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ارتفاع في اإليرادات لفترة الستة أشهر ،مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
أبرز المؤشرات المالية

(مليون ريال سعودي)

الستة أشهر  2022الستة أشهر 2021

التغير ()%

إجمالي اإليرادات

33,930

31,594

%7.39

اجمالي الربح

18,324

16,909

%8.37

اجمالي الربح التشغيلي

7,543

6,732

%12.05

الربح قبل االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائب

12,504

11,468

%9.03

صافي الربح

5,872

5,773

%1.71

ربحية السهم

2.94

2.89

التصنيف االئتماني
← إس آند بيA- :
← موديزA1 :
← تصنيفAAA :
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كلمة رئيس المجموعة
حققت مجموعة  stcنتائج إيجابية وتمكنت من ورفع إيراداتها بشكل مستمر ،مدعومة باستثمارات الشركة
في مجاالت مختلفة ،حيث حققت المجموعة نموا في اإليرادات لفترة الـ  6أشهر بنسبة  ،%7.4وذلك نتيجة
الرتفاع إيرادات شركة االتصاالت السعودية (بدون الشركات التابعة) بنسبة  %9.1ويعود ذلك لألداء القوي
لقطاع األعمال والذي حقق نموا في اإليرادات بنسبة  %15.9للفترة ،بسبب استمرار الطلب المتزايد على
خدمات الشركة والمدفوعة بالنمو الكبير الذي يشهده قطاع االقتصاد الرقمي في المملكة والمنطقة .أما
قطاع النواقل والمشغلين ،فقد شهد نموا في اإليرادات بنسبة  %6.1للفترة نتيجة الرتفاع اإليرادات المحلية
والدولية .كما حقق قطاع األفراد نموا في اإليرادات للفترة بنسبة  %6.1نتيجة لنمو إيرادات قطاع الجوال
بنسبة  %6.7المدعومة بارتفاع الخطوط العاملة بنسبة  ،%5.9وارتفعت إيرادات القطاع السكني بنسبة %3.0
نتيجة لنمو قاعدة مشتركي األلياف البصرية والنفاذ الالسلكي الثابت بنسبة  %3.4و ( %13.5على التوالي).
ومن الجانب اآلخر ،ارتفعت إيرادات الشركات التابعة بنسبة  %3.3مما كان له أثر إيجابي على النتائج المالية
للمجموعة خالل الفترة.
وتعليقا على هذه النتائج أشار المهندس عليان بن محمد الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة  ،stcأنه خالل
الربع الثاني من هذا العام ،وبالتوافق مع رؤية الشركة واستراتيجيتها “” ،DARE 2.0تم االتفاق على إطالق
شركة متخصصة في الحوسبة السحابية في المملكة برأس مال إجمالي يبلغ  894مليون ريال سعودي بلغت
حصة المجموعة منها  492مليون ريال سعودي (بنسبة  %55من رأس المال) وبالشراكة مع Alibaba
 ،Cloudو  ،eWTPAوالشركة السعودية للذكاء االصطناعي ) ،)SCAIوالشركة السعودية لتقنية المعلومات
). )SITEوستقوم الشركة بتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول السحابية للقطاعين العام
والخاص حيث يشهد هذا القطاع نموا كبيرا ومتزايدا مدعوما بالتحول الرقمي الكبير والسريع في المملكة
العربية السعودية .وستستفيد شركة الحوسبة السحابية من البنية التحتية الضخمة التي تتمتع بها مجموعة
 ،stcكما تأتي الشراكة مع الشركات العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات ضمن استراتيجية الشركة
الهادفة إلى النمو والتوسع وإلى توطين التقنية وبناء القدرات والخبرات في هذا المجال.
وبذلك بلغ مجموع استثمارات المجموعة خالل النصف األول من عام  2022حوالي  5مليار ريال سعودي من
خالل عقد شراكات استراتيجية ،وتأسيس شركات تقنية متخصصة وعمليات استحواذ تهدف إلى التوسع
والتنوع الجغرافي .ويأتي ذلك ضمن سعي المجموعة لتحقيق رؤيتها واستراتيجيتها باالستثمار في البنية
التحتية والمجاالت الجديدة والعمل كممكن وطني للتحول الرقمي .ومن ضمن تلك االستثمارات ،إنشاء
مركزا رقميا رئيسيا لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا " ،“MENA HUBمما سيساهم بتعزيز مكانة
المملكة كمركز رقمي رئيسي في المنطقة والعالم ،وذلك من خالل االستفادة من الموقع الجغرافي
للمملكة والذي يعد محورا يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا .وباإلضافة لذلك ،أنشأت المجموعة شركة
جديدة بالشراكة مع صندوق االستثمارات العامة بهدف دعم تقنيات إنترنت األشياء في المملكة وذلك
لالستفادة من النمو المتوقع والطلب المتزايد على خدماته ومنتجاته ،كما استحوذت شركة "سلوشنز"
(إحدى الشركات التابعة للمجموعة) على نسبه  %89من شركة جيزة لألنظمة وعلى نسبة  %34من الحصة
المتبقية –غير المملوكة لها -في شركتها التابعة جيزة العربية لألنظمة المحدودة وذلك بهدف توسيع
أعمالها وتنويع منتجاتها وخدماتها وتلبية احتياجات عمالئها ،كما يأتي هذا االستحواذ تعزيزا لمكانة وريادة
الشركة في تمكين التحول الرقمي في المملكة والمنطقة.
وعطفا على هذه المبادرات وبهدف دعم المجموعة في تحقيق استراتيجيتها ” "DARE 2.0والهادفة إلى
التوسع والنمو وتعظيم العائد اإلجمالي للمساهمين من خالل زيادة وتنويع االستثمارات واغتنام فرص النمو
المتوقعة في قطاعات االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة ،أوصى مجلس إدارة  stcمؤخرا
بزيادة رأس مال الشركة عن طريق أسهم منحة وبنسبة  %150من خالل رسملة  30مليار ريال سعودي من
األرباح المبقاة ليصبح رأس المال اإلجمالي  50مليار ريال سعودي.
وأخيرا ،نحن فخورون باإلنجازات التي تحققت خالل الفترة الماضية وسنستمر بمواصلة العمل على تقديم
أحدث الحلول التقنية وتطوير بنية تحتية رقمية موثوقة ،وذلك لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد
للخدمات الرقمية عبر مشاريع مبتكرة وبشراكات عالمية ،تساهم في تمكين التحول الرقمي للقطاعين العام
والخاص والتي ستنعكس على تعزيز االقتصاد الرقمي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة .2030
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أبرز العناوين (الربع الثاني )2022
أداء السهم
الربع الثاني 2022
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←

 14أبريل :اعلنت شركة  stcعن تاريخ بداية
التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية
العامة العادية (االجتماع األول).

←

 19أبريل :اجتماع الجمعية العامة العادية.

←

 20أبريل :أعلنت شركة  stcعن نتائج اجتماع
الجمعية العامة العادية (االجتماع األول).

←

 28أبريل :أعلنت شركة  stcالنتائج المالية
األولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في
2022-03-31م (ثالثة أشهر).

←

 28أبريل :أعلنت شركة  stcعن توزيع أرباح عن
الربع األول من عام 2022م.

←

 17 – 16مايو :حضور مؤتمر أرقام كابيتال االفتراضي
للمستثمرين في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا .2022

←

 18مايو :حضور المؤتمر الثالث عشر لمورغان ستانلي
المملكة العربية السعودية والمؤتمر الثاني للشرق
األوسط وشمال إفريقيا.

←

 22مايو :أعلنت شركة  stcعن توقيع اتفاقية شراكة
مع شركة  eWTP Arabiaلالبتكار التقني المحدودة
وشركة علي بابا كالود (سنغافورة) الخاصة المحدودة
والشركة السعودية للذكاء االصطناعي والشركة
السعودية لتقنية المعلومات لتأسيس شركة
متخصصة في مجال الحوسبة السحابية في المملكة
العربية السعودية.
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←

 12يونيو :أعلنت شركة  stcعن توصية مجلس
اإلدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم.

←

 12يونيو :أعلنت شركة  stcعن توصية مجلس
اإلدارة بتعديل سياسة توزيع األرباح للشركة بناء
على مقترح زيادة رأس المال.

←

 28يونيو :أعلنت شركة  stcعن شراء عدد من
أسهم الشركة لغرض تخصيصها لبرنامج أسهم
حوافز الموظفين.
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أبرز العناوين (الربع الثاني )2022
أبرز األخبار
زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم

تعديل سياسة توزيع األرباح للشركة

 stcوشركاؤها يؤسسون شركة
للحوسبة السحابية ”“SCCC

أعلن مجلس اإلدارة عن توصيته للجمعية العامة
بزيادة رأس مال الشركة عن طريق أسهم منحة
وبنسبة  ، 150 %وذلك من خالل رسملة  30مليار
ريال سعودي من األرباح المبقاة ليرتفع رأس مال
 stcمن  20مليار ريال سعودي ( 2مليار سهم) إلى
 50مليار ريال سعودي ( 5مليار سهم) حيث سيتم
منح  1.5سهم مقابل كل سهم يملكه
المساهمون وقت االستحقاق.

أعلنت شركة  stcأنه بناء على توصية مجلس
اإلدارة بزيادة رأس مال  ،stcأوصى مجلس اإلدارة
للجمعية العامة بتعديل سياسية توزيع األرباح
لتعكس الزيادة المقترحة لرأس مال  .stcتقوم
سياسة توزيع األرباح على أساس االلتزام بحد أدنى
من التوزيعات ،وذلك بتوزيع أربعين هللة (40
هللة) سعودي للسهم الواحد عن كل ربع سنة،
ولمدة ثالث سنوات بدأ من الربع الرابع من عام
2021م،

أطلقت خدمات الشركة السعودية للحوسبة
السحابية  SCCCالتي أسستها كل من مجموعة
 ,stcعلي بابا لخدمات الحوسبة السحابية
 Alibaba Cloudو  eWTP Arabia Capitalو
الشركة السعودية للـذكاء االصطناعي  SCAIو
الشركة السعودية لتقنيـة المعلومـات SITE
وستقدم الشركة السـعودية للحوسبة السحابية
 SCCCمجموعـة واسعة من حلول الحوسبة
السحابية الموثوقـة واآلمنة مثل الحوسبة المرنة
والتخزين والشبكة لتلبية الطلب المتزايد مـن بعض
القطاعات مثل البيـع بالتجزئة والتكنولوجيـا المالية
واالنترنت.

أعلنت  solutions by stcعلى
استحواذها لشركة جيزة لألنظمة

نشر شبكة  4Gو  5G NSAمتعددة
الطبقات على منصة O-RAN

برنامج أسهم حوافز الموظفين

أعلنت  solutions by stcعن توقيعها اتفاقية
البيع والشراء لالستحواذ على نسبة  %89.49من
شركة جيزة ,واالستحواذ على الحصة غير
المملوكة لشركة جيزة لألنظمة في شركة جيزة
العربية لألنظمة المحدودة والتي تمثل نسبة %34؛
وذلك بمقابل نقدي لكامل قيمة االستحواذ .يمثل
االستحواذ خطوة مهمة تتماشى مع استراتيجية
التوسع الدولي للشركة لدخول أسواق جديدة
وتوسيع خطوط أعمالها لتلبية االحتياجات
المتطورة للعمالء في كل من القطاعين العام
والخاص.

أعلنــت  stcعــن النشــر الناجــح لشــبكة  4Gو
 5G NSAمتعــددة الطبقــات علـى منصة O-
 RANبالتعــاون مــع  Mavenirو التـي أعلنـت عــن
النشــر الناجــح لشــبكة 4G-3CC Carrier
 Aggregationو  5G NSAوالبنية التحتية لــ
.RAN-O Mobile

 stcتستعرض إمكاناتها الرقمية في
مؤتمر السعات

 stcفي مؤتمر  Mobile 360العالمي

شاركت مجموعة  stcفي مؤتمر السعات للشرق
األوسط لعام  2022الستعراض توسعها في مراكز
البيانات ,حيث احتضنت مدينة دبي هذا المؤتمر
وضم عددا من الشركاء العالميين في قطاع
االتصاالت وتقنية المعلومات بهدف مناقشة
مشاريع التعاون المستقبلية الممكنة وفرص
التوسع الدولي في مجال النواقل والمشغلين

ناقش كبار مشغلي شبكات الجوال ومطوري
خدمات البنية التحتية التقنية و المسؤولين في
قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات أهم قضايا
صناعة االتصاالت والتكنولوجيا في مؤتمر 360
 Mobileالعالمي الذي استضافته مدينة الرياض
بالشراكة بين مجموعة  stcو منظمة GSMA

أعلنت  stcعن موافقة مجلس اإلدارة على شراء
عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى  15مليون
سهم (ويعكس عدد األسهم المقترح شراؤها
الزيادة المقترحة في رأس مال الشركة بنسبة
 %150بناء على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس
المال عن طريق منح أسهم) وبمبلغ ال يتجاوز 453
مليون ريال سعودي وذلك بغرض تخصيصها
لبرنامج أسهم حوافز الموظفين ،ورفع توصية
للجمعية العامة غير العادية للتصويت وشراء
األسهم خالل  12شهر من تاريخ الموافقة.
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إخالء مسؤولية
أعدت  stcهذا العرض بأفضل ما لديها من قدرات ،ومع ذلك ،ال يوجد ضمان ،صريح أو ضمنيٌ ،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 حافزا 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 بأي تغييرات من هذا القبيل ،ال سيما
تلك المتعلقة بالتوقعات المستقبلية .
باإلضافة إلى ذلك  ،قد تكون هناك أيضا بيانات "مستقبلية" ضمن المعنى المقصود في قوانين ولوائح األوراق المالية الحالية .في
هذا السياق ،يجب اعتبار أي آراء يتم التعبير عنها في هذا المستند ،فيما يتعلق باألداء المستقبلي المحتمل للشركة ،بأنها دقيقة
في الوقت الذي تم إعدادها فيه .ومع ذلك ،يجب األخذ في االعتبار أن عدم اليقين قد يحدث اختالفا جوهريا بين األداء الفعلي و
وجهات النظر التي يتم توضيحها هنا.

Moving the World

for ward
إدارة عالقات المستثمرين
: IRU@stc.com.sa
: https://www.stc.com.sa/content/stcgroupwebsite/sa/en/investors.html

