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ع.ك.م.الكويتية ششركة االتصاالت 

2021الثالثة أشهر 
2021مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 



stcالنتائج المالية لـ 
2021مارس 31في الثالثة أشهر المنتهية 

فيللعمالءمبتكرةومنصاتخدماتوتقديمالرقميالتحولتمكينفيالرائدة،(stc)الكويتيةاالتصاالتشركةأعلنت

بلغحينفيكويتي،دينارمليون69.8اإليراداتبلغتحيث،2021مارس31فيالمنتهيةأشهرلثالثةلنتائجهاعن،الكويت

.كويتيدينارمليون8.0الشركةربحصافي

تطبيقخاللمنالشركةمرونةتعكس2021مارس31فيالمنتهيةأشهرالثالثةخاللstcحققتهاالتيالماليةالنتائجإن

منبالرغمعملالفريقواحترافيةجهودإلىإضافة  بفعاليةالرقميوالتحولالتشغيلياألداءعلىالمرتكزةاستراتيجيتها

أجلمنالعملاستمراريةلضمانمتقدمةخططبتطبيقstcقامتحيث،19-كوفيدأثارمنالناتجةاالقتصاديةالتحديات

.والرأسماليةالتشغيليةالنفقاتصعيدعلىوفعالةمتزنةماليةسياسةاعتمادعبرالربحية،تعزيز

إيراداتحجممن%35حواليإلىتصلسوقيةبحصةالكويتفياتصاالتشركةأكبركثانيمكانتهاstcحافظتكما

طرحخاللمنيالرقمالتحولاستراتيجيةوتعزيزالتشغيليةأعمالهالمواكبةالتحدياتتخطيعلىقدرتهاوأثبتتالقطاع

.الخامسالجيلبتقنيةوالمدعومةالمتطورةوالمنتجاتالخدماتمنالعديد

التغيير
الثالثة أشهر

2021
الثالثة أشهر

2020
والنسب الماليةالمؤشرات أبرز 

%3.2- 69.8 72.2 .(ك.دمليون )اإليرادات 

%10.9 18.9 17.0
هالك الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالست

.(ك.دمليون )واإلطفاء 

3.5pt. %27 24%
هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 

)%(واالستهالك واإلطفاء 

%22.6 8.0 6.5 .(ك.دمليون )صافي الربح 

2.4pt. %11 9% )%(هامش صافي الربح 

%22.6 16 13 (فلس)ربحية السهم 

%2 200.2 196.9 .(ك.دمليون )إجمالي حقوق المساهمين 

%2 401 394 (فلس)القيمة الدفترية للسهم 

أبرز المؤشرات المالية

2021مارس31فيالمنتهيةأشهرالثالثة

إيراداتبلغتstc69.8سجلتحيث،2020عامفيكويتيدينارمليون72.2بـمقارنة2021عامفيكويتيدينارمليون

.19-كوفيدوباءتفشياستمرارعنالناتجةالسلبيةالتداعياتبسبب%3.2بنسبةانخفاضا  

ليصل%10.9ةبنسبارتفاعا  واإلطفاءواالستهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلالدخلسجلاإليرادات،تراجعمنبالرغم

نفسهاللفترةكويتيدينارمليون17.0معمقارنة2021عامفيالمنتهيةأشهرالثالثةخاللكويتيدينارمليون18.9إلى

.2020عاممن

سجلتها%24معمقارنة2021عامفي%27واإلطفاءواالستهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلالدخلهامشبلغ

.السابقالعاممننفسهاالفترةخاللالشركة

فيالمنتهيةأشهرالثالثةخالل(فلس16السهمربحية)كويتيدينارمليون8.0إلىليصل%22.6بنسبةالربحصافيارتفع

.2020عامفينفسهاالفترةمن(فلس13السهمربحية)كويتيدينارمليون6.5معمقارنة2021مارس31

مقارنة%2بلغتنموبنسبة2021العاممنمارسنهايةفيكويتيدينارمليون200.2المساهمينحقوقإجماليبلغت

.2021مارسنهايةفيمليون1.8المشتركونعددبلغأخرى،جهةمن.2020عامنهايةفيكويتيدينارمليون196.9مع



كلمة رئيس مجلس اإلدارة

سمجلرئيسعبدالرحمن،أحمدمحمودالدكتورصرحالصددهذاوفي
:قائالا الشركةإدارة

الخدماتأجودتقديمفيواالستمراريةالصمودعلىقدرتهاstcأثبتت"

المحتملةالمخاطرغضونفياألعمالوقطاعاتاألفرادلقطاعوالمنتجات

مستجدالكورونافيروستفشياستمرارعنالناتجةالحرجةاالقتصاديةوالظروف

ملحوظكلوبشتؤثرالسلبيةوتداعياتهاآثارهازالتماوالتيالعالم،مستوىعلى

الخططوضععلىباستمرارstcتحرصوبالتالي،.الحيويةالقطاعاتمعظمفي

بشكلةالتشغيليأعمالهامزاولةمنالشركةتمكينشأنهامنوالتياالحترازية

.العمالءضاروتحقيقالخدماتتقديملضمانالمختلفةالحجرفتراتأثناءمتواصل

التيراتالتغيمنوانطالقا  االتصاالت،مجالفيالعالميةاالتجاهاتمعفتماشيا  

اإلطارتحديثعلىstcحرصتالشركات،واستراتيجيةالسوقمنكلفيتطرأ

الرقميةولوجياالتكنمجالفيرائدةكشركةمكانتهالترسيخللشركةاالستراتيجي

هاعملياتمستوىتحسينفيالماضيينالعامينمدارعلىساهمتوالتي

يةالرقمقنواتهاتعزيزإلىإضافة  الكويتفي5Gشبكةأكبرتطويرفيواالستثمار

."لهامثيلالبتجربةعمالئهالتزويد

،2021مارس31فيالمنتهيةأشهرالثالثةلفترةالماليةالنتائجإعالنعلىوتعليقا  

فترةخاللكويتيدينارمليونstc69.8إيراداتبلغت":عبدالرحمنالدكتورقال

هانفسللفترةكويتيدينارمليون72.2بـمقارنة  2021عاممناألولىأشهرالثالثة

اليةالحاألزمةتداعياتاستمرارإلىالتراجعهذاسببويعودالسابق،العاممن

وخصوصا  تاالتصااللقطاعوالماليةالتشغيليةالنتائجعلىتضغطزالتماوالتي

تالكويدولةفيالجزئيالحظرإجراءاتاستمرارنتيجةاألفرادمبيعاتقطاع

وتعليقطارالمحركةعلىالمستمرةلقيوداإلىباإلضافةكوروناوباءجائحةبسبب

العاماللخالكويتبدولةالمقيمينعددفيتراجععنأسفرتالتيالسفررحالت

إلىراداألفمبيعاتقطاععلىالطلبانخفاضفيبدورهاساهمتوالتيالماضي

منوبالرغم.التجوالخدماتإليراداتكليشبهوبشكلالكبيرالتراجعجانب

احتسابقبلالدخلمنكلفينموتحقيقمنstcتمكنتاإليرادات،تراجع

%22.6بنسبةالربحوصافي%10.9بنسبةواإلطفاءواالستهالكوالضرائبالفوائد

.السابقالعاممننفسهاالفترةمعمقارنة  2021عاممناألولىأشهرالثالثةفي

دينارمليون383.0الشركةموجوداتإجماليبلغتللشركة،الماليالمركزوحول

الشركةمساهميحقوقإجماليبلغتكما،2021مارس31فيكماكويتي

.كويتيفلس401إلىللسهمالدفتريةالقيمةلتصلكويتيدينارمليون200.2

كاتشرمستوىعلىقويةماليةبمالءةالشركةتتمتعذلكإلىباإلضافة

مليونstc1.8لدىالعمالءقاعدةبلغتوقدهذا.األوسطالشرقفياالتصاالت

."2021مارسشهرنهايةفيعميل

فترةخاللstcلـشركةالماليةالنتائجعكستلقد":عبدالرحمنالدكتوروأشار

برأككثانيمكانتهاوتعزيزالمنافسةعلىقدرتها،2021لعاماألولىأشهرالثالثة

صاالتاالتقطاعفياإليراداتحجممنالسوقيةحصتهاحيثمناتصاالتشركة

التيوالتحدياتالتداعياتاستمرارومع.%35حواليبلغتسوقيةبحصةالكويتي

ىإلالماليةالنتائجفيالملموساالرتفاعهذايعزوكورونا،أزمةجراءنواجهها

إلىللوصولوذلكالتكاليفبخفضstcواستمرارالمعدومةالديونانخفاض

وفعالةزنةمتماليةسياسةاعتمادهابفضلوذلكالربحيةوتعزيزالنتائجأفضل

."والرأسماليةالتشغيليةالنفقاتصعيدعلى

69.8
72.2

2021أشهر 3 2020أشهر 3

الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 
.(ك.مليون د)واالستهالك واإلطفاء 

18.9
17.0

2021أشهر 3 2020أشهر 3

.( ك.مليون د)صافي الربح 

8.0

6.5

2021أشهر 3 2020أشهر 3

.(ك.ليون دم)إجمالي اإليرادات 

عبدالرحمنالدكتور محمود أحمد 
رئيس مجلس اإلدارة



التنفيذي ئيس رالكلمة 

ناصربنيدمز المهندسصرحللشركةالماليةالنتائجإعالنعلىوتعليقاا 

:قائالا للشركةالتنفيذيالرئيسالحربي،

إلىةإضافالعملفريقواحترافيةجهودبفضلالنتائجهذهتحقيقمنstcتمكنت"

بمامتكاملةنيةتقحلولوتقديمالرقميللتحولالشركةاستراتيجيةبتطبيقمرونتها

ادلألفراالجتماعيبالتباعديتعلقفيماالكويتدولةحكومةتوجهاتيخدم

لتقديمالخامسالجيلشبكةعلىباالعتمادجهودهاstcركزتوقد.والشركات

طلبالوتلبيةوالرقمية،الترفيهيةالخدماتتشملوالتيالخدماتمنمجموعة

وقدرةاليةعبسرعاتوالمتنقلةالثابتةللخدماتالعريضالنظامخدماتعلىالمتزايد

المؤسسياعلبالتفالمتعلقةوالمؤسساتالشركاتقطاعومتطلباتفائقة،استجابة

علىقدرتهاstcبرهنتوبالتالي،.ممكنةوكفاءةجودةبأعلىاإلنترنتعبروالتعليمي

موظفيانيوتفالكبيرةالجهودبفضلوذلكالمسبوقةغيرالتحدياتمختلفمواجهة

stcعنالجودةمعاييربنفسللعمالءوالمنتجاتالخدماتتقديمعلىوإصرارهم

."المتاحةالرقميةالمنصاتطريق

اإلطفاءوواالستهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلالدخلارتفع"الحربي،وأضاف

مناألولىأشهرالثالثةفترةخاللكويتيدينارمليون18.9إلىليصل%10.9بنسبة

.2020العاممننفسهاالفترةخاللكويتيدينارمليون17.0معمقارنة،2021عام

إلىواإلطفاءواالستهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلالدخلهامشوصلكما

.السابقالعاممن%24معمقارنة،2021عاممناألولىأشهرالثالثةخالل27%

8.0إلىليصل%22.6بنسبةالربحصافيارتفاعتحقيقعنالنتائجهذهأثمرتوبالتالي،

مليون6.5معمقارنة  %11ربحيةوبهامش(فلسا  16السهمربحية)كويتيدينارمليون

العاممننفسهاللفترة%9ربحيةوبهامش(فلسا  13السهمربحية)كويتيدينار

2020.

مواكبةعلىإمكانيتهامعالمحتملةوالمخاطرالتحدياتتخطيعلىقدرتهاstcأثبتت

.الظروفهذهفيالعمالءخدمةسبيلفيأبوابهاوفتحالتشغيليةاألعمال

تشغيلطخطتوفيرstcواصلتانقطاع،دونالتشغيلعملياتعلىوللمحافظة

الشركةحصلتحيثالقطاع،هذافيالريادةتحقيقمنأيضا  وتمكنتبلمستدامة،

ISO)األعمالاستمراريةفيISOشهادةعلى 22301: الجديدة،نسختهافي،(2019

Topأجرتهاومكثفةشاملةتدقيقعمليةبعدوذلك Certifier.الشهادةوتأتي

يالتوالمبادئالبروتوكوالتلتنفيذstcتتبعهالذيالدؤوبالنهجعلىإفادةبمثابة

.وباءالتفشيفترةأثناءالشركةعملياتجميعسيرعلىالمحافظةفيأسهمت

منكلفوزعناإلعالنشهدقد2021العاممناألولالربعأنبالذكرالجديرومن

اتالخدموتقديمالرقميالتحولتمكينفيالرائدة،(stc)الكويتيةاالتصاالتشركة

وبايلمفيرجنوشركةالكويت،دولةفيللعمالءالمتكاملةوالمنصاتالمبتكرة

تاالتصاالشبكةلتشغيلالمحليبالترخيص(VMMEA)وإفريقيااألوسطالشرق

بعدوذلكالكويت،دولةفينوعهامناألولى،(MVNO)االفتراضيةالمتنقلة

فيرجنإلطالقالمعلوماتوتقنيةلالتصاالتالعامةالهيئةموافقةعلىحصولهما

مشغلأولإطالقتم،VMMEAفيرجنمعشراكتهاخاللمنف.الكويتموبايل

stcشبكةمنمستفيدةالكويتفيMVNOاالفتراضيةالمتنقلةاالتصاالتشبكة
.الخامسللجيل

solutionsأطلقتمتصل،صعيدوعلى by stcالمتخصصة"درع"خدماتهاأحدث

هدفوت.الشركاتقطاعفيلعمالئهاالسيبرانيواألمنالحمايةأنظمةتوفيرفي

لـالتابع(SOC)األمنعملياتمركزقبلمنعنهاالكشفتمالتيالرائدة،الخدمة

solutions by stc،األعمالقطاعحلولتوفيرفيالمتخصصالشركةذراع

تعلقةوالمالمحتملةالمخاطرتحديدخاللمناألعمالسالمةضمانإلىالمتكاملة،

لتمكينالهامةاألصولوتقييمدرجة،360شاملةحمايةوتوفيرالبيانات،بانتهاكات

."الرقميالعالمفياالزدهارفيالراغبةللشركاتالقلقمنخاليةبيئة

المهندس مزيد الحربي
الرئيس التنفيذي

%27
%24

2021أشهر 3 2020أشهر 3

قبل احتساب الفوائد والضرائب هامش الدخل 
)%(واالستهالك واإلطفاء 

)%(هامش صافي الربح 

%11

%9

2021أشهر 3 2020أشهر 3

(فلس كويتي)ربحية السهم 

16

13

2021أشهر 3 2020أشهر 3



stc Kuwait

Kuwait Telecommunication Company (stc)

stc_Kuwait

@stc_Kuwait

إدارة عالقات المستثمرين

Investor.relations@stc.com.kw
+965 5000 1911

www.stc.com.kw

األداء في  عام 
2021
)%(

دوران السهم
)%(نسبة 

الصفقات القيمة المتداولة
.(ك.دمليون )

الكمية 
المتداولة

(مليون سهم)

أدنى سعر
.(ك.د)

أعلى سعر
.(ك.د)

سعر اإلغالق
.(ك.د)

8.0% %0.39 940 1.76 1.9 0.892 0.940 0.920

بورصة الكويت: المصدر 
2021مارس 31المعلومات الواردة في الجدول أعاله هي لغاية : مالحظة 

stcعن
كشركة2008ديسمبرفياالتصاالت،صناعةفيالمتميزةالتجاريةالعالمة،(stc)الكويتيةاالتصاالتشركةتأسست

منطقة،الفيالرقميالتحولمنوتمّكنمبتكرة،ومنصاتخدماتتقدمحيثالمنطقة،فيالرائدةstcلمجموعةتابعة
stcاستحوذت2019عامفي.2014ديسمبرفيالكويتبورصةفيإدراجهاوتمكويتي،دينارمليون50قدرهبرأسمال

solutions)والمقاوالتالعامةللتجارةنتكواليتيشركةرأسمالمن%100على by stc)-اإلنترنتخدماتمزود
.الكويتفيالرائد

تلبيالتيوالخدماتالمنتجاتمنفريدةبمجموعةالشركات،أواألفرادسواءعمالئها،لتزويدجاهدةstcتسعى
ونقلالرقميةوالخدماتوالمعلوماتوالترفيهتصاالتاالمجاالتفيالفرصمنالعديدstcتوفر.واحتياجاتهمتطلعاتهم
.الساعةمدارعلىللعمالءتجربةأفضلوتقدمالبيانات،

2021في عام أداء السهم 
المؤشرات واألداء

0.0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

0.5

0.5

0.790

0.820

0.850

0.880

0.910

0.940

0.970

1.
1.

21

1.
5

.2
1

1.
9.

21

1.
13

.2
1

1.
17

.2
1

1.
21

.2
1

1.
25

.2
1

1.
29

.2
1

2.
2.

21

2.
6.

21

2.
10

.2
1

2.
14

.2
1

2.
18

.2
1

2.
22

.2
1

2.
26

.2
1

3
.2

.2
1

3
.6

.2
1

3
.1

0
.2

1

3
.1

4
.2

1

3
.1

8
.2

1

3
.2

2.
21

3
.2

6.
21

3
.3

0
.2

1
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