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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 
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جــتــ

أرــ
تجرأ
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2030المملكة مع رؤيةstcمواءمة استراتيجية 

بينمنلنكون36البالغالحاليموقعنامناإللكترونيةالحكومةمسحمؤشرفيترتيبنارفع◄
؛األولىالخمسالدول

اإلجمالي؛المحليالناتجمن٪65إلى٪40منالخاصالقطاعمساهمةزيادة◄

؛٪30إلى٪22منالعاملةالقوىفيالمرأةمشاركةزيادة◄

؛15أعلىإلىالعالمفياقتصادأكبرعشركتاسعالحاليةمكانتنامناالنتقال◄

٪؛7إلى٪11.6منالبطالةمعدلخفض◄

٪؛35إلى٪20مناإلجماليالمحليالناتجفيوالمتوسطةالصغيرةالشركاتمساهمةزيادة◄

.عامكلمليون30إلىمليون8منالمعتمريناستقبالعلىقدرتنازيادة◄

 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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TAWAL
في باكستان

قيمة بلغت 
  stcعالمة
 10.6التجارية

مليار دوالر 
أمريكي

أعلنت توال عن دخولها
من الباكستانيللسوق 
استحواذها خالل 

على شركة المحتمل 
".تيليكومأول "

على stcتم تصنيف 
أنها العالمة التجارية 

األكثر قيمة بين 
ي شركات االتصاالت ف
المنطقة وفًقا لـ 
Brand Finance

إطالق
MENA Hub

stc أعلنت
مبادرة انشاء مركز 

رقمي رئيسي 
MENA Hub لمنطقة

الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا 
1ه باستثمار بلغت قيمت

دوالرمليار 

مارس فبرايريناير
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إنشاء شركة 
جديدة بين
stc & PIF 

stc  اتفاقية توقع
شراكة مع صندوق 
االستثمارات العامة 

إلنشاء شركة 
متخصصة في مجال 

إنترنت األشياء

stcتدشن مركزا
دةللبيانات في ج

مركز stcدشنت 
البيانات الجديد في
جدة وذلك ضمن 

المرحلة الثالثة مـن 
مشروع مراكز البيانات



أعلنتstcالعربيةمايكروسوفتوشركة
فيللتعاونتفاهممذكرةتوقيععن

رتطويواستراتيجياتاالبتكارمجاالت
رتطويالتعاونويشملالرقميةاألنظمة

الجيلخدماتتوفرMECرقميةمنصة
يةالسحاباالتصاالتعلىالقائمةالخامس

.جديدةاعمالونماذجتطبيقاتوتطوير

أعلنتstcمعمبادرتهااطالقعن
HuaweiلخدمةFTTR(أرتيتيأف-

السوقمنتجارياً األولى(الغرفةالىااللياف
خاللذلكوجاءالصين،فيالرائدةالعالمية

MWCبرشلونةفيالعالميالجوالمؤتمر
هواويوشركةstcوحددت2022

الخدمةلهذهمحتملكسوقالسعودية
التنميةأهدافمعتتماشىحيث

األولىالرياضومبادرةللمملكةالمستدامة
.عالمياً السرعةتصنيففي

أعلنتstc playمعشراكتهاإطالقعن
يعدالذياإللكترونية،للرياضة"باور"فريق

مستوىعلىونجاحاً نمواً الفرقأكثرمن
ةالشراكهذهوتعزز.اإللكترونيةالرياضات

stcالتزام playالرائدالمحركتكونبأن
األلعابصناعةفيوالتحّولللتمكين

ظيفهاوتوالشركةإمكانياتمنباالستفادة
العبينمن"باور"فريقمنظميدعمفي

ازاتانجلتحقيقمحتوى،وصنّاعمحترفين
.2030المملكةرؤيةمعيتوافقبماأكبر

تسميةتمstcالتجاريةالعالمةأنهاعلى
رقالشفياالتصاالتمجالفيقيمةاألعلى

جاريةالتعالمتهاقيمةارتفعتحيثاألوسط،
دوالرمليار10.6إلىلتصل٪16بنسبة

األسرعالتجاريةالعالمةstcوكانت.أمريكي
Brandلـوفقاً المنطقةفينمًوا Finance

Global العالمةقيمةفيزيادةمع،500
.الماضيينالعامينخالل٪32بنسبةالتجارية

دشنتstcجدةفيالجديدالبياناتمركز
مشروعمـنالثالثةالمرحلةضمنوذلك
بهدفتأتيالخطوةهذه.البياناتمراكز

اوقدراتهالشركةإمكانياتنطاقتوسيع
الرقميالتحولأهدافتنفيذوتسريع

التيتالبياناتوزيععمليةخاللمنللمملكة
.العالميوالمستوىبالمرونةتتميز

أعلنتstcحصلالتياالستثماراتتخطي
InspireUبرنامجفياألعمالروادعليها

دعمإطارفيريالمليون500الـلسقف
وتعزيزاألعمالريادةمنظومةوتطوير

االحتفالخاللذلكجاءالرقمي،االقتصاد
نموالثامنةالسابعةالدفعتينبتخريج
خاللهعرضتوالذيInspireUبرنامج

20عددهاالبالغالمحتضنةالمشاريع
.إنجازاتهاأبرزاستعراضمعمشروعا

أعلنتstcمركزانشاءمبادرةإطالقعن
MENAرئيسيرقمي Hubالشرقلمنطقة

غتبلباستثمارإفريقياوشمالاألوسط
لكةالمملريـادةكتأكيددوالر،مليار1قيمته

قنيةوتاالتصاالتبقطاعالسعوديةالعربية
يرةالكبواالمكانياتبالمنطقةالمعلومات

اتصـاالتشركةكأكبرstcتمتلكهاالتي
.األوسطالشرقبمنطقة

أعلنتstcمعشراكةاتفاقيةتوقيععن
كةشرإلنشاءالعامةاالستثماراتصندوق

فيوالمتخصصةمحدودةمسؤوليةذات
عميتماشىماوهواألشياء،إنترنتمجال
دماتخعلىالمتزايدوالطلبالمتوقعالنمو

لككذويتوافقاألشياء،إنترنتومنتجات
ةرؤيومعللشركة،النمواستراتيجيةمع

لوطن2030السعوديةالعربيةالمملكة
.متصل

مجموعةشركاتإحدىتوال،أعلنتstc
صاالتلالتالتحتيةالبنيةمجالفيالرائـدة
الهاأعمنطاقتوسععنالمعلومات،وتقنية

ملالمحتاالستحواذعمليةخاللمــندوليا
أول"الباكستانيةاألبراجشركةعلى

."تيليكوم

الضوء على األعمال
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البنية التحتية← 

الجيل الخامس
برج بنهاية 6,709الخامسأبراج الجيل بلغ عدد 

2022مارس 

األلياف البصرية
والنفاذ الالسلكي

الثابت

نسبةبالبصريةاألليافمشتركيقاعدةارتفعت•
4.4%

تالثابالالسلكيالنفاذمشتركيقاعدةارتفعت•
%8.3بنسبة

وحدات األعمال←

قطاع األعمالوحدة 

وحدة قطاع النواقل 
والمشغلين

وحدة قطاع األفراد

ثحيإيراداتهزيادةعلىقدرتهاألعمالقطاعواصل
ذلكويعود،%16.3قدرهاإليراداتفينمواً حقق

علىوالخاصالعامالقطاعينمنالقويللطلب
لىعالشركةوقدرةالمبتكرةوالخدماتالمنتجات

.لعمالئهاالمختلفةالمتطلباتتلبية

مدعومة%5.9بنسبةاألفرادقطاعإيراداتارتفعت
ةالبصرياألليافمشتركيقاعدةمنكلفيبالنمو
الالسلكيالنفاذمشتركيوقاعدة%4.4بنسبة
.%4.6بنسبةالعاملةوالخطوط%8.3بنسبةالثابت

فييإيجاببشكلوالمشغلينالنواقلقطاعساهم
بنسبةالقطاعإيراداتارتفعتحيثالشركة،أداء
الدوليةالعملياتإيراداتبارتفاعمدعومة7.8%

%20.6بنسبة

9
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األداء المالي . 3



جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

راداتيإجمالي اإل

نمو قوي في اإليرادات مقارنًة باألرباع السابقة
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%8.26

%5.62
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إجمالي الربح

جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

استمرار النمو في إجمالي الربح، مع المحافظة على مستويات الهوامش الجيدة

8.56 8.35 8.37 8.52
9.15

54.56%

52.53%
53.19% 52.95%

53.86%
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هامش إجمالي الربح
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%6.93

%7.44
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جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

ئب  الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرا

والضرائب مدعومة بهوامش ربح قوية نمو ملحوظ في الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة 

5.84

5.63 5.61
5.77

6.30

37.22%

35.39% 35.63%
35.86% 37.08%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

4.00

4.50
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5.50

6.00

6.50

21-الربع األول 21-الربع الثاني 21-الربع الثالث 21-الربع الرابع 22-الربع األول
هامش الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب  
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%7.86

%9.24
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جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

صافي الربح

تحسن في صافي الربح مقارنة باألرباع السابقة

2.95

2.82

2.92

2.61

3.04

18.80%

17.74%

18.58%

16.22%

17.89%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

21%

22%

23%

2

2

2

3

3

3

21-الربع األول 21-الربع الثاني 21-الربع الثالث 21-الربع الرابع 22-الربع األول

هامش صافي الربح
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%2.81

%16.11
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سعر السهم مقابل العائد على السهم

العائد على السهم/ نسبة التوزيعاتربحية السهم

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

3.15%
3.04%

3.15%

3.56%
3.71%

135.1%**

70.9% 68.5% 76.3% 65.8%

30%

50%

70%

90%

110%

130%

150%

170%

190%

210%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

21-الربع األول 21-الربع الثاني 21-الربع الثالث 21-الربع الرابع 22-الربع األول

*العائد على السهم نسبة التوزيعات

تلتزمstc سعودي على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس ربع سنوي، وذلك بتوزيع ريالبالحفاظ
، وسوف تنظر الشركة بدفع توزيعات م2120من 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
.المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة

 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

1.48
1.41 1.46

1.31

1.52

21-الربع األول 21-الربع الثاني 21-الربع الثالث 21-الربع الرابع 22-الربع األول
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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


