
 
 
 

 2019النصف األول في صافي أرباح % 9نموًا نسبته زين البحرين تسجل 
 

نحن ملتزمون بالحفاظ على ": معالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة زين البحرين
تطبيق على  نعملمكانتنا كمشغل رقمي رائد في البحرين. وستظل مساعينا نحو تحقيق التميز أولوية قصوى، حيث 

 "أحدث الحلول والتقنيات التي ستحقق سعادة عمالئنا وتساعد المملكة على تحقيق أهداف التحول الرقمي
 

لألشهر المالية  ين، شركة االتصاالت الرائدة في المملكة، عن نتائجهاأعلنت زين البحر  :2019يوليو  30المنامة، 
ن ييمال 6.701مليون دينار ) 2.533مسجلة صافي أرباح قدره  يونيو، 30والمنتهية بتاريخ  2019لستة األولى ا

 يينمال 6.169مليون دينار ) 2.332مقارنة بصافي أرباح قدره  على أساس سنوي  %9دوالر أمريكي( بنمو نسبته 
على أساس  %34ارتفعت األرباح التشغيلية للشركة بنسبة و  .2018ذاتها من السنة المالية في الفترة دوالر أمريكي( 

ن ييمال 3.106لتصل إلى  2018في النصف األول دوالر أمريكي( يين مال 6.148مليون دينار ) 2.324من  سنوي 
النتائج اإليجابية في النصف األول من العام أتي وت .2019في النصف األول  دوالر أمريكي(يين مال 8.217دينار )
 ينالمستهلك يمحافظ قطاع، إضافة إلى نمو التي أطلقتها الشركة تعزيز الكفاءة وتحسين التكلفة اتمبادر نتيجة لالجاري 

 لديها تزامنًا مع التقدم الذي تحرزه زين البحرين في مبادرتها نحو التحول الرقمي. والمؤسسات

 

مليون  33.010% من 7لرغم من االنخفاض في اإليرادات بنسبة على ا 2019أرباح النصف األول حققت الشركة و 
 80.812ر )مليون دينا 30.547لتصل إلى  2018مليون دوالر أمريكي( في النصف األول  87.328دينار )

عدد من التحسينات التشغيلية، أبرزها إدخال وجاء هذا النمو نتيجة . 2019يونيو  30مليون دوالر أمريكي( كما في 
 في عمليات زين البحرين.معززة بالطابع الرقمي والمؤتمت  خدمات

 

فلوس  7 صل إلىلت 2019خالل النصف األول  على أساس سنوي % 17بنسبة  السهم الواحد عائدات توارتفع
 2019عائدات السهم الواحد في الربع الثاني فلوس. وانخفضت  6 تي بلغتمقارنة بذات الفترة من العام السابق وال

 .2018فلوس في ذات الفترة من عام  3فلس بعدما بلغت  2% لتصل إلى 33بنسبة 

 



 
 
 

% 34اح شركة زين البحرين بنسبة افي أربصانخفض ، 2019يونيو  30بتاريخ  ةالمنتهيفترة األشهر الثالثة وخالل 
ألف  811إلى  2018مليون دوالر أمريكي( في الربع الثاني  3.238مليون دينار ) 1.224على أساس سنوي من 

مليون  1.197% من 5الفترة ذاتها بنسبة  األرباح التشغيلية فيمليون دوالر أمريكي( رغم ارتفاع  2.146دينار )
مليون دوالر  3.317مليون دينار ) 1.254إلى  2018كي( في الربع الثاني مليون دوالر أمري 3.167دينار )

مليون دوالر أمريكي( في الربع الثاني  39.503مليون دينار ) 14.932 اقدره عائداتوسجلت الشركة أمريكي(. 
 .2018مليون دوالر أمريكي( في الربع الثاني  43.190مليون دينار ) 16.326 عن% 9، بانخفاض نسبته 2019

 

 مليون دوالر أمريكي( 95.077مليون دينار ) 111.539 بلغ إجمالي أصول الشركةالميزانية العمومية، وعلى صعيد 
 94.803% على أساس سنوي من 18زيادة نسبتها ب ،2019يونيو  30خالل األشهر الستة األولى المنتهية بتاريخ 

 69.525 حقوق الملكيةوبلغ مجموع . 2018مليون دوالر أمريكي( في النصف األول  250.802مليون دينار )
% مقارنة بذات 1اض نسبته ف، بانخ2019في نهاية النصف األول  مليون دوالر أمريكي( 183.929مليون دينار )

 مليون دوالر أمريكي(. 185.749مليون دينار ) 70.213لتي بلغت الفترة من العام السابق وا

 

معالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة زين وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال 
بتحقيق مساعينا الطموحة لالستمرار  2019تعكس النتائج التي حققناها خالل الستة أشهر األولى من عام : "البحرين

االستراتيجي للفترة منهجنا برفد العمالء بتجربة فائقة. ويتمحور  الدؤوب أداء إيجابي يجمع بين تحقيق األرباح والتزامنا
طابعه  يتجّلىالقادمة حول تقديم خدمات وحلول مبتكرة تلبي احتياجات العمالء عبر مختلف شرائح أعمالنا في مجتمع 

تحقيق الحفاظ على مكانتنا كمشغل رقمي رائد في البحرين. وستظل مساعينا نحو ونحن ملتزمون ب. باستمرارالرقمي 
عمالئنا وتساعد المملكة  ستحقق سعادةتطبيق أحدث الحلول والتقنيات التي  نعمل علىحيث  ،التميز أولوية قصوى 

 ".على تحقيق أهداف التحول الرقمي

 

 2019إنجازات زين البحرين في النصف األول أبرز 

" في فروعها في المملكة، والتي تتيح للعمالء Smart Branchزين البحرين أجهزة الخدمة الذاتية "  قدمت  •
 .الشركةالمنزلية دون أي حاجة للتحدث مع ممثلي  البرودباندالدفع وباقات  آجلة شراء خطوط مسبقة الدفع و



 
 
 

في إطار حرصها وذلك  المملكةلدعم الشركات الناشئة في مبادرة جديدة ك، "زينوفيت"زين البحرين  أطلقت •
للمساهمة في . وتندرج هذه المبادرة في إطار مساعي الشركة ةكعلى المساهمة في النمو االقتصادي للممل

والمؤسسية التي تركز االجتماعية  استراتيجيتها للمسؤوليةمنظومة الشركات الناشئة في البحرين، وتنسجم مع 
 .وتمكين الشباب ؛والقيادة الفكرية ؛البتكاراعلى ثالثة محاور رئيسية: 

المؤسسية مع عمالء في المملكة. وتشتمل هذه شهد النصف األول توقيع زين البحرين لعدد من االتفاقيات  •
مجموعة فنادق الخليج لرفد أحدث فنادق المجموعة االتفاقيات على توسيع شراكتها القائمة وطويلة األمد مع 

، وحلول االتصاالت المتطورة؛ االنترنت عالي السرعة ، بخدماتالجفير – أجنحة الخليج الفاخرةتضم التي 
لتقديم خدمات االنترنت المتطورة للخطوط الثابتة والهواتف  CHAPO Bahrain WLLعالوة على شراكة 

 .توفير حلول إدارة المركبات الذكيةلالبحرين   Security Solutionsمع ، وشراكة المتحركة
عززت زين البحرين تغطية تقديم خدمات أفضل عبر الهواتف المتحركة لعمالئها حول العالم، إلى سعيًا  •

وكازاخستان. وتغطي خدمات تجوال في أذربيجان، وتونس،  خدمات التجوال عبر توقيع اتفاقية مع شركاء  
 شريك لخدمات التجوال. 125عبر دولة  84البيانات اليوم 

 -انتهى-
 البحريننبذة عن شركة زين 

 

عد شركة زين البحرين رائدة اإلبداع في عالم االتصاالت، حيث تركز على تحسين تجربة العمالء وتقديم أفضل الخدمات واملنتجات، 
ُ
ت

ديسمبر من  28، وأطلقت خدماتها التجارية في 2003أبريل  22وقد حصلت على ترخيص لتقديم خدمات االتصاالت املتنقلة بتاريخ 

تمكنت من الوفاء بوعدها بوضع البحرين على خارطة صناعة االتصاالت العاملية عبر توفير أحدث التقنيات الجديدة  العام نفسه. كما

املنتجات و للعمالء فرصة شراء  واسعة النطاق وفائقة السرعة، إضافة إلى تقديم املتجر االلكتروني املبتكر املتكامل 4G LTEوشبكة 

زين البحرين على التقدير من قبل "هيئة تنظيم االتصاالت" لتحقيقها أعلى أو مكان. حصلت الخدمات عبر اإلنترنت في أي وقت 

. تعد زين البحرين، واملدرجة في 2018البحرين لعام  مستويات السرعة على شبكة االنترنت الالسلكية ذات النطاق العريض في اململكة

 مع رؤية القيادة إزدهار مستقبل اململكةحدى أبرز الشركات املساهمة بدعم (، إZAINBHبورصة البحرين )رمز التداول: 
ً
، تماشيا

قرابة على رأس قائمة األولويات االستراتيجية لزين البحرين، حيث حققت شركة االتصاالت  البحرينين . يستمر تمكين املوظفين 2030

جتمع من خالل إعادة إطالق برنامج تمكين الشباب تحت االسم الجديد زين البحرين التزامها تجاه امل أظهرت.2018في من البحرنة  % 95

"زين الشباب". تعتبر زين البحرين جزًء من مجموعة "زين"، الشركة الرائدة في مجال االتصاالت املتنقلة في منطقة الشرق األوسط 

تقدم مجموعة . و 2019مارس  31يون عميل حتى مل 50إلى ما يزيد عن وإفريقيا، حيث تقدم املجموعة خدمات اتصاالت متنقلة متنوعة 

أسواق تشمل الكويت والبحرين والعراق واألردن واململكة العربية السعودية والسودان وجنوب السودان. وفي  8"زين" خدماتها في 

". للمزيد من INWI% من شركة "15.5" بالنيابة عن الحكومة، كما تمتلك في املغرب حصة TOUCHلبنان، تدير مجموعة زين شركة "

 www.bh.zain.com أو زيارة املوقع اإللكتروني:  info@bh.zain.com املعلومات ُيرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني
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