
 

 

 

 

 

 

 

 بيان صحفي

 

 2022عام األول من نصف الالربع الثاني و في  قياسيةأرامكو السعودية تعلن نتائج 
مليار  48.4مليار ريال سعودي ) 181.6على أساس سنوي إلى % 90 بنسبة في الربع الثاني ارتفاع صافي الدخل

 (أمريكي دوالر

 

 

عن الربع  %22.7ارتفاع صافي الدخل بنسبة  إلى أّدت خالل الربع الثاني ظروف السوق القوية •

 2022األول من عام 

 مليار  329.7 / )الربع الثاني( )أمريكي مليار دوالر  .448) ريال سعودي مليار  .6181 صافي الدخل: •

 )النصف األول( )مليار دوالر أمريكي 87.9)ريال سعودي 

 )مليار دوالر أمريكي 44.0)مليار ريال سعودي  164.9 من أنشطة التشغيل:الناتج  صافي النقد •

 )النصف األول( )مليار دوالر أمريكي 2.28)مليار ريال سعودي  308.2)الربع الثاني( / 

 / )الربع الثاني( )مليار دوالر أمريكي .634)ريال سعودي مليار  129.8 التدفقات النقدية الحرة*: •

 )النصف األول( )مليار دوالر أمريكي 2.65)مليار ريال سعودي  244.7

 2021% في نهاية 14.2 مع( مقارنة 2022 يونيو  30% )في 7.9 *: ديونيةاملنسبة  •

 مليار دوالر  18.8)مليار ريال سعودي  70.3 قدرهادفعت الشركة في الربع الثاني توزيعات أرباح  •

وستدفع في الربع الثالث من هذا العام توزيعات  ،2022 من عام الربع األول وذلك عن  (أمريكي

 من عام وذلك عن الربع الثاني (أمريكي مليار دوالر  .818)مليار ريال سعودي  70.3 أرباح قدرها

2022 

 عن تطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون استمرار  •
ا

 وتيرة التوّسع في أعمال النفط والغاز  فضال

لتحقيق طموحها بالوصول إلى الحياد  طرق تخطيط الشركةيحدد  األول تقرير االستدامة  •

 النبعاثات في أعمالها التشغيليةلالصفري 
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، 2022" أو "الشركة"( اليوم عن نتائجها املالية للربع الثاني من عام السعودية أعلنت شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو

مليار ريال  70.3قدرها ، وأعلنت عن توزيعات أرباح على أساس سنوي % 90 ارتفاًعا في صافي الدخل بنسبة حققتحيث 

  خالل الربع الثالث. دفعهامن املقرر ، 2022وذلك عن الربع الثاني من عام  (أمريكي مليار دوالر 18.8) سعودي

، 2019األولي في عام  العام سنوية منذ طرح أسهمها لالكتتابالربع الل الشركة رقًما قياسًيا جديًدا في األرباح وبهذه النتائج تسج  

 التكرير.اع قطأرباح هوامش ارتفاع و  ،وزيادة الكميات املباعة ،وُيعزى هذا االرتفاع في املقام األول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام

 

ا 
ا

  :، املهندس أمين بن حسن الناصرعلى هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيينوتعليق

د خاصة وأننا ،"تعكس نتائجنا القياسية للربع الثاني زيادة الطلب على منتجاتنا كثافة  في قلاأل من بينو منخفض التكلفة  مور 

 .قطاع الطاقةفي أعمال التنقيب واإلنتاج ب يةالكربوناالنبعاثات 

قائمة، تؤكد األحداث التي شهدها النصف األول من هذا العام ال عدم اليقينوحالة  ،استمرار تقلبات األسواق العاملية"رغم 

بشكٍل جيد، ضمان استمرارية إمداد األسواق  املساعدة في نظرتنا بأن مواصلة االستثمار في قطاع الطاقة ضرورية من أجل

ل املنظم للطاقة  .وتسهيل عملية التحو 

في  على التوقعات العاملية السلبية، رغم الضغوط االقتصادية الجاري الطلب على النفط لبقية العقد  نمو "نتوقع أن يستمر

 قصير.ال املدى

ملناخية تبقى ذات أهمية لضمان أمن إمدادات الطاقة، فإن األهداف ا في الوقت الراهن"وفي حين أن هناك حاجة حقيقية 

والغاز،  الخام بما في ذلك النفط ،ما دعا أرامكو السعودية للعمل على زيادة اإلنتاج من مختلف مصادر الطاقة وذلكبالغة، 

  ومصادر الطاقة املتجددة، والهيدروجين األزرق.

ن يحتاجهما يالطاقة املوثوقة والبتروكيميائيات اللتاالستثمار في نعمل على تطوير أكبر برنامج رأسمالي في تاريخنا، ونهجنا هو "

 ل الطاقة على نطاق أوسع".في عملية تحو   ساعدت ،العالم، باإلضافة إلى تطوير حلول منخفضة االنبعاثات الكربونية

 

 املالية املعلوماتأهم 

 (أمريكي مليار دوالر 48.4) سعوديمليار ريال  181.6 بلغ ،ربع سنوي ونصف سنوي قياس يصافي دخل  حققت أرامكو السعودية

مليار ريال  95.5 مقابل، 2022في النصف األول من عام  مليار دوالر أمريكي( 87.9مليار ريال سعودي ) 329.7و في الربع الثاني

من عام ، على التوالي لنفس الفترتين (أمريكي مليار دوالر 47.2) مليار ريال سعودي 176.9و (أمريكي مليار دوالر 25.5) سعودي

إلى جانب  ،والكميات املباعة ،وجاءت هذه الزيادة في هاتين الفترتين في املقام األول نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام .2021

في النصف األول واملعالجة والتسويق التكرير ر في الربع الثاني وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكري قطاعل القوية رباحاأل هوامش 

 .2022من العام 

في الربع  (أمريكي مليار دوالر 34.6) مليار ريال سعودي 129.8 % لتصل إلى53زيادة نسبتها  التدفقات النقدية الحرة* وشهدت

 مليار ريال 84.7 مقابل، 2022في النصف األول من عام  (أمريكي مليار دوالر 65.2)مليار ريال سعودي  244.7بلغت و  ،الثاني

من عام  على التوالي لنفس الفترتين، (أمريكي مليار دوالر 40.9)مليار ريال سعودي  153.2 و (أمريكي مليار دوالر 22.6) سعودي

2021.  
ُ
  .السيولة النقدية من األنشطة التشغيلية ارتفاع رئيس إلى عزى هذه الزيادة بشكٍل وت



 

 

 

 

 

 

 

، 2022يونيو  30في  تيناملنتهي األول نصف اللربع الثاني و خالل فترتي ا %31.3 العائد على متوسط رأس املال املستثمر كما بلغ

ن ، وتحس  املباعةوالكميات ارتفاع أسعار النفط الخام ذلك ، مما عكس 2021من عام  تينلنفس الفتر  %16.7مع مقارنة 

 .قطاع التكرير واملعالجة والتسويق أرباح هوامش

 وقد انخفضت. في مختلف دورات السوق  عاٍل لالستثمارمركزها املالي للمحافظة على تصنيف ائتماني  تعزيز تواصل الشركةو 

إلى ارتفاع  في املقام األول ويرجع ذلك ، 2021ديسمبر  31 % في14.2، مقارنة مع 2022 يونيو 30% في 7.9 إلى * ديونيةامل

 .التكرير واملعالجة والتسويققطاع أرباح ن هوامش تحس  و  وذلك بسبب األرباح القوية ،تشغيليةالنقدية التدفقات ال

 من الديون إلى صندوق االستثمارات العامة جزئية مقدمة تم سداد دفعة واصل الشركة تحسين تكاليف التمويل حيث تو 

 األمرلسندات  صليةاملبالغ األ ى ذلك إلى خفض . وقد أد  2020في )سابك( في عام  %70ستحواذ على حصة ال ا الخاصة بصفقة

 8) مليار ريال سعودي 30 ، باإلضافة إلى التخفيض البالغأمريكي( مليار دوالر 12) مليار ريال سعودي 45 املستحقة بمقدار

 .2022في الربع األول من عام  أمريكي( مليارات دوالر

عن الربع الثاني من  (أمريكي مليار دوالر 18.8) مليار ريال سعودي 70.3 وأعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح بلغت

، 2021إلى جانب ما تم اإلفصاح عنه سابًقا في التقرير السنوي لعام  وذلك، 2022خالل الربع الثالث من عام  دفعهااملقرر 

عتحيث 
، بمعدل سهم مجاني واحد لكل 2022أسهم مجانية على املساهمين خالل الربع الثاني من عام  منحة الشركة وز 

، بما يتماش ى مع التطلعات املستقبلية ومتزايدةعلى توزيعات أرباح مستدامة  املحافظةإلى  الشركةتهدف و  .مملوكةعشرة أسهم 

 النتائج املالية األساسية.و 

% 8بنسبة و  ،في الربع الثاني (أمريكي مليار دوالر 9.4) مليار ريال سعودي 35.1 % إلى25بنسبة  النفقات الرأسمالية وارتفعت

. 2021في عام  نفسها مع الفترات مقارنة، 2022في النصف األول من عام  (أمريكي مليار دوالر 16.9)مليار ريال سعودي  63.5إلى 

لقطاع التنقيب  ستراتيجيفرص النمو، وإحراز تقدم في التكامل اإل  غتنامفي استكشاف استثمارات ال  أرامكو السعودية وتستمر

في األعمال  الفرص املتاحةوتطوير  ،ياتئاي، وتوسيع أعمالها في مجال الكيمسويقوالت ، وقطاع التكرير واملعالجةواإلنتاج

 .منخفضة الكربون 

 

 التشغيلية املعلوماتأهم 

 قدمت الشركة أيًضا أداًء 
ً
 13.6إجمالي إنتاجها من املواد الهيدروكربونية  متوسط في مجال التنقيب واإلنتاج، حيث بلغ اموثوق

وتواصل الشركة العمل على زيادة طاقتها اإلنتاجية القصوى  .2022الربع الثاني من عام  خاللمليون برميل مكافئ نفطي في اليوم 

 .2027مليون برميل في اليوم بحلول عام  13إلى مليون برميل في اليوم  12املستدامة من النفط الخام من 

ها القوي في موثوقية اإلمدادات، حيث بلغت نسبة موثوقية تسليم شحنات النفط كما 
 
حافظت أرامكو السعودية على سجل

 .2022في الربع الثاني من عام % 99.8الخام واملنتجات األخرى 

اءات والتصاميم مع استمرار أعمال اإلنش نتاج،اإل زيادة  بهدفم في برنامج توسعة شبكة الغاز وتواصل الشركة إحراز التقد  

، ومن الخاممليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز  3.1املعالجة املقررة للمرفق  طاقةاألولية ملعمل غاز الجافورة، وتبلغ 

أن يبدأ حقل الجافورة اإلنتاج في عام  وُيتوقع. 2027عام  حتىعلى مرحلتين  اإلنشاءات في املعمل عمالأ تطوير يتمأن املتوقع 



 

 

 

 

ا بحلول عام يوميً  ة قياسيةمليار قدم مكعب 2.0ا لتصل إلى معدل مستدام يبلغ وستزيد شحنات الغاز الطبيعي تدريجيً ، 2025

 ويساعد في تلبية الطلب املحلي املتزايد املتوقع على الطاقة. ،إلنتاج الهيدروجين واألمونيا اللقيم الالزم، مما سيوفر 2030

مع اقتراب ، الحوية عنيزةمكمن  في تخزين الغاز شروعملمتقدمة من األعمال اإلنشائية  ومن جهة أخرى، بلغت الشركة مراحل

 توقع أن ومن املمرحلة الحقن من االكتمال. 
 
قدم مكعبة قياسية في اليوم مليار  2.0ر سعة تخزينية عند اكتماله تصل إلى يوف

في  لتخزين الغاز الطبيعيفي اململكة وهو أول مشروع  .2024ليتم ضخها في شبكة الغاز الرئيسة بحلول عام الطبيعي من الغاز 

 .وخفض التكاليف ،وبالتالي تحسين استخدام األصول  ،إدارة التغيرات املوسمية في الطلب علىاألرض، مما يساعد  باطن

عمالق في منطقة  حاسوبثاني أكبر  وهوملحاكاة املكامن.  1 -العمالق  الغوار حاسوببنجاح  السعودية أرامكو أطلقتكما 

ن  املتوقعفريقيا، ومن أالشرق األوسط وشمال 
 
من استكشاف املزيد  الشركةأن يزيد عدد عمليات املحاكاة املكتملة، مما يمك

 .مواردها الحالية في نطاقمن الفرص 

 ، ومؤخًرا
 
العاملية )فالفولين غلوبال عت أرامكو السعودية اتفاقية شراء لالستحواذ على حقوق ملكية فالفولين للمنتجات وق

ستراتيجي الطريق الذي تنتهجه مليار دوالرأمريكي(. وسُيتم هذا االستحواذ اإل  2.65مليار ريال سعودي ) 9.94برودكتس( بقيمة 

نتاج الشركة من زيوت األساس حول العالم، وكذلك أرامكو السعودية فيما يتعلق بزيوت التشحيم حيث ستضيف قيمة إل 

ر قدرته ن الشركة من االنتفاع بعالقاتها مع شركات تصنيع املعدات با في البحث والتطوير ستطو 
 
هذا املجال، وأيًضا ستمك

 األصلية. وتخضع هذه الصفقه لشروط اإلقفال املعمول بها، بما في ذلك املوافقات النظامية.

 فرص تحقيق وتواصل الشركة، لذلك قبل املوعد املحددأعمال التكامل بين سابك ومجموعة أرامكو السعودية تمض ي كما 

 الشركةأكملت كما . وغيرهاالصيانة،  عمالوأ اللقيموتحسين  املنتجاتاملشتريات وتكامل  تشملجاالت، العديد من املفي  تعاون 

 إلى سابك. األحادي يثليناإل اليكول جو  بوليمراتال من شراء منتجات بريفكيمنقل حقوق 

، املعروفة مجتمعة ةاليزياملوشركة بتروناس  السعودية يات املشتركة بين أرامكوئايوالبتروكيمفي مايو، بدأت مشاريع التكرير 

 يوفر استثمار أرامكوو ألف برميل يومًيا بحلول نهاية العام.  300 التي تبلغ ، عملياتها وستصل إلى طاقتها الكاملة"بريفكيم"باسم 

  ،النمو سريعةو مهمة فرصة توسع في سوق  بريفكيمفي  السعودية
 
نها من التوسع في مناطق جغرافية جديدة لبيع إنتاجها ما يمك

 من النفط الخام.

الحياد الصفري لتحقيق األول، الذي يحدد طرق تخطيط الشركة  تقرير االستدامة نشرت أرامكو السعودية، يونيو 15في و

( في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل 2و 1للغازات املسببة لظاهرة االحتباس الحراري التي تقع ضمن النطاقين )

سنوًيا من مكافئ  متري مليون طن  11تخزين واستخدام و استخالص وتشمل األهداف املوضحة في التقرير  .2050بحلول العام 

ط كهرباء اواغيغ 12التي تهدف إلى توليد  واالستثمار في مصادر الطاقة املتجددة، 2035ثاني أكسيد الكربون بحلول عام غاز 

 سنوًيا من مكافئ متري مليون طن  50أكثر من  وخفض أو تخفيف، 2030من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام  سنوًيا

% على 15بنسبة  الحد  من كثافة االنبعاثات الكربونية في قطاع التنقيب واإلنتاج، و 2035ثاني أكسيد الكربون بحلول عام  غاز

من سنوًيا  متري  ون طنملي 11نتاج . إضافة إلى هدف الشركة إل 2018مقارنة بخط األساس لعام  2035األقل بحلول عام 

 .2030للهيدروجين األزرق، بحلول عام  ةاألمونيا الزرقاء، الناقل

 يونيو مركز أبحاث أرامكو 27ولتسريع وتيرة تطوير الحلول منخفضة الكربون في قطاع الطاقة، افتتحت أرامكو السعودية في 

 الو  ،االصطناعيفي جامعة امللك عبدهللا للعلوم والتقنية، وهو مركز يستخدم الذكاء 
 
لتطوير طرق مبتكرة لتحقيق  يم اآللتعل

 اقتصاد قائم على تدوير الكربون.

 

https://www.aramco.com/-/media/downloads/sustainability-report/saudi-aramco-sustainability-report-2021-ar.pdf?la=ar&hash=4F2624E432E1E64A6CE9BD28CF51D002BE4673CE


 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية  55من خالل  (أرامكو تءانما) ةالصناعي اتع كبير في برنامجها لالستثمار عن توس   السعودية كذلك أعلنت أرامكوو 

الصناعية، والتصنيع، واالبتكار االجتماعي، بهدف الخدمات ، و رقمنةقطاعات االستدامة، وال فيومذكرة تفاهم سارية اآلن 

 برنامجمن خالل  الشركةتسعى و  اململكة.بيات ئايسالسل القيمة في مجال الطاقة والكيمنطاق وتوسيع  ،خلق فرص العمل

على  التكلفة واإلنتاجية، واالستدامة، واملرونة على صعيدوضمان ريادتها  ،الخاصة بها التوريد" إلى توطين سلسلة نماءات"

 .بعيداملدى ال

 

 

--- 

 

 15عبر بث إلكتروني بتاريخ  2022تعتزم أرامكو السعودية مناقشة نتائجها املالية للربع الثاني والنصف األول من عام 

ا بتوقيت الرياض/  3:30م في تمام الساعة 2022أغسطس  ا بتوقيت  8:30 بعد الظهر بتوقيت لندن/ 1:30عصرا صباحا

 .www.aramco.com/investors  :ويمكنكم متابعة البث اإللكتروني من خالل الرابط التالي نيويورك.

ُيرجى زيارة الرابط التالي لالطالع على مطابقات املقاييس غير املدرجة في املعايير الدولية للتقرير املالي 
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 إخالء املسؤولية
ئق سابقة أو حالية. وتعرض اإلفادات يحتوي هذا البيان الصحفي على إفادات استشرافية، وجميع اإلفادات الواردة فيه هي بيانات استشرافية، فيما عدا البيانات املتعلقة بحقا

تها، وخططها االستراتيجية، ومشاريعها الرئيسة، وأداء قطاع التنقيب واإلنتاج فيها، بما االستشرافية توقعات الشركة في الوقت الراهن فيما يتعلق بإنفاقها الرأسمالي واستثمارا

تمل هذه اإلفادات، على سبيل املثال ال في ذلك مقارنتها مع الشركات النظيرة لها، والنمو الذي تحققه الشركة في قطاعي "التكرير واملعالجة والتسويق" و"الكيميائيات". وقد تش

"تخطط"، و"تظن"، وحرفا يانات يسبقها أو يتبعها أو يرد فيها كلمات مثل "تستهدف"، و"تعتقد"، و"تتوقع"، و"تستهدف"، و"تعتزم"، و"ربما"، و"تتنبأ"، و"تقدر"، والحصر، أي ب

" وغيرها من الك
ً

لمات واملصطلحات ذات املعاني الشبيهة أو نفيها. االستقبال "سين وسوف"، و"قد"، و"من املحتمل"، و"من املنتظر"، و"يمكن" و"تواصل" و"تطمح" و"مستقبال

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

 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 صراحة

نفط لتي تبيع بها أرامكو السعودية الأو ضمًنا في تلك اإلفادات االستشرافية، ويشمل ذلك العوامل التالية: العرض والطلب على النفط الخام في األسواق العاملية، واألسعار ا

على األوضاع التجارية واالقتصادية والعرض والطلب على النفط الخام والغاز واملنتجات املكررة والبتروكيميائية، والتطورات  19-الخام، وتبعات تأثير تفش ي جائحة كوفيد

فسية التي تواجهها الشركة، وأي اختالفات أو تغيرات كبيرة في األوضاع واملستجدات االقتصادية أو السياسية غير املواتية التي قد تؤثر على نتائج أعمال الشركة، والضغوط التنا

خاطر واألخطار التشغيلية في االقتصادية والتشغيلية الحالية التي قد تؤثر على تقديرات حجم احتياطيات أرامكو السعودية الثابت وجودها وقيمة تلك االحتياطيات، وامل

لبتروكيميائيات، والطبيعة الدورية لقطاعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيميائيات، وأحوال الطقس، واالضطرابات والقالقل قطاعات النفط الخام والغاز والتكرير وا
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جمة عن املخاطر املتعلقة ، والخسائر الناالسياسية واالجتماعية والنزاعات املسلحة القائمة أو املحتملة في املناطق التي تزاول فيها أرامكو السعودية أعمالها واملناطق األخرى 

اياتها االستراتيجية، بما في ذلك خططها بالتغطية التأمينية غير الكافية، وقدرة الشركة على تنفيذ املشاريع الحالية واملستقبلية، وقدرة الشركة على تنفيذ خططها وأهدافها وغ

في جميع أصولها  2و 1الصفري في انبعاثات الغازات املسببة لظاهرة االحتباس الحراري على النطاقين إلقامة أكبر مرفق لتصدير الهيدروجين في العالم وطموحاتها لتحقيق الحياد 

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

شوة والفساد واألنظمة واللوائح ي ذلك ما يتعلق بصفقة سابك، واملخاطر املتعلقة باألعمال الدولية، بما في ذلك الحروب والعقوبات والقيود التجارية وأنظمة مكافحة الر بما ف

ؤثر على القطاعات التي تزاول فيها أرامكو السعودية أعمالها، واعتماد األخرى، واملخاطر املتعلقة بأنظمة ولوائح النفط والغاز والبيئة والصحة والسالمة وغيرها من اللوائح التي ت

م تقنية املعلومات في أرامكو السعودية وأمنها، ومخاوف تغير املن
ُ
ظ

ُ
اخ وآثاره، واملخاطر املتعلقة باملشاريع التي الشركة على أعضاء إدارتها العليا وموظفيها الرئيسين، وموثوقية ن

لطاقة وجيهات من حكومة اململكة وغيرها من املتطلبات الحكومية األخرى، بما في ذلك ما يتعلق بسقف إنتاج النفط الخام الذي تحدده الحكومة واتنفذها الشركة بموجب ت

ا كبيًرا بين النتائج الفعلية اإلنتاجية القصوى املستدامة املستهدفة؛ وتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية؛ وغيرها من املخاطر والشكوك التي قد تس
ً
بب اختالف

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

الفعلية عن النتائج املتوقعة، يرجى الرجوع إلى آخر التقارير الدورية املودعة لدى تداول. وتستند هذه اإلفادات االستشرافية والشكوك املحتملة التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج 

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

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

ثات أو مراجعات لهذا البيان الصحفي، بما في ذلك أي تقديم أي تأكيدات حول النتائج املستقبلية. وتعفي أرامكو السعودية نفسها صراحة من أي التزام أو تعهد بنشر أي تحدي

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

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

وز كونها إفادات استشرافية، وال ويجب أال يفسر أي شخص هذه املعلومات على أنها نصيحة مالية أو ضريبية أو استثمارية. ويجب عدم االعتماد على هذه اإلفادات بدرجة تتجا

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

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

انب ذلك، يضم هذا البيان الصحفي عتمد في اململكة العربية السعودية إلى جانب املعايير األخرى واإلعالنات الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين. وإلى ج، امل34

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

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

 عنها. وال تصح مقارنة مقاييسنا املالية غير املدرجة في املعايير الدولاملالية للشركة املعد
ً

ية للتقرير املالي بأي مقاييس تعرضها ة وفق املعايير العاملية للتقرير املالي أو اعتبارها بديال

 شركات أخرى تحت نفس أسماء مقاييسنا.

 

 


