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    م2020عام المن  األوللربع ا نتائج)سابك( تعلن 
 

 

 :م2020عام المن  الربع األول نتائجأبرز 

 
  18و ،سنويال٪ على أساس ربع 6 قدره انخفاضمليار دوالر[، ب  8.22مليار ريال سعودي ]  30.83 اإليراداتبلغت ٪

 عن السنة السابقة.

  مليار دوالر[، بنسبة انخفاض   1.52مليار ريال سعودي ]  5.70طفاء اإلفوائد والضرائب واإلهالك وبلغت األرباح قبل ال

 ٪ عن السنة السابقة. 44و ،سنويال٪ على أساس ربع 20

  0.81البالغ بالمقارنة مع الربع السابق   ارتفاعمليار دوالر[،   0.13مليار ريال سعودي ]  0.48من العمليات  الربحبلغ-

 عن السنة السابقة. %92ولكنه انخفض بنسبة  ، مليار دوالر[  -8.22]ريال سعودي 

  ارتفاع بالمقارنة مع الربع السابق البالغ صافي خساره مليار دوالر[، 0.25مليار ريال سعودي ] 0.95 الخسارةبلغ صافي

مليار ريال سعودي  3.41البالغ  عن السنة السابقةوأقل من صافي الربح  ، دوالر[مليار  0.21]ريال سعودي 0.79

 . مليار دوالر[ 0.91]

 

 :في الجدول التالي م2020عام المن  األولالمقارنة مع الربع  

 

 ملخص النتائج المالية – 1الجدول 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في الثالثة أشهر المنتهية في 

مارس  31 

 م2020

ديسمبر  31

 م2019

التغيير ربع 

 سنويال

 مارس 31

 م2020

 مارس 31

 م2019
 التغيير السنوي

 %18- 37.37 30.83 %6- 32.81 30.83 اإليرادات

األرباح قبل الفوائد والضرائب 

 (1) طفاءاإلواإلهالك و
5.70 7.13 

-20% 
5.70 10.15 

-44% 

 %92- 6.15 0.48 - 0.81- 0.48 من العمليات )الخسائر( الدخل

 - 3.41 0.95- - 0.79- 0.95- (2) )الخسائر( صافي الدخل

األرباح )الخسائر( للسهم الواحد 

(2) 
-0.32 -0.26 

- 
-0.32 1.14 

- 

تخضع بعض األرقام  .3.75)جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو 
 .التقريبتعديالت إلى  رفقةوالنسب المئوية الم

 .قيمة األصول وانخفاضطفاء اإلالدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك و (1)

 المتعلق بمساهمي الشركة األم. (2)

 

الربع  هذا في ت إيراداتهاغبل. حيث م2020عام المن  األولاليوم نتائجها المالية للربع  (سابك)أعلنت 

 .م2019عام المن  الرابعمقارنة بالربع  ٪6 نسبته انخفاضبمليار دوالر[،  8.22ريال سعودي ] مليار  30.83

عدم استقرار غير المتكررة، وبيئة تسعير المنتجات الصعبة، و  وقد تأثرت نتائج هذا الربع سلبًا بالمصروفات

 جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم.الطلب 

 

في الربع األول على أساس ربع  %2وكذلك األسعار بنسبة  %4بنسبة المبيعات في حجم تراجع هناك 

%. 20إلى أكثر من  ، إضافة إلى انخفاض أسعار مواد اللقيم نتيجة تهاوي أسعار خام برنتالسنوي

سنوي. وقد ال٪ في الربع األول على أساس ربع 18ا اليابانية واألوروبية بأكثر من ثفاانخفضت أسعار النو

. م2020الربع األول من عام  أواخرا في ثالمعتمدة على الناف وحدات التكسيرهوامش أعلى ل نتج عن ذلك

 ولكن بسبب وجود فارق شهر بالنسبة٪ في الربع األول، 15انخفض سعر البروبان الياباني بنحو فيما 

في  اللقيمتلكفة مواد  علىض نتوقع أن ينعكس جزء من هذا االنخفا السعوديةبلتسعير في عملياتنا ل
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Classification: General Business Use  

تلكفة مبيعات تبلغ  تحقيقوانخفاض أحجام المبيعات  وقد أدى ذلك إلى. م2020الربع الثاني من عام 

٪ 11بنسبة  اانخفاضما يمثل ، م2020مليار دوالر[ في الربع األول من عام   6.69مليار ريال سعودي ]  25.12

 م.2019مقارنة بالربع الرابع من عام 

 

شملت بعض األصول الرأسمالية  األولاكنت هناك مصاريف غير متكررة في الربع  ذلك،باإلضافة إلى 

 مليار دوالر[. 0.29مليار ريال سعودي ] 1.07 والمالية مما جعل صافي المصاريف غير المتكررة يبلغ

مصنع اكرتاخينا في ™  ULTEMتعليق إنتاج باعتزام سابك   ةالقيمة المرتبط انخفاضوتشمل بشلك أساسي 

 .من التحسين من عملياتنا العالميةكجزء  2020خالل 

 

 بانخفاض ،مليار دوالر[  1.52مليار ريال ]  5.70طفاء اإلوواإلهالك وبلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب 

 التي عوض عنها جزئيا ومتوسط أسعار المبيعاتالمبيعات  حجمويرجع ذلك إلى انخفاض  ،% 20نسبته 

هوامش  تحقيق أدى إلىما سنوي. العام على أساس ربع المن  الربع األولفي انخفاض تلكفة المبيعات 

الربع % في 22بنسبة  % مقارنة18 بنسبة الربع األولفي فاء طاإلوقبل الفوائد والضرائب واإلهالك  أرباح

 .م2019 عامالمن  رابعال

 

ريال سعودي   0.32، أو مليار دوالر[  0.25ريال سعودي ] مليار  0.95 الربع األولفي  الخسارةبلغ صافي و

التي ، م2019من عام  رابعالالربع مثيلتها في عن  ةمرتفع، وهي نسبة للسهم الواحددوالر[   0.08]

 .للسهم الواحددوالر[   0.07]ريال سعودي   0.26، أو مليار دوالر[  0.21مليار ريال سعودي ]  0.79 بلغت

 

هللا البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة  قال سعادة األستاذ يوسف بن عبد ؛هذه النتائجتعقيبًا على و

 ن أسعار المنتجات ال تزال تشلك تحدًيا مع عدم وجود تحسن في ميزان العرضإ ،نفيذي)سابك( الرئيس الت

مقارنًة بالربع السابق. وقد زاد تحول فيروس  م2020الطلب للمنتجات الرئيسة في الربع األول من عام و

 الحالي من كورونا المستجد إلى جائحة عالمية واالنخفاض الكبير في سعر خام برنت في نهاية الربع

 صعوبة الموقف.

 

دخر جهًدا في تال ، وأن الشركة دائًما على رأس أولويات )سابك(الصحة والسالمة تأتي وذكر البنيان أن 

وضمان أمن العمليات التشغيلية وكفاية األداء وموثوقيته في ظل هذا ، همعائالتو  موظفيهاحماية 

القطاعات التي تواجه جائحة فيروس  كبير معال هادور القيام ب تواصل)سابك( أن  مؤكدا التحدي العالمي،

 فيالخطوط األمامية لماكفحة الفيروس، وتشارك بفعالية في التصدي له  فيكورونا المستجد، وتقف 

 المملكة وعلى الصعيد العالمي.

 

 كفاية عمليات الشركةلضمان جهود مستمرة موظفي )سابك( على ما بذلوه من  البنيان شكرو

 .مجتمعاتالو زبائنالمنتجات وتلبية متطلبات ال وفيرومواصلة ت ها،منأو يتهاموثوقو

 

النفقات الرأسمالية،  وأنها علقت لك أشاكل ،المصاريفموضًحا أن )سابك( تلتزم بسياساتها لضبط 

 باستثناء النفقات األساسية لضمان أعلى معايير السالمة في أمن العمليات التشغيلية وكفاية األداء

بلغت مراحلها األخيرة. معرًبا عن ثقته في مرونة  التي المشاريع تمويلوموثوقيتها وكذلك استثناء 

ام لالستفادة من الفرص المتاحة للنمو على وقوة العمليات وسلسلة اإلمدادات، ومؤكدا االستعداد الت

 المدى الطويل، اعتماًدا على أهم عاملين للنجاح، وهما االستدامة واالبتاكر.

 

إلى  %24.99من  (لكارينتشركة )في  م2020في الربع األول من عام واكنت )سابك( قد زادت حصتها 

للنمو  (سابك)استراتيجية  يأتي ذلك في إطارلموافقات التنظيمية. لتخضع ما تزال هذه الخطوة ٪، و31.5

ماكنة ريادية بين  تبوأهدفها المتمثل في عزمها على تحقيق و  مجال المنتجات المتخصصة،في 

 الشركة.م هذا القطاع في اسهإ تعزيزو ،العالميحول  نظيراتها في مجال المنتجات المتخصصة
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تستمر االستدامة بتمثيل أولوية بالنسبة لسابك فكجزء من جهدها المتواصل في هذا المجال ، تتعاون 

سابك من خالل االبتاكر المشترك في المنتدى االقتصادي العالمي لمبادرة تقنيات االنبعاثات المنخفضة 

تقنيات ذات االنبعاثات الكربون. هذه مبادرة يقودها الرئيس التنفيذي لتسريع التطوير واالرتقاء بال

الكربونية المنخفضة إلنتاج المواد الكيميائية وسلسلة القيمة ذات الصلة. تقود )سابك( مجموعة 

تكنولوجيا معالجة النفايات ، والتي تعد واحدة من مجموعات التكنولوجيا الخمس ذات األولوية 

 ات المحددة.وستهدف إلى تعزيز تشكيل تحالفات من أجل التنفيذ المشترك للتقني

 

عن البيانات ذات الصلة بحماية تقارير  تقديمعن الكربون" ل فصاح"مشروع اإل في هاشاركتوضمن م

، على م2020في الربع األول من عام  ، حصلت )سابك(م2013منذ عام والتي بدأت سابك فيه المناخ 

أنه يعد من إلى جانب ، في المملكة العربية السعودية هو أعلى تصنيفو م،2019عام عن " بتصنيف "

حول العالم. ويؤكد  المشاركة٪ من الشراكت 17ومن بين أعلى  ،أفضل الشراكت في الشرق األوسط ضمن 

 زبائنها. إمداداتسالسل  تعزيز استدامةفي  (سابك)م اسهإهذا التقدير أيًضا 

 

 يةالمستقبل النظرة

  

 ،سلبيا االناتج المحلي اإلجمالي عالميً يكون معدل نمو س م2020في عام أنه تشير التوقعات إلى 

والذي من المتوقع أن  تفشي جائحة فيروس كورونا المستجدمدفوًعا بشلك أساسي بالتأثيرات السلبية ل

التحسن الطفيف  ورغم. الناتج المحلي اإلجمالي للعديد من البلدان عن العام السابقفي  يحدث انكماشا

نتيجة العالم الذي تعاني منه بعض مناطق  إال إن التراجعفي نشاط األعمال في الصين،  هشهدناالذي 

وقت الحق من  حتىوربما  م،2020، سيؤثر على الطلب في الربع الثاني من عام والحظر عمليات اإلغالق 

سعار الضغط على أ زيدسي ،ةسفي منتجاتنا الرئي عالميا زيادة العرض باإلضافة الى ذلك فانالعام. 

 .المنتجات وهوامشها
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  حسب وحدات العملأعمال )سابك(  نتائج

 

شركة )حديد(، استراتيجية؛ إضافة إلى  وحدات عملثالث  عملياتها التشغيلية من خاللُتدير )سابك( 

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

 

 

 

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

 
 المتخصصة وادالبتروكيماويات والم -1

 

 المتخصصة وادنظرة مالية عامة على البتروكيماويات والم – 2الجدول 
 الثالثة أشهر المنتهية في الثالثة أشهر المنتهية في 

 البند
مارس  31

 م2020

ديسمبر  31

 م2019

التغيير ربع 

 سنويال

مارس  31

 م2020

 مارس 31

 م2019
 التغيير السنوي

 %18- 32.30 26.59 %6- 28.32 26.59 اإليرادات

األرباح قبل الفوائد والضرائب 

 1 طفاءاإلواإلهالك و
5.07 96.4 

-22% 
5.07 9.04 

-44% 

 %94- 5.53 0.33 - -00.7 0.33 من العمليات )الخسائر( الدخل

تخضع بعض األرقام  .3.75المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو )جميع 
ديسمبر  31تتضمن بعض األرقام تعديالت نهاية العام لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  .والنسب المئوية المدرجة في هذا المستند إلى التقريب

2019. 
 األصول. ، وانخفاض قيمةاإلطفاءو ،الدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك 1

 

 ،م2020من العام  الربع األولفي مليار دوالر[   7.09مليار ريال سعودي ]  26.59 ت اإليرادات البالغةانخفض

. وأحجام المبيعات أسعار البتروكيماوياتمتوسط انخفاض ب مدفوعة٪، 6سنوي بنسبة الربع على أساس 

  1.35مليار ريال سعودي ]  5.07 الربع األولطفاء في اإلبلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك وفيما 

 72.1]مليار ريال سعودي  6.49الذي بلغ  م2019من عام  رابعال٪ عن الربع 22 نسبته بانخفاض، مليار دوالر[

ومتوسط أسعار المبيعات  حجم المبيعات النخفاض شلك أساسييرجع ذلك بو ، مليار دوالر[

 .البتروكيماوية

 

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

 وحلول الصناعة.

 

تفشي ا بانخفاض الطلب جراء سلبً  جاليكول اإليثيلين األحاديأسعار  تأثرت، اتيوالكيماعلى صعيد ف

، التي لصينيةافي الموانئ  خاصة، وانخفاض أسعار النفط وزيادة المخزون، فيروس كورونا المستجد

لقيود اللوجستية ونقص القوى العاملة التأثير السلبي لإضافة إلى تضاعفت مخزوناتها منذ بداية العام. 

م. فيما 2020عام الن على صناعة البتروكيماويات العالمية في الربع األول م - خاصة في الصين -

م، ومن ثم انخفضت 2020عام الالربع األول من  بدايةض في وعر مال قلةاستفادت أسعار الميثانول من 

سلًبا بانخفاض  ميثيل ثالثي بوتيل اإليثرتأثرت أسعار كما وانخفاض سعر النفط.  مع تعافي المعروض

لمواجهة انتشار فيروس كورونا لتجول بسبب عمليات اإلغالق وحظر ا لتأثر حركة السفر نتيجةالطلب 

 م.2020عام العالمًيا في الربع األول من  المستجد

 

، بالبوليمرات األخرى مقارنًة البولي إيثيلين ا على نسبيً  تحسن الطلب، يثيلينإالبولي أعمال وفيما يتعلق ب

م. 2020األول من عام في آسيا والشرق األوسط في الربع بفترات االنقطاع المجدولة العرض  تأثري حين ف
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كورونا  نتيجة تفشي فيروسطلب على تطبيقات مثل التغليف المرن واللوازم الطبية فيما زاد ال

 األنابيب.عوض انخفاض الطلب من قطاعات الصناعة األخرى مثل المستجد، مما 

 

كربونات والبولي  بروبيلينأسعار البولي  تأثرت، الصناعةوحلول  متخصصةبوليمرات الال وحدة في أما

عام ال، واإللكترونيات في الربع األول من صناعات السيارات :بانخفاض الطلب من القطاعات الرئيسة مثل

العديد من شهد ت، انتشار فيروس كورونا المستجدجهودنا لماكفحة  وفي إطارومع ذلك، م. 2020

نعة الوجه أو المالبس البالستيكية الواقية أق :مثل ،إلنتاج منتجات الرعاية الصحية اواسًع  إقبااًل منتجاتنا 

اتنا من البولي إيثيلين طلب على منتجال عاارتف. إضافة إلى المستخدمة لمرة واحدةالطبية  األرديةأو 

 ،الطوارئ أجهزة تنفسلصنع  بولي ميثيل ميثاكريالت ألواحو ،مطهر اليد عبواتع يصنتت لتيريفثاال

اختبار ومراكز ، مراكز التسوقستخدم في التي توالعديد من المنتجات األخرى، بما في ذلك حواجز األمان 

 .والصيدليات اإلصابة بفيروس كورونا المستجد،

 

 

 
 المغذيات الزراعية -2

 

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

 البند
مارس  31

 م2020

ديسمبر  31

 م2019

التغيير ربع 

 سنويال

مارس  31

 م2020

 مارس 31

 م2019
 التغيير السنوي

 %19- 1.81 1.47 %20- 1.83 1.47 اإليرادات

األرباح قبل الفوائد والضرائب 

 1 طفاءاإلواإلهالك و
0.56 790. 

-30% 
0.56 0.78 

-28% 

 %38- 0.57 0.36 %25- .480 0.36 العملياتمن )الخسائر(الدخل 

تخضع بعض األرقام  .3.75)جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو 
ديسمبر  31العام لفترة الثالثة أشهر المنتهية في تتضمن بعض األرقام تعديالت نهاية  .والنسب المئوية المدرجة في هذا المستند إلى التقريب

2019. 
 قيمة األصول.، وانخفاض طفاءاإلو ،الدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك 1

 

 ،م2020من العام  الربع األولفي  مليار دوالر[  0.39مليار ريال سعودي ]  1.47 ةالبالغشهدت اإليرادات 

ومتوسط  أحجام المبيعاتانخفاض ، مدفوعة بم2019من عام  رابعالمقارنة بالربع % 20بنسبة انخفاضًا 

من العام  الربع األولطفاء في اإلاألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و بلغتو .أسعار المبيعات

 .السابق٪ عن الربع 30 نسبته مليار دوالر[، بانخفاض  0.15مليار ريال سعودي ]  0.56 م2020

 

األمريكي  الربيعهي موسم م 2020وريا في الربع األول من عام الرئيسة للطلب على الياكنت المحراكت 

الطلب المنخفض  المحراكتالشراء في أستراليا. وتعوض هذه انتعاش ، وةالهندي والمناقصات القوي،

الذي تحسن على الطلب المحلي الصيني، انتشار فيؤوس كورونا المستجد في جنوب شرق آسيا وتأثير 

، انخفضت صادرات اليوريا الصينية بشلك كبير في الربع األول في الربع األول. من ناحية أخرىنهاية في 

 .أسعار اليورياعزز  ، ممامقارنة بالربع السابق
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 (حديد) -3

 

 )حديد(نظرة عامة مالية على  – 4الجدول 
 الثالثة أشهر المنتهية في الثالثة أشهر المنتهية في 

 البند
مارس  31

 م2020

ديسمبر  31

 م2019

التغيير ربع 

 سنويال

مارس  31

 م2020

 مارس 31

 م2019
 التغيير السنوي

 %15- 3.26 2.77 %4 2.67 2.77 اإليرادات

األرباح قبل الفوائد والضرائب 

 1 طفاءاإلواإلهالك و
0.08 150.- 

- 
0.08 0.34 

-78% 

 - 0.05 0.21- - -.580 0.21- من العمليات الخسائر(( الدخل

تخضع بعض األرقام  .3.75)جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو 
ديسمبر  31تتضمن بعض األرقام تعديالت نهاية العام لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  .والنسب المئوية المدرجة في هذا المستند إلى التقريب

2019. 
 قيمة األصول، وانخفاض طفاءاإلو ،الدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك 1

 

عام المن  الربع األول٪ خالل 4مليار دوالر[ بنسبة   0.74مليار ريال سعودي ]  2.77البالغة اإليرادات زادت 

االنخفاض في أسعار الذي عوض  حجم المبيعات زيادة، ويرجع ذلك إلى على أساس ربع السنوي م2020

مليار ريال سعودي   0.08 البالغةطفاء اإلاألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك ووشهدت . المبيعات

مليار   -0.04]مليار ريال سعودي  -0.15ارتفاعًا بالمقارنة مع الربع السابق الذي بلغ  مليار دوالر[  0.02]

  .اللقيممواد أسعار ض ابزيادة المبيعات وانخفمدفوعة  دوالر[
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 جهودنا في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

 

أن فيروس كورونا المستجد قد غير وجه العالم بطرق غير مسبوقة، وأن )سابك( تدعم  واضًحالقد بات 

، اكنت أولويتنا األساسية الصعبة بفعالية االستجابة العالمية والوطنية لهذا التحدي. في هذه األوقات

هي حماية موظفينا ومجتمعاتنا، وااللتزام بدورنا الجوهري في الصناعة، وتأمين اإلمداد بالسلع 

 .األساسية والضرورية

 

خالل الظروف الحالية، تحافظ )سابك( على التزامها بحماية صحة وسالمة موظفيها والمجتمعات التي 

بالتزاماتها تجاه الزبائن، خاصة في  تخدمها من خالل ضمان سالمة وأمن أماكن العمل، ومواصلة الوفاء

المجاالت الحرجة الضرورية التي تواجه انتشار فيروس كورونا المستجد. وتقع على عاتقنا مسؤولية دعم 

 .الموظفين وسالسل اإلمدادات الحيوية الحتواء األزمة والحفاظ على السالمة العامة

 

ل هذه الفترة من األزمة. فنحن ال نقوم فقط تعتبر الغالبية العظمى من منتجات )سابك( ضرورية خالو

تصميم المواد الالزمة للعديد تقديم الدعم الفني لنتشارك مع زبائننا في االستشارات وبل  ،بتوريد المواد

المنتجات الصحية وأجهزة التنفس في  ؛، بما في ذلكلمواجهة هذه الجائحةمن التطبيقات الحيوية 

، ومراكز التسوقحاالت الطوارئ ومعدات الحماية الشخصية للعاملين بالرعاية الصحية والهيئات األمنية 

 .ذلكغير كما نوفر منتجات التغليف الغذائي وغير الغذائي، و 

 

دة المتوافقة مع ال تزال معظم مصانعنا حول العالم تعمل وفًقا لمعايير الصحة والسالمة المشد

 . ومن أجل هذه الغاية، تم تصنيف قطاع الكيماوياتومنظمة الصحة العالمية اإلجراءات الحكومية

رية لعدد من أكبر اقتصادات العالم، وعليه جاء استثناء العديد من هوباعتباره من البنية التحتية الج

اإلرشادات التوجيهية الصادرة عن مواقع التصنيع من أوامر اإلغالق الحكومية. ونواصل اتباع جميع 

منظمة الصحة العالمية، وكذلك القوانين والقيود المحلية في بلدان محددة حول العالم، كما يعمل 

 .موظفونا عن بعد من منازلهم وفًقا للتوجيهات والتوصيات المحلية

 

لية والدولية التي من المنظمات المح لكثيرالعديد من المساهمات النقدية المباشرة وبادرنا بتقديم 

 تقود وتنسق الجهود الدولية في ماكفحة الجائحة.

 

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

