
1 

م2019عام المن  الثانيلربع ا )سابك( تعلن أرباح   

:م2019عام المن  الثانيالربع  نتائجأبرز 
  على أساس ربع سنوي ونسبة 4مليار دوالر[، بنسبة انخفاض   9.56مليار ريال سعودي ]  35.87 اإليراداتبلغت ٪

 ٪ عن السنة السابقة.17انخفاض 

   مليار   2.42مليار ريال سعودي ]  9.07 بالقيمة واالنخفاضواإلطفاء بلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك

 ٪ عن السنة السابقة. 37٪ على أساس ربع سنوي ونسبة انخفاض 11دوالر[، بنسبة انخفاض 

 على أساس ربع سنوي  ٪ 22مليار دوالر[، بنسبة انخفاض   1.29مليار ريال سعودي ]  4.83 عملياتالدخل من ال بلغ

 ٪ عن السنة السابقة.55 ونسبة انخفاض

  على أساس ربع سنوي ونسبة 38مليار دوالر[، بنسبة انخفاض   0.56مليار ريال سعودي ]  2.12بلغ صافي الدخل ٪

 ٪ عن السنة السابقة.68انخفاض 

 :ول التاليالجدم في 2019المقارنة مع الربع الثاني  

ملخص النتائج المالية – 1الجدول 

أشهر المنتهية في الستةالثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 30

م2019

 مارس 31
نسبة التغيير

 يونيو 30

م2019

 يونيو 30

م2018
نسبة التغيير

%14-73.2485.15%4-35.8737.37اإليرادات

لفوائد والضرائب األرباح قبل ا

 واالنخفاضاإلطفاء واإلهالك و

 (1بالقيمة )

9.07 10.15 -11% 19.22 27.11 -29%

%44-10.9819.78%22-4.836.15الدخل من العمليات

%55-5.5212.20%38-2.123.41(2) صافي الدخل

%55-1.844.07%38-0.711.14(2)األرباح )الخسائر( 

.3.75)جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو 

 .بالقيمة واالنخفاضواإلطفاء الدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك  (1)

 ( المتعلق بمساهمي الشركة األم2)

عام المن  الثانياليوم نتائجها المالية للربع  (سابك) للصناعات األساسيةسعودية الشركة ال أعلنت

ما يمثل مليار دوالر[،   9.56مليار ريال سعودي ]  35.87 ثانيفي الربع ال ت إيراداتهاغبل. حيث م2019

الوقت  فيمستمر في نمو الطلب التباطؤ النتيجة ، ذاتهعام المن  األول٪ مقارنة بالربع 4بنسبة  اانخفاض  

 إال أنورغم ارتفاع أسعار النفط،  .في اإلنتاج في المنتجات األساسيةزيادة  األسواقالذي تشهد فيه 

( بنسبة )سابكحجم مبيعات  انخفضكذلك . دت إلى انخفاض أسعار المنتجاتألمعروض الزيادة الجديدة ل

األرباح قبل الفوائد والضرائب وبلغت  .٪ على أساس ربع سنوي2األسعار بنسبة  متوسط انخفض فيما 2٪

، مليار دوالر[  2.42مليار ريال سعودي ]  9.07 ثانيفي الربع ال بالقيمة واالنخفاضواإلطفاء واإلهالك 

بانخفاض أسعار  اعدفو م ٪25ا قدره سنوي، محققة هامشعلى أساس ربع  ٪11بانخفاض نسبته 

 العمليات التشغيلية.وتاكليف اللقيم  نسبي فيالرتفاع االو البتروكيماويات

تلكفة  وقد بلغت ترتب عليه زيادة تلكفة مواد اللقيم، مما % 10بنسبة برنت ارتفاع أسعار خام  برغم

م، 2019في الربع الثاني من عام  مليار دوالر[  6.89مليار ريال سعودي ]  25.84المبيعات في )سابك( 

مليار   1.29مليار ريال سعودي ]  4.83 الثانيربع ال الدخل من عملياتبلغ اض طفيف عن سابقه. وفبانخ

  2.12 ثانيبلغ صافي دخل الربع الفيما . م2019من عام  ول٪ مقارنة بالربع األ 22 قدره بانخفاض ،دوالر[

2019م
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، والذي جاء للسهم الواحددوالر[   0.19]ريال سعودي   0.71، أو مليار دوالر[  0.56مليار ريال سعودي ]

  0.91مليار ريال سعودي ]  3.41حيث اكن قد حقق ، %38ا عن الربع األول من العام ذاته بنسبة منخفض

 .للسهم الواحددوالر[   0.30]ريال سعودي   1.14، أو مليار دوالر[

 

هللا البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة )سابك(  تعقيبا  على هذه النتائج قال سعادة األستاذ يوسف بن عبد

أسعار بالتزامن مع انخفاض  العالمي اإلجمالي المحلي الناتجإن التباطؤ في نمو “نفيذي، الرئيس الت

ش الربح في إلى انخفاض أسعار المنتجات وهوام ات نتيجة الزيادة الكبيرة في العرض، أدىالبتروكيماوي

 .”المنتجات الرئيسية

 

ا على نتائج )سابك( في الربع  الذيوأضاف البنيان: "على الرغم من انخفاض أسعار البتروكيماويات  أثر سلب 

 ."الثاني، إال أن أداءنا التشغيلي ال يزال قويا  

 

نحن نواصل االستثمار قائال: "، على المدى الطويلصناعة البتروكيماويات بشأن  )سابك( لؤتفاالبنيان أكد و

حصتنا في شركة )الرازي(،  ا جميع الموافقات التنظيمية الخاصة بزيادةوقد تلقينا مؤخر  ،لتحقيق النمو

عن تجديد شرااكتنا مع شركة  بالمائة، فضال 75عالم، لتصل إلى التي ُتعد أكبر مجمع للميثانول في ال

القيام يمكن للرازي  ،زيادة حصة )سابك( ومع .ا أخرىعام 20لمدة  (JSMC) الميثانول اليابانية السعودية

إضافة  أهدافنا االستراتيجية وتعزيز موقعنا الريادي في قطاع البتروكيماويات. لتحقيق بمساهمة أكبر 

على جميع الموافقات النظامية الالزمة إلقامة مشروع مشترك للصناعات تم الحصول  ،إلى ذلك

 ."البتروكيماوية مع شركة إكسون موبيل في ساحل الخليج األمريكي

 

مع  مذكرة تفاهم الشركةع يقا إلى توى االستدامة، مشير ركيز )سابك( علوسلط البنيان الضوء على ت

إلنشاء محطة للطاقة في مدينة ينبع الصناعية لتوليد شركة )مرافق( والهيئة الملكية للجبيل وينبع، 

إلى  200تصل السعة اإلنتاجية المحتملة للمحطة ما بين إذ يتوقع أن الطاقة بالتقنية الكهروضوئية، 

تم يلتوليد الطاقة المتجددة في المملكة  كبيرأول مشروع  ليكون بذلك، روة(الذوقت ميجا واط ) 400

 .إنشاؤه لصالح القطاع الخاص

 

وفيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، لفت البنيان إلى أن )سابك( تضع على رأس أولوياتها تعزيز 

المستدامة التي تشمل لك المستقبل المستدام، حيث أطلقت الشركة خارطة طريق ألهداف التنمية 

واألمن الغذائي،  جوانب عملياتها، سيما فيما يخص كفاية الموارد، وتغير المناخ، واالقتصاد الدائري،

النهج ال تقتصر على إبراز خارطة الطريق ا أن ، مؤكدالمستدامة، والحفاظ على البيئة والبنية التحتية

 حدةأهداف التنمية المستدامة لألمم المتويتماشى  بما –تجاه االستدامة  (سابك)الشامل الذي تتبعه 

ا للنمو التجاري ولكنها – ا فرص   .ستوفر أيض 

 

 

 يةالمستقبل النظرة

 

في  من المتوقع أن يستمر تباطؤ النمو االقتصادي العالميال جديد يضاف إلى بياننا الربعي السابق، إذ 

الناتج  الدولي في يونيو الماضي لتوقعاتسيما مع مراجعة البنك . م2018 مقارنة بعام م2019عام 

ا طفيفا يصل %(، لكن البنك توقع ارتفاع2.9من % )2.6، حيث انخفضت التوقعات إلى المحلي العالمي

على أسعار منتجات المنتجات األساسية من زيادة اإلنتاج العالمي كما أثرت و م.2020% في عام 2.7إلى 

في التأثير على أرباح فمن المتوقع استمرار ذلك م، 2019عام مشها في النصف األول من وهوا (سابك)

 ا.العام أيضالشركة في النصف الثاني من 
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  حسب وحدات العملأعمال )سابك(  نتائج

 

شركة )حديد(، إلى باإلضافة  استراتيجية وحدات عمل ثالث من خالل عملياتها التشغيليةير )سابك( ُتد

 :اكلتالي. وتأتي التقارير من القطاعات الثالثة لـ )سابك( بالاكمل وهي شركة صناعية مملوكة

 حديد. -3   المغذيات الزراعية-2   البتروكيماويات والمواد المتخصصة-1

 

 
 البتروكيماويات والمواد المتخصصة -1

 

 على البتروكيماويات والمواد المتخصصةمالية نظرة عامة  – 2الجدول 
 أشهر المنتهية في الستة الثالثة أشهر المنتهية في 

يونيو  30 

 م2019

 مارس 31

 م2019
 نسبة التغيير

 يونيو 30

 م2019

 يونيو 30

 م2018
 نسبة التغيير

 %15- 75.18 63.81 %2- 32.30 31.50 اإليرادات

لفوائد والضرائب األرباح قبل ا

 واالنخفاضاإلطفاء واإلهالك و

 (1بالقيمة )

8.27 9.04 -8% 17.31 25.02 -31% 

 %46- 18.58 10.09 %20- 5.60 4.49  (2) الدخل من العمليات

  .3.75)جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو 

 بالقيمة واالنخفاضواإلطفاء الدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك  (1)

 األرقام المالية فيما بين وحدات العمل في الربع األول لتتماشى مع العرض للربع الحالي.تم إعادة تبويب بعض  (2)

 

ربع على أساس  ،ثانيفي الربع المليار دوالر[   8.40مليار ريال سعودي ]  31.50 ت اإليرادات البالغةانخفض

في  طفيف تحسن عوضه، الذي انخفاض أسعار البتروكيماوياتبإلى حٍد كبير  مدفوعة٪، 2سنوي بنسبة 

في الربع  بالقيمة واالنخفاضواإلطفاء بلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك فيما . حجم المبيعات

 األول من العام ذاته،٪ عن الربع 8بنسبة  بانخفاض، مليار دوالر[  2.21مليار ريال سعودي ]  8.27 ثانيال

ا النخفاض أسعار البتروكيماويات   .التاكليف التشغيلية وارتفاعوذلك نظر 

 

لبتروكيماويات ثالث وحدات عمل؛ وهي الكيماويات، والبولي إيثيلين، والبوليمرات المتخصصة قطاع اضم ي

 وحلول الصناعة.

 

 ،الربع الثاني بدايةمن ارتفاع سعر النفط في  ثالثي بوتيل اإليثراستفاد ميثيل ، اتيوالكيماعلى صعيد 

قبل الفوائد أعلى أرباح ، مما أسهم في تحقيق في وقود السيارات عليهتحسن الطلب كذلك من و

أحادي  وحدة استمرتو. ربع سنوي(على أساس ) بالقيمة واالنخفاضواإلطفاء والضرائب واإلهالك 

ا في الصين في الربع الثاني من دوالر  520حيث المس مؤشر أسعارها  ،اضغوطواجه تيكول جاليثيلين اإل

اإلنتاج  قليصتنحو  بوادر وقد يفسر ذلك ظهور. م2009أقل مستوى له منذ عام م، وهو 2019عام 

من اآلثار الميثانول  عانىفيما . يثيلينإبولي مثل الأخرى تحويل اإليثيلين إلى مشتقات كذلك و ،في آسيا

في الصين واألسواق النهائية الرئيسة، سيما الفورمالديهايد، وانخفاض  الطلبجراء تقلص السلبية 

 .الطلب في الهند وليفينات، وانخفاضب من مصانع تحويل الميثانول إلى أالطل

 

واإلطفاء ، شهدت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك يثيلينإالبولي  بوحدة أعمالوفيما يتعلق 

ا واالنخفاض بالقيمة  المبيعات. حجم متأثرة بانخفاض، على أساس ربع سنوي انخفاض 
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، تعرضت أسعار البولي كربونات للضغوطات الصناعةوحلول  متخصصةبوليمرات الال وحدة أعمال في أما

األسواق النهائية و سوق السيارات الطلب فينمو جراء المخاوف من زيادة الطاقة اإلنتاجية وتباطؤ 

ا  إيجابيةصناعة البولي بروبيلين  حركة. وظّلت الرئيسة  مقابل بعض البوليمرات األخرى.نسبّي 

 
 المغذيات الزراعية -2

 

 نظرة عامة مالية على المغذيات الزراعية – 3الجدول 
 أشهر المنتهية في الستة الثالثة أشهر المنتهية في 

يونيو  30 

 م2019

 مارس 31

 م2019
 نسبة التغيير

 يونيو 30

 م2019

 يونيو 30

 م2018
 نسبة التغيير

 %6- 3.84 3.61 %0 1.81 1.80 اإليرادات

لفوائد والضرائب األرباح قبل ا

 واالنخفاضاإلطفاء واإلهالك و

 (1بالقيمة )

0.66 0.78 -15% 1.44 1.21 19% 

 %19 0.85 1.02 %14- 0.55 0.47 (2) الدخل من العمليات

  .3.75)جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو 

 بالقيمة واالنخفاضعمليات إضافة إلى اإلهالك واإلطفاء الدخل من ال (1)

 تم إعادة تبويب بعض األرقام المالية فيما بين وحدات العمل في الربع األول لتتماشى مع العرض للربع الحالي. (2)

 

 على أساس ثباتا   ،ثانيفي الربع ال مليار دوالر[  0.48مليار ريال سعودي ]  1.80 ةالبالغاإليرادات  شهدت

الثاني ربع الضئيال في ارتفاعا العالمية أسعار اليوريا  شهدتفيما . بالمقارنة مع الربع السابق ربع سنوي

ا ،كذلك بلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب  وقد. وتايالند أسترالياة في جيدالطقس اللظروف  نظر 

مليار دوالر[،  0.18مليار ريال سعودي ]  0.66 ثانيفي الربع ال بالقيمة واالنخفاضواإلطفاء واإلهالك 

 .ولعن الربع األ ٪15نسبته  بانخفاض

 
 حديد -3

 

 نظرة عامة مالية على المعادن – 4الجدول 
 أشهر المنتهية في الستة الثالثة أشهر المنتهية في 

يونيو  30 

 م2019

 مارس 31

 م2019
 نسبة التغيير

 يونيو 30

 م2019

 يونيو 30

 م2018
 نسبة التغيير

 %5- 6.13 5.82 %21- 3.26 2.56 اإليرادات

لفوائد والضرائب األرباح قبل ا

 واالنخفاضاإلطفاء واإلهالك و

 (1بالقيمة )

0.13 0.34 -60% 0.47 0.87 -46% 

 - 0.34 0.13- - 10.0 0.14- (2) الدخل من العمليات

  .3.75الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو )جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(، سعر 

 بالقيمة واالنخفاضواإلطفاء الدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك  (1)

 تم إعادة تبويب بعض األرقام المالية فيما بين وحدات العمل في الربع األول لتتماشى مع العرض للربع الحالي. (2)

 

من  ثاني٪ خالل الربع ال21مليار دوالر[ بنسبة   0.68ريال سعودي ] مليار  2.56البالغة اإليرادات  انخفضت

وبالمثل، شهدت . حجم المبيعات انخفاض، ويرجع ذلك في األساس إلى على أساس ربع سنوي م2019عام 

مليار ريال سعودي   0.13 البالغة بالقيمة واالنخفاضواإلطفاء األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك 

ا مليار دوالر[   0.04]  .٪ على أساس ربع سنوي،60بنسبة انخفاض 
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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. 

mailto:IR@SABIC.com
https://www.sabic.com/en/investors

