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Classification: General Business Use 

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

.سياقها

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

لى أي عقد أو التزام آخر عفيما يخص  أو ، (سابك)عضو في المجموعة أو سندات من الشركة، أو أي في أي االكتتاب أو للشراء يتعلق بأي عقد ذريعة فيما أو أساًسا أي جزء منها تشلك في لكيتها أو وال ، (سابك)أو "( المجموعة)"شراكت سابك مجموعة 

.لهذه المعلوماتوعلى تحليل مستقل االكتتاب في نشرة الواردة ويجب اتخاذ أي قرار باالستثمار في األوراق المالية فقط على أساس المعلومات جزئية، اكملة أو كذلك ال يشلك هذا العرض التوضيحي نشرة اكتتاب . اإلطالق

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

مات تهدف المعلوالمستقبل، كما ال على األداء في باألداء في الماضي مؤشرا المتعلقة التوضيحي الواردة في هذا العرض وال تعبر المعلومات . بيانات الشركة وتقديراتهايذكر مصدرها بشلك منفصل من المعلومات التي لم وتعد جميع . سابق

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

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

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

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

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 ". تطلعيةبيانات "يتضمن هذا العرض التوضيحي عبارات تشير إلى 

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

اء أو علية للشركة بشلك جوهري عن النتائج أو األدلفتشتمل 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 . التطلعيةأو ضمنًيا في هذه البيانات فعلًيا اإلنجازات التي تم التعبير عنها 

ذات الصلة، وولكائها وموظفيها ومستشاريها، صراحًة مسؤوليتها عن أي التزام أو تعهد " المجموعة"، وكيانات "الشركة"وبذلك ُتخلي . فقط عن المعلومات التي وردت حتى تاريخ إعداد هذا العرض التوضيحيالتطلعيةهذه البيانات وتتحدث 

.  الواردة في هذا العرض التوضيحي وعدم االعتماد المفرط بشلك ال داعي له على مثل هذه العباراتالتطلعيةولذا فإننا نحثكم على مراعاة هذه العوامل بعناية عند تقييم البيانات . واردة في هذه الوثيقةتطلعيةيتعلق بتحديث أي بيانات 

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

. 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

تخلي مسؤوليتها عن جميع االلتزامات المتعلقة أو الناشئة عن.ال تقدم الجهة أي ضمانات ، صريحة أو ضمنية ، فيما يتعلق بدقة أو كفاية أو توقيت أو اكتمال بياناتها أو مالءمتها ألي غرض معين . ،التقديميهذا العرض في  ICISباإلشارة إلى 

استخدام بياناتها والمحتويات األخرى إلى أقصى حد يسمح به القانون

إخالء المسؤولية
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Classification: General Business Use 

أبرز معالم أرباح الربع األول

اإليرادات

8.2 األرباح قبل 
ب الفوائد والضرائ
واإلهالك 
1واإلطفاء

1.5
2صافي الدخل

-0.3

الدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك واإلطفاء وانخفاض قيمة األصول1. 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 األم2

في ظل الظروف الصعبة التي أمن العمليات وموثوقيتها 
تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد

الرسائل الرئيسة (دوالر أمريكيبالمليار )2020األول أداء الربع 

ر شهدت انخفاضًا كبيرًا على إثأحجام المبيعات وأسعار المنتجات 
انخفاض أسعار النفط

مع التركيز على حركة رأس المال ضبط ملتزمون بسياسات 
المبادرات االستراتيجية 

على رأس األولوياتاالستدامة واالبتاكر
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Classification: General Business Use 

التزامانا بالتغلب على فيروس كورونا المستجد

االلتزام بمواصلة العمل 
إكحدى الجهات الصناعية األساسية 

تأمين إمدادات البضائع األساسية 
والضرورية 

حماية الموظفين والمجتمعات 

صحة وسالمة
الموظفين 

نضع السالمة والصحة واألمن الوظيفي ضمن أولوياتنا، حيث طبقنا نظام العمل من
المنزل في مناطقنا المختلفة حول العالم، مع السماح للحد األدنى من الموظفين 

.  بالتواجد في موقع العمل والماكتب من أجل تسيير العمليات الضرورية

دعم المجتمعات  اإلسهامات المباشرة، والعمل التطوعي للموظفين، وتوفير المنتجات، والحلول 
.  المبتكرة، وتأمين اإلمدادات خصوصًا في مجال تطبيقات تغليف األغذية واألدوية

العمليات قطاع صناعي أساسي للعديد من التطبيقات –عمليات تشغيل موثوقة وآمنة 
.  الضرورية

سلسلة اإلمدادات  ات استمرارية اإلمدادات، والحفاظ على مستويات مناسبة من المخزون، وتطبيق الخيار 
. المناسبة إلزالة المخاطر

ضمان تحقق السالمة
المالية

على التدفق النقدي، ورأس المال العامل، واالنضباط الرأسمالي التركيز القوي

الشرق
األوسط 
وشمال 
أفريقيا

األمريكتان أوروبا آسيا

الموظفون 20,800 3,800 5,200 2,800

مواقع التصنيع 18 12 14 10
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Classification: General Business Use 

التزامانا بالتغلب على فيروس كورونا المستجد

صحة وسالمة
الموظفين 

دعم المجتمعات

العمليات

اإلمداداتسلسلة

ضمان تحقق السالمة
المالية A+/A1

تصنيف ائتماني مستقل 

1.211مليار دوالر

صافي الدين

2.6
النسبة الحالية 

+11.000
زبون

50
دولة تنتشر فيها عملياتنا

140+
دولة تصل إليها 

مبيعاتنا

~200
مركز توزيع

~500
مراكز دعم لوجستي

مليون3.5
قناع طبي للموظفين

االلتزام بمواصلة العمل 
إكحدى الجهات الصناعية األساسية 

تأمين إمدادات البضائع األساسية 
والضرورية 

والمجتمعات الموظفين حماية 

61%
نسبة الموظفين العاملين 

من المنزل

25
عملية تدقيق خارجية ألهم 

الموردين   

+64%
من الموظفين تلقوا خدمات 

دللرعاية الطبية عن بع( سابك)

طن متري11.700+ 
من الكيماويات لدعم قطاع 
صناعة المعقمات المحلي

~ 100
برنامجًا للتعاون في مجال ماكفحة 

(سابك)عبر توفير مواد 19-كوفيد

~ 30
(سابك)تطبيقًا تدعمها منتجات 

2020حتى نهاية الربع األول من العام 
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Classification: General Business Use 

المبادرات االستراتيجية واالستدامةالنمو من خالل 

ونالتعاون البتاكر تقنيات تحد من انبعاثات الكرب: المنتدى االقتصادي العالمي

لتسريع تطوير ورفع مستوى التقنيات تحت قيادة رؤساء الشراكت مبادرة•
.الكيماوياتمنخفضة االنبعاثات الكربونية إلنتاج 

.التجمع الصناعي لتقنيات معالجة النفايات( سابك)تقود •

(لكارينت)حصتها في شركة ( سابك)زادت 

%31.5إلى ( سابك)ارتفعت حصة •

تخضع للموافقات التنظيمية•

تأتي في إطار استراتيجية النمو في مجال المنتجات •
المتخصصة

االستدامة المبادرات االستراتيجية

ر تعلن تصنيفها التي حصلت عليه في برنامج اإلفصاح عن الكربون نظي( سابك)
عملها من أجل التغير المناخي

مستهدفةم،2019عامفيأحرزتهالتي"ب"التصنيفعلى(سابك)تحافظ•
.القادمةالسنواتفيالمناختغيرمواجهةفيأدائهاتحسين

 الشراكتأفضلمنواحدة(سابك)يجعلالتصنيفهذا•
ً
األوسطالشرقفيأداء

.العالمحولالمتعاونةالشراكتمن٪17أعلىوفي

ذتتخ(سابك)أنإلىالتصنيفهذايشيرالكربون،عناإلفصاحلبرنامجووفًقا•
.المناخقضاياإدارةبشأنمنسقةإجراءات
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Classification: General Business Use 

حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي  + صافي الدين\الدخل من العمليات مطروحًا من الزاكة وضريبة الدخل= العائد على رأس المال المستثمر -2التدفق النقدي التشغيلي منه النفقات الرأسمالية  = التدفق النقدي الحر -1

وعوامل أخرى مطروحاً االجننبيتتضمن النقد -3الشركة األم  

(دوالر أمريكيمليار)
الربع أول 
2020

رابع الربع 
2019

نسبة التغير
الربع أول 
2019

نسبة التغير

المبيعات 8.22 8.75 -6% 9.97 -18%

األرباح قبل الفوائد والضرائب 
واإلهالك واإلطفاء

1.52 1.90 -20% 2.71 -44%

ل من العملياتالدخ 0.13 -0.21 - 1.64 -92%

صافي الدخل -0.25 -0.21 - 0.91 -

1التدفق النقدي الحر 0.62 1.30 -53% 1.54 -60%

الحجم األسعار

مقابل 2020الربع األول 
2019ربع الرابع ال

4% 2%

مقابل 2020الربع األول 
2019ربع األول ال

5% 13%

عوامل تعزيز المبيعات
الربع أول 
2020

2019رابع الربع 
الربع أول 
2019

2019 2018

األرباح قبل الفوائد والضرائبهامش 
واإلهالك واإلطفاء

(%)
18% 22% 27% 25% 31%

%0 (%)المالالعائد على رأس -2% 12% 7% 20%

األرباح قبل الفوائد / صافي الدين
(x)والضرائب واإلهالك واإلطفاء  0.20 0.21 -0.04 0.17 -0.10

النسب الرئيسة

األداء المالي

ظروف السوق الصعبة 
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Classification: General Business Use 

الفيروسبانتشارسلباتأثرت–الكيماويات•

الطبيةواللوازمالمرنالتغليفعلىالطلبتنامي–إيثيلينالبولي•

منالطلببانخفاضسلباتأثرت–الصناعةوحلولالمتخصصةالبوليمرات•
الرئيسةالصناعةقطاعات

. أخرىسعر صرف العمالت وعوامل تتضمن  ¹

البتروكيماويات والمنتجات المتخصصة

الحجم 1األسعار

2020الربع األول 
2019ربع الرابع مقابل ال

4% 2%

2020الربع األول 
2019ربع األول مقابل ال

6% 12%

المبيعاتتعزيزعوامل

البوليمرات 
المتخصصة وحلول 
الصناعة

الكيماويات
حجم 

المبيعات
(%)

إيثيلينالبولي 

أبرز التطورات

دتترتب على جائحة فيروس كورونا المستجالتي الظروف الصعبة 

المنتجات 
المتخصصة

1%

23%

20%

57%

1.4

1.7

2.4

2020الربع األول  2019الربع الرابع  2019الربع األول 
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Classification: General Business Use 

م2020البتروكيماويات في المناطق الرئيسة خالل الربع األول من 1التغيرات الكبيرة في أسعار

2020نسبة التغير في الربع األول من 
2019مقابل نظيره 

2020نسبة التغير في الربع األول من 
مقابل سابقه

 PC، و بروبيلينالبولي PP، وإيثيلينالبولي PE، اإليثربوتيلميثيل ثالثي  MTBEاألحادي، اإليثيلينجاليكولMEG. ماكينزي، وود وبالتسإس، آيسي آيمن مجالت ( تلكفة وتأمين وأجور الشحن/تسليم على ظهر الباخرة/شامل التاكليف والشحن)األسعار مرجع 1

كربونيتالبولي 

الواليات 
ةالمتحد

أوروبا الغربية الصين

-35%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

-35%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

-35%

-25%

-15%

-5%

5%

15%
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Classification: General Business Use 

سعر المنتجات الرئيسة دون تلكفة المواد الخام

SPREAD =  بالنسبة ألسعار المنتجات و. ، فإن األسعار متوافقة مع األسعار المعمول بها في آسياللنافتاوبالنسبة . ، فإن األسعار متوافقة مع األسعار المعمول بها في المملكة العربية السعوديةوالبروبانلإليثانبالنسبة (. والنافتا، والبروبان، اإليثان)مطروح منها تلكفة المواد الخام ( بروبيليناألحادي، والبولي اإليثيلينوجاليكول، إيثيلينالبولي )أسعار المنتجات

 .(بالتس)و ( إسآيسي آي: )مصادر األسعار هي. ، فإنها متوافقة مع األسعار المعمول بها في شمال شرق آسياوالبروبيليناإليثيلينوبالنسبة ألسعار . فإنها متوافقة مع األسعار المعمول بها في الصين( بروبيليناألحادي، والبولي اإليثيلينوجاليكول، إيثيلينالبولي )الثالثة 

إيثيلينالبولي  (دوالر أمريكي للطن) اإليثيلينجاليكولأحادي  (دوالر أمريكي للطن) بروبيلينبولي  (دوالر أمريكي للطن)

نافثا/ إيثيلين نافثا/ إيثيلين إيثان/ ايثيليننإثيلي/ إيثيلينبولي نافثا/ بروبيلين اإليثيلينجاليكول
إيثيلين/ األحادي

إيثان/ ايثيلين /  بروبيلينبولي 
بروبيلين

بروبان/ بروبيلين
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Classification: General Business Use 

المغذيات الزراعية

،األمريكيالربيعموسمبفضلقوًياالطلباكن:اليوريا•
مماأستراليا،فيالشراءوانتعاشالهندية،والمناقصات

عالربفيوالصينآسياشرقجنوبفيالطلبانخفاضعوض
.م2020عاممناألول

انخفاض األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء

الحجم األسعار

مقابل 2020الربع األول 
2019ربع الرابع ال

9% 11%

مقابل 2020الربع األول 
2019ربع األول ال

6% 25%

عوامل تعزيز المبيعات
أبرز التطورات

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

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

200

250

300

الربع األول 

2019

الربع الثاني 

2019

الربع الثالث 

2019

الربع الرابع 

2019

الربع األول 

2020

الشرق األوسط الواليات المتحدة جنوب شرق آسيا

0.15

0.21 0.21

2020الربع األول  2019الربع الرابع  2019الربع األول 
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Classification: General Business Use 

حديد

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

الحجم ¹األسعار

مقابل 2020ربع أول 
2019ربع رابع 

8% 4%

مقابل 2020ربع أول 
2019ربع أول 

8% 7%

عوامل تعزيز المبيعات
ةالعاليالمبيعاتأحجامبسببالسابقالربعمنالربحيةارتفقت•

المنتجاتأسعاراانخفاضعوضتوالتياللقيمموادأسعاروانخفاض

أبرز التطورات

تحسن تدريجي في أحجام المبيعات

بما في ذلك النقد األجنبي وعوامل أخرى ¹

737
712

868

2020الربع األول  2019الربع الرابع  2019الربع األول 
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-40

90

2020الربع األول  2019الربع الرابع  2019الربع األول 
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Classification: General Business Use 

ملخص الربع األول واستشراف المستقبل

-0.1
1أرباح للسهم الواحد جهود تعزيز النمو 

المستدام

0.6
التدفق النقدي الحر

نمو الناتج معدلمن المتوقع أن يتحول 
ي الى النطاق السلبالمحلي اإلجمالي عالميا 

على خلفية جائحة كورونا المستجد

المنتجات أسعار من المتوقع أن تشهد 
الزيادات بسببالضغط مزيدا من وهوامشها 

المعروض من منتجاتنا الجديدة في سعة 
الرئيسة

األسهمعدد / صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم  =: أرباح السهم الواحد

ملخص األداء

8.2
اإليرادات

1.5 
قبل األرباح 

الفوائد والضرائب 
واإلهالك 
واإلطفاء 

-0.3
صافي الدخل

األداء المالي

( دوالربالمليار المبالغ  )

توقعات المستقبل



شكرا لكم


