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 م2022 لعامالمالية ) ينساب(نتائج 

 
 :م2022 لعام المالية نتائجلأبرز النقاط ل

 

 لعام السابق.اب مقارنة% 6قدره  بانخفاض]، دوالر مليون 1,873[ سعوديريال  مليون7,024بلغت اإليرادات  •

ــرائب واإلهالك واإلطفاء  • ــعوديريال  مليون 1,676بلغت األرباح قبل الفوائد والض انخفاض ب ]،دوالر مليون 447[ س

 السابق.العام ب مقارنة %46 قدره

ــعودي،ريال  مليون 515من العمليات  الدخلبلغ إجمالي  • العام ب مقارنة% 70بانخفاض قدره  دوالر]، مليون 137[ س

  .السابق

 .العام السابقب% مقارنة 73بانخفاض قدره و، دوالر  مليون 110[ سعودي،ريال مليون  414 الربحبلغ صافي  •

 

 :التالي الجدول في م2022 العام مقارنة نتائج
 
  

 ديسمبر 31 
 م2022

 سبتمبر 31
 م2021

نسبة 
 %التغيير 

 %6- 7,499 7,024 اإليرادات
  1,676 3,077 -46%األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء

 %70- 1,734 515 ) من العملياتالخسارةالربح (

 )الخسارةصافي الربح (
 

414 1,531 -73% 

 %73- 2.72 0.74 (ريال سعودي) ) للسهم الواحدالخسارة( الربح
 %36- 2,236 1,430 التدفق النقدي الحر

. تخضع بعض األرقام والنسب 3.75سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو (جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)، 
 .المئوية المرفقة إلى تعديالت التقريب

 .دخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك واإلطفاء وانخفاض القيمةال 1
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 األداء المالي:
 ســعودي،ريال  مليون 7,024 العام، حيث بلغت اإليرادات في هذا م2022 الســنوية لعام) اليوم نتائجها المالية ينســابأعلنت (

سي إلى  سابقال بالعاممقارنة  %6 قدره بانخفاض دوالر]، مليون 1,873[ ش� رئي سعار  انخفاضويعود ذلك ب سط أ البيع متو
 .ت بالرغم من ارتفاع الكميات المنتجة والمباعةلجميع المنتجا

 
شهدت نتائج  مقارنة  %73قدره  بانخفاضدوالر]،  مليون 110[ سعودي،ريال مليون  414بلغ  ربحصافي  تحقيق 2022العام و

ــابق، فيما بالعام ــرائب واإلهالك واإلطفاء بلغت  الس ــعوديريال مليون  1,676األرباح قبل الفوائد والض  دوالر]، مليون 447[ س
سابق بالعاممقارنة % 46قدره  بانخفاض م2022خالل العام  سبب ، ال سعار  إلى الربحصافي انخفاض يعود  سط أ انخفاض متو

 .الشحن بالرغم من ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة ة�فتمدخالت اإلنتاج و ةميع المنتجات وارتفاع متوسط ت�فالبيع لج
 

 ر وأحجام المبيعات:اجدول مقارنة أسع
 

  متوسط األسعار أحجام المبيعات

 العام السابقبمقارنة  2022لعام ا 13%- 7%

 
 

) على البريد اإللكتروني: ينسابللمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل مع إدارة عالقات المستثمرين في (
shares@yansab.sabic.com  :أو زيارة الموقعhttps://www.yansab.com.sa/en . 
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 إخالء المسؤولية
 
 :، فإنكم توافقون على االلتزام بالقيود التاليةبيان األرباح هذا ("البيان")على اطالعكم ب

 
تقديم عرض، أو التماس عرض لشــراء، أو دعوة للتســجيل أو االكتتاب أو وســيلة للحصــول على أي  وال يشــ�، ويجب أال يفســر على أنهلتقديم المعلومات فقط، هذا  بيان األرباحأعد 

أرامكو ( الزيت العربية السـعودية أي عضـو حالي أو مسـتقبلي في مجموعة شـر�ت سـابك ("المجموعة") أو أي شـركة أخرى، بما فيها شـركةأو ("الشـركة")،  ينسـابسـندات من 
أو ذريعة فيما يتعلق بأي عقد للشراء أو االكتتاب في  اً في �يتها أو أي جزء منها أساس ، وال تش�)أرامكو السعودية(ي أو مستقبلي في مجموعة شر�ت أي عضو حال) أو السعودية

أو جزئية، ويجب اتخاذ أي قرار باالستثمار في األوراق المالية نشرة اكتتاب �ملة  بيان األرباحأي سندات من تلك الشر�ت، أو فيما يخص  أي عقد أو التزام آخر على اإلطالق. كذلك ال يش� 
 فقط على أساس المعلومات الواردة في نشرة االكتتاب وعلى تحليل مستقل لهذه المعلومات.

 
المحدد وتخضــع للتغيير دون إشــعار ســابق. وتعد جميع  من التاريخ اً جهات نظر أو آراء الشــركة اعتبار ، افتراضــات أو وبيان األرباحفي  تردتمثل أي افتراضــات أو وجهات نظر أو آراء 

على األداء في  المتعلقة باألداء في الماضـي مؤشـراً البيان المعلومات الواردة في هذا  تعدالمعلومات التي لم يذكر مصـدرها بشـ� منفصـل من بيانات الشـركة وتقديراتها. وال 
ستقبل، كما ال تهدف إلى التنبؤ بالنتائج الفعلية، شأن. لم يتم التحقق من المعلومات الواردة في هذا  الم ضمانات في هذا ال ستقل، وليس هناك أي البيان وليس هناك أي  ش� م ب

لشــركة أو المعلومات. ال تتحمل ا تعهد أو ضــمان، صــريح أو ضــمني، فيما يتعلق بحيادية المعلومات الواردة فيه أو دقتها أو اكتمالها أو صــحتها، ويجب عدم االعتماد على هذه
شأ (عن إهمال  سببها قد تن سارة مهما �ن  سؤولية عن أي خ شخص آخر، أي م صلة أو أي  شخاص ذوو ال شاروها أو األ ست شر�ت التابعة لها أو م شر أو غير ال ش� مبا أو غير ذلك)، ب

أو استبعاد أو قصر أي حق أو مسؤولية تجاه أي شخص بموجب أي نظام أو الئحة معمول بأن ذلك ال يعني تقييد  أو محتوياته، أو عما له عالقة بهذا البيان. علماً البيان مباشر، من هذا 
 بها في أي والية قضائية في حال لم يتم إخالء المسؤولية بش� قانوني.

 
ــمن  ــوف يكون"، يتطلع، ""ُيقدر"، "يتوقع" "يترقب"، "يعتقد"، "ينوي"،(. تحتوي هذه العبارات على �مات أو يمكن اعتبارها كذلك "تطلعية"عبارات  بيان األرباحيتض ــوف"، "س "، "س

صل"، "ربما") سوف يوا شتقاقات من هذه ال�مات والعبارات و�مات ذات معنى مماثل " بخالف تلك المتعلقة بالحقائق التاريخية المدرجة في هذا  – العبارات. وعليه فإن جميع أو ا
سب طبيعتها فإن هذه تطلعية عبارات ُتعد –البيان سبب في  تطلعيةالعبارات ال. وح شتمل على مخاطر معروفة وغير معروفة، وأوجه من عدم اليقين، وعوامل أخرى يمكن أن تت ت

العبارات تســتند هذه  .اً أو ضــمني اً فعلي تطلعيةهذه العبارات ال اختالف النتائج أو األداء أو اإلنجازات الفعلية للشــركة بشــ� جوهري عن النتائج أو األداء أو اإلنجازات التي تعبر عنها

 .إلى العديد من االفتراضات المتعلقة باستراتيجيات الشركة الحالية والمستقبلية، وبيئة األسواق التي ستعمل فيها الشركة في المستقبل تطلعيةال
 

ها ؤها، وو�او، ومســـاهموشــر�تها التابعةلي "الشــركة"، عن المعلومات التي وردت حتى تاريخ إعداد هذا البيان. وبذلك ُتخالتعبير فقط  تطلعيةعبارات الهذه الب يقصـــدو
ــار ووموظف ــتش ــراحًة  – هاوها ومس ــؤولال – ص واردة في هذه الوثيقة. ولذا فإننا نحثكم على مراعاة هذه العوامل  تطلعيةعبارات عن أي التزام أو تعهد يتعلق بتحديث أي ية مس

 لبيان وعدم االعتماد المفرط بش� ال داعي له على مثل هذه العبارات.الواردة في هذا ا تطلعيةالعبارات البعناية عند تقييم 

 
سواء مواطن أو مقيم أو  البيان غيرهذا  شخص أو كيان  ستخدام من قبل أي  شخص في أي ُمعد للتوزيع أو اال ضائية أخرى، إذا �ن هذا التوز أي  يع أو م�ن، أو دولة، أو بلد أو والية ق

ستخدام مخالف شر أو اال ضائيةألنظمة  اً الن ضائية. أو لوائحها هذه الوالية الق سجيل أو ترخيص داخل هذه الوالية الق شروط والقيود  عدم وقد يعد، أو يتطلب أي ت االمتثال لهذه ال
  انتهاً� لقوانين الواليات القضائية األخرى.

 
 امل أخرى.يشمل متوسط سعر المبيعات الوارد في هذا البيان سعر صرف العمالت األجنبية وعو

 .معلومات وردت حتى تاريخ إعداده، وتخضع هذه المعلومات للتغيير دون إشعار مسبق البياناتيتضمن هذا 
 


