
51.8350.65

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016

2.3%

العملیات السعودیة العملیات الدولیة

EBIDTAصايف الربح 

0

5

10

15

20

25

 Y 2015  Y 2016

19.29
17.96

حقائق أساسیة للمستثمرین
iru@stc.com.sa :الرقم املجاني 100 1161 800 • فاکس:  2732 215 11 966+ • برید الکتروني

صندوق برید 87912، الریاض - 11652، اململکة العربیة السعودیة

نبذة عن الشرکة

 تقدیم باقات الخدمات 
املدمجة: انترنت – 

نطاق عریض (ثابت و 
متنقل)– هاتف ثابت

االستحواذ یلع %60 من شرکة سیل 
 AXIS لالتصاالت وزیادة الحصة يف شرکة

بإندونیسیا وشـرکة Integral، وتقدیم 
خدمة التلیفزیون التفاعلي يف السعودیة

تقدیم خدمة
DSL الـ

االکتتاب العام

   خصخصة شرکة 
االتصاالت السعودیة

الفوز بالرخصة الثالثة 
يف البحرین

Bahrain

تغطیة أکثر من
500,000  منفذ 
سکني (مواقع) 
باأللیاف الضوئیة

 اصدار برنامج صکوك 
بقیمة 5 ملیار ریال ، 

وتم طرح أول شریحة 
بمبلغ 2 ملیار ریال 

 االستحواذ یلع 100% 
من شرکة سیل 
وزیادة الحصة يف 

شرکة فیفا الکویت 
الی 51.8%

مزود لخدمات و حلول 
شاملة و مبتکرة یلع 

مستوى املنطقة

زیادة رأس مال 
الشرکة من 15 ملیار 

إلی 20 ملیار

االستحواذ یلع حصة 
يف شرکة 

وبدء العملیات يف 
اندونیسیا  تحت اسم 

االستحواذ یلع حصة يف شرکة 
لالتصاالت وعملیاتها يف مالیزیا 

والهند  واندونیسیا والفوز بالرخصة 
الثالثة للهاتف الجوال يف الکویت

Kuwait

الوصول الی 10 مالیین 
عمیل للهاتف الجوال 
وبدء تقنیة الجیل الثالث

 Bravo االستحواذ یلع شرکة
لخدمات الالتصاالت الال سلکیة

شرکة االتصاالت السعودیة هي الشرکة الرائدة يف تقدیم خدمات االتصاالت باملنطقة، وتتمتع بتواجد دولي و إقلیمي مما یؤهلها 
لتقدیم مجموعة من الخدمات املتمیزة لعمالئها وبالتالي تحقیق نمو إیجابي لصالح املساهمین.

تاریخ حافل من النجاح املتواصل - والنمو املستمر یلع کافة األصعدة

مرکز قیادي يف السوق السعودیة - وتواجد متنام يف األسواق اإلقلیمیة مستمد من 
خبراتها املتنوعة بقطاع االتصاالت

العمل يف أسواق واعدة - حیث تتجه األسواق املحلیة واإلقلیمیة ذات النمو وبشکل متزاید نحو 
االعتماد یلع االتصاالت املتنقلة و خدمات النطاق العریض (البرودباند) والحوسبة السحابیة

تقدیم الحلول املبتکرة للعمالء - عبر تقدیم خدمات متنوعة ومتطورة لکافة خدمات 
االتصاالت الثابته واملتنقلة وخدمات البیانات وقطاع األعمال

نهج استراتیجي للتکالیف – لخفض النفقات التشغیلیة عبر االستثمار يف شبکات متطورة 
واألسواق الدولیة، مما یوفر االستغالل األمثل لفرص التکامل

میزانیة قویة و تدفق نقدي سلیم- یجعل االتصاالت السعودیة مؤهلة للحصول یلع التمویل 
الالزم للتوسعات املحتملة مستقبال

رسالة االتصاالت السعودیة "أن نتبوأ موقع الریادة يف تقنیات االتصاالت 
واملعلومات من خالل تأمین الخدمات والحلول الشاملة واملبتکرة لنکسب 

ثقة عمالئنا ونثري مجتمعنا"

هیکل امللکیة

%70
%7

%6.77

%16.23

صندوق االستثمارات العامة

املؤسسة العامة للتقاعد

 املؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة

األسهم الحرة

املؤشرات املالیة للشرکة 

معلومات عن سهم الشرکة

تصنیف ستاندارد أند بورز: A- (یلع املدى الطویل)
قامت وکالة ستاندارد أند بورز بتصنیف شرکة 

االتصاالت السعودیة يف صدارة شرکات االتصاالت 
يف منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفریقیا 

تصنیف مودیز لخدمات املستثمرین: 
A1 (یلع املدى الطویل)

کما يف 31 دیسمبر 2016م

 (EBITDA) صايف الربح قبل االستهالك واإلطفاء والفوائد والزکاة والضرائب
و صايف الربح (ملیار ریال)

اإلیرادات املوحدة (ملیار ریال)

رمز الشرکة يف:
تداول

بلومبیرغ
رویترز

7010
STC:AB
7010.SE

السعر يف 01/ 01 / 2016

السعر يف 31/ 12 / 2016

أیلع سعر يف 52 أسبوع

أدنی سعر يف 52 أسبوع

عدد األسهم

145,100,000,000 ریال القیمة السوقیة کما
يف 31 / 12 /2016

2,000,000,000

ریال67.44

ریال72.55

ریال74

ریال51

کما يف 31 دیسمبر 2016م

2015

2016

+2.4%

+0.3%41,588 42,909

5,180 5,193

46,829 47,917

العملیات الدولیة الخاضعة لسیطرة السعودیة
 شرکة االتصاالت السعودیة 
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