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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
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تجرأ
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للمملكة 2020برنامج التحول الوطني مع stcمواءمة استراتيجية 
2030ورؤية العربية السعودية 

بينمنلنكون36البالغالحاليموقعنامناإللكترونيةالحكومةمسحمؤشرفيترتيبنارفع◄
؛األولىالخمسالدول

اإلجمالي؛المحليالناتجمن٪65إلى٪40منالخاصالقطاعمساهمةزيادة◄

؛٪30إلى٪22منالعاملةالقوىفيالمرأةمشاركةزيادة◄

؛15أعلىإلىالعالمفياقتصادأكبرعشركتاسعالحاليةمكانتنامناالنتقال◄

٪؛7إلى٪11.6منالبطالةمعدلخفض◄

٪؛35إلى٪20مناإلجماليالمحليالناتجفيوالمتوسطةالصغيرةالشركاتمساهمةزيادة◄

.عامكلمليون30إلىمليون8منالمعتمريناستقبالعلىقدرتنازيادة◄

فيزتحخاللمنالسعوديةالعربيةالمملكةمناطقلجميعالعريضالنطاقخدماتتقديم
التنظيمية؛األعمالوإطارالتحتيةالبنيةفياالستثمار

اإللكترونية؛التجارةدعم

واالتصاالت؛المعلوماتتكنولوجيامستخدميمهاراتفيالرقميةالفجوةسد

؛النفطيغيراإلجماليالمحليالناتجفيالمعلوماتتكنولوجياصناعةمساهمةزيادة

يةوتقناالتصاالتقطاعفيوالتوظيفالمتخصصةالسعوديةالبشريةالكوادرتأهيل
المعلومات؛

مشتركةتحتيةبنيةأساسعلىالذكيةالحكوميةالمعامالتوتفعيلتطوير.

 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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االكتتاب العام 
لشركة 

Solutions By 
stc

التحكم مركز 
يةالرقمبالعمليات 

قيمة تبلغ 
التجارية stcعالمة
مليار دوالر 9.2

أمريكي

stcُصنفت 
كأفضل شركة 
اتصاالت في 
منطقة الشرق 
األوسط وشمال 

إفريقيا

stcتحويل  pay 
إلى بنك رقمي

stc هي األولى
5Gفي تغطية 

حسب تقرير 
مقياس

منحت هيئة السوق 
المالية الموافقة على

مليون سهم 24طرح 
ل لالكتتاب العام تمث

٪ من أسهم 20
.الشركة

مركز stcأطلقت 
التحكم الرقمي الذي

غيل يعتبر أكبر مركز تش
ة متكامل في المنطق

ألف متر 42بمساحة 
مربع

،فوربسوفًقا لمجلة 
المرتبة stcاحتلت 

األولى كأقوى شركة 
اتصاالت في منطقة 
الشرق األوسط وشمال

ضل إفريقيا ومن بين أف
شركة رقمية في 44

العالم

وافق مجلس الوزراء 
stcعلى إنشاء بنك 

الرقمي حيث سيتم 
stcمنصة تحويل 

pay بنك رقمي إلى
متكامل

في توفيرstcنجحت 
شبكةأكبر 

5G ة في منطقمتقدمة
الشرق األوسط تغطي
معظم مناطق 

المملكة

على stcتم تصنيف 
أنها العالمة التجارية 
األكثر قيمة بين 
ي شركات االتصاالت ف
المنطقة وفًقا لـ 
Brand Finance

stcأطلقت 
يا شركة التكنولوج
المتقدمة واألمن

السيبراني

متخصصة شركة 
لتقديم خدمات وحلول 

السيبرانياألمن 
المتقدمة في قطاع 

األعمال

توزيعاتسياسة 
األرباح

مجلس إدارة أوصى 
stcسياسة توزيعات

األرباح لمدة ثالث 
ريال 1: سنوات
كل سهم / سعودي 

اعتباًرا منسنوي ربع 
2021الربع الرابع 

إدراج
solutions by 

stcفي تداول

إدراج وبدء تداول 
 solutionsأسهم  

by stc السوق في
المالية السعودية 

"تداول"

مايو مارس ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيوابريلفبرايريناير

أكبر مشروع 
إلنشاء مراكز 
البيانات في 
المنطقة

عن stcكشفت 
المرحلة الثالثة من 
، مشروع مراكز البيانات
ع والذي يعد أكبر مشرو
ت إلنشاء مراكز البيانا
في المنطقة

اكتمال عملية 
الطرح العام 

ألسهمالثانوي 
stc

صندوق باع 
االستثمارات العامة 

مليون سهم في 120
٪ 6تمثل stcشركة 

stcأسهم 



←stcPay

البطاقات
المصدرة

المشتركين

البنية التحتية← 

األلياف البصرية
ي والنفاذ الالسلك

الثابت

الجيل الخامس
برج بنهاية 6506أبراج الجيل الخامس عدد 

2021

و ٪ 10.3ارتفعت قاعدة المشتركين بنسبة 
التواليعلى % 21.7

بطاقةمليون2.7من إصدار stcPayتمكنت 

مشتركمليون7.8

وحدات األعمال←

قطاع األعمالوحدة 

وحدة قطاع النواقل 
والمشغلين

وحدة قطاع األفراد

ثحيإيراداتهزيادةعلىقدرتهاألعمالقطاعواصل
قدرةبفضل،%20.9قدرهاإليراداتفينمواً حقق

اعينالقطمنالمتناميالطلبتلبيةعلىالشركة
.األعمالقطاعومنتجاتخدماتعلىوالخاصالعام

والتياإليرادات،فيزيادةالسكنيالقطاعحقق
األفراد،قطاعأداءدعممما،%10.5بنسبةارتفعت
وئيةالضاألليافمشتركيقاعدةالرتفاعذلكويعود
،%21.7و%10.3بنسبةالثابتالالسلكيوالنفاذ
التواليعلى

ةالمساهمفيوالمشغلينالنواقلقطاعاستمر
فينمواً حققحيثالشركة،نتائجفيإيجابيبشكل

استثماراتمنمستفيداً ،%2.9بنسبةاإليرادات
stcالحركةيرتمر خدماتلتنميةالتحتيةالبنيةفي

((hubbing services

8
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األداء المالي . 3



جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

راداتيإجمالي اإل

إيراداتها السنوية تحقيق نمواً ثابتاً في stcواصلت 

10

stc- 2021األداء المالي

15.22

15.69
15.90 15.74

16.09

20-الربع الرابع 21-الربع األول 21-الربع الثاني 21-الربع الثالث 21-الربع الرابع

5.7%

2.2%
58.95

63.42

2020سنة  2021سنة 

7.6%
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stc- 2021األداء المالي
إجمالي الربح

جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

الربح للسنة يظل  عند مستويات قويةإجمالي 

8.45 8.56 8.35 8.37 8.52

55.52%

54.56%

52.53%
53.19%

52.95%

50.00%

55.00%

60.00%

65.00%

70.00%

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

20-الربع الرابع 21-الربع األول 21-الربع الثاني 21-الربع الثالث 21-الربع الرابع

هامش إجمالي الربح

33.95 33.79

57.59%
53.28%

1.00%

11.00%

21.00%

31.00%

41.00%

51.00%

61.00%

71.00%

81.00%

91.00%

10.00

30.00

2020سنة  2021سنة 

1.8%

0.8%-0.5%
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جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

ئب  الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرا

قويةبهوامش ربح مدعوم والزكاة والضرائب للفترة قبل االستهالك واإلطفاء في الربح جيد نمو 

stc- 2021األداء المالي

5.63

5.84

5.63 5.61

5.77

36.99%

37.22%

35.39%

35.63% 35.86%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

5.00

5.20

5.40

5.60

5.80

6.00

20-الربع الرابع 21-الربع األول 21-الربع الثاني 21-الربع الثالث 21-الربع الرابع
ائب  هامش الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضر

22.09
22.84

37.47% 36.01%

1%

10%

19%

28%

37%

46%

55%

64%

1.00

6.00

11.00

16.00

21.00

2020سنة  2021سنة 

2.5%

2.9%

3.4%
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جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

صافي الربح

2020بالمقارنة مع % 2.9صافي الربح للسنة بنسبة ارتفع

stc-2021األداء المالي

2.59

2.95

2.82

2.92

2.61

17.02%

18.80%

17.74%

18.58%

16.22%
15%

16%

17%

18%

19%

20%

21%

22%

23%

2

2

2

3

3

3

20-الربع الرابع 21-الربع األول 21-الربع الثاني 21-الربع الثالث 21-الربع الرابع

هامش صافي الربح

10.99
11.31

18.64%
17.83%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

2020سنة  2021سنة 

0.8%

-10.6%

2.9%
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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 **

4.72%

3.15% 3.04%
3.15%

3.56%
153.8%**

67.6% 70.9%
68.5%

76.3%

30%

50%

70%

90%

110%

130%

150%

170%

190%

210%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

20-الربع الرابع 21-الربع األول 21-الربع الثاني 21-الربع الثالث 21-الربع الرابع

*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

1.30

1.48
1.41 1.46

1.31

20-الربع الرابع 21-الربع األول 21-الربع الثاني 21-الربع الثالث 21-الربع الرابع
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2.80%

3.20%

3.60%

4.00%

95

100

105

110

115

120

125

سعر السهم  العائد على االسهم
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ملحق. 4



وقطاع االتصاالتالمملكة العربية السعودية 

16

ةاالقتصاد الكلي والسيول

مستجدات قطاع 
االتصاالت

وفًقا لما أظهرته نشرة البنك 2020ريال خالل الفترة نفسها من مليار 37.62مقارنة بـ مليار ريال 44.37نحو لتصل قيمتها اإلجمالية إلى % 18بنسبة 2021ديسمبر قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خالل شهر ارتفعت •
".ساما"المركزي السعودي 

ريال، وذلك وفقا آلخر البيانات ترليون 1.984حيث بلغ 2020مقارنة بنفس الفترة من عام % 20ريال وبنسبة زيادة قدرها ترليون 2.378، إلى 2021الثالث ارتفع رصيد االستثمار األجنبي داخل االقتصاد السعودي بنهاية الربع •
.“ساما"الصادرة عن البنك المركزي السعودي 

اسي وحسبما أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة لإلحصاء، سجل الرقم القي. مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي% 0.9بنسبة 2021الرقم القياسي ألسعار العقارات في المملكة العربية السعودية خالل الربع الرابع ارتفع •
.2020نقطة خالل الربع الرابع 80.6، مقارنًة بـ 2014وفقا لسنة األساس 2021نقطة خالل الربع الرابع 81.3ألسعار العقارات ارتفاعا إلى 

، لتصل إلى 2021ديسمبر بنهاية شهر % 16مالية والقطاع الخاص بنسبة الالنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غيرأظهرت •
.2020مليار ريال خالل الفترة نفسها من عام 1841مليار ريال مقارنة بنحو 2129

مليار ريال، أي بفائض متوقع 1045واإليرادات بـ 2022مليار ريال في عام 955وزارة المالية النفقات بـ وقدرت . 2021وتقرير أداء الميزانية العامة للعام 2022عن الموازنة العامة للدولة للعام السعودية أعلنت وزارة المالية •
.ريالمليار 85مليار ريال، أي بعجز قدره 930مليار ريال، وإجمالي اإليرادات 1015، فإن إجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 2021يخص ميزانية العام وفيما . ريالمليار 90بحدود 

قرية وهجرة بمناطق الشرقية والحدود الشمالية والجوف، وذلك عقب إطالق الخدمة في مناطق عسير والرياض 691أطلقت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات المرحلة الثالثة من خدمة التجوال المحلي، والتي ستغطي •
.والثانيةوالقصيم في مرحلتيها األولى 

مليون دوالر، ستوفر شبكة 200تبلغ قيمتها " ويبون"وشركة " نيوم"، عن شراكة رائدة بين السواحهأعلن معالي وزير االتصاالت وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبد الله بن عامر •
.أقمار صناعية ستغير من وجه إنترنت النطاق العريض في جميع أنحاء الشرق األوسط وأفريقيا، وتمّكن نماذج أعمال جديدة

الت الالسلكية الثابتة، وتحديد والتي قامت الهيئة من خاللها بتوفير قنوات ترددية عريضة النطاق، وتبني أساليب ترخيص حديثة للوص« تنظيمات استخدام الوصالت الالسلكية الثابتة»أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وثيقة •
اإلضافة الى األحكام بة، الوثيقة التنظيمية النطاقات الترددية للوصالت الالسلكية الثابتة وخطط توزيع قنواتها الترددية، وأساليب تراخيص االستخدام في المملكوتحدد . في المملكةالثابتالتوجهات لتمكين تطبيقات النفاذ الالسلكي 

.والضوابط الفنية والتنظيمية الخاصة باستخدام الوصالت الالسلكية الثابتة للنطاقات الترددية المحددة لتلك االستخدامات

المبادرات الحكومية

مالمح الرئيسة مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير؛ الُمخطط العام والئيسأطلق األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة ور•
ية مليون متر مربع، بتمويل من صندوق االستثمارات العامة والمستثمرين من داخل المملكة العربية السعود5.7مليار ريال، خصصت لتطوير 75، بإجمالي استثمارات يصل إلى (سابقاً " نيو جدة داون تاون" )"وسط جدة"لمشروع 
.  وخارجها

م نموذج جديد لمراكز الرئيسي، وتستهدف تقدينيومالتي تشكل خطوة أخرى ضمن مخطط " ونچأوكسا"الصناعية نيوم، إنشاء مدينة نيومأعلن األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس إدارة شركة •
.عائموتشكل المدينة أكبر هيكل ,المستقبلالمتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في نيومالتصنيع المستقبلية وفقاً الستراتيجية 

وارتفع عدد رخص االستثمارات األجنبية في المملكة %. 358بزيادة قدرها 2020رخصة خالل الفترة ذاتها من عام 449ب، مقارنة 2021رخصة لالستثمارات األجنبية الجديدة خالل الربع الرابع 2056أعلنت وزارة االستثمار إصدار •
.رخصة1330لتبلغ % 333رخصة، بينما ارتفعت خالل الربع الثالث بنسبة 575لتصل إلى 2021في الربع الثاني % 264رخصة، بينما صعدت بـ478لتبلغ 2020مقارنة بالفترة ذاتها من العام % 38خالل الربع األول بنسبة 
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حصلتchannelsأفضل"جائزةعلى
المقدمة“التوزيعمجالفيخدمةمقدم
Internationalمجلةمن Finance
التوزيعوخدماتمنتجاتفيالتميزنظير

أفضلوتطبيقالمبتكرةالحلولوتقديم
.المجالهذافيالممارسات

حصدتstcتجربةلجوائزالبرونزيةالجائزة
بارزاً نجاحاً يعدمام2021الدوليةالعميل
فيالشركةبذلتهاالتيالجهودلكل
.صعبةفترةخاللالعمالءتجربةمجال
تجاربجوائزأبرزمنتصنفالجائزة
كبرياتبهاوتشاركالعالميةالعمالء

وIBMوDellمثلالعالميةالشركات
Vodafoneالفئاتمختلففي.

حصدتstcتوزيعحفلفيجوائزجملة
وشمالاألوسطالشرقEffieجوائز"

بشكل  إجاباتقدمتحيث"2021أفريقيا
ينوالمستخدماألفرادأسئلةعلىُمبدع
بالجائزةstcوفازت5Gشبكةحول

"ياناتللباستخدامأفضل"لفئةالذهبية
stcفازتفيما payالذهبيةبالجائزة

النجاح"لفئةالتفاعليلتطبيقها
"stcنمجوي"فازتكما"المستدام
Fair"لفئةالبرونزيةبالجائزة Telco"

معاستراتيجيةشراكةاتفاقيةالشركةوقعت
توفيرتضمنتالعاللمحافظةالملكيةالهيئة
حافظةللمالتحتيةالبنيةلدعمرقميةحلول
طريقخارطةوبناءالمعايير،أعلىعلى

مفاهيموتطبيقالتحوللهذامتكاملة
معبالتناغممستوىأعلىعلىالذكيةالمدن
العاللمحافظةالملكيةالهيئةمشاريع
.التطويريةوخططها

معجيةاستراتيشراكةاتفاقيةالشركةوقعت
حدالفيستساعداالتفاقيةمصدر،شركة
تكاليفوتقليلالبشريةاألخطاءمن

حديثوتالتسجيلعملياتوتسريعاإلجراءات
يالداخلالنظامخاللمنالموظفينبيانات

المواردإدارةتمكينجانبإلىللشركة
.وسريعآليبشكلالعقودتوثيقمنالبشرية

وقعتstcتنفيذلانفينيراشركةمعاتفاقية
الدوليةstcشبكةتوسعةمشروع

العاليةالسرعاتذاتICE6تقنيةباستخدام
ستعززوالتي.ث/جيجابت800إلىتصلالتي

إقليمياً لعمالئهاجديدةخدماتتقديم
للكوابلالتحتيةالبنيةتطويروكذلكوعالمياً،
تياجاتاالحتلبيأعلىسعاتلتتحملالبحرية
.الذكيةالمدنلتطويرالالزمة

أطلقتstcمشروعمنالثانيةالمرحلة
."األعماللقطاعالعريضالنطاقفتح"

وقعتstcمذكرةأريكسونوشركة
ةمستداممبادراتعلىمعاللعملتفاهم
الطاقةباستخدامالشبكاتلتشغيل

علىالجديدةالشراكةوتركز.المتجددة
الخضراءللمواقعأخرىحلولاستكشاف
لقوخواالتصاالت،المعلوماتلتكنولوجيا
2030رؤيةمعبالتوافقاستدامةمبادرات

وّقعتchannelsاستراتيجيةاتفاقية
الرقميةالدفعحلوللتقديمgeideaمع

الدفعأجهزةطريقعنالمتنوعة
.اإللكترونية

حولالتمسيرةلدعماستراتيجيتهاضمن
النسخةفيstcشاركت,للمملكةالرقمي

"ماراالستثمستقبلمبادرة"منالخامسة
تشملالتيالتقنياتأحدثتقديمعبر

اتبسرعاإلنترنتبدوائرالمؤتمرتغطية
5Gالخامسالجيلشبكةتغطيةمععالية
.المؤتمرمواقعلكافةالسرعةعالية

وقعتstcمالتعليتقويمهيئةمعاتفاقية
فيذتناالتفاقيةوتتضمن"مسار"والتدريب
المؤسسياالعتمادعملياتإجراءات

االعتمادمعاييرعلىبناءً stcألكاديمية
.الهيئةلدىالمعتمدةالمؤسسي

الضوء على األعمال
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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


