
 

 

Disclosure of Material Information 

To: Bahrain Bourse 

Bahrain Telecommunications Company (BATELCO) B.S.C would like to announce the following 
material information: 

 اإلفصاح عن معلومات جوهرية 

 
 بورصة البحرين السادة /  

ال تعلن   لالتصاالت  البحرين  كة  الشر و  )ب سلكية  تفاصيلها  عن  ش.م.ب.    تلكو(السلكية  ن  المبي  معلومات جوهرية  اإلفصاح عن 
 : أدناه

 

 July 2021 Date 18 التاري    خ 

كة   إسم الشر
كة البحرين لالتصاالت السلكية و  شر

 ش.م.ب.  الالسلكية )بتلكو(

Bahrain 

Telecommunications 

Company (BATELCO) B.S.C 

Company Name 

 BATELCO Trading Code رمز التداول 

 وع الموض
المرصف المركزي يمنح ترخيص اىل  

كة بتلكو للخدمات المالية  شر  

CBB Grants License to 

Batelco Financial Services  Subject 

 المعلومات الجوهرية 

كة   حصلت   للخدمات بتلكو شر
كة وه   المالية،  كة تابعة   شر   لشر
  من  كامل  تشغيل  ترخيص  عىل  بتلكو،
، مما  المركزي البحرين مرصف  قبل

كة أول يجعل بتلكو  عىل    اتصاالت شر
  عىل  تحصل مستوى دول الخليج

  مجال    تراخيص
لمزاولة أنشطة فن

 مقدم)  المفتوحة المرصفية  الخدمات
مقدم  الحساب،  معلومات  خدمة

، مقدم خدمة  خدمة مزودي الدفع 
 (. الدفع، إصدار ومعالجة البطاقات

اخيص هذه تسمح   بإنشاء  التر
  البطاقات وإصدار  رقمية  محافظ 
  الحسابات بيانات   تجميع  عىل عالوة 

  من دفع  عمليات  وإجراء  المرصفية 
  عن بالنيابة  المرصفية  الحسابات

Batelco Financial Services, a 
subsidiary of Batelco, has 
been granted a full 
operating license by the 
Central Bank of Bahrain 
(CBB), which is the first 
telecom company in the 
GCC to have received 
licenses for Open Banking 
(Account Information 
Service Provider, Payment 
Information Service 
Provider), as well as 
Payment Service Provider 
and Card Processor, to enter 
the FinTech arena. These 

Material 

Information 



 

 . ثالث طرف   أي أو الزبائن
 

licenses allow Digital Wallet 
creation, cards issuance 
services, bank accounts 
aggregation and bank 
account payments initiation 
on behalf of clients and third 
parties. 
 

األثر على المركز  

 المالي

والترخيص   سينعكس اإلطالق الناجح

لشركة التابعة بشكل إيجابي على  ل

 . الشركةدخل 

The successful launch and 

licensing of the subsidiary 

will reflect positively on the 

Company and potentially its 

income.  

Impact on 

Financial Position 

ة ذات  إفصاحات سابق

 ُوجدت(  صلة )إن
Nil 

Previous relevant 

disclosures (if any) 

 
 
 

 Manal Al Sarraf Name االسم 

 Director of Compliance Title المسمى الوظيفي

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقيع 

  

 

 

 

 

 


