
 

 

للنمو �� الر�ع   انالرئيسي  نا�حر�ا هما ، رات ز�ن البحر�ن والبنية التحتيةاستثما

 2021الثالث من عام 
 

�� ٪ ع�� أساس سنوي 3نمو اإليرادات بنسبة مع ٪ 5بنسبة  للشركة نمو ثابت �� األر�اح التشغيلية •

 2021من عام  لر�ع الثالثا

م  ن عا� م ٪ �� األشهر التسعة األو�18ز�ادة جيدة �� صا�� األر�اح بنسبة ز�ن البحر�ن �علن عن  •

2021   

املنتجات وا�خدمات لتلبية احتياجات السوق الرقمية ا��ا من �سريع ابت�ار ز�ن البحر�ن تواصل  •

 ة نامياملت

شبكة التوسع �� خدمات  ع��  نركز    -�� ز�ن البحر�ن    -  نحنمعا�� الشيخ أحمد بن ع�� آل خليفة: " •

ناطق  امل�� جميع أنحاء اململكة، مع مواصلة االستثمار �� �غطية شبكة املو�ايل ��    5G  ا�جيل ا�خامس

 ".ا�جديدة و�عز�ز مبادرات االستدامة لسكنيةا

 

البحر�ن   البحر�ن  :2021أكتو�ر    19  -املنامة،  ز�ن  التداول:   أعلنت  مجال  الشركة  )،  ZAINBH(رمز   �� املبتكرة 

باململكة ��  االتصاالت  املنت�ي  الثالث  للر�ع  املالية  نتائجها  العام،  2021سبتم��    30، عن  الثالث من  للر�ع  و�النسبة   .

 صافية قدرها 
ً
٪ ع��  4بنسبة  �� أر�احها مليون دينار بحر��ي، ما �عكس ز�ادة مطردة 1.613�جلت ز�ن البحر�ن أر�احا

ر�حية    حافظت، فيما  2020مليون دينار بحر��ي لنفس الف��ة من عام    1.549� ر�ح قدره  أساس سنوي مقارنة بصا�

. و�لغت  2020نفس الف��ة من عام ل ومشا��ةللسهم الواحد فلس  4ع�� قيم��ا عند    2021السهم للر�ع الثالث من عام 

مليون   14.833٪ مقارنة مع 3ة قدرها  مليون دينار بحر��ي، بز�اد 15.291ما قيمتھ   2021إيرادات الر�ع الثالث من عام  

ز�ادة   2021. كما شهدت األر�اح التشغيلية �� الر�ع الثالث من عام 2020من عام  �� الر�ع الثالثا�حققة دينار بحر��ي 

مليون دينار بحر��ي امل�جلة �� الر�ع الثالث من عام  1.746مليون دينار بحر��ي مقارنة مع  1.825٪ لتصل إ�� 5بنسبة 

2020. 

 

لشبكة، واالستثمار �� أحدث التقنيات  �� ا وتحققت الز�ادة املطردة �� أر�اح وايرادات الشركة نتيجة للتوسع امل��ايد  

الر�ع    من نوعها  الرائدة واألو�� لتلبية طلبات املستخدم�ن. وخالل  للمنتجات وا�خدمات  �� السوق، واالبت�ار املتسق 

، وركزت ع��  املتناميةالثالث، قامت ز�ن البحر�ن بتسريع عروض منتجا��ا وخدما��ا لتلبية احتياجات السوق الرقمية  

 .ا�جديدة باململكة السكنية ناطق املتوف�� تجر�ة سلسة للمستخدم�ن �� 

 



 

  4.387وح�ى تار�خھ، �جلت ز�ن البحر�ن صا�� أر�اح بلغت    2021سبتم��    30املن��ية ��  ف��ة التسعة أشهر  لالنسبة  ب

مليون دينار بحر��ي لنفس    3.706  مقارنة مع ٪ ع�� أساس سنوي  18.36مليون دينار بحر��ي، أي بر�ادة بلغت �سب��ا  

   12. ونمت ر�حية السهم إ��  2020الف��ة من عام  
ً
عن    2020س �� عام  لف  10مقابل    2021للتسعة أشهر من عام    فلسا

بلغت   إيرادات  البحر�ن  ز�ن  الف��ة. وحققت  عام    48.020نفس  األو�� من  التسعة  بحر��ي خالل األشهر  دينار  مليون 

بلغت  2021 بز�ادة  الف��ة من عام    46.252٪ ع�� أساس سنوي مقارنة مع  3.82،  .  2020مليون دينار بحر��ي لنفس 

٪ مقارنة  14.60مليون دينار بحر��ي، بز�ادة قدرها    5.047،  2021لغت األر�اح التشغيلية لف��ة التسعة أشهر من عام  و�

 .2020مليون دينار بحر��ي امل�جلة �� عام    4.404مع 

 

  77.686إ��    2021سبتم��    30وع�� مستوى امل��انية العمومية، نما إجما�� حقوق املساهم�ن �� ز�ن البحر�ن كما ��  

. 2020مليون دينار بحر��ي �� الف��ة نفسها من عام    73.783٪ مقارنة مع  5.29مليون دينار بحر��ي، بز�ادة بلغت �سب��ا  

مليون دينار بحر��ي، بز�ادة طفيفة بلغت    127.675،  2021  من عام  و�لغت قيمة أصول الشركة �� ��اية الر�ع الثالث

 .2020سبتم��  30مليون دينار بحر��ي ا�حققة ��   122.780٪ مقارنة مع 4

 

  :
ً
 ع�� نتائج الر�ع الثالث، صرح معا�� الشيخ أحمد بن ع�� آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ز�ن البحر�ن قائال

ً
و�عليقا

أر�اح ز�ن البحر�ن �� الر�ع الثا�ي من هذا العام، حافظنا ع�� النمو املطرد لألر�اح �� الر�ع    "�عد الز�ادة القياسية ��

. و�� وقت سابق من هذا الر�ع من العام، حددنا خططنا ملواصلة االستثمار �� توسعة شبكتنا  2021الثالث من عام  

ا�خ بالدفع تجاه املز�د من التحول الرق�ي �� ، و�ش�ل يؤكد ع�� ال��امنا الر 5Gوا�جيل ا�خامس    4G ل�جيل�ن الرا�ع  

إ�� مناطق   5Gالبحر�ن، و�عز�ز ا�حياة الرقمية لعمالئنا، فيما  نركز �شدة ع�� توسعة خدمات شبكة ا�جيل ا�خامس  

جديدة �� جميع أنحاء البالد، واالستثمار �� توف�� �غطية موثوقة وعالية ا�جودة لشب�ات املو�ايل و�ضافة املز�د من 

  االتصال شبكة  ول عالقتنا مع إر�كسون لنشر حل  �عز�زإلنجازات ا�جديدة لتجر�ة العمالء خالل هذا الر�ع، من خالل ا

 "  .�� اململكة اا�خاصة �� (RAN) الالسل�ي

 

وأضاف معا�� الشيخ أحمد بن ع�� آل خليفة لتصر�حھ بالقول: "ال نزال متحمس�ن ملواجهة التحديات االجتماعية مثل  

لتقليل   املستدام  النمو  تجاه  محددة  أهداف  ووضع  األد�ى،  ا�حد  إ��  البيئية  بصمتنا  تقليل  خالل  من  املناخ  �غ�� 

االنبعاثات والنفايات و�شر الو�� وتخفيف تأث�� ا�خاطر املتعلقة باملناخ. وكجزء من خطط االستدامة لدينا، استثمرنا  

لل من اس��الك الكهر�اء واملساحة والتعقيدات التشغيلية وانبعاثات �� تحديث حاو�ات املعدات إ�� حاو�ات خارجية تق

 ثا�ي أكسيد الكر�ون". 

 



 

: "مع اق��اب الر�ع األخ�� من عام  
ً
، فإننا نركز �شدة 2021واختتم رئيس مجلس إدارة شركة ز�ن البحر�ن تصر�حھ قائال

وارد مع�� مواصلة خطط توسعة شبكتنا �� �ل أنحاء اململكة ع�� املستو��ن التجاري والفردي، من خالل تخصيص  

كفاءة  لنا بتلبية الز�ادة املطردة �� الطلب الرق�ي من خالل  �خمة لضمان تجر�ة سلسة لعمالئنا، فيما تل��م فرق عم

 " .االبت�ار واالستدامةالشبكة و 

 

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

 . www.bahrainbourse.com بورصة البحر�ن اإللك��و�ي:

 
 

 :ما ي�� 2021إنجازات شركة ز�ن البحر�ن �� الر�ع الثالث من عام  أهم تضمنت

 :االستثمار �� الشبكة وتجر�ة العمالء

نطاق �غطية   لتوسعة إر�كسون  �شر تقنية تجميع املوجات ا�حاملة لشبكة ا�جيل ا�خامس املتطورة بالشراكة مع •

�غطية الشبكة وتوف��    نطاق  شبك�ي ا�جيل�ن الرا�ع وا�خامس، وتقديم النطاق�ن املنخفض واملتوسط لتوسعة 

 تجر�ة مطورة للمستخدم�ن

ودو  • ومو�اي��،  ��ي)،  �ي  (اس  السعودية  االتصاالت  وشركة  اتصاالت،  مجموعة  ب�ن  يجمع  تحالف   �� الدخول 

لالتص اإلمارات  املت�املة  (شركة  �جلة   EITC)االت  دفع  ��دف  املفتوحة  الراديوي  النفاذ  شبكة  حلول  لدعم 

 االبت�ار �� قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات �� منطقة الشرق األوسط

" املبتكر�ن للتكنولوجيا املالية  Swvl" و" Pipe �� شرك�ي "لالستثمار  شركة "ز�ن فينشرز"    االستفادة من ا�شاء •

 نمو لدعم نموهما ع�� تواجد "ز�ن" اإلقلي�ي والدو��سريعة ال

ن ز�ن البحر�ن من تحس�ن   •
ّ

اعتماد حلول مستدامة موفرة للطاقة من خالل استخدام ا�حاو�ات ا�خارجية، ما يمك

 األثر البيئي للشركة والت�جيع ع�� اإلدارة الذكية للطاقة 

مناطق سكنية جديدة بما �� ذلك مدينة   لتشمل G5توسعة خدمات ز�ن البحر�ن من شب�ات ا�جيل ا�خامس   •

 سلمان ومدينة خليفة وشرق ا�حد ومنطقة الرم�� السكنية 

 

 :الشباب

�عادة تدو�ر النفايات اإللك��ونية بالتعاون مع جمع و استضافة فعالية خاصة ل��نئة املشارك�ن �� مبادرة ز�ن � •

 من النفايات اإللك��ونية طن  10.5ا�جلس األع�� للبيئة وال�ي ساهمت �� جمع أك�� من 

 ، برنامج تلفز�ون الواقع تحت عنوان ر�ادة األعمال BIBANرعاية  •

 

 :املسئولية ا�جتمعية واالجتماعية 

https://www.bahrainbourse.com/


 

 ملنظومة الشر�ات الناشئة �� اململكة، استضافت الشركة الن�خة الثامنة من  •
ً
 بالشراكة مع ز�نوفيت دعما

بارتن�ز، و�� مؤسسة داعمة للشر�ات الرقم عقال للمستثمر�ن   مقرها البحر�ن، وشبكةو ية الناشئة  الكري 

 املالئكة، و�� أول مجتمع للمستثمر�ن املالئكة �� اململكة العر�ية السعودية، وفرعها �� مملكة البحر�ن 

الشبابية �� ��خ��ا الثالثة    "حوار"الشراكة مع نادي روتاري العدلية الستضافة الن�خة الثالثة من مبادرة   •

 � ب�ن الشباب البحر��ي حول االختالفات ب�ن األجيال �� مواقع العمل �خلق بيئة عمل أك�� إنتاجيةلز�ادة الو�

البشر�ة • املوارد  وتنمية  للتدر�ب  البحر�ن  جمعية  مع  مش��ك  �عاون  اتفاقية  البحر�ن  ز�ن  لتدر�ب   وقعت 

 مختلف اإلدارات بالشركةالكتساب ا�خ��ة العملية ��  24- 20الشابات البحر�نيات �� الفئة العمر�ة 

 توقيع مذكرة تفاهم مع مركز ناصر للتأهيل والتدر�ب امل�ي لتبادل املعرفة و�عز�ز فرص البحث واالبت�ار  •

 لغة اإلشارة ز�ن البحر�ن الدخول �� شراكة مع جمعية الصم البحر�نية لتعليم موظفي •

 

 :التطو�ر

الشركة   • من  دعت  البارز�نعدد  واملفكر�ن  األعمال  مع   قادة  تفاعلية  جلسات  وعقد  ملهمة  �لمات  إللقاء 

مع املستشارة واملدر�ة البحر�نية معصومة العا��، و"صناعة الفكرة اإلبداعية"   املوظف�ن، مثل: "هبات ر�انية"

سيبة املد�ي
ُ
 .للدكتور صالح معمار، و"إتقان التحف�� الذا�ي" مع خليل القاهري و"املرونة ال�خصية" مع �

  �عنوان   جلسة  السيد ع�� �شارة  جلسة حول األمن السي��ا�ي ملوظفي ز�ن البحر�ن. وقدماستضافت الشركة   •

"
ً
 ."كن مستعدا

 --- ينت�ي---

 
 لالستفسارات الصحفیة، یرجى االتصال بـ :

 كارین بیز 
 ماركوم الخلیج ذ. م. م 

karen@gulfmarcom.com 
 36644021النقال: 

 

 البحر�ن ز�ن شركة عن نبذة

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

  من  تمكنت  كما  نفسھ.  العام  من  د�سم��  28  ��  التجار�ة  خدما��ا  وأطلقت  ، 2003  أبر�ل   22  بتار�خ  املتنقلة  االتصاالت  خدمات  لتقديم   ترخيص  ع��

 وفائقة   النطاق  واسعة  LTE 4G وشبكة  ا�جديدة  التقنيات  أحدث  توف��  ع��  العاملية  االتصاالت  صناعة  خارطة  ع��  البحر�ن  بوضع  بوعدها  الوفاء

عد ،5G  ا�خامس  ا�جيل  ماتوخد  السرعة
ُ
  :ZAINBH) (Ticker الرمز  تحت  البحر�ن  بورصة  ��  املدرجة  البحر�ن،  ز�ن  و�

ً
 ز�ن،  مجموعة  من  جزءا

  ح�ى   �شط  عميل  مليون   58.4  من  ألك��  املتنقلة  والبيانات  الصوت  خدمات  توفر  ال�ي   وأفر�قيا،  األوسط  الشرق   منطقة  ��  الرائد  االتصاالت  مشغل

  وجنوب   والسودان   السعودية  العر�ية  واململكة   واألردن   والعراق  والبحر�ن  ال�و�ت  �شمل  أسواق  7  ��  خدما��ا  "ز�ن"  مجموعة  تقدمو   .1202  مارس  31

  التواصل   ير��  املعلومات  من  ملز�د  مش��ك.  مشروع  خالل  من  "INWI"  شركة   من  %15.5  حصة  املغرب  ��  تمتلك   كما  السودان.

 . www.bh.zain.com ز�ارة: أو info@bh.zain.com  مع
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