين  مع  )»االتفاقيات«(  الشريعة  مع  متوافقة  إسالمية  تسهيالت  اتفاقيات  السعودية  أرامكو  لدى 
على أساس نصف سنوي من 20  التسهيالت على ثالثة وعشرين قسطاً  الوكالة. تسدد هذه  االتفاقيات هيكل تمويل بنظام 
ديسمبر 2014م حتى 20 ديسمبر 2025م. تُستحق العمولة على المبالغ التي يتم سحبها وتحتسب بسعر السوق مضافاً إليها 

هامش ربح.

تقارب القيم الدفترية للقروض غير المتداولة ألرامكو السعودية قيمتها العادلة كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.

فيما يلي القيم الدفترية للقروض غير المتداولة كما في 31 ديسمبر:

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
20.96620.554تجارية وأخرى

13.1662.051صكوك
4.6835.107وكاالت ائتمان الصادرات

3.7654.140صندوق االستثمارات العامة
9601.125صندوق التنمية الصناعية السعودي

-1.134أخرى
44.67432.977

)417()364(ناقصا: تكاليف معامالت غير مطفأة
44.31032.560

-11.333سندات مقيدة بالدوالر األمريكي
9.4027.276سندات مقيدة بالوان الكوري

65.04539.836
)3.012()3.511(ناقصا: الجزء المتداول

61.53436.824الجزء غير المتداول

تتراوح بين عام 2027م وعام  لها استحقاقات  التي  العامة  المال  بالدوالر األمريكي في أسواق  المقيدة  تم إصدار السندات 
2040م مع أسعار فائدة متغيرة. يستحق اثنان من السندات الخاصة اللذان يبلغان 1.000 مليون دوالر في عام 2020م و2040م 

ويحمالن فائدة بنسبة 5.75٪ و6.85٪، على التوالي.
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تم إصدار السندات المقيدة بالوان الكوري في أسواق المال العامة. تتراوح أسعار الفائدة من 1.6٪ إلى 3.5٪ مع استحقاقات تبدأ 
في عام 2019م حتى عام 2027م.

فيما يلي الحركة في تكاليف المعامالت غير المطفأة:

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
1417375 يناير

87-تكاليف معامالت إضافية متكبدة
)45()53(ناقصا: اإلطفاء

31364417 ديسمبر

فيما يلي استحقاقات القروض طويلة األجل بالقيمة الدفترية:

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
3.012 3.511 ال تزيد عن سنة

19.969 28.521 تزيد عن سنة وال تزيد عن خمس سنوات
17.272 33.377 تزيد عن خمس سنوات

 65.409 40.253

فيما يلي استحقاقات القروض طويلة األجل بالقيمة التعاقدية:

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
3.172 3.735 ال تزيد عن سنة

20.764 29.186 تزيد عن سنة وال تزيد عن خمس سنوات
21.375 33.638 تزيد عن خمس سنوات

 66.559 45.311

مطلوبات عقود اإليجار التمويلية
تتطلب تعهدات بعض التسهيالت المالية طويلة األجل من أرامكو السعودية استيفاء شروط مالية محددة وأخرى. إن مطلوبات عقود اإليجار 
الموجودات خالل فترة  المؤجر  التخلف عن السداد. يمتلك  للمؤجر في حال  المستأجر تعود  مؤمنة بشكل فعال حيث أن حقوق األصل 
العقد ويكون مسؤوال عن تشغيل وتأمين وصيانة الموجودات حتى إنهاء االتفاقيات المعنية. بالنسبة لبعض عقود إيجار، يقوم المؤجر بنقل 
حقوق وملكية ومنافع الموجودات إلى المستأجر في آخر يوم من االتفاقيات، وبالنسبة للعقود األخرى، ال توجد التزامات أخرى عند إنهاء 

االتفاقيات. يتم تقديم ضمانات األداء من قبل المؤجر بموجب شروط االتفاقيات.

فيما يلي إجمالي التزامات عقود اإليجار التمويلية )الحد األدنى لدفعات اإليجار( ومصروفات التمويل المستقبلية المتعلقة بها كما في 31 
ديسمبر:

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
1.052941ال تزيد عن سنة

4.4104.001تزيد عن سنة وال تزيد عن خمس سنوات
5.8656.086تزيد عن خمس سنوات

11.32711.028
)3.956()3.631(مصروفات تمويل مستقبلية على عقود إيجار تمويلية

7.6967.072
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إن القيمة الحالية لمطلوبات عقود اإليجار التمويلية كما في 31 ديسمبر هي كالتالي:

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
419 538 ال تزيد عن سنة

2.235 2.713 تزيد عن سنة وال تزيد عن خمس سنوات
4.418 4.445 تزيد عن خمس سنوات

 7.696 7.072

كانت الحركة في القروض على النحو التالي:

القروض
طويلة األجل

القروض 
قصيرة األجل

مطلوبات عقود 
اإليجار التمويلية

مجموع المطلوبات 
من أنشطة التمويل

37.365 6.615 5.063 25.687 1 يناير 2016
14.763 )396(659 14.500 تدفقات نقدية

تغيرات غير نقدية:
)489(-)176()313(تعديالت صرف عمالت أجنبية

820 853 5 )38(أخرى
52.459 7.072 5.551 39.836 31 ديسمبر 2016

8.924 )446()2.170(11.540 تدفقات نقدية
تغيرات غير نقدية:

12.473 251 856 11.366 عمليات استحواذ )إيضاح 30(
1.902 -631 1.271 تعديالت صرف عمالت أجنبية

1.840 819 )11(1.032 أخرى
77.598 7.696 4.857 65.045 31 ديسمبر 2017

التزامات عوائد الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة - 18

ترعى أرامكو السعودية عدة أنظمة ممولة وغير ممولة لعوائد التقاعد المحددة وعوائد أخرى لما بعد انتهاء الخدمة والتي تؤمن 
لمعظم موظفيها بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية عوائد للتقاعد ونهاية الخدمة والوفاة 
وعوائد العناية الطبية و/أو عوائد أخرى. تدفع عوائد التقاعد ألنظمة عوائد التقاعد المحددة، بشكل رئيسي، كدفعة واحدة عند 
التقاعد وذلك على أساس الراتب النهائي وطول مدة الخدمة. تستخدم العوائد األخرى لما بعد انتهاء الخدمة كالخدمات الطبية 

لتغطي الموظفين المتقاعدين وأفراد عائالتهم المؤهلين للحصول على الخدمات الطبية حسب وثائق سياسة النظام.

فيما يلي صافي المطلوبات المثبتة ألنظمة عوائد الموظفين المحددة في قائمة المركز المالي الموحدة، كما في 31 ديسمبر:

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
1.1114.849أنظمة التقاعد

34.65039.431أنظمة العناية الطبية وعوائد أخرى لما بعد انتهاء الخدمة
2.4302.505أنظمة العجز الدائم والكلي وحاالت المرض المزمن

38.19146.785صافي مطلوبات العوائد
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فيما يلي الوضع المالي ألنظمة أرامكو السعودية للتقاعد والعوائد األخرى المحددة لما بعد انتهاء الخدمة:

عوائد أخرىعوائد التقاعد

2017201620172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

صافي التزامات العوائد حسب التمويل:
50.45445.58592.17587.893القيمة الحالية اللتزامات ممولة
)51.867()61.661()44.989()53.726(القيمة العادلة لموجودات النظام

59630.51436.026)3.272()فائض(/ عجز العوائد
4.3834.2536.5665.910القيمة الحالية اللتزامات غير ممولة

1.1114.84937.08041.936صافي مطلوبات العوائد
التغير في التزامات العوائد:

49.83850.56193.80380.618التزامات عوائد كما في 1 يناير
2.8652.8952.1231.755تكلفة خدمة حالية

2.0392.1074.0053.743تكلفة فائدة
176476187431تكلفة خدمة سابقة

8.865)158(2.6641.099إعادة قياس
--116120مساهمات المشاركين في األنظمة

)1.609()1.639()6.765()3.450(عوائد مدفوعة
--)634()848(تسويات

-278-1.395استحواذ على موتيفا
-142)21(42تحويل عمالت أجنبية وأخرى

54.83749.83898.74193.803التزامات العوائد كما في 31 ديسمبر
التغير في موجودات النظام:

)46.624()51.867()43.628()44.989(القيمة العادلة لموجودات النظام كما في 1 يناير
)2.138()2.201()1.796()1.781(إيرادات فائدة

)3.206()3.930(300)6.173(إعادة قياس
)1.508()5.302()7.305()4.247(مساهمات صاحب العمل

3.4506.7651.6391.609عوائد مدفوعة
--848634تسويات

---)690(استحواذ على موتيفا
--41)144(تحويل عمالت أجنبية وأخرى

)51.867()61.661()44.989()53.726(القيمة العادلة لموجودات النظام كما في 31 ديسمبر
1.1114.84937.08041.936صافي مطلوبات العوائد كما في 31 ديسمبر

إن المتوسط المرجح لمدة التزامات عوائد التقاعد هي 12 سنة كما في 31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2016م. كما أن المتوسط 
المرجح لمدة التزامات العوائد األخرى هي21 سنة كما في 31 ديسمبر 2017م و31 ديسمبر 2016م.
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العوائد المحددة، قبل الضريبة، المثبتة في قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة  فيما يلي بنود صافي تكلفة 
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر:

عوائد أخرىعوائد التقاعد

2017201620172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
المبالغ المثبتة في بند مصروفات البيع واإلدارية والعمومية:

2.8652.8952.1231.755تكلفة خدمة حالية
176476187431تكلفة خدمة سابقة
2583111.8041.605صافي تكلفة فائدة

3.2993.6824.1143.791
المبالغ المثبتة في بند الدخل الشامل اآلخر:

90)2.194(-439خسائر )مكاسب( ناجمة عن تغيرات في افتراضات ديموغرافية
2.2461.3438.9366.397خسائر ناجمة عن تغيرات في افتراضات مالية

2.378)6.900()244()21()مكاسب( خسائر ناجمة عن تغيرات في تعديالت خبرة
)3.206()3.930(300)6.173()عوائد( خسائر على موجودات النظام )باستثناء إيرادات الفوائد(

)3.509(1.399)4.088(5.659
5.081269.450)210(صافي تكلفة العوائد المحددة، قبل ضرائب الدخل

تعتمد القيمة الحالية اللتزامات العوائد المحددة على عدد من العوامل التي يتم تحديدها بناًء على أسس إكتوارية باستخدام عدد 
من االفتراضات التي تستند جزئياً على أحوال السوق. إَنّ أي تغير في هذه االفتراضات سيؤثر على القيمة الدفترية اللتزامات 

العوائد المحددة.

فيما يلي االفتراضات الهامة التي استخدمت لتحديد القيمة الحالية اللتزامات العوائد المحددة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر:

عوائد أخرىعوائد التقاعد

2017201620172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
4.2٪3.7٪3.8٪3.5٪معدل الخصم

--5.4٪5.4٪معدل نمو الرواتب
20.93620.790المعدل السنوي لتكلفة المطالبات الطبية بالريال السعودي

90٪90٪معدل المشاركة في العناية الطبية
اتجاهات معدالت العناية الطبية:

9.0٪8.0٪معدل اتجاه التكلفة
5.0٪5.0٪المعدل الذي يتوقع أن تنخفض باتجاهه التكلفة
20212021السنة التي يبلغ فيها هذا المعدل حده النهائي

تتم مراجعة وتحديث جميع االفتراضات أعاله عند الحاجة كجزء من التقييم اإلكتواري الدوري اللتزامات عوائد الموظفين المحددة.

تحدد أرامكو السعودية معدل الخصم المستخدم في تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المقدرة والتي 
من المتوقع أن تكون ضرورية لتسوية التزامات نظام العوائد لما بعد انتهاء الخدمة. تستخدم أرامكو السعودية معدالت الفائدة 
لسندات الشركات عالية الجودة في الواليات المتحدة األمريكية لتحديد معدل الخصم المناسب والتي تقارب فترات استحقاقها 

الفترات المتعلقة بالتزامات عوائد الموظفين المحددة.
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تتم مراجعة افتراضات الوفيات بشكل دوري وتحدد استنادا إلى المشورة اإلكتوارية وفقا ألفضل الممارسات واإلحصاءات، والمعدلة 
لتعكس التجربة والتحسينات على طول العمر. إن األعمار المتوقعة المالئمة هي كاآلتي:

أنظمة التقاعد األمريكيةأنظمة التقاعد السعودية

اإلنا	الذكوراإلنا	الذكورالعمر المتوقع عند عمر
5032.334.734.336.9
6023.725.725.027.2

6023.725.726.829.0 )أعمارهم الحالية 40(

يستند افتراض معدل نمو الرواتب على دراسة رواتب السنوات األخيرة ويعكس توقعات اإلدارة للزيادات المستقبلية. يستند المعدل 
السنوي لتكلفة المطالبات الطبية على المعدل الفعلي للسنة الحالية لتكلفة المطالبات الطبية لكل مشترك. يأخذ معدل المشاركة 
في العناية الصحية بعين االعتبار، من بين عوامل أخرى، معدل المشاركة التاريخي والمستمد من أفضل البيانات التاريخية المتاحة. 
تعكس معدالت اتجاهات تكلفة العناية الطبية الُمفترضة التجارب السابقة ألرامكو السعودية وتوقعات اإلدارة للتوجهات المستقبلية.

ثابتة،  األخرى  االفتراضات  كافة  بقاء  مع  األساسية،  االفتراضات  في  للتغيرات  المحددة  العوائد  التزامات  إجمالي  إنَّ حساسية 
مدرجة أدناه. من الممكن أن ال يمثل تحليل الحساسية تغيراً فعلياً في التزامات العوائد المحددة حيث أنه ليس من المرجح أن 

تحدث التغييرات بمعزل عن بعضها البعض.

20172016األثر على االلتزاماتالتغير في االفتراض)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
10.1299.840زيادة بمبلغزيادة 0.5٪معدالت اتجاهات تكلفة العناية الطبية النهائية

)8.658()8.801(نقص بمبلغنقص ٪0.5
)9.094()9.368(نقص بمبلغزيادة 0.5٪معدل الخصم للعوائد األخرى

10.78510.298زيادة بمبلغنقص ٪0.5
)2.648()2.914(نقص بمبلغزيادة 0.5٪معدل الخصم لعوائد التقاعد

3.2332.876زيادة بمبلغنقص ٪0.5
1.4211.362زيادة بمبلغزيادة 0.5٪معدل نمو الرواتب

)1.609()1.691(نقص بمبلغنقص ٪0.5
4.6884.322زيادة بمبلغزيادة 5٪المعدل السنوي لتكلفة المطالبات الطبية

)4.322()4.680(نقص بمبلغنقص ٪5
5.2803.993زيادة بمبلغزيادة سنة واحدةمتوسط العمر المتوقع

)3.934()5.340(نقص بمبلغنقص سنة واحدة
1.5711.680زيادة بمبلغزيادة 5٪معدل المشاركة في العناية الطبية

)1.680()1.676(نقص بمبلغنقص ٪5
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تتألف موجودات النظام كما في 31 ديسمبر مما يلي:

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
2.6102.083نقد

2.1072.187ودائع ألجل
42.60838.054أدوات حقوق ملكية

34.09725.302صناديق استثمار
33.17828.283سندات

787947صكوك )متوافقة مع الشريعة(
115.38796.856

تتم إدارة موجودات النظام تحت إشراف الشركة بينما يحتفظ بها وتدار عموماً من قبل أمناء مستقلين أو منشآت مستقلة بشكل 
يتوافق مع التزامات ومبادئ األمين، الذي يتصرف حسب أفضل مصلحة لمشتركي األنظمة. إن الشركة مسؤولة عن تطبيق سياسة 
االستثمار المعتمدة لمجلس اإلدارة وتقديم توصيات استثمارية للمنشآت النظامية التي تدير موجودات األنظمة. إن هدف االستثمار 
هو تحقيق أقصى قدر من عوائد االستثمار تتوافق مع الحذر في إدارة المخاطر على أفق استثماري طويل األجل، وذلك للتمكن 
من تأمين عوائد المتقاعدين وتقليص مساهمات الشركة النقدية. يتم االحتفاظ بموجودات األنظمة بشكل مستقل لدفع عوائد 
المتقاعدين فقط وليس ألرامكو السعودية حق الرجوع فيها. لدى أنظمة التقاعد السعودية الحق في تحويل الموجودات المحتفظ 
بها الزائدة عن التزامات نظام العوائد المحددة إلى أنظمة تقاعد سعودية أخرى. إن الحق في تحويل تلك الموجودات يتعلق فقط 
بالمبالغ المحتفظ بها الزائدة عن التزامات نظام العوائد المحددة ويتم التحويل فقط إلى أنظمة ذات التزامات عوائد محددة تتجاوز 

قيمة الموجودات المحتفظ بها.

تشتمل على  والتي  المخاطر  لعدد من  بها،  الخاصة  الخدمة  انتهاء  بعد  لما  العوائد  أنظمة  السعودية، من خالل  أرامكو  تتعرض 
تقلبات الموجودات، والتغيرات في عوائد السندات والتضخم ومتوسط العمر المتوقع. يتم تقليل مخاطر االستثمار من خالل تنويع 
الموجودات  لدراسة  بنموذج  الموجودات  توزيع  تحديد  يتم  البديلة.  الموجودات  من  وأنواع  واألسهم  الثابت  الدخل  بين  االستثمار 
والمطلوبات. إن هدف توزيع الموجودات هو تقريباً 41٪ )2016م: 41٪( في أدوات حقوق الملكية، و33٪ )2016م: 33٪( في أدوات 
الدين، و26٪ )2016م: 26٪( في الموجودات البديلة. تتم مقاصة خطر التضخم جزئياً مع تضخم األسهم، بينما تتحمل أرامكو 

السعودية مخاطر العمر المتوقع.

وعلى الرغم من أن أنظمة عوائد الموظفين السعودية ال تحكمها متطلبات نظامية بشكل عام فيما يتعلق بالحد األدنى من التمويل، 
إال أنَّ الهدف التمويلي هو الوصول إلى تمويل كامل لألنظمة األكبر فقط. تدفع أرامكو السعودية التزامات األنظمة غير الممولة عند 
استحقاقها. يتم تمويل أنظمة عوائد الموظفين األمريكية حسب توصيات الخبير اإلكتواري وذلك من أجل تلبية استراتيجية تمويل 
أرامكو السعودية للحفاظ على حالة التمويل الكامل وفقاً ألنظمة حماية معاشات التقاعد )PPA(. تتوقع أرامكو السعودية أن تساهم 

في عام 2018م بمبلغ 3.750 مليون ريال سعودي و488 مليون ريال سعودي ألنظمة التقاعد السعودية واألمريكية، على التوالي.

إضافة إلى األنظمة المذكورة أعاله، لدى أرامكو السعودية أنظمة مساهمات محددة تقتصر التزاماتها القانونية أو االستنتاجية لهذه 
األنظمة على المساهمات. بلغت تكاليف أنظمة المساهمات المحددة، والتي أدرجت ضمن بند المصروفات التشغيلية والعمومية 
في قائمة الدخل الموحدة، مبلغاً وقدره 861 مليون ريال سعودي ومبلغ 852 مليون ريال سعودي للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 

2017م و2016م، على التوالي.
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المخصصات - 19

المجموعاألخرىالبيئةاستبعاد الموجودات)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
18.0321.0882789.398 يناير 2017
2.826-)303(3.129تعديل التقدير

7392708831.892مخصصات إضافية
308-28226زيادة ناشئة من خالل مرور الوقت

)427()94()285()48(مبالغ محملة مقابل مخصصات
3112.1347961.06713.997 ديسمبر 2017

تتألف هذه المخصصات بشكل رئيسي من مخصصات استبعاد موجودات لسد وهجر واستبعاد موجودات آبار الزيت والغاز الطبيعي 
في المستقبل باإلضافة إلى إزالة بعض موجودات قطاع التكرير والمعالجة والتسويق. إن مخصصات البيئة هي لمعالجة المياه 
الجوفية والتربة الملوثة. ستظهر الدفعات لتسوية هذه المخصصات على أسس مستمرة، وستستمر على مدى أعمار الموجودات 
التشغيلية، والتي قد تتجاوز خمسين عاماً في الوقت الذي يصبح فيه هجر آبار الزيت والغاز الطبيعي ضرورياً. إن مبلغ وتوقيت 

التسوية لهذه المخصصات غير مؤكد ويعتمد على عوامل مختلفة ال تقع دائماً ضمن سيطرة اإلدارة.

الذمم الدائنة التجارية واألخرى - 20

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
28.83421.900ذمم دائنة تجارية

22.56020.164مستحقات عن مواد وخدمات
6.7955.542مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 29)ب((

3.8664.533مبالغ مستحقة أخرى
62.05552.139

اإليرادات - 21

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
إيرادات

782.231567.889مبيعات تصدير ومبيعات محلية بأسعار دولية
50.14935.524مبيعات محلية بأسعار محددة من قبل الحكومة

3.6032.460إيرادات أخرى
835.983605.873

)101.277(-ريوع )إيضاح 2)أ()4((
835.983504.596

إيرادات أخرى:
خدمات مقدمة إلى:

1.076218جهات حكومية )إيضاح 29)أ((
1.065940أطراف ثالثة

435645مشاريع مشتركة وشركات زميلة )إيضاح 29)أ((
6498شحن
963559أخرى

3.6032.460
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العوائد المالية واإليرادات األخرى - 22

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
1.106750إيرادات فوائد من ودائع ألجل وقروض مدينة

202319مكاسب ناتجة من معامالت مشتقة
138154توزيعات أرباح

7383إيرادات استثمار
50303أخرى

1.5691.609

المعامالت غير النقدية والتسويات في قائمة التدفقات النقدية الموحدة - 23

معامالت التسويةأ- 

كما هو مبين في اإليضاحين 2)أ()3( و)5(، وضعت الحكومة والشركة ترتيبات تسوية للدخل اإلضافي والذمم المدينة من جهات 
حكومية وشبه حكومية محددة. ونتيجة لهذه الترتيبات، يتضمن صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م تسوية مبلغ مستحق من الحكومة وقدره 64.410 مليون ريال سعودي وذلك من خالل مقاصة مقابل التزامات 
ضريبة الدخل بمبلغ 56.197 مليون ريال سعودي )إيضاح 8)ج(( والتزامات ريع بمبلغ 8.213 مليون ريال سعودي إلى الحكومة. 
إضافة إلى ذلك، يتضمن النقد المستخدم في أنشطة التمويل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م تسوية مبلغ مستحق من 

الحكومة بمبلغ 56.558 مليون ريال سعودي من خالل توزيعات إضافية إلى الحكومة خالل عام 2017م.

المعامالت األخرى	- 

تشتمل أنشطة االستثمار األخرى على قروض مساهمين ثانوية بمبلغ 1.796 مليون ريال سعودي والتي تم تحويلها إلى حقوق 
ملكية خالل عام 2017م )2016م: 3.293 مليون ريال سعودي( باإلضافة إلى عقود إيجار تمويلية بمبلغ 3.901 مليون ريال 
سعودي والتي تم إبرامها في عام 2017م )2016م: 851 مليون ريال سعودي( ومخصصات استبعاد موجودات بمبلغ 3.591 
مليون ريال سعودي )2016م: 8.032 مليون ريال سعودي(، واستثمارات أخرى بقيمة ال شيء )2016م: 300 مليون ريال سعودي(.

االرتباطات - 24

االرتباطات الرأسماليةأ- 

بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها ولم يتم تكبدها 101.813 مليون ريال سعودي و118.427 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2017م و2016م، على التوالي.

عقود اإليجار التشغيلية	- 

والمعدات  الخفيفة  الصناعية  والمعدات  النقل  ومعدات  والعقارات  والناقالت  الحفر  منصات  باستئجار  السعودية  أرامكو  تقوم 
المكتبية بموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة لإللغاء. تتضمن عقود اإليجار شروطاً متفاوتة، وبنوداً تصاعدية، وحقوق تجديد. 
تتباين شروط االتفاقيات ولكنها عادًة ما تشتمل على أحكام تسمح بإلغائها خالل ستة أشهر بعد تقديم إشعار. إن أسعار العقود 
ثابتة بصورة عامة كما في تاريخ العقد. فيما يلي الحد األدنى التقريبي لدفعات عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما 

في 31 ديسمبر:

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
7.1606.146ال تزيد عن سنة

10.3478.394تزيد عن سنة وال تزيد عن خمس سنوات
4.0792.062تزيد عن خمس سنوات

21.58616.602
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شركة أرامكو السعودية نابور	 للحفر )»سند«(ج- 

قامت شركة أرامكو السعودية للتطوير، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، وشركة نابورس الدولية هولندا بي في، في 11 
مايو 2017م بتأسيس سند كشركة مشتركة بنسبة 50/50 )إيضاح 33(، لتقديم خدمات الحفر البري للشركة. التزمت أرامكو 
السعودية باستثمار 1.463 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م من خالل حقوق الملكية وقروض المساهمين، منها 
مبلغ 840 مليون ريال سعودي تم سحبه. إضافة إلى ذلك، التزمت أرامكو السعودية باستئجار 50 حفارة برية على مدى عشر 

سنوات تبدأ في عام 2019م بقيمة تقديرية قدرها 24.263 مليون ريال سعودي.

شركة أرامكو السعودية روان للحفر البحري )“أرو دريلينغ«(د- 

 16 في  المحدودة  ريكس  روان  وشركة  للشركة،  بالكامل  مملوكة  تابعة  شركة  وهي  للتطوير،  السعودية  أرامكو  شركة  قامت 
مايو 2017م بتأسيس أرو دريلينغ كشركة مشتركة بنسبة 50/50 )إيضاح 32)ب((، لتقديم خدمات الحفر البحري للشركة. 
التزمت أرامكو السعودية باستثمار 2.453 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م من خالل حقوق الملكية وقروض 
المساهمين، منها مبلغ 1.436 مليون ريال سعودي تم سحبه. إضافة إلى ذلك، التزمت أرامكو السعودية باستئجار 20 حفارة 

بحرية على مدى عشر سنوات تبدأ في عام 2021م بقيمة تقديرية قدرها 52.489 مليون ريال سعودي.

الشركة العالمية للصناعات البحرية )»آي إم آي«(	- 

سي  إل  بي  المبريل  وشركة  للشركة،  بالكامل  مملوكة  تابعة  شركة  وهي  )»سادكو«(،  للتطوير  السعودية  أرامكو  شركة  قامت 
)»المبريل«(، وشركة البحري وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في نوفمبر 2017م بإنشاء مشروع مشترك، آي إم آي، تمتلك 
فيه سادكو حصة بنسبة 50.1٪، وتمتلك المبريل حصة بنسبة 20٪، وتمتلك شركة البحري حصة بنسبة 19.9٪ وتمتلك شركة 
هيونداي للصناعات الثقيلة حصة بنسبة 10٪. تتمثل األنشطة الرئيسية لشركة آي إم آي في تطوير وتشغيل وصيانة فناء بحري 
تحت اإلنشاء من قبل الحكومة، باإلضافة إلى تصميم وتصنيع وصيانة وإصالح السفن والحفارات. سيتم تقسيم الفناء البحري 
إلى أربع مناطق رئيسية، وسيختلف إنجاز بناء المناطق الفردية، ولكن من المتوقع أن يكتمل تماماً ويبدأ تشغيله بحلول عام 
2021م. التزمت سادكو بتمويل شركة آي إم آي حتى مبلغ 1.313 مليون ريال سعودي من خالل مساهمات في حقوق الملكية. 

تم سحب مبلغ 188 مليون ريال سعودي من قبل شركة آي إم آي كما في 31 ديسمبر 2017م.

المشاريع المشتركة في ماليزياو- 

وقعت شركة أرامكو لما وراء البحار القابضة كوبيريتيف يو. إيه.، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل ألرامكو السعودية، وشركة 
بتروناس ريفايناري آند بتروكيميكال كوربوريشن إس دي إن. بي إتش دي. )»بتروناس«(، في سبتمبر 2017م اتفاقية شراء أسهم 
لتأسيس شركة مشروع مشترك، بي آر بي سي ريفاينري آند كراكر إس دي إن. بي إتش دي، بملكية متساوية بنسبة 50٪ إلنشاء 
وامتالك وتشغيل مصفاة ومرفق تكسير بالبخار في جنوب جوهور، ماليزيا. إضافة إلى ذلك، ستقوم أرامكو السعودية وشركة 
وتشغيل  وتملك  بإنشاء  المال،  أسهمها في سوق  تداول  يتم  لبتروناس  منتسبة  برهاد، وهي شركة  كيميكالز جروب  بتروناس 
مرفق كيماوي، بي آر بي سي بوليمرز إس دي إن. بي إتش دي، يتم دمجه مع المصفاة ومرفق التكسير بالبخار. يبلغ إجمالي 
التكلفة المتوقعة للمشروع 52.500 مليون ريال سعودي، حيث التزمت أرامكو السعودية باستثمار 26.250 مليون ريال سعودي 
تقريبا من خالل مساهمات في حقوق ملكية، أو قروض مساهمين ثانوية، أو ضمانات دين مشتركة، أو جميعها، إلى حين إنجاز 
المشروع. إن تاريخ اإلقفال المتوقع للمعاملة هو مارس 2018م، بمساهمة نقدية من قبل أرامكو السعودية بقيمة 4.324 مليون 

ريال سعودي.

األخرى	- 

بهدف االمتثال لتوجيهات الحكومة، تتوقع أرامكو السعودية في المستقبل بيع أجزاء من حقوق ملكيتها في كل من شركة - 1
المحدودة )إيضاح 33( من خالل  للتكرير  أرامكو سينوبك  ينبع  للتكرير والبتروكيماويات وشركة  توتال  السعودية  أرامكو 
لتوجيهات الحكومة، تتوقع شركة األداء المميز  طرح عام لألسهم في المملكة العربية السعودية. وبهدف االمتثال أيضاً 
للكيماويات )»إي بي سي سي«(، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل ألرامكو السعودية، في المستقبل بيع أجزاء من حقوق 

ملكيتها في صدارة )إيضاح 25)أ(( وذلك من خالل طرح عام لألسهم في المملكة العربية السعودية.
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تلتزم أرامكو السعودية باالمتثال للتوجيهات الحكومية لضمان أن تنفق شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات - 2
وشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة إجمالي مبلغ 469 مليون ريال سعودي على مدى عشر سنوات على برامج 

المسؤولية االجتماعية. ال يزال مبلغ 420 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م، متبقي حتى عام 2025م.
لدى أرامكو السعودية أيًضا ارتباطات بمبلغ 395 مليون ريال سعودي )2016م: 401 مليون ريال سعودي( لالستمرار في - 3

االستثمار في أسهم حقوق الملكية الخاصة في داخل وخارج المملكة. يمكن استدعاء هذه االرتباطات عند الطلب.
لدى أرامكو السعودية ارتباطات بمبلغ 81 مليون ريال سعودي )2016م: 409 مليون ريال سعودي( لتمويل قروض إضافية - 4

واالستحواذ على استثمارات إضافية في أسهم غير مدرجة لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المملكة. يمكن 
استدعاء هذه االرتباطات من قبل الشركات عند استيفاء شروط معينة.

االلتزامات المحتملة - 25

لدى أرامكو السعودية موجودات والتزامات محتملة تعود لبعض األمور المتنازع عليها بما في ذلك مطالبات مقدمة من قبل أو ضد 
مقاولين ودعاوى قضائية وقضايا تحكيم في أمور متنوعة نشأت من خالل سير األعمال العادية، ومن غير المتوقع أن تُسفر عن 

أي تعديالت هامة.

لدى أرامكو السعودية أيضاً التزامات محتملة تتعلق ببعض الترتيبات المشتركة، وهي كاآلتي:

صدارةأ- 

وقعت إي بي سي سي وشركة داو العربية السعودية القابضة بي في )يشار إليهما معاً باسم »المساهمين المؤسسين«( في عام 
2011م، اتفاقية مساهمين مدتها 99 سنة لبناء وتشغيل مجمع كيميائيات متكامل في مدينة الجبيل الصناعية الثانية في المملكة 
العربية السعودية )»المشروع«(. وبعد ذلك بوقت قصير، قام المساهمون المؤسسون بتأسيس صدارة لتنفيذ المشروع. تعهدت 
أرامكو السعودية كما في 31 ديسمبر 2017م بتقديم إجمالي تسهيالت مالية بمبلغ 25.125 مليون ريال سعودي )2016م: 
25.125 مليون ريال سعودي( تتكون من قرض مساهمين وارتباطات رأسمالية حيث تم سحب مبلغ 25.125 مليون ريال سعودي 

)2016م: 20.010 مليون ريال سعودي( من هذه التسهيالت.

أبرمت صدارة في عام 2013م اتفاقيات نهائية مع بعض وكاالت ائتمان صادرات وبنوك تجارية بمبلغ 39.505 مليون ريال 
سعودي تقريباً )2016م: 39.505 مليون ريال سعودي( كتمويل للمشروع. قدمت أرامكو السعودية ضمانات بنسبة 65٪ لتلك 
التسهيالت، والتي سيتم تحريرها عند االنتهاء بنجاح من اختبار موثوقية الدائن في أو قبل 31 ديسمبر 2020م. قبل ذلك الوقت، 
في حالة عدم وصول عناصر محددة من المشروع إلى مستويات مقبولة من األداء، فإنه يجوز لصدارة )أو المساهمين الذين 
يتصرفون من خالل صدارة(، مع مراعاة استيفاء شروط معينة، اختيار الدفع المسبق أو »سداد« نسبة من القروض الرئيسية 
القائمة بقيمة تصل إلى 4.875 مليون ريال سعودي عوضا عن استيفاء بعض عناصر اختبارات اإلنجاز والتشغيل والموثوقية 
التي تشمل اختبار موثوقية الدائن. تم سحب مبلغ 37.875 مليون ريال سعودي تقريبا من هذه التسهيالت كما في 31 ديسمبر 

2017م )2016م: 37.875 مليون ريال سعودي(.

قامت صدارة في عام 2013م بإصدار صكوك للمشروع في المملكة العربية السعودية بمبلغ 7.500 مليون ريال سعودي تقريبا 
وبتاريخ استحقاق نهائي في ديسمبر 2028م. قدمت أرامكو السعودية ضمانات ذات حقوق استرداد محدودة بنسبة 65٪ من 
تاريخ  أقرب  إن  المشروع.  إنجاز  تاريخ  قبل  وقوع أحداث معينة  أي وقت، عند  استدعاؤها في  يمكن  والتي  الصكوك،  قيمة 

الستدعاء ضمانات الصكوك هو شهر مارس 2019م. استُخدمت المتحصالت من الصكوك في تمويل المشروع.

قدمت الشركة خطاب اعتماد احتياطي بمبلغ 169 مليون ريال سعودي )2016م: 169 مليون ريال سعودي( نيابة عن صدارة 
لصالح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يتعلق بتخصيص الوقود والمواد األولية لصدارة. وعالوة على ذلك، تعهدت 
الطاقة  وزارة  ريال سعودي( لصالح  مليون  ريال سعودي )2016م: 225  مليون  إلى 225  مبلغ يصل  بتقديم  السعودية  أرامكو 

والصناعة والثروة المعدنية إلنشاء وتشغيل مرافق تدريب وتطوير صناعي لدعم الصناعات التحويلية في المملكة.
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بترورابغ	- 

أبرم المساهمان المؤسسان، الشركة وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة، في مارس 2015م ترتيبات تمويل بالدين خارجية 
طويلة األجل لمشروع رابغ 2 )»المشروع«( مع مجموعة من المقرضين نيابًة عن بترورابغ بمبلغ 19.380 مليون ريال سعودي 
)2016م: 19.380 مليون ريال سعودي(، حيث قدم المساهمان ضمانات لحصتهما المتساوية من التمويل بالدين حتى إنجاز 
المشروع المتوقع في عام 2018م. تم سحب مبلغ 19.174 مليون ريال سعودي من هذه التسهيالت كما في 31 ديسمبر 2017م 
)2016م: 18.368 مليون ريال سعودي(. ومن المتوقع أن يوفر التمويل بالدين الخارجي 57٪ تقريباً من إجمالي متطلبات رأس 
المال للمشروع والبالغة 33.743 مليون ريال سعودي )2016م: 33.743 مليون ريال سعودي( على أن يتم تمويل باقي متطلبات 

رأس المال من خالل طرح حقوق أسهم إضافية من قبل بترورابغ ومصادر أخرى.

كما قام المساهمان المؤسسان بتقديم قرض مرحلي بمبلغ 11.250 مليون ريال سعودي )2016م: 7.500 مليون ريال سعودي( 
مع تقديم ضمانات بحصص متساوية للوفاء بمتطلبات رأس المال حتى تتم عملية إصدار الحقوق. ستستمر هذه الضمانات 
بترورابغ بسحب مبلغ 6.555 مليون ريال سعودي )2016م: 4.680 مليون ريال سعودي( من هذا  حتى عام 2019م. قامت 

القرض كما في 31 ديسمبر 2017م.

قدمت الشركة خطابات اعتماد احتياطية بمبلغ 94 مليون ريال سعودي )2016م: 799 مليون ريال سعودي( نيابة عن بترورابغ 
لصالح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وذلك كضمان لبناء مرافق كيميائية محددة تتعلق ببترورابغ.

األدوات المشتقة وأنشطة التحوط - 26

تستخدم أرامكو السعودية عقود مقايضة أسعار الفائدة إلدارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة الناتجة عن القروض. يتم تصنيف 
هذا التحوط كتحوط تدفقات نقدية. كما تستخدم أرامكو السعودية عقود مقايضة السلع قصيرة األجل إلدارة التعرض لتقلبات 
األسعار كما تتعامل بأنشطة تحوط من خالل استخدام عقود عمالت آجلة وودائع ألجل محددة، والتي يعود معظمها الرتباطات 

ملزمة لعقود المشتريات والرواتب التي تدفع بالعمالت األجنبية. تعتبر هذه األنشطة كتحوط للقيمة العادلة.

إن القيمة االسمية لعقود العمالت اآلجلة وعقود مقايضة السلع ومقايضة أسعار الفائدة القائمة المصنفة كأدوات تحوط كما في 
31 ديسمبر هي كاآلتي:

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
10.575675مقايضة أسعار فائدة

4.5415.670عقود مقايضة سلع
4.1481.755عقود عمالت آجلة

19.2648.100

المشتريات - 27

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
95.57550.100منتجات تكرير ومواد كيميائية

24.8233.131زيت خام
120.39853.231

أخرى  أطراف  من  شراؤها  يتم  التي  الخام  والزيت  الكيميائية  والمواد  المكررة  المنتجات  من  رئيسي  بشكل  المشتريات  تتكون 
أرامكو  إنتاج  يتجاوز  عندما  المملكة  في  المنتجات  على  الطلب  ولتلبية  والتسويق  والمعالجة  التكرير  عمليات  في  الستخدامها 
السعودية لتلك المنتجات. كما تقوم أرامكو السعودية بشراء منتجات من أطراف أخرى في أسواق معينة حيث تكون التكلفة أكثر 

فعالية مقارنة بشرائها من وحدات أعمال أخرى.
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مصروفات عوائد الموظفين - 28

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
27.68127.822رواتب وأجور

1.7131.710تكاليف ضمان اجتماعي
عوائد ما بعد انتهاء الخدمة )إيضاح 18(:

7.4137.473أنظمة العوائد المحددة
861852أنظمة المساهمات المحددة

37.66837.857

المعامالت مع األطراف ذات العالقة - 29

المعامالتأ- 

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

مشاريع مشتركة:
8.00613.001إيرادات من مبيعات

79191إيرادات أخرى )إيضاح 21(
9068عوائد مالية

79184مصروفات خدمات
شركات 	ميلة:

28.78920.730إيرادات من مبيعات
356454إيرادات أخرى )إيضاح 21(

98124عوائد مالية
27.84422.286مشتريات

244191مصروفات خدمات
الجهات الحكومية وشبه الحكومية:

45.26619.966مبيعات
-150.176دخل إضافي

1.076218إيرادات أخرى )إيضاح 21(
3.2663.458مشتريات

611851مصروفات خدمات

يتم شراء وبيع البضائع على أساس اتفاقيات التوريد القائمة. يتضمن إيضاح 25 معلومات إضافية عن القروض لمشروع مشترك 
وشركة زميلة.
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األرصدة	- 

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

المشاريع المشتركة:
1.9301.804موجودات وذمم مدينة أخرى )إيضاح 9(

566-ذمم مدينة تجارية
203116فوائد مدينة

الشركات الزميلة:
3.2203.228موجودات وذمم مدينة أخرى )إيضاح 9(

9.2956.728ذمم مدينة تجارية
4.1663.296ذمم دائنة تجارية وأخرى )إيضاح 20(

الجهات الحكومية وشبه الحكومية:
6.0343.608ذمم مدينة تجارية

-38.991مبالغ مستحقة من الحكومة )إيضاح 13(
2.6292.246ذمم دائنة تجارية وأخرى )إيضاح 20(

المناسب في  التنظيمي  العمل  الحكومية بشروط محددة ضمن إطار  الحكومية وشبه  الجهات  المدينة من  المبيعات والذمم  تتم 
المملكة.

تعويضات موظفي اإلدارة العلياج- 

يتضمن موظفو اإلدارة العليا الرئيسيون ألرامكو السعودية أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا. إن التعويضات المدفوعة 
أو المستحقة الدفع إلى اإلدارة العليا عن الخدمات مبينة أدناه:

20172016)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
5671عوائد موظفين متداولة

53101عوائد موظفين لما بعد انتهاء الخدمة
1919عوائد أخرى غير متداولة

1568عوائد نهاية الخدمة
143259

المعامالت األخرى مع موظفي اإلدارة العلياد- 

باستثناء ما هو مبين في اإليضاح 29)ج(، لم تكن هناك أي معامالت يتم التقرير عنها بين أرامكو السعودية وأعضاء موظفي اإلدارة 
العليا وأعضاء أسرهم المقربين خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م )2016م: ال شيء(.
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االستثمار في الشركات المنتسبة - 30

االستثمار في الشركات التابعةأ- 

موتيفا إنتربرايز	 المحدودة- 1

أرامكو  بين   )7 )إيضاح  مشتركاً  مشروعاً  سابقا  كانت  والتي  )»موتيفا«(،  المحدودة  إنتربرايزز  موتيفا  شركة  أصبحت 
السعودية وشركة رويال داتش شل بي إل سي )شل(، بتاريخ 1 مايو 2017م شركة تابعة مملوكة بالكامل نتيجة لقيام شل 
ببيع كامل حصتها في موتيفا. تضمنت المعاملة تبادل بعض موجودات ومطلوبات موتيفا وبعض المدفوعات النقدية لشركة 
شل. ونتيجة لهذه المعاملة، حصلت شركة أرامكو السعودية على الملكية الحصرية لموجودات ومطلوبات موتيفا المتبقية، 
بما في ذلك مصفاة بورت آرثر بوالية تكساس بطاقة إنتاجية للزيت الخام تصل إلى أكثر من 600.000 برميل يومياً، و24 
إلى شركة  للتحول  السعودية  أرامكو  يتماشى هذا االستحواذ مع استراتيجية  بها.  المحتفظ  توزيع وديون موتيفا  محطة 

متكاملة عالمياً للزيت والغاز.

ريال سعودي  مليون  البالغ 21.086  موتيفا  السعودية في شركة  أرامكو  استثمار  قياس  أعيد  المعاملة،  وكجزء من هذه 
بالقيمة العادلة )إيضاح 7(، والذي تم تصنيفه سابقاً كاستثمار في مشاريع مشتركة وشركات زميلة في قائمة المركز المالي 
الموحدة، والذي نتج عنه خسارة بمبلغ 262 مليون ريال سعودي تم إثباتها في الفترة الحالية كمصروفات بيع وعمومية 

وإدارية في قائمة الدخل الموحدة.

تمت المحاسبة عن المعاملة باستخدام طريقة االستحواذ المحاسبية التي تتطلب أن يتم إثبات الموجودات المستحوذ عليها 
والمطلوبات الملتزم بها بقيمتها العادلة كما في تاريخ االستحواذ.

يلخص الجدول التالي القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات موتيفا التي تم االستحواذ عليها في 1 مايو 2017م:

)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
2.790نقد وما يماثله

5.063ذمم مدينة وموجودات أخرى
5.434مخزون

33.724ممتلكات وآالت ومعدات
3.176موجودات غير ملموسة

)12.477(ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
)1.114(ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة

)12.431(قروض
24.165مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة

)20.824(القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ للحصص المحتفظ بها سابقا
3.341صافي مقابل الشراء

بلغت تكاليف االستحواذ والمعامالت 15 مليون ريال سعودي و11 مليون ريال سعودي للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 
2017م و31 ديسمبر 2016م، على التوالي، وتم قيدها كمصروفات بيع وعمومية وإدارية في قائمة الدخل الموحدة.

تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد من قبل اإلدارة بمساعدة من مقيم مستقل كجزء من 
عملية تخصيص سعر الشراء. أنجزت أرامكو السعودية المحاسبة عن المعاملة.
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المشتركة  المشاريع  نتائج  مايو 2017م كحصة في  نتائج شركة موتيفا قبل 1  السعودية من  أرامكو  يتم قيد حصة  كان 
والشركات الزميلة في قائمة الدخل الموحدة. تم توحيد نتائج عمليات شركة موتيفا بدءاً من 1 مايو 2017م، ويبلغ األثر 
على اإليرادات وصافي الدخل في قائمة الدخل الموحدة 65.483 مليون ريال سعودي ويبلغ صافي الدخل بعد الضرائب 

1.043 مليون ريال سعودي، على التوالي.

شركة نور	 إيست كيميكالز المحدودة- 2

استحوذت أرامكو السعودية من خالل شركة إس-أويل المملوكة باألغلبية، في 1 أكتوبر 2017م على حصة بنسبة ٪100 
المحدودة )إيضاح 32)ب(( مقابل إجمالي مبلغ نقدي قدره 458 مليون ريال سعودي.  في شركة نورث إيست كيميكالز 
الكيميائية  المواد  تخزين  في  لتعمل  كوريا  قوانين جمهورية  بموجب  المحدودة  كيميكالز  إيست  نورث  تأسيس شركة  تم 
السائلة ومناولتها. قامت شركة إس-أويل بتعيين مقيم مستقل لتحديد القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات شركة نورث 
إيست كيميكالز كجزء من عملية تخصيص سعر الشراء الذي لم يحدد بعد. بلغ تقدير القيمة العادلة لصافي الموجودات 
والمطلوبات القابلة للتحديد لشركة نورث إيست كيميكالز كما في تاريخ االستحواذ 259 مليون ريال سعودي نتج عنه قيمة 
تقديرية للشهرة بمبلغ 199 مليون ريال سعودي. تشتمل الشهرة المدفوعة على قيمة التعاون المتوقع الناتج عن االستحواذ. 
تم إدراج تكاليف االستحواذ البالغة 8 مليون ريال سعودي المتعلقة بهذه المعاملة كمصروفات تشغيلية وعمومية في قائمة 

الدخل الموحدة.

االستثمار في ترتيبات مشتركة	- 

استحوذت شركة أرامكو لما وراء البحار بي. في. وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية، في 30 أكتوبر 
شركة  في   ٪16.67 بنسبة  واستثمار  في.  سي.  ترمينال  أولي  ماسفالكت  شركة  في   ٪9.61 بنسبة  استثمار  على  2017م 
ماسفالكت أولي ترمينال إن. في. )معا »إم أو تي«(، من شركة غونفور بيتروليوم روتردام بي. في. )»غونفور«( بسعر شراء نقدي 
بمبلغ 499 مليون ريال سعودي، ال يتضمن تكاليف المعاملة وااللتزامات المحتملة وقدرها 11 مليون ريال سعودي. يمثل سعر 
الشراء مشاركة غونفور في كل من شركة ماسفالكت أولي ترمينال سي. في. وشركة ماسفالكت أولي ترمينال إن. في. تقوم 
إم أو تي بتقديم خدمات تخزين الصهاريج وتقع في مدينة روتردام، هولندا. تمثل شركة أرامكو لما وراء البحار واحدة من ستة 
شركاء محدودين لشركة ماسفالكت أولي ترمينال سي. في. مع شركة ماسفالكت أولي ترمينال إن. في. كشريك عام. واستنادا 
إلى اتفاقية المشاركة في شركة ماسفالكت أولي ترمينال سي. في.، ستتم المحاسبة عن إم أو تي كعملية مشتركة من قبل 
شركة أرامكو لما وراء البحار )إيضاح 33(. أجرى مقِيّم مستقل تقييما إلم أو تي والذي يحدد أن المقابل يجب تخصيصه بصورة 

أساسية على الموجودات غير الملموسة إلم أو تي.

االستثمار في شركة 	ميلةج- 

كما هو مبين في إيضاح 7، استحوذت أرامكو السعودية، من خالل شركتها التابعة المملوكة بالكامل شركة أرامكو لما وراء 
البحار كوبيريتيف القابضة بتاريخ 1 أبريل 2017م، على حصة قدرها 50٪ في آرالنكسيو من النكسيس بمقابل إجمالي بلغ 
5.340 مليون ريال سعودي، يتضمن نقدية بمبلغ 5.160 مليون ريال سعودي والتزام تعاقدي مقاس بالقيمة العادلة يبلغ 180 
مليون ريال سعودي. تعمل آرالنكسيو في تطوير وإنتاج وتسويق وبيع وتوزيع المطاط الصناعي. تمارس الشركة عملياتها حول 
العالم ولديها مرافق صناعية في تسع دول من ضمنها الواليات المتحدة االمريكية وكندا وهولندا وبلجيكا والصين وسنغافورة. 

عينت أرامكو السعودية مقّيم مستقل لغرض تحديد القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات شركة آرالنكسيو كجزء من تخصيص 
سعر الشراء. يلخص الجدول التالي القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات آرالنكسيو القابلة للتحديد كما في تاريخ االستحواذ:
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شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
225موجودات غير ملموسة

6.750ممتلكات وآالت ومعدات
911موجودات غير متداولة أخرى

4.530صافي رأسمال عامل
)2.494(مطلوبات متداولة أخرى

)604(مطلوبات غير متداولة أخرى
)19(حصة غير مسيطرة

9.299مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة
4.650حصة أرامكو السعودية ٪50

690شهرة
5.340مقابل الشراء

تمت رسملة تكاليف االستحواذ المتعلقة بهذه المعاملة والبالغة 15 مليون ريال سعودي. تشتمل الشهرة المدفوعة على القيمة 
المتوقعة ألوجه التعاون المشترك الناتجة من االستحواذ.

األحداث بعد نهاية فترة التقرير - 31

تو	يعات األربا	 النقدية إلى الحكومةأ- 

ال تعكس القوائم المالية الموحدة توزيعات أرباح نقدية إلى الحكومة قدرها 15.000 مليون ريال سعودي و56.250 مليون ريال 
سعودي والتي تمت الموافقة عليها، وتم دفعها في يناير ومارس 2018م، على التوالي. سيتم خصم توزيعات األرباح هذه من 

األرباح المبقاة غير المخصصة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
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)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

الشركات التابعة لشركة الزيت العربية السعودية - 32

مكان العمل / بلد طبيعة العمل الرئيسية
التأسيس

الموجودات 
المالية 

التقليدية كما 
في 31 ديسمبر 

)1( 2017

المطلوبات 
المالية 

التقليدية كما 
في 31 ديسمبر 

)1( 2017

إيرادات الفوائد 
من الموجودات 

المالية 
التقليدية 

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 

)1( 2017
المملوكة بالكامل:

خدمات شراء وخدمات شركة أرامكو آسيا الهند
-65جمهورية الهندأخرى

خدمات شراء وخدمات شركة أرامكو آسيا اليابان، كي كي
-78154اليابانأخرى

خدمات شراء وخدمات شركة أرامكو آسيا كوريا المحدودة
-101كوريا الجنوبيةأخرى

شركة أرامكو آسيا سنغافورة الخاصة 
المحدودة

خدمات شراء وخدمات 
-232سنغافورةأخرى

الواليات المتحدة أعمال الطائراتشركة أرامكو أسوشيتيد
-15928األمريكية

الواليات المتحدة خدمات الدعمشركة أرامكو أفيلييتد للخدمات
---األمريكية

الواليات المتحدة تأجير الطائراتشركة أرامكو كبيتل المحدودة
--104األمريكية

شركة أرامكو الشرق األقصى )بكين( 
لخدمات األعمال المحدودة

شراء وبيع 
بتروكيماويات وخدمات 

أخرى

جمهورية الصين 
-71580الشعبية

الواليات المتحدة التمويلشركة أرامكو للخدمات المالية
---األمريكية

المملكة العربية إنتاج وبيع الزيت الخامشركة أرامكو ألعمال الخليج المحدودة
1.53190321السعودية

---جزر العذراء البريطانيةخدمات الدعمشركة أرامكو الدولية المحدودة

خدمات شراء وخدمات شركة أرامكو لما وراء البحار بي. في.
-10.6842.805هولنداأخرى

شركة أرامكو لما وراء البحار - 
اسبانيا إس.إل.

توظيف وخدمات 
---اسبانيامساندة أخرى

شركة أرامكو لما وراء البحار 
المحدودة - المملكة المتحدة

توظيف وخدمات 
-519المملكة المتحدةمساندة أخرى

شركة أرامكو لما وراء البحار القابضة 
--380هولندااالستثماركوبيريتيف يو. إيه.

شركة أرامكو لما وراء البحار - ماليزيا 
إس دي إن. بي إتش. دي

توظيف وخدمات 
---ماليزيامساندة أخرى

الواليات المتحدة خدمات الدعمشركة أرامكو بارتنرشيبس
---األمريكية

صناعة وبيع شركة أرامكو لمواد ألداء المحدودة
البتروكيماويات

الواليات المتحدة 
-38األمريكية

خدمات شراء وهندسية شركة خدمات أرامكو
وأخرى

الواليات المتحدة 
2852605األمريكية

142-800كوراكاوتخزين الزيت الخامشركة بوالنتر إن. في.



ق - 171

شركة الزيت العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

مكان العمل / بلد طبيعة العمل الرئيسية
التأسيس

الموجودات 
المالية 

التقليدية كما 
في 31 ديسمبر 

)1( 2017

المطلوبات 
المالية 

التقليدية كما 
في 31 ديسمبر 

)1( 2017

إيرادات الفوائد 
من الموجودات 

المالية 
التقليدية للسنة 
المنتهية في 31 
ديسمبر 2017 )1(

صناعة وبيع شركة األداء المميز للكيماويات
البتروكيماويات

المملكة العربية 
89-2.121السعودية

توظيف وخدمات موتيفا امبلويمنت المحدودة
مساندة أخرى

الواليات المتحدة 
---األمريكية

الواليات المتحدة التكرير والتسويقموتيفا إنتربرايزز المحدودة
-7.58918.495األمريكية

56-5.491كوراكاوالتمويلشركة باندل وود إن. في.

المملكة العربية االستثمارشركة أرامكو السعودية آسيا المحدودة
--906السعودية

شركة أرامكو السعودية كبيتل 
---جيرينزياالستثمارالمحدودة

المملكة العربية االستثمارشركة أرامكو السعودية للتطوير
8-468السعودية

شركة أرامكو السعودية لمشاريع 
المملكة العربية االستثمارالطاقة المحدودة

-39السعودية

شركة أرامكو السعودية لمشاريع 
--6المملكة المتحدةاالستثمارالطاقة أوروبا المحدودة

شركة أرامكو السعودية لمشاريع 
--793جيرينزياالستثمارالطاقة )جيرينزي( القابضة المحدودة

شركة أرامكو السعودية لمشاريع 
--100جيرينزياالستثمارالطاقة )جيرينزي( 1 المحدودة

شركة أرامكو السعودية لمشاريع 
الطاقة المحدودة - الواليات المتحدة 

األمريكية
الواليات المتحدة االستثمار

---األمريكية

شركة مركز أرامكو السعودية لريادة 
المملكة العربية التمويلاألعمال المحدودة

20623السعودية

شركة مركز أرامكو السعودية لريادة 
المملكة العربية االستثماراألعمال االستثمارية المحدودة

--83السعودية

شركة أرامكو السعودية إلدارة 
االستثمار المحدودة

إدارة استثمار أنظمة 
عوائد الموظفين لما 

بعد انتهاء الخدمة

المملكة العربية 
--2السعودية

شركة أرامكو السعودية للطاقة 
المملكة العربية توليد الطاقةالقابضة

--31السعودية

شركة أرامكو السعودية لتجارة 
المنتجات البترولية

استيراد وتصدير 
المنتجات المكررة

المملكة العربية 
13.4625.13664السعودية

المملكة العربية االستثمارشركة أرامكو السعودية للصكوك
-60-السعودية

شركة أرامكو السعودية للتكنولوجيا 
المملكة العربية األبحاث والتسويقالمحدودة

-1814السعودية

شركة أرامكو السعودية للتجارة 
سنغافورة المحدودة

التسويق ومساندة 
--5سنغافورةالمبيعات
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)جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك(

مكان العمل / بلد طبيعة العمل الرئيسية
التأسيس

الموجودات 
المالية 

التقليدية كما 
في 31 ديسمبر 

)1( 2017

المطلوبات 
المالية 

التقليدية كما 
في 31 ديسمبر 

)1( 2017

إيرادات الفوائد 
من الموجودات 

المالية 
التقليدية 

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 

)1( 2017
شركة أرامكو السعودية لبحوث 
المملكة العربية األبحاث والتسويقوتقنيات االستكشاف واإلنتاج 

-532السعودية

شركة البترول السعودية العالمية 
المحدودة

خدمات مساندة 
للتسويق

الواليات المتحدة 
-2717األمريكية

خدمات مساندة شركة البترول السعودية المحدودة
--18جزر العذراء البريطانيةللتسويق والناقالت

شركة البترول السعودية لما وراء 
البحار المحدودة

خدمات مساندة 
-3411المملكة المتحدةللتسويق والناقالت

الواليات المتحدة التكرير والتسويقشركة التكرير السعودية المحدودة
-21137األمريكية

-8.162655برموداالتأمينشركة ستيلر للتأمين المحدودة
شركة فيال إنترناشيونال مارين 

المحدودة
النقل وإدارة األعمال 

176-22.140ليبيرياالبحرية

المملكة العربية الدعم الماليشركة وصاية الخليج لالستثمار
--55السعودية

غير مملوكة بالكامل:
80٪ ملكية في شركة جونز هوبكنز 

المملكة العربية الرعاية الصحيةأرامكو للرعاية الصحية المحدودة
-481800السعودية

61.6٪ ملكية في شركة نورث إيست 
كيميكالز المحدودة

تخزين المواد 
---كوريا الجنوبيةالكيميائية السائلة

70٪ ملكية في شركة أرامكو السعودية 
لزيوت األساس - لوبريف

إنتاج وبيع زيوت 
التشحيم البترولية

المملكة العربية 
-374339السعودية

13.65021.707172كوريا الجنوبيةالتكرير61.6٪ ملكية في إس - أويل 
61.6٪ ملكية في إس - العالمية 

المحدودة
شراء وبيع المنتجات 

--4دولة ساموا المستقلةالبترولية 

50٪ ملكية في شركة أرامكو السعودية 
المملكة العربية الحفرروان للحفر البحري )2(

-1511.125السعودية

49٪ ملكية في شركة أرامكو لخدمات 
الواليات المتحدة التدريبالتدريب )2(

---األمريكية

تمثل 100٪ من الشركات التابعة، بعد استبعاد المعامالت بين الشركات.  )1(
تعطي االتفاقيات والمستندات التأسيسية السيطرة ألرامكو السعودية.  )2(
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العمليات المشتركة لشركة الزيت العربية السعودية - 33

طبيعة العمل 
الرئيسية

نسبة 
الملكية

مكان العمل / بلد 
التأسيس

الموجودات 
المالية 

التقليدية 
كما في 31 

ديسمبر 2017 
)1(

المطلوبات 
المالية 

التقليدية 
كما في 31 

ديسمبر 2017 
)1(

إيرادات الفوائد 
من الموجودات 

المالية 
التقليدية 

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 

)1( 2017

استكشاف وإنتاج عمليات الخفجي المشتركة
المنطقة المقسومة بين 50٪الزيت والغاز

-797السعودية - الكويت

شركة محطة الفاضلي لتوليد 
المملكة العربية 30٪توليد الطاقةالطاقة المزدوج

-5513السعودية

ماسفالكت أولي ترمينال سي. 
-144هولندا9.61٪تخزين الصهاريجفي. )إيضاح 30)ب((

ماسفالكت أولي ترمينال إن. في. 
-1-هولندا16.67٪تخزين الصهاريج)إيضاح 30)ب((

مصنع شركة توليد الطاقة 
المملكة العربية 50٪توليد الطاقةالمزدوج المحدودة

-1471.160السعودية

شركة مصفاة أرامكو السعودية 
المملكة العربية 50٪التكريرموبيل

-1.0321.094السعودية

شركة أرامكو السعودية نابورز 
المملكة العربية 50٪الحفرللحفر

-220210السعودية

شركة مصفاة أرامكو السعودية 
المملكة العربية 50٪التكريرشل

-543401السعودية

شركة أرامكو السعودية توتال 
للتكرير والبتروكيماويات )1(

التكرير 
المملكة العربية 62.50٪والبتروكيماويات

-2.22311.255السعودية

شركة ينبع أرامكو سينوبيك 
المملكة العربية 62.50٪التكريرللتكرير المحدودة )2(

-2.0617.634السعودية

)1( تمثل حصة أرامكو السعودية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية التقليدية وإيرادات الفوائد.
)2( ال تعطي االتفاقيات والمستندات التأسيسية السيطرة ألي من الشركاء، وبالتالي ال تعد العملية المشتركة شركة تابعة.
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 التقرير المالي األولي الموحد الموجز )غير مراجع(

لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2019م
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شركة الزيت العربية السعودية  |  الربع الثاني والستة أشهر 2019م
التقرير املالي األولي املوحد املوجز

جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك

قائمة الدخل املوحدة املوجزة

إيضاح

دوالر أمريكي*ريال سعودي
الربع 
الستة الربع الثانيالثاني

الربع الستة أشهراشهر
الثاني

الربع 
الثاني

الستة 
اشهر

الستة 
أشهر

20192018201920182019201820192018
11283.960300.017550.720557.87075.72380.004146.859148.765إيرادات

دخل آخر متعلق 
35.49841.25963.83670.9169.46611.00217.02318.911بمبيعات

اإليرادات والدخل اآلخر 
319.458341.276614.556628.78685.18991.006163.882167.676المتعلق بالمبيعات

ريوع إنتاج وضرائب غير 
)25.554()25.109()14.127()12.797()95.827()94.158()52.975()47.988(مباشرة وضرائب أخرى

)23.517()25.950()13.180()13.750()88.189()97.312()49.427()51.561(مشتريات
)6.486()7.870()3.685()4.156()24.323()29.512()13.819()15.586(إنتاج وتصنيع

)4.228()4.512()2.010()2.422()15.856()16.922()7.537()9.083(بيع وإدارية وعمومية
)1.127()941()551()414()4.225()3.527()2.065()1.553(تنقيب

)276()254()132()135()1.035()951()497()504(بحث وتطوير
)5.270()6.479()2.748()3.180()19.763()24.297()10.305()11.927(6.5استهالك وإطفاء

)66.458()71.115()36.433()36.854()249.218()266.679()136.625()138.202(تكاليف التشغيل
181.256204.651347.877379.56848.33554.57392.767101.218دخل التشغيل

حصة في نتائج مشاريع 
84)382()18()157(314)1.432()68()588(مشتركة وشركات زميلة

1.5565683.1681.104415151845294دخل تمويل ودخل آخر
)370()741()185()405()1.387()2.779()695()1.518(تكاليف تمويل

180.706204.456346.834379.59948.18854.52192.489101.226الدخل قبل ضرائب الدخل
)48.207()45.590()26.017()23.499()180.779()170.963()97.568()88.121(8ضرائب الدخل
92.585106.888175.871198.82024.68928.50446.89953.019صافي الدخل

صافي الدخل العائد إلى
92.791106.574176.017198.36124.74428.42046.93852.896حقوق المساهم
الحصص غير 

123)39(84)55(459)146(314)206(المسيطرة

92.585106.888175.871198.82024.68928.50446.89953.019

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

صالح محمد الحريقيخالد هاشم الدباغأمين حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
المراقب المالي



ق - 177

شركة الزيت العربية السعودية  |  الربع الثاني والستة أشهر 2019م
التقرير املالي األولي املوحد املوجز

جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك

قائمة الدخل الشامل املوحدة املوجزة

إيضاح

دوالر أمريكي*ريال سعودي
الربع 
الثاني

الربع 
الثاني

الستة 
اشهر

الستة 
أشهر

الربع 
الثاني

الربع 
الثاني

الستة 
اشهر

الستة 
أشهر

20192018201920182019201820192018
92.585106.888175.871198.82024.68928.50446.89953.019صافي الدخل

)الخسارة( الدخل الشامل اآلخر، 
9بعد خصم الضريبة

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى 
صافي الدخل

إعادة قياس التزامات منافع 
1.534)1.245(1.534)701(5.753)4.668(5.753)2.627(الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة

تغير في موجودات ضريبة مؤجلة 
لمنافع الموظفين لما بعد انتهاء 

الخدمة نتيجة لسعر ضريبة الدخل 
الجديد

‑1.085‑48‑289‑13

تغيرات في القيمة العادلة 
الستثمارات في حقوق ملكية 

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

)308(303144255)82(813868

بنود يمكن إعادة تصنيفها الحًقا 
إلى صافي الدخل

46)128(12)95(174)482(46)358(تحوطات تدفقات نقدية وأخرى
تغيرات في القيمة العادلة لسندات 

دين مصنفة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر

37)64(60)896(10)17(16)239(

حصة في خسارة شاملة أخرى 
)33()124()109()92()124()464()409()344(لمشاريع مشتركة وشركات زميلة

)339()209()373()73()1.270()784()1.396()275(فروقات تحويل عمالت
)3.875(5.318)6.194(3.940)1.033(1.417)1.652(1.050

88.710112.206169.677202.76023.65629.92145.24754.069مجموع الدخل الشامل
مجموع الدخل الشامل العائد إلى

89.080112.423170.132202.78523.75429.97945.36854.076حقوق المساهم
)7()121()58()98()25()455()217()370(الحصص غير المسيطرة

88.710112.206169.677202.76023.65629.92145.24754.069

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

صالح محمد الحريقيخالد هاشم الدباغأمين حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
المراقب المالي
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التقرير املالي األولي املوحد املوجز

جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك

قائمة املركز املالي املوحدة املوجزة

إيضاح
دوالر أمريكي*ريال سعودي

31 ديسمبر 302018 يونيو 312019 ديسمبر 302018 يونيو 2019
الموجودات

الموجودات غير المتداولة
5929.496873.827247.866233.021ممتلكات وآالت ومعدات
627.42726.8967.3147.172موجودات غير ملموسة

22.61422.5796.0306.021استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة
10.7139.8662.8572.631موجودات ضريبة دخل مؤجلة
18.12813.1274.8343.501موجودات وذمم مدينة أخرى

18.85517.2145.0284.590استثمارات في أوراق مالية
1.027.233963.509273.929256.936

الموجودات المتداولة
45.16443.58012.04411.621مخزون

100.17893.81826.71425.018ذمم مدينة تجارية
46.71548.14012.45712.837مبالغ مستحقة من الحكومة
11.46413.7753.0573.673موجودات وذمم مدينة أخرى

45.45219412.12052استثمارات قصيرة األجل
148.225183.15239.52748.841نقد وما يماثله

397.198382.659105.919102.042
1.424.4311.346.168379.848358.978مجموع الموجودات

الحقوق والمطلوبات
حقوق المساهم

60.00060.00016.00016.000رأس المال
26.98126.9817.1957.195رأس المال اإلضافي المدفوع

أرباح مبقاة:
918.011920.625244.803245.500غير مخصصة

6.0006.0001.6001.600مخصصة
91.9593.176522847احتياطيات أخرى

1.012.9511.016.782270.120271.142

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

صالح محمد الحريقيخالد هاشم الدباغأمين حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
المراقب المالي
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التقرير املالي األولي املوحد املوجز

جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك

قائمة املركز املالي املوحدة املوجزة - تتمة

إيضاح
دوالر أمريكي*ريال سعودي

31 ديسمبر 302018 يونيو 312019 ديسمبر 302018 يونيو 2019

11.17611.6532.9803.107حصص غير مسيطرة
1.024.1271.028.435273.100274.249

المطلوبات غير المتداولة
10134.47271.32935.85919.021قروض

26.95823.8777.1896.367مطلوبات ضريبة دخل مؤجلة
33.50523.2098.9356.189التزامات منافع الموظفين لما بعد انتهاء الخدمة

16.51915.6064.4054.162مخصصات
211.454134.02156.38835.739

المطلوبات المتداولة
68.27972.28618.20819.276ذمم دائنة تجارية وأخرى

التزامات للحكومة:
869.17469.57518.44618.553ضرائب دخل

12.99011.8623.4643.164ريوع
1038.40729.98910.2427.997قروض

188.850183.71250.36048.990
400.304317.733106.74884.729

1.424.4311.346.168379.848358.978مجموع الحقوق والمطلوبات
* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

صالح محمد الحريقيخالد هاشم الدباغأمين حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
المراقب المالي
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التقرير املالي األولي املوحد املوجز

جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك

قائمة التغيرات في الحقوق املوحدة املوجزة

دوالر ريال سعودي
أمريكي*

حقوق المساهم
األرباح المبقاة

رأس 
المال

رأس 
المال 
المعلن

رأس 
المال 

اإلضافي 
المدفوع

غير 
المخصصةالمخصصة

االحتياطيات 
األخرى 

)إيضاح 9(

الحصص 
غير 

المسيطرة
المجموعالمجموع

الرصيد كما 
في 1 يناير 

2018
‑60.00026.981715.1076.0005.67012.556826.314220.350

459198.82053.019‑‑198.361‑‑‑صافي الدخل
الدخل 

)الخسارة( 
الشامل اآلخر

‑‑‑‑‑4.424)484(3.9401.050

مجموع الدخل 
)الخسارة( 

الشامل
‑‑‑198.361‑4.424)25(202.76054.069

تحول إلى 
‑‑‑‑‑‑‑)60.000(60.000شركة مساهمة

تحويل 
إعادة قياس 

التزامات منافع 
الموظفين لما 

بعد انتهاء 
الخدمة

‑‑‑5.801‑)5.801(‑‑‑

)32.000()120.000(‑‑‑)120.000(‑‑‑توزيعات أرباح
تغير في 

سيطرة على 
شركة منتسبة

‑‑‑‑‑‑797921

توزيعات أرباح 
إلى حصص 
غير مسيطرة

‑‑‑‑‑‑)812()812()216(

الرصيد كما 
في 30 يونيو 

2018
60.000‑26.981799.2696.0004.29311.798908.341242.224

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

صالح محمد الحريقيخالد هاشم الدباغأمين حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
المراقب المالي
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التقرير املالي األولي املوحد املوجز

جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك

قائمة التغيرات في الحقوق املوحدة املوجزة - تتمة

دوالر ريال سعودي
أمريكي*

حقوق المساهم
األرباح المبقاة

رأس 
المال

رأس 
المال 
المعلن

رأس 
المال 

اإلضافي 
المدفوع

غير 
المخصصةالمخصصة

االحتياطيات 
األخرى 

)إيضاح 9(

الحصص 
غير 

المسيطرة
المجموعالمجموع

الرصيد كما 
في 1 يناير 

2019
60.000‑26.981920.6256.0003.17611.6531.028.435274.249

صافي الدخل 
175.87146.899)146(‑‑176.017‑‑‑)الخسارة(

الخسارة 
)1.652()6.194()309()5.885(‑‑‑‑‑الشاملة األخرى

مجموع الدخل 
)الخسارة( 

الشامل
‑‑‑176.017‑)5.885()455(169.67745.247

تحويل 
إعادة قياس 

التزامات منافع 
الموظفين لما 

بعد انتهاء 
الخدمة

‑‑‑)4.668(‑4.668‑‑‑

)46.390()173.963(‑‑‑)173.963(‑‑‑توزيعات أرباح
توزيعات أرباح 

إلى حصص 
غير مسيطرة

‑‑‑‑‑‑)22()22()6(

الرصيد كما 
في 30 يونيو 

2019
60.000‑26.981918.0116.0001.95911.1761.024.127273.100

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

صالح محمد الحريقيخالد هاشم الدباغأمين حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
المراقب المالي
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التقرير املالي األولي املوحد املوجز

جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك

قائمة التدفقات النقدية املوحدة املوجزة

إيضاح

دوالر أمريكي*ريال سعودي
الربع 
الثاني

الربع 
الثاني

الستة 
اشهر

الستة 
أشهر

الربع 
الثاني

الربع 
الثاني

الستة 
اشهر

الستة 
أشهر

20192018201920182019201820192018
180.706204.456346.834379.59948.18854.52192.489101.226الدخل قبل ضرائب الدخل
التعديالت لتسوية الدخل 

قبل ضرائب الدخل إلى 
صافي النقد الناتج من 

أنشطة التشغيل
6.511.92710.30524.29719.7633.1802.7486.4795.270استهالك وإطفاء

تكاليف تنقيب وتقييم 
5958961.5391.618158239410432مشطوبة

حصة في نتائج مشاريع 
)84(15718382)314(588681.432مشتركة وشركات زميلة

)266()724()136()340()996()2.714()508()1.274(دخل تمويل
1.5186952.7791.387405185741370تكاليف تمويل

توزيعات أرباح من 
استثمارات في أوراق 

مالية
)264()57()432()103()70()16()115()28(

تغير في القيمة العادلة 
الستثمارات من خالل 

الربح أو الخسارة
)409()44()216()33()109()12()58()9(

تغير في استبعاد أرباح 
مخزون مشاريع مشتركة 

وشركات زميلة
1931618716951432345

)441(53)389()26()1.656(197)1.462()97(أخرى
التغير في رأس المال 

العامل
)1.890()422()959()412()7.089()1.584()3.598()1.548(مخزون

)8.342()1.989()6.780()860()31.282()7.458()25.426()3.224(ذمم مدينة تجارية
مبالغ مستحقة من 

)1.486(380)2.824()404()5.573(1.425)10.592()1.516(الحكومة

موجودات وذمم مدينة 
)1.275(683)203(94)4.783(2.562)764(352أخرى

1.583)1.154(1.081)267(5.935)4.328(4.054)1.003(ذمم دائنة تجارية وأخرى
)476(300)318()759()1.784(1.128)1.192()2.847(ريوع مستحقة

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

صالح محمد الحريقيخالد هاشم الدباغأمين حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
المراقب المالي
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التقرير املالي األولي املوحد املوجز

جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك

قائمة التدفقات النقدية املوحدة املوجزة - تتمة

إيضاح

دوالر أمريكي*ريال سعودي
الربع 
الثاني

الربع 
الثاني

الستة 
اشهر

الستة 
أشهر

الربع 
الثاني

الربع 
الثاني

الستة 
اشهر

الستة 
أشهر

20192018201920182019201820192018
التغيرات األخرى

موجودات وذمم مدينة 
)298()1.528()236()893()1.116()5.732()883()3.349(أخرى

6732497371121806619730مخصصات
التزامات منافع 

الموظفين لما بعد 
انتهاء الخدمة

2.641)2.263(1.062)2.753(704)603(283)734(

تسوية ضرائب دخل 
)41.570()43.980()21.291()21.066()155.888()164.926()79.842()79.000(8)ج(وضرائب أخرى

صافي النقد الناتج من 
104.66294.253196.689195.21327.91125.13452.45052.057أنشطة التشغيل

)16.464()14.470()8.315()7.297()61.741()54.263()31.182()27.363(4نفقات رأسمالية
استحواذ على شركات 

منتسبة، بعد خصم 
النقد المستحوذ عليه

)385(‑)385()2.662()103(‑)103()710(

توزيعات من مشاريع 
مشتركة وشركات 

زميلة
626960660988167256176263

استثمار إضافي في 
مشاريع مشتركة 

وشركات زميلة
)236()23()321()23()63()6()86()6(

توزيعات أرباح من 
استثمارات في أوراق 

مالية
26457432103701611528

9624902.463954257130657254فوائد مستلمة
صافي استثمارات في 

)66()162()46()147()246()607()173()549(أوراق مالية

صافي )مشتريات( 
استحقاقات استثمارات 

قصيرة األجل
)44.900(1.158)45.258(4.105)11.973(309)12.068(1.095

النقد وما يماثله كما 
148.22595.426148.22595.42639.52725.44739.52725.447في نهاية الفترة

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

صالح محمد الحريقيخالد هاشم الدباغأمين حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
المراقب المالي
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة املوجزة - تتمة

إيضاح

دوالر أمريكي*ريال سعودي
الربع 
الثاني

الربع 
الثاني

الستة 
اشهر

الستة 
أشهر

الربع 
الثاني

الربع 
الثاني

الستة 
اشهر

الستة 
أشهر

20192018201920182019201820192018
صافي النقد 

المستخدم في أنشطة 
االستثمار

)71.581()28.713()97.279()58.522()19.089()7.656()25.941()15.606(

)32.000()46.390()13.000()23.390()120.000()173.963()48.750()87.713(توزيعات أرباح
توزيعات أرباح 

مدفوعة إلى حصص 
غير مسيطرة

)22()782()22()812()6()208()6()216(

)351()634()236()382()1.315()2.376()884()1.432(فوائد مدفوعة
متحصالت من 

46.5551.99247.9634.49112.41453112.7901.197قروض

)1.299()1.583()470()1.090()4.871()5.939()1.761()4.091(سداد قروض
صافي النقد 

المستخدم في أنشطة 
التمويل

)46.703()50.185()134.337()122.507()12.454()13.383()35.823()32.669(

صافي )النقص( 
الزيادة في النقد وما 

يماثله
)13.622(15.355)34.927(14.184)3.632(4.095)9.314(3.782

النقد وما يماثله كما في 
161.84780.071183.15281.24243.15921.35248.84121.665بداية الفترة

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

صالح محمد الحريقيخالد هاشم الدباغأمين حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
المراقب المالي
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معلومات عامة - 1

تعمل شركة الزيت العربية السعودية )»الشركة«(، ومقرها الرئيسي في مدينة الظهران، المملكة العربية السعودية )»المملكة«(، في 
مجال تنقيب وإنتاج ونقل وبيع الزيت الخام والغاز الطبيعي )»التنقيب واإلنتاج«(، وفي صناعة ونقل وبيع منتجات البترول )»التكرير 
والمعالجة والتسويق«(. تأسست الشركة في 13 نوفمبر 1988م بموجب المرسوم الملكي رقم م/8، ولكن تاريخها يعود إلى 29 مايو 
1933م عندما منحت المملكة امتياًزا للمشغل السابق بالحق في التنقيب عن المواد الهيدروكربونية في المملكة، من بين أمور أخرى. 
تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية بنظام أساس جديد اعتباًرا من 1 يناير 2018م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 180 

بتاريخ 1 ربيع اآلخر 1439ه )19 ديسمبر 2017م(.

 8 بتاريخ  السعودية«(  »أرامكو  )مًعا  لها  التابعة  والشركات  للشركة  الموجز  الموحد  األولي  المالي  التقرير  اإلدارة  مجلس  اعتمد 
أغسطس 2019م.

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية المهمة األخرى - 2

تم إعداد التقرير المالي األولي الموحد الموجز وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34، التقرير المالي األولي، المعتمد في المملكة، 
والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. إن هذا التقرير المالي األولي الموحد الموجز 
يتماشى مع السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المبينة في القوائم المالية الموحدة ألرامكو السعودية للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م، باستثناء المعايير الجديدة والمعدلة المفصح عنها أدناه. لم تكن هناك أي تغيرات على االجتهادات والتقديرات 
المهمة المفصح عنها في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، باستثناء تلك المفصح عنها في هذا 
التعديالت  أو  التفسيرات  أو  المعايير  من  المبكر ألي  باالتباع  السعودية  أرامكو  تقم  لم  الموجز.  الموحد  األولي  المالي  التقرير 

المحاسبية الجديدة التي صدرت ولكن لم تسر بعد.

إن نتائج الفترات األولية غير مراجعة وتتضمن كافة التعديالت الالزمة إلظهار نتائج الفترات المعروضة بصورة عادلة. يجب قراءة 
هذا التقرير المالي األولي الموحد الموجز جنًبا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة واإليضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018م، التي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة، والمعايير واإلصدارات األخرى 
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما أن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م تتوافق 

مع المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

إن عمليات التحويل من الريال السعودي إلى الدوالر األمريكي المعروضة كمعلومات إضافية في قائمة الدخل الموحدة الموجزة 
وقائمة الدخل الشامل الموحدة الموجزة وقائمة المركز المالي الموحدة الموجزة وقائمة التغيرات في الحقوق الموحدة الموجزة 
وقائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة كما في 30 يونيو 2019م و31 ديسمبر 2018م ولفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر 
المنتهيتين في 30 يونيو 2019م و2018م، هي للمالئمة وتم احتسابها بسعر 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي وهو ما يمثل 

سعر الصرف في تواريخ قائمة المركز المالي.

المعايير الجديدة والمعدلة

قامت أرامكو السعودية ألول مرة باتباع اإلصدار التالي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمد في المملكة، والذي 
يكون ساري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019م:

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 )عقود اإليجار(

حل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 )عقود اإليجار( الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير 2016م، محل معيار 
المحاسبة الدولي رقم 17 )عقود اإليجار(، والمتعلق بإثبات عقود اإليجار وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها. قامت أرامكو السعودية 
باتباع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، مستخدمًة المنهجية المعدلة بأثر رجعي، من تاريخ اتباعه اإللزامي في 1 يناير 2019م.

تتم  التي  المدفوعات  أو تشغيلي. تم تحميل  إيجار تمويلي  إما كعقود  المستأجرة حتى عام 2018م  الموجودات  يتم تصنيف  كان 
بموجب عقود اإليجار التشغيلي على صافي الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار فترة عقد اإليجار. تم إثبات موجودات حق 
استخدام ومطلوبات عقود إيجار قدرها 26.051 مليون ريال سعودي كانت مصنفة سابًقا كعقود إيجار تشغيلي، وذلك عند اتباع 
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16. تم قياس هذه المطلوبات بالقيمة الحالية لمدفوعات عقود اإليجار المتبقية، والمخصومة 
أرامكو  استمرت  تمويلي،  إيجار  عقود  أنها  على  سابًقا  المصنفة  اإليجار  لعقود  بالنسبة  اإلضافي.  االقتراض  معدل  باستخدام 
السعودية في إثبات نفس القيمة الدفترية لموجودات ومطلوبات عقود اإليجار كما كان الحال قبل التحول مباشرًة. لم يكن هناك أي 

أثر التباع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 على األرباح المبقاة االفتتاحية كما في 1 يناير 2019م.
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وفًقا ألحكام التحول الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، لم تتم إعادة عرض أرقام المقارنة، وتم تطبيق الوسائل 
أ( استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة إلى حد معقول؛ ب(  التحول:  التالية عند  العملية 
االعتماد على التقييمات السابقة بشأن ما إذا كانت عقود اإليجار متوقع خسارتها؛ ج( المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلي ذات 
فترة إيجار متبقية تقل عن 12 شهًرا في 1 يناير 2019م كعقود إيجار قصيرة األجل؛ د( استبعاد التكاليف المباشرة المبدئية لقياس 
موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي؛ ه( استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد فترة عقد اإليجار عندما يحتوي العقد 
على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار؛ و( عدم فصل البنود المتعلقة بعقد اإليجار وغير المتعلقة بعقد اإليجار باستثناء عقود 

إيجار معدات الحفر؛ و ز( عدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يمثل، أو يحتوي على، عقد إيجار.

يعرض الجدول أدناه التسوية بين ارتباطات عقود اإليجار التشغيلي المفصح عنها في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018م ومطلوبات عقود اإليجار المثبتة في 1 يناير 2019م. بلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي المطبق 

على مطلوبات عقود اإليجار كما في 1 يناير 2019م ما نسبته ٪4.1:

1 يناير 2019)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
35.565ارتباطات عقود إيجار تشغيلي مفصح عنها كما في 31 ديسمبر 2018

27.814مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي ألرامكو السعودية كما في 1 يناير 2019
13.058زائًدا: مطلوبات عقود إيجار تمويلي مثبتة كما في 31 ديسمبر 2018

)1.647()ناقًصا(: عقود إيجار قصيرة األجل مثبتة على أساس القسط الثابت كمصروفات
)116()ناقًصا(: عقود إيجار منخفضة القيمة مثبتة على أساس القسط الثابت كمصروفات

39.109مطلوبات عقود إيجار مثبتة كما في 1 يناير 2019
6.439مطلوبات عقود إيجار متداولة

32.670مطلوبات عقود إيجار غير متداولة

39.109

البحرية والمنشآت الصناعية  تتكون محفظة أرامكو السعودية من الموجودات المستأجرة بشكل أساسي من الحفارات والسفن 
والمعدات والطائرات والسيارات. يتم تطبيق مبادئ اإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح التالية للمحاسبة عن عقود اإليجار، وذلك 

بعد تاريخ التحول في 1 يناير 2019م:

يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، والتي تشمل مطلوبات عقود اإليجار عند القياس األولي، وأي تكاليف مباشرة 	 
أولية يتم تكبدها، وأي مدفوعات عقود إيجار يتم دفعها في تاريخ البدء أو قبله ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة. يتم إدراج 
موجودات حق االستخدام ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات )إيضاح 5(. تُستَهلك موجودات حق االستخدام على مدى العمر 

اإلنتاجي لألصل أو مدة اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أقصر.

على 	  اإليجار  عقود  مدفوعات  تشتمل  اإليجار.  عقود  لمدفوعات  الحالية  بالقيمة  مبدئًيا  اإليجار  عقود  مطلوبات  قياس  يتم 
مدفوعات عقود اإليجار الثابتة ومدفوعات عقود اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ مستحقة الدفع عن 
القيم المتبقية المضمونة والمدفوعات التي يتعين دفعها بموجب خيارات التجديد أو الشراء أو اإلنهاء، عند االقتضاء. يتم إدراج 
مطلوبات عقود اإليجار ضمن القروض )إيضاح 10(. يتم توزيع مدفوعات عقود اإليجار بين المطلوبات وتكاليف التمويل. يتم 
تحميل تكاليف التمويل على صافي الدخل على مدى فترة عقد اإليجار لتحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي 

من المطلوبات.

اختارت أرامكو السعودية عدم إثبات موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل 	 
ومنخفضة القيمة. يتم تسجيل مدفوعات عقود اإليجار بموجب عقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة على أساس 

القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
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»االجتهادات والتقديرات المحاسبية المهمة«

عند تحديد فترة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصادًيا لممارسة خيار 
التمديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. ال يتم تضمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( في فترة عقد اإليجار 
إال إذا كان تمديد عقد اإليجار )أو عدم انتهاءه( مؤكًدا بصورة معقولة. تتم مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث مهم أو تغيير 

جوهري في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن سيطرة المستأجر.

لم يكن للمعايير األخرى أي أثر على السياسات المحاسبية ألرامكو السعودية وال تتطلب تعديالت بأثر رجعي.

توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي إلى قرار جدول أعمال في اجتماعها الذي عقد في شهر مارس 2019م 
فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية للتسوية الفعلية لعقود شراء أو بيع البنود غير المالية )مثل منتجات الزيت والغاز(، التي ال تستوفي 
إعفاءات االستخدام الخاص بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 )األدوات المالية(. قررت اللجنة أن هذه العقود المشتقة 
تدخل في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9. تقوم أرامكو السعودية حالًيا بتقييم أثر قرار جدول األعمال على قوائمها 

المالية الموحدة.

إعادة التصنيف

أعيد تصنيف بعض مبالغ المقارنة في قائمة الدخل الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 
2018م لكي تتوافق مع عرض الفترة الحالية. لم تؤثر إعادة التصنيف هذه على صافي الدخل الذي تم التقرير عنه سابًقا.

تقدير القيمة العادلة - 3

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع أصل أو الذي سيتم دفعه عند نقل التزام في معاملة منظمة بين 
المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام تتم إما في 
السوق األصلي لذلك األصل أو االلتزام أو في السوق األكثر ربًحا لهما في حالة عدم وجود سوق أصلي. تعتقد اإلدارة أن القيمة 
العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ألرامكو السعودية التي يتم قياسها وإثباتها بالتكلفة المطفأة ال تختلف بشكل جوهري عن 

قيمتها الدفترية في نهاية فترة التقرير.

يعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات أرامكو السعودية التي تم قياسها وإثباتها بالقيمة العادلة كما في 30 يونيو 2019م و31 
ديسمبر 2018م بناًء على التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة المحدد على أساس متكرر. لم تقم أرامكو السعودية بقياس أي 
موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة على أساس غير متكرر كما في 30 يونيو 2019م. لم يتم إجراء أي تغيرات على 
أي من طرق وعمليات التقييم المطبقة كما في 31 ديسمبر 2018م، وليس من المتوقع أن تؤثر التغيرات في المدخالت غير القابلة 

للمالحظة بشكل جوهري على القيمة العادلة.
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)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
الموجودات

المجموعالمستوى 3جالمستوى 2بالمستوى 1أ

30 يونيو 2019
استثمارات في أوراق مالية:

أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
1.3839.347‑7.964الشامل اآلخر

سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
4.509‑164.493اآلخر

أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
1.0884.4285.516‑أو الخسارة

ذمم مدينة تجارية متعلقة بعقود ذات ترتيبات أسعار 
76.78476.784‑‑مؤقتة

7.9805.58182.59596.156
موجودات متداولة أخرى:
85‑85‑مقايضات أسعار فائدة

27721298‑مقايضات سلع
21‑21‑عقود عمالت أجنبية آجلة

‑38321404

7.9805.96482.61696.560مجموع الموجودات

31 ديسمبر 2018
استثمارات في أوراق مالية:

أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
1.2938.617‑7.324الشامل اآلخر

سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
3.927‑193.908اآلخر

أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
9914.2375.228‑أو الخسارة

ذمم مدينة تجارية متعلقة بعقود ذات ترتيبات أسعار 
73.50973.509‑‑مؤقتة

7.3434.89979.03991.281
موجودات متداولة أخرى:
191‑191‑مقايضات أسعار فائدة

2.577‑1842.393مقايضات سلع
33‑33‑عقود عمالت أجنبية آجلة

1842.617‑2.801
7.5277.51679.03994.082مجموع الموجودات
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)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
المطلوبات

المجموعالمستوى 3جالمستوى 2بالمستوى 1أ

30 يونيو 2019
330‑330‑مقايضات أسعار فائدة

527189716‑مقايضات سلع
236‑236‑عقود عمالت أجنبية آجلة

‑1.0931891.282
31 ديسمبر 2018

71‑71‑مقايضات أسعار فائدة
1.069‑1.069‑مقايضات سلع

180‑180‑عقود عمالت أجنبية آجلة
‑1.320‑1.320

أسعار معلنة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة. )أ( 

طرق تقييم يكون فيها مدخالت أدنى مستوى، المهمة لقياس القيمة العادلة، قابلة للمالحظة بشكل مباشر أو غير مباشر. )ب(  
طرق تقييم يكون فيها مدخالت أدنى مستوى، المهمة لقياس القيمة العادلة، غير قابلة للمالحظة. )ج(  

فيما يلي بيان بالتغيرات في االستثمارات في األوراق المالية والموجودات المتداولة األخرى ضمن المستوى 3 لفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2019م وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م:

31 ديسمبر 302018 يونيو 2019)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

5.5305.283كما في بداية الفترة
116389صافي إضافات

11‑عمليات استحواذ
8‑مكاسب محققة

)161(165صافي الحركة في مكاسب / )خسائر( غير محققة من القيمة العادلة
‑21تحويل من المستوى 2

5.8325.530كما في نهاية الفترة

إن حركة الذمم المدينة التجارية المتعلقة بالعقود ذات ترتيبات األسعار المؤقتة تتعلق بشكل أساسي بمعامالت البيع، بعد خصم 
التسويات، التي تمت خالل الفترة، والناتجة من العقود مع العمالء. إن حركة القيمة العادلة غير المحققة على هذه الذمم المدينة 

التجارية غير جوهرية.

القطاعات التشغيلية - 4

تعمل أرامكو السعودية في مجال صناعة الزيت والغاز في المملكة ولديها حصص في مرافق تكرير وبتروكيماويات وتوزيع وتسويق 
وتخزين خارج المملكة.

يتم تأسيس قطاعات أرامكو التشغيلية على أساس تلك المكونات التي يتم تقييمها بشكل منتظم من قبل كبير اإلداريين التنفيذيين 
الذي يعتبر متخذ القرارات التشغيلية الرئيس. يراقب متخذ القرارات التشغيلية الرئيس النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية 
على  بناًء  القطاع  أداء  تقييم  يتم  األداء.  وتقييم  الموارد  تخصيص  حول  قرارات  اتخاذ  بغرض  منفصل  بشكل  السعودية  ألرامكو 

اإليرادات والتكاليف ونطاق واسع من مؤشرات األداء األساسية باإلضافة إلى ربحية القطاع.
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تم تنظيم أرامكو السعودية إلى وحدات أعمال بناًء على نوعية األنشطة الرئيسية ألغراض إدارية. لدى أرامكو السعودية قطاعين 
كما في 30 يونيو 2019م يتم التقرير عنهما، قطاع التنقيب واإلنتاج وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، مع تجميع كافة وظائف 
الدعم األخرى تحت قطاع األعمال العامة. تتضمن أنشطة قطاع التنقيب واإلنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي والتنقيب عن سوائل 
الغاز الطبيعي وتطوير وإنتاج الحقول. تتضمن أنشطة قطاع التكرير والمعالجة والتسويق التكرير واإلمداد وتوليد الطاقة وتسويق 
الزيت الخام والبترول والمنتجات البتروكيماوية وما يتعلق بها من الخدمات المقدمة إلى عمالء عالميين ومحليين. تتضمن أنشطة 
قطاع األعمال العامة بشكل رئيسي خدمات الدعم بما في ذلك الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات التي لم يتم تخصيصها 
التعامل  التحويل بين القطاعات التشغيلية وفًقا لشروط  لقطاعي »التنقيب واإلنتاج« و«التكرير والمعالجة والتسويق«. تتم أسعار 

العادل وهي مماثلة للمعامالت مع أطراف أخرى.

ال توجد فروقات عن القوائم المالية الموحدة لعام 2018م على أساس القطاعات أو على قياس أرباح القطاع قبل الفائدة وضرائب 
الدخل.

فيما يلي بيان بالمعلومات حسب كل قطاع لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م:

التنقيب )جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
واإلنتاج

التكرير 
والمعالجة 
والتسويق

األعمال 
الموحدةاالستبعاداتالعامة

283.960‑182.526101.147287إيرادات خارجية
35.498‑‑9.66925.829دخل آخر متعلق بمبيعات

‑)74.125(64.9189.14958إيرادات بين القطاعات
2.940180.950)2.905()3.247(184.162أرباح )خسائر( قبل الفائدة وضرائب الدخل

1.274دخل تمويل
)1.518(تكاليف تمويل

180.706الدخل قبل ضرائب الدخل
27.363‑20.9666.114283النفقات الرأسمالية - أساس نقدي

فيما يلي بيان بالمعلومات حسب كل قطاع لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م:

التنقيب )جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
واإلنتاج

التكرير 
والمعالجة 
والتسويق

األعمال 
الموحدةاالستبعاداتالعامة

300.017‑196.821102.916280إيرادات خارجية
41.259‑‑9.70831.551دخل آخر متعلق بمبيعات

‑)78.053(72.7335.29030إيرادات بين القطاعات
204.643)3.168()2.261(203.6526.420أرباح )خسائر( قبل الفائدة وضرائب الدخل

508دخل تمويل
)695(تكاليف تمويل

204.456الدخل قبل ضرائب الدخل
31.182‑22.2028.611369النفقات الرأسمالية - أساس نقدي
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فيما يلي بيان بالمعلومات حسب كل قطاع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م:

التنقيب )جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
واإلنتاج

التكرير 
والمعالجة 
والتسويق

األعمال 
الموحدةاالستبعاداتالعامة

550.720‑356.528193.655537إيرادات خارجية
63.836‑‑15.17048.666دخل آخر متعلق بمبيعات

‑)139.378(122.52016.711147إيرادات بين القطاعات
346.899)3.075()6.003(354.1081.869أرباح )خسائر( قبل الفائدة وضرائب الدخل

2.714دخل تمويل
)2.779(تكاليف تمويل

346.834الدخل قبل ضرائب الدخل
54.263‑41.93011.564769النفقات الرأسمالية - أساس نقدي

فيما يلي بيان بالمعلومات حسب كل قطاع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م:

التنقيب )جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
واإلنتاج

التكرير 
والمعالجة 
والتسويق

األعمال 
الموحدةاالستبعاداتالعامة

557.870‑364.634192.688548إيرادات خارجية
70.916‑‑16.64454.272دخل آخر متعلق بمبيعات

‑)151.088(138.15012.818120إيرادات بين القطاعات
379.990)6.463()4.478(377.18113.750أرباح )خسائر( قبل الفائدة وضرائب الدخل

996دخل تمويل
)1.387(تكاليف تمويل

379.599الدخل قبل ضرائب الدخل
61.741‑44.56316.0851.093النفقات الرأسمالية - أساس نقدي
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الممتلكات واآلالت والمعدات - 5

)جميع المبالغ بماليين الرياالت 
السعودية(

مرافق الزيت 
الخام

مرافق التكرير 
والبتروكيماويات

مرافق الغاز 
وسوائل الغاز 

الطبيعي

منشآت 
الخدمات 

العامة

اإلنشاءات 
تحت 
التنفيذ

المجموع

التكلفة
1503.281205.233361.14188.482257.6071.415.744 يناير 2019

تعديالت بشأن التغير في سياسة 
26.051‑6.3378.00525411.455محاسبية )إيضاح 2(

1.8082.26318759749.50154.356إضافات
‑)27.224(10.4542.90912.3281.533إنشاءات منجزة

)1.689()87(‑‑)1.602(‑فروقات تحويل عمالت
219)29(753076)140(تحويالت

1.1891.189‑‑‑‑تحويل موجودات تنقيب وتقييم
)2.455()1()335()58()175()1.886(استبعاد موجودات وبيع

30519.854216.708374.159101.738280.9561.493.415 يونيو 2019

االستهالك المتراكم
)541.917(‑)53.715()160.220()74.438()253.544(1 يناير 2019

)23.764(‑)2.750()6.663()5.421()8.930(إضافات
532‑‑‑532‑فروقات تحويل عمالت

)271(‑10)354(97)24(تحويالت
1.501‑1.0619441305استبعاد موجودات وبيع

)563.919(‑)56.150()167.196()79.136()261.437(30 يونيو 2019
صافي الممتلكات واآلالت 

258.417137.572206.96345.588280.956929.496والمعدات كما في 30 يونيو 2019

يعرض الجدول التالي مصروفات االستهالك وصافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام حسب فئة الموجودات:

)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

مصروف 
االستهالك

موجودات حق 
االستخدام 

30 يونيو 2019الستة أشهر 2019
1.1446.786مرافق الزيت الخام

5635.639مرافق التكرير والبتروكيماويات
86267مرافق الغاز وسوائل الغاز الطبيعي

1.60527.708منشآت الخدمات العامة

3.39840.400
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الموجودات غير الملموسة - 6

)جميع المبالغ بماليين الرياالت 
السعودية(

التنقيب 
والتقييم

األسماء 
والعالمات 
التجارية

االمتيازات 
/ عالقات 

العمالء

برامج 
الحاسب 

اآللي
المجموعاألخرى

التكلفة
118.9164.8271.2634.3102.15731.473 يناير 2019

27333.913‑‑3.637إضافات
)99()23(‑)18()58(‑فروقات تحويل عمالت

)152(57)211()24(26‑تحويالت
)1.189(‑‑‑‑)1.189(تحويل موجودات تنقيب وتقييم

)1.539(‑‑‑‑)1.539(مبالغ مشطوبة
3019.8254.7951.2214.3722.19432.407 يونيو 2019

اإلطفاء المتراكم
)4.577()275()2.541()715()1.046(‑1 يناير 2019

)533()62()163()87()221(‑إضافات
22244440130‑تحويالت

)4.980()297()2.660()778()1.245(‑30 يونيو 2019
صافي الموجودات غير الملموسة 

19.8253.5504431.7121.89727.427كما في 30 يونيو 2019

االستثمارات في األوراق المالية - 7

استلمت أرامكو السعودية في 1 أبريل 2019م 23.1 مليون سهم عادي من شركة إديميتسو كوسان المحدودة )»إيديميتسو«( مقابل 
حصتها البالغة 56.4 مليون سهم عادي من شوا شل سيكييو كي. كي. )»شوا شل«(، وذلك بموجب أحكام اتفاقية الدمج المبرمة في 
شهر أكتوبر 2018م بين شوا شل وإيديميتسو. ونتيجة لهذه المعاملة، تبلغ حصة الشركة في إيديميتسو 7.7٪ من إجمالي األسهم 
العادية في إيديميتسو. تمت المحاسبة عن االستثمار في إيديميتسو، والبالغ 2.603 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2019م، 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

ضرائب دخل - 8

أسعار ضريبة الدخل في المملكةأ- 

تخضع الشركة لضريبة دخل بنسبة 20٪ على مبيعات أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله، والمكثفات الغازية، بما في 
ذلك الكبريت والمنتجات األخرى، وتخضع لسعر ضريبة دخل بنسبة 50٪ على جميع األنشطة األخرى، وفًقا لنظام ضريبة 
الدخل السعودي لعام 2004م وتعديالته. يعتمد مصروف ضريبة الدخل بصورة أساسية على الدخل الناتج في المملكة العربية 

السعودية.
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فيما يلي بيان بتسوية الضريبة المحتسبة طبًقا ألسعار الضرائب النظامية بمصروف الضريبة الفعلي:

)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

الستة أشهرالستة أشهرالربع الثانيالربع الثاني

2019201820192018
180.706204.456346.834379.599الدخل قبل ضرائب الدخل

ضرائب الدخل بأسعار الضريبة النظامية في 
87.92498.671169.153185.002المملكة

األثر الضريبي لـ:
أثر أسعار ضريبة الدخل الجديدة على صافي 

)3.885(‑)386(‑موجودات ضريبة مؤجلة

أثر التغيير من الزكاة إلى ضريبة الدخل على 
1.287‑‑‑استثمارات في أسهم شركات أموال مقيمة

)1.625(1.810)717(197دخل غير خاضع لضريبة بأسعار نظامية وأخرى
88.12197.568170.963180.779

مصروف ضريبة الدخلب- 

)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

الستة أشهرالستة أشهرالربع الثانيالربع الثاني

2019201820192018
84.85592.233164.397173.918ضريبة الدخل الحالية - المملكة

32136176458ضريبة الدخل الحالية - دول أجنبية
ضريبة الدخل المؤجلة - المملكة:

)3.885(‑)386(‑أثر التغيير في أسعار ضريبة الدخل
3.5426.9095.66110.363محمل على الفترة

)75(729)1.324()308(ضريبة الدخل المؤجلة - دول أجنبية
88.12197.568170.963180.779

التزامات ضريبة الدخل للحكومة السعودية )»الحكومة«(ج- 

20192018)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

169.57557.679 يناير
164.397173.918محمل خالل الفترة

)80.099()81.398(مدفوعات خالل الفترة )إيضاح 15(
)72.693()81.609(تسويات مبالغ مستحقة من الحكومة

)2.591()1.791(تسويات أخرى
3069.17476.214 يونيو
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االحتياطيات األخرى - 9

الحصة في الدخل )الخسارة( 
الشامل اآلخر للمشاريع 

المشتركة والشركات الزميلة

)جميع المبالغ 
بماليين الرياالت 

السعودية(

فروقات 
تحويل 
العمالت

االستثمارات في 
األوراق المالية 
بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

التزامات 
منافع 

الموظفين 
لما بعد انتهاء 

الخدمة

تحوطات 
التدفقات 
النقدية 
وأخرى

التزامات منافع 
الموظفين 

لما بعد انتهاء 
الخدمة وأخرى

مكاسب 
تحويل 

العمالت 
األجنبية

المجموع

41983.176)74(‑11292.919 يناير 2019
)1.031(4)468()482(‑699)784(التغير للفترة الحالية
)9.234(‑‑‑)9.234(‑‑خسائر إعادة قياس

4.668‑‑‑4.668‑‑محول إلى أرباح مبقاة
4.071‑‑‑4.566)495(‑أثر ضريبي

ناقًصا: مبالغ تتعلق 
309‑‑6‑‑303بحصص غير مسيطرة

2021.959)464()550(‑3.123)352(30 يونيو 2019

القروض - 10

31 ديسمبر 302018 يونيو 2019)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

غير متداولة:
24.08625.934قروض
61.33117.014سندات

12.91512.821صكوك )متوافقة مع الشريعة(
32.88212.329مطلوبات عقود إيجار )إيضاح 2(

3.2583.231أخرى )1(
134.47271.329

متداولة:
26.37523.174تمويالت بنكية قصيرة األجل

5.1605.906قروض
180180صكوك )متوافقة مع الشريعة(

6.692729مطلوبات عقود إيجار )إيضاح 2(
38.40729.989

تتكون القروض األخرى من قروض من مؤسسات غير مالية بموجب شروط تجارية.  )1(
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أصدرت الشركة في 16 أبريل 2019م سلسلة من السندات غير المضمونة بالدوالر األمريكي بلغ مجموعها 12.000 مليون دوالر 
أمريكي )45.000 مليون ريال سعودي( وتتكون من استحقاقات لمدة ثالث سنوات بمبلغ 1.000 مليون دوالر أمريكي )3.750 
مليون ريال سعودي( بسعر كوبون 2.75٪، واستحقاقات لمدة خمس سنوات بمبلغ 2.000 مليون دوالر أمريكي )7.500 مليون ريال 
سعودي( بسعر كوبون 2.875٪، واستحقاقات لمدة عشر سنوات بمبلغ 3.000 مليون دوالر أمريكي )11.250 مليون ريال سعودي( 
بسعر كوبون 3.5٪، واستحقاقات لمدة عشرين سنة بمبلغ 3.000 مليون دوالر أمريكي )11.250 مليون ريال سعودي( بسعر كوبون 
4.25٪، واستحقاقات لمدة ثالثين سنة بمبلغ 3.000 مليون دوالر أمريكي )11.250 مليون ريال سعودي( بسعر كوبون ٪4.375. 
يتم إصدار السندات وفًقا لمتطلبات طرح 144A/Reg S Rule بموجب قانون األوراق المالية األمريكية لعام 1933م، وتعديالته. 
يستحق دفع الفوائد بصورة نصف سنوية في 16 أبريل و 16 أكتوبر. يتم إدراج السندات في السوق المنظم لبورصة لندن ويتم 
استخدام المتحصالت لألغراض العامة للشركة. قيدت الشركة عند اإلثبات المبدئي مبلغ 44.460 مليون ريال سعودي لمتحصالت 
اإلصدار، بعد حسم الخصومات وتكاليف المعامالت المقدرة. يتم إطفاء الخصومات وتكاليف المعامالت باستخدام طريقة الفائدة 

الفعلية وإظهارها كتكاليف تمويل في قائمة الدخل الموجزة الموحدة.

اإليرادات - 11

الربع الثاني)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
2019

الربع الثاني
2018

الستة أشهر
2019

الستة أشهر
2018

282.629296.718545.937553.441إيرادات من عقود مع عمالء
6502.2173.3572.509الحركة بين أسعار مؤقتة ونهائية

6811.0821.4261.920إيرادات أخرى
283.960300.017550.720557.870

يتم قياس إيرادات العقود مع العمالء بسعر معاملة متفق عليه بموجب العقد ويستحق الدفع خالل 10 أيام إلى 90 يوًما من تاريخ 
الفاتورة بناًء على شروط محددة في العقد.

ال يتم تعديل أسعار المعامالت بشأن القيمة الزمنية للنقود حيث ال تتوقع أرامكو السعودية أن يكون لديها أي عقود تتجاوز الفترة 
فيها بين نقل المنتج إلى العميل والدفع من قبل العميل سنة واحدة.

تفصيل اإليرادات من العقود مع العمالء

فيما يلي إيرادات أرامكو السعودية من العقود مع العمالء وفًقا لنوع المنتج ومصدره:

)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

الربع الثاني 2019

التنقيب 
واإلنتاج

التكرير 
والمعالجة 
والتسويق

المجموعاألعمال العامة

172.128‑165.7596.369زيت خام
93.370‑93.370‑منتجات مكررة وكيميائية

17.131‑16.1181.013غاز طبيعي وسوائل غاز طبيعي

282.629‑181.877100.752إيرادات من عقود مع عمالء
650‑59456الحركة بين أسعار مؤقتة ونهائية

55339287681إيرادات أخرى

182.526101.147287283.960اإليرادات الخارجية
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)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

الربع الثاني 2018

التنقيب 
واإلنتاج

التكرير 
والمعالجة 
والتسويق

المجموعاألعمال العامة

181.910‑177.7964.114زيت خام
96.251‑96.251‑منتجات مكررة وكيميائية

18.557‑16.5691.988غاز طبيعي وسوائل غاز طبيعي
296.718‑194.365102.353إيرادات من عقود مع عمالء

2.217‑2.15463الحركة بين أسعار مؤقتة ونهائية
3025002801.082إيرادات أخرى

196.821102.916280300.017اإليرادات الخارجية

)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

الستة أشهر 2019

التنقيب 
واإلنتاج

التكرير 
والمعالجة 
والتسويق

المجموعاألعمال العامة

331.654‑322.5859.069زيت خام
182.632‑182.632‑منتجات مكررة وكيميائية

31.651‑30.5481.103غاز طبيعي وسوائل غاز طبيعي

545.937‑353.133192.804إيرادات من عقود مع عمالء
3.357‑3.176181الحركة بين أسعار مؤقتة ونهائية

2196705371.426إيرادات أخرى

356.528193.655537550.720اإليرادات الخارجية

)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(

الستة أشهر 2018

التنقيب 
واإلنتاج

التكرير 
والمعالجة 
والتسويق

المجموعاألعمال العامة

337.534‑331.0426.492زيت خام
183.277‑183.277‑منتجات مكررة وكيميائية

32.630‑30.6421.988غاز طبيعي وسوائل غاز طبيعي
553.441‑361.684191.757إيرادات من عقود مع عمالء

2.509‑2.42683الحركة بين أسعار مؤقتة ونهائية
5248485481.920إيرادات أخرى

364.634192.688548557.870اإليرادات الخارجية
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تشتمل اإليرادات من العقود مع العمالء على مبيعات محلية بأسعار محددة من قبل الحكومة كما يلي:

الربع الثاني)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
2019

الربع الثاني
2018

الستة أشهر
2019

الستة أشهر
2018

7486021.1371.078زيت خام
14.00314.30726.96927.736منتجات مكررة وكيميائية

3.9624.2827.4227.856غاز طبيعي وسوائل غاز طبيعي
18.71319.19135.52836.670

المعامالت غير النقدية في قائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة - 12

تتضمن أنشطة االستثمار لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2019م إضافات على موجودات حق استخدام 
بمبلغ 1.913 مليون ريال سعودي و3.957 مليون ريال سعودي )2018م: ال شيء وال شيء(، على التوالي، وقروض مساهم ثانوية 
وذمم مدينة تجارية بمبلغ 731 مليون ريال سعودي و1.829 مليون ريال سعودي )2018م: 487 مليون ريال سعودي و975 مليون ريال 
سعودي(، على التوالي، مع مشروع مشترك تم تحويلها إلى حقوق ملكية، ومخصصات استبعاد موجودات بمبلغ 112 مليون ريال 

سعودي و176 مليون ريال سعودي )2018م: 20 مليون ريال سعودي و162 مليون ريال سعودي(، على التوالي.

االرتباطات - 13

االرتباطات الرأسماليةأ- 

بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها ولم يتم تكبدها 101.201 مليون ريال سعودي و90.034 مليون ريال سعودي كما في 
30 يونيو 2019م و31 ديسمبر 2018م، على التوالي.

شركة صدارة للكيميائيات )»صدارة«(ب- 

تعهدت أرامكو السعودية في شهر مايو 2019م بزيادة إجمالي تسهيل التمويل المقدم إلى صدارة من مبلغ 25.071 مليون ريال 
سعودي إلى مبلغ 32.035 مليون ريال سعودي. تم سحب مبلغ 26.656 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2019م )31 

ديسمبر 2018م: 25.071 مليون ريال سعودي(.

االلتزامات المحتملة - 14

لدى أرامكو السعودية موجودات ومطلوبات محتملة فيما يتعلق ببعض األمور المتنازع عليها بما في ذلك مطالبات مقدمة من قبل 
أو ضد مقاولين ودعاوى قضائية وقضايا تحكيم والتي تتضمن مجموعة متنوعة من القضايا. تنشأ هذه االلتزامات المحتملة خالل 

دورة األعمال العادية. ليس من المتوقع أن تنتج أي تعديالت جوهرية عن هذه االلتزامات المحتملة.

المدفوعات إلى الحكومة - 15

الربع الثاني)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
2019

الربع الثاني
2018

الستة أشهر
2019

الستة أشهر
2018

37.69945.04381.39880.099ضرائب دخل )إيضاح 8)ج((
48.89353.77188.29498.254ريوع

87.71348.750173.963120.000توزيعات أرباح
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة - 16

المعامالتأ- 

الربع الثاني)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
2019

الربع الثاني
2018

الستة أشهر
2019

الستة أشهر
2018

المشاريع المشتركة:
8551.3501.1592.514إيرادات من مبيعات

381115إيرادات أخرى
30‑19‑دخل فوائد

381115مصروفات خدمات
الشركات الزميلة:

9.62210.42918.38619.894إيرادات من مبيعات
264956128إيرادات أخرى

33197153دخل فوائد
8.88710.61616.21119.095مشتريات

30415694مصروفات خدمات
الجهات الحكومية وشبه الحكومية:

12.5777.28923.41520.030إيرادات من مبيعات
35.49841.25963.83670.916دخل آخر متعلق بمبيعات

105169353349إيرادات أخرى
8518401.5191.661مشتريات

10598188150مصروفات خدمات

األرصدةب- 

31 ديسمبر 302018 يونيو 2019)جميع المبالغ بماليين الرياالت السعودية(
المشاريع المشتركة:

8554موجودات وذمم مدينة أخرى
304176ذمم مدينة تجارية

الشركات الزميلة:
3.2933.296موجودات وذمم مدينة أخرى

11.40910.388ذمم مدينة تجارية
4.8454.492ذمم دائنة تجارية وأخرى

الجهات الحكومية وشبه الحكومية:
8.5618.764ذمم مدينة تجارية

46.71548.140مبالغ مستحقة من الحكومة
2.2202.269ذمم دائنة تجارية وأخرى

تعويضات موظفي اإلدارة العلياج- 

ال تزال سياسات التعويض وتكوين موظفي اإلدارة العليا مماثلة لعام 2018م.
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االستثمارات في الشركات المنتسبة - 17

االستثمارات في شركات تابعةأ- 

الشركة السعودية للصناعات األساسية )»سابك«(( 1)

)»الصندوق«(  العامة  االستثمارات  صندوق  مع  أسهم  شراء  اتفاقية  أبرمت  أنها  2019م  مارس   27 في  الشركة  أعلنت 
لالستحواذ على حصة الصندوق وقدرها 70٪ في حقوق ملكية سابك بإجمالي مقابل قدره 259.125 مليون ريال سعودي 
)69.100 مليون دوالر أمريكي(، أي ما يعادل 123.39 ريال سعودي للسهم. يخضع إنهاء عملية االستحواذ لشروط اإلنهاء 
المعتادة، وحالًيا يتوقع حدوثها في عام 2020م. يقع المقر الرئيسي لسابك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 
وتعمل في أكثر من 50 دولة يعمل بها حوالي 34.000 موظف. تقوم سابك بإنتاج اإليثيلين واإليثيلين غليكول والميثانول 
وميثيل ثالثي بوتيل األثير والبولي إيثيلين والبالستيك الهندسي ومشتقاتهم، من بين منتجات أخرى. تعتقد الشركة أن 
شراء حصة أغلبية في سابك سوف يعزز استراتيجيتها لزيادة نسبة إنتاج البتروكيماويات في محفظتها في قطاع التكرير 
والمعالجة والتسويق، والحصول على قيمة إضافية ودعم طموحات نمو قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في الشركة. 
بعملية  الخاص  الشراء  سعر  دفع  سيتم  سابك.  على  السيطرة  على  الشركة  حصول  االستحواذ  عملية  عن  ينتج  سوف 
االستحواذ في تاريخ اإلنهاء على شكل دفعة نقدية تساوي 50٪ من سعر الشراء )يتم تعديلها لبعض المصروفات( وقرض 
بائع بمبلغ يساوي 50٪ من سعر الشراء. كما ستقوم الشركة بدفع مصروف قرض إلى الصندوق في تاريخ اإلنهاء على 
شكل دفعة نقدية تساوي 1.875 مليون ريال سعودي )500 مليون دوالر أمريكي(. سيصبح قرض البائع بمصروف قرض 
إضافي قدره 1.875 مليون ريال سعودي )500 مليون دوالر أمريكي( مستحًقا للدفع على أقساط متساوية في أو قبل 31 
ديسمبر 2020م و 31 ديسمبر 2021م. سيتم دفع المبالغ المستحقة للصندوق من النقد الناتج داخلًيا والمصادر األخرى.

شركة مصفاة أرامكو السعودية شل )»ساسرف«(( 2)

أبرمت الشركة في 18 أبريل 2019م اتفاقية شراء حصص لالستحواذ على حصة حقوق ملكية بنسبة 50٪ في ساسرف 
من شركة شل العربية السعودية للتكرير المحدودة )»شل«(. يبلغ المقابل لعملية االستحواذ هذه مبلًغا وقدره 2.366 مليون 
ريال سعودي تقريًبا يتم دفعها نقًدا. تصبح أرامكو السعودية المساهم الوحيد في ساسرف نتيجة لهذه المعاملة. تمتلك 
ساسرف وتدير مصفاة تكرير بطاقة إنتاجية تبلغ 305.000 برميل يومًيا وتضم وحدة التكسير بالهيدروجين ووحدة خفض 
اللزوجة ووحدة زيت الغاز الحراري. تقع المصفاة في مدينة الجبيل، وبدأت عملياتها التجارية في عام 1986م وتنتج حالًيا 
النافتا وزيت الوقود عالي الكبريت ووقود الطائرات ووقود الديزل. تخضع هذه المعاملة لعمليات التقديم النظامية المعتادة 

مع توقع إنهاؤها قبل نهاية عام 2019م.

شركة التسهيالت للتسويقب- 

قامت كل من شركة أرامكو السعودية للتجزئة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، وشركة توتال للتسويق إس إيه، وهي 
شركة تابعة لشركة توتال إس إيه، في 17 يونيو 2019م باالستحواذ على حصة بنسبة 50٪ في شركة التسهيالت للتسويق مقابل 
إجمالي مبلغ 770 مليون ريال سعودي. تدير شركة التسهيالت شبكة من 270 محطة خدمة لبيع البنزين بالتجزئة تحت اسم 
العالمة التجارية »سهل« و73 متجًرا في جميع أنحاء المملكة. سيستثمر الشريكان، على مدى السنوات المقبلة، مبلًغا وقدره 
2.800 مليون ريال سعودي في تطوير مرافق البيع بالتجزئة الحالية وإعادة تسمية العالمات التجارية لعدد مساٍو من محطات 

خدمة بيع البنزين بالتجزئة باالسمين التجاريين للشريكين. 
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شركة الزيت العربية السعودية  |  الربع الثاني والستة أشهر 2019م
إيضاحات حول التقرير املالي األولي املوحد املوجز

جميع املبالغ باملاليين ما لم يذكر غير ذلك

هيونداي أويل بنكج- 

قامت شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. في. )»أرامكو فيما وراء البحار«(، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، وشركة 
هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة في 15 أبريل 2019م بتنفيذ اتفاقية شراء أسهم، والذي بموجبه قامت شركة أرامكو فيما 
وراء البحار بشراء حصة ملكية بنسبة 17٪ في هيونداي أويل بنك، إحدى الشركات التابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة 
القابضة بمبلغ يقدر بـ 4.688 مليون ريال سعودي مع خيار االستحواذ على نسبة 2.9٪ إضافية. من المتوقع أن يتم إنهاء 
المعاملة، التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية، في الربع الرابع من عام 2019م. إن هيونداي أويل بنك هي شركة خاصة 
لتكرير الزيت تأسست عام 1964م. إن مجمع دايسان، حيث تقع منشآت هيونداي أويل بنك الرئيسية، هو مصنع تكرير متكامل، 
بطاقة معالجة قدرها 650.000 برميل يوميا. تشتمل محفظة أعمال هيونداي أويل بنك وشركاتها التابعة على تكرير الزيت 
والزيوت األساسية والبتروكيماويات وشبكة من محطات الوقود. إن استثمارات شركة أرامكو فيما وراء البحار في هيونداي 
أويل بنك ستقوم بدعم استراتيجية توظيف الزيت الخام ألرامكو السعودية من خالل توفير منفذ مخصص للزيت الخام العربي 

إلى كوريا الجنوبية.

االستثمار في تصنيع المحركاتد- 

قامت شركة أرامكو السعودية للتطوير )»سادكو«( ، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة 
والشركة العربية السعودية لالستثمارات الصناعية )»دسر«( في 19 مايو 2019م بإبرام اتفاقية لتأسيس شركة منتسبة لإلنشاء 
مرفق لتصنيع المحركات وخدمات ما بعد البيع في المملكة. ستمتلك سادكو 55٪ من الشركة المنتسبة بينما ستمتلك شركة 
هيونداي للصناعات الثقيلة ودسر 30٪ و15٪، على التوالي. إن سادكو مساهم بنسبة 25 ٪ في دسر. إن إجمالي االستثمار في 
الشركة المنتسبة سيصل إلى مبلغ 646 مليون ريال سعودي منها حصة سادكو التي ستصل إلى مبلغ 355 مليون ريال سعودي. 
إضافة إلى ذلك، وبموجب االتفاقية سيكون لدى شركة هيونداي للصناعات الثقيلة خيار بيع ما يصل إلى 20٪ من استثمارها 
البالغ 30٪ في الشركة المنتسبة مقابل مبلغ يصل إلى 129 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل تكلفة شركة هيونداي للصناعات 
الثقيلة، إلى سادكو. ينتهي هذا الخيار في 19 نوفمبر 2020م. من المتوقع أن يتم االنتهاء من تأسيس الشركة المنتسبة، والتي 

تخضع لبعض الموافقات التنظيمية، في أواخر عام 2019م أو أوائل عام 2020م.

األحداث بعد فترة التقرير - 18

توزيعات األرباح النقدية

ال يعكس التقرير المالي األولي الموحد الموجز توزيعات أرباح للحكومة قدرها 50.213 مليون ريال سعودي والتي تم اعتمادها في 
شهر أغسطس 2019م. سيتم خصم توزيعات األرباح هذه من األرباح المبقاة غير المخصصة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2019م.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(
 القوائم المالية الموحدة

 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 
وتقرير المراجع المستقل
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تقرير املراجع املستقل
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة املركز املالي املوحدة 
)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

كما في 31 ديسمبرإيضاح
2018

كما في 31 ديسمبر
2017

الموجودات

الموجودات غير المتداولة
7163.819.684167.355.911ممتلكات ومصانع ومعدات 

812.947.21113.542.397موجودات غير ملموسة
925.780.55014.304.140استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

-102.493.880استثمارات في أدوات دين 
3.055.161-10استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

-111.090.109استثمارات في أدوات حقوق الملكية 
696.243-11موجودات مالية متاحة للبيع

31865.156673.983-2موجودات ضريبية مؤجلة
125.126.4564.219.500موجودات غير متداولة أخرى

212.123.046203.847.335اجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
1428.244.80326.062.995مخزون

1521.821.84922.609.432ذمم مدينة تجارية 
165.114.8575.701.316مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

179.815.4994.351.072استثمارات قصيرة األجل 
180.820نقدية وأرصدة لدى البنوك 42.5959.038.656

107.587.828117.763.471اجمالي الموجودات المتداولة
319.710.874321.610.806إجمالي الموجودات

عضو مجلس اإلدارة المفوضالرئيس التنفيذينائب الرئيس التنفيذي للمالية

تشكل اإليضاحات الواردة في الصفحات من ق - 216 إلى ق - 308 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة املركز املالي املوحدة - تتمة
)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

كما في 31 ديسمبرإيضاح
2018

كما في 31 ديسمبر
2017

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية 
1930.000.00030.000.000رأس المال

2015.000.00015.000.000احتياطي نظامي
20110.889.032110.889.032احتياطي عام

)2.249.663()1.359.184(20احتياطيات أخرى
18.554.53210.282.264أرباح مبقاة

173.084.380163.921.633حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم
2148.352.09546.216.859حقوق الملكية غير المسيطرة

221.436.475210.138.492إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة 
2242.345.39641.624.732قروض طويلة األجل 

2315.000.02517.635.036منافع موظفين
311.664.1381.752.443-2مطلوبات ضريبية مؤجلة

2.156.4372.160.697مطلوبات غير متداولة أخرى
61.165.99663.172.908اجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
223.750.25615.373.456الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 

221.167.5891.065.000قروض قصيرة األجل
2414.969.35718.061.464ذمم دائنة تجارية

2513.016.88410.124.246مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى
314.204.3173.675.240زكاة وضريبة دخل مستحقة

37.108.40348.299.406اجمالي المطلوبات المتداولة

98.274.399111.472.314اجمالي المطلوبات
319.710.874321.610.806إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

عضو مجلس اإلدارة المفوضالرئيس التنفيذينائب الرئيس التنفيذي للمالية

تشكل اإليضاحات الواردة في الصفحات من ق - 216 إلى ق - 308 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الدخل املوحدة 
)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

للسنة المنتهية فيإيضاح
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2017

27169.128.339149.765.968اإليرادات
)99.858.243()111.520.471(28-1تكلفة المبيعات
57.607.86849.907.725إجمالي الربح 

)10.569.801()10.944.907(28-2مصاريف عمومية وإدارية
)10.339.537()10.399.937(28-3مصاريف بيع وتوزيع 

36.263.02428.998.387الدخل من العمليات  
91.049.8501.419.680-1الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة

331.422.7201.247.057إيرادات تمويل
)2.329.716()2.646.115(29و33أعباء تمويل

)1.223.395()1.082.659(

289.337)406.411(30)مصاريف( إيرادات أخرى، صافي 
35.683.06829.624.745الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

)2.600.000()2.600.000(31-1مصروف الزكاة
)1.540.000()1.197.661(31-2مصروف ضريبة الدخل

31.885.40725.484.745صافي دخل السنة

المتعلق بـ:
21.520.67818.430.236مساهمي الشركة األم

10.364.7297.054.509حقوق الملكية غير المسيطرة 
31.885.40725.484.745

الربح األساسي والمخفض للسهم )بالريال السعودي(
3212.099.67ربحية السهم من دخل العمليات 

327.176.14ربحية السهم من صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة األم 

عضو مجلس اإلدارة المفوضالرئيس التنفيذينائب الرئيس التنفيذي للمالية

تشكل اإليضاحات الواردة في الصفحات من ق - 216 إلى ق - 308 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الدخل الشامل املوحدة 
)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

للسنة المنتهية فيإيضاح
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2017

31.885.40725.484.745صافي دخل السنة
بنود الدخل الشامل األخرى

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة )بعد خصم الضريبة(:- 

232.147.893274.582أرباح إعادة قياس برامج المنافع المحددة- 

-91.596و20الحصة في بنود الدخل الشامل األخرى للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة- 
صافي التغير في إعادة تقويم االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة - 

-204.880العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)61.349()5.204(31-2مصروف ضريبة مؤجلة - 
2.149.165213.233

بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة )بعد خصم الضريبة(:

3.021.606)1.301.215(20فروقات ترجمة العمالت للعمليات األجنبية - 

)184.923(952.181و20الحصة في بنود الدخل الشامل األخرى للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة - 

)10.023(-20صافي التغير في إعادة تقويم موجودات مالية متاحة للبيع - 
)1.249.034(2.826.660

900.1313.039.893الحركة في بنود الدخل الشامل األخرى
32.785.53828.524.638إجمالي الدخل الشامل للسنة 

المتعلق بـ:
22.022.13221.488.556مساهمي الشركة األم

10.763.4067.036.082حقوق الملكية غير المسيطرة
32.785.53828.524.638

عضو مجلس اإلدارة المفوضالرئيس التنفيذينائب الرئيس التنفيذي للمالية

تشكل اإليضاحات الواردة في الصفحات من ق - 216 إلى ق - 308 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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ت التابعة لها
شركا

ك( وال
ساب

سية )
سا

ت األ
سعودية للصناعا

شركة ال
ال

سعودية(
ساهمة 

شركة م
(

ملوحدة 
مللكية ا

ي حقوق ا
ت ف

قائمة التغيرا
ك(

ف ذل
سعودية ما لم يرد خال

ت ال
ف الرياال

ملبالغ بآال
)كافة ا

حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم

س المال
رأ

االحتياطي النظامي
االحتياطي العام

االحتياطيات األخرى
ضاح 20(

)إي
األرباح المبقاة

اإلجمالي
حقوق الملكية غير 

المسيطرة
إجمالي حقوق

 الملكية
صيد كما في 31 ديسمبر 

الر
2017

30.000.000
15.000.000

110.889.032
)2.249.663(

10.282.264
163.921.633

46.216.859
210.138.492

اعتماد المعيار الدولي 
للتقرير المالي 9 والمعيار 
الدولي للتقرير المالي 15

ضاح 4(
)إي

-
-

-
389.025

)48.410(
340.615

1.539
342.154

صيد في 1 يناير 2018
الر

30.000.000
15.000.000

110.889.032
)1.860.638(

10.233.854
164.262.248

46.218.398
210.480.646

صافي دخل السنة
-

-
-

-
21.520.678

21.520.678
10.364.729

31.885.407
بنود الدخل الشامل األخرى 

-
-

-
501.454

-
501.454

398.677
900.131

إجمالي الدخل الشامل 
-

-
-

501.454
21.520.678

22.022.132
10.763.406

32.785.538
ضاح 39( 

توزيعات أرباح )إي
وأخرى

-
-

-
-

)13.200.000(
)13.200.000(

)8.629.709(
)21.829.709(

صيد كما في 31 ديسمبر 
الر

2018
30.000.000

15.000.000
110.889.032

)1.359.184(
18.554.532

173.084.380
48.352.095

221.436.475

س التنفيذي للمالية
نائب الرئي

س التنفيذي
الرئي

ض
س اإلدارة المفو

ضو مجل
صفحات من ق - 216 إلى ق - 308 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.ع

ضاحات الواردة في ال
تشكل اإلي
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ت التابعة لها
شركا

ك( وال
ساب

سية )
سا

ت األ
سعودية للصناعا

شركة ال
ال

سعودية(
ساهمة 

شركة م
(

ملوحدة - تتمة
مللكية ا

ي حقوق ا
ت ف

قائمة التغيرا
ك(

ف ذل
سعودية ما لم يرد خال

ت ال
ف الرياال

ملبالغ بآال
)كافة ا

حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم

س المال
رأ

االحتياطي النظامي
االحتياطي العام

االحتياطيات األخرى
ضاح 20(

)إي
األرباح المبقاة

اإلجمالي
حقوق الملكية غير 

المسيطرة
إجمالي حقوق 

الملكية
صيد كما في 1 يناير 

الر
2017

30.000.000
15.000.000

110.889.032
)5.307.983(

6.953.960
157.535.009

44.544.030
202.079.039

صافي دخل السنة
-

-
-

-
18.430.236

18.430.236
7.054.509

25.484.745
بنود الدخل الشامل األخرى 

-
-

-
3.058.320

-
3.058.320

)18.427(
3.039.893

إجمالي الدخل الشامل 
-

-
-

3.058.320
18.430.236

21.488.556
7.036.082

28.524.638
توزيعات أرباح وأخرى

-
-

-
-

)12.000.000(
)12.000.000(

)5.390.185(
)17.390.185(

استحواذ على حقوق ملكية 
ضاح 

غير مسيطرة )إي
)1-21

-
-

-
-

)739.795(
)739.795(

)2.335.205(
)3.075.000(

تحمل خسائر نيابة عن 
حقوق ملكية غير مسيطرة 

ضاح 2-21( 
)إي

-
-

-
-

)2.362.137(
)2.362.137(

2.362.137
-

صيد كما في 31 ديسمبر 
الر

2017
30.000.000

15.000.000
110.889.032

)2.249.663(
10.282.264

163.921.633
46.216.859

210.138.492

س التنفيذي للمالية
نائب الرئي

س التنفيذي
الرئي

ض
س اإلدارة المفو

ضو مجل
صفحات من ق - 216 إلى ق - 308 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.ع

ضاحات الواردة في ال
تشكل اإلي
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية املوحدة 
)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

للسنة المنتهية فيإيضاح
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2017

األنشطة التشغيلية:
35.683.06829.624.745الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

التعديالت لتسوية الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل إلى صافي النقدية من األنشطة التشغيلية:

714.472.43713.928.217استهالك مصانع ومعدات- 

8663.644917.567إطفاء موجودات غير ملموسة- 

7365.4841.565.189و8انخفاض وتخفيض في قيمة مصانع ومعدات وموجودات غير ملموسة- 

276.248)60.228(14مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم- 

153.320116.656مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، صافي- 

)1.419.680()1.049.850(9الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة- 

3.728)39.206(تسوية القيمة العادلة للمشتقات، صافي- 

30179.70088.512خسارة بيع/استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات- 

292.646.1152.329.716أعباء تمويل- 
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)80.491(774.757النقص/ )الزيادة( في الموجودات غير المتداولة األخرى
)3.737.745()2.121.581(الزيادة في المخزون

)2.872.849(744.653النقص/ )الزيادة( في الذمم المدينة التجارية
)1.049.311(881.779النقص/ )الزيادة( في المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات المتداولة األخرى

185.249766.393الزيادة في المطلوبات غير المتداولة األخرى
1.692.630)3.092.107()النقص(/ الزيادة في الذمم الدائنة التجارية

878.512)1.048.193()النقص(/ الزيادة في منافع الموظفين
1.551.203610.247الزيادة في المستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى 

50.740.24443.638.284النقدية من العمليات
)1.738.073()2.002.413(أعباء تمويل مدفوعة

)3.222.906()4.007.987(31زكاة وضريبة دخل مدفوعة
44.729.84438.677.305صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

عضو مجلس اإلدارة المفوضالرئيس التنفيذينائب الرئيس التنفيذي للمالية

تشكل اإليضاحات الواردة في الصفحات من ق - 216 إلى ق - 308 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية املوحدة - تتمة 
)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

للسنة المنتهية فيإيضاح
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2017

األنشطة االستثمارية:
)11.097.382()14.165.177(7شراء ممتلكات ومصانع ومعدات

15.754.305)5.279.537(استثمارات قصيرة االجل، صافي 
)100.000(-شراء استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

402.040521.420متحصالت من استحقاق استثمارات في أدوات دين
)373.722()71.058(8شراء موجودات غير ملموسة

48.60553.398متحصالت من بيع/استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات 
)24.169()46.054(شراء استثمارات في أدوات حقوق ملكية

2327.368متحصالت من بيع استثمارات في أدوات حقوق ملكية
)352.995()10.954.760(9استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

462.361364.106توزيعات مستلمة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
4.772.329)29.603.557(صافي النقدية )المستخدمة في( من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية:
26.787.0213.428.345قروض مستلمة
)9.040.786()37.480.836(قروض مسددة

)53.676()187.113(إيجارات تمويلية مسددة
)11.592.416()12.059.538(توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين 

)5.390.185()8.736.246(توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية غير المسيطرة 
)3.075.000(-استحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة

)25.723.718()31.676.712(18صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
17.725.916)16.550.425(صافي )النقص( الزيادة في النقدية وشبه النقدية

1857.973.65640.247.740النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
1841.423.23157.973.656النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

عضو مجلس اإلدارة المفوضالرئيس التنفيذينائب الرئيس التنفيذي للمالية

تشكل اإليضاحات الواردة في الصفحات من ق - 216 إلى ق - 308 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

معلومات حول الشركة  -1

الملكي  المرسوم  األم«( كشركة مساهمة سعودية بموجب  »الشركة  أو  للصناعات األساسية )»سابك«  السعودية  الشركة  تأسست 
الكريم رقم م/66 بتاريخ 13 رمضان 1396هـ )الموافق 6 سبتمبر 1976(، وهي مسجلة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم 
1010010813 الصادر بتاريخ 14 محرم 1397هـ )الموافق 4 يناير 1977(. إن سابك مملوكة بنسبة 70٪ لحكومة المملكة العربية 

السعودية و30٪ للقطاع الخاص. 

يقع المكتب المسجل في حي قرطبة، ص.ب. 5101، الرياض 11422، المملكة العربية السعودية.

تتمثل أنشطة سابك والشركات التابعة لها )ويشار إليهم مجتمعين بـ«المجموعة«( في تصنيع وتسويق وتوزيع الكيماويات، والبوليمرات 
والبالستيكيات العالية األداء والمغذيات الزراعية، ومنتجات الحديد والصلب في األسواق العالمية.

تمت الموافقة علــى إصــدار القوائم المالية الموحــدة للمجموعــة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وفقا لقــرار مجلس اإلدارة 
في 12 مارس 2019.

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  -2

أسس اإلعداد   1-2

أعدت هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير 
الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير 
واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )ويشار إليهم مجتمعين بـ«المعايير الدولية للتقرير 

المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية«(.

أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة كي تتماشى مع عرض الحسابات للسنة الحالية )إيضاح 38(. 

يتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة 
في نهاية كل فترة مالية. تحدد التكلفة التاريخية عادة على أساس القيمة العادلة للعوض المدفوع مقابل البضاعة والخدمات 

بتاريخ المعاملة.

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة 
نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس بصرف النظر عما إذا كان السعر قاباًل للمالحظة بصوره مباشرة أو 
غير مباشرة أو يمكن تقديره باستخدام طرق تقويم أخرى. وعند تقدير القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تأخذ 
المجموعة بعين االعتبار خصائص الموجودات والمطلوبات إذا كان المتعاملين في السوق يأخذون تلك الخصائص بعين 
أو اإلفصاح في هذه  العادلة و/  القيمة  القياس. وألغراض قياس  بتاريخ  المطلوبات  أو  الموجودات  االعتبار عند تسعير 
القوائم المالية الموحدة، تحدد القيمة العادلة وفق هذا األساس، فيما عدا معامالت اإليجار التي تقع ضمن نطاق معيار 
المحاسبة الدولي 17 - عقود اإليجار، وأن لطرق القياس بعض الخصائص المماثلة للقيمة العادلة، لكنها ال تعتبر قيمة 
عادلة مثل صافي القيمة الممكن تحقيقها المذكورة في معيار المحاسبة الدولي 2: المخزون، أو القيمة الحالية المذكورة 

في معيار المحاسبة الدولي 36: االنخفاض في قيمة الموجودات. 

العادلة وذلك على أساس مدخالت  للقيمة  إلى ثالثة مستويات  المالية  المالية ومطلوباتها  المجموعة موجوداتها  تصنف 
المستوى األدنى القابلة للمالحظة وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة ككل وطبقاً لما هي مبينة أدناه: 

المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. �
المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى - الهامة لقياس القيمة العادلة - قابلة للمالحظة بصورة  �

مباشرة أو غير مباشرة.
المستوى الثالث: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى - الهامة لقياس القيمة العادلة - غير قابلة للمالحظة. �
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

أسس التوحيد  2-2

تتضمن القوائم المالية الموحدة، القوائم المالية لسابك والمنشآت التي تسيطر عليها سابك، باستثناء العمليات المشتركة 
حيث يتم إدراجها على أساس حصصها للمجموعة في الترتيب. 

يبدأ توحيد الشركة التابعة عند انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى سابك ويتم التوقف عند فقدان سابك مثل هذه 
في  الفترة  المستبعدة خالل  أو  عليها  المستحوذ  التابعة  الشركة  ومصاريف  ودخل  ومطلوبات  موجودات  تدرج  السيطرة. 
القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى سابك ولحين توقف سابك عن ممارسة مثل هذه السيطرة. 
يرجى الرجوع إلى اإليضاح 3-2-2 بخصوص األحكام المطبقة من قبل سابك لتقويم السيطرة. تقوم سابك بإجراء إعادة 
تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف إلى 

وجود تغير في عناصر السيطرة.

ينسب صافي الدخل أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة وحقوق 
الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة. وعند الضرورة، يتم اجراء 
تسويات على القوائم المالية للشركات التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. يتم 
المتعلقة  النقدية  والتدفقات  والمصاريف  والدخل  الملكية  حقوق  وكذلك  المتداخلة  والمطلوبات  الموجودات  كافة  حذف 

بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

المالي  المركز  التابعة بشكل منفصل في قائمة  الملكية للشركات  نتائج وحقوق  الملكية غير المسيطرة في  تظهر حقوق 
تتم  الموحدة.  الملكية  حقوق  في  التغيرات  وقائمة  الموحدة  الشامل  الدخل  وقائمة  الموحدة،  الدخل  وقائمة  الموحدة، 

المحاسبة عن التغير في حقوق ملكية شركة تابعة، دون فقدان السيطرة عليها، كمعاملة حقوق ملكية. 

وفي حالة فقدان سابك السيطرة على شركة تابعة ما، فأنها تتوقف عن إثبات الموجودات ذات العالقة )بما في ذلك الشهرة، 
والخسائر  األرباح  وتدرج  الملكية األخرى،  المسيطرة وعناصر حقوق  الملكية غير  والمطلوبات وحقوق  انطبق ذلك(،  إذا 

الناتجة عند ذلك في قائمة الدخل الموحدة. 

العمالت األجنبية   3-2

تم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة األم. بالنسبة لكل منشأة، تحدد 
المجموعة العملة الوظيفية، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظيفية. 

المعامالت واألرصدة
الوظيفية  للعمالت  الفورية  باألسعار  المجموعة  قبل منشآت  األجنبية من  بالعمالت  المعامالت  يتم، في األصل، تسجيل 
بتاريخ المعاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية للعمالت 

الوظيفية بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

يتم اثبات الفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل الموحدة، باستثناء البنود النقدية التي 
تم تخصيصها كجزء من تحوط صافي استثمار المجموعة في عملية أجنبية، ويتم اثباتها في بنود الدخل الشامل االخرى 
لحين استبعاد صافي االستثمار وعندئذ يعاد تصنيف المبلغ التراكمي إلى قائمة الدخل الموحدة. كما يتم تسجيل الضريبة 

المحملة واإلعفاءات الضريبية المتعلقة بفروقات التحويل على تلك البنود النقدية في بنود الدخل الشامل األخرى.

يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية، باستخدام أسعار التحويل السائدة بتواريخ 
المعامالت األولية. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية، باستخدام أسعار التحويل 
السائدة في التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. تتم معالجة األرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير 
النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق مع إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

شركات المجموعة
عند توحيد القوائم المالية، يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية إلى الريال السعودي بسعر التحويل السائد 
بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة، وتحول قوائم الدخل الخاصة بها بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت. يتم 
اثبات فروقات التحويل الناتجة عن تحويل العمالت ألغراض التوحيد في بنود الدخل الشامل األخرى. عند استبعاد أي 

عملية أجنبية، يتم إثبات بنود الدخل الشامل األخرى المتعلقة بتلك العملية األجنبية في قائمة الدخل الموحدة.

يتم اعتبار الشهرة الناتجة عن االستحواذ على عملية أجنبية وكذلك تسويات القيمة العادلة إلى القيمة الدفترية للموجودات 
والمطلوبات الناتجة عن االستحواذ كموجودات ومطلوبات خاصة بالعملية الخارجية، وتحول بسعر التحويل الفوري بتاريخ 

إعداد القوائم المالية الموحدة.

التقديرات واإلفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة  -3

يتطلب إعداد القوائم المالية للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة، 
التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. وقد يترتب 
عن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل جوهري في المستقبل على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات 

التي ستتأثر بذلك.

تستند هذه التقديرات واالفتراضات على الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف وتستخدم لقياس القيم 
المعنية  واالفتراضات  التقديرات  يتم مراجعة  أخرى.  الحصول عليها من مصادر  التي يصعب  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية 
بصورة مستمرة. يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات إذا كانت التقديرات 

المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والفترات المستقبلية.

تشتمل االفصاحات األخرى المتعلقة بالمخاطر التي تتعرض لها المجموعة وحاالت عدم التأكد على:

إدارة رأس المال، وإدارة وسياسات مخاطر األدوات المالية )إيضاح 36( �
اإلفصاحات المتعلقة بتحاليل الحساسية )إيضاحي 23 و 36( �

التقديرات واإلفتراضات  1-3

تم أدناه اإلفصاح عن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات 
الدفترية  القيمة  على  جوهري  تعديل  إجراء  إلى  يؤدي  قد  هام  تأثير  لها  والتي  الموحدة،  المالية  القوائم  إعداد  بتاريخ 
عند  المتاحة  والتقديرات  االفتراضات  هذه  المجموعة  استخدمت  التالية.  المالية  الفترة  والمطلوبات خالل  للموجودات 
إعداد القوائم المالية الموحدة. ومع ذلك، قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلية نتيجة 
لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة المجموعة. تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  1-1-3

يحدث االنخفاض عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، والتي 
تمثل القيمة العادلة ناقصة تكاليف االستبعاد أو القيمة الحالية، أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصة 
تكاليف االستبعاد على أساس البيانات المتاحة لمعامالت البيع الملزمة، التي تتم بشروط تعامل عادل، لموجودات 
مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقصة التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل. تحدد القيمة الحالية على 
أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. تحدد التدفقات النقدية على أساس الموازنة التقديرية وخطة العمل 
للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية 
الهامة التي من شأنها تعزيز أداء الوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. تتأثر القيمة القابلة 
النقدية  التدفقات  المخصومة وكذلك صافي  النقدية  التدفقات  المستخدم في طريقة  لالسترداد بمعدل الخصم 
الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء. وقد تم اإلفصاح عن االفتراضات األساسية 

المستخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد لمختلف الموحدات المدرة للنقدية في اإليضاحين 7 و 8.



ق - 219

الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

توزيع سعر الشراء في كالرينت  2-1-3

عند االستحواذ على السيطرة أو التأثير الهام على شركة ما، يجب على المجموعة إتباع سياسة عمليات تجميع 
األعمال. وفي الحالة الخاصة باالستحواذ على التأثير الهام على كالرينت، كان من الواجب على المجموعة توزيع 
العوض المدفوع إلى القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات بتاريخ االستحواذ. وحيث أن كالرينت شركة مدرجة، 
للموجودات  العادلة  القيمة  لتقدير  للجمهور  المتاحة  المعلومات  على  فقط  االعتماد  المجموعة  على  كان  فقد 
العامل  المال  ورأس  المتداولة  غير  للموجودات  العادلة  القيمة  على  الحصول  تم  الوقت.  ذلك  في  والمطلوبات 
من معامالت مماثلة في صناعة البتروكيماويات، ويشمل ذلك تقدير قيمة قوائم العمالء، والتراخيص، واألعمار 

اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة والمصانع والمعدات.

قياس األدوات المالية )اإليضاحات 10 و 11 و 13 و 15(  3-1-3

بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9، يتعين على المجموعة تبني أحكام بشأن: 

المخاطر اإلقليمية ومخاطر األعمال المتعلقة بعمالء المجموعة لتقويم خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم  �
المدينة التجارية. 

أسس تحديد القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالرجوع إلى أنواع مماثلة لالستثمارات  �
التي يتم بيعها في السوق. إن اختيار االستثمارات لتحديد األساس يتطلب من اإلدارة إجراء األحكام الثبات 
االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر. ولتحديد القيمة العادلة، 

فإن هذه االستثمارات مؤهلة إلدراجها ضمن المستوى 3 )أنظر إيضاح 1-2(.

المخصصات  4-1-3

معايير  استيفاء  تم  إذا  مما  للتأكد  تقويم  وعمليات  تقديرات  على  طبيعتها،  بحسب  المخصصات،  قياس  يعتمد 
اإلثبات، بما في ذلك تقدير المبالغ المحتمل سدادها. تستند تقديرات اإلدارة بخصوص المخصصات المتعلقة 
باألمور البيئية إلى طبيعة التلوث وخطورته، وكذلك إلى التكنولوجيا الالزمة للمعالجة. تستند مخصصات الدعاوى 

القضائية إلى تقدير التكاليف، بعد األخذ بعين االعتبار، المشورة القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة.

برامج منافع الموظفين المحددة )إيضاح 23(  5-1-3

المدفوعة  والتعويضات  الخدمة  نهاية  مكافأة  وبرامج  التوظيف  انتهاء  بعد  لما  المحددة  المنافع  برامج  تمثل 
ومستحقات الموظفين طويلة األجل األخرى، االلتزامات التي سيتم سدادها في المستقبل وتتطلب إجراء عمليات 
اكتوارية لتحديد هذه اإللتزامات. يتعين على المجموعة إجراء افتراضات متعلقة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم 
ومعدل الزيادة في الرواتب وطول العمر ومعدل دوران الموظفين وتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية، إذ ينطبق 
ذلك. يمكن أن يكون للتغيرات في االفتراضات األساسية تأثير هام على التزامات المنافع المتوقعة وتكاليف منافع 

الموظفين المحددة. يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ كل قوائم مالية موحدة.

المالية، على سندات الشركات  الفترة  إلى عائدات السوق في نهاية  بالرجوع  المنافع المحددة  التزامات  تخصم 
عالية الجودة أو سندات الحكومة. يجب إبداء أحكام هامة عند وضع ضوابط ومعايير للسندات الواجب إدراجها 
في المجتمع الذي استخرج منه منحنى العائد. تشتمل أهم الضوابط والمعايير الواجب أخذها بعين االعتبار عند 

اختيار السندات على حجم السندات وجودة سندات الشركات وتحديد االستثناءات المستبعدة، إن وجدت.
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المحاسبة عن ضريبة الدخل )إيضاح 2-31(  6-1-3

البلدان  المالية الموحدة، تقوم المجموعة بتقدير ضريبة الدخل في كل بلد من  القوائم  كجزء من عملية إعداد 
الدفترية  القيمة  بين  المؤقتة  الحالية والفروقات  العملية تقدير مصروف الضريبة  التي تعمل فيها. تتطلب هذه 
الفروقات  عن  ينتج  العالقة.  ذات  الضريبية  واألسس  المالية  التقارير  إعداد  ألغراض  والمطلوبات  للموجودات 
موجودات  تقيد  الموحدة.  المالي  المركز  قائمة  في  إدراجها  يتم  مؤجلة  ضريبية  ومطلوبات  موجودات  المؤقتة 

ومطلوبات الضريبة المؤجلة بالقيمة األسمية.

تقوم المجموعة دورياً بإجراء تقويم للتأكد فيما إذا سيتم استرداد موجودات الضريبة المؤجلة من الدخل الخاضع 
الضريبة  موجودات  إثبات  يتم  هذه.  المؤجلة  الضريبة  موجودات  قيد  تم  الذي  بالقدر  وذلك  مستقباًل  للضريبة 
للضريبة يمكن  الذي يحتمل فيه توفر ربحاً خاضعاً  بالقدر  المستخدمة  المؤجلة بشأن الخسائر الضريبية غير 
مقابله استخدام الخسائر. يتعين على اإلدارة إبداء أحكام هامة لتحديد مبلغ موجودات الضريبة المؤجلة والتي 
يمكن اثباتها على أساس التوقيت المحتمل ومستوى األرباح الخاضعة للضريبة مستقباًل، واستراتيجيات التخطيط 

الضريبي المستقبلي.

األحكام الهامة المستخدمة عند تطبيق المعايير المحاسبية   2-3

أهمية على  األثار  أكبر  التالية  الهامة  إن لألحكام  أعاله،  واالفتراضات  التقديرات  األحكام على  استخدام  إلى  باإلضافة 
المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة:

مكونات المصانع والمعدات  1-2-3

تم تحديد المصانع والمعدات للمجموعة إلى مكونات هامة وتستهلك بطريقة القسط الثابت على مدى أعمارها 
اإلنتاجية. يتطلب األمر اتخاذ األحكام عند التحقق من المكونات الهامة للموجودات الكبرى. وأثناء تحديد أهمية 
المكون، فإن اإلدارة تأخذ في االعتبار األهمية الكمية لهذا المكون وكذلك العوامل النوعية مثل الفرق في العمر 

اإلنتاجي بالمقارنة مع األصل المرتبط به.

تحديد السيطرة والسيطرة المشتركة والتأثير الهام  2-2-3

إن الشركات التابعة هي جميع الشركات المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. تعتبر اإلدارة بأن المجموعة 
تسيطر على منشأة ما عندما تتعرض المجموعة بشأنها لمخاطر أو يكون لديها حقوق في معظم العوائد المتغيرة 
ناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها وكذلك عندما يكون لديها القدرة على استخدام سلطتها على الشركة 
المستثمر فيها للتأثير على تلك العوائد من خالل قدرتها على توجيه األنشطة ذات العالقة للشركات المستثمر فيها.

وبشكل عام، هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، فعندما 
يكون لدى المجموعة حقوق تصويت مساوية أو أقل من األغلبية في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين 
االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند تقويم فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، 
ويشمل ذلك الترتيبات التعاقدية واألخرى التي لها أثر على األنشطة التي تؤثر على عائدات الشركات المستثمر فيها.

تقويم السيطرة على الشركات التابعة الموحدة  1-2-2-3

إن تحديد سيطرة المجموعة يتوقف على تلك األنشطة ذات العالقة وطريقة اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة 
ذات العالقة وحقوق المجموعة في الشركات المستثمر فيها.

هناك بعض الحاالت التي تمتلك فيها المجموعة أقل من 50٪ من حقوق التصويت، بينما ال تزال تعتبر أكبر مساهم 
وحيد ولديها حضور وتمثيل يعطيها السلطة لتوجيه األنشطة ذات العالقة للشركات المستثمر فيها، بينما ال يمتلك 
المساهمون اآلخرون حقوق تصويت كافية وسيطرة تمكنهم من تجاوز توجهات المجموعة. ال توجد حاالت سابقة 

لمساهمين آخرين تعاونوا للتصويت بشكل فردي وقاموا بالتصويت ضد المجموعة.
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أخذت اإلدارة في االعتبار، التكامل بين جميع الشركات المستثمر فيها في المملكة العربية السعودية )عندما تكون 
لدى المجموعة أغلبية مساوية أو أقل من أغلبية حقوق التصويت( ضمن هيكل المجموعة والمتواجدة في المدن 
الصناعية في المملكة العربية السعودية وقدرة المجموعة على التأثير على العوائد المتغيرة للشركات المستثمر 
فيها من خالل تقديم مختلف الخدمات الرئيسية للشركات المستثمر فيها، وعالقة المجموعة بالمنشآت األخرى 
التي قد تؤثر على عوائد الشركات المستثمر فيها، وتعيين بعض كبار موظفي اإلدارة الرئيسيين، وعوامل أخرى 

مختلفة.

وبناء على االعتبارات المذكورة أعاله، تعتقد المجموعة:

وجود نمط من الممارسات السابقة والحالية لمشاركة المجموعة في األنشطة ذات العالقة لهذه الشركات  �
المستثمر فيها مما ينتج عنه تأثير على عوائدها ويشير أيضا إلى وجود أكثر من حصة غير فعالة للمجموعة 

في هذه الشركات المستثمر فيها، و
إن المجموعة قد قامت بخلق بيئة ذات تركيبة وهيكل عمل لهذه الشركات المستثمر فيها وخلق عالقات متبادلة  �

مع المجموعة أدى إلى الحكم بوجود »سيطرة«.
تستوفي  والتي  السعودية  العربية  المملكة  في  فيها  المستثمر  الشركات  تلك  بتوحيد  المجموعة  قامت  وبالتالي 

الشروط المذكورة أعاله كجزء من القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

التغيرات في السياسات المحاسبية  -4

اعتباراً من 1 يناير 2018، طبقت المجموعة معيارين محاسبيين جديدين هما: المعيار الدولي للتقرير المالي 9: األدوات المالية، 
والمعيار الدولي للتقرير المالي 15: اإليرادات من العقود مع العمالء.

المعيار الدولي للتقرير المالي 9: األدوات المالية  1-4

طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي 9، واختارت التطبيق بأثر رجعي دون تعديل بيانات المقارنة المعروضة. 
تم اثبات الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 في األرباح المبقاة 
واالحتياطيات األخرى كما في 1 يناير 2018. عليه، ال تعكس المعلومات المعروضة لعام 2017 المتطلبات المذكورة في 
المعيار الدولي للتقرير المالي 9، وبالتالي فإنها غير قابلة للمقارنة مع المعلومات المعروضة لعام 2018 طبقاً للمعيار الدولي 

للتقرير المالي 9. لم تتأثر المطلوبات المالية. 

تم إجراء عمليات التقويم التالية بناًءا على الظروف والحقائق السائدة بتاريخ التطبيق األولي للمعيار:

تحديد نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ باألصل المالي. �
تخصيص وإلغاء تخصيص الموجودات المالية المصنفة سابقاً كموجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  �

الدخل. 
تخصيص بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المقتناة ألغراض المتاجرة، كاستثمارات مدرجة بالقيمة  �

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 
تخصيص أدوات الدين كموجودات مالية بالتكلفة المطفأة. �
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يوضح الجدول التالي التغيرات في قياس وتصنيف الفئات المختلفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 39: األدوات المالية: 
القياس والتصنيف، والقياس والتصنيف الجديد لفئات الموجودات الخاصة بالمجموعة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

9 كما في 1 يناير 2018:

القياس 
وفقًا لمعيار 
المحاسبة 
الدولي 39

القياس وفقًا 
للمعيار الدولي 
للتقرير المالي 9

القيمة الدفترية 
وفقًا لمعيار 

المحاسبة الدولي 
39

القيمة الدفترية 
وفقًا للمعيار 

الدولي للتقرير 
المالي 9

التغيرات الناتجة 
عن تطبيق 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 9

الموجودات المالية:

استثمارات مقتناة حتى 
التكلفة المطفأةتاريخ االستحقاق )أ(

القيمة العادلة 
من خالل قائمة 

الدخل
375.000388.40413.404

استثمارات مقتناة حتى 
-3.070.4813.070.481التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةتاريخ االستحقاق )أ(

موجودات مالية متاحة 
التكلفةللبيع )أ(

القيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
696.2431.085.543389.300

)39.610(22.609.43222.569.822التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةذمم مدينة تجارية
2.001.1342.011.28810.154التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةذمم مدينة أخرى

تم تصنيف االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق والموجودات المالية المتاحة للبيع كاستثمارات في أدوات دين واستثمارات في أدوات  )أ( 
حقوق ملكية، على التوالي.

المعيار الدولي للتقرير المالي 15: اإليرادات من العقود مع العمالء  2-4

العمالء.  مع  العقود  من  اإليرادات  اثبات  في  تغير  ذلك  عن  ونتج   ،15 المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  المجموعة  طبقت 
اختارت المجموعة تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي معدل دون تعديل بيانات المقارنة المعروضة، وقامت بتأجيل اإليرادات 

المخصصة للخدمات اللوجستية.

البيانات المالية المقارنة   3-4

نتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 والمعيار الدولي للتقرير المالي 15 تغيراً في حقوق الملكية غير المسيطرة 
واالحتياطيات األخرى واألرباح المبقاة كما يلي:

حقوق الملكية 
غير المسيطرة 

االحتياطيات 
األرباح المبقاةاألخرى

10.282.264)2.249.663(46.216.859الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017
تسويات طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9

-389.300-إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر- 
13.404--إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل - 
)30.995(-1.539إثبات مخصص بناًءا على خسائر االئتمان المتوقعة - 
8.616)275(-إثبات ترجمة العمالت األجنبية والضرائب المؤجلة ذات الصلة- 

1.539389.025)8.975(
تسوية طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )15(
)39.435(--تأجيل اإليرادات المتعلقة بالخدمات اللوجستية 

إجمالي التسويات طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 والمعيار الدولي 
)48.410(1.539389.025للتقرير المالي 15

10.233.854)1.860.638(46.218.398الرصيد االفتتاحي كما في 1 يناير 2018 )المعدل(
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المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة الصادرة وغير سارية المفعول بعد  -5

فيما يلي المعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات التالية الصادرة ذات الصلة بالمجموعة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ 
إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة. سيتم تطبيق هذه المعايير من قبل المجموعة عند سريانها.

المعيار الدولي للتقرير المالي 16 - عقود اإليجار
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معياراً جديداً إلثبات عقود اإليجار، وسوف يحل هذا المعيار محل:

معيار المحاسبة الدولي 17: عقود اإليجار، والتفسير )4( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي: التأكد فيما إذا 
كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار، والتفسير )15( الصادر عن لجنة التفسيرات السابقة: عقود اإليجارات التشغيلية - الحوافز، 

والتفسير )27( الصادر عن لجنة التفسيرات السابقة: تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار.

بموجب معيار المحاسبة الدولي 17، يتعين على المستأجرين التمييز بين عقد اإليجار التمويلي )داخل قائمة المركز المالي( وعقد 
اإليجار التشغيلي )خارج قائمة المركز المالي(.  بينما سيتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 16 »عقود اإليجار« من المستأجرين 
إثبات التزام عقد اإليجار الذي يعكس دفعات اإليجار المستقبلية و »أصل حق االستخدام« لكافة عقود اإليجار باستثناء اإلعفاء 

االختياري لبعض عقود اإليجار القصيرة األجل والموجودات المنخفضة القيمة.

باإلضافة إلى ذلك، بموجب معيار عقود اإليجار الجديد، يعتبر العقد عقد إيجار، أو ينطوي على إيجار، إذا ما تم بموجب العقد نقل 
الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة بمقابل. 

سوف تقوم المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 اعتباًرا من تاريخ التطبيق اإللزامي له بتاريخ 1 يناير 2019 من 
خالل تطبيق الطريقة االنتقالية المبسطة المعدلة المسموح بها بموجب األحكام االنتقالية المحددة الواردة في المعيار. ونتيجة 

لذلك، لن يتم تعديل أرقام المقارنة للسنة المالية 2018. 

لم تقم المجموعة باستخدام الوسائل العملية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 فقط على تلك العقود التي تم تحديدها 
المالي 16 ألول مرة، استخدمت  للتقرير  الدولي  المعيار  الدولي 17. وعند تطبيق  المحاسبة  إيجار بموجب معيار  سابقا كعقود 

المجموعة الوسائل العملية التالية المسموح بها بموجب المعيار: 

استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متماثلة بصورة معقولة، �
المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلي التي تقل مدتها المتبقية عن 12 شهًرا كما في 1 يناير 2019 كعقود إيجار قصيرة األجل، �
استبعاد التكاليف المباشرة األولية لقياس أصل حق االستخدام بتاريخ التطبيق األولي، �
استخدام االدراك المتأخر عند تحديد مدة اإليجار عندما يتضمن العقد خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار، و �
اختيار عدم فصل المكونات غير اإليجارية عن المكونات اإليجارية، حسب فئة األصل المعني، والمحاسبة بدال من ذلك عن كل  �

مكون إيجاري وأي مكونات غير إيجارية مصاحبة لألصل كمكون إيجاري واحد. 
التزامات عقود إيجار وموجودات حق استخدام فيما  بإثبات  المالي 16، ستقوم المجموعة  للتقرير  الدولي  المعيار  وعند تطبيق 
يتعلق بالعقود التي تم تحديدها كعقود إيجار طبقا للمبادئ المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي 16. سيتم قياس 
االلتزامات بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية، وخصمها باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة كما في 1 يناير 
2019.  وسيتم قياس موجودات حق االستخدام بمبلغ يعادل التزام عقد اإليجار، وتعديلها بقيمة أي دفعات إيجار مدفوعة مقدما أو 
مستحقة الدفع بشأن ذلك اإليجار تم إثباتها في قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018. إن المجموعة بصدد االنتهاء من 
احتساب المبلغ النهائي لموجودات حق االستخدام والتزام اإليجار كما في 1 يناير 2019. ومن المتوقع أن يتراوح األثر بين ٪3-1 
من إجمالي الموجودات و 5-7٪ من إجمالي المطلوبات. لن يكون هناك أثر على األرباح المبقاة في 1 يناير 2019. إن أثر تطبيق 

المعيار الدولي للتقرير المالي 16 على صافي دخل المجموعة لسنة 2019 لن يكون جوهرياً.
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التفسير 23 الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي - عدم التأكد من المعالجات الضريبية
يتناول التفسير المحاسبة عن ضريبة الدخل عندما يصاحب المعالجات الضريبية شكوكاً تؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
12 »ضرائب الدخل«، وال يطبق هذا التفسير على الضرائب أو الرسوم التي تقع خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي 12. كما أنه ال 

يشتمل بشكل محدد على المتطلبات المتعلقة بالعمولة والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبية غير المؤكدة. 

يتناول التفسير تحديًدا ما يلي:

ما إذا كانت المنشأة تنظر في المعالجات الضريبية غير المؤكدة بشكل مستقل. �
االفتراضات التي تجريها منشأة ما بشأن فحص المعالجات الضريبية من قبل السلطات الضريبية. �
كيفية قيام المنشأة بتحديد النتائج الخاضعة للضريبة واألسس الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة، واالعفاءات  �

الضريبية غير المستخدمة، والشرائح الضريبية.
الكيفية التي تأخذ فيها المنشأة بعين االعتبار التغيرات في الوقائع والظروف. �

يجب على المنشأة أن تقرر فيما إذا كان من الواجب النظر في كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على حدة أو سوياً مع معالجة ضريبية 
غير مؤكدة واحدة أو أكثر. ينبغي اتباع الطريقة التي يتوقع بموجبها حل عدم التأكد هذا بشكل أفضل. يسري التفسير على الفترات 
السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019، لكن يوجد هناك بعض اإلعفاءات االنتقالية. تتوقع المجموعة عدم وجود أثر جوهري 

لهذا التفسير وستقوم بتطبيقه اعتباًرا من تاريخ سريانه.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 19: تعديل البرنامج أو تقليصه أو تسويته
تبين التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 19 »منافع الموظفين« كيفية تحديد الشركات مصاريف التقاعد عند حدوث تغيرات 

في برنامج منافع التقاعد المحددة. 

الحالية  الخدمة  تكلفة  لتحديد  القياس  إعادة  الناتجة عن عملية  المحدثة  االفتراضات  استخدام  الشركة  من  التعديالت  تتطلب 
وصافي العمولة للفترة المتبقية من الفترة المالية بعد حدوث تغير في البرنامج. تسري التعديالت في أو بعد ا يناير 2019. وتتوقع 

المجموعة عدم وجود أثر جوهري لتلك التعديالت وستقوم بتطبيقها من تاريخ سريانها.

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3: عمليات تجميع األعمال
قلصت التعديالت وبينت تعريف األعمال. كما تسمح بإجراء تقويم مبسط لتحديد ما إذا كانت مجموعة من األنشطة والموجودات 
المستحوذ عليها تمثل مجموعة من الموجودات وليس أعمال. تسري التعديالت على عمليات تجميع األعمال التي يكون فيها تاريخ 
االستحواذ في أو بعد بداية أول فترة مالية سنوية تبدأ في أو بعد 1 يناير 2020. ستقوم المجموعة بتطبيق هذه التعديالت من 

تاريخ سريانها. 

ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 6

إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل المجموعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة والمطبقة بشكل ثابت على 
النحو التالي:

عمليات تجميع األعمال والشهرة
تتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي كل من العوض المحول، 
والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ، ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة 
لكل عملية من عمليات تجميع األعمال، تقوم المجموعة بقياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة 
العادلة أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها. تقيد تكاليف االستحواذ كمصاريف 

في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها.
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عند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما، يتم تقدير الموجودات المالية المستحوذ عليها والمطلوبات المالية التي تم التعهد 
بها من أجل التصنيف والتخصيص المالئم لها وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ. 
العوض  قياس  يتم  االستحواذ.  بتاريخ  العادلة  بالقيمة  المستحوذة  الشركة  قبل  من  تحويله  المراد  المحتمل  العوض  اثبات  سيتم 
المحتمل المصنف كموجودات أو مطلوبات والذي يمثل أداه مالية تقع ضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 9 - األدوات المالية، 

بالقيمة العادلة، وتدرج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة أو الدخل الشامل اآلخر.

غير  الملكية  لحقوق  المثبت  والمبلغ  المحول  العوض  إجمالي  في  الزيادة  تمثل  والتي  بالتكلفة،  الشهرة  قياس  األصل،  في  يتم، 
المسيطرة وأي حصص مملوكة سابقا، عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد 
بها. وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة التقدير 
للتأكد من قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها وإذا ما زال ينتج 
عن إعادة التقدير هذه، زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، يتم إثباتها كأرباح 

في قائمة الدخل الموحدة.

بعد اإلثبات األولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض المتراكمة، إذا انطبق ذلك. ولغرض إجراء االختبار للتأكد 
من وجود انخفاض في القيمة، تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع األعمال - اعتباراً من تاريخ االستحواذ - إلى كل 
وحدة من الوحدات المدرة للنقدية الخاصة بالمجموعة التي يتوقع بأن تستفيد من تجميع األعمال، بصرف النظر عما إذا خصصت 
موجودات أو مطلوبات أخرى خاصة بالشركة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات. وعند تخصيص الشهرة إلى الوحدة المدرة للنقدية 
واستبعاد جزء من العملية ضمن تلك الوحدة، يتم عندئذ إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند 
تحديد أرباح أو خسائر االستبعاد. تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحاالت على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة 

والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقدية.

االستثمارات في الشركات الزميلة والترتيبات المشتركة 

االستثمارات في الشركات الزميلة

اتخاذ  في  المشاركة  على  المقدرة  الهام  التأثير  يمثل  هاماً.  تأثيراً  المجموعة  عليها  تمارس  منشأة  عن  عبارة  الزميلة  الشركة 
السياسات والقرارات المالية والتشغيلية للشركات المستثمر فيها، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات. يجب 
إبداء األحكام خاصة عندما تمتلك المجموعة حصص ملكية وحقوق تصويت بنسبة 15٪ فأكثر، وقد تبين للمجموعة أنه ال يوجد 

لديها سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك الشركات المستثمر فيها.

االستثمارات في الترتيبات المشتركة

يتم تصنيف االستثمارات في الترتيبات المشتركة كعمليات مشتركة أو مشاريع مشتركة. يتوقف التصنيف على الحقوق وااللتزامات 
تعاقديا  عليها  المتفق  المشاركة  هي  المشتركة  السيطرة  إن  المشترك.  للترتيب  القانوني  الهيكل  وليس  مستثمر،  لكل  التعاقدية 
للسيطرة على ترتيب ما، وتتواجد فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة موافقة باإلجماع من األطراف التي 

تتقاسم السيطرة. 

العمليات المشتركة ¦

في  حقوق  الترتيب  على  مشتركة  سيطرة  لها  التي  لألطراف  يكون  وبموجبه  مشترك  ترتيب  هي  المشتركة  العملية  إن 
الموجودات  في  المباشر  حقها  بإثبات  المجموعة  تقوم  بالترتيب.  المتعلقة  المطلوبات  بشأن  والتزامات  الموجودات 
والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة وحصتها في أي موجودات مملوكة أو مطلوبات متكبدة 

بصورة مشتركة أو إيرادات أو مصاريف لعملياتها المشتركة.
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المشاريع المشتركة ¦

المشروع المشترك هو شكل من أشكال الترتيبات المشتركة، وبموجبه يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة في الترتيب 
حقوق في صافي موجودات المشروع المشترك. تتم المحاسبة عن الحصص في المشاريع المشتركة باستخدام طريقة 

حقوق الملكية بعد إثباتها في األصل بالتكلفة في قائمة المركز المالي الموحدة.

وبموجب طريقة حقوق الملكية، يتم إثبات االستثمارات في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في األصل بالتكلفة ويتم تعديلها 
بعد ذلك إلثبات حصة المجموعة في نتائج الشركة المستثمر فيها لما بعد االستحواذ في قائمة الدخل الموحدة المعدة لغرض 
خاص، وحصة المجموعة من التغيرات في الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيها في قائمة الدخل الشامل الموحدة المعدة 
لغرض خاص. يتم إثبات توزيعات األرباح المستلمة أو المستحقة من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة كتخفيض في القيمة 

الدفترية لالستثمار.

وعندما تتساوى أو تتجاوز حصة المجموعة في خسائر االستثمارات التي تتم المحاسبة عنها وفقا لطريقة لحقوق الملكية حصتها 
في المنشأة، بما في ذلك أي ذمم مدينة طويلة األجل أخرى غير مضمونة، فإن المجموعة ال تقوم بتسجيل خسائر إضافية، ما لم 

تكن ملتزمة بالتزامات قانونية أو متوقعة نيابة عن المنشأة األخرى.

تحذف األرباح غير المحققة عن المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة ومشاريعها المشتركة بقدر حصة المجموعة في هذه 
المنشآت. كما يتم حذف الخسائر غير المحققة ما لم تقدم المعاملة دليال على حدوث انخفاض في قيمة األصل المحول.

عند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي 
استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثير 

الهام أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة.

عندما تتوقف المجموعة عن توحيد أو المحاسبة عن االستثمار وفقا لطريقة حقوق الملكية بسبب فقدان السيطرة أو السيطرة 
المشتركة أو التأثير الهام، يعاد قياس أي حصة محتفظ بها في المنشأة بالقيمة العادلة، ويتم إثبات التغير في القيمة الدفترية 
في قائمة الدخل الموحدة. تصبح هذه القيمة العادلة القيمة الدفترية األولية ألغراض المحاسبة الحقا عن الحصة المحتفظ بها 
كشركة زميلة أو مشروع مشترك أو أصل مالي. إضافة إلى ذلك، فإن أية مبالغ مثبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق 
بتلك المنشأة تتم المحاسبة عنها كما لو أن المجموعة قد قامت مباشرًة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة. وقد يعني 

هذا أن المبالغ التي تم إثباتها سابقا في الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة.

وإذا تم تخفيض حصة الملكية في المشروع المشترك أو الشركة الزميلة مع االحتفاظ بالسيطرة المشتركة أو التأثير الهام، يتم 
عندئذ إعادة تصنيف حصة تناسبية فقط من المبالغ المثبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل الموحدة، حسبما 

هو مالئم، باستثناء البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الشامل الموحدة.

تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة
تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كـ »متداولة / غير متداولة«. تعتبر الموجودات 

متداولة وذلك:

عندما يتوقع تحققها أو ينوى بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية، �
عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو �
عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني  �

عشر شهراً بعد الفترة المالية.
تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 

تعتبر المطلوبات متداولة وذلك عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية. تصنف المجموعة كافة المطلوبات 
األخرى كمطلوبات غير متداولة. 

تصنف موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة.
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الزكاة والضريبة 

الزكاة

يتم جباية الزكاة على أساس الدخل المعدل الخاضع للزكاة أو الوعاء الزكوي، أيهما أعلى، وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل 
)»الهيئة«( في المملكة العربية السعودية. تقوم المجموعة باحتساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي، وليس على أساس الدخل 
الخاضع للزكاة. يحمل مخصص الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. يتم تسوية الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النهائية 

خالل الفترة التي يتم فيها إصدار هذه الربوط. 

ضريبة الدخل الحالية

يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية بالمبلغ المتوقع استرداده من أو دفعه إلى السلطات الضريبية المعنية.

الضريبة المؤجلة

يجنب مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة المركز المالي بشأن الفروقات المؤقتة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة 
بين األسس الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية.

فيها  تتحقق  التي  الفترة  تطبيقها خالل  يتوقع  التي  الضريبية  الشرائح  باستخدام  المؤجلة  الضريبة  ومطلوبات  موجودات  تقاس 
الموجودات أو تسدد فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية واألنظمة الضريبية الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ 
إعداد القوائم المالية الموحدة. تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية موجودات 
السلطة  ونفس  للضريبة  الخاضعة  المنشأة  بنفس  تتعلق  المؤجلة  الضرائب  وأن  الحالية،  الضريبة  ومطلوبات  الحالية  الضريبة 

الضريبية.

يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية وتخفض بالقدر الذي ال تتوفر فيه أرباحاً 
كافية خاضعة للضريبة تسمح باستخدام كامل موجودات الضريبة المؤجلة أو جزء منها.

المنح الحكومية
يتم إثبات المنح الحكومية عند وجود تأكيدات معقولة بأنه سيتم استالم تلك المنح، وبأنه سيتم االلتزام بكافة الشروط المتعلقة 
بها. وعندما تتعلق المنحة الحكومية ببند من بنود المصاريف، يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة على مدى الفترة الضرورية 

لمضاهاة المنحة على أساس منتظم مع التكاليف التي سيتم التعويض عنها.

الموحدة كإيرادات مؤجلة ويتم إظهارها في قائمة الدخل  المالي  المركز  إثباتها في قائمة  يتم  المنحة بأصل ما،  تتعلق  وعندما 
الموحدة بمبالغ متساوية على مدى العمر االنتاجي المتوقع لألصل المعني. وعند استالم المجموعة منحاً غير نقدية، يتم تسجيل 
المتوقع وطريقة  العمر اإلنتاجي  الموحدة على مدى  الدخل  إدراجها في قائمة  العادلة ويتم  الموجودات والمنح بإجمالي قيمتها 

استنقاذ منافع األصل المعني بأقساط سنوية متساوية.

الممتلكات والمصانع والمعدات
تظهر الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. 
تشتمل هذه التكاليف على تكلفة استبدال جزء من المصانع والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل 
وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات. وعندما يتعين استبدال أجزاء هامة من المصانع والمعدات على فترات زمنية مختلفة، فإن 
المجموعة تقوم بإثبات واستهالك هذه األجزاء بشكل منفصل وفقا لألعمار اإلنتاجية لها. وبالمثل، عندما يتم إجراء فحص رئيسي، 
يتم إثبات التكلفة المتعلقة به مباشرة في القيمة الدفترية للمصانع والمعدات كاستبدال في حالة استيفاء معايير اإلثبات. يتم إثبات 
كافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها. يتم إدراج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلزالة 

الموجودات بعد استخدامها في تكلفة األصل المعني في حالة استيفاء معايير إثبات المخصص.
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يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات وكما يلي:

13 إلى 40 سنةالمباني
4 إلى 50 سنةالمصانع والمعدات

3 إلى 10 سنواتاألثاث والتركيبات والسيارات

ال يتم استهالك األراضي والموجودات قيد اإلنشاء، والتي ليست جاهزة للغرض المقصود منها.

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو 
عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن 
إثبات أي أصل )التي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الدخل الموحدة 

وذلك عند التوقف عن إثبات األصل.

تتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات بشكل دوري ويتم تعديلها بأثر مستقبلي في حالة وجود 
تغير جوهري في القدرات التقنية للموجودات أو االستخدام المقدر لها.

عقود اإليجار

يتوقف تصنيف العقد فيما إذا كانت الترتيبات تعتبر إيجاراً )أو تنطوي على إيجار( على جوهر الترتيبات عند نشأة العقد. يتم تقويم 
الترتيبات للتأكد فيما إذا كان الوفاء بالترتيبات يتوقف على استخدام أصل أو موجودات محددة أو نقل حق استخدام األصل أو 

الموجودات حتى لو لم يكن هذا الحق منصوصاً عليه صراحة في الترتيبات. 

تصنف عقود اإليجار، عند نشأتها، كعقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشغيلية. تصنف عقود اإليجار التي تحول بموجبها الى 
المجموعة كافة المنافع والمخاطر المصاحبة للملكية كعقود إيجار تمويلية.

ترسمل عقود االيجارات التمويلية عند بداية االيجار بالقيمة العادلة للعقار المستأجر أو، إذا كانت أقل، بالقيمة الحالية للحد األدنى 
لدفعات اإليجار. يتم تجزئة دفعات اإليجار بين تكاليف التمويل والنقص في التزامات االيجار للوصول إلى معدل عائد ثابت على 

الرصيد المتبقي من االلتزام. يتم إثبات األعباء المالية في تكاليف التمويل في قائمة الدخل الموحدة.

يستهلك األصل المستأجر على مدى العمر االنتاجي لألصل. لكن في حالة عدم وجود قناعة معقولة بأنه سيتم نقل الملكية إلى 
المجموعة في نهاية فترة االيجار، يستهلك األصل على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل أو فترة االيجار، أيهما أقصر.

إن عقد االيجار التشغيلي هو ايجار يختلف عن عقد االيجار التمويلي. يتم اثبات دفعات االيجار بموجب عقود االيجار التشغيلية 
كمصاريف تشغيلية في قائمة الدخل الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة االيجار.

تكاليف االقتراض

تكاليف  رسملة  يتم  األموال.  اقتراض  نتيجة  المجموعة  تتكبدها  التي  األخرى  والتكاليف  العمولة  من  االقتراض  تكاليف  تتكون 
االقتراض التي تتعلق مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل والذي يستغرق وقتاً طوياًل كي يكون جاهر للغرض الذي أنشئ 
من أجله أو البيع وذلك كجزء من تكاليف تلك الموجودات، حتى ذلك الوقت الذي تصبح فيه تلك الموجودات جاهزة للغرض التي 

تم إنشاؤها من أجله.  

يتم خصم دخل االستثمار المكتسب من االستثمار المؤقت لقروض محددة لحين صرفها على الموجودات المؤهلة، من تكاليف 
االقتراض المؤهلة للرسملة. تقيد تكاليف االقتراض األخرى كمصاريف في الفترة التي تتكبد فيها.
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الموجودات غير الملموسة
المستحوذ عليها في  الملموسة  الموجودات غير  بينما تقاس  لها،  بالتكلفة عند اإلثبات األولي  الملموسة  الموجودات غير  تقاس 
عملية تجميع أعمال بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً 
اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة، إن وجدت. تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار 
اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. 
يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة مالية، ويتم المحاسبة عن أثر أي تغيرات في التقديرات 
على أساس مستقبلي. يدرج مصروف إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد في قائمة الدخل الموحدة ضمن فئات 

المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

تقيد تكاليف البحث كمصاريف عند تكبدها. يتم إثبات مصاريف التطوير على مشروع معين كأصل غير ملموس عندما يكون بإمكان 
المجموعة إظهار:

الجدوى الفنية إلكمال األصل غير الملموس كي يكون األصل جاهزاً لالستخدام أو البيع.  �
نيتها لإلكمال ومقدرتها وعزمها على استخدام أو بيع األصل.  �
كيفية تحقيق األصل لمنافع اقتصادية مستقبلية. �
مدى توفر الموارد إلكمال األصل.  �
المقدرة على قياس المصاريف بصورة موثوق بها أثناء التطوير. �

يبدأ إطفاء األصل غير الملموس عند إكمال تطويره وتوفره لالستخدام، ويتم إطفاؤه على مدى فترة االنتفاع المستقبلية المتوقعة له. 
يقيد اإلطفاء في قائمة الدخل الموحدة. وخالل فترة التطوير، يتم إجراء اختبار لأًلصل سنوًيا للتأكد من وجود انخفاض في قيمته. 

تقيد مصاريف الموجودات التقنية واالبتكارية المتعلقة بتطوير المنتجات في قائمة الدخل الموحدة ضمن المصاريف التشغيلية 
األخرى، بينما يقيد المصروف المتعلق بعملية التحسين ضمن تكلفة المبيعات. 

إن فترات إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية محددة هي كما يلي:

5 إلى 15 سنةالتراخيص
22 سنةالعالمات التجارية

18 سنةقوائم العمالء
10 سنواتالتقنية غير المسجلة كبراءة اختراع

3 إلى 5 سنواتأخرى، بما في ذلك برامج الحاسب اآللي المطورة داخليا والموجودات التقنية واالبتكارية

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة
تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة، بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على وقوع انخفاض في قيمة أصل ما. 
وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، أو عندما يكون من الضروري إجراء اختبار سنوي للتأكد من وجود انخفاض في القيمة، تقوم 
المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل، والتي تمثل القيمة األعلى بين القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية 
ناقصة تكاليف البيع والقيمة الحالية، ويتم تحديدها لألصل بشكل فردي ما لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية واردة تعتبر مستقلة 
المدرة  الوحدة  أو  الدفترية لأًلصل،  القيمة  زيادة  الموجودات. وفي حالة  أو مجموعات من  الموجودات األخرى  كبير عن  بشكل 
للنقدية، عن القيمة القابلة لالسترداد، فإن األصل أو الوحدة المدرة للنقدية، يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة 

لالسترداد له. 
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وعند تقدير القيمة الحالية، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل الخصم لما بعد 
الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل.

تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها بصورة منفصلة 
لكل وحدة من الوحدات المدرة للنقدية بالمجموعة التي خصصت إليها الموجودات الفردية. تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة 
فترة خمس سنوات. يتم احتساب معدل النمو للمدى الطويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية بعد فترة الموازنة.

يتم إثبات خسائر االنخفاض للعمليات المستمرة، بما في ذلك االنخفاض في قيمة رأس المال العامل، إذا انطبق ذلك، في قائمة 
الدخل الموحدة ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.

بالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة، يتم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة إجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على أن خسائر 
االنخفاض المثبتة سابقاً لم تعد موجودة أو أنها نقصت. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة 
في  تغير  وجود  حالة  في  فقط  سابقاً  المثبتة  االنخفاض  خسارة  قيد  عكس  يتم  للنقدية.  المدرة  الوحدة  أو  لألصل  لالسترداد 
االفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ تاريخ اثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. يتم إثبات عكس 

القيد هذا في قائمة الدخل الموحدة.

يتم إجراء اختبار للشهرة سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها أو عندما تشير الظروف إلى إمكانية حدوث انخفاض في 
قيمتها الدفترية. يحدد االنخفاض في الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة مدرة للنقدية )أو مجموعة الوحدات 
المدرة للنقدية( التي تتعلق بها الشهرة. وعندما تنخفض القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية عن قيمتها الدفترية، يتم 

إثبات خسارة االنخفاض. ال يمكن عكس قيد خسائر االنخفاض في الشهرة في السنوات المستقبلية. 

الموجودات المالية
يعتمد تصنيف الموجودات المالية على نموذج األعمال الخاص بالمجموعة إلدارة موجوداتها المالية والشروط التعاقدية للتدفقات 

النقدية. تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية كما يلي: 

موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة، أو �
موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة. �

يتم إثبات مكاسب أو خسائر الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة إما من خالل قائمة الدخل الموحدة أو من خالل قائمة الدخل 
الشامل اآلخر الموحدة.

القياس األولي  

تقاس الموجودات المالية، في األصل، بالقيمة العادلة لها، زائداً تكاليف المعامالت. إن تكاليف المعامالت الخاصة بالموجودات 
المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها.

يتم اعتبار الموجودات المالية التي تتضمن مشتقات مدمجة، بالكامل عند تحديد فيما إذا كانت تدفقاتها النقدية تفي بمتطلبات 
اثباتها على أنها »تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة«.

القياس الالحق 

أدوات الدين

تقوم المجموعة بإثبات ثالث فئات تصنيف للقياس الالحق ألدوات الدين الخاصة بها.
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التكلفة المطفأة ¦

إن الموجودات المالية المقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي تمثل تدفقات نقدية تعد فقط دفقات من المبلغ 
األصلي والعمولة، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. ويتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن االستثمار في أدوات الدين والتي 
يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة وال تشكل جزءاً من أداة تحوط في قائمة الدخل الموحدة، وذلك عند التوقف عن إثبات 
األصل أو انخفاض قيمته. يتم إدراج دخل العمولة من هذه الموجودات المالية ضمن إيرادات التمويل باستخدام طريقة 

معدل العمولة الفعلي. 

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ¦

إن الموجودات المالية المقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، والتي تمثل تدفقات نقدية تعد 
فقط دفقات من المبلغ األصلي والعمولة، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم إثبات التغيرات 
القيمة، وإيرادات  أرباح أو خسائر االنخفاض في  اثبات  الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر، فيما عدا  القيمة  في 
العمولة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية، والتي يتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة. وعند التوقف عن اثبات 
األصل المالي، فإن األرباح أو الخسائر التراكمية المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر، يعاد تصنيفها من حقوق الملكية 
إلى قائمة الدخل الموحدة، ويتم إثباتها ضمن األرباح/ )الخسائر( األخرى. كما يتم إدراج دخل العمولة من هذه الموجودات 
المالية ضمن إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. يتم إظهار أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية 

ضمن اإليرادات/ المصاريف األخرى. 

القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ¦

المتاجرة  المقتناة ألغراض  المالية  الموجودات  على  الدخل  قائمة  من خالل  العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات  تشتمل 
والموجودات المالية المخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو الموجودات المالية التي 
يجب قياسها بالقيمة العادلة بشكل إلزامي. يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تعد فقط 

دفعات من المبلغ األصلي والعمولة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، بصرف النظر عن نموذج األعمال. 

تقيد الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة، 
ويدرج صافي التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة. تشتمل هذه الفئة على األدوات المالية المشتقة. 

أدوات حقوق الملكية

لهذه  العادلة  القيمة  في  التغيرات  وتعرض  العادلة،  بالقيمة  الملكية  أدوات حقوق  في  االستثمارات  كافة  بقياس  المجموعة  تقوم 
االستثمارات في الدخل الشامل اآلخر. ويستمر إثبات توزيعات األرباح من تلك االستثمارات في قائمة الدخل الموحدة كإيرادات 
أخرى وذلك عند اإلقرار بأحقية المجموعة في استالمها. لن يكون هناك إعادة تصنيف الحق للتغيرات في القيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل الموحدة. 

التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي أو جزء من أصل مالي عند: 

انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو  �
قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى  �

طرف آخر دون أي تأخير وفق ترتيبات »فورية« وإذا ما:

قامت المجموعة بتحويل معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل، أو أ- 
لم تقم المجموعة بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة ب- 

على األصل.
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االنخفاض في القيمة

تقوم المجموعة، بناء على النظرة المستقبلية، بتقويم خسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة ألدوات الدين الخاصة بها كجزء من 
موجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

ويتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12 شهًرا أو على مدى العمر. تنتج خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 12 شهر 
عن أحداث تعثر يتعلق بأداة مالية ما والتي من المحتمل حدوثها خالل 12 شهًرا بعد تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. وعند 
وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االثبات األولي، فإنه يجب تجنيب مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 

المتبقي للتعرض بصرف النظر عن وقت التعثر )خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر(. 

بالنسبة للذمم المدينة، تقوم المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. عليه، ال تقوم المجموعة 
بتتبع التغيرات في مخاطر االئتمان، لكن تقوم بدالً من ذلك باثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
العمر بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استناداً إلى الخبرة السابقة بشأن خسائر 

االئتمان، والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. 

السياسة المحاسبية حتى نهاية عام 2017

حتى نهاية عام 2017، كانت الموجودات المالية تصنف كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، وقروض وذمم 
مدينة، واستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق، وموجودات مالية متاحة للبيع، أو مشتقات مخصصة كأدوات تحوط في عمليات 

تحوط فعالة، حسبما هو مالئم. تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية عند االثبات األولي لها.

المطلوبات المالية

االثبات األولي والقياس

يتم تصنيف المطلوبات المالية ضمن أي من الفئتين التاليتين:

مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  �
مطلوبات مالية أخرى يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. �

تشتمل فئة المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على فئتين فرعيتين:

مخصصة: مطلوبات مالية مخصصة من قبل المنشأة كمطلوبات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند اإلثبات  �
األولي، و 

مقتناة ألغراض المتاجرة: مطلوبات مالية مصنفة كمقتناة ألغراض المتاجرة، مثل االلتزام المتعلق باألوراق المالية المقترضة  �
في عملية بيع قصيرة، والتي يجب إعادتها في المستقبل. تتضمن هذه الفئة أيضا األدوات المالية المشتقة المبرمة من قبل 
المجموعة والتي لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط. يتم أيضا تصنيف المشتقات المدمجة المنفصلة كمقتناة ألغراض المتاجرة 

ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة.
يتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام وااللتزامات التعاقدية ألداه مالية ما. 
تقيد المطلوبات بالقيمة العادلة، وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة، فيتم إظهارها بالمبالغ المستلمة، بعد خصم تكاليف المعامالت 

المتعلقة بها مباشرة.

القياس الالحق

يستمر تسجيل المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة، وتدرج التغيرات في قائمة الدخل 
الموحدة.
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المطفأة  بالتكلفة  الحقا  قياسها  يتم  فإنه  لها،  األولي  اإلثبات  بعد  القروض،  ذلك  في  بما  األخرى،  المالية  للمطلوبات  بالنسبة 
باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. يتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات المطلوبات 

وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي.

تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءا ال 
يتجزأ من طريقة معدل العمولة الفعلي. يتم إدراج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الدخل الموحدة.

الذمم الدائنة التجارية واألخرى

تمثل هذه المبالغ المطلوبات المتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة للمجموعة ولم يتم دفعها قبل نهاية الفترة المالية. إن هذه 
المبالغ غير مضمونة وتدفع عادة ما بين 30 إلى 60 يوما من تاريخ اإلثبات. يتم إثبات الذمم الدائنة التجارية واألخرى في األصل 

بالقيمة العادلة، وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.

عقود الضمانات المالية

العادلة  بالقيمة  المطلوبات  قياس  يتم، في األصل،  الضمان.  بتاريخ إصدار  مالية  المالية كمطلوبات  الضمانات  إثبات عقود  يتم 
القيمة  أنها  على  المالية  للضمانات  العادلة  القيمة  تحديد  يتم  الضمان.  بإصدار  مباشرًة  المتعلقة  المعامالت  بتكاليف  المعدلة 
الحالية للفرق في صافي التدفقات النقدية بين المدفوعات التعاقدية بموجب أدوات الدين والمدفوعات التي قد تكون مطلوبة بدون 

الضمان أو المبلغ المقدر المستحق الدفع لطرف آخر نظير التعهد بااللتزامات.

في حالة تقديم ضمانات بشأن القروض أو الذمم الدائنة األخرى الخاصة بالشركات الزميلة دون أي مقابل، تتم المحاسبة عن 
القيمة العادلة للضمانات كمساهمات ويتم إثباتها كجزء من تكلفة االستثمار.

التوقف عن االثبات

يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام أو إلغائه. وفي حالة تبديل المطلوبات المالية الحالية بأخرى من نفس 
الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية بشكل شبه كامل، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل 
أو التعديل كتوقف عن إثبات المطلوبات األصلية وإثبات مطلوبات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة 

الدخل الموحدة.

مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة، فقط عند وجود حق نظامي 
حالي ملزم لتسوية المبالغ المثبتة وعند وجود نية للسداد على أساس الصافي، أو بتسييل الموجودات وسداد المطلوبات في آن 

واحد.

األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط
يتم في األصل إثبات األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات، ويعاد قياسها الحقاً بالقيمة العادلة. 
تقيد المشتقات كموجودات مالية عندما تكون القيمة العادلة لها إيجابية، وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة لها سلبية. 
تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات خالل الفترة التي ال تعتبر فيها مؤهلة لمحاسبة التحوط 

وكذلك الجزء غير الفعال من عمليات التحوط الفعالة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.

العادلة لعقود الصرف اآلجلة الفرق بين سعر الصرف اآلجل وسعر العقد. ويشير سعر الصرف اآلجل إلى أسعار  تمثل القيمة 
الصرف اآلجلة الحالية لعقود لها تواريخ استحقاق مماثلة. تحدد القيمة العادلة لعقود مقايضات أسعار العموالت بالرجوع إلى 

منحنيات العائد ألدوات مماثلة.
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المخزون
يتم تقويم المخزون، بما في ذلك المواد الخام والمنتجات تحت التصنيع والمنتجات تامة الصنع والمواد المستهلكة وقطع الغيار 
بالتكلفة )أي أسعار الشراء التاريخية على أساس طريقة المتوسط المرجح زائداً التكاليف المتعلقة بها مباشرة( أو صافي القيمة 

الممكن تحقيقها، أيهما أقل.

تشتمل المنتجات تحت التصنيع وتامة الصنع على تكلفة المواد والعمالة ونسبة مالئمة من المصاريف غير المباشرة.

توزيعات األرباح النقدية المدفوعة لمساهمي الشركة األم
تقوم المجموعة بإثبات االلتزامات المتعلقة بدفع التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة األم وذلك عند اعتماد التوزيع وإن التوزيع لم 
يعد يتم بحسب رغبة المجموعة. طبًقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتم اعتماد توزيعات األرباح عند المصادقة 
عليها من قبل المساهمين. يتم تسجيل توزيعات األرباح األولية، إن وجدت، عند المصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة. يتم إثبات 

المبلغ المقابل مباشرًة ضمن قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

المخصصات

عــــام

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل 
أن يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ هذا االلتزام بشكل موثوق به. 
وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، 
عندما يكون ذلك مالئماً، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور 

الوقت كتكاليف تمويل.

االلتزامات البيئية

البيئي  التنظيف  لتكاليف  بإثبات مخصص  المجموعة  تقوم  بها،  المعمول  النظامية  والمتطلبات  للمجموعة  البيئية  للسياسة  وفقا 
عندما يستحق االلتزام القانوني والمتوقع، وأنه يمكن تقدير المبلغ المراد دفعه بشكل معقول.

العقود التي تعتبر تكاليفها أكبر من منافعها

يتم إثبات مخصص العقود التي تعتبر تكاليفها أكبر من منافعها عندما تكون المنافع التي تتوقعها المجموعة من العقد أقل من 
التكلفة التي ال يمكن تجنبها والتي تفي بالتزامها بموجب العقد.

االلتزام المتعلق بإزالة الموجودات

تقوم المجموعة بتجنيب مخصص للتكاليف المتعلقة بإزالة مرافق التصنيع عند وجود االلتزام. تحسب التكاليف المتعلقة بإزالة 
الموجودات بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لسداد االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إثباتها كجزء من تكلفة 
المتعلق  النقدية بمعدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس المخاطر المصاحبة لاللتزام  التدفقات  المعني. يتم خصم  األصل 
بإزالة الموجودات. يتم قيد الزيادة في الخصم كمصاريف عند تكبدها، ويتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة كتكاليف تمويل. تتم 
مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة المتعلقة بإزالة الموجودات سنوياً ويتم تعديلها حسبما هو مالئم. إن التغيرات في التكاليف 

المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المستخدم، يتم إضافتها إلى أو خصمها من تكلفة األصل.
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منافع الموظفين 

االلتزامات المتعلقة بمنافع الموظفين طويلة األجل

سيتم  التي  المتوقعة  المستقبلية  للدفعات  الحالية  بالقيمة  قياسها  يتم  األجل،  طويلة  الموظفين  بمنافع  المتعلقة  االلتزامات  إن 
إجراؤها بشأن الخدمات التي يقدمها الموظفين حتى نهاية فترة إعداد القوائم المالية الموحدة باستخدام طريقة وحدة االئتمان 
المتوقعة، وتسجل كمطلوبات غير متداولة. يتم األخذ بعين االعتبار الزيادة المستقبلية المتوقعة في الرواتب، ومعدالت تقليص 
األيدي العاملة السابقة. يتم خصم المدفوعات المستقبلية المتوقعة باستخدام عوائد السوق في نهاية فترة إعداد القوائم المالية 
على سندات الحكومة أو سندات الشركات ذات الجودة العالية بشروط وعمالت تتطابق قدر اإلمكان مع التدفقات النقدية الصادرة 
المستقبلية المقدرة. يتم إثبات إعادة القياس الناتج عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل الشامل الموحدة. 
تقدم المجموعة العديد من برامج ما بعد انتهاء الخدمة، بما في ذلك برامج المساهمات المحددة وبرامج المنافع المحددة وبرامج 

التأمين الطبي والتأمين على الحياة لما بعد انتهاء الخدمة للموظفين المؤهلين واألشخاص التابعين لهم.

برامج المساهمات المحددة

منشأة  إلى  ثابتة  مساهمات  المجموعة  بموجبه  تدفع  الخدمة  انتهاء  بعد  لما  منافع  برنامج  المحددة  المساهمات  برنامج  يمثل 
منفصلة وال يكون عليها التزام قانوني أو متوقع. يتم إثبات المساهمات كمصاريف منافع الموظفين في قائمة الدخل الموحدة عند 

استحقاقها. 

تقدم المجموعة، داخل المملكة العربية السعودية، برنامج ادخار لتشجيع موظفيها السعوديين على االدخار بطريقة تضمن زيادة 
دخلهم والمساهمة في تأمين مستقبلهم وفقا للبرنامج المقرر. يتم إيداع مساهمات االدخار المودعة من المشاركين في حساب 
بنكي مستقل بخالف الحسابات البنكية التشغيلية العادية للمجموعة )ولكن ليس في أي منشأة نظامية مستقلة(. إن هذا النقد هو 
رصيد مقيد، وألغراض العرض في القوائم المالية، يتم تسويته مقابل المطلوبات ذات العالقة بموجب برنامج االدخار ويدرج صافي 

االلتزام تجاه الموظفين ضمن مطلوبات منافع الموظفين.

برامج المنافع المحددة

يمثل برنامج المنافع المحددة برنامج منافع لما بعد انتهاء الخدمة بخالف برنامج المساهمات المحددة. لدى المجموعة بشكل 
أساسي مكافأة نهاية الخدمة، وبرامج تقاعد، وبرامج التأمين الطبي والتأمين على الحياة لما بعد التقاعد وهي مؤهلة العتبارها 

برامج منافع محددة.

مكافأة نهاية الخدمة وبرامج التقاعد

في المملكة العربية السعودية، وفيما يتعلق بالتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، تأخذ عملية التقويم االكتواري بعين االعتبار 
أحكام نظام العمل السعودي باإلضافة إلى سياسة المجموعة. وفي البلدان األخرى، تؤخذ أنظمة العمل المعنية بعين االعتبار.

إن صافي موجودات أو مطلوبات التقاعد المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة المتعلقة ببرنامج المنافع المحددة لما بعد انتهاء 
الخدمة يمثل القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة المتوقعة ناقصة القيمة العادلة لموجودات البرنامج، إن وجدت، بتاريخ إعداد 

القوائم المالية الموحدة.

يتم إعادة قياس التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم 
تحديد القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة 
لسندات الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي ستدفع بها المنافع، وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. 
وفي البلدان التي ال يوجد فيها أسواق عميقة لهذه السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومية. يتم احتساب صافي 

تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المنافع المحددة والقيمة العادلة لموجودات البرنامج.
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يتم احتساب تكاليف التزامات المنافع المحددة باستخدام تكاليف التقاعد المحددة إكتوارياً في نهاية السنة السابقة، بعد تعديلها بالتقلبات 
الهامة التي تطرأ على السوق وبأي أحداث هامة تقع لمرة واحدة مثل تعديل البرامج وتقليصه أو تسويته. وفي حالة عدم وجود تلك 
التقلبات الهامة في السوق واألحداث لمرة واحدة، يتم تمديد االلتزامات اإلكتوارية استناداً لالفتراضات في بداية السنة. وفي حالة وجود 
تغيرات هامة في االفتراضات أو الترتيبات خالل الفترة األولية، فإنه يتم اعتبارها إلعادة قياس هذه االلتزامات والتكاليف المتعلقة بها. 

يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية خالل الفترة التي تحدث فيها في بنود الدخل 
الشامل اآلخر. يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليصه مباشرة 

في قائمة الدخل الموحدة كتكاليف خدمة سابقة.

في حالة تعديل خطة منافع ما، يتم إثبات الجزء المتغير من الخطة المتعلق بالخدمة السابقة للموظفين كمصروف أو إيرادات، إذ 
ينطبق ذلك، بطريقة القسط الثابت على مدى متوسط الفترة ولحين اكتساب المنافع، في قائمة الدخل الموحدة. وبالقدر الذي 

تصبح فيه المنافع مكتسبه فوراً، يتم إثبات المصروف أو اإليرادات، إذا ينطبق ذلك، مباشرًة في قائمة الدخل الموحدة.

يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد انتهاء الخدمة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة، بينما يتم 
تسجيل الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكاليف تمويل. إن أية تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات 

التقويم االكتوارية والتغيرات في االفتراضات يتم اعتبارها كإعادة قياس في بنود الدخل الشامل اآلخر.

برنامج تملك المنازل للموظفين

قامت بعض الشركات ضمن المجموعة بوضع برامج تملك المنازل للموظفين والتي توفر للموظفين المؤهلين فرصة شراء الوحدات 
السكنية التي شيدتها هذه الشركات التابعة من خالل سلسلة من الدفعات على مدى عدد معين من السنوات. يتم نقل ملكية المنازل 

عند إتمام السداد بالكامل.

بموجب برامج تملك المنازل للموظفين، فإن المبالغ التي يدفعها الموظف لقاء المنزل تدفع ثانية إلى الموظف في حالة استقالة 
الموظف وإعادة المنزل إلى المجموعة. يتم إثبات برنامج تملك المنازل للموظفين كأصل مدفوع مقدماً غير متداول عند تخصيص 

الوحدات السكنية إلى الموظفين ويتم إطفاؤها على مدى فترة سداد التسهيالت المستحقة من الموظفين. 

برنامج قروض السكن للموظفين

تقدم المجموعة قروضا سكنية بدون عمولة لموظفيها المؤهلين لشراء أو بناء منزل أو شقة. يتم سداد القرض على أقساط شهرية 
عن طريق خصم رواتب الموظفين.

يتم إثبات قروض السكن كموجودات مالية غير متداولة بالقيمة العادلة ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة 
الفعلي. يتم إثبات الفرق بين القيمة العادلة والمبلغ الفعلي المدفوع نقداً للموظف باعتباره »منافع موظفين مدفوعة مقدما غير متداولة« 
ويتم إطفاؤه كمصروف بالتساوي على مدى فترة الخدمة. كما يتم إطفاء نفس المبلغ كإيرادات تمويل على الذمم المستحقة من الموظفين.

إثبات اإليرادات

إيرادات المبيعات

تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عند انتقال السيطرة على المنتجات المباعة إلى العميل، وهو ما يتم أخذه بعين االعتبار في سياق 
طريقة إثبات اإليرادات المؤلفة من خمس خطوات وتطبيق شروط الشحن المعمول بها.

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض، مع األخذ بعين االعتبار شروط السداد المحددة تعاقدياً وذلك 
باستثناء الضرائب أو الرسوم. يتم تقويم ترتيبات اإليرادات وفق معايير محددة لتحديد ما إذا كانت المجموعة تعمل كأصيل أو وكيل. 

حقوق اإلرجاع

عندما ينص عقد مبرم مع عميل على حق إرجاع البضاعة خالل فترة محددة، فإن المجموعة تقوم بالمحاسبة عن حق اإلرجاع عند 
طلب ذلك من قبل العميل وعند الوفاء بالشروط التعاقدية.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

توزيع التزامات األداء 

في بعض الحاالت، تقوم المجموعة بتحديد خدمات التسليم كبند مميز وقابل للتحديد بصورة مستقلة عن بيع البضاعة. يتم إثبات 
وتقديم  بالمجموعة  الخاصة  التحميل  بموقع  البضاعة  على  السيطرة  بتحويل  المجموعة  قيام  عند  الخدمات  تلك  من  اإليرادات 
خدمات التسليم إلى الموقع الخاص بالمشتري. تقوم المجموعة بتوزيع جزء من إجمالي سعر المعاملة على خدمات التسليم بناًء 

على أفضل تقدير للخدمات المستقلة المماثلة.

التسعير المتغير - التسعير المبدئي

يجوز بيع بعض المنتجات في أسواق معينة بموجب ترتيبات تسعير متغيرة. وتنص تلك الترتيبات على أن يحمل السعر المبدئي على 
العميل وقت تحويل السيطرة على المنتجات، بينما يمكن تحديد السعر النهائي للمنتجات فقط على أساس الفترة الزمنية المنتهية 
بعد ذلك الوقت. وفي مثل هذه الحاالت، وبغض النظر عن الطريقة المستخدمة لتحديد األسعار المبدئية والنهائية، يتم إثبات 

اإليرادات وقت تحويل السيطرة على المنتجات وذلك بمبلغ يمثل المبلغ النهائي المتوقع للعوض الذي تستلمه المجموعة. 

وعند قيام المجموعة بتسجيل ذمم مدينة بشأن السعر المبدئي، فإن التغيرات الالحقة في السعر النهائي المقدر لن يتم تسجيلها 
كإيرادات حتى تلك النقطة من الزمن التي يتم فيها تحديد السعر النهائي الفعلي )طالما أن هذه التغيرات تنتج عن التغيرات في 
سعر السوق/ مؤشر سعر السوق للمنتجات(. وقد يتم اعتبار ذلك عند القياس الالحق كأصل مالي مدرج بالقيمة العادلة. وقد يتم 

إثبات إعادة القياس هذه كإيرادات مستقلة. 

إن كافة التحديثات األخرى على السعر المبدئي، يتم تسجيلها مقابل إيرادات، ويقيد المبلغ المستحق القبض اإلضافي ضمن أصل أو التزام 
عقد ما. يتم التوقف عن إثبات أصل أو التزام العقد ذلك مقابل الذمم المدينة، عند نقطة الزمن التي يتم فيها تحديد السعر النهائي الفعلي. 

التسعير المتغير - الحسومات الخاصة بحجم المبيعات 

تقوم المجموعة بتقديم الحسومات بأثر رجعي إلى عمالئها على المنتجات المشتراة من قبل العميل وذلك بمجرد تجاوز كمية 
المنتجات المشتراة خالل الفترة الحد المنصوص عليه في العقد. تقوم المجموعة بتقدير الحسومات المتوقعة الخاصة بحجم 
المبيعات باستخدام تقييم متحفظ للمبلغ المتوقع للحسومات، ويتم مراجعتها وتحديثها على أساس منتظم. ويتم الحقاً سداد هذه 

المبالغ نقداً إلى العميل أو يتم مقاصتها مقابل المبالغ المستحقة الدفع من قبل العميل، إذا كان ذلك مسموحاً به بموجب العقد.

ينتج عن الحسومات الخاصة بحجم المبيعات عوض متغير. تعتبر المجموعة طريقة »المبلغ األكثر احتماالً« هي أفضل تقدير لهذا 
العوض المتغير.

تقديم الخدمات

تقوم المجموعة، في بعض الحاالت، بتقديم خدمات لوجيستية بشأن البضاعة المباعة. يتم الوفاء بهذه الخدمة على مدى فترة 
التسليم. عليه، تقوم المجموعة بتأجيل اإليرادات الموزعة إلى الخدمات اللوجيستية وتقوم بإثباتها على مدى تلك الفترة. 

السياسة المحاسبية حتى نهاية عام 2017

حتى نهاية عام 2017، كانت المجموعة تقوم بإثبات اإليرادات طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي 18: اإليرادات. كان إثبات اإليرادات 
يتم عند بيع البضاعة وانتقال المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة لملكية البضاعة إلى المشتري ويكون ذلك عادًة عند تسليم 
البضاعة. كان قياس اإليرادات من بيع البضاعة يتم بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض، بعد خصم المرتجعات 

والمخصصات، والخصومات التجارية، والتخفيضات المتعلقة بحجم المبيعات.

إيرادات التمويل
بالنسبة لكافة األدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المرتبطة بعمولة المصنفة كاستثمارات في أدوات 
حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم تسجيل إيرادات التمويل باستخدام معدل العمولة الفعلي. 
يمثل معدل العمولة الفعلي، المعدل الذي يخصم المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة 

المالية أو لفترة أقصر، حيثما كان ذلك مالئما، إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية.
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ساهمة 
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ملوحدة - تتمة
ملالية ا

ت حول القوائم ا
إيضاحا

سمبر 2018
ي 31 دي

ملنتهية ف
سنة ا

لل
ك(

ف ذل
سعودية ما لم يرد خال

ت ال
ف الرياال

ملبالغ بآال
)كافة ا

ت 
ت والمصانع والمعدا

الممتلكا
 -7

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

ضي والمباني
األرا

صانع والمعدات
الم

األثاث والتركيبات
السيارات

اإليجارات 
التمويلية

الموجودات قيد 
اإلنشاء

اإلجمالي

التكلفة: 
في بداية السنة

31.853.024
281.502.829

1.016.897
755.245

1.217.233
24.894.448

341.239.676
ضافات 

إ
207.171

2.090.600
17.238

16.655
29.858

11.812.453
14.173.975

تحويالت )أ(
975.707

13.426.401
39.453

4.659
79.795

)16.235.952(
)1.709.937(

استبعادات
)165.221(

)985.644(
)14.111(

)29.584(
)578(

)146.612(
)1.341.750(

تسويات تحويل عمالت 
)302.680(

)1.605.634(
)12.498(

)1.293(
)45(

)56.394(
)1.978.544(

في نهاية السنة
32.568.001

294.428.552
1.046.979

745.682
1.326.263

20.267.943
350.383.420

ض في القيمة:
االستهالك المتراكم واالنخفا

في بداية السنة
)14.807.964(

)156.161.828(
)754.507(

)554.027(
)633.818(

)971.621(
)173.883.765(

المحمل للسنة
)1.054.903(

)13.230.628(
)64.986(

)45.421(
)76.499(

-
)14.472.437(

ض في القيمة
االنخفا

-
)303.750(

-
-

-
-

)303.750(
تحويالت

)22.193(
)1.046.616(

5.853
)48(

-
937.022

)125.982(
استبعادات

143.179
936.681

12.388
20.620

577
-

1.113.445
تسويات تحويل عمالت 

125.847
975.049

8.462
)444(

)161(
-

1.108.753
في نهاية السنة

)15.616.034(
)168.831.092(

)792.790(
)579.320(

)709.901(
)34.599(

)186.563.736(
صافي القيمة الدفترية: 

في 31 ديسمبر 2018
16.951.967

125.597.460
254.189

166.362
616.362

20.233.344
163.819.684

في 1 يناير 2018
17.045.060

125.341.001
262.390

201.218
583.415

23.922.827
167.355.911

صانع والمعدات و تحويل وحدات سكنية تم إنشاؤها للموظفين إلى الموجودات غير المتداولة األخرى.
ضمن الممتلكات والم

يشتمل هذا البند على تحويالت 
)أ( 
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سعودية(
ساهمة 

شركة م
(

ملوحدة - تتمة
ملالية ا

ت حول القوائم ا
إيضاحا

سمبر 2018
ي 31 دي

ملنتهية ف
سنة ا

لل
ك(

ف ذل
سعودية ما لم يرد خال

ت ال
ف الرياال

ملبالغ بآال
)كافة ا

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

ضي والمباني
األرا

صانع والمعدات
الم

األثاث والتركيبات
السيارات

اإليجارات 
التمويلية

الموجودات قيد 
اإلنشاء

اإلجمالي

التكلفة: 
في بداية السنة

30.135.060
269.962.131

937.676
747.204

1.217.969
25.670.957

328.670.997
ضافات

إ
96.779

3.473.092
11.151

11.935
-

7.504.425
11.097.382

تحويالت
992.607

6.898.846
59.797

2.215
-

)8.343.989(
)390.524(

استبعادات
)90.017(

)2.030.891(
)10.141(

)8.437(
)867(

)45.781(
)2.186.134(

ضات 
تخفي

)14.362(
)59.811(

-
)538(

-
)103.414(

)178.125(
تسويات تحويل عمالت 

732.957
3.259.462

18.414
2.866

131
212.250

4.226.080
في نهاية السنة

31.853.024
281.502.829

1.016.897
755.245

1.217.233
24.894.448

341.239.676
ض في القيمة:

االستهالك المتراكم واالنخفا
في بداية السنة

)13.237.142(
)142.658.096(

)662.491(
)508.372(

)585.907(
)669.007(

)158.321.015(
المحمل للسنة

)1.043.519(
)12.689.525(

)74.505(
)52.154(

)68.514(
-

)13.928.217(
ض في القيمة

ض والتخفي
االنخفا

)105.527(
)976.939(

)15(
538

)921(
)302.614(

)1.385.478(
تحويالت

)142.450(
289.860

)13.550(
-

21.022
-

154.882
استبعادات

88.640
1.936.588

9.947
8.182

867
-

2.044.224
تسويات تحويل عمالت 

)367.966(
)2.063.716(

)13.893(
)2.221(

)365(
-

)2.448.161(
في نهاية السنة

)14.807.964(
)156.161.828(

)754.507(
)554.027(

)633.818(
)971.621(

)173.883.765(
صافي القيمة الدفترية: 

في 31 ديسمبر 2017
17.045.060

125.341.001
262.390

201.218
583.415

23.922.827
167.355.911

في 1 يناير 2017
16.897.918

127.304.035
275.185

238.832
632.062

25.001.950
170.349.982
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

توزيع قسط االستهالك للسنة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
13.903.34913.268.321تكلفة المبيعات 

59.73774.328مصاريف بيع وتوزيع 
509.351585.568مصاريف عمومية وإدارية 

14.472.43713.928.217اإلجمالي

األراضي والمباني

إن األراضي المقام عليها مصانع ومرافق تابعة لبعض الشركات التابعة في المملكة العربية العسودية مستأجرة من الهيئة الملكية 
للجبيل وينبع بموجب عقود إيجار قابلة للتجديد لفترة تصل إلى 30 عاما. تشتمل األراضي والمباني كما في 31 ديسمبر 2018 على 

مبلغ قدره 2.04 مليار ريال سعودي )2017: 2.04 مليار ريال سعودي( يتعلق بتكلفة األراضي المملوكة.

الموجودات قيد االنشاء

تمثل الموجودات قيد االنشاء بشكل أساسي توسعة المصانع القائمة والمشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها من قبل بعض الشركات 
التابعة. إن االرتباطات الرأسمالية ذات الصلة مبينة في اإليضاح 37.

تكاليف االقتراض المرسملة

بلغت تكاليف االقتراض المرسملة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 0.04 مليار ريال سعودي )2017: 0.18 مليار 
ريال سعودي(، منها مبلغ 0.02 مليار ريال سعودي )2017: 0.10 مليار ريال سعودي( يتعلق بتسهيالت تمويل غير تقليدية.

تستخدم المجموعة معدل رسملة قدره 4٪ )2017: 4٪( لتحديد مبلغ تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.

عقود اإليجار التمويلية

إن الموجودات المستأجرة مرهونة كضمان لعقود اإليجار التمويلية ذات الصلة والتزامات الشراء المنتهي بالتمليك.

الممتلكات والمصانع والمعدات المرهونة 

التنمية  السعودية لصالح صندوق  العربية  المملكة  التابعة في  الشركات  الخاصة ببعض  والمعدات  الممتلكات والمصانع  تم رهن 
الصناعية السعودي ضماناً للقروض ألجل الممنوحة لها وقدرها 34.62 مليار ريال سعودي )2016: 36.86 مليار ريال سعودي(.

االنخفاض والتخفيض في قيمة المصانع والمعدات 

بلغ اجمالي االنخفاض والتخفيض في قيمة المصانع والمعدات خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 0.30 مليار ريال 
سعودي )2017: 1.56 مليار ريال سعودي( تم تسجيله بشكل أساسي كما يلي:

خالل 2018، تم تحديد االنخفاض في القيمة على أساس القيمة العادلة ناقصاً تكلفة استبعاد الوحدة المدرة للنقدية المعنية )إيضاح 8(. �
خالل 2017، تم تسجيل خسارة انخفاض قدرها 0.48 مليار ريال سعودي في قيمة بعض المصانع والمعدات لشركات تابعة عن  �

قيمتها القابلة لالسترداد نظرا النخفاض معدالت الربحية والطلب. وقد تم احتساب القيمة القابلة لالسترداد للمصانع والمعدات 
بمبلغ قدره 1.37 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017 بناًء على طريقة »القيمة الحالية« على مستوى الوحدة المدرة للنقدية 
وفقا لما تم تحديده من قبل إدارات الشركات التابعة المعنية. وعند تحديد القيمة الحالية للوحدة المدرة للنقدية، تم خصم التدفقات 
النقدية - المحددة باستخدام خطط عمل وموازنات معتمدة لمدة خمس سنوات - بمعدالت خصم تتراوح بين 7.48٪ و9.49٪ على 

أساس معدل الخصم لما قبل الزكاة وتم توقعها حتى عام 2047 وفقا للعمر اإلنتاجي المقدر للمصانع والمعدات المعنية.
خالل 2017، تم إجراء تخفيض قدره 1.08 مليار ريال سعودي في قيمة بعض المصانع والمعدات التي اعتبرت راكدة أو غير  �

عاملة بسبب الظروف االقتصادية حولها ولعدم توقع تشغيل هذه المصانع والمعدات في المستقبل القريب، وبالتالي تم اثبات 
المبلغ أعاله في قائمة الدخل الموحدة ضمن تكلفة المبيعات. وقد تم هذا التخفيض في القيمة لتخفيض إجمالي القيمة 

الدفترية لبعض المصانع والمعدات إلى ال شيء.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

الموجودات غير الملموسة   -8

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

الشهرة
برامج حاسب 

آلي
 وتطوير تقنية 

أخرى )أ(تراخيص 
موجودات غير 
ملموسة قيد 

التطوير
اإلجمالي

التكلفة: 
9.089.7452.328.1539.906.856105.74132.95021.463.445في بداية السنة

1.31065.6111.0923.04571.058-إضافات
إضافات - من خالل 
عملية تجميع أعمال 

)إيضاح 9(
--201.668--201.668

31.842)28.903()49.145(44.37665.514-تحويالت
انخفاض وتخفيض 

)305.899()4.047()836()649()202.867()97.500(في القيمة

تسويات تحويل 
)325.703(-)2.598()57.231()17.524()248.350(عمالت 

8.743.8952.153.44810.181.76954.2543.04521.136.411في نهاية السنة

اإلطفاء المتراكم:
-في بداية السنة  )1.651.660()6.215.522()53.866(-)7.921.048(
)663.644(--)471.084()192.560(-المحمل للسنة

101.862--101.862--تحويالت
244.165-202.86764940.649-تخفيضات

تسويات تحويل 
49.465-10.34338.644478-عمالت 

)8.189.200(-)12.739()6.545.451()1.631.010(-في نهاية السنة
صافي القيمة 

الدفترية: 
8.743.895522.4383.636.31841.5153.04512.947.211في 31 ديسمبر 2018

9.089.745676.4933.691.33451.87532.95013.542.397في 1 يناير 2018
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

الشهرة
برامج حاسب 

آلي
 وتطوير تقنية 

أخرى )أ(تراخيص 
موجودات غير 
ملموسة قيد 

التطوير
اإلجمالي

التكلفة: 
8.432.7882.461.0659.079.28320.60544.91620.038.657في بداية السنة

23.339269.5316.65274.200373.722-إضافات 
478.765)86.166(549.04776.684)60.800(-تحويالت

)273.278(-)4.634()129.616()139.028(-تخفيضات
تسويات تحويل 

845.579-656.95743.577138.6116.434عمالت 

9.089.7452.328.1539.906.856105.74132.95021.463.445في نهاية السنة
اإلطفاء المتراكم:

)7.112.749(-)10.219()5.530.686()1.571.844(-في بداية السنة
)917.567(-)18.481()663.768()235.318(-المحمل للسنة

)60.645(-)28.561()67.701(35.617-تحويالت
271.692-139.028128.0304.634-تخفيضات 

تسويات تحويل 
)101.779(-)1.239()81.397()19.143(-عمالت 

)7.921.048(-)53.866()6.215.522()1.651.660(-في نهاية السنة
صافي القيمة 

الدفترية: 
9.089.745676.4933.691.33451.87532.95013.542.397في 31 ديسمبر 2017

8.432.788889.2213.548.59710.38644.91612.925.908في 1 يناير 2017

يشتمل بند »أخرى« على العالمات التجارية وقوائم العمالء وبراءات اختراع تقنية مسجلة وغير مسجلة وتكاليف برامج مطورة داخلياً وموجودات تقنية  )أ( 
وابتكار. 

توزيع قسط اإلطفاء للسنة  

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2017

529.906818.741تكلفة المبيعات 
133.73898.826مصاريف عمومية وإدارية 

663.644917.567اإلجمالي

الشهرة
المدرة  الوحدات  إلى  و2007   2002 عامي  المجموعة خالل  أجرتها  التي  االستحواذ  عمليات  عن  الناتجة  الشهرة  تخصيص  تم 
للنقدية بالمجموعة الذي تدار بها الشهرة. لغرض اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة، تمثل الوحدات المدرة للنقدية هذه قطاع 
البتروكيماويات وقطاع المنتجات المتخصصة. بلغت الشهرة المخصصة إلى قطاع البتروكيماويات 5.99 مليار ريال سعودي وإلى 
قطاع المنتجات المتخصصة 2.82 مليار ريال سعودي. تبلغ تكلفة المتوسط المرجح لرأس المال 7.1٪ بالنسبة للبتروكيماويات 

)2017: 6.4٪( وبالنسبة للمنتجات المتخصصة ٪7.7 )2017: ٪7.3(.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

يتم احتساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال على أساس المتوسط المتحرك الشهري للمدى طويل األجل الذي يعكس تقديرات 
السوق للمخاطر الخاصة بكل وحدة مدرة للنقدية. تم إدراج المخاطر المالزمة للقطاع باستخدام متوسط معامل بيتا. يتم تقويم 
باستخدام المعلومات المنشورة في السوق لشركات مماثلة لسابك. تم االفتراض بأن متوسط معدل الضريبة  معامل بيتا سنوياً 
توقعات  احتساب  تم  المعنية.  العمل  النقدية من خطط  التدفقات  توقعات  الحصول على  تم   .)٪25 الفعلية ٪23- ٪25 )2017: 
التدفقات النقدية لخطط العمل التي تزيد عن خمس سنوات باستخدام معدل نمو مفترض قدره ٪1.1-٪2 )2017: ٪1.8- ٪2(.

خالل عام 2018، اشتمل االنخفاض والتخفيض في القيمة على مبلغ قدره 0.098 مليار ريال سعودي )2017: ال شيء( تم تحديدها 
على أساس القيمة العادلة ناقصاً تكاليف استبعاد الوحدة المدرة للنقدية المعنية )إيضاح 7(. 

فيما يتعلق بتقويم القيمة الحالية، تعتقد اإلدارة بأن أي تغير محتمل مقبول في افتراضاتها المستخدمة لن يؤدي إلى زيادة القيمة 
الدفترية للشهرة عن القيمة القابلة لالسترداد لها. 

االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  -9

يلخص الجدول أدناه استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة:

أسماء الشركات الزميلة والمشاريع 
المشتركة 

نسبة الملكية
٪

مكان العمل/ بلد 
المنشأ

طبيعة 
النشاط

31 ديسمبر 
2018

31 ديسمبر 
2017

الشركات الزميلة
697.515628.503بتروكيماوياتالبحرين33.33شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

83.059-ألمنيومالبحرين30.40شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم 

المملكة العربية 30.00شركة معادن للفوسفات
السعودية

مغذيات 
2.125.8681.960.276زراعية

شركة مرافق الطاقة والماء في الجبيل 
المملكة العربية 24.81وينبع )مرافق(

1.696.0361.719.222خدماتالسعودية

2.152.435 2.227.253ألمنيومالبحرين20.62شركة ألمنيوم البحرين - ش.م.ب )ألبا(

المملكة العربية 20.00الشركة الوطنية لنقل الكيماويات
301.975331.604نقلالسعودية

المملكة العربية 15.00شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 
السعودية

مغذيات 
1.876.2381.799.877زراعية

الشركة العربية السعودية لالستثمار 
المملكة العربية 25.00الصناعي )دسر(

115.706144.687استثماراتالسعودية

شركة كالرينت أيه جي )كالرينت( 
كيماويات سويسرا24.99)إيضاح 1-9(

-10.550.156متخصصة

بالك دايموند ستركستشرز )بالك 
الواليات المتحدة 50.00داينوند( )أ(

103.926-تخصصاتاألمريكية

874.588766.199--أخرى
المشاريع المشتركة

شركة ساينوبيك/سابك تيانجين 
4.770.4864.031.268بتروكيماوياتالصين50.00للبتروكيماويات المحدودة

544.729583.084بتروكيماوياتسنغافورة50.00شركة سابك اس كي نكسلين المحدودة  
25.780.55014.304.140

استحوذت المجموعة على حصة سيطرة في بالك دايموند في 1 يناير 2018. نتيجة للتغيير في السيطرة ، تم توحيد هذا االستثمار الذي تمت المحاسبة  )أ( 
عنه وفقاً لطريقة حقوق الملكية اعتباًر من 1 يناير 2018. إن القيمة الدفترية إلجمالي الموجودات البالغة 0.2 مليار ريال سعودي تعكس القيمة العادلة 

في تاريخ االستحواذ.



ق - 244

الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

االستحواذ على شركة كالرينت  1-9

في 10 سبتمبر 2018 ، استحوذت سابك على 83 مليون سهم تقريباً )ما يعادل حصة ملكية قدرها 24.99٪( في شركة 
كالرينت، شركة عالمية تعمل في صناعة الكيماويات المتخصصة ومدرجة في سوق األسهم السويسرية وكمساهم رئيسي، 
المحاسبة عن هذا االستثمار في  يتم  وليس سيطرة على شركة كالرينت. عليه،  هاماً  تأثيراً  بأنها تمارس  تعتقد اإلدارة 

الشركة الزميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. 

طبقاً للقوانين واألنظمة السويسرية السائدة، تم توزيع سعر الشراء األولي على أساس المعلومات المتاحة للجمهور فقط. 
أولية  ومن خالل خبير تقويم مستقل، قامت اإلدارة باستخدام تحليل استرشادي، وبموجبه قامت بمراجعة أسعار شراء 
حديثة لصفقات في مجال الصناعات الكيماوية، وطبقت نتيجة هذا التحليل على قيمة كالرينت. يخضع هذا األمر لتقويم 

إضافي للقيمة العادلة لـ )صافي( موجودات كالرينت خالل األثني عشر شهراً القادمة. 

دفعت المجموعة عوضاً قدره 10.82 مليار ريال سعودي والذي يشتمل على شهرة أولية قدرها 5.38 مليار ريال سعودي. 
بلغ سعر السوق لسهم كالرينت 18.09 فرنك سويسري )68 ريال سعودي تقريباً( كما 28 ديسمبر 2018، أي آخر يوم تداول 
في سوق األسهم السويسرية، وبإجمالي قيمة عادلة متداولة قدرها 5.72 مليار ريال سعودي تقريباً. تعتقد اإلدارة بأن 
القيمة العادلة للسهم كوحدة حساب ال تمثل قيمة االستثمار. إنه من المالئم وجود عالوة على هذا االستثمار نظرا ألن سابك 
تمارس تأثيراً هاماً من خالل حصتها البالغة 24.99٪ في كالرينت، وباإلضافة إلى انه في 18 سبتمبر 2018، أعلنت سابك 
وكالرينت عن عالقة استراتيجية طويلة األجل بينهما، والتي بموجبها يجري الطرفان حالياً مناقشات للوصول إلى اتفاقيات 
استراتيجية بينهما. وفي نهاية السنة، قامت اإلدارة بتقويم القيمة الدفترية الستثمارها باستخدام القيمة األعلى بين القيمة 
العادلة ناقصة تكلفة االستبعاد والقيمة الحالية وباستخدام المعلومات المتاحة للمجهور، ومتوسط ما اتفق عليه المحللون، 
وبإجراء افتراضات معقولة. بناء على تقويمها، تبين لإلدارة بأن القيمة الدفترية لهذا االستثمار كما في 31 ديسمبر 2018 

مدعمة ومؤيدة بالمنهجيات المتبعة في كال عمليات التقويم.
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ت التابعة لها
شركا

ك( وال
ساب

سية )
سا

ت األ
سعودية للصناعا

شركة ال
ال

سعودية(
ساهمة 

شركة م
(

ملوحدة - تتمة
ملالية ا

ت حول القوائم ا
إيضاحا

سمبر 2018
ي 31 دي

ملنتهية ف
سنة ا

لل
ك(

ف ذل
سعودية ما لم يرد خال

ت ال
ف الرياال

ملبالغ بآال
)كافة ا

كانت حركة االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة كاآلتي: 

الشركات الزميلةللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
المشاريع المشتركة

اإلجمالي
شركة الخليج 

صناعة 
ل

البتروكيماويات

شركة 
الخليج 
لدرفلة 

األلمنيوم 

شركة 
معادن 

للفوسفات

شركة مرافق 
الطاقة 

والماء في 
الجبيل 
وينبع 
)مرافق(

شركة 
ألمنيوم 
البحرين 
ش.م.ب 

 -
)ألبا(

الشركة 
الوطنية 

لنقل 
الكيماويات

شركة 
معادن وعد 

الشمال 
للفوسفات

الشركة 
العربية 

السعودية 
لالستثمار 
صناعي 

ال
)دسر(

كالرينت
أخرى

شركة 
ك/

ساينوبي
ك تيانجين 

ساب
للبتروكيماويات 

المحدودة

شركة 
ك 

ساب
س كي 

ا
نكسلين 

المحدودة  

صيد في 
الر

بداية السنة 
628.503

83.059
1.960.276

1.719.222
2.152.435

331.604
1.799.877

144.687
-

870.125
4.031.268

583.084
14.304.140

مساهمات في 
س المال 

رأ
خالل السنة

-
-

-
-

-
-

-
-

10.822.077
132.683

190.475
-

11.145.235

صة في 
الح

النتائج
106.803

)83.026(
163.160

)7.977(
150.543

)29.677(
77.169

)28.905(
)106.973(

)24.292(
831.728

1.297
1.049.850

الحركة في بنود 
الدخل الشامل 

اآلخرى
)291(

)33(
2.432

20.185
-

48
)808(

)76(
)164.948(

-
236.920

)39.652(
53.777

توزيعات أرباح 
مستلمة 

)37.500(
-

-
)35.394(

)75.725(
-

-
-

-
-

)504.217(
-

)652.836(

أخرى )أ(
-

-
-

-
-

-
-

-
-

)103.928(
)15.688(

-
)119.616(

صيد في 
الر

نهاية السنة 
697.515

-
2.125.868

1.696.036
2.227.253

301.975
1.876.238

115.706
10.550.156

874.588
4.770.486

544.729
25.780.550

صة السيطرة على شركة بالك دايموند ستركستشرز ال ال سي وحركات أخرى في المشاريع المشتركة.
صول على ح

يشتمل بند »أخرى« على الح
)أ( 
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ت التابعة لها
شركا

ك( وال
ساب

سية )
سا

ت األ
سعودية للصناعا

شركة ال
ال

سعودية(
ساهمة 

شركة م
(

ملوحدة - تتمة
ملالية ا

ت حول القوائم ا
إيضاحا

سمبر 2018
ي 31 دي

ملنتهية ف
سنة ا

لل
ك(

ف ذل
سعودية ما لم يرد خال

ت ال
ف الرياال

ملبالغ بآال
)كافة ا

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

الشركات الزميلة
المشاريع المشتركة

اإلجمالي
شركة الخليج 

صناعة 
ل

البتروكيماويات

شركة 
الخليج 
لدرفلة 
األلمنيوم

شركة معادن 
للفوسفات

شركة مرافق 
الطاقة 

والماء في 
الجبيل 
وينبع 
)مرافق(

شركة 
ألمنيوم 
البحرين 
ش.م.ب 

 -
)ألبا(

الشركة 
الوطنية 

لنقل 
الكيماويات

شركة معادن 
وعد الشمال 

للفوسفات

الشركة 
العربية 

السعودية 
لالستثمار 
صناعي 

ال
)دسر(

أخرى

شركة 
ك/

ساينوبي
ك تيانجين 

ساب
للبتروكيماويات 

المحدودة

شركة 
س 

ك ا
ساب

كي نكسلين 
المحدودة  

صيد في 
الر

بداية السنة
478.150

106.300
1.885.816

1.643.288
2.017.284

319.768
1.587.540

96.240
808.382

3.508.677
488.879

12.940.324

مساهمات في 
س المال 

رأ
خالل السنة

-
-

-
-

-
-

140.625
92.550

119.820
-

-
352.995

صة في 
الح

النتائج
43.853

)23.241(
74.460

83.705
196.314

11.836
71.712

)44.103(
)35.453(

1.059.693
)19.096(

1.419.680

الحركة في بنود 
الدخل الشامل 

األخرى
-

-
-

23.241
-

-
-

-
)56.294(

)265.171(
113.301

)184.923(

توزيعات 
أرباح بعد 

ضريبة 
صم 

خ
االستقطاع 

وتسويات )أ(

106.500
-

-
)31.012(

)61.163(
-

-
-

33.670
)271.931(

-
)223.936(

صيد في 
الر

نهاية السنة 
628.503

83.059
1.960.276

1.719.222
2.152.435

331.604
1.799.877

144.687
870.125

4.031.268
583.084

14.304.140

صناعة البتروكيماويات والتي تم إلغاؤها في 2017 بالتالي تم عكسها.
تتعلق التسويات بتوزيعات األرباح المعلنة للسنة السابقة من شركة الخليج ل

)أ( 
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

المعلومات المالية الملخصة للشركات الزميلة 
تقدم الجداول أدناه المعلومات المالية الملخصة للشركات الزميلة الهامة الخاصة بالمجموعة. تعكس المعلومات الملخصة المبالغ 

الظاهرة في القوائم المالية المتاحة للشركات المستثمر فيها المعنية وليس حصة سابك في تلك المبالغ: 

شركة معادن 
للفوسفات

شركة مرافق 
الطاقة والماء 

في الجبيل وينبع 
)مرافق(

شركة ألمنيوم 
البحرين - 

ش.م.ب )ألبا(

شركة معادن 
وعد الشمال 
للفوسفات )أ(

كالرينت )ب(

كما في 31 ديسمبر 2018
2.837.2693.349.2844.507.8763.763.58212.727.365موجودات متداولة 

14.624.82719.186.04617.034.08127.180.11431.803.920موجودات غير متداولة 
1.547.5462.959.6954.204.2792.330.0578.770.556مطلوبات متداولة 

8.828.32412.739.5376.536.25519.705.38814.746.700مطلوبات غير متداولة 
7.086.2266.836.09810.801.4238.908.25121.014.029صافي الموجودات 

تسوية:
24.99٪15.00٪20.62٪24.81٪30.00٪حصة المجموعة )٪(

حصة المجموعة في الشركة 
2.125.8681.696.0362.227.2531.336.2385.251.406الزميلة

موجودات غير ملموسة / 
540.0005.298.750---شهرة

2.125.8681.696.0362.227.2531.876.23810.550.156القيمة الدفترية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
5.215.6484.053.8379.075.8061.163.82525.393.900إيرادات 

صافي دخل السنة - من 
705.082228.214594.270415.8161.364.975العمليات المستمرة بالكامل

تسوية:
24.99٪15.00٪20.62٪24.81٪30.00٪حصة المجموعة )٪(

حصة المجموعة في الشركة 
211.52556.620122.53862.372341.107الزميلة 

الحصة في األرباح 
)106.973(150.54377.169)7.977(163.160)الخسائر( )ج(

إيضاحات:

يشمل استثمار المجموعة في شركة شركة معادن وعد الشمال للفوسفات مساهمة إضافية مقدمة ألحد المساهمين فيما يتعلق بحقوق التعدين. )أ(  
تم تسجيل حصة خسائر المجموعة في صافي دخل كالرينت خالل الفترة من 10 سبتمبر 2018 حتى نهاية السنة بعد تسويات القيمة العادلة. )ب(  

تشمل حصة المجموعة من األرباح )الخسائر( بعض التعديالت التي تتم في حصة المجموعة من االستثمارات واألرباح )الخسائر(. )ج(  
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

شركة معادن 
للفوسفات

شركة مرافق الطاقة 
والماء في الجبيل 

وينبع )مرافق(

شركة ألمنيوم 
البحرين - ش.م.ب 

)ألبا(

شركة معادن وعد 
الشمال للفوسفات

كما في 31 ديسمبر 2017
2.388.8353.967.8774.356.8452.175.416موجودات متداولة 

15.219.20521.443.31512.337.07226.328.595موجودات غير متداولة 
1.824.3752.772.9901.764.6732.111.058مطلوبات متداولة 

9.249.41215.708.6484.490.66617.993.770مطلوبات غير متداولة 
6.534.2536.929.55410.438.5788.399.183صافي الموجودات 

تسوية:
15٪20.62٪24.81٪30٪حصة المجموعة )٪(

1.960.2761.719.2222.152.4351.259.877حصة المجموعة في الشركة الزميلة
540.000---موجودات غير ملموسة

1.960.2761.719.2222.152.4351.799.877القيمة الدفترية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
4.253.9163.983.4298.494.2631.096.917إيرادات 

صافي دخل السنة - من العمليات 
248.200337.384952.056478.080المستمرة بالكامل

تسوية:
15٪20.62٪24.81٪30٪حصة المجموعة )٪(

74.46083.705196.31471.712حصة المجموعة في الشركة الزميلة 
74.46083.705196.31471.712الحصة في األرباح 
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

المعلومات المالية الملخصة للمشاريع المشتركة
تقدم الجداول أدناه المعلومات المالية الملخصة لشركة ساينوبيك/ سابك تيانجين للبتروكيماويات المحدودة، مشروع مشترك هام خاص 
بالمجموعة. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في القوائم المالية للمشروع المشترك وليس حصة سابك في تلك المبالغ:

كما في
31 ديسمبر 2018

كما في
31 ديسمبر 2017

2.778.4403.759.990نقدية وأرصدة لدى البنوك
4.956.6375.321.463إجمالي الموجودات المتداولة 

8.384.2048.460.766موجودات غير متداولة 
785.6661.507.095مطلوبات مالية متداولة )فيما عدا الذمم الدائنة التجارية(

1.634.6802.620.246إجمالي المطلوبات المتداولة
2.165.1893.099.448إجمالي المطلوبات غير المتداولة

9.540.9728.062.535صافي الموجودات 
تسوية: 

50.00٪50.00٪حصة المجموعة )٪(
4.770.4864.031.268حصة المجموعة في المشروع المشترك

4.770.4864.031.268القيمة الدفترية 

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2017

10.334.96612.844.702إيرادات
)446.064(483.784استهالك وإطفاء

94.35557.921دخل عمولة
)123.731()95.467(مصاريف عمولة

)709.951()559.773(مصروف ضريبة دخل
1.663.4562.119.386صافي دخل السنة - من العمليات المستمرة بالكامل

تسوية: 
50.00٪50.00٪حصة المجموعة )٪(

831.7281.059.693حصة المجموعة في أرباح المشروع المشترك 
831.7281.059.693الحصة في األرباح 

المعلومات المالية الملخصة للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة غير الهامة بمفردها:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
الشركات الزميلة 

غير الهامة بمفردها
المشاريع المشتركة 
غير الهامة بمفردها

الشركات الزميلة 
غير الهامة بمفردها

المشاريع المشتركة 
غير الهامة بمفردها

صافي دخل )خسارة( السنة - من 
)43.995(556.57120.01372.364العمليات المستمرة بالكامل

القيمة العادلة للشركات الزميلة المدرجة 
بلغت القيمة العادلة الستثمار المجموعة في شركة ألبا وشركة كالرينت: 1.75 مليار ريال سعودي و 5.72 مليار ريال سعودي 

)إيضاح 9-1( على التوالي )2017: ألبا 1.79 مليار ريال سعودي(.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

االستثمارات في أدوات الدين   -10

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

متداولة )في استثمارات قصيرة األجل(
-93.750أدوات بعمولة ثابتة 

481.460390.320أدوات بعمولة عائمة 
575.210390.320

غير متداولة 
1.146.8651.755.531أدوات بعمولة ثابتة 

1.347.0151.299.630أدوات بعمولة عائمة 
2.493.8803.055.161
3.069.0903.445.481

كما في عام 2017، صنفت االستثمارات في أدوات الدين كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق )إيضاح 4(.

التعرض للعمالت

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
1.641.7792.029.856ريال سعودي

1.427.3111.415.625دوالر أمريكي
3.069.0903.445.481

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية  -11

فيما يلي القيمة الدفترية لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
األوراق المالية المدرجة 

 20-استثمارات في أدوات حقوق ملكية 
األوراق المالية غير المدرجة 

784.815396.817استثمارات في أدوات حقوق ملكية 
305.294299.406وحدات في صناديق استثمارية 

1.090.109696.223
1.090.109696.243اإلجمالي

كما في عام 2017، تم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كموجودات مالية متاحة للبيع )إيضاح 4(.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

الموجودات غير المتداولة األخرى   -12

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
3.585.8472.576.031سلف موظفين

620.029576.090قروض مستحقة من جهات ذات عالقة
112.500112.500رسوم تعدين مدفوعة مقدماً
244.112-استرداد ضريبة دخل مدينة 

808.080710.767أخرى
5.126.4564.219.500

سلف موظفين
تمثل سلف الموظفين مبالغ مستحقة من الموظفين تتعلق ببرنامج تملك المنازل ومنافع أخرى.

قروض مستحقة من جهات ذات عالقة
تتعلق القروض المستحقة من جهات ذات عالقة ببعض الشركات الزميلة و المشاريع المشتركة باألسعار العادية السائدة في السوق. 

استرداد ضريبة مدينة 
يتعلق هذا البند باسترداد ضريبة مدفوعة من شركة جنرال إلكتريك بموجب اتفاقية سعر الشراء المتعلقة باالستحواذ على شركة 
سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة بي. في.، شركة تابعة لشركة سابك لوكسمبورج. خالل عام 2018، تم تحويل المبلغ إلى 

المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى ألنه يتوقع تحصيله خالل األثني عشر شهراً القادمة.

أخرى
يشتمل بند »أخرى« بشكل أساسي على دفعات مقدمة لمقاولين وبنود متنوعة.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -13

31 ديسمبر 2018

اإلجمالي

موجودات/ 
مطلوبات 
بالتكلفة 
المطفأة

موجودات/ 
مطلوبات 

مالية 
مدرجة 
بالقيمة 
العادلة 

في قائمة 
الدخل

موجودات 
مالية 

مدرجة 
بالقيمة 
العادلة 

من خالل 
الدخل 
الشامل 

اآلخر

القيمة 
العادلة )ج(

 المستوى
1

 المستوى
2

 المستوى
3

الموجودات المالية
استثمارات في أدوات 

دين:
-1.720.920-1.720.920--1.240.6151.240.615بعمولة ثابتة- 
-1.692.752-1.692.752-1.828.4751.441.498386.977بعمولة عائمة- 

استثمارات في أدوات 
حقوق الملكية

305.294784.815-1.090.1091.090.109--1.090.109غير متداولة- 
-29.651-29.651-29.651-29.651موجودات مالية مشتقة 

---ال ينطبق--21.821.84921.821.849ذمم مدينة تجارية 
استثمارات قصيرة 

األجل  
---ال ينطبق--9.240.2899.240.289ودائع ألجل- 

نقدية وأرصدة لدى 
البنوك

---ال ينطبق--13.152.82013.152.820أرصدة لدى البنوك- 
---ال ينطبق--29.437.61029.437.610ودائع ألجل- 

موجودات مالية أخرى 
---ال ينطبق--1.780.0851.780.085)ب(

3.748.617784.815-79.621.50378.114.766416.6281.090.1094.533.432اإلجمالي

المطلوبات المالية
-45.715.403-45.715.403--47.263.24147.263.241قروض

-381-381-381-381مطلوبات مالية مشتقة
---ال ينطبق--14.969.35714.969.357ذمم دائنة تجارية

مطلوبات مالية أخرى 
---ال ينطبق--3.357.8823.357.882)ب(

-45.715.784-45.715.784-65.590.86165.590.480381اإلجمالي
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

31 ديسمبر 2017

اإلجمالي

قروض وسلف/ 
مطلوبات 
بالتكلفة 
المطفأة

موجودات/ 
مطلوبات 

مالية 
مدرجة 
بالقيمة 
العادلة 

في قائمة 
الدخل

موجودات 
مالية 
متاحة 

للبيع من 
خالل 
الدخل 
الشامل 

اآلخر

القيمة 
العادلة)ج(

المستوى 
المستوى المستوى 12

3

الموجودات المالية
استثمارات 

مقتناة حتى تاريخ 
االستحقاق 

3.445.4813.445.481--3.856.110-3.856.110-

موجودات مالية 
متاحة للبيع 

--202020--20متداولة - 
متداولة -  غير 

-299.406-696.223299.406--696.223)أ(

موجودات مالية 
-26.806-26.806-26.806-26.806مشتقة 

---ال ينطبق--22.609.43222.609.432ذمم مدينة تجارية 
استثمارات قصيرة 

---ال ينطبق--3.960.7523.960.752األجل

نقدية وأرصدة 
---ال ينطبق--59.038.65659.038.656لدى البنوك

موجودات مالية 
---ال ينطبق--2.001.1342.001.134أخرى )ب(

-91.778.50491.055.45526.806696.2434.182.342204.182.322اإلجمالي

المطلوبات المالية
-56.939.299-56.939.299--58.063.18858.063.188قروض

مطلوبات مالية 
-16.236-16.236-16.236-16.236مشتقة 

---ال ينطبق--18.061.46418.061.464ذمم دائنة تجارية
مطلوبات مالية 

---ال ينطبق--2.347.8712.347.871أخرى )ب(

-56.955.535-56.955.535-78.488.75978.472.52316.236اإلجمالي

يشمل استثمارات قدرها 396.817 ألف ريال سعودي من أدوات حقوق الملكية غير المتداولة للشركات العاملة داخل وخارج المملكة العربية السعودية. ال يمكن  )أ( 
قياس القيمة العادلة لهذه األسهم بصورة موثوقة بسبب عدم وجود سوق نشط متاح لهذه األسهم. تعتزم سابك اقتناء هذه االستثمارات ألغراض استراتيجية.

)ب( تتضمن الموجودات المالية األخرى مبالغ عقود إيجار مدينة والقروض المستحقة إلى جهات ذات عالقة وعموالت مدينة، بينما تتضمن المطلوبات المالية 
األخرى توزيعات أرباح مستحقة ومبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة وعموالت مستحقة.

قدرت المجموعة بأن الذمم المدينة التجارية واالستثمارات قصيرة األجل والنقد واألرصدة لدى البنوك والذمم الدائنة التجارية والموجودات والمطلوبات  )ج( 
المالية األخرى تقارب قيمتها الدفترية إلى حد كبير نظراً لتواريخ االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات.
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)شركة مساهمة سعودية(
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)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

تمت مناقشة تعرض المجموعة لمختلف المخاطر المتعلقة باألدوات المالية في اإليضاح 36. ان الحد األقصى للتعرض لمخاطر 
االئتمان في نهاية السنة المالية يعادل القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية أعاله. 

لم يكن هناك تحويالت بين المستوى )1( و )2( خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017:

تعتقد المجموعة بأن النقدية والودائع قصيرة األجل والذمم المدينة التجارية والذمم الدائنة التجارية والمطلوبات المتداولة األخرى 
تقارب قيمتها الدفترية وذلك يعود بشكل كبير إلى تواريخ االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات.

تم استخدام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة:

يتم تقويم الذمم المدينة والقروض طويلة األجل المرتبطة بعموالت ثابتة ومتغيرة من قبل المجموعة بناء على معايير مثل أسعار  �
العمولة وعوامل المخاطر الخاصة بدولة معينة والجدارة االئتمانية للعمالء وخصائص المخاطر للمشروع الممول. وبناء على 
هذا التقويم، تؤخذ المخصصات بعين االعتبار إزاء الخسائر المتوقعة على هذه الذمم المدينة والقروض. كما في 31 ديسمبر 

2018 و 2017، لم تختلف القيمة الدفترية لصافي الذمم المدينة والقروض هذه عن قيمتها العادلة المحتسبة.
يتم تحديد القيمة العادلة للسندات المتداولة على أساس عروض األسعار بتاريخ إعداد القوائم المالية. يتم تقدير القيمة العادلة  �

لألدوات غير المتداولة والقروض البنكية والمطلوبات المالية األخرى وااللتزامات بموجب عقود اإليجار التمويلي، باإلضافة 
إلى المطلوبات المالية غير المتداولة األخرى وذلك بخصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام المعدالت السائدة حالياً 

للديون بنفس الشروط ومخاطر االئتمان وتواريخ االستحقاق المتبقية.
تقوم المجموعة بإبرام عقود أدوات مالية مشتقة مع أطراف أخرى مختلفة وبشكل رئيسي مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني  �

جيد. إن المشتقات التي يتم تقويمها بأساليب التقويم مع مدخالت السوق القابلة للمالحظة تتكون أساساً من عقود مقايضات 
أسعار العموالت وعقود الصرف األجنبي اآلجلة وعقود السلع اآلجلة. تشتمل طرق التقويم األكثر تطبيقاً على التسعير اآلجل 
والمقايضات باستخدام المعلومات المستخدمة في حساب القيمة الحالية. تتضمن طرق التقويم هذه مدخالت متنوعة تشتمل 
ومنحنيات  العموالت  أسعار  ومنحنيات  واآلجلة  الفورية  األجنبي  الصرف  واسعار  األخرى  لألطراف  االئتمانية  الجودة  على 

األسعار اآلجلة للسلع المعنية.
تتطلب عملية التقويم من المجموعة إجراء بعض االفتراضات بشأن مدخالت طرق التقويم، بما في ذلك التدفقات النقدية  �

المتوقعة، ومعدل الخصم ومخاطر االئتمان والتقلبات في األسعار. إن احتمال وجود تقديرات مختلفة ضمن هذه المدخالت 
العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير  يمكن تقويمها بصورة معقولة واستخدامها في تقدير المجموعة للقيمة 
المتداولة. يتم الحصول على القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة من األسعار المتداولة في أدوات حقوق الملكية المدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في األسواق النشطة.
نظراً لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9(، تم تغيير قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  �

)39( من التكلفة إلى القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )إيضاح 4(. وحيث أنه تم اجراء عملية التقويم باستخدام 
مدخالت غير قابلة للمالحظة الهامة، فقد تم تصنيف القيمة العادلة ضمن المستوى الثالث من مستويات قياس القيمة العادلة. 

فيما يلي وصف لطرق التقويم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقويم االستثمارات في أدوات حقوق الملكية:

الحدالمدخالت غير القابلة للمالحظة الهامةطريقة التقويم

الدخل - طريقة السوق وضريبة  العمولة  قبل  األرباح  مضاعف  إلى  الملكية  حقوق  قيمة 
7.9 إلى 13.1واالستهالك واإلطفاء

القيمة -  مضاعف  إلى  السعر  ونسبة  الموجودات  قيمة  صافي  متوسط 
0.76الدفترية

46.1 ريال سعودي إلى تقدير النقدية واألرصدة لدى البنوك القابلة للتوزيعطريقة صافي الموجودات 
49.9 ريال سعودي

0.73قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف اإليراداتطريقة العائدات المتوقعة
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المخزون   -14

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
17.561.58015.547.664مخزون تام الصنع

4.202.7294.445.988مواد خام
5.890.1425.560.723قطع غيار

2.260.1712.163.711بضاعة في الطريق
46.227121.183مخزون قيد التصنيع

29.960.84927.839.269
)1.776.274()1.716.046(ناقصاً: مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم

28.244.80326.062.995

كانت حركة مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم كاآلتي:

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2017

1.776.2741.500.026الرصيد في 1 يناير 
276.248)60.228()عكس( المحمل للسنة

1.716.0461.776.274الرصيد في 31 ديسمبر

تم اإلفصاح عن مخاطر أسعار السلع التي تتعرض لها المجموعة في اإليضاح 36.

الذمم المدينة التجارية   -15

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
19.111.57119.838.279ذمم مدينة تجارية

3.116.9513.134.896مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 
22.228.52222.973.175

)363.743()406.673(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
21.821.84922.609.432

إن الذمم المدينة بدون عمولة ولمدة تتراوح ما بين 30 - 120 يوم. 
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الذمم المدينة التجارية - تتمة  -15

فيما يلي تحلياًل ألعمار الذمم المدينة التجارية وخسائر االئتمان المتوقعه ذات العالقة كما في 31 ديسمبر: 

اإلجمالي

غير متأخرة 
السداد ولم 
تنخفض 

قيمتها

 أقل من 60
يوم

90-61 
يوم

-91 
180يوم

365-181 
يوم

أكثر من 
سنة 

31 ديسمبر 2018
معدل خسائر االئتمان 

52.07٪35.28٪17.34٪29.16٪1.72٪0.15٪المتوقعة )مقرب(

إجمالي القيمة 
22.228.52220.442.712968.19334.856114.193108.073560.495الدفترية

خسائر االئتمان 
406.67330.09516.65510.16519.79738.132291.829المتوقعة

1 يناير 2018
معدل خسائر االئتمان 

61.34٪36.77٪23.96٪19.78٪1.94٪0.11٪المتوقعة )مقرب(

إجمالي القيمة 
22.973.17521.414.369822.55836.82491.353159.645448.426الدفترية

خسائر االئتمان 
403.35322.86015.9407.28421.88660.300275.083المتوقعة

كانت حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كاآلتي:
20182017

363.743247.087الرصيد االفتتاحي
مخصص خسائر ائتمان متوقعة إضافي عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير 

-39.610المالي 9 )إيضاح 4(

403.353247.087كما في 1 يناير
70.411175.774المحمل للسنة

)59.118()67.091(مبالغ مشطوبة/ عكس خالل السنة
406.673363.743كما في 31 ديسمبر

المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات المتداولة األخرى   -16

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
1.897.5891.811.990مصاريف مدفوعة مقدماً

1.198.681920.506ضرائب وإعانات مدينة
184.760238.760قسط متداول من قروض مستحقة من جهات ذات عالقة

152.964147.627إيرادات تمويل مستحقة 
76.56991.267سلف وذمم موظفين

1.604.2942.491.166أخرى 
5.114.8575.701.316
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االستثمارات قصيرة األجل  -17

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
9.240.2893.960.752ودائع ألجل

575.210390.320استثمارات في أدوات دين/ استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق )إيضاح 10( 
9.815.4994.351.072

ان للودائع ألجل لدى البنوك فترات استحقاق أصلية أكثر من ثالثة أشهر وأقل من اثني عشر شهرا وتحمل أسعار عمولة على أساس 
أسعار العمولة السائدة في السوق.

نقدية وأرصدة لدى البنوك   -18

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
390413نقد في الصندوق 

13.152.82014.566.314أرصدة لدى البنوك
29.437.61044.471.929ودائع ألجل 

42.590.82059.038.656

تمثل الودائع ألجل، ودائع لدى البنوك تقل فترة استحقاقها األصلية عن ثالثة أشهر. 

اإلفصاحات المتعلقة بالتدفقات النقدية   1-18

نقدية وشبه نقدية 

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
42.590.82059.038.656نقدية وأرصدة لدى البنوك 

)1.065.000()1.167.589(ناقصاً: حسابات مكشوفة لدى البنوك 
41.423.23157.973.656النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

تسوية المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمويلية 

كما في 1 يناير 
2018

محملة خالل 
تدفقات نقدية السنة 

تحويل عمالت 
أجنبية وأخرى 

غير نقدية

كما في 31 
ديسمبر 2018

19.95646.524.316)10.693.815(-57.198.175قروض 
738.925-)187.113(865.01361.025إيجارات تمويلية مسددة
توزيعات أرباح مستحقة 

2.773.682-)12.059.538(1.633.22013.200.000الدفع للمساهمين

توزيعات أرباح مدفوعة 
لحقوق الملكية غير 

المسيطرة
-8.629.709)8.736.246(106.537-

126.49350.036.923)31.676.712(59.696.40821.890.734إجمالي األنشطة التمويلية
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

كما في 1 يناير 
2017

محملة خالل 
تدفقات نقدية السنة 

تحويل عمالت 
أجنبية وأخرى 

غير نقدية

كما في 31 
ديسمبر 2017

556.23657.198.175)5.612.441(-62.254.380قروض 
865.013-)53.676(855.36963.320إيجارات تمويلية مسددة
توزيعات أرباح مستحقة 

1.633.220-)11.592.416(1.225.63612.000.000الدفع للمساهمين

توزيعات أرباح مدفوعة 
لحقوق الملكية غير 

المسيطرة
-5.390.185)5.390.185(--

استحواذ على حقوق ملكية 
--)3.075.000(3.075.000-غير مسيطرة

556.23659.696.408)25.723.718(64.335.38520.528.505إجمالي األنشطة التمويلية

يتحقق عن األرصدة البنكية، عمولة بسعر ثابت وعائم على أساس الودائع اليومية لدى البنوك. تودع الودائع قصيرة األجل 
لفترات متفاوتة تتراوح ما بين يوم واحد وثالثة أشهر، ويتوقف ذلك على المتطلبات النقدية المباشرة للمجموعة، ويتحقق 

عليها عمولة أو عائد على أساس أسعار العمولة المتعلقة بالودائع قصيرة األجل.

كما في 31 ديسمبر 2018، كان لدى المجموعة تسهيالت قروض ملتزم بها وغير مسحوبة قدرها 10.06 مليار ريال سعودي 
)31 ديسمبر 2017: 7.1 مليار ريال سعودي(.

يوضح الجدول أدناه تفاصيل المبالغ الموضوعة بعمالت مختلفة:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
15.700.87730.398.916ريال سعودي

25.304.98125.342.450دوالر أمريكي
1.584.9623.297.290أخرى 

42.590.82059.038.656

رأس المال   -19

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
أسهم مصرح بها

3.000.0003.000.000أسهم عادية، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي
3.000.0003.000.000أسهم عادية مصدرة ومدفوعة بالكامل، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي

30.000.00030.000.000أسهم عادية مصدرة ومدفوعة بالكامل )بآالف الرياالت السعودية(



ق - 259

الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

االحتياطيات  -20

االحتياطي النظامي

طبقاً ألحكام نظام الشركات السعودي، يجب على سابك أن تحول 10٪ من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ 
مجموع هذا االحتياطي 30٪ من رأس المال. وحيث أن االحتياطي قد وصل الحد األدنى المطلوب، قررت سابك التوقف عن إجراء 

مثل هذا التحويل. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

االحتياطي العام

طبقاً للنظام األساسي لسابك، يحق للجمعية العامة للمساهمين تكوين احتياطي عام وذلك بالتحويل من األرباح المبقاة. يمكن زيادة 
أو تخفيض هذا االحتياطي العام بقرار من المساهمين. إن هذا االحتياطي قابل للتوزيع. 

االحتياطيات األخرى

يوضح الجدول أدناه تحلياًل لـ »االحتياطيات األخرى« والحركات التي طرأت عليها خالل السنة: 

31 ديسمبر 2018

أدوات حقوق ملكية 
وأخرى مدرجة 
بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

ترجمة عمالت 
أجنبية

مكاسب 
)خسائر( 
اكتوارية

تحوط 
التدفقات 

النقدية
اإلجمالي

)2.249.663()55.711()792.486()1.430.422(28.956في بداية السنة 
اعتماد المعيار الدولي للتقرير 

389.025--)275(389.300المالي 9 )إيضاح 4(

)1.860.638()55.711()792.486()1.430.697(418.256في 1 يناير 2018
صافي التغير في ترجمة 

العمالت المتعلقة بالعمليات 
األجنبية

-)1.301.215(--)1.301.215(

أثر إعادة قياس منافع التزامات 
1.744.012-1.744.012--الموظفين

أثر إعادة قياس قياس 
االستثمارات في أدوات حقوق 

الملكية المدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر 

4.880---4.880

الحصة في بنود الدخل الشامل 
األخرى للشركات الزميلة 

والمشاريع المشتركة
-31.9961.59620.18553.777

اجمالي الدخل الشامل اآلخر 
1.745.60820.185501.454)1.269.219(4.880للسنة

)1.359.184()35.526(953.122)2.699.916(423.136في نهاية السنة 
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

موجودات مالية 31 ديسمبر 2017
متاحة للبيع

ترجمة عمالت 
أجنبية

مكاسب )خسائر( 
اكتوارية

تحوط التدفقات 
اإلجماليالنقدية

)5.307.983()108.880()1.024.146()4.213.936(38.979في بداية السنة  
صافي التغير في ترجمة العمالت 

3.021.606--3.021.606-المتعلقة بالعمليات األجنبية

أثر إعادة قياس التزامات منافع 
231.660-231.660--الموظفين

أثر إعادة قياس قياس االستثمارات 
في أدوات حقوق الملكية المدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر 

)10.023(---)10.023(

الحصة في بنود الدخل الشامل 
األخرى للشركات الزميلة والمشاريع 

المشتركة
-)238.092(-53.169)184.923(

2.783.514231.66053.1693.058.320)10.023(اجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة
)2.249.663()55.711()792.486()1.430.422(28.956في نهاية السنة 

يشتمل أثر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين، على صافي )ضريبة( منافع ضريبية قدرها 0.01 مليار ريال سعودي )2017: 
0.06 مليار ريال سعودي(.

حقوق الملكية غير المسيطرة   -21

تم إظهار حقوق الملكية غير المسيطرة في شركات المجموعة في قائمة المركز المالي الموحدة كجزء من حقوق الملكية. كما تم 
إظهار حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي نتائج الشركات التابعة بصورة مستقلة في قائمة الدخل الموحدة. 

االستحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة  1-21

الشركة  في  سابك  شريك  )»شل«(،  العربية  كيميكلز  شل  وشركة  سابك  أبرمت  الحق«(،  )»تاريخ   2017 يناير   22 بتاريخ 
السعودية للبتروكيماويات )»صدف«(، اتفاقية، بموجبها وافقت سابك على شراء كامل حصة شل في صدف مقابل مبلغ قدره 
3.075 مليار ريال سعودي )»الصفقة«(، مما أدى إلى زيادة حصة سابك في صدف من 50٪ إلى 100٪. وقد أتمت سابك 

وشل الصفقة بتاريخ 16 أغسطس 2017. 

نظراً لعدم وقوع تغير في السيطرة على صدف، تم اعتبار الحصة اإلضافية المستحوذ عليها في صدف كمعاملة حقوق 
ملكية، وبالتالي تم إثبات الزيادة في العوض المدفوع عن القيمة الدفترية لحصة شل في صدف في األرباح المبقاة. 
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

وطبقاً لما تم االتفاق عليه من قبل سابك وشل، أعيد توزيع حصة شل في نتائج عمليات صدف للسنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2017، إلى سابك.

بلغت القيمة الدفترية لصافي موجودات صدف بتاريخ الحق 2.34 مليار ريال سعودي. فيما يلي تفاصيل الحصة اإلضافية 
المستحوذ عليها في صدف:

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2017

)3.075.000(العوض المدفوع نقداً لشريك حقوق الملكية غير المسيطرة )0.82 مليار دوالر أمريكي(
2.335.205القيمة الدفترية للحصة اإلضافية في صدف

)739.795(الفرق المثبت في األرباح المبقاة

تحمل خسارة نيابة عن حقوق ملكية غير مسيطرة   2-21

لدعم واستمرار عمل شركة ابن رشد لأللياف الصناعية )ابن رشد(، وهي شركة تابعة، وفقاً لمبدأ االستمرارية وضمان 
االمتثال باألحكام النظامية التي نص عليها نظام الشركات السعودي، قرر وأوصى مجلس إدارة سابك، خالل السنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2017، بما يلي: 

تحويل مبلغ قدره 4.58 مليار ريال سعودي، ويمثل قيمة المستحقات على الشركة التابعة إلى سابك كما في 1 إبريل  �
2017، كـ »استثمارات غير نقدية إضافية« وذلك من أجل تخفيض الخسائر المتراكمة في الشركة التابعة، بدون التأثير 

على عدد األسهم الحالية للشركة التابعة ونسب الملكية للمساهمين فيها. 
تخفيض رأسمال الشركة التابعة بمبلغ 6.51 مليار ريال سعودي، لغرض تحمل خسائر متراكمة إضافية في الشركة  �

التابعة، دون التأثير على نسب الملكية في الشركة التابعة.
تحويل الكيان القانوني للشركة التابعة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. �

وفقاً لما آلت إليه نتائج الجمعية العمومية غير العادية لشركة ابن رشد والمنعقدة في 31 ديسمبر 2017 فيما يخص إعادة 
هيكلة رأس المال وتحويل الكيان القانوني للشركة، تم تطبيق هذه القرارات/التوصيات بتاريخ 31 ديسمبر 2017. ونظراً 
لعدم حدوث أي تغير في السيطرة، تم اعتبار ما تقدم كمعاملة حقوق ملكية طبقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 
العائدة  المبقاة  األرباح  في  ريال سعودي  مليار   2.36 قدره  تخفيضاً  ذلك  نتج عن  وقد  الموحدة.  المالية  القوائم   :)10(

لمساهمي الشركة األم تمت تسويته مقابل حقوق الملكية غير المسيطرة.
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ت التابعة لها
شركا

ك( وال
ساب

سية )
سا

ت األ
سعودية للصناعا

شركة ال
ال

سعودية(
ساهمة 

شركة م
(

ملوحدة - تتمة
ملالية ا

ت حول القوائم ا
إيضاحا

سمبر 2018
ي 31 دي

ملنتهية ف
سنة ا

لل
ك(

ف ذل
سعودية ما لم يرد خال

ت ال
ف الرياال

ملبالغ بآال
)كافة ا

ي الملخصة
قائمة المركز المال

صاح عن المبالغ لكل شركة تابعة قبل الحذوفات المتداخلة. 
صة لكل شركة تابعة لها حقوق ملكية غير مسيطرة تعتبر جوهرية بالنسبة للمجموعة. تم اإلف

فيما يلي المعلومات المالية الملخ

كما في 31 ديسمبر 2018

شركة ينبع الوطنية 
للبتروكيماويات 

)ينساب(

الشركة السعودية 
للميثانول
)الرازي(

شركة ينبع السعودية 
للبتروكيماويات 

)ينبت(

الشركة الشرقية 
للبتروكيماويات 

)شرق(

شركة الجبيل 
للبتروكيماويات 

)كيميا(

الشركة العربية 
صناعية 

لأللياف ال
)ابن رشد(

شركة األسمدة 
العربية 

السعودية 
)سافكو(

شركة كيان السعودية 
للبتروكيماويات 
)كيان السعودية(

موجودات متداولة 
6.227.525

3.428.862
5.941.261

8.044.262
3.690.629

2.165.665
2.249.981

9.173.922
مطلوبات متداولة 

1.343.865
2.938.323

2.494.188
1.560.340

2.138.286
984.443

855.264
3.295.944

صافي الموجودات 
المتداولة

4.883.660
490.539

3.447.073
6.483.922

1.552.343
1.181.222

1.394.717
5.877.978

موجودات غير متداولة 
12.844.534

2.818.632
4.415.143

13.867.515
13.129.797

4.074.091
7.254.486

31.521.004
مطلوبات غير متداولة 

472.499
775.785

847.336
2.439.668

4.701.917
3.752.541

743.154
21.700.622

صافي الموجودات غير 
المتداولة

12.372.035
2.042.847

3.567.807
11.427.847

8.427.880
321.550

6.511.332
9.820.382

صافي الموجودات
17.255.695

2.533.386
7.014.880

17.911.769
9.980.223

1.502.772
7.906.049

15.698.360
حقوق الملكية غير 

المسيطرة المتراكمة )أ(
8.143.373

1.109.028
3.392.926

8.596.724
4.852.558

712.967
4.183.245

9.620.400

ضرائب دخل في حقوق الملكية غير المسيطرة وغيرها. 
ف أرباح متداخلة بين شركات المجموعة، وتحمل 

تشتمل حقوق الملكية غير المسيطرة المتراكمة على تسويات مثل حذ
)أ( 
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ت التابعة لها
شركا

ك( وال
ساب

سية )
سا

ت األ
سعودية للصناعا

شركة ال
ال

سعودية(
ساهمة 

شركة م
(

ملوحدة - تتمة
ملالية ا

ت حول القوائم ا
إيضاحا

سمبر 2018
ي 31 دي

ملنتهية ف
سنة ا

لل
ك(

ف ذل
سعودية ما لم يرد خال

ت ال
ف الرياال

ملبالغ بآال
)كافة ا

كما في 31 ديسمبر 2017

شركة ينبع الوطنية 
للبتروكيماويات 

)ينساب(

الشركة السعودية 
للميثانول
)الرازي(

شركة ينبع 
السعودية 

للبتروكيماويات 
)ينبت(

الشركة الشرقية 
للبتروكيماويات 

)شرق(

شركة الجبيل 
للبتروكيماويات 

)كيميا(

الشركة العربية 
صناعية 

ف ال
لألليا

)ابن رشد(

شركة األسمدة 
العربية السعودية 

)سافكو(

شركة كيان 
السعودية 

للبتروكيماويات 
)كيان السعودية(

موجودات متداولة 
6.582.991

1.668.841
4.795.571

8.867.168
4.439.751

2.050.745
1.192.281

6.811.410
مطلوبات متداولة 

2.323.147
583.217

1.899.696
1.647.884

2.969.987
1.046.139

785.304
3.350.402

صافي الموجودات 
المتداولة

4.259.844
1.085.624

2.895.875
7.219.284

1.469.764
1.004.606

406.977
3.461.008

موجودات غير متداولة 
13.181.539

2.832.730
4.418.245

14.656.409
13.611.878

4.356.819
7.154.587

33.499.880
مطلوبات غير متداولة 

703.953
854.018

983.466
2.716.243

5.798.158
4.016.225

700.939
23.052.842

صافي الموجودات غير 
المتداولة

12.477.586
1.978.712

3.434.779
11.940.166

7.813.720
340.594

6.453.648
10.447.038

صافي الموجودات
16.737.430

3.064.336
6.330.654

19.159.450
9.283.484

1.345.200
6.860.625

13.908.046
حقوق الملكية غير 

المسيطرة المتراكمة )أ(
7.898.003

1.393.102
3.027.742

9.003.506
4.419.052

631.311
3.645.208

8.555.340

ضرائب دخل في حقوق الملكية غير المسيطرة وغيرها. 
ف أرباح متداخلة بين شركات المجموعة، وتحمل 

تشتمل حقوق الملكية غير المسيطرة المتراكمة على تسويات مثل حذ
)أ( 
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ت التابعة لها
شركا

ك( وال
ساب

سية )
سا

ت األ
سعودية للصناعا

شركة ال
ال

سعودية(
ساهمة 

شركة م
(

ملوحدة - تتمة
ملالية ا

ت حول القوائم ا
إيضاحا

سمبر 2018
ي 31 دي

ملنتهية ف
سنة ا

لل
ك(

ف ذل
سعودية ما لم يرد خال

ت ال
ف الرياال

ملبالغ بآال
)كافة ا

شامل الملخصة
قائمة الدخل ال

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

شركة ينبع الوطنية 
للبتروكيماويات 

)ينساب(

الشركة السعودية 
للميثانول
)الرازي(

شركة ينبع السعودية 
للبتروكيماويات 

)ينبت(

الشركة الشرقية 
للبتروكيماويات 

)شرق(

شركة الجبيل 
للبتروكيماويات 

)كيميا(

الشركة العربية 
لأللياف 

صناعية )ابن 
ال

رشد(

شركة األسمدة 
العربية السعودية 

)سافكو(

شركة كيان السعودية 
للبتروكيماويات 
)كيان السعودية(

إيرادات
7.628.470

5.249.864
7.859.468

11.383.526
8.766.320

6.302.650
3.859.836

12.263.159
صافي دخل السنة

2.413.978
3.045.453

2.944.221
2.859.182

1.965.479
130.862

1.738.438
1.702.248

دخل شامل آخر 
73.037

55.640
124.006

93.484
67.696

53.508
140.320

88.645
إجمالي الدخل الشامل 

2.487.015
3.101.093

3.068.227
2.952.666

2.033.175
184.370

1.878.758
1.790.893

صافي الدخل العائد إلى حقوق 
الملكية غير المسيطرة

1.156.336   
1.360.836

1.304.256
1.406.008

946.798
67.784

874.950
1.007.816

توزيعات أرباح لحقوق الملكية 
غير المسيطرة 

946.063
1.938.503

1.424.437
2.131.029

696.144
-

475.083
-

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
إيرادات

7.220.906
3.631.472

7.510.101
10.066.000

7.910.236
5.704.262

2.759.455
9.983.926

صافي دخل السنة
2.376.365

1.778.390
2.993.537

2.735.429
1.604.213

)608.807(
878.628

668.174
دخل شامل آخر 

)6.978(
)1.699(

7.378
)5.814(

)2.219(
1.088

44.113
)11.473(

إجمالي الدخل الشامل
2.369.387

1.776.691
3.000.915

2.729.615
1.601.994

)607.719(
922.741

656.701
صافي الدخل العائد إلى حقوق 

الملكية غير المسيطرة
996.942

787.865
1.496.174

1.150.915
856.623

)316.182(
429.438

352.992

توزيعات أرباح لحقوق الملكية 
غير المسيطرة 

793.083
1.080.100

1.996.505
814.688

540.229
-

415.698
-

ضرائب دخل في حقوق الملكية غير المسيطرة وغيرها.
ف أرباح متداخلة بين شركات المجموعة، وتحمل 

صافي الدخل )الخسارة( العائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة، على تسويات مثل حذ
يشتمل 
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ت التابعة لها
شركا

ك( وال
ساب

سية )
سا

ت األ
سعودية للصناعا

شركة ال
ال

سعودية(
ساهمة 

شركة م
(

ملوحدة - تتمة
ملالية ا

ت حول القوائم ا
إيضاحا

سمبر 2018
ي 31 دي

ملنتهية ف
سنة ا

لل
ك(

ف ذل
سعودية ما لم يرد خال

ت ال
ف الرياال

ملبالغ بآال
)كافة ا

ت النقدية الملخصة 
قائمة التدفقا

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
شركة ينبع 
الوطنية 

للبتروكيماويات 
)ينساب(

الشركة السعودية 
للميثانول
)الرازي(

شركة ينبع 
السعودية 

للبتروكيماويات 
)ينبت(

الشركة الشرقية 
للبتروكيماويات 

)شرق(

شركة الجبيل 
للبتروكيماويات 

)كيميا(

الشركة العربية 
صناعية 

ف ال
لألليا

)ابن رشد(

شركة األسمدة 
العربية السعودية 

)سافكو(

شركة كيان 
السعودية 

للبتروكيماويات 
)كيان السعودية(

التدفقات النقدية من األنشطة 
التشغيلية

3.928.161
3.202.785

2.881.894
3.966.259

2.553.916
526.637

2.083.578
3.432.919

التدفقات النقدية من األنشطة 
االستثمارية

)1.857.714(
)294.522(

)547.071(
)408.623(

)310.722(
)86(

)802.588(
)2.115.782(

التدفقات النقدية من األنشطة 
التمويلية 

)3.096.501(
)1.558.860(

)1.711.058(
)4.341.786(

)2.935.188(
)210.573(

)833.080(
)1.454.539(

ص( في 
صافي الزيادة / )النق
النقدية وشبه النقدية

)1.026.054(
1.349.403

623.765
)784.150(

)691.994(
315.978

447.910
)137.402(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
التدفقات النقدية من األنشطة 

التشغيلية
3.235.901

2.110.365
3.900.893

3.325.029
2.051.289

432.166
1.395.787

3.592.324

التدفقات النقدية من األنشطة 
االستثمارية

)716.755(
)303.434(

)314.653(
)425.839(

)863.816(
)291.734(

)703.277(
)905.316(

التدفقات النقدية من األنشطة 
التمويلية 

)3.143.125(
)1.873.585(

)3.777.386(
)1.779.483(

)1.604.184(
)160.972(

)732.898(
)1.560.010(

ص( في 
صافي الزيادة / )النق
النقدية وشبه النقدية 

)623.979(
)66.654(

)191.146(
1.119.707

)416.711(
)20.540(

)40.388(
1.126.998
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

القروض  -22

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018معدل العمولة

متداولة

اليبور بسعر متغير قروض قصيرة األجل 
1.167.5891.065.000بالدوالر األمريكي 

سايبور واليبور بالدوالر قسط متداول من قروض طويلة األجل
3.664.7548.535.254األمريكي

5.785.50293.301٪ إلى 9.6٪التزامات بموجب عقود إيجار تمويلية )إيضاح 37(
3.744.901-2.63٪سندات 

3.000.000-سايبور بسعر متغيرسندات دين
3.750.25615.373.456إجمالي القروض - متداولة

غير متداولة 

سايبور واليبور بالدوالر قروض طويلة األجل 
31.058.02335.500.304األمريكي

5.7653.423771.712٪ إلى 9.6٪التزامات بموجب عقود إيجار تمويلية )إيضاح 37(
2.000.000-سايبور بسعر متغيرسندات دين 

2.7510.633.9503.352.716٪سندات
42.345.39641.624.732

47.263.24158.063.188إجمالي القروض

قروض طويلة األجل 
حصلت المجموعة على قروض تجارية من مؤسسات مالية مختلفة لتمويل توسعاتها والمشاريع الجديدة، وعمليات االستحواذ والتي 

تستحق السداد وفقا التفاقيات القروض المعنية بأسعار عموالت متفاوتة. 

تسدد قروض صندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي على أقساط نصف سنوية، وتحمل أعباء تمويل 
بمعدالت متفاوتة.

السندات
كانت السندات التالية قائمة كما في 31 ديسمبر 2018:

خالل شهر أكتوبر 2018، أصدرت سابك كابيتال 2 بي في، شركة تابعة مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لسابك، سندات  �
لمدة 5 سنوات و10 سنوات، بمبلغ قدره 1 مليار دوالر أمريكي لكل منهما وبمبلغ إجمالي يعادل 7.5 مليار ريال سعودي. إن 
هذه السندات غير مضمونة، وتحمل معدل عمولة قدره 4٪ و4.5٪ على تلك التي تستحق خالل 5 سنوات و10 سنوات، على 
التوالي. تم إصدار هذه السندات بموجب القانون 144/أ، ومتطلبات الطرح طبقاً لقانون األوراق المالية األمريكي لعام 1933 
المعدل. إن هذه السندات مدرجة في سوق األسهم األيرلندية )يورونكست دبلن(، وتم استخدام المتحصالت إلعادة تمويل 

قروض استحق سدادها مؤخرا.
في 20 نوفمبر 2013، أصدرت سابك كابيتال 1 بي. في، سندات لمدة 7 سنوات بقيمة 0.75 مليار يورو وبمعدل عمولة قدره  �

2.75٪. تم استخدام المتحصالت السترداد سندات باليورو قدرها 0.75 مليار يورو.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

سندات الدين
بتاريخ 29 ديسمبر 2009، أبرمت المجموعة اتفاقية مع صندوق االستثمارات العامة إلصدار سندات غير مضمونة بالريال 
السعودي بطرح خاص على شكل شرائح متعددة بمبلغ 10 مليار ريال سعودي. تم سحب هذه السندات بشكل كامل وتستحق 
السداد دفعة واحدة بعد 7 سنوات من تاريخ إصدار كل منها. كما في 31 ديسمبر 2018، تم سداد كافة السندات القائمة 

بالكامل.

فيما يلي جدول سداد القروض طويلة األجل: 

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
4.832.34316.345.155خالل سنة واحدة 

7.388.8596.676.568سنة - سنتان
25.510.32726.970.381سنتان - 5 سنوات

8.792.7877.206.071أكثر من ذلك
738.925865.013التزامات بموجب عقود إيجار )إيضاح 37(

47.263.24158.063.188اإلجمالي

منافع الموظفين  -23

فيما يلي تحلياًل لمخصص منافع الموظفين: 

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

التزامات المنافع المحددة 
10.598.97212.846.175مكافأة نهاية الخدمة 

2.226.2952.690.085برامج منافع التقاعد المحددة 
1.154.5751.038.172منافع طبية ما بعد انتهاء الخدمة 

13.979.84216.574.432
منافع الموظفين طويلة األجل األخرى ومنافع انتهاء الخدمة

37.31149.937برنامج التقاعد المبكر 
125.340155.227مكافأة الخدمة طويلة األجل 

857.532855.440أخرى 
1.020.1831.060.604

15.000.02517.635.036

تقوم اإلدارة بمتابعة مخاطر كافة برامج التقاعد بالمجموعة وإصدار التعليمات بشأن الحوكمة وإدارة المخاطر المتعلقة ببرامج 
التقاعد، وخاصة فيما يتعلق بتمويلها وهيكل محفظة موجودات البرامج الحالية. تخضع التزامات وموجودات برامج الموجودات 
المستخدمة لتمويل االلتزامات لمخاطر ديموغرافية وقانونية واقتصادية. تعزى المخاطر االقتصادية أساساً للتطورات غير المتوقعة 
في السلع وأسواق المال. تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلقفال برامج المنافع المحددة المتعلقة بالخدمة المستقبلية. وقد أدى ذلك 

إلى تخفيض المخاطر المتعلق بمستويات المنافع المستقبلية. 
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

التزامات المنافع المحددة 
تقوم المجموعة بمنح مكافأة نهاية الخدمة أو منافع التقاعد لموظفيها مع األخذ في االعتبار قوانين العمل المحلية وسوق العمل 
والقوانين الضريبية في البلدان التي تتواجد فيها الشركات. خارج المملكة العربية السعودية، تقوم المجموعة بالحد من مخاطر تغير 
ظروف السوق المالية والتطورات الديموغرافية، حيث يمنح الموظفون الجدد برامج تقاعد محددة، وكما تم في السنوات األخيرة 
إغالق العديد من برامج المنافع المحددة لحساب مستحقات المنافع المستقبلية، سيتم إغالق البرامج األمريكية والكندية لحساب 

مستحقات المنافع المستقبلية اعتباراً من 31 ديسمبر 2019.

مكافأة نهاية الخدمة 

إن هذه المكافأة إلزامية لكافة الموظفين المقيمين في المملكة العربية السعودية طبقاً لقانون العمل السعودي وسياسات التوظيف 
الخاصة بالمجموعة. تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس رواتب الموظفين وفترات خدماتهم المتراكمة وتستحق الدفع عند 
انتهاء الخدمة أو االستقالة أو التقاعد. يتم احتساب التزام المنافع المحددة بشأن مكافأة نهاية الخدمة وذلك بتقدير قيمة المنافع 
المستقبلية التي اكتسبها الموظفين عن خدمتهم، ومن ثم يتم خصم هذا المبلغ باستخدام معدل خصم مالئم لتحديد القيمة الحالية 

لصافي التزام المجموعة.  إن هذه المكافأة غير ممولة.

يتم إثبات عمليات إعادة القياس، فوراً في قائمة المركز المالي الموحدة، ويتم قيد النقص أو الزيادة المقابلة لها على األرباح المبقاة 
من خالل بنود الدخل الشامل األخرى في الفترة التي تحدث فيها. ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى قائمة الدخل 

الموحدة في الفترات الالحقة.

برامج منافع التقاعد المحددة

لدى المجموعة عدد من برامج المنافع التقاعدية المحددة خارج المملكة العربية السعودية، ان أكثر البرامج أهمية تقع في الواليات 
المتحدة األمريكية وفي المملكة المتحدة. إن برامج التقاعد هذه ممولة. تشمل برامج التقاعد األخرى، برامج ممولة في الغالب في 
ألمانيا والنمسا واليابان وتايوان وكندا وفرنسا وبلجيكا، وهي برامج مموله. تستند المنافع التي تقدمها برامج التقاعد هذه أساسا 

على سنوات الخدمة وتعويضات الموظفين.

يتماشى تمويل البرامج مع المتطلبات المحلية في البلدان التي أنشئت فيها. تخضع التزامات التقاعد ألنظمة حكومية، وحدود 
دنيا من متطلبات التمويل في كثير من البلدان. إضافة إلى ذلك، يوجد قيود على شكل شروط كمية ونوعية بخصوص االستثمار 
في مختلف فئات الموجودات. وقد ينتج عن ذلك تقلب في اشتراكات أصحاب العمل، ومتطلبات التمويل واالفتراض المتعلق بأن 

االلتزامات تجاه صناديق التقاعد تتماشى مع المتطلبات النظامية. 

فيما يلي وصفاً موجزاً لبرامج منافع التقاعد المحددة الرئيسية الخاصة بالمجموعة:

الواليات المتحدة األمريكية

في الواليات المتحدة األمريكية، تمنح المجموعة برنامج منافع تقاعد محددة. يخضع هذا البرنامج ألحكام قانون ضمان دخل تقاعد 
الموظفين المعدل لعام 1974. تتمثل سياسة تمويل البرامج األمريكية في القيام باشتراكات منتظمة كل سنة وبالمبالغ الضرورية 
التي تفي أو تتجاوز الحد األدنى المطلوب طبقاً لما نصت عليه قوانين منافع الموظفين والقوانين الضريبية في الواليات المتحدة 
األمريكية. وكما في 1 يناير 2014، تم إقفال البرامج أمام المشتركين الجدد. أما الموظفين الذين سبق وأن اشتركوا في البرنامج 
األمريكي، كما في 31 ديسمبر 2013 فقد استمروا في اكتساب المنافع لغاية 31 ديسمبر 2019. واعتباراً من 1 يناير 2020، سيتم 
إقفال البرنامج وسيشترك الموظفين في ترتيبات مساهمات محددة بديلة. وبمقارنة المشتركين األساسيين إلى إجمالي التغير في 

المطلوبات، هناك تسوية لمره واحدة مرتبطة بقرار إقفال المستحقات المستقبلية. تم إثبات الربح ضمن تكلفة الخدمة.

تدار برامج منافع التقاعد المحددة من قبل جهات بالوكالة والتي تمثل مصالح الجهات المستفيدة وتضمن سداد المنافع مستقباًل.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

المملكة المتحدة 

لدى شركات المجموعة برامج معاشات تقاعد ختامية في المملكة المتحدة تم إقفالها من أجل الحصول على زيادات إضافية في 
المنافع لسنوات الخدمة في المستقبل. إن جزء كبير من األيدي العاملة ال يزال يتلقى زيادات في المنافع استناداً إلى زيادات الرواتب 

واألجور. وبعد إقفال مستحقات الخدمة، كانت لدى كافة الموظفين فرصة سانحة لالشتراك في برامج المساهمات المحددة. 

تدار برامج منافع التقاعد المحددة من قبل جهات بالوكالة، وتمثل فيها مجلس األمناء - طبقاً لالتفاقية المبرمة مع هذه الجهات 
وطبقاً للقانون - مصالح المستفيدين والتأكد بأنه يمكن سداد المنافع في المستقبل. يحدد التمويل المطلوب وفق عمليات تقويم 

فنية طبقاً لألنظمة المحلية كل ثالثة سنوات. تعدل معاشات التقاعد سنوياً تعويضاً عن الزيادة في تكاليف المعيشة.

منافع الموظفين طويلة األجل األخرى

برنامج التقاعد المبكر

التعويض على شكل  االتفاق على  تم  ما  وإذا  المجموعة.  لسياسات  وفقاً  للموظفين  المبكر  التقاعد  برامج  تكاليف  احتساب  يتم 
أقساط، يتم خصم االلتزام في األصل إلى القيمة الحالية ومن ثم يتم توزيعها على فترة التعويض التي يمكن أن تصل إلى سن 

التقاعد العادي للموظف. 

مكافأة الخدمة طويلة األجل 

تقدم المجموعة لموظفيها مكافأة الخدمة طويلة األجل على أساس سنوات الخدمة، ويتم قياسها على نحو مماثل اللتزامات المنافع 
المحددة. ومع ذلك، يتم إثبات مبالغ إعادة القياس في قائمة الدخل الموحدة للسنة الحالية. 

يوضح الجدول أدناه حركة صافي التقاعد: 

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2017

16.551.95715.596.799في بداية السنة 
1.489.3151.290.975تكلفة خدمة حالية
44.175)283.821(تكلفة خدمة سابقة

557.467581.024أعباء تمويل، بعد خصم إيرادات التمويل 
تغيرات اكتوارية نتجت عن: 

)21.966()1.863.573(افتراضات مالية- 
)37.125()101.639(تغيرات ديموغرافية- 
95.005)404.933(تسويات على أساس الخبرة- 
)249.147(222.252العائد الفعلي على موجودات البرامج- 

)2.147.893()213.233(
)627.038()1.980.715(مدفوعات خالل السنة

)313.995()308.526(مساهمات في برامج التقاعد
72.551193.250تسويات ترجمة عمالت أجنبية وأخرى 

13.950.33516.551.957
29.50722.475إعادة تصنيف كصافي موجودات التقاعد

13.979.84216.574.432في نهاية السنة

بالنسبة لصافي التقاعد، يتم عرض الموجودات تحت بند موجودات غير متداولة.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

يوضح الجدول أدناه مكونات منافع الموظفين في المملكة العربية السعودية:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

منافع طبية لما بعد مكافأة نهاية الخدمة 
اإلجماليانتهاء الخدمة 

12.846.175589.46313.435.638في بداية السنة 
849.404425.9641.275.368تكلفة خدمة حالية

443.94120.195464.136أعباء تمويل 
تغيرات اكتوارية نتجت عن: 

)1.585.843(17.104)1.602.947(افتراضات مالية - 

)342.097()158.423()183.674(تسويات على أساس الخبرة - 

)1.786.621()141.319()1.927.940(
)1.946.736()52.602()1.894.134(مدفوعات خالل السنة

125.766 )14.441(140.207 أخرى
10.598.972827.26011.426.232في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

منافع طبية لما بعد مكافأة نهاية الخدمة 
اإلجماليانتهاء الخدمة 

12.046.025277.73812.323.763في بداية السنة 
1.043.38723.4961.066.883تكلفة خدمة حالية

464.6649.776474.440أعباء تمويل 
تغيرات اكتوارية نتجت عن: 

)46.428(35.772)82.200(افتراضات مالية - 

254.453176.074)78.379(تسويات على أساس الخبرة - 
)160.579(290.225129.646

)576.108()14.351()561.757(مدفوعات خالل السنة
14.4352.57917.014أخرى

12.846.175589.46313.435.638في نهاية السنة
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

يوضح الجدول أدناه مكونات التزامات المنافع المحددة خارج المملكة العربية السعودية كما في 31 ديسمبر 2018:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
الواليات المتحدة 

اإلجمالي بلدان أخرىالمملكة  المتحدةاألمريكية 

3.227.8442.850.210946.3527.024.406في بداية السنة
22.207213.947-191.740تكاليف خدمة حالية 
)283.821()8.780(716)275.757(تكاليف خدمة سابقة 

116.60773.03621.942211.585أعباء تمويل
)347.851()30.092()149.753()168.006(منافع مدفوعة

تغيرات اكتوارية ناتجة عن:

)277.730()15.661()14.921()247.148(افتراضات مالية - 

)101.639()3.410()87.670()10.559(تغيرات ديموغرافية- 

)62.836()1.531(6.324)67.629(تسويات على أساس الخبرة - 

)325.336()96.267()20.602()442.205(
)210.925()49.087()161.838(-عمالت أجنبية 

2.767.0922.516.104881.9406.165.136
)198.271()198.271(--إعادة تصنيف كصافي موجودات التقاعد 

2.767.0922.516.104683.6695.966.865في نهاية السنة 

تم أدناه تبيان التطورات في موجودات البرامج الرئيسية في مختلف البلدان: 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
الواليات المتحدة 

اإلجمالي بلدان أخرىالمملكة المتحدةاألمريكية 

1.463.4192.165.539279.1293.908.087موجودات البرامج في بداية السنة 
53.37755.4259.452118.254دخل عمولة 

262.01339.0697.444308.526مساهمات أصحاب العمل
العائد على موجودات البرامج )ما عدا دخل 

)222.252()10.070()75.375()136.807(العمولة(

)313.872()14.496()149.755()149.621(منافع مدفوعة 
)14.026()510(-)13.516(مصاريف إدارية
)143.684()20.654()123.030(-عمالت أجنبية 

1.478.8651.911.873250.2953.641.033موجودات البرامج في نهاية السنة 
)227.778()227.778(--إعادة تصنيف كصافي موجودات التقاعد

1.478.8651.911.87322.5173.413.255موجودات البرامج في نهاية السنة 
1.288.227604.231661.1522.553.610التزامات المنافع المحددة، صافي
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

يوضح الجدول أدناه مكونات التزامات المنافع المحددة خارج المملكة العربية السعودية كما في 31 ديسمبر 2017:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
الواليات المتحدة 

اإلجمالي بلدان أخرىالمملكة المتحدةاألمريكية 

3.040.7082.835.871854.1896.730.768في بداية السنة
23.594224.092-200.498تكاليف خدمة حالية 
18.30712.96012.90844.175تكاليف خدمة سابقة 

119.28479.25020.814219.348أعباء تمويل
)467.186()35.019(  )180.253()251.914(منافع مدفوعة

211211--مساهمات مشتركين
تغيرات اكتوارية ناتجة عن:

24.462)27.983()156.096(208.541افتراضات مالية - 

)37.125()61(-)37.064(تغيرات ديموغرافية- 

)81.069()10.553(-)70.516(تسويات على أساس الخبرة - 
100.961)156.096()38.597()93.732(

258.478108.252366.730-عمالت أجنبية 
3.227.8442.850.210946.3527.024.406

)235.349()235.349(--إعادة تصنيف كصافي موجودات التقاعد 
3.227.8442.850.210711.0036.789.057في نهاية السنة 

تم أدناه تبيان التطورات في موجودات البرامج الرئيسية في مختلف البلدان:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
الواليات المتحدة 

اإلجمالي بلدان أخرىالمملكة المتحدةاألمريكية 

1.246.6751.969.282241.7753.457.732موجودات البرامج في بداية السنة 
47.67555.5099.580112.764إيرادات تمويل 

260.34343.27610.587314.206مساهمات أصحاب العمل
143.18089.56216.405249.147العائد الفعلي على موجودات البرامج

)416.256()17.198()180.253()218.805(منافع مدفوعة 
)16.155()506(-)15.649(مصاريف إدارية
188.16318.486206.649-عمالت أجنبية 

1.463.4192.165.539279.1293.908.087
)257.824()257.824(--إعادة تصنيف كصافي موجودات التقاعد

1.463.4192.165.53921.3053.650.263موجودات البرامج في نهاية السنة 
1.764.425684.671689.6983.138.794التزامات المنافع المحددة، صافي
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2017

صافي مصاريف المنافع
1.205.4941.335.150تكاليف الخدمة الحالية

557.467581.024أعباء تمويل على التزامات المنافع
1.762.9611.916.174صافي مصاريف المنافع 

موجودات برامج تقاعد الموظفين
يمثل الجدول أدناه فئات موجودات برامج التقاعد الرئيسية خارج المملكة العربية السعودية: 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
الواليات المتحدة 

بلدان أخرىالمملكة المتحدةاألمريكية

متداولة وغير متداولة 
37.02٪33.54٪36.90٪أسهم

60.17٪1.09٪29.27٪سندات ديون 

60.17٪1.09٪-سندات حكومية - 

--29.27٪سندات أخرى - 
1.58٪46.56٪-صناديق استثمارية وشركات تأمين 

1.23٪18.26٪31.14٪استثمارات أخرى 
-0.55٪2.69٪نقدية وشبه نقدية 

100.00٪100.00٪100.00٪اإلجمالي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
الواليات المتحدة 

بلدان أخرىالمملكة المتحدةاألمريكية

متداولة وغير متداولة 
39.90٪33.67٪38.86٪أسهم

54.05٪24.25٪48.46٪سندات ديون 

54.05٪23.22٪-سندات حكومية - 

-1.03٪48.46٪سندات أخرى - 
1.41٪23.04٪-صناديق استثمارية وشركات تأمين 

4.64٪17.28٪9.90٪استثمارات أخرى 
-1.76٪2.78٪نقدية وشبه نقدية 

100.00٪100.00٪100.00٪اإلجمالي
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

فيما يلي االفتراضات االقتصادية واالكتوارية الرئيسية المستخدمة في احتساب التزامات المنافع:

31 ديسمبر 2018
المملكة العربية 

المملكة المتحدة الواليات المتحدة األمريكية السعودية

2.90٪4.16٪4.40٪معدل الخصم 
3.21٪3.22٪5.50٪ إلى7.00٪متوسط الزيادة في الرواتب
3.25٪ال ينطبقال ينطبقالزيادة في دفعات التقاعد

معدل التضخم )تكلفة الرعاية الصحية(
9٪ في عام 2019 إلى 

نقص بنسبة 5٪ في عام 
2023 وما بعدها

ال ينطبقال ينطبق

31 ديسمبر 2017
المملكة العربية 

المملكة المتحدة الواليات المتحدة األمريكية السعودية

2.70٪3.70٪3.60٪معدل الخصم 
2.76٪3.28٪5.00٪ إلى7.00٪متوسط الزيادة في الرواتب
3.15٪ال ينطبقال ينطبقالزيادة في دفعات التقاعد

معدل التضخم )تكلفة الرعاية الصحية(
10٪ في عام 2018 إلى 
نقص بنسبة 5٪ في عام 

2023 وما بعدها
ال ينطبقال ينطبق

تحليل الحساسية 
التزامات المنافع المحددة في حالة قيام المجموعة بتغيير افتراض رئيسي واحد، مع  يوضح الجدول أدناه األثر التقريبي على 
بقاء كافة االفتراضات االكتوارية األخرى ثابتة. يهدف تحليل الحساسية إلى توضيح عدم التأكد المالزم لتقويم التزامات المنافع 
المحددة في ظروف السوق بتاريخ القياس. وال يمكن استقراء نتائجه بسبب اآلثار المختلفة للتغيرات في االفتراضات االكتوارية 
األساسية على إجمالي التزامات المنافع المحددة. تنطبق الحساسية فقط على التزامات المنافع المحددة وليس على صافي المبالغ 
المثبتة في قائمة المركز المالي. ومن المتوقع أن يتم تسوية الحركات في القيمة العادلة لموجودات البرامج - بقدر معين - في 

التغيرات في التزامات المنافع المحددة الناتجة عن التغيرات في االفتراضات. 
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

31 ديسمبر 2018
المملكة العربية 

السعودية
الواليات المتحدة 

بلدان أخرىالمملكة المتحدة األمريكية 

الزيادة 
)33.532()129.394()104.965()287.462(معدل الخصم )+ 25 نقطة أساس(

278.07913330.6687.745الراتب )+ 25 نقطة أساس(
94.66217.641-ال ينطبقالتقاعد )+25 نقطة أساس(

)14.807(38.24571.718ال ينطبقالعمر المتوقع للمتقاعدين )+1سنة(
تكاليف الرعاية الصحية )+ 25 نقطة 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق23.010أساس(

النقص
299.478111.092138.60735.715معدل الخصم )- 25 نقطة أساس(

)7.358()29.895()131()268.468(الراتب )- 25 نقطة أساس(
)16.685()89.594(-ال ينطبقالتقاعد )-25 نقطة أساس(

14.511)71.355()39.562(ال ينطبقالعمر المتوقع للمتقاعدين )-1سنة(
تكاليف الرعاية الصحية )- 25 نقطة 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)21.991(أساس(

31 ديسمبر 2017
المملكة العربية 

السعودية
الواليات المتحدة 

بلدان أخرىالمملكة المتحدة األمريكية 

الزيادة 
)36.689()150.558()138.858()362.579(معدل الخصم )+ 25 نقطة أساس(

313.88416.84134.1709.370الراتب )+ 25 نقطة أساس(
ال ينطبق112.018-ال ينطبقالتقاعد )+25 نقطة أساس(

ال ينطبق42.60880.372ال ينطبقالعمر المتوقع للمتقاعدين )+1سنة(
تكاليف الرعاية الصحية )+ 25 نقطة 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق21.255أساس(

النقص
338.388147.656162.14039.109معدل الخصم )- 25 نقطة أساس(

)15.291()33.309()16.546()341.056(الراتب )- 25 نقطة أساس(
ال ينطبق)105.766(-ال ينطبقالتقاعد )-25 نقطة أساس(

ال ينطبق)79.939()44.040(ال ينطبقالعمر المتوقع للمتقاعدين )-1سنة(
تكاليف الرعاية الصحية )- 25 نقطة 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق)20.268(أساس(
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

دفعات المنافع المستقبلية المتوقعة

31 ديسمبر 2018
المملكة العربية 

السعودية 
خارج المملكة العربية 

السعودية
591.513317.973خالل سنة 

585.755339.374سنة - سنتان
644.072352.686سنتان - 3 سنوات

3737.023370.104 - 4 سنوات
4810.999387.863 - 5 سنوات

55.229.9182.067.327 سنوات قادمة 
8.599.2803.835.327اإلجمالي

31 ديسمبر 2017
المملكة العربية 

السعودية 
خارج المملكة العربية 

السعودية
720.507371.901خالل سنة 

665.140397.270سنة - سنتان
741.461419.623سنتان - 3 سنوات

3839.591444.219 - 4 سنوات
4901.619472.071 - 5 سنوات

55.920.1412.724.245 سنوات قادمة
9.788.4594.829.329اإلجمالي

بلغت األقساط السنوية المدفوعة لبرامج االشتراكات المحددة 0.39 مليار ريال سعودي )2017: 0.33 مليار ريال سعودي(، وتتعلق أساساً 
ببرامج اشتراكات محددة في هولندا. 

تبلغ اشتراكات أصحاب العمل المتوقعة والمتعلقة ببرامج التقاعد المحددة المنافع للسنة القادمة 0.15 مليار ريال سعودي )2017: 
0.14 مليار ريال سعودي(.

يبلغ المتوسط المرجح لفترة التزامات المنافع المحددة 10 سنوات بالنسبة للبرامج داخل المملكة العربية السعودية، و 20 سنة 
بالنسبة للبرامج خارج المملكة العربية السعودية )31 ديسمبر 2017: 12 سنة بالنسبة للبرامج داخل المملكة العربية السعودية، و 

20 سنة بالنسبة للبرامج خارج المملكة العربية السعودية(.

الذمم الدائنة التجارية  -24

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
14.938.39217.886.738ذمم دائنة تجارية 

30.965174.726مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
14.969.35718.061.464

تم اإلفصاح عن مخاطر العمالت ومخاطر السيولة التي تتعرض لها المجموعة بشأن الذمم الدائنة في اإليضاح 36. 
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

المستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى   -25

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
6.250.2705.087.426مطلوبات مستحقة 

2.461.5301.904.510مستحقات للموظفين 
2.773.6811.633.220توزيعات أرباح مستحقة 

401.584303.879ضريبة مبيعات وأخرى مستحقة
112.201227.109محتجزات عقود

1.017.618968.102أخرى 
13.016.88410.124.246

المشتقات   -26

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

الموجودات المشتقة
غير مخصصة في عالقة تحوط

29.6512.828عقود الصرف األجنبي اآلجلة- 

3.472-مشتقات بالحد األعلى ألسعار العموالت - متداولة )أ(- 

20.506-مشتقات بالحد األعلى ألسعار العموالت - غير متداولة )أ(- 
29.65126.806إجمالي المشتقات المالية 

615.3421.070.622القيمة األسمية

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

المطلوبات المشتقة
غير مخصصة في عالقة تحوط

-381عقود الصرف األجنبي اآلجلة- 

14.258-مشتقات بالحد األعلى ألسعار العموالت - متداولة - 

1.978-مشتقات بالحد األعلى ألسعار العموالت - غير متداولة- 
38116.236إجمالي المشتقات المالية

291.967716.645القيمة األسمية

عند اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي 9، تم دمج هذه المشتقات مع العقود المضيفة. )أ( 
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

اإليرادات  -27

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2017

164.896.782149.242.828بيع بضاعة
-3.518.301خدمات لوجستية

713.256523.140تقديم خدمات
169.128.339149.765.968

ال يوجد إيراد هام تم اثباته خالل عام 2018 من التزامات األداء التي تم الوفاء بها في السنوات السابقة. ومن المتوقع الوفاء بجميع 
التزامات األداء المتبقية التي لم يتم الوفاء بها حتى 31 ديسمبر 2018 في السنة التالية.

يرجى الرجوع إلى اإليضاح 35 بخصوص توزيع اإليرادات حسب القطاعات والتوزيع الجغرافي. 

أرصدة العقود
ان شروط الدفع فورية وبحد أقصى 120 يوًما من تاريخ الفاتورة. عادة ما يكون تاريخ الفاتورة قبل أو بتاريخ الوفاء بالتزامات األداء 
ذات الصلة. وبالتالي ، فإن المجموعة ال تحتفظ بموجودات عقود المواد هامة وتقوم باثبات التزمات العقود عند إصدار فاتورة 

بالمبالغ قبل الوفاء بالتزامات األداء.

ال توجد تغييرات جوهرية في موجودات العقود أو أرصدة التزامات العقود خالل السنة. تقوم المجموعة بتحديد جميع التكاليف 
اإلضافية للحصول على العقود كمصاريف عند تكبدها ألن فترة إطفاء الموجودات التي لم يتم اثباتها من قبل المجموعة ستكون 

سنة واحدة أو أقل.

معلومات المقارنة
ال يتم عرض المعلومات المقارنة بخصوص االفصاحات للسنة الحالية، ألن المجموعة طبقت المعيار الدولي للتقرير المالي 15 

بأثر رجعي معدل )إيضاح 4(.

المصاريف  -28

بناًء على طبيعة المصاريف تشمل تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية على المصاريف التالية: 

تكلفة المبيعات   1-28

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2017

83.322.73572.029.578التغير في المنتجات تامة الصنع ومواد خام ومواد مستهلكة
13.294.29812.178.000تكاليف موظفين

13.903.34913.268.321استهالك مصانع ومعدات 
470.1831.563.603انخفاض وتخفيض في قيمة مصانع ومعدات 

529.906818.741إطفاء موجودات غير ملموسة 
111.520.47199.858.243
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

المصاريف العمومية واإلدارية    2-28

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2017

5.923.0835.488.822تكاليف موظفين )أ(
 1.130.223 1.163.468تكاليف أبحاث وتقنية

1.834.6091.666.168خدمات مهنية واستشارية أخرى
514.064572.642دعم إداري

643.089684.394استهالك وإطفاء 
288.079242.453صيانة
578.515785.099أخرى 

10.944.90710.569.801

مصاريف البيع والتوزيع   3-28

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2017

7.995.0097.810.112نقل وشحن
1.578.4771.438.797تكاليف موظفين )أ(

389.374586.197مصاريف إيجار وتأجير 
153.468158.645تكاليف تسويق 

59.73774.328استهالك
223.872271.458أخرى 

10.399.93710.339.537

نتيجة لمبادرة تحقيق أقصى استفادة من القوى العاملة االستراتيجية خالل الربع األول من عام 2018، قامت المجموعة بتسجيل مصروف إعادة  )أ( 
هيكلة غير متكرر قدره 1.38 مليار ريال سعودي يتعلق بشكل رئيسي بتكلفة إنهاء خدمات موظفين. من المتوقع أن تقلل هذه المبادرة االستراتيجية 

من قاعدة تكاليف المجموعة مستقباًل.

أعباء التمويل  -29

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2017

2.088.6481.748.692أعباء تمويل على القروض
557.467581.024أعباء تمويل تتعلق ببرامج المنافع المحددة )إيضاح 23(

2.646.1152.329.716
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

)المصاريف( اإليرادات األخرى، صافي  -30

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2017

توزيعات أرباح عن استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من 
61.63144.364خالل الدخل الشامل اآلخر 

147.216279.973مطالبات تأمين
200.921)193.489(فروقات تحويل عمالت أجنبية

39.01039.831دخل إيجارات
)88.512()179.700(خسائر استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات

)187.240()281.079(أخرى
)406.411(289.337

الزكاة وضريبة الدخل  -31

كانت الحركة في الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الخاصة بالمجموعة كاآلتي: 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

اإلجماليضريبة دخلزكاة 
2.619.1401.056.1003.675.240في بداية السنة 

2.600.0001.503.4064.103.406مجنب خالل السنة
)4.007.987()1.631.990()2.375.997(مدفوع خالل السنة، صافي

433.658433.658-حركات أخرى )ترجمة العمالت األجنبية وإعادة التصنيف(
2.843.1431.361.1744.204.317في نهاية السنة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

اإلجماليضريبة دخلزكاة 
2.386.336447.2462.833.582في بداية السنة 

2.600.0001.466.3294.066.329مجنب خالل السنة
)3.222.906()855.710()2.367.196(مدفوع خالل السنة، صافي

)1.765()1.765(-حركات أخرى
2.619.1401.056.1003.675.240في نهاية السنة 
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

كانت الحركة في الضريبة المؤجلة الخاصة بالمجموعة كاآلتي: 

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2017

موجودات 
ضريبية مؤجلة 

مطلوبات 
ضريبية مؤجلة 

موجودات 
ضريبية مؤجلة 

مطلوبات 
ضريبية مؤجلة 

1.518.5992.597.059678.2211.858.820في بداية السنة 
)106.377()4.238()932.921()653.443(تغيرات خالل السنة )أ(

865.1561.664.138673.9831.752.443في نهاية السنة 

تشتمل على أثر تحويل العمالت وحقوق الملكية غير المسيطرة.  )أ( 

الزكاة   1-31

والدخل على  للزكاة  العامة  الهيئة  إلى  بالكامل،  لها  المملوكة  التابعة  والشركات  بسابك  الخاصة  الزكوية  اإلقرارات  تقدم 
أساس قوائم مالية مستقلة معدة ألغراض الزكاة فقط. تقوم الشركات التابعة األخرى غير المملوكة بالكامل لسابك بتقديم 

إقراراتها الزكوية بشكل منفصل.

قامت سابك بتقديم إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل واستلمت شهادات الزكاة وسددت الزكاة المستحقة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وقامت بإنهاء موقفها الزكوي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل عن جميع السنوات حتى 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

ضريبة الدخل  2-31

فيما يلي تحلياًل للعناصر الرئيسية لضريبة الدخل المدرجة في قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر: 

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2017

ضريبة الدخل الحالية للشركات:
1.503.4061.466.329للسنة الحالية 

--تسويات الضريبة الحالية للسنة السابقة
ضريبة الدخل المؤجلة للشركات:

73.671)305.745()النقص( الزيادة في الضريبة المؤجلة، صافي 
1.197.6611.540.000إجمالي مصروف ضريبة الدخل المدرج في قائمة الدخل الموحدة 

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2017

الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة في الدخل الشامل األخر 
خالل السنة

5.20461.349مصروف ضريبة مؤجلة على المكاسب والخسائر االكتوارية
5.20461.349الضريبة المؤجلة المحملة على الدخل الشامل االخر
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

يعرض الجدول أدناه تسوية لمصروف ضريبة الدخل المستخرج من الربح المحاسبي: 

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2017

35.683.06829.624.745الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
)23.521.746()27.830.507(ناقصاً: الدخل الخاضع للزكاة

7.852.5616.102.999الدخل الخاضع لضريبة الدخل 
20٪20٪الشريحة الضريبية المحلية )في المملكة العربية السعودية(

ضريبة الدخل وفقًا للشريحة الضريبية المحلية )المملكة العربية 
1.570.5121.220.600السعودية(

اآلثار الضريبية لـ: 

342.686498.436منافع ضريبيه للسنة الحالية، غير المثبتة- 

433.424)405.308(نتائج ترجمة العمالت األجنبية- 

280.638)26.800(معدالت االنحراف- 

)118.201()94.415(التغير في الشريحة الضريبية- 

183.22912.739الضريبة المستحقة المحملة على المطلوبات األخرى- 

)74.551()566.923(عكس/ تصحيح مخصصات وبنود معفاة- 

198.13562.667مصاريف غير قابلة للخصم الضريبي- 

)818.022()81.560(إثبات المنافع الضريبية غير المثبتة سابقاً- 

67.99830.120ضريبة استقطاع- 

10.10712.150ضرائب حكومية، ومحلية، وأخرى - 
1.197.6611.540.000مصروف ضريبة الدخل 

2.600.0002.600.000مصروف الزكاة 
3.797.6614.140.000إجمالي مصروف الزكاة وضريبة الدخل 
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

فيما يلي عناصر الضريبة المؤجلة: 

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
الفرق في األساس المحاسبي والضريبي المتعلق بـ:

)3.200.976()3.466.676(الموجودات الملموسة والغير ملموسة- 

)27.413()29.120(المخزون- 

)195.011()204.670(االحتياطيات- 

)27.011()23.997(أخرى- 
)3.450.411()3.724.463(مطلوبات الضريبة المؤجلة

2.060.3251.697.968مقاصة مع الموجودات الضريبية المؤجلة
)1.752.443()1.664.138(صافي مطلوبات الضريبة المؤجلة

7.279.2396.824.447صافي الخسائر التشغيلية 
الفرق في األساس المحاسبي والضريبي المتعلق بـ:

445.332320.871الموجودات الملموسة والغير ملموسة- 

583.956967.003منافع الموظفين- 

10.912164.163مصاريف مؤجلة- 

355.480286.524مخصص الذمم المدينة والمخزون- 

145.754151.241إعفاءات ضريبية- 

76.57141.512أخرى- 
8.897.2448.755.761موجودات الضريبة المؤجلة 

)6.383.810()5.971.763(موجودات ضريبية مؤجلة غير مثبتة 
)1.697.968()2.060.325(مقاصة مع المطلوبات الضريبية المؤجلة

865.156673.983صافي موجودات الضريبة المؤجلة 

تقوم المجموعة بمقاصة الموجودات والمطلوبات الضريبية فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية موجودات الضريبة 
الحالية ومطلوبات الضريبة الحالية وموجودات الضريبة المؤجلة إلى الضرائب المفروضة من قبل نفس السلطة الضريبية.

كان لدى المجموعة خسائر ضريبية قدرها 27.74 مليار ريال سعودي )2017: 25.25 مليار ريال سعودي( مرحلة لفترات 
من عام 2021 وألجل غير مسمى، وهي متاحة الستخدامها مقابل األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة للشركات التي 

نشأت فيها الخسائر.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

الربح األساسي والمخفض للسهم  -32

يتم احتساب الربح األساسي للسهم وذلك بتقسيم صافي دخل السنة المتعلق بمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد 
األسهم العادية خالل السنة.

يتم احتساب الربح المخفض للسهم وذلك بتقسيم صافي الدخل العائد إلى المساهمين في الشركة األم على المتوسط المرجح 
لعدد األسهم القائمة في نهاية السنة زائداً المتوسط المرجح لعدد األسهم العادلة التي سيتم إصدارها عند تحويل جميع األسهم 

المخفضة المحتملة إلى أسهم عادية. 

يعكس الجدول أدناه بيانات الدخل واألسهم المستخدمة في احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم: 

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2017

36.263.02428.998.387الدخل من العمليات )بآالف الرياالت السعودية(
21.520.67818.430.236صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة األم )بآالف الرياالت السعودية(

3.000.0003.000.000المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )باآلالف(
12.099.67ربح السهم من الدخل من العمليات )بالرياالت السعودية(

ربح السهم من صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة األم )بالرياالت 
7.176.14السعودية(

لم يكن هناك أي من بنود التخفيض تؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

التمويل واالستثمارات التقليدية وغير التقليدية  -33

توضح الجداول أدناه تحلياًل بالتمويل واالستثمارات التقليدية وغير التقليدية الخاصة بالمجموعة:

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

نقدية وأرصدة لدى البنوك

11.221.33812.485.139تقليدية تحت الطلب )باستثناء الودائع ألجل(- 

3.556.5504.318.927ودائع ألجل تقليدية- 
14.777.88816.804.066نقدية وأرصدة لدى البنوك تقليدية

25.881.06240.153.002مرابحة )بما في ذلك الودائع ألجل(- 

1.931.8702.081.588حسابات جارية )باستثناء الودائع ألجل(- 
27.812.93242.234.590نقدية وأرصدة لدى البنوك غير تقليدية 
42.590.82059.038.656إجمالي النقدية واألرصدة لدى البنوك

استثمارات قصيرة األجل واستثمارات في أدوات دين 

556.151543.750سندات وسندات ديون بعمولة عائمة - 

478.075123.963ودائع ألجل تقليدية- 
1.034.226667.713استثمارات قصيرة األجل واستثمارات في أدوات دين تقليدية

8.762.2143.836.790مرابحة )بما في ذلك الودائع ألجل(- 

1.861.1432.264.140صكوك- 

651.796637.590ودائع مرابحة مركبة - 
11.275.1536.738.520استثمارات قصيرة األجل واستثمارات في أدوات دين غير تقليدية

12.309.3797.406.233إجمالي االستثمارات قصيرة األجل واالستثمارات في أدوات الدين 
استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

305.294299.407صناديق استثمارية- 

784.815396.836استثمارات في أدوات حقوق ملكية - 
إجمالي االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

1.090.109696.243الدخل الشامل اآلخر التقليدية

إجمالي االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة في 
1.090.109696.243الدخل الشامل اآلخر
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

التمويل واالستثمارات التقليدية وغير التقليدية - تتمة  -33

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

القروض قصيرة األجل 

1.167.5891.065.000قروض قصيرة األجل تقليدية- 
1.167.5891.065.000إجمالي القروض قصيرة األجل
القروض قصيرة وطويلة األجل

11.796.84824.071.844قروض تقليدية- 

10.633.95012.097.616سندات/ سندات ديون- 

738.925865.013عقود إيجار تمويلية- 
23.169.72337.034.473القروض طويلة األجل التقليدية

4.761.7275.073.886تسهيالت إجارة- 

1.678.1922.012.726قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي- 

16.486.01012.877.103مرابحة- 
22.925.92919.963.715القروض طويلة األجل غير التقليدية

46.095.65256.998.188إجمالي القروض طويلة األجل
47.263.24158.063.188إجمالي القروض

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2017

تكاليف التمويل المرسملة خالل السنة

23.56875.867قروض تقليدية- 
23.56875.867تكاليف تمويل مرسملة من قروض تقليدية

15.151102.482قروض مرابحة وقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي- 
15.151102.482تكاليف تمويل مرسملة من قروض غير تقليدية

38.719178.349إجمالي تكاليف التمويل المرسملة خالل السنة
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2017

إيرادات التمويل

3.5553.838حسابات تحت الطلب تقليدية- 

187.68074.574ودائع ألجل تقليدية- 

28.51331.244ودائع مركبة تقليدية- 

54.064)11.577(مشتقات - 

76.48424.665أخرى- 

284.655188.385إجمالي إيرادات التمويل التقليدية- 

1.035.951949.056مرابحة تحت الطلب )بما في ذلك الودائع ألجل(- 

82.57198.980صكوك- 

19.54310.636ودائع مرابحة مركبة - 
1.138.0651.058.672إجمالي إيرادات التمويل غير التقليدية

1.422.7201.247.057إجمالي إيرادات التمويل 
أعباء التمويل

695.355669.872قروض تقليدية- 

-108.158-قروض تقليدية )جهة ذات عالقة(- 

359.675383.987سندات/ سندات ديون- 

61.02591.889عقود إيجار تمويلي- 

10.797-مطلوبات مشتقة - 

557.467581.024صافي العمولة على منافع الموظفين- 

146.795124.759أخرى- 
1.928.4751.862.328أعباء التمويل التقليدية 

68.38161.331قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي- 

575.235117.286مرابحة- 

288.771-تسهيالت إجارة- 

-74.024أخرى- 
717.640467.388أعباء التمويل غير التقليدية

2.646.1152.329.716إجمالي أعباء التمويل
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  -34

تم إظهار حصص الملكية في الشركات التابعة في اإليضاح 41.

المبيعات إلى الجهات 
ذات العالقة

المشتريات من الجهات 
ذات العالقة

المبالغ المستحقة من 
الجهات ذات العالقة

المبالغ المستحقة إلى 
الجهات ذات العالقة

كما في 31 ديسمبر 2018للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
15.8715.937.17227.81823.499شركات زميلة

14.300.8501.229.3863.098.87024.025مشاريع مشتركة

31 ديسمبر 2018

اإلجماليمشاريع مشتركة شركات زميلة
2.309.7432.309.743-قروض من جهات ذات عالقة
35.135769.654804.789قروض إلى جهات ذات عالقة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

اإلجماليمشاريع مشتركة شركات زميلة
توزيعات أرباح مدفوعة إلى 

650.0005.099.2215.749.221جهات ذات عالقة

توزيعات أرباح مستلمة من 
148.619504.217652.836جهات ذات عالقة

المبيعات إلى الجهات 
ذات العالقة

المشتريات من الجهات 
ذات العالقة

المبالغ المستحقة من 
الجهات ذات العالقة

المبالغ المستحقة إلى 
الجهات ذات العالقة

31 ديسمبر 2017للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
8.8815.285.739201.453157.464شركات زميلة

12.160.154476.1722.976.63740.614مشاريع مشتركة

31 ديسمبر 2017

اإلجماليمشاريع مشتركة شركات زميلة
2.491.2452.491.245-قروض من جهات ذات عالقة
62.135752.715814.850قروض إلى جهات ذات عالقة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

اإلجماليمشاريع مشتركة شركات زميلة
توزيعات أرباح مدفوعة إلى 

250.0004.262.6964.512.696جهات ذات عالقة

توزيعات أرباح مستلمة من 
92.175271.931364.106جهات ذات عالقة
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

الشروط واألحكام الخاصة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة
تتم عمليات البيع إلى والشراء من الجهات ذات العالقة وفقاً لشروط التعامل العادية. إن األرصدة القائمة غير مضمونة وبدون 
عمولة ويتم سدادها نقداً. لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو إلى الجهات ذات العالقة. وفيما 
يتعلق بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، لم تسجل المجموعة أي انخفاض في المبالغ المستحقة من الجهات ذات عالقة. يتم 

إجراء هذا التقويم في كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للجهة ذات العالقة واألسواق التي تعمل فيها.

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2017

39.272.78331.612.060مشتريات بضاعة وخدمات
7.135.3706.660.941مبيعات بضاعة وخدمات

3.079.9621.618.469مبالغ مستحقة إلى منشآت مسيطر عليها من قبل الحكومة السعودية
705.569756.573مبالغ مستحقة من منشآت مسيطر عليها من قبل الحكومة السعودية

كبار موظفي اإلدارة
إضافة لتعويضات كبار موظفي اإلدارة، تقدم المجموعة أيضاً منافع غير نقدية ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين، وتساهم 

في برامج المنافع المحددة لما بعد انتهاء الخدمة بالنيابة عنهم. فيما يلي تفاصيل تعويضات كبار موظفي اإلدارة:

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2017

70.04043.501منافع موظفين قصيرة األجل 
494452منافع ما بعد انتهاء الخدمة
8.72711.880منافع طويلة األجل أخرى 

79.26155.833اإلجمالي 

المعلومات القطاعية  -35

ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من ثالثة وحدات عمل استراتيجية وحديد )نشاط تصنيع مملوك بالكامل( وفقاً لمنتجاتها، ويتم 
تجميعها في ثالثة قطاعات ورفع التقارير بشأنها:

وحدة عمل البتروكيماويات - يتم إنتاج المنتجات من المواد األولية )اللقيم( الهيدروكربونية بما في ذلك الميثان واإليثان والبروبان 
بيوتيل  الكربون واإليثيلين وميثيل تيرت  ثاني أكسيد  المنتجات بما في ذلك  الخفيفة، مع مجموعة واسعة من  والنافثا  والبيوتان 
أثير والمواد الكيماوية األخرى. خالل عام 2017، تم دمج المنتجات المتعلقة بالبوليمرات في قطاع واحد مع المنتجات الكيماوية، 
إثيلين  البولي  السلعية:  الحرارية  البوليمرات  كافة  على  ايثيلين  البولي  تشتمل مجموعة  بروبيلين.  والبولي  إثيلين  البولي  وشملت 
الخطي منخفض الكثافة، البولي إثيلين منخفض الكثافة، والبولي إيثيلين عالي الكثافة. تشتمل مجموعة منتجات البولي بروبيلين 
على مجموعة عشوائية، هوموبوليمر، كوبوليمر ودرجات متخصصة في السيارات. تشتمل المنتجات الرئيسية األخرى على البولي 

كربونات، والبوليستر، وبولي فينيل كلوريد، والبوليسترين، والبولي بروبيلين المركب وستامكس.

وحدة عمل التخصصات - ويشتمل على تقنيات البوليمر، وتطوير التطبيقات على نطاق عالمي، وتقنيات عملية مبتكرة، والحلول 
المسؤولة بيئيا عن السيارات والطيران وااللكترونيات إلى البناء والطاقة البديلة والرعاية الصحية. وتشتمل على محفظة متنوعة 
عمل  وحدة  أن  وحيث  والطالء.  الورقية،  والمنتجات  واألفالم  المتخصصة،  والمركبات  بالحرارة،  الراتنجات  من  المنتجات  من 
التخصصات ال تفي بمتطلبات إعداد التقارير الفردية المذكورة بمعيار المحاسبة الدولي 8: المعلومات القطاعية، تم إدراج المبالغ 

المتعلقة بوحدة العمل االستراتيجية هذه كجزء من قطاع البتروكيماويات.

وكذلك  والفوسفات،  واألمونيا  اليوريا  ذلك  بما في  األسمدة،  إنتاج مجموعة من  ويشتمل على   - الزراعية  المغذيات  وحدة عمل 
األسمدة المركبة.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

حديد - يقوم بإنتاج منتجات الصلب والمنتجات الطويلة )مثل حديد التسليح( والمنتجات المسطحة.

تقوم لجنة اإلدارة التنفيذية، التي يرأسها الرئيس التنفيذي، بمراقبة نتائج القطاعات لغرض اتخاذ القرارات بشأن توزيع الموارد 
وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس قائمة الدخل ويتم قياسه وفق أسس ثابتة على أساس الربح أو الخسارة في القوائم 

المالية الموحدة.

بناًءا على قرار اإلدارة وتماشيا مع التغيرات في تقارير اإلدارة، فقد تم توزيع الدخل والمصاريف والموجودات والمطلوبات المتعلقة 
الزراعية وحديد وفقاً  البتروكيماويات والتخصصات والمغذيات  العامة« في السنوات السابقة على وحدات عمل  بقطاع »اإلدارة 

ألسس ثابتة متفق عليها داخليا. وعليه، تم تعديل المعلومات القطاعية للسنة السابقة لتتماشى مع عرض السنة الحالية.

تم حذف كافة المعامالت المتداخلة بين شركات المجموعة ضمن القطاعات التي يتم رفع التقارير بشأنها بشكل مالئم. فيما يلي 
التفاصيل المالية للقطاعات:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
البتروكيماويات 

الموحدةحديدالمغذيات الزراعيةوالتخصصات

150.422.0577.938.05210.768.230169.128.339إيرادات
استهالك وإطفاء وانخفاض وتخفيض 

)15.501.565()1.120.185()745.312()13.636.068(في القيمة

33.708.2532.262.772291.99936.263.024الدخل من العمليات 
الحصة في نتائج شركات زميلة 

1.049.850-702.718347.132ومشاريع مشتركة

)1.223.395(تكاليف تمويل، صافي 
)406.411(مصاريف أخرى، صافي

35.683.068الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
البتروكيماويات 

الموحدةحديدالمغذيات الزراعيةوالتخصصات

135.301.9945.909.3868.554.588149.765.968إيرادات
استهالك وإطفاء وانخفاض وتخفيض 

)16.410.973()1.443.574()722.828()14.244.571(في القيمة

28.998.387 )1.565.897( 782.710 29.781.574 الدخل من العمليات 
الحصة في نتائج شركات زميلة 

1.419.680-1.229.655190.025ومشاريع مشتركة

)1.082.659(تكاليف تمويل، صافي 
289.337 إيرادات أخرى، صافي

29.624.745الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

كما في 31 ديسمبر 2018
البتروكيماويات 

الموحدةحديدالمغذيات الزراعيةوالتخصصات

284.711.89813.963.50421.035.472319.710.874إجمالي الموجودات
90.775.2283.037.4314.461.74098.274.399إجمالي المطلوبات

كما في 31 ديسمبر 2017
البتروكيماويات 

الموحدةحديدالمغذيات الزراعيةوالتخصصات

286.050.38913.143.05022.417.367321.610.806إجمالي الموجودات
102.860.4223.202.5995.409.293111.472.314إجمالي المطلوبات

التوزيع الجغرافي لإليرادات

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
15٪1522.751.799٪25.270.853المملكة العربية السعودية

17٪1725.404.525٪29.713.216الصين
22٪2232.595.863٪36.386.396باقي دول قارة أسيا

24٪2335.913.940٪39.449.558أوروبا
8٪912.744.946٪14.796.092األمريكيتين 

14٪1420.354.895٪23.512.224أخرى )أ(
169.128.339٪100149.765.968٪100

إن معلومات اإليرادات أعاله تعتمد على أماكن تواجد العمالء. 

التوزيع الجغرافي للممتلكات والمصانع والمعدات

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
86٪85143.163.921٪138.563.584المملكة العربية السعودية

9٪815.086.965٪13.948.735أوروبا )ب(
4٪67.383.489٪9.759.324األمريكيتين )ب(

1٪11.718.893٪1.545.226أسيا )ب(
-2.643-2.815أخرى )ب(

163.819.684٪100167.355.911٪100

يشمل بند »أخرى« مبيعات قامت بها بعض الشركات التابعة لمساهميها األجانب قدرها 14.32 مليار ريال سعودي )2017: 13.31 مليار ريال سعودي(،  أ- 
وال تتوفر لدى المجموعة أي بيانات جغرافية تفصيلية عن المبيعات للمستهلك النهائي.

في أوروبا، تتركز القيم الهامة للممتلكات والمصانع والمعدات في هولندا والمملكة المتحدة والمانيا واسبانيا. وفي األمريكيتين، تتركز في الواليات المتحدة  ب- 
االمريكية، وفي آسيا، تتركز في الصين والهند. يشتمل بند »أخرى« على بلدان في أفريقيا وأوقيانوسيا.
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إدارة المخاطر المالية   -36

نظرة عامة

تتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن استخدام األدوات المالية: 

مخاطر االئتمان �
مخاطر السيولة �
مخاطر السوق �
المخاطر التشغيلية �

يبين هذا اإليضاح المعلومات المتعلقة بتعرض المجموعة لكل من المخاطر أعاله، وأهداف وسياسات وإجراءات المجموعة بشأن 
قياس وإدارة المخاطر، وإدارة رأسمال المجموعة. كما تم إدراج إفصاحات كمية إضافية في هذه القوائم المالية الموحدة.

أطر إدارة المخاطر 
تقع على عاتق مجلس اإلدارة المسئولية الكلية عن وضع أطر إدارة المخاطر للمجموعة واإلشراف عليها. لقد قام مجلس اإلدارة 
بتشكيل لجنة إدارة المخاطر والتي يقع على عاتقها إعداد ومتابعة سياسات إدارة المخاطر في المجموعة. تقوم اللجنة برفع تقارير 

بانتظام إلى مجلس اإلدارة بشأن أنشطتها.

تم وضع سياسات إدارة المخاطر في المجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة، ووضع حدود وضوابط مالئمة 
للمخاطر، ومراقبة المخاطر وااللتزام بتلك الحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغيرات 
في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. ومن خالل إجراءات ومعايير التدريب واإلدارة الخاصة بها، فإن المجموعة تهدف إلى وجود 

بيئة رقابية بناءة ومنتظمة يكون الموظفين فيها على علم بمسئولياتهم والتزاماتهم. 

تقوم لجنة المراجعة بالمجموعة باإلشراف على كيفية قيام اإلدارة بمتابعة االمتثال للسياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر 
الداخلية  المراجعة  يقوم قسم  المجموعة.  تواجهها  التي  المخاطر  بشأن  المخاطر  إدارة  أطر  كفاية  ومراجعة مدى  بالمجموعة، 
بمساعدة لجنة المراجعة في المجموعة في تأدية دورها اإلشرافي ويقوم بمراجعات منتظمة وخاصة لضوابط وإجراءات إدارة 
المخاطر، ويتم رفع نتائجها إلى لجنة المراجعة. تشتمل األدوات المالية أساساً على النقدية واألرصدة لدى البنوك، والذمم المدينة 
البنكية قصيرة  والقروض  والسلف،  والقروض  المالية،  األوراق  في  واالستثمارات  المشتقة،  المالية  واألدوات  واألخرى،  التجارية 

األجل، والذمم الدائنة والمصاريف المستحقة والقروض طويلة األجل والمطلوبات األخرى.

مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن تكبد المجموعة لخسارة مالية في حالة إخفاق العميل أو الطرف اآلخر في الوفاء 
بالتزاماته التعاقدية بشأن أداة مالية ما، وتنشأ بصورة أساسية من المبالغ المستحقة من العمالء واألدوات االستثمارية الخاصة 

بالمجموعة. 

الذمم المدينة التجارية

االعتبار  بعين  المجموعة  تأخذ  كما  لكل عميل.  الفردية  بالخصائص  أساسية  بصورة  االئتمان  لمخاطر  المجموعة  تعرض  يتأثر 
الظروف الديموغرافية لقواعد العمالء، بما في ذلك مخاطر التعثر المتعلق بالصناعة والبلد الذي يعمل فيه العمالء، ألن لهذه 
العوامل أثر على مخاطر االئتمان وخاصة في ظل الظروف االقتصادية المتراجعة حالياً. وجغرافيا، ال يوجد تركز في مخاطر 

االئتمان.

تتعامل المجموعة فقط مع أطراف معروفه ذات جداره إئتمانية قوية. تتمثل سياسة المجموعة بأن يخضع كافة العمالء الذين يودون 
التعامل باألجل معها إلجراءات التحقق االئتماني. يتم تقويم الجودة االئتمانية للعميل وفق نظام تصنيف ائتماني مكثف مبني على 
النقاط. إضافة إلى ذلك، يتم مراقبة الذمم المدينة القائمة بانتظام، وذلك بالرغم من أن نتائج تعرض المجموعة للديون المعدومة 

تعتبر غير هامة.
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تدار مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء من قبل وحدة العمل الخاضعة لسياسات وإجراءات وضوابط المجموعة بشأن إدارة مخاطر 
االئتمان المتعلقة بالعمالء. تم وضع حدود ائتمان لكافة العمالء باستخدام معايير وضوابط تصنيف داخلية وخارجية. يتم تقويم 

جودة االئتمان المتعلقة بالعمالء وفق نظام تصنيف ائتماني مكثف مبني على النقاط. يتم مراقبة الذمم المدينة القائمة بانتظام. 

قامت لجنة إدارة المخاطر بوضع سياسة ائتمان، وبموجبها يتم تحليل المالءة االئتمانية لكل عميل جديد قبل تحديد شروط الدفع 
المعتمدة وشرط وأحكام التسليم الخاصة بالمجموعة. تشتمل المراجعة التي تقوم بها المجموعة على درجات تصنيف خارجية، 
عند توفرها، وفي بعض األحيان، على أساس األفضلية االئتمانية التي توليها البنوك لهم. توضع حدود مشتريات لكل عميل ويمثل 
ذلك أقصى مبلغ مفتوح ال يتطلب الحصول على موافقة لجنة إدارة المخاطر. يتم مراجعة هذه الحدود كل ربع سنة. يمكن للعمالء 

الذين ال يوفون بمعايير الجدارة االئتماينة الموضوعة من قبل المجموعة التعامل مع المجموعة عن طريق الدفع مقدماً فقط. 

االستثمارات

تراقب اإلدارة بنشاط درجات تصنيف االئتمان. ونظراً الستثمار المجموعة في أوراق مالية ذات تصنيف ائتماني عالي فقط، تتوقع 
اإلدارة عدم إخفاق أي طرف آخر عن الوفاء بالتزاماته. 

الضمانات

تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر النقص في السيولة باستخدام نماذج التوقعات على آثار األنشطة التشغيلية على توفر السيولة 
بشكل كلي. يتمثل هدف المجموعة في الحفاظ على التوازن بين استمرار التمويل والمرونة من خالل استخدام الحسابات المكشوفة 

لدى البنوك والتسهيالت االئتمانية المتجددة ومصادر السيولة األخرى. 

جودة مخاطر االئتمان 

درجة التصنيف 
الخارجي

31 ديسمبر 2018

أخرى -أأ+أ-أأأأ+أأ

القيمة 
الدفترية 

المدرجة في 
قائمة المركز 

المالي
أرصدة لدى 

208.350426.4081.578.04718.769.6649.792.1587.905.0303.910.77342.590.430البنوك

استثمارات في 
أدوات حقوق 
ملكية مردجة 

بالقيمة العادلة 
من خالل 

الدخل الشامل 
اآلخر

---305.294--784.8151.090.109

استثمارات في 
12.4013.069.090-2.668.285388.404---أدوات دين 

استثمارات 
قصيرة األجل 

)فيما عدا 
االستثمارات في 

أدوات الدين(

375.000--2.660.3182.350.990212.5003.641.4819.240.289

15.18929.651--11.0383.424--مشتقات مالية 
583.350426.4081.589.08524.406.98512.531.5528.117.5308.364.65956.019.569اإلجمالي 
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درجة 
التصنيف 
الخارجي

31 ديسمبر 2017

أخرى -أأ+أ-أأأأ+أأ

القيمة الدفترية 
المدرجة في 
قائمة المركز 

المالي
أرصدة لدى 

74.19080.2364.032.41824.702.7618.399.65018.872.7202.876.26859.038.243البنوك

موجودات 
مالية متاحة 

للبيع
---299.406--396.837696.243

استثمارات 
مقتناة 

حتى تاريخ 
االستحقاق

---3.070.481-375.000-3.445.481

استثمارات 
قصيرة 
األجل 

)فيما عدا 
االستثمارات 

المقتناة 
حتى تاريخ 
االستحقاق(

---489.6551.624.2521.157.672689.1733.960.752

مشتقات 
4926.806-22.4981.0132.920326-مالية 

74.190102.7344.033.43128.565.22310.024.22820.405.3923.962.32767.167.525اإلجمالي 

تم تحديد درجات تصنيف االئتمان أعاله وفق درجات تصنيف البيان الصادر عن وكاالت تصنيف ائتمان عالمية متعارف عليها. 

مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بمطلوباتها المالية التي يتم سدادها نقداً 
أو باستخدام موجودات مالية أخرى. تتمثل طريقة المجموعة في إدارة مخاطر السيولة في ضمان، قدر اإلمكان، توفر السيولة 
الكافية للوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها في ظل الظروف العادية والحرجة، بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو اإلضرار بسمعة 

المجموعة. 

تقوم المجموعة بالتأكد بأنه يوجد لديها النقدية الكافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك خدمة 
التزاماتها المالية، وال يشمل ذلك األثر المحتمل للظروف الطارئة التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل معقول كالكوارث الطبيعية. إضافة 

إلى ذلك، تحتفظ المجموعة بخطوط ائتمان مختلفة. 

تنشأ تركزات المخاطر عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات مماثلة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية أو وجود 
خصائص اقتصادية لديهم قد تؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية التي تأثرت بالتغيرات االقتصادية أو السياسية أو 

الظروف األخرى. تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة. 

ولتجنب التركز المفرط للمخاطر، تتضمن السياسات واإلجراءات الخاصة بالمجموعة بعض اإلرشادات التي تركز على اإلبقاء على 
محفظة متنوعة. يتم مراقبة وإدارة تركزات مخاطر االئتمان المحددة وفقاً لذلك تستخدم عمليات تحوط مختارة ضمن المجموعة 

إلدارة تركزات المخاطر على مستوى كل من العالقة والصناعة.
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يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على أساس الدفعات التعاقدية غير المخصومة: 

31 ديسمبر 2018

اإلجمالي أكثر من 5 سنواتبين سنة - 5 سنواتخالل سنة واحدة 
4.098.89435.426.7056.019.15045.544.749قروض 

1.167.589--1.167.589قروض قصيرة األجل
14.969.357--14.969.357ذمم دائنة تجارية
3.357.882--3.357.882مطلوبات أخرى 

381--381مشتقات 

23.594.10335.426.7056.019.15065.039.958

31 ديسمبر 2017

اإلجمالي أكثر من 5 سنواتبين سنة - 5 سنواتخالل سنة واحدة 
15.599.12533.152.0249.078.53357.829.682قروض 

1.065.000--1.065.000قروض قصيرة األجل
18.061.464--18.061.464ذمم دائنة تجارية
2.230.384--2.230.384مطلوبات أخرى 

16.236-1.97814.258مشتقات 
36.957.95133.166.2829.078.53379.202.766

مخاطر السوق
العموالت،  التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار تحويل العمالت األجنبية، وأسعار  الناتجة عن  تمثل مخاطر السوق، المخاطر 
وأسعار األسهم التي قد تؤثر على دخل المجموعة أو قيمة األدوات المالية الخاصة بها. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق يتمثل 

في إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن مستويات مقبولة مع الحفاظ على العائد.

طبقاً  المعامالت  هذ  كافة  تتم  السوق.  مخاطر  إدارة  في  مالية  مطلوبات  أيضاً  وتتكبد  المشتقات  وبيع  بشراء  المجموعة  تقوم 
للتعليمات واالرشادات الصادرة عن لجنة إدارة المخاطر. وبشكل عام تقوم المجموعة باستخدام المحاسبة عن عمليات التحوط 

إلدارة التغيرات في قائمة الدخل الموحدة.

مخاطر أسعار حقوق الملكية
تنشأ تعرضات المجموعة لمخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية عن االستثمارات المقتناة من قبل المجموعة والمصنفه كاستثمارات 
في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. إلدارة مخاطر األسعار الناتجة عن االستثمارات 

في أدوات حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتنويع محفظتها، ويتم هذا التنوع طبقاً للحدود الموضوعة من قبل المجموعة.

تزداد أو تنقص عناصر حقوق الملكية نتيجة مكاسب/ خسائر أدوات حقوق الملكية المصنفه كاستثمارات في أدوات حقوق الملكية 
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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مخاطر العمالت
تعمل المجموعة على نطاق عالمي، وتتعرض لمخاطر الصرف األجنبي الناتجة عن التعرض لمخاطر مختلف العمالت وخاصة 
تذبذب سعر صرف العمالت األخرى مقابل الريال السعودي. تنشأ مخاطر العمالت األجنبية بشكل أساسي عن المعامالت التجارية 

واألنشطة االستثمارية والتمويلية. 

تتطلب سياسة المجموعة بأن تقوم كافة الشركات التابعة بإجراء مراجعة منتظمة للتعرضات لمخاطر العمالت وتفوض عملية اتخاذ 
قرارات التحوط إلدارة الخزينة العالمية التي تقوم سابك بتنفيذ كافة عمليات المتاجرة بالمشتقات مركزياً. وبالنسبة للموجودات 
والمطلوبات النقدية المسجلة بعمالت أجنبية، تقوم المجموعة بالتأكد أن صافي التعرض للمخاطر المصاحبة ضمن المستويات 

المقبولة وذلك من خالل شراء وبيع عمالت أجنبية باألسعار الفورية عند الضرورة، لمقابلة فروقات عدم التوازن قصيرة األجل.

تتعرض المجموعة حالياً لمخاطر العمالت على األرصدة بما في ذلك الذمم المدينة مقابل المبيعات، والمبالغ المستحقة الدفع 
للموردين، واإليداعات لدى البنوك والقروض المسجلة بعمالت عدا الريال السعودي. تشتمل العمالت التي تتم بها هذه المعامالت 

بشكل أساسي على الدوالر األمريكي، واليورو، والجنيه اإلسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

إن مخاطر العمالت التي تم التعرض لها بشأن الدوالر امريكي ال تعتبر هامة بالنسبة للمجموعة ألن سعر صرف الدوالر األمريكي 
مثبت مقابل الريال السعودي.

يوضح الجدول أدناه حساسية المجموعة تجاه التغيرات المحتملة المعقولة في سعر صرف الريال السعودي مقابل العمالت األجنبية 
- مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة - بشأن الموجودات والمطلوبات النقدية الخاصة بالمجموعة، بعد خصم عمليات التحوط 

المبرمة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر: 

المكاسب )الخسائر( من خالل قائمة الدخل
 للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
)277.522()72.031(الزيادة في سعر صرف اليورو مقابل الريال السعودي بنسبة ٪10

)116.404()70.056(الزيادة في سعر صرف الجنية اإلسترليني مقابل الريال السعودي بنسبة ٪10
149.29868.796الزيادة في سعر صرف اليوان الصيني مقابل الريال سعودي بنسبة ٪10

11.172151.093الزيادة في سعر صرف الين الياباني مقابل الريال سعودي بنسبة ٪10
18.383)174.037(

كانت التعرضات لمخاطر العمالت األجنبية في نهاية السنة كاآلتي )محولة بآالف الرياالت السعودية(: 

كما في 31 ديسمبر 2018

ين يابانييوان صينيجنيه إسترلينييورو
نقدية وأرصدة لدى البنوك )بما في ذلك 

1.092.70790.467)892.503(988.961الودائع ألجل( 

3.577.112284.624477.540137.828ذمم مدينة تجارية 
---)3.216.375(قروض

)56.841()54.718()92.681()1.054.166(ذمم دائنة تجارية 
)59.735()22.547(-)1.015.837(ذمم نقدية دائنة أخرى 

1.492.982111.719)700.560()720.305(إجمالي صافي التعرضات النقدية
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

كما في 31 ديسمبر 2017

ين يابانييوان صينيجنيه إسترلينييورو
نقدية وأرصدة لدى البنوك )بما في ذلك 

562.710904.078)1.003.738(1.015.186الودائع ألجل( 

3.840.916257.776125.293606.856ذمم مدينة تجارية 
---)3.373.875(قروض

-)41()75.902()1.419.887(ذمم دائنة تجارية 
--)342.174()2.837.559(ذمم نقدية دائنة أخرى 

687.9621.510.934)1.164.038()2.775.219(إجمالي صافي التعرضات النقدية

مخاطر أسعار العموالت
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية إلداة مالية ما نتيجة 
التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق. تتعلق مخاطر التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق التي تتعرض لها 
المجموعة بشكل أساسي بالتزامات القروض طويلة األجل الخاصة بالمجموعة والمرتبطة بعمولة عائمة. تقوم المجموعة بإدارة 
مخاطر أسعار العموالت من خالل االحتفاظ بمحفظة متوازنة من القروض التسهيالت المرتبطة بعمولة ثابتة ومتغيره. ولتقليل 
التقلبات وزيادة التوقعات بشأن مصاريف العموالت، تقوم المجموعة بإبرام مشتقات مالية بسيطة مثل مقايضات أسعار العموالت. 

يبين الجدول التالي حساسية المجموعة تجاه التغيرات المحتملة المقبولة في أسعار العموالت بعد األخذ بعين االعتبار أثر تحوط 
مقايضات أسعار العموالت، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، على ربح المجموعة قبل الضريبة )من خالل األثر على القروض 

المرتبطة بعمولة عائمة( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2018
المكاسب )الخسائر( من خالل قائمة الدخل الموحدة

- 100 نقطة أساس+ 100 نقطة أساس
)114(3114 أشهر سايبور
2.129)2.129(6 أشهر سايبور
778)778(9 أشهر سايبور

94)94(1 شهر اليبور
6.394)6.394(6 أشهر اليبور

31 ديسمبر 2017
المكاسب )الخسائر( من خالل قائمة الدخل الموحدة

- 100 نقطة أساس+ 100 نقطة أساس
73)73(3 أشهر سايبور
2.063)2.063(6 أشهر سايبور
546)546(9 أشهر سايبور

679)679(1 شهر اليبور
200)200(3 أشهر اليبور
4.795)4.795(6 أشهر اليبور
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

مخاطر السلع
الطبيعي  والغاز  والبنزين  النافثا  ذلك  بما في  اإلنتاج  أسعار مختلف مدخالت  السوق على  في  التقلبات  المجموعة ألثر  تتعرض 
والكهرباء. ومن حين آلخر، تقوم المجموعة بإدارة بعض عناصر مخاطر أسعار السلع باستخدام عقود أسعار ثابتة وأدوات مشتقة. 

إدارة رأس المال 
إن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو دعم أعمالها وزيادة العائد على المساهمين. 

السوق والحفاظ  والدائنين في  المستثمرين  ثقة  للحفاظ على  الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية  المجموعة في  تتمثل سياسة 
على التطور المستقبلي لألعمال. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأسمالها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف 
االقتصادية. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال والذي تحدده المجموعة بالناتج عن األنشطة التشغيلية مقسوماً 
أية  لم تطرأ  المسيطرة.  الملكية غير  قابلة لالسترداد وحقوق  الغير  الممتازة  باستثناء األسهم  المساهمين،  إجمالي حقوق  على 
األرباح  توزيعات  مستوى  بمراقبة  اإلدارة  مجلس  يقوم  كما  السنة.  خالل  المال  رأس  إدارة  في  المجموعة  طريقة  على  تغيرات 
للمساهمين العاديين وإدارة رأس المال. لم تخضع المجموعة أو أي من الشركات التابعة لها لمتطلبات رأس مال مفروضة خارجياً. 

فيما يلي تحلياًل بنسب دين المجموعة إلى حقوق الملكية في نهاية السنة المالية: 

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
98.274.399111.472.314إجمالي المطلوبات 

)59.038.656()42.590.820(ناقصا: نقدية وأرصدة لدى البنوك 
55.683.57952.433.658صافي الدين

221.436.475210.138.492إجمالي حقوق الملكية
25٪25٪نسبة الدين إلى حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر

التعهدات وااللتزامات المحتملة  -37

اإلرتباطات الرأسمالية
كما في 31 ديسمبر 2018، كان لدى المجموعة ارتباطات قدرها 9.92 مليار ريال سعودي )31 ديسمبر 2017: 9.11 مليار ريال 

سعودي( تتعلق بمصاريف رأسمالية.

لدى سابك التزامات تجاه حصتها في حقوق ملكيتها البالغة 15٪ في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات. كما في 31 ديسمبر 
ريال  مليار   0.07 ديسمبر 2017:  )كما في 31  ريال سعودي  مليار  االستثمار 0.07  تجاه هذا  القائمة  االلتزامات  بلغت   ،2018
وافقت سابك على  للمشروع، فقد  الخارجيين  والمقرضين  المساهمين اآلخرين  المبرمة مع  االتفاقيات  وفقا لشروط  سعودي(. 
المساهمة بتمويل إضافي للمشروع، في ظل ظروف معينة، وبالقدر المطلوب، وذلك في حال الزيادة في تكلفة المشروع التقديرية.

لدى سابك التزامات تجاه حصتها البالغة 25٪ في الشركة العربية السعودية لالستثمار الصناعي )دسر(. كما في 31 ديسمبر 2018، 
بلغت االلتزامات القائمة تجاه هذا االستثمار 0.28 مليار ريال سعودي )كما في 31 ديسمبر 2017: 0.28 مليار ريال سعودي(.

وقعت المجموعة اتفاقيات مع الموردين، وتستحق على مدى سنوات مختلفة حتى عام 2025 لقاء االرتباطات الرأسمالية للعمليات 
على مدى  تقاعدياً  المنصوص عليه  األدنى  بالحد  المجموعة  التزمت  االتفاقيات،  الجارية ضمن أعمالها. وبموجب شروط هذه 

فترات العقود.

الضمانات
قدمت سابك ضمانات بشأن السندات وبعض القروض ألجل الممنوحة لبعض الشركات التابعة والتي بلغت 29.4 مليار ريال سعودي 

كما في 31 ديسمبر 2018 )31 ديسمبر 2017: 31.0 مليار ريال سعودي(.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

االلتزامات المحتملة
أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، نيابة عنها، ضمانات بنكية بمبلغ 2.72 مليار ريال سعودي )31 ديسمبر 2017: 2.86 

مليار ريال سعودي( خالل دورة األعمال العادية.

اإللتزامات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية
أبرمت المجموعة عقود إيجارات تشغيلية بشأن بعض السيارات وبنود اآلالت. فيما يلي تحلياًل للحد األدنى لدفعات اإليجارات 

التشغيلية المستحقة الدفع بموجب عقود اإليجارات التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما في 31 ديسمبر: 

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018
1.520.3121.012.977خالل سنة واحدة 

3.929.7882.886.844أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات
3.455.4622.657.715أكثر من خمس سنوات 

8.905.5626.557.536

عقود اإليجارات التمويلية

المجموعة كمستأجر

لدى المجموعة عقود إيجارات تمويلية بشأن مختلف بنود المصانع واالالت. 

فيما يلي تحلياًل بالحد األدنى لدفعات اإليجارات المستقبلية بموجب عقود اإليجارات التمويلية والقيمة الحالية لصافي الحد األدنى 
لهذه الدفعات:

31 ديسمبر 2018
الحد األدنى لدفعات 

اإليجار
القيمة الحالية 
لدفعات اإليجار

138.70985.502خالل سنة واحدة 
497.430348.325أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

356.093305.098أكثر من خمس سنوات 
992.232738.925إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار

-)253.307(ناقصاً: المبالغ التي تمثل أعباء التمويل
738.925738.925القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار

31 ديسمبر 2017
الحد األدنى لدفعات 

اإليجار
القيمة الحالية 
لدفعات اإليجار

102.23093.301خالل سنة واحدة 
517.629439.798أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

564.113331.914أكثر من خمس سنوات 
1.183.972865.013إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار

-)318.959(ناقصاً: المبالغ التي تمثل أعباء التمويل
865.013865.013القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

المجموعة كمؤجر

فيما يلي تحلياًل بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية المستحقة القبض بموجب هذه العقود والقيمة الحالية لصافي الحد 
األدنى لهذه الدفعات: 

31 ديسمبر 2018
الحد األدنى لدفعات 
اإليجار المستحقة 

القبض
القيمة الحالية

37.91918.103خالل سنة واحدة 
132.85184.306أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

242.150153.666أكثر من خمس سنوات 
412.920256.075إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار المستحقة القبض

-)156.845(ناقصاً: المبالغ التي تمثل إيرادات تمويل
256.075256.075القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار المستحقة القبض

31 ديسمبر 2017
الحد األدنى لدفعات 
اإليجار المستحقة 

القبض
القيمة الحالية

41.67316.389خالل سنة واحدة 
163.845108.671أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

253.235162.818أكثر من خمس سنوات 
458.753287.878إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار المستحقة القبض

-)170.875(ناقصاً: المبالغ التي تمثل إيرادات تمويل
287.878287.878القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار المستحقة القبض

تعتبر المجموعة كمؤجر في بعض عقود التوريد، وبموجبها يتم نقل حق استخدام المعدات ذات العالقة وبشكل أساسي أنابيب 
الغاز وملحقاتها األخرى. تتراوح فترات عقود اإليجار ما بين 15 إلى 20 سنة وتمثل غالبية هامة من األعمار اإلنتاجية للموجودات 

المعنية. إن المؤجر مسؤول عن الصيانة والتأمين على الموجودات. 

وبشكل عام، هناك حد أدنى من الدفعات المستحقة من المستأجرين بصرف النظر عن االنتهاء المحتمل لالتفاقيات. عليه، فإن 
تجديد اتفاقيات اإليجار ممكن، ويتم ذلك بموجب اتفاق متبادل.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

إعادة تصنيف أرقام المقارنة   -38

خالل السنة، قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض األرصدة كما هو مبين أدناه. وترى اإلدارة بأن ذلك يعكس طبيعة األرصدة ذات 
الصلة بشكل أكثر دقة. ال يوجد لعمليات إعادة التصنيف هذه أثر على صافي الدخل أو األرباح المبقاه كما ورد سابقاً:

المبالغ بعد إعادة كما ورد سابقًا  
التصنيف

مبلغ إعادة 
التصنيف 

قائمة المركز المالي الموحدة 
1.518.599673.983844.616موجودات ضريبية مؤجلة
2.597.0591.752.443844.616مطلوبات ضريبية مؤجلة

قائمة الدخل الموحدة
73.099 99.785.14499.858.243تكلفة المبيعات

73.099 10.642.90010.569.801المصاريف العمومية واإلإدارية 

التوزيعات  -39

صادقت الجمعية العامة السنوية، خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 1 شعبان 1439هـ )الموافق 17 إبريل 2018( على توزيعات أرباح 
نقدية قدرها 12.6 مليار ريال سعودي )بواقع 4.2 ريال سعودي للسهم الواحد(، ويتضمن ذلك توزيعات أرباح نقدية أولية قدرها 
العامة  الجمعية  النصف األول من عام 2017. كما صادقت  الواحد( تخص  للسهم  ريال سعودي  )بواقع 2  ريال سعودي  6 مليار 
السنوية أيضاً على صرف مبلغ قدره 1.8 مليون ريال سعودي، كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة تم تحميلها على المصاريف العمومية 

واإلدارية.

في 20 رمضان 1439هـ )الموافق 5 يونيو 2018(، أعلنت سابك عن توزيع أرباح نقدية أولية عن النصف األول من عام 2018 قدرها 
6.6 مليار ريال سعودي )بواقع 2.2 ريال سعودي للسهم(.

المنتهية في 31 ديسمبر 2018، باستثناء  للفترة  المرفقة  الموحدة  المالية  القوائم  المذكورة أعاله في هذه  التوزيعات  تم إظهار 
توزيعات األرباح المرحلية البالغة 6 مليار ريال سعودي عن النصف األول من عام 2017 حيث تم المحاسبة عنها سابقا في القوائم 

المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

في 11 ربيع الثاني 1440هـ )الموافق 18 ديسمبر 2018(، اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من سنة 2018 
قدرها 6.6 مليار ريال سعودي )بواقع 2.2 ريال سعودي للسهم الواحد( على أن يتم المصادقة على تلك التوزيعات المقترحة من 

الجمعية العمومية السنوية للمساهمين في ابريل 2019.

األحداث الالحقة   -40

في رأي اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على 
المركز المالي للمجموعة كما هو موضح في هذه القوائم المالية الموحدة. 
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

الشركات التابعة  -41

فيما يلي بياناً بالشركات التابعة للمجموعة:

بلد التأسيس

نسبة الملكية 
)المباشرة وغير 
المباشرة( كما في
31 ديسمبر 2018

٪

نسبة الملكية 
)المباشرة وغير 
المباشرة( كما في
31 ديسمبر 2017

٪
شركة سابك لوكسمبورج )اس. إيز آر.إل.( والشركات 

100.00100.00لوكسمبورجالتابعة لها )إيضاح 1-41(

شركة سابك لالستثمارات الصناعية والشركات 
100.00100.00المملكة العربية السعوديةالتابعة لها )إيضاح 2-41(

100.00100.00المملكة العربية السعوديةالشركة العربية للبتروكيماويات )بتروكيميا(
100.00100.00المملكة العربية السعوديةالشركة السعودية للحديد والصلب )حديد(

100.00100.00المملكة العربية السعوديةشركة سابك للصكوك )صكوك(
100.00100.00المملكة العربية السعوديةشركة سابك للحفازات الصناعية )سابكات(

100.00100.00المملكة العربية السعوديةالشركة السعودية لأللياف الكربونية 
100.00100.00المملكة العربية السعوديةشركة سابك لخدمات االمدادات المحدودة 
100.00100.00المملكة العربية السعوديةالشركة السعودية للبتروكيماويات )صدف(

100.0080.00المملكة العربية السعوديةالشركة السعودية اليابانية لألكريلونيترايل )شروق( 
80.0080.00المملكة العربية السعوديةالشركة السعودية األوروبية للبتروكيماويات )ابن زهر(

75.0075.00المملكة العربية السعوديةشركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات )المتحدة(
71.5071.50المملكة العربية السعوديةالشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية )ابن البيطار(

70.0070.00المملكة العربية السعوديةالشركة الوطنية للغازات الصناعية )غاز(
51.9551.95المملكة العربية السعوديةشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(

50.0050.00المملكة العربية السعوديةالشركة السعودية للميثانول )الرازي(
50.0050.00المملكة العربية السعوديةشركة الجبيل لألسمدة )البيروني(

50.0050.00المملكة العربية السعوديةشركة ينبع السعودية للبتروكيماويات )ينبت(
50.0050.00المملكة العربية السعوديةالشركة الوطنية للميثانول )ابن سينا(

50.0050.00المملكة العربية السعوديةالشركة الشرقية للبتروكيماويات )شرق(
50.0050.00المملكة العربية السعوديةشركة الجبيل للبتروكيماويات )كيميا(

50.0050.00المملكة العربية السعوديةالشركة السعودية للميثاكريليت )سماك(
48.0748.07المملكة العربية السعوديةالشركة العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد(

42.9942.99المملكة العربية السعوديةشركة األسمدة العربية السعودية )سافكو(
35.0035.00المملكة العربية السعوديةشركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

100.00100.00المملكة العربية السعوديةالشركة السعودية للكيماويات المتخصصة 
50.0050.00المملكة العربية السعوديةالشركة السعودية للكيماويات العضوية المعدنية
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

إيضاحات:
يمثل بلد التأسيس المقر الرئيسي للشركة أيضاً.  �

تتمثل األنشطة الرئيسية لغالبية الشركات التابعة للمجموعة في تصنيع وتسويق وتوزيع البتروكيماويات والتخصصات والمنتجات ذات الصلة باستثناء ما يلي:  �
شركات سافكو والبيروني وابن البيطار التي تشارك في أعمال المغذيات الزراعية؛  -  

شركة حديد التي تقوم بأعمال المعادن.  -  
إن شركات ينساب، وسافكو، وكيان السعودية، شركات مساهمة سعودية مدرجة في سوق األسهم السعودية )تداول(.  �

شروق: خالل عام 2018، استحوذت المجموعة على 20٪ من حقوق الملكية غير المسطيرة في شركة شروق.   �
الرازي: في 4 ديسمبر 2018، أبرمت المجموعة والشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول، شريك في الرازي، اتفاقية تقوم بموجبها المجموعة بشراء   �
50٪ من حصة الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول في شركة الرازي )ما يعادل 25٪ من إجمالي الحصص في شركة الرازي( مقابل مبلغ قدره 
0.15 مليار دوالر أمريكي. يتوقع أن يتم تحويل الحصص والسداد في عام 2019 ويخضع ذلك للموافقات النظامية. ونظراً لعدم وجود تغير في السيطرة، 

سيتم اعتبار عملية االستحواذ كعملية حقوق ملكية. 
إن الشركة السعودية للكيماويات المتخصصة مملوكة بنسبة 99٪ من بتروكيميا وبنسبة 1٪ مملوكة من شركة سابك لالستثمارات الصناعية، إن الشركة   �

السعودية للكيماويات العضوية المعدنية مملوكة بنسبة 50٪ بواسطة الشركة السعودية للكيماويات المتخصصة. 
إن شركة صكوك هي تحت التصفية حالياً.   �

شركة سابك لوكسمبورج إس. أي.آر. إل والشركات التابعة لها:   1-41

الشركات التابعة

بلد التأسيس

نسبة الملكية 
)المباشرة وغير 
المباشرة( كما في
31 ديسمبر 2018

٪

نسبة الملكية 
)المباشرة وغير 
المباشرة( كما في
31 ديسمبر 2017

٪
100.00100.00األرجنتينسابك للبالستيكيات المبتكرة األرجنتين أس أر أل 

100.00100.00أسترالياسابك أستراليا بي تي واي المحدودة
100.00100.00أسترالياسابك للبالستيكيات المبتكرة استراليا بي تي واي المحدودة

100.00100.00النمساسابك للبالستيكيات المبتكرة النمسا جي ام بي اتش
100.00100.00النمساسابك للبالستيكيات المبتكرة جي ام بي اتش وشركاؤها

سابك للبالستيكيات المبتكرة أمريكا الجنوبية - اندوستريا اي 
100.00100.00البرازيلكوميرسيو دي بالستيكوس المحدودة

100.00100.00بلجيكاإن في بايبليدنغ أنتويربن -ليمبورغ - لويك )بال(
100.00100.00بلجيكاسابك بلجيكا ان في

100.00100.00كنداسابك للبالستيكيات المبتكرة كندا
100.00100.00الصينسابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة الصين

100.00100.00الصينسابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة - جونجين
100.00100.00الصينسابك للبالستيكيات المبتكرة الدولية للتجارة المحدودة شنغهاي

100.00100.00الصينسابك إلدارة البالستيكيات المبتكرة المحدودة - شنغهاي
100.00100.00الصينسابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة -  شنغهاي

100.00100.00الصينشركة سابك شنغهاي للتجارة المحدودة
100.00100.00الصينسابك )الصين( لألبحاث والتطوير المحدودة

100.00100.00الصينسابك شنغهاي للصناعات المحدودة
100.00100.00جمهورية التشيكسابك للبالستيكيات المبتكرة التشيك أس آر أو
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

الشركات التابعة

بلد التأسيس

نسبة الملكية 
)المباشرة وغير 
المباشرة( كما في
31 ديسمبر 2018

٪

نسبة الملكية 
)المباشرة وغير 
المباشرة( كما في
31 ديسمبر 2017

٪
100.00100.00الدنماركسابك للبالستيكيات المبتكرة الدنمارك أيه بي أس

100.00100.00الدنماركسابك نورديك أيه/أس
100.00100.00فنلنداسابك للبالستيكيات المبتكرة فنلندا أو واي

100.00100.00فرنساسابك فرنسا أس أيه أس
100.00100.00فرنساسابك للبالستيكيات المبتكرة فرنسا اس إيه إس

100.00100.00ألمانياسابك ألمانيا جي أم بي أتش
100.00100.00ألمانيادويتشالند القابضة جي إم بي إتش

100.00100.00ألمانياسابك للبالستيكيات المبتكرة جي ان بي اتش
100.00100.00ألمانياسابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة ألمانيا جي ام بي اتش

100.00100.00ألمانياسابك للبولي أولفينات جي ام بي اتش
100.00100.00اليونانسابك اليونان ام إي بي إي

100.00100.00هونج كونجسابك للبالستيكيات المبتكرة هونج كونج
100.00100.00هونج كونجسابك للبالستيكيات المبتكرة اس آي تي القابضة المحدودة

100.00100.00هونج كونجسابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة تايوان المحدودة
100.00100.00هنغارياسابك هنغاريا كي اف تي

100.00100.00هنغارياسابك للبالستيكيات المبتكرة هنغاريا كي اف تي
100.00100.00الهندسابك الهند بي في تي المحدودة

100.00100.00الهندسابك للبالستيكيات المبتكرة الخاصة الهند المحدودة
100.00100.00الهندسابك لألبحاث والتقنية بي في تي المحدودة

100.00100.00ايطالياسابك للبالستيكيات المبتكرة إيطاليا اس آر إل
100.00100.00ايطالياسابك إيطاليا اس ار إل

100.00100.00ايطاليامبيعات سابك إيطاليا أس ار إل
100.00100.00اليابانسابك اليابان المحدودة
100.00100.00كورياسابك كوريا المحدودة

100.00100.00لوكسمبورجسابك لوكسمبورج إس أي آر إل
100.00100.00ماليزياسابك للبالستيكيات المبتكرة ماليزيا

100.00100.00المكسيكسابك للبالستيكيات المبتكرة المكسيك
100.00100.00المكسيكسابك للبالستيكيات المبتكرة للخدمات المكسيك

100.00100.00هولندابي في اسنيج يوني هاي فاي
95.0095.00هولندااف أر تي بي في

100.00100.00هولندااف ار تي تيبس بي في
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

الشركات التابعة

بلد التأسيس

نسبة الملكية 
)المباشرة وغير 
المباشرة( كما في
31 ديسمبر 2018

٪

نسبة الملكية 
)المباشرة وغير 
المباشرة( كما في
31 ديسمبر 2017

٪
100.00100.00هولنداسابك كابيتال بي في

100.00100.00هولنداسابك كابيتال 1 بي في
100.00100.00هولنداسابك كابيتال 2 بي في

100.00100.00هولنداسابك للبالستيكيات المبتكرة جي بي بي في
100.00100.00هولنداسابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة بي في
100.00100.00هولنداسابك للبالستيكيات المبتكرة للمرافق بي في

100.00100.00هولنداسابك للتراخيص بي في
100.00100.00هولنداسابك ليمبورج بي في

100.00100.00هولنداسابك مبيعات أوروبا بي في
100.00100.00هولنداسابك للبتروكيماويات بي في

100.00100.00هولنداسابك للمشاريع التضامنية
100.00100.00هولنداسابك للتعدين بي في

100.00100.00هولنداخدمات خط أنابيب نقل البتروكيماويات بي في
100.00100.00هولنداسابك أوروبا بي في

100.00100.00هولنداسابك العالمية القابضة بي في
100.00100.00هولنداسابك للبالستيكيات المبتكرة بي في

100.00100.00هولنداسابك للتقنيات العالمية بي في
100.00100.00بولنداسابك للبالستيكيات المبتكرة بولندا

100.00100.00بولنداسابك بولندا
100.00100.00روسياسابك أوروبا الشرقية المحدودة

100.00100.00روسياسابك للبالستيكيات المبتكرة روسيا
100.00100.00سنغافورةسابك للبالستيكيات المبتكرة بي تي إي المحدودة سنغافورة
سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة بي تي إي المحدودة 

100.00100.00سنغافورةسنغافورة

100.00100.00سنغافورةسابك للبالستيكيات المبتكرة سنغافورة بي تي إي، المحدودة
100.00100.00سنغافورةسابك آسيا باسيفيك بي ت أي المحدودة

100.00100.00أسبانياسابك للبالستيكيات المبتكرة اسبانيا
100.00100.00أسبانياسابك للبالستيكيات المبتكرة جي بي بي في

100.00100.00أسبانيامبيعات سابك اسبانيا
100.00100.00أسبانياسابك للتسويق اسبانيا

100.00100.00السويدالشركة السعودية للبالستيكيات المبتكرة السويد ايه بي
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

الشركات التابعة

بلد التأسيس

نسبة الملكية 
)المباشرة وغير 
المباشرة( كما في
31 ديسمبر 2018

٪

نسبة الملكية 
)المباشرة وغير 
المباشرة( كما في
31 ديسمبر 2017

٪
100.00100.00تايالندسابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة )تايالند(

100.00100.00المملكة المتحدةسابك العالمية المحدودة
100.00100.00المملكة المتحدةسابك تيس القابضة المحدودة

سابك للبالستيكيات المبتكرة ايه بي اس المحدودة المملكة 
100.00100.00المملكة المتحدةالمتحدة

100.00100.00المملكة المتحدةسابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة
100.00100.00المملكة المتحدةسابك المملكة المتحدة المحدودة

100.00100.00المملكة المتحدةسابك لضمان التقاعد المملكة المتحدة
100.00100.00المملكة المتحدةسابك المملكة المتحدة للبتروكيماويات المحدودة

100.00100.00الواليات المتحدةاكساتيك المحدودة
51.0051.00الواليات المتحدةشريك مصنع فيرنون فينول ام تي

100.00100.00الواليات المتحدةسابك األمريكيتين
100.00100.00الواليات المتحدةسابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة أمريكا

100.00100.00الواليات المتحدةسابك للبالستيكيات المبتكرة ام تي فيرنون المحدودة
100.00100.00الواليات المتحدةسابك للبالستيكيات المبتكرة أمريكا المحدودة

100.00100.00الواليات المتحدةسابك للبتروكيماويات القابضة أمريكا
100.00100.00الواليات المتحدةسابك للمشاريع التضامنية القابضة أمريكا المحدودة

100.00100.00الواليات المتحدةسابك للمشاريع األمريكية المحدودة
100.00100.00أوراغويسابك أوراغوي اس ايه
100.00100.00فيتنامسابك فيتنام المحدودة

-100.00الواليات المتحدة سابك امريكاز جروث المحدودة
-100.00الواليات المتحدةسابك يو أس ميثانول المحدودة

-50.1الواليات المتحدةبالك دايموندس ستركستشرز المحدودة

إيضاح:
بالك دايموندس: نظراً النتقال السيطرة على شركة بالك دايموندس إلى المجموعة كما في 1 يناير 2018، ونظراً للتغير في السيطرة تم توحيد   �

هذا االستثمار الذي يتم المحاسبة عنه وفقاً لطريقة حقوق الملكية اعتباراً من 1 يناير 2018 )إيضاح 9(
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

الشركات التابعة لشركة سابك لالستثمارات الصناعية:   2-41

بلد التأسيس

نسبة الملكية 
)المباشرة وغير 
المباشرة( كما في
31 ديسمبر 2018

٪

نسبة الملكية 
)المباشرة وغير 
المباشرة( كما في
31 ديسمبر 2017

٪
100.00100.00جيرنزيشركة سابكاب للتأمين 

100.00100.00تركيا شركة سابك بتروكيميا تيكاريت ليمتد )سابك تركيا(  
100.00100.00لبنانشركة سابك ميدل إيست أوفشور 

100.00100.00جنوب أفريقياشركة سابك جنوب أفريقيا
100.00100.00مصرشركة سابك أفريقيا للتجارة والتسويق 

100.00100.00المغرب شركة سابك المغرب 

اإلمارات العربية شركة سابك لإلعارة و االنتقاالت الدولية
100.00100.00المتحدة

اإلمارات العربية شركة سابك لإلعارة و االنتقاالت 
-100.00المتحدة  

100.00100.00تونسشركة سابك تونس
100.00100.00كينياسابك كينيا

100.00100.00باكستانسابك باكستان )بي في تي(

المملكة العربية الشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة 
99.0099.00السعودية 

المملكة العربية شركة سابك لخدمات التخزين )سابتانك(
90.0090.00السعودية 

المملكة العربية شركة الجبيل لخدمات وتخزين المنتجات الكيماوية )كيمتانك(
75.0075.00السعودية

إيضاحات:
تم تأسيس شركة سابك لإلعارة واالنتقاالت خالل عام 2018، وتقوم بتقديم الخدمات اإلدارية للشركات العالمية المحددة من قبل المجموعة وأن   �

هذه الشركة حالياً تحت التصفية.
كيمتانك: خالل عام 2018، قررت اإلدارة تعديل األسم القانوني لشركة الجبيل لخدمات وتخزين المنتجات الكيماوية إلى )كيمتانك(.  �
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة - تتمة
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

االستثمارات في الشركات الزميلة والترتيبات المشتركة   -42

فيما يلي بياناً باستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والترتيبات المشتركة. تعتبر هذه االستثمارات استثمارات استراتيجية 
للمجموعة.

الشركات الزميلة

األنشطة الرئيسية بلد التأسيس 

نسبة الملكية 
)المباشرة وغير 

المباشرة( 
كما في

31 ديسمبر 2018
٪

نسبة الملكية 
)المباشرة وغير 

المباشرة( 
كما في

31 ديسمبر 2017
٪

33.3333.33بتروكيماوياتمملكة البحرينشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات
30.4030.40ألمنيوممملكة البحرينشركة الخليج لدرفلة األلمنيوم

30.0030.00مغذيات زراعيةالمملكة العربية السعوديةشركة معادن للفوسفات
شركة مرافق الطاقة والمياه في الجبيل 

24.8124.81منافع عامةالمملكة العربية السعوديةوينبع )مرافق(

20.6220.62ألمنيوممملكة البحرينشركة المنيوم البحرين - ش.م.ب )البا(
20.0020.00نقلالمملكة العربية السعوديةالشركة الوطنية لنقل البتروكيماويات
15.0015.00مغذيات زراعيةالمملكة العربية السعوديةشركة معادن وعد الشمال للفوسفات
الشركة العربية السعودية لالستثمار 

25.0025.00استثماراتالمملكة العربية السعوديةالصناعي )دسر(

-24.99تخصصات كيماويةسويسراكالرينت إيه جي   
50.0050.00بتروكيماوياتالواليات المتحدة األمريكيةكوزمار انك 

50.00-تخصصاتالواليات المتحدة األمريكيةبالك دايموند ستركتشرز ال. ال. سي 
المشاريع المشتركة

شركة سانيوبيك/ سابك تيانجين 
50.00بتروكيماوياتالصينللبتروكيماويات المحدودة

50.00
50.0050.00بتروكيماوياتسنغافورةشركة سابك - أس. كي نكلسلين المحدودة

العمليات المشتركة
50.0050.00بتروكيماوياتهولندايوتيليتي سبورت جروب بي. في 

50.0050.00بتروكيماوياتالواليات المتحدة األمريكيةجولف كوست جروث فيننشر إل. إل. سي

إيضاحات:
يمثل بلد التأسيس المقر الرئيسي للشركة أيضاً.  �

كالرينت: خالل عام 2018، استحوذت سابك على حصة قدرها 24.99٪ من شركة كالرينت، وهي شركة عالمية متخصصة في الصناعات الكيماوية   �
ومدرجة في سوق األسهم السويسرية )إيضاح 1-9(.

للتغير في السيطرة تم توحيد هذا  بالك دايموندس: نظراً النتقال السيطرة على شركة بالك دايموندس إلى المجموعة كما في 1 يناير 2018، ونظراً   �
االستثمار الذي يتم المحاسبة عنه وفقاً لطريقة حقوق الملكية اعتباراً من 1 يناير 2018 )إيضاح 9(.

تساهم مجموعة سابك لوكسمبورج في العمليات المشتركة التالية:   �
يوتيليتي سبورت جروب بي. في - جيلين، هولندا، شركة تعمل بصورة مشتركة مع جهات أخرى إلنتاج منافع عامة لموقع إنتاج.   -  

للتحقق من كيمكال  اكسون موبيل  تعمل مع شركة  األمريكية، شركة  المتحدة  الواليات  إل سي - هيوستن،  إل  فيننشر  جولف كوست جروث   -   
جدوى إنشاء مصنع تكسير االثيلين ومصانع مراحل اإلنتاجية األولية.  

المعنيين. الشركاء  مع  مشتركة  بصورة  عليها  وتسيطر  المشتركة  العمليات  هذه  من  كل  في   ٪50 قدرها  حصة  المجموعة  تمتلك     
يقوم الشركاء بالتأكد من توفير التمويل المستمر للشركات وذلك إما عن طريق المنافع العامة المباعة مباشرة للشركاء أو تقاسم التكاليف.   
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
 لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2019 

وتقرير فحص المراجع المستقل 
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تقرير فحص املراجع املستقل
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة املركز املالي األولية املوحدة املوجزة
)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

كما فيإيضاح
30 يونيو 2019

كما في
31 ديسمبر 2018

الموجودات 
الموجودات غير المتداولة: 

4171.850.524163.819.684 و 6ممتلكات ومصانع ومعدات، وموجودات حق استخدام
12.687.16212.947.211موجودات غير ملموسة

24.955.17125.780.550استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
510.183.5559.575.601 و 7موجودات غير متداولة أخرى

219.676.412212.123.046إجمالي الموجودات غير المتداولة 
الموجودات المتداولة: 

27.624.74628.244.803مخزون
21.932.40821.821.849ذمم مدينة تجارية 

54.801.0715.114.857مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى
6.158.5369.815.499استثمارات قصيرة األجل

39.757.99942.590.820نقدية وأرصدة لدى البنوك
100.274.760107.587.828إجمالي الموجودات المتداولة 

319.951.172319.710.874إجمالي الموجودات 
حقوق الملكية والمطلوبات 

169.537.379173.084.380حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم 
45.865.96448.352.095حقوق الملكية غير المسيطرة 

215.403.343221.436.475إجمالي حقوق الملكية 
المطلوبات غير المتداولة: 

443.703.94142.345.396قروض طويلة األجل والتزامات عقود إيجار
16.846.25615.000.025منافع موظفين

83.864.3243.820.575مطلوبات غير متداولة أخرى
64.414.52161.165.996إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

المطلوبات المتداولة: 
44.927.2114.917.845قروض قصيرة األجل وجزء متداول من قروض طويلة األجل والتزامات عقود إيجار

35.206.09732.190.558ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى 
40.133.30837.108.403إجمالي المطلوبات المتداولة 

104.547.82998.274.399إجمالي المطلوبات 
319.951.172319.710.874إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

عضو مجلس اإلدارة المفوضنائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذينائب الرئيس التنفيذي للمالية

تشكل اإليضاحات الواردة في الصفحات من ق - 316 إلى ق - 324 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الدخل األولية املوحدة املوجزة 
)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في 30 يونيو

لفترة الستة أشهر المنتهية
في 30 يونيو

2019201820192018
35.866.81443.284.59873.236.68385.146.194اإليرادات

)54.625.402()51.945.039()27.184.481()25.841.720(تكلفة المبيعات
10.025.09416.100.11721.291.64430.520.792إجمالي الربح 

)5.573.872()5.221.800()2.706.926()2.605.625(مصاريف عمومية وإدارية
)5.171.256()5.087.929()2.563.361()2.590.554(مصاريف بيع وتوزيع 
4.828.91510.829.83010.981.91519.775.664الدخل من العمليات 

الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع 
مشتركة

)174.366(330.07742.607696.300

)552.756()651.669()284.508()329.137(أعباء تمويل، صافي
)122.594()76.044()146.037()35.509(مصاريف أخرى، صافي

4.289.90310.729.36210.296.80919.796.614الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
)1.300.000()1.350.000()650.000()675.000(مصروف الزكاة

)846.000()668.660()137.000()316.498(مصروف ضريبة الدخل
3.298.4059.942.3628.278.14917.650.614صافي دخل الفترة

المتعلق بـ:
2.115.4936.695.3175.523.59112.203.398مساهمي الشركة األم

1.182.9123.247.0452.754.5585.447.216حقوق الملكية غير المسيطرة 
3.298.4059.942.3628.278.14917.650.614

الربح األساسي والمخفض للسهم 
)بالريال السعودي(

1.613.613.666.59ربحية السهم من دخل العمليات 
ربحية السهم من صافي الدخل المتعلق 

بمساهمي الشركة األم 
0.712.231.844.07

عضو مجلس اإلدارة المفوضنائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذينائب الرئيس التنفيذي للمالية

تشكل اإليضاحات الواردة في الصفحات من ق - 316 إلى ق - 324 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الدخل الشامل األولية املوحدة املوجزة 
)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية
 في 30 يونيو 

لفترة الستة أشهر المنتهية
في 30 يونيو

2019201820192018
3.298.4059.942.3628.278.14917.650.614صافي دخل الفترة

بنود الدخل الشامل األخرى
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة 
الدخل الموحدة )بعد خصم الضريبة(:

)خسائر( أرباح إعادة قياس �
برامج المنافع المحددة وأخرى

)338.068(22.626)1.170.418(519.020

الحصة في بنود الدخل الشامل �
األخرى لشركات زميلة ومشاريع 

مشتركة

)43.590(
-

)49.843(
-

صافي التغير في إعادة تقويم �
االستثمارات في أدوات حقوق 

الملكية المدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

-
)20.579(

-

بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة 
الدخل الموحدة )بعد خصم الضريبة(:

فروقات تحويل العمالت �
للعمليات األجنبية وأخرى 

189.181)1.360.342()75.387()741.807(

الحصة في بنود الدخل الشامل �
األخرى لشركات زميلة ومشاريع 

مشتركة

461.968
)145.731(

63.915
388.449

165.662)1.252.312()1.483.447(269.491الحركة في بنود الدخل الشامل األخرى
3.567.8968.458.9157.025.83717.816.276إجمالي الدخل الشامل للفترة

المتعلق بـ:
2.450.9635.203.5504.417.68812.267.708مساهمي الشركة األم

1.116.9333.255.3652.608.1495.548.568حقوق الملكية غير المسيطرة
3.567.8968.458.9157.025.83717.816.276

عضو مجلس اإلدارة المفوضنائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذينائب الرئيس التنفيذي للمالية

تشكل اإليضاحات الواردة في الصفحات من ق - 316 إلى ق - 324 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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ت التابعة لها
شركا

ك( وال
ساب

سية )
سا

ت األ
سعودية للصناعا

شركة ال
ال

سعودية(
ساهمة 

شركة م
(

ملوجزة
ملوحدة ا

مللكية األولية ا
ي حقوق ا

ت ف
قائمة التغيرا

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
ملبالغ بآال

)كافة ا

حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم

س المال
رأ

االحتياطي 
النظامي

االحتياطي العام
االحتياطيات 

األخرى
األرباح المبقاة

اإلجمالي
حقوق الملكية 
غير المسيطرة

إجمالي حقوق 
الملكية

صيد كما في 1 يناير 2018
الر

30.000.000
15.000.000

110.889.032
)1.860.638(

10.233.854
164.262.248

46.218.398
210.480.646

صافي الدخل
-

-
-

-
12.203.398

12.203.398
5.447.216

17.650.614
بنود الدخل الشامل األخرى 

-
-

-
64.310

-
64.310

101.352
165.662

إجمالي الدخل الشامل 
-

-
-

64.310
12.203.398

12.267.708
5.548.568

17.816.276
توزيعات أرباح وأخرى

-
-

-
-

)13.200.000(
)13.200.000(

)3.737.504(
)16.937.504(

صيد كما في 30 يونيو 2018
الر

30.000.000
15.000.000

110.889.032
)1.796.328(

9.237.252
163.329.956

48.029.462
211.359.418

صيد كما في 1 يناير 2019
الر

30.000.000
15.000.000

110.889.032
)1.359.184(

18.554.532
173.084.380

48.352.095
221.436.475

صافي الدخل 
-

-
-

-
5.523.591

5.523.591
2.754.558

8.278.149
بنود الدخل الشامل األخرى 

-
-

-
)1.105.903(

-
)1.105.903(

)146.409(
)1.252.312(

إجمالي الدخل الشامل 
-

-
-

)1.105.903(
5.523.591

4.417.688
2.608.149

7.025.837
ضاح 5(

استحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة )إي
-

-
-

15.154
5.220.157

5.235.311
)847.811(

4.387.500
توزيعات أرباح وأخرى  

-
-

-
-

)13.200.000(
)13.200.000(

)4.246.469(
)17.446.469(

صيد كما في 30 يونيو 2019
الر

30.000.000
15.000.000

110.889.032
)2.449.933(

16.098.280
169.537.379

45.865.964
215.403.343

س التنفيذي للمالية
نائب الرئي

س التنفيذي
س اإلدارة الرئي

س مجل
نائب رئي

ض
س اإلدارة المفو

ضو مجل
ع

صفحات من ق - 316 إلى ق - 324 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
ضاحات الواردة في ال

تشكل اإلي
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية األولية املوحدة املوجزة
)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

لفترة الستة أشهر المنتهية فيإيضاح
30 يونيو 2019

لفترة الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2018

األنشطة التشغيلية:
10.296.80919.796.614الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

التعديالت لتسوية الدخل قبل الزكاة والضريبة إلى صافي 
التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية:

8.240.0957.344.061مصاريف استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة�
1.392.4411.236.557أعباء تمويل �
)696.300()42.607(الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة�
)25.105(56.728مخصصات وتغيرات أخرى، صافي�

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
286.450271.114النقص في الموجودات غير المتداولة األخرى 

)2.482.687(11.765التغيرات في رأس المال العامل
)1.051.612(729.994الزيادة )النقص( في منافع الموظفين 

54.09560.802الزيادة في المطلوبات غير المتداولة األخرى
21.025.77024.453.444النقدية من العمليات
)841.768()976.179(أعباء تمويل مدفوعة 

)2.890.147()3.646.168(زكاة وضريبة دخل مدفوعة 
16.403.42320.721.529صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية:
)5.996.053()8.491.045(شراء موجودات ملموسة وغير ملموسة، صافي 

)2.699.970(3.753.473استثمارات قصيرة األجل، صافي
)10.702.643(494.874التغيرات في موجودات أخرى 

833.158361.704استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة، صافي
)19.036.962()3.409.540(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية:
7.425.00011.450.000قروض مستلمة

)4.487.199()12.599.056(قروض وإيجارات مسددة
-51.125.000استحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة

)9.428.144()10.804.125(توزيعات أرباح، صافي
)2.465.343()14.853.181(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

)780.776()1.859.298(صافي النقص في النقدية وشبه النقدية 
41.423.23157.973.656النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

39.563.93357.192.880النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة
39.757.99958.254.535النقدية واألرصدة لدى البنوك

)1.061.655()194.066(ناقصاً: حسابات مكشوفة لدى البنوك
39.563.93357.192.880النقدية وشبه النقدية

معلومات إضافية غير نقدية:
-7.712.543موجودات حق استخدام�
-7.246.565التزامات عقود إيجار�

عضو مجلس اإلدارة المفوضنائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذينائب الرئيس التنفيذي للمالية

تشكل اإليضاحات الواردة في الصفحات من ق - 316 إلى ق - 324 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتين في 30 يونيو 2019 

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

معلومات حول الشركة - 1

الملكي  المرسوم  األم«( كشركة مساهمة سعودية بموجب  »الشركة  أو  للصناعات األساسية )»سابك«  السعودية  الشركة  تأسست 
الكريم رقم م/66 بتاريخ 13 رمضان 1396هـ )الموافق 6 سبتمبر 1976(، وهي مسجلة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم 
1010010813 الصادر بتاريخ 14 محرم 1397هـ )الموافق 4 يناير 1977(. إن سابك مملوكة بنسبة 70٪ لحكومة المملكة العربية 
 ،5101 قرطبة، ص.ب.  في حي  المسجل  المكتب  يقع  الخاص.  للقطاع  و٪30  العامة  االستثمارات  من خالل صندوق  السعودية 

الرياض 11422، المملكة العربية السعودية.

في 27 مارس 2019، وقع صندوق االستثمارات العامة وشركة الزيت العربية السعودية )»أرامكو السعودية«( اتفاقية شراء أسهم، 
وافقت بموجبها أرامكو السعودية على االستحواذ على حصة صندوق االستثمارات العامة في سابك. تخضع الصفقة لشروط اكتمال 
تشمل الحصول على كافة الموافقات النظامية. وفي حال إتمام الصفقة، ستملك أرامكو السعودية 70٪ من األسهم المصدرة لسابك.

تتمثل أنشطة سابك والشركات التابعة لها )ويشار إليها مجتمعة بـ »المجموعة«( في تصنيع وتسويق وتوزيع الكيماويات، والبوليمرات 
والبالستيكيات والمغذيات الزراعية، ومنتجات الحديد والصلب في األسواق العالمية.

تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 
يونيو 2019 وفقا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 25 يوليو 2019.

أسس اإلعداد - 2

أعدت هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2019 وفقاً لمعيار 
المحاسبة الدولي )34( »التقرير المالي األولي« المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

إن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ال تتضمن جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، 
ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

تعتبر الفترة األولية جزءاً ال يتجزأ من السنة المالية الكاملة، ومع ذلك، فإن نتائج عمليات الفترة األولية قد ال تكون مؤشراً عادالً 
على نتائج عمليات السنة الكاملة.

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة في الفترات السابقة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية. 

ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 3

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة متماثلة مع تلك السياسات المحاسبية 
المعيار  المنتهية في 31 ديسمبر 2018، فيما عدا تطبيق  المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة  القوائم  المتبعة في إعداد 

الدولي للتقرير المالي )16( »عقود اإليجار«، حيث أن تاريخ سريانه هو 1 يناير 2019.

الصادر من لجنة  والتفسير )4(  اإليجار«،  الدولي )17( »عقود  المحاسبة  المالي )16( محل معيار  للتقرير  الدولي  المعيار  يحل 
تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي »تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار«، والتفسير )15( الصادر عن لجنة 
التفسيرات الدولية السابقة »عقود اإليجار التشغيلية - الحوافز«، والتفسير )27( الصادر عن لجنة التفسيرات الدولية السابقة 
»تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار«. ينص المعيار الدولي للتقرير المالي )16( على مبادئ إثبات 
وقياس وعرض واالفصاح عن عقود اإليجار، ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة عقود اإليجار بموجب طريقة واحدة 

داخل قائمة المركز المالي.

لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتين في 30 يونيو 2019 

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

التغيرات في السياسات المحاسبية - 4

المعيار الدولي للتقرير المالي )16( »عقود اإليجار« 

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16( من تاريخ التطبيق اإللزامي له في 1 يناير 2019 وذلك باتباع طريقة 
التحول المبسطة المسموح بها طبقاً لألحكام االنتقالية المحددة بالمعيار. وبالتالي لم يتم تعديل بيانات المقارنة.

لم تقم المجموعة بإتباع أي وسيلة عملية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16( على تلك العقود التي تم تحديدها سابقاً كعقود 
إيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي )17( والتفسير )4( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي. عند تطبيق 

المعيار الدولي للتقرير المالي )16(، قامت المجموعة بتطبيق الوسائل العملية التالية: 

استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة بصورة معقولة؛	 

المحاسبة عن عقود االيجار التشغيلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )17( كعقود إيجار قصيرة األجل للعقود التي تنتهي مدة 	 
إيجارها خالل 12 شهر من تاريخ 1 يناير 2019؛

استبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي؛	 

استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يشتمل على خيارات لتجديد عقد اإليجار أو إنهائه؛و	 

االختيار، حسب فئة األصل محل العقد، عدم فصل المكونات غير اإليجارية عن المكونات اإليجارية، ومن ثم المحاسبة عن كل 	 
مكون إيجاري وأي مكونات غير إيجارية مصاحبة باعتبارها مكوناً إيجارياً واحداً.

كما في 1 يناير 2019، قامت المجموعة بإثبات التزامات عقود إيجار بمبلغ 6.83 مليار ريال سعودي وموجودات حق استخدام بمبلغ 
7.29 مليار ريال سعودي المتعلقة بالعقود التي تم التوصل إليها كعقود إيجار طبقاً للمبادئ الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 
)16(. تم قياس االلتزامات بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة. 
تم قياس موجودات حق االستخدام ذات العالقة بمبلغ مساوي اللتزامات عقود اإليجار، بعد تعديله بمبلغ الدفعات المدفوعة مقدماً 
المتعلقة بذلك اإليجار الذي تم إثباته في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2018. كان المتوسط المرجح لمعدل 

االقتراض اإلضافي للمجموعة المطبق على التزامات عقود اإليجار ٪4.04.

يوضح الجدول التالي تسوية التزامات عقود اإليجار التشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي )17( مع التزامات عقود اإليجار 
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )16( في 1 يناير 2019:

1 يناير 2019
8.905.562االلتزامات بموجب عقود اإليجار التشغيلية المفصح عنها كما في 31 ديسمبر 2018

)1.980.916(مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة
)190.859(ناقصاً: عقود اإليجار قصيرة األجل المثبتة على أساس القسط الثابت كمصروف

)19.493(ناقصاً: عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة المثبتة على أساس القسط الثابت كمصروف
118.287زائداً: العقود المعاد تقييمها كاتفاقيات إيجار

6.832.581
738.925زائداً: االلتزامات بموجب عقود اإليجار التمويلية المثبتة كما في 31 ديسمبر 2018

7.571.506التزامات عقود اإليجار المثبتة كما في 1 يناير 2019
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتين في 30 يونيو 2019 

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

يتم إثبات عقود اإليجار كموجودات حق استخدام إلى جانب االلتزامات المقابلة لها في تاريخ توفر الموجودات المؤجرة لالستخدام 
من قبل المجموعة. يتم تخصيص كل دفعة إيجار بين االلتزام وأعباء التمويل. يتم إثبات أعباء التمويل في قائمة الدخل األولية 
الموحدة الموجزة خالل فترة التأجير. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها أو مدة اإليجار 

أيهما أقصر على أساس القسط الثابت.

يتم قياس موجودات حق االستخدام مبدئًيا بالتكلفة التي تشمل مبلغ القياس األولي اللتزام عقد اإليجار، أي دفعات إيجار مسددة 
في أو قبل تاريخ بدء اإليجار ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة، أي تكاليف مباشرة أولية، وتكاليف تفكيك وإزالة األصل محل العقد 

)إن وجدت(.

تشمل التزامات عقود اإليجار، إن وجدت، على صافي القيمة الحالية لدفعات ثابتة بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها، ناقصاً 
أي حوافز إيجار مدينة، دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، مبالغ يتوقع دفعها بواسطة المستأجر بموجب 
ضمانات القيمة المتبقية، سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً من ممارسة هذا الخيار بصورة معقولة، ودفعات 

الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت شروط اإليجار تظهر ممارسة المستأجر لخيار اإلنهاء.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة

عقود اإليجار قصيرة األجل، هي عقود إيجار لها مدة إيجار تبلغ 12 شهر أو أقل. الموجودات منخفضة القيمة، هي العناصر 
الدفعات  إثبات  ويتم  ككل.  للمجموعة  المالي  المركز  لقائمة  مهمة  وتعتبر غير  للرسملة  األدنى  المجموعة  تلبي حد  ال  التي 
المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت في قائمة الدخل 

األولية الموحدة الموجزة.

دفعات اإليجار المتغيرة

تحتوي بعض عقود اإليجار على مدفوعات متغيرة مرتبطة باستخدام أو أداء األصل المؤجر. يتم إدراج هذه المدفوعات في 
قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة.

خيار تجديد وإنهاء عقد اإليجار

عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة كافة الحقائق والظروف ذات العالقة التي تحقق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار 
التجديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التجديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( في مدة عقد اإليجار 
في حال ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة أن يتم تجديده )أو لن يتم إنهائه(. تقوم المجموعة عند بدء اإليجار بتقييم ما إذا 
كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيارات التجديد. تقوم المجموعة بإعادة تقويم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة 

ممارسة هذه الخيارات إذا كان هناك حدث مهم أو تغيير مهم في الظروف التي تقع تحت سيطرتها.

األمور الهامة خالل الفترة - 5

أبرمت شركة سابك اتفاقية مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول، وهي شريك في الشركة السعودية للميثانول )الرازي(، 
شركة تابعة تمتلك سابك 50٪ من رأسمالها، والتي بموجبها وافقت سابك على االستحواذ على حصة إضافية قدرها 25٪ في شركة 
الرازي من الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول، وتجديد اتفاقية المشروع المشترك لمدة 20 سنة. وفي نهاية شهر يونيو 

2019، تم الحصول على كافة الموافقات النظامية إلتمام الصفقة. 

وفيما يتعلق بالصفقة أعاله، وافقت سابك والشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول على أن تستلم سابك من الشركة اليابانية 
السعودية المتحدة للميثانول صافي عوض مالي قدره 4.50 مليار ريال سعودي على ثالث أقساط. تم استالم القسط األول البالغ 
1.13 مليار ريال سعودي )0.30 مليار دوالر أمريكي( في 25 يونيو 2019 وذلك بعد تسوية العوض البالغ 0.56 مليار ريال سعودي 
)0.15 مليار دوالر أمريكي( مقابل االستحواذ على الحصة اإلضافية البالغة 25٪ في الرازي، يستحق سداد القسطين المتبقيين 
بمبلغ 1.69 مليار ريال سعودي )0.45 مليار دوالر أمريكي( في 31 مارس 2020 و2021، على التوالي. تم إدراج القسط المتداول 
من المبلغ المستحق كجزء من المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى، وتم إدراج القسط األخير البالغ 1.58 

مليار ريال سعودي كجزء من الموجودات غير المتداولة األخرى بعد خصمه بمعدل 4٪ سنوياً. 
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتين في 30 يونيو 2019 

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

وحيث أن هذه الصفقة تتعلق باالستحواذ على حصة إضافية في شركة تابعة دون تغير في السيطرة، عليه تم تسجيلها كمعاملة حقوق 
ملكية، وإثبات الزيادة في العوض عن القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المسيطرة ضمن حقوق الملكية العائدة للشركة األم وإدراج 
هذا األثر في األرباح المبقاة. وكذلك تم تسوية مكونات متراكمة في حساب حقوق الملكية غير المسيطرة المتعلقة بالشركة التابعة 

والمدرجة ضمن الدخل الشامل اآلخر بمبلغ 15 مليون ريال سعودي وإعادة إدراجها ضمن حقوق الملكية للشركة األم.

يمكن تلخيص األثر المحاسبي للصفقة على النحو التالي:

5.062.500العوض المستحق من الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول 
)562.500(ناقصاً: االستحواذ على 25٪ من الحصص في شركة الرازي

4.500.000صافي العوض
)112.500(خصم القسط الثالث

4.387.500صافي العوض بعد الخصم بمعدل قدره 4٪ سنوياً
847.811زائداً: القيمة الدفترية للحصص اإلضافية في شركة الرازي

)15.154(ناقصاً: المحول إلى الدخل الشامل اآلخر
5.220.157الزيادة المثبتة في األرباح المبقاة

الممتلكات والمصانع والمعدات، وموجودات حق االستخدام - 6

كما في 31 ديسمبر 2018كما في30  يونيو 2019
164.345.500163.819.684ممتلكات ومصانع ومعدات 

-7.505.024موجودات حق استخدام
171.850.524163.819.684

الموجودات غير المتداولة األخرى  - 7

كما في 31 ديسمبر 2018كما في30  يونيو 2019
1.881.4072.493.880استثمارات في أدوات دين

-1.575.000مبالغ مستحقة من الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول )إيضاح 5(
1.123.0711.090.109استثمارات في أدوات حقوق ملكية وصناديق

794.777865.156موجودات ضريبية مؤجلة
4.809.3005.126.456أخرى

10.183.5559.575.601

يرجى الرجوع إلى اإليضاح )5( لمزيد من المعلومات حول المبالغ المستحقة من الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتين في 30 يونيو 2019 

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

المطلوبات غير المتداولة األخرى  - 8

كما في 31 ديسمبر 2018كما في30  يونيو 2019
1.653.7921.664.138مطلوبات ضريبية مؤجلة

2.210.5322.156.437أخرى
3.864.3243.820.575

قياس القيمة العادلة  - 9

يتم تقويم الموجودات المالية المشتقة وقدرها 33.7 مليون ريال سعودي، )كما في 31 ديسمبر 2018: 29.7 مليون ريال سعودي( 
بالقيمة العادلة وتم تصنيفها ضمن المستوى الثاني من مستويات قياس القيمة العادلة.

تحدد القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر باستخدام مدخالت هامة غير 
قابلة للمالحظة، وتم تصنيفها ضمن المستوى الثالث من مستويات قياس القيمة العادلة. 

فيما يلي وصف لطرق التقويم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقويم االستثمارات في أدوات حقوق الملكية:

الحدالمدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة طريقة التقويم

قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف األرباح قبل العمولة  �طريقة السوق
7.9 إلى 13.1وضريبة الدخل واالستهالك واإلطفاء

متوسط صافي قيمة الموجودات ونسبة السعر إلى  �
0.76مضاعف القيمة الدفترية

46.1 ريال سعودي إلى 49.9 تقدير النقدية وشبة النقدية القابلة للتوزيع وصافي الموجوداتطريقة صافي قيمة الموجودات 
ريال سعودي

0.73قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف اإليراداتطريقة العائدات المتوقعة

كما في 30 يونيو 2019، تقارب القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى الخاصة بالمجموعة القيمة الدفترية 
لها.

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  - 10

فيما يلي بيان بالمعامالت واألرصدة الهامة مع الجهات ذات العالقة:

مبيعات إلى 
جهات ذات 

عالقة 

مشتريات 
من جهات ذات 

عالقة 

مبالغ مستحقة 
من جهات ذات 

عالقة 

مبالغ مستحقة 
إلى جهات ذات 

عالقة

قروض إلى 
جهات ذات 

عالقة 

قروض من 
جهات ذات 

عالقة 
لفترة الستة أشهر المنتهية في

كما في 30 يونيو 2019كما في 30 يونيو 302019 يونيو 2019

-20.1893.718.52226.987419.32335.135شركات زميلة 
6.162.406328.6012.657.72238.180717.3871.869.357مشاريع مشتركة وشركاء 

لفترة الستة أشهر المنتهية في
كما في 31 ديسمبر 2018كما في 31 ديسمبر 302018 يونيو 2018

-7954.068.86325.818368.43435.135شركات زميلة
7.797.005350.2453.256.95845.798769.6542.309.743مشاريع مشتركة وشركاء 
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتين في 30 يونيو 2019 

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

المعلومات القطاعية - 11

ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من ثالثة وحدات عمل استراتيجية باإلضافة إلى حديد )نشاط تصنيع مملوك بالكامل( والتي 
يتم تجميعها في ثالثة قطاعات ورفع التقارير بشأنها وفقاً لمنتجاتها.

بناء على قرار اإلدارة وتماشياً مع التغيرات في تقارير اإلدارة، فقد تم توزيع الدخل والمصاريف والموجودات والمطلوبات المتعلقة 
الزراعية وحديد وفقاً  البتروكيماويات والتخصصات والمغذيات  العامة« في السنوات السابقة على وحدات عمل  بقطاع »اإلدارة 

ألسس ثابتة متفق عليها داخليا. وعليه، تم تعديل المعلومات القطاعية للفترة السابقة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية.

تم حذف كافة المعامالت المتداخلة بين شركات المجموعة ضمن القطاعات بشكل مالئم. فيما يلي التفاصيل المالية للقطاعات:

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019
البتروكيماويات 

والتخصصات
المغذيات 

الموحدةحديدالزراعية

31.503.8861.801.5922.561.33635.866.814اإليرادات
)4.240.064( )270.427()190.366()3.779.271(استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

4.828.915)136.144( 4.492.692472.367 الدخل )الخسارة( من العمليات 
)174.366( -)24.253()150.113(الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة

)329.137(أعباء تمويل، صافي 
)35.509(مصاريف أخرى، صافي

4.289.903الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018
البتروكيماويات 

والتخصصات
المغذيات 

الموحدةحديدالزراعية

38.307.4722.118.9582.858.16843.284.598اإليرادات
)3.678.765()267.179()181.199()3.230.387(استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

10.025.586536.828267.41610.829.830الدخل من العمليات 
330.077-205.416124.661الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة

)284.508(أعباء تمويل، صافي 
)146.037(مصاريف أخرى، صافي

10.729.362الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتين في 30 يونيو 2019 

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019
البتروكيماويات 

والتخصصات
المغذيات 

الموحدةحديدالزراعية

63.808.0213.612.1375.816.52573.236.683اإليرادات
)8.240.095()560.314()392.215()7.287.566(استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

10.981.915)130.429(10.089.0661.023.278  الدخل )الخسارة( من العمليات 
42.607-24.67917.928الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة

)651.669(أعباء تمويل، صافي 
)76.044(مصاريف أخرى، صافي

10.296.809الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018
البتروكيماويات 

والتخصصات
المغذيات 

الموحدةحديدالزراعية

75.175.9553.843.5696.126.67085.146.194اإليرادات
)7.344.061()531.917()359.368()6.452.776(استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

18.581.837853.123340.70419.775.664الدخل من العمليات 
696.300-552.053144.247الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة

)552.756(أعباء تمويل، صافي 
)122.594(مصاريف أخرى، صافي

19.796.614الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

كما في 30 يونيو 2019
البتروكيماويات 

الموحدةحديدالمغذيات الزراعيةوالتخصصات

290.133.89012.079.06617.738.216319.951.172إجمالي الموجودات
97.227.1202.835.0854.485.624104.547.829إجمالي المطلوبات

كما في 31 ديسمبر 2018
البتروكيماويات 

الموحدةحديدالمغذيات الزراعيةوالتخصصات

290.154.96510.975.28718.580.622319.710.874إجمالي الموجودات
91.477.7923.009.8633.786.74498.274.399إجمالي المطلوبات
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتين في 30 يونيو 2019 

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

التوزيع الجغرافي لإليرادات

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30 يونيو 2019

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30 يونيو 2018

15٪176.554.645%6.063.890المملكة العربية السعودية
18٪177.870.178%6.044.201الصين

20٪238.806.734%8.109.024باقي دول قارة أسيا 
24٪2410.274.476%8.548.538أوروبا

9٪93.824.293%3.201.830األمريكيتين 
14٪105.954.272%3.899.331أخرى 

35.866.814%10043.284.598٪100

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30 يونيو 2019

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30 يونيو 2018

15٪1813.109.549%13.034.169المملكة العربية السعودية
18٪1715.347.448%12.334.867الصين

21٪2217.861.195%16.316.847باقي دول قارة أسيا 
24٪2420.655.426%17.272.416أوروبا

9٪97.318.436%6.457.929األمريكيتين 
13٪1010.854.140%7.820.455أخرى 

73.236.683%10085.146.194٪100

إن معلومات اإليرادات أعاله تعتمد على أماكن تواجد العمالء. 

التوزيع الجغرافي للممتلكات والمصانع والمعدات

كما في 
30 يونيو 2019

كما في 
31 ديسمبر 2018

85٪84138.563.584%137.295.292المملكة العربية السعودية
8٪813.949.262%13.817.706أوروبا

6٪79.758.799%11.730.169األمريكيتين
1٪11.545.193%1.499.390أسيا

-2.846-2.943أخرى
164.345.500%100163.819.684٪100
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتين في 30 يونيو 2019 

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

التوزيعات - 12

صادقت الجمعية العامة السنوية، خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 4 شعبان 1440هـ )الموافق 9 إبريل 2019( على توزيعات أرباح 
نقدية قدرها 13.2 مليار ريال سعودي )بواقع 4.4 ريال سعودي للسهم الواحد(، ويتضمن ذلك توزيعات أرباح نقدية مرحلية قدرها 
6.6 مليار ريال سعودي )بواقع 2.2 ريال سعودي للسهم الواحد( تخص النصف األول من عام 2018، والتي تم إثباتها في حقوق 
الملكية في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. تم إثبات المتبقي من توزيعات األرباح المعلنة والبالغة 

6.6 مليار ريال سعودي في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.

العامة السنوية أيضاً على صرف مبلغ قدره 1.8 مليون ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة تم  كما صادقت الجمعية 
تحميلها على المصاريف العمومية واإلدارية.

بتاريخ 18 رمضان 1440هـ )الموافق 23 مايو 2019(، أعلنت سابك عن توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف األول من عام 2019 
بمبلغ 6.6 مليار ريال سعودي )بواقع 2.2 ريال سعودي عن السهم الواحد(، والتي تم إثباتها في القوائم المالية األولية الموحدة 

الموجزة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.

األحداث الالحقة - 13

في رأي اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على 
المركز المالي للمجموعة كما هو موضح في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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الملحق )أ(

شركة الزيت العربية السعودية
 التقرير المالي األولي الموحد الموجز

 لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2019م
وتقرير فحص المراجع المستقل

أ - 2 تقرير فحص المراجع المستقل 

أ - 3 قائمة الدخل الموحدة الموجزة 

أ - 4 قائمة الدخل الشامل الموحدة الموجزة 

أ - 5 قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة 

أ - 7 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة الموجزة 

أ - 9 قائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة 

أ - 13 إيضاحات حول التقرير المالي األولي الموحد الموجز 
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تقرير فحص املراجع املستقل

 
 
 
 
 

  ، المملكة العربية السعودية٣١٣١١، الظهران ١٦٥٩أرامكو السعودية، ص.ب. )، ٢٥ترخيص رقم (برايس وترهاوس كوبرز، 
www.pwc.com/middle-east+،٩٦٦) ١٣( ٨٧٣-٨٨٨٣ :+، فاكس٩٦٦) ١٣( ٨٧٣-٦٨٠٠ :هاتف

 

الموجز الموحد األولي المالي التقرير حول فحص تقرير
 

 المحترم السعودية العربية الزيت شركة في المساهم إلى
 

 مقدمة
 ٣٠ في كما لها التابعة والشركات السعودية العربية الزيت لشركة المرفقة الموجزة الموحدة المالي المركز قائمة فحصنا لقد

 المنتهيتين أشهر والتسعة أشهر الثالثة لفترتي النقدية والتدفقات الشامل والدخل للدخل الموجزة الموحدة والقوائم م٢٠١٩ سبتمبر
 المالي التقرير(" التفسيرية واإليضاحات التاريخ ذلك في المنتهية أشهر التسعة لفترة الحقوق في التغيرات وقائمة التاريخ ذلك في

 محاسبةال لمعيار وفقًا الموجز الموحد األولي المالي التقرير هذا وعرض إعداد عن مسؤولة اإلدارة إن ").الموجز الموحد األولي
 التقرير هذا حول استنتاج إبداء هي مسؤوليتنا إن .السعودية العربية المملكة في المعتمد "األولي المالي التقرير" ٣٤ رقم الدولي
 .به قمنا الذي الفحص على بناءً  الموجز الموحد األولي المالي

 

 الفحص نطاق
 قبل من الُمنفذ األولية المالية المعلومات فحص" ٢٤١٠ رقم حصالف بارتباطات المتعلق الدولي للمعيار وفقًا بفحصنا قمنا لقد

 استفسارات إجراء من األولية المالية المعلومات فحص يتكون .السعودية العربية المملكة في المعتمد "للمنشأة المستقل المراجع
 يعد .أخرى فحص وإجراءات ليةتحلي إجراءات وتطبيق والمحاسبية، المالية األمور عن المسؤولين األشخاص مع رئيسي بشكل

ً  بها القيام يتم التي المراجعة من نطاقه في كبير بشكل أقل الفحص  العربية المملكة في المعتمدة للمراجعة الدولية للمعايير  وفقا
 .المراجعة عملية خالل معرفتها يمكن التي الهامة األمور جميع سنعلم بأننا تأكيد على الحصول من نتمكن لن وبالتالي السعودية،

 .مراجعة رأي نُبدي ال عليه، وبناءً 
 

 االستنتاج
 يتم لم المرفق الموجز الموحد األولي المالي التقرير أن نعتقد يجعلنا شيء أي انتباهنا يلفت لم به، قمنا الذي الفحص على بناءً 

 العربية المملكة في المعتمد "األولي لماليا التقرير" ٣٤ رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقًا الجوهرية، النواحي جميع من إعداده،
 .السعودية

 
 كوبرز وترهاوس برايس

 
 
 

 محارب بن إبراهيم بدر
 ٤٧١ رقم ترخيص

 
 هـ١٤٤١ األول ربيع ٤
 )م٢٠١٩ نوفمبر ١(
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شركة الزيت العربية السعودية  |  الربع الثالث والتسعة أشهر 2019م
التقرير املالي األولي املوحد املوجز

)جميع املبالغ بماليين الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة الدخل املوحدة املوجزة

إيضاح

دوالرأ	مريكي*ريالأسعودي
الربعأ
التسعةأالربعأالثالثالثالث

	شهر
التسعةأ
	شهر

الربعأ
الثالث

الربعأ
الثالث

التسعةأ
	شهر

التسعةأ
	شهر

20192018201920182019201820192018
11263.388316.838814.108874.70870.23784.491217.096233.256إيرادات

38.60846.536102.444117.45210.29512.40927.31831.320دخل آخر متعلق بالمبيعات
اإليراداتأوالدخلأاآلخرأ

301.996363.374916.552992.16080.53296.900244.414264.576المتعلقأبالمبيعات

)140.999)36.796()115.445)11.687()1153.747)137.983()157.920)43.825(ريع وضرائب أخرى
)138.140)41.373()114.623)15.423()1143.023)155.150()154.834)57.838(مشتريات

)110.016)11.246()13.530)3.376()137.561)42.173()113.238)12.661(إنتاج وتصنيع
)16.236)6.416()12.008)1.904()123.385)24.061()17.529)7.139(بيع وإدارية وعمومية

)11.515)1.437()1388)496()15.682)5.389()11.457)1.862(تنقيب
)1418)386()1142)132()11.566)1.449()1531)498(بحث وتطوير

)18.075)9.940()12.805)3.461()130.281)37.274()110.518)12.977(6،5استهالك وإطفاء
)1105.399)107.594()138.941)36.479()1395.245)403.479()1146.027)136.800(تكاليفأالتشغيل
165.196217.347513.073596.91544.05357.959136.820159.177دخلأالتشغيل

حصة في نتائج مشاريع 
)166)651()1150)269()1249)2.443()1563)1.011(مشتركة وشركات زميلة

2.7057755.8731.8797212071.566501دخل تمويل ودخل آخر
)1572)1.174()1202)433()12.145)4.402()1758)1.623(تكاليف تمويل

الدخلأقبلأضرائبأ
165.267216.801512.101596.40044.07257.814136.561159.040الدخل

)175.718)68.371()127.511)22.781()1283.943)256.391()1103.164)85.428(8ضرائبأالدخل
79.839113.637255.710312.45721.29130.30368.19083.322صافيأالدخل

صافيأالدخلأالعائدأإلى
79.788113.375255.805311.73621.27730.23468.21583.130حقوق المساهم

192)25(7211469)95(51262الحصص غير المسيطرة
79.839113.637255.710312.45721.29130.30368.19083.322

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

بسام محمد عسيريخالد هاشم الدباغأمين حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
المراقب المالي
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شركة الزيت العربية السعودية  |  الربع الثالث والتسعة أشهر 2019م
التقرير املالي األولي املوحد املوجز

)جميع املبالغ بماليين الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة الدخل الشامل املوحدة املوجزة

إيضاح

دوالرأ	مريكي*ريالأسعودي
الربعأ
الثالث

الربعأ
الثالث

التسعةأ
	شهر

التسعةأ
	شهر

الربعأ
الثالث

الربعأ
الثالث

التسعةأ
	شهر

التسعةأ
	شهر

20192018201920182019201820192018

79.839113.637255.710312.45721.29130.30368.19083.322صافيأالدخل
)الخسارة(أالدخلأالشاملأاآلخر،أ

9بعدأخصمأالضريبة

بنودألنأيتمأإعادةأتصنيفهاأإلىأ
صافيأالدخل

إعادة قياس التزامات منافع ما بعد 
1.534)1.929(-)684(5.753)7.237(-)2.569(انتهاء التوظيف

تغير في موجودات ضريبة دخل 
مؤجلة لمنافع ما بعد انتهاء التوظيف 

بسبب سعر ضريبة الدخل الجديد
)284(-)284(48)76(-)76(13

تغيرات في القيمة العادلة 
الستثمارات في حقوق ملكية مصنفة 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

427626571881114167152235

بنودأيمكنأإعادةأتصنيفهاأالحًقاأإلىأ
صافيأالدخل

58)167(12)39(219)626(45)144(تحوطات تدفقات نقدية وأخرى
تغيرات في القيمة العادلة لسندات 

دين مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

951691845(214181225(

حصة في خسارة شاملة أخرى 
)179)192()146)68()1297)721()1173)257(لمشاريع مشتركة وشركات زميلة

)1284)603(55)394()11.065)2.260(205)1.476(فروقات تحويل عمالت
)4.294(754)10.488(4.694)1.145(202)2.797(1.252

75.545114.391245.222317.15120.14630.50565.39384.574مجموعأالدخلأالشامل
مجموعأالدخلأالشاملأالعائدأإلى

75.850114.046245.982316.83120.22730.41365.59584.489حقوق المساهم
85)202(92)81(320)760(345)305(الحصص غير المسيطرة

75.545114.391245.222317.15120.14630.50565.39384.574

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

بسام محمد عسيريخالد هاشم الدباغأمين حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
المراقب المالي
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شركة الزيت العربية السعودية  |  الربع الثالث والتسعة أشهر 2019م
التقرير املالي األولي املوحد املوجز

)جميع املبالغ بماليين الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة املركز املالي املوحدة املوجزة

إيضاح
دوالرأ	مريكي*ريالأسعودي

31أديسمبر30أسبتمبر31أديسمبر30أسبتمبر
2019201820192018

الموجودات
الموجوداتأغيرأالمتداولة

5948.486873.827252.929233.021ممتلكات وآالت ومعدات
628.36926.8967.5657.172موجودات غير ملموسة

22.30122.5795.9476.021استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة
11.1929.8662.9852.631موجودات ضريبة دخل مؤجلة
19.04813.1275.0793.501موجودات وذمم مدينة أخرى

19.76217.2145.2704.590استثمارات في أوراق مالية
1.049.158963.509279.775256.936

الموجوداتأالمتداولة
42.29643.58011.27911.621مخزون

88.99393.81823.73125.018ذمم مدينة تجارية
48.54848.86412.94613.030مبالغ مستحقة من الحكومة
10.39913.7752.7733.673موجودات وذمم مدينة أخرى

46.17619412.31452استثمارات قصيرة األجل
171.842183.15245.82448.841نقد وما يماثله

408.254383.383108.867102.235
1.457.4121.346.892388.642359.171مجموعأالموجودات

حقوقأالملكيةأوالمطلوبات
حقوقأالمساهم

60.00060.00016.00016.000رأس المال
26.98126.9817.1957.195رأس المال اإلضافي المدفوع

أرباح مبقاة:
944.734920.625251.929245.500غير مخصصة

6.0006.0001.6001.600مخصصة
98743.176233847احتياطيات أخرى

1.038.5891.016.782276.957271.142

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

بسام محمد عسيريخالد هاشم الدباغأمين حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
المراقب المالي



أ - 6

شركة الزيت العربية السعودية  |  الربع الثالث والتسعة أشهر 2019م
التقرير املالي األولي املوحد املوجز

)جميع املبالغ بماليين الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة املركز املالي املوحدة املوجزة - تتمة

إيضاح
دوالرأ	مريكي*ريالأسعودي

31أديسمبر30أسبتمبر31أديسمبر30أسبتمبر
2019201820192018

10.85711.6532.8953.107الحصصأغيرأالمسيطرة
1.049.4461.028.435279.852274.249

المطلوباتأغيرأالمتداولة
10133.28871.32935.54319.021قروض

33.21023.8778.8566.367مطلوبات ضريبة دخل مؤجلة
38.37023.20910.2326.189التزامات منافع ما بعد انتهاء التوظيف

16.37115.6064.3664.162مخصصات
221.239134.02158.99735.739

المطلوباتأالمتداولة
72.35572.28619.29419.276ذمم دائنة تجارية وأخرى

التزامات للحكومة:
861.93970.29916.51718.746ضرائب دخل

12.42711.8623.3143.164ريع
1040.00629.98910.6687.997قروض

186.727184.43649.79349.183
407.966318.457108.79084.922

1.457.4121.346.892388.642359.171مجموعأحقوقأالملكيةأوالمطلوبات

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

بسام محمد عسيريخالد هاشم الدباغأمين حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
المراقب المالي
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م
شهر 2019

سعة أ
ث والت

سعودية  |  الربع الثال
ت العربية ال

شركة الزي
ملوجز

ملوحد ا
ي ا

ي األول
ملال

التقرير ا
ك(

سعودية ما لم يذكر غير ذل
ت ال

ملبالغ بماليين الرياال
)جميع ا

ملوجزة
ملوحدة ا

مللكية ا
ي حقوق ا

ت ف
قائمة التغيرا

ريالأسعودي
دوالرأ	مريكي*

حقوقأالمساهم
األرباحأالمبقاة

سأالمال
ر	

سأالمالأالمعلن
ر	

ضافيأ
سأالمالأاإل

ر	
المدفوع

صة
ص
غيرأالمخ

صة
ص
المخ

االحتياطياتأ
ضاحأ9(

األخرىأ)إي
صأغيرأ

ص
الح

المسيطرة
المجموع

المجموع

صيدأكماأفيأ1أينايرأ2018
الر

-
60.000

26.981
715.107

6.000
5.670

12.556
826.314

220.350
صافي الدخل

-
-

-
311.736

-
-

721
312.457

83.322
الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر

-
-

-
-

-
5.095

1401(
4.694

1.252
مجموع الدخل الشامل

-
-

-
311.736

-
5.095

320
317.151

84.574
ضاح 11

تحول إلى شركة مساهمة )إي
60.000

160.000(
-

-
-

-
-

-
-

س التزامات منافع ما 
تحويل إعادة قيا

ف
بعد انتهاء التوظي

-
-

-
5.801

-
15.801(

-
-

-

توزيعات أرباح
-

-
-

1168.750(
-

-
-

1168.750(
145.000(

تغير في السيطرة على شركة منتسبة
-

-
-

-
-

-
79

79
21

ص غير مسيطرة
ص

توزيعات أرباح إلى ح
-

-
-

-
-

-
1902(

1902(
1240(

صيدأكماأفيأ30أسبتمبرأ2018
الر

60.000
-

26.981
863.894

6.000
4.964

12.053
973.892

259.705

ف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.
صر

ضافية بسعر 
* يتم تحويل المعلومات اإل

صر
أمين حسن النا

خالد هاشم الدباغ
بسام محمد عسيري

س وكبير اإلداريين التنفيذيين
الرئي

س
النائب األعلى للرئي

المالية واالستراتيجية والتطوير
المراقب المالي
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م
شهر 2019

سعة أ
ث والت

سعودية  |  الربع الثال
ت العربية ال

شركة الزي
ملوجز

ملوحد ا
ي ا

ي األول
ملال

التقرير ا
ك(

سعودية ما لم يذكر غير ذل
ت ال

ملبالغ بماليين الرياال
ملوجزة - تتمة)جميع ا

ملوحدة ا
مللكية ا

ي حقوق ا
ت ف

قائمة التغيرا

ريالأسعودي
دوالرأ	مريكي*

حقوقأالمساهم

األرباحأالمبقاة

سأالمال
ر	

سأالمالأالمعلن
ر	

ضافيأ
سأالمالأاإل

ر	
المدفوع

صة
ص
غيرأالمخ

صة
ص
المخ

االحتياطياتأ
ضاحأ9(

األخرىأ)إي
صأغيرأ

ص
الح

المسيطرة
المجموع

المجموع

صيدأكماأفيأ1أينايرأ2019
الر

60.000
-

26.981
920.625

6.000
3.176

11.653
1.028.435

274.249
صافي الدخل )الخسارة(

-
-

-
255.805

-
-

)95(
255.710

68.190
الخسارة الشاملة األخرى

-
-

-
-

-
)9.823(

)665(
)10.488(

)2.797(
مجموع الدخل )الخسارة( الشامل

-
-

-
255.805

-
)9.823(

)760(
245.222

65.393
س التزامات منافع ما 

تحويل إعادة قيا
ف

بعد انتهاء التوظي
-

-
-

)7.521(
-

7.521
-

-
-

توزيعات أرباح
-

-
-

)224.175(
-

-
-

)224.175(
)59.780(

ص غير مسيطرة
ص

توزيعات أرباح إلى ح
-

-
-

-
-

-
)36(

)36(
)10(

صيدأكماأفيأ30أسبتمبرأ2019
الر

60.000
-

26.981
944.734

6.000
874

10.857
1.049.446

279.852

ف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.
صر

ضافية بسعر 
* يتم تحويل المعلومات اإل

صر
أمين حسن النا

خالد هاشم الدباغ
بسام محمد عسيري

س وكبير اإلداريين التنفيذيين
الرئي

س
النائب األعلى للرئي

المالية واالستراتيجية والتطوير
المراقب المالي



أ - 9

شركة الزيت العربية السعودية  |  الربع الثالث والتسعة أشهر 2019م
التقرير املالي األولي املوحد املوجز

)جميع املبالغ بماليين الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة التدفقات النقدية املوحدة املوجزة

إيضاح

دوالرأ	مريكي*ريالأسعودي
الربعأ
الثالث

الربعأ
الثالث

التسعةأ
	شهر

التسعةأ
	شهر

الربعأ
الثالث

الربعأ
الثالث

التسعةأ
	شهر

التسعةأ
	شهر

20192018201920182019201820192018
الدخلأقبلأ

165.267216.801512.101596.40044.07257.814136.561159.040ضرائبأالدخل

التعديالتألتسويةأ
الدخلأقبلأ

ضرائبأالدخلأ
إلىأصافيأالنقدأ
الناتجأمنأ	نشطةأ

التشغيل
6،512.97710.51837.27430.2813.4612.8059.9408.075استهالك وإطفاء

تكاليف تنقيب 
8352472.3741.86522365633497وتقييم مشطوبة

مكاسب إعادة 
قياس الحصة 

الحالية في شركة 
مصفاة أرامكو 
السعودية شل 
)»ساسرف«(

17)أ(
12()1.278(-)1.278(-)341(-)341(-

حصة في نتائج 
مشاريع مشتركة 

وشركات زميلة
1.0115632.44324926915065166

)1461)1.100()1195)376()11.730)4.125()1734)1.411(دخل تمويل
1.6237584.4022.1454332021.174572تكاليف تمويل

توزيعات أرباح من 
استثمارات في 

أوراق مالية
)7(140()439(1143()2(110()117(138(

تغير في 
القيمة العادلة 

الستثمارات من 
خالل الربح أو 

الخسارة

)123(1849()339(1882()32(1226()90(1235(

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

بسام محمد عسيريخالد هاشم الدباغأمين حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
المراقب المالي
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التقرير املالي األولي املوحد املوجز

)جميع املبالغ بماليين الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة التدفقات النقدية املوحدة املوجزة - تتمة

إيضاح

دوالرأ	مريكي*ريالأسعودي
الربعأ
الثالث

الربعأ
الثالث

التسعةأ
	شهر

التسعةأ
	شهر

الربعأ
الثالث

الربعأ
الثالث

التسعةأ
	شهر

التسعةأ
	شهر

20192018201920182019201820192018
تغير في استبعاد 

أرباح مخزون 
مشاريع مشتركة 

وشركات زميلة

)3(17584344)1(472292

)1228)33(213)86()1859)124(797)321(أخرى
التغيرأفيأر	سأ
المالأالعامل

)50713.019)92911.129)1.901111.320)3.48514.231مخزون
)1.343111.048)3.33212.706)5.034141.428)12.492110.146ذمم مدينة تجارية

مبالغ مستحقة من 
)8413.231)11.745)296()316112.117)16.544)1.109(الحكومة

موجودات وذمم 
)1.23711.514)5541239)4.63915.680)2.0771897مدينة أخرى

ذمم دائنة تجارية 
3.390)859(12.7142951.807)3.221(1.1076.779وأخرى

)47415012)150()1.77956515)563(ريع مستحق
التغيراتأاألخرى
موجودات وذمم 

)1356)2.034()158)506()11.336)7.627()1220)1.895(مدينة أخرى

93130123)67(349487461)250(مخصصات
التزامات منافع 

ما بعد انتهاء 
التوظيف

1924481.25412.305(511193341615(

تسوية ضرائب 
دخل وضرائب 

أخرى
)167.024)67.037()125.454)23.057()1251.342)251.390()195.454)86.464(8)ج(

صافيأالنقدأ
الناتجأمنأ	نشطةأ

التشغيل
107.642120.099304.331315.31228.70532.02781.15584.084

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

بسام محمد عسيريخالد هاشم الدباغأمين حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
المراقب المالي



أ - 11
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التقرير املالي األولي املوحد املوجز

)جميع املبالغ بماليين الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة التدفقات النقدية املوحدة املوجزة - تتمة

إيضاح

دوالرأ	مريكي*ريالأسعودي
الربعأ
الثالث

الربعأ
الثالث

التسعةأ
	شهر

التسعةأ
	شهر

الربعأ
الثالث

الربعأ
الثالث

التسعةأ
	شهر

التسعةأ
	شهر

20192018201920182019201820192018
)124.986)22.564()18.522)8.094()193.696)84.615()131.955)30.352(4نفقات رأسمالية

استحواذ على 
شركات منتسبة، 
بعد خصم النقد 
المستحوذ عليه

)1.132(-)1.517(12.662()302(-)405(1710(

توزيعات من 
مشاريع مشتركة 

وشركات زميلة
40927001.0801125187288

استثمار إضافي 
في مشاريع 

مشتركة وشركات 
زميلة

)25(1367()346(1390()6(198()92(1104(

توزيعات أرباح من 
استثمارات في 

أوراق مالية
74043914321011738

صافي استثمارات 
)1151)155()7185)1568)583()241322في أوراق مالية

صافي )مشتريات( 
استحقاقات 

استثمارات قصيرة 
األجل

)724(1.936)45.982(6.041)194(516)12.262(1.611

صافيأالنقدأ
المستخدمأفيأ
	نشطةأاالستثمار

)31.136(129.901()128.415(188.423()8.303(17.974()34.244(123.580(

)145.000)59.780()113.000)13.390()1168.750)224.175()148.750)50.212(توزيعات أرباح
توزيعات أرباح 
مدفوعة إلى 
حصص غير 

مسيطرة

)14(190()36(1902()4(124()10(1240(

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

بسام محمد عسيريخالد هاشم الدباغأمين حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
المراقب المالي
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التقرير املالي األولي املوحد املوجز

)جميع املبالغ بماليين الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

قائمة التدفقات النقدية املوحدة املوجزة - تتمة

إيضاح

دوالرأ	مريكي*ريالأسعودي
الربعأ
الثالث

الربعأ
الثالث

التسعةأ
	شهر

التسعةأ
	شهر

الربعأ
الثالث

الربعأ
الثالث

التسعةأ
	شهر

التسعةأ
	شهر

20192018201920182019201820192018
)1449)888()198)254()11.683)3.329()1368)953(فوائد مدفوعة

متحصالت من 
1.2116.77849.17411.2693231.80713.1133.004قروض

)12.337)2.363()11.038)780()18.764)8.860()13.893)2.921(سداد قروض
صافيأالنقدأ
المستخدمأفيأ
	نشطةأالتمويل

)52.889(146.323()187.226(1168.830()14.105(112.353()49.928(145.022(

صافيأالزيادةأ
)النقص(أفيأ

النقدأوماأيماثله
23.61743.875)11.310(58.0596.29711.700)3.017(15.482

النقد وما يماثله 
كما في بداية 

الفترة
148.22595.426183.15281.24239.52725.44748.84121.665

النقدأوماأيماثلهأ
كماأفيأنهايةأ

الفترة
171.842139.301171.842139.30145.82437.14745.82437.147

* يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالئمة فقط.

بسام محمد عسيريخالد هاشم الدباغأمين حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
النائب األعلى للرئيس

المالية واالستراتيجية والتطوير
المراقب المالي
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)جميع املبالغ بماليين الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

معلومات عامة - 1

تعمل شركة الزيت العربية السعودية )»الشركة«(، ومقرها الرئيسي في مدينة الظهران، المملكة العربية السعودية )»المملكة«(، في 
مجال البحث والتنقيب والحفر واستخراج المواد الهيدروكربونية )»التنقيب واإلنتاج« أو »المنبع«(، وفي معالجة تلك المواد وصنعها 
وتكريرها وتسويقها )»التكرير والمعالجة والتسويق« أو »المصب«(. تأسست الشركة في 13 نوفمبر 1988م بموجب المرسوم الملكي 
رقم م/8، ولكن تاريخها يعود إلى 29 مايو 1933م عندما منحت المملكة امتياًزا للمشغل السابق بالحق في التنقيب عن المواد 
الهيدروكربونية في المملكة، من بين أمور أخرى. كما تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية بنظام أساس جديد اعتباًرا من 

1 يناير 2018م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 180 بتاريخ 1 ربيع اآلخر 1439ه )19 ديسمبر 2017م(.

تعرضت مرافق بقيق ومعمل المعالجة المركزية في خريص في 14 سبتمبر 2019م للهجوم مما تسبب في أضرار للمرافق وتعطيل 
التشغيل. إال أنه لم يتم اإلبالغ عن أي إصابات أو وفيات خالل الحادث في أي من المرفقين. ونتيجة لهذه الهجمات، انخفض إنتاج 
الزيت الخام بصورة مؤقتة. وتم اتخاذ عدد من اإلجراءات بعد تلك الهجمات الستعادة التشغيل بشكل كامل وآمن. إضافة إلى ذلك، 
تواصل أرامكو السعودية تقييمها للتكلفة الكاملة لإلصالحات. كما ال تتوقع أرامكو السعودية أن يكون لهذه الهجمات أثر جوهري 

على تشغيلها أو نتائج أعمالها.

اعتمد مجلس اإلدارة التقرير المالي األولي الموحد الموجز للشركة والشركات التابعة لها )مًعا »أرامكو السعودية«( بتاريخ 1 نوفمبر 
2019م.

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية المهمة األخرى - 2

تم إعداد التقرير المالي األولي الموحد الموجز وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34، التقرير المالي األولي، المعتمد في المملكة، 
والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. يتماشى هذا التقرير المالي األولي الموحد 
الموجز مع السياسات المحاسبية وطرق االحتساب والعرض المبينة في القوائم المالية الموحدة ألرامكو السعودية للسنة المنتهية 
االجتهادات  تغيرات على  أي  تكن هناك  ولم  أدناه.  المفصح عنها  والمعدلة  الجديدة  المعايير  باستثناء  في 31 ديسمبر 2018م، 
والتقديرات المهمة المفصح عنها في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، باستثناء تلك المفصح عنها 

في هذا التقرير المالي األولي الموحد الموجز.

ولهذا  المعروضة بصورة عادلة.  الفترات  نتائج  الالزمة إلظهار  التعديالت  كافة  وتتضمن  األولية غير مراجعة  الفترات  نتائج  إن 
بها  المتعلقة  واإليضاحات  الموحدة  المالية  القوائم  مع  جنب  إلى  جنًبا  الموجز  الموحد  األولي  المالي  التقرير  هذا  قراءة  يجب 
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة، والمعايير  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، التي تم إعدادها وفقاً 
واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما أن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2018م تتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

إن عمليات التحويل من الريال السعودي إلى الدوالر األمريكي المعروضة كمعلومات إضافية في قائمة الدخل الموحدة الموجزة 
الموحدة  الملكية  التغيرات في حقوق  وقائمة  الموجزة  الموحدة  المالي  المركز  وقائمة  الموجزة  الموحدة  الشامل  الدخل  وقائمة 
الموجزة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة كما في 30 سبتمبر 2019م و31 ديسمبر 2018م ولفترتي الثالثة أشهر والتسعة 
أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2019م و2018م، هي للمالئمة وتم احتسابها بسعر 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي وهو 

ما يمثل سعر الصرف في تواريخ قائمة المركز المالي.
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)جميع املبالغ بماليين الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

أ التغيراتأفيأالنظامأالمالي	-

تم اإلعالن في 17 سبتمبر 2019م عن التغيرات التالية في النظام المالي الذي تعمل الشركة بموجبه:1 1)
نفذت الشركة والحكومة السعودية )»الحكومة«( تعدياًل على اتفاقية االمتياز اعتباًرا من 1 يناير 2020م، والذي سيغير 1 2)

معدل الريع الفعلي الذي ينطبق على إنتاج الزيت الخام بناًء على أسعار البيع الرسمية للشركة. ويحدد معدل الريع الفعلي 
بناًء على معدل هامش أساسي بنسبة 15٪ )بداًل من 20٪( والذي ينطبق على األسعار حتى 70 دوالر أمريكي للبرميل، 
ويزيد إلى نسبة 45٪ )بداًل من 40٪( والذي ينطبق على األسعار التي تتجاوز 70 دوالر أمريكي للبرميل، ونسبة 80٪ )بداًل 

من 50٪( والذي ينطبق على األسعار التي تتجاوز 100 دوالر أمريكي للبرميل.
تعوض 1 3) أن  التكافؤ، على  آلية سعر  إلى  أخرى  ومنتجات  المسال  البترول  غاز  يناير 2020م، سيتم إضافة   1 اعتباًرا من 

الحكومة الشركة بالفرق بين السعر المحدد من قبل الحكومة وسعر التكافؤ نظير توفير تلك المنتجات من قبل الشركة 
في السوق المحلية.

اعتباًرا من 1 يناير 2020م، سيتم تخفيض سعر الضريبة الذي ينطبق على أنشطة المصب الخاصة بالشركة من 50٪ إلى 1 4)
سعر الضريبة العامة على الشركات البالغ 20٪ والذي ينطبق على الشركات المحلية المماثلة التي تقوم بأنشطة المصب 
بموجب نظام ضريبة الدخل السعودي لعام 2004م وتعديالته )»نظام ضريبة الدخل«(، بشرط أن تقوم الشركة بتوحيد 

أنشطة المصب الخاصة بها تحت سيطرة شركة تابعة منفصلة ومملوكة بالكامل قبل 31 ديسمبر 2024م )إيضاح 18.

أ المعاييرأالجديدةأ	وأالمعدلة	-

قامت أرامكو السعودية ألول مرة باتباع اإلصدار التالي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمد في المملكة، 1 1)
والذي يكون ساري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019م:

أ1 المعيارأالدوليأللتقريرأالماليأرقمأ16أ)عقودأاإليجار((

حل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 )عقود اإليجار( الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير 
وعرضها  وقياسها  اإليجار  عقود  بإثبات  والمتعلق  اإليجار(،  )عقود   17 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  محل  2016م، 
األثر  منهجية  مستخدمًة   ،16 رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  باتباع  السعودية  أرامكو  وقامت  عنها.  واإلفصاح 

الرجعي المعدلة، من تاريخ اتباعه اإللزامي في 1 يناير 2019م.

ل  كانت الموجودات المستأجرة تصنف إما كعقود إيجار تمويلي أو كعقود إيجار تشغيلي حتى عام 2018م، وكانت تَحَمّ
المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي على صافي الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد 
اإليجار. بينما تم إثبات موجودات حق استخدام ومطلوبات عقود إيجار قدرها 26.051 مليون ريال سعودي والتي كانت 
مصنفة سابًقا كعقود إيجار تشغيلي، وذلك عند اتباع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16. وكذلك تم قياس هذه 
المطلوبات بالقيمة الحالية لمدفوعات عقود اإليجار المتبقية، والمخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي. أما 
بالنسبة لعقود اإليجار المصنفة سابًقا على أنها عقود إيجار تمويلي، فقد استمرت أرامكو السعودية في إثبات نفس 
القيمة الدفترية لموجودات ومطلوبات عقود اإليجار كما كان الحال قبل التحول مباشرًة. كما لم يكن هناك أي أثر 

التباع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 على األرباح المبقاة االفتتاحية كما في 1 يناير 2019م.

وفًقا ألحكام التحول الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، لم تتم إعادة عرض أرقام المقارنة، وتم تطبيق 
الوسائل العملية التالية عند التحول: أ( استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة 
بصورة معقولة؛ ب( االعتماد على التقييمات السابقة فيما ما إذا كانت عقود اإليجار متوقع خسارتها؛ ج( المحاسبة 
عن عقود اإليجار التشغيلي ذات مدة إيجار متبقية تقل عن 12 شهًرا في 1 يناير 2019م بنفس طريقة عقود اإليجار 
قصيرة األجل؛ د( استبعاد التكاليف األولية المباشرة من قياس موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي؛ 
هـ( استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يشتمل على خيارات تمديد عقد اإليجار أو 

إنهائه؛ و( عدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يمثل، أو يحتوي على، عقد إيجار.
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يعرض الجدول أدناه التسوية بين ارتباطات عقود اإليجار التشغيلي المفصح عنها في القوائم المالية الموحدة للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018م ومطلوبات عقود اإليجار المثبتة في 1 يناير 2019م. علًما بأنه بلغ المتوسط المرجح 

لمعدل االقتراض اإلضافي المطبق على مطلوبات عقود اإليجار كما في 1 يناير 2019م ما نسبته ٪4.1.

1أينايرأ2019
35.565ارتباطات عقود إيجار تشغيلي مفصح عنها كما في 31 ديسمبر 2018

27.814مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي ألرامكو السعودية كما في 1 يناير 2019
13.058زائًدا: مطلوبات عقود إيجار تمويلي مثبتة كما في 31 ديسمبر 2018
)1.647()ناقًصا(: عقود إيجار قصيرة األجل مثبتة على أساس القسط الثابت

)116()ناقًصا(: عقود إيجار منخفضة القيمة مثبتة على أساس القسط الثابت كمصروفات
39.109مطلوبات عقود إيجار مثبتة كما في 1 يناير 2019

6.439مطلوبات عقود إيجار متداولة
32.670مطلوبات عقود إيجار غير متداولة

39.109

تتكون محفظة الموجودات المستأجرة الخاصة بأرامكو السعودية بشكل أساسي من أجهزة الحفر والسفن البحرية 
واإلفصاح  والعرض  والقياس  اإلثبات  يتم تطبيق مبادئ  كما  والسيارات.  والطائرات  والمعدات  الصناعية  والمنشآت 

التالية للمحاسبة عن عقود اإليجار، وذلك بعد تاريخ التحول في 1 يناير 2019م:

تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، والتي تشمل مطلوبات عقود اإليجار عند القياس األولي، وأي تكاليف 	 
مباشرة أولية يتم تكبدها، وكذلك أي مدفوعات عقود إيجار يتم دفعها في تاريخ البدء أو قبله ناقًصا أي حوافز إيجار 
مستلمة. ويتم إدراج موجودات حق االستخدام ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات )إيضاح 5(. كما تُستَهلك موجودات 
حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة اإليجار، أيهما أقصر، وذلك على أساس طريقة القسط 
الثابت ما لم ينقل عقد اإليجار ملكية األصل المعني بنهاية مدة اإليجار أو إذا كانت تكلفة األصل تعكس ممارسة خيار 

الشراء، وفي هذه الحالة، تُستَهلك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل المعني.
تقاس مطلوبات عقود اإليجار مبدئًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار. وتشتمل مدفوعات اإليجار على مدفوعات 	 

اإليجار الثابتة ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ مستحقة الدفع مقابل القيم 
المتبقية المضمونة والمدفوعات التي يتعين دفعها بموجب خيارات التمديد أو الشراء أو اإلنهاء، حسب ما تقتضيه 
الحالة. ويتم إدراج مطلوبات عقود اإليجار ضمن القروض )إيضاح 10(. كما يتم توزيع مدفوعات عقود اإليجار بين 
المطلوبات وتكاليف التمويل. وتقيد تكاليف التمويل كمصروف في قائمة الدخل الموحدة الموجزة على مدى فترة 

عقد اإليجار لتحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من المطلوبات.
اختارت أرامكو السعودية عدم إثبات موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة 	 

األجل ومنخفضة القيمة. ولكن يتم قيد مدفوعات عقود اإليجار بموجب عقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة 
القيمة على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

»االجتهاداتأوالتقديراتأالمحاسبيةأالمهمة«
عند تحديد فترة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصادًيا لممارسة خيار 
التمديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. كما ال يتم تضمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( في فترة عقد 
اإليجار إال إذا كان تمديد عقد اإليجار )أو عدم انتهاؤه( مؤكًدا بصورة معقولة. وتتم مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث مهم أو 

تغيير جوهري في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن سيطرة المستأجر.

توصلت لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي إلى قرار جدول أعمال في اجتماعها الذي عقد في شهر مارس 2019م 
فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية للتسوية الفعلية لعقود شراء أو بيع البنود غير المالية )مثل منتجات الزيت والغاز(، التي ال تستوفي 
إعفاءات االستخدام الخاص بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 )األدوات المالية(. وحيث قررت اللجنة أن هذه العقود 
المشتقة تدخل في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9. وبناًء على ذلك تقوم أرامكو السعودية حالًيا بتقييم أثر قرار جدول 

األعمال على قوائمها المالية الموحدة.

لم يكن للمعايير األخرى أي أثر على السياسات المحاسبية ألرامكو السعودية وال تتطلب تعديالت بأثر رجعي.
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لم تقم أرامكو السعودية باالتباع المبكر ألي من المعايير أو التفسيرات أو التعديالت المحاسبية الجديدة التي صدرت 1 2)
ولكن لم تسر بعد.

أ إعادةأالتصنيف	-

أعيد تصنيف بعض مبالغ المقارنة في قائمة الدخل الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 
سبتمبر 2018م لكي تتوافق مع عرض الفترة الحالية. إال أنه لم تؤثر إعادة التصنيف هذه على صافي الدخل الذي تم التقرير 

عنه سابًقا.

تقدير القيمة العادلة - 3

تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع أصل أو الذي سيتم دفعه عند نقل التزام في معاملة منظمة بين 
المشاركين في السوق في تاريخ القياس. كما يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام تتم إما 
في السوق األصلي لذلك األصل أو االلتزام أو في السوق األكثر ربًحا لهما في حالة عدم وجود سوق أصلي. كذلك تعتقد اإلدارة أن 
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ألرامكو السعودية التي يتم قياسها وإثباتها بالتكلفة المطفأة ال تختلف بشكل جوهري 

عن قيمتها الدفترية في نهاية فترة التقرير.

يعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات أرامكو السعودية التي يتم قياسها وإثباتها بالقيمة العادلة كما في 30 سبتمبر 2019م 
و31 ديسمبر 2018م، وفًقا لمستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة المحدد على أساس متكرر. لم تقم أرامكو السعودية 
بقياس أي موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة على أساس غير متكرر كما في 30 سبتمبر 2019م. ولم يتم إجراء أي 
تغيرات على أي من طرق وعمليات التقييم المطبقة كما في 31 ديسمبر 2018م، وليس من المتوقع أن تؤثر التغيرات في المدخالت 

غير القابلة للرصد بشكل جوهري على القيمة العادلة.

المجموعالمستوىأ3	المستوىأ2	المستوىأ1	الموجودات

30أسبتمبرأ2019:
استثمارات في أوراق مالية:

أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
1.2849.892-8.608الشامل اآلخر

سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
4.402-134.389اآلخر

أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
1.1424.6625.804-الخسارة

ذمم مدينة تجارية متعلقة بعقود ذات ترتيبات أسعار 
62.50762.507--مبدئية

8.6215.53168.45382.605
موجودات وذمم مدينة أخرى:

85-85-مقايضات أسعار فائدة
1358349978مقايضات سلع

18-18-عقود عمالت آجلة

13593791.081

8.7566.46868.46283.686مجموعأالموجودات
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المجموعالمستوىأ3	المستوىأ2	المستوىأ1	الموجودات

31 ديسمبر 2018
استثمارات في أوراق مالية:

أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
1.2938.617-7.324الشامل اآلخر

سندات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
3.927-193.908اآلخر

أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
9914.2375.228-الخسارة

ذمم مدينة تجارية متعلقة بعقود ذات ترتيبات أسعار 
73.50973.509--مبدئية

7.3434.89979.03991.281
موجودات وذمم مدينة أخرى:

191-191-مقايضات أسعار فائدة
2.577-1842.393مقايضات سلع

33-33-عقود عمالت آجلة
1842.617-2.801

7.5277.51679.03994.082مجموعأالموجودات

المجموعالمستوىأ3	المستوىأ2	المستوىأ1	المطلوبات

30أسبتمبرأ2019:
ذمم دائنة تجارية وأخرى

440-440-مقايضات أسعار فائدة
390148538-مقايضات سلع

198-198-عقود عمالت آجلة

-1.0281481.176
31 ديسمبر 2018

ذمم دائنة تجارية وأخرى
71-71-مقايضات أسعار فائدة

1.069-1.069-مقايضات سلع
180-180-عقود عمالت آجلة

-1.320-1.320

أسعار معلنة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة. )أ( 
طرق تقييم تكون فيها مدخالت أدنى مستوى، المهمة لقياس القيمة العادلة، قابلة للرصد بشكل مباشر أو غير مباشر. )ب( 

طرق تقييم تكون فيها مدخالت أدنى مستوى، المهمة لقياس القيمة العادلة، غير قابلة للرصد. )ج( 
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فيما يلي بيان بالتغيرات في االستثمارات في األوراق المالية والموجودات والذمم المدينة األخرى ضمن المستوى 3 لفترة التسعة 
أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م:

31أديسمبر30أسبتمبر

20192018

5.5305.283كماأفيأبدايةأالفترة
184389صافي إضافات

11-استحواذ
8-مكاسب محققة

)2321161صافي الحركة في مكاسب / )خسائر( غير محققة من القيمة العادلة
-9تحويل من المستوى 2
5.9555.530كماأفيأنهايةأالفترة

تتعلق حركة الذمم المدينة التجارية، والمرتبطة بالعقود ذات ترتيبات األسعار المبدئية، بشكل أساسي بمعامالت البيع، بعد خصم 
التسويات، التي تمت خالل الفترة، والناتجة من العقود مع العمالء. إال أن حركة القيمة العادلة غير المحققة على هذه الذمم المدينة 

التجارية غير جوهرية.

القطاعات التشغيلية - 4

تعمل أرامكو السعودية في مجال البحث والتنقيب والحفر واستخراج ومعالجة وصنع وتكرير وتسويق المواد الهيدروكربونية في 
المملكة ولديها حصص في مرافق تكرير وبتروكيميائيات وتوزيع وتسويق وتخزين خارج المملكة.

يتم تأسيس قطاعات أرامكو التشغيلية على أساس تلك األنشطة التي يتم تقييمها بشكل منتظم من قبل كبير اإلداريين التنفيذيين 
بشكل  السعودية  ألرامكو  التشغيلية  للقطاعات  التشغيلية  النتائج  يراقب  والذي  الرئيس،  التشغيلية  القرارات  متخذ  يعتبر  والذي 
مستقل بغرض اتخاذ قرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. كما يتم تقييم أداء القطاع بناًء على اإليرادات والتكاليف ونطاق 

واسع من مؤشرات األداء الرئيسية باإلضافة إلى ربحية القطاع.

يتم تنظيم أرامكو السعودية إلى وحدات أعمال بناًء على نوعية األنشطة الرئيسية ألغراض إدارية، ولديها قطاعين كما في 30 
سبتمبر 2019م يتم التقرير عنهما، وهما قطاع التنقيب واإلنتاج وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، مع تجميع كافة وظائف الدعم 
األخرى تحت قطاع األعمال العامة. حيث تتضمن أنشطة قطاع التنقيب واإلنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي والتنقيب عن سوائل 
الغاز الطبيعي وتطوير وإنتاج الحقول. بينما تتضمن أنشطة قطاع التكرير والمعالجة والتسويق التكرير واإلمداد وتوليد الطاقة 
وتسويق الزيت الخام والبترول والمنتجات البتروكيماوية وما يتعلق بها من الخدمات المقدمة إلى عمالء عالميين ومحليين. وكذلك 
تتضمن أنشطة قطاع األعمال العامة بشكل رئيسي خدمات الدعم بما في ذلك الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات التي 
لم يتم تخصيصها لقطاعي »التنقيب واإلنتاج« و«التكرير والمعالجة والتسويق«. وحيث تتم أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية 

وفًقا لشروط التعامل العادل وهي مماثلة للمعامالت مع أطراف أخرى.

ال توجد فروقات عن القوائم المالية الموحدة لعام 2018م على أساس القطاعات أو على أساس قياس أرباح القطاع قبل الفائدة 
وضرائب الدخل.
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وفيما يلي بيان بالمعلومات حسب كل قطاع لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م:

التنقيبأ
واإلنتا	

التكريرأ
والمعالجةأ
والتسويق

األعمالأ
الموحدةاالستبعاداتالعامة

263.388-168.57394.502313إيرادات خارجية
38.608--10.98527.623دخل آخر متعلق بالمبيعات

-)65.645(57.1568.44049إيرادات بين القطاعات
165.479)2.443()2.708(167.6263.004أرباح )خسائر( قبل الفائدة وضرائب الدخل

1.411دخل تمويل
)1.623(تكاليف تمويل

165.267الدخل قبل ضرائب الدخل
30.352-23.2966.443613النفقات الرأسمالية - أساس نقدي

فيما يلي بيان بالمعلومات حسب كل قطاع لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م:

التنقيبأ
واإلنتا	

التكريرأ
والمعالجةأ
والتسويق

األعمالأ
الموحدةاالستبعاداتالعامة

316.838-206.939109.648251إيرادات خارجية
46.536--12.78433.752دخل آخر متعلق بالمبيعات

-)78.95311.28258190.293إيرادات بين القطاعات
216.825)12.092)215.8967.08314.062أرباح )خسائر( قبل الفائدة وضرائب الدخل

734دخل تمويل
)1758تكاليف تمويل

216.801الدخل قبل ضرائب الدخل
31.955-24.5156.872568النفقات الرأسمالية - أساس نقدي

فيما يلي بيان بالمعلومات حسب كل قطاع لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م:

التنقيبأ
واإلنتا	

التكريرأ
والمعالجةأ
والتسويق

األعمالأ
الموحدةاالستبعاداتالعامة

814.108-525.101288.157850إيرادات خارجية
102.444--26.15576.289دخل آخر متعلق بالمبيعات

-)205.023(179.67625.151196إيرادات بين القطاعات
512.378)5.518()8.711(521.7344.873أرباح )خسائر( قبل الفائدة وضرائب الدخل

4.125دخل تمويل
)4.402(تكاليف تمويل

512.101الدخل قبل ضرائب الدخل
84.615-65.22618.0071.382النفقات الرأسمالية - أساس نقدي
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فيما يلي بيان بالمعلومات حسب كل قطاع لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م:

التنقيبأ
واإلنتا	

التكريرأ
والمعالجةأ
والتسويق

األعمالأ
الموحدةاالستبعاداتالعامة

874.708-571.573302.336799إيرادات خارجية
117.452--29.42888.024دخل آخر متعلق بالمبيعات

-)217.10324.1001781241.381إيرادات بين القطاعات
596.815)18.555)593.07720.83318.540أرباح )خسائر( قبل الفائدة وضرائب الدخل

1.730دخل تمويل
)12.145تكاليف تمويل

596.400الدخل قبل ضرائب الدخل
93.696-69.07822.9571.661النفقات الرأسمالية - أساس نقدي

الممتلكات واآلالت والمعدات - 5

مرافقأالزيتأ
الخام

مرافقأالتكريرأ
والبتروكيميائيات

مرافقأالغازأ
وسوائلأالغازأ
الطبيعي

منشآتأ
الخدماتأ
العامة

اإلنشاءاتأ
تحتأ
التنفيذ

المجموع

التكلفة
1503.281205.233361.14188.482257.6071.415.744 يناير 2019

تعديالت بشأن التغير في سياسة محاسبية 
26.051-6.3378.00525411.455)إيضاح 12

3.5412.6812261.11076.53584.093إضافات
4175.480--5.063-استحواذ )إيضاح 17)أ()112

توقف عن إثبات نتيجة االستحواذ على 
)15.930)1417--)15.513-عملية مشتركة )إيضاح 17)أ()112

-)17.1214.09119.9442.548143.704إنشاءات منجزة
)14.564)1227)11-)14.336-فروقات تحويل عمالت

)1300)30731305)1161)1144تحويالت
1.4251.425----تحويل موجودات تنقيب وتقييم

)12.650-)1477)165)1178)11.930استبعاد وبيع موجودات
30528.206214.885381.807103.120291.3311.519.349أسبتمبرأ2019

االستهالكأالمتراكم
)1541.917-)153.715)1160.220)174.438)11253.544 يناير 2019

)136.425-)14.633)110.239)18.081)113.472إضافات
توقف عن إثبات نتيجة االستحواذ على 

4.370---4.370-عملية مشتركة )إيضاح 17)أ()112

1.694---1.694-فروقات تحويل عمالت
)1348-6)251354)125تحويالت

1.763-1.10417046443استبعاد وبيع موجودات
)570.863(-)57.899()170.767()76.260()265.937(30أسبتمبرأ2019

صافيأالممتلكاتأواآلالتأوالمعداتأكماأ
262.269138.625211.04045.221291.331948.486فيأ30أسبتمبرأ2019
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يعرض الجدول التالي مصروفات االستهالك وصافي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام حسب فئة الموجودات:

موجوداتأحقأاالستخدامأكماأفيمصروفأاالستهالك

30أسبتمبرالتسعةأ	شهر

20192019
1.4858.053مرافق الزيت الخام

9119.745مرافق التكرير والبتروكيميائيات
132222مرافق الغاز وسوائل الغاز الطبيعي

2.77222.817منشآت الخدمات العامة

5.30040.837

الموجودات غير الملموسة - 6

التنقيبأ
والتقييم

األسماءأ
والعالماتأ
التجارية

االمتيازاتأ
/أعالقاتأ
العمالء

برامجأ
الحاسبأ
اآللي

المجموعاألخرى

التكلفة
118.9164.8271.2634.3102.15731.473 يناير 2019

286195.759--5.454إضافات
66532598---استحواذ )إيضاح 17)أ()112

توقف عن إثبات نتيجة االستحواذ على عملية 
)193-)193---مشتركة )إيضاح 17)أ()112

)1193)135-)138)1120-فروقات تحويل عمالت
)241204)1179)149--تحويالت

)11.425----)11.425تحويل موجودات تنقيب وتقييم
)12.374----)12.374مبالغ مشطوبة
3020.5714.7071.1764.3902.69733.541أسبتمبرأ2019

اإلطفاءأالمتراكم
)14.577)1275)12.541)1715)11.046-1 يناير 2019

)1849)1100)1296)1130)1323-إضافات
توقف عن إثبات نتيجة االستحواذ على عملية 

60-60---مشتركة )إيضاح 17)أ()112

110-54-فروقات تحويل عمالت
45494446184-تحويالت

)5.172()328()2.733()792()1.319(-30أسبتمبرأ2019
صافيأالموجوداتأغيرأالملموسةأكماأفيأ30أ

20.5713.3883841.6572.36928.369سبتمبرأ2019
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االستثمارات في األوراق المالية - 7

في 1 أبريل 2019م، استلمت أرامكو السعودية 23.1 مليون سهم عادي من شركة إديميتسو كوسان المحدودة )»إيديميتسو«( مقابل 
أرامكو  تبلغ حصة  المعاملة،  البالغة 56.4 مليون سهم عادي من شوا شل سيكييو كي. كي. )»شوا شل«(. ونتيجة لهذه  حصتها 
السعودية في إيديميتسو 7.7٪ من إجمالي األسهم العادية في إيديميتسو. كما تمت المحاسبة عن االستثمار في إيديميتسو، والبالغ 

2.454 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2019م، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

ضرائب الدخل - 8

أ 	سعارأضريبةأالدخلأفيأالمملكة	-

تخضع الشركة لسعر ضريبة دخل بنسبة 20٪ وذلك على أنشطة التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب، بما في ذلك 
مكثفات الغاز، باإلضافة إلى تجميع ومعالجة وتجهيز وتجزئة ونقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وسوائله ومكثفات 
الغاز والعناصر المصاحبة األخرى، وتخضع لسعر ضريبة دخل بنسبة 50٪ على كافة األنشطة األخرى، وفًقا لنظام ضريبة 

الدخل.

اعتباًرا من 1 يناير 2020م، سيتم تخفيض سعر الضريبة الذي ينطبق على أنشطة المصب الخاصة بالشركة من 50٪ إلى سعر 
الضريبة العامة على الشركات والبالغ 20٪ والذي ينطبق على الشركات المحلية المماثلة التي تقوم بأنشطة المصب بموجب 
نظام ضريبة الدخل، بشرط أن تقوم الشركة بتوحيد أنشطة المصب الخاصة بها تحت سيطرة شركة تابعة منفصلة ومملوكة 
بالكامل قبل 31 ديسمبر 2024م. وتتوقع الشركة أن تنقل كافة أنشطة المصب الخاصة بها إلى منشأة أو منشآت نظامية 

منفصلة خالل الفترة المحددة )إيضاح 12.

يعتمد مصروف ضريبة الدخل بصورة أساسية على الدخل الناتج في المملكة العربية السعودية.

وفيما يلي بيان بتسوية مصروف الضريبة المطبقة بأسعار الضرائب النظامية مقابل مصروف الضرائب:

التسعةأ	شهرالتسعةأ	شهرالربعأالثالثالربعأالثالث

2019201820192018
165.267216.801512.101596.400الدخل قبل ضرائب الدخل

81.857104.545251.010289.547ضرائب دخل بأسعار الضريبة النظامية في المملكة
األثر الضريبي لـ:

أثر أسعار ضريبة الدخل الجديدة على صافي موجودات 
)2.65513.885-2.655ضريبة مؤجلة

أثر التغيير من الزكاة إلى ضريبة الدخل على استثمارات 
1.287---في حصص وأسهم شركات أموال مقيمة

)2.72613.006)91611.381دخل غير خاضع لضريبة بأسعار نظامية وأخرى
85.428103.164256.391283.943
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أ مصروفأضريبةأالدخل	-

التسعةأ	شهرالتسعةأ	شهرالربعأالثالثالربعأالثالث
2019201820192018

78.38098.918242.777273.676ضريبة دخل حالية - المملكة
25284201742ضريبة دخل حالية - دول أجنبية

ضريبة دخل مؤجلة - المملكة:
)2.65513.885-2.655أثر التغير في أسعار ضريبة الدخل

4.3503.93510.01113.458محمل على الفترة
)1827747148ضريبة دخل مؤجلة - دول أجنبية

85.428103.164256.391283.943

أ التزامأضريبةأالدخلأللحكومة	-

20192018
170.29959.584أيناير

242.777273.676محمل خالل الفترة
)1129.833)121.526(مدفوعات خالل الفترة من قبل شركة الزيت العربية السعودية )إيضاح 115

)1842)888(مدفوعات خالل الفترة من قبل شركات تابعة وعمليات مشتركة
)1116.644)125.318(تسويات مبالغ مستحقة من الحكومة

)14.320)3.405(تسويات أخرى
3061.93981.621أسبتمبر

االحتياطيات األخرى - 9

الحصةأفيأالدخلأ)الخسارة(أ
الشاملأاآلخرأللمشاريعأالمشتركةأ

والشركاتأالزميلة

فروقاتأ
تحويلأ
العمالت

االستثماراتأفيأ
األوراقأالماليةأ
بالقيمةأالعادلةأ
منأخاللأ

الدخلأالشاملأ
اآلخر

التزاماتأ
المنافعألماأ
بعدأانتهاءأ
التوظيف

تحوطاتأ
التدفقاتأ
النقديةأ
واألخرى

التزاماتأ
المنافعألماأبعدأ
انتهاءأالتوظيفأ
واالخرى

مكاسبأ
)خسائر(أ

تحويلأالعمالتأ
األجنبية

المجموع

41983.176)174-11292.919أينايرأ2019
)12.258)172)1649)1626-1.349)12.260التغير للفترة الحالية
)113.907---)113.907--خسائر إعادة قياس

تحويل إلى أرباح 
7.521---7.521--مبقاة

5.677---6.386)1709-أثر ضريبي
ناقًصا: مبالغ تتعلق 

بحصص غير 
مسيطرة

657--8--665

126874)645()692(-3.559)1.474(30أسبتمبرأ2019
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القروض - 10

31أديسمبرأ302018أسبتمبرأ2019
غيرأمتداولة:

23.73925.934قروض
60.54317.014سندات

12.73612.821صكوك )متوافقة مع الشريعة(
32.99412.329مطلوبات عقود إيجار )إيضاح 12

3.2763.231أخرى )11
133.28871.329

متداولة:
27.58423.174تمويالت بنكية قصيرة األجل

5.4885.906قروض
180180صكوك )متوافقة مع الشريعة(

6.754729مطلوبات عقود إيجار )إيضاح 12
40.00629.989

)1( تتكون القروض األخرى من قروض من مؤسسات غير مالية بموجب شروط تجارية.   

أصدرت الشركة في 16 أبريل 2019م سلسلة من السندات غير المضمونة بالدوالر األمريكي بلغ مجموعها 12.000 مليون دوالر 
أمريكي )45.000 مليون ريال سعودي( وتتكون من استحقاقات لمدة ثالث سنوات بمبلغ 1.000 مليون دوالر أمريكي )3.750 
مليون ريال سعودي( بسعر كوبون 2.75٪، واستحقاقات لمدة خمس سنوات بمبلغ 2.000 مليون دوالر أمريكي )7.500 مليون ريال 
سعودي( بسعر كوبون 2.875٪، واستحقاقات لمدة عشر سنوات بمبلغ 3.000 مليون دوالر أمريكي )11.250 مليون ريال سعودي( 
بسعر كوبون 3.5٪، واستحقاقات لمدة عشرين سنة بمبلغ 3.000 مليون دوالر أمريكي )11.250 مليون ريال سعودي( بسعر كوبون 
4.25٪، واستحقاقات لمدة ثالثين سنة بمبلغ 3.000 مليون دوالر أمريكي )11.250 مليون ريال سعودي( بسعر كوبون ٪4.375. 
ويتم إصدار السندات وفًقا لمتطلبات طرح 144A/Reg S Rule بموجب قانون األوراق المالية األمريكية لعام 1933م، وتعديالته. 
كما يستحق دفع الفوائد بصورة نصف سنوية في 16 أبريل و 16 أكتوبر. وتدرج السندات في السوق المنظم لبورصة لندن وكذلك 
تستخدم المتحصالت لألغراض العامة للشركة. وعند اإلثبات األولي، قيدت الشركة مبلغ 44.460 مليون ريال سعودي لمتحصالت 
اإلصدار، بعد حسم الخصومات وتكاليف المعامالت المقدرة. كما يتم إطفاء الخصومات وتكاليف المعامالت باستخدام طريقة 

معدل الفائدة الفعلي وإظهارها كتكاليف تمويل في قائمة الدخل الموحدة الموجزة.

االيرادات - 11

التسعةأ	شهرالتسعةأ	شهرالربعأالثالثالربعأالثالث
2019201820192018

261.733314.131807.670867.572إيرادات من عقود مع عمالء
6162.0293.9734.538الحركة بين أسعار مبدئية ونهائية

1.0396782.4652.598إيرادات أخرى
263.388316.838814.108874.708

تقاس إيرادات العقود مع العمالء بسعر معاملة متفق عليه بموجب العقد ويستحق الدفع خالل 10 أيام إلى 90 يوًما من تاريخ الفاتورة 
بناًء على شروط محددة في العقد.

ال يتم تعديل أسعار المعامالت بشأن القيمة الزمنية للنقود حيث ال تتوقع أرامكو السعودية أن يكون لديها أي عقود تتجاوز الفترة 
فيها بين نقل المنتج إلى العميل والدفع من قبل العميل سنة واحدة.
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تفصيلأاإليراداتأمنأالعقودأمعأالعمالء
فيما يلي إيرادات أرامكو السعودية من العقود مع العمالء وفًقا لنوع المنتج ومصدره:

الربعأالثالثأ2019

التكريرأوالمعالجةأالتنقيبأواإلنتا	
المجموعاألعمالأالعامةوالتسويق

160.492-154.1996.293زيت خام
87.270-87.270-منتجات مكررة وكيميائية

13.971-13.572399غاز طبيعي وسوائل غاز طبيعي

261.733-167.77193.962اإليراداتأمنأعقودأمعأعمالء
616-54769الحركة بين أسعار مبدئية ونهائية

2554713131.039إيرادات أخرى

168.57394.502313263.388اإليراداتأالخارجية

الربعأالثالثأ2018

التكريرأوالمعالجةأالتنقيبأواإلنتا	
المجموعاألعمالأالعامةوالتسويق

185.068-184.659409زيت خام
107.352-107.352-منتجات مكررة وكيميائية

21.711-20.2511.460غاز طبيعي وسوائل غاز طبيعي
314.131-204.910109.221اإليراداتأمنأعقودأمعأعمالء

2.029--2.029الحركة بين أسعار مبدئية ونهائية
427251678-إيرادات أخرى

206.939109.648251316.838اإليراداتأالخارجية

التسعةأ	شهرأ2019

التكريرأوالمعالجةأالتنقيبأواإلنتا	
المجموعاألعمالأالعامةوالتسويق

492.146-476.78415.362زيت خام
269.902-269.902-منتجات مكررة وكيميائية

45.622-44.1201.502غاز طبيعي وسوائل غاز طبيعي

807.670-520.904286.766اإليراداتأمنأعقودأمعأعمالء
3.973-3.723250الحركة بين أسعار مبدئية ونهائية

4741.1418502.465إيرادات أخرى

525.101288.157850814.108اإليراداتأالخارجية
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التسعةأ	شهرأ2018

التنقيبأواإلنتا	
التكريرأ
والمعالجةأ
والتسويق

المجموعاألعمالأالعامة

522.602-515.7016.901زيت خام
290.629-290.629-منتجات مكررة وكيميائية

54.341-50.8933.448غاز طبيعي وسوائل غاز طبيعي
867.572-566.594300.978اإليراداتأمنأعقودأمعأعمالء

4.538-4.45583الحركة بين أسعار مبدئية ونهائية
5241.2757992.598إيرادات أخرى

571.573302.336799874.708اإليراداتأالخارجية

تشتمل اإليرادات من العقود مع العمالء على مبيعات محلية بأسعار محددة من قبل الحكومة كما يلي:

التسعةأ	شهرالتسعةأ	شهرالربعأالثالثالربعأالثالث

2019201820192018
9122412.0491.319زيت خام

14.94113.94241.91041.678منتجات مكررة وكيميائية
4.5334.35911.95512.215غاز طبيعي وسوائل غاز طبيعي

20.38618.54255.91455.212

المعامالت غير النقدية في قائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة - 12

المنتهيتين في 30 سبتمبر 2019م إضافات على موجودات حق  أشهر  والتسعة  أشهر  الثالثة  لفترتي  االستثمار  أنشطة  تتضمن 
استخدام بمبلغ 2.291 مليون ريال سعودي و6.248 مليون ريال سعودي )2018م: موجودات عقد إيجار تمويلي بمبلغ 7.970 مليون 
ريال سعودي و7.970 مليون ريال سعودي(، على التوالي، وكذلك قروض ثانوية مضمونة من المساهم وذمم مدينة تجارية بمبلغ 
975 مليون ريال سعودي و2.804 مليون ريال سعودي )2018م: 524 مليون ريال سعودي و1.499 مليون ريال سعودي(، على التوالي، 
مع مشروع مشترك تم تحويلها إلى حقوق ملكية، كما تتضمن مخصصات استبعاد موجودات بمبلغ 104 مليون ريال سعودي و280 

مليون ريال سعودي )2018م: 114 مليون ريال سعودي و276 مليون ريال سعودي(، على التوالي.

االرتباطات - 13

أ االرتباطاتأالر	سمالية	-

بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها ولم يتم تكبدها 147.304 مليون ريال سعودي و90.034 مليون ريال سعودي كما في 
30 سبتمبر 2019م و31 ديسمبر 2018م، على التوالي.

أ شركةأصدارةأللكيميائياتأ)»صدارة«(	-

المالية المقدمة إلى شركة صدارة من مبلغ  التزمت أرامكو السعودية كما في شهر مايو 2019م بزيادة إجمالي التسهيالت 
25.071 مليون ريال سعودي إلى مبلغ 32.035 مليون ريال سعودي. وكما في 30 سبتمبر 2019م تم سحب مبلغ 27.387 مليون 

ريال سعودي )31 ديسمبر 2018م: 25.071 مليون ريال سعودي( من هذه التسهيالت.
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الموجودات والمطلوبات المحتملة - 14

من  مقدمة  ذلك مطالبات  في  بما  عليها  المتنازع  األمور  ببعض  يتعلق  فيما  ومطلوبات محتملة  موجودات  السعودية  أرامكو  لدى 
قبل مقاولين أو ضدهم ودعاوى قضائية وقضايا تحكيم والتي تتضمن مجموعة متنوعة من القضايا. كما تنشأ هذه الموجودات 
الموجودات  تنتج أي تعديالت جوهرية عن هذه  المتوقع أن  أنه ليس من  العادية. إال  والمطلوبات المحتملة خالل دورة األعمال 

والمطلوبات المحتملة.

المدفوعات إلى الحكومة من قبل شركة الزيت العربية السعودية - 15

التسعةأ	شهرالتسعةأ	شهرالربعأالثالثالربعأالثالث

2019201820192018
39.78749.976121.526129.833ضرائب دخل )إيضاح 8)ج((

41.84255.222130.136153.476ريع
50.21248.750224.175168.750توزيعات أرباح

المعامالت مع األطراف ذات العالقة - 16

أ المعامالت	-

التسعةأ	شهرالتسعةأ	شهرالربعأالثالثالربعأالثالث

2019201820192018

المشاريعأالمشتركة:
7502821.9092.426إيرادات من مبيعات

4111526إيرادات أخرى
15151545دخل فوائد

481523مصروفات خدمات
الشركاتأالزميلة:

8.87310.54127.25930.435إيرادات من مبيعات
8341139169إيرادات أخرى

19269079دخل فوائد
7.4379.38623.64828.481مشتريات

6037116131مصروفات خدمات
الجهاتأالحكوميةأوشبهأالحكومية:

12.59315.11936.00835.149إيرادات من مبيعات
38.60846.536102.444117.452دخل آخر متعلق بالمبيعات

386277739626إيرادات أخرى
8449902.3632.651مشتريات

11690304240مصروفات خدمات
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أ األرصدة	-

31أديسمبرأ302018أسبتمبرأ2019

المشاريعأالمشتركة:
8554موجودات وذمم مدينة أخرى

383176ذمم مدينة تجارية
الشركاتأالزميلة:

3.3083.296موجودات وذمم مدينة أخرى
10.54410.388ذمم مدينة تجارية

4.6584.492ذمم دائنة تجارية وأخرى
الجهاتأالحكوميةأوشبهأالحكومية:

7.8418.764ذمم مدينة تجارية
48.54848.864مبالغ مستحقة من الحكومة

2.2162.269ذمم دائنة تجارية وأخرى

أ تعويضاتأموظفيأاإلدارةأالعليا	-

ال تزال سياسات التعويضات وتكوين موظفي اإلدارة العليا مماثلة لعام 2018م.

االستثمارات في الشركات المنتسبة - 17

أ االستثماراتأفيأالشركاتأالتابعة	-

الشركةأالسعوديةأللصناعاتأاألساسيةأ)»سابك«((أ1)

)»الصندوق«(  العامة  االستثمارات  صندوق  مع  أسهم  شراء  اتفاقية  أبرمت  أنها  2019م  مارس   27 في  الشركة  أعلنت 
لالستحواذ على حصة الصندوق وقدرها 70٪ في حقوق ملكية سابك بإجمالي مقابل قدره 259.125 مليون ريال سعودي 
)69.100 مليون دوالر أمريكي(، أي ما يعادل 123.39 ريال سعودي للسهم. ويخضع إنهاء عملية االستحواذ لشروط اإلنهاء 
المعتادة، وحالًيا يتوقع حدوثها في عام 2020م. يقع المقر الرئيسي لسابك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 
وتعمل في أكثر من 50 دولة يعمل بها حوالي 34.000 موظف، كما تقوم بإنتاج اإليثيلين واإليثيلين غليكول والميثانول وميثيل 
ثالثي بوتيل األثير والبولي إيثيلين والبالستيك الهندسي ومشتقاتها، ومنتجات أخرى. تعتقد الشركة أن شراء حصة أغلبية 
في سابك سوف يعزز من استراتيجيتها في زيادة نسبة إنتاج البتروكيميائيات في محفظة قطاع التكرير والمعالجة والتسويق 
الخاصة بها، والحصول على قيمة إضافية ودعم طموحات الشركة في نمو قطاع التكرير والمعالجة والتسويق. وسوف ينتج 
عن عملية االستحواذ حصول الشركة على السيطرة على سابك. وتنص اتفاقية شراء األسهم على أن يتم دفع سعر الشراء 
الخاص باالستحواذ بتاريخ اإلقفال على شكل دفعة نقدية تساوي 50٪ من سعر الشراء )سيتم تعديله بمصروفات معينة( 
وكذلك قرض بائع بمبلغ يساوي 50٪ من سعر الشراء. وفي 6 أكتوبر 2019م، وافقت الشركة والصندوق على تعديل شروط 
الدفع على أن يتم، في تاريخ اإلقفال، دفع 36٪ من سعر الشراء )سيتم تعديله بمصروفات معينة( على شكل دفعة نقدية، 
بينما يتم دفع 64٪ من سعر الشراء على شكل قرض بائع. إضافة إلى ذلك، سيتم دفع مبلغ 9.375 مليون ريال سعودي 
)2.500 مليون دوالر أمريكي( كمصروفات قرض من قبل أرامكو السعودية، بما في ذلك مصروف قرض بمبلغ 1.875 
مليون ريال سعودي )500 مليون دوالر أمريكي( يتم دفعها نقًدا في تاريخ اإلقفال. حيث سيتم ضمان قرض البائع من خالل 
أربعة سندات ألمر منفصلة صادرة عن أرامكو السعودية لصالح الصندوق، بينما يتم ضمان رصيد مصروفات القرض 
بخمسة سندات ألمر إضافية. عليه، سوف تستحق هذه المبالغ خالل الفترة من 30 سبتمبر 2020م وحتى 30 سبتمبر 

2025م، كما سيتم دفعها من خالل النقد الناتج داخلًيا ومن المصادر األخرى.
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ساسرف(أ2)

أكملت الشركة في 18 سبتمبر 2019م االستحواذ على حصة حقوق ملكية شركة شل العربية السعودية المحدودة البالغة 
50٪ في ساسرف وذلك بمقابل نقدي قدره 2.366 مليون ريال سعودي. ونتيجة لهذه المعاملة، أصبحت الشركة الشريك 
الوحيد في ساسرف والتي أعيد تسميتها إلى شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل )»ساجرف«(. تمتلك ساجرف وتدير 
مصفاة تكرير بطاقة إنتاجية تبلغ 305.000 برميل يومًيا وتضم وحدة التكسير بالهيدروجين ووحدة خفض اللزوجة ووحدة 
زيت الغاز الحراري. كما تقع المصفاة في مدينة الجبيل بالمملكة، وبدأت عملياتها التجارية في عام 1986م وتنتج حالًيا 
النافتا وزيت الوقود عالي الكبريت ووقود الطائرات ووقود الديزل. يتماشى هذا االستحواذ مع استراتيجية أرامكو السعودية 
في توسيع محفظتها في أعمال المعالجة والتكرير والتسويق، وتعزيز قدراتها عبر مراحل سلسلة قيمة الطاقة. كانت أرامكو 
السعودية تُظِهر حصتها في ساسرف، قبل عملية االستحواذ، كعملية مشتركة. وعند زيادة ملكيتها، قامت أرامكو السعودية 
بإعادة قياس استثمارها بالقيمة العادلة وإثبات مكاسب بمبلغ 1.278 مليون ريال سعودي وهو ما يظهر في قائمة الدخل 

الموحدة الموجزة ضمن دخل التمويل والدخل اآلخر.

عليها  المستحوذ  الموجودات  إثبات  تتطلب  التي  المحاسبية  االستحواذ  طريقة  باستخدام  المعاملة  عن  المحاسبة  تمت 
والمطلوبات التي تم تحملها بقيمتها العادلة كما في تاريخ االستحواذ. لو كان االستحواذ قد حدث في 1 يناير 2019م، 
ريال  مليون  بمبلغ 47  الدخل  ولزاد صافي  ريال سعودي  مليون  بمبلغ 394  السعودية  الموحدة ألرامكو  اإليرادات  لزادت 
سعودي. وعند تحديد هذه المبالغ، افترضت اإلدارة أن تعديالت القيمة العادلة التي نشأت في تاريخ االستحواذ كانت 

ستصبح هي نفسها إذا حدث االستحواذ في اليوم األول من الفترة المحاسبية.

تم تحديد القيمة العادلة المبدئية للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد من قبل اإلدارة، بمساعدة من مقيِّم مستقل، 
كجزء من عملية تخصيص سعر الشراء، والتي لم تكتمل بعد.

يلخص الجدول التالي الشهرة المقدرة والقيمة العادلة لموجودات ومطلوبات ساسرف المستحوذ عليها كما في 18 سبتمبر 
2019م:

1.234نقد وما يماثله
3.942ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى

1.237مخزون
5.546ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسة

382موجودات غير متداولة أخرى
)16.248ذمم دائنة تجارية وأخرى

)1866مصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى
)1532مطلوبات ضريبة مؤجلة

)1300التزامات منافع الموظفين
)1195مطلوبات عقود اإليجار

4.200مجموع صافي الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة
532شهرة

4.732مجموع المقابل
)12.366القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ للحصة المحتفظ بها سابًقا

2.366المقابل النقدي

تم قيد تكاليف االستحواذ والمعامالت البالغة 2 مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019م كمصروفات 
بيع وعمومية وإدارية في قائمة الدخل الموحدة الموجزة.
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أ شركةأالتسهيالتأللتسويق	-

في 17 يونيو 2019م، قامت شركة أرامكو السعودية للتجزئة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، وشركة توتال للتسويق 
إس إيه، وهي شركة تابعة لشركة توتال إس إيه، باالستحواذ على حصة بنسبة 50٪ لكل منهما في شركة التسهيالت للتسويق 
)»شركة التسهيالت«( وذلك مقابل إجمالي مبلغ 770 مليون ريال سعودي. حيث تدير شركة التسهيالت شبكة من 270 محطة 
خدمة لبيع البنزين بالتجزئة تحت اسم العالمة التجارية »سهل« و73 متجًرا في جميع أنحاء المملكة. وسيستثمر الشريكان، على 
مدى السنوات المقبلة، مبلًغا وقدره 2.800 مليون ريال سعودي في تطوير مرافق البيع بالتجزئة الحالية وإعادة تسمية العالمات 
التجارية لعدد مساٍو من محطات خدمة بيع البنزين بالتجزئة باالسمين التجاريين للشريكين. كما تم تعيين مقِيّم مستقل لتحديد 
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات الخاصة بشركة التسهيالت كجزء من عملية تخصيص سعر الشراء، والتي لم تكتمل بعد.

أ االستثمارأفيأتصنيعأالمحركات	-

السفن  لبناء  كوريا  وشركة  للشركة،  بالكامل  مملوكة  تابعة  شركة  وهي  )»سادكو«(،  للتطوير  السعودية  أرامكو  شركة  قامت 
والهندسة البحرية، والشركة العربية السعودية لالستثمار الصناعي )»دسر«( في 19 مايو 2019م بإبرام اتفاقية لتأسيس شركة 
منتسبة إلنشاء مرفق لتصنيع المحركات وخدمات ما بعد البيع في المملكة. حيث ستمتلك سادكو 55٪ من الشركة المنتسبة 
بينما ستمتلك شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية ودسر 30٪ و15٪، على التوالي. إن سادكو شريٌك بنسبة 25٪ في 
دسر. كما سيصل إجمالي االستثمار في الشركة المنتسبة إلى مبلغ 646 مليون ريال سعودي ومنها حصة سادكو التي ستصل 
إلى مبلغ 355 مليون ريال سعودي. إضافة إلى ذلك، وبموجب االتفاقية، سيكون لدى شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية 
خيار بيع ما يصل إلى 20٪ من إجمالي االستثمار في الشركة المنتسبة مقابل مبلغ يصل إلى 129 مليون ريال سعودي، وهو ما 
يمثل تكلفة شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية، إلى سادكو. حيث ينتهي هذا الخيار في 19 نوفمبر 2020م. كما أنه 
من المتوقع أن يتم االنتهاء من تأسيس الشركة المنتسبة، والتي تخضع لبعض الموافقات التنظيمية، في أواخر عام 2019م أو 

أوائل عام 2020م.

أ هيوندايأ	ويلأبنكد-

قامت شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. في. )»أرامكو فيما وراء البحار«(، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، وشركة 
هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة في 15 أبريل 2019م بتنفيذ اتفاقية شراء أسهم، والذي بموجبه قامت شركة أرامكو فيما 
وراء البحار بشراء حصة حقوق ملكية بنسبة 17٪ في هيونداي أويل بنك، إحدى الشركات التابعة لشركة هيونداي للصناعات 
الثقيلة القابضة بمبلغ قدره 4.688 مليون ريال سعودي مع خيار االستحواذ على نسبة إضافية قدرها 2.9٪. ومن المتوقع 
أن تكتمل المعاملة، التي تخضع للموافقات التنظيمية، في الربع الرابع من عام 2019م. تمثل هيونداي أويل بنك شركًة خاصًة 
لتكرير الزيت والتي تأسست عام 1964م. كما تشتمل محفظة أعمال هيونداي أويل بنك وشركاتها التابعة على تكرير الزيت 

والزيوت األساسية والبتروكيميائيات وشبكة من محطات الوقود.

األحداث بعد فترة التقرير - 18

أ االستحواذأعلىأفلينتأهيلزأريسورسزأبورتأآرثرأ،أإلأإلأسيأ)»فلينتأهيلز«(	-

استحوذت أرامكو السعودية من خالل شركتها التابعة المملوكة بالكامل، موتيفا، في 31 أكتوبر 2019م على حصة حقوق ملكية 
بنسبة 100٪ في فلينت هيلز من إحدى الشركات المنتسبة لشركة فلينت هيلز ريسورسز. وتمتلك فلينت هيلز وتدير مصنًعا 
كيميائًيا يقع في بورت آرثر، مدينة تكساس، ويتألف من وحدة تكسير لقيم مختلطة ووحدة سيكلوهكسان ووحدة بنزن وخطوط 
أنابيب سوائل الغاز الطبيعي واإلثيلين ومرافق تخزين. وكان سعر الشراء النقدي المدفوع عند اإلقفال بناًء على قيمة المشروع 
البالغة 7.125 مليون ريال سعودي )1.900 مليون دوالر أمريكي(، ويظل خاضًعا لعمليات التحقق والتعديالت لما بعد اإلقفال. 
ولقد بدأت إجراءات التقييم المستقل، ولكن لم تكتمل بعد، لتحديد القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات شركة فلينت هيلز 

كجزء من تخصيص سعر الشراء.

أ توزيعاتأاألرباحأالنقدية	-

ال يعكس التقرير المالي األولي الموحد الموجز توزيعات أرباح للحكومة قدرها 50.213 مليون ريال سعودي، والتي تم اعتمادها 
في شهر نوفمبر 2019م. وسيتم خصم توزيعات األرباح هذه من األرباح المبقاة غير المخصصة في السنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2019م.
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الملحق )ب(

الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
 لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2019 

وتقرير فحص المراجع المستقل

ب - 2 تقرير فحص المراجع المستقل 
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ب - 5 قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة  

ب - 6 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة 

ب - 7 قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة 
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تقرير فحص املراجع املستقل
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

قائمة املركز املالي األولية املوحدة املوجزة

كما فيإيضاح
30 سبتمبر 2019

كما في
31 ديسمبر 2018

الموجودات 
الموجودات غير المتداولة: 

4171.532.760163.819.684 و 6ممتلكات ومصانع ومعدات وموجودات حق استخدام
12.361.47612.947.211موجودات غير ملموسة

522.938.29225.780.550-2استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
510.054.9879.575.601-1 و 7موجودات غير متداولة أخرى

216.887.515212.123.046إجمالي الموجودات غير المتداولة 
الموجودات المتداولة: 

27.655.24628.244.803مخزون
19.813.02421.821.849ذمم مدينة تجارية 

56.602.7355.114.857-1مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى
6.460.9119.815.499استثمارات قصيرة األجل

33.327.14142.590.820نقدية وأرصدة لدى البنوك
93.859.057107.587.828إجمالي الموجودات المتداولة 

310.746.572319.710.874إجمالي الموجودات 
حقوق الملكية والمطلوبات 

167.650.555173.084.380حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم 
45.590.17548.352.095حقوق الملكية غير المسيطرة 

213.240.730221.436.475إجمالي حقوق الملكية 
المطلوبات غير المتداولة: 

443.411.03042.345.396قروض طويلة األجل والتزامات عقود إيجار
18.594.93915.000.025منافع موظفين

83.828.8423.820.575مطلوبات غير متداولة أخرى
65.834.81161.165.996إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

المطلوبات المتداولة: 
45.293.7134.917.845قروض قصيرة األجل وجزء متداول من قروض طويلة األجل والتزامات عقود إيجار

26.377.31832.190.558ذمم دائنة تجارية ومطلوبات متداولة أخرى 
31.671.03137.108.403إجمالي المطلوبات المتداولة 

97.505.84298.274.399إجمالي المطلوبات 
310.746.572319.710.874إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

عضو مجلس اإلدارة المفوضنائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذينائب الرئيس التنفيذي للمالية

تشكل اإليضاحات الواردة في الصفحات من ب - 9 إلى ب - 17 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

قائمة الدخل األولية املوحدة املوجزة 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في 30 سبتمبر

لفترة التسعة أشهر المنتهية
في 30 سبتمبر

2019201820192018
33.689.50043.711.932106.926.182128.858.126اإليرادات

)83.212.045()76.001.428()28.585.626()24.056.390(تكلفة المبيعات
9.633.11015.126.30630.924.75445.646.081إجمالي الربح 

)8.281.220()7.841.195()2.708.365()2.619.395( مصاريف عمومية وإدارية
)7.633.607()7.445.236( )2.462.351()2.357.307( مصاريف بيع وتوزيع 
4.656.4089.955.59015.638.32329.731.254الدخل من العمليات 

الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع 
1.023.468)1.376.289( 327.168)1.418.897( 5-2مشتركة

)886.648( )1.106.385( )333.892( )454.715( أعباء تمويل، صافي
)188.640()90.971()66.046()14.927( مصاريف أخرى، صافي

2.767.8699.882.82013.064.67829.679.434الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
)1.950.000( )2.025.000( )650.000( )675.000( مصروف الزكاة

)1.010.000( )924.118( )164.000( )255.458( مصروف ضريبة الدخل
1.837.4119.068.82010.115.56026.719.434صافي دخل الفترة

المتعلق بـ:
834.1026.097.8946.357.69318.301.292مساهمي الشركة األم

1.003.3092.970.9263.757.8678.418.142حقوق الملكية غير المسيطرة 
1.837.4119.068.82010.115.56026.719.434

الربح األساسي والمخفض للسهم )بالريال 
السعودي(

1.553.325.219.91ربحية السهم من دخل العمليات 
ربحية السهم من صافي الدخل المتعلق 

0.282.032.126.10بمساهمي الشركة األم 

عضو مجلس اإلدارة المفوضنائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذينائب الرئيس التنفيذي للمالية

تشكل اإليضاحات الواردة في الصفحات من ب - 9 إلى ب - 17 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

قائمة الدخل الشامل األولية املوحدة املوجزة 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية
 في 30 سبتمبر 

لفترة التسعة أشهر المنتهية
في 30 سبتمبر

2019201820192018
1.837.4119.068.82010.115.56026.719.434صافي دخل الفترة

بنود الدخل الشامل األخرى
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة )بعد 

خصم الضريبة(:
)خسائر( أرباح إعادة قياس برامج المنافع المحددة   -

614.867)2.751.748(95.847)1.581.330(وأخرى

الحصة في بنود الدخل الشامل األخرى لشركات زميلة   -
-)167.726( -)117.883( ومشاريع مشتركة

صافي التغير في إعادة تقويم االستثمارات في أدوات   -
حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر
-- )20.579(-

بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة )بعد 
خصم الضريبة(:

فروقات تحويل العمالت للعمليات األجنبية وأخرى   -)830.642( )253.735()906.029()995.542(
الحصة في بنود الدخل الشامل األخرى لشركات زميلة   -

282.296)412.449()106.153( )476.364(ومشاريع مشتركة

)98.379()4.258.531( )264.041( )3.006.219(الحركة في بنود الدخل الشامل األخرى
8.804.7795.857.02926.621.055)1.168.808(إجمالي الدخل الشامل للفترة

المتعلق بـ:
5.835.0442.530.86418.102.752)1.886.824(مساهمي الشركة األم

718.0162.969.7353.326.1658.518.303حقوق الملكية غير المسيطرة
)1.168.808(8.804.7795.857.02926.621.055

عضو مجلس اإلدارة المفوضنائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذينائب الرئيس التنفيذي للمالية

تشكل اإليضاحات الواردة في الصفحات من ب - 9 إلى ب - 17 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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ت التابعة لها
شركا

ك( وال
ساب

سية )
سا

ت األ
سعودية للصناعا

شركة ال
ال

سعودية(
ساهمة 

شركة م
(

ك(
ف ذل

سعودية ما لم يرد خال
ت ال

ف الرياال
ملبالغ بآال

ملوجزة)كافة ا
ملوحدة ا

مللكية األولية ا
ي حقوق ا

ت ف
قائمة التغيرا

حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم

س المال
رأ

االحتياطي النظامي
االحتياطي العام

االحتياطيات 
األخرى

األرباح المبقاة
اإلجمالي

حقوق الملكية غير 
المسيطرة

إجمالي حقوق 
الملكية

صيد كما في 1 يناير 2018
الر

30.000.000
15.000.000

110.889.032
)1.860.638(

10.233.854
164.262.248

46.218.398
210.480.646

صافي الدخل
-

-
-

-
18.301.292

18.301.292
8.418.142

26.719.434
بنود الدخل الشامل األخرى 

-
-

-
)198.540(

-
)198.540(

100.161
)98.379(

إجمالي الدخل الشامل 
-

-
-

)198.540(
18.301.292

18.102.752
8.518.303

26.621.055
توزيعات أرباح وأخرى

-
-

-
-

)13.200.000(
)13.200.000(

 )5.937.496(
 )19.137.496(

صيد كما في 30 سبتمبر 2018
الر

30.000.000
15.000.000

110.889.032
 )2.059.178(

15.335.146
169.165.000

48.799.205
217.964.205

صيد كما في 1 يناير 2019
الر

30.000.000
15.000.000

110.889.032
)1.359.184(

18.554.532
173.084.380

48.352.095
221.436.475

صافي الدخل 
-

-
-

-
6.357.693

6.357.693
3.757.867

10.115.560

بنود الدخل الشامل األخرى 
-

-
-

 )3.826.829(
-

 )3.826.829(
 )431.702(

 )4.258.531(

إجمالي الدخل الشامل 
-

-
-

 )3.826.829(
6.357.693

2.530.864
  3.326.165

  5.857.029
استحواذ على حقوق ملكية غير 

ضاح 1-5(
مسيطرة )إي

-
-

-
15.154

5.220.157
5.235.311

 )847.811(
4.387.500

توزيعات أرباح وأخرى  
-

-
-

-
 )13.200.000(

 )13.200.000(
 )5.240.274(

 )18.440.274(

صيد كما في 30 سبتمبر 2019
الر

30.000.000
15.000.000

110.889.032
 )5.170.859(

16.932.382
167.650.555

45.590.175
213.240.730

س التنفيذي للمالية
نائب الرئي

س التنفيذي
س اإلدارة الرئي

س مجل
نائب رئي

ض
س اإلدارة المفو

ضو مجل
ع

صفحات من ب - 9 إلى ب - 17 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
ضاحات الواردة في ال

تشكل اإلي
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

قائمة التدفقات النقدية األولية املوحدة املوجزة

إيضاح
لفترة التسعة أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 2019

لفترة التسعة أشهر 
المنتهية في 

30 سبتمبر 2018
األنشطة التشغيلية:

13.064.67829.679.434الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
التعديالت لتسوية الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل إلى صافي التدفقات النقدية 

الناتجة من األنشطة التشغيلية:
استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة  -12.646.83111.548.725

أعباء تمويل   -2.008.7391.932.354
الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة  -1.376.289 )1.023.468(

مخصصات وتغيرات أخرى، صافي  -380.669164.913
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
1.102.420370.770النقص في الموجودات غير المتداولة األخرى 

)4.121.747( )1.223.651(التغيرات في رأس المال العامل
)1.080.131( 387.644الزيادة )النقص( في منافع الموظفين 

69.525119.153الزيادة في المطلوبات غير المتداولة األخرى
29.813.14437.590.003النقدية من العمليات
)1.252.183( )1.081.739( أعباء تمويل مدفوعة 

)3.353.820( )3.993.295(زكاة وضريبة دخل مدفوعة 
24.738.11032.984.000صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية:
)9.271.185( )13.646.522( شراء موجودات ملموسة وغير ملموسة، صافي 

)20.676.886(3.482.641استثمارات قصيرة األجل، صافي
494.94177.744التغيرات في موجودات أخرى 

)10.467.531(841.777استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة، صافي
)40.337.858( )8.827.163(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

عضو مجلس اإلدارة المفوضنائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذينائب الرئيس التنفيذي للمالية
تشكل اإليضاحات الواردة في الصفحات من ب - 9 إلى ب - 17 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

قائمة التدفقات النقدية األولية املوحدة املوجزة - تتمة

إيضاح
لفترة التسعة أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 2019

لفترة التسعة أشهر 
المنتهية في 

30 سبتمبر 2018
األنشطة التمويلية:

7.471.10215.294.270قروض مستلمة
)10.775.490( )13.261.705( قروض وإيجارات مسددة

-51.125.000-1استحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة
 )19.377.111()19.908.153( توزيعات أرباح، صافي

)14.858.331( )24.573.756( صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
)22.212.189( )8.662.809( صافي النقص في النقدية وشبه النقدية 

41.423.23157.973.656النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
32.760.42235.761.467النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

33.327.14136.837.173النقدية واألرصدة لدى البنوك
)1.075.706( )566.719( ناقصاً: حسابات مكشوفة لدى البنوك

32.760.42235.761.467النقدية وشبه النقدية
معلومات إضافية غير نقدية:

موجودات حق استخدام  -7.843.507-
التزامات عقود إيجار  -7.377.529-

عضو مجلس اإلدارة المفوضنائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذينائب الرئيس التنفيذي للمالية

تشكل اإليضاحات الواردة في الصفحات من ب - 9 إلى ب - 17 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة 
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في 30 سبتمبر 2019
)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

معلومات حول الشركة - 1

الملكي  المرسوم  األم«( كشركة مساهمة سعودية بموجب  »الشركة  أو  للصناعات األساسية )»سابك«  السعودية  الشركة  تأسست 
الكريم رقم م/66 بتاريخ 13 رمضان 1396هـ )الموافق 6 سبتمبر 1976(، وهي مسجلة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم 
1010010813 الصادر بتاريخ 14 محرم 1397هـ )الموافق 4 يناير 1977(. إن سابك مملوكة بنسبة 70٪ لحكومة المملكة العربية 
 ،5101 قرطبة، ص.ب.  في حي  المسجل  المكتب  يقع  الخاص.  للقطاع  و٪30  العامة  االستثمارات  من خالل صندوق  السعودية 

الرياض 11422، المملكة العربية السعودية.

في 27 مارس 2019، وقع صندوق االستثمارات العامة وشركة الزيت العربية السعودية )»أرامكو السعودية«( اتفاقية شراء أسهم، 
وافقت بموجبها أرامكو السعودية على االستحواذ على حصة صندوق االستثمارات العامة في سابك. تخضع الصفقة لشروط اكتمال 
تشمل الحصول على كافة الموافقات النظامية. وفي حال إتمام الصفقة، ستملك أرامكو السعودية 70٪ من األسهم المصدرة لسابك.

تتمثل أنشطة سابك والشركات التابعة لها )ويشار إليها مجتمعة بـ »المجموعة«( في تصنيع وتسويق وتوزيع الكيماويات، والبوليمرات 
والبالستيكيات والمغذيات الزراعية، ومنتجات الحديد والصلب في األسواق العالمية.

تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 
سبتمبر 2019 وفقا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 24 أكتوبر 2019.

أسس اإلعداد - 2

أعدت هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2019 وفقاً لمعيار 
المحاسبة الدولي )34( »التقرير المالي األولي« المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

إن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ال تتضمن جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، 
ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

تعتبر الفترة األولية جزءاً ال يتجزأ من السنة المالية الكاملة، ومع ذلك، فإن نتائج عمليات الفترات األولية قد ال تكون مؤشراً عادالً 
على نتائج عمليات السنة الكاملة.

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة في الفترات السابقة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية. 

ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 3

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة متماثلة مع تلك السياسات المحاسبية 
المعيار  المنتهية في 31 ديسمبر 2018، فيما عدا تطبيق  المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة  القوائم  المتبعة في إعداد 

الدولي للتقرير المالي )16( »عقود اإليجار«، حيث أن تاريخ سريانه هو 1 يناير 2019.

الصادر من لجنة  والتفسير )4(  اإليجار«،  الدولي )17( »عقود  المحاسبة  المالي )16( محل معيار  للتقرير  الدولي  المعيار  يحل 
تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي »تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار«، والتفسير )15( الصادر عن لجنة 
التفسيرات الدولية السابقة »عقود اإليجار التشغيلية - الحوافز«، والتفسير )27( الصادر عن لجنة التفسيرات الدولية السابقة 
»تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار«. ينص المعيار الدولي للتقرير المالي )16( على مبادئ إثبات 
وقياس وعرض واالفصاح عن عقود اإليجار، ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة عقود اإليجار بموجب طريقة واحدة 

داخل قائمة المركز المالي.

لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة 
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في 30 سبتمبر 2019
)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

التغيرات في السياسات المحاسبية - 4

المعيار الدولي للتقرير المالي )16( »عقود اإليجار« 
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16( من تاريخ التطبيق اإللزامي له في 1 يناير 2019 وذلك باتباع طريقة 

التحول المبسطة المسموح بها طبقاً لألحكام االنتقالية المحددة بالمعيار. وبالتالي لم يتم تعديل بيانات المقارنة.

لم تقم المجموعة بإتباع أي وسيلة عملية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16( على تلك العقود التي تم تحديدها سابقاً كعقود 
إيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي )17( والتفسير )4( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي. عند تطبيق 

المعيار الدولي للتقرير المالي )16(، قامت المجموعة بتطبيق الوسائل العملية التالية: 

استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة بصورة معقولة؛	 

المحاسبة عن عقود االيجار التشغيلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )17( كعقود إيجار قصيرة األجل للعقود التي تنتهي مدة 	 
إيجارها خالل 12 شهر من تاريخ 1 يناير 2019؛

استبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي؛	 

استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يشتمل على خيارات لتجديد عقد اإليجار أو إنهائه؛و	 

االختيار، حسب فئة األصل محل العقد، عدم فصل المكونات غير اإليجارية عن المكونات اإليجارية، ومن ثم المحاسبة عن كل 	 
مكون إيجاري وأي مكونات غير إيجارية مصاحبة باعتبارها مكوناً إيجارياً واحداً.

كما في 1 يناير 2019، قامت المجموعة بإثبات التزامات عقود إيجار بمبلغ 6.83 مليار ريال سعودي وموجودات حق استخدام بمبلغ 
7.29 مليار ريال سعودي المتعلقة بالعقود التي تم التوصل إليها كعقود إيجار طبقاً للمبادئ الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 
)16(. تم قياس االلتزامات بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة. 
تم قياس موجودات حق االستخدام ذات العالقة بمبلغ مساوي اللتزامات عقود اإليجار، بعد تعديله بمبلغ الدفعات المدفوعة مقدماً 
المتعلقة بذلك اإليجار الذي تم إثباته في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2018. كان المتوسط المرجح لمعدل 

االقتراض اإلضافي للمجموعة المطبق على التزامات عقود اإليجار ٪4.04.

يوضح الجدول التالي تسوية التزامات عقود اإليجار التشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي )17( مع التزامات عقود اإليجار 
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )16( في 1 يناير 2019:

1 يناير 2019
8.905.562االلتزامات بموجب عقود اإليجار التشغيلية المفصح عنها كما في 31 ديسمبر 2018

)1.980.916(مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة
)190.859(ناقصاً: عقود اإليجار قصيرة األجل المثبتة على أساس القسط الثابت كمصروف

)19.493(ناقصاً: عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة المثبتة على أساس القسط الثابت كمصروف
118.287زائداً: العقود المعاد تقييمها كاتفاقيات إيجار

6.832.581
738.925زائداً: االلتزامات بموجب عقود اإليجار التمويلية المثبتة كما في 31 ديسمبر 2018

7.571.506التزامات عقود اإليجار المثبتة كما في 1 يناير 2019

يتم إثبات عقود اإليجار كموجودات حق استخدام إلى جانب االلتزامات المقابلة لها في تاريخ توفر الموجودات المؤجرة لالستخدام 
من قبل المجموعة. يتم تخصيص كل دفعة إيجار بين االلتزام وأعباء التمويل. يتم إثبات أعباء التمويل في قائمة الدخل األولية 
الموحدة الموجزة خالل فترة التأجير. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها أو مدة اإليجار 

أيهما أقصر على أساس القسط الثابت.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة 
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في 30 سبتمبر 2019
)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

يتم قياس موجودات حق االستخدام مبدئًيا بالتكلفة التي تشمل مبلغ القياس األولي اللتزام عقد اإليجار، أي دفعات إيجار مسددة 
في أو قبل تاريخ بدء اإليجار ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة، أي تكاليف مباشرة أولية، وتكاليف تفكيك وإزالة األصل محل العقد 

)إن وجدت(.

تشمل التزامات عقود اإليجار، إن وجدت، على صافي القيمة الحالية لدفعات ثابتة بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها، ناقصاً 
أي حوافز إيجار مدينة، دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، مبالغ يتوقع دفعها بواسطة المستأجر بموجب 
ضمانات القيمة المتبقية، سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً من ممارسة هذا الخيار بصورة معقولة، ودفعات 

الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت شروط اإليجار تظهر ممارسة المستأجر لخيار اإلنهاء.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة

عقود اإليجار قصيرة األجل، هي عقود إيجار لها مدة إيجار تبلغ 12 شهر أو أقل. الموجودات منخفضة القيمة، هي العناصر 
الدفعات  إثبات  ويتم  ككل.  للمجموعة  المالي  المركز  لقائمة  مهمة  وتعتبر غير  للرسملة  األدنى  المجموعة  تلبي حد  ال  التي 
المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت في قائمة الدخل 

األولية الموحدة الموجزة.

دفعات اإليجار المتغيرة

تحتوي بعض عقود اإليجار على مدفوعات متغيرة مرتبطة باستخدام أو أداء األصل المؤجر. يتم إدراج هذه المدفوعات في 
قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة.

خيار تجديد وإنهاء عقد اإليجار

عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة كافة الحقائق والظروف ذات العالقة التي تحقق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار 
التجديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التجديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( في مدة عقد اإليجار 
في حال ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة أن يتم تجديده )أو لن يتم إنهائه(. تقوم المجموعة عند بدء اإليجار بتقييم ما إذا 
كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيارات التجديد. تقوم المجموعة بإعادة تقويم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة 

ممارسة هذه الخيارات إذا كان هناك حدث مهم أو تغيير مهم في الظروف التي تقع تحت سيطرتها.

األمور الهامة خالل الفترة - 5

زيادة الملكية في شركة تابعة  - 1 5

أبرمت شركة سابك اتفاقية مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول، وهي شريك في الشركة السعودية للميثانول 
)»الرازي«(، شركة تابعة تمتلك سابك 50٪ من رأسمالها، والتي بموجبها وافقت سابك على االستحواذ على حصة إضافية 
قدرها 25٪ في شركة الرازي من الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول، وتجديد اتفاقية المشروع المشترك لمدة 

20 سنة. وفي نهاية شهر يونيو 2019، تم الحصول على كافة الموافقات النظامية إلتمام الصفقة. 

وفيما يتعلق بالصفقة أعاله، وافقت سابك والشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول على أن تستلم سابك من الشركة 
اليابانية السعودية المتحدة للميثانول صافي عوض مالي قدره 4.50 مليار ريال سعودي على ثالث أقساط. تم استالم 
القسط األول البالغ 1.13 مليار ريال سعودي )0.30 مليار دوالر أمريكي( في 25 يونيو 2019 وذلك بعد تسوية العوض 
البالغة 25٪ في  البالغ 0.56 مليار ريال سعودي )0.15 مليار دوالر أمريكي( مقابل االستحواذ على الحصة اإلضافية 
الرازي، يستحق سداد القسطين المتبقيين بمبلغ 1.69 مليار ريال سعودي )0.45 مليار دوالر أمريكي( في 31 مارس 2020 
و2021، على التوالي. تم إدراج القسط المتداول من المبلغ المستحق كجزء من المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات 
المتداولة األخرى، وتم إدراج القسط األخير البالغ 1.58 مليار ريال سعودي كجزء من الموجودات غير المتداولة األخرى 

بعد خصمه بمعدل 4٪ سنوياً. 
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة 
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في 30 سبتمبر 2019
)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

وحيث أن هذه الصفقة تتعلق باالستحواذ على حصة إضافية في شركة تابعة دون تغير في السيطرة، عليه تم تسجيلها 
كمعاملة حقوق ملكية، وإثبات الزيادة في العوض عن القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المسيطرة ضمن حقوق الملكية 
العائدة للشركة األم وإدراج هذا األثر في األرباح المبقاة. وكذلك تم تسوية مكونات متراكمة في حساب حقوق الملكية غير 
المسيطرة المتعلقة بالشركة التابعة والمدرجة ضمن الدخل الشامل اآلخر بمبلغ 15 مليون ريال سعودي وإعادة إدراجها 

ضمن حقوق الملكية للشركة األم.

يمكن تلخيص األثر المحاسبي للصفقة على النحو التالي:

5.062.500العوض المستحق من الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول 
)562.500(ناقصاً: االستحواذ على 25٪ من الحصص في شركة الرازي

4.500.000صافي العوض
)112.500(خصم القسط الثالث

4.387.500صافي العوض بعد الخصم بمعدل قدره 4٪ سنوياً
847.811زائداً: القيمة الدفترية للحصص اإلضافية في شركة الرازي

)15.154(ناقصاً: المحول إلى الدخل الشامل اآلخر
5.220.157الزيادة المثبتة في األرباح المبقاة

االستثمار في كالرينت- 2 5

خالل الربع الثالث من عام 2019، أعادت سابك تقييم القيمة الدفترية الستثمارها في كالرينت )شركة زميلة( مقارنة 
للجمهور  متاحة  معلومات  على  مبني  التقييم  إن  الحالية.  والقيمة  االستبعاد  تكلفة  ناقصة  العادلة  القيمة  بين  باألعلى 
ومتوسط ما أتفق عليه المحللون فيما يتعلق بتوقعات تطور سعر سهم كالرينت لمدة 12 شهر، بما في ذلك معقولية العالوة 
على هذا االستثمار نظراً الن سابك تمارس تأثيراً هاماً على هذا االستثمار من خالل حصتها البالغة 24.99٪. نتيجة 
لذلك، قامت سابك بتسجيل مخصص انخفاض في القيمة قدره 1.51 مليار ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2019 ضمن 
حساب »الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة« في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة. بلغ سعر تداول 

سهم كالرينت كما في 30 سبتمبر 2019 مبلغ 19.43 فرنك سويسري.

الممتلكات والمصانع والمعدات وموجودات حق االستخدام - 6

كما في
30 سبتمبر 2019

كما في 
31 ديسمبر 2018

164.363.131163.819.684ممتلكات ومصانع ومعدات 
-7.169.629موجودات حق استخدام

171.532.760163.819.684
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة 
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في 30 سبتمبر 2019
)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

الموجودات غير المتداولة األخرى  - 7

كما في
30 سبتمبر 2019

كما في 
31 ديسمبر 2018

1.849.8652.493.880استثمارات في أدوات دين
-1.590.525مبالغ مستحقة من الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول )إيضاح 1-5(

1.106.1941.090.109 استثمارات في أدوات حقوق ملكية وصناديق
893.258865.156موجودات ضريبية مؤجلة

4.615.1455.126.456أخرى
10.054.9879.575.601

يرجى الرجوع إلى اإليضاح )5-1( لمزيد من المعلومات حول المبالغ المستحقة من الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول، 
الشريك في الشركة السعودية للميثانول )»الرازي«(، شركة تابعة لسابك.

المطلوبات غير المتداولة األخرى  - 8

كما في
30 سبتمبر 2019

كما في 
31 ديسمبر 2018

1.602.8801.664.138مطلوبات ضريبية مؤجلة
2.225.9622.156.437أخرى

3.828.8423.820.575

قياس القيمة العادلة  - 9

كما في 30 سبتمبر 2019، لم يكن لدى المجموعة موجودات مالية مشتقة )كما في 31 ديسمبر 2018: 29.7 مليون ريال سعودي(، 
يتم تقييم هذه الموجودات المالية المشتقة بالقيمة العادلة وتصنيفها ضمن المستوى الثاني من مستويات قياس القيمة العادلة.

تحدد القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر باستخدام مدخالت هامة غير 
قابلة للمالحظة، وتم تصنيفها ضمن المستوى الثالث من مستويات قياس القيمة العادلة. 

فيما يلي وصف لطرق التقويم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقويم االستثمارات في أدوات حقوق الملكية:

الحدالمدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة طريقة التقويم

قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف األرباح قبل العمولة وضريبة الدخل طريقة السوق  •
7.9 إلى 13.1واالستهالك واإلطفاء

متوسط صافي قيمة الموجودات ونسبة السعر إلى مضاعف القيمة الدفترية  •0.76

46.1 ريال سعودي إلى تقدير النقدية وشبة النقدية القابلة للتوزيع وصافي الموجوداتطريقة صافي قيمة الموجودات 
49.9 ريال سعودي

0.73قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف اإليراداتطريقة العائدات المتوقعة

القيمة  بالمجموعة  الخاصة  األخرى  المالية  والمطلوبات  المالية  للموجودات  العادلة  القيمة  تقارب   ،2019 سبتمبر   30 في  كما 
الدفترية لها.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة 
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في 30 سبتمبر 2019
)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  - 10

فيما يلي بيان بالمعامالت واألرصدة الهامة مع الجهات ذات العالقة:

مبيعات إلى 
جهات ذات 

عالقة 

مشتريات 
من جهات ذات 

عالقة 

مبالغ مستحقة 
من جهات ذات 

عالقة 

مبالغ مستحقة 
إلى جهات ذات 

عالقة

قروض إلى 
جهات ذات 

عالقة 

قروض من 
جهات ذات 

عالقة 
لفترة التسعة أشهر المنتهية في

كما في 30 سبتمبر 2019كما في 30 سبتمبر 302019 سبتمبر 2019

-43.2185.664.02936.455451.15335.135شركات زميلة 

9.400.480497.8602.602.05018.286735.8101.871.791مشاريع مشتركة وشركاء 
لفترة التسعة أشهر المنتهية في

كما في 31 ديسمبر 2018كما في 31 ديسمبر 302018 سبتمبر 2018

-9.6556.291.71725.818368.43435.135شركات زميلة
12.502.959532.0763.256.95845.798769.6542.309.743مشاريع مشتركة وشركاء 

المعلومات القطاعية - 11

ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من ثالث وحدات عمل استراتيجية باإلضافة إلى حديد )نشاط تصنيع مملوك بالكامل( والتي 
يتم تجميعها في ثالث قطاعات ورفع التقارير بشأنها وفقاً لمنتجاتها.

بناء على قرار اإلدارة وتماشياً مع التغيرات في تقارير اإلدارة، فقد تم توزيع الدخل والمصاريف والموجودات والمطلوبات المتعلقة 
الزراعية وحديد وفقاً  البتروكيماويات والتخصصات والمغذيات  العامة« في السنوات السابقة على وحدات عمل  بقطاع »اإلدارة 

ألسس ثابتة متفق عليها داخليا. وعليه، تم تعديل المعلومات القطاعية للفترة السابقة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية.

تم حذف كافة المعامالت المتداخلة بين شركات المجموعة ضمن القطاعات بشكل مالئم. فيما يلي التفاصيل المالية للقطاعات:

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019
البتروكيماويات 

الموحدةحديدالمغذيات الزراعيةوالتخصصات

33.689.500 2.305.179 1.679.270 29.705.051 اإليرادات
)4.406.736( )281.738( )200.504( )3.924.494(استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

4.656.408)223.299( 420.747 4.458.960 الدخل )الخسارة( من العمليات 
الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع 

)1.418.897( -)44.931( )1.373.966( مشتركة

)454.715( أعباء تمويل، صافي 
)14.927( مصاريف أخرى، صافي

2.767.869الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة 
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في 30 سبتمبر 2019
)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018
البتروكيماويات 

الموحدةحديدالمغذيات الزراعيةوالتخصصات

2.525.87343.711.932 39.050.5792.135.480 اإليرادات
)4.214.273()265.607( )182.860( )3.765.806(استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

111.7039.955.590 9.091.946751.941 الدخل من العمليات 
الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع 

327.168-283.36443.804مشتركة

)333.892(أعباء تمويل، صافي 
)66.046( مصاريف أخرى، صافي

9.882.820الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019
البتروكيماويات 

الموحدةحديدالمغذيات الزراعيةوالتخصصات

106.926.182 8.121.704 5.291.407 93.513.071اإليرادات
)12.646.831( )842.052( )592.719( )11.212.060( استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

15.638.323)353.728( 1.444.026 14.548.025 الدخل )الخسارة( من العمليات 
الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع 

)1.376.289( -)27.002()1.349.287(مشتركة

)1.106.385( أعباء تمويل، صافي 
)90.971( مصاريف أخرى، صافي

13.064.678الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018
البتروكيماويات 

الموحدةحديدالمغذيات الزراعيةوالتخصصات

8.652.543128.858.126 5.979.049 114.226.534 اإليرادات
)11.548.725( )797.524( )542.228( )10.208.973( استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

452.38629.731.254 1.605.047 27.673.821الدخل من العمليات 
الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع 

1.023.468 -835.417188.051مشتركة

)886.648( أعباء تمويل، صافي 
)188.640(مصاريف أخرى، صافي

29.679.434الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة 
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في 30 سبتمبر 2019
)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

كما في 30 سبتمبر 2019
البتروكيماويات 

الموحدةحديدالمغذيات الزراعيةوالتخصصات

281.301.93111.609.30217.835.339310.746.572إجمالي الموجودات
90.155.3352.421.6114.928.89697.505.842إجمالي المطلوبات

كما في 31 ديسمبر 2018
البتروكيماويات 

الموحدةحديدالمغذيات الزراعيةوالتخصصات

290.154.96510.975.28718.580.622319.710.874إجمالي الموجودات
91.477.7933.009.8633.786.74398.274.399إجمالي المطلوبات

التوزيع الجغرافي لإليرادات

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30 سبتمبر 2019

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30 سبتمبر 2018

14٪176.068.638٪5.687.661المملكة العربية السعودية
19٪198.304.028٪6.262.629الصين

25٪2210.966.312٪7.420.043باقي دول قارة أسيا 
23٪2310.199.043٪7.712.943أوروبا

8٪93.710.238٪3.008.475األمريكيتين 
11٪104.463.673٪3.597.749أخرى 

33.689.500٪10043.711.932٪100

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30 سبتمبر 2019

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30 سبتمبر 2018

15٪1819.720.053٪18.922.452المملكة العربية السعودية
20٪1726.183.436٪18.597.496الصين

22٪2228.232.695٪23.737.768باقي دول قارة أسيا 
24٪2330.777.082٪24.985.358أوروبا

9٪911.402.031٪9.466.404األمريكيتين 
10٪1112.542.829٪11.216.704أخرى 

106.926.182٪100128.858.126٪100

إن معلومات اإليرادات أعاله تعتمد على أماكن تواجد العمالء. 
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الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة 
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في 30 سبتمبر 2019
)كافة املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك(

التوزيع الجغرافي للممتلكات والمصانع والمعدات

كما في 
30 سبتمبر 2019

كما في 
31 ديسمبر 2018

85٪83138.563.584٪136.666.367 المملكة العربية السعودية
8٪813.949.262٪13.577.818أوروبا

6٪89.758.799٪12.657.088 األمريكيتين
1٪11.545.193٪1.459.211 أسيا

-2.846 -2.647 أخرى
164.363.131٪100163.819.684٪100

التوزيعات - 12

صادقت الجمعية العامة السنوية، خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 4 شعبان 1440هـ )الموافق 9 إبريل 2019( على توزيعات أرباح 
نقدية قدرها 13.2 مليار ريال سعودي )بواقع 4.4 ريال سعودي للسهم الواحد(، ويتضمن ذلك توزيعات أرباح نقدية مرحلية قدرها 
6.6 مليار ريال سعودي )بواقع 2.2 ريال سعودي للسهم الواحد( تخص النصف األول من عام 2018، والتي تم إثباتها في حقوق 
الملكية في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. تم إثبات المتبقي من توزيعات األرباح المعلنة والبالغة 
6.6 مليار ريال سعودي في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019، والتي أتيحت للتوزيع في 

أبريل 2019.

 كما صادقت الجمعية العامة السنوية أيضاً على صرف مبلغ قدره 1.8 مليون ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة تم 
تحميلها على المصاريف العمومية واإلدارية.

بتاريخ 18 رمضان 1440هـ )الموافق 23 مايو 2019(، أعلنت سابك عن توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف األول من عام 2019 
بمبلغ 6.6 مليار ريال سعودي )بواقع 2.2 ريال سعودي عن السهم الواحد(، والتي تم إثباتها في القوائم المالية األولية الموحدة 

الموجزة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019، والتي أتيحت للتوزيع في سبتمبر 2019.

األحداث الالحقة - 13

في رأي اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على 
المركز المالي للمجموعة كما هو معروض في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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الملحق )ج(

شهادة مصادقة من مستشار البترول الدولي )دي آند إم(
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28 ذي الحجة 1440هـ الموافق 29 أغسطس 2019م

شركة الزيت العربية السعودية

ص.ب. رقم 11158، الظهران 31311

المملكة العربية السعودية

الموضوع: االحتياطيات الثابتة من النفط والمكثفات وغاز البترول المسال والغاز القابل للتسويق بموجب بنود الترخيص الذي يبلغ 
أمده 60 عاًما

بعد التحية،

بناء على طلبكم، يتضمن تقرير الطرف الثالث هذا تقييًما مستقًل لكميات االحتياطيات الثابتة، كما في 24 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 31 
ت شركة الزيت العربية السعودية  ديسمبر 2018م، من النفط والمكثفات وغاز البترول المسال والغاز القابل للتسويق في ممتلكات معينة أقرَّ
)»أرامكو السعودية«( بأنها تملكها بالكامل في المناطق البرية والبحرية التابعة للمملكة العربية السعودية )»المملكة«(. وقد أُنجز هذا التقييم 
في 28 ذي الحجة 1440هـ الموافق 29 أغسطس 2019م، وشملت الممتلكات التي تم تقييمها حقواًل ومكامن أشير إليها ووردت في قوائم 
في هذ التقرير، ولكنها ال تشمل جميع الحقول والمكامن العائدة ألرامكو السعودية. وقد أقرت أرامكو السعودية بأن هذه الممتلكات تمثل 
نحو 85% من صافي االحتياطيات النفطية الثابتة العائدة لها في 24 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 31 ديسمبر 2018م. وقد أعددنا تقييمات 
ح في شهر يونيو 2018م، من قبل جمعية  االحتياطيات الثابتة وفًقا لنظام إدارة الموارد البترولية المعتمد في شهر مارس 2007م، والُمنقَّ
مهندسي البترول، ومجلس البترول العالمي، والرابطة األمريكية لجيولوجيي البترول، وجمعية مهندسي تقييم البترول، وجمعية جيوفيزيائيي 
التنقيب، وجمعية البتروفيزيائيين ومحللي سجلت خصائص اآلبار، والرابطة األوروبية لعلماء األرض والمهندسين. وقد نوقشت التعريفات 

الخاصة بهذه االحتياطيات بالتفصيل في القسم المعنون »تعريف االحتياطيات« من هذا التقرير.

ف االحتياطيات اإلجمالية  التقرير باالحتياطيات اإلجمالية واالحتياطيات الصافية، وتُعرَّ الوارد تقييمها في هذا  ويُعبَّر عن االحتياطيات 
بأنها اإلجمالي التقديري لكميات البترول المتبقية التي سيتم إنتاجها من هذه الممتلكات بعد 24 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 31 ديسمبر 
ف االحتياطيات الصافية بأنها … )؟( من هذه الممتلكات بعد 24 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 31 ديسمبر 2018م. في  2018م، في حين تُعرَّ
ف االحتياطيات الصافية بأنها ذلك الجزء من االحتياطيات اإلجمالية الذي يُنَسب إلى حصص الملكية العائدة ألرامكو السعودية،  حين تُعرَّ
ت بأنها تملك الممتلكات الوارد تقييمها في هذا التقرير  بعد استبعاد الحصص العائدة لجهات أخرى. وحيث إن أرامكو السعودية قد أقرَّ

بالكامل، فإن االحتياطيات الصافية تساوي االحتياطيات اإلجمالية ألغراض هذا التقرير.

ت شركة الزيت العربية السعودية بأنها تملك حصًصا في بعض الممتلكات الموجودة في مناطق برية وبحرية في المملكة، وقد تم تقييم  أقرَّ
االحتياطيات الثابتة في 104 مكامن و32 حقًل في هذا التقرير.

المكمنالحقلالمكمنالحقلالمكمنالحقل
عرب - أمنيفةعرب - دالغوار الحويةعرب - جبقيق

ما بعد عرب - بالجوفعرب - د
عرب - بخف - بحنيفة

عرب ج/دخف - جحدريةأبو حدرية
العروق الصغيرة )الُسويمات( ما بعد عرب - دالغوار شدقمعرب - دأبو جفان

لمكمن هيت
منيفةعرب - دعرب - جأبو سعفة

الرطاوي األدنىالجوفعرب - د
الرطاوي األعلىخف - بالرطاوي األدنى
عرب - دمزاليجخف - جالرطاوي األعلى

عنيزة - أمدركةعرب - دالغوار العثمانيةعرب - أالبري
وادي وقبمدينخف - بما بعد عرب - ب

عنيزة - أالنعيمخف - جعرب - ب
عنيزة - بعنيزةغزالعرب - ج
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المكمنالحقلالمكمنالحقلالمكمنالحقل
عنيزة - أنجيمانعرب - دالحرمليةعرب - د

عرب - أالقطيفعرب - أالجريبعاتحدرية
عرب - بما بعد عرب - بحنيفة

عرب - جعرب - بالفاضلي األعلى
عرب - دما بعد عرب - جعرب - أ/بالدمام

الفاضليعرب - جعرب - ج
عرب - دالقرضيما بعد عرب - دعرب - د

الفاضلي األدنىعرب - دعرب - دالفاضلي
األحمديالسفانيةخف - أكرانالفاضلي

الخفجيخب - ب/جعرب - دفرح
مودودعرب - دخريصما بعد عرب - دالغوار عين دار

الرطاويحنيفةعرب - د
السفانيةالفاضلي األدنىالفاضلي األدنى

وارةعرب - أالخرسانيةخف - ب
زبيرعرب - بعرب - دالغوار فزران

الشعيبةالشيبةعرب - جالفاضلي األدنى
عنيزةالتيناتعرب - دخف - ب

الخفجيالظلوفحنيفةعرب - دالغوار حرض
مودودخف - بخف - أ

الرطاويخف - جخف - ب
السفانيةخف - ج

الشعيبةعنيزة
زبير

ولم يتم في هذا التقرير تقييم أي مكامن أخرى في هذه الحقول، أو أي حقول ومكامن أخرى تملكها أرامكو السعودية.

ت به أرامكو السعودية، بما في ذلك  والممتلكات التي جرى تقييمها في هذا التقرير مملوكة من خلل أدوات تعاقدية ومراسيم حسبما أقرَّ
المادة 3 من »اتفاقية االمتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية«، وهي المادة التي تمنح حقوق التنقيب 
عن البترول وإنتاجه ألجل مبدئي يبلغ أربعين عاًما اعتباًرا من 13 ربيع الثاني 1439 الموافق 1 يناير 2018م، وتسمح بتمديد لمدة 20 
عاًما، وهذا إجراء إداري بطبيعته. كما يتيح الترخيص الممنوح أيًضا تمديًدا آخر ألربعين عاًما )وهو ما يمكن أن يجعل األجل اإلجمالي 
مائة سنة( رهًنا بالتفاوض عند اقتراب موعد االنقضاء األول لألجل الممدد. وعليه، وألغراض هذا التقرير، فقد افترضنا أجل ترخيص 
إجمالي للحتياطيات الثابتة يبلغ 60 عاًما اعتباًرا من 13 ربيع الثاني 1439 الموافق 1 يناير 2018م، وهو األجل المبدئي البالغ 40 عاًما 
زائًدا فترة التمديد األولى البالغة 20 عاًما. وقد أتيحت لنا خلل التقييم فرصة لمراجعة بعض الوثائق المتعلقة بترتيبات الترخيص، غير 
أننا - بصفتنا مهندسين - ال يمكننا إبداء رأي حول الجوانب المحاسبية أو القانونية لهذه االتفاقيات. وفي حال تغير أي من عناصر هذا 

الترخيص الممنوح، فإن تلك التغيرات يمكن أن تؤثر بصورة جوهرية على النتائج الواردة في هذا التقرير.

اإلنتاج  تاريخ  حول  المعلومات  من  المزيد  توفر  مع  تتغير  أن  يمكن  تقديرات  مجرد  باعتبارها  االحتياطيات  تقديرات  إلى  النظر  وينبغي 
والمعلومات اإلضافية؛ فإلى جانب أن هذه التقديرات مبنية على ما هو متاح حالًيا من معلومات، فهي تتأثر بأوجه الغموض التي ينطوي 

عليها استخدام عوامل الحكم الشخصي في تفسير تلك المعلومات.

وقد حصلنا على المعلومات المستخدمة في هذا التقييم المستقل من ملفات أرامكو السعودية ومن المراجعات التي تم إجراؤها مع موظفي 
الشركة، واعتمدنا في إعداد هذه التقرير على ما قدمته أرامكو السعودية من معلومات حول حصص الممتلكات الجاري تقييمها، واإلنتاج من 
هذه الممتلكات، والتكاليف الحالية ألنشطة التشغيل والتطوير، واألسعار الحالية لإلنتاج، واالتفاقيات المتعلقة باألعمال الحالية والمستقبلية 
مت، دون أن نتحقق من صحة هذه المعلومات بصورة مستقلة، كما أُنِجز فحص  وبيع اإلنتاج، ومعلومات وبيانات أخرى متنوعة ُقبلَت حسبما ُقدِّ

ميداني لبعض الممتلكات ألغراض هذا التقرير.
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وقد أُعدَّ هذا التقرير في شهر أغسطس 2019م؛ وعليه، فلم تؤخذ بعين االعتبار أحداث معينة ربما تكون قد وقعت قبل إعداد هذا التقرير 
ولكن بعد »تاريخ االعتبار« الخاص به وهو 22 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 31 ديسمبر 2018م، وهذه األحداث ربما تكون قد أثرت على 

التقديرات الواردة في هذا التقرير.

تعريف االحتياطيات
ح في  ت تقييمات االحتياطيات الثابتة الواردة في هذا التقرير وفًقا لنظام إدارة الموارد البترولية المعتمد في شهر مارس 2007م، والُمنقَّ أُعدَّ
شهر يونيو 2018م، من قبل جمعية مهندسي البترول، ومجلس البترول العالمي، والرابطة األمريكية لجيولوجيي البترول، وجمعية مهندسي 
تقييم البترول، وجمعية جيوفيزيائيي التنقيب، وجمعية البتروفيزيائيين ومحللي سجلت خصائص اآلبار، والرابطة األوروبية لعلماء األرض 

ف االحتياطيات البترولية على النحو التالي: والمهندسين، وُقيِّمت االحتياطيات الثابتة فقط من أجل إعداد هذا التقرير. وتُعرَّ

االحتياطيات هي كميات البترول المتوقع استخراجها بكميات تجارية عن طريق تنفيذ مشاريع تطوير في تجمعات )هيدروكربونية( معروفة 
اعتباًرا من تاريخ معين وفي ظل ظروف محددة، ويتعين أن تستوفي االحتياطيات أربعة معايير: أن تكون ُمكتََشفة، وقابلة االستخراج، وتجارية، 
ومتبقية )في التاريخ الفعلي للتقييم( بناء على مشروع/مشاريع التطوير المنفذة. كما تُصنَّف االحتياطيات باإلضافة إلى ذلك وفًقا لدرجة 

التيقن من التقديرات، ويمكن تصنيفها إلى فئات فرعية بناء على مدى نضج المشروع و/أو توصيفها حسب حالة التطوير واإلنتاج.

ر بدرجة معقولة من اليقين  »االحتياطيات الثابتة« هي كميات البترول التي يمكن، من خلل تحليل البيانات الجيولوجية والهندسية، أن نُقدِّ
قابليتها للستخراج بكميات تجارية اعتباًرا من تاريخ معين وفيما بعده من مكامن معروفة وفي ظل ظروف اقتصادية وطرق تشغيلية وأنظمة 
فة. وفي حال استخدام األساليب القطعية، فإن مصطلح »درجة معقولة من اليقين« يُقَصد به التعبير عن درجة عالية من الثقة  حكومية ُمعرَّ
 )P90( %90 في استخراج الكميات المذكورة، أما في حال استخدام األساليب الترجيحية، فينبغي أن يكون هناك احتمال ال تقل نسبته عن

أن تكون الكميات التي تُستخَرج فعًل مساوية للتقدير أو أكبر منه.

حة« هي االحتياطيات اإلضافية التي يتضح من تحليل البيانات الجيولوجية والهندسية أن احتماالت استخراجها أقل  »االحتياطيات الُمرجَّ
من تلك الخاصة باالحتياطيات الثابتة، ولكنها أكثر يقيًنا من تلك الخاصة باالحتياطيات المحتملة. وهناك احتماالن متساويان ألن تكون 
الكميات الفعلية المتبقية التي يتم استخراجها أكبر أو أصغر من مجموع تقديرات االحتياطيات الثابتة والمرجحة )2P(. وفي هذا السياق، 
 )2P( فعند استخدام األساليب الترجيحية، ينبغي أن يكون هناك احتمال ال يقل عن 50% أن تكون الكميات المستخرجة فعًل مساوية لتقدير

أو أكثر منه.

»االحتياطيات المحتملة« هي االحتياطيات اإلضافية التي يتضح من تحليل البيانات الجيولوجية والهندسية أن احتماالت استخراجها أقل من 
تلك الخاصة باالحتياطيات المرجحة، واالحتمال منخفض أن تكون الكميات اإلجمالية المستخرجة في نهاية المطاف من المشروع أكبر من 
مجموع االحتياطيات الثابتة والمرجحة والمحتملة )3P(، وهو ما يوازي سيناريو التقدير المرتفع. وعند استخدام الطرق الترجيحية، ينبغي 

أن يكون هناك احتمال بنسبة 10% أن تساوي الكميات المستخرجة فعًل تقدير )3P( أو تزيد عليه.

وعندما تستوفي المشاريع متطلبات النضج التجاري، يتم تصنيف الكميات المرتبطة بها كاحتياطيات، ويمكن تصنيف هذه الكميات ضمن 
التقسيمات الفرعية التالية بناء على الحالة التمويلية والتشغيلية لآلبار والمرافق ذات الصلة بها في الخطة التطويرية للمكمن:

رة إال بعد تركيب المعدات  ع استخراجها من اآلبار والمرافق القائمة، وال تُعدُّ االحتياطيات ُمطوَّ رة« هي الكميات الُمتوقَّ »االحتياطيات الُمطوَّ
اللزمة، أو عندما تكون تكاليف تركيبها بسيطة نسبًيا مقارنة بتكلفة البئر. وربما يكون من الضروري، في الحاالت التي تصبح فيها المرافق 
اللزمة غير متاحة، أن يُعاد تصنيف االحتياطيات المطورة على أنها غير مطورة. ويمكن تصنيف االحتياطيات المطورة إلى فئتين فرعيتين 

هما االحتياطيات المطورة المنتجة وغير المنتجة.

رة الُمنِتجة« هي الكميات المتوقع استخراجها من التكوينات الجيولوجية المفتوحة والمنتجة في تاريخ سريان التقدير،  »االحتياطيات الُمطوَّ
ن. ن ُمنِتجة إال بعد تشغيل مشروع االستخراج الُمحسَّ وال تُعدُّ احتياطيات االستخراج الُمحسَّ

رة غير الُمنِتجة« االحتياطيات المغلقة مؤقًتا )shut-in( واالحتياطات التي تحتاج إلى إعادة أو مزيد من أعمال  تشمل »االحتياطيات الُمطوَّ
الحفر )behind-pipe(. واالحتياطيات المغلقة مؤقًتا هي االحتياطيات المتوقع استخراجها من: )1( التكوينات الجيولوجية التي تكون مفتوحة 
وقت إجراء التقييم ولكن لم يبدأ اإلنتاج منها بعد، أو )2( اآلبار التي أُغِلَقت لظروف السوق أو لتوصيل خطوط أنابيب، أو )3( اآلبار غير 
المتوقع استخراجها من  الحفر فمن  أعمال  أو مزيد من  إعادة  إلى  التي تحتاج  أما االحتياطات  اإلنتاج ألسباب ميكانيكية.  القادرة على 
مناطق في اآلبار القائمة ستتطلب مزيًدا من أعمال اإلنجاز أو إعادة اإلنجاز في المستقبل قبل بدء اإلنتاج بتكلفة بسيطة للوصول إلى هذه 

االحتياطيات. وفي جميع الحاالت، يمكن بدء اإلنتاج أو استعادته بنفقات منخفضة نسبًيا مقارنة بتكلفة حفر بئر جديدة.

ع استخراجها عن طريق استثمارات كبيرة في المستقبل، وتُنتَج االحتياطيات غير المطورة:  »االحتياطيات غير المطورة« هي كميات يُتَوقَّ
)1( من آبار جديدة في مساحة غير محفورة في التجمعات المعروفة؛ أو )2( من تعميق اآلبار الموجودة وصواًل إلى مكمن مختلف )لكنه 
معروف(؛ أو )3( من آبار بينية تؤدي إلى زيادة االستخراج؛ أو )4( في الحاالت التي يتطلب فيها األمر نفقات كبيرة نسبًيا )إذا قورنت - على 
سبيل المثال - بتكلفة حفر بئر جديدة( من أجل: )أ( إعادة إنجاز بئر قائمة، أو )ب( إقامة منشآت إنتاج أو نقل لمشاريع االستخراج األولي 

ن. أو الُمحسَّ
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واحتمالية إعادة تصنيف االحتياطيات المرجحة والمحتملة في نهاية المطاف على أنها احتياطيات ثابتة تتوقف على حفر اآلبار واختبارها 
وأدائها في المستقبل. وتتأثر درجة المخاطرة الواجب تطبيقها في تقييم االحتياطيات المرجحة والمحتملة بالعوامل االقتصادية والتقنية 

إلى جانب عنصر الزمن، علًما بأنه لم يتم تقييم أي احتياطيات مرجحة أو محتملة لغرض إعداد هذا التقرير.

األساليب واإلجراءات
ت تقديرات االحتياطيات باستخدام مبادئ وتقنيات الجيولوجيا وهندسة البترول والتقييم المناسبة التي تتوافق مع الممارسات المتعارف  أُِعدَّ
عليها في صناعة النفط بوجه عام، وتتوافق كذلك مع التعريفات التي حددها نظام إدارة الموارد البترولية. واعتمد تشكيل األسلوب أو 
مجموعة األساليب المستخدمة في تحليل كل مكمن على التجارب السابقة مع مكامن مماثلة، ومرحلة التطوير، وجودة البيانات األساسية 

ومدى اكتمالها، والتاريخ اإلنتاجي للمكمن.

وُصنَِّفت االحتياطيات على أنها احتياطيات ثابتة على أساس المرحلة الحالية لتطوير الحقل، ومستوى اإلنتاج، وخطط التطوير التي قدمتها 
أرامكو السعودية، وتحليلت المناطق المحيطة باآلبار الحالية، وبيانات اختبار اآلبار أو اإلنتاج منها.

تنفيذ خطط  المالية على  القدرة  لديها  الشركة، وأن  التي قدمتها  التطوير  العليا ملتزمة بخطط  إدارتها  أن  السعودية  أرامكو  وقد أكدت 
التطوير، بما في ذلك حفر اآلبار وإنجازها وتركيب المعدات وإقامة المرافق.

خرائط  ت  وأُِعدَّ المكامن،  في  أصًل  الموجودة  والغاز  النفط  كميات  لتقدير   - تطبيقه  أمكن  حيثما   - الحجمي  األسلوب  استُخِدم  وقد 
التكوينات لرسم حدود كل مكمن، وخرائط خطوط تساوي الُسْمك في التكوينات الجيولوجية لتقدير حجم كل مكمن. واستُخِدَمت السجلت 
الكهربائية، وسجلت النشاط اإلشعاعي، وتحليلت عينات الصخور الجوفية، وغيرها من البيانات المتاحة إلعداد هذه الخرائط وتقدير 
القيم النموذجية للمسامية ودرجة التشبع بالماء. واستُخِدم أيًضا أسلوب حساب أرصدة المواد واألساليب الهندسية األخرى لتقدير كميات 
النفط و/أو الغاز الموجودة أصًل في المكامن، وذلك في الحاالت التي توفرت فيها بيانات كافية أو استدعت فيها الظروف استخدام هذه 

األساليب.

وُحِسبَت تقديرات االستخراج النهائي بعد تطبيق عوامل االستخراج على كميات النفط و/أو الغاز الموجودة أصًل في المكامن. واستندت 
أيًضا  اإلنتاجي. واستُخِدَم  والتاريخ  للممتلكات،  الهيكلية  والمواقع  البترول،  المكامن، وتحليلت  الكامنة في  الطاقة  نوع  إلى  العوامل  هذه 
أسلوب حساب أرصدة المواد واألساليب الهندسية األخرى لتقدير عوامل االستخراج بناًء على تحليل ألداء المكمن شمل معدل اإلنتاج، 

وضغط المكمن، وخصائص سوائل المكمن.

التشخيصية،  الخصائص  من  غيره  أو  اإلنتاج  معدل  في  مطرًدا  انخفاًضا  أداؤها  شهد  التي  المكامن  أو  المستنفدة  المكامن  حالة  وفي 
َرت االحتياطيات باستخدام منحنيات التراجع المناسبة أو علقات األداء األخرى. وفي تحليلت منحنيات تراجع اإلنتاج، اقتصر تقدير  ُقدِّ

االحتياطيات على حدود اإلنتاج االقتصادي كما ورد تعريفه تحت عنوان »تعريف االحتياطيات« في هذا التقرير.

َرت االحتياطيات من خلل إدراج عناصر التشابه مع اآلبار أو المكامن المماثلة التي توفرت لها بيانات أكثر اكتمااًل. وفي حاالت معينة، ُقدِّ

واستندت تقديرات معدالت إنتاج النفط والغاز المستقبلية في هذا التقرير إلى المعلومات التي قدمتها أرامكو السعودية، وأكدت الشركة أن 
المعدالت المستخدمة في توقعات اإلنتاج الواردة هنا هي في حدود الطاقة اإلنتاجية لآلبار أو المكامن.

وقد استُخِدمت في وضع تقديرات االحتياطيات الواردة في هذا التقرير البيانات التي قدمتها أرامكو السعودية من اآلبار التي تم حفرها 
حتى 22 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 31 ديسمبر 2018م، وأتاحتها إلعداد تقديرات االحتياطيات المذكورة. واستندت هذه التقديرات إلى 
دراسة بيانات اإلنتاج الشهرية المتوفرة حتى 22 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 31 ديسمبر 2018م، وُخِصم اإلنتاج التراكمي حتى نفس التاريخ 

من اإلجمالي التقديري للكميات المستخرجة النهائية لتقدير إجمالي االحتياطيات.

رة هنا هي تلك التي سيتم استخراجها عن طريق الفرز الطبيعي في الحقول، وتشمل احتياطيات غاز  واحتياطيات النفط والمكثفات الُمقدَّ
البترول المسال جميع السوائل الناتجة عن المعالجة في المعامل، بما فيها اإليثان والبيوتان والبروبان وبعض السوائل األثقل. وترد تقديرات 
الواحد 42 غالوًنا أمريكًيا.  البرميل  البراميل، حيث يعادل  التقرير بمليين  البترول المسال في هذا  النفط والمكثفات وغاز  احتياطيات 
وألغراض إعداد هذا التقرير، ُوِضَعت تقديرات مستقلة الحتياطيات المكثفات وغاز البترول المسال، ثم أوِرَدت في التقرير ككمية إجمالية.

ف غاز الفرز بأنه الغاز الُمنتَج من اآلبار بعد عملية الفرز في الحقل ولكن  رة هنا كغاز قابل للتسويق. ويُعرَّ وتم التعبير عن كميات الغاز الُمقدَّ
ف غاز البيع بأنه غاز الفرز بعد خصم الكميات  قبل معالجة الغاز وفقدان جزء منه نتيجة أعمال المناولة في الحقل أو استخدامه وقوًدا. ويُعرَّ
المستخدمة في حقن الغاز، والكميات المفقودة نتيجة أعمال مناولة الغاز في الحقل واستخدامه وقوًدا ومعالجته، والكميات المفقودة في 
ف الغاز القابل للتسويق بأنه غاز البيع مضاًفا إليه الوقود. وقد أوِرَدت احتياطيات الغاز  خطوط األنابيب المقيسة عند نقطة التسليم. ويُعرَّ
في هذا التقرير كغاز قابل للتسويق. وتبلغ كميات غاز الوقود المدرجة في هذا التقرير كجزء من احتياطيات الغاز القابل للتسويق العائدة 
لشركة الزيت العربية السعودية 9974 مليار قدم مكعبة. ويُعبَّر عن احتياطيات الغاز المقدرة هنا عند درجة حرارة أساسية تبلغ 60 درجة 

فهرنهايت وضغط أساسي يبلغ 14.7 رطل لكل بوصة مربعة مطلقة، وترد بمليارات األقدام المكعبة.
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ويتم تحديد كميات الغاز المقدرة في هذا التقرير حسب نوع المكمن الذي سيتم إنتاج الغاز منه. الغاز غير المصاحب هو الغاز في ظروف 
المكمن األولية دون وجود نفط في المكمن، أما الغاز المصاحب فيشمل الغاز الموجود في قباب الغاز والغاز الذائب. والغاز الموجود في 
قباب الغاز هو الغاز في ظروف المكمن األولية، وهو متصل بطبقة نفط تحتية. والغاز الذائب هو الغاز الذائب في النفط في ظروف المكمن 

األولية. وتشمل كميات الغاز المقدرة في هذا التقرير الغاز المصاحب وغير المصاحب.

تم تحويل تقديرات احتياطيات الغاز القابلة للتسويق في هذا التقرير إلى المكافئ النفطي باستخدام ُمعاِمل مكافئ طاقة يساوي 6000 قدم 
مكعبة من الغاز لكل برميل من المكافئ النفطي.

الواردة هنا على انتهاء صلحية تراخيص التطوير واإلنتاج الخاصة باألصول التي تم تقييمها. وكما هو موضح هنا  وتقتصر التقديرات 
بداية  من  عاًما   60 بعد  أي   ،2077 ديسمبر   31 الموافق  في 15 صفر 1501  التراخيص  تنتهي صلحية جميع  التقرير،  وألغراض هذا 

الترخيص.

االفتراضات االقتصادية األساسية
استُخِدَمت في إعداد هذا التقرير األسعار والمصروفات والتكاليف المتوقعة المقدمة من أرامكو السعودية بالدوالر األمريكي، واستُخِدَمت 

االفتراضات االقتصادية التالية لتقدير االحتياطيات الواردة في التقرير:

أسعار النفط والمكثفات وغاز البترول المسال وغاز البيع
)البروبان  المسال  البترول  وغاز  والمكثفات  النفط  أسعار  أن  وأكدت  السابقة،  للفترات  التسعير  معلومات  السعودية جميع  أرامكو  قدمت 
والبيوتان( المقدمة تستند إلى المتوسط الحسابي غير المرجح لسعر اليوم األول من كل شهر من األشهر االثني عشرة المنتهية في 22 ربيع 
الثاني 1440هـ الموافق 31 ديسمبر 2018م. ويوضح الجدول التالي أسعار أنواع النفط الخام المختلفة بناًء على هذا المتوسط، معبًرا عنها 

بالدوالر األمريكي لكل برميل:

السعرنوع النفط الخام
)دوالر أمريكي/برميل(

66.82النفط الخام العربي الثقيل
68.19النفط الخام العربي المتوسط
69.72النفط الخام العربي الخفيف

71.31النفط الخام العربي الخفيف جًدا
75.91النفط الخام العربي الممتاز

بلغ متوسط سعر المكثفات 73.63 دوالر أمريكي للبرميل، وقدمت الشركة سعرين منفصلين لغاز البترول المسال: 46.73 دوالر أمريكي 
للبرميل من البروبان و46.48 دوالر أمريكي للبرميل من البيوتان. ويُدَرج اإليثان ضمن غاز البترول المسال في هذا التقرير، ولكن استند 
سعره إلى سعر الغاز الذي سنتناوله الحًقا. ونشير هنا إلى أن المتوسط الحسابي غير المرجح لسعر خام برنت في اليوم األول من الشهر 
بلغ 71.54 دوالر أمريكي للبرميل في عام 2018م. وقد استعنا في التقييم الوارد في هذا التقرير بمتوسطات األسعار المذكورة، مع افتراض 

ثبات جميع األسعار طوال فترة التقييم.

واستندت أسعار بيع الغاز المستخدمة في هذا التقرير إلى اتفاقية بيع وشراء الغاز القائمة بين المملكة وأرامكو السعودية التي تحدد أسعار 
غاز البيع على أساس نوعه )غاز مصاحب أو غير مصاحب(، وموقع الحقل الذي استُخِرج منه، وسنة اإلنتاج. ويوضح الجدول التالي أسعار 

بيع الغاز بالدوالر األمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية:

السنة

أسعار الغاز
)دوالر أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية(

الغاز غير المصاحب المنتج الغاز المصاحب
من المنطقة الشمالية

الغاز غير المصاحب المنتج 
من المنطقة الجنوبية

الغاز غير المصاحب المنتج من 
مشروع زيادة اإلنتاج في الفاضلي

20191.251.251.251.25م
20200.313.841.523.81م

وافترضنا ثبات أسعار بيع الغاز طوال فترة إنتاج الحقول بعد عام 2020م. وبلغ متوسط أسعار بيع الغاز في هذا التقرير 1.60 دوالر أمريكي 
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
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الموقع  التقرير، ولكنه مسعر على أساس نفس معايير  ترد تقديراتها في هذا  التي  المسال  البترول  اإليثان ضمن احتياطيات غاز  يُدَرج 
والمصدر المستخدمة في تسعير الغاز. وفيما يلي أسعار اإليثان المستخدمة في هذا التقرير معبًرا عنها بالدوالر أمريكي لكل برميل:

السنة

أسعار اإليثان
)دوالر أمريكي/برميل(

الغاز غير المصاحب المنتج الغاز المصاحب
من المنطقة الشمالية

الغاز غير المصاحب المنتج 
من المنطقة الجنوبية

الغاز غير المصاحب المنتج من 
مشروع زيادة اإلنتاج في الفاضلي

20196.476.476.476.47م
20203.5814.457.3014.36م

وافترضنا ثبات أسعار اإليثان طوال فترة إنتاج الحقول ما بعد عام 2020م.

المصروفات التشغيلية والتكاليف الرأسمالية وتكاليف هجر اآلبار
استُخِدَمت في تقدير التكاليف المستقبلية المطلوبة لتشغيل الممتلكات المصروفات التشغيلية والتكاليف الرأسمالية وتكاليف هجر اآلبار، 
على أساس البيانات التي قدمتها أرامكو السعودية. وربما تكون المصروفات المستقبلية - سواء كانت أعلى من المصروفات الحالية أو أقل 
منها - قد استُخِدَمت في حاالت معينة بسبب تغيرات متوقعة في الظروف التشغيلية، ولكن لم تُطبَّق زيادة عامة كنتيجة محتملة للتضخم. 
وقدمت أرامكو السعودية تكاليف هجر اآلبار، وهي التكاليف المرتبطة بإزالة المعدات وسد اآلبار وإعادة البناء وأعمال االستصلح والترميم 

المرتبطة بالهجر، ولم يتم تعديلها وفًقا للتضخم.

الريوع والمدفوعات األخرى
يخضع إنتاج الحقول الوارد تقييمها في هذا التقرير للريوع المستحقة للمملكة. وتُحَسب الريوع - قبل احتساب ضرائب الدخل - على النفط 
والمكثفات على أساس نظام متعدد الشرائح لألسعار الحدية )تُطبَّق فيه نسب تصاعدية للريوع على الفرق بين كل شريحة والشريحة السابقة 

لها( حسب سعر النفط، ويعبر عنها بالدوالر أمريكي لكل برميل على النحو الموضح في الجدول التالي:

الريوعسعر النفط
)%(

7020 دوالًرا أمريكًيا للبرميل أو أقل من ذلك
40أكثر من 70 وأقل من 100 دوالر أمريكي للبرميل

10050 دوالر أمريكي للبرميل أو أكثر

ملحظة: تنطبق الريوع التي تتجاوز نسبتها 20% على اإليرادات اإلضافية المحققة فوق سعر الشريحة السابقة. وال تخضع المكثفات للريوع حتى عام 2022م.

وال يخضع غاز البيع واإليثان للريوع، إال أن البروبان والبيوتان ومنتجات غاز البترول المسال األخرى تخضع لريوع ثابتة نسبتها 12.5% على 
أساس سعر بيع يبلغ 0.035 دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفيما يخص حقل أبو سعفة، يوجد اتفاق يُدَفع بموجبه إلى 

طرف آخر 50% من صافي اإليرادات المستقبلية قبل احتساب الضرائب.

ضريبة الدخل
يخضع صافي اإليرادات المستقبلية المحققة من الحقول لضريبة دخل تفرضها المملكة، وتبلغ النسبة النظامية المفروضة على إيرادات 
النفط والغاز المصاحب 50%، والنسبة النظامية المفروضة على الغاز غير المصاحب والسوائل التي تنتجها المعامل )من معالجة الغاز 
الرأسمالية  المصروفات  أما  الدخل،  من ضريبة  بالكامل  قابلة الستقطاعها  والنفقات  اإليرادات.  من   %20 المصاحب(  وغير  المصاحب 

فتُستهلَك بمعدل 20% سنوًيا. ويمكن ترحيل الخسائر الضريبية شريطة التطبيق في حدود 25% من األرباح في سنة معينة.
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ملخص النتائج
أكدت أرامكو السعودية أن لديها حصًصا في ممتلكات معينة في المناطق البرية والبحرية التابعة المملكة تم تقييمها في هذا التقرير. وأكدت 
كذلك أن تقديراتها للحتياطيات الثابتة - في تاريخ 22 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 31 ديسمبر 2018م - العائدة لها عن حصصها في 
الممتلكات الوارد تقييمها في هذا التقرير هي على النحو الموضح بإيجاز في الجدول التالي؛ ُمعبًَّرا عنها بمليين البراميل، ومليارات األقدام 

المكعبة، ومليين البراميل من المكافئ النفطي.

تقديرات أرامكو السعودية
ملخص االحتياطيات الثابتة

النفط
)مليون برميل(

المكثفات وغاز البترول المسال
)مليون برميل(

الغاز القابل للتسويق
)مليار قدم مكعبة(

المكافئ النفطي
)مليون برميل(

مجموع االحتياطيات الثابتة
169.53422.558113.307210.977اإلجمالية
169.53422.558113.307210.977الصافية

ملحظة: ُحوِّلت تقديرات احتياطيات الغاز القابل للتسويق في هذا التقرير إلى المكافئ النفطي باستخدام معامل مكافئ طاقة يساوي 6000 قدم مكعبة من الغاز 
لكل برميل من المكافئ النفطي.

وأكدت أرامكو السعودية أنها أجرت تقديراتها للحتياطيات الثابتة وفًقا لتعريفات االحتياطيات المنصوص عليها في نظام إدارة الموارد 
إدارة  لنظام  الداخلية وفًقا  السعودية أجرت تقديراتها  أرامكو  أن  آند ماكنوتن  التي نفذتها ديغويلر  المراجعة اإلجرائية  وبيَّنت  البترولية. 

الموارد البترولية من خلل تطبيق أساليب جيولوجية وهندسية متعارف عليها في صناعة النفط.

ص الجدول التالي التقديرات المستقلة لشركة ديغويلر آند ماكنوتن للحتياطيات الثابتة -في تاريخ 22 ربيع الثاني 1440هـ الموافق  ويُلخِّ
31 ديسمبر 2018م - العائدة ألرامكو السعودية عن حصصها في الممتلكات الوارد تقييمها في هذا التقرير، ُمعبًَّرا عنها بمليين البراميل 

ومليارات األقدام المكعبة ومليين البراميل من المكافئ النفطي.

تقديرات ديغويلر آند ماكنوتن
ملخص االحتياطيات الثابتة

النفط
)مليون برميل(

المكثفات وغاز البترول المسال
)مليون برميل(

الغاز القابل للتسويق
)مليار قدم مكعبة(

المكافئ النفطي
)مليون برميل(

مجموع االحتياطيات الثابتة
162.11228.808108.901209.070اإلجمالية
162.11228.808108.901209.070الصافية

ملحظات:

1- ُحِوّلت تقديرات احتياطيات الغاز القابل للتسويق في هذا التقرير إلى المكافئ النفطي باستخدام معامل مكافئ طاقة يساوي 6000 قدم مكعبة من الغاز لكل 
برميل من المكافئ النفطي.

2- كميات غاز الوقود الواردة في هذا التقرير باعتبارها جزًءا من احتياطيات الغاز القابل للتسويق العائدة ألرامكو السعودية تساوي 9.984 مليار قدم مكعبة.
3- تشمل احتياطيات المكثفات وغاز البترول المسال في هذا الجدول 24.352 مليون برميل من غاز البترول المسال.

وعند المقارنة بين التقديرات التفصيلية للحتياطيات الثابتة التي أعدتها كل من ديغويلر آند ماكنوتن وأرامكو السعودية في الممتلكات التي 
خضعت للتقييم، نلحظ وجود فروق - سواء بالزيادة أو بالنقص - في تقديرات االحتياطيات في بعض الممتلكات، األمر الذي نتج عنه فرق 
إجمالي بلغت نسبته نحو 0.9%. وترى ديغويلر آند ماكنوتن أنه ال يوجد إجمااًل فرق كبير بين تقديرات االحتياطيات الثابتة التي أعدتها كل 
من أرامكو السعودية وديغويلر آند ماكنوتن في الممتلكات المشار إليها أعله التي أجرت ديغويلر آند ماكنوتن تقييًما لها، وذلك إذا قورن 

بينهما على أساس صافي مليين البراميل من المكافئ النفطي.

ومع أن صناعة النفط والغاز قد تخضع من حين آلخر لتغييرات تنظيمية قد تؤثر في قدرة أحد أطراف الصناعة على استخراج االحتياطيات 
العائدة له، فقد أُِعدَّ هذا التقرير وتقديرات االحتياطيات الواردة فيه على أساس الهيكل التنظيمي المعمول به في المملكة في تاريخ 22 ربيع 

الثاني 1440هـ الموافق 31 ديسمبر 2018م.
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ديغويلر آند ماكنوتن هي شركة استشارية مستقلة تعمل في مجال هندسة البترول وتقدم خدماتها االستشارية في هذا المجال في شتى 
أنحاء العالم منذ عام 1936م. واألتعاب التي حصلت عليها الشركة مقابل إجراء التقييم لم تكن مرهونة بنتائجه. وأُعد هذا التقرير بناء على 
طلب شركة الزيت العربية السعودية. واستعانت ديغويلر آند ماكنوتن بكل االفتراضات والبيانات واإلجراءات والوسائل التي تراها ضرورية 

ومناسبة إلعداد هذا التقرير.

مقدمه:

ديغويلر آند ماكنوتن

F-716 شركة هندسية مسجلة في تكساس
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شهادة كفاءة مهنية
أقر بهذا، أنا ريغنالد إيه بولز، مهندس بترول في شركة ديغويلر آند ماكنوتن، 5001 طريق سبرينغ فالي، الجناح رقم 800 شرق، داالس، 

تكساس، 75244 الواليات المتحدة:

بأنني نائب أعلى للرئيس في شركة ديغويلر آند ماكنوتن، الشركة التي أعدت تقريًرا مستقًل موجًها لشركة الزيت العربية السعودية بتاريخ 
28 ذي الحجة 1440هـ الموافق 29 أغسطس 2019م، وبأنني توليت - ضمن مهام عملي في هذا المنصب - مسؤولية إعداد هذا التقرير.

بأنني درست في جامعة تكساس إيه آند إم وحصلت على درجة البكالوريوس في هندسة البترول عام 1983م، وبأنني مهندس مسجل في 
والية تكساس، وعضو في جمعية مهندسي البترول، وبأن خبرتي في دراسات مكامن النفط والغاز وتقييم االحتياطيات تقارب 36 عاًما.

ع بتاريخ ٢٨ ذي الحجة ١٤٤0هـ الموافق ٢٩ أغسطس ٢0١٩م. ُموقَّ





نشرة إصدار شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)
رقم  التجاري  بالسجل  (الموافق ٢٠١٧/١٢/١٩م) ومسجلة  وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠١هـ   (١٨٠) رقم  الوزراء  قرار مجلس  بموجب  شركة مساهمة سعودية 

(٢٠٥٢١٠١١٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١١هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٨م).
طرح (●) (●) سهماً عادياً من أسهم أرامكو السعودية تمثل نسبة (●) (●٪) من رأس المال بسعر طرح نهائي (●) ريال سعودي لسهم الطرح الواحد.

فترة الطرح: ١٨ يوم تبدأ من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠١٩/١١/١٧م) وحتى تاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٧هـ (الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٤م).

تأسست شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (ويشار إليها فيما بعد بـ «أرامكو السعودية») في المملكة 
العربية السعودية («المملكة») بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٠٩/٤/٤هـ (الموافق ١٩٨٨/١١/١٣م) 
المملكة  بالكامل لحكومة  بالكامل ومملوك  برأس مال قدره ستون مليار (٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مدفوع 
(«الحكومة»)، واكتسبت بعد ذلك صفة شركة مساهمة سعودية في ١٤٣٩/٤/١٤هـ (الموافق ٢٠١٨/١/١م) بموجب 
السجل  في  تسجيلها  وتم  ٢٠١٧/١٢/١٩م)  (الموافق  ١٤٣٩/٤/١هـ  في  المؤرخ   (١٨٠) رقم  الوزراء  مجلس  قرار 
مال  رأس  ويبلغ  ٢٠١٨/٣/٢٨م).  (الموافق  ١٤٣٩/٧/١١هـ  وتاريخ   (٢٠٥٢١٠١١٥٠) برقم  الظهران  بمدينة  التجاري 
مليار  مائتي  إلى  مقسم  بالكامل،  مدفوع  ريـال سعودي   (٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مليار  الحالي ستين  السعودية  أرامكو 
(٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي بدون قيمة اسمية («األسهم») (لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم  ٤- ٤

(تاريخ أرامكو السعودية وتطورها) من هذه النشرة).
تبدأ فترة الطرح (ويشار إليها فيما بعد بـ «فترة الطرح») لكل من المؤسسات المكتتبة (كما هي معرفة أدناه) من تاريخ 
١٤٤١/٠٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠١٩/١١/١٧م) وتنتهي في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٧هـ (الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٤م) (ويشار إليها 
فيما بعد بـ «فترة بناء سجل األوامر»)، وللمكتتبين األفراد (كما هو معرف أدناه) من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٠هـ (الموافق 
٢٠١٩/١١/١٧م) وستنتهي في يوم ١٤٤١/٠٤/٠١هـ (الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨م (ويشار إليها فيها بعد بـ «فترة الطرح 

للمكتتبين األفراد»).
تتمثل عملية الطرح العام األولي («الطرح») ببيع جزء من أسهم أرامكو السعودية العادية من قبل الحكومة («المساهم 
البائع») (ويشار إليها جميًعا بـ«أسهم الطرح»، ولكل منها بـ«سهم طرح») وذلك بنطاق سعري يتراوح بين (٣٠٫٠) ريال 
سعودي و(٣٢٫٠) ريال سعودي للسهم الواحد («نطاق سعر الطرح»). وسيتم اإلعالن عن العدد والنسبة النهائية ألسهم 
الطرح من رأس مال أرامكو السعودية بعد انتهاء فترة بناء سجل األوامر (يرجى مراجعة التوضيح المتعلق بـــ «سعر 
الطرح النهائي» الوارد في الصفحة (ض) من هذه النشرة والذي يوضح آلية تحديد سعر الطرح النهائي). ويقتصر 

الطرح على الشريحتين التاليتين من المكتتبين:
الشريحة (أ): المؤسسات المكتتبة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر 
(ويشار إليها فيما بعد بـ «المؤسسات المكتتبة») وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات 
األولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (المعرفة في القسم  ١ (التعريفات والمصطلحات) من هذه النشرة) والشروط 
األخرى الواردة في هذه النشرة (لمزيد من المعلومات عن المؤسسات المكتتبة، يرجى مراجعة القسم  ١ (التعريفات 
والمصطلحات) والقسم  ١٨- (شروط وأحكام االكتتاب) من هذه النشرة). وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي 
سيتم تخصيصها للمؤسسات المكتتبة المشاركة فعلياً في عملية بناء سجل األوامر من ِقبل المساهم البائع وأرامكو 
السعودية وفقاً لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين (المعرفين في 

القسم ١- (التعريفات والمصطلحات) من هذه النشرة).
المرأة  ذلك  في  بما  الطبيعيين،  السعوديين  األشخاص  الشريحة  هذه  وتشمل  األفراد):  (ب):(المكتتبون  الشريحة 
السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء 
أوالدها القّصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القّصر - وأي شخص 
طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات 
المستلمة (ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ«المكتتبين األفراد» ولكل منهم بـ«المكتتب الفرد»)، ويعد الغياً اكتتاب من 
اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب 
مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغًيا وسيتم أخذ االكتتاب األول فقط في االعتبار. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم 
الطرح التي سيتم تخصيصها للمكتتبين األفراد من ِقبل المساهم البائع وأرامكو السعودية وفقاً لسلطتهما التقديرية 
المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين (المعرفين في القسم ١- (التعريفات والمصطلحات 
من هذه النشرة)، ويستهدف تخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها ٠٫٥٪ - كحد أعلى - من اجمالي أسهم 

الشركة لشريحة المكتتبين األفراد.
للمكتتبين  االكتتاب  نموذج طلب  بتعبئة  التقدم  الطرح  أسهم  في  يكتتبون  الذين  األفراد  المكتتبين  من  كل  يجب على 
Retail)، علماً بأن الحد األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح للمكتتبين األفراد هو عشرة  Subscription Form) األفراد
(١٠) أسهم، ويكون لكل مكتتب فرد الحق في االكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته، وال يوجد حد أقصى لعدد األسهم التي 
يمكن االكتتاب فيها من ِقبل المكتتبين األفراد وينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم التي يتقدم لالكتتاب بها 
Retail)، وذلك بأعلى سعر ضمن نطاق سعر الطرح («سعر اكتتاب  Subscription Form) في نموذج طلب االكتتاب
األفراد») الذي يرغب أن يحصل مقابله على هذا العدد من أسهم الطرح. إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر 
اكتتاب األفراد، يكون للمكتتبين األفراد، فيما يخص الفرق بين سعر اكتتاب األفراد وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: 
(أ) الحصول على قيمة الفرق بين سعر اكتتاب األفراد وسعر الطرح النهائي نقًدا من خالل تحويل بنكي الى حساب 
البائع وأرامكو  المكتتب الفرد، أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين األفراد بحسب ما يراه المساهم 
أنه في حال عدم تخصيص أسهم  بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين. علماً  السعودية مناسباً 
إضافية للمكتتبين األفراد سيتم رد قيمة الفرق بين سعر إكتتاب األفراد وسعر الطرح النهائي نقًدا من خالل تحويل 
Retail) بنكي الى حساب المكتتب الفرد. وعلى المكتتبين األفراد تحديد خيارهم حيال ذلك في نموذج طلب اإلكتتاب
Subscription). وفي حالة كسور السهم، سيرد للمكتتبين األفراد مبلغ يعادل قيمة كسور األسهم - وفي كل  Form
األحوال، إذا لم يكن هناك أسهم إضافية، فسوف يرد للمستثمر المبلغ الفائض من خالل تحويل بنكي، (لمزيد من 
المعلومات عن كيفية االكتتاب وتخصيص أسهم االكتتاب للمكتتبين األفراد، يرجى مراجعة القسم  ١٨- (شروط وأحكام 

االكتتاب) من هذه النشرة). 
أوالد قصر سعوديين  لها  التي  األرملة  أو  المطلقة  السعودية  المرأة  ذلك  في  بما  طبيعي سعودي  لكل شخص  يحق 
(«المكتتبون األفراد المؤهلون»)، الذي يكتتب في أسهم الطرح ويحتفظ بها لمدة (١٨٠) يوًما من أول تاريخ بدء تداول 
األسهم في السوق المالية (كما هي معرفة أدناه) («فترة استحقاق األسهم المجانية») بصورة مستمرة وغير منقطعة 
(«األسهم المؤهلة»)، الحصول على سهم واحد («سهم مجاني») مقابل كل ١٠ أسهم اكتتاب مخصصة له، على أال 
يزيد عدد األسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مكتتب مؤهل عن (١٠٠) سهم مجاني كحد أقصى، وسيتم منح 
وتخصيص األسهم المجانية من قبل المساهم البائع من األسهم التي يملكها في الشركة، لن يترتب عن منح األسهم 
المجانية انتقال الحقوق المتصلة بها إلى المكتتب الفرد المؤهل إال من تاريخ نقلها إلى محفظته االستثمارية (لمزيد 
األسهم   - األولي  العام  الطرح  في  المشاركين  األفراد  (حافز   ١٨-١-٦ رقم  القسم  مراجعة  يرجى  المعلومات،  من 

المجانية) من هذه النشرة.

فيما يتعلق بالطرح، يجوز لمدير االستقرار السعري (كما هو معرف أدناه)، إلى الحد الذي تسمح به التعليمات الخاصة 
تنفيذ  أدناه)،  (كما هي معرفة  المالية  السوق  الصادرة عن هيئة  األولية  للطروحات  السعري  االستقرار  آلية  بتنظيم 
عمليات االستقرار السعري لغرض استقرار السعر السوقي لألسهم. يمكن أن يتم تنفيذ هذه العمليات في السوق المالية 
السعودية («السوق المالية» أو «تداول»)، كما قد يتم إجراؤها خالل الفترة التي تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح 
في السوق المالية وتنتهي في موعد ال يتجاوز ثالثين يوًما تقويمًيا بعد ذلك («مدة االستقرار السعري»). ومع ذلك، لن 
يكون مدير االستقرار السعري ملزماً بالقيام بأي عمليات استقرار سعري. ويمكن لمدير االستقرار السعري إيقاف أي 
عمليات استقرار سعري، في حالة مباشرتها، في أي وقت ودون إشعار مسبق. وسيفصح مدير+ االستقرار السعري عن 
أي تخصيص لألسهم اإلضافية وعمليات االستقرار السعري التي يتم إجراؤها فيما يتعلق بالطرح وذلك وفقاً للتعليمات 

الخاصة بتنظيم آلية االستقرار السعري للطروحات األولية الصادرة عن الهيئة. 
لغرض السماح لمدير االستقرار السعري بتغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي، سيتم 
منح خيار شراء لمدير االستقرار السعري («خيار الشراء») والذي يجوز بموجبه لمدير االستقرار السعري شراء ما تصل 
نسبته إلى (١٥٪) من مجموع عدد األسهم المطروحة لالكتتاب طرحاً أولياً («أسهم خيار الشراء») بسعر الطرح النهائي. 
ويمارس مدير االستقرار السعري خيار الشراء، كلًيا أو جزئًيا، بناًء على إخطار منه، وفي أي وقت خالل مدة االستقرار 
السعري بحسب ما يراه مناسًبا . وتكون أي أسهم إضافية يجري تخصيصها وفقا للتخصيص اإلضافي مكافئة من 
جميع النواحي ألسهم الطرح، بما في ذلك فيما تخوله من أرباح وتوزيعات أخرى معلنة أو مقدمة أو مدفوعة على 
أساس األسهم، ويتم شراؤها بنفس الشروط التي تُباع بها أسهم الطرح، وسوف تشكل فئة واحدة مع األسهم األخرى.

جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة، ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم 
ذلك،  إلى  إضافًة  فيها.  والتصويت  أدناه)  معرفة  هي  (كما  للشركة  العامة  الجمعية  اجتماعات  حضور  الشركة  في 
يستحق كل من حاملي أسهم الطرح نصيباً من أي أرباح تعلن أرامكو السعودية عن توزيعها اعتباًرا من تاريخ اإلعالن 
عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين األفراد والمشار إليه في الجدول ٤ (الجدول 
الزمني المتوقع للطرح) من هذه النشرة (لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة القسم ٨ (سياسة توزيع األرباح وإطار 

عملها) من هذه النشرة).
وتمثل الحكومة المساهم الكبير في أرامكو السعودية، إذ تمتلك كامل أسهمها المصدرة كما في تاريخ هذه النشرة 

والمذكورة في الجدول رقم (٣) من هذه النشرة.
وبعد اكمال الطرح، سوف يستمر المساهم البائع بتملك أغلبية أسهم أرامكو السعودية. وسيستلم المساهم البائع جميع 
متحصالت الطرح وسيتم تعويض أرامكو السعودية عن جميع التكاليف التي تكبدتها فيما يتعلق بالطرح، لمزيد من 
المعلومات، يرجى مراجعة القسم  ٩- (استخدام متحصالت الطرح) من هذه النشرة. بناًء على قواعد طرح األوراق 
المالية وااللتزامات المستمرة، يخضع المساهم الكبير (أي المساهم البائع) لفترة حظر مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ 
بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية («فترة الحظر النظامية») بحيث ال يجوز له التصرف في أسهمه خاللها، 
باستثناء الحاالت المحدودة التي يجوز له فيها التصرف بأسهمه، بناًء على اإلعفاء الموضح في القسم   ١٧ (اإلعفاءات) 
من هذه النشرة. كما يُحظر على أرامكو السعودية أن تدرج أسهماً من فئة األسهم المدرجة نفسها خالل األشهر الستة 
التالية لتاريخ أحدث إدراج وفقًأ لقواعد اإلدراج. باإلضافة إلى ذلك، ال يجوز للمساهم التصرف بأي من أسهمه في 
أرامكو السعودية، كما ال يجوز ألرامكو السعودية إصدار أسهم جديدة خالل فترة اثنى عشر (١٢) شهًرا من تاريخ 
بدء تداول األسهم في السوق المالية («فترة الحظر التعاقدية») بموجب الشروط الواردة في اتفاقية التعهد بالتغطية 
واتفاقية التنسيق (كما هي معرفة أدناه) بما تتضمنه من استثناءات. ال تنطبق الشروط المطبقة خالل فترة الحظر 
التعاقدية على نقل ملكية األسهم المجانية من قبل المساهم البائع إلى المكتتبين المؤهلين بعد انتهاء فترة الحظر 
النظامية كما هو مبين في هذه النشرة، (لمزيد من المعلومات حول فترة الحظر النظامية وفترة الحظر التعاقدية، 

يرجى مراجعة القسم  ١٨- ٧  (فترة الحظر) والقسم  ١٥- ٤ (فترة الحظر التعاقدية) من هذه النشرة).
لم يسبق إدراج أو تداول أسهم أرامكو السعودية في أي سوق سواء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت 
أرامكو السعودية بطلب تسجيل وطرح األسهم إلى هيئة السوق المالية («الهيئة») وطلب إدراج أسهم لشركة السوق 
المالية (تداول)، وقدمت معه كافة المستندات المطلوبة. وقد تم الحصول على جميع الموافقات النظامية والموافقات 
المتعلقة بإصدار هذه  الموافقات  بما في ذلك  الطرح،  بعملية  والمتعلقة  السعودية  أرامكو  لها  التي تخضع  الداخلية 
النشرة، مع كافة المستندات المؤيدة للهيئة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق المالية بعد اإلنتهاء من 
التواريخ المهمة  النظامية (لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم  تخصيص األسهم واستيفاء جميع المتطلبات 
وإجراءات االكتتاب في الصفحة (ج ج)) من هذه النشرة). وسوف يسمح لمواطني المملكة وأي شخص طبيعي غير 
سعودي مقيم يملك حساباً استثمارياً لدى شخص مرخص له ومواطني دول مجلس التعاون وللشركات والبنوك وصناديق 
االستثمار المؤسسة في المملكة أو في دول مجلس التعاون بالتداول في األسهم بعد بدء تداولها في السوق المالية. 
للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية  وسيكون بإمكان المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة (وفقاً 
المستثمرين  لتملّك  المنظمة  للتعليمات  (وفقاً  اإلستراتيجيين  المستثمرين  وكذلك  المدرجة)،  األسهم  في  المؤهلة 
القسم  ١-  في  (المعرفة  األسهم  في  التداول  المدرجة)  الشركات  في  استراتيجية  األجانب حصصاً  االستراتيجيين 
(التعريفات والمصطلحات) من هذه النشرة)، كما يحق لألفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات 
المسجلة خارج المملكة باستثناء المستثمرين االعتباريين األجانب وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية 
األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة والمستثمرين االستراتيجيين األجانب وفًقا لتعليمات تملك المستثمرين 
االستراتيجيين األجانب حصًصا استراتيجية في الشركات المدرجة (ويُشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ« المستثمرين 
في  الدخول  طريق  عن  لألسهم  االقتصادية  المنافع  على  االستحواذ  األجنبي»)  «المستثمر  بـ  منهم  ولكل  األجانب» 
(«األشخاص المرخص لهم») لشراء األسهم  الهيئة  لهم من قبل  (SWAP) مع أشخاص مرخص  المبادلة  اتفاقيات 
المدرجة في السوق المالية وامتالكها والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب. وبموجب اتفاقيات المبادلة، سوف 

يتم تسجيل األشخاص المرخص لهم كمالكين نظاميين لتلك األسهم.
ينطوي االكتتاب في األسهم على مخاطر وأمور غير مؤكدة. ولالطالع على بعض العوامل التي ينبغي دراستها بعناية 
والقسم  (أ)  الصفحة  في  الوارد  مهم)  (إشعار  القسم  مراجعة  يرجى  الطرح،  أسهم  في  باالكتتاب  القرار  اتخاذ  قبل 

٢- («عوامل المخاطرة») من هذه النشرة). 

saudiaramco.com
صدرت هذه النشرة بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٢هـ (الموافق ٢٠١٩/١١/٠٩م).
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تحتوي هذه النشرة على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة (المشار إليها بـ «الهيئة») وطلب إدراج األوراق المالية 
بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ي) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون بحسب علمهم 
واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق أّي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال 

تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أّي جزء منها.

ضمن المسودة عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها في الطرح أو سعر الطرح النهائي. سيتم اإلعالن عن النسخة النهائية 
صدار األولية متاحة للمؤسسات المكتتبة المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وللمكتتبين األفراد المشاركين في الطرح وال تت

ستكون مسودة نشرة اإل
س مال) ونشرها بعد االنتهاء من فترة بناء سجل األوامر وتحديد سعر الطرح النهائي. 

ك األسهم التي سيتم بيعها من رأ
ضمن سعر الطرح النهائي وعدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها ونسبة تل

من هذه النشرة (والتي ستت




