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2022يونيو30أشهر المنتهية في الستة لفترة 

%7.39
.  الستة أشهر، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابقارتفاع في اإليرادات لفترة 

-A: بيآندإس ←
A1: موديز←
AAA: تصنيف←

التصنيف االئتماني

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

7.39% 31,594 33,930 إجمالي اإليرادات

8.37% 16,909 18,324 اجمالي الربح 

12.05% 6,732 7,543 اجمالي الربح التشغيلي 

9.03% 11,468 12,504 الربح قبل االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائب

1.71% 5,773 5,872 صافي الربح

2.89 2.94 ربحية السهم



كلمة رئيس المجموعة 
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الشركةاتباستثمارمدعومة  مستمر،بشكلإيراداتهاورفعمنوتمكنتإيجابيةنتائجstcمجموعةحققت
االمجموعةحققتحيثمختلفة،مجاالتفي نتيجة  وذلك،%7.4بنسبةأشهر6الـلفترةاإليراداتفينمو 

القويلألداءذلكويعود%9.1بنسبة(التابعةالشركاتبدون)السعوديةاالتصاالتشركةإيراداتالرتفاع
علىالمتزايدالطلباستمراربسببللفترة،%15.9بنسبةاإليراداتفينموا  حققوالذياألعماللقطاع
أما.نطقةوالمالمملكةفيالرقمياالقتصادقطاعيشهدهالذيالكبيربالنمووالمدفوعةالشركةخدمات
المحليةاإليراداتالرتفاعنتيجة  للفترة%6.1بنسبةاإليراداتفينموا  شهدفقدوالمشغلين،النواقلقطاع

الجوالقطاعإيراداتلنمونتيجة  %6.1بنسبةللفترةاإليراداتفينموا  األفرادقطاعحققكما.والدولية
%3.0بنسبةالسكنيالقطاعإيراداتوارتفعت،%5.9بنسبةالعاملةالخطوطبارتفاعالمدعومة%6.7بنسبة
.(التواليعلى)%13.5و%3.4بنسبةالثابتالالسلكيوالنفاذالبصريةاألليافمشتركيقاعدةلنمونتيجة
الماليةالنتائجعلىإيجابيأثرلهكانمما%3.3بنسبةالتابعةالشركاتإيراداتارتفعتاآلخر،الجانبومن

.الفترةخاللللمجموعة

خاللأنه،stcلمجموعةالتنفيذيالرئيسالوتيدمحمدبنعليانالمهندسأشارالنتائجهذهعلىوتعليقا  
DARE“واستراتيجيتهاالشركةرؤيةمعوبالتوافقالعام،هذامنالثانيالربع إطالقعلىاالتفاقتم،”2.0

بلغتسعوديريالمليون894يبلغإجماليمالبرأسالمملكةفيالسحابيةالحوسبةفيمتخصصةشركة
Alibabaمعوبالشراكة(المالرأسمن%55بنسبة)سعوديريالمليون492منهاالمجموعةحصة

Cloud،وeWTPA،االصطناعيللذكاءالسعوديةوالشركةSCAI))،المعلوماتلتقنيةالسعوديةوالشركة
SITE)).عامالللقطاعينالسحابيةوالحلولالخدماتمنمتكاملةمجموعةبتقديمالشركةوستقوم

المملكةفيوالسريعالكبيرالرقميبالتحولمدعوما  ومتزايدا  كبيرا  نموا  القطاعهذايشهدحيثوالخاص
مجموعةبهاتتمتعيالتالضخمةالتحتيةالبنيةمنالسحابيةالحوسبةشركةوستستفيد.السعوديةالعربية

stc،الشركةجيةاستراتيضمنالمعلوماتتقنيةمجالفيالرائدةالعالميةالشركاتمعالشراكةتأتيكما
.المجالهذافيوالخبراتالقدراتوبناءالتقنيةتوطينوإلىوالتوسعالنموإلىالهادفة

منسعوديريالمليار5حوالي2022عاممناألولالنصفخاللالمجموعةاستثماراتمجموعبلغوبذلك
التوسعىإلتهدفاستحواذوعملياتمتخصصةتقنيةشركاتوتأسيساستراتيجية،شراكاتعقدخالل

البنيةفيمارباالستثواستراتيجيتهارؤيتهالتحقيقالمجموعةسعيضمنذلكويأتي.الجغرافيوالتنوع
إنشاء،االستثماراتتلكضمنومن.الرقميللتحولوطنيكممكنوالعملالجديدةوالمجاالتالتحتية
MENAأفريقياوشمالاألوسطالشرقلمنطقةرئيسيا  رقميا  مركزا   HUB"“،مكانةبتعزيزسيساهممما

يالجغرافالموقعمناالستفادةخاللمنوذلكوالعالم،المنطقةفيرئيسيرقميكمركزالمملكة
شركةموعةالمجأنشأتلذلك،وباإلضافة.وأوروباوإفريقياآسياقاراتبينيربطمحورا  يعدوالذيللمملكة
وذلكةالمملكفياألشياءإنترنتتقنياتدعمبهدفالعامةاالستثماراتصندوقمعبالشراكةجديدة

"لوشنزس"شركةاستحوذتكماومنتجاته،خدماتهعلىالمتزايدوالطلبالمتوقعالنمومنلالستفادة
الحصةمن%34نسبةوعلىلألنظمةجيزةشركةمن%89نسبهعلى(للمجموعةالتابعةالشركاتإحدى)

توسيعفبهدوذلكالمحدودةلألنظمةالعربيةجيزةالتابعةشركتهافي-لهاالمملوكةغير–المتبقية
وريادةمكانةلتعزيزا  االستحواذهذايأتيكماعمالئها،احتياجاتوتلبيةوخدماتهامنتجاتهاوتنويعأعمالها
.والمنطقةالمملكةفيالرقميالتحولتمكينفيالشركة

DAREاستراتيجيتهاتحقيقفيالمجموعةدعموبهدفالمبادراتهذهعلىوعطفا   إلىوالهادفة"”2.0
النموفرصامواغتناالستثماراتوتنويعزيادةخاللمنللمساهميناإلجماليالعائدوتعظيموالنموالتوسع

مؤخراstcإدارةمجلسأوصىوالمنطقة،المملكةفيالمعلوماتوتقنيةاالتصاالتقطاعاتفيالمتوقعة
منسعوديريالمليار30رسملةخاللمن%150وبنسبةمنحةأسهمطريقعنالشركةمالرأسبزيادة
.سعوديريالمليار50اإلجماليالمالرأسليصبحالمبقاةاألرباح

تقديملىعالعملبمواصلةوسنستمرالماضيةالفترةخاللتحققتالتيباإلنجازاتفخوروننحنوأخيرا،
رائدإقليميزكمركالمملكةمكانةلتعزيزوذلكموثوقة،رقميةتحتيةبنيةوتطويرالتقنيةالحلولأحدث

العاملقطاعينلالرقميالتحولتمكينفيتساهمعالمية،وبشراكاتمبتكرةمشاريععبرالرقميةللخدمات
.2030ةالمملكرؤيةمستهدفاتمعينسجمبماالرقمياالقتصادتعزيزعلىستنعكسوالتيوالخاص



أداء السهم
2022الربع الثاني 
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(2022الربع الثاني )أبرز العناوين 

التقويم المالي
2022الربع الثاني 

أبريل

س ج خ ع ث ن ح

2 1

9 8 7 6 5 4 3

16 15 14 13 12 11 10

23 22 21 20 19 18 17

30 29 28 27 26 25 24

بدايةتاريخعنstcشركةاعلنت:أبريل14←
جمعيةالاجتماعبنودعلىاإللكترونيالتصويت
.(األولاالجتماع)العاديةالعامة

.العاديةالعامةالجمعيةاجتماع:أبريل19←

اجتماعنتائجعنstcشركةأعلنت:أبريل20←
.(األولاالجتماع)العاديةالعامةالجمعية

الماليةالنتائجstcشركةأعلنت:أبريل28←
فيالمنتهيةللفترةالموجزةالموحدةاألولية

.(أشهرثالثة)م31-03-2022

عنأرباحتوزيععنstcشركةأعلنت:أبريل28←
.م2022عاممناألولالربع

يونيو

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

31 30 29 28 27 26

مجلستوصيةعنstcشركةأعلنت:يونيو12←
.أسهممنحطريقعنالمالرأسبزيادةاإلدارة

مجلستوصيةعنstcشركةأعلنت:يونيو12←
بناء  للشركةاألرباحتوزيعسياسةبتعديلاإلدارة
.المالرأسزيادةمقترحعلى

منعددشراءعنstcشركةأعلنت:يونيو28←
أسهملبرنامجتخصيصهالغرضالشركةأسهم
.الموظفينحوافز

مايو

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

اضياالفتركابيتالأرقاممؤتمرحضور:مايو17–16←
لوشمااألوسطالشرقمنطقةفيللمستثمرين

.2022إفريقيا

انليستلمورغانعشرالثالثالمؤتمرحضور:مايو18←
لشرقلالثانيوالمؤتمرالسعوديةالعربيةالمملكة
.إفريقياوشمالاألوسط

شراكةاتفاقيةتوقيععنstcشركةأعلنت:مايو22←
eWTPشركةمع Arabiaةالمحدودالتقنيلالبتكار

ودةالمحدالخاصة(سنغافورة)كالودباباعليوشركة
والشركةاالصطناعيللذكاءالسعوديةوالشركة
شركةلتأسيسالمعلوماتلتقنيةالسعودية
ملكةالمفيالسحابيةالحوسبةمجالفيمتخصصة
.السعوديةالعربية
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stc تاسي االتصاالت



للحوسبةالسعوديةالشركةخدماتأطلقت
مجموعةمنكلأسستهاالتيSCCCالسحابية

stc,السحابيةالحوسبةلخدماتباباعلي
Alibaba CloudوeWTP Arabia Capitalو

وSCAIاالصطناعيللـذكاءالسعوديةالشركة
SITEالمعلومـاتلتقنيـةالسعوديةالشركة
حابيةالسللحوسبةالسـعوديةالشركةوستقدم
SCCCالحوسبةحلولمنواسعةمجموعـة
لمرنةاالحوسبةمثلواآلمنةالموثوقـةالسحابية
بعضمـندالمتزايالطلبلتلبيةوالشبكةوالتخزين
الماليةيـاوالتكنولوجبالتجزئةالبيـعمثلالقطاعات
.واالنترنت

مجلستوصيةعلىبناء  أنهstcشركةأعلنت
اإلدارةمجلسأوصى،stcمالرأسبزيادةاإلدارة

رباحاألتوزيعسياسيةبتعديلالعامةللجمعية
تقوم.stcماللرأسالمقترحةالزيادةلتعكس
أدنىدبحااللتزامأساسعلىاألرباحتوزيعسياسة

40)هللةأربعينبتوزيعوذلكالتوزيعات،من
سنة،ربعكلعنالواحدللسهمسعودي(هللة
عاممنالرابعالربعمنبدأ  سنواتثالثولمدة
،م2021

العامةللجمعيةتوصيتهعناإلدارةمجلسأعلن
منحةأسهمطريقعنالشركةمالرأسبزيادة

مليار30رسملةخاللمنوذلك،150%وبنسبة
لمارأسليرتفعالمبقاةاألرباحمنسعوديريال
stcإلى(سهممليار2)سعوديريالمليار20من
سيتمحيث(سهممليار5)سعوديريالمليار50
يملكهسهمكلمقابلسهم1.5منح

.االستحقاقوقتالمساهمون

شراءعلىاإلدارةمجلسموافقةعنstcأعلنت
مليون15أقصىوبحدالشركةأسهممنعدد
شراؤهاالمقترحاألسهمعددويعكس)سهم
ةبنسبالشركةمالرأسفيالمقترحةالزيادة
سرأبزيادةاإلدارةمجلستوصيةعلىبناء  150%
453يتجاوزالوبمبلغ(أسهممنحطريقعنالمال
تخصيصهابغرضوذلكسعوديريالمليون
ةتوصيورفعالموظفين،حوافزأسهملبرنامج
ءوشراللتصويتالعاديةغيرالعامةللجمعية
.الموافقةتاريخمنشهر12خاللاألسهم

و4Gلشــبكةالناجــحالنشــرعــنstcأعلنــت
5G NSAمنصةعلـىالطبقــاتمتعــددةO-

RANمــعبالتعــاونMavenirعــنأعلنـتالتـيو
4G-3CCلشــبكةالناجــحالنشــر Carrier

Aggregation5وG NSAلــالتحتيةوالبنية
RAN-O Mobile.

solutionsأعلنت by stcاتفاقيةتوقيعهاعن
من%89.49نسبةعلىلالستحواذوالشراءالبيع
غيرالحصةعلىواالستحواذ,جيزةشركة

زةجيشركةفيلألنظمةجيزةلشركةالمملوكة
؛%34بةنستمثلوالتيالمحدودةلألنظمةالعربية
يمثل.االستحواذقيمةلكاملنقديبمقابلوذلك

جيةاستراتيمعتتماشىمهمةخطوةاالستحواذ
جديدةأسواقلدخولللشركةالدوليالتوسع
االحتياجاتلتلبيةأعمالهاخطوطوتوسيع
العامالقطاعينمنكلفيللعمالءالمتطورة
.والخاص

للشرقالسعاتمؤتمرفيstcمجموعةشاركت
مراكزفيتوسعهاالستعراض2022لعاماألوسط
تمرالمؤهذادبيمدينةاحتضنتحيث,البيانات
قطاعفيالعالميينالشركاءمنعدداوضم

ةمناقشبهدفالمعلوماتوتقنيةاالتصاالت
صوفرالممكنةالمستقبليةالتعاونمشاريع
نوالمشغليالنواقلمجالفيالدوليالتوسع

برنامج أسهم حوافز الموظفين متعددة 5G NSAو 4Gنشر شبكة 
O-RANالطبقات على منصة 

على solutions by stcأعلنت 
استحواذها لشركة جيزة لألنظمة

stcتستعرض إمكاناتها الرقمية في
السعاتمؤتمر 

stc شركة وشركاؤها يؤسسون
”SCCC“السحابيةللحوسبة 

ةللشركسياسة توزيع األرباح تعديل  أسهمرأس المال عن طريق منح زيادة 
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(2022الربع الثاني )أبرز العناوين 

ومطوريالجوالشبكاتمشغليكبارناقش
فيينالمسؤولوالتقنيةالتحتيةالبنيةخدمات
اقضايأهمالمعلوماتوتقنيةاالتصاالتقطاع
360مؤتمرفيوالتكنولوجيااالتصاالتصناعة

Mobileاضالريمدينةاستضافتهالذيالعالمي
GSMAمنظمةوstcمجموعةبينبالشراكة

stc في مؤتمرMobile 360 العالمي

أبرز األخبار



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


