
 
  

 
م2019للربع األول من عام  أرباح (سابك)  

 
 :م2019الربع األول من عام  نتائجأبرز 

٪ على أســاس ربع 7انخفاض  بنســبةمليار دوالر]،  9.97مليار ريال ســعودي [ 37.37 االيراداتبلغت  •

 ٪ عن السنة السابقة.11سنوي ونسبة انخفاض 

مليار  2.71مليار ريال ســعودي [ 10.15واإلطفاء  ح قبل الفوائد والضــرائب واإلهالكبلغت األربا  •

 ٪ عن السنة السابقة. 28٪ على أساس ربع سنوي ونسبة انخفاض 2دوالر]، بنسبة انخفاض 

٪ على 5مليار دوالر]، بنســبة انخفاض  1.64مليار ريال ســعودي [ 6.15بلغ الدخل من العمليات  •

 ٪ عن السنة السابقة.31أساس ربع سنوي ونسبة انخفاض 

٪ على أســاس ربع 5 ارتفاعمليار دوالر]، بنســبة  0.91مليار ريال ســعودي [ 3.41بلغ صــافي الدخل  •

 ٪ عن السنة السابقة.38سنوي ونسبة انخفاض 

 

 م2019التوقعات لعام 

 .م2018مقارنًة بعام م 2019النمو االقتصادي تباطؤا في عام من المحتمل أن يشهد معدل  •

مع اتجاهات صــناعة البتروكيماويات  م2019من المتوقع أن يتماشــى أداء (ســـابك) في عام   •

 العالمية.

 

 :الفترات األخرى م مع2019يوضح الجدول التالي مقارنة الربع األول من عام  

 ملخص النتائج المالية – 1الجدول 

 البند

 الثالثة أشهر المنتهية في الثالثة أشهر المنتهية في

 2019مارس  31
ديسمبر  31

2018 

الربع التغيير 

 سنوي
 التغيير السنوي 2018مارس  31 2019مارس  31

 %11- 41.86 37.37 %7- 40.13 37.37 االيرادات

األرباح قبل الفوائد والضرائب 

 )1واإلطفاء  ( واإلهالك 
10.15 0410. -2% 10.15 14.14 -28% 

 %31- 8.95 6.15 %5- .506 6.15 الدخل من العمليات

 %38- 5.51 3.41 %5 3.24 3.41 )2(    صافي الدخل

 %38- 1.84 1.14 %5 1.08 1.14 )2(  للسهم الواحدالربح 

الدخل من العمليات + اإلستهالك  ): (1(.3.75والدوالر األمريكي هو (جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)، سعر الصرف بين الريال السعودي 

 .): العائد الخاص المتعلق بمساهمي الشركة األم2(  . + اإلطفاء)



 
 

 

 

. م2019أعلنت الشركة السعودية للصناعات األساسية ("سابك") اليوم نتائجها المالية للربع األول من عام 

صافي  سعودي [ 37.37في الربع األول  ايراداتهاحيث بلغ  مليار دوالر]، مما يمثل انخفاض  9.97مليار ريال 

انخفضت األسعار بينما ٪ 1(سابك) بنسبة حجم مبيعات . زاد م2018٪ مقارنة بالربع األخير من عام 7بنسبة 

 المخزونات. ارتفاع نسبي فيبتباطؤ نمو الطلب العالمي و ة٪ على أساس ربع سنوي، مدفوع8بنسبة 

 

للربع مليار دوالر]  2.71مليار ريال ســعودي [ 10.15 واإلهالك واإلطفاءبلغت األرباح قبل الفوائد والضــرائب 

ــبة م2019األول من عام  ا بنس ــً ــاس ربع  125 بارتفاع٪، 27.2، وهو ما يمثل هامش ــاس على أس نقطة أس

بلغ و. أســعار البتروكيماوياتبالرغم من انخفاض  أســعار اللقيم والت�فة التشــغيلية انخفاض نتيجةســنوي 

٪ مقارنة  5بنســبة  انخفاض ،مليار دوالر] 1.64مليار ريال ســعودي [ 6.15للربع األول  الدخل من العمليات

، أو مليار دوالر] 0.91مليار ريال ســعودي [ 3.41. وبلغ صــافي دخل الربع األول م2018بالربع األخير من عام 

سعودي  1.14 سبب في دوالر]  0.30[ريال  سهم الواحد. ويعود ال ساس ربع  زيادةلل صافي الدخل على أ

  .مشتركة يعر انتائج شر�ت زميلة ومش (سابك) في حصة زيادة سنوي إلى األداء التشغيلي القوي و

 

سابك) الرئيس التنفيذي،  سف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة ( ستاذ يو سعادة األ وتعليًقا على ذلك، قال 

 .وي جاء رغم التحديات الكبيرة التي تواجه األسواق العالميةإن األداء الق

 

صعبة، قائال:  سوق ال سابك) أظهرت قوة ومرونة أدائها المالي في ظل ظروف ال شار البنيان إلى أن ( وأ

ا قوًيا ــغيلّيً ــلًبا على نتائج الربع األول، لكننا ما زلنا نقدم أداء تش ــعار البتروكيماويات س  "لقد أثر انخفاض أس

 ."حققنا أعلى حجم مبيعات على مستوى النتائج الربعية األربعة الماضية وكذلك

 

ــل العمل على  ــنوات، إذ تواص ــابك) ال تزال على طريق التحول الذي بدأ قبل ثالث س ــاف البنيان أن (س وأض

صحيح من خالل التحول في أعمالها  سار ال ضي على الم صة وتم ص ستقالل أعمال المنتجات المتخ تحقيق ا

صة بالمغذيات الزراعية،  ضافة إلىالخا صدف) و(بت باإل شركتي ( شركة لدمج  سين أن توجه ال روكيميا) وتح

قدرة  يادة ال يات وز عاون في العمل فاءة والت يد من الك جل تحقيق مز حد، من أ يان وا ما في ك ياته عمل

 .م2019التنافسية، مبيًنا أن هذه الصفقة يتوقع إنجازها في النصف الثاني من عام 

 

سابك)، حيث وّقعنا في نهاية شركة ( سية ل سا ستدامة ركيزة أ ضي مذكرة  وتابع قائًال: "تعد اال العام الما

تفاهم بشــأن مواد لقيم البتروكيماويات المعاد تدويرها في أوروبا مع شــركة (بالســتيك إنيرجي) في 

مفهوم االقتصاد الدائري، ومنذ ذلك الحين، أضفنا إلى مسيرتنا ي بالمملكة المتحدة، ما يؤكد التزامنا القو 



 
 

 

 

ــتخدام مواد اللقيم المنتجة إنجازًا آخر في إنتاج البوليمرات المعتمدة وفق مفه ــاد الدائري باس وم االقتص

  ."من النفايات البالستيكية المختلطة

 

عضــًوا في  27وتطرق البنيان في تصــريحاته إلى كون (ســابك) أحد األعضــاء المؤســســين البالغ عددهم 

ستيكية"، وهي مبادرة عالمية مع مجموعة من أ ضاء على النفايات البال صانعي "التحالف العالمي للق هم 

 البالستيك وبعض صانعي السلع االستهالكية.

 

 النظرة المستقبلية

صادي العالمي من حوالي  ستمر تباطؤ النمو االقت ٪ 2.9إلى حوالي  م2018٪ في عام 3.0من المتوقع أن ي

. وســتشــهد � من االقتصــادات المتقدمة واالقتصــادات وفًقا لتوقعات البنك الدوليم 2019في عام 

صادي.  ستمرار التباطؤ االقت شئة ا سابك) في عام والنا شى أداء ( مع اتجاهات  م2019من المتوقع أن يتما

 .صناعة البتروكيماويات العالمية

 

  العمل وحدات حسبأعمال (سابك)  نتائج

 وهي ،)حديد( شركة إلى باإلضافة استراتيجية عمل وحدات ثالث خالل من التشغيلية عملياتها) سابك (تدير

 :�لتالي وعرض النتائج بال�مل مملوكة صناعية شركة

 .البتروكيماويات والمواد المتخصصة-1

 .المغذيات الزراعية-2

 (حديد). -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 البتروكيماويات والمواد المتخصصة .1

 

 والمواد المتخصصةنظرة مالية عامة على البتروكيماويات  – 2الجدول 

 البند

 الثالثة أشهر المنتهية في الثالثة أشهر المنتهية في

 2019مارس  31
ديسمبر  31

2018 

الربع التغيير 

 سنوي
 التغيير السنوي 2018مارس  31 2019مارس  31

 %12- 36.87 32.30 %9- 35.45 32.30 االيرادات

األرباح قبل الفوائد والضرائب 

 )1( واإلطفاء  واإلهالك 
9.04 8.93 1% 9.04 13.30 -32% 

 الدخل من العمليات

 
5.53 5.50 1% 5.53 8.56 -35% 

): (الدخل من العمليات + 1(      .3.75(جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو 

 اإلستهالك + اإلطفاء)

 

ض سعودي [ 32.3 ةالبالغاإليرادات ت انخف انخفاض  أدى إلىما  ،في الربع األولمليار دوالر]  8.61مليار ريال 

أسعار البتروكيماويات وانخفاض  متوسط انخفاضبإلى حٍد كبير  مدفوًعا٪، 9ربع سنوي بنسبة على أساس 

في الربع األول  اإلطفاءورائب واإلهالك بلغت األرباح قبل الفوائد والضفيما حجم المبيعات انخفاًضا طفيًفا. 

مدعوما  م2018٪ عن الربع الرابع من عام 1بنســبة  بارتفاع، مليار دوالر] 2.41مليار ريال ســعودي [ 9.04

 .اللقيمانخفاض أسعار مواد ب

 

من  اإلطفاءوفي األرباح قبل الفوائد والضــرائب واإلهالك �ن هنالك ارتفاع ، اتيوعمل الكيما ةفي وحد

م 2019الربع األول من عام  أواخروالتي اســتفادت من ارتفاع األســعار في  ،ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر منتج 

 يواجه تحديات،يكول جاليثيلين منتج اإل ظلو. اللقيممدعومة بزيادة أســعار النفط وانخفاض ت�فة مواد 

فيما تعرضت أسعاره للضغوطات جراء مخاوف من زيادة العرض وارتفاع المخزون في سلسلة اإلمداد. حيث 

سن  سوقشهد الميثانول بداية بطيئة هذا العام، ولكن تح ضاع ال في وقٍت الحق من هذا الربع جراء  أو

ـــانع الفي بعض تقلص العرض نظًرا لتوقف  لب مص يادة الط ثانوز ـــانع التي تحول المي ول الى من المص

 .أوليفنات

 

استقراًرا في  اإلطفاءو، شهدت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك إيثلينبالنسبة لوحدة أعمال البولي 

عام  عام  م2019الربع األول من  بالربع الرابع في  نًة  قار يث عوض2018م فاع م، ح يات ارت عات  كم المبي

 االنخفاض في أسعار المبيعات.

 



 
 

 

 

صةبوليمرات الالفي وحدة أعمال  ص ضغوطات جراء  متخ سعار البولي كربونات لل صنيع، تعرضت أ وحلول الت

الطلب في األســواق النهائية الرئيســة، مثل الســيارات نمو المخاوف من زيادة الطاقة اإلنتاجية وتباطؤ 

وبذلك  مقابل بعض البوليمرات األخرى إيجابيةصــناعة البولي بروبيلين  كياتواإللكترونيات. وظّلت دينامي

 .اإلطفاءوقبل الفوائد والضرائب واإلهالك البتروكيماويات رباح أل داعما�نت 

 

 المغذيات الزراعية .2

 

 نظرة عامة مالية على المغذيات الزراعية – 3الجدول 

 البند

 الثالثة أشهر المنتهية في الثالثة أشهر المنتهية في

 2019مارس  31
ديسمبر  31

2018 

الربع التغيير 

 سنوي
 التغيير السنوي 2018مارس  31 2019مارس  31

 %5 1.72 1.81 %17- 2.19 1.81 االيرادات

ئب  ئد والضــرا بل الفوا باح ق األر

 )1(  اإلطفاءواإلهالك 
0.78 1.01 -23% 0.78 0.49 57% 

  الدخل من العمليات

 
0.57 0.82 -30% 0.57 0.32 78% 

): (الدخل من العمليات + اإلستهالك + 1( .3.75على خالف ذلك)، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو (جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص 

 اإلطفاء)

 

ًضا ربع  يمثلما في الربع األول،  مليار دوالر] 0.48مليار ريال سعودي [ 1.81 ةالبالغ االيرادات تانخفض انخفا

سبة  سنوي سعار اليوريا  �ن انخفاض٪. 17بن سنوي10بأكثر من العالمية أ ساس ربع  ويرجع ذلك   ،٪ على أ

لب فاض الط عا إلى انخ لذي �ن متوق عام  ا ند في الربع األول من  ثل وأحوال  ،م2019من اله الطقس (م

ــط في الواليات المتحدة األمريكية  ــانات في الغرب األوس ــتراليا) و  فريقياأفي  األحوال المناخيةوالفيض أس

الصادرات المستمرة من الصين  تواصل ما. فيإلى األسواق جديدةطاقات إنتاجية  دخولجراء دة العرض وزيا

ر اليوريا. بلغت األرباح قبل الفوائد والضــرائب اســعأخفض) الضــغط على نمن المتوقع أن ت�ن (والتي 

عن الربع  ٪23، بانخفاض مليار دوالر] 0.21مليار ريال ســعودي [ 0.78في الربع األول  واإلطفاءواإلهالك 

 هوامش أقل. عنها نتجنظًرا النخفاض أسعار المنتجات وأحجام المبيعات والتي  م2018الرابع لعام 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 )حديد( .3

 

 (حديد)نظرة عامة مالية على  – 4الجدول 

 البند

 الثالثة أشهر المنتهية في الثالثة أشهر المنتهية في

 2019مارس  31
ديسمبر  31

2018 

الربع التغيير 

 السنوي
 التغيير السنوي 2018مارس  31 2019مارس  31

 - 3.27 3.26 %31 2.49 3.26 االيرادات

ئب  ئد والضــرا بل الفوا باح ق األر

 )1واإلطفاء (واإلهالك 
0.34 60.4 -27% 0.34 0.34 - 

  الدخل من العمليات

 
0.05 180. -72% 0.05 0.07 -29% 

): (الدخل من العمليات + اإلستهالك 1(     .3.75ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو (جميع المبالغ بالمليار 

 + اإلطفاء)

 

ــعودي [ 3.26البالغة  االيرادات تارتفع ــبة بارتفاع مليار دوالر]  0.87مليار ريال س ٪ خالل الربع األول 31بنس

وارتفعت  . حجم المبيعات واســتقرار أســعار المنتجات ارتفاع، ويرجع ذلك في األســاس إلى م2019من عام 

مليار دوالر]  0.09مليار ريال ســعودي [ 0.34 البالغة واإلطفاءاألرباح قبل الفوائد والضــرائب واإلهالك 

 .ف التشغيليةارتفاع الت�لي٪ على أساس ربع سنوي، ويرجع ذلك في األساس إلى 27بنسبة بانخفاض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

أو الموقع االلكتروني:  IR@SABIC.com التالي: البرید االلكترونيعلى  الرجاء التواص���ل مع إدارة المس���تثمرین ألي اس���تفس���ارات

https://www.sabic.com/ar/investors 
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