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تنويه
أنهاإالالتاريخية،الحقائقضمنجتندر الالتياألمور جميعاإلفاداتهذهوتشمل.األمور هذهحول ومرئياتهاوأهدافها،وافتراضاتها،وتوقعاتها،ونواياها،السعودية،أرامكوخططوبعضونتائجها،وأعمالهاالسعودية،ألرامكواملالياملركزحول استشرافيةإفاداتعلىالتوضيحيالعرضهذايحتوي قد

لها،النافيةوالصيغاملفرداتهذهمشتقاتذلكفيبمااملماثلة،واملصطلحاتالكلماتأو“تخطط”أو“املمكنمن”أو“يمكن”أو“املحتملمن”أو“سيكون ”أو“يحتمل”أو“تقدر”أو“تعتزم”أو“تظن”أو“املتوقعمن”أو“تتوقع”أو“تعتقد”مثلكلماتباستخدامدائًما،ليسولكنعام،بوجهعليهاُيستدل
.املعنىفيلهااملشابهةأواملقاربةاملفرداتمنوغيرها

اجوهريةبصورةيختلفقدأعمالهاالشركةفيهاتزاول التيالقطاعاتوتطور ونتائجهاوأعمالهاالفعلياملاليمركزهاوأنالسعوديةألرامكواملستقبليلألداءضماًناتشكلالاالستشرافيةاإلفاداتأناملحتملون املستثمرونيدركأنوينبغي املركزكانإذاوحتىاالستشرافية،اإلفاداتتلكقترحهتأوتبينهعمَّ
.الالحقةالفتراتفيالتطوراتأوالنتائجعلىمؤشًراالتطوراتأوالنتائجتلكتكون الفقداملستقبلية،اإلفاداتهذهمعمتوافًقافيهاتعملالتيالقطاعاتوتطور أعمالهاونتائجالسعوديةألرامكواملالي

السعوديةأرامكوتنتجهاالتياألخرى واملنتجاتوالغازالخامالنفطعلىوالطلبالعرض:الحصرالاملثالسبيلعلىيليماتشملالعواملوهذهالتوضيحي،العرضهذافيالواردالتنويهفيالسعوديةأرامكوتوقعاتعنجوهريةبصورةالفعليةالنتائجاختالفإلىتؤديأنيمكنالتيالعواملوردتوقد
لالتياألوبئةأووالجوائحالطبيعيةوالكوارثالعاملية،األسواقفياالقتصاديةوالظروفلها،السعريةوالتقلبات ِّ

 
اوفواملخأعمالها،السعوديةأرامكوفيهاتزاول التيالقطاعاتفيواملنافسة،(املناخبتغيراملرتبطةالظروفتشمل)املناخيةوالظروف،(19-كوفيدجائحةمثل)العامةالصحةعلىخطًراتشك

والتكريروالغازالنفطلقطاعاتاملتقلبةبيعيةوالطوالبتروكيميائيات،والتكريروالغازالنفطقطاعاتفيالسائدةالتشغيليةواألخطارواملخاطراملواد،نقلعلىاملؤثرةوالظروفعليها،تصنيعهافيتعتمدالتيواملنتجاتالهيدروكربونيةاملوادعلىالعامليالطلبعلىوآثارهااملناخبتغيراملتعلقة
حة،والنزاعاتواإلرهابوالبتروكيميائيات،

َّ
حةوالنزاعاتواالجتماعية،السياسيةوالقالقلواالضطراباتاملسل

َّ
واملخاطرالشركة،فيللنمواالستراتيجيةاألهدافيقبتحقاملرتبطةواملخاطرالسعوديةأرامكوفيالنمووإدارةاألخرى،واملناطقإفريقياوشمالاألوسطالشرق منطقةفياملحتملةأوالفعليةاملسل

التيوالكياناتالزميلةوشركاتهااملشتركة،اريعهاومشوأعمالهاالسعودية،ألرامكوالتابعةالشركاتوإدارةلديها،املعلوماتتقنيةأنظمةوأمنموثوقيةعلىالسعوديةأرامكوواعتمادسابك،صفقةذلكويشملواملستقبلية،الحديثةاملشتركةواملشاريعاالستحواذوصفقاتالتطوير،قيدباملشاريعاملرتبطة
القطاعاتعلىتؤثرالتياألخرى واللوائحقوانينالأوالبيئةأوالغازأوبالنفطاملتعلقةاللوائحأوالقوانينفيوالتغيراتواللوائح،القوانينتنظمهاقطاعاتفيأعمالهابمزاولةاملرتبطةواملخاطراألجنبي،والصرفالفائدةأسعارملخاطرالسعوديةأرامكووانكشافاألقلية،حصةالسعوديةأرامكوفيهاتملك
.السعوديةالعربيةباململكةاملتعلقةواملخاطرالدولية،التجاريةاالتفاقياتأوالنزاعاتأوالقضاياذلكويشملبالتقاض ي،املتعلقةواملخاطرأعمالها،السعوديةأرامكوفيهاتزاول التي

فيالواردةاملستقبليةاإلفاداتتتحققالقدواالفتراضات،والشكوكاملخاطرهذهضوءوفي."تداول "السعوديةاملاليةاألوراقسوق لدىاملودعةالدوريةالتقاريرأحدثإلىالرجوعيرجىاملتوقعة،النتائجعنالفعليةالنتائجاختالفإلىتؤديقدالتياملحتملةوالشكوكاملخاطرحول املعلوماتمنوملزيد
.التوضيحيالعرضهذا

 وتخضع.ذلكغيرأومستقبليةأحداثوقوعأوجديدةمعلوماتعلىالحصول بسببسواءً مراجعتها،أواستشرافيةإفاداتأيبتحديثالسعوديةأرامكوتلتزموال
ً
فيأخرى مواضعوفيأعالهالواردةللتنويهات-اشفويً أوكتابًيا-ممثلوهابهايدليأوالشركةبهاتدليالتياالستشرافيةالبياناتجميعصراحة

.التوضيحيالعرضهذاشرائح

تكملإضافيةكمعلوماتاملقاييسهذهوردتبل.الياملللتقريرالدوليةاملعاييرعليهاتنصموحدةمعان  لهايوجدوالاملالي،للتقريرالدوليةاملعاييرضمنمدرجةغيرمقاييسوهي."املاليللتقريرالدوليةاملعاييرضمناملدرجةغيراملاليةاملقاييس"بعضالتوضيحيالعرضهذايضمتقدم،ماإلىوباإلضافة
.املاليةللتقاريرالعامليةاملعاييربموجباملدرجةاملاليةالشركةملعلوماتتحليلأيعنكبديلأوبمعزل إليهاالنظريجوز الولذلك،.اإلدارةنظروجهةمنالشركةأعماللنتائجأعمقفهملتحقيقاملاليةللتقاريرالعامليةاملعاييرمقاييس

https://www.aramco.com/-/media/publications/corporate-reports/saudi-aramco-h1-2022-non-ifrs-arabic.pdf:التاليالرابطعلىالضغطيرجىاملالي،للتقريرالدوليةللمعاييرمقاييسوأقرباملقاييسهذهبينوللمواءمة

.مماثلةعناوينوتحملأخرى شركاتتتبناهاالتياملقاييسمعاملاليللتقريرالدوليةاملعاييرفياملدرجةغيراملاليةمقاييسنامقارنةيجوز وال

https://www.aramco.com/-/media/publications/corporate-reports/saudi-aramco-h1-2022-non-ifrs-arabic.pdf
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أمين الناصر
الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
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الحاجة إلى زيادة االستثمارات في قطاع الطاقة
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اإلنفاق الرأسمالي العاملي في قطاع التنقيب و االنتاج
2
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مليار دوالر

اإلمدادات العاملية في ظل 
مستويات اإلنفاق الحالي

اض تقلص اإلمدادات العاملية في ظل االنخف
الطبيعي وغياب االستثمارات الجديدة

حاجة الستثمارات جديدة

النفقات الرأسمالية التقديرية 
ع في عام املطلوبة لتلبية الطلب املتوق

2030

القيمة املقدرة للنفقات 
الطلب الرأسمالية املطلوبة لتلبية

الحالي

متوسط النفقات
ترةالرأسمالية للف

2010-21

حسب سيناريو سياسات الوكالة الدولية للطاقة 2030الطلب العاملي املتوقع على النفط في عام . جميع الحقوق محفوظة. توقعات الطاقة العاملية( 2021)الوكالة الدولية للطاقة : املصدر1.

املتوقعة للنفط فقط,استناًدا إلى النفقات الرأسمالية العاملية للنفط والغاز التابعة للوكالة الدولية للطاقة، 2030-2022النفقات الرأسمالية للفترة ما بين .   2022مصدر بيانات اإلنفاق الرأسمالي السابقة هو شركة ريستاد إنيرجي يو كيوب، مارس 2.

يشهد مجال التنقيب واإلنتاج انخفاًضا في االستثمارات•

ينبغي زيادة معدل االستثمارات بنسبة كبيرة في القطاع عن املستوى الحالي•
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راجع اإلنتاج من لتلبية النمو في الطلب، ينبغي ضخ استثمارات جديدة كبيرة لتعويض ت•
الحقول القائمة
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الغاز

استراتيجية النمو افع االستراتيجية الدو

البعيداستراتيجية النمو املرنة لتحقيق أقص ى قيمة على األجل

.2050في كافة املرافق واملنشآت التي تشغلها الشركة وتملكها بالكامل بحلول عام ( 2و1)صافي انبعاثات صفري للغازات املسببة لظاهرة االحتباس الحراري التي تقع ضمن النطاقين 1.

مبادرة تعزيز القيمة املضافة اإلجمالية لقطاع التوريد في اململكة2.

النفط الخام

ضعف االستثمار في القطاع

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

؛ في سبيل زيادة إمدادات السوائل2030بحلول عام % 50زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 

قطاع التكرير
واملعالجة والتسويق

زيادة الطلب العاملي على 
الكيميائيات

4جل بتحويل تعزيز قطاع التنقيب واإلنتاج وتجنب املخاطر التي يمكن أن يواجهها، وضع هدف بعيد األ 
ماليين برميل في اليوم من السوائل إلى كيميائيات

الوقود والحلول منخفضة 
االنبعاثات الكربونية

التوطين "نماءات"و" 2اكتفاء"تطوير منظومة محلية قوية لدعم القدرات التنافسية واملرونة من خالل برنامجي مرونة سلسلة اإلمداد

صافي انبعاثات صفري 

التحول في قطاع الطاقة

هيكل رأس املال االقتصادية مركز مالي قوي لتمكين االستثمار عبر مختلف الدوراتتقلبات السوق 

؛ وخفض انبعاثات غاز امليثان إلى 12050وضع أهداف مرحلية لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 
2030نسبة تقارب الصفر والتخلص من الحرق التقليدي للغاز في الشعالت نهائًيا بحلول عام

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

6|    2022نتائج أرامكو السعودية عن العام املالي 
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12050صافي انبعاثات صفري بحلول عام 

السعوديةأرامكواستراتيجيةمقوماتأحداالستدامة•

يبالتنققطاععنالناتجةالكربونيةاالنبعاثاتكثافةخفض•
2035عامبحلول %15بنسبةواإلنتاج

اقينالنطفيالكربون أكسيدثانيمكافئمنطنمليون 52خفض•
بحلول اري الحر لالحتباساملسببةالغازاتانبعاثاتمنوالثانياألول 
2035عام

كفاءةومعاييراملتجددة،الطاقةمصادر:املقوماتهذهتشمل•
رق حمنوالحدوتخزينه،واستخدامهالكربون واستخالصالطاقة،
املوازنة/الطبيعيةوالحلول الشعالت،فيوالغازامليثان

شر•
ُ
يونيوشهرفياالستدامةتقريرن

.2050في كافة املرافق واملنشآت التي تشغلها الشركة وتملكها بالكامل بحلول عام ( 2و1)صافي انبعاثات صفري للغازات املسببة لظاهرة االحتباس الحراري التي تقع ضمن النطاقين 1.

2021تقرير أرامكو السعودية لالستدامة 2.

نتاج في كثافة االنبعاثات الكربونية في قطاع التنقيب وال 
 بالشركات املنتج

ً
2ة األخرى اململكة العربية السعودية مقارنة

غرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل ميغا جول 

52ي بمعدل خفض انبعاثات الغازات املسببة لظاهرة االحتباس الحراري في النطاقين األول والثان
20352مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 

مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 

كفاءة الطاقة
11

الميثان وحرق 
ي الشعل 

 
تالغاز ف

1

مصادر الطاقة 
المتجددة

14

استخلص 
نه الكربون وتخزي
واستغلله
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زنةالموا/الحلول الطبيعية
16
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اململكة العربية
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النرويج الكويت اإلمارات 
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روسيا البرازيل الواليات 
املتحدة 
األمريكية

كندا فنزويال
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زياد املرشد
كبير اإلداريين املاليين والنائب األعلى للرئيس لالستراتيجية والتطوير



Saudi Aramco: Company General Use التوريدلقطاعاإلجماليةاملضافةالقيمةمبادرة1.

لنمو املض ي قدًما في تنفيذ استراتيجية ا: 2022النصف األول من عام 

طاقةالزيادةفياملتمثلالهدفتحقيقصوبقدًمااملض ي•
دبعاليومفيبرميلمليون 13إلىاملستدامةالقصوى اإلنتاجية
.سنواتثالثخاللاإلنتاجزيادةمشاريعباكورةتدشين

عمالقحاسوبأكبرثاني،"1-غوار"العمالقالحاسوبإطالق•
الحاسوببعدإفريقياوشمالاألوسطالشرق منطقةفي

."7-الدمام"العمالق

الخامالنفط

.التشغيليةاألعمالمرحلةبريفكيمدشنت•

.ينالصفيكيميائياتإلىالسوائللتحويلجديدمجمعإنشاء•

.والتسويقواملعالجةالتكريرقطاعتواجدتعزيز•

بينالتكاملتحقيقفياملقرر الزمنياملوعدفيكبيًراتقدًمااحراز•
-دوالرمليارات3تحقيقاملستهدفيزالال:املجموعةوباقيسابك

.2025عامبحلول سنوًيادوالرمليارات4

والتسويقواملعالجةالتكرير 

التوطين

وتوفيردوالرمليار20بواقعاملديونياتتقليص•
قةصفإطارفيمسبقةجزئيةدفعةسدادبعددوالرمليار2.2

.سابكعلىاالستحواذ

مليارات10بقيمةمتجددةائتمانيةتسهيالتعلىالحصول تجديد•
.سنواتخمسملدةدوالر

.ريناملستثمقاعدةوتوسيعالغازأنابيبخطوطصفقةإتمام•

الغازغطضملشروعيالتشغيليةاألعمالتدشين:التقليديالغاز•
املرحلةوتدشين،2022عامنهايةبحلول والحويةحرضفي

.2023عامبحلول الحويةفيالغازملعملالتشغيلية
يفالغازمعملفيجارًياالعمليزالال:التقليديغيرالغاز•

.املقررةالخطةوفقالجافورة
غازالتخزينمشروعفيالغازحقنمرحلةأوشكت:الغازتخزين•

.االنتهاءعلىعنيزةالحويةمكمنفي

الغاز

املالرأسهيكل الكربون منخفضةوالحلول الوقود

.1اكتفاءمبادرةإطارفياتفاقية50توقيع•

من"ماءاتن"الصناعيةاالستثماراتبرنامجفيالكبيرالتوسع•
.تفاهمومذكرةاتفاقية55توقيعخالل

ل بحلو الزرقاءاألمونيامنسنوًياطنمليون 11إنتاجاستهداف•

.2030عام

األوسطالشرق منطقةفيالطوعيةالكربون سوق فيالشركاءأولى•
.أفريقياوشمال
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أبرز النتائج التشغيلية واملالية: 2022النصف األول من عام 

www.saudiaramco.com/investors: يرجى زيارة الرابط التالي لالطالع على مطابقات املقاييس غير املدرجة في املعايير الدولية للتقرير املالي1.

إنتاج املواد الهيدروكربونية
مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم

13.3
11.6: 2021النصف األول من عام 

صافي الدخل
مليار دوالر

47.2: 2021النصف األول من عام 

87.9

1التدفقات النقدية الحرة

مليار دوالر

40.9: 2021النصف األول من عام 

65.2

النفقات الرأسمالية
مليار دوالر

15.7: 2021النصف األول من عام 

16.9

توزيعات األرباح املدفوعة
مليار دوالر

37.5: 2021النصف األول من عام 

37.5

النتائج املاليةالنتائج التشغيلية

%19.4: 2021النصف األول من عام 

7.9%

ملركز نسبة املديونية في قائمة ا
1املالي

موثوقية
اإلمدادات

%100: 2021النصف األول من عام 

99.9%
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املقومات األساسية

ارتفاع أسعار النفط الخام•

زيادة حجم املبيعات•

التكريرقطاعمنالربحهوامشارتفاع•
والتسويقواملعالجة

مكاسب تقييم املخزون•

على أساس فصليابقمقارنة بنفس الفترة من العام الس

www.saudiaramco.com/investors: يرجى زيارة الرابط التالي لالطالع على مطابقات املقاييس غير املدرجة في املعايير الدولية للتقرير املالي1.

النتائج املالية

2022الثانيالربع 2022األول الربع 2022النصف األول  2021النصف األول  ذلكخالفُيذكرلمما،دوالرمليار

113.2 97.7 105.6 64.1 (برميل/دوالر)املحققةالنفطأسعار

13.6 13.0 13.3 11.6
ون ملي)الهيدروكربونيةاملوادإنتاج
(اليومفينفطيمكافئبرميل

78.5 70.3 148.9 85.4
وائدالفقبلواإلنتاجالتنقيبقطاعأرباح

والزكاةالدخلوضريبة

12.7 10.2 22.9 9.0
قبليقوالتسو واملعالجةالتكريرقطاعأرباح

والزكاةالدخلوضريبةالفوائد

48.4 39.5 87.9 47.2 املجموعةدخلصافي

9.4 7.6 16.9 15.7 الرأسمالياإلنفاق

34.6 30.6 65.2 40.9 1الحرةالنقديةالتدفقات

35.2 33.0 35.2 76.3 1الدينصافي

7.9% 8.0% 7.9% 19.4% 1املالياملركزقائمةفياملديونية
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أداء مالي قوي •

املض ي قدًما في تنفيذ األهداف االستراتيجية•

وفق الخطة املقررةاالستثمارات رأسمالية على •

أولويات واضحة لتخصيص التدفقات النقدية•

الحفاظ على مرونة مالية كبيرة•

تحقيق القيمة للمساهمين: 2022النصف األول من عام 
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أسئلة
وأجوبة



Saudi Aramco: Company General Use

العاممناألول النصفخاللقياس يأداء•

املتميزةالفرصاقتناص:النموأجلمناالستثمار•

د• ِّ
أعمالمنالكربونيةاالنبعاثاتكثافةوانخفاض،1منخفضةبتكاليفالخامالنفطمور 

2واإلنتاجالتنقيب

فري صانبعاثاتصافيإلىالوصول طموحتحقيقعلىللمساعدةمرحليةأهدافوضع•
20503عامبحلول 

املرونةمنكبيربقدرللمساهمينقيمةتحقيق•

ئمةتوفير طاقة مستدامة وموثوقة بأسعار مال 

بفضل االستفادة من الكفاءات البشرية وتسخير التقنيات الحديثة

(االستكشافنفقاتباستثناء)نفطيمكافئبرميلكلعلىواإلنتاجالتنقيبلقطاعالرأسماليواإلنفاقالحفرألعمالالالحقةاإلنتاجتكاليفإلى"املنخفضةالتكلفة"تشير1.

.2و1النطاقينضمنالواقعةاالنبعاثاتإلى"الكربونيةاالنبعاثاتكثافة"تشير2.

.2050عامبحلول بالكاملوتملكهاالشركةتشغلهاالتيواملنشآتاملرافقكافةفي(2و1)النطاقينضمنالواقعةالحراري االحتباسلظاهرةاملسببةللغازاتصفري انبعاثاتصافي3.
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