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 ُتنهي إجراءات بيع شركة كواليتي نت للتجارة والمقاوالت الكويتية بتلكو
 
 

 البالغة حصتها بيع إجراءاتإتمام عن  ،(BATELCO: التداول رمز) بتلكو مجموعة أعلنت :البحرين المنامة،
 الكويتية االتصاالت شركة لصالح العامة، والمقاوالت للتجارة «نت كواليتي» الكويتية التابعة لها شركةال من 90%

(VIVA)  األسهم شراء التفاقية وفقا  وذلك (SPA)  2019ابريل  9المؤرخة بتاريخ. 
 
 الشروط واستيفاء، (كويتي دينار مليون  25.5) بحريني دينار مليون  31.6التي تبلغ قيمتها  ،لألسهم الكامل النقل تمو 

 .األسهم شراء اتفاقية في الطرفين بين عليها المتفق والعهود واألحكام
 

تحرص على  بتلكو أن اختتام عملية البيع وأوضح بتلكو، إدارة مجلس رئيس خليفة آل خليفة بن عبدهللا الشيخ أكدوقد 
ضمن  ألوصول الحاليةا محفظة ترشيد خالل منوذلك  القيمة بلورة بهدف ،وصولهاأل سنوي  إستراتيجي تقييم إجراء
 استراتيجية الشركة. إطار

 
، مما بتقييم عالي( كويتي دينار مليون  25.5) بحريني دينار مليون  31.6 بمبلغ نت كواليتي بيع يأتيوأضاف قائال : "

 في تآزري  نمو فرص على الحصول، من ضمنها مجاالت عدة في األموال توظيف إعادة على بالتركيز لنا يسمح
 القطاعات في االستثمارات تمويلعالوة على  ،شركاتنا ضمن العمليات المجاورة عتوس وتمويل الحالية، األسواق
 ذات نمو مرتفع." الرقمية

 
التي  نت، كواليتي شركة تلكو أنب مجموعةإلستثمارات الدولية بل التنفيذي حناوي الرئيس إيهابومن جانبه، قال السيد 

 األوصول عام ا واحدة من أقوى  20ظلت على مدى أكثر من  بتلكو،ل الخارجية االستحواذ عمليات أوائل كانت من
 .للمساهمين مضافة قيمة توفير في كبير بشكل ساهمت، كونها للشركةالتابعة 

 



مزودي  دمج على التركيز مع األخيرة السنوات في تحول بمرحلة الكويت في االتصاالت قطاع يمروأضاف بقوله: "
 الكويت، في اإلنترنت لخدماترائد  مزودوأكبر  أول نت كواليتي تعدو . والنطاق العريض والمتنقلة الثابتة الخدمات

 "ات قيمة استراتيجية لجميع األطراف.\وتعتبره هذه الصفقة
 

 وُيعزز بصمتنا في بمملكة البحرين االستثمارية خططنا يدعمل المناسب الوقت في نت كواليتي بيع جاءوتابع قائال : "
 ."لمساهمينا قيمة أفضل لخلق تطويرها تم التي اإلستراتيجية، أهدافنا مع تماشيا  ، وذلك اسواقناجميع 

 
ا بتقييم جميع أوصولنا   ."وقدراتنا محفظتنا تعزيز بهدف الفرص من المزيد واستكشافوأختتم بقوله: "إننا سنستمر قدم 

 
 

 -انتهى-
 
 

 بتلكو بشركة المؤسسيةوالتسوقية االتصاالت قسم من الصحفي البيان هذا وصدر
 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على مكتب العالقات العامة بشركة بتلكو على:

Public.Relations@btc.com.bh / +973 17611898 فاكس 

 

 بتلكو شركةحول 

بتلكو في مملكة البحرين. لعبت بتلكو دورا محوريا في تطور البالد كمركز رئيسي  شركة يقع المقر الرئيسي
لالتصاالت وتعد اليوم المزود الرائد لالتصاالت، وتستمر في قيادة وتشكيل سوق االستهالك المحلي والسوق التجارية 

األسواق الخارجية عن طريق االستثمار في شركات رائدة أخرى  لتقنية المعلومات واالتصاالت. حققت بتلكو نموا في
 في مجال االتصاالت الثابتة والالسلكية. 

تمكنت بتلكو من توسيع عملها في منطقة الشرق األوسط لتصبح شركة اتصاالت كبيرة ذات استثمارات مباشرة وغير 
ة العربية السعودية، اليمن، مصر، غيرنسي، منطقة جغرافية هي البحرين، األردن، الكويت، المملك 14مباشرة في 

 جيرسي، جزيرة آيل أوف مان، جزر المالديف، دييغو غارسيا، وسانت هيالنة، جزيرة أسنسيون، وجزر فوكالند.
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