
 

 مليون دينار بحريني 73% لتصل إلى 13اإليرادات بنسبة إجمالي ارتفاع 

  "زين البحرين"
 
 ماليين دينار بحريني  4.3بقيمة سنوية صافية  تسجل أرباحا

 
 الشيخ أحمد بن علي: التركيز على التحول الرقمي يقود مسيرة النمو املتواصل لشركة زين البحرين -

 % 24.8 نمو  بنسبة مليون دينار بحريني 1.5 األخير إلىالفصلية في الربع أرباحها الشركة ترفع  -

 مليون دينار بحريني 18.5% لتبلغ 16.8بنسبة  األخير قفزتالربع إيرادات  -

 2016% عن العام 23ترتفع بنسبة تحقق نسب نمو قوية و يرادات البيانات إ -

 

صافية ال هاأرباح ارتفاع، رائدة االتصاالت في مملكة البحرين، عن (ZAINBH: )رمز التداول ت شركة زين البحرين أعلن :2018فبراير,  5 –املنامة  

بنسبة نمو بلغت مليون دوالر أمريكي(  11.4ماليين دينار بحريني ) 4.306 ، لتصل إلى نحو 2017ديسمبر من العام  31عن السنة املالية املنتهية في 

1.2% 
ً
 .2016العام  عنمليون دوالر أمريكي(  11.3دينار بحريني ) ماليين 4.254 بأرباح بلغت، مقارنة

  

%، وهو ما أثمر عن نمو  23بفضل ارتفاع اإليرادات السنوية للبيانات بنسبة جاءت هذه النتائج اإليجابية  أوضحت الشركة في بيان صحافي أنو 

 %13اإليرادات بنسبة حجم 
ً
 عن جهود الشركة ب ، مقارنة

ً
 الدؤوبة من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الفاعلية.العام املاض ي، فضال

 

 ب 193.2مليون دينار بحريني ) 73.012 نت الشركة أن اإليرادات السنوية بلغتبي  و  
ً
مليون  64.647 ـإيرادات بلغتمليون دوالر أمريكي(، وذلك مقارنة

 ها نتيجة حرصجاء النمو الكبير في حجم البيانات  ، مبينة أن2016العام حققتها عن الشركة قد كانت مليون دوالر أمريكي(  171دينار بحريني )

عد من أهم ركائز استراتيجية النمو 
ُ
التي تتبناها الدائم على التوسع في تقديم أحدث املنتجات القائمة على البيانات وأفضل العروض الرقمية، والتي ت

 في استراتيجيتها التشغيلية.

 

العام عن مليون دوالر أمريكي(  58.2مليون دينار بحريني ) 22رباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات  بلغت وكشفت الشركة أن قيمة ال 

 بمبلغ 2017
ً
، وبذلك تكون الشركة قد حافظت على نسبة جيدة 2016العام  عنمليون دوالر أمريكي(  65.6مليون دينار بحريني ) 24.8، مقارنة

 %.30لفوائد والضرائب واالستهالكات بلغت لهامش الرباح قبل خصم ا

 

 بمبلغ  4مليون دينار بحريني ) 1.507بلغ  2017أن صافي الرباح خالل فترة الربع الخير من العام  زين البحرين وأوضحت
ً
ماليين دوالر أمريكي(، مقارنة

في حين زادت إيرادات الشركة  ،%24.8، بارتفاع بلغت نسبته 2016ماليين دوالر أمريكي( عن الفترة نفسها من العام  3.2مليون دينار بحريني ) 1.207

 بمبلغ  49مليون دينار بحريني ) 18.485%، إذ بلغت 16.8بنسبة  2017خالل فترة الربع الخير من العام 
ً
مليون  15.824مليون دوالر أمريكي(، مقارنة

قيمة الرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات  بلغت ، بينماام املاض يمليون دوالر أمريكي( عن الفترة نفسها من الع 41.8دينار بحريني )

 بمبلغ ، 2017العام  منفترة الربع الخير عن  مليون دوالر أمريكي( 14ماليين دينار بحريني ) 5.3
ً
مليون دوالر  16.4ماليين دينار بحريني ) 6.2مقارنة

   .2016الربع الخير من العام  عنأمريكي( 

 



"يعتمد النمو املستقبلي لقطاع  :على هذه النتائج قال معالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة زين البحرين هفي تعليقو

السوق  ر لتصد  وتتمتع شركة زين البحرين بكافة اإلمكانات التقنية الفائقة التي تؤهلها  ،االتصاالت على خدمات البيانات واملنتجات الرقمية املتطورة

  ".سبوق لعمالئهامن خالل تقديم نمط حياة رقمي غير م

 

:
ً

تأتي استراتيجية تمكين العمالء وراحتهم والخدمة الذاتية على رأس أولويات زين البحرين، إذ تواصل الشركة طرح املزيد " وأوضح الشيخ أحمد قائال

حسين تطبيق زين البحرين للهواتف الذكية، وتطوير القنوات اإللكترونية الخاصة من املنتجات والخدمات الرقمية املبتكرة واملحتوى اإلبداعي، وت

 بالعمالء، باإلضافة إلى عقد الشراكات مع كبرى املؤسسات ومزودي الخدمات التي تضيف املزيد من القيمة لتجربة العمالء."

 

الربحية مع مواصلة النمو على الرغم من الجواء التنافسية الحادة "حافظت شركة زين البحرين على معدالت  :بقولهوأضاف معالي الشيخ أحمد 

ومن هنا فإن هذه النتائج املالية السنوية والفصلية اإليجابية تؤكد على مدى نجاح استراتيجية النمو القوية الخاصة ، التي تسود السوق املحلية

 للشركةو  تحقيق املزيد من االزدهار من خالل توسيع نطاق الخدمات الرقمية ، فإننا عازمون على املض ي قدًما نح2018بالشركة. ومع مطلع العام 

 واإلبداع ."  مع مواصلة التزامنا بالتميز 

 

 2017اإلنجازات التجارية والتشغيلية خالل العام 

العالمات التجارية ومقرها لندن، بتصنيف  إلى جانب املؤشرات املالية اإليجابية للشركة، قامت "براند فاينانس"، املؤسسة العاملية الرائدة في تقييم

ا التجارية العالمة التجارية ملجموعة زين لالتصاالت في املركز الثاني كأقوى عالمة تجارية في الشرق الوسط، إذ رفع هذا التقييم من قيمة عالمته

ة تيليكوم وورلد مجموعة زين جائزة "أفضل عالمة ، منحت مؤسس2017مليار دوالر. وفي سبتمبر  2.34، لتصل إلى نحو 2016% عن العام 9بنحو  

 .تصاالت للعام الرابع على التواليتجارية" في منطقة الشرق الوسط في قطاع اال

 

، حيث حصدت الشركة املركز ResponseTekاملرموقة للتميز في تجربة العمالء من شركة  .C.A.R.Eوفي إنجاز آخر، فازت شركة زين البحرين بجائزة  

" بفضل مدى التطور الباهر الذي تحققه عاًما بعد آخر في تجربة إشراك العمالء عبر كافة القنوا الول 
ً

 ت.في جوائز "أفضل برنامج في فئته إجماال

 

وفي سياق فعاليات الحفل السنوي لجوائز وزارة العمل والتنمية االجتماعية، حصلت شركة زين البحرين على جائزة التدريب وتأهيل العمالة  

زها وسجلها الحافل في مجال تنمية املوارد البشرية وتطوير املواهب حصدت شركة زين البحرين جائزة "أفضل عالمة  كما ،الوطنية تقديًرا لتمي 

، وجاء هذا التكريم املشر ف تقديًرا لسجل الشركة الحافل بأفضل املمارسات 2017جارية كجهة عمل في دول مجلس التعاون الخليجي" للعام ت

 واإلنجازات في مجال تنمية املوارد البشرية.

 

 

لفضل الشركات العربية  MITمسابقة  الحفل الختامي للنسخة العاشرة 2017وبالنيابة عن مجموعة زين، استضافت زين البحرين في العام  

قيم في حلبة البحرين الدولية بحضور نخبة من الشخصيات العامة واملستثمرين واإلعالميين ورواد العمال من جميع أنحا
ُ
ء العالم. الناشئة، والذي ا

 وقد تم تنظيم املسابقة بالشراكة مع مجتمع جميل وصندوق العمل "تمكين".

 

سنوات من الشراكة املثمرة من خالل إطالق هوية جديدة لدوري زين البحرين  احتفلت زين البحرين واالتحاد البحريني لكرة السلة بعشر  كما 

مهارات الالعبين وازدهار شعبية كرة السلة في  طوير تويمثل هذا التعاون إحدى أطول اتفاقيات الرعاية في اململكة، والتي ساهمت في ، لكرة السلة

 لبالد.ا



 -انتهى  -

 

 

 نبذة عن شركة زين البحرين

 
ُ
ت على ترخيص لتقديم خدمات عد شركة زين البحرين رائدة اإلبداع في عالم االتصاالت، حيث تركز على تحسين تجربة العمالء وتقديم أفضل الخدمات واملنتجات، وقد حصلت

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

(، كما ZAINBHواسعة النطاق وفائقة السرعة. وقد تم إدراج شركة زين البحرين في بورصة البحرين )رمز التداول:  4GLTEالعاملية عبر توفير أحدث التقنيات الجديدة وشبكة 

االتصاالت املتنقلة في منطقة الشرق الوسط وإفريقيا، حيث تقدم املجموعة خدمات اتصاالت متنقلة متنوعة إلى ما تعد جزًءا من مجموعة زين، الشركة الرائدة في مجال 

تدير دان. وفي لبنان، مليون عميل. وتقدم مجموعة "زين" خدماتها في أسواق الكويت والبحرين والعراق والردن واململكة العربية السعودية والسودان وجنوب السو  45يقرب من 

". للمزيد من املعلومات ُيرجى التواصل عبر البريد INWI% من شركة "15.5" بالنيابة عن الحكومة، كما تمتلك في املغرب حصة TOUCHمجموعة زين شركة "

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