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2021ديسمبر 31للسنه المنتهية في 

%7.57
.2020، مقارنة بعام 2021ديسمبر 31في اإليرادات للسنه المنتهية في ارتفاع 

-A: بيآندإس ←

A1: موديز←

AAA: تصنيف←



)%(التغير  2020 2021 (مليون ريال سعودي)أبرز المؤشرات المالية 

%7.57 58,953 63,417 إجمالي اإليرادات

%3.12 12,731 13,128 اجمالي الربح التشغيلي 

%3.40 22,090 22,841 الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب

%2.87 10,995 11,311 صافي الربح

5.50 5.66 ربحية السهم

التصنيف االئتماني
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التياإليجابيةالنتائجأنstcلمجموعةالتنفيذيالرئيسالوتيد،محمدبنعليانالمهندسأشارالنتائجهذهعلىوتعليقا  
االشركةحققتحيثتوقعاتنا،معمتوافقة-الحمدولله-جاءت2021لعامالشركةحققتها %7.6ةبنسباإليراداتفينمو 
بفضل،%20.9قدرهاإليراداتفينموا  حققوالذياألعمال،لقطاعالمتميزلألداءنتيجةذلكوكان.م2020بالعاممقارنة  
قطاعرواستم.األعمالقطاعومنتجاتخدماتعلىوالخاصالعامالقطاعينمنالمتناميالطلبتلبيةعلىالشركةقدرة

منمستفيدا  ،%2.9بنسبةاإليراداتفينموا  حققحيثالشركة،نتائجفيإيجابيبشكلالمساهمةفيوالمشغلينالنواقل
hubbing)الحركةتمريرخدماتلتنميةالتحتيةالبنيةفيstcاستثمارات services).فيزيادةالسكنيالقطاعحققكما
الضوئيةاألليافمشتركيقاعدةالرتفاعذلكويعوداألفراد،قطاعأداءدعممما،%10.5بنسبةارتفعتوالتياإليرادات،
ائجنتفيإيجابيبشكلالتابعةالشركاتنتائجساهمتكما.التواليعلى،%21.7و%10.3بنسبةالثابتالالسلكيوالنفاذ
.الماليةالشركة

نمالرؤيةتحقيقتجاهومساهمتهاالوطنيبدورهاالشركةتستمرسوف،2030السعوديةالعربيةالمملكةرؤيةمعوتماشيا  
علىوالحفاظوالتشغيليةالتجاريةالقدراتوتطويرخدماتها،وتنويعأصولهاوتنميةاالقتصاد،رقمنةفياالستثمارخالل

تراتيجيتهاواسلرؤيتهاوتحقيقا  .المنطقةمستوىعلىالمعلوماتوتقنيةاإلتصاالتخدماتتقديمفيالرائدةمكانتها
“DARE"،تصاالتاالمجالفيالتوسعفيالطموحةخططهاوتنفيذجديدةأعمالقطاعاتفياالستثمارالشركةوستواصل

البيانات،ليلوتحالسيبراني،واألمنالسحابية،والحوسبةاألشياء،إنترنتمثلجديدةمنصاتوتطويرالتحتية،والبنية
.والدولياألقليميوالربطالبياناتبمراكزاالستضافةوخدماتالرقمية،والتطبيقاتوالخدمات

شركةخاللمنstcحصلتحيثالمجموعة،مستوىعلىوالنجاحاتبالتحدياتمليئةكانت2021سنةالوتيد،وتابع
stcالرقميةالمدفوعات pay))لشركةترخيصمنحعلىالوزراءمجلسموافقةعلىstc pay”"البنوكأوائلأحدلتصبح

sirar"السيبرانيواألمنللتقنيةالمتقدمةالشركة“وأطلقناأسسناكما.السعوديةالعربيةالمملكةفيالرقمية by stc))
لمنصةةالشركإطالقإلىباإلضافة.األعمالقطاعفيالمتقدمةالسيبرانياألمنوحلولخدماتتقديمفيالمتخصصة
stcplay))والشرقكةالمملفياأللعابلقطاعرقميكممكنوالعملاإللكترونيةوالرياضاتاأللعابقطاعفيالتحوللقيادة
نجاحالالعامخاللشهدناكذلكو.الخدماتومزوديلالعبينالجودةعاليةوخدماتمميزةتجاربتقديمخاللمناألوسط
solutionsشركةإلدراجالباهر by stc))الشركاتدعمفيمهمةنوعيةنقلةيعدوالذي,(تداول)السعوديالسوقفي
.المعلوماتوتقنيةاالتصاالتبمجالالعاملة

سهممليون120طرحتمحيثبنجاح،الثانويالعامالطرحاكتمالstcومجموعةالعامةاالستثماراتصندوقأعلنومؤخرا،
األفرادنالمستثمريالىباإلضافةوالدوليةالمحليةالمؤسساتمنالمستثمرينمنلعددالشركةمالرأسمن%6تمثل
مليار12الطرححجمإجماليوبلغ.السعوديةالماليةالسوقفينوعهامناألولىتعدثانويعامطرحعمليةخاللمنوذلك
.سنواتثالثمنذوأفريقياوأوروبااألوسطالشرقمنطقةفيثانويعامطرحعمليةأكبريعدماسعودي،ريال

للسنةاالتاالتصقطاعفيقيمةاألعلىالتجاريةالعالمةلتكونالمنطقةفيبنظيراتهامقارنة  stcتفّوقالىالرئيسأشاركما
األسرعالتجاريةالمةالعتصنيفالشركةوحققت.التجاريةللعالماتفاينانسبراندتصنيفبحسبوذلكالتوالي،علىالثانية
التجاريةالعالمةقيمةفيزيادةمع2021لسنةأمريكيدوالرمليار10,6إلىلتصل%16بنسبةارتفعتحيثالمنطقةفينموا  

.الماضيينالعاميينخالل%32بنسبة

فيياناتبمركزبناءمشروعأكبرسيكونوالذيالبيانات،مراكزمشروعمنالثالثةالمرحلةتنفيذفيstcتستمروأخيرا ،
تحقيقسريعوتوالسعةالمساحةتوسيعإلىالجديدةالمرحلةوتهدفوالثانية،األولىالمرحلتينمناالنتهاءبعدالمنطقة
أهدافمعتوافقتالتيالطاقةتحسينحلولمعللبياناتسلستوزيعتوفيرالىباإلضافةللمملكة،الرقميالتحولأهداف
حاسوبيةتقنيةاقةطبمثابةالمحسنةالبياناتمراكزمنالثالثةالمرحلةوتعد.البيئيةلالستدامةالخضراءالسعوديةمبادرة

الثالثة،المرحلةمنوكجزء.مربعمتر180,000عنتزيدمساحةوفي,ميجاواط125تبلغقصوىبسعةمخططةمعلوماتية
الرقميالمركزحلتصباالستراتيجيةالشركةلخطةاستكمااليعتبرالذيجدةمدينةفيالبياناتمركزمؤخراالشركةدشنت

اتوخدمالرقميةالخدماتأفضللتقديمالشاملةواستراتيجيتهاstcطموحمنجزءوهذا.البياناتلمراكزاألولاإلقليمي
.المنطقةفياالتصاالت



أداء السهم
2021لعام 
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أبرز العناوين

التقويم المالي
2021الرابع الربع 

أكتوبر

س ج خ ع ث ن ح

2 1

9 8 7 6 5 4 3

16 15 14 13 12 11 10

23 22 21 20 19 18 17

30 29 28 27 26 25 24

31

:سيبياساتشمؤتمرحضور:أكتوبر4-5←
.السعوديللسوق

ةاألوليالماليةالنتائجعنstcأعلنت:أكتوبر21←
-09-30فيالمنتهيةللفترةالموجزةالموحدة

الربععنأرباحتوزيعو(أشهرتسعة)م2021
.م2021عاممنالثالث

ديسمبر

س ج خ ع ث ن ح

4 3 2 1

11 10 9 8 7 6 5

18 17 16 15 14 13 12

25 24 23 22 21 20 19

31 30 29 28 27 26

الجمعيةاجتماعنتائجعنstcأعلنت:ديسمبر1←
.العاديةالعامة

نوفمبر

س ج خ ع ث ن ح

6 5 4 3 2 1

13 12 11 10 9 8 7

20 19 18 17 16 15 14

27 26 25 24 23 22 21

30 29 28

ساكس السنوي جولدمانحضور مؤتمر :نوفمبر8←
الثالث عشر لوسط وشرق أوروبا والشرق األوسط 

.  وإفريقيا

دعوة مساهميها لحضور عن stcأعلنت : نوفمبر9←
ية عبر وسائل التقنالعادية اجتماع الجمعية العامة 

.الحديثة

حضور مؤتمر بنك اوف أمريكا للشرق: نوفمبر10←
.افريقيااألوسط وشمال 

2021من عام الثالث توزيعات أرباح الربع : نوفمبر18←
(.ريال لكل سهم)

تاريخ بداية التصويت عن stcأعلنت : نوفمبر25←
ية اإللكتروني لمساهميها على بنود اجتماع الجمع

. العاديةالعامة 

. اجتماع الجمعية العامة العادية: نوفمبر30←



الذيوالبياناتمراكزمشروعمنالثالثةالمرحلةعنstcكشفت
االنتهاءبعدالمنطقةفيالبياناتمراكزإلنشاءمشروعأكبريعد
لىإالجديدةالمرحلةوتهدف,والثانيةاألولىالمرحلتينمن

لرقمياالتحولأهـدافتحقيقوتسريعوالسعةالمساحةتوسيع
توىمسعلىللبياناتسلستوزيـعتوفركما،المملكةفـي

ادرةمبأهدافمعتتوافقالتيالطاقةتحسينحلولمـععالمي
المرحلةناآلتنفيذيتم.البيئيةلالستدامةالخضراءالسعودية

اكتمالمعبيانات،مركزإلنشاءالجديدstcبرنامجمنالثالثة
مرحلةفيالثانيةوالمرحلة،2019عامفياألولىالمرحلة
اناتالبيمراكزمنالثالثةالمرحلةوتعد.النهائيةالتشغيل
بسعةططةمخمعلوماتيةحاسوبيةتقنيةطاقةبمثابةالمحسنة
عنتزيدلألرض،مخصصةمساحةمع،ميجاوات125تبلـغقصوى

األوسعstcطموحمنجزءوهي،مربعمتر180,000
وخدماتةالرقميالخدماتأفضللتقديمالشاملةواسـتراتيجيتها

.المملكةفياالتصاالت

الجيلشبكاتإيقافمشروععن2020عامخاللstcأعلنت
تلفمخفيالخامسالجيلشبكاتنشرفيوالتوسعالثالث
ةمدخاللالخطوةهذهاستكماليتمأنعلىالمملكةمناطق
السريعاالنتقالبضمانstcوتلتزمالعامين،تتجاوزالزمنية

يلالجشبكةعلىيعتمدونزالواماالذينلعمالئهاوالسلس
طورةالمتالشبكاتمناستفادتهمإمكانيةوتوفيرالثالث

وتعمل.2022عامفيلهاالفعلياإليقافقبلوذلكومزاياها،
stcتوفروالتياالتصاالتشبكاتمنالجديدالجيلإتاحةعلى

علىstcوركزتالبيانات،وسعةسرعةحيثمنفائقةقدرات
ية،الماضالسنواتمدارعلىاألحدثالشبكاتفياالستثمار

قةالمنطفيرائدرقميكممكنمكانتهالتعزيزخططهاضمن
تقدمهاالتيالممكنةالتجارببأفضلالعمالءاستمتاعولضمان
التحولمسارمنكجزءالسرعة؛فائقةالمتطورةالشبكات
.التحتيةالبنيةمشاريعفيوالتوسعالشاملالرقمي

اباأللعقطاعيشهدهكبيرنموعنإحصائيةتقاريركشفت
أنتوقعتوبذاته،مستقال  تقنيا  اقتصادا  باتحتىاإللكترونية

الشرقمنطقةفيدوالرمليار6.3نحو2021خاللقيمتهتبلغ
التعاونمجلسدولفيدوالرمليون820منهااألوسط
مساراتفيللنموتسعىالتيstcمجموعةأطلقت.الخليجي
الشراكةخاللمنstcplayمنصةتقليديةغيرجديدة

لتتيحيةاإللكترونللرياضاتالسعودياالتحادمعاالستراتيجية
واأللعابالرياضاتبطوالتفيالتنافسفرصةلالعبين

معاصلوالتوباأللعابالمرتبطالمحتوىوتصفحاإللكترونية،
.أخرينالعبين

لعامةالدوليالعميلتجربةلجوائزالبرونزيةالجائزةstcحصدت
جالمفيالشركةبذلتهاالتيللجهودبارزا  نجاحا  يعدمما2021
جوائززأبرضمنتصنفالجائزة.صعبةفترةخاللالعمالءتجربة
ختلفمفيالشركاتكبرىبهاوتشاركالعالميةالعمالءتجارب

,Dellمثلتصنيفاتها IBMو.Vodafone

أعلنت,المنطقةوالمملكةفياألبرزالرقميالممكنألنها
خامسالالجيلشبكاتنشرمنالثانيةالمرحلةانتهاءالشركة

يفالمرحلةهذهبنهايةنجحتحيثالمملكةأنحاءجميعفي
تغطيموقعا6,506منأكثرفيالخامسالجيلشبكاتنشر
مهما  إنجازا  stcوحققت.المملكةمدنمنمدينة75منأكثر
فييةالرئيسالمدنفيالخامسالجيلشبكةتوفيرخاللمن

بكةشأسـرعباعتبارهاالوطنيةريادتهاعلىوالحفاظالسعودية
امعخاللالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمحمولةللهواتف
2021.

لرقمياالمركزلتصبحاالستراتيجيةالشركةلخطةاستكماال
فيياناتالبمركزالشركةدشنتالبيانات،لمراكزاألولاإلقليمي

ةمجموعتوفيرخاللمنوذلكالثالثةالمرحلةمنكجزءجدة
مستوىعلىالخدماتوإدارةاآلمنةالخدماتمنمتكاملة
كاتوشباألصول،سالمةتدابيرإلىباإلضافةعالميقياسي
فيياناتالبمركزويعتبر.جدةمدينةعبروالدوليةالمحليةالربط
وواطميجا1.2تبلغبسعةالمنطقةفيمحايدمركزأولجدة
150Racks"الخدماتمنالعديدالىباإلضافة"الخوادمرفوف

شبكةالإلىواآلمنالسريعالوصولإمكانيةيضمنبماالرقمية
ربطكاتبشبترتبطالتيالعاليةالسعةذاتوالدوليةالمحلية
فوبمختلاالعتماديةمنعاليمستوىعلىودوليةمحلية

.التقنيات

الطرحاكتمالstcوشركةالعامةاالستثماراتصندوقأعلن
%6تمثلسهممليون120طرحتمحيثبنجاح،الثانويالعام
المؤسساتمنالمستثمرينمنلعددالشركةمالرأسمن

منذلكواألفرادمنمستثمرينالىباإلضافةوالدوليةالمحلية
السوقفينوعهمناألوليعدثانويعامطرحعمليةخالل
ريالمليار12الطرححجمإجماليوبلغ.السعوديةالمالية

منذةالسعوديالماليةالسوقفيعمليةأكبريعدمماسعودي،
رحطعمليةوأكبرالسعودية،أرامكولشركةاألوليالعامالطرح
ثالثمنذوأفريقيااألوسطوالشرقأوروبامنطقةفيثانويعام

قوشروسطمنطقةفيثانويعامطرحعمليةوأكبرسنوات،
.سنواتعشرمنذوأفريقيااألوسطوالشرقأوروبا

stc ام لعجائزة تجربة العميل الدولية تحصد
2021

من انتهاء المرحلة الثانية من نشرstcتعلن 
في السعودية  5Gشبكات الجيل الخامس 

تدشين مركز بيانات جدة

بنجاحstcإتمام عملية الطرح العام الثانوي لـ

stc  ةالمنطقعن أكبر مركز للبيانات في تكشف
stc  3تستبدل شبكات الجيل الثالثG بالجيل

فائق السرعة 5Gالخامس 
قفز إلى سوق األلعاب اإللكترونية في الشرق األوسط ي

2021مليار دوالر خالل 6.3
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أبرز العناوين

الدوليةالصينشركةمنكليضمالذي2Africaتحالفأعلن
China)المحموللخدمات Mobile International)،
MTN)كونكتجلوبالإن.تي.إمشركةفيسبوك،

GlobalConnect)،الفرنسية،أورنجشركةstc،الشركة
تصاالتاالةشركوالعالمية،فودافونشركةلالتصاالت،المصرية
الخاصالربطنطاقتوسيععن،(WIOCC)وايوكاألفريقية
2Africaبالكيبل PEARLS))الذيجديدقطاعإضافةخاللمن
يؤديس.وباكستان،الهندالعربي،الخليجمنكلإلىسيمتد
يالبحرالكابللنظاماإلجماليالطولزيادةإلىاالمتدادهذا

2Africaأطوليجعلهمماكيلومتر،ألف45منأكثرإلىليصل
.اإلطالقعلىتنفيذهيتمبحريكيبلنظام

إلى الخليج العربي، الهند، 2Africaمد كابل 
وباكستان 



إخالء مسؤولية
أوحةصأوبكفايةيتعلقفيماضمنيٌ،أوصريح،ضمانيوجدالذلك،ومعقدرات،منلديهامابأفضلالعرضهذاstcأعدت
.العرضهذافيواردةأخرىمعلوماتأوتقديراتأوآراءأوبياناتأوأرقامأيدقةأواكتمال

العربيةةالمملكداخلاالتصاالتوخلفيةتاريخعلىالتعرففيالمهتمةاألطرافيساعدقدإعالميكدليلالعرضهذاإعدادتم
اأودعوةتشكلالفهيذلك،علىوعالوة.stcبشركةصلتهاحيثمنالسعودية مالية،أوراقأيفيالتصرفأولشراءحافز 

.ماليةمصلحةفيهاstcتمتلكشركةأيفيأوstcفيسواء

سيماالقبيل،الهذامنتغييراتبأيبتحديثهاالتزامأيمنمسؤوليتناونخليللتغييرعرضةالعرضهذافيالواردةالمعلومات
.المستقبليةالتوقعاتبالمتعلقةتلك

اهناكتكونقد،ذلكإلىباإلضافة في.الحاليةلماليةااألوراقولوائحقوانينفيالمقصودالمعنىضمن"مستقبلية"بياناتأيض 
دقيقةبأنهالشركة،لالمحتملالمستقبليباألداءيتعلقفيماالمستند،هذافيعنهاالتعبيريتمآراءأياعتباريجبالسياق،هذا
ايحدثقداليقينعدمأناالعتبارفياألخذيجبذلك،ومع.فيهإعدادهاتمالذيالوقتفي والفعلياألداءبينجوهري ااختالف 

.هناتوضيحهايتمالتيالنظروجهات
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