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عد هذا العرض التوضيحي لغرض هذا االجتماع فقط طع ُتقدم هذه المواد بشرح شفهي، ويجب أال تقت. بالشروط الواردة فيهوبحضوركم هذا االجتماع الذي يقدم فيه هذا العرض التوضيحي أو بمجرد اطالعكم عليه، فإنكم توافقون على االلتزام . ٔاُ
.  من 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 يش�، ويجب أال يفسر على أنه، تقديم عرض، أو التماس عرض لشراء، أو دعوة للتسجيل
التزام عقد أوأي ذريعة فيما يتعلق بأي عقد للشراء أو االكتتاب في أي سندات من تلك الشر�ت، أو فيما يخص أساسًا أو أو أي شركة أخرى، بما فيها شركة أرامكوا السعودية، وال تش� في �يتها أو أي جزء منها ") المجموعة("مجموعة شر�ت سابك 

.مات الواردة في نشرة االكتتاب وعلى تحليل مستقل لهذه المعلوماتعلوكذلك ال يش� هذا العرض التوضيحي نشرة اكتتاب �ملة 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 
ات المعلومات الواردة في هذا العرض التوضيحي المتعلقة باألداء في الماضي مؤشرا على األداء في المستقبل، كما ال تهدف المعلومتعد وال . الشركة وتقديراتهاتعد من بيانات المعلومات التي لم يذكر مصدرها بش� منفصل جميع . سابق

علق لم يتم التحقق من المعلومات الواردة في هذا العرض التوضيحي بش� 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 الشر�ت التابعة لها أو مستشاروها أو األشخاص ذوو الصلة أو أي شخص آخر، أي مسؤولية عن أي خسارة مهما �ن . بحيادية المعلومات الواردة فيه أو دقتها أو اكتمالها أو صحتها، ويجب عدم االعتماد على هذه المعلومات

أي بأن ذلك ال يعني تقييد أو استبعاد أو قصر أي حق أو مسؤولية تجاه أي شخص بموجبعلمًا . ، بش� 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 بش� قانوني 

تاريخية المدرجة بخالف تلك المتعلقة بالحقائق ال–وعليه فإن جميع البيانات . و�مات ذات معنى مماثل" يتوقع"، " ُيقدر"، " ينوي"، " يعتقد"، " يترقب"تحتوي هذه العبارات على �مات ". تطلعيةبيانات "يتضمن هذا العرض التوضيحي عبارات تشير إلى 
إنها ُتعد بيانات ف–) بما في ذلك خطط وفورات الت�ليف 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 علية للشركة بش� جوهري عن النتائج أو األلفتشتمل على مخاطر معروفة وغير معروفة، وأوجه من عدم اليقين، وعوامل أخرى يمكن أن تتسبب في اختالف النتائج أو األداء أو اإلنجازات االتطلعيةوحسب طبيعتها فإن هذه البيانات . تطلعية
.ركة في المستقبلإلى العديد من االفتراضات المتعلقة باستراتيجيات الشركة الحالية والمستقبلية، وبيئة األسواق التي ستعمل فيها الشالتطلعيةتستند هذه البيانات . التطلعيةفي هذه البيانات ضمنيًا أو فعليًا اإلنجازات التي تم التعبير عنها 

، صراحًة مسؤوليتها عن أي وو�اؤها وموظفوها ومستشاروها، ومساهيمهاذات الصلة، " المجموعة"، وكيانات "الشركة"وبذلك ُتخلي . فقط عن المعلومات التي وردت حتى تاريخ إعداد هذا العرض التوضيحيالتطلعيةوتتحدث هذه البيانات 
هذه الواردة في هذا العرض التوضيحي وعدم االعتماد المفرط بش� ال داعي له على مثلالتطلعيةولذا فإننا نحثكم على مراعاة هذه العوامل بعناية عند تقييم البيانات . واردة في هذه الوثيقةتطلعيةالتزام أو تعهد يتعلق بتحديث أي بيانات 

.  العبارات

أو نظم في أي م�ن، أو أي دولة، أو بلد أو والية قضائية أخرى، إذا �ن هذا التوزيع أو النشر أو االستخدام مخالًفا لقوانينموجودا أو شخصًا مقيمًا أو �ن مواطنًا هذا العرض التوضيحي ليس ُمعدًا للتوزيع أو االستخدام من قبل أي شخص أو كيان سواء 
.  انتهاً� لقوانين الواليات القضائية األخرىيش� أي إخفاق في االمتثال لهذه الشروط والقيود فإن . 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 و�لة : 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



3

Classification: General Business Use 

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

الرابعأبرز معالم أرباح الربع 

م أسهالمتنامي وتحسن ميزان العرض والطلب االقتصادي االنتعاش 
في زيادة أسعار المنتجات

قويتشغيليوأداءناجحعملنموذج

"وفاديزايك"من البالتينيةجائزة االستدامة واالبت�ر : واالبت�راالستدامة 

)مليار دوالر أمريكي(2020من عامالرابع أداء الربع الرسائل الرئيسة

اإليرادات

8.8
الفوائد األرباح قبل 

والضرائب واإلهالك
1واإلطفاء

1.8

2الدخلصافي 

0.6

شركة كيان السعودية، الجبيل
المملكة العربية السعودية



4

Classification: General Business Use 

أنشطة التعاون مع أرامكو السعودية

نموذج موحد للخدمات المشتركة تعزيز إدارة المشاريع المشتركة تعظيم فرص النمو االستراتيجية

1القيمة السنوية المتوقعة

الصيانة االستفادة المثلى 
اللقيممن مواد 

ت�مل المواد 
الهيدروكربونية سلسة اإلمدادات المبيعات والتسويق المشتريات

1.8 – مل�ار دوالر1.5
(حصة سابك)

:من القيمة تأتي من مجاالت األعمال التالية% 80على المدى القريب والمتوسط، 

:تعزيز القيمة الناتجة عن الشراكة االستراتيجية والتعاون على المدى البعيد من خالل

ذراع الكيماويات لشركة

 2025في حلول سنة.
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األداء التشغيليالتحّولأجندة
الممارسات االجتماعية 

والحوكمةوالبيئية 
ومحفزات االبت�ر

تخصيص رأس المال

م2020أبرز معالم 

انخفاض النفقات الرأسمالية•
على أساس % (29بنسبة 
)السنوي

ثبات في األرباح الموزعة•

ةبنسبالمبيعاتحجمارتفاع•
يعكسمما)سنويا(1٪

المرونة
العامةالمصاريفانخفاض•

)سنويا(٪1بنسبةواإلدارية
الت�فةضبطيعكسمما

قوة الوضع المالي

أعلى التصنيفات أحد •
االئتمانية على أساس 

من أبرز A + / A1(مستقل 
)1و�الت التصنيف

)19كوفيد(

التزمنا بدورنا كصناعة •
وحافظنا على مرونة أساسية 

العمليات وسلسلة 
اإلمدادات 

مبادرة عالمية  274•
للمسؤولية االجتماعية 

مليون 35منها استفاد 
شخص 

:البتروكيماويات
ن تعزيز االستراتيجية بالتعاو•

مع أرامكو السعودية، 
يةباعتبارها مالك لحصة األغلب

مشاريع النمو تسير حسب •
المخطط

:المغذيات الزراعية
)سافكو(و) سابك(إتمام صفقة 

:المنتجات المتخصصة
كيان مستقل بذاته•
)�ارينت(زيادة في حصة •

يعرف سابقا ببرنامج اإلفصاح عن الكربون 2. من ثالثة و�الت تصنيف ائتماني.

يفتتوسعصناعيةشركةأول•
الكيميائيالتدويرإعادةنطاق

)TMتروسير�مبادرة(

يعملكيماوياتمصنعأول•
بنسبةالمتجددةبالطاقة

100%

األمونيامنعالميةشحنةأول•
الزرقاء

في) ب(الحصول على تصنيف •
العمل المناخي ضمن مشروع 

2الكشف عن الكربون

واالبت�راالستدامةجائزة•
"ايكوفاديز"منالبالتينية
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3األسعارالحجم

الثالثمقابل الربع 2020الرابع الربع 
2020%1%13

الرابعمقابل الربع 2020الرابع الربع 
12019%3%1

عوامل تعزيز المبيعات النسب الرئيسة

أداء تشغيلي قوي 

تتضمن سعر صرف العمالت وعوامل أخرى-3صافي المشتريات من الملموس وغير الملموس : الرأسماليةالتدفق النقدي التشغيلي مطروحا منه النفقات = التدفق النقدي الحر -2المحاسبية في الربع الثاني  تم إعادة احتسابها بعد التغييرات في المعالجة -1

األداء المالي

الرابع الربع )مليار دوالر أمريكي(
2020

الثالث الربع 
1الرابعالربع نسبة التغير2020

12019مقابل120201201912020نسبة التغير2019

%14-31.1936.11%8.454%8.767.8112المبيعات
األرباح قبل الفوائد والضرائب 

%32-5.387.90%1.5415%1.781.5118واإلهالك واإلطفاء

%61-1.193.07%0.38356-%0.990.5676من العملياتالربح
%99-0.011.39%0.24349-%0.590.29104صافي الربح

%44-2.264.05%43-1.43%20.820.7411التدفق النقدي الحر

الرابع الربع 
2020

الثالث الربع 
2020

1الرابعالربع 

2019
1202012019

ب األرباح قبل الفوائد والضرائهامش 

(%)واإلهالك واإلطفاء 
20%19%18%17%22%

األرباح قبل الفوائد/ صافي الدين

(x)والضرائب واإلهالك واإلطفاء 
0.30.40.10.30.1
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3االتجاه2الطلبالنهائيةالصناعة

والتغليفالتعبئة

والتشييدالبناء

الرعاية الصحية

النقل

اإللكترونيات والكهربائيات

السلع االستهالكية

الزراعة

السيارات

منتجات صناعية

واالتجاهاتأبرز الصناعات النهائية-) سابك(

تشمل مشتقات الوقودمقارنة بسابقه 2021اتجاهات الصناعة في الربع األول من عام 3) 19ونظيره في 20الربع الرابع (للفترة ذاتها ) 19كوفيد(مقارنة بمستويات ما قبل : الطلب على الصناعة .المبيعات المباشرة وغير المباشرة ) سابك: (المصدر

تحسن استقرار انكماش

4

فالتعبئة والتغلي

يدالبناء والتشي

الزراعة

السلع 
االستهالكية

النقل

منتجات صناعية

السيارات

اإللكترونيات 
والكهربائيات

الرعاية الصحية

أخرى

أحجام المبيعات

4
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8

نتاج ارتفاع األسعار، خصوصا الميثانول مستفيدًا من نقص اإل–الكيماويات •
.العالمي

.وانكماش المعروض عوامل دعمت األسعارالطلب تحسن –إيثيلينالبولي •

نظرا ينبروبيلالبولي أسعار ارتفاع –الصناعة البوليمرات المتخصصة وحلول •
إلنتاج فيما استفادت أسعار البولي كربونات من حاالت نقص االطلب لتحسن 
.العالمي

. تتضمن سعر صرف العمالت وعوامل أخرى2.  2020المحاسبية والتي تم اإلعالن عنها في الربع الثاني من تم إعادة احتسابها بعد التغييرات في المعالجة -1

البتروكيماويات والمنتجات المتخصصة

عوامل تعزيز المبيعات

)مليار دوالر أمريكي(األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

البوليمرات المتخصصة 
الكيماوياتالصناعةوحلول 

المنتجات المتخصصةإيثيلينالبولي 

1% 18%

18%63%

المنتجات وأحجام المبيعاتارتفاع أسعار 

1

2األسعارالحجم

مقابل2020الرابع الربع 
11%2%2020الثالث الربع 

مقابل2020الرابع الربع 
0%7%12019الرابع الربع 

أحجام 
المبيعات

(%)

1.7

1.4 1.4

الربع الرابع 
2020

الربع الثالث 
2020

الربع الرابع 
2019

1
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9 .  كربونيتالبولي  PC، و بروبيلينالبولي  PP، وإيثيلينالبولي  PE، اإليثربوتيلميثيل ثالثي  MTBEميثانول، Methanolاألحادي، اإليثيلينجاليكول  MEG. ، وأي اتش اسماكينزي، وود وبالتسإس، آيسي آيمن مجالت ) ت�فة وتأمين وأجور الشحن/تسليم على ظهر الباخرة/شامل الت�ليف والشحن(مرجع األسعار 1
).ما عدا الصين(متوسط سعر غرب أوروبا وآسيا = اإليثربوتيلميثيل ثالثي  MTBEمربوطة بأسعار آسيا، بينما سعر كربونيتالبولي  PCميثانول و Methanolاألحادي، اإليثيلينجاليكول MEGأسعار 3.  أسعار ارشادية مرتبطة بمنطقة الواليات المتحدة األمريكية2

م2020من الرابع خالل الربع الرئيسة المناطق في البتروكيماويات 1في أسعارالملحوظة التغيرات 

2019مقابل نظيره في 2020من الرابع نسبة التغير في الربع 
مقابل سابقه2020من الرابع نسبة التغير في الربع 

2أمري� الشمالية

أوروبا الغربية

الصين

<15%

3)ما عدا الصين(آسيا 

3الشرق األوسط

حسب المنتج والمنطقة) سابك(مبيعات 

15%-50% >50%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

األمريكتين أوروبا
الشرق 
األوسط 
وأفريقيا

الصين عدا (آسيا 
)الصين

MEG
Methanol
MTBE
PE
PP
PC -50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%
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10 ، فإن األسعار للنافتابة وبالنس. ، فإن األسعار متوافقة مع األسعار المعمول بها في المملكة العربية السعوديةوالبروبانإليثان , للميثانبالنسبة ). والنافتا، والبروبان، اإليثان, الميثان(مطروح منها ت�فة المواد الخام ) والميثانولبروبيليناألحادي، والبولي اإليثيلينوجاليكول، إيثيلينالبولي (أسعار المنتجات -1
. مال شرق آسيا، فإنها متوافقة مع األسعار المعمول بها في شوالبروبيليناإليثيلينوبالنسبة ألسعار . فإنها متوافقة مع األسعار المعمول بها في الصين) والميثانولبروبيلينالبولي األحادي، اإليثيلينوجاليكول، إيثيلينالبولي (ألسعار المنتجات الثالثة بالنسبة -2. متوافقة مع األسعار المعمول بها في آسيا

).  بالتسإس بي غلوبال (و ) إسآيسي آي: (األسعار هيمصادر . األخرى هي الفحم المستخدم كمواد لقيم وفقا ألسعاره في الصين3

1الخامالمنتجات الرئيسة دون ت�فة المواد أسعار 

2بروبيلينالبولي 

)دوالر أمريكي للطن(

ثاناف/ بروبيلين
نبروبيلي/بروبيلينبولي 

انبروب/بروبيلين

2األحادي اإليثيلينجاليكول

)دوالر أمريكي للطن(
2إيثيلينالبولي 

)دوالر أمريكي للطن(

ثاناف/إيثيلين
يليناإليث/األحادي اإليثيلينجاليكول

انافث/ إيثيلينانإيث/إيثيلين
إيثيلين/إيثيلينبولي 

إيثان/إيثيلين

0
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1,000

1,200

Q4 19 Q3 20 Q4 20

-100

0
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0
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Q4 19 Q3 20 Q4 20
0
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4Q19 3Q20 4Q20

ميثان/ ميثانول3أخرى/ميثانول

2الميثانول

)دوالر أمريكي للطن(
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2020

الثالث الربع 
2020

الرابع الربع 
2019
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2020

الثالث الربع 
2020

الرابع الربع 
2019
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2020

الثالث الربع 
2020

الرابع الربع 
2019

الرابع الربع 
2020

الثالث الربع 
2020

الرابع الربع 
2019
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Classification: General Business Use 

11

أسعار اليوريا قابله انخفاض في حجم المبيعاتارتفاع 

 يوسي آر (وفقا ألسعار الشحن من شركة (تتضمن سعر صرف العمالت وعوامل مؤثرة أخرى

المغذيات الزراعية

)دوالر أمريكي للطن(سعر اليوريا

عوامل تعزيز المبيعات

)دوالر أمريكيمليون (األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

أبرز التطورات

. تحسن الطلب بداية من نصف الربع الرابعجراء :تحسن في أسعار اليوريا•

من أبرز عوامل الطلب على اليوريامناقصات السوق الهندي •

2األسعارالحجم

مقابل 2020الربع الرابع 
6%10%2020الربع الثالث 

مقابل 2020الربع الرابع 
8%10%2019الربع الرابع 

200

220

240

260

280

300

الربع الرابع
2019

الربع األول 
2020

الربع الثاني
2020

الربع الثالث
2020

الربع الرابع
2020

الشرق األوسط أمري� جنوب شرق آسيا

137
159

236

الربع الرابع 
2020

الربع الثالث 
2020

الربع الرابع 
2019
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Classification: General Business Use 

12 بما في ذلك سعر صرف العمالت وعوامل أخرى ¹

)حديد(شركة 

تحسن األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء  

)مليون دوالر أمريكي(المبيعات  )مليون دوالر أمريكي(األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

عوامل تعزيز المبيعات أبرز التطورات

يادة مدفوعًا بز في األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء تحسن •
أسعار المنتجات قابله جزئيا انخفاض حجم المبيعات 

1األسعارالحجم

مقابل 2020الربع الرابع 
18%10%2020الربع الثالث 

مقابل 2020الربع الرابع 
1%11%2019الربع الرابع 

628
581
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الربع الرابع 
2020

الربع الثالث 
2020

الربع الرابع 
2019

-32

-64

-56

الربع الرابع 
2020

الربع الثالث 
2020

الربع الرابع 
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Classification: General Business Use 

13  تعني " مستقرة"-6%     10يزيد عن تعني تغييرا " أعلى"-5%    5و 2تعني تغييرا يتراوح بين " أعلى"-4)سابك(تقديرات -3طريق ثالثة و�الت تصنيفعن 2عدد األسهم    / صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم = الواحد  أرباح السهم
%5-0-+/تغييرا يتراوح بين 

م2021المستقبلية لعام والنظرة الرابع ملخص الربع 

ملخص األداء 

األداء المالي 

)رالمبالغ بالمليار دوال(

0.2
أرباح السهم 

1الواحد

0.8
التدفق النقدي

الحر

A+/A1
تصنيف ائتماني 

2مستقل قوي

صافي 
الداخل
0.6

اإليرادات
8.8

األرباح قبل الفوائد 
والضرائب واإلهالك

واإلطفاء

1.8

توقعات المستقبل 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي عالمياً 
الناتج المحلي نمو معدل

)سنوياً % (اإلجمالي عالميا 5.0 – 4.5

األداء المالي–) سابك(مجموعة 
)سنويا(أعلىحجم المبيعات

األرباح قبل الفوائد والضرائب
)سنويا(5أعلى واإلهالك واإلطفاء

مستقرة النفقات الرأسمالية

األداء غير المالي–) سابك(مجموعة 

البيئية واالجتماعية الممارسات
وحوكمة الشر�ت

"مالعلإلىالمستندةاألهداف"بمبادرةااللتزام•
.م2021في

بتعزيزالمساهمينالتنفيذيينحوافزربط•
وحوكمةواالجتماعيةالبيئيةممارساتال

لكفاءةالشركةأهدافتحقيقفيالشر�ت
.الطاقة



شكرًا لكم
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