
 
 
 

 

 2019سبتمبر  30 فيلتسعة أشهر املنتهية فترة ال تعلن عن نتائجها املالية زين البحرين

 

 % على أساس سنوي 3.5نسبة زيادة صافي أرباح الشركة ب •

 ٪ لفترة تسعة أشهر 7على الرغم من انخفاض اإليرادات بنسبة  %27.1ارتفعت األرباح التشغيلية بنسبة  •

 .2019فلس لفترة التسعة أشهر املنتهية في سبتمبر  10ثابتة على أساس سنوي عند  2019بقيت ربحية السهم للربع الثالث  •

  .االستثمار في تبني أحدث التقنياتو سعيها نحو التميز في عملياتها التشغيلية  تواصل ين البحرينز  : آل خليفة بن علي أحمد الشيخمعالي  •

 

مليون دوالر  10.09مليون دينار بحريني ) 3.815سجلت أن أرباحها الصافية  زين البحرينأعلنت شركة :  2019نوفمبر  5املنامة  

مليون  9.75مليون دينار بحريني ) 3.685مقارنة مع % عن فترة التسعة أشهر من السنة املالية الحالية، 3.5أمريكي( بنسبة نمو بلغت 

 .2018من العام الفترة  عن نفسدوالر أمريكي( 

حققت قفزة كبيرة عن هذه الفترة، بنسبة نمو بلغت التشغيلية اململكة أن أرباحها وكشفت الشركة الرائدة في خدمات االتصاالت في 

ماليين  9.67)بحريني ماليين دينار  3.655مع  مقارنة ،(أمريكي مليون دوالر 12.29)بحريني مليون دينار  4.644 نحو  لتصل إلى، 27.1%

 . 2018عام عن نفس الفترة من ال دوالر أمريكي(

 مليون دينار  49.203% من 7بنسبة اإليرادات بالرغم من انخفاض  اإليجابية جاءت ئجفي بيان صحفي أن هذه النتاوذكرت الشركة 

عن فترة التسعة ( أمريكي مليون دوالر 121.13) بحريني مليون دينار 45.789إلى  2018عام عن ال( أمريكي مليون دوالر 130.17) بحريني

 ةكفاءالشركة في خططها املوجهة لتعزيز الباستمرار  امدفوعجاء األداء القوي في األرباح التشغيلية  ، مبينة أن2019العام  أشهر من

بيانات، والتي تمثل ما ال يقل على صعيد قطاع خدمات الإلى مكانتها وقدراتها  باإلضافة حجم النفقات قليلفي ت ، ومبادراتهاالتشغيلية

 ٪ من حجم إجمالي اإليرادات.48عن 

 3.39مليون دينار بحريني )1.282 بلغتاألرباح الصافية وبالنسبة لفترة الربع الثالث من السنة املالية الحالية، أوضحت الشركة أن 

 3.58مليون دينار بحريني ) 1.353، حيث بلغت  2018% مقارنة مع نفس الفترة من العام 5وذلك بانخفاض ، مليون دوالر أمريكي(

 مليون دوالر أمريكي(. 

 مليون دوالر أمريكي(  3.52مليون دينار بحريني ) 1.331من ، %15.6بنسبة ارتفعت الربع الثالث  لفترةاألرباح التشغيلية  وأفادت أن

 .2019عن نفس الفترة من العام  مليون دوالر أمريكي( 4.07مليون دينار بحريني ) 1.538إلى ، لتصل 2018عن الربع الثالث في العام 



 
 
 

، 2018عام المقارنة بنفس الفترة من ها عن فترة الربع الثالث من السنة املالية الحالية شهدت استقرارا نسبيا إيراداتذكرت الشركة أن و 

مليون 42.84 مليون دينار بحريني ) 16.194مليون دوالر أمريكي( من  40.32مليون دينار بحريني ) 15.242٪ إلى 6حيث انخفضت بنسبة 

 .(دوالر أمريكي

 

التسعة أشهر من السنة املالية الحالية كما فلس للسهم الواحد خالل فترة  10وحافظ العائد على السهم على مستوياته السابقة وبلغ 

 .2019فلس للربع الثالث من العام  4و  2019سبتمبر  30في 

 

التسعة أشهر من السنة املالية الحالية كما في في نهاية بلغ لكية املإجمالي حقوق  بينت زين البحرين أنوعلى صعيد امليزانية العمومية، 

 بـ مليون دوالر أمريكي(  187.32ار بحريني )مليون دين 70.807 ،2019سبتمبر  30
ً
مليون  185.75مليون دينار بحريني ) 70.213مقارنة

 116.064ما مجموعه  2019 الربع الثالث من العام الجاري  خاللصول حجم األ  بلغفيما . 2018 ديسمبر 31في تاريخ دوالر أميركي( 

حين بلغت  2018 ديسمبر 31بتاريخ على أساس سنوي مقارنة  %22بزيادة نسبتها مليون دوالر أميركي(  307.05مليون دينار بحريني )

 .مليون دوالر أمريكي( 250.8) مليون دينار بحريني 94.803 أصول الشركة

باستمرارنا في تحقيق أداء  "نفخر في زين البحرين زين البحرينشركة رئيس مجلس إدارة  أحمد بن علي آل خليفةمعالي الشيخ قال و 

التزامنا املستمر بتقديم حلول وخدمات مبتكرة لعمالئنا في مملكة البحرين والتي ثمرة هذه النتائج  إذ تمثل ،2019عام الإيجابي خالل 

 ".حكومة اململكةل نةالرقموطموحات عمالء بتفضيالت الة مدفوع، املتصل أكثر من أي وقت مض ىجتمع املتتماش ى مع احتياجات 

تجارب  مبادراتها في وعلى مستوى  ،عملياتها التشغيلية على مستوى سعيها نحو التميز  الشركةتواصل وأضاف الشيخ أحمد قائال "

 باالستثمار في تبني أحدث التقنيات التي ستمكن تمض ي وهي ،العمالء
ً
األفراد العمالء  اعدةقالخدمة املقدمة إلى  مستوى ا من رفع هقدما

 ".وقطاع املشاريع واألعمال

 إنجازات "زين البحرين" 

 لطلبات الشراء املسبقة  :10وسامسونج جالكس ي نوت  11إطالق مبيعات سلسلة هواتف آيفون  •
ً
أضحى كال الهاتفين متاحا

كما ستكون الهواتف متاحة في كافة  ،لنقالةعلى الهواتف ا الشركةاإللكتروني وعبر تطبيق  عبر متجر شركة زين البحرين

 فروع "زين البحرين" بمجرد طرحها في األسواق. 

خدمات لعمالئها، أقدم مدراء شركة زين البحرين على كجزء من التزام "زين البحرين" بتقديم أفضل ال وم العميل:ي •

  .ل محل املوظفين الذين يواجهون العمالء مباشرة يتخصيص يوم للعم
ً
تعزيز الوعي ليهدف "يوم العميل" الذي يقام سنويا

 لرضلبين املوظفين 
ً
  الجهود التي تقوم بها الشركة سعيا

ً
 .العميل ونشر اإليجابية لتقديم خدمات أفضل دائما



 
 
 

  Z-bot، وخدمة الدردشة مع الروبوت Live chatكان تركيز "يوم العميل" لهذا العام على القنوات الرقمية  بما فيها خدمة  و 

 ومتجر زين اإللكتروني.  Zain Smart Branchوجهاز 

لتوفير حلول إدارة ورتي البحرين" يوقعت شركة "زين البحرين" اتفاقية مع شركة "سمارت سيكإدارة املركبات الذكية:  •

تزويدها بنظم أمنية إلكترونية حديثة ومرنة إلى جانب منصة  وسيتم توفير حلول إلدارة املركبات الذكية و، املركبات الذكية

ورتي البحرين" من منح املستخدم رؤية مخصصة وتقارير يالتحكم عن بعد ترتكز على املركبات والتي تمكن "سمارت سيك

 .بحسب رغبته

 أحدثبتقديم  هاهذه االتفاقية مع استراتيجية "زين البحرين" لخدمة الفئة األكبر من املجتمع البحريني والتزامتتماش ى و 

 .2030وأكثرها تطوًرا لتتماش ى مع رؤية البحرين التقنيات 

ة، بهدف املنطقفي  الرائدةلكترونية األجهزة اإل ع "شرف دي جي البحرين"، شركةتعاقدت "زين البحرين"، مشرف دي جي:  •

 .اإللكترونيزين  متجر عبر ء األجهزةشرا "زين البحرين"يمكن لعمالء حيث مختارة  إلكترونيةأجهزة  توفير

وامللحقات النقال التلفاز والكمبيوتر  ةمثل أجهز األجهزة اإللكترونية وسيحظى العمالء بفرصة لشراء مجموعة كبيرة من 

ساعة  48وسيتم توصيل طلبات العمالء خالل هذا  ،من متجر زين اإللكترونياأللعاب مباشرة وأجهزة والكاميرات والبرامج 

  .بحسب توافر الطلب

  24إلى  12من  تراوحألجهزة تلمن فترة ضمان  ستفيد العمالءيسكما 
ً
 عن ذلك، سيحظى عمالء زين بفرصة ، شهرا

ً
وفضال

 لحصول على العديد من العروض الحصرية عبر املتجر اإللكتروني.  ا

  عملية: خبرة •
ً
 تعليميا

ً
 نظمت "زين البحرين" برنامجا

ً
وتنضوي هذه املبادرة في إطار  ،لطالب مؤسسة املبرة الخليفية وعمليا

التعليمي والعملي املتكامل لطالب املبرة الخليفية  البرنامج قدم و . الذي يهدف لتطوير مهارات الشباب "زين الشباب"برنامج 

أقسام الشركة بما في ذلك مركز االتصال؛ الحيوية في بالنابضة لتعرف على ثقافة العمل اأول تجربة عملية ومنحهم فرصة 

 التسويق والقسم التقني وغيرها.التجزئة و وقسم 

وتلقوا محاضرة حول مهارات اإلقناع عبر منصة زين تصاالت املوبايل تقنيات اعن نظرة عامة على الطالب حصل و 

(  واطلعوا على MSC 2و قام الطالب بزيارة مركز زين البحرين لتبديل شبكات املوبايل ) ،(LinkedIn Learning) اإللكترونية

 أحدث أجهزة ومعدات شبكات االتصال.

 

 -انتهى-

 نبذة عن شركة زين البحرين

 

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

 .2003أبريل  22خدمات االتصاالت املتنقلة بتاريخ 

 



 
 
 

كما تمكنت من الوفاء بوعدها بوضع البحرين على خارطة صناعة االتصاالت العاملية عبر توفير أحدث التقنيات  ،ديسمبر من العام نفسه 28وأطلقت خدماتها التجارية في 

الخدمات عبر اإلنترنت في املنتجات و للعمالء فرصة شراء  واسعة النطاق وفائقة السرعة، إضافة إلى تقديم املتجر اإللكتروني املبتكر املتكامل 4G LTEالجديدة وشبكة 

 أي وقت أو مكان. 

 

 اإلنترنت الالسلكية ذات النطاق العريض في اململكةزين البحرين على التقدير من قبل "هيئة تنظيم االتصاالت" لتحقيقها أعلى مستويات السرعة على شبكة حصلت 

 . 2018البحرين لعام 

 

 مع رؤية القيادة (، إZAINBHتعد زين البحرين، املدرجة في بورصة البحرين )رمز التداول: 
ً
 ،2030حدى أبرز الشركات املساهمة بدعم إزدهار مستقبل اململكة، تماشيا

 .2018%  من البحرنة في 95أس قائمة األولويات االستراتيجية لزين البحرين، حيث حققت شركة االتصاالت  قرابة يستمر تمكين املوظفين البحرينيين على ر 

 

من مجموعة "زين"،  اتعتبر زين البحرين جزء ،أظهرت زين البحرين التزامها تجاه املجتمع من خالل إعادة إطالق برنامج تمكين الشباب تحت االسم الجديد "زين الشباب"

مليون عميل  50يزيد عن شركة الرائدة في مجال االتصاالت املتنقلة في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث تقدم املجموعة خدمات اتصاالت متنقلة متنوعة إلى ما ال

وفي  ، جنوب السودان، السودان ،العربية السعوديةاململكة ، األردن، لعراق، االبحرين، أسواق تشمل الكويت 8وتقدم مجموعة "زين" خدماتها في  ،2019مارس  نهاية حتى 

 " في السوق املغربية.INWIشركة "في % 15.5املجموعة حصة ، كما تمتلك اللبنانية " بالنيابة عن الحكومةTOUCHلبنان، تدير مجموعة زين شركة "

 

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