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

ع.ك.م.الكويتية ششركة االتصاالت 

2020التسعة أشهر 
2020سبتمبر 30في لفترة التسعة أشهر المنتهية 



stcالنتائج المالية لـ 
2020سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

فيللعمالءمبتكرةومنصاتخدماتوتقديمالرقميالتحولتمكينفيالرائدة،(stc)الكويتيةاالتصاالتشركةأعلنت
بلغتحيث،2020سبتمبر30فيالمنتهيةالماليةالسنةمناألولىأشهرالتسعةلفترةالماليةنتائجهاعن،الكويت
.دينارمليون27.5الشركةربحصافيبلغحينفيكويتي،دينارمليون209اإليرادات

غيلي الشركة الفعالة والمرتكزة على األداء التشتعكس استراتيجية 2020الربع الثالث من عام خالل المالية stcنتائج إن نمو 
من حجم % 35سوقيةتصل إلى حوالي كثاني أكبر شركة اتصاالت في الكويت بحصة مكانتها stcكما عززت . والتحول الرقمي

ل الرقمي من خالل على تخطي التحديات لمواكبة أعمالها التشغيلية وتعزيز استراتيجية التحوالقطاع وأثبتت قدرتها إيرادات 
.الخدمات والمنتجات المتطورة والمدعومة بتقنية الجيل الخامسطرح العديد من 

التغيير تسعة أشهر
2020

تسعة أشهر
2019 والنسب الماليةالمؤشرات أبرز 

-8.6% 1.84 2.01 (مليون)المشتركون 

-3.1% 209.0 215.6 .(ك.دمليون )اإليرادات 

-3.7% 57.9 60.1 هالك الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالست
.(ك.دمليون )واإلطفاء 

-0.2pt. 27.7% 27.9% هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 
)%(واالستهالك واإلطفاء 

-13.2% 27.5 31.6 .(ك.دمليون )صافي الربح 

-1.5pt. 13.1% 14.7% )%(هامش صافي الربح 

-13.2% 55 63 (فلس)ربحية السهم 

7% 217.8 203.6 .(ك.دمليون )إجمالي حقوق المساهمين 

7% 436 408 (فلس)القيمة الدفترية للسهم 

أبرز المؤشرات المالية
2020سبتمبر30فيالمنتهيةأشهرالتسعةلفترة

إيراداتبلغتstc209مليون215.6بـمقارنة2020سبتمبر30فيالمنتهيةأشهرالتسعةفترةفيكويتيدينارمليون
.%3.1بنسبةانخفاضا  سجلتحيث،2019عاممننفسهاالفترةفيكويتيدينار

كويتيدينارمليون57.9إلىليصل%3.7بنسبةتراجعا  واإلطفاءواالستهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلالدخلسجل
.السابقالعاممننفسهاالفترةفيكويتيدينارمليون60.1معمقارنة2020العاممناألولىالتسعةاألشهرخالل

العاممناألولىالتسعةاألشهرفي%27.7واإلطفاءواالستهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلالدخلهامشبلغ
.السابقالعاممننفسهاللفترة%27.9معمقارنة2020

مقارنة2020العاممناألولىالتسعةاألشهرخالل(فلس55السهمربحية)كويتيدينارمليون27.5الربحصافيبلغ
.2019عاممننفسهاللفترة(فلس63السهمربحية)كويتيدينارمليون31.6مع

مقارنة%7بلغتنموبنسبة2020العاممنسبتمبرنهايةفيكويتيدينارمليون217.8المساهمينحقوقإجماليبلغ
.2019العاممننفسهاالفترةمنكويتيدينارمليون203.6مع

2020سبتمبر30فيالمنتهيةللفترةالثالثالربع
حققتstc2020عاممنالثانيالربعمعمقارنةالثالثالربعخاللالشركةايراداتفي%13بلغنموا
حققتstcالثانيربعالمعمقارنةالثالثالربعخاللواإلطفاءواالستهالكوالضرائبالفوائدقبلأرباحفي%16.3بلغنموا

2020عاممن
حققتstc2020عاممنالثانيالربعمعمقارنةالثالثالربعخاللاألرباحصافيفي%23.7بلغنموا
2020عاممنالثانيالربعمعمقارنةالثالثالربعنهايةفيعميلمليون1.84إلىلتصل%7.1بنسبةالعمالءقاعدةنمو.



كلمة رئيس مجلس اإلدارة

لسمجرئيسعبدالرحمن،أحمدمحمودالدكتورصرحالمناسبةهذهوفي
امالعمنالثالثالربعخاللاالتصاالتقطاعشهد":قائال  الشركةإدارة
فيللشركةاليةوالمالتشغيليةبالنتائجيتعلقفيماتدريجيا  انتعاشا  2020
جراءالحاليةاالقتصاديةاألزمةخلفتهاالتيالسلبيةالتداعياتاستمرارظل

.القطاعاتمعظمفيالعالممستوىعلىالمستجدكورونافيروس

الكويتيالمجتمعشرائحكافةدعمعلىstcحرصتاألزمة،بدايةومنذ
تنطوييوالتاالجتماعيةالمبادراتمنسلسلةإطالقعبرالفترةتلكخالل
ويةوالتوعوالسالمةالصحةمجالفيالوقائيةالدولةأنشطةدعمعلى

والشركاتالحكوميةالجهاتبعضمعstcتعاونتكما.االجتماعية
لعددااتخاذهإلىإضافة  المعديةاألمراضمنالوقايةسبلبشأنالطبية
تعليماتواللإلرشاداتتبعا  الوقايةبغرضاالحترازيةواإلجراءاتالتدابيرمن

مةالسالمعاييرألجودوتبنيهاالصحةوزارةعليهانصتالتيالصحية
يةعالجودةذاتخدماتلتقديملديهاالعاملينأداءثقافةفيوغرسها
.لديهاوالعاملينعمالئهابحمايةالكفيلةاإلجراءاتمعتتفق

متطورةومتكاملةوتقنيةرقميةحلولتوفيرفيريادتهاإلىوباإلضافة
سفيروتفشيفترةطوالسواءحدعلىوالشركاتلألفرادومبتكرة
اعتمادخاللمنالنتائجهذهتحقيقمنstcتمكنتالمستجد،كورونا
الشركةةاستراتيجيبتطبيقمرونتهاإلىباإلضافةمرنتشغيلينموذج
حكومةتوجهاتيخدمبمامتكاملةتقنيةحلولوتقديمالرقميللتحول
وقد.والشركاتلألفراداالجتماعيبالتباعديتعلقفيماالكويتدولة

عةمجمولتقديمالخامسالجيلشبكةمناالستفادةعلىstcحرصت
ةاألنشطمنكبيرا  جزءا  تشكلأصبحتوالتيالرقمية،الخدماتمن

علىالمتزايدالطلبتلبيةمنstcتمكنتكماالكويتي،للمجتمعاليومية
القراراتأحدثأعقابفيالسرعةالعاليةالعريضالنطاقشبكات

نصاتمخاللمنالحاليةالدراسيةالسنةبمتابعةالمتعلقةالحكومية
."ابيةوالسحالرقميةالحلولإلىالشركاتتوجهإلىباإلضافةاإلنترنت

30فيتهيةالمنأشهرالتسعةلفترةالماليةالنتائجإعالنعلىوتعليقا  
مليونstc209.0إيراداتبلغت":عبدالرحمنالدكتورقال،2020سبتمبر
معمقارنة  ،2020عاممناألولىأشهرالتسعةفترةخاللكويتيدينار

أخرى،هةجومن.السابقالعاممننفسهاللفترةكويتيدينارمليون215.6
57.9واإلطفاءواالستهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلالدخلبلغ

مقارنة،2020عاممناألولىأشهرالتسعةفترةخاللكويتيدينارمليون
وصلكما.2019العاممننفسهاالفترةخاللكويتيدينارمليون60.1مع

إلىواإلطفاءواالستهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلالدخلهامش
من%27.9معمقارنة،2020عاممناألولىأشهرالتسعةخالل27.7%
27.5بلغحربصافيتحقيقعنالنتائجهذهأثمرتوبالتالي،.السابقالعام
."%13.1ربحيةوبهامش(فلسا  55السهمربحية)كويتيدينارمليون

خاللstcلـشركةالماليةالنتائجعكستلقد":عبدالرحمنالدكتوروأشار
وتعزيزالمنافسةعلىقدرتها،2020لعاماألولىأشهرالتسعةفترة

حجممنالسوقيةحصتهاحيثمناتصاالتشركةأكبركثانيمكانتها
.%35واليحإلىتصلسوقيةبحصةالكويتياالتصاالتقطاعفياإليرادات

ملنعكورونا،أزمةجراءنواجههاالتيوالتحدياتالتداعياتاستمرارومع
فضلأإلىللوصولوذلكالتكاليفلخفضبرنامجتفعيلعلىstcفي

صعيدلىعوفعالةمتزنةماليةسياسةاعتمادعبرالربحيةوتعزيزالنتائج
."والرأسماليةالتشغيليةالنفقات

عبدالرحمنالدكتور محمود أحمد 
رئيس مجلس اإلدارة

57.9 60.1

2020-أشهر 9 2019-أشهر 9

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

209.0 215.6

2020-أشهر 9 2019-أشهر 9

(.ك.مليون د)اإليرادات 

27.5
31.6

2020-أشهر 9 2019-أشهر 9

.(ك.مليون د)صافي الربح 



التنفيذي ئيس رالكلمة 

سبتمبر30فيالمنتهيةأشهرللثالثةسنويالربعاألداءعلىتعليقا  
للشركةالتنفيذيالرئيسالحربي،ناصربنمزيدالمهندسصرح،2020
:قائال  

معقارنةمالثالثالربعخاللملحوظا  نموا  للشركةالماليةالنتائجشهدت"
إلى2020عاممنالثالثالربعإيراداتلتصلالحاليالعاممنالثانيالربع
الربعخاللكويتيدينارمليون64.2معمقارنةكويتيدينارمليون72.6
احتسابقبلالدخلسجلكما.%13نموبنسبةأي2020عاممنالثاني
22.0بلغحيث%16.3بنسبةنموواإلطفاءواالستهالكوالضرائبالفوائد
مليون18.9معمقارنة2020عاممنالثالثالربعفيكويتيدينارمليون
ةالصافياألرباحارتفعتحينفي،2020عاممنالثانيالربعفيكويتيدينار
دينارمليون9.3معمقارنةكويتيدينارمليون11.6إلىنفسهاللفترة
.%23.7إلىوصلتنمووبنسبةكويتي

التيةاالقتصاديالتحدياتمنالرغمعلىالنتائجهذهالشركةحققتوقد
stcاستطاعتحيثالمستجد،كورونافيروسجائحةإثرالعالمشهدها

ءةالكفاتعزيزإلىباإلضافةاإليراداتفيجيدةمستوياتتحققأن
.هالمساهميأفضلوعوائدلعمالئهامضافةقيمةلخلقالتشغيلية

إجماليبلغت،2020سبتمبر30فيكماللشركةالماليالمركزوحول
بلغكماكويتيدينارمليون411.9الفترةنهايةفيالشركةموجودات
ةالقيملتصلكويتيدينارمليون217.8الشركةمساهميحقوقإجمالي
ركةالشتتمتعذلكإلىباإلضافة.كويتيفلس436إلىللسهمالدفترية
.سطاألوالشرقفياالتصاالتشركاتمستوىعلىقويةماليةبمالءة
سبتمبرشهرنهايةفيعميلمليون1.84العمالءقاعدةبلغتوقدهذا

2020.

العديدإطالق2020عاممنالثالثالربعشهدلقد:قائال  الحربيوأضاف
األفرادمنالعمالءمصلحةفيتصبالتيوالخدماتالعروضمن

االتصاللخدماتاالحتياطيالربطخدمةإطالقتمحيثوالشركات،
اتوالخدمالعروضمنسلسلةجانبإلىإضافيةخطوةفيباإلنترنت،
ملتجنبهاألعمالوقطاعالشركاتمنلعمالءلstcتمنحهاالتياالستثنائية

تباراالعبعينآخذيناألساسية،الربطخدمةانقطاععنينتجقدضررأي
غيرةالصالمشروعاتوكذلكالشركاتتواجهالتيالمختلفةالتحديات

.األعماللسيرالطبيعيةالعودةتحقيقسبيلفيوالمتوسطة

فقدد،والجدالحاليينلعمالئهاواالستثنائيةالحصريةعروضهاإطاروفي
دقيقة500الىتصلإضافيةمحليةودقائقمجانيةهداياعلىاشتملت
شبكاتعلىجيجابات100إلىلتصلاإلنترنتسعةوضعفشهريا ،محلية
.الكويتمستوىعلىاالوسعالتغطيةذات5Gالخامسالجيل

السرعةوفائقالمحدودغيرالتجوالخدماتstcأطلقتأخرى،جهةومن
والمسبقاآلجلالدفعباقاتلجميع5Gالخامسالجيلشبكاتعبر

،األوسطالشرقمستوىعلىمرةألولالخليجدولبكافةوالشركات
بماركةالشتوفرهاالتيوالرائدةالمبتكرةالعروضمنسلسلةإلىإضافة  

5Gدمةلخفائقةبسرعاتاالستمتاعوالجددالحاليينللعمالءسيسمح
أيدونالخليجيالتعاونمجلسدولجميعفياالتصاالتمشغليعبر

.الشهريةالتجوالباقاتأسعارفيزيادة

المهندس مزيد الحربي
الرئيس التنفيذي

72.6
64.2

2020الربع الثالث  2020الربع الثاني  

.(ك.مليون د)اإليرادات 

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

22.0
18.9

2020الربع الثالث  2020الربع الثاني 

.( ك.مليون د)صافي الربح 

11.6
9.3

2020الربع الثالث  2020الربع الثاني 



يتبع ...التنفيذيكلمة الرئيس 

يفواألحدثالحصريالعرضإطالقعنstcأعلنتكما
عروفةالمالتكنولوجيةالتقنياتبأحدثمستعينة،TURBONETالكويت

ضمنبكاتهاشعبرللعمالءثابتةإنترنتسرعاتلتوفيراالتصاالتعالمفي
خارجيوراوترMeshالـةيبتقنالعمالءتزويدإلىباإلضافةشهرية،باقات
.إضافيةتكلفةأيدونللمنزلتغطيةأقصىيضمن

الجديدةواالنترنتالصوتية"ONخلّك"باقاتمجموعةتوفيرعنفضال  
والتيقة،مسبووالغيرالجديدةالمزايامنالعديدتوّفروالتياآلجل،للدفع

مالءللعويمكن.العمالءتواصلاحتياجاتكافةلتلبيةتصميمهاتم
دىبإحاالشتراكخاللمنالرائعةالمزايامنمختلفعالمإلىاالنطالق
ية،ر حصرقميةوخدماتاتصالخدماتتشملوالتيالمتنّوعةstcباقات
وغيرهاةالنصيوالرسائلالمستمراإلنترنتإلىالصوتيةالمكالماتمن

.الكثير

للعمالء،أفضلخدماتلتوفيرالخامسالجيلشبكاتتقويةسبيلوفي
ترددنطاقعلى5Gالخامسالجيلشبكةتجربةبتعزيزstcقامت
2.1GHz،حسينتفيتساهموالتيالكويت،فينوعهامناألولىالتقنية

بيقاتالتطوتطويراستكشافأمامالسبيلأيضا  وتمهدالعمالء،تجربة
."5Gالخامسالجيلشبكةلخدماتالحديثة

217.8
203.6

2020-سبتمبر  2019-سبتمبر 

411.9
387.8

2020-سبتمبر  2019-سبتمبر 

.(ك.مليون د)إجمالي الموجودات 

.(ك.مليون د)إجمالي حقوق المساهمين 

(فلس)القيمة الدفترية للسهم 

436 408

2020-سبتمبر  2019-سبتمبر 



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)

6.6% 2.29% 4,133 9.0 11.4 0.680 0.870 0.840

بورصة الكويت: المصدر 
2020سبتمبر 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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