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2022ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

%7.02
.2021،مقارنة بعام 2022ديسمبر 31المنتهية في ارتفاع في إجمالي اإليرادات للسنة 

-A: بيآندإس ←
A1: موديز←
AAA: تصنيف←

التصنيف االئتماني

التغير (%) 2021 2022 )مليون ريال سعودي(أبرز المؤشرات المالية 

%7.02 63,008 67,432 إجمالي اإليرادات

%10.65 33,794 37,393 اجمالي الربح 

%14.93 13,128 15,088 اجمالي الربح التشغيلي 

%9.80 22,841 25,079 الربح قبل االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائب

%7.60 11,311 12,171 صافي الربح

2.27 2.44 )بالريال السعودي(ربحية السهم 



كلمة رئيس المجموعة 

المجموعةقامتحيثاألصعدة،كافةعلىstcلـمجموعةملموسا  نجاحا  م2022عامشهدلقد
عنهنتجاممواستراتيجيتها،رؤيتهامعتماشيا  العامخاللمتعددةمجاالتفيواستثماراتبمبادرات
م2022للعامالمجموعةإيراداتوارتفعت.سعوديريالمليار67بمبلغتاريخهافيإيراداتأعلىتحقيق
فينموا  حققتوالتياألعماللوحدةالمميزلألداءذلكويعودم،2021بالعاممقارنة  %7.0بنسبة

.لمملكةافيالرقميوالتحولالتكنولوجيالتطورلسرعةالمجموعةمواكبةبفضل%8.9بنسبةاإليرادات
%6.0بةبنساإليراداتارتفعتحيثإيجابية،نتائجتحقيقمنوالمشغلينالنواقلوحدةوتمكنت
العمالءوحدةحققتكما.)التواليعلى(%5.1و%8.3بنسبةوالدوليةالمحليةإيراداتهابارتفاعمدعومة

العاملةالخطوطبارتفاعمدعومة  (%7.9بنسبةالجوالقطاعإيراداتلنمونتيجةوذلك%6.7بنسبةنموا  
األليافمشتركيقاعدةبارتفاعمدعومة  (%0.9بنسبةالسكنيالقطاعإيراداتونمو،)%6.6بنسبة
الماليةالنتائجساهمتكما.))التواليعلى(%20.2و%1.5بنسبةالثابتالالسلكيوالنفاذالبصرية
بالعاممقارنة%6.2بنسبةاإليراداتارتفعتحيثالمجموعةإيراداتبدعمالتابعةللشركاتاإليجابية
.السابق

عامبأن،stcعةلمجموالتنفيذيالرئيسالوتيدمحمدبنعليانالمهندسأشارالنتائجهذهعلىوتعليقا  
يعوالمشار المبادراتمنالعديدعلىالمجموعةعملتحيثواإلنجازات،بالنجاحاتحافال  كانم2022
فيسيةاألساأعمالهافيالتوسعخاللمنالمجموعةإيراداتوتنوعزيادةفيالواضحاألثرلهاكانالتي

االستثماريةالفرصتنويعإلىstcسعتحيث.وواعدةجديدةمجاالتفيوالدخولوالمنطقةالمملكة
وانترنتالسحابيةالحوسبةمنهاومتنوعةمختلفةمجاالتفيالتابعةالشركاتمنمجموعةبإطالق
ستساهموالتي2030المملكةرؤيةمعاالستثماراتهذهوتتماشى.الرقميةالتحتيةوالبنيةاألشياء
ونموهاجموعةالمربحيةكذلكوستدعموالعالمالمنطقةفيرئيسيرقميكمركزالمملكةمكانةبتعزيز
.)2.0تجرأ(الطموحةواستراتيجيتهاالمجموعةرؤيةمعوبالتوافقمستدامبشكل

سعوديريالمليار50ليصبحم2022العامخاللstcمالرأسزيادةأنالوتيد،المهندسأضافكما
موعةالمجالمالرأسزيادةوستدعم.السعوديةالماليةالسوقفيالماللرأسالزياداتأكبرمنتعد

تنويعاللخمنللمساهميناإلجماليالعائدوزيادةوالنموالتوسعإلىالهادفةاستراتيجيتهالتحقيق
مملكةالفيالمعلوماتوتقنيةاالتصاالتقطاعاتفيالمتوقعةالنموفرصواغتناماالستثمارات
.والمنطقة

قيامهاstcمجموعةأعلنتوالمنطقة،المملكةفيرائدرقميكممكنالمجموعةلدورواستكماال  
استثمارهاتمالتيدوالرمليون500إلىباإلضافةإضافيا ،إستثمارا  دوالرمليون300مبلغبتخصيص
فيقلةمستتكنولوجياستثمارشركةأكبرالصندوقيعتبرحيث،“STV”فيتياسصندوقفيمسبقا ،
المستقبليةstcمجموعةرؤيةاإلضافياالستثمارهذاويؤكد.أفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقة

وجهتيعكسكماوخارجها،السعوديةالعربيةالمملكةفيالرقميالتحولمساعيفيومساهمتها
لتطويرناتطلعاتعنفضال  الرقمي،االقتصادفيالمبتكرةالمشاريعفيواالستثمارلدعمالمجموعة
.إفريقياوشمالاألوسطالشرقومنطقةالمملكةفيالتقنيات

يفقيمةتجاريةسمةكأعلىاألولىالمرتبةعلىالمحافظةفيstcمجموعةنجحتلريادتها،واستمرارا  
اوذلكالتوالي،علىالثالثللعاماألوسط،الشرقمنطقةمستوىعلىاالتصاالتقطاع تصنيفلوفق 

مةالسقيمةتضاعفتوقد.العالممستوىعلىاألقوىالتجاريةللعالمات"500جلوبالفاينانسبراند"
مليار12.3إلىم2017فيدوالرمليار6.2منارتفعتإذالماضية،أعوامالخمسةخاللللمجموعةالتجارية
كانتهامعلىلتحافظوالتوسعالنموفيواالستمراراألداءعلىالتركيزخاللمنوذلكم،2022فيدوالر

.األوسطوالشرقالمملكةفيالتجاريةسمتهاقوةمنوتعززالريادية

ذيالالالمحدودالدعموبفضلوالمنطقةالمملكةفيرائدرقميكممكنstcمجموعةفينحنوأخيرا ،
حقيقتفيماضونالله،حفظهاالرشيدةالقيادةقبلمنالمعلوماتوتقنيةاالتصاالتقطاعيلقاه

النموووالصناعاتالقطاعاتمختلففيالرقميالتحوللتمكينونسعى)2.0تجرأ(الطموحةاستراتيجيتنا
خلقإلىلعناوتطاالستراتيجيةبهذهالتزامناتجسدالمتنوعةالمجموعةواستثمارات.جديدةمساراتفي

.2030رؤيةمستهدفاتتحقيقفيوالمساهمةعمالئناتجربةإلثراءمتكاملةرقميةمنظومة
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أداء السهم
2022لعام 

أبرز العناوين 

التقويم المالي
2022الربع الرابع 

أكتوبر

س ج خ ع ث ن ح

1
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15 14 13 12 11 10 9

22 21 20 19 18 17 16

29 28 27 26 25 24 23

31 30

مؤتمر-مورجانبيجي:أكتوبر11–10←
.السعودياالستثمار

غيرعرضاستالمعنstcأعلنت:أكتوبر24←
العامة،االستثماراتصندوقمنملزم

أبراجشركةأسهممن%51علىلالستحواذ
.)توال(االتصاالت

األوليةالماليةالنتائجstcأعلنت:أكتوبر27←
-09-30فيالمنتهيةللفترةالموجزةالموحدة
الربععنأرباحتوزيعو)أشهرتسعة(م2022
.م2022عاممنالثالث

ديسمبر

س ج خ ع ث ن ح

3 2 1
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يوجدال←

نوفمبر

س ج خ ع ث ن ح

5 4 3 2 1
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30 29 28 27

األوسطالشرقامريكااوفبنكمؤتمر:نوفمبر1←
.إفريقياوشمال

ابعالرالسنويساكسجولدمانمؤتمر:نوفمبر8–7←
.1x1وإفريقيااألوسطوالشرقأوروباوشرقلوسطعشر

معملزمعرضتوقيعهاعنstcأعلنت:نوفمبر10←
)لوشنزس(واالتصاالتاإلنترنتلخدماتالعربيةالشركة
مراكزشركةفي%49البالغةحصتهاكامللبيعوذلك

.)سيسيسي(االتصال

أسهمهاشراءعمليةنتائجعنstcأعلنت:نوفمبر30←
.الموظفينحوافزأسهملبرنامجالمخصصة
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أبرز العناوين
أبرز األخبار

وذلك سلوشنزعرض ملزم مع stcتوقيع
في شركة % 49لبيع كامل حصتها البالغة 

(سيسيسي )مراكز االتصال 
برنامج أسهم حوافز الموظفين

استالم عرض غير ملزم من صندوق 
% 51االستثمارات العامة، لالستحواذ على 

من أسهم توال

الشركةمعملزمعرضتوقيعهاعنstcأعلنت
)نزسلوش(واالتصاالتاإلنترنتلخدماتالعربية
وذلكم2022-11-10الموافقهـ1444-4-16بتاريخ
مراكزشركةفي%49البالغةحصتهاكامللبيع

كامللنقديبمقابلوذلك)سيسيسي(االتصال
مليون450المنشأةقيمةكاملتبلغحيثالصفقة،

Enterprise(سعوديريال Value100%(على
.والديونالنقدأرصدةاستبعادأساس

الموافقهـ1444-5-05تاريخفيأنهstcأعلنت
بةالمطلوللكميةشرائهاأكملتقدم29-11-2022
حوافزأسهملبرنامجالمخصصةأسهمهامن

عامةالالجمعيةموافقةعلىبناء  وذلكالموظفين،
هـ1444-2-03بتاريخوالمنعقدةالعاديةغير

ىعلنتائجهانشرتموالتيم2022-8-30الموافق
-8-31الموافقهـ1444-2-04بتاريختداولموقع
األسهمشراءعمليةتمتعليه،بناء.م2022

شراءيتمولنفقطواحدةمرحلةفيالمطلوبة
.المحددةالشراءفترةخاللإضافيةأسهم

stcمجموعةاستراتيجيةمعيتماشىعرضفي
عائدالوتعظيماالستثماراتفيللتوسعالهادفة

أعلنت,المالرأستدويروإعادةاالصولعلى
قصندوقبلمنملزمغيرعرضتلقيهاالمجموعة

شركةمن51%نسبتهمالشراءالعامةاالستثمارات
موعةلمجبالكاملالمملوكة)توال(االتصاالتابراج
stc,ويتوافق.ريالمليار21.94بمبلغاجماليبتقييم

النموبالمتعلقةالمجموعةاستراتيجيةمعالعرض
أصولفيبحصصاالحتفاظخاللمنوالتوسع

لتابعاشركاتهافيمضافةقيمةذاتاستراتيجية
موالنفياالصولهذهعلىالعائدمنواالستفادة
يزتعز يضمنبشكلالمالرأسوتدويروالتوسع

ةرائدمجاالتفياالستثمارعلىالمجموعةقدرة
.نالمساهميحقوقعلىالعائدوتعظيمومتنوعة

stcوNokia  يتعاونان لتحقيق أهداف
ستدامصافي انبعاثات صفرية لمستقبل م

300تضخ استثمار بقيمة stcمجموعة
STVمليون دوالر إضافية في 

iot squared  توقع اتفاقية شراكة مع
حول داهوا للتكنولوجيا لتعزيز مسيرة الت

الرقمي

،المنطقةفيالرقميالممكن،stcمجموعةأعلنت
ةموفرحلوللتبنيتعاونهماعننوكياوشركة
الكربونانبعاثاتمنالحدعلىتساعدللطاقة
دوق.صفريةانبعاثاتصافيأهدافنحووالتقدم
تفاهممذكرةNokiaوstcمجموعةوقعت
زيزوتعالكربونانبعاثاتتقليلبهدفللتعاون

قةمتعلمجاالتأربعةفيالمستدامةالممارسات
.العملومستقبلوالرقمنةوالمجتمعبالمناخ
نمالعديدالمجموعةتقدمالتعاونهذامنوكجزء
وحدةذلكفيبما،Nokiaمعبالشراكةالحلول

5G Air-Scale Baseband،معإضافيةوبطاقة
Nokiaشرائحمجموعة Reefshark،
EdenNetووحدة SON Energy Saving

Management،5برامجوهياكلGتساعدالتي
طاقةبنشرويساهمالطاقة،استهالكتقليلعلى

805رتوفيفياألساسيللنطاقاإلضافيالمكوِّن
سيدأكثانيانبعاثاتوتقليلالطاقةمنميجاوات
.سنوي اطن ا570بمقدارالكربون

فيالرائدالرقميالممكن،stcمجموعةأعلنت
يفاالستثمارمستقبلمبادرةخاللالمنطقة،
مليون300مبلغخصصتأنهاالسادسةنسخته
دوالرمليون500إلىباإلضافةإضافي،دوالر

تكنولوجياستثمارشركةأكبر،STVلـأمريكي
.ريقياأفوشمالاألوسطالشرقمنطقةفيمستقلة
منطقةأنمؤخرانشرهتقريرفيSTVوتوقعت
45اءإلنشتستعدإفريقياوشمالاألوسطالشرق
فرصةيوفر،مما2030عامبحلوليونيكورنشركة
خاللمنتوفيرهاليتمدوالرمليار100بقيمة

أنSTVتعتزم.المحليةاألوليةالعامةاالكتتابات
نيكورناليوإنشاءعمليةمنكبيرجزءعلىتستحوذ

رائدةاتشركفياستثماراتهاخلفيةعلىالمتسارعة
قدSTVوكانت.بسرعةتنموالتيالقطاعاتعبر

ئةالناشاألسواقفيكمستثمربصمتهاوضعت
رقالشمنطقةفياالبتكاروراءدافعةقوةلتكون
.إفريقياوشمالاألوسط

iot,وقعت squaredالمنطقةفيالرائدةالشركة
اقيةاتفاليوماألشياء،إنترنتتقنياتمجالفي

العالميالمزودللتكنولوجيا،داهوامعشراكة
رنتوإنتالشاملةاألمنيةالمراقبةوخدماتلحلول
لرقمياالتحولمسيرةتعزيزبهدفالذكية،األشياء

وتتطلع.2030رؤيةمعيتماشىبماالسعوديةفي
سيالرئيالمقرفيتوقيعهاتمالتياالتفاقية
iotلشركة squaredأطرتعزيزإلىالرياض،في
ألشياءاإنترنتحلولإلثراءالشركتينبينالتعاون
اقنطضمنللمراقبةوجديدةذكيةعروضوتطوير
ا.الذكيةالمدنحلول iotالتزاممنوانطالق 

squaredورةالمتطاألشياءإنترنتحلولبتقديم
الصغيرةوالشركاتوالمؤسساتللحكومات

االشراكةهذهتعدوالمتوسطة، جهودهامنجزء 
دعمعبراتصال اأكثرالمملكةجعلإلىالرامية
عامالالقطاعفياألشياءإنترنتمنظومةوتطوير

.الرابعبطورهاوالصناعةاللوجستيةوالخدمات

iot squared  توقع مذكرة تفاهم مع
اوتوميشنروكويلشركة 

stc ان وشركة سكاي فايف العربية توقع
مذكرة تفاهم لتقديم خدمات اإلنترنت

الجوية
Center3تدشين 

iotوقعت squared،المزودةالسعوديةالشركة
اءاألشيوإنترنتالمعلوماتتكنولوجيالخدمات
العامةاالستثماراتصندوقبينماالمملوكة
معتفاهممذكرة،stcومجموعةالسعودي
صةالمتخصالعالميةالشركة،اوتوميشنروكويل
التفاقيةاوتهدف.الرقميوالتحولالصناعيةباألتمتة
اتكنولوجيمجالفيالمشتركالتعاونلتعزيز

ءاألشياإنترنتوخدماتواالتصاالتالمعلومات
,4.0ةالصناعيالثورةمنظومةتعزيزفيوالمساهمة

.2030المملكةرؤيةمعوتماشيا  

معتفاهممذكرةتوقيععن،stcمجموعةأعلنت
يفالرائدةالشركةالعربية،فايفسكايشركة
راتالطائعلىاإلنترنتوخدماتحلولتقديممجال
A2G،علىموثوقةإنترنتخدماتتقديمبهدف
ودية،السعالعربيةالمملكةفيالطيرانخطوطمتن

تقديماقنطلتوسيعالمستقبليةالخططإلىإضافة
وشمالاألوسطالشرقمنطقةفيالخدماتهذه

.مسافرينللمميزةسفرتجربةلتقديمسعيا  إفريقيا
يجيةاستراتإطارفيالتفاهممذكرةتوقيعويأتي

stcخاللمنالمملكةفيالرقميالتحوللدعم
حيثوبرا ،جوا  موثوقةاتصالخدماتتقديم
يفالطائراتعلىاإلنترنتخدمةتقديميساهم
عاليالاتصتوفيرخاللمنالمسافرينتجربةتعزيز

دةمشاهللركابيتيحمماعاليةوبجودةالسرعة
اإلنترنت،وتصفح,4Kإلىدقتهاتصلفيديومقاطع

.االجتماعيالتواصلمنصاتواستخدام

مشاريعها،وأهمأكبرإحدىstcمجموعةدشنت
ةلمنطقالرقمياإلقليميالمركزCenter3شركة
ركةالشوستكون.إفريقياوشمالاألوسطالشرق
رقميةالالتحتيةالبنيةألصولالمالكهيالجديدة

وكوابلبياناتمراكزمنstcمجموعةتمتلكهاالتي
.نترنتاالتبادلونقاطالدوليةالتواجدونقاطبحرية

منمجموعةعنعبارةCenter3شركةوستكون
اللالتصومزودللنواقلالمحايدةالبياناتمراكز
افاألليشبكةخاللمناالتصاالتلقطاعالدولي
لرقميةااألعمالتطويرإلىوتهدفالبحرية،الضوئية
الاالتصخدماتفياالستثماريةالفرصوتعزيز
أحدثتوفيرخاللمنالبياناتومراكزالدولي
زمراكقدرةورفعواالستضافةاالتصالتقنيات
وأوروبااوافريقيآسياأسواقاحتياجالحتواءالبيانات
.العالموبقية
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إخالء مسؤولية
أوحةصأوبكفايةيتعلقفيماضمنيٌ،أوصريح،ضمانيوجدالذلك،ومعقدرات،منلديهامابأفضلالعرضهذاstcأعدت
.العرضهذافيواردةأخرىمعلوماتأوتقديراتأوآراءأوبياناتأوأرقامأيدقةأواكتمال

العربيةةالمملكداخلاالتصاالتوخلفيةتاريخعلىالتعرففيالمهتمةاألطرافيساعدقدإعالميكدليلالعرضهذاإعدادتم
اأودعوةتشكلالفهيذلك،علىوعالوة.stcبشركةصلتهاحيثمنالسعودية مالية،أوراقأيفيالتصرفأولشراءحافز 

.ماليةمصلحةفيهاstcتمتلكشركةأيفيأوstcفيسواء

سيماالقبيل،الهذامنتغييراتبأيبتحديثهاالتزامأيمنمسؤوليتناونخليللتغييرعرضةالعرضهذافيالواردةالمعلومات
.المستقبليةالتوقعاتبالمتعلقةتلك

اهناكتكونقد،ذلكإلىباإلضافة في.الحاليةلماليةااألوراقولوائحقوانينفيالمقصودالمعنىضمن"مستقبلية"بياناتأيض 
دقيقةبأنهالشركة،لالمحتملالمستقبليباألداءيتعلقفيماالمستند،هذافيعنهاالتعبيريتمآراءأياعتباريجبالسياق،هذا
ايحدثقداليقينعدمأناالعتبارفياألخذيجبذلك،ومع.فيهإعدادهاتمالذيالوقتفي والفعلياألداءبينجوهري ااختالف 

.هناتوضيحهايتمالتيالنظروجهات

Moving the World

wardfor
إدارة عالقات المستثمرين

: IRU@stc.com.sa

: https://www.stc.com.sa/content/stcgroupwebsite/sa/en/investors.html


