
 

 

 

 

 

 

 

 للجمعية العمومية العادية والثالثون لثامنامحضر االجتماع 

 2018 رسما 29الموافق  الخميسالذي عقد يوم 

 مجمع بتلكو الرئيسي بالهملة -مركز موظفي بتلكو  فيفي الساعة العاشرة صباحاً 

 

للمشاركةًفيًرئيسًمجلسًاالدارةًالشيخًمحمدًبنًخليفةًآلًخليفةًبالمساهمينًالكرامًوًشكرهمًعلىًالحضورًًرحبًبداية ً

ًالعامةًلشركةًبتلكو.ًمداوالتًالجمعيةًالعمومية

ًعنًأعلن ًاالدارة ًمجلس ًوالوكالةًًسكرتير ًباألصالة ًالحاضرة ًاألسهم ًعدد ًبلغ ًحيث ًالقانوني، ًالنصاب اكتمال

1,385,671,297 ً ًسهما  ًيمثل ًما ًالشركة.ً%83.31وهو ًإجماليًأسهم ًًمن ًالنقاطًًبدأو ًبتقديم ً ًمجلسًاالدارة سكرتير

ًالمدرجةًفيًجدولًاألعمال.

ً.2017مارس29ًًتمًالتصديقًعلىًمحضرًاجتماعًالجمعيةًالعامةًالعاديةًالسابقًالمنعقدًبتاريخًًًأوال:

 وًالتصديقًعليه.2017ًًديسمبر31ًتمتًمناقشةًتقريرًمجلسًاإلدارةًعنًأعمالًالشركةًللسنةًالماليةًالمنتهيةًفيًًًًثانياً:  

كيًبيًإمًجيًفخرو(ًبقراءةًتقريرًًمنًشركةًجعفرًالقبيطيبتلكوً)السيدًقامًممثلًالشركةًالمعنيةًبتدقيقًحساباتًًثالثاً:

ًوتمًالتصديقًعليهًمنًقبلًالحضور.2017ًديسمبر31ًهيةًفيًمدققيًحساباتًالشركةًللسنةًالماليةًالمنت

تمًًو2017ًديسمبر31ًمناقشةًالبياناتًالماليةًللسنةًالمنتهيةًفيًب تقدمًالرئيسًالتنفيذيًللمجموعةًالسيدًايهابًحناويرابعاً: 

 منًقبلًالمساهمون.ًالتصديقًعليها

ًأحدًالمساهم - تتكررًفيًاالعوامًالقادمةًامًهيًسًًكانتوًإنًًةالخسائرًالحاليًبالسؤالًعنًينتفضلً

 فقط.خصخصةًمرحليهً

ً

فيًًاإلدارةلقدًاتخذًمجلسًعلىًمدىًالسنواتًوًتراكمتًبأنًهذهًالخسائرًًاإلدارةيسًمجلسًهًرئاجاب -

ًالماضي ًالخسائرًعلىًمراحلًولكنًفيًنفسًالوقتًًبإطفاءًالقرارًالعام افظًعلىًالشركةًانًتحهذه

ًوعلىً ًسياداتًالخارجيةًتاالستثماراًاضافًبأنًبعضًمنايراداتها.ًوعلىًقوتها وًقوانينًًتحكمها

ًفرضًالضرائب ًبأنًالدولًاالخرىًمثل ًالىًذلكًو ًما ًعلًسيتمًهو ًًىالتركيز ًًالمشاريع مملكةًفي

ً ًالبحرين ًبان ًًالشركةعلما ًمعحيثًًناجحةًتاستثماراتملك ًلدفعًعجلةًًتتحد ًالبحرينًسعيا اقتصاد

ً.التنمية

 

الشركاتًاحوالًًعنةًًوكاتًالخارجيتنوعًالشراالولًبشأنًًاستفسارين:احدًالمساهمينًعنًًتساءلوً -

ًشركةًبتلكوًمساعيًلبيعًتلكًالشركات.لدىًوإنًكانًًحاليةًمشاكلًسياسيهًخسائرًوًالتيًتواجه

 

ًالبحرين.ًوًنيةًاالستثماراتًداخلًوًخارجًللشركةًالخطةًالمستقبليةًكانًبشأنًاالستفسارًالثانيًاماً

ً

- ًً ًاالول ًالتوضيحًعلىًاالستفسار ًقبلًًتم ًمن ًمجلسًاالدارة ًالقطانًبأنًالغرضًمنًعضو ًخلود السيدة

ونوهتًحيانًتأتيًأمورًخارجهًعنًارادةًالمجلسًالتنوعًهوًالتحصيلًعلىًايرادًاكبرًولكنًفيًبعضًاال

األخيرةًوًنظراً ًاآلونةالىًأنهًفيًًالشركةتدرًبأرباحًكبيرهًعلىًًالمطافًبأنًشركةًأمنيهًكانتًفيًبدايةً

نًببيعًاوًللضرائبًالتيًتٌحصلًمنًالشركةًتراجعتًاراداتها.ًوًاضافتًبأنًقرارًمجلسًاالدارةًسواءًكا

 ًالبقاءًبالشركةًسيكونًقرارًمدروسًوًهذاًينطبقًعلىًجميعًالشركات.



 

 

 

ً

ً

ً

ً

ً

الشركاتًسواءًكانتًشركةًيعًفيًحالًببأنًالدكتورًاحمدًالبلوشيًاضافًعضوًمجلسًاالدارةًولقدً -

ونوهًًاإلدارةعلىًتوصياتًمجلسًًتًًالمناسبًوبالسعرًالمناسبًبناءً سيتمًًفيًالوقأوًغيرهاًفونًًسبأ

انًتكونًالسنواتًبًا ًيمتمنوًًسعرًالسهمًًقرارًيوثرًعلىًذاخمًاتيتًالبانًًمتحفظًاإلدارةبانًمجلسً

 .فيًاالتجاهًاالفضلًالقادمة

ً

ًالخارجيةاالستثماراتًباالستفسارًالثانيًالمتعلقًللمساهمًبشأنًالشيخًمحمدًبنًخليفهًالًخليفهًًووضح -

االستثماراتًمبنيهًعلىًًهذهًًانًتكونًشرطًالخارجيةتتطلعًعلىًاالستثماراتًًالشركةمؤكداًعلىًانً

ً.للشركةًومنفعةعلىًانًتعودًبمردودًًوًمكثفهدراساتً

 

ًماضيالعامًالبًمقارنةًالحاليًًاإلدارةعددًأسهمًاعضاءًمجلسًًعنًسببًانخفاضًالمساهميناحدًًسأل -

عنًاذًوضعتًالشركةًاحتماالتًو  .الموجودةًاالستثماراتًبشأنًالخسارةالربحًأوًايضاً 

 

ً

ًتغيرًللمجموعةًالرئيسًالتنفيذيًاجابةً - ًالماضيًوًبعضًمنًاالعضاءًًبانًمجلسًاالدارة عنًالعام

ً ًحصة ًيحملون ًمجلسًكانوا ًاعضاء ًقبل ًمن ًالمملوكة ًاالسهم ًعدد ًفي ًفرق ًيبين ًولهذا ًاالسهم من

 .االدارة

ً

ًو - ًالشركة ًفخريًأضافبشأنًاالحتماالتًالتيًتضعها ًرائد ًالسيد ًالشركةبأنًًعضوًمجلسًاالدارة

يعًتدرسًفيهاًجميعًاالحتماالتًمنًجموًتناقشًالسنواتًالثالثًالقادمةًسنويةًًاستراتيجيةخطهًاًهيلد

ً.ًوالخارجيةمنهاًًالداخليةًالنواحيًمنهاًالمخاطرةًالسياسية

 

ًبأنرمًنغساًالدكتورًواضافًرئيسًاالستحواذ - ًالوقتًالحاليًاد ًبدراساتًمكثفهًًالشركةًفي تقوم

ًهوًفيهًًسواءًكانًالمملوكةستثماراتًلالًالواردةوتضعًاالحتماالتً ًلما ًاوًالخروجًمنها بالبقاءًفيها

 مصلحهًللشركة.

 

ردًالمساهمًبالقولًبأنًانهًكمستثمرًيريدًالتأكدًبأنًالشركةًتعملًعلىًماًهوًفيًمصلحةًالمساهمًوًالً -

ًيريدًأنًيتفاجأًباستحواذاتًوًمشاريعًتوديًالىًخسائر.

 ً ًةًالصافيةًكماًيلي:تمًالتصديقًعلىًتوصيةًمجلسًاإلدارةًبتخصيصًأرباحًالسنً: خامسا

%ًمنًرأسًالمالًالمدفوع25ًفلسًللسهمًالواحدًأو25ًًعلىًالمساهمينًقدرهاً توزيعًأرباحًنقديةً -ًأ

ً ًالبالغة ًالمرحلية ًاألرباح ًفي10ًً)تتضمن ًالمساهمين ًعلى ًتوزيعها ًتم ًالتي ًالواحد ًللسهم فلسا 

ً ًإجماليا2017أغسطس ًوالبالغة ) 41.58 ً ًفي ًالمنتهية ًالمالية ًللسنة ًبحريني ًدينار 31ًمليون

منًتاريخًً(ًوًسوف2017ديسمبرً  2018أبريل8ًًيتمًتوزيعًاألرباحًابتداءاً 

 

 واالجتماعية الخيرية األنشطة ودعم التبرعات لحساب بحريني دينار ألف87.28ً مبلغ تحويل -ًب

 .والرياضية

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًًسادساً: ًقدره ًإجمالي ًبمبلغ ًاإلدارة ًمجلس ًألعضاء ًمكافأة ًتوزيع ًمقترح ًعلى ًدينار390,500ًًالموافقة ألف

 وزارةًالصناعةًوالتجارةًوالسياحة. بعدًموافقة2017ًديسمبر31ًبحرينيًللسنةًالماليةًالمنتهيةًفيً

 ً ًبنظامًحوكمةًالشركاتًومتطلباتًمصرفًالبحرينًالمركزي.ًااللتزامعرضًومناقشةًتقريرً: سابعا

 ً لدعمً %ًمنًرأسًمالًالشركة10يزيدًعنًالموافقةًعلىًتخويلًمجلسًاالدارةًلشراءًأسهمًالخزينةًبماًالً: ثامنا

 .أوًأليًغرضًآخرًمعًموافقةًمصرفًالبحرينًالمركزي سعرًالسهمًوالسيولةًفيًبورصةًالبحرين

ً

الىًالبندًالثامنًتفضلًاحدًالمساهمينًبالشكرًعلىًهذهًالخطوةًوًسألًاذًكانتًهذهًًباإلشارة -

 النسبةًستشترىًمنًالسوقًامًأنًاحدًالمالكًالرئيسينًارادًانًيبيعًحصته؟ً

 

ًلدراسةً - ًسيكونًخاضع ًو ًالسهم ًفيًدعم ًالقرارًسيساهم ًبأنًهذا ًرئيسًمجلسًاالدارة اجابه

 السهمًوًمنًثمًسيتمًاتخاذًالقرارًالمناسب.شاملةًتوضحًكيفيةًتأثرًسعرً

 

ً

  ً ً.2017ديسمبر31ًًفيً المنتهية المالية السنة خالل بتصرفاتهم يتعلق ما كل من اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراءً:  تاسعا

ً.أتعابهم بتحديد اإلدارةًمجلس وتخويل 2018 المالية للسنة الشركة حسابات لتدقيقًً KPMGًتعيينًشركة إعادةً :عاشراً 

للمادةًًً:احدا عشر  ً  منًقانونًالشركاتًالتجارية.207ًماًيستجدًمنًاعمالًطبقا

بأنًالمجلسًقدًقامًبإرساءًقواعدًلقياسًأداءهًوأداءًاللجانًالمنبثقةًمنه,ًوقدًقامًبعمليةًًاإلدارةوًأضافًسكرتيرًمجلسً

ً%.80ًًالقياسًمقارنةًبأفضلًالمقاييسًالدوليةًالموجودة.ًوكانتًنتيجةًالقياسًأنًأداءًالمجلسًقدًتحددًكأداءًجيدًبنسبة

ً

- ً ًبتاريخ ًبأن ًبالقول ًالمساهمين ًاحد ًفبراي25ًتفضل ًارسلمصرفًا2018ًر ًالمركزي ًلبحرين

ًبشأنًالبيانًالصحفيً ًوًشكرًمصرفًالبحرينًالمركزيًخطابًلبتلكو المتعلقًبالبياناتًالمالية

ًالسوقً ًفي ًللمستثمرين ًآمنة ًبيئة ًيخلق ًهذا ًو ًالموضوع ًمتابعة ًعلى ًالشركة ًو ًمراقبته على

سالةًالموجهًكانتًالبحريني.ًوًبهذاًطلبًالتوضيحًاذاًكانًهنالكًلغطًفيًالموضوعًالنًلهجتهًالر

 شديدة.

ًبتلكوًمصرفًالبحرينًالمركزيًعلىً - ًوًتشكرًشركة ًمهمة ًبأنًالرقابة ًرئيسًمجلسًاالدارة اجابه

ًوزيرً ًمع ًتمتًمناقشته ًاستالمه ًتم ًالخطابًالذي ًاضافًان ًو ًالنواحي ًهذه ًالشركاتًمن مراقبته

مجلسًاالدارةًعلىًارسالًًاتفقالمواصالتًوًاالتصاالتًوًوزيرًالتجارةًوًالصناعةًوًالسياحةًًوً

 ماًًلتثبيتًالوقائعًحيثًانًشركةًبتلكوًتماشتًبشكلًمهنيًمعًالمركزيًخطابًالىًمحافظًالمصرف

ً



 

 

 

ً

ً

ً

ً

ً

وًبورصةًالبحرين.ًوأتبعًبأنًهذهًالحالةًفرديةًوًتمتًًبتوافقًمعًوزارةًالتجارةًوًالصناعةًوًالسياحة

ًالسيطرةًعلىًاالمورًوًتشكرًمصرفًالبحرينًالمركزيًمرةًاخرىًعلىًجهوده.

 

 تسألًأحدًالمساهمينًعنًحقيقةًفصلًالشركة. -

 

ًبأن - ًبوبشيت ًمحمد ًالسيد ًالبحرين ًلبتلكو ًالتنفيذي ًالرئيس ًللخطةًًهتفضل ًفهم ًاساءة ًهنالك لألسف

ًا ًشركةًالوطنية ًانشاء ًاو ًالقانوني ًليسًالفصل ًو ًالوظيفي ًتطلبًالفصل ًالتي ًلالتصاالتًو لرابعة

ً ًيتم ًكما ًًتداولهجديدة ًفصل ًهو ًالحقيقة ًفي ًاالعالم. ًوسائل ًبالجملةًًالوظائففي ًتخصًالبيع  التي

(Wholesale function) ًً ًمتكاملةًمعزولةًعنًادارة وًبالتاليًً(Retail)البيعًبالتجزئةًفيًادارة

هذاًيحققًسياسةًالحكومةًفيًوجودًجهةًمسؤولةًعنًالبنيةًالتحتيةًلالتصاالتًتقدمًخدماتًمتساويةًوً

 .ً (Retail)بعدالةًلجميعًالمشغلينًعلىًمستوىًالبيعًبالتجزئةً

وًتغطيةًً(National Broadband Network):ًتطويرًوًاضافًبأنًتخصصاتًالشركةًستكونًاوال ً

ً ًبشبكة ًفيًالبحرين ًو ًالمشغلين ًبين ًالمنافسة ًتشجيع ًو ًالمساواة ًو ًالعدالة ًعلى ًالتأكيد ًثانيا : الفايبر.

تمشىًعلىًخطًواضحًمعًوزارةًالتجارةًوًالصناعةًوًالنهايةًاضافًالرئي سًالتنفيذيًبأنًبتلكوًحالياً 

ًالسياحةًوًهيئةًتنظيمًاالتصاالت.

ً

يلًلجميعًالمساهمينًالمشاركينًفيًاالجتماعًومشاركتهمًالفعالةًفيًوفيًالختام،ًتقدمًسكرتيرًمجلسًاإلدارةًبالشكرًالجز

ً.2018ًمناقشاتهًوًتمنىًلهمًولشركةًبتلكوًكلًالتوفيقًوالنجاحًفيًعامً

ً

ً

ً

ً

________________________ًًًًًًًًًًًًًًًً________________________ً

ًسكرتيرًمجلسًاإلدارةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًرئيسًمجلسًاإلدارةًًًًًًًًً

ًأحمدًحسينًالجناحيًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمحمدًبنًخليفةًآلًخليفةًًًًًًًً

 


