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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
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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 

أوال "شركة 
".تيليكوم

stcتم تصنيف 
أنها العالمة على 

يمة التجارية األكثر ق
بين شركات 

االتصاالت في 
المنطقة وفًقا 

Brand Financeلـ

stcأعلنت 
مبادرة انشاء مركز 

رقمي رئيسي
MENA Hub لمنطقة

الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا 
مته باستثمار بلغت قي

.دوالرمليار 1

مارس فبرايريناير

شركة جديدة 
بين

stc و PIF 

اتفاقية stcوقعت
شراكة مع صندوق 
االستثمارات العامة

إلنشاء شركة 
متخصصة في مجال

.األشياءإنترنت 

stcدشنت 
للبياناتمركزا 

في جدة

مركز stcدشنت 
ي البيانات الجديد ف

جدة وذلك ضمن 
ـن المرحلة الثالثة م
مشروع مراكز 

.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
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ديسمبر نوفمبرأكتوبر 

عرض استالم 
غير ملزم من 

صندوق 
االستثمارات 

العامة 
علىلالستحواذ 

من أسهم % 51
شركة توال

أنها stcأعلنت 
استلمت عرضاً غير 

صندوق من ملزم 
االستثمارات العامة 

%  51على لالستحواذ 
توال،من أسهم شركة 

بـ stcعلى أن تحتفظ 
.  توالمن أسهم % 49

عرض توقيع 
ملزم مع 

لبيع سلوشنز
كامل حصتها 

في % 49البالغة 
شركة 

"سيسيسي "

عن stcأعلنت 
توقيعها عرض ملزم 

وذلك سلوشنزمع 
لبيع كامل حصتها 

في % 49البالغة 
شركة مراكز االتصال

وذلك( سيسيسي )
ل بمقابل نقدي لكام

.الصفقة

برنامج أسهم 
حوافز 

الموظفين

أنها قد stcأعلنت 
ة أكملت شرائها للكمي

المطلوبة من أسهمها 
المخصصة لبرنامج 

أسهم حوافز 
.الموظفين
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مجموعةأعلنـــتstcتعاونهمـا,نوكياوشـــركة
منالحدعلىتساعدللطاقةموفرةحلـوللتبنـي

صافيأهدافنحووالتقدمالكربونانبعاثات
Nokiaوstcمجموعةووقعت.صفريةانبعاثات

انبعاثاتتقليلبهدفللتعاونتفاهممذكرة
عةأربفيالمستدامةالممارساتوتعزيزالكربـون
والرقمنةوالمجتمعبالمناخمتعلقةمجاالت

الحلولتقديـــمالىإضافـةالعملومستقبل
استهالكتقليلعلىتساعدNokiaمـعبالشراكة

.الطاقة

وقعت,iot squaredالمنطقةفيالرائدةالشركة
اقيةاتفاليوماألشياء،إنترنتتقنياتمجالفي

العالميالمزودللتكنولوجيا،داهوامعشراكة
رنتوإنتالشاملةاألمنيةالمراقبةوخدماتلحلول

لرقمياالتحولمسيرةتعزيزبهدفالذكية،األشياء
وتتطلع.2030رؤيةمعيتماشىبماالسعوديةفي

لشركةسيالرئيالمقرفيتوقيعهاتمالتياالتفاقية
iot squaredالتعاونأطرتعزيزإلىالرياض،في

تطويرواألشياءإنترنتحلولإلثراءالشركتينبين
حلولنطاقضمنللمراقبةوجديدةذكيةعروض
iotالتزاممنوانطالًقا.الذكيةالمدن squared

كوماتللحالمتطورةاألشياءإنترنتحلولبتقديم
تعدوالمتوسطة،الصغيرةوالشركاتوالمؤسسات

جعلإلىالراميةجهودهامنجزًءاالشراكةهذه
منظومةوتطويردعمعبراتصاًلاأكثرالمملكة

والخدماتالعامالقطاعفياألشياءإنترنت
وقعالمتومن.الرابعبطورهاوالصناعةاللوجستية

ياءاألشإنترنتعلىاإلنفاقالصناعاتهذهتعززأن
10.8إلىمحلًياسوقهايصلأنالمرجحالمملكةفي

نموبمعدل،2025العامبحلولسعوديريالمليار
.%12.8يبلغسنوي

مجموعةأعلنتstc،ة،المنطقفيالرائدالرقميالممكن
أنهاادسةالسنسختهفياالستثمارمستقبلمبادرةخالل

إلىباإلضافةإضافي،دوالرمليون300مبلغخصصت
استثمارشركةأكبر،STVلـأمريكيدوالرمليون500

مالوشاألوسطالشرقمنطقةفيمستقلةتكنولوجي
منطقةأنمؤخرانشرهتقريرفيSTVوتوقع.أفريقيا
شركة45إلنشاءتستعدإفريقياوشمالاألوسطالشرق

100بقيمةفرصةيوفر،مما2030عامبحلوليونيكورن
امةالعاالكتتاباتخاللمنتوفيرهاليتمدوالرمليار

كبيرجزءعلىيستحوذأنSTVتعتزم.المحليةاألولية
ةخلفيعلىالمتسارعةاليونيكورنإنشاءعمليةمن

نموتالتيالقطاعاتعبررائدةشركاتفياستثماراتها
رأسفيكمستثمربصمتهوضعقدSTVوكان.بسرعة

ألولاالربعفيالناشئةاألسواقفياالستثماريالمال
الشرقمنطقةفياالبتكاروراءدافعةقوةليكون

.إفريقياوشمالاألوسط

مجموعةدشنتstcشركةمشاريعها،وأهمأكبرإحدى
Center3الشرقلمنطقةالرقمياإلقليميالمركز

هيالجديدةالشركةوستكون.إفريقياوشمالاألوسط
لكهاتمتالتيالرقميةالتحتيةالبنيةألصولالمالك

ونقاطبحريةوكوابلبياناتمراكزمنstcمجموعة
ركةشوستكون.االنترنتتبادلونقاطالدوليةالتواجد

Center3ةالمحايدالبياناتمراكزمنمجموعةعنعبارة
خاللنماالتصاالتلقطاعالدوليلالتصالومزودللنواقل
األعماليرتطوإلىوتهدفالبحرية،الضوئيةاألليافشبكة

صالاالتخدماتفياالستثماريةالفرصوتعزيزالرقمية
اتتقنيأحدثتوفيرخاللمنالبياناتومراكزالدولي
تواءالحالبياناتمراكزقدرةورفعواالستضافةاالتصال
.العالموبقيةوأوروباوافريقياآسياأسواقاحتياج

مجموعةاستراتيجيةمعيتماشىعرضفيstcالهادفة
صولاالعلىالعائدوتعظيماالستثماراتفيللتوسع
عرضتلقيهاالمجموعةاعلنت,المالرأستدويروإعادة

ماراءلشالعامةاالستثماراتصندوققبلمنملزمغير
ةالمملوك(توال)االتصاالتابراجشركةمن51%نسبته

مليار21.94بمبلغاجماليبتقييم,stcلمجموعةبالكامل
المجموعةاستراتيجيةمعالعرضويتوافق.ريال

فيصبحصاالحتفاظخاللمنوالتوسعبالنموالمتعلقة
التابعاشركاتهفيمضافةقيمةذاتاستراتيجيةأصول

النموفياالصولهذهعلىالعائدمنواالستفادة
درةقتعزيزيضمنبشكلالمالرأسوتدويروالتوسع

ةومتنوعرائدةمجاالتفياالستثمارعلىالمجموعة
.المساهمينحقوقعلىالعائدوتعظيم

أعلنتstcالعربيةالشركةمعملزمعرضتوقيعهاعن
-4-16بتاريخ(سلوشنز)واالتصاالتاإلنترنتلخدمات

كامللبيعوذلكم2022-11-10الموافقهـ1444
سيسي)االتصالمراكزشركةفي%49البالغةحصتها

بلغتحيثالصفقة،لكاملنقديبمقابلوذلك(سي
Enterprise)المنشأةقيمةكامل Value 100%)450

قدالنأرصدةاستبعادأساسعلىسعوديريالمليون
.والديون

أعلنتstc11-29الموافقهـ1444-5-05تاريخفيأنه-
همهاأسمنالمطلوبةللكميةشرائهاأكملتقدم2022

ناءً بوذلكالموظفين،حوافزأسهملبرنامجالمخصصة
والمنعقدةالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلى

تموالتيم2022-8-30الموافقهـ1444-2-03بتاريخ
هـ1444-2-04بتاريختداولموقععلىنتائجهانشر

إتمامهاstcتؤكدعليه،بناء.م2022-8-31الموافق
طفقواحدةمرحلةفيالمطلوبةاألسهمشراءلعملية

الشراءفترةخاللإضافيةأسهمشراءيتملنوأنه
.المحددة

الضوء على األعمال
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األداء المالي والتشغيلي

األعمالوحدة 

العمالءوحدة 

اإليراداتفينمواً األعمالوحدةحققت
المجموعةمواكبةبفضل%8.9بنسبة
رقميالوالتحولالتكنولوجيالتطورلسرعة

.المملكةفي

النواقل وحدة 
والمشغلين

الجيل الخامس

قاعدة مشتركي 
وحدة العمالء

%6.7بنسبةنمواً العمالءوحدةحققت
الجوالقطاعإيراداتلنمونتيجةوذلك
السكنيالقطاعإيراداتونمو%7.9بنسبة
.%0.9بنسبة

منوالمشغلينالنواقلوحدةتمكنت
ارتفعتحيثإيجابية،نتائجتحقيق

بارتفاعمدعومة%6.0بنسبةاإليرادات
و%8.3بنسبةوالدوليةالمحليةإيراداتها

.(التواليعلى)5.1%

بلغ عدد أبراج الجيل , 2022نهاية سنة ب
ومن المتوقع .برج7,300الخامس أكثر من  

.  2023برج إضافية خالل عام 500إضافة 
.موقع مشترك للجيل الخامس1000وكذلك 

رية ارتفعت قاعدة مشتركي األلياف البص•
%1.5بنسبة 

النفاذ الالسلكي قاعدة مشتركيارتفعت •
%20.2بنسبة الثابت 

%6.6ارتفعت الخطوط العاملة بنسبة •
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المالياألداء 
2022لسنة 
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إجمالي اإليرادات-stcمجموعة 

إيرادات سنوية وربع سنوية في تاريخها منذ إنشائهاأعلى stcسجلت 

16.09

16.99 16.94

16.47

17.03

15.6

15.8

16.0

16.2

16.4

16.6

16.8

17.0

17.2

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

63.01

67.43

60.0

61.0

62.0

63.0

64.0

65.0

66.0

67.0

68.0

2021 2022

9جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

5.88%

3.44%
7.02%
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إجمالي الربح-stcمجموعة 

نمو ملحوظ في إجمالي الربح السنوي مدعوم بهوامش ربح جيدة

8.52

9.15 9.17

10.04

9.03

52.94%

53.85% 54.16%

60.96%

53.00%

48.0%

50.0%

52.0%

54.0%

56.0%

58.0%

60.0%

62.0%

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

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

33.79

37.39

53.63%

55.45%

52.5%

53.0%

53.5%

54.0%

54.5%

55.0%

55.5%

56.0%

31.0

32.0

33.0

34.0

35.0

36.0

37.0

38.0

2021 2022

.سعوديمليار ريال1.079إجمالي الربح بعكس مخصص التزامات محتملة بقيمة تأثر *

10جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

-10.07%
10.65%

6.02%

*
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الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب -stcمجموعة 

مع تحسن هوامش الربح2022نمو قوي في الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب في عام 

5.77
6.30 6.20

7.07

5.50

35.85% 37.08% 36.63%

42.93%

32.30%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

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

22.84

25.08

36.25%

37.19%

35.6%

35.8%

36.0%

36.2%

36.4%

36.6%

36.8%

37.0%

37.2%

37.4%

21.5

22.0

22.5

23.0

23.5

24.0

24.5

25.0

25.5

2021 2022

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

11جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

*

-4.60%

-22.21%
9.80%
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صافي الربح-stcمجموعة 

السنوي، بهوامش ربح جيدةصافي الربح تحسن مستمر في 

.سعوديمليار ريال1.079التزامات محتملة بقيمة وبعكس مخصص BGSMوهي مخصص انخفاض في مجموعة ( 2021مليار سعودي في 0.177)سعودي ريال مليار 1.259تأثر صافي الربح بمبلغ *
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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

توزيعات سنوية*
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*العائد على السهم نسبة التوزيعات
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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



شكرا  


