
 

 

 

 

 

 
 

 للنشر الفوري 
 2018مارس،  29الخميس 

 

 مليون دينار 41.6بتلكو تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة مجموعة ل الجمعية العمومية

 بحريني
 

 14عقدت اليوم مجموعة بتلكو )الرمز التجاري: بتلكو(، شركة االتصاالت الدولية المعروفة والتي تعمل في  المنامة، البحرين:

للحصول على موافقة و الغير عادية  ”(العام)“ 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في العادية دولة، جمعيتها العمومية 

امتثاال للمتطلبات الجديدة في قانون  نظام األساسي لشركة بتلكوعقد التأسيس والالمساهمين على التعديالت المقترحة على 
وقد عقد االجتماع بمقر الشركة الرئيسي في الهملة وحضره  . 2018مارس  29و ذلك يوم الخميس  الشركات التجارية

 .بحضور فريق االتصال المؤسسي و التسويق نيالمساهمو عدد من  أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 
 
قد شهد اجتماع الجمعية العمومية السنوية الثامن والثالثون موافقة المساهمين على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية و

س فل 10فلسا للسهم الواحد، تم دفع  25ماليين دوالر أمريكي( بقيمة  110.3مليون دينار بحريني ) 41.6عن العام بقيمة 

كما منح  المتبقية خالل األسابيع القادمة.عن كل سهم فلسا  15وسيتم دفع الـ  2017لعام خالل الربع الثالث من امسبقا 

% من رأس المال، بهدف دعم سعر سهم الشركة 10موافقتهم لشركة بتلكو لشراء أسهم الخزينة حتى  المساهمون و من يمثلهم 

 ومدى سيولتها.
 

الجمعية العمومية، وافق المساهمون على توصية مجلس اإلدارة غير عادي، الذي أعقب اجتماع الوخالل االجتماع العام 
 2018( للعام 1بتخويله إلجراء تعديالت على عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة بما يتوافق مع متطلبات القانون رقم )

كما منحت الجمعية . 2001( لسنة 21بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم )
 .الجهات القانونية ذات الصلةتخويال لسكرتير مجلس اإلدارة للتوقيع نيابة عن مجلس اإلدارة لتوثيق هذه التعديالت أمام 

 
نحن سعداء لنجاحنا في مواصلة البناء وتوفير “رئيس مجلس إدارة بتلكو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة  صرحوبهذه المناسبة، 

التزام جدية ل على األعوام السابقة، ما يدالتي لم تختلف عن العائدات المطلوبة لمساهمينا والتي تجلت في مدفوعات األرباح 

 بتلكو تجاه مساهميها."

 
التي  االنظمةوالمواد المتعلقة بالنظام األساسي، تسعى بتلكو دائما للتقيد بالقوانين وعقد التأسيس فيما يخص تعديل ووأضاف "

داخل ، كما أنها ملتزمة بإدراج أية تغييرات في متطلبات القانون الخاص بالنظام األساسي، والعمل على تطبيقها اتتحكم الشرك

 ."الشركة
 
إيهاب حناوي والمدير المالي السيد الجتماع، قدم كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة في ا اإلدارةرئيس مجلس لما ذكره  دعماو

بإيجاز األهداف  عرضتم ال، و2017األداء المالي والتشغيلي لشركة بتلكو للعام لمحات عن فيصل قمحية السيد للمجموعة 

 الرئيسية لخطة المجموعة االستراتيجية للسنة المقبلة.
 

 تعليق الصورة:
 .إدارة بتلكوأعضاء مجلس  .1

 خبر صحفي



 رئيس مجلس إدارة بتلكو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة .2
 .س التنفيذي للمجموعة إيهاب حناويالرئي  .3

 
 

 –انتهى  -
 

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على مكتب العالقات العامة . بشركة بتلكوصدر هذا البيان الصحفي عن وحدة التسويق 

  Public.Relations@btc.com.bh / Fax +973 17611898 بشركة بتلكو على:
 

 حول مجموعة بتلكو
 

يقع المقر الرئيسي لمجموعة بتلكو في مملكة البحرين. لعبت بتلكو دورا محوريا في تطور البالد كمركز رئيسي لالتصاالت 

وتعد اليوم المزود الرائد لالتصاالت، وتستمر في قيادة وتشكيل سوق االستهالك المحلي والسوق التجارية لتقنية المعلومات 

سواق الخارجية عن رريق االستثمار في شركات رائدة أخرى في مجال االتصاالت واالتصاالت. حققت بتلكو نموا في األ

 الثابتة والالسلكية. 
تمكنت بتلكو من توسيع عملها في منطقة الشرق األوسط لتصبح شركة اتصاالت كبيرة ذات استثمارات مباشرة وغير مباشرة 

لعربية السعودية، اليمن، مصر، غيرنسي، جيرسي، جزيرة منطقة جغرافية هي البحرين، األردن، الكويت، المملكة ا 14في 

 آيل أوف مان، جزر المالديف، دييغو غارسيا، وسانت هيالنة، جزيرة أسنسيون، وجزر فوكالند.
www.batelco.com   
www.batelcogroup.com 
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