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 2020فبراير  20الخميس 

 

من العام والسنة المنتهية نتائجها المالية للربع الرابع تعلن عن بتلكو 

 مليون 51.6   بقيمة الشركة لمساهمي صافي األرباح وتحقق 2019

 على أساس سنوي %3 بزيادة ، أي  بحريني دينار
 

 

 عامال من الرابع للربع المالية نتائجها عن اليوم (BATELCO :رمز التداول) بتلكو شركة أعلنت: المنامة، البحرين

 .2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنةو ،(الرابع الربع) 2019 ديسمبر 31 في المنتهية أشهر الثالثة فترةل ،2019

 

مليون دوالر  19.6) مليون دينار بحريني 7.4 2019من العام  الرابع لربعلالشركة  مساهميل األرباح صافي بلغ

، 2018 عام في مليون دوالر أمريكي( 10.9) مليون دينار بحريني 4.1 مقارنة مع %82 اقدره بزيادةأي  ،أمريكي(

 51.6 بقيمة بأكمله 2019 لعام الشركة مساهميل األرباح صافي بينما يُنسب .لمرة واحدة التكاليف بسببتأثرت والتي 

 مليون دينار بحريني 50.1 مقارنة مع %3 قدرها أي بزيادة مليون دوالر أمريكي( 136.9)مليون دينار بحريني 

 % في األرباح التشغيلية4قدرها الزيادة في صافي األرباح بسبب زيادة .2018 عام في مليون دوالر أمريكي( 132.9)

في شركة "كواليتي مليون دوالر أمريكي( جّراء بيع أسهم بتلكو  75.3مليون دينار بحريني ) 28.4أرباًحا غير متكررة بقيمة و

 2.4 مع مقارنة فلسا   4.5 2019من العام  الرابع الربع خالل الواحد السهم على العائدات بلغتو. 2019في مايو  نت"

 العام في فلسا   30.2 مع مقارنة فلسا ، 31.2 الواحد السهم على العائدات بلغتو ،2018 العام من الرابع الربع في فلسا  

2018. 

 

مليون  36.6) مليون دينار بحريني 13.8 2019من عام  الرابعالربع في  الشركة لمساهمي إجمالي الدخل الشامل بلغ

للفترة مليون دوالر أمريكي(  12.2مليون دينار بحريني ) 4.6مقارنة مع  %204 اقدره بزيادةأّي دوالر أمريكي(، 

مليون دينار  56.3 بأكمله 2019 لعام لمساهمي الشركة مجموع الدخل الشامل، تم تسجيل وكذلك .2018عام المن  ذاتها

 للفترة( أمريكي مليون دوالر 114.9) مليون دينار بحريني 43.3 مقارنة مع( أمريكي دوالرمليون  149.3) بحريني

 . %30 قدرها بزيادة أي ،2018 عامال من ذاتها

 

 مليون دينار بحريني 104.4 من 2018 العام من الرابع الربعب مقارنة %1 بنسبة الرابع الربع إيرادات انخفضت

 بينما انخفضت .مليون دوالر أمريكي( 272.9) مليون دينار بحريني 102.9لى إ (مليون دوالر أمريكي 276.9)

مقارنة  %1 بنسبة ، أيّ مليون دوالر أمريكي( 1,065.0) مليون دينار بحريني 401.5 بقيمة بأكمله 2019 عام إيرادات

وتأثرت اإليرادات الموحدة بعملية بيع  .2018 عام في مليون دوالر أمريكي( 1,076.7) مليون دينار بحريني 405.9 مع

مليون دوالر أمريكي( في اإليرادات  29.2) مليون دينار بحريني 11.0شركة كواليتي نت، حيث أسهمت العملية بزيادة قيمتها 

 بيان صحفي



 بفضل، وذلك سنوي أساس على %5 بنسبة زادت قد البحرينفي  المحلية السوق إيراداتإال أن  .خالل العام السابق

 .المحمول والهاتف البيانات، واتصاالت الثابت، البرودباند خدمات إيرادات

 

 بنسبة ارتفعت حيث ،مليون دوالر أمريكي( 52.8) بحريني دينار مليون 19.9 الرابع للربع التشغيلية األرباح بلغت

 التشغيلية األرباح بلغت بينما. 2018 عام في مليون دوالر أمريكي( 32.6) بحريني دينار مليون 12.3 مع مقارنة% 62

% 4 قدرها بزيادة أي مليون دوالر أمريكي( 200.3) بحريني دينار مليون 75.5 بأكمله 2019 لعام على أساس سنوي

 يةالتشغيل رباحاأل ارتفاع يرجعو .2018 عام في مليون دوالر أمريكي( 192.8) بحريني دينار مليون 72.7 مع مقارنة

 .2019% خالل العام 6بنسبة  االستهالكاالهالك و رسوم انخفاض إلى أساسي بشكل

 

 واالستقطاعات واالستهالك والضرائب التمويل تكاليف قبل األرباح ارتفاع ،2019 لعاماالربع الرابع من  وشهد

(EBITDA )مليون 89.1) بحريني دينار مليون 33.6 من، وذلك 2018 العام من مقارنة مع الفترة ذاتها %6 بنسبة 

 والضرائب التمويل تكاليف. وانخفضت (أمريكي دوالر مليون 94.7) بحريني دينار مليون 35.7 إلى (أمريكي دوالر

 بحريني دينار مليون 142.8من  2019% في العام 1للعام بأكمله بنسبة ( EBITDA) واالستقطاعات واالستهالك

 قبل األرباح بهامش (أمريكي دوالر مليون 375.9) بحريني دينار مليون 141.7 إلى (أمريكي دوالر مليون 378.8)

 تكاليف قبل األرباح شهدت حيث. %35 بنسبة( EBITDA) واالستقطاعات واالستهالك والضرائب التمويل تكاليف

ا( EBITDA) واالستقطاعات واالستهالك والضرائب التمويل  الموظفين تقاعد برنامج تكاليف بسبب وذلك انخفاض 

 التمويل تكاليف قبل األرباح .(أمريكي دوالر مليون 29.4) بحريني دينار مليون 11.1قدره الذي بلغ  االختياري

 ارتفعت االختياري الموظفين تقاعد برنامج تكاليف بدون المعدلة (EBITDA) واالستقطاعات واالستهالك والضرائب

  %.5 انخفاض تكاليف المصروفات التشغيلية بنسبة بسبب سنوي أساس% على 7بنسبة 

 

 دينار مليون 473.1 الشركة أسهم حاملي إلى العائدة الملكية حقوق إجمالي مع قوية للشركة العمومية الميزانية تزال ما

( أمريكي دوالر مليون 1,234.0) بحريني دينار مليون 465.2 مع مقارنة( أمريكي دوالر مليون 1,254.9) بحريني

 مليون 2,633.7) بحريني دينار مليون 992.9 أصول إجمالي وبلغ %.2، أّي بزيادة قدرها 2018 ديسمبر 31 في كما

 دوالر مليون 2,420.2) بحريني دينار مليون 912.4 بحوالي مقارنة 2019 ديسمبر 31 في كما( أمريكي دوالر

ا األصول صافي ويقف .%9 قدرها بزيادة أي 2018 ديسمبر 31 في كما( أمريكي  عند 2019 ديسمبر 31 من اعتبار 

 1,339.3) بحريني دينار مليون 504.9 بحوالي مقارنة( أمريكي دوالر مليون 1,361.8) بحريني دينار مليون 513.4

 للشركة والبنكية النقدية األرصدة بلغت بينما. %2 قدرها بزيادة أي 2018 ديسمبر 31 في كما( أمريكي دوالر مليون

على قيمة األرباح المؤقتة للسهم والتي بلغت  وانعكست (أمريكي دوالر مليون 465.5) بحريني دينار مليون 175.5

  .2019فلس للحصة، وتم دفعها في أغسطس  10

 

 المالية السنة عن نقدية أرباح بتوزيع المجموعة إدارة مجلس أوصىحيث  لمساهميها مجزية عوائد بتقديم بتلكو تلتزمو

 أخذ بعد الواحد، للسهم فلس 27.5 بواقع( أمريكي دوالر مليون 121.2) بحريني دينار مليون 45.7 قدرها ،2019

ا السنوية، العمومية الجمعية اجتماع خالل ذلك على الموافقة  للسهم فلس 10 بمقدار سابق ا منها جزء توزيع تمقد  أنه علم 

 مارس شهر في العمومية الجمعية انعقاد بعد المتبقية فلس 17.5 الـ توزيع سيتم بينما ،2019 من الثالث الربع في الواحد

2020. 

 

 

 

 

 



 أبرز النتائج المالية والتشغيلية

 

 اإلدارة مجلس اجتماع بعد الكاملة المالية النتائج عن خليفة، آل خليفة بن عبدهللا الشيخ بتلكو إدارة مجلس رئيس أعلنو

 .البحرين مملكة في للشركة الرئيسي بالمقر فبراير 20 بتاريخ المنعقد

 

اإلعالن عن النتائج المالية القوية التي جاءت نتيجة تنفيذ الخطط االستراتيجية  يسعدني: "سعادته قالالمناسبة،  وبهذه

تحقيق أفضل  ويأتي .للشركة المالية اإلدارة في الفاعلية على والحرص للعمليات التشغيلي األداء رفعوبالشكل المطلوب 

 خالل األرباح تحسن عن باإلعالن نفخر وعليه،النتائج المالية للمساهمين على رأس أولويات مجلس إدارة شركة بتلكو. 

 ".للعام السهم ربحية زيادة إلى أدى مما الرابع الربع

 

 حسب بتلكو لشركة القانوني الفصل عملية هيللشركة  2019 عاممقدمة انجازات  في كان: "بقوله سعادته وأضاف

 إنشاءعلى  عالوة البحرين، في لالتصاالت الرابعة الوطنية لخطةا في جاءالجدول الزمني الموضوع وتماشي ا مع ما 

 هوية عن اإلعالنأما في أكتوبر، تم   .بتلكو لشركة بالكامل ملكيتها تعود والتي ،شركة بنية تحتية للنطاق العريض

 شركة البحرين الوطنية للبرودباند." نت، بي شركة

 

 لتطوير جديدة مرحلة نحو االنطالق رحلة بدأت للشركة، القانوني والفصل الهيكلة إعادة عملية على بناء  : "سعادته وتابع

 ."الشركة

 

ا لمضيل قوي أساس 2019 عام إنجازات منحتنا لقد: "قائال   سعادته واختتم اآلن انتهينا من تصميم االستراتيجية  نحن. قدم 

ا اساسي ا في تحقيق  خالل هذه  .المنشودة الشركة أهدافالجديدة واعداد فريق عمل اداري قوي الذي سيكون له دور 

 الشركة رؤية لتحقيق الالزمة واألدواتالسنة، نتطلع لتنفيذ هذه االستراتيجية ونحن فخورون بتوفير الخبرات والمهارات 

 ."المساهمين توقعات وتلبية

 

 عرض العمليات التشغيلية

 مهمة خطوات الشركة اتخذت، 2019 عام خالل انهلشركة بتلكو  التنفيذي الرئيس فينتر ميكيل السيد أشار جانبه، ومن

 .المملكة في الرائدة االتصاالت شركة بكونها الشركة مكانة لتعزيز

 النمو 2018 الرابعالربع  2019 الرابعالربع  النمو 2018 2019 

مليون  

دينار 

 بحريني

مليون 

دوالر 

 أمريكي

مليون 

دينار 

 بحريني

مليون 

دوالر 

 أمريكي

مليون  %

دينار 

 بحريني

مليون 

دوالر 

 أمريكي

مليون 

دينار 

 بحريني

مليون 

دوالر 

 أمريكي

% 

  1- 276.9 104.4 272.9 102.9  1- 1,076.7 405.9 1,065.0 401.5 إجمالي اإليرادات

األرباح قبل تكاليف التمويل 

والضرائب واالستهالك 

 (EBITDA)واالستقطاعات 

141.7 375.9 142.8 378.8 -1  35.7 94.7 33.6 89.1 +6  

  62+ 32.6 12.3 52.8 19.9 4+ 192.8 72.7 200.3 75.5 األرباح التشغيلية

 82+ 10.9 4.1 19.6 7.4  3+ 132.9 50.1 136.9 51.6 لمساهمي الشركة صافي األرباح

 لمساهمي الشامل الدخل إجمالي

 الشركة

56.3 149.3 43.3 114.9 +30  13.8 36.6 4.6 12.2 +204 

    2- مليون 8.6 مليون 8.4 قاعدة المشتركين

إيرادات العمليات المساهمة في 

 الدولية

56% 59% 3-    

 EBITDAالمساهمة في 

 للعمليات الدولية

58% 51% +7    



 

بقوله: "استطعنا تحقيق عدد من اإلنجازات التي تتماشى مع توجه الشركة نحو التحول الرقمي مثل إطالق  ستطرداو

 ونحن. Uptime Instituteالمعتمد من قبل  RJRألول مرة في البحرين باإلضافة إلى إطالق مركز بيانات  5Gشبكة 

 ."بالهملة الرئيسي بتلكو مقر من بالقرب جديد بيانات مركز تجهيز طور في اآلن

رؤيتنا على أن نكون شركة االتصاالت الرائدة في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة وحلول  ترتكز: "قائال   ضافاو

 االتصاالت حلول تطوير على بتلكو ستركز الرؤية، هذه ولتحقيقوالعصرية.  المتسارعة متطلباتالاالتصاالت لدعم 

 ."الرقمي التحول رحلة في االستمرار إلى باإلضافة تقدمها التي التقليدية

 

 في االجتماعية المسؤولية سياسة بتطبيق وذلك المجتمع في إيجابي أثر بترك االلتزام على نحرصبقوله: " وأشار

تقع علينا مسؤولية المساهمة في تطويره  وبالتالي المجتمع، من جزء الشركة بأن التام إيماننا من ينبع والذي الشركة،

 ."ودعم جهود المؤسسات األهلية واألفراد

 

 األهداف تحقيق في أساسي دور الموظفين جميعو ياإلدار الطاقم دعمل كان الماضي، العام: "خالل بقوله وأختتم

ا .المرجوة  ."واثقة بخطى التقدم لنا أتاح الذي المستمر دعمهم على اإلدارة مجلس إلى والتقدير بالشكر قدمتأ أن أود ،أيض 

 

 تقدير الدعم

 

 وتقديره شكره خالص عن بن خليفة آل خليفة عبدهللا الشيخ بتلكو إدارة مجلس رئيس أعرب االجتماع، اختتام وقبل

 .والموظفين اإلدارة مجلس وأعضاء المساهمين لجميع

 

 توجهنا في المستمرة ثقتهم على لمساهمينا بالشكر أتقدم أن أود اإلدارة، مجلس أعضاء عن وبالنيابة: "سعادته وأضاف

 ."أولوياتنا قمة على هو لهم ممكنة عوائد أعلى تحقيق أن على ونؤكد االستراتيجي،

 

 كما. القيمة مساهمته على عضو لكل وامتناني تقديري خالص عن ألعرب الفرصة هذه أغتنم أن أود: "بقوله وأختتم

لتحويل شركة بتلكو إلى العصر  وخططنا مساعينا دعمب لتزامهمال وموظفيها بتلكو شركة دارةإل الشكر خالصب قدمتأ

 ."الرقمي

 

الجدير بالذكر بأن هذا البيان الصحفي باإلضافة الى البيانات المالية والمعلوماتية متوفرة عبر الموقع اإللكتروني 

 www.batelco.comلبورصة البحرين ومجموعة بتلكو 

 

 

 تعليق الصورة:

 بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة بتلكو عبدهللا. الشيخ 1

 بتلكو لشركة التنفيذي الرئيس فينتر ميكيل السيد.  2

 

 

 -انتهى-

 

 

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

   Public.Relations@btc.com.bhالعالقات العامة بشركة بتلكو على: 

http://www.batelcogroup.com/
mailto:Public.Relations@btc.com.bh

