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تنويه

وبعضوأعمالها،عملياتهاونتائج،(صلةاملتأواملنفصلةالجمعاملتكلمبضمائرأو"الشركة"أوالسعوديةأرامكوباسمأيًضاإليهاويشار)السعوديةالعربيةالزيتلشركةاملالياملركزحول االستشرافيةالبياناتبعضعلىالتوضيحيالعرضهذايحتوي قد
أوتظنأواملنتظرمنأوتتوقعأوتعتقدمثلبكلمات-دائًماليسولكن-عامبوجهعليهاوُيستدلالسابقة،الحقائقضمنتندرجالالتياألمور جميعالبياناتهذهوتشمل.األمور هذهحول ومرئياتهاوأهدافها،وافتراضاتها،وتوقعاتها،ونواياها،خططها،

رأوتعتزم ِّ
.نفيهاوصيغمشتقاتهاذلكفيبمااملعنى،فيلهااملقاربةأواملماثلةوالعباراتاملفرداتمنذلكوغيرتستشرف،أوتخططأواملرجحمنأوقدأوٌيفترضأوسوفأوينبغيأوتقد 

اتشكلالاالستشرافيةالبياناتأنالقارئ يدركأنوينبغي
ً
اتختلفقدأعمالهاالشركةفيهاتزاول التيالقطاعاتوتطور وأعمالهاعملياتهاونتائجالفعلياملاليمركزهاوأناملستقبل،فيالسعوديةأرامكوألداءضمان

ً
اكبيًرااختالف تلكإليهتشيرأوتبينهعمَّ

ستشهدهاالتيالتطوراتأوللنتائجشرمؤ اعتبارهاعدمفينبغياالستشرافيةالبياناتهذهمعأعمالهافيهاتزاول التيالقطاعاتوتطور وأعمالهاعملياتهاونتائجالسعوديةألرامكواملالياملركزتطابقوإنحتىذلك،إلىوباإلضافة.االستشرافيةالبيانات
.الالحقةالفترات

االفعليةالنتائجاختالفإلىتؤديأنيمكنالتيالعواملوردتوقد
ً
فيمااألسعاروتقلباتوالطلبضالعر :يليماالحصرالاملثالسبيلعلىالعواملهذهوتشملالتوضيحي،العرضهذافيالواردالتنويهفيالسعوديةأرامكوتوقعاتعنجوهرًيااختالف

لالتياألوبئةأووالجوائحالطبيعيةوالكوارثالعاملية،األسواقفياالقتصاديةوالظروفالسعودية،أرامكومنتجاتوباقيوالغازالخامبالنفطيتعلق ِّ
 
املرتبطةالظروفذلكفيبما)املناخيةوالظروف،(19-كوفيدجائحةمثل)العامةالصحةعلىخطًراتشك

املوادعلىالعامليالطلبعلىوآثارهااخاملنبتغيراملتعلقةواملخاوفأعمالها،السعوديةأرامكوفيهاتزاول التيالقطاعاتفيواملنافسةوالحوكمة،واالجتماعيةالبيئيةبالقضاياالخاصةأهدافهاتلبيةعلىالشركةبقدرةاملتعلقةواملخاطر،(املناخبتغير
واإلرهابوالبتروكيميائيات،والتكريرلغازواالنفطلقطاعاتاملتقلبةوالطبيعيةوالبتروكيميائيات،والتكريروالغازالنفطقطاعاتفيالشائعةالتشغيليةواألخطارواملخاطراملنتجات،نقلعلىاملؤثرةوالظروفعليها،القائمةواملنتجاتالهيدروكربونية

حة،والنزاعات
َّ
حةوالنزاعاتواالجتماعية،السياسيةوالقالقلواالضطراباتاملسل

َّ
االستراتيجيةاألهدافبتحقيقطةاملرتبواملخاطرالسعوديةأرامكوفيالنمووإدارةاألخرى،واملناطقإفريقياوشمالاألوسطالشرق منطقةفياملحتملةأوالقائمةاملسل

التابعةالشركاتوإدارةلديها،املعلوماتةتقنيأنظمةوأمنموثوقيةعلىالسعوديةأرامكوواعتمادسابك،صفقةذلكفيبماواملستقبلية،الحاليةاملشتركةواملشاريعاالستحواذوصفقاتالتطوير،قيدباملشاريعاملرتبطةواملخاطرالشركة،بنمواملتعلقة
قطاعاتفيأعمالهابمزاولةطةاملرتبواملخاطراألجنبية،العمالتوصرفالفائدةأسعارمخاطرعلىالسعوديةأرامكووانكشافأقلية،حصةالسعوديةأرامكوفيهاتملكالتيوالكياناتالزميلةوشركاتهااملشتركة،ومشاريعهاوأعمالهاالسعودية،ألرامكو
أوالقضاياذلكويشملقضائية،دعاوى اجهةبمو املتعلقةواملخاطرأعمالها،السعوديةأرامكوفيهاتزاول التيالقطاعاتعلىتؤثرالتياألخرى واللوائحالقوانينأوالبيئةأوالغازأوبالنفطاملتعلقةاللوائحأوالقوانينفيوالتغيراتواللوائح،القوانينتنظمها

وفي.السعوديةاملاليةالسوق لدىودعةواملاإلنترنتشبكةعلىالشركةموقععلىاملنشورةاملرحليةوالتقاريرالسنوي التقريرمناألخيرةالنسخةفيالواردةواملخاطرالسعودية،العربيةباململكةاملتعلقةواملخاطرالدولية،التجاريةاالتفاقياتأوالنزاعات
.التوضيحيالعرضهذافيالواردةاالستشرافيةوالتوقعاتواالفتراضاتاالحتماالتتتحققالفقداملخاطر،هذهضوء

مقيدةشفهية،أوكانتكتابيةها،يمثلونألشخاصأوللشركةاملنسوبةاالستشرافيةالبياناتوجميع.ذلكخالفأومستقبليةأحداثوقوعأوجديدةمعلوماتلورودنتيجةمراجعتهاأواالستشرافيةالبياناتهذهمنأيبتحديثالتزامأيالشركةتتحملوال
.السنوي التقريرهذافيأخرى مواضعوفيأعالهالواردةبالتنويهاتصريحبشكل  

قدموهياملالي،للتقريرالدوليةاملعاييرفيموحدةتعريفاتلهاوليس،"املاليللتقريرالدوليةاملعاييرضمناملدرجةغيراملعايير"بعضالعرضهذايضمذلك،جانبوإلى
ُ
لنتائجأعمقلفهمللوصول املاليللتقريرةالدوليللمعاييرمكملةإضافيةكمعلوماتت

.املاليللتقريرالدوليةاملعاييربموجبعنهااملفصحللشركةاملاليةمعلوماتتحليالتمنأيعنكبديلأوبمعزل إليهاالنظرينبغيالولذلك،.إدارتهامنظور منالشركةأعمال

:التاليالرابطزيارةيرجىاملالي،للتقريرالدوليةاملعاييرضمنمدرجةلهامقابلةاملعاييروأقرباملعاييرهذهبينوللمطابقة

https://www.aramco.com/-/media/publications/corporate-reports/saudi-aramco-fy-2022-non-ifrs-arabic.pdf

.ذاتهاالعناوينوتحملأخرى شركاتتعرضهاالتيباملعاييراملاليللتقريرالدوليةاملعاييرضمناملدرجةغيراملاليةمعاييرنامقارنةتصحال

https://www.aramco.com/-/media/publications/corporate-reports/saudi-aramco-fy-2022-non-ifrs-arabic.pdf
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أمين الناصر
الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
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مليار 149مليار دوالر وتدفقات نقدية حرة بلغت 161بلغ 2022صافي دخل قياس ي في عام •
دوالر منذ االكتتاب األولي العام

زيادة حجم اإلنتاج والحفاظ على املرونة واملوثوقية رغم تغييرات أوضاع السوق •

ة وفق الخطة تنفيذ أكبر برنامج استثماري في تاريخ الشركة، وتحقيق اإلنجازات الرئيس•

استمرار االنضباط املالي للشركة وقوة مركزها املالي•

الثقة في استمرار الطلب على النفط على املدى املتوسط إلى الطويل                                             •

املض ي قدًما في تحقيق التحول في مجال الطاقة وفق آلية عملية وشاملة•

أرامكو السعودية تحافظ على مكانتها املتميزة
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توقعات بنمو الطلب على النفط رغم مخاطر تحقيق نتائج سلبية لالقتصاد الكلي

مكتب إحصاءات العمل األمريكي: املصدر1.

بلومبرغ: املصدر2.

بي غلوبالآندإس : املصدر3.
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القطاع غير كافية لتلبية الطلباستثمارات
تأثر اإلمدادات بسبب االنخفاض الطبيعي في اإلنتاج

1توقعات اإلمدادات النفطية

حاجة قطاع النفط لالستثمارات
(مليار دوالر)3في القطاع النفطياإلنفاق الرأسمالي العالمي
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الطلب الحالي

متوسط اإلنفاق 
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ال تزال استثمارات قطاع التنقيب واإلنتاج دون
المستويات المطلوبة

ورة توفير إنتاج منخفض التكلفة وذي كثافة ك ربونية ضر
ي قطاع الطاقة

ر
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ورة تنفيذ استثمارات ضخمة لتعويض تراج ع اإلنتاج ضر
الطبيعي 

تشمل النفط الخام واملكثفات وسوائل الغاز الطبيعي وأنواع الوقود الحيوي والزيادة الكمية في املنتجات املكررة: ريستاد: املصدر1.

.ريستاد: املصدر2.

استناًدا إلى تقديرات اإلنفاق الرأسمالي في القطاع النفطي على الصعيد العاملي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة2030-2023حجم اإلنفاق الرأسمالي في السابق الصادر عن ريستاد للفترة 3.
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2حجم التكلفة في قطاع التنقيب واإلنتاج

(برميل مكافئ نفطي/ دوالر)

استدامة وموثوقية إمدادات الطاقة بأسعار معقولة

ة تنافسية دائمة ر مير ي إدارة المكامن بحكمة عىل المدى البعيد
ر الفنر االستثمار من أجل التمير

56

(بالسنوات)3عمر االحتياطيات= حجم الدائرة 

(بالنسبة لشركة بي بي، ال يشمل االحتياطيات واإلنتاج املنسوب إلى حصة امللكية في روس نفط)يشير حجم الفقاعة إلى عمر االحتياطيات بالسنوات : مالحظة. 2022، فاكت سيت حتى أكتوبر 2022معلومات الشركة، آي إتش إس ماركيت حتى أكتوبر : املصدر
لشركات أرامكو السعودية وتوتال إنرجييز وشل وبي بي وشيفرون وإكسون موبيل2022استناًدا إلى مستويات الكثافة الكربونية املعلنة في عام1.
ا إليها اإلنفاق الرأسمالي في قطاع التنقيب واإلنتاج2021تكاليف اإلنتاج الالحقة ألعمال الحفر في عام 2.

ً
مضاف

.2021لعام ( مليون برميل مكافئ نفطي12.3)مقسمة على حجم اإلنتاج الكلي من املواد الهيدروكربونية ( عاًما20عاًما وتمديدها ملدة 40استناًدا إلى اتفاقية االمتياز األولية البالغة مدتها )2021ديسمبر 31مليار برميل مكافئ نفطي كما في 253.6وبالنسبة ألرامكو السعودية، استناًدا إلى االحتياطيات املؤكدة البالغة 2021مقسمة على اإلنتاج السنوي لعام ( 2021ديسمبر 31حتى )استناًدا إلى االحتياطات املؤكدة 3.
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استراتيجية النمو املقومات االستراتيجية

استراتيجية نمو قوية لزيادة القيمة بعيدة املدى

الغاز

النفط الخام

اعنقص االستثمارات في القط

؛ واالستفادة من انخفاض 2027مليون برميل في اليوم بحلول عام 13زيادة الطاقة اإلنتاجية القصوى املستدامة إلى 
كثافة االنبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج النفط الخام وانخفاض تكلفتها

بما يحقق زيادة في إمدادات السوائل،20301بحلول عام % 50زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 

ة قطاع التكرير واملعالج
والتسويق

زيادة الطلب العاملي على 
الكيميائيات

ماليين 4ة تعزيز قطاع التنقيب واإلنتاج وتجنب املخاطر التي يمكن أن يواجهها، وضع هدف بعيد ا ألجل بمعالج
برميل في اليوم من السوائل إلى كيميائيات

أنواع الوقود والحلول 
منخفضة الكربون 

روادتطوير وقود وحلول منخفضة االنبعاثات الكربونية ويشمل ذلك الهيدروجين، بهدف أن نكون من بين
العالم في استخالص الكربون واستخدامه وتخزينه واالستثمار في مصادر الطاقة املتجددة

التوطين "نماءات"و" 4اكتفاء "منظومة محلية قوية لدعم القدرة التنافسية واملرونة من خالل برنامجي مرونة سلسلة التوريد

صفري صافي انبعاثات

التحول في قطاع الطاقة
:20502تحقيق أهداف مرحلية للوصول إلى الهدف املتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 

20303وانبعاثات شبه صفرية من غاز امليثان والوقف التام للحرق الروتيني للغاز بحلول عام 

رأس املالهيكل  مركز مالي قوي يتيح االستثمار خالل مختلف الدوراتتقلبات السوق 

؛ حسب الطلب املحلي ، بما في ذلك أعمال الهيدروجين منخفضة الكربون في أرامكو2021نمو مبيعات الغاز مقابل مستويات .1
2050وعلى مستوى جميع األصول التي تملكها الشركة وتديرها بالكامل بحلول عام ( 2و1)صافي انبعاثات صفري بالنسبة للغازات املسببة لظاهرة االحتباس الحراري للنطاقين ..2
التي أطلقها البنك الدولي2030، وااللتزام بالوقف التام للحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030االلتزام بمبادرة شركات النفط والغاز بشأن املناخ لخفض انبعاثات غاز امليثان إلى قرب الصفر في قطاع التنقيب واإلنتاج بحلول .3
برنامج تعزيز القيمة املضافة اإلجمالية لقطاع التوريد في اململكة:  اكتفاء.4
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ح عىل المسار الصحي
لتحقيق الهدف

تحقيق النمو لالستفادة من الفرص الفريدة وتحقيق قيمة للمساهمين: النفط

50
2027

الدمام

600
2026

الظلوف

300
2025

املرجان

250
2025

البري 

25
2024

الدمام

االستثمار لتوفير طاقة إنتاج إضافية
ةهدف أرامكو السعودية لتطوير الطاقة اإلنتاجية القصوى املستدام

(مليون برميل في اليوم)

مليون برميل في اليوم13تحقيق طاقة إنتاجية قصوى ثابتة تبلغ 
(ألف برميل في اليوم)

ي قطاع التنق
ر

يب واإلنتاجانخفاض التكلفة وكثافة الكربون ف

700
2027اعتباًرا من 

2السفانية

.1MSC: الطاقة اإلنتاجية القصوى املستدامة

2027، والكميات املتبقية بعد عام 2027ألف برميل في اليوم في عام 350ينتظر مشروع السفانية حالًيا قرار االستثمار النهائي، ومن املقرر أن ينتج نحو 2.

20172018-20242027

MSC

13.0

MSC

12.0 MSC1

11.7

الدمام

الظلوف  

السفانية
املرجان

البري 
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الكربونيةتحقيق النمو من خالل الطلب املحلي، بما يدعم جهود اململكة للتخلص من االنبعاثات: الغاز
تنفيذ استر

من
2023

حرض، الحوية، رأس تناقيب
مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الخام، 1.3ضغط 
3مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الخام3.7ومعالجة 

إطالق املرونة االضافيةمراكز الطلب الرئيسة

الصناعة والبتروكيميائيات
زرقزيادة االستهالك بما يتيح تصدير الهيدروجين األ 

ل ما يصل إلى نحو مليون برميل في اليوم من السوائ
2اإلضافية املصاحبة عالية القيمة

قطاع املنافع
 بمحطات توليد الكهرباء التي تعمل باالستعانة

ً
الغاز بدال

من التي تعمل بحرق النفط

رق نحو مليون برميل في اليوم نتيجة االستغناء عن ح
السوائل بفضل التحول إلى الغاز

الغاز التقليدي 2030بحلول عام 1%50زيادة إنتاج الغاز بنسبة تزيد عن 

حاجة كبيرة للغاز

الحوية

رأس تناقيب

حرض

حقل الجافورة

من
2025

حقل الجافورة
مليار قدم مكعبة قياسية 2تطوير مرحلي ملشروع إنتاج 

في اليوم من غاز البيع
الغاز غير التقليدي

من
2024

الحوية عنيزة
مليار قدم مكعبة 2تحسين تصميم النظام ما يصل إلى 

5قياسية في اليوم من الغاز الطبيعي 

التخزين

معلومات عن الشركة: املصدر
، ورهًنا بحجم الطلب املحلي، بما في ذلك أعمال الهيدروجين منخفض الكربون في أرامكو السعودية2021نمو غاز البيع مقارنة بمستويات عام 1.
رهًنا بمستويات اإلنتاج2.
مليار قدم مكعبة1.1ويأتي . 2023جية الكاملة بحلول تامليار قدم مكعبة قياسية في اليوم في حرض، في حين يسير مشروع ضغط الغاز في الحوية ملرحلة االستكمال، ومن املقرر أن يبلغ طاقته اإلن1.3: معدل طاقة معالجة الغاز الخام3.

2025ل مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من زيادة طاقة املعالجة في معمل الغاز في رأس تناقيب املتوقع تحقيقها بحلو 2.5، بينما يأتي  2023قياسية في اليوم من مشروع زيادة طاقة املعالجة في الحوية املتوقع أن يدخل حيز التشغيل في 

2030معدل غاز البيع بعد تحقيق الطاقة اإلنتاجية الكاملة املستهدفة بحلول عام .4
إعادة ضخ الغاز الطبيعي في شبكة الغاز الرئيسة.5

اتيجية الغاز
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أعمال الشركةتجنب املخاطر  في قطاع التنقيب واإلنتاج وتحقيق توازن في مجموعة: التكرير واملعالجة والتسويق

15%22%-28%

85%
72%-78%

20212050¹

زيادة حجم البيع لألسواق ذات االنبعاثات املنخفضة
)%(2050إتش إس إلنتاج املصافي العاملية بحلول عام آيتوقعات شركة 

ي اليوم4زيادة كميات معالجة السوائل إل كيميائيات إل 
ر

ر برميل ف ماليير
3

الكيميائيات

2ى الوقود واملنتجات األخر 

وممستوى أرامكو السعودية الي

ن األرباحالتكامل مع قطاع التكرير واملعالجة والتسويق لتحسي
()%نسبة النفط الذي يتم تخصيصه لقطاع التكرير واملعالجة والتسويق 

اتيجية ي األسواق االسير
ر

التوسع ف

جزئةالتجارة والتسويق والت: يستهدف التكامل المستقبىلي قطاعات

ي قدرة التكرير ألرامكو1.1xنحو2022النفط الذي تم توريده لعام 
ر

صاف

38%

44%

20192022

+6

2022معلومات الشركة، آي إتش إس ماركت حتى أكتوبر : املصدر
2050حلول عام اثات الكربون إلى زيادة حصة الكيميائيات من إنتاج املصافي بنبعستتغير حصة الكيميائيات من إنتاج املصافي حسب سيناريو التخلص من انبعاثات الكربون، وسيؤدي السيناريو القائم على تسريع التخلص من ا1.
تشمل زيت الوقود والنفتا وغاز البترول املسال واألسفلت2.
طاقة تحويل السوائل إلى كيميائيات في مجمعات التكرير والبتروكيميائيات املتكاملة3.
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استخالص الكربون 
واستخدامه وتخزينه

السعي إلى تحقيق 
مكانة عاملية رائدة

لقريب مشاريع في املستقبل اتصميم 

تهدف إلى االستفادة من املكامن
ربون الفريدة الحتجاز ثاني أكسيد الك

ليصمايكمن الهدف في استخالص 
مليون طن  من مكافئ ثاني11إلى 

2035بحلول عام أكسيد الكربون 

الهيدروجين األزرق
الريادة في استخدام 
الهيدروجين األزرق

إرسال أول شحنة تجارية في العالم من

، والحصول 1األمونيا الزرقاء وتسليمها
على أول شهادة مستقلة إلنتاجها

11إلى استهداف إنتاج ما يصل
ا األمونيمنمليون طن في السنة 
2030الزرقاء بحلول عام 

الطاقة املتجددة
نامج االستثمار املباشر في بر 

ة صندوق االستثمارات العام
للطاقة املتجددة 

تاجية االستثمار في مشاريع طاقة إن
غيغاواط بحلول عام 12قدرها 
20303

تاج تم االستثمار في تطوير مشروع إلن
2غيغاواط1.5الكهرباء بطاقة 

معلومات الشركة: املصدر
"تي يو في"ة شركتمت بالتنسيق بين أرامكو السعودية وسابك ووزارة االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، حصلت سابك للمغذيات الزراعية على شهادة من 1.
2021غيغاواط في عام 1.5في مشروع سدير للطاقة الشمسية بطاقة % 30استحوذت أرامكو السعودية على حصة 2.
2030غيغاواط بحلول عام 58.7حصة أرامكو السعودية في البرنامج الوطني للطاقة املتجددة في اململكة، الهادف إلنتاج 3.

في قطاع الطاقةدعم تحقيق تحول مستقر : الطاقة منخفضة الكربون 

12|2022نتائج أرامكو السعودية عن العام املالي 
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االلتزام بالتحول طويل املدى وباملسؤولية االجتماعية

10.7
2021

-15%
مقارنة 20352بحلول عام )

(2018بعام 

الطموح

10.3
2022

نية كثافة االنبعاثات الكربو 
اجفي قطاع التنقيب واإلنت

كغم مكافئ ثاني أكسيد الكربون )
1(لكل برميل مكافئ نفطي

0.06%
2020

انبعاثات شبه 
صفرية

(2030بحلول )

:الطموح

3كثافة امليثان

ق )%  سوَّ
ُ
(من الغاز الطبيعي امل

0.05%
2021

4,700
خريج ومتدرب
6تم توظيفهم

16
مركز تدريب

في جميع أنحاء اململكة دعم الكفاءات

28%
72022نسبة توظيف النساء في عام  تمكين التنوع

%44نحو
2016

70%
4الهدف

تمكين قطاع
الطاقة محلًيا من خالل

4برنامج اكتفاء

%63نحو
2022

نسبة للمشتريات املحلية

تعزيز القيمة املجتمعيةأهداف خفض االنبعاثات الكربونية لتحقيق التحول 

ي انبعاثات صفري
ر

بحلول 5هدف الوصول إل صاف
2050عام 

تدعم أهداف االستدامة إيجاد قيمة بعيدة المدى
ر  للمساهمير

ي األم
ر

ام بتعزيز القيمة المجتمعية ف ر ي اكنااللير
النر

كة فيها أعمالها تزاول الشر

5.5
2021

كثافة حرق الغاز
(طيبرميل مكافئ نف/ قدم مكعبة قياسية)

4.6
2022

معلومات عن الشركة: املصدر
.2و1االنبعاثات من النطاقين 1.
كغم من مكافئ ثاني أكسيد 10.2البالغ )2018الناجمة عن أصول الشركة التي تملكها وتشغلها بالكامل مقارنة باملستوى األساس ي عام 2و1الخفض املستهدف في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النطاقين 2.

.ودية، والتوسع في أعمال الغاز في أرامكو السع(يأخذ الهدف بالحسبان الزيادة املتوقعة في إنتاج النفط والطاقة اإلنتاجية القصوى املستدامة(. الكربون لكل برميل مكافئ نفطي
تشمل أصول الشركة التي تملكها وتشغلها بالكامل داخل اململكة، وساسرف، وموتيفا، وأرالنكسيو3.

من اإلنفاق على السلع والخدمات% 70يكمن هدف برنامج اكتفاء في توطين 4.
2050الناجمة عن أصول الشركة التي تملكها وتشغلها بالكامل بحلول عام ( 2و1)صافي انبعاثات صفري للغازات املسببة لظاهرة االحتباس الحراري للنطاقين  5 .

2021في عام . 6
يتطبق على أرامكو السعودية. 7
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االستثمار في مجموعة أعمالنا املتنامية واملتكاملة: تعظيم القيمة بعيدة املدى

النفط
وى الطاقة اإلنتاجية القص

13-املستدامة 

التكامل
ضمان اإلنتاج

ات هدف صافي االنبعاث
2الصفري 

(2050بحلول عام )االنبعاثات 

مرونة سلسلة 
التوريد

التوطين

االستثمار خالل كافة
دورات السوق 
ميزانية عمومية قوية

حلول منخفضة الكربون 
نه، استخالص الكربون واستخدامه وتخزي

والطاقة املتجددة والهيدروجين

موارد أقل تكلفة

حلول منخفضة الكربون 

ف
ُ
تدامة املوثوقية والتكلفة املعقولة واالسضلاملنتج امل

تحسين مجموعة حيث الطاقة فرص واعدة
األعمال

تحقيق مزيد من القيمة

الغاز
نمو مستهدف بنسبة تزيد عن

2030بحلول عام 50%1

معلومات عن الشركة: املصدر
، ورهًنا بحجم الطلب املحلي، بما في ذلك أعمال الهيدروجين منخفض الكربون في الشركة2021النمو مقارنة بمستويات عام 1.
على مستوى جميع األصول التي تملكها في أرامكو السعودية وتديرها بالكامل( 2و1)صافي انبعاثات صفري للغازات املسببة لظاهرة االحتباس الحراري للنطاقين 2.

أسواق ذات قيمة أعلى

اًجامستهلكين أكثر احتي

howتمت بواسطة 
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زياد املرشد
النائب التنفيذي للرئيس وكبير اإلداريين املاليين
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اإلنجازات االستراتيجية

هيكل 
رأس املال

أنواع الوقود 
ة والحلول منخفض

الكربون 

التوطين

قطاع التكرير 
واملعالجة 
والتسويق

النفط الخام

الغاز

مليون برميل في اليوم  على 13رفع الطاقة اإلنتاجية القصوى املستدامة إلى •
املسار الصحيح

وزيع جوائز منح مشروع منيفة جائزة مشروع العام في التنقيب واإلنتاج  في حفل ت•
2022الطاقة في منطقة الشرق األوسط لعام 

، وهو ثاني أكبر جهاز في منطقة 1-استخدام جهاز الكمبيوتر العمالق الغوار•
7-الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد جهاز الدمام

اقتها في بدء تشغيل  مشاريع ضغط الغاز في حرض والحوية بكامل ط: املوارد التقليدية•
2023، وبدء تشغيل معمل الغاز في الحوية في عام 2023عام 

على املسار الصحيحالجافورةمعمل الغاز في :  املوارد غير التقليدية•

بدء أعمال الحقن في مكامن تخزين الحوية عنيزة: تخزين الغاز•

أورلينإتمام صفقة شركة بي كيه إن •

فالفوليناالستحواذ على قطاع املنتجات العاملية في شركة •

سير بالبخار في الصين ووحدة تكإنشاء مجمع جديد لتحويل السوائل إلى بتروكيميائيات•
للبتروكيميائيات في كوريا الجنوبية

إنرجيزبناء مرفق بتروكيميائيات جديد بالتعاون من توتال •

مليار دوالر، 2.2بلغت القيمة اإلضافية من تكامل أعمال الشركة مع سابك نحو •
2025مليارات دوالر أمريكي سنوًيا بحلول عام 4إلى 3واستمرار العمل لرفعه  إلى ما بين 

ربون توقيع اتفاقية مشتركة مع وزارة الطاقة إلنشاء أحد أكبر مراكز استخالص الك•
.وتخزينه في العالم في مدينة الجبيل

زرقاء حصول شركتي سابك وساسرف على شهادات اعتماد مستقلة إلنتاج األمونيا ال•
.والهيدروجين األزرق

أفريقياالشريك االفتتاحي لسوق الكربون الطوعي في منطقة  الشرق األوسط وشمال•

تكرة مليار دوال أمريكي، واالستثمار في التقنيات املب1.5إنشاء صندوق استدامة بقيمة •
2050التي تدعم تحقيق طموح صافي االنبعاثات الصفري عام 

1من خالل برنامج اكتفاء% 63الوصول بنسبة املحتوى املحلي في سالسل التوريد إلى •

لتسريع وتيرة نمو املنشآت الصغيرة واملتوسطة" تليد"برنامج •

إنشاء سلسلة توريد مرنة ومستدامة: استمرار التوسع في برنامج نماءات•

مليار دوالر أمريكي من 2.2مليار دوالر أمريكي وتوفير 20خفض التمويل بالديون بقيمة •
خالل دفعة سداد مبكر في صفقة االستحواذ على سابك

إدارة الديون االستباقية لتحسين تكاليف التمويل•

الحفاظ على ارتفاع التصنيف االئتماني االستثماري •

إتمام صفقة خطوط أنابيب الغاز، وتوسيع قاعدة املستثمرين•

ومرافقلوبريفإتمام الطرح األولى العام لشركتي •

برنامج تعزيز القيمة املضافة اإلجمالية لقطاع التوريد في اململكة= اكتفاء  1.
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2022أبرز النتائج املالية والتشغيلية خالل السنة املالية 

ونيةإنتاج املواد الهيدروكرب
مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم

13.6
 12.3: 2021السنة املالية 

صافي الدخل
مليار دوالر أمريكي

110.0: 2021السنة املالية 

161.1

3التدفقات النقدية الحرة

مليار دوالر أمريكي

107.5: 2021السنة املالية 

148.5

اإلنفاق الرأسمالي
مليار دوالر

31.9: 2021السنة املالية 

37.6

عةتوزيعات األرباح املدفو 
مليار دوالر أمريكي

75.0: 2021السنة املالية 

75.0

النتائج املاليةةالنتائج التشغيلي

%12: 2021السنة املالية 

(8%)

نسبة املديونية في
2،3املركز املالي

2موثوقية اإلمدادات 

:2021السنة املالية 
%99.9

99.9%
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ينطبق على شركة الزيت العربية السعودية1.

www.saudiaramco.com/investors... يرجى زيارة الرابط التالي لالطالع على مطابقات املقاييس غير املدرجة في املعايير الدولية للتقرير املالي2.

http://www.saudiaramco.com/investors
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2022و2021مقارنة بين عامي : النتائج املالية

2022 2021 بمليارات الدوالرات ما لم يرد خالف ذلك

100.2 70.5 (برميل/دوالر)أسعار النفط املحققة

13.6 12.3 (مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم)إنتاج املواد الهيدروكربونية 

291.3 200.0 أرباح قطاع التنقيب واإلنتاج قبل خصم الفوائد والضريبة

21.1 16.6 بةأرباح قطاع التكرير واملعالجة والتسويق قبل خصم الفوائد والضري

161.1 110.0 صافي دخل املجموعة

37.6 31.9 اإلنفاق الرأسمالي

148.5 107.5 1التدفقات النقدية الحرة

(32.7) 46.7 1( النقد/ )صافي الدين 

(8%) 12% 1نسبة املديونية في املركز املالي

افع األساسية الدو

ارتفاع أسعار النفط الخام •

ارتفاع كميات الطلب•

ارتفاع هوامش أرباح التكرير والتجارة•

مخصصات -بنود غير نقدية وغير متكررة •
انخفاض القيمة ومخصصات الضريبة

www.saudiaramco.com/investors... يرجى زيارة الرابط التالي لالطالع على مطابقات املقاييس غير املدرجة في املعايير الدولية للتقرير املالي1.
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كلفة وفرة الحجم في االنتاج  منخفض الت
طاع وذا كثافة كربونية منخفضة في ق

التنقيب واإلنتاج

قةفرص فريدة وذات مزايا رائدة في قطاع الطا

النمو في مجال النفط والغاز وتحويل السوائل إلى
بون كيميائيات وأنواع الوقود والحلول منخفضة الكر 

االنضباط الرأسمالي عنصر أساس ي من الخطط

بعيددفع عجلة نمو التدفقات النقدية الحرة على املدى ال

في فرص النمواالستثمار 

31.9

37.6

2021202220232024 +

قرابة حتى النمو 
منتصف العقد

45-55

23.7

التنقيب واإلنتاج التكرير واملعالجة والتسويق الشؤون العامة استرشادي

7.7
0.6

اإلنفاق الرأسمالي
مليار دوالر أمريكي

29.3

7.9
0.5

19|2022نتائج أرامكو السعودية عن العام املالي 
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سويق وأنواع استراتيجية النمو في مجال النفط والغاز والتكرير والمعالجة والت

الوقود والحلول منخفضة الكربون

مة بعيدة المدىتوقع تحقيق نمو كبير في التدفقات النقدية الحرة المستدا‒

قوة المركز المالي

تراجع تأمين برنامج اإلنفاق الرأسمالي على النمو، حتى في أوقات ال‒

الشديدة في قطاع الطاقة

الثقة في نمو التدفقات النقدية الحرة يدعم توزيعات األرباح التصاعدية

20|2022نتائج أرامكو السعودية عن العام املالي 
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االنضباط املالي

عائدات كبيرة على استثمارات 
االنفاق الرأسمالي

لقيمة برنامج االنفاق الرأسمالي يحقق النمو وا
بعيدة املدى

عوائد قوية في أشد الظروف

قوة املركز املالي

مرونة املركز املالي في مختلف
دورات السوق 

لتقييم الحفاظ على االنضباط املالي وارتفاع ا
االستثماري 

تحسين هيكل رأس املال

النمو : عائدات متوازنة للمساهمين
وااليراد

توزيعات األرباح

سياسة توزيعات أرباح مستدامة 
وتصاعدية

و سيتم منح % 4زيادة االرباح النقدية بنسبة 
 لكل عشرة أسه

ً
 واحدا

ً
ماملساهمين سهما

تحقيق القيمة للمساهمين في مختلف ظروف الدورة السوق 
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األسئلة
واألجوبة
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