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الشيخ عبداهلل آل ثاني

مقارنة بـ 42.6 مليون دينار أرباحاً عن العام الماضي مع ارتفاع عدد العمالء الناشطين إلى 11.9 مليون عميل

آل ثاني: »الوطنية لالتصاالت« حققت 78.8 مليون دينار
أرباحاً صافية للنصف األول بواقع 157 فلساً للسهم

أعلن����ت الش����ركة الوطنية 
لالتصاالت املتنقلة عن نتائجها 
املالية للنصف األول من 2009 
حيث بلغ الرب����ح قبل الفائدة 
والضريب����ة واإلهالك واإلطفاء 
92.6 مليون دينار مقارنة بالفترة 
ذاتها من سنة 2008 والبالغ 97.0 

مليون دينار.
وأفادت الشركة بأن صافي 
أرباحها املجمعة بلغ 78.8 مليون 
دينار للنصف األول من س����نة 
2009، أو ما يعادل 157 فلس����ا 
للسهم، مقارنة ب� 42.6 مليون 
دين����ارا وما يعادل 85 فلس����ا 
للس����هم في النصف األول من 

سنة 2008.
املناس����بة، صرح  وبه����ذه 
رئيس مجلس إدارة »الوطنية 
الش����يخ عبداهلل  لالتصاالت« 
بن محمد بن س����عود آل ثاني 
قائال: لقد استطاعت »الوطنية 
لالتص����االت« احملافظ����ة على 
مستوى عال من الربح في الربع 
الثاني من السنة وذلك على الرغم 
من ازدياد ضغوطات املنافسة 
في السوق الكويتية. وتابع: قد 
شهد صافي أرباح الربع الثاني 
من السنة زيادة كبيرة بسبب 
كسب احلكم املؤيد بشأن رسوم 

مشتركي الدفع املسبق.
وأضاف أن الشركة مستمرة 
في توسيع قاعدة عمالئها في 
التي تتواج����د فيها،  البل����دان 
مش����يرا الى ان العدد اإلجمالي 
لعمالء »الوطنية لالتصاالت« 
يبلغ حالي����ا 11.8 مليون عميل 
)7.9 ماليني عميل على أساس 
نسبي(. وختم الشيخ عبداهلل 
كلمته قائ����ال: مازلنا نأمل بأن 
يتم تأس����يس هيئة مس����تقلة 

لتنظيم االتص����االت بالقريب 
العاجل لتقوم بتنظيم عمليات 
االتصال بني املشغلني لتتطور 

اخلدمات.

أداء مجموعة الوطنية لالتصاالت

ويذكر أن عدد العمالء الناشطني 
الوطنية لالتصاالت  مبجموعة 
ارتفع ف���ي نهاية النصف األول 
من س���نة 2009 إلى 11.9 مليون 
عميل مقارنة ب� 10.4 ماليني عميل 
في نهاية النصف األول من سنة 

2008، أي بزيادة بلغت %14.4.
ولإلش����ارة بلغ����ت إيرادات 
النصف األول من السنة 232.8 
مليون دينار، مقارنة بإيرادات 
بلغت 230.0 مليون دينار في 

النصف األول من سنة 2008.
وبل����غ الربح قب����ل الفائدة 
والضريب����ة واإلهالك واإلطفاء 
في النصف األول من السنة 92.6 
مليون دين����ار، مقارنة ب� 97.0 
مليون دينار في نهاية النصف 

األول من سنة 2008.
اما ربحية الس����هم املجمعة 
للنصف األول من س����نة 2009 
فقد بلغت 157 فلسا للسهم )55 
سنتا( مقارنة ب� 85 فلسا )30 
سنتا( للسهم في النصف األول 

من سنة 2008.
وعلى مستوى الكويت ارتفع 
عدد عمالء الوطنية لالتصاالت 
في نهاية الربع الثاني من السنة 
املالية 2009 إل����ى 1.40 مليون 
عميل بزي����ادة بلغت 9.8% عن 
املالية  السنة  الثاني من  الربع 
النصف  إيرادات  2008 وبلغت 
األول من السنة املالية احلالية 
101.2 مليون دينار )352.9 مليون 
دوالر(، مقارنة بإيرادات بلغت 

عميل، بزيادة بلغت 35.9% في 
الفترة ذاتها من س���نة 2008، 
ارتفعت إيرادات النصف االول 
من الس���نة املالية احلالية الى 
9.5 ماليني دينار )33.0 مليون 
دوالر(، مقارن���ة ب� 6.1 ماليني 
دينار )21.4 مليون دوالر(. وبلغ 
صافي اخلسارة املجمعة للنصف 
األول من السنة 5.3 ماليني دينار 
)18.5 مليون دوالر( مقارنة ب� 
6.7 ماليني دينار )23.6 مليون 
دوالر( في الفترة ذاتها من سنة 
2008، وبل���غ صافي خس���ارة 
اململكة العربية السعودية التي 
الوطنية لالتصاالت  تتحملها 
عن النصف األول من الس���نة 
املالية احلالية 3.0 ماليني دينار 
)10.3 ماليني دوالر( مقارنة ب� 
3.8 ماليني دينار )13.2 مليون 
دوالر( في الفترة ذاتها من سنة 

2008 أي بانخفاض بلغ %22.

عمالء المالديف

وبخصوص املالديف فقد وصل 
مجموع عدد العمالء في نهاية 
الربع الثاني من سنة 2009 إلى 
0.11 مليون عميل، بزيادة بلغت 
31% في الفترة ذاتها من السنة 
املاضية، وبلغت إيرادات النصف 
األول من السنة املالية احلالية 
3.8 ماليني دينار )13.4 مليون 
دوالر( مقارنة ب� 2.4 مليون دينار 
)8.2 مالي���ني دوالر( في الفترة 
ذاتها من سنة 2008 وبلغ الربح 
قبل الفائدة والضريبة اإلهالك 
واالطفاء 0.11 مليون دينار )0.40 
مليون دوالر( مقارنة مع الربح 
السلبي قبل الفائدة والضريبة 
االهالك واالطف���اء 0.10 مليون 
دينار )0.35 مليون دوالر( في 

الفترة ذاتها من السنة املاضية، 
وبلغ صافي اخلسارة عن النصف 
األول من السنة املالية احلالية 1.8 
مليون دينار )6.1 ماليني دوالر( 
مقارنة بخسارة قدرها 1.9 مليون 
دين���ار )6.6 ماليني دوالر( في 
الفترة ذاتها من السنة املاضية. 
ولإلشارة فإن سعر سهم الشركة 
كما في 30 يونيو 2009 بلغ 1.720 
دينار، األمر الذي يعني أن القيمة 
الرأس���مالية الس���وقية ألسهم 
الوطنية لالتصاالت  الش���ركة 
املتنقلة بلغت 867 مليون دينار 

)3.0 مليارات دوالر(.
وجت����در اإلش����ارة ال����ى أن 
الوطنية لالتص����االت انطلقت 
جتاريا في عام 1999 كأول شركة 
نقال تعود ملكيتها إلى القطاع 
اخلاص في الكويت. وفي مارس 
2007، استحوذت شركة كيوتل 
القطرية على نسبة 51% من أسهم 
الوطنية من ش����ركة املشاريع 

القابضة )كيبكو(.
والوطنية هي شركة تعنى 
بعمالئه����ا وته����دف دائما إلى 
توفير خدمات ومنتجات نقال 
ممتازة من ش����أنها أن تضفي 
قيمة حقيقية على استخدامات 
العمالء للنقال لقد لعبت الوطنية 
دورا محوريا في زيادة نسبة 
االختراق في س����وق النقال في 
النسبة  الكويت لتتخطى هذه 
80%. كما شهدت الشركة منوا 
نوعيا وسريعا من خالل استحوا 
ذات فازت بها وتوس����عات في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا وآسيا. تتمتع الوطنية 
بعمليات ف����ي كل من الكويت، 
واملالديف، والسعودية، واجلزائر 

وتونس وفلسطني.

112.2 مليون دينار )391.5 مليون 
دوالر( ف����ي النصف األول من 
السنة املالية 2008. وبلغ الربح 
قبل الفائدة والضريبة اإلهالك 
واإلطفاء للنصف األول من السنة 
املالية احلالية 48.7 مليون دينار 
)169.8 مليون دوالر(، مقارنة 
ب� 58.9 ملي����ون دينار )205.4 
مليون دوالر( في الفترة ذاتها 
من س����نة 2008، وبلغ صافي 
الربح للنصف األول من السنة 
املالية احلالية 83.3 مليون دينار 
)290.7 مليون دوالر( مقارنة ب� 
40.8 مليون دينار )142.6 مليون 
دوالر( في نهاية النصف األول 

من سنة 2008.
الثاني من سنة  الربع  وفي 
2009 فازت »الوطنية لالتصاالت« 
باحلكم القضائي املؤيد ضد وزارة 
املواصالت بشان رسوم ترخيص 
الشبكة مما جعل الشركة تقوم 
برد املخصص����ات املعترف بها 
س����ابقا صافية من املصروفات 
املتعلقة بها واالعتراف بالربح 

حتت بند إيرادات أخرى.

عمالء »تونزيانا«

اما في تونس فقد وصل عدد 
عمالء »تونزيانا« في نهاية الربع 
املالية 2009  السنة  الثاني من 
إلى 4.40 ماليني عميل. بزيادة 
بلغت 13.0% عن الربع الثاني من 
السنة املالية 2008، أما إيرادات 
النصف األول من السنة املالية 
احلالية فقد بلغت 47.6 مليون 
دين����ار )165.9 مليون دوالر( 
مقارنة بإي����رادات 48.0 مليون 
دينار )167.6 مليون دوالر( في 

الفترة ذاتها من سنة 2008.
وبل����غ الربح قب����ل الفائدة 
والضريبة اإله����الك واإلطفاء 
25.8 مليون دينار )90.1 مليون 
دوالر(، مقارنة ب� 25.4 مليون 
دينار )88.4 مليون دوالر( في 
الفترة ذاتها من س����نة 2008. 
وزادت حصة الوطنية لالتصاالت 
في صافي ربح تونس����يانا عن 
النصف االول من سنة 2009 إلى 

10.7 ماليني دينار )37.3 مليون 
دوالر( مقارنة ب� 9.6 ماليني دينار 
)33.5 مليون دوالر( في الفترة 
ذاتها من السنة املاضية. وتسجل 
الوطنية نتائج »تونيزيانا« على 
أساس 50% وفق أسلوب التجميع 

النسبي.

عمالء »نجمة«

وبالنسبة للجزائر فقد ارتفع 
عدد عم����الء »جنمة« في نهاية 
املالية  السنة  الثاني من  الربع 
2009 إل����ى 5.78 ماليني عميل. 
بزيادة بلغت 15.9% في الفترة 
ذاتها من الس����نة املاضية، أما 
إيرادات النصف األول من السنة 
املالية احلالية فقد بلغت 69.4 
مليون دين����ار )242.3 مليون 
دوالر( مقارن����ة ب� 61.2 مليون 
دينار )213.7 مليون دوالر( في 
الفترة ذاتها من السنة املاضية، 
وأما الربح قبل الفائدة والضريبة 
واإلهالك واإلطف����اء في نهاية 
النصف األول من س����نة 2009 

فقد بلغ 22.0 مليون دينار )76.7 
ملي����ون دوالر( مقارنة ب� 17.7 
مليون دينار )61.9 مليون دوالر( 
في الفترة ذاتها من سنة 2008 

أي بزيادة بلغت %23.8.
وبلغ صافي اخلسارة املجمعة 
للنصف األول من الس����نة 7.13 
ماليني دينار )24.9 مليون دوالر( 
مقارنة ب����� 0.09 مليون دينار 
)0.3 مليون دوالر( في الفترة 
ذاتها من سنة 2008، وبلغ صافي 
خسارة اجلزائر التي تتحملها 
الوطنية لالتصاالت عن الفترة 
5.1 ماليني دينار )17.6 مليون 
دوالر( مقارنة بخسارة قدرها 
0.07 مليون دينار )0.23 مليون 
دوالر( في الفترة ذاتها من سنة 

 .2008

عمالء »برافو«

العربي���ة  وف���ي اململك���ة 
الس���عودية وصل عدد عمالء 
»برافو« في نهاية الربع الثاني 
من سنة 2009 إلى 0.17 مليون 

حافظنا على مس�توى عاٍل من الربح على الرغم من ازدياد ضغوطات المنافس�ة في الس�وق الكويتية ومس�تمرون في توس�يع قاعدة عمالئنا

38% نسبة زيادة صافي األرباح عن الفترة ذاتها من العام الماضي

»كيوتل«: 42% نمواً في اإليرادات بالنصف األول 
كش���فت أمس اتصاالت قطر »كيوتل« عن حتقيق نتائج 
مالية قوية عن الفترة املنتهي���ة في 30 يونيو 2009 بفضل 
النمو املتواصل ألعماله���ا وعملياتها التي متتد حاليا في 17 
دولة مبنطقة الشرق األوسط وش���مال أفريقيا وقارة آسيا. 
وأظهرت النتائج املعلنة منوا الفتا وفق العديد من املؤشرات 

الرئيسية.
وافادت »كيوتل« بان املجموعة حققت خالل النصف األول 
من 2009 إيرادات قوية بلغت 11.5 مليار ريال قطري )مقارنة 
مع 8.1 مليارات ريال قطري خالل النصف األول 2008( وذلك 
بنسبة منو بلغت 42%. وبلغت األرباح الصافية املقرر توزيعها 
على املساهمني 1.6 مليار ريال عن النصف األول 2009 وذلك 
بنمو قدره 38% عن الفترة ذاتها من العام املاضي حيث كانت 
قد بلغت 1.2 مليار ف���ي العام 2008، ووصلت قاعدة العمالء 
املوح���دة ملجموعة »كيوتل« في 30 يوني���و 2009 إلى 52.2 

مليون مشترك.
ومنت إيرادات »كيوتل« قبل احتساب الفوائد والضرائب 
ومصاريف اإلهالك واستهالك الدين بنسبة 36% خالل النصف 
األول 2009 مقارن���ة مع الفترة نفس���ها من الس���نة املاضية 
لتص���ل إلى 5.5 مليارات ريال قط���ري مقارنة مع 4 مليارات 
ريال قطري خالل النصف األول 2008، وحافظت كيوتل على 
هامش إيرادات ثابت نسبيا قبل احتساب الفوائد والضرائب 
ومصاريف اإلهالك واستهالك الدين، محققة نسبة وصلت إلى 

48% مقابل 50% في النصف األول من العام 2008.
وقد حققت املجموعة في الربع الثاني من العام 2009 نتائج 
موحدة بلغت 5.9 ملي���ارات ريال قطري مقابل 4.6 مليارات 
ريال قطري في الربع الثاني من العام 2008، بنسبة منو بلغت 
30%. وبلغت األرباح الصافية املقرر توزيعها على املساهمني 
للفترة نفسها مليار ريال قطري، مسجلة منوا بلغ 59% عن 
الفترة ذاتها من العام املاضي، وارتفعت قاعدة عمالء الشركة 
إلى 52.2 مليون مشترك، مقابل 51.4 مليون مشترك في الربع 

الثاني من العام 2008.
وقالت »كيوتل« إن جناحاتها وإجنازاتها املتواصلة، رغم 
األزمة االقتصادية العاملية الراهنة والتحديات الناجمة عنها، 
مردها إلى عوامل عديدة تش���مل تركي���ز إدارة املجموعة كل 
اهتمامها لتحقيق النمو املقرون بالربحية املتواصلة، وجناح 
»كيوتل« في التطوي���ر واالبتكار في مجاالت متعددة، فضال 
عن تنامي مس���توى تبادل اخلب���رات والتجارب على امتداد 
املجموعة، وتكامل أعمالها وعملياتها على الصعد املختلفة. 
كما كان للمكانة االس���تراتيجية والتطوير املستمر لألعمال 

دور بارز في تعزيز النتائج املالية عن تلك الفترة في أسواق 
»كيوتل« الرئيسية، مبا في ذلك قطر وإندونيسيا.

وعلق، رئيس مجلس إدارة اتصاالت قطر »كيوتل«، الشيخ 
عبداهلل بن محمد بن س���عود آل ثاني عل���ى النتائج القوية 
للنصف األول من السنة املالية احلالية قائال: »حققنا أرباحا 
قوية ومتنامية على امتداد أعمالنا، حيث وصلت نسبة النمو 
على إيراداتنا خالل النص���ف األول من العام إلى 42% بينما 
بل���غ منو صافي األرباح 38%. وس���نواصل جهودنا الدؤوبة 
بغية توطيد مكانتنا في أسواقنا الرئيسية وتعزيز الفاعلية 
مبا يضمن اس���تمرارية منو األرباح مل���ا فيه مصلحة جميع 

مساهمينا«.
وتابع قائال: »لعل أبرز إجنازاتنا خالل الربع الثاني جناحنا 
في إجناز املراحل األساسية من استراتيجية التمويل بعيدة 
األمد. إذ استقطبت السندات املالية األولية التي طرحناها في 
يونيو 2009 ضمن برنامج الدين متوسط األجل إقباال عامليا 
واسعا فاق كل توقعات االقتصاديني واملتابعني عقب اإلصدار 
التدش���يني للس���ندات غير املضمونة بقيمة 1.5 مليار دوالر 
في إطار برنامجها العاملي للسندات متوسطة األمد والبالغة 
قيمتها 5 مليارات دوالر أمام املستثمرين الدوليني. كما جنحنا 
في ضمان أول قرض من نوعه في منطقة اخلليج قيمته 1.5 
مليار دوالر بتس���هيالت ائتمانية آجلة، وس���تقوم »كيوتل« 
رسميا بإتاحة الفرصة أمام مقرضني آخرين لالنضمام لتقدمي 
هذه التسهيالت االئتمانية الناجحة في مرحلة الطرح العامة 
للقرض املشترك. ومن املؤكد أن هذه العمليات ستوفر منصة 
مالية مريحة وس���تعزز من مرونتن���ا املالية ملواصلة منونا 

ومخططاتنا املستقبلية«.
وواصلت »كيوتل« حتقيق منو على امتداد أعمالها وأسواقها 

حول العالم خالل النصف األول 2009. وفي دولة قطر.
وقال الرئيس التنفيذي لش���ركة اتصاالت قطر »كيوتل« 
د.ناصر معرفية: لقد واصلت كيوتل تعزيز تواجدها وتوطيد 
أعمالها في جميع أسواقها الدولية، كما عملت دون كلل أو ملل 
لتظل قريبة من عمالئها، ملبية جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم 
من حلول االتصال بالشكل األمثل، وهذا ينطلق من حرصنا 
والتزامنا بأن تكون »كيوتل« مزود اخلدمة املفضل في جمع 
البلدان واملناطق التي تعمل بها. ومن خالل تقاس���م جتاربنا 
وخبراتن���ا ومعارفنا على امت���داد مجموعة كيوتل وحتقيق 
اإليرادات الراسخة واملتنامية واحلد من النفقات، فإننا نحقق 
النقلة النوعية االستثنائية في أعمالنا على النحو الذي يضمن 

لنا مواصلة منونا وحتقيق الربحية املنشودة«.

الربع الثاني 
2009

الربع الثاني 
2008

نسبة النمو مقارنة مع الفترة 
نفسها من السنة الماضية

النصف األول 
2009

النصف األول 
2008

نسبة النمو مقارنة مع الفترة 
نفسها من السنة الماضية

+2.0%52.251.4+2.0%52.251.4قاعدة العمالء املوحدة )مليون(
+42%11.543.48.121.7+30%5.926.74.567.6اإليرادات املوحدة )مليون ريال قطري(

اإليرادات قبل احتساب الفوائد 
والضرائب ومصاريف اإلهالك 

واستهالك الدين )مليون ريال قطري(
2.842.72.247.9%26+5.508.34.042.2%36+

هامش اإليرادات قبل احتساب 
الفوائد والضرائب ومصاريف 
اإلهالك واستهالك الدين )%(

%48%49%2-%48%50%4.0-

صافي األرباح املوزعة على 
+38%1.637.91.183.9+59%1.044.1658.5املساهمني )مليون ريال قطري(


