
 

 

 

 

 

 

 بيان صحفي

 2022لعام  قياسية مالية نتائجعن أرامكو السعودية تعلن 

مليار دوالر  .1161) سعودي مليار ريال 604.0% على أساس سنوي إلى 5.64ارتفاع صافي الدخل بنسبة 

 مليار دوالر أمريكي( 148.5) سعودي مليار ريال 557.0ى النقدية الحرة إلالتدفقات  وارتفعتأمريكي( 

 

مليار ريال  412.4: 2021مليار دوالر أمريكي( ) .1161مليار ريال سعودي ) 0.460 قياس ي: صافي دخل •

 مليار دوالر أمريكي( 110.0سعودي ما يعادل 

مليار دوالر أمريكي(  186.2سعودي )مليار ريال  .2698 :من أنشطة التشغيلناتج  قياس ي صافي نقد •

 مليار دوالر أمريكي( 139.4مليار ريال سعودي ما يعادل  .6522: 2021)

 قطاعات في العمل مواصلةعلى أساس سنوي مع % 18.0بنسبة  الرأسمالية النفقات عاارتف •

 استدامة وأكثر وبأسعار معقولةموثوقة  طاقة لتوفير متعددة 

 403.0: 2021مليار دوالر أمريكي( )148.5مليار ريال سعودي ) 557.0: *قياسية تدفقات نقدية حرة •

 مليار دوالر أمريكي( 107.5ما يعادل مليار ريال سعودي 

 %(12.0: 2021ديسمبر )بنهاية  31 كما في %7.9-: نسبة املديونية* •

 البنود غير  بعض مع إجماع املحللين باستثناء 2022للربع الرابع من عام  يتماش ى صافي الدخل •

 أمريكي( مليار دوالر  .33) مليار ريال سعودي 4.21بحوالي  النقدية

مليار دوالر  19.5مليار ريال سعودي ) .273  بقيمةأعلن مجلس اإلدارة عن توزيع أرباح نقدية  •

، وذلك بهدف 2022مقارنة بالربع الثالث من عام  %4أمريكي( عن الربع الرابع، بزيادة قدرها 

 املؤهلين جلس أيًضا بتوزيع أسهم منحة للمساهميناملتحقيق أرباح مستدامة ومتزايدة. وأوص ى 

مليار  5.6 إطالق صندوق االستدامة بقيمة من خاللالتركيز على حلول الطاقة منخفضة الكربون  •

 احتجاز أحد أكبر مراكز نشاء إل التخطيط باإلضافة إلى (أمريكي مليار دوالر  1.5ريال سعودي )

 العالم على مستوى الكربون وتخزينه 

 [ %99.9بنسبة ] اتمداداإل موثوقية  في القوي  هاسجل الشركة تواصل •



 

 

 

 

 

 

 (م2023مارس  12) ه1444 شعبان 20 - الظهران

، حيث  2022أعلنت شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية" أو "الشركة"( اليوم عن نتائجها املالية لعام 
ا

كامًل

ل، مليار دوالر أمريكي( 161.1مليار ريال سعودي ) 604.0صافي دخل قياس ي بلغ سّجلت 
ّ
أعلى أرباح سنوية لها كشركة  ما يمث

ا أرامكو السعودية. كما أعلنت في السوق املالية درجةم   مليار  19.5مليار ريال سعودي ) 73.2عن توزيعات أرباح قدرها  أيضا

  . 2023يتم توزيعها في الربع األول من العام ل 2022عن الربع الرابع من عام  دوالر أمريكي(

فيما ، املنتجات املكررةأرباح  هوامش تحّسنو ، والكميات الكبيرة املباعة بأسعار النفط القويةهذه النتائج مدعومة  وجاءت

 طاقتها اإلنتاجية من تواصل الشركة تعزيز 
ا

، لتلبية والتسويق التكرير والكيميائياتفي قطاع  عن محفظتها النفط والغاز، فضًل

 املستقبل.املتوقع في الطلب 

تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين بن حسن  معرض وفي

واتخاذ خطوات كبيرة نحو  عًلمة فارقة في تاريخ الشركة الحافل على الصعيدين املالي والتشغيلي 2022نعتبر العام  " الناصر:

ا فيحققت أرامكو السعودية أدبفضل هللا، . املستقبل ا قياسيا أسعار النفط الخام العاملية تعززت حيث  ،2022العام  اءا ماليا

التي تركز على التوسع في استثمارات الطاقة ، طويلة األجلإستراتيجيتنا نستمر في الوقت نفسه، وفي مقارنة بالعام السابق. 

 ."زيادة الطلب على الطاقة واملواد الكيميائيةمع ضروريين في املستقبل املنظور، مصدرين حيث نتوقع أن يظل النفط والغاز 

سهمو ة يقطاع الطاقة حقيقفي العاملي ، فإن مخاطر نقص االستثمار 2022كما رأينا في عام و " :الناصر املهندس وأضاف
 
في  ت

ا من حتىو . وعدم استقرار األسواق ارتفاع أسعار الطاقة  أرامكوشرعت ، فقد ة للطاقةالعاملي ول الحل منظومة نكون جزءا

 %18.0بنسبة في العام املاض ي الرأسمالية على املشاريع نفقاتنا  ، إذ ارتفعتفي تاريخهااستثماري في أكبر برنامج إنفاق السعودية 

 (.أمريكي مليار دوالر 37.6) مليار ريال سعودي 141.2 إلىصل تل

ا  إنتاج النفط والغاز والكيميائياتفي ع توّس العلى  ال ينصّب تركيز أرامكو السعودية "إلى أن  الناصر وأشار فحسب، بل أيضا

سواء في أعمال  االنبعاثاتمن  أدنى الكربون مع إمكانية تحقيق مستوياتلًلستدامة وخفض على االستثمار في تقنيات جديدة 

 ".انملنتجات النهائيينالشركة  أو لدى املستخدمين 

 أهم املعلومات املالية

مليار دوالر  161.1مليار ريال سعودي ) 604.0 إلىليصل  %46.5 بنسبة بشكل قياس ي السعودية ارتفع صافي دخل أرامكو

وهذه الزيادة في صافي . 2021مليار دوالر أمريكي( في عام  110.0مليار ريال سعودي ) 412.4 في مقابل، 2022في عام  (أمريكي

 .كررةاملاملنتجات تحّسن هوامش أرباح و ، الكبيرة املباعةكميات الو ، لنفط الخامالقوي في أسعار ااالرتفاع  تعكس الدخل



 

 

 

 

 

مليار  12.4بحوالي  النقدية البنود غير بعض ، باستثناءمع تقديرات املحللين 2022 عام للربع الرابع من صافي الدخل تماش ىوي

 .أمريكي مليار دوالر 3.3 ، ما يعادل ريال سعودي

ا حيث بلغت *التدفقات النقدية الحرة سجلتو  مليار دوالر أمريكي( في عام 148.5مليار ريال سعودي ) 557.0 مستوى قياسيا

2022 
ا
على  التأكيد الشركةتواصل و . 2021مليار دوالر أمريكي( في عام  107.5مليار ريال سعودي ) 403.0 بمبلغ قدره ، مقارنة

  .2021نهاية عام في  %12.0ة بمع نس ، مقارنة 2022نهاية عام ب %7.9- تهامديونينسبة  حيث كانت ،قوي ال اليامل هامركز 

مليار ريال  73.2 بقيمة 2022نقدية على املساهمين عن الربع الرابع من عام  عن توزيعات أرباحالسعودية  أعلنت أرامكوو 

% مقارنة بالربع 4.0ويمثل ذلك زيادة بنسبة . 2023دفع في الربع األول من العام ست   ،مليار دوالر أمريكي( 19.5سعودي )

اويأتي ذلك السابق،  . باإلضافة إلى مستدامة ومتزايدة أرباحفي الشركة والتي تهدف لتحقيق  رباحاأل  مع سياسة توزيع تماشيا

ا بتوزيع أسهم منحة للمساهمين املؤهلين بمنح سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة في حال ، ذلك، أوص ى مجلس اإلدارة أيضا

 . الحصول على املوافقات التنظيمية املطلوبة وموافقة الجمعية العامة غير العادية

% 18.0مليار دوالر أمريكي(، بزيادة قدرها  37.6مليار ريال سعودي ) 141.2 فقد بلغت 2022في العام  النفقات الرأسمالية أما

مليار ريال سعودي  168.8 حواليبين ما  2023النفقات الرأسمالية لعام  تتراوحأن أرامكو السعودية  وتتوقع .2021 عام عن

مع  خارجية،الستثمارات بما في ذلك اال  ،(أمريكي مليار دوالر 55.0مليار ريال سعودي ) 206.3 إلى (مليار دوالر أمريكي 45.0)

ا. الجاري  النفقات حتى منتصف العقد هذه زيادة  تقريبا

ا صفقةالسعودية  أرامكو أكملتو  مستثمرين، ائتًلف إلى استحواذ  تأدّ  2022لطاقة في فبراير افي مجال  للبنية التحتية أيضا

ا،  تأسيسهاتم  تابعةشركة ملكية في  %49، على حصة االستثمارية حصانةوشركة  الثابتةبقيادة بًلك روك لألصول 
ا
وهي حديث

 (.أمريكي مليار دوالر 15.5) مليار ريال سعودي 58.1الغاز، مقابل  إلمدادشركة أرامكو 

 أهم املعلومات التشغيلية

 تشمل، مكافئ نفطي في اليومليون برميل م 13.6املواد الهيدروكربونية من  السعودية متوسط إنتاج أرامكو بلغ، 2022في عام 

 .املواد السائلةمليون برميل في اليوم من  11.5

موثوقية عالية بنسبة سجلها القوي في موثوقية اإلمدادات من خًلل تسليم النفط الخام واملنتجات األخرى،  الشركةوواصلت 

 هذا املستوى من املوثوقية. الشركةفيه  تحققي ذالثالث على التوالي ال، وهو العام 2022% في عام 99.9بلغت 

ا عزيز تالرامية إلى  لنموا تنفيذ خطط اجويواصل قطاع التنقيب واإلنت إنتاجية مكامن اململكة على املدى الطويل، ويمض ي قدما

مليون  13.0إلى من النفط الخام  ألرامكو السعودية الطاقة اإلنتاجية القصوى املستدامةزيادة بالحكومة  توجيهاتفي تنفيذ 

 .2027بحلول عام برميل في اليوم 



 

 

 

 

 

ا في األعمال اإلنشائية والهندسية  ومن املتوقع أن ضمن برنامج زيادة اإلنتاج في حقلي مرجان والبري. وأحرزت الشركة تقدما

برميل  ألف 250مشروع حقل البري  يضيف أن و  ،برميل في اليوم ألف 300طاقة إنتاجية تبلغ  مشروع حقل مرجانيضيف 

 . 2025في اليوم بحلول عام 

  ي مركز  مرفقحال إنجازه في توفير  سهمي   املتوقع أن في املرحلة الهندسية، ومنزيادة النفط الخام في حقل الظلوف ال تزال و 

 عمالأ تتواصلكما  .2026بحلول عام الظلوف برميل في اليوم من النفط الخام من حقل  ألف 600كمية إجمالية تبلغ ملعالجة 

 ألف 50و، 2024بحلول عام  برميل في اليوم ألف 25الدمام، والذي من املتوقع أن يضيف حقل في مشروع تطوير  اإلنشاء

 . 2027 عام بحلول برميل في اليوم 

. 2023عام ال خًللالكاملة اإلنتاجية  طاقتهاومن املتوقع الوصول إلى ، تهاأنشط ضغط الغاز في الحوية وحرض مشاريع توبدأ

 في اململكة وهو أول مشروعوبلغت الشركة مراحل متقدمة من األعمال اإلنشائية ملشروع تخزين الغاز في مكمن الحوية عنيزة، 

مليار قدم  2.0 تم تصميم البرنامج لتوفير ما يصل إلىو  في أنشطة الحقن. تشرعحيث  ،األرض في باطنلتخزين الغاز الطبيعي 

 .2024مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الطبيعي ليتم ضخها في شبكة الغاز الرئيسة بحلول عام 

ا باملشاركة  السعودية اتخذت أرامكوو  ا نهائيا ا استثماريا يات في شمال شرق ئايلبتروكيمللتكرير وا تطوير مجمع متكاملفي قرارا

. وتخضع النفط الخام للمجمع لقيممن  في اليومبرميل آالف  210لتوريد ما يصل إلى  للشركةفرصة املشروع يمثل و . الصين

 مية.ااملوافقات النظ بما في ذلكلشروط إغًلق معينة، الصفقة 

عت أرامكو السعودية اتفاقية شراء لًلستحواذ على حقوق ملكية فالفولين للمنتجات العاملية )فالفولين  في أغسطس،
ّ
وق

غلق  هذا االستحواذ اإلستراتيجي كمل. وسي  (مليار دوالر أمريكي 2.65سعودي )مليار ريال  9.9 غلوبال برودكتس( بقيمة
 
الذي أ

، ويعزز قدراتها العاملية في السعوديةرامكو أل زة زيوت التشحيم ذات العًلمات التجارية املتميّ مجموعة منتجات  ،2023في مارس 

ملعدات ا تصنيعمع شركات  هاشراكاتستفادة من واال  ،شركةالإنتاج زيوت األساس، ويوسع أنشطة البحث والتطوير الخاصة ب

 .األصلية

البولندية العاملة في مجالي التكرير  "بي. كي. إن. أورلن"شركة  مع صفقاتأرامكو السعودية في إغًلق ثًلث  تنجحفي نوفمبر، 

حصلت األوروبي. وكجزء من الصفقة، التكرير في قطاع السعودية  ى إلى توسيع وجود أرامكومما أدّ  ،وبيع الوقود بالتجزئة

 إلى ملكية في اليومآالف برميل  210% في مصفاة جدانسك التي تبلغ طاقتها التكريرية 30الشركة على حصة نسبتها 
ا
، إضافة

 % في مشروع مشترك لتسويق وقود الطائرات.50 بنسبةرتبطة بها، وحصة املشركة بيع الجملة في % 100بنسبة 

ا في ديسمبر إلنشاء مجمع بتروكيميائيات  واتخذت أرامكو ا نهائيا ا استثماريا في اململكة.  كبيرالسعودية وشركة توتال إنيرجيز قرارا

 .اتلتحويل السوائل إلى كيميائي أرامكو السعوديةإستراتيجية الحالية من تعزيز على تمكين مصفاة ساتورب  املجمععمل يوس

 .املعمول بها نهاء الصفقةإوافقات مو لشروط ويخضع قرار االستثمار 



 

 

 

 

 

ا لًلستدامة بقيمةأنشأت في أكتوبر، 
ا
لًلستثمار في  (أمريكي مليار دوالر 1.5مليار ريال سعودي ) 5.6 أرامكو السعودية صندوق

 للطاقة. 
ا

ا وشامًل  مستقرا
ا

ويخطط الصندوق لًلستثمار في التقنيات التي تدعم طموح أرامكو التقنية التي يمكن أن تدعم تحوال

 السعودية 
 
( عبر 2و 1الحياد الصفري في انبعاثات الغازات املسببة لًلحتباس الحراري في النطاقين )بالوصول إلى علن امل

 دة منخفضة الكربون.باإلضافة إلى تطوير أنواع وقود جدي، 2050التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام موجوداتها 

اء أحد أكبر مراكز احتجاز الكربون إلنشووزارة الطاقة  السعودية في نوفمبر، تم توقيع اتفاقية تطوير مشتركة بين أرامكو

مًليين طن من ثاني أكسيد  9، بسعة تخزين تصل إلى مدينة الجبيلباململكة العالم في  على مستوى وتخزينه املخطط لها 

ا   .2027بحلول عام الكربون سنويا

 

عصًرا  15:30الساعة  2023مارس  13عبر بث إلكتروني بتاريخ  2022تعتزم أرامكو السعودية مناقشة نتائجها املالية لعام 

شرق صباًحا بتوقيت  8:30 ، والساعةبالتوقيت الصيفي البريطانيبعد الظهر  12:30و اململكة العربية السعودية،بتوقيت 

 .www.aramco.com/investors : ويمكنكم متابعة البث اإللكتروني من خالل الرابط .األمريكيةالواليات املتحدة 

رجى زيارة الرابط التالي لًلطًلع على مطابقات املقاييس غير املدرجة في املعايير الدولية للتقرير املالي * ي 

 www.aramco.com/investors 

### 

 للتواصل:

  domestic.media@aramco.com: اإلقليمية  العالقات اإلعالمية

  investor.relations@aramco.com عالقات املستثمرين:

 @Saudi_Aramco 

 

 إخالء املسؤولية

أو حالية. وتعرض اإلفادات ئق سابقة يحتوي هذا البيان الصحفي على إفادات استشرافية، وجميع اإلفادات الواردة فيه هي بيانات استشرافية، فيما عدا البيانات املتعلقة بحقا

ستراتيجية، ومشاريعها الرئيسة، وأداء قطاع التنقيب واإلنتاج فيها، بما االستشرافية توقعات الشركة في الوقت الراهن فيما يتعلق بإنفاقها الرأسمالي واستثماراتها، وخططها اإل 

والتسويق. وقد تشتمل هذه اإلفادات، على سبيل املثال ال الحصر، أي  والكيميائياتفي ذلك مقارنتها مع الشركات النظيرة لها، والنمو الذي تحققه الشركة في قطاع التكرير 

ل فيها كلمات مثل "تستهدف"، و"تعتقد"، و"تتوقع"، و"تستهدف"، و"تعتزم"، و"ربما"، و"تتنبأ"، و"تقدر"، و"تخطط"، و"تظن"، وحرفا االستقبابيانات يسبقها أو يتبعها أو يرد 

" وغيرها من الكلمات واملصطلحات ذات املعان
ا

شبيهة أو نفيها. وال يمكن ي ال"سين وسوف"، و"قد"، و"من املحتمل"، و"من املنتظر"، و"يمكن" و"تواصل" و"تطمح" و"مستقبًل

عن نطاق سيطرة أرامكو  التحقق من صحة هذه اإلفادات االستشرافية، ال سيما وأنها تنطوي على مجموعة من املخاطر والشكوك املعروفة واملجهولة وعوامل أخرى تخرج

ا من نتائج أو أداء أو إنج ا السعودية وقد تؤدي إلى اختًلف كبير بين ما تحققه الشركة فعليا  أو ضمنا
ا
ازات وما هو متوقع من خطط أو نتائج أو أداء أو إنجازات سواء وردت صراحة
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بها أرامكو السعودية النفط الخام، وتبعات في تلك اإلفادات االستشرافية، ويشمل ذلك العوامل التالية: العرض والطلب على النفط الخام في األسواق العاملية، واألسعار التي تبيع 

 على األوضاع التجارية واالقتصادية والعرض والطلب على النفط الخام والغاز واملنتجات املكررة والبتروكيميائية، والتطورات واملستجدات 19-ائحة كوفيدتأثير تفش ي ج

اختًلفات أو تغيرات كبيرة في األوضاع االقتصادية االقتصادية أو السياسية غير املواتية التي قد تؤثر على نتائج أعمال الشركة، والضغوط التنافسية التي تواجهها الشركة، وأي 

طار التشغيلية في قطاعات النفط والتشغيلية الحالية التي قد تؤثر على تقديرات حجم احتياطيات أرامكو السعودية الثابت وجودها وقيمة تلك االحتياطيات، واملخاطر واألخ

ية لقطاعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيميائيات، وأحوال الطقس، واالضطرابات والقًلقل السياسية الخام والغاز والتكرير والبتروكيميائيات، والطبيعة الدور 

ية ر الناجمة عن املخاطر املتعلقة بالتغطواالجتماعية والنزاعات املسلحة القائمة أو املحتملة في املناطق التي تزاول فيها أرامكو السعودية أعمالها واملناطق األخرى، والخسائ

ستراتيجية، بما في ذلك خططها إلقامة أكبر التأمينية غير الكافية، وقدرة الشركة على تنفيذ املشاريع الحالية واملستقبلية، وقدرة الشركة على تنفيذ خططها وأهدافها وغاياتها اإل 

في جميع أصولها التي تشغلها  2و 1سببة لظاهرة االحتباس الحراري على النطاقين مرفق لتصدير الهيدروجين في العالم وطموحاتها لتحقيق الحياد الصفري في انبعاثات الغازات امل

لك ، والدعاوى القضائية التي قد تواجهها الشركة، وقدرة الشركة على تحقيق املكاسب من صفقات االستحواذ الحالية أو املستقبلية، بما في ذ2050وتملكها بالكامل بحلول عام 

األخرى، خاطر املتعلقة باألعمال الدولية، بما في ذلك الحروب والعقوبات والقيود التجارية وأنظمة مكافحة الرشوة والفساد واألنظمة واللوائح ما يتعلق بصفقة سابك، وامل

ها أرامكو السعودية أعمالها، واعتماد الشركة واملخاطر املتعلقة بأنظمة ولوائح النفط والغاز والبيئة والصحة والسًلمة وغيرها من اللوائح التي تؤثر على القطاعات التي تزاول في

م تقنية املعلومات في أرامكو السعودية وأمنها، ومخاوف تغير املناخ وآثا
 
ظ

 
ره، واملخاطر املتعلقة باملشاريع التي تنفذها على أعضاء إدارتها العليا وموظفيها الرئيسين، وموثوقية ن

من املتطلبات الحكومية األخرى، بما في ذلك ما يتعلق بسقف إنتاج النفط الخام الذي تحدده الحكومة والطاقة اإلنتاجية  الشركة بموجب توجيهات من حكومة اململكة وغيرها

 
ا
ا بين النتائجالقصوى املستدامة املستهدفة؛ وتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العمًلت األجنبية؛ وغيرها من املخاطر والشكوك التي قد تسبب اختًلف الفعلية والنتائج  ا كبيرا

. وملزيد من املعلومات حول املخاطر والشكوك املتوقعة في هذه اإلفادات االستشرافية الواردة في هذا البيان الصحفي، على النحو املبين في آخر التقارير الدورية املودعة لدى تداول 

رجى الرجوع إلى آخر التقارير الدورية املودعة لدى تداول. وتستند هذه اإلفادات االستشرافية إلى املحتملة التي قد تؤدي إلى اختًلف النتائج الفعلية عن النتائج املتوقعة، ي

 .افتراضات عديدة تتعلق باستراتيجيات العمل الحالية واملستقبلية للشركة، والبيئة التي ستزاول فيها الشركة أعمالها في املستقبل

ي، وتشمل اإلفادات االستشرافية على سبيل املثال ال الحصر، سارية فقط حتى تاريخ هذا البيان الصحفي، وليس الهدف منها وتعتبر املعلومات الواردة في هذا البيان الصحف

ا في ذلك أي ذا البيان الصحفي، بمتقديم أي تأكيدات حول النتائج املستقبلية. وتعفي أرامكو السعودية نفسها صراحة من أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو مراجعات له

أو اللوائح املعمول بها ذلك.  بيانات مالية أو إفادات استشرافية، قد تستجد نتيجة لظهور معلومات جديدة، أو وقوع أحداث مستقبلية أو خًلف ذلك، ما لم تتطلب األنظمة

 .ويجب أال يفسر أي شخص هذا البيان الصحفي على أنه نصيحة مالية أو ضريبية أو استثمارية

ا إفادات استشرافية، وال  يفسر أي شخص هذه املعلومات على أنها نصيحة مالية أو ضريبية أو استثمارية. ويجب عدم االعتماد على هذه اإلفادات بدرجة تتجاوز كونهويجب أال

تيجة العتماده على اإلفادات االستشرافية. وتجدر تتحمل الشركة أو أي من مديريها أو موظفيها مسؤولية أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد يتكبدها أي شخص ن

ا ملعيار املحاسبة الدولي رقم اإلشارة إلى أن املعلومات املالية الخاصة بالشركة والواردة في هذه اإلفادات مستمدة من التقرير املالي األولي املوحد املوجز، الذي  أعد وعرض وفقا

جانب املعايير األخرى واإلعًلنات الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين. وإلى جانب ذلك، يضم هذا البيان الصحفي  ، املعتمد في اململكة العربية السعودية إلى34

م هذه املقاييس كمعلومات تقرير املاليبعض "املقاييس املالية غير املدرجة ضمن املعايير الدولية للتقرير املالي"، أي أنه ليس لها معنى موحد تنص عليه املعايير الدولية لل قدَّ
 
، وت

جوز النظر إليها بمعزل عن تحليل املعلومات إضافية مكملة ملقاييس املعايير العاملية للتقرير املالي بهدف ضمان فهم أفضل لنتائج أعمال الشركة من وجهة نظر إدارتها. ولذلك، ال ي

 عنها. وال تصح مقارنة مقاييسنا املالية غير املدرجة في املعايير الدولية للتقرير املالي بأي مقاييس تعرضها املالية للشركة املعدة وفق املعايير العاملية للتقرير املال
ا

ي أو اعتبارها بديًل

 شركات أخرى تحت نفس أسماء مقاييسنا.

 


