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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 1. ريال؛ تخضع بعض األرقام والنسب المئوية لتعديالت التقريب3.75: سعر صرف الريال مقابل الدوالر: التاليةفي هذه الشريحة وجميع الشرائح 
األمصافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة 2األصولالعمليات إضافة إلى اإلهالك واإلطفاء وانخفاض قيمة 

أبرز معالم أرباح الربع الثاني

اإليرادات
6.6

2الدخلصافي 

-0.6

بالرغم من جائحة فيروس كوروناأداء تشغيلي مرن 

على إثر تراجع الطلب وانخفاض أسعار انخفاض أسعار المنتجات 
النفط

ياديةالر لم�نتناتعزيزا-األغلبيةبحصةمساهماالسعوديةأرامكو
الكيماوياتصناعةفي

ملتزمون بتعزيز االقتصاد الدائري-االستدامة واالبت�ر 

الرسائل الرئيسة )مليار دوالر أمريكي(2020أداء الربع الثاني 

األرباح قبل الفوائد
والضرائب واإلهالك

1واإلطفاء

0.9
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تعزيزا لم�نتنا الريادية في صناعة الكيماويات–مساهمًا أرامكو السعودية 

األعمال والعمليات 
التشغيلية

مجاالت الت�مل

الواجهة التسويقية-سابك 

دمج جهود المبيعات والتسويق تحت •
.واحدةواجهة تسويقية 

انة، التعاون في العمليات التشغيلية، والصي•
والمشتريات، والبيئة والصحة والسالمة 

.واألمن

.اإلنتاجوخطط اللقيمتحسين تدفق مواد •

الت�مل والتعاون في المستقبل

االستفادة من خبرات تنفيذ المشروعات •
.الضخمة

.التعاون في مشاريع النمو•

ات تسريع االبت�ر عن طريق تحسين التقني•
.لتحقيق النمو

ت�مل محتمل في مجاالت التوزيع والخدمات•
.اإلمداداتاللوجستية وأنشطة سلسلة 

ة ومجموعة ُش�ت اللجنة لتقديم توصيات بشأن مجاالت التعاون والت�مل التي ُيتوقع أن تعود بالقيمة على سابك خاص
.أرامكو السعودية عموما

لجنة التعاون

االستراتيجية

قة رسم المستقبل باستراتيجية متواف
وطموحة

دعم استراتيجية المملكة من خالل تعظيم •
صناعة البتروكيماوياتالقيمة الناتجة عن 

.م2030ودعم رؤية 

مع استراتيجية أرامكو السعودية، توافق •
.للكيماوياتحيث تصبح سابك ذراعها 

.ةسابك االستراتيجيتسريع تحقيق أهداف •
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)19كوفيد(التزامنا بالتغلب على جائحة كورونا المستجد 

مراقبة مستمرة

حالة معالجة المخاطرالمخاطر المرصودة

إغالق الحدود السعودية

نقص الحاويات

تقلبات الطلب

إغالق حدود الدول

التأثيرات التعاقدية

قيود الموانئ

الموظفينصحة وسالمة

دعم المجتمعات

61%
من الموظفين يعملون من المنزل

~ 140
)  19كوفيد(برنامج تعاوني لم�فحة 

)سابك(بمواد 

%38الربع األول
من الموظفين يعملون من المنزل

مليون 10أكثر من  
مستفيد

إدارة المخاطر 
لضمان استمرارية

األعمال
تعزيز االمتثال

تأمين العمليات 
التشغيلية

تفعيل مركز إدارة
األزمات

A+/A1
تصنيف ائتماني مستقل

2
مليار دوالر 
صافي الدين

2.0
النسبة الحالية

تأمين إمدادات البضائعحماية الموظفين والمجتمعات
األساسية والضرورية

االلتزام بدورنا كجهة فاعلة في الصناعات 
األساسية

يالثانالربع 

وضع مالي آمن عدم تأثر عمليات 
سلسلة اإلمدادات سالسة العمليات
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االستدامة واالبت�ر

من سابك تعزز منتجات ™بيوركيرزحلول 
النظافة الشخصية

من سابك بالنقاء ) ™بيوركيرز(تتميز باقة بوليمرات •
العالي والتهوية الممتازة، وتساعد في منع انتشار 

المعديةاألمراض 

توفر حلوال صحية ) ليكسان(شرائح 
للمستشفيات والمنشآت العامة

هذه المواد المضادة للبكتيريا طبقة من توفر •
تيريا الحماية لتغليف الجدران الداخلية لمنع انتشار البك

وت�ثرها

االقتصاد الدائري االبت�ر

)آيزو(تحصل على شهادة اعتماد ) ™تروسير�(حلول 
اجتازت عملية مراجعة دقيقة وشاملة من المنظمة الدولية للمعايير•

من توفر كيلوغرامين من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ل� كيلوغرام•
.المعاد تدويرهأوليفيناتلقيم البولي 

سابك ترأس المنظمة األوروبية إلعادة تدوير البولي
أوليفينات

عزيز هو منصة أوروبية لتأوليفيناتبرنامج االقتصاد الدائري للبولي •
.اوليفيناتحلول االقتصاد الدائري لمنتجات البولي 

سابك تدعم أحدث التقنيات الرامية إلى الحد من 
النفايات البالستيكية

.الصغرمتناهيةبتجاويفالحيويالبالستيكبوليمرات•

.واستدامةقوةوأكثروزًناأخفبالستيك•
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3األسعارالحجم

مقابل 2020الربع الثاني 
%17%20201الربع األول 

مقابل 2020الربع الثاني 
%26%20193الربع الثاني 

عوامل تعزيز المبيعات
الربع الثاني 

2020
1الربع األول

2020
1الربع الثاني

2019
النصف 

202020191األول 

األرباح قبل الفوائد والضرائب هامش 
%22%14%22%14%14(%)واإلهالك واإلطفاء 

ب األرباح قبل الفوائد والضرائ/ صافي الدين
0.50.10.00.50.1(x)واإلهالك واإلطفاء 

النسب الرئيسة

تحديات صعبة تواجه الطلب 

الربع الثاني )مليار دوالر أمريكي(
2020

1الربع األول

1الربع الثانينسبة التغير2020

النصف األول رنسبة التغي2019
2020

1النصف األول

2019
مقابل 2020النصف األول 

12019النصف األول 

%23-14.6218.91%29-9.31%18-6.578.05المبيعات
ب األرباح قبل الفوائد والضرائ

%52-2.094.32%54-2.03%19-0.931.16واإلهالك واإلطفاء

-0.352.45--1.07-0.02-0.34-من العملياتالربح
-0.871.43--0.54-0.28-0.59-صافي الربح

%61-0.711.82%0.223%50-20.230.45التدفق النقدي الحر

أخرىتتضمن سعر صرف العمالت وعوامل -3التدفق النقدي التشغيلي مطروحا منه النفقات الرأسمالية = التدفق النقدي الحر -2التغييرات في المعالجة المحاسبية  تم إعادة احتسابها بعد -1

المالياألداء 
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0.9
1.0

1.8

الربع الثاني 
2020

الربع األول 
2020

الربع الثاني 
2019

الطلببانخفاضسلباتأثرت–الكيماويات•

البوليمراتمنغيرهعلىالتفوقيواصلالطلب–إيثيلينالبولي•

البوليهوامشتحسنت–الصناعةوحلولالمتخصصةالبوليمرات•
اضوانخفالرئيسةالصناعةقطاعاتمنالطلببثباتمدعومةبروبيلين

والبيوتانالبروبانأسعار

.  تتضمن سعر صرف العمالت وعوامل أخرى2تم إعادة احتسابها بعد التغييرات في المعالجة المحاسبية -1

المتخصصةالبتروكيماويات والمنتجات 

عوامل تعزيز المبيعات

ة البوليمرات المتخصص
وحلول الصناعة

الكيماويات حجم 
المبيعات

%

إيثيلينالبولي 

دوالر مليار (واإلطفاء األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك 
)أمريكي

أبرز التطورات

المنتجات المتخصصة

1%

20%

19%

59%

2األسعارالحجم

مقابل2020الربع الثاني 
%19%120201الربع األول

مقابل2020الربع الثاني 
%25%120195الربع الثاني

انخفاض أسعار المنتجات

11



9

Classification: General Business Use 

9

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

الواليات المتحدة أوروبا الغربية الصين

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

جاليكول اإليثيلين  MEG. من مجالت آي سي آي إس، وبالتس، وود ماكينزي) ت�فة وتأمين وأجور الشحن/تسليم على ظهر الباخرة/شامل الت�ليف والشحن(مرجع األسعار 1
البولي كربونيت PCالبولي بروبيلين، و  PPالبولي إيثيلين، و PEميثيل ثالثي بوتيل اإليثر ،  MTBEاألحادي، 

م2020البتروكيماويات في المناطق الرئيسة خالل الربع الثاني من 1التغيرات الكبيرة في أسعار
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10 فقة مع األسعار المعمول بها ، فإن األسعار متواللنافتاوبالنسبة . ، 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 (وبالنسبة ألسعار المنتجات الثالثة . في آسيا

سعر المنتجات الرئيسة دون ت�فة المواد الخام 

/  نبروبيلي
نافثا

/  نبروبيليبولي 
بروبيلين

/ بروبيلين
بروبان

1البولي إيثيلين (دوالر أمريكي للطن) 1اإليثيلينجاليكولأحادي  (دوالر أمريكي للطن) 1بولي بروبيلين (دوالر أمريكي للطن)

/ايثيلين
إيثان

يناإليثيلجاليكول
إيثيلين/ األحادي

/إيثيلين
نافثا

/ايثيلين
إيثان

/ إيثيلينبولي 
إثيلين

/إيثيلين
نافثا
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المغذيات الزراعية

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

عوامل تعزيز المبيعات أبرز التطورات

ارتفاع في أحجام المبيعات

2األسعارالحجم

مقابل 2020الربع الثاني 
%7%202015الربع األول 

مقابل 2020الربع الثاني 
%31%201919الربع الثاني 

معدلوانخفاضالمعروضوفرةنتيجة:اليورياأسعارفيانخفاض•
أسعارفيوانخفاض–الصناعيالقطاعقبلمنسيماال–الطلب
اللقيم

العملياتأداءفيتحسنجراء:المباعةالكمياتحجمفيتحسن•
التشغيلية

 يوسي آر (وفقا ألسعار الشحن من شركة (تتضمن سعر صرف العمالت وعوامل مؤثرة أخرى
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260
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300
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2019

الربع الرابع
2019

الربع األول 
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الشرق األوسط الواليات المتحدة جنوب شرق آسيا

151 148

177

الربع الثاني 
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2020
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-83

20
36

الربع الثاني 
2020

الربع األول 
2020

الربع الثاني 
2019

450

737
683

الربع الثاني 
2020

الربع األول 
2020

الربع الثاني 
2019

بما في ذلك سعر صرف العمالت وعوامل أخرى ¹

حديد

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

1األسعارالحجم

مقابل 2020الربع الثاني 
%6%202033ربع األول ال

مقابل 2020الربع الثاني 
%17%201917ربع الثاني ال

عوامل تعزيز المبيعات

أقل من الربع األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء •
السابق، ويعود ذلك إلى انخفاض أسعار المنتجات و حجم المبيعات 

الطلببسبب انخفاض 

أبرز التطورات 

انخفاض في أحجام المبيعات 



13

Classification: General Business Use 

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

ملخص الربع الثاني والنظرة المستقبلية

-0.2
أرباح السهم 

1الواحد

0.2
التدفق 

النقدي الحر

من المتوقع أن يستمر الضغط على أسعار 
الزيادة في المنتجات وهوامشها نتيجة 
الرئيسةسعة المعروض من منتجاتنا 

ملخص األداء 

األداء المالي 

)المبالغ بالمليار دوالر(

توقعات المستقبل 

من المتوقع أن يشهد معدل نمو الناتج 
انكماشًا خالل المحلي اإلجمالي العالمي 

م على ان يشهد تحسنا2020

صافي 
الداخل
-0.6

اإليرادات
6.6

A+/A1
تصنيف ائتماني 

2مستقل قوي

األرباح قبل الفوائد 
والضرائب واإلهالك

1واإلطفاء

0.9



شكرًا لكم
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