
 
 

Classification: General Business Use  

 

 م2022عام المن  الثانيلربع المالية ل)سابك( نتائج 

 
 :2022 العام من الثاني الربع لنتائج أبرز النقاط

 

 وبزيادة  مقارنة بالربع السابق، ٪6 قدرها بزيادة ،[دوالر أمريكي مليار 14.93] سعودي ريال مليار 55.98اإليرادات  بلغت

 .مقارنة بالعام السابق ٪32 قدرها

 بزيادة، [دوالر أمريكي مليار 3.54] س  عودي ريال مليار 13.28رائب واإلهالك واإلطفاء ض  بلغت األرباح قبل الفوائد وال 

 .السابق مقارنة بالعام٪ 3قدره انخفاض ، ومقارنة بالربع السابق٪ 4 اقدره

 مقارنة بالربع5قدره  بارتفاع ،[دوالر أمريكي مليار 2.61] س   عودي ريال مليار 9.80 العمليات من الدخل إجمالي بلغ ٪ 

سابق،  من بالدخل مقارنة ٪3انخفاض قدره و ،[دوالر أمريكي أمريكي مليار 2.48] سعودي ريال مليار 9.32بلغ  الذي ال

  م.2021 العام من ذاته الربع في[ أمريكي دوالر مليار 2.68] سعودي ريال مليار 10.05 بلغ الذي العمليات

  صافي الدخل سابق22قدره  بارتفاع، [دوالر أمريكي مليار 2.11] سعودي ريال مليار 7.93بلغ  الذي بلغ  ٪ مقارنة بالربع ال

صافي الدخل ٪4 اقدره وزيادة، [دوالر أمريكي مليار 1.73] سعودي ريال مليار 6.47  لريا مليار 7.64ي بلغ ذال مقارنة ب

 م.2021 العام من ذاته الربع في [دوالر أمريكي مليار 2.04] سعودي

 سوية المصروفات غير المتكررة، ب صافي الدخل بعد ت سجاًل ، [دوالر أمريكي مليار 2.02] سعودي ريال مليار 7.57لغ  ُم

 .[أمريكيدوالر  مليار 1.83] سعودي ريال مليار 6.86الذي بلغ  بالربع السابقمقارنة  ارتفاعاً 

  سعودية(العائد بلغ سعودي ريال  2.73 من أنشطة إيجاد القيمة مع )أرامكو ال حتى  [دوالر أمريكي مليون 727]مليار 

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

 .[دوالر أمريكي مليون 314]ريال سعودي  مليار 1.18العام بداية حققة منذ بلغت الحصة الم

 

 :التالي الجدول في م2022 العام من الثاني الربع مقارنة نتائج

 

 : المالية النتائج ملخص –( 1) الجدول

  

 البند

 المنتهية في الستة شهراأل المنتهية في الثالثة شهراأل

يونيو  30

2022 

مارس  31

2022 

نسبة 

 ٪التغيير 

يونيو  30

2022 

يونيو  30

2021 

نسبة 

 ٪التغيير 

 36٪ 79.95 108.62 6٪ 52.64 55.98 اإليرادات

 9٪ 24.01 26.07 4٪ 12.79 13.28 األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء

 12٪ 17.04 19.12 5٪ 9.32 9.80 ( من العملياتالخسارةالربح )

 15٪ 12.51 14.40 22٪ 6.47 7.93  دخلصافي ال

 15٪ 4.17 4.80 22٪ 2.16 2.64 للسهم الواحد الربح

 19٪ 9.96 11.89 4٪ 5.82 6.07 التدفق النقدي الحر

. تخضع بعض األرقام 3.75األمريكي هو  دوالرما لم ينص على خالف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعودي وال بمليارات الرياالت السعودية)جميع المبالغ 
 .إلى تعديالت التقريب المذكورة في هذا البيانوالنسب المئوية 

 .دخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك واإلطفاء وانخفاض القيمةال
 .ساهمي الشركة األمالمتعلق بمُ  
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 مليار 55.98حيث بلغت اإليرادات في هذا الربع  م2022من العام  الثانياليوم نتائجها المالية للربع  (SA-2010)( أعلنت )س  ابك

 سابق.٪ مقارنة بالربع ال6[، بزيادة نسبتها دوالر أمريكيمليار  14.93ريال سعودي ]

 

سبة  زيادة في م2022من العام  الثانيالربع شهد  سعار المبيعات بن سط أ أحجام  ارتفعتسابق، فيما ٪ مقارنة بالربع ال3متو

سبة  سابق.   ٪3المبيعات بن سعار  زيادة في م2022من العام  األول نصفالشهد كما في هذا الربع مقارنة بالربع ال متوسط أ

نفس الفترة من مقارنة ب ٪10أحجام المبيعات بنس  بة  ارتفعت، فيما 2021نص  ف األول من عام ٪ مقارنة بال26المبيعات بنس  بة 

 .2021عام 

 

 الثاني[ خالل الربع دوالر أمريكيمليار  3.54ريال س  عودي ] مليار 13.28األرباح قبل الفوائد والض  رائب واإلهالك واإلطفاء  بلغت

 اه جزئيً قابلالذي أحجام المبيعات،  ، ويرجع ذلك بشلك أساسي إلى ارتفاعمقارنة بالربع السابق٪ 4 اقدره بزيادة م2022من العام 

قبل رباح لأل٪ هوامش 24نس   بة وقد أدى ذلك إلى تحقيق زيادة في تلكفة المبيعات والتوزيع مع زيادة في تاكليف الش   حن. 

 .الربع السابقوهي نسبة مماثلة لما تحقق في في هذا الربع،  الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء

 

صافية بلغتمن العام  الثانيوشهدت نتائج الربع  سعودي ] 7.93 أرباًحا   2.64[، أو ما قيمته دوالر أمريكيمليار  2.11مليار ريال 

 1.73مليار ريال س عودي ] 6.47من ص افي الربح البالغ  أعلىللك س هم[، وهو  دوالر أمريكي 0.70ريال س عودي للك س هم ]

لعام األول من اللسهم الواحد[ في الربع  دوالر أمريكي 0.58ريال سعودي للك سهم ] 2.16ما قيمته  [، أودوالر أمريكيمليار 

 م.2022

 

، [دوالر أمريكي مليار 2.02] س عودي ريال مليار 7.57 الثانيفي الربع  الربحلغ ص افي وبعد تس وية المص روفات غير المتكررة، ب

   .[دوالر أمريكي مليار 1.83] سعودي ريال مليار 6.86الذي بلغ  الربع السابقمرتفعًا عن صافي الربح في 

 

النتائج  أن نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي ألس  تاذ يوس  ف بن عبد ب البنيانس  عادة ا ا على هذه النتائج ذكرتعقيبً 

سابك( في ا شغيلي القوي عكس لربع الثاني من العام تالمالية القوية التي حققتها ) شركة األداء الت عبر مختلف القطاعات. لل

من خالل فوزها بجائزتين فض  يتين وثالب برونزيات في جوائز  تجلى بوض  وحمش  يرًا إلى أن التزام )س  ابك( باالس  تدامة واالبتاكر 

تحقيق هدفها طويل األجل المتمثل في بأن هذه الجوائز تعكس أيض  ًا التزام )س  ابك(  مؤكداً  المرموقة،)إديس  ون أووردز( 

  م.2050الحياد الكربوني بحلول  الوصول إلى

 

ضاف ساهمينأن  البنيان وأ شركة في يونيو  توزيع األرباح على الم سابك(، وقد وافق مجلس إدارة ال  م2022يظل من أولويات )

صف األول من عام  2.25على توزيع  سهم الواحد عن الن سعودي لل سبة  م2022ريال  تقريبًا من األرباح  ٪29والذي يأتي أعلى بن

 ريال سعودي. 1.75البالغة  م2021سهم عن النصف األول من عام للالنقدية الموزعة 

 

واكلتي )س  تاندرد دند بورز( و  م، تمت مراجعة التوقعات االئتمانية الخاص  ة بش  ركة )س  ابك( من قبل2022في هذا الربع من 

سعودية.  صة بالمملكة العربية ال شأن التوقعات الخا ستقرة إلى إيجابية، وذلك في أعقاب إجراء مماثل ب )فيتش ريتينجز( من م

+(. ووفًقا لواكلتي التص  نيف  Aواس  تمر تقييم الواكلتين للملف االئتماني المس  تقل ل     )س  ابك( دون تغيير عند المس  توى )

 ويؤكد قوة ميزانيتها العمومية. ني، فإن هذا يعكس ربحية )سابك( الرائدة في الصناعةاالئتما
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 الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة

 

وقد زبائنها. ل المقدمة مس  تدامةال حلولالمن  وتعزيز باقتهاا هنموأس  اس  ية لدفع حركة  أداًة تلتزم )س  ابك( باالبتاكر 

شيد شركة ا االلتزام من خاللبهذ ا ُ سون) جوائزمن  خمسب م2022 عام في فوز ال أربع فئات  ضمنالمرموقة  أووردز( إدي

التي ، والمواد ، وإعادة تدوير البالس  تيكدينامياك الحراريةالالتي تش  مل: تنوع حلول )س  ابك( المبتكرة، عكس تمختلفة 

تطوير المنتجات والخدمات  على مس  توىتميز مالاألداء الجوائز هذه م كر  تُ و ،، والتأثير البيئيويةحي مص   ادرتس  تند إلى 

 .الجديدة والتسويق والتصميم واالبتاكر المرتكز على اإلنسان

 

سابك(  تعاونت، هذا التركيز على االبتاكر انطالقًا من  ضمنفورموال إيمع )) ستراتيجية طويلة األمد.  (  شى وشراكة ا تتما

الطاقة استخدام  نحوبدعم التحول  (سابك) التي تؤكد التزام اً مؤخر ها عن الُمعلن، (™)بلو هيرو مع مبادرةالشراكة هذه 

لتحس  ين أنظمة بطاريات  ات في قطاع الس  ياراتمن البوليمر  نيات توفير مواد وحلول وإماكاهتمامها بالكهربائية، مع 

 في هذا االتجاه.  السيارات الكهربائية أكول مجال تركيز لها

 

لعدة سنوات،  ورجاله للموهبة واإلبداع )موهبة(مؤسسة الملك عبد العزيز مع  استراتيجيةأقامت )سابك( شراكة كما 

تطوير قنية لهدف وهوبين والمبدعين في العلوم والتالطالب الم تعمل على اس  تكش   افوهي منظمة غير ربحية 

 22 ب    ة )برعاية سابك( فاز فريق سعودي للعلوم والهندس االستراتيجية،نتيجة لهذه الشراكة  كفاءاتهم ومواهبهم.

أكبر  وُيعد 2022 في مايو ،الواليات المتحدةب ذي أقيم في أتالنتا)ديسف( ال في المعرض الدولي للعلوم والهندسة جائزة

 اً وطني مثل إنجازاً مرحلة الجامعية، ويُ ما قبل ال ُطالب في البحث العلمي على مس  توى ركز على االبتاكرمس  ابقة عالمية ت

 .اً ز بار

 

قية، في تحديد وتطوير معايير ممارس  ات األعمال األخال معهد )إيثيس  فير(، الرائد عالمياً كذلك حظيت )س  ابك( بتكريم 

التزامها الكبير بمعايير " نظير BELA Community Championجائزة تحالف الريادة في أخالقيات األعمال "حيث منحها 

 االمتثال داخل الشركة وعبر سلسلة اإلمدادات. 

 

 

 النظرة المستقبلية

 

سب التقديرات الحالية فإن ُمعد نتيجة (، و٪3.6و  ٪3.2  بينسابقاً )واكن  ٪2.8و  ٪2.5 ينب يتراوحناتج المحلي اإلجمالي نمو ال لح

سبب جائحة  صين ب صادي واالغالقات في ال سل  (19-)كوفيدلتباطؤ النمو االقت سال سي في أوروبا والتحديات في  سيا والتوتر ال

 م.2022العام  في النصف الثاني من حيث يتوقع أن تسبب هذه التحديات الى ضغط الهوامش, داإلمدا
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  حسب وحدات العملأعمال )سابك(  نتائج

 
 تأتي التقارير من القطاعات 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 األشهر المنتهية في الستةشهر األ   

يونيو  30

2022 

مارس  31

2022 

نسبة 

 ٪التغيير 

يونيو  30

2022 

يونيو  30

2021 
نسبة 

 ٪التغيير 

 ٪31 69.14 90.49 ٪4 44.28 46.21 اإليرادات

 ٪12- 21.38 18.83 ٪1- 9.46 9.37 1األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

 ٪16- 15.37 12.90 ٪2- 6.50 6.40 الربح من العمليات

تخضع بعض األرقام  . 3.75و األمريكي ه دوالرال السعودي والما لم ينص على خالف ذلك(، سعر الصرف بين الري بمليارات الرياالت السعودية)جميع المبالغ 
 .إلى تعديالت التقريب الموضحة هناوالنسب المئوية 

 .دخل من العمليات إضافة إلى اإلهالك واإلطفاء وانخفاض القيمةال 1
 

على أس  اس  م،2022من العام  الثانيفي الربع [ دوالر أمريكيمليار  12.32ال س  عودي ]مليار ري 46.21 ارتفعت اإليرادات البالغة

من ثاني حجم المبيعات في الربع الجاء فيما ، ٪4 بنسبة الذي ارتفعمتوسط أسعار البيع،  مدفوعة بارتفاع٪، 4بنسبة  ،ربع سنوي

٪ 22متوس  ط أس  عار المبيعات بنس  بة  زيادة في م2022من العام  األول نص  فالش  هد و .لربع الس  ابقل مماثاًل  م2022 العام

 .2021نفس الفترة من عام مقارنة ب ٪9أحجام المبيعات بنسبة  ارتفعت، فيما 2021نصف األول من عام مقارنة بال

 

ثاني الفي الربع  أمريكي[دوالر مليار  2.50مليار ريال سعودي ] 9.37البالغة طفاء اإلاألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و أما

دوالر مليار  2.52مليار ريال س   عودي ] 9.46، الذي حقق الس   ابقمقارنة بالربع  ٪1 بنس   بة ، فقد انخفض   تم2022من العام 

 .[أمريكي

 

 يثيلين، والبوليمرات المتخصصة وحلول الصناعة.إالكيماويات، والبولي  وحداتيضم قطاع البتروكيماويات 

 

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

. (19-جائحة )كوفيدقيود تباطؤ الطلب على األلياف. واكن هناك انخفاض في استهالك المنسوجات من البوليستر بسبب نتيجة 

واكنت األس  عار قد . زيادة المعروضبس  بب مقارنة بالربع الس  ابق  م2022اني من عام الثفي الربع  الميثانولأس  عار  وانخفض  ت

على  م2013أعلى مستوياتها منذ ( MTBE) ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر. وسجلت أسعار في الربع األول مرتفعةسجلت مستويات 

 خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين. 

 

مواد بتاكليف مدفوعة ارتفعت األسعار في الواليات المتحدة وأوروبا مقارنة بالربع السابق، ، البولي إيثيلينوفيما يتعلق بأعمال 

-جائحة )كوفيدالطلب بسبب قيود في  اً ضعفأما الصين فقد شهدت المناطق األخرى.  في اً ظلت مستقرة نسبيفيما ، لقيمال

19).  

 

الثاني من عام خالل الربع  (PPبروبيلين )لبولي اأس  عار  ارتفعتفقد ، الص  ناعةوحلول  متخص  ص  ةبوليمرات الالفي وحدة  أما

شهدت نتيجة م 2022 سعار مواد اللقيم. و صين زيادة أ سعار في ال ضعف الطلبيميل إلى االنخفاض  اراً ستقر ااأل ظلت . ومع 

لقيود جائحة  نتيجًة  لطلبض  عف ا في دس  يا مع اس  تمرارثابتة وانخفض  ت وأوروبا في الواليات المتحدة  تيالبولي كربونأس  عار 

 (.19-)كوفيد
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 لمغذيات الزراعيةا -2

 

  نظرة عامة مالية على المغذيات الزراعية – 3الجدول 

 

 البند

المنتهية في الثالثة شهراأل المنتهية في الستةشهر األ   

يونيو  30

2022 

مارس  31

2022 

نسبة 

 ٪التغيير 

يونيو  30

2022 

يونيو  30

2021 
نسبة 

٪التغيير   

 ٪125 4.32 9.73 ٪41 4.04 5.69 اإليرادات

 ٪263 1.68 6.11 ٪14 2.85 3.25 1األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

 ٪346 1.27 5.67 ٪15 2.63 3.04 الربح من العمليات

. تخضع بعض األرقام 3.75األمريكي هو  دوالرما لم ينص على خالف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعودي وال بمليارات الرياالت السعودية)جميع المبالغ 
 .إلى تعديالت التقريب الموضحة هناوالنسب المئوية 

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

 

من العام  الثانيفي الربع  ٪41بنس   بة  ارتفاعاً [ دوالر أمريكيمليار  1.52]ريال س   عودي  مليار 5.69 ةالبالغش   هدت اإليرادات 

سعار المبيعات بنسبة 2022 ساسي بارتفاع حجم المبيعات مقارنة بالربع السابق. ارتفع متوسط أ وارتفع  ٪1م، مدفوعة بشلك أ

كما ارتفع متوس  ط أس  عار المبيعات في م مقارنة بالربع الس  ابق. 2022في الربع الثاني من  ٪39كذلك حجم المبيعات بنس  بة 

في  ٪16وارتفع كذلك حجم المبيعات بنس  بة  2021% مقارنة بالنص  ف األول من عام 109بنس  بة  2022النص  ف األول من عام 

قبل الفوائد والض  رائب واإلهالك واإلطفاء خالل  وبلغت األرباح. 2021مقارنة بنفس الفترة من عام  2022النص  ف األول من عام 

مقارنة بالربع  ٪14وهو ما يمثل ارتفاعًا بنس   بة [ دوالر أمريكيمليار  0.87]مليار ريال س   عودي  3.25م، 2022الربع الثاني من 

 السابق. 

 

الطبيعة بس   بب  العام ذاتهول من مقارنة بالربع األم 2022من عام  ثانيفي الربع اللبعض الض   غط أس   عار اليوريا  تعرض   ت

 .ضوعر مال عززالجديدة التي ت اإلنتاجية للعرض والطلب والطاقات الموسمية
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  (حديد) -3

 

  )حديد(نظرة عامة مالية على  – 4الجدول 

 

 البند

المنتهية في الثالثة شهراأل المنتهية في الستةشهر األ   

يونيو  30

2022 

مارس  31

2022 

نسبة 

٪التغيير   

يونيو  30

2022 

يونيو  30

2021 
نسبة 

٪التغيير   

 ٪29 6.49 8.39 ٪6- 4.32 4.08 اإليرادات

 ٪19 0.96 1.13 ٪38 0.48 0.66 1األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء 

 ٪37 0.40 0.55 ٪94 0.19 0.36 الربح  من العمليات

. تخضع بعض األرقام 3.75األمريكي هو  دوالرما لم ينص على خالف ذلك(، سعر الصرف بين الريال السعودي وال بمليارات الرياالت السعودية)جميع المبالغ 
 .إلى تعديالت التقريب الموضحة هناوالنسب المئوية 

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

 

 ثاني٪ على أساس ربع سنوي في الربع ال6 بنسبة [دوالر أمريكيمليار  1.09] سعوديمليار ريال  4.08 اإليرادات البالغة انخفضت

سي  ويرجع ذلك، م 2022من عام  سا شلك أ سعار المبيعافي  ارتفاع اً حجم المبيعات، الذي قابله جزئي إلى انخفاضب سط أ ت. متو

مقارنة  م2022من عام  ثانيفي الربع ال ٪14 حجم المبيعات بنس  بة فيما انخفض٪ 8 متوس  ط أس  عار المبيعات بنس  بة رتفعاو

% مقارنة بالنصف األول من عام 109بنسبة  2022كما ارتفع متوسط أسعار المبيعات في النصف األول من عام . بالربع السابق

 وارتفعت.  2021مقارنة بنفس الفترة من عام  2022في النص  ف األول من عام  ٪16وارتفع كذلك حجم المبيعات بنس  بة  2021

 ثانيفي الربع ال [دوالر أمريكي مليون 176]ي مليون ريال سعود 659 لتصل إلىطفاء اإلو واإلهالكاألرباح قبل الفوائد والضرائب 

يرجع و ول من العام ذاته،في الربع األ [دوالر أمريكيمليون  127] مليون ريال س   عودي 476 م مقارنة بإجمالي2022من عام 

 .أسعار المبيعات بزيادة اً مدفوعهوامش األرباح إلى التحسن في  اً ذلك أساس

 

 

أو زيارة  IR@SABIC.comالبريد اإللكتروني:  برللمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل مع إدارة عالقات المستثمرين في )سابك( ع

 .https://www.sabic.com/en/investorsالموقع: 
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 إخالء المسؤولية
 

 :، فإنكم توافقون على االلتزام بالقيود التاليةهذا )"البيان"( بيان النتائج الماليةعلى اطالعكم ب

 
شراء، أو دعوة للتسجيل أو االكتتاب أو وسيلة للهذا  بيان النتائج الماليةأعد  حصول على لتقديم المعلومات فقط، وال يشلك، ويجب أال يفسر على أنه تقديم عرض، أو التماس عرض ل

شركة"(،  سابك )"ال سندات من  شركةأو أي  شركة أخرى، بما فيها  سابك )"المجموعة"( أو أي  شراكت  ستقبلي في مجموعة  ضو حالي أو م سعوديةال أي ع أرامكو ) زيت العربية ال

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

نشرة اكتتاب اكملة أو جزئية، ويجب اتخاذ أي قرار باالستثمار في األوراق  بيان النتائج الماليةأي سندات من تلك الشراكت، أو فيما يخص  أي عقد أو التزام دخر على اإلطالق. كذلك ال يشلك 

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

 

ضات أو وجهات نظر أو دراء  شركة اعتبار بيان النتائج الماليةفي  تردتمثل أي افترا ضات أو وجهات نظر أو دراء ال سابق. وتعد جميع  اً ، افترا شعار  ضع للتغيير دون إ من التاريخ المحدد وتخ

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

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

المعلومات. ال تتحمل الش  ركة أو  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

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

ل أن ذلك ال يعني تقييد أو استبعاد أو قصر أي حق أو مسؤولية تجاه أي شخص بموجب أي نظام أو الئحة معمو علماً  ،أو محتوياته، أو عما له عالقة بهذا البيانالبيان مباشر، من هذا 

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

 
، "يتطلع"، "س  وف"، "س  وف "يترقب"، "يعتقد"، "ينوي"، "ُيقدر"، "يتوقع"). تحتوي هذه العبارات على لكمات أو يمكن اعتبارها كذلك ""تطلعيةعبارات  بيان النتائج الماليةيتض  من 

بخالف تلك المتعلقة بالحقائق التاريخية المدرجة في  - العبارات. وعليه فإن جميع أو اشتقاقات من هذه اللكمات والعبارات ولكمات ذات معنى مماثل (يكون"، "سوف يواصل"، "ربما"

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

شلك جوهري عن النتائج أو األداء أو اإلنجازات التي تعبر عنها شركة ب ضمني اً فعلي هذه العبارات التطلعية في اختالف النتائج أو األداء أو اإلنجازات الفعلية لل ستند هذه اً أو  ات العبار . ت

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

ها ؤها، وولكاو، ومس   اهمتها التابعةوش  راكعن المعلومات التي وردت حتى تاريخ إعداد هذا البيان. وبذلك ُتخلي "الش  ركة"، التعبير فقط  عبارات التطلعيةهذه الب يقص   دو

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

 اد المفرط بشلك ال داعي له على مثل هذه العبارات.الواردة في هذا البيان وعدم االعتم العبارات التطلعيةبعناية عند تقييم 

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

ستخدام مخالف شر أو اال ضائيةهذه ألنظمة  اً الن ضائية. أو لوائحها الوالية الق سجيل أو ترخيص داخل هذه الوالية الق شروط وال عدم وقد يعد، أو يتطلب أي ت قيود االمتثال لهذه ال

  لقوانين الواليات القضائية األخرى. انتهااكً 

 
 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 البياناتن هذا يتضم
 

 


