
 

 

 

 

 

 

 للنشر الفوري 

 2018مايو  3الخميس 

 

 2018مجموعة بتلكو تعلن عن نتائجها المالية للربع األول من العام 

 

شركة االتصاالت اإلقليمية الرائدة (، Batelcoرمز التداول )) أعلنت مجموعة )بتلكو :2018مايو  3المنامة، البحرين، 

، حيث شهدت المجموعة بداية واعدة لهذا العام 2018لمالية للربع األول من العام بلداً، اليوم عن نتائجها ا 14والتي تعمل في 

 .2017الربع األول من العام مع بتحقيق تحسن في أدائها العام مقارنة 

  في  مليون دينار بحريني 8.2مقارنة مع % 60ارتفاع بنسبة  ،مليون دينار بحريني 13.1بلغت صافي األرباح
 .2017 الربع األول من العام

 مليون دينار  14.2مقارنة مع % 43ارتفاع بنسبة  ،مليون دينار بحريني 20.3 بلغت األرباح التشغيلية للمجموعة
  .2017العام في الربع األول من  بحريني

 ( بلغت األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك واالستقطاعاتEBITDA )36.6  مليون دينار
 .2017في الربع األول من العام  مليون دينار بحريني 32.3%، مقارنة مع 13ة بحريني، ارتفاع بنسب

 في الربع  مليون دينار بحريني 89.7مقارنة مع % 11بنسبة  ارتفاع ،مليون دينار بحريني 99.5  اإليرادات بلغت
 .2017األول من العام 

 في الربع األول  فلسا 4.9مقارنة مع  فلسا 7.9 2018العائدات على السهم الواحد خالل الربع األول من العام  بلغت
 .2017من العام 

 

وقد أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة بتلكو، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن النتائج المالية للمجموعة بعد اجتماع لمجلس 

عادته للبداية الجيدة للعام مايو بالمقر الرئيسي للمجموعة في الهملة. كما عبر رئيس المجلس عن س 3اإلدارة عقد بتاريخ 

 .2017الربع األول من العام مع في النتائج المالية مقارنة نمو نتيجة ال 2018

 

نعمل بجد في كافة عمليات المجموعة لتنفيذ خططنا االستراتيجية بتوفير شبكات موثوقة وقادرة على مواكبة التغيرات "

حليا، نركز جهودنا في المحافظة على مكانة البحرين كإحدى أفضل البلدان المستقبلية وتلبية االحتياجات الخاصة بكل موقع. وم

 .في تقديم خدمات االتصال، ودعما لمبادرات الحكومة البحرينية الموجهة لقطاع االتصاالت

 

لياف وال يزال التحول الرقمي، في شتى قطاعات المجتمع المحلي، على رأس أولوياتنا، مع استمرار االستثمار في شبكات األ

 ".، وتطوير محفظتنا من الحلول الرقمية(TIER III)الضوئية، ومراكز البيانات من المستوى الثالث 

 

 خبر صحفي



 

 

 

 

 

 

 أبرز النتائج المالية والتشغيلية

 

 النمو 2017الربع األول من  2018الربع األول من  

% 

مليون دينار 

 بحريني

مليون دوالر 

 أمريكي

مليون دينار 

 بحريني

مليون دوالر 

 مريكيأ

 11 237.9 89.7 263.9 99.5 إجمالي اإليرادات

األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب 

 (EBITDA)واالستهالك واالستقطاعات 

36.6 97.1 32.3 85.7 13 

 43 37.7 14.2 53.8 20.3 األرباح التشغيلية 

 60 21.8 8.2 34.7 13.1 صافي األرباح 

  يونمل 9.2 مليون 9.3 قاعدة المشتركين

  %59 %61 مساهمة العمليات الدولية في اإليرادات

األرباح قبل مساهمة العمليات الدولية في 

تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك 

 (EBITDAواالستقطاعات )

52% 54%  

 

 أبرز النتائج المالية للمجموعة



مليون دينار بحريني  89.7من  2017العام مقارنة بالربع األول من % 11شهدت اإليرادات اإلجمالية ارتفاعا بنسبة 

مليون دوالر أمريكي( في الربع األول من العام  263.9مليون دينار بحريني ) 99.5 الى (مليون دوالر أمريكي 237.9)

 لشركة بتلكو البحرين وأمنية األردن. فقد تعززت اإليرادات في البحرين بسبب الجيد. ويعزى هذا االرتفاع إلى األداء 2018

التحسينات التي أجريت على خدمات الهاتف النقال وشبكة النطاق العريض. وفي األردن ارتفعت عائدات أمنية في جميع 

 المجاالت مع نمو ملحوظ في الخدمات المرافقة وخدمات النطاق العريض الثابتة.

 

   2018في الربع األول من العام  (EBITDAكما بلغت األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك واالستقطاعات )

مليون دوالر  85.7مليون دينار بحريني ) 32.3مليون دوالر أمريكي(، مقارنة مع  97.1مليون دينار بحريني ) 36.6

. وقد تعززت العائدات %37وهامش ربحي قدره  %13، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 2017أمريكي( في الربع األول للعام 

 ( بمكاسب اإليرادات وبرامج تقليص النفقات.EBITDAيل والضرائب واالستهالك واالستقطاعات )قبل تكاليف التمو

 

مليون دينار بحريني  14.2من  2017% مقارنة بالربع األول من العام 43كما ارتفعت األرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 

يون دوالر أمريكي(. وفي نفس االتجاه، بلغ صافي مل 53.8مليون دينار بحريني ) 20.3مليون دوالر أمريكي( إلى  37.7)

مليون دينار بحريني  8.2من % 60مليون دوالر أمريكي( أي بزيادة  34.7مليون دينار بحريني ) 13.1أرباح المجموعة 

 .2017مليون دوالر أمريكي( للربع األول من العام  21.8)

 

مليون دينار بحريني  935.5، بلغت قيمة األصول 2018عام وفيما يتعلق بميزانية المجموعة بنهاية الربع األول من 

في الربع  مليون دوالر أمريكي( 2,473.5مليون دينار بحريني ) 932.5مقارنة مع  مليون دوالر أمريكي( 2,481.4)

مع  مقارنة مليون دوالر أمريكي( 1,316.7مليون دينار بحريني ) 496.4الصافية األصول ، وبلغت 2017األول من العام 

إلى جانب ميزانية نقدية  2017في الربع األول من العام  مليون دوالر أمريكي( 1,332.9مليون دينار بحريني ) 502.5

مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي شركة األم  أما مليون دوالر أمريكي(. 445.1مليون دينار بحريني ) 167.8بلغت 

مليون دينار بحريني  461.9مقارنة مع  مليون دوالر أمريكي( 1,201.1مليون دينار بحريني ) 452.8بلغت فقد 

أما عن العائدات على السهم الواحد خالل الربع األول  .2017في الربع األول من العام  مليون دوالر أمريكي( 1,225.2)

 .2017في الربع األول من العام  فلسا 4.9مقارنة مع  فلسا 7.9فقد بلغت  2018من العام 

 

للمجموعة في داخل  اإليجابيقا على هذه النتائج، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو، إيهاب حناوي إلى أن األداء وتعلي

عمليات المجموعة في الخارج أدى إلى هذه البداية الواعدة لهذا العام، والتي انعكست في إجمالي اإليرادات معظم البحرين وفي 

 وصافي األرباح. 

 

 المجموعة: استعراض عمليات 

وتابع السيد حناوي قائال "بدأ التنفيذ الجاد لخططنا االستراتيجية في كافة عمليات المجموعة يؤتي ثماره في الحد األدنى. 

. فمازالت خططنا الخاصة بتعزيز قدراتنا الرقمية تحقق التأثير 2018ويسعدنا بطبيعة الحال أن نحقق هذه البداية الجيدة للعام 

ومرونة،  اكثر كفاءةما أن كافة عملياتنا تعمل على تنفيذ جدول األعمال الخاص بعملية التحول، نحو شركة المرجو منها. ك

 وهذا ما يجعلنا متفائلين جدا بالمستقبل."

 

تقييم الفرص الجديدة في مجال نحن مستمرون بدراسة ووأضاف السيد حناوي "وفيما يتعلق بعمليات الدمج واالستحواذ، 

 ."نوعية وفعلية للمجموعةقيمة  إضافةبغرض منها القطاعات القريبة  االتصاالت وفي

 



"كما يسرنا أن نشير إلى زيادة عدد المشتركين في شبكة النطاق العريض على مستوى عملياتنا. فقد شملت هذه الزيادات 

الربع األخير من العام ب ةمقارن% 4الملحوظة ارتفاعا في أعداد المشتركين في منتجات النطاق العريض في البحرين بنسبة 

تحسنا في أعداد مشتركي النطاق العريض  Dhiraagu% على أساس سنوي. كما سجلت كل من أمنية و27بنسبة  و 2017

 % على التوالي."65و% 84سنوية بنسبة بزيادة  و 2017الربع األخير من العام ب مقارنة %13بزيادة 

 

% من العائدات قبل تكاليف التمويل والضرائب 52 اإلجمالية عائدات% من ال61"وفيما يخص هذه الفترة، فإن نسبة 

 إلى عمليات المجموعة خارج البحرين." تعود( EBITDAواالستهالك واالستقطاعات )

 

 أبرز نتائج "بتلكو البحرين" 

 

ن النجاح الذي حققته إ محمد بوبشيت، الرئيس التنفيذي لـ "بتلكو البحرين"وتعليقاً على أداء المجموعة في البحرين، قال 

بتلكو في توفير شبكة األلياف الضوئية، ومحفظة شاملة من المنتجات والخدمات الرقمية يعزى إلى نمو أعداد العمالء في مملكة 

% في أعداد مشتركي النطاق العريض مقارنة 27% في عمالء الخطوط الثابتة ونسبة 7البحرين، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 

 ي.مع العام الماض

 

"تواصل بتلكو دعمها للتوجيهات الرامية لتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد في مجال االتصاالت، واستقطاب  وأضاف

المزيد من االستثمارات والسياح إلى البحرين. وتماشيا مع هذه االلتزامات، نواصل توسيع نطاق مشروع واي فاي البحرين، 

 المجانية في المزيد من األماكن العامة في جميع أنحاء المملكة." لتمكين الوصول إلى خدمة الواي فاي

 

(، دعما لخططنا االستراتيجية لتطوير بنية BGNمؤخرا عن إطالق شبكة بتلكو الخليج ) أعلنا"إلى جانب ذلك،  وأردف قائال

جيا المعلومات واالتصاالت وحركة تحتية حديثة، تمشيا مع رؤية مملكة البحرين الرامية لتعزيز مكانتها كمركز رئيسي لتكنولو

 البيانات في المنطقة."

 

"وفي إطار التزامنا بتعزيز وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين ودفع عجلة منظمة التكنولوجيا  وتابع بوبشيت

لتكنولوجيا تلعب بالفعل دورا المالية، نفتخر باإلعالن عن دورنا كأحد الشركاء المؤسسين لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية. فا

رئيسيا في تشكيل القطاع المالي، وتحظى بتلكو بوضع جيد لدعم مبادرات العملية الجديدة، بصفتها من الشركات الرائدة في 

 تقديم الحلول الرقمية في البحرين."

 

 العمليات الدولية:

 

 البية األسواق التي تزاول نشاطها فيها. جاء األداء العام للمجموعة ككل مدعوما بقواعد عمالئها القوية في غ

 

تواصل أمنية تصدرها إيرادات بتلكو من عملياتها خارج البحرين، إذ سجلت نموا في اإليرادات خالل  األردن )شركة أمنية(: -

يع . وخالل هذه الفترة، واصلت الشركة توس2017مقارنة مع الربع األول من عام  %24بنسبة  2018الربع األول من عام 

 OSNلتمنح عمالئها إمكانية الوصول إلى الترفيه المقدم من  OSNخدماتها الرقمية المركزية بتوقيع اتفاقية تعاون مع قنوات 

 عبر اإلنترنت."



 

حافظت "كواليتي نت" على مكانتها الرائدة على صعيد االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنترنت  الكويت )شركة كواليتي نت(: -

معلومات واالتصاالت في دولة الكويت. وخالل الربع األول، أنشأت الشركة فرعا محليا في العراق لدعم أعمالها وتكنولوجيا ال

 الحالية وفرصها الجديدة هناك."

 

للربع بتحقيق نمو في إيراداتها  2018الربع األول من العام  Dhiraaguاستهلت شركة  (:Dhiraaguجزر المالديف ) -

بفضل النمو الذي شهدته في خدمات البيانات  2017مقارنة مع الربع األول لعام  %9بلغت نسبته  2018األول من العام 

المتحركة وشبكة األلياف الضوئية المنزلية. وسعيا من الشركة لتوفير اتصال رقمي في جميع أنحاء البالد، واصلت الشركة 

شبكة  Dhiraagu% من عدد السكان. كما أطلقت 89 مع الخدمة المتوفرة حاليا بنسبة G4توسيع نطاق تغطيتها من شبكة 

جزر إضافية. كما حققت خدمة البث التلفزيوني عبر اإلنترنت مكاسب كبيرة  8األلياف الضوئية المنزلية بسرعة عالية في 

س على اسا %65جزيرة. وارتفع إجمالي عدد مشتركي خدمة النطاق العريض بنسبة  28إضافة للخدمة الحالية في أكثر من 

 . 2017% منذ الربع األخير في العام 13وبنسبة  سنوي

 

شهد الربع األول من  (:Sureجزر "تشانل" وجزيرة "آيل أوف مان" و"ساوث أتالنتيك" و"دييغو غارسيا" )مجموعة 

. SUREاستثمارا مهما متواصال في شبكات الهاتف النقال وشبكات النطاق العريض الثابتة في جميع واليات  2018العام 

أفضل أداء، بفضل الحمالت التسويقية التي  Isle of Manو  Channel Islandsوقد حققت الشبكات في كل من جزيرتي 

% في عدد 5ساهمت في نمو أعداد المشتركين في األسواق التي تشهد تنافسا شديدا. وقد أدى هذا النهج إلى زيادة بنسبة 

% في أعداد المشتركين في خدمة النطاق 3، وبنسبة 2017ول من العام المشتركين في الهاتف النقال مقارنة بالربع األ

الجديدة تنفيذها لشبكة الجيل الرابع في جزر فوكالند، في حين  SUREالعريض. وفي جنوب األطلنطي، تواصل شركة 

 تجري عملية تجديد الترخيص في جزيرة دييغو غارسيا مع إصدار قرار متوقع في وقت الحق من هذا العام.

 

 استشراف المستقبل:

 

 لهذا العام تمثل دافعا لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. اإليجابيةوأكد سعادة الشيخ محمد رئيس مجلس اإلدارة أن هذه البداية 

 

 واختتم كلمته بالقول: "نتطلع بجد وحماس ونحن ندخل الربع الثاني من العام، ونعتقد أن خططنا االستراتيجية لجميع العمليات

ستستمر في تحقيق النتائج المرجوة.  وأود التأكيد هنا أن كافة فرق المجموعة ملتزمة بتنفيذ الخطط االستراتيجية التي تشمل 

مواصلة التدريبات التحويلية الرامية لزيادة  LTEاالستمرار في استثمار التكنولوجيا الرقمية، وتحسين جودة وسرعة شبكة 

 الربحية في المستقبل."

 

بالذكر بأنه باإلمكانية االطالع على البيانات المالية و المعلوماتية الخاصة بالشركة من خالل الموقع اإللكتروني  الجدير

 لبورصة البحرين وشركة بتلكو.

 

 تعليق الصورة:

 . سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة "بتلكو"1

 بتلكو.  إيهاب حّناوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 2

 .  محمد بوبشيت، الرئيس التنفيذي لـ "بتلكو البحرين"3



 

 - انتهى -

 

صدر هذا البيان الصحفي عن وحدة التسويق بشركة بتلكو. لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على مكتب العالقات العامة 

  ations@btc.com.bhPublic.Rel / Fax +973 17611898بشركة بتلكو على: 

 

 حول مجموعة بتلكو

 

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

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

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

 الثابتة والالسلكية. 

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

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

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

www.batelco.com   

www.batelcogroup.com 
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