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ع.ك.م.الكويتية ششركة االتصاالت 

2019السنة المالية 
2019ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 



stcالنتائج المالية لـ 
2019ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 

وإحدىت،الكويفيللعمالءمبتكرةومنصاتخدماتوتقديمالرقميالتحولتمكينفيالرائدة،(stc)الكويتيةاالتصاالتشركةأعلنت
حينفيكويتي،دينارمليون293.7اإليراداتبلغتحيث،2019ديسمبر31فيالمنتهيةللسنةالماليةنتائجهاعن،stcمجموعةشركات

.دينارمليون43.6الشركةربحصافيبلغ

فعالية استراتيجية الشركة بتحقيق تعكس 2019ديسمبر 31خالل السنة المالية المنتهية في stcحققتها التي النتائج المالية إن هذه 
.نتائج مميزة بالرغم من ازدياد حّدة المنافسة

حلولوالالمبتكرةالترويجيةوالعروضالخدماتمنعاليةوجودةمتميزةعمالءتجربةتحقيقعلىstcتركيزالنتائجهذهتعكسكما
.نةممكجودةبأعلىالخدماتأفضلتقديمعلىتحفزناالتيثقتهممنمستوحاة،وتطلعاتهمالعمالءاحتياجاتلتلبية

التغيير السنة المالية 
2019

المالية السنة
2018

أهم المؤشرات المالية والنسب

-7.1% 2.0 2.15 (مليون)المشتركون 

+2.0% 293.7 287.9 .(ك.دمليون )اإليرادات 

+5.9% 82.4 77.8
هالك الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالست

.(ك.دمليون )واإلطفاء 

+1.0 pt. 28% 27%
هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 

)%(واالستهالك واإلطفاء 

-13.5% 43.6 50.4 .(ك.دمليون )صافي الربح 

-2.7 pt. 15% 17.5% )%(هامش صافي الربح 

-13.5% 87 101 (فلس)ربحية السهم 

+12% 215.4 192.0 .(ك.دمليون )إجمالي حقوق المساهمين 

+12% 431 384 (فلس)القيمة الدفترية للسهم 

أبرز المؤشرات المالية

إيراداتبلغتstc293.72018عامفيكويتيدينارمليون287.9بـمقارنة2019ديسمبر31فيالمنتهيةللسنةكويتيدينارمليون.

كويتيدينارمليون76.1معمقارنةالرابعالربعفيكويتيدينارمليون78.1اإليراداتبلغت,2019لعامسنويالربعاألداءتحليلفي

معمقارنة  كويتيدينارمليون12.0إلى2019عاممنالرابعالربعفيأرباحارتفعتحينفي.%2.6نموبنسبةوذلكالثالث،الربعفي

.2019عاممنالثالثالربعفيكويتيدينارمليون11.7

السنةخاللكويتيدينارمليون82.4إلىليصل%5.9بنسبةنموواإلطفاءواالستهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلالدخلسجل

.2018عامفيكويتيدينارمليون77.8معمقارنة2019ديسمبر31فيالمنتهية

2018عامفي%27معمقارنة2019عامنهايةفي%28واإلطفاءواالستهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلالدخلهامشبلغ.

مليون50.4معمقارنة2019ديسمبر31فيالمنتهيةالسنةخالل(فلس87السهمربحية)كويتيدينارمليون43.6الربحصافيبلغ

.2018عامفي(فلس101السهمربحية)كويتيدينار

دينارمليون192.0معمقارنة%12نموبنسبة2019ديسمبرنهايةفيكويتيدينارمليون215.4المساهمينحقوقإجماليبلغ

.2019ديسمبرنهايةفيمليون2.0المشتركونعددبلغأخرىجهةمن.2018ديسمبرنهايةفيكويتي

إدارةمجلسأوصىstcاإلسميةالقيمةمن%50يمثلبماأيالواحدللسهمفلس50بواقعالمساهمينعلىنقديةأرباحبتوزيع

.للشركةالعاديةالعموميةالجمعيةلوافقةتخضعالتوصيةهذهبأنعلما  ,2019عامعنوذلكللسهم



التنفيذي ئيس رالكلمة 

الرئيسي،الحربناصربنمزيدالمهندسصّرحالمالية،النتائجهذهإعالنعلىوتعليقا  
31يفالمنتهيةللسنةالماليةالشركةنتائجشهدت":قائال  stcلشركةالتنفيذي
دينارمليون293.7بلغتإيراداتتحقيقمنstcتمكنتحيثنموا ،2019ديسمبر
سجلكما،%2نموبنسبةالسابقالعاممعكويتيدينارمليون287.9بـمقارنة  كويتي
ليصل%6بنسبةنموواإلطفاءواالستهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلالدخل

عامفيكويتيدينارمليون77.8معمقارنة2019عامفيكويتيدينارمليون82.4
طفاءواإلواالستهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلالدخلهامشوصلكما.2018
هذهأثمرتوبالتالي،.السابقالعاممن%27معمقارنة2019عامفيخالل%28إلى

(فلسا  87السهمربحية)كويتيدينارمليون43.6بلغربحصافيتحقيقعنالنتائج
.%15إلىوصلربحيةوبهامش

طاعقيشهدهاالتيالمنافسةاستمرارمنالرغمعلىاإليجابيةالنتائجهذهأتت
حيثقة،المنطفيالتنافسيةاألسواقأكثرمنيعتبروالذيالكويتياالتصاالت
لكفاءةاتعزيزإلىباإلضافةاإليراداتفيمرتفعةمستوياتتحققأنstcاستطاعت
هذهstcحققتوقد.لمساهميهاأفضلوعوائدلعمالئهاقيمةلخلقالتشغيلية

لألفرادمتكاملة،ةتقنيحلولوتقديمالرقميالتحولاستراتيجيةتنفيذبفضلالنتائج
منسلسلةعبرالمستدام،النمومنجديدةمجاالتإلىأعمالهاودفعوالشركات،
وتحسينية،التشغيلالكفاءةبمستوىاالرتقاءتستهدفالتيالمبتكرةالمبادرات

فضال  مالئها،عاحتياجاتتلبيالتيوالمنتجاتالخدماتأفضلوتقديمالعمالء،تجربة
تمتلكحيث،5Gالخامسالجيللشبكةالمتطورةالتحتيةالبنيةفياالستثمارعن

نهايةفيبالسكانالمأهولةللمناطق%100تغطيةبنسبة5Gشبكةأكبرالشركة
نهايةفيعميلمليون2.0إلىstcلدىالعمالءقاعدةوصلتوقدهذا.2019عام
."2019ديسمبرشهر

علىقدرتها2019عاملنهايةstcلـشركةالماليةالنتائجعكستلقد":الحربيوأشار
حصتهاثحيمناتصاالتشركةأكبركثانيمكانتهاتعزيزإلىباإلضافةالمنافسة
بفعلstcتمكنتكما.الكويتياالتصاالتقطاعفياإليراداتحجممنالسوقية
التكاليفضخفبرنامجتطبيقفياالستمرارمنوالمستقرة،اآلمنةالماليةسياستها

منالربحيةيزلتعز النتائجأفضلإلىللوصولالسابقالعامخاللالشركةاعتمدتهالذي
ولتسليط.اليةوالرأسمالتشغيليةالنفقاتفيوفعالةمتزنةماليةسياسةاعتمادخالل
موجوداتإجماليبلغت،2019ديسمبر31فيكماللشركةالماليالمركزعلىالضوء
مساهميحقوقإجماليبلغكماكويتيدينارمليون391.1العامنهايةفيالشركة
.كويتيفلس431إلىللسهمالدفتريةالقيمةلتصلكويتيدينارمليون215.4الشركة
معمقارنةفضلاألمنتعتبروالتيقويةماليةبمالءةالشركةتتمتعذلكإلىباإلضافة
stcإدارةمجلسأوصىوقدهذا.األوسطالشرقفياالتصاالتشركاتمنغيرها
%50يمثلبماأيالواحدللسهمفلس50بواقعالمساهمينعلىنقديةأرباحبتوزيع
تخضعالتوصيةهذهبأنعلما  ،2019عامعنوذلكللسهماإلسميةالقيمةمن

."للشركةالعاديةالعموميةالجمعيةلموافقة

الشركةمسارفيالتطوراتمنالعديد2019عامشهدلقد":قائال  الحربيختموقد
خدماتوإطالقstcالجديدةالتجاريةالعالمةعنباإلعالنتكللتالمستقبل،نحو

الي"حملةإطالقإلىباإلضافةهذا.الكويتمستوىعلىتجاريا  5Gالخامسالجيل
للشركةالجديدةواالستراتيجيةبالمفهومالتعريفعلىتنطويوالتي"أبعدنروح

االتاالتصخدماتحدودمنأبعدهوماوتقديمالرقمية،الخدماتبتعزيزالمتعلقة
عملفرقوتوفيرمعهم،للتواصلأكبرفرصوخلقالعمالء،تجربةإثراءعبرالهاتفية
تقدمهاتيالوالمنتجاتالخدماتفيواالبتكاراالحتياجات،مختلفلتلبيةمتكاملة

stcتحواذاالسيعدوكما.واألسبقيةالريادةعلىالمحافظةلهايضمنبماللعمالء
يفاإلنترنتخدماتمزود–والمقاوالتالعامةللتجارةنتكواليتيشركةعلى

التياالستثنائيةاإلنجازاتأهممنالشركة،رأسمالمن%100بنسبة–الكويت
اقاألسوتشهدهاالتيالمستمرةالتغيراتظلففي.2019عامخاللstcبهاقامت

مجالفيرائدةتخدمابتوفيريتعلقفيماالمتزايدةوالتنافسيةالعالمية،االقتصادية
تعزيزيلسبفيجهدا  الشركةتأللموإقليميا ،محليا  الرقميةوالخدماتاالتصاالت

عمالءمنقةالعاللذويالمضافةالقيمةخلقفييسهمبماالتشغيليةأعمالهاكفاءة
منالعديدطرحعلىstcعملتالصدد،هذاوفي.الشركةومساهميومستثمرين
قطاعروادكأحدالحاليةمكانتهايدعمبماوالمتجددة،الفريدةوالمنتجاتالخدمات
."الكويتفياالتصاالت

المهندس مزيد الحربي
الرئيس التنفيذي

82.4 77.8

2019 2018

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

293.7 287.9

2019 2018

(.ك.مليون د)االيرادات 

43.6
50.4

2019 2018

.(ك.مليون د)صافي الربح 



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

2019أداء عام 
)%(

دوران السهم
)%(نسبة 

الصفقات ةالقيمة المتداول
.(ك.دمليون )

الكمية 
المتداولة

(مليون سهم)

أدنى سعر
.(ك.د)

أعلى سعر
.(ك.د)

سعر اإلغالق
.(ك.د)

-1.5% 2.63% 8,707 10.10 13.13 0.705 0.899 0.788

بورصة الكويت: المصدر 
2019ديسمبر 31المعلومات الواردة في الجدول أعاله هي لغاية : مالحظة 

stcعن
تابعةكشركة2008ديسمبرفياالتصاالت،صناعةفيالمتميزةالتجاريةالعالمة،(stc)الكويتيةاالتصاالتشركةتأسست
برأسمال،المنطقةفيالرقميالتحولمنوتمّكنمبتكرة،ومنصاتخدماتتقدمحيثالمنطقة،فيالرائدةstcلمجموعة

%100علىstcاستحوذت2019عامفي.2014ديسمبرفيالكويتبورصةفيإدراجهاوتمكويتي،دينارمليون50قدره
.الكويتفيالرائداإلنترنتخدماتمزود-والمقاوالتالعامةللتجارةنتكواليتيشركةرأسمالمن

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

.الساعةمدارعلىللعمالءتجربةأفضلوتقدمالبيانات،ونقلالرقمية

2019في عام أداء السهم 
المؤشرات واألداء
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مليون سهم-الكمية المتداولة  دينار كويتيدينار كويتي-stcسعر سهم  مليون سهم


