
 
 Classification: General Business Use  

 
 م2022عام المن  الثالثلربع المالية ل) ينساب(نتائج 

 
 :م2022 العام من الثالث أبرز النقاط لنتائج

 

غت اإليرادات  • يال  مليون1,595بل فاض]، دوالر مليون 425[ ســعودير ـــابق،  %23قدره  بانخ بالربع الس قارنة  م

 لعام السابق.لربع المماثل من امقارنة با %10قدره  وبانخفاض

قدره  بانخفاض ]،دوالر مليون 66[ سعوديريال  مليون 248بلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء  •

 السابق.العام ب مقارنة %54 وانخفاض قدره، مقارنة بالربع السابق 59%

الربع % مقارنة ب117 بانخفاض قدره دوالر]، مليون 12[ ســعودي،ريال  مليون 46من العمليات  الخســائربلغ إجمالي  •

  .العام السابقب مقارنة% 119بانخفاض قدره و ،السابق

 الســابق،% مقارنة بالربع 121 قدره بانخفاض دوالر]، مليون 16[ ســعودي،ريال مليون  61 الخســارةبلغ صــافي  •

 .العام السابقب% مقارنة 134بانخفاض قدره و

 

 :التالي الجدول في م2022 العام من الثالث الربع مقارنة نتائج
 
  

 البند
 المنتهية في التسعة شهراأل المنتهية في الثالثة شهراأل

 سبتمبر 30
 م2022

 يونيو 31
 م 2022

نسبة 
 %التغيير 

 سبتمبر 30
 م2022

 سبتمبر 30
 م2021

نسبة 
 %التغيير 

 %3 5,486 5,628 %23- 2,062 1,595 اإليرادات
  248 610 -59% 1,478 2,395 -38%األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء

 %52- 1,269 610 %117- 277 46- ) من العملياتالخسارةالربح (
 %57- 1,196 511 %121- 288.5 61- )الخسارةصافي الربح (

 %57- 2.13 0.91 %121- 0.51 0.11- (ريال سعودي) للسهم الواحد) الخسارة( الربح
 %24- 1,692 1,290 %355- 329 839- التدفق النقدي الحر

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

 .دخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك واإلطفاء وانخفاض القيمةال 1
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 األداء المالي:
تائجها المالية للربع ينســـابأعلنت ( ثالث) اليوم ن ريال  مليون 1,595، حيث بلغت اإليرادات في هذا الربع م2022من العام  ال

متوسط أسعار  انخفاضويعود ذلك بش� رئيسي إلى  سابقمقارنة بالربع ال %23 قدره بانخفاض دوالر]، مليون 425[ سعودي،
 .البيع األولية لجميع المنتجات

 
شهدت نتائج الربع  سارةصافي  تحقيق الثالثو مقارنة  %121قدره  بانخفاضدوالر]،  مليون 16[ سعودي،ريال مليون  61بلغ  خ

خالل  دوالر]، مليون 66[ ســعوديريال مليون  248األرباح قبل الفوائد والضــرائب واإلهالك واإلطفاء بلغت  بالربع الســابق، فيما
انخفاض متوسط أسعار  إلىيعود سبب صافي الخسارة ، مقارنة بالربع السابق% 59قدره  بانخفاض م2022من العام  الثالثالربع 

 بعض ت�فة متوسط انخفاض من بالرغم الشحن ت�فةالبيع األولية لجميع المنتجات نتيجة إلى التغيرات في سعر السوق وارتفاع 
 .والمباعة المنتجة الكميات وارتفاع اإلنتاج مدخالت

ر وأحجام المبيعات:اجدول مقارنة أسع  
 

  متوسط األسعار أحجام المبيعات

 مقارنة بالربع السابق 2022 الثالثالربع  23%- 22%

 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2022 الثالثالربع  30%- 10%

 أشهر من العام السابق بالتسعةمقارنة  2022أشهر لعام  التسعة 8%- 9%

 
 

 
فازت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) التابعة لشركة (سابك)، بجائزة "إنسايت" العالمية للريادة م 2022 سبتمبرفي 

   م، التي تمنحها اللجنة الوزارية للطاقة النظيفة تقديًرا ألدائها الريادي في مجال إدارة الطاقة.2022في إدارة الطاقة لعام 
  

ب تقديمها دراسة حالة استعرضت خاللها أهم مرئياتها بشأن الفوائد التي تجنيها وقد ُمنحت الجائزة لشركة (ينساب) عق
 ).ISO 50001الشر�ت عند تطبيقها أنظمة إدارة الطاقة ومعيار أيزو (

  
ويكرم برنامج جوائز الريادة في إدارة الطاقة الشر�ت التي نجحت في تطبيق أنظمة إدارة الطاقة لتحقيق فوائد في مجاالت 

 .قة واالقتصاد واالستدامةالطا
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وتعليًقا على الجائزة، قال المهندس محمد بازيد رئيس شركة (ينساب): "فوزنا بهذه الجائزة هو شرف حقيقي لشركة (ينساب)، 
 50كونها المصنع الوحيد في المملكة العربية السعودية الذي يحصل على جائزة الطاقة النظيفة العالمية، من بين أكثر من 

دولة تقدمت بطلب الحصول على هذه الجائزة. كما ُيبرز الفوز أيضًا جهودنا الرامية إلى اإلسهام  150صناعيًا مشارً� من  قطاعاً 
فضًال عن تحقيق هدف الدورة الثانية للمركز السعودي  – 2030أحد أهداف رؤية السعودية  –في تمكين هدف الطاقة النظيفة 

 .م"2050دف الحياد الكربوني بحلول عام م، وه2025لكفاءة الطاقة بحلول عام 
نجاحها في تنفيذ أنظمة إدارة االستدامة التي أدمجتها ضمن استراتيجية  –عبر العديد من قصص النجاح  –وقد أثبتت (ينساب) 

   أعمالها.
  

اله إعالن األمم م على اعتماد الدورة األولى للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ت2019و�نت شركة (ينساب) حصلت في عام 
م الذي تنفذه 2022نقاط لمشروع ُمقتصد الغالية الثاني في عام  35,110المتحدة عن منحها سندات رصيد الكربون بواقع 

 الشركة. 
  

تجدر اإلشارة إلى أن التأهل لجوائز "إنسابت" العالمية للريادة في إدارة الطاقة يتطلب من الشر�ت إنشاء نظام إلدارة الطاقة في 
)، والذي ISO 50001احد أو أكثر من مرافقها. وتتمثل الخطوة التالية في الحصول على اعتماد هذا النظام وفق معيار أيزو (و

يتضمن أكثر من مجرد تلبية مجموعة من المعايير، مثل أهداف توفير الطاقة، حيث يوفر المعيار إطارًا يوجه المرافق نحو نظام 
 ال يتجزأ من العمليات التجارية واتخاذ القرارات. يصبح فيه الوعي بالطاقة جزءًا 

 
) 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 . 
 

 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

و جزئية، ويجب اتخاذ أي قرار باالستثمار في األوراق المالية نشرة اكتتاب �ملة أ 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.

 
من التاريخ المحدد وتخضــع للتغيير دون إشــعار ســابق. وتعد جميع  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 
شأن. لم يتم التحقق من المعلومات الواردة في هذ ضمانات في هذا ال ستقبل، كما ال تهدف إلى التنبؤ بالنتائج الفعلية، وليس هناك أي  ستقل، وليس هناك أي البيان ا الم ش� م ب

كتمالها أو صــحتها، ويجب عدم االعتماد على هذه المعلومات. ال تتحمل الشــركة أو تعهد أو ضــمان، صــريح أو ضــمني، فيما يتعلق بحيادية المعلومات الواردة فيه أو دقتها أو ا
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

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

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

صل"، "ربما") سوف يوا شتقاقات من هذه ال�مات والعبارات و�مات ذات معنى مماثل " المدرجة في هذا  بخالف تلك المتعلقة بالحقائق التاريخية – 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 اإلنجازات التي تعبر عنها اختالف النتائج أو األداء أو اإلنجازات الفعلية للشــركة بشــ� جوهري عن النتائج أو األداء أو

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

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

 الواردة في هذا البيان وعدم االعتماد المفرط بش� ال داعي له على مثل هذه العبارات. 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  م�ن، أو دولة، أو بلد أوأي  يع 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.

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

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

mailto:shares@yansab.sabic.com
https://www.yansab.com.sa/en

