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2020ديسمبر 31لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في 



8.43%
شهر12ارتفاع في إيرادات فترة ال 

)%(التغير  12M 2019 12M 2020 (مليون ريال سعودي)أبرز المؤشرات المالية 

%8.43 54,368 58,949 إجمالي اإليرادات

%4.96 32,391 33,997 اجمالي الربح 

%59.58 %57.67 نسبة اجمالي الربح 

%2.69 12,480 12,816 اجمالي الربح التشغيلي 

%22.95 %21.74 نسبة اجمالي الربح التشغيلي

%4.28 21,265 22,175 الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب

%39.11 %37.62 نسبة الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب

%3.94 10,665 11,085 صافي الربح

%19.62 %18.80 نسبة صافي الربح

5.33 5.54 ربحية السهم

)%(التغير  Q3 2020 )%(التغير  Q4 2019 Q4 2020 (مليون ريال سعودي)أبرز المؤشرات المالية 

2.23% 14,881 %14.69 13,265 15,213 إجمالي اإليرادات

(%5.37) 8,971 %1.54 8,360 8,489 اجمالي الربح 

%60.28 %63.02 %55.80 نسبة اجمالي الربح 

(%4.91) 3,460 %37.08 2,400 3,290 اجمالي الربح التشغيلي 

%23.25 %18.09 %21.63 نسبة اجمالي الربح التشغيلي

(%1.24) 5,788 %14.62 4,987 5,716 الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب

%38.90 %37.60 %37.57 نسبة الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب

(%3.00) 2,766 %15.60 2,321 2,683 صافي الربح

%18.59 %17.50 %17.64 نسبة صافي الربح

1.38 1.16 1.34 ربحية السهم
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التصنيف

االئتماني





رالناصالمهندس ناصر بن سليمان 
stc لمجموعةالرئيس التنفيذي 

كلمة الرئيس
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لرئيساالناصر،سليمانبنناصرالمهندسأشارالنتائجهذهعلىوتعليقا  
مقارنةسنويةإيراداتأعلىحققتالشركةأنstcلمجموعةالتنفيذي
علىطلبالزيادةإلىرئيسبشكلالسببويعود،السابقةاألعوامبالثمان
وفاعليةرعةبسالعمالءمتطلباتتلبيةعلىوالقدرةالمختلفةالشركةخدمات
عومة  مدالمستهلكقطاعإيراداتارتفعتحيث.كوروناجائحةخاللوخصوصا
بنسبةالعريضوالنطاق،%27.5بنسبةالبصريةاألليافمشتركيبارتفاع

بنفسمقارنةالحاليةللفترة%9.0بنسبةالبياناتإيراداتارتفعتكما،10.6%
علىإيجابيأثراألعمالقطاعألداءوكان.(شهر12)السابقالعاممنالفترة
لقدرةنتيجة  الحالي،العامخالل%24.6بنسبةالقطاعنماحيثالنتائج،
تسريعلأجمنلعمالئهاالمبتكرةوالخدماتالالزمالدعمتوفيرعلىالشركة
قطاعجهتواالتيالتحدياتمنالرغموعلى.الرقميةالتحتيةالبنيةتهيئة

الدوليجوالالتإيراداتعلىوتأثيرهالسفرإيقافبسببوالمشغلينالنواقل
اتإيرادنمتكما.أيضا  العامهذاخاللإيراداتهرفعمنتمكنالقطاعأنإال

ساهممماالحاليالعامخالل%13.8بنسبةللمجموعةالتابعةالشركات
.النتائجهذهبتحقيقإيجابيبشكل

رئاسةأعماللجدولرقميكممكنstcنجاحالىالتنفيذيالرئيسأشاركما
السعوديةاألمانةمعبتعاونها2020لعامالعشرينلمجموعةالمملكة
الخدماتكينلتملالتصاالتالرئيسيةالخدماتتقديمفيالعشرينلمجموعة
العربيةلكةالممرئاسةتحتاستضيفتالتيالقمةاجتماعاتلكافةالرقمية

الجيلشبكةبتوسعةstcساهمتحيثبنجاح،اختتمتوالتيالسعودية
ادانعقاثناءالرقميةالخدماتفيالزيادةالستيعاب%130بنسبةالخامس
.القمة

الرياضفيمتزامنبشكلللبياناتضخمةمراكز3الشركةدشنتومؤخرا
وميةالحكللقطاعاتالرقميالتحولتمكينبهدفالمنورة،والمدينةوجدة

مجاالتفيليالمحالرقميلإلقتصادالسحابيةالتحتيةالبنيةوتعزيزوالخاصة
هدفاتمستوفقالسحابية،والحوسبةاألشياءوانترنتاإلصطناعيالذكاء
ة،العالميالمعاييرأعلىوفقالبياناتمراكزوصممت.2030المملكةرؤية
وإحداث،"تجرأ"استراتيجيتهابتحقيقالشركةالتزامعلىدليلتدشينهاويعد
.المملكةدنمجميعفيالرقميالتحوللتمكينالشبكةبنيةفيكبيرتحول
stcقامت،المحليالرقمياالقتصادلنمووتسريعا  التحتيةللبنيةوتعزيزا  
مجالفيلالستثماردوالرمليون500بقيمةملزمةغيرتفاهممذكرةبتوقيع

الذكاءوالرقميةالتقنيةذراع،كالودباباعليشركةمعالسحابيةالخدمات
.باباعليلمجموعةاالصطناعي

-يفللتصنسمةوكالةقبلمنائتمانيتصنيفأعلىstcحصدتكذلك
.القصيرالمدىعلىT1والطويلالمدىعلىAAAبـوالمتمثل-تصنيف
–تصنيفللسمةلوكالةاإليجابيةالرؤيةاالئتمانيالتصنيفهذاويعكس
وقدرتهااالستراتيجيةخططهافيوالمتمثلةstcشركةلوضع-تصنيف

إضافة.ناميةالمتواإليراداتالعاليةالنقديةبالتدفقاتالمدعومةالتشغيلية
تمويليةاتمتطلبأيلمقابلةاالئتمانيةومؤشراتهاالماليمركزهامتانةإلى
.المستقبلفي

فقدي،والعالمالمحليالمستوىعلىللشركةاإلنجازاتلمسيرةواستمرارا  
الدوليةالمنظمةإدارةمجلسلعضويةstcمجموعةانتخابإعادةتم

ضميالذيالمجلسانتخاباتفيالشركةفوزبعدGSMAالمتنقلةلالتصاالت
قتحقسعوديةشركةكأولوذلكالعالم،فياتصاالتشركة25وأهمأكبر
فيكرائدةلمكانتهاتقديراstcانتخابويأتي.عليهوتحافظاإلنجازهذا

صنعفيالبارزالسعوديةالعربيةالمملكةلتأثيروانعكاسا  الرقميالتحول
معتتماشىوالتياالتصاالت،لقطاعالمنظمةواإلقليميةالعالميةالسياسات

.2030رؤيةوفقالمملكة،فياالتصاالتقطاعوتوجهاتاستراتيجيات

،المملكةيفالماليالقطاعوتطويردعمفي"تجرأ"الشركةالستراتيجيةوامتدادا
WesternمعاتفاقيةstcPayوقعت Union15بنسبةملكيةحصةلبيع٪
سيتمحيث،(أمريكيدوالرمليون200)سعوديريالمليون750بقيمة

.التوسعيةخططهاودعمالشركةتطويرفيالعائداتاستخدام
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الماليةالنتائجstcشركةتعلن:أكتوبر21•
فيالمنتهيةللفترةالموجزةالموحدةاألولية

(أشهرتسعة)م30-09-2020
الربععنأرباحتوزيععنstcتعلن:أكتوبر21•

م2020عاممنالثالث
علىحصولهاعنstcشركةتعلن:أكتوبر29•

ةسموكالةقبلمنائتمانيتصنيفأعلى
"تصنيف"للتصنيف

ديسمبر

س ج خ ع ث ن ح
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ال يوجد•

نوفمبر

س ج خ ع ث ن ح
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فيللبحوثالعالميBofAمؤتمرحضور:نوفمبر3•
2020إفريقياوشمالاألوسطالشرق

للربعسهم/سعوديريال1أرباحتوزيع:نوفمبر18•
2020سنةمنالثالث

إحدىفيحصةبيععنstcشركةتعلن:نوفمبر22•
التابعةشركاتها

ضياالفتراكابيتالأرقاممؤتمرحضور:نوفمبر23•
ريقياإفوشمالاألوسطالشرقمنطقةفيللمستثمر

2020
شراءعمليةنتائجعنstcشركةتعلن:نوفمبر29•

نالموظفيحوافزأسهملبرنامجالمخصصةأسهمها
الرئيساستقالةعنstcشركةعلنت:نوفمبر29•

للشركةالتنفيذي

أداء السهم
2020الربع الرابع 
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stc تاسي االتصاالت
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أبرز العناوين

التقويم المالي
2020الربع الرابع 



ةوكالقبلمنائتمانيتصنيفأعلىstcحصدت
هيئةقبلمنمرخصة(-تصنيف-للتصنيفسمة

المدىعلى”AAA“بوالمتمثل)الماليةالسوق
""والطويل T1هذاويعكس.القصيرالمدىعلى

سمةلوكالةاإليجابيةالرؤيةاالئتمانيالتصنيف
فيوالمتمثلةstcشركةلوضع"تصنيف"للتصنيف
دعومةالمالتشغيليةوقدرتهااالستراتيجيةخططها

.ميةالمتناواإليراداتالعاليةالنقديةبالتدفقات

رةمذكتوقيععنموبايلراكوتنوشركةstcأعلنت
جياتواستراتياالبتكارمجاالتفيللتعاونتفاهم

وديثةالحالمتنقلةاالتصاالتشبكاتوتطويرنشر
رقميةةمنصتطويرالتعاونويشمل،الرقميةاألنظمة
حابيةالساالتصاالتوشبكاتخدماتتوفرمستقلة
وتطوير-OpenRANالنفاذشبكاتنشروخيارات
مذكرةوتهدف.جديدةاعمالونماذجتطبيقات
تفالهاشبكةخدماتتقديمتسريعإلىالتفاهم

ةالمفتوحالتكنولوجيااستخدامخاللمنالجوال
لبنيةافيثورةإلحداثالطريقتمهيدشأنهامنالتي

الالسلكية،التحتية

منتجاريةعالمةكأقوىاألولالمركزstcحصدت
منالعربيبالخليجتجاريةعالمة30أفضلبين

وفيBrandZمؤشروفقوالسعودية،االمارات
وبلغتاألول،بالمركزstcتوجتافتراضي،مؤتمر
وقالت.دوالرمليار9.7التجاريةعالمتهاقيمة

BrandZأنأstcاحجمهبسببالترتيبتصدرت
قطاعالفيجريئةمبادراتتبنيهاعنفضالا وقوتها

.المرأةلتمكينجهودهاعنفضالا 

نوفمبر29تاريخفيإكمالهاstcشركةأعلنت
صةالمخصأسهمهامنالمطلوبةالكميةشراء،2020

فيالشركةوأكدت.الموظفينحوافزأسهملبرنامج
هماألسشراءلعمليةإتمامها،"تداول"علىلهابيان

راءشيتملنوأنهفقطواحدةمرحلةفيالمطلوبة
اروالمشالمحددةالشراءفترةخاللإضافيةأسهم

األسهمعددبلغنأالشركةوقالت.أدناهإليها
300إجماليةوبقيمةسهممليون2.98المشتراة

أنوبينت.ريال100.58سعربمتوسطريال،مليون
ينالموظفحوافزأسهملبرنامجالمخصصةاألسهم

احتفاظفترةخاللأرباحتوزيعاتأيتستحقلن
.بهاالشركة

المحوريالدوروقادةالرقميالتحولبمجالروادألننا
دي،السعوالمركزيالبنكمستهدفاتتحقيقفي
وتطويراإلبداعتدعمالتيالمبادراتمنعددفي

التقنيةوكونالماليالقطاعفيالرقميةالخدمات
المجموعةاستراتيجيةركائزمنركيزةهيالمالية

الرقميةالمدفوعاتشركةوقعت.2.0تجرأ
stc)السعودية Pay)نينيوويسترونمعاتفاقية

Western Unionارائدةالشركة مجالفيعالميا
وبينالحدودعبراألموالوتحويلالمدفوعات

stcمنأقليةحصةلبيعوذلكالعمالت pay
مقدارها(%100بنسبةstcلمجموعةالمملوكة)

يعادلماأمريكيدوالرمليون200وبقيمة15%
.للشركةريالمليار5تقييم

منصةأولبناءاتفاقيةNVIDIAوالشركةوقعت
يفالمعمقوالتعلّماالصطناعيللذكاءسحابية

مكينتإلىتهدفالتيالسعودية،العربيةالمملكة
خارطةوبناءاالصطناعيللذكاءالوطنيالبرنامج

فيطناعياالصللذكاءالسحابيةالتحتيةللبنيةطريق
الشركاتأبرزإحدىNVIDIAوتعتبرالمملكة
ناعةوص،الرسومياترقائقصناعةمجالفيالعالمية
كاءوالذالسحابيةوالحوسبةاإللكترونية،األلعاب

.االصطناعي

ملزمةغيرتفاهممذكرةstcمجموعةوقعت
الخدماتمجالفيدوالرمليون500الستثمارها

eWTPصندوقمعبالتعاونالسحابية Arabia
Capitalلالمارأسصناديقأكبرأحد،االستثماري

،الودكباباعليوشركةالمنطقة،فياالستثمارية
.ابابعليلمجموعةوالذكاءالرقميةالتقنيةذراع

مونولتسريعالتحتيةالبنيةتعزيزبهدفوذلك
الذكاءمجاالتفيالمحلي،الرقمياالقتصاد

وريادةاألشياءوانترنتوالحوسبةاالصطناعي
ةالشركاستراتيجيةأهدافينسجمبمااألعمال،

.الرقميللتحول2030المملكةرؤيةوأهداف"تجرأ"

يدالوتمحمدعليان/المهندستعيينعنstcأعلنت
تاريخمنابتداءللمجموعة،تنفيذياا رئيساا 

قطاعيفكبيرةبخبرةوتيدبنيتمتع.م2021/03/28
عاماا،20الـتجاوزتالمعلوماتوتقنيةاالتصاالت

كو،أرامشركةفيالعمليةحياتهببدايةعملحيث
ويشغلمناصب،عدةفيstcشركةفيتدرجكما

لوحدةاألعلىالنائبمنصبالحاليبالوقت
تنفيذيالالرئيسمنصبشغلذلكوقبلالمستهلك،

مجالسمنالعديديرأسكماالبحرين،stcلشركة
شركةمثلstcلمجموعةالتابعةالشركاتإدارات
ويشاركاالتصال،مراكزوشركةوأنتيغرالقنوات
stcpayفيالمديرينمجلسرئيسونائبكعضو

لمجالسالتابعةاللجانمنالعديديترأسكما
.للمجموعةالتابعةللشركاتاإلدارات

لتشغيلنوكيامعشراكةاتفاقيةالشركةوقعت
.القادمةالخمسالسنواتخاللالتقنياالبتكارمركز

خبراءمعالتواصلstcلموظفيالمركزوسيتيح
شركائهاوشبكةنوكياشركةمنعالميينمتخصصين

ةابتكاريومنتجاتخدماتالستحداثالدوليين
ُتنفَّذسالشراكة،إطاروفي.النهائيينللمستخدمين

حديدتالتعاونذلكسيتيحكما.البرامجمنمجموعة
األقلعلىووضعهااستخدامحاالتألربعتصور

ركةلشاألعمالالستراتيجيةوفقاوإنتاجهاسنوياا
stc.

بشكلللبياناتضخمةمراكز3الشركةدشنت
بهدفالمنورة،والمدينةوجدةالرياضفيمتزامن
خاصةوالالحكوميةللقطاعاتالرقميالتحولتمكين
رقمياللإلقتصادالسحابيةالتحتيةالبنيةوتعزيز

وانترنتاإلصطناعيالذكاءمجاالتفيالمحلي
رؤيةمستهدفاتوفق،واألتمتةوالحوسبةاألشياء

تدشينخاللمنالشركةوتسعى.2030المملكة
رالتوافمنأعلىدرجةتقديمالىالثالثةالمراكز

.مالءللعالرقميةللحلولالعاليةوالسرعاتوالمرونة

Solutionsواعتمادتأهيلتم by stcشركة
اتخدملتقديموالدواءالغذاءهيئةقبلمنمرخصة
Coldالتبريدسلسلة Chainمتابعةخدماتوهي
لوسائفيالرطوبةنسبةوالحرارةدرجاتومراقبة

.زينهالتخالمخصصةوالمنشآتواألدويةاألغذيةنقل
رقميةبرقابةالهيئةالرخصةهذهستمكنو

أعلىلتحقيقIoTاالشياءانترنتتقنياتباستخدام
ساناإلنبصحةيتعلقمانقلفيالسالمةمعايير

.وغذائه

stc أسهمها مليون من  2.98إكمال شراء تعلن
ن لبرنامج أسهم حوافر الموظفيوالمخصصة 

مليون300بقيمة 

Western Union  من% 15على تستحوذ
stc pay علّممنصة سحابية للذكاء االصطناعي والتأول 

stc  مليون 500استثمار لما يصل نحو تعلن
الخدمات السحابيةفي دوالر 

وعةعن تعيين رئيس تنفيذي للمجمstcتعلن  stc ونوكيا تشغالن مركز االبتكار التقني

مراكز بيانات ضخمة في الرياض وجدة 3تدشين 
والمدينة المنورة

 Solutionsهيئة الغذاء والدواء تعتمد 
سلسة التبريدلخدمات مرخصةكشركة 

stc  سمة“تنال أعلى تصنيف ائتماني من“
"AAA" للتصنيف ب 

االبتكار مذكرة تفاهم في مجاالت 
التكنولوجيا المتنقلةواستراتيجيات 

وفق مليار دوالر 9.7أقوى عالمة تجارية بقيمة 
BrandZ
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أبرز العناوين



إخالء مسؤولية
اضمانيوجدالذلك،ومعامكانيات،منلديهامابأفضلالعرضهذاstcأعدت أوصحةأوبكفايةيتعلقفيماضمنياا،أو،صريحا

.العرضهذافيواردةأخرىمعلوماتأوتقديراتأوآراءأوبياناتأوأرقامأيدقةأواكتمال

العربيةةالمملكداخلاالتصاالتوخلفيةتاريخعلىالتعرففيالمهتمةاألطرافيساعدقدإعالميكدليلالعرضهذاإعدادتم
اأودعوةتشكلالفهيذلك،علىوعالوة.stcبشركةصلتهاحيثمنالسعودية مالية،أوراقأيفيالتصرفأولشراءحافزا

.ماليةمصلحةفيهاstcتمتلكشركةأيفيأوstcفيسواء

التوقعاتبقةالمتعلتلكسيماالبتحديثها،التزامأيمنمسؤوليتناونخليللتغييرعرضةالعرضهذافيالواردةالمعلومات
.المستقبلية

اهناكتكونقد،ذلكإلىباإلضافة في.الحاليةلماليةااألوراقولوائحقوانينفيالمقصودالمعنىضمن"مستقبلية"بياناتأيضا
ايحدثقداليقينعدمأناالعتبارفياألخذيجب،السياقهذا توضيحهاتميالتيالنظروجهاتوالفعلياألداءبينجوهرياااختالفا
.هنا

Moving the World

wardfor
إدارة عالقات المستثمرين

: IRU@stc.com.sa

: https://www.stc.com.sa/wps/wcm/connect/english/investor/overview


