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 %9بنسبة  الشركة لمساهمي األرباح في صافي  زيادةتحقق بتلكو 

 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 

 ** 2021أشهر األولى من العام  للتسعةمجموعة بتلكو تعلن عن نتائجها المالية **

 

،  2021من العام    للربع الثالثعن نتائجها المالية  ( اليوم  BATELCO  رمز التداول)  شركة بتلكوأعلنت    :المنامة، البحرين
  سبتمبر   30من هذا العام، الفترة المنتهية في    أشهر األولى  التسعةوكذلك لفترة  ،  2021سبتمبر    30الفترة الثالثة أشهر المنتهية  

2021 . 

 

مليون   41.6مليون دينار بحريني )  15.7بقيمة    2021من    للربع الثالثعن صافي األرباح لمساهمي الشركة  وكشفت بتلكو  
عام التها من مليون دوالر أمريكي( للفترة ذا 38.2مليون دينار بحريني ) 14.4% مقارنة مع 9دوالر أمريكي( بزيادة نسبتها 

مليون دينار بحريني   53.2حوالي  2021 من العام لألشهر التسعة األولىصافي األرباح لمساهمي الشركة  بلغ. بينما 2020
للفترة  مليون دوالر أمريكي(   133.4مليون دينار بحريني ) 50.3%، من 6بنسبة  أّي زيادة  مليون دوالر أمريكي( 141.1)

ألشهر التسعة األولى من خالل ااإليرادات    ارتفاعإلى  نتيجة    األرباحفي صافي    الزيادةهذه  جاءت  و  .2020من العام  ذاتها  
في الربع الثالث    افلس    8.7مقارنة مع    افلس    9.5  2021من العام    بلغت العائدات على السهم الواحد خالل الربع الثالثوقد    .العام

 . 2020في العام    افلس    30.4، مقارنة مع  افلس    32.2  المذكورةفترة  البلغت العائدات على السهم الواحد خالل  و،  2020من العام  

 

من   الثالث  للربع  الشركة  لمساهمي  الشامل  الدخل  مجموع  )  13.4العام  هذا  بلغ  بحريني  دينار  دوالر مليون    35.5مليون 
( في الربع الثالث من  يدوالر أمريكمليون    47.2مليون دينار بحريني )  17.8% مقارنة مع  25  قدره  بانخفاض(، أي  يأمريك
  بينما يُنسب مجموع الدخل الشامل لمساهمي الشركة فروق ترجمة العمالء األجنبية.    إلى  بشكل أساسيلك  ذويرجع    ،2020العام  
بزيادة    يأ  ،(أمريكي  مليون دوالر  160.7ون دينار بحريني )ملي  60.6بقيمة    2021الل األشهر التسعة األولى من عام  خ

 . 2020للفترة ذاتها في  (يدوالر أمريكمليون  114.1مليون دينار بحريني )  43.0% مقارنة مع 41قدرها 

 

الثالث  وارتفعت الربع  العام    إيرادات  بحريني  95.9من  %  2  بنسبةنموا     2021من  دينار  دوالر    254.4)  مليون  مليون 
األولى من  أشهر    التسعةبينما شهدت إيرادات فترة    مليون دوالر أمريكي(.  260.5)  مليون دينار بحريني  98.2، إلى  أمريكي(
مليون    757.8)  مليون دينار بحريني  285.7من  وذلك  ،  2020% مقارنة مع نفس الفترة من العام  4بنسبة    زيادة  2021العام  
وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع مليون دوالر أمريكي(.    786.2)  مليون دينار بحريني  296.4إلى    أمريكي(دوالر  

 على التوالي.   %3و  %15و  %15بنسبة    على أساس سنوي  إيرادات البرودباند الثابت والخدمات الرديفة وخدمات البيع بالجملة



 

 

 

دينار بحريني  21.8إلى    %8بنسبة    2021العام    من  الثالث  للربع  ةالتشغيلي  األرباح  تارتفع دوالر  مليون    57.8)  مليون 
؛ في حين ارتفعت 2020من عام    الثالثمليون دوالر أمريكي( في الربع    53.6دينار بحريني )  مليون  20.2أمريكي( من  

  2020مليون دوالر أمريكي( من عام    179.3مليون دينار بحريني )  67.6من    %5على أساس سنوي بنسبة    يةرباح التشغيل األ
 . 2021من عام  مليون دوالر أمريكي( 188.3)  مليون دينار بحريني 71.0إلى 

 

  حوالي   2021من عام    الثالث( في الربع  EBITDAبلغت األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك واالستقطاعات )
مليون دوالر    101.3مليون دينار بحريني )  38.2  معدوالر أمريكي( مقارنة  مليون    107.7)  مليون دينار بحريني  40.6

  ارتفعت ،  األولى من هذا العام هرأش التسعة%. وعلى مدى 6، مما يمثل زيادة بنسبة 2020من عام  الثالثأمريكي( في الربع 
مليون دينار بحريني    120.1من    %5( بنسبة  EBITDAك واالستقطاعات )التمويل والضرائب واالستهالاألرباح قبل تكاليف  

دوالر  مليون    334.2)  مليون دينار بحريني  126.0  إلى  2020  العام  من  ذاتهاخالل الفترة    مليون دوالر أمريكي(   318.6)
 .%43هامش األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك واالستقطاعات  نسبة بينما بلغت  ؛ 2021في  (أمريكي

 

مليون    478.6بقيمة  إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة  وقد حافظت الميزانية العمومية للمجموعة على قوتها مع  
مليون دينار   473.2مقارنة مع  %  1أي بزيادة تبلغ    ،2021سبتمبر    30في  مليون دوالر أمريكي(    1,269.5دينار بحريني )

( أمريكي(    1,255.2بحريني  دوالر  األصول    .2020  ديسمبر  31  فيمليون  إجمالي  بحريني   999.1وبلغ  دينار  مليون 
في    2,650.1) أمريكي(  دوالر  بنسبة  2021  سبتمبر  30مليون  زيادة  محقق ا  مقابل  1،  بحريني   %992.2  دينار  مليون 
مليون   517.4%، ليصل إلى  1. وارتفع صافي أصول بتلكو بنسبة  2020ديسمبر    31مليون دوالر أمريكي( في    2,631.8)

  1,358.4مليون دينار بحريني )  512.1بالمقارنة مع    2021  سبتمبر  30مليون دوالر أمريكي( في    1,372.4دينار بحريني )
مليون دينار بحريني   196.1لنقد واألرصدة البنكية للشركة  بينما بلغت قيمة ا  .2020ديسمبر    31مليون دوالر أمريكي( في  

فلس لكل سهم مدفوع في شهر    13.5البالغة    2021مليون دوالر أمريكي(، مما يعكس توزيعات األرباح المؤقتة لعام    520.2)
 . 2021 أغسطس

 

 أبرز النتائج المالية والتشغيلية

فترة التسعة أشهر   

المنتهية في  
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فترة التسعة أشهر  
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 +2 254.4 95.9 260.5 98.2 +4 757.8 285.7 786.2 296.4 إجمالي اإليرادات 
األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب 

واالستهالك واالستقطاعات  

(EBITDA ) 

126.0 334.2 120.1 318.6 5+ 40.6 107.7 38.2 101.3 6+ 

 +8 53.6 20.2 57.8 21.8 +5 179.3 67.6 188.3 71.0 األرباح التشغيلية 
 +9 38.2 14.4 41.6 15.7 +6 133.4 50.3 141.1 53.2 لمساهمي الشركة  صافي األرباح 

إجمالي الدخل الشامل لمساهمي  

 الشركة 

60.6 160.7 43.0 114.1 41+ 13.4 35.5 17.8 47.2 25- 

    +3 مليون  3.8 مليون  3.9 * قاعدة المشتركين

    - % 53 % 53 العمليات الدولية المساهمة في إيرادات 

للعمليات   EBITDAالمساهمة في 

 الدولية 

53 % 51 % 2+    



 

 

 استثمار بتلكو في المملكة العربية السعودية.، اتحاد عذيب لالتصاالتو  اليمن في لبتلكو  الزميلة الشركة فون، سبأ من المشتركين عدد *باستثناء

 

 

 

، في  2021باإلعالن عن النتائج المالية للربع الثالث من العام   بن خليفة آل خليفة  عبدهللاالشيخ    ،بتلكورئيس مجلس إدارة    وقام
 . في المقر الرئيسي لشركة بتلكو بمنطقة الهملة أكتوبر 31أعقاب اجتماعه بأعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

: "   الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة  صرحو ،  2021بالنتائج المالية للتسعة أشهر األولى من العام   سعيد  إن مجلس اإلدارةقائال 
ا في الربع الثالث. وذلك مع ا في  يسرنا أن نشهد زيادة ولتوجه اإليجابي الحاصل في كٍل من الربع األول والثاني والمستمر أيض 

ى مع النتائج المالية والتزام مجلس وذلك بما يتماش،  2020العائدات على السهم الواحد مقارنة باألشهر التسعة األولى من عام  
 اإلدارة بتقديم أفضل العوائد للمساهمين."

 

ا بإنشاء    نا، وقد بادراالستدامةبالمسؤولية االجتماعية والعمل وفق مبادئ    تواصل بتلكو التزامهاوأضاف بقوله: "  دائرة مؤخر 
الطاقة  مجال  بما في ذلك    ،المعترف بها دولي ا في مختلف المجاالتمعايير  لا  تطبيق، للحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسيةل

اذه الجهود. وكجزء من هالمتجددة متجددة طاقة    إلنتاجتعمل حالي ا    التيو،  حديقة بتلكو للطاقة الشمسية  شغيلتإنجاز و  ، تم مؤخر 
مستقبلية المبادرات  الو  طخطلل  انطلق  مُ المبادرة    وتعد هذهرأس أبو جرجور.  منطقة  لشركة في  التابع لبيانات  اللتشغيل مركز    ونظيفة

 ."مستدامة تصبح شركةمن بتلكو ل

 

تقديري للفريق اإلداري  خالص  ، أود أن أعرب عن  نيابة عن زمالئي في مجلس اإلدارةبال: " قائال    الشيخ عبدهللا حديثه  ختتماو
 ." األداء القوي لشركة بتلكو يةاستمرار لضمان، تنفيذ مبادراتنا االستراتيجيةل مساهمتهم ومساعيهموالموظفين على 

 

تحقيق نتائج مالية جيدة  المحافظة على نعتز جد ا بنجاحنا في السيد ميكيل فينتر الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو: "  قالومن جانبه، 
ا ال،  2021عام  الاألولى من  شهر  أالستة    خالل أساس سنوي، على    %15بنسبة  والخدمات    البرودباند  رتفاع معدلوذلك نظر 

 " %.3بنسبة الجملة البيع بوزيادة عائدات 

 

في   " 5Gتعزيز تغطية شبكة الجيل الخامس " ، وتباشر الشركة  لهواتف المحمولةبتلكو ل  شبكاتتستمر رحلة تطّور  قائال : "تابع  و
أفضل  تقديم  ضمان ، وذلك لالقطاع الخاصللمطورين العقارين من وزارة اإلسكان و ل التابعة العمرانية الكبرى المشاريعو مدنال

انتقالتتصاالاالتجارب وحلول   الخامس، توفر    الزبائن  . ولتسهيل  الجيل  أحدث   تشكيلة واسعة منبتلكو  إلى خدمات شبكة 
ا Apple –"أبل أجهزة  ومن ضمنها "،5Gتقنية " تي تدعم األجهزة الذكية ال  ."لزبائن بتلكو" الجديدة التي تم طرحها مؤخر 

 

ذلك مع انتهاء فترة الوقف وجيزة، وخالل فترة  نهائي ا  "  2G" خدمات شبكة الجيل الثاني  تستعد بتلكو لوقف  " وأردف بقوله:  
ا من إطالق  27أكثر من    مرور  التدريجي للشبكة وبعد وتحديث  التقدم التكنولوجي    لمواكبة  . وتأتي هذه الخطوةنلزبائها لعام 

وسيع شبكات الجيل  في تليتم استخدامها    " 2G" إعادة توجيه السعة المخصصة لشبكة  سيتم  ، حيث  شبكات الهواتف المحمولة
 ."لبية الطلب المتزايد على خدمات إنترنت الموبايلت ، بما يساهم فيالخامسوالثالث والرابع 

 

 : ا رئيسي ا   لتحّول الرقميا "يؤديوعلق السيد فينتر قائال  الستفادة ، وهو يتيح لها االمؤسساتالشركات و تغيير نمط عمل فيدور 
وحدة    بإنشاء  بتلكو  المعلومات واالتصاالت والحلول الرقمية والسحابية وحلول األمن السيبراني. وقد بادرتمن حلول تكنولوجيا  

البرمجة والتي  شاملة ل التغيّراتالمتكاملة  األنظمة  عدد من    تدمجحلول    تعتبر حلول . وقطاع األعمالفي    يةالديناميك  لمواكبة 
 البحرين."  مملكةل" أوال  "السحابة سياسة توافق مع ت حيث بتلكو،من أهم محاور خطط السحابة  االنتقال إلى



 

 

 

ل" بالقول:  استطرد  و ا شراكة مع    دعمتتابع بتلكو سعيها  المحلي ككل، وقد عقدنا مؤخر  التعليم ودعم الشباب والمجتمع  جهود 
 ." ةدولي ومعايير م تجربة تعليمية بمواصفات توفير منح دراسية لشباب المملكة ولنمنحهالجامعة األمريكية بالبحرين ل

 

أود    ، لذاو   .العملأعضاء فريق    وتفاني  التزام  تأكيد ا على  ،الربع الثالثبتلكو خالل  نجاح  يُعد  : " السيد ميكيل حديثه قائال  ختتم  او
 ." األداء المالي والتشغيلي تعزيز قوةالتي ساهمت في  الحثيثة  وجهودهم عملهم الجادعلى  أُوّجه شكري وامتناني لهمأن 

 

البيان الصحفي باإلضافة   الموقع اإللكتروني ل  إلىالجدير بالذكر بأن هذا  المالية والمعلوماتية متوفرة عبر  كٍل من  البيانات 
   www.batelco.comبتلكو بورصة البحرين و

 

 

 

 تعليق الصورة: 

 ليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة بتلكوبن خ عبدهللا. الشيخ 1

 بتلكو نتر، الرئيس التنفيذي لشركة السيد ميكيل في. 2

 

 

 -  انتهى -

 

 و. هذا البيان الصحفي صادر عن قسم التواصل المؤسسي والمسؤولية االجتماعية لدى بتلك
 المؤسسي والمسؤولية االجتماعية لدى بتلكو علىللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع قسم التواصل 

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