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اجلمعية العمومي���ة ومت تعيني 
مدققني للحسابات للسنة املالية 
2011 ب���دال من الس���ابقني وأقرت 

توزيع 50% نقدا.

جدول األعمال 

٭ أوال: س����ماع تقري����ر مجلس 
اإلدارة للسنة املالية املنتهية في 31 

ديسمبر 2010 واملصادقة عليه.
٭ ثانيا: س����ماع تقري����ر مدققي 
احلسابات عن السنة املالية املنتهية 
في 31 ديس����مبر 2010 واملصادقة 

عليه.
٭ ثالثا: املصادقة على امليزانية 
العمومي����ة وحس����اب األرب����اح 
واخلسائر للسنة املالية املنتهية 

في 31 ديسمبر 2010.
٭ رابعا: موافقة اجلمعية العمومية 
عل����ى التعامل مع أط����راف ذات 

الصلة.
٭ خامس����ا: املوافقة على مكافأة 

أعضاء مجلس اإلدارة.
٭ سادسا: النظر في توصية مجلس 
اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية 
مبقدار 50% من القيمة االس����مية 
للس����هم الواح����د أي بواقع )50 
فلسا للسهم الواحد( للمساهمني 
املسجلني بتاريخ انعقاد اجلمعية 

العمومية.
٭ سابعا: تفويض مجلس اإلدارة 
في ش����راء أسهم الش����ركة مبا ال 
يتجاوز 10% من عدد أسهمها طبقا 

عدد العم���اء. وتابع: »بالتوازي 
حرصت »الوطنية« على مواصلة 
أعمال حتسني خدمات الشبكة في 
أسواق مختلفة، حيث قدمت في 
الكويت مركزا ثالث���ا للبيانات، 
وأجريت مجموعة من التحديثات 
استعدادا لطرح خدمات البرودباند 

.)+HSPA( عالية السرعة
ولفت إلى أن »الوطنية« باشرت 
في اجلزائر املراحل األولية للعمل 
في برنامج كبير لتحسني الشبكة 
اس���تعدادا لتقدمي خدمات اجليل 
الثالث في املستقبل وفي املالديف 
ف���ي برنامجها  العمل  ه تواصل 
لتحسني خدمات اجليل الثالث في 

عدد من املنتجعات الرئيسية.
وق���ال الش���يخ عب���داهلل بن 
محمد آل ثان���ي: »إن ما اجنزناه 
في الس���نة املاضي���ة، في ضوء 
خططنا وإستراتيجياتنا يشعرنا 
بثقة كبيرة في قدرة »الوطنية« 

على النمو«.
ورأى أن الفرص ما زالت قائمة 
في قطاعات وخدمات جديدة، مشيرا 
بقوله: »إنني على ثقة من أنه ومن 
خال تقوية اسمنا التجاري، وعن 
طريق مواصلة االهتمام بتقدمي 
خدمة مثالية ومكافأة الوالء سوف 
نواصل تقدمنا في 2011 لتحقيق 

ما نصبو ونتطلع إليه«. 
هذا، ووافقت عمومية الشركة 
البن���ود الواردة في  على جميع 

في اإليرادات بنسبة 13.5% وزيادة 
في الربح قبل الفائدة والضريبة 
واإلهاك واإلطفاء بنسبة %15.5 
بالفترة ذاتها في س���نة  مقارنة 
2009، مش���يرا إل���ى أن عمليات 
»جنمة« القت في اجلزائر حتسنا 
كبيرا مع زيادة اإليرادات بنسبة 
23.5% وزيادة الربح قبل الفائدة 
والضريب���ة واإله���اك واإلطفاء 
بنسبة41.8% مقارنة بالفترة ذاتها 

في سنة 2009. 
ولفت إلى أن عمليات الشركة 
قد حتس���نت في فلسطني حيث 
استمرت قاعدة العماء في النمو 
حتى وصلت إلى 350 ألف عميل 
وكذلك الوطنية موبايل التي القت 
كشركة مساهمة جناحا فائقا وذلك 
خال االكتتاب العام الذي مت بعد 

نهاية سنة 2010.

خطة الشركة اإلستراتيجية

وف���ي إط���ار خطة الش���ركة 
اإلستراتيجية قال الشيخ عبداهلل 
بن محمد آل ثاني أن الوالء واالبتكار 
حظي باهتمام كبير من الوطنية في 
هذه السنة، حيث أطلق في الكويت 
وبنجاح »برنامج مكافآت الوطنية« 

ليقربها من عمائها أكثر.
وأضاف أنه في تونس اتبعت 
الشركة أسلوبا للتسويق ركز على 
املكافآت واخلدمات املخصصة األمر 
الذي ساهم بشكل كبير في زيادة 

أكد رئيس مجلس إدارة الوطنية 
لاتصاالت الشيخ عبداهلل بن محمد 
آل ثاني أنه رغم املنافسة الشرسة 
سواء على مستوى السوق احمللي 
أو األسواق اخلارجية في تونس أو 
اجلزائر فقد حافظت الشركة على 
أرقامها االيجابية، مشيرا إلى أن 
س����نة 2010 أول سنة حتقق فيها 
الوطنية لاتصاالت ربحا صافيا، 

بالغا 78 مليون دينار.
وخص بالذك����ر اجلزائر التي 
حققت أرباحا ألول مرة وارتفع عدد 
مشتركيها ليصل إلى 8.2 مايني 
عمي����ا في أخر الس����نة املاضية 
وتعهد باالستمرار في مسار حتقيق 

إيرادات جيدة.
وأضاف عبداهلل بن محمد آل 
ثاني ف����ي تصريح صحافي على 
هامش انعقاد عمومية الشركة أمس 
بنس����بة حضور 83.75% إلى أن 
الوطنية مازالت متلك استثمارات 
داخل الكويت في مجال اخلدمات 
املضافة، الفتا إلى أن الشركة كذلك 
تعمل حاليا على استثمارات البنية 
التحتية وس����تقوم ببعث خدمة 
اجليل الثالث ف����ي تونس خال 

األيام القادمة.
وأك����د عل����ى أن مجموع����ة 
االستثمارات التي ذكرها ستعود 
الش����ركة،  الكبيرة على  بالفائدة 
متوقعا انه خال السنتني القادمتني 
ستستكمل الوطنية لاتصاالت كل 
التي  التحتية  البنية  استثمارات 

ستعود بالفائدة على الشركة.
وعزا الشيخ آل الثاني الزيادة 
التي سجلتها الوطنية على مستوى 
حصتها الس����وقية على مستوى 
السوق احمللي واألسواق اخلارجية 
رغم شراسة املنافسة إلى اإلدارة 
الدقيق  املتماس����كة والتنس����يق 
واملتكامل مع مجموعة »كيوتل« 
إضافة إلى االجتماعات املستمرة مع 
املدراء كل 3 شهور، مشيرا إلى أن 
اإلستراتيجية املعتمدة من اإلدارة 
الفريق تسلك  جعلت خطة عمل 
املس����ار الصحيح وحتقق النمو 
املسجل على مستوى املجموعة.

وأكد الشيخ على أن االضطرابات 
األخيرة سواء في تونس أو اجلزائر 
لم تؤثر على مسار الشركات التابعة 
للمجموعة على املستوى احمللي. 
وعن إدراج الوطنية في بورصة قطر 
قال عبداهلل بن محمد آل ثاني ان 
الشركة قد أنهت اإلجراءات اخلاصة 
باإلدراج وهي في انتظار استكمالها 
لإلج����راءات البروتوكولية، الفتا 
إلى أن اإلدراج سيكون في األيام 

القليلة القادمة.
وردا عن سؤال احد املساهمني 
عن نية الوطنية في تقدمي عرض 
لشراء زين السعودية أفاد الشيخ 
عبداهلل بن محم����د آل ثاني بأن 
الوض����ع احلالي بالنس����بة لزين 
السعودية يعتبر غير صحي لكثرة 

العروض املقدمة.
وفي استعراضه لنتائج الشركة 
في كلمته أمام اجلمعية العمومية 
قال الشيخ عبداهلل بن محمد بن 
سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة 
الوطنية لاتصاالت: »كانت سنة 
2010 فترة أخرى ناجحة بالنسبة 
للوطنية لاتصاالت حيث النمو 
املستمر لقاعدة العماء واإليرادات 
وكذلك صافي األرباح قبل الفوائد 

والضرائب واإلهاك واإلطفاء.
وأض���اف عب���داهلل بن محمد 
آل ثاني أن إستراتيجية الشركة 
اس���تمرت في املنافس���ة وزيادة 
حصتها السوقية في سوق الدولة 
األم الكويت، حيث حققت زيادة 

آل ثاني متوسطا سكوت جينهامير وفهد عثمان السعيد خال عمومية الشركة     )محمد ماهر(

جانب من احلضور الكبير من مساهمي »الوطنية لاتصاالت« خال عمومية الشركة

الشيخ عبداهلل بن محمد آل ثاني

األسس اإلستراتيجية السبيل
 للنجاح في املنافسة

أداء عمليات املجموعة

أكد الشيخ عبداهلل بن محمد آل ثاني أن األسس اإلستراتيجية التي 
رسختها الشركة خالل السنوات املاضية مكنتها من النجاح في 
املنافسة، وحتسني منهجها القائم على وضع العمالء في طليعة 

اهتمامها في كل األسواق التي متارس فيها أعمالها.
وأضاف: وجهنا استثماراتنا بشكل كبير نحو البنية التحتية 
للتقنية التي أوليناها أهمية كبرى الستمرار النمو املستقبلي.

وتابع: حتقق كل ما سبق من خالل االستثمارات املدروسة، حيث 
قمنا بتقييم كل خطوة اتخذناها مبنتهى احلذر، وحرصنا أشد 

احلرص على تقليل املخاطر، لزيادة أرباح مساهمينا.
فكانت خطواتنا في االستثمار مثمرة، وحظينا بالدعم القوي 
من قبل املستثمرين، وليس أدل على ذلك من النجاح الكبير 

للطرح العام األولي للوطنية موبايل في فلسطني، الذي كان من 
أبرز أحداث العام وأكبر دليل على أننا منضي قدما في االجتاه 

الصحيح.

»الوطنية«الكويت

 ارتفع عدد عمالء الوطنية لالتصاالت في نهاية 2010 إلى 1.78 
مليون عميل بزيادة بلغت 15.7% عن الفترة ذاتها في 2009، كما 
بلغت إيرادات السنة 221.6 مليون دينار )789.3مليون دوالر(، 

مقارنة بإيرادات بلغت 203.3 مليون دينار )724.1 مليون دوالر( 
عن الفترة ذاتها في 2009، أي بزيادة بلغت 9%، كما بلغ الربح 

قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء في نهاية السنة 98.9 
مليون دينار )352.2 مليون دوالر(، مقارنة بـ 93.6 مليون دينار 
)333.3 مليون دوالر( في نهاية 2009. في نهاية 2010 بلغ صافي 

الربح 69.8 مليون دينار )248.6مليون دوالر( مقارنة بـ 109.2 
ماليني دينار )388.7 مليون دوالر( عن الفترة ذاتها في 2009.

ففي الربع الثاني من 2009 كسبت »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 في نهاية سنة 2010 قد ارتفع 

بنسبة 22.2% عن الفترة ذاتها في 2009. وفي النتائج املالية 
لسنة 2009بلغ الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء 

190.2 مليون دينار، يتمثل الفرق في إعادة تصنيف رسوم 
الترخيص اخلاصة بوزارة املواصالت )ملشتركي الدفع الالحق( 

لسنة 2009.

»تونسيانا« تونس

استقر عدد عمالء تونسيانا في نهاية 2010 عند 5.93 ماليني 
عميل بزيادة بلغت 13.8% عن الفترة ذاتها في 2009، أما 
االيرادات في نهاية السنة فقد بلغت 101.0 مليون دينار 

)359.7مليون دوالر( مقارنة بإيرادات بلغت102.3 مليون دينار 
)364.5 مليون دوالر( عن الفترة ذاتها في 2009.

في نهاية 2010 بلغ الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك 
واإلطفاء 55.9 مليون دينار )199.1 مليون دوالر( مقارنة بـ 55.2 

مليون دينار )196.6 مليون دوالر( في نهاية 2009 أي بزيادة 
بلغت 1.3% عن الفترة ذاتها في 2009.

بلغت حصة الوطنية لالتصاالت في نهاية 2010 صافي ربح 23.6 
مليون دينار )84.1 مليون دوالر( مقارنة بـ 23.7 مليون دينار 

)84.5 مليون 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 في 2009، وبلغت 

إيرادات السنة 174.7 مليون دينار )622.1 مليون دوالر( مقارنة 
بـ 141.4 مليون دينار )503.8 ماليني دوالر( أي بزيادة بلغت 

23.5% عن الفترة ذاتها في 2009، وأما الربح قبل الفائدة 
والضريبة واإلهالك واإلطفاء في 2010 فقد بلغ 65.9 مليون 

دينار )234.8 مليون دوالر( مقارنة بـ 46.5 مليون دينار )165.6 
مليون دوالر أي بزيادة بلغت 41.8%عن الفترة ذاتها في 2009.

وفي نهاية 2010 بلغ صافي الربح 2.9 مليون دينار )10.2 ماليني 
دوالر( مقارنة بصافي خسارة بلغت 9.8 ماليني دينار )35مليون 

دوالر( عن الفترة ذاتها في 2009.
وفي نهاية 2010 بلغ صافي أرباح اجلزائر التي تتحملها الوطنية 

لالتصاالت 2 مليون دينار )7.2 ماليني دوالر( مقارنة بخسارة 
بلغت 7 ماليني دينار )24.8 مليون دوالر( عن الفترة ذاتها في 

.2009

»برافو« المملكة العربية السعودية

 وصل عدد عمالء »برافو« في نهاية 2010 إلى 20 مليون عميل، 
أي بزيادة بلغت 8.3% عن سنة 2009، ارتفعت اإليرادات من 20.1 
مليون دينار )71.6 مليون دوالر( في سنة 2009 الى 22.1 مليون 

دينار )78.6 مليون دوالر( في نهاية سنة 2010.
وفي نهاية سنة 2010 بلغ صافي اخلسارة 7.0 ماليني دينار 

)25.0 مليون دوالر( مقارنة بـ 11.1 مليون دينار )39.5 مليون 
دوالر( في 2009، وبلغ صافي خسارة اململكة العربية السعودية 

التي تتحملها الوطنية لالتصاالت في نهاية السنة 3.9 ماليني 
دينار )13.9 مليون دوالر(.

 مقارنة بـ 6.2 ماليني دينار )22 مليون دوالر( في 2009 أي 
بانخفاض بلغ %36.7.

»الوطنية« المالديف

وصل مجموع عدد العمالء في نهاية 2010 إلى 11 مليون عميل، 
بلغت اإليرادات 9.2 ماليني دينار )32.6 مليون دوالر( مقارنة 
بـ 7.7 ماليني دينار )27.4 مليون دوالر( عن الفترة ذاتها في 
سنة 2009. وفي نهاية 2010 بلغ الربح قبل الفائدة والضريبة 
واإلهالك واإلطفاء 1.2 مليون دينار )4.2 ماليني دوالر مقارنة 

بـ 400 الف دينار )1.5مليون دوالر( في نهاية 2009. 
في نهاية 2010 بلغت صافي خسارة املالديف التي تتحملها 
»الوطنية لالتصاالت« 4.7 ماليني دينار )16.7 مليون دوالر( 

مقارنة بخسارة قدرها 3.3 ماليني دينار )11.7 مليون دوالر( في 
نهاية سنة 2009. 

»الوطنية« فلسطين

وصل مجموع عدد العمالء في نهاية 2010 إلى 350 ألف عميل، 
وبلغت اإليرادات 10.9 ماليني دينار )38.9 مليون دوالر(. 

في نهاية 2010 بلغت صافي اخلسارة املجمعة 16.1 مليون دينار 
)57.3 مليون دوالر( بينما بلغت صافي خسارة »فلسطني« التي 
تتحملها »الوطنية لالتصاالت« عن السنة 9.1 ماليني دينار )32.3 

مليون دوالر(.

اإلدارة املتماسكة 
والتنسيق املتكامل 

مع مجموعة »كيوتل« 
قاوم شراسة املنافسة 

»الوطنية« ال تنوي 
التقدم بعرضها لشراء 
زين السعودية لكثرة 

العروض املقدمة 

الشركة ستستكمل 
خالل العامني 
املقبلني كل 

استثمارات البنية 
التحتية التي ستعود 

بالفائدة عليها 

»الوطنية« في أرقام

اخلبرات والكفاءات املتميزة رأسمال واستثمار مضاف لـ »الوطنية«

٭ بلغ الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء 
في نهاية السنة 216.6 مليون دينار مقارنة بـ 187.6 
مليون دينار في سنة 2009 أي بزيادة بلغت %15.5.

٭ بلغ صافي الربح املجمع 78.0 مليون دينار في نهاية 
سنة 2010، مقارنة بصافي الربح املجمع والبالغ 108.3 
ماليني دينار عن الفترة ذاتها في سنة 2009، باستثناء 

املكاسب الناجتة عن النتيجة اإليجابية للدعوى القضائية 
املرفوعة ضد وزارة املواصالت بشأن رسوم الترخيص 

تكون املجموعة قد حققت صافي ربح مجمع بلغ 21.8 

مليون دينار محققا بذلك زيادة بلغت 38.8% في نهاية 
سنة 2010.

٭ ربحية السهم املجمعة لسنة 2010 بلغت 156 فلسا 
للسهم مقارنة بـ 216 فلسا للسهم في الفترة ذاتها من 

سنة 2009.
٭ شهد العام 2010 قفزة نوعية في إيرادات شركتنا 
جتاوزت الـ 13.5% لتصل إلى 539.4 مليون دينار )ما 

يعادل 1.9 مليار دوالر( مقارنة مع إيرادات بلغت 475.5 
مليون دينار )1.7 مليار دوالر( في 2009، فيما بلغت 

األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلهالك 216.6 مليون دينار )771.5 مليون دوالر( مقارنة 
مع 187.6 مليون دينار )668.2 مليون دوالر( كأرباح قبل 

اقتطاع الفوائد والضرائب واالستهالك واإلهالك خالل 
الفترة ذاتها من 2009 وشكل ذلك منوا بنسبة %15.5.
٭ شهدت القاعدة الكلية لعمالئنا طفرة كبيرة حيث 

وصل عدد العمالء إلى 16.6 مليون عميل في نهاية الربع 
الرابع من 2010 وذلك بنسبة منو 9.5% عما كانت عليه 

في 2009.

أشاد الشيخ عبداهلل بن محمد آل ثاني بالعنصر البشري 
في شركة الوطنية لالتصاالت واعتبره مناط التميز في 

كل مكان السيما في مجال االتصاالت.
وأشار إلى ان اخلبرات والكفاءات واملواهب املتميزة تعد 
رأسماال واستثمارا مضافا للشركة، مؤكدا على أنه من 

هذا املنطلق أولت »الوطنية« اهتماما خاصا بالعنصر 

البشري الذي اعتبره أهم عنصر في الشركة.
وقال: »واصلنا في كل من الشركات التابعة لنا العمل 

على تطوير املواهب احمللية باعتبارها من أهم األمور«.
وتابع: »ال شك أن النظر إلى املستقبل هو الدافع الدائم 
نحو التميز، ومن ثم فإننا نسعى دائما نحو استثمار 

مكانتنا املتقدمة لتقدمي أفضل اخلدمات وأكثر اخليارات 

مناسبة جلميع عمالئنا، وهو ما يدفعنا نحو العمل مع 
شركائنا في مجموعة كيوتل لتطوير مجموعة واسعة 

من اخلدمات، مبا في ذلك شبكات التواصل االجتماعي، 
والترفيه عبر اجلوال، واخلدمات املالية عبر اجلوال، 

التي ينتظر أن يكون لها أثرها اإليجابي على منو 
إيراداتنا«.

أكد أن الشركة حافظت على أرقامها اإليجابية رغم املنافسة الشرسة محليًا وخارجيًا وعموميتها توزع 50% نقداً

آل ثاني: 2010 أول عام حتقق فيه »الوطنية لالتصاالت« ربحًا صافيًا 
 وسنواصل في 2011 ما نتطلع إليه.. وإدراج الشركة في بورصة قطر قريبًا

األداء املالي ملجموعة الوطنية لالتصاالت
التحليل السنوي التحليل ربع السنوي

نسبة التغير )%(20102009نسبة التغير )%(الربع الرابع 2009الربع الرابع 2010

13.5%12.1539.4475.5%138.7123.8اإليرادات )باملليون دينار(
15.5%28.1216.6187.6%60.947.6الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهاك واإلطفاء )باملليون دينار(

�39%40%�38%44%هامش الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهاك واإلطفاء
-28.0%121.378.0108.3%24.311.0صافي الربح )باملليون دينار(

9.5%9.516.615.2%16.615.2أعداد املشتركني )باملليون مشترك(

لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 
1987/10 وتعدياته، وذلك خال مدة 
ال تتجاوز 18 شهرا من تاريخ انعقاد 

اجلمعية العمومية العادية.
٭ ثامنا: املوافقة على وقف زيادة 
االحتياط����ي اإلجباري للش����ركة 
املنتهي����ة في 31  املالية  للس����نة 

ديسمبر 2011.
٭ تاس����عا: املوافقة على إصدار 
سندات ال تزيد على رأس املال ويتم 
طرحها لاكتتاب العام، وتفويض 
مجلس اإلدارة في وضع ما يراه 
من شروط إلصدار تلك السندات 

واالكتتاب فيها.
٭ عاش����را: تفوي����ض مجل����س 
اإلدارة بإبرام التس����هيات املالية 
وعقد اتفاق����ات القروض وإعطاء 
الكفاالت الازمة لتمويل عمليات 
الشركة وشركاتها التابعة مع الغير 
استنادا لنص الفقرة اخلامسة من 
املادة )157( من قانون الشركات 

التجارية.
٭ احل����ادي عش����ر: إخاء طرف 
السادة أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء 
ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم 
عن الس����نة املالية املنتهية في 31 

ديسمبر 2010.
٭الثاني عش����ر: تعي����ني مدققي 
احلس����ابات للس����نة املالية 2011 
وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد 

أتعابهم.
منى الدغيمي   ٭


