ارتفاع صافي أرباح شركة االتصاالت السعودية ( )STCبنسبة  %3.74خالل الربع الثاني من العام 2018م
مقارنة بالربع المماثل من العام السابق .وتوزع  1لاير للسهم الواحد عن الربع الثاني.
الرياض ،المملكة العربية السعودية1439/11/13 ،هـ الموافق 2018/07/26م :أعلنت مجموعة االتصاالت السعودية ) (STCعن نتائجها
المالية األولية للفترة المنتهية في  30يونيو 2018م.


ارتفعت االيرادات الموحدة خالل الربع الثاني بنسبة  %1.1مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتصل إلى  13,182مليون لاير.

وحافظت شركة االتصاالت السعودية على مستوى اإليرادات للنصف األول من العام 2018م لتصل إلى  25,568مليون لاير.



ارتفاع اجمالي الربح خالل الربع الثاني بنسبة  %2.9مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى  7,112مليون لاير ،ولفترة الستة
أشهر بلغ اجمالي الربح  14,109مليون لاير بارتفاع نسبته .%2.0



ارتفاع الربح التشغيلي خالل الربع الثاني بنسبة  %12.3مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى  2,901مليون لاير ،ولفترة الستة



ارتفاع صافي الربح قبل االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائب ( )EBITDAخالل الربع الثاني بنسبة  %8.6مقارنة بالربع المماثل

أشهر بلغ الربح التشغيلي  5,533مليون لاير بارتفاع نسبته .%6.4

من العام السابق ليصل إلى  4,674مليون لاير ،ولفترة الستة أشهر بلغ الربح قبل االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائب ()EBITDA

 9,318مليون لاير بارتفاع نسبته .%5.2




بناء على هذه النتائج التي تحققت ،وتماشيا مع سياسة توزيع األرباح لفترة ثالث سنوات والتي تبدأ من الربع الرابع من عام

2015م كما أقرها مجلس ادارة الشركة وسبق االعالن عنها في تاريخ  11نوفمبر 2015م والتي تم اعتمادها خالل اجتماع
الجمعية العامة في يوم  4أبريل 2016م ،سوف تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها  2,000مليون لاير على مساهمي الشركة

عن الربع الثاني من عام 2018م ،أي ما يعادل  1لاير للسهم الواحد .ستكون أحقية توزيعات األرباح للمساهمين المالكين لألسهم
بنهاية تداول يوم الثالثاء 1439/11/18هـ الموافق 2018/7/31م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع
األوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق .وسيكون تاريخ التوزيع 1439/12/5هـ الموافق 2018/8/16م.

عدد األسهم المستحقة للتوزيعات تبلغ  2,000مليون سهم.

وتعليقا على هذه النتائج صرح المهندس ناصر بن سليمان الناصر ،الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت السعودية أن نتائج النصف األول

من عام  2018م جاءت وهلل الحمد جيدة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ،حيث حافظت شركة االتصاالت السعودية على مستوى اإليرادات
مدعومة بارتفاع إيرادات البيانات بنسبة  .%6.7وواصلت الشركة برنامجها الشامل لرفع الكفاءة التشغيلية والعمل على مبادرات تقليص التكاليف
مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة  %3.7في الربع الثاني من عام 2018م مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وبنسبة  %2.9لفترة

الـ  6أشهر من عام 2018م مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف المهندس الناصر ،أن الشركة تسعى إلى توسيع االستثمار من خالل التركيز على القيمة المضافة في الحلول والتطبيقات التقنية والمالية
والمحتوى والذي سيؤدي إلى تحقيق النمو المستهدف الذي تسعى له الشركة في المستقبل القريب بإذن اهلل .وتماشيا مع استراتيجية الشركة التي
تتطلب النمو في المجاالت غير التقليدية في قطاع االتصاالت والمعلوماتية ،فقد تم تدشين مركز البيانات الحديث في الرياض والذي يعتبر اللبنة
الرئيسية الممكنة لتحول الرقمي بما يتوائم مع خطة التحول الوطني  2020ورؤية المملكة  ، 2030حيث سيكون له دوري إيجابي فاعل لدعم دور
الشركة في تمكين الخدمات الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص في التقنيات المتقدمة الخاصة بالحوسبة السحابية واألمن السيبراني ،وتحليل
البيانات الضخمة ،والمدن الذكية ،ومؤكدا على أنه بإطالق مركز البيانات الجديد ستصبح شركة االتصاالت السعودية أكبر مزود للبنية التحتية
في الشرق األوسط في خدمات الحوسبة السحابية  ،حيث سيتم إضافة  12مرك از جديدا خالل الثالث سنوات القادمة.
كما أشار إلى أن استمرار الشركة في تقدمها التقني وامتالكها لرؤية مستقبلية وتقديمها لحلول رقمية تثري تجربة العميل ،والتي تتوافق مع التطور
الهائل في قطاع االتصاالت ،حقق لنا المركز األول على مستوى المملكة كأسرع مقدم إنترنت على شبكات  3Gو 4Gوالفايبر ،حسب تقرير
"مقياس" من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ،متزامنا مع نجاحنا في اطالق أول المواقع الحية لشبكة الجيل الخامس  5Gبعد اكتمال تجاربها،
وذلك للمرة األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ،والمركز  20عالميا ضمن  100شركة عالمية في قطاع االتصاالت وتقنية
المعلومات ،حسب التقرير الصادر من "جلوبل" المتخصصة بأبحاث مجال االتصاالت.

وأكد المهندس الناصر ،ان الشركة كممكن رئيس للخدمات الرقمية ،مستمرة في نشر خدمات النطاق العريض بتقنية األلياف الضوئية بالمناطق
الحضرية بالمملكة بدعم من و ازرة االتصاالت وتقنية المعلومات ،ضمن مبادرة نشر خدمات النطاق العريض بتقنية األلياف الضوئية في البالد،
لتحقيق أهداف رؤية المملكة  2030حيث ارتفع عدد مشتركي األلياف البصرية للربع الثاني من  2018بنسبة  %8.5مقارنة بنفس الربع من عام
.2017

