
م2021النتائج المالية للربع األول من العام 

م2021إعالن سبكيم لنتائج التقرير المالي للربع األول من العام 

م2021مايو، 05األربعاء :التاريخ 

(دبي)م 03:00، (نيويورك)ص 07:00، (لندن)م 12:00، (غرينتش)ص 11:00، (السعودية)م 02:00:التوقيت
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المسؤوليةإخالء

التقديميالعرضبهذايتعلقفيمامهمةومعلوماتالمسؤوليةإخالء

فأنتمالتقديمي؛العرضشرائحقراءةأوللمستثمرالتوضيحيالعرضبحضوركم.(سبكيم)للبتروكيماوياتالعالميةالصحراءلشركةالماليةالنتائجبشأنللمستثمرالتوضيحيالعرضفيلالستخداممنفردبشكلالتقديميالعرضهذاإعدادتم

.اآلتيةبالحدودالتزامكمعلىتوافقون

بضورةمنهاالتحققيتمولمشاملةأنهايُزعمالالتقديميالعرضهذافيالواردةالمعلومات.لسبكيمالماليةبالنتائجيتصلفيماالمنعقدللمستثمرالتوضيحيالعرضفيلالستخداممنفردبشكلسبكيمقِبلمنالتقديميالعرضهذاإعدادتم

للتحديثالتقديميالعرضهذافيالواردةالمعلوماتتخضعقد.التقديميالعرضهذافيالواردةاآلراءأوالمعلوماتصحةأواكتمالأودقةأووضوحعلىاالعتمادينبغيوالضمنيًا،أوصريًحاضمان،أوتمثيلأيتقديميتمال.مستقلة

أيأوسبكيممنأحدال.إشعاريمتقددونللتغييرعرضةفيهعنهاالتعبيريتمآراءوأيالتقديمي،العرضهذافيالواردةالمعلوماتإبقاءأوبتحديثملزمةليستسبكيم.جوهريبشكلالمعلوماتهذهتتغيروقدوالتعديلوالتحققوالمراجعة

هذامنمعلوماتأيحذفتمإذاماأو)اكتمالهاأودقتهاأووضوحهاأوالتقديميالعرضهذافيالواردةالمعلوماتبحقيقةيتعلقفيماضمنيًا،أوصريًحاضمان،أوتمثيلأييقدم(1):الممثلينأوالمستشارينأولهاالتابعةالشركاتمن

.يالتقديمالعرضبهذايتعلقفيماأخرىبطريقةتنشأأومحتوياته،أوالتقديميالعرضلهذااستخدامأيعنتنشأنوعأيمنخسارةأيعن(ذلكغيرأواإلهمالفي)نوعأيمنمسؤوليةأييتحمل(2)أو؛(التقديميالعرض

.آخرينأشخاصأيعلىتوزيعهاإعادةأوإنتاجهاإعادةيجوزوالسريبشكلالتقديميالعرضهذافيالواردةالمعلوماتتقديمتم

هذايشكلوالا،لهالتابعةالشركاتمنأيأولسبكيمماليةأوراقأيفياالشتراكأوللشراءعرضأيعلىللحصولطلبأيأواالشتراك،أوللشراءدعوةأوإصدارأولبيععرضأيمنجزًءايكونأوالتقديميالعرضهذايشكلال

.للتغييرعرضةوهيالعرضتاريخفيالتقديميالعرضهذافيالواردةواآلراءالمعلوماتتقديمتم.ذلكمثلمنبأييتعلقفيماعليهاالعتماديجوزوالاستثماريقرارأوعقدأليأساًساتوزيعهحقيقةأومنهجزءأيأوالتقديميالعرض

وسياسةواالستراتيجياتوالنمووالتوقعاتوالسيولةالماليةوالظروفبالعملياتأخرى،أموربينمنيتعلق،فيماالتوقعاتأوالمعتقداتأوالنواياسجالتالبياناتهذهتتضمن."تطلعيةبيانات"العرضهذافيالواردةالبياناتبعضتشكل

عرضةوهيوتوقعاتها،سبكيممعتقداتتعكسمماثل،معنىذاتوكلمات"يترقب"،"تقريبًا"،"يعتزم"،"يعتقد"،"يتوقع"الكلماتعلىتحتويالتيالبيانات،هذه.فيهاتعملالتيوالصناعاتلهاالتابعةوالشركاتلسبكيماألرباحتوزيع

والتمويل،واألسعار،افسةوالمنالمشتركة،والمرافقبالتكنولوجيا،المتعلقةوالمخاطرالسلعأسعارتقلبأخرى،عواملبينمنوالشكوك،المخاطرهذهتشمل.ماديًااختالفًاالفعليةالنتائجاختالفإلىتؤديقدالتيوالشكوكللمخاطر

النتائجعلىلبًاسوغيرهاالعواملهذهتؤثرأنيمكن.سبكيمإدارةقبلمنالمتوقعةالنمووآفاقالسوقظروفمختلفوكذلكاألجنبية،والعمالتالمشروع،وواجهةوسعرها،األوليةالموادوتوريدوالبيئة،العامة،والعملياتوالتقاضي،

المخاطرهذهبشأنانظرهوجهةبتحديثالتزامأيمنمسؤوليتهاسبكيمتُخلي.التطلعيةالبياناتهذهمثلعلىمفرطبشكلاالعتمادعدممننحذركملذلك،نتيجة.التقديميالعرضهذافيالموضحةواألحداثللخططالماليةواآلثار

.بهالمعمولالقانونبموجببذلكالقيامفيهامطلوبًايكونالتيالحاالتباستثناءالتقديمي،العرضهذافيالواردةالتطلعيةللبياناتمراجعاتأينتيجةعنعلنًااإلعالنأووالشكوك
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معكم اليوم

رشودـالإبراهيم 
نائب الرئيس لقسم التصنيع

يـالمطر  ظفير
نائب الرئيس للقسم التجاري

دهام  ـاد الـزي
رئيس قسم عالقات المستثمرين

دليجانـالرشدي 
نائب الرئيس للقسم المال  

سعدونـالعبدهللا 
الرئيس التنفيذي
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امنا بتطوير قدراتنا وتحقيق أقىص قدر من الكفاءة ز ي عملنا ونؤكد عىل الي 
ز
ز ف نرىع التمي 

جدول األعمال

المالي الموجز :ملحق20

ي البارزةالمعالم8
األداءفز

الرئيسيةالمآخذ 17

ي البارزةالمعالم14
كةفز الشر

عامةلمحة5



م2021أرباح الربع األول لعام 
العرض التوضيحي للمستثمر

لمحة عامة
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تعلق تم تحقيق العديد من اإلنجازات خالل العامين الماضيين فيما ي

19-بالتكامل واالستجابة لفيروس كوفيد

م2018ديسمبر 
تأسيس مكتب إدارة 

التكامل

م2019أغسطس 
اإلندماجمنافع و فوائد يدءإ

م2019مايو 
م2021يناير اكتمال مرحلة التداول

الق تعيين رئيس تنفيذي جديد وإط
م2021أولويات العام 

م2020ديسمبر 
فينيلاسيتاتايقافإعالن 

إيثيليناالثيلين والبولي 
تيريفثاالت

م2020يناير 
إطالق تكامل برنامج ون

ساب

م2019سبتمبر 
ةالمحفظتحديث استراتيجية 

م2019يونيو 
اليوم األول للتكامل

م2020مارس 
إطالق االستجابة 

19-لفيروس كوفيد
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كمنافع و مليون لاير سعودي 136م، قدمت سبكيم 2020في عام 

٪ من الوقت50٪ من الهدف في 78فوائد اندماج و تم تحقيق 

ح للوفاء تسير سبكيم بشكل جيد عىل الطريق الصحي
ز  اماتها تجاه المساهمير ز بالي 

تخفيض نفقات البيع•

تخفيض التكاليف اللوجستية•

اء• تخفيض تكاليف الشر

تخفيض تكاليف الصيانة•

تخفيض نفقات اإلدارة•

مايو 
2019

ديسمير 
2019

مايو 
2020

ديسمير 
2020

مايو 
2021

ديسمير 
2021

مايو 
2022

136
مليون

س. ر

عام ونصف
(من المدة الزمنية% 50)

175
مليون 

س. ر

ي 
متبق 
22%

تم تحقيق 
78%

بدء 
اإلندماج

من خاللجاإلندما منافعتم تحقيق 
:عدة مصادر للقيمة
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تعلق تم تحقيق العديد من اإلنجازات خالل العامين الماضيين فيما ي

19-بالتكامل واالستجابة لفيروس كوفيد

م2018ديسمبر 
تأسيس مكتب إدارة 

التكامل

م2019أغسطس 
المنافع إطالق تقديم 

م2019مايو 
م2021يناير اكتمال مرحلة التداول

الق تعيين رئيس تنفيذي جديد وإط
م2021أولويات العام 

م2020ديسمبر 
اسيتاتمصنعيايقافإعالن 
إيثيليناالثيلين والبوليالفينيل

تيريفثاالت

م2020يناير 
إطالق تكامل برنامج ون

ساب

م2019سبتمبر 
تحديث استراتيجية الحافظة

م2019يونيو 
اليوم األول للتكامل

م2021مايو 
م2021إعالن أرباح الربع األول لعام 

م2020مارس 
إطالق االستجابة 

19-لفيروس كوفيد
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م2021الربع األول لعام -النقاط الرئيسية 

القسم التشغيىل  

مليون 950
س . ر

(46.8)%
هامش األرباح قبل الفوائد 

ائب واالستهالك وإهالك والضز
%(هامش)الدين 

س. مليون ر298

411.5
س. مليون ر

  الدخل
ز

صاف

س. مليون ر53-

853 
KMT

إنتاج الكيماويات

0%

181 
KMT

إنتاج البوليمرات

47.6%

البوتيلأسيتات، اإليثيلأسيتاتثنائي الكلوريد، إيثيلالخل، الصودا الكاوية، أنهيدريد، األسيتيكالماليك، حمض أنهيدريد، البوتيلأسيتات، المونومر، خالت فينيل بوتيروالكتون، الجاما التتراهيدروفوران، أول أكسيد الكربون، البوتانديولالميثانول، :تشمل الكيماويات•

، البوليمر فائق االمتصاصالتيريفثاالتبيوتيلين، اإليثيلينفينيل أسيتات، بروبيلينعالي الكثافة، البولي إيثيلينمنخفض الكثافة، البولي إيثيلينالبولي :   تشمل البوليمرات•

0.57
للسهم/ س. ر

ربحية السهم

السهم/ س. ر0.07-

القسم المال  



م2021أرباح الربع األول لعام 

العرض التوضيحي للمستثمر

األولالربعفياألداء
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التوقعات االقتصادية
ال تزال مصدر قلق19-بدأ االقتصاد العالمي في التعافي على الرغم من أن بعض النقاط الساخنة لفيروس كوفيد

ز  الهندالصير ق آسيا جنوب شر أوروبا

تشكل الموجة الثانية لخطر

مخاطر 19-فيروس كوفيد

متزايدة على التعافي 

االقتصادي الضعيف للهند

م 2021صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو في عام

كار ارتفاع معنويات االستثمار يقودها االبت.٪8.4إلى 

التكنولوجي وإصالح سوق رأس المال

مسة يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو أكبر خ

٪ في عام 4.9اقتصادات نامية مجتمعة بنسبة 

.م2021

قطاع السياحة األبطأ في التعافي

تواجه أوروبا مخاطر أكبر على 

يرات تعافي اقتصادها بسبب متغ

والتأخير في 19-فيروس كوفيد

برامج اللقاحات

4.5%4.9%8.4%10%

معدالت النمو المتوقعة في كل منطقة حتى نهاية العام:مالحظة•
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الفعلي في

الربع األول 

م2021لعام 

متوسط 

عام 

م2020

الفعلي في

الربع األول 

م2021لعام 

متوسط 

عام 

م2020

الفعلي في

الربع األول 

م2021لعام 

أداء السوق
(خدمات معالجة المعلومات/األسعار من خدمات االستخبارات السلعية المستقلة)منتجات سبكيم 

األسعار المعيارية للربع األول من خدمات االستخبارات*:المصادر

خدمات معالجة المعلومات؛/السلعية المستقلة

221
314+42%

متوسط 

عام 

م2020

الميثانول
ينالتكلفة والشحن للص

1بوتانيديول

التكلفة والشحن

للصين

EDC
التكلفة والشحن

آلسيا

هيدروكسيد 

الصوديوم
NEA شحن

نمجاني على السف

AA
التكلفة والشحن

آلسيا

خالت فينيل

المونومر
التكلفة والشحن

لجنوب آسيا

EA
التكلفة والشحن

آلسيا

نيل فياسيتات

االثيلين
التكلفة والشحن

آلسيا

البولي 

بروبلين
التكلفة والشحن

لدول مجلس 

التعاون الخليجي

1,285
2,621

+104%

222 249+12%

259
587

+127%

361
775

+115%

776
1,565

+102%

788
1,153+46%

1,287
2,109

+64%

988 1,332+35%
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أداء حجم اإلنتاج والمبيعات 
(KMT)

853 853

الربع األول 

م2020لعام 

الربع األول 

م2021لعام 

0.0%

808 816

الربع األول 

م2020لعام 

الربع األول 

م2021لعام 

+1.0%

123

181

الربع األول 

م2021لعام 

الربع األول لعام 

م2020

+47.6%

142

180

الربع األول لعام 

م2020

الربع األول 

م2021لعام 

+26.8%

حجم اإلنتاج حجم المبيعات حجم اإلنتاج حجم المبيعات

الماليك، حمض األسيتيك، أنهيدريد الخل، الصودا الكاوية، إيثيل ثنائي الكلوريد، أسيتات اإليثيل، أسيتات البوتيليد الميثانول، البوتانديول، أول أكسيد الكربون، التتراهيدروفوران، الجاما بوتيروالكتون، خالت فينيل المونومر، أسيتات البوتيل، أنهيدر:تشمل الكيماويات•

يمر فائق االمتصاصبولالبولي إيثيلين منخفض الكثافة، البولي إيثيلين عالي الكثافة، البولي بروبيلين، أسيتات فينيل اإليثيلين، بيوتيلين التيريفثاالت، ال:   تشمل البوليمرات•

الكيماويات البوليمرات
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م2021المؤشرات المالية للربع األول من العام 
م2021النتائج المالية لربع العام / م3

هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب 

واالستهالك وإهالك الدين 

950
مليون لاير سعودي

مليون دوالر أمريكي253.2

صافي الدخل

411.5
مليون لاير سعودي

مليون دوالر أمريكي109.7

ربحية السهم

0.57
لاير سعودي

دوالر أمريكي0.15

298

950

الربع األول 

2020
الربع األول 

2021

-53

412

الربع األول 

2020

الربع األول 

2021
الربع األول 

2021

الربع األول 

هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب 2020
(مليون لاير سعودي)واالستهالك وإهالك الدين  (مليون لاير سعودي)صافي الدخل  (سهم/ س. ر)ربحية السهم 

ا 2،734بقيمة قوي نقدي وضع
ً
م2021مارس 31بتاري    خمليون ريال سعودي نقد

-0.07

0.57



م2021أرباح الربع األول لعام 

العرض التوضيحي للمستثمر

الشركةمنبارزةنقاط
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االنتقال من التكامل إلى التحول، 

م2021سبكيم األولويات قصيرة المدى لعام حددت 

التكاملمنافع  تعظيم  منظمة 

يحركها األداء

التفوق التشغيليإطالق جدول األعمال الرقمي

وموثوقية المصنع

مزيد من التركيز

على تحسين التكلفة
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لكة سبكيم متحمسة لإلعالن عن برنامج شريك لتحقيق رؤية المم

2030العربية السعودية 
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م2021أداًء أساسيًا قويًا في الربع األول من عام تأظهر

ن في عام قدرة قوية على توليد النقد تدعم تسليم قيمة المساهمي
م2021

عام فياألمدقصيرة للوصول لألهداف واضحةإستراتيجية
م2021

رئيسيةنقاط

فة المستهدلمنافع لللوصول السير على المسار الصحيح 
واستراتيجية المحفظة
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فريق عالقات المستثمرين في سبكيم

sipchemir@sipchem.com

+966 13 801 9200

لمزيد من االستفسارات
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سؤال وجواب



م2021أرباح الربع األول لعام 
العرض التوضيحي للمستثمر

:الملحق

الماليالموجز
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النتائج المالية-م 2021مارس 31

(لاير سعودي بالمليون)ملخص بيان الربح أو الخسارة 

%التغيرالتباينم2020الربع األول لعام م2021الربع األول لعام 

%2031.01404.1626.945مبيعات

%56.85(1,131.7)(1,074.9)تكلفة المبيعات

%956.1272.4683.7251مجمل الربح

%2.52(105.6)(103.1)نفقات البيع والتوزيع

%(19)(19.2)(100.5)(119.7)المصروفات اإلدارية والعامة

%733.366.3667.01,006ربح التشغيل

%96.1942(10.2)85.9حصة الربح من مشروع مشترك وشركات زميلة

%(33)(2.2)4.46.6الدخل المالي

%(1)(0.5)(91.1)(91.6)التكلفة المالية

%233(167.2)(71.7)(238.9)اإليرادات والمصروفات األخرى، الصافي

%593.2593(100.1)493.1الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

%(124)(23.3)(18.8)(42.1)ضريبة الدخل والزكاة

%569.9479(118.9)451.0ربح الفترة

(52.8)411.5تُنسب إلى حاملي أسهم الشركة

(66.1)39.5تُنسب إلى الحصص غير المسيطرة

(0.07)0.57(أساسي ومخفف)ربحية السهم 
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(مليون لاير سعودي)المالي المركزملخص بيان 

%التغيرالتباينم2020ديسمبر 31م 2021مارس 31

%3-345.4-12670.313015.7الممتلكات واآلالت والمعدات

%3579.23493.385.92االستثمار في مشروع مشترك أو شركات زميلة

%9-81.4-861.4942.8برامج ملكية المنازل للموظفين

%630.5630.50.00النية الحسنة

%2-11.0-698.5709.5أخرى

%2-351.9-18439.918791.8إجمالي األصول غير المتداولة

%2734.22496.9237.310النقدية وما يعادلها

%3208.12476.4731.730األصول المتداولة األخرى

%5942.34973.3969.019إجمالي األصول المتداولة

%24382.223765.1617.13إجمالي األصول

%14201.713835.9365.83إجمالي األسهم

%3-139.9-5200.05339.9الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل

%4-50.2-1074.01124.2الخصوم األخرى غير المتداولة

%3-190.1-6274.06464.1إجمالي الخصوم غير المتداولة

%6-129.7-1936.12065.8الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

%1970.41399.3571.141الخصوم المتداولة األخرى 

%3906.53465.1441.413إجمالي الخصوم المتداولة

%24382.223765.1617.13إجمالي األسهم والخصوم
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(مليون لاير سعودي)ملخص بيان التدفقات النقدية 

%التغيرالتباينم2020مارس 31م2021مارس 31

%593-593.2(100.1)493.1صافي الدخل للفترة                                       

%7-(35.6)476.4512.0االستهالك وإهالك الدين

%537-(288.9)53.8(235.1)التغييرات في رأس المال العامل وغيرها

%734.4465.7268.758صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

%3(3.1)(112.2)(115.3)اإلضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات وبرنامج فرص اإلسكان

%90-(306.5)32.7339.2أنشطة استثمارية أخرى

%136-(309.6)227.0(82.6)صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

%207-(505.9)243.9(262.0)التغييرات في القروض طويلة األجل

%183(98.2)(53.7)(151.9)أخرى/ حصص غير مسيطرة 

%318-(604.1)190.2(413.9)صافي النقد من األنشطة التمويلية

%73-(645.0)237.9882.9التغيرات في النقدية وما يعادلها

%40-(709.3)2496.91791.2النقدية وما يعادلها في األول من يناير

%250-(1.0)0.4(0.6)تأثير تغييرات سعر الصرف

%2734.22674.559.72مارس31النقدية وما يعادلها في 



م2021أرباح الربع األول لعام 
العرض التوضيحي للمستثمر

شكرا


