
 

 

 

 

 م2022عام المن  االوللربع المالية ل( كيان السعودية)نتائج 
 

Classification: General Business Use  

 
 م2022 العام من االول الربع لنتائج أبرز النقاط

 

 سابق، ٪ 12قدره  بتراجع ،[دوالر مليون 836.77] سعودي ريال مليون 137.893, اإليرادات بلغت  مقارنة بالربع ال

 .العام السابقبالربع المماثل من مقارنة  ٪17 وبزيادة قدرها

  [، دوالر مليون 236.29مليون ريال سررعودي ] 886.07 بلغت األرباح قبل الفوائد والضرررائو واإله و واإلافا

 .السابق العامالمماثل من  بالربعمقارنة ٪ 25 قدره وبانخفاض، مقارنة بالربع السابق٪ 22قدره  بانخفاض

 لدخل إجمالي بلغ يات من ا يال مليون 304.33 العمل % 44قدره  بانخفاض ،[دوالر مليون 81.15] سرررعودي ر

% 49وبانخفاض قدرة  ،[دوالر مليون 144.85] سررعودي ريال مليون 543.20بلغ  والذي السررابق مقارنة بالربع

 الربع في[ دوالر مليون 158.17] ريال سرررعودي مليون 593.12 تبلغ التي العمليات من الدخلبإجمالي  مقارنة

 .المماثل من العام السابق

  صافي الدخل سعودي ] 209.38بلغ  سابق54بتراجع قدره مليون دوالر[،  55.83مليون ريال   % مقارنة بالربع ال

 الدخلبصررافي مقارنة % 58قدره  وبانخفاضمليون دوالر[،  120.68]سررعودي  مليون ريال 452.57والذي بلغ 

  المماثل من العام السابق. الربع فيمليون دوالر[  131.44مليون ريال سعودي ] 492.89 بلغ الذي

 

 :التالي الجدول في م2022 العام االول من الربع مقارنة نتائج

 

 المالية النتائج ملخص

 البند

 المنتهية في الث ثة شهراأل المنتهية في الث ثة شهراأل

 مارس 31

 م2022

 ديسمبر

 م2021

نسبة 

 ٪التغيير 

 مارس 31

 م2022

 مارس 31

 م2021

 نسبة

 ٪التغيير 

 %17 2,683.33 3,137.89 %12- 3,565.10 3,137.89 اإليرادات

 %25- 1,182.73 886.07 %22- 1,138.01 886.07 األرباح قبل الفوائد والضرائو واإله و واإلافا 

 %49- 593.12 304.33 %44- 543.20 304.33 ( من العملياتالخسارةالربح )

 %58- 492.90 209.38 %54- 452.58 209.38 للفترة (الخسارة) /الربح

 %58- 0.33 0.14 %53- 0.30 0.14 ( للسهم الواحدالخسارة) الربح

 %46 718 1,049 -%11 1,183 1,049 التدفق النقدي الحر

. تخضع بعض األرقام 3.75، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو ال سعودي ما لم ينص على خ ف ذلكري بالمليونجميع المبالغ 

 .المئوية المرفقة إلى تعدي ت التقريووالنسو 
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 األدا  المالي 

 

 ريال مليون 137.893, اإليرادات بلغتم، حيث 2022من العام  االول( اليوم نتائجها المالية للربع السررعوديةكيان أعلنت )

ذلك إلى انخفاض متوسررأ أسررعار  ويعود السررابقمقارنة بالربع  ٪ 12قدره  بانخفاض ،[دوالر مليون 836.77] سررعودي

ن العام بالربع المماثل ٪ مقارنة 17بنسررربة  2022ارتفعت إيرادات الشرررركة في الربع األول من عام  ذلك،المبيعات. ومع 

 إلى زيادة حجم المبيعات.ويرجع ذلك  ،السابق

 

مليون دوالر( في الربع  236.29مليون ريال سررعودي ) 886.07 افا االواألرباح قبل الفوائد والضرررائو واإله و بلغت 

متوسررأ أسررعار النخفاض ويرجع ذلك  سررابقالمقارنة بالربع  22%بنسرربة  ، وهو ما يمثل انخفاض2022ن عام األول م

سبة  سبة  ٪11المبيعات بن سبة . ٪1وانخفاض افيف في كميات المبيعات بن من العام  ٪ في نفس الربع25وانخفاض بن

 %18المبيعات بنسبة  على الرغم من زيادة كمية ٪43بنسبة  أسعار اللقيملزيادة في إلى ا ويرجع ذلك السابق

 

ما  أومليون دوالر[،  55.83مليون ريال سررعودي ] 209.38 بلغدخل صررافي  2022من عام  االولوشررهدت نتائج الربع 

 452.57دوالر للسررهم الواحد[ وهو أقل من صررافي الدخل البالغ  0.04ريال سررعودي للسررهم الواحد ] 0.14 هقيمت

دوالر للسررهم  0.08ريال سررعودي للسررهم الواحد ] 0.30 هما قيمت أومليون دوالر[،  120.69مليون ريال سررعودي ]

عام  لذي تحقق خ ل الربع الرابع من  حد[ ا لدخل ف 2021الوا قل من صرررافي ا عام ي الربع األول وأ بالغ م 2021من ال ال

دوالر  0.09ريال سررعودي للسررهم الواحد ] 0.33 هما قيمت [، أومليون دوالر 131.44ريال سررعودي ]مليون  492.89

 للسهم الواحد[.

 

 :جدول مقارنة لألسعار وأحجام المبيعات

 

  األسعار حجم المبيعات

م2021 للعامالرابع  بالربعمقارنه  2022الربع األول  11%- 1%-  

2021 للعامالمماثل  بالربعمقارنه  2022األول الربع  1%- 18%  

 

 على البريد اإللكتروني:  السعودية كيانللمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل مع إدارة ع قات المستثمرين في 
khateebaba@saudikayan.sabic.com 

 

 

mailto:khateebaba@saudikayan.sabic.com
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  إخ   المسؤولية

 
األرباح هذا )"البيان"(، فإنكم توافقون على اإللتزام بالقيود التالية:باا عكم على بيان   

 

رر أال ويجو لك،عد بيان األرباح هذا لتقديم المعلومات فقأ، وال يشأ ر ررا ، عرض التماس أو عرض، تقديم أنه على يفس ر رجيل دعوة أو لش ر  أو للتس

ريلة أو االكتتاب ر رول وس ر رندات من  أي على للحص ر السعوديةكيان س رتقبلي في مجموعة ش رو حالي أو مس رركة"(، أو أي عض رابك ركة)"الش  س

رركة أي أو"( المجموعة)" رركة فيها بما أخرى، ش رعودية العربية الزيت ش  ركةالسعودية( أو أي عضو حالي أو مستقبلي في مجموعة ش أرامكو) الس

 أو الشراكت،أساًسا أو ذريعة فيما يتعلق بأي عقد للشرا  أو االكتتاب في أي سندات من تلك  منها جز  أي أو لكتيها͗ في تشلك وال ،(السعودية أرامكو)

شلك بيان ال كذلك. اإلا ق على آخر التزام أو عقد أي يخص فيما شرة األرباح ي ستثمار قرار أي اتخاذ ويجو جزئية، أو اكملة اكتتاب ن  المالية األوراق في باال

 .لواردة في نشرة االكتتاب وعلى تحليل مستقل لهذه المعلوماتفقأ على أساس المعلومات ا

 

حدد وتخضررع للتغيير تمثل أي افتراضررات أو وجهات نظر أو آرا  ترد في بيان األرباح، افتراضررات أو وجهات نظر أو آرا  الشررركة اعتباًرا من التاريخ الم

 في الواردة المعلومات تعد وال. وتقديراتها الشرركة بيانات من منفصرل ͖مصردرها بشردون إشررعار سررابق. وتعد جميع المعلومات التي لم يذكر 

، وليس هناو أي ضمانات في المستقبل، كما ال تهدف إلى التنبؤ بالنتائج الفعلية في األدا  على مؤشرررًرا الماضررري في باألدا  المتعلقة البيان هذا

تعهد أو ضررمان، صررريح أو ضرمني، فيما يتعلق  أي هناو وليس تقل،سم ͖شلكاردة في هذا البيان بشأن. لم يتم التحقق من المعلومات الوهذا ال

 التابعة الشراكتبحيادية المعلومات الواردة فيه أو دقتها أو اكتمالها أو صررحتها، ويجو عدم االعتماد على هذه المعلومات. ال تتحمل الشرركة أو 

 لكبش ،(ذلك غير أو إهمال عن) تنشأ قد سببها اكن مهما خسارة أي عن مسؤولية أي آخر، شخص أي أو الصلة ذوو األشخاص أو مستشاروها أو لها

شر سؤولية غير أو مبا صر أي حق أو م ستبعاد أو ق شر، من هذا البيان أو محتوياته، أو عما له ع قة بهذا البيان. علًما بأن ذلك ال يعني تقييد أو ا  مبا

 .قانوني ͖تجاه أي شخص بموجو أي نظام أو الئحة معمول بها في أي والية قضائية في حال لم يتم إخ   المسؤولية بش

 

"يتطلع"،  يقدر،يترقو"، "يعتقد"، "ينوي"، "") لكمات" أو يمكن اعتبارها كذلك. تحتوي هذه العبارات على تطلعيهبارات "يتضررررررررررررمن بيان األرباح ع

والعبارات. وعليه فإن جميع العبارات اللكمات ذات معنى مماثل أو اشتقاقات من هذه  لكماتسوف يواصل"، "ربما"( و"، ""سرروف"، "سرروف يكون

. وحسررو ابيعتها فإن هذه العبارات التطلعية تشررتمل تطلعيهعدت عبارات  – المتعلقة بالحقائق التاريخية المدرجة في هذا ُ البيانبخ ف تلك  –

رركة  على مخاار معروفة وغير معروفة، وأوجه من عدم اليقين، وعوامل أخرى يمكن أن تتسبو في اخت ف النتائج أو األدا  أو اإلنجازات الفعلية للشر

رتند هذه العبارات التطلعية إلى العديد ا العبارات هذه عنها تعبر التي اإلنجازات أو األدا  أو النتائج عن جوهري ͖ربشر رمنًيا. تسر لتطلعية فعلًيا أو ضر

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

 

 راكتهاويقصررررررد بهذه العبارات التطلعية فقأ التعبير عن المعلومات التي وردت حتى تاريخ إعداد هذا البيان. وبذلك ُتخلي "الشررررررركة"، وشرررررر

را رتشر راهموها، وموظفوها ومسر ر رؤولية عن أي التزام أو تعهد يتعلق بتحديث أي عبارات  –صرراًحة  –وها ر التابعة، ومسر  واردة تطلعيهالمسر

د المفرط في هذه الوثيقة. ولذا فإننا نحثكم على مراعاة هذه العوامل بعناية عند تقييم العبارات التطلعية الواردة في هذا البيان وعدم االعتما

 .العبارات هذه مثل على له داعي ال ͖بش

 

 .يشمل متوسأ سعر المبيعات الوارد في هذا البيان سعر صرف العم ت األجنبية وعوامل أخرى

 يتضمن هذا البيانات معلومات وردت حتى تاريخ إعداده، وتخضع هذه المعلومات للتغيير دون إشعار مسبق


