
 

 

 

 

  
  للنشر الفوري  

  2021 فبراير 21 األحد،

  

مليون   56.7صافي األرباح لمساهمي الشركة بقيمة بتلكو تحقق 

  على أساس سنوي  %10 بزيادة، أي دينار بحريني 

 ** 2020والسنة المنتهية في  بتلكو تعلن عن نتائجها المالية للربع الرابع**

  

) اليوم عن ـصافي األرباح لمـساهمي الـشركة للربع BATELCOأعلنت ـشركة بتلكو (رمز التداول:  المنامة، البحرين:  

ام   ة    2020الرابع من الـع ار بحريني (  6.5بقيـم دره    17.2مليون ديـن اض ـق انخـف  %12مليون دوالر أمريكي)، أي ـب

 أـما ـبالنســــــبة إلى.  2019مليون دوالر أمريكي) للفترة ذاتـها من الـعام    19.6مليون ديـنار بحريني (  7.4مـقارـنة مع  

مليون دوالر  150.4مليون دينار بحريني ( 56.7 بلغت، فقد  بأكمله  2020صــافي األرباح لمســاهمي الشــركة لعام 

مليون دوالر أمريكي) في عـام   136.9بحريني (مليون دينـار    51.6مقـارنـة مع    %10دة قـدرهـا  أمريكي)، بزيـا

على أـساس ـسنوي، وهو  %10انخفاض تكاليف المـصروفات التـشغيلية بنـسبة إلى ذلك بـشكل رئيـسي    رجع. وي2019

ا خالل الربع الرابع    3.9المصـاريف بنجاح. وبلغت العائدات على السـهم الواحد    على إدارةبتلكو   قدرةما يعكس  فلسـً

ا في الربع الرابع من العام   4.5مقارنة مع    2020من العام   ــً ، وبلغت العائدات على الســـهم الواحد للســـنة  2019فلسـ

 .2019فلًسا في العام  31.2فلًسا، مقارنة مع   34.2

  

  27.9مليون دينار بحريني (  10.5  2020اهمي الشـــركة في الربع الرابع من عام  بلغ إجمالي الدخل الشـــامل لمســـ

ــبة   بانخفاض قدرهمليون دوالر أمريكي)، أّي  مليون دوالر  36.6مليون دينار بحريني (  13.8مقارنة مع   %24بنسـ

  53.4بأكمله    2020مجموع الدخل الـشامل لمـساهمي الـشركة لعام   بلغ. وكذلك،  2019أمريكي) للفترة ذاتها من العام 

ار بحريني ( ة مع    141.6مليون ديـن ارـن ار بحريني (  56.3مليون دوالر أمريكي) مـق مليون دوالر   149.3مليون ديـن

   . %5، أي بانخفاض قدره 2019أمريكي) للفترة ذاتها من العام 

  

 بيان صحفي



ام   ــت إيرادات الربع الرابع من الـع ار بحريني (  101.6لتبلغ    2020انخفضـــ دوالر أمريكي) أّي   269.5مليون ديـن

. 2019مليون دوالر أمريكي) للفترة ذاتـها من الـعام    272.9مليون ديـنار بحريني (  102.9مـقارـنة مع    %1بنســــــبة  

كي)،  مليون دوالر أمري  1,027.3مليون دينار بحريني (  387.3 لتبلغبأكمله    2020وبالمثل، انخفضـت إيرادات عام  

 .2019مليون دوالر أمريكي) لعام  1,065.0مليون دينار بحريني ( 401.5مقارنة مع  %4أّي بنسبة 

  

مليون دوالر أمريكي)، حـيث انخفضـــــت   35.8مليون ديـنار بحريني (  13.5بلـغت األرـباح التشـــــغيلـية للربع الرابع  

. 2019مليون دوالر أمريكي) في الربع الرابع من العام   52.8مليون دينار بحريني (  19.9مقارنة مع   %32بنســبة  

ــغيلية من  إلى   2019عام   فيمليون دوالر أمريكي)    200.3مليون دينار بحريني (  75.5بينما ارتفعت األرباح التشــ

 على أساس سنوي. %7  ، أي بنسبة قدرها2020عام    فيمليون دوالر أمريكي)    215.1مليون دينار بحريني ( 81.1

 

، انخفاض األرباح قبل تكاليف التمويل والضــرائب واالســتهالك واالســتقطاعات 2020وشــهد الربع الرابع من العام  

)EBITDA(    ة ت    %3بنســــــب ث بلـغ ار بحريني (  34.6حـي ة مع    91.8مليون ديـن ارـن  35.7مليون دوالر أمريكي) مـق

  تـكاليف  األرـباح قـبل  بينـما ارتفـعت.  2019مليون دوالر أمريكي) للفترة ذاتـها من الـعام    94.7مليون ديـنار بحريني (

 154.7لتبلغ  2020في العام  %9للعام بأكمله بنســبة   )EBITDA(التمويل والضــرائب واالســتهالك واالســتقطاعات  

مليون دوالر   375.9يني (مليون ديـنار بحر  141.7مليون دوالر أمريكي) مـقارـنة مع    410.3مليون ديـنار بحريني (

ــتقطاعات  2019أمريكي) في عام   ــتهالك واالس   )EBITDA( وبهامش األرباح قبل تكاليف التمويل والضــرائب واالس

  .2019في العام  %35مقارنة مع  %40بنسبة 

  

 473.2 عند  الشـــركةإجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مســـاهمي ثبات قوية مع  ما تزال الميزانية العمومية للشـــركة 

ار بحريني ( ة مع    1,255.2مليون ديـن ارـن ار بحريني (  473.1مليون دوالر أمريكي) مـق مليون   1,254.9مليون ديـن

ا في   ا  .  2019ديســـــمبر    31دوالر أمريكي) كـم الي  أـم د ثـبتصـــــولاألإجـم د   ، فـق ار بحريني    992.2  عـن مليون ديـن

  2,633.7بحريني ( مليون ديـنار  992.9 معمـقارنة    2020ديســـــمبر    31مليون دوالر أمريكي) كـما في    2,631.8(

ــمبر   31مليون دوالر أمريكي) كما في   ــول اعتباًرا من 2019ديسـ ــافي األصـ ــمبر  31. ويقف صـ عند  2020ديسـ

  1,361.8مليون ديـنار بحريني (  513.4  معمليون دوالر أمريكي) مـقارـنة    1,358.4مليون ديـنار بحريني (  512.1

مليون دينار  195.3. بينما بلغت األرـصدة النقدية والبنكية للـشركة 2019ديـسمبر  31مليون دوالر أمريكي) كما في  

ام    518.0بحريني ( ة لـع اح المؤقـت ات األرـب ا يعكس توزيـع ة    2020مليون دوالر أمريكي) مـم الـغ ل   13.5الـب فلس لـك

  .2020سهم مدفوع في شهر أغسطس 

  

دارة بتوزيع أرباح نقدية عن الســــنة المالية اإلعوائد مجزية لمســــاهميها حيث أوصــــى مجلس وتلتزم بتلكو بتقديم  

ا للســهم الواحد، بعد أخذ  30.0مليون دوالر أمريكي) بواقع  132.1مليون دينار بحريني ( 49.8، قدرها  2020 فلســً



ا  13.5الموافقة على ذلك خالل اجتماع الجمعية العمومية السـنوية، علًما أنه قد تم توزيع جزء منها سـابقًا بمقدار  فلسـً

فلًسا المتبقية بعد انعقاد الجمعية العمومية  16.5، بينما سيتم توزيع الــــ  2020للسهم الواحد في الربع الثالث من العام 

 .2021في شهر مارس 

 

  النتائج المالية والتشغيليةأبرز 

 

 (عذيب)، استثمار بتلكو في المملكة العربية السعودية. لالتصاالت*باستثناء المشتركين من سبأفون، الشركة التابعة لبتلكو في اليمن، وشركة إتحاد عذيب 

  

بعد   للربع الرابع والعام بأكملهرئيس مجلس إدارة بتلكو الشــــيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة، عن النتائج المالية   أعلنو

  فبراير بالمقر الرئيسي للشركة في مملكة البحرين. 21اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

  

خالل عام   االسـتثنائية التي شـهدناهامع الظروف  السـريعوبهذه المناسـبة، صـرح قائًال: "حرصـت بتلكو على التكيف 

، وهو ما نجم  ترتكز على اإلدارة الدقيقة للمصـــاريف، والتي ةالســـتراتيجيا، حتى تتمكن من تحقيق األهداف  2020

 %10، وسـاهم في زيادة صـافي األرباح بنسـبة على أسـاس سـنوي %10عنه انخفاض المصـروفات التشـغيلية بنسـبة 

ــغيلية و2019عام  ب  مقارنةً  ــن كٍل من: األرباح التشـ ــت هذه الجهود المبذولة على مدى تحسـ قبل رباح  األ. كما انعكسـ

ــتقطاعات تكاليف   ــتهالك واالس ــرائب واالس ــبة  )  EBITDA(التمويل والض  لكل منها على  %9و  %7والتي زادت بنس

  أساس سنوي." التوالي وعلى

  

ع  ال  2020 2019 ا ع ال ع  2020ال ا ع ال  ال  2019ال
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ادات الي اإلی  1‐ 4 101.6 269.5 102.9 272.9‐ 387.3 1,027.3 401.5 1,065.0إج

ائ   ل وال ال ال ل ت األراح ق
اعات  ق هالك واالس  )EBITDA(واالس

154.7 410.3 141.7 375.9 +9 34.6 91.8 35.7 94.7 ‐3 

ة ل غ  32‐ 7 13.5 35.8 19.9 52.8+ 81.1 215.1 75.5 200.3األراح ال

ة  ي ال اه  12‐ 10 6.5 17.2 7.4 19.6+ 56.7 150.4 51.6 136.9 صافي األراح ل

ة ي ال اه امل ل خل ال الي ال  24‐ 5 10.5 27.9 13.8 36.6‐ 53.4 141.6 56.3 149.3  إج

* ة ال     6‐ مليون  3.8 4.0 مليون قاع

ادات  ة في إی اه ة ال ول ات ال ل     3‐ % 56 % 53 الع

ة في اه ةEBITDAال ول ات ال ل     5‐ % 58 % 53 للع



شبكة الجيل الخامس   أبرزها تطويرفي عدة مجاالت من  خالل العام الماضي، استثمرت شركة بتلكو  وأضاف بقوله: "

. ونجحنا كذلك بتدشــين أحدث من الســكان %95 نســبة وتصــل إلىبجميع محافظات المملكة   تهاتفعيل تغطي  التي تمّ 

، وهو يعد أكبر مركز بيانات للقطاع التجاري في مملكة (Tier III)مركز بيانات حاصــل على شــهادة الدرجة الثالثة 

هذا النهج مع رؤيتنا  ويتوافقالبحرين. وســتواصــل بتلكو خالل الفترة الُمقبلة تقديم أفضــل الخدمات الرقمية المبتكرة 

ــاالت ف ــة لالتص ــو فخور في "فريق البحرين"، وذلك وفقًا لتوجيهات الخطة الوطنية الخامس ي المملكة، ودورنا كعض

  ."قطاع االتصاالت بما يتماشى مع رؤية المملكة لالقتصاد الرقميولدعم  

  

ــيخ عبدهللا وتابع ــحية تولد أولينا اهتماًما كبيًرا ألفراد فريق العمل وبيئة العمل: "الشــ ، إيمانًا منا بأن بيئة العمل الصــ

على تقديم األفضـل  الموظفين لتشـجيعبأن تقدم مبادرات  والنتائج المرجوة. وقد وجهنا إدارة الشـركة األفكار المبتكرة 

على  حصــلت شــركة بتلكو،  تلك الجهود ونتيجة ل  لمكافأة الموظفين المتميزين.  Chairman’s Awardوأهمها جائزة  

ــط لعام   ــرق األوس ــاالت بمنطقة الش ــل مكان للعمل من المنظمة العالمية   2020المركز األول في قطاع االتص كأفض

“Great Place to Work”".ونحن فخورون جًدا بهذا اإلنجاز ،  

  

رفني"وأعرب عن امتنانه قائًال:   كر والعرفانعن ر  أن أغتنم هذه الفرصـة للتعبي  يـش مى آيات الـش لحضـرة صـاحب  أـس

لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد   مو الملكي األمير ـس الجاللة الملك حمد بن عيـسى آل خليفة وصـاحب الـس

األعلى رئيس الوزراء حفظهما هللا، على الدعم الحكومي الكبير لقطاع االتصـــاالت، الذي كان له دوًرا أســـاســـيًا في  

  ."نجاحاتنا المتتابعة

  

قيمة لما يتمتعون به من   يسـاهمون بكمية خبراتأشـيد بجهود ومسـاهمات أعضـاء مجلس اإلدارة الذين أن   كذلك أود "

كر واالمتـنان على التزامهم  خلفـيات اـكاديمـية وعملـية متنوـعة ــالح على    وحرصـــــهم، وأتـقدم لهم ـبالشـــــُ ـخدـمة مصـــ

كري وتقديري إلدارة بتلكو وجميع أع ا أن أعبر عن خالص شـُ ضـاء فريق العمل الذين ـساهموا  المـساهمين. وأود أيضـً

  ".في تحقيق نجاحات الشركة خالل العام

  

ــاف: " ــاهمين  وأضــ ، ونعتز جًدا باإلعالن عن زيادة ربحية  هي من أولويات مجلس اإلدارةإن رفع قيمة حقوق المســ

إلى أعلى    2020الذي وصـل خالل . ونحن كذلك سـعيدون بأن نشـهد ارتفاع سـعر سـهم شـركة بتلكو السـهم لهذا العام

. ولذلك، أود أن أعرب عن تقديري  نظرة المســــتثمرون اإليجابية للشــــركةوهذا يعكس   2011مســــتوى له منذ عام 

نحرص جًدا نحو المســـتقبل، والعميق للمســـاهمين على ثقتهم الكبيرة بشـــركة بتلكو وبرؤيتها، ولدينا تطلعات إيجابية 

 ."مواصلة تحقيق العوائد القوية لهم على

  



أهدافها. ونلتزم   تحقيقتنفيذ أنســب الخطط لضــمان اســتمرار نجاحات الشــركة و  2021واختتم قائالً: "ســنتابع خالل 

تعزيز القيمة للمســاهمين.  اســتراتيجية الشــركة وتحقيق رؤيتها معبتطبيق أفضــل ممارســات حوكمة الشــركات لدعم 

ــقف األداءولدينا ثقة   ــتمرار في رفع س ــوعة واالس ــوق تبذل جهدها في تحقيق األهداف الموض ــركة س  بأن إدارة الش

  في مملكة البحرين."بشكل عام االتصاالت قطاع للتحقيق المزيد من النجاح لشركة بتلكو و

  

  عرض العمليات التشغيلية

  

ــيد ميكيل فينتر الرئيس التنفيذي  قالومن جانبه،   ــركة بتلكو: "قام فريق اإلدارة   الس ــركة بتلكو لش بإجراء تغييرات  بش

هدف لتحسـين تطرح مبادرات رقمية   اشـتملت على، والتي 2020العمليات التشـغيلية خالل العام إدارة  على   محورية

ومن منطلق حرصــــــنا على تلبـية أولوـيات عبر تمكينهم من مـتابـعة مـهامهم اليومـية عن بـُعد.    جرـبة الزـبائنوتطوير ت

مملكة البحرين في تصــــنيف   الذي كان له الدور الكبيرو  2020في عام  الفايبر  ســــرعة  بترقية  قمناالمتغيرة،   زبائننا

ــمن قائمة الدول الرا ــرعات االنترنت الثابت، وذلك عن طريقئدة عالميًا في  ضـ ــركة  سـ  Speedtest byموقع شـ

OOKLA.   تفعـيل تغطـية شـــــبـكة الجـيل الـخامس  مـثل   النمو التكنولوجي  واصـــــلـناإنـنا  كـماG5   مملـكة في جميع أنـحاء

  البحرين."

  

-بســبب جائحة كوفيد   منازلهممن    للعملمن فريق بتلكو   %90أكثر من ، توجه 2020شــهد العام  بقوله: "  ســتطرد وا

خلق بيئة عمل رائعة.  والحرص على تفاعل جميع أعضـاء الفريق  التأكد من وهو ما دفعنا لتسـخير جهودنا نحو، 19

ادرات  أبرز  ومن ا ب  المـب ا هيطرحالتي قمـن ائزة رئيس مجلس اإلدارة  ـه ائزة و  ،”Chairman’s Award“  ـج هي ـج

تصميمها لتكريم ومكافأة أعضاء فريق بتلكو الذين أظهروا أداًء استثنائيًا خالل العام وحققوا إنجازات مميزة سنوية تم  

ثالثة فائزين  مؤخًرا رئيس مجلس اإلدارة الشـيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة  منح وقد .  واظهروا التزامهم بقيم الشـركة

 الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس اإلدارة بادرةنين لمنحن ممت.  وحصل كالً منهم على درع ومكافأة نقدية

 ."برنامج الجوائز المرموق اطالق المتمثلة فيوالتي ترتكز على تقدير الموظفين 

  

ــافاو ــكرأود أن أتقدم بخالص  قائالً: "  ضـ ــتمرارهم إدارة بتلكو د افرأ  لجميع  والتقدير الشـ ــل، األبتقديم  على اسـ فضـ

ــكر لمجلس إدارتنا على دعمهم 2020متغلبين بذلك على تحديات عام  ــل. كما أتقدم بالشـ أن الذي أتاح لنا و المتواصـ

  ."وثبات ثقةكل قدًما ب نمضي

  

ه: ام  "  وأختتم بقوـل ــاهم الـع د ســـ ة ا  إبرازفي    2020لـق الم الرقمي،  أهمـي ا    خالللـع اهـم د   من  واجهـن ات كوفـي دـي . 19-تـح

اتوســـــيبقى هـذه النمو الرقمي   ة    على رأس أولوـي امـي اجـات المتـن ة االحتـي ك لتلبـي ا وذـل اخططـن ائنـن من األفراد   لزـب

  ."ةيوالمؤسسات التجار



  

الجدير بالذكر بأن هذا البيان الصــحفي باإلضــافة الى البيانات المالية والمعلوماتية متوفرة عبر الموقع اإللكتروني 

  www.batelco.comبتلكو وشركة لبورصة البحرين 

  

  

 -انتهى-

 

  المؤسسي والمسؤولية االجتماعية لدى بتلكو.هذا البيان الصحفي صادر عن قسم التواصل 

بتلكو لــدى  التواصــــــل المؤســـــســـــي والمســـــؤوليــة االجتمــاعيــة  التواصــــــل مع قســـــم  المعلومــات، يرجى   للمزيــد من 

  Public.Relations@btc.com.bhعلى


