
 

 

 

 للنشر الفوري 

 9102 نوفمبر 5الثالثاء، 

 

 1029 للربع الثالث من عامبتلكو تعلن عن نتائجها المالية  شركة

 

من لألشهر التسعة األولى المالية  نتائجها ، اليوم عن: BATELCO)رمز التداول (بتلكو شركة أعلنت المنامة، البحرين:
 .9102 سبتمبر 01 في لفترة الثالثة أشهر المنتهية، 9102من العام  الثالثلربع ا ونتائج 9102العام 

مليون دوالر أمريكي(، بانخفاض  27.1) مليون دينار بحريني 10.2بلغ صافي األرباح لمساهمي الشركة للربع الثالث  

مليون  45.9) مليون دينار بحريني 17.3، والذي بلغ 8102% عن صافي األرباح الذي حققته في الفترة نفسها من 41قدره 

 117.2) مليون دينار بحريني 44.2 8102للتسعة أشهر األولى من بلغ صافي األرباح لمساهمي الشركة و دوالر أمريكي(.

مليون دوالر  122.0) مليون دينار بحريني 46.0% عن صافي األرباح الذي بلغ 4قدره  بانخفاض، أي مليون دوالر أمريكي(

 10.4فلًسا مقارنة مع  6.2 8102للربع الثالث من عام  بلغت العائدات على السهم الواحد .8102من  فترة المقابلةلل أمريكي(

فلس  27.8فلًسا، مقارنة مع  26.7، ونتيجة لذلك فقد بلغت العائدات على السهم لهذه الفترة 8102من عام ذاته فلًسا في الربع 

 .8102للفترة ذاتها من العام 

% 5مليون دوالر أمريكي( بعد انخفاضها بنسبة  257.0مليون دينار بحريني ) 96.9 8102إيرادات الربع الثالث لعام بلغت 

بلغت إيرادات التسعة ومليون دوالر أمريكي(.  269.2) مليون دينار بحريني 101.5عن إيرادات الربع المقابل التي قدرت بـ

% مقارنة بإيرادات الفترة المقابلة 1مليون دوالر أمريكي(، بانخفاض بنسبة  791.8) مليون دينار بحريني 298.5أشهر األولى 

مليون دوالر أمريكي(. وتأثرت اإليرادات الموحدة بعملية بيع  799.7مليون دينار بحريني ) 301.5التي بلغت  8102من 

، حيث أسهمت العملية بزيادة 8102ي مايو شركة كواليتي نت، إحدى الشركات التابعة سابقًا لمجموعة بتلكو، والتي تم بيعها ف

مليون دوالر أمريكي( في اإليرادات خالل الفترة ذاتها من العام السابق. وارتفعت  29.2) مليون دينار بحريني 11.0قيمتها 

واتصاالت % من اإليرادات السنوية المتحصلة من البرودباند الثابت، 6اإليرادات في األسواق المحلية لمملكة البحرين بنسبة 

 % على التوالي.5%، 13%، 12البيانات والهاتف المحمول، والتي ارتفعت إيراداتها السنوية بنسبة 

مليون دوالر  80.2) مليون دينار بحريني 2.0 8102الثالث من في الربع  بلغ إجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة

من عام  الثالثلربع ل مليون دوالر أمريكي( 2..1) بحريني مليون دينار 1..0مقارنة بـ% 20 بانخفاض قدره، أي أمريكي(

مليون  112.7) مليون دينار بحريني 42.5بلغ إجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة في األشهر التسعة األولى و .8102

 للفترة نفسها من عام مليون دوالر أمريكي( 102.9) مليون دينار بحريني 38.8% مقابل 10دوالر أمريكي(، بزيادة نسبتها 

8102. 

، مليون دوالر أمريكي( 2.3.) مليون دينار بحريني ..01% لتصل إلى 82الثالث بنسبة للربع األرباح التشغيلية انخفضت 

األرباح  بينما انخفضت .8102من عام  الثالثفي الربع  مليون دوالر أمريكي( 0..2)مليون دينار بحريني  81.1مقارنة مع 

 ..22إلى  8102في  مليون دوالر أمريكي( 0.1.2) ر بحرينيامليون دين 1.2.% من 2 بنسبة فترة التسعة أشهرل التشغيلية 

 .مليون دوالر أمريكي( 013.2) مليون دينار بحريني

 ..0. 8102للربع الثالث من  (EBITDA) األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك واالستقطاعات بلغت قيمة

للربع  مليون دوالر أمريكي( ...2مليون دينار بحريني ) ....مليون دوالر أمريكي( مقارنة بـ 2..2) مليون دينار بحريني

األرباح قبل تكاليف التمويل  بالنظر إلى فترة التسعة األشهر األولى فقد انخفضت %..0، بانخفاض نسبته 8102الثالث من 

مليون دينار  012.8 من 8102في الفترة المقابلة من عام % . بنسبة (EBITDA) والضرائب واالستهالك واالستقطاعات

مليون دوالر أمريكي( بهامش متوازن بلغت  821.2) مليون دينار بحريني 012.2إلى  مليون دوالر أمريكي( 822.3) بحريني

بتكاليف برنامج  (EBITDA) األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك واالستقطاعات%. وتأثرت 2.نسبته 

 بيان صحفي



 

مليون دوالر أمريكي(، وسيقوم هذا البرنامج على تقليل التكاليف  80.2) مليون دينار بحريني 2.0التقاعد االختياري التي بلغت 

 الضرائبو االستقطاب قبل األرباح المستقبلية للموظفين مع مكافأة الموظفين الراغبين في التقاعد مبكًرا في الوقت ذاته.

 السنة بنتائج مقارنة% . بنسبة زيادة هي المبكر التقاعد برنامج تكاليف احتساب غير من الفترة لهذه (EBITDA) واالستهالك

   .الفائتة

مليون دوالر أمريكي( اعتباًرا  2,558.4) مليون دينار بحريني 964.5وبقي أداء الميزانية العمومية قوًيا بإجمالي أصول بلغ 

ديسمبر  0.مليون دوالر أمريكي( اعتباًرا من  2,420.2) مليون دينار بحريني 912.4، مقارنة بـ8102سبتمبر  1.من 

 1.مليون دوالر أمريكي( اعتباًرا من  1,316.4) مليون دينار بحريني 496.3وبلغ صافي األصول  %..بزيادة نسبته  ،8102

 ،8102ديسمبر  0.مليون دوالر أمريكي( اعتباًرا من  1,339.3) مليون دينار بحريني 504.9قارنة بـم 8102سبتمبر 

مليون دوالر أمريكي(  417.0) مليون دينار بحريني 157.2وبلغت قيمة النقد واألرصدة البنكية للشركة  %.8نسبته  بانخفاض

.  وبلغ إجمالي الحقوق 8102س للحصة، وتم دفعها في أغسطس فل 10وانعكست على قيمة األرباح المؤقتة للسهم والتي بلغت 

 مليون دينار بحريني 465.2مليون دوالر أمريكي(، مقارنة بـ 1,218.0) مليون دينار بحريني 459.2العائدة على المساهمين 

 %.0نسبته  بانخفاض ،8102ديسمبر  0.مليون دوالر أمريكي( اعتباًرا من  1,234.0)

 الية والتشغيلية أبرز النتائج الم

 
 فترة التسعة أشهر

 91.2.9102المنتهية في 

 فترة التسعة أشهر

 91.2.9103المنتهية في 
 النمو 9103 الثالثالربع  9102 الثالثالربع  النمو
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 5- 8.2.8 010.2 257.0 96.9 1- 322.3 10.2. 791.8 298.5 إجمالي اإليرادات

األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك 

 واالستقطاعات

105.9 280.9 
012.8 822.3 

-3 31.6 83.8 
.... 2... -13 

 28- 0..2 81.1 38.7 14.6 8- 0.1.2 1.2. 147.5 55.6 األرباح التشغيلية

 41- 12.2 ..03 27.1 10.2 4- 088.1 1..1 117.2 44.2 صافي األرباح لمساهمي الشركة

 51- 2..1 1..0 21.5 8.1 10+ 018.2 2.2. 112.7 42.5 الدخل الشامل لمساهمي الشركة إجمالي

 1- مليون 2.3 مليون  8.5 قاعدة المشتركين

 3- %22 %56 المساهمة في اإليرادات من قبل العمليات الدوليةنسبة 

نسبة المساهمة في األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب 

 من قبل العمليات الدولية واالستهالك واالستقطاعات
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 بعد 8102 العاممن  الثالث للربع، عن النتائج المالية رئيس مجلس إدارة بتلكو، الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفةوأعلن 

 .في الهملة للشركةبالمقر الرئيسي  نوفمبر 2مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ  اجتماع

 مسرورون نحن"باإلعالن عن النتائج المالية قائالً:  رضا مجلس اإلدارة عن أداء الشركةوعبر رئيس مجلس اإلدارة عن 

 الفترةالنتائج التي حققناها خالل  مع تتماشى والتي، االولى أشهر التسعة فترة التي تم تحقيقها في يراداتاإل عن باإلعالن

 والذي البحرين، لمملكة المحلية السوق فيالذي قدمته الشركة  االيجابي األداء بفضل جاءت والتي، 8102 عام من المقابلة

 ."المحمول والهاتف، البيانات واتصاالت، الثابت العريض النطاق خدمات في باألخص اإليرادات من بمزيد جاء

 كيانين إلى الفصلمن أبرز إنجازات شركة بتلكو في الربع الثالث من هذا العام هو إعادة هيكلة الشركة وإتمام عملية  إن"

 قسم إنشاءإعادة هيكلة االستثمارات الدولية بباإلضافة إلى  نت، بي شركة إطالق عن مؤخًرا واإلعالن ،بنجاح مستقلين

 المالية النتائج أفضل وتحقيق األداء مستويات رفعاستراتيجية االستثمارات لضمان  مراجعةعلى  للعمل مخصص

 ."الكويت دولة في االتصاالت وضع دراسةنت الكويتية بعد  كواليتيعملية بيع شركة  تمت. وعليه، للمساهمين

 مساهمة بلغت حيثنت الكويتية على إيرادات الشركة في الربع الثالث،  أثر غياب إيرادات شركة كواليتيوأضاف بقوله: "

 قد الخطوة هذه بأن ثقة على نحن ذلك، من وبالرغم .8102 من المقابلة للفترة بحريني دينار مليون 00 مسبقًا الشركة

 وسوف نرى نتائجها اإليجابية على المدى الطويل." المناسب الوقت في جاءت

 لجميع ممكنة عوائد أعلى تحقيقنحو  الجهود تكثيففي الفترة المقبلة  اإلدارة مجلس سيواصلعبدهللا حديثه: "الشيخ  واختتم

 ".لشركتنا األمد طويل مستمرة نجاحات ضمان مع، المساهمين



 

بدخول مرحلة جديدة  تميز قد 8102الربع الثالث من  أن فينتر ميكيل السيد بتلكو لشركة التنفيذي الرئيس صرحو

 والتوجه العمل نموذج تصميم إعادة والفرق العاملة، فضاًل عنالتنفيذية  إلدارةل تنظيم وإعادة هيكلة بإعادة تضمنت القيام

 .المقبلة للمرحلة استعدادًا االستراتيجي

 تصميمالتركيز على إعادة  فرصة لنا ، فقد خلقتبتلكو شركة تاريخ في نوعية نقلة الفصل خطوة مثلت"وأكمل السيد فينتر: 

قطاع و يالحكومالقطاع و األعمال لقطاعاستراتيجية الشركة لخلق قنوات إيرادات جديدة مثل تقديم حلول رقمية رائدة 

 "، باإلضافة إلى تحسين جودة األداء في حين رفع كفاءة التكاليفللزبائناستثنائية  تجربة تعززها، المستهلكين

 

 الحياةتحت اسم " جديد برنامجبطرح  قمناالتي تمر بها الشركة،  الهيكلة إعادةعملية  من وكجزء، ذلك على عالوةً قال: " ثم

 سنوات مدى على للشركة خدماتهمقدموا  الذينومكافأة  العاملة القوة هيكلة إعادة بهدف طرحه تم الذي"، التقاعد بعد

 ."عديدة

 التطلعات المستقبلية

التي  الفرق لجميع خالص شكره وتقديره عن عبدهللا الشيخ بتلكو إدارة مجلس رئيس أعرب، االجتماع اختتام قبلو

 .بتلكو لشركة الهيكلة عادةالعملية الرئيسية إل فيشاركت 

 لكال تدشين شركة بي نت، والتي كانت بمثابة نقطة االنطالق خالل من كبيًرا إنجاًزا حققنا لقد"وعقّب الشيخ عبدهللا: 

 ."واإلقليمية المحلية األسواق في تأسيس بصمتهما اآلن نحو ، واللذين سيمضيانالجديدين الكيانين

التي تمتاز  زبائننا قاعدة احتياجات تلبية على نستمر في التركيز أن إنه من الضروري بالنسبة لنا"واستكمل الشيخ عبدهللا: 

 األولوية، مع مراعاة وإبداء تنافسية وأسعار عالية جودة ذات وحلول منتجات تقديم خالل منوذلك ، بالتنوع والغنى

الموسومة بالدقة  االستراتيجيات المثالية، تعززها العملو اإلدارة فرقامة بأننا نمتلك تنحن على ثقة . المتغيرة لمتطلباتهم

مع اإلعداد ، ديدوإثبات نجاحنا من ج العام من األخير لربعا لنكون في موقع نموذجي وبتأهب مناسب الستقبال، والوضوح

 ."8181 لعام التشغيلي لبرنامجل بكل عزم وتطلع إيجابي

 

موقع الالمالية الكاملة على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين وبيان النتائج يتاح هذا البيان الصحفي إلى جانب 

 www.batelco.comشركة بتلكو اإللكتروني ل

 تعليق الصورة: 

 . رئيس مجلس إدارة بتلكو الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة 0

 . الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو ميكيل فينتر 8

 -انتهى-

 

 

 بتلكو بشركة والمسؤولية االجتماعية المؤسسي االتصاالت قسم من الصحفي البيان هذا صدر

 العالقات العامة بشركة بتلكو على:للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على مكتب 

Public.Relations@btc.com.bh / Fax +973 17611898  
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