
 
 

Classification: General Business Use  

 

 م2021عام المن  الثالثلربع المالية ل)سابك( نتائج 

 
 :م2021 العام من الثالث الربع لنتائج أبرز النقاط

 

 سابق،مقارنة  ٪ 3 قدرها بزيادة ،[دوالر مليار 11.65] سعودي ريال مليار 43.70 اإليرادات بلغت  وبزيادة قدرها بالربع ال

 .مقارنة بالعام السابق 49٪

 قدره  بانخفاضمليار دوالر[،  2.99مليار ريال س  عودي ] 11.20رائب واإلهالك واإلطفاء ض  قبل الفوائد وال بلغت األرباح

 .السابق مقارنة بالعام٪ 98، وزيادة قدرها مقارنة بالربع السابق٪ 18

 السابق مقارنة بالربع ٪23بانخفاض قدره  ،[دوالر مليار 2.05] سعودي ريال مليار 7.70 العمليات من الدخل إجمالي بلغ، 

لذي يار 10.06بلغ  وا يار 2.68] س   عودي ريال مل يات من بالدخل ومقارنة ،[دوالر مل لذي العمل يار 2.10 بلغ ا ريال  مل

 .السابق العام من ذاته الربع في[ دوالر مليار 0.56] سعودي

  7.64الذي بلغ  مقارنة بالربع السابق ٪27بانخفاض قدره مليار دوالر[،  1.49مليار ريال سعودي ] 5.59بلغ صافي الدخل 

مليار دوالر[  0.29مليار ريال س  عودي ] 1.09ي بلغ ذال ومقارنة بص  افي الدخلمليار دوالر[،  2.04]س  عودي  مليار ريال

 ولم تكن هناك مصاريف غير متكررة جوهرية في الربع الحالي. .السابق العام من ذاته الربع في

 350  م، ما أسفر 2021من أنشطة إيجاد القيمة )حصة سابك( خالل التسعة أشهر األولى من العائد مليون دوالر هو

مليون دوالر منذ إتمام صفقة استحواذ  445عن بلوغ إجمالي الحصة التراكمية من أنشطة إيجاد القيمة )حصة سابك( 

 م.2020يونيو  16في )سابك( بتاريخ  ٪70)أرامكو السعودية( على حصة 

  2" و"1م على مستوى نطاقات االنبعاثات "2050ملتزمون بتحقيق الحياد الكربوني بحلول." 

 

 :التالي الجدول في م2021 العام الثالث من الربع مقارنة نتائج

 

 : المالية النتائج ملخص –( 1) الجدول

  

 البند

 المنتهية في التسعة شهراأل المنتهية في الثالثة شهراأل

30 

سبتمبر 

 م2021

 يونيو 30

 م 2021

نسبة 

 ٪التغيير 

30 

سبتمبر 

 م2021

30 

سبتمبر 

 م2020

 ٪نسبة التغيير 

 ٪47  84.11  123.65 ٪3 42.42 43.70 اإليرادات

 ٪160  13.52  35.21 ٪18- 13.63 11.20 واإلهالك واإلطفاءاألرباح قبل الفوائد والضرائب 

 ٪3065  0.78  24.69 ٪23- 10.06 7.70 ( من العملياتالخسارةالربح )

 ٪926 2.18-  18.10 ٪27- 7.64 5.59 (الخسارةصافي الربح )

 ٪926 0.73-  6.03 ٪27- 2.55 1.86 ( للسهم الواحدالخسارة) الربح

 ٪236  5.36  17.99 ٪57 5.16 8.09 الحرالتدفق النقدي 

. تخضع بعض األرقام والنسب 3.75)جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو 
 .المئوية المرفقة إلى تعديالت التقريب

 .واإلطفاء وانخفاض القيمةدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك ال 1
 .ساهمي الشركة األمالمتعلق بم   2
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مليار ريال سعودي  43.70م، حيث بلغت اإليرادات في هذا الربع 2021من العام  الثالثأعلنت )سابك( اليوم نتائجها المالية للربع 

 سابق.٪ مقارنة بالربع ال3مليار دوالر[، بزيادة نسبتها  11.65]

 

سبة  م زيادة في2021من العام الثالث الربع شهد  سعار المبيعات بن سط أ سابق، فيما انخفضت أحجام ٪ مقارنة بالربع ال5متو

سبة  ضا طفيفا بن شهر األولى من العام  ٪2المبيعات انخفا سعة أ سابق. وخالل الت م، ارتفع 2021في هذا الربع مقارنة بالربع ال

مقارنة بالتس  عة أش  هر األولى من العام ٪ 4م المبيعات بنس  بة فيما انخفض  ت أحجا ٪،50متوس  ط أس  عار المبيعات بنس  بة 

 م.  2020

 

بارتفاع متوس  ط أس  عار  ام أداء ماليا جيدا مقارنة باألداء القوي في الربع الس  ابق مدفوع2021ش  هد الربع الثالث من العام 

 بسبب ارتفاع أسعار مواد اللقيم.  –كما اكن متوقعا  –المبيعات، ومع ذلك، فقد شهدت هوامش الربح اعتداال 

 

ضرائب واإلهالك واإلطفاء  بلغت سعودي ] مليار 11.20األرباح قبل الفوائد وال من العام  الثالثمليار دوالر[ خالل الربع  2.99ريال 

سابق٪ 18 بانخفاض قدره م2021 سي إلى ارتفاع مقارنة بالربع ال سا شلك أ صاريف الب، ويرجع ذلك ب سعار اللقيم وم يع والتوزيع أ

م 2021متوس  ط أس  عار المبيعات خالل الربع الثالث من العام ارتفاع في  اقابله جزئي هو ما، والناجمة عن ارتفاع تاكليف الش  حن

في هذا  رباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاءلألهوامش ٪ 26نسبة . وقد أدى ذلك إلى تحقيق مقارنة بالربع السابق

 .الربع السابقب ٪ مقارنة32بنسبة  قلأ الربع، وهو

 

ريال س  عودي للك  1.86مليار دوالر[، أو ما قيمته  1.49مليار ريال س  عودي ] 5.59 بلغ ربحص  افي  الثالثوش  هدت نتائج الربع 

ما قيمته  مليار دوالر[، أو 2.04مليار ريال س  عودي ] 7.64من ص  افي الربح البالغ  أقلدوالر للك س  هم[، وهو  0.50س  هم ]

  م. 2021من العام  الثانيدوالر للسهم الواحد[ في الربع  0.68ريال سعودي للك سهم ] 2.55

 

سعادة األستاذ يوسف بن عبد هللا البنيان، نائب رئيس مجلس اإلدارة تعقيب األداء الرئيس التنفيذي، إن و ا على هذه النتائج، قال 

شركة خالل الربع الثالث من عام لالمالي الجيد  صلة م2021ل ، وإن اكن بمستوى (19 -جائحة )كوفيدلتعافي من تأثير ا يعكس موا

سبب ارتفاع تاكليف الهوامش شهدت  ، مشيرا إلى أنستثنائي خالل الربع الثانياالالقوي  ءدااألأقل من  اعتداال في الربع الثالث ب

 .زيادة في متوسط أسعار المبيعات قابلها، والتي اللقيممواد 

 

في  المش  ترك مع اكس  ون موبلمش  روع لل تجريبيللتش  غيل ال اإلعداد والتجهيزبدء أنش  طة عن )س  ابك(  النوأبرز البنيان إع

ستراتيجية النمو العالمية  ،الواليات المتحدة سابك( فييدعم ا صادر ويهدف إلى تنويع  ،) شركةز يوتعز اللقيم  موادم ضور ال  ح

 .مجموعة واسعة من المنتجاتبفي مجال تصنيع البتروكيماويات في أمرياك الشمالية 

 

 عبر مجاالت التعاون مع )أرامكو السعودية( المتحققة القيمة  لمحة عن

 

الناتجة عن  القيمة تعظيم، مع الحرص على النمو وتيرةمنذ إتمام الص  فقة، ركزت )س  ابك( على المض  ي قدما والحفا  على 

مليون دوالر  350 ، حققت )س  ابك(م2021األولى من عام  الل األش  هر التس  عةخو. عبر المجاالت المختلفة التعاون أنش  طة

 نتيجة لذلك.  أمريكي

 

شطة التعاون المختلفة شهدت  سجيلبما في ذلك الل الربع الثالث ختقدما جيدا أن شغيل التي تم فيها ت شطة الت غالبية  أن

 وتزامن الص   يانةرفع االعتمادية  برامجواالس   تفادة من لقيم، مواد التنفيذ بروتوكول تخطيط الوقود و بعد، وذلك القيمة

 موحدة. مركزية خدمات صيانةوتوفير  السريعة، الدورية

 

 هي )صدارة، ومجال تركيزها لدعم التسويق في ثالث شراكت  على توسيع اإلمداداتأنشطة سلسلة  حرصتخالل الربع الثالث، 

منتجات  حص  ة ش  ركة أرامكو من )س  ابك( أيض  ا في تس  ويقس  تبدأ . افص  اعد األول من اكتوبراعتبارا من و فريب(  إس أويل، و

، والحفا  على بتعزيز عروض منتجاتها وخدماتها (س   ابك      )س   يس   مح ذلك لحيث  (بترورابغالبتروكيماويات التي تنتجها )

 .صناعة الكيماويات العالمية قطاع في ةالتنافسيأفضليتها 

 



 
 

 

Classification: General Business Use  

 : الحياد الكربوني

 

باريس، وستواصل بذل الجهود واستكشاف الحلول الالزمة لتحقيق الحياد الكربوني في العمليات تلتزم )سابك( بأهداف اتفاقية 

 م، مع مراعاة الطموحات وااللتزامات والمبادرات اإلقليمية والوطنية المختلفة.2050التي تديرها بحلول عام 

 

٪ مقارنة بعام 20ي جميع أنحاء العالم بنسبة م ف2030ونسعى كذلك إلى تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري بحلول عام 

وسوف  (،"2" والنطاق "1م باستهداف انبعاثاتنا المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن عملياتنا اإلنتاجية )انبعاثات النطاق "2018

 ." غير المباشرة على امتداد سلسلة القيمة3نواصل التعاون مع شراكئنا في المبادرات الرامية إلى تقليل انبعاثات النطاق "

 
 

 النظرة المستقبلية

 

معدل نتوقع أن يرتفع وم. 2020م في طريقه ليكون أقوى أداء من العام 2021فإن العام  ؛في ض   وء النتائج المحققة حتى ا ن

 (.نفس التوقعات السابقة دون تغيير) ٪6.0٪ و5.5بين  مام 2021في  الناتج المحلي اإلجمالي العالمينمو 

 

ضا أن تظل تاكليف . والطلب جيدا مستوى في الربع الرابع، نتوقع أن يكون سعار النفط مواد اللقيمنتوقع أي . مرتفعة مع ارتفاع أ

الحالية على  قيودالتراجع تمرار . كما أنه، مع اس  جديدة نتاجيةإ قدرات دخولتش  هد بعض منتجاتنا الرئيس  ة  في الوقت الحالي

 .الربع الرابع العرض، نتوقع أن نشهد مزيدا من االعتدال في الهوامش في
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  حسب وحدات العملأعمال )سابك(  نتائج

 
دير )س  ابك(  ، وهي ش  ركة ص  ناعية (حديد)اس  تراتيجية؛ إض  افة إلى ش  ركة  وحدات عملثالث  عملياتها التش  غيلية من خاللت 

 مملوكة بالاكمل ل  )سابك(. وتأتي التقارير من القطاعات الثالثة اكلتالي:

 

 حديد. -3   المغذيات الزراعية-2   المتخصصة وادالبتروكيماويات والم-1

 

 المتخصصة والمنتجاتالبتروكيماويات  -1

 

 المتخصصة وادنظرة مالية عامة على البتروكيماويات والم – 2الجدول 

 

 البند

المنتهية في الثالثة شهراأل المنتهية في التسعةشهر األ   

30 

سبتمبر 

م2021  

 يونيو  30

  م2021

نسبة 

٪التغيير   

30 

 سبتمبر

م2021  

30 

سبتمبر 

م0202  

٪نسبة التغيير   

 49٪ 72.03 107.00    4٪ 36.43 37.86 اإليرادات

 161٪ 11.88  30.96      21-٪ 12.18 9.59 1األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

 - 0.65  21.91       28-٪ 9.10 6.60 الربح من العمليات

. تخضع بعض األرقام والنسب 3.75)جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو 
 .المئوية المرفقة إلى تعديالت التقريب

 .دخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك واإلطفاء وانخفاض القيمةال 1
 

ربع على أس   اس  ،م2021من العام الثالث في الربع مليار دوالر[  10.10ال س   عودي ]مليار ري 37.86 اإليرادات البالغة ارتفعت

سبة  ،سنويال سعار البيع بارتفاعمدفوعة ٪، 4بن سط أ سعار حيث ، وأحجام المبيعات متو سط أ سبة  البيعارتفع متو  زاد، و٪1بن

سبة حجم المبيعات  سابقم2021 من العاملث الثافي الربع  ٪3بن سعة األولىفي . ، مقارنة بالربع ال شهر الت  م،2021من عام  األ

من عام األولى  ةمقارنة باألشهر التسع ٪2بنسبة  قليالحجم المبيعات  انخفض فيما٪ 50 ارتفع متوسط أسعار المبيعات بنسبة

 .م2020

في الربع  مليار دوالر[ 2.56مليار ريال س  عودي ] 9.95البالغة طفاء اإلاألرباح قبل الفوائد والض  رائب واإلهالك و انخفض  تفيما 

مليار  3.25مليار ريال س  عودي ] 12.18 حققوالذي نفس  ه،  العاممن ثاني المقارنة بالربع  ٪21بنس  بة م 2021من العام  لثالثا

 .دوالر[

 

 ؛ الكيماويات، والبولي إيثيلين، والبوليمرات المتخصصة وحلول الصناعة.لكا منيضم قطاع البتروكيماويات 

 

صعيد  سعار  ارتفعت، اتيوالكيماعلى  سابق م2021من عام  الثالثفي الربع  (MEG) جاليكول اإليثيلين األحاديأ  ؛مقارنة بالربع ال

ح، نتيجة ارتفاع أسعار مواد اللقيم  ض، وانخفاض اإلنتاج من المصانع المعتمدة على الفحم، وانخفاض المخزون نسبيا وعر مال وش 

 في الصين. 

سعار الميثانول في الربع الثالث من عام و سعار مواد اللقيم، 2021ارتفعت أ سابق وذلك نتيجة ارتفاع أ  الطلبوم مقارنة بالربع ال

صناعات  قبل من الثابت صانع تحويل ال النهائية التقليدية، وحدوث بعض حاالت انقطاع اإلنتاج في أوروبا، وانخفاض اإلنتاج في م

 ( في الصين. MTOات )الميثانول إلى األوليفين

( نتيجة ارتفاع أس  عار الفحم، وس  ياس  ة التحكم المزدوج في الص  ين. MTOتأثر الطلب على تحويل الميثانول على األوليفينات )

مع تحس ن في عملية  م مقارنة بالربع الس ابق2021( في الربع الثالث من عام MTBE) وارتفعت أس عار ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر

  د ارتفاع أسعار النفط. جانب ارتفاع أسعار البنزين بع إلىما في أوروبا، النقل، ال سي

 

في معظم المناطق من األسعار القوية أقل م 2021من العام اكنت األسعار في الربع الثالث ، البولي إيثيلينوفيما يتعلق بأعمال 

، مدفوعة بارتفاع م2021 األس  عار في الربع الثالثفي الص  ين، اكنت هناك زيادة طفيفة في . التي لوحظت في الربع الس  ابق
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، وانخفاض األس  عار، ما أدى إلى تحويل تتعلق بس  الس  ل اإلمدادات ص  عوباتوانخفاض الواردات بس  بب مواد اللقيم، أس  عار 

للغاية ألس  عار الص  ناعات التحويلية داعمة قبل من إعادة التخزين عمليات إض  افة إلى ذلك، اكنت ى. الص  ادرات نحو مناطق أخر 

 .البولي إيثيلين في الصين في الربع الثالث

 

صةبوليمرات الالفي وحدة  أما ص صناعةوحلول  متخ سعار مبيعات  شهدتفقد ، ال ضا خالل الربع  (PP) بروبيلينلبولي اأ انخفا

سه. 2021 من العام الثالث سجيلها في الربع الثاني من العام نف ستويات القوية التي تم ت صلم مقارنة بالم االختالف في  وتوا

سلة اإل األسعار في المناطق اإلقليمية سل سبب قيود  سعار وتقلبات  ،الظروف الجويةمدادات، وب سعارواللقيم. مواد أ  ظلت أ

سابق م2021 قوية في الربع الثالث تيالبولي كربون منتجات سبب منطقة مع انخفاض طفيف في  ،مقارنة بالربع ال سيا ب ثبات آ

 .الصناعات النهائية الرئيسة قبل من الطلب عليها

 

  

 لمغذيات الزراعيةا -2

 

  نظرة عامة مالية على المغذيات الزراعية – 3الجدول 

 

 البند

المنتهية في الثالثة شهراأل المنتهية في التسعة األشهر   

 سبتمبر 30

م2021  

 يونيو 30

 م2021

نسبة 

٪التغيير    

 سبتمبر 03

م2021  

 سبتمبر 03

م2020  

نسبة 

٪التغيير   

 39٪  5.08 7.06 11٪ 2.48 2.74 اإليرادات

٪5  1.95  3.06 24٪ 1.11 1.38 1األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء  7 

٪84  1.32  2.42 29٪ 0.89 1.15 الربح من العمليات  

. تخضع بعض األرقام والنسب 3.75)جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو 
 .المئوية المرفقة إلى تعديالت التقريب

  .الربح من العمليات إضافة إلى اإلهالك، واإلطفاء، وانخفاض القيمة 1

 

 ،م2021من العام لث الثافي الربع  ٪11ارتفاعا بنس  بة مليار دوالر[  0.73ريال س  عودي ] مليار 2.74 ةالبالغش  هدت اإليرادات 

 انخفض، فيما ٪20مقارنة بالربع السابق. فقد ارتفع متوسط أسعار المبيعات بنسبة  مدفوعة بارتفاع متوسط أسعار المبيعات

  م، مقارنة بالربع السابق.2021من العام لث ثاخالل الربع ال ٪9حجم المبيعات بنسبة 

 

٪ 18 حجم المبيعات بنسبةانخفض  فيما ٪57 ارتفع متوسط أسعار المبيعات بنسبة م،2021من عام األشهر التسعة األولى في 

من  الثالثفي الربع طفاء اإلاألرباح قبل الفوائد والض  رائب واإلهالك ولغت وب م.2020من عام ش  هر التس  عة األولى مقارنة باأل

 م. 2021ن العام ثاني ممقارنة بالربع ال٪ 24قدره  بارتفاع ،مليار دوالر[ 0.37ليار ريال سعودي ]م 1.38م، 2021عام ال

 

نتيجة ش  ح الطلب الناتج عن عمليات اإلغالق المرتبطة باإلعص  ار الذي ش  هدته الواليات  لثأس  عار اليوريا في الربع الثا ارتفعت

المتحدة، وانخفاض اإلنتاج في الص   ين نتيجة س   ياس   ة التحكم المزدوج، وانخفاض اإلنتاج في أوروبا نتيجة ارتفاع أس   عار الغاز 

صانع الجديدة أو تأخرها شغيل الم سواق الطبيعي، إلى جانب بطء عمليات بدء ت . وفي الوقت ذاته، اكن هناك طلب قوي من األ

اليات المتحدة خارج الرئيس   ة مثل الهند وأمرياك الالتينية وأوروبا. وعالوة على ذلك، اكنت عمليات الش   راء التي قامت بها الو

 لنمو الطلب.  أيضامهما  الموسم داعما

  

  



 
 

 

Classification: General Business Use  

  (حديد) -3

 

  )حديد(نظرة عامة مالية على  – 4الجدول 

 

 البند

المنتهية في الثالثة شهراأل المنتهية في التسعة شهراأل   

30 

 سبتمبر

م2021  

 يونيو 30

  م2021

نسبة 

٪التغيير   

30 

 سبتمبر

م2021  

30 

 سبتمبر

م0202  

٪نسبة التغيير   

٪37 6.99 9.59 12-٪ 3.51 3.10 اإليرادات  

٪483 0.31-  1.19 30-٪ 0.34 0.23 1األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء   

٪130 1.18-  0.36 168-٪ 0.06 0.04- الربح )الخسارة( من العمليات  

. تخضع بعض األرقام والنسب 3.75)جميع المبالغ بالمليار ريال سعودي ما لم ينص على خالف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر األمريكي هو 
 .التقريبالمئوية المرفقة إلى تعديالت 

 .الربح من العمليات إضافة إلى اإلهالك، واإلطفاء، وانخفاض القيمة 1

 

على أساس  م2021 من العام الثالث٪ خالل الربع 12مليار دوالر[ بنسبة 0.83مليار ريال سعودي ] 3.10 اإليرادات البالغة انخفضت

 .متوسط أسعار المبيعات قابله جزئيا ارتفاع، والذي حجم المبيعات انخفاضإلى بشلك أساسي سنوي، ويرجع ذلك ربع 

سعار المبيعات و سط أ سبةارتفع متو سبة  فيما انخفض ٪14 بن م مقارنة 2021من العام  الثالثربع في ال ٪26حجم المبيعات بن

  بالربع السابق.

 ٪5 نسبةب المبيعات حجم انخفض فيما٪ 42 متوسط أسعار المبيعات بنسبة ارتفعم، 2021من عام  األشهر التسعة األولىفي 

من  الثالثفي الربع طفاء اإلاألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و وانخفضتم. 2020من عام شهر التسعة األولى مقارنة باأل

صل إلى م2021عام ال سعودي  336مقارنة ب      [،دوالرمليون  62سعودي ] مليون ريال 234 لت  دوالر[مليون  90]مليون ريال 

 .الخامبسبب ارتفاع تلكفة المواد  م2021من العام  الثانيبالربع 

 

 

رجى التواصل مع إدارة عالقات المستثمرين في )سابك( على البريد اإللكتروني:  أو  IR@SABIC.comللمزيد من المعلومات، ي 

 .https://www.sabic.com/en/investorsزيارة الموقع: 

  

mailto:IR@SABIC.com
https://www.sabic.com/en/investors
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 إخالء المسؤولية
 

 :، فإنكم توافقون على االلتزام بالقيود التاليةعلى بيان األرباح هذا )"البيان"(اطالعكم ب

 
حص  ول على أي لتقديم المعلومات فقط، وال يش  لك، ويجب أال يفس  ر على أنه تقديم عرض، أو التماس عرض لش  راء، أو دعوة للتس  جيل أو االكتتال أو وس  يلة للهذا أعد بيان األرباح 

أرامكو ) زيت العربية الس  عوديةال أي عض  و حالي أو مس  تقبلي في مجموعة ش  راكت س  ابك )"المجموعة"( أو أي ش  ركة أخرى، بما فيها ش  ركةأو س  ندات من س  ابك )"الش  ركة"(، 

أو ذريعة فيما يتعلق بأي عقد للشراء أو االكتتال في  ا  في لكيتها أو أي جزء منها أساس ، وال تشلك(أرامكو السعودية)أي عضو حالي أو مستقبلي في مجموعة شراكت ( أو السعودية

نشرة اكتتال اكملة أو جزئية، ويجب اتخاذ أي قرار باالستثمار في األوراق المالية  أي سندات من تلك الشراكت، أو فيما يخص  أي عقد أو التزام آخر على اإلطالق. كذلك ال يشلك بيان األرباح

 في نشرة االكتتال وعلى تحليل مستقل لهذه المعلومات. فقط على أساس المعلومات الواردة

 

من التاريخ المحدد وتخض  ع للتغيير دون إش  عار س  ابق. وتعد جميع  ا  جهات نظر أو آراء الش  ركة اعتبار في بيان األرباح، افتراض  ات أو و تردتمثل أي افتراض  ات أو وجهات نظر أو آراء 

على األداء في  المتعلقة باألداء في الماض ي مؤش را  البيان المعلومات الواردة في هذا  تعدالمعلومات التي لم يذكر مص درها بش لك منفص ل من بيانات الش ركة وتقديراتها. وال 

بشلك مستقل، وليس هناك أي البيان ئج الفعلية، وليس هناك أي ضمانات في هذا الشأن. لم يتم التحقق من المعلومات الواردة في هذا المستقبل، كما ال تهدف إلى التنبؤ بالنتا

ال تتحمل الش  ركة أو  المعلومات. تعهد أو ض  مان، ص  ريح أو ض  مني، فيما يتعلق بحيادية المعلومات الواردة فيه أو دقتها أو اكتمالها أو ص  حتها، ويجب عدم االعتماد على هذه

سببها قد تنشأ )عن إهمال  صلة أو أي شخص آخر، أي مسؤولية عن أي خسارة مهما اكن  شر أو غير الشراكت التابعة لها أو مستشاروها أو األشخاص ذوو ال أو غير ذلك(، بشلك مبا

يعني تقييد أو استبعاد أو قصر أي حق أو مسؤولية تجاه أي شخص بموجب أي نظام أو الئحة معمول بأن ذلك ال  أو محتوياته، أو عما له عالقة بهذا البيان. علما  البيان مباشر، من هذا 

 بها في أي والية قضائية في حال لم يتم إخالء المسؤولية بشلك قانوني.

 
قدر"، "يتوقع""يترقب"، "يعتق). تحتوي هذه العبارات على لكمات أو يمكن اعتبارها كذلك ""تطلعيةيتض  من بيان األرباح عبارات  ، "يتطلع"، "س  وف"، "س  وف يكون"، د"، "ينوي"، "ي 

صل"، "ربما"( سوف يوا شتقاقات من هذه اللكمات والعبارات ولكمات ذات معنى مماثل " بخالف تلك المتعلقة بالحقائق التاريخية المدرجة في هذا  – العبارات. وعليه فإن جميع أو ا

عد –البيان سب طبيعتتطلعية عبارات ت  سبب في  العبارات التطلعيةها فإن هذه . وح شتمل على مخاطر معروفة وغير معروفة، وأوجه من عدم اليقين، وعوامل أخرى يمكن أن تت ت

العبارات . تس  تند هذه ا  أو ض  مني ا  فعلي هذه العبارات التطلعية اختالف النتائج أو األداء أو اإلنجازات الفعلية للش  ركة بش  لك جوهري عن النتائج أو األداء أو اإلنجازات التي تعبر عنها

 .إلى العديد من االفتراضات المتعلقة باستراتيجيات الشركة الحالية والمستقبلية، وبيئة األسواق التي ستعمل فيها الشركة في المستقبل التطلعية
 

خلي "الش  ركة"، عن المعلومات التي وردت حتى تاريخ إعداد هذا البيانالتعبير فقط  عبارات التطلعيةهذه الب يقص   دو ها ؤها، وولكاو، ومس   اهموش  راكتها التابعة. وبذلك ت 

واردة في هذه الوثيقة. ولذا فإننا نحثكم على مراعاة هذه العوامل  عبارات تطلعيةعن أي التزام أو تعهد يتعلق بتحديث أي ية مس  ؤولال – ص  راحة   – هاوها ومس  تش  ار ووموظف

 دة في هذا البيان وعدم االعتماد المفرط بشلك ال داعي له على مثل هذه العبارات.الوار  العبارات التطلعيةبعناية عند تقييم 

 
سواء مواطن أو مقيم أو  البيان غيرهذا  شخص أو كيان  ستخدام من قبل أي  عد للتوزيع أو اال شخص في أي م  ضائية أخرى، إذا اكن هذا التوز أي  يع أو ماكن، أو دولة، أو بلد أو والية ق

ست شر أو اال ضائيةألنظمة  ا  خدام مخالفالن ضائية. أو لوائحها هذه الوالية الق سجيل أو ترخيص داخل هذه الوالية الق شروط والقيود  عدم وقد يعد، أو يتطلب أي ت االمتثال لهذه ال

  انتهااك  لقوانين الواليات القضائية األخرى.

 
 األجنبية وعوامل أخرى.يشمل متوسط سعر المبيعات الوارد في هذا البيان سعر صرف العمالت 

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


