
 

في التسعة % 32بنسبة الصافية  الشركة أرباحيعلن عن ارتفاع زين البحرين رئيس مجلس إدارة 

   2018من العام  أشهر 

 % في التسعة أشهر4.8% وارتفاع إجمالي حقوق امللكية 22نمو  في األرباح التشغيلية 

 

شركة  ،ينحر ين البز  أعلن معالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة  :2018 نوفمبر  6املنامة، 

جلت سحيث  2018 من العام سبتمبر 30ألشهر التسعة املنتهية في لنتائجها املالية عن  ،االتصاالت الرائدة في اململكة

، مليون دوالر أمريكي( 9,749ريني )مليون دينار بح 3,685 إلى نحو% لتصل 32بنسبة  صافيةالرباح زيادة في حجم ال 

نتيجة لتحسن  2017عام ال منلفترة نفسها عن ا( أمريكي مليون دوالر 7,405) بحريني مليون دينار 2,799مع مقارنة 

 .للشركة الداء التشغيلي

 مليون دينار 1,353 بلغت 2018من العام الربع الثالث فترة الرباح الصافية للشركة خالل أن  معالي الشيخ وأوضح

 1,348 حيث بلغت  2017مقارنة مع نفس الفترة من العام % 0,4قدرها  زيادة ب( أمريكي مليون دوالر 3,579) بحريني

 17,496% من 8,6اإليرادات بنسبة  على الرغم من انخفاض ذلكو ، (أمريكي مليون دوالر 3,566) بحريني مليون دينار

 بحريني مليون دينار 15,994إلى  2017 من العام في الربع الثالث (أمريكي مليون دوالر 46,286) بحريني مليون دينار 

فلس  10كما ارتفع العائد الساس ي للسهم الواحد إلى  .2018 من العام في الربع الثالث( أمريكي مليون دوالر 42,312)

(8  )
ً
في حين بلغ العائد الساس ي للسهم  2018من العام  سبتمبر 30املنتهية في  تسعةشهر الال عن فترة فلس سابقا

 .2017ا ملا كان عليه في الفترة نفسها من العام مطابق 2018سبتمبر  30فلس لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  4الواحد 

يون دينار مل 48,693إلى  ليصل% 10,7بنسبة  خالل فترة التسعة أشهر تانخفضإجمالي اإليرادات أن  كما 

  (أمريكي مليون دوالر 128,817)بحريني
ً
للفترة  (أمريكي مليون دوالر 144,251) بحريني مليون دينار 54,527مع  مقارنة

 تشغيلية بقيمةفترة سجلت الشركة خالل بينما  ،2017عام عن ال نفسها 
ً
 مليون دينار 1,331 الربع الثالث أرباحا

مليون  3,733) بحريني مليون دينار 1,411 مقارنة مع% 5,7بلغ قدره بانخفاض  (أمريكي مليون دوالر 3,521) بحريني

لفترة التسعة أشهر من ومع ذلك، ارتفعت الرباح التشغيلية ، مبين أنه 2017عام لانفسها من فترة لل (أمريكي دوالر

مليون  2,994من  (أمريكي مليون دوالر 9,669) بحريني مليون دينار 3,655لتبلغ % 22بنسبة السنة املالية الحالية 

  .( في نفس الفترة من العام املاض يأمريكي مليون دوالر 7,921) بحرينيبحريني  دينار

( في نهاية الربع أمريكي مليون دوالر 181,81)بحريني  مليون دينار  68,724بلغ  إجمالي حقوق امللكية أن  الشركة بينتو 

 مليون دوالر 173,553) بحريني مليون دينار 65,603 بمبلغمقارنة % 4,8، بزيادة قدرها 2018 من العام  الثالث

 في موجوداتها يسجتو  ،2017عن نفس الفترة من العام ( أمريكي
ً
 من العام مع نهاية الربع الثالثل الشركة انخفاضا



 

 100,490 مبلغ من (أمريكي مليون دوالر 255,606) بحريني مليون دينار 96,619 نحو إلى% لتصل 3,9بنسبة  2018

 .2017( في الفترة نفسها من العام أمريكي مليون دوالر 265,847) بحريني مليون دينار

تواصل شركة " :الشيخ أحمد بن علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة زين البحرين معالي قالفي تعليقه على هذه النتائج و

للمض ي في تحسين الداء التشغيلي وتنفيذ مبادرات فعالة من حيث التكلفة املوجهة ل زين البحرين تركيز عملياتها 

 ".القائمة على االبتكار نااستراتيجية عمل تطبيق

  ت هذه الجهودساهموأضاف الشيخ أحمد قائال "لقد  
ً
ملياتنا عن التي سجلتها ع في تحقيق النتائج اإليجابية  مجتمعة

 في السوق البحرينية". الرياديةلترسيخ مكانتها  املستمرة الشركة جهودعكس ت اتإنجاز  وهي، هذه الفترة

يم حلول متطورة وتوفير لتقدنجحت الشركة خالل هذه الفترة في تكثيف جهودها  " بقولهواختتم معالي الشيخ أحمد 

 بتقديم  الدائم ، لتؤكد التزامها العمالءتجربة  لتحسينا شبكته نطاق توسيعاململكة من خالل  فيخدمات اتصال رائدة 

 ".بشكل دائم من التواصلا هعمالئ تمكينأفضل تجربة اتصاالت ، و 

 2018أبرز إنجازات "زين البحرين" في عام 

 تجربةتحسين ب وساهم ذلك% في أنحاء اململكة، 20بنسبة  تغطيتهانطاق  زين البحرين وسعت، 2018عام الفي  •

ويعكس هذا اإلنجاز قدرة الشركة على مواكبة التطورات . في الماكن املغلقة واملفتوحةاالتصال للمستخدمين 

 قطاع االتصاالت العاملي. فيالتقنية والخدمية 

 من حيث سرعة خدمات  في اململكة املرتبة الولىبحلت زين البحرين للربع الثاني على التوالي،  •
ً
البرودباند وفقا

وكشف أحدث التقارير الربعية للهيئة ، "هيئة تنظيم االتصاالتجودة خدمة البرودباند الصادر عن "لتقرير 

 HTTP البياناتتنزيل من حيث سرعة  أفضل النتائج أن زين البحرين حققت البرودباندحول جودة خدمات 

 عن تخطي نتائجها السابقة لبرودباندل
ً
 في عدد من مؤشرات الداء الرئيسية. لقطاع الفراد، فضال

  أصبحت زين البحرين •
ً
التي تقوم بتحديث نظام إدارة الجودة لديها  في املنطقة أولى شركات االتصاالت من أيضا

 ملعايير اآليزو الجديدة 
ً
في  ISO 27001:2013، إضافة إلى تطبيقها الناجح ملعايير اآليزو ISO 9001:2015وفقا

 .2018مارس 

أفضل عالمة تجارية" في قطاع االتصاالت في أسواق الشرق الوسط خالل حفل وعة زين جائزة "حصدت مجم •

  أقيم فيالذي  "جوائز تليكوم وورلد"توزيع 
ً
، وهو التتويج الخامس على التوالي 2018سبتمبر  خالل شهر دبي مؤخرا

  التجارية في هذا الحدث اإلقليمي لعالمة زين
ً
املجاالت الرئيسية لقطاع االتصاالت في  املتواصل في هانجاحل تقديرا

الضوء على اإلسهامات الحيوية التي يقدمها الالعبون الرئيسيون  "جوائز تليكوم وورلد"الشرق الوسط. وتسلط 

 في هذا القطاع على مستوى العالم.



 

 -انتهى-

 

 نبذة عن شركة زين البحرين

عد شركة زين البحرين رائدة اإلبداع في عالم االتصاالت، حيث تركز على تحسين تجربة العمالء وتقديم أفضل 
ُ
ت

، وأطلقت 2003أبريل  22الخدمات واملنتجات، وقد حصلت على ترخيص لتقديم خدمات االتصاالت املتنقلة بتاريخ 

الوفاء بوعدها بوضع البحرين على خارطة صناعة  ديسمبر من العام نفسه. كما تمكنت من 28خدماتها التجارية في 

واسعة النطاق وفائقة السرعة. وقد تم إدراج  4G LTEاالتصاالت العاملية عبر توفير أحدث التقنيات الجديدة وشبكة 

(، كما تعد جزًءا من مجموعة زين، الشركة الرائدة ZAINBHشركة زين البحرين في بورصة البحرين )رمز التداول: 

ل االتصاالت املتنقلة في منطقة الشرق الوسط وإفريقيا، حيث تقدم املجموعة خدمات اتصاالت متنقلة في مجا

مليون عميل. وتقدم مجموعة "زين" خدماتها في أسواق الكويت والبحرين والعراق والردن  45متنوعة إلى ما يقرب من 

" بالنيابة عن TOUCH، تدير مجموعة زين شركة "واململكة العربية السعودية والسودان وجنوب السودان. وفي لبنان

". للمزيد من املعلومات ُيرجى التواصل عبر البريد INWI% من شركة "15.5الحكومة، كما تمتلك في املغرب حصة 

  www.bh.zain.com أو زيارة املوقع اإللكتروني:  info@bh.zain.com اإللكتروني

 

mailto:info@bh.zain.com
http://www.bh.zain.com/
http://www.bh.zain.com/
http://www.bh.zain.com/

