Classification: General Business Use

نتائج )ينساب( المالية للربع اﻷول من العام ٢٠٢٢م
أبرز النقاط لنتائج الربع اﻷول من العام ٢٠٢٢م:


بلغت اﻹيرادات  ١٬٩٧١مليون ريال ســعودي ،بزيادة قدرها  % ٣مقارنة بالربع الســابق ،وبزيادة قدرها  %١٤مقارنة
بالعام السابق.



بلغت اﻷرباح قبل الفوائد والضـرائب واﻹهﻼك واﻹطفاء  ٦٠٣مليون ريال سـعودي بانخفاض قدره  %١٢مقارنة بالربع
السابق ،وانخفاض قدره  %٢٠مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.



بلغ إجمالي الدخل من العمليات  ٢٩٦مليون ريال ســعودي ،بانخفاض قدره  %٢٢مقارنة بالربع الســابق ،وبانخفاض
قدره  %٢٨مقارنة بالربع المماثل من العام السابق



بلغ صــافي الدخل  ٢٨٣مليون ريال ســعودي ،بانخفاض قدره  %١٥مقارنة بالربع الســابق ،وبانخفاض قدره %٣٣
مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

مقارنة نتائج الربع اﻷول من العام ٢٠٢٢م في الجدول التالي:
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)جميع المبالغ بالمليون ريال سعودي ما لم ينص على خﻼف ذلك ،تخضع بعض اﻷرقام والنسب المئوية المرفقة إلى تعديﻼت التقريب.
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اﻷداء المالي:
أعلنﺖ )ينساب( اليوم نتائﺠها المالية للربع اﻷول من العام ٢٠٢٢م ،حيﺚ بلغﺖ اﻹيرادات في هﺬا الربع  ١٬٩٧١مليون ريال سعودي،
بﺰيادة قدرها  %٣مقارنة بالربع السابق ويعود ذلك بش رئيسي إلى ارتفاع متوسﻂ أسعار المبيعات.
وشــهدت نتائﺞ الربع اﻷول تحقيق صــافي ربح بلغ  ٢٨٣مليون ريال ســعودي ،بانخفاض قدره  %١٥مقارنة بالربع الســابق ،فيما
بلغﺖ اﻷرباح قبل الفوائد وال ضرائب واﻹهﻼك واﻹطفاء  ٦٠٣مليون ريال سعودي خﻼل الربع اﻷول من العام ٢٠٢٢م بانخفاض قدره
 %١٢مقارنة بالربع السابق ،ويرجع ذلك بش أساسي إلى ارتفاع متوسﻂ ت فة بعض مدخﻼت اﻹنتاج وانخفاض الﻜميات المباعة.
جدول مقارنة أسعا ر وأحﺠام المبيعات:

متوسﻂ اﻷسعار

أحﺠام المبيعات

الربع اﻷول  ٢٠٢٢مقارنة بالربع السابق

6%

-3%

الربع اﻷول  ٢٠٢٢مقارنة بالربع المماثل من العام السابق

0%

14%

للمزيد من المعلوماتُ ،يرجﻰ التواصل مع إدارة ﻋﻼقات المستﺜمرين في )ينساب( ﻋلﻰ البريد اﻹلﻜتروني:
 shares@yansab.sabic.comأو زيارة الموقعhttps://www.yansab.com.sa/en :

إخﻼء المسﺆولية
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باطﻼعﻜم على بيان اﻷرباح هﺬا )"البيان"( ،فﺈنﻜم توافقون على اﻻلتﺰام بالقيود التالية:

أعد بيان اﻷرباح هﺬا لتقديم المعلومات فقﻂ ،وﻻ يشــ  ،ويﺠب أﻻ يفســر على أنه تقديم عرض ،أو التماس عرض لشــراء ،أو دعوة للتســﺠيل أو اﻻﻛتتاب أو وســيلة للحﺼــول على أي
ســندات من ينســاب )"الشــرﻛة"( ،أو أي عضــو حالي أو مســتقبلي في مﺠموعة شــر ت ســابك )"المﺠموعة"( أو أي شــرﻛة أخرى ،بما فيها شــرﻛة الﺰيﺖ العربية الســعودية )أرامﻜو
السعودية( أو أي عضو حالي أو مستقبلي في مﺠموعة شر ت )أرامﻜو السعودية( ،وﻻ تش في يتها أو أي جﺰء منها أساساً أو ذريعة فيما يتعلق بﺄي عقد للشراء أو اﻻﻛتتاب في
أي سندات من تلك ال شر ت ،أو فيما يخص أي عقد أو التﺰام آخر على اﻹطﻼق .ﻛﺬلك ﻻ ي ش بيان اﻷرباح ن شرة اﻛتتاب ملة أو جﺰئية ،ويﺠب اتخاذ أي قرار باﻻ ستثمار في اﻷوراق المالية
فقﻂ على أساس المعلومات الواردة في نشرة اﻻﻛتتاب وعلى تحليل مستقل لهﺬه المعلومات.
تمثل أي افتراﺿــات أو وجهات نﻈر أو آراء ترد في بيان اﻷرباح ،افتراﺿــات أو وجهات نﻈر أو آراء الشــرﻛة اعتبارًا من التاريﺦ المحدد وتخضــع للتغيير دون إشــعار ســابق .وتعد جميع
المعلومات التي لم يﺬﻛر مﺼــدرها بشـ منفﺼــل من بيانات الشــرﻛة وتقديراتها .وﻻ تعد المعلومات الواردة في هﺬا البيان المتعلقة باﻷداء في الماﺿــي مﺆشــراً على اﻷداء في
الم ستقبل ،ﻛما ﻻ تهدف إلى التنبﺆ بالنتائﺞ الفعلية ،وليﺲ هناك أي ﺿمانات في هﺬا ال شﺄن .لم يتم التحقق من المعلومات الواردة في هﺬا البيان ب ش م ستقل ،وليﺲ هناك أي
تعهد أو ﺿــمان ،صــريح أو ﺿــمني ،فيما يتعلق بحيادية المعلومات الواردة فيه أو دقتها أو اﻛتمالها أو صــحتها ،ويﺠب عدم اﻻعتماد على هﺬه المعلومات .ﻻ تتحمل الشــرﻛة أو
ال شر ت التابعة لها أو م ست شاروها أو اﻷ شخاص ذوو ال ﺼلة أو أي شخص آخر ،أي م سﺆولية عن أي خ سارة مهما ن سببها قد تن شﺄ )عن إهمال أو ﻏير ذلك( ،ب ش مبا شر أو ﻏير
مباشر ،من هﺬا البيان أو محتوياته ،أو عما له عﻼقة بهﺬا البيان .علم ًا بﺄن ذلك ﻻ يعني تقييد أو استبعاد أو قﺼر أي حق أو مسﺆولية تﺠاه أي شخص بموجب أي نﻈام أو ﻻئحة معمول
بها في أي وﻻية قضائية في حال لم يتم إخﻼء المسﺆولية بش قانوني.

"يقدر"" ،يتوقع"" ،يتﻄلع"" ،ســوف"" ،ســوف يﻜون"،
يتضــمن بيان اﻷرباح عبارات " تﻄلعية" أو يمﻜن اعتبارها ﻛﺬلك .تحتوي هﺬه العبارات على مات )"يترقب"" ،يعتقد"" ،ينوي"ُ ،
" سوف يوا صل"" ،ربما"( و مات ذات معنى مماثل أو ا شتقاقات من هﺬه ال مات والعبارات .وعليه فﺈن جميع العبارات – بخﻼف تلك المتعلقة بالحقائق التاريخية المدرجة في هﺬا
البيان– ُتعد عبارات تﻄلعية .وح سب طبيعتها فﺈن هﺬه العبارات التﻄلعية ت شتمل على مخاطر معروفة وﻏير معروفة ،وأوجه من عدم اليقين ،وعوامل أخرى يمﻜن أن تت سبب في
اختﻼف النتائﺞ أو اﻷداء أو اﻹنﺠازات الفعلية للشـــرﻛة بشـــ جوهري عن النتائﺞ أو اﻷداء أو اﻹنﺠازات التي تعبر عنها هﺬه العبارات التﻄلعية فعلي ًا أو ﺿـــمني ًا .تســـتند هﺬه العبارات

التﻄلعية إلى العديد من اﻻفتراﺿات المتعلقة باستراتيﺠيات الشرﻛة الحالية والمستقبلية ،وبيئة اﻷسواق التي ستعمل فيها الشرﻛة في المستقبل.
ويقﺼـــد ب هﺬه العبارات التﻄلعية فقﻂ التعبير عن المعلومات التي وردت حتى تاريﺦ إعداد هﺬا البيان .وبﺬلك ُتخلي "الشـــرﻛة" ،وشـــر تها التابعة ،ومســـاهمو ها ،وو اؤ ها
ـراحة – المســﺆولية عن أي التﺰام أو تعهد يتعلق بتحديﺚ أي عبارات تﻄلعية واردة في هﺬه الوثيقة .ولﺬا فﺈننا نحثﻜم على مراعاة هﺬه العوامل
وموﻇفوها ومســتشــاروها – صـ
ً
بعناية عند تقييم العبارات التﻄلعية الواردة في هﺬا البيان وعدم اﻻعتماد المفرط بش ﻻ داعي له على مثل هﺬه العبارات.

هﺬا البيان ﻏير ُمعد للتوزيع أو اﻻ ستخدام من قبل أي شخص أو ﻛيان سواء مواطن أو مقيم أو أي شخص في أي م ن ،أو دولة ،أو بلد أو وﻻية ق ضائية أخرى ،إذا ن هﺬا التوزيع أو
الن شر أو اﻻ ستخدام مخالف ًا ﻷنﻈمة هﺬه الوﻻية الق ضائية أو لوائحها ،أو يتﻄلب أي ت سﺠيل أو ترخيص داخل هﺬه الوﻻية الق ضائية .وقد يعد عدم اﻻمتثال لهﺬه ال شروط والقيود
انتها ً لقوانين الوﻻيات القضائية اﻷخرى.

يشمل متوسﻂ سعر المبيعات الوارد في هﺬا البيان سعر صرف العمﻼت اﻷجنبية وعوامل أخرى.
يتضمن هﺬا البيانات معلومات وردت حتى تاريﺦ إعداده ،وتخضع هﺬه المعلومات للتغيير دون إشعار مسبق.

