
 
 Classification: General Business Use  

 
 م2020عام المن  الرابعلربع المالية ل(سابك)  نتائج

 
 م:2020من العام  الرابعنتائج الربع 

 
وبزيادة  ،ســـنويال٪ على أســـاس ربع 12 اقدره زيادةبمليار دوالر]،  8.76مليار ريال ســـعودي [ 32.85 اإليراداتبلغت  •

 ٪ عن السنة السابقة.4 اقدره

٪ 18 اقدره زيادةبمليار دوالر]،  1.78مليار ريال سعودي [ 6.67طفاء اإلبلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و •

 ٪ عن السنة السابقة.15 زيادة قدرهاو ،سنويالعلى أساس ربع 

ابق الذي شهد سالربع ال من وهو أعلىمليار دوالر]،  0.99مليار ريال سعودي [ 3.69من العمليات الدخل  بلغ إجمالي •

مليار ريال  1.44 تي بلغتمن العمليات ال خســـارةمن ال علىوأ ،مليار دوالر] 0.56مليار ريال ســـعودي [ 2.10تحقيق 

 السنة السابقة. في الربع ذاته من مليار دوالر] 0.38سعودي [

صافي • سعودي [ 2.22 الدخل بلغ  مليار ريال  1.09الذي بلغ الدخل صافي  من وهو أعلىمليار دوالر]،  0.59مليار ريال 

 0.24مليار ريال سـعودي [ 0.89الذي بلغ  خسـارةصـافي الأعلى من و ،ابقسـالربع في ال مليار دوالر] 0.29سـعودي [

 م.2019عام المن  رابعفي الربع ال مليار دوالر]

سويةبعد  • صروفات ت شهد الربع ال األرباح والم سعودي مليار  1.77 بلغ ربحصافي  رابعغير المتكررة،   ارملي 0.47[ريال 

 .السابقالربع  في ]مليار دوالر 0.11ريال سعودي [مليار  0.40البالغ  ربحالمن صافي  علىوهو أ ،دوالر]

ــعودية  • ــطة التعاون مع أرامكو الس ــنوي المتوقع من أنش  1.8 –مليار دوالر  1.5 يتراوح بين 2025حتى عام العائد الس

 .مليار دوالر
 

 :م في الجدول التالي2020عام المن  الرابعالربع نتائج مقارنة 
 

 :ملخص النتائج المالية – )1(الجدول 
 

 البند
 المنتهية في اشهر  االثنا عشر الثالثة أشهر المنتهية في

 ديسمبر 31
 م2020

 سبتمبر 30
 م 2020

التغيير ربع 
 ٪ السنوي

 ديسمبر 31
 م2020

 ديسمبر 31
 )3(م 2019

نسبة 
 ٪التغيير 

 %14- 135.40 116.96 %12 29.30 32.85 اإليرادات
 %32- 29.62 20.19 %18 5.67 6.67 1طفاءاإلاألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و

 %61- 11.52 4.48 %76 2.10 3.69 من العمليات الربح (الخسائر)
 %99- 5.20 0.04 %104 1.09 2.22 2الربح (الخسائر)صافي 

 %99- 1.73 0.01 %104 0.36 0.74 2األرباح (الخسائر) للسهم الواحد
 -44% 15.20 8.46 11% 2.76 3.06 الحر النقدي التدفق

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

 .قيمةالالدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك واإلطفاء وانخفاض  1
 المتعلق بمساهمي الشركة األم. 2
 .م2020ني من اكما أعلن عنها في الربع الث المحاسبية لجةنظرا للتغيير في المعاتعديل األرقام  3
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مليار ريال سعودي  32.85الربع  هذا في يراداتاإلت حيث بلغ ،م2020عام المن  الرابعأعلنت (سابك) اليوم نتائجها المالية للربع 
 االمنتجات مدفوًع  معظم الربع ارتفاع أســعارشــهد هذا وقد الســابق. ٪ مقارنة بالربع 12 انســبته بزيادةمليار دوالر]،  8.76[

سن الطلب  سن بتح سةميزان وتح سعار النفطلحاالت نقص اإلنتاج العالمي و نتيجة العرض والطلب لبعض المنتجات الرئي  ،ارتفاع أ
 .ما أسهم بدوره في تحسين هوامش الربح

  
الربع عن المســتويات العالية في  ٪ 1- بنســبةأحجام المبيعات  رغم االنخفاض الهامشــي في، بالمرونةنا التشــغيلي ؤأدا اتســم

سابق. سابق، �نت  ال ش� عام2020أعلى خالل  الكميات المباعةوبالمقارنة مع العام ال شهد . ٪1بمقدار  م ب َضاالربع الو  حالي أي
سبة  في زيادة سعار المبيعات بن سط أ سعار أما عن أداء العام بأكمله، فقد انخفض  سابق.٪ مقارنة بالربع ال13متو سط أ متو

 م.2019% مقارنة بعام 15بنسبة  المبيعات
 

ــعر خام برنت  ارتفع ــبة س ــابق م،2020عام المن  رابعالالربع  في٪ 3بنس ــعار الن ارتفعت يماف. مقارنة بالربع الس ا اليابانية ثفاأس
أسعار فيما ارتفعت . ، بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط إلى حد كبيرالسنوي ربععلى أساس  الحالي٪ في الربع 2 بحوالي وروبيةواأل

بان ية البرو بان يا تان ال بالربع ال رابع٪ في الربع ال30 أكثر منب والبيو قارنة  ما . لثثام عات ك فة المبي غت ت� يال  24.73بل يار ر مل
ويعود  ،٪9 نســبةبمن العام ذاته  ســابقمن الربع ال علىأم، وهو 2020عام المن  رابعمليار دوالر] في الربع ال 6.59ســعودي [

 لقيم.أسعار مواد الرتفاع االسبب في ذلك بش� أساسي إلى 
 

خالل الربع الرابع من مليار دوالر]  1.78مليار ريال سعودي [ 6.67 ةلغابالطفاء اإلهالك واألرباح قبل الفوائد والضرائب واإل ارتفعت
ا جزئيً  قابلهالذي ومتوسط أسعار المبيعات،  رتفاع، ويرجع ذلك بش� أساسي إلى اعلى أساس ربع السنوي ٪18 بنسبة 2020عام 

أرباح قبل الفوائد والضرائب هوامش تحقيق . وقد أدى ذلك إلى م2020عام المن  رابعفي الربع ال لقيمواد المفي أسعار  رتفاعا
سبة طفااإلهالك وواإل سبة 2020عام المن  رابع٪ في الربع ال20ء أعلى بن ستبعاد نتائج و سابق.الربع الفي ٪ 19م، مقارنة بن با

 .م2020عام المن  رابع٪ في الربع ال22نسبة هالك واإلطفاء هوامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإل بلغت، (حديد) شركة
 

ــهدت نتائج الربع ال ــافي  رابعوش ــعودي مليار  2.22بلغ  ربحص ــعودي ل�  0.74 قيمتهما  أو ،مليار دوالر] 0.59[ريال س ريال س
ريال  0.36 ، أوليار دوالر]م 0.29مليار ريال سـعودي [ 1.09البالغ  ربحوهو أعلى من صـافي ال ،دوالر ل� سـهم] .200سـهم [

  م.2020عام المن  الثالثالربع  فيدوالر للسهم الواحد]  0.10سعودي ل� سهم [
 

سعودي 0.45 رابعلغير المتكرر في الربع اصافي الدخل بلغت قيمة  صافي الدخل غير نة مع مقار  مليار دوالر]، 0.12[ مليار ريال 
سعودي [ 0.69بلغ ي ذالالمتكرر  سابق. في ا مليار دوالر] 0.18مليار ريال  سبب الرئيس لذلك إلى عملية تعدلربع ال يل ويعود ال

 .على بعض مخصصات انخفاض القيمة
 

سويةعد بو صروفات ت شهد الربع ال األرباح والم سعودي  مليار 1.77 بلغ ربحصافي  رابعغير المتكررة،   ،دوالر] مليار 0.47[ريال 
  .السابقالربع  في دوالر] مليار 0.11ريال سعودي [مليار  0.40البالغ  ربحالمن صافي  علىوهو أ

 

نتائج  ا على هذه النتائج، قال ســعادة األســتاذ يوســف بن عبد هللا البنيان، نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي، إنتعقيبً 
ا ، مشيرً المنتجات تحسن الطلب علىبدوره إلى  ىي أدذتحسن النشاط االقتصادي الب جاءت مدفوعةم 2020عام المن  الرابعالربع 

أسهمتا في تعزيز م�نتها ومسيرتها نحو  ا العالميةإمداداته وقوة سلسلة )سابك(العمليات التشغيلية في مرونة  إلى أن
  النمو طويل المدى.

 
ــافو ــابك)  أن البنيان أض ــاهمينب اهتمامتولي (س ــية على المس ــحً توزيع أرباح تنافس ا أن عملية توزيع األرباح مدعومة ، موض

�ن مجلس إدارة و .بمنهجية قائمة على ضـــبط النفقات الرأســـمالية والمحافظة على ميزانية قوية وتصـــنيف ائتماني مميز
 رار النصف األول من العام ذاته.م على غ2020ريال ل� سهم عن النصف الثاني من  1.5(سابك) قد أعلن عن توزيع 

 
سابك) وقد  شركةاتفاقية  تمامعن إ مؤخراأعلنت ( صص مع  سبق اإلعالن عنها  ،)سافكو( بيع ح سمبر التي  . م2019في دي

في الشــركة  )ســابك(ملكيته حصــة إلى  )شــركة ســابك للمغذيات الزراعيةالكيان الجديد الناشــئ عن الصــفقة ( فاأضــبذلك و
٪ من شـــركة الخليج لصـــناعة 33.33والوطنية لألســـمدة الكيماوية ("ابن البيطار") وشـــركة الجبيل لألســـمدة ("البيروني") 

 ،ألعمال المغذيات الزراعية المرونةمن التركيز ومزيد  في تحقيقهذه الخطوة االستراتيجية  . وتسهمالبتروكيماويات ("جيبك")
 .في صناعة المغذيات الزراعية اعالميً  ةوالرائدة الوطني الشركةتوفر منصة للنمو المستدام لتكون كما 
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صعيد برنامجها التحولي سابك) وعلى  شأت ( ستقًال كيانً ، أن صةالمنتجات  عمال ألا م ص سيرة و إنجاز بارزوه .المتخ تحقيق  في م

صناعة  تصبحلنمو الطموحات  قيمة كبيرة  في توفيرالخطوة ومن المتوقع أن تسهم هذه  .المتخصصة اتيوالكيمارائدة في 
مزاياها الفريدة  وإبرازات نموها إم�ن، وإطالق اوتركيزً  أكثر مرونًة أعمال المنتجات المتخصــصــة لشــركة (ســابك) من خالل جعل 

 زبائنها.متطلبات وتحقيق 
 

ستحواذ  سعودية(منذ ا صة  )أرامكو ال سابك) في70على ح شركتان، تعمل م2020يونيو  ٪ في ( شاف مجاالت مًع  ال ستك ا ال
شأنها تعظيم القيمة ل�ا الطرفين ستراتيجي. فالتعاون التي من  ستوى اال ألرامكو  اتيواآلن ذراع الكيما )سابك(، تعد على الم

شركة على دورها  والمحافظةفي مجال الكيماويات  المفضلةالرائدة العالمية لتكون الشركة  (سابك)، ما يعزز رؤية السعودية
 وطنية كبيرة.

 
ــابك) مع  ــعودية(يمثل تعاون (س ــركتين ل )أرامكو الس ــة ممتازة ل�ا الش ــتفادة منها، بينهما  التعاونأوجه  تحديدفرص واالس

ــلحة التحقيقا  ــتركة ولمص ــاهميناألطراف ذات العالقة و زبائنلمنفعتهما المش ــابك) تخرجمن المتوقع أن . ووالمس من ، (س
عام الذلك بحلول مليار دوالر، و 1.8مليار دوالر إلى  1.5 تراوح بينيمتوقع أن سنوي ، بعائد أنشطة التعاون مع أرامكو السعودية

صول علىأن يتم  المتوقع. ومن م2025 س٪ من هذ80حوالي  الح ستة مجاالت عمل رئي شتريات والمبيعات  :ةه القيمة من  الم
 .والصيانة لقيمال واالستفادة المثلى من مواد الهيدروكربونية الموادوت�مل  مداداتوالتسويق وسلسلة اإل

 
). وفي سابكفي (نمو الستثمارية وفرص اال اآلفاقو اتتقنيالو عزيز حجم األعمالإلى ت )أرامكو السعودية(مع  التنسيقسيؤدي 

كة القائمة لة المدى والشـــرا تعظيم فرص النمو مجاالت ، ســـيكون هناك المزيد من التعزيزات في إطار االســـتراتيجية طوي
 .تقديم الخدمات موحد نموذجالعمل على إدارة المشاريع المشتركة، وتحسين و، االسترايجية

 
سيظل التركيز مستقبال على االستدامة واالبت�ر أمرا حيويا في مساعدة (سابك) على تحقيق طموحاتها في النمو على المدى 

وقد حصلت الشركة مؤخرا على جائزة االستدامة البالتينية من شركة "ايكوفاديز"، وهي شركة رائدة في تقييم األداء  .الطويل
ــجلت أعلى ــر�ت التي س ــنيف ممكن، تمنح هذه الجائزة البالتينية للش ــر�ت في جميع أنحاء العالم. و�على تص ــتدام للش  المس

عمالئنا، بش� متزايد، باتخاذ  هفي يقومسات االستدامة. ويأتي هذا التقدير في وقت في ممار % من الشر�ت) 1أعلى مستوى (
 خيارات الشراء والشراكة بناء على اعتبارات االستدامة.

 
 

 النظرة المستقبلية
 

عام الالنصف الثاني من  الذي شهدهتحسن البعد  ،ي معظم أنحاء العالمف االنتعاشنتوقع أن يستمر النشاط االقتصادي في 
وذلك باعتبار ، م2021عام ال٪ في 5٪ إلى 4.5بين إلى ما  اعالميً دل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ع معارتفا كما نتوقع، م2020

 في أنحاء العالم. ومدى االنتشار في استخدامه) 19-لقاح (كوفيد فعالية
 

قبل الفوائد رباح . أما األلشركة سابك٪ عن العام السابق 5 إلى ٪2مبيعات بنسبة الحجم ارتفاع توقع م، ن2021عام الوفيما يتعلق ب
االستخدام الشركة مركزة على تظل س. فيما العام السابق ، فنتوقع أن ترتفع عنانخفاض القيمةهالك واإلطفاء ووالضرائب واإل

 .النفقات الرأسمالية مقارنة بالعام السابق ثباتالمحافظة على توقع مع  ،رأس المالل األمثل
 

لتكون  ،مستوياتالجميع على يم وتقعمليات (سابك)  جري، تبالممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشر�ت ما يتعلقيوف
 .للحد من انبعاثات الكربون المبادراتإحدى  وهي، م2021عام الفي  "األهداف المستندة إلى العلممبادرة "قادرة على االلتزام ب

 
ربط حوافز إلى  )سابك(تسعى  اإلطاروفي هذا  .جتماعية وحوكمة الشر�تالبيئية واال الممارساتبتعزيز التزامها  )سابك(تؤكد و

 .كفاءة الطاقة وإدارة الكربونتعزيز  الشركة الرامية إلىالمساهمين في تحقيق أهداف التنفيذيين 
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  حسب وحدات العملأعمال (سابك)  نتائج
 

، وهي )حديد(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 وادوالمالبتروكيماويات -1
 

 المتخصصة والمنتجاتالبتروكيماويات  -1

 
 المتخصصة وادوالمنظرة مالية عامة على البتروكيماويات  – 2الجدول 

 

 البند
 

المنتهية في اشهر عشر  االثنا  الثالثة أشهر المنتهية في  
 ديسمبر 13

م2020  
 سبتمبر 30

م 2020  
التغيير ربع 
 ٪ السنوي

 ديسمبر 13
م2020  

 ديسمبر 13
 2019م (2)

نسبة 
٪التغيير   

 %13- 117.49 101.85 %13 25.55 28.99 اإليرادات
 %30- 26.42 18.55 %18 5.31 6.27 1 طفاءاإلاألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و

 %57- 10.50 4.47 %74 2.09 3.64 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
 .م2020كما تم إعالنه في الربع الثاني من  نظرا للتغيير في المعالجة المحاسبيةتعديل األرقام  2

 
بالغ ارتفعت ي 28.99 ةاإليرادات ال يال ســـعودي [مل يار دوالر]  7.73ار ر عام  رابعالفي الربع مل ربع على أســـاس  م،2020من ال

سبة  ،سنويال سعار البيع وحجم المبيعات بارتفاعمدفوعة ٪، 13بن سط أ سعار حيث  .متو سط أ سبة  البيعارتفع متو % وزاد 11بن
ًض  شهد م، فقد2020 عامبالنسبة لو. م، مقارنة بالربع السابق2020من العام  الرابع% في الربع 2حجم المبيعات بنسبة   اانخفا

األرباح قبل  ارتفعتفيما م. 2019% مقارنة بعام 1حجم المبيعات بنســبة  في ارتفاًع وا%، 14ط أســعار البيع بنســبة متوســ في
مقارنة  ٪18بنســبة  رابعالفي الربع  مليار دوالر] 1.67مليار ريال ســعودي [ 6.27البالغة طفاء اإلالفوائد والضــرائب واإلهالك و

 .مليار دوالر] 1.42مليار ريال سعودي [ 5.31 حققت، حيث م2020 من العام لثالثابالربع 
 

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

ــعيد  ــعار جاليكول اإليثيلين األحادي ارتفعت، اتيوالكيماعلى ص ــتوى انخفاض  نتيجةم 2020 رابع منالفي الربع  )MEG( أس مس
وفيما يتعلق  اإلنتاج وانخفاض المخزون، ال ســـيما في الصـــين. النخفاضنتيجة  ا بتحســـن في مســـتوى الطلبمقرونً ، العرض

ــهمت االنقطاعات غير المجدولةالميثانولب ــن الطلب  لالنتاج ، فقد أس ــدة، كما �ن تحس ــعار بش في هذا الربع في دعم األس
 الرتباطهاا هذ الربع فقد شهدت استقرارً  )MTBE(أسعار ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر  أما .اأيًض وانخفاض المخزون عوامل مساندة 

 .   والطبيعة الموسمية للطلبأسعار النفط ب
 

زيادة ت�ليف الطلب ورابع، مدعومة بتحسـن في الربع ال )PE( أسـعار البولي إيثيلين ارتفعت، يثيلينإالبولي أعمال وفيما يتعلق ب
)، 19-كورونا المستجد (كوفيد بجائحةالقيود المرتبطة  أدت، الوقت ذاته . وفي عن تحسن معنويات السوقاللقيم، فضًال مواد 

 .في تعزيز التسوق اإللكتروني الذي دعم بدوره الطلب على منتجات التعبئة والتغليف لألطعمة وغيرها
 

صةبوليمرات الالفي وحدة  أما ص صناعةوحلول  متخ سعار مبيعات ا ارتفعتفقد ، ال نتيجة  رابعفي الربع ال) PP( بروبيلينلبولي أ
ا في وقد شــهدت معظم المناطق شــحً  .ذات االســتخدام الطويل، مثل الســلع االســتهالكية القطاعاتأبرز  فيلطلب ا قوة

سنوي ساس ربع ال سبة للبولي المعروض على أ سعار  ملحوظ في عاارتف�ن هناك ، )PC( يتكربون. وبالن صا األ صو سيا وخ في آ
 .وشح المعروض نتيجة انقطاع اإلنتاج في آسيا والواليات المتحدة القطاعات الرئيسةالطلب من استقرار  نتيجةخالل الربع الرابع 



 
 

 

Classification: General Business Use  

 لمغذيات الزراعيةا -2

 
  نظرة عامة مالية على المغذيات الزراعية – 3الجدول 

 البند
 

المنتهية في اشهر  االثنا عشر الثالثة أشهر المنتهية في  
 ديسمبر 13

م2020  
 سبتمبر 30

م 2020  
التغيير ربع 
 ٪ السنوي

 ديسمبر 13
م2020  

 ديسمبر 13
م2019  

نسبة 
٪التغيير   

 %14- 7.12 6.12 %4- 1.57 1.50 اإليرادات
 %24- 2.92 2.23 %14- 0.60 0.51 1 طفاءاإلاألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و

 %22- 2.01 1.56 %18- 0.46 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

 
، ٪4بنســبة  اانخفاضــً  ،م2020من العام  رابعالمليار دوالر] في الربع  0.40مليار ريال ســعودي [ 1.50 ةالبالغشــهدت اإليرادات 

سعار المبيعات هقابل، فيما بانخفاض حجم المبيعات مدفوًعا سط أ سه.  لثمقارنة بالربع الثا ،ارتفاع في متو ضافة من العام نف إ
ضا سلبً الربع هذا ، تأثر إلى ذلك سابك للمغذيات الزراعية كما اإلنتاج  ا بانقطاعأي شركة  ارتفع و ).تداول(في علن م هوالمؤقت ل

سب سعار المبيعات بن سط أ سبةفي حين ٪ 6ة متو مقارنة بالربع م 2020عام المن  رابع٪ في الربع ال10 انخفض حجم المبيعات بن
سابق شهد م، 2020عام  . أما عنال سبةا في ًض اانخففقد  سعار المبيعات بن سط أ سبة21 متو ٪ 7 ٪ وزادت أحجام المبيعات بن
ليار ريال م 0.51م، 2020عام المن  رابعفي الربع الطفاء اإلاألرباح قبل الفوائد والضــرائب واإلهالك ولغت بوم. 2019عام بمقارنة 

 م. 2020 العام من ثالثبالربع ال مقارنة٪ 14 انخفاض قدرهب ،مليار دوالر] 0.14سعودي [
 

 تحسن الطلبجاء . و، ال سيما بداية من منتصف الربعالطلبوتحسن  العرض انكماشبسبب  رابعأسعار اليوريا في الربع ال تحسنت
صتين منا على اليوريا مدعوًم  سوق بمناق ضًال  مليون طن متري، 3من  رألكث يالهند ال في أوروبا والواليات   عن تنامي الطلبف

ــً  ــهدتها مناطق في االنتاج حاالت االنقطاعا نتيجة المتحدة والبرازيل في أواخر الربع الرابع. فيما ظل المعروض منكمش  التي ش
 .، التي أثرت على بعض وحدات اإلنتاجاالشرق األوسط وجنوب شرق آسي

  



 
 

 

Classification: General Business Use  

 )حديد( -3

 
  (حديد)نظرة عامة مالية على  – 4الجدول 

 

 البند
 

المنتهية في اشهر عشر  االثنا الثالثة أشهر المنتهية في  
 ديسمبر 13

م2020  
 سبتمبر 30

م 2020  
التغيير ربع 
 ٪ السنوي

 ديسمبر 13
م2020  

 ديسمبر 13
م 2019  

نسبة 
٪التغيير   

 %17- 10.79 8.99 %8 2.18 2.35 اإليرادات
 %314- 0.28 0.59- %50 0.24- 0.12- 1 طفاءاإلالفوائد والضرائب واإلهالك و األرباح قبل

 %56- 1.00- 1.55- %28 0.44- 0.32- 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

 
سعودي [ 2.35 اإليرادات البالغة ارتفعت سبة  0.63مليار ريال  ساس  م2020 من العام رابعال٪ خالل الربع 8مليار دوالر] بن على أ

متوسط أسعار  رتفعاانخفاض في حجم المبيعات. و اي قابله جزئيً الذالمبيعات  متوسط أسعارارتفاع ربع السنوي، ويرجع ذلك إلى 
ــبة ــتفي حين ٪ 18 المبيعات بنس ــبة انخفض ــابق م2020عام المن  رابع٪ في الربع ال10 أحجام المبيعات بنس . مقارنة بالربع الس

م. 2019عام الب٪ مقارنة 5 حجم المبيعات بنســبة انخفض٪ و12 متوســط أســعار المبيعات بنســبة انخفضم، 2020عام الل خالو
سلبية ل ضرائب واإلهالك واإلطفاء وجاءت النتيجة ال سارة البالغةوم 2020 من العام رابعفي الربع الألرباح قبل الفوائد وال  119 خ

 64ريال سعودي [ ونملي 241 خسارة سجلالذي  م2020 العام الث منالثالربع أفضل من دوالر]  يونمل 32ريال سعودي [ يونمل
 .دوالر] ونملي

 
 
 

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

