
 
  

 
 م2020عام المن  الثانيلربع نتائج ا(سابك) تعلن 

 
 م:2020من العام  الثانيأبرز نتائج الربع 

 
سعودي [ 24.62 اإليراداتبلغت  • ساس ربع 18 قدره مليار دوالر]، بانخفاض 6.57مليار ريال  ٪ عن 29و ،سنويال٪ على أ

 السنة السابقة.

مليار دوالر]، بنســبة انخفاض  0.93مليار ريال ســعودي [ 3.50طفاء اإلبلغت األرباح قبل الفوائد والضــرائب واإلهالك و •

 ٪ عن السنة السابقة.54و ،سنويال٪ على أساس ربع 19

ابق الذي شهد سالربع ال من علىأوهو مليار دوالر]،  0.34مليار ريال سعودي [ 1.26من العمليات الخسارة  إجماليبلغ  •

 وأقل من الربح من العمليات الذي بلغ ،مليار دوالر] 0.02مليار ريال ســعودي [ 0.06 خســارة تســاوي تحقيق إجمالي

 السنة السابقة. في الربع ذاته من مليار دوالر] 1.07مليار ريال سعودي [ 4.02

والتي  ابقسالربع الصافي الخسارة في  من أعلىوهو مليار دوالر]،  0.59مليار ريال سعودي [2.22  خسارةال صافيبلغ  •

ــعودي [ 1.05 بلغت ــافي الربح الذي بلغ لأقو ،مليار دوالر] 0.28مليار ريال س ــعودي [ 2.03 من ص  0.54مليار ريال س

 .م2019في الربع الثاني من عام  مليار دوالر]

 

 :في الجدول التاليم 2020عام المن  ثانيالالربع نتائج المقارنة مع 
 

 :ملخص النتائج المالية – )1(الجدول 
 

 البند

 الستة أشهر المنتهية في الثالثة أشهر المنتهية في

يونيو  30
م2020  

مارس 31  
 2020م (3)

التغيير 
ربع 

 السنوي

يونيو  30
م2020  

يونيو  30
 2019م (3)

نسبة 
التغيير 

% 
 %23- 70.91 54.81 %18- 30.19 24.62 اإليرادات

 %52- 16.21 7.85 %19- 4.35 3.50 1طفاءاإلاألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و
 - 9.18 1.32- - 0.06- 1.26- من العمليات )ئرالربح (الخسا

 - 5.35 3.27- - 1.05- 2.22- 2ر)ئالربح (الخساصافي 
 - 1.78 1.09- - 0.35- 0.74- 2األرباح (الخسائر) للسهم الواحد

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

 .الدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك واإلطفاء وانخفاض قيمة األصول 1
 الشركة األم.المتعلق بمساهمي  2
 .المحاسبية لجةنظرا للتغيير في المعاتعديل األرقام  3

 
ية للربع  مال ها ال تائج بك) اليوم ن نت (ســـا ثانيأعل ها. حيث بلغم2020عام المن  ال يال  24.62الربع  هذا في ت إيرادات يار ر مل

ببعض تأثرت نتائج هذا الربع سلبًا  الربع األول،وعلى غرار . السابق٪ مقارنة بالربع 18 نسبته نخفاضابمليار دوالر]،  6.57سعودي [
ــروفات غير المتكررة،  ــعبةالمص ــعار البترول بانخفاضالتي أحاطت بالعرض والطلب مقرونة  والظروف الص والتي تأثرت  ،في أس

 الهوامش.أسعار المنتجات وأسهم في تراجع ما م ،)19جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد  سلبيا بسبب
  



 
 

 

 

الطلب تأثر من أحجام المبيعات الثابتة في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، رغم  واضح هو، كما بالمرونةنا التشغيلي ؤأدا اتسم
ض متوسط أسعار المبيعات بنسبة اانخف شهد حالي أيَضاالربع ال .)19على خلفية تفشي جائحة (كوفيد االقتصادي  النكماشوا
 م.2020 عامال٪ مقارنة بالربع األول من 17

 

إلى انخفاض أســـعار مواد  ،مقارنة بالربع الســـابق م،2020٪ في الربع الثاني من عام 40أدى انخفاض ســـعر خام برنت بأكثر من 
. وانخفضت السنوي ربععلى أساس ، م2020ني من عام ٪ في الربع الثا40وروبية بنحو ا اليابانية واألثفا. انخفضت أسعار النلقيمال

 21.15بلغت ت�فة المبيعات فيما . ولمقارنة بالربع األ ٪ في الربع الثاني20البروبان والبيوتان اليابانية بنســـبة تزيد عن أســـعار 
سعودي [ سبب ذاته،عام المن  ٪17ب  أقل من الربع األول ، وهوم2020مليار دوالر] في الربع الثاني من عام  5.64مليار ريال   ب

 .لقيمفي أسعار مواد السلًفا االنخفاض المذكور 
 

صروفات غير المتكررة في الربع الثاني  بلغو سعودي [ 1.18صافي الم مثيلتها في  و�نت أعلى من، مليار دوالر] 0.31مليار ريال 
 لبتروكيماوياتلصول األفي بعض يعزى ذلك إلى انخفاض القيمة  مليار دوالر]. 0.29مليار ريال سعودي [ 1.1الربع السابق البالغة 

 .في أوروبا
 

ــرائب واإل ــت األرباح قبل الفوائد والض ــعودي [ 3.50 ةلغابالطفاء اإلهالك وانخفض ــبة 0.93مليار ريال س ٪، 19 مليار دوالر] بنس
انخفاض و لقيمواد المانخفاض في أسعار  جزئيا عوضهالذي وويرجع ذلك بش� أساسي إلى انخفاض متوسط أسعار المبيعات، 

٪ في الربع الثاني  4 انخفضت ت�ليف التشغيل بحواليسنوي. الأساس ربع  ، علىم2020الربع الثاني من عام ت�ليف التشغيل في 
ــابق ــبط الت�فة مما يعكس، مقارنة بالربع الس ــتمر على ض أرباح قبل الفوائد هوامش تحقيق وقد أدى ذلك إلى . التركيز المس

الربع األول من عام في ٪ 14.4 قل بقليل عنأم، 2020الثاني من عام ٪ في الربع 14.2ء بنســـبة طفااإلهالك وواإلوالضـــرائب 
 م.2020

 

شهدت نتائج الربع الثان سار  يو سعودي مليار 2.22 بلغ  ةصافي خ سعودي ل�  0.74 ما قيمته أو ،مليار دوالر] 0.59[ريال  ريال 
ريال  0.35، أو مليار دوالر] 0.28مليار ريال سعودي [ 1.05البالغ  ةوهو أعلى من صافي الخسار  ،دوالر ل� سهم] 0.20سهم [

  م.2020الربع األول من عام  فيدوالر للسهم الواحد]  0.09سعودي ل� سهم [
 

وهو  ،مليار دوالر] 0.28[ريال سعودي مليار  1.04بلغ  ةصافي خسار  يالربع الثان المصروفات غير المتكررة، شهد تسويةبعد و
  .السابقالربع  في دوالر] مليون 7ريال سعودي [مليون  27 البالغ الربحمن صافي  قلأ
 

نتائج  تعقيبا على هذه النتائج، قال ســعادة األســتاذ يوســف بن عبد هللا البنيان، نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي، إن
شهدها العالم، حيث تراجع م 2020الربع الثاني من عام  صعبة التي ي شي جائحة  نمو العالميالتأثرت بالظروف ال شدة جراء تف ب

 .أسعار المنتجات وهوامش الربحنتجاتنا الرئيسة، وم في ميزان العرض والطلب التي أثرت سلًبا على، )19(كوفيد 
 

التشــغيلية. كما أننا في (ســابك) نبقى  مرونة عملياتهامدى  في إبراز –المحيطة  صــعوباترغم ال –نجحت (ســابك) وأضــاف أن 
، ودعم الجهود ا للزبائنتعزيز الموثوقية بمواصـــلة إمداداتن الحرص على، وتهمموظفين ورفاهيالبحماية صـــحة  ملتزمون

 .اقي مع الحكومات والسلطات الصحيةاإلنسانية والتعاون بش� استب
 

شار البنيان سابق إلى أن أ ستحواذ صفقة كمال إ سابك أعلنت في وقت  سعودية(ا ستثمار  )أرامكو ال صندوق اال صة   اتعلى ح
 . باإلضــافة إلى أنهالكيماويات صــناعةفي  الرياديةالشــركة تعزيز م�نة خطوة مهمة نحو يمثل  وأن هذا )،ســابك(في  ةالعام

 ةرؤيتحقيق صناعة البتروكيماويات ومن  القيمة الناتجةلتعظيم الرامية استراتيجية المملكة  يعزز التركيز في الوقت نفسه على
  م.2030 مملكةال

 

ضح سوفالبنيان  وأو سعودية  صول ي ان التعاون مع أرامكو ال سريع و ستراتيجية.سهم في ت سابك) إلى أهدافها اال كذلك و (
تحت واجهة تســويقية  لمبيعات والتســويقا يقطاعجهود بين  التنســيقبفضــل  قدراتها التشــغيليةوالشــركة  أعمالتعزز 

األخرى التي المحتملة  عاونالعديد من أوجه التوكذلك أشـار إلى أنه سـيتم العمل مع (أرامكو السـعودية) على تحقيق  واحده.
شمل  ستفادة من الخبر ت شاريع النمو ات الكبيرةاال شترك في إم�وتذليل عقباتها، و في تنفيذ م شطة نات تعزيز التعاون الم أن

    مدادات.ة اإلسلسلعمليات التوزيع والخدمات اللوجستية و 
 



 
 

 

 

االنضــباط إلى تحقيق أولوياتها المتمثلة في  احاليالصــعب االقتصــاد ال�ي  وأفاد البنيان أن (ســابك) تســعى في ظل مناخ
أرباح  صورة، وتقديم عوائد المساهمين في المميز والمستقل ئتماني اال هاقوية وتصنيفال هاتالرأسمالي، والحفاظ على ميزاني

 .تنافسية
 

ــنيف قد أكدت مؤخًرا  )موديز( و�لةنت �و ــابك(تص ــنيف  ،) على المدى البعيدA1في فئة ( )س ــندات غير A1فئة (وتص ) للس
 ).سابك(٪ في  70على حصة  )أرامكو السعودية(استحواذ في أعقاب اكتمال  المضمونة من الدرجة األولى

 

شيا مع ما تم اإلعالن عنه بتاريخ  سبية والمتعلقة  17/06/2020الموافق  25/10/1440تما سات المحا سيا صوص مواءمة ال بخ
سيطرة  صلة لتقويم  شركة  لبعض )سابك(باالجتهادات الهامه ذات ال ستحواذ  شاريع بأثر رجعي نتيجة ال ستثماراتها في م ا

سعودية( شركة  %70على  )أرامكو ال سهم  سيطرة على بعضيم تقو إعادة تم، )سابك(من أ شاريع المملوكة ال سبة  الم بن
سابك)نتيجة و٪. 50 شر�ت (ينبت) القوائم المالية بإلغاء توحيد وبأثر رجعي م2020من الربع الثاني من عام  ابدءً  ،لذلك قامت (  ل
يتم االعتراف مشـتركة".  ات"عمليتم تصـنيفها  شـركة (سـماك)بينما مشـاريع مشـتركة" " تصـنيفهمو (شـرق)و  (كيميا)و 
االعتراف المشـــتركة بموجب متطلبات  اتالعمليبينما يتم االعتراف بطريقة حقوق الملكية بموجب المشـــاريع المشـــتركة ب
شتركة. ب شركةأي تأثير على نموذج أعمال  الن يكون لهعلما بأن هذه التغييرات العمليات الم بين  نظاميةالترتيبات الوال على  ال
 .أعالهوالمشاريع  )بكسا(
 

, فقد تم خالل الربع الثاني اعادة تقويم السيطرة بأثر رجعي على استثمارات نا المشار إليه أعالهتماشيا مع إعالنو ،إضافة إلى ذلك
م على حصص إضافية في 2018م و 2017في مشاريع أخرى تتعلق بشركتي صدف والرازي �نت سابك قد استحوذت في عامي 

صة  ،على التوالي صدف والرازي سبة 50ملكية من الحيث ارتفعت ح سيطر عليها بن صبح مملوكة وم % على 75% و 100% لت
صدف والرازي  ضاع  شار اليه أعاله, وعليه تم اخ شاريع القائمة المعلن عنها في اعالننا الم ضمن الم صنف من  التوالي والتي لم ت

إعادة حواذ اإلضافية وتصنيفها كترتيبات مشتركة. وقد ترتب على ذلك ثر رجعي قبل عمليات االستأالى إعادة تقويم السيطرة ب
(تجميع  3تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم والحصص اإلضافية في صدف والرازي  سابك قبل االستحواذ على حصصتقويم 

 .األعمال)، وعليه تم توزيع سعر الشراء على البنود المختصة
 

 االستدامة واالبت�ر.يظل تركيزنا منصًبا على تعزيز 
 

) TMبمفهوم االقتصــاد الدائري، اجتازت ثالثة من حلول مبادرة (ســابك) الرائدة (تروســير�(ســابك) وعلى صــعيد تعزيز التزام 
شفت المراجعة شاملة من المنظمة الدولية للمعايير (آيزو). وك ات الدائرية المعتمدة من أن البوليمر  عملية مراجعة دقيقة و

 .كيلوغرامين من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ل� كيلوغرام من لقيم البولي أوليفينات المعاد تدويره قللت (سابك)
 

صعبة الفترة هذه خاللو شي جائحة (كوفيد  ال سببها تف ش� 19التي  صحة لحماية االحترازية التدابير تنفيذ)،  وحياة  العامة ال
 خاصة األساسية، المواد على المتزايدة الطلبات لتلبية اإلنتاجلتكثيف  وهو ما دفع الشركة .سابكى بالنسبة لأولوية قصو  البشر

كربونيت لكســـان  البولي فيلم اســـتخدام يتم المثال، ســـبيل على. فوالتغليف التعبئة وقطاع الطبية التطبيقاتمجال  في
)LEXAN ™ 8010( لكسان ألواحيتم استخدام  نفسه، الوقت وفيأقنعة السالمة الواقية.  إنتاج في )LEXAN™ 9030  (في 

صنيع ضادة واقية وحواجز ألواح ت صيدليات في للميكروبات م ضمان األخرى العامة واألماكن البقالة ومحالت ال صى ل  من قدر أق
 )، التي تتميز بأنها مضـــادةLEXAN CLINIWALL AC6200أما ألواح لكســـان �ينيول (. العدوى مخاطر من والحد النظافة

ــهلة التنظيف ــتوى عالي من والتعقيم للبكتيريا، وس ــطح الداخلية في البيئات التي تتطلب مس ــتخدامها كحل لألس ، فيتم اس
 صــناعة في اســتخدامها يتمالتي ) ™بيوركيرز( بروبيلين البولي من منتجاتنايتزايد على  وال يزال االســتخدام النظافة التعقيم.

 .الواقية واألقنعة االستخدام الواحد،، ذات الجودة عالية الطبية العباءات
 

 النظرة المستقبلية
 

، ويرجع ذلك أساًسا إلى هذا العام ينكمش معدل النمو العالميأن ، من المتوقع 2020فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية لعام 
لقد شهدنا نشاًطا  .المقبلنشهد انتعاًشا في العام قبل أن ، )19لتفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد ر السلبي يثتأال

من  ،اإليجابية للسياسات وحزم التحفيز المالي ةاالستجاب خفف آثاره جزئياوالذي  من هذا العام، الربع الثانياقتصادًيا ضعيًفا في 
ومع ذلك،  .التدريجي لالقتصادات العالمية ح، وإعادة االنفتااالقتصادات العالمية الرئيسة في � من األسواق المتقدمة والناشئة

أسعار المنتجات  ، ستبقىزيادة المعروض مما سيؤثر على الطلب، ومع ضعيفاان النشاط االقتصادي سيظل  ما زلنا نتوقع
 في المستقبل المنظور. وهوامشها تحت الضغط



 
 

 

 

  حسب وحدات العملأعمال (سابك)  نتائج
 

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

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

 المتخصصة وادالبتروكيماويات والم -1

 
 المتخصصة وادالبتروكيماويات والمنظرة مالية عامة على  – 2الجدول 

 

 البند
 

المنتهية في الستة أشهر  الثالثة أشهر المنتهية في  

يونيو  30
م2020  

مارس  31
 2020م2

التغيير 
ربع 

 السنوي

يونيو  30
م2020  

يونيو  30
 2019م2

نسبة 
 التغيير

 %23- 61.48 47.31 %18- 25.96 21.35 اإليرادات
 %51- 14.36 6.97 %13- 3.72 3.25 1 طفاءاإلوالضرائب واإلهالك واألرباح قبل الفوائد 

 - 8.28 1.26- - 0.21- 1.05- 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 القيمة.و ،من العمليات إضافة إلى اإلهالك الربح 1
 .نظرا للتغيير في المعالجة المحاسبيةتعديل األرقام  2

 
ربع على أســـاس  م،2020الثاني من العام في الربع مليار دوالر]  5.69مليار ريال ســـعودي [ 21.35 ت اإليرادات البالغةانخفضـــ

سبة ال سي٪، 18سنوي بن سا ش� أ سعار البتروكيماوياتب مدفوعة ب ضه جزئيًا الزيادة في أحجام المبيعاتانخفاض أ . ، والذي عو
في الربع  مليار دوالر] 0.87مليار ريال ســعودي [ 3.25البالغة طفاء اإلاألرباح قبل الفوائد والضــرائب واإلهالك و فيما انخفضــت

 .مليار دوالر] 0.99مليار ريال سعودي [ 3.72م الذي بلغت فيه 2020مقارنة بالربع األول  ٪13بنسبة وهي أقل  الثاني،
 

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

مســتوى وســط اســتمرار انخفاض م 2020في الربع الثاني  أســعار جاليكول اإليثيلين األحادي انخفضــت، اتيوالكيماعلى صــعيد 
. باإلضـافة إلى زيادة المعروض بسـبب مبيعات البوليسـترتباطًؤا في  في آسـيا شـهد قطاع الصـناعات التحويلية الطلب، حيث

بسبب وفرة المعروض  2020انخفضت أسعار الميثانول خالل الربع الثاني من عام و .لمخزون، وخاصة في الموانئ الصينيةاتراكم 
انخفاض أسعار نتيجة من بين األكثر تأثرًا  ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر �نت أسعار. واألسواق النهائية الرئيسةقبل وضعف الطلب من 

سبب عمليات اإلغالق وحظر التجول  شالنفط وانخفاض الطلب ب ستجدلمواجهة انت  الثانيعالمًيا في الربع  ار فيروس كورونا الم
 م.2020عام المن 

 
ويعود ذلك إلى ارتفاع الطلب من قبل قطاعات بالصمود بش� جيد استمر مستوى الطلب ، يثيلينإالبولي أعمال وفيما يتعلق ب

ــبيًا على طلب البولي إيثيلين مقارنة  ــتلزمات الطبية. وقد �ن لجائحة كورونا أثر أقل نس ــناعة التعبئة والتغليف، والمس مثل ص
 كيماويات األخرى.بتروال منتجات ببعض

 
لطلب على درجات بروبيلين، نتيجة استقرار البولي ل تحسنت هوامش الربح، الصناعةوحلول  متخصصةبوليمرات الالفي وحدة  أما

التطبيقات الطبية المختلفة، فضــًال عن تســتخدم في تعبئة المواد الغذائية، والنظافة الشــخصــية، والتي و األفالم واأللياف
انخفضت األسعار نتيجة يت، كربونم. وبالنسبة للبولي 2020في الربع الثاني من عام والبيوتان البروبان اللقيم من انخفاض أسعار 

صناع سة مثل:  ستهالكيةوفرة المعروض وانخفاض الطلب من قبل القطاعات الرئي سلع اال سيارات، وال ، واإللكترونيات في ات ال
  م.2020الربع الثاني من العام 



 
 

 

 

 لمغذيات الزراعيةا -2
 

  نظرة عامة مالية على المغذيات الزراعية – 3الجدول 

 البند
 

المنتهية فيالثالثة أشهر  المنتهية في الستة أشهر   

يونيو  30
م2020  

مارس  31
م 2020  

التغيير 
ربع 

سنويال  

يونيو  30
م2020  

يونيو  30
م2019  

نسبة 
 التغيير

 %15- 3.61 3.05 %8 1.47 1.58 اإليرادات
 %21- 1.42 1.12 %1 0.56 0.56 1 طفاءاإلاألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و

 %28- 1.02 0.73 %5 0.36 0.37 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

 
، ٪8ًا بنســبة ارتفاع ،م2020الثاني من العام في الربع  مليار دوالر] 0.42مليار ريال ســعودي [ 1.58 ةالبالغشــهدت اإليرادات 

سعار المبيعاتالذي عوض من انخفاض أحجام المبيعات و بارتفاعمدفوعة  م مقارنة بالربع األول من 2020خالل الربع الثاني من  أ
مليار ريال سعودي  0.56 م2020الثاني من العام طفاء في الربع اإلبلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك وو .العام نفسه

وجاء هذا التحسن في حجم المبيعات نتيجة تحسن األداء التشغيلي  م.2020األول ٪ عن الربع 1 رتفاع نسبتهبامليار دوالر]،  0.15[
 م. 2020في الربع الثاني مقارنة بالربع األول 

 
مقرونة بانخفاض في القطاع الصناعي، ال سيما من قبل  وانخفاض الطلبانخفاضًا نتيجة وفرة المعروض، أسعار اليوريا  شهدت

سعار اللقيم صين  أ صادرات ال ضافة إلى . م2020ربع الثاني من عام في الوزيادة في  صادرات أوكرانيا من اليوريا؛ ا ذلك، ارتفعت 
لهندي أحد المحر�ت الرئيسة السوق امن قبل الطلب  . وظلحيث أدى انخفاض سعر الغاز الطبيعي إلى زيادة اإلنتاج والمنافسة

 .م2020الربع الثاني من عام في بموسم جيد لألمطار الموسمية خصوصًا للطلب على اليوريا، مدعوًما 
  



 
 

 

 

 )حديد( -3
 

  (حديد)نظرة عامة مالية على  – 4الجدول 
 

 البند
 

المنتهية في الستة أشهر الثالثة أشهر المنتهية في  

يونيو  30
م2020  

مارس  31
م 2020  

التغيير 
ربع 

سنويال  

يونيو  30
م2020  

يونيو  30
م2019  

نسبة 
 التغيير

 %23- 5.82 4.45 %39- 2.77 1.69 اإليرادات
 - 0.43 0.23- - 0.08 0.31- 1 طفاءاإلاألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و

 - 0.13- 0.80- - 0.21- 0.59- 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  م2020٪ خالل الربع الثاني من العام 39مليار دوالر] بنســـبة  0.45مليار ريال ســـعودي [ 1.69انخفضـــت اإليرادات البالغة 

بســبب انخفاض الطلب، نتيجة عمليات  حجم المبيعاتو متوســط أســعار المبيعات ربع الســنوي، ويرجع ذلك إلى انخفاضأســاس 
 310 - . وشــهدت األرباح قبل الفوائد والضــرائب واإلهالك واإلطفاء البالغةاإلغالق التي رافقت انتشــار فيروس كورنا المســتجد

 .دوالر] ونملي 20ريال سعودي [ ونملي 75ًا عن الربع السابق الذي حقق دوالر] انخفاض يونمل 83 -ريال سعودي [ يونمل
 

، يمكنكم االطالع على الملحق 2020والنصف األول من  2019لعام المعاد احتسابها ل النتائج الماليةوللمزيد من التفاصيل حول 
بما فيها عالن الصـــحفي تعكس التغيرات المحاســـبية التي هذا اإلالنتائج المالية في والذي تم نشـــره مع هذا اإلعالن. جميع 

 الفترات السابقة.
 
 
 

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

