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أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن حتقيق 
97.3 مليون دينار ارباحا في 9 ش���هور ما يعادل 
341 مليون دوالر بواقع 194 فلس���ا )55 س���نتا( 
للسهم مقارنة ب� 68.2 مليون دينار )238.9 مليون 
دوالر أو ما يعادل 136 فلس���ا )39 سنتا( للسهم 

في الفترة ذاتها من سنة 2008.
 وقد بلغ الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك 
واإلطفاء للتسعة أش���هر األولى من السنة 141.9 
مليون دينار مبا يعادل 497.3 مليون دوالر مقارنة 
ب����149.5 مليون دينار )523.9 مليون دوالر( في 

الفترة ذاتها من سنة 2008.
 وبهذه املناس���بة، صرح رئيس مجلس إدارة 
الوطنية لالتصاالت الشيخ عبداهلل بن محمد بن 
سعود آل ثاني بأن ش���ركة الوطنية لالتصاالت 
جنحت في حتقيق عوائد مربحة ملساهميها خالل 
التس���عة اشهر األولى من الس���نة، وعلى الرغم 
من حدة ضغوط املنافس���ة في سوق الدولة االم 
في الكويت، نحن مس���تمرون في التصدي لهذه 
الضغ���وط بفاعلية من خ���الل البدء في عروض 
جدي���دة ومغرية لعمالئنا ليس فقط في الكويت 
بل ايضا في اسواقنا االخرى، بشكل عام وجودنا 
ومنونا كمجموعة مازال قويا بقاعدة عمالء توسعت 

لتتخطى اليوم 12.5 مليون عميل.
 وقد أوضحت الش���ركة في بيان صحافي أن 
عدد عمالء الشركة ارتفع عدد العمالء النشطني في 
نهاية الربع الثالث من سنة 2009 إلى 12.5 مليون 
عميل مقارنة ب� 10.7 ماليني عميل في نهاية الربع 
الثالث من سنة 2008، أي بزيادة بلغت 16.9%، كما 
ارتفعت عوائد املساهمني خالل ال�9 شهور محققة 
زيادة في ربحية السهم املجمعة بلغت 194 فلسا 
للسهم )55 سنتا( مقارنة ب� 136 فلسا )39 سنتا( 

للسهم في الفترة ذاتها من سنة 2008.
وأوضح البيان أن إيرادات الش���ركة من سنة 
2009 بلغت 351.7 مليون دينار )1.23 مليار دوالر(، 
مقارنة بإي���رادات بلغت 355.3 مليون دينار مبا 
يعادل 1.25 مليار دوالر في الفترة ذاتها من سنة 

.2008
 وفيما يتعلق باألرباح قبل الفائدة والضريبة 
واإلهالك واإلطفاء في نهاية الربع الثالث من السنة، 
أش���ار البيان الى أن األرباح بلغت 141.9 مليون 

دينار ما يعادل 497.3 مليون دوالر مقارنة ب�149.5 
مليون دينار )523.9 ملي���ون دوالر( في الفترة 

ذاتها من سنة 2008.
 وحول عدد العمالء ف���ي الكويت ارتفع عدد 
عمالء الوطنية لالتصاالت في نهاية الربع الثالث 
من سنة 2009 إلى 1.46 مليون عميل بزيادة بلغت 
13.6% عن الربع الثالث من س���نة 2008 وبلغت 
اإليرادات في نهاية الربع الثالث من السنة احلالية 
149.6 مليون دينار )524.0 مليون دوالر(، مقارنة 
بإيرادات بلغت 169.6 مليون دينار )594.2 مليون 

دوالر( في الفترة ذاتها من سنة 2008.
 وبلغ الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك 

واإلطفاء في نهاية الربع الثالث من الس���نة 
احلالية 70.6 ملي���ون دينار )247.4 

ملي���ون دوالر(، مقارن���ة ب�87.2 
مليون دين���ار )305.4 ماليني 

دوالر( ف���ي الفترة ذاتها من 
سنة 2008، كما ارتفع صافي 
الربح في نهاية الربع الثالث 
من السنة احلالية الى 96.9 
مليون دينار )339.5 مليون 
دوالر(، مقارنة ب�61.5 مليون 
دينار )215.3 مليون دوالر 

أميركي( في الفترة ذاتها من 
سنة 2008.

م���ازال لقرار إلغاء رس���وم 
املكاملات الواردة من شبكة اخلطوط 

الثابتة والدولية في أواخر سنة 2008 
له األثر السلبي على النتائج املالية.

  وفي تونس وصل عدد العمالء في نهاية 
الربع الثالث تونسيانا من السنة املالية 2009 الى 

4.81 ماليني عميل.
بزيادة بلغت 15.7% عن الربع الثالث من سنة 
2008، أما اإليرادات في نهاي���ة الربع الثالث من 
السنة احلالية فقد بلغت 75.9 مليون دينار )266.0 
مليون دوالر( مقارنة بإيرادات بلغت 76.1 مليون 
دينار )266.5 مليون دوالر( في الفترة ذاتها من 

سنة 2008.
وارتفع الربح قبل الفائدة والضريبة اإلهالك 
واإلطفاء في نهاية الربع الثالث من السنة الى 41.6 

مليون دينار )145.7 مليون دوالر(، مقارنة ب� 40.3 
مليون دينار )141.2 مليون دوالر( في الفترة ذاتها 
من سنة 2008. زادت حصة الوطنية لالتصاالت 
في صافي ربح تونسيانا في نهاية الربع الثالث 
من سنة 2009 إلى 18.0 مليون دينار )62.9 مليون 
دوالر( مقارنة ب� 16.9 مليون دينار )59.2 مليون 
دوالر( في الفترة ذاتها من الس����نة املاضية. ادى 
ارتفاع عملة تونس����يانا إلى انخفاض الدوالر في 
مقابل عملة تونس����يانا، نتائج تونسيانا املالية 
بالعملة احمللية ارتفعت لكل من اإليرادات مبقدار 
)+9%( والرب����ح قبل الفائدة والضريبة واالهالك 
واالطف����اء مبقدار )+12%( مقارن����ة بالفترة ذاتها 
من السنة املاضية، وتسجل الوطنية نتائج 
تونسيانا على أساس 50% وفق أسلوب 

التجميع النسبي. 
وف����ي اجلزائ����ر ارتفع عدد 
عمالء »جنمة« في نهاية الربع 
الثالث من س����نة 2009 الى 
5.94 ماليني عميل. بزيادة 
الفترة  بلغت 18.2% ع����ن 
ذاتها من السنة املاضية، 
ارتفعت اإليرادات في نهاية 
الرب����ع الثالث من الس����نة 
105.1 ماليني  ال����ى  احلالية 
دينار )368.3 مليون دوالر( 
مقارنة ب����� 96.2 مليون دينار 
)337.0 مليون دوالر( في الفترة 
ذاتها من الس����نة املاضية، وأما الربح 
قبل الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء في 
نهاية الربع الثالث من س����نة 2009 فقد بلغ 35.2 
مليون دينار )123.2 مليون دوالر( مقارنة ب� 28.9 
مليون دينار )101.4 مليون دوالر( في الفترة ذاتها 
من سنة 2008 أي بزيادة بلغت 21.5%، وبلغ صافي 
اخلسارة املجمعة في نهاية الربع الثالث من السنة 
6.4 مالي����ني دينار )22.3 مليون دوالر( مقارنة ب� 
1.1 مليون دينار )3.9 مالي����ني دوالر( في الفترة 
ذاتها من سنة 2008، وبلغ صافي خسارة اجلزائر 
التي تتحملها الوطنية لالتصاالت في نهاية الربع 
الثالث من الس����نة 4.5 ماليني دينار )15.8 مليون 
دوالر( مقارن����ة بربح قدره 788 ألف دينار )2.76 

مليون دوالر( في الفترة ذاتها من سنة 2008 ادى 
ارتف����اع عملة اجلزائر ال����ى انخفاض الدوالر في 
مقابل عملة اجلزائر، نتائج »جنمة« اجلزائر املالية 
بالعملة احمللية ارتفعت لكل من اإليرادات مبقدار 
)+20%( والربح قبل الفائدة والضريبة واالهالك 
واالطفاء مبقدار )+34%( مقارنة بالفترة ذاتها من 

السنة املاضية.
وفي السعودية، وصل عدد عمالء »برافو« في 
نهاية الربع الثالث من سنة 2009 إلى 0.19 مليون 
عميل، بزيادة بلغت 35% عن الفترة ذاتها من سنة 
2008، ارتفعت اإليرادات في نهاية الربع الثالث من 
السنة احلالية الى 14.2 مليون دينار )49.9 مليون 
دوالر(، مقارنة ب� 9.6 ماليني دينار )33.8 مليون 
دوالر( في الفترة ذاتها من سنة 2008. وبلغ صافي 
اخلسارة املجمعة في نهاية الربع الثالث من السنة 
8 ماليني دينار )28.2 مليون دوالر( مقارنة ب� 9.6 
ماليني دينار )33.8 مليون دوالر( في الفترة ذاتها 
من سنة 2008، وبلغ صافي خسارة اململكة العربية 
السعودية التي تتحملها الوطنية لالتصاالت في 
نهاية الربع الثالث من السنة احلالية 4.5 ماليني 
دينار )15.7 مليون دوالر(. مقارنة ب� 5.4 ماليني 
دينار )18.8 مليون دوالر( في الفترة ذاتها من سنة 

2008 أي بانخفاض بلغ %17.
وف���ي املالديف وصل مجموع عدد العمالء في 
نهاية الربع الثالث من سنة 2009 إلى 0.10 مليون 
عميل، بزيادة بلغت 10.9% في الفترة ذاتها من السنة 
املاضية، وبلغت اإليرادات في نهاية الربع الثالث 
من السنة احلالية 5.6 ماليني دينار )19.6 مليون 
دوالر( مقارن���ة ب� 3.8 ماليني دينار )13.2 مليون 
دوالر( في الفترة ذاتها من سنة 2008. وبلغ الربح 
قبل الفائدة والضريبة واالهالك واالطفاء للتسعة 
أش���هر األولى من السنة 0.11 مليون دينار )0.40 
مليون دوالر( مقارنة مع اخلس���ارة قبل الفائدة 
والضريبة واالهالك واالطفاء البالغة 0.10 مليون 
دينار )0.32 ملي���ون دوالر( في الفترة ذاتها من 
الس���نة املاضية، وبلغ صافي اخلسارة في نهاية 
الربع الثالث من السنة احلالية 2.8 مليون دينار 
)9.7 ماليني دوالر( مقارنة بخس���ارة قدرها 2.9 
مليون دينار )10.2 ماليني دوالر( في الفترة ذاتها 

من السنة املاضية.

آل ثاني: 12.5 مليون عميل في 9 أشهر بزيادة 16.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي

الشيخ عبداهلل بن محمد بن سعود آل ثانيزيادة في عوائد المساهمين على الرغم من تحديات السوق التنافسية

97.3 مليون دينار أرباح »الوطنية لالتصاالت« في 9 أشهر
بواقع 194 فلسًا للسهم

2.3 مليار ريال أرباح »كيوتل« 
في 9 أشهر بزيادة %28 

أعلنت اتصاالت قطر »كيوت��ل« عن حتقيق نتائج مالية 
قوية عن فترة األش��هر التس��عة املنتهية في 30 س��بتمبر 
2009، وذلك مع تنفيذ املجموعة إلستراتيجياتها في األسواق 
وحتقي��ق مزيد من القيمة في الدول ال��� 17 )17 دولة( التي 

متارس فيها أعمالها.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن املجموعة حققت 
17.5 مليار ريال خالل فترة األشهر التسعة األولى من 2009 
إي��رادات موحدة قوية )مقارنة م��ع 14.3 مليار ريال قطري 
خالل األش��هر التسعة األولى 2008( وميثل ذلك نسبة منو 
بلغت 22% في تلك الفترة من 2009 مقارنة بالفترة ذاتها من 
2008. وبلغ صافي الربح املخصص للمس��اهمني 2.3 مليار 
ري��ال قطري ع��ن الفترة ذاتها، وذلك بنم��و قدره 28% عن 
الفترة ذاتها من العام املاضي )حيث كانت قد بلغت 1.8 مليار 
ريال قطري للفترة ذاتها ف��ي 2008(. ووصل العدد املوحد 
لعمالء مجموعة »كيوتل« في 30 س��بتمبر 2009 إلى 53.4 

مليون مشترك.
وقالت إن أرباح مجموع��ة »كيوتل« ارتفعت قبل خصم 
الفوائد والضرائب واالهتالك واالستهالك بنسبة 19% خالل 
األشهر التس��عة األولى 2009 مقارنة مع الفترة نفسها من 
السنة املاضية لتصل إلى 8.3 مليارات ريال قطري )بلغت 7 
مليارات ريال قطري خالل األش��هر التسعة األولى 2008(. 
ووصل هامش األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالهتالك 
واالستهالك إلى 48% )مقابل 49% في األشهر التسعة األولى 

من 2008(.
وبه��ذه املناس��بة علق رئي��س مجل��س إدارة مجموعة 
»كيوتل«الش��يخ عبداهلل بن محمد بن س��عود آل ثاني، على 
النتائج بالقول ان حتقيق »كيوتل« منوا في اإليرادات بنسبة 
22%، و28% منوا في صافي األرباح في فترة األشهر التسعة 
األولى من هذه الس��نة املالية داللة قوية على أدائها ويعكس 
جناحنا في مواصلة تطوير أعمالنا في ظل تزايد املنافس��ة 
والتحديات االقتصادية التي تسود العالم وفاعلية إستراتيجيتنا 

للنمو، وعزمنا على مواصلة تنفيذ تلك اإلستراتيجية.


