
 
 

Classification: General Business Use  

 

 م2022عام المن الث الثلربع المالية ل)سابك( نتائج 

 
 :2022 العام من لثالثا الربع لنتائج أبرز النقاط

 

 و مقارنة بالربع السععاب ، %16 قدرهانخفاض ب ،[دوالر أمريكي مليار 012.5] سعععيد  ريال مليار 46.87اإليرادات  بلغت 

 .مقارنة بالعام الساب  ٪7 اقدره زيادةب

 انخفاض ب، [دوالر أمريكي مليار 1.81] سعععيد  ريال مليار 6.78رائب واإلهالك واإلطفاء ضععبلغت األرباح قبل الفيائد وال

 .الساب  مقارنة بالعام٪ 39قدره انخفاض ، ومقارنة بالربع الساب ٪ 49 قدره

 مقارنة بالربع67 قدرهانخفاض ب ،[دوالر أمريكي مليار 0.87] سعيد  ريال مليار 3.28 العمليات من الدخل إجمالي بلغ ٪ 

 من بالدخل مقارنة ٪57انخفاض قدره و ،[دوالر أمريكي أمريكي مليار 2.61] سعععيد  ريال مليار 9.8بلغ  الذ  السععاب ،

  م.2021 العام من ذاته الربع في[ دوالر أمريكي مليار 2.05] سعيد  ريال مليار 7.70 بلغ الذ  العمليات

  صافي الدخل ساب 77 قدرهانخفاض ب، [دوالر أمريكي مليار 0.49] سعيد  ريال مليار 1.84بلغ  الذ   ٪ مقارنة بالربع ال

 5.59  بلغ ذال مقارنة بصععافي الدخل ٪67 قدره انخفاض ب و، [دوالر أمريكي مليار 2.11] سعععيد  ريال مليار 7.93بلغ 

 م.2021 العام من ذاته الربع في [دوالر أمريكي مليار 1.49] سعيد  لريا مليار

 ُمسجاًل ، [دوالر أمريكي مليار 0.627] سعيد  ريال مليار 2.35لغ صافي الدخل بعد تسيية المصروفات غير المتكررة، ب

 .[دوالر أمريكي مليار 2.02] سعيد  ريال مليار 7.57الذ  بلغ  بالربع الساب مقارنة  نخفاضاً ا

  حتى  [دوالر أمريكي مليار 0.971]مليار سعيد  ريال  3.64 من أنشطة إيجاد القيمة مع )أرامكي السعيدية(العائد بلغ

صة  سعيدية" على ح ستحياذ "أرامكي ال صفقة ا سابك" بتاريخ 70تاريخه )منذ إتمام  فيما م(، 2020يينيي  16٪ في "

 .[دوالر أمريكي مليين 558]ريال سعيد   مليار 2.09العام بداية حققة منذ بلغت الحصة الم

 

 :التالي الجدول في م2022 العام منلث الثا الربع مقارنة نتائج

 

 : المالية النتائج ملخص –( 1) الجدول

  

 البند

 المنتهية في التسعة شهراأل المنتهية في الثالثة شهراأل

 سبتمبر 30

2022 

يينيي  30

2022 

نسبة 

 ٪التغيير 

سبتمبر  30

2022 

سبتمبر  30

2021 

نسبة 

 ٪التغيير 

 %26 123.65 155.49 %16- 55.98 46.87 اإليرادات

 %7- 35.21 32.86 %49- 13.28 6.78 األرباح قبل الفيائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء

 %9- 24.74 22.39 %67- 9.80 3.28 ( من العملياتالخسارةالربح )

 %10- 18.10 16.24 %77- 7.93 1.84  دخلصافي ال

 %10- 6.03 5.41 %77- 2.64 0.61 للسهم الياحد الربح

 %4 18.05 18.72 %13 6.07 6.82 التدف  النقد  الحر

. تخضع بعض األرقام 3.75األمريكي هي  دوالرما لم ينص على خالف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعيد  وال بمليارات الرياالت السعيدية)جميع المبالغ 
 .إلى تعديالت التقريب المذكيرة في هذا البيانوالنسب المئيية 

 .دخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك واإلطفاء وانخفاض القيمةال
 .ساهمي الشركة األمالمتعل  بمُ  
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مليار  46.87حيث بلغت اإليرادات في هذا الربع  م2022من العام  الثالثالييم نتائجها المالية للربع  (SA-2010)( أعلنت )سععابك

 ساب .٪ مقارنة بالربع ال16 انخفاض نسبته[، بدوالر أمريكيمليار  12.50ريال سعيد  ]

 

سبة  في انخفاض م2022من العام  الثالثالربع شهد  سعار المبيعات بن سط أ ضتساب ، فيما ٪ مقارنة بالربع ال15متي  انخف

 زيادة في م2022من العام ت التسعة شهير األولى شهدكما في هذا الربع مقارنة بالربع الساب .   ٪1أحجام المبيعات بنسبة 

سبة  سعار المبيعات بن سط أ شهير األولى٪ مقارنة 15متي سعة  سبة  ارتفعت، فيما 2021من عام  بالت  ٪11أحجام المبيعات بن

 .2021نفس الفترة من عام مقارنة ب

 

من  الثالث[ خالل الربع دوالر أمريكيمليار  1.81ريال سعيد  ] مليار 6.78األرباح قبل الفيائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء  بلغت

ساب ٪ 49 قدره بانخفاض م2022العام  سي إلى مقارنة بالربع ال سا شلك أ سعار وا، ويرجع ذلك ب الذ  أحجام المبيعات، نخفاض أ

رباح قبل الفيائد والضععرائب لأل٪ هيامش 14نسععبة وقد أدى ذلك إلى تحقي  في تلكفة المبيعات والتيزيع. انخفاض  اقابله جزئيً 

 .الربع الساب في  هاقيتحق % التي تم24أقل من وهي نسبة في هذا الربع،  واإلهالك واإلطفاء

 

 0.61[، أو ما قيمته دوالر أمريكيمليار  0.49مليار ريال سعيد  ] 1.84 أرباًحا صافية بلغتمن العام  لثالثاوشهدت نتائج الربع 

مليار  2.11مليار ريال سعيد  ] 7.93من صافي الربح البالغ  أقلللك سهم[، وهي  دوالر أمريكي 0.16ريال سعيد  للك سهم ]

لعام ا منالثاني للسععهم الياحد[ في الربع  دوالر أمريكي 0.70ريال سعععيد  للك سععهم ] 2.64ما قيمته  [، أودوالر أمريكي

 م.2022

 

منخفضا ، [دوالر أمريكي مليار 0.63] سعيد  ريال مليار 2.35 لثالثافي الربع  الربحلغ صافي غير المتكررة، بالبنيد وبعد تسيية 

   .[دوالر أمريكي مليار 2.02] سعيد  ريال مليار 7.57الذ  بلغ  الربع الساب عن صافي الربح في 

 

بالرغم من الظروف االقتصععادية الملكف  الرئيس التنفيذ الفقيه  نعبد الرحمالمهندس سعععادة  ا على هذه النتائج ذكرتعقيبً 

تركيز أن  مؤكدا. في خفض التاكليف التشععغيلية مسععتمرةتظل و مالي متين مركز على الحفاظ )سععابك(تسععتهدف  الراهنة

في خفض اإلنفاق الرأس المالي بمقدار  بنهاية العام يتيقع ان يسععاهم يةرأس مالالمصععروفات العلى االنضععباط في )سععابك( 

 .خطة% مقارنة بال20

 

في إنشاء أول نميذج في العالم ليحدات التكسير البخار  التي يتم تسخينها نا في )سابك( احتفلنا ببدء العمل أنفقيه ال وأضاف

الميلدة من مصععادر متجددة، ومن ثم فهنها قادرة تعتمد على اسععتخدام الكهرباء التقنية الجديدة مشععيرا الى أن بالكهرباء. 

على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربين في واحدة من أكثر عمليات اإلنتاج كثافة في استهالك الطاقة في صناعة الكيماويات 

 .واالبتاكرباالستدامة  في إطار التزام )سابك(وهذا يأتي  % مقارنة بالتقنيات التقليدية.90بنسبة 

 

شغيل التجار  لمصنع اإلثيلين جاليكيل بطاقة إنتاجية قدرها في هذا الربع  ضا تم اإلعالن عن الت سنة 700أي في  ألف طن في ال

 خطط )سابك( للنمي.وذلك ضمن  ،مدينة الجبيل
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 الممارسات البيئية واالجتماعية والحيكمة

 

أول نميذج في العالم ليحدات التكسير البخار  التي يتم تسخينها إنشاء )سابك( بالشراكة مع )باسف( و)ليند ( أعلنت البدء في 

التقنية الجديدة قادرة على خفض انبعاثات ثاني  اسعععتخدام الكهرباء من مصعععادر متجددة بدال من الغاز الطبيعي ب .بالكهرباء

% مقارنة 90اويات بنسععبة أكسععيد الكربين في واحدة من أكثر عمليات اإلنتاج كثافة في اسععتهالك الطاقة في صععناعة الكيم

  .بالتقنيات التقليدية

 

بالاكمل في إحدى وحدات التكسعععير البخار  الحالية التابعة لشعععركة )باسعععف( في  هاسعععيتم دمجوحدة التسعععخين الكهربائي 

س يذكرم. 2023ليدفيجشافن، بألمانيا، حيث من المخطط أن يبدأ تشغيلها في عام  سابك( و)با  ف(أن االستثمار مشترك بين )

بينما ستقيم )باسف( بعمليات التشغيل. في حين أن )ليند ( هي الشريك الهندسي للمشروع وسيقيم  لاكفة تاكليف اإلنشاء

 بتسيي  التقنية مستقبال. 

 
لعام  (R&D 100) للسععنة الثانية على التيالي، فازت ثالثة من حليلنا المتخصععصععة بجائزة البحث والتطييرأيضععا في هذا الربع، و

( الجائزة لباقة منتجاتنا المتخصععصععة في R&D Worldوقد منحت مجلة ) .م، وهي مسععابقة عالمية في العليم واالبتاكر2022

فئة المياد والتقنيات المياكنيكية إلسععهامها في ثالثة مجاالت رئيسععة سععاعدت في تلبية االحتياجات المتغيرة في السععيق 

صععميم في العالم لجهاز هيائي خاب بشععباكت الجيل الخامس من خالل تقنية العالمية، وتشععمل هذه المجاالت: تمكين أول ت

صناعات، ودعم مصممي أنظمة  صفر  في العديد من ال صافي االنبعاثات الكربينية ال شرة بالليزر، ودعم أهداف  الهيلكة المبا

 ( في تحسين دقة وميثيقية إرسال اإلشارات.ADASمساعدة السائ  المتقدمة )

 

". هذا المشروع TMبرنامج "بليك تشين" التجريبي للتتبع الرقمي للمياد الخام الدائرية المعتمدة من "تروسيرلك)سابك( تطل  

ويهدف المشعععروع إلى خل   والتعبئة والتغليف. في مجال إعادة التدويرئنا التجريبي التحاد البليكشعععين هي تعاون مع شعععرا

يعد . من )سابك(™ TRUCIRCLEالمزيد من الشفافية والتتبع الرقمي للمياد الخام الدائرية المعتمدة المستخدمة في حليل 

تتبع رحلة المياد الخام عبر سلسلة القيمة البتروكيماوية المعقدة مهمة صعبة حاليا. ولتحسين هذه العملية ودعم تسليم 

التابعة لشركة )سابك(، أطلقت )سابك( هذا ™( TRUCIRCLEوهي جزء من محفظة وخدمات ) -دائرية للعمالء المياد الخام ال

عد يالمشروع التجريبي إلثبات جدوى استخدام تطبي  تكنيليجيا المعليمات القائم على سلسلة القيمة القائم على بليكشين. و

نتج من إنتاج المياد الخام إلى المحيل، ويذهب إلى أبعد من )سععابك( أول مشععروع من نيعه في الصععناعة يتتبع الممشععروع 

سنا للبيانات  ضا وتاكمال مح صة تاكليف ووقتا مخف شامل. تيفر المن شين في التتبع ال سابقة للبليك ت صناعية ال التطبيقات ال

 لجميع شراء سلسلة القيمة.

 

 

 النظرة المستقبلية

 

، وهي مطاب  للتيقعات السعععابقة ٪2.8و  ٪2.5 ينب يتراوح 2022لسعععنة العالمي ناتج المحلي اإلجمالي نمي ال لن ُمعدنتيقع أ

 م.2022العام  من الربع الرابعفي  الهيامش علي ضغطان يستمر التتيقع )سابك( نتيجة لتباطؤ النمي االقتصاد  و
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  حسب وحدات العملأعمال )سابك(  نتائج

 
 تأتي التقارير من القطاعات التالي:

 

 .(حديد) -3   المغذيات الزراعية-2   المتخصصة يادالبتروكيماويات والم-1

 

 المتخصصة والمنتجاتالبتروكيماويات  -1

 

 المتخصصة يادنظرة مالية عامة على البتروكيماويات والم – 2الجدول 

 

 البند

المنتهية في الثالثة األشهر المنتهية في التسعةشهر األ   

سبتمبر  30

2022 

يينيي  30

2022 

نسبة 

 ٪التغيير 

سبتمبر  30

2022 

سبتمبر  30

2021 
نسبة 

 ٪التغيير 

 %21 107.00 129.54 %15- 46.21 39.05 اإليرادات

 %27- 30.96 22.55 %60- 9.37 3.72 1األرباح قبل الفيائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

 %38- 21.96 13.62 %89- 6.40 0.73 الربح من العمليات

تخضع بعض األرقام  . 3.75ي األمريكي ه دوالرال السعيد  والما لم ينص على خالف ذلك(، سعر الصرف بين الري بمليارات الرياالت السعيدية)جميع المبالغ 
 .إلى تعديالت التقريب الميضحة هناوالنسب المئيية 

 .دخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك واإلطفاء وانخفاض القيمةال 1
 

على أساس  م،2022من العام  الثالثفي الربع [ دوالر أمريكيمليار  10.41ال سعيد  ]مليار ري 39.05 اإليرادات البالغة انخفضت

حجم المبيعات في الربع فيما جاء ، ٪18 بنسععبة الذ  انخفضمتيسععط أسعععار البيع،  انخفاضمدفيعة ب٪، 15بنسععبة  ،ربع سععني 

 زيادة في م2022من العام  شععهدت التسععع أشععهر األولى. ولربع السععاب % عن ا3بمقدار مرتفعًا  م2022 من العامثالث ال

 ٪9أحجام المبيعات بنسععبة  ارتفعت، فيما 2021تسععع أشععهر األولى من عام ٪ مقارنة بال12متيسععط أسعععار المبيعات بنسععبة 

  .2021نفس الفترة من عام مقارنة ب

 

ثالث الفي الربع  أمريكي[دوالر مليار  0.99مليار ريال سعيد  ] 3.72البالغة طفاء اإلاألرباح قبل الفيائد والضرائب واإلهالك و أما

دوالر مليار  2.50مليار ريال سعععيد  ] 9.37، الذ  حق  السععاب مقارنة بالربع  ٪60 بنسععبة ، فقد انخفضععتم2022من العام 

 .[أمريكي

 

 يثيلين، والبيليمرات المتخصصة وحليل الصناعة.إالكيماويات، والبيلي  وحداتيضم قطاع البتروكيماويات 

 

 ؛مقارنة بالربع الساب  م2022من عام  الثالثفي الربع  (MEG) جاليكيل اإليثيلين األحاد أسعار  انخفضت، اتيوالكيماعلى صعيد 

سعار محدودية الطلبنتيجة  ساب  2022في الربع الثالث من عام  (Methanol) الميثانيل. وانخفضت أ بسبب م مقارنة بالربع ال

نتيجة تراجع ( انخفاض في الربع الثالث مقارنة بالربع السععاب  MTBE) ميثيل ثالثي بيتيل اإليثروسععجلت أسعععار  .الطلبانخفاض 

 . يقيدالنفط الخام والأسعار 

 

انخفضععت األسعععار مقارنة بالربع السععاب ، وانخفض الطلب نتيجة التقلبات ، (Polyethlene) البيلي إيثيلينوفيما يتعل  بأعمال 

  .الميسمية وانخفاض مؤشر التفاؤل االقتصاد 

 

خالل الربع  (Polypropyleneبروبيلين )لبيلي اأسعععار  انخفضععتفقد ، الصععناعةوحليل  متخصععصععةبيليمرات الالفي وحدة  أما

البيلي انخفضت أسعار استمرت إجراءات اإلغالق في الصين في خفض األسعار والتأثير على الطلب. وم حيث 2022الثالث من عام 

بسبب ارتفاع تلكفة تراجعًا الطلب في أوروبا كما يشهد  في الربع الثالث مع ضعف الطلب العالمي.(Polycarbonate) كربينيت

 ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.نتيجة التصنيع 
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 الزراعيةلمغذيات ا -2

 

  نظرة عامة مالية على المغذيات الزراعية – 3الجدول 

 

 البند

المنتهية في الثالثة األشهر المنتهية في التسعةشهر األ   

سبتمبر  30

2022 

يينيي  30

2022 

نسبة 

 ٪التغيير 

سبتمبر  30

2022 

سبتمبر  30

2021 
نسبة 

 ٪التغيير 

 %98 7.06 14.00 %25- 5.69 4.26 اإليرادات

 %190 3.06 8.86 %15- 3.25 2.75 1األرباح قبل الفيائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

 %239 2.42 8.22 %16- 3.04 2.55 الربح من العمليات

. تخضع بعض األرقام 3.75األمريكي هي  دوالرما لم ينص على خالف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعيد  وال بمليارات الرياالت السعيدية)جميع المبالغ 
 .إلى تعديالت التقريب الميضحة هناوالنسب المئيية 

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

 

من العام  الثالثفي الربع  ٪25انخفاضععًا بنسععبة [ دوالر أمريكيمليار  1.14]ريال سعععيد   مليار 4.26 ةالبالغشععهدت اإليرادات 

سبة 2022 سعار المبيعات بن سط أ ساب . انخفض متي سي بانخفاض حجم المبيعات مقارنة بالربع ال سا شلك أ ٪ 8م، مدفيعة ب

م مقارنة بالربع الساب . كما ارتفع متيسط أسعار المبيعات 2022في الربع الثالث من  ٪17وانخفض كذلك حجم المبيعات بنسبة 

وارتفع كذلك حجم المبيعات  2021% مقارنة بالتسعة أشهر االولى من عام 83بنسبة  2022في التسعة أشهر االولى من عام 

سبة  شهر االولى من عام  ٪15بن سعة أ ضرائب 2021مقارنة بنفس الفترة من عام  2022في الت . وبلغت األرباح قبل الفيائد وال

وهي ما يمثل انخفاضععًا [ دوالر أمريكيمليار  0.73]  مليار ريال سعععيد 2.75م، 2022واإلهالك واإلطفاء خالل الربع الثالث من 

 ٪ مقارنة بالربع الساب . 15بنسبة 

 

التي لناجم عن الظروف الجيية القاسعععية مسعععتييات تاريخية عالية على الرغم من بعض التراجع ا تسعععجلال تزال أسععععار الييريا 

 .المزارعين لدى شراءالالتي عطلت خطط و ،العالمالمناط  المختلفة حيل  تشهدها
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  (حديد) -3

 

  )حديد(نظرة عامة مالية على  – 4الجدول 

 

 البند

المنتهية في الثالثة األشهر المنتهية في الثالثة األشهر   

سبتمبر  30

2022 

يينيي  30

2022 

نسبة 

 ٪التغيير 

سبتمبر  30

2022 

سبتمبر  30

2021 
نسبة 

 ٪التغيير 

 %25 9.59 11.94 %13- 4.08 3.55 اإليرادات

 %22 1.19 1.45 %52- 0.66 0.31 1األرباح قبل الفيائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

 %39 0.40 0.55 %98- 0.36 0.01 الربح  من العمليات

. تخضع بعض األرقام 3.75األمريكي هي  دوالرما لم ينص على خالف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعيد  وال بمليارات الرياالت السعيدية)جميع المبالغ 
 .إلى تعديالت التقريب الميضحة هناوالنسب المئيية 

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

 

ثالث الربع ال٪ على أساس ربع سني  في 13 بنسبة [دوالر أمريكيمليار  0.95] مليار ريال سعيد  3.55 اإليرادات البالغة انخفضت

سي  ويرجع ذلك، م 2022من عام  سا سعار  إلى انخفاضبشلك أ سعار نخفض اوأحجام المبيعات. و المبيعاتمتيسط أ متيسط أ

كما ارتفع . مقارنة بالربع السععاب  م2022من عام  ثالثفي الربع ال %4 حجم المبيعات بنسععبة فيما انخفض٪ 9 المبيعات بنسععبة

سعار المبيعات في  سط أ شهر االولى من عام متي سعة أ سبة  2022الت شهر األولى من عام 6بن سعة أ  2021% مقارنة بالت

عام  ٪19وارتفع كذلك حجم المبيعات بنسعععبة  .  2021مقارنة بنفس الفترة من عام  2022في التسععععة أشعععهر األولى من 

ضرائب  وانخفضت صل إلىطفاء اإلو واإلهالكاألرباح قبل الفيائد وال سعيدمليين ر  315 لت في  [دوالر أمريكي مليين 84]  يال 

ثاني من العام في الربع ال [مليين دوالر أمريكي 176] سععععيد ريال مليين  659 م مقارنة بهجمالي2022من عام  ثالثالربع ال

 .بمتيسط أسعار المبيعات اً مدفيعهيامش األرباح في  نخفاضإلى ا يرجع ذلك أساساً و ذاته،

 

 

أو زيارة  IR@SABIC.comالبريد اإللكتروني:  برُيرجى التياصل مع إدارة عالقات المستثمرين في )سابك( عللمزيد من المعليمات، 

 .https://www.sabic.com/en/investorsالميقع: 
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Classification: General Business Use  

 

 

 المسؤوليةإخالء 
 

 :، فهنكم تيافقين على االلتزام بالقييد التاليةهذا )"البيان"( بيان النتائج الماليةعلى اطالعكم ب

 
شراء، أو دعية للتسجيل أو االكتتاب أو وسيلة للهذا  بيان النتائج الماليةأعد  حصيل على لتقديم المعليمات فقط، وال يشلك، ويجب أال يفسر على أنه تقديم عرض، أو التماس عرض ل

شركة"(،  سابك )"ال سندات من  شركةأو أ   شركة أخرى، بما فيها  سابك )"المجميعة"( أو أ   شرات  ستقبلي في مجميعة  ضي حالي أو م سعيديةال أ  ع أرامكي ) زيت العربية ال

أو ذريعة فيما يتعل  بأ  عقد للشراء أو االكتتاب في  اً ، وال تشلك في لكيتها أو أ  جزء منها أساس(أرامكي السعيدية)أ  عضي حالي أو مستقبلي في مجميعة شرات ( أو السعيدية

نشرة اكتتاب املة أو جزئية، ويجب اتخاذ أ  قرار باالستثمار في األوراق  بيان النتائج الماليةطالق. كذلك ال يشلك أ  سندات من تلك الشرات، أو فيما يخص  أ  عقد أو التزام آخر على اإل

 المالية فقط على أساس المعليمات الياردة في نشرة االكتتاب وعلى تحليل مستقل لهذه المعليمات.

 

ضات أو وجهات نظر أو آراء  شركة اعتبار ج الماليةبيان النتائفي  تردتمثل أ  افترا ضات أو وجهات نظر أو آراء ال ساب . وتعد جميع  اً ، افترا شعار  ضع للتغيير دون إ من التاريخ المحدد وتخ

على األداء في  اً المتعلقة باألداء في الماضعي مؤشعر البيان المعليمات الياردة في هذا  تعدالمعليمات التي لم يذكر مصعدرها بشعلك منفصعل من بيانات الشعركة وتقديراتها. وال 

بشلك مستقل، وليس هناك أ  البيان ا المستقبل، كما ال تهدف إلى التنبؤ بالنتائج الفعلية، وليس هناك أ  ضمانات في هذا الشأن. لم يتم التحق  من المعليمات الياردة في هذ

اكتمالها أو صععحتها، ويجب عدم االعتماد على هذه المعليمات. ال تتحمل الشععركة أو  تعهد أو ضععمان، صععريح أو ضععمني، فيما يتعل  بحيادية المعليمات الياردة فيه أو دقتها أو

سببها قد تنشأ )عن إهمال  صلة أو أ  شخص آخر، أ  مسؤولية عن أ  خسارة مهما ان  شر أو غير الشرات التابعة لها أو مستشاروها أو األشخاب ذوو ال أو غير ذلك(، بشلك مبا

أن ذلك ال يعني تقييد أو استبعاد أو قصر أ  ح  أو مسؤولية تجاه أ  شخص بميجب أ  نظام أو الئحة معميل  علماً  ،محتيياته، أو عما له عالقة بهذا البيانأو البيان مباشر، من هذا 

 بها في أ  والية قضائية في حال لم يتم إخالء المسؤولية بشلك قانيني.

 
، "يتطلع"، "سععيف"، "سععيف "يترقب"، "يعتقد"، "يني "، "ُيقدر"، "يتيقع"). تحتي  هذه العبارات على لكمات أو يمكن اعتبارها كذلك ""تطلعيةعبارات  بيان النتائج الماليةيتضععمن 

قائ  التاريخية المدرجة في بخالف تلك المتعلقة بالح - العبارات. وعليه فهن جميع أو اشتقاقات من هذه اللكمات والعبارات ولكمات ذات معنى مماثل يكين"، "سيف يياصل"، "ربما"(

تشتمل على مخاطر معروفة وغير معروفة، وأوجه من عدم اليقين، وعيامل أخرى يمكن أن تتسبب  العبارات التطلعية. وحسب طبيعتها فهن هذه تطلعية عبارات ُتعد - البيانهذا 

شلك جيهر  عن النتا شركة ب ضمني اً فعلي هذه العبارات التطلعية ئج أو األداء أو اإلنجازات التي تعبر عنهافي اختالف النتائج أو األداء أو اإلنجازات الفعلية لل ستند هذه اً أو  العبارات . ت

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

ها ؤها، وولكاي، ومسعععاهموشععراتها التابعةعن المعليمات التي وردت حتى تاريخ إعداد هذا البيان. وبذلك ُتخلي "الشععركة"، التعبير فقط  لتطلعيةعبارات اهذه الب يقصعععدو

نحثكم على مراعاة هذه العيامل واردة في هذه اليثيقة. ولذا فهننا  عبارات تطلعيةعن أ  التزام أو تعهد يتعل  بتحديث أ  ية مسععؤولال - صععراحًة  - هاوها ومسععتشععار يوميظف

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

 
سياء مياطن أو مقيم أو  البيان غيرهذا  شخص أو كيان  ستخدام من قبل أ   شخص في أ  ُمعد للتيزيع أو اال ضائية أخرى، إذا ان هذا التيزيع أو ماكن، أو أ   دولة، أو بلد أو والية ق

ستخدام مخالف شر أو اال ضائيةألنظمة  اً الن ضائية. أو ليائحها هذه اليالية الق سجيل أو ترخيص داخل هذه اليالية الق شروط وال عدم وقد يعد، أو يتطلب أ  ت قييد االمتثال لهذه ال

  ألخرى.لقيانين الياليات القضائية ا انتهااً 

 
 يشمل متيسط سعر المبيعات اليارد في هذا البيان سعر صرف العمالت األجنبية وعيامل أخرى.

 .معليمات وردت حتى تاريخ إعداده، وتخضع هذه المعليمات للتغيير دون إشعار مسب  البياناتيتضمن هذا 
 

 


