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نبذة عن نتائج أرامكو السعودية

أهم المعلومات المالية 
صافي الدخل

)مليار(

148.0 ريال سعودي
39.5 دوالر أمريكي

النفقات الرأسمالية
)مليار(

28.4 ريال سعودي
7.6 دوالر أمريكي

نسبة المديونية*
)%(

8.0

صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
)مليار(

143.3 ريال سعودي
38.2 دوالر أمريكي

العائد على متوسط رأس المال المستثمر*
)%(

27.2

مقياس غير مدرج ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي: لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم مطابقات وتعريفات المقاييس غير المدرجة ضمن متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي. 	 

الربع األول 2022

التدفقات النقدية الحرة*
)مليار(

114.9 ريال سعودي
30.6 دوالر أمريكي

توزيعات األرباح المدفوعة لكل سهم

0.35 ريال سعودي
0.09 دوالر أمريكي

متوسط سعر النفط الخام المحقق
)دوالر أمريكي/ برميل(

97.7

األرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة* 
)مليار(

279.6 ريال سعودي
74.6 دوالر أمريكي

توزيعات األرباح المدفوعة
)مليار(

70.33 ريال سعودي
18.76 دوالر أمريكي

ربحية السهم
)األساسية والمخفضة(

0.65 ريال سعودي
0.17 دوالر أمريكي
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كلمة الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

النتائج الرئيسة
النتائج المالية 

الربع األول المنتهي في 31 مارس

دوالر أمريكي* ريال سعودي

2021 2022 2021 2022 جميع المبالغ الواردة بالماليين ما لم يُذَكر خالف ذلك

21,717 39,473 81,440 148,026 صافي الدخل

40,982 74,550 153,680 279,565 األرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة 

8,200 7,583 30,750 28,435 النفقات الرأسمالية 

18,279 30,628  68,549 114,856 التدفقات النقدية الحرة

18,753 18,755 70,325 70,331 توزيعات األرباح المدفوعة

%14.2 %27.2 %14.2 %27.2 العائد على متوسط رأس المال المستثمر1

60.2 97.7 ال ينطبق ال ينطبق  متوسط سعر النفط الخام المحقق )دوالر أمريكي/ برميل(
يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالءمة فقط.	 

يحسب على أساس مستمر لفترة 12 شهًرا. . 1

في ظل ما نشهده من تصاعد في حّدة التقلبات باألسواق 
العالمية، فإن أرامكو السعودية تواصل التركيز على 

اإلسهام في تلبية الطلب العالمي على الطاقة الموثوقة 
بأسعار معقولة، مع االستمرار في رفع مستوى االستدامة.

ونظًرا لألهمية البالغة ألمن الطاقة، تنفذ الشركة 
استثمارات طويلة األجل، وتزيد طاقتها اإلنتاجية من 

النفط والغاز لتلبية النمو المتوقع على الطلب، إضافة إلى 
خلق قيمة طويلة األجل للمساهمين اعتماًدا على انخفاض 

تكلفة اإلنتاج المتعلقة بأعمال الحفر، وانخفاض كثافة 
االنبعاثات الكربونية في قطاع التنقيب واإلنتاج، وتكامل 

أعمال التكرير والمعالجة والتسويق.

وقد أحرزت الشركة تقدًما خالل الربع األول في 
إستراتيجية التوسع بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق 

في كّلٍ من آسيا وأوروبا، وهي مستمرة في تطوير فرص 
تُسهم في تحقيق أهدافها على صعيد النمو.

وفي الوقت الذي تتضافر فيه جهودنا مع الشركاء 
المحليين والدوليين في مناطق عديدة حول العالم 

الستكشاف التقنيات والحلول الجديدة والناشئة، بدًءا 
من تطوير تقنيات النقل النظيفة وانتهاًء بإنشاء سالسل 

القيمة التي تعتمد على الهيدروجين واألمونيا لتقليل 
االنبعاثات الكربونية، أشعر بالتفاؤل أكثر من ذي قبل 

حيال المساهمة اإليجابية التي يمكن أن نقدمها لعمالئنا، 
ولمسيرة التحّول الذي يشهده مجال الطاقة على مستوى 

العالم. 

أمين بن حسن الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين
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أبرز أحداث الربع األول

ارتفعت أسعار النفط الخام على الصعيد العالمي في الربع 
األول من عام 2022، مدفوعةً بارتفاع الطلب على الطاقة، 

وانخفاض المخزون العالمي من النفط الخام والمنتجات 
المكررة، باإلضافة إلى تأثير األحداث الجيوسياسية. وقد 
أدى هذا االرتفاع في األسعار، إلى جانب إنتاج أرامكو 

السعودية منخفض التكلفة في قطاع التنقيب واإلنتاج والتكامل 
اإلستراتيجي في أعمال التكرير والمعالجة والتسويق، إلى 

تحقيق مستويات استثنائية من األرباح والتدفقات النقدية الربع 
سنوية، والتي مكَّنت الشركة من اإلعالن عن توزيعات 

أرباح بلغت 70.34 مليار ريال سعودي )18.76 مليار 
دوالر أمريكي( عن الربع األول. وقد أسهم التميُز التشغيلي 

في أرامكو السعودية وقدرتها على االستفادة من تحسن 
ظروف السوق في تعزيز هذا األداء المالي القوي.

 
إضافةً إلى ذلك، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة 
في 12 مايو 2022، على توصية مجلس اإلدارة لرسملة 

15.0 مليار ريال سعودي )4.0 مليار دوالر أمريكي( 
من األرباح المبقاة لدعم توزيع منحة أسهم مجانية على 

المساهمين بواقع سهم واحد مقابل كل عشرة أسهم مملوكة. 
وقد أدى ذلك إلى زيادة في األسهم العادية المصدرة من 

200 مليار سهم إلى 220 مليار سهم. ويهدف توزيع منحة 
األسهم إلى زيادة إجمالي العوائد لمساهمي الشركة من خالل 

توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة وبما يتماشى مع التطلعات 
المستقبلية للنمو لدى أرامكو السعودية.

ونظًرا لتراجع حجم االستثمارات في قطاع الطاقة 
واالرتفاع المتوقع في الطلب العالمي على الطاقة، وتماشيًا 

مع إستراتيجية أرامكو السعودية لتزويد العالم بإمدادات 
موثوقة ومستدامة من الطاقة بأسعار معقولة، تتوقع أرامكو 
السعودية أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين 150.0 مليار 
ريال سعودي و187.5 مليار ريال سعودي )40.0 إلى 

50.0 مليار دوالر أمريكي( لعام 2022، مقارنةً مع 
119.6 مليار ريال سعودي )31.9 مليار دوالر أمريكي( 
في عام 2021. وتحقق أرامكو السعودية هذا المستوى من 

االستثمار من خالل مركزها المالي القوي، األمر الذي يوفر 
لها المرونة الالزمة الستغالل فرص النمو على المدى البعيد 

وإيجاد القيمة للمساهمين عبر دورات أسعار النفط.

هذا وتواصل أرامكو السعودية التركيز على تحسين محفظة 
أعمالها وإعادة تخصيص رأس المال الستثمارات ذات عوائد 

أكبر. وفي فبراير، أكملت أرامكو السعودية واحدةً من أكبر 
صفقات البنى التحتية في قطاع الطاقة على مستوى العالم 

مع ائتالف من كبار المؤسسات االستثمارية لالستحواذ 
على حصة بلغت نسبتها 49 % في شركة أرامكو إلمداد 
الغاز، وهي شركة تابعة ألرامكو السعودية، مقابل 58.1 
مليار ريال سعودي )15.5 مليار دوالر أمريكي(. وفي 

إطار اتفاقية االستئجار وإعادة التأجير هذه، ستظل أرامكو 
السعودية محتفظة بملكية شبكة خطوط األنابيب بشكل كامل 

مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، علًما بأن هذه الصفقة 
ال تفرض أي قيود على حجم إنتاج أرامكو السعودية من 

الغاز. وتبرهن هذه الصفقة الثقة المتواصلة للمستثمرين في 
التوقعات طويلة األجل ألرامكو السعودية، عالوة على أنها 

خير دليل على جاذبية المملكة للمؤسسات االستثمارية.

لت الحكومة 8 مليارات سهم عادي،  وفي فبراير أيًضا، حوَّ
أو ما يعادل 4% من رأس مال الشركة، إلى صندوق 
االستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي في 

المملكة العربية السعودية. ورغم عملية التحويل هذه، تظل 
الحكومة هي المساهم األكبر في الشركة، محتفظةً بنسبة  
94.19% من الملكية المباشرة. ولم يؤثر هذا التحويل 
الخاص على إجمالي عدد األسهم المصدرة من الشركة، 

وليس له أي تأثير على أعمال الشركة، أو إستراتيجيتها، أو 
سياسة توزيع األرباح أو إطار الحوكمة فيها.
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قطاع التنقيب واإلنتاج
برهنت أرامكو السعودية على قوة أداء قطاع التنقيب 

واإلنتاج فيها مدعوًما باستمرار تعافي الطلب العالمي على 
النفط، حيث بلغ إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية 

13.0 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم.

وفيما يلي أهم التطورات في قطاع التنقيب واإلنتاج في الربع 
األول من عام 2022:

سير العمل على قدٍم وساق نحو إنجاز مشروعي ضغط 	 
الغاز في حقلي حرض والحوية، حيث من المتوقع بدء 

تشغيلهما بنهاية عام 2022، مما سيحقق زيادة تبلغ 
1.3 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الخام.

حقق مشروع توسعة معمل الغاز في الحوية، وهو جزء 	 
من برنامج زيادة إنتاج الغاز في حرض، تقدًما كبيًرا 

في مرحلة البناء ويُتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2023. 
حصل مشروع تطوير حقل منيفة على جائزة مشروع 	 

العام في قطاع التنقيب واإلنتاج في حفل جوائز الشرق 
األوسط للطاقة لعام 2022. وتواصل أرامكو السعودية 
تحقيق الريادة على صعيد التميز التشغيلي وحماية البيئة 

من خالل دقة التطوير واإلدارة واإلنتاج لحقل منيفة، 
والتي تتضمن حلول مبتكرة لحماية البيئة البحرية 

سريعة التأثر.

القضايا البيئية واالجتماعية والحوكمة
تحافظ أرامكو السعودية على التزامها عبر األجيال نحو 

التطوير المسؤول لموارد المملكة من خالل التركيز على 
الحد من االنبعاثات، ودعم التحول في قطاع الطاقة على 

الصعيد العالمي، وضمان سالمة األعمال وتطوير الكوادر 
البشرية والحد من اآلثار البيئية وتعزيز القيم المجتمعية.

 
في مارس، وقعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم لتصبح 
واحدة من الشركاء الخمسة األوائل في السوق الطوعية 

لالئتمان الكربوني في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
والتي أسسها صندوق االستثمارات العامة. وتُعد هذه السوق 

األولى من نوعها في المنطقة حيث ستكون بمثابة منصة 
للجهات المشاركة لشراء وبيع شهادات أرصدة مكافئ 

الكربون المعتمدة. وتُعد مذكرة التفاهم خطوةً مهمة تدعم 
طموح أرامكو السعودية لتحقيق الحياد الصفري النبعاثات 

الغازات المسببة لالحتباس الحراري للنطاقين )1 و2( على 
مستوى جميع موجوداتها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول 

عام 2050.

وتُعد المحافظة على البيئة وتعزيز التنوع الحيوي من 
العناصر األساس في إطار نهج الشركة نحو االستدامة. وقد 
استطاعت الشركة خالل هذا الربع إنجاز المرحلة الثانية من 
مبادرة “مليون شجرة”، ليصل إجمالي عدد األشجار األصلية 

المزروعة داخل المملكة إلى مليوني شجرة.
 

ومن خالل برنامج أرامكو السعودية الرائد لتعزيز القيمة 
المضافة اإلجمالية لقطاع التوريد في المملكة )اكتفاء(، 

تُساهم الشركة في تطوير قطاع طاقة متنوع ومستدام قادر 
على المنافسة عالميًا في المملكة. وقد ُعقدت النسخة السادسة 

من منتدى ومعرض اكتفاء في مدينة الظهران في المملكة 
العربية السعودية في يناير بهدف قيادة الجهود لتحقيق القيمة 
محليًا ودفع عجلة النمو االقتصادي طويل المدى ألقصى حد 

ممكن. وخالل المنتدى الذي استمر لمدة ثالثة أيام، وقعت 
أرامكو السعودية 50 مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز مرونة 

سلسلة اإلمداد في الشركة وخدمة االقتصاد الوطني. 

وفي إطار تركيز أرامكو السعودية على االستثمار في 
التقنيات الحديثة، تسعى الشركة لتنويع مجموعة منتجاتها 

من خالل تطوير وتوسيع نطاق استخدام الحلول الالمعدنية 
المستدامة في قطاع البناء واالنشاءات. وبالتعاون مع 

األكاديمية الصينية لمواد البناء، دشنت أرامكو السعودية في 
يناير، مركز )نيكسل( وهو مركز جديد للتميز واالبتكار 

في المواد الالمعدنية، في العاصمة الصينية بكين. وسيكون 
المركز بمثابة منصة تعاون عالمية لتعزيز وتسريع وتيرة 

استخدام المواد الالمعدنية في الهياكل للحد من انبعاثاتها 
الكربونية وتحسين استدامتها ومتانتها وعمرها االفتراضي.

قطاع التكرير والمعالجة والتسويق
حقق قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية 

تقدًما في إستراتيجيته طويلة المدى لتعزيز التكامل مع 
أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج في الشركة، وتحسين محفظة 
أعمالها، وتعزيز حضور الشركة ممثلة في قطاع التكرير 
والمعالجة والتسويق في المناطق التي تشهد نمًوا مرتفعًا 
وإستراتيجية جغرافية. ومن خالل القيام بذلك، تستطيع 

أرامكو السعودية إيجاد قيمة إضافية عبر كافة مراحل سلسلة 
المواد الهيدروكربونية، وتوسع قاعدة مصادر دخلها مع توفير 

المرونة التي تمكنها من مواجهة تقلبات أسعار النفط.

خالل الربع األول من عام 2022، استهلك قطاع التكرير 
والمعالجة والتسويق 44.6 % من إنتاج أرامكو السعودية من 

النفط الخام.

كما حافظت الشركة على سجلها المتميز في موثوقية 
اإلمدادات من خالل تحقيق موثوقية بلغت نسبتها 99.9 % 

خالل الربع األول من عام 2022.

أهم التطورات في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في 
الربع األول من عام 2022:

أبرمت أرامكو السعودية اتفاقيات مع شركة بي كي إن 	 
أورلن البولندية العاملة في مجالي التكرير والمعالجة 

والتسويق وبيع الوقود بالتجزئة في أوروبا، بهدف توسيع 
نطاق تواجدها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق 

وزيادة حجم صادراتها من النفط الخام من خالل 
االستثمارات في قطاعات التكرير والبيع بالجملة، وتسويق 

وقود الطائرات في بولندا. وقد وافقت أرامكو السعودية 
على االستحواذ على حصص ملكية بلغت 30 % في 

مصفاة تبلغ طاقتها التكريرية 210 ألف برميل في اليوم، 
و100 % في شركة بيع الجملة المرتبطة بها، باإلضافة 

إلى 50 % في مشروع مشترك لتسويق وقود الطائرات، 
علًما بأن إتمام الصفقة مرهون بالحصول على موافقات 

الجهات التنظيمية.
أعلنت أرامكو السعودية عن إبرام شراكة مع فريق آستون 	 

مارتن كوجنيزانت لسباق الفورموال 1 لالستفادة من االلتزام 
المشترك بينهما نحو تحقيق التميز واالبتكار على المستوى 
الهندسي. ومن خالل هذه الشراكة تهدف أرامكو السعودية 
إلى تحفيز عملية تصنيع أنواع وقود مستدامة وعالية األداء 

وزيوت تشحيم متطورة، وترويج منتجاتها عالية الجودة، 
باإلضافة إلى دعم طموحها في توفير أنواع وقود وزيوت 

تشحيم ممتازة لقطاع السيارات على الصعيد العالمي. 
اتخذت أرامكو السعودية القرار االستثماري 	 

النهائي للمشاركة في تطوير مجمع متكامل للتكرير 
والبتروكيميائيات في شمال شرق الصين. وسوف تعمل 
شركة هواجين أرامكو للبتروكيميائيات، وهي مشروع 
مشترك بين أرامكو السعودية وشركة نورث هواجين 

كيميكال إندستريز غروب كوروبوريشن وشركة بانجين 
زينشنغ إندستريال غروب، على بناء مجمع لتحويل 

السوائل إلى كيميائيات يضم مصفاة بطاقة 300 ألف 
برميل يوميًا ووحدات إلنتاج البتروكيميائيات. ويمثل هذا 

المشروع، المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2024، فرصةً 
ألرامكو السعودية لتوريد نحو 210 ألف برميل في اليوم 

من لقيم النفط الخام للمجمع. علًما بإن إتمام الصفقة مرهون 
باالنتهاء من كافة المستندات الخاصة بها والحصول على 

موافقات الجهات التنظيمية واستيفاء شروط اإلقفال. 



8
التقرير األولي للربع األول 2022

جميع المبالغ الواردة بالماليين ما لم يُذَكر خالف ذلك

األداء المالي

النتائج المالية 

ملخص األداء المالي
الربع األول المنتهي في 31 مارس

دوالر أمريكي* ريال سعودي

نسبة التغيير 2021 2022 2021 2022 جميع المبالغ الواردة بالماليين ما لم يُذَكر خالف ذلك

%83.5 40,368 74,084 151,380 277,817 الدخل قبل ضرائب الدخل والزكاة

%85.6 )18,651( )34,611( )69,940( )129,791( ضرائب الدخل والزكاة

%81.8 21,717 39,473 81,440 148,026 صافي الدخل

أهم العوامل المؤثرة على نتائج أرامكو السعودية المالية
تتأثر نتائج أعمال أرامكو السعودية وتدفقاتها النقدية في 	 

المقام األول بأسعار المواد الهيدروكربونية والمنتجات 
المكررة والكيميائيات في السوق والكميات المباعة 

منها. وقد ارتفع الطلب العالمي على المنتجات البترولية 
خالل الربع األول من عام 2022، مما أدى إلى 

ارتفاع األسعار وزيادة الكميات المباعة من المواد 
الهيدروكربونية، وأدى ذلك إلى تحسن هوامش أرباح 
قطاع التكرير والمعالجة والتسويق مقارنةً بذات الفترة 

من عام 2021. 
سددت أرامكو السعودية في يناير 2022، دفعة مقدمة 	 

جزئية من المقابل المادي المؤجل المتعلق بصفقة 
االستحواذ على سابك، بلغت 28,579 ريال سعودي 
)7,621 دوالر أمريكي(. وقد أدى ذلك إلى تخفيض 
المبالغ األصلية لسندي أمر بمجموع قدره 30,000 

ريال سعودي )8,000 دوالر أمريكي( كانا مستحقي 
السداد في أو قبل 7 أبريل 2024 و7 أبريل 2026.

أكملت أرامكو السعودية في فبراير 2022، صفقة 	 
البنية التحتية للطاقة بقيمة 58.1 مليار ريال سعودي 
)15.5 مليار دوالر أمريكي( تتعلق باتفاقية استئجار 

وإعادة تأجير مدتها 20 عاًما لشبكة خطوط أنابيب 
الغاز التابعة لها، ونتج عن هذه الصفقة زيادة في النقد 
وما يماثله والحصص غير المسيطرة أثناء تلك الفترة.

صافي الدخل
بلغ صافي الدخل 148,026 ريال سعودي )39,473 

دوالر أمريكي( عن الربع األول من عام 2022، مقارنةً 
مع 81,440 ريال سعودي )21,717 دوالر أمريكي( 

عن الفترة ذاتها من عام 2021. ويُعزى هذا االرتفاع في 
المقام األول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة 
وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، 

إال أن هذه الزيادة قابلها جزئيًا ارتفاع في الريع على اإلنتاج 
الناتج عن ارتفاع أسعار النفط الخام وارتفاع متوسط معدل 

الريع الفعلي.

ضرائب الزكاة والدخل
بلغت ضرائب الدخل والزكاة 129,791 ريال سعودي 

)34,611 دوالر أمريكي( عن الربع األول من عام 2022، 
مقارنةً مع 69,940 ريال سعودي )18,651 دوالر 

أمريكي( لنفس الربع من عام 2021. وجاءت هذه الزيادة 
مدفوعة في المقام األول بارتفاع الدخل الخاضع للضريبة 

خالل الربع األول من عام 2022.

للمقاييس غير المدرجة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي، 
يُرجى مراجعة بند مطابقات وتعريفات المقاييس غير المدرجة 

ضمن متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي.

يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالءمة فقط.	 



9
التقرير األولي للربع األول 2022
جميع المبالغ الواردة بالماليين ما لم يُذَكر خالف ذلك

األداء المالي لقطاع التنقيب واإلنتاج

بلغت األرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة  
263,750 ريال سعودي )70,333 دوالر أمريكي(  

للربع األول من عام 2022، مقارنةً مع 150,130 
ريال سعودي )40,035 دوالر أمريكي( لذات الفترة من 
عام 2021. وجاء هذا األداء المتميز مدفوًعا في األساس 

بالزيادة في متوسط أسعار النفط الخام المحققة مدعومة 
بزيادة الكميات المباعة من النفط الخام، وقابل ذلك جزئيًا 

ارتفاع الريع على إنتاج النفط الخام.

انخفضت النفقات الرأسمالية خالل الربع األول من عام 
2022، بنسبة 10.3 % مقارنةً لذات الفترة من عام 
2021، حيث تراجعت من 24,355 ريال سعودي 

)6,495 دوالر أمريكي( إلى 21,835 ريال سعودي 
)5,823 دوالر أمريكي(، ويعود ذلك في المقام األول 

لقرب انتهاء عدد من مشاريع الغاز.

الربع األول المنتهي في 31 مارس

دوالر أمريكي* ريال سعودي

نسبة التغيير 2021 2022 2021 2022 جميع المبالغ الواردة بالماليين ما لم يُذَكر خالف ذلك

% 75.7 40,035 70,333 150,130 263,750 األرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة

%)10.3( 6,495 5,823 24,355 21,835 النفقات الرأسمالية - أساس نقدي

يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالءمة فقط.	 

األداء المالي لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق

بلغت األرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة 
38,256 ريال سعودي )10,202 دوالر أمريكي(     

خالل الربع األول من عام 2022، مقارنة مع 16,660 
ريال سعودي )4,443 دوالر أمريكي( لذات الفترة  من عام 

2021. وتُعزى هذه النتائج المالية القوية في المقام األول 
إلى تحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق 

والمكاسب المرتبطة بحركة المخزون بسبب تعافي أسواق 
الطاقة العالمية.

ارتفعت النفقات الرأسمالية خالل الربع األول من عام 
2022، بنسبة 5.3 % مقارنة لذات الفترة من عام 2021، 

حيث ارتفعت من 5,864 ريال سعودي )1,564 دوالر 
أمريكي( إلى 6,174 ريال سعودي )1,646 دوالر 

أمريكي(، وتُعزى هذه الزيادة بالدرجة األولى لزيادة اإلنفاق 
على شبكات التوزيع، وقابل ذلك جزئيًا المشاريع التي 

شارفت على االنتهاء.

الربع األول المنتهي في 31 مارس

دوالر أمريكي* ريال سعودي

نسبة التغيير 2021 2022 2021 2022 جميع المبالغ الواردة بالماليين ما لم يُذَكر خالف ذلك

% 129.6 4,443 10,202 16,660 38,256 األرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة

% 5.3 1,564 1,646 5,864 6,174 النفقات الرأسمالية - أساس نقدي

يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالءمة فقط.	 
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التقرير األولي للربع األول 2022

جميع المبالغ الواردة بالماليين ما لم يُذَكر خالف ذلك
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13  أرامكو السعودیة
 2022التقریر األولي للربع األول 

 جمیع المبالغ بمالیین الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

أمین بن حسن الناصر 
عضو مجلس اإلدارة، 

الرئیس وكبیر اإلداریین التنفیذیین 

زیاد بن ثامر المرشد 
كبیر اإلداریین المالیین 
والنائب األعلى للرئیس 

بسام محمد عسیري 
مراقب الحسابات 

 قائمة الدخل الموحدة الموجزة
 دوالر أمریكي* لایر سعودي

 الربع األول الربع األول الربع األول األولالربع 
 2021 2022 2021 2022 إیضاح

 72,553 124,534 272,072 467,003 10 إیرادات
 7,489 13,305 28,085 49,894 دخل آخر متعلق بالمبیعات

 80,042 137,839 300,157 516,897 اإلیرادات والدخل اآلخر المتعلق بالمبیعات
 )6,415( )18,007( )24,055( )67,527( ریع وضرائب أخرى

 )19,709( )28,465( )73,910( )106,746( مشتریات
 )4,189( )5,895( )15,707( )22,106( إنتاج وتصنیع

 )3,307( )5,244( )12,403( )19,665( بیع وإداریة وعمومیة
)281()359( )1,053( )1,346( تنقیب

)234()228()878()854( بحث وتطویر
 )5,404()5,586( )20,264()20,948( 6،5 استھالك وإطفاء

 )39,539( )63,784( )148,270( )239,192( تكالیف التشغیل
 40,503 74,055 151,887 277,705 دخل التشغیل

 477 491 1,787 1,843 حصة في نتائج مشاریع مشتركة وشركات زمیلة
 88 160 329 602 ودخل آخر دخل تمویل

)700()622( )2,623( )2,333( تكالیف تمویل
 40,368 74,084 151,380 277,817 الدخل قبل ضرائب الدخل والزكاة

 )18,651( )34,611( )69,940( )129,791( 7 ضرائب الدخل والزكاة
 21,717 39,473 81,440 148,026 صافي الدخل

 الدخل العائد إلىصافي 
 20,957 37,869 78,590 142,012 حقوق المساھمین

 760 1,604 2,850 6,014 الحصص غیر المسیطرة
148,026 81,440 39,473 21,717 

 0.10 0.17 0.36 0.65 18 ربحیة السھم (األساسیة والمخفضة)

 لایر سعودي للمالءمة فقط. 3.75دوالر أمریكي =  1.00بسعر صرف ثابت  اإلضافیة* یتم تحویل المعلومات 



 أرامكو السعودیة 14
 2022األول  التقریر األولي للربع

 جمیع المبالغ بمالیین الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

أمین بن حسن الناصر 
عضو مجلس اإلدارة، 

الرئیس وكبیر اإلداریین التنفیذیین 

زیاد بن ثامر المرشد 
كبیر اإلداریین المالیین 
والنائب األعلى للرئیس 

بسام محمد عسیري 
مراقب الحسابات 

 قائمة الدخل الشامل الموحدة الموجزة
 دوالر أمریكي* لایر سعودي

 الربع األول الربع األول األولالربع  الربع األول
 2021 2022 2021 2022 إیضاح

 21,717 39,473 81,440 148,026 صافي الدخل

 8 الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر، بعد خصم الضریبة
 بنود لن یتم إعادة تصنیفھا إلى صافي الدخل

 3,466 3,078 12,996 11,544 انتھاء التوظیفإعادة قیاس التزامات منافع ما بعد 
حصة في إعادة قیاس التزامات منافع ما بعد انتھاء التوظیف من مشاریع مشتركة 

-26 - 97 وشركات زمیلة
تغیرات في القیمة العادلة الستثمارات في حقوق ملكیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل 

 277225 843 1,038 الدخل الشامل اآلخر
 بنود یمكن إعادة تصنیفھا الحقًا إلى صافي الدخل

)47(119 )176( 447 تحوطات تدفقات نقدیة وأخرى
تغیرات في القیمة العادلة لسندات دین مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

)136()53()512()200( اآلخر
)191(213)715( 798 مشتركة وشركات زمیلةحصة في دخل (خسارة) شامل آخر لمشاریع 

)199()312()746()1,171(  فروقات تحویل عمالت
  12,553 11,690 3,348 3,118 

 24,835 42,821 93,130 160,579  مجموع الدخل الشامل
  

  مجموع الدخل الشامل العائد إلى
 24,108 41,131 90,402 154,241  حقوق المساھمین

 727 1,690 2,728 6,338  الحصص غیر المسیطرة
  160,579 93,130 42,821 24,835 

 لایر سعودي للمالءمة فقط. 3.75دوالر أمریكي =  1.00* یتم تحویل المعلومات اإلضافیة بسعر صرف ثابت 



15  أرامكو السعودیة
 2022التقریر األولي للربع األول 

 جمیع المبالغ بمالیین الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

أمین بن حسن الناصر 
عضو مجلس اإلدارة، 

الرئیس وكبیر اإلداریین التنفیذیین 

زیاد بن ثامر المرشد 
كبیر اإلداریین المالیین 
والنائب األعلى للرئیس 

بسام محمد عسیري 
مراقب الحسابات 

 قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة
 دوالر أمریكي* لایر سعودي

 دیسمبر 31 مارس 31 دیسمبر 31 مارس 31
 2021 2022 2021 2022 إیضاح

 الموجودات
 الموجودات غیر المتداولة

 331,818 334,291 1,244,316 1,253,590 5 وآالت ومعدات ممتلكات
 42,845 42,852 160,668 160,695 6 موجودات غیر ملموسة

 18,549 19,004 69,559 71,265 استثمارات في مشاریع مشتركة وشركات زمیلة
 3,992 3,852 14,969 14,445 موجودات ضریبة دخل مؤجلة
 10,073 10,242 37,776 38,406 موجودات وذمم مدینة أخرى
 6,443 6,990 24,161 26,215 استثمارات في أوراق مالیة

1,564,616 1,551,449 417,231 413,720 
 الموجودات المتداولة

 19,921 25,691 74,703 96,343 مخزون
 37,433 53,574 140,373 200,901 ذمم مدینة تجاریة

 11,018 13,660 41,317 51,225 الحكومةمبالغ مستحقة من 
 7,519 9,321 28,196 34,952 موجودات وذمم مدینة أخرى

 7,219 9,466 27,073 35,498 استثمارات قصیرة األجل
 79,888 95,432 299,579 357,870 نقد وما یماثلھ

776,789 611,241 207,144 162,998 
 576,718 624,375 2,162,690 2,341,405 مجموع الموجودات

 حقوق الملكیة والمطلوبات
 حقوق المساھمین

 16,000 16,000 60,000 60,000 رأس المال
 7,195 7,195 26,981 26,981 رأس المال اإلضافي المدفوع

)754()706( )2,828( )2,648(  أسھم خزینة
  أرباح مبقاة:

 271,585 293,625 1,018,443 1,101,095  غیر مخصصة
 1,600 1,600 6,000 6,000  مخصصة

 1,243 1,579 4,661 5,922 8 احتیاطیات أخرى
  1,197,350 1,113,257 319,293 296,869 

 44,643 61,199 167,411 229,496  الحصص غیر المسیطرة
  1,426,846 1,280,668 380,492 341,512 

  المطلوبات غیر المتداولة
 116,366 109,443 436,371 410,412 9 قروض

 19,960 22,979 74,850 86,171  مطلوبات ضریبة دخل مؤجلة
 10,861 5,750 40,729 21,563  التزامات منافع ما بعد انتھاء التوظیف

 6,998 7,027 26,244 26,350  مخصصات ومطلوبات أخرى
  544,496 578,194 145,199 154,185 

  المطلوبات المتداولة
 33,251 39,028 124,689 146,352  ذمم دائنة تجاریة وأخرى

  التزامات للحكومة:
 24,140 30,261 90,525 113,477 7 ضرائب دخل وزكاة

 3,750 10,425 14,064 39,093  ریع
 19,880 18,970 74,550 71,141 9 قروض

  370,063 303,828 98,684 81,021 
 235,206 243,883 882,022 914,559  مجموع المطلوبات

 576,718 624,375 2,162,690 2,341,405  مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات

 لایر سعودي للمالءمة فقط. 3.75دوالر أمریكي =  1.00* یتم تحویل المعلومات اإلضافیة بسعر صرف ثابت 



 أرامكو السعودیة 16
 2022التقریر األولي للربع األول 

 جمیع المبالغ بمالیین الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

أمین بن حسن الناصر 
عضو مجلس اإلدارة، 

الرئیس وكبیر اإلداریین التنفیذیین 

زیاد بن ثامر المرشد 
كبیر اإلداریین المالیین 
والنائب األعلى للرئیس 

بسام محمد عسیري 
مراقب الحسابات 

 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة الموجزة
 أمریكي* دوالر سعودي لایر

 المساھمین حقوق
 المبقاة األرباح

 المال رأس

 المال رأس
 اإلضافي
 الخزینة أسھم المدفوع

 غیر
 المخصصة المخصصة

 االحتیاطیات
 األخرى
 )8 (إیضاح

 غیر الحصص
 المجموع المجموع المسیطرة

 293,625 1,101,094 110,246 5,858 6,000 895,273 )3,264( 26,981 60,000 2021ینایر  1الرصید في 
 21,717 81,440 2,850 - - 78,590 - - - صافي الدخل

 3,118 11,690 )122( 11,812 -- -- - الشامل اآلخرالدخل (الخسارة) 
 24,835 93,130 2,728 11,812 - 78,590 -- - مجموع الدخل الشامل

تحویل إعادة قیاس التزامات منافع ما بعد 
 -- - )12,218( - 12,218 -- - انتھاء التوظیف

 38 141 -- -- 141- - أسھم خزینة مصدرة للموظفین
 5 22 - 22 -- -- - على أساس السھم تعویض

 )18,753( )70,325( -- - )70,325( -- - )18توزیعات أرباح (إیضاح 
 -- 679 -- )679( - - - تغیر في حصة ملكیة شركة تابعة

توزیعات أرباح إلى حصص غیر 
)147()553( )553( - - - - - - مسیطرة وأخرى

     
 299,603 1,123,509 113,100 5,474 6,000 915,077 )3,123( 26,981 60,000 2021مارس  31الرصید في 

     
 341,512 1,280,668 167,411 4,661 6,000 1,018,443 )2,828( 26,981 60,000 2022ینایر  1الرصید في 

 39,473 148,026 6,014 - - 142,012 - - - صافي الدخل
 3,348 12,553 324 12,229 -- -- - اآلخرالدخل الشامل 

 42,821 160,579 6,338 12,229 - 142,012 -- - مجموع الدخل الشامل
تحویل إعادة قیاس التزامات منافع ما بعد 

 -- - )10,924(-10,924 -- - )8انتھاء التوظیف (إیضاح 
تحویل حصة إعادة قیاس التزامات منافع 

التوظیف من مشاریع ما بعد انتھاء 
 -- -)97(- 97 -- - )8مشتركة وشركات زمیلة (إیضاح 

 33 126-)5(-)49( 180-- أسھم خزینة مصدرة للموظفین
 15 57-58-)1( -- - تعویض على أساس السھم
 )18,755( )70,331(-- - )70,331( -- - )18توزیعات أرباح (إیضاح 

غیر مسیطرة في شركة بیع حصة ملكیة 
 15,500 58,125 58,125 -- -- -- )16تابعة (إیضاح 

توزیعات أرباح إلى حصص غیر 
)634()2,378( )2,378( - - - - - - مسیطرة وأخرى

       
 380,492 1,426,846 229,496 5,922 6,000 1,101,095 )2,648( 26,981 60,000 2022مارس  31الرصید في 

 لایر سعودي للمالءمة فقط. 3.75دوالر أمریكي =  1.00یتم تحویل المعلومات اإلضافیة بسعر صرف ثابت * 



17  أرامكو السعودیة
 2022التقریر األولي للربع األول 

 جمیع المبالغ بمالیین الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

أمین بن حسن الناصر 
عضو مجلس اإلدارة، 

الرئیس وكبیر اإلداریین التنفیذیین 

زیاد بن ثامر المرشد 
كبیر اإلداریین المالیین 
والنائب األعلى للرئیس 

بسام محمد عسیري 
مراقب الحسابات 

 التدفقات النقدیة الموحدة الموجزةقائمة 
 دوالر أمریكي* لایر سعودي

 الربع األول الربع األول الربع األول الربع األول
 2021 2022 2021 2022 إیضاح

 40,368 74,084 151,380 277,817 الدخل قبل ضرائب الدخل والزكاة
 صافي النقد الناتج من أنشطة التشغیل التعدیالت لتسویة الدخل قبل ضرائب الدخل والزكاة إلى

 5,404 5,586 20,264 20,948 6،5 استھالك وإطفاء
 84 78 316 291 تكالیف تنقیب وتقییم مشطوبة

-127 - 477 خسارة استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
)477()491( )1,787( )1,843( حصة في نتائج مشاریع مشتركة وشركات زمیلة

)86()156()323()585( دخل تمویل
 700 2,623622 2,333 تكالیف تمویل

)1()4()3()17( توزیعات أرباح من استثمارات في أوراق مالیة
 63222169 84 تغیر في القیمة العادلة الستثمارات من خالل الربح أو الخسارة

 121233 11 وشركات زمیلةتغیر في استبعاد أرباح مخزون مشاریع مشتركة 
 72141193 156 أخرى

 التغیر في رأس المال العامل
 )1,833( )5,770( )6,875( )21,640( مخزون

 )6,261( )16,141( )23,477( )60,528( ذمم مدینة تجاریة
)538()2,642( )2,015( )9,908( مبالغ مستحقة من الحكومة

)208()1,837()778()6,890( مدینة أخرىموجودات وذمم 
 2,141 8,0325,484 20,563 ذمم دائنة تجاریة وأخرى

 338 1,2676,675 25,029 ریع مستحق
 التغیرات األخرى

)266()169()997()630( موجودات وذمم مدینة أخرى
31 1179 31 مخصصات ومطلوبات أخرى

330 362 1,239 1,359 بعد انتھاء التوظیف التزامات منافع ما
 )13,642( )27,671( )51,158( )103,767( (ج)7 سداد ضریبة دخل وزكاة وضرائب أخرى

 26,479 38,211 99,299 143,291 صافي النقد الناتج من أنشطة التشغیل

 )8,200( )7,583( )30,750( )28,435( 4 نفقات رأسمالیة
 136 195 513 729 من مشاریع مشتركة وشركات زمیلةتوزیعات 

)36()77()136()291( استثمارات إضافیة في مشاریع مشتركة وشركات زمیلة
1 34 17 توزیعات أرباح من استثمارات في أوراق مالیة

66 128 244 481 فوائد مستلمة
)274()251( )1,024( )942( صافي استثمارات في أوراق مالیة

 185)2,247( 693 )8,425( صافي (مشتریات) استحقاقات استثمارات قصیرة األجل
 )8,122( )9,831( )30,457( )36,866( صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

 )18,753( )18,755( )70,325( )70,331( 18 توزیعات أرباح مدفوعة إلى المساھمین في الشركة
)144()603()542()2,261( توزیعات أرباح مدفوعة إلى حصص غیر مسیطرة في شركات تابعة

-15,500-58,125 16 متحصالت من بیع حصة ملكیة غیر مسیطرة في شركة تابعة
 26 34 12698 متحصالت من إصدار أسھم خزینة

 638 1,020 3,8252,394 متحصالت من قروض
)105()8,875()393()33,278( سداد قروض

)749()813( )2,809()3,049( جزء رئیسي في مدفوعات عقود إیجار
)396()344( )1,487()1,291( فوائد مدفوعة

 )19,483( )12,836( )73,064( )48,134( صافي النقد المستخدم في أنشطة التمویل

 )1,126( 15,544 )4,222( 58,291 یماثلھصافي الزیادة (النقص) في النقد وما 
 55,262 79,888 207,232 299,579 النقد وما یماثلھ كما في بدایة الفترة

 54,136 95,432 203,010 357,870 النقد وما یماثلھ كما في نھایة الفترة

 سعودي للمالءمة فقط.لایر  3.75دوالر أمریكي =  1.00* یتم تحویل المعلومات اإلضافیة بسعر صرف ثابت 



 أرامكو السعودیة 18
 2022التقریر األولي للربع األول 

 جمیع المبالغ بمالیین الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

 إیضاحات حول التقریر المالي األولي الموحد الموجز
 . معلومات عامة1

المملكة العربیة السعودیة ("المملكة")، في مجال البحث والتنقیب والحفر واستخراج المواد تعمل شركة الزیت العربیة السعودیة ("الشركة")، ومقرھا الرئیسي في مدینة الظھران، 
بموجب المرسوم  1988نوفمبر  13الشركة في  الھیدروكربونیة ("التنقیب واإلنتاج")، وفي معالجة تلك المواد وصنعھا وتكریرھا وتسویقھا ("التكریر والمعالجة والتسویق"). لقد تأسست

عندما منحت حكومة المملكة العربیة السعودیة ("الحكومة") امتیاًزا للمشغل السابق بالحق في التنقیب عن المواد  1933مایو  29، ولكن تاریخھا یعود إلى 8رقم م/الملكي 
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  2018ینایر  1اًرا من الھیدروكربونیة في المملكة، من بین أمور أخرى. كما تم تحویل الشركة إلى شركة مساھمة سعودیة بنظام أساس جدید اعتب

 ).2017دیسمبر  19ھـ (1439ربیع اآلخر  1بتاریخ  180

ومة، ولي، قامت الحك، انتھت الشركة من طرحھا العام األولي وأُدِرجت أسھمھا العادیة في السوق المالیة السعودیة ("تداول"). وفیما یتعلق بالطرح العام األ2019دیسمبر  11في 
 % من رأس مال الشركة.1.73ملیار سھم عادي، أو ما نسبتھ  3.45بصفتھا المالك الوحید ألسھم الشركة في ذلك الوقت، ببیع ما مجموعھ 

ق الثروة السیادي للمملكة. % من رأس مال الشركة، إلى صندوق االستثمارات العامة، وھو صندو4ملیار سھم عادي، أو ما نسبتھ  8، قامت الحكومة بتحویل 2022فبرایر  13في 
 % من الملكیة المباشرة.94.19وبعد التحویل، ظلت الحكومة أكبر مساھم في الشركة، حیث احتفظت بنسبة 

 .2022مایو  13اعتمد مجلس اإلدارة التقریر المالي األولي الموحد الموجز للشركة والشركات التابعة لھا (معًا "أرامكو السعودیة") بتاریخ 

 اإلعداد والسیاسات المحاسبیة المھمة األخرى . أسس2
، التقریر المالي األولي، المعتمد في المملكة، والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة 34تم إعداد التقریر المالي األولي الموحد الموجز وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

التقریر المالي األولي الموحد الموجز مع السیاسات المحاسبیة وطرق االحتساب والعرض المبینة في القوائم المالیة الموحدة ألرامكو السعودیة للمراجعین والمحاسبین. یتماشى ھذا 
 ، باستثناء المعاییر الجدیدة والمعدلة المفصح عنھا أدناه.2021دیسمبر  31السعودیة للسنة المنتھیة في 

وجز جنبًا وتتضمن كافة التعدیالت الالزمة إلظھار نتائج الفترات المعروضة بصورة عادلة. ولھذا یجب قراءة ھذا التقریر المالي األولي الموحد المإن نتائج الفترات األولیة غیر مراجعة 
یر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة، والمعاییر ، التي تم إعدادھا وفقاً للمعای2021دیسمبر  31إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة واإلیضاحات المتعلقة بھا للسنة المنتھیة في 

تتوافق مع المعاییر الدولیة للتقریر المالي  2021دیسمبر  31واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین. كما إن القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 حاسبة الدولیة.الصادرة عن مجلس معاییر الم

الشامل الموحدة الموجزة وقائمة المركز  إن عملیات التحویل من اللایر السعودي إلى الدوالر األمریكي المعروضة كمعلومات إضافیة في قائمة الدخل الموحدة الموجزة وقائمة الدخل
ولفترتي الثالثة أشھر  2021دیسمبر  31و 2022مارس  31التدفقات النقدیة الموحدة الموجزة في  المالي الموحدة الموجزة وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة الموجزة وقائمة

 لایر سعودي وھو ما یمثل سعر الصرف في تاریخي قائمة المركز المالي. 3.75دوالر أمریكي =  1.00، ھي للتسھیل وتم احتسابھا بسعر 2021و 2022مارس  31المنتھیتین في 

الطلب العالمي على الطاقة قویًا مما أدى إلى  وظل، مما یعكس زیادة التنقل واستئناف األنشطة التجاریة. 2022في الربع األول من عام  في تحقیق انتعاش قويلعالمي االقتصاد ا استمر
أثرت األسعار المتزایدة بشكل إیجابي على األداء المالي ألرامكو السعودیة زیادة مطردة في أسعار النفط الخام. ونظًرا ألن مبیعات النفط الخام تمثل جزًءا كبیًرا من إیرادات الشركة، فقد 

 خالل الفترة الحالیة.

 المعاییر الجدیدة أو المعدلة
ینایر  1التي تبدأ في أو بعد  رات السنویةقامت أرامكو السعودیة باتباع اإلصدار التالي الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والمعتمد في المملكة، والذي یكون ساریًا للفت )1(

2022: 

 (الممتلكات واآلالت والمعدات) 16التعدیل على معیار المحاسبة الدولي رقم 
تخصم من (الممتلكات واآلالت والمعدات)، والذي یحظر على أي منشأة أن  16، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیًال على معیار المحاسبة الدولي رقم 2020في شھر مایو 

منھ. وبدًال من ذلك، یجب على المنشأة إثبات تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أي متحصالت من بیع البنود المنتجة أثناء إعداد المنشأة لألصل لالستخدام المقصود 
جد أي تأثیر جوھري على التقریر المالي األولي الموحد الموجز من اتباع التعدیل على معیار المتحصالت من بیع ھذه البنود، وتكالیف إنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة. ال یو

 .16المحاسبة الدولي رقم 

 لم تقم أرامكو السعودیة باالتباع المبكر ألي من المعاییر أو التفسیرات أو التعدیالت المحاسبیة الجدیدة التي صدرت ولكن لم تسر بعد. )2(
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 عادلة. تقدیر القیمة ال3
السوق في تاریخ القیاس. كما یستند قیاس القیمة  تمثل القیمة العادلة السعر الذي سیتم الحصول علیھ عند بیع أصل أو الذي سیتم دفعھ عند نقل التزام في معاملة منظمة بین المشاركین في

لذلك األصل أو االلتزام أو في السوق األكثر ربًحا لھما في حالة عدم وجود سوق أصلیة. كذلك تعتقد  العادلة إلى افتراض أن معاملة بیع األصل أو نقل االلتزام تتم إما في السوق األصلیة
 ترة التقریر.كل جوھري عن قیمتھا الدفتریة في نھایة فاإلدارة أن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ألرامكو السعودیة التي یتم قیاسھا وإثباتھا بالتكلفة المطفأة ال تختلف بش

 
، وفقًا لمستویات التسلسل الھرمي لقیاس 2021دیسمبر  31و 2022مارس  31یعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات أرامكو السعودیة التي یتم قیاسھا وإثباتھا بالقیمة العادلة في 

 31و 2022مارس  31ودات مالیة أو مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة على أساس غیر متكرر في القیمة العادلة المحدد على أساس متكرر. في حین لم تقم أرامكو السعودیة بقیاس أي موج
، ولیس من المتوقع أن تؤثر التغیرات في المدخالت غیر القابلة للرصد 2021دیسمبر  31. ولم یتم إجراء أي تغیرات على أي من طرق وعملیات التقییم المطبقة كما في 2021دیسمبر 

 لى القیمة العادلة.بشكل جوھري ع
 

 المجموع  ج3المستوى  ب2المستوى  أ1المستوى  الموجودات
      

      2022مارس  31
      استثمارات في أوراق مالیة:

 12,207  1,357 81 10,769 أسھم حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 7,641  - 7,600 41 الشامل اآلخرسندات دین بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

 6,661  4,607 1,682 372 أسھم حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 59  6 53 - سندات دین بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 151,830  151,830 - - ذمم مدینة تجاریة متعلقة بعقود ذات ترتیبات أسعار مبدئیة

 11,182 9,416 157,800  178,398 
      موجودات وذمم مدینة أخرى:

 172  - 172 - مقایضات أسعار فائدة
 4,684  8 4,583 93 مقایضات سلع

 78  - 78 - عقود عمالت آجلة
 2,540  2,540 - - حقوق الخیار -موجودات مالیة 

 93 4,833 2,548  7,474 
 185,872  160,348 14,249 11,275 مجموع الموجودات

      
      2021دیسمبر  31

      استثمارات في أوراق مالیة:
 10,562  1,340 88 9,134 أسھم حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 7,883  - 7,846 37 سندات دین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 6,148  3,928 1,861 359 العادلة من خالل الربح أو الخسارة أسھم حقوق ملكیة بالقیمة

 53  - - 53 سندات دین بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 109,440  109,440 - - ذمم مدینة تجاریة متعلقة بعقود ذات ترتیبات أسعار مبدئیة

 9,583 9,795 114,708  134,086 
      موجودات وذمم مدینة أخرى:

 9  - 9 - مقایضات أسعار فائدة
 1,572  83 1,489 - مقایضات سلع

 32  - 32 - عقود عمالت آجلة
 2,390  2,390 - - حقوق الخیار -موجودات مالیة 

 - 1,530 2,473  4,003 
 138,089  117,181 11,325 9,583 مجموع الموجودات
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 تتمة. تقدیر القیمة العادلة 3
 المجموع  ج3المستوى  ب2المستوى  أ1المستوى  المطلوبات

      
      2022مارس  31

      ذمم دائنة تجاریة وأخرى:
 135  - 135 - مقایضات أسعار فائدة

 4,550  73 4,477 - مقایضات سلع
 181  - 181 - عقود عمالت آجلة

      مخصصات ومطلوبات أخرى:
 3,317  3,317 - - خیارات وعقود آجلة -مطلوبات مالیة 
 8,183  3,390 4,793 - مجموع المطلوبات

      
      2021دیسمبر  31

      ذمم دائنة تجاریة وأخرى:
 427  - 427 - مقایضات أسعار فائدة

 1,999  43 1,755 201 مقایضات سلع
 151  - 151 - عقود عمالت آجلة

      مخصصات ومطلوبات أخرى:
 3,301  3,301 - - خیارات وعقود آجلة -مطلوبات مالیة 
 5,878  3,344 2,333 201 مجموع المطلوبات

 
 أ. أسعار معلنة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة.

 ب. طرق تقییم تكون فیھا مدخالت أدنى مستوى، المھمة لقیاس القیمة العادلة، قابلة للرصد بشكل مباشر أو غیر مباشر.
 ج. طرق تقییم تكون فیھا مدخالت أدنى مستوى، المھمة لقیاس القیمة العادلة، غیر قابلة للرصد.

 
 :2021دیسمبر  31وللسنة المنتھیة في  2022مارس  31لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  3فیما یلي بیان بالتغیرات في االستثمارات في األوراق المالیة ضمن المستوى 

 
 مبردیس 31 مارس 31 
 2022 2021 

 4,970 5,268 كما في بدایة الفترة
 )5( 549 صافي إضافات (استبعادات)

 407 133 صافي الحركة في القیمة العادلة غیر المحققة
 )104( 20 مكاسب (خسائر) محققة

 5,268 5,970 كما في نھایة الفترة
 

ترتیبات األسعار المبدئیة، بشكل أساسي بمعامالت البیع، بعد خصم التسویات، التي تمت خالل الفترة، والناتجة من العقود مع تتعلق حركة الذمم المدینة التجاریة، والمرتبطة بالعقود ذات 
 ). إال أن حركة القیمة العادلة غیر المحققة على ھذه الذمم المدینة التجاریة غیر جوھریة.10العمالء (إیضاح 

 
لحركات اسي بعقود مشتقات البیع والشراء بما في ذلك إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة عن تعدیل أحد المشتقات إلى القیمة العادلة. إال أن ایتعلق التغییر في مقایضات السلع بشكل أس

 في القیمة العادلة على مقایضات السلع ھذه غیر جوھریة.
 

تتعلق بعقود خیار البیع وخیار الشراء والعقود اآلجلة على أدوات حقوق الملكیة الخاصة بأرامكو السعودیة تعود الحركة في الموجودات والمطلوبات المالیة مقابل عقود الخیارات، والتي 
 في بعض الشركات التابعة، إلى التغیر في القیمة العادلة غیر المحققة خالل الفترة.

  



 أرامكو السعودیة 21
 2022األولي للربع األول التقریر 

 جمیع المبالغ بمالیین الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك

 

 

 . القطاعات التشغیلیة4
واستخراج ومعالجة وصنع وتكریر وتسویق المواد الھیدروكربونیة في المملكة ولدیھا حصص في مرافق تكریر وبتروكیمیائیات تعمل أرامكو السعودیة في مجال البحث والتنقیب والحفر 

 وتوزیع وتسویق وتخزین خارج المملكة.
 

داریین التنفیذیین الذي یعتبر متخذ القرارات التشغیلیة الرئیس، یتم تأسیس القطاعات التشغیلیة ألرامكو السعودیة على أساس تلك األنشطة التي یتم تقییمھا بشكل منتظم من قبل كبیر اإل
ء. كما یتم تقییم أداء القطاع بناًء على اإلیرادات والذي یراقب النتائج التشغیلیة للقطاعات التشغیلیة ألرامكو السعودیة بشكل مستقل بغرض اتخاذ قرارات حول توزیع الموارد وتقییم األدا

 من مؤشرات األداء الرئیسیة باإلضافة إلى ربحیة القطاع.والتكالیف ونطاق واسع 
 

یتم التقریر عنھما، وھما قطاع التنقیب واإلنتاج  2022مارس  31یتم تنظیم أرامكو السعودیة إلى وحدات أعمال بناًء على نوعیة األنشطة الرئیسیة ألغراض إداریة. ولدیھا قطاعان في 
نقیب تجمیع كافة وظائف الدعم األخرى تحت قطاع األعمال العامة. حیث تتضمن أنشطة قطاع التنقیب واإلنتاج النفَط الخام والغاز الطبیعي والت وقطاع التكریر والمعالجة والتسویق، مع

روكیمیائیات واإلمداد والتجارة والتوزیع عن سوائل الغاز الطبیعي وتطویر وإنتاج الحقول. بینما تتضمن أنشطة قطاع التكریر والمعالجة والتسویق بشكل أساسي التكریر وتصنیع البت
العامة بشكل رئیسي خدمات الدعم بما في ذلك  وتولید الطاقة والخدمات اللوجستیة وتسویق النفط الخام والخدمات ذات الصلة للعمالء العالمیین والمحلیین. وتتضمن أنشطة قطاع األعمال

یتم تخصیصھا لقطاعي "التنقیب واإلنتاج" و"التكریر والمعالجة والتسویق". وحیث تتم أسعار التحویل بین القطاعات التشغیلیة وفقًا الموارد البشریة والمالیة وتقنیة المعلومات التي لم 
 لشروط التعامل العادل وھي مماثلة للمعامالت مع أطراف أخرى.

 
 ى أساس القطاعات أو على أساس قیاس أرباح القطاع قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة.عل 2021دیسمبر  31ال توجد فروقات عن القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 
 :2022مارس  31فیما یلي بیان بالمعلومات حسب كل قطاع لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 

 التنقیب واإلنتاج 
التكریر والمعالجة 

 الموحدة  االستبعادات األعمال العامة والتسویق
 467,003  - 320 223,904 242,779 خارجیةإیرادات 

 49,894  - - 34,521 15,373 دخل آخر متعلق بالمبیعات
 -  )121,071( 75 10,785 110,211 إیرادات بین القطاعات

 279,565  )18,783( )3,658( 38,256 263,750 أرباح (خسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة
 585      دخل تمویل

 )2,333(      تكالیف تمویل
 277,817      الدخل قبل ضرائب الدخل والزكاة

       
 28,435  - 426 6,174 21,835 أساس نقدي -النفقات الرأسمالیة 

 
 :2021مارس  31وفیما یلي بیان بالمعلومات حسب كل قطاع لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 

 التنقیب واإلنتاج 
والمعالجة التكریر 

 الموحدة  االستبعادات األعمال العامة والتسویق
 272,072  - 287 140,949 130,836 إیرادات خارجیة

 28,085  - - 18,054 10,031 دخل آخر متعلق بالمبیعات
 -  )67,717( 78 7,118 60,521 إیرادات بین القطاعات

 153,680  )9,574( )3,536( 16,660 150,130 أرباح (خسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة
 323      دخل تمویل

 )2,623(      تكالیف تمویل
 151,380      الدخل قبل ضرائب الدخل والزكاة

       
 30,750  - 531 5,864 24,355 أساس نقدي -النفقات الرأسمالیة 
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 . الممتلكات واآلالت والمعدات5

 

 األراضي
 وتحسینات

 المباني األراضي
 النفط ممتلكات

 والغاز
 واآلالت المصانع

 والمعدات

 المستودعات
 وصھاریج

 وخطوط التخزین
 األنابیب

 وتقنیة التركیبات
 المعلومات
 والمعدات
 المكتبیة

 تحت اإلنشاءات
 المجموع  التنفیذ

          التكلفة
 1,963,887  246,175 19,554 84,110 878,043 596,495 86,411 53,099 2022 ینایر 1

 30,415  28,823 24 50 1,336 76 106 - 1إضافات
 -  )32,920( 471 2,313 19,214 9,212 1,251 459 مكتملة إنشاءات
 )1,787(  )8( )22( )142( )1,362( - )124( )129( عمالت تحویل فروقات

 346  )98( 11 54 369 28 )8( )10( وتعدیالت تحویالت
 180  180 - - - - - - وتقییم تنقیب موجودات تحویل
 )2,300(  )23( )170( )254( )1,740( )6( )103( )4( موجودات وبیع استبعاد

 1,990,741  242,129 19,868 86,131 895,860 605,805 87,533 53,415 2022 مارس 31
          

          المتراكم االستھالك
 )719,571(  - )11,614( )43,679( )382,413( )225,273( )38,603( )17,989( 2022 ینایر 1

 )20,448(  - )305( )586( )13,642( )4,732( )836( )347( للفترة محمل
 948  - 18 58 799 - 72 1 عمالت تحویل فروقات

 97  - )9( )16( 124 )3( 5 )4( وتعدیالت تحویالت
 1,823  - 169 235 1,327 - 89 3 موجودات وبیع استبعاد

 )737,151(  - )11,741( )43,988( )393,805( )230,008( )39,273( )18,336( 2022 مارس 31
 31 في والمعدات واآلالت الممتلكات صافي

 1,253,590  242,129 8,127 42,143 502,055 375,797 48,260 35,079 2022 مارس
 
 %.3.1لایر سعودي، محسوبة باستخدام متوسط معدل رسملة قدره  1,039مبلغًا وقدره  2022مارس  31المنتھیة في . بلغت تكلفة القروض المرسملة خالل فترة الثالثة أشھر 1
 

 لایر سعودي. ویعرض الجدول التالي مصروفات االستھالك 1,121مبلغًا وقدره  2022مارس  31بلغت اإلضافات إلى موجودات حق االستخدام خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 وصافي القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام حسب مجموعة الموجودات.

 

 

مصروف االستھالك 
لفترة الثالثة أشھر 

 31المنتھیة في 
 2022مارس 

صافي القیمة الدفتریة 
 2022مارس  31في 

 3,706 47 األراضي وتحسینات األراضي
 3,387 186 المباني

 21 4 ممتلكات النفط والغاز
 35,700 2,529 واآلالت والمعداتالمصانع 

 2,176 72 المستودعات وصھاریج التخزین وخطوط األنابیب
 433 31 التركیبات وتقنیة المعلومات والمعدات المكتبیة

 2,869 45,423 
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 . الموجودات غیر الملموسة6

 التنقیب والتقییم الشھرة 

األسماء 
والعالمات 

 التجاریة
االمتیازات / 

 العمالءعالقات 
برامج الحاسب 

 المجموع  1األخرى اآللي
         التكلفة

 170,079  2,929 5,149 19,720 22,874 19,219 100,188 2022ینایر  1
 1,053  52 66 - - 935 - إضافات

 )113(  )31( )7( )25( )46( - )4( فروقات تحویل عمالت
 14  14 - - - - - تحویالت وتعدیالت

 )180(  - - - - )180( - موجودات تنقیب وتقییمتحویل 
 )309(  )8( )10( - - )291( - استبعاد موجودات ومبالغ مشطوبة

 170,544  2,956 5,198 19,695 22,828 19,683 100,184 2022مارس  31
         

         اإلطفاء المتراكم
 )9,411(  )1,088( )3,721( )2,367( )2,235( - - 2022ینایر  1

 )500(  )67( )87( )246( )100( - - محمل للفترة
 63  16 4 21 22 - - فروقات تحویل عمالت

 )1(  78 - )79( - - - تحویالت وتعدیالت
 )9,849(  )1,061( )3,804( )2,671( )2,313( - - 2022مارس  31

 160,695  1,895 1,394 17,024 20,515 19,683 100,184 2022مارس  31صافي الموجودات غیر الملموسة في 
 
لایر سعودي  657لایر سعودي وتراخیص وتقنیة وحقوق استخدام یبلغ صافي قیمتھا الدفتریة  1,238. تشمل الموجودات غیر الملموسة األخرى براءات اختراع وملكیة فكریة یبلغ صافي قیمتھا الدفتریة 1

 .2022مارس  31كما في 
 

 والزكاة. ضرائب الدخل 7
 (أ) أسعار ضریبة الدخل في المملكة

% على أنشطة التكریر والمعالجة والتسویق وكذلك على أنشطة التنقیب وإنتاج الغاز الطبیعي غیر المصاحب، بما في ذلك مكثفات الغاز، 20تخضع الشركة لسعر ضریبة دخل بنسبة 
ي المصاحب وغیر المصاحب وسوائلھ ومكثفات الغاز والعناصر المصاحبة األخرى. بینما تخضع كافة األنشطة األخرى باإلضافة إلى تجمیع ومعالجة وتجھیز وتجزئة ونقل الغاز الطبیع

% 20وتعدیالتھ ("نظام ضریبة الدخل"). ویكون سعر ضریبة الدخل البالغ نسبتھ  2004% وفقًا لنظام ضریبة الدخل في المملكة العربیة السعودیة لعام 50لسعر ضریبة دخل قدره 
أو أكثر من الشركات التابعة المملوكة المطبق على أنشطة التكریر والمعالجة والتسویق مشروًطا بفصل الشركة ألنشطة التكریر والمعالجة والتسویق الخاصة بھا تحت سیطرة واحدة 

%. وتتوقع الشركة أن تنقل كافة 50ركة لسعر ضریبة بأثر رجعي نسبتھ ، وإال ستخضع أنشطة التكریر والمعالجة والتسویق الخاصة بالش2024دیسمبر  31بالكامل المنفصلة قبل 
 أنشطة التكریر والمعالجة والتسویق الخاصة بھا إلى منشأة أو منشآت نظامیة منفصلة خالل الفترة المحددة.

 
العاملین في إنتاج النفط والمواد الھیدروكربونیة في شركات األموال المقیمة إضافة إلى ذلك، ووفقًا لنظام ضریبة الدخل، تُعفى الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غیر مباشر لألشخاص 

 حصص الشركة في تلك الشركات للزكاة.تخضع المدرجة في تداول من تطبیق ضریبة دخل الشركات. ونتیجة لذلك، 
 

 وحد:فیما یلي تسویة مصروف الضریبة باألسعار النظامیة في المملكة مع مصروف الضریبة والزكاة الم
 

 الربع األول الربع األول 
 2022 2021 

 151,380 277,817 الدخل قبل ضرائب الدخل والزكاة
 )6,548( )7,267( ناقًصا: دخل خاضع للزكاة

 144,832 270,550 دخل خاضع لضریبة الدخل
   

 69,045 132,360 ضرائب دخل بأسعار الضریبة النظامیة في المملكة
   

   لـ:األثر الضریبي 
 392 )3,109( (دخل) خسارة غیر خاضع لضریبة بأسعار نظامیة وأخرى

 69,437 129,251 مصروف ضریبة الدخل
 503 540 مصروف زكاة

 69,940 129,791 مجموع مصروف ضریبة الدخل والزكاة
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 تتمة . ضرائب الدخل والزكاة7
 (ب) مصروف ضریبة الدخل والزكاة

 الربع األول الربع األول 
 2022 2021 

 66,951 125,795 المملكة -ضریبة دخل حالیة 
 193 490 دول أجنبیة -ضریبة دخل حالیة 

 2,043 1,085 المملكة -ضریبة دخل مؤجلة 
 250 1,881 دول أجنبیة -ضریبة دخل مؤجلة 

 503 540 المملكة -زكاة 
 129,791 69,940 
 

 (ج) التزامات ضریبة الدخل والزكاة للحكومة
 2022 2021 
 42,059 90,525 ینایر 1

 67,454 126,335 محمل خالل الفترة
 )22,387( )59,948( )14مدفوعات خالل الفترة من قبل الشركة (إیضاح 

 )81( )1,419( مدفوعات خالل الفترة من قبل شركات تابعة وعملیات مشتركة
 )27,256( )40,931( تسویات مبالغ مستحقة من الحكومة

 )1,227( )1,085( أخرىتسویات 
 58,562 113,477 مارس 31

 
 . االحتیاطیات األخرى8

      

 (الخسارة) الدخل في الحصة
 المشتركة للمشاریع اآلخر الشامل

   الزمیلة والشركات

 
 تحویل فروقات
 العمالت

 االستثمارات
 األوراق في

 بالقیمة المالیة
 من العادلة
 الدخل خالل

 اآلخر الشامل

 التزامات
 بعد لما المنافع
 التوظیف انتھاء

 احتیاطي
 على التعویض

 السھم أساس

 تحوطات
 النقدیة التدفقات
 واألخرى

 مكاسب
 (خسائر)

 العمالت تحویل
 األجنبیة

 تحوطات
 النقدیة التدفقات
 المجموع  واألخرى

 4,661  )1,019( 733 )397( 139 - 5,769 )564( 2022ینایر  1
 1,115  387 411 447 58 - 983 )1,171( تغیر للفترة الحالیة

 20,525  97 - - - 20,428 - - 1مكاسب إعادة قیاس
 )11,026(  )97( - - )5( )10,924( - - تحویل إلى أرباح مبقاة

 )9,029(  - - - - )8,884( )145( - أثر ضریبي
 )324(  - )120( )5( - )620( - 421 ناقًصا: مبالغ تتعلق بحصص غیر مسیطرة

 5,922  )632( 1,024 45 192 - 6,607 )1,314( 2022مارس  31
 
زامات المنافع لما بعد انتھاء التوظیف والتغیرات في القیمة العادلة . تعود مكاسب إعادة القیاس بشكل أساسي إلى صافي التأثیر الناشئ من التغیرات في معدالت الخصم المستخدمة لتحدید القیمة الحالیة اللت1

   لموجودات خطط المنافع لما بعد انتھاء التوظیف.
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 . القروض9
 دیسمبر 31 مارس 31 
 2022 2021 

   غیر متداولة:
 188,723 161,312 عوض مؤجل

 52,280 54,689 قروض تجاریة
 98,449 99,134 سندات
 34,560 34,566 صكوك

 38,108 36,809 مطلوبات عقود إیجار
 24,251 23,902 ترتیبات تمویل أخرى

 410,412 436,371 
   متداولة:

 33,544 33,735 عوض مؤجل
 17,351 16,939 تمویالت بنكیة قصیرة األجل

 10,556 7,197 قروض تجاریة
 3,750 3,750 سندات
 266 264 صكوك

 9,083 9,256 مطلوبات عقود إیجار
 71,141 74,550 
 

دوالر أمریكي)، مما أدى إلى  7,621لایر سعودي ( 28,579، قامت أرامكو السعودیة، باالتفاق مع صندوق االستثمارات العامة، بسداد دفعة مقدمة جزئیة قدرھا 2022ینایر  24في 
 7دوالر أمریكي) اللذین كانا یستحقان الدفع في أو قبل  1,000لایر سعودي ( 3,750دوالر أمریكي) ومبلغ  7,000لایر سعودي ( 26,250بمبلغ  لسندي أمرخفض أصلي المبلغین 

 ، على التوالي.2026أبریل  7و 2024أبریل 
 

 . اإلیرادات10
 الربع األول الربع األول 
 2022 2021 

 269,833 463,403 إیرادات من عقود مع عمالء
 1,335 2,543 الحركة بین أسعار مبدئیة ونھائیة

 904 1,057 إیرادات أخرى
 467,003 272,072 
 

 یوًما من تاریخ الفاتورة بناًء على شروط محددة في العقد. 120أیام إلى  10تقاس اإلیرادات من العقود مع العمالء بسعر معاملة متفق علیھ بموجب العقد ویستحق الدفع خالل 
 

 السعودیة ال تمتلك أي عقود تتجاوز الفترة فیھا بین نقل المنتج إلى العمیل والدفع من قبل العمیل سنة واحدة.ال یتم تعدیل أسعار المعامالت بشأن القیمة الزمنیة للنقود وذلك ألن أرامكو 
 

 تفصیل اإلیرادات من العقود مع العمالء
 فیما یلي إیرادات أرامكو السعودیة من العقود مع العمالء وفقًا لنوع المنتج ومصدره:

 
 2022الربع األول  

 واإلنتاجالتنقیب  
التكریر والمعالجة 

 المجموع  األعمال العامة والتسویق
 239,717  - 15,095 224,622 نفط خام

 200,628  - 200,628 - منتجات مكررة وكیمیائیة
 18,743  - 3,012 15,731 غاز طبیعي وسوائل غاز طبیعي

 4,315  - 4,315 - منتجات معدنیة
 463,403  - 223,050 240,353 إیرادات من عقود مع عمالء

      
 2,543  - 194 2,349 الحركة بین أسعار مبدئیة ونھائیة

 1,057  320 660 77 إیرادات أخرى
 467,003  320 223,904 242,779 إیرادات خارجیة
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 تتمة . اإلیرادات10
 تتمة تفصیل اإلیرادات من العقود مع العمالء

 2021الربع األول  

 واإلنتاجالتنقیب  
التكریر والمعالجة 

 المجموع  األعمال العامة والتسویق
 130,811  - 11,443 119,368 نفط خام

 125,442  - 125,442 - منتجات مكررة وكیمیائیة
 10,599  - 532 10,067 غاز طبیعي وسوائل غاز طبیعي

 2,981  - 2,981 - منتجات معدنیة
 269,833  - 140,398 129,435 إیرادات من عقود مع عمالء

      
 1,335  - 27 1,308 الحركة بین أسعار مبدئیة ونھائیة

 904  287 524 93 إیرادات أخرى
 272,072  287 140,949 130,836 إیرادات خارجیة

 
 تشتمل اإلیرادات من العقود مع العمالء على مبیعات محلیة بأسعار محددة من قبل الحكومة كما یلي:

 
 الربع األول األولالربع  
 2022 2021 

 483 547 نفط خام
 13,215 18,715 منتجات مكررة وكیمیائیة

 1,368 3,600 غاز طبیعي وسوائل غاز طبیعي
 22,862 15,066 
 

 . أنشطة االستثمار والتمویل غیر النقدیة11
لایر  2,852: 2021مارس  31لایر سعودي ( 1,121إضافات إلى موجودات حق االستخدام بمبلغ  2022مارس  31تشمل أنشطة االستثمار والتمویل لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

لایر سعودي  54وق ملكیة مصدرة للموظفین بمبلغ لایر سعودي) وكذلك تشمل مكافآت حق 68: 2021مارس  31(لایر سعودي  75بمبلغ سعودي) ومخصصات استبعاد موجودات 
 لایر سعودي). 15: 2021مارس  31(
 

 . االرتباطات12
 االرتباطات الرأسمالیة

ة إلى ذلك، إضاف، على التوالي. 2021دیسمبر  31و 2022مارس  31لایر سعودي في  159,145لایر سعودي و 182,537بلغت النفقات الرأسمالیة المتعاقد علیھا ولم یتم تكبدھا 
 ، على التوالي.2021دیسمبر  31و 2022مارس  31لایر سعودي في  10,309لایر سعودي و 10,406عقود اإلیجار المتعاقد علیھا ولم تبدأ بعد بلغت 

 
 . الموجودات والمطلوبات المحتملة13

علیھا، بما في ذلك مطالبات مقدمة من قبل مقاولین أو ضدھم ودعاوى قضائیة وقضایا تحكیم والتي لدى أرامكو السعودیة موجودات ومطلوبات محتملة فیما یتعلق ببعض األمور المتنازع 
أن تنتج أي تعدیالت جوھریة عن ھذه تتضمن مجموعة متنوعة من القضایا. كما تنشأ ھذه الموجودات والمطلوبات المحتملة خالل دورة األعمال العادیة. إال أنھ لیس من المتوقع 

 والمطلوبات المحتملة.الموجودات 
 

 . المدفوعات إلى الحكومة من قبل الشركة14
 الربع األول الربع األول 
 2022 2021 

 22,387 59,948 (ج))7ضرائب دخل (إیضاح 
 24,480 55,369 ریع

 69,084 66,269 توزیعات أرباح
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 . المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة15
 (أ) المعامالت

 الربع األول األولالربع  
 2022 2021 

   المشاریع المشتركة:
 5,993 6,683 إیرادات من مبیعات

 19 8 إیرادات أخرى
 19 15 دخل فوائد
 4,579 8,284 مشتریات

 4 4 مصروفات خدمات
   

   الشركات الزمیلة:
 13,215 21,090 إیرادات من مبیعات

 225 86 إیرادات أخرى
 23 53 دخل فوائد
 12,589 18,735 مشتریات

 30 23 مصروفات خدمات
 60 49 مصروفات عقود إیجار

   
   :الجھات الحكومیة وشبھ الحكومیة والجھات األخرى التي تمتلكھا الحكومة أو تسیطر علیھا

 3,000 4,403 إیرادات من مبیعات
 28,085 49,894 دخل آخر متعلق بالمبیعات

 233 176 إیرادات أخرى
 2,490 2,621 مشتریات

 308 101 مصروفات خدمات
 109 150 مصروفات عقود إیجار

 
 (ب) األرصدة

 دیسمبر 31 مارس 31 
 2022 2021 

   المشاریع المشتركة:
 5,943 5,741 موجودات وذمم مدینة أخرى

 4,755 5,190 ذمم مدینة تجاریة
 233 240 فوائد مستحقة القبض

 6,803 7,301 ذمم دائنة تجاریة وأخرى
   

   الشركات الزمیلة:
 6,813 6,825 موجودات وذمم مدینة أخرى

 14,794 17,284 ذمم مدینة تجاریة
 7,916 9,765 ذمم دائنة تجاریة وأخرى

 15 15 قروض
   

   :الجھات الحكومیة وشبھ الحكومیة والجھات األخرى التي تمتلكھا الحكومة أو تسیطر علیھا
 509 525 مدینة أخرى موجودات وذمم

 3,056 3,923 ذمم مدینة تجاریة
 41,317 51,225 مبالغ مستحقة من الحكومة
 2,959 2,190 ذمم دائنة تجاریة وأخرى

 229,525 200,415 قروض
 

 (ج) تعویضات موظفي اإلدارة العلیا
 .2021 لعام مماثلة العلیا اإلدارة موظفي وتكوین التعویضات سیاسات تزال ال
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 شركة أرامكو إلمداد الغاز -. بیع حقوق الملكیة في شركة تابعة 16
% في شركة أرامكو إلمداد الغاز، وھي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة تأسست حدیثًا، إلى شركة 49، قامت الشركة بإتمام المعاملة لبیع حصة ملكیة نسبتھا 2022فبرایر  23في 

لایر  58,125لوكس إس أیھ آر أل) ("غرین سیف")، مقابل متحصالت بیع مدفوعة مقدًما بمبلغ  IIIفاینانس  IIIآر أل (سابقًا جي إي بي آي أف غرین سیف بایبالینز بیدوك إس أیھ 
 دوالر أمریكي) نقًدا. 15,500سعودي (

 
ك روك لألصول الثابتة وشركة حصانة االستثماریة، وھي الذراع االستثماریة تعد شركة غرین سیف منشأةً مملوكة من قبل ائتالف من المستثمرین بقیادة الشركات المنتسبة لشركة بال

وزیعات ربع سنویة لحصتھا النسبیة من النقد للمؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة في المملكة. ویحق لشركة غرین سیف، بصفتھا مساھًما في شركة أرامكو إلمداد الغاز، الحصول على ت
على شركة غرین سیف، بما إلمداد الغاز عندما تدفع الشركة توزیعات أرباح وفقًا الختیارھا إلى مساھمیھا العادیین. وبالنظر إلى الطبیعة االختیاریة للتوزیعات المتاح لشركة أرامكو 

، تُمثل ملكیة شركة غرین سیف حصة غیر مسیطرة، 2021سمبر دی 31(د) حول القوائم المالیة الموحدة ألرامكو السعودیة للسنة المنتھیة في 2یتماشى مع المبادئ المبینة في إیضاح 
 .وبالتالي، یتم إثبات متحصالت البیع المدفوعة مقدًما في ھذا التقریر المالي األولي الموحد الموجز كحصة غیر مسیطرة ضمن حقوق الملكیة

 
عاًما. وفي الوقت نفسھ، منحت شركة أرامكو إلمداد الغاز  20غاز إلى شركة أرامكو إلمداد الغاز لمدة قامت الشركة، مباشرةً قبل إقفال المعاملة، بتأجیر حقوق استخدام شبكة أنابیب ال

عاًما مقابل تعریفة ربع سنویة على أساس الكمیات مستحقة الدفع من قبل الشركة إلى شركة  20الشركةَ الحق الحصري في استخدام وتشغیل وصیانة شبكة خطوط األنابیب خالل فترة 
 شغیلیة على خطوط األنابیب.مكو إلمداد الغاز. ویتم دعم التعریفة بالتزامات الحد األدنى من الكمیات. وستحتفظ الشركة في جمیع األوقات بحق الملكیة والسیطرة التأرا

 
 . االستثمارات في الشركات المنتسبة17

 (أ) بي كي إن أورلن
% في مشروع مصفاة جدانسك المشترك مع بي كي إن أورلن، وملكیة نسبتھا 30یع وشراء لالستحواذ على حصة ملكیة نسبتھا ، وقعت أرامكو السعودیة اتفاقیات ب2022ینایر  12في 

یبلغ سعر  % في مشروع وقود الطائرات المشترك مع شركة إیر بي بي. ومن المتوقع إتمام المعاملة، التي50% ألعمال البیع بالجملة لشركة غروبا لوتوس، وحصة ملكیة نسبتھا 100
 ، رھنًا بالحصول على الموافقات النظامیة المطلوبة وغیرھا من الشروط واألحكام الخاصة باتفاقیات االستحواذ.2022لایر سعودي، في عام  2,063الشراء اإلجمالي لھا 

 
 (ب) شركة طویق للصب والطرق

دة بموجب أنظمة المملكة، للعمل في أنشطة دعم القطاعات الصناعیة والبحریة وقطاعات الطاقة ، تأسست شركة طویق للصب والطرق كشركة ذات مسؤولیة محدو2022ینایر  12في 
أرامكو السعودیة للتطویر ("سادكو")،  في المملكة من خالل تصنیع وصھر الحدید والمعادن األخرى. واستحوذت أرامكو السعودیة، من خالل شركتھا التابعة المملوكة بالكامل، شركة

ة في شركة طویق للصب والطرق، واستحوذت، بشكل غیر مباشر من خالل الشركة العربیة السعودیة لالستثمارات الصناعیة ("دسر")، على حصة ملكی %15كیة نسبتھا على حصة مل
إجمالي حصة الملكیة النفعیة ألرامكو السعودیة في  %. یبلغ15%، وتحتفظ شركة دوسان للصناعات الثقیلة واإلنشاءات ("دوسان") بحصة الملكیة المتبقیة ونسبتھا 70إضافیة نسبتھا 

لایر سعودي، ومنھا حصة سادكو التي یُتوقع أن  718%. ویُتوقع أن یصل إجمالي االستثمار في شركة طویق للصب والطرق إلى مبلغ 44.75شركة طویق للصب والطرق ما نسبتھ 
 لایر سعودي. 68لایر سعودي، تبلغ حصة سادكو منھ  450طویق للصب والطرق بسحب مبلغ  ، قامت شركة2022مارس  31لایر سعودي. وفي  108تصل إلى مبلغ 

 
 (ج) إي تي جي إنبتس ھولدكو لیمتد ("إي تي جي إنبتس")

ي جي إنبتس. وتخضع المعاملة % من رأس مال شركة إي ت49، وقعت شركة سابك للمغذیات الزراعیة، وھي شركة تابعة لسابك، اتفاقیة ملزمة لالستحواذ على 2022ینایر  24في 
 للحصول على الموافقات النظامیة المطلوبة وغیرھا من الشروط واألحكام الخاصة باتفاقیة االستحواذ.

 
 (د) شركة كوجنیت إیھ إس ("كوجنیت")

 443% في شركة كوجنیت مقابل مبلغ 7.37وراء البحار بي. في، على حصة ملكیة نسبتھا ، استحوذت أرامكو السعودیة، من خالل شركتھا التابعة المملوكة بالكامل، شركة أرامكو لما 2022فبرایر  8في 
 كشركة خاصة ذات مسؤولیة محدودة بموجب قوانین النرویج، لتوفیر خدمات البرمجیات واإلنترنت الصناعي لألشیاء للشركات الصناعیة. 2016دیسمبر  19لایر سعودي. تأسست شركة كوجنیت في 
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 توزیعات األرباح. 18
 فیما یلي توزیعات األرباح المعلنة والمدفوعة على األسھم العادیة:

 
 لایر سعودي للسھم  
 الربع األول الربع األول الربع األول الربع األول 
 2022 2021 2022 2021 

     ربع السنة:
 0.35 0.35 70,325 70,331 1مارس 

 0.35 0.35 70,325 70,331 والمدفوعةمجموع توزیعات األرباح المعلنة 
     

 0.35 0.32 70,325 70,335 3،2 2021مایو  3و 2022مایو  13توزیعات أرباح معلن عنھا في 
 
 .2020بنتائج عام  2021سعودي المدفوعة في عام لایر  70,325. تتعلق توزیعات األرباح وقدرھا 2021بنتائج عام  2022لایر سعودي المدفوعة في عام  70,331. تتعلق توزیعات األرباح وقدرھا 1
لایر سعودي).  70,325: 2021(مایو  2022لایر سعودي تقریبًا، والتي تمت الموافقة علیھا في شھر مایو  70,335. ال یعكس التقریر المالي األولي الموحد الموجز توزیعات أرباح للمساھمین قدرھا 2

 .2022مارس  31وتتعلق بنتائج فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  2022دیسمبر  31ألرباح المبقاة غیر المخصصة في السنة التي تنتھي في وسیتم خصم توزیعات األرباح ھذه من ا
 ، تأثیر إصدار األسھم المجانیة كما ھو موضح أدناه.2022مایو  13لایر سعودي لكل سھم، المعلن عنھا في  0.32. تعكس توزیعات األرباح بواقع 3
 
لایر سعودي  15,000، وبعد الحصول على الموافقات الالزمة من الجھات المختصة، وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة على زیادة رأس مال الشركة بمبلغ 2022مایو  12ي ف

لزیادة من خالل رسملة أرباح الشركة المبقاة. كما سیتم منح كل مساھم ملیار سھم بدون قیمة اسمیة. وتحققت ھذه ا 20والزیادة المتناسبة في عدد األسھم العادیة المصدرة للشركة بمقدار 
 ) أسھم مملوكة.10) مجاني لكل عشرة (1سھم واحد (

 
لیعكس تأثیر إصدار من خالل تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة بأثر رجعي  2021و 2022مارس  31وعلیھ، تم احتساب ربحیة السھم لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في 

 األسھم المجانیة المذكورة أعاله.
 

 . األحداث بعد فترة التقریر19
 (أ) التسھیالت االئتمانیة المتجددة

لایر سعودي  37,500، أبرمت الشركة اتفاقیة شروط مشتركة مدتھا خمس سنوات لتجدید بعض التسھیالت االئتمانیة المتجددة غیر المضمونة بمبلغ إجمالي قدره 2022أبریل  4في 
دوالر أمریكي) وتسھیالت مرابحة مقیدة  8,000لایر سعودي ( 30,000دوالر أمریكي). وتتكون التسھیالت الجدیدة من تسھیالت تقلیدیة مقیدة بالدوالر األمریكي بقیمة  10,000(

دوالر أمریكي). كما تشتمل التسھیالت التقلیدیة على تسھیل قصیر األجل بحد أقصى فرعي  2,000لایر سعودي ( 7,500باللایر السعودي متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة بقیمة 
ط ریكي) لدعم إنشاء الشركة لبرنامج األوراق التجاریة في الوالیات المتحدة األمریكیة. وتوفر اتفاقیة الشروط المشتركة إطار العمل وشرودوالر أم 2,000لایر سعودي ( 7,500قدره 

المقدمة إلیھا بموجب ھذه التسھیالت  بالغاإلقراض المشتركة للتسھیالت، ولدى الشركة خیار التمدید لمرتین لمدة تصل إلى عام واحد لكل منھما. ویجب على الشركة استخدام كافة الم
 .لم یتم سحب أي مبالغ مقابل ھذه التسھیالت كما في تاریخ التقریر المالي األولي الموحد الموجز ولمتطلبات رأس المال العامل العامة. للشركة لألغراض العامة

 
 (ب) شركة ساینتفیك دیزاین

% في شركة متخصصة، شركة ساینتفیك دیزاین، وھي شركة 50البالغة نسبتھا  إیھ جي ("كالرینت") كالرینتشركة لكیة ، أعلنت سابك عن إتمام شراء حصة م2022أبریل  14في 
مشترًكا مملوًكا زاین، التي كانت تعد مشروًعا رائدة في مجال ترخیص التقنیات الصناعیة عالیة األداء وتطویر الحفازات. وتمنح ھذه المعاملة سابك الملكیة الكاملة لشركة ساینتفیك دی

 .بالتساوي بین سابك وكالرینت
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يتضمن هذا التقرير األولي بعض المقاييس غير المدرجة 
في المعايير الدولية للتقرير المالي، والتي تشمل العائد على 

متوسط رأس المال المستثمر، والتدفقات النقدية الحرة، 
ونسبة المديونية، واألرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل 

والزكاة. وهي مقاييس تستخدمها أرامكو السعودية في اتخاذ 
قرارات مدروسة بشأن مركزها المالي وأدائها التشغيلي أو 
السيولة. وقد أُدرجت هذه المقاييس في هذا التقرير األولي 

لتيسير فهم التوجهات السابقة ألعمال أرامكو السعودية 
ومركزها المالي.

مطابقات وتعريفات المقاييس غير المدرجة ضمن متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي

وتستخدم أرامكو السعودية هذه المقاييس باعتبارها 
معلومات تكميلية للتقارير الُمعّدة وفق المعايير الدولية 
للتقرير المالي فيما يتعلق بأدائها التشغيلي أو مركزها 

المالي. وليس لهذه المقاييس غير المدرجة تعريف محدد 
في المعايير الدولية للتقرير المالي، وال تشترط المعايير 
الدولية للتقرير المالي تقديمها. وال تستخدم هذه المقاييس 
غير المدرجة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي في 

قياس األداء التشغيلي أو السيولة ألرامكو السعودية بموجب 
المعايير الدولية للتقرير المالي، وال يجوز االستغناء 

بها عن أي من مقاييس األداء أو السيولة الواردة ضمن 
المعايير الدولية للتقرير المالي أو اعتبارها بديلة عنها. 

وتتعلق هذه المقاييس المالية غير المدرجة ضمن المعايير 
الدولية للتقرير المالي بالفترات الواردة في هذا التقرير، 

وال يُقصد منها تقديم أي توقعات للنتائج المستقبلية للشركة. 
كما قد تستخدم بعض الشركات األخرى، ومنها الشركات 

التي تزاول أعمالها في قطاعات مماثلة ألرامكو السعودية، 
المقاييس ذاتها بطريقة محاسبية مختلفة عن طريقة أرامكو 

السعودية. ونظًرا ألن هذه الشركات األخرى ال تستخدم 
بالضرورة الطريقة المحاسبية ذاتها التي تستخدمها أرامكو 
السعودية لحساب هذه المقاييس فقد ال يكون عرض أرامكو 

السعودية لهذه المقاييس مماثاًل للمقاييس التي تستخدمها 
الشركات األخرى.

العائد على متوسط رأس المال المستثمر
يقيس العائد على متوسط رأس المال المستثمر كفاءة استخدام 

ف أرامكو السعودية  أرامكو السعودية لرأس المال. وتُعّرِ
العائد على متوسط رأس المال المستثمر بأنه نسبة صافي 

الدخل قبل خصم تكاليف التمويل وبعد خصم ضرائب الدخل 
والزكاة إلى متوسط رأس المال المستثمر، محسوبة على 

أساس مستمر لفترة اثني عشر شهًرا. ويقصد بمتوسط رأس 
المال المستثمر متوسط إجمالي القروض مضافًا إليه مجموع 

حقوق الملكية في بداية الفترة المعنية ونهايتها. وتستخدم 
أرامكو السعودية نسبة العائد على متوسط رأس المال 

المستثمر لتقييم أداء اإلدارة ولبرهنة كفاءة استخدامها لرأس 
المال أمام المساهمين.

بلغ العائد على متوسط رأس المال المستثمر 27.2% في 
الربع األول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنةً مع 

يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالءمة فقط.	 

االثني عشر شهًرا المنتهية في 31 مارس

دوالر أمريكي* ريال سعودي

2021 2022 2021 2022 جميع المبالغ الواردة بالماليين ما لم يُذَكر خالف ذلك

54,059 127,728 202,725 478,982 صافي الدخل

1,548 1,569 5,802 5,884 تكاليف التمويل، بعد خصم ضرائب الدخل والزكاة

55,607 129,297 208,527 484,866 صافي الدخل قبل تكاليف التمويل وبعد خصم ضرائب الدخل والزكاة

كما في بداية الفترة:
41,191 125,949 154,466 472,308 القروض غير المتداولة

8,209 17,740 30,783 66,528 القروض المتداولة

287,877 299,603 1,079,539 1,123,509 مجموع حقوق الملكية

337,277 443,292 1,264,788 1,662,345 رأس المال المستثمر

كما في نهاية الفترة:
125,949 109,443 472,308 410,412 القروض غير المتداولة

17,740 18,970 66,528 71,141 القروض المتداولة

299,603 380,492 1,123,509 1,426,846 مجموع حقوق الملكية

443,292 508,905 1,662,345 1,908,399 رأس المال المستثمر

390,285 476,099 1,463,567 1,785,372 متوسط رأس المال المستثمر

%14.2 %27.2 %14.2 %27.2 العائد على متوسط رأس المال المستثمر

14.2% لنفس الفترة من عام 2021. وتُعزى الزيادة في 
العائد على متوسط رأس المال المستثمر في المقام األول 
الرتفاع األرباح، والتي تعكس بالدرجة األولى االرتفاع 
القوي في أسعار النفط الخام والكميات المباعة وتحسن 

هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق. وقد قابل 
ذلك جزئيًا ارتفاع متوسط رأس المال المستثمر خالل هذه 

الفترة.
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التدفقات النقدية الحرة

نسبة المديونية

دوالر أمريكي* ريال سعودي

31 ديسمبر
2021

31 مارس
2022

31 ديسمبر
 2021

31 مارس
2022 جميع المبالغ الواردة بالماليين ما لم يُذَكر خالف ذلك

136,246 128,413 510,921 481,553 مجموع القروض )المتداولة وغير المتداولة( 

)79,888( )95,432( )299,579( )357,870( النقد وما يماثله

56,358 32,981 211,342 123,683 صافي الدين 
341,512 380,492 1,280,668 1,426,846 مجموع حقوق الملكية

397,870 413,473 1,492,010 1,550,529 مجموع حقوق الملكية وصافي الدين 

%14.2 %8.0 %14.2 %8.0 نسبة المديونية

تُستخدم نسبة المديونية كمؤشر لقياس حجم تمويل أعمال 
ف أرامكو السعودية  أرامكو السعودية بالديون. وتُعّرِ

نسبة المديونية بأنها نسبة صافي الدين )مجموع القروض 
بعد خصم النقد وما يماثله( إلى صافي الدين مضافًا إليه 
مجموع حقوق الملكية. وترى اإلدارة أن نسبة المديونية 
مقياس يستخدمه المحللون والمستثمرون في قطاع النفط 

والغاز على نطاق واسع لبيان القدرة المالية للشركة ومدى 
مرونتها.

بلغت نسبة المديونية في أرامكو السعودية %8.0 
في 31 مارس 2022، مقارنةً مع 14.2% في 31 
ديسمبر2021. ويعود االنخفاض في نسبة المديونية، 

الرتفاع النقد وما يماثله والذي يُعزى في األساس لزيادة 
التدفقات النقدية التشغيلية والمتحصالت النقدية الناتجة 

عن صفقة خطوط أنابيب الغاز التابعة ألرامكو السعودية، 
والزيادة في إجمالي حقوق الملكية نتيجة تحسن األرباح 

بصورة أساس. 

تستخدم أرامكو السعودية التدفقات النقدية الحرة لتقييم حجم 
النقد المتوفر لديها ألنشطة التمويل، بما في ذلك توزيعات 
ف أرامكو السعودية التدفقات النقدية الحرة  األرباح. وتُعّرِ

بأنها صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل بعد خصم النفقات 
الرأسمالية.

بلغت التدفقات النقدية الحرة 114,856 ريال سعودي 
)30,628 دوالر أمريكي( خالل الربع األول من عام 

2022، مقارنة مع 68,549 ريال سعودي )18,279 
دوالر أمريكي( لنفس الربع من عام 2021، بزيادة قدرها 

46,307 ريال سعودي )12,349 دوالر أمريكي(. 
وتُعزى هذه الزيادة في المقام األول إلى ارتفاع التدفقات 

النقدية التشغيلية، مدفوعة في األساس بزيادة األرباح، وقابل 
ذلك جزئيًا ارتفاع المبالغ النقدية المدفوعة لتسوية ضرائب 

الدخل والزكاة والضرائب األخرى والتحركات غير المواتية 
لرأس المال العامل. وانخفضت المصروفات الرأسمالية 

بمقدار2,315 ريال سعودي )617 دوالر أمريكي( في 
الربع األول من عام 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 

2021، ويرجع ذلك في األساس إلى انخفاض النفقات 
الرأسمالية لقطاع التنقيب واإلنتاج. 

يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالءمة فقط.	 

الربع األول المنتهي في 31 مارس

دوالر أمريكي* ريال سعودي

2021 2022 2021 2022 جميع المبالغ الواردة بالماليين ما لم يُذَكر خالف ذلك

26,479 38,211  99,299 143,291 صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

)8,200( )7,583( )30,750( )28,435( النفقات الرأسمالية

18,279 30,628 68,549 114,856 التدفقات النقدية الحرة

يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالءمة فقط.	 
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األرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة

الربع األول المنتهي في 31 مارس

دوالر أمريكي* ريال سعودي

2021 2022 2021 2022 جميع المبالغ الواردة بالماليين ما لم يُذَكر خالف ذلك

21,717 39,473 81,440 148,026 صافي الدخل

)86( )156( )323( )585( دخل التمويل

 700 622 2,623 2,333 تكاليف التمويل

18,651 34,611 69,940 129,791 ضرائب الدخل والزكاة

40,982 74,550 153,680 279,565 األرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة
يتم تحويل المعلومات اإلضافية بسعر صرف ثابت 1.00 دوالر أمريكي = 3.75 ريال سعودي للمالءمة فقط.	 

ف أرامكو السعودية األرباح قبل الفوائد وضرائب  تُعّرِ
الدخل والزكاة بأنها صافي الدخل مضافًا إليه تكاليف التمويل 
وضرائب الدخل والزكاة، مخصوًما منه دخل التمويل. وترى 

أرامكو السعودية أن األرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل 
والزكاة توفر معلومات مفيدة للمحللين والمستثمرين عن 

أدائها المالي.

بلغت األرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة 
279,565 ريال سعودي )74,550 دوالر أمريكي( 

خالل الربع األول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة 
مع 153,680 ريال سعودي ) 40,982 دوالر أمريكي( 
خالل نفس الربع من عام 2021. وتعكس هذه الزيادة التي 

بلغت 125,885 ريال سعودي )33,568 دوالر أمريكي( 
في المقام األول أثر ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات 

المباعة وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة 
والتسويق وقابل ذلك جزئيًا زيادة في الريع على اإلنتاج.
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قائمة المصطلحات والتعريفات 

أرامكو السعودية
شركة الزيت العربية السعودية، والشركات التابعة لها 

الموّحدة، وحيثما يتطلب السياق، عملياتها المشتركة 
ومشروعاتها المشتركة، وشركاتها الزميلة أي مرجع إلى 
“لنا” أو “نحن” أو “لدينا” يشير إلى أرامكو السعودية ما لم 

ينص على خالف ذلك. وال يفرق النص بين نشاطات وأعمال 
الشركة والشركات التابعة لها ما لم ينص على خالف ذلك.

انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري
هي أي مركبات غازية موجودة في الغالف الجوي والتي 

تتميز بقدرتها على امتصاص األشعة تحت الحمراء. والتي 
تتكون بشكل رئيس من بخار الماء. وتتكون من ثاني 

أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز، ومركبات 
الهيدروفلوروكربون، ومركبات البيرفلوروكربون، وسداسي 
فلوريد الكبريت. وتتضمن الغازات التي تنتجها الشركة غاز 

ثاني أكسيد الكربون، وغاز الميثان، وغاز أكسيد النيتروز.

انبعاثات النطاق األول من الغازات المسببة لالحتباس 
الحراري )النطاق 1( 

هي االنبعاثات المباشرة وتتضمن الغازات المسببة لالحتباس 
الحراري الصادرة عن احتراق الوقود في المواقع، وحرق 

الغاز في الشعالت، واالنبعاثات الصادرة عن التسريبات 
والتنفيسات الغازية.

انبعاثات النطاق الثاني من الغازات المسببة لالحتباس 
الحراري )النطاق 2(

االنبعاثات غير المباشرة، وتشمل انبعاثات الغازات المسببة 
لالحتباس الحراري الناتجة من توليد الكهرباء والبخار خارج 

المواقع.

برميل
براميل النفط الخام أو المكثفات أو المنتجات المكررة.

برنامج اكتفاء 
برنامج تعزيز القيمة المضافة اإلجمالية لقطاع التوريد في 

المملكة.

ترتيب مشترك
يشير هذا المصطلح، وفق المعايير الدولية للتقرير المالي، 

إلى عملية مشتركة أو مشروع مشترك.

الجمعيات العامة
الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية.

الحكومة
حكومة المملكة العربية السعودية، )وتفسر كلمة “حكومي/

حكومية” وفقًا لذلك(.

دوالر
دوالر أمريكي.

ريال
ريال سعودي، وهو العملة الرسمية للمملكة. 

سابك
الشركة السعودية للصناعات األساسية.

السوائل
النفط الخام، والمكثفات، وسوائل الغاز الطبيعي.

سوائل الغاز الطبيعي
المواد الهيدروكربونية السائلة أو التي يتم تسييلها من خالل 

معالجة الغاز الطبيعي أو تنقيته أو تركيزه. ولغايات احتساب 
االحتياطيات، يُصنَّف اإليثان ضمن سوائل الغاز الطبيعي. 

أما عند احتساب اإلنتاج، فيُدرج اإليثان منفصاًل عن سوائل 
الغاز الطبيعي. 

السيطرة
باستثناء ما يتعلق بالمعلومات المالية، تعرف السيطرة بأنها 

قدرة الطرف المسيطر، وحده أو باالشتراك مع طرف قريب 
أو منتسب له، على التأثير المباشر أو غير المباشر على 

أفعال شخص آخر أو قراراته، من خالل ما يلي: )1( امتالك 
30 % أو أكثر من حقوق التصويت في شركة ما، أو )2( 

امتالك حق تعيين 30 % أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة 
لشركة ما، ويعرف “المسيطر” وفقًا للتفسير آنف الذكر.

شبكة الغاز الرئيسة
شبكة ضخمة من األنابيب تربط المواقع الرئيسة إلنتاج الغاز 

ومعالجته التابعة للشركة في جميع أنحاء المملكة.

الشركة
شركة الزيت العربية السعودية.

شركة زميلة
فيما يتعلق بالمعلومات المالية، يقصد بمصطلح “زميلة” وفق 

المعايير الدولية للتقرير المالي، منشأة يكون للشركة تأثير 
جوهري عليها ولكن ال تخضع لسيطرتها، وعادة ما يكون 
ذلك في صورة امتالك حصة تتراوح بين 20 % و50 % 
من حقوق التصويت ويتمثل التأثير الجوهري في صالحية 

المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية 
للمنشأة المستثمر فيها، لكنه ال يتضمن السيطرة المنفردة أو 

المشتركة على هذه السياسات.

عمليات مشتركة
تنشأ العمليات المشتركة، وفق المعايير الدولية للتقرير المالي، 
عندما يمتلك المستثمرون حقوقًا في موجودات ويترتب عليهم 

التزامات تجاه مطلوبات ترتيب مشترك.

الغاز الطبيعي
الغاز الُمنتج في معامل الغاز التابعة ألرامكو السعودية 

والُمباع داخل المملكة.

في اليوم
تُستخَدم السنة الميالدية في حساب الكميات على أساس 

يومي.

محليًا
داخل المملكة العربية السعودية.

المساهم
أي مالك لألسهم.

مشروع مشترك
نوع من الترتيبات المشتركة، وفق المعايير الدولية للتقرير 
المالي، تمتلك بموجبه األطراف التي لها سيطرة مشتركة 
على ذلك الترتيب المشترك حقوقًا في صافي موجوداته.

المكثفات
مواد هيدروكربونية خفيفة تصاحب إنتاج الغاز الخام وتتكثف 

وتتحول إلى منتجات سائلة في درجات الحرارة والضغط 
الطبيعية المرتبطة بمعدات اإلنتاج على السطح.

المملكة
المملكة العربية السعودية.

المواد الهيدروكربونية
النفط الخام والمكونات الهيدروجينية والكربونية األخرى 

سواء في حالتها السائلة أم الغازية.

الموثوقية
الكمية اإلجمالية للمنتجات المشحونة/المسلَّمة خالل 24 

ساعة من الوقت المقرر لها، مقسومة على إجمالي الكمية 
الُملتزم بها. ويؤثر أي تأخير ينشأ عن عوامل خاضعة 
لسيطرة الشركة )مثل أعمال الفَُرض وخطوط األنابيب 

ومرافق التركيز أو أعمال اإلنتاج( سلبًا على هذا التقييم، 
في حين أن التأخيرات الناجمة عن ظروف تقع خارج 

نطاق سيطرة الشركة، مثل التقلبات الجوية، ال تُؤخذ بعين 
االعتبار. ويشير التقييم الذي يقل عن 100 % إلى وجود 

مشكالت أثرت تأثيًرا سلبيًا على الموثوقية.
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قد يحتوي هذا التقرير األولي على بعض البيانات 
االستشرافية فيما يتعلق بالمركز المالي ألرامكو السعودية 
ونتائج العمليات واألعمال وبعض خطط أرامكو السعودية 
ونواياها وتوقعاتها وافتراضاتها وأهدافها واعتقاداتها فيما 

يتعلق بهذه البنود.  وتتضمن هذه البيانات االستشرافية، 
فيما عدا البيانات المتعلقة بحقائق سابقة أو حالية. وقد 

تحتوي هذه البيانات، على سبيل المثال ال الحصر، على أي 
بيانات تسبقها أو تتبعها أو تتضمن كلمات مثل “تستهدف”، 

و“تعتقد”، و“تتوقع”، و“تهدف”، و“تعتزم”، و“ربما”، 
و“تتنبأ”، و“تقدر”، و“تخطط”، و“تنوي”، و“سوف”، و“قد 

يكون له/لها”، و“من المحتمل”، و“يفترض”، و“من المقرر”، 
و“يمكن” وغيرها من الكلمات واأللفاظ ذات المعاني الشبيهة 

أو التي تأتي مقترنة بصيغة النفي أو المصطلحات المماثلة.

يجب أن يدرك المستثمرون المحتملون أن البيانات 
االستشرافية ليست ضمانات لألداء المستقبلي وأن المركز 
المالي الفعلي ألرامكو السعودية ونتائج العمليات واألعمال 
وتطوير مجال قطاعاتها التي تعمل فيها قد يختلف اختالفًا 

كبيًرا عن تلك التي تم إنشاؤها أو المقترحة من قبل هذه 
البيانات االستشرافية. باإلضافة إلى ذلك، وحتى إذا كان 

المركز المالي ألرامكو السعودية ونتائج العمليات واألعمال 
وتطوير مجال القطاع الذي تعمل فيه متسقًا مع هذه البيانات 
االستشرافية، فقد ال تكون هذه النتائج أو التطورات مؤشًرا 

لها في الفترات الالحقة.

وقد تؤدي العوامل المذكورة إلى حدوث اختالف جوهري 
في النتائج الفعلية عن توقعات أرامكو السعودية في البيانات 
االستشرافية في هذا التقرير األولي وتتضمن هذه العوامل 

من بين أمور أخرى، ما يلي:
تقلبات العرض والطلب واألسعار فيما يتعلق بالنفط 	 

والغاز ومنتجات أرامكو السعودية األخرى. 
ظروف السوق االقتصادية العالمية.	 
الكوارث الطبيعية وتبعات تأثير األوبئة على الصحة 	 

العامة مثل جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد- 19(، 
وظروف الطقس بما في ذلك المرتبطة بالتغير المناخي.

الضغوط التنافسية في القطاعات التي تعمل فيه أرامكو 	 
السعودية.

مخاوف التغير المناخي وتبعاتها ذات الصلة على 	 
الطلب العالمي على المواد الهيدروكربونية والمنتجات 

القائمة عليها.
الظروف التي تؤثر على نقل المنتجات.	 
المخاطر التشغيلية المتعارف عليها في قطاعات النفط 	 

والغاز والتكرير والبتروكيميائيات.
الطبيعة الدورية ألعمال قطاعات النفط والغاز والتكرير 	 

والبتروكيميائيات.
اإلرهاب والنزاعات المسلحة والتطورات السلبية 	 

السياسية واالجتماعية واالضطرابات والنزاعات 
المسلحة الفعلية أو المحتملة في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا ومناطق أخرى في العالم.
إدارة النمو في أرامكو السعودية والمخاطر المتعلقة 	 

بأهداف نموها اإلستراتيجي.
المخاطر المتعلقة بالمشاريع التي تحت التطوير 	 

وعمليات االستحواذ الحالية والمستقبلية والمشاريع 
المشتركة، بما في ذلك ما يتعلق بسابك.

إخالء المسؤولية

اعتماد أرامكو السعودية على موثوقية وأمن نُُظم تقنية 	 
المعلومات لديها.

إدارة الشركات التابعة ألرامكو السعودية والعمليات 	 
المشتركة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة 

والكيانات التي تمتلك فيها حصة أقلية.
تعرض أرامكو السعودية لمخاطر أسعار الفائدة 	 

ومخاطر صرف العمالت األجنبية.
المخاطر المتعلقة بأنظمة ولوائح النفط والغاز والبيئة 	 

والصحة والسالمة واألنظمة واللوائح األخرى التي 
تؤثر على الصناعات والقطاعات التي تزاول فيها 

أرامكو السعودية أعمالها.
المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية التي تواجهها أو 	 

قد تواجهها أرامكو السعودية، بما في ذلك الدعاوى 
التجارية الدولية أو النزاعات أو االتفاقيات.

المخاطر المتعلق بالمملكة.	 

إخالء المسئولية - عوامل المخاطر

لمناقشة عوامل المخاطر لدينا، يُرجى االطالع على تقرير 
أرامكو السنوي لعام 2021، المتاح من خالل قسم عالقات 

المستثمرين بموقع أرامكو السعودية على اإلنترنت:
www.aramco.com/ar/investors/

.reports-and-presentations

تخلي أرامكو السعودية مسؤوليتها صراحةً من أي التزام 
أو تعهد بنشر أي تحديثات أو مراجعات لهذه المعلومات، 
بما في ذلك أي بيانات مالية أو بيانات استشرافية، سواء 

كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير 
ذلك. جميع البيانات االستشرافية المكتوبة والشفهية الالحقة 

المنسوبة إلى الشركة أو إلى األشخاص الذين يتصرفون نيابة 
عن الشركة مؤهلة صراحة في مجملها من خالل البيانات 

التحذيرية المشار إليها أعاله والواردة في مكان آخر في هذا 
التقرير األولي.

وتجدر اإلشارة إلى أن المعلومات المالية التي ورد ذكرها 
في هذا التقرير عن أرامكو السعودية مستمدة من التقرير 

المالي األولي الموحد الموجز ألرامكو السعودية لفترة الثالثة 
أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، والمعد والمقدم وفقًا 

لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34، المعتمد في المملكة العربية 
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن 

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

عالوةً على ما سبق، تتضمن هذه الوثيقة بعض “المقاييس 
المالية غير المدرجة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي”، 

وهي مقاييس غير مدرجة ضمن تلك المعايير، وليس لها 
معنى موحد تنص عليه المعايير الدولية للتقرير المالي، بل 
أوردتها أرامكو السعودية لتكون معلومات إضافية مكملة 

لمقاييس المعايير الدولية للتقرير المالي من خالل تقديم 
فهم أعمق لنتائج أعمال أرامكو السعودية وتدفقاتها النقدية 
ومركزها المالي من وجهة نظر اإلدارة. وعليه، ال ينبغي 

النظر إليها بمعزل أو كبديل عن أي تحليل للمعلومات المالية 
التي تدرجها أرامكو السعودية في تقاريرها بموجب المعايير 

الدولية للتقرير المالي.

توجد مطابقة المقاييس غير المدرجة ضمن المعايير الدولية 
للتقرير المالي في قسم مطابقات وتعريفات المقاييس غير 

المدرجة ضمن متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي من 
هذا التقرير األولي.

نبذة عن أرامكو السعودية
تعتبر أرامكو السعودية، ويقع مقرها الرئيس في مدينة 
الظهران، واحدة من أكبر شركات الطاقة والكيميائيات 

المتكاملة في العالم، حيث تتخذ أعمال قطاع التنقيب واإلنتاج 
من المملكة العربية السعودية مقًرا لها، كما تدير أرامكو 

السعودية أعمااًل في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق على 
مستوى العالم.

www.aramco.com/investors

العالقات اإلعالمية الدولية: 
international.media@aramco.com

العالقات اإلعالمية المحلية:
domestic.media@aramco.com

عالقات المستثمرين: 
investor.relations@aramco.com
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