
Kuwait Telecomunications Company K.S.C.Pتقرير إعالنات األرباح

ع.ك.م.الكويتية ششركة االتصاالت 

2020النصف األول 
2020يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 



stcالنتائج المالية لـ 
2020يونيو 30المنتهية في لفترة الستة أشهر 

مالءللعمبتكرةومنصاتخدماتوتقديمالرقميالتحولتمكينفيالرائدة،(stc)الكويتيةاالتصاالتشركةأعلنت
مليون136.4اإليراداتبلغتحيث،2020يونيو30فيالمنتهيةأشهرالستةلفترةالماليةنتائجهاعن،الكويتفي

.دينارمليون15.9الشركةربحصافيبلغحينفيكويتي،دينار

وتطبيق تعكس مرونة الشركة 2020يونيو 30الستة أشهر المنتهية في خاللstcحققتها التي النتائج المالية هذه إن 
تصادية الناتجة من التحديات االقمن استراتيجية التحول الرقمي بفعالية إضافًة إلى جهود واحترافية فريق العمل بالرغم 

ماد عبر اعتالربحية، تعزيز جل متقدمة لضمان استمرارية العمل من أبتطبيق خطط stc، حيث قامت 19-أثار كوفيد
.  سياسة مالية متزنة وفعالة على صعيد النفقات التشغيلية والرأسمالية

وأثبتتالقطاعإيراداتحجممن%35سوقيةبحصةالكويتفياتصاالتشركةأكبركثانيمكانتهاstcعززتماك
منالعديدطرحخاللمنالرقميالتحولاستراتيجيةوتعزيزالتشغيليةأعمالهالمواكبةالتحدياتتخطيعلىقدرتها

األفرادمبيعاتمناإليراداتانخفاضفإنوبالتالي،.الخامسالجيلبتقنيةوالمدعومةالمتطورةوالمنتجاتالخدمات
.الرقميةالخدماتعلىالمتزايدالطلببسببوالشركاتاألعمالقطاعمبيعاتفينموقابله

التغيير
النصف األول

2020
النصف األول

2019
أهم المؤشرات المالية والنسب

-16.3% 1.72 2.05 (مليون)المشتركون 

-2.3% 136.4 139.6 .(ك.دمليون )اإليرادات 

-7.0% 35.9 38.6
هالك الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالست

.(ك.دمليون )واإلطفاء 

-1.3pt. 26.3% 27.7%
هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 

)%(واالستهالك واإلطفاء 

-20.4% 15.9 20.0 .(ك.دمليون )صافي الربح 

-2.6pt. 11.7% 14.3% )%(هامش صافي الربح 

-20.4% 32 40 (فلس)ربحية السهم 

+7% 206.3 192.0 .(ك.دمليون )إجمالي حقوق المساهمين 

+7% 413 384 (فلس)القيمة الدفترية للسهم 

أبرز المؤشرات المالية

إيراداتبلغتstc136.4دينارمليون139.6بـمقارنة2020يونيو30فيالمنتهيةأشهرللستةكويتيدينارمليون

.%2.3بنسبةانخفاضاً سجلتحيث،2019يونيو30فيالمنتهيةأشهرلستةافيكويتي

ك.دمليون12.3حواليبلغالشركةإيراداتعلى2020عاممناألولالنصفخالل19-لكوفيدالسلبيالتأثيرإن.

دينارمليون35.9إلىليصل%7.0بنسبةتراجعاً واإلطفاءواالستهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلالدخلسجل

أشهرالستةفيكويتيدينارمليون38.6معمقارنة2020يونيو30فيالمنتهيةأشهرالستةخاللكويتي

النفقاتبعضوزيادةاإليراداتتراجعإلىاألساسفياالنخفاضهذاويعود.2019يونيو30فيالمنتهية

.التشغيلية

30فيالمنتهيةأشهرلستةافي%26.3واإلطفاءواالستهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلالدخلهامشبلغ

.السابقالعاممننفسهاللفترة%27.7معمقارنة2020يونيو

2020يونيو30فيالمنتهيةأشهرالستةخالل(فلس32السهمربحية)كويتيدينارمليون15.9الربحصافيبلغ

.2019عاممننفسهاللفترة(فلس40السهمربحية)كويتيدينارمليون20.0معمقارنة

نموبنسبة2020يونيو30فيالمنتهيةأشهرالستةفيكويتيدينارمليون206.3المساهمينحقوقإجماليبلغ

عددبلغأخرىجهةمن.2019يونيو30فيالمنتهيةأشهرالستةفيكويتيدينارمليون192.0معمقارنة7%

.2020يونيو30فيالمنتهيةأشهرالستةفيمليون1.72المشتركون



التنفيذي ئيس رالكلمة 

نفيذيالتالرئيسالحربي،ناصربنمزيدالمهندسصرحالمناسبةهذهفيو
تأثراً قلاألمنالعاملهذااألولالنصففياالتصاالتقطاعيعد:قائالً للشركة

خلفتهاتيالالسلبيةوالعواقبباآلثارمقارنةً االقتصاديةوالخسائربالعواقب
.حيويةالالقطاعاتشتىفيالعالممستوىعلىالحاليةاالقتصاديةاألزمة

علىCOVID-19كوروناجائحةخلفتهاالتيالسلبيةاآلثارمنالرغمفعلى
ليةالتشغياألعمالقطاععلىتأثيرهانعكسوالذياالقتصادي،الصعيد

بفضلالنتائجهذهتحقيقمنstcتمكنتعام،بشكلالحيويةوالقطاعات
لفةالمختالحجرفتراتأثناءمتواصلبشكلالعملفريقواحترافيةجهود

طبيقبتمرونتهاإلىإضافةالعميل،رضاوتحقيقالخدماتتقديملضمان
يخدمبماةمتكاملتقنيةحلولوتقديمالرقميللتحولالشركةاستراتيجية

رادلألفاالجتماعيبالتباعديتعلقفيماالكويتدولةحكومةتوجهات
الخامسالجيلشبكةعلىباالعتمادجهودهاstcركزتوقد.والشركات

مية،والرقالترفيهيةالخدماتتشملوالتيالخدماتمنمجموعةلتقديم
والمتنقلةةالثابتللخدماتالعريضالنظامخدماتعلىالمتزايدالطلبوتلبية

ؤسساتوالمالشركاتقطاعومتطلباتفائقة،استجابةوقدرةعاليةبسرعات
وكفاءةةجودبأعلىاإلنترنتعبروالتعليميالمؤسسيبالتفاعلالمتعلقة

.ممكنة

معالمحتملةوالمخاطرالتحدياتتخطيعلىقدرتهاstcأثبتتالحربي،وأضاف
خدمةلسبيفيأبوابهاوفتحالتشغيليةاألعمالمواكبةعلىإمكانيتها

ضمنمناألولىالصفوففيstcتمركزتحيثالظروفهذهفيالعمالء
الذينstcموظفيوتفانيالكبيرةالجهودبفضلوذلكالخاصةالقطاعات

وباءانتشارجراءالصحيةالمخاطرمواجهةفيوعزيمتهمإصرارهمعلىبرهنوا
نفسبللعمالءخدماتهاتقديمفيالشركةاستمرارعنهنتجوالذيكورونا،
اتالمنصإلىالعميلمعالتواصلوتحولالطلبتزايدرغمالجودةمعايير

.للعمالءوالتوصيلالرقمية

تاالتصاالخدماتقطاعفيالرائدةالشركاتكإحدىمكانتهامنوانطالقاً 
طرحهاإلىإضافةً المشاريعمنعدداً stcأنجزتالرقمي،التحولوتمكين
الربطعمشرومنهاالخامس،الجيلبتقنيةمدعومةمتطورةومنتجاتلخدمات

تزويداتوخدمالدولي،والمستشفىالكويتيةالصحةوزارةبيناإللكتروني
Microsoftأنظمةلخدمةمتكاملةوحلولالحرارية،الكاميرات 365،
5Gوخدمات LIVEBUSو.stc Digital Businessقامتوقدهذاstc

نظامجانبإلىالمستقلةE2Eالوسيطةاالتصالشبكةحلولبنشر
.المتكاملةالفواتيرونظام(ARM)الدقيقةالمعالجات

stc136.4إيراداتبلغت:الحربيصرحالمالية،النتائجإعالنعلىوتعليقاً 
معمقارنةً ،2020عاممناألولىأشهرالستةفترةخاللكويتيدينارمليون
هذاببسويعودالسابق،العاممننفسهاللفترةكويتيدينارمليون139.6

سبببالمفروضةالكويتدولةفيوالجزئيالكليالحظرإجراءاتإلىالتراجع
مبيعاتإيراداتفيانخفاضاً عنهأسفروالذي،COVID-19كوروناوباءجائحة
ماتخدإليراداتكليشبهوبشكلالكبيرالتراجعجانبإلىاالفراد،قطاع

العالم،مطاراتمعظمفيالسفررحالتوتعليقإغالقنتيجةالتجوال
حيثبها،رنفتخالتياإلجتماعيةالمساهمةعننتجالذيالتراجعإلىباإلضافة

علجميمحدودةغيرمجانيةمحليةبمكالماتعمالئهابتزويدstcقامت
يومياً جيجابايت5بسعةإنترنتباقةإلىباإلضافةالمحمول،الهاتفشبكات

الهيئةمعبالتعاونوذلك2020أبريل20وحتى2020مارس22منابتداءً 
خاللالكويتيللمجتمعدعماً (CITRA)المعلوماتوتقنيةلالتصاالتالعامة

لاألعمامبيعاتقطاعشهدالمقابلوفي.المستجدكورونافيروسأزمة
علىالمتزايدوالطلبالحاجةنتجيةاإليراداتحجمفينمووالشركات

.والمعلوماتيةالرقميةالخدمات

المهندس مزيد الحربي
الرئيس التنفيذي

35.9
38.6

2020-أشهر 6 2019-أشهر 6

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

136.4 139.6

2020-أشهر 6 2019-أشهر 6

(.ك.مليون د)اإليرادات 

26.3% 27.7%

2020-أشهر 6 2019-أشهر 6

هامش الدخل قبل احتساب الفوائد 
واإلطفاءوالضرائب واالستهالك 



يتبع ...التنفيذيكلمة الرئيس 

واالستهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلالدخلبلغأخرى،جهةمن
معامناألولىأشهرالستةفترةخاللكويتيدينارمليون35.9واإلطفاء

العاممننفسهاالفترةخاللكويتيدينارمليون38.6معمقارنة،2020
كواالستهالوالضرائبالفوائداحتسابقبلالدخلهامشوصلكما.2019

معمقارنة،2020عاممناألولىأشهرالستةخالل%26.3إلىواإلطفاء
ربحيصافتحقيقعنالنتائجهذهأثمرتوبالتالي،.السابقالعاممن27.7%

.%11.7ربحيةوبهامش(فلساً 32السهمربحية)كويتيدينارمليون15.9بلغ

السلبيةثاراآلبعدالسيماالرأسمالية،النفقاتهيكلةمنالشركةتمكنتكما
ظلفينقديةالالتدفقاتسيولةلضمانالحاليةاالقتصاديةاألزمةخلفتهاالتي

التحدياتمنالرغمعلىالنتائجهذهالشركةحققتوقدالراهنة،الظروف
يثحالمستجد،كورونافيروسجائحةإثرالعالمشهدهاالتياالقتصادية
زيزتعإلىباإلضافةاإليراداتفيجيدةمستوياتتحققأنstcاستطاعت

.اهميهالمسأفضلوعوائدلعمالئهامضافةقيمةلخلقالتشغيليةالكفاءة

أشهرالستةفترةخاللstcلـشركةالماليةالنتائجعكستلقد:الحربيوأشار
ركةشأكبركثانيمكانتهاوتعزيزالمنافسةعلىقدرتها،2020لعاماألولى

التاالتصاقطاعفياإليراداتحجممنالسوقيةحصتهاحيثمناتصاالت
التيوالتحدياتالتداعياتاستمرارومع.%35بلغتسوقيةبحصةالكويتي
فالتكاليلخفضبرنامجتفعيلعلىstcفينعملكورونا،أزمةجراءنواجهها

متزنةماليةةسياساعتمادعبرالربحيةوتعزيزالنتائجأفضلإلىللوصولوذلك
.والرأسماليةالتشغيليةالنفقاتصعيدعلىوفعالة

موجوداتإجماليبلغ،2020يونيو30فيكماللشركةالماليالمركزوحول
حقوقإجماليبلغكماكويتيدينارمليون403.7الفترةنهايةفيالشركة

لسهملالدفتريةالقيمةلتصلكويتيدينارمليون206.3الشركةمساهمي
علىقويةةماليبمالءةالشركةتتمتعذلكإلىباإلضافة.كويتيفلس413إلى

عمالءالقاعدةبلغتوقدهذا.األوسطالشرقفياالتصاالتشركاتمستوى
.2020يونيوشهرنهايةفيعميلمليونstc1.72لدى

االجتماعيةالمسؤولية

منالعديدإطالق2020عاممناألولالنصفشهدلقد:قائالً الحربيوأضاف
منبقريالعينعنبعيد"حملةإطالقمنهااالجتماعية،المسؤوليةمبادرات

حةالصمجالفيالوقائيةالدولةأنشطةدعمعلىتنطويوالتي"القلب
الحكوميةالجهاتبعضمعstcتعاونتكمااالجتماعية،والتوعويةوالسالمة

قديمتخاللمنالمعديةاألمراضمنالوقايةسبلبشأنالطبيةوالشركات
المطارموظفيعلىالتوعويةوالمنشوراتالتعقيموموادالصحيةالكمامات

.والمسافرين

العامةالهيئةمعالشركةتعاونكاناالجتماعية،المساهماتأهمومن
الكويتيالمجتمعشرائحكافةلدعم(CITRA)المعلوماتوتقنيةلالتصاالت

ئهاعمالتزويدفيتجسدتالمبادراتمنسلسلةعبرالمحنةتلكخالل
ل،المحموالهاتفشبكاتلجميعمحدودةغيرمجانيةمحليةبمكالمات

هذا.مجاناً شهرلمدةيومياً جيجابايت5بسعةانترنتباقةإلىباإلضافة
حةالصووزارةالكويتيةالجويةالخطوطمؤسسةمعتعاونهاإلىباإلضافة

مجانيخط25000بـوتزويدهمالوطنأرضإلىالعائدينالمواطنينالستقبال
.شهردةلممجانيةمحليةودقائقإنترنتباقاتيشملبمابالكاملمدفوع

11.7%
14%

2020-أشهر 6 2019-أشهر 6

)%(هامش صافي الربح 

15.9

20.0

2020-أشهر 6 2019-أشهر 6

.(ك.مليون د)صافي الربح 

32

40

2020-أشهر 6 2019-أشهر 6

(فلس)ربحية السهم 



يتبع ...التنفيذيكلمة الرئيس 

السالمةوإجراءاتتدابير

الجائحةمعللتعامللجنةاألزمةبدايةفيالشركةأسست:قائالً الحربياختتم
فرضتهامبحسبجديدةمبادراتوتبنياألعمالاستمراريةإدارةخطةلتفعيل
تماللجنةهذهخاللومن.الفيروستفشيلمكافحةالوطنيةوالتدابيرالجائحة
ورصدهاأعمالالستمراريةمفصلةخططبوضعبالشركةالقطاعاتكلتكليف

الشركةعمالءلخدمةالعملاستمراريةلضمانالمطلوبةاللوجستيةالخدمات
.الءوالعمالموظفينسالمةضمانمعلألزمةاالقتصاديالتأثيرمنوالحد

ئةاألوبمنللوقايةعدةاحترازيةوإجراءاتتدابيرstcتتخذالمنطلق،هذاومن
الصحة،وزارةعليهانصتالتيالصحيةوالتعليماتلإلرشاداتتبعاً المعدية
جميعيفالمعقماتوتوفيرالشركةداخلالمرافقكافةتعقيمإلىباإلضافة
والقفازاتالكماماتبتوزيعالشركةوتقومهذا.والمصاعداألقسام

رسالوإالتوعويةالملصقاتنشرمعلديهاالعاملينجميععلىوالمقويات
.قائيةالوالسالمةبإجراءاتالتوعيةبغرضلموظفيهااإللكترونيةالرسائل

الوقائيةاإلجراءاتتطبيقعلىstcحرصتفقدالشركة،بفروعيتعلقوفيما
ياةالحعودةبدءومعوالجزئيالكليالحظرفترةفيالفروعتلكعملخالل

معاييرأجودبتبنيالشركةقامتحيثالكويت،دولةفيطبيعتهاإلىتدريجياً 
ودةجذاتخدماتلتقديملديهاالعاملينأداءثقافةفيوغرسهاالسالمة

أبرزومن.لديهاوالعاملينعمالئهابحمايةالكفيلةاإلجراءاتمعتتفقعالية
الوقائيةلوالفواصالحراريةالكاميراتتوفيرالوقائيةواإلجراءاتالمعاييرتلك
وفرضوالقفازاتوالكماماتالمعقماتإتاحةعنفضالً الفروع،جميعفي

حرصتكما.الالزمةالصحيةباالشتراطاتوالتقيداالجتماعيالتباعدمتطلبات
stcبلقمنالعملوأماكنواألجهزةالفروعلجميعالمستمرالتعقيمعلى

تواصلالموالتدريباإلرشاديةالملصقاتنشرإلىإضافةً متخصصةشركات
.الوقائيةاإلجراءاتأنجحتطبيقأجلمنالعمللفريق

206
192

2020-يونيو  2019-يونيو

.(ك.مليون د)إجمالي حقوق المساهمين 

413
384

2020-يونيو  2019-يونيو 

(فلس)القيمة الدفترية للسهم 



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 منذ بداية  
2020عام 

)%(

دوران السهم
)%(نسبة 

الصفقات القيمة المتداولة
.(ك.دمليون )

الكمية 
المتداولة

(مليون سهم)

أدنى سعر
.(ك.د)

أعلى سعر
.(ك.د)

سعر اإلغالق
.(ك.د)

8.2% 1.85% 2,989 7.2 9.24 0.680 0.853 0.853

بورصة الكويت: المصدر 
2020يونيو 30المعلومات الواردة في الجدول أعاله هي لغاية : مالحظة 

stcعن
كشركة2008ديسمبرفياالتصاالت،صناعةفيالمتميزةالتجاريةالعالمة،(stc)الكويتيةاالتصاالتشركةتأسست

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

.الكويتفيالرائداإلنترنتخدماتمزود-والمقاوالتالعامةللتجارةنتكواليتيشركةرأسمالمن%100على

stc)الشركاتأواألفرادسواءعمالئها،لتزويدجاهدةstcتسعى business)،والخدماتالمنتجاتمنفريدةبمجموعة
والخدماتوالمعلوماتوالترفيهاإلتصاالتمجاالتفيالفرصمنالعديدstcتوفر.واحتياجاتهمتطلعاتهمتلبيالتي

.الساعةمدارعلىللعمالءتجربةأفضلوتقدمالبيانات،ونقلالرقمية

2020في عام أداء السهم 
المؤشرات واألداء
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مليون سهم-الكمية المتداولة  كويتيدينار دينار كويتي- stcسعر سهم  مليون سهم


