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عد هذا العرض التوضيحي لغرض هذا االجتماع فقط من ُتقدم هذه المواد بشرح شفهي، ويجب أال تقتطع. وبحضوركم هذا االجتماع الذي يقدم فيه هذا العرض التوضيحي أو بمجرد اطالعكم عليه، فإنكم توافقون على االلتزام بالقيود التالية. ا ُ

.  سياقها

ي في ، أي عضو حالي أو مستقبل"(الشركة)"االكتتاب أو وسيلة للحصول على أي سندات من سابك أوأعد هذا العرض التوضيحي لتقديم المعلومات فقط، وال يشلك، ويجب أال يفسر على أنه، تقديم عرض، أو التماس عرض لشراء، أو دعوة للتسجيل

و التزام أو ذريعة فيما يتعلق بأي عقد للشراء أو االكتتاب في أي سندات من تلك الشراكت، أو فيما يخص  أي عقد أأساسًا وال تشلك في لكيتها أو أي جزء منها ، (أرامكو السعودية)أو أي شركة أخرى، بما فيها شركة "( المجموعة)"مجموعة شراكت سابك 

.مات الواردة في نشرة االكتتاب وعلى تحليل مستقل لهذه المعلوماتعلوكذلك ال يشلك هذا العرض التوضيحي نشرة اكتتاب اكملة أو جزئية، ويجب اتخاذ أي قرار باالستثمار في األوراق المالية فقط على أساس الم. آخر على اإلطالق

دون إشعار من التاريخ المحدد وتخضع للتغييراعتبارًا الواردة في هذا العرض التوضيحي، افتراضات أو وجهات نظر أو آراء الشركة ( بما في ذلك البيانات أو التوقعات أو التنبؤات أو غيرها من البيانات االستشرافية)تمثل أي افتراضات أو وجهات نظر أو آراء 

ومات على األداء في المستقبل، كما ال تهدف المعلمؤشرًا وال تعبر المعلومات الواردة في هذا العرض التوضيحي المتعلقة باألداء في الماضي . وتعد جميع المعلومات التي لم يذكر مصدرها بشلك منفصل من بيانات الشركة وتقديراتها. سابق

علق لم يتم التحقق من المعلومات الواردة في هذا العرض التوضيحي بشلك مستقل، وليس هناك أي تعهد أو ضمان، صريح أو ضمني، فيما يت. الواردة في هذا العرض التوضيحي إلى التنبؤ بالنتائج الفعلية، وليس هناك أي ضمانات في هذا الشأن

ال تتحمل الشركة أو الشراكت التابعة لها أو مستشاروها أو األشخاص ذوو الصلة أو أي شخص آخر، أي مسؤولية عن أي خسارة مهما اكن . بحيادية المعلومات الواردة فيه أو دقتها أو اكتمالها أو صحتها، ويجب عدم االعتماد على هذه المعلومات

ي علما بأن ذلك ال يعني تقييد أو استبعاد أو قصر أي حق أو مسؤولية تجاه أي شخص بموجب أ. ، بشلك مباشر أو غير مباشر، من هذا العرض التوضيحي أو محتوياته، أو عما له عالقة بهذا العرض التوضيحي(عن إهمال أو غير ذلك)سببها قد تنشأ 

(.بما في ذلك ما يتعلق بالتزوير واالحتيال)نظام أو الئحة معمول بها في أي والية قضائية في حال لم يتم إخالء المسؤولية بشلك قانوني 

تاريخية المدرجة بخالف تلك المتعلقة بالحقائق ال–وعليه فإن جميع البيانات . ولكمات ذات معنى مماثل" يتوقع"، " ُيقدر"، " ينوي"، " يعتقد"، " يترقب"تحتوي هذه العبارات على لكمات ". بيانات تطلعية"يتضمن هذا العرض التوضيحي عبارات تشير إلى 

إنها ُتعد بيانات ف–( بما في ذلك خطط وفورات التاكليف وتحسين اإلنتاجية)ة الخاصة بالعمليات المستقبلية دار في هذا العرض، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، البيانات المتعلقة بالمركز المالي للشركة واستراتيجية العمل وخطط وأهداف اإل

داء أو الف النتائج أو األداء أو اإلنجازات الفعلية للشركة بشلك جوهري عن النتائج أو األاختوحسب طبيعتها فإن هذه البيانات التطلعية تشتمل على مخاطر معروفة وغير معروفة، وأوجه من عدم اليقين، وعوامل أخرى يمكن أن تتسبب في . تطلعية

.ركة في المستقبلفيها الشمل تستند هذه البيانات التطلعية إلى العديد من االفتراضات المتعلقة باستراتيجيات الشركة الحالية والمستقبلية، وبيئة األسواق التي ستع. في هذه البيانات التطلعيةضمنيًا أو فعليًا اإلنجازات التي تم التعبير عنها 

عن أي مسؤوليتهم ، صراحًة ومساهميها، وولكاؤها وموظفوها ومستشاروهاذات الصلة، " المجموعة"، وكيانات "الشركة"وبذلك ُتخلي . وتتحدث هذه البيانات التطلعية فقط عن المعلومات التي وردت حتى تاريخ إعداد هذا العرض التوضيحي

هذه لك ال داعي له على مثلبشولذا فإننا نحثكم على مراعاة هذه العوامل بعناية عند تقييم البيانات التطلعية الواردة في هذا العرض التوضيحي وعدم االعتماد المفرط. التزام أو تعهد يتعلق بتحديث أي بيانات تطلعية واردة في هذه الوثيقة

.  العبارات

أو نظم أو موجود في أي ماكن، أو أي دولة، أو بلد أو والية قضائية أخرى، إذا اكن هذا التوزيع أو النشر أو االستخدام مخالًفا لقوانينشخصًا مقيمًا أو اكن مواطنًا هذا العرض التوضيحي ليس ُمعدًا للتوزيع أو االستخدام من قبل أي شخص أو كيان سواء 

. أي إخفاق في االمتثال لهذه الشروط والقيود قد يشلك انتهااًك لقوانين الواليات القضائية األخرى. هذه الوالية القضائية، أو يتطلب أي تسجيل أو ترخيص داخل هذه الوالية القضائية

.يتضمن هذا العرض التوضيحي معلومات وردت حتى تاريخ إعداده، وتخضع هذه المعلومات للتغيير دون إشعار مسبق

، أي ضمانات، صريحة أو ضمنية( إسآيسي آي)وال تقدم . لم تطلع أو تراجع أي استنتاجات أو توصيات أو وجهات نظر أخرى قد ترد هنا( إسآيسي آي)في هذا العرض التوضيحي، يجب العلم بأن ( إسآيسي آي)فيما يتعلق باإلشارة إلى واكلة : مالحظة

.أي مسؤوليات متعلقة أو ناشئة عن استخدام بياناتها والمحتويات األخرى إلى أقصى حد معمول به نظاما( إسآيسي آي)وال تتحمل . فيما يتعلق بدقة أو كفاية أو توقيت أو اكتمال بياناتها أو مالءمتها ألي غرض معين

إخالء المسؤولية
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3 صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة األم  ( 2).الدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك واإلطفاء وانخفاض قيمة األصول( 1. )ريال؛ تخضع بعض األرقام والنسب المئوية لتعديالت التقريب3.75: سعر صرف الريال مقابل الدوالر: في هذه الشريحة وجميع الشرائح التالية

أبرز معالم أرباح الربع الثاني

اميوتنالنفط،أسعارزيادةنتيجةالمنتجاتأسعارارتفاع
الطلب

هامشفيالمستمربالتحسنمدفوعقويماليأداء
الربح

المساهمينعوائدعلىالتركيزمواصلة

(مليار دوالر أمريكي)م 2021أداء الربع الثاني من عام

االبتاكرخاللمنالدائرياالقتصادمجالفيتقدمحرازإ

أهم الرسائل

اإليرادات

11.3

األرباح قبل الفوائد والضرائب 
1واإلهالك واإلطفاء صافي الدخل

2.03.6
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الربعفيالمحققةالقيممناألكبرالقسم
المشترياتمنجاءالثاني

المشتريات

الشرائيةالقوةمناالستفادةخاللمنذلكتحقق
.اللوجستيةوالخدماتالمستودعاتوتحسين

الـتـميـزنحو تحقيق 

اقتقنية المعلومات لتعزيز إجراءات تحليل اإلنفحلول •

المشتركةتقاسم المخزون لمواد قطع الغيار آلية •

تحسين المخزون•

التسويقحقوق نقل 

المبيعات والتسويق

العالميةاللقيمتحسين مواد 

ابك سبتزويد ( لتجارة المنتجات البتروليةأرامكو )بدأت 
في أورباالمطلوبةاللقيمبمواد 

فوجيان)و(صدارة)منتجاتتسويقحقوقنقل

(سابك)إلى(أويلسإ)و(والبتروكيماوياتللمصافي
.يوليو1يوممناعتباراً 

تحقيق القيمة

العام بحلول األهداف تحقيق جار العمل على 
2025.

2025الهدف 

1.5-1.8
مليار دوالر مليون دوالر

ى منذ إتمام الصفقة حت
العام الربع الثاني من 
2021

230

المشتريات

الصيانةالعمليات

التاكمل بين 
الصناعات األولية 

والتحويلية

سلسلة 
اإلمدادات

المبيعات 
والتسويق

مع أرامكو السعوديةالتقدم في تحقيق القيمة المضافة
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االستدامة والمناخ

 يل والتي يقع مقرها في الجب( سابك)التابعة لـ ( المتحدة)تم بناؤه في شركة
.العربية السعوديةبالمملكة 

 2016منذ عام االنبعاثات الكربونية منخفضة التقنية في مجال يتميز بالريادة.
ثل يحّول المصنع ثاني أكسيد الكربون إلى مادة لقيم تستخدم في منتجات م

اليوريا والميثانول وثاني أكسيد الكربون السائل الستخدامها في المجاالت
.الصناعية

استخدامات أخرى في صناعات األغذية والمشروبات.

دائري بالستيك  كربون دائري

باقة منتجات جديدة

من السباقين في مجال إطالق باقة منتجات من 
.تدويرهاالنفايات البالستيكية المعاد 

طرح حلول خاصة بإتمام دورة التعامل مع 
النفايات البالستيكية

( وغامبلبروكتر)و( سابك)تتضافر جهود لك من 
حول إعادة تجريبي لتدشين مشروع ( فراونهوفر)و

.ذات االستخدام الواحدالوجه تدوير أقنعة 

الدائرياالقتصاد جائزة 

جائزة أفضل شركة عالمية للعام على ( سابك)حازت 
الدائري، واالقتصادتقديرًا اللتزامها باالبتاكر والتقنية 

.رائدةوالذي تم تعزيزه بشرااكت 

500,000 MT

من الكربون الذي 
ه يتم جمعه وتنقيت

سنوًيا
ه لجمع الكربون وتخزينأكبر مصنع في العالم 

2016عام منذ وتنقيته وتسييله 

العشرينمجموعةبتوصياتالعمل
للكربونالدائرياالقتصادبشأن

(سابك)طريقخريطةوتحقيق
.بالمناخالخاصة
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2األسعارالحجم

2021األول مقابل الربع2021الربع الثاني 
%10%3(على أساس ربع سنوي)

2020مقابل الربع الثاني 2021الربع الثاني 
%72%0(على أساس سنوي)

النسب الرئيسةعوامل تعزيز المبيعات

أداء مالي قوي 

، م 2021دوالًرا للبرميل في الربع الثاني 69بلغ متوسط نفط برنت لإلشارة فقط، . أخرىتتضمن سعر صرف العمالت وعوامل -2صافي المشتريات من الملموس وغير الملموس : التدفق النقدي التشغيلي مطروحا منه النفقات الرأسمالية= التدفق النقدي الحر -1

.  م2020عام دوالًرا للبرميل في الربع الثاني من 29، و م 2021دوالًرا للبرميل في الربع األول 61و 

األداء المالي

(مليار دوالر أمريكي)
الثاني الربع 

2021
األول الربع 

2021
رالتغينسبة 

ربع السنوي
الثاني الربع 

2020
رالتغينسبة 

السنوي
النصف األول 

2021
النصف األول

2020
رنسبة التغيي

%46 14.62 21.32%72 6.57%13 10.01 11.31المبيعات

%206 2.09 6.40%289 0.93%31 2.77 3.63األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء

-(0.35) 4.55-(0.34)%45 1.85 2.68من العملياتالربح

-(0.87) 3.33-(0.59)%57 1.30 2.04صافي الربح

%277 2.640.70%326 0.32%1.381.269الحرالتدفق النقدي 

الربع الثاني 
2021

الربع األول 
2021

الربع 
الثاني 
2020

النصف 
األول 
2021

النصف 
األول
2020

األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك هامش 

(%)واإلطفاء 
32%28%14%30%14%

األرباح قبل الفوائد والضرائب / صافي الدين

(x)واإلهالك واإلطفاء 
0.040.030.530.050.47
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اتجاه الطلب
3في الربع 

(على أساس ربع سنوي)

اتجاه الطلب
3في الربع 

(سنويعلى أساس)

اتجاه الطلب
2في الربع

(سنويعلى أساس)

الصناعة النهائية

والتغليفالتعبئة

والتشييدالبناء

الزراعة

السلع االستهالكية

النقل

منتجات صناعية

السيارات

تاإللكترونيات والكهربائيا

الرعاية الصحية

واالتجاهاتأبرز الصناعات النهائية-( سابك)

تحسن استقرار انكماش

أحجام 
المبيعات

5

أخرىالتعبئة والتغليف

الزراعة

البناء والتشييد

النقل

السلع االستهالكية

الرعاية الصحية

منتجات صناعية

السيارات

اإللكترونيات 
والكهربائيات

م 2020مقارنة بالربع الثالث2021اتجاهات الصناعة المستقبلية في الربع الثالث 3م 2020م مقارنة بالربع الثاني 2021الطلب على الصناعة في الربع الثاني  .المبيعات المباشرة وغير المباشرة ( سابك: )المصدر
يشمل مشتقات الوقود5. م2021م مقارنة بالربع الثاني 2021اتجاهات الصناعة المستقبلية في الربع الثالث 
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0.85

2.45

3.25

2020الربع الثاني  2021الربع األول  2021الربع الثاني 

2األسعارالحجم

2021الربع األول مقابل2021الثانيالربع 
%12%1-(على أساس ربع سنوي)

2020مقابل الربع الثاني 2021الربع الثاني 
%73%0(على أساس سنوي)

يما ف)النفط واستقرار الطلب أسعار أسعار المنتجات مدفوعًا بزيادة ارتفاع –الكيماويات•
(عدا الجاليكوالت

مدفوعًا بتعافي االقتصادتحسن الطلب –البولي إيثيلين•

تحسن مدعومًا بارتفاع أسعار البولي بروبيلين –الصناعةالبوليمرات المتخصصة وحلول •
ة مواد انخفاض المعروض وارتفاع تلكفمن كربونيتالطلب فيما استفادت أسعار البولي 

.اللقيم

البولي كربونيت -4البولي بروبيلين، -3أخرى، سعر صرف العمالت وعوامل تتضمن -2البوليمرات المتخصصة وحلول الصناعة، -1

البتروكيماويات والمنتجات المتخصصة

عوامل تعزيز المبيعات

ارتفاع أسعار المنتجات

ة البوليمرات المتخصص
الكيماويات1الصناعةوحلول 

أحجام 
المبيعات
)%(

المنتجات المتخصصةالبولي إيثيلين

1% 17%

17%65%

(مليار دوالر أمريكي)األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

التطوراتأبرز 
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م2021البتروكيماويات في المناطق الرئيسة خالل الربع الثاني من التغيرات الملحوظة في أسعار

مقابل الربع 2021نسبة التغيير في الربع الثاني من 
(  على أساسي سنوي)م 2020الثاني 

أسعار 2. البولي كربونيت PCالبولي بروبيلين، و  PPالبولي إيثيلين، و PE، اإليثربوتيلميثيل ثالثي  MTBEميثانول،  Methanolاإليثيلين األحادي، جاليكول MEG. ، وأي اتش اسماكينزي، وود وبالتسإس، آيسي آيمن مجالت ( تلكفة وتأمين وأجور الشحن/تسليم على ظهر الباخرة/شامل التاكليف والشحن)مرجع األسعار 1

 MEGأسعار -4(. ما عدا الصين)متوسط سعر غرب أوروبا وآسيا = اإليثربوتيلميثيل ثالثي  MTBEبينما سعر ( آسيا ما عد الصين، والصين)متوسط السعر في = ، سعر الميثانول البولي كربونيت مربوطة بأسعار آسيا PCو اإليثيلين األحادي، جاليكول MEGأسعار 3.  ارشادية مرتبطة بمنطقة الواليات المتحدة األمريكية

.البولي كربونيت مربوطة بأسعار الصين PCو اإليثيلين األحادي، جاليكول

أمرياك الشمالية

أوروبا الغربية

الصين

<15%

الشرق األوسط

15%-50% >50%
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40%

60%
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(ما عدا الصين)آسيا 
0%
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األمريكيتين أوروبا
الشرق 
األوسط 
وأفريقيا

الصين
ما عدا )آسيات 

(الصين

MEG
Methanol
MTBE
PE
PP
PC

ةاإلقليمية والعالمي( سابك)أحجام مبيعات 
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Classification: Internal Use

10

م2021البتروكيماويات في المناطق الرئيسة خالل الربع الثاني من التغيرات الملحوظة في أسعار

مقابل الربع 2021نسبة التغيير في الربع الثاني من 
(على أساس ربع سنوي)م 2021األول من 

أسعار 2.  كربونيتالبولي  PC، و بروبيلينالبولي  PP، وإيثيلينالبولي  PE، اإليثربوتيلميثيل ثالثي  MTBEميثانول،  Methanolاألحادي، اإليثيلينجاليكول MEG. ، وأي اتش اسماكينزي، وود وبالتسإس، آيسي آيمن مجالت ( تلكفة وتأمين وأجور الشحن/تسليم على ظهر الباخرة/شامل التاكليف والشحن)مرجع األسعار 1

 MEGأسعار -4(. ما عدا الصين)متوسط سعر غرب أوروبا وآسيا = اإليثربوتيلميثيل ثالثي  MTBEبينما سعر ( آسيا ما عد الصين، والصين)متوسط السعر في = مربوطة بأسعار آسيا، سعر الميثانول كربونيتالبولي  PCاألحادي، و اإليثيلينجاليكول MEGأسعار 3.  ارشادية مرتبطة بمنطقة الواليات المتحدة األمريكية

.مربوطة بأسعار الصينكربونيتالبولي  PCاألحادي، و اإليثيلينجاليكول

أمرياك الشمالية

أوروبا الغربية 

الصين

<15%

الشرق األوسط

15%-50% >50%
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(ما عدا الصين)آسيا 
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األمريكيتين أوروبا
الشرق 
األوسط 
وأفريقيا

الصين
ما عدا )آسيات 

(الصين

MEG
Methanol
MTBE
PE
PP
PC

ةاإلقليمية والعالمي( سابك)أحجام مبيعات 
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Classification: Internal Use

11 ي وبالنسبة ألسعار البول. اإليثيلين األحادي، والميثانول، فمرتبطة مع األسعار في الصينجاليكول، أما أسعار (الشرق األوسط، غرب أوروبا، الصين)متوسط األسعار = بالنسبة ألسعار البولي إيثيلين 2(.  والفحموالنافتا، والبروبان، اإليثان, الميثان)مطروح منها تلكفة المواد الخام ( اإليثيلين األحادي، والبولي بروبيلين والميثانولوجاليكولالبولي إيثيلين، )أسعار المنتجات -1
، فإن للنافتاوبالنسبة . افإنها مرتبطة باألسعار المعمول بها في غرب أوروبالبروبيلينفإن األسعار مرتبطة باألسعار المعمول بها في شمال غرب آسيا، وبالنسبة ألسعار لإليثيلينوبالنسبة . المعمول بها في المملكة العربية السعوديةمرتبطة باألسعار ، فإن األسعار والبروبانإليثان , للميثانوبالنسبة (. الشرق األوسط وغرب أوروبا)متوسط األسعار = بروبيلين 
(. بالتسإس بي غلوبال )و ( إسآيسي آي: )األسعار هيمصادر . أسعار الفحم متوافقة مع األسعار المعمول بها في الصين. أخرى تعني الفحم المستخدم كمادة لقيم. 3. المعمول بها في آسيامرتبطة باألسعار األسعار 

1أسعار المنتجات الرئيسة دون تلكفة المواد الخام

2البولي إيثيلين

(دوالر أمريكي للطن)
2األحادياإليثيلينجاليكول

(دوالر أمريكي للطن)
2البولي بروبيلين

(دوالر أمريكي للطن)
2الميثانول

(دوالر أمريكي للطن)

نافثا/ إيثيلين

إيثيلين/إيثيلينبولي 

إيثان/إيثيلين ثاناف/إيثيلين

يليناإليث/األحادي اإليثيلينجاليكول

نإيثا/إيثيلين ثاناف/ بروبيلين 

بروبيلين/بروبيلينبولي 

انبروب/بروبيلين ميثان/ ميثانول3أخرى/ميثانول

الثاني الربع 
2021

األول الربع 
2021

الثاني الربع 
2020

الثاني الربع 
2021

الربع األول 
2021

الثاني الربع 
2020

الربع الثاني 
2021

األول الربع 
2021

الثاني الربع 
2020

الثاني الربع 
2021

األول الربع 
2021

الثاني الربع 
2020
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Classification: Internal Use

12

2األسعارالحجم

%15%202120الربع األول مقابل2021الثانيالربع 

%62%16-2020مقابل الربع الثاني 2021الربع الثاني 

تتضمن سعر صرف العمالت وعوامل مؤثرة أخرى( غروبيوسي آر )من شركة ( فوب/آرإفسي )وفقا ألسعار الشحن 

المغذيات الزراعية

ارتفاع أسعار اليوريا

(دوالر أمريكي للطن)سعر اليوريا(مليون دوالر أمريكي)األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

عوامل تعزيز المبيعات

واالقتصاد جراء تحسن الطلب : وأحجام مبيعات اليورياتحسن في أسعار •
الزراعي 

أبرز التطورات

156 153

295

2020الربع الثاني  2021الربع األول  2021الربع الثاني 

200

250

300

350

400

450

الربع الثاني 

2020

الربع الثالث 

2020

الربع الرابع 

2020

الربع األول 

2021

الربع الثاني 

2021

M.E US S.E. Asia
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Classification: Internal Use

13

1األسعارالحجم

%4%202114الربع األول مقابل2021الثانيالربع 

%53%202040مقابل الربع الثاني 2021الربع الثاني 

-77

165

90

2020الربع الثاني  2021الربع األول  2021الربع الثاني 

487

795

936

2020الربع الثاني  2021الربع األول  2021الربع الثاني 

(حديد)شركة 

(مليون دوالر أمريكي)األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

المبيعاتعوامل تعزيز 

مدفوعًا بتحسن الطلباحجام المبيعات في تحسن •
في األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاءإنخفاض•

الخامفي أسعار المواد اإلرتفاعمقارنه بالربع السابق نتيجة 

أبرز التطورات

تحسن أحجام المبيعات 

(مليون دوالر أمريكي)المبيعات 

بما في ذلك سعر صرف العمالت وعوامل أخرى ¹
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Classification: Internal Use

14 عن طريق ثالثة واكالت تصنيف2عدد األسهم    / صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم = أرباح السهم الواحد  

م2021والنظرة المستقبلية لعام الثاني ملخص الربع 

0.7
السهم أرباح 

1الواحد

1.4
النقدي التدفق 
الحر

ملخص األداء 

األداء المالي 

(المبالغ بالمليار دوالر)

A+/A1
تصنيف ائتماني مستقل 

2قوي

اإليرادات

2.0

قبلاألرباح 
والضرائبالفوائد

واإلهالك
واإلطفاء

3.6

صافي 
الداخل

11.3

مستويات متواضعةنشهد من المتوقع أن 
النصف الثاني من خالل لهوامش الربح 

ي م مقارنة بالمستويات المرتفعة الت2021
النصف األول من العام نفسه شهدها 

توقعات المستقبل 

م2021النظرة المستقبلية لعام 
من المتوقع زيادة معدل نمو الناتج المحلي 

والذي % )6.0و% 5.5بين اإلجمالي العالمي لما 
(٪ 5.5٪ و 5.0اكن سابقًا بين 



شكرًا لكم


