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أعلنت الش���ركة الوطنية العقارية عن قيام إحدى ش���ركاتها التابعة واململوكة لها بالكامل في لبنان 
بإبرام اتفاقيات بيع لشركتني مملوكتني بالكامل لتلك الشركة التابعة )بلبنان(، والتي متتلك كل شركة 
منها قسيمة أرض مبدينة بيروت.واضافت »الوطنية العقارية« في بيان نشر على موقع البورصة أمس 
ان شركتها التابعة اتفقت على بيع هاتني الشركتني خالل شهر يناير 2010، حيث بلغت القيمة االجمالية 
لعقود بيع الش���ركتني حوالي 21.8 مليون دوالر تقريبا، علما ب���أن األرباح احملققة من الصفقتني تقدر 
بحوالي 14.9 مليون دوالر تقريبا.وذكرت »الوطنية العقارية« انه سيتم ادراج تلك األرباح في البيانات 

املالية املجمعة بالربع األول من عام 2010.

14.9 مليون دوالر أرباح »الوطنية العقارية« من بيع شركتين تابعتين

قاعدة عمالء الشركة استمرت في التوسع بالغة 15.8 مليون عميل بزيادة 36.8% عن نفس الفترة من 2009

آل ثاني: إجمالي إيرادات »الوطنية لالتصاالت« يقفز %12.6
 للربع األول مسجاًل 125.9 مليون دينار

أعلن����ت الش����ركة الوطني����ة 
املتنقلة عن نتائجها  لالتصاالت 
املالية للرب����ع األول 2010 محققة 
إجمالي إيرادات بلغ 125.9 مليون 
دينار حوالي )438.3 مليون دوالر( 
مقارنة ب����� 111.6 مليون دينار أي 
بزيادة بلغ����ت 12.6% عن الفترة 
ذاتها في سنة 2009 وبلغ الربح 
الفائدة والضريبة واإلهالك  قبل 
واإلطفاء 46.6 مليون دينار مقارنة 
ب� 43.1 ملي����ون دينار، كذلك بلغ 
صافي االرباح املجمعة للش����ركة 
في الربع االول 16.2 مليون دينار 
محققة زيادة مقارنة ب� 15.3 مليون 
دينار عن الفترة ذاتها في س����نة 
2009 او ما يعادل 32 فلسا للسهم 
مقارنة ب� 31 فلسا للسهم عن الفترة 

ذاتها في سنة 2009.
املناسبة صرح رئيس  وبهذه 
مجلس إدارة الوطنية لالتصاالت 
الشيخ عبداهلل بن محمد بن سعود 
آل ثاني، قائال: »كان الربع األول من 
سنة 2010 ناجحا بالنسبة للوطنية 
لالتصاالت واس����تراتيجياتنا في 
التعام����ل مع ضغوط املنافس����ة 
املستمرة في س����وق الدولة األم 
الكويت مت����ت بفاعلي����ة، بينما 
اس����تمرت قوة أدائنا في أسواقنا 
األخرى في حتقيق نتائج ايجابية. 
اس����تمرت قاعدة عمالء الوطنية 
لالتصاالت في التوسع في الربع 
األول من سنة 2010 لتتخطى 15.8 
مليون عمي����ل، أي بزيادة بلغت 
36.8% عن الفترة ذاتها في سنة 

.2009

الكويت: زيادة العمالء

كما ارتفع عدد عمالء الوطنية 
لالتصاالت بالكويت في نهاية الربع 
األول م����ن 2010 إلى 1.62 مليون 
عميل بزيادة بلغت 19.2% عن الربع 
األول م����ن 2009 وبلغت ايرادات 
الرب����ع االول 53.1 مليون دينار، 
مقارنة بإيرادات بلغت 49.5 مليون 
دينار في الفترة ذاتها من 2009.

وبل����غ الرب����ح قب����ل الفائدة 
والضريبة واإلهالك واإلطفاء في 
الرب����ع االول 21.7 ملي����ون دينار 
مقارنة ب� 22.8 مليون دينار )79.4 
مليون دوالر( في الفترة ذاتها سنة 
2009، بلغ صافي الربح للربع األول 
من السنة 14.7 مليون دينار مقارنة 
ب� 17.7 ملي����ون دينار في الفترة 

ذاتها 2009.

 تونس: ثبات العمالء

كما استقر عدد عمالء تونسيانا 
بتونس في نهاية الربع االول 2010 
ب� 5.40 ماليني عميل. بزيادة بلغت 
25.5% عن الفترة ذاتها سنة 2009، 
أما إيرادات الربع االول من السنة 
فقد بلغت 26.0 مليون دينار مقارنة 
بإيرادات بلغت 22.2 مليون دينار 

في الفترة ذاتها 2009 وارتفع الربح 
الفائدة والضريبة واإلهالك  قبل 
واإلطفاء من 12.0 مليون دينار في 
الربع االول 2009 الى 13.7 مليون 
دينار في الربع االول 2010. زادت 
الوطني����ة لالتصاالت في  حصة 
صافي ربح تونس����يانا في الربع 
االول 2010 إل����ى 6.1 ماليني دينار 
مقارنة ب����� 5.2 ماليني دينار في 

الفترة ذاتها 2009.

الجزائر: عمالء »نجمة«

ووصل عدد عم����الء »جنمة« 
باجلزائر في نهاية الربع االول2010 
الى 8.28 ماليني عميل. بزيادة بلغت 
48.2% عن الفترة ذاتها سنة 2009، 
بلغت إيرادات الربع االول من السنة 
37.8 مليون دينار )131.6 مليون 
دوالر( مقارنة ب� 33.2 مليون دينار 
في الفترة ذاتها سنة 2009، وأما 
الرب����ح قبل الفائ����دة والضريبة 
واإلهالك واإلطفاء في الربع االول 
من سنة 2010 فقد بلغ 13.0 مليون 

دينار اي بزيادة بلغت 10.1 ماليني 
دينار عن الفترة ذاتها سنة 2009. 
وبلغ صافي اخلسارة املجمعة في 
الربع االول من السنة 0.9 مليون 
دينار مقارنة بخسارة بلغت 7.1 
ماليني دينار في الفترة ذاتها 2009. 
وبلغ صافي خسارة اجلزائر التي 
تتحملها الوطنية لالتصاالت عن 
الربع االول من السنة 0.7 مليون 
دينار مقارنة بخسارة بلغت 5.0 
ماليني دينار )17.5 مليون دوالر 

أميركي( في الفترة ذاتها 2009.

السعودية: عمالء »برافو«

ووصل عدد عم����الء »برافو« 
بالسعودية في نهاية الربع االول 
2010 إل����ى 0.20 ملي����ون عميل، 
بزيادة بلغ����ت 20.3% عن الربع 
االول 2009، وارتفعت اإليرادات 
من 4.6 ماليني دين����ار في الربع 
االول 2009 الى 5.5 ماليني دينار في 
نهاية الربع االول 2010. وبلغ الربح 
الفائدة والضريبة واالهالك  قبل 

واالطفاء للربع االول من الس����نة 
0.02 دينار أي بزيادة عن الربح 
الس����لبي قبل الفائدة والضريبة 
واالهالك واالطفاء في الفترة ذاتها 
2009 والبالغ 1.0 دينار وبلغ صافي 
اخلسارة املجمعة في نهاية الربع 
االول من السنة 1.7 مليون دينار 
مقارنة ب����� 2.7 مليون دينار في 
الفت����رة ذاتها 2009، وبلغ صافي 
خسارة اململكة العربية السعودية 
التي تتحملها »الوطنية لالتصاالت« 
في نهاية الربع االول من السنة 0.9 
مليون دينار مقارنة ب� 1.5 مليون 
دينار في سنة 2009 أي بانخفاض 

بلغ %37.
املالدي����ف: وصل مجموع عدد 
العمالء في نهاية الربع االول من 
سنة 2010 إلى 0.10 مليون عميل، 
وبلغت اإليرادات 2.4 مليون دينار 
مقارنة ب����� 2.0 مليون دينار في 
الفترة ذاته����ا 2009، وبلغ الربح 
الفائدة والضريبة واالهالك  قبل 
واالطفاء للربع االول من الس����نة 

0.39 ملي����ون دين����ار مقارنة مع 
الفائدة والضريبة  اخلسارة قبل 
واالهالك واالطف����اء 0.09 مليون 
دينار ف����ي الفترة ذاته����ا 2009، 
وبلغ صافي خسارة املالديف التي 
تتحمله����ا »الوطنية لالتصاالت« 
في نهاية الربع االول من الس����نة 
0.6 مليون دينار مقارنة بخسارة 
قدرها 0.9 مليون دينار في نهاية 

الربع االول 2009. 

فلسطين: زيادة في االيرادات

وبدأت »الوطنية لالتصاالت« 
عملياتها في فلسطني في نوفمبر 
2009، ووصل مجموع عدد العمالء 
في نهاية الربع األول 2010 إلى 0.16 
مليون عميل، وبلغت اإليرادات 1.1 
مليون دين����ار )4.0 ماليني دوالر 
أميركي(، بينما بلغ صافي خسارة 
فلسطني التي تتحملها »الوطنية 
لالتصاالت« عن الربع األول 2.5 
مليون دين����ار )8.5 ماليني دوالر 

أميركي(.

أداء مجموعة الوطنية لالتصاالت
ارتفع عدد العمالء النشيطني في 
نهاية الربع االول من سنة 2010 إلى 
15.8 ملي���ون عميل، مقارنة ب� 11.5 
مليون عميل في نهاية الربع األول 
من س���نة 2009، أي بزيادة بلغت 

.%36.8
 ارتفع إجمالي اإليرادات في نهاية 
الربع األول 2010 ال��ى 125.9 مليون 
دين��ار )438.3 مليون دوالر أميركي( 
مقارنة بإيرادات بلغ��ت 111.6 مليون 
دينار )388.3 مليار دوالر أميركي( في 
الفترة ذاتها في سنة 2009 أي بزيادة 

بلغت %12.6.

الفائدة  الرب���ح قب���ل  بل���غ   
والضريبة واإلهالك واإلطفاء في 
نهاية الربع األول من السنة 46.6 
مليون دينار )162.2 مليون دوالر 
أميرك���ي(، مقارنة ب� 43.1 مليون 
دينار )150.0 مليون دوالر أميركي( 
في الفترة ذاتها من سنة 2009 أي 

بزيادة بلغت %8.7.
ربحية السهم املجمعة للربع األول 
2010 بلغت 32 فلسا )113 سنتا( للسهم 
مقارنة ب� 31 فلس��ا )106 س��نتات( 
للس��هم في الفترة ذاتها من س��نة 

.2009
الشيخ عبداهلل بن سعود آل ثاني

الربع االول 2009الربع االول 2010
111.6 مليون دينار )388.3 مليون دوالر(125.9 مليون دينار  )438.3 مليون دوالر(اإليرادات

الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك 
43.1 مليون دينار )150.0 مليون دوالر(46.6 مليون دينار  )162.2 مليون دوالر(واإلطفاء

15.3 مليون دينار )53.3 مليون دوالر(16.2 مليون دينار  )56.4 مليون دوالر(صافي الربح

بيان عدد العمالء المجمع في 31 مارس 2010 )باأللف(
مجموع عدد 

العمالء النشطين 
فلسطين المالديف     السعودية الجزائر تونس الكويت  العمالء

983    6 7 196 397 119 259       مؤجل الدفع

14.778    157 95 � 7.879 5.281 1.366  مسبق الدفع

     15.761           164                               102 196  8.276 5.400 1.625  مجموع عدد
 العمالء

        %57 %100 %55.61 %71 %50     %100  امللكية

     10.504    93                          102 109 5.876 2.700      1.625  العدد النسبي
 للعمالء

� في 31 مارس 2010،  كان سعر حتويل الدوالر إلى دينار 0.28728

متوسط الدخل الشهري من كل مستخدم  لكل مشغل  – بالدينار الكويتي 
 الربع
االول
2010

 الربع
الرابع
2009

 الربع
الثالث
2009

 الربع
الثاني
2009

 الربع
االول
2009

 الكويت
27.8 28.0 33.0 33.3 32.0 مؤجل الدفع
7.1 7.4 7.3 8.3 8.2 مسبق الدفع
10.4 10.7 10.7 11.5 11.2 املتوسط الوزني ملتوسط الدخل من كل مستخدم

 تونس
11.1 11.9 12.0 13.4 11.7 مؤجل الدفع
2.9 3.1 3.5 3.4 3.1 مسبق الدفع
3.1 3.3 3.7 3.6 3.3 املتوسط الوزني ملتوسط الدخل من كل مستخدم

اجلزائر
7.8 8.0 8.2 9.0 11.8 مؤجل الدفع
1.2 1.3 1.5 1.5 1.6 مسبق الدفع
1.5 1.7 1.9 2.1 2.0 املتوسط الوزني ملتوسط الدخل من كل مستخدم

المملكة العربية السعودية
8.7 9.1 8.3 8.5 9.3 مؤجل الدفع
8.7 9.1 8.3 8.5 9.3 املتوسط الوزني ملتوسط الدخل من كل مستخدم

املالديف
17.6 17.0 18.2 21.5 20.7 مؤجل الدفع
3.4 3.4 3.6 3.8 4.1 مسبق الدفع
4.1 4.1 4.2 4.4 4.5 املتوسط الوزني ملتوسط الدخل من كل مستخدم

فلسطين
17.6 13.2 � � � مؤجل الدفع
1.9 1.9 � � � مسبق الدفع
2.3 2.1 � � � املتوسط الوزني ملتوسط الدخل من كل مستخدم

 الربح والخسارة لكل مشغل  )مليون دينار(
 الربع
االول
2010

 الربع
الرابع
2009

 الربع
الثالث
2009

 الربع
الثاني
2009

 الربع
االول
2009

الكويت )الوطنية لالتصاالت(
53.1 52.5 48.3 53.0 49.5 اإليرادات
21.7 24.7 21.9 24.3 22.8 الربح قبل الفائدة والضريبة و اإلهالك واإلطفاء 

%41 %47 %45 %46 %46  نسبة الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك
واإلطفاء %

14.7 12.1 14.1 65.3 17.7 صافي الربح  

تونس )تونسيانا(
)50% وفق أسلوب التجميع النسبي(

26.0 26.4 28.4 25.3 22.2 اإليرادات 
13.6 13.6 15.8 13.8 12.0 الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء 

%52 %52 %56 %55 %54  نسبة الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك
واإلطفاء %

6.1 5.8 7.3 5.5 5.2 صافي الربح 

الجزائر )نجمة(
37.8 36.3 35.7 36.2 33.2 اإليرادات
13.0 11.3 13.2 11.9 10.1 الربح قبل الفائدة والضريبة و اإلهالك واإلطفاء 

%34 %31 %37 %33 %30  نسبة الربح قبل الفائدة والضريبة و اإلهالك
واإلطفاء %

)0.9( )3.5( 0.8 )0.0( )7.1( صافي الربح / )اخلسارة( 

المملكة العربية السعودية )برافو(  
5.5 5.9 4.7 4.9 4.6 اإليرادات 
0.0 )0.0( )0.6( )0.7( )1.0( الربح قبل الفائدة والضريبة و اإلهالك واإلطفاء 

%0 %0 %13- %15- %21-  نسبة الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك
واإلطفاء %

)1.7( )3.0( )2.7( )2.6( )2.7( صافي الربح / )اخلسارة( 
املالديف )الوطنية لالتصاالت � املالديف(

2.4 2.1 1.8 1.8 2.0 اإليرادات   
0.4 0.3 )0.0( 0.0 0.1 الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء 

%16 %15 %0 %1 %5  نسبة الربح قبل الفائدة والضريبة و اإلهالك
واإلطفاء %

)0.6( )0.6( )1.0( )0.9( صافي الربح / )اخلسارة( )0.9(

فلسطين )الوطنية لالتصاالت ـ فلسطين(
1.1 0.6 � � � اإليرادات

)2.0( )2.3( � � � الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء 

� � � � �  نسبة الربح قبل الفائدة والضريبة و اإلهالك
واإلطفاء %

)4.3( )3.9( � � � صافي الربح / )اخلسارة( 
اإلجمالي 

125.9 123.8 118.9 121.3 111.6 اإليرادات 
46.6 47.6 48.8 48.2 43.1 الربح قبل الفائدة والضريبة و اإلهالك واإلطفاء 

%37 %38 %41 %40 %39  نسبة الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك
واإلطفاء %

13.3 6.9 16.7 61.7 11.9 صافي الربح )املجمع(
16.2 11.0 18.5 63.5 15.3 صافي الربح العائد للوطنية لالتصاالت 

»كيوتل« تربح 1.2 مليار ريال قطري للربع األول بارتفاع %104
أعلنت اتصاالت قطر »كيوتل« عن حتقيق نتائج مالية قوية 
في الربع األول من العام املنتهي في 31 مارس 2010، وذلك نتيجة 
للتقدم املس��تمر في عملياتها وجناحها في احلفاظ على وضع 
قوي في جميع أس��واقها في 17 دول��ة، حيث منت األرباح لكل 
سهم خالل فترة األشهر ال� 3 املنتهية في 31 مارس 2010 بنسبة 
104.3% ووصلت إلى 8.27 رياالت قطرية. مقارنة ملا حققته 4.05 

رياالت قطرية في الربع األول من 2009.
كم��ا واصلت املجموعة خ��الل الرب��ع األول املنتهي في 31 
مارس 2010 حتقيق تقدم إيجابي، مستفيدة من تنوع عملياتها، 
وبقاء اهتمامها موجها نحو زيادة احلصة السوقية في األسواق 
الناشئة، واحملافظة على احلصة السوقية في االسواق الرئيسية 

التي شهدت ارتفاعا في حدة املنافسة.
ولقد مكنت � تلك اجلهود � املجموعة من تسجيل أداء قوي 
من حيث اإليرادات، حيث ارتفعت اإليرادات بنسبة 14.2% لتنتهي 

الفت��رة بإي��رادات بلغت 6.4 مليارات ريال قطري الت��ي كانت 5.6 مليارات ريال 
قطري في الربع األول 2009.

وفي الفترة ذاتها كذلك، منا صافي األرباح املخصصة للمساهمني بنسبة %104.3 
ووص��ل إلى 1.2 مليار ريال قطري حيث كانت 594 مليون ريال قطري في الربع 
األول 2009، وف��ي 31 مارس 2010 بلغت القاعدة املوحدة لعمالء املجموعة 67.68 
ملي��ون عميل التي كانت 55.87 مليون عميل ف��ي الربع األول 2009. كما قدمت 
املجموعة أداء قويا من حيث األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة واالس��تهالك 
واالهتالك في الربع األول من 2010، فارتفعت بنسبة 14.4% خالل الفترة ووصلت 
إل��ى 3 ملي��ارات ريال قطري حيث كانت 2.7 مليار ري��ال قطري في الربع األول 
2009، وبقي هامش األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالهتالك واالستهالك 

مرنا خالل الفترة، ووصل إلى %47.

وعلق رئيس مجلس إدارة مجموعة كيوتل الشيخ عبداهلل بن 
محمد بن س��عود آل ثاني، تعليقا على هذه النتائج قائال: »بدأت 
مجموعتنا الس��نة املالية احلالية بقوة، يدفعها في ذلك إحساس 
مشترك بالهدف والرؤية الواضحة لش��ركتنا لتحقيق أهدافنا 
احمللية والعاملية، وس��نواصل البناء على أسسنا املالية املتينة، 
مع توجيه اهتمامنا إلى تعظيم القيمة العائدة على املس��اهمني، 
ويتمث��ل ذلك في حتقيق املجموعة لنمو في اإليرادات بنس��بة 
14.2%، ومن��و في صاف��ي الربح بنس��بة 104.3% خالل الفترة. 
وقد متكنا من االستمرار في حتقيق أداء إيجابي نتيجة ملرونة 
وتنوع أعمال مجموعتنا، وعن طريق ما تقوم به الفرق العاملة 

في شركاتنا بكفاءة وفاعلية«.

تلبية احتياجات العمالء

وعلق الرئيس التنفيذي ملجموعة كيوتل على النتائج أيضا، 
وق��ال د.ناصر معرفيه: »واصلنا التقدم في جميع نواحي أعمالنا في الربع األول 
من هذا العام، وذلك اس��تنادا إلى التحركات اإليجابية التي بدأت في 2009، والتي 
ميكن مالحظتها في أس��واق مثل العراق وإندونيسيا، حيث كان التطور مشجعا، 
كما أننا نثبت باس��تمرار جناحنا الكبير ف��ي جهودنا للدفاع وتعزيز وضعنا في 
تلك األس��واق التي شهدت تزايدا في املنافسة، ومتكنا في الوقت ذاته من احلفاظ 
على ما يكفي من املرونة في منوذج تشغيل عملياتنا لكي نكون في وضع يؤهلنا 

لالستجابة بسرعة للفرص والتحديات التي قد تظهر في أي وقت«.
وتابع د.ناصر قائال: »ومازلنا، كفريق، ندرك متاما أن تفهم توقعات العمالء منا 
وتلبية احتياجاتهم هو األساس الالزم للنمو املستمر واملستدام ملجموعتنا، ونحن 
نتمتع بوضع ممتاز يؤهلنا لتحقيق تكامل تام بني األجهزة والشبكات واخلدمات 

التي يحتاج إليها عمالؤنا حاليا وفي املستقبل«.

د.ناصر معرفيه


