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Classification: General Business Use  

  
 

 
 

    م2019عام المن  الثالثلربع ا (سابك) تعلن أرباح
 

 

 :م2019عام المن لث الثاالربع  نتائجأبرز 
٪ 23و  ،ربع سنوي٪ على أساس 6 قدره انخفاضمليار دوالر]، ب  8.98مليار ريال سعودي [  33.69 اإليراداتبلغت  •

 عن السنة السابقة.
 ثباتمليار دوالر]، بنسبة   2.42مليار ريال سعودي [  9.06 واإلطفاءبلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك   •

 ٪ عن السنة السابقة. 36انخفاض و ،على أساس ربع سنوي
 و ،٪ على أساس ربع سنوي4مليار دوالر]، بنسبة انخفاض  1.24مليار ريال سعودي [  4.66 الدخل من العمليات بلغ •

 ٪ عن السنة السابقة.53
٪ 86و  ،٪ على أساس ربع سنوي61 قدره انخفاضبمليار دوالر]،   0.22مليار ريال سعودي [  0.83بلغ صافي الدخل  •

 عن السنة السابقة.
 
 ول التالي:الجد م في2019المقارنة مع الربع الثالث من العام  
 

 ملخص النتائج المالية – 1الجدول 
 

 أشهر المنتهية في التسعة الثالثة أشهر المنتهية في 

سبتمبر  30 
 م2019

 يونيو 30
سبتمبر  30 نسبة التغيير م2019

 م2019
سبتمبر  30

 نسبة التغيير م2018

 %17- 128.86 106.93 %6- 35.87 33.69 اإليرادات
األرباح قبل الفوائد والضرائب 

 %31- 41.28 28.29 %0 9.07 9.06 )1( واإلطفاءواإلهالك 

 %47- 29.73 15.64 %4- 4.83 4.66 الدخل من العمليات
 %65- 18.30 6.36 %61- 2.12 0.83 )2(صافي الدخل 

 األرباح (الخسائر) للسهم الواحد
)2(  0.28 0.71 -61% 2.12 6.10 -65% 

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

 

 .قيمة األصول وانخفاض واإلطفاءالدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك  )1(
 بمساهمي الشركة األم.) المتعلق 2(
 

الربع  هذا في ت إيراداتهاغبل. حيث م2019عام المن  لثالثااليوم نتائجها المالية للربع  )سابك(أعلنت 
، ذاتهعام المن  ثانيال٪ مقارنة بالربع 6 تهنسب انخفاضبمليار دوالر]،   8.98مليار ريال سعودي [  33.69

 المنتجاتالوقت الذي تشهد فيه  في االقتصادي العالمينمو المستمر في التباطؤ النتيجة وذلك 
 . البتروكيماوياتإلى انخفاض أسعار  ىدأالذي  أسعار النفط في ظل انخفاض لمعروضفي ا زيادةالرئيسة 

 
٪ على أساس ربع 2األسعار بنسبة  متوسط انخفض ، فيما٪4) بنسبة (سابكحجم مبيعات  انخفضو

مليار ريال سعودي   9.06 الثالثفي الربع  واإلطفاءاألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك وبلغت  .سنوي
بانخفاض ت�ليف اللقيم ة عدفو م، الربع السابق مستوىمحافظة على نفس ، مليار دوالر] 2.42[
 العمليات التشغيلية.و
 

ت�فة مواد اللقيم،  انخفاضالذي ترتب عليه  ،%10 تزيد عن أسعار خام البرنت بنسبة انخفاضفي ظل و
 الثالثفي الربع  مليار دوالر]  6.42مليار ريال سعودي [  24.06فقد بلغت ت�فة المبيعات في (سابك) 

 هامش الربح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاءبلغ . وسابقاً  %7قدره اض فم، بانخ2019من عام 
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Classification: General Business Use  

 عن الربع السابق من نفس العام  نقطة أساس 162الثالث بزيادة مقدارها % للربع 26.9 الثالث للربع
 . %25.3والتي حققت هامشًا بنسبة 

 
خالل الربع الثالث من  .تقوم اإلدارة بتقييم القيمة الدفترية ألصولها، وفي إطار المراجعة ربع السنوية

رينت (شركة زميلة) باستخدام القيمة ، أعادت سابك تقييم القيمة الدفترية الستثمارها في �ا2019عام 
األعلى بين القيمة العادلة ناقصة ت�فة االستبعاد والقيمة الحالية، باستخدام معلومات متاحة 
للجمهور والنظر في تطور سعر سهم �ارينت، ومتوسط ما أتفق عليه المحللون ومعقولية العالوة 

امًا على هذا االستثمار من خالل حصتها البالغة على هذا االستثمار نظرًا الن سابك تمارس تأثيرًا ه
% في �ارينت. وبناًء على تقييم اإلدارة، قامت سابك بتسجيل مخصص انخفاض في القيمة قدره 24.99

والتي تم تسجيلها ضمن حساب "الحصة في نتائج  2019سبتمبر  30مليار ريال سعودي كما في  1.51
وتعمل (سابك) على  الدخل األولية الموحدة الموجزة. شر�ت زميلة ومشاريع مشتركة" في قائمة

في الربع المزمع االنتهاء منها مراجعة القيمة الدفترية لجميع أصولها في إطار خطة أعمالها السنوية 
 م.2019الرابع من عام 

 
ريال سعودي   0.28، أو مليار دوالر]  0.22مليار ريال سعودي [  0.83 الثالثبلغ صافي دخل الربع فيما 

، حيث �ن % 61من العام ذاته بنسبة  ثانيا عن الربع ال، والذي جاء منخفضللسهم الواحددوالر]   0.07[
 .للسهم الواحددوالر]   0.19[ريال سعودي   0.71، أو مليار دوالر]  0.56مليار ريال سعودي [  2.12قد حقق 

 
هللا البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة (سابك)  عبد تعقيبًا على هذه النتائج قال سعادة األستاذ يوسف بن

إن تراجع أسعار البتروكيماويات في الربع الثالث جاء في أعقاب موجة التحديات التي نتجت  نفيذيالرئيس الت
(البولي إيثيلين  -الرئيسة  من المنتجاتالمعروض سعة  و في االقتصاد العالمي وزيادةعن تباطؤ النم

والذي تسبب في الضغط  تزامنا مع انخفاض أسعار النفط - وجاليكول اإليثيلين األحادي)والبولي كربونات 
 .على انخفاض أسعار البتروكيماويات

 
استمرارنا باالستثمار في تعزيز مع سياسة مالية منضبطة  مازالت من أولوياتنا تبني" وأضاف قائًال: 

ننا واثقون من آفاق صناعة البتروكيماويات على . كما أودعم توزيعات األرباح اعتمادية وسالمة أصولنا
المدى الطويل، ونركز بش� مستمر على وضع مشاريع النمو في قمة أولوياتنا، مع الحفاظ على تصنيفنا 

مؤخرًا بتدشين مشروع البتروكيماويات المشترك مع شركة  احتفلنااالئتماني القوي. وفي هذا السياق 
 الخليج األمريكي" (إكسون موبيل) الواقع على ساحل

 
في مجاالت التركيز الرئيسة  المضافة منالقيمة وتحسين العمليات وزيادة الكفاءة وذكر البنيان أن 

موافقات أهمية اإلنجازات التي حققتها (سابك) مؤخرًا، بما في ذلك الحصول على )، مشيًرا إلى سابك(
ربية للبتروكيماويات (صدف) والشركة العدمج الشركة السعودية للبتروكيمياويات ل الجهات المختصة

 . هذه خطوة مهمة نحو زيادة الكفاءة والقدرة التنافسية التشغيلية ، وُتعد(بتروكيميا)
 

وفي معرض تأكيده على أن االبت�ر واالستدامة يمثالن حجر الزاوية لنجاحات (سابك)، جاءت اإلشارة إلى 
تجمع بين التقنيات الحديثة والمواد التي تدعم االقتصاد  )، التي™  TRUCIRCLEمبادرة تروسير� ( إطالق

الدائري، وُتمكن أصحاب العالمات التجارية الرائدة من تطوير منتجات استهالكية تستفيد من حلول 
 .البوليمرات الدائرية المعتمدة التي تقدمها (سابك)

 
 
 
 
 
 



 

 
3 

 

Classification: General Business Use  

 مستقبليةالنظرة ال
 

إلى  م، الذي وصل2019ي العالمي لعام الناتج المحلمعدل نمو إجمالي انخفاض بشأن كما توقعنا 
 المعروض زيادة سعةالمردود السلبي ل ستمريمن المتوقع أن و .%)3.1(مقارنة بالعام السابق  )2.6%(

التسعة أشهر مشها في وهوا )سابك(على أسعار منتجات الذي ألقى بظالله  من المنتجات الرئيسة،
تأثيرها  ويتوقع أن يمتدالعام من  الربع األخيرالشركة في  نتائجفي التأثير على م، 2019من عام  المنقضية

 .م2020إلى عام 
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Classification: General Business Use  

  حسب وحدات العملأعمال (سابك)  نتائج
 

شركة (حديد)،  عملياتها التشغيلية من خالل ثالث وحدات عمل استراتيجية باإلضافة إلىُتدير (سابك) 
 :�لتالي. وتأتي التقارير من القطاعات الثالثة لـ (سابك) بال�مل وهي شركة صناعية مملوكة

 
 .)حديد( -3   المغذيات الزراعية-2   البتروكيماويات والمواد المتخصصة-1
 
 

 البتروكيماويات والمواد المتخصصة -1

 
 نظرة مالية عامة على البتروكيماويات والمواد المتخصصة – 2الجدول 

 أشهر المنتهية في التسعة الثالثة أشهر المنتهية في 

سبتمبر  30 البند
 م2019

 يونيو 30
 سبتمبر 30 نسبة التغيير م2019

 م2019
 سبتمبر 30

 نسبة التغيير م2018

 %18- 114.23 93.51 %6- 31.50 29.71 اإليرادات
األرباح قبل الفوائد والضرائب 

 %32- 37.88 25.76 %1 8.27 8.38 1 واإلطفاءواإلهالك 

 %47- 27.67 14.55 %1- 4.49 4.46 العملياتالدخل من 
 .3.75(جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو 

 .إلى تعديالت التقريبالمرفقة تخضع بعض األرقام والنسب المئوية 
 

 واإلطفاء وانخفاض قيمة األصول.الدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك  )1(
 

ربع على أساس  الثالث،في الربع مليار دوالر]   7.92مليار ريال سعودي [  29.71 ت اإليرادات البالغةانخفض
بلغت األرباح قبل فيما . وحجم المبيعات انخفاض أسعار البتروكيماوياتب مدفوعة٪، 6سنوي بنسبة ال

 بزيادة، مليار دوالر]  2.24مليار ريال سعودي [  8.38 الثالثفي الربع  واإلطفاءالفوائد والضرائب واإلهالك 
 المواد اللقيم ت�ليفالنخفاض  ويرجع ذلك بش� أساسي الثاني من العام ذاته،٪ عن الربع 1بنسبة 

 .التشغيل
 

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

 
البنزين ، والذي انعكس من ارتفاع سعر  ثالثي بوتيل اإليثرميثيل  ت أسعاراستفاد، اتيوالكيماعلى صعيد 

وبالنسبة . سنوي)الربع على أساس ( واإلطفاءالفوائد والضرائب واإلهالك  قبل رباحفي صورة ارتفاع األ
لربع الثالث من اجاليكول اإليثيلين األحادي، استمرت األسعار عند مستويات منخفضة خالل معظم  لوحدة
على الرغم من انخفاض حجم المخزون، سيما في الصين الطاقة اإلنتاجية عالميا  ، نظرًا لزيادةم2019العام 

معدالت الطلب من قبل مع ضعف  وطالهبتجاه في ا الميثانولخالل الربع الثالث. فيما ظلت صناعة 
وانخفاض الطلب من قبل مصانع تحويل الميثانول إلى أوليفينات نتيجة ضعف األسواق النهائية الرئيسة، 

 ، وانخفاض أسعار النفط.اقتصادياتها
 

أسعار البولي إيثيلين انخفاضًا نتيجة معدالت الطلب  ، شهدتيثيلينإالبولي أعمال وفيما يتعلق ب
 في الواليات المتحدة وآسيا.  الطاقة االنتاجيةزيادة  عالميا و الضعيفة

 
لضغوطات جراء ل التعرضأسعار البولي كربونات  استمرت، الصناعةوحلول  متخصصةبوليمرات الالفي  أما

. األسواق النهائية الرئيسةو سوق السيارات الطلب فينمو المخاوف من زيادة الطاقة اإلنتاجية وتباطؤ 
ا  أفضلصناعة البولي بروبيلين  ةحركوظّلت  ، مستفيدة من انخفاض مقابل بعض البوليمرات األخرىنسبّيً

 .أسعار اللقيم
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 المغذيات الزراعية -2

 
 نظرة عامة مالية على المغذيات الزراعية – 3الجدول 

 أشهر المنتهية في التسعة الثالثة أشهر المنتهية في 

سبتمبر  30 البند
 م2019

يونيو  30
 سبتمبر 30 نسبة التغيير م2019

 م2019
 سبتمبر 30

 نسبة التغيير م2018

 %12- 5.98 5.29 %7- 1.80 1.68 اإليرادات
األرباح قبل الفوائد والضرائب 

 %5- 2.15 2.04 %6- 0.66 0.62 1 واإلطفاءواإلهالك 

 %10- 1.61 1.44 %11- 0.47 0.42 الدخل من العمليات
 .3.75سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو (جميع المبالغ بالمليار ريال 

 .إلى تعديالت التقريبالمرفقة تخضع بعض األرقام والنسب المئوية 
 

 واإلطفاء وانخفاض قيمة األصول.الدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك  )1(
 

انخفاًضا  ،م2019الثالث في الربع  مليار دوالر]  0.45مليار ريال سعودي [  1.68 ةالبالغشهدت اإليرادات 
 واإلطفاءبلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.% 7بمقدار 

ثاني. و�نت ال٪ عن الربع 6مليار دوالر]، بانخفاض نسبته   0.17مليار ريال سعودي [  0.62 الثالثفي الربع 
المناقصات الهندية أحد المحر�ت الرئيسة للطلب على اليوريا، ما عوض االنخفاض على الطلب من أجزاء 

م. و�نت هناك زيادة في كميات اليوريا 2019من أستراليا وجنوب شرق آسيا في الربع الثالث من عام 
ب المحلي، إلى جانب انخفاض قيمة المتوفرة المعدة للتصدير في الصين وذلك على خلفية تراجع الطل

  العملة، ما جعل الصادرات أكثر تنافسية.
 
 

 )حديد( -3

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

سبتمبر  30 البند
 م2019

يونيو  30
 سبتمبر 30 نسبة التغيير م2019

 م2019
 سبتمبر 30

 التغييرنسبة  م2018

 %6- 8.65 8.12 %10- 2.56 2.31 اإليرادات
األرباح قبل الفوائد والضرائب 

 %61- 1.25 0.49 %56- 0.13 0.06 1 واإلطفاءواإلهالك 

 - NM -0.35 0.45 -0.14 0.22- 2الدخل من العمليات
 .3.75السعودي والدوالر األمريكي هو  (جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك)، سعر الصرف بين الريال

 .إلى تعديالت التقريبالمرفقة تخضع بعض األرقام والنسب المئوية 
 

 واإلطفاء وانخفاض قيمة األصول.الدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك  )1(
 

من  الثالث٪ خالل الربع 10مليار دوالر] بنسبة   0.61مليار ريال سعودي [  2.31البالغة انخفضت اإليرادات 
وشهدت . وأسعار المنتجات حجم المبيعات انخفاض، ويرجع ذلك إلى سنويعلى أساس ربع  م2019عام 

مليار دوالر]   0.02مليار ريال سعودي [  0.06 البالغة واإلطفاءاألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك 
 . سنويال٪ على أساس ربع 56بنسبة  انخفاًضا

 
 

من المعلومات، ُيرجى التواصل مع إدارة عالقات المستثمرين في (سابك) على البريد اإللكتروني:  للمزيد
IR@SABIC.com :أو زيارة الموقع https://www.sabic.com/en/investors. 

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

