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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

التزام االكتتاب في أي سندات من تلك الشراكت، أو فيما يخص  أي عقد أوأو أو أي شركة أخرى، بما فيها شركة أرامكوا السعودية، وال تشلك في لكيتها أو أي جزء منها أساًسا أو ذريعة فيما يتعلق بأي عقد للشراء "( 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 الواردة في هذا العرض التوضيحي، افتراضات أو وجهات نظر أو آراء الشركة اعتباًرا من التاريخ المحدد وتخضع للتغيير( بما في ذلك البيانات أو التوقعات أو التنبؤات أو غيرها من البيانات االستشرافية)تمثل أي افتراضات أو وجهات نظر أو آراء 

مات وال تعبر المعلومات الواردة في هذا العرض التوضيحي المتعلقة باألداء في الماضي مؤشرا على األداء في المستقبل، كما ال تهدف المعلو. 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. اإلنجازات التي تم التعبير عنها فعلًيا أو ضمنًيا في هذه البيانات التطلعية

زام وولكائها وموظفيها ومستشاريها، صراحًة مسؤوليتها عن أي التومساهميها، ذات الصلة، " المجموعة"، وكيانات "الشركة"وبذلك ُتخلي . وتتحدث هذه البيانات التطلعية فقط عن المعلومات التي وردت حتى تاريخ إعداد هذا العرض التوضيحي

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

ذه أو بلد أو والية قضائية أخرى، إذا اكن هذا التوزيع أو النشر أو االستخدام مخالًفا لقوانين أو نظم هلة،هذا العرض التوضيحي ليس ُمعدًا للتوزيع أو االستخدام من قبل أي شخص أو كيان سواء مواطن أو شخص مقيم أو موجود في أي ماكن، أو أي دو

. أي إخفاق في االمتثال لهذه الشروط والقيود قد يشلك انتهااًك لقوانين الواليات القضائية األخرى. 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 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

المستقلة الرائدة في استشارات تقييم العالمات التجارية( براند فاينانس)وفقا لتصنيف واكلة ( 3)األم  صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة ( 2).األصول

األولأبرز معالم أرباح الربع 

الهوامشبارتفاعمدفوعاالمالياألداءتحسن

النفط،أسعارزيادةنتيجةالمنتجاتأسعارارتفاع
المعروضوانكماشالطلبوتنامي

الدائرياالقتصادوالمتجددةالطاقةعلىالتركيزمواصلة

×.×

الثانية
بين أكثر العالمات التجارية قيمة

في صناعة الكيماويات

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

اإليرادات

10.0

األرباح قبل الفوائد والضرائب 
صافي الدخل1واإلهالك واإلطفاء

1.3 2.8
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لمحة عن جهود تحقيق التاكمل

إيجاد القيمة

أبرز اإلنجازات

اتفاقية تسويقية مباشرة مع ( سابك)وقعت •

.لتسويق وبيع البوليمرات اإلضافية( صدارة)

حقوق شراء اإلنتاج وإعادة بيع عدد منتجات نقل •

(  أرامكو السعودية)إلى ( سابك)الوقود الحالية من 

.كواجهة واحدة في السوق

إيجاد قيمة إضافية( سابك)من المتوقع أن تبدأ •

نقل حقوق التسويق مقارنة بالربع األول من 

.وتحسين تلكفة سلسلة اإلمدادات

واحدة في السوق، والتميز في التسعير، وتحسين التلكفة، واجهة 
المنتجاتباقة وتحقيق النمو على صعيد شبكة الزبائن و

المبيعات والتسويق 

ز األصول وتحسين استهالك الطاقة، وتخطيط اإلنتاج وتعزيرفع كفاءة 
جهود التنسيق واالستثمار في الطاقة المتجددة 

العمليات

مليون دوالر

منذ إتمام الصفقة حتى 
نهاية الربع األول

156

تعزيز اقتصاد وفورات الحجم اإلنتاجي، ومركزية الخدمات، وتعزيز 
الموثوقية

الصيانة

تعزيز اقتصاد وفورات الحجم اإلنتاجي، وتحسين قاعدة الموردين، 
إدارة المخزون وتوحيد المواصفات 

المشتريات

تعزيز استغالل قطاعات الصناعات األولية والتحويلية، واستخدام
مواد لقيم بديلة وتحقيق تاكمل خطوط األنابيب 

التاكمل بين الصناعات األولية 
والتحويلية

تاجي تخفيض تلكفة الشحن واالستفادة من اقتصادات وفورات الحجم اإلن

سلسلة اإلمدادات

م2025المستهدف عام 

1.8-1.5
مليار دوالر
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التعاون في المبيعات والتسويق 
للكيماويات( أرامكو السعودية)ذراع بوصفها ( سابك)دور يعزز 

الوقود
ي ، ميثيل ثالثبالنافثااإلمداد 
، العطرياتاإليثر بوتيل

السائلةالمواد 
سلسلة اإلمدادات تورد 
المواد السائبة بواسطة 

(أرامكو السعودية)

الصلبةالمواد 
توحيد سلسلة اإلمدادات

البتروكيماويات
الكيماويات والبوليمرات

على البتروكيماويات ( سابك)تركز 
على منتجات الوقود ( أرامكو السعودية)وتركز 

سلسلة اإلمداداتمنتجاتناباقة حصتنا السوقية

البولي إيثيلين، البولي 
، اإليثانوالمين، يوريثان
اإليثرجاليكولوبوتيل

، نبروبيليبولي 
أكسيد البولي

بروبيلين

بروبيلينبولي إيثيلين، بولي 

، يلينبروبالبولي إيثيلين، البولي 
األحادي، اإليثيلينجاليكول
بوتادين، اإليثيلينجاليكول

مليون طن متري 5.4

كيماويات وبوليمرات إضافية

تعزيز

اإلنتاجاإلمداد وشراء 
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م2021أبرز أولويات عام 

التشغيلياألداء 3

عمليات آمنة وموثوقة
 مواصلة التركيز على ضبط

التاكليف
إنجاز مشاريع النمو

ةواالستراتيجيالتحول 1

 تحقيق القيمة من التعاون
مع أرامكو السعودية

تنفيذ االستراتيجية
مبادرات الشركة

ة الممارسات البيئية واالجتماعي4
الشراكت، والتركيز وحوكمة

على الزبائن، واالبتاكر

االلتزام باالستدامة
 تعزيز المحتوى المحلي

وتوطيد العالقات مع الزبائن
االبتاكر إليجاد القيمة

2

ضبط التخصيص الرأسمالي
ثبات األرباح وزيادتها
 المحافظة على تصنيف

ائتماني مستقل متميز

الماليقوة األداء 
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7 .المنتجات المبتكرة وقادة األعمال في العالمأكثر تكرم جوائز إديسون 1

االستدامة واالبتاكر

بدء إنشاء أول وحدة إعادة تدوير متقدمة 
في العالم

لتعزيز عمليات إعادة ( بي بي)شراكة مع 
مةالتدوير المتقدمة إلنتاج مواد أكثر استدا

االقتصاد الدائري

اتفاقية مع مجمع كيماويات 
في ( بي بي)شركة 

بألمانيا، لزيادةغلسنكيرشن
™"تروسيرلك"منتجات باقة 

تفوز بثالث جوائز من إديسون( سابك)

االبتاكر

بالستيك)و ( سابك)تتعاون 
اج لبدء تشييد تعزيز إنت( إنرجي

البوليمرات الدائرية المعتمدة
المستمدة من البالستيك 

المنتجات المتخصصة والمغذيات الزراعية.المستعمل

الطاقة المتجددة

( ليندي)و( باسف)تتعاون مع ( سابك)
لتسخين أول وحدة تكسير بخاري كهربائيا 

سبة إماكنية تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بن•
%.90تصل إلى 

ام تعاون الشراكء على تطوير تصّور مبتكر الستخد•
.الكهرباء المتجددة

.تم تقديم طلبات التمويل لبدء التنفيذ•
:الجوائزالحائزة على ( سابك)تقنيات 

LNP™ ELCRES™ CRXمنتجاتنا المتخصصة في 1.

السماد المركب القابل للذوبان2.

اليوريا كبريتات الاكلسيوممنتج 3.
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2األسعارالحجم

%22%20208مقابل الربع الرابع 2021الربع األول 

%28%20204مقابل الربع األول 2021الربع األول 

عوامل تعزيز المبيعات النسب الرئيسة

تحسن األداء المالي 

أخرىتتضمن سعر صرف العمالت وعوامل -2صافي المشتريات من الملموس وغير الملموس : التدفق النقدي التشغيلي مطروحا منه النفقات الرأسمالية= التدفق النقدي الحر -1

األداء المالي

2020الرابع الربع 2021األول الربع (مليار دوالر أمريكي)
التغيرنسبة 

ربع السنوي
2020األول الربع 

التغيرنسبة 
السنوي

24% 148.05% 8.76 10.01المبيعات

139% 551.16% 1.79 2.77ءاألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفا

-(0.02)84% 1.01 1.86من العملياتالربح

-(0.28)116% 0.60 1.30صافي الربح

236%400.38%11.260.90الحرالتدفق النقدي 

الربع األول 
2021

الربع الرابع 
2020

األول الربع 
2020

ب األرباح قبل الفوائد والضرائهامش 

(%)واإلهالك واإلطفاء 
%28%20%14

األرباح قبل الفوائد/ صافي الدين

(x)والضرائب واإلهالك واإلطفاء 
0.030.260.08
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3االتجاه 2الطلب الصناعة النهائية

والتغليفالتعبئة

والتشييدالبناء

الزراعة

السلع االستهالكية

النقل

منتجات صناعية

السيارات

اإللكترونيات والكهربائيات

الرعاية الصحية

واالتجاهاتأبرز الصناعات النهائية-( سابك)

تحسن استقرار انكماش

أحجام 
المبيعات

4

أخرىالتعبئة والتغليف

الزراعة

البناء والتشييد

النقل

السلع االستهالكية

الرعاية الصحية

منتجات صناعية

السيارات

اإللكترونيات 
والكهربائيات

تشمل مشتقات الوقودمقارنة بالحالي 2021اتجاهات الصناعة في الربع الثاني من عام 3م 2020مقارنة بمستويات الربع األول : الطلب على الصناعة .المبيعات المباشرة وغير المباشرة ( سابك: )المصدر
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1.0

1.7

2.4

2020الربع األول  2020الربع الرابع  2021الربع األول 

1األسعارالحجم

%21%20208الربع الرابع مقابل2021األولالربع 

%25%20201مقابل الربع األول 2021الربع األول 

ارتفاع األسعار مدفوعا بانكماش المعروض وزيادة أسعار –الكيماويات•
.النفط

ط تحسن الطلب وميزان العرض والطلب وزيادة أسعار النف–البولي إيثيلين•
.عوامل دعمت األسعار

نظرا نبروبيليارتفاع أسعار البولي –البوليمرات المتخصصة وحلول الصناعة •
نتاج لتحسن الطلب فيما استفادت أسعار البولي كربونات من حاالت نقص اإل

.في آسيا والواليات المتحدة

. تتضمن سعر صرف العمالت وعوامل أخرى-1

البتروكيماويات والمنتجات المتخصصة

عوامل تعزيز المبيعات

التطوراتأبرز 

ارتفاع أسعار المنتجات

ة البوليمرات المتخصص
الكيماوياتوحلول الصناعة

أحجام 
المبيعات
)%(

المنتجات المتخصصةالبولي إيثيلين

1% 19%

17%62%

(مليار دوالر أمريكي)األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 
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.  كربونيتالبولي  PC، و بروبيلينالبولي  PPالبولي إيثيلين، و 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

األحادي، اإليثيلينجاليكول MEGأسعار -4(. 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

Methanol  ميثانول وPC  بأسعار الصينمربوطة كربونيتالبولي.

م2021البتروكيماويات في المناطق الرئيسة خالل الربع األول من أسعارالتغيرات الملحوظة في 
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12 ، فإن األسعار للنافتابة وبالنس. ، فإن األسعار متوافقة مع األسعار المعمول بها في المملكة العربية السعوديةوالبروبانإليثان , بالنسبة للميثان(. والنافتا، والبروبان، اإليثان, الميثان)مطروح منها تلكفة المواد الخام ( والميثانولبروبيليناألحادي، والبولي اإليثيلينوجاليكولالبولي إيثيلين، )أسعار المنتجات -1
. شمال شرق آسيا، فإنها متوافقة مع األسعار المعمول بها فيوالبروبيليناإليثيلينوبالنسبة ألسعار . فإنها متوافقة مع األسعار المعمول بها في الصين( والميثانولبروبيليناألحادي، البولي اإليثيلينوجاليكولالبولي إيثيلين، )بالنسبة ألسعار المنتجات الثالثة -2. متوافقة مع األسعار المعمول بها في آسيا

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

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)
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نافثا/ إيثيلين

إيثيلين/إيثيلينبولي 

إيثان/إيثيلين ثاناف/إيثيلين

يليناإليث/األحادي اإليثيلينجاليكول

نإيثا/إيثيلين ثاناف/ بروبيلين

بروبيلين/بروبيلينبولي 

انبروب/بروبيلين ميثان/ ميثانول3أخرى/ميثانول

الربع األول 
2021

الربع الرابع 
2020

الربع األول 
2020

الربع األول 
2021

الربع الرابع 
2020

الربع األول 
2020

الربع األول 
2021

الرابع الربع 
2020

األول الربع 
2020

األول الربع 
2021

الرابع الربع 
2020

األول الربع 
2020
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200

250

300

350

400

الربع األول 

2020

الربع الثاني 

2020

الربع الثالث 

2020

الربع الرابع 

2020

الربع األول 

2021

M.E US S.E. Asia

148
129

156

2020الربع األول  2020الربع الرابع  2021الربع األول 

2األسعارالحجم

%40%202018الربع الرابع مقابل2021األولالربع 

%43%202019مقابل الربع األول 2021الربع األول 

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

المغذيات الزراعية

ارتفاع أسعار اليوريا

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

عوامل تعزيز المبيعات

.  جراء تحسن الطلب وانكماش المعروض: تحسن في أسعار اليوريا•

ال منفي الواليات المتحدة وأوروبا وأمرياك الالتينية والهندتحسن الطلب •
سيما في نهاية الربع األول

أبرز التطورات
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1األسعارالحجم

%27%20200الربع الرابع مقابل2021األولالربع 

%26%202018مقابل الربع األول 2021الربع األول 

بما في ذلك سعر صرف العمالت وعوامل أخرى ¹

(حديد)شركة 

(مليون دوالر أمريكي)األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

عوامل تعزيز المبيعات
أبرز التطورات

تحسن األداء

يادة مدفوعًا بز في األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء تحسن •

أسعار المبيعات 

20

-35

165

2020الربع األول  2020الربع الرابع  2021الربع األول 

737

628

795

2020الربع األول  2020الربع الرابع  2021الربع األول 

(مليون دوالر أمريكي)المبيعات 
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15 عن طريق ثالثة واكالت تصنيف2عدد األسهم    / صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم = أرباح السهم الواحد  

م2021ملخص الربع األول والنظرة المستقبلية لعام 

0.4
أرباح السهم 

1الواحد

1.3
التدفق النقدي 

الحر

ملخص األداء 

األداء المالي 

(المبالغ بالمليار دوالر)

A+/A1
تصنيف ائتماني مستقل 

2قوي

اإليرادات
10.0

قبلاألرباح 
والضرائبالفوائد

واإلهالك
واإلطفاء

2.8

صافي 
الداخل

1.3

مستوى الهوامش من المتوقع أن يستمر 
التي شهدها الربع األول في الربع الثاني 

م 2021من 

توقعات المستقبل 

م2021النظرة المستقبلية لعام 
من المتوقع زيادة معدل نمو الناتج المحلي 

٪ 5.5٪ و 5.0اإلجمالي العالمي لما بين 



شكرًا لكم


