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 العادية امةللجمعية الع والثالثون تاسعلامحضر االجتماع 

 2019رس ما 72الموافق  ربعاءألاالذي عقد يوم 

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

 

ًرئيسًمجلسًاإلًرحبًبداية ً ًالشيخ ًالكرامًعبدهللادارة ًبالمساهمين ًخليفة ًآل ًخليفة ًالرسميةوًبن ًعلىًوًالجهات شكرهم

ًلشركةًبتلكو.ًالعاديةًالعامةللمشاركةًفيًمداوالتًالجمعيةًالحضورً

ًاإلًرئيسًأعلن ًعنمجلس ًوالوكالةًًدارة ًباألصالة ًالحاضرة ًاألسهم ًعدد ًبلغ ًحيث ًالقانوني، ًالنصاب اكتمال

ًجدولًاألعمال.ببتقديمًالنقاطًالمدرجةًًبدأوًًمنًإجماليًأسهمًالشركة.ً%81.81وهوًماًيمثلًسهماً 1,360,565,164

ً.2018مارس29ًًتمًالتصديقًعلىًمحضرًاجتماعًالجمعيةًالعامةًالعاديةًالسابقًالمنعقدًبتاريخًًًأوال:

ًالماليًللسنةًالماليةًالمنتهيةًفيًتقريرًمجلسًاإلناقشتًالجمعيةًالعامةًالعاديةًًًثانياً: دارةًعنًأعمالًالشركةًومركزها

ً.2018ديسمبر31ً

منًالتقرير4ًًحةًرقمًىًالصفإلشارًأدارةًورحبًبهًفيًشركةًبتلكوًومنًثمًشكرًالمساهمًعليًالطريفًرئيسًمجلسًاإل

خذًبعينًأنًيتمًأًبأنًمنًوجهةًنظرهًيجبًضافأوحولهاًالشركةً القيمًالتيًتتمحوركرتًالرؤياًوالرسالةًوذ ًالسنويًحيثً

ًالمساهمينًفيًهذاًالشأن.مصلحةًًاالعتبار

ضافةًهامشًصافيًإًواقترحنًالتقريرًالسنويًم7ًالمؤشراتًالماليةًالمذكورةًفيًالصفحةًرقمً لىإشارًنفسًالمساهمًأ

معاييرًالفاًوًاالختالفالمعياريًومعاملًًحرافنالكالىًبعضًالمقاييسًإباإلضافةًمنًضمنًالمؤشراتًالمذكورةًًالربح

ً ًستثمارلالكبرًأسبةًشاربًمماًسيعطيًالمساهمًثقةًوبيتاًون ً.ًمتدنية نًنسبةًالمخاطرأبتلكوًًذاًاثبتتإخصوصا

ًهذهخذًألشركةًوسيتمًذاتًأهميةًلمجلسًاإلدارةًولضافًبأنًمالحظاتًالمساهمينًأودارةًالمساهمًشكرًرئيسًمجلسًاإل

ًاالعتبارالمالحظاتًبعيينً ًكما ًشارًرئيسًمجلسًاإلأ. ًمقارنالتفاعلًااليجابيًالملحوظًلسعرًالىًإدارة باألعوامًًة ًلسهم

سعرًداءًأقدًحسنًمنًدارةًوًالجمعيةًالعموميةًسهمًالخزينةًالذيًوافقًعليهًمجلسًاإلأالًشكًبأنًقرارًشراءًوماضيةًال

ًيستمرًفيًتحسنًفيًالمستقبل.ًأنآملينًبالسهمً

ً ًالمساهم ًباًمحمدتقدم ًعلىًمجلسًاإلالمحمود ًوتلثناء ًًمنىدارة ًولهم ًوًالسدادالتوفيق ًثم ًأمن ًو لىإشار النظرةًالتوجه

هماًمشاريعًالبنيةًالتحتيةًوالرقميةًوتطويرًمهاراتًوًلىًنقطتينإدارةًالذيًيشيرًاإلًتقريرًمجلسالمستقبليةًالمذكورةًفيً

ً.سواقًالمحليةاألًمًالتركيزًعلىأالتوسعًالخارجيًوًستثماراالذاًكانًالتوجهًهوًإالموظفينًوتساءلًعنً

ًوالتركيزًعلىًعلىًيعملًالمجلسًًبأنًدارةرئيسًمجلسًاإلًأجاب ًبتلكوًلحصتها ًفيًالسوقًالبحرينيًاستعادة مركزها

صولًالرقميةًتصاالتًمنًجهةًاألشركاتًاالًتطويرلىًآخرًوإالموجودةًمنًحينًًماراتستثاالومراجعةً التوازنتحقيقًو

ًًالتيًسيتفضلًالرئيسًالتنفيذيًبعرضهاًالحقا .ولمستقبليةًالجديدةًارؤيةًواستراتيجيةًالمجلسًًهذاًجزءًمنًو

ًالنو ًالعامةًفيًختام ًمجلسًاإلالعاديةًعلىًتقريرًقاش،ًصادقتًالجمعية ًالماليدارة للسنةًًعنًأعمالًالشركةًومركزها

ً.2018ديسمبر31ًالماليةًالمنتهيةًفيً

ً

ً
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ًًثالثاً: ًالعادية ًالعامة ًالسنةًإاستمعتًالجمعية ًعن ًالبياناتًالمالية ًحول ًللشركة ًالحساباتًالخارجيين ًمدققي ًتقرير لى

ً.ًالسيدًجمالًفخروًممثلًشركةًكي.بي.أم.جيًفخروً،ًوًالتيًقامًبتقديمها2018ديسمبر31ًًهيةًفيًالمنت

القيمةًالعادلةًوًإدارةً"ًالمعنيًباألدواتًالمالية4ًيضاحًرقمًإ،96ًلىًالصفحةًرقمًإًباإلشارةتقدمًالمساهمًعليًالطريفً

ًفماًالسبب.فقطًمنها3ًًًاءذكرًسوًيتمًوًلمًمخاطر4ًتوجدًًأشارًبأنو ،"المخاطر

فإنهاًً،لىًالمخاطرًالتشغيليةإًالسؤالًالمطرحًيشيرذاًكانًبأنًإً،السيدًإيهابًحناويً،الرئيسًالتنفيذيًللمجموعةًًأجاب

ختصةًإلدارةًالمخاطرًالتشغيليةًتوجدًدائرةًمومراجعتهاًبشكلًدوريًاللجنةًالتنفيذيةًويتمًعرضهاًوجزءًمنًمسؤولياتً

ًفيًو ًاالستراتيجية ًتكً،لهاًالشركاتًالتابعةوبتلكو ًال ًقد ًون ًوالمخاطر ًبالتفصيل ًالتقرير ًفي ًتركيزًًإنمامذكورة هناك

ًبشكلًدوري.ًمبادراتًلتقييمًهذهًالمخاطرو

مدققيًالحساباتًالخارجيينًللشركةًحولًالبياناتًالماليةًعنًالسنةًًالعاديةًعلىًتقريرصادقتًالجمعيةًالعامةًوًبذلك،ً

 .2018ديسمبر31ًًالمنتهيةًفيً

عنًأعمالًالشركةًومركزهاًالماليًللسنةًالماليةًالمنتهيةًفيًًالعاديةًالبياناتًالماليةًالموحدةناقشتًالجمعيةًالعامةً رابعاً:

وًًناوي،ًبتقديمًملخصًعنًمركزًالشركةوتفضلًالرئيسًالتنفيذيًللمجموعة،ًالسيدًإيهابًح2018ًًديسمبر31ً

 االستراتيجياتًالمستقبلية.الخططًو

حيثًً"،مجموعًالموجودات"باألخصًالىًًمنًالتقريرًالسنوي77ًلىًالصفحةًرقمًإضلًالمساهمًعليًالطريفًباإلشارةًتف

ًإأ ًوًمجموعلاًانخفاضًلىشار ًالماضية ًبالسنة ًانخفاضأمقارنة ًعدم ًإًهضافًبضرورة ًألى ًمن ًدينار900ًًقل مليون

ًصول.ألازيادةًوهميةًمحاولةًتنميةًأكدًأبحرينيًو

ًالىًالرئيسًالتنفيذيًللمجموعًأجاب السنةًبًةمقارنًفضنخاالمجموعًًأنًحيثًوأخرى"،مدينةًالتجاريةًالذممً"الةًمشيرا 

ً.لنموًالشركةهذاًمؤشرًجيدًلماضيةًوا

كدًألىًحقوقًالملكيةًوًإومنًثمًتطرقًصولًأليراداتًوانميًاإلبالقولًبأنًالشركةًيجبًأنًت ًعليًالطريفًالمساهمً تفضل

يحفزًوًمسعرًالسهفيًًارتفاعيؤديًًإلىًالقادمةًوأنًفيًنظرهًهذاًسًلسنواتاو2019ًرةًارتفاعًالمجموعًفيًسنةًضرو

بالتحليلً"المعني32ًًيضاحًرقمًإلمنًالتقريرًالسنوي،ًا120ًةًرقمًلىًالصفحإًثمًأشارمنًوالمساهمينًعلىًاالستثمار.ً

التركيزًعلىًًضرورةبالعامًالماضيًوًالخسائرًمقارنة ًًحيثًيوجدًتحسنًفيً،باألخصًلشركةًأمنيةًباألردنً"القطاعي

ًاستعادةًالربحيةًللشركة.

ًرئيسًمجلسًاإلًعقب ًيإمجلسًًبأنًإلشارةبادارة ًبتلكو ًإلىدارة ًدائما  ًالمساهمينًنظر ًًوًحقوق ًمن ًكبير رباحًأجزء

ًبشكلًمستمر.ًارًالمجلسظنأأكدًبأنًأداءًالشركاتًتحتًمحطًكذلكًًً،لمساهمينلًتخصصالشركةً

ثنىًعلىًأسهمًعبرًالسنواتًونًالمساهمينًقدًشهدواًارتفاعًوًانخفاضًفيًسعرًالأالمحمودًبالقولًبًمحمدالمساهمًًعقب

المساهمينًوشهدًتحديًمنًمختلفًالنواحيًًاألردنيًضافًبأنًالسوقأهمًعليًالطريفًبشأنًشركةًأمنيةًوكالمًالمسا

مًسألًالمساهمًعنًأسهمًالصائبةًبشأنًالبقاءًأوًالخروجًمنًشركةًأمنية.ًومنًثعلىًثقةًبأنًالمجلسًسيتخذًالقراراتً

ًسهمًالخزينةًبعدًارتفاعًسعرًالسهم.أسعارًمناسبةًلشراءًذاًكانتًاألإسهمًوبشراءًهذهًاألذاًبادرتًالشركةًإالخزينةًو
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الوصولًلنتائجًتقاربًالربحيةًويحاولًمنًحدًالخسائرًوًداءًالشركاتًالتابعةأابعًتيًالمجلسةًبأنًردًرئيسًمجلسًاالدار

هذاًانعكاسًفماًبالنسبةًالرتفاعًسعرًالسهمًأيقررًبشأنها.ًوًدرسهافيالمجلسًفرصةًتعودًبمردودًمربحًللشركةًذاًرأىًإو

ًبدايته.يزالًفيًًوال2019ًسهمًالخزينةًفأنًالبرنامجًتمًتطبيقهًفيًينايرًألًالنسبةبقيقيًبسببًارتفاعًنتائجًالشركةًوح

ً%.10ًأسهمًالخزينةًنسبةًذاًكانتإسألًأحدًالمساهمينًعنً

ًًالمديرًالماليًللمجموعةًأجاب مصرفًالبحرينً%ًكنسبةًمئويةًولكنًكخدماتًصانعًالسوقًوحسبًتعليمات10ًبأنها

منًثمًسيتمًطرحًالخياراتًلرفعًسعرًالسهمًفيًمرحلةًصانعًالسوقًوحاليا ً%ًونحن3ًالنسبةًالقصوىًهيًًالمركزي

ًليعكسًالقيمةًالعادلة.

ًةالسيولبعضًمنًتمًتوظيف2018ًًًسنةًفيبأنًًوأضافًالمديونيةًللشركةالسيولةًوًلىإًعليًالطريفًالمساهمًقتطر

بشكلًواتًالماليةًدألتوظيفًاضافًبأنًتمًللشركةًمنًثمًأًمجديالقرارًهذاًذاًكانًسألًإوالخزينةًالحكوميةًًأذون لشراء

ًالخصوماتًالتيًيتمًدفعهاًلخدمةًالديون.قًالمصاريفًوفويلكنًهلًالمردودًويجابيًإ

اتخاذًايًقرارًالزمًالمجلسًفيًحالًًنظرًللشركةًفيًمحطوالسيولةًالنقديةًدارةًبأنًالمالئةًالماليةًرئيسًمجلسًاإلًجابأ

مكانيةًإمناقشةًالمجلسًفيًمرحلةًيجابيةًللشركةًوإكانتًخطوةًفقدًبالنسبةًللديونًالمستحقةًمستقبلية.ًًاستراتيجيةتنفيذًل

ًهوًفيًمصلحةًالشركة.ًًماًمبنيةًعلىتخذًبعدًدراساتًهذاًالقرارًي ًًلكندفعًالدينًكاملًو

ًعلىًمنًنسبةًالقسيمةأالسنداتًالسياديةًالخزينةًوأذونًعلىًالودائعًوًالمستحقًبأنًالعائدًللمجموعةًضافًالمديرًالماليأ

ً.2020فيًًالمستحقةًالتيًيتمًدفعهاًعلىًالسندات

 البياناتًالماليةًالموحدةًعنًأعمالًالشركةًومركزهاًالماليًللسنةًالماليةًالمنتهيةًفيعلىًالعاديةًصادقتًالجمعيةًالعامةً

ً.2018ديسمبرً 31

ًةًالصافيةًكماًيلي:مجلسًاإلدارةًبتخصيصًأرباحًالسنتمًالتصديقًعلىًتوصيةًًخامساً: 

 .إلىًاالحتياطيًالقانونيدينارًبحرينيً مليون 2.67 تحويلًمبلغ -ًأ

جمعيةًالعامةًالعاديةً)فيًماعداًالمسجلينًفيًسجلًالمساهمينًيومًانعقادًال علىًالمساهمين توزيعًأرباحًنقدية -ًب

%ًمنًرأسًالمالًالمدفوعً)تتضمنًاألرباحًالمرحلية27.5ًفلسًللسهمًالواحدًأوًً 27.5سهمًالخزينة(ًقدرهاًأ

ًعلىًالمساهمينًفيًأغسطس10ًًالبالغةً ًتوزيعها ًالتيًتم ًالواحد ًللسهم ًإجماليا 2018ًفلسا  ًوالبالغة حواليًً(

45.74ًً ًفي ًالمنتهية ًالمالية ًللسنة ًبحريني ًدينار 31ًًمليون 2018ًديسمبر ًاألرباح ًدفع ًوسيتم ًمنًإ. بتداءا 

 .2019 أبريل4 تاريخً

ً.والرياضية واالجتماعية الخيرية األنشطة ودعم التبرعات لحساب بحريني دينار مليون1.25 مبلغً تحويل -ًت

دارةًعلىًإلشكرًمجلسًابالمبادراتًالخيريةًفيًالبحرينًوحولًالشركاتًالتابعةًلهاًوالمحمودًًمحمدشادًالمساهمًأ

ًهذهًالمبادرات.

ًدارةًبأنًكشركةًبحرينيةًيجبًأنًيكونًلناًبصمةًفيًمجالًالعملًالخيري.إلعليهًرئيسًمجلسًاًعقب

 

 إلىًاألرباحًالمستبقاة.ًألفًدينارًبحريني443ًتحويلًمبلغً .ًج

 

ألفًدينار418,000ًًعلىًمقترحًتوزيعًمكافأةًألعضاءًمجلسًاإلدارةًبمبلغًإجماليًقدرهًًتمتًالموافقةًًسادساً:

ً.2018ديسمبر31ًبحرينيًللسنةًالماليةًالمنتهيةًفيً
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 ً ً تمت : سابعا ًالشركات ًحوكمة ًتقرير ًعلى ًالشركةوالمصادقة ًالتزام ًوًمدى ًالبحرينًبنظام متطلباتًمصرف

ًالمركزيًووزارةًالصناعةًوالتجارةًوالسياحةًًكماًهوًمبينًفيًالتقريرًالسنوي.ً

ًرئيسًمجلسًا ًبأنإلأكد ًًتمًدارة ًًالمجلستقييم ًو2018ًلسنة ًجدا  ًجيد ًالمجلسًوكانتًالنتيجة يتبعًأضافًبأن

ًالرواسيًالمنصوصًعليهاًمنًقبلًالجهاتًالرقابية.القوانينًو

 ً ً :ثامنا ًالماليتمت ًالسنة ًخالل ًجرت ًالتي ًالعمليات ًعلى ًالموافقة ًالمنتهية 31ًًة ًأي2018ًديسمبر منًًمع

ًمبينًفيًا ًهو ًكما ًإلاألطرافًذاتًالعالقة 30ًًيضاحًرقم ًالمادة ًمع ًتماشيا  ًالبياناتًالمالية ًقانون189ًًمن من

ًالشركاتًالتجارية.

  ً ً.2018ديسمبر31ًًفيً المنتهية المالية السنة خالل بتصرفاتهم يتعلق ما كل من اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء  :تاسعا

 2019 المالية للسنة الشركة حسابات لتدقيقًفخروًبي.أم.جيكي.ًتعيينًشركة عادةالعامةًالعاديةًإناقشتًالجمعيةً :عاشراً 

ًً.أتعابهم بتحديد اإلدارةًمجلس وتخويل

ًبماًيتناسبًمعًالقانون.وتتًبناءًعلىًقرارًلجنةًالتدقيقًهذهًالتوصيةًأبأنًًبالقولًدارةإلارئيسًمجلسًًوًبادر

ًالعاديةًعلىًإًدقتصا ًالعامة ًتعيينًالجمعية ًعادة 2019ً المالية للسنة الشركة حسابات لتدقيقًفخروًبي.أم.جيكي.شركة

ً.أتعابهم بتحديد اإلدارةًمجلس وتخويل

للمادةًأماًيستجدًمنًًً:عشر ىاحد  ً ًمنًقانونًالشركاتًالتجارية.207ًعمالًطبقا

بالشكرًالجزيلًلجميعًالمساهمينًالمشاركينًفيًدارةًالشيخًعبدهللاًبنًخليفةًآلًخليفةًإلتقدمًرئيسًمجلسًاًوفيًالختام،

ًوًجتماعالا ًمناقشاته ًفي ًالفعالة ًومشاركتهم ًبتلكو ًولشركة ًلهم ًووًنتائجتمنى ًأفضل ًالتوفيقتوزيع ًلسنةًوًكل النجاح

2019.ً

ً

ً
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