
 
 

Classification: General Business Use  

 

 م2021عام المن  الثانيلربع المالية ل)سابك( نتائج 

 
 :م2021 العام من الثاني الربع لنتائج أبرز النقاط

 

 وبزيادة قدرها بالربع السابق، مقارنة ٪ 13 قدرها بزيادة ،[دوالر مليار 11.31] سعودي ريال مليار 42.42 اإليرادات بلغت 

 .مقارنة بالعام السابق 72٪

 مليار دوالر[، بزيادة قدرها  3.63مليار ريال سرررعودي ] 13.63قبل الفوائد والضررررائا واإلهوا واإلءفا   رباحبلغت األ

 .السابق مقارنة بالعام٪ 289، وزيادة قدرها مقارنة بالربع السابق٪ 31

 لدخل إجمالي بلغ يات من ا يار 10.06 العمل يار 2.68] سرررعودي ريال مل ب45بزيادة قدرها  ،[دوالر مل  الربع% مقارنة 

سابق سارة مقارنةو ،[دوالر مليار 1.85] سعودي ريال مليار 6.92بلغ  الذيو ال  مليار 1.26 بلغت التي العمليات من بالخ

 .السابقة السنة من ذاته الربع في[ دوالر مليار 0.34] سعودي ريال

  والذي بلغ  السررابق لربع% مقارنة با57بزيادة قدرها مليار دوالر[،  2.04مليار ريال سررعودي ] 7.64بلغ صررافي الدخل

مليار دوالر[  0.59مليار ريال سعودي ] 2.22 تي بلغتال مقارنة بالخسارةو، مليار دوالر[ 1.30]سعودي  مليار ريال 4.86

 ولم تكن هناا مصاريف غير متكررة جوهرية في الربع الحالي. .السابقة السنة من ذاته الربع في

 230  سنوي مليون دوالر هو شطة المحقق العائد ال سعودية التعاونمن أن ستحواذ  مع أرامكو ال صفقة ا منذ إتمام 

 م.2020يونيو  16% في )سابك( بتاريخ 70األخيرة على حصة 

 

 :التالي الجدول في م2021 العام الثاني من الربع نتائج مقارنة

 

 : المالية النتائج ملخص –( 1) الجدول

  

 البند

 المنتهية في الستة شهراأل المنتهية في الثوثة شهراأل

يونيو  30

 م2021

 مارس 31

 م 2021

نسبة 

 ٪التغيير 

يونيو  30

 م2021

يونيو  30

 م2020
 ٪نسبة التغيير 

 %46  54.81   79.95  %13  37.53   42.42  اإليرادات

 %206  7.85   24.01  %31  10.39   13.63  األرباح قبل الفوائد والضرائا واإلهوا واإلءفا 

 - (1.32)   16.98 %45  6.92   10.06  ( من العملياتالخسارةالربح )

 - (3.27)   12.51  %57  4.86   7.64  (الخسارةصافي الربح )

 - (1.09)   4.17  %57  1.62   2.55  ( للسهم الواحدالخسارة) الربح

 %277  2.62   9.90  %9  4.74   5.16  التدفق النقدي الحر

. تخضع بعض األرقام والنسا 3.75)جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خوف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو 
 .المئوية المرفقة إلى تعديوت التقريا

 .دخل من العمليات إضافة إلى اإلهوا واإلءفا  وانخفاض القيمةال 1
 .ساهمي الشركة األمالمتعلق بم   2
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مليار ريال سعودي  42.42م، حيث بلغت اإليرادات في هذا الربع 2021من العام  الثانيأعلنت )سابك( اليوم نتائجها المالية للربع 

 .سابقمقارنة بالربع ال٪ 13مليار دوالر[، بزيادة نسبتها  11.31]

 

سبة  م زيادة في2021الثاني من العام الربع شهد  سعار المبيعات بن سط أ فيما ارتفعت أحجام  سابق،٪ مقارنة بالربع ال10متو

سبة  سابق.  ٪3المبيعات بن سعار المبيعات  م، ارتفع2021عام الخول النصف األول من وفي هذا الربع مقارنة بالربع ال متوسط أ

 م.  2020عام ال% مقارنة بالنصف األول من 2حجام المبيعات بنسبة %، فيما انخفضت أ48نسبة ب

 

بارتفاع  مدفوعا   الهوامشالزيادة في استمرار م مقارنة بالربع السابق بسبا 2021عام التحسن األدا  المالي في الربع الثاني من 

عمت بارتفاع حجم الطلا على معظم المنتجات الرئيسة.   أسعار المنتجات وأحجام المبيعات، والتي بدورها د 

 

ا اليابانية ثفاأسررعار الن . فيما ارتفعتالسررابقربع مقارنة بالم 2021عام المن  الثانيالربع  ٪ في13حوالي بسررعر خام برنت ارتفع 

سابق الثانيع ٪ في الرب9أكثر من ب واألوروبية سعار النفط مقارنة بالربع ال ضتفيما . بوجه عام، بالتوازي مع ارتفاع أ سعار  انخف أ

مليار ريال  28.63بلغت تلكفة المبيعات كما . سرررابقالربع مقارنة بالربع الهذا في  بشرررف ءفيف والبيوتان اليابانية البروبان

سبة من الربع ال علىأم، وهو 2021عام المن  الثانيمليار دوالر[ في الربع  7.63سعودي ] سبا في ذلك  ،٪8سابق بن ويعود ال

 قيم وارتفاع أحجام المبيعات.لأسعار مواد الرتفاع ابشف أساسي إلى 

 

ضرائا واإلهوا واإلءفا  بلغت  سعودي ] مليار 13.63األرباح قبل الفوائد وال من العام  الثانيمليار دوالر[ خول الربع  3.63ريال 

، والذي وأحجام المبيعات ويرجع ذلك بشف أساسي إلى ارتفاع متوسط أسعار المبيعات ،مقارنة بالربع السابق٪ 31بنسبة  م2021

من الربع الثاني  خولوالتوزيع ومصررراريف البيع المبيعات تلكفة ، وارتفاع ءفيف في ارتفاع في أسرررعار مواد اللقيم ا  قابله جزئي

أعلى  رباح قبل الفوائد والضرررائا واإلهوا واإلءفا لأل. وقد أدى ذلك إلى تحقيق هوامش السررابق م مقارنة بالربع2021العام 

 .٪ في الربع السابق28، مقارنة بنسبة م2021من العام  الثاني٪ في الربع 32بنسبة 

 

ريال سررعودي لف  2.55مليار دوالر[، أو ما قيمته  2.04مليار ريال سررعودي ] 7.64صررافي ربح بلغ  الثانيوشررهدت نتائج الربع 

ريال 1.62مليار دوالر[، أو  1.30مليار ريال سررعودي ] 4.86دوالر لف سررهم[، وهو أعلى من صررافي الربح البالغ  0.68سررهم ]

   م.2021من العام  األولدوالر للسهم الواحد[ في الربع  0.43سعودي لف سهم ]

 

ا على هذه النتائج، ق ال سررعادة األسررتاذ يوسررف بن عبد ي البنيان، نائا رئي  مجل  اإلدارة الرئي  التنفيذي، إن األدا  تعقيب 

، مع استمرار التحسن في  م. جا  ذلك مدفوعا  2021الربع األول للعام خول هوامش الالمالي لررر)سابك( في الربع الثاني  ن قويا 

وما  بارتفاع أسررعار النفط والتحسررن في ميزان العرض والطلا بالنسرربة بارتفاع متوسررط أسررعار البيع وحجم المبيعات، ومدع

 مواصلة االقتصاد العالمي ءريقه نحو التعافي.  في ظللمعظم منتجاتنا األساسية 

 

وأكد البنيان أن من أهم أولويات )سابك( هو المحافظة على توزيع أرباح تنافسية للمساهمين، مشيرا  إلى أنه خول شهر يونيو 

سابك( بتوزيع أرباح نقدية بواقع م 2021 صى مجل  إدارة ) صف األول  1.75أو سهم عن الن سعودي لل م،  2021من العام ريال 

 .م2020من العام ريال سعودي للسهم للنصف الثاني  1.50البالغة  النقديةات األرباح عن توزيع ا  ٪ تقريب17بزيادة قدرها 
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 عبر مجاالت التعاون مع )أرامكو السعودية(  القيمة المضافة

 

صل في سعودية( الناتجة عن جهود التعاونعلى تحقيق أقصى قدر من القيمة  انز يركت (سابك) نوا قد حققنا . ومع )أرامكو ال

من العام الثاني نهاية الربع م( وحتى 2020يونيو في )االسررتحواذ صررفقة إتمام  التعاون منذمن أنشررطة مليون دوالر  230

 م.2021

 

ذلك من خول  تحقق. وقد م2021عام الالربع الثاني من  خول المضررافةالقيمة إيجاد مسرراهما  رئيسررا  في  "المشررتريات" ت ن

ساليا ( فضو  عن أرامكو السعودية)و (سابكرررر)االستفادة من القوة الشرائية ل  الخدمات اللوجستيةتحسين إجرا ات تطبيق أ

 .والمستودعات

 

سابك( كما  سويق والمبيعات إلى ) شركة فوجيان دد من المنتجات فيما يتعلق بعأعلنا عن نقل حقوق الت التي تنتجها لك من: 

أويل كوربوريشن، كوريات الجنوبية -(، وشركة صدارة للكيماويات )صدارة(؛ وشركة إسFREPللتكرير والبتروكيماويات المحدودة )

بينغرانغ م. كما أعلنا عن نقل حقوق التسويق والمبيعات من شركة 2021)إس أويل كوربوريشن( وذلك بد ا  من األول من يوليو 

ك(. سرروف تسررهم هذه التغييرات في تقديم ( إلى شررركة )سرراببريفكيم) بتروكيمياكل كومباني إس. دي. إن. بي. إتش. دي

 .خدمات وحلول ما بعد البيعتحسين و ،وسلسلة إمداد قوية ،متاكملةمن خول توفير مجموعة منتجات الفائدة للزبائن أيضا 

 

جيدا  في عملنا حيث أننا نحرز تقدما   مسيرتنا،مواصلة واثقين من  فإنناوما بعده، م 2021لربع الثالث من عام وبالنظر مستقبو  ل

 .المضافة المستهدفة مع )أرامكو السعودية( نحو تحقيق أهدافنا المشتركة إليجاد القيمة

 

 االستدامة واالبتاكر: 

 

ستدامةالمتعلق بلطالما  ن االبتاكر  سابك( ا  محوري ا  أمر  اال سريع  نا تجاهأدى التزام، وقد في أعمال ) صادت  منظومة عمل االقت

شادة الدائري إلى  شركة اإل سولينفان( لومن قبل  ست آند  شارات)فرو شركة ست ضل  سابك( جائزة أف  واألبحاث، التي منحت )

 د.في االستدامة واالقتصاد الدائري إلعادة تدوير البوستيك المستعمل واستعادة الموار م 2021عالمية لعام 

ا للحيلولة دون تحول البوسررتيك نفي سررعي حققناهاي سررلطت هذه الجائزة المرموقة الضررو  على بعض اإلنجازات األخيرة الت 

 (معهد فراونهوفر)و (بروكتر آند جامبل)مع شركة  ا  المعلن عنه مؤخر  تعاون، ومن بين هذه اإلنجازات النفايات المستعمل إلى

، أو إءوق مادة البوسرررتيكيةذات االسرررتخدام الواحد إلتمام دورة التعامل مع النفايات أقنعة الوجه تدوير إلثبات جدوى إعادة 

صنوعة من ال ستيك المعاد تدويره المرتبط بجديدة م ستخدامه في انتاج لمحيطاتنفايات ابو ستهوكية وتطبيقات سلع ، ال ا

 .جديدة إلكترونية

 

وتخزين جمع المناخ على مر السررنين، نحتفل ا ن بمرور خم  سررنوات على إنشررا  مصررنع قضررايا من التزامنا القوي ب ا  انطوقو

وظفنا العديد من لمناخ، تجاه االقوية  اسرررتراتيجيتناالتقدم في  ل. ولتحقيق المزيد منثاني أكسررريد الكربون في الجبي وتنقية

التي نعمل فيها، في  على بنا  خرائط ءريق للمناخ حسرررا المنطقة ا  حالي قطاعات متعددة من الشرررركة يعملونبر الفرق ع

( G20، مسرتفيدين من )إءار االقتصراد الدائري للكربون( الذي أقرته مجموعة العشررين )ربونحيادية الك ة متطلباتتلبيسربيل 

 في نوفمبر الماضي. 

 

 النظرة المستقبلية

 

 من العام  م2021 النتائج المحققة حتى ا ن فإن العام في ضو 
 
من عام  الثانيالنصف في م. 2020في ءريقه ليكون أقوى أدا 

٪ 5.5بين  في هذا العام ما الناتج المحلي اإلجمالي العالميمعدل نمو  ارتفاعفي ظل  الطلا قوةتسرررتمر نتوقع أن م 2021

 %(5.5% و5.0)والذي  ن سابقا  ما بين  ٪6.0و

 

صف الثاني من عام  سبة للن شهد هوامش الربح م، 2021بالن في  وذلك ،محافظة على معدالت جيدةاعتداال لكن نتوقع أن ت

. جديدة ةإنتاجيكميات ودخول  سعار النفط وتلكفة مواد اللقيم،ظل استمرار ارتفاع أ
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  حسا وحدات العملأعمال )سابك(  نتائج

 
دير )سررابك(  ، وهي شررركة صررناعية (حديد)اسررتراتيجية؛ إضررافة إلى شررركة  وحدات عملثوث  عملياتها التشررغيلية من خولت 

 الثوثة  لتالي:مملوكة بالاكمل لر )سابك(. وتأتي التقارير من القطاعات 

 

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

 

 المتخصصة والمنتجاتالبتروكيماويات  -1

 

 المتخصصة وادوالمنظرة مالية عامة على البتروكيماويات  – 2الجدول 

 

 البند

المنتهية في الثوثة شهراأل المنتهية في الستةشهر األ   

 يونيو 30

م1202  

 مارس 31

  م2021

نسبة 

٪التغيير   

 يونيو 30

م1202  

 يونيو 30

م0202  
٪نسبة التغيير   

 47%  46.88   69.14  11%  32.71   36.43  اإليرادات

 217% 6.75   21.38  33%  9.19   12.18  1األرباح قبل الفوائد والضرائا واإلهوا واإلءفا  

 - (1.41)   15.31  47%  6.21   9.10  الربح )الخسارة( من العمليات

 .. تخضع بعض األرقام والنسا المئوية المرفقة إلى تعديوت التقريال سعودي ما لم ينص على خوف ذلك()جميع المبالغ بالمليار ريا
 اإلءفا ، وانخفاض القيمة.و ،من العمليات إضافة إلى اإلهوا الربح 1

 

 ،سنويالربع على أساس  ،م2021من العام  الثانيفي الربع مليار دوالر[  9.71ريال سعودي ]ار ملي 36.43 ةاإليرادات البالغ ارتفعت

حجم المبيعات  انخفضفي حين % 12بنسبة  البيعارتفع متوسط أسعار حيث ، متوسط أسعار البيع بارتفاعمدفوعة ٪، 11بنسبة 

ارتفع متوسرط أسرعار  م، 2021في النصرف األول من عام . ، مقارنة بالربع السرابقم2021 من العام الثانيفي الربع  %1بنسربة 

 .م2020مبيعات النصف األول من عام  في نف  مستوياتحجم المبيعات  ن  فيما٪ 47 المبيعات بنسبة

في الربع  مليار دوالر[ 3.25مليار ريال سرررعودي ] 12.18البالغة ءفا  اإلاألرباح قبل الفوائد والضررررائا واإلهوا و ارتفعتفيما 

مليار  2.45مليار ريال سرررعودي ] 9.19 حققوالذي نفسررره،  من العام األولمقارنة بالربع  ٪33بنسررربة م 2021من العام  الثاني

 .دوالر[

 

 ؛ الكيماويات، والبولي إيثيلين، والبوليمرات المتخصصة وحلول الصناعة.لكا منيضم قطاع البتروكيماويات 

 

صعيد  سعار ، اتيوالكيماعلى  ضت أ سابق  2021في الربع الثاني من عام  (MEG) جويكول اإليثيلين األحاديانخف مقارنة بالربع ال

 المصررانعوبد  تشررغيل  العاصررفة الشررتوية،الاكملة بعد  معدالتها التشررغيليةمع عودة المصررانع في الواليات المتحدة إلى 

ع السررابق في معظم المناءق مقارنة بالرب 2021في الربع الثاني من عام  ا  سررعر الميثانول ثابتظل فيما . الجديدة في الصررين

، على سبيل المثال قبل قطاع الصناعات التحويليةمن  ا  الطلا على الميثانول ثابت . وظلبارتفاع أسعار الفحم في الصين ا  مدعوم

عام  في الربع الثاني من ا  الحقانخفض  (MTO) الميثانول إلى األوليفيناتتحويل مصررانع قبل لكن الطلا من و ،الفورمالديهايد

على خلفية انخفاض  2021والطلا عليه في الربع الثاني من عام  (MTBE) ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر تحسرررنت أسرررعار م.2021

 .عمليات اإلغوق

 

سعار ، يثيلينإالبولي أعمال وفيما يتعلق ب صين مقارنة في معظم م 2021من العام في الربع الثاني ارتفعت األ المناءق خارج ال

عمليات العرض بسبا موسم  وتأثر مع تحسن الطلاارتفعت األسعار في أوروبا والواليات المتحدة في الربع الثاني . وبالربع األول

 ا أثر على األسررعار في الربعمجديدة، مإنتاجية  خطوطزاد العرض مع بد  تشررغيل في آسرريا و. االنقطاعحاالت والصرريانة الدورية 

 م. 2021الثاني مقارنة بالربع األول من عام 

 

صةبوليمرات الالفي وحدة  أما ص صناعةوحلول  متخ سعار مبيعات ا فقد ارتفعت، ال في معظم المناءق ( PP) بروبيلينلبولي أ

في  توازنن هناا م. و 2021ارنة بالربع األول من عام ض في الربع الثاني مقوعر مالونقص طلا ال تحسررن في ظلخارج آسرريا 
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ارتفعت أسعار البولي . ومن قبل األءراف األخرىمشالك القدرة على تحمل التاكليف  آسيا نتيجة منطقة منالطلا حجم مستوى 

في آسرريا ( BPA) البيسررفينول ايه بسرربا ارتفاع أسررعار مادة مقارنة بالربع السررابق 2021ت في الربع الثاني من عام يكربون

 .العرض في أوروبا واألمريكتين ومحدودية

 

 

 لمغذيات الزراعيةا -2

 

  نظرة عامة مالية على المغذيات الزراعية – 3الجدول 

 

 البند

المنتهية في الثوثة شهراأل المنتهية في الستة األشهر   

 يونيو 30

م1202  

مارس  30

 م2021

نسبة 

٪التغيير    

 يونيو 03

م1202  

 يونيو 03

م0202  

نسبة 

٪التغيير   

 29% 3.34   4.32  35%  1.84   2.48  اإليرادات

 33%  1.27   1.68  93%  0.58   1.11  1األرباح قبل الفوائد والضرائا واإلهوا واإلءفا  

 50%  0.85   1.27  136%  0.38   0.89  من العمليات الربح

  .سعودي ما لم ينص على خوف ذلك( )جميع المبالغ بالمليار ريال
 .إلى التقريا البيانتخضع بعض األرقام والنسا المئوية المدرجة في هذا 

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

 

 ،م2021من العام  الثانيفي الربع  ٪35بنسرربة  ارتفاعا  مليار دوالر[  0.66ريال سررعودي ] مليار 2.48 ةالبالغشررهدت اإليرادات 

سعار المبيعات سط أ سبة  وحجم المبيعات مدفوعة بارتفاع متو سعار المبيعات بن سط أ سابق. فقد ارتفع متو مقارنة بالربع ال

سبة  ارتفع، فيما 15٪ سابق.2021من العام ثاني خول الربع ال ٪20حجم المبيعات بن صف األول من عام  م، مقارنة بالربع ال في الن

٪ مقارنة بالنصررف األول من عام 17 حجم المبيعات بنسرربةانخفض  فيما ٪46 ارتفع متوسررط أسررعار المبيعات بنسرربة م،2021

ليار ريال سرررعودي م 1.11م، 2021عام المن  الثانيفي الربع ءفا  اإلاألرباح قبل الفوائد والضررررائا واإلهوا ولغت وبم. 2020

 م. 2021ول من العام بالربع األ مقارنة٪ 93قدره  بارتفاع ،مليار دوالر[ 0.30]

 

 جيدا   ن الطلا على اليوريا  ،الزراعي قتصادنتعاش االاو الجيدتحسنت أسعار اليوريا بشف أكبر في الربع الثاني، مدعومة بالطلا 

 يالزراعالنشاط ب ا  مدعومفاكن الطلا الواليات المتحدة والصين  أما في، في جنوب شرق آسيا وأستراليا وأمرياك الوتينية والهند

المعروض العالمي من اليوريا مقارنة بالربع السابق على الرغم من انخفاضه  ا  فيتحسنم. شهد الربع الثاني الصناعي المستداو

 .في الربع الثاني من الصينصادرات اليوريا  تانخفضكما  ،االنقطاعحاالت بسبا  في بعض أجزا  العالم

  



 
 

 

Classification: General Business Use  

  (حديد) -3

 

  )حديد(نظرة عامة مالية على  – 4الجدول 

 

 البند

المنتهية في الثوثة شهراأل المنتهية في الستة شهراأل   

 يونيو 30

م1202  

 مارس 31

  م2021

نسبة 

٪التغيير   

 يونيو 30

م1202  

 يونيو 30

م2020  
٪نسبة التغيير   

 41%  4.60   6.49  18%  2.98   3.51  اإليرادات

 - (0.17)   0.96  -46% 0.62  0.34  1األرباح قبل الفوائد والضرائا واإلهوا واإلءفا  

 - (0.76)   0.40  -81% 0.33  0.06  الربح )الخسارة( من العمليات

 .سعودي ما لم ينص على خوف ذلك( )جميع المبالغ بالمليار ريال
 .إلى التقريا البيانتخضع بعض األرقام والنسا المئوية المدرجة في هذا 

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

 

سعودي ] 3.51 اإليرادات البالغة ارتفعت سبة 0.94مليار ريال  ساس  م2021 من العام الثاني٪ خول الربع 18مليار دوالر[ بن على أ

سنوي، ويرجع ذلك إلى  سعارارتفاع ربع ال سط أ سبة رتفعا. ووحجم المبيعات المبيعات متو سعار المبيعات بن سط أ كما  ٪4 متو

  م مقارنة بالربع السابق.2021من العام ثاني الربع في ال ٪14حجم المبيعات بنسبة ارتفع 

مقارنة بالنصف  ٪5 نسبةب حجم المبيعات زاد فيما٪ 36 متوسط أسعار المبيعات بنسبة ارتفعم،  2021في النصف األول من عام 

مليون  336م 2021عام المن  الثانيفي الربع ءفا  اإلاألرباح قبل الفوائد والضررررائا واإلهوا ولغت وبم. 2020األول من عام 

سعودي  620مقارنة برررر  ،[دوالرمليون  90سعودي ] ريال سبا  م2021بالربع األول من العام  دوالر[مليون  165]مليون ريال  ب

 .الخامارتفاع تلكفة المواد 

 

 

رجى التواصل مع إدارة عوقات المستثمرين في )سابك( على البريد اإللكتروني:  أو  IR@SABIC.comللمزيد من المعلومات، ي 

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

  

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


 
 

 

Classification: General Business Use  

 المسؤولية إخو 
 

 :، فإنكم توافقون على االلتزام بالقيود التاليةبيان األرباح هذا )"البيان"(على اءوعكم ب

 
تقديم عرض، أو التماس عرض لشرررا ، أو دعوة للتسررجيل أو االكتتاب أو وسرريلة للحصررول على أي  وال يشررف، ويجا أال يفسررر على أنهلتقديم المعلومات فقط، هذا  بيان األرباحأعد 

أرامكو ) الزيت العربية السررعودية أي عضررو حالي أو مسررتقبلي في مجموعة شررر ت سررابك )"المجموعة"( أو أي شررركة أخرى، بما فيها شررركةأو سررندات من سررابك )"الشررركة"(، 

أو ذريعة فيما يتعلق بأي عقد للشرا  أو االكتتاب في  ا  في لكيتها أو أي جز  منها أساس ، وال تشف(أرامكو السعودية)أو مستقبلي في مجموعة شر ت  أي عضو حالي( أو السعودية

جزئية، ويجا اتخاذ أي قرار باالستثمار في األوراق المالية  نشرة اكتتاب  ملة أو بيان األرباحأي سندات من تلك الشر ت، أو فيما يخص  أي عقد أو التزام آخر على اإلءوق. كذلك ال يشف 

 فقط على أساس المعلومات الواردة في نشرة االكتتاب وعلى تحليل مستقل لهذه المعلومات.

 

لمحدد وتخضررع للتغيير دون إشررعار سررابق. وتعد جميع من التاريخ ا ا  جهات نظر أو آرا  الشررركة اعتبار ، افتراضررات أو وبيان األرباحفي  تردتمثل أي افتراضررات أو وجهات نظر أو آرا  

على األدا  في  المتعلقة باألدا  في الماضري مؤشررا  البيان المعلومات الواردة في هذا  تعدالمعلومات التي لم يذكر مصردرها بشرف منفصرل من بيانات الشرركة وتقديراتها. وال 

بشف مستقل، ولي  هناا أي البيان لي  هناا أي ضمانات في هذا الشأن. لم يتم التحقق من المعلومات الواردة في هذا المستقبل، كما ال تهدف إلى التنبؤ بالنتائج الفعلية، و

ركة أو المعلومات. ال تتحمل الشرر تعهد أو ضررمان، صررريح أو ضررمني، فيما يتعلق بحيادية المعلومات الواردة فيه أو دقتها أو اكتمالها أو صررحتها، ويجا عدم االعتماد على هذه

سببها قد تنشأ )عن إهمال  صلة أو أي شخص آخر، أي مسؤولية عن أي خسارة مهما  ن  شر أو غير الشر ت التابعة لها أو مستشاروها أو األشخاص ذوو ال أو غير ذلك(، بشف مبا

استبعاد أو قصر أي حق أو مسؤولية تجاه أي شخص بموجا أي نظام أو الئحة معمول  بأن ذلك ال يعني تقييد أو أو محتوياته، أو عما له عوقة بهذا البيان. علما  البيان مباشر، من هذا 

 بها في أي والية قضائية في حال لم يتم إخو  المسؤولية بشف قانوني.

 
قدر"، "يتوقع""يترقا"، "يعتقد"، "ينوي"، ). تحتوي هذه العبارات على لكمات أو يمكن اعتبارها كذلك "تطلعية"عبارات  بيان األرباحيتضررمن  "، "سرروف"، "سرروف يكون"، يتطلع، ""ي 

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

عد –البيان سا ءبيعتها فإن هذه تطلعية عبارات ت  سبا في  تطلعيةلعبارات الا. وح شتمل على مخاءر معروفة وغير معروفة، وأوجه من عدم اليقين، وعوامل أخرى يمكن أن تت ت

العبارات تسررتند هذه . ا  أو ضررمني ا  فعلي تطلعيةهذه العبارات ال اختوف النتائج أو األدا  أو اإلنجازات الفعلية للشررركة بشررف جوهري عن النتائج أو األدا  أو اإلنجازات التي تعبر عنها

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

خلي "الشررركة"، التعبير فقط  تطلعيةعبارات الهذه الب يقصررردو ها ؤها، وولكاو، ومسررراهموشررر تها التابعةعن المعلومات التي وردت حتى تاريخ إعداد هذا البيان. وبذلك ت 

العوامل  واردة في هذه الوثيقة. ولذا فإننا نحثكم على مراعاة هذه تطلعيةعبارات عن أي التزام أو تعهد يتعلق بتحديث أي ية مسررؤولال – صررراحة   – هاوها ومسررتشررار ووموظف

 الواردة في هذا البيان وعدم االعتماد المفرط بشف ال داعي له على مثل هذه العبارات. تطلعيةالعبارات البعناية عند تقييم 

 
سوا  مواءن أو مقيم أو  البيان غيرهذا  شخص أو كيان  ستخدام من قبل أي  عد للتوزيع أو اال شخص في أي م  يع أو ضائية أخرى، إذا  ن هذا التوز ماكن، أو دولة، أو بلد أو والية قأي 

ستخدام مخالف شر أو اال ضائيةألنظمة  ا  الن ضائية. أو لوائحها هذه الوالية الق سجيل أو ترخيص داخل هذه الوالية الق شروط والقيود  عدم وقد يعد، أو يتطلا أي ت االمتثال لهذه ال

  انتها   لقوانين الواليات القضائية األخرى.

 
 المبيعات الوارد في هذا البيان سعر صرف العموت األجنبية وعوامل أخرى. يشمل متوسط سعر

 .معلومات وردت حتى تاريخ إعداده، وتخضع هذه المعلومات للتغيير دون إشعار مسبق البياناتيتضمن هذا 
 


