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األداء المالي
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2022مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية يف 

%8.26
.  أشهر، مقارنة بالربع المماثل من العام السابقارتفاع يف اإليرادات لفترة الثالثة 

-A: بيآندإس ←

A1: موديز←

AAA: تصنيف←

التصنيف االئتماني

)%(التغير  Q4 2021 )%(التغير  Q1 2021 Q1 2022 (مليار ريال سعودي)أبرز المؤشرات المالية 

%5.62 16,087 %8.26 15,695 16,991 إجمالي اإليرادات

%7.44 8,516 %6.93 8,557 9,150 اجمالي الربح 

%19.35 3,204 %9.82 3,482 3,824 اجمالي الربح التشغيلي 

%9.24 5,767 %7.86 5,841 6,300 الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب

%16.11 2,614 %2.81 2,952 3,035 صايف الربح

1.48 1.52 ربحية السهم
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كلمة رئيس المجموعة 
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أنstcوعةلمجمالتنفيذيالرئيسالوتيد،محمدبنعليانالمهندسأشارالنتائجهذهعلىوتعليقا  
انمالمجموعةحققتحيثإيجابية،ماليةنتائجبتحقيقمستمرة-الحمدولله-المجموعة يفو 
باألداءمدعومة،2021عاممنالمماثلبالربعمقارنة  2022عاممناألولللربع%8.3بنسبةاإليرادات
منالقويللطلبذلكويعود،%16.3بنسبةإيراداتهيفنموا  حققوالذياألعمال،لقطاعالمتميز

لباتالمتطتلبيةعلىالشركةوقدرةالمبتكرةوالخدماتالمنتجاتعلىوالخاصالعامالقطاعين
قاعدةمنكليفبالنمومدعومة%5.9بنسبةاألفرادقطاعإيراداتارتفعتكما.لعمالئهاالمختلفة
والخطوط%8.3بنسبةالثابتالالسلكيالنفاذمشتركيوقاعدة%4.4بنسبةالبصريةاألليافمشتركي
عتارتفحيثالشركة،أداءيفإيجابيبشكلوالمشغلينالنواقلقطاعوساهم.%4.6بنسبةالعاملة
.%20.6بنسبةالدوليةالعملياتإيراداتبارتفاعمدعومة%7.8بنسبةالقطاعإيرادات

DARE“واستراتيجيتهاالشركةلرؤيةوتحقيقا استهلت,والتوسعالنمويفالطموحةوخططها”2.0
.جديدةومساراتقطاعاتيفوالشراكاتاالستثماراتمنعددعنباإلعالن2022عامالمجموعة

راجاألبشركةعلىالمحتملاستحواذهاعن(للمجموعةالتابعةالشركاتإحدى)"توال"أعلنتحيث
لعربيةاالمملكةخارجنوعهمناألول-اكتمالهحاليف–يعدوالذي،"تيليكومأول"الباكستانية
لدوليةااالستثماراتخارطةتعزيزيفاالستحواذهذايسهمأنالمتوقعومن.تواللشركةالسعودية

"سلوشنز"ركةشأعلنتكما.التحتيةوالبنيةاالتصاالتمجاليفوالتوسعالنموعلىقدرتهاورفعلتوال
%89تهنسبماعلىلالستحواذملزمةتفاهممذكرةتوقيعهاعن(للمجموعةالتابعةالشركاتإحدى)

يف-لهاالمملوكةغير–المتبقيةالحصةمن%34نسبةعلىواالستحواذلألنظمةجيزةشركةمن
stcموعةمجالتزامالمحتملاالستحواذهذاويمثل.المحدودةلألنظمةالعربيةجيزةالتابعةشركتها

وتقنيةاالتاالتصقطاعيفالمملكةموقعلتحسينباإلضافةللمملكة،الرقميالتحولتمكينتجاه
.المعلومات

MENA“رئيسيرقميمركزإنشاءمبادرةstcإطالقإلىللمجموعةالتنفيذيالرئيسأشاركما Hub”
تأكيدا  بادرةالمهذهوتأتيدوالر،مليارقيمتهبلغتباستثمارإفريقياوشمالاألوسطالشرقلمنطقة
التيكبيرةالباإلمكانياتمدعومةبالمنطقةالمعلوماتوتقنيةاالتصاالتقطاعيفstcمجموعةلريادة

قاراتالثثالمركزوسيربط.المملكةيفاإلقتصادونموبتنوعستساهموالتيالمجموعةتمتلكها
ومراكزليالدواالتصالخدماتيفاالستثماروسيعززللمملكة،االستراتيجيالموقعمنمستفيدا  
للخدماتمستقبليةالالمتطلباتلتلبيةالكفاءةعاليةالكابالتمنعددتركيبسيتضمنحيثالبيانات،

.مستمربشكلالخدمةتوفرتضمنمتطورةبصريةأليافبشبكةاالستثمارخاللمنالسحابية،

دةجديشركةلتأسيسشراكةاتفاقيةتوقيعstcومجموعةالعامةاالستثماراتصندوقأعلنومؤخرا،
توقيععكسوي.المملكةداخلالتقنياتهذهتبنيدعمبهدفوذلكاألشياء،إنترنتتقنياتمجاليف

يفاألشياءإنترنتتقنياتقطاعبتمكينالمساهمةيفstcومجموعةالصندوقجهوداالتفاقية
.القطاعهذايفالسريعالتطورلمواكبةإفريقياوشمالاألوسطالشرقيفإقليمي اوالتوسعالمملكة

الرقميالتحوللتمكيناآلنحتىstcمجموعةبهاساهمتالتيباإلنجازاتفخوروننحنوأخيرا ،
الرقميلتحولل  رئيسا  وممكناالوطني،لالقتصاد   حيويا  رافدانكونبأنالتزامناوسنواصلبالمملكة،

وتقنيةاالتصاالتلقطاعمشرقمستقبلإلىمتطلعين،2030المملكةرؤيةمستهدفاتوفق
.المعلومات
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أداء السهم
2022الربع األول 
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أبرز العناوين

التقويم المالي
2022الربع األول 

يناير

س ج خ ع ث ن ح

1
8 7 6 5 4 3 2
15 14 13 12 11 10 9
22 21 20 19 18 17 16
29 28 27 26 25 24 23

31 30

توقعالمالتاريخعنسيتياسأعلنت:يناير13←
لعاملالسنويةالموحدةالماليةالنتائجإلعالن

.م2021

دعوةعنسيتياسأعلنت:يناير31←
العامةالجمعيةاجتماعلحضورمساهميها

ةالتقنيوسائلعبر(األولاالجتماع)العادية
.الحديثة

مارس

س ج خ ع ث ن ح

5 4 3 2 1

12 11 10 9 8 7 6

19 18 17 16 15 14 13

26 25 24 23 22 21 20

31 30 29 28 27

الخامساالفتراضيالمؤتمرحضور:مارس1←
.هيرميسالماليةللمجموعة

الخامسالسنويالمؤتمرحضور:مارس2-3←
.السعوديةساكسلجولدمان

عاممنالرابعللربعاألرباحتوزيعات:مارس17←
.(سهملكلريال)2021

للشرقأمريكااوفبنكمؤتمرحضور:مارس24←
.األوسط

دعوةعنسيتياسأعلنت:مارس29←
ةالعاديالعامةالجمعيةاجتماعلحضورمساهميها

.الحديثةالتقنيةوسائلعبر(األولاالجتماع)

ةاتفاقيتوقيععنسيتياسأعلنت:مارس31←
(قالصندو)العامةاالستثماراتصندوقمعشراكة
يفياءاألشإنترنتمجاليفمتخصصةشركةإلنشاء

.السعوديةالعربيةالمملكة

فبراير

س ج خ ع ث ن ح

5 4 3 2 1

12 11 10 9 8 7 6

19 18 17 16 15 14 13

26 25 24 23 22 21 20

28 27

ةشركإنشاءعزمهاعنسيتياسأعلنت:فبراير2←
ناتالبيابمراكزاالستضافةخدماتيفمتخصصة
.والدولياإلقليميوالربط

تصويتالبدايةتاريخعنسيتياسأعلنت:فبراير16←
يةالجمعاجتماعبنودعلىلمساهميهااإللكتروني

.(األولاالجتماع)العاديةالعامة

منتهيةالالسنويةالموحدةالماليةالنتائج:فبراير21←
لعامالرابعالربعأرباحوتوزيعم2021-12-31يف

.م2021

ماعاالجت)العاديةالعامةالجمعيةاجتماع:فبراير21←
.(األول

لقاء  تنظيمهاعنسيتياسأعلنت:فبراير28←
الماليعامللالسنويةالماليةالنتائجلمناقشةهاتفيا  
.الماليينوالمحللينالمستثمرينمعم2021

الخامساالفتراضيالمؤتمرحضور:فبراير28←
.هيرميسالماليةللمجموعة
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يفالرائـدةstcمجموعةشركاتإحدىتوال،أعلنت
عنومات،المعلوتقنيةلالتصاالتالتحتيةالبنيةمجال
واذاالستحعمليةخاللمــندولياأعمالهانطاقتوسع

،"ليكومتيأول"الباكستانيةاألبراجشركةعلىالمحتمل
يوالذالمحتملاالستحواذهذايسهمأنيتوقعحيث
خارطةتعزيزيفالمملكة،خارجنوعهمناألوليعد

.للشركةالدوليةاالستثمارات

صندوقمعشراكةاتفاقيةتوقيععنstcأعلنت
مسؤوليةذاتشركةإلنشاءالعامةاالستثمارات

ماوهواألشياء،إنترنتمجاليفوالمتخصصةمحدودة
خدماتعلىالمتزايدوالطلبالمتوقعالنمومعيتماشى
راتيجيةاستمعكذلكويتوافقاألشياء،إنترنتومنتجات

يةالسعودالعربيةالمملكةرؤيةومعللشركة،النمو
يفالرئيسيمقرهاوسيكونمتصل،لوطن2030

ةالشركمالرأسويبلغ.السعوديةالعربيةالمملكة
ةوحصالتأسيسعندسعوديريالمليون492الجديدة

بتمويلstcوستقوم.المالرأسمن%50طرفكل
.الشركةمصادرمنذاتيا  االستثمارهذامنحصتها

رئيسيرقميمركزانشاءمبادرةإطالقعنstcأعلنت
MENA Hubاإفريقيوشمالاألوسطالشرقلمنطقة

لريـادةكتأكيددوالر،مليار1قيمتهبلغتباستثمار
نيةوتقاالتصاالتبقطاعالسعوديةالعربيةالمملكة

متلكهاتالتيالكبيرةواالمكانياتبالمنطقةالمعلومات
stcاألوسطالشرقبمنطقةاتصـاالتشركةكأكبر.

الموقعمنمستفيداقاراتثالثالمركزوسيربط
دماتخيفاالستثمارويعززللمملكــة،االســتراتيجي

تركيبسيتضمنحيث.البياناتومراكزالدولياالتصال
باتالمتطللتلبيةالكفاءةعاليةالكابالتمنعـدد

تثماراالسخاللمنالسحابية،للخدماتالمسـتقبلية
بشكلمةالخدتوافرتضمنمتطورةبصريةأليافبشبكة
.مستمر

تفاعاار عالميااإللكترونيةاأللعابصناعةعائداتحققت
حسبدوالرمليار180.3إلىتصلبقيمةوذلك%1.4ب

.2021ديسمبريفوالصادرNewzooوكالةتقرير
نواتالسيفاأللعاببسوقأكبرنمواالوكالةوتوقعت
إلىاتالعائدتصلأنالمتوقعمنحيثالقادمة،الثالثة
منقادمةستكونمليار116.4منهادوالر،مليار218.8
سوقبنموتوقعاتمعالذكيةالهواتفألعابسوق
الرياضاتوسوقمليار6.5إلىالســحابيالبثألعاب

المملكــةتتصــدرو.دوالرمليار1.6إلىاإللكترونيــة
اذاألوســطالشــرقفــياإللكترونيــةاأللعــابســوق
األلعابخدماتمقدميصدارةstcplayمنصةاحتلت

منــذstcplayمنصــةاســتضافتحيثاإللكترونية
االعبينبينالتفاعللخلقبطولة4,500إنشاءها
.بطولة70رعايةإلىباإلضافة

لخدمةHuaweiمعمبادرتهااطالقعنstcأعلنت
FTTRيفالرائدةالعالميةالسوقمنتجاريااألولى
يفالعالميالجوالمؤتمرخاللذلكوجاءالصين،
MWCبرشلونة Huaweiوشركةstcوحددت.((2022

ىتتماشحيثالخدمةلهذهمحتملكسوقالسعودية
رياضالومبادرةللمملكةالمستدامةالتنميةأهدافمع

راكةالشهذهوتهدف.عالمياالسرعةتصنيفيفاألولى
لتقديمالمملكةيفFTTRمنتجاتلتسريعاالستراتيجية

اريعمشأضخممنالمشروعهذاويعد.لهامثيلالتجربة
FTTR.

بمفهومهااالستدامةتبنينحوstcالتزامعلىتأكيدا
شياوتماالمسؤولةاألعمالممارساتوتطبيقالشامل

إلــىانضمامهاstcأعلنت،2.0تجرأاستراتيجيةمع
يهــدفالــذيالمتحــدةلألمــمالعالمــياالتفــاق
االستدامةلتبنيالعالمحولالشركاتلتشجيع

منجزءstcتكونوبذلكاالجتماعية،والمسؤولية
رائدةالالشركاتوضمنالمتحدةلألممالعالمياالتفاق

.امةاستدأكثرمستقبلنحوالعالميللحراكوالداعمة

زين،مجموعةاتصاالت،مجموعة،stcمجموعةوقعت
الميالعالمؤتمريفتفاهممذكرةوعمانتلدو،بتلكو،
بشأنالتعاونتسريعإلىتهدفوالتي2022للجوال
ليلوتقوحمايتهاالبيئةعلىللحفاظالمناختغيرات
فاقيةاالتهذهوتأتي.العملياتعبرالكربونيةالبصمة
مجلسدوليفاالتصاالتمشغليكبارتعاونضمن

نيةوتقاالتصاالتصناعةلتحسينالخليجيالتعاون
يئيةالبالتحدياتمواجهةيفدورهاوتفعيلالمعلومات

ستدامةاالبأجندةوالنهوضالمناخيالتغيرعلىوالتركيز
.المنطقةيف

stcplay تتصدر خدمة األلعاب اإللكترونية Stc وHuawei تطلقان خدمةFTTR  األولى
تجاريا

ة  لتبني االستدامة والمسؤولية االجتماعي
ةلالتفاق العالمي لألمم المتحدstcانضمام 

اتصاالت "و stcبين استراتيجي خليجي مشترك تعاون 
(e& ") ز لتعزي" عمانتل"و " دو"و " بتلكو"و " زين"و

االستدامة يف المنطقة

تيليكوم على أول االستحواذ المحتمل لشركة توال
الباكستانية

stc توقع اتفاقية شراكة مع صندوق
ة يف االستثمارات العامة إلنشاء شركة متخصص

مجال إنترنت األشياء
stc تطلقMENA Hubر باستثمار قيمته مليار دوال

ودعم النمو االقتصاديالرقمنةلتعزيز 
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أبرز العناوين

يفقيمةاألعلىالتجاريةالعالمةأنهاعلىstcتسميةتم
يمةقارتفعتحيثاألوسط،الشرقيفاالتصاالتمجال

دوالرمليار10.6إلىلتصل٪16بنسبةالتجاريةعالمتها
ااألسرعالتجاريةالعالمةstcوكانت.أمريكي يفنمو 
Brandيفالمنطقة Finance Global زيادةمع،500

العامينخالل٪32بنسبةالتجاريةالعالمةقيمةيف
.الماضيين

stc :صاالت العالمة التجارية األكثر قيمة يف مجال االت
يف الشرق األوسط
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إخالء مسؤولية
أوحةصأوبكفايةيتعلقفيماضمنيٌ،أوصريح،ضمانيوجدالذلك،ومعقدرات،منلديهامابأفضلالعرضهذاstcأعدت
.العرضهذايفواردةأخرىمعلوماتأوتقديراتأوآراءأوبياناتأوأرقامأيدقةأواكتمال

العربيةةالمملكداخلاالتصاالتوخلفيةتاريخعلىالتعرفيفالمهتمةاألطرافيساعدقدإعالميكدليلالعرضهذاإعدادتم
اأودعوةتشكلالفهيذلك،علىوعالوة.stcبشركةصلتهاحيثمنالسعودية اءسومالية،أوراقأييفالتصرفأولشراءحافز 

.ماليةمصلحةفيهاstcتمتلكشركةأييفأوstcيف

تلكسيماالقبيل،الهذامنتغييراتبأيبتحديثهاالتزامأيمنمسؤوليتناونخليللتغييرعرضةالعرضهذايفالواردةالمعلومات
.المستقبليةالتوقعاتبالمتعلقة

اهناكتكونقد،ذلكإلىباإلضافة يف.الحاليةلماليةااألوراقولوائحقوانينيفالمقصودالمعنىضمن"مستقبلية"بياناتأيض 
دقيقةبأنهالشركة،لالمحتملالمستقبليباألداءيتعلقفيماالمستند،هذايفعنهاالتعبيريتمآراءأياعتباريجبالسياق،هذا
ايحدثقداليقينعدمأناالعتباريفاألخذيجبذلك،ومع.فيهإعدادهاتمالذيالوقتيف 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
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