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 ىلع ةماع ةرظن
ةيجيتارتسالا
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انتيجيتارتسا

ةنمآ،يصخشعباطتاذ،ةسلسةبرجتبءالمعلاقيوشت←
ةقطنملايفلامعأللقوثوملاكيرشلانوكننأ←

نملخدلاقيقحتوفيلاكتلاةءافكعفرقيرطنعنيمهاسملادئاوعةدايز←
لوصألا
ةيمقرلاضورعلاوةدئارلامداقلاليجلاتاينقتلالخنمانقاوسأطبر←
تاكرشلاةمكوحوةمادتساللةودقنوكننأ←
لضفأللوألارايتخالانوكنناوةكرشلاىوتسمىلعيفاقثلارييغتلاةدايق←

ةيمقرلابهاوملا

ةيساسألاو ةيمقرلا تامدخلا نم ةراتخملا ومنلا رواحم يف عسوتلا←

ةيليلحتلاوةيمقرلاتاردقلاةيمنتويمقرلاركفلاسرغ←
لمعللةديدجتايجهنموقرطىنبتتةنرمةينقتةكرش←

ةبرجتلا دِّدَج قاطنلاو مجحلا يف عَّسَوت

ءادألا نم ِعرسأ stc نِمقَر

ــجــت

أرــ
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ةكرشلا ىلع ةماع ةرظن
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TAWAL
ناتسكاب يف

ةمالع ةميق تغلب
stc10.6 ةيراجتلا
يكيرمأ رالود رايلم

  يمقرلا زكرملا
MENA Hub

 اهلوخد نع لاوت تنلعأ
 لالخ نم يناتسكابلا قوسلل
 ىلع لمتحملا اهذاوحتسا

."موكيليت لاوأ" ةكرش

 اهنأ ىلعstc فينصت مت
 ةميق رثكألا ةيراجتلا ةمالعلا
 يف تالاصتالا تاكرش نيب
 Brandـل اًقفو ةقطنملا

Finance

stc تنلعأ
 يمقر زكرم ءاشنا ةردابم

يسيئر
MENA Hub ةقطنمل

 ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا
 رايلم1 هتميق تغلب رامثتساب

رالود

سرام رياربفرياني

نيب ةديدج ةكرش
stc و PIF 

 ةكارش ةيقافتاstcتعقو
 تارامثتسالا قودنص عم
 ةكرش ءاشنإل ةماعلا
 تنرتنإ لاجم يف ةصصختم

ءايشألا

 ازكرمstc تنشد
ةدج يف تانايبلل

 تانايبلا زكرمstc تنشد
نمض كلذو ةدج يف ديدجلا
 عورشم نـم ةثلاثلا ةلحرملا

تانايبلا زكارم

وينوي ويامليربأ

 ةكرشوزنشولس
ةمظنإلل ةزيج

stc لام سأر ةدايز

 stcةرادإ سلجم ىصوأ
 ةيمومعلا ةيعمجلا
 stc لام سأر ةدايزب
 قيرط نع %150 ةبسنب
نيمهاسملل مهسأ حنم

 ةيسايس ليدعت
stcحابرأ عيزوت

stc ةرادإ سلجمىصوأ
 عيزوت ةيسايس ليدعتب

 مت يتلاو حابرألا
 سكعتلً اقباس اهدامتعا
سأرل ةحرتقملا ةدايزلا

 stcلام

 ةكرش تنلعأ
 نعstc نمزنشولس
 عيب ةيقافتا عيقوت
 ذاوحتسالل ءارشو
 نم ٪89.49 ىلع
 ٪34 و ةمظنألل ةزيج

ةيبرعلا ةزيج نم

 ةكرشلا قالطإ مت
   ةبسوحلل ةيدوعسلا
SCCC ةيباحسلا

SCCC قالطإ مت
 ةعومجم اهتسسأ يـتلا

stcوeWTP Arabia , 
 ,دوالك اباب يلع ةكرشو
 ءاكذلل ةيدوعسلا ةكرشلاو
 ةكرشلاو ,يعانطصالا
 ةينقتل ةيدوعسلا

 تامولعملا

 مهسأ جمانرب
نيفظوملا زفاوح

 ءارش نعstc تنلعأ
 مهسأ نم ددع
 ضرغل ةكرشلا
 جمانربل اهصيصخت
 زفاوح مهسأ
نيفظوملا
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üيفيمقرلالوحتلاةريسممعدلاـهدوهجنـمض
يفيمقرنكممكstcتكراـش,يميلعتلاعاطقلا
ةرازوهـتمظنيذـلايـلودلامـيلعتلاضرـعمورـمتؤم
تايدحتلاةـهجاوميـفمـيلعتلا(ناونعتحتميلعتلا
تارداـبملانماددعتمدقstcتناكو,)صرفلاو
ةحئاجةرتفلالخميلعتلاتاصنمليمقرلامعدلاو
هلوصونامضوميلعتلاةيرارمتسانامضلانوروك
.ةــكلمملاءاحنأعيمجيفبالطلاةفاكل
üتــنلعأstc4ةكبــشلحــجانلارــشنلانــعG5وG

NSAةصنمىـلعتاــقبطلاةددــعتمO-RAN
رــشنلانــعتـنلعأيـتلاوMavenirعــمنواــعتلاب
4G-3CCةكبــشلحــجانلا Carrier

Aggregation5وG NSAةيتحتلاةينبلاو
Mobileــل RAN-O.
üتنلعأstcءارشىلعةرادإلاسلجمةقفاومنع

مهسنويلم15ىصقأدحبوةكرشلامهسأنمددع
ةدايزلااهؤارشحرتقملامهسألاددعسكعيو(
ًءانب%150ةبسنبةكرشلالامسأريفةحرتقملا
نعلاملاسأرةدايزبةرادإلاسلجمةيصوتىلع
لايرنويلم453زواجتيالغلبمبو)مهسأحنمقيرط
مهسأجمانربلاهصيصختضرغبكلذويدوعس
ريغةماعلاةيعمجللةيصوتعفرو،نيفظوملازفاوح
نمرهش12لالخمهسألاءارشوتيوصتللةيداعلا
.ةقفاوملاخيرات

üتكراش,تانايبلازكارميفاهعسوتضارعتسال
طسوألاقرشللتاعسلارمتؤميفstcةعومجم
نماددعمضويبدةنيدمهتنضتحايذلا2022ماعل
ةينقتوتالاصتالاعاطقيفنييملاعلاءاكرشلا
نواعتلاعيراشمةشقانمفدهبتامولعملا
لاجميفيلودلاعسوتلاصرفوةنكمملاةيلبقتسملا
.نيلغشملاولقاونلا
üتامدخيروطمولاوجلاتاكبشيلغشمرابكشقان
عاطقيفنيلوؤسملاوةينقتلاةيتحتلاةينبلا
ةعانصاياضقمهأتامولعملاةينقتوتالاصتالا
360Mobileرمتؤميفايجولونكتلاوتالاصتالا
نيبةكارشلابضايرلاةنيدمهتفاضتسايذلايملاعلا
GSMAةمظنموstcةعومجم

üتالاصتالاوتنرتنالاتامدخلةيبرعلاةكرشلاتنلعأ
SPAءارشلاوعيبلاةيقافتااهعيقوتنع)زنشولس(
،م2022-06-04قفاوملاـه1443-11-05خيراتب
ةزيجةكرشنم%89.49ةبسنىلعذاوحتساللكلذو
ىلعذاوحتسالاو)ةلفقمةمهاسمةكرش(ةمظنألل
ةكرشيفةمظنأللةزيجةكرشلةكولمملاريغةصحلا
ةبسنلثمتيتلاوةدودحملاةمظنأللةيبرعلاةزيج

.ذاوحتسالاةميقلماكليدقنلباقمبكلذو؛34%
ENTERPRISE(ةأشنملاةميقغلبتثيح VALUE(
متو،يكيرمأرالودنويلم158ذاوحتساللةدمتعملا
ُاينبمذاوحتسالليداملالباقملانوكينأىلعقافتالا
بسحتاكرشلليلاملالباقملامييقتتالداعمىلع
لماعلالاملاسأرودقنلاونويدلاوةأشنملاةميق
زنشولسمزتعتو.ةيقافتالايفةروكذملاطورشللُاقفو
نمجيزملالخنمذاوحتسالااذهةميقعفد
.دقنلاوةيكنبلاتاليهستلا

üةبسوحللةيدوعسلاةكرشلاتامدختقلطأ
ابابيلع"نملكاهتسسأيتلاSCCCةيباحسلا
Alibabaةيباحسلاةبسوحلاتامدخل Cloudو
eWTPوstcةعومجم Arabia Capitalو
وSCAIيعانطصالاءاكذـللةيدوعسلاةكرشلا
SITEتاـمولعملاةـينقتلةيدوعسلاةكرشلا
ةيباحسلاةبسوحللةيدوعـسلاةكرشلامدقتسو

SCCCةبسوحلالولحنمةعساوةـعومجم
ةنرملاةبسوحلالثمةنمآلاوةـقوثوملاةيباحسلا
ضعبنـمديازتملابلطلاةيبلتلةكبشلاونيزختلاو
ةيلاملااـيجولونكتلاوةئزجتلابعـيبلالثمتاعاطقلا
.تنرتنالاو

üةكرشةرادإسلجمررقstcةماعلاةيعمجللةيصوتلا
نع%150ةبسنبstcلامسأرةدايزبةيداعلاريغ
ةلمسربكلذونيمهاسمللمهسأحنمقيرط

ةاقبملاحابرألانميدوعسلايرنويلم30,000
2(يدوعسلايررايلم20نمstcلامسأرعفتريل
رايلم5(يدوعسلايررايلم50ىلإ)مهسرايلم
مهسلكلباقممهس1.5حنممتيسثيح)مهس
.قاقحتسالاتقونومهاسملاهكلمي
üةكرشتنلعأstcةرادإلاسلجمةيصوتىلعًءانبهنأ
ةيعمجللةرادإلاسلجمىصوأ،stcلامسأرةدايزب
ةدايزلاسكعتلحابرألاعيزوتةيسايسليدعتبةماعلا
حابرألاعيزوتةسايسموقت.stcلامسأرلةحرتقملا
كلذو،تاعيزوتلانمىندأدحبمازتلالاساسأىلع
مهسلليدوعس)ةلله40(ةللهنيعبرأعيزوتب
نمًأدبتاونسثالثةدملو،ةنسعبرلكنعدحاولا
،م2021ماعنمعبارلاعبرلا

لامعألا ىلع ءوضلا
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لامعألا تادحو

 عاطق ةدحو
لامعألا

دارفألا عاطق ةدحو

ةبسنبتاداريإلايفًاومنلامعألاعاطقققح
ديازتملابلطلارارمتساببسب،ةرتفلل15.9%
ريبكلاومنلابةعوفدملاوةكرشلاتامدخىلع
يفيمقرلاداصتقالاعاطقهدهشييذلا
.ةقطنملاوةكلمملا

 عاطق ةدحو
نيلغشملاو لقاونلا

سماخلا ليجلا

 ةيرصبلا فايلألا
 يكلساللا ذافنلاو

تباثلا

ةيتحتلا ةينبلا

ةرتفللتاداريإلايفًاومندارفألاعاطقققح
لاوجلاعاطقتاداريإومنلًةجيتن%6.1ةبسنب
ةلماعلاطوطخلاعافترابةموعدملا%6.7ةبسنب
ينكسلاعاطقلاتاداريإتعفتراو،%5.9ةبسنب
يكرتشمةدعاقومنلةجيتن%3.0ةبسنب
ةبسنبتباثلايكلساللاذافنلاوةيرصبلافايلألا

.)يلاوتلاىلع(%13.5و3.4%

يفًاومننيلغشملاولقاونلاعاطقدهش
عافترالًةجيتنةرتفلل%6.1ةبسنبتاداريإلا
.ةيلودلاوةيلحملاتاداريإلا

 ةياهنب جرب7,000سماخلا ليجلا جاربأ ددع غلب
2022 ماعل يناثلا عبرلا

 ةيرصبلا فايلألا يكرتشم ةدعاق تعفترا•
%3.4 ةبسنب
 يكلساللا ذافنلايكرتشم ةدعاق تعفترا•

%13.5 ةبسنب تباثلا
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يلاملا ءادألا
2022 يناثلا عبرلا
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يدوعس لاير تارايلملاب ماقرألا عيمج

تاداريإلا يلامجإ-stc ةعومجم

15.90
15.74

16.09

16.99 16.94

15.00
15.20
15.40
15.60
15.80
16.00
16.20
16.40
16.60
16.80
17.00
17.20

21-يناثلا عبرلا 21-ثلاثلا عبرلا 21-عبارلا عبرلا 22-لوألا عبرلا 22-يناثلا عبرلا

31.59

33.93

30.00

30.50

31.00

31.50

32.00

32.50

33.00

33.50

34.00

34.50

2021 رهشأ6 2022 رهشأ6

رهشأ6 ـلاةرتفل تاداريإلا يف يوق ومن

6.54%

-0.31%
7.39%
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يدوعس لاير تارايلملاب ماقرألا عيمج

حبرلا يلامجإ-stc ةعومجم

8.35 8.37
8.52

9.15 9.17

52.5%

53.2%

52.9%

53.9%

54.2%

51.5%

52.0%

52.5%

53.0%

53.5%

54.0%

54.5%

7.80

8.00

8.20

8.40

8.60

8.80

9.00

9.20

9.40

21-يناثلا عبرلا 21-ثلاثلا عبرلا 21-عبارلا عبرلا 22-لوألا عبرلا 22-يناثلا عبرلا

16.91

18.32

53.52%

54.01%

53.20%

53.30%

53.40%

53.50%

53.60%

53.70%

53.80%

53.90%

54.00%

54.10%

16.00

16.50

17.00

17.50

18.00

18.50

2021 رهشأ6 2022 رهشأ6

ةديج حبر شماوهب حبرلا يلامجإ يف نسحتلا رارمتسا

9.84%

0.26%
8.37%
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يدوعس لاير تارايلملاب ماقرألا عيمج

 بئارضلاو ةاكزلاو ءافطإلاو كالهتسالا لبق حبرلا-stc ةعومجم

5.63 5.61

5.77

6.30
6.20

35.39%
35.62%

35.85%

37.08%

36.63%

34.50%

35.00%

35.50%

36.00%

36.50%

37.00%

37.50%

5.20

5.40

5.60

5.80

6.00

6.20

6.40

21-يناثلا عبرلا 21-ثلاثلا عبرلا 21-عبارلا عبرلا 22-لوألا عبرلا 22-يناثلا عبرلا

11.47

12.50

36.30%

36.85%

36.00%

36.10%

36.20%

36.30%

36.40%

36.50%

36.60%

36.70%

36.80%

36.90%

10.80

11.00

11.20

11.40

11.60

11.80

12.00

12.20

12.40

12.60

2021 رهشأ6 2022 رهشأ6

ةديج حبر شماوهب ةموعدم ةرتفلل بئارضلاو ةاكزلاو ءافطإلاو كالهتسالا لبق حبرلا يف ظوحلم ومن

10.25%

-1.5%
9.03%
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يدوعس لاير تارايلملاب ماقرألا عيمج

حبرلا يفاص-stc ةعومجم

2.82

2.92

2.61

3.04*

2.84**

17.74%

18.58%

16.25%

17.86%

16.75%

15.00%

15.50%

16.00%

16.50%

17.00%

17.50%

18.00%

18.50%

19.00%

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

2.90

3.00

3.10

21-يناثلا عبرلا 21-ثلاثلا عبرلا 21-عبارلا عبرلا 22-لوألا عبرلا 22-يناثلا عبرلا

5.77

5.87***

18.27%
17.31%

9.00%

11.00%

13.00%

15.00%

17.00%

19.00%

21.00%

23.00%

25.00%

5.72

5.74

5.76

5.78

5.80

5.82

5.84

5.86

5.88

2021 رهشأ6 2022 رهشأ6

ةديج حبرلا شماوه لازتالو ,ةرتفلل حبرلا يفاص ومن

0.57%

-6.52%
1.71%

stc ةعومجم|202 2يناثلا عبرلا نيرمثتسملا تاقالع

يدوعس لاير رايلم3.28 ىلإ حبرلا يفاص لصيس،)BGSM ةعومجم يف ضافخنا صصخم( ةرركتم ريغلا تاءانثتسالا ةلازإ دعب*
يدوعس لاير رايلم3.14 ىلإ حبرلا يفاص لصيس،)BGSM ةعومجم يف ضافخنا صصخم( ةرركتم ريغلا تاءانثتسالا ةلازإ دعب**
يدوعس لاير رايلم6.41 ىلإ حبرلا يفاص لصيس،)BGSM ةعومجم يف ضافخنا صصخم( ةرركتم ريغلا تاءانثتسالا ةلازإ دعب***



مهسلا ىلع دئاعلا لباقم مهسلا رعس

مهسلا ىلع دئاعلا /تاعيزوتلا ةبسنمهسلا ةيحبر

 نع يدوعس لاير1 عيزوتب كلذو ،يونس عبر ساسأ ىلع دحاولا مهسلل تاعيزوتلا نم ىندأ دح ىلع ظافحلاب stcمزتلت§
 ثيحب ،ةيفاضإ تاعيزوت عفدب ةكرشلا رظنت فوسو ،م2120 ماع نم عبارلا عبرلا نم ةيادب تاونس ثالث ةدمل ،ةنس عبر لك
 تابلطتملاو ةيلبقتسملا تاعقوتلاو ةكرشلل يلاملا عضولا مييقت دعب ةرادإلا سلجم ةيصوتل ةيفاضإلا تاعيزوتلا هذه عضخت
.ةكرشلل ةيلامسأرلا

:يلاتلا ىلع ءانب رييغتلل ةلباق حابرألا تاعيزوت ةسايس نإ§

؛)ةكرشلا اهب لمعت يتلا ةيراجتلا ةئيبلا كلذ يف امب( اهلامعأو ةكرشلا ةيجيتارتسا يف ةيرهوج تارييغت يأ1.
 .ةكرشلا اهل عضخت يتلاو عاطقلل ةمظنملا طباوضلاو ،تاعيرشتلاو ،ةمظنألاو ،نيناوقلا2.
 نوكت دق يتلا،ينامتئالا فينصتلا ةلاكو تابلطتم ةلباقم وأ ةيليومت وأ ةيفرصم تاهجل تادهعت وأ تامازتلا يأ3.

.رخآل تقو نم ةكرشلا ىلع ةمزلم
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 ةيلوؤسم ءالخإ
 وأ تاريدقت وأ ءارآ وأ تانايب وأ ماقرأ يأ ةقد وأ لامتكا وأ ةحص وأ ةيافكب قلعتي اميف ،اًينمض وأ اًحيرص، نامض دجوي ال ،كلذ عمو ،تاردق نم اهيدل ام لضفأب ضرعلا اذهstc ةيدوعسلا تالاصتالا ةكرش تدعأ
.ضرعلا اذه يف ةدراو ىرخأ تامولعم
 لكشت ال يهف ،كلذ ىلع ةوالعو .stc ةكرشب اهتلص ثيح نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخاد تالاصتالا ةيفلخو خيرات ىلع فرعتلا يف ةمتهملا فارطألا دعاسي دق يمالعإ ليلدك ضرعلا اذه دادعإ مت
.ةيلام ةحلصم اهيفstc كلتمت ةكرش يأ يف وأstcيف ءاوس ،ةيلام قاروأ يأ يف فرصتلا وأ ءارشل اًزفاح وأ ةوعد

 اميف ،دنتسملا اذه يف اهنع ريبعتلا متي ءارآ يأ رابتعا بجي ،قايسلا اذه يف .ةيلاحلا ةيلاملا قاروألا حئاولو نيناوق يف دوصقملا ىنعملا نمض "ةيلبقتسم" تانايب اًضيأ كانه نوكت دق ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 يتلا رظنلا تاهجو و يلعفلا ءادألا نيب اًيرهوج اًفالتخا ثدحي دق نيقيلا مدع نأ رابتعالا يف ذخألا بجي ،كلذ عمو .هيف اهدادعإ مت يذلا تقولا يف ةقيقد اهنأب  ،ةكرشلل لمتحملا يلبقتسملا ءادألاب قلعتي
انه اهحيضوت متي

ينورتكلالا ديربلا
IRU@stc.com.sa

ينورتكلالا عقوملا
https://www.stc.com.sa/content/stcgroupwebsite/sa/en/investors.html

نيرمثتسملا تاقالع قيبطت زمر
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