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بزيادة قدرها 18.8% عن الفترة ذاتها من 2009

الوطني����ة  الش����ركة  أعلن����ت 
لالتص����االت املتنقلة عن نتائجها 
املالية للربع الثالث من العام احلالي 
محققة صافي أرباح مجمعة بلغت 
53.7 مليون دينار )189.7 مليون 
دوالر( مقارنة ب� 97.3 مليون دينار 
)343.5 مليون دوالر( عن الفترة 
ذاتها في عام 2009 أو ما يعادل 107 
فلوس )378 سنتا( للسهم مقارنة 
ب� 194 فلس����ا )685 سنتا( للسهم 

عن الفترة ذاتها في 2009.
وأوضحت الش����ركة في بيان 
صحافي انه نتج عن استبعاد الربح 
االس����تثنائي لسنة 2009 والناجت 
من رد مخصص����ات محتفظ بها 
بقيم����ة 52.1 مليون دينار )183.9 
مليون دوالر( صافية املصروفات 
نتيجة كس����ب الدعوى القضائية 
املرفوعة ض����د وزارة املواصالت 
بشأن رس����وم الترخيص، زيادة 
في صافي الربح بقيمة 8.5 ماليني 
دينار )30 مليون دوالر(، وكذلك 
بلغ الربح قبل الفائدة والضريبة 
واإلهالك واإلطفاء في نهاية الربع 
الثالث 155.7 مليون دينار )549.5 
مليون دوالر( مقارنة ب� 140 مليون 
دين����ار )494.3 مليون دوالر( في 

الفترة ذاتها في عام 2009.
املناس����بة، قال رئيس  وبهذه 
مجلس إدارة الوطنية لالتصاالت 
الشيخ عبداهلل بن محمد بن سعود 
آل ثان����ي: »كان الربع الثالث من 
2010 فترة أخرى ناجحة بالنسبة 
النمو  للوطنية لالتصاالت حيث 
املستمر لقاعدة العمالء واإليرادات 
وكذلك صافي األرباح قبل الفوائد 

والضرائب وااله����الك واالطفاء، 
واستمرت إستراتيجية الشركة في 
املنافسة وزيادة حصتها السوقية 
في سوق الدولة األم الكويت، كذلك 
اس����تمرت قاعدة عمالء مجموعة 
التوسع  الوطنية لالتصاالت في 
لتتخطى 16.2 مليون عميل في 30 
س����بتمبر 2010، أي بزيادة بلغت 
29.7% عن الفت����رة ذاتها في عام 

.»2009

أداء المجموعة

وع����ن أداء مجموعة الوطنية 
لالتصاالت، قالت الشركة في بيانها 
الصحافي ان عدد العمالء النشطني 
ارتفع في نهاية الربع الثالث من 
عام 2010 إلى 16.2 مليون عميل، 
مقارنة ب����� 12.5 مليون عميل في 
نهاية الربع الثالث من عام 2009، 

أي بزيادة بلغت %29.7.
وارتفعت إجمالي اإليرادات في 
نهاية الربع الثالث 2010 الى 400.7 
مليون دين����ار )1.4 مليار دوالر( 
مقارنة بإيرادات بلغت 351.7 مليون 
دينار )1.2 مليار دوالر( في الفترة 
ذاتها في عام 2009 أي بزيادة بلغت 

.%13.9
الفائدة  الرب����ح قب����ل  وبل����غ 
والضريبة واإلهالك واإلطفاء في 
نهاية الربع الثالث من 2010 حوالي 
155.7 مليون دينار )549.5 مليون 
دوالر(، مقارنة ب� 140 مليون دينار 
)494.3 مليون دوالر( في الفترة 
ذاتها من عام 2009 أي بزيادة بلغت 

.%11.2
وبلغت ربحية السهم املجمعة 

للربع الثالث من العام 2010 حوالي 
107 فلوس )378 س����نتا( للسهم 
مقارنة ب� 194 فلسا )685 سنتا( 
للس����هم في الفترة ذاتها من عام 
2009، كما بلغ صافي الربح املجمع 
للرب����ع الثالث 53.7 مليون دينار 
)189.7 مليون دوالر( مقارنة بصافي 
ربح مجمع ومعدل باملخصصات 
املخصومة س����ابقا والبالغ 45.2 
مليون دينار )159.5 مليون دوالر( 

أي بزيادة بلغت %18.8.

األداء في الكويت

وعن أداء الشركة في الكويت، 
أشار البيان الى ارتفاع عدد عمالء 
الوطنية لالتصاالت في نهاية الربع 
الثالث م����ن 2010 إلى 1.72 مليون 
عميل بزيادة بلغت 18% عن الربع 
الثالث 2009 وبلغت إيرادات الربع 
الثالث 163.5 مليون دينار )577.3 
ملي����ون دوالر(، مقارنة بإيرادات 
بلغت 150.8 مليون دينار )532.3 
ملي����ون دوالر( ف����ي الفترة ذاتها 

2009، أي بزيادة بلغت %8.5.
الفائدة  الرب���ح قب���ل  وبلغ 
والضريبة واإلهالك واإلطفاء في 
نهاية الربع الثالث 71.8 مليون 
دين���ار )253.3 مليون دوالر(، 
مقارن���ة ب���� 68.9 مليون دينار 
)243.3 مليون دوالر( في الفترة 
ذاتها عام 2009، بلغ صافي الربح 
في نهاية الربع الثالث من العام 
احلالي 49.4 مليون دينار )174.5 
مليون دوالر( مقارنة ب� 97 مليون 
دينار )342.5 مليون دوالر( في 

الفترة ذاتها 2009.

وفي الربع الثاني من عام 2009 
كسبت الوطنية لالتصاالت احلكم 
القضائي ض����د وزارة املواصالت 
بشأن رسوم ترخيص الشبكة مما 
جعل الشركة تقوم برد املخصصات 
املعترف بها سابقا والبالغة 52.1 
مليون دينار صافية من املصروفات 
املتعلقة بها وبالتالي زيادة صافي 

أرباح الفترة.
وباستثناء قيمة املخصصات 
س����ابقة الذكر يكون صافي الربح 
في نهاية الرب����ع الثالث من 2010 
قد ارتفع بنس����بة 10% عن الفترة 

ذاتها من عام 2009.

السوق التونسي

وبالنس����بة ألداء الشركة في 
السوق التونسي، فقد استقر عدد 
عمالء »تونسيانا« في نهاية الربع 
الثال����ث 2010 ب� 5.8 ماليني عميل 
بزيادة بلغت 20.6% عن الفترة ذاتها 
من عام 2009، أما اإليرادات في نهاية 
الربع الثالث من 2010 فقد بلغت 
80 مليون دين����ار )282.4 مليون 
دوالر( مقارنة بإيرادات بلغت 76 
مليون دينار )268.1 مليون دوالر( 

في الفترة ذاتها من عام 2009 أي 
بزيادة بلغت %5.3.

وارتف����ع الربح قب����ل الفائدة 
والضريبة واإلهالك واإلطفاء في 
نهاية الربع الثالث من العام احلالي 
الى 42.0 مليون دينار )148.4 مليون 
دوالر( من 41.6 مليون دينار )146.8 
مليون دوالر( في الربع الثالث من 

2009 أي بزيادة بلغت %1.1.
وزادت حصة الوطنية لالتصاالت 
في صافي ربح »تونس����يانا« في 
الربع الثالث م����ن 2010 إلى 18.2 
مليون دينار )64.2 مليون دوالر( 
مقارنة ب� 18 مليون دينار )63.4 
مليون دوالر( في الفترة ذاتها 2009 

أي بزيادة بلغت %1.3.
وفي السوق اجلزائري، وصل 
عدد عمالء »جنمة« في نهاية الربع 
الثالث 2010 الى 8.08 ماليني عميل 
بزيادة بلغت 36% عن الفترة ذاتها 
عام 2009، وبلغت إيرادات الربع 
الثالث من السنة 127 مليون دينار 
)448.2 ملي����ون دوالر( مقارنة ب� 
105.1 ماليني دين����ار )371 مليون 
دوالر( أي بزيادة بلغت 20.8% عن 

الفترة ذاتها في سنة 2009.
وأما الربح قبل الفائدة والضريبة 
واإلهالك واإلطفاء في الربع الثالث 
من ع����ام 2010 فقد بلغ 47 مليون 
دينار )166 مليون دوالر( مقارنة 
ب� 35.2 مليون دينار )124.1 مليون 
دوالر( اي بزيادة بلغت 33.8% عن 
الفترة ذاتها سنة 2009. وبلغ صافي 
الربح املجمع في نهاية الربع الثالث 
من 2010 حوالي 0.2 مليون دينار 
)0.6 مليون دوالر( مقارنة بصافي 

خسارة بلغ 6.4 ماليني دينار )22.5 
مليون دوالر( في الفترة ذاتها 2009.
وبلغ صافي خسائر اجلزائر التي 
تتحملها الوطنية لالتصاالت عن 
الربع الثالث من العام احلالي 0.1 
مليون دينار )0.4 مليون دوالر( 
مقارنة بخسارة بلغت 4.5 ماليني 
دينار )16 مليون دوالر( في الفترة 

ذاتها 2009.

السوق السعودي

وفي اململكة العربية السعودية، 
وصل عدد عمالء »برافو« في نهاية 
الربع الثالث 2010 إلى 0.20 مليون 
عميل، أي بزيادة بلغت 8.0% عن 
الرب����ع الثال����ث 2009، وارتفعت 
اإليرادات م����ن 14.2 مليون دينار 
الربع  )50.2 ملي����ون دوالر( في 
الثالث 2009 الى 16.4 مليون دينار 
)57.8 مليون دوالر( في نهاية الربع 
الثالث 2010.وبلغ صافي اخلسارة 
املجمعة في نهاي����ة الربع الثالث 
من2010 حوال����ي 6 ماليني دينار 
)21.1 مليون دوالر( مقارنة ب� 8.1 
ماليني دينار )28.4 مليون دوالر( 
في الفترة ذاتها 2009، وبلغ صافي 
خسارة اململكة العربية السعودية 
التي تتحملها الوطنية لالتصاالت 
في نهاية الرب����ع الثالث من 2010 
حوالي 3.3 ماليني دينار )11.7 مليون 
دوالر( مقارنة ب� 4.5 ماليني دينار 
)15.8 مليون دوالر( في عام 2009 

أي بانخفاض بلغ %25.8.

سوق المالديف

وع����ن أداء الش����ركة الوطنية 

املالديف، وصل  ف����ي  لالتصاالت 
مجموع عدد العمالء في نهاية الربع 
الثالث م����ن 2010 إلى 0.11 مليون 
عميل، وبلغت اإليرادات 6.7 ماليني 
دينار )23.7 مليون دوالر( مقارنة 
ب� 5.6 ماليني دينار )19.8 مليون 

دوالر( في الفترة ذاتها 2009.

السوق الفلسطيني

الفائدة  الرب���ح قب���ل  وبلغ 
والضريبة واإلهالك واإلطفاء في 
الربع الثالث من العام احلالي 0.7 
مليون )2.4 مليون دوالر( مقارنة 
ب� 0.1 مليون دينار )0.4 مليون 
دوالر( ف���ي الفترة ذاتها 2009، 
املالديف  وبلغ صافي خس���ارة 
التي تتحملها الوطنية لالتصاالت 
في نهاية الربع الثالث من العام 
احلال���ي 3.8 ماليني دينار )13.3 
مليون دوالر( مقارنة بخسارة 
قدرها 2.7 ملي���ون دينار )9.5 
ماليني دوالر( ف���ي نهاية الربع 

الثالث 2009.
وعن أداء الشركة في فلسطني، 
فقد وصل مجموع عدد العمالء 
في نهاية الربع الثالث من 2010 
إلى 0.30 مليون عميل، وبلغت 
اإليرادات 7.1 ماليني دينار )25.1 
ملي���ون دوالر(، وبل���غ صافي 
اخلسارة املجمعة في نهاية الربع 
الثالث من الس���نة 12.5 مليون 
دينار )44.2 مليون دوالر( بينما 
بلغ صافي خسارة فلسطني التي 
تتحملها الوطنية لالتصاالت عن 
الربع الثال���ث 7.1 ماليني دينار 

)25.2 مليون دوالر(.

قاعدة عمالء المجموعة تخطت 16.2 مليون عميل و400.7 مليون دينار
 إجمالي اإليرادات بزيادة 13.9 % عن الفترة نفسها من 2009

الشيخ عبداهلل بن محمد بن سعود آل ثاني

الربح والخسارة لكل مشغل )مليون دينار(
الربع 3
2009

الربع4
2009

الربع1
2010

الربع2
2010

الربع3
2010

الكويت )الوطنية لالتصاالت(
48.352.552.854.756.0االيرادات

21.924.721.725.125.0الربح قبل الفائدة والضريبة واالهالك واالطفاء
45%46%41%47%45%نسبة الربح قبل الفائدة والضريبة واالهالك واالطفاء %

14.112.114.719.615.1صافي الربح

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

28.426.426.026.327.7االيرادات
15.813.613.613.714.8الربح قبل الفائدة والضريبة واالهالك واالطفاء

53%52%52%52%56%نسبة الربح قبل الفائدة والضريبة واالهالك واالطفاء %
7.35.86.16.16.0صافي الربح

الجزائر )نجمة(
35.736.337.843.345.8االيرادات

13.211.313.017.017.0الربح قبل الفائدة والضريبة واالهالك واالطفاء
37%39%34%31%37%نسبة الربح قبل الفائدة والضريبة واالهالك واالطفاء %

1.5)0.4()0.9()3.5(0.8صافي الربح/ )اخلسارة(

المملكة العربية السعودية )برافو(
4.75.95.55.65.3االيرادات

)4.0()0.3(0.0)0.0()0.6(الربح قبل الفائدة والضريبة واالهالك واالطفاء
-8%-6%0%0%-13.%نسبة الربح قبل الفائدة والضريبة واالهالك واالطفاء %

)2.2()2.1()1.7()3.0()2.7(صافي الربح/ )اخلسارة(

المالديف )الوطنية لالتصاالت - المالديف(
1.82.12.42.22.1االيرادات

0.30.40.30.0)0.0(الربح قبل الفائدة والضريبة واالهالك واالطفاء
2%12%16%15%0%نسبة الربح قبل الفائدة والضريبة واالهالك واالطفاء %

)1.0()2.2()0.6()0.6()1.0(صافي الربح/ )اخلسارة(

فلسطين )الوطنية لالتصاالت - فلسطين(
0.61.12.63.3-االيرادات

)1.2()1.9()2.0()2.3(-الربح قبل الفائدة والضريبة واالهالك واالطفاء
-----نسبة الربح قبل الفائدة والضريبة واالهالك واالطفاء %

)3.8()4.4()4.3()3.9(-صافي الربح/ )اخلسارة(
االجمالي
118.9123.8125.7134.8140.2االيرادات

48.847.646.654.055.1الربح قبل الفائدة والضريبة واالهالك واالطفاء
39%40%37%38%41%نسبة الربح قبل الفائدة والضريبة واالهالك واالطفاء %

16.76.913.316.615.7صافي الربح )املجمع(
18.511.016.219.617.9صافي الربح العائد للوطنية لالتصاالت

بيانات أداء مجموعة الوطنية لالتصاالت
حتى نهاية الربع الثالث 2009حتى نهاية الربع الثالث 2010

400.7 مليون دينارااليرادات
 )1.4 مليار دوالر(

351.7 مليون دينار 
)1.2 مليار دوالر(

155.7 مليون دينار الربح قبل الفائدة والضريبة واالهالك واالطفاء
)549.5 مليون دوالر(

140.0 مليون دينار
 )494.3 مليون دوالر(

53.7 مليون دينارصافي الربح
 )189.7 مليون دوالر(

97.3 مليون دينار
 )343.5 مليون دوالر(

53.7 مليون دينار صافي أرباح »الوطنية لالتصاالت« في الربع الثالث

متوسط الدخل الشهري من كل مستخدم لكل مشغل ـ بالدينار الكويتي
الربع 3
2009

الربع4
2009

الربع1
2010

الربع2
2010

الربع3
2010

الكويت 
33.028.027.827.426.5مؤجل الدفع
7.26.9 7.37.47.1مسبق الدفع

10.710.710.410.410.2املتوسط الوزني ملتوسط الدخل من كل مستخدم

تونس 
12.011.911.110.48.8مؤجل الدفع
3.53.12.92.82.8مسبق الدفع

3.73.33.13.02.9املتوسط الوزني ملتوسط الدخل من كل مستخدم

الجزائر
8.28.07.88.17.7مؤجل الدفع
1.51.31.21.41.5مسبق الدفع

1.91.71.51.71.8املتوسط الوزني ملتوسط الدخل من كل مستخدم
اململكة العربية السعودية

8.39.18.78.48.2مؤجل الدفع
8.39.18.78.48.2املتوسط الوزني ملتوسط الدخل من كل مستخدم

المالديف
18.217.015.815.312.6مؤجل الدفع
3.63.43.43.53.2مسبق الدفع

4.24.14.24.44.1املتوسط الوزني ملتوسط الدخل من كل مستخدم

فلسطين
13.217.68.77.9-مؤجل الدفع
1.91.93.13.1-مسبق الدفع

2.12.33.53.2-املتوسط الوزني ملتوسط الدخل من كل مستخدم

مجموع عدد العمالء لكل مشغل )باأللف(
الربع 3
2009

الربع4
2009

الربع1
2010

الربع2
2010

الربع3
2010

الكويت 
230245259272292مؤجل الدفع 
1.2261.2931.3661.3981.427مسبق الدفع 

1.4561.5381.6251.6701.719مجموع عدد العمالء

تونس
99108119130136مؤجل الدفع 
4.7085.1035.2815.4325.661مسبق الدفع 

4.8085.2115.4005.5625.797مجموع عدد العمالء 

الجزائر
366383397404399مؤجل الدفع 
5.5737.6507.8797.6127.677مسبق الدفع 

5.9398.0338.2768.0168.076مجموع عدد العمالء 

المملكة العربية السعودية
186186196200200مؤجل الدفع 

186186196200200مجموع عدد العمالء 

المالديف
5671011مؤجل الدفع 
9996959494مسبق الدفع 

104102102105106مجموع عدد العمالء

فلسطين
262130-مؤجل الدفع 
109157222273-مسبق الدفع 

111164244302-مجموع عدد العمالء


