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 م2022عام المن  األوللربع المالية ل)سابك( نتائج 

 
 :م2022 العام من األول الربع لنتائج أبرز النقاط

 

 سابق،مقارنة  ٪3 قدرها بزيادة ،[دوالر مليار 14.04] سعودي ريال مليار 52.64اإليرادات  بلغت  وبزيادة قدرها بالربع ال

 .مقارنة بالعام السابق 40٪

 1قدره  بانخفاض، [دوالر مليار 3.41] سعودي ريال مليار 12.79رائب واإلهالك واإلطفاء ضبلغت األرباح قبل الفوائد وال ٪

 .السابق مقارنة بالعام٪ 23، وزيادة قدرها مقارنة بالربع السابق

 السععابق، ٪ مقارنة بالربع10قدره  بارتفاع ،[دوالر مليار 2.48] سعععودي ريال مليار 9.32 العمليات من الدخل إجمالي بلغ 

 بلغ الذي العمليات من بالدخل مقارنة% 33وبارتفاع قدرة  ،[دوالر مليار 2.27] سععععودي ريال مليار 8.50بلغ  والذي

 .السابق العام من ذاته الربع في[ دوالر مليار 1.86] سعودي ريال مليار 6.98

  4.97الذي بلغ  ٪ مقارنة بالربع السعابق30قدره  بارتفاع، [دوالر مليار 1.73] سععودي ريال مليار 6.47بلغ صعافي الدخل 

 [دوالر مليار 1.30] سعععودي ريال مليار 4.86ي بلغ ذال ومقارنة بصععافي الدخل، [دوالر مليار 1.32] سعععودي ريال مليار

 .السابق العام من ذاته الربع في

  صروفات غير المتكررة، ببعد سوية الم صافي الدخل ت وهو أعلى من ، [دوالر مليار 1.83] سعودي ريال مليار 6.86لغ 

 .في الربع السابق [دوالر مليار 1.52مليار ريال سعودي ] 5.70صافي الدخل البالغ 

 سعودية(  بلغ العائد شطة إيجاد القيمة مع )أرامكو ال سعودي ] 2.09من أن حتى تاريخه  [مليون دوالر 557مليار ريال 

صة  سعودية" على ح ستحواذ "أرامكو ال صفقة ا سابك" بتاريخ 70)منذ إتمام  م(، فيما بلغت 2020يونيو  16٪ في "

 .[مليون دوالر 89]مليون ريال سعودي  334الحصة المتحققة منذ بداية العام 

 

 :التالي الجدول في م2022 العام من األول الربع مقارنة نتائج

 

 : المالية النتائج ملخص –( 1) الجدول

  

 البند

 المنتهية في الثالثة شهراأل المنتهية في الثالثة شهراأل

 مارس 31

 م2022

 ديسمبر 31

 م 2021

نسبة 

 ٪التغيير 

 مارس 31

 م2022

 مارس 31

 م2021
 ٪نسبة التغيير 

 ٪ 40 37.53 52.64 ٪ 3 51.24 52.64 اإليرادات

 ٪ 23 10.39 12.79 ٪ 1- 12.94 12.79 والضرائب واإلهالك واإلطفاءاألرباح قبل الفوائد 

 ٪ 33 6.98 9.32 ٪ 10 8.50 9.32 من العملياتالربح 

 ٪ 33 4.86 6.47 ٪ 30 4.97 6.47  دخلصافي ال

 ٪ 33 1.62 2.16 ٪ 30 1.66 2.16 للسهم الواحد الربح

 ٪ 23 4.72 5.82 ٪ 44- 10.42 5.82 التدفق النقدي الحر

. 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 
 .إلى تعديالت التقريب المذكورة في هذا البيانالمئوية 

 .وانخفاض القيمةدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك واإلطفاء ال 1
 .ساهمي الشركة األمالمتعلق بم   2
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مليار ريال سعودي  52.64م، حيث بلغت اإليرادات في هذا الربع 2022من العام  األولأعلنت )سابك( اليوم نتائجها المالية للربع 

 سابق.٪ مقارنة بالربع ال3مليار دوالر[، بزيادة نسبتها  14.04]

 

سبة  م زيادة في2022من العام  األولالربع شهد  سعار المبيعات بن سط أ ضت أحجام ٪ مقارنة بالربع ال3متو سابق، فيما انخف

 في هذا الربع مقارنة بالربع السابق.   ٪1المبيعات بنسبة 

 

من العام  األولمليار دوالر[ خالل الربع  3.41ريال سعععودي ] مليار 12.79األرباح قبل الفوائد والضععرائب واإلهالك واإلطفاء  بلغت

ومصععاريا البيع والتوزيع  تلكفة اإلنتاج، ويرجع ذلك بشععأ أسععاسععي إلى ارتفاع مقارنة بالربع السععابق٪ 1 م بانخفاض قدره2022

شحن سبة . وقد أدى ذلك إلى تحقيق المصاريا اإلدارية والعامة في ضانخفا جزئياقابله  هو ما، والناجمة عن ارتفاع تاكليا ال ن

 .الربع السابقب مقارنةفي هذا الربع، بانخفاض طفيا  رباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاءلأل٪ هوامش 24

 

ريال سعودي لأ سهم  2.16مليار دوالر[، أو ما قيمته  1.73مليار ريال سعودي ] 6.47 بلغ ربحصافي  األولوشهدت نتائج الربع 

سهم[، وهو  0.58] صافي الربح ا أعلىدوالر لأ  سعودي ] 4.97لبالغ من  ريال  1.66ما قيمته  مليار دوالر[، أو 1.32مليار ريال 

 م.2021من العام  الرابعدوالر للسهم الواحد[ في الربع  0.44سعودي لأ سهم ]

 

وهو أعلى من صععافي ، [دوالر مليار 1.83] سعععودي ريال مليار 6.86 الربحلغ صععافي وبعد تسععوية المصععروفات غير المتكررة، ب

   .في الربع السابق [دوالر مليار 1.52] سعودي ريال مليار 5.70 البالغالربح 

 

)سابك( تعقيبا على هذه النتائج، قال سعادة األستاذ يوسا بن عبد هللا البنيان، نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي، إن 

باستمرار معدالت الطلب لمنتجات الشركة, ارتفاع أسعار النفط ، مدفوعا م2022من عام  ولخالل الربع األ قويا اأداء ماليقدمت 

 .وتوزع أعمالها و مبيعاتها عالميانوع منتجات الشركة وت

 

سابك(  وأبرز البنيان إعالن ساحل الخليج األمريكي، الذي نجحت بدء عن ) شترك لمجمع البتروكيماويات على  شروع الم شغيل الم ت

سععتواصععل العمل على تحقيق المرصععودة له، مدكدا أن الشععركة  المحدد وفي حدود الميزانيةجهود إنجازه في اإلطار الزمني 

 العالمي.تعزيز الحضور التنافسية وامتالك مصادر اللقيم استراتيجية النمو العالمية التي تركز على 

 

ضاف شهد مس م2022عام أن  البنيان وأ صلي مركز المالي، وتحقيق المرونة اللنمو، وتعزيز ة استراتيجياعلى تنفيذ  التركيز ةوا

 .البيئية واالجتماعية والحوكمةالممارسات تزامات المتعلقة بمعايير لومواصلة العمل على الوفاء باال ،التشغيلية

 

صعيد سابك( أبرز  وعلى  ستحواذهاالتطورات في هذا الربع، أكملت ) صة لكارينت البالغة على  ا ساينتيفيك ) شركة ٪ في50ح

صناعية عالية األداء وتطوير الحفازات ، وهي(ديزاين ، ما يعني أن ملكيتها الاكملة باتت شركة رائدة في مجال ترخيص التقنيات ال

 .ومستوى االبتاكر مداداتأمن اإلتعزيز زات، واالحفعلى  المتزايد طلبالتلبية  في هم هذه الصفقةتسوفي حوزة )سابك(. 
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 واالجتماعية والحوكمةاإلشادة بمعايير الممارسات البيئية 

 

، حيث حصععلت الشععركة على جائزة باإلشععادة ماعية والحوكمةالبيئية واالجتالممارسععات معايير التزام )سععابك( بتبني أعلى  حظي

ووقع االختيار . م2021 ةالسعودي يةسوق المالال" في حفل توزيع جوائز ماعية والحوكمةالبيئية واالجتفي الممارسات فضل األ"

سي إطار على  سا شأ أ ضمنت ب سة، ت صر المدهلة للجائزة بناء على مجموعة من المعايير الرئي سابك( بعد تقييم جميع العنا (

حوكمة الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة، واألطر المتبعة لتقديم التقارير بشأن هذه الممارسات، واإلنجازات البارزة في 

 .، وعوامل أخرىهذا المجال

 

 ة واالبتاكرالتقني

 

 من خالل االبتاكر. تستهدفهاتلتزم )سابك( بتحقيق قدر أكبر من االستدامة في جميع القطاعات التي 

 ما يلي: م2022تشمل بعض النقاط البارزة التي تم طرحها في السوق في الربع األول من عام و

  مبادرةالعالمية الرائدة في مجال األلعاب لدمج البوليمرات المتجددة المعتمدة من  (ماتل)التعاون مع شركة 

  .(ماتل)منتجات  في (™)تروسيرلك

  الشراكة مع(Polivouga)  و(Nueva Pescanova)  حلول تغليا المأكوالت البحرية باستخدام البولي تقديم في

ستخدام البولي أوليفينات الدائرية المعتمدة من )سابك( ياستهالكي أول منتج هو وإيثيلين الدائري المعتمد. 

 .اتالمحيطمستخرج من نفايات المن البالستيك المصنوعة 

  مادة االستهالكية، لتقديم اتإللكترونيل، العالمة التجارية الصينية شركة )ريلمي(التعاون مع (LNP ™ ELCRIN ™ 

EXL7414B،)  (.سابك)والمصنعة من مواد حيوية في معتمدة ال من البولي كربوناتبوليمر مشترك أول وهو 

  خطوط األنابيب توفير التبطين المحكم لكبير لع في مشرو (الشركة المتحدة للخدمات الفنية الخاصة)الشراكة مع

من تبطين األنابيب المعدنية ويعد المعدنية في المملكة العربية السعودية المستخدمة في نقل مياه البحر. 

 في الصناعة إلعادة تأهيل خطوط األنابيب المعدنية القديمة وحماية األنابيب الجديدة من التآلك. تناميةالم اتتجاهاال

 

  االقتصاد الدائري والطاقة المتجددة

 

توريد الطاقة من أجل لشراء الطاقة  مدىاتفاقية طويلة الالشركة ، أبرمت يحياد الكربونالالتزام )سابك( بخريطة طريق مع  تماشيا  

موقع ٪ من الطلب السنوي على الطاقة في 30تفاقية االيلين بهولندا. توفر خالبتروكيماويات في تصنيع المتجددة إلى موقع 

على  العتمادل الرامي الشركة طموحواالقتراب من  ،من تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غير المباشرة (سابك)يلين، ما يمكن خ

ن على أ، م2025اوات لجميع المواقع على مستوى العالم بحلول عام غيغ 4 بقدرة الرياح والطاقة الشمسيةمزيج من طاقة 

 .م2030اوات بحلول عام غيغ 12إلى ترتفع هذه القدرة 

 
 

 النظرة المستقبلية

 

 ،م2022في عام  ٪3.6و٪ 3.2إلى نطاق يتراوح بين  م2021٪ في عام 5.8من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من متوسعععط 

 في النصا الثاني من العام. ال سيمااالقتصادي  وضوح المشهدمدفوعا  بعدم 

أرباحها قبل الفوائد  تحافظ علىوالضعععغط على هوامش ربح المنتجات الرئيسعععة، تتوقع )سعععابك( أن  هذه التوقعات،رغم و

 .اللقيممواد تاكليا والذي قابلة ارتفاع في  بسبب زيادة حجم المبيعات مقارنة بالعام السابقطفاء اإلهالك ووالضرائب واإل
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  حسب وحدات العملأعمال )سابك(  نتائج

 
سابك(  دير ) شغيلية من خاللت  ستراتيجية وحدتي عمل عملياتها الت شركة ا شركة ) وكذلك   .(حديدسابك للمغذيات الزراعية و

 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 الثالثةشهر األ   

مارس  31

2022 

ديسمبر  31

م 2021  

نسبة 

التغيير 

٪ 

مارس  31

م 2022  

مارس  31

م 2021  
٪نسبة التغيير   

 ٪ 35 32.71 44.28 ٪ 3 42.88 44.28 اإليرادات

 ٪ 3 9.19 9.46 ٪ 4 9.11 9.46 1األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

 ٪ 4 6.27 6.50 ٪ 23 5.30 6.50 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

 .وانخفاض القيمةدخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك واإلطفاء ال 1
 

على أسععاس  ،م2022من العام  األولفي الربع [ أمريكي مليار دوالر 11.81ال سعععودي ]مليار ري 44.28 اإليرادات البالغة ارتفعت

حجم المبيعات انخفض ، و٪4 بنسبة البيعارتفع متوسط أسعار حيث ، متوسط أسعار البيع بارتفاعمدفوعة ٪، 3بنسبة  ،ربع سنوي

 .، مقارنة بالربع السابقم2022 من العامول األفي الربع  ٪1بنسبة 

في [ أمريكي مليار دوالر 2.52]مليار ريال سعععودي  9.46البالغة طفاء اإلاألرباح قبل الفوائد والضععرائب واإلهالك و ارتفعتفيما 

مليار  2.43مليار ريال سعععودي ] 9.11 حققوالذي ، م2021الرابع من العام مقارنة بالربع  ٪4 بنسععبةم 2022من العام ول األالربع 

 .دوالر[

 

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

 

 ؛مقارنة بالربع السابق م2022من عام  األولفي الربع  (MEG) جاليكول اإليثيلين األحاديأسعار  انخفضت، اتيوالكيماعلى صعيد 

تباطد الطلب على األلياف. واكن هناك انخفاض في اسععتهالك المنسععوجات من البوليسععتر بسععبب اإلغالق في الصععين. نتيجة 

واكنت األسعععار قد بسععبب زيادة المعروض. مقارنة بالربع السععابق م، 2022األول من عام أسعععار الميثانول في الربع  وانخفضععت

م على 2013أعلى مستوياتها منذ ( MTBE) ميثيل ثالثي بوتيل اإليثرسجلت أسعار و. في الربع الرابعقياسية سجلت مستويات 

 خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين. 

 

قابلها  والتيمسعععتقرة عالميا مع اسعععتمرار تعافي معدالت الطلب عالميا اكنت األسععععار ، البولي إيثيلينوفيما يتعلق بأعمال 

شغيل المصانع بعد  سبب اجازات نهاية . التوقفاتعودة ت سبيا ب صين, اكن مستوي الطلب منخفض ن صيني اما في ال و العام ال

  .(19-األخيرة المرتبطة بجائحة كورونا )كوفيد قيودالزيادة 

 

صناعةوحلول  متخصصةبوليمرات الالفي وحدة  أما سعار مبيعات  اكنتفقد ، ال األول خالل الربع مستقرة  (PP) بروبيلينلبولي اأ

ضعا الطلب. 2022من عام  سلة اإلمدادات، و سل شلكات تتعلق ب سعار مواد اللقيم، وم سيا تأثر م وذلك نتيجة لزيادة أ في آ

عام القمري الصعععيني الجديد و بال حد كبير  جائحة كورونا )كوفيد قيودالالطلب إلى  وبالمثل، انخفض (. 19-األخيرة المرتبطة ب
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البولي ظلت أسعار . في الشرق األوسط، فضال  عن عمليات الصيانة الدورية باب نفسهابشأ طفيا في آسيا لألس المعروض

ا جيدا  الطلب في أوروبا  اكن بينما، لطلبضعععا ا في آسععيا مع اسععتمرارفي الواليات المتحدة ثابتة وانخفضععت  تيكربون مقترن 

سمح للمنتجين بال ،بالعرض المتوازن ستويات محافظة ما  سعار معمرتفعة لعلى م سعار و. الزياداتبعض  تحقيق أل ضت أ انخف

شيالبولي كربون سبب تف سيا ب سعار( 19-ي جائحة )كوفيدت في آ ا واالنخفاض في أ سفينول ايه ال مدخر  سن كما  (.BPA)بي تح

 صيانة الدورية. واستكمال عمليات البشأ أكبر  التشغيلية عملياتاستقرار ال اإلجمالي معمعروض ال

 

 

  

 الزراعيةلمغذيات ا -2

 

  نظرة عامة مالية على المغذيات الزراعية – 3الجدول 

 

 البند

المنتهية في الثالثة شهراأل المنتهية في الثالثة األشهر   

مارس  31

م 2022  

ديسمبر  31

 م 2021

نسبة 

٪التغيير    

مارس  31

م 2022  

مارس  31

م 2021  

نسبة 

٪التغيير   

 ٪ 120 1.84 4.04 ٪ 21- 5.13 4.04 اإليرادات

 ٪ 396 0.58 2.85 ٪ 18- 3.48 2.85 1األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

 ٪ 595 0.38 2.63 ٪ 17- 3.16 2.63 الربح من العمليات

بعض األرقام والنسب  . تخضع3.75)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

 

األول من العام في الربع  ٪21بنسععبة نخفاضععا ا[ أمريكي مليار دوالر 1.08]ريال سعععودي  مليار 4.04 ةالبالغشععهدت اإليرادات 

 ٪2م، مدفوعا بشععأ أسععاسععي بانخفاض حجم المبيعات مقارنة بالربع السععابق. ارتفع متوسععط أسعععار المبيعات بنسععبة 2022

م مقارنة بالربع السابق. بلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب 2022 من العام الربع األول خالل ٪23وانخفض حجم المبيعات بنسبة 

سعودي  2.85م، 2022الل الربع األول واإلهالك واإلطفاء خ سبة [ أمريكي مليار دوالر 0.76]مليار ريال  ضا  بن وهو ما يمثل انخفا

  السابق.مقارنة بالربع  18٪

 

سعار اليوريا في الربع األول من عام  ، ولكن في مارس ارتفعت األسعار إلى م2021من عام  الرابعمقارنة بالربع م 2022انخفضت أ

ستويات الربع  سيا وأوكرانيام صراع بين رو سيالي منتجات أدت األزمة األوكرانية إلى انخفاض. والرابع في أوروبا متأثرة بال  ةوريا الرو

سوق ةواألوكراني سعارفي ال ستراليا واالتحاد األوروبي من طلب المن المتوقع أن يددي . ، ما أدى إلى ارتفاع األ الهند والبرازيل وأ

 .إلى مزيد من الزيادات في أسعار اليورياأسعار المحاصيل ارتفاع و
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  (حديد) -3

 

  )حديد(نظرة عامة مالية على  – 4الجدول 

 

 البند

المنتهية في الثالثة شهراأل المنتهية في الثالثة شهراأل   

مارس  31

م 2022  

31 

ديسمبر 

م 2021  

نسبة 

٪التغيير   

مارس  31

م 2022  

مارس  31

م 2021  
٪نسبة التغيير   

 ٪ 45 2.98 4.32 ٪ 34 3.22 4.32 اإليرادات

 ٪ 23 0.62 0.48 ٪ 37 0.35 0.48 1األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

 ٪ 45- 0.34 0.19 ٪ 310 0.05 0.19 من العمليات الربح

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

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

 

سعودي 4.32 ارتفعت اإليرادات البالغة سبة [مليار دوالر أمريكي 1.15] مليار ريال  سنوي في الربع األول 34 بن ساس ربع  ٪ على أ

ا انخفاض إلى ارتبشأ أساسي  ويرجع ذلك، م 2022من عام  ت. متوسط أسعار المبيعافي فاع حجم المبيعات، والذي قابله جزئي 

ربع مقارنة بال م2022٪ في الربع األول من عام 39 حجم المبيعات بنسبة فيما ارتفع٪ 5 انخفض متوسط أسعار المبيعات بنسبةو

 [أمريكي مليون دوالر127]ي مليون ريال سعود 476 لتصل إلىطفاء اإلو واإلهالكاألرباح قبل الفوائد والضرائب  . ارتفعتالسابق

 م،2021في الربع الرابع من عام  [أمريكي مليون دوالر 92] مليون ريال سعودي 347 م مقارنة بعععع2022في الربع األول من عام 

ا إلى التحسن في و  .ارتفاع حجم المبيعات وانخفاض تلكفة التشغيلب ا  مدفوعهوامش األرباح يرجع ذلك أساس 

 

 

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


 
 

 

Classification: General Business Use  

 إخالء المسدولية
 

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

 
حصععول على أي لتقديم المعلومات فقط، وال يشععأ، ويجب أال يفسععر على أنه تقديم عرض، أو التماس عرض لشععراء، أو دعوة للتسععجيل أو االكتتاب أو وسععيلة للهذا أعد بيان األرباح 

أرامكو ) زيت العربية السعععوديةال أي عضععو حالي أو مسععتقبلي في مجموعة شععراكت سععابك )"المجموعة"( أو أي شععركة أخرى، بما فيها شععركةأو سععندات من سععابك )"الشععركة"(، 

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

نشرة اكتتاب 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 يشأ بيان األرباح

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

 

من التاريخ المحدد وتخضععع للتغيير دون إشعععار سععابق. وتعد جميع  ا  جهات نظر أو آراء الشععركة اعتبار في بيان األرباح، افتراضععات أو و تردتمثل أي افتراضععات أو وجهات نظر أو آراء 

على األداء في  المتعلقة باألداء في الماضعي مدشعرا  البيان المعلومات الواردة في هذا  تعدمن بيانات الشعركة وتقديراتها. وال المعلومات التي لم يذكر مصعدرها بشعأ منفصعل 

مستقل، وليس هناك أي بشأ البيان ا المستقبل، كما ال تهدف إلى التنبد بالنتائج الفعلية، وليس هناك أي ضمانات في هذا الشأن. لم يتم التحقق من المعلومات الواردة في هذ

المعلومات. ال تتحمل الشععركة أو  تعهد أو ضععمان، صععريح أو ضععمني، فيما يتعلق بحيادية المعلومات الواردة فيه أو دقتها أو اكتمالها أو صععحتها، ويجب عدم االعتماد على هذه

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

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

 ية قضائية في حال لم يتم إخالء المسدولية بشأ قانوني.بها في أي وال

 
قدر"، "يتوقع"). تحتوي هذه العبارات على لكمات أو يمكن اعتبارها كذلك ""تطلعيةيتضععمن بيان األرباح عبارات  ، "يتطلع"، "سععوف"، "سععوف يكون"، "يترقب"، "يعتقد"، "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 طبيعتها فإن هذه تطلعية عبارات ت  شتمل على مخاطر معروفة وغير معروفة، وأوجه من عدم اليقين، وعوامل أخرى يم العبارات التطلعية. وح سبب في ت كن أن تت

العبارات . تسععتند هذه ا  أو ضععمني ا  فعلي هذه العبارات التطلعية اختالف النتائج أو األداء أو اإلنجازات الفعلية للشععركة بشععأ 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 "الشععركة"، التعبير فقط  عبارات التطلعيةهذه الب يقصعععدو ها ؤها، وولكاو، ومسعععاهمةوشععراكتها التابععن المعلومات التي وردت حتى تاريخ إعداد هذا البيان. وبذلك ت 

واردة في هذه الوثيقة. ولذا فإننا نحثكم على مراعاة هذه العوامل  عبارات تطلعيةعن أي التزام أو تعهد يتعلق بتحديث أي ية مسععدولال – صععراحة   – هاوها ومسععتشععار ووموظف

 شأ ال داعي له على مثل هذه العبارات.الواردة في هذا البيان وعدم االعتماد المفرط ب 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

ستخدام مخالف شر أو اال ضائيألنظمة  ا  الن ضائية. أو لوائحها ةهذه 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.

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

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


