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كلمة الرئيس
وتعليقا على هذه النتائج أشار المهندس ناصر بن سليمان الناصر ،الرئيس
التنفيذي لمجموعة  stcأن الشركة حققت أعلى إيرادات سنوية مقارنة
بالثمان األعوام السابقة  ،ويعود السبب بشكل رئيس إلى زيادة الطلب على
خدمات الشركة المختلفة والقدرة على تلبية متطلبات العمالء بسرعة وفاعلية
وخصوصا خالل جائحة كورونا .حيث ارتفعت إيرادات قطاع المستهلك مدعومة
بارتفاع مشتركي األلياف البصرية بنسبة  ،%27.5والنطاق العريض بنسبة
 ،%10.6كما ارتفعت إيرادات البيانات بنسبة  %9.0للفترة الحالية مقارنة بنفس
الفترة من العام السابق ( 12شهر) .وكان ألداء قطاع األعمال أثر إيجابي على
النتائج ،حيث نما القطاع بنسبة  %24.6خالل العام الحالي ،نتيجة لقدرة
الشركة على توفير الدعم الالزم والخدمات المبتكرة لعمالئها من أجل تسريع
تهيئة البنية التحتية الرقمية .وعلى الرغم من التحديات التي واجهت قطاع
النواقل والمشغلين بسبب إيقاف السفر وتأثيره على إيرادات التجوال الدولي
إال أن القطاع تمكن من رفع إيراداته خالل هذا العام أيضا .كما نمت إيرادات
الشركات التابعة للمجموعة بنسبة  %13.8خالل العام الحالي مما ساهم
بشكل إيجابي بتحقيق هذه النتائج.

المهندس ناصر بن سليمان الناصر
الرئيس التنفيذي لمجموعة stc

كما أشار الرئيس التنفيذي الى نجاح  stcكممكن رقمي لجدول أعمال رئاسة
المملكة لمجموعة العشرين لعام  2020بتعاونها مع األمانة السعودية
لمجموعة العشرين في تقديم الخدمات الرئيسية لالتصاالت لتمكين الخدمات
الرقمية لكافة اجتماعات القمة التي استضيفت تحت رئاسة المملكة العربية
السعودية والتي اختتمت بنجاح ،حيث ساهمت  stcبتوسعة شبكة الجيل
الخامس بنسبة  %130الستيعاب الزيادة في الخدمات الرقمية اثناء انعقاد
القمة.
ومؤخرا دشنت الشركة  3مراكز ضخمة للبيانات بشكل متزامن في الرياض
وجدة والمدينة المنورة ،بهدف تمكين التحول الرقمي للقطاعات الحكومية
والخاصة وتعزيز البنية التحتية السحابية لإلقتصاد الرقمي المحلي في مجاالت
الذكاء اإلصطناعي وانترنت األشياء والحوسبة السحابية ،وفق مستهدفات
رؤية المملكة  .2030وصممت مراكز البيانات وفق أعلى المعايير العالمية،
ويعد تدشينها دليل على التزام الشركة بتحقيق استراتيجيتها "تجرأ" ،وإحداث
تحول كبير في بنية الشبكة لتمكين التحول الرقمي في جميع مدن المملكة.
وتعزيزا للبنية التحتية وتسريعا لنمو االقتصاد الرقمي المحلي ،قامت stc
بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة بقيمة  500مليون دوالر لالستثمار في مجال
الخدمات السحابية مع شركة علي بابا كالود ،ذراع التقنية الرقمية والذكاء
االصطناعي لمجموعة علي بابا.
كذلك حصدت  stcأعلى تصنيف ائتماني من قبل وكالة سمة للتصنيف -
تصنيف -والمتمثل بـ  AAAعلى المدى الطويل و  T1على المدى القصير.
ويعكس هذا التصنيف االئتماني الرؤية اإليجابية لوكالة سمة للتصنيف –
تصنيف -لوضع شركة  stcوالمتمثلة في خططها االستراتيجية وقدرتها
التشغيلية المدعومة بالتدفقات النقدية العالية واإليرادات المتنامية .إضافة
إلى متانة مركزها المالي ومؤشراتها االئتمانية لمقابلة أي متطلبات تمويلية
في المستقبل.
واستمرارا لمسيرة اإلنجازات للشركة على المستوى المحلي والعالمي ،فقد
تم إعادة انتخاب مجموعة  stcلعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية
لالتصاالت المتنقلة  GSMAبعد فوز الشركة في انتخابات المجلس الذي يضم
أكبر وأهم  25شركة اتصاالت في العالم ،وذلك كأول شركة سعودية تحقق
هذا اإلنجاز وتحافظ عليه .ويأتي انتخاب  stcتقديرا لمكانتها كرائدة في
التحول الرقمي وانعكاسا لتأثير المملكة العربية السعودية البارز في صنع
السياسات العالمية واإلقليمية المنظمة لقطاع االتصاالت ،والتي تتماشى مع
استراتيجيات وتوجهات قطاع االتصاالت في المملكة ،وفق رؤية .2030

3

وامتدادا الستراتيجية الشركة "تجرأ" في دعم وتطوير القطاع المالي في المملكة،
وقعت  stcPayاتفاقية مع  Western Unionلبيع حصة ملكية بنسبة ٪15
بقيمة  750مليون ريال سعودي ( 200مليون دوالر أمريكي)  ،حيث سيتم
استخدام العائدات في تطوير الشركة ودعم خططها التوسعية.
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 21أكتوبر :تعلن شركة  stcالنتائج المالية
األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في
2020-09-30م (تسعة أشهر)
 21أكتوبر :تعلن  stcعن توزيع أرباح عن الربع
الثالث من عام 2020م
 29أكتوبر :تعلن شركة  stcعن حصولها على
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ديسمبر

 3نوفمبر :حضور مؤتمر  BofAالعالمي للبحوث في
الشرق األوسط وشمال إفريقيا 2020
 18نوفمبر :توزيع أرباح  1ريال سعودي  /سهم للربع
الثالث من سنة 2020
 22نوفمبر :تعلن شركة  stcعن بيع حصة في إحدى
شركاتها التابعة
 23نوفمبر :حضور مؤتمر أرقام كابيتال االفتراضي
للمستثمر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
2020
 29نوفمبر :تعلن شركة  stcعن نتائج عملية شراء
أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين
 29نوفمبر :تعلن شركة  stcعن استقالة الرئيس
التنفيذي للشركة
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أبرز العناوين
أقوى عالمة تجارية بقيمة  9.7مليار دوالر وفق
BrandZ

مذكرة تفاهم في مجاالت االبتكار
واستراتيجيات التكنولوجيا المتنقلة

حصدت  stcالمركز األول كأقوى عالمة تجارية من
بين أفضل  30عالمة تجارية بالخليج العربي من
االمارات والسعودية ،وفق مؤشر  BrandZوفي
مؤتمر افتراضي ،توجت  stcبالمركز األول ،وبلغت
قيمة عالمتها التجارية  9.7مليار دوالر .وقالت
 BrandZأ أن  stcتصدرت الترتيب بسبب حجمها
وقوتها فضالا عن تبنيها مبادرات جريئة في القطاع
فضالا عن جهودها لتمكين المرأة.

أعلنت  stcوشركة راكوتن موبايل عن توقيع مذكرة
تفاهم للتعاون في مجاالت االبتكار واستراتيجيات
نشر وتطوير شبكات االتصاالت المتنقلة الحديثة و
األنظمة الرقمية  ،ويشمل التعاون تطوير منصة رقمية
مستقلة توفر خدمات وشبكات االتصاالت السحابية
وخيارات نشر شبكات النفاذ  - OpenRANوتطوير
تطبيقات ونماذج اعمال جديدة  .وتهدف مذكرة
التفاهم إلى تسريع تقديم خدمات شبكة الهاتف
الجوال من خالل استخدام التكنولوجيا المفتوحة
التي من شأنها تمهيد الطريق إلحداث ثورة في البنية
التحتية الالسلكية،

أول منصة سحابية للذكاء االصطناعي والتعلّم

 Western Unionتستحوذ على  %15من
stc pay

 stcتعلن إكمال شراء  2.98مليون من أسهمها
والمخصصة لبرنامج أسهم حوافر الموظفين
بقيمة  300مليون

وقعت الشركة و  NVIDIAاتفاقية بناء أول منصة
سحابية للذكاء االصطناعي والتعلّم المعمق في
المملكة العربية السعودية ،التي تهدف إلى تمكين
البرنامج الوطني للذكاء االصطناعي وبناء خارطة
طريق للبنية التحتية السحابية للذكاء االصطناعي في
المملكة وتعتبر  NVIDIAإحدى أبرز الشركات
العالمية في مجال صناعة رقائق الرسوميات ،وصناعة
األلعاب اإللكترونية ،والحوسبة السحابية والذكاء
االصطناعي.

ألننا رواد بمجال التحول الرقمي وقادة الدور المحوري
في تحقيق مستهدفات البنك المركزي السعودي،
في عدد من المبادرات التي تدعم اإلبداع وتطوير
الخدمات الرقمية في القطاع المالي وكون التقنية
المالية هي ركيزة من ركائز استراتيجية المجموعة
تجرأ  .2.0وقعت شركة المدفوعات الرقمية
السعودية ( )stc Payاتفاقية مع ويسترون ينيون
 Western Unionالشركة رائدة عالم ايا في مجال
المدفوعات وتحويل األموال عبر الحدود وبين
العمالت وذلك لبيع حصة أقلية من stc pay
(المملوكة لمجموعة  stcبنسبة  )%100مقدارها
 %15وبقيمة  200مليون دوالر أمريكي ما يعادل
تقييم  5مليار ريال للشركة.

أعلنت شركة  stcإكمالها في تاريخ  29نوفمبر
 ،2020شراء الكمية المطلوبة من أسهمها المخصصة
لبرنامج أسهم حوافز الموظفين .وأكدت الشركة في
بيان لها على "تداول" ،إتمامها لعملية شراء األسهم
المطلوبة في مرحلة واحدة فقط وأنه لن يتم شراء
أسهم إضافية خالل فترة الشراء المحددة والمشار
إليها أدناه .وقالت الشركة أن بلغ عدد األسهم
المشتراة  2.98مليون سهم وبقيمة إجمالية 300
مليون ريال ،بمتوسط سعر  100.58ريال .وبينت أن
األسهم المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين
لن تستحق أي توزيعات أرباح خالل فترة احتفاظ
الشركة بها.

 stcونوكيا تشغالن مركز االبتكار التقني

تعلن  stcعن تعيين رئيس تنفيذي للمجموعة

 stcتعلن استثمار لما يصل نحو  500مليون
دوالر في الخدمات السحابية

وقعت الشركة اتفاقية شراكة مع نوكيا لتشغيل
مركز االبتكار التقني خالل السنوات الخمس القادمة .
وسيتيح المركز لموظفي  stcالتواصل مع خبراء
متخصصين عالميين من شركة نوكيا وشبكة شركائها
الدوليين الستحداث خدمات ومنتجات ابتكارية
للمستخدمين النهائيين .وفي إطار الشراكة ،س ُت َّ
نفذ
مجموعة من البرامج .كما سيتيح ذلك التعاون تحديد
تصور ألربع حاالت استخدام ووضعها على األقل
سنو ايا وإنتاجها وفقا الستراتيجية األعمال لشركة
.stc

أعلنت  stcعن تعيين المهندس /عليان محمد الوتيد
رئيساا تنفيذياا للمجموعة ،ابتداء من تاريخ
2021/03/28م .يتمتع بن وتيد بخبرة كبيرة في قطاع
االتصاالت وتقنية المعلومات تجاوزت الـ 20عاماا،
حيث عمل ببداية حياته العملية في شركة أرامكو،
كما تدرج في شركة  stcفي عدة مناصب ،ويشغل
بالوقت الحالي منصب النائب األعلى لوحدة
المستهلك ،وقبل ذلك شغل منصب الرئيس التنفيذي
لشركة  stcالبحرين ،كما يرأس العديد من مجالس
إدارات الشركات التابعة لمجموعة stcمثل شركة
قنوات وأنتيغرال وشركة مراكز االتصال ،ويشارك
كعضو ونائب رئيس مجلس المديرين في stcpay
كما يترأس العديد من اللجان التابعة لمجالس
اإلدارات للشركات التابعة للمجموعة.

وقعت مجموعة  stcمذكرة تفاهم غير ملزمة
الستثمارها  500مليون دوالر في مجال الخدمات
السحابية بالتعاون مع صندوق eWTP Arabia
Capitalاالستثماري ،أحد أكبر صناديق رأس المال
االستثمارية في المنطقة ،وشركة علي بابا كالود،
ذراع التقنية الرقمية والذكاء لمجموعة علي بابا.
وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية ولتسريع نمو
االقتصاد الرقمي المحلي ،في مجاالت الذكاء
االصطناعي والحوسبة وانترنت األشياء وريادة
األعمال ،بما ينسجم أهداف استراتيجية الشركة
"تجرأ" وأهداف رؤية المملكة  2030للتحول الرقمي.

هيئة الغذاء والدواء تعتمد Solutions
كشركة مرخصة لخدمات سلسة التبريد

تدشين  3مراكز بيانات ضخمة في الرياض وجدة
والمدينة المنورة

تم تأهيل واعتماد  Solutions by stcشركة
مرخصة من قبل هيئة الغذاء والدواء لتقديم خدمات
سلسلة التبريد  Cold Chainوهي خدمات متابعة
ومراقبة درجات الحرارة و نسبة الرطوبة في وسائل
نقل األغذية واألدوية والمنشآت المخصصة لتخزينها.
و ستمكن هذه الرخصة الهيئة برقابة رقمية
باستخدام تقنيات انترنت االشياء  IoTلتحقيق أعلى
معايير السالمة في نقل ما يتعلق بصحة اإلنسان
وغذائه.

دشنت الشركة  3مراكز ضخمة للبيانات بشكل
متزامن في الرياض وجدة والمدينة المنورة ،بهدف
تمكين التحول الرقمي للقطاعات الحكومية والخاصة
وتعزيز البنية التحتية السحابية لإلقتصاد الرقمي
المحلي في مجاالت الذكاء اإلصطناعي وانترنت
األشياء والحوسبة واألتمتة ،وفق مستهدفات رؤية
المملكة  . 2030وتسعى الشركة من خالل تدشين
المراكز الثالثة الى تقديم درجة أعلى من التوافر
والمرونة والسرعات العالية للحلول الرقمية للعمالء.
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 stcتنال أعلى تصنيف ائتماني من “سمة“
للتصنيف ب " " AAA

حصدت  stcأعلى تصنيف ائتماني من قبل وكالة
سمة للتصنيف -تصنيف) -مرخصة من قبل هيئة
السوق المالية( والمتمثل ب ” “AAAعلى المدى
الطويل و "  " T1على المدى القصير .ويعكس هذا
التصنيف االئتماني الرؤية اإليجابية لوكالة سمة
للتصنيف "تصنيف" لوضع شركة  stcوالمتمثلة في
خططها االستراتيجية وقدرتها التشغيلية المدعومة
بالتدفقات النقدية العالية واإليرادات المتنامية.
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إخالء مسؤولية
أعدت  stcهذا العرض بأفضل ما لديها من امكانيات ،ومع ذلك ،ال يوجد ضمان ،صريحا ا أو ضمن ايا ،فيما يتعلق بكفاية أو صحة أو
اكتمال أو دقة أي أرقام أو بيانات أو آراء أو تقديرات أو معلومات أخرى واردة في هذا العرض.
تم إعداد هذا العرض كدليل إعالمي قد يساعد األطراف المهتمة في التعرف على تاريخ وخلفية االتصاالت داخل المملكة العربية
السعودية من حيث صلتها بشركة  .stcوعالوة على ذلك ،فهي ال تشكل دعوة أو حاف ازا لشراء أو التصرف في أي أوراق مالية،
سواء في  stcأو في أي شركة تمتلك  stcفيها مصلحة مالية.
المعلومات الواردة في هذا العرض عرضة للتغيير ونخلي مسؤوليتنا من أي التزام بتحديثها ،ال سيما تلك المتعلقة بالتوقعات
المستقبلية .

باإلضافة إلى ذلك  ،قد تكون هناك ا
أيضا بيانات "مستقبلية" ضمن المعنى المقصود في قوانين ولوائح األوراق المالية الحالية .في
ا
هذا السياق ،يجب األخذ في االعتبار أن عدم اليقين قد يحدث اختالفا جوهر ايا بين األداء الفعلي و وجهات النظر التي يتم توضيحها
هنا.
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