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 أعضاء مجلس إدارة كيوتل أثناء اجتماع اجلمعية العامة السنوي

الشركة توزع 70٪ أرباحاً نقدية عن 2009

آل ثاني: »كيوتل«  تسجل ألول مرة في تاريخها أكثر من 76%  إيرادات من خارج قطر
العمومية  عقدت اجلمعي����ة 
لشركة اتصاالت قطر )كيوتل(، 
ومت����ت املوافقة عل����ى توصية 
مجلس إدارة الش����ركة بتوزيع 
س����بعة رياالت قطرية للسهم 
الواحد كأرباح نقدية عن سنة 
2009. ومتثل ه����ذه األرباح ما 
نسبته 70% من القيمة االسمية 

للسهم.
في هذا االطار، عرض رئيس 
مجلس إدارة »كيوتل« الش����يخ 
عبداهلل آل ثاني في كلمته التي 
ألقاه����ا في االجتماع األس����باب 
التي تق����ف خلف جناح كيوتل 
في سنة حافلة بالتحديات، وأكد 
التي  على ثقته باإلستراتيجية 
تنفذها الش����ركة فيم����ا يتعلق 
بالنمو والتط����ور، وقال »متيز 
عام 2009 باإلجنازات الواضحة 
لكل من قطر وكيوتل، ففي الوقت 
الذي كان فيه العالم مير بأزمة 

اقتصادية شديدة، واصلت قطر 
مس����يرة التق����دم بثبات بفضل 
جهود قيادتها الرشيدة ورؤيتها 

املستقبلية الواضحة«.
وأضاف »لقد كان لتوجيهات 
أمير قطر بالغ األثر على أعمال 
كيوتل مما يؤكد حرص سموه 
على دعم الش���ركات الوطنية. 
وفي هذا الصدد، نتقدم بعميق 
الشكر واالمتنان لسموه باعطاء 
الس���امية بتعديل  توجيهاته 
رسوم االمتياز التي كانت مقررة 
على شركة كيوتل من 25% من 
صافي األرباح إلى 12.5% كرسوم 
صناعة ابتداء من 2007/10/7، 
تاريخ صدور الترخيص بتقدمي 
خدمات االتص���االت، وهو ما 
أضاف بدوره إلى كيوتل حوالي 

554 مليون ريال«.
وقدمت مجموعة »كيوتل« عددا 
من املبادرات اإلستراتيجية املهمة 

في 2009، كان من بينها إطالق 
عمليات الش����ركة في باكستان 
مع إط����الق خدمة واي � ترايب، 
وإط����الق العملي����ات التجارية 

لشركة الوطنية فلسطني.
وحققت املجموعة نتائج قوية 
في ظل أجواء تنافسية جديدة في 
كل من قطر والكويت، كما حققت 
تقدم���ا قويا أيض���ا في تونس 
واجلزائر، حيث عملت الشركة 
على تنمية قاعدة عمالئها، وزادت 

من حصتها السوقية.
وأضاف قائال »فقد متكنا من 
الثبات أمام حتديات املنافس���ة 
في أس���واق مهمة مثل س���وق 
قطر والكويت وسلطنة عمان، 
واستطعنا حتسني معدل األرباح 
ف���ي مناطق فيها مج���ال كبير 
للنمو والتطور مثل إندونيسيا 
واجلزائر والعراق. كما أطلقنا 
عمليات جديدة في فلس���طني 

إل���ى 24 ملي���ار ري���ال قطري 
)مقارنة بإي���رادات بلغت 20.3 
مليار ري���ال قطري في 2008(. 
وفي الفترة ذاتها، حقق صافي 
األرباح املخصص للمساهمني 
منوا بنسبة 20.5% ليصل إلى 
2.8 مليار ريال قطري )بلغ 2.3 
مليار ري���ال قطري في 2008(، 
كما بلغ الع���دد املوحد لعمالء 
املجموعة 60.53 مليون عميل 

في 31 ديسمبر 2009.
ومكن التوازن بني العمليات 
كيوتل من حتقيق أرباح قوية 
حتى في السنة التي شهدت قدرا 
كبيرا م���ن التحديات. فاألرباح 
قبل اقتطاع الفوائد والضريبة 
واالستهالك واالهتالك في 2009 
كانت طيبة وزادت بنسبة %15.1 
خالل السنة لتصل إلى 11.3 مليار 
ريال قطري )كانت 9.8 مليارات 
ريال قط���ري في 2008(. وبقي 

هام���ش األرباح قب���ل اقتطاع 
الفوائد والضريبة واالستهالك 
الفترة،  واالهالكات مرنا خالل 
ووصل إلى 47% )بلغ 48% في 
2008(. وألول م���رة في تاريخ 
الشركة، يتم تسجيل أكثر من 
76% من اإلي���رادات من خارج 

قطر.
وبشكل مواز لتطورها على 
التزمت  العامل����ي، فقد  الصعيد 
كيوتل مبواصلة االستثمار في 

التطور والنمو داخل قطر.
واض����اف »إنه مل����ن دواعي 
السرور لنا جميعا أن نرى شركة 
قطرية تتحول إلى شركة عاملية 
مع محافظتها ف����ي الوقت ذاته 
على هويتها وانتمائها لتقاليد 
وثقافة موطنها قطر. إننا نؤمن 
أن لكيوت����ل دورا مهما في دعم 
الوطني واملس����اهمة  االقتصاد 
الفعالة في دعم أنشطة املجتمع 

الثقافية والرياضية والصحية 
واخليرية«.

وكانت الشركة قد أكدت على 
التزامها ببرنامج التقطير )توطني 
الوظائف( وسلطت الضوء على 
جناحها في هذه الناحية. باإلضافة 
إلى ذلك، قدمت الشركة للمساهمني 
خالل االجتماع السنوي للجمعية 
العامة تقريرها حول املسؤولية 
االجتماعية للشركة لعام 2009، 
والذي تضمن تفاصيل األعمال 
اخليرية، واملشاريع االجتماعية، 
واملبادرات االجتماعية، التي توفر 

الشركة لها الدعم.
واختتم حديث����ه قائال »كان 
أداؤن����ا متميزا في 2009. حيث 
حافظن����ا على رؤيتنا 2020 من 
استحواذ واستقرار في األسواق 
التي نعمل بها، وأصبحت كيوتل 
ش����ركة دولية بح����ق، تنطلق 

بأعمالها من قلب قطر«.

وباكستان والفلبني. إننا نستثمر 
في البنية األساسية التي ستعمل 
على تطوير ما نقدمه من منتجات 
وخدمات في كل األسواق، ونهتم 
بالتنوع وباخلدمات املتطورة 
مث���ل خدم���ة البرودباند التي 
س���تحقق قيمة عالية جلميع 

الش���ركات التابع���ة لنا في كل 
مناطق وجودنا، وسيدعم ذلك 
وضعنا في املس���تقبل ويؤكد 
استمرار مساهمينا في احلصول 

على عوائد ثابتة«.
فقد ارتفعت اإليرادات املوحدة 
هذه السنة بنسبة 18.2% لتصل 

24 مليار ريال 
قطري إجمالي 

اإليرادات 
الموحدة بنمو 

%18.2
الشيخ عبداهلل آل ثاني

»الوطنية لالتصاالت« تضمن وصول 
خدمة اإلنترنت Wnet لعمالئها أينما كانوا

تتمي��ز الوطنية لالتص��االت بخدمتها الريادية 
واملتميزة لالنترنت وهي Wnet التي تؤمن للعمالء 
سرعات قياس��ية عبر شبكة االنترنت، مع ضمان 
استمرارية االتصال باستخدام تقنيات تغطية متطورة، 
فال تخذل العمالء وتلبي دائما متطلباتهم إلى دخول 
آمن وسريع إلى ش��بكة االنترنت في كل مكان أو 
زمان.واليوم تعلن الوطنية لعمالئها ومش��تركيها 
عرضها املميز خلدمة Wnet، واملتمثلة في احلصول 
على اشتراك ش��هري مجانا للخدمة باإلضافة إلى 
احلصول على »USB« مجانا، وليس هذا فحس��ب 
بل تضمن الوطنية لعمالئها سهولة احلصول على 
ه��ذا العرض وتوصيله أينما تواج��د العميل وفي 
أي منطقة من مناط��ق الكويت.وحول هذا العرض 

حتدث مدير العالقات العامة في الوطنية لالتصاالت، عبدالعزيز البالول 
قائال: »ان جهودنا املتواصلة لتطوير وتعزيز خدماتنا لالنترنت تستند 
الى هدفنا الرئيس��ي بأن نؤمن لعمالئنا دائما خدمات مميزة وموثوقة 
صممت لكي تسهل تواصلهم اليومي«.وأضاف »ان Wnet أثبتت فاعليتها 

لدى عمالئنا حيث نسعى دائما الى قياس مستوى 
رضاهم لكي نس��تطيع أن نقدم لهم األفضل دائما 
لنضمن بذلك كسب مزيد من الثقة وتعزيز عالقاتنا 

مع العمالء واملشتركني«.
ومع Wnet فإن الراغبني في احلصول على انترنت 
السلكي باستطاعتهم احلصول عليه في منازلهم، 
حي��ث يعمل فريق الوطنية على إيصاله بعد مرور 

90 دقيقة فقط على تسجيل الطلب.
وتتوافر خدم��ة التوصيل للعمالء الراغبني في 
االشتراك في High Speed Wnet أو Wnet Basic. وعند 
االشتراك ملدة سنة كاملة، تقدم الوطنية للمشترك في 
باقات USB Wnet مجانيا ما يسمح لهم باستخدام 

االنترنت أينما كانوا.
يذك��ر ان الوطنية قد حرصت على وضع نقاط تواصل في كل من 
مجمع األڤنيوز، ومول 360 ومجمع املارينا لكي متنح الفرصة لعمالئها 
بتجربة خدمة االنترنت واالطالع عليها.لذا فإن جميع عمالء الوطنية 

مدعوون الى خوض هذه التجربة املمتعة.

عبدالعزيز البالول

تأجيل »ملتقى 
النخبة االقتصادي«

 إلى مايو
قال رئيس مجلس اإلدارة 
المنتدب لش����ركة  والعض����و 
مجموعة الراية عدنان الحداد 
انه نظرا لتعطل حركة قطاع 
الطيران في قارة أوروبا بسبب 
بركان ايسلندا تم تأجيل ملتقى 
النخبة االقتصادي األول الذي 
ينطلق تحت رعاية وزير الدولة 
لش������ؤون مجل������س الوزراء 
روضان الروض����ان الى مايو 

المقبل.
 وبي����ن ان األس����باب هي 
عدم تمك����ن وصول المحاضر 
العالمي روجر هارب من لندن 
في المواعيد المحددة للملتقى 
اضافة الى عدم تمكن المشاركين 
والمتحدثين األوروبيين كذلك 

من الوصول الى الكويت.
 لذلك تم اتخاذ قرار تأجيل 
اقامة الملتقى الى مايو المقبل 
حيث كان ملتقى النخبة يبحث 
في دور القطاع الخاص وتفعيله 
عن طريق نظرية االستكشاف 

من الهليكوبتر.
 والجدي����ر بالذكر انه تمت 
حتى اآلن مشاركة العديد من 
الشركات والجهات في أنشطة 
الملتقى المؤجل الى مايو المقبل 
وبمشيئة الرحمن سيقام بنفس 

األنشطة وذلك مايو المقبل.


