
 

 

 للنشر الفوري 

 2019يوليو  25الخميس، 

 

 2019لعام ل سنوية النصفبتلكو تعلن عن نتائجها المالية  شركة

 بحريني دينار مليون 201.7 مقدارها بلغ 2019 عام من األولى الستة األشهر خالل قوية*إيرادات 

 أساس على% 18 بزيادة نسبتها ،مليون دينار بحريني 34.0بقيمة  لمساهمي الشركةوصافي أرباح 

 *سنوي

 

النصف السنوية المالية  نتائجها ، باإلعالن اليوم عن: BATELCO)رمز التداول (بتلكو شركةقامت  المنامة، البحرين:
  .2019يونيو  30 في لفترة الثالثة أشهر المنتهية، 2019من العام  لربع الثانيا ونتائج 2019من العام  )النصف األول(

 بحريني دينار مليون 201.7 قيمتها بلغت والتي 2019 عام من األول النصف خالل اإليرادات نتائج عن الشركة وأعلنت

 أن إال والصعوبات، التحديات مختلف من الرغم وعلى. 2018 عام من ذاتها الفترة بنتائج مقارنة% 1 نسبتها بزيادة

 التمويل تكاليف قبل األرباح وارتفعت .المحلية للسوق القوي األداء بفضل وذلك إيجابي، بشكل تعززت قد اإليرادات

، أّي بنسبة بحريني دينار مليون 74.4 إلى 2019 من األول للنصف( EBITDA) واالستقطاعات واالستهالك والضرائب

 دينار مليون 40.9 األول النصف لفترة التشغيلية األرباح بلغت بينما. الماضي العام من ذاتها الفترة مع مقارنة%، 2

 خسائر الشركة وواجهت .مليون دينار بحريني 40.5التي بلغت  2018 من ذاتها للفترة% 1 قدرها بزيادة بحريني،

 عادلتها والتي ،"فون سبأ" الزميلة اليمنية الشركة في استثماراتها في بحريني دينار مليون 20.3 بمبلغ القيمة انخفاض

 دولة في" نت كواليتي" شركة في بتلكو أسهم بيع جّراء بحريني دينار مليون 27.2 بقيمة األرباح لصافي اإليجابية القفزة

 قدرها بزيادة بحريني، دينار مليون 34.0 األول للنصف لمساهمي الشركة األرباح صافي ارتفاع إلى أدى مما الكويت،

 .مليون دينار بحريني 28.8والتي بلغت  2018 من نفسها الفترة في حققته الذي األرباح صافي عن% 18

 لشركة بتلكواستعراض النتائج المالية 

مليون  90.2)مليون دينار بحريني  34.0بقيمة  2019من  للنصف األولأعلنت بتلكو عن صافي أرباح لمساهمي الشركة 

عام مليون دوالر أمريكي( للفترة ذاتها من  76.4)مليون دينار بحريني  28.8مقارنة بـ% 18دوالر أمريكي( بزيادة نسبتها 

مليون دينار  19.4بقيمة  2019عام المن  الثانيربع خالل الها لمساهميصافي أرباح . وكذلك فقد حققت الشركة 2018

مليون دوالر  41.6)مليون دينار بحريني  15.7مقارنة مع  %24 تهانسب بزيادة، مليون دوالر أمريكي( 51.5)بحريني 

 27.2أرباًحا غير متكررة بقيمة  2019صافي األرباح للربع الثاني من عام  شهدكما . 2018أمريكي( للفترة ذاتها من عام 

في شركة "كواليتي نت". % 90مليون دوالر أمريكي( جّراء بيع أسهم بتلكو البالغة نسبتها  72.1)مليون دينار بحريني 

 20.3قيمة بسلبًا نتيجة خسائر انخفاض القيمة وذلك  2019رباح في الربع الثاني من عام إلى جانب ذلك، تأثر صافي األ

من أسهم شركة "سبأ فون" اليمنية. % 26.94مليون دوالر أمريكي( في حصة بتلكو التي تبلغ  53.8)مليون دينار بحريني 

  .المحلية العملة قيمة وتراجع اليمن في المتواصل الصراع نتيجة صعبة تشغيلية اظروفً وقد واجهت شركة "سبأ فون" 

مليون  22.4 من، 2019من عام  للنصف األول% 54ارتفاًعا بنسبة جمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة وقد حقق إ

وكذلك فقد شهد  .مليون دوالر أمريكي( 91.2)مليون دينار بحريني  34.4لى إمليون دوالر أمريكي(  59.4)دينار بحريني 

مليون دينار  17.1، أي 2019من عام  الثانيالربع  خالل% 117إجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة ارتفاًعا بنسبة 

من  الثانيللربع مليون دوالر أمريكي(  21.0)مليون دينار بحريني  7.9مقارنة مع  مليون دوالر أمريكي(، 45.4)بحريني 

 .2018عام 

 بيان صحفي



مليون دينار بحريني  40.9لتصل إلى % 1في مستوياتها بنسبة  السنوية األرباح التشغيلية الزيادة فيواستقرت معدالت 

مليون دوالر أمريكي( التي تم تسجيلها في  107.4)مليون دينار بحريني  40.5مليون دوالر أمريكي(، مقارنة بـ 108.5)

، فبلغت %6بنسبة انخفاًضا  تقد شهد 2019لثاني من للربع ا ، بيد أن األرباح التشغيلية2018من عام  النصف األول

مليون دوالر أمريكي(  53.6)مليون دينار بحريني  20.2 مقابل مليون دوالر أمريكي( 50.7مليون دينار بحريني ) 19.1

 .2018في الربع الثاني من عام 

  األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك واالستقطاعات ، حققت2019من عام  النصف األولوخالل 

(EBITDA)  مليون  193.6)مليون دينار بحريني  73.0، أي من 2018مقابل الفترة ذاتها من عام % 2ارتفاًعا بنسبة

، حيث بلغت نسبة 2019مليون دوالر أمريكي( في  197.3)مليون دينار بحريني  74.4، إلى 2018دوالر أمريكي( في 

األرباح قبل تكاليف التمويل  أما قيمة%. 37 األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك واالستقطاعاتهامش 

مليون  95.0)مليون دينار بحريني  35.8فقد بلغت  2019من عام  الثانيللربع  والضرائب واالستهالك واالستقطاعات

، وذلك 2018في الربع المقابل لعام مليون دوالر أمريكي(  96.6)مليون دينار بحريني  36.4مقارنة بمبلغ ر أمريكي( دوال

  .%2 بانخفاض يعادل

مليون دينار بحريني  201.7 والتي بلغت قيمتها 2019عام النصف األول من خالل اإليرادات  نتائج الشركةوأعلنت 

والتي حققت إيرادات بقيمة  2018بنتائج الفترة ذاتها من عام  مقارنة% 1 نسبتها مليون دوالر امريكي( بزيادة 535.0)

 2019مليون دوالر أمريكي(. كما جاءت نتائج اإليرادات للربع الثاني من عام  530.5)مليون دينار بحريني  200.0

مليون دوالر  266.3)مليون دينار بحريني  100.4 2019، فقد بلغت لعام 2018لمقابل من عام بالتوازي مع الربع ا

 دعم يتم. 2018عام  ع الثاني منالرب مليون دوالر أمريكي( في 266.6)مليون دينار بحريني  100.5أمريكي( مقارنة بـ

 شبكة إيرادات ارتفعت حيث البحرين، مملكة في المحلية لسوقل بشكل عام، وباألخص القوي األداء عبر الشركة إيرادات

 .البيانات اتصاالت ألعمال سنوي أساس على% 20 بنسبة وتحسن ،يسنو أساس على% 10 بنسبة الثابتة البصرية األلياف

 مليون 2,544.3)دينار بحريني  مليون 959.2 بقيمة على قوتها مع إجمالي أصول شركةحافظت الميزانية العمومية لل وقد

 31في دوالر أمريكي(  مليون 2,420.2)دينار بحريني  مليون 912.4بـمقارنة  2019 يونيو 30في دوالر أمريكي( 

دوالر أمريكي(  مليون 1,341.6)دينار بحريني  مليون 505.8 ،2019 يونيو 30. وبلغ صافي األصول في 2018ديسمبر 

النقد  قيمة ت. بينما بلغ2018ديسمبر  31في  (أمريكي دوالر مليون 1,339.3)دينار بحريني  مليون 504.9بـمقارنة 

مجموع حقوق الملكية . وقد بلغ (أمريكي دوالر مليون 444.0)دينار بحريني  مليون 167.4 شركةواألرصدة البنكية لل

دينار بحريني  مليون 465.2مقارنة مع دوالر أمريكي(  مليون 1,239.5)دينار بحريني  مليون 467.3لمساهمي الشركة 

  .2018ديسمبر  31في  (أمريكي دوالر مليون 1,234.0)

، 2018اته من عام فلًسا للربع ذ 9.4ع مقارنة م 2019من عام  الثانيفلًسا للربع  11.7 وبلغت العائدات على السهم الواحد

مع الفترة ذاتها من  مقارنة %18بزيادة بنسبة فلس، وذلك  20.5نتج عنها عائدات نصف سنوية على السهم الواحد بقيمة 

فلس للسهم الواحد أو  10وقد أقّر مجلس اإلدارة توزيع أرباح على مساهمي الشركة بقيمة  .فلس 17.4والتي بلغت  2018

 .2019من  النصف األولمن رأس المال المدفوع وذلك عن % 10بما يعادل 

 أبرز النتائج المالية والتشغيلية 

 
 النمو 2018الربع الثاني  2019الربع الثاني  النمو 2018 األولالنصف  2019النصف األول 
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 - 266.6 100.5 266.3 100.4 1+ 530.5 200.0 535.0 201.7 إجمالي اإليرادات

األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك 

 واالستقطاعات
74.4 197.3 73.0 193.6 +2 35.8 95.0 36.4 96.6 -2 

 6- 53.6 20.2 50.7 19.1 1+ 107.4 40.5 108.5 40.9 األرباح التشغيلية

 24+ 41.6 15.7 51.5 19.4 18+ 76.4 28.8 90.2 34.0 صافي األرباح لمساهمي الشركة

 117+ 21.0 7.9 45.4 17.1 54+ 59.4 22.4 91.2 34.4 الدخل الشامل لمساهمي الشركة إجمالي

 10- مليون 9.2 مليون 8.4 قاعدة المشتركين

 3- %60 %57 نسبة المساهمة في اإليرادات من قبل العمليات الدولية

تكاليف التمويل والضرائب نسبة المساهمة في األرباح قبل 

 من قبل العمليات الدولية واالستهالك واالستقطاعات
55% 51% +4 



  

خالل  2019 للعام النصف سنويةوأعلن رئيس مجلس إدارة بتلكو، الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة، عن النتائج المالية 

 .في الهملةلشركة بتلكوبالمقر الرئيسي  يوليو 25بتاريخ  المنعقد مجلس اإلدارة اجتماع

يسرنا اإلعالن عن هذه النتائج المالية التي وعبر رئيس مجلس اإلدارة عن سعادته باإلعالن عن النتائج المالية قائالً: "

 نصبح ألن نتطلع إننا كما ،االستراتيجية والتي سعت باستمرار لتحقيق أهدافنا تعكس جهود جميع الفرق العاملة في بتلكو ،

 إلى الشركة فصل بعملية قُدًما االستمرار مع سواء، حد على والشركات للمستهلكين الرقمية للخدمات الرائد اإلقليمي المزود

 ."لإلتصاالت الرابعة الوطنية الخطة متطلبات حسب مستقلين كيانين

 كما ،المالية النتائج أفضل لنحقق األداء مستويات رفعأن نواصل السعي ل اإلدارة مجلس أولويتنا فيوأضاف بقوله: "ستبقى 

 ."الطويل المدى علىالمزيد من النجاحات المستمرة لبتلكو  تحقيق جهودنا لزيادة إيرادات الشركة في سبيل في سنستمر أننا

، صّرح السيد ميكيل فينتر، الرئيس التنفيذي 2019وبمناسبة اإلعالن عن النتائج النصف سنوية ونتائج الربع الثاني لعام 

"نحن نركز بالدرجة األولى  تلكو، والذي انضم حديثًا إلى الشركة وبالتحديد في شهر مايو من العام الحالي، قائاًل:لشركة ب

التي نقدمها لزبائننا من األفراد والمؤسسات المختلفة، مع إيالء األهمية القصوى للتحول الرقمي بالحلول على االرتقاء 

 ."للمستخدمين وخلق تجربة استثنائية

، ومراكز البيانات، وابتكار الحلول (5G)شركة بتلكو في شبكة الجيل الخامس  اتوأردف السيد ميكيل: "إن استثمار

، تنضوي جميعها ضمن قائمة أولوياتنا، اإليرادات المحصلة من التحول الرقميالمخصصة للمؤسسات، باإلضافة إلى 

 الرقمي وذلك بالتماشي مع رؤية المملكة." وتدعم جهودنا ومساعينا التي تهدف إلى النهوض باالقتصاد

 التمويل تكاليف قبل األرباح من% 55و العائدات من% 57 نسبته بما أسهمت قد الخارج في الشركة عمليات إن

 إجراءات وتطبيق بتطوير بتلكو تستمرو. 2019 عام من األولى أشهر الستة لفترة واالستقطاعات واالستهالك والضرائب

 وبالخصوص بتلكو، لشركة الدولية العمليات من عدد ضمن التشغيلي واألداء السوق، في مكانتها من ُكل   لتعزيز استراتيجية

 حيث رائدة كشركة مكانتها بتعزيز تستمر التي المالديف، جزر في الواقعة ديراغو شركة وكذلك األردنية، أمنية شركة في

 مع جزيرة 58 بربط ساهمت كما البالد أنحاء جميع في األسر من% 75 إلى السرعة فائق البرودباند شبكة نطاق وصل

 .الحديثة المنزل إلى البصرية األلياف خدمة

 مع الدولية، أسواقها عبر للزبائن القيمة عروض تعزيز حول 2019 عامل الدولية بتلكو لعمليات الرئيسية األهداف وتتمحور

 .التكلفة فعالية برنامج وتسريع الرقمي التحول أجندة تنفيذ في االستمرار

 التطلعات المستقبلية 

، عن خالص تقديره وثناءه للفريق  آل خليفة بن خليفة أعرب رئيس مجلس إدارة بتلكو، الشيخ عبدهللاوقبل اختتام االجتماع، 

 .تجاه عملهم الدؤوب وإخالصهم وتفانيهم في تحقيق أهداف الشركةاإلداري والموظفين 

"تمتاز شركة بتلكو بالعديد من نواحي القوة والتميز، وذلك بفضل كوادرها الموهوبة الموسومة وعقّب الشيخ عبدهللا: 

والتي ساعدت في . واضحةمزودي التكنولوجيا، ورؤية مستقبلية أبرز باإلضافة إلى شراكاتنا مع ، والخبرةبالكفاءة 

 المعنية بقطاع الفرص اغتنامما سّهلت من وساهمت في مواجهتها بكل سالسة، ك الحالية تحصين الشركة أمام التحديات

 ".المتطورة الرقمية االتصاالت



، فإننا على ثقة تامة بإننا قد وضعنا وطبّقنا 2019من عام  في النصف األولبالنظر إلى إنجازاتنا وأختتم بقوله: "

 بناء منصتنا الفائقة."لالستفادة من الفرص المتاحة في األسواق واالستراتيجيات الصحيحة 

موقع الالمالية الكاملة على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين و بيان النتائجيتاح هذا البيان الصحفي إلى جانب 

 www.batelco.comشركة بتلكو اإللكتروني ل

 تعليق الصورة: 

 . رئيس مجلس إدارة بتلكو الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة 1

 . الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو ميكيل فينتر2

 حنّاوي إيهاب السيد، الدولية لالستثمارات التنفيذي الرئيس . 3

 

 

 -انتهى-

 

 لدى بتلكو.  الشؤون المؤسسيةهذا البيان الصحفي صادر عن قسم 

 مع قسم العالقات العامة لدى بتلكو على للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل 

Public.Relations@btc.com.bh  973 17611898/ فاكس رقم+ 
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