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 بحريني مليون دينار 45.7بتلكو تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة مجموعة الجمعية العمومية ل
 
 

االتصاالت الدولية المعروفة والتي تعمل في  مجموعةعقدت اليوم مجموعة بتلكو )الرمز التجاري: بتلكو(،  المنامة، البحرين:
بمقر الشركة الرئيسي في  ("العام") 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في العادية جمعيتها العمومية االجتماع السنوي لدولة،  14

 ممثلي الجهات اإلعالمية. و  اإلدارة التنفيذيةبجانب  مجلس اإلدارة أعضاءعدد من المساهمين و حضره الذي و  ،الهملة
 
والثالثون موافقة المساهمين على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية  التاسعقد شهد اجتماع الجمعية العمومية السنوية و 

 سفل 10ا للسهم الواحد، تم دفع فلس   27.5ن دوالر أمريكي( بقيمة و يمل 121.2مليون دينار بحريني ) 45.7عن العام بقيمة 
  خالل األسابيع القادمة.عن كل سهم المتبقية ا فلس   17.5وسيتم دفع الـ ،2018خالل الربع الثالث من العام ا مسبق   منها

 
: بن خليفة آل خليفة عبدهللارئيس مجلس إدارة بتلكو الشيخ  صرحوبهذه المناسبة،  ائد أفضل كل عام ق عو تلتزم بتلكو بتحقي" قائال 

 ."لتقدم لمساهميها القيمة المضافة، وذلك ضمن جهودها لرفع نسب الحصص الموزعة من األرباح
 

على أساس سنوي حيث بلغنا أعلى إيرادات منذ تأسيس  %7ُيسعدنا أن نعلن عن تحقيق نمو ا بنسبة " :الشيخ عبدهللا وأضاف
مع تعزيز اإليرادات بشكل إيجابي من خالل  مليون دوالر أمريكي( 1,076.7مليون دينار بحريني ) 405.9لتصل إلى  بتلكو

األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك  ، ارتفاع2018وشهد العام  .األداء القوي المستمر في بتلكو البحرين
 مليون دوالر أمريكي( 378.8مليون دينار أمريكي ) 142.8ليصل إلى   2017مقارنة مع العام  (EBITDAواالستقطاعات )

 ."%35( بنسبة EBITDAبهامش األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك واالستقطاعات )
 

 خبر صحفي



لبعيد، وذلك انمتلك في بتلكو منصة قوية تمكننا من االستمرار في تحقيق النجاح وتضمن استدامته على المدى وأختتم بقوله: "
 ."واصل المجموعة في تقديم أعلى قيمة للمساهمينمن أجل أن ت

 
لمجموعة بتلكو، والتي مليئ ا بالتحوالت  2018كان عام : "الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو، السيد إيهاب حناوي ومن جانبه قال 

فة، الستثمارات الرئيسية ضمن الخدمات المستهدتم دعمها عن طريق الطرح المستمر الستراتيجية التحول الخاصة بالمجموعة، وا
 مما أدى إلى زيادة عائدات المساهمين بشكل كبير."

 
نفيذ تحقق من خالل تسريع ت، كونه لدينا قد حظّي بتأثير إيجابي خاصأن تنويع مصادر الدخل  لقد الحظناوأضاف قائال : "

وتغلغل البيانات. أدت جهودنا إلى تحسن كبير في خدمات النطاق العريض الثابت وخدمات اتصاالت البيانات والخدمات  األلياف
 ."أسواق عملياتنا ضمنالرقمية 

 
لمحافظة اتتربع أهمية تقديم خدمة متميزة ال مثيل لها لزبائننا على قمة أولوياتنا، حيث تمكنا من السيد إيهاب حناوي قائال : " وواصل

على الريادة في السوق والتحسينات المحققة في جميع مقاييس تجربة الزبائن في األسواق الرئيسية بفضل البرامج التي تم تدشينها 
 منذ عامين."

 
لخلق المزيد من العمليات المتمحورة حول قاعدة زبائننا من خالل استخدام محركين  2019واختتم بقوله: "سنستمر في عام 

 تعزيز العالقات معهم."ل، وتحليل البيانات ، أال وهما ذكاء األعمالرئيسيين
 
 ولجميع ،ةأنحاء المجموع كافة في لإلدارةتقديره خالص قبل اختتام االجتماع، أعرب الشيخ عبد هللا بن خليفة آل خليفة عن و 

 بتلكو وزيادة عائدات المساهمين بشكل ملحوظ. تحويل الرامية نحوجهودهم على الموظفين 
 
الغير ثقتهم ل على تثميننا وأؤكد؛ المستمر لنادعمهم على ا أن أقدم تقديري لمساهمينا صرح الشيخ عبد هللا قائال : "أود أيض  و 

 ."ااستراتيجياتنمتزعزعة في 
 
 
 
 
 
 

 –انتهى-
 
 



صدر هذا البيان الصحفي عن وحدة التسويق بشركة بتلكو. لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على مكتب العالقات العامة 
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 حول مجموعة بتلكو
ئيسي لمجموعة بتلكو في مملكة البحرين. لعبت بتلكو دورا محوريا في تطور البالد كمركز رئيسي لالتصاالت وتعد يقع المقر الر 

اليوم المزود الرائد لالتصاالت، وتستمر في قيادة وتشكيل سوق االستهالك المحلي والسوق التجارية لتقنية المعلومات واالتصاالت. 
 ة عن طريق االستثمار في شركات رائدة أخرى في مجال االتصاالت الثابتة والالسلكية. حققت بتلكو نموا في األسواق الخارجي

تمكنت بتلكو من توسيع عملها في منطقة الشرق األوسط لتصبح شركة اتصاالت كبيرة ذات استثمارات مباشرة وغير مباشرة في 
 ية، اليمن، مصر، غيرنسي، جيرسي، جزيرة آيل أوفمنطقة جغرافية هي البحرين، األردن، الكويت، المملكة العربية السعود 14

 مان، جزر المالديف، دييغو غارسيا، وسانت هيالنة، جزيرة أسنسيون، وجزر فوكالند.
  www.batelco.com 
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