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عد هذا العرض التوضيحي لغرض هذا االجتماع فقط فهي، ُتقدم هذه المواد بشرح ش. وبحضوركم هذا االجتماع الذي يقدم فيه هذا العرض التوضيحي أو بمجرد اطالعكم عليه، فإنكم توافقون على االلتزام بالقيود التالية. ا ُ
. ويجب أال تقتطع من سياقها

ي عضو ، أ"(الشركة)"االكتتاب أو وسيلة للحصول على أي سندات من سابك أوأعد هذا العرض التوضيحي 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 مات العلوكذلك ال يشلك هذا العرض التوضيحي نشرة اكتتاب اكملة أو جزئية، ويجب اتخاذ أي قرار باالستثمار في األوراق المالية فقط على أساس الم. من تلك الشراكت، أو فيما يخص  أي عقد أو التزام آخر على اإلطالق
.نشرة االكتتاب وعلى تحليل مستقل لهذه المعلومات

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

.  هذا الشأنفي على األداء في المستقبل، كما ال تهدف المعلومات الواردة في هذا العرض التوضيحي إلى التنبؤ بالنتائج الفعلية، وليس هناك أي ضمانات 
معلومات الواردة فيه أو دقتها أو اكتمالها أو صحتها، ويجب عدماليتم التحقق من المعلومات الواردة في هذا العرض التوضيحي 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
ي 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 أ. أو غير مباشر، من هذا العرض التوضيحي أو محتوياته، أو عما له عالقة بهذا العرض التوضيحي

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

ك المتعلقة بخالف تل–وعليه فإن جميع البيانات . ولكمات ذات معنى مماثل" يتوقع"، " ُيقدر"، " ينوي"، " يعتقد"، " يترقب"تحتوي هذه العبارات على لكمات ". تطلعيةبيانات "يتضمن هذا العرض التوضيحي 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

اختالف تشتمل على مخاطر معروفة وغير معروفة، وأوجه من عدم اليقين، وعوامل أخرى يمكن أن تتسبب فيالتطلعيةوحسب طبيعتها فإن هذه البيانات . تطلعيةفإنها ُتعد بيانات –( وفورات التاكليف وتحسين اإلنتاجية
تراضات المتعلقة إلى العديد من االفالتطلعيةتستند هذه البيانات . التطلعيةفي هذه البيانات ياً 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 . فقط عن المعلومات التي وردت حتى تاريخ إعداد هذا العرض التوضيحيالتطلعيةوتتحدث هذه البيانات 
ي وعدم الواردة في هذا العرض التوضيحالتطلعيةولذا فإننا نحثكم على مراعاة هذه العوامل بعناية عند تقييم البيانات . واردة في هذه الوثيقةتطلعيةصراحًة مسؤوليتهم عن أي التزام أو تعهد يتعلق بتحديث أي بيانات 

.  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 التوضيحي 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 التوضيحي معلومات وردت حتى تاريخ إعداده، وتخضع هذه المعلومات للتغيير دون إشعار مسبق

أي ( 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 واكلة : مالحظة
ى أقصى أي مسؤوليات متعلقة أو ناشئة عن استخدام بياناتها والمحتويات األخرى إل( إسآيسي آي)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

أبرز نتائج أرباح الربع الثالث

يعود بصورة مباشرة إلى ارتفاع اعتدال في الهوامش
أسعار مواد اللقيم

مدفوع بارتفاع أسعار المبيعاتجيدأداء مالي 

ع ممشترك للمشروع البدء أنشطة التشغيل التجريبي 
في الواليات المتحدة( موبيلإكسون)

(بالمليار دوالر)م 2021أداء الربع الثالث من 

اإليرادات

11.7

األرباح قبل الفوائد والضرائب 
1واإلهالك واإلطفاء  صافي الدخل

1.53.0

2050عامفيالكربونيالحيادبتحقيقملتزمون
(2و1)النطاقينانبعاثاتمستوىعلى

الرسائل الرئيسة
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م2050للتعامل مع االنبعاثات الكربونية حتى عام ( سابك)خطة 

؟2050الراكئز األساسية لخطة الحياد الكربوني لعام ما 

موثوقية األداء، وكفاءة الطاقة، 
والتحسينات

مصادر الطاقة المتجددة بالكهرباءالتشغيل جمع الكربون األزرق/الهيدروجين األخضر

تحسين التقنيات•

كفاءة استهالك الطاقة•

اعتماديتهاتحسين األصول و•

ترشيد األصول•

زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج •
الطاقة المستخدم

غيغاوات4استراتيجية معتمدة إلنتاج •
بحلول غيغاوات12و 2025بحلول عام 

باستخدام مصادر الطاقة 2030عام 
المتجددة

.استخدام مصادر الطاقة المتجددة•

التشغيل الكهربائي للمعدات الدوارة التي •
.تعمل بالبخار

ر الكهربائي ألفران وحدات التكسيالتشغيل•
.والعطرياتاألوليفيناتالخاصة بمنتجات 

التركيزات العالية التي يمكن •
استخدامها من ثاني أكسيد الكربون 

–الناتج عن العمليات الصناعية
ية باالستفادة من منشأتنا لجمع وتنق
.ثاني أكسيد الكربون في المملكة

الجهود التعاونية على مستوى جمع •
.زينهأكسيد الكربون وتنقيته وتخثاني

ي ال المتاحة تجاريًا والحلول التالحلول•
تزال في المراحل المبكرة للبحث 

.والتطوير

لبروتوكول غازات االحتباس الحراريوفقًا األخرى وتحويلها إلى ماكفئات ثاني أكسيد الكربون االحتباس الحراري غازات دمج يتم : مالحظة

الحياد الكربوني

2050بحلول 
اتفاقية باريستماشيًا مع أهداف

م2030بحلول %20تخفيض االنبعاثات بنسبة 

أهداف مرحلية على مستوى انبعاثات 
م2018مقارنة بعام (2و 1)النطاقين 

إلى التعاون مع شراكئنا في نهدف 
(  3)النطاق انبعاثات مبادرات للحد من 

سلسلة امتداد المباشرة على غير 
القيمة



5

Classification: Internal Use

5

التاكملجهود لمحة عن 

( يلأوإس )و( صدارة)التنفيذ السلس ألنشطة التسويق لشراكت 
(فوجيان للتكرير والبتروكيماويات)و

( غبترو راب)االنتهاء من أنشطة االستعداد لبدء تسويق منتجات 
.أكتوبر1من تاريخ 

المشتريات

العمليات الصيانة

التاكمل بين الصناعات
األولية والتحويلية

سلسلة اإلمدادات

المبيعات 
والتسويق

م2020منذ إتمام الصفقة في يونيو ²المستهدف على أساس سنوي     ¹

أبرز منجزات الربع الثالث إيجاد القيمة

350

حتى اآلن2021

مليون دوالر

445
مليون دوالر

التراكميةالحصة 

1.5-1.8
مليار دوالر

2025المستهدف عام 
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سلسلة اإلمدادات العالمية 

المواد الصلبة

المواد السائلة

الشحنات الضخمة

بحرا  

برا  

بالقطار

شحنمحطةمستودع

6

األمريكيتين

أوروبا

الشرق األوسط
وأفريقيا

الصين

بقية آسيا

رأس المال العامل التحول الرقمي
البيئة والصحة 
الشبكةوالسالمة واألمن

موقع تصنيع ومنتجات مركبة

واحدة، منصة تقنية معلومات واحدة، شبكة متاكملة واحدةشركة 

االستثمار االستباقي للحفاظ على 
القدرة التنافسية

بصمة عالمية•

لمتغيرات السوق لالستجابة شبكة مرنة •

حسب الفئات لتأمين طلب الشحن بالتلكفة المثلىتقسيم المصادر •

وتلكفة الخدماتومستويات ومدة التسليم، لتحسين مستويات المخزون ، مبادرات استراتيجية •

الطريق نحو المستقبل

الشبكة

دراالعتماد على استراتيجيات االستعانة بالمصا•

زيادة تحسين الشبكة•

إدارة التنمية المستدامة•

التحول الرقمي

حلول متقدمة•

للزبائنالتجربة الرقمية•

التشغيل اآلليالقدرات لتعزيز تنمية •
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2األسعارالحجم

2021الثاني مقابل الربع2021الربع الثالث 
%5%2-(على أساس ربع سنوي)

2020مقابل الربع الثالث 2021الربع الثالث 
%58%9-(على أساس سنوي)

النسب الرئيسةعوامل تعزيز المبيعات

أداء مالي قوي 

دوالًرا 69م ، و 2021دوالًرا للبرميل في الربع الثالث 73لإلشارة فقط، بلغ متوسط نفط برنت . تتضمن سعر صرف العمالت وعوامل أخرى-2صافي المشتريات من الملموس وغير الملموس : التدفق النقدي التشغيلي مطروحا منه النفقات الرأسمالية= التدفق النقدي الحر  ¹

.Not meaningful. For reference.م2020دوالًرا للبرميل في الربع الثاني من عام 43م ، و 2021للبرميل في الربع الثاني 

األداء المالي

(مليار دوالر أمريكي)
الثالث الربع 

2021
الثاني الربع 

2021
رالتغينسبة 

ربع السنوي
الثالث الربع 

2020
رالتغينسبة 

السنوي

التسعة 
أشهر األولى 

2021

التسعة 
أشهر األولى 

2020
رنسبة التغيي

%47 22.43 32.97%49 7.81%3 11.31 11.65المبيعات

%160 3.60 9.39%98 1.51%18- 3.63 2.99األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء

%3065 0.21 6.58%266 0.56%23- 2.68 2.05من العملياتالربح

%926(0.58) 4.83%414 0.29%27- 2.04 1.49صافي الربح

%236 1.43 4.80%196 0.73%57 1.38 2.16الحرالتدفق النقدي 

الربع الثالث 
2021

الربع الثاني 
2021

الربع 
الثالث 
2020

التسعة 
أشهر 
األولى 
2021

التسعة 
أشهر 
األولى 
2020

األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك هامش 

(%)واإلطفاء 
26%32%19%28%16%

األرباح قبل الفوائد والضرائب / صافي الدين

(x)واإلهالك واإلطفاء 
-0.090.040.43-0.080.53
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اتجاه الطلب
4في الربع 

(على أساس ربع سنوي)

اتجاه الطلب
4في الربع 

(سنويعلى أساس)

اتجاه الطلب
3في الربع 

(سنويعلى أساس)

الصناعة النهائية

والتغليفالتعبئة

والتشييدالبناء

الزراعة

السلع االستهالكية

النقل

منتجات صناعية

السيارات

تاإللكترونيات والكهربائيا

الرعاية الصحية

واالتجاهاتأبرز 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 2020مقارنة بالربع الرابع 2021اتجاهات الصناعة المستقبلية في الربع الرابع 3م 2020م مقارنة بالربع الثالث 2021الطلب على الصناعة في الربع الثالث  .المبيعات المباشرة وغير المباشرة ( سابك: )المصدر
يشمل مشتقات الوقود. م2021م مقارنة بالربع الثالث 2021اتجاهات الصناعة المستقبلية في الربع الرابع 
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األسعارالحجم

2021الربع الثاني مقابل2021الثالثالربع 
%1%3(على أساس ربع سنوي)

2020مقابل الربع الثالث 2021الربع الثالث 
%55%5-(على أساس سنوي)

ماللقيتحسنت أسعار المبيعات ولكن ذلك قابله ارتفاع في تلكفة مواد –الكيماويات•
المبيعاتوانخفاض في حجم 

أسعار البيع انخفاض –إيثيلينالبولي •

تفادت بينما اسبروبيلينانخفضت أسعار البولي -البوليمرات المتخصصة وحلول الصناعة•
من ثبات الطلب من الصناعات النهائية الرئيسةكربونيتأسعار البولي 

أخرى سعر صرف العمالت وعوامل تتضمن 

البتروكيماويات والمنتجات المتخصصة

عوامل تعزيز المبيعات

استقرار أسعار المنتجات 

ة البوليمرات المتخصص
الكيماويات1الصناعةوحلول 

أحجام 
المبيعات
)%(

المنتجات المتخصصةالبولي إيثيلين

1% 19%

19%61%

(مليار دوالر أمريكي)األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

التطوراتأبرز 

1.37

3.25

2.56

2020الربع الثالث  2021الربع الثاني  2021الربع الثالث 
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م2021من الثالث البتروكيماويات في المناطق الرئيسة خالل الربع التغيرات الملحوظة في أسعار

الثالث مقابل الربع 2021من الثالث نسبة التغيير في الربع 
(على أساسي سنوي)م 2020

.   كربونيتالبولي  PC، و بروبيلينالبولي  PP، وإيثيلينالبولي  PE، اإليثربوتيلميثيل ثالثي  MTBEميثانول،  Methanolاألحادي، اإليثيلينجاليكول MEG. ، وأي اتش اسماكينزي، وود وبالتسإس، آيسي آيمن مجالت ( تلكفة وتأمين وأجور الشحن/تسليم على ظهر الباخرة/شامل التاكليف والشحن)مرجع األسعار 1

(.  ما عدا الصين)متوسط سعر غرب أوروبا وآسيا = اإليثربوتيلميثيل ثالثي  MTBEبينما سعر ( آسيا ما عد الصين، والصين)متوسط السعر في = مربوطة بأسعار آسيا، سعر الميثانول كربونيتالبولي  PCاألحادي، و اإليثيلينجاليكول MEGأسعار 3.  أسعار ارشادية مرتبطة بمنطقة الواليات المتحدة األمريكية2

مربوطة بأسعار الصينكربونيتالبولي  PCاألحادي، و اإليثيلينجاليكول MEGأسعار -4

أمرياك الشمالية

أوروبا الغربية

الصين

<15%
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Classification: Internal Use

11

م2021من الثالث البتروكيماويات في المناطق الرئيسة خالل الربع التغيرات الملحوظة في أسعار

مقابل الربع 2021نسبة التغيير في الربع الثالث من 
(على أساس ربع سنوي)م 2021الثاني من 

أسعار 2.  كربونيتالبولي  PC، و بروبيلينالبولي  PP، وإيثيلينالبولي  PE، اإليثربوتيلميثيل ثالثي  MTBEميثانول،  Methanolاألحادي، اإليثيلينجاليكول MEG. ، وأي اتش اسماكينزي، وود وبالتسإس، آيسي آيمن مجالت ( تلكفة وتأمين وأجور الشحن/تسليم على ظهر الباخرة/شامل التاكليف والشحن)مرجع األسعار 1

 MEGأسعار -4(. ما عدا الصين)متوسط سعر غرب أوروبا وآسيا = اإليثربوتيلميثيل ثالثي  MTBEبينما سعر ( آسيا ما عد الصين، والصين)متوسط السعر في = مربوطة بأسعار آسيا، سعر الميثانول كربونيتالبولي  PCاألحادي، و اإليثيلينجاليكول MEGأسعار 3.  ارشادية مرتبطة بمنطقة الواليات المتحدة األمريكية

.مربوطة بأسعار الصينكربونيتالبولي  PCاألحادي، و اإليثيلينجاليكول

أمرياك الشمالية

أوروبا الغربية 

الصين

<15%

الشرق األوسط

15%-50% >50%

(ما عدا الصين)آسيا 

األمريكيتين أوروبا
الشرق 
األوسط 
وأفريقيا

الصين
عدا )آسيا 

(الصين
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ةاإلقليمية والعالمي( سابك)أحجام مبيعات 
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Classification: Internal Use

12 ي وبالنسبة ألسعار البول. اإليثيلين األحادي، والميثانول، فمرتبطة مع األسعار في الصينجاليكول، أما أسعار (الشرق األوسط، غرب أوروبا، الصين)متوسط األسعار = بالنسبة ألسعار البولي إيثيلين 2(.  والفحموالنافتا، والبروبان، اإليثان, الميثان)مطروح منها تلكفة المواد الخام ( اإليثيلين األحادي، والبولي بروبيلين والميثانولوجاليكولالبولي إيثيلين، )أسعار المنتجات -1
، فإن للنافتاوبالنسبة . افإنها مرتبطة باألسعار المعمول بها في غرب أوروبالبروبيلينفإن األسعار مرتبطة باألسعار المعمول بها في شمال غرب آسيا، وبالنسبة ألسعار لإليثيلينوبالنسبة . المعمول بها في المملكة العربية السعوديةمرتبطة باألسعار ، فإن األسعار والبروبانإليثان , للميثانوبالنسبة (. الشرق األوسط وغرب أوروبا)متوسط األسعار = بروبيلين 
(. بالتسإس بي غلوبال )و ( إسآيسي آي: )األسعار هيمصادر . أسعار الفحم متوافقة مع األسعار المعمول بها في الصين. أخرى تعني الفحم المستخدم كمادة لقيم. 3. المعمول بها في آسيامرتبطة باألسعار األسعار 

1أسعار المنتجات الرئيسة دون تلكفة المواد الخام

2البولي إيثيلين

(دوالر أمريكي للطن)
2األحادياإليثيلينجاليكول

(دوالر أمريكي للطن)
2البولي بروبيلين

(دوالر أمريكي للطن)
2الميثانول

(دوالر أمريكي للطن)

نافثا/ إيثيلين

إيثيلين/إيثيلينبولي 
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نإيثا/إيثيلين ثاناف/ بروبيلين 

بروبيلين/بروبيلينبولي 

انبروب/بروبيلين ميثان/ ميثانول3أخرى/ميثانول
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13

2األسعارالحجم

2021الربع الثاني مقابل2021الثالثالربع 
%20%9-(على أساس ربع سنوي)

2020مقابل الربع الثالث 2021الربع الثالث 
%77%19-(على أساس سنوي)

تتضمن سعر صرف العمالت وعوامل مؤثرة أخرى( غروبيوسي آر )من شركة ( فوب/آرإفسي )وفقا ألسعار الشحن 

المغذيات الزراعية

ارتفاع أسعار اليوريا

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

عوامل تعزيز المبيعات

مدفوعة بانكماش المعروض وزيادة الطلب من ارتفاع أسعار اليوريا•
الرئيسةاألسواق 

أبرز التطورات

200

300

400

500

الربع الثالث 

2020

الربع الرابع 

2020

الربع األول 

2021

الربع الثاني 

2021

الربع الثالث 

2021

M.E US S.E.Asia

180

295

367

2020الربع الثالث  2021الربع الثاني  2021الربع الثالث 



14

Classification: Internal Use

14

(حديد)شركة 

بسبب قلة الطلب الناتجة عن طبيعتهانخفاض أحجام المبيعات•
الموسمية

أبرز التطورات

انخفاض أحجام المبيعات

(مليون دوالر أمريكي)المبيعات 

بما في ذلك سعر صرف العمالت وعوامل أخرى ¹

-38

90

62

2020الربع الثالث  2021الربع الثاني  2021الربع الثالث 

639

936
827

2020الربع الثالث  2021الربع الثاني  2021الربع الثالث 

عوامل تعزيز المبيعات

(مليون دوالر أمريكي)األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

األسعارالحجم

2021الربع الثاني مقابل2021الثالثالربع 
%14%26-(على أساس ربع سنوي)

2020مقابل الربع الثالث 2021الربع الثالث 
%53%24-(على أساس سنوي)
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Classification: Internal Use

15 تصنيف عن طريق ثالثة واكالت عدد األسهم   / صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم = أرباح السهم الواحد  

م2021والنظرة المستقبلية لعام الثالث ملخص الربع 

0.5
السهم أرباح 

1الواحد

2.2
النقدي التدفق 
الحر

ملخص األداء 

األداء المالي 

(المبالغ بالمليار دوالر)

A+/A1
تصنيف ائتماني مستقل 

2قوي

اإليرادات

11.7

قبلاألرباح 
والضرائبالفوائد

واإلهالك
واإلطفاء

3.0

صافي 
الداخل

1.5

م2021منالرابعالربعفيمعتدلةهوامش•

النظرة المستقبلية

لمحة عن مسيرة الحياد الكربوني

علىم2050عامفيالكربونيالحياد•
(2و1)النطاقينانبعاثاتمستوى

االنبعاثاتمن%20بتخفيضمرحليهدف•
م2030بحلول



شكرًا لكم


