محضر االجتماع التاسع والثالثون للجمعية العامة العادية
الذي عقد يوم األربعاء الموافق  27مارس 2019
في الساعة العاشرة صباحا ً في مركز موظفي بتلكو  -مجمع بتلكو الرئيسي بالهملة
بدايةً ًرحب ًرئيس ًمجلس ًاإلدارة ًالشيخ ًعبدهللا ًبن ًخليفة ًآل ًخليفة ًبالمساهمين ًالكرام ًوالجهات ًالرسمية ًوشكرهم ًعلىً
الحضورًللمشاركةًفيًمداوالتًالجمعيةًالعامةًالعاديةًلشركةًبتلكوً .
أعلن ًرئيس ًمجلس ًاإلدارة ًعن ً اكتمال ًالنصاب ًالقانونيً ،حيث ًبلغ ًعدد ًاألسهم ًالحاضرة ًباألصالة ًوالوكالةً
1,360,565,164سهماًوهوًماًيمثلًً%81.81منًإجماليًأسهمًالشركةًً.وبدأًبتقديمًالنقاطًالمدرجةًبجدولًاألعمالً .
أوالً ً:تمًالتصديقًعلىًمحضرًاجتماعًالجمعيةًالعامةًالعاديةًالسابقًالمنعقدًبتاريخًً29مارسًً .2018
ثانياًً ً:ناقشتًالجمعيةًالعامةًالعاديةًتقريرًمجلسًاإل دارةًعنًأعمالًالشركةًومركزهاًالماليًللسنةًالماليةًالمنتهيةًفيً
ً31ديسمبرً .2018
شكرًالمساهمًعليًالطريفًرئيسًمجلسًاإلدارةًورحبًبهًفيًشركةًبتلكوًومنًثمًأشارًإلىًالصفحةًرقمًً 4منًالتقريرً
السنويًحيثًذًكرتًالرؤياًوالرسالةًوالقيمًالتيًتتمحور حولهاًالشركةًوأضافًبأنًمنًوجهةًنظرهًيجبًأنًيتمًأخذًبعينً
االعتبارًمصلحةًالمساهمينًفيًهذاًالشأنً .
أشارًنفسًالمساهمًإلى المؤشراتًالماليةًالمذكورةًفيًالصفحةًرقمًً 7منًالتقريرًالسنويًواقترح ًإضافةًهامشًصافيً
الربح ًمنًضمنًالمؤشراتًالمذكورةًباإلضافةًإلىًبعضًالمقاييسًكاالنحراف ًالمعياريًومعاملًاالختالف ًومعاييرًالفاً
وبيتاًونسبةًشاربًمماًسيعطيًالمساهمًثقةًأكبرًلالستثمارًخصوصاًإذاًاثبتتًبتلكوًأنًنسبةًالمخاطر متدنيةً ً.
شكرًرئيسًمجلسًاإلدارةًالمساهمًوأضافًبأنًمالحظاتًالمساهمينًذاتًأهميةًلمجلسًاإلدارةًوللشركةًوسيتمًأخذًهذهً
المالحظاتًبعيينًاالعتبارً.كماًأشارًرئيس ًمجلس ًاإلدارةًإلىًالتفاعل ًااليجابيًالملحوظ ًلسعر ًالسهمًمقارنةً ًباألعوامً
الماضيةًوالًشكًبأنًقرارًشراءًأسهمًالخزينةًالذيًوافقًعليهًمجلسًاإلدارةًوًالجمعيةًالعموميةًقدًحسنًمنًأداءًسعرً
السهمًآملينًبأنًيستمرًفيًتحسنًفيًالمستقبلً .
تقدم ًالمساهم ًمحمد ًالمحمود ًبالثناء ًعلى ًمجلس ًاإلدارة ًوتمنى ًلهم ًالتوفيق ًوالسداد ًومن ًثم ًأشار ًإلى التوجه ًوالنظرةً
المستقبليةًالمذكورةًفيًتقريرًمجلسًاإلدارةًالذيًيشيرًإلىًنقطتينًوهماًمشاريعًالبنيةًالتحتيةًوالرقميةًوتطويرًمهاراتً
الموظفينًوتساءلًعنًإذاًكانًالتوجهًهوًاالستثمارًوالتوسعًالخارجيًأمًالتركيزًعلىًاألسواقًالمحليةً .
أجاب ًرئيسًمجلس ًاإلدارة ًبأن ًالمجلسًيعملًعلىًالتركيزًعلىًاستعادةًبتلكوًلحصتهاًومركزهاًفيًالسوقًالبحرينيً
وتحقيقًالتوازن ومراجعةًاالستثماراتًالموجودةًمنًحينًإلىًآخرًوتطويرًشركاتًاالتصاالتًمنًجهةًاألصولًالرقميةً
وهذاًجزءًمنًًرؤيةًواستراتيجيةًالمجلسًالمستقبليةًالجديدةًوالتيًسيتفضلًالرئيسًالتنفيذيًبعرضهاًالحقاً ً.
وفيًختامًالنقاشً،صادقت ًالجمعيةًالعامةًالعاديةًعلىًتقريرًمجلس ًاإلدارةًعن ًأعمالًالشركةًومركزهاًالمالي ًللسنةً
الماليةًالمنتهيةًفيًً31ديسمبرً .2018
ً
ً
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ثالثاً:

ًاستمعت ًالجمعية ًالعامة ًالعادية ًإ لى ًتقرير ًمدققي ًالحسابات ًالخارجيين ًللشركة ًحول ًالبيانات ًالمالية ًعن ًالسنةً
المنتهيةًفيًً31ديسمبرًً،2018وًالتيًقامًبتقديمهاًالسيدًجمالًفخروًممثلًشركةًكي.بي.أم.جيًفخروً ً.

تقدمًالمساهمًعليًالطريفًباإلشارة ًإلىًالصفحةًرقمًً،96إيضاحًرقمًً 4المعنيًباألدواتًالمالية ً"القيمةًالعادلةًوًإدارةً
المخاطر" ،وأشارًبأنًتوجدًً4مخاطرًوًلمًيتمًذكرًسواءًً3منهاًفقطًفماًالسببً .
أجاب ً ًالرئيسًالتنفيذيًللمجموعةً ،السيدًإيهابًحناويً ،بأنًإذاًكانًالسؤالًالمطرحًيشير ًإلىًالمخاطرًالتشغيليةً ،فإنهاً
جزءًمنًمسؤولياتًاللجنةًالتنفيذيةًويتمًعرضهاًومراجعتهاًبشكلًدوريًوتوجدًدائرةًمختصةًإلدارةًالمخاطرًالتشغيليةً
واالستراتيجية ًفي ًبتلكو ًوالشركات ًالتابعة ًلهاً ،قد ًال ًتكون ًالمخاطر ًمذكورة ًفي ًالتقرير ًبالتفصيل ًوإنما ًهناك ًتركيزً
ومبادراتًلتقييمًهذهًالمخاطرًبشكلًدوريً .
وًبذلكً،صادقتًالجمعيةًالعامةًالعاديةًعلىًتقرير ًمدققيًالحساباتًالخارجيينًللشركةًحولًالبياناتًالماليةًعنًالسنةً
المنتهيةًفيًً31ديسمبرً.2018
رابعاً:

ناقشتًالجمعيةًالعامةًالعاديةًالبياناتًالماليةًالموحدةً عنًأعمالًالشركةًومركزهاًالماليًللسنةًالماليةًالمنتهيةًفيً
ً 31ديسمبر ًً 2018وتفضلًالرئيسًالتنفيذيًللمجموعةً،السيدًإيهابًحناويً،بتقديمًملخصًعنًمركزًالشركة ًوً
الخططًواالستراتيجياتًالمستقبلية.

تفضلًالمساهمًعليًالطريفًباإلشارةًإلىًالصفحةًرقمًً77منًالتقريرًالسنويًباألخصًالىً"مجموعًالموجودات"ً،حيثً
أشار ًإلى ًانخفاض ًالمجموع ًمقارنة ًبالسنة ًالماضية ًوأضاف ًبضرورة ًعدم ًانخفاضه ًإلى ًأقل ًمن ًً 900مليون ًدينارً
بحرينيًوأكدًأهميةًمحاولةًتنميةًوزيادةًاألصولً .
أجاب ًالرئيسًالتنفيذيًللمجموعةًمشيرا ًالىً"الذممًالتجاريةًالمدينةًوأخرى"ً ،حيث ًأن ًالمجموعًانخفض ًمقارنة ًبالسنةً
الماضيةًوهذاًمؤشرًجيدًلنموًالشركةً .
تفضل المساهمًعليًالطريفًبالقولًبأنًالشركةًيجبًأنًتًنميًاإليراداتًواألصولًومنًثمًتطرقًإلىًحقوقًالملكيةًوًأكدً
ضرورةًارتفاعًالمجموعًفيًسنةًً 2019والسنوات ًالقادمةًوأنًفيًنظرهًهذاًسيؤديًًإلىًارتفاع ًفيًسعرًالسهم ًويحفزً
المساهمينًعلىًاالستثمارً.ومنًثمًأشار ًإلىًالصفحةًرقمًً 120منًالتقريرًالسنويً،اإليضاحًرقمًً 32المعنيً"بالتحليلً
القطاعي" ًباألخصًلشركةًأمنيةًباألردنً ،حيثًيوجدًتحسنًفي ًالخسائرًمقارنةً ًبالعامًالماضيًوضرورة ًالتركيزًعلىً
استعادةًالربحيةًللشركةً .
عقب ًرئيس ًمجلس ًاإلدارة ًباإلشارة ًبأن ًمجلس ًإدارة ًبتلكو ًينظر ًدائما ًإلى ًحقوق ًالمساهمين ًو ًجزء ًكبير ًمن ًأرباحً
الشركةًتخصصًللمساهمينًً،كذلكًأكدًبأنًأداءًالشركاتًتحتًمحطًأنظارًالمجلسًبشكلًمستمرً .
عقب ًالمساهمًمحمد ًالمحمودًبالقولًبأنًالمساهمينًقدًشهدواًارتفاعًوًانخفاضًفيًسعرًالسهمًعبرًالسنواتًوأثنىًعلىً
كالمًالمساهمًعليًالطريفًبشأنًشركةًأمنيةًوأضافًبأنًالسوق ًاألردني ًشهدًتحديًمنًمختلفًالنواحيًوالمساهمينً
علىًثقةًبأنًالمجلسًسيتخذًالقراراتً الصائبةًبشأنًالبقاءًأوًالخروجًمنًشركةًأمنيةً.ومنًثمًسألًالمساهمًعنًأسهمً
الخزينةًوإذاًبادرتًالشركةًبشراءًهذهًاألسهمًوإذاًكانتًاألسعارًمناسبةًلشراءًأسهمًالخزينةًبعدًارتفاعًسعرًالسهمً .
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ً
ردًرئيسًمجلسًاالدارةًبأنًالمجلسًيتابعًأداءًالشركاتًالتابعةًويحاولًمنًحدًالخسائرًوالوصولًلنتائجًتقاربًالربحيةً
وإذاًرأىًالمجلسًفرصةًتعودًبمردودًمربحًللشركةًفيدرسها ًويقررًبشأنهاً.أماًبالنسبةًالرتفاعًسعرًالسهمًفهذاًانعكاسً
حقيقيًبسببًارتفاعًنتائجًالشركةًوبالنسبةًألسهمًالخزينةًفأنًالبرنامجًتمًتطبيقهًفيًينايرًً2019والًيزالًفيًبدايتهً .
سألًأحدًالمساهمينًعنًإذاًكانتًنسبةًأسهمًالخزينةًً .%10
أجاب ًالمديرًالماليًللمجموعة ًبأنهاًً%10كنسبةًمئويةًولكنًكخدماتًصانعًالسوقًوحسبًتعليماتًمصرفًالبحرينً
المركزي ًالنسبةًالقصوىًهيًً%3ونحنًحاليا ًفيًمرحلةًصانعًالسوقًومنًثمًسيتمًطرحًالخياراتًلرفعًسعرًالسهمً
ليعكسًالقيمةًالعادلةً .
تطرق ًالمساهم ًعليًالطريف ًإلى ًالسيولةًوالمديونيةًللشركة ًوأضاف ًبأنًفي ًسنة ًً 2018تمًتوظيفًبعضًمنًالسيولةً
لشراء أذونًالخزينةًالحكوميةًوسألًإذاًكانًهذاًالقرارًمجديًللشركةًمنًثمًأضافًبأنًتمًتوظيفًاألدواتًالماليةًبشكلً
إيجابيًولكنًهلًالمردودًيفوقًالمصاريفًوالخصوماتًالتيًيتمًدفعهاًلخدمةًالديونً .
أجابًرئيسًمجلسًاإلدارةًبأنًالمالئةًالماليةًوالسيولةًالنقديةًللشركةًفيًمحطًنظرًالمجلسًفيًحالًاتخاذًايًقرارًالزمً
لتنفيذًاستراتيجية ًمستقبليةً.بالنسبةًللديونًالمستحقةًفقدًكانتًخطوةًإيجابيةًللشركةًوالمجلسًفيًمرحلةًمناقشةًإمكانيةً
دفعًالدينًكاملًولكنًهذاًالقرارًيًتخذًبعدًدراساتًمبنيةًعلىًماًهوًفيًمصلحةًالشركةً ً.
أضافًالمديرًالمالي ًللمجموعة ًبأنًالعائد ًالمستحقًعلىًالودائعًوأذونًالخزينةًوالسنداتًالسياديةًأعلىًمنًنسبةًالقسيمةً
التيًيتمًدفعهاًعلىًالسنداتًالمستحقةًفيًً .2020
صادقتًالجمعيةًالعامةًالعاديةًعلىً البياناتًالماليةًالموحدةًعنًأعمالًالشركةًومركزهاًالماليًللسنةًالماليةًالمنتهيةًفي
 31ديسمبرًً .2018
خامساًً :تمًالتصديقًعلىًتوصيةًمجلسًاإلدارةًبتخصيصًأرباحًالسنةًالصافيةًكماًيليً :

ًأ -تحويلًمبلغ  2.67مليون دينارًبحرينيًإلىًاالحتياطيًالقانوني.
ب -توزيعًأرباحًنقدية علىًالمساهمين المسجلينًفيًسجلًالمساهمينًيومًانعقادًالجمعيةًالعامةًالعاديةً(فيًماعداً
ً
أسهمًالخزينة)ًقدرهاًً 27.5فلسًللسهمًالواحدًأوًً%27.5منًرأسًالمالًالمدفوعً(تتضمنًاألرباحًالمرحليةً
البالغةًً 10فلسا ًللسهمًالواحدًالتيًتمًتوزيعهاًعلىًالمساهمين ًفيًأغسطسًً)2018والبالغةًإجمالياً ًحواليً
ً 45.74مليون ًدينار ًبحريني ًللسنة ًالمالية ًالمنتهية ًفي ًً 31ديسمبر ًً .2018وسيتم ًدفع ًاألرباح ًإبتداءا ًمنً
تاريخً 4أبريل .2019
ت -تحويل مبلغً 1.25مليون دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم األنشطة الخيرية واالجتماعية والرياضيةً .
ً
أشادًالمساهمًمحمدًالمحمودًبالمبادراتًالخيريةًفيًالبحرينًوحولًالشركاتًالتابعةًلهاًوشكرًمجلسًاإلدارةًعلىً
هذهًالمبادراتً .
عقبًعليهًرئيسًمجلسًاإلدارةًبأنًكشركةًبحرينيةًيجبًأنًيكونًلناًبصمةًفيًمجالًالعملًالخيريً .
ج .تحويلًمبلغًً443ألفًدينارًبحرينيًإلىًاألرباحًالمستبقاة.
ً
سادساًً ً:تمتًالموافقة ً علىًمقترحًتوزيعًمكافأةًألعضاءًمجلسًاإلدارةًبمبلغًإجماليًقدرهًً 418,000ألفًدينارً
بحرينيًللسنةًالماليةًالمنتهيةًفيًً31ديسمبرً .2018
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سابعا ً :تمت المصادقة ًعلى ًتقرير ًحوكمة ًالشركات ًومدى ًالتزام ًالشركة ًبنظام ًومتطلبات ًمصرف ًالبحرينً
المركزيًووزارةًالصناعةًوالتجارةًوالسياحةًًكماًهوًمبينًفيًالتقريرًالسنويً ً.
أكد ًرئيس ًمجلس ًاإلدارة ًبأن ًتم ًتقييم ًالمجلس ًلسنة ًً 2018وكانت ًالنتيجة ًجيد ًجدا ًوأضاف ًبأن ًالمجلس ًيتبعً
القوانينًوالرواسيًالمنصوصًعليهاًمنًقبلًالجهاتًالرقابيةً .
ثامنا ً :تمت ًالموافقة ًعلى ًالعمليات ًالتي ًجرت ًخالل ًالسنة ًالمالية ًالمنتهية ًً 31ديسمبر ًً 2018مع ًأي ًمنً
األطراف ًذات ًالعالقة ًكما ًهو ًمبين ًفي ًاإليضاح ًرقم ًً 30من ًالبيانات ًالمالية ًتماشيا ًمع ًالمادة ًً 189من ًقانونً
الشركاتًالتجاريةً .
تاسعا ً:

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية فيًً31ديسمبرًً .2018

عاشرا ً :ناقشتًالجمعيةًالعامةًالعاديةًإعادة تعيينًشركة ًكي.بي.أم.جيًفخروًلتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019
وتخويل مجلسًاإلدارة بتحديد أتعابهمً ً.
وًبادرًرئيسًمجلسًاإلدارةًبالقولًبأنًهذهًالتوصيةًأتتًبناءًعلىًقرارًلجنةًالتدقيقًوبماًيتناسبًمعًالقانونً .
صادقت ًالجمعية ًالعامة ًالعاديةًعلى ًإعادة ًتعيين ًشركة ًكي.بي.أم.جي ًفخرو ًلتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ً2019
وتخويل مجلسًاإلدارة بتحديد أتعابهمً .
احدى عشرًً:ماًيستجدًمنًأعمالًطبقاًللمادةًً207منًقانونًالشركاتًالتجاريةً .
وفيًالختامً ،تقدمًرئيسًمجلسًاإلدارةًالشيخًعبدهللاًبنًخليفةًآلًخليفةًبالشكرًالجزيلًلجميعًالمساهمينًالمشاركينًفيً
االجتماع ًومشاركتهم ًالفعالة ًفي ًمناقشاته ًوتمنى ًلهم ًولشركة ًبتلكو ًنتائج ًوتوزيع ًأفضل ًوكل ًالتوفيق ًوالنجاح ًلسنةً
ً .2019
ً
ً

________________________

________________________

سكرتير مجلس اإلدارة باإلنابة

رئيس مجلس اإلدارة

نورة عبدهللا صليبيخ

عبدهللا بن خليفة آل خليفة
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