
 

 %120في أرباحها الصافية كبيرا  البحرين" تسجل ارتفاعا  زين"

 مليون دينار بحريني  1.1لتصل إلى  فترة الربع األولعن 

 : 2018 ،مايو   13-املنامة 

مليون دينار بحريني  1.108بقيمة  تسجيل أرباح صافية عن أعلنت زين البحرين، شركة االتصاالت الرائدة في مملكة البحرين،

 ، م2018مارس  31املنتهية في  أشهرمليون دوالر أميركي( عن فترة الثالثة  2.93)
ً
 % م120 بلغتزيادة بذلك نسبة حققة

ُ
قارنة

كما بلغ الربح التشغيلي للشركة  .2017دوالر أميركي( عن الفترة نفسها من العام  مليون  1.33أالف دينار بحريني ) 503بمبلغ 

 576 أميركي( مقابلمليون دوالر  2.98مليون دينار بحريني ) 1.127ما مجموعه  2018مارس  31ي عن فترة الثالثة أشهر املنتهية ف

  .%95.7 نسبتهابزيادة أي ، 2017عن الفترة نفسها من العام مليون دوالر أميركي(  1.52)ألف دينار بحريني 

إجمالي عائدات الشركة  التراجع الذي سجلتهعلى الرغم من جاءت  هذه النتائج اإليجابيةأوضحت الشركة في بيان صحافي أن و 

 بمبلغ ( مليون دوالر أميركي 43.9مليون دينار بحريني ) 16.571حيث بلغت  2018الربع األول  عن فترة
ً
مليون  18.310مقارنة

هذا االنخفاض جاء وقد ، %9.4ي بانخفاض نسبته أ، 2017الفترة نفسها من العام  أميركي( عنمليون دوالر  48.5دينار بحريني )

و  IFRS 9)) 9املحاسبة الدولي رقم  معيار تطبيق املالية الناتجة عنالجانبية  ثاراآلبعض نتيجة في إيرادات الشركة 

15((IFRS15    فلس خالل  1ارتفع العائد األساس ي للسهم الواحد من في حين  .الدوليةمجلس معايير املحاسبة الصادر عن

 .2018مارس  31عن فترة الثالثة أشهر املنتهية في فلس  3إلى  2017الربع األول 

مليون دوالر أميركي(  175مليون دينار بحريني ) 66.147بلغ إجمالي حقوق امللكية لدى شركة زين البحرين  وعلى مستوى امليزانية

لفتر ة نفسها من العام مليون دوالر أميركي( ل 167.5مليون دينار بحريني ) 63.307، مقابل 2018خالل الربع األول من العام 

 بنسبة    2018 مارس 31فترة الثالثة أشهر املنتهية في في حين سجلت موجودات الشركة %. 4.5، أي بزيادة نسبتها 2017
ً
تراجعا

 بمبلغ  262مليون دينار بحريني ) 99.044% بعد أن بلغت 6.5
ً
 105.938مليون دوالر أميركي( خالل الفترة املذكورة، مقارنة

  .2017مليون دوالر أميركي( للربع األول من العام  280ينار بحريني )مليون د

 نمو أرباحهافي معدل الكبيرة  االرتفاعات في املثابرة على تحقيق املزيد من الربحية وتسجيل هذه ها نجاحأفادت الشركة أن و 

قدرتها على مواكبة كافة التطورات التقنية  من نتائج إيجابية بفضل ملا تحصده مرآة يشكل خالل الربع األول من العام الحالي، 

بقاعدة وتعزيزها تحديث شبكتها جهودها الحثيثة في  وذلك عبر  ،والخدماتية التي يشهدها قطاع االتصاالت من حول العالم

يلية متميزة استراتيجية تشغ هاتطبيقهذا باإلضافة إلى املحتوى اإلبداعي، ذات املبتكرة  الرقمية والخدمات واسعة من املنتجات

 ومقاربة مالية مدروسة وفعالة مكنتاها من التعامل بمرونة مع التحديات التي تواجه قطاع االتصاالت.

بعون من هللا  على هذه النتائج قال معالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة زين البحرين: " هوفي تعليق

العام في املوازنة ما بين املثابرة على تطوير وتنمية أدائنا التشغيلي وتعزيز نشاطنا االستثماري  اخالل الربع األول من هذ فقناوُ 

، وهي نتائج تنبئ باملزيد من النجاحات 2018زيادة ضخمة في صافي أرباحنا للربع األول من العام  لىإأدى ما موضبط نفقاتنا، 



على تعزيز مكانتها الرائدة في السوق البحرينية على الرغم زين البحرين  قدرة القادمة، وتؤكد  والنتائج املميزة على مدار األشهر

 . "من األجواء التنافسية التي تسود قطاع االتصاالت في وقتنا الحالي

" 
ً
 من التزامنا الدائم بتوفير أفضل مستويات الخدمة لقاعدتنا الواسعة من العمالء،  وأضاف الشيخ أحمد قائال

ً
تمض ي انطالقا

  زين
ً
 عريضا

ً
 في مسيرتها الرامية لبناء شبكات حديثة تغطي مختلف أنحاء اململكة وتوفر نطاقا

ً
وفق أحدث تقنيات البحرين قدما

 ".البرودباند

أرقى مستويات جودة الخدمة على امتداد  االستفادة منمن شأن هذه االستثمارات أن تتيح لعمالئنا  وتابع الشيخ أحمد بقوله "

 املبتكرة الرقمية والخدمات املنتجات طرح املزيد من أجل من املتطورة لشبكتنا الفائقة القدرات وسنواصل توظيف ،شبكتنا

 ".املحلية السوق  في املسبوقة غير والعروض الباقات اإلبداعي وتوفير أفضل واملحتوى 

اإلقليمية  الخدمات ومزودي املؤسسات كبرى  مع الشراكات عقد كما أن النجاحات التي نحرزها في مجال وأوضح قائال "

إلى محفظة خدماتنا، وتحسين تجربة العمالء، ستضعنا في مواقع تنافسية أفضل،  القيمة من املزيد تضيف التيوالعاملية، و 

 املساهمين".حقوق تنمية  كما أنها ستساعدنا في تحقيق أهدافنا االستراتيجية الرامية إلى 

 :2018شغيلية خالل الربع األول من العام أبرز اإلنجازات التجارية والت

 عن تعاونها مع شركة إريكسون لنشر أول أنظمة صناديق تحكم مكيفة في أعلنت زين البحرين 2018الربع األول من العام في  

 األنظمةحيث تستفيد زين البحرين من هذه  ، AirCon/HEX 6150 Enclosure Outdoor الشبكية والتي تحمل اسم املواقع

ذلك ضمن تصميم سلس . و مع حجرات مكيفة ومجهزة بأحدث التقنيات املغلقة األماكنحمول في مللتثبيت مواقع الهاتف ا

ى هذا النظام يتماش و بتكلفة منخفضة،  املتنقلببصمة بيئية أقل لدعم عملية توسع أكثر انتشارا وفعالية للنطاق العريض 

 .2030للمملكة لعام  االقتصاديةالتي تعتبر جزء من الرؤية مع حملة البيئة الوطنية في البحرين و  الجديد

 ملعايير اآليزو الجديدة  أصبحت زين البحرينو 
ً
ضمن أولى شركات االتصاالت التي تقوم بتحديث نظام إدارة الجودة لديها وفقا

 DNV شركة أجرتها التي التدقيق، وذلك بعد إتمام عملية 27001:2013، إضافة إلى تطبيقها الناجح ملعايير اآليزو 9001:2015

GL الالزمة التي تشمل رضا زين البحرين باملعايير واملتطلبات وتدل شهادة اآليزو الجديدة على التزام . 2018في مارس  الدولية 

 وسرية املعلومات.  وأمن واملمارسات، للعمليات والتعزيز املستمر العمالء،

 من مواكبتها الدائمة لألحداث وا
ً
شركة زين البحرين في مقرها استضافت لفعاليات املهمة التي تشهدها مملكة البحرين، انطالقا

في الفترة وشاركت في توفير الرعاية الفضية له، وانعقد املؤتمر  ؤتمر تقويم السياسات والبيانات الضخمةفعاليات م الرئيس ي

املعلومات والحكومة اإللكترونية السيد محمد علي  رعاية الرئيس التنفيذي لهيئة، تحت 2018فبراير  27إلى  25من املمتدة 

 .القائد

 

 



 كاملة متوفرة على املوقع االلكتروني لبورصة البحرينوالبيانات املالية المالحظة: الخبر الصحفي 

 –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 خدمات ت

ديسمبر من العام نفسه. كما تمكنت من الوفاء بوعدها بوضع البحرين على خارطة صناعة االتصاالت  28، وأطلقت خدماتها التجارية في 2003أبريل  22االتصاالت املتنقلة بتاريخ 

، كما (ZAINBH: ن في بورصة البحرين )رمز التداول وفائقة السرعة. وقد تم إدراج شركة زين البحريواسعة النطاق  4G LTEير أحدث التقنيات الجديدة وشبكة العاملية عبر توف

صاالت متنقلة متنوعة إلى ما يقرب تعد جزًءا من مجموعة زين، الشركة الرائدة في مجال االتصاالت املتنقلة في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث تقدم املجموعة خدمات ات

. وتقدم مجموعة "زين" خدماتها في أسواق الكويت والبحرين والعراق واألردن واململكة العربية السعودية والسودان وجنوب 2017ديسمبر   31كما في نهاية  يون عميلمل 46.6من 

". للمزيد من املعلومات ُيرجى التواصل عبر INWI"% من شركة 15.5" بالنيابة عن الحكومة، كما تمتلك في املغرب حصة TOUCHالسودان. وفي لبنان، تدير مجموعة زين شركة "

 www.bh.zain.com أو زيارة املوقع اإللكتروني:  info@bh.zain.com البريد اإللكتروني
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