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األداء المالي
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2021يونيو 30أشهر المنتهية في الستة لفترة 

%9.49
، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2021اشهر 6اإليرادات لفترة ارتفاع في 
السابق

)%(التغير  Q1 2021 )%(التغير  Q2 2020 Q2 2021 (مليار ريال سعودي)أبرز المؤشرات المالية 

% 1.30 15,695 % 6.56 14,920 15,899 إجمالي اإليرادات

% -2.40 8,557 % 0.13 8,341 8,352 اجمالي الربح 

% 54.52 % 55.90 % 52.53 نسبة اجمالي الربح 

% -6.66 3,482 % 6.14 3,062 3,250 اجمالي الربح التشغيلي 

% 22.19 % 20.52 % 20.44 نسبة اجمالي الربح التشغيلي

% -3.66 5,841 % 5.34 5,342 5,627 الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب

% 37.22 % 35.80 % 35.39 نسبة الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب

% -4.44 2,952 % 3.56 2,724 2,821 صافي الربح

% 18.81 % 18.26 % 17.74 نسبة صافي الربح

1.48 1.36 1.41 ربحية السهم

→ S&P: A-

→ Moody’s: A1

→ Tasneef: AAA

يالتصنيف االئتمان



)%(التغير  2020أشهر 6 أشهر6 2021 (مليار ريال سعودي)أبرز المؤشرات المالية 

% 9.49 28,855 31,594 إجمالي اإليرادات

% 2.25 16,537 16,909 اجمالي الربح 

% 57.31 % 53.52 نسبة اجمالي الربح 

% 10.98 6,066 6,732 اجمالي الربح التشغيلي 

% 21.02 % 21.31 نسبة اجمالي الربح التشغيلي

% 7.47 10,671 11,468 الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب

% 36.98 % 36.30 نسبة الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب

% 2.41 5,637 5,773 صافي الربح

% 19.54 % 18.27 نسبة صافي الربح

2.82 2.89 ربحية السهم



كلمة رئيس المجموعة 
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التنفيذيالرئيسالوتيد،محمدبنعليانالمهندسأشارالنتائجهذهعلىوتعليقا  
ويةسنونصفربعيةإيراداتأعلىحققت–الحمدولله–الشركةأنstcلمجموعة

ركةالشقطاعاتلكافةالمميزاألداءإلىمباشربشكلتعودوالتيتاريخهافي
حيث.اليةالمالنتائجعلىإيجابيبشكلأنعكسمماللمجموعةالتابعةوالشركات

الشركةقدرةبفضل%29.3بنسبةالفترةإيراداتفيارتفاعا  األعمالقطاعحقق
أما.والخاصالعامالقطاعاحتياجاتتالمسمبتكرةوخدماتمنتجاتتوفيرعلى
نتيجة%5.5بنسبةللفترةاإليراداتارتفعتوالمشغلين،النواقلقطاعصعيدعلى

اإليجابيأثرهارىنبدأناوالتيالتحتيةالبنيةفيالشركةبهاقامتالتيلالستثمارات
للفترةالاألعمنتائجفيإيجابيبشكلاألفرادقطاعساهمكما.القطاعنتائجعلى
ابتالثالالسلكيالنفاذمشتركيوارتفاع%3.4بنسبةالعاملةالخطوطالرتفاعنتيجة  
عدةقاارتفاعإلىأدىمماالضوئيةاألليافخدماتعلىالطلبوزيادة%6.1بنسبة

.%20.8بنسبةالمشتركين

فياالتصاالتشركاتأفضلالئحةstcتصدرتالشركة،إنجازاتلمسيرةواستمرارا  
كأقوىولاألالمركزاحتلتحيثالعالمية،«فوربس»مجلةلتصنيفوفقا  المنطقة
ضمنstcُصنفتكماافريقيا،وشمالاألوسطالشرقمستوىعلىاتصاالتشركة
.العالممستوىعلىرقميةشركة44أفضل

stc“الرقميةالمدفوعاتشركةخاللمنstcحصلتوقد pay"موافقةعلى
ترخيصمنحعلىم2021-06-22الموافقهـ1442-11-12بتاريخالوزراءمجلس
stcلشركة payعوديةالسالعربيةالمملكةفيالرقميةالبنوكأوائلأحدلتصبح.
والتي"2.0تجرأ"الطموحةاستراتيجيتهاتحقيقفيالشركةنجاحيعكسوهذا
ولالتحفيمحوريدوروأداءتقليديةغيرجديدةمساراتفيالنموإلىتهدف
األهدافمعيتوافقبماوالخاصالعامللقطاعينالرقميوالتمكينالرقمي

.ومتنوعمزدهراقتصادنحو2030المملكةلرؤيةالطموحة

solutions“واالتصاالتاالنترنتلخدماتالعربيةالشركةحصلتكما by stc"
العاملالكتتابسهما  24,000,000طرحعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلى
افهاوأهداستراتيجيتهاتحقيقمنالشركةسيمكنمماأسهمها،من(20%)تمثل
.الرقميةوالخدماتالمعلوماتتقنيةقطاعخدماتوتنميةتطويرإلىتسعىالتي
solutionsطرحيتوافقكما by stcشركةتيجيةااسترمعstcإلىتهدفوالتي

داءأتسريعخاللمنللمساهمينالعائدوتعظيموالنطاقالحجمفيالتوسع
.األصول

،(19-دكوفي)كوروناجائحةبهاتسببتالتيالتحدياتكلمنالرغموعلىوأخيرا  
كماتهاقطاعاأغلبفيالنمووتحقيقالمتميزأدائهاعلىالمحافظةفيstcنجحت

ميالرقالتحولمنوتمكينهموالخاصالعامللقطاعالدعمتقديمستطاعتا
،ذلكإلىباإلضافة.لإلستثماروجديدةعديدةفرصوخلقأعمالهمواستمرار
تغطياألوسطالشرقمنطقةفيمتقدمة5Gشبكةأكبربناءمنstcتمكنت
رتطويفيمتواصلةلجهودنتيجةهياإلنجازاتوهذهالمملكة،مناطقمعظم
التحولفيباإلنجازاتمليئةسنوات5وبعد.وأنظمتهاللشبكةالتحتيةالبنية

ةتحتيوبنيةشبكةلتطويرجهودهاstcستواصلالمتكاملة،التحتيةوالبنيةالرقمي
امركالسعوديةالعربيةالمملكةتصبحأنأجلمنومتقدمةموثوقةرقمية إقليمي از 
ا .العالميةوالشراكاتالمبتكرةالمشاريعخاللمنالرقميةللخدماترائد 



أداء السهم
2021الربع الثاني 
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stcمجموعة | 2021عالقات المستثمرين • 4

أبرز العناوين

التقويم المالي
2021الثاني الربع 

أبريل

س ج خ ع ث ن ح

3 2 1

10 9 8 7 6 5 4

17 16 15 14 13 12 11

24 23 22 21 20 19 18

30 29 28 27 26 25

تاريخبخصوصالتطوراتآخرعنstcتعلن:أبريل5•
توزيعاتوم2020عاممنالرابعالربعأرباحتوزيعات
.م2020العامعناإلضافيةالنقديةاألرباح

اجتماعلحضورمساهميهادعوةعنstcتعلن:أبريل5•
(األولاالجتماع)العاديةغيرالعامةالجمعية

الشركةأرباحتوزيعاتانتقالعنstcتعلن:أبريل5•
.الرياضبنكإلى

رونياإللكتالتصويتبدايةتاريخعنstcتعلن:أبريل21•
غيرالعامةالجمعيةاجتماعبنودعلىلمساهميها

.(األولاالجتماع)م2021لعامالعادية

دةالموحاألوليةالماليةالنتائجعنstcتعلن:أبريل22•
ثالثة)م2021-03-31فيالمنتهيةللفترةالموجزة
.م2021عاممناألولالربععنأرباحتوزيعو(أشهر

العامةالجمعيةاجتماعنتائجعنstcتعلن:أبريل27•
(األولاالجتماع)العاديةغير

بونائللمجلس،رئيستعيينعنstcتعلن:أبريل29•
قالسوهيئةلدىالشركةوممثليالمجلسرئيس
يداعإمركزوشركةالسعوديةالماليةوالسوقالمالية
اللجانوتشكيلالماليةاألوراق

يونيو

س ج خ ع ث ن ح

5 4 3 2 1

12 11 10 9 8 7 6

19 18 17 16 15 14 13

26 25 24 23 22 21 20

30 29 28 27

ماع االجت)الجمعية العامة العادية اجتماع : يونيو1•
(.األول

ية حضور مؤتمر الديون وحقوق الملك: يونيو2-3•
.  أمريكابنك اوف -2021في األسواق الناشئة 

المجموعة المالية مؤتمر حضور : يونيو14-15•
. تداولومستثمري هيرميس

آخر التطورات بخصوص بيععن stcتعلن : يونيو23•
.حصة في إحدى شركاتها التابعة

عن آخر التطورات المتعلقة stcتعلن : يونيو29•
ة، بإمكانية الطرح العام األولي لشركتها التابع

اس )الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت
(.تي سي حلول

كابيتالحضور اجتماع الراجحي : يونيو29•
.  للمستثمرين

مايو

س ج خ ع ث ن ح

1

8 7 6 5 4 3 2

15 14 13 12 11 10 9

22 21 20 19 18 17 16

29 28 27 26 25 24 23

31 30

لحضورمساهميهادعوةعنstcتعلن:مايو5•
.)األولاالجتماع)العاديةالعامةالجمعيةاجتماع

2020عاممنالرابعللربعاألرباحتوزيعات:مايو24•
.(سهملكلريال)

ريال)2020لعاماإلضافيةاألرباحتوزيعات:مايو24•
.(سهملكل

ياالفتراضكابيتالأرقاممؤتمرحضور:مايو24-25•
.2021إفريقياوشمالاألوسطالشرقللمستثمرين

التصويتبدايةتاريخعنstcتعلن:مايو27•
يةالجمعاجتماعبنودعلىلمساهميهااإللكتروني

.(األولاالجتماع)م2021لعامالعاديةالعامة

2021عاممناألولللربعاألرباحتوزيعات:مايو31•
.(سهملكلريال)



فياالتصاالتشركاتأفضلالئحةstcتصدرت
ية،العالم«فوربس»مجلةلتصنيفوفقاالمنطقة

علىاتصاالتشركةكأقوىاألولالمركزاحتلتحيث
بقيمةافريقياوشمالاألوسطالشرقمستوى
كمادوالر،مليار64.3بلغتالحاليللعامسوقية
علىرقميةشركة44أفضلضمنstcُصنفت
قائمةعن«فوربس»وأعلنت.العالممستوى

2000أقوىتضمالتيالسنوية2000«جلوبل»
فياعتمدتبحيث،العالممستوىعلىشركة

اإليرادات،:هيرئيسيةمعايير4علىتصنيفها
.السوقيةوالقيمةاألصولوحجمواألرباح،

خدماتلتقديمرقميةمنصةكالودstcتعتبر
القطاعفيمختلفةجهة3000منألكثرالكالود

stcتصنف.بالمملكةالخاصوالقطاعالحكومي
رأكثمعالمنطقةفيالكالودلخدماتمزودكأكبر
وIaaSالتحتيةالبنيةمستوىعلىمنتج30من

الىباإلضافةPaaSالرقميالتطويرمنصات
استهالكسهولةمعSaaSوالبرمجياتالتطبيقات
االستخدامحسبالشهريالدفعبنظامالخدمات

الخدماتلجميعالموحدكالودstcمتجرعبر
stcتطبيقمعبالربطالفوترةوسهولة business

العاليةواألمانالخصوصيةبضمانتتميزكما
.والموثوقية

لعامالعالميةIpsosشركةأجرتهالستطالعوفقا  
سمة800منيقربوماسوقا  14شمل،2020
ثيرا  تأاألكثرالتجاريةالسماتقائمةضمنتجارية
قائمةضمناألولىالمرتبةstcحصدتونفوذا ،
مملكةالفيتأثيرا  األكثرالمحليةالتجاريةالسمات
الذينفسهالتصنيفوبحسب,السعوديةالعربية
المرتبةأيضا  الشركةحققت،Ipsosبهقامت

ةالعالميالتجاريةالسماتقائمةضمنالخامسة
.السعوديةالعربيةالمملكةفيتأثيرا  األكثر

stcتطلقرقمي،مجتمعنحو payمدى،بطاقات
اتلعبوهي الوطنيةالدفعأنظمةفيفاعل ادور 

يفستساهمحيثالمالي،القطاعتطويروبرنامج
امجبرنمستهدفاتكأحدنقديغيرمجتمعتحقيق
عدفخياراتتوفيرخاللمنالمالي،القطاعتطوير

stcاتبطاقتقدم.المجتمعشرائحلجميعإلكترونية
payحيثالكامل،التحكمأبرزهاالمزايامنالعديد
يائتمانحدوتحديدبطاقةإصدارللعميليمكن

ريقطعنببساطةوتجديدهاوإلغائهامؤقت اوإيقافها
.التطبيق

يانعلالمهندسللمجموعةالتنفيذيالرئيسوقع
رياضاتللالسعودياالتحادمعشراكةاتفاقيةالوتيد

ييمتقعلىالشركةوتعمل.والذهنيةاإللكترونية
ومبادراتأنشطةإنشاءفيالمشاركةفرص

ياالستراتيجالشريكبوصفهااالتحادوبطوالت
االتصاالتخدماتتقديمفيالرقميوالممكن

ةيابوالسحالرقميةوالحلولالمعلوماتوتكنولوجيا
.التحتيةوالبنية

يفالرقميللتحولكممكناالستراتيجيدورهامنانطالقا  
فيالمسؤولةالممارساتأفضلتبنيمعوالمنطقةالمملكة
اقتصاديا  اإليجابيةأثارهاتعظيمبهدفاالستدامةمجال

منصةعمشروعنالتميزشهادةالشركةحققت,وبيئيا  واجتماعيا  
جتمعلمالعالميةالقمةمنتدى"فيوذلكالرقمية،االستدامة
األبعاد"لفئةالرائدةالمشاريعضمن،"2021المعلومات
تدامةاالسمنصةمشروعوتفوق."المعلوماتلمجتمعاألخالقية

القائمةضمنبالجائزةللفوزمؤهالعالميا  مشروعا  72على
الشركةبأنهابذلكstcلتثبتمشروعا ،360أصلمنالمختصرة
التيكةالمشارالمحليةاالتصاالتقطاعشركاتبينمنالوحيدة
عمشروفيالريادةوتحقيقها،التمييزشهادةعلىحصلت
علومات،الملمجتمعاألخالقيةاألبعادفئةضمنالرقميالمنصة
زيادةةأهميعلىتؤكدالتيالمسابقةوشروطبمعاييروالتزامها
اتالمعلومتكنولوجيااستعمالفياألخالقيبالبعدالوعي

تعمالاسإساءةلمنعالوقائيةبالتدابيروااللتزامواالتصاالت،
.واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا

رقراصدور"(الهيئة)"الماليةالسوقهيئةأعلنت
شركةالطلبعلىالموافقةالمتضمنالهيئةمجلس
طرح"(الشركة)"واالتصاالتاالنترنتلخدماتالعربية

(%20)تمثلالعاملالكتتابسهما  (24,000,000)
اراإلصدنشرةنشريتموسوفالشركة،أسهممن
نشرةوتحتوي.كافبوقتاالكتتاببدايةموعدقبل

يحتاجالتيوالبياناتالمعلوماتعلىاإلصدار
منماراالستثقراراتخاذقبلعليهااالطالعالمستثمر
للشركةالماليةالبياناتذلكفيبماعدمه،

.وإدارتهانشاطهاعنوافيةومعلومات

شركةتحّولعلىالموقرالوزراءمجلسوافق
stcالسعوديةالرقميةالمدفوعات payرقميبنكإلى

ميةالرقالمصرفيةالخدماتمنالعديديقدممتكامل
.2030لرؤيةالمملكةتوجهاتمعيتوافقبمابالمملكة
تحويلأنالوتيدمحمدبنعليانالمهندسوأوضح
stcشركة payالشركةالتزاميعكسرقميبنكإلى

غيرجديدةمساراتفيللنمو"2.0تجرأ"باستراتيجيتها
تالمدفوعاشركةوكانت.الرقميوالتحولتقليدية
stcالسعوديةالرقمية payمنأكتوبرفيتأسستقد
يوه"فنتك"الرقميةللمدفوعاتكمشروع،2018العام
،%100بنسبةstcلمجموعةمملوكةتابعةشركة
ةشرككأولنفسهاالشركةسجلتوجيزوقتوخالل
(ساما)السعوديالمركزيالبنكمنمرخصةماليةتقنية
طاألوسالشرقفيرقميةمحفظةوأكبرالمملكة،في

6منرأكثمستخدميهاعدديبلغحيثأفريقيا؛وشمال
.مستخدممليون

stc pay ومدى أبعد
اضات السعودي للرياإلتحاد"اتفاقية شراكة مع 

"اإللكترونية والذهنية 
التميزلالستدامة تفوز بجائزة stcمنصة

ركة موافقة هيئة السوق المالية على طلب الش
جيل العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت تس

وطرح أسهمها لالكتتاب العام
stcبنك –رقمي أول بنك 

العالمشركة رقمية في 44أفضل ضمن stc: فوربس stc في المنطقةالكالودمزود لخدمات أكبر stc السماتالمرتبة األولى ضمن قائمة في
التجارية األكثر تأثيراً في السعودية

stcمجموعة | 2021عالقات المستثمرين • 5

أبرز العناوين



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
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