محضر االجتماع الثامن والثالثون للجمعية العمومية العادية
الذي عقد يوم الخميس الموافق  29مارس 2018
في الساعة العاشرة صباحا ً في مركز موظفي بتلكو  -مجمع بتلكو الرئيسي بالهملة

بدايةً ًرحب ً رئيسًمجلسًاالدارةًالشيخًمحمدًبنًخليفةًآلًخليفةًبالمساهمينًالكرامًوًشكرهمًعلىًالحضورًللمشاركةًفيً
مداوالتًالجمعيةًالعموميةًالعامةًلشركةًبتلكوً .
أعلن ًسكرتير ًمجلس ًاالدارة ًعن ًاكتمال ًالنصاب ًالقانونيً ،حيث ًبلغ ًعدد ًاألسهم ًالحاضرة ًباألصالة ًوالوكالةً
1,385,671,297سهما ًوهو ًما ًيمثل ًً 83.31%من ًإجمالي ًأسهم ًالشركةً .و ًبدأ ًسكرتير ًمجلس ًاالدارة ً ًبتقديم ًالنقاطً
المدرجةًفيًجدولًاألعمالً .
أوالً ً:تمًالتصديقًعلىًمحضرًاجتماعًالجمعيةًالعامةًالعاديةًالسابقًالمنعقدًبتاريخًً29مارسًً .2017
ثانياًًًً :تمتًمناقشةًتقريرًمجلسًاإلدارةًعنًأعمالًالشركةًللسنةًالماليةًالمنتهيةًفيًً31ديسمبرًً2017وًالتصديقًعليه.
ثالثاً:

ًقامًممثلًالشركةًالمعنيةًبتدقيقًحساباتًبتلكوً(السيدًجعفرًالقبيطيًمنًشركةًكيًبيًإمًجيًفخرو)ًبقراءةًتقريرً
مدققيًحساباتًالشركةًللسنةًالماليةًالمنتهيةًفيًً31ديسمبرً2017وتمًالتصديقًعليهًمنًقبلًالحضورً .

رابعاً :تقدمًالرئيسًالتنفيذيًللمجموعةًالسيدًايهابًحناوي بمناقشةًالبياناتًالماليةًللسنةًالمنتهيةًفيًً31ديسمبرً2017وًتمً
التصديقًعليهاًمنًقبلًالمساهمون.
-

تفضلًًأحدًالمساهمين ًبالسؤالًعن ًالخسائرًالحالية ًوًإنًكانت ً ًستتكررًفيًاالعوامًالقادمةًامًهيً
خصخصةًمرحليهًفقط.
ً
اجابهًرئيسًمجلسًاإلدارة ًبأنًهذهًالخسائرًتراكمتًعلىًمدىًالسنواتًوًلقدًاتخذًمجلسًاإلدارةًفيً
العامًالماضي ًالقرار ًبإطفاء ًهذهًالخسائرًعلىًمراحلًولكنًفيًنفسًالوقتًعلىًالشركةًانًتحافظً
علىًقوتهاًوعلىًايراداتهاً.واضافًبأنًبعضًمن ًاالستثمارات ًالخارجية ًتحكمهاًسيادات ًو ًقوانينً
الدول ًاالخرى ًمثل ًفرض ًالضرائب ًو ًما ًالى ًذلك ًو ًبأنه ًسيتم ًالتركيز ًعلى ًالمشاريع ً ًفي ًمملكةً
البحرين ًعلما ًبان ًالشركة ًتملك ًاستثمارات ًناجحة ًحيث ًتتحد ًمع ًاقتصاد ًالبحرين ًسعيا ًلدفع ًعجلةً
التنميةً .

-

وًتساءلًاحدًالمساهمينًعنًاستفسارينً:االولًبشأنًتنوعًالشركاتًالخارجيةًًوعنًاحوالًالشركاتً
التيًتواجهًخسائرًوًمشاكلًسياسيهًحاليةًوإنًكانًلدىًشركةًبتلكوًمساعيًلبيعًتلكًالشركاتً .

-

اماًًاالستفسارًالثانيًكانًبشأنًالخطةًالمستقبليةًللشركةًوًنيةًاالستثماراتًداخلًوًخارجًالبحرينً .
ً
 ًتم ًالتوضيح ًعلى ًاالستفسار ًاالول ً ًمن ًقبل ًعضو ًمجلس ًاالدارة ًالسيدة ًخلود ًالقطان ًبأن ًالغرض ًمنًالتنوعًهوًالتحصيلًعلىًايرادًاكبرًولكنًفيًبعضًاالحيانًتأتيًأمورًخارجهًعنًارادةًالمجلسًونوهتً
بأنًشركةًأمنيهًكانتًفيًبدايةًالمطافً ًتدرًبأرباحًكبيرهًعلىًالشركةًالىًأنهًفيًاآلونةًاألخيرةًوًنظراً
للضرائبًالتيًتٌحصلًمنًالشركةًتراجعتًاراداتهاً.وًاضافتًبأنًقرارًمجلسًاالدارةًسواءًكانًببيعًاوً
البقاءًبالشركةًسيكونًقرارًمدروسًوًهذاًينطبقًعلىًجميعًالشركاتً.

ً
ً
ً
ً
ً
 ولقدًاضافًعضوًمجلسًاالدارةًالدكتورًاحمدًالبلوشيًبأنًفيًحالًبيعًالشركاتًسواءًكانتًشركةًسبأًفونًأوًغيرهاًسيتمًًفيًالوقتًًالمناسبًوبالسعرًالمناسبًبناءًًعلىًتوصياتًمجلسًاإلدارةًونوهً
بانًمجلسًاإلدارة ًمتحفظ ًبانًال ًيتمًاتخاذ ًقرارًيوثرًعلى ًسعرًالسهمً ًوًمتمنياً ًبانًتكونًالسنواتً
القادمةًفيًاالتجاهًاالفضل.
ً
 ووضحًالشيخًمحمدًبنًخليفهًالًخليفهًللمساهمًبشأنًاالستفسارًالثانيًالمتعلقًباالستثماراتًالخارجيةًمؤكداًعلىًانًالشركة ًتتطلعًعلىًاالستثماراتًالخارجيةًشرطًانًتكون ًهذهًًاالستثماراتًمبنيهًعلىً
دراساتًمكثفهًوًعلىًانًتعودًبمردودًومنفعةًللشركةً .
-

-

-

سألًاحدًالمساهمينًعنًسببًانخفاضًعددًأسهمًاعضاءًمجلسًاإلدارةًالحاليًمقارنةًًبالعامًالماضيً
وايضاًعنًاذًوضعتًالشركةًاحتماالتًالربحًأوًالخسارةًبشأنًاالستثماراتًالموجودة.
ً
اجابةً ًالرئيسًالتنفيذي ًللمجموعة ًبانًمجلسًاالدارةًتغير ًعنًالعامًالماضيًوًبعضًمنًاالعضاءً
كانوا ًيحملون ًحصة ًمن ًاالسهم ًولهذا ًيبين ًفرق ًفي ًعدد ًاالسهم ًالمملوكة ًمن ًقبل ًاعضاء ًمجلسً
االدارة.
ً
وبشأن ًاالحتماالت ًالتي ًتضعها ًالشركة ًأضاف ًعضو ًمجلس ًاالدارة ًالسيد ًرائد ًفخري ًبأن ًالشركةً
لديهاًخطهًاستراتيجية ً ًسنوية ًتناقشًالسنواتًالثالثًالقادمة ًوتدرسًفيهاًجميعًاالحتماالتًمنًجميعً
النواحيًمنهاًالمخاطرةًالسياسيةًالداخليةًمنهاًوالخارجيةًً .

-

واضاف ًرئيس ًاالستحواذ ًالدكتور ًغسان ًمراد ًبأن ًفي ًالوقت ًالحالي ًالشركة ًتقوم ًبدراسات ًمكثفهً
وتضعًاالحتماالتًالواردة ًلالستثماراتًالمملوكة ًسواءًكان ًبالبقاءًفيهاًاوًالخروجًمنهاًلماًهو ًفيهً
مصلحهًللشركة.

-

ردًالمساهمًبالقولًبأنًانهًكمستثمرًيريدًالتأكدًبأنًالشركةًتعملًعلىًماًهوًفيًمصلحةًالمساهمًوًالً
يريدًأنًيتفاجأًباستحواذاتًوًمشاريعًتوديًالىًخسائرً .

خامسا ًً :تمًالتصديقًعلىًتوصيةًمجلسًاإلدارةًبتخصيصًأرباحًالسنةًالصافيةًكماًيليً :
ًأً -توزيعًأرباحًنقدية علىًالمساهمينًقدرهاًً25فلسًللسهمًالواحدًأوًً%25منًرأسًالمالًالمدفوعً
(تتضمن ًاألرباح ًالمرحلية ًالبالغة ًً 10فلسا ًللسهم ًالواحد ًالتي ًتم ًتوزيعها ًعلى ًالمساهمين ًفيً
أغسطس ًً )2017والبالغة ًإجماليا  41.58مليون ًدينار ًبحريني ًللسنة ًالمالية ًالمنتهية ًفي ًً31
ديسمبرًً)2017وًسوفًيتمًتوزيعًاألرباحًابتداءاًمنًتاريخًً8أبريلً2018
ب -تحويل مبلغ ً87.28ألف دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم األنشطة الخيرية واالجتماعية
ً
والرياضية.

سادساً ً :الموافقة ًعلى ًمقترح ًتوزيع ًمكافأة ًألعضاء ًمجلس ًاإلدارة ًبمبلغ ًإجمالي ًقدره ًً 390,500ألف ًدينارً
بحرينيًللسنةًالماليةًالمنتهيةًفيًً31ديسمبرً2017بعدًموافقة وزارةًالصناعةًوالتجارةًوالسياحة.
سابعا ً :عرضًومناقشةًتقريرًااللتزامًبنظامًحوكمةًالشركاتًومتطلباتًمصرفًالبحرينًالمركزيً .
ثامنا ً :الموافقةًعلىًتخويلًمجلسًاالدارةًلشراءًأسهمًالخزينةًبماًالًيزيدًعنًً%10منًرأسًمالًالشركة لدعمً
سعرًالسهمًوالسيولةًفيًبورصةًالبحرين أوًأليًغرضًآخرًمعًموافقةًمصرفًالبحرينًالمركزي.
ً
-

باإلشارة ً الىًالبندًالثامنًتفضلًاحدًالمساهمينًبالشكرًعلىًهذهًالخطوةًوًسألًاذًكانتًهذهً
النسبةًستشترىًمنًالسوقًامًأنًاحدًالمالكًالرئيسينًارادًانًيبيعًحصته؟ً

-

اجابه ًرئيس ًمجلس ًاالدارة ًبأن ًهذا ًالقرار ًسيساهم ًفي ًدعم ًالسهم ًو ًسيكون ًخاضع ًلدراسةً
شاملةًتوضحًكيفيةًتأثرًسعرًالسهمًوًمنًثمًسيتمًاتخاذًالقرارًالمناسب.
ً

تاسعا ًً :إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية فيًً31ديسمبرًً .2017
عاشرا ًً :إعادة تعيينًشركةً ًًKPMGلتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية  2018وتخويل مجلسًاإلدارة بتحديد أتعابهمً .
احدا عشرًً:ماًيستجدًمنًاعمالًطبقاًللمادةًً207منًقانونًالشركاتًالتجارية.
وًأضافًسكرتيرًمجلسًاإلدارةًبأنًالمجلسًقدًقامًبإرساءًقواعدًلقياسًأداءهًوأداءًاللجانًالمنبثقةًمنهً,وقدًقامًبعمليةً
القياسًمقارنةًبأفضلًالمقاييسًالدوليةًالموجودةً.وكانتًنتيجةًالقياسًأنًأداءًالمجلسًقدًتحددًكأداءًجيدًبنسبةًً ً.%80
ً
-

تفضل ًاحد ًالمساهمين ًبالقول ًبأن ًبتاريخ ًً 25فبراير ًً 2018مصرف ًالبحرين ًالمركزي ًارسلً
خطاب ًلبتلكو ًبشأن ًالبيان ًالصحفي ًالمتعلق ًبالبيانات ًالمالية ًو ًشكر ًمصرف ًالبحرين ًالمركزيً
على ًمراقبته ًو ًالشركة ًعلى ًمتابعة ًالموضوع ًو ًهذا ًيخلق ًبيئة ًآمنة ًللمستثمرين ًفي ًالسوقً
البحرينيً.وًبهذاًطلبًالتوضيحًاذاًكانًهنالكًلغطًفيًالموضوعًالنًلهجتهًالرسالةًالموجهًكانتً
شديدة.
 اجابه ًرئيس ًمجلس ًاالدارة ًبأنًالرقابة ًمهمة ًو ًتشكر ًشركة ًبتلكو ًمصرف ًالبحرينًالمركزيًعلىًمراقبته ًالشركات ًمن ًهذه ًالنواحي ًو ًاضاف ًان ًالخطاب ًالذي ًتم ًاستالمه ًتمت ًمناقشته ًمع ًوزيرً
المواصالتًوًاالتصاالتًوًوزيرًالتجارةًوًالصناعةًوًالسياحةًًوًاتفق ًمجلسًاالدارةًعلىًارسالً
خطابًالىًمحافظًالمصرفًالمركزيًلتثبيتًالوقائعًحيثًانًشركةًبتلكوًتماشتًبشكلًمهنيًمعًماً
ً

ً
ً
ً
ً
ً
بتوافقًمعًوزارةًالتجارةًوًالصناعةًوًالسياحةًوًبورصةًالبحرينً.وأتبعًبأنًهذهًالحالةًفرديةًوًتمتً
السيطرةًعلىًاالمورًوًتشكرًمصرفًالبحرينًالمركزيًمرةًاخرىًعلىًجهودهً .
 تسألًأحدًالمساهمينًعنًحقيقةًفصلًالشركة. تفضل ًالرئيس ًالتنفيذي ًلبتلكو ًالبحرين ًالسيد ًمحمد ًبوبشيت ًبأنه ًلألسف ًهنالك ًاساءة ًفهم ًللخطةًالوطنية ًا لرابعة ًلالتصاالت ًو ًالتي ًتطلب ًالفصل ًالوظيفي ًو ًليس ًالفصل ًالقانوني ًاو ًانشاء ًشركةً
جديدة ًكما ًيتم ًتداوله ًفي ًوسائل ًاالعالمً .في ًالحقيقة ًهو ًفصل ًالوظائف ًالتي ًتخص ًالبيع ًبالجملةً
)ً (Wholesale functionفيًادارةًمتكاملةًمعزولةًعنًادارةًالبيعًبالتجزئةً)ً (Retailوًبالتاليً
هذاًيحققًسياسةًالحكومةًفيًوجودًجهةًمسؤولةًعنًالبنيةًالتحتيةًلالتصاالتًتقدمًخدماتًمتساويةًوً
بعدالةًلجميعًالمشغلينًعلىًمستوىًالبيعًبالتجزئةً )ً.(Retail
وًاضافًبأنًتخصصاتًالشركةًستكونًاوالًً:تطويرً)ً(National Broadband Networkوًتغطيةً
البحرين ًبشبكة ًالفايبرً .ثانياً :التأكيد ًعلى ًالعدالة ًو ًالمساواة ًو ًتشجيع ًالمنافسة ًبين ًالمشغلين ًو ًفيً
النهايةًاضافًالرئيسًالتنفيذيًبأنًبتلكوًحالياًتمشىًعلىًخطًواضحًمعًوزارةًالتجارةًوًالصناعةًوً
السياحةًوًهيئةًتنظيمًاالتصاالتً .
ً
وفيًالختامً،تقدمًسكرتيرًمجلسًاإلدارةًبالشكرًالجزيلًلجميعًالمساهمينًالمشاركينًفيًاالجتماعًومشاركتهمًالفعالةًفيً
مناقشاتهًوًتمنىًلهمًولشركةًبتلكوًكلًالتوفيقًوالنجاحًفيًعامًً ً.2018
ً
ً
ً
ً
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