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2021مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

%12.63
، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2021اشهر 3اإليرادات لفترة ارتفاع في 
السابق

)%(التغير  Q4 2020 )%(التغير  Q1 2020 Q1 2021 (مليار ريال سعودي)أبرز المؤشرات المالية 

3.14% 15,217 12.63% 13,935 15,695 إجمالي اإليرادات

1.30% 8,447 4.40% 8,196 8,557 اجمالي الربح 

55.51% 58.82% 54.52% نسبة اجمالي الربح 

8.64% 3,205 15.91% 3,004 3,482 اجمالي الربح التشغيلي 

21.06% 21.56% 22.19% نسبة اجمالي الربح التشغيلي

3.75% 5,630 9.59% 5,330 5,841 الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب

37.00% 38.25% 37.22% نسبة الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب

13.89% 2,592 1.34% 2,913 2,952 صافي الربح

17.03% 20.90% 18.81% نسبة صافي الربح

1.30 1.46 1.48 ربحية السهم

→ S&P: A-

→ Moody’s: A1

→ Tasneef: AAA

يالتصنيف االئتمان





كلمة الرئيس
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وتيد،المحمدبنعليانالمهندسأشارالنتائجهذهعلىوتعليقا  
الحاليللربعالشركةنتائجأنstcلمجموعةالتنفيذيالرئيس
تكان-الحمدولله-السابقالعاممنالمماثلبالربعمقارنة
االشركةبتحقيقمتميزة، حيث.%12.6بنسبةاإليراداتفينمو 
شتركيمقاعدةفيالنموبفضلالمستهلكقطاعإيراداتارتفعت
وقاعدة%10.1بنسبةالثابتالالسلكيوالنفاذالعريضالنطاق
%3.1بنسبةالعاملةالخطوطوارتفعت%26بنسبةالبصريةاأللياف
%33.4بنسبةاألعمالقطاعنماكما.%4.5بنسبةالبياناتوايراد
علىوقدرتهاالشركةخدماتعلىالمتزايدللطلبنتيجة

قطاعكنوتم.منافسوبشكلالعمالءلطلباتالسريعةاالستجابة
علىأما.%5.1بنسبةإيراداتهرفعمنأيضا  والمشغلينالنواقل
مما%23.2بنسبةاإليراداتارتفعتفقدالتابعةالشركاتصعيد
.المجموعةنتائجفيإيجابيبشكلساهم

الشرقفينظيراتهاتصدرفيstcنجاحالىالرئيسأشاركما
الثوثاالتصاالت،قطاعفيقيمةتجاريةعالمةكأغلىاألوسط
نيفتصبحسبالقطاعات،مختلففيقيمةتجاريةعالمةأغلى
نيفتصالشركةحققتكما.التجاريةللعالماتفاينانسبراند

سبةبنارتفعتحيثالمنطقةفينموااألسرعالتجاريةالعالمة
51هنفسالوقتفيوقفزتأمريكيدوالرمليار9.2إلىلتصل14%

العالماتأسرعثانيبذلكلتكون.189المركزإلىلتصلمركزا  
.عالميا  اتصاالتشركة20أكبربينمن  نمواالتجارية

التحكممركزstcدشنتالرقمي،للتحولرحلتناإطاروفي
فيمتكاملتشغيلمركزأكبريعدالذيالرقمية،بالعمليات
مالتحكمركزويشتمل.مربعمترالف42تتجاوزبمساحةالمنطقة،
تقدمةالمالرقميةالعملياتمنمنظومةعلىالرقميةبالعمليات

واألزماتالرقميةالبنيةوإدارةكالمحاكاةمجاالتعدةفي
خرى،األالرقميةالحلولمنمجموعةضمناالبتكاروإعادةالرقمية

.ليةعاأمنيةمعاييرتحتوكاملةشاملةفنيةمنطقةيعدكما
ليمياقكمركزالسعوديةالعربيةالمملكةمكانةالمركزوسيعزز

منالثانيةالمرحلةأهدافيحققبما،"HUB"لألعمالرائد
stcاستراتيجية مختلففيالرقميالتحوللتمكين"تجرأ"
.المجاالت

الشركة"وإطالقتأسيسعنstcمجموعةأعلنتوأخيرا ،
تقديمفيالمتخصصة،"السيبرانيواألمنللتقنيةالمتقدمة
،األعمالقطاعفيالمتقدمةالسيبرانياألمنوحلولخدمات
معتوازيبالالرقميةالخدماتعلىالمتناميالطلبلمواكبةوذلك

stcاستراتيجية دة،جديمساراتفيوالنموالرقميللتحول"تجرأ"
.2030المملكةرؤيةوأهداف



أداء السهم
2021الربع األول 
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أبرز العناوين

التقويم المالي
2021الربع األول 

يناير

ح ن ث ع خ ج س

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

تنفيذيرئيستعيينعنstcتعلن:12•
.للمجموعة

ربعللاالرباحوتوزيعالماليةالنتائجاعالن:21•
.م2020لعامالرابع

للربعليةالماالنتائجلمناقشةالهاتفياللقاء:24•
المستثمرينمعم2020الماليالعاموالرابع

.الماليينوالمحللين

العامالطرحإمكانيةدراسةعنstcتعلن:26•
خدماتلالعربيةالشركةالتابعةلشركتهااألولي

.(حلولstc)واالتصاالتاالنترنت

مارس

ح ن ث ع خ ج س

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

مالية المؤتمر االفتراضي الثالث للمجموعة ال: 9و8•
.هيرميس

آخر التطورات المتعلقة بدراسة عن stcتعلن : 10•
إمكانية الطرح العام األولي لشركتها التابعة 
stc)الشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت

(.حلول

آخر التطورات بخصوص تمديد عن stcتعلن : 16•
.دارةاإلفترة قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس 

المؤتمر السعودي لشركة إتش إس بي: 23و 22•
.سي

توصية مجلس اإلدارة بزيادة عن stcتعلن: 23•
.عدد أعضاء المجلس

السنوية اعالن النتائج المالية الموحدة : 25•
و توزيع أرباح نقدية م 2020-12-31المنتهية في 

.م2020إضافية عن العام 

فبراير

ح ن ث ع خ ج س

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

مجلسلعضويةالترشيحبابفتحعنstcتعلن:1•
.الثامنةلدورتهاإلدارة

.السعوديهتداولساكسجولدمانمؤتمر:25و24•

فترةتمديدبخصوصstcمنإلحاقيإعالن:25•
اإلدارةمجلسلعضويةالترشحطلباتقبول



تظهرجديدة،بمساراتللنمودائما  نسعىألننا
فيالرقميالتحولرواداهمكأحدامكانياتنا
يدجدحاسوب  السعوديةأرامكومعاطلقنا،المنطقة

عشرةأقوىبينمنُيعد  "7الدمام"اسمحملفائق
افلجديدالحاسوبويتيح.العالمفيحواسيب رص 
قدراتويعز زوالتطوير،التنقيبمجالفيجديدة
.واالستثمارالتنقيبمجالفيالقراراتخاذ

الرقميةالخدماتعلىالمتناميللطلبمواكبا  
للتحول"2.0تجرأ"stcاستراتيجيةمعوبالتوازي
رؤيةوأهدافجديدة،مساراتفيوالنموالرقمي
ةللتقنيالمتقدمةالشركة"دشنا،2030المملكة
دماتختقديمفيالمتخصصة،"السيبرانيواألمن
.األعمالقطاعفيالمتقدمةالسيبرانياألمنوحلول

العامالطرحإمكانيةدراسةاكتمالعنstcتعلن
إلىطلبتقديمبصددحلولstcشركةوأناألولي
تابلالكتأسهمهامنجزءلطرحالماليةالسوقهيئة
الماليةالسوقإلىأسهمهاإدراجطلبوالعام

.(تداول)السعودية

برع"المعلوماتوتقنيةاالتصاالتهيئة"كشفت
سرعاتمتوسطلمؤشراتالربعيمقياستقرير

ربعالنهايةفيالمملكةفيالمتنقلG5للالتحميل
للشركاتstcصدارةعن،2020العاممنالرابع

متوسطألعلىوتسجيلهاالمملكةفيالمشغلة
بسرعة5Gلخدمةالمتنقللإلنترنتتحميلسرعة
.الثانيةفيميجابت342.35إلىتصل

علىاالستدامةطريقخارطةفيجهودنامنكجزء
أعمالناممارساتودراسةلتقييمسنوات3مدى

االستدامةمعاييربمعظممقارنةالمستدامة
هذهأحدفإنبها،المعترفالتصنيفووكاالت
لالستدامةجونزداومؤشراتهوالبارزةالمؤشرات

(DJSI).احتلتالسعودية،العربيةالمملكةوفيstc
شركة24بينمن(31/100)بمعدلالثانيةالمرتبة

S&Pدعتهاسعودية DJSI.دولمستوىوعلى
تيالالقطاعاتكافةوعبرالخليجي،التعاونمجلس
المرتبةعلىstcحصلت(شركة52)دعوتهمتمت

التعاونمجلسدولمستوىوعلى.السابعة
يالتاالتصاالتقطاعاتجميعبينومنالخليجي،

.األولىالمرتبةstcتصدرت(شركات5)دعوتهاتمت

أغلىكاألوسطالشرقفينظيراتهاشركتناتصدرت
نطقة،المفياالتصاالتقطاعفيقيمةتجاريةعالمة
طاعاتالقمختلففيقيمةتجاريةعالمةأغلىوثالث
نانسفايبراندتصنيفبحسبوأدنوك،أرامكوخلف

تصنيفالشركةحققتكما.التجاريةللعالمات
ااألسرعالتجاريةالعالمة حيثالمنطقةفينمو 
أمريكيدوالرمليار9.2إلىلتصل%14بنسبةارتفعت
ا53نفسهالوقتفيوقفزت المركزإلىلتصلمركز 

نموا  التجاريةالعالماتأسرعثانيبذلكلتكون.189
حصلتكما.عالميا  اتصاالتشركة20أكبربينمن
ا .التجاريةللعالماتAAAتصنيفعلىأيض 

األولىالنسخةفعالياتخاللالشركةحصلت
م2020السعوديةالماليةالسوقجوائزلمسابقة

"السعوديةالماليةالسوقشركةنظمتهاوالتي
جائزةعلىالماليةالسوقهيئةوبرعاية"تداول
علىينمستثمر عالقاتبرنامجكأفضلالثانيالمركز

السعوديالسوقفيالمدرجةالشركاتمستوى
هذاوتأتي,مدرجةشركة200منأكثرتتجاوزوالتي
أفضللتطبيقالشركةلجهودتتويجا  الجائزة

.مرينالمستثعالقاتمجالفيوالمعاييرالممارسات

ةلحركنقاالعالمشبكاتأكثرمنstcشبكةلتكون
وأحدثأكبرومراقبةتشغيلعنفضاُ االنترنت
تيوالالمنطقةفيالمدىبعيدةالتراسلشبكات

تساهمالبصريةاالليافمنكم155000علىتزيد
يةالبحر المحطاتعبربالغربالشرقربطتعزيزفي

اتبالعمليالتحكممركزالشركةدشنت,القارية
فيمتكاملتشغيلمركزأكبريعدالذيالرقمية،
تتسعمربع،مترالف42تتجاوزبمساحةالمنطقة،

السموصاحببحضوروذلك،موظف2300لنحو
رئيسلالفيصالعبداللهخالدبنمحمداألميرالملكي
وزيرنائبالعوهليهيثموالمهندساإلدارةمجلس

.المعلوماتوتقنيةاالتصاالت

في المملكة5Gأسرع شبكة 
لقياس Dow Jonesتصنيف عالي من 

االستدامةأداء الشركة في مجال 

: فايننسبراند 
stc العالمة التجارية األغلى بين شركات

مليار دوالر9.2ب بالمنطقة االتصاالت 

الشركة تحقق جائزة المركز الثاني كأفضل
المستثمرينلعالقات برنامج

ت الشركة تدشن أكبر مركز تحكم بالعمليا
الشرق األوسطفي الرقمية

حواسيب في العالم10أحد أقوى " 7الدمام " السيبرانيالشركة المتقدمة للتقنية واألمن 
ية عن آخر التطورات المتعلقة بدراسة إمكانstcتعلن 

ربية الطرح العام األولي لشركتها التابعة الشركة الع
(حلولstc)لخدمات االنترنت واالتصاالت 
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أبرز العناوين



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

Moving the World

wardfor
إدارة عالقات المستثمرين

: IRU@stc.com.sa

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


