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األداء المالي
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2021سبتمبر 30أشهر المنتهية في التسعة لفترة 

%8.22
، مقارنة بالفترة 2021اشهر 9اإليرادات لفترة ارتفاع في 

.المماثلة من العام السابق

)%(التغير 
الربع الثاني 

2021
)%(التغير 

الربع الثالث 
2020

الربع الثالث 
2021 (مليون ريال سعودي)أبرز المؤشرات المالية 

(1.03%) 15,899 5.74% 14,881 15,735 إجمالي اإليرادات

0.20% 8,352 (6.71%) 8,971 8,369 اجمالي الربح 

52.53% 60.28% 53.19% نسبة اجمالي الربح 

(1.78%) 3,250 (7.75%) 3,460 3,192 اجمالي الربح التشغيلي 

20.44% 23.25% 20.29% نسبة اجمالي الربح التشغيلي

(0.37%) 5,627 (3.14%) 5,788 5,606 الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب

35.39% 38.90% 35.63% نسبة الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب

3.65% 2,821 5.71% 2,766 2,924 صافي الربح

17.74% 18.59% 18.58% نسبة صافي الربح

1.41 1.38 1.46 ربحية السهم

-A: بيآندإس ←

A1: موديز←

AAA: تصنيف←

يالتصنيف االئتمان



)%(التغير  2020أشهر 9 2021أشهر 9 (مليون ريال سعودي)أبرز المؤشرات المالية 

8.22% 43,737 47,330 إجمالي اإليرادات

(0.90%) 25,508 25,278 اجمالي الربح 

58.32% 53.41% نسبة اجمالي الربح 

4.18% 9,526 9,924 اجمالي الربح التشغيلي 

21.78% 20.97% نسبة اجمالي الربح التشغيلي

3.72% 16,460 17,073 الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب

37.63% 36.07% نسبة الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب

3.52% 8,402 8,698 صافي الربح

19.21% 18.38% نسبة صافي الربح

4.20 4.35 ربحية السهم



كلمة رئيس المجموعة 
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أنstcجموعةلمالتنفيذيالرئيسالوتيد،محمدبنعليانالمهندسأشارالنتائجهذهعلىوتعليقا  
انالشركةحققتحيثتوقعاتنا،معمتوافقة-الحمدولله-جاءتأشهر9الـلفترةالشركةنتائج مو 
تمرارالسنتيجة  تحققتوالتيالماضي،العاممنالفترةبنفسمقارنة  %8.2بنسبةاإليراداتفي

الفترة،خالل%27.4بنسبةنموا  حققحيثإيراداته،زيادةعلىوقدرتهاألعماللقطاعالمتميزاألداء
.والخاصامالعالقطاعينمنالمتزايدالطلبتلبيةعلىوقدرتهاالجيدالشركةلتمركزذلكويعود

قطاعالإيراداتارتفعتحيثالشركة،أداءفيإيجابيبشكلوالمشغلينالنواقلقطاعوساهم
فيالشركةالستثماراتنتيجة  الدوليةاإليراداتفياالرتفاعمنمستفيدة  الفترة،خالل%3.4بنسبة
فقداألفراد،لقطاعبالنسبةأما.(Hubbing)الحركةتمريرخدماتنموإلىأدتوالتيالتحتيةالبنية

الالسلكياذوالنفالضوئيةاألليافمشتركيقاعدةالرتفاعنتيجة  السكنيالقطاعإيراداتارتفعت
.(التواليعلى)%27و%15بنسبةالثابت

تحولوالاالبتكاروتمكينعالميا  الرائدةالشركاتبينمكانتهالترسيخstcتهدفالوتيد،وتابع
التيالخدماتمنمتكاملةمنظومةخاللمنأفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةفيالرقمي
solutions)مثلشركاتنجاحمنعززمما،التابعةوشركاتهاالمجموعةتقدمها by stc)لتتحول

18منبأكثراإلدراجعندقيمتهاتقدرلشركة2007عامفيريالمليون100بقيمةاستحواذمن
توالي،العلىأعواملخمسةالمعلوماتتقنيةخدماتمزوديبينالصدارةمركزوتحتلريال،مليار

أسهمإدراجنجاحويمثل.المملكةفيوالخاصالعامللقطاعالمفضلالشريكلكونهاباإلضافة
(solutions by stc)ةالعاملالشركاتدعمفيمهمةنوعيةنقلة(تداول)السعوديالسوقفي

.المعلوماتوتقنيةاالتصاالتبمجال

الكاملبلهاالمملوكالجديدالبحرينظامهايمثلالذي(السعوديةالرؤية)كابلstcأطلقتومؤخرا
.المنطقةفيالبحريةللكابالتتحّولنقطةسيكونوالذي،2030رؤيةمناسمهوالمستوحى

فيكبرىالالبحريةالكابالتمراكزربطخاللمنوسريعا  فريدا  وصوال  المتطورالنظامهذاوسيوّفر
أول(ديةالسعوالرؤية)كابلوسيكون.األحمرالبحرعلىالواقعةالسعوديةالعربيةالمملكةمدن
مراكزبينا  سلساتصاال  يوفراألحمرالبحرمنطقةفيالوصولنقاطومتعددالسعةعاليبحريكابل

.وحقلوضباوينبعجدةفيإنزالمحطاتأربعخاللمنالمتعددةالدوليةالمعلومات

أقرفقدا،أسهمهلحملةالنقديةبالتوزيعاتواهتمامهاللشركةالماليالمركزمتانةعلىوتأكيدا  
العاممنعالرابالربعمنبداية  األرباحتوزيعسياسةمؤخراالسعوديـةاالتصاالتشركةإدارةمجلس
وذلكسنةربعكلعنسعوديريال1بتوزيعالسعوديةاالتصاالتشركةفيهتلتزموالذيم،2021
الماليضعالوتقييمبعدإضافيةنقديةتوزيعاتدفعإمكانيةمعالقادمةسنواتالثالثلفترة

.للشركةالرأسماليةوالمتطلباتالمستقبليةوالتوقعات

حيثالرقمي،للتحولوطنيكممكنوالعملالتحتيةالبنيةفيباالستثمارملتزمةstcمازالتوأخيرا ،
لقادةالرقميةوالمهاراتالقدراتببناءتهتموالتياألثرمستدامةالوطنيةالمبادراتstcتتبنى

مكانةوترسيخالمجتمعوتمكينالرقميةالبيئةودعموالمبتكرين،األعمالروادواحتضانالمستقبل
.تقنيا  رائدإقليميكمركزالمملكة



أداء السهم
2021الربع الثالث 
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أبرز العناوين

التقويم المالي
2021الثالث الربع 

يوليو

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

31 30 29 28 27 26 25

إعالناتيوجدال←

سبتمبر

س ج خ ع ث ن ح

4 3 2 1

11 10 9 8 7 6 5

18 17 16 15 14 13 12

25 24 23 22 21 20 19

30 29 28 27 26

لفرصمورقانبيجيمؤتمرحضور:سبتمبر1←
.اافريقيوشمالاألوسطالشرقفياالستثمار

ةللمجوعالرابعالمؤتمرحضور:سبتمبر13-14←
.هيرميسالمالية

المتعلقةالتطوراتآخرعنstcتعلن:سبتمبر22←
ةالشركالتابعة،لشركتهااألوليالعامبالطرح
.(حلولstc)واالتصاالتاالنترنتلخدماتالعربية

األرباحتوزيعسياسةعنstcتعلن:سبتمبر27←
.م2021العاممنالرابعالربعمنبداية

صندوقمنخطابا  تلقيهاعنstcتعلن:سبتمبر30←
منجزءبيعدراسةبشأنالعامةاالستثمارات

عنتزيدأغلبيةبحصةاالحتفاظمعstcفيأسهمه
.الشركةأسهممن50%

أغسطس

س ج خ ع ث ن ح

7 6 5 4 3 2 1

14 13 12 11 10 9 8

21 20 19 18 17 16 15

28 27 26 25 24 23 22

31 30 29

األوليةالماليةالنتائجعنstcتعلن:أغسطس2←
م2021-06-30فيالمنتهيةللفترةالموجزةالموحدة

.(أشهرستة)

نمالثانيالربعأرباحتوزيععنstcتعلن:أغسطس2←
.م2021عام

هاتفيلقاءتنظيمهاعنstcتعلن:أغسطس5←
أشهرالستةوفترةالثانيللربعالماليةالنتائجلمناقشة

والمحللينالمستثمرينمعم2021الماليالعاممن
.الماليين

عاممنالثانيلربعاأرباحتوزيعات:أغسطس26←
.(سهملكلريال)2021

لفرصمورقانبيجيمؤتمرحضور:أغسطس31←
.افريقياوشمالاألوسطالشرقفياالستثمار



فيدةالجديوالخدماتالمنتجاتتطويرمجالفيالتعاونلتعزيز
للتقنيةةالمتقدمالشركةوقعت,السيبرانيواألمنالتقنيةمجال
sirar)السيبرانيواألمن by stc)ةاتفاقيتيليفونيكاشركةو

فيرساتالمماأفضلوتبنيالمعرفةلتبادلتهدفاستراتيجية
يةاالستباقالمعلوماتوتبادلالسيبرانياألمنإدارةمجال

.السيبرانيةوالهجماتللتهديدات

فيمالعالعواصمبينالسادسةالمرتبةالرياضمدينةحققت
سرعةمتوسطمسجلةالخامس،للجيلأداءأسرعمنافسة
ةشركلتقريروفقاالثانية،فيميغابت384.66بلغتتحميل

Ookla(امسالخالجيلشبكاتوتوافرأداءتحليلفيمختصة
معامناألولالنصفخالل(العالمحولالرئيسيةالمدنفي

كةالمملجهودويعكسمتميزانجاحايمثلالذياألمرم،2021
قةمنطفيالخامسللجيلمتطورةشبكةبناءفيstcونجاح
وذلكماتالمعلووتقنيةاالتصاالتبنيةوتطويراألوسطالشرق
.الرقميالتحوللمسيرةدعما  

منللتعاونتفاهممذكرةهواويوشركةstcمجموعةوقعت
ةوتنميالخضراءالمبادراتوإطالقالمستدامةالتنميةأجل

دورهبوالذيأفراده،بينالتواصلخدماتتحسينمعالمجتمع
عىتسالشراكةهذهخاللومن.الرقميةالفجوةسدفييساهم

stcمستدامةالالتنميةفيالعالميةالممارساتأفضلتبنيإلى
فيماعيةاالجتللمسؤوليةجديدةمعاييروضعمنتمكنهماالتي
إطاريفاالتفاقيةتأتيو.المعلوماتوتقنيةاالتصاالتقطاع
األممأهدافتحقيقنحوالسعوديةالعربيةالمملكةتوجه

وديةالسعمبادرةتدعمأنهاكماالمستدامةللتنميةالمتحدة
وليأطلقهمااللتاناألخضراألوسطالشرقومبادرةالخضراء
عجلةلدفعسلمانبنمحمداألميرالملكيالسموصاحبالعهد

.األوسطالشرقمنطقةفيالمناخيالتغيرمواجهة

مننيةالثاالمرحلةالمعلومات،وتقنيةاالتصاالتهيئةأطلقت
قبعاألعمال،لقطاعخصصتالتيالعريضالنطاقفتحمشروع
دمةخمقدماختيارمناألفرادتمكينفياألولىالمرحلةنجاح

توقيعمت.التحتيةالبنيةمالكعنالنظربغضالبصريةاأللياف
ذههفياالتصاالتخدماتمقدميبينالتجاريةاالتفاقيات
شركةسالم،السعودية،زينموبايلي،،stc:وهمالمرحلة
اتحادركةوشالمعلومات،وتقنيةلالتصاالتالمتكاملةضوئيات
فتحاتطلبنسبةارتفاععنالهيئةوكشفت.لالتصاالتعذيب
ألفراداقطاعاستهدفتالتياألولىمرحلتهافيالعريضالنطاق

ةلخدمالجديدةالطلباتاشتراكاتإجماليمن%76منأكثرإلى
ىعلوانعكاسها،الماضيالعامإطالقهامنذالبصريةاأللياف
يقارببماالبصريةاألليافخدماتفيالتنافسيةنسبةتحسين

ترويجياعرضا50منألكثرالخدمةمقدميطرحإلىالفتة،23%
.المشروعإطالقمنذ

اإلنترنتلخدماتالعربيةالشركةتداولوبدءإدراجتم
solutions"واالتصاالت by stc"السعوديةالسوقفي

نجاحااالكتتابعمليةحققت.2021سبتمبر30بتاريخ"تداول"
وبلغتمره%13003االكتتابتغطيةتمحيثالسوقفيكبيرا

.فقطالمؤسساتمنسعوديريالمليار471المجمعةاألموال
فردمليون1.04مشاركةاألفرادالمكتتبينشريحةوشهدت
مليون24الشركةطرحت.سعوديريالمليار8.6بقيمةوطلبات
منها%90وُخصصت(رأسمالهامن%20تمثل)سهم

.لألفراد%10وللمؤسسات

الخدمةوتوفيروهجرةقريةألف21منأكثرالىالوصولبهدف
هجروالالقرىتنميةمشاريعضمننسمةماليين5عنيزيدلما
برعالرقميالتحولمسيرةدعمفيالمملكةاهتماميعززبما
منكافةالمملكةسكانلتشملاالتصاالتخدماتنشر

ريةواستمراالخياراتتنويعيضمنوبماومقيمينمواطنين
الوطنيةالحملةبدأت,والهجرالقرىوسكانلزوارالخدمة
قنيةوتاالتصاالتهيئةقبلمنالمحليالتجوالخدمةإلطالق

منالعمالءالخدمةتمكن،حيثstcبمشاركةالمعلومات
رسومأيدوناألخرينالخدماتمقدميشبكاتالىالوصول
لهم،األساسيالخدمةلمقدمتغطيةتوفرعدمحالفيإضافية
غطيةالتمناالستفادةمنالعمالءسيتمكنالحملةهذهوضمن

.المناطقكافةفيstcلشبكاتالواسعة

القادمةسنواتالثالثلفترةللشركةاألرباحتوزيعسياسةstcأعلنت
خاللعرضهاسيتمحيثم،2021العاممنالرابعالربعمنبداية

نعاالعالنسيتموالذيالعتمادها،القادمالعامةالجمعيةاجتماع
أدنىحدعلىالحفاظأساسعلىتقومسياسةوهي.الحقا  موعده

.سنويربعأساسعلىالواحدللسهمالتوزيعاتمن

:التاليالنحوعلىهياألرباحتوزيعسياسة
وذلكسنةربعكلعنسعوديريال1بتوزيعسيتياستلتزم←

بدفعالشركةتنظروسوفالقادمةسنواتالثالثلفترة
صيةلتواإلضافيةالتوزيعاتتخضعبحيثإضافية،توزيعات
الماليعالوضتقييمبعدللشركة،العامةللجمعيةاإلدارةمجلس
.للشركةيةالرأسمالوالمتطلباتالمستقبليةوالتوقعاتللشركة

آخرلىإسنةربعمناإلضافيةالتوزيعاتتتفاوتأنالمرجحومن
.الشركةأداءعلىبناء

:اليالتعلىبناءللتغييرقابلةاألرباحتوزيعاتسياسةأنعلما  
ذلكفيبما)الشركةوأعمالاستراتيجيةفيجوهريةتغييراتأي.1

.(الشركةبهاتعملالتيالتجاريةالبيئة
التيوللقطاعالمنظمةوالضوابطالتشريعاتاألنظمة،القوانين،.2

.الشركةلهاتخضع
مقابلةأوتمويليةأومصرفيةلجهاتتعهداتأوالتزاماتأي.3

علىةملزمتكونقدوالتياالئتمانيالتصنيفوكاالتمتطلبات
.آلخروقتمنالشركة

حريالبنظامهايمثلالذي"السعوديةالرؤيةكابل"stcأطلقت
،2030رؤيةمناسمهوالمستوحىبالكامللهاالمملوكالجديد

والوصالمتطورالنظامهذاوسيوفر."السعوديةالرؤيةكابل"
دنمفيالكبرىالبحريةالكابالتمراكزيربطوسريعافريدا

توتم.األحمرالبحرعلىالواقعةالسعوديةالعربيةالمملكة
الذي"ةالسعوديالرؤية"كابلببناءالخاصالتوريدعقدترسيه

)البحريةللشبكاتالكاتيللشركةبصريةأليافكابلسيكون
(ASN،فيهبماالنظاموتركيبوتصنيعبتصميمستقومالتي

.البصريةاألليافكابالتمنكم1160وحواليالمكررات
سعةالعاليبحريكابلأول"السعوديةالرؤية"كابلوسيكون
رسيوفحيثاألحمرالبحرمنطقـةفيالوصولنقاطومتعدد
إلىصلت)المتعددةالدوليةالمعلوماتمراكزبينسلسااتصاال

عددهالغيبالتياألليافأزواجمنواحدلكلالثانيةفيتيرابت18
وينبعجدةفيإنزالمحطاتأربعخاللمن(زوج16اإلجمالي

معداتربنش"السعوديةالرؤيةكابل"سيسمحكما.وحقلوضبا
ميزةstcلـيوفرمماالبحريةالمحطةعنمنفصلبشكلالنقل
.البحريةوالمحطاتالنقلتقنياتتطويرحياةدورةفي

ة تطلق المرحل" هيئة االتصاالت السعودية"
طاع الثانية من مشروع فتح النطاق العريض لق

األعمال

إكمال عملية االكتتاب العام لشركة 
solutions by stcبنجاح

تمكن stc" التجوال المحلي"بالتعاون مع حملة 
ا المستخدمين من االستفادة من شبكته

الواسعة

stcالجديدة عن سياسة توزيع األرباح تعلن stc يةكابل الرؤية السعود"تعلن إطالق نظام  "
البحري الجديد

المتقدمة للتقنية واألمن"مذكرة تفاهم بين 
" تيليفونيكا"و " السيبراني

أداء الرياض السادسة عالميا في تصنيف أسرع
لشبكة الجيل الخامس

ة للتنمية المستداموهواويstcاتفاقية مشتركة بين 
والمبادرات الخضراء 
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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

Moving the World

wardfor
إدارة عالقات المستثمرين

: IRU@stc.com.sa

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


