
 
 

Classification: General Business Use  

 

 م2021عام المن  الرابعلربع المالية ل)سابك( نتائج 

 
 :م2021 العام من الرابع الربع لنتائج أبرز النقاط

 

 وبزيادة قدرها بالربع السابق، مقارنة ٪ 17 قدرها بزيادة ،[دوالر مليار 13.67] سعودي ريال مليار 51.28 اإليرادات بلغت 

 .العام السابقبالربع الرابع من مقارنة  56٪

 اقدره بزيادةمليار دوالر[،  3.48مليار ريال س  عودي ] 13.05رائب واإلهالك واإلطفاء ض  قبل الفوائد وال بلغت األرباح 

 .السابق العام من بالربع الرابعمقارنة ٪ 95، وزيادة قدرها مقارنة بالربع السابق٪ 17

 سابق مقارنة بالربع ٪12 اقدره بزيادة ،[دوالر مليار 2.30] سعودي ريال مليار 8.63 العمليات من لدخلا إجمالي بلغ  ،ال

لذي يار 7.70بلغ  وا يال مل يار 2.05] س   عودي ر لدخل ومقارنة ،[دوالر مل يات من با لذي العمل يار 3.79 بلغ ا يال  مل ر

 .السابق العام من ذاته الربع في[ دوالر مليار 1.01] سعودي

  صافي الدخل سعودي ] 4.93بلغ  سابق ٪12بانخفاض قدره مليار دوالر[،  1.32مليار ريال   5.59الذي بلغ  مقارنة بالربع ال

مليار دوالر[  0.60مليار ريال س  عودي ] 2.25ي بلغ ذال ومقارنة بص  افي الدخلمليار دوالر[،  1.49]س  عودي  مليار ريال

 .السابق العام من ذاته الربع في

  مليار  1.52مليار ريال س  عودي ] 5.69بعد تس  وية المص  روفات اير المت،ررة، ا  بد الربع الرابع تاقيق ص  افي دخل

 .في الربع السابق مليار دوالر[ 1.49مليار ريال سعودي ] 5.59من صافي الدخل البالغ  أعلى، وهو دوالر[

  يونيو 16 منذ) تاريخه حتى مالس  عودية أرام،و) التعاون معالتي حققتبا )س  اب م من أنة   ة  قيمةال بلغت 

ستاوذت عندما ،2020 سعودية أرام،و ا سبم من٪ 70 على ال سمبر حتىم ساب  أ  ريال مليار 1.76 ,2021 دي

 .[دوالر مليون 468] سعودي

 

 :التالي الجدول في م2021 العام من الرابع الربع مقارنة نتائج

 

 : المالية النتائج ملخص –م 1) الجدول

  

 البند

 المنتبية في عةر ابرا ثنااال المنتبية في الثالثة ابراأل

31 

 ديسمبر

 م2021

30 

 سبتمبر

 م 2021

نسبة 

 ٪التغيير

31 

 ديسمبر

 م2021

31 

 ديسمبر

 م2020

 ٪نسبة التغيير 

 %50  116.95  174.92 %17 43.70  51.28 اإليرادات

 %139  20.22  48.27 %17 11.20  13.05 واإلطفاء األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك

 %628  4.57  33.32 %12 7.70 8.63 الربح من العمليات

 -  0.07 23.03 %12- 5.59 4.93 صافي الربح 

 -  0.02 7.68 %12- 1.86 1.64 للسبم الواحد الربح

 %223  8.89 28.74 %33 8.09 10.75 التدفق النقدي الار

. تخضع بعض األرقام والنسب 3.75بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذل م، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمري،ي هو  )جميع المبالغ
 .المئوية المرفقة إلى تعديالت التقريب

 .دخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك واإلطفاء وانخفاض القيمةال 1
 .ساهمي الةركة األمالمتعلق بم   2
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Classification: General Business Use  

 

ساب م اليوم نتائجبا المالية للربع  سعودي  51.28م، حيث بلغت اإليرادات في هذا الربع 2021من العام  الرابعأعلنت ) مليار ريال 

 سابق.٪ مقارنة بالربع ال17مليار دوالر[، بزيادة نسبتبا  13.67]

 

أحجام  زادتس  ابق، فيما مقارنة بالربع ال٪ 7 متوس  أ أس  عار المبيعات بنس  بة م زيادة في2021من العام  رابعالالربع ا  بد 

سعار المبيعات بنسبة 2021عام  على مدارفي هذا الربع مقارنة بالربع السابق. و  ٪10المبيعات بنسبة   ٪،53م، ارتفع متوسأ أ

 م.  2020مقارنة بعام ٪ 3فيما انخفضت أحجام المبيعات بنسبة 

 

من العام  الرابعمليار دوالر[ خالل الربع  3.48ريال س  عودي ] مليار 13.05األرباح قبل الفوائد والض  رائب واإلهالك واإلطفاء  بلغت

. متوسأ أسعار المبيعاتحجام المبيعات وأ، ويرجع ذل  بةلك أساسي إلى ارتفاع مقارنة بالربع السابق٪ 17 اقدره بزيادة م2021

زيادة تاكليف  عقبإض  افة إلى ارتفاع مص  اريف البيع والتوزيع  ،أس  عار النفأ زيادة جراء ارتفاعا   اللقيممواد تاكليف وا  بدت 

ي وهفي هذا الربع،  رباح قبل الفوائد والض  رائب واإلهالك واإلطفاءلألهوامش ٪ 25نس  بة إلى تاقيق  وس  اعد ذل ، الة  ان

 .الربع السابقبلما تاقق  نسبة مماثلة

 

ريال س  عودي للك  1.64مليار دوالر[، أو ما قيمته  1.32مليار ريال س  عودي ] 4.93 بلغ دخلص  افي  الرابعنتائج الربع  وا  بدت

ما قيمته  مليار دوالر[، أو 1.49مليار ريال س  عودي ] 5.59البالغ  الدخلمن ص  افي  أقلدوالر للك س  بم[، وهو  0.44س  بم ]

 م.2021من العام  الثالثدوالر للسبم الواحد[ في الربع 0.50 ريال سعودي للك سبم ] 1.86

 

ساب م منبلغت  صة ) صروفات ح سعودي ] 0.76اير المت،ررة في الربع الرابع  الم قيم  مليار دوالر[، مقارنة مع 0.20مليار ريال 

صاريف أو من ال اير جوهرية سبب الرئيس لذل  إلى  مت،ررةالرباح اير األم سابق. ويعود ال صات انخفاض بعض في الربع ال ص مخ

 .وإعادة البيلكة القيمة

 

التمويل نتيجة إلعادة قياس مة  تقات أدوات حقوم مل،ية للعقود  أعباء بس  بب ارتفاعتأثر ص  افي الدخل في الربع الرابع أيض  ا 

ةتركة بمبلغ  ةاريع الم سعودي  0.59اآلجلة المتعلقة باتفاقيات بعض الم والتي ب بيعتبا اير  [مليار دوالر 0.16]مليار ريال 

 نقدية.

 

صافي  ابد الربع الرابع  صروفات اير المت،ررة،  سوية الم سعودي ]مليار  5.69بلغ  دخلوبعد ت مليون دوالر[، وهو  1.52ريال 

   مليار دوالر[ في الربع السابق. 1.49ي ]مليار ريال سعود 5.59البالغ  الدخلمن صافي  أعلى

 

إن )ساب م على هذه النتائج، قال سعادة األستاذ يوسف بن عبد هللا البنيان، نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي،  ا  تعقيب

سعار معظم  ا  ، مدفوعم2021عام  منلربع الرابع في ا قويا   حققت أداء ةغيلية وارتفاع أ سةالبالمرونة الت أدى ، ما منتجات الرئي

 .م2021خالل الربع الرابع من عام أعلى أرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء تاقيق إلى 

 

بتاسن ظروف السوم والتركيز على االنضباط  ، مدعوما  قويا   م أداء ماليا  2021وأضاف البنيان أن )ساب م حققت على مدار العام 

 .م2050الاياد ال،ربوني بالول عام الرأسمالي، مؤكدا  التزام الةركة باالستدامة من خالل استراتيجيتبا الرامية لتاقيق 

 

الممارس  ات ودمج مبادئ  ،االقتص  اد الدائري تعزيز ةواص  لبمة تغير المناخ بجواا لمبطموحاتوأكد البنيان أن )س  اب م عززت 

 .ابأعمال استراتيجيات البيئية واالجتماعية وحوكمة الةراكت في

 

 الةركة، أعلنت 2021عام  من في ديسمبرف ،ة لةركة )ساب مية رئيسمساهمين أولوالظل توزيع أرباح نقدية تنافسية على ي

أعلى  هوو ،2021مين عن النصف الثاني من عام ريال سعودي للسبم الواحد على المساه 2.25أرباح نقدية قدرها  عن توزيع

، بأكمله 2021. وبالنسبة لعام 2021في النصف األول من عام  الواحد للسبم ريال سعودي 1.75 األرباح البالغة ٪ من29بنسبة 

علنة البالغة  ريال سعودي للسبم في  3.0 ةلغابال تل ٪ من 33أعلى بنسبة  الواحد ريال سعودي للسبم 4.0اكنت األرباح الم 

 .2020عام 
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 االستدامة واالبتاكر

 

 تلتزم )ساب م بتعزيز المزيد من جبود االستدامة في صناعة ال،يماويات.

 

اتفاقية مع المنتدى االقتصادي العالمي واراكت عالمية أخرى في ق اع ال،يماويات تبدف  إبرام )ساب مهذا الربع  وقد ابد

 ، على أنم2023بذاته بالول عام  ا  قائم لتصبح كيانا   يةال،ربون اتنبعاثمنخفضة االتقنيات العلى مبادرة  التركيزاإلنتقال إلى إلى 

تقنيات منخفضة االنبعاثات ال،ربونية الاالستثمار في ت وير  يتعاونون فيمخاطر المرحلة المب،رة و المبادرةأعضاء  يتةارك

 .واالرتقاء ببا

 

ت وير مةاريع ال اقة المتجددة في الممل،ة العربية لمذكرة تفاهم مع وزارة ال اقة  ا  هذا الربع أيض توقعواكنت )ساب م قد 

في تاقيق  واإلسبام ،منصة لدعم وتعزيز التزامات )ساب م باالستدامة في الممل،ة حيث يؤسس ذل  لتوفير، السعودية

على مستوى العالم بالول عام ا بجميع مواقعتةغيل سية لاوات من طاقة الرياح أو ال اقة الةمغيا 4 بتوليد الةركة طموح

 .م2030اوات بالول عام غيا 12إلى  وصوال  ، م2025

 

ض ابد الربع الرابع أي صاد الدائري التيإطالم منتجات  ا  كما  ستدامة وال،ربون؛  االقت ةبادة الدولية لال صلت على اعتماد ال ح

في السعودية، والباقة الجديدة من       )ساب ممن مصنع )ابن سينام التابع ل الدائريميثانول االقتصاد ومن أبرز هذه المنتجات 

يا تعززالتي  م الايوية، ومادة البولي ثيراميد الرائدةTMراتنجات )ألتيم األداء الفائق وقابلية المعالجة لمواد واالس   تدامة  مزا

 .من البالستي  الذي اكن ينتبي به الم اف في الماي ات ا  البوليمرات المعاد تدويرها كيميائيإضافة إلى الاالية،  )ألتيمم

 

فازت منتجات )ساب م المتخصصة حيث وقد حصدت إنجازات )ساب م في مجال االستدامة واالبتاكر إاادة كبيرة في الربع الرابع، 

وتقديرات مختلفة من وائز وحصلت الةركة على ج .تقنية مبت،رة تم ت ويرها العام الماضي 100بموقعين ضمن قائمة أفضل 

الميدالية البالتينية من اركة )إي،و واألطراف ذات العالقة، وكذل  الزبائن، ومن أبرزها حصولبا على  تالعديد من المؤسسا

للةراكت التي حصلت على نسبة أعلى  ، وهو أعلى تصنيف يمنحفاديسم الرائدة في التقييم المستقل ألداء استدامة األعمال

 .٪ من النقاط في ممارسات االستدامة1

 

ما يؤكد على قوة ، لمرة الثانية على التواليل ا على ابادة الريادة في االمتثال من معبد "إيثيسفير"أيض)ساب م  تحصل كما

 .في )ساب مج االمتثال خالقيات وبرناماألعمق مستوى و 
 

 النظرة المستقبلية

 

أعلى من  بنسبة تقديرية ،مستويات النةاط االقتصادي التاسن عن العام الماضي واصلتوقع أن تمن الم، الصعيد العالميعلى 

 .م2022في عام ٪ 4.2 المتوقع حاليا معدل نمو الناتج المالي اإلجمالي العالمي

 

، تتوقع )س   اب م ارتفاع حجم المبيعات اإلض   افية بس   بب نقل حقوم البيع والتس   ويق لمنتجات م2022عام ب أما فيما يتعلق

ن المس  تمر في موثوقية أص  ول جديدة والتاس  تة  غيل بدء كذل  ، ومأرام،و الس  عودية)من إليبا ال،يماويات والبوليمرات 

في  ةس  تثنائياالالقوية  العوائدن اكنت أقل من ، وإجيدة م2022في عام  العوائدن ت،ون أ الة  ركة توقعتالاالية. كما  ص  ولاأل

سبب تأثير  م2021عام  سلة  ال اقات اإلنتاجيةب سل ضا أن . م2022خالل عام  اإلمداداتالجديدة وتخفيف قيود  ةركة أي تتوقع ال

اياد ال تتمويل مبادرا نتيجة م2020و  م2021ام في ع بامس   توياتأعلى من  م2022ت،ون النفقات الرأس   مالية في عام 

 .وخ أ النمو يال،ربون
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  حسب وحدات العملأعمال )ساب م  نتائج

 
دير )س  اب م  ، وهي ا  ركة ص  ناعية محديد)اس  تراتيجية؛ إض  افة إلى ا  ركة  وحدات عملثالث  عملياتبا التة  غيلية من خاللت 

 مملوكة بالاكمل ل  )ساب م. وتأتي التقارير من الق اعات الثالثة اكلتالي:

 

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

 

 المتخصصة والمنتجاتالبتروكيماويات  -1

 

 المتخصصة وادنظرة مالية عامة على البتروكيماويات والم – 2الجدول 

 

 البند

المنتبية في الثالثة ابراأل المنتبية في عةر ابرا ثنااال   

31 

 ديسمبر

 م2021

30 

 سبتمبر

 م 2021

نسبة 

٪التغيير   

31 

 ديسمبر

 م2021

31 

 ديسمبر

 م2020

٪نسبة التغيير   

 %49 100.64 149.96 %14 37.86 42.97 اإليرادات

 %122 18.10 40.21 %4- 9.59 9.25 1األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

 %517 4.43 27.36 %17- 6.60 5.45 الربح من العمليات

. تخضع بعض األرقام والنسب 3.75المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذل م، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمري،ي هو )جميع 
 .المئوية المرفقة إلى تعديالت التقريب

 .دخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك واإلطفاء وانخفاض القيمةال 1
 

 ،ربع سنويعلى أساس  ،م2021من العام  الرابعفي الربع مليار دوالر[  11.46ال سعودي ]مليار ري 42.97 اإليرادات البالغة ارتفعت

سبة  سعار ال بارتفاعمدفوعة ٪، 14بن سعار حيث ، وأحجام المبيعات اتبيعممتوسأ أ سبة  اتبيعمالارتفع متوسأ أ  زاد، و٪7بن

سابقم2021 من العام الرابعفي الربع  ٪7بنسبة حجم المبيعات  سعار  م،2021عام  وعلى مدار. ، مقارنة بالربع ال ارتفع متوسأ أ

 .م2020عام مقارنة ب ٪1بنسبة  قليالحجم المبيعات  انخفض فيما٪ 50 المبيعات بنسبة

في الربع  مليار دوالر[ 2.47مليار ريال س  عودي ] 9.25البالغة طفاء اإلاألرباح قبل الفوائد والض  رائب واإلهالك و انخفض  تفيما 

 .مليار دوالر[ 2.56مليار ريال سعودي ] 9.59 حققوالذي نفسه،  من العام لثثاالمقارنة بالربع  ٪4بنسبة م 2021من العام  الرابع

 

 ال،يماويات، والبولي إيثيلين، والبوليمرات المتخصصة وحلول الصناعة. وحدات أعماليضم ق اع البتروكيماويات 

 

صعيد  سعار  ارتفعت، اتيوال،يماعلى  سابق م2021من عام  رابعالفي الربع  (MEG) جالي،ول اإليثيلين األحاديأ  ؛مقارنة بالربع ال

ح، النفأ والنافثانتيجة ارتفاع أس   عار  ظلت مس   تويات المخزون فيما ، الناتج عن عمليات الص   يانة حول العالم ضوعر مال وا    

، والتي اكنت الةرم األوسأ وآسيا تيفي من ق المتوقعةالمخ أ لبا واير توقف المصانع العالمي منخفضة بسبب عمليات 

سعا سعار و ر.داعمة لأل سابق وذل  نتيجة 2021من عام  الرابعفي الربع  الميثانولارتفعت أ سنم مقارنة بالربع ال  من ال لب تا

  . وارتفاع أسعار منتجات ال اقة النبائية التقليديةالصناعات 

 

عدا الواليات في معظم المناطق  قليالم 2021من العام  الرابعاألس  عار في الربع  تاس  نت، البولي إيثيلينوفيما يتعلق بأعمال 

ستويات ال لب العالمي ابد  وقد. المتادة وأوروبا سم الع الت، فية رام جيدم سن العرض مع بدء  ماالتباطؤ خالل مو تا

 .كبيرةفي اإلنتاج  انق اعفترات جديدة وعدم حدوث ال ال اقات اإلنتاجيةتةغيل 

 

 من العام رابعخالل الربع ال ثباتا   مPP) بروبيلينلبولي اأسعار  ابدتفقد ، الصناعةوحلول  متخصصةبوليمرات الالفي وحدة  أما

 من المخزون الذي بقي األسعار نتيجة السابفي  حادا   في معظم المناطق عدا الواليات المتادة، التي ابدت انخفاضا  م 2021

سوم في  أما ات،لمنتجلموسمية ال بال بيعة مدفوعا  ، عا  ارتفاال لب في األسوام اآلسيوية  ابدفيما . لفترات طويلة في ال

في الربع  تيالبولي كربون منتجات أس  عار قد تاس  نتو. 2021اكن العرض ثابتا وال لب جيدا في الربع الرابع من عام فقد أوروبا، 
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في  ا  ض  اانخف با ا  بدتول،ن الجيد،وال لب  مواد اللقيمارتفاع أس  عار نتيجة  ،في الواليات المتادة وأوروبا م2021 منرابع ال

بدء  نتيجةض وعر مالزيادة ت في الص  ين بس  بب انخفاض ال لب، ويانخفض  ت أس  عار البولي كربونو. ذاتهمناطق أخرى في الربع 

 )أم. ثنائي الفينولأسعار الجديدة وانخفاض في  ال اقاتتةغيل 

 

  

 لمغذيات الزراعيةا -2

 

  نظرة عامة مالية على المغذيات الزراعية – 3الجدول 

 

 البند

المنتبية في الثالثة ابراأل المنتبية في عةر ابرا ثنااال   

 ديسمبر 31

 م2021

 سبتمبر 30

 م 2021

نسبة 

٪التغيير    

 ديسمبر 31

 م2021

 ديسمبر 31

 م2020

نسبة 

٪التغيير   

 %79 6.79 12.15 %86 2.74 5.09 اإليرادات

 %160 2.50 6.52 %152 1.38 3.46 1األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

 %232 1.67 5.56 %173 1.15 3.14 الربح من العمليات

. تخضع بعض األرقام والنسب 3.75والدوالر األمري،ي هو  )جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذل م، سعر الصرف بين الريال السعودي
 .المئوية المرفقة إلى تعديالت التقريب

  .الربح من العمليات إضافة إلى اإلهالك، واإلطفاء، وانخفاض القيمة 1

 

 م2021من العام  الرابعفي الربع  ٪86بنس   بة  ارتفاعا  مليار دوالر[  1.36ريال س   عودي ] مليار 5.09 ةالبالغا   بدت اإليرادات 

. فقد ارتفع متوس  أ أس  عار وأحجام المبيعات بارتفاع متوس  أ أس  عار المبيعاتفي األس  اس مدفوعة ، مقارنة بالربع الس  ابق

  م، مقارنة بالربع السابق.2021من العام  الرابعخالل الربع  ٪27م المبيعات بنسبة احجأ وكذل  ارتفعت، ٪59المبيعات بنسبة 

 

عام ب٪ مقارنة 11 م المبيعات بنس  بةاحجانخفض  ت أ فيما ٪90 ارتفع متوس  أ أس  عار المبيعات بنس  بة م،2021عام  وعلى مدار

ليار ريال س   عودي م 3.46م، 2021عام المن  الرابعفي الربع طفاء اإلاألرباح قبل الفوائد والض   رائب واإلهالك ولغت وب م.2020

 . لسابقامقارنة بالربع ٪ 152قدره  بارتفاع ،مليار دوالر[ 0.92]

 

ال لب  حيث جاءت مس   تويات وال لب. العرض عدم التوازن بيننتيجة  الرابعفي الربع  ملاوظا   ارتفاعا  أس   عار اليوريا  ارتفعت

بة   لك أكبر بال لب  ةومدعوم البندمن بالمناقص   ات  ة، مدفوعم2021في الربع األخير من عام  ةالعالمي على اليوريا جيد

في الربع الرابع  ا  ، اكن العرض ا   اياذاتهوفي الوقت  .الثابت من مناطق أخرى مثل أمرياك الالتينية والواليات المتادة وأوروبا

ضة في أوروبا ةغيل المنخف سبب معدالت الت ضة  ، التي نتجت عنب سعار الغاز ال بيعي والقيود المفرو الزيادات الاادة في أ

  .الصيانة في جنوب ارم آسياألاراض االم اإلفي الصين ومصر و اليورياصادرات على 
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  محديد) -3

 

  )حديدمنظرة عامة مالية على  – 4الجدول 

 

 البند

المنتبية في الثالثة ابراأل المنتبية في عةر ابرا ثنااال   

31 

 ديسمبر

 م2021

30 

 سبتمبر

 م 2021

نسبة 

٪التغيير   

31 

 ديسمبر

 م2021

31 

 ديسمبر

 م2020

٪نسبة التغيير   

 %35 9.52 12.81 %4 3.10 3.22 اإليرادات

 %498 0.39- 1.53 %47 0.23 0.34 1األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

 %126 1.53- 0.40 %197 0.04- 0.04 الربح )الخسارةم من العمليات

. تخضع بعض األرقام والنسب 3.75ذل م، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمري،ي هو )جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف 
 .المئوية المرفقة إلى تعديالت التقريب

 .الربح من العمليات إضافة إلى اإلهالك، واإلطفاء، وانخفاض القيمة 1

 

سعودي ] 3.22 اإليرادات البالغة ارتفعت سبة  0.86مليار ريال  ساس  م2021 من العام الرابع٪ خالل الربع 4مليار دوالر[ بن على أ

 .متوسأ أسعار المبيعات انخفاض، والذي قابله جزئيا حجم المبيعات ارتفاعإلى بةلك أساسي سنوي، ويرجع ذل  ربع 

سعار المبيعات  نخفضاو م مقارنة 2021من العام  الرابعربع في ال ٪12م المبيعات بنسبة احجعت أفارتفيما  ٪8 بنسبةمتوسأ أ

  بالربع السابق.

عام مقارنة ب ٪5 نس  بةب م المبيعاتاحجأ تانخفض   فيما٪ 40 متوس  أ أس  عار المبيعات بنس  بة ارتفعم، 2021عام  وعلى مدار

ضرائب واإلهالك و توارتفعم. 2020 صل إلى م2021عام المن  الرابعفي الربع طفاء اإلاألرباح قبل الفوائد وال  مليون ريال 343 لت

إلى  ذل  أس  اس  ا  س  ابق، ويرجع البالربع  دوالر[مليون  62]مليون ريال س  عودي  234مبلغ مقارنة ب [،دوالرمليون  91س  عودي ]

انخفاض في متوس   أ أس   عار  قابلبام المبيعات وانخفاض تلكفة المواد الخام التي احجأبارتفاع  ا  تاس   ن البامش مدفوع

 .المبيعات

 

 

رجى التواصل مع إدارة عالقات المستثمرين في )ساب م على البريد اإلل،تروني:  أو  IR@SABIC.comللمزيد من المعلومات، ي 

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

  

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

 :، فإن،م توافقون على االلتزام بالقيود التاليةعلى بيان األرباح هذا )"البيان"ماطالع،م ب

 
اص  ول على أي لتقديم المعلومات فقأ، وال ية  لك، ويجب أال يفس  ر على أنه تقديم عرض، أو التماس عرض لة  راء، أو دعوة للتس  جيل أو االكتتاب أو وس  يلة للهذا أعد بيان األرباح 

أرام،و ) زيت العربية الس  عوديةال أي عض  و حالي أو مس  تقبلي في مجموعة ا  راكت س  اب  )"المجموعة"م أو أي ا  ركة أخرى، بما فيبا ا  ركةأو س  ندات من س  اب  )"الة  ركة"م، 

أو ذريعة فيما يتعلق بأي عقد للةراء أو االكتتاب في  ا  في لكيتبا أو أي جزء منبا أساس ، وال تةلكمأرام،و السعودية)أي عضو حالي أو مستقبلي في مجموعة اراكت م أو السعودية

نةرة اكتتاب اكملة أو جزئية، ويجب اتخاذ أي قرار باالستثمار في األورام المالية  طالم. كذل  ال يةلك بيان األرباحأي سندات من تل  الةراكت، أو فيما يخص  أي عقد أو التزام آخر على اإل

 فقأ على أساس المعلومات الواردة في نةرة االكتتاب وعلى تاليل مستقل لبذه المعلومات.

 

من التاريخ المادد وتخض  ع للتغيير دون إا  عار س  ابق. وتعد جميع  ا  جبات نظر أو آراء الة  ركة اعتبار ض  ات أو وفي بيان األرباح، افترا تردتمثل أي افتراض  ات أو وجبات نظر أو آراء 

على األداء في  المتعلقة باألداء في الماض ي مؤا را  البيان المعلومات الواردة في هذا  تعدالمعلومات التي لم يذكر مص درها بة لك منفص ل من بيانات الة ركة وتقديراتبا. وال 

بةلك مستقل، وليس هناك أي البيان ا المستقبل، كما ال تبدف إلى التنبؤ بالنتائج الفعلية، وليس هناك أي ضمانات في هذا الةأن. لم يتم التاقق من المعلومات الواردة في هذ

كتمالبا أو ص  اتبا، ويجب عدم االعتماد على هذه المعلومات. ال تتامل الة  ركة أو تعبد أو ض  مان، ص  ريح أو ض  مني، فيما يتعلق بايادية المعلومات الواردة فيه أو دقتبا أو ا

سبببا قد تنةأ )عن إهمال  صلة أو أي اخص آخر، أي مسؤولية عن أي خسارة مبما اكن  ار أو اير الةراكت التابعة لبا أو مستةاروها أو األاخاص ذوو ال أو اير ذل م، بةلك مبا

بأن ذل  ال يعني تقييد أو استبعاد أو قصر أي حق أو مسؤولية تجاه أي اخص بموجب أي نظام أو الئاة معمول  توياته، أو عما له عالقة ببذا البيان. علما  أو ماالبيان مباار، من هذا 

 ببا في أي والية قضائية في حال لم يتم إخالء المسؤولية بةلك قانوني.

 
قدر"، "يتوقع"). تاتوي هذه العبارات على لكمات رها كذل أو يم،ن اعتبا ""ت لعيةيتض  من بيان األرباح عبارات  ، "يت لع"، "س  وف"، "س  وف ي،ون"، "يترقب"، "يعتقد"، "ينوي"، "ي 

صل"، "ربما"م سوف يوا اتقاقات من هذه اللكمات والعبارات ولكمات ذات معنى مماثل " المدرجة في هذا  بخالف تل  المتعلقة بالاقائق التاريخية – العبارات. وعليه فإن جميع أو ا

عد –البيان سب طبيعتبا فإن هذه ت لعية عبارات ت  سبب في  العبارات الت لعية. وح ةتمل على مخاطر معروفة واير معروفة، وأوجه من عدم اليقين، وعوامل أخرى يم،ن أن تت ت

العبارات . تس  تند هذه ا  أو ض  مني ا  فعلي هذه العبارات الت لعية اإلنجازات التي تعبر عنبا اختالف النتائج أو األداء أو اإلنجازات الفعلية للة  ركة بة  لك جوهري عن النتائج أو األداء أو

 .إلى العديد من االفتراضات المتعلقة باستراتيجيات الةركة الاالية والمستقبلية، وبيئة األسوام التي ستعمل فيبا الةركة في المستقبل الت لعية
 

خلي "الة  ركة"، التعبير فقأ  عبارات الت لعيةبذه الب يقص   دو ها ؤها، وولكاو، ومس   اهموا  راكتبا التابعةعن المعلومات التي وردت حتى تاريخ إعداد هذا البيان. وبذل  ت 

واردة في هذه الوثيقة. ولذا فإننا ناث،م على مراعاة هذه العوامل  عبارات ت لعيةعن أي التزام أو تعبد يتعلق بتاديث أي ية مس  ؤولال – ص  راحة   – هاوها ومس  تة  ار ووموظف

 الواردة في هذا البيان وعدم االعتماد المفرط بةلك ال داعي له على مثل هذه العبارات. العبارات الت لعيةبعناية عند تقييم 

 
سواء مواطن أو البيان ايرهذا  اخص أو كيان  ستخدام من قبل أي  عد للتوزيع أو اال اخص في أي مقيم أو  م  ضائية أخرى، إذا اكن هذا التوز أي  يع أو ماكن، أو دولة، أو بلد أو والية ق

ستخدام مخالف ةر أو اال ضائيةألنظمة  ا  الن ضائية. أو لوائابا هذه الوالية الق سجيل أو ترخيص داخل هذه الوالية الق ةروط والقيود  عدم وقد يعد، أو يت لب أي ت االمتثال لبذه ال

  اك  لقوانين الواليات القضائية األخرى.انتبا

 
 يةمل متوسأ سعر المبيعات الوارد في هذا البيان سعر صرف العمالت األجنبية وعوامل أخرى.

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


