
 
 

 

 م2021عام المن  األوللربع المالية ل)سابك(  نتائج

 
 :م2021 العام من األول الربع نتائج

 

 وبزيادة السععيي ، ربع أسععا  على ٪ 14 قدرها بزيادة ،[دوالر مليار 10.01] سعععيد  ريال مليار 37.53 اإليرادات بلغت 

 .السابقة السية عن ٪24 قدرها

   مليار دوالر[، بزيادة قدرها  2.77مليار ريال سععععيد  ] 10.39بلغت األرباح قبل الفيائد والضعععرائا واإلهوا واإلءفا

 .٪ عن السية السابقة139٪ على أسا  ربع السيي ، وزيادة قدرها 55

 سابق الربع من أعلى وهي ،[دوالر مليار 1.86] سعيد  ريال مليار 6.98 العمليات من الدخل إجمالي بلغ  شهد الذ  ال

 ريال مليار 0.06 بلغت التي العمليات من الخسعععارةمقارنة ب  و ،[دوالر مليار 1.01] سععععيد  ريال مليار 3.79 تحقيق

 .السابقة السية من ذاته الربع في[ دوالر مليار 0.02] سعيد 

  صافي الدخل سعيد  ] 4.86بلغ  صافي الدخل الذ  بلغ  1.30مليار ريال   مليار ريال 2.25مليار دوالر[، وهي أعلى من 

مليار  0.28مليار ريال سعععيد  ] 1.05 تي بلغتالخسععارة المقارنة ب مليار دوالر[ في الربع السععابق، و 0.60]سعععيد  

 ولم تكن هياا مصاريف غير متكررة جيهرية في الربع الحالي. م. 2020من العام  األولدوالر[ في الربع 

 156  سيي  مليين دوالر هي شطة المحقق العائد ال سعيدية التعاونمن أن ستحياذ  مع أرامكي ال صفقة ا ميذ إتمام 

سابك( بتاريخ 70األخيرة على حصة  سييية المتكررة م.2020يينيي  16% في )  بحليل ومن المتيقع أن تتراوح القيمة ال

 مليار دوالر. 1.8 ومليار دوالر  1.5بين  م2025عام 

 

 :التالي الجدول في م2021 العام مناألول  الربع نتائج مقارنة

 

 : المالية اليتائج ملخص –( 1) الجدول

  

 البيد

 الثوثة أشهر الميتهية في الثوثة أشهر الميتهية في

 مار  31

 م2021

 ديسمبر 31

 م 2020

نسبة 

 ٪التغيير 

 مار  31

 م2021

 مار  31

 م2020

نسبة 

 ٪التغيير 

 %24 30.19 37.53 %14 32.84 37.53 اإليرادات

 %139 4.35 10.39 %55 6.70 10.39 األرباح قبل الفيائد والضرائا واإلهوا واإلءفا 

 - (0.06) 6.98 %84 3.79 6.98 الربح )الخسائر( من العمليات

 - (1.05) 4.86 %116 2.25 4.86 صافي الربح )الخسائر(

 - (0.35) 1.62 %116 0.75 1.62 األرباح )الخسائر( للسهم الياحد

 %236 1.41 4.74 %40 3.38 4.74 التدفق اليقد  الحر

بعض األرقام واليسا . تخضع 3.75)جميع المبالغ بالمليار ريال سعيد  ما لم ييص على خوف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعيد  والدوالر األمريكي هي 
 .المئيية المرفقة إلى تعديوت التقريا

 .الدخل من العمليات إضافة إلى اإلهوا واإلءفا  وانخفاض القيمة 1
 .المتعلق بمساهمي الشركة األم 2
 

 

سابك( الييم نتائجها المالية للربع  سعيد   37.53م، حيث بلغت اإليرادات في هذا الربع 2021من العام  األولأعليت ) مليار ريال 

   ٪ مقارنة بالربع السابق.14مليار دوالر[، بزيادة نسبتها  10.01]



 
 

 

 

بيسبة فيما انخفضت أحجام المبيعات سابق. ٪ مقارنة بالربع ال22متيسط أسعار المبيعات بيسبة  حالي زيادة فيالربع الشهد 

 في هذا الربع مقارنة بالربع السابق. 8٪

 

سن األدا  المالي في  سابق  م2021الربع األول من عام تح سبا زيادة الهيامش مقارنة بالربع ال سعار ارتفاع ب مدفيعاوذلك ب أ

 .ةوانكماش المعروض لمعظم الميتجات الرئيسالطلا تحسن ارتفاع أسعار اليفط وب والتي بدورها دعمت، اتالميتج

 

ا اليابانية ثفاأسعععار الي . فيما ارتفعتمقارنة بالربع السععابق م،2021عام المن  األولالربع  ٪ في39بيسععبة سعععر خام برنت ارتفع 

فيما ارتفعت . السععيي ، بالتياز  مع ارتفاع أسعععار اليفط إلى حد كبير ربععلى أسععا   الحالي٪ في الربع 37بحيالي  واألوروبية

مليار ريال  26.36بلغت تلكفة المبيعات كما . سابقالربع مقارنة بالربع الهذا ٪ في 20 أكثر منب والبييتان اليابانية أسعار البروبان

سبة من الربع ال علىأم، وهي 2021عام المن  األولمليار دوالر[ في الربع  7.03سعيد  ] سبا في ذلك  ،٪7سابق بي ويعيد ال

 لقيم.أسعار مياد الرتفاع ابشلك أساسي إلى 

 

 األولمليار دوالر[ خول الربع  2.77مليار ريال سعععيد  ] 10.39 ارتفعت األرباح قبل الفيائد والضععرائا واإلهوا واإلءفا  البالغة

٪ على أسا  ربع السيي ، ويرجع ذلك بشلك أساسي إلى ارتفاع متيسط أسعار المبيعات، والذ  قابله 55بيسبة  م2021من عام 

. وقد أدى ذلك إلى تحقيق مقارنة بالربع السععابق الحاليفي الربع وانخفاض أحجام المبيعات جزئًيا ارتفاع في أسعععار مياد اللقيم 

٪ في الربع 20، مقارنة بيسعععبة الحالي٪ في الربع 28هيامش أرباح قبل الفيائد والضعععرائا واإلهوا واإلءفا  أعلى بيسعععبة 

 السابق.

 

ريال سعععيد  للك  1.62مليار دوالر[، أو ما قيمته  1.30مليار ريال سعععيد  ] 4.86صععافي ربح بلغ  األولوشععهدت نتائج الربع 

ريال  0.75مليار دوالر[، أو  0.60مليار ريال سعععيد  ]2.25دوالر للك سععهم[، وهي أعلى من صععافي الربح البالغ  0.43سععهم ]

  م. 2020من العام  رابعدوالر للسهم الياحد[ في الربع ال 0.20سعيد  للك سهم ]

 

يار ريال  0.45مقداره غير مكرر ربح بم غير جيهرية مقارنة 2021واكنت المصعععاريف غير المتكررة في الربع األول من العام  مل

 بالربع السابق. مليار دوالر[ 0.12]سعيد  
 

شهد  سعيد  مليار  4.86بلغ  ربحصافي  الحالي الربعو صافي  علىوهي أ ،دوالر[ مليار 1.30]ريال  مليار  1.80الربح البالغ من 

 وبعد تسيية األرباح غير المتكررة، السابقالربع  في دوالر[ مليار 0.48ريال سعيد  ]

 

األدا   تعقيًبا على هذه اليتائج، قال سعععادة األسععتاذ ييسععف بن عبد ي البييان، نائا رئي  مجل  اإلدارة الرئي  التيفيذ ، إن

 ، مدفيعاوتحسن ميزان العرض والطلاارتفاع أسعار اليفط  ال سيما مع م،2021إيجابية في عام بداية شهد  (سابك)المالي في 

في العياصر، إضافة إلى الطلا المتزايد  مؤكدا أن هذه ،في الياليات المتحدة (ير )يالعاصفة تبعات و بإجرا ات الصيانة الدورية

 . اع أسعار وهيامش العديد من ميتجات الشركةمسيرة تعافيه، أدت إلى ارتفاالقتصاد العالمي  مياصلة ظل

 

 األدا على  ةفظاحموالومسععيرتيا التحيلية،  اباسععتراتيجيتييلتزام اال مياصععلةهي  م2021عام لة أن األولييات الرئيسععالبييان  وأكد

، واالبتاكر  على الزبائن تركيزال، والشراكتوحيكمة تعزيز الممارسات البيئية واالجتماعية ، وتحسين األدا  التشغيلي، والقي  المالي

 ات. ولييعلى رأ  األدائما والسومة واألمن تأتي  مراعاة متطلبات البيئة والصحةو مصانعسومة المضيفا أن 

 

 

 

 

من خول تحقيق أقصععى قدر من القيمة للمدى الطييل للمسععاهمين  المقدمةعلى زيادة القيمة  هاز يركت (سععابك) تياصععل

)أرامكي  استحياذصفقة إتمام ميذ من أنشطة التعاون وإيجاد القيمة مليين دوالر  156حققيا قد عن جهيد التعاون. والياتجة 

 م.2021نهاية الربع األول من عام السعيدية( وحتى 

 



 
 

 

سععيتم نقل  لذلك،والعالم،  للزبائن حيلعالمية بمياصععفات على تيفير ميتجات وخدمات  السعععيدية( أرامكي)و (سععابك)ركز ت

(. سابك)إلى  (أرامكي السعيدية)من  اتية والبيليمر ومليين ءن متر  من الميتجات الكيما 5.4حقيق مبيعات وتسييق حيالي 

صيل على الميافقات الوزمة م مع 2021 العام خول التغييرات على مراحلأن يتم تيفيذ هذه  ومن المخطط ، على أن مراعاة الح

ومن المقرر أيضا أن تبيع )سابك(  .ميتجات اليقيد ( علىأرامكي السعيدية، فيما تركز )البتروكيماوياتعلى ميتجات  (سابكتركز )

إلمداد في المقابل سعععيف تعتمد سعععابك على أرامكي  (أرامكي السععععيدية)والعطريات إلى  ميثيل ثالثي بييتيل اإليثر ميتجات

 .الدولية لعملياتهافي أوروبا والبيزين  لمصانعها اللقيم

 

الجديدة البيلي  . وتشععمل الطاقات اإلنتاجيةجديدة في قائمة ميتجاتيا ءن متر ألف  900حيالي كميات من ضععمن  هذه ال و

سيد البروبيلين اييريث ستإيثر  يكيلبيتيل جوون وأك سسهم في ت، والتي  سابك(ميتجاتيا و باقةع يي  نطاق إمداداتيا. وتتيقع )

سيقالزيادة  شركةما يعزز ، والكيماوياتالعالمية في البيليمرات  يةحصة ال شركة العالمية الرائدة  تحقيق ءميح ال صبح ال ألن ت

 المفضلة في مجال الكيماويات.

 

صبحت )سابك( خول هذا الربع  صياعة  التجاريةات العوم ثاني أكثرأ ها بين تماكن تعزز ، في حين الكيماوياتقيمة في العالم في 

شركة عالمية  500شركة كيماويات قيمة وقائمة أفضل  25. جا ت التصييفات وفق تقرير أكثر ة عالميةتجاريعومة  500أفضل 

الصادرة عن واكلة )براند فاييان ( المستقلة الرائدة في عالميا في استشارات تقييم العومات التجارية. وتعد هذه قفزة كبيرة 

عن وتعك  التصععير اإليجابي المتزايد  الرائدة المفضععلة في مجال الكيماويات،الشععركة العالمية صععبح نن نحي تحقيق رسععالتيا أل

 ذات العوقة. الشركة بين زبائيها وأهم األءراف

 

 االستدامة واالبتاكر

 

وقد شهد الربع األول من العام  .تلتزم )سابك( بالعمل على تحقيق قدر أكبر من االستدامة في صياعة الكيماويات العالمية

 .عدًدا من التطيرات الرئيسة التي تدعم هذا الهدفم 2021

 

وفي إءار تعاونها مع أقطاب الصياعة الرئيسين في مجال صياعة الكيماويات العالمية، وقعت )سابك( اتفاقية شراكة مع شركتي 

ئي  الذ  تؤديه أفران التكسير )باسف( و)لييد (، إلنشا  أول فرن للتكسير البخار  يتم تسخييه كهربائًيا في العالم. ونظرا للدور الر 

البخار  الييم في إنتاج الكيماويات األساسية، فإن )سابك( وشراك ها سيقدمين، من خول هذه التقيية المبتكرة، حًو واعًدا 

 ٪ مقارنة بعمليات تكسير اإليثيلين90يسهم بشلك كبير في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربين، حيث تقدر نسبة الخفض بحيالي 

 التقليدية. 

 

وحيل هذا الجانا أضاف البييان قائًو: "التعاون واالبتاكر سببان مهمان في ازدهار صياعتيا، فهما أداة فاعلة تمكييا من تقديم 

إسهامات مهمة لمياجهة التحديات العالمية الملحة بما في ذلك كفا ة استهوا الميارد، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد 

ا من رؤية )سابك( ءييلة المدى، واستراتيجيتها الخاصة بتغير المياخ، والتي الكربين. وتشلك هذه المبادرة 
ً
الرائدة لوستدامة جز 

 تعمل من خولها على تحييل أعمالها وفق مفهيم اقتصاد الكربين الدائر ". 

 

ليمرات الدائرية المعتمدة ومن المقرر أن تبدأ )سابك( وشركة )بوستيك إنيرجي( إنشا  أول وحدة تصييع تجار  لتيسيع انتاج البي

القائمة على البوستيك المستعمل. وسيقع مقر هذه اليحدة في هيليدا، ومن المتيقع أن يبدأ تشغيلها خول اليصف الثاني 

 م. 2022من عام 

 

الميتجات  وفي إءار دفع جهيد االقتصاد الدائر  عبر مجمعها لتصييع الكيماويات في غيلسيكركن في ألمانيا، وسعًيا إلى زيادة

( سيتم من خولها معالجة " BP " الدائرية المعتمدة ضمن باقتها )تروسيرلك(، وقعت )سابك( اتفاقية جديدة مع شركة )بي بي

 زيت التحلل الحرار  الذ  يتم الحصيل عليه من البوستيك المختلط والمستعمل ميخفض الجيدة من ميقع تكرير شركة )بي بي

“BP”)ستتم معالجة زيت االنحول الحرار  الذ  يتم في مصانع البيليمرات إلنتاج بيليمرات دائرية معتمدة.  (، ثم تستخدمه )سابك

ثم تستخدمه شركة  "(BP" بيشركة )بي  الحصيل عليه من البوستيك المختلط والمستعمل ميخفض الجيدة في ميقع تكرير

 .سابك في مصانع البيليمر إلنتاج بيليمرات دائرية معتمدة

 



 
 

 

م. وقد فازت )سابك( بثوث 2021أدى تركيزنا على االبتاكر إلى انضماميا إلى قائمة الفائزين بجيائز )إديسين( المرميقة خول العام 

جيائز عن تقيياتها المبتكرة. وُتكرم هذه الجيائز جانا التميز في تطيير الميتجات والخدمات الجديدة، والتسييق، واالبتاكر، 

 لخدمة اإلنسان.والتصاميم الميجهة 

 

 اليظرة المستقبلية
 

 2021العام  الربع األول من شهده الذ  التحسن بعد العالم، أنحا  معظم في االنتعاش في االقتصاد  اليشاط يستمر أن نتيقع

 فعاليةمرتبطا ب وذلك م، 2021 العام في ٪5.5 و ٪ 5 بين ما إلى اعالميً  اإلجمالي المحلي الياتج نمي معدل ارتفاع نتيقع كما م،

 .العالم أنحا  في استخدامه في االنتشار ( ومدى19-)كيفيد اتلقاح

 

وذلك المسجلة في الربع األول، على نف  المستييات م 2021الربع الثاني من العام  في من المتيقع أن تستمر هيامش الربح

 . الرئيسيةعلى الميتجات  على خلفية تحسن أسعار اليفط، وتيازن العرض والطلا

  



 
 

 

  حسا وحدات العملأعمال )سابك(  نتائج

 
، وهي شركة (حديد)استراتيجية؛ إضافة إلى شركة  وحدات عملثوث  عملياتها التشغيلية من خولُتدير )سابك( 

 صياعية ممليكة بالاكمل لع )سابك(. وتأتي التقارير من القطاعات الثوثة اكلتالي:

 

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

 

 المتخصصة والميتجاتالبتروكيماويات  -1

 

 المتخصصة يادوالمنظرة مالية عامة على البتروكيماويات  – 2الجدول 

 

 البيد

 الثوثة أشهر الميتهية في الثوثة أشهر الميتهية في

 مار  13

م1202  

 ديسمبر 31

م 2020  

نسبة 

٪التغيير   

 مار  13

م1202  

 مار  13

م0202  

نسبة 

٪التغيير   

.7332 اإليرادات  28.99 13%  332.7  25.96 26%  

.189 1األرباح قبل الفيائد والضرائا واإلهوا واإلءفا    6.35 45%  189.  3.72 147%  

06.2 الربح )الخسارة( من العمليات  3.77 64%  06.2  (0.21)  - 
 وانخفاض القيمة.اإلءفا ، و ،من العمليات إضافة إلى اإلهوا الربح 1

 

 ،سيي الربع على أسا   ،م2021من العام  األولفي الربع مليار دوالر[  8.73ار ريال سعيد  ]ملي 32.73 ةاإليرادات البالغ ارتفعت

حجم المبيعات  في حين انخفض% 21بيسبة  البيعارتفع متيسط أسعار حيث ، متيسط أسعار البيع بارتفاعمدفيعة ٪، 13بيسبة 

األرباح قبل الفيائد والضعععرائا واإلهوا  ارتفعتفيما . ، مقارنة بالربع السعععابقم2021 من العام األول% في الربع 8بيسعععبة 

، م2020 من العام الرابعمقارنة بالربع  ٪45بيسععبة  األولفي الربع  مليار دوالر[ 2.45مليار ريال سعععيد  ] 9.18البالغة ءفا  اإلو

 .مليار دوالر[ 1.69]مليار ريال سعيد   6.35 حيث حققت

 

 يضم قطاع البتروكيماويات ثوث وحدات عمل؛ وهي الكيماويات، والبيلي إيثيلين، والبيليمرات المتخصصة وحليل الصياعة.

 

 شح المعروض بسبا  نتيجةم 2021 من األولفي الربع  (MEG) أسعار جويكيل اإليثيلين األحاد  ارتفعت، اتيوالكيماعلى صعيد 

وانخفاض  الياليات المتحدة، وارتفاع أسعععار مياد اللقيم، واسععتقرار مسععتيى الطلا التي تعرضععت لها الظروف المياخيةتأثير 

صين. سيما في ال سعاره في الربع األول، مدفيعة ، الميثانيلوفيما يتعلق ب المخزون، ال  وتيازن المعروض، بيقص فقد ارتفعت أ

الطبيعي، وارتفاع أسعار اليفط، بعض المصانع نتيجة القييد المتعلقة بالغاز  في انخفاض معدالت التشغيل، مع العرض والطلا

( فقد ارتفعت نتيجة ارتفاع أسعععار اليفط MTBEوانخفاض المخزون في الصععين. وباليسععبة ألسعععار ميثيل ثالثي بيتيل اإليثر )

 خول الربع األول.  يقلال حركةبعض التحسن في حدوث و

 

المعروض نتيجة حاالت بقلة ، مدعيمة األولفي الربع  (PE) أسععععار البيلي إيثيلين ارتفعت، يثيلينإالبيلي أعمال وفيما يتعلق ب

التي تعرضت لها الياليات المتحدة األمريكية، الظروف المياخية االنقطاع المجدولة وغير المجدولة في عمليات االنتاج، فضو عن 

 .زيادة تاكليف مياد اللقيمالطلا و وقية

 

صياعةوحليل  متخصصةبيليمرات الالفي وحدة  أما سعار مبيعات ا فقد ارتفعت، ال سبا األولفي الربع ( PP) بروبيلينلبيلي أ  ب

الطلا نتيجة حاالت االنقطاع المجدولة وغير المجدولة في اإلنتاج، وسعععاعد في ذلك أيضعععًا و وتيازن العرضالمعروض، قلة 

اكن هياا ، (PC) يتكربين. وباليسععبة للبيلي وتحسععن الطلاالياليات المتحدة األمريكية، تعرضععت لها التي الظروف المياخية 

شح المعروض نتيجة  األسعار في عاارتف ستمرار في الربع األول، مدعيمًا ب سيا والياليات المتحدة، وا تحسن حاالت االنقطاع في آ

 الطلا. 

 

 



 
 

 

 

 لمغذيات الزراعيةا -2

 

  المغذيات الزراعية نظرة عامة مالية على – 3الجدول 

 

 البيد

 الثوثة أشهر الميتهية في الثوثة أشهر الميتهية في

 مار  13

م1202  

 ديسمبر 31

م2020  

نسبة 

٪التغيير    

 مار  13

م1202  

 مار  13

م0202  

نسبة 

٪التغيير   

%22 1.50 1.82 اإليرادات  1.82 1.47 24%  

%21 0.48 0.59 1األرباح قبل الفيائد والضرائا واإلهوا واإلءفا    0.59 0.56 5%  

%30 0.35 0.45 الربح )الخسارة( من العمليات  0.45 0.36 26%  

  .3.75)جميع المبالغ بالمليار ريال سعيد  ما لم ييص على خوف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعيد  والدوالر األمريكي هي 
 .إلى التقريا البيانتخضع بعض األرقام واليسا المئيية المدرجة في هذا 

  .اإلءفا ، وانخفاض القيمةو ،من العمليات إضافة إلى اإلهوا الربح 1

 

 ،م2021من العام  األولفي الربع  ٪22بيسعععبة  ارتفاعاً مليار دوالر[  0.49مليار ريال سععععيد  ] 1.82 ةالبالغشعععهدت اإليرادات 

، فيما انخفض ٪40مدفيعة بارتفاع متيسط أسعار المبيعات مقارنة بالربع السابق. فقد ارتفع متيسط أسعار المبيعات بيسبة 

األرباح قبل الفيائد والضعععرائا لغت م، مقارنة بالربع السعععابق. وب2021خول الربع األول من العام  ٪18حجم المبيعات بيسعععبة 

مقارنة ٪ 21قدره  بارتفاع ،مليار دوالر[ 0.16ليار ريال سععععيد  ]م 0.59م، 2021عام المن  األولفي الربع ءفا  اإلواإلهوا و

 م.2020 بالربع الرابع من العام

 

وأوروبا،  ،، فضًو عن تيامي الطلا من الياليات المتحدةالمعروضونقص قية الطلا بسبا  األولأسعار الييريا في الربع  تحسيت

في المعروض نتيجة حاالت االنقطاع المخطط لها وغير قلة وأمرياك الوتييية والهيد ال سعععيما في نهاية الربع األول. اكن هياا 

ضت معدالت  في بعضالمخطط لها  سط. وفي اليقت ذاته تعر شرق األو سيا، وال شرق آ صًا في جييب  صي وحدات االنتاج، خ

عاصععفة التي ضععربت الياليات المتحدة في الفترة األخيرة من الربع األول، ما اكن له أثر في خفض التشععغيل إلى االنخفاض نتيجة ال

 المعروض.

  



 
 

 

 (حديد) -3

 

  )حديد(نظرة عامة مالية على  – 4الجدول 

 

 البيد

 الثوثة أشهر الميتهية في الثوثة أشهر الميتهية في

 مار  13

م1202  

 ديسمبر 31

م 2020  

نسبة 

٪التغيير   

 مار  13

م1202  

مار   13

م2020  

نسبة 

٪التغيير   

82.9 اإليرادات  2.35 72%  82.9  2.77 8%  

.620 1األرباح قبل الفيائد والضرائا واإلهوا واإلءفا    (0.13)  - 620.  0.08 - 

.330 الربح )الخسارة( من العمليات  (0.33)  201%  330.  (0.21)  261%  

  .3.75لم ييص على خوف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعيد  والدوالر األمريكي هي )جميع المبالغ بالمليار ريال سعيد  ما 
 .إلى التقريا البيانتخضع بعض األرقام واليسا المئيية المدرجة في هذا 

 .اإلءفا ، وانخفاض القيمةو ،من العمليات إضافة إلى اإلهوا الربح 1

 

سبة 0.79سعيد  ]مليار ريال  2.98 اإليرادات البالغة ارتفعت سا   م2021 من العام األول٪ خول الربع 27مليار دوالر[ بي على أ

تساو  حجم في حين  ٪27 متيسط أسعار المبيعات بيسبة رتفعا. والمبيعات متيسط أسعارارتفاع ربع السيي ، ويرجع ذلك إلى 

في الربع ألرباح قبل الفيائد والضععرائا واإلهوا واإلءفا  اوبلغت  م مقارنة بالربع السععابق.2021من العام  األولالمبيعات للربع 

 خسارة سجلالذ   م2020 العام من الرابعالربع أفضل من دوالر[  يينمل 165ريال سعيد  ] يينمل 620م 2021 من العام األول

 .دوالر[ ينملي 35ريال سعيد  ] ينملي 132

 

 

 

أو  IR@SABIC.comللمزيد من المعليمات، ُيرجى التياصل مع إدارة عوقات المستثمرين في )سابك( على البريد اإللكتروني: 

 .https://www.sabic.com/en/investorsزيارة الميقع: 

  

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


 
 

 

 المسؤوليةإخو  
 

 :، فإنكم تيافقين على االلتزام بالقييد التاليةبيان األرباح هذا )"البيان"(على اءوعكم ب

 
تقديم عرض، أو التما  عرض لشععرا ، أو دعية للتسععجيل أو االكتتاب أو وسععيلة للحصععيل على أ   وال يشععلك، ويجا أال يفسععر على أنهلتقديم المعليمات فقط، هذا  بيان األرباحأعد 

أرامكي ) الزيت العربية السعععيدية أ  عضععي حالي أو مسععتقبلي في مجميعة شععراكت سععابك )"المجميعة"( أو أ  شععركة أخرى، بما فيها شععركةأو سععيدات من سععابك )"الشععركة"(، 

، وال تشلك في لكيتها أو أ  جز  ميها أساًسا أو ذريعة فيما يتعلق بأ  عقد للشرا  أو االكتتاب في (أرامكي السعيدية)أو مستقبلي في مجميعة شراكت  أ  عضي حالي( أو السعيدية

جزئية، ويجا اتخاذ أ  قرار باالستثمار في األوراق المالية  نشرة اكتتاب اكملة أو بيان األرباحأ  سيدات من تلك الشراكت، أو فيما يخص  أ  عقد أو التزام آخر على اإلءوق. كذلك ال يشلك 

 فقط على أسا  المعليمات الياردة في نشرة االكتتاب وعلى تحليل مستقل لهذه المعليمات.

 

، افتراضععات أو وجهات نظر أو آرا  الشععركة اعتباًرا من التاريخ المحدد وتخضععع للتغيير دون إشعععار سععابق. وتعد جميع بيان األرباحفي  تردتمثل أ  افتراضععات أو وجهات نظر أو آرا  

شركة وتقديراتها. وال تعبر المعليمات الياردة في هذا  صل من بيانات ال شلك ميف صدرها ب شرا على األالبيان المعليمات التي لم يذكر م ضي مؤ دا  في المتعلقة باألدا  في الما

بشلك مستقل، ولي  هياا أ  البيان ا المستقبل، كما ال تهدف إلى التيبؤ باليتائج الفعلية، ولي  هياا أ  ضمانات في هذا الشأن. لم يتم التحقق من المعليمات الياردة في هذ

أو صععحتها، ويجا عدم االعتماد على هذه المعليمات. ال تتحمل الشععركة أو  تعهد أو ضععمان، صععريح أو ضععميي، فيما يتعلق بحيادية المعليمات الياردة فيه أو دقتها أو اكتمالها

سببها قد تيشأ )عن إهمال  صلة أو أ  شخص آخر، أ  مسؤولية عن أ  خسارة مهما اكن  شر أو غير الشراكت التابعة لها أو مستشاروها أو األشخاص ذوو ال أو غير ذلك(، بشلك مبا

معميل  أو عما له عوقة بهذا البيان. علما بأن ذلك ال يعيي تقييد أو استبعاد أو قصر أ  حق أو مسؤولية تجاه أ  شخص بميجا أ  نظام أو الئحة أو محتيياته،البيان مباشر، من هذا 

 بها في أ  والية قضائية في حال لم يتم إخو  المسؤولية بشلك قانيني.

 
"، "سععيف"، "سععيف يكين"، يتطلع، ""يترقا"، "يعتقد"، "ييي "، "ُيقدر"، "يتيقع"). تحتي  هذه العبارات على لكمات أو يمكن اعتبارها كذلك "تطلعية"عبارات  بيان األرباحيتضععمن 

صل"، "ربما"( سيف ييا شتقاقات من هذه اللكمات والعبارات ولكمات ذات معيى مماثل " في هذا  بخوف تلك المتعلقة بالحقائق التاريخية المدرجة – العبارات. وعليه فإن جميع أو ا

سا ءبيعتها فإن هذه تطلعية عبارات ُتعد –البيان سبا في  تطلعيةالعبارات ال. وح شتمل على مخاءر معروفة وغير معروفة، وأوجه من عدم اليقين، وعيامل أخرى يمكن أن تت ت

العبارات فعلًيا أو ضععميًيا. تسععتيد هذه  تطلعيةهذه العبارات ال ات التي تعبر عيهااختوف اليتائج أو األدا  أو اإلنجازات الفعلية للشععركة بشععلك جيهر  عن اليتائج أو األدا  أو اإلنجاز 

 .إلى العديد من االفتراضات المتعلقة باستراتيجيات الشركة الحالية والمستقبلية، وبيئة األسياق التي ستعمل فيها الشركة في المستقبل تطلعيةال
 

ها ؤها، وولكاي، ومسعععاهموشععراكتها التابعةعن المعليمات التي وردت حتى تاريخ إعداد هذا البيان. وبذلك ُتخلي "الشععركة"، التعبير فقط  تطلعيةعبارات الهذه الب يقصعععدو

العيامل  واردة في هذه اليثيقة. ولذا فإنيا نحثكم على مراعاة هذه تطلعيةعبارات عن أ  التزام أو تعهد يتعلق بتحديث أ  ية مسععؤولال – صععراحًة  – هاوها ومسععتشععار يوميظف

 الياردة في هذا البيان وعدم االعتماد المفرط بشلك ال داعي له على مثل هذه العبارات. تطلعيةالعبارات البعياية عيد تقييم 

 
سيا  مياءن أو مقيم أو  البيان غيرهذا  شخص أو كيان  ستخدام من قبل أ   شخص في أ  ُمعد للتيزيع أو اال ضائية أخرى، إذا اكن هذا التيزيع أو ماكن، أو دولة، أو بلد أو والية قأ  

ستخدام مخالًفا  شر أو اال ضائيةألنظمة الي ضائية. أو ليائحها هذه اليالية الق سجيل أو ترخيص داخل هذه اليالية الق شروط والقييد  عدم وقد يعد، أو يتطلا أ  ت االمتثال لهذه ال

  انتهااًك لقيانين الياليات القضائية األخرى.

 
 المبيعات اليارد في هذا البيان سعر صرف العموت األجيبية وعيامل أخرى. يشمل متيسط سعر

 .معليمات وردت حتى تاريخ إعداده، وتخضع هذه المعليمات للتغيير دون إشعار مسبق البياناتيتضمن هذا 
 


