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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. ٔاُ
.  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 االكتتاب في أي سندات من تلك الشر�ت، أو فيما يخص  أي عقد أوأو أو أي شركة أخرى، بما فيها شركة أرامكوا السعودية، وال تش� في �يتها أو أي جزء منها أساًسا أو ذريعة فيما يتعلق بأي عقد للشراء ") 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 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 بش� منفصل من بيانات الشركة وتقديراتها. 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

ي علما بأن ذلك ال يعني تقييد أو استبعاد أو قصر أي حق أو مسؤولية تجاه أي شخص بموجب أ. ، 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 . التطلعيةاإلنجازات التي تم التعبير عنها فعلًيا أو ضمنًيا في هذه البيانات 

زام ، وو�ائها وموظفيها ومستشاريها، صراحًة مسؤوليتها عن أي التومساهيمهاذات الصلة، " المجموعة"، وكيانات "الشركة"وبذلك ُتخلي . فقط عن المعلومات التي وردت حتى تاريخ إعداد هذا العرض التوضيحيالتطلعيةوتتحدث هذه البيانات 
.  عباراتالواردة في هذا العرض التوضيحي وعدم االعتماد المفرط بش� ال داعي له على مثل هذه الالتطلعيةولذا فإننا نحثكم على مراعاة هذه العوامل بعناية عند تقييم البيانات . واردة في هذه الوثيقةتطلعيةأو تعهد يتعلق بتحديث أي بيانات 

ذه أو بلد أو والية قضائية أخرى، إذا �ن 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 م�ن، أو أي دو
. أي إخفاق في االمتثال لهذه الشروط والقيود قد يش� انتهاً� 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 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
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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
صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة األم) 2(.األصول

أبرز معالم أرباح الربع الثالث

خفف من وطأة تحديات جائحة كوروناأداء تشغيلي مرن 

نفطإثر تحسن االقتصاد ال�ي وزيادة أسعار الارتفاع أسعار المنتجات

السنداتإصدارنجاحفيينعكسقويماليمركز

الدائريملتزمون بتعزيز الطاقة المتجددة واالقتصاد: االستدامة واالبت�ر

)مليار دوالر أمريكي(2020أداء الربع الثالث من عامالرسائل الرئيسة

اإليرادات
األرباح قبل الفوائد7.8

والضرائب واإلهالك
1واإلطفاء

1.5

2الدخلصافي 

0.3
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م2020التصنيف في تأكيد 
بناء على تقييم ائتماني مستقل

في ظل جائحة كوروناالمالي القوي والمركز التشغيلي األداء 

A1/A+/A+
تصنيف ائتماني مستقل 

حول نجاح إصدار السندات

وتمكنها من ) سابك(أظهر هذا اإلصدار مرونة •
وجاذبيتها لقاعدة متنوعة مواجهة ظروف السوق 

.من المستثمرين

أول إدراج في أسواق متعددة على اإلطالق من •
نوتايواأيرلنداُمدرجة في بورصتي : شركة سعودية

أحجام المبيعات

)سابك(مجموعة 

8%

1%

2020مقابل الربع الثاني 2020الربع الثالث  2019مقابل التسعة أشهر األولى 2020التسعة أشهر األولى 

2020مقابل الربع الثاني 2020الربع الثالث 

2019مقابل التسعة أشھر األولى 2020التسعة أشھر األولى 

حماية الموظفين والمجتمعات

تأمين إمدادات البضائع
األساسية والضرورية

فاعلًة في كجهًة االلتزام بدورنا 
الصناعات األساسية

13%
من الموظفين 

يعملون من المنزل

سالسة 
العمليات

صحة الموظفين
وسالمتهم

0
عمليات اإلغالق 
لمواجهة الجائحة



5

Classification: General Business Use 

5

االستدامة واالبت�ر

العالمأول شحنة أمونيا زرقاء في 

.خطوة مهمة نحو االستخدام المستدام للهيدروجين واقتصاد الكربون الدائري•

الطاقة طنًا من األمونيا الزرقاء عالية الجودة الستخدامها في توليد 40تم شحن •
ة الخالية من الكربون، ما يعكس قوة شبكة اإلمدادات بين المملكة العربية السعودي

.واليابان

الطاقة المتجددة االقتصاد الدائري وتقنية خفض الكربون

%100أول مصنع كيماويات في العالم يدار بالطاقة المتجددة بنسبة 

ميغاواط، من المقرر أن تعمل ب�مل 100محطة طاقة شمسية كهروضوئية بسعة •
.م2024طاقتها في عام 

، إحدى أكبر شر�ت مرافق الكهرباء في )إبردروال(عاًما مع شركة 25اتفاقية سارية لمدة •
.شمسيألف لوح 263مليون يورو إلنشاء 70العالم، التي ستستثمر 

.٪100توفير حلول البولي كربونات باالعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة •
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3األسعارالحجم

مقابل الربع 2020الربع الثالث 
%11%20208الثاني 

مقابل الربع 2020الربع الثالث 
%19%120198الثالث

عوامل تعزيز المبيعات النسب الرئيسة

األداء التشغيلي المرن 

تتضمن سعر صرف -3) ال يتضمن مبلغ شراء حصة في شركة �ارينت في الربع األول والبالغة نصف مليار دوالر(الرأسمالية التدفق النقدي التشغيلي مطروحا منه النفقات = التدفق النقدي الحر -2تم إعادة احتسابها بعد التغييرات في المعالجة المحاسبية  -1
العمالت وعوامل أخرى

األداء المالي

الثاني الربع 2020الربع الثالث )مليار دوالر أمريكي(
1الربع الثالثنسبة التغير2020

التسعة أشهر رنسبة التغي2019
12020األولى

التسعة أشهر 
12019األولى

12020التسعة أشهر األولى
12019التسعة أشهر األولىمقابل 

%19-22.4327.66%11-8.75%7.816.5719المبيعات
األرباح قبل الفوائد والضرائب 

%43-3.606.36%26-2.03%1.510.9362واإلهالك واإلطفاء

%94-0.213.46%44-1.01%0.34267-0.56من العملياتالربح

%136-0.581.62-%0.2048%0.59149-0.29صافي الربح

%48-1.442.80%25-0.97%20.740.23225التدفق النقدي الحر

الربع الثالث 
2020

الثاني الربع 
2020

1الربع الثالث

2019
أشهرالتسعة
1202020191األولى

ب األرباح قبل الفوائد والضرائهامش 

(%)واإلهالك واإلطفاء 
19%14%23%16%22%

األرباح قبل الفوائد/ صافي الدين

(x)والضرائب واإلهالك واإلطفاء 
0.40.50.20.50.1
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1.4

0.9

1.9

الربع الثالث 
2020

الربع الثاني 
2020

الربع الثالث 
2019

.في الربع الثالثاستفادت من التعافي االقتصادي –الكيماويات •

.الرئيسةالطلب من قطاعات الصناعة ثبات –إيثيلينالبولي •

الطلب من قطاعات تحسن –البوليمرات المتخصصة وحلول الصناعة  •
مثل سوق (الصناعة الرئيسة وتحسن األسواق النهائية األخرى 

).السيارات

. 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 

أبرز التطورات

البوليمرات المتخصصة 
الكيماوياتوحلول الصناعة

إيثيلينالبولي 
المنتجات المتخصصة

1%
18%

18%63%

ارتفاع أسعار المنتجات

1

2األسعارالحجم

مقابل2020الربع الثالث 
%13%120207الربع الثاني 

مقابل2020الربع الثالث 
%17%120196الربع الثالث 

حجم 
المبيعات

(%)
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8 أسعار ارشادية 2.  كربونيتالبولي  PC، و بروبيلينالبولي  PP، وإيثيلينالبولي  PE، اإليثربوتيلميثيل ثالثي  MTBEميثانول، Methanolاألحادي، اإليثيلينجاليكول  MEG. ماكينزي، 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.  مرتبطة بمنطقة الواليات المتحدة األمريكية

م2020خالل الربع الثالث من الرئيسة المناطق في البتروكيماويات 1التغيرات الكبيرة في أسعار

2019مقابل نظيره في 2020نسبة التغير في الربع الثالث من 
مقابل سابقه2020نسبة التغير في الربع الثالث من 

-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%

2األمريكيتين

أوروبا الغربية

الصين

<15%

)ما عدا الصين(آسيا 

3الشرق األوسط

Americas Europe MEAF China Rest of Asia
MEG
Methanol
MTBE
PE
PP
PC

مبيعات سابك حسب المنتج والمنطقة

15%-50% >50%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%
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التعبئة والتغليف البناء والتشييد الرعاية الصحية والعناية الشخصية النقل
المنتجات 

االستهالكية

ب
طل

ال
1

اه
تج

اال
2

ك
ساب

ت 
جا

نت
م

ية
س

رئي
ال (PE) 3البولي إيثيلين

(PP) بروبيلينالبولي 
(MEG) األحادياإليثيلينجاليكول

(PE) إيثيلينالبولي 
(PC) كربونيتالبولي  (PP) بروبيلينالبولي 

(PP) بروبيلينالبولي 
(PC) كربونيتالبولي 

(MTBE) اإليثربوتيلميثيل ثالثي 

(PC) كربونيتالبولي 
(MEG) األحادياإليثيلينجاليكول

اتجاهات السوق في قطاعات األعمال الرئيسية

مستقرتحسن متأثر

نستهدفهاقطاعات األعمال التي 

.الفترةلنفس )19كوفيد (مقارنة بمستوى ما قبل : الطلب الصناعي) 1.  تقديرات سابك: مصدر اتجاه السوق
).™تروسير�(التعبئة والتغليف من خالل حلول مبادرات سابك الرئيسية لالقتصاد الدائري تركز على قطاع ) 3. 2020مقارنة بالربع الثالث 2020االتجاه المستقبلي للصناعة في الربع الرابع ) 2

(Methanol) ميثانول 
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10 افقة مع األسعار المعمول بها ، فإن األسعار متوللنافتاوبالنسبة . ، فإن األسعار متوافقة مع األسعار المعمول بها في المملكة العربية السعوديةوالبروبانلإليثانبالنسبة ). والنافتا، والبروبان، اإليثان(مطروح منها ت�فة المواد الخام ) بروبيليناألحادي، والبولي اإليثيلينوجاليكول، إيثيلينالبولي (أسعار المنتجات -1
).  بالتس(و ) إسآيسيآي: (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 (ألسعار المنتجات الثالثة بالنسبة -2. في آسيا

المنتجات الرئيسة دون ت�فة المواد الخام1أسعار

)دوالر أمريكي للطن(2بروبيلينالبولي 
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نبروبيلي/بروبيلينبولي ثاناف/ بروبيلين انبروب/بروبيلين

)دوالر أمريكي للطن(2اإليثيلينأحادي جاليكول  )دوالر أمريكي للطن(2إيثيلينالبولي 

ليناإليثي/اإليثيلينأحادي جاليكول ثاناف/إيثيلين انإيث/إيثيلين إيثيلين/إيثيلينبولي انافث/ إيثيلين إيثان/إيثيلين
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الربع الثاني 
2020

الربع الثالث 
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الربع الثاني 
2020

الربع الثالث 
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الشرق األوسط أمري� جنوب شرق آسيا

159

151

166

الربع الثالث 
2020

الربع الثاني 
2020

الربع الثالث 
2019

ارتفاع األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء

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

المغذيات الزراعية

)دوالر أمريكي للطن(سعر اليوريا

عوامل تعزيز المبيعات

)مليون دوالر أمريكي(األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

أبرز التطورات

وتحسن الطلب، /جراء تحسن في ميزان العرض:تحسن في أسعار اليوريا•
. الظروف المناسبة للزراعة

في � من الهند، وجنوب شرق آسيا، وأمري� : تحسن الطلب على اليوريا•
الجنوبية

2األسعارالحجم

مقابل 2020الربع الثالث 
%4%20205الربع الثاني 

مقابل 2020الربع الثالث 
%23%201916الربع الثالث 
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بما في ذلك سعر صرف العمالت وعوامل أخرى ¹

حديد

زيادة في أحجام المبيعات 

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

عوامل تعزيز المبيعات أبرز التطورات

مدفوعًا تحسين في األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء •
بزيادة حجم المبيعات مع انحسار عمليات اإلغالق 

1األسعارالحجم

مقابل 2020الربع الثالث 
%7%202036الربع الثاني 

مقابل 2020الربع الثالث 
%25%201920الربع الثالث 
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Classification: General Business Use 

13 عن طريق � شر�ت التصنيف الثالثة2عدد األسهم    / صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم :  = أرباح السهم الواحد

والنظرة المستقبليةالثالث ملخص الربع 

من المتوقع أن يستمر الضغط على أسعار 
الزيادة في سعة المنتجات وهوامشها نتيجة 

المعروض من منتجاتنا الرئيسة

ملخص األداء 

األداء المالي 

)رالمبالغ بالمليار دوال(

توقعات المستقبل 

من المتوقع أن يشهد معدل نمو الناتج المحلي 
م قبل أن يتجه 2020انكماشًا خالل اإلجمالي العالمي 

نحو التحسن

0.1
أرباح السهم 

1الواحد

0.7
التدفق النقدي

الحر

A+/A1
تصنيف ائتماني 

2مستقل قوي

صافي 
الداخل
0.3

اإليرادات
7.8

األرباح قبل الفوائد 
والضرائب واإلهالك

1واإلطفاء

1.5



شكرًا لكم
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