
 

 

  
مليون ريال سعودي   ١٩٣جتاوز  الربحصايف   وارتفاع يف، ٪٦٤مبعدل  تسجل منوًا يف اإليرادات "العربية" 

من العام  املماثلة  م باملقارنة مع الفرتة ٢٠٢٢من العام   سبتمرب  ٣٠فرتة التسعة أشهر املنتهية يف خالل 
  . السابق

  
  الشركة العربية للتعهدات الفنية  استمرارويعود ذلك إىل    ،٪٦٤  مبعدل   اعًاارتف   سجلت حيث انهايًا يف اإليرادات،  منوًا إيجابالعربية  حققت    -

إىل   إضافة  ذلك،  ومتيزها يف  الرقمي  التحول  العربية    تركيز لعمليات  إالشركة  يف  على  الدخول  اهدافها  والتي من  اخلاصة  سرتاتيجيتها 
   .خططها التسويقية حمليًا ويف املنطقةحتالفات ومشاريع جديدة تدعم  

    .مليون ريال سعودي  ٧٥٢٫٤لتسجل  ٪٦٠مبعدل  للفرتة احلالية إيرادات قطاع اإلعالنات الطرقية اع يفارتف  -
  . مليون ريال سعودي ٤٤٫٦لتسجل  ٪ ١٨٨مبعدل للفرتة احلالية إيرادات قطاع اإلعالنات الداخلية  اع يفارتف  -
  .مليون ريال سعودي ١١٫٦لتسجل  ٪٤٠مبعدل  للفرتة احلالية  إيرادات قطاع الطباعة اع يفارتف  -
  االسرتاتيجية ومواصلة التحول األهداف  على  الشركة    تركيز  ذلك  ويعكس،  ٪٣٤مبعدل  للفرتة احلالية      ١يف صايف الربح   ًاحققت العربية ارتفاع   -

مما ساهم ذلك يف حتقيق  ،  واالستمرارية يف االبتكار والتميز واحملافظة على زخم النمو  الرقمي والتوسع بخطى ثابتة وحسب ما هو خمطط له
 وجتدر اإلشارة إىل أن نتائج اعمالنا تعكس منوًا يتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا.، هذا االرتفاع االيجابي يف النتائج املالية

  .ريال/سهم  ٢٫٧١ريال/سهم مقابل  ٣٫٨٧  صبحلت  ٪ ٣٤بنسبة للفرتة احلالية   ٢ربحية السهم  ارتفعت  -
 

  
للتعهدات الفنية توسيع نطاقها اجلغرايف عرب االنتشار اإلقليمي واقتناص أفضل الفرص االستثمارية والدخول    العربية الشركة تستهدف 

التحالفات  اإليجابي    يف  املردود  تعظيم  يف  تساهم  التي  الوسائل  أهم  إيجاد  إىل  باإلضافة  وعامليًا،  حمليًا  ال االسرتاتيجية  شركة  على 
ومساهميها على املدى القريب والبعيد، يساهم ذلك يف متابعة متيزنا يف عمليات التحول الرقمي واحملافظة على مكانتنا الرائدة يف  

  . السوق اإلعالين
  

  
  
 

 
  . حقوق امللكية غري املسيطرةصايف الربح املتعلق مبساهمي الشركة العربية للتعهدات الفنية دون  ١

 ٥٠على املتوسط املرجح لعدد األسهم والبالغ عددها  حقوق امللكية غري املسيطرةمساهمي الشركة العربية دون تم احتساب ربحية السهم بقسمة الربح العائد إىل ي ٢
  . مليون سهم
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