
 

 

 

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

 الجمعية العامة العادية اجتماعدعوة إىل 
 

 

كة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )بتلكو( ش.م.بيرس رئيس مجلس إدارة  كة"(  .شر ن الكرام لحضور )"الرسر دعوة المساهمي 
كة اجتماع الجمعية العامة العادية ي تمام الساعة  عقده بمشيئةوالمقرر  للرسر

ن
 هللا تعاىل ف

 
ة صباحا مارس  25الموافق  رععا االمن يوم  العاشر

ي  2020
ن
ي بتلكو وذلك ف

ي الالزم سوف يعقد  ،بالهملةمجمع بتلكو الرئيسي  –مركز موظفن
ي حالة عدم توفر النصاب القانونن

ن
 االجتماعوف

ي يوم 
.  2020ابريل  8الموافق االرععا  الثانن ي نفس الزمان والمكان وذلك لمناقشة وإقرار جدول االعمال التاىلي

ن
 ف

 

 جدول أعمال الجمعية العامة العادية: 

 .والمصادقة عليه 2019مارس  27المنعقد بتاري    خ  العادية الجمعية العامة اجتماعمحضن قرا ة   .1

كة .2 ي  ومركزها الماىلي  مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الرسر
ن
 .والمصادقة عليه 2019ديسمب   31للسنة المالية المنتهية ف

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

ن
 .2019 ديسمب   31للسنة المالية المنتهية ف

ي الموحدة مناقشة البيانات المالية  .4
ن
 عليها.  والمصادقة 2019ديسمب   31للسنة المالية المنتهية ف

ي أرعاح توصية مجلس اإلدارة بتخصيص  اعتماد  .5
ي  السنةصافن

:  2019 ديسمب   31المالية المنتهية فن  عىل النحو التاىلي

ي ألف  230 تحويل مبلغ - أ
. إىل االحتياطي دينار بحرينن ي

 القانونن
 

ن  توزي    ع أرعاح نقدية - ب ي ماعدا  عىل المساهمي 
ن )فن % من رأس المال 27.5للسهم الواحد أو  فلس 27.5 قدرها الخزينة( أسهمالمسجلي 

ي  10المدفوع )تتضمن األرعاح المرحلية البالغة 
ن فن ي تم توزيعها عىل المساهمي 

 للسهم الواحد الن 
 
والبالغة ( 2019أغسطس فلسا

ي مليون  45.74ا حواىلي إجمالي
ي للسنة المالية المنتهية فن

: . 2019ديسمب   31دينار بحرينن  و ذلك عىل النحو التاىلي

 

 2020مارس  26 آخر يوم تداول الستحقاق األرباح

 2020مارس  29 اخر يوم تداول السهم بدون استحقاق

 2020مارس  30 يوم االستحقاق

 2020ابريل  12 يوم الدفع
 

ي  دينارمليون  1.29 مبلغ تحويل - ت
عات لحساب بحرينن ية األنشطة ودعم التب   .والرياضية واالجتماعية الخب 

ي  مليون 4.69تحويل مبلغ  - ث
 .إىل األرعاح المستبقاة دينار بحرينن

ح توزي    ع مكافأة ألعضا  مجلس اإلدارة بمبلغ إجماىلي قدره  .6 ي  418الموافقة عىل مقب 
ي للسنة المالية المنتهية فن

 31ألف دينار بحرينن
 .2019ديسمب  

ن أالموافقة عىل نظام منح  .7   وتفويضسهم كحوافز للموظفي 
 
مجلس االدارة إلقرار السياسات و اللوائح الالزمة لتنفيذ المذكور وفقا

 للتوجيهات الصادرة من مضف البحرين المركزي. 

كات و مدى المصادقة عىل تقرير  .8 امحوكمة الرسر ن كة الب   وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  و بنظام و متطلبات مضف البحرين المركزي الرسر
ي التقرير السنوي

ن فن   .2019لسنة  كما هو مبي 

ي جرت خالل السنة المالية المنتهية  .9
ن مع أٍي من األطراف ذات الع 2019ديسمب   31التبليغ والموافقة عىل العمليات الن  القة كما هو مبي 

ي االيضاح رقم 
 مع المادة  36فن

 
كات التجارية.  189من البيانات المالية تماشيا  من قانون الرسر

ي  .10
 .2019ديسمب   31إبرا  ذمة السادة أعضا  مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتضفاتهم عن السنة المالية المنتهية فن

ة الثالث  .11 ن أعضا  لمجلس اإلدارة لفب   السنوات القادمة. انتخاب/تعيي 

ي  .12
ن للسنة المالية المنتهية فن ي الحسابات الخارجيي 

ن مدقف  ن أو إعادة تعيي   اإلدارة بتحديد أتعابهم.  وتفويض مجلس 2020ديسمب   31تعيي 

 للمادة  .13
 
كات التجارية.  207ما يستجد من أعمال طبقا  من قانون الرسر

 فةعبدهللا بن خليفة آل خلي                               
 رئيس مجلس اإلدارة                                 


