
 

 

 

 

كة البحرين لالتصاالت السلكية    ش.م.ب.   (بتلكووالالسلكية )شر

 عاديةالوغير   الجمعية العامة العادية  اجتماع دعوة إىل 

كة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )بتلكو( ش.م.بمجلس إدارة    و   يرس رئيس  كة"(    . شر ن الكرام لحضور )"الرسر دعوة المساهمي 
كة عادية ال غي   العادية و اجتماع الجمعية العامة  ي تمام الساعة  بمشيئة   م عقده والمقرر  للرسر

 هللا تعاىل فن
 
ة صباحا   خميس المن يوم  العاشر

ي وذلك    2021مارس    25الموافق  
 للظروف الراهن   (ZOOM)عير االتصال المرئ 

 
ي حالة عدم توفر النصاب الق.ة  نظرا

ي الالزم سوف  فن
انوئن

ي يوم الخميس الموافق  
ي نفس الزمان والمكان  2021بريل  أ  8يعقد االجتماع الثائن

ي الالزم سوف  ،  فن
ي حالة عدم توفر النصاب القانوئن

وفن
: وذلك لمناقشة وإقرار جدول االعمال ال 2021أبريل  22الثالث يوم الخميس  يعقد االجتماع  تاىلي

 :
ً
 الجمعية العامة العادية: جدول أعمال أوال

 . والمصادقة عليه  2020مارس  25المنعقد بتاري    خ  العادية الجمعية العامة اجتماعمحضن قراءة   .1

كة .2 ي    ومركزها الماىلي  مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الرسر
 . والمصادقة عليه 2020ديسمير  31للسنة المالية المنتهية فن

ن عن البيانات المالية  االستماع إىل .3 ي الحسابات الخارجيي 
ي   الموحدة  تقرير مدقق 

 . 2020 ديسمير  31للسنة المالية المنتهية فن

ي الموحدة مناقشة البيانات المالية  .4
 عليها.  والمصادقة 2020ديسمير  31للسنة المالية المنتهية فن

ي أرباح توصية مجلس اإلدارة بتخصيص  اعتماد  .5
ي المالية  السنةصافن

:  2020 ديسمير  31المنتهية فن  عىل النحو التاىلي

ن  توزي    ع أرباح نقدية - أ  ي ماعدا   عىل المساهمي 
ن )فن % من رأس المال المدفوع  30للسهم الواحد أو  فلس 30   قدرها   الخزينة(   أسهمالمسجلي 

ي    13.5)تتضمن األرباح المرحلية البالغة  
ن فن ي تم توزيعها عىل المساهمي 

 للسهم الواحد الت 
 
 ا حواىلي  والبالغة إجمالي(  2020أغسطس فلسا

ي  مليون  49.8
ي للسنة المالية المنتهية فن

:  وذلك 2020 ديسمير  31دينار بحريتن  عىل النحو التاىلي

 2021مارس  28 آخر يوم تداول الستحقاق األرباح

 2021مارس  29 استحقاق اخر يوم تداول السهم بدون  

 2021مارس  30 يوم االستحقاق 

 2021ابريل  13 يوم الدفع 

ي  دينار مليون 4.39  مبلغ تحويل -ب
عات لحساب بحريتن  .االجتماعيةمسؤولية ال أنشطة ودعم التير

ي  ألف  990تحويل مبلغ  -ت
 . إىل األرباح المستبقاة دينار بحريتن

قدره   .6 إجماىلي  بمبلغ  اإلدارة  مجلس  مكافأة ألعضاء  توزي    ع  ح  مقي  عىل  ي  ألف    418الموافقة 
فن المنتهية  المالية  للسنة  ي 

بحريتن   31دينار 
 . 2020ديسمير 

كات و مدى  المصادقة عىل تقرير   .7 امحوكمة الرسر ن كة  الي  وزارة الصناعة   ميثاق الحوكمة الصادر منو   بمتطلبات مضف البحرين المركزي  الرسر
ي التقرير السنوي والسياحة كما والتجارة 

ن فن    . 2020لسنة  هو مبي 

ي جرت خالل السنة المالية المنتهية  .8
ن 2020ديسمير   31التبليغ والموافقة عىل العمليات الت  مع أٍي من األطراف ذات العالقة كما هو مبي 

ي االيضاح رقم 
 مع المادة  37فن

 
كات التجارية.  189من البيانات المالية تماشيا  من قانون الرسر

ي  .9
 . 2020ديسمير  31إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتضفاتهم عن السنة المالية المنتهية فن

ي   .10
ن للسنة المالية المنتهية فن ي الحسابات الخارجيي 

ن مدقق  ن أو إعادة تعيي   اإلدارة بتحديد أتعابهم.   وتفويض مجلس    2021ديسمير   31تعيي 

 للمادة   .11
 
كات التجارية.  207ما يستجد من أعمال طبقا  من قانون الرسر

 :
ً
 عادية: ال غير جدول أعمال الجمعية العامة ثانيا

 والمصادقة عليه.  2019مارس  27المنعقدة بتاري    خ  العادية  غي   العامة الجمعية  اجتماع قراءة محضن  .1



 

 

 

 

2.   : كة كالتاىلي
 الموافقة عىل تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للرسر

كة بما   - أ  كات التجارية الصادر ب  يتفق معإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام األساسي للرسر  2001( لسنة  21مرسوم رقم )الأحكام قانون الرسر
وذلك    ،2020( لسنة  28بما فيها متطلبات قرار رقم ) يالتهما  وتعد  2002( لسنة  6والئحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ) 

 بعد الحصول عىل الموافقات الرسمية. 

كات لسنة  -ب  .  والسياحة والتجارة  الصادر من وزارة الصناعة 2018إضافة بعض األحكام بما يتوافق مع ميثاق حوكمة الرسر

" لتتماسر مع متطلبات ميثاق حوكمة  واللجان" تقييم أداء مجلس اإلدارة    42  والمادة" اللجان التابعة لمجلس اإلدارة"   41إضافة المادة   -ت
كات لسنة   الصادر من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.   2018الرسر

كة -ث كة (5ضمن المادة )   التجارية إضافة أنشطة الرسر  .  " "أغراض الرسر

كة يات جديدة خاصة بصالح  وإضافةلتصبح "صالحيات مجلس اإلدارة"   33تعديل المادة  -ج ن لتمثيل الرسر ن محاميي   .  تعيي 

كة".    34بنود واضحة فيما يتعلق بالمادة  وإضافة إعادة صياغة  -ح  " تمثيل الرسر

 .  واعتمادها " محاضن الجلسات" لتوضيح كيفية تسجيل المحاضن   40تعديل المادة  -خ

"   76إضافة المادة  -د  ي
 " تفسي  العقد".   78 والمادة " االختصاص القضائ 

يةباللغة العربية نحوية اللغوية و التعديالت بعض ال  -ذ  ن  .  واإلنجلي 

كة عن نيابة الرئيس التنفيذي بالتوقيع األساسي وتفويض النظامو العقد    عىل الالزمة التعديالت إلجراء اإلدارة مجلس تخويل .3  أمام الرسر
 .التعديالت هذه  لتوثيق العدل  كاتب

كةالموافقة عىل  .4 ي السجل التجاري الخاص بالرسر
   : إضافة األنشطة التالية فن

نت  -االتصاالت  أنشطة - أ   ( ISIC4 Code: 61) ترخيص ممتاز لبدالة االني 

 (ISIC4 Code: 821)  حاضنات ومرسعات األعمال - األنشطة اإلدارية وأنشطة الدعم للمكاتب  -ب

نت ) يالبيع بالتجزئة عن طر  -ت  ( ISIC4 Code: 4791ق االني 

 

 

 عبدهللا بن خليفة آل خليفة 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 

  : ن  مالحظات هامة للمساهمير

ي الحضور اتباع التعليمات التالية:  اعىل جميع 
ن فن ن الراغبي   لمساهمي 

ي    -
وئن ي بطاقة التوكيل المتوفرة عير موقع بتلكو اإللكي 

أو الحصول عليها من خالل    relations/-http://batelco.com/investorتسجيل بياناتهم فن
 . ainbourse.comhttps://bahrموقع بورصة البحرين 

ي  من قبل البحرين للمقاصة يوم االجتماع عير االتصال   سوف يتم تسجيل الحضور لالجتماع -
ه عىل   (ZOOM)المرئ  عىل الرابط الذي سوف يتم توفي 

ي     منأو    https://bahrainbourse.comموقع بورصة البحرين  
وئن   24قبل    relations/-http://batelco.com/investorخالل موقع بتلكو اإللكي 

 .  عساعة عىل األقل من موعد االجتما 

التوكيل( قبل   - التوكيل )بطاقة  الراب   24يجب إيداع  المساهم  ساعة عىل األقل من موعد االجتماع حت  يتم ارسال  ط الخاص باالجتماع عىل بيانات 
ي بطاقة التوكيل.   

 المسجلة فن

من  - نسخة  عىل  الحصول  ن  المساهمي  المالية  بإمكان  ي   البيانات 
فن المنتهية  المالية  للسنة  السنوي  ي  من خالل    2020والتقرير 

وئن اإللكي  بتلكو  موقع 
relations/-batelco.com/investor/http:/    البحرين بورصة  موقع  عليها من خالل  الحصول  ، كذلك سيتم   https://bahrainbourse.comأو 

ي مقر بورصة البحرين. 
   توفي  نسخ من التقرير السنوي فن

 17884988أو  17884485لالستفسار يرجر التواصل عىل األرقام التالية  -

http://batelco.com/investor-relations/
https://bahrainbourse.com/
https://bahrainbourse.com/
http://batelco.com/investor-relations/
http://batelco.com/investor-relations/
https://bahrainbourse.com/

