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

مقياس غير مدرج ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي: لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم مطابقات وتعريفات المقاييس غير المدرجة ضمن متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي في تقرير أرامكو السعودية األولي للربع الثالث من عام 2022.. 	

تم تعديل نسب المديونية وفًقا لتعريف أرامكو السعودية المعّدل. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة قسم مطابقات وتعريفات المقاييس غير المدرجة ضمن متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي في تقرير أرامكو السعودية األولي للربع الثالث من عام 2022.. 	

يحسب على أساس مستمر لفترة 		 شهًرا.. 	

لمزيد من التفاصيل، ُيرجى مراجعة تقرير أرامكو السعودية األولي للربع الثالث من عام 2022. 

تعزز أرباح أرامكو السعودية القوية والتدفقات النقدية الحرة القياسية في الربع الثالث قدرتنا المؤكدة على تحقيق قيمة 

كبيرة من خالل إنتاجنا منخفض التكلفة في قطاع التنقيب واإلنتاج، الذي ُيعد من بين األقل في كثافة االنبعاثات 

الكربونية، وفي تكامله اإلستراتيجي مع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق. ومع تأثر أسعار النفط الخام العالمية خالل 

هذه الفترة بسبب استمرار حالة عدم اليقين االقتصادي، فإن وجهة نظرنا على المدى الطويل هي أن الطلب على 

النفط الخام سيستمر في النمو لما تبقى من العقد الجاري نظًرا لحاجة العالم إلى طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة.

ومن واقع ضعف االستثمار العالمي في قطاعنا، فإننا نعمل على توسيع قدراتنا على المدى البعيد في إنتاج النفط الخام 

والغاز، وفي الوقت نفسه، نعمل على الوصول إلى طموحنا المعلن مسبًقا لتحقيق الحياد الصفري النبعاثات الغازات 

المسببة لالحتباس الحراري التي تقع ضمن النطاقين )	و	( في مرافق أعمال الشركة التي تملكها وتديرها بالكامل.

 

تواصل خططنا للتوسع في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق المضي قدًما حيث نسعى لالستفادة من اإلمكانات الكبيرة لمنتجاتنا لتلبية الطلب العالمي 

المتزايد على البتروكيميائيات، والتي ستكون ضرورية للتحول المطلوب في المواد لدعم مستقبل منخفض الكربون. باإلضافة إلى ذلك، نواصل تطوير 

حلول طاقة جديدة منخفضة الكربون حيث نعمل على أن نكون جزًءا من تحول أكثر عملية واستقراًرا وشمولية للطاقة.

ارتفاع صافي الدخل في الربع الثالث بنسبة 39 % على أساس سنوي إلى 159.1 مليار ريال سعودي )42.4 مليار دوالر أمريكي(، وزيادة 

التدفقات النقدية الحرة إلى رقم قياسي بلغ 168.6 مليار ريال سعودي )45.0 مليار دوالر أمريكي(

أرامكو السعودية تعلن عن نتائج الربع الثالث من عام 2022 

النتائج المالية الرئيسة
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر

دوالر أمريكي* ريال سعودي دوالر أمريكي* ريال سعودي

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

77,600 130,342 290,998 488,784 30,425 42,430 114,093 159,115 صافي الدخل

146,733 242,565 550,249 909,618 57,265 80,482 214,744 301,810 األرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة 	

23,278 25,979 87,292 97,423 7,591 9,038 28,466 33,895 النفقات الرأسمالية 

69,585 110,207 260,944 413,274 28,730 44,965 107,738 168,617 التدفقات النقدية الحرة	

56,261 56,263 210,977 210,988 18,754 18,754 70,327 70,329 توزيعات األرباح المدفوعة

%20.6 % 32.6 %20.6 % 32.6 %20.6 % 32.6 %20.6 % 32.6 العائد على متوسط رأس المال المستثمر	 ,	

 67.2 104.3 ال ينطبق ال ينطبق 72.8 101.7 ال ينطبق ال ينطبق متوسط سعر النفط الخام المحقق )دوالر أمريكي/برميل(

تعكس أرباح الربع الثالث قدرة أرامكو السعودية على تحقيق قيمة كبيرة 	

صافي الدخل: 159.1 مليار ريال سعودي )42.4 مليار دوالر أمريكي(، )الربع الثالث 2021: 114.1 مليار ريال سعودي/30.4 مليار دوالر أمريكي( 	

صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل: 202.5 مليار ريال سعودي )54.0 مليار دوالر أمريكي(، )الربع الثالث 2021: 136.2 مليار ريال سعودي/36.3 مليار  	

دوالر أمريكي(

التدفقات النقدية الحرة 	: 168.6 مليار ريال سعودي )45.0 مليار دوالر أمريكي(، )الربع الثالث 2021: 107.7 مليار ريال سعودي/28.7 مليار دوالر أمريكي( 	

نسبة المديونية 	, 	: -4.1 % في 30 سبتمبر 2022 مقارنة مع 12.0 % في نهاية عام 2021 	

دفعت الشركة في الربع الثالث توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال سعودي )18.8 مليار دوالر أمريكي( وذلك عن الربع الثاني، وستدفع في الربع الرابع  	

توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال سعودي )18.8 مليار دوالر أمريكي( وذلك عن الربع الثالث من عام 2022

الشراكة مع الفورموال 	 والفورموال 	 تسلط الضوء على العمل في حلول وسائل النقل المتقدمة ذات االنبعاثات الكربونية المنخفضة 	

أول شهادة مستقلة في العالم إلنتاج األمونيا الزرقاء والهيدروجين األزرق 	

أمين بن حسن الناصر

الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
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Saudi_Aramco      

إخالء المسؤولية
يحتوي هذا البيان الصحفي على إفادات استشرافية، وجميع اإلفادات الواردة فيه هي بيانات استشرافية، فيما عدا البيانات المتعلقة بحقائق سابقة أو حالية. 

وتعرض اإلفادات االستشرافية توقعات الشركة في الوقت الراهن فيما يتعلق بإنفاقها الرأسمالي واستثماراتها، وخططها االستراتيجية، ومشاريعها الرئيسة، 

وأداء قطاع التنقيب واإلنتاج فيها، بما في ذلك مقارنتها مع الشركات النظيرة لها، والنمو الذي تحققه الشركة في قطاعي “التكرير والمعالجة والتسويق” 

و“الكيميائيات”. وقد تشتمل هذه اإلفادات، على سبيل المثال ال الحصر، أي بيانات يسبقها أو يتبعها أو يرد فيها كلمات مثل “تستهدف”، و“تعتقد”، و“تتوقع”، 

و“تستهدف”، و“تعتزم”، و“ربما”، و“تتنبأ”، و“تقدر”، و“تخطط”، و“تظن”، وحرفا االستقبال “سين وسوف”، و“قد”، و“من المحتمل”، و“من المنتظر”، و“يمكن” 

و“تواصل” و“تطمح” و“مستقباًل” وغيرها من الكلمات والمصطلحات ذات المعاني الشبيهة أو نفيها. وال يمكن التحقق من صحة هذه اإلفادات االستشرافية، 

ال سيما وأنها تنطوي على مجموعة من المخاطر والشكوك المعروفة والمجهولة وعوامل أخرى تخرج عن نطاق سيطرة أرامكو السعودية وقد تؤدي إلى 

اختالف كبير بين ما تحققه الشركة فعلًيا من نتائج أو أداء أو إنجازات وما هو متوقع من خطط أو نتائج أو أداء أو إنجازات سواء وردت صراحًة أو ضمًنا في 

تلك اإلفادات االستشرافية، ويشمل ذلك العوامل التالية: العرض والطلب على النفط الخام في األسواق العالمية، واألسعار التي تبيع بها أرامكو السعودية 

النفط الخام، وتبعات تأثير تفشي جائحة كوفيد- 9	 على األوضاع التجارية واالقتصادية والعرض والطلب على النفط الخام والغاز والمنتجات المكررة 

والبتروكيميائية، والتطورات والمستجدات االقتصادية أو السياسية غير المواتية التي قد تؤثر على نتائج أعمال الشركة، والضغوط التنافسية التي تواجهها 

الشركة، وأي اختالفات أو تغيرات كبيرة في األوضاع االقتصادية والتشغيلية الحالية التي قد تؤثر على تقديرات حجم احتياطيات أرامكو السعودية الثابت 

وجودها وقيمة تلك االحتياطيات، والمخاطر واألخطار التشغيلية في قطاعات النفط الخام والغاز والتكرير والبتروكيميائيات، والطبيعة الدورية لقطاعات 

النفط والغاز والتكرير والبتروكيميائيات، وأحوال الطقس، واالضطرابات والقالقل السياسية واالجتماعية والنزاعات المسلحة القائمة أو المحتملة في المناطق 

التي تزاول فيها أرامكو السعودية أعمالها والمناطق األخرى، والخسائر الناجمة عن المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية غير الكافية، وقدرة الشركة على 

تنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية، وقدرة الشركة على تنفيذ خططها وأهدافها وغاياتها االستراتيجية، بما في ذلك خططها إلقامة أكبر مرفق لتصدير 

الهيدروجين في العالم وطموحاتها لتحقيق الحياد الصفري في انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري على النطاقين 	 و	 في جميع أصولها التي 

تشغلها وتملكها بالكامل بحلول عام 2050، والدعاوى القضائية التي قد تواجهها الشركة، وقدرة الشركة على تحقيق المكاسب من صفقات االستحواذ الحالية 

أو المستقبلية، بما في ذلك ما يتعلق بصفقة سابك، والمخاطر المتعلقة باألعمال الدولية، بما في ذلك الحروب والعقوبات والقيود التجارية وأنظمة مكافحة 

الرشوة والفساد واألنظمة واللوائح األخرى، والمخاطر المتعلقة بأنظمة ولوائح النفط والغاز والبيئة والصحة والسالمة وغيرها من اللوائح التي تؤثر على 

القطاعات التي تزاول فيها أرامكو السعودية أعمالها، واعتماد الشركة على أعضاء إدارتها العليا وموظفيها الرئيسين، وموثوقية نُُظم تقنية المعلومات في أرامكو 

السعودية وأمنها، ومخاوف تغير المناخ وآثاره، والمخاطر المتعلقة بالمشاريع التي تنفذها الشركة بموجب توجيهات من حكومة المملكة وغيرها من المتطلبات 

الحكومية األخرى، بما في ذلك ما يتعلق بسقف إنتاج النفط الخام الذي تحدده الحكومة والطاقة اإلنتاجية القصوى المستدامة المستهدفة؛ وتقلبات أسعار 

الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك التي قد تسبب اختالًفا كبيًرا بين النتائج الفعلية والنتائج المتوقعة في هذه اإلفادات 

االستشرافية الواردة في هذا البيان الصحفي، على النحو المبين في آخر التقارير الدورية المودعة لدى تداول. ولمزيد من المعلومات حول المخاطر والشكوك 

المحتملة التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة، يرجى الرجوع إلى آخر التقارير الدورية المودعة لدى تداول. وتستند هذه اإلفادات 

االستشرافية إلى افتراضات عديدة تتعلق باستراتيجيات العمل الحالية والمستقبلية للشركة، والبيئة التي ستزاول فيها الشركة أعمالها في المستقبل.

وتعتبر المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي، وتشمل اإلفادات االستشرافية على سبيل المثال ال الحصر، سارية فقط حتى تاريخ هذا البيان الصحفي، 

وليس الهدف منها تقديم أي تأكيدات حول النتائج المستقبلية. وتعفي أرامكو السعودية نفسها صراحة من أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو مراجعات 

لهذا البيان الصحفي، بما في ذلك أي بيانات مالية أو إفادات استشرافية، قد تستجد نتيجة لظهور معلومات جديدة، أو وقوع أحداث مستقبلية أو خالف 

ذلك، ما لم تتطلب األنظمة أو اللوائح المعمول بها ذلك. ويجب أال يفسر أي شخص هذا البيان الصحفي على أنه نصيحة مالية أو ضريبية أو استثمارية.

ويجب عدم االعتماد على هذه اإلفادات بدرجة تتجاوز كونها إفادات استشرافية، وال تتحمل الشركة أو أي من مديريها أو موظفيها مسؤولية أي خسارة أو أضرار 

مباشرة أو غير مباشرة قد يتكبدها أي شخص نتيجة العتماده على اإلفادات االستشرافية. وتجدر اإلشارة إلى أن المعلومات المالية الخاصة بالشركة والواردة في 

هذه اإلفادات مستمدة من التقرير المالي األولي الموحد الموجز، الذي أعد وعرض وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34، المعتمد في المملكة العربية السعودية 

إلى جانب المعايير األخرى واإلعالنات الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. وإلى جانب ذلك، يضم هذا البيان الصحفي بعض “المقاييس 

م هذه المقاييس  المالية غير المدرجة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي”، أي أنه ليس لها معنى موحد تنص عليه المعايير الدولية للتقرير المالي، وُتقدَّ

كمعلومات إضافية مكملة لمقاييس المعايير العالمية للتقرير المالي بهدف ضمان فهم أفضل لنتائج أعمال الشركة من وجهة نظر إدارتها. ولذلك، ال يجوز 

النظر إليها بمعزل عن تحليل المعلومات المالية للشركة المعدة وفق المعايير العالمية للتقرير المالي أو اعتبارها بدياًل عنها. وال تصح مقارنة مقاييسنا المالية 

غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي بأي مقاييس تعرضها شركات أخرى تحت نفس أسماء مقاييسنا.

https://twitter.com/saudi_aramco

