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Classification: Internal Use

2

عد هذا العرض  فهي، ُتقدم هذه المواد بشرح ش. عليه، فإنكم توافقون على االلتزام بالقيود التاليةإطالعكموبحضوركم هذا االجتماع الذي يقدم فيه هذا العرض التقديمي أو بمجرد . لغرض هذا االجتماع فقطالتقديمي ا ُ
. ويجب أال تقتطع من سياقها

عضو ، أي"(الشركة)"االكتتاب أو وسيلة للحصول على أي سندات من سابك أوأعد هذا العرض التقديمي لتقديم المعلومات فقط، وال يشلك، ويجب أال يفسر على أنه، تقديم عرض، أو التماس عرض لشراء، أو دعوة للتسجيل
ندات ، وال تشلك في لكيتها أو أي جزء منها أساسًا أو ذريعة فيما يتعلق بأي عقد للشراء أو االكتتاب في أي س(أرامكو السعودية)أو أي شركة أخرى، بما فيها شركة "( المجموعة)"حالي أو مستقبلي في مجموعة شراكت سابك 

واردة في نشرة اكتتاب اكملة أو جزئية، ويجب اتخاذ أي قرار باالستثمار في األوراق المالية فقط على أساس المعلومات الالتقديمي كذلك ال يشلك هذا العرض . من تلك الشراكت، أو فيما يخص  أي عقد أو التزام آخر على اإلطالق
.نشرة االكتتاب وعلى تحليل مستقل لهذه المعلومات

محدد الواردة في هذا العرض التقديمي، افتراضات أو وجهات نظر أو آراء الشركة اعتبارًا من التاريخ ال( بما في ذلك البيانات أو التوقعات أو التنبؤات أو غيرها من البيانات االستشرافية)تمثل أي افتراضات أو وجهات نظر أو آراء 
مؤشرًا على باألداء في الماضيالمتعلقة المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي تعتبر وال . وتعد جميع المعلومات التي لم يذكر مصدرها بشلك منفصل من بيانات الشركة وتقديراتها. وتخضع للتغيير دون إشعار سابق

. الشأنذا األداء في المستقبل، كما ال تهدف المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي إلى التنبؤ بالنتائج الفعلية، وليس هناك أي ضمانات في ه
معلومات الواردة فيه أو دقتها أو اكتمالها أو صحتها، ويجب عدماليتم التحقق من المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي بشلك مستقل، وليس هناك أي تعهد أو ضمان، صريح أو ضمني، فيما يتعلق بحياديةلم 

، بشلك مباشر(عن إهمال أو غير ذلك)تنشأ قدال تتحمل الشركة أو الشراكت التابعة لها أو مستشاروها أو األشخاص ذوو الصلة أو أي شخص آخر، أي مسؤولية عن أي خسارة مهما اكن سببها. االعتماد على هذه المعلومات
علما بأن ذلك ال يعني تقييد أو استبعاد أو قصر أي حق أو مسؤولية تجاه أي شخص بموجب أي نظام أو الئحة معمول بها في أي. أو غير مباشر، من هذا العرض التقديمي أو محتوياته، أو عما له عالقة بهذا العرض التقديمي

(.بما في ذلك ما يتعلق بالتزوير واالحتيال)والية قضائية في حال لم يتم إخالء المسؤولية بشلك قانوني 

المتعلقة بخالف تلك–وعليه فإن جميع البيانات . ولكمات ذات معنى مماثل" يتوقع"، " ُيقدر"، " ينوي"، " يعتقد"، " يترقب"تحتوي هذه العبارات على لكمات ". بيانات تطلعية"يتضمن هذا العرض التقديمي عبارات تشير إلى 
ي ذلك خطط بما ف)ية العمل وخطط وأهداف اإلدارة الخاصة بالعمليات المستقبلية تيجبالحقائق التاريخية المدرجة في هذا العرض، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، البيانات المتعلقة بالمركز المالي للشركة واسترا

الف اختوحسب طبيعتها فإن هذه البيانات التطلعية تشتمل على مخاطر معروفة وغير معروفة، وأوجه من عدم اليقين، وعوامل أخرى يمكن أن تتسبب في. فإنها ُتعد بيانات تطلعية–( وفورات التاكليف وتحسين اإلنتاجية
تراضات المتعلقة تستند هذه البيانات التطلعية إلى العديد من االف. في هذه البيانات التطلعيةياً النتائج أو األداء أو اإلنجازات الفعلية للشركة بشلك جوهري عن النتائج أو األداء أو اإلنجازات التي تم التعبير عنها فعليًا أو ضمن

.باستراتيجيات الشركة الحالية والمستقبلية، وبيئة األسواق التي ستعمل فيها الشركة في المستقبل

ذات الصلة، ومساهميها، وولكاؤها وموظفوها ومستشاروها، " المجموعة"، وكيانات "الشركة"وبذلك ُتخلي . وتتحدث هذه البيانات التطلعية فقط عن المعلومات التي وردت حتى تاريخ إعداد هذا العرض التقديمي
ي وعدم ولذا فإننا نحثكم على مراعاة هذه العوامل بعناية عند تقييم البيانات التطلعية الواردة في هذا العرض التقديم. صراحًة مسؤوليتهم عن أي التزام أو تعهد يتعلق بتحديث أي بيانات تطلعية واردة في هذه الوثيقة

.  االعتماد المفرط بشلك ال داعي له على مثل هذه العبارات

تخدام في أي ماكن، أو أي دولة، أو بلد أو والية قضائية أخرى، إذا اكن هذا التوزيع أو النشر أو االسموجودًا هذا العرض التقديمي ليس ُمعدًا للتوزيع أو االستخدام من قبل أي شخص أو كيان سواء اكن مواطنًا أو شخصًا مقيمًا أو 
.إخفاق في االمتثال لهذه الشروط والقيود قد يشلك انتهااًك لقوانين الواليات القضائية األخرىفإن أي . مخالًفا لقوانين أو نظم هذه الوالية القضائية، أو يتطلب أي تسجيل أو ترخيص داخل هذه الوالية القضائية

.يتضمن هذا العرض التقديمي معلومات وردت حتى تاريخ إعداده، وتخضع هذه المعلومات للتغيير دون إشعار مسبق

أي ( آي سي آي إس)وال تقدم . لم تطلع أو تراجع أي استنتاجات أو توصيات أو وجهات نظر أخرى قد ترد هنا( آي سي آي إس)في هذا العرض التقديمي، يجب العلم بأن ( آي سي آي إس)فيما يتعلق باإلشارة إلى واكلة : مالحظة
ى أقصى أي مسؤوليات متعلقة أو ناشئة عن استخدام بياناتها والمحتويات األخرى إل( آي سي آي إس)وال تتحمل . ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بدقة أو كفاية أو توقيت أو اكتمال بياناتها أو مالءمتها ألي غرض معين

.نظاماحد معمول به 

إخالء المسؤولية
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3 .األمالدخل المتعلق بمساهمي الشركة صافي . من العمليات إضافة إلى اإلهالك واإلطفاء وانخفاض قيمة األصولالدخل . ريال؛ تخضع بعض األرقام والنسب المئوية لتعديالت التقريب3.75: سعر صرف الريال مقابل الدوالر: في هذه الشريحة وجميع الشرائح التالية

الثانيأبرز معالم أرباح الربع 

المبتكرة تفوز بخمس جوائز من ( سابك)حلول 
م 2022لعام ( إديسون أووردز)

األداء التشغيلي القوي تعكس النتائج المالية القوية 
للشركة عبر مختلف القطاعات

تركيز كبير على عوائد المساهمين

م 2022أرباح مستقرة إلى متنامية لألسهم خالل النصف األول من 

(مليار دوالر أمريكي)م2022من عامالثاني أداء الربع الرسائل الرئيسة

اإليرادات
األرباح قبل الفوائد والضرائب 

2الدخلصافي 1واإلهالك واإلطفاء

14.92.1 3.5
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الشراكت واالبتاكر وحوكمةالممارسات البيئية واالجتماعية 

المبتكرة تفوز ( سابك)حلول 
إديسون )بخمس جوائز من 

م 2022لعام ( أووردز

الريادة في مجال االبتاكر شرااكت رائدة 

من التحولالزبائن يمّكن والخبرات، ما عرض شامل للمواد والحلول 
دام الكربون باستخالستخدام الكهرباء، ويقدم مستقباًل منخفض 

.اللدائن الحرارية

( سابك)الكهرباء من قبل تمكين التحول الستخدام

الحماية من الحريق لبطاريات
السيارات الكهربائية

ماوس ميكروسوفت 
تمن بالستيك المحيطا

اغطية بطاريات 
الهواتف النقالة

غطاء الرادار الخاص 
(ADAS)بنظام 

بروبيلينمركبات البولي 
(SABIC PP® )المثبطة للهب

و WFC06Iالصنفين رقم 
WFC06IXP من مركبات
 ™LNPثيرموكومب

THERMOCOMP™ 

 ™ XENOY)زينويراتنجات
PC/PET ) (  ™تروسيلك)من باقة
(سابك)الخاصة بـ

من EXL7414الصنف رقم 
 ™LNP™ ELCRESُمركب 

من EXL7414Bوالصنف رقم 
 ™LNP™ ELCRINُمركب 

-DC0041PEالصنف رقم 
7M1D145W من ُمركب
 ™LNPثيرموكومب

THERMOCOMP™

الكهربائيات والرعاية
الصحية

ترعى المواهب االبتاكرية ( سابك)
المعرض الدولي للعلوم في : الشابة

(  آيسف)والهندسة 

دة الرياتحالف بجائزة تفوز ( سابك)
في أخالقيات األعمال 

الشراكت التي تم تكريمها أبدت 
عزيز التزامًا استثنائيًا على مستوى ت
المشاركة المجتمعية والنمو 

.والتحول

رعاية طويلة األمد وشراكة ابتاكر 
ممتدة مع فورموال إي 
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النسب الرئيسةعوامل تعزيز المبيعات

األداء المالي 

أداء مالي قوي

104م، و2022دوالًرا الربع الثاني 115بلغ متوسط سعر برميل نفط برنت : كمرجع. أخرىتتضمن سعر صرف العمالت وعوامل صافي المشتريات من الملموس وغير الملموس : التدفق النقدي التشغيلي مطروحا منه النفقات الرأسمالية= التدفق النقدي الحر 

م2021دوالًرا في الربع الثاني 69م، و 2022دوالرات في الربع األول 

(مليار دوالر أمريكي)
الثاني الربع 

2022
األول الربع 

2022
التغيرنسبة 

ربع السنوي
الربع الثاني

2021
ير نسبة التغي

السنويربع
النصف األول 

2022من 
النصف األول 

2021من 
التغيرنسبة 

السنوي

%36 21.32 28.96%32 11.31%6 14.04 14.93المبيعات

%9 6.40 6.95%3-3.63%4 3.41 3.54األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء

%12 4.54 5.10%3- 2.68%5 2.48 2.61من العملياتالربح

%15 3.33 3.84%4 2.04%22 1.73 2.11صافي الربح

%19 2.66 3.17%16 1.39%1.621.554الحرالتدفق النقدي 

2األسعارالحجم

2022مقابل الربع األول 2022الربع الثاني 
%3%3(  على أساس ربع سنوي)

2021مقابل الربع الثاني 2022الربع الثاني 
%22%10(على أساس سنوي)

الربع 
الثاني 
2022

الربع 
األول 
2022

الربع 
الثاني
2021

النصف 
األول 
2022

النصف
األول 
2021

األرباح قبل الفوائد هامش 

(%)والضرائب واإلهالك واإلطفاء 
24%24%32%24%30%

قبل الفوائداألرباح /الدينصافي 

واإلطفاءوالضرائب واإلهالك 
-0.16-0.240.04-0.170.05
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اتجاه الطلب
3في الربع 

(على أساس ربع سنوي)

اتجاه الطلب
2في الربع 

(على أساس ربع سنوي)

اتجاه الطلب
2في الربع 

(سنويعلى أساس)

الصناعة النهائية

والتغليفالتعبئة

والتشييدالبناء

الزراعة

السلع االستهالكية

النقل

منتجات صناعية

السيارات

تاإللكترونيات والكهربائيا

الرعاية الصحية

و اتجاهات الطلبأبرز الصناعات النهائية-( سابك)

تحسن استقرار انكماش

أحجام 
المبيعات

5

أخرىالتعبئة والتغليف

الزراعة

البناء والتشييد

النقل

السلع االستهالكية

الرعاية الصحية

منتجات صناعية

السيارات

اإللكترونيات 
والكهربائيات

م 2022م مقارنة بالربع األول 2022اتجاهات الصناعة المستقبلية في الربع الثاني 3م 2021م مقارنة بالربع الثاني 2022الطلب على الصناعة في الربع الثاني  .المبيعات المباشرة وغير المباشرة ( سابك: )المصدر
يشمل مشتقات الوقود. م2022م مقارنة بالربع الثاني 2022اتجاهات الصناعة المستقبلية في الربع الثالث 
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7 .سعر صرف العمالت وعوامل أخرىتضمن . بوليمرات المتخصصة وحلول الصناعةال

المتخصصةالبتروكيماويات والمنتجات 

اء األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطف
(مليار دوالر أمريكي)

التطورات أبرز 

ارتفاع أسعار المنتجات

األسعار الحجم

4% 0%
2022مقابل الربع األول 2022الربع الثاني 

(  على أساس ربع سنوي)

17% 9%
2021مقابل الربع الثاني 2022الربع الثاني 

(على أساس سنوي)

البوليمرات المتخصصة 
1الصناعةوحلول 

عوامل تعزيز المبيعات

الكيماويات

المنتجات المتخصصة

1% 22%

19%58%

إيثيلينالبولي 

أحجام 
المبيعات

(%)

3.25 

2.52 2.50 

2021الربع الثاني  2022الربع ااألول  2022الربع الثاني 

ارتفعت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء نتيجة –الكيماويات•
(MTBE)اإليثربوتيلثالثي مادة ميثيل الرتفاع أسعار 

ة انخفضت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء نتيج–البولي إيثلين •
م عاالثاني من الربع في المبيعات و ارتفاع تاكليف مواد اللقيم انخفاض أحجام 

(على أساس ربع سنوي)م 2022

انخفضت األرباح قبل الفوائد والضرائب –1ناعةالصالبوليمرات المتخصصة وحلول •
يم المبيعات و ارتفاع تاكليف مواد اللقأحجام واإلهالك واإلطفاء نتيجة انخفاض 

(على أساس ربع سنوي)م 2022في الربع الثاني من عام 
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80

100

120

الربع الثاني 

2021

الربع الثالث 

2021

الربع الرابع 

2021

الربع األول 

2022

الربع الثاني 

2022

م مقابل الربع الثاني 2022نسبة التغيير في الربع الثاني من 
(على أساسي سنوي)م 2021من 

 PCجاليكول اإليثيلين األحادي، و  MEGأسعار .  كربونيتالبولي  PC، و بروبيلينالبولي  PP، وإيثيلينالبولي  PE، اإليثربوتيلميثيل ثالثي  MTBEميثانول،  Methanolجاليكول اإليثيلين األحادي،  MEG. ، وأي اتش اسماكينزي، وود وبالتسمن مجالت آي سي آي إس، ( تلكفة وتأمين وأجور الشحن/تسليم على ظهر الباخرة/شامل التاكليف والشحن)مرجع األسعار 

م كنقطة قياس تبدأ من 2021تم تحديد أسعار الربع الثاني من عام (. ما عدا الصين)متوسط سعر غرب أوروبا وآسيا = اإليثربوتيلميثيل ثالثي MTBEبينما سعر ( آسيا ما عد الصين، والصين)متوسط السعر في = الميثانول سعر,الصينمربوطة بأسعار كربونيتالبولي  PCجاليكول اإليثيلين األحادي، و  MEGأسعار .  الصينبأسعار مربوطة كربونيتالبولي 

.مبنية على المتوسط المرجح ألسعار منتجات سابك أخذا باالعتبار نوع المنتجات ونطاق البيع100

(ما عدى الصين)آسيا 

أوروبا الغربية

الشرق األوسط

الصين

األول مقابل الربع م 2022من الثاني نسبة التغيير في الربع 
(على أساس ربع سنوي)م 2022من 

<15%15%-50%>50%

عالميا/ إقليميا( سابك)أحجام مبيعات 

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

أوروبااألمريكيتين
الشرق 
األوسط 
وأفريقيا

الصين
ما عدى )آسيا 

(الصين

MEG
Methanol

MTBE
PE
PP
PC

4مؤشر أسعار البتروكيماويات

البتروكيماويات التغيرات الملحوظة في أسعار
م2022المناطق الرئيسة خالل الربع الثاني من عام في 



9

Classification: Internal Use

9 المستخدمة لحساب مادة اللقيم ،األوسطللشرقبالنسبة . للصين وأوروباالنافثاهي التلكفة المستخدمة لحساب مادة اللقيم فإن ،األحادياإليثيلين وجاليكولإلى البولي إيثيلين والبولي بروبيلين النسبة (. والفحمالنافثا، البروبان، اإليثانالميثان، )مطروًحا منه سعر مواد اللقيم ( البولي إيثيلين، البولي بروبين، جاليكول اإليثيلين األحادي، الميثانول)سعر المنتج = الفارق 

(.التسبإس بي غلوبال )و ( آي سي آي إس: )مصادر األسعار هي. والغاز الطبيعي ألوروبا والفحم في الصيناألوسط، الشرق الميثان السعودي في منطقة هي التلكفة المستخدمة لحساب مادة اللقيم فإن للميثانول، بالنسبة . السعوديالبروبانفهي بروبيلينأما للبولي . السعودياإليثانهي اإليثيلين األحادي وجاليكولإيثيلين التلكفة فيما يخص البولي 

1مواد اللقيمأسعار المنتجات الرئيسة دون تلكفة 

2البولي إيثيلين 2البولي بروبيلين 2ياألحادجاليكول اإليثيلين  2الميثانول
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المغذيات الزراعية

.أخرىتتضمن سعر صرف العمالت وعوامل مؤثرة . متوسط السعر المرجح حسب مزيج المنتجات والمناطق. 100إلى 2021الثاني من عام تمت إعادة تحديد المؤشر في الربع 

(دوالر أمريكي للطن)مؤشر أسعار المغذيات الزراعية

أسعار قوية للمغذيات الزراعية

حجم مدفوعا بزيادة األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء ارتفاع •
.المبيعات

التطورات أبرز 

ون ملي)األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 
(دوالر أمريكي

295

761
867

2021الربع الثاني  2022الربع األول  2022الربع الثاني 

80

120

160

200

الربع الثاني 

2021

الربع الثالث 

2021

الربع الرابع 

2021

الربع األول 

2022

الربع الثاني 

2022

عوامل تعزيز المبيعات

األسعار الحجم

1% %39
2022مقابل الربع األول 2022الربع الثاني 

(  على أساس ربع سنوي)

105% %24
2021مقابل الربع الثاني 2022الربع الثاني 

(على أساس سنوي)

10
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(حديد)شركة 

.  بما في ذلك سعر صرف العمالت وعوامل أخرى¹

(مليون دوالر أمريكي)اإليرادات 

ارتفاع أسعار المنتجات

عوامل تعزيز المبيعات

األسعار الحجم

8% %14
2022مقابل الربع األول 2022الربع الثاني 

(  على أساس ربع سنوي)

17% %1
2021مقابل الربع الثاني 2022الربع الثاني 

(على أساس سنوي)

936

1151 1,087

2021الربع الثاني  2022الربع األول  2022الربع الثاني 

التطورات أبرز 

عار مدفوًعا بارتفاع أستحسن األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء •
المنتجات الذي قابله انخفاض احجام المبيعات  على أساس ربع سنوي

ون ملي)األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 
(دوالر أمريكي

90

127

176

2021الربع الثاني  2022الربع األول  2022الربع الثاني 

11
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12 .(سابك)تقديرات . تصنيفعن طريق ثالثة واكالت عدد األسهم   / األم بالدوالر االمريكي صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة = أرباح السهم الواحد  

م 2022توقعات عام 

0.7
أرباح السهم 

1الواحد

1.6
التدفق النقدي 

الحر

ملخص األداء

A+/A1
تصنيف ائتماني 
2مستقل قوي

األداء المالي 

(المبالغ بالمليار دوالر)

م2022والنظرة المستقبلية لعام الثاني ملخص الربع 

2.1
صافي 
الدخل

3.5
األرباح قبل 
الفوائد 
والضرائب 
واإلهالك 
واإلطفاء

14.9
اإليرادات

2022توقعات 
اآلنالعالمياإلجماليالمحليالناتجنمومعدليقدر
-٪3.2البالغالسابقبالتقديرمقارنة٪2.8و٪2.5بين
3.6٪

في النصف الثاني أن تتعرض الهوامش للضغطنتوقع 
2022من عام  .



شكرًا لكم


