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أبرز نتائج الربع الثالث
تظل سبكيم مرنة على الرغم من التقلبات وعدم استقرار السوق

تركيز اإلدارة المستمر على اولويات االستراتيجية

فيالتقلب وعدم االستقرار  في السوق وسط التضخم المتزايد والوضع الجغرا

أداء مالي قوي مدعوم بعمليات تشغيل موثوقة وتسويق مرن

مالي تقوية الميزانية من خالل التسوية المسبقة للقروض وتحقيق الهيكل الرأس

األمثل

اإليرادات إبيتدا صافي الدخل

(مليون لاير سعودي ) 2022أداء الربع الثالث من 



الهندالصي  ن قنآسيا جنوبنشر اوروبا
انخفضت توقعات نمو 

الناتج المحلي اإلجمالي 

٪ في 6.8من 2023لعام 

٪ في 6.1إلى 2022عام 

2023عام 

تعتبر عمليات اإلغالق في الصين واألزمة 

العقارية من العوامل الحاسمة التي تؤثر على 

2023نمو اإلنتاج في عام 

ر يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو أكب

خمسة اقتصادات نامية بشكل جماعي 

2023٪ في عام 4.9بنسبة 

خفض تصنيف أوروبا بشكل 

بسبب 2023كبير في عام 

امتداد الحرب في أوكرانيا ، 

/وارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي 

ة الطاقة ، وتشديد السياسة النقدي

من البنك المركزي األوروبي

2022منشورات صندوق النقد الدولي أكتوبر : المصدر

٪2.7، من المتوقع أن ينمو الناتج العالمي بنسبة 2023في عام ➢

من المتوقع أن تستمر البلدان في السياسة النقدية المتشددة لمواجهة التضخم➢

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي60سوق عمل قوي لدعم اإلنفاق االستهالكي الذي يمثل ➢

على السلع االستهالكية األخرى وقطاع البناءأدى إلى ضغط الطلب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ➢

السوقنظرة عامة على 
خم وعدم اليقين ضالتمخاطر



الجنوب الشرقي من آسيا 

الهند

أبرز أحداث التسويق
تحسن كبير في أرقام المبيعات بسبب تحسين الموثوقية

الدوافع الرئيسية للمبيعات

٪ على أساس ربع سنوي مدفوعة بالكيماويات األساسية والبوليمرات16ارتفاع حجم المبيعات بنسبة •

٪ على أساس سنوي مدفوعة بجميع المنتجات22زيادة في أحجام المبيعات بنسبة •

الحفاظ على عالقات العمالء االستراتيجية في أوروبا وآسيا•

[أسيتاتفينيل وإيثيلبروبيلينبولي : البوليمرات]، [ ثنائي كلوريدوإيثيلالصودا الكاوية أسيتاتإيثيل، الفينيلأسيتاتمونومرحمض األسيتيك ، : المواد الكيميائية الوسيطة]، [ الميثانول والبوتانيديول وأول أكسيد الكربون: المواد الكيميائية األساسية]

المواد الكيميائية األساسية الكيماويات الوسيطة البوليمرات

:أحجام المبيعات على مستوى القطاعات[الربع الثالث]المزيج الجغرافي ألحجام المبيعات 

الشرق األوسط وافريقيا واسيا

اوروبا

الشمال الشرقي من آسيا 

المتبقي

الربع الثالث



اتجاهات السوق
(و األسعار من منشورات )منتجات سبكيم 



المؤشرات مالية
هوامش صحية وتدفق نقدي قوي وقوائم مالية قوية على الرغم من تقلب السوق
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2021أشهر في 9مقابل 2022أشهر من 9بين مقارنة بالربع السنوي( 20213مقابل الربع الثالث 2022مقارنة بالربع الثالث من عام 20222والربع الثاني 2022هو مقارنة بين الربع الثالث 



طموح سبكيم على المدى البعيد
محاور5تحقيق تطلعات سبكيم من خالل 

النمو لنصبح من الشركات المتوسطة إلى كبيرة 
المؤثرة عالميا  

مركز مالي تحقيق أعلى عائد للمساهمين من خالل 

وهوامش مميزةعالي التصنيف 

خلق قيمة من خالل النمو و االستدامة

ان نكون رائدين في مجال التحول الرقمي في مجال
الصناعات الكيميائية

ان نكون الشركة المفضلة للموظفين في المملكة
العربية السعودية

طموح سبكيم

النمو الربحيةاالستدامة   

التحول الرقمي واالبتكار

األشخاص

عوامل التمكين وإطار التنفيذ



التوسع في األصول الحاليةبرنامج شريك

النمو
توجهات قصيرة إلى متوسطة المدى



تقليل آثار االنبعاثاتالصحة و األمان

(2&1نطاق )

التنوع و المساواة :االقتصاد الدائري المشتريات المسؤولة 

منتجات ومبيعات مستدامة

بما في ذلك إدارة المياه والنفايات

:االقتصاد الدائري 

مدخالت مستدامة

البيئة المجتمع الحوكمة

االستدامة
التركيز على المجاالت التي تساعد على اعتماد ممارسات أفضل و تلبي تحديات العالم



الربحية
نهج مركز مع مبادرات ملموسة تقدم قيمة متوسطة إلى طويلة األجل

تةتحسين التكلفة النقدية الثاب تخفيض تكلفة التمويل من خالل 

االستغالل األمثل للديون

التميز التشغيلي وموثوقية المصنعالموازنة الداخلية للمواد األولية

إطالق القيمة من خالل التحول 

الرقمي



النقاط الرئيسية
تركيز النهج على خلق قيمة طويلة األجل للمساهمين

TitleTitleTitle

محفظة متنوعة ومزيج منتجات يثبت المرونة في سوق متقلب 1

مرنوتسويقموثوقةتشغيلعمليات 2

نهج مركز موجه نحو النمو المستدام والمربح 3

األمثلالمالرأسبهيكلالعموميةالميزانيةقويةت 4





لمزيد من االستفسارات
فريق عالقات المستثمرين في سبكيم







قائمة الدخل الموحدة
2022سبتمبر 30شهور المنتهية في 3لفترة 

( القيم المدرجة بماليين الرياالت السعودية ) ملخص لألرباح و الخسائر 

YoY% Change Q3 2021 Q3 2022 QoQ % Q2 2022 Q3 2022

المبيعات

تكلفة المبيعات

إجمالي الربح 1,382.9

مصروفات البيع و التوزيع

مصروفات عمومية وإدارية

الربح التشغيلي 1,148.1

حصص األرباح من المشاريع المشتركة و الشركات الزميلة

اإليرادات التمويلية 

التكلفة التمويلية

صافي اإليرادات والمصروفات األخرى 

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 1,218.5

مصروف الزكاة وضريبة الدخل

ربح الفترة 1,164.7

خسارة مساهمي الشركة/ربح

خسارة الحصص الغير مسيطرة/ربح

(األساسي و المخفض ) العائد على السهم  1.48



( القيم المدرجة بماليين الرياالت السعودية ) ملخص للمركز المالي 

%التغير  2022ديسمبر 31 2022سبتمبر 30

الممتلكات واآلالت و المعدات

االستثمارات في المشاريع المشتكة والشركات الزميلة

منافع الموظفين طويلة األجل المدفوعة مقدما

الشهرة

موجودات أخرى غير متداولة

اجمالي الموجودات الغير متداولة

النقد والنقد المكافئ

موجودات متداولة أخرى

إجمالي الموجودات المتداولة 

إجمالي الموجودات 

اجمالي حقوق الملكية

الجزء الغير متداول من قروض طويلة أجل

مطلوبات غير متداولة أخرى 

إجمالي المطلوبات الغير متداولة

الجزء المتداول من قروض طويلة أجل

مطلوبات أخرى

إجمالي المطلوبات المتداولة

إجمالي المطلوبات و حقوق الملكية

قائمة المركز المالي الموحدة
2022سبتمبر 30كما في 



( القيم المدرجة بماليين الرياالت السعودية ) ملخص للتدفقات النقدية 

%التغير 
2021ديسمبر 31

(غير مدققة ) 

2022سبتمبر 30

(غير مدققة ) 

الربح قبل الزكاة و ضريبة الدخل للفترة المنتهية

اإلهالك و اإلطفاء و خسائر انخفاض القيمة

التغير في رأس المال العامل و أخرى

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

إضافات للممتلكات و والمصانع والمعدات و الموجودات الغير الملموسة 

أنشطة استثمارية أخرى

صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

التغيرات في القروض طويلة األجل

حقوق الحصص الغير مسيطرة و التوزيعات و الفوائد المدفوعة وغيرها

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

التغير في النقد و النقد المكافئ

يناير 1النقد والنقد المكافئ كما في 

أثر تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية

سبتمبر30النقد والنقد المكافئ كما في 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
2022سبتمبر 30شهور المنتهية في 9لفترة 


