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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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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



7

االكتتاب العام 
 Solutionsلشركة 

By stc

التحكم مركز 
ةالرقميبالعمليات 

 stcعالمةقيمة تبلغ 
مليار 9.2التجارية 

دوالر أمريكي

كأفضل stcُصنفت 
شركة اتصاالت في

منطقة الشرق 
األوسط وشمال 

إفريقيا

stcتحويل  pay 
إلى بنك رقمي

stc هي األولى في
حسب 5Gتغطية 

تقرير مقياس

ة منحت هيئة السوق المالي
24طرح الموافقة على 

عام مليون سهم لالكتتاب ال
٪ من أسهم 20تمثل 

.الشركة

مركز التحكم stcأطلقت 
مركز الرقمي الذي يعتبر أكبر

تشغيل متكامل في 
ألف 42المنطقة بمساحة 
متر مربع

، فوربسوفًقا لمجلة 
األولى المرتبة stcاحتلت 

كأقوى شركة اتصاالت في
منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا ومن بين

شركة رقمية في 44أفضل 
العالم

وافق مجلس الوزراء على 
الرقمي stcإنشاء بنك 

ة منصحيث سيتم تحويل 
stc pay بنك رقمي إلى

متكامل

ر في توفير أكبstcنجحت 
في متقدمة 5Gشبكة

منطقة الشرق األوسط 
تغطي معظم مناطق 

المملكة

أنها على stcتم تصنيف 
يمة العالمة التجارية األكثر ق

ي بين شركات االتصاالت ف
 Brandالمنطقة وفًقا لـ 

Finance

مايو مارس يونيوابريلفبرايريناير
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شركة stcأطلقت 
التكنولوجيا 

المتقدمة واألمن 
السيبراني

لتقديم متخصصة شركة 
خدمات وحلول األمن 

المتقدمة في السيبراني
قطاع األعمال

سبتمبرأغسطسيوليو

توزيعات سياسة 
األرباح

stcمجلس إدارة أوصى 
األرباح سياسة توزيعات 
ريال 1: لمدة ثالث سنوات

كل ربع سهم / سعودي 
اعتباًرا من الربع سنوي 

2021الرابع 

إدراج
solutions by stc

في تداول

إدراج وبدء تداول أسهم  
solutions by stc في

ة السوق المالية السعودي
"تداول"



←stcPay

الرقميstcبنك 

المشتركين

البنية التحتية← 

األلياف البصرية
ي والنفاذ الالسلك

الثابت

الجيل الخامس
4000تم زيادة عدد أبراج الجيل الخامس من 

برج حالياً 6000الى 2020برج بنهاية 

%  27٪ و 15ارتفعت قاعدة المشتركين بنسبة 
على التوالي خالل السنة الماضية

لكاملة تتيح رخصة الخدمات المصرفية الرقمية ا
stcلشركة  pay  تقديم جميع الخدمات

.المصرفية

مليون مشترك6

وحدات األعمال←

قطاع األعمالوحدة 

وحدة قطاع النواقل 
والمشغلين

وحدة قطاع األفراد

ثحيإيراداتهزيادةعلىقدرتهاألعمالقطاعواصل
ذلكويعودالفترة،خالل%27.4بنسبةنمواً حقق

لبالطتلبيةعلىوقدرتهاالجيدالشركةلتمركز
.والخاصالعامالقطاعينمنالمتزايد

لقطاعاإيراداتارتفعتفقداألفراد،لقطاعبالنسبة
افاألليمشتركيقاعدةالرتفاعنتيجةً السكني
%27و%15بنسبةالثابتالالسلكيوالنفاذالضوئية

.(التواليعلى)

علىيإيجاببشكلوالمشغلينالنواقلقطاعساهم
بةبنسالقطاعإيراداتارتفعتحيثالشركة،أداء
فياالرتفاعمنمستفيدةً الفترة،خالل3.4%

فيالشركةالستثماراتنتيجةً الدوليةاإليرادات
ريرتمخدماتنموإلىأدتوالتيالتحتيةالبنية

(Hubbing)الحركة
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األداء المالي . 3



جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

راداتيإجمالي اإل

أشهر9اإليرادات لفترة الـ في ارتفاع قوي 

10

stc- 2021الثالث للربع األداء المالي

14.88
15.22

15.69
15.90

15.74

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

5.74%

-1.03%

43.74

47.33

2020أشهر 9فترة  2021أشهر 9فترة 
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stc- 2021الثالث للربع األداء المالي
إجمالي الربح

جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

ال تزال هوامش إجمالي الربح جيدة خالل الفترة

8.97
8.45 8.56

8.35 8.37

60.28%

55.52%
54.56%

52.53%

53.19%

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

هامش إجمالي الربح

25.51 25.28

58.32%
53.41%

1.00%

11.00%

21.00%

31.00%

41.00%

51.00%

61.00%

71.00%

81.00%

91.00%

10.00
2020أشهر 9فترة  2021أشهر 9فترة 

stcمجموعة |2021الثالث النتائج المالية للربع 

0.20%

-6.71%-0.90%
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جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

ئب  الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرا

والضرائبالربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة استمرار نمو 

stc- 2021الثالث للربع األداء المالي

5.79

5.63

5.84

5.63 5.61

38.90%

36.99% 37.22%
35.39% 35.63%

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

16.46

17.07

37.63% 36.07%

1%

10%

19%

28%

37%

46%

55%

64%

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

2020أشهر 9فترة  2021أشهر 9فترة 

-3.14%

-0.37%

3.72%
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جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

صافي الربح

أشهر والربع الثالث9لفترة الـ نمو ملحوظ في صافي الربح 

stc- 2021الثالث للربع األداء المالي

2.77

2.59

2.95

2.82

2.92

18.59%

17.02%

18.80%

17.74%

18.58%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

21%

22%

23%

2

2

2

3

3

3

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

هامش صافي الربح

8.40
8.70

19.21%
18.38%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

2020أشهر 9فترة  2021أشهر 9فترة 

5.71%
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3.65%

3.52%



سعر السهم مقابل العائد على السهم

العائد على السهم/ نسبة التوزيعاتربحية السهم

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

3.98%

4.72%

3.15% 3.04%
3.15%

72.5%

153.8%**

67.6% 70.9%**

68.5%

30%

50%

70%

90%

110%

130%

150%

170%

190%

210%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

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

*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
.***للشركةالمستقبلية والمتطلبات الرأسمالية 

 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

1.38
1.30

1.48
1.41 1.46

20-الربع الثالث 20-الربع الرابع 21-الربع األول 21-الربع الثاني 21-الربع الثالث
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2.40%

2.80%

3.20%

3.60%

115

120

125

130

135

140

7/1/2021 7/16/2021 7/31/2021 8/15/2021 8/30/2021 9/14/2021 9/29/2021

سعر السهم  العائد على االسهم
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.في اجتماع الجمعية العمومية القادم والذي سيتم اإلعالن عنه الحًقاللموافقة  خاضعةتظل سياسة توزيع األرباح كما أقرها مجلس اإلدارة ***



ملحق. 4



(2021الث الثالربع )االتصاالت وقطاع المملكة العربية السعودية 

16

ةاالقتصاد الكلي والسيول

البيئة التنظيمية

وفًقا لما أظهرته نشرة 2020ريال خالل الفترة نفسها من مليار 31.15مقارنة بـ مليار ريال 40.97نحو لتصل قيمتها اإلجمالية إلى % 31.5بنسبة 2021أغسطس قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خالل شهر ارتفعت •
".ساما"البنك المركزي السعودي 

مليار ريال، وذلك وفقا آلخر البيانات الصادرة 1951.6حيث بلغ 2020مقارنة بنفس الفترة من عام % 16مليار ريال وبنسبة زيادة قدرها 2256.2، إلى 2021ارتفع رصيد االستثمار األجنبي داخل االقتصاد السعودي بنهاية الربع الثاني •
.“ساما"عن البنك المركزي السعودي 

، وذلك حسب بيانات البنك المركزي السعودي 2020مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 13.74لتبلغ نحو % 11، ارتفاعا بنسبة 2021سجلت تحويالت األجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، خالل شهر أغسطس •
%.10مليار ريال، وبنسبة 1.22ارتفاعا بنحو 2021، سجلت تحويالت األجانب خالل شهر أغسطس 2021بشهر يوليو ومقارنة ". ساما"

إفصاح للصندوق في هيئة األوراق المالية والبورصات وبحسب .2021مليار دوالر بنهاية الربع الثاني من العام 15.9مليار دوالر بنهاية الربع األول إلى 15.4رفع صندوق االستثمارات العامة ملكيته في السوق األمريكي من •
.مليون سهم4.4بـ " بليزاردأكتيفجن"، رفع الصندوق ملكيته في شركة واحدة مقارنة بالربع الماضي تتضمن زيادة حصته في شركة  2021األمريكية عن الربع الثاني 

البيانات الصادرة عن هيئة اإلحصاء، شكلت قيمة الصادرات وحسب . 2020عن الربع الثاني من عام % 126، بارتفاع نسبته 2021مليار ريال خالل الربع الثاني 172.97بلغت قيمة الصادرات النفطية من المملكة العربية السعودية نحو •
20.46وبقيمة % 13ارتفاعا بنسبة 2021، فقد سجلت الصادرات النفطية خالل الربع الثاني 2021بالربع األول وبالمقارنة . ريالمليار 238.62من إجمالي الصادرات السلعية، البالغة % 72.5النفطية خالل الربع الثاني من العام الجاري 

.مليار ريال
.2020مقارنة بنفس الفترة من عام 2021في الربع الثاني % 1.5أن الناتج المحلي اإلجمالي للسعودية باألسعار الثابتة ارتفع بنسبة عن كشفت الهيئة العامة لإلحصاء •
، لتصل إلى 2021بنهاية شهر يوليو % 16غير المالية والقطاع الخاص بنسبة ية أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكوم•

2020مليار ريال خالل الفترة نفسها من عام 1749.8مليار ريال مقارنة بنحو 2033.8

.قرية وهجرة بمنطقتي الرياض والقصيم، وذلك عقب إطالق الخدمة في مرحلتها األولى بقرى وهجر منطقة عسير 2887أطلقت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات المرحلة الثانية من خدمة التجوال المحلي، والتي ستغطي •
ها للعمل في تطبيقات عوديين، من خالل تمكينهم من امتالك مركبات خاصة الستخدامالسوقعت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات اتفاقية تعاون مشترك مع بنك التنمية االجتماعية، تهدف إلى تمويل الراغبين في العمل الحر من •

.التوصيل، وذلك للمساهمة في خلق فرص العمل للمواطنين السعوديين ورفع جودة خدمات تطبيقات التوصيل وتطويرها
ذ وتنفي« االستراتيجية الوطنية للطيف الترددي»المحدثة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات بنسختها  IMTأصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، وثيقة توزيع وتنظيم النطاقات الترددية المحددة الستخدامات االتصاالت المتنقلة الدولية •

.رقميم، ويأتي ذلك مواكبة للتحول االستراتيجي في دور الهيئة كمنظم رقمي وامتداداً لجهودها في دعم وتمكين تحّول المملكة إلى مجتمع 2023-م2021خطة تمكين االستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي 
يل، والدخول في البيئة التنظيمية ؛ بهدف دعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة لالستثمار في تطبيقات التوص"منشآت"هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقعت •

SandBoxالتجريبية لتطبيقات التوصيل 

المبادرات الحكومية

جية إلى تحقيق نهضة تنموية وتهدف االستراتي. االنباء السعوديةحسب وكالة , عسيرمنطقة ويرأطلق األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، استراتيجية تط•
.العاممية طوال المليار ريال عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة؛ لتكون عسير وجهة ع50شاملة وغير مسبوقة للمنطقة، بضخ 

، والذي يمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية المواطن محلياً وعالمياً، باغتنام الفرص«2030رؤية السعودية »تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق العزيز برنامج أطلق ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان بن عبد •
.والُمتسارعةالواعدة الناتجة من االحتياجات المتجددة 

يها، وذلك آلياً من دون مملكة في الدول التي ُيعلّق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فالبدأت المديرية العامة للجوازات السعودية تمديد صالحية اإلقامات وتأشيرات الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة للوافدين الموجودين خارج•
.المقبل، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز( تشرين الثاني)نوفمبر 30رسوم أو مقابل مالي إلى 

وذلك لمواجهة تحديات تغير أفريقيال التعاون مع مجموعة تداول السعودية لتأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق األوسط وشماعن أعلن صندوق االستثمارات العامة السعودي •
.البيئةالمناخ واإلسهام في تحسين 
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دشنتcccتجارببمجالالمختصة
سمتهاstcلمجموعةوالتابعةالعمالء
نجاحاتهامواصلةالجديدةالتجارية
ولاألالعقدخاللحققتهاالتيالكبيرة

بلغتحيثم،2011عامتأسيسهامنذ
نوياً ستجريهاالتيالتفاعليةالعمليات

عبرلغاتوبثمانمليون70منأكثر
.المختلفةالتواصلقنوات

وقعتstcةالمتكاملضوئياتوشركة
عةالتابالمعلوماتوتقنيةلالتصاالت

يةاتفاقللكهرباء،السعوديةللشركة
البنيةلتطويرstcشبكاتاستخدام

يةالعربالمملكةفيالرقميةالتحتية
إنترنتخدماتمظلةتحتالسعودية

المواطنينتمكينبهدف(IOT)األشياء
النمومناالستفادةمنوالشركات
االجتماعيةالفرصوازدهارالمستدام

.واالقتصادية

دشنتstcيالتالرقميةخدماتهاباكورة
غيراتللمنظملالستدامةمنصتهاتّوفرها
فادةاالستلهاتتيحوالتيمجاناً الربحية

عوالتوسللتطورالرقميةالخدماتمن
عملهاكفاءةيدعمبماخدماتهافي

الجهودإطارفيوذلكأدائهاوفعالية
أمبدلتحقيقالشركةتعتمدهاالتي

ةمستديممبادراتوتبنياالستدامة
.األثر

شاركتstcفعاليةفيLaunch KSAالتي
راتالمبادمنلحزمةالتقنياإلنطالقمثلت

ىعلاألضخمهيالتقنيةوالبرامجالنوعية
وشمالاألوسطالشرقمنطقةمستوى

ريالمليارات4ناهزتإجماليةبقيمةأفريقيا
عمالقةأهممن10معوالشراكةبالتعاون

.العالمفيالتكنولوجيا

شركةكشفتsirar by stcعددأن
منكثرأبلغصدتهاالتياإللكترونيةالهجمات

اإللكترونيبريدمليون14وهجمة71.000
.2020عامبدايةمنذ"تصيدبريد"خبيث

وقعتstcالدوليةالجمعيةمعاتفاقية
GSMAالمحمولالهاتفلشبكات

عياالصطناالذكاءمبادرةبرعايةللمساهمة
Artificialللتأثير Intelligence for

Impactنالمشغليمنالعديدمعبالتعاون
,VodafoneOrangeمثلالدوليين

Telefonic.

أكاديميةفازتstcونبراندمنتميّزبجائزتي
اإلبداعيةالقيادةمركزمعبالشراكةهول

CCL فيصنّ جديداإنجازاالفوزهذاويعتبر.
الدوليةالشركاتجامعاتبمستوى
تي،دآنتيأي،ديلويتمثلاألخرىوالعالمية
سكو،سيويونغ،إرنست،أكسنتشر،فيرايزون

عنالفوزهذااألكاديميةحققتو.وغيرها
ضمالذيDLMالرقميةللقيادةبرنامجها

.مشاركاً 330ومجموعة14

وّقعتchannelsشراكةاتفاقية
فيالرائدةالشركةASUSمعاستراتيجية

بيتلالتيالمنتجاتوتصنيعتصميم
منو,واألفرادلألعمالالرقميةاالحتياجات

أحدchannelsتصبحالشراكةهذهخالل
ASUSلمنتجاتالمعتمدينالموزعين

المحمولةالكمبيوتركأجهزةالتقنية
تهاريادعلىلتؤكدوملحقاتهاوالشاشات

الفرصوخلقوالتوزيعالبيعمجالفي
.العمالءتجربةوإثراءالبيعية

مجموعةأعلنتstcتغطيةتوسعة
مكةمدينةفي5Gالخامسالجيلشبكة

العاملهذاالمقدسةوالمشاعرالمكرمة
.الماضيالعاممعمقارنة48%بنسبة

لـوفًقاOoklaاحتلتstcاألولىالمرتبة
فيالمحمولالهاتفشبكاتمشغليبين

حيثمنالسعوديةالعربيةالمملكة
عوالرباألولالربعفيوالتغطيةالسرعة

.2021عاممنالثاني

حققتstcالبالتينيالمشغلجائزة
يخصفيماأداءً الخدماتمقدميألفضل

خاللالمملكةفياإللكترونيةاأللعاب
وفقم،2021عاممناألولالنصف

Gameتقريرمؤشرات Modeعنالصادر
.المعلوماتوتقنيةاالتصاالتهيئة

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


