
 

 

بالربع قارنة مم 2018 من العام الثالثالربع خالل  (STC)االتصاالت السعودية صافي أرباح شركة  ارتفاع
لاير  1 وتوزع .على التوالي %8.1و %2.9والربع الثاني من العام الحالي بنسبة  من العام السابق المماثل

 .الثالثللسهم الواحد عن الربع 
 

 

عن نتائجها  (STC)مجموعة االتصاالت السعودية  أعلنت: م24/10/2018هـ الموافق 15/02/1440ة، السعوديالرياض، المملكة العربية 
 .م2018 سبتمبر 30المالية األولية للفترة المنتهية في 

 مليون لاير 13,333لى السابق لتصل إ بالربع المماثل من العاممقارنة  %5.6بنسبة  الثالثالربع خالل  االيرادات الموحدة ارتفعت. 
 مليون لاير. 38,902صل إلى لي م2018 لفترة التسع أشهر للعام %1.9بنسبة  اإليرادات تارتفعو 

  التسع، ولفترة مليون لاير 7,805إلى ليصل  بالربع المماثل من العام السابقمقارنة  %5.5بنسبة  الثالث الربعارتفاع اجمالي الربح خالل 
 .%3.2ارتفاع نسبته مليون لاير ب 21,914أشهر بلغ اجمالي الربح 

  التسع، ولفترة مليون لاير 3,236مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى  %11.3بنسبة  الثالثالربع ارتفاع الربح التشغيلي خالل 
 .%8.2مليون لاير بارتفاع نسبته  8,769أشهر بلغ الربح التشغيلي 

 صافي الربح قبل االستهالك واإلطفاء والفو  عاارتف( ائد والزكاة والضرائبEBITDA ) بالربع المماثل مقارنة  %8.1بنسبة  الثالث الربعخالل
( EBITDAالربح قبل االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائب )أشهر بلغ  التسع، ولفترة مليون لاير 5,128العام السابق ليصل إلى من 

 .%6.2مليون لاير بارتفاع نسبته  14,446
 ولفترة التسع مليون لاير 2,643ليصل إلى  مقارنة بالربع المماثل من العام السابق %2.9افي الربح خالل الربع الثالث بنسبة ارتفاع ص ،

 .%2.9مليون لاير بارتفاع نسبته  7,674أشهر بلغ صافي الربح 
 
 
 
  
 

 

  ،نوات والتي تبدأ من الربع الرابع من عام تماشيا مع سياسة توزيع األرباح لفترة ثالث سو بناء على هذه النتائج التي تحققت
والتي تم اعتمادها خالل اجتماع م 2015نوفمبر  11م كما أقرها مجلس ادارة الشركة وسبق االعالن عنها في تاريخ 2015

شركة مليون لاير على مساهمي ال 2,000 مقدارهانقدية  أرباح توزيعتقوم الشركة بسوف م، 2016أبريل  4الجمعية العامة في يوم 
ستكون أحقية توزيعات األرباح للمساهمين المالكين لألسهم  لاير للسهم الواحد. 1، أي ما يعادل م2018من عام  الثالثالربع عن 

ركة لدى شركة مركز إيداع لمقيدين في سجل مساهمي الشوا م29/10/2018الموافق  هـ20/02/1440 االثنينبنهاية تداول يوم 
هـ الموافق 12/03/1440سيكون تاريخ التوزيع . و األوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق

 .مليون سهم 2,000عدد األسهم المستحقة للتوزيعات تبلغ  .م20/11/2018
 

 لفترة الربح صافي ارتفاع بأن السعودية، االتصاالت لمجموعة لتنفيذيا الرئيس الناصر، سليمان بن ناصر. م صرح النتائج هذه على وتعليقا  
 من الفترة بنفس مقارنة الثالث للربع الربح صافي وارتفاع ،%2.9 بنسبة السابق العام من الفترة بنفس مقارنة م2018 عام من أشهر 9

 تقديم في المتواصل الشركة لسعي نتيجة الحمد وهلل جاء ،(يالتوال على) %8.1و %2.9 بنسبة الحالي العام من الثاني والربع السابق العام
  .والمشغلين والنواقل األعمال قطاعي في والنمو المعلومات تقنية في الخدمات أفضل



 

 
 لتنويع االستثمار مجاالت في التوسع الى تهدف والتي الرقمي والتحول النمو باستراتيجية مستمرة الشركة بأن الناصر المهندس وأوضح

 القطاعين وتمكين 2030 المملكة ورؤية 2020 الوطني التحول خطة مع يتواكب بما التقنية وغير التقنية القطاعات من الدخل ادرمص
 كذراع STC Pay لشركة تدشينها السعودية االتصاالت شركة أعلنت حيث الرقمي، التحول خطط تحقيق في للمساهمة والخاص الحكومي
 الرقمية المالية الخدمات أن الناصر وأضاف. والشركات لألفراد المالية التكنولوجيا خدمات وتقديم الرقمية، المدفوعات في متخصص استثماري

 صناعة في متسارعة تحوالت يشهد الذي التوقيت هذا في خصوصا السعودية، االتصاالت لمجموعة الجديدة النمو مسارات إحدى هي
 Digital“ الرقمية المدفوعات نظام خدمة لتطوير نوعية إضافة ستقدم الجديدة الشركة أن لىإ مشيرا   الرقمية، المعلومات وثورة االتصاالت

Payments”، وعالميا   محليا   والبنوك المالية المؤسسات كبرى مع بالتعاون. 
 

 له كان الحالي العام بحج الدولة قطاعات ومختلف القيادة اهتمام أن الناصر أكد فقد الرحمن، ضيوف خدمة في الشركة إلنجازات واستمرارا  
 المقدسة المشاعر تاريخ في ذروة ساعات أعلى الشركة سجلت إذ السعودية، االتصاالت لشبكة قياسية ألرقام الشركة تحقيق في األثر بالغ

 شبكة عبر اناتالبي نقل رفع تم كما. الماضي العام من الفترة نفس عن %34 قدره بنمو البيانات حركة نقل في مميزة أرقام تحقيق بجانب
 .عرفة يوم في الماضي العام عن %160 من أكثر الى الذروة ساعات في العام هذا خالل تطورا   األكثر الرابع الجيل


