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 م2020عام المن  الثالثلربع نتائج ا(سابك) تعلن 

 
 م:2020من العام  الثالثنتائج الربع 

 
بانخفاض و ،ســنويال٪ على أســاس ربع 19 اقدره زيادةبمليار دوالر]،  7.81مليار ريال ســعودي [ 29.30 اإليراداتبلغت  •

 ٪ عن السنة السابقة.11قدرة 

ضرائب واإلهالك و • سعودي [ 5.67طفاء اإلبلغت األرباح قبل الفوائد وال ٪ 62 اقدره زيادةبمليار دوالر]،  1.51مليار ريال 

 ٪ عن السنة السابقة.26بانخفاض قدرة و ،سنويالعلى أساس ربع 

سعودي [ 2.10من العمليات الدخل  بلغ إجمالي • شهد سالربع ال من وهو أعلىمليار دوالر]،  0.56مليار ريال  ابق الذي 

 3.79وأقل من الربح من العمليات الذي بلغ  ،مليار دوالر] 0.34مليار ريال سعودي [ 1.26تحقيق إجمالي خسارة تساوي 

 السنة السابقة. في الربع ذاته من مليار دوالر] 1.01مليار ريال سعودي [

صافي • سعودي [مليار  1.09 الربح بلغ  سارة الذي بلغ  من وهو أعلىمليار دوالر]،  0.29ريال  مليار ريال  2.22صافي الخ

في  مليار دوالر] 0.20مليار ريال سعودي [ 0.74صافي الربح الذي بلغ و ،ابقسالربع في ال مليار دوالر] 0.59سعودي [

 م.2019الربع الثالث من عام 

 

 :في الجدول التالي م2020عام المن  الثالثالربع نتائج مقارنة 
 

 :ملخص النتائج المالية – )1(الجدول 
 

 البند
 ة أشهر المنتهية فيسعالت الثالثة أشهر المنتهية في

 سبتمبر 30
 م2020

 يونيو 30
 م 2020

التغيير ربع 
 ٪ السنوي

 سبتمبر 30
 م2020

 سبتمبر 30
 )3(م 2019

نسبة 
 ٪التغيير 

 %19- 103.72 84.11 %19 24.62 29.30 اإليرادات
 %43- 23.84 13.52 %62 3.50 5.67 1طفاءاإلاألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و

 %94- 12.96 0.78 %267 1.26- 2.10 من العمليات الربح (الخسائر)
 %136- 6.09 2.18- %149 2.22- 1.09 2الربح (الخسائر)صافي 

 %136- 2.03 0.73- %149 0.74- 0.36 2األرباح (الخسائر) للسهم الواحد
سعودي والدوالر األمريكي هو  صرف بين الريال ال سعر ال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)،  ضع بعض 3.75(جميع المبالغ بالمليار ريال  . تخ

 .األرقام والنسب المئوية المرفقة إلى تعديالت التقريب
 .األصولالدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك واإلطفاء وانخفاض قيمة  1
 المتعلق بمساهمي الشركة األم. 2
 .2020ني من اكما أعلن عنها في الربع الث المحاسبية لجةنظرا للتغيير في المعاتعديل األرقام  3
 

ية للربع  مال ها ال تائج بك) اليوم ن نت (ســـا لثأعل ثا يال  29.30الربع  هذا في يراداتاإلت حيث بلغ ،م2020عام المن  ال يار ر مل
ــعودي [ ــبته بزيادةمليار دوالر]،  7.81س ــابق. ٪ مقارنة بالربع 19 انس ــتفادتاوقد الس ــعار  الربع الثالث نتائج س من ارتفاع أس

صادي شاط االقت سن الن سعار النفط وتح سين  ،العالمي المنتجات وأحجام المبيعات مدفوعة بارتفاع أ سهم بدوره في تح ما أ
 .هوامش الربح

  
مقارنة بالربع  لثفي الربع الثا ٪8 التي ارتفعت بنســبةمن أحجام المبيعات  واضــح هو، كما بالمرونةنا التشــغيلي ؤأدا اتســم
 سابق.٪ مقارنة بالربع ال11متوسط أسعار المبيعات بنسبة  في زيادة حالي أيَضاالربع الوشهد  السابق.
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سابق م،2020من عام  الثالث٪ في الربع 50أكثر من (سعر خام برنت ت زيادة أد سعار مواد ال زيادةإلى  )مقارنة بالربع ال . لقيمأ
أســعار فيما ارتفعت . الســنوي ربععلى أســاس  الحالي٪ في الربع 45 بأكثر من وروبيةا اليابانية واألثفاأســعار الن ارتفعت فقد

مليار ريال ســـعودي  22.78بلغت ت�فة المبيعات كما . ثانيمقارنة بالربع اللث ٪ في الربع الثا12 حوبن والبيوتان اليابانية البروبان
ــبةبمن العام ذاته  ثانيمن الربع ال علىأم، وهو 2020من عام  لثمليار دوالر] في الربع الثا 6.07[ ــبب في  ،٪8 نس ويعود الس

 لقيم.في أسعار مواد ال فاً سلالمذكور رتفاع االذلك بش� أساسي إلى 
 

مقارنة مع مصاريف  مليار دوالر]، 0.18مليار ريال سعودي [ 0.69في الربع الثالث ما قدرة  متكررالغير  الدخلبلغت قيمة صافي 
سعودي [ 1.18غير متكررة بلغت  سي لذلك إلى عملية عكس  مليار دوالر] 0.31مليار ريال  سبب الرئي سابق. ويعود ال في الربع ال

 مخصصات انخفاض القيمة ألصول مالية أخرى. قابلها جزئياوالتي  ،مخصصات انخفاض قيمة شركة �ارينت
 

ضرائب واإل ارتفعت سعودي [ 5.67 ةلغابالطفاء اإلهالك واألرباح قبل الفوائد وال سبة 1.51مليار ريال  ٪، ويرجع 62 مليار دوالر] بن
 لثفي الربع الثا لقيمالواد مفي أسعار  رتفاعاجزئيا  قابلهالذي والمبيعات، وأحجام متوسط أسعار  رتفاعذلك بش� أساسي إلى ا

ساس ربع  ، علىم2020من عام  شغيل بحواليفيما سنوي. الأ ضت ت�ليف الت سابق لث٪ في الربع الثا2 انخف ما ، مقارنة بالربع ال
ضبط الت�فةيعكس  ستمر على  ضرائب واإلهوامش تحقيق وقد أدى ذلك إلى . التركيز الم ء طفااإلهالك وأرباح قبل الفوائد وال

 بلغت، وفيما عدا شــركة (حديد)  ســابق.الربع الفي ٪ 14م، مقارنة بنســبة 2020من عام  لث٪ في الربع الثا19أعلى بنســبة 
وهو أعلى من الربع  ،م2020٪ في الربع الثالث من عام 22نســـبة هالك واإلطفاء هوامش األرباح قبل الفوائد والضـــرائب واإل

 .نقطة أساس 5.2 السابق بمقدار
 

ريال ســعودي ل�  0.36 ما قيمته أو ،مليار دوالر] 0.29[ريال ســعودي مليار  1.09بلغ  ربحصــافي  لثنتائج الربع الثاوشــهدت 
سهم] 0.10سهم [ سار  ،دوالر ل�  صافي الخ سعودي [ 2.22البالغ  ةوهو أعلى من  ) 0.74( ، أومليار دوالر] 0.59مليار ريال 

  م.2020من عام  الثانيالربع  فيدوالر للسهم الواحد]  0.20ريال سعودي ل� سهم [
 

ستبعادبعد و شهد الربع الثالثاالرباح  ا سعودي مليار  0.40بلغ  ربحصافي  غير المتكررة،   علىوهو أ ،دوالر] مليون 108[ريال 
  .السابقالربع  في دوالر] ارملي 0.28ريال سعودي [ ارملي 1.04 البالغالخسارة من صافي 

 

نتائج  تعقيبا على هذه النتائج، قال ســعادة األســتاذ يوســف بن عبد هللا البنيان، نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي، إن
سعار م 2020من عام  الثالثالربع  سعار النفط التي أدت بدورها إلى ارتفاع أ صادي وزيادة أ شاط االقت سن الن ستفادت من تح ا

شيًرا إلى أن .المنتجات سابكالعم م شغيلية في  سلة ليات الت سل ستمرتا في تمكيننا  إمداداتنا العالمية وقوة  من مجابهة ا
ــاد العالمي ــغيلي، اظهرا المرونة التي التحديات التي تلقي بظاللها على االقتص ــافة إلى األداء التش . كما أن أداء أعمالنا، باإلض

ما أسهم في تحسين الهوامش في  .2020في الربع الثالث من  تحقيق أحجام مبيعات عاليةمما انعكس على تمتلكها سابك 
 هذا الربع. 

 
ضافو شعر تعايش مع الواقع الجديد بعد الجائحة.الأن تأثر العالم بجائحة كورونا �ن لزاما أن يتم التأقلم وأنه بعد  البنيان أ ست  ن

ــاد العالمي ودورنا في ذلك. و ــناعة الكيماويات في عودة االقتص ــتمر، نبقى نا نالحظ أنأن كماأهمية قطاع ص في  التعافي يس
صحة الموظفين  سابك) ملتزمون بحماية  سالمتهم( صلة إمداداتنا للزبائن، و ودعم، و سلطات اموا لتعاون مع الحكومات وال

 .حول العالم الصحية
 

شار البنيان سويق  قامت شركةأن ال وأ سندات لبت شريحتينطرح  سمة إلى  سبتمبر مق ضي بقيمة مليار دوالر في  تمثل و .الما
مؤكدا  .، وهي سندات "فورموزا"ةسعودي شركةمن أول إدراج لسندات في بورصة تايوان  اً عام 30الشريحة التي تبلغ مدتها 

مســـتثمرين من المواجهة ظروف الســـوق وجاذبيتها لقاعدة متنوعة  وقدرتها علىمرونة (ســـابك) يبرز هذا اإلصـــدار أن 
ــتحقاقعن فترات  الباحثين ــول إلىمختلفة، ما أدى إلى تحفيز الطلب و اس ــبة الوص ــعار مناس ــلة تمتع يعكس  وهذا. أس مواص

 .قويبميزانية وتصنيف ائتماني  مامدعوالشركة بمركز مالي متميز 
 

 .في صناعة الكيماويات االستدامة واالبت�ريظل تركيزنا منصًبا على تعزيز 
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صادر الطاقة المتجددة، وقعنا ف صعيد التزامنا بتعزيز م شركة (إبردروال)، اتفاقية على  شر�ت مرافق الكهرباء مع  إحدى أكبر 
 بهذا الحجم اتيوكيما صنعفي �رتاخينا بإسبانيا أول منا أن يصبح مصنع البولي كربونات التابع ل ستسهم فيوالتي  ،في العالم

مليون يورو  70ما يقرب من  (إبردروال)في العالم يتم تشغيله بال�مل باستخدام الطاقة المتجددة. ستشهد الصفقة استثمار 
، على أرض مملوكة شمسي لوح ألف 263 من خالل حواليميغاوات  100 بسعةلبناء منشأة للطاقة الشمسية الكهروضوئية 

ـــ( صناعية لتوليد الطاقة المما يجعله أكبر ، )سابكلـ من المتوقع أن يبدأ تشغيل المحطة في عام ومتجددة في أوروبا. نشأة 
 .بال�مل بواسطة الطاقة المتجددة مصنعةحلول البولي كربونات ال علىصول حمن ال )سابك( زبائنيتمكن حيث س م،2024

 
ــابك)  ــريً� �نت (س ــًا ش ــاً أيض ــحنة من األمونيا الزرقاء في العا رئيس ، وهي خطوة لم لتوليد طاقة خالية من الكربونفي أول ش

طا ظام ال يدروجين في ن تدام لله خدام المســـ مة نحو االســـت ـــاد دائري للكربونمه يث  .قة وتحقيق اقتص نت ح أرامكو (أعل
ح إنتاج وتصدير أول شحنة من األمونيا الزرقاء ، نجا)سابك()، بالشراكة مع IEEJومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني ( )السعودية

 .من المملكة العربية السعودية إلى اليابان بدعم من وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية
 
 

 النظرة المستقبلية
 

في األساس  ، ويرجع ذلك هذا العام ينكمش معدل النمو العالميأن إذ من المتوقع  .م ثابتة2020تظل نظرتنا المستقبلية لعام 
، متوقعاً وكما �ن  .في العام المقبل انتعاشاً نشهد قبل أن ، )19لتفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد ر السلبي يثتأإلى ال

 مقارنة باألداء الضعيف الذي اتسم به الربع الثاني من العام ذاته. من هذا العام، الربع الثالثفي  تحسناً  قتصادياال نشاطشهد ال
أسعار المنتجات وهوامشها الضغط على  مرتفعًا عن الطلب في منتجاتنا الرئيسة، ما يرجح استمرار المعروضال ومع ذلك، ما ز 

 في المستقبل المنظور.
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  حسب وحدات العملأعمال (سابك)  نتائج
 

، وهي )حديد(استراتيجية؛ إضافة إلى شركة  وحدات عملثالث  التشغيلية من خالل عملياتهاُتدير (سابك) 
 :�لتالي. وتأتي التقارير من القطاعات الثالثة شركة صناعية مملوكة بال�مل لـ (سابك)

 
 حديد. -3   المغذيات الزراعية-2   المتخصصة وادوالمالبتروكيماويات -1
 

 المتخصصة وادوالمالبتروكيماويات  -1

 
 المتخصصة وادوالمنظرة مالية عامة على البتروكيماويات  – 2الجدول 

 

 البند
 

المنتهية في الستة أشهر  الثالثة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر 30

م2020  
 يونيو 30

م2020  
التغيير ربع 

٪السنوي  
 سبتمبر 30

م2020  
 سبتمبر 30

 2019م2
نسبة 
٪التغيير  

 %19- 90.31 72.85 %20 21.35 25.55 اإليرادات
 %42- 21.31 12.27 %63 3.25 5.31 1 طفاءاإلاألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و

 %93- 11.87 0.83 %299 1.05- 2.09 من العملياتالربح (الخسارة) 
  .3.75األمريكي هو (جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر 

 .إلى التقريب البيانتخضع بعض األرقام والنسب المئوية المدرجة في هذا 
 اإلطفاء، وانخفاض القيمة.و ،من العمليات إضافة إلى اإلهالك الربح 1
 .2020كما تم إعالنه في الربع الثاني من  نظرا للتغيير في المعالجة المحاسبيةتعديل األرقام  2

 
سنوي الربع على أساس  م،2020من العام  الثالثفي الربع مليار دوالر]  6.81ار ريال سعودي [ملي 25.55 ةاإليرادات البالغ ارتفعت
% وزاد حجم 13ارتفع متوســط أســعار البيع بنســبة حيث  .متوســط أســعار البيع وحجم المبيعات بارتفاعمدفوعة ٪، 20بنســبة 

م 2020. بالنســبة لألشــهر التســعة األولى من م، مقارنة بالربع الســابق2020العام % في الربع الثالث من 7المبيعات بنســبة 
شهدت  ضاف س في انخفا سبة متو سعار البيع بن ضا%، 18ط أ سبة  في وانخفا سعة 1حجم المبيعات بن شهر الت % مقارنة باأل

 1.42مليار ريال ســعودي [ 5.31البالغة طفاء اإلاألرباح قبل الفوائد والضــرائب واإلهالك و ارتفعتفيما م. 2019األولى من العام 
مليار ريال ســـعودي  3.25م الذي بلغت فيه 2020 الثانيمقارنة بالربع  ٪63بنســـبة  أعلىوهي  ،الثالثفي الربع  مليار دوالر]

 .مليار دوالر] 0.87[
 

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

، العرضمستوى انخفاض  نتيجةم 2020 الثالثفي الربع  )MEG( أسعار جاليكول اإليثيلين األحادي تحسنت، اتيوالكيماعلى صعيد 
صــناعة المســتخدمة ل )PET(ترافثاالت البولي إيثيلين وبتحســن في مســتوى الطلب، ال ســيما على منتجات البوليســتر  مقروناً 

به (تأثير الأدى  المختلفة. عبر األســـواقلعبوات ا لذي ســـب ميزان  تحســـنإلى  كذلك على اإلمدادات األمريكية )إعصـــار لوراا
ربحية عمليات تصـــنيع مســـتوى  فيبدأ الطلب على الميثانول يتعافى في الربع الثالث مدفوعًا بتحســـن قد و. العرض/الطلب

وارتفعت أسعار ميثيل  .قطاع الصناعات التحويلية قبل الطلب منارتفاع و، )MTO( الميثانولالبتروكيماويات عن طريق استخدام 
التي شهدها العالم لهدف على خلفية ارتفاع أسعار النفط والبنزين نتيجة لتخفيف عمليات اإلغالق  )MTBE(ثالثي بوتيل اإليثر 

 .   )19-كورونا المستجد (كوفيد تداعيات جائحةالتحكم في 
 

أعلى في الربع الثالث، مدعومة بثبات مســـتوى الطلب  )PE( �نت أســـعار البولي إيثيلين، يثيلينإالبولي أعمال وفيما يتعلق ب
سن و صاد ال�ي. وظل الطلب على منتجات عدد من التطبيقات مثل التعبئة والتغليف واإلمدادات الطبية تح  .ثابتاً ظروف االقت

)، �ن هناك تحســـن في الطلب على 19-كورونا المســـتجد (كوفيد بجائحة، ومع تخفيف القيود المرتبطة الوقت ذاته وفي
 األسواق النهائية، بما في ذلك البناء والتشييد. معظم
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 تحسننتيجة  في الربع الثالث) PP( بروبيلينلبولي أسعار مبيعات اتحسنت ، الصناعةوحلول  متخصصةبوليمرات الالفي وحدة  أما
صناعة فيلطلب ا سيارات،  قطاع  ستقرارال ستخدام اليومي مثل منتجات  وا ضرورية ذات اال  العنايةالطلب على مواد المنتجات ال

صية شخ سبة للبولي ال سعار  ارتفعت، )PC( يتكربون. وبالن سيا األ سعار مواد اللقيم. كما نتيجة في آ سن الطلب ارتفاع أ على تح
سة مثل: من قبل البولي كربونيت  ستهالكية ةصناعقطاع القطاعات الرئي سلع اال سيارات، وال الثالث ، واإللكترونيات في الربع ال

ومع ذلك فإن الزيادة في الطلب قد ، م2020من العام  مقارنة بالمســـتويات المنخفضـــة التي تم تســـجيلها في الربع الثاني
  .يواجهها زيادة المعروض نتيجة التوسعات المعلنة

 
 الزراعية لمغذياتا -2

 
  نظرة عامة مالية على المغذيات الزراعية – 3الجدول 

 البند
 

المنتهية في الستة أشهر الثالثة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر 30

م2020  
 يونيو 30

م 2020  
التغيير ربع 

٪سنويال  
 سبتمبر  30

م2020  
 سبتمبر 30

م2019  
نسبة 
٪التغيير  

 %13- 5.29 4.62 %1- 1.58 1.57 اإليرادات
 %16- 2.04 1.72 %6 0.56 0.60 1 طفاءاإلاألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و

 %18- 1.44 1.19 %22 0.37 0.46 من العملياتالربح (الخسارة) 
  .3.75(جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو 

 .إلى التقريب البيانتخضع بعض األرقام والنسب المئوية المدرجة في هذا 
  .اإلطفاء، وانخفاض القيمةو ،من العمليات إضافة إلى اإلهالك الربح 1

 
، ٪1بنســبة  انخفاضــاً  ،م2020من العام  الثالثمليار دوالر] في الربع  0.42مليار ريال ســعودي [ 1.57 ةالبالغشــهدت اإليرادات 

سعار المبيعات بانخفاض حجم المبيعات مدفوعاً  سط أ سه.  ،وهو ما قابل ارتفاع في متو ارتفع مقارنة بالربع الثاني من العام نف
مقارنة بالربع م 2020٪ في الربع الثالث من عام 5 انخفض حجم المبيعات بنسـبةفي حين ٪ 4ة متوسـط أسـعار المبيعات بنسـب

سابق سعة األولى من عام في األ .ال سبة انخفضم،  2020شهر الت سعار المبيعات بن سط أ ٪ وزادت أحجام المبيعات 27 متو
سبة سعة14 بن شهر الت ضرائب واإلهالك ولغت م. ب2019من عام  األولى ٪ مقارنة باأل في الربع طفاء اإلاألرباح قبل الفوائد وال

 م. 2020 بالربع الثاني من مقارنة ٪ 6قدرها  مليار دوالر] ، بزيادة0.16ليار ريال سعودي [م 0.60 ما قدره م2020الثالث من عام 
 

سبب  سعار اليوريا في الربع الثالث ب سن ميزان ارتفعت أ سنمع  العرض/الطلبتح سبة للزراعة في ظروفال تح  قمناطعدة  المنا
ــن الطلب في . وحول العالم ــيا وأمري� الجنوبيةالهند � من تحس ــرق آس التي  في االنتاج حاالت االنقطاع أدت بينما، وجنوب ش

سود / منطقة البلطيق شهدتها مناطق سيا والبحر األ شرق آ سط وجنوب  شرق األو  الزدحاما كما أن. إلى تقليص العرض ،ال
 .حيث تظل الصين واحدة من الدول المصدرة الرئيسة تقليص العرض، أدى أيضا إلىالموانئ الصينية،  الذي شهدتهالشديد 

  



 
 

 

Classification: General Business Use  

 )حديد( -3
 

  (حديد)نظرة عامة مالية على  – 4الجدول 
 

 البند
 

المنتهية في الستة أشهر الثالثة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر 30

م2020  
 يونيو 30

م 2020  
التغيير ربع 

٪سنويال  
 سبتمبر 30

م2020  
 سبتمبر 30

م2019  
نسبة 
٪التغيير  

 %18- 8.12 6.63 %29 1.69 2.18 اإليرادات
 %197- 0.49 0.48- %22 0.31- 0.24- 1 طفاءاإلالفوائد والضرائب واإلهالك واألرباح قبل 

 %250- 0.35- 1.24- %25 0.59- 0.44- من العملياتالربح (الخسارة) 
  .3.75(جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو 

 .إلى التقريب البيانتخضع بعض األرقام والنسب المئوية المدرجة في هذا 
 .اإلطفاء، وانخفاض القيمةو ،من العمليات إضافة إلى اإلهالك الربح 1

 
على أساس  م2020 من العام الثالث٪ خالل الربع 29مليار دوالر] بنسبة  0.58مليار ريال سعودي [ 2.18اإليرادات البالغة  ارتفعت

سنوي، ويرجع ذلك إلى  سنربع ال سبب زيادة الطلب نتيجة تخفيف عمليات اإلغالق وتح صاد  ظروف ارتفاع حجم المبيعات ب االقت
سبة. ال�ي سعار المبيعات بن سط أ سبةفي حين ٪ 7 انخفض متو  م2020٪ في الربع الثالث من عام 36 زادت أحجام المبيعات بن

سابق سعة األولى من عام ألل ا. خالمقارنة بالربع ال ضتم، 2020شهر الت سبة انخف سعار المبيعات بن سط أ  انخفض٪ و16 متو
ألرباح قبل الفوائد والضرائب وجاءت النتيجة السلبية لم. 2019من عام األولى ٪ مقارنة باألشهر التسعة 3 حجم المبيعات بنسبة

سارة البالغةوم 2020في الربع الثالث واإلهالك واإلطفاء  سعودي [ يونمل 241 خ ضل من دوالر]  يونمل 64ريال  الثاني الربع أف
 .دوالر] ونملي 83ريال سعودي [ ونملي 310سجل خسارة الذي  م2020

 
 
 

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

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

