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 2021  عام للنصف األول من األرباح لمساهمي الشركة بتلكو تُحقق صافي 

 على أساس سنوي %5بزيادة نسبتها ومليون دينار بحريني  37.5بقيمة  

 * * 2021نتائجها المالية للربع الثاني والنصف األول من العام  عن   *بتلكو تُعلن *

 

من العتام   للربع الثتانيالمتاليتة    نتتائجهتا  ، اليوم عن: BATELCO)رمز التتااول (بتلكو  شتتتتتركتة  أعلنت   المنااماة، البحرين 

الفترة   ،العام  هذا )النصتف األول  منلفترة الستتة أشتهر األول  كذلك و  ،2021يونيو    30في  المنتهية   الثالثة أشتهر  ،2021

 .2021يونيو  30 المنتهية في

  17.8حيث بلغ   ،  2021رباح لمستتاهمي الشتتركة للربع الثاني من عام  األصتتافي  في   % 3زيااة بنستتبة    بتلكو ستتجل  و

بحريني   اينتتار  بتتالمرتتارنتتة مع    47.2)مليون  أمريكي   بحريني    17.3مليون اوالر  اينتتار  مليون اوالر   45.9)مليون 

للنصتتتف األول من   لمستتتاهمي الشتتتركةصتتتافي أرباح تحريق  كما أعلن  بتلكو عن  .  2020أمريكي  للفترة ذاتها من عام  

مليون  35.9مرتارنتة مع  % 5زيتااة نستتتتتبتهتا  أي بمليون اوالر أمريكي ،   99.5)مليون اينتار بحريني   37.5بريمتة    2021

إيرااا     ارتفتا إل     نتيجتةالزيتااة    هتذ . وجتات   2020من عتام    للفترة ذاتهتامليون اوالر أمريكي     95.2)اينتار بحريني  

  10.7،  2021لربع الثاني من عام لوبلغ  العائاا  عل  الستتهم الواحا  .  العامهذا  الستتتة أشتتهر األول  من خالل  الشتتركة  

ا  ا للربع الثاني من عام    10.4مرارنة مع بالفلستت  ا    22.7  الحصتتول عل في  هم استت مما  ،  2020فلستت  عائا ا عل  الستتهم فلستت 

 .2020فلس ا للفترة ذاتها في  21.7مرارنة مع  2021لفترة النصف األول من الواحا 

مليون   45.9مليون اينار بحريني ) 17.3عام  هذا الالاخل الشتتامل لمستتاهمي الشتتركة خالل الربع الثاني من وبلغ اجمالي 

مليون اوالر أمريكي  للربع الثتاني من  35.3مليون اينتار بحريني )  13.3مرتابتل   % 30، أي بزيتااة دتارهتا اوالر أمريكي 

ا زيااة بنستبة   .2020 ًت  في إجمالي الاخل الشتامل لمستاهمي الشتركة خالل النصتف األول من عام   % 87وستجل   بتلكو أي

مليون اينتار بحريني    25.2المرتارنتة مع  مليون اوالر أمريكي  بت  125.2)مليون اينتار بحريني    47.2  ، حيتث بلغت 2021

 .2020مليون اوالر أمريكي  لفترة النصف األول من  66.8)

 بيان صحفي 



ا بنستتتتبة  2021من عام  لربع الثاني اإيرااا     شتتتتها و مليون   261.0)مليون اينار بحريني    98.4حيث بلغ   ، % 7نمو 

حرر   مليون اوالر أمريكي  للفترة ذاتها من العام الماًتتي. و  244.6)مليون اينار بحريني   92.2اوالر أمريكي  مرابل 

اوالر أمريكي  لفترة النصتتتف األول من عام   مليون  525.7)مليون اينار بحريني    198.2إيرااا  بريمة   الشتتتركة كذلك

مليون اينتار بحريني   189.8، والتي بلغت   2020عن إيرااا  الفترة نفستتتتتهتا من عتام    % 4، أي بزيتااة بنستتتتتبتة  2021

بشكل أساسي إل  ارتفا  إيرااا  خاما  البروابانا الثاب  والخاما    هذ  الزيااةرجع تو  .مليون اوالر أمريكي   503.4)

 .عل  حاة % 5و % 16و % 18الرايفة وخاما  البيع بالجملة عل  أساس سنوي بنسبة 

مليون   63.1)مليون اينار بحريني   23.8، حيث بلغ  2021لربع الثاني من عام  في ا % 4بنستبة   األرباح التشتغيلية  نم و

، بينمتا 2020مليون اوالر أمريكي  للفترة ذاتهتا في عتام  60.7)مليون اينتار بحريني   22.9  بتالمرتارنتة معاوالر أمريكي   

مليون اينار بحريني  49.3مع تحريق ، % 4زيااة بنستتبة  2021شتتها  األرباح التشتتغيلية لبتلكو للنصتتف األول من عام  

للفترة نفستتتتتهتا في    مليون اوالر أمريكي   125.7)مليون اينتار بحريني    47.4مرتابتل  مليون اوالر أمريكي     130.8)

2020. 

مليون اينار بحريني    41.7( EBITDA)وبلغ  األرباح دبل تكاليف التمويل والًتتتترائال واالستتتتتهالك واالستتتتتر اعا  

مليون اينتار بحريني   40.3عن    % 3، بزيتااة دتارهتا  2021مليون اوالر أمريكي  في الربع الثتاني من عتام    110.6)

، حرر  األرباح دبل تكاليف 2021وخالل النصف األول من عام  .  2020  فيالفترة ذاتها  بمليون اوالر أمريكي    106.9)

ًترائال واالستتهالك واالستتر اعا  حيث ،  2020من عام   نفستهامرابل الفترة  % 4ارتفاع ا بنستبة  (EBITDA) التمويل وال

مليون اينتار بحريني    85.4إل  ووصتتتتتلت   ،  2020 مليون اوالر أمريكي  في 217.0)مليون اينتار بحريني   81.8بلغت   

هامش األرباح دبل تكاليف التمويل والًتترائال واالستتتهالك    نستتبة  ا بلغ بينم  .2021مليون اوالر أمريكي  في    226.5)

 .% 43  واالستر اعا 

مليون اينار   487.9بريمة  إجمالي حروق الملكية العائاة إل  مستاهمي الشتركة  مع  يةدو  للشتركةالميزانية العمومية ما تزال 

مليون اينتار بحريني   473.2عن    % 3، أي بزيتااة تبلغ  2021يونيو    30في  مليون اوالر أمريكي     1,294.2)بحريني  

مليون اينتار بحريني    1,007.4  األصتتتتتول  إجمتاليوبلغ  .  2020ايستتتتتمبر    31مليون اوالر أمريكي  في    1,255.2)

ا زيتااة بنستتتتتبتة  2021يونيو    30مليون اوالر أمريكي  في    2,672.1) مليون اينتار بحريني    992.2  مرتابتل  % 2، محررت 

  526.5ليصتتل إل    %،3وارتفع صتتافي أصتتول بتلكو بنستتبة    .2020ايستتمبر    31مليون اوالر أمريكي  في   2,631.8)

مليون اينتار بحريني   512.1بتالمرتارنتة مع    2021يونيو    30مليون اوالر أمريكي  في    1,396.6)مليون اينتار بحريني  

مليون   196.4  لشتتتركةل بلغ  ديمة النرا واألرصتتتاة البنكية. و2020ايستتتمبر    31مليون اوالر أمريكي  في    1,358.4)

 ،فلس لكتل ستتتتتهم  16.5البتالغتة    2020ممتا يعكس األربتاح النهتائيتة لعتام    ،مليون اوالر أمريكي   521.0)اينتار بحريني  

 .2021أبريل  شهر مافوعة فيوال



 % 13.5  فلس للسهم الواحا أو بما يعاال  13.5  عل  مساهمي الشركة بريمةمرحلية  ودا أدر  مجلس اإلاارة توزيع أرباح  
  خالل الموزعة  وجات الررار تماشي ا مع األرباح المرحلية   .2021  من رأس المال المافو  وذلك عن النصف األول من العام

 .حرص مجلس اإلاارة عل  تحريق عوائا مجزية للمساهمينان الد ا من و 2020 النصف األول من العام

  أبرز النتائج المالية والتشغيلية

 سبأفون، الشركة التابعة لبتلكو في اليمن، وشركة اتحاا عذيال لالتصاال  )عذيال  في المملكة العربية السعواية.  عاا المشتركين لاى *باستثنات 

لنصتتتتف األول من عام  عل  أاات شتتتتركة بتلكو في ا  رئيس مجلس إدارة بتلكو، الشاااايد عبد  بن خليفة لل خليفةعلق  

، "إن أعًتات مجلس اإلاارة ستعاات بأاات الشتركة في النصتف األول من   2021 . لرا شتهانا بااية إيجابية لهذا  2021دائال 

العام ونحن مسرورين بالتزام الفريق بالعمل عل  نفس الوتيرة مما انعكس عل  النتائج المالية للربع الثاني. فرا دام  بتلكو 

ممتا أاى إل  زيتااة األربتاح دبتل تكتاليف التمويتل والًتتتتترائتال واالستتتتتتهالك  في اإليرااا ،    %4بتحريق زيتااة بنستتتتتبتة  

في األشتتهر الستتتة المنتهية في يونيو   %5وارتفا  في صتتافي األرباح بنستتبة   %4بنستتبة    EBITDA)واالستتتر اعا   

ًتات الفريق التنفيذي في إاارتهم الفع الة عالوة . وبهذ  المناستبة، نوا أن  2021 عل  التزامهم بتنفيذ أهااف  نُشتيا بجهوا أع

 الشركة االستراتيجية." 

ا بتحريق عوائتا مجزيتة   :الشتتتتتيهللا عبتال بن خليفتة ةل خليفتة حتايثت  دتائال    وأًتتتتتاف ا كبير  "يولي مجلس اإلاارة اهتمتامت 

  22.7   للمستاهمين، ويستعانا أن نشتها ارتفا  العائاا  عل  الستهم الواحا لفترة النصتف األول من العام الجاري، لتصتل إل

 ." 2020فلس ا للفترة نفسها من العام  21.7فلس ا مرابل 

  المصترفية  الخاما  مجال في ترخيص  عل   تحصتل  الخليج اول مستتوى  عل   اتصتاال   شتركة أول  بكوننا فخورون نحن" 

  التحول  نحو  في التوج  اإلاارة مجلس  ت لعا   الخ وة هذ   تعكس .المالية للخاما   بتلكو  شتتتتتركة  تأستتتتتيس مع المفتوحة

 ." بتلكو لشركة األساسيةاالتصاال   عمالأ  وتنمية تعزيز مع الردمي

 النمو  2020 2021 
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 +7 244.6 92.2 261.0 98.4 +4 503.4 189.8 525.7 198.2 إجمالي اإليرادات 

األرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب 

 (EBITDA)واالستهالك واالستقطاعات 
85.4 226.5 81.8 217.0 4+ 41.7 110.6 40.3 106.9 3+ 

 +4 60.7 22.9 63.1 23.8 +4 125.7 47.4 130.8 49.3 األرباح التشغيلية 

 +3 45.9 17.3 47.2 17.8 +5 95.2 35.9 99.5 37.5 صافي األرباح لمساهمي الشركة 

 +30 35.3 13.3 45.9 17.3 +87 66.8 25.2 125.2 47.2 إجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة 

مليون  3.8 قاعدة المشتركين*      +4 مليون  3.7 

    - % 53 % 53 المساهمة في إيرادات العمليات الدولية 

    +5 % 49 % 54 للعمليات الدولية  EBITDAالمساهمة في 



: "تتماشت  خ  نا االستتثمارية فيما يخص تنمية محف ة الحلول الردمية   واختتم الشتيهللا عبال بن خليفة ةل خليفة حايث  دائال 

لتصتتبب بذلك بتلكو عنصتتر أستتاستتي في نمو  توجها  الشتتركا  العالمية، وتعتبر خ وة مهمة في استتتراتيجية الشتتركة  مع 

 االدتصاا الردمي للبحرين." 

لألشتهر الستتة   دويةبتحريق نتائج مالية   نحن فخورين: " السايد ميكيل فينتر الرئيس التنفيذي لشاركة بتلكوومن جهت ، دال  

 الرايفة وخاما  البيع بالجملة." ، حيث ياعمها نمو إيرااا  خاما  البروابانا الثاب  والخاما  2021األول  من عام 

ا أن أشتها   ًت  ًتاف الستيا ميكيل برول : "يستعاني أي ل العايا من خ  وأ باألخص تلك  االستتراتيجية إل  وادع ملموس ناتحو 

ًتمن  تنفيذ عاة مشتاريع رئيستية، وكان منها إ الق شتركة بتلكو للخاما  المالية لتزويا الردمي مجالبالالمتعلرة  ، حيث ت

خامة إنشتتات المحف ة الردمية    مثل  كين والشتتركا  الصتتغيرة والمتوستت ة بمجموعة واستتعة من الخاما  الماليةالمستتتهل

 وخامة إصاار الب ادا ." 

: "خالل النصتتف األول من هذا العام،   وإ الق استتتثنائية ستترعا  ترايم عل  بتلكو ركز وتابع الستتيا ميكيل حايث  دائال 

ًتمن دائمة اإلنجازا ، العالمية  األعمال  ود ا   فرااواأل  للمؤستستا   مبتكرة خاما  لخامة  جاياة  5Gبادا  نا أ لر. ومن 

ا.  بستتتة أًتتعاف "4G"ستترعا  تفوق ستترعة شتتبكة  معالموبايل بروابانا   لتوفر الفايبر بإعااة تصتتميم بادا  دمنا ،  أيًتت 

 ." 1Gbpsتصل إل  عالية سرعا  

 العالمية المعايير. وتماشتتي ا مع األستتاستتية  أعمالنا  خ عل  دائمة ت وير مراكز البيانا  التابعة لشتتركة بتلكو  عملية  عا  ت" 

  في  معتما  معيار وهي (PCI DSS)  شتهااة االعتماا الاوليللحصتول عل   جاها ا  دام الفريق بالعمل   ،البيانا  أمن مجال  في

 موثودة تخزين بيئةحصتتتتول الزبائن عل   تًتتتتمن  والتي  الثالث التابعة للشتتتتركةلمراكز البيانا    المعلوما   أمن مجال

 ." وةمنة

 " : النجاحا  والمنجزا  التي تم تحريرها في الربع الثاني تمي ز أاات فريق عمل بتلكو    تعكسواختتم الستتيا ميكيل كلمت  دائال 

فرا من أفراا   ل. ومن هذا المن لق، أوا أن أعرال عن ترايري لكالذين عملوا بروح الفريق الواحا لتحريق النتائج المرجوة

 ." 2021 عام من الثاني للنصف ل موحةا عملنا خ   تنفيذاالستمرار عل  نفس الوتيرة لأشجعهم عل  و فريق العمل

جانب    توفري إلى  الصحفي  البيان  النتائج  هذا  وبيان  البحرين  لبورصة  اإللكتروني  الموقع  على  الكاملة  موقع الالمالية 
 www.batelco.comشركة بتلكو اإللكتروني ل

 تعليق الصورة  
 خليفة ةل خليفة، رئيس مجلس إاارة بتلكو الشيهللا عبال بن  .1
 السيا ميكيل فينتر، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو .2

 
 - انتهى-

 هذا البيان الصحفي صاار عن دسم التواصل المؤسسي والمسؤولية االجتماعية لاى بتلكو. 
 االجتماعية لاى بتلكو عل  للمزيا من المعلوما ، يرج  التواصل مع دسم التواصل المؤسسي والمسؤولية 

Public.Relations@btc.com.bh / 
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