
 

 
 2021ز�ن البحر�ن ��جل قفزة كب��ة �� صا�� أر�احها للر�ع الثا�ي من عام 

 مليون دينار بحر��ي  1.246٪ لتصل إ�� 61بز�ادة بلغت �سب��ا 
 

ا�جيل ا�خامس   مواصلة زخم  • شبكة  بتوسعة  املشغل  ع��    G5النمو مع قيام  ال��ك��  اململكة، مع  أنحاء  �� جميع 

 اإلس�ان ا�جديدة مناطق 

معا�� الشيخ أحمد بن ع�� آل خليفة: "النمو القيا��ي �� األر�اح �عكس ف��ة ز�ادة الطلب، واالستثمار الكب�� �� ابت�ار   •

 عن رد 
ً
 "بالتحديات ثاٍن حافلجتمعنا خالل عام ��جميل ااملنتجات وا�خدمات، فضال

 

)، الشبكة الرائدة لل��ودباند املتنقل ZAINBHأعلنت شركة ز�ن البحر�ن (رمز التداول:    :2021يوليو،    11  -املنامة، البحر�ن  

الثا�ي من عام   للر�ع  املالية  نتائجها  البحر�ن، عن   ��2021    �� ز�ن  2021يونيو    30املنت�ي  الثالثة، �جلت  لألشهر  و�النسبة   .

ع�� أساس ٪  61كب��ة بنسبة  ، ما يمثل ز�ادة  2021�ي من عام  �� الر�ع الثا  مليون دينار بحر��ي   1.246  بلغالبحر�ن صا�� ر�ح  

من وارتفعت ر�حية السهم للر�ع الثا�ي  .  2020مليون دينار بحر��ي لنفس الف��ة من عام    0.776  سنوي مقارنة بصا�� ر�ح قدره

مليون دينار   16.220و�لغت إيرادات الف��ة    . 2020فلس للسهم �� الر�ع الثا�ي من    2مقارنة مع    فلوس للسهم،   3لتبلغ    2021

بز�ادة   بلغتبحر��ي،   
ً
مع  8.5  أيضا مقارنة  الثا�ي  ٪14.954  الر�ع   �� بحر��ي  دينار  عام    مليون  األر�اح 2020من  شهدت  كما   .

 1.054مليون دينار بحر��ي، مقارنة مع    1.491٪ لتصل إ��  41.3ة  ز�ادة م�حوظة بنسب  2021التشغيلية �� الر�ع الثا�ي من عام  

 . 2020الر�ع الثا�ي من عام مليون دينار بحر��ي امل�جلة �� 

 

والكفاءة العالية �� التشغيل وتجر�ة الز�ائن    �� األر�اح نتيجة لالبت�ار املتسق �� ا�خدمات واملنتجات  امل�حوظةوجاءت الز�ادة  

ا�خامس    املتم��ة، ا�جيل  بتوسيع شبكة  البحر�ن  ز�ن  للبيانات ع��    G5حيث قامت  املتسارع  النمو   �� �ش�ل كب��  واستثمرت 

اإلس�ان ا�جديدة �� مناطق  -و�ش�ل كب��  - �ستثمر �ان املشغل هو أول مستثمرشبكت��ا املتنقلة والثابتة. وخالل الر�ع الثا�ي، 

 .الدراسة والعمل عن ُ�عدلدعم ومساندة  احتياجا��م، ما وفر لعمالء الشركة  �� اململكة

 

مليون دينار بحر��ي،    2.774ح�ى تار�خھ، �جلت ز�ن البحر�ن صا�� ر�ح قدره  و   2021يونيو    30��ية ��  املنبالنسبة لألشهر الستة  

ر�حية السهم  ونمت . 2020مليون دينار بحر��ي لنفس الف��ة من عام  2.158٪ ع�� أساس سنوي من 28.5ما يمثل ز�ادة بنسبة 

مليون    32.728�لغت اإليرادات  و     لنفس الف��ة.   2020س �� عام  و فل  6  معمقارنة    2021شهر الستة من عام  س لأل و فل  8  لتبلغ

مليون دينار    31.419  مع٪ ع�� أساس سنوي مقارنة  4.166، بز�ادة قدرها  2021ل األشهر الستة األو�� من عام  دينار بحر��ي خال

، بز�ادة  يمليون دينار بحر��   3.223  ،2021عام  من  لف��ة الستة أشهر    ةح التشغيليار�األ   ت�لغو .  2020لنفس الف��ة من عام  

 . 2020ي امل�جلة �� عام مليون دينار بحر�� 2.658مقارنة مع ٪ 21.2قدرها 

 

بلغ إجما�� حقوق املساهم�ن �� ز�ن البحر�ن كما ��   مليون دينار    76.072،  2021يونيو    30وع�� مستوى امل��انية العمومية، 

. و�لغت قيمة 2020د�سم��    31مليون دينار بحر��ي للسنة املن��ية ��    75.482مقارنة مع    ٪0.781بز�ادة بلغت �سب��ا    بحر��ي

عام   من  الثا�ي  الر�ع  ��اية   �� الشركة  م�جلة    122.969  ،2021أصول  بحر��ي،  دينار   مليون 
ً
من    %2.2بنسبة    انخفاضا

 ��ا.ال��اما نتيجة لتخفيض  2020د�سم��  31مليون دينار بحر��ي كما ��  125.731

 



 

: “�عّ�ن  
ً
 ع�� هذه النتائج القو�ة، صرح معا�� الشيخ أحمد بن ع�� آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ز�ن البحر�ن قائال

ً
و�عليقا

 �الكيانات األخرى �� مثل هذه األوقات الصعبة، أن تواكب وتتطور و�ستجيب بقوة لظروف السوق 
ً
ع�� ز�ن البحر�ن، تماما

ي �� األر�اح الذي شهدناه خالل هذه الف��ة هو دليل علـى ال��ام ز�ن البحر�ن باالبت�ار �� تقديم املنتجات  إن النمو القو املتغ��ة، 

والتحول الرق�ي وتوسعة الشبكة وخدمة العمالء والكفاءة التشغيلية. ومع ازدياد االستخدام، ازداد كذلك حماس فرق عملنا  

 بجد ل�حفاظ ع�� سالمتھ".ولرد ا�جميل للاملتنوعة لتعز�ز تجر�ة عمالئنا 
ً
 مجتمع الذي �عمل جميعا

 

: " مجلس إدارة شركة ز�ن البحر�ن رئيسوواصل 
ً
إ��   انضمواالعمالء ا�جدد الذين ِقَبل من  املتناميساهم الطلب تصر�حھ قائال

النمو اإلجما��البحر�ن  ز�ن   الدفع  باقات ال  استقطبت، وقد  للشركة  ��     ال��ودباند  وخدمات  آجلة 
ً
  مز�داملصممة حديثا

ً
من   ا

 ." إ�� تحقيق إيرادات قو�ة وز�ادة �� األر�اح ع�� أساس سنوي تم��ة �ل هذه اإلنجازات امل  سهمتأ جدد وقد ا�عمالء ال

 

: "�� الر�ع الثا�ي، ركزنا ع�� التوسع املستمر �� البنية التحتية ل�جيل�ن الرا�ع  مجلس إدارة شركة ز�ن البحر�ن   رئيس  وأضاف
ً
قائال

تم تطو�رها   ال�ي  املناطق  املز�د من   �� �عزز من خدماتھ  الذي  املزود األول   وا�خامس، وأصبحنا 
ً
اململكة  مؤخرا ، كما قدمنا �� 

مرار �� توف�� الوصول ا�جا�ي لعمالء ال��ودباند املن��� إ��  سرعات اتصال أع�� للعمالء بنحو ستة أضعاف السرعة، مع االست

 ".ا�خدمات األساسية مثل التعلم ع�� اإلن��نت وا�خيارات املعقولة الت�لفة ملبادرات العمل من املن�ل 

 

�� هذا الر�ع من العام، �غمر�ي شعور بالفخر �ش�ل خاص "�� تصر�حھ بقولھ:   مجلس إدارة شركة ز�ن البحر�ن رئيسواستطرد  

عاملة   قوة  بإ�شاء  ال��امنا  ع��  يؤكد  ما  الثالثة،  الشباب"  لتمك�ن  ز�ن  "برامج  سيما  وال  والشبابية،  ا�جتمعية  إنجازاتنا  تجاه 

االس   �� االستثمار  من  عقد  و�عد  والتنوع.  باملساواة  واالحتفاء  البحر�ن،   �� مستدامة  الطا�ع مستقبلية  بإضفاء  قمنا  تدامة، 

واألعمال   الشمولية  ثقافة  �عز�ز  ع��  ال��ك��  مع  البحر�ن،  ز�ن  داخل  ا�جديدة  والشمولية  االستدامة  وظيفة  ع��  الرس�ي 

 " .بأكملها الشركةاملستدامة، والتأكيد ع�� أننا �عيش قيمنا وأ��ا �سري من خالل ثقافة 

 

تصر�حھ   أحمد  الشيخ  معا��  "واختتم   :
ً
شهدناقائال  نمو   لقد 

ً
استمرار    اإليرادات  ��  ا مع  ح�ى  ل�جائحة،    هتنامواجوالر�حية، 

البحر�ن وستواصل   خالل  ز�ن  من  الناجحة  مس����ا   ��  
ً
قدما دورة    امل��ي  لتسريع  وابت�ارا��ا  وعمليا��ا  موظف��ا   �� االستثمار 

أن التحول الرق�ي ا�حقيقي �� صناعة االتصاالت املتنقلة ال يمكن    -ع�� مستوى أعمالنا  -التحول الرق�ي؛ ال سيما وأننا ندرك 

 الل الر�ع القادم". أن يحدث سوى من خالل اس��اتيجية شاملة لتحو�ل الشبكة وتنفيذها، وسيظل هذا هو ترك��نا خ

 

بورصة   موقع  ع��  املالية  النتائج  عن  باإلعالن  ا�خاص  ال�حفي  وا�خ��  البحر�ن  ز�ن  لشركة  ال�املة  املالية  البيانات  تتوفر 

   www.bahrainbourse.comالبحر�ن اإللك��و�ي 

 

 :ما ي�� 2021�� الر�ع الثا�ي من عام تضمنت إنجازات ز�ن البحر�ن الرئيسية 

 

 :االستثمارات �� الشبكة وتجر�ة العمالء 

 لشب�ات الهاتف النقال وال��ودباند   •
ً
 محّسنا

ً
ال�ي تم تطو�رها �� املناطق  ز�ن البحر�ن تصبح أول مشغل شبكة يوفر اتصاال

 
ً
 .وشرق ا�حد منطقة الرم�� السكنية ومدينة خليفةمثل  مؤخرا

�� اململكة لتسريع فرص األعمال للعديد من   G5التوسع اإلضا�� �� خدمات ز�ن البحر�ن التجار�ة لشبكة ا�جيل ا�خامس  •

 .القطاعات، واالستثمار الكب�� �� شبكة ا�جيل الرا�ع لالرتقاء بتجر�ة املستخدم�ن

http://www.bahrainbourse.com/


 

بال��ودبانداالسرعة    ترقية • انحو  ب  تصال   �� لز�ادة االتصال  السرعة  امل��ايدة  ستة أضعاف  للطلبات  ململكة واالستجابة 

 .نتيجة الستمرار ا�جائحة

 

 :ا�خدمات واملنتجات

 و�أفضل األسعار.اآلجل ال�ي تقدم مجموعة واسعة من املزايا  للدفع"و�انا"  باقات إطالق •

وا�حصول ع�� بث قنوات   SIM بما �� ذلك مشاركة الـ -باقات معززة لل��ودباند املتنقل واملن��� تقدم مزايا عديدة للعمالء  •

OSN  
ً
 .مجانا

 للفوز بواحدة من أر�ع سيارات •
ً
والعديد    BMW Series 2 إطالق "مسابقة ز�ن الك��ى" للموسم الثالث ما منح العمالء فرصا

 .من ا�جوائز النقدية

 

 :الشباب 

املستقبل" و"جيل األلفية" و"برنامج    التحاق عدد كب�� من الطالب البحر�ني�ن بثالثة من "برامج ز�ن لتمك�ن الشباب": "رواد •

 ."التطو�ر امل�ي

لت�جيل   • والتطو�ر  للتدر�ب  البحر�ن  جمعية  مع  "ز�ن   20االتفاق  برنامج  خالل  من  اإلدارات  مختلف   �� بحر�نية  امرأة 

 .لتمك�ن الشباب"، �خلق بيئة عمل مستقبلية تنافسية

 

 :املسئولية ا�جتمعية واالجتماعية

حملة   • سالمة  إطالق  بأهمية  الو��  وز�ادة  االجتما��  التواصل  وسائل  ع��  األطفال  �سالمة  للتوعية  اإلن��نت"  "وحوش 

 .األطفال

إطالق تقر�ر االستدامة السنوي العاشر لز�ن، �عنوان "رحلة السنوات العشر"، الذي يرسم جدول أعمال االستدامة الذي  •

 .اتبعتھ ز�ن ع�� تواجدها ع�� مدار العقد املا��ي

شهر  ا • خالل  اال�ستجرام  ع��  مباشرة  الهواء  ع��  بثھ  تم  الذي  الرمضا�ي  ا�جلس  برنامج  من  الثانية  الن�خة  ستضافة 

رمضان، وشاركت فيھ �خصيات بارزة ع�� وسائل التواصل االجتما�� البحر�نية مثل شيماء رحي�ي ومحمد عي��ى، وتم 

زادت قيم��ا ع��   الفائز�ن جوائز فور�ة  علـى عدد من  .بحر��ي  دينار   10٫000منح  ال��نامج كذلك الضوء  ألقى  أبرز    كما 

 الشر�ات الناشئة ا�حلية ورواد األعمال البحر�ني�ن.

واألعمال   • الشمولية  ثقافة  �عز�ز  ع��  تركز  والشمولية"،  "االستدامة  مس�ى  تحت  جديدة  داخلية  وظيفة  استحداث 

 .املستدامة

للبيئة  االن��اء بنجاح من مسابقة جمع و�عادة   • بالتعاون مع ا�جلس األع��  تدو�ر النفايات اإللك��ونية للمدارس، وذلك 

 .أطنان من النفايات اإللك��ونية 10.5ووزارة ال��بية والتعليم حيث جمعت املدارس املشاركة 

   14و 8ب�ن فتاة بحر�نية ت��اوح أعمارهن  1000حيث تم تدر�ب  االن��اء بنجاح من مبادرة مخيم التكنولوجيا للفتيات •
ً
عاما

 .�� إطار أول معسكر للعلوم والتكنولوجيا والر�اضيات للفتيات

 

 :التطو�ر

، ال�ي يلقي خاللها عدد من رواد األعمال البارز�ن �لمات  )TALKSمواصلة عقد سلسلة من ا�جلسات ا�حوار�ة التنمو�ة ( •

محاضرة   استضافة  مثل  الشركة،  موظفي  مع  تفاعلية  وجلسات  نجافوف ملهمة  بوريس  قدمها  العميل"  "رحلة  �عنوان 

 مؤلف كتاب "م�املتك مهمة بالنسبة لنا".



 

، ناقشت خاللھ الشيف البارزة فجر ”zWellness"استمرار استضافة برنامج ال�حة والسعادة واألداء العا�� تحت شعار  •

ان "ال�حة والسعادة واألداء العا��" املنصوري موضوع عادات تناول الطعام الص�� لز�ادة اإلنتاجية، وجلسة أخرى �عنو 

 .ملعظم قادة ز�ن البحر�ن، وصمم بالتعاون مع أ�اديمية الدكتور مجدي عبيد

 
 --- ال��اية---

 

 لالستفسارات الصحفیة، یرجى االتصال بـ : 

 كارین بیز

 ماركوم الخلیج ذ. م. م 

karen@gulfmarcom.com 

 36644021النقال: 

 

 البحر�ن ز�ن شركة عن نبذة

عد
ُ
  ترخيص   ع�� حصلت وقد  واملنتجات،  ا�خدمات  أفضل  وتقديم  العمالء  تجر�ة  تحس�ن  ع��  تركز  حيث االتصاالت،  عالم   �� اإلبداع  رائدة البحر�ن ز�ن  شركة  �

  البحر�ن   بوضع  بوعدها  الوفاء  من   تمكنت  كما  نفسھ.   العام   من   د�سم��  28  ��   التجار�ة  خدما��ا  وأطلقت  ،2003  أبر�ل  22  بتار�خ  املتنقلة   االتصاالت  خدمات  لتقديم

عد ،5G  ا�خامس  ا�جيل  وخدمات  السرعة  وفائقة  النطاق  واسعة LTE 4G وشبكة  ا�جديدة  التقنيات  أحدث  توف��  ع��  العاملية  االتصاالت  صناعة  خارطة  ع��
ُ
  و�

  :ZAINBH) (Ticker الرمز  تحت  البحر�ن بورصة  ��  املدرجة البحر�ن،  ز�ن
ً
  وأفر�قيا،  األوسط  الشرق   منطقة  �� الرائد  االتصاالت  مشغل  ز�ن،  مجموعة  من  جزءا

 ال�و�ت �شمل أسواق 7 �� خدما��ا "ز�ن" مجموعة وتقدم .1202 مارس  31 ح�ى �شط عميل ون ملي 58.4 من ألك�� املتنقلة والبيانات  الصوت خدمات توفر ال�ي

  مشروع  خالل  من  "INWI"   شركة  من  %15.5  حصة  املغرب  ��  تمتلك  كما  السودان.  وجنوب  والسودان  السعودية  العر�ية  واململكة  واألردن  والعراق  والبحر�ن

 .www.bh.zain.com ز�ارة: أو info@bh.zain.com  مع  التواصل ير�� املعلومات  من ملز�د مش��ك.

 

mailto:Alaa.Alshaikh@bcw-global.com
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