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ةنظرة عامة على االستراتيجي. 1



استراتجينتا

ةآمنشخصي،طابعذاتسلسة،بتجربةالعمالءتشويق←
المنطقةفيلألعمالالموثوقالشريكنكونأن←

يقوتحقالتكاليفكفاءةرفعطريقعنالمساهمينعوائدزيادة←
األصولمنالدخل

رقميةالوالعروضالرائدةالقادمالجيلتقنياتخاللمنأسواقناربط←
الشركاتحوكمةولالستدامةقدوةنكونأن←
األولتياراالخنكونانوالشركةمستوىعلىالثقافيالتغييرقيادة←

الرقميةالمواهبألفضل

يةالتوسع في محاور النمو المختارة من الخدمات الرقمية واألساس←

يةوالتحليلالرقميةالقدراتتنميةوالرقميالفكرغرس←
لللعمجديدةومنهجياتطرقتتبنىمرنةتقنيةشركة←

َجدِّد التجربة ع في الحجم والنطاق تَوسَّ

أسرِع من األداء stcَرقِمن 

4

جــتــ

أرــ
تجرأ
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للمملكة 2020برنامج التحول الوطني مع stcمواءمة استراتيجية 
2030ورؤية العربية السعودية 

بينمنلنكون36البالغالحاليموقعنامناإللكترونيةالحكومةمسحمؤشرفيترتيبنارفع◄
؛األولىالخمسالدول

اإلجمالي؛المحليالناتجمن٪65إلى٪40منالخاصالقطاعمساهمةزيادة◄

؛٪30إلى٪22منالعاملةالقوىفيالمرأةمشاركةزيادة◄

؛15أعلىإلىالعالمفياقتصادأكبرعشركتاسعالحاليةمكانتنامناالنتقال◄

٪؛7إلى٪11.6منالبطالةمعدلخفض◄

٪؛35إلى٪20مناإلجماليالمحليالناتجفيوالمتوسطةالصغيرةالشركاتمساهمةزيادة◄

.عامكلمليون30إلىمليون8منالمعتمريناستقبالعلىقدرتنازيادة◄

فيزتحخاللمنالسعوديةالعربيةالمملكةمناطقلجميعالعريضالنطاقخدماتتقديم
التنظيمية؛األعمالوإطارالتحتيةالبنيةفياالستثمار

اإللكترونية؛التجارةدعم

واالتصاالت؛المعلوماتتكنولوجيامستخدميمهاراتفيالرقميةالفجوةسد

؛النفطيغيراإلجماليالمحليالناتجفيالمعلوماتتكنولوجياصناعةمساهمةزيادة

يةوتقناالتصاالتقطاعفيوالتوظيفالمتخصصةالسعوديةالبشريةالكوادرتأهيل
المعلومات؛

مشتركةتحتيةبنيةأساسعلىالذكيةالحكوميةالمعامالتوتفعيلتطوير.

 قيادة السوق في الخدمات الرقمية والحلول
اإلبداعية

العمليات والعمليات الداخلية ومحرك رقمنة
التسليم والنهج التجاري

:stcاستراتيجية عناصر 

دفع الكفاءات من خالل التحول الرقمي

غرس ثقافة التغيير

 القطاعات الحكوميةقطاع األعمال مع تنمية
والشركات الصغيرة والمتوسطة

نصة قيادة التقدم التكنولوجي وتوفير أفضل م
اتصال
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على الشركةعامة نظرة . 2
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مايو مارس يونيوابريلفبرايريناير

االكتتاب العام 
 Solutionsلشركة 

By stc

التحكم مركز 
ةالرقميبالعمليات 

 stcعالمةقيمة تبلغ 
مليار 9.2التجارية 

دوالر أمريكي

كأفضل stcُصنفت 
شركة اتصاالت في

منطقة الشرق 
األوسط وشمال 

إفريقيا

stcتحويل  pay 
إلى بنك رقمي

stc هي األولى في
حسب 5Gتغطية 

تقرير مقياس

ة منحت هيئة السوق المالي
24طرح الموافقة على 

عام مليون سهم لالكتتاب ال
٪ من أسهم 20تمثل 

.الشركة

مركز التحكم stcأطلقت 
مركز الرقمي الذي يعتبر أكبر

تشغيل متكامل في 
ألف 42المنطقة بمساحة 
متر مربع

، فوربسوفًقا لمجلة 
األولى المرتبة stcاحتلت 

كأقوى شركة اتصاالت في
منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا ومن بين

شركة رقمية في 44أفضل 
العالم

وافق مجلس الوزراء على 
الرقمي stcإنشاء بنك 

ة منصحيث سيتم تحويل 
stc pay بنك رقمي إلى

متكامل

ر في توفير أكبstcنجحت 
في متقدمة 5Gشبكة

منطقة الشرق األوسط 
تغطي معظم مناطق 

المملكة

أنها على stcتم تصنيف 
يمة العالمة التجارية األكثر ق

ي بين شركات االتصاالت ف
 Brandالمنطقة وفًقا لـ 

Finance
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شركة stcأطلقت 
التكنولوجيا 

المتقدمة واألمن 
السيبراني

لتقديم متخصصة شركة 
خدمات وحلول األمن 

المتقدمة في السيبراني
قطاع األعمال



←stcPay

الرقميstcبنك 

المشتركين

البنية التحتية← 

الجيل الخامس

األلياف البصرية

النطاق العريض و 
النفاذ الالسلكي

الثابت

٪20.8قاعدة المشتركين بنسبة ارتفعت 

 مدينة47برج في 4000نشر أكثر من.
برج 2500إلى 1800نشر : المرحلة التالية

مدينة جديدة71للوصول إلى 

%6.1ارتفعت قاعدة المشتركين بنسبة 

لكاملة تتيح رخصة الخدمات المصرفية الرقمية ا
stcلشركة  pay  تقديم جميع الخدمات

.المصرفية

مليون مشترك6

وحدات األعمال←

قطاع األعمالوحدة 

وحدة قطاع النواقل 
والمشغلين

وحدة قطاع األفراد

نسبة حقق قطاع األعمال ارتفاعاً في إيرادات الفترة ب
بفضل قدرة الشركة على توفير منتجات29.3%

وخدمات مبتكرة تالمس احتياجات القطاع العام
والخاص

ألعمال ساهم قطاع األفراد بشكل إيجابي في نتائج ا
%  3.4ة للفترة نتيجًة الرتفاع الخطوط العاملة بنسب

نسبة وارتفاع مشتركي النفاذ الالسلكي الثابت ب
ة وزيادة الطلب على خدمات األلياف الضوئي6.1%

مما أدى إلى ارتفاع قاعدة المشتركين بنسبة
20.8.%

ارتفعت إيرادات وحدة قطاع النواقل والمشغلين
مت نتيجة لالستثمارات التي قا%5.5بنسبة للفترة 

ا نرى أثرها بها الشركة في البنية التحتية والتي بدأن
اإليجابي على نتائج القطاع
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األداء المالي . 3



جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

راداتيإجمالي اإل

في تاريخ الشركةأعلى إيرادات ربع سنوية ونصف سنوية 

10
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14.92 14.88
15.22

15.69
15.90

20-الربع الثاني 20-الربع الثالث 20-الربع الرابع 21-الربع األول 21-الربع الثاني

6.56%

1.30%

28.86

31.59

2020أشهر 6فترة  2021أشهر 6فترة 

9.49%
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stc- 2021الثاني للربع األداء المالي
إجمالي الربح

جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

الربح جيدةيهوامش إجمالتزال وال نمو طفيف في إجمالي الربح للفترة ، 
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8.34
8.97

8.45 8.56 8.35

55.90%

60.28%

55.52%

54.56%

52.52%

50.00%

55.00%

60.00%

65.00%

70.00%

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

20-الربع الثاني 20-الربع الثالث 20-الربع الرابع 21-الربع األول 21-الربع الثاني

هامش إجمالي الربح

16.54
16.91

57.31%

53.53%

49.00%

51.00%

53.00%

55.00%

57.00%

59.00%

61.00%

63.00%

65.00%

10.00
2020أشهر 6فترة  2021أشهر 6فترة 

0.13%

-2.40%

2.25%
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جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

ئب  الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرا

االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب للفترة مدعومة بهوامش ربح جيدةنمو ملحوظ في الربح
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5.34

5.79

5.63

5.84

5.63

35.80%
38.91%

36.99%

37.22%

35.41%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

5.00

5.20

5.40

5.60

5.80

6.00

20-الربع الثاني 20-الربع الثالث 20-الربع الرابع 21-الربع األول 21-الربع الثاني
ائب  هامش الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضر

10.67

11.47

36.97% 36.31%

1%

10%

19%

28%

37%

46%

55%

64%

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

2020أشهر 6فترة  2021أشهر 6فترة 

5.34%

-3.60%
7.47%
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جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

صافي الربح

جيدةالربح للفترة مع هوامشصافي نمو 
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2.72
2.77

2.59

2.95

2.82

18.26%

18.62%

17.02%

18.80%

17.74%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

21%

22%

23%

2

2

2

3

3

3

20-الربع الثاني 20-الربع الثالث 20-الربع الرابع 21-الربع األول 21-الربع الثاني

هامش صافي الربح

5.64
5.77

19.54%
18.27%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

4.004.014.014.024.024.034.034.044.044.054.054.064.064.074.074.084.084.094.094.104.104.114.114.124.124.134.134.144.144.154.154.164.164.174.174.184.184.194.194.204.204.214.214.224.224.234.234.244.244.254.254.264.264.274.274.284.284.294.294.304.304.314.314.324.324.334.334.344.344.354.354.364.364.374.374.384.384.394.394.404.404.414.414.424.424.434.434.444.444.454.454.464.464.474.474.484.484.494.494.504.504.514.514.524.524.534.534.544.544.554.554.564.564.574.574.584.584.594.594.604.604.614.614.624.624.634.634.644.644.654.654.664.664.674.674.684.684.694.694.704.704.714.714.724.724.734.734.744.744.754.754.764.764.774.774.784.784.794.794.804.804.814.814.824.824.834.834.844.844.854.854.864.864.874.874.884.884.894.894.904.904.914.914.924.924.934.934.944.944.954.954.964.964.974.974.984.984.994.995.005.005.015.015.025.025.035.035.045.045.055.055.065.065.075.075.085.085.095.095.105.105.115.115.125.125.135.135.145.145.155.155.165.165.175.175.185.185.195.195.205.205.215.215.225.225.235.235.245.245.255.255.265.265.275.275.285.285.295.295.305.305.315.315.325.325.335.335.345.345.355.355.365.365.375.375.385.385.395.395.405.405.415.415.425.425.435.435.445.445.455.455.465.465.475.475.485.485.495.495.505.505.515.515.525.525.535.535.545.545.555.555.565.565.575.575.585.585.595.595.605.605.615.615.625.625.635.635.645.645.655.655.665.665.675.675.685.685.695.695.705.705.715.715.725.725.735.735.745.745.755.755.765.765.775.775.785.785.795.795.805.805.815.815.825.825.835.835.845.845.855.855.865.865.875.875.885.885.895.895.905.905.915.915.925.925.935.935.945.945.955.955.965.965.975.975.985.985.995.996.006.00

2020أشهر 6فترة  2021أشهر 6فترة 

3.56%
-4.44%

2.41%



سعر السهم مقابل العائد على السهم

العائد على السهم/ نسبة التوزيعاتربحية السهم

توزيعات سنوية*
2021مارس 25أعلنت بتاريخ 2020إضافية عن العام أرباح نقدية **

4.04%
3.98%

4.72%

3.15%

3.04%

73.5% 72.5%

153.8%

67.6%**
70.9%

30%

50%

70%

90%

110%

130%

150%

170%

190%

210%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

20-الربع الثاني 20-الربع الثالث 20-الربع الرابع 21-الربع األول 21-الربع الثاني

*العائد على السهم نسبة التوزيعات

تلتزمstc سعودي على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس ربع سنوي، وذلك بتوزيع ريالبالحفاظ
م، وسوف تنظر الشركة بدفع توزيعات 2018من الربع الرابع من عام ثالث سنوات بداية واحد عن كل ربع سنة، لمدة 

ركة والتوقعات إضافية، بحيث تخضع هذه التوزيعات اإلضافية لتوصية مجلس اإلدارة بعد تقييم الوضع المالي للش
. للشركةالمستقبلية والمتطلبات الرأسمالية 

 سياسة توزيعات األرباح قابلة للتغيير بناء على التاليإن:

؛(مل بها الشركةبما في ذلك البيئة التجارية التي تع)تغييرات جوهرية في استراتيجية الشركة وأعمالها أي 1.
. ، واألنظمة، والتشريعات، والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركةالقوانين2.
ماني، التي قد التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالة التصنيف االئتأي 3.

.  تكون ملزمة على الشركة من وقت آلخر

1.36 1.38
1.30

1.48
1.41

20-الربع الثاني 20-الربع الثالث 20-الربع الرابع 21-الربع األول 21-الربع الثاني
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2.40%

2.80%

3.20%

3.60%

110

115

120

125

130

135

140

145

4/1/2021 4/16/2021 5/1/2021 5/16/2021 5/31/2021 6/15/2021 6/30/2021

سعر السهم  العائد على االسهم
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ملحق. 4



(2021اني الثالربع )االتصاالت وقطاع المملكة العربية السعودية 

ةاالقتصاد الكلي والسيول

البيئة التنظيمية

المبادرات الحكومية

16

وفًقا لما أظهرته نشرة البنك 2020مليار ريال خالل الفترة نفسها من 23.45بمليار ريال مقارنة 40.77لتصل قيمتها اإلجمالية إلى نحو % 20بنسبة 2021قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خالل شهر مايو ارتفعت •
".ساما"المركزي السعودي 

مليون معاملة ، وفًقا للبيانات الشهرية الصادرة عن 25.57وتم تنفيذ المبيعات من خالل . 2021مليار ريال سعودي في أبريل 5.56٪ على أساس سنوي لتصل إلى 85ارتفعت المبيعات عبر اإلنترنت من خالل بطاقات مدى بنسبة •
(. .ساما)البنك المركزي السعودي 

ضت مقارنة بشهر أبريل ، انخف(. ساما)مليار ريال سعودي في مايو ، وفًقا للبيانات األخيرة الصادرة عن البنك المركزي السعودي 12.53٪ على أساس سنوي إلى 6ارتفعت تحويالت الوافدين في المملكة العربية السعودية بنسبة •
.مليون ريال سعودي748٪ أو 6تحويالت الوافدين في المملكة العربية السعودية بنحو 

.، وفًقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي2021تريليون ريال سعودي في مايو 1.826مليار ريال سعودي على أساس شهري إلى 5.6( ساما)تراجعت األصول التي يحتفظ بها البنك المركزي السعودي •
، وفًقا لبيانات الهيئة العامة 2018، مسجلة أعلى مستوى ربع سنوي لها منذ الربع الرابع 2021مليار ريال سعودي في الربع األول من عام 59.9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 23نمت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة •

.لإلحصاء
.مليار ريال سعودي على أساس سنوي ، وفًقا لبيانات الهيئة العامة لإلحصاء9.5٪ أو 7، بزيادة قدرها 2021مليار ريال سعودي في الربع األول من عام 152.5بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية من النفط حوالي •
.مليار ريال سعودي قبل عام ، وفًقا لبيانات صادرة عن الهيئة العامة لإلحصاء654.03، مقارنة بـ 2021مليار ريال بنهاية الربع األول من عام 634.6٪ إلى 3انخفض الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة •
.، وفًقا لبيانات صادرة عن الهيئة العامة لإلحصاء2020٪ في الربع الرابع 41.5من 2021٪ في الربع األول من عام 44.1ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية إلى •
.، بحسب بيانات الهيئة العامة لإلحصاء2020٪ في الربع الرابع 12.6من 2021٪ في الربع األول 11.7انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى •

30، تهدف إلى أن تكون من بين أفضل 2023بحلول عام . 2030مليار ريال سعودي بحلول عام 66صحيفة االقتصادية أن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية تتوقع نمو قطاع التجارة اإللكترونية إلى أفادت •
.دولة في االقتصاد الرقمي ، وأن تصبح مركًزا لربط القارات رقمًيا

، وفًقا للتقرير الصادر 2020في الربع الرابع 51، مقارنة بـ 53إلى  5G، حيث ارتفع عدد المحافظات التي يمكنها اآلن الوصول إلى خدمات 2021خالل الربع األول من عام  5Gشهدت المملكة العربية السعودية زيادة في تغطية خدمات شبكة •
(.مقياس)سرعات اإلنترنت في المملكة على (  (CITCهيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتعن 

stcطلب تقدمت به الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت على (  (CMAالمالية وافقت هيئة السوق • Solutions)  ) أوليمليون سهم في طرح عام 24٪ ، أو 20حصة لتعويم.
.لتقديم حلول مبتكرة طورها مقدمو خدمات االتصاالتالتجريبية األولى من البيئة التنظيمية لمرحلة أطلقت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ا•
، وبالتالي تنويع ب المتزايدفي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، بهدف زيادة عدد المواطنين العاملين في هذا المجال وتمكينهم من االستفادة من الطلالتوصيل لتوطين تطبيقات المعلومات حملة أطلقت هيئة االتصاالت وتقنية •

.ليوميةم اباإلضافة إلى ذلك ، دعت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات جميع المواطنين إلى استخدام هذه التطبيقات أثناء التسوق وتلبية احتياجاته. مصادرهم من اإليرادات

ز تكامل نظام الخدمات كما تهدف إلى تحسين خدمات النقل وتعزي. يربط القارات الثالثمي أطلق ولي العهد األمير محمد بن سلمان االستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ، بهدف تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عال•
.اللوجستية ووسائل النقل الحديثة لدعم تنمية المملكة

.باء السعوديةألندشن ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان ثمانية مشاريع سكنية وطبية لموظفي وزارة الدفاع في عدة محافظات حسب ما أوردته وكالة ا•
مليون متر مربع ونقل ملكيتها بالكامل إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية 20رها قدأصدر ولي العهد األمير محمد بن سلمان توجيهات بمضاعفة المشاريع السكنية في شمال الرياض بتخصيص أراض سكنية جديدة على مساحة إجمالية•

.واإلسكان
.2030٪ ضمن رؤية 7-4، إن المملكة تسعى إلى معدل طبيعي للبطالة بين 2021أبريل 27قال ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية في •
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ونتعااتفاقيةتوقيعهاالشركةأعلنت
RPMANetworksشركةمعإضافية

RPMALINCتقنيةالستخدام Air
ينةمدفيالذكيةالمنازلحلوللتطبيق

ريقالحإنذاربنظاموتعزيزهاالواعدةنيوم
.الذكيالالسلكي

تواصلstcريادةلمنظومةدعمها
بعدinspireUبرنامجخاللمناألعمال

االحتضانلطلبالتقديمبابفتح
قإطالمعالثامنةدفعتهفيللبرنامج
يوالت"كلمةمجردالمستحيل"حملتها
هوخدماتللبرنامجالترويجمنهايهدف
دمةالمقالخدماتأفضلمنتعتبروالتي
فيالناشئةوالمشاريعاألعماللرواد

.المنطقة

ُنظمفيهتلعبرقميمجتمعنحو
stcأطلقت،الوطنيةالمدفوعات pay

stcبطاقتها payتحويالتيمدى
يلالعمتمكنالتيالمميزاتمنالعديد

للبطاقة،ائتمانيحدووضعإصدارها
كلبوتجديدهاوإلغائها،مؤقًتا،وإيقافها
.هاتفهخاللمنفقطسهولة

تعتبرstcخدماتتقدمرقميةمنصةكالود
فيمختلفةجهة3000منألكثرسحابية

عم.بالمملكةوالخاصالحكوميالقطاعين
البنيةمستوىعلىمنتًجا30منأكثر

الرقميةالتطويرومنصاتIaaSالتحتية
PaaS،تصنيفتملذلكstcمزودكأكبر
.المنطقةفيسحابيةخدمة

عممشتركتعاوناتفاقيةالشركةوقعت
فيالمتخصصةMachinestalkشركة
ا,oTاألشياءإنترنتخدماتنشرمجال

مبانيوالالمدنحلولفيستساعداإلتفاقية
الصناعاتكذلكوالذكي،والنقلالذكية

والرقميالتحولرحلةسيعززمماالذكية،
.2030رؤيةإطارفيالرقمياالقتصادبناء

stcالخامسالجيلخدمةانتشارفياألولى
بأداءيشيدالعالميOpensignalوتقرير

.شبكتها

عبدبنسلمانبنمحمدمؤسسةوقعت
تفاهممذكرة،stcو"الخيريةمسك"العزيز

ىعلمجاالتعدةفيالتعاونأسستناولت
الشركاتومستوىالمؤسسيالمستوى
.الطرفينلكالالتابعةوالجهات

معشراكةاتفاقيةالشركةوقعت
ونيةاإللكترللرياضاتالسعودياإلتحاد

.والذهنية

 ًشركةأجرتهالستطالعوفقاIpsos
سوقاً 14شمل،2020لعامالعالمية

ضمنتجاريةسمة800منيقربوما
راً تأثياألكثرالتجاريةالسماتقائمة

األولىالمرتبةstcحصدت,ونفوذاً 
يةالمحلالتجاريةالسماتقائمةضمن
العربيةالمملكةفيتأثيراً األكثر

.السعودية

stcمليون10ب"إحسان"لمنصةتتبرع
فيstcومساهمةلدعمباإلضافة.ريال

نصةمفياالتصالمركزوتوفيرتشغيل
امعلىللردمخصصفريقعبرإحسان
عنفضاليومياً،مكالمة900يقارب
صةبالمنللتعريفنصيةرسائلإرسال

ةالسعوديالهيئةإشرافتحتوأهدافها
نموعدداالصطناعيوالذكاءللبيانات
.األخرىالرسميةالجهات

فوربس:stcشركة44أفضلضمن
تاتصاالشركةوأقوىالعالمفيرقمية

1202لعاماألوسطالشرقفي

الضوء على األعمال
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شكرا

إخالء مسؤولية 

قديرات أو انات أو آراء أو تبيالعرض بأفضل ما لديها من قدرات، ومع ذلك، ال يوجد ضمان ،صريًحا أو ضمنًيا، فيما يتعلق بكفاية أو صحة أو اكتمال أو دقة أي أرقام أوهذا stcأعدت شركة االتصاالت السعودية 
.معلومات أخرى واردة في هذا العرض

على ذلك، فهي ال تشكل وعالوة  .stcيث صلتها بشركة ن حتم إعداد هذا العرض كدليل إعالمي قد يساعد األطراف المهتمة في التعرف على تاريخ وخلفية االتصاالت داخل المملكة العربية السعودية م
.فيها مصلحة ماليةstcتمتلك في أي شركة أو stcدعوة أو حافًزا لشراء أو التصرف في أي أوراق مالية، سواء في

ها في هذا المستند، فيما في هذا السياق، يجب اعتبار أي آراء يتم التعبير عن. ضمن المعنى المقصود في قوانين ولوائح األوراق المالية الحالية" مستقبلية"باإلضافة إلى ذلك ، قد تكون هناك أيًضا بيانات 
علي و وجهات النظر التي ومع ذلك، يجب األخذ في االعتبار أن عدم اليقين قد يحدث اختالًفا جوهرًيا بين األداء الف. يتعلق باألداء المستقبلي المحتمل للشركة،  بأنها دقيقة في الوقت الذي تم إعدادها فيه

يتم توضيحها هنا

البريد االلكتروني

IRU@stc.com.sa

الموقع االلكتروني
https://www.stc.com.sa/wps/wcm/connect/english/investor/overview

رمز تطبيق عالقات المستثمرين


