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آل ثاني: إدراج »الوطنية لالتصاالت« في سوق قطر خالل أسبوعين
أكد خالل عمومية الشركة إنها تدرس فرصة استثمارية مجزية منذ شهرين وسيعلن عنها خالل الفترة المقبلة

الشيخ عبداهلل بن سعود آل ثاني )أسامة البطراوي(آل ثاني مترئسا اجلمعية العمومية ويبدو سكوت جيجنهيمر األول من اليمني وبجواره د.ناصر معرفيه

 أحمد مغربي
كشف رئيس مجلس اإلدارة في 
شركة الوطنية لالتصاالت املتنقلة 
الشيخ عبداهلل بن سعود آل ثاني، 
أن الشركة انتهت من كافة اإلجراءات 
الالزمة لإلدراج في سوق قطر خالل 
األس����بوعني املقبلني، موضحا أن 
عملية اإلدراج أخذت وقتا طويال 
حلني االنتهاء من التنسيق وإزالة 
الكويتي  الس����وقني  العوائق بني 
والقطري في مسألة اإلدراج، مشيرا 
الى أن الشركة توصلت الى صيغة 
أثرها  اتفاق نهائية س����تتم على 
عملية اإلدراج والتي سوف يكون 
عائدها كبيرا سواء على السهم أو 

مساهمي الشركة.
حديث الش����يخ عب����داهلل بن 
س����عود آل ثاني جاء على هامش 
انعقاد اجلمعية العمومية العادية 
للشركة التي انعقدت أمس بنسبة 
حضور بلغ����ت 80%، وأوضح آل 
ثاني أن احلصة السوقية للشركة 
في السوق الكويتي كما هي دون 
تغيير رغم شدة املنافسة بالتزامن 
مع دخول املشغل الثالث لالتصاالت 
بالكويت، مبينا أن املنافسة بشكل 
عام جيدة. وعن دخول شركة »فيفا« 
كمشغل ثالث لالتصاالت في الكويت 
ومدى انعكاس هذا األمر على أداء 
»الوطنية لالتصاالت« خالل العام 
املاضي، بني آل ثاني أن الس����وق 
يتحمل شركة ثالثة ولكن ينبغي 
التنس����يق بني الش����ركات الثالث 
خاصة بعد ظهور مش����كلة إزالة 
األبراج ومحطات التقوية، مشددا 
على ضرورة جلوس الش����ركات 
الثالث واالتفاق على العمل املزدوج 
وإرساء معايير يلتزم بها جميع 

األطراف.
وفي مداخلة من أحد املساهمني 
حول اكتفاء الشركة بتوزيع أرباح 
نقدية مبقدار 50% من القيمة االسمية 
للسهم أي بواقع 50 فلسا للسهم 
رغم توافر السيولة املالية واملالءة 
املالية املمتازة للشركة، قال آل ثاني 
ان مجلس ادارة الشركة ناقش هذا 
األمر اكثر من مرة لزيادتها إال أن 
جلنة االستثمار شددت على ضرورة 
وجود سيولة مالية لدى الشركة 
تستخدمها في عملياتها التوسعية 

خالل العام احلالي، مشيرا الى أن 
الشركة تدرس فرصة استثمارية 
جيدة منذ شهرين وسيعلن عنها 
قريبا وس����وف تكون مجزية عن 

التوزيعات.

عدد من اإلجراءات

وعن موعد طرح 30% من أسهم 
الشركة الفلسطينية قال آل ثاني 
ان الشركة جتري حاليا عددا من 
اإلجراءات مثل تقييم أسهم الشركة 
ومبجرد االنتهاء منها سيتم الطرح 
مباشرة، متوقعا أن يكون الطرح في 
غضون الشهرين او الثالثة املقبلة 

قبل دخول موسم الصيف.
وأوض����ح آل ثان����ي في كلمته 
أمام اجلمعي����ة العمومية العادية 
أن »الوطنية لالتصاالت« حققت 
نتائج طيبة خ����الل العام 2009، 
وذلك على الرغ����م من التحديات 
االقتصادية الصعبة التي اجتاحت 
األسواق العاملية، واليوم وفي ظل 
األجواء التنافس����ية حول العالم، 
إال أن الش����ركة عقدت العزم على 
مواصل����ة العمل لتق����دمي خدمات 

مبتكرة وعالية اجلودة للعمالء.
وبني أن العام 2009 شهد اتخاذ 
العديد من القرارات اإلستراتيجية 
الهامة، األمر الذي عزز من عالقتنا 
مع العمالء والدليل على هذا أهمية 

حققتها »الوطنية« 475.5 مليون 
دينار في السنة املاضية، اما الربح 
الصافي اإلجمال����ي فيبلغ 108.3 
ماليني دينار، محققا زيادة عن الربح 
الصافي اإلجمالي الذي حتقق خالل 
الفترة نفسها في العام 2008 حيث 

بلغ 82.4 مليون دينار.
وأش����ار الى أن قاع����دة عمالء 
الش����ركة اتسعت لتش����مل 15.2 
مليون مش����ترك في نهاية 2009، 
مقاب����ل 10.9 ماليني مش����ترك في 
نهاية العام 2008، مشيرا الى أن 
جهود الشركة ارتكزت على تطوير 
اخلدمات وجتديده����ا عبر تقدمي 
منوذج جديد إلس����تراتيجية ذات 

أبعاد زمنية واضحة.
وبني أن الش����ركة تتطلع إلى 
تعزيز مكانته����ا الريادية وإيجاد 
مص����ادر جدي����دة للعائ����دات من 
خالل حتديث الشبكة الرئيسية، 
ففي الكويت عمدت الش����ركة إلى 
 HSUPA تطوي����ر برامج ش����بكة
لتتمكن الشركة من تقدمي سرعة 
تغطية عالية ومضمونة للعمالء، 
عالوة على استخدام شبكة جديدة 
للتمكن من استدراك احلجم املتزايد 
حلركة م����رور البيانات. وأوضح 
الكويت  أن استحواذ الشركة في 
على متاجر ونقاط البيع الرائدة 
واملتخصصة باألجهزة النقالة في 

القيمة املستدامة الستثمارات الشركة 
في الكوادر البشرية ومواكبة آخر 
التكنولوجية، مشيرا  التطورات 
الى أن الشركة احتفلت خالل العام 
احلالي بالذكري السنوية العاشرة 

لتأسيس الشركة في الكويت.
وأشار الى أن الشركة احتلت في 
الكويت املرتبة األولى في توفير 
إذ  العائدات،  النس����بة األكبر من 
شكلت وحدها 48% من االيرادات 
اإلجمالية، في حني شهدت اجلزائر 
أعلى نسبة منو في عدد العمالء، 
ناهيك عن »تونسيانا« التي متكنت 
من رفع حصتها السوقية ليصل 
عدد العم����الء في نهاية 2009 إلى 
5.21 ماليني عميل. وذكر أن عمليات 
الوطنية في فلسطني والتي استهلت 
في نوفمبر 2009 قد شهدت جناحا 
ملحوظا، إذ وص����ل مجموع عدد 
العمالء الى 110 آالف عميل بنهاية 
العام، ومن املتوقع حتقيق مزيد 
من النمو مبعدالت كبيرة مستقبال 
مما س����يعود بقيمة مضافة على 

أعمال الشركة ككل.

إحراز تقدم

وب����ني أن »الوطنية« واصلت 
إحراز تقدم بارز على املستويني 
العملي واملالي خالل العام 2009، 
إذ بلغت االيرادات اإلجمالية التي 

القيمة االسمية للسهم  50% من 
الواحد أي بواقع 50 فلسا للسهم 
الواحد للمس���اهمني املس���جلني 
بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، 
وكذلك تفوي���ض مجلس اإلدارة 
في ش���راء أس���هم الشركة مبا ال 
يتجاوز 10% من عدد أسهمها طبقا 
التجارة والصناعة  لقرار وزارة 
رق���م 1987/10 وتعديالتها وذلك 
خالل مدة ال تتجاوز 18 شهرا من 
تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية 

العادية.
العمومية  ووافقت اجلمعية 
العادية للشركة كذلك على مكافأة 
أعض���اء مجل���س اإلدارة مببلغ 
450 ألف دين���ار، واملوافقة على 
وقف زيادة االحتياطي اإلجباري 
للشركة للسنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2010، وأيضا املوافقة 
على اصدار س���ندات ال تزيد عن 
رأس املال ويتم طرحها لالكتتاب 
اإلدارة  العام، وتفويض مجلس 
بإب���رام تس���هيالت مالية وعقد 
اتفاقيات قروض وإعطاء الكفاالت 
الالزمة لتمويل عمليات الشركة 
وشركاتها التابعة مع الغير، كما 
وافقت اجلمعية العمومية العادية 
للشركة على تعيني مكتب برايس 
واتر هوس لتدقيق احلس���ابات 

املالية للشركة.

كل انحاء الب����الد »فونو« خطوة 
جيدة بالنظر الى اهتمام »فونو« 
بتوفير اخلدمات املتميزة للعمالء 
مما سهل من إضافة قيمة في غاية 

األهمية إلى العالمة التجارية.
وذكر أن استراتيجية الوطنية 
بنيت على 3 أس����س رئيسية هي 
خدمات مبتكرة وشبكة ذات جودة 
عالية وخدمة مميزة واستثنائية 
للعمالء، وفي كل هذه األسس أثبتنا 
أهمية جوهرية في تطوير أعمالنا 
وارتقائها نحو األفضل عبر تقريبنا 

من العمالء.
م����ن جانبه قال املدي����ر العام 
التنفي����ذي س����كوت  والرئي����س 
جيجنهيم����ر انه عل����ى الرغم من 
سخونة األجواء التنافسية ودخول 
شركة ثالثة على خط املنافسة ملدة 
عام، اال أن الش����ركة حققت منوا 
بنسبة 17% لقاعدة مشتركيها حيث 
قامت الشركة مبكافأتهم عن طريق 
التسعيرات  منحهم مجموعة من 
اجلديدة، االمر الذي ساعد في تعزيز 

رضا العمالء ووالئهم للشركة.

الجمعية العمومية

ه����ذا وق����د وافق����ت اجلمعية 
العمومية العادية للش����ركة على 
جميع بنود جدول األعمال حيث 
أقرت توزيع أرباح نقدية مبقدار 

مجلس إدارة 
جديد 

لـ 3 سنوات 

الكويت الوحيدة 
التي لم نحصـل
 فيهـا على بوابة 

لالتصــاالت 

انتخب���ت اجلمعي�������ة 
العادية للشركة  العمومية 
الوطنية لالتصاالت مجلس 
ادارة للسنوات الثالث املقبلة 
يضم كال من الشيخ عبداهلل 
بن محمد بن سعود آل ثاني 
رئيسا ملجلس االدارة والشيخ 
محمد بن س���حيم آل ثاني 
نائبا لرئيس مجلس االدارة 
وكال من فهد السعيد ومحمود 
الكن���دري ووليد الروضان 
ود.ناص���ر معرفيه وعلي 
العمادي أعضاء، باالضافة 
الى عضوي���ن احتياط هما 
محمد بن عيسي وعبداهلل 

زايد آل طالب.

بني الش����يخ عبداهلل بن 
سعود آل ثاني سيطرة وزارة 
املواص����الت الكويتية على 
البوابة الدولية لالتصاالت 
»الوطني����ة  إن  قائ����ال: 
لالتص����االت« ال تنظر إلى 
س����لبيات ه����ذا األم����ر من 
ناحية اخلس����ائر وإمنا من 
ناحية اخلدمات التي تقدم 
عن طريقها كتسهيل عملية 
الدول����ي وتقدمي  االتصال 
خدم����ات مبتكرة، مش����ددا 
على ضرورة إعطاء شركات 
االتصاالت الثالث احلق في 
هذه البوابة وإيجاد حلول 
لهذا األمر من خالل طرحها 
كمناقصة أو مزايدة أو اي 

كيفية مناسبة لهذا األمر.
وأوض����ح أن املجموعة 
تعمل في 17 دولة والكويت 
هي الدولة الوحيدة التي لم 
حتصل فيها املجموعة على 
البوابة الدولية لالتصاالت، 
متمني����ا أن تس����رع وزارة 
العمل على  املواصالت في 

إنهاء هذه املشكلة.

أسـهم  مـن   %30 طـرح 
في  سيكون  الفلسطينية  الشركة 
غضون الشهرين أو الثالثة المقبلة

مـن  الرغـم  علـى  جيجنهيمـر: 
ودخول  التنافسـية  األجـواء  سـخونة 
شـركة ثالثة علـى خط المنافسـة فإن 
قاعدة المشـتركين نمت بنسـبة %17 

من أجواء العمومية 
في مداخلة من أحد املس���اهمني عن حتقيق الشركة خسائر في اجل�زائر تق���در 
ب� 9.7 ماليني دينار ف�ي 2009 رغم زيادة العمالء الى 8 ماليني مش����ترك قال الش����يخ 
عبداهلل بن سعود آل ثاني ان السوق اجلزائري واعد وال يوجد خلل في الشركة حيث 

تستثمر الشركة كل األرباح في حتسني الشبكة وتنويع اخلدمات التي تقدمها.

 قال عضو مجلس االدارة د.ناصر معرفيه ان الس��وق الكويتي س��وق اس��تراتيجي 
وواعد وخالل الفترة األخيرة مت اس��تثمار جزء كبير في حتس��ني البنية التحتية للشركة 
من الشبكات، مشيرا الى أن هذه االستثمارات كانت نتيجتها احملافظة على احلصة السوقية 
كما هي دون أي تغيير، مش��يرا الى أن الشركة ستركز خالل الفترة املقبلة على اخلدمات 

املعلوماتية املضافة.

 ذكر معرفيه أن الش���ركة حققت تقدما قويا في خدمة براڤو في اململكة العربية 
السعودية حيث تعمل الشركة حاليا علي توسيع قاعدة عمالئها بنسبة 24% والتي 
وصلت خالل العام املاضي الى 185.5 الف مش���ترك، مش���يرا الى أن الشركة عقدت 
اجتماعا مؤخرا مع ش���ركة االتصاالت السعودية »STC« إلضافة خدمات مضافة إلى 
خدمة »Push-to-talk«، مشددا على أن السوق السعودي من اكبر األسواق في املنطقة 
وال ينبغي اخلروج منه، والبد من وجود مدخل للس���وق لالس���تحواذ على شريحة 

رجال األعمال.

أداء مجموعة الوطنية لالتصاالت في 2009 
ارتفع عدد العمالء النشطني في نهاية الربع الرابع من 2009 إلى 
15.2 مليون عميل مقارنة ب� 10.9 ماليني عميل في نهاية الربع الرابع 

من سنة 2008، أي بزيادة بلغت %38.8. 
ارتفعت عوائد املس����اهمني خالل 2009 محققة زيادة في ربحية 
الس����هم املجمعة بلغت 216 فلسا للسهم ما يعادل 61 سنتا مقارنة ب� 

164 فلسا ما يعادل 47 سنتا للسهم في 2008.
استقرت إيرادات 2009 بإجمالي بلغ 475.5 مليون دينار، مقارنة 

بإيرادات بلغت 476.0 مليون دينار في 2008.
بلغ الرب����ح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء في نهاية 
الربع الرابع من الس����نة 190.2 مليون دينار، مقارنة ب 201.3 مليون 

دينار في الفترة ذاتها من سنة 2008.
الكويت: ارتفع عدد عمالء الوطنية لالتصاالت في نهاية س����نة 
2009 إلى 1.54 مليون عميل بزيادة بلغت 17% عن سنة 2008 وبلغت 
اإليرادات في نهاية السنة 200.9 مليون دينار، مقارنة بإيرادات بلغت 

226.6 مليون دينار في نهاية 2008. 
تونس: وصل عدد عمالء تونس����يانا في نهاية سنة 2009 إلى 
5.21 مالي����ني عميل. بزيادة بلغت 22.4%ع����ن 2008، أما اإليرادات في 
نهاية سنة 2009 فقد بلغت 102.3 مليون دينار مقارنة بإيرادات بلغت 

99.2 مليون دينار في نهاية 2008.
اجلزائر: ارتفع عدد عمالء »جنمة« في نهاية س����نة 2009 الى 8 
ماليني عميل. بزي����ادة بلغت 57.1%عن 2008، وارتفعت اإليرادات في 
نهاية السنة الى 141.4 مليون دينار مقارنة ب�� 130.5 مليون دينار في 

نهاية سنة 2008.
اململكة العربية السعودية: وصل عدد عمالء »برافو« في نهاية 

سنة 2009 إلى 185 ألف عميل، بزيادة بلغت 24%عن سنة 2008.


