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    م2019عام المن  الرابعلربع انتائج (سابك) تعلن 
 

 

 :م2019عام المن  الرابعالربع  نتائجأبرز 
 

٪ 19و ،سنويال٪ على أساس ربع 3 قدره انخفاضمليار دوالر]، ب  8.75مليار ريال سعودي [  32.81 اإليراداتبلغت  •
 عن السنة السابقة.

 انخفاضمليار دوالر]، بنسبة  1.97مليار ريال سعودي [  7.39طفاء اإلبلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و  •
 ٪ عن السنة السابقة. 29و ،سنويال٪ على أساس ربع 18

عن و  ،سنويالعلى أساس ربع  بانخفاضمليار دوالر]،   0.17[ مليار ريال سعودي  0.64 من العمليات الخسارة تبلغ •
 السنة السابقة.

عن السنة و  ،سنويالعلى أساس ربع  بانخفاضمليار دوالر]،   0.19ريال سعودي [ مليار  0.72 خسارةبلغ صافي ال •
 السابقة.

 
 
 :في الجدول التاليم 2019عام المن  الرابعالربع المقارنة مع  
 

 النتائج الماليةملخص  – 1الجدول 
 

 المنتهية في األعوام الثالثة أشهر المنتهية في 

ديسمبر  31 
 م2019

 سبتمبر 30
 م2019

التغيير ربع 
 سنويال

ديسمبر  31
 م2019

 ديسمبر 31
 التغيير السنوي م2018

 %17- 169.13 139.74 %3- 33.69 32.81 اإليرادات
األرباح قبل الفوائد والضرائب 

 %31- 51.78 35.68 %18- 9.06 7.39 * طفاءاإلواإلهالك و

 %59- 36.28 15.00 - 4.66 0.64- الدخل من العمليات
 %74- 21.52 5.63 - 0.83 0.72- )2صافي الدخل (

األرباح (الخسائر) للسهم الواحد 
)2( -0.24 0.28 - 1.88 7.17 -74% 

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

 .قيمة األصول وانخفاضطفاء اإلالدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك و )1(
 المتعلق بمساهمي الشركة األم. )2(

 
الربع  هذا في ت إيراداتهاغبل. حيث م2019عام المن  الرابعاليوم نتائجها المالية للربع  )سابك(أعلنت 
 .ذاتهعام المن  الثالث٪ مقارنة بالربع 3 نسبته انخفاضبمليار دوالر]،   8.75مليار ريال سعودي [  32.81

بسبب ، إال أن النتائج تأثرت سلًبا بانخفاض أسعار البتروكيماويات فاع أسعار النفط في الربع الرابعارترغم و
لحركة التجارة  تأثير الموسميال، فضال عن ة وتباطؤ النمو العالميالرئيس المنتجاتض في وعر مزيادة ال

 . في نهاية العام
 

خام  أسعارزيادة  ومعسنوي. ال، على أساس ربع ٪ في الربع الرابع5عات بنسبة م المبيحج يف ةاديز  هناك
بأكثر  ي اليابان وأوربافا ثفاارتفع سعر النفقد �نت هناك زيادة في أسعار المواد الخام.  ،٪3برنت بنسبة ال

٪ في الربع األخير 10في المملكة العربية السعودية بأكثر من وتان يوالبالبروبان  أسعار زادت و ٪8من 
ت�فة قد انعكس ذلك على فباإلضافة الى زيادة المبيعات ف. سنويالعلى أساس ربع  ،م2019من عام 

في الربع الرابع من عام  مليار دوالر]  7.52 مليار ريال سعودي [  28.20التي ارتفعت لتصل إلى المبيعات 
  .م2019عام المقارنة بالربع الثالث من  ٪17 بنسبة زيادةيمثل ما ، م2019
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 نخفاضات في قيمة األصولشملت ا�نت هناك مصاريف غير متكررة في الربع الرابع  ذلك،باإلضافة إلى 

افي المصاريف صمما جعل  وتسويات أخرىالز�ة / الضرائب  ض مخصصنخفااا ها جزئيً أخرى قابل فمصاريو
مراجعتنا للقيمة الدفترية  ويعود ذلك الى. مليار دوالر] 0.35مليار ريال سعودي [ 1.3 يبلغ غير المتكررة

المنجزة في الربع الرابع. وشمل ذلك انخفاًضا في  السنوية،ألصول سابك كجزء من عملية خطة العمل 
المرتبطة بإعادة  "،سابكحصة مليار دوالر] " 0.35مليار ريال سعودي [ 1.3قيمة أصول ابن رشد بقيمة 

لجعلها أكثر قدرة على  2020خالل عام بما يشمل اغالقا لبعض المصانع  شركة ابن رشدهي�ة 
 الطلب المحلي. تلبيةصلة المنافسة في بيئة السوق الصعبة وموا

  
 بانخفاض مليار دوالر]  1.97مليار ريال [  7.39طفاء اإلوواإلهالك وبلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب 

 البنود الغير متكررةو ا إلى انخفاض أسعار البتروكيماويات وارتفاع الت�ليفويرجع ذلك أساًس  ،٪18نسبته 
٪ في الربع الرابع 8سعار بنسبة األانخفض متوسط فيما سنوي. العام على أساس ربع الفي الربع الرابع من 

هوامش األرباح من  %23تحقيق نسبة أدى إلى ما  ذاته، عامالمقارنة بالربع الثالث من  م2019عام المن 
 عامال٪ في الربع الثالث من  27مقارنة ب في الربع الرابع، فاء طاإلوقبل الفوائد والضرائب واإلهالك 

 .م2019
 

  0.06[ريال سعودي   0.24، أو مليار دوالر]  0.19مليار ريال سعودي [  0.72 الرابعالربع خسارة  بلغ صافيو
مليار   0.83، حيث �ن قد حقق من العام ذاته  الثالثا عن الربع ، والذي جاء منخفضللسهم الواحددوالر] 

 .للسهم الواحددوالر]   0.07[ريال سعودي   0.28، أو دوالر]مليار   0.22ريال سعودي [
 

هللا البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة (سابك)  تعقيبًا على هذه النتائج قال سعادة األستاذ يوسف بن عبد
ة في الجديد الزياداتمن خالل  2019سلبا في عام البتروكيماويات صناعة  قد تأثرتل نفيذيالتالرئيس 

ومع  .2018لعام مقارنة بافي النمو العالمي  تباطؤباإلضافة إلى  المنتجات الرئيسةسعة المعروض من 
قد خفف  وموثوقيتها سالمة عملياتنا التشغيليةوفإن تركيزنا القوي على التحكم في الت�ليف  ذلك،

 المبيعات والمصاريف االدارية والعموميةت�فة . وهذا واضح حيث أن السلبيةبعض هذه العوامل  من
 مقارنة بالعام السابق. 2019٪ في عام  5لدينا انخفضت بنسبة 

 
 

، فرغم انخفاض األرباح  توفير أرباح تنافسية بش� موثوق للمساهمين علىتركيز وتابع قائًال: إن هناك 
ريال سعودي ل�  2.2، أعلن مجلس إدارة (سابك) عن توزيع أرباح قدرها للعام الماضيفي النصف الثاني 

، مؤكدا أن علميات توزيع ذاته ، على غرار النصف األول من العامم2019 عامالسهم للنصف الثاني من 
 األرباح محكومة بسياسات رأسمالية منضبطة، وميزانية عمومية قوية.

 
، أعلنت هاوتحسين ية والفعاليةكفاأوجه التعزيز وسعيها لستراتيجية، اال(سابك)  وفي إطار مبادرات

تستحوذ ) التابعة لها، سافكوشركة (عن اتفاقية شراء أسهم مع الشركة في ديسمبر الماضي 
ار) ط٪ في الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية (ابن البي50بنسبة  األولىعلى حصة  بموجبها األخيرة

في  ٪ من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)33.33، و(البيروني) وشركة الجبيل لألسمدة
 .%50.1الى (سافكو)  مما يزيد ملكيتها فيحصول (سابك) على أسهم إضافية  مقابل

 
لنجاح (سابك) وتوجيهها نحو تعزيز قيمة  ساسيانأوأشار البنيان إلى أن االستدامة واالبت�ر عامالن 

م،  2020مليار دوالر في عام  4.3%، لتصل إلى 9.3زيادة قدرها شهدت مؤخرا عالمتها التجارية، التي 
 وفًقا لو�لة (براند فاينانس) العالمية المستقلة المتخصصة في االستشارات االستراتيجية.

 
وفي معرض تأكيده على أن االبت�ر واالستدامة يمثالن حجر الزاوية لنجاحات (سابك)، جاءت اإلشارة إلى 

الفئة في  أفضل الشر�ت بينجائزة االستدامة والمسؤولية االجتماعية  على الشركة حديًثا حصول
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)، حيث جاءت بين أعلى الصناعيالكيماويات األساسية واألسمدة وشر�ت البالستيك والمطاط ( الصناعية
التي أجرت تقييمها ألداء االستدامة ، لتصنيف شركة "إيكو فاديس" وفقا%) من الشر�ت 1(

حصلت (سابك) وشركة (سافكو) على ألف شركة عالمية. كما  30 ألكثر منوالمسؤولية االجتماعية 
الذي أقيم في فرنسا  ميدالية "بطل اإلشراف الصناعي" الذهبية في منتدى االتحاد العالمي لألسمدة

في مجال االستدامة من خالل تلبية  ريادتهاأثبتت قد و�نت (سابك)  .م2019خالل الربع الرابع من العام 
الحد و ،ة الطاقةيوكفا ،واألداء البيئي ،المتعلقة بسالمة الموظفين مقارنات المرجعيةأحدث متطلبات ال

 .انبعاثات ثاني أكسيد الكربونمن 
 

 النظرة المستقبلية
 

بالمعدل نفسه في  م2020عام لل اعالمينمو إجمالي الناتج المحلي تشير التوقعات إلى استمرار معدل 
الذي ة الرئيس من المنتجات المعروض زيادة سعةالمردود السلبي ل ستمريأن أيضا من المتوقع و .م2019

التأثير على أرباح الشركة في وم، 2019 العام مشها فيوهوا )سابك(على أسعار منتجات ألقى بظالله 
 على والمحافظة ،تراتيجيتنا للنمو على المدى الطويلاسن بنظل ملتزميورغم ذلك، فإننا  .م2020عام ال

 األصولكفاية أداء المزيد من التحسن في تحقيق و ،وضبط الت�فة ية منضبطة،رأسمال سياسة
 تها.موثوقيو
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  حسب وحدات العملأعمال (سابك)  نتائج
 

شركة (حديد)، استراتيجية؛ باإلضافة إلى  وحدات عملثالث  خاللعملياتها التشغيلية من ُتدير (سابك) 
 :�لتالي. وتأتي التقارير من القطاعات الثالثة لـ (سابك) مملوكة بال�ملوهي شركة صناعية 

 
 .)حديد( -3   المغذيات الزراعية-2   المتخصصة وادالبتروكيماويات والم-1
 
 

 المتخصصة وادالبتروكيماويات والم -1

 
 المتخصصة وادنظرة مالية عامة على البتروكيماويات والم – 2الجدول 

 المنتهية في األعوام الثالثة أشهر المنتهية في 

ديسمبر  31 البند
 م2019

 سبتمبر 30
 م2019

التغيير ربع 
 سنويال

ديسمبر  31
 م2019

 ديسمبر 31
 التغيير السنوي م2018

 %19- 150.42 122.01 %4- 29.71 28.50 اإليرادات
األرباح قبل الفوائد والضرائب 

 %31- 47.36 32.90 %15- 8.38 7.14 1 طفاءاإلواإلهالك و

 %58- 33.72 14.21 - 4.46 0.34- الدخل من العمليات
تخضع بعض األرقام  .3.75(جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو 

 والنسب المئوية المدرجة في هذا المستند إلى التقريب
 األصول. ، وانخفاض قيمةاإلطفاءو ،الدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك 1
 

ربع على أساس  ،الرابعفي الربع مليار دوالر]   7.60مليار ريال سعودي [  28.50 ت اإليرادات البالغةانخفض
بلغت األرباح قبل الفوائد فيما . أسعار البتروكيماوياتمعدل انخفاض ب مدفوعة٪، 4سنوي بنسبة ال

 نسبته بانخفاض، مليار دوالر]  1.90مليار ريال سعودي [  7.14 الرابعطفاء في الربع اإلوالضرائب واإلهالك و
يرادات، وارتفاع أسعار مواد اإل النخفاض يرجع ذلك بش� أساسي من العام ذاته، الثالث٪ عن الربع  15

 .اللقيم
 

يضم قطاع البتروكيماويات ثالث وحدات عمل؛ وهي الكيماويات، والبولي إيثيلين، والبوليمرات المتخصصة 
 وحلول الصناعة.

 
إمدادات أقل من المتوقع نتيجة من  جاليكول اإليثيلين األحادي استفادت صناعة، اتيوالكيماعلى صعيد 

سعار الميثانول سلًبا أتأثرت . واإلنتاج في توبعض االنقطاعاالمخزون، سيما في منطقة آسيا،  النخفاض
، لكن األسعار خاصة في آسيا وأوروبا ،وفيرةالمدادات اإلة ولطلب من األسواق النهائية الرئيسمن قلة ا

فيما تأثر . األمريكية في الواليات المتحدة اغير المخطط له انقطاعات اإلنتاج عضب انتعشت على إثر
 الذروة.مع نهاية موسم انخفاض موسمي باألثير بوتيل على ميثيل ثالثي  الطلب

 
زيادة و نمومعدالت التباطؤ نتيجة  سلباأسعار البولي إيثيلين  تأثرت، يثيلينإالبولي أعمال وفيما يتعلق ب

في المعروض مع  ضافيةامن زيادة  مخاوفم، فضال عن وجود 2019الربع الرابع من سعة المعروض في 
 . م2020بداية 

 
لضغوطات عرضة لأسعار البولي كربونات  استمرت، الصناعةوحلول  متخصصةبوليمرات الال وحدة في أما

وانخفاض  اجيةالمخاوف من زيادة الطاقة اإلنتتباطؤ النمو في األسواق النهائية الرئيسة وتصاعد جراء 
 .أسعار المونومرات وتباطؤ الطلبنتيجة انخفاض البولي بروبيلين  أسعار فيما انخفضت. ت�فة اللقيم
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 المغذيات الزراعية -2

 
 نظرة عامة مالية على المغذيات الزراعية – 3الجدول 

 المنتهية في األعوام الثالثة أشهر المنتهية في 

ديسمبر  31 البند
 م2019

 سبتمبر 30
 م2019

التغيير ربع 
 سنويال

ديسمبر  31
 م2019

 ديسمبر 31
 التغيير السنوي م2018

 %11- 7.94 7.07 %6 1.68 1.78 اإليرادات
األرباح قبل الفوائد والضرائب 

 %12- 3.01 2.65 %2- 0.62 0.61 1 طفاءاإلواإلهالك و

 %19- 2.26 1.83 %8- 0.42 0.39 الدخل من العمليات
تخضع بعض األرقام  .3.75بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو (جميع المبالغ 

 والنسب المئوية المدرجة في هذا المستند إلى التقريب
 قيمة األصول.، وانخفاض طفاءاإلو ،الدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك 1
 

 ارتفاًعا  ،م2019 الرابعفي الربع  مليار دوالر]  0.47مليار ريال سعودي [  1.78 ةالبالغشهدت اإليرادات 
انخفاض ، مدفوعة بأحجام المبيعات الكبيرة التي عوضت من العام نفسه الثالثمقارنة بالربع % 6نسبة 

مليار ريال   0.61 الرابعطفاء في الربع اإلبلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك وو .أسعار اليوريا
 . الثالث٪ عن الربع 2 نسبته مليار دوالر]، بانخفاض  0.16سعودي [

 
ورغم دعم . م2019الطلب في الربع الرابع من عام والعرض  عواملبسلًبا  تتأثر قد ر اليوريا اسعو�نت أ

نحاء العالم األخرى بسبب سوء لطلب، فقد تأثر الطلب سلًبا في بعض أاإليجابي لمعدالت االهند والبرازيل 
صادرات اليوريا أسهمت األحوال الجوية (مثل الواليات المتحدة األمريكية وجنوب شرق آسيا). في حين 

 .المعروضوفرة في تعزيز الصينية 
 
 

 )حديد( -3

 
 (حديد)نظرة عامة مالية على  – 4الجدول 
 المنتهية في األعوام الثالثة أشهر المنتهية في 

ديسمبر  31 البند
 م2019

 سبتمبر 30
 م2019

التغيير ربع 
 سنويال

ديسمبر  31
 م2019

 ديسمبر 31
 التغيير السنوي م2018

 %1- 10.77 10.66 %10 2.31 2.54 اإليرادات
األرباح قبل الفوائد والضرائب 

 %91- 1.41 0.13 - 0.06 0.36- 1 طفاءاإلواإلهالك و

 - 0.29 1.04- - -0.22 0.69- الدخل من العمليات
تخضع بعض األرقام  .3.75(جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو 

 والنسب المئوية المدرجة في هذا المستند إلى التقريب
 األصولقيمة ، وانخفاض طفاءاإلو ،الدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك 1
 

من عام  الرابع٪ خالل الربع 10مليار دوالر] بنسبة   0.68مليار ريال سعودي [  2.54البالغة اإليرادات زادت 
األرباح قبل الفوائد وشهدت . حجم المبيعات زيادة، ويرجع ذلك إلى م على أساس ربع السنوي2019

على أساس  انخفاًضامليار دوالر]   0.10-مليار ريال سعودي [  0.36- البالغةطفاء اإلوالضرائب واإلهالك و
 .الخام  ويعود ذلك النخفاض معدل األسعار وزيادة ت�فة المواد , سنويالربع 

 
 

للمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل مع إدارة عالقات المستثمرين في (سابك) على البريد اإللكتروني: 
IR@SABIC.com :أو زيارة الموقع https://www.sabic.com/en/investors. 
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