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ات أو فيما يتعلق بكفاية أو صحة أو اكتمال أو دقة أي أرقام أو بيانات أو آراء أو تقديرضمنًيا، أو ،صريًحا ال يوجد ضمان ذلك، ومع قدرات، ما لديها من بأفضل العرض هذا (stc)شركة االتصاالت السعودية أعدت 

.العرضفي هذا معلومات أخرى واردة 

فهي ال تشكل دعوة أو حافًزا ذلك، على وعالوة . stcداخل المملكة العربية السعودية من حيث صلتها بشركة االتصاالت إعالمي قد يساعد األطراف المهتمة في التعرف على تاريخ وخلفية كدليل تم إعداد هذا العرض 

.مصلحة ماليةفيها stcتمتلكفي أي شركة أو stcفيسواء مالية، لشراء أو التصرف في أي أوراق 

.المستقبلية التوقعات بال سيما تلك المتعلقة القبيل، بتحديثك بأي تغييرات من هذا التزام مسؤوليتنا من أي ونخلي للتغيير عرضة المعلومات الواردة في هذا العرض 

فيما يتعلق باألداء المستند، ذا يجب اعتبار أي آراء يتم التعبير عنها في هالسياق، في هذا . المقصود في قوانين ولوائح األوراق المالية الحاليةضمن المعنى " مستقبلية"باإلضافة إلى ذلك ، قد تكون هناك أيًضا بيانات 

.هنايتم توضيحها و وجهات النظر التياألداء الفعلي بين عدم اليقين قد يحدث اختالًفا جوهرًيا األخذ في االعتبار أن يجب ذلك، ومع . الوقت الذي تم إعدادها فيهفي للشركة،  بأنها دقيقة المستقبلي المحتمل 

IRU@stc.com.saعلى يرجى توجيه استفساراتك إلى فريق عالقات المستثمرين لدينا عبر البريد اإللكتروني العرض، أو المواد الواردة في هذا السعودية، لمزيد من المعلومات حول شركة االتصاالت 
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جيةعلى االستراتيعامة نظرة . 1



استراتجينتا

ةآمنشخصي،طابعذاتسلسة،بتجربةالعمالءتشويق←
المنطقةفيلألعمالالموثوقالشريكنكونأن←

يقوتحقالتكاليفكفاءةرفعطريقعنالمساهمينعوائدزيادة←
األصولمنالدخل

رقميةالوالعروضالرائدةالقادمالجيلتقنياتخاللمنأسواقناربط←
الشركاتحوكمةولالستدامةقدوةنكونأن←
األولتياراالخنكونانوالشركةمستوىعلىالثقافيالتغييرقيادة←

الرقميةالمواهبألفضل

يةالتوسع في محاور النمو المختارة من الخدمات الرقمية واألساس←

يةوالتحليلالرقميةالقدراتتنميةوالرقميالفكرغرس←
لللعمجديدةومنهجياتطرقتتبنىمرنةتقنيةشركة←

َجدِّد التجربة ع في الحجم والنطاق تَوسَّ

أسرِع من األداء stcَرقِمن 
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للمملكة 2020برنامج التحول الوطني مع stcمواءمة استراتيجية 
2030ورؤية العربية السعودية 

بينمنلنكون36البالغالحاليموقعنامناإللكترونيةالحكومةمسحمؤشرفيترتيبنارفع◄
؛األولىالخمسالدول

اإلجمالي؛المحليالناتجمن٪65إلى٪40منالخاصالقطاعمساهمةزيادة◄

؛٪30إلى٪22منالعاملةالقوىفيالمرأةمشاركةزيادة◄

؛15أعلىإلىالعالمفياقتصادأكبرعشركتاسعالحاليةمكانتنامناالنتقال◄

٪؛7إلى٪11.6منالبطالةمعدلخفض◄

٪؛35إلى٪20مناإلجماليالمحليالناتجفيوالمتوسطةالصغيرةالشركاتمساهمةزيادة◄

.عامكلمليون30إلىمليون8منالمعتمريناستقبالعلىقدرتنازيادة◄

فيزتحخاللمنالسعوديةالعربيةالمملكةمناطقلجميعالعريضالنطاقخدماتتقديم
التنظيمية؛األعمالوإطارالتحتيةالبنيةفياالستثمار

اإللكترونية؛التجارةدعم

واالتصاالت؛المعلوماتتكنولوجيامستخدميمهاراتفيالرقميةالفجوةسد

؛النفطيغيراإلجماليالمحليالناتجفيالمعلوماتتكنولوجياصناعةمساهمةزيادة

يةوتقناالتصاالتقطاعفيوالتوظيفالمتخصصةالسعوديةالبشريةالكوادرتأهيل
المعلومات؛

مشتركةتحتيةبنيةأساسعلىالذكيةالحكوميةالمعامالتوتفعيلتطوير.

 قيادة السوق في الخدمات الرقمية والحلول
اإلبداعية

العمليات والعمليات الداخلية ومحرك رقمنة
التسليم والنهج التجاري

:stcاستراتيجية عناصر 

دفع الكفاءات من خالل التحول الرقمي

غرس ثقافة التغيير

 القطاعات الحكوميةقطاع األعمال مع تنمية
والشركات الصغيرة والمتوسطة

نصة قيادة التقدم التكنولوجي وتوفير أفضل م
اتصال
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نظرة عامة على سوق . 2
بية االتصاالت في المملكة العر

السعودية



(2021ل األوالربع )االتصاالت وقطاع المملكة العربية السعودية 

مليار ريال خالل الفترة 25.93بمليار ريال مقارنة 31.05لتصل قيمتها اإلجمالية إلى نحو % 20بنسبة 2021ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خالل شهر فبراير •
".ساما"وفًقا لما أظهرته نشرة البنك المركزي السعودي 2020نفسها من 

، وفًقا 2021فبراير ريال سعودي في تريليون 1.834إلى ( شهري)أساس مليار ريال سعودي على 17.1تراجعا قدره ( ساما)األصول التي يحتفظ بها البنك المركزي السعودي شهدت •
.المركزيللبيانات الصادرة عن البنك 

العامة للهيئة وفًقا,2020مقارنة بشهر يناير % 16مليار ريال وبنسبة 2.56مليار ريال، أي بمقدار 18.91إلى نحو 2021الصادرات غير النفطية ارتفعت خالل شهر يناير : السعودية•
.السعوديةلإلحصاء 

في شهر يناير % 1النفط الخام ارتفعت بنسبة قدرها من ترصد البيانات الخاصة بالنفط، أن صادرات السعودية التي (  (JODIجودي أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة •
.2020مليون برميل يومياً، مقارنة بشهر ديسمبر 6.58الماضي لتصل إلى 

وتوقعت الوكالة في بيان لها، أن يعود . مع نظرة مستقبلية مستقرة  A-/A-2تصنيفها االئتماني للسعودية عند " بورز جلوبالآندستاندرد "أكدت وكالة التصنيف االئتماني •
م2020م، وهذا بعد االنكماش الذي شهده عام 2021االقتصاد السعودي إلى النمو اإليجابي في 

ةاالقتصاد الكلي والسيول

ات اإلقليمية ويهدف البرنامج إلى تعزيز مرونة وقدرات كبرى الشرك, "شريك"أطلق ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز،  برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص •
. كما تسعى إلى تعزيز مكانة الحكومة السعودية كمساهم للتجارة وتعزيز سمعة المملكة كقوة اقتصادية عالمية. واألجنبية

تريليون 27سنوات المقبلة، والتي تصل إلى 10أن هناك عدة مبادرات في المستقبل القريب قد تزيد من المبالغ المتوقع إنفاقها خالل الـ، أكد ولي العهد األمير محمد بن سلمان•
.سنة الماضية300ريال، مشيًرا إلى أن هذه المبالغ ستكون أكثر مما أنفق خالل الـ

ألرض والطبيعة توجه المملكة والمنطقة في حماية استرسمان المبادرتين . األخضرمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق األوسط سلمان يعلن ولي العهد األمير محمد بن •
.وطموحةووضعهما في خارطة طريق ذات معالم واضحة 

.ريالمليون 857بحجم استثمارات بلغ 2021مصنًعا جديًدا خالل فبراير 91الترخيص لـتمنح وزارة الصناعة•
برنامج إلى دعم وهدف ال. ، برعاية ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز"ُصنِع في السعودية"برنامج , الخريفبندر بن إبراهيم , المعدنيةوزير الصناعة والثروة أطلق •

.المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي

محمد للدكتور وفًقا ,الرقميةمليار ريال في البنية التحتية 40خالل الثالث سنوات الماضية أكثر من العربية السعودية استثمرت الشركات العاملة في مجال االتصاالت بالمملكة •
.المعلوماتالتميمي محافظ هيئة االتصاالت وتقنية 

64مليار ريال، وحجم أسواق تقنية المعلومات بـ 70قال محافظ هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن حجم سوق االتصاالت في المملكة بـ•
.مليار ريال246مليار ريال، ووصول تقديرات القيمة السوقية لشركات االتصاالت إلى 6.4مليار ريال، وحجم سوق البريد بـ 

لعاب بهدف دعم قطاع األلعاب اإللكترونية في المملكة من خالل تحسين تجربة المستخدم وجودة االتصال لأل؛Game Modeأطلقت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مبادرة •
.القطاعاإللكترونية، وتقديم مبادرات نوعية تركز على تطوير هذا 

البيئة التنظيمية

المبادرات الحكومية
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رتطويبرنامجمعتفاهممذكرةالشركةوقعت
ملللعاللوجستيةوالخدماتالوطنيةالصناعة

استخداموحاالتوطنيةمنصاتبناءعلى
لطاقةواالصناعةقطاعاتفيالناشئةللتقنيات
.اللوجستيةوالخدماتوالتعدين

عبرتالمعلوماوتقنيةاالتصاالتهيئةكشفت
تسرعامتوسطلمؤشراتالربعيمقياستقرير

ةنهايفيالمملكةفيالمتنقلG5للالتحميل
stcصدارةعن،2020العاممنالرابعالربع

وتسجيلهاالمملكةفيالمشغلةللشركات
تنقلالملإلنترنتتحميلسرعةمتوسطألعلى
فيميجابت342.35إلىتصلبسرعة5Gلخدمة
.الثانية

ثالبلخدماتمزودأفضل"جائزةتحصدإنتغرال
"2020لعام

حولالتلتمكيناتفاقياتخمسالشركةوقعت
.القصيممنطقةفيالرقمي

فايننسلبراندوفقا:stcالتجاريةالعالمةهي
9.2ببالمنطقةاالتصاالتشركاتفياألغلى
.دوالرمليار

ةنوراألميرةجامعةمعاتفاقيةالشركةوقعت
.الرقميوالتحولالتقنيالمجالفي

جائزة2020,11الماضيالعامفيالشركةحققت
ICMGنمالتقنيةالُبنيةهيكليةفيللتميزعالمية
تقنيةالالبنيةفيالعالميةالجوائزأهممنتعدالتي

119لهامتقد  المعلوماتتقنيةوبنيةالرقميةوالبنية
300منأكثرعلىللتنافسالعالممستوىعلىجهة
بدءاً المؤسساتمسيرةكاملتغطيللتقييممعياراً 
القيمةقوتحقيتنفيذها،وحتىاالستراتيجيةوضعمن

ة اءوبنالداخليالرقميالتحول"مشاريعمنالمرجو 
."التقنيةالُبنيةهيكلية

ميةالرقبالعملياتتحكممركزأكبردشنتالشركة
.األوسطالشرقفي

ةبيئكأفضل"مواءمة"شهادةعلىالشركةحصلت
بعدوذلك.الخاصةاالحتياجاتلذويمساندةعمل

ةوالتنميالبشريةالمواردوزارةِقبَلمنتقييمنا
مواءمةمؤشراتمعاييرمعوتوافقنااالجتماعية
.الذهبيةالفئةعلىوحصولنا

مجالفيالرائدةالشركة"انتغرال"شركةوقعت
الوشماألوسطالشرقمنطقةفيالرقميالترفيه
معمداألطويلةاستراتيجيةشراكةاتفاقيةأفريقيا
Discoveryشركة Inc،مجالفيعالمياً الرائدة
قنواتلبثتهدفاإلتفاقية،الواقعيالترفيه

Discoveryجو ي»منصةعبر»TV،تقد مالتي
OTT(.(اإلنترنتعبرالرقميالترفيهيالبثمنص ات

لكأفضالثانيالمركزجائزةتحققالشركة
مستوىعلىالمستثمرينلعالقاتبرنامج

السعوديالسوقفيالمدرجةالشركات
.مدرجةشركة200منأكثرتتجاوزوالتي

يةعالمشهادةعلىحصلاالتصالمراكزفريق
COPCمنمقدمة Inc أفضلتطبيقهبعد.
.العمالءلتجاربالعالميةالمعايير

اختيارتمchannelsشركاتأفضلضمن
يةوالتنمالبشريةالمواردوزارةلدىالصفوة

.عملبيئةأفضلضمناالجتماعية

معيةاستراتيجشراكةاتفاقيةالشركةوقعت
طناعياالصوالذكاءللبياناتالسعوديةالهيئة

يستأسدراسةإلىتهدفاالتفاقية."سدايا"
فيوالبحثاالصطناعي،للذكاءتحتيةبنية
فياالصطناعيالذكاءخبراءتمكينفرص
الذكاءمعملوتطويراألعمالمجال

.للتطويراالصطناعي

أطلقتstc payمساندمنصةمعبالتعاون-
تقداماسلتجربةشاملةإلكترونيةمنصةوهي

ردالمواوزارةمبادراتوإحدىالمنزليةالعمالة
مكِّنتُ التي-االجتماعيةوالتنميةالبشرية
عبرةالمنزليالعمالةرواتبتحويلمنالعميل
stcتطبيق payوسهولةيسربكل

الضوء على األعمال
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األداء المالي . 3



stc- 2021للربع األول األداء المالي
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جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

راداتيإجمالي اإل

تحسن مستمر لإليرادات خالل األرباع السابقة
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stc- 2021للربع األول األداء المالي
إجمالي الربح

جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

هوامش إجمالي ربح جيدة بسبب التحكم الفعال بالتكاليف
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جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

stc- 2021األداء المالي للربع األول
ئب  الربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرا

بمستويات جيدةالربح قبل االستهالك واإلطفاء والزكاة والضرائبالمحافظة على هوامش
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هامش صافي الربح
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جميع األرقام بالمليارات ريال سعودي

stc- 2021للربع األول األداء المالي
صافي الربح

السابقة بسبب الزيادة في اإليرادات مع السيطرة على التكاليفتحسن صافي الربح مقارنة باألرباع
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1.34%

13.89%



سعر السهم مقابل العائد على السهم

العائد على السهم/ نسبة التوزيعاتربحية السهم

توزيعات سنوية*
.2021أبريل 26والمعتمدة بتاريخ ، 2020أرباح إضافية عن العام ( ريال1)تتضمن **

4.57% 4.04% 3.98% 4.72% 3.15%

68.5% 73.5% 72.5%

153.8%**
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20-الربع األول 20-الربع الثاني 20-الربع الثالث 20-الربع الرابع 21-الربع األول

*العائد على السهم نسبة التوزيعات

تلتزمstc سعودي على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس ربع سنوي، وذلك بتوزيع ريالبالحفاظ
م، وسوف تنظر الشركة بدفع توزيعات 2018من الربع الرابع من عام ثالث سنوات بداية واحد عن كل ربع سنة، لمدة 

ركة والتوقعات إضافية، بحيث تخضع هذه التوزيعات اإلضافية لتوصية مجلس اإلدارة بعد تقييم الوضع المالي للش
. للشركةالمستقبلية والمتطلبات الرأسمالية 

 سياسة توزيعات األرباح قابلة للتغيير بناء على التاليإن:

؛(مل بها الشركةبما في ذلك البيئة التجارية التي تع)تغييرات جوهرية في استراتيجية الشركة وأعمالها أي 1.
. ، واألنظمة، والتشريعات، والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركةالقوانين2.
ماني، التي قد التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالة التصنيف االئتأي 3.

.  تكون ملزمة على الشركة من وقت آلخر

1.46
1.36 1.38

1.30

1.48

20-الربع األول 20-الربع الثاني 20-الربع الثالث 20-الربع الرابع 21-الربع األول

stc- 2021للربع األول األداء المالي
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