
 

 
  

 
 
 
 
 

 بيان �حفي

 

 2021أرامكو السعودية �علن النتائج املالية لعام 
 بالعام السابق

ً
 ارتفاع صا�� الدخل والتدفقات النقدية ا�حرة بأك�� من الضعف مقارنة

 

وتوسيع ترك��ها ع�� الهيدروج�ن األزرق واحتجاز �ستثمر أرامكو السعودية من أجل النمو،  •

 الكر�ون وذلك �� إطار دورها كمورد مهم للطاقة اآلمنة و�أسعار معقولة مع انبعاثات أقل

مليار ر�ال  183.76: 2020مليار دوالر أمر��ي) ( 110.0مليار ر�ال سعودي ( 412.4صا�� الدخل  •

 مليار دوالر أمر��ي) 49.0سعودي ما �عادل 

مليار دوالر أمر��ي)  139.4مليار ر�ال سعودي ( 522.6صا�� النقد الناتج من أ�شطة التشغيل  •

 مليار دوالر أمر��ي) 76.1مليار ر�ال سعودي ما �عادل  285.3: 2020(

 184.3: 2020مليار دوالر أمر��ي) ( 107.5مليار ر�ال سعودي ( 403.0التدفقات النقدية ا�حرة* تبلغ  •

 مليار دوالر أمر��ي) 49.1ي ما �عادل مليار ر�ال سعود

 %)23.0: 2020د�سم�� (ب��اية  31% لغاية 14.2انخفاض �سبة املديونية* إ��  •

مليار ر�ال سعودي  70.3بقيمة  2021توزيعات أر�اح نقدية ع�� املساهم�ن عن الر�ع الرا�ع من عام  •

 4مليار ر�ال سعودي ( 15رسملة مليار دوالر أمر��ي)، باإلضافة إ�� توصية مجلس اإلدارة ب 18.8(

بقاة ومنح سهم ل�ل عشرة أسهم، �� حال ا�حصول ع�� 
ُ
مليارات دوالر أمر��ي) من األر�اح امل

افقة ا�جمعية العامة غ�� العادية ع�� إصدار وتوزيع هذه  افقات التنظيمية املطلو�ة ومو املو

مليار ر�ال سعودي  281بإجما��  0212األسهم. و�ذلك تكون توزيعات األر�اح النقدية للسنة املالية 

ح األسهم. 75(
َ
 مليار دوالر أمر��ي)، إضافة إ�� ِمن

مليار دوالر أمر��ي) �� عام  50-40مليار ر�ال سعودي ( 187.5-150ز�ادة توجيھ النفقات الرأسمالية  •

 مع توقع مز�د من النمو ح�ى منتصف العقد ا�حا�� تقر�ًبا 2022

 

 



 

 
  

 م)2022مارس  20ه (1443شعبان  17 -الظهران 

، حيث  2021أعلنت شركة الز�ت العر�ية السعودية ("أرام�و السعودية" أو "الشركة") اليوم عن نتائجها املالية لعام 
ً

�امال

مليار دوالر  110مليار ر�ال سعودي ( 412.4�ّجلت ز�ادة �� صا�� الدخل بأك�� من الضعف ع�� أساس سنوي ليصل إ�� 

مليار  70.3رام�و السعودية ع�� �جلها الثابت �� األر�اح �� الر�ع األخ��، وأعلنت عن توزيعات أر�اح قدرها أمر��ي). وحافظت أ

 . 2022ليتم توزيعها �� الر�ع األول من العام  2021دوالر أمر��ي) عن الر�ع الرا�ع من عام  18.8ر�ال سعودي (

ا بقطاع التنقيب واإلنتاج، وال�ي تتضمن االستمرار �� ز�ادة الطاقة كما أو�حت الشركة تفاصيل إس��اتيجي��ا للنمو �� أعماله

% بحلول 50، واحتمال ز�ادة إنتاج الغاز بأك�� من 2027مليون برميل �� اليوم بحلول عام  13اإلنتاجية القصوى املستدامة إ�� 

 .2030عام 

مالي�ن برميل �� اليوم من السوائل  4ل ما يصل إ�� و�� أعمال التكر�ر واملعا�جة والتسو�ق، تخطط الشركة لتوسيع قدرة تحو�

إ�� كيميائيات �خلق قيمة إضافية ومستدامة من برميل النفط. كما �ع��م أرام�و السعودية أيًضا تطو�ر قدرا��ا �� إنتاج 

 وتصدير الهيدروج�ن وأن تصبح رائدة عاملًيا �� احتجاز وتخز�ن الكر�ون.

ة االستثمار �� الطاقة املتجددة وا�حلول الطبيعية ا�خضراء، حيث �س�� إ�� تحقيق باإلضافة إ�� ذلك، �س��دف الشرك

) �� مرافق أعمالها ال�ي تملكها 2و 1طموحها للوصول إ�� ا�حياد الصفري �� االنبعاثات الكر�ونية ال�ي تقع ضمن النطاق�ن (

يثان �� أعمال التنقيب واإلنتاج إ�� ما يقرب من ، و�تضمن ذلك وصول انبعاثات غاز امل2050وتديرها بال�امل بحلول العام 

 .2030الصفر بحلول عام 

و�� معرض �عليقھ ع�� هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكب�� إدار���ا التنفيذي�ن، املهندس أم�ن بن حسن 

  الناصر:

لنتائج املالية والتشغيلية واملبادرات واإلنجازات متم�ً�ا للغاية بالنسبة ألرام�و السعودية من حيث ا 2021"بحمد هللا �ان العام 

). وت��هن نتائجنا القو�ة 19-واالستثمار �� املستقبل رغم التحديات والظروف الصعبة ال�ي عاشها العالم �سبب جائحة (�وفيد

الوقت نفسھ تؤكد ع�� ع�� ترك��نا الثابت ع�� إس��اتيجية النمو طو�لة األجل، وال�ي �س��دف �عز�ز القيمة ملساهمينا، و�� 

  انضباطنا املا�� ومرونتنا �� التعامل مع ظروف السوق املتغ��ة.

إن النظرة ا�حالية لسوق النفط تبدو متقلبة، غ�� أن خططنا االستثمار�ة ��دف إ�� االستفادة من الطلب امل��ايد ع�� املدى 

من  ز�ادة الطاقة اإلنتاجية القصوى املستدامة ذلكالطو�ل ل�حصول ع�� طاقة موثوقة ومستدامة و�أسعار معقولة. ويشمل 

 النفط ا�خام لدينا، وتنفيذ برنامجنا لتوسيع إنتاج الغاز، والتوسع �� أ�شطة تحو�ل السوائل إ�� كيميائيات.

تخز�ن "ندرك �� أرام�و السعودية أن االستدامة البيئية وأمن الطاقة أمور بالغة األهمية، ونواصل استثماراتنا �� احتجاز و 

الكر�ون، ومصادر الطاقة املتجددة، و�نتاج الهيدروج�ن منخفض الكر�ون، ال�ي تدعم التحول �� قطاع الطاقة ع�� مستوى 

سهم �� تحقيق طموحنا للوصول إ�� ا�حياد الصفري �� االنبعاثات الكر�ونية".
ُ
 العالم، و�

 

 أهم املعلومات املالية

مليار دوالر أمر��ي) �� عام  110.0مليار ر�ال سعودي ( 412.4% ليصل إ�� 124ارتفع صا�� دخل أرام�و السعودية بنسبة 

وهذه الز�ادة �� صا�� الدخل �عكس  .2020مليار دوالر أمر��ي) �� عام  49.0مليار ر�ال سعودي ( 183.8، �� مقابل 2021

ئيات، وتوحيد النتائج املالية لسابك لعاٍم االرتفاع �� أسعار النفط ا�خام، وهوامش الر�ح القو�ة �� أعمال التكر�ر والكيميا

 �امل �� القوائم املالية للشركة.



 

 
  

 بـمبلغ قدره 2021مليار دوالر أمر��ي) �� عام  107.5مليار ر�ال سعودي ( 403.0بلغت التدفقات النقدية ا�حرة* 
ً
 184.3، مقارنة

  .2020مليار دوالر أمر��ي) �� عام  49.1مليار ر�ال سعودي (

 بـ 14.2بنسبة  2021لشركة ا�حافظة ع�� مركٍز ما�� قوي، حيث �انت مديوني��ا ب��اية عام وتواصل ا
ً
% �� ��اية 23% مقارنة

  .2020عام 

 18.8مليار ر�ال سعودي ( 70.3بقيمة  2021وأعلنت الشركة توزيعات أر�اح نقدية ع�� املساهم�ن عن الر�ع الرا�ع من عام 

مليارات دوالر أمر��ي) من األر�اح  4مليار ر�ال سعودي ( 15إ�� توصية مجلس اإلدارة برسملة  مليار دوالر أمر��ي)، باإلضافة

بقاة وَمْنح سهم ل�ل عشرة أسهم، �� حال ا�حصول ع�� املوافقات التنظيمية املطلو�ة وموافقة ا�جمعية العامة غ�� العادية 
ُ
امل

مليار ر�ال  281بقيمة  2021ت األر�اح النقدية للسنة املالية ع�� إصدار وتوزيع هذه األسهم. و�ذلك ي�ون مجموع توزيعا

مليار دوالر أمر��ي)، إضافة إ�� منح األسهم. و�أ�ي ذلك ضمن أهداف الشركة لتعظيم إجما�� العوائد للمساهم�ن  75سعودي (

ق النقدي ا�حر، وخلق قيمة عن طر�ق توزيع أر�اح مستدامة وم��ايدة بما يتما�ىى مع التطلعات املستقبلية والنمو �� التدف

 أع�� ع�� املدى البعيد عن طر�ق االستثمار �� العديد من الفرص املتاحة للشركة.

 

% 18مليار دوالر أمر��ي)، بز�ادة قدرها  31.9مليار ر�ال سعودي ( 119.6، فقد بلغت 2021أما النفقات الرأسمالية �� عام 

املتعلقة بمشاريع ز�ادة إنتاج النفط ا�خام، ومعمل غاز تناقيب، و�رامج ا�حفر ، وُيعزى ذلك إ�� نمو األ�شطة 2020عن عام 

 50-40مليار ر�ال سعودي ( 187.5-150حوا��  2022وتتوقع أرام�و السعودية أن تبلغ النفقات الرأسمالية لعام  التطو�ر�ة.

�ًبا. وذلك ين�جم مع إيمان الشركة با�حاجة إ�� مليار دوالر أمر��ي). مع مز�د من النمو املتوقع ح�ى منتصف العقد ا�حا�� تقر 

استثمارات جديدة كب��ة لتلبية الطلب املتنامي، �� ظل ال��اجع الذي �شهده االستثمارات �� قطاع الطاقة ع�� نطاٍق واسع �� 

 العالم.

�� د�سم��، صفقة وع�� ضوء التقدم الذي تحقق �� برنامج تحس�ن محفظة األعمال �� الشركة، وقعت أرام�و السعودية 

استئجار و�عادة تأج�� لشبكة خطوط أنابيب الغاز التا�عة لها مع ائتالف مستثمر�ن، بقيادة بالك روك لألصول الثابتة ("بالك 

% 49وحصل ائتالف الشر�ات ع�� حصة  2022روك") وشركة حصانة االستثمار�ة ("حصانة"). وقد تمت الصفقة �� ف��اير 

ا، حيث تلقت أرام�و السعودية متحصالت �� شركة أرام�و إلمداد 
ً
الغاز، و�� شركة تا�عة ألرام�و السعودية تأسست حديث

 مليار ر�ال سعودي). 58.1مليار دوالر أمر��ي (بما �عادل  15.5مسبقة بلغت 

مع ائتالف و�� وقت سابق من العام املا�ىي، أنجزت أرام�و السعودية صفقة مماثلة لشبكة خطوط أنابيب النفط التا�عة لها 

% �� شركة 49دو�� آخر من املستثمر�ن، يضم �لٌّ من إي آي �� وشركة مبادلة لالستثمار. وقد حصل االئتالف ع�� حصة تبلغ 

مليار ر�ال  46.5مليار دوالر أمر��ي (بما �عادل  12.4أرام�و إلمداد الز�ت ا�خام، و�� شركة تا�عة ألرام�و السعودية، مقابل 

 سعودي).

�� ذلك، وقعت شركة ج��ان املت�املة لتحو�ل الغاز وللطاقة، و�� مشروع مش��ك ب�ن شركة أرام�و السعودية باإلضافة إ

للطاقة (ساب�و)، وشركة أير برودكتس وشركة أ�وا باور وشركة إير برودكتس قدرة، ع�� خطة تمو�ل �حطة جازان للكهر�اء 

مليار ر�ال سعودي)، ووحدة  44.2مليار دوالر أمر��ي (بما �عادل  11.8قيمة العاملة بتقنية التغو�ز والدورة املركبة املت�املة ب

 فصل الهواء و�عض املوجودات الفرعية من أرام�و السعودية الواقعة �� مدينة جازان االقتصادية.



 

 
  

 22.5مية بقيمة كما أصدرت أرام�و السعودية ثالث شرائح من الص�وك بالدوالر األمر��ي املتوافقة مع أح�ام الشريعة اإلسال 

، �� إطار سع��ا لتوسيع وتنويع رأس املال. و�ان ذلك 2021مليارات دوالر أمر��ي) �� الر�ع الثا�ي من عام  6مليار ر�ال سعودي (

 أك�� إصدار �� العالم لص�وك مقومة بالدوالر األمر��ي.

 

  أهم املعلومات التشغيلية

 9.2مليون برميل م�ا�� نفطي �� اليوم، م��ا  12.3من املواد الهيدروكر�ونية  ، بلغ متوسط إنتاج أرام�و السعودية2021�� عام 

و�واصل قطاع التنقيب واإلنتاج تنفيذ خطط النمو الرامية إ�� �عز�ز إنتاجية م�امن  مليون برميل �� اليوم من النفط ا�خام.

مليون  13الطاقة اإلنتاجية القصوى املستدامة إ��  اململكة ع�� املدى الطو�ل، و�م�ىي قدًما �� تنفيذ توج��ات ا�ح�ومة بز�ادة

 .2027برميل �� اليوم بحلول عام 

وخالل العام، نجحت الشركة �� إنجاز ور�ط مشرو�� ز�ادة إنتاج النفط ا�خام من ع�ن دار وفزران، كما استمرت أعمال البناء 

 ضمن برنامج ز�ادة اإلنتاج �� حق�� مرجان وال��ي.

عودية �جلها القوي �� موثوقية اإلمدادات، من خالل �سليم النفط ا�خام واملنتجات األخرى، بموثوقية وواصلت أرام�و الس

). وت�ون 19-ع�� الرغم من التحديات ال�ي سبب��ا جائحة ف��وس �ورونا املستجد (�وفيد ،2021% �� عام 99.9عالية بلغت 

 السعودية هذا املستوى من املوثوقية. هذه �� السنة الثانية ع�� التوا�� ال�ي تحقق ف��ا أرام�و

أك�� حقل للغاز  -و�انت أرام�و السعودية قد بدأت �� نوفم�� أعمال التطو�ر �� حقل ا�جافورة ال�خم للغاز غ�� التقليدي 

قياسية  غ�� املصاحب �� اململكة العر�ية السعودية. ومن املتوقع أن يبلغ معدل اإلنتاج املستدام من الغاز ملياري قدم مكعبة

 .2030�� اليوم من الغاز الطبي�� بحلول عام 

كما أحرزت الشركة تقدًما �� توسيع أعمالها �� قطاع التكر�ر واملعا�جة والتسو�ق، بما �� ذلك بدء التشغيل الناجح ملصفاة 

 ألف برميل �� اليوم. 400جازان، ال�ي تبلغ طاق��ا اإلنتاجية 

مسؤولية �سو�ق و�يع عدٍد من املواد الب��وكيميائية والبوليمرات إ�� سابك، �� خطوة باتت و�� إبر�ل، نقلت أرام�و السعودية 

ف��ا سابك ذراع املواد الكيميائية األولية وعضًوا أساًسا �� مجموعة أرام�و السعودية. كما نقلت أرام�و السعودية مسؤولية 

  ة.شراء و�عادة بيع عدد من منتجات سابك إ�� شركة أرام�و للتجار 

و�� أكتو�ر، أطلقت أرام�و السعودية وشركة توتال إن��ج��، أو�� محطات خدمة بيع الوقود بالتجزئة �� اململكة، مع خطط 

وأعلنت أرام�و  محطة خدمة وتوسيع نطاق خدمات البيع بالتجزئة ذات ا�جودة العالية. 200لتطو�ر شبكة تضم أك�� من 

ٍ جديٍد من السعودية �� د�سم�� عن دخولها لسوق ز�و 
ّ
ت الت�حيم ا�حلية �� اململكة العر�ية السعودية، من خالل طرح خط

 ®.منتجات ز�وت الت�حيم ا�خاصة بالسيارات للمس��لك�ن تحت العالمة التجار�ة أورايزن 

 1نطاق�ن (كما أعلنت أرام�و السعودية أيًضا عن طموحها �� تحقيق ا�حياد الصفري �� االنبعاثات الكر�ونية ال�ي تقع ضمن ال

ويعزز هذا الطموح أهداف الشركة طو�لة األجل ال�ي  .2050) �� مرافق أعمالها ال�ي تملكها وتديرها بال�امل بحلول عام 2و

تطبقها �� مجال االستدامة، حيث تتمتع ��جٍل ضمن األقل �� كثافة االنبعاثات الكر�ونية الصادرة ع��ا �� أعمال التنقيب 

  واإلنتاج بقطاع الطاقة.

ع�ن ع�� املبادرة الرامية إ�� ا�حد من انبعاثات غاز امليثان. و�� مبادرة شر�ات النفط 
ّ
أرام�و السعودية �� أيًضا من ب�ن املوق

والغاز �شأن املناخ، ال�ي تتضمن الس�� للوصول إ�� انبعاثات قر�بة من الصفر لغاز امليثان �� أعمال إنتاج النفط والغاز وذلك 



 

 
  

وسيتضمن تقر�ر أرام�و السعودية لالستدامة، الذي سيصدر �� الر�ع الثا�ي من هذا العام، مز�ًدا من . 2030بحلول عام 

 التفاصيل �� هذا الشأن.

و�� أغسطس، أعلنت أرام�و السعودية عن امتالكها، من خالل شرك��ا اململوكة لها بال�امل شركة أرام�و السعودية للطاقة، 

ميغاواط. وسي�ون هذا املشروع واحًدا من أك�� محطات  1500اقة الشمسية بقدرة % �� مشروع سدير للط30حصة تبلغ 

 الطاقة الشمسية من نوعها �� العالم.

وأعلنت أرام�و السعودية أيًضا عن توسعة كب��ة ل��نامج االستثمارات الصناعية "نماءات أرام�و"، والذي ��دف إ�� االستفادة 

 ة �خلق قيمة جديدة ودفع �جلة النمو والتنوع االقتصادي. من الفرص الواسعة املتاحة �� اململك

--- 

 15:30م الساعة 2022مارس  21ع�� بث إلك��و�ي بتار�خ  2021�ع��م أرامكو السعودية مناقشة نتائجها املالية لعام 

الواليات املتحدة بتوقيت شرق  8:30بالتوقيت الصيفي ال��يطا�ي / والساعة  12:30بتوقيت اململكة العر�ية السعودية و

 www.aramco.com/investors  . وسوف تكون صفحة البث متاحة ع�� األمر�كية.

 

ُير�� ز�ارة الرابط التا�� لالطالع ع�� مطابقات املقاييس غ�� املدرجة �� املعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� 

 www.aramco.com/investors 

 

 للتواصل:

  domestic.media@aramco.comالعالقات اإلعالمية ا�حلية: 

  investor.relations@aramco.com عالقات املستثمر�ن:

 @Saudi_Aramco 

 
 إخالء املسؤولية

ئق سابقة أو حالية. و�عرض اإلفادات يحتوي هذا البيان ال�حفي ع�� إفادات استشرافية، وجميع اإلفادات الواردة فيھ �� بيانات استشرافية، فيما عدا البيانات املتعلقة بحقا

��اتيجية، ومشاريعها الرئيسة، وأداء قطاع التنقيب واإلنتاج ف��ا، بما االستشرافية توقعات الشركة �� الوقت الراهن فيما يتعلق بإنفاقها الرأسما�� واستثمارا��ا، وخططها االس

تمل هذه اإلفادات، ع�� سبيل املثال ال �� ذلك مقارن��ا مع الشر�ات النظ��ة لها، والنمو الذي تحققھ الشركة �� قطا�� "التكر�ر واملعا�جة والتسو�ق" و"الكيميائيات". وقد �ش

وحرفا يتبعها أو يرد ف��ا �لمات مثل "�س��دف"، و"�عتقد"، و"تتوقع"، و"�س��دف"، و"�ع��م"، و"ر�ما"، و"تتنبأ"، و"تقدر"، و"تخطط"، و"تظن"، ا�حصر، أي بيانات �سبقها أو 

" وغ��ها من ال�لمات واملصط�حات 
ً

ذات املعا�ي الشب��ة أو نف��ا. االستقبال "س�ن وسوف"، و"قد"، و"من ا�حتمل"، و"من املنتظر"، و"يمكن" و"تواصل" و"تطمح" و"مستقبال

أخرى تخرج عن نطاق سيطرة وال يمكن التحقق من �حة هذه اإلفادات االستشرافية، ال سيما وأ��ا تنطوي ع�� مجموعة من ا�خاطر والش�وك املعروفة وا�جهولة وعوامل 

 أرام�و السعودية وقد تؤدي إ�� اختالف كب�� ب�ن ما تحققھ الشركة فعلًيا من نتائج 
ً
أو أداء أو إنجازات وما هو متوقع من خطط أو نتائج أو أداء أو إنجازات سواء وردت صراحة

ل�ي تبيع ��ا أرام�و السعودية النفط أو ضمًنا �� تلك اإلفادات االستشرافية، ويشمل ذلك العوامل التالية: العرض والطلب ع�� النفط ا�خام �� األسواق العاملية، واألسعار ا

ع�� األوضاع التجار�ة واالقتصادية والعرض والطلب ع�� النفط ا�خام والغاز واملنتجات املكررة والب��وكيميائية، والتطورات  19-ت تأث�� تف�ىي جائحة �وفيدا�خام، وتبعا

ا الشركة، وأي اختالفات أو �غ��ات كب��ة �� األوضاع واملستجدات االقتصادية أو السياسية غ�� املواتية ال�ي قد تؤثر ع�� نتائج أعمال الشركة، والضغوط التنافسية ال�ي تواجهه

خاطر واألخطار التشغيلية �� االقتصادية والتشغيلية ا�حالية ال�ي قد تؤثر ع�� تقديرات حجم احتياطيات أرام�و السعودية الثابت وجودها وقيمة تلك االحتياطيات، وا�

والطبيعة الدور�ة لقطاعات النفط والغاز والتكر�ر والب��وكيميائيات، وأحوال الطقس، واالضطرابات والقالقل قطاعات النفط ا�خام والغاز والتكر�ر والب��وكيميائيات، 

ملتعلقة ، وا�خسائر الناجمة عن ا�خاطر االسياسية واالجتماعية والن�اعات املس�حة القائمة أو ا�حتملة �� املناطق ال�ي تزاول ف��ا أرام�و السعودية أعمالها واملناطق األخرى 
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ايا��ا االس��اتيجية، بما �� ذلك خططها بالتغطية التأمينية غ�� ال�افية، وقدرة الشركة ع�� تنفيذ املشاريع ا�حالية واملستقبلية، وقدرة الشركة ع�� تنفيذ خططها وأهدافها وغ

�� جميع أصولها  2و 1ات الغازات املسببة لظاهرة االحتباس ا�حراري ع�� النطاق�ن إلقامة أك�� مرفق لتصدير الهيدروج�ن �� العالم وطموحا��ا لتحقيق ا�حياد الصفري �� انبعاث

، والدعاوى القضائية ال�ي قد تواجهها الشركة، وقدرة الشركة ع�� تحقيق امل�اسب من صفقات االستحواذ ا�حالية أو املستقبلية، 2050ال�ي �شغلها وتملكها بال�امل بحلول عام 

نظمة واللوائح صفقة سابك، وا�خاطر املتعلقة باألعمال الدولية، بما �� ذلك ا�حروب والعقو�ات والقيود التجار�ة وأنظمة م�افحة الرشوة والفساد واأل بما �� ذلك ما يتعلق ب

ال�ي تزاول ف��ا أرام�و السعودية أعمالها، واعتماد  األخرى، وا�خاطر املتعلقة بأنظمة ولوائح النفط والغاز والبيئة وال�حة والسالمة وغ��ها من اللوائح ال�ي تؤثر ع�� القطاعات

م تقنية املعلومات �� أرام�و السعودية وأم��ا، ومخاوف �غ�� املن
ُ
ظ

ُ
اخ وآثاره، وا�خاطر املتعلقة باملشاريع ال�ي الشركة ع�� أعضاء إدار��ا العليا وموظف��ا الرئيس�ن، وموثوقية ن

اململكة وغ��ها من املتطلبات ا�ح�ومية األخرى، بما �� ذلك ما يتعلق �سقف إنتاج النفط ا�خام الذي تحدده ا�ح�ومة والطاقة تنفذها الشركة بموجب توج��ات من ح�ومة 

ا كب��ً اإلنتاجية القصوى املستدامة املس��دفة؛ وتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية؛ وغ��ها من ا�خاطر والش�وك ال�ي قد �س
ً
ا ب�ن النتائج الفعلية بب اختالف

لدى تداول. وملز�د من املعلومات حول ا�خاطر والنتائج املتوقعة �� هذه اإلفادات االستشرافية الواردة �� هذا البيان ال�حفي، ع�� النحو املب�ن �� آخر التقار�ر الدور�ة املودعة 

ئج املتوقعة، ير�� الرجوع إ�� آخر التقار�ر الدور�ة املودعة لدى تداول. و�ستند هذه اإلفادات االستشرافية والش�وك ا�حتملة ال�ي قد تؤدي إ�� اختالف النتائج الفعلية عن النتا

 .إ�� اف��اضات عديدة تتعلق باس��اتيجيات العمل ا�حالية واملستقبلية للشركة، والبيئة ال�ي س��اول ف��ا الشركة أعمالها �� املستقبل

 

 ذا البيان ال�حفي، و�شمل اإلفادات االستشرافية ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، سار�ة فقط ح�ى تار�خ هذا البيان ال�حفي، وليس الهدف م��او�عت�� املعلومات الواردة �� ه

بيان ال�حفي، بما �� ذلك أي ذا التقديم أي تأكيدات حول النتائج املستقبلية. و�عفي أرام�و السعودية نفسها صراحة من أي ال��ام أو �عهد بنشر أي تحديثات أو مراجعات له

أو اللوائح املعمول ��ا ذلك.  بيانات مالية أو إفادات استشرافية، قد �ستجد نتيجة لظهور معلومات جديدة، أو وقوع أحداث مستقبلية أو خالف ذلك، ما لم تتطلب األنظمة

 .ثمار�ةو�جب أال يفسر أي �خص هذا البيان ال�حفي ع�� أنھ نصيحة مالية أو ضر�بية أو است

وز �و��ا إفادات استشرافية، وال و�جب أال يفسر أي �خص هذه املعلومات ع�� أ��ا نصيحة مالية أو ضر�بية أو استثمار�ة. و�جب عدم االعتماد ع�� هذه اإلفادات بدرجة تتجا

تكبدها أي �خص نتيجة العتماده ع�� اإلفادات االستشرافية. وتجدر تتحمل الشركة أو أي من مدير��ا أو موظف��ا مسؤولية أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غ�� مباشرة قد ي

أعد وعرض وفًقا ملعيار ا�حاسبة الدو�� رقم اإلشارة إ�� أن املعلومات املالية ا�خاصة بالشركة والواردة �� هذه اإلفادات مستمدة من التقر�ر املا�� األو�� املوحد املوجز، الذي 

ن ال�حفي ية السعودية إ�� جانب املعاي�� األخرى واإلعالنات الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجع�ن وا�حاسب�ن. و��� جانب ذلك، يضم هذا البيا، املعتمد �� اململكة العر�34

م هذه املقاييس كمعلومات  �عض "املقاييس املالية غ�� املدرجة ضمن املعاي�� الدولية للتقر�ر املا��"، أي أنھ ليس لها مع�ى موحد تنص عليھ املعاي�� الدولية قدَّ
ُ
للتقر�ر املا��، وت

جوز النظر إل��ا بمعزل عن تحليل املعلومات إضافية مكملة ملقاييس املعاي�� العاملية للتقر�ر املا�� ��دف ضمان فهم أفضل لنتائج أعمال الشركة من وجهة نظر إدار��ا. ولذلك، ال ي

 ع��ا. وال ت�ح مقارنة مقاييسنا املالية غ�� املدرجة �� املعاي�� الدولية للتقر�ر املا�� بأي املالية للشركة املعدة وفق املعاي�� العاملي
ً

مقاييس �عرضها ة للتقر�ر املا�� أو اعتبارها بديال

 شر�ات أخرى تحت نفس أسماء مقاييسنا.

 
 


