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15.5% الزيادة في الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء مقارنة مع 2009

»الوطنية لالتصاالت« تحقق 78 مليون دينار أرباحًا صافية لـ 2010
بواقع 156 فلسًا للسهم وعدد العمالء يرتفع 9.5% بالغًا 16.6 مليون عميل

اجلزائر الت����ي تتحملها الوطنية 
لالتص����االت 2 مليون دينار )7.2 
ماليني دوالر( مقارنة بخسارة بلغت 
7 ماليني دينار )24.8 مليون دوالر( 

عن الفترة ذاتها في سنة 2009.

»برافو« المملكة العربية السعودية

وصل عدد عمالء »برافو« في 
نهاية سنة 2010 إلى 0.20 مليون 
عميل، أي بزيادة بلغت 8.3% عن 
سنة 2009، ارتفعت اإليرادات من 
20.1 مليون دين����ار )71.6 مليون 
دوالر( في س����نة 2009 الى 22.1 
مليون دينار )78.6 مليون دوالر( 

في نهاية سنة 2010.
وفي نهاية سنة 2010 بلغ صافي 
اخلسارة 7 ماليني دينار )25 مليون 
دوالر( مقارنة ب� 11.1 مليون دينار 
)39.5 مليون دوالر( في سنة 2009، 
وبلغ صافي خسارة اململكة العربية 
السعودية التي تتحملها الوطنية 
لالتصاالت في نهاية الس����نة 3.9 
ماليني دينار )13.9 مليون دوالر(، 
مقارنة ب����� 6.2 ماليني دينار )22 
مليون دوالر( في سنة 2009 أي 

بانخفاض بلغ %36.7.

»الوطنية« المالديف

وصل مجموع عدد العمالء في 
نهاية س����نة 2010 إلى 0.11 مليون 
عميل، بلغت اإليرادات 9.2 ماليني 
دينار )32.6 مليون دوالر( مقارنة 
ب� 7.7 ماليني دينار )27.4 مليون 
دوالر(عن الفترة ذاتها في س����نة 
2009. وفي نهاية سنة 2010 بلغ 
الربح قب����ل الفائ����دة والضريبة 
واإلهالك واإلطفاء 1.2 مليون دينار 
)4.2 ماليني دوالر( مقارنة ب� 0.4 
مليون دينار)1.5 مليون دوالر( في 
نهاية سنة 2009، في نهاية سنة 
2010 بلغ صافي خسارة املالديف 
التي تتحملها الوطنية لالتصاالت 
4.7 ماليني دين����ار )16.7 مليون 
دوالر( مقارنة بخسارة قدرها 3.3 
ماليني دينار )11.7 مليون دوالر( 

في نهاية سنة 2009.

»الوطنية« فلسطين

وص����ل مجموع ع����دد العمالء 
ف����ي نهاية س����نة 2010 إلى 0.35 
مليون عمي����ل، وبلغت اإليرادات 
10.9 مالي����ني دينار )38.9 مليون 
دوالر(، في نهاية سنة 2010 بلغ 
صافي اخلسارة املجمعة 16.1 مليون 
دينار )57.3 مليون دوالر( بينما 
بلغ صافي خسارة فلسطني التي 
تتحملها الوطنية لالتصاالت عن 
السنة 9.1 ماليني دينار )32.3 مليون 

دوالر(.

األداء المالي لمجموعة الوطنية لالتصاالت
التحليل السنويالتحليل ربع السنوي

الربع الرابع 
2010

الربع الرابع 
نسبة التغير %20102009نسبة التغير2009%

13.5%12.1539.4475.5%138.7123.8اإليرادات )باملليون دينار(

الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك 
15.5%28.1216.6187.6%60.947.6واإلطفاء)باملليون دينار(

هامش الربح قبل الفائدة والضريبة 
-39%40%-38%44%واإلهالك واإلطفاء

-28.0%121.378.0108.3%24.311.0صاف���������ي الربح* )باملليون دينار(

9.5%9.516.615.2%16.615.2أعداد املشتركني )باملليون مشترك(

* 1 - في الربع الثاني من سنة 2009 ربحت الوطنية لالتصاالت احلكم القضائي ضد 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 ارباح الفترة، وباستثناء قيمة املخصصات 

سابقة الذكر، يكون صافي الربح لسنة 2010 قد ارتفع بنسبة 38.8% عن الفترة ذاتها في سنة 2009.
2 - في النتائج املالية لسنة 2009 بلغ الربح قبل الفائدة والضريبة واالهالك واالطفاء 190.2 مليون دينار، يتمثل الفرق في اعادة تصنيف رسوم الترخيص 

اخلاصة بوزارة املواصالت )ملشتركي الدفع اآلجل( لسنة 2009.

دينار )364.5 مليون دوالر( عن 
الفترة ذاتها في سنة 2009.

وفي نهاية سنة 2010 بلغ الربح 
قب����ل الفائدة والضريبة واإلهالك 
واإلطفاء 55.9 مليون دينار )199.1 
مليون دوالر( مقارنة ب� 55.2 مليون 
دين����ار )196.6 مليون دوالر( في 
نهاية سنة 2009 أي بزيادة بلغت 
1.3% عن الفترة ذاتها في سنة 2009، 
وبلغت حصة الوطنية لالتصاالت 
في نهاية س����نة 2010 صافي ربح 
23.6 ملي����ون دينار )84.1 مليون 
دوالر( مقارنة ب� 23.7 مليون دينار 
)84.5 ملي����ون دوالر( عن الفترة 

ذاتها في سنة 2009.

»النجمة«الجزائر

وصل عدد عمالء »جنمة« في 
نهاية سنة 2010 الى 8.25 ماليني 
عميل بزيادة بلغت 2.7% عن الفترة 
ذاتها سنة 2009، وبلغت إيرادات 
السنة 174.7 مليون دينار )622.1 
ملي����ون دوالر( مقارن����ة ب� 141.4 
مليون دينار )503.8 ماليني دوالر( 
أي بزيادة بلغت 23.5%عن الفترة 

ذاتها في سنة 2009.
وأم����ا الرب����ح قب����ل الفائ����دة 
والضريبة واإلهالك واإلطفاء في 
س����نة 2010 فقد بلغ 65.9 مليون 
دينار )234.8 مليون دوالر( مقارنة 
ب� 46.5 مليون دينار )165.6 مليون 
دوالر( اي بزيادة بلغت 41.8% عن 

الفترة ذاتها سنة 2009.
وفي نهاية سنة 2010 بلغ صافي 
الربح 2.9 مليون دينار )10.2 ماليني 
دوالر( مقارنة بصافي خسارة بلغ 
9.8 ماليني دينار )35 مليون دوالر( 
عن الفترة ذاتها في سنة 2009، وفي 
نهاية سنة 2010 بلغ صافي ارباح 

والضريبة واإلهالك واإلطفاء في 
نهاية الس����نة 98.9 مليون دينار 
)352.2 مليون دوالر(، مقارنة ب� 
93.6مليون دينار )333.3مليون 
دوالر( في نهاية سنة 2009، في 
نهاية سنة 2010 بلغ صافي الربح 
69.8 مليون دينار )248.6 مليون 
دوالر(، مقارنة ب����� 109.2 ماليني 
دين����ار )388.7 مليون دوالر( عن 

الفترة ذاتها في سنة2009.
وفي الربع الثاني من سنة 2009 
كسبت الوطنية لالتصاالت احلكم 
القضائي ض����د وزارة املواصالت 
بشان 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 
الفترة. وباس����تثناء قيمة  أرباح 
املخصصات س����ابقة الذكر يكون 
صافي الربح في نهاية سنة 2010 
قد ارتفع بنسبة 22.2% عن الفترة 

ذاتها في سنة 2009.
وفي النتائج املالية لسنة 2009 
بلغ الربح قبل الفائدة والضريبة 
واإلهالك واإلطف����اء 190.2 مليون 
دين����ار، يتمثل الف����رق في إعادة 
تصنيف رسوم الترخيص اخلاصة 
بوزارة املواصالت )ملشتركي الدفع 

الالحق( لسنة 2009.

»تونسيانا« تونس

استقر عدد عمالء تونسيانا في 
نهاية سنة 2010 عند 5.93 ماليني 
عميل بزيادة بلغت 13.8% عن الفترة 
ذاتها في سنة 2009، أما اإليرادات 
في نهاية السنة فقد بلغت 101.0 
مليون دينار )359.7 مليون دوالر( 
مقارنة بإيرادات بلغت 102.3 مليون 

)77سنتا( للسهم في الفترة ذاتها 
من سنة 2009.

»الوطنية« الكويت

ارتف����ع عدد عم����الء الوطنية 
لالتصاالت في نهاية س����نة 2010 
إلى 1.78 مليون عميل بزيادة بلغت 
15.7% عن الفترة ذاتها في س����نة 
2009، كما بلغت ايرادات الس����نة 
221.6 مليون دينار )789.3 مليون 
دوالر(، مقارن����ة بإيرادات بلغت 
203.3 ماليني دينار )724.1 مليون 
دوالر( عن الفترة ذاتها في س����نة 

2009، أي بزيادة بلغت %9.0.
كما بل����غ الربح قب����ل الفائدة 

والبالغ 108.3 ماليني دينار )385.7 
مليون دوالر( عن الفترة ذاتها في 
سنة 2009، ومع ذلك وباستثناء 
املكاس���ب الناجتة عن النتيجة 
القضائية  اإليجابية للدع���وى 
املرفوعة ضد وزارة املواصالت 
بشأن رس���وم الترخيص تكون 
املجموعة قد حققت صافي ربح 
بل���غ 21.8 مليون دينار  مجمع 
)77.7 مليون دوالر(محققا بذلك 
زيادة بلغت 38.8 في نهاية سنة 

.2010
وبلغت ربحية السهم املجمعة 
لسنة 2010، 156 فلسا )55 سنتا( 
للس���هم مقارن���ة ب� 216 فلس���ا 

مقارنة بإي���رادات بلغت 475.5 
مليون دينار )1.7مليار دوالر( 
عن الفترة ذاتها في سنة 2009 

أي بزيادة بلغت %13.5.
كما بلغ الرب���ح قبل الفائدة 
والضريبة واإله���الك واإلطفاء 
في نهاية الس���نة 216.6 مليون 
دينار )771.5ملي����ون دوالر(، 
مق���ارن��ة ب� 187.6مليون دينار 
)668.2مليون دوالر( في س���نة 

2009 أي بزيادة بلغت %15.5.
من ناحية أخرى، بلغ صافي 
الربح املجم���ع 78 مليون دينار 
)277.9 مليون دوالر( في نهاية 
2010، مقارنة بصافي الربح املجمع 

النمو حتى وصلت الى 350.000 
عميل، كما القت الوطنية موبايل 
كشركة مساهمة جناحا فائقا وذلك 
خالل االكتتاب العام الذي مت بعد 

نهاية سنة 2010«.

أداء مجموعة الوطنية لالتصاالت

ارتفع عدد العمالء النشطني في 
نهاية سنة 2010 إلى16.6 مليون 
عميل، مقارنة ب� 15.2 مليون عميل 
في نهاية سنة 2009، أي بزيادة 

بلغت %9.5.
وارتف���ع إجمال���ي اإليرادات 
في نهاية سنة 2010 الى 539.4 
مليون دينار )1.9 مليار دوالر( 

الوطنية  الش���ركة  أعلن���ت 
لالتصاالت عن حتقيقها أرباحا 
صافية ل� 2010 بلغت 78 مليون 
دينار، مبا ميثل زيادة في صافي 
الرب���ح بنس���بة 38.8% وذل���ك 
باستثناء األرباح اإلضافية احملققة 

في 2009.
املناسبة، قال رئيس  وبهذه 
مجلس إدارة الوطنية لالتصاالت 
الش���يخ عبداهلل ب���ن محمد بن 
س���عود آل ثاني: »كانت س���نة 
2010 فترة أخرى ناجحة بالنسبة 
للوطنية لالتصاالت حيث النمو 
املستمر لقاعدة العمالء واإليرادات 
وكذلك صافي األرباح قبل الفوائد 
والضرائ���ب واإلهالك واالطفاء، 
واستمرت استراتيجية الشركة 
في املنافس���ة وزي���ادة حصتها 
الس���وقية في سوق الدولة األم 
الوطنية  الكويت، حيث حققت 
لالتصاالت زيادة في اإليرادات 
بنسبة 13.5% وزيادة في الربح 
قبل الفائدة والضريبة واإلهالك 
واإلطفاء بنس���بة 15.5% مقارنة 
بالفترة ذاتها في س���نة 2009، 
كما الق���ت عملياتنا في اجلزائر 
)جنمة( حتسنا كبيرا مع زيادة 
اإليرادات بنسبة 23.5%، زيادة 
الفائ���دة والضريبة  الربح قبل 
واإلهالك واإلطفاء بنسبة %41.8 
مقارنة بالفترة ذاتها في س���نة 
2009 وبذلك تكون س���نة 2010 
أول سنة حتقق ربحا صافيا، كما 
حتسنت عملياتنا في فلسطني 
حيث استمرت قاعدة عمالئنا في 

الشيخ عبداهلل بن محمد آل ثاني


