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ات أو فيما يتعلق بكفاية أو صحة أو اكتمال أو دقة أي أرقام أو بيانات أو آراء أو تقديرضمنًيا، أو ،صريًحا ال يوجد ضمان ذلك، ومع قدرات، ما لديها من بأفضل العرض هذا (stc)شركة االتصاالت السعودية أعدت 

.العرضفي هذا معلومات أخرى واردة 

فهي ال تشكل دعوة أو حافًزا ذلك، على وعالوة . stcداخل المملكة العربية السعودية من حيث صلتها بشركة االتصاالت إعالمي قد يساعد األطراف المهتمة في التعرف على تاريخ وخلفية كدليل تم إعداد هذا العرض 

.مصلحة ماليةفيها stcتمتلكفي أي شركة أو stcفيسواء مالية، لشراء أو التصرف في أي أوراق 

.المستقبلية التوقعات بال سيما تلك المتعلقة القبيل، بتحديثك بأي تغييرات من هذا التزام مسؤوليتنا من أي ونخلي للتغيير عرضة المعلومات الواردة في هذا العرض 

فيما يتعلق باألداء المستند، ذا يجب اعتبار أي آراء يتم التعبير عنها في هالسياق، في هذا . المقصود في قوانين ولوائح األوراق المالية الحاليةضمن المعنى " مستقبلية"باإلضافة إلى ذلك ، قد تكون هناك أيًضا بيانات 

.هنايتم توضيحها و وجهات النظر التياألداء الفعلي بين عدم اليقين قد يحدث اختالًفا جوهرًيا األخذ في االعتبار أن يجب ذلك، ومع . الوقت الذي تم إعدادها فيهفي للشركة،  بأنها دقيقة المستقبلي المحتمل 

IRU@stc.com.saعلى يرجى توجيه استفساراتك إلى فريق عالقات المستثمرين لدينا عبر البريد اإللكتروني العرض، أو المواد الواردة في هذا السعودية، لمزيد من المعلومات حول شركة االتصاالت 

stcمجموعة |2020الرابع النتائج المالية للربع إخالء مسؤولية  

mailto:IRU@stc.com.sa
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جيةعلى االستراتيعامة نظرة . 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 

5

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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نظرة عامة على سوق . 2
بية االتصاالت في المملكة العر

السعودية



(2020بع الراالربع )االتصاالت وقطاع المملكة العربية السعودية 

.2020مليار ريال في نوفمبر 12.9٪ إلى 30تحويالت الوافدين من السعودية ارتفاع •
تريليون ريال قبل عام ، بحسب بيانات 1.585تريليون ريال مقارنة بـ 1.832إلى 2020٪ بنهاية نوفمبر 16ارتفعت قروض البنوك السعودية الممنوحة للقطاعين العام والخاص بنسبة •

.(ساما)صادرة عن البنك المركزي السعودي 
تريليون ريال سعودي في نوفمبر 1.858إلى ( شهري)مليار ريال سعودي على أساس شهري 37.4زيادة قدرها ( ساما)شهدت األصول التي يحتفظ بها البنك المركزي السعودي •

.، وفًقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي2020
وبناء على ذلك ، استعادت . مليون برميل يومًيا2.06أو طن، مليون 8.48لتصل إلى 2020٪ على أساس شهري في نوفمبر 43ارتفعت صادرات النفط السعودية إلى الصين بنسبة •

.الصينكأكبر مورد للنفط إلى مكانتها المملكة
.رخصة قبل عام840، مقارنة بـ 2020رخصة جديدة لشركات أجنبية في األشهر التسعة األولى من عام 812أصدرت وزارة االستثمار السعودية •
2020مليار ريال سعودي في الربع الثالث 621.4٪ إلى 5المحلي اإلجمالي السعودي يتراجع الناتج •

ةاالقتصاد الكلي والسيول

.اللقاحلبدء طرح " من بين البلدان الثالثة األولى في العالم"المملكة العربية السعودية •
.19-كوفيدستركز على الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين ، ومكافحة تحديات 2021قال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، إن ميزانية •
تشمل االستمرار في ضخ المزيد من الوحدات من المبيعات على الخارطة 2021إن أهداف اإلسكان في المملكة لعام 2021قالت وزارة المالية السعودية في بيان موازنة •

.للمستفيدين من برنامج سكني
والتي تستهدف دعم تحسين العالقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني،مبادرة أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية •

.العملرؤية الوزارة في  بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة 

.الرقميلدعم خطط التحول وهواويهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات توقع مذكرات تفاهم مع إريكسون ونوكيا •
دولة في عام 100دول في سرعة اإلنترنت ، مشيرا إلى أنها لم تكن من بين أفضل 10، وزير االتصاالت وتقنية المعلومات ، إن المملكة تصنف ضمن أفضل السواحهقال عبد الله •

.هرتزجيجا 1100جيجا هرتز إلى 260، حيث ارتفع الطيف الترددي من 2017
قراًرا يلزم مصدري األوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية بتقديم أي إخطار إلى السوق المالية2020أكتوبر 26هيئة السوق المالية أن مجلس إدارتها أصدر في علنت أ•

.2021يناير 1، وكذلك اإلفصاح للجمهور ، باللغتين العربية واإلنجليزية ( تداول)السعودية 

البيئة التنظيمية

المبادرات الحكومية
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نجحتstcرئاسةأعماللجدولرقميكممكن
2020لعامالعشرينلمجموعةالمملكة
لمجموعةالسعوديةاألمانةمعبتعاونها

الرئيسيةالخدماتتقديمفيالعشرين
ةلكافالرقميةالخدماتلتمكينلالتصاالت
تحتُعدتالتيالعشرينمجموعةاجتماعات

تتمتأُخوالتيالسعوديةالعربيةالمملكةرئاسة
شبكةبتوسعةساهمتحيث.مؤخراوبنجاح

الزيادةالستيعاب130%بنسبةالخامسالجيل
.القمةانعقاداثناءالرقميةالخدماتفي

شغيللتنوكيامعشراكةاتفاقيةالشركةوقعت
الخمسالسنواتخاللالتقنياالبتكارمركز

.القادمة

عامةالالهيئةمعشراكةاتفاقيةالشركةوقعت
زمركوتشغيللبناءالبيئةوحمايةلألرصاد

المملكةمستوىعلىالهواءجودةومحطات
.المعتمدةالدوليةللمعايروفقاً 

كرسي"التنفيذيالرئيسدشنstcللذكاء
بدرانالدكتورومشاركةبحضور"االصطناعي

.سعودالملكجامعةرئيسالعمر

دشنتstc3بشكلللبياناتضخمةمراكز
,المنورةوالمدينةوجدةالرياضفيمتزامن
للقطاعاتالرقميالتحولتمكينبهدف

ةالتحتيالبنيةوتعزيزوالخاصةالحكومية
جاالتمفيالمحليالرقميلإلقتصادالسحابية

بة،والحوساألشياءوانترنتاإلصطناعيالذكاء
.2030المملكةرؤيةمستهدفاتوفق

تمكنتstcمستوىعلىاألولهوإنجازتحقيقمن
أعلىعلىالحصولفيتمثل2020فيالمملكة

شركةمناالتصاللمراكزالعميللتجربةاعتماد
COPC INC.،منحفيعالمياً الرائدةالشركةوهي

الدوليةالمعاييرمعالمتوافقةاالعتمادشهادات
كشركةالعالميةالشركاتفيوالمطبقة

.وأورانجوأبلمايكروسوفت

تواصلstcخاللمناألعمالريادةمجالفيدعمها
دبعوذلكالناشئةالمشاريعلدعمinspireUبرنامج
فيللبرنامجاالحتضانلطلبالتقديمحملةإطالق
.السابعةدفعته

المتنقلةلالتصاالتالدوليةالمنظمةأعلنتGSMA
إدارتهامجلسلعضويةstcمجموعةانتخابإعادة
رئيسالالناصرسليمانبنناصرالمهندسفيممثلة

يفالشركةفوزبعدوذلك،للمجموعةالتنفيذي
شركة25أهموأكبريضمالذيالمجلسانتخابات
حققتسعوديةشركةكأولوذلكالعالم،فياتصاالت

.عليهتحافظواإلنجازهذا

وقعتstc Payينيونويسترونمعاتفاقية
WesternUnionبقيمة15%مقدارهاحصةلبيع

.أمريكيدوالرمليون200

channelsإدارةنظامشهادةعلىتحصل
ISOالجودة 9001 2015.

stc30أفضلبينمنتجاريةعالمةأقوى
مليار9.7بقيمةالعربيبالخليجتجاريةعالمة
.BrandZوفقدوالر

حصلتstcكفاءةفيدوليةشهادةعلى
.(CEEDA)الكهربائيةالطاقةاستخدام

أعلنتstcعناليومموبايلراكوتنوشركة
مجاالتفيللتعاونتفاهممذكرةتوقيع

بكاتشوتطويرنشرواستراتيجياتاالبتكار
.لرقميةااألنظمةوالحديثةالمتنقلةاالتصاالت

دشنتstcفينوعهمناألكبرفرعها
اقمبطيداروالذيبالرياضالوسطىالمنطقة

منالعمالءجميعلخدمةمتكاملنسائيعمل
لعمبيئةوسطحيويةبكلوالرجالالنساء
.إيجابية

وقعتstcوشركةNVIDIAمنصةأوللبناء
مقالمعوالتعلّماالصطناعيللذكاءسحابية

دفتهالتيالسعودية،العربيةالمملكةفي
طناعياالصللذكاءالوطنيالبرنامجتمكينإلى

ابيةالسحالتحتيةللبنيةطريقخارطةوبناء
.المملكةفياالصطناعيللذكاء

نالتby stcsolutionsالمواردرقمنةجائزة
لمواردلالحكوميةالقمةتمنحهاالتيالبشرية
دوللالخليجيالتعاونمجلسبدولالبشرية
.العربيالخليج

الضوء على األعمال
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األداء المالي . 3



stc- 2020األداء المالي للربع الرابع

13.27

13.93

14.92 14.88
15.21

19-الربع الرابع 20-الربع األول 20-الربع الثاني 20-الربع الثالث 20-الربع الرابع

جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

14.69%

2.23%

راداتيإجمالي اإل

السابقةاإليرادات هي األعلى خالل الثمان سنوات 

54.37

58.95

31للسنة المنتهية في 
2019ديسمبر 

31للسنة المنتهية في 
2020ديسمبر 

8.43%
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8.36 8.20 8.34
8.97

8.49

63.02%
58.82%

55.90%

60.28%

55.82%

54.00%

56.00%

58.00%

60.00%

62.00%

64.00%

66.00%

68.00%

70.00%

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

19-الربع الرابع 20-الربع األول 20-الربع الثاني 20-الربع الثالث 20-الربع الرابع

هامش إجمالي الربح

63.00%

32.39

33.99

59.57%

57.62%

49.00%

51.00%

53.00%

55.00%

57.00%

59.00%

61.00%

63.00%

65.00%

20.00
ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

2019
ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

2020

57.66%
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إجمالي الربح

جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

1.54%

-5.37%
4.96%

2020قوية على الرغم من االنخفاض الذي شهده الربع الرابع شهرا ظلت 12اللفترة إجمالي الربح 

58.87%



4.99

5.33 5.34

5.79
5.72

37.59%

38.25%

35.80%

38.91%
37.61%

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

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

35.79%

21.27

22.18

39.12% 37.60%

1%

10%

19%

28%

37%

46%

55%

64%

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
2019

ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
2020
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ئب  الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرا

14.62%

-1.21%
4.28%

.  2019نموا ملحوظا مقارنة بالربع الرابع من عام 2020حققت األرباح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب  في الربع الرابع من عام 
شهرا 12خالل فترة النموا ملحوظا وكذلك حققت 

37.60%

38.26%38.26%
37.63%



2.32

2.91

2.72
2.77

2.68

17.49%

20.90%

18.26%
18.62%

17.62%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

21%

22%

23%

2

2

2

3

3

3

19-الربع الرابع 20-الربع األول 20-الربع الثاني 20-الربع الثالث 20-الربع الرابع

هامش صافي الربح

17.72%

17.48%

10.67
11.09

19.62% 18.81%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
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جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

stcمجموعة |2020النتائج المالية للربع الرابع  stc- 2020األداء المالي للربع الرابع
صافي الربح

15.60%

-3.00%

3.94%

.مقارنة بالفترة المماثلة للعام السابق2020تم تحقيق نموا ملحوظا لصافي الربح للربع الرابع 

17.62%

20.89%

18.23%



سعر السهم مقابل العائد على السهم

العائد على السهم/ نسبة التوزيعاتربحية السهم

ربح سنوي*

3.93%
4.57%

4.04% 3.98% 3.77%

86.2%

68.5%
73.5% 72.5% 74.6%
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19-الربع الرابع 20-الربع األول 20-الربع الثاني 20-الربع الثالث 20-الربع الرابع

*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

1.16

1.46
1.36 1.38 1.34

19-الربع الرابع 20-الربع األول 20-الربع الثاني 20-الربع الثالث 20-الربع الرابع

stc- مجموعة |2020النتائج المالية للربع الرابع 2020األداء المالي للربع الرابعstc
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سعر السهم  العائد على االسهم



شكرا


