عرض تقديمي لنتائج الربع األول من عام 2022م
 12مايو 2022م

Classification: Internal Use

إخالء المسؤولية
ُاعد هذا العرض التوضيحي لغرض هذا االجتماع فقط .وبحضوركم هذا االجتماع الذي يقدم فيه هذا العرض التوضيحي أو بمجرد اطالعكم عليه ،فإنكم توافقون على االلتزام بالقيود التاليةُ .تقدم هذه المواد بشرح شفهي،
ويجب أال تقتطع من سياقها.
أعد هذا العرض التوضيحي لتقديم المعلومات فقط ،وال يشلك ،ويجب أال يفسر على أنه ،تقديم عرض ،أو التماس عرض لشراء ،أو دعوة للتسجيل أو االكتتاب أو وسيلة للحصول على أي سندات من سابك ("الشركة") ،أي عضو
حالي أو مستقبلي في مجموعة شراكت سابك ("المجموعة") أو أي شركة أخرى ،بما فيها شركة (أرامكو السعودية) ،وال تشلك في لكيتها أو أي جزء منها أساساً أو ذريعة فيما يتعلق بأي عقد للشراء أو االكتتاب في أي سندات
من تلك الشراكت ،أو فيما يخص أي عقد أو التزام آخر على اإلطالق .كذلك ال يشلك هذا العرض التوضيحي نشرة اكتتاب اكملة أو جزئية ،ويجب اتخاذ أي قرار باالستثمار في األوراق المالية فقط على أساس المعلومات الواردة في
نشرة االكتتاب وعلى تحليل مستقل لهذه المعلومات.
تمثل أي افتراضات أو وجهات نظر أو آراء ( بما في ذلك البيانات أو التوقعات أو التنبؤات أو غيرها من البيانات االستشرافية) الواردة في هذا العرض التوضيحي ،افتراضات أو وجهات نظر أو آراء الشركة اعتباراً من التاريخ المحدد
وتخضع للتغيير دون إشعار سابق .وتعد جميع المعلومات التي لم يذكر مصدرها بشلك منفصل من بيانات الشركة وتقديراتها .وال تعتبر المعلومات الواردة في هذا العرض التوضيحي المتعلقة باألداء في الماضي مؤشراً
على األداء في المستقبل ،كما ال تهدف المعلومات الواردة في هذا العرض التوضيحي إلى التنبؤ بالنتائج الفعلية ،وليس هناك أي ضمانات في هذا الشأن.
لم يتم التحقق من المعلومات الواردة في هذا العرض التوضيحي بشلك مستقل ،وليس هناك أي تعهد أو ضمان ،صريح أو ضمني ،فيما يتعلق بحيادية ال معلومات الواردة فيه أو دقتها أو اكتمالها أو صحتها ،ويجب عدم
االعتماد على هذه المعلومات .ال تتحمل الشركة أو الشراكت التابعة لها أو مستشاروها أو األشخاص ذوو الصلة أو أي شخص آخر ،أي مسؤولية عن أي خسارة مهما اكن سببها قد تنشأ (عن إهمال أو غير ذلك) ،بشلك مباشر
أو غير مباشر ،من هذا العرض التوضيحي أو محتوياته ،أو عما له عالقة بهذا العرض التوضيحي .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
والية قضائية في حال لم يتم إخالء المسؤولية بشلك قانوني (بما في ذلك ما يتعلق بالتزوير واالحتيال).
يتضمن هذا العرض التوضيحي عبارات تشير إلى "بيانات تطلعية" .تحتوي هذه العبارات على لكمات "يترقب" " ،يعتقد" " ،ينوي" ُ " ،يقدر" " ،يتوقع" ولكمات ذات معنى مماثل .وعليه فإن جميع البيانات – بخالف تلك المتعلقة
بالحقائق التاريخية المدرجة في هذا العرض ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،البيانات المتعلقة بالمركز المالي للشركة واستراتيج ية العمل وخطط وأهداف اإلدارة الخاصة بالعمليات المستقبلية (بما في ذلك خطط
وفورات التاكليف وتحسين اإلنتاجية) – فإنها ُتعد بيانات تطلعية .وحسب طبيعتها فإن هذه البيانات التطلعية تشتمل على مخاطر معروفة وغير معروفة ،وأوجه من عدم اليقين ،وعوامل أخرى يمكن أن تتسبب في اختالف
النتائج أو األداء أو اإلنجازات الفعلية للشركة بشلك جوهري عن النتائج أو األداء أو اإلنجازات التي تم التعبير عنها فعلياً أو ضمنياً في هذه البيانات التطلعية .تستند هذه البيانات التطلعية إلى العديد من االفتراضات المتعلقة
باستراتيجيات الشركة الحالية والمستقبلية ،وبيئة األسواق التي ستعمل فيها الشركة في المستقبل.
وتتحدث هذه البيانات التطلعية فقط عن المعلومات التي وردت حتى تاريخ إعداد هذا العرض التوضيحي .وبذلك ُتخلي "الشركة" ،وكيانات "المجموعة" ذات الصلة ،ومساهميها ،وولكاؤها وموظفوها ومستشاروها،
صراحة مسؤوليتهم عن أي التزام أو تعهد يتعلق بتحديث أي بيانات تطلعية واردة في هذه الوثيقة .ولذا فإننا نحثكم على مراعاة هذه العوامل بعناية عند تقييم البيانات التطلعية الواردة في هذا العرض التوضيحي وعدم
ً
االعتماد المفرط بشلك ال داعي له على مثل هذه العبارات.
هذا العرض التوضيحي ليس ُمعداً للتوزيع أو االستخدام من قبل أي شخص أو كيان سواء اكن مواطناً أو شخصاً مقيماً أو موجوداً في أي ماكن ،أو أي دولة ،أو بلد أو والية قضائية أخرى ،إذا اكن هذا التوزيع أو النشر أو االستخدام
انتهااك لقوانين الواليات القضائية األخرى.
مخالفا لقوانين أو نظم هذه الوالية القضائية ،أو يتطلب أي تسجيل أو ترخيص داخل هذه الوالية القضائية .فإن أي إخفاق في االمتثال لهذه الشروط والقيود قد يشلك
ً
ً
يتضمن هذا العرض التوضيحي معلومات وردت حتى تاريخ إعداده ،وتخضع هذه المعلومات للتغيير دون إشعار مسبق.
مالحظة :فيما يتعلق باإلشارة إلى واكلة (آي سي آي إس) في هذا العرض التوضيحي ،يجب العلم بأن (آي سي آي إس) لم تطلع أو تراجع أي استنتاجات أو توصيات أو وجهات نظر أخرى قد ترد هنا .وال تقدم (آي سي آي إس) أي
ضمانات ،صريحة أو ضمنية ،فيما يتعلق بدقة أو كفاية أو توقيت أو اكتمال بياناتها أو مالءمتها ألي غرض معين .وال تتحمل (آي سي آي إس) أي مسؤوليات متعلقة أو ناشئة عن استخدام بياناتها والمحتويات األخرى إلى أقصى
حد معمول به نظاما.
2
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أبرز معالم أرباح الربع األول
الرسائل الرئيسة

أداء مالي قوي

أداء الربع األول من عام 2022م (مليار دوالر أمريكي)

14.0
اإليرادات

3.4
األرباح قبل الفوائد والضرائب
واإلهالك واإلطفاء1

1.7
صافي

الدخل2

ارتفاع أسعار المنتجات
مستفيدة من تنوع الباقة وقوة الحضور العالمي

بدء تشغيل مشروع ساحل الخليج األمريكي
قبل الموعد المحدد
جائزة "األفضل في الممارسات البيئية واالجتماعية
والحوكمة" مقدمة من السوق المالية السعودية
3في هذه الشريحة وجميع الشرائح التالية :سعر صرف الريال مقابل الدوالر 3.75 :ريال؛ تخضع بعض األرقام والنسب المئوية لتعديالت التقريب .الدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك واإلطفاء وانخفاض قيمة األصول .صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة األم.

3
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أبرز أولويات عام 2022م
االستراتيجية

تعزيز النمو المربح
تحقيق مزايا التعاون مع أرامكو السعودية

المرونة
التشغيلية

تعزيز التنافسية
تعزيز النموذج التشغيلي

مستقبل األعمال

سالمة الموظفين
ثقافة التفوق ومنهجيات التطوير السريعة

التميز المالي

ثبات األرباح ونموها
الحفاظ على تصنيف ائتماني قوي ومستقل

تعزيز االستدامة واالبتاكر
4

الحياد الكربوني
االلتزام بتحقيق االقتصاد الدائري
تقارير الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة
4

Classification: Internal Use

االستدامة واالبتاكر
اإلشادة بالممارسات البيئية
واالجتماعية والحوكمة
جائزة "األفضل في
الممارسات البيئية
واالجتماعية
والحوكمة" في
ملتقى السوق
المالية السعودية
تقديرا اللتزام (سابك) بتبني أعلى معايير الحوكمة البيئية
•
ً
واالجتماعية والحوكمة

االبتاكر واالستدامة
"تروسيرلك TMتدخل في صناعة
األلعاب"
• بوليمرات (سابك) المتجددة المعتمدة
تستخدم في منتجات شركة (ماتل)

حلول تغليف المأكوالت البحرية
• بولي إيثيلين دائري معتمد من البالستيك
الذي اكن يستقر بالمحيطات.

المنتجات االستهالكية

التعبئة والتغليف

أغطية بطاريات الهواتف
الذكية

حلول تبطين األنابيب
المعدنية الكبيرة

• راتنج كوبوليمر ™ LNP ™ ELCRIN
المعتمد من الشهادة الدولية
للكربون واالستدامة .ISCC +

• درجة أنابيب بولي إيثيلين إلعادة تأهيل
خطوط األنابيب المعدنية القديمة
وحماية األنابيب الجديدة من التآلك.

اإللكترونيات

البناء والتشييد

الكربون الدائري والطاقة المتجددة
تأمين  300غيغاوات /ساعة من طاقة الرياح المتجددة
لموقع خيلين بهولندا
• ستوفر اتفاقية شراء الطاقة طويلة األجل  ٪30من الطلب السنوي
على الطاقة لسابك.
5
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بدء تشغيل مشروع تنمية ساحل الخليج األمريكي

شركة إكسون موبيل
الخليج األمريكي
لالستثمار

50%

50%

شركة مشاريع (سابك)
الواليات المتحدة
المحدودة

وحدة تكسير اإلثيلين

 إعالن بدء التشغيل في يناير 2022م
 6 أشهر قبل موعد اإلعالن المحدد

إيثان

 إكمال األعمال في حدود الميزانية

6
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األداء المالي
أداء مالي قوي
الربع األول 2022

الربع الرابع 2021

نسبة التغير
ربع السنوي

الربع األول 2021

نسبة التغير
السنوي

14.04

13.66

3%

10.01

40%

األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء

3.41

3.45

-1%

2.77

23%

الربح من العمليات

2.48

2.27

10%

1.86

33%

صافي الربح

1.73

1.32

30%

1.30

33%

التدفق النقدي الحر

1.55

2.78

-44%

1.26

23%

(مليار دوالر أمريكي)
المبيعات

النسب الرئيسة

هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب
واإلهالك واإلطفاء )(%
صافي الدين  /األرباح قبل الفوائد
والضرائب واإلهالك واإلطفاء

عوامل تعزيز المبيعات
الربع األول
2022

الربع الرابع
2021

الربع األول
2021

24%

25%

28%

الربع األول  2022مقابل الربع الرابع 2021
(على أساس ربع سنوي)

-0.24

-0.15

0.03

الربع األول  2022مقابل الربع األول 2021
(على أساس سنوي)

 7التدفق النقدي الحر = التدفق النقدي التشغيلي مطروحا منه النفقات الرأسمالية :صافي المشتريات من الملموس وغير الملموس تتضمن سعر صرف العمالت وعوامل أخرى

الحجم

األسعار2

1%

3%

10%

30%
7
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(سابك)  -أبرز الصناعات النهائية و اتجاهات الطلب
الصناعة النهائية

اتجاه الطلب
في الربع 1

(على أساس سنوي)

التعبئة والتغليف

اتجاه الطلب
في الربع 1

(على أساس ربع سنوي)

اتجاه الطلب
في الربع 2

(على أساس ربع سنوي)

التعبئة والتغليف

أخرى

البناء والتشييد

الرعاية الصحية

الزراعة

السلع االستهالكية

البناء والتشييد

أحجام
المبيعات

اإللكترونيات
والكهربائيات
السيارات

النقل

منتجات صناعية
منتجات صناعية
5

السيارات

النقل

الزراعة

اإللكترونيات والكهربائيات

السلع االستهالكية

الرعاية الصحية

8

انكماش

استقرار

تحسن

المصدر( :سابك) المبيعات المباشرة وغير المباشرة .الطلب على الصناعة في الربع األول 2022م مقارنة بالربع األول 2021م  3اتجاهات الصناعة المستقبلية في الربع االول 2022م مقارنة بالربع الرابع 2021م
اتجاهات الصناعة المستقبلية في الربع الثاني 2022م مقارنة بالربع األول 2022م .يشمل مشتقات الوقود
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البتروكيماويات والمنتجات المتخصصة
ارتفاع أسعار المنتجات

األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء
(مليار دوالر أمريكي)

البولي إيثيلين

المنتجات المتخصصة

22%
البوليمرات المتخصصة
وحلول الصناعة1
19%

2.52

1%

أحجام
المبيعات
)(%

2.45

الكيماويات

2.43

58%

أبرز التطورات

• الكيماويات – ارتفعت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء نتيجة
الرتفاع أسعار المنتجات وانخفاض تلكفة التشغيل في الربع األول من عام 2022م
(على أساس ربع سنوي).

عوامل تعزيز المبيعات

الربع األول  2022مقابل الربع الرابع 2021
(على أساس ربع سنوي)
الربع األول  2022مقابل الربع األول 2021
(على أساس سنوي)

الربع األول 2022

الربع الرابع 2021

الربع األول 2021

الحجم

األسعار

1%

4%

• البولي إيثيلين – ارتفعت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء نتيجة
الرتفاع أحجام المبيعات وانخفاض تاكليف التشغيل في الربع األول من عام 2022م
(على أساس ربع سنوي)

8%

27%

• البوليمرات المتخصصة وحلول الصناعة – 1انخفضت األرباح قبل الفوائد والضرائب
واإلهالك واإلطفاء بسبب ارتفاع تاكليف مواد اللقيم ،ما قابله جزئيا انخفاض في
تلكفة التشغيل في الربع األول من عام 2022م (على أساس ربع سنوي).

 9بوليمرات األداء والحلول الصناعية .تضمن سعر صرف العمالت وعوامل أخرى.
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التغيرات الملحوظة في أسعار البتروكيماويات في المناطق الرئيسة خالل الربع األول من عام 2022م
نسبة التغيير في الربع األول من 2022م مقابل الربع األول
من 2021م (على أساسي سنوي)

الشرق األوسط
80%
60%

آسيا (ما عدى الصين)

نسبة التغيير في الربع األول من 2022م مقابل الربع الرابع
من 2021م (على أساس ربع سنوي)

80%
60%

مؤشر أسعار البتروكيماويات

40%

40%

130

20%
0%

20%
0%

110

-20%

-20%
الربع األول
2022

الصين

10

الربع الرابع
2021

الربع الثالث
2021

الربع الثاني
2021

الربع األول
2021

90

أوروبا الغربية

أمرياك الشمالية

80%

80%

80%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

0%

0%

-20%

-20%

0%
-20%

مرجع األسعار (شامل التاكليف والشحن/تسليم على ظهر الباخرة/تلكفة وتأمين وأجور الشحن) من مجالت آي سي آي إس ،وبالتس ،وود ماكينزي ،وأي اتش اسMEG .جاليكول اإليثيلين األحاديMethanol ،ميثانولMTBE ،ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر PE ،البولي إيثيلين ،و PPالبولي بروبيلين ،و PCالبولي كربونيت.
أسعار MEGجاليكول اإليثيلين األحادي ،و PCالبولي كربونيت مربوطة بأسعار الصين .أسعار MEGجاليكول اإليثيلين األحادي ،و PCالبولي كربونيت مربوطة بأسعار الصين,سعر الميثانول = متوسط السعر في (آسيا ما عد الصين ،والصين) بينما سعر  MTBEميثيل ثالثي بوتيل اإليثر = متوسط سعر غرب أوروبا
وآسيا (ما عدا الصين) .أسعار ارشادية مرتبطة بمنطقة الواليات المتحدة األمريكية .تم تحديد أسعار الربع األول من عام  2021م كنقطة قياس تبدأ من  100مبنية على المتوسط المرجح ألسعار منتجات سابك أخذا باالعتبار نوع المنتجات ونطاق البيع.
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Classification: Internal Use

أسعار المنتجات الرئيسة دون تلكفة مواد
البولي

ME

إيثيلين2

Europe

البولي
1,400

1,400

1,400

1,200

1,200

1,200

1,200

1,000

1,000

1,000

1,000

800

800

800

800

600

600

600

600

400

400

400

400

200

200

200

200

0

0

0

0

ME

Europe

Q1 22

ME

China

-200

Q4 21

جاليكول اإليثيلين
األحادي2

بروبيلين2

الميثانول2
1,400

China

Q1 21

اللقيم1

Europe

China

-200

Q1 22

Q4 21

Q1 21

ME
-200

Q1 22

Q4 21

Q1 21

Europe

China
-200

-670

Q1 22

Q4 21

Q1 21

مطروحا منه سعر مواد اللقيم (الميثان ،اإليثان ،البروبان ،النافثا والفحم) .النسبة إلى البولي إيثيلين والبولي بروبيلين وجاليكول اإليثيلين األحادي ،فإن مادة اللقيم المستخدمة لحساب التلكفة هي النافثا للصين وأوروبا .بالنسبة للشرق األوسط ،مادة اللقيم المستخدمة لحساب
11الفارق = سعر المنتج (البولي إيثيلين ،البولي بروبين ،جاليكول اإليثيلين األحادي ،الميثانول)
ً
التلكفة فيما يخص البولي إيثيلين وجاليكول اإليثيلين األحادي هي اإليثان السعودي .أما للبولي بروبيلين فهي البروبان السعودي .بالنسبة للميثانول ،فإن مادة اللقيم المستخدمة لحساب التلكفة هي الميثان السعودي في منطقة الشرق األوسط ،والغاز الطبيعي ألوروبا والفحم في الصين .مصادر األسعار هي( :آي سي آي إس) و (إس بي غلوبال بالتس).
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Classification: Internal Use

المغذيات الزراعية
أسعار قوية للمغذيات الزراعية
األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء
(مليون دوالر أمريكي)

مؤشر أسعار المغذيات الزراعية (دوالر أمريكي للطن)

928
230

761

180
130
الربع األول
2022

الربع الرابع
2021

الربع الثالث
2021

الربع الثاني
2021

الربع األول
2021

80

Q1 22

عوامل تعزيز المبيعات

الربع األول  2022مقابل الربع الرابع 2021
(على أساس ربع سنوي)
الربع األول  2022مقابل الربع األول 2021
(على أساس سنوي)

12

153

الحجم

األسعار

23%

2%

7%

113%

Q4 21

Q1 21

أبرز التطورات
• انخفاض األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء في الربع األول من عام
2022م (على أساس ربع سنوي) بسبب انخفاض حجم المبيعات الذي قابله ارتفاع
أسعار المنتجات.

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

Classification: Internal Use

شركة (حديد)
ارتفاع أحجام المبيعات
األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء
(مليون دوالر أمريكي)

اإليرادات (مليون دوالر أمريكي)

165

1,151

Q1 22

858

795

Q4 21

Q1 21

127
92

Q1 22

عوامل تعزيز المبيعات

الربع األول  2022مقابل الربع الرابع 2021
(على أساس ربع سنوي)
الربع األول  2022مقابل الربع األول 2021
(على أساس سنوي)

 ¹ 13بما في ذلك سعر صرف العمالت وعوامل أخرى.

Q4 21

Q1 21

أبرز التطورات
الحجم

األسعار

%39

5%

%32

13%

مدفوعا بزيادة أحجام
• تحسن األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء
ً
المبيعات على أساس ربع سنوي

Classification: Internal Use

ملخص الربع األول والنظرة المستقبلية لعام 2022م
ملخص األداء

توقعات عام 2022م
عالميا
نمو إجمالي الناتج المحلي
ً
معدل نمو إجمالي الناتج
المحلي عالميا

0.6

1.6

A+/A1

أرباح السهم
الواحد1

التدفق النقدي
الحر

تصنيف ائتماني
مستقل قوي2

األداء المالي

14.0
اإليرادات

3.4

األرباح قبل
الفوائد
والضرائب
واإلهالك
واإلطفاء

(المبالغ بالمليار دوالر)
 14أرباح السهم الواحد = صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم  /عدد األسهم

(سابك) – األداء المالي
أحجام المبيعات

أعلى (على أساس سنوي)

األرباح قبل الفوائد
والضرائب واإلهالك
واإلطفاء

تقريبا (على أساس سنوي)
ثابتة
ً

النفقات الرأسمالية

أعلى (على أساس سنوي)

1.7

صافي
الدخل

عن طريق ثالثة واكالت تصنيف .تقديرات (سابك).

( %3.6 - %3.2على أساس سنوي)

(سابك) – األداء غير المالي
الممارسات البيئية
واالجتماعية والحوكمة

تنفيذ استراتيجية الحياد الكربوني التي جرى اإلعالن عنها
في الربع الثالث من عام 2021م مع التركيز على الهدف
المرحلي المتمثل في تخفيض االنبعاثات بنسبة ٪20
بحلول عام 2030م مقابل عام 2018م.

14

شكرا لكم
ً

Classification: Internal Use

فعاليات إدارة عالقات المستثمرين

مؤتمرات الوسطاء المقبلة
مايو 2022م

الحوار المتواصل

• مؤتمر أرقام اكبيتال لمستثمري الشرق األوسط وشمال إفريقيا

المستثمرون

• مؤتمر مورغان ستانلي السعودية
• مؤتمر مورغان ستانلي الشرق األوسط وشمال إفريقيا
• قمة الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة – معهد مبادرة مستقبل
االستثمار

يونيو 2022م

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة:
www.sabic.com/en/investors

• مؤتمر بنك أوف أميراك بشأن الديون وحقوق الملكية في األسواق الناشئة

أغسطس 2022م
• مؤتمر جيفريز الصناعي 2022م
• مؤتمر أليمبك غلوبال السنوي للكيماويات
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