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

ع.ك.م.الكويتية ششركة االتصاالت 

2020السنة المالية 
2020ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 



stcالنتائج المالية لـ 
2020ديسمبر 31في للسنة المالية المنتهية 

فيللعمالءمبتكرةومنصاتخدماتوتقديمالرقميالتحولتمكينفيالرائدة،(stc)الكويتيةاالتصاالتشركةأعلنت
حينفيكويتي،دينارمليون283.2اإليراداتبلغتحيث،2020ديسمبر31فيالمنتهيةالماليةللسنةنتائجهاعن،الكويت

.كويتيدينارمليون32.1الشركةربحصافيبلغ

خاللمنالشركةمرونةتعكس2020ديسمبر31فيالمنتهيةالماليةالسنةخاللstcحققتهاالتيالماليةالنتائجإن
بالرغمالعملفريقةواحترافيجهودإلىإضافة  بفعاليةالرقميوالتحولالتشغيلياألداءعلىالمرتكزةاستراتيجيتهاتطبيق
منالعملاستمراريةلضمانمتقدمةخططبتطبيقstcقامتحيث،19-كوفيدأثارمنالناتجةاالقتصاديةالتحدياتمن
.والرأسماليةالتشغيليةالنفقاتصعيدعلىوفعالةمتزنةماليةسياسةاعتمادعبرالربحية،تعزيزأجل

القطاعإيراداتحجممن%35حواليإلىتصلسوقيةبحصةالكويتفياتصاالتشركةأكبركثانيمكانتهاstcعززتكما
منالعديدطرحاللخمنالرقميالتحولاستراتيجيةوتعزيزالتشغيليةأعمالهالمواكبةالتحدياتتخطيعلىقدرتهاوأثبتت

.الخامسالجيلبتقنيةوالمدعومةالمتطورةوالمنتجاتالخدمات

التغيير
السنة المالية

2020
السنة المالية

2019
والنسب الماليةالمؤشرات أبرز 

%6.2- 1.9 2.0 (مليون)المشتركون 

%3.6- 283.2 293.7 .(ك.دمليون )اإليرادات 

%12.4- 73.4 83.8
هالك الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالست

.(ك.دمليون )واإلطفاء 

pt.2.6- %26 %29
هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 

)%(واالستهالك واإلطفاء 

%26.4- 32.1 43.6 .(ك.دمليون )صافي الربح 

pt.3.5- %11 %15 )%(هامش صافي الربح 

%26.4- 64 87 (فلس)ربحية السهم 

%3.2 222.2 215.4 .(ك.دمليون )إجمالي حقوق المساهمين 

%3.2 445 431 (فلس)القيمة الدفترية للسهم 

أبرز المؤشرات المالية

2020ديسمبر31فيالمنتهيةالماليةلسنةا

إيراداتبلغتstc283.2حيث،2019عامفيكويتيدينارمليون293.7بـمقارنة2020عامفيكويتيدينارمليون

.%3.6بنسبةانخفاضا  سجلت

دينارمليون73.4إلىليصل%12.4بنسبةتراجعا  واإلطفاءواالستهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلالدخلسجل

.2019عامفيكويتيدينارمليون83.8معمقارنة2020عامفيالمنتهيةالماليةالسنةخاللكويتي

العامفي%29معمقارنة2020عامفي%26واإلطفاءواالستهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلالدخلهامشبلغ

.السابق

معمقارنة2020ديسمبر31فيالمنتهيةالماليةللسنة(فلس64السهمربحية)كويتيدينارمليون32.1الربحصافيبلغ

.2019عامفيالشركةسجلتها(فلس87السهمربحية)كويتيدينارمليون43.6

3.2بلغتنموبنسبة2020العاممنديسمبرنهايةفيكويتيدينارمليون222.2المساهمينحقوقإجماليبلغ%

نهايةفيمليون1.9المشتركونعددبلغأخرى،جهةمن.2019عامنهايةفيكويتيدينارمليون215.4معمقارنة

.2020ديسمبر

إدارةمجلسأوصىstcالقيمةمن%60يمثلبماأيالواحدللسهمفلس60بواقعالمساهمينعلىنقديةأرباحبتوزيع

.للشركةالعاديةالعموميةالجمعيةلموافقةتخضعالتوصيةهذهبأنعلما  ,2020عامعنوذلكللسهماإلسمية



كلمة رئيس مجلس اإلدارة

رةإدامجلسرئيسعبدالرحمن،أحمدمحمودالدكتورصرحالصددهذاوفي
:قائالا الشركة

منالسابقةاألعواممنغيرهعنجذريبشكلومختلفمفصليا  2020عامكان"
الداخليةالتطويروعمليات19-كوفيدوباءخلفهمابسببالخارجيةاألحداثحيث
معماشىلتتالتشغيليةاألنشطةفيملحوظتغيرعنهانتجالتيالشركةفي

األداءدصعيعلىأما."الرقميالتحولتمكينعلىالقائمةالشركةاستراتيجية
االتصاالتقطاعيشهد":عبدالرحمنالدكتورأضافاالتصاالت،لقطاعالعام

وحلوليةالرقمالخدماتتطويرلناحيةجذريةتحوالتوالعالميواإلقليميالمحلي
علوماتالمتكنولوجيامنومتنوعةمتطورةباقاتتقديمإلىباإلضافةاألعمال

."والماليالتشغيليأداءهاتعزيزسبيلفيوذلكواالتصاالت

قتصاديةاالاألزمةخلفتهاالتيالسلبيةالتداعياتاستمرارمنالرغمعلى":وأشار
اعات،القطمعظمفيالعالممستوىعلىالمستجدكورونافيروسجراءالحالية

واالبتكارالتجددنحودوما  نسعىولهذااالعمال،مستقبلبشأنمتفائلونانناإال
توفيرلوالميسرةالسهلةالتواصلقنواتوتوسيعلعمالئنا،نقدمهماكلفي

."وأسرعافضلخدمة

تا  الفالوباء،تفشيمنذالمجتمعيةstcمساهماتعلىعبدالرحمنالدكتوروعلق
شرائحكافةدعمعلى2020عامفيحرصتالكويتيةاالتصاالتشركةأنالى

علىنطويتوالتياالجتماعيةالمبادراتمنسلسلةإطالقعبرالكويتيالمجتمع
.عيةاالجتماوالتوعيةوالسالمةالصحةمجالفيالوقائيةالدولةأنشطةدعم
والشركاتالحكوميةالجهاتبعضمعstcتعاونتالعام،مدارعلى":وقال
نملعدداتخاذهاإلىإضافة  المعديةاألمراضمنالوقايةسبلبشأنالطبية
الصحيةوالتعليماتلإلرشاداتتبعا  الوقايةبغرضاالحترازيةواإلجراءاتالتدابير
ثقافةيفوغرسهاالسالمةمعاييرألفضلوتبنيهاالصحةوزارةعليهانصتالتي
فيلةالكاإلجراءاتمعتتفقعاليةجودةذاتخدماتلتقديملديهاالعاملينأداء

اإلجتماعيةاألنشطةخاللمنstcواصلتكما.لديهاوالعاملينعمالئهابحماية
تركهدفبوذلكوالصحيةوالتعليميةالرياضيةمنهاقطاعاتعدةتستهدفالتي
.الكويتدولةفيمؤثراجتماعيطابعذاتبصمة

ومبتكرةورةومتطمتكاملةوتقنيةرقميةحلولتوفيرفيريادتهاإلىوباإلضافة
جد،المستكورونافيروستفشيفترةطوالسواءحدعلىوالشركاتلألفراد
مرنتشغيلينموذجاعتمادخاللمنالنتائجهذهتحقيقمنstcتمكنت
حلولتقديموالرقميللتحولالشركةاستراتيجيةبتطبيقمرونتهاإلىباإلضافة
التباعدبيتعلقفيماالكويتدولةحكومةتوجهاتيخدمبمامتكاملةتقنية

.والشركاتلألفراداالجتماعي

منمجموعةلتقديمالخامسالجيلشبكةمناالستفادةعلىstcحرصتوقد
للمجتمعاليوميةاألنشطةمنكبيرا  جزءا  تشكلأصبحتوالتيالرقمية،الخدمات
ريضالعالنطاقشبكاتعلىالمتزايدالطلبتلبيةمنstcتمكنتكماالكويتي،
سنةالبمتابعةالمتعلقةالحكوميةالقراراتأحدثأعقابفيالسرعةالعالية

إلىالشركاتتوجهإلىباإلضافةاإلنترنتمنصاتخاللمنالحاليةالدراسية
."والسحابيةالرقميةالحلول

الدكتورقال،2020ديسمبر31فيكماللشركةالماليالمركزعلىوتعليقا  
نهايةفيكويتيدينارمليون374.2الشركةموجوداتإجماليبلغت":عبدالرحمن

إلىلتصل%3.2بنسبةالشركةمساهميحقوقإجماليوارتفعت،2020عام
445واحدالللسهمالدفتريةالقيمةبلغتوبالتاليكويتيدينارمليون222.2
مستوىلىعقويةماليةبمالءةالشركةتتمتعذلكإلىباإلضافة.كويتيفلس

.األوسطالشرقفياالتصاالتشركات

60عبواقالمساهمينعلىنقديةأرباحبتوزيعالشركةإدارةمجلسأوصىوقد
عامعنوذلكللسهماإلسميةالقيمةمن%60يمثلماأيالواحدللسهمفلس
جاء.ركةللشالعاديةالعامةالجمعيةلموافقةتخضعالتوصيةهذهبأنعلما  .2020
واستمرارالماليمركزهاومتانةأعمالهاتطورفيstcثقةعلىبناء  القرارهذا

."االقتصاديالركودفتراتخاللالنقديةتدفقاتها

عبدالرحمنالدكتور محمود أحمد 
رئيس مجلس اإلدارة

222.2 215.4

ديسمبر 31
2020

ديسمبر 31
2019

.(ك.مليون د)إجمالي حقوق المساهمين 

374.2 391.1

ديسمبر 31
2020

ديسمبر 31
2019

(.ك.مليون د)إجمالي الموجودات 

445 431

ديسمبر 31
2020

ديسمبر 31
2019

(فلس كويتي)القيمة الدفترية 



التنفيذي ئيس رالكلمة 

،2020ديسمبر31فيالمنتهيةللسنةالماليةالنتائجإعالنعلىتعليقاا 
:قائالا ركةللشالتنفيذيالرئيسالحربي،ناصربنمزيدالمهندسصرح

يروسفجائحةإثرالعالمشهدهاالتياالقتصاديةالتحدياتمنبالرغم"
ي،الكويتاالتصاالتسوقفيالقويةوالمنافسةالمستجدكورونا

تعزيزإلىباإلضافةاإليراداتفيجيدةمستوياتتحققأنstcاستطاعت
.مساهميهالأفضلوعوائدلعمالئهامضافةقيمةلخلقالتشغيليةالكفاءة

بةومواكالمحتملةوالمخاطرالتحدياتتخطيعلىقدرتهاstcأثبتتكما
الظروفههذفيالعمالءخدمةسبيلفيأبوابهاوفتحالتشغيليةاألعمال
علىبرهنواالذينstcموظفيوتفانيالكبيرةالجهودبفضلوذلك

نا،كورووباءانتشارجراءالصحيةالمخاطرمواجهةفيوعزيمتهمإصرارهم
معاييرسبنفللعمالءخدماتهاتقديمفيالشركةاستمرارعنهنتجوالذي
رقميةالالمنصاتإلىالعميلمعالتواصلوتحولالطلبتزايدرغمالجودة

."للعمالءوالتوصيل

جيدةماليةنتائجتحقيقمنstcتمكنتلذلك،نتيجة":الحربيوأضاف
وغيرمستقرةغيرأوضاعظلفيالشركةمساهميطموحاتتلبي

عامفيكويتيدينارمليون283.2اإليراداتإجماليبلغتحيثمسبوقة
ويعودالسابق،العامفيكويتيدينارمليون293.7معمقارنة  ،2020
الكويتدولةفيوالجزئيالكليالحظرإجراءاتإلىالتراجعهذاسبب

إيراداتفيانخفاضا  عنهأسفروالذيكورونا،وباءجائحةبسببالمفروضة
إليراداتكليشبهوبشكلالكبيرالتراجعجانبإلىاالفراد،قطاعمبيعات
مطاراتمعظمفيالسفررحالتوتعليقإغالقنتيجةالتجوالخدمات
تيالاإلجتماعيةالمساهمةعننتجالذيالتراجعإلىباإلضافةالعالم،
رغيمجانيةمحليةبمكالماتعمالئهابتزويدstcقامتحيثبها،نفتخر

بسعةتإنترنباقةإلىباإلضافةالمحمول،الهاتفشبكاتلجميعمحدودة
وذلك2020أبريل20وحتى2020مارس22منابتداء  يوميا  جيجابايت5

دعما  (CITRA)المعلوماتوتقنيةلالتصاالتالعامةالهيئةمعبالتعاون
شهدبلالمقاوفي.المستجدكورونافيروسأزمةخاللالكويتيللمجتمع
الحاجةنتيجةاألعمالحجمفينمووالشركاتاألعمالمبيعاتقطاع

.والمعلوماتيةالرقميةالخدماتعلىالمتزايدوالطلب

جراء2020عامخاللملحوظبشكلالماليةالنتائجتأثرتأخرى،جهةمن
يوالتالشركاتمعظمعلىسلبيةتبعاتمنصاحبهاوماكوروناأزمة

تراجعإلىأدتبدورهاوالتياألعمالحركةعلىكبيرضغطشكلت
ربحيةالمستوياتتراجععلىأثرلهاكانالتيللشركةالمجمعةااليرادات

المتوقعةاالئتمانخسائرمستوىالرتفاعكانكما،2020عامخالل
نسبةبالعقودوموجوداتاألخرىالمدينةواألرصدةالتجاريينللمدينين

المبالغمعمقارنة2020عامفيكويتيدينارمليون15إلىلتصل17.9%
الفوائداحتسابقبلالدخلعلىكبيرأثر،2019عامفيالمسجلة
عامفيكويتيدينارمليون73.4بلغحيثواإلطفاءواالستهالكوالضرائب

بلغحينفي.2019عامخاللكويتيدينارمليون83.8معمقارنة2020
%26واإلطفاءواالستهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلالدخلهامش
شكلأخرى،جهةومن.السابقالعامفي%29معمقارنة2020عامخالل
دينارمليون39.3إلىليصل%4.2بنسبةواإلطفاءاالستهالكبندارتفاع
عبء5Gالـشبكاتفيالرأسماليةللتوسعاتنتيجة2020عامفيكويتي
64السهمربحية)كويتيدينارمليون32.1بلغحيثالشركةربحصافيعلى
ربحية)كويتيدينارمليون43.6معمقارنة%11ربحيةوبهامش(فلسا  

هذا.2019عامفيالشركةسجلتها%15ربحيةوبهامش(فلسا  87السهم
."2020ديسمبرشهرنهايةفيعميلمليون1.9العمالءقاعدةبلغتوقد

المهندس مزيد الحربي
الرئيس التنفيذي

283.2
293.7

2020ديسمبر 31 2019ديسمبر 31

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

73.4
83.8

ديسمبر 31
2020

ديسمبر 31
2019

.( ك.مليون د)صافي الربح 

32.1

43.6

ديسمبر 31
2020

ديسمبر 31
2019

.(ك.ليون دم)إجمالي اإليرادات 



يتبع ...التنفيذيكلمة الرئيس 

تحولالاستراتيجيةتنفيذبفضلالنتائجهذهstcحققت":الحربيوأشار
الخاصةوالشركاتلألفرادمتكاملة،تقنيةحلولوتقديمالرقمي

النمومنجديدةمجاالتإلىأعمالهاودفعالحكومية،والقطاعات
الرتقاءاتستهدفالتيالمبتكرةالمبادراتمنسلسلةعبرالمستدام،
أفضلموتقديالعمالء،تجربةوتحسينالتشغيلية،الكفاءةبمستوى
وناكورأزمةظلفيعمالئهااحتياجاتتلبيالتيوالمنتجاتالخدمات

ةالبنيخاللمناألعمالدعمعنفضال  عنها،نتجتالتيوالمتطلبات
الخامسالجيللشبكةتغطيةسعووأبأفضلللشركةالمتطورةالتحتية

5G.فينعملكماstcوذلكالتكاليفلخفضمتوازنةسياسةتفعيلعلى
علىفعالةيةمالسياسةخططعبرالربحيةوتعزيزالنتائجأفضلإلىللوصول
هيكلةنمالشركةتمكنتحيث.والرأسماليةالتشغيليةالنفقاتصعيد

ألزمةاخلفتهاالتيالسلبيةاآلثاربعدالسيماالرأسمالية،النفقات
ظروفالظلفيالنقديةالتدفقاتسيولةلضمانالحاليةاالقتصادية

تصبالتيوالخدماتالعروضمنالعديدإطالق2020عامشهدو.الراهنة
تجاريةالالعالمةإطالقتمحيثوالشركات،األفرادمنالعمالءمصلحةفي

solutionsلتصبح،"نتكواليتي"التابعةلشركتهاالجديدة by stc،ذراع
."المتكاملةاألعمالقطاعحلولتوفيرفيالمتخصصالشركة

2020عاملنهايةstcلـشركةالماليةالنتائجعكستلقد":الحربيوأشار
ركةشأكبركثانيمكانتهاتعزيزإلىباإلضافةالمنافسةعلىقدرتها
صاالتاالتقطاعفياإليراداتحجممنالسوقيةحصتهاحيثمناتصاالت
."%35حواليإلىتصلبنسبةالكويتي

%26
%29

ديسمبر 31
2020

ديسمبر 31
2019

قبل احتساب الفوائد والضرائب هامش الدخل 
)%(واالستهالك واإلطفاء 

)%(هامش صافي الربح 

%11

%15

ديسمبر 31
2020

ديسمبر 31
2020

(فلس كويتي)ربحية السهم 

64

87

ديسمبر 31
2020

ديسمبر 31
2019
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stc_Kuwait

@stc_Kuwait

إدارة عالقات المستثمرين

Investor.relations@stc.com.kw
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األداء في  عام 
2020
)%(

دوران السهم
)%(نسبة 

الصفقات القيمة المتداولة
.(ك.دمليون )

الكمية 
المتداولة

(مليون سهم)

أدنى سعر
.(ك.د)

أعلى سعر
.(ك.د)

سعر اإلغالق
.(ك.د)

8.1% %2.98 5,946 12.1 14.87 0.680 0.894 0.852

بورصة الكويت: المصدر 
2020ديسمبر 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،

2020في عام أداء السهم 
المؤشرات واألداء
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