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 2017مجموعة بتلكو تعلن عن نتائجها المالية للربع األول من العام 
 **يمليون دينار بحرين 2.8ح ا**بلغت صافي األرب

 
لتي تعمل في أعلنت اليوم مجموعة بتلكو )الرمز التجاري: بتلكو(، شركة االتصاالت اإلقليمية الرائدة وا البحرين: -المنامة 

بداية واعدة لهذا العام بتحقيق المجموعة )"الفترة"(، حيث شهدت  2017بلدا، عن نتائجها المالية للربع األول من العام  14
( مقارنة بالربع EBITDAتحسن في األرباح الصافية واألرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك واالستقطاعات )

 .2016األخير من العام 
 

  مليون دوالر أمريكي(؛ 237.9مليون دينار بحريني )  89.7بلغت العائدات اإلجمالية 

 ( بلغت األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك واالستقطاعاتEBITDA )32.3  مليون دينار بحريني

 %؛  36مليون دوالر أمريكي( وهو ما يمثل هامشا ربحيا قدره  85.7)

 مليون دوالر أمريكي(؛ 21.8مليون دينار بحريني ) 8.2ية الموحدة للفترة المذكورة بلغت األرباح الصاف 

  من األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك 54% من العائدات و59تساهم األسواق الخارجية بنسبة %

 (؛ EBITDAواالستقطاعات )

  مليون دوالر أمريكي(؛ 477.7دينار بحريني ) مليون 180.1تحقيق تدفقات نقدية وأرصدة بنكية جوهرية بلغت 

  فلساً؛ و 4.9بلغت قيمة العائدات على السهم الواحد 

 مقارنة بالعام الماضي.2مليون بزيادة قدرها  9.2 تأعداد المشتركين بلغ % 

 
مليون  237.9مليون دينار بحريني ) 89.7، 2017وبلغت اإليرادات اإلجمالية للمجموعة، خالل الربع األول من العام 

% مقارنة بالعام الماضي، وانخفاض بنسبة 1دوالر أمريكي(، اتسمت بالثبات مقارنة بالعام الماضي وبانخفاض بلغت نسبته 
 في عدد من أسواق لضغوط التنافسية التي تواجههاتتأثر با اإليراداتالتزال  .2016% مقارنة بالربع األخير للعام 5

 .المجموعة
 

مليون دينار بحريني  32.3( EBITDAتكاليف التمويل والضرائب واالستهالك واالستقطاعات ) كما بلغت األرباح قبل
%. وعلى الرغم من االنخفاض الذي شهده الربع األول من 36مليون دوالر أمريكي(، وهو ما يمثل هامشا قدره  85.7)

ث حافظت على هامش ربحي قوي قبل %، تواصل المجموعة تركيزها على برامج تقليص النفقات، حي7بنسبة  2016العام 
 (.EBITDAتكاليف التمويل والضرائب واالستهالك واالستقطاعات )

 
مليون دوالر أمريكي(؛  21.8)مليون دينار بحريني  8.2وقد أنهت المجموعة الربع األول )الفترة( بأرباح صافية بلغت 

مقارنة بالربع السابق. كما % 58ن بزيادة بلغت ، ولك2016مقارنة بالربع األول من العام % 14بنسبة انخفاض بلغت 
مليون دوالر أمريكي(، نتيجة الخسارة  4.0)مليون دينار بحريني  1.5شهدت األرباح الصافية خالل الربع األول تأثرا بقيمة 

 اليمن. شركتها الزميلة في التي تعرضت لها حصة المجموعة في
 

 خبر صحفي



مليون  1,394.7مليون دينار بحريني ) 525.8بلغت قيمة األصول الصافية  وقد أنهت المجموعة العام بميزانية متينة، إذ
مليون دوالر أمريكي(. أما عن  477.7مليون دينار بحريني ) 180.1دوالر أمريكي( إلى جانب ميزانية نقدية بلغت 

 فلسا. 4.9فقد بلغت  2017العائدات على السهم الواحد خالل الربع األول من العام 
 

يس مجلس إدارة مجموعة بتلكو، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن النتائج المالية للمجموعة بعد اجتماع لمجلس وقد أعلن رئ
مايو بالمقر الرئيسي للمجموعة في الهملة. كما عبر رئيس المجلس عن سعادته للتحسن الكبير الذي  4اإلدارة عقد بتاريخ 

 . 2016لعام شهدته األرباح الصافية خالل الربع األخير من ا
 

وأضاف: "نواصل تجاوبنا مع التغيرات الحاصلة في مختلف األسواق التي نعمل فيها، ونسعى لتقديم خدمات وحلول تناسب 
عمالءنا في كل موقع. نولي اهتماما كبيرا بتعزيز قدراتنا الرقمية في عدد من عمليات المجموعة؛ ومن هنا نقوم باالستثمار في 

 محفظتنا من الحلول الرقمية."شبكات األلياف وتطوير 
 

إلى توفير خدمات إنترنت عالية السرعية لغالبية المنازل، والشركات والهيئات  البحرين وتابع الشيخ محمد قائال: "تهدف بتلكو
الحكومية تمشيا مع الخطة الوطنية الرابعة لالتصاالت لحكومة البحرين. نركز على الدور الذي نلعبه لنحافظ على مكانة 

 بحرين كواحدة من أفضل دول المنطقة من في مجال االتصاالت."ال
 

 استعراض عمليات المجموعة: 
من جهته أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو، إيهاب حناوي إلى استمرار تطور احتياجات العمالء تمشيا مع االتجاهات 

 العالمية نحو عالم رقمي يقدم حلوال للمنزل الذكي والمدينة الذكية.
 

وأضاف: "يتجلى هذا التطور في زيادة أعداد المشتركين في خدمات الهاتف النقال وشبكات النطاق العريض في عدد من 
 ."2016% مقارنة بالعام 2عملياتنا، أفضت إلى زيادة إجمالية في قاعدة المشتركين قدرها 

 
جلت زيادة على أساس سنوي في عدد المشتركين وأردف قائالً: "إنه من دواعي سرورنا أن نشير إلى أن بتلكو البحرين قد س

 % على التوالي."33% و 4بنسبة بلغت  البرودباندفي خدمة الخط الثابت و
 

التابعة للمجموعة في جزر المالديف من حيث عدد  Dhiraaguواضف: "نحن سعداء أيضا بالنمو الذي ما تزال تحققه شركة 
. وبالمثل، سجلت شركة البرودباندي مشتركي خدمات الهاتف النقال و% على أساس سنوي ف8 %و5 العمالء زيادة بنسبة

SURE  في جزيرتيChannel Islands  وIsle of Man  زيادة على أساس سنوي في مشتركي الخط الثابت
 % على التوالي."8% و 4بنسبة بلغت  البرودباندو
 

إلى البرامج الخاصة بكل موقع جغرافي. نسعى جاهدين وتابع قائال: "لدينا عدد من المبادرات على مستوى المجموعة إضافة 
لتقديم أفضل المنتجات والحلول والخدمات للمستهلكين والشركات التجارية. نتوقع أن ترفع هذه الجهود من مستوى األداء في 

 المجموعة في المستقبل."
 

والضرائب واالستهالك واالستقطاعات % من العائدات قبل تكاليف التمويل 54% من العائدات و 59يمكن القول أن نسبة 
(EBITDA.خالل هذه الفترة تعزى إلى عمليات المجموعة خارج البحرين ) 
 

 أمنية:  -األردن 
تواصل شركة أمنية تزويدها سوق االتصاالت األردني بحلول رقمية عالية الجودة ومبتكرة. فخالل الربع األول من العام 

ت ال تضاهى، بتوقيعها اتفاقية مع بريد األردن لربط المكتب الرئيس مع بقية فروعه ، استمرت الشركة في تقديم خدما2017
في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب طرحها للعديد من الخدمات المالية الرقمية، منها خدمة تتيح للطلبة دفع رسوم مواصالتهم 

% 15مليون مشترك، بانخفاض نسبته  2.8الشركة  إلكترونيا. ومع نهاية الربع األول، بلغ عدد مشتركي الهاتف النقال في
 مقارنة بالعام الماضي.

 
 كواليتي نت: –الكويت 

حققت كواليتي نت أداء قويا في الربع األول في سوق الزالت تشهد تنافسا شديدا للغاية. وعلى الرغم من أن عدد المشتركين 
يقدمها مشغلو شبكات الهاتف النقال، إال أن كواليتي نت ما  يواجه ضغوطا نظرا للعروض التنافسية التي البرودباندفي خدمة 



تزال تحتفظ بنجاح بعمالء ذوي قيمة عالية من خالل عروض المنتجات التي تقدمها مدعومة بمستوى متميز من خدمة ودعم 
امش في قطاعات العمالء. أما فيما يخص خدماتها للقطاع التجاري، تواصل كواليتي نت احتفاظها وتنميتها للعوائد والهو

 متعددة، مما وفر، إلى جانب تدابير الكفاءة والتكلفة المطبقة حاليا، منصة قوية لهذا العام.
 

 Dhiraagu -جزر المالديف 
أداء ثابتا مقارنة بالربع السابق. كما شهدت عوائد الهاتف النقال أداء قويا يعزى إلى توسعة شبكات  Dhiraaguسجلت شركة 

ياف، ونمو أعداد المشتركين في خدمة الهاتف النقال والبيانات، إضافة للحمالت الترويجية الموجهة للعمالء. الجيل الرابع واألل
جزيرة إضافية بشبكة الجيل الرابع فائقة  59كما حققت الشركة مكاسب كبيرة من شبكات الجيل الرابع واأللياف بتزويد 

ع، شهدت الشركة ارتفاعا في أعداد كل من مشتركي خدمة الهاتف % من السكان. وخالل هذا الرب70السرعة تغطي أكثر من 
 % مقارنة بالعام الماضي على التوالي.8% وزيادة بنسبة 5بنسبة  البرودباندالنقال و

 
Channel Islands & Isle of Man – SURE 

بكة الجيل الرابع فائق السرعة  النقال بإطالق شاتف هالاستثمارا مهما متواصال في شبكات  2017شهد الربع األول من العام 
(LTE المتقدمة في جزيرتي )Channel Islands  وIsle of Man أما في غيرنسي فتجري حاليا تجارب استخدام تقنية .

G-Fast  ميغابايت في الثانية. وفي جزيرة  500مع فرصة لتقديم خدمات ثابثة لشبكة النطاق العريض بسرعة تفوقIsle 
of Man  قامت شركةSURE  بربط أول عمالئها بشبكة األلياف التجارية التي تم بناؤها حديثا. كما توفر رسوم الدفع

الشهرية باقات بيانات أكبر بشكل ملموس، إضافة إلى تحديث رسوم النطاق العريض وإعادة طرحها من جديد. تواصل 
SURE رضا العمالء في أسواقها. وفي جزيرة  تقديمها مستويات معززة من تجربة العمالء مما يحقق أعلى المستويات في

جائزة "شركة العام"، األمر الذي يعكس التزامها برضا ورفاهية موظفيها. أما بالنسبة ألعداد  SUREغيرنسي، أحرزت 
 على التوالي.  البرودباندعلى أساس سنوي في خدمات الخط الثابت و% 8 و% 4المشتركين، فقد واصلت نموها بنسبة 

 
South Atlantic & Diego Garcia – SURE : 

خالل الربع األول تحديات كبيرة. كما شهدت الشركة انخفاضا عاما في عدد الزوار في جميع  Sure S&Dشهدت شركة 
العمليات نظرا للتأخير المتواصل في إطالق عمليات الطيران التجارية في جزيرة سانت هيالنة وفرض المزيد من القيود على 

 South Atlantic & Diegoون وفوكالند. وعلى الرغم من هذه التحديات األخيرة، إال أن شركات الطيران إلى أسينسي
Garcia  على أساس 7% وبنسبة 20كانت قادرة على زيادة أعداد المشتركين في خدمة الهاتف النقال والبرودباند بنسبة %

 سنوي على التوالي.
 

 مشاريع مشتركة أخرى: 
 % من أسهمها، من تحقيق زيادة في حجم قاعدة المشتركين26.94ن، التي تمتلك مجموعة بتلكو اليم -تمكنت شركة سبأفون 

% 15على الرغم من صعوبة العمل في بيئة تسودها تحديات سياسية متصاعدة. أما شركة عذيب، التي تمتلك مجموعة بتلكو 
 أعداد المشتركين.% مقارنة بالعام الماضي في 139من أسهمها، فقد شهدت تحسنا مثيرا بنسبة 

 
 التركيز على الحلول الرقمية -بتلكو البحرين 

تابع السيد حناوي الرئيس التنفيذي للمجموعة قائال إن توفر خدمات األلياف فائقة السرعة في البحرين انعكس إيجابا على 
% مقارنة 33، ونسبة 2016% مقارنة بالربع األخير من العام 9أعداد المشتركين في شبكات النطاق العريض بزيادة بلغت 

 بالعام الماضي.
 

وأضاف: "ما يزال طرح شبكات األلياف يحقق نجاحا كبيرا، إذ نعمل على إيصال شبكة األلياف إلى جميع مناطق المملكة، بما 
 في ذلك المناطق السكنية والتجارية الجديدة، واالستعاضة عن البنية التحتية القديمة بأحدث التقنيات."

 
يد حناوي: "ماتزال شراكاتنا تمثل قيمة عالية بالنسبة لنا، فقد أعلنا خالل الربع األول عن اتفاقية لتعزيز شبكة وأشار الس

بالتعاون مع شركة إريكسون. سوف يكون لهذه االتفاقية أثر كبير على تجربة  2018-2017 للعامينالهاتف النقال 
النقال وجودة الخدمة، األمر الذي سيمهد الطريق لبتلكو نحو شبكة  المستخدمين من خالل تغطية أفضل لإلنترنت على الهاتف

الجيل الخامس وإنترنت األشياء بتوفير خدمات الشبكة االفتراضية، وتحسين التغطية الداخلية لشبكة الجيل الثالث وشبكة الجيل 
 الرابع فائقة السرعة."

 



كة السفر. ولدعم خدمة االتصال خالل السفر، تقدم بتلكو حاليا وقال: "تتمتع البحرين بموقع عالمي يشهد نشاطا كبيرا في حر
موقعا، توفر من خاللها سعة بيانات غير محدودة وبأسعار ثابتة معقولة. وقد أثبتت هذه  50خدمة التجوال الدولي في أكثر من 

 الخدمة أنها تحظى بشعبية كبيرة، ونحن مستمرون في إضافة بلدان جديدة بشكل منتظم."
 

، إذ نعمل 2017السيد حناوي: "ستواصل بتلكو البحرين تنفيذ أهدافها المتعلقة بالتحول الرقمي كأولوية خالل العام  وأضاف
على تطوير محفظتنا لجميع العمالء، مع تركيز خاص على االحتياجات المتطورة لقطاع األعمال التزاما بدورنا كأفضل مزود 

 كة."لحلول االتصاالت للقطاع التجاري في الممل
 

 استشراف المستقبل:
أعرب الشيخ محمد رئيس مجلس اإلدارة في ختام كلمته عن سعادة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بهذه البداية القوية لهذا 

 العام.
 

، نمتلك الموارد والتقنيات والخبراتميع جبتواختتم كلمته بالقول: "من خالل البناء على نقاط القوة التي تتمتع بها المجموعة، 
القدرة على تعزيز قدرتنا التنافسية وزيادة أعداد العمالء وتحسين األداء المالي. إن كافة فرق المجموعة ملزمة بالعمل معا 

 لتحقيق األهداف االستراتيجية من أجل تجاوز توقعات العمالء وزيادة في العوائد المالية للمساهمين."
 

 التسمية التوضيحية:
 بتلكو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.. رئيس مجلس إدارة 1
 . الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو إيهاب حناوي2
 
 
 

 -انتهى  -
 صدر هذا البيان الصحفي من قسم العالقات بشركة بتلكو

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على مكتب العالقات العامة بشركة بتلكو على:
Public.Relations@btc.com.bh  / Fax +973 17611898 

 
 حول مجموعة بتلكو

 
يقع المقر الرئيسي لمجموعة بتلكو في مملكة البحرين. لعبت بتلكو دورا محوريا في تطور البالد كمركز رئيسي لالتصاالت 
وتعد اليوم المزود الرائد لالتصاالت، وتستمر في قيادة وتشكيل سوق االستهالك المحلي والسوق التجارية لتقنية المعلومات 

التصاالت. حققت بتلكو نموا في األسواق الخارجية عن طريق االستثمار في شركات رائدة أخرى في مجال االتصاالت وا
 الثابتة والالسلكية. 

 
تمكنت بتلكو من توسيع عملها في منطقة الشرق األوسط لتصبح شركة اتصاالت كبيرة ذات استثمارات مباشرة وغير مباشرة 

بحرين، األردن، الكويت، المملكة العربية السعودية، اليمن، مصر، غيرنسي، جيرسي، جزيرة منطقة جغرافية هي ال 14في 
 آيل أوف مان، جزر المالديف، دييغو غارسيا، وسانت هيالنة، جزيرة أسنسيون، وجزر فوكالند.

www.batelco.com 
www.batelcogroup.com 
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