
 
 
 
 
 

 للنشر الفوري 

 2017مارس  29األربعاء 

 

 مليون دينار بحريني 41.58الجمعية العمومية لمجموعة بتلكو تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 

 
أمس مجموعة بتلكو )الرمز التجاري: بتلكو(، شركة االتصاالت الدولية المعروفة والتي تعمل يوم عقدت المنامة، البحرين: 

)"العام"(. وقد عقد االجتماع بمقر الشركة  2016ديسمبر  31دولة، جمعيتها العمومية السنوية للسنة المنتهية في  14في 
  .التنفيذية الرئيسي في الهملة وحضره المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة

 

وقد شهد اجتماع الجمعية العمومية السنوية السابع والثالثين موافقة المساهمين على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 
فلوس  10فلسا للسهم الواحد، تم دفع  25ماليين دوالر أمريكي( بقيمة  110.3مليون دينار بحريني ) 41.6عن العام بقيمة 

 .فلسا المتبقية خالل األسابيع القادمة 15وسيتم دفع الـ  2016الل الربع الثالث من العام منها عن كل سهم خ

 

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بتلكو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة "نحن سعداء لنجاحنا في مواصلة البناء وتوفير 
ح، على الرغم من ظروف السوق الصعبة في البحرين في عدد العائدات المطلوبة لمساهمينا والتي تجلت في مدفوعات األربا

 ."من عمليات المجموعة نظرا للمناخ االقتصادي العالمي بشكل عام وللحيوية التي يتمتع بها قطاع االتصاالت المتطور

 

نة باألرباح مليون دوالر أمريكي( مقار 99.7مليون دينار بحريني ) 37.6وقد أنهت المجموعة عامها بأرباح صافية بلغت 
  .مليون دوالر أمريكي( 131.3مليون دينار بحريني ) 49.5والتي بلغت  2015الصافية لعام 

 

 537.0بلغت قيمة األصول الصافية  2016ديسمبر  31وقد حافظت المجموعة على ميزانية قوية ووضع مالي متين، إذ منذ 
 457.3مليون دينار بحريني ) 172.4ميزانية نقدية بلغت  مليون دوالر أمريكي( إلى جانب 1,424.4مليون دينار بحريني )

 .فلسا   22.6، فقد توقفت عند 2016مليون دوالر أمريكي(، أما العائدات على السهم الواحد خالل العام 

 

 %4انخفاض األرباح، يسعدنا اإلشارة إلى أن أعداد المشتركين شهدت ارتفاعا بنسبة  من وأفاد الشيخ محمد قائال : "بالرغم
مقارنة بالعام الماضي. إن التحسن الملحوظ في أعداد المشتركين يعزى إلى استثماراتنا في شبكات جديدة كاأللياف، وجهودنا 
الرامية لتعزيز مجموعة الحلول الرقمية. نتجاوب مع التغيرات الحاصلة في بيئتنا مما يساعدنا على رسم نموذج تجاري يتسم 

نحن متفائلون بأن قاعدة مشتركينا ستستمر في النمو وصوال إلى تعزيز الربحية كنتيجة  بالمرونة واالستدامة، ومن هنا
 ".لخططنا المستقبلية

 مجلس إدارةل تابع الشيخ محمد حديثه بالتعبير عن خالص االمتنان والتقدير إلى الشيخ حمد بن عبدهللا آل خليفة، الرئيس السابق
 .يرا إلى أن رؤية الشيخ حمد وقيادته المخلصة كانت فريدة من نوعها، مش2016إلى ديسمبر  2006بتلكو منذ عام 

 

وأضاف: "نتقدم بجزيل الشكر لمساهمي بتلكو على دعمهم المتواصل وثقتهم في خططنا االستراتيجية. هدفنا هو الدفع بقيمة 
أتطلع . اء في كافة أسواق العملالمساهمين من خالل تركيز اهتمامنا على أوجه التوافق الواسعة التي تهدف إلى تحسين األد

 ."بكل حماس للعمل بشكل وثيق مع كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للمجموعة خالل العام المقبل

 

سوف نمضي قدما بالتركيز على نقاط القوة المبنية على ما أسسناه من سمعة طيبة في السوق المحلية وعبر أسواقنا "وقال: 
ا المشتركة. نوجه أهدافنا نحو إحراز تقدم كبير مشفوعين بخطط استراتيجية كي نتمكن من تجاوز الخارجية عبر مشاريعن

توقعات العمالء وتعزيز تجربتهم فضال عن زيادة الربحية لتكون مجموعة بتلكو في مصاف الطبقة العليا من الشركات الرائدة 
 ".في تقديم الحلول الرقمية في أسواقها المختارة

 

 نشرة صحافية

 



يخ محمد حديثه قائال: "نتطلع في بتلكو إلى تحقيق التفوق التشغيلي. ولدينا هدف أساسي يتمثل في الدفع بنمو واختتم الش
 ".العائدات المستدامة وتحقيق قيمة جيدة لمساهمينا

 

 :تعليق على الصورة

 رئيس مجلس إدارة بتلكو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة .1

 بن خليفة آل خليفة ومجلس اإلدارة رئيس مجلس إدارة بتلكو الشيخ محمد  
2 

 –انتهى  -

 
 حول بتلكو

 
يقع المقر الرئيسي لمجموعة بتلكو في مملكة البحرين. لعبت بتلكو دورا محوريا في تطور البالد كمركز رئيسي لالتصاالت 

تجارية لتقنية المعلومات وتعد اليوم المزود الرائد لالتصاالت، وتستمر في قيادة وتشكيل سوق االستهالك المحلي والسوق ال

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

 الثابتة والالسلكية. 
 

 تمكنت مجموعة بتلكو من توسيع عملها في منطقة الشرق األوسط لتصبح شركة اتصاالت كبيرة ذات استثمارات مباشرة وغير

منطقة جغرافية هي البحرين، األردن، الكويت، المملكة العربية السعودية، اليمن، مصر، غيرنسي، جيرسي،  14مباشرة في 

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