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 االل��ام بتوزيع األر�اح بفضل املرونة وا�حصافة املاليةو س��اتيجية ا �� تنفيذ ا�خطط اإل ًم ُد امل��ي ق

 2020من عام  والنصف األول  نتائج الر�ع الثا�ي عن أرامكو السعودية �علن

 
 

�� أمر��ي) مليار دوالر  23.2( مليار ر�ال سعودي 87.1 �� الر�ع الثا�ي /أمر��ي)  مليار دوالر 6.6مليار ر�ال سعودي ( 24.6 صا�� الدخل: •

 النصف األول 

مليار  130.4 �� الر�ع الثا�ي / أمر��ي) مليار دوالر 12.3( مليار ر�ال سعودي 46.3 صا�� التدفقات النقدية من األ�شطة التشغيلية: •

 �� النصف األول  أمر��ي) مليار دوالر 34.8( ر�ال سعودي

مليار  21.1( مليار ر�ال سعودي 79.2 �� الر�ع الثا�ي /أمر��ي)  مليار دوالر 6.1( مليار ر�ال سعودي 22.9 التدفقات النقدية ا�حرة*: •

 األول �� النصف أمر��ي) دوالر 

دفع��ا الشركة خالل الر�ع الثا�ي، و�لغت أمر��ي) مليار دوالر  18.75( مليار ر�ال سعودي 70.32 بلغت توزيعات األر�اح عن الر�ع األول  •

 تدفعها الشركة خالل الر�ع الثالث.س أمر��ي) مليار دوالر 18.75( مليار ر�ال سعودي 70.32 توزيعات األر�اح عن الر�ع الثا�ي

 ة نمو قطاع التكر�ر واملعا�جة والتسو�قإس��اتيجي�� مس��ة  منعطًفا تار�خًيايمثل  صفقة سابكإتمام   •

 

افق 1441ذي ا�حجة  19 – الظهران  م2020أغسطس  9هـ املو

، مؤكدة املرونة 2020أعلنت شركة الز�ت العر�ية السعودية ("أرام�و السعودية" أو "الشركة") اليوم نتائجها للر�ع الثا�ي والنصف األول من عام 

 .ف��وس �ورونا املستجد الناجمة عن جائحةتحديات السوق املالية والتشغيلية للشركة وال��امها تجاه املساهم�ن رغم 

 املهندس أم�ن بن حسن الناصر: ،رئيس أرامكو السعودية وكب�� إدار���ا التنفيذي�ننتائج، قال العن  و�مناسبة اإلعالن

ُدًما أرام�و السعودية مضت ، يالعامل االقتصاد رغم تأث�� جائحة ف��وس �ورونا املستجد ع��"
ُ
�� تحقيق مستو�ات قياسية �� أ�شطة أعمالها ق

 
ً
 ."ف��ا العامل�ن و�حة سالمة ع�� ا�حرص الوقت، نفس و�� ،وموثوقي��امرون��ا بذلك مثبتة

، نناوأضاف الناصر: "أن الظروف غ�� املواتية الناتجة عن تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط ا�خام ا�عكست ع�� نتائجنا للر�ع الثا�ي. غ�� أ

كفاءة مواردنا و ، الفر�د األعمال نطاقو ت�اليف اإلنتاج املنخفضة، ، و تانة املالية والتشغيليةامل، وُيعزى ذلك إ�� قو�ةحققنا أر�اًحا  بحمدهللا،

 مليار ر�ال سعودي 70.32 قدرهاالر�ع الثا�ي  عنأر�اح  توزيعات تقديم ا�حافظة ع��ب خطتنا تنفيذ ع��، بفضل هللا، ساعدنااألمر الذي البشر�ة، 

دفع �� الر�ع الثالث".) أمر��يمليار دوالر  18.75(
ُ
 ت

اد �دف تحقيق قيمة إضافية جديدة من �ل جزيء من جز�ئات املو �ال�ي تتبّناها الشركة  املدى طو�لةإس��اتيجيتنا للنمو والتنّوع  سنواصل"قال: و 

 ة�خياالستحواذ التار  إتمام صفقة . وال شك أنبما ُ�سهم �� �عز�ز آفاق التجارة العاملية وال��وض بمستو�ات املعيشة ،الهيدروكر�ونية ال�ي ننتجها

  خ�� دليل ع�� امل��ي )سابك( األساسية للصناعات السعودية الشركة% �� 70ع�� 
ُ
 ".ع�� مرونة مركزنا املا��و  ،ًما �� مس��تنا نحو املستقبلُد ق



 
 

 
 

 

" :
ً

ا جزئًيا بال��امن مع بدء مختلف الدول حول العالم �� اتخاذ خطوات لتخفيف القيود و�عادة  �شهدأن سوق الطاقة  نرى و واستطرد قائال
ً

انتعاش

اقتصادا��ا. و�� غضون ذلك، �ستمر بوضع سالمة موظفينا وأفراد أسرهم ومقاولينا �� مقدمة أولو�اتنا، مما حدا بنا إ�� التكّيف مع نمط  إ�عاش

 ".لنطاق ل�حد من انتشار جائحة ف��وس �ورونا املستجد �� جميع املواقع ال�ي تزاول ف��ا الشركة أعمالهاحياة جديد، وتطبيق احتياطات واسعة ا

نحن عازمون ع�� ا�خروج من هذه ا�جائحة أك�� قوة، وسنخطو خطوات : "بالقول واختتم رئيس أرام�و السعودية وكب�� إدار���ا التنفيذي�ن حديثھ 

كثافة حيث �ّجل قطاع التنقيب واإلنتاج أحد أقل معدالت  نا،أعمال��  ةاملستمر  اتتثمار االس من خالل و�لة املدى��اتيجية طواسعة �� رحلتنا اإلس

 ."العالماالنبعاثات الكر�ونية �� 

 

 أهم املعلومات املالية

الوفاء بال��امها تجاه السعودية أرام�و  تواصلاالقتصادية العاملية، االضطرابات استمرار من التحديات ال�ي يواجهها قطاع الطاقة و ع�� الرغم 

 50.2 ، مقارنة بـر�ع الثا�يعن ال أمر��ي) مليار دوالر 18.75( مليار ر�ال سعودي 70.32 أر�اح بقيمة اتتوزيع تقديم املساهم�ن من خالل اإلعالن عن

 .2019 من عام الر�ع الثا�ي عن أمر��ي) مليار دوالر 13.4( مليار ر�ال سعودي

 مليار دوالر 6.6( مليار ر�ال سعودي 24.6 صا�� دخل قدره ت�جلو لسوق الصعبة لظروف ال�ا �التحديات ال�ي فرضالسعودية تخطت أرام�و 

 24.7مليار ر�ال سعودي ( 92.6مقارنة بـ، 2020للنصف األول من عام أمر��ي) مليار دوالر  23.2مليار ر�ال سعودي ( 87.1و للر�ع الثا�ي أمر��ي)

دوهذا ي .2019من عام  ذا��ا لف��اتل أمر��ي) مليار دوالر 46.9ر ر�ال سعودي (مليا 175.9و )أمر��ي مليار دوالر
ّ

 تقلباتع�� قوة الشركة ومرون��ا  ؤك

 .األسواق

�� أمر��ي) مليار دوالر  21.1سعودي (مليار ر�ال  79.2و �� الر�ع الثا�يأمر��ي) مليار دوالر  6.1( مليار ر�ال سعودي 22.9 *حر بلغ التدفق النقدي ا�

 أمر��ي) مليار دوالر 38.0مليار ر�ال سعودي ( 142.4و أمر��ي) مليار دوالر 20.6( مليار ر�ال سعودي 77.3، مقارنة بـ2020األول من عام لنصف ا

 .2019عام  منذا��ا  لف��اتل

شركة سابك ع��  صفقة االستحواذالسداد اآلجل لسعر ذلك �� املقام األول إ��  رجع�و ، 2020 يونيو 30كما ��  %20.1بلغت �سبة املديونية * 

 .املركز املا�� ألرام�و السعودية �� قائمة ��اصا�� مديونيوحيد وت

 أمر��ي) مليار دوالر 13.6مليار ر�ال سعودي ( 51.2و �� الر�ع الثا�يأمر��ي) مليار دوالر  6.2( ار ر�ال سعوديملي 23.4 اإلنفاق الرأسما�� حجم �لغو 

حيث من املتوقع أن ت�ون النفقات  ،تنفيذ برنامجها لتحس�ن الكفاءة واإلنفاق الرأسما�� السعودية وتواصل أرام�و .2020لنصف األول من عام �� ا

 30مليار ر�ال سعودي ( 112.50مليار دوالر أمر��ي) إ��  25مليار ر�ال سعودي ( 93.75ضمن ا�حد األد�ى من نطاق  2020الرأسمالية للعام املا�� 

 مليار دوالر أمر��ي).

 

 أبرز ا�جوانب التشغيلية:

مسبًبا انخفاًضا حاًدا �� األ�شطة االس��الكية والتجار�ة وتراجًعا كب�ً�ا �� الطلب ع�� النفط  اجتاح ف��وس �ورونا املستجد العالم �سرعة كب��ة،

  ا�خام والغاز الطبي�� واملنتجات الب��ولية.

% 99.8 بلغت�سبة موثوقية  محققةاإلمدادات، موثوقية القوي ب هاع�� �جلمحافظ��ا  الشركة واصلتوع�� الرغم من ظروف السوق الصعبة، 

 .2020 عامإمدادات النفط ا�خام واملنتجات األخرى خالل الر�ع الثا�ي من �� 

  كما أظهرت الشركة أداءً 
ً
�ا�� امل�� اليوم من  برميٍل مليون  12.7بلغ  يةالهيدروكر�وناملواد  ٍج منإنتاإجما�� اإلنتاج بالتنقيب و ا �� قطاع موثوق

 .2020الر�ع الثا�ي من العام  خاللي النفط



 
 

 
 

 

 .2020 أبر�ل من الثا�ي يوم ذلك و�ان ،مليون برميل 12.1أرام�و السعودية أع�� إنتاٍج تار��� من النفط ا�خام �� يوٍم واحد، بلغ  حققتو 

 ،س��اتيجيةمع هذه اإل  اوتماشيً توسيع أعمالها �� مجال الغاز.  �� السعوديةأرام�و  استمرتلتلبية الطلب العاملي وا�ح�� ع�� الطاقة �� املستقبل، و 

 استكمالمليار قدم مكعبة قياسية �� اليوم خالل الر�ع الثا�ي �عد نجاح املعمل ��  2.5 وقدرهااإلنتاجية  تھ�امل طاق معمل الغاز �� الفاض��بلغ 

 أعمال بدء التشغيل.

 ع.للت�امل والتنوّ  املدى طو�لةتھ إس��اتيجي تحقيقو�واصل قطاع التكر�ر واملعا�جة والتسو�ق 

مليار ر�ال  259.1�سعر شراء قدره ابك % �� س70إتمام صفقة استحواذها ع�� حصة  ، نجحت أرام�و السعودية ��2020ام ع منيونيو  شهرفي ف

شر�ات الكيميائيات املتنوعة ع�� مستوى العالم، ولد��ا قاعدة كيميائيات وقدرات  يات. وسابك �� إحدى ك�� مليار دوالر أمر��ي) 69.1سعودي (

وت��ة نمو قطاع الب��وكيميائيات،  يسّرعمحفظة أعمال أرام�و السعودية �� قطاع التكر�ر واملعا�جة والتسو�ق، و االستحواذ عل��ا  عزز وسي ،تكميلية

 وز�ادة حجم إنتاج الكيميائيات ا�حالية، و�عز�ز بصمة أرام�و السعودية ووجودها ع�� الصعيد الدو��.

كثافة االنبعاثات  معدلخفض عن هدفها � (OGCI) �شأن املناخ ات النفط والغازاألعضاء �� مبادرة شر�الشر�ات  أعلنت، 2020 يوليو شهرو�� 

من م�ا�� ثا�ي أكسيد الكر�ون يلو غراًما ك 21و 20والغاز �� قطاعات التنقيب واإلنتاج التا�عة لها جميًعا ب�ن  ة عن أعمال النفطمالكر�ونية الناج

كيلوغراًما من م�ا�� ثا�ي أكسيد الكر�ون ل�ل برميل م�ا��  23مقارنة بمستوى االنبعاثات األسا��ي البالغ ، 2025ل�ل برميل م�ا�� نفطي بحلول عام 

ناتجة عن أعمالها �� قطاع التنقيب كثافة انبعاثات كر�ونية  – بادرةهذه امل أحد أعضاءو��  –أرام�و السعودية حققت وقد  .2017نفطي �� 

وقد تم تأكيد انبعاثات الشركة الغاز�ة املسببة . 2019�� عام  ل�ل برميل م�ا�� نفطي يلوغرامات من م�ا�� ثا�ي أكسيد الكر�ون ك 10.4بلغت  واإلنتاج

 لظاهرة االحتباس ا�حراري من طرف ثالث مستقل.

 )19-يدآخر املستجدات حول ف��وس كورونا املستجد (كوف

 .الف��وسانتشار  ل�حد من واح��ازات تداب��، ووضعت ف��وس �ورونا املستجدخالل جائحة �سالمة موظف��ا ظلت أرام�و السعودية مل��مة 

 املبادراتجائحة وآثارها، متخذة �� سبيل ذلك �عض ا�واجهة مل، مختلف أرجاء العالمبف��ا �عمل ال�ي ناطق مل�� ا املساندةقد قّدمت الشركة �انت و 

و�التعاون مع مجتمعات �ل منطقة جغرافية تزاول ف��ا أعمالها،  ت��عات املوظف�ن، وخدمات الدعم الط�ي، والت��عات النقدية.مضاعفة مثل برامج 

نقية الهواء عالية مثل أجهزة التنفس الصنا��، وأجهزة ت املستشفياتحتاجها تال�ي طبية العدات امل أرام�و السعودية والشر�ات التا�عة لهاوفرت 

 �� ا�خطوط األمامية. أدوات حماية املمارس�ن ال�حي�نالكفاءة، و 

. كما ر�ال سعوديمليون  200بمبلغ دعًما لصندوق الوقف الص�� وا�جهود الوطنية مل�افحة ف��وس �ورونا املستجد الشركة قدمت �� اململكة، و

ألف أسرة  20أك�� من � �ع املساعدات اإل�سانيةمليون ر�ال سعودي خالل حملة ت��ع املوظف�ن لتمو�ل توزيع  13 وموظفوها ت��ًعا بنحوقدمت 

 �� جميع أنحاء اململكة. محتاجة بما �� ذلك األيتام واألرامل

 

للمساعدة �� م�افحة انتشار �� مختلف أنحاء العالم الرسمية الدعم املا�� ملنظمات اإلغاثة  السعودية أرام�وقدمت وع�� الصعيد الدو��، 

 6.7( ر�ال سعودي مليون  25 قدرهات��عات رام�و السعودية التا�عة أل اإلقليمية  شر�اتشركة أرام�و ملا وراء البحار وال قدمت، حيث جائحةا�

اإلغاثة واملساعدة �� حماية الفئات األك��  أعمالو�ا، لدعم �� الواليات املتحدة األمر�كية، وآسيا، وأور لمنظمات اإلغاثية ل أمر��ي) مليون دوالر

 .ف��وس �ورونا املستجدملر��ى  اتعالجتجارب الاملتعلقة بألبحاث اتطو�ر و لبنوك الطعام، عرضة للعدوى. و�تضمن ذلك تقديم الدعم املا�� 

، مستفيدة الطاقةلها �� قطاع اعمأع�� ر�ادة قدرا��ا و  ةظفاحمع�� الطلب، ال تزال الشركة تو�� أهمية ك��ى للف��وس �ورونا ورغم تأث�� جائحة 

  ا لد��ا من سلسلة تور�د عاملية املستوى لضمان تلبية احتياجات عمال��ا.ّم م

 

بمز�د من التفصيل، ير�� ز�ارة الصفحة ف��وس �ورونا املستجد لالطالع ع�� مز�د من املعلومات حول جهود أرام�و السعودية واستجاب��ا للتصدي �جائحة 

 .هناواالطالع ع�� البيان ال�حفي الرس�ي  هناا�خصصة 

 

 www.saudiaramco.com/investors :ير�� ز�ارة الرابط التا��، لالطالع ع�� مطابقات املقاييس غ�� املدرجة �� املعاي�� الدولية للتقر�ر املا��و * 

https://www.saudiaramco.com/ar/news-media/covid
https://www.saudiaramco.com/ar/news-media/covid
https://www.saudiaramco.com/ar/news-media/news/2020/aramco-responds-to-covid-19-with-support-for-our-people-and-communities
https://www.saudiaramco.com/ar/news-media/news/2020/aramco-responds-to-covid-19-with-support-for-our-people-and-communities
http://www.saudiaramco.com/investors


 
 

 
 

 

 

أغسطس  10هـ املوافق 1441ا�حجة  وذ 20ع�� بث إلك��و�ي يوم  2020م عاالمن نصف األول نتائجها املالية لل�ع��م أرام�و السعودية مناقشة 

. ةاألمر�كي صباًحا بتوقيت شرق الواليات املتحدة 8:30بالتوقيت الصيفي ال��يطا�ي /  1:30عصًرا بتوقيت مكة املكرمة /  3:30م الساعة 2020

 www.saudiaramco.com/investors خالل الرابط التا��:تاح البث اإللك��و�ي من وسيُ 

 

 

 بيانات االتصال:

 domestic.media@aramco.com :ية ا�حليةعالقات اإلعالمال

 investor.relations@aramco.comعالقات املستثمر�ن: 

 @Saudi_Aramco 

 

 
 
 

 إخالء املسؤولية

ال�حفي �� بيانات استشرافية، فيما عدا البيانات املتعلقة بحقائق  يحتوي هذا البيان ال�حفي ع�� بيانات استشرافية، وجميع البيانات الواردة �� هذا البيان

 .سابقة أو حالية

قطاع التنقيب واإلنتاج،  و�عرض البيانات االستشرافية توقعات الشركة �� الوقت الراهن فيما يتعلق بإنفاقها الرأسما�� واستثمارا��ا، ومشاريعها الرئيسة، وأداء

 .��ة لها، والنمو الذي تحققھ الشركة �� التكر�ر واملعا�جة والتسو�ق والكيميائياتوأدا��ا مقارنة بالشر�ات النظ

قع"، و"�س��دف"، وقد �شتمل هذه البيانات، ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، ع�� أي بيانات مسبوقة أو متبوعة أو تتضمن �لمات مثل "�س��دف"، و"�عتقد"، و"تتو 

" و "تواصل"و و"تخطط"، و"تظن"، و"سوف"، و"قد ي�ون لھ"، و"من ا�حتمل"، و"يجب"، و"سوف"، و"يمكن" و"�ع��م"، و"ر�ما"، و"تتنبأ"، و"تقدر"،
ً

"مستقبال

 .وغ��ها من ال�لمات واملصط�حات ذات املعا�ي الشب��ة أو نف��ا

ال�ي تخرج عن نطاق سيطرة أرام�و السعودية،  وتحتوي هذه البيانات االستشرافية ع�� مجموعة معروفة وغ�� معروفة من ا�خاطر والش�وك والعوامل األخرى 

كب�� ب�ن النتائج أو مستو�ات وقد تؤدي إ�� حدوث اختالف كب�� ب�ن النتائج الفعلية أو األداء الفع�� أو اإلنجازات الفعلية ال�ي تحققها الشركة، ور�ما إ�� اختالف 

 أو ضمًنا �� تلك البيانات االستشرافية األداء أو اإلنجازات الفعلية ال�ي تحققها الشركة و��ن النتائج أ
ً
و مستو�ات األداء أو اإلنجازات املتوقعة ال�ي وردت صراحة

خام، وتبعات تأث�� تف��ي بما �� ذلك العوامل التالية: العرض والطلب ع�� النفط ا�خام �� األسواق العاملية، واألسعار ال�ي تبيع ��ا أرام�و السعودية النفط ا�

ونا املستجد ع�� األوضاع التجار�ة واالقتصادية والعرض والطلب ع�� النفط ا�خام والغاز واملنتجات املكررة واملواد الب��وكيميائية، ف��وس �ور جائحة 

ارة الشر�ات كة، و�دوالتطورات واملستجدات االقتصادية أو السياسية املناوئة ال�ي قد تؤثر ع�� نتائج أعمال الشركة، والضغوط التنافسية ال�ي تواجهها الشر 

غ��ات كب��ة �� األوضاع التا�عة ألرام�و السعودية وأعمالها ومشاريعها املش��كة وشر�ا��ا الزميلة والكيانات ال�ي تملك ف��ا حصة األقلية، وأي اختالفات أو �

ابت وجودها وقيمة تلك االحتياطيات، وا�خاطر االقتصادية والتشغيلية ا�حالية ال�ي قد تؤثر ع�� ا�حسابات التقدير�ة الحتياطيات أرام�و السعودية الث

ب��وكيميائيات، وأحوال واألخطار التشغيلية �� قطاعات النفط ا�خام والغاز والتكر�ر والب��وكيميائيات، والطبيعة الدور�ة لقطاعات النفط والغاز والتكر�ر وال

القائمة أو ا�حتملة �� املناطق ال�ي تزاول ف��ا أرام�و السعودية أعمالها واملناطق  الطقس، واالضطرابات والقالقل السياسية واالجتماعية والن�اعات املس�حة

لية، والدعاوى القضائية األخرى، وا�خسائر الناجمة عن ا�خاطر املتعلقة بالتغطية التأمينية غ�� ال�افية، وقدرة الشركة ع�� تنفيذ املشاريع ا�حالية واملستقب

ت ا�حا�� أو قد تواجهها �� املستقبل، وقدرة الشركة ع�� تحقيق امل�اسب من صفقات االستحواذ األخ��ة أو املستقبلية، بما �� ذلك ال�ي تواجهها الشركة �� الوق

واللوائح د واألنظمة صفقة االستحواذ ع�� سابك، وا�خاطر املتعلقة باألعمال الدولية، بما �� ذلك العقو�ات والقيود التجار�ة وأنظمة م�افحة الرشوة والفسا

ال�ي تزاول ف��ا أرام�و األخرى، وا�خاطر املتعلقة بأنظمة ولوائح النفط والغاز والبيئة وال�حة والسالمة واألنظمة واللوائح األخرى ال�ي تؤثر ع�� القطاعات 

http://www.saudiaramco.com/investors
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العليا �� إدارة الشر�ات املدرجة �� السوق املالية،  السعودية أعمالها، واعتماد الشركة ع�� أعضاء إدار��ا العليا وموظف��ا الرئيسي�ن، ومحدودية خ��ة اإلدارة

م تقنية املعلومات �� أرام�و السعودية وأم��ا، ومخاوف �غ�� املناخ وآثاره، وا�خاطر املتعلقة باملشاريع ال�ي تنفذها 
ُ
ظ

ُ
الشركة بموجب توج��ات من وموثوقية ن

يتعلق با�حد األق��ى الذي تحدده ا�ح�ومة إلنتاج النفط ا�خام والطاقة اإلنتاجية القصوى  ح�ومة اململكة واالش��اطات ا�ح�ومية األخرى، بما �� ذلك ما

ا كب��ً 
ً
ا ب�ن النتائج الفعلية املستدامة املس��دفة، وتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية، وغ��ها من ا�خاطر والش�وك ال�ي قد �سبب اختالف

 .ن �� آخر التقار�ر الدور�ة املودعة لدى تداول لبيانات االستشرافية الواردة �� هذا البيان ال�حفي ع�� النحو املب�َّ والنتائج املتوقعة �� هذه ا

ة آخر التقار�ر الدور� وملز�د من املعلومات حول ا�خاطر والش�وك ا�حتملة ال�ي قد تؤدي إ�� اختالف النتائج الفعلية عن النتائج املتوقعة، ير�� الرجوع إ��

 .املودعة لدى تداول 

ات أعمال الشركة ا�حالية واملستقبلية، والبيئة ال�ي س��اول ف��ا الشركة إس��اتيجيو�ستند هذه البيانات االستشرافية إ�� العديد من االف��اضات املتعلقة ب

 .أعمالها �� املستقبل

ستشرافية ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، ع�� تار�خ هذا البيان ال�حفي فحسب، وليس وتنطبق املعلومات الواردة �� هذا البيان ال�حفي، بما �� ذلك البيانات اال 

 .الهدف م��ا تقديم أي ضمانات حول النتائج املستقبلية

ان ذلك نتيجة واء �والشركة �عفي نفسها صراحة من أي ال��ام أو �عهد بنشر البيان ال�حفي أو تحديثھ، بما �� ذلك أي بيانات مالية أو بيانات استشرافية، س

 .لظهور معلومات جديدة، أو وقوع أحداث مستقبلية أو خالف ذلك، ما لم تقتض ذلك األنظمة أو اللوائح

 .ر أي �خص هذا البيان ال�حفي ع�� أنھ نصيحة مالية أو ضر�بية أو استثمار�ةو�جب أال يفّسِ 

 .باملبالغة �� االعتماد ع�� البيانات االستشرافية�عدم و�و��ى 


