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حوكمة الشركات في بتلكو
نظًرا لكونها شركة تتخذ من مملكة البحرين مقًرا لها، تخضع بتلكو لمعايير حوكمة الشركات التابعة لقانون الشركات التجارية وميثاق حوكمة 

الشركات الصادر سنة 2018 من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وتطمح بتلكو لتطبيق أعلى معايير الممارسات األخالقية بناًء على أُسس متينة 
لحوكمة الشركات. وبموجب التزامها بتلبية المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات العالمية، وضعت بتلكو إطاًرا متكاماًل لحوكمة الشركات 

لتحقيق الكفاءة التشغيلية وحماية حقوق المساهمين. ترى بتلكو أن المبادئ اإلرشادية إلطار حوكمة الشركات الخاصة بها تجسد العدالة، الشفافية، 
االعتمادية، والمسؤولية، وهي ملتزمة باالمتثال بالمبادئ العشرة من قانون حوكمة الشركات 2018. وقد قام مجلس إدارة الشركة باتخاذ التدابير 

المطلوبة لضمان التزام شركة بتلكو في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، بميثاق حوكمة الشركات الصادر سنة 2018 من قبل وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة. )يُرجى الرجوع إلى صفحة رقم 51 من التقرير(.

وقد قرر مجلس اإلدارة التحقيق في أّي حالة عدم التزام أو انحراف عن التوجيهات اإلرشادية لحوكمة الشركات الخاصة ببتلكو و المشار إليها على الموقع 
اإللكتروني. وبإمكان المساهمين في شركة بتلكو الحصول على نسخة من هذه الوثيقة عبر مسؤول حوكمة الشركة.

مسؤول حوكمة الشركات
قامت بتلكو بتعيين السيدة نور بوكمال في منصب مسؤول حوكمة الشركات بشهر ديسمبر 2018، وهي تمتلك ماجستير في إدارة الموارد اليشرية.

تركيبة المالكين
بتلكو هي شركة مدرجة في البورصة، وتمتلك الحكومات والمؤسسات، وعامة األفراد من مختلف أنحاء العالم حصة في رأس المال. ويُبين الجدول التالي 

تركيبة وتوزيع المالكين ألسهم بتلكو:

عدد األسهمالمالك
نسبة األسهم 

النوعالمملوكة
تصنيف 

المساهمين

محليحكومة36.67%1609,840,000 شركة ممتلكات القابضة

أجنبيمؤسسة20%2332,640,000 شركة آمبر القابضة

محليحكومة20.31%3337,835,705 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

أفراد، شركات، مؤسسات 23.02%4382,884,295 الجمهور
حكومية ومؤسسات

محلي، خليجي، عربي، 
وأجنبي

المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2019/12/31:
وفقًا للبيانات المتوفرة لسجل أسهم الشركة كما في 2019/12/31، ال يوجد فرد يمتلك أكثر من 5% من رأس مال الشركة.

تركيبة المالكين حسب حجم الملكية:
يبين الجدول التالي تركيبة المالكين ألسهم بتلكو حسب حجم الملكية:

عدد األسهمعدد المساهمينقيمة المساهمة
نسبة األسهم 

المملوكة

1.96%9.99232,615,408أقل من 50,000

5.28%64487,870,538من 50,000 إلى 500,000

8.67%116144,195,342من 500,000 إلى 5,000,000

84.09%121,398,518,712أكثر من 5,000,0000

100%10.7641,663,200,000المجموع 

2019 /

 39



البيـــانـــات المـالـيــــة    / حوكمــة الشـركــات       / التـقــريــر االستــراتـيـجـي    حوكـمــة الشــركـــات
)تتـمـــــة(

تداول أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية خالل العام 2019
يُبين الجدول التالي تفاصيل األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية خالل العام 2019 ، وخالل العام لم يتم تسجيل 

معامالت بيع وشراء. للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مالحظة رقم 36 في البيانات المالية.

المنصباإلسم#
األسهم المملوكة 

بتاريخ 2019/12/31
إجمالي عمليات 

البيع
إجمالي عمليات 

الشراء

ال يوجدال يوجد31,470عضو مجلس إدارةأحمد عطية اهلل الحجيري1

ال يوجدال يوجد31,170عضو مجلس إدارةعارف حيدر رحيمي2

ال يوجدال يوجد30,010عضو مجلس إدارةخلود راشد القطان3

ال يوجدال يوجد3,710عضو مجلس إدارةرائد عبداهلل فخري4

مدير عام عمليات االندماج د. غسان مراد5
ال يوجدال يوجد103,950واالستحواذ - االستثمارات الدولية

ال يوجدال يوجد115,500مدير عام قطاع المستهلكينمها خالد يوسف عبدالرحمن6

سياسة األشخاص الرئيسيين
ضمن سياستهم للحفاظ على سوق أوراق مالية يتسم بالتنظيم والشفافية، يطبق كل من بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي سياسة 

تعامالت األشخاص الرئيسيين.

وتنظم السياسة تداول األوراق المالية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة وغيرهم من موظفي الشركة. و يتمكن أعضاء المجلس الوصول 
إلى معلومات حساسة قد تؤثر على قيمة أسهم الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وتضمن بتلكو التزامها بسياسة تعامالت األشخاص الرئيسيين، وتبعث تقارير منتظمة لمصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين للتبليغ عن أّي 
تعامالت من طرف األشخاص الرئيسيين المسجلين بالشركة.

تعيينات مجلس اإلدارة، فترته، الدليل التعريفي والتدريب
وفًقا للمادة رقم )27( من النظام األساسي للشركة، يجب أال تتجاوز مدة عضوية مجلس اإلدارة 3 أعوام. وقد بدأت مدة العضوية األخيرة منذ شهر 

مارس 2017، بينما ستبدأ مدة العضوية الجديدة بشهر مارس 2020.

هناك إجراءات رسمية صارمة وشفافة لتعيين األعضاء الجدد بمجلس اإلدارة، وتتولى لجنة المكافآت والتعيينات والتبرعات وحوكمة الشركات 
مسؤولية اإلشراف على عملية تعيين مجلس اإلدارة، حيث يتم تحديد جميع المرشحين طبًقا لمعايير المادة )28( من النظام األساسي للشركة.

وفي أعقاب تعيين عضو مجلس اإلدارة، ستتولى الشركة مهمة إخطاره بواجباته ومسؤولياته في خدمة المجلس، وتعريفه بأحكام وشروط العضوية 
في مجلس اإلدارة، المكافآت السنوية، وحقهم في التعويض عن النفقات والحصول على المشورة االختصاصية المستقلة عند الحاجة، ناهيك عن أي 

توجيهات في لجان مجلس اإلدارة الفرعية.

انتهاء مدة العضوية في مجلس اإلدارة
تنتهي عضوية أعضاء مجلس اإلدارة عند انتهاء فترة العضوية المحددة لهم، والتي يجب بعدها أن يخضعوا لعملية إعادة انتخاب. كما يمكن أن تنتهي 

العضوية إذا خرق أّي من األعضاء األحكام المبينة بالمادة رقم )30( في النظام األساسي للشركة.

تقييم األداء
تماشًيا مع القوانين المعمول بها في المملكة، يتم تقييم أداء المجلس و اللجان التابعة للمجلس، واألداء الفردي لألعضاء، على أساس سنوي. وقد تم 

تصميم عملية التقييم من أجل تحديد ما إذا كان المجلس، لجانه و أعضائه، قادرين على االستمرار في تقديم المستوى العالي من األداء المطلوب.

لسنة 2019 أنجز جميع أعضاء المجلس تقييم األداء بشكل فعال، وسيتم إجراء تقييم األداء المقبل لمجلس اإلدارة في عام 2020.

ميثاق الشرف وسياسة اإلبالغ عن التجاوزات
اعتمد مجلس اإلدارة بشكل رسمي ميثاق الشرف وسياسة اإلبالغ عن التجاوزات والتي يتم تطبيقها على أعضاء مجلس اإلدارة وجميع موظفي الشركة 

بهدف توجيههم بشأن ممارساتهم ونشر الممارسات األخالقية واألمانة والنزاهة أثناء تأديتهم ألنشطتهم اليومية المعتادة من أجل حماية وتعزيز 
سمعة الشركة في جميع األوقات. ويتماشى ميثاق الشرف وسياسة اإلبالغ عن التجاوزات، اللذين تمت صياغتهما وتنفيذهما، طبقًا مع األنظمة 

المعمول بها.
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هيكل مجلس اإلدارة
يتألف مجلس اإلدارة من 10 أعضاء غير تنفيذيين مستقلين، وفيما يلي معلومات تفصيلية حولهم:

النوعاالسم#
 المؤهالت

والخبرة
التعيين ومدة 

العضوية
 العضوية والمناصب
في الشركات األخرى

المناصب في أي 
 منظمات تنظيمية

أو حكومية أو 
تجارية

الشيخ عبداهلل 1
بن خليفة آل 

خليفة - رئيس 
مجلس اإلدارة

غير 
تنفيذي 

مستقل

بكالوريوس العلوم في إدارة 
األعمال من جامعة جورج واشنطن 

بالواليات المتحدة األمريكية
بدأ مسيرته في المؤسسة العربية 

المصرفية ش.م.ب
تقلد منصب رئيس إدارة الثروات في 

بنك ستاندرد تشارترد، البحرين
أكثر من 21 عاًما من الخبرة

تم تعيينه من 
قبل ممتلكات 

منذ يونيو 2018 
حتى نهاية المدة

رئيس مجلس إدارة شركة 
BNET )البحرين(

رئيس مجلس إدارة شركة 
مجموعة Sure )المملكة 

المتحدة(
رئيس مجلس إدارة بنك 

سيكو لالستثمار
عضو مجلس إدارة بنك 

البحرين والكويت
عضو مجلس إدارة أمالك 

وبحرين مارينا

الرئيس التنفيذي 
لشركة أصول

اللواء الركن 2
يوسف أحمد 

مال اهلل 
السبت - نائب 
رئيس مجلس 

اإلدارة

غير 
تنفيذي 

مستقل

تخرج من األكاديمية البحرية بمصر 
عام 1978

تخرج من كلية الحرب البحرية 
لدورة القيادة واألركان في نيوبورت 

بالواليات المتحدة األمريكية عام 
1985

تم تعيينه قائًدا لسالح البحرية 
الملكي حتى عام 2004 ثم تقلد 

منصب مدير التخطيط والتنظيم 
وتكنولوجيا المعلومات في القيادة 

العامة
أكثر من 41 عاًما من الخبرة

تم تعيينه من 
قبل آمبر القابضة 

منذ مايو 2017 
حتى نهاية المدة

عضو مجلس إدارة شركة 
BNET )البحرين(

عضو مجلس إدارة وعضو 
لجنة التدقيق في شركة 
أمنية للهواتف المتنقلة 

)األردن(
عضو مجلس إدارة وعضو 

لجنة التدقيق بشركة 
كواليتي نت )الكويت( حتى 

أبريل 2019

مساعد رئيس 
هيئة األركان لإلمداد 

والتموين في قوة 
دفاع البحرين

رئيس مجلس 
إدارة المؤسسة 

العسكرية 
االستهالكية 

واالقتصادية

السيد رائد 3
عبداهلل فخري 

- عضو

غير 
تنفيذي 

مستقل

حاصل على درجة الماجستير في 
إدارة األعمال التنفيذية من جامعة 
البحرين، وبكالوريوس العلوم في 

تكنولوجيا هندسة اإللكترونيات 
من جامعة سنترال فلوريدا في 

أورالندو، الواليات المتحدة األمريكية
 BDI Partners شارك في تأسيس

عام 2010 وترأس الشركة بصفته 
المدير العام

 تولى المناصب التالية:
- ترأس قسم االستثمار في بنك 

 كابيفست االستثماري
- عمل كمدير أول وحدة تطوير 

 األعمال الجديدة لدى بتلكو
- مهندس أنظمة التحكم 

ومهندس المشروع في شركة 
الخليج لصناعة البتروكيماويات 

)جيبك(
أكثر من 25 عاًما من الخبرة 

في تطوير األعمال والخدمات 
االستثمارية

تم تعيينه من 
قبل ممتلكات 

منذ مارس 
2014. وتم 

إعادة تعيينه في 
اجتماع الجمعية 

العمومية في 
مارس 2017، 
لمدة 3 أعوام

عضو مجلس إدارة شركة 
BNET )البحرين(

عضو مجلس إدارة بشركة 
اتحاد عذيب )المملكة 

العربية السعودية(
عضو مجلس إدارة في 

مجموعة طيران الخليج
عضو مجلس إدارة في 

Investrade
 عضو مجلس إدارة في

BDI Partners 
عضو مجلس إدارة في 

Cranemere مجموعة
عضو مجلس إدارة في 

شركة السوق الحرة البحرين

نائب رئيس 
االستثمار بشركة 

ممتلكات
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النوعاالسم#
 المؤهالت

والخبرة
التعيين ومدة 

العضوية
 العضوية والمناصب
في الشركات األخرى

المناصب في أي 
 منظمات تنظيمية

أو حكومية أو 
تجارية

السيد عارف 4
حيدر رحيمي - 

عضو

غير 
تنفيذي 

مستقل

محاسب قانوني معتمد لدى 
مجلس المحاسبة، أوريغون 
بالواليات المتحدة األمريكية

شريك لمجموعة شركات مسار 
 Venture ومدير عام شركة

.Projects WLL

شغل منصب الشريك المنتدب 
 BDO Jawad Habib لشركة
Consulting، وترأس قسم 

االستشارات المالية للشركات

أكثر من 30 عامًا من الخبرة في 
الخدمات المالية

تم انتخابه من 
قبل المساهمين 
في مارس 2014. 
و أعيد انتخابه في 
اجتماع الجمعية 

العمومية في 
مارس 2017، 
لمدة 3 أعوام

رئيس مجلس اإلدارة في 
شركة أمنية للهواتف 

المتنقلة )األردن(
عضو مجلس إدارة ورئيس 

لجنة التدقيق في شركة 
كواليتي نت )الكويت( حتى 

أبريل 2019
رئيس مجلس إدارة حلبة 

)BIC( البحرين الدولية
عضو في اللجنة القضائية 

البحرينية لتسوية مشاريع 
التطوير العقارية المتعثرة

ال يوجد

السيد أحمد 5
عطيه اهلل 
الحجيري - 

عضو

غير 
تنفيذي 

مستقل

بكالوريوس في الهندسة 
الكهربائية - تخصص اتصاالت 

المعلومات - جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن  

حاصل على درجة الماجستير في 
إدارة األعمال التنفيذية من جامعة 

DePaul، شيكاغو بالواليات المتحدة 
األمريكية

المؤسس والرئيس التنفيذي 
 .Gulf Future Business S.P.C لشركة

ومجموعة من الشركات التابعة 
لها.

مستشار ومؤسس جمعية 
البحرين لإلنترنت

عضو في جمعية البحرين للتدريب 
والتطوير

نائب رئيس لجنة التقنية بغرفة 
تجارة وصناعة البحرين

أكثر من 36 عاًما من الخبرة في 
مجال تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت واألعمال واإلدارة

تم انتخابه من 
قبل المساهمين 
في مارس 2014. 
وأُعيد انتخابه في 
اجتماع الجمعية 

العمومية في 
مارس2017، 
لمدة 3 أعوام

نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة كواليتي نت )الكويت( 

حتى أبريل 2019

ال يوجد

هيكل مجلس اإلدارة )تتمة(
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النوعاالسم#
 المؤهالت

والخبرة
التعيين ومدة 

العضوية
 العضوية والمناصب
في الشركات األخرى

المناصب في أي 
 منظمات تنظيمية

أو حكومية أو 
تجارية

السيدة خلود 6
راشد القطان - 

عضو

غير 
تنفيذي 

مستقل

حاصلة على شهادة البكالوريوس 
في المحاسبة من جامعة عين 

شمس بالقاهرة

.Prime Advisory WLL مدير عام

ترأست قسم االستثمار في بنك 
البحرين والكويت

 ADDax شغلت مناصب في بنك
االستثماري، وبيت أبوظبي 

 Evolvence Capital لالستثمار و
)دبي(

أكثر من 27 عاًما من الخبرة في 
األعمال المصرفية واالستثمارية

تم انتخابها من 
قبل المساهمين 
في مارس 2014. 

و أُعيد انتخابها في 
اجتماع الجمعية 

العمومية في 
مارس 2017، 
لمدة 3 أعوام.

عضو مجلس إدارة ورئيس 
لجنة التدقيق في شركة 
أمنية للهواتف المتنقلة 

)األردن(

عضو مجلس ادارة ورئيس 
لجنة التدقيق في شركة 
Dhiraagu لالتصاالت )جزر 

المالديف(

عضو مجلس إدارة في 
شركة سيكو للخدمات 

)SFS( المالية

عضو في جمعية سيدات 
األعمال البحرينية

عضو في المجلس 
االستشاري للماجستير 

في المحاسبة واإلدارة 
المالية في جامعة العلوم 

التطبيقية

عضو في المجلس 
البلدي لمجلس أمانة 

العاصمة

السيد أوليفر 7
ماكفول - 

عضو

غير 
تنفيذي 

مستقل

حاصل على شهادة الماجستير في 
إدارة األعمال، IMD ، لوزان، سويسرا

يحمل درجة الماجستير العلوم في 
الهندسة الكيميائية من الجامعة 

التقنية بالدنمارك

 تولى المناصب التالية:
- نائب رئيس شركة روالند بيرغر 

لالستشارات االستراتيجية في 
 الشرق األوسط

- شريك رئيسي وعضو في الفريق 
AT Kearney التنفيذي مع 

- مدير مشروع أول في شركة 
ماكنزي

أكثر من 33 عاًما من الخبرة في 
االستشارات اإلدارية الدولية

تم تعيينه من 
قبل ممتلكات في 
مارس 2014. وتم 

إعادة تعيينه في 
اجتماع الجمعية 

العمومية في 
مارس 2017 
لمدة 3 أعوام

عضو مجلس اإلدارة ورئيس 
لجنة التدقيق في شركة 

مجموعة Sure )المملكة 
المتحدة(

عضو مجلس إدارة في 
شركة Dhiraagu لالتصاالت 

)جزر المالديف(

مستشار لعدد من 
الشركات الصغيرة 

والمتوسطة في الدنمارك

ال يوجد

هيكل مجلس اإلدارة )تتمة(
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النوعاالسم#
 المؤهالت

والخبرة
التعيين ومدة 

العضوية
 العضوية والمناصب
في الشركات األخرى

المناصب في أي 
 منظمات تنظيمية

أو حكومية أو 
تجارية

السيد جان 8
كريستوف 

دوران - عضو

غير 
تنفيذي 

مستقل

تخرج من ESSEC )كلية العلوم 
االقتصادية والتجارية(، كلية إدارة 

األعمال الفرنسية في باريس
الرئيس التنفيذي لبنك البحرين 

الوطني
شغل منصب الرئيس العالمي 

لشركة BNP Paribas MEA )منطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا( سابًقا 
في مجال الخدمات المصرفية 
للشركات والمؤسسات وإدارة 

األصول ألكثر من 15 عاًما
قضى عدة أعوام في مملكة 
 Banque البحرين بالعمل مع

BNP Paribas و Indosuez
أكثر من 39 عاًما من الخبرة في 

القطاع المصرفي والمالي

تم انتخابه من 
قبل       في 

اجتماع الجمعية 
العمومية في 
مارس 2017 
لمدة 3 أعوام

عضو مجلس إدارة شركة 
أمنية للهواتف المتنقلة 

)األردن(
عضو مجلس إدارة طيران 

الخليج
عضو مجلس إدارة 

معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية

رئيس غرفة التجارة 
والصناعة الفرنسية في 

)FCCIB( البحرين

ال يوجد

الشيخ علي 9
بن خليفة آل 

خليفة - عضو

غير 
تنفيذي 

مستقل

تخرج بدرجة بكالوريوس العلوم في 
الهندسة الميكانيكية من جامعة 

جورج واشنطن
حاصل على درجة الماجستير 

في إدارة األعمال التابع لبرنامج 
الدراسات العليا DePaul من معهد 

البحرين للدراسات المصرفية 
والمالية، مملكة البحرين

ماجستير في فنون الدراسات 
الدفاعية من كلية كنجز في لندن

رئيس اتحاد البحرين لكرة القدم
عضو اللجنة التنفيذية التحاد كرة 

القدم اآلسيوية
عضو اللجنة األولمبية البحرينية
رئيس جمعية البحرين للدراجات

عضو في لجنة مسابقات الفيفا
أكثر من 23 عاًما من الخبرة

تم تعيينه من 
قبل آمبر القابضة 

منذ يونيو 2018 
حتى نهاية المدة

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
بشركة BNET )البحرين(

رئيس مجلس إدارة شركة 
كواليتي نت )الكويت( حتى 

أبريل 2019
عضو مجلس إدارة في 
 Sure شركة مجموعة

)المملكة المتحدة(

التحق بقوة الدفاع 
في شهر يونيو 1996 

وشغل مناصب 
مختلفة، ويحمل 
حالًيا رتبة مقدم.

السيد خالد 10
حسين تقي - 

عضو

غير 
تنفيذي 

مستقل

شهادة بكالوريوس التجارة في 
العلوم المالية - جامعة كونكورديا 

، مونتريال - كندا
درجة الماجستير في العلوم المالية 

من كلية كيلستادت العليا إلدارة 
األعمال بجامعة ديبول

لعب دوًرا ضمن فريق الخدمات 
االستشارية للمعامالت في إرنست 

آند يونغ - البحرين
13 عاًما من الخبرة

تم تعيينه من 
قبل الهيئة العامة 
للتأمين اإلجتماعي 

منذ يناير 2019 
حتى نهاية المدة

عضو مجلس إدارة شركة 
Dhiraagu لالتصاالت )جزر 

المالديف(
عضو مجلس إدارة 

مجموعة فنادق الخليج

رئيس االستثمارات 
االستراتيجية بشركة 

أصول

هيكل مجلس اإلدارة )تتمة(
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اجتماعات مجلس اإلدارة:
تمشيا مع قواعد الحوكمة والقوانين التي تخضع لها الشركة، يتطلب من مجلس اإلدارة االجتماع 4 مرات على األقل في كل سنة مالية إلنجاز 

مسؤولياتهم على أكمل وجه. وخالل هذا العام، اجتمع مجلس اإلدارة 9 مرات في التواريخ التالية: 

األعضاء
21

فبراير
27

مارس
16

ابريل
2

مايو
3

يونيو
25

يوليو
14

أكتوبر
5

نوفمبر
28

نوفمبر

callcallcallcallcallcallcallcallcallالشيخ عبداهلل آل خليفة )رئيس(

callcallcallcallcallcallcallcall_endcallاللواء يوسف أحمد السبت )نائب  الئيس(

callcallcallcallcallcall_endcallcallcallالسيد رائد فخري )عضو(

callcallcallcallcall_endcall_endcallcallcallالسيد عارف رحيمي )عضو(

callcallcallcallcallcallcallcallcallالسيد أحمد الحجيري )عضو(

callcallcall_endcallcallcallcallcallcallالسيدة خلود القطان )عضو(

callcallcallcallcallcallcallcallcallالسيد أوليفر ماكفول )عضو(

callcallcall_endcallcallcallcallcallcallالسيد جان كريستوف دوران )عضو(

callcallcall_endcallcall_endcall_endcallcallcallالشيخ علي آل خليفة )عضو(

callcallcallcallcallcallcallcallcallالسيد خالد حسين تقي )عضو(

لم يحضر call_end حضر call

واجبات ومسؤوليات المجلس:
مجلس اإلدارة مسؤول عن الرصد واإلشراف على األداء العام للشركة؛ والتأكد من اتباع أفضل الممارسات لضمان مصلحة المساهمين وأصحاب 

المصلحة. ولضمان تنفيذ مسؤولياتهم بشكل فّعال؛ يتمتع مجلس اإلدارة بثقة اللجان الفرعية المنشأة واإلدارة التنفيذية لإلضطالع بمسؤولياته 
كما يلي:

العمل على تمثيل مصالح المساهمين وتحقيق عائدات مالية طويلة األمد.	 

وضع سياسات واستراتيجيات الشركة إلى جانب المراقبة المنتظمة ألداء اإلدارة التنفيذية وفًقا لهذه السياسات.	 

اإلشراف على األداء وتقييمه ووضع خطط التعاقب الوظيفي لإلدارة التنفيذية.	 

إعداد وعرض البيانات المالية وفًقا للمعايير المالية المعتمدة.	 

االشراف على تحديد المخاطر وتقييمها للتأكد من أن عمليات الشركة يتم قياسها ومراقبتها والتحكم بها عن طريق أنظمة إدارة مخاطر مناسبة 	 
وفعالة ومتطورة

المصادقة على المصروفات الرأسمالية الكبرى ومراقبة تحركاتها، إدارة رأس المال، القروض، وعمليات االستحواذ، بما في ذلك بيع العقارات المنقولة 	 
والثابتة، ومنح الترخيص لسحب األموال والسندات التي تمتلكها بتلكو

وضع السياسات الخاصة بإدارة الحاالت المحتملة لتعارض المصالح، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذوي العالقة	 

صياغة ميثاق شرف خاص بالشركة وتعميمه على جميع الموظفين وممثلي الشركة المعنيين.	 

إجمالي المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة لعام  2018 و 2019
تحرص بتلكو على أن يتقاضى مجلس اإلدارة أجراً عاداًل نظراً لمسؤولياته تجاه أداء واجبات المجلس، ولجانه باإلضافة إلى تمثيلهم في مجالس الشركات 

التابعة لها.

لسنة  2018 ، بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 595,000 دينار بحريني بما في ذلك أتعاب حضور جلسات اللجان.

لسنة 2019، بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 557,000 دينار بحريني بما في ذلك أتعاب حضور جلسات اللجان. كما تتضمن المكافأة السنوية 
المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة بقيمة 418,000 دينار بحريني لعام 2019 والتي سيتم طرحها في اجتماع الجمعية العمومية العامة للموافقة عليها. 

يرجى الرجوع إلى المالحظة رقم 36 في البيانات المالية..
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التعامالت مع األطراف ذوي عالقة خالل عام 2019
تتطلب سياسة وممارسة الشركة أن تجري جميع المعامالت مع األطراف ذات صلة وداخل المجموعة ذوي العالقة على أسس تجارية بحتة وضمن 

الممارسات العادية للشركة التي وافقت عليها اإلدارة،  التنفيذية بالشركة، يرجى الرجوع إلى المالحظة رقم 36 في البيانات المالية )التعامالت مع األطراف 
ذوي العالقة( لمزيد من التفاصيل المتعلقة بعمليات األطراف ذوي العالقة وتداول أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة خالل العام. 

فيما يلي ملخص للمعامالت المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة مع األطراف ذوي عالقة في عام 2019:

المدفوعات )د.ب.( نوع المعاملة تفاصيل المعاملة

41.008 تجارية إتفاقية صناعة السوق مع سيكو

367.500 رعاية الرعاية السنوية لسباق الفورمال واحد

2.000 تدريب Thinksmart إتفاقية ما بين بتلكو و شركة

32.000 دعم دعم لمنتخب البحرين لكرة القدم من خالل توفير طائرة عن طريق طيران الخليج

50.000 تبرعات دعم لمنتخب البحرين لكرة القدم من خالل تقديم مساهمة نقدية

100.000 تبرعات دورة الشيخ ناصر لكرة القدم

تضارب المصالح
حرصت بتلكو على توعية أعضاء مجلس اإلدارة بضرورة تجنب الظروف والمالبسات التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح مع الشركة وذلك قبل مناقشة 

بند معين ضمن جدول األعمال، أو أية تعيينات خارجية قد تؤثر على حكمهم. ومن واجب مجلس اإلدارة القيام بتقييم وتحديد مثل هذه الحاالت 
المحتملة من تضارب المصالح. وخالل العام 2019، تم تسجيل ومصادقة حاالت تعارض المصالح من قبل مجلس اإلدارة وتخلف األعضاء المعنيين عن 

التصويت كما يلي:

أفصح عنها قضية تعارض المصالح االجتماع التاريخ #

 الشيخ عبداهلل آل خليفة
السيد خالد تقي

A مشروع

اجتماع مجلس اإلدارة

25 يوليو 2019 1

 السيدة خلود القطان
 السيد أوليفر ماكفول

السيد خالد تقي

M مشروع 14 أكتوبر 2019 2

 السيد رائد فخري
السيد عارف رحيمي

B مشروع 5 نوفمبر 2019 3

 الشيخ عبداهلل آل خليفة
 السيد جان كريستوف دوران

السيد رائد فخري

إعادة تمويل السندات 28 نوفمبر 2019 4

السيد جان كريستوف دوران تقييم التوافق االستراتيجي

اجتماع اللجنة التنفيذية

7 فبراير/14 فبراير/ 5 مارس/ 25 
مارس و 4 يوليو 2019

5

السيد خالد تقي مكتب بتلكو الدولي 4 يوليو 2019 6

 السيد جان كريستوف دوران
السيد رائد فخري

إعادة تمويل السندات 26 سبتمبر و 26 نوفمبر 2019 7

 السيد رائد فخري
السيد عارف رحيمي

B مشروع 26 نوفمبر 2019 8
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الهيكل التنظيمي للجان مجلس اإلدارة
تمشيا مع قواعد الحوكمة، قام المجلس بتشكيل لجان فرعية لإلشراف على بعض مسؤولياتهم، والتي تم توضيحها في ميثاق كل لجنة، وفيما يلي 

الهيكل التنظيمي للجان مجلس إدارة الشركة:

لجنة التدقيق
وفًقا لميثاق لجنة التدقيق، يجب على أعضاء اللجنة االجتماع 4 مرات كحد أدنى خالل السنة المالية وذلك من أجل تنفيذ مسؤولياتهم على أكمل وجه. 

وخالل العام، اجتمعت لجنة التدقيق 7 مرات في التواريخ التالية:

4
نوفمبر

24
يوليو

27
يونيو

3
يونيو

20
مايو

30
أبريل

20
فبراير األعضاء

call call call call call call call السيد أحمد الحجيري )رئيس(

call call_end call_end call_end call_end call_end call الشيخ علي آل خليفة )نائب الرئيس(

call call call call call call call السيد أوليفر ماكفول )عضو(

call call call call call call call السيدة خلود القطان )عضو(

لم يحضر call_end حضر call

لجنة المكافآت، التعيينات، التبرعات، وحوكمة الشركات
وفًقا لميثاق اللجنة، يجب على األعضاء االجتماع مرتين على األقل في كل سنة مالية إلنجاز مسؤولياتهم على أكمل وجه. وخالل هذا العام، اجتمعت 

اللجنة 6 مرات في التواريخ التالية: 

26
نوفمبر

1
أكتوبر

26
مايو

17
فبراير

12
فبراير

15
يناير األعضاء

call call call call call call الشيخ عبداهلل آل خليفة )رئيس(

call call call call call call السيد رائد فخري )نائب الرئيس(

call call call call call call السيد جان كريستوف دوران )عضو(

call call call call_end call
_

السيد خالد تقي )عضو(

لم يحضر call_end حضر call

تغيير أعضاء اللجان في 17 يناير 2019

أعضاء مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية لجنة المكافآت، التعيينات، التدقيق
التبرعات وحوكمة الشركات
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اللجنة التنفيذية
وفًقا لميثاق اللجنة التنفيذية، يطلب من األعضاء االجتماع 4 مرات على األقل في كل سنة مالية إلنجاز مسؤولياتهم على أكمل وجه. وخالل العام، 

اجتمعت اللجنة التنفيذية 7 مرات في التواريخ التالية: 

 26
نوفمبر

 29
سبتمبر 4 يوليو 25 مارس 5 مارس 14 فبراير 7 فبراير األعضاء

call call call call call call call السيد جان كريستوف دوران )رئيس(

call call call call call call call السيد رائد فخري )نائب الرئيس(

call call call call call call call السيد عارف رحيمي )عضو(

call call call call_end call_end call call اللواء يوسف أحمد السبت )عضو(

call call call call call call call السيد خالد تقي )عضو(

لم يحضر call_end حضر call

دفع رسوم الجلوس لألعضاء لحضور لجان مجلس اإلدارة لعام 2019

إجمالي المبلغ المدفوع للمدراء 
)بالدينار البحريني( عدد االجتماعات اسم اللجنة

13,250 7 لجنة التدقيق

12,500 6 لجنة المكافآت، التعيينات، التبرعات، وحوكمة الشركات

18,250 7 اللجنة التنفيذية
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الهيكل التنظيمي لبتلكو:
يتألف الهيكل التنظيمي لشركة بتلكو من عدة مستويات، حيث يُسلط الهيكل أدناه الضوء على بعًضا من موظفو اإلدارة األساسيون في الشركة:

فيما يلي ملخص حول موظفو اإلدارة األساسيون:

تاريخ التحاقه 
بالشركة المؤهالت والخبرة االسم والوظيفة #

مايو 2019

حاصل على درجة الماجستير في االقتصاد وإدارة األعمال من كلية كوبنهاغن لألعمال وأكمل 
برنامج التسويق واإلدارة مع جامعة ماكجيل وإنسياد.

أسس فيرجن موبايل، الشرق األوسط وأفريقيا عام 2006 وشغل منصب الرئيس التنفيذي بها 
حتى عام 2016.

تقلد منصب الرئيس التنفيذي للنورس في سلطنة عمان

ميكيل فينتر - 
الرئيس التنفيذي 1

2015
 يحمل شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال

 تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة أُمنية، باإلضافة إلى مدير عام العمليات بشركة أمنية
كما شغل منصب مدير عام وحدة المشاريع بشركة بتلكو

إيهاب حناوي - 
الرئيس التنفيذي - 

االستثمارات الدولية
2

2012

يحمل شهادة بكالوريوس في االقتصاد CPA، برنامج تطوير التنفيذيين EDP من كلية كيلوغ لإلدارة 
 بالواليات المتحدة األمريكية

تولى منصب رئيس العمليات المالية لشركة أمنية، ورئيس العمليات المالية - زين األردن، ومدير 
Ern Capital - عام االستثمارات

فيصل قمحية 
- رئيس الشؤون 

المالية
3

2018

حاصل على ماجستير إدارة األعمال من جامعة ستراثكاليد بالمملكة المتحدة والعديد من 
المؤهالت التنفيذية من كلية هارفارد لألعمال وجامعة هارفارد وكلية جون ف. كينيدي للدراسات 

الحكومية
شغل منصب مدير الشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية في هيئة تنظيم 

االتصاالت.
بدأ مسيرته المهنية مع بتلكو كخريج متدرب في قسم الموارد البشرية

فيصل الجالهمة 
- رئيس الموارد 

البشرية
4

2010

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال وماجستير العلوم في اإلدارة من جامعة بوسطن 
بالواليات المتحدة األمريكية.

شغل عدًدا من األدوار اإلدارية في بتلكو من ضمنها: رئيس التواصل المؤسسي والتسويق في 
الشركة ورئيس قسم الموارد البشرية

تقلد مناصب مختلفة في ألبا أبرزها: التطوير التنظيمي، والعالقات العامة، والتواصل الداخلي

الشيخ بدر آل 
خليفة - مدير عام 

التواصل المؤسسي 
والمسؤولية 

االجتماعية

5

 فيصل قمحية
 رئيس الشؤون المالية

 الشيخ بدر آل خليفة
 مدير عام التواصل المؤسسي 

والمسؤولية االجتماعية

 فيصل الجالهمة
 رئيس الموارد البشرية

مجلس إدارة

 ميكيل فينتر
الرئيس التنفيذي

  إيهاب حّناوي
 الرئيس التنفيذي

 استثمارات بتلكو الدولية
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إجمالي المكافآت المدفوعة لموظفين اإلدارة األساسيين لعام 2019:
تتبع الشركة عملية شفافة فيما يتعلق بسياسة المكافآت الخاصة بموظفين اإلدارة األساسيين. ويوجد نظام عادل وشفاف لقياس المسؤوليات 

واألداء، يتم االستفادة منه في مكافأة موظفي الشركة على إنجازاتهم خالل العام. وتتولى لجنة المكافآت والتعيينات مسؤولية صياغة سياسة المكافآت 
الخاصة باإلدارة التنفيذية للشركة، كما تقع مسؤولية إدارة عملية أداء الموظفين على اإلدارة التنفيذية الخاضعة لتوجيهات لجنة المكافآت والتعيينات.

تم تسجيل إجمالي مكافآت موظفو اإلدارة األساسيون2,041 مليون دينار بحريني ، يرجى الرجوع إلى المالحظة رقم 36 في البيانات المالية )المعامالت 
مع األطراف ذات الصلة( فيما يخص تفاصيل إدارة شؤون الموظفين األساسيين.

المدققون الخارجيون:
تأسست شركة كي بي إم جي فخرو منذ ما يقرب من 50 عاًما، حيث شقت طريقها لتنمو وتتطور منذ ذلك الحين، حتى أصبحت واحدة من أهم شركات 
المحاسبة والتدقيق على صعيد المملكة. وتضم الشركة أكثر من 300 موظف وشريك، وهي تقدم مجموعة من الخدمات المهنية المدعومة محلًيا: 

كالتدقيق، والضرائب، واالستشارات.

شركة كي بي إم جي فخرو اسم الشركة المدققة للحسابات
منذ العام 1993 مدة تعيينها كمدقق حسابات خارجي للشركة

السيد ماهيش باالسوبرامنيان اسم الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة
6 سنوات سنوات خدمة الشريك المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة

90,100 إجمالي رسوم تدقيق البيانات المالية لعام 2019 )بالدينار البحريني(

45,570
الرسوم والمصاريف الخاصة األخرى للخدمات غير تدقيق الحسابات، غير مراجعة البيانات المالية لعام 

2019 )بالدينار البحريني( إن وجدت. في حال عدم وجود هذه الرسوم، يجب ذكر ذلك بوضوح

تفاصيل حول أية مخالفات تم ارتكابها خالل السنة المالية
ال يوجد

المساهمات النقدية والعينية المقدمة من الشركة خالل عام 2019
أقرت الجمعية العامة العادية العام الماضي ميزانية قدرها 1.25 مليون دينار بحريني لغرض التبرعات، والتي تم منحها لجمعيات مختلفة ودعم قضايا 

تهدف إلى تحسين المجتمع المحلي. كما تم تقديم مساهمات كبرى لقطاعات الصحة والمجتمع والبيئة والرياضة والشباب.
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بيان األحداث التي صادفت الشركة خالل عام 2019
ال يوجد

توضيح مدى اإللتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات وفقًا للتالي:

توضيح أسباب عدم االلتزام ملتزم كليًا ملتزم جزئًيا غير ملتزم المبدأ

 المبدأ 1: وجود مجلس إدارة للشركة فعال، ومؤهل علمًيا، وذو خبرة


المبدأ 2: يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

اخالصًا ووالء كاملين للشركة


المبدأ 3: يجب على مجلس اإلدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة 

على التدقيق و الرقابة الداخلية، وااللتزام بالقانون


المبدأ 4: على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعيين وتدريب، 

وتقييم أعضاء مجلس اإلدارة


المبدأ 5: يجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

المسؤولين بطريقة عادلة ومسؤولة



المبدأ 6: يجب على مجلس اإلدارة وضع هيكل إداري واضح وفعال 
للشركة و تحديد المسميات الوظيفية والصالحيات والمهام 

والمسؤوليات


المبدأ 7: يجب على الشركة أن تتواصل مع المساهمين، وتشجعهم 

على المشاركة ، وتحترم حقوقهم

 المبدأ 8: يجب أن تقوم الشركة باإلفصاح عن حوكمتها



المبدأ 10: يجب على مجلس اإلدارة التأكد من سالمة البيانات المالية 
المقدمة للمساهمين، من خالل االستعانة بمدققي الحسابات 

الخارجيين


المبدأ 11: يجب أن تسعى الشركة من خالل المسؤولية االجتماعية إلى 

ممارسة دورها كمواطن صالح

ال ينطبق على 
بتلكو

المبدأ 9: تلتزم الشركات التي تقدم الخدمات اإلسالمية، بمبادئ 
الشريعة اإلسالمية *

* ينطبق فقط على الشركات التي تقدم الخدمات اإلسالمية فقط.

أية إفصاحات مطلوبة من قبل السلطات التنظيمية
ال يوجد
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