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 العادية ةموميعية العمللج السادس والثالثون االجتماع  حضرم
 2016 رسما 21الموافق األثنين عقد يوم الذي 

 مجمع بتلكو الرئيسي بالهملة -موظفي بتلكو  مركز في العاشرة صباحا  ساعة الي ف
 

وهو ما يمثل سهمًا  1,399,241,998أعلن اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد األسهم الحاضرة باألصالة والوكالة 
 % من إجمالي أسهم الشركة.84.13

 
بتقديم  و أبتدأرحب سكرتير مجلس اإلدارة فيها بالمساهمين وشكرهم على الحضور للمشاركة في مداوالت الجمعية العمومية 

 مدرجة في جدول األعمال.النقاط ال
 

 .2015مارس  18محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ  على ُصدق   أوال: 
 

 و المصادقة عليه. 2015ديسمبر 31تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في  تمت مناقشة  ثانيًا:

 

 في الهند.  القائمةالسيد ابراهيم صالح الدين عن القضية  ناحد المساهمي تساءل

 

من قبل  اصول السيد سيفا قرار تجميد  حصلت على شركة بتلكو بأن الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد إيهاب حناوي اجاب         

و قد علمت تتبع اصول و امالك السيد شيفا و المطالبة بها.  بأن شركة بتلكول ح. هذا الحكم سمالبريطانيةالمحكمة 

يمتها ل قيملك اصول في مسقط راسه في الهند و تعاد السيد سيفا بأن الداخليةمن قبل الدراسات و التقارير  الشركة

جهة منهم عائلته و الشركات  17على قرار تجميد امواله المباشرة و الغير مباشرة من  شرات الماليين. و قد حصلتع

الى ان تحصل المحكمة على  صالح لغاية شهر يونيو بتلكو عليهك فيها. قرار التجميد الذي حصلت مشترهو التي 

برمودا . المرحلة التي  جزر على الحصول على اموال من بعض االمالك التي يملكها في و استطاعة بتلكو.  االصول

 وصلنا اليها تعتبر جيدة و هذه القضية تحتاج الى وقت.
               

من شركة كي بي إم جي فخرو( بقراءة تقرير  جعفر العاليقام ممثل الشركة المعنية بتدقيق حسابات بتلكو )السيد  ثالثًا:
 وتم التصديق عليه من قبل الحضور.  2015ديسمبر 31ققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في مد

 
 والمصادقة عليها. 2015ديسمبر 31تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في   رابعًا: 
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لم تخصم من االرباح و  لالستثمارات, و لم  ة العادلة الدين عن احتياطي القيمتسال احد المساهمين السيد ابراهيم صالح 
 الخسائر؟

االصول مصنفه كمتاح  حسب معايير المحاسبة الدولية اذا كانت بأناجاب رئيس العمليات للمجموعة السيد فيصل قمحية 
و ليس في االرباح و  كيةلخانة حقوق المكون حركة التغيير في القيمة العادلة سواء ايجابي او سلبي موجود في للبيع فت

 ربح أو خسارة.  كانت مة سواءو في حالة البيع يتم االعتراف بالقيالخسائر. 
 

حوالي  إضافات التراخيص نبأ. و ُذكر فيها  7تحت ايضاح الغير ملموسة  الموجوداتعن  سأل السيد ابراهيم صالح الدين
 .دينار مليون  40

 
 .دينار مليون  37.7تبلغ قيمتها هذه قيمة رخصة الجيل الرابع لشركة امنية التي  بأنقمحية  فيصلاجاب السيد 

 
 ؟هدف هذه التراخيص نفس المساهم عن لسأ
 

شركة  عليها لتوالرخصة التي حصخيص هي تراخيص ترددات و ليست شركات. تراالهذه  بأنحناوي  هاباجاب السيد إي
سنة بحيث تسمح هيئة تنظيم االتصاالت و الحكومة في الدولة  15لمدة  (Spectrum)هي رخصة الطيف الترددي  أمنية

و  ضروريةخدمة الجيل الرابع اصبحت  بأناف لتقديم خدمات الجيل الرابع. و اض المعنية باستخدام الطيف الترددي المعيين
 مطلوبة من قبل كل المشتركين.

 
 مدروسة جيدا. الخطوةتكون هذه  بأنه يأمل اضاف السيد ابراهيم صالح الدين ان

 
 هذه الخطوة كانت مدروسة جيدًا. بأنرد علية السيد ايهاب حناوي  
 

ية, و هل االرقام في ظل الظروف و المشاكل الحالاستفسر السيد ابراهيم صالح الدين عن ارباح شركة سبأفون اليمنية 
 المذكورة معقوله؟

 
حسب المعايير المحاسبية, تأخذ شركة بتلكو  و .دينار مليون  3ارباح هذه السنة بلغت  بأناجاب السيد فيصل قمحية 
 ليست نهائية و ليست مدققة. األرباححصتها من االرباح. و هذه 

 
منية في االردن رغم الظروف الراهنة حصلت على ارباح اكثر من شركة أ اليمن و بأناضاف السيد ابراهيم صالح الدين 

 التي تم االستثمار في مشاريعها اكثر.
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التمويل لرخصة الجيل الرابع. ستشهد الشركة فترة  ةأرباح شركة أمنية تأثرت لحد ما بتكلف بأناجاب السيد فيصل قمحية 
بحيث تتأثر االرباح و لكن من بعدها سترجع االمور. التمويل التي حصلت عليه الشركة كان تمويل بنكي مما يعني  زمنية

 ة الجديدة اثرت على االرباح.كللشب االستهالكاتو ايضا  2015 في سنةتم االعتراف بها و هنالك فوائد تدفع  بأن
 

لكن االرادات ال  شركة أمنية أعمالها جيدة و بأن ذكر في تقرير الرئيس التنفيذي ما بأنابراهيم صالح الدين اضاف السيد 
 توحي بذلك.

 
إيرادات شركة أمنية قد انخفضت ألسباب منها االستثمار في شبكة الجيل الرابع التي كانت  بأنرد السيد ايهاب حناوي 

اي ان االرباح ستنخفض قبل  (J Curve )تسمى ب  حتمية لتبقى الشركة في المنافسة. و شركة امنية حاليا تمر بمرحلة
  ان ترتفع مره اخرى.

 
 ضاع شركة اتحاد عذيب في السعودية.براهيم صالح الدين عن او سأل السيد ا 
 

لديها مجلس ادارة قائم و هي شركة  تقدم خدمات الخط الثابت و ليس خدمات خلوية و الشركة بأناجاب السيد ايهاب 
السوق. شركة ما يحصل من تقلبات في ر مختلفة منها السهم تحكمه امو مساهمة مدرجة في سوق االسهم السعودي.  سعر 

الشركات الرئيسية في السعودية هي: موبايلي ,  بأنو أضاف . المنافسة في السعودية شديدة نعذيب تمر بتحديات ال
STC,   السعودية , وZain KSA  هذه الثالث شركات اديهم السيطرة المطلقة على السوق. و لكن هنالك امور ايجابية

 حصلت : 
  STCركة كة االلياف الضوئية التي تملكها شالسعودية الستخدام و بيع شب  STCتم توقيع اتفاقية بين عذيب و  -1
 دراسة موضوع تطوير شبكة عذيب.  -2 
 
 هل هذا صحيح؟لشركة عذيب س مال تم اضافة رأ بأنراهيم صالح الدين ابالسيد  أضاف 
 

 .2015 – 2014س مال في سنة لم يتم اضافة رأ بأنب السيد فيصل اجا
 

 .السيد ابراهيم صالح الدين عن الضمان البنكي المأخوذ سأل
 

%  15اخذت شركة اتحاد عذيب قرض بكفالة الشركاء فكانت حصة بتلكو  2012في سنة  بأناجاب السيد فيصل قمحية 
 عن سداد الدين.  تتأخرمن قيمة الكفالة. و الشركة لم 

 
 .المأخوذةعن سندات الحكومة  نفس المساهم سأل

 



4 

 

 

 

دائع في البنك و ايراداتها ي عن طريق الو هبتلكو لديها سيولة فائضة و افضل طريقة لتمويلها  بأنفيصل السيد  اجاب 
1%. 

 
 الفائض لسد القروض.هذا عدم استخدام  عن سببصالح الدين سأل السيد إبراهيم 

 
 نجحت بتلكومن الحكومة و قد لسندات الصادرة ااعادة شراء  ىلت الشركة علعم 2014في سنة  بأنفيصل  السيد اجاب

سعر معقول من في حال نزول سعر السندات لبتلكو الى  مليون دوالر.  650مليون دوالر من اصل  173في إعادة 
 مرة اخرى لتخفيض قيمة العموالت و الفروقات.هذا البرنامج جدولة الممكن اعادة 

 
 الصافية كما يلي:تم التصديق على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص أرباح السنة  خامسًا: 

 
أس المال المدفوع % من ر25فلس للسهم الواحد أو  25على المساهمين قدرها  توزيع أرباح نقدية -أ

 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في 10المرحلية البالغة  )تتضمن األرباح

 31مليون  دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في  41.580( والبالغة  إجمالياً م2015أغسطس 

 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.  م2015ديسمبر

 

 دينار بحريني إلى اإلحتياط القانوني. 956,000تحويل مبلغ   -ب

 

 واالجتماعية الخيرية األنشطة ودعم التبرعات لحساب بحريني دينار مليون 1.238 مبلغ تحويل -ج

 .والرياضية

 

 دينار بحريني إلى األرباح المستبقاة.  مليون 6.226تحويل مبلغ  -د

 

دينار  418,000الموافقة على مقترح  توزيع مكافأة ألعضاء مجلس  اإلدارة بمبلغ إجمالي قدره   -ه

 وزارة الصناعة و التجارة و بعد موافقة م2015ديسمبر 31بحريني للسنة المالية المنتهية في 

 مصرف البحرين المركزي.

 
المذكورة في التقرير اعضاء مجلس االدارة مكافأة  السنوي عن ذكر في التقرير عن ما السيد ابراهيم صالح الدين سأل

 ؟  دينار الف 418يتضمن ال  و اذ دينار ألف 704 السنوي بقيمة 
 

 .دينار الف 704هي جزء من ال  دينار الف 418ال  بأناجاب السيد فيصل 
 

المكافاة مبالغ فيها و يتمنى من مصرف البحرين المركزي و وزارة التجارة و  بأناراد تسجيل رأيه  الدينالسيد ابراهيم صالح 
 في هذا االمر . ينظروا بأنالصناعة 
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وعلى موقع  2015الشركات وهو موجود في التقرير السنوي لسنة  حوكمة بنظام الشركة لبرنامج اإللتزام تقرير إقرارسادسًا: 
 الشركة

 
 . 2015ديسمبر  31 في المنتهية المالية السنة خالل بتصرفاتهم يتعلق ما كل من اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء سابعًا:

 
  .أتعابهم بتحديد اإلدارة مجلس وتخويل 2016 المالية للسنة الشركة حسابات لتدقيق  KPMGتعيين شركة  إعادة ثامنًا:

 
 من قانون الشركات التجارية. 207طبقًا للمادة ما يستجد من اعمال تاسعًا:  

 
تطورات عن امكانية التواصل مع المساهمين و اخطارهم عن اجتماع الجمعية العامة اذ هناك أي استفسر احد المساهمين عن 

 التواصل االجتماعي؟ وسائلعن طريق 
 

ان امكن عن  معهممحاولة التواصل  من ثم و نعناوين المساهمي البحث عن امكانية تجديد مسيت بأناجابة السيد احمد جناحي 
 طريق الوسائل االجتماعية.

 
وفي الختام، تقدم سكرتير مجلس اإلدارة بالشكر الجزيل لجميع المساهمين المشاركين في االجتماع ومشاركتهم الفعالة في 

 .2016التوفيق والنجاح في عام مناقشاته و تمنى لهم ولشركة بتلكو كل 
 
 
 

 
________________________              ________________________ 

 سكرتير مجلس اإلدارة         رئيس مجلس اإلدارة                                           
 


