
 

 

ز�ادة �� كفاءة عمليات   ال�ي �عكس 2021للر�ع األول من عام  تكشف عن نتائجها املالية  ز�ن البحر�ن

 مليون دينار بحر��ي  1٫5 لتبلغ٪ 10.6وارتفاع �� صا�� األر�اح بنسبة التشغيلية  الشركة 

 

 بنجاح �� جميع أنحاء اململكة   G5توسيع شبكة ا�جيل ا�خامس   ز�ن البحر�ن تواصل •

مليون دينار بحر��ي،   1.5، ز�ن البحر�ن ��جل صا�� ر�ح قدره  2020أعقاب اإلعالن عن النتائج ا�جيدة لعام  ��   •

 2020٪ مقارنة بالر�ع األول من عام  10.6و�ز�ادة قدرها  

وابت�ارنا  معا�� الشيخ أحمد بن ع�� آل خليفة: "استمرار النمو �� األر�اح يجسد كفاءة اس��اتيجياتنا التشغيلية   •

 املتواصل �� تقديم أجود املنتجات مع ال��ك�� الشديد ع�� خدمة العمالء" 

 

�� اململكة،    الرائدة   شركة االتصاالت )،  ZAINBH(الرمز التجاري:   أعلنت ز�ن البحر�ن   : 2021مايو    04املنامة، البحر�ن،  

 علـى حيو���ا و 2021عن نتائجها املالية للر�ع األول من عام 
ً
�ع�� نتائج ز�ن  مرون��ا من خالل عمليا��ا الفعالة، . وتأكيدا

 للقرارات ال�ي اتخذ��ا شركة االتصاالت العمالقة �� ��اية عام  
ً
، حيث قامت  2020البحر�ن للر�ع األول من العام ا�ع�اسا

بتة، مدفوعة  ٪، ��دف استيعاب النمو املتسارع للبيانات ع�� شبكت��ا املتنقلة والثا75الشركة بتوسيع شبك��ا بنسبة  

 .بمتطلبات العمل عن ُ�عد والتعليم واالجتماعات االف��اضية واالستخدام امل��ايد ل�حلول الرقمية

 

من عام   األول  للر�ع  بلغت  2021بالنسبة   صافية 
ً
أر�احا املشغلة  الشركة  �جلت  لف��ة    1.528،  دينار بحر��ي  مليون 

مليون دينار بحر��ي ا�حققة ��    1.382٪ مقارنة مع 10.6  بلغت �سب��ا ، بز�ادة 2021مارس   31��    الثالثة أشهر املن��ية 

ثابتة عند  2020الف��ة نفسها من عام   للر�ع األول  الف��ة ز�ادة    4. وظلت ر�حية السهم  إيرادات نفس  فلس. وأظهرت 

دينار بحر��ي. و�لغ الر�ح التشغي�� �� الر�ع األول  مليون    16.507مليون دينار بحر��ي إ��    16.464٪ من  0.3طفيفة بنسبة  

مليون دينار بحر��ي امل�جلة �� الر�ع    1.603٪ مقارنة مع  8مليون دينار بحر��ي، بز�ادة �سب��ا    1.731،  2021من عام  

 .2020األول من عام  

 

مليون دينار    74.826الر�ع األول  ��اية  بوع�� مستوى امل��انية العمومية، بلغ إجما�� حقوق املساهم�ن �� ز�ن البحر�ن  

. و�لغت قيمة أصول  2020مليون دينار بحر��ي �� الر�ع األول من عام    71.458  مقارنة مع٪  4.7بحر��ي، بز�ادة �سب��ا  

عام   من  األول  الر�ع  ب��اية  �عادل    2021الشركة  �سب��ا    122.722ما  بز�ادة  بحر��ي،  دينار  مع  3.8مليون  مقارنة   ٪

 .2020مارس    31دينار بحر��ي �� مليون   118.239

 

 ع�� هذه النتائج  
ً
، صرح معا�� الشيخ أحمد بن ع�� آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ز�ن البحر�ن  املتم��ةو�عليقا

: "�عد نجاح ز�ن البحر�ن �� عام  
ً
 بالتحديات  - 2020قائال

ً
 حافال

ً
  2021شهد الر�ع األول من عام  -الذي ُ�عد عاما

ً
  مز�دا

عززت قوانا العاملة املتنوعة من كفاء��ا التشغيلية، وزدنا من استثماراتنا    وقدمو �� جميع مجاالت أعمالنا؛  من الن 

. و�صف��ا مشغل اتصاالت رائد �� اململكة،  ئناوركزنا ع�� طرح مبادرات فر�دة لتحس�ن عروضنا الرقمية وتجر�ة عمال 

قنيات وا�حلول وضمان تقديم أفضل ا�خدمات للعمالء وتلبية  واصلت ز�ن البحر�ن الوفاء بوعدها �� تقديم أفضل الت 

   الطلبات امل��ايدة لسوق رق�ي
ً
 م��ايدا

ً
 ".�شهد تناميا



 

 

 �� التوسع املستمر �� بنيتنا    ��   رئيس مجلس اإلدارة   وأضاف
ً
 طو�ال

ً
: "�� هذا الر�ع وحده، قطعنا شوطا

ً
تصر�حھ قائال

 �� البالد.  
ً
التحتية ل�جيل�ن الرا�ع وا�خامس، وأصبحنا املزود األول الذي �عزز خدماتھ �� �عض املناطق املطورة حديثا

ع�� تحمل الت�اليف ��    عمالئنا   ضمنا قدرة   ومع تقديم العديد من العروض ع�� منتجات الدفع اآلجل ا�جديدة، فقد 

الوصول ا�جا�ي لإلن��نت    إتاحةمواصلة �سهيل العمل والتعليم عن ُ�عد من خالل    ومعظل ظروف السوق الصعبة،  

مبادراتنا   تجاه  خاص،  و�ش�ل  بالفخر،  أشعر  كما  اإلن��نت.  ع��  التعليمية  املنصات  إ��  املن���  ال��ودباند  لعمالء 

 الشبابية، مع ال��ك�� ع�� التعلم عن طر�ق اللعب".ا�جتمعية و 

 

: “نحن مل��مون بمواصلة كفاءتنا التشغيلية القو�ة وال��ك�� ع�� تطو�ر  بقولھتصر�حھ  رئيس مجلس اإلدارة   واختتم

مع   العام،  من  املتبقية  الف��ة  طوال  منتجاتنا  األولو�ة محفظة  واملسؤولية لل   منح  املناخ  �غ��  مثل  ال�لية    قضايا 

من خالل تطو�ر املواهب    2030االجتماعية، فيما ستواصل ز�ن البحر�ن ر�اد��ا الرقمية �� السوق ملواكبة رؤ�ة البحر�ن  

 ورفع مستوى التكنولوجيا واالبت�ار ا�ح��". 

 

بحر�ن ع��  و�مكن االطالع ع�� البيانات املالية ال�املة وا�خ�� ال�حفي ا�خاص باإلعالن عن النتائج املالية لشركة ز�ن ال

 www.bahrainbourse.comموقع بورصة البحر�ن 

   

 :2021أهم إنجازات ز�ن البحر�ن الرئيسية �� الر�ع األول من عام  

 :االستثمارات �� الشبكة وتجر�ة العمالء

التوسع اإلضا�� �� خدمات شبكة ا�جيل ا�خامس  • ��   G5  املز�د من  لتسريع فرص األعمال  �� اململكة  التجار�ة 

 .العديد من القطاعات

 .جديد لشركة ز�ن البحر�ن �� مب�ى املسافر�ن ا�جديد بمطار البحر�ن الدو�� فرع افتتاح  •

ا�خامس   • ا�جيل  لشب�ات  التحتية  البنية   �� كب��  الرا�ع    G5استثمار  تجر�ة    G4وا�جيل  �عز�ز   �� ساهم  ما 

الن الهواتف  ومجمع  مستخدمي  ا�حد  شرق   
ً
حديثا املطورة  املناطق   �� وال��ودباند  وضاحية    111قالة  با�حد 

 .اللوزي

-NB) ز�ن البحر�ن �ستكمل بنجاح، و�التعاون مع شركة إر�كسون، تجارب تقنية إن��نت األشياء ضيقة النطاق •

IoT)   البحر�ن �� تحقيق تطلعا��ا ل�خطة الوطنية ا�خامسة لالتصاالت (االتصال ب�ن اآللة واآللة).  لدعم 

 

 

 :املنتجات وا�خدمات

  S21من خالل إطالق ا�جيل التا�� من منتجات سامسونج جالك��ي   سامسونج جالك��ي تم �عز�ز تجر�ة عمالء •

جيجابايت من   60، مع تأم�ن مجا�ي ع�� الهاتف النقال وما يصل إ��  5Gاملتوافقة مع تقنيات ا�جيل ا�خامس  

 .البيانات

http://www.bahrainbourse.com/


 

إطالق "و�انا"، مظلة لباقات الدفع اآلجل ال�ي تقدم مجموعة من املزايا لضمان بقاء العمالء ع�� اتصال دائم    •

عا وخدمات  كب��ة  سرعات  ع��  ا�حصول  مع  أقل  نحو  بت�لفة  "و�انا"  وتوفر  القيمة.  البيانات  50لية  من   ٪

.  7اإلضافية و�مكن شراؤها مقابل 
ً
 دينار بحر��ي شهر�ا

 

 الشباب

 .ز�ن البحر�ن تواصل العمل كراٍع رئي��ي لالتحاد البحر��ي لكرة السلة للموسم الثالث عشر ع�� التوا�� •

 

 :ا�حفاظ ع�� سالمة العمالء وتواصلهم

�عليق  توف�� الوصول   • أثناء  التعليمية ع�� اإلن��نت  املن��� إ�� املنصات  ال��ودباند  إ�� اإلن��نت لعمالء  ا�جا�ي 

 
ً
 .الدراسة، لتمك�ن الطالب من مواصلة �عليمهم اف��اضيا

الوصول   • إم�انية  ��ا  ا�خاصة  املن���  ال��ودباند  خدمة  �ستخدمون  الذين  الطالب  ل�ل  البحر�ن  ز�ن  وفرت 

إ�� منصات   Microsoftو  Google Hangoutو  Google Classroom�عليمية مختارة، �شمل برنامج    ا�جا�ي 

Teams   و�رنامج  Black Board   ا�خاص بجامعة البحر�ن و�رنامج وزارة ال��بية والتعليم /eduNET BH    وموقع

https://www.edunet.bh 

"، ال�ي تتيح للعمالء   •
ً
االستفادة من جميع قنوات ز�ن البحر�ن الرقمية  مز�د من االستثمار �� مبادرة "كن ساملا

القنوات االف��اضية تطبيق تامة من منازلهم. �شمل  ز�ن للهواتف الذكية،   إلتمام معامال��م بأمان وسهولة 

(قناة   للدردشة  ز�ن  رو�وت  خالل  من  التفاعلية  ز�ن  zBotوا�حادثات  (متجر  اإللك��ونية  ز�ن  و�وابة   ،(

 .مواقع مختلفة  10، وفروع ز�ن الذكية ع��  www.eshop.bh.zain.comاإللك��و�ي) 

 

 :املسؤولية ا�جتمعية واالجتماعية

• " برنامج  ع��  zWellnessإطالق  وا�حصول  اللعب  خالل  من  �حية  عادات  تب�ي  ع��  املوظف�ن  لتحف��   ،"

 .امل�افآت

من  ، و�� منصة ترف��ية أللعاب ال�حة والعافية،  Hayatechاالحتفال بيوم البحر�ن الر�ا��ي بالتعاون مع   •

 وم�افآت،    3"امل��ي لغرض نبيل"، حيث حقق املوظفون    خالل حملة
ً
مالي�ن خطوة تراكمية، واكتسبوا نقاطا

 .وت��عوا بحصيلة األموال لصا�ح ال�جنة الباراملبية البحر�نية

االستمرار �� دعم ا�حملة الوطنية للمجلس األع�� للمرأة "مت�اتف�ن... ألجل سالمة البحر�ن"، من خالل تقديم   •

 .املطهرات ومنتجات التنظيف لألسر ا�حتاجة وكبار السن �� البحر�ن

 

 :التطو�ر

سلسلة   • عقد  التنمو�ة  من  مواصلة  ا�حوار�ة  أع(TALKS)ا�جلسات  رواد  من خاللها  يلقي  ال�ي  بارزون  ،  مال 

خطابات ملهمة وجلسات تفاعلية مع مجموعات من موظفي الشركة، مثل ا�جلسة ا�حوار�ة التنمو�ة �عنوان  

مع   ا�حوار�ة  وا�جلسة  اإليجابية؛  للطاقة  البحر�ن  مركز  مؤسس  السندي  فوز�ة  لألستاذة  القلوب"  "نوايا 

http://www.eshop.bh.zain.com/


 

ا�حوار�ة وا�جلسة  ناس؛  عبدهللا  مر�م  الشه��ة  البحر�نية  واملرشدة    الفنانة  القيادة  مهارات   �� املدر�ة  مع 

 .واملوجهة البارزة الدكتورة حور�ة عباس بالتعاون مع جمعية البحر�ن للتدر�ب والتطو�ر

لتطو�ر   • ال�ي ��دف  للموظف�ن  الرق�ي"  العالم   �� "السفر  الفر�دة  الداخلية  واأللعاب  التدر�ب  إطالق منصة 

 تحف�� تجر�ة التعلم بأكملها.و ، باإلضافة إ�� �عز�ز مشارك��م  وصقل مهارات املوظف�ن �� ا�جاالت الرقمية 

 

 - انت�ى-

 

 لالستفسارات ال�حفية، ير�� االتصال بـ : 

 �ار�ن ب��

 مار�وم ا�خليج ذ. م. م 

karen@gulfmarcom.com 

 36644021النقال: 

 

 البحر�ن ز�ن شركة عن نبذة

عد
ُ
  ترخيص   ع�� حصلت وقد  واملنتجات،  ا�خدمات  أفضل  وتقديم  العمالء  تجر�ة  تحس�ن  ع��  تركز  حيث االتصاالت،  عالم   �� اإلبداع  رائدة البحر�ن ز�ن  شركة  �

  البحر�ن   بوضع  بوعدها  الوفاء  من   تمكنت  كما  نفسھ.   العام   من   د�سم��  28  ��   التجار�ة  خدما��ا  وأطلقت  ،2003  أبر�ل  22  بتار�خ  املتنقلة   االتصاالت  خدمات  لتقديم

عد ،5G  ا�خامس  ا�جيل  وخدمات  السرعة  وفائقة  النطاق  واسعة LTE 4G وشبكة  ا�جديدة  التقنيات  أحدث  توف��  ع��  العاملية  االتصاالت  صناعة  خارطة  ع��
ُ
  و�

  :ZAINBH) (Ticker الرمز  تحت  البحر�ن بورصة  ��  املدرجة البحر�ن،  ز�ن
ً
  وأفر�قيا،  األوسط  الشرق   منطقة  �� الرائد  االتصاالت  مشغل  ز�ن،  ةمجموع  من  جزءا

  ال�و�ت  �شمل أسواق 7 ��  خدما��ا "ز�ن" مجموعة وتقدم . 2020 سبتم�� 30 ح�ى  �شط عميل  مليون  48.9  من ألك��  املتنقلة والبيانات الصوت خدمات توفر ال�ي

  مشروع  خالل  من  "INWI"   شركة  من  %15.5  حصة  املغرب  ��  تمتلك  كما  السودان.  وجنوب  ودانوالس   السعودية  العر�ية  واململكة  واألردن  والعراق  والبحر�ن

 . www.bh.zain.com ز�ارة: أو info@bh.zain.com  مع  التواصل ير�� املعلومات  من ملز�د مش��ك.
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