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٣٢٫١ مليون دينار صافي أرباح «stc» في ٢٠٢٠
أعلنت شــركة االتصاالت 
الرائــدة   ،(stc) الكويتيــة 
فــي متكــني التحــول الرقمي 
وتقــدمي خدمــات ومنصــات 
مبتكــرة للعمالء في الكويت، 
عــن نتائجهــا للســنة املالية 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، 
مســلطة الضوء علــى األداء 
املالي والتشغيلي واملساهمات 
املجتمعيــة التــي قامــت بها 
الشركة خالل عام ٢٠٢٠ املليء 
بالصعوبات والتحديات التي 
واجهتها معظم الشركات في 
مختلف القطاعات بسبب أزمة 
كورونا والتبعات االقتصادية 

التي نتجت عنها.
وفــي هــذا الصــدد، قــال 
إدارة الشركة  رئيس مجلس 
د. محمود عبدالرحمن: «كان 
عام ٢٠٢٠ مفصليا ومختلف 
بشــكل جذري عــن غيره من 
األعــوام الســابقة مــن حيث 
األحداث اخلارجية بسبب ما 
خلفه وباء كوفيد-١٩، إضافة 
إلى عمليات التطوير الداخلية 
املســتمرة والتي نتــج عنها 
تغيير ملحوظ في األنشــطة 
التشــغيلية لتتماشــى مــع 
القائمة  الشركة  استراتيجية 
على متكني التحول الرقمي».

أما على صعيد األداء العام 
لقطــاع االتصــاالت فأضــاف 
عبدالرحمــن: «يشــهد قطاع 
االتصــاالت احمللي واإلقليمي 
والعاملي حتوالت جذرية من 
ناحية تطوير اخلدمات الرقمية 
وحلول األعمال باإلضافة إلى 
تقدمي باقات متطورة ومتنوعة 
مــن تكنولوجيــا املعلومــات 
واالتصاالت وذلك في ســبيل 

فلسا. باإلضافة إلى ذلك تتمتع 
الشركة مبالءة مالية قوية على 
مستوى شركات االتصاالت في 

العادية للشركة، حيث جاء 
 stc هذا القرار بناء على ثقة
في تطــور أعمالهــا ومتانة 
مركزهــا املالــي واســتمرار 
تدفقاتها النقدية خالل فترات 

الركود االقتصادي.
وتعليقــا علــى إعــالن 
النتائج املالية للسنة املنتهية 
فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠، قال 
الرئيس التنفيذي للشــركة 
م. مزيــد احلربــي: «بالرغم 
مــن التحديــات االقتصادية 
التــي شــهدها العالــم إثــر 
جائحــة ڤيــروس كورونــا 
املســتجد واملنافسة القوية 
في سوق االتصاالت الكويتي، 
اســتطاعت stc أن حتقــق 
مستويات جيدة في اإليرادات 
باإلضافة إلى تعزيز الكفاءة 
التشــغيلية خللــق قيمــة 
مضافــة لعمالئهــا وعوائد 

أفضل ملساهميها.
وأضاف احلربي: «نتيجة 
لذلــك، متكنت stc من حتقيق 
نتائــج ماليــة جيــدة تلبــي 
طموحات مساهمي الشركة في 
ظل أوضاع غير مستقرة وغير 
مســبوقة، حيث بلغ إجمالي 
اإليرادات ٢٨٣٫٢ مليون دينار 
فــي ٢٠٢٠، مقارنــة بــ ٢٩٣٫٧ 
مليون دينار في العام السابق.
وفــي املقابل، شــهد قطاع 
مبيعات األعمال والشــركات 
منوا في حجم األعمال نتيجة 
احلاجة والطلب املتزايد على 
اخلدمات الرقمية واملعلوماتية.
من جهــة أخــرى، تأثرت 
النتائج املالية بشكل ملحوظ 
خالل عــام ٢٠٢٠ جــراء أزمة 
كورونا وما صاحبها من تبعات 

على املساهمني بواقع ٦٠ فلسا 
للســهم الواحد أي ما ميثل 
٦٠٪ مــن القيمــة االســمية 

الشرق األوسط. 
وقد أوصى مجلس إدارة 
الشركة بتوزيع أرباح نقدية 

للسهم، وذلك عن ٢٠٢٠، علما 
بأن هــذه التوصية تخضع 
العامــة  ملوافقــة اجلمعيــة 

ســلبية على معظم الشركات 
والتي شكلت ضغطا كبيرا على 
حركــة األعمال والتي بدورها 
أدت إلــى تراجــع االيــرادات 
املجمعــة للشــركة التي كان 
لها أثر على تراجع مستويات 
الربحية خالل عام ٢٠٢٠، كما 
كان الرتفاع مستوى خسائر 
االئتمــان املتوقعــة للمدينني 
التجاريــني واألرصدة املدينة 
العقود  األخرى وموجــودات 
بنســبة ١٧٫٩٪ لتصل إلى ١٥ 
مليــون دينار في عــام ٢٠٢٠ 
مقارنــة مع املبالغ املســجلة 
في عــام ٢٠١٩، أثر كبير على 
الدخل قبل احتســاب الفوائد 
واالســتهالك  والضرائــب 
واإلطفاء حيث بلغ ٧٣٫٤ مليون 
دينار في ٢٠٢٠ مقارنة مع ٨٣٫٨ 
مليون دينار خالل ٢٠١٩. في 
حــني بلغ هامــش الدخل قبل 
احتســاب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء ٢٦٪ خالل 
٢٠٢٠ مقارنة مع ٢٩٪ في العام 

السابق. 
ومن جهــة أخرى، شــكل 
ارتفاع بند االستهالك واإلطفاء 
بنســبة٪٤٫٢ ليصل إلى ٣٩٫٣ 
مليون دينار في ٢٠٢٠ نتيجة 
للتوســعات الرأســمالية في 
شبكات الـ٥G عبئا على صافي 
ربح الشــركة حيث بلغ ٣٢٫١ 
مليون دينار (ربحية الســهم 
٦٤ فلســا) وبهامــش ربحية 
١١٪ مقارنــة مــع ٤٣٫٦ مليون 
دينار (ربحية السهم ٨٧ فلسا) 
وبهامش ربحية ١٥٪ سجلتها 
الشركة في ٢٠١٩. هذا وقد بلغت 
قاعدة العمالء ١٫٩ مليون عميل 
في نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٠».

مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع ٦٠٪ نقداً على املساهمني

م. مزيد احلربيد. محمود عبدالرحمن

التشــغيلي  أدائهــا  تعزيــز 
واملالي». وأضاف «على الرغم 
من استمرار التداعيات السلبية 
التي خلفتها األزمة االقتصادية 
احلالية جراء ڤيروس كورونا 
املستجد على مستوى العالم 
في معظــم القطاعات، إال اننا 
متفائلــون بشــأن مســتقبل 
االعمــال، ولهذا نســعى دوما 
نحو التجدد واالبتكار في كل 
ما نقدمه لعمالئنا، وتوســيع 
الســهلة  التواصــل  قنــوات 
وامليسرة لتوفير خدمة افضل 

وأسرع».
وقــد حرصــت stc علــى 
االســتفادة من شــبكة اجليل 
اخلامــس لتقــدمي مجموعــة 
من اخلدمــات الرقمية، والتي 
أصبحت تشــكل جزءا كبيرا 
من األنشطة اليومية للمجتمع 
الكويتــي، كما متكنت stc من 
تلبيــة الطلــب املتزايــد على 
العريــض  النطــاق  شــبكات 
العالية الســرعة فــي أعقاب 
أحــدث القــرارات احلكوميــة 
الســنة  املتعلقــة مبتابعــة 
الدراســية احلاليــة من خالل 
منصات اإلنترنــت باإلضافة 
إلى توجه الشركات إلى احللول 

الرقمية والسحابية». 
وتعليقا على املركز املالي 
للشــركة كما في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٠، قال عبدالرحمن: «بلغ 
إجمالــي موجودات الشــركة 
٣٧٤٫٢ مليون دينار في نهاية 
٢٠٢٠، وارتفع إجمالي حقوق 
مساهمي الشركة بنسبة ٣٫٢٪ 
إلــى ٢٢٢٫٢ مليــون  ليصــل 
دينار، وبالتالي بلغت القيمة 
الدفترية للســهم الواحد ٤٤٥ 

«بوبيان»: اختيار منى الدعيج 
نائب رئيس إدارة االلتزام

أعلــن بنــك بوبيــان 
عــن اختيار منى الدعيج 
ملنصب نائب رئيس إدارة 
االلتــزام، وذلك في إطار 
حــرص إدارة البنك على 
الوطنية  الكــوادر  دعــم 
النسائية ومنحها الفرصة 
أعلــى  إلــى  للوصــول 

املناصب في البنك.
فــي  البنــك  وقــال 
بيان صحافــي، إن إدارة 
«بوبيــان» تولي اهتماما 
خاصا بالكوادر الوطنية 

وتشــجيعها على الترقي واكتساب اخلبرات الالزمة من 
أجل االرتقاء باملناصب املختلفة، حيث يعتبر بنك بوبيان 
من أعلى مؤسسات القطاع اخلاص على مستوى الكويت 

في توظيف العمالة الوطنية.
ووصلت نســبة العمالة الوطنية فــي بوبيان حاليا 
إلى نحو ٧٦٫٥٪، في الوقت الذي يســعى فيه البنك الى 
اســتقطاب القيادات النسائية، حيث بلغت نسبة اإلناث 

٢٦٪ من إجمالي القوى العاملة على مستوى البنك.
وتعتبــر منى الدعيج مــن كوادر بنــك بوبيان التي 
انضمت إليه في مراحله األولى منذ التأسيس، كما تعتبر 
من الكوادر النســائية املميزة في البنك من خالل جميع 
الوظائــف واملناصــب التي تولتها في البنــك على مدار 

السنوات املاضية.
واكتســبت الدعيج خبرتها منــذ تخرجها في جامعة 
الكويت عام ٢٠٠٥ - كلية العلوم اإلدارية من خالل عملها 
في إدارات البنك املختلفة والفروع حتى وصلت إلى منصب 
املدير التنفيــذي إلدارة دعم الفروع واملبيعات املركزية 
ودعم القنوات املباشرة قبل اختيارها للمنصب املذكور.
وخــالل هذه الفترة شــاركت الدعيج فــي العديد من 
الــدورات التدريبيــة املتخصصة، ســواء داخل الكويت 
أو خارجها فــي أكبر اجلامعات واملعاهد املعروفة، وهو 
ما أكســبها خبرات مميزة في العديد من مجاالت العمل 

املصرفي.

منى الدعيج

تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي
قال م. مزيد احلربي ان «stc حققت 
هذه النتائج بفضل تنفيذ استراتيجية 
التحول الرقمــي وتقدمي حلول تقنية 
متكاملة، لألفراد والشــركات اخلاصة 
والقطاعات احلكوميــة، ودفع أعمالها 
إلى مجاالت جديدة من النمو املستدام، 
عبر سلسلة من املبادرات املبتكرة التي 
تســتهدف االرتقاء مبستوى الكفاءة 
التشــغيلية، وحتسني جتربة العمالء، 
وتقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات التي 
تلبــي احتياجات عمالئها في ظل أزمة 
التي نتجت عنها،  كورونا واملتطلبات 
فضال عن دعم األعمال من خالل البنية 

التحتية املتطورة للشركة بأفضل وأوسع 
 .«٥G تغطية لشبكة اجليل اخلامس

واضاف: «نعمل في stc على تفعيل 
سياسة متوازنة خلفض التكاليف وذلك 
للوصول إلى أفضــل النتائج وتعزيز 
الربحية عبر اعتماد خطط مالية فعالة على 
صعيد النفقات التشغيلية والرأسمالية، 
حيث متكنت الشركة من هيكلة النفقات 
الرأسمالية، السيما بعد اآلثار السلبية 
التي خلفتها األزمة االقتصادية احلالية 
لضمان ســيولة التدفقات النقدية في 
ظل الظروف الراهنة. وشهد عام ٢٠٢٠ 
إطالق العديد من العروض واخلدمات التي 

تصب في مصلحة العمالء من األفراد 
والشركات، كما مت إطالق العالمة التجارية 
اجلديدة لشركتها التابعة «كواليتي نت»، 
لتصبح solutions by stc، ذراع الشركة 
املتخصصة في توفيــر حلول قطاع 

األعمال املتكاملة».
وأضاف احلربي: «لقد عكست النتائج 
املالية لشركة stc لنهاية ٢٠٢٠ قدرتها 
على املنافسة باإلضافة إلى تعزيز مكانتها 
كثاني أكبر شركة اتصاالت من حيث 
حصتها الســوقية من حجم اإليرادات 
في قطاع االتصاالت الكويتي بنســبة 

تصل إلى حوالي ٣٥٪».

الغامن: «وربة» يدعم حملة «لنكن على دراية»

«املركزي» ُيطلق إعالنًا لتجنب االحتيال اإللكتروني
حرصا من بنك الكويت املركزي على 
تعزيز الثقافة املالية لدى مختلف شرائح 
املجتمع، تتواصل فعاليات حملة التوعية 
املصرفية «لنكن على دراية، بهدف نشر 
الثقافة املالية لدى أوســع شــريحة من 
املجتمــع، وزيادة الوعــي لدى اجلمهور 
بدور القطاع املصرفي وكيفية االستفادة 
من اخلدمات املتنوعة التي تقدمها البنوك 
على الوجــه األمثل. جاء ذلــك في بيان 

صحافي، أشار فيه بنك الكويت املركزي 
إلــى أهميــة التوعية مبخاطــر عمليات 
االحتيــال واجلرائــم اإللكترونيــة التي 
تستهدف العمالء بطرق متنوعة. وفي إطار 
اجلهود الرامية إلى تعزيز حماية عمالء 
القطاع املصرفي أطلقت حملة «لنكن على 
دراية» إعالنا توعويا يوضح كيفية جتنب 
عمليات االحتيال اإللكتروني وطرق حماية 
البيانات املصرفية والشخصية للعمالء، 

من خالل جتنب االستجابة ألي مكاملة أو 
رسالة من طرف مجهول، والتأكيد على 
أن البنوك ال تطلب املعلومات املصرفية 
للعميل عبر املكاملات الهاتفية أو البريد 
اإللكتروني أو الرســائل أو غيرها. هذا، 
وتنشر املواد التوعوية التي تقدمها احلملة 
عبر عديد من القنوات من أبرزها حسابات 
بنك الكويت املركزي والبنوك الكويتية 

على منصات التواصل االجتماعي.

التنفيذي  الرئيس  أشــاد 
في بنك وربة شــاهني الغامن 
التوعيــة املصرفية  بحملــة 
«لنكــن علــى درايــة»، التي 
أطلقها بنك الكويت املركزي، 
واحتاد مصارف الكويت بهدف 
نشر الثقافة املالية لدى أوسع 
شريحة من املجتمع، باعتبارها 
مبــادرة متميزة من مبادرات 
بنك الكويت املركزي، الرامية 
إلــى تعزيز مســتوى الوعي 
املالــي، والتوعية املصرفية، 
املاليــة  الثقافــة  وتعزيــز 
املجتمعية، مبا ينعكس على 

زيادة حماية العمالء ضد أي 
مخاطــر محتملــة مــن جهة، 
وتعزيز ثقتهم باملؤسســات 
املصرفيــة من جهــة أخرى، 
وكيفية االستفادة من اخلدمات 
املتنوعة التي تقدمها البنوك 

على الوجه األمثل.
وأكد الغــامن في تصريح 
صحافــي صادر عــن البنك، 
دور ومســاندة ودعــم بنــك 
وربة حلملة التوعية املصرفية 
«لنكن على دراية» التي توفر 
وسيلة مناسبة لتوعية عمالء 
البنك وحمايتهــم، واحلفاظ 

علــى حقوقهم لــدى التعاقد 
للحصــول علــى التمويالت، 
وكذلك حقوق العمالء من ذوي 
االحتياجات اخلاصة، مشيرا 
إلى أن بنك وربة حريص على 
االلتزام بتوجيهات وتعليمات 
بنك الكويت املركزي مبا فيها 
تخصيــص أحــد فروعه في 
كل محافظــة خلدمــات ذوي 
االحتياجــات اخلاصة، حيث 
يقدم لهم اخلدمات والتسهيالت 
تراعــي  التــي  والوســائل 
أوضاعهم وتسهيل احلصول 
على جميع اخلدمات املصرفية.

شاهني حمد الغامن

«البترولية املستقلة»: تسويق ٤٫٢ ماليني طن
من املنتجات البترولية في ٢٠٢٠

أقرت اجلمعية العمومية 
لشركة املجموعة البترولية 
املستقلة توزيع أرباح نقدية 
القيمــة  بنســبة ٣٠٪ مــن 
اإلسمية للسهم الواحد بواقع 
٣٠ فلســا لكل سهم ومببلغ 
إجمالــي قــدره ٥٫٤ ماليني 
دينار، وذلك عن السنة املالية 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

وقالت الشركة في تقرير 
مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠ ان 
املجموعة متكنت من تسويق 
حوالــي ٤٫٢ ماليني طن من 
املنتجات البترولية في ٢٠٢٠ 
مقارنة بـ ٣٫٣ ماليني طن في 
٢٠١٩، حيث كان هناك زيادة 
في حجم املبيعات إلى مناطق 
البحــر األحمر ودول البحر 
األبيض املتوسط التي تعد 
جزءا من األسواق الرئيسية 

للمجموعة.
وأشــارت إلى انــه على 
الرغم من املنافســة القوية، 
متكنت املجموعة من التداول 
في مناطقها الرئيســية مبا 

االقتصاد، ومع ذلك، واجهت 
املجموعــة هــذه التحديات 
ومتكنــت مــن احلفاظ على 
مكانتهــا في أســواقها على 
الرغــم من القيــود التي مت 
فرضها على قطاعات العمل 

وحركة السفر.
وذكرت انها تابعت نهجها 
املتحفظ املتمثل في احلد من 
املخاطر وحتســني هوامش 
األربــاح باالعتمــاد علــى 
خبراتهــا العمليــة لضمان 
املضي قدما نحو اســتمرار 

قــوة املجموعة واســتدامة 
نشــاطاتها وكان لهــذا أكبر 
األثــر في عدم تعرضها ألي 
انتكاسات كبرى خالل العام. 
كما متكنــت على الرغم من 
كل هذه التقلبات من توجيه 
املسار في هذا السوق املجهول 
من خــالل البرمجة اجليدة 
أرباحها اإلجمالية  لتحسني 
وتوظيف ســفنها من خالل 
التأجيــر إلى أطــراف ثالثة 
على الرغم من بطء السوق.
كميــة  ان  وأوضحــت 
املبيعات في منطقة اخلليج 
العربــي والبحــر األحمــر 
سجلت نحو ١٫٩ مليون طن، 
أي حوالي ٤٦٪ من إجمالي 
حجم مبيعات املجموعة. كما 
مت بيــع ما يقــارب من ٥٠٤ 
آالف طن إلى شرق أفريقيا، 
وهذا ميثل ١٢٪ من إجمالي 
حجم املبيعات. كما وقامت 
املجموعة بتأسيس مكتب لها 
في نيروبي (كينيا) خلدمة 

األسواق احمللية فيها.

جانب من اجلمعية العامة العادية

فــي ذلك الشــرق األوســط 
وشرق أفريقيا مع حتقيقها 
في الوقت نفسه حتسينات 
في هوامش األرباح، كما انها 
تواصــل اجلهود لترســيخ 
مكانتهــا فــي هــذه املناطق 
والتوسع في مناطق أخرى.

وأضافت الشركة انه كان 
من الصعب التنبؤ بالتبعات 
الناشــئة عن  االقتصاديــة 
انتشار ڤيروس كورونا وكان 
مــن الصعب ايضــا حتديد 
توقيــت محــدد النتعــاش 


