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2022سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

%6.48
.  التسعة أشهر، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابقارتفاع في اإليرادات لفترة 

-A: بيآندإس ←
A1: موديز←
AAA: تصنيف←

التصنيف االئتماني

)%(التغير 
التسعة أشهر

2021
التسعة أشهر 

2022 (مليون ريال سعودي)أبرز المؤشرات المالية 

%6.48 47,330 50,398 اإليرادات

%12.21 25,278 28,365 اجمالي الربح 

%22.13 9,924 12,120 اجمالي الربح التشغيلي 

%14.67 17,073 19,577 الربح قبل االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائب

%8.22 8,698 9,413 صافي الربح

1.74 1.89 ربحية السهم
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DAREاستراتيجيتهاتنفيذالمعلومات،وتقنيةاالتصاالتمجالفيالرائدة،stcمجموعةواصلت بثبات""2.0
بنسبةأشهرالتسعةلفترةالمجموعةإيراداتارتفعتحيثإيجابية،ماليةنتائجبتحقيقواستمرتونجاح
األعمالقطاعأداءمنبدعمالمميزةالنتائجوتحققت.الماضيالعاممنالمماثلةالفترةمعمقارنة  6.48%
الرقميالتحولوتيرةسرعةإلىذلكويعودالفترة،خالل%12.4بنسبةاإليراداتفينموا  حققالذي

يشهدهيالذالكبيربالنمومعززا  عالميا ،رائدةرقميةمنظومةببناءالمجموعةعليهتعملالذيوالتوسع
فيا  نموتحقيقوالمشغلينالنواقلقطاعواصلكما.والمنطقةالمملكةفيالرقمياالقتصادقطاع

والقدراتالتحتيةالبنيةفيالمختلفةالمجموعةاستثماراتمنمستفيدا  للفترة،%7.3بنسبةاإليرادات
%6.9بنسبةرةللفتاإليراداتارتفعتحيثالمجموعةنتائجفيإيجابيبشكلاألفرادقطاعوساهم.التقنية
وحقق,%5.9بنسبةالعاملةالخطوطبارتفاعمدعوما  %8.0بنسبةالجوالقطاعإيراداتلنمونتيجةوذلك
ابتالثالالسلكيوالنفاذالبصريةاألليافمشتركيقاعدةارتفاعمع%1.6بنسبةإيراداتالسكنيالقطاع
.(التواليعلى)%18.1و%1.5بنسبة

ولله-نحن،stcلمجموعةالتنفيذيالرئيسالوتيدمحمدبنعليانالمهندسأشارالنتائجهذهعلىوتعليقا  
راتيجيتهاباستالتزامهاعنوالناتجةالمجموعة،حققتهاالتياإليجابيةالماليةبالنتائجفخورون-الحمد

وتحقيقاحاألربنموعلىوملموسواضحأثرلهكانمماومتنوعةمتعددةمجاالتفيواستثماراتهاالشاملة
.الشركةلمساهميمستدامعائد

رأسزيادةعلىstcلـالعموميةالجمعيةوافقتالعام،هذامنالثالثالربعخاللأنهالرئيس،أضافكما
الماليةالسوقتاريخفيمالرأسزيادةأكبرتعدوالتيسعودي،ريالمليار50ليصبحالشركةمال

دعمإلىالزيادةهذهوتهدف.المالرأسحيثمنمدرجةشركةأكبرثانيالشركةيجعلمماالسعودي،
منساهمين،للماإلجماليالعائدوتعظيموالنمو،التوسعإلىالهادفةاستراتيجيتهاتحقيقفيالمجموعة

فيلمعلوماتاوتقنيةاالتصاالتقطاعاتفيالمتوقعةالنموفرصواغتناماالستثماراتوتنويعزيادةخالل
.والمنطقةالسعوديةالعربيةالمملكة

بينالتعاونعناإلعالنتموالمنطقة،المملكةفيرائدرقميكممكنالمجموعةدورمنطلقومن
رعبأوروباحتىالمملكةمنيمتدالبياناتمنممرلبناءTSSAاليونانيةاالتصاالتشركةوstcمجموعة
.بآسياأوروبارةقاستربطوالتيالبحرسطحوتحتاألرضيةالضوئيةاألليافمنالسعةوعاليةحديثةشبكة

راتقدورفعواالستضافةاالتصالتقنياتتوفيرعلىوقدرتهاstcمجموعةطموحالمشروعهذاويعكس
الحيويةاداتاالقتصهذهوربطالعالموبقيةوأوروباآسياقارتيأسواقاحتياجلتلبيةالبياناتمراكزوسعات

.واالستراتيجيالمتميزالجغرافيالسعوديةالعربيةالمملكةموقعخاللمن

محطةبرعاألحمرالبحرفي"السعوديالرؤيةكابل"الجديدالبحرياالتصالكابلبإنزالstcمجموعةوقامت
على،"2030المملكةرؤية"مناسمهاستلهموالذيالسعودي،الرؤيةكابلويمتد.بجدةلهاألولىاإلنزال
الوصولطنقاومتعددسلسال  اتصاال  يوفرحيثالسعةعاليبحريكابلأولويعتبرمترو1,160,000مسافة

أربعاللخمنالسعوديةالعربيةالمملكةحدودعبرالسرعةعاليوصوليوفركمااألحمر،البحرمنطقةفي
ريادة،stcلمجموعةبالكاملوالمملوكالبحري،الكابلويعكس.وحقلوضبا،وينبع،جدة،هيإنزالمحطات

.وعةومتنقويةتحتيةبنيةخاللمنومتطورةشاملةدوليةاتصاالتخدماتتقديمفيالمجموعة

MENAرئيسيرقميمركزإنشاءعلىالمجموعةعزمعنسابقا  عنهاإلعالنتمماإلىوباإلشارة HUB”"،
وشمالاألوسطالشرقلمنطقةالرقمياإلقليميالمركز""Center3شركة،stcمجموعةدشنتفقد

التحتيةةالبنيأصولالجديدةالشركةوستمتلك.المجموعةمشاريعوأكبرأهممنيعتبروالذيإفريقيا،
وتهدف.نترنتاالتبادلونقاطالدوليةالتواجدونقاطالبحريةوالكوابلالبياناتمراكزتشملوالتيالرقمية
ومراكزوليالداالتصالخدماتفياالستثماريةالفرصوتعزيزالرقميةاألعمالتطويرإلىالجديدةالشركة
احتياجواءاحتعلىالبياناتمراكزقدرةورفعواالستضافةاالتصالتقنياتأحدثتوفيرخاللمنالبيانات
.العالموبقيةوأوروباوافريقياآسياأسواق

إطالقخاللمنمتكاملةرقميةمنظومةطورتstcمجموعةتكون""Center3شركةبتدشينوأخيرا ،
بةوالحوساالصطناعيوالذكاءالسيبرانياألمنمنهاومتنوعةمختلفةمجاالتفيالشركاتمنعدد

فيالرقميةناعةالصتحويلفياإلنجازاتهذهوستساهم.الرقميةالتحتيةوالبنيةاألشياءوانترنتالسحابية
خاللمنيا  رقمالمحليوالمجتمعاألعمالبيئةيربطعالميلوجستيومركزرائدةصناعيةقوةإلىالمملكة

.2030لكةالممرؤيةظلفيالمملكةفيالرقمياالقتصادونموازدهارفيوالمساهمةمتطورةتحتيةبنية



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

التقويم المالي
2022الربع الثالث 
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يةالمالالمجموعةمؤتمرحضور:سبتمبر20و19←
.السنويعشرالسادسالمؤتمر-هيرميس

العائدةالمبالغإيداععنstcعلنتأ:سبتمبر26←
مالرأسزيادةعنالناتجةاألسهمكسوربيعمن

.نالمستحقيالمساهمينحساباتفيالشركة

أغسطس

س ج خ ع ث ن ح
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2022عاممنالثانيللربعالماليةالنتائج:أغسطس3←
.األرباحتوزيعاتوإعالنات

لحضورمساهميهادعوةعنstcأعلنت:أغسطس3←
ةزيادالمتضمنةالعاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماع
ساعةبعدالثانيواألولاالجتماع)الشركةمالرأس
.الحديثةالتقنيةوسائلعبر(األولمن

هاتفيلقاءتنظيمهاعنstcأعلنت:أغسطس7←
أشهرلستةاوفترةالثانيللربعالماليةالنتائجلمناقشة

والمحللينالمستثمرينمعم2022الماليالعاممن
.الماليين

التصويتبدايةتاريخعنstcأعلنت:أغسطس25←
لعاديةاغيرالعامةالجمعيةاجتماعبنودعلىاإللكتروني
األولاالجتماع)الشركةمالرأسزيادةالمتضمنة
.(األولمنساعةبعدوالثاني

الجمعيةاجتماعنتائجعنstcأعلنت:أغسطس31←
ادةزيعلىالموافقةتضمنتالتيالعاديةغيرالعامة
ساعةبعدوالثانياألولاالجتماع)الشركةمالرأس
.(األولمن
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stcتوقعان مذكرة تفاهم" سدايا"و stc ةتوسع بنيتها التحتية الرقمي stc كابل الرؤية السعودي"تطلق"

الســعوديةالهيئــةمعstcمجموعةوقعــت
ةمذكــر"ســدايا"االصطناعيوالــذكاءللبيانــات
الوطنيـةالمبـادراتمـنعـددلتنفيـذتفاهـم

.ناعياالصطوالـذكاءالرقميـةبالتقنيـاتالمتعلقـة
ميـةالعالالقمـةفـيالطرفيـنمشـاركةضمـنوذلـك
التنفيـذيالرئيـسوقـالاالصطناعيللـذكاء

تأتي":الوتيــدعليــانالمهنــدسللمجموعــة
الــذكاءوللبيانــاتالســعوديةالهيئــةمــعشــراكتنا

فـيstcمجموعـةدورمنطلـقمـناالصطناعي
مــناالصطناعيللـذكاءالرقميـةالمنظومـةتمكيـن
القــدراتوتعزيــزوالتطويــرالبحــثنشــرخــال

سـريعلتاالستراتيجيةالشــراكاتخــالمــنالرقميــة
كاءالـذعلـىاالعتمادنحـوواالنتقالالتحـولمراحـل

ـىيتماشبمـاالرقمـياالقتصادلدعـماالصطناعي
.2030المملكـةرؤيـةمـع

نيةاليونااالتصاالتشركةمعتعاونهاعنstcأعلنت
TSSAحتىةالمملكمنيمتدالبياناتمنممرلبناء
افاألليمنالسعةوعاليةحديثةشبكةعبرأوروبا

قارةتربطسوالتيالبحرسطحوتحتاألرضيةالضوئية
مجموعةطموحالمشروعهذايعكس.بآسياأوروبا

stcاالتصالتقنياتتوفيرعلىتعملوالتي
احتياجإلحتواءالبياناتمراكزقدرةورفعواالستضافة

نموذلكالعالموبقيةوأوروباآسياقارتيأسواق
يفتقعوالتيالسعوديةالعربيةالمملكةخالل
سديج.الحيويةاالقتصاداتلهذهالجغرافيالقلب
ملكةالمفيالرقميالتحولوتيرةسرعةالتعاونهذا

لتحقيقواألسواقالنطاقفيstcمجموعةوتوسع
اواهتمامهرقميكممكنوريادتهاالرقميالتحول
.عالميارائدةرقميةمنظومةببناء

االتصاالتكابلإنزالعنstcمجموعةأعلنت
أولوهو"السعوديالرؤيةكابل"الجديدالبحري
ةمحطعبراألحمربالبحرالسرعةعاليبحريكابل
عوديالسالرؤيةكابلويمتد.بجدةلهاألولىاإلنزال
"2030المملكةرؤية"مناسمهاستلهمالذي

مسافةعلىstcلمجموعةبالكاملوالمملوك
عةالسعاليبحريكابلأولويعتبر,متر1160000

فيلالوصونقاطومتعددسلسال  اتصاال  يوفرحيث
بإجمالي/بايتتيرا18حتىيصلاألحمرالبحرمنطقة

ا16 يعالوصوليوفركماالبصرية،األليافمنزوج 
نمالسعوديةالعربيةالمملكةحدودعبرالسرعة
وضبا،وينبع،جدة،هيإنزالمحطاتأربعخالل
أحدالجديدالسعوديالرؤيةكابلويعد.وحقل
ميالرقبالمركزسترتبطالتيالبحريةالكوابل
MENAاإلقليمي Hubقاراتثالثبينيربطالذي
مما،للمملكةاالستراتيجيالموقعمنمستفيدا  
الاالتصخدماتفياالستثمارتعزيزفييساهم
.البياناتومراكزالدولي

في الخدمات % 4نمواً بـ stcتسجل 
ةارتفاعا في الحركة الدولي% 99الرقمية و 

stc 5كة تزيد الطاقة االستيعابية لشبG
60%بما يفوق الـ 

stcةتصدر تقريرها الثالث لالستدام

الرقميةوالخدماتالتعامالتفينموا  stcسجلت
علىالطلبزيادةعكستالماضيالعامعن%4بـ

تهـاقنواطريـقعـنالشـركةتقدمهـاالتـيالخدمـات
تقـودهالـذيالرياديالـدورأكـدماوهـوالرقميـة

.المنطقـةفـيرقمـيممكـنكأبـرزالمجموعة
اماالستخدفيارتفاعــاالبيانــاتحركــةوشــهدت

التـيالتطبيقاتتصدرتهااألضحىعيدأياماولخالل
الئها،لعمالخاصـةباقاتهـافـيالشـركةاسـتهدفتها

المحادثـاتتطبيقـاتعلـىالطلـبارتفـعحيـث
علـىلإلقبالنظرا  العاديةاأليامعن%173بنسـبة
ـنابستطبيـقيليهـاوالتبريـكاتالتهانـيتبـادل
رحالفـومشـاعراللقطـاتلتبـادل121%بنسـبةتشـات
تاألنترنبيانــاتخدمــاتوســجلت.الهـديوحضـور
ســجلتكمــا18%تجــاوزنمــواالعيــديــومخالل

بنفـسمقارنـة8%بنسـبةنمــواالصوتيــةالخدمــات
حركـةوارتفعـتالماضـيالعـاممـنالفتـرة

معظـمإلىstcشـبكةعلـىالدوليـةاالتصاالت
اليمـنمـنكلالقائمـةراسعلـىوجـاءالـدول

هـاعليالطلـبحجـمارتفـعالتـيومصـروالسـودان
خـالالعاديـةلأليامنسـبة990%مـنأكثـرالـى

.الـذروةسـاعات

المملكـةفـيالرائـدالرقمـيالممكـنstcطـورت
لخامـساالجيـللشـبكةالتحتيـةبنيتهـاقـدراتمـن
لتكـونجديـدإضافـيتـرددتشـغيلطريـقعـن

فـيـاوأفريقياألوسطالشـرقفـيمشـغلأولبذلـك
ذلـكوالخامـس،الجيـلتـردداتدمـجتقنيـةتفعيـل
يـلالجلشـبكةاالستيعابيةالطاقـةزيـادةبهـدف

السـرعاتوتعزيـز60%الــيفـوقبمـاالخامـس
5Gالـتقنيـاتلتشـغيلstcخطـةوتأتـي.لعمالئها

موقـعألـفمـنألكثر2.3GHzالتـرددنطـاقفـي
إعـادةطريـقعـنالعـام،هـذافـيأولـىكمرحلـة
تقنيـةلسـابقاالمخصـصالتـردديالنطـاقاسـتخدام

التيباستراتيجيتهاstcالتـزاميؤكـدمما4Gالــ
هــدفوي.والخدمـاتالتقنيـاتأحـدثتبنيعلىتحث
Carrierتقنيــةالستخدامالتطويــرهــذا

Aggregation2.3الجديــدالتــرددلدمــجGHZ
5Gلـالرئيســيبالتــردد 3.5GHzالســعةلزيــادة
لنطاقــاتالســرعاتورفــع5Gلشــبكةالكليــة
لالجيــشــبكاتســرعاتأعلــىمــنتعــدجديــدة

.العالميــةالخامــس

الرائــدالرقمــيالممكــنstcمجموعــةأصــدرت
ــذيوالالســنوياالستدامةتقريــرالمنطقــة،فــي
علــىيركــزوالــذيGRIلمعاييــروفقــاإعــدادهتــم

وأصحـابstcمـنلـكلالماديـةاالستدامةقضايــا
ــنمالثالــثاالستدامةتقريــروكشــف.المصلحـة

stcتبنتهــاالتــيالبيئــةالممارســاتعــن
ضمنهــامــنوكانعليهــاوعملــتالمجموعــة
فـيخفضتحيـثالتطبيقــاتمــنمجموعــة
مقارنـة27%بنسـبةالكهربائيةالطاقـةاستهالك

ةبنسـبالمياهاسـتخدامخفضتكمـا2020بعـام
معتماشـياشـجرة1397زراعـةعـنفضال,%2.2

بهــدفوذلــكالخضــراء،الســعوديةالمبــادرة
ـعمإيجابـيبيئـيأثـروخلـقاالستدامةتحقيــق
ةمسـيرفـيالمنجـزالتقـدمدعـمفـياالستمرار
فيـهتسـاهمالـذيالوقـتفـيالمجتمعيـةالتنميـة

فــيالرقمــيالتحــولعمليـةفـيالمجموعـة
تناولــتمشروعا  292رعــتحيــثالمملكــة،
.واالجتماعيةالبيئيــةالقضايــا

sirarاتفاقيه بين  by stc
"فنتك السعودية"و

ر عن نتائج الجمعية العامة غيstcأعلنت 
ادة العادية المتضمنة  الموافقة على زي

مليار ريال50رأس المال إلى 

وشركاتوالمتوسطةالصغيرةالمنشآتلدعم
كاراالبتلتحقيقاألعمالوروادوالماليةالتقنية
المنصاتعبروالخدماتالمنتجاتفيوالتنوع
ألمنواللتقنيةالمتقدمةالشركةوقعت,الرقمية

sirarالسيبراني by stc,فنتك"معاتفاقية
نسبةبمخفضةباقةاألولىخاللهاتقدم"السعودية

فيدتستالتيالرقميالتوقيعلخدمة60%إلىتصل
تقنيةالوشركاتوالمتوسطةالصغيرةالمنشآتمنها

.األعمالوروادالمالية

الشركةمالرأسزيادةعلىstcمساهمووافق
خاللمنحةأسهمتوزيعخاللمن٪150بنسبة
30فيالمنعقدالعاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماع

رسملةخاللمنالزيادةوستكون.2022أغسطس
قطريعنالمبقاةاألرباحمنسعوديريالمليار30
قبلمنمملوكسهم1لكلسهم1.5منح

.االستحقاقوقتالمساهم
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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


