
 

 

 

 البحرين" تسجل  زين"
 
 2018للعام النصف سنوية  رباح الصافيةال في  قويا نموا

  %61بنسبة 

 

بالفترة ذاتها من مقارنة  2018من العام الثاني  ربعال فترة في% 29 بنسبة الصافية أرباحها حجم في ارتفاعا سجلتالشركة -

 العام السابق

 املستقبلية خططها لدعممبنية على االبتكار  أعمال استراتيجية تنفيذ تواصل البحرين زين-

 

 :2018 أغسطس 4 - ملنامةا

عن  اململكةشركة االتصاالت الرائدة في ، ينحر ين البز  إدارة شركةرئيس مجلس ، عالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفةأعلن م

الشركة نسب نمو  قوية في حجم أرباحها ، حيث سجلت 2018يونيو  30املنتهية في  األشهر الستة األولى املالية لفترةنتائجها 

 %61محققة بذلك نسبة زيادة بلغت مليون دوالر أمريكي(،  6.16دينار بحريني )مليون  2.33الصافية عن هذه الفترة بلغت 

 .2017عام ال عن الفترة نفسها من دوالر أمريكي(  مليون  3.84دينار بحريني ) مليون  1.45مقارنة بمبلغ 

 شركة زين البحرين حققت أرباحأن وذكر معالي الشيخ كما 
 
 1.22حيث بلغت  املالي الجاري الربع الثاني من العام  خاللصافية  ا

 ارتفاعمسجلة مليون دوالر أمريكي(،  3.24مليون دينار بحريني )
 
األمر الذي  .2017عام ال الفترة نفسها من مقارنة ب% 29بنسبة  ا

 
 
 1.11والذي بلغ   2018 عامالعن صافي أرباح الربع األول من  خالل الربع الثاني %10بنسبة  في صافي األرباح زيادة عكس أيضا

  .دوالر أمريكي(مليون  2.93دينار بحريني )مليون 

 2.32بقيمة  2018العام تشغيلية خالل النصف األول من  اسجلت أرباح ركة زين البحرينأن ش حمدوأضاف معالي الشيخ أ

 مليون  4.19دينار بحريني ) مليون  1.58% مقارنة بمبلغ 47نسبة زيادة بلغت ب، مليون دوالر أمريكي( 6.15دينار بحريني )مليون 

 2018لربع الثاني من العام فترة اتشغيلية خالل ا أرباح الشركةسجلت كما ، 2017عام ال عن الفترة نفسها مندوالر أمريكي( 

مليون 2.65)دينار بحريني  مقارنة بمبلغ مليون % 20بلغت يادة بز ، مليون دوالر أمريكي( 3.2دينار بحريني )مليون  1.2بقيمة 

(  4فلس ) 6ارتفع العائد األساس ي للسهم الواحد إلى  وقد .2017عام عن الفترة نفسها من ال( أمريكي ردوال 
 
عن فترة فلس سابقا

شهر األ فترة فلس ل 3العائد األساس ي للسهم الواحد عن  في حين لم يتغير 2018يونيو من العام  30املنتهية في  ستةشهر الاأل 

 مقارنة بنفس الفترة العام املاض ي. 2018يونيو من العام  30املنتهية في  ثالثةال



 

 

مليون دوالر أمريكي(  86.5مليون دينار بحريني ) 32.7 بلغت 2018زين البحرين خالل النصف األول من العام إيرادات  أنكما 

 16.13% لتصل إلى 14، وانخفضت اإليرادات خالل الربع الثاني بنسبة املاض يعام ال مقارنة بالفترة نفسها من % 12بانخفاض 

 مليون دوالر أمريكي(. 42.7مليون دينار بحريني )

الربع الثاني من  في نهاية مليون دوالر أميركي(  178.2ون دينار بحريني )ملي 67.4 بلغإجمالي حقوق امللكية بينت الشركة أن و 

وجودات امل ، وانخفضت 2017ة نفسها من العام مليون دوالر أميركي( للفتر  170) مليون دينار بحريني 64.3، مقابل 2018العام 

مليون  271مليون دينار بحريني ) 102.5أميركي(، من مليون دوالر  255مليون دينار بحريني ) 96.3مع نهاية الربع الثاني بمبلغ 

 .2017نهاية الربع الثاني من العام  قارنة معدوالر أميركي( م

استراتيجية األعمال الفعالة التي تعتمدها،  نجاح يعكس الفترة هذهالبحرين النشط خالل  زين شركةأداء بالذكر أن  الجدير

قيمة  لتقديم أفضل بقدرات الشركة في تزويد أسهم هذا األداء  وقد . تحقيق نتائج مالية ممتازة ياالستمرار فمن  مكنتها والتي

القطاعات  أسرع أحداالبتكار للحفاظ على دورها الريادي في  تمجاال  في استثمارها  فيهتواصل  الذي الوقت في ،لعمالئها مجزية

 في العالم
 
املستمرة الحتواء  وبرامجها ،املتميزة هاعروض بفضل الصافية أرباحها تعزيز من البحرين زين مكنتت وقد ،تطورا

 .والبرودباند نقالةالاتف و دمات الهخل املستمر تطويرالو  ،التكاليف

 نجحت: "رئيس مجلس إدارة شركة زين البحرين ،معالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفةعلى هذه النتائج قال  هوفي تعليق

 ها ز دور يعز تفي األمر الذي ساهم ، ةمتكاملعمل إدارة على  اعتمادهابفضل  مالية مشجعةتحقيق نتائج في شركة زين البحرين 

 ".لتلبية احتياجات عمالئها عالية الجودةر حلول االتصاالت يتوفل في اململكة، وعملها الدؤوبرائدة اتصاالت كشركة 

بدمج  املمتثلةمع أهداف زين البحرين  2018عام اللربع الثاني من ا خالل املسجلةنتائج التتوافق " الشيخ قائالمعالي وأضاف 

شركة زين البحرين قد تم  في ةالالسلكي الثابت البرودباندخدمات  ويجدر بنا اإلشارة إلى أن ،في سوق االتصاالت الرقميةريادتها 

 في تقرير  تقديرها
 
تنزيل و  بروتوكول نقل النص الفائق،تنزيل في  سرعةأعلى مستويات المتالكها ال  تهيئة تنظيم االتصاال  مؤخرا

 عن التصفحالووقت  ،اإلنترنت تنفيذ أوامر البينج علىووقت  بروتوكول نقل امللفات،
 
 ".خرى األ فئات ، فضال

أكثر من أي شركة اتصاالت أخرى في في مجاالت متنوعة ولى األ  راكز امل، حصلت زين البحرين على األمر في واقعواوضح قائال " 

النطاق  في توفير خدماتبشكل جذري مزودي خدمات االتصاالت من تغير املشهد التنافس ي بين  الشركةتمكنت  ، فقدالبحرين

 من تعزيز  نتتمكالعريض فائق السرعة، و 
 
النطاق العريض من خالل توفير خدمات  ة لتقنياتمبتكر شركة ا كهسمعتأيضا

 "إنترنت ثابتة ومتنقلة استثنائية للعمالء.

خدمة  لتوفيرحدث الخدمات وتقديمنا أل  الرقمنةستراتيجية اتنفيذ  عمل علىلافي  سنستمر " بقولهالشيخ أحمد معالي واختتم 

التركيز على تقديم املنتجات  مواصلتنا ذلك بالتزامن مع و وتحقيق املزيد من النمو والنجاح في اململكة،  عمالء استثنائية

 ".احتياجات عمالئنا جميع ات لتلبيةوالخدمات التي تتضمن أحدث التقني

 



 

 

 :2018من العام  الثانيالتجارية والتشغيلية خالل الربع زين البحرين أبرز إنجازات 

جائزة البحرين الكبرى  –"حلبة البحرين الدولية"  أثناء سباق "فورموال وان لـالشبكية  +4Gتوفير خدمات قامت زين البحرين ب-

 إبريل. 8إلى  6من الذي أقيم  لطيران الخليج"

 لتقرير الربع  4Gسجلت زين البحرين التي تمتلك شبكة -
 
األخير لجودة أعلى مستويات السرعة لخدمات البرودباند املنزلي وفقا

أداء رئيس ي لجودة خدمة  مؤشر  11مسجلة مستويات األداء ضمن ، الصادر عن "هيئة تنظيم االتصاالت"خدمة البرودباند 

  في البحرين. مقارنة بأي مشغل آخر في هذه الفئةالبرودباند الثابت 

والذي يشمل ”STEAM“  اآلليات املبرمجة املعتمدة على على تقنية تعليم زين البحرين أول مشغل في اململكة يبيع برامج  -

أعوام  5ين يبلغون )العلوم، التكنلوجيا، الهندسة، الفنون، والرياضيات( في متاجرها، وتوفير برامج آلية تعليمية لألطفال الذ

ويعد برنامج اآلليات جزء من جهود زين البحرين للتواصل مع املجتمع وتجهيز أجياله باملهارات الالزمة، وتعزيز   ،وما فوق 

.
 
ن من ملنافسة في السوق اإلقتصادي مستقبال

ّ
 قدراتهم التقنية والبيئية والتعليمية واإلبداعية للتمك

التواصل مع  فيتلبية احتياجات املجتمع األوسع في مملكة البحرين املعتمدة لستراتيجية زين البحرين اجزء من كمن ي-

أعلنت زين البحرين  ، حيثواالتصالالبيانات خدمات مجموعة من الخدمات الصوتية و  عبروالشركات واألفراد  املؤسسات

 عن إبرامها التفاقيت
 
. وتنص اتفاقية الشراكة شيزولم أنتربرايزالجفير، و  سيدنسسويس بل ر  فندق شراكة مع كل من  يمؤخرا

بحلول االتصاالت  هاتزويدوعملياتها التي تشمل الشقق الفندقية ومرافقه األخرى على  الجفير فندق سويس بل رسيدنسمع 

الشركة العاملية ، أنتربرايزشيزولم ، فيما ستقوم زين البحرين في اتفاقيتها الثانية بتزويد السرعة ةعالي إنترنتالشاملة وخدمة 

 .والحديثة شاملةاللحلول الطيران وحلول األعمال في الشرق األوسط، بحلول االتصاالت 

 -نتهىإ-

 

 

 نبذة عن شركة زين البحرين

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

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 (ZAINBH: واسعة النطاق وفائقة السرعة. وقد تم إدراج شركة زين البحرين في بورصة البحرين )رمز التداول  4G LTEالعاملية عبر توفير أحدث التقنيات الجديدة وشبكة 

ا من مجموعة زين، الشركة الرائدة في مجا ل االتصاالت املتنقلة في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، حيث تقدم املجموعة خدمات اتصاالت متنقلة متنوعة إلى ما يقرب تعد جزء 

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

". 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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