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نظرة عامة على 
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استراتيجيتنا

ةآمنشخصي،طابعذاتسلسة،بتجربةالعمالءتشويق←
المنطقةفيلألعمالالموثوقالشريكنكونأن←

منالدخلوتحقيقالتكاليفكفاءةرفعطريقعنالمساهمينعوائدزيادة←
األصول

الرقميةوالعروضالرائدةالقادمالجيلتقنياتخاللمنأسواقناربط←
الشركاتحوكمةولالستدامةقدوةنكونأن←
فضلألاألولاالختيارنكونانوالشركةمستوىعلىالثقافيالتغييرقيادة←

الرقميةالمواهب

يةالتوسع في محاور النمو المختارة من الخدمات الرقمية واألساس←

يةوالتحليلالرقميةالقدراتتنميةوالرقميالفكرغرس←
لللعمجديدةومنهجياتطرقتتبنىمرنةتقنيةشركة←

َجدِّد التجربة ع في الحجم والنطاق تَوسَّ

أسرِع من األداء stcَرقِمن 

جــتــ

أــر

stcمجموعة |202 2الثالثعالقات المستثمرين الربع 



نظرة عامة على الشركة
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TAWAL
في باكستان

بلغت قيمة 
stcعالمة 

10.6التجارية 
مليار دوالر 

أمريكي

الرقمي  المركز 
MENA Hub

أعلنت توال عن دخولها 
للسوق الباكستاني من

خالل استحواذها 
المحتمل على شركة 

".أوال تيليكوم"

على stcتم تصنيف 
أنها العالمة التجارية 

كات األكثر قيمة بين شر
ة االتصاالت في المنطق

 Brandوفًقا لـ
Finance

stcأعلنت 
مبادرة انشاء مركز رقمي

رئيسي
MENA Hub لمنطقة

الشرق األوسط وشمال 
ت إفريقيا باستثمار بلغ

.دوالرمليار 1قيمته 

مارس فبرايريناير

شركة جديدة 
بين

stc و PIF 

اتفاقية stcوقعت
شراكة مع صندوق 
االستثمارات العامة 
ة إلنشاء شركة متخصص

في مجال إنترنت 
.األشياء

دشنت 
stc مركزا

للبيانات في
جدة

مركز stcدشنت 
دة البيانات الجديد في ج

وذلك ضمن المرحلة 
اكز الثالثة مـن مشروع مر

.البيانات

يونيو مايوأبريل

سلوشنز
وشركة جيزة 

لإلنظمة

زيادة رأس مال 
stc

أوصى مجلس 
الجمعية  stcإدارة

العمومية بزيادة 
 stcرأس مال 

عن % 150بنسبة 
طريق منح أسهم 

.للمساهمين

ية تعديل سياس
stcتوزيع أرباح

مجلس إدارة أوصى
stcية بتعديل سياس

ي توزيع األرباح والت
اً تم اعتمادها سابق
لتعكس الزيادة 

المقترحة لرأس مال
stc 

أعلنت شركة 
stcمن سلوشنز

ية عن توقيع اتفاق
بيع وشراء 

لالستحواذ على 
٪ من جيزة 89.49

٪ 34لألنظمة و 
.العربيةمن جيزة 

تم إطالق 
الشركة 

السعودية 
للحوسبة   
السحابية 

SCCC

SCCCتم إطالق 
التـي أسستها 

stcمجموعة 
eWTPو Arabia  ,

وشركة علي بابا 
والشركة , كالود

السعودية للذكاء 
والشركة, االصطناعي

السعودية لتقنية 
.  المعلومات

برنامج أسهم 
حوافز 

الموظفين

عن stcأعلنت 
شراء عدد من 
أسهم الشركة 
ا لغرض تخصيصه
لبرنامج أسهم 

.الموظفينحوافز 

سبتمبرأغسطسيوليو

إنشاء كابل 
بحري دولي 

جديد

عن stcأعلنت 
شركة تعاونها مع 

ة االتصاالت اليوناني
TSSAلبناء ممر من

البيانات يمتد من
.  اأوروبالمملكة حتى 

كابل "إطالق  
الرؤية 

"السعودي

stcأعلنت مجموعة 
عن إنزال كابل 

االتصاالت البحري 
ة كابل الرؤي"الجديد 

وهو أول " السعودي
كابل بحري عالي 

ر السرعة بالبحر األحم
عبر محطة اإلنزال 

.األولى له بجدة

الموافقة على
مالزيادة رأس 

stc

وافقت الجمعية 
على stcالعمومية لـ 

مجلس اإلدارة توصية
بة المال بنسبزيادة رأس 

عن طريق منح % 150
للمساهمين أسهم 

ة وكذلك تعديل سياس
.توزيع األرباح



 ًأهدافهاتحقيقعلىوتأكيداً المحليللمحتوىدعما
بالتعاونstcمجموعةرعتالصناعات،توطينفي
,الحكوميةوالمشترياتالمحليالمحتوىهيئةمع

الطاقةوصناعةالمحليللتوطينالشراكةاتفاقية
شركاءاحدهواويشركةوقعتهاالتيالرقمية

األولوشركةالوطنيةالشركةمعstcمجموعة
.والصناعةلالتصاالت

بمعاييرااللتزامعلىالموردينتحفيزبهدفstc
شهادةعلىحصولهمخاللمنالسيبرانيلألمن

stcاطلقت,السيبرانياألمنلضوابطاالمتثال
وبذلكللموردينالسيبرانياالمنضمانبرنامج

تطلقالتيالعالمفيالشركاتأوائلمنأصبحت
يةالرقمالبنيةتمكينفيالتزامهاضمنالخدمةهذه

Securityبرنامجأناإلشارةوتجدرللمملكة Pass
أفضلباعتمادالصارمةالمعاييرللموردينسيضمن

.السيبرانياألمنممارسات

العالميةالقمةمنالثانيةبالنسخةمجموعةشاركت
الرياضاستضافتهاوالتي2022االصطناعيللذكاء

الرقميةالحلولمنمجموعةاستعراضعبر
الذكاءتومنصاالتحتيةالبنيةمنابتداءً المتكاملة

قطاعاتلتخدملتطبيقاتهالممكنةاالصطناعي
عيةوالزراوالبحثيةالصحيةالقطاعاتمثلمتعددة

.والمجتمعية

مجموعةوقعتstcاتللبيانالسعوديةالهيئةمع
لتنفيذتفاهممذكرة"سدايا"االصطناعيوالذكاء

اتبالتقنيالمتعلقةالوطنيةالمبادراتمنعدد
مشاركةضمنوذلك.االصطناعيوالذكاءالرقمية

االصطناعيللذكاءالعالميةالقمةفيالطرفين

طورتstc,من,المملكةفيالرائدالرقميالممكن
طريقنعالخامسالجيللشبكةالتحتيةبنيتهاقدرات
فيغلمشأولبذلكلتكونجديدإضافيترددتشغيل
تردداتدمجتقنيةتفعيلفيوأفريقيااألوسطالشرق
ابيةاالستيعالطاقةزيادةبهدفوذلكالخامس،الجيل

وتعزيز%60اليفوقبماالخامسالجيللشبكة
تقنياتلتشغيلstcخطةوتأتي.لعمالئهاالسرعات

موقعألفمنألكثر2.3GHzالترددنطاقفي5Gال
استخدامإعادةطريقعنالعام،هذافيأولىكمرحلة
مما5Gاللتقنيةسابقاالمخصصالتردديالنطاق

بنّيتعلىتحّث التيباستراتيجيّتهاstcالتزاميؤكد
.والخدماتالتقنياتأحدث

مجموعةأعلنتstcالبحرياالتصاالتكابلإنزال
عاليبحريكابلأول“السعوديالرؤيةكابل"الجديد

لهاألولىاإلنزالمحطةعبراألحمربالبحرالسرعة
استلهمالذيالسعوديالرؤيةكابلويمتد.بجدة
بالكاملوالمملوك“2030المملكةرؤية"مناسمه

أولويعتبر,متر1160000مسافةعلىstcلمجموعة
سلسالً اتصاالً يوفرحيثالسعةعاليبحريكابل

يصلاألحمرالبحرمنطقةفيالوصولنقاطومتعدد
األليافمنزوًجا16بإجمالي/بايتتيرا18حتى

حدودعبرالسرعةعاليوصوليوفركماالبصرية،
إنزالمحطاتأربعخاللمنالسعوديةالعربيةالمملكة

.وحقلوضبا،وينبع،جدة،هي

لـالعموميةالجمعيةوافقتstcمجلستوصيةعلى
طريقعن%150بنسبةالشركةمالرأسبزيادةاإلدارة

ريالمليار30برسملةوذلكللمساهمين،أسهممنح
يملكهسهم1لكلسهم1.5ومنحالمبقاةاألرباحمن

.االستحقاقوقتالمساهم

اعلنتstcيةاليوناناالتصاالتشركةمعتعاونهاعن
TSSAحتىةالمملكمنيمتدالبياناتمنممرلبناء

افاألليمنالسعةوعاليةحديثةشبكةعبرأوروبا
قارةستربطوالتيالبحرسطحوتحتاألرضيةالضوئية

.بآسياأوروبا

ةللسياحالسعوديةوالهيئةالسياحةوزارةوقعت
تنفيذجهودتدعمstcمجموعةمعتفاهممذكرة

توفيرلككذالمملكةفيالرقميةالسياحةاستراتيجية
الفنيةالحلولتشملالتيالرقميةالخدماتمنباقة

وابتكارروالتطويوالبحثالسياحيللترويجالمخصصة
.الناشئةالتقنيات

وشركاتوالمتوسطةالصغيرةالمنشآتلدعم
االبتكارلتحقيقاألعمالوروادوالماليةالتقنية
ةالرقميالمنصاتعبروالخدماتالمنتجاتفيوالتنوع

واألمنللتقنيةالمتقدمةالشركةوّقعت,
sirarالسيبراني by stc فنتك"معاتفاقية,
بنسبةمخفضةباقةاألولىخاللهاتقدم"السعودية

يدتستفالتيالرقميالتوقيعلخدمة%60إلىتصل
التقنيةوشركاتوالمتوسطةالصغيرةالمنشآتمنها

.األعمالوروادالمالية

حصلتstc2021لعامالمحليالمحتوىدرجةعلى
النسبةعن%10.75قدرهابزيادة%40.75تعادلم

هيئةقبلمنالمعتمدةقطاعهافيالمرجعية
كستعو،الحكوميةوالمشترياتالمحليالمحتوى

تطويرفيللشركةالقياديالمركزالدرجةهذه
علوماتالموتقنيةاالتصاالتلقطاعالمحليالمحتوى

المجلسأعضاءكأحددورهامنانطالقاً وذلك،
.المحليللمحتوىالتنسيقي

الضوء على األعمال
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األداء المالي والتشغيلي

وحدة قطاع 
األعمال

وحدة قطاع األفراد

ةبنسباإليراداتفينمواً األعمالقطاعحقق
سرعةإلىذلكويعودالفترة،خالل12.4%
عليهتعملالذيوالتوسعالرقميالتحولوتيرة

ياً،عالمرائدةرقميةمنظومةببناءالمجموعة
تصاداالققطاعيشهدهالذيالكبيربالنمومعززاً 

.والمنطقةالمملكةفيالرقمي

وحدة قطاع 
النواقل والمشغلين

الجيل الخامس

قاعدة مشتركي 
قطاع األفراد

ئجنتافيإيجابيبشكلاألفرادقطاعساهم
نسبةبللفترةاإليراداتارتفعتحيثالمجموعة

الجوالقطاعإيراداتلنمونتيجةوذلك6.9%
السكنيالقطاعحققوكذلك,%8.0بنسبة

.%1.6بنسبةإيرادات

مواً نتحقيقوالمشغلينالنواقلقطاعواصل
نممستفيداً للفترة،%7.3بنسبةاإليراداتفي

يةالبنفيالمختلفةالمجموعةاستثمارات
.التقنيةوالقدراتالتحتية

برج بنهاية 7,247بلغ عدد أبراج الجيل الخامس 
.2022الربع الثالث لعام 

رية ارتفعت قاعدة مشتركي األلياف البص•
%1.5بنسبة 

النفاذ الالسلكي ارتفعت قاعدة مشتركي•
% 18.1بنسبةالثابت 

%5.9ارتفعت الخطوط العاملة بنسبة •

stcمجموعة |202 2الثالثعالقات المستثمرين الربع 



المالياألداء 
2022للربع الثالث و فترة التسعة اشهر من 
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إجمالي اإليرادات-stcمجموعة 

أشهر9في اإليرادات خالل فترة ملحوظ نمو 

stcمجموعة |202 2الثالثعالقات المستثمرين الربع 

15.74

16.09

16.99 16.94

16.47

15.00

15.20

15.40

15.60

15.80

16.00

16.20

16.40

16.60

16.80

17.00

17.20

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

47.33

50.40

45.00

46.00

47.00

48.00

49.00

50.00

51.00

2021أشهر 9 2022أشهر 9

4.66%

-2.78%
6.48%

جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي
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جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

إجمالي الربح-stcمجموعة 

أشهرفي إجمالي الربح مع هوامش ربح جيدة في الربع الثالث وفترة التسعة تحسن قوي 
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8.37
8.52

9.15 9.17

10.04*

53.2%
52.9%

53.9% 54.2%

61.0%

48.0%

50.0%

52.0%

54.0%

56.0%

58.0%

60.0%

62.0%

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

10.50

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

25.28

28.37**

53.41%

56.28%

51.00%

52.00%

53.00%

54.00%

55.00%

56.00%

57.00%

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

2021أشهر 9 2022أشهر 9

9.44%
12.21%

19.97%

.سعوديمليار ريال1.079تأثر إجمالي الربح بعكس مخصص التزامات محتملة بقيمة *
.سعوديمليار ريال1.079إجمالي الربح بعكس مخصص التزامات محتملة بقيمة تأثر **
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الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب -stcمجموعة 

مدعوماً بتحسن في هوامش الربح, للفترةوالضرائبالربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة استمرار النمو في 
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5.61 5.77
6.30 6.20

7.07*

35.62% 35.85% 37.08% 36.63%

42.93%

-5.00%

5.00%

15.00%

25.00%

35.00%

45.00%

55.00%

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

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

17.07

19.58**

36.07%

38.84%

34.00%

35.00%

36.00%

37.00%

38.00%

39.00%

40.00%

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

2021أشهر 9 2022أشهر 9

26.17%

14.01%
14.67%

جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

.سعوديمليار ريال1.079مخصص التزامات محتملة بقيمة الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب بعكس تأثر *
.سعوديمليار ريال1.079الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب بعكس مخصص التزامات محتملة بقيمة تأثر **
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جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

صافي الربح-stcمجموعة 

في صافي الربح لفترة التسعة أشهر والربع الثالثجيد نمو 

.BGSMانخفاض في مجموعة مليار ريال سعودي وهي مخصص 0.239تأثر صافي الربح بمبلغ *
.BGSMسعودي وهي مخصص انخفاض في مجموعة مليار ريال 0.298تأثر صافي الربح بمبلغ ** 

.سعوديمليار ريال1.079وبعكس مخصص التزامات محتملة بقيمة BGSMريال سعودي وهي مخصص انخفاض في مجموعة مليار 0.722تأثر صافي الربح بمبلغ *** 
.سعوديمليار ريال1.079التزامات محتملة بقيمة وبعكس مخصص BGSMريال سعودي وهي مخصص انخفاض في مجموعة مليار 1.259تأثر صافي الربح بمبلغ ****  
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21.10%

24.81%
8.22%

2.92
2.61

3.04
2.84

3.54

18.56%
16.25%

17.86%
16.75%

21.49%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

0.00
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2.00

3.00

4.00

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

8.70

9.41

18.38%

18.68%

18.00%

18.10%

18.20%

18.30%

18.40%

18.50%

18.60%

18.70%

18.80%

18.90%

19.00%

8.00

8.20
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سعر السهم مقابل العائد على السهم

العائد على السهم/ نسبة التوزيعاتربحية السهم

تلتزمstcسعوديريال0.4بتوزيعوذلكسنوي،ربعأساسعلىالواحدللسهمالتوزيعاتمنأدنىحدعلىبالحفاظ
بحيثإضافية،توزيعاتبدفعالشركةتنظروسوفم،2120عاممنالرابعالربعمنبدايةسنواتثالثلمدةسنة،ربعكلعن

والمتطلباتقبليةالمستوالتوقعاتللشركةالماليالوضعتقييمبعداإلدارةمجلسلتوصيةاإلضافيةالتوزيعاتهذهتخضع
.للشركةالرأسمالية

التاليعلىبناءللتغييرقابلةاألرباحتوزيعاتسياسةإن:

؛(الشركةابهتعملالتيالتجاريةالبيئةذلكفيبما)وأعمالهاالشركةاستراتيجيةفيجوهريةتغييراتأي1.
.الشركةلهاتخضعوالتيللقطاعالمنظمةوالضوابطوالتشريعات،واألنظمة،القوانين،2.
تكونقدالتياالئتماني،التصنيفوكالةمتطلباتمقابلةأوتمويليةأومصرفيةلجهاتتعهداتأوالتزاماتأي3.

.آلخروقتمنالشركةعلىملزمة

13
توزيعات سنوية*

stcمجموعة |202 2الثالثعالقات المستثمرين الربع 
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*العائد على السهم نسبة التوزيعات



إخالء مسؤولية 

قديرات أو أو بيانات أو آراء أو تم هذا العرض بأفضل ما لديها من قدرات، ومع ذلك، ال يوجد ضمان ،صريًحا أو ضمنًيا، فيما يتعلق بكفاية أو صحة أو اكتمال أو دقة أي أرقاstcأعدت شركة االتصاالت السعودية 
.معلومات أخرى واردة في هذا العرض

وعالوة على ذلك، فهي ال تشكل  .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 ماليةstcأو في أي شركة تمتلك 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/content/stcgroupwebsite/sa/en/investors.html

رمز تطبيق عالقات المستثمرين
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