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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 صافي الدخل المتعلق ( 2).الدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك واإلطفاء وانخفاض قيمة األصول( 1. )ريال؛ تخضع بعض األرقام والنسب المئوية لتعديالت التقريب3.75: سعر صرف الريال مقابل الدوالر: في هذه الشريحة وجميع الشرائح التالية

.مشتريات ممتلاكت ومصانع ومعدات وموجودات غير ملموسة: النفقات الرأسمالية. التدفق النقدي التشغيلي مطروحا منه النفقات الرأسمالية= النقدي الحر التدفق (3. )األمبمساهمي الشركة 

م2022أبرز نتائج أرباح عام 

من أنشطة التعاون م2022في عام مليون دوالر 735تحقيق
(أرامكو السعودية)مع 

:مدفوعة بالعوامل التالية% 9ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 
بدء التشغيل لمصانع جديدة

أداء تشغيل المصانعتحسين 
(أرامكو السعودية)مع أنشطة التعاون 
المخزونتحسين ادارة 

توزيعات أرباح معلنة أعلى بنسبة : المساهمينعوائد زيادة 
م2021مقارنة بعام 6.25٪

الرسائل الرئيسة(بالمليار دوالر)م 2022أداء عام 

6.8
النقديالتدفق 

3الحر

51.9
أحجام 

المبيعات

3.4
توزيعات 

األرباح

4.4
صافي الدخل

52.9
اإليرادات

10.3
األرباح قبل 

الفوائد والضرائب
واإلهالك 

1واإلطفاء
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االستدامة واالبتاكر

سلسلة إمدادات مرنة ومستدامة

وق الشراكت سوحوكمةجائزة أفضل الممارسات البيئية واالجتماعية 
المال السعودي

المتميزة في الحفاظ على البيئة( سابك)تقديرا إلسهامات •

ة التصنيفات والجوائز في مجال الممارسات البيئي
والحوكمةواالجتماعية 

باالقتصاد تؤكد التزامها ( سابك)
الدائري للكربون

أول شحنة تجارية في العالم من األمونيا النظيفة 
(الزرقاء)المعتمدة 

تصنيف األمن المائي ضمن مشروع اإلفصاح عن الكربون

الريادة في الحياد الكربوني

يز العالمية لتعز " مًعا من أجل االستدامة"تنضم إلى مبادرة ( سابك)
المستدامةاإلمدادات سالسل 

"االستدامةمن أجل مًعا "شركة في الشرق األوسط تنضم إلى أول •

TMتروسيرلك

من منتجات إعادة التدوير مليون طن متري 1

م 2030والمواد الحيوية بحلول عام

B-ألول مرة على مستوى األمن المائي بدرجة ( سابك)تم تصنيف •
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5 البيئةالمجتمع الحوكمة

والحوكمةفي مجال الممارسات البيئية واالجتماعية ( سابك)األحداث واألنشطة الرئيسية لـ 
2022خالل عام 

فبراير
2022

أبريل
2022

يونيو
2022

أغسطس
2022

ديسمبر
2022

أكتوبر
2022

نوفمبر
2022

سبتمبر
2022

يوليو
2022

مايو
2022

مارس
2022

يناير
2022

تحرز ( سابك)
شهادة الريادة 
في االمتثال من 

معهد 
"إيثيسفير"

جائزة تحالف 
الريادة في 
أخالقيات 
األعمال

المصادقة 
واالنضمام الي 
شراكة االتفاق 
العالمي لألمم 

لتفويضالمتحدة
يالتنفيذالرئيس

للمياه

جائزة البحث 
والتطوير

R&D 100
(سابك)لحلول 

المتخصصة

(-B)تصنيف 
في مجال 
األمن المائي 

 BLOCKCHAINمشروع
ع التجريبي إلماكنية التتب
الرقمي والشفافية

االنضمام الي 
مؤشر 

FTSE4GOOD

إطالق 
بوابة 
حقوق 
اإلنسان

جائزة  
األفضل في"

الممارسات 
البيئية 

واالجتماعية 
وحوكمة
"الشراكت

أول مبنى جديد 

لتحقيق حيادية 

لالكربون في الجبي

االنضمام إلى إطالق  
صندوق االستثمارات 

العامة لمبادرة عمل سوق 
طوعي للكربون لدعم 
أجندة المملكة العربية 
السعودية الخضراء

تأمين طاقة رياح 
متجددة بقدرة  

جيجاوات 300
في الساعة 
لموقع جيلين ، 

هولندا

باسفشراكة مع 
وليندي إلنشاء أول 
ي وحدات تكسير بخاري ف
العالم تعمل بالكهرباء

أول شحنة تجارية 
في العالم من 
األمونيا النظيفة 
المعتمدة 

(الزرقاء)

 CIRتفوز بجائزة( سابك)
الدولية إلدارة المخاطر 

وتحصل على 2022لعام 
 ISO 31000شهادة

أفضل أرباب العمل 
في منطقة آسيا 

باسيفيك

خمس من جوائز
)أووردزإديسون (

رعاية المنتخب 
السعودي 
المشارك في 

"2022آيسف"

بلو )حلول 
لتسريع ( ™هيرو

التحول العالمي 
نحو التشغيل 
ل الكهربائي وتقلي
ةالبصمة الكربوني

شراكة ابتاكرية مع
(فورموال إي)

أول شهادات 
مستقلة في 
العالم تعترف 

بإنتاج الهيدروجين 
األزرق واألمونيا 

الزرقاء
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العالمكهربائية تجريبية في تكسير وحدة انطالق أعمال إنشاء أول 
(الزرقاء)أول شحنة تجارية في العالم من األمونيا النظيفة المعتمدة 

2022جوائز إديسون من 5حصد 

م2022مراجعة أولويات عام 

م2022٪ في عام 6.25أرباح نقدية أعلى بنسبة 
أعلى تصنيف ائتماني في الصناعة على أساس مستقل

م2021إنفاق ٪ عن 7إلى انخفاض اإلنفاق بنسبة أدى االنضباط الرأسمالي 

للموظفين حول العالم" U Matter"أول فعالية 
في منطقة آسيا باسيفيكلعمل لماكن جائزة أفضل 

معدل قياسي لحوادث البيئة والصحة والسالمة واألمن
تحسينات مستمرة على موثوقية األداء للمصانع

(  المتحدة)في ( جاليكولومصنع األثيلين الخليج األمريكيتشغيل مصنع ساحل 
بالجبيل

اإلعالن عن مشروعات تحويل المواد السائلة إلى كيماويات
م2022في عام ( أرامكو)من أنشطة التعاون مع مليون  دوالر735تحقيق 

االستراتيجية

التميز التشغيلي

مستقبل العمل

التميز المالي

تسريع تحقيق االستدامة 
واالبتاكر
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الحجم األسعار

على )2022الثالث مقابل الربع2022الربع الرابع 
(أساس ربع سنوي 1% 9%

على )2021مقابل الربع الرابع 2022الربع الرابع 
(أساس سنوي 2% 18%

2021مقابل2022 9% 4%

عوامل تعزيز المبيعات النسب الرئيسة

األداء المالي

أداء مالي جيد

89لإلشارة فقط، بلغ متوسط نفط برنت . تتضمن سعر صرف العمالت وعوامل أخرى( 2).مشتريات ممتلاكت ومصانع ومعدات وموجودات غير ملموسة: النفقات الرأسمالية. التدفق النقدي التشغيلي مطروحا منه النفقات الرأسمالية= النقدي الحر التدفق ( 1)

.Not meaningful. For referenceم2021دوالًرا للبرميل في عام 71م و2022دوالًرا للبرميل في عام 101م و2021من عام الرابع دوالًرا للبرميل في الربع 80، و م 2022الثالث دوالًرا للبرميل في الربع 101، و م 2022الرابع دوالًرا للبرميل في الربع 

الرابع الربع 
م2022

الثالث الربع 
م2022

الربع الرابع 
م2021

م2022 م2021

األرباح قبل الفوائد والضرائب هامش 

(%)واإلهالك واإلطفاء 
11% 15% 25% 19% 28%

األرباح قبل الفوائد / صافي الدين

(x)والضرائب واإلهالك واإلطفاء 
-0.74 -0.48 -0.17 -0.36 -0.18

(مليار دوالر أمريكي)
الرابع الربع 

م2022
الثالث الربع 

م2022
التغيرنسبة 

الرابع الربع 
م2021

رنسبة التغييم20222021التغيرنسبة 

%13 52.9246.64%16- 13.66%8- 11.4612.50اإليرادات

%20-10.2912.94%63-3.42%34- 1.261.91األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء

%29- 6.378.96%94- 2.24%86-0.97 0.14من العملياتالربح

%28- 6.15 4.41%94- 1.32%84- 0.080.49صافي الربح

%10-7.61 6.82%34-2.79%1.831.821الحرالتدفق النقدي 
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الصناعة النهائية
في اتجاه الطلب
4الربع

(سنويعلى أساس)

في 3اتجاه الطلب
4الربع

(ربع سنويعلى أساس)

في اتجاه الطلب
1الربع 

(على أساس ربع سنوي)

التعبئة والتغليف

البناء والتشييد

الزراعة

السلع االستهالكية

النقل

منتجات صناعية

السيارات

اإللكترونيات والكهربائيات

الرعاية الصحية

واالتجاهاتأبرز الصناعات النهائية-( سابك)

اتجاهات . م2022الثالث م مقارنة بالربع 2022الطلب على الصناعة في الربع الرابع 3م 2021الرابع مقارنة بالربع م 2022الرابع الطلب على الصناعة في الربع  .المبيعات المباشرة وغير المباشرة ( سابك: )المصدر
الوقودمضافات يشمل 5. م2022الرابع مقارنة بالربع 2023األول الصناعة المستقبلية في الربع 

SALES 
VOLUMES

أخرىالتعبئة والتغليف

الزراعة

البناء والتشييد

5
النقل

ةالسلع االستهالكي

الرعاية الصحية

منتجات صناعية

السيارات

اإللكترونيات
والكهربائيات

تحسن استقرار انكماش

أحجام 
المبيعات
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البوليمرات المتخصصة 
الصناعةوحلول 

النخفاضقبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء نتيجة انخفضت األرباح –الكيماويات•
2022الربع الرابع مقابل الرابع الثالث من األسعار في المبيعات وانخفاض أحجام

اض انخفضت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء نتيجة انخف–إيثيلينالبولي •
على أساس ربع )م 2022عام الرابع من الربع في أحجام المبيعات األسعار بالرغم من ارتفاع 

(سنوي

اإلهالك انخفضت األرباح قبل الفوائد والضرائب و-الصناعةالمتخصصة وحلول البوليمرات •
عام واإلطفاء نتيجة انخفاض األسعار بالرغم من ارتفاع أحجام المبيعات في الربع الرابع من

(على أساس ربع سنوي)م 2022

تتضمن سعر صرف العمالت وعوامل أخرى1

البتروكيماويات والمنتجات المتخصصة

عوامل تعزيز المبيعات

ارتفاع أحجام المبيعات(مليار دوالر أمريكي)األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

الحجم 1األسعار 

م 2022الثالث م مقابل الربع2022الربع الرابع 
(على أساس ربع سنوي) 1% 9%

على )م 2021م مقابل الربع الرابع 2022الربع الرابع 
(أساس سنوي 2% 20%

م2021م مقابل2022 7% 3%

الكيماويات
SALES

VOLUMES 
(%)

المنتجات المتخصصةإيثيلينبولي 

1% 22%

18%
59%

أحجام 
المبيعات
)%(

2.40 
1.04 0.55 

10.75

6.78

Q4 21 Q3 22 Q4 22 2021 2022

أبرز التطورات



10

Classification: Internal Use

10

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

.  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 

متوسط سعر غرب أوروبا = اإليثربوتيلميثيل ثالثي MTBEبينما سعر ( آسيا ما عد الصين، والصين)متوسط السعر في = الميثانول سعر,الصينمربوطة بأسعار كربونيتالبولي  PCاألحادي، و اإليثيلينجاليكول MEGأسعار .  الصينبأسعار مربوطة كربونيتالبولي  PCاألحادي، و اإليثيلينجاليكول MEGأسعار 

.مبنية على المتوسط المرجح ألسعار منتجات سابك أخذا باالعتبار نوع المنتجات ونطاق البيع100م كنقطة قياس تبدأ من 2021تم تحديد أسعار الربع الرابع من عام . أسعار ارشادية مرتبطة بمنطقة الواليات المتحدة األمريكية(. ما عدا الصين)وآسيا 

(ما عدا الصين)آسيا 

أوروبا الغربية

الشرق األوسط

الصين

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

<15%15%-50%>50%

عالميا/ إقليميا( سابك)أحجام مبيعات 

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

60

80

100

120

الربع الرابع 

2021

الربع األول 

2022

الربع الثاني 

2022

الربع الثالث 

2022

الربع الرابع 

2022

Petchems Prices Index مؤشر أسعار البتروكيماويات
-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

أوروبااألمريكيتين
شرق 
أوسط 
وأفريقيا

آسيا عدا الصينالصين

MEG
Methanol

MTBE
PE
PP
PC

م2021مقابل م 2022نسبة التغيير في 

م2022البتروكيماويات في المناطق الرئيسة خالل الربع الرابع من التغيرات الملحوظة في أسعار
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بالنسبة . للصين وأوروباالنافثاهي فإن المادة األولية المستخدمة ،األحادياإليثيلينوجاليكولبروبيلينوالبولي إيثيلينبالنسبة إلى البولي 2(.  والفحموالنافتا، والبروبان، اإليثان, الميثان)مطروح منها تلكفة المواد الخام ( والميثانولبروبيليناألحادي، والبولي اإليثيلينوجاليكول، إيثيلينالبولي )أسعار المنتجات -1
ز الطبيعي ألوروبا والفحم في والغااألوسط، بالنسبة إلى الشرق هي الميثان السعودي فإن المادة األولية المستخدمة للميثانول، بالنسبة . السعوديالبروبانهي بروبيلينلـلبولي السعودي بينما بالنسبة اإليثاناألحادي هي اإليثيلينوجاليكولإيثيلينالمستخدمة فيما يتعلق بالبولي المواد األولية ،للشرق األوسط

(.  بالتسإس بي غلوبال )و ( إسآيسي آي: )مصادر األسعار هي. الصين

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)
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المغذيات الزراعية

أسعار قوية للمغذيات الزراعية

(دوالر أمريكي للطن)مؤشر أسعار المغذيات الزراعية(دوالر أمريكيمليون )األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

انخفضت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء نتيجة انخفاض•
م 2022األسعار بالرغم من ارتفاع أحجام المبيعات في الربع الرابع من عام 

(على أساس ربع سنوي)

عوامل تعزيز المبيعاتأبرز التطورات

تتضمن سعر صرف العمالت وعوامل مؤثرة .والمناطق( سابك)متوسط السعر المرجح حسب مزيج منتجات . 100عند مستوى 2021الرابع تمت إعادة تحديد أسعار الربع 

أخرى

 80

 100

 120

الربع الرابع 

2021

الربع األول 

2022

الربع الثاني 

2022

الربع الثالث 

2022

الربع الرابع 

2022

942 734 651

1758

3013

الربع الرابع 

2021

الربع الثالث 

2022

الربع الرابع 

2022

2021 2022

الحجم 1األسعار 

على )2022الثالث مقابل الربع2022الربع الرابع 
(أساس ربع سنوي 6% 7%

على )2021مقابل الربع الرابع 2022الربع الرابع 
(أساس سنوي 5% 13%

2021مقابل2022 9% 40%
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13 بما في ذلك سعر صرف العمالت وعوامل أخرى ¹

(حديد)شركة 

(مليون دوالر أمريكي)الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء األرباح قبل 

ارتفاع أحجام المبيعات

(مليون دوالر أمريكي)اإليرادات 

عوامل تعزيز المبيعات

الحجم 1األسعار 

م 2022الثالث م مقابل الربع2022الربع الرابع 
(على أساس ربع سنوي) 5% 8%

على )2021مقابل الربع الرابع 2022الربع الرابع 
(أساس سنوي 21% 14%

2021مقابل2022 19% 1%

84 131
61

431
491

الربع الرابع 

2021

الربع الثالث 

2022

الربع الرابع 

2022

2021 2022

858 947 919

3416
4104

الربع الرابع 

2021

الربع الثالث 

2022

الربع الرابع 

2022

2021 2022

أبرز التطورات

انخفاضانخفضت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء نتيجة •
على )م 2022المبيعات في الربع الرابع من عام أحجام الهوامش رغم ارتفاع 

( أساس ربع سنوي
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14 .ثالث واكالت  تصنيفعن طريق ( 2)عدد األسهم  / بالدوالر االمريكياألم صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة = أرباح السهم الواحد  ( 1)

م2023والنظرة المستقبلية لعام م 2022عام ملخص 

في الهوامش للضغطاستمرار تعرض نتوقع 
نتيجة لتباطؤ الطلب و2023عام من النصف األول  

.  زيادة طاقات اإلنتاج الجديدة للمنتجات

ملخص األداء 

األداء المالي

(المبالغ بالمليار دوالر)

النظرة المستقبلية

52.9
اإليرادات

10.3
األرباح قبل 
الفوائد 
والضرائب 
واإلهالك 
واإلطفاء

4.4
صافي 
الدخل

1.5
السهم أرباح 

1الواحد

6.8
النقدي التدفق 
الحر

A+/A1
تصنيف ائتماني مستقل 

2قوي

م2023توقعات
اإلجماليالمحليالناتجنمومعدليقدر

٪2.1بـاآلنالعالمي



شكرًا لكم


