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خالل الربع الثاني  عمى اإلطالق الفصميةمالية ال هاتائجنأفضل  تسجلإنتل 
 0202 العام من

 
 مميار دوالر أميركي 01.8عائدات ال 

  67مجمالي اإلالربح ىامش نسبة% 

 مميار دوالر 4.1 دخل التشغيل 
  مميار دوالر 2.9الدخل الصافي 
  سنت 10عائدات السيم الواحد 
  

 
 01.8قدرىا عائدات  ياتسمجيمعن  اليومكة إنتل أعمنت شر  - 0202 يوليو 04، القاهرة، مصر 

% عن الفترة ذاتيا 44بزيادة قدرىا  2101 السنة الماليةمن  الثانيالربع  خالل مميار دوالر أميركي
مميار دوالر،  2.9مميار دوالر، والدخل الصافي  4.1، بينما بمغ دخل التشغيل من العام الماضي

 .سنت 10وعائدات السيم الواحد 
 

إن الطمب القوي يني الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنتل: "بول أوتيمم ىذه النتائج المميزة يقولوعن 
قد ساعد إنتل عمى تحقيق أفضل نتائج  المتطورةمن زبائننا من فئة الشركات الكبرى عمى معالمجاتنا 

تصاميم اإلضافة إلى عامًا. فريادتنا لتقنيات التصنيع ب 42مالية فصمية ليا خالل تاريخيا الممتد لـ 
المعماريات القوية المجذابة تعمل وبشكل متزايد عمى تمييز المنتمجات القائمة عمى تقنيات إنتل في 

وسيستمر الطمب عمى  ،الشخصية والخوادم بنمو طيب الحاسباتاألسواق. وقد تمتعت قطاعات 
 ".عمى المدى المنظور االزديادأحدث التقنيات في 
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 GAAPالمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا ية باستخدام المالنتائج ال مقارنة

 
 األولمقابل الربع  0202 الثانيالربع  

0202 
 الثانيمقابل الربع 
0229 

 مميار 2.7$ارتفاع ب مميون 466$بارتفاع  مميار دوالر 10.8$ العائدات
 مميار 4.0$ارتفاع ب مميون 533$بارتفاع  مميار دوالر 4.0$ دخل التشغيل

 مميار 3.3$ارتفاع ب مميون 445$ارتفاع ب دوالر مميار 2.9$ خل الصافيالد
 سنت 58ارتفاع ب سنت 8ارتفاع ب سنت 51 أرباح السهم الواحد

 
 

 Non-GAAPالمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا المالية دون استخدام نتائج ال مقارنة
 مميار دوالر 0441والبالغة  0229دون احتساب غرامة المفوضية األوروبية في الربع الثاني و 
 
 0229مقابل الربع الثاني  0202الربع الثاني  

 %34بارتفاع  مميار 2.7$بارتفاع  مميار دوالر 10.8$ العائدات

 %177بارتفاع  مميار 2.5$بارتفاع  مميار دوالر 4.0$ دخل التشغيل

 %175بارتفاع  مميار 1.8$بارتفاع  مميار دوالر 2.9$ الدخل الصافي

 %183بارتفاع  سنت 33بارتفاع  سنت 51 أرباح السهم الواحد

 
 
 :0202 الثانيلمربع  أبرز المعمومات المالية 

  مقارنة بالربع السابق %2بمقدار  الشخصية الحاسباتطرفيات عائدات ممجموعة ارتفعت ،
 مع تحقيق عائدات قياسية من مبيعات المعالمجات النقالة.

 مقارنة بالربع السابق، مع تحقيق عائدات  %04 اكز البياناتمر عائدات ممجموعة  ارتفعت
 .قياسية من مبيعات معالمجات الخوادم



  بمغت عائدات معالمجاتIntel® Atom™ مميون دوالر،  404ا وأطقم الرقاقات الخاصة بي
 % مقارنة بالربع السابق.06 بارتفاع

 رنة بالربع السابقمقا بشكل طفيف المعالمجات كافة المتوسط العام لسعر بيع ارتفع. 

 نقاط عن المتوسط المتوقع سابقًا  4%، بارتفاع 67 نسبة ىامش األرباح اإلمجمالي ةبمغ
 بالمئة. 66 – 62لمشركة في الممجال 

  مميار دوالر، 4.21 ير زائد عمميات االستحواذ والدمجبمغ حمجم اإلنفاق عمى البحوث والتطو 
 .مميار دوالر 4.0رة بـ والمقد التوقعات السابقة لمشركةوذلك أعمى من 

  مميون دوالر، وذلك  214بمغت المكاسب الصافية من االستثمار في األسيم والفوائد وغيرىا
 مميون دوالر. 081المقدرة بـ و  المعدلة لمشركة أعمى من التوقعات السابقة

  مشركةل المعدلة السابقةتوقعات ال وذلك أقل بقميل من، %40بمغ معدل الضريبة الفعمي 
 .%42مقدرة بـ وال

 
 األعمالتوقعات 

األثر المحتمل ألية عمميات  2101من العام  الثالثخالل الربع  ال تشمل توقعات إنتل لألعمال
 .يوليو 02قد تتم بعد تاريخ مشابية أو أي عمميات أخرى  أعمال، فصلاستمالك أو 

 
 :0202 الثالثالربع عن 

  :مميون دوالر 411ناقص مميار دوالر أميركي، زائد أو  00.6العائدات. 

 نقطتين مئويتين% زائد أو ناقص 67: نسبة ىامش األرباح اإلمجمالي. 

 مميار دوالر. 4.2حوالي : لتطوير زائد االستمالك واالندماجاو البحث  اإلنفاق عمى 

 حوالي الصفر: وغيرىاالفوائد و استثمارات األسيم  تأثير. 

 مميار دوالر. 0.0 : حوالياالىتالك 

 
 :0202عام كامل العن 

 وكانت التوقعات السابقة  .نقطتين مئويتين % زائد أو ناقص66: نسبة ىامش األرباح اإلمجمالي
 .نقطتين مئويتين% زائد أو ناقص 64لمشركة ىي 



 011زائد أو ناقص  مميار دوالر 02.7 :لتطوير زائد االستمالك واالندماجاو البحث  اإلنفاق عمى 
مميون  011زائد أو ناقص  مميار دوالر 02.4السابقة لمشركة  التوقعات مميون دوالر، بينما كانت

 .دوالر

 التوقعات السابقة لمشركة  مميار دوالر، بينما كانت 6.6: حوالي لتطويراو البحث  اإلنفاق عمى
 مميار دوالر تقريبًا. 6.4

  كة ، وذلك أعمى من التوقعات السابقة لمشر الثالث والرابع ين% لمربع42معدل الضريبة: حوالي
 .%40والمقدرة بـ 

 مميون دوالر 011زائد أو ناقص  مميار دوالر 4.4 : حوالياالىتالك. 

  :التوقعات  ، بينما كانتمميون دوالر 211مميار دوالر زائد أو ناقص  1.2اإلنفاق الرأسمالي
 .مميون دوالر 011مميار دوالر زائد أو ناقص  4.8السابقة لمشركة 

 
 حالة توقعات األعمال

خالل  "توقعات األعمال"ممثمي شركة إنتل قد يذكرون موظفي و فإن  2101 الثالثربع خالل ال
 اعتباراً لكن وغيرىا.  ووسائل اإلعالمالمحممين االستثماريين و االمجتماعات الخاصة مع المستثمرين 

، فإن الثالثحتى قيام إنتل بإعالن نتائمجيا لمربع و  2101 أغسطس 27العمل في  يوم من انتياء
الصحفية لمشركة  األخبارفي  " المنشورةتوقعات األعمال" ُتعتبر فييا "،ىدوء "فترةة ستتخذ الشرك
تتحدث عما يسبق  ،تاريخية معمومات (SEC)ييئة األوراق المالية األميركية المقدمة لوثائق ال وكذلك

 من قبل الشركة. تحديثاتألية ىذه المعمومات خضع ت ولن ،فقط "فترة اليدوء"
 

 مخاطرةعوامل ال

 الشركة توقعاتو خطط  بشأنفي ىذه الوثيقة  من العبارات المذكورة التصريحات أعاله وغيرىا إن
. والشكوكمن المخاطر  تعتبر تصريحات مستقبمية تشمل عدداً  ،لممستقبلو  بأكممومعام لو  الثالثمربع ل

 تغيرات في توقعات إنتلوقد تؤدي الالكثير من العوامل التي قد تؤثر عمى نتائج إنتل الفعمية،  تومجد
في النتائج الفعمية عما ىو مذكور في  اختالف مجوىريإلى حدوث  الحالية والمتعمقة بتمك العوامل
العوامل التي قد  من أىمتبر إنتل النقاط التالية تعفي الوقت الحالي و  ىذه التصريحات المستقبمية.

 شركة.تؤدي إلى اختالف النتائج الفعمية بشكل كبير عن توقعات ال
 



  عن توقعات إنتل بسبب عوامل تشمل التغير في ظروف العمل  عمى المنتمجات الطمبقد يختمف
التغير في أنماط الطمب و منافسييا، منتمجات و قبول المستيمكين لمنتمجات إنتل مدى و االقتصاد، و 

 .الزبائني مستوى المخزون لدى التغير فو إلغاء طمبات الشراء بما في ذلك  الزبائنلدى 

  عالية من التكاليف التي تعتبر إما  تحمل نسبب تتسمالتنافسية  شديدةقطاعات تعمل إنتل في
ثابتة أو من الصعب تقميميا عمى المدى القصير، بينما يتسم الطمب عمى المنتمجات بالقابمية 

االنتقال إلى المجيل  وباإلضافة إلى ذلك، تعمل إنتل عمى صعوبة التنبؤ بو.و العالية لمتغير 
 نانومتر، وقد تنشأ مشكالت تنفيذية خالل ىذه التغيرات، 42ديد من منتمجاتيا المصنعة بتقنية المج

تتأثر و  متوقع. ىو تؤدي إلى انخفاض اإلنتاج عما مثل ظيور عيوب أو أخطاء في المنتمجات
بتوقيت إطالق منتمجات إنتل المجديدة والطمب األرباح اإلمجمالي  ىامشنسبة و  عائداتكل من ال

الترويمجية عروض البما فييا  ،باإلمجراءات التي يتخذىا منافسو إنتلو  قبول السوق ليا،و عمييا 
طالق منتمجاتعمى المنتمجات  تمجاوب إنتل مع تمك و  التسعيربرامج التسويق وضغوط و ، مجديدة وا 

قدرة إنتل عمى و ، األخرى أو انقطاعات في توريد المواد أو الموارد وحدوث مشكالت اإلمجراءات،
دماجطورات التقنية لسريع مع التالتمجاوب ا  المزايا المجديدة في منتمجاتيا. وا 

   إلى اختالف كبير عن التوقعات بناء عمى التغيرات  نسبة ىامش األرباح اإلمجماليتعرض تقد
وتكاليف بدء األعمال المجديدة،  وتسعيرىا،المنتمجات  أنواع مزيجو  عائداتفي مستويات ال

، والمخزون ل المنتج لمبيعيفيو التباين المتعمق بوقت تأى المخزون، بما تقييمفي  والتغيرات
األصول القديمة  وتدني قيمة ،التغيرات في تكمفة الوحدةو  ،حصيمة التصنيعو  الفائض أو القديم،
تنفيذ دورة و توقيت و  ،األصول غير الممموسةو صنيع والتمجميع واالختبار تبما فييا أصول ال

 واستغالل الطاقة اإلنتامجية.، التكاليف المرتبطة بياو التصنيع 

  وتدني قيمةإعادة الييكمة  تكاليفكذلك و التعويضات و النفقات، وخاصة نفقات التسويق إن 
 عائدات.الو مستوى األرباح و مستوى الطمب عمى منتمجات إنتل ل تتغير تبعاً األصول، 

   وقد يتأثر  الدخل الحالي المتوقع.و عمى قانون الضرائب الحالي  معدل الضريبةتقوم توقعات
بالتغيرات و بالضرائب و فيو  تحققتباالختصاص القضائي الذي تعتبر األرباح قد  معدل الضريبة

حل القضايا التي تنشأ عن التدقيق الضريبي مع و  ،والحسوماتالمزايا و في تقدير االئتمان 
ل األصو  تحقيقوالقدرة عمى  ،والغراماتبما فييا دفع الفوائد  ،مختمف السمطات الضريبية

 الضريبية المؤمجمة.



  ممكاسب أول تبعاً غيرىا عن التوقعات و الفوائد و ألسيم االخسائر الناشئة عن و قد تختمف المكاسب 
المكاسب أو الخسائر في و  ،الخسائر التي تتحقق في عمميات بيع أو مبادلة األوراق المالية

المالية إلى مجانب األسيم المتعمقة بأوراق الدين  تدني قيم األصول وتكاليف ،يمساستثمارات األ
ألدوات لة لالتغيرات في القيمة العادو الميزان النقدي و أسعار الفائدة و االستثمارات األخرى، و 

 المشتقة.

  في  العاممة الشركات فيتتركز غالبية موازنة محفظة استثمارات األسيم غير القابمة لمتسويق
السوق أو التغيرات في  من قطاعقد تؤدي الخسائر في ىذا الو ، ات الفالشذاكر قطاع سوق 

، ما تياقيمل كبيرة تدنيخطط اإلدارة فيما يتعمق باستثماراتنا في ىذا القطاع إلى ترتب تكاليف 
تثمارات األسيم والفوائد الخسائر في اس أوعمى المكاسب كذلك ليف إعادة الييكمة و يؤثر عمى تكا

 وغيرىا.

 أو  العمميةادية أو االمجتماعية أو السياسية أو االقتص قد تتأثر نتائج إنتل بالظروف السمبية
، بما في ذلك موردوىاأو  زبائنياالخاصة بالبنية التحتية في الدول التي تعمل فييا إنتل أو 

مشاكل البنية التحتية و الكوارث الطبيعية و وغيرىا من المخاطر األمنية،  النزاعات العسكرية
 عمالت.ف الالتذبذب في أسعار صر و المشاكل الصحية و 

  األعمال. فصلقد تتأثر نتائج إنتل بتوقيت إتمام عمميات االستمالك أو 

  عن  االختالفواألخطاء )المنتمجات  بعيوبقد تتأثر نتائج إنتل باآلثار السمبية المرتبطة
القانونية التي تتعمق بالممكية الفكرية و بسبب النواحي التشريعية و  ،المواصفات المعمنة(

القضائية و غيرىا من األمور، كالنواحي التشريعية و  ومكافحة االحتكارمكين المستيو المساىمين و 
ن أي حكم قضائي  .(SEC)ييئة األوراق المالية األميركية المقدمة لالمذكورة في تقارير إنتل  وا 

أو بيع واحد أو أكثر من قد يتضمن أضرارًا مالية أو أوامر قضائية تمنعنا من تصنيع إنتل  ضد
يؤثر في قدرتنا عمى تصميم منتمجاتنا، أو سل معينة، اعمأحظر عمينا ممارسات أو ي منتمجاتنا

 أخرى مثل الترخيص اإللزامي لحقوق الممكية الفكرية. الممجوء لحموليفرض عمينا 

 
التي قد تؤثر عمى نتائج إنتل، مذكورة في وثائق و لعوامل وغيرىا، يذه ال ةتفصيمي مناقشةيشار إلى أن 

ربع ل Form 10-Qحسب االستمارة تقرير ال، بما فييا األوراق المالية األميركية المقدمة لييئةإنتل 
 .2101 مارس 27في  لسنة المالية المنتييا
 



 نترنتعبر اإل  النتائج المالية مؤتمر إعالن

نترنت اليوم في عبر اإل نتائمجيا المالية الخاص باإلعالن عن عالميوقائع المؤتمر اإلإنتل  تبث
، وذلك عمى موقعيا لعالقات ئلمحيط اليادا منطقةبتوقيت ظير بعد الالنصف و ة الساعة الثاني
كما  ذاتو، عمى الموقع وسيتم توفير تسمجيل لممؤتمر يمكن مشاىدتو. www.intc.com المستثمرين

 .MP3 يمكن تنزيمو بييئة
 

. وفور 2101 أكتوبر 02 الثالثاءيوم  2101ن العام م الثالث مربعلوتخطط إنتل إلعالن نتائمجيا 
ستايسي سميث نائب الرئيس والمدير المالي لمشركة عمى النتائج، تعتزم إنتل نشر تعميق  إعالن

الثانية الساعة في  . يمي ذلك مؤتمر إعالمي عبر الياتفwww.intc.com/results.cfmالصفحة 
وسيبث أيضًا عبر موقعنا عمى اإلنترنت  ئلمحيط اليادا منطقةظير بتوقيت بعد الالنصف و 

www.intc.com. 
 

 عن إنتل
، الرائدة عالميًا في مبتكراتيا من في بورصة نازداك( INTC)المدرمجة بالرمز  تعمل شركة إنتل

وير التقنيات والمنتمجات والمبادرات التي تعمل باستمرار عمى تحسين رقاقات السميكون، عمى تط
أسموب حياة وعمل الناس. وتتوفر معمومات إضافية عن إنتل في الموقع 

www.intel.com/pressroom  وفي ممجموعة المدوناتblogs.intel.com 
 
 
 

 في الواليات المتحدة وبمدان أخرى. Intel Corporationىي عالمات تمجارية لشركة إنتل نتل وشعار إ Intel االسمإن 
 األسماء والعالمات التمجارية األخرى قد تكون مسمجمة ألصحابيا المعنيين. *
 

في  Intel Corporationىي عالمات تمجارية لشركة إنتل وشعار إنتل  Intel, Intel Atomاألسماء والعبارات إن 
 يات المتحدة وبمدان أخرى.الوال
 األسماء والعالمات التمجارية األخرى قد تكون ممكًا ألصحابيا المعنيين. *
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