
 
 

Classification: General Business Use  

 

 م2022عام المن  ثانياللربع المالية ل( كيان السعودية)نتائج 

 
 :م2022 العام من الثاني الربع لنتائج أبرز النقاط

 

  سعععنو ،٪ على أسعععاب ربع 9بزيادة قدرها  [،مليون دوالر 908.49مليون ريال سععععود    3,406.82بلغت اإليرادات 

 سنو . نصف أساب٪ على 16 قدرهاوزيادة 

  مليون دوالر 224.62مليون ريال سعود    842.33بلغت األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك،] 

 سنو . نصف ٪ على أساب35وانخفاض بنسبة  سنو ،٪ على أساب ربع 5بانخفاض قدره 

  مقارنة بالربع  ٪19قدره  نخفاضمليون دوالر[، با 65.65 سعود  مليون ريال  246.20بلغ إجمالي الدخل من العمليات

بالدخل من  ٪73 قدرة انخفاضمليون دوالر[، وب 81.15مليون ريال سععععود    304.33، والذ  بلغ السعععاب  مقارنة 

 .مليون دوالر[ في الربع ذاته من العام الساب  240.33مليون ريال سعود    901.23العمليات الذ  بلغ 

   صافي سعود    150.13 الدخلبلغ  صافي الدخل البالغ 28 بانخفاض قدرهمليون دوالر[  40.03مليون ريال  ٪ مقارنة ب

٪ مقارنة بصعععافي الدخل البالغ 81مليون دوالر[ في الربع السعععاب  وبنسعععبة  55.83مليون ريال سععععود    209.38

 مليون دوالر[ في نفس الربع من العام الماضي. 208.26ريال سعود    مليون 780.99

 

 :التالي الجدول في م2022 العام من الثاني الربع نتائج مقارنة

 

 : المالية النتائج ملخص –( 1) الجدول

  

 البند

 المنتهية في الستة شهراأل المنتهية في الثالثة شهراأل

 يونيو 30

 م 2022

 مارب 31

 م2022

نسبة 

التغيير 

٪ 

 يونيو 30

 م 2022

 يونيو 30

 م 2021

نسبة 

التغيير 

٪ 

 %16 5,657.04 6,544.71 %9  3,137.89   3,406.82  اإليرادات

 %35- 2,659.29 1,728.40 %5-  886.07   842.33  األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء

 %63- 1,494.35 550.52 %19-  304.33   246.20  ( من العملياتالخسارةالربح )

 %72- 1,273.89 359.50 %28-  209.38   150.13  للفترة (الخسارة) /الربح

 %72- 0.85 0.24 %29- 0.14 0.10 ( للسهم الواحدالخسارة) الربح

 %6-  1,972   1,855  %23- 1,049 806 التدف  النقد  الحر

. تخضع بعض األرقام والنسب 3.75ريال سعود  ما لم ينص على خالف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعود  والدوالر األمريكي هو  لمليونبا )جميع المبالغ
 .المئوية المرفقة إلى تعديالت التقريب
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مليون ريال  3،406.82بلغت إيرادات الشعععركة حيث  2022ها المالية للربع الثاني من عام نتائج( اليوم السعععوديةكيان أعلنت )

 .2022٪ مقارنة بالربع األول من عام 9بزيادة قدرها  ،2022مليون دوالر[ في الربع الثاني من عام  908.49سعود   

 

سبة  2022شهد الربع الثاني من عام  سعار المبيعات بن  حجم. وارتفع 2022٪ مقارنة بالربع األول من عام 6زيادة في متوسط أ

 نخفضععتا ،2022بالنسععبة للنصععف األول من عام اما . 2022٪ في الربع الثاني مقارنة بالربع األول من عام 3المبيعات بنسععبة 

 .2021٪ مقارنة بالنصف األول من عام 23المبيعات بنسبة  وارتفع حجم٪ 6المبيعات بنسبة اسعار متوسط 

 

٪ 11بزيادة قدرها  ،2022مليون دوالر[ في الربع الثاني من عام  792.37مليون ريال سعععود    2،971.37بلغت تلكفة المبيعات 

سعود    5،640.47 بلغت تلكفة المبيعات كما .2022مقارنة بالربع األول من عام  صف مليون دوالر[  1،504.12مليون ريال  للن

مقارنة بالربع األول  2022٪ في الربع الثاني من عام 16ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعععار البيوتان بنسععبة تقار   2022األول من عام 

 . 2021مقارنة بالنصف الساب  لعام  2022٪ في النصف األول من عام 56وزيادة بنسبة  2022من عام 

 

مليون دوالر[ في الربع  224.62ليون ريال سعود   م 842.33الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بلغت األرباح قبل خصم 

 اللقيم.ارتفاع متوسط تلكفة وذلك بسبب  ٪ على أساب ربع سنو 5وهو ما يمثل انخفاًضا بنسبة  ،2022الثاني من عام 

 

ريال سعععود  للسععهم الواحد  0.10أو  [،مليون دوالر 40.03مليون ريال سعععود    150.13بلغ صععافي الدخل في الربع الثاني 

صافي الدخل البالغ  0.03  سهم[ وهو أقل من  سعود    209.38دوالر لل  0.14أو  [،مليون دوالر أمريكي 55.83مليون ريال 

 .2022للسهم الواحد( خالل الربع األول من عام  دوالر 0.04ريال سعود  للك سهم. )

 
 االداء العملي

 

ويرجع  ٪،23من العام الماضععي بنسععبة مقارنة بالفترة المماثلة أعلى  2022اكن حجم المبيعات خالل الفترة المنتهية في يونيو 

أعلى  2022المبيعات في الربع الثاني من عام  ن حجماككما . سعععالسعععل اإلمدادلمي في واالنتعاش العااإلنتاج زيادة إلى ذلك 

 .2022ن عام ٪ مقارنة بالربع األول م3بنسبة 

 

 جدول مقارنة لألسعار وأحجام المبيعات

 

  األسعار حجم المبيعات

3%  6%   الساب ربع المقارنه ب 2022 الربع الثاني 

29%  -11% مقارنة بالربع المماثل من العام الساب  2022الربع الثاني    

23%  -6% من العام الساب المماثل  لنصفبا مقارنه 2022األول النصف    

 

 ( على البريد اإللكتروني: السعوديةكيان للمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل مع إدارة عالقات المستثمرين في )

 
khateebaba@saudikayan.sabic.com 
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 إخالء المسؤولية
 

 :، فإنكم توافقون على االلتزام بالقيود التالية)"البيان"(بيان األرباح هذا على اطالعكم ب

 
تقديم عرض، أو التماب عرض لشععراء، أو دعوة للتسععجيل أو االكتتا  أو وسععيلة للحصععول على أ   وال يشععلك، ويجب أال يفسععر على أنهلتقديم المعلومات فقط، هذا  بيان األرباحأعد 

الزيت العربية  )"المجموعة"( أو أ  شععركة أخر ، بما فيها شععركة كيان السعععوديهأ  عضععو حالي أو مسععتقبلي في مجموعة شععراكت أو )"الشععركة"(،  كيان السعععوديهسععندات من 

شراكت ( أو أرامكو السعودية) السعودية س ، وال تشلك(أرامكو السعودية)أ  عضو حالي أو مستقبلي في مجموعة  سا أو ذريعة فيما يتعل  بأ  عقد  اً في لكيتها أو أ  جزء منها أ

نشععرة اكتتا  اكملة أو جزئية، ويجب اتخاذ أ  قرار  بيان األرباحللشععراء أو االكتتا  في أ  سععندات من تلك الشععراكت، أو فيما يخص  أ  عقد أو التزام ىخر على اإلطالك. كذلك ال يشععلك 

 في نشرة االكتتا  وعلى تحليل مستقل لهذه المعلومات. باالستثمار في األوراك المالية فقط على أساب المعلومات الواردة

 

من التاريخ المحدد وتخضععع للتغيير دون إشعععار سععاب . وتعد جميع  اً جهات ن ر أو ىراء الشععركة اعتبار ، افتراضععات أو وبيان األرباحفي  تردتمثل أ  افتراضععات أو وجهات ن ر أو ىراء 

على األداء في  المتعلقة باألداء في الماضعي مؤشعراً البيان المعلومات الواردة في هذا  تعدمن بيانات الشعركة وتقديراتها. وال المعلومات التي لم يذكر مصعدرها بشعلك منفصعل 

مستقل، وليس هناك أ  بشلك البيان ا المستقبل، كما ال تهدف إلى التنبؤ بالنتائج الفعلية، وليس هناك أ  ضمانات في هذا الشأن. لم يتم التحق  من المعلومات الواردة في هذ

المعلومات. ال تتحمل الشععركة أو  تعهد أو ضععمان، صععريح أو ضععمني، فيما يتعل  بحيادية المعلومات الواردة فيه أو دقتها أو اكتمالها أو صععحتها، ويجب عدم االعتماد على هذه

صلة أو أ  شخص ىخر، أ  مسؤولية  شر أو غير الشراكت التابعة لها أو مستشاروها أو األشخاص ذوو ال سببها قد تنشأ )عن إهمال أو غير ذلك(، بشلك مبا عن أ  خسارة مهما اكن 

بأن ذلك ال يعني تقييد أو استبعاد أو قصر أ  ح  أو مسؤولية تجاه أ  شخص بموجب أ  ن ام أو الئحة معمول  أو محتوياته، أو عما له عالقة بهذا البيان. علماً البيان مباشر، من هذا 

 ية قضائية في حال لم يتم إخالء المسؤولية بشلك قانوني.بها في أ  وال

 
"، "سععوف"، "سععوف يكون"، يتطلع، ""يترقب"، "يعتقد"، "ينو "، "ُيقدر"، "يتوقع"). تحتو  هذه العبارات على لكمات أو يمكن اعتبارها كذلك "تطلعية"عبارات  بيان األرباحيتضععمن 

صل"، "ربما"( سوف يوا شتقاقات من هذه اللكمات والعبارات ولكمات ذات معنى مماثل " بخالف تلك المتعلقة بالحقائ  التاريخية المدرجة في هذا  – العبارات. وعليه فإن جميع أو ا

سب طبيعتها فإن هذه تطلعية عبارات ُتعد –البيان شتمل على مخاطر معروفة وغير معروفة، وأوجه من عدم اليقين، وعوامل أخر  يم تطلعيةالعبارات ال. وح سبب في ت كن أن تت

العبارات . تسععتند هذه اً أو ضععمني اً فعلي تطلعيةهذه العبارات ال اختالف النتائج أو األداء أو اإلنجازات الفعلية للشععركة بشععلك جوهر  عن النتائج أو األداء أو اإلنجازات التي تعبر عنها

 .ة والمستقبلية، وبيئة األسواك التي ستعمل فيها الشركة في المستقبلإلى العديد من االفتراضات المتعلقة باستراتيجيات الشركة الحالي تطلعيةال
 

ها ؤها، وولكاو، ومسعععاهموشععراكتها التابعةعن المعلومات التي وردت حتى تاريخ إعداد هذا البيان. وبذلك ُتخلي "الشععركة"، التعبير فقط  تطلعيةعبارات الهذه الب يقصعععدو

واردة في هذه الوثيقة. ولذا فإننا نحثكم على مراعاة هذه العوامل  تطلعيةعبارات عن أ  التزام أو تعهد يتعل  بتحديث أ  ية مسععؤولال – صععراحًة  – هاوها ومسععتشععار ووموظف

 الواردة في هذا البيان وعدم االعتماد المفرط بشلك ال داعي له على مثل هذه العبارات. تطلعيةالعبارات البعناية عند تقييم 

 
سواء مواطن أو مقيم أو  البيان غيرهذا  شخص أو كيان  ستخدام من قبل أ   شخص في أ  ُمعد للتوزيع أو اال ضائية أخر ، إذا اكن هذا التوز أ   يع أو ماكن، أو دولة، أو بلد أو والية ق

ستخدام مخالف شر أو اال ضائيةألن مة  اً الن سجيل أو ترخيص داخل هذه الأو لوائحها هذه الوالية الق ضائية. ، أو يتطلب أ  ت شروط والقيود  عدم وقد يعدوالية الق االمتثال لهذه ال

  انتهااًك لقوانين الواليات القضائية األخر .

 
 يشمل متوسط سعر المبيعات الوارد في هذا البيان سعر صرف العمالت األجنبية وعوامل أخر .

 .لتغيير دون إشعار مسب معلومات وردت حتى تاريخ إعداده، وتخضع هذه المعلومات ل البياناتيتضمن هذا 
 


