
 خبر صحافي

 

 لمزيد من المعمومات، يرجى االتصال بـ:
  روال زعرور      مى صادق

 إنتل كوربوريشن    هل أند نولتون للعالقات العامة

 A +202-24-61-5449هاتف    ??@=<<@A+889 هاتف

Aبريد إلكتروني .commay.sadek@hillandknowlton  Aبريد إلكترونيrola.zaarour@intel.com 

 
 

 3002 الرابعفي الربع  مميار دوالر 3.2تحقق دخاًل صافيًا قدره إنتل 
 %578بارتفاع 

 
 نتائج الربع الرابع

 أي سنويًا )% ?9 بمعدلمميار دوالر  :90مرتفعة مميار دوالر أميركي،  =880عائدات ال
 (مقارنة بالفترة ذاتيا من السنة الماضية

  سنوياً  نقطة 89 بارتفاع، %>=قياسي بمغ ىامش إجمالي 

 سنوياً 9=معدل و مميون دوالر  ?>@، بارتفاع مميار دوالر >.9 دخل التشغيل % 
  سنوياً ><?معدل و مميار دوالر  9، بارتفاع مميار دوالر :90الدخل الصافي % 
  سنت سنوياً  =:، بارتفاع سنت 8;احد عائدات السيم الو 
  

 AMDنتائج الربع الرابع عند عدم احتساب تأثيرات اتفاق التسوية مع 

  التشغيل دون استخدام المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا دخلNon-GAAP  مميار  <0:بمغ
 % سنوياً :;8دوالر ومعدل  مميار 909بارتفاع دوالر، 

 مبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا دون استخدام ال الدخل الصافيNon-GAAP 08: بمغ 
 % سنوياً <=9مميار دوالر ومعدل  :90، بارتفاع مميار دوالر

 دون استخدام المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا  عائدات السيم الواحدNon-GAAP تبمغ 
 سنت سنوياً  8;، بارتفاع سنت >>
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من العام  الرابععن نتائجيا المالية لمربع  إنتلأعمنت شركة  - 3000 يناير 17، القاىرة، مصر
مميار  >.9مميار دوالر أميركي، بينما بمغ دخل التشغيل  =880قدرىا عائدات  سجمت، حيث @988

 .سنت 8;مميار دوالر، وعائدات السيم الواحد  :90دوالر، والدخل الصافي 
 

مميار دوالر  08>:ائدات قدرىا كاممة تكون إنتل قد حققت ع @988وعند النظر إلى نتائج العام 
مميار دوالر،  ;0;مميار دوالر، والدخل الصافي  <0>خالل العام، أما دخل التشغيل فوصل إلى 

مميار دوالر نقدًا من عممياتيا،  88حصدت الشركة أكثر من قد سنت. و  <<وعائدات السيم الواحد 
 مميار دوالر نقدًا أرباحًا لحممة األسيم. 08: ووزعت

 
النتائج  تأتييني الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنتل: "بول أوتيمم يقوليقًا عمى ىذه النتائج وتعم

استثمارنا في تقنيات التصنيع الرائدة عمى مستوى  بفضل @988القوية إلنتل خالل العام المالية 
تشغيل غير  نتنا ىذه اإلستراتيجية من تحقيق كفاءةلقد مك  في مجال المنتجات.  ناالقطاع وابتكار 

مثيرة جديدة في السوق رغم الظروف  تنمية أعمالنا التقميدية واستحداث فرص خاللمسبوقة 
 من دورة األعمال تبين بوضوح أنالحرجة  . إن قدرتنا عمى تجاوز ىذه المرحمةاالقتصادية الصعبة

ذالمعالجات باتت أمرًا أساسيًا ال غنى عنو في حياتنا المعاصرة. و  الحواسيب وجو إلى المستقبل نت وا 
 ".فإننا نخطط لتوفير منافع الحوسبة لمزيد من الزبائن واألسواق، وفي مزيد من أصناف المنتجات

 
 GAAPالمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا المالية باستخدام نتائج ال مقارنة

 
 الفصميةنتائج ال

 الثالثمقابل الربع  3002الربع الرابع  
3002 

 الرابعمقابل الربع 
3005 

 %28ارتفاع ب %13ارتفاع ب مميار دوالر 10.6 العائدات

 %62ارتفاع ب %3انخفاض ب مميار دوالر  2.5 دخل التشغيل

 %875ارتفاع ب %23ارتفاع ب دوالر مميار  2.3 الدخل الصافي

 سنت 36ارتفاع ب سنت 7ارتفاع ب سنت 40 أرباح السيم الواحد

 
 السنويةنتائج ال 



 3005مقابل   3002  
 %7بانخفاض  مميار دوالر  35.1 العائدات

 %36بانخفاض  مميار دوالر  5.7 دخل التشغيل

 %17بانخفاض  مميار دوالر  4.4 الدخل الصافي

 سنت 15بانخفاض  سنت 77 أرباح السيم الواحد
 
 

 Non-GAAPالمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا المالية دون استخدام نتائج ال مقارنة
 

 الفصميةتائج نال
 الثالثمقابل الربع  3002الربع الرابع  

3002 
 الرابعمقابل الربع 
3005 

 %28بارتفاع  %13بارتفاع  مميار دوالر 10.6 العائدات

 %143بارتفاع  %45بارتفاع  مميار دوالر  3.7 دخل التشغيل

 %267بارتفاع  %67بارتفاع  دوالر مميار  3.1 الدخل الصافي

 سنت 40بارتفاع  سنت 22بارتفاع  سنت 55 الواحدأرباح السيم 
لم تأخذ  Non-GAAPاستخدام المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا دون  @988 الرابعنتائج الربع 
مميار دوالر والتأثيرات الضريبية المرتبطة  1.25البالغة  AMDتكمفة اتفاق التسوية مع  بالحساب

-Nonاستخدام المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا دون  ?988نتائج الربع الرابع  كما أن بذلك.

GAAP  قيمة استثمارات إنتل في شركة  انخفاضبسبب  مميون دوالر 938خسارة بالحساب لم تأخذ
Clearwire .والتأثيرات الضريبية المرتبطة بذلك 

 
 السنويةنتائج ال 

 3005مقابل   3002  
 %7بانخفاض  مميار دوالر  35.1 العائدات

 %6بانخفاض  مميار دوالر  8.4 دخل التشغيل

 %12بارتفاع  مميار دوالر  6.6 الدخل الصافي



 سنت 14بارتفاع  دوالر 1.17 أرباح السيم الواحد
بالحساب لم تأخذ  Non-GAAPاستخدام المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا دون  @988 عامنتائج 

بالحساب مميار دوالر، ولم تأخذ  1.45البالغة و  المفروضة عمى إنتل غرامة المفوضية األوروبية
 والتأثيرات الضريبية المرتبطة بذلك. ،مميار دوالر 1.25البالغة  AMDتكمفة اتفاق التسوية مع أيضًا 
قيمة  انخفاضبسبب  مميون دوالر 938خسارة بالحساب لم تأخذ  ?988 عامنتائج  كما أن

 والتأثيرات الضريبية المرتبطة بذلك. Clearwire استثمارات إنتل في شركة
 
 
 :3002لمربع الرابع  أبرز المعمومات المالية 

  كما ارتفعت عائدات 88 طرفيات الحواسيب الشخصيةارتفعت عائدات مجموعة ،%
عائدات و  %،99وعائدات مجموعة معماريات إنتل األخرى  %،98 مراكز البياناتمجموعة 
كل ىذه األرقام مقارنة بالربع  %،= اوأطقم الرقاقات الخاصة بي ™Intel® Atomمعالجات 
 السابق.

 مقارنة بالربع السابق. المعالجات كافة المتوسط العام لسعر بيع ارتفع 
  مميار دوالر 08: ير زائد عمميات االستحواذ والدمجبمغ حجم اإلنفاق عمى البحوث والتطو 

وذلك أعمى من توقعات  ،(AMDتسوية مع مميار دوالر تكمفة اتفاق ال >809)دون حساب 
 .الشركة

 مميون دوالر  =@الصافية الناتجة عن االستثمار في األسيم والفوائد وغيرىا بمغت  األرباح
 أفضل من توقعات الشركة.أميركي، وىذا الرقم 

  المعدلة من التوقعات السابقة أدنى، وذلك %89بمغ معدل الضرائب الفعال ليذا الربع 
 .%98قدرة بـ الم لمشركة

 
 :بكاممو 3002 لعامأبرز المعمومات المالية  

 عائدات  انخفضت%، كما =عائدات مجموعة طرفيات الحواسيب الشخصية  انخفضت
بينما  %،98%، وعائدات مجموعة معماريات إنتل األخرى 9مجموعة مراكز البيانات 

 .%<=8 اوأطقم الرقاقات الخاصة بي ™Intel® Atomعائدات معالجات ارتفعت 

  988% دون تغيير عن عام <0>>بمغ اليامش اإلجمالي?. 



  مميار دوالر، وتكمفة اتفاق  >;80المفروض عمى إنتل غرامة المفوضية األوروبية بمغت
 مميار دوالر. >809 وصل إلى AMDالتسوية مع 

  مميار دوالر، ضمن توقعات الشركة. >0;العام بمغ  طيمةاإلنفاق الرأسمالي 
 

 مالاألعتوقعات 
أو أي  فصلال تشمل توقعات إنتل لألعمال األثر المحتمل ألية عمميات اندماج أو استمالك أو 

 .يناير :8عمميات أخرى قد تتم بعد تاريخ تشكيمة 
 

 :3000 األولالربع عن 

  :مميون دوالر 88;مميار دوالر أميركي، زائد أو ناقص  <0@العائدات. 

 نقطتين مئويتيند أو ناقص % زائ8=: نسبة ىامش األرباح اإلجمالي. 

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

  باستمالك شركة التكاليف المتعمقةWind River 98: حوالي من مصاريف ونفقات غير ممموسة 
 مميون دوالر.

 رمميون دوال 98ربح حوالي : وغيرىاالفوائد و استثمارات األسيم  تأثير . 

 مميار دوالر. 808 : حوالياالىتالك 

 
 :3000كامل العام عن 

 نقاط مئوية : % زائد أو ناقص8=: نسبة ىامش األرباح اإلجمالي. 

 زائد أو ناقص  مميار دوالر ?880حوالي : لتطوير زائد االستمالك واالندماجاو البحث  اإلنفاق عمى
 .مميون دوالر 888

 مميار دوالر. 09=ي : حواللتطويراو البحث  اإلنفاق عمى 

  8:معدل الضريبة: حوالي.% 

 مميون دوالر 888زائد أو ناقص  مميار دوالر ;0; : حوالياالىتالك. 

  مميون دوالر 888مميار دوالر زائد أو ناقص  ?0;اإلنفاق الرأسمالي: يتوقع أن يكون في حدود. 

 

 حالة توقعات األعمال



خالل  "توقعات األعمال"ة إنتل قد يذكرون ممثمي شركموظفي و فإن  9888األول خالل الربع 
 اعتباراً لكن وغيرىا.  ووسائل اإلعالمالمحممين االستثماريين و االجتماعات الخاصة مع المستثمرين 

، فإن الشركة ستتخذ األولحتى قيام إنتل بإعالن نتائجيا لمربع و  فبراير =9العمل في  يوم من انتياء
وثائق ال وكذلكالصحفية لمشركة  األخبارفي  " المنشورةاألعمالتوقعات " ُتعتبر فييا "،ىدوء "فترة

 "فترة اليدوء"تتحدث عما يسبق  ،تاريخية معمومات (SEC)ييئة األوراق المالية األميركية المقدمة ل
 من قبل الشركة. تحديثاتألية ىذه المعمومات خضع ت ولن ،فقط
 

 عوامل المخاطرة

 الشركة توقعاتو خطط  بشأنفي ىذه الوثيقة  رات المذكورةمن العبا التصريحات أعاله وغيرىا إن
وعدم من المخاطر  تعتبر تصريحات مستقبمية تشمل عدداً  ،لممستقبلو  بأكممومعام لو  الرابعمربع ل

تغيرات في وقد تؤدي ال. ىناك الكثير من العوامل التي قد تؤثر عمى نتائج إنتل الفعمية، التيقن
في النتائج الفعمية عما ىو  اختالف جوىريإلى حدوث  قة بتمك العواملالحالية والمتعم توقعات إنتل

 مذكور في ىذه التصريحات المستقبمية.
 

، الرائدة عالميًا في مبتكراتيا من في بورصة ناسداك( INTC)المدرجة بالرمز  تعمل شركة إنتل
تمرار عمى تحسين رقاقات السميكون، عمى تطوير التقنيات والمنتجات والمبادرات التي تعمل باس

أسموب حياة وعمل الناس. وتتوفر معمومات إضافية عن إنتل في الموقع 
www.intel.com/pressroom  وفي مجموعة المدوناتblogs.intel.com 
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 Intelىي عالمات تجارية لشركة إنتل وشعار إنتل  Intel, Intel Xeon, Intel Core, Intel Atomاألسماء والعبارات إن 

Corporation .في الواليات المتحدة وبمدان أخرى 
 األسماء والعالمات التجارية األخرى قد تكون ممكًا ألصحابيا المعنيين. *
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