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مقدمة  01
اأوجدت �ضركة جمموعة الإم�رات للت�ض�لت �ض.م.ع. (“جمموعة ات�صاالت”( 

قواعد  ب�أف�ضل  التزامه�  خلل  من  واأن�ضطته�  لأعم�له�  ُمثلى  حوكمية  بنية 

احلوكمة حمليً� وع�مليً� وتطبيقه� على �ض�ئر عملي�ته�. فقد عززت املجموعة من 

مب�دئ ال�ضف�فية وامل�ض�واة وحددت م�ضوؤولي�ت كل طرف من اأ�ضح�ب امل�ض�لح 

وحقوق هذا الطرف، كم� اأر�ضت اأ�ض�ض التع�ون مع املدققني اخل�رجيني للتو�ضل 

التق�رير  لإعداد  الدولية  املع�يري  مع  ومتم��ضية  م�ضداقية  ذات  تق�رير  اإىل 

�ضلمة  ت�ضمن  بيئة  خلق  من  ال�ضركة  متكنت  وبذلك،   .)IFRS( املح��ضبية 

عملي�ته� وحت�فظ على م�ضلحة م�ض�هميه�. 

اأن  العموم، ذلك  ال�ضف�فية والتوا�ضل مع  اأهم من�بر  يعد تقرير احلوكمة من 

اإدارة  مبوجبه�  تتم  التي  والإجراءات  القواعد  جمموعة  يف  تتج�ضد  احلوكمة 

الإدارة  جمل�ض  بني  العلق�ت  تنظم  اأنه�  عن  ف�ضًل  عليه�،  والرق�بة  ال�ضركة 

اأي�ضً�  وُتعنى  الآخرين،  امل�ض�لح  واأ�ضح�ب  وامل�ض�همني  التنفيذية  والإدارة 

للعموم  بي�ن م� تقدم  التقرير على  لل�ضركة. ويعمل هذا  ب�مل�ضوؤولية املجتمعية 

ويتيح للم�ض�همني معرفة م� تقوم به ال�ضركة يف هذا الإط�ر. 

يتن�ول هذا التقرير املواثيق وال�ضي��ض�ت والآلي�ت التي حتدد اإط�ر عمل ال�ضركة 

يف جم�ل احلوكمة، كم� يتطرق اإىل جمل�ض اإدارة ال�ضركة واللج�ن املنبثقة عنه 

وامله�م التي ي�ضطلع به� املجل�ض وجل�نه ومك�ف�آت اأع�ض�ء املجل�ض وتع�ملتهم 

ب�لأوراق امل�لية لل�ضركة. ويتطرق التقرير كذلك اإىل الإدارة التنفيذية و�ضفق�ت 

الأطراف ذات العلقة والرق�بة الداخلية والتدقيق اخل�رجي واإدارة علق�ت 

التي  اله�مة  والأحداث  البتك�رية  واملب�درات  امل�لية  واملوؤ�ضرات  امل�ضتثمرين 

جرت خلل الع�م 2019.
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02
تطبيق قواعد الحوكمة 

غدت  حتى  ال�ضرك�ت  بحوكمة  الهتم�م  تن�مى  لقد 

عنه�  غنى  ل  التي  الب�رزة  املتطلب�ت  من  احلوكمة 

جمموعة  حر�ضت  لذا  الع�مة.  امل�ض�همة  لل�ضرك�ت 

والرائدة يف  ال�ضّب�قة  ال�ضرك�ت  تكون من  اأن  ات�ض�لت 

تبّني مع�يري وتدابري فع�لة يف جم�ل احلوكمة، وه� هي 

تدير عملي�ته� املختلفة مبنظومة متك�ملة من ال�ضي��ض�ت 

والآلي�ت التي ترمي اإىل حتقيق ال�ضف�فية وتي�ضري اإجن�ز 

التطور  يتم��ضى مع  اأ�ضرع مب�  ال�ضركة لأعم�له� بوترية 

ال�ضريع الذي ت�ضهده �ضن�عة الت�ض�لت. 

والآلي�ت؛  ال�ضي��ض�ت  هذه  و�ضع  يف  ال�ضركة  وراعت 

رئي�ض  قرار  �ضيم�  ل  الدولة  يف  ال�ض�رية  الت�ضريع�ت 

جمل�ض اإدارة هيئة الأوراق امل�لية وال�ضلع رقم )7/ر.م( 

ل�ضنة 2016 ب�ض�أن مع�يري الن�ضب�ط املوؤ�ض�ضي وحوكمة 

تعديل  من  عليه  طراأ  وم�  الع�مة  امل�ض�همة  ال�ضرك�ت 

)“قرار الهيئة رقم 7 ل�ضنة 2016”( ب�لإ�ض�فة اإىل م� 

يتم��ضى معه� من اأف�ضل مم�ر�ض�ت احلوكمة الع�ملية. 
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من  بع�ٍض  عن  موجزة  نبذة  ي�أتي  فيم� 

�ضمن  ال�ضركة  تعمل  التي  ال�ضي��ض�ت 

اأطره�:

1.2 القواعد العامة 
لعضوية مجلس 

اإلدارة

يعد جمل�ض الإدارة من اأهم العن��ضر التي 

وتر�ضم  ال�ضركة  حوكمة  دع�ئم  تر�ضي 

لذا، ق�مت  والتقدم.  النج�ح  م�ضلكه� نحو 

للأحك�م  ج�معة  �ضي��ضة  بو�ضع  ال�ضركة 

التي ت�ضبط ع�ضوية املجل�ض.

الأحك�م  جميع  ال�ضي��ضة  هذه  حتدد 

واإجراءات  مبع�يري  املتعلقة  وال�ضوابط 

كيفية  تبني  حيث  الإدارة  جمل�ض  ع�ضوية 

والأحك�م  وليته  وفرتة  املجل�ض  ت�ضكيل 

وكذلك  ون�ئبه  املجل�ض  برئي�ض  اخل��ضة 

�ضف�ت الع�ضوية التي ميكن لع�ضو املجل�ض 

اأن يندرج حتته� من تنفيذي وغري تنفيذي 

و�ضحت  كم�  م�ضتقل.  وغري  وم�ضتقل 

جمل�ض  انتخ�ب�ت  اإجراء  كيفية  ال�ضي��ضة 

الإدارة واحل�لت التي تنتهي به� الع�ضوية 

واآلية �ضغل املراكز ال�ض�غرة فيه.

2.2 القواعد المنظمة 
لشؤون المدّقق 

الخارجي

ب�عتب�ره  اخل�رجي  التدقيق  لأهمية  نظرًا 

ل�ضم�ن  الرئي�ضية  الرق�بة  اأوجه  اأحد 

بو�ضع  ال�ضركة  ق�مت  الأعم�ل،  �ضلمة 

ل�ضوؤون  املنظمة  القواعد  من  جمموعة 

ين�ضجم  مب�  اخل�رجي  احل�ض�ب�ت  مدقق 

الن�ضب�ط  مقت�ضي�ت  مع  ت�مً�  ان�ضج�مً� 

يف  ال�ضلة  ذات  والت�ضريع�ت  املوؤ�ض�ضي 

الدولة. 

الأحك�م  جميع  ال�ضي��ضة  هذه  تن�ولت 

اخل�رجي،  احل�ض�ب�ت  مبدقق  املتعلقة 

وا�ضتق�لته  وعزله  لتعيينه  تطرقت  فقد 

وال�ضروط الواجب توافره� فيه والتزام�ت 

الت�ضرف�ت  وكذلك  املدقق  وواجب�ت 

املحظورة عليه ب�لإ�ض�فة اإىل ال�ضت�ض�رات 

والأعم�ل امل�ضرح له به�.

3.2 قواعد تداول 
المّطلعين بأسهم 

اتصاالت

اأعدت ال�ضركة جمموعة من القواعد التي 

اأ�ضهم  بتداول  اخل��ضة  ال�ضوابط  تبني 

املطلعني  الأ�ضخ��ض  قبل  من  ال�ضركة 

ب�أنهم  القواعد  هذه  عرفتهم  والذين 

معلوم�ت  ميلكون  الذين  الأ�ضخ��ض 

اأو�ضحت  حيث  ال�ضركة،  ب�ض�أن  جوهرية 

والإجراءات  اجلوهرية  املعلوم�ت  م�هية 

التي حتكم تداول املطلعني وفرتات احلظر 

التي ل يجوز لهم بيع و�ضراء الأوراق امل�لية 

اخل��ضة ب�ل�ضركة خلله�.

4.2 القواعد المنظمة 
النعقاد الجمعية 

العمومية 

العلي�  ال�ضلطة  هي  العمومية  اجلمعية 

يلتقي  الذي  التجمع  وهي  ال�ضركة  يف 

اله�مة.  الأمور  يف  للبت  امل�ض�همون  فيه 

منظومة  و�ضع  ال�ضروري  من  ك�ن  لذا، 

اخت�ض��ض�ت  تو�ضح  التي  القواعد  من 

والقواعد  ومه�مه�  العمومية  اجلمعية 

والإجراءات اللزمة للدعوة لنعق�ده� وم� 

يحكم جمري�ت عمله� ك�لن�ض�ب الق�نوين 

وغريه�  القرارات  على  الت�ضويت  واآلي�ت 

اجلمعية  عمل  ب�ضبط  املتعلقة  الأمور  من 

ت�ضنى  القواعد،  هذه  وبف�ضل  العمومية. 

لل�ضركة عقد اجتم�ع�ت اجلمعية العمومية 

على نحو ات�ضم ب�لفع�لية وال�ضف�فية.

5.2 المبادئ األساسية 
لتوزيع أرباح األسهم

مع  ال�ضف�فية  على  ال�ضركة  من  حر�ضً� 

م�ض�هميه�، ق�مت بو�ضع املب�دئ الأ�ض��ضية 

مراآة  لتكون  الأ�ضهم  لأرب�ح  املنظمة 

يتعلق  م�  كل  لهم  تعك�ض  التي  امل�ض�همني 

ب�لأرب�ح من اإجراءات واأحك�م. 

املتعلقة  الأحك�م  املب�دئ  هذه  تتن�ول 

ب�أرب�ح الأ�ضهم مب� فيه� القرارات اخل��ضة 

توزيعه�،  واإجراءات  الأرب�ح  قيمة  بتحديد 

القرارات  هذه  اتخ�ذ  كيفية  تف�ضل  كم� 

له�  وفًق�  حُتدد  التي  والأ�ض�ض  وم�ضوغ�ته� 

امل�ض�همني  على  توزع  التي  الأرب�ح  قيمة 

التي  الأخرى  العتب�رات  اإىل  ب�لإ�ض�فة 

حتر�ض ال�ضركة على اللتزام به� للحف�ظ 

فيم�  وم�ض�هميه�  ال�ضركة  م�ضلحة  على 

يت�ضل ب�أرب�ح الأ�ضهم.

6.2 األحكام المنّظمة 
لتعارض المصالح 

ألعضاء مجلس 
اإلدارة

نظرًا للأهمية اخل��ضة التي توليه� ال�ضركة 

ل�ضلمة عملي�ته� وتطبيقه� لأف�ضل مع�يري 

احلوكمة وال�ضف�فية، ق�مت بو�ضع منظومة 

التي قد  للتع�مل مع احل�لت  من الأحك�م 

والتي  امل�ض�لح  يف  تع�ر�ض  على  تنطوي 

تت�ضل ب�أع�ض�ء جمل�ض الإدارة. 

كيفية  يو�ضح  اإط�رًا  ال�ضي��ضة  هذه  وت�ضع 

التي  والتع�ملت  ال�ضفق�ت  مع  التع�مل 

التي  للجهة  اأو  الإدارة  يكون لع�ضو جمل�ض 

مع  متع�ر�ضة  م�ضلحة  املجل�ض  يف  ميثله� 

م�ضلحة ال�ضركة، كم� اأنه� توفر املعلوم�ت 

عن  واأع�ض�ئه  الإدارة  ملجل�ض  اللزمة 

ال�ضفق�ت  هذه  مثل  مع  التع�مل  كيفية 

والتع�ملت وعن م�ضوؤولية اأع�ض�ء املجل�ض 

عنه�  والإف�ض�ح  احل�لت  هذه  معرفة  يف 

ح�ل وجوده� بحيث يتم التع�مل معه� مب� 

يخدم م�ضلحة ال�ضركة وم�ض�هميه� ويلبي 

جميع مقت�ضي�ت قرار الهيئة رقم 7 ل�ضنة 

2016 يف هذا اخل�ضو�ض.

7.2 أحكام الحفاظ 
على المعلومات 
السّرية لمجلس 

اإلدارة

اأعدت ال�ضركة هذه الأحك�م لو�ضع مع�يري 

ُطر توا�ضل اأع�ض�ء جمل�ض 
ُ
اإ�ض�فية حتدد اأ

ب�ض�أن  امل�ض�لح  اأ�ضح�ب  مع  الإدارة 

وذلك  بحوزتهم  التي  ال�ضرية  املعلوم�ت 

ومينع  املعلوم�ت  هذه  �ضرية  يحفظ  ب�ضكل 

الأحك�م  هذه  تعرف  ا�ضتغلله�.  �ضوء 

كم�  م�هيته�  وحتدد  ال�ضرية  املعلوم�ت 

واحلف�ظ  معه�  التع�مل  كيفية  تو�ضح 

الأطراف  مع  التوا�ضل  اأ�ض�ض  وتبني  عليه� 

الأخرى.

8.2 األحكام المنظمة 
للصفقات مع 

األطراف ذات 
العالقة

من  �ض�ملة  منظومة  بو�ضع  ال�ضركة  ق�مت 

الأحك�م اخل��ضة ب�ل�ضفق�ت مع الأطراف 

 7 الهيئة رقم  العلقة يف �ضوء قرار  ذات 

للتق�رير  الدولية  واملع�يري   2016 ل�ضنة 

هذه  بينت  كم�   )IFRS( املح��ضبية 

اتب�عه�  يتوجب  التي  الإجراءات  الأحك�م 

يف مثل هذه ال�ضفق�ت. 

ذات  الأطراف  الأحك�م  هذه  عرفت  وقد 

العلقة ب�أنهم رئي�ض واأع�ض�ء جمل�ض اإدارة 

العلي�  التنفيذية  اإدارته�  واأع�ض�ء  ال�ضركة 

ي�ض�هم  التي  وال�ضرك�ت  به�،  والع�ملني 

 %30 عن  يقل  ل  مب�  هوؤلء  من  اأي  فيه� 

الت�بعة  ال�ضرك�ت  وكذلك  راأ�ضم�له�،  من 

اأو ال�ضقيقة اأو احلليفة ملجموعة ات�ض�لت. 

التي  الإجراءات  الأحك�م  هذه  بينت  كم� 

تتبعه� ال�ضركة يف ال�ضفق�ت مع الأطراف 

ذات العلقة، وح�ضرت احل�لت التي يعترب 

فيه� التع�مل �ضفقة، اإذ تقت�ضر ال�ضفق�ت 

التف�قي�ت  اأو  العقود  اأو  التع�ملت  على 

ل  والتي  ات�ض�لت  جمموعة  تربمه�  التي 

الن�ض�ط الرئي�ضي للمجموعة  تدخل �ضمن 

اأو التي تت�ضمن �ضروطً� تف�ضيلية ل متنحه� 

ال�ضركة ع�دًة للمتع�ملني معه�. 

الأحك�م  و�ضحت  تقدم،  م�  على  علوة 

عند  مراع�ته�  الواجب  الأمور  املذكورة 

ذات  الأطراف  مع  ال�ضفق�ت  يف  النظر 

النوع  بهذا  املتعلقة  وامل�ضوؤولي�ت  العلقة 

من ال�ضفق�ت.

02
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03
للقي�م  اللزمة  ال�ضلحي�ت  بجميع  تتمتع  التي  ال�ُضلطة  هو  الإدارة  جمل�ض 

ب�أعم�ل ال�ضركة ب��ضتثن�ء تلك التي تخت�ض به� اجلمعية العمومية وفقً� للق�نون 

اأو النظ�م الأ�ض��ضي لل�ضركة. 

يت�ألف جمل�ض اإدارة ال�ضركة من اأحد ع�ضر ع�ضوًا يعني م�ض�هم احلكومة )وهو 

احلكومة  متثيل  م�ضوؤولية  تتوىل  اأخرى  جهة  اأية  اأو  لل�ضثم�ر  الإم�رات  جه�ز 

الذي  العدد  وهو  �ضبعة منهم،  الوزراء(  قرار من جمل�ض  ال�ضركة مبوجب  يف 

يتن��ضب مع ح�ضة م�ض�همته يف ال�ضركة، يف حني يتم انتخ�ب من ي�ضغل مق�عد 

املجل�ض الأربعة املتبقية من قبل امل�ض�همني اأثن�ء اجلمعية العمومية. 

ويجدر الذكر ب�أن ات�ض�لت تويل اأهمية كربى لدعم الكوادر الن�ض�ئية وحتر�ض 

يف ك�فة جم�لت عمل ال�ضركة مب� يف ذلك اإ�ضراكه� يف  دائمً� على م�ض�ركته�

الن�ض�ئية  الكوادر  اإحدى  بتعيني  احلر�ض  هذا  وتوج  اإدارته�،  جمل�ض  ع�ضوية 

ع�ضوًا يف املجل�ض وبذلك ت�ضكل ن�ضبة متثيل الكوادر الن�ض�ئية يف جمل�ض الإدارة 

من جممل اأع�ض�ء املجل�ض.  %9.1

مجلس اإلدارة
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يبنّي اجلدول اأدن�ه اأ�ضم�ء ومه�م اأع�ض�ء جمل�ض الإدارة ب�لإ�ض�فة اإىل �ضفة ع�ضويتهم:

صفة العضويةالمهاماالسم

معالي عبيد حميد مطر الطاير
رئيس المجلس

رئيس لجنة االستثمار والشؤون المالية
عضو غير تنفيذي ومستقل

عيسى عبدالفتاح كاظم المال
نائب رئيس المجلس
رئيس لجنة التدقيق

عضو غير تنفيذي ومستقل

الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
 عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة التدقيق 

عضو غير تنفيذي ومستقل

 هشام عبداهلل قاسم القاسم
 عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو غير تنفيذي ومستقل

مريم سعيد أحمد غباش 
 عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة االستثمار والشؤون المالية
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو غير تنفيذي ومستقل

صالح عبداهلل أحمد لوتاه
عضو مجلس اإلدارة 

عضو لجنة االستثمار والشؤون المالية
عضو غير تنفيذي ومستقل

خوان فياللونجا
عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة االستثمار والشؤون المالية
عضو غير تنفيذي ومستقل

سامر صالح محمود حالوة
عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة التدقيق

عضو غير تنفيذي ومستقل

عبدالمنعم بن عيسى السركال
عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو غير تنفيذي ومستقل

خالد عبدالواحد حسن الرستماني
 عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة التدقيق 

عضو غير تنفيذي ومستقل

 عتيبة خلف أحمد العتيبة
عضو مجلس اإلدارة

 عضو لجنة االستثمار والشؤون المالية
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  

عضو غير تنفيذي ومستقل

فيم� ي�أتي اأع�ض�ء املجل�ض الذين انتهت وليتهم خلل الع�م 2019 ومه�ّمهم و�ضفة ع�ضويتهم:

صفة العضويةالمهاماالسم

 عيسى محمد
غانم السويدي

رئيس المجلس 
 رئيس لجنة االستثمار

والشؤون المالية
عضو غير تنفيذي ومستقل

محمد سلطان عبداهلل الهاملي
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو غير تنفيذي ومستقل

يبني اجلدول اأدن�ه اأ�ضم�ء الأع�ض�ء املعّينني من قبل م�ض�هم احلكومة وتواريخ بدء ع�ضوي�تهم يف املجل�ض:

التاريخ االسم

نوفمبر 2019معالي عبيد حميد مطر الطاير

من يونيو 2012 لغاية نوفمبر 2019عيسى محمد غانم السويدي

يونيو 2012عيسى عبدالفتاح كاظم المال

مارس 2015  هشام عبداهلل قاسم القاسم

مارس 2018مريم سعيد أحمد غباش 

مارس 2018صالح عبداهلل أحمد لوتاه

سبتمبر 2018خوان فياللونجا

يناير 2019سامر صالح محمود حالوة

من مارس 2015 لغاية يناير 2019محمد سلطان عبداهلل الهاملي

يبنّي اجلدول اأدن�ه اأ�ضم�ء الأع�ض�ء املنتخبني من قبل اجلمعية العمومية وتواريخ بدء ع�ضوي�تهم يف املجل�ض:

التاريخاالسم

أبريل 2000 الشيخ/ أحمد محمد سلطان الظاهري

مارس 2012 عبدالمنعم بن عيسى السركال

مارس 2015 خالد عبدالواحد حسن الرستماني

مارس 2015  عتيبة خلف أحمد العتيبة
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خوان فياللونجا
)عضو مجلس اإلدارة(

معالي عبيد حميد 
مطر الطاير

مجلس اإلدارة( )رئيس

مريم سعيد
أحمد غباش

)عضو مجلس اإلدارة(

هشام عبداهللا
قاسم القاسم

)عضو مجلس اإلدارة(

عيسى عبدالفتاح
كاظم المال

)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

الشيخ أحمد محمد 
سلطان الظاهري

)عضو مجلس اإلدارة(

صالح عبداهللا
أحمد لوتاه

)عضو مجلس اإلدارة(

 عتيبة خلف
أحمد العتيبة

)عضو مجلس اإلدارة(

الحوسني  حسن محمد
ومقرر مجلس اإلدارة( )أمين عام المجموعة

عبدالمنعم بن 
عيسى السركال

)عضو مجلس اإلدارة(

1.3 مجلس اإلدارة

خالد عبد الواحد 
حسن الرستماني

)عضو مجلس اإلدارة(

سامر صالح
محمود حالوة

)عضو مجلس اإلدارة(

معالي عبيد حميد 

1.3 مجلس اإلدارة
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2.3 أعضاء مجلس اإلدارة
يتمتع جمل�ض اإدارة ال�ضركة بت�ضكيلة متنوعة من اخلربات وامله�رات والكف�ءات يف جم�لت عدة كقط�ع الت�ض�لت وتكنولوجي� املعلوم�ت والقط�ع امل�ضريف وامل�يل وال�ضتثم�ري 

والعق�ري وقط�ع�ت النفط والغ�ز والطريان والت�أمني وال�ضي�فة وغريه�. فيم� يلي ال�ضري الذاتية اخل��ضة ب�أع�ض�ء جمل�ض الإدارة احل�ليني: 

معالي عبيد حميد مطر الطاير 
ي�ضغل مع�يل عبيد حميد الط�ير ح�لًي� من�ضب وزير الدولة لل�ضوؤون امل�لية بدولة الإم�رات منذ فرباير 2008، كم� يرتاأ�ض جم�ل�ض اإدارة عدد من املوؤ�ض�ض�ت احلكومية مب� فيه� م�ضرف الإم�رات 

للتنمية وموؤ�ض�ضة الإم�رات الع�مة للبرتول و�ضركة الحت�د للمعلوم�ت الئتم�نية.

كم� ي�ضغل مع�ليه كذلك من�ضب ن�ئب رئي�ض جمل�ض اإدارة الهيئة الحت�دية لل�ضرائب وهو ع�ضو جمل�ض اإدارة ورئي�ض اللجنة التنفيذية يف جه�ز الإم�رات لل�ضتثم�ر ون�ئب رئي�ض جمل�ض اإدارة 

الهيئة الع�مة للمع��ض�ت والت�أمين�ت الجتم�عية ورئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�ض�ضة الإم�رات العق�رية ب�لإن�بة. 

وقد مّكنت خربات مع�ليه ال�ضتثن�ئية من توليه من��ضب عدة يف عدد من املنظم�ت واملوؤ�ض�ض�ت الدولية والإقليمية مب� فيه� حم�فظ �ضندوق الأوبك للتنمية الدولية وال�ضندوق الدويل للتنمية 

� حم�فظ امل�ضرف العربي للتنمية القت�ض�دية يف اإفريقي� والوك�لة الدولية ل�ضم�ن ال�ضتثم�ر  الزراعية وال�ضندوق العربي للإمن�ء القت�ض�دي والجتم�عي و�ضندوق النقد العربي وهو اأي�ضً

واملوؤ�ض�ضة العربية ل�ضم�ن ال�ضتثم�ر وائتم�ن ال�ض�درات واملوؤ�ض�ضة الدولية الإ�ضلمية لتمويل التج�رة.

و�ضغل مع�ليه �ض�بًق� من�ضب ن�ئب املح�فظ ورئي�ض املجموعة العربية يف اللجنة الدولية النقدية وامل�لية الت�بعة ل�ضندوق النقد الدويل واملح�فظ املن�وب يف كل من جمموعة البنك الدويل 

وجمموعة البنك الإ�ضلمي للتنمية. 

كم� �ضغل مع�ليه من�ضب رئي�ض جمل�ض اإدارة امل�ضرف ال�ضن�عي ورئي�ض جمل�ض اإدارة امل�ضرف العق�ري ب�لإن�بة ورئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة جت�رة و�ضن�عة دبي ورئي�ض جمل�ض اإدارة جمموعة 

بريد الإم�رات الق�ب�ضة ورئي�ض جمل�ض اإدارة الهيئة الحت�دية للجم�رك.

وح�ز  للت�ض�لت  الإم�رات  وموؤ�ض�ضة  الوطني  الحت�د  وبنك  القت�ض�دي  دبي  وجمل�ض  البلدي  دبي  جمل�ض  يف  ع�ضًوا  ك�ن  كم�  �ض�بًق�  الحت�دي  الوطني  املجل�ض  بع�ضوية  مع�ليه  وحظي 

الن��ضئة الأ�ضواق  جملة  قبل  من   »2012 لع�م  اأفريقي�  و�ضم�ل  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  م�لية  وزير  »اأف�ضل  ج�ئزة  فيه�  مب�  الدولية،  واجلوائز  الأو�ضمة  من  العديد  على   مع�ليه 

Emerging Market وذلك على ه�م�ض الجتم�ع�ت ال�ضنوية ل�ضندوق النقد الدويل وجمموعة البنك الدويل والتي عقدت يف الع��ضمة الي�ب�نية طوكيو خلل �ضهر اأكتوبر لع�م 2012.

خربات مع�ليه واإجن�زاته ك�نت حمل تقدير واهتم�م حملي واإقليمي وع�ملي، فقد ح�ز مع�ليه على و�ض�م »اأوردين ديل �ضتيل �ضوليداريتي اأيط�لي�ن�« من قبل رئي�ض جمهورية اإيط�لي� يف ع�م 

2007. كم� ح�ضل على و�ض�م »يل اأوردي ن��ضيون�ل مرييت« من قبل رئي�ض اجلمهورية الفرن�ضية يف ع�م 2003.

مع�يل عبيد الط�ير ح��ضل على �ضه�دة البك�لوريو�ض يف الهند�ضة الكهرب�ئية من ج�معة كولورادو، بولدر، كولورادو يف الولي�ت املتحدة الأمريكية.

عيسى عبدالفتاح كاظم المال 
يحمل ال�ضيد عي�ضى ك�ظم درجة الدكتوراة الفخرية من “كلية كـــو الأمريكية”، ودرجة امل�ج�ضتري يف القت�ض�د من “ج�معة اأي�وا الأمريكية” ب�لإ�ض�فة اإىل درجة امل�ج�ضتري يف اإدارة اجلودة 

ال�ض�ملة من “ج�معة ولوجنوجن” وبك�لوريو�ض يف الري��ضي�ت والقت�ض�د وعلوم احل��ضوب من “كلية كو الأمريكية”، ويتقلد ح�ليً� املن��ضب الآتية:

 هشام عبداهلل قاسم القاسم 
ال�ضيد ه�ض�م الق��ضم ح�ئز على درجة البك�لوريو�ض يف العلوم امل�لية وامل�ضرفية و�ضه�دتي م�ج�ضتري يف كل من اإدارة الأعم�ل الدولية والقي�دة التنفيذية. ويتقلد ح�ليً� املن��ضب الآتية:

مريم سعيد أحمد غباش 
تتوىل ال�ضيدة مرمي غب��ض من�ضب مدير اإدارة ال�ضوؤون الدولية اخل��ضة يف جمل�ض اأبوظبي لل�ضتثم�ر. وقد عملت قبل التح�قه� ب�ملجل�ض كم�ضوؤولة ل�ضوؤون ال�ضتثم�ر �ضمن الفريق املعني بحقوق 

امللكية اخل��ضة يف بنك اإت�ض اإ�ض بي �ضي ال�ضرق الأو�ضط. وهي ت�ضغل ح�ليً� ع�ضوية جمل�ض اإدارة �ضركة الدار العق�رية وم�ضرف الإم�رات للتنمية كم� اأنه� تتوىل من�ضب ن�ئب رئي�ض جمل�ض 

اإدارة �ضركة اأبوظبي لل�ضتثم�ر، وقد ُعّينت موؤخرًا ع�ضوًا يف جمل�ض ج�معة زايد. و�ضبق لل�ضيدة مرمي غب��ض اأن ك�نت ع�ضوًا يف جمل�ض اإدارة بنك لأبوظبي الوطني وبنك الهلل و�ضركة الوطنية 

للتك�فل “وطنية”. وحتمل ال�ضيدة مرمي درجة البك�لوريو�ض يف القت�ض�د من كلية وارتون يف ج�معة بن�ضلف�ني� ب�لولي�ت املتحدة الأمريكية، كم� اأنه� قد اأمتت بنج�ح برن�مج الإدارة الع�مة يف 

كلية ه�رف�رد للأعم�ل. 

سامر صالح محمود حالوة
ي�ضغل ال�ضيد �ض�مر حلوه من�ضب امل�ضت�ض�ر الق�نوين الع�م لـ “�ضركة مب�دلة لل�ضتثم�ر” وهي �ضركة ا�ضتثم�رات ع�ملية مملوكة ب�لك�مل حلكومة اأبوظبي/ تتمثل مهمته� يف حتقيق عوائد م�لية 

م�ضتدامة للم�ض�هم. 

“�ضركة مب�دلة لل�ضتثم�ر”، ُي�ضرف ال�ضيد/ �ض�مر على ال�ضوؤون الق�نونية واحلوكمة وال�ضوؤون ال�ضريبية والتنظيمية لل�ضركة. وقد توىل تطبيق نظ�م حوكمة يت�ضم  لـ  وكم�ضت�ض�ر ق�نوين ع�م 

ب�لع�ملية يف �ضركة مب�دلة ب�لإ�ض�فة اإىل اإر�ض�ء قواعد �ضلوك مهنية ونظ�م امتث�ل ع�مليني يف �ضركة مب�دلة.

علوة على م� تقدم، ي�ضغل ال�ضيد حلوة مه�م اأمني �ضر جمل�ض اإدارة “�ضركة مب�دلة لل�ضتثم�ر” ومقرر اللجنة التنفيذية املنبثقة عنه. كم� اأنه ع�ضو يف جلنة ال�ضتثم�ر وجلنة ال�ضوؤون الإدارية. 

وقد اأوكل جمل�ض اإدارة “مب�دلة” للج�ن املذكورة مه�م تطوير ا�ضرتاتيجي�ت ال�ضتثم�ر والإ�ضراف عليه� ومراقبة الأداء امل�يل والت�ضغيلي لل�ضركة وكذلك اإدارة ال�ضوؤون املوؤ�ض�ضية على م�ضتوى 

املجموعة.

قبل ان�ضم�م ال�ضيد/ �ض�مر ل�ضركة مب�دلة يف 2005، تراأ�ض ق�ضم ال�ضرك�ت والق�نون التج�ري يف مكتب حبيب املل و�ضرك�ه يف دبي، وقد عمل يف جم�لت وا�ضعة من الأعم�ل املت�ضلة بهذين 

املج�لني �ضواء على امل�ضتوى املحلي اأو امل�ضتوى الع�ملي، وهو خمت�ض يف العملي�ت الع�ملية للدمج وال�ضتحواذ. 

عتيبة خلف أحمد العتيبة 
ح�ضل ال�ضيد عتيبة خلف اأحمد العتيبة على درجة البك�لوريو�ض يف احلقوق من ج�معة دم�ضق �ضنة 2001 وعلى ترخي�ض مبزاولة مهنة املح�م�ة من وزارة العدل بدولة الإم�رات العربية املتحدة 

�ضنة 2004.

�ض�رك ال�ضيد عتيبة يف العديد من اللج�ن والهيئ�ت والندوات الق�نونية على ال�ضعيدين املحلي والدويل ومن اأبرزه� م�ض�ركته كع�ضو يف اللجنة الوطنية للمح�مني يف دولة الإم�رات العربية 

املتحدة، وقد عمل كذلك رئي�ضً� لق�ضم الق�ض�ي� يف الدائرة الق�نونية لبنك اأبوظبي الوطني ملدة ع�مني.

ال�ضيد عتيبة بن خلف العتيبة �ضريك مبكتب العتيبة وحمدان بودب�ض للمح�م�ة وال�ضت�ض�رات الق�نونية الذي ت�أ�ض�ض على يده يف ع�م 2004 م .ويقع املقر الرئي�ضي للمكتب يف مدينة اأبوظبى 

بدولة الإم�رات العربية املتحدة وله عدد من الفروع منه� فرع يف اإم�رة دبي وفرع يف مدينة العني.

عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال 
تخرج من ج�معة بوينت لوم� ن�زارين يف �ض�ن دييغو بك�ليفورني�، الولي�ت املتحدة الأمريكية يف ع�م 1993 بدرجة البك�لوريو�ض يف اإدارة الأعم�ل - تخ�ض�ض اقت�ض�د، وي�ضغل ال�ضيد عبداملنعم 

ح�ليً� املن��ضب الآتية:

خالد عبدالواحد حسن الرستماني
ال�ضيد خ�لــد الر�ضتمــ�ين ح��ضــل على بك�لوريو�ض يف العلوم امل�ليــة من ج�معــة جورج وا�ضنطن، وا�ضنطن دي �ضي، ب�لوليــ�ت املتحدة الأمريكيــة، ويتقلد ح�ليً� املن��ضب الآتية:

رئيــــ�ض جملـــ�ض الإدارة والرئي�ض التنفيذي - جمموعـــة �ضركـــ�ت عبــد الواحــــد الر�ضتمـــ�ين. 	

ع�ضو جملــــ�ض الإدارة وع�ضو جلنة الئتم�ن وال�ضتثم�ر وع�ضو جلنة املخ�طر - بنك دبي التجــــ�ري.  	

ع�ضـــو جملـــ�ض الإدارة - �ضركـــة دبـــي للت�أميـــن. 	

 

حم�فظ - مركز دبي امل�يل الع�ملي. 	

رئي�ض جمل�ض الإدارة - بور�ضة دبي. 	

رئي�ض جمل�ض الإدارة - �ضوق دبي امل�يل. 	

ع�ضو جمل�ض الإدارة الأعلى ملركز دبي امل�يل الع�ملي. 	

ع�ضو اللجنة العلي� لل�ضي��ضة امل�لية يف اإم�رة دبي. 	

ن�ئب رئي�ض - اللجنة العلي� للت�ضريع�ت يف اإم�رة دبي. 	

رئي�ض جمل�ض الإدارة - �ضلطة مركز دبي امل�يل الع�ملي. 	

رئي�ض جمل�ض الإدارة - �ضركة “مركز دبي امل�يل الع�ملي” لل�ضتثم�رات. 	

ع�ضو جمل�ض املن�طق احلرة يف اإم�رة دبي. 	

ع�ضو جمل�ض الإدارة - بور�ضة ن��ضداك دبي. 	

ع�ضو جمل�ض الإدارة - معهد “روت�ض�ضرت للتكنولوجي�”. 	

ع�ضو جمل�ض الأمن�ء - ج�معة حمدان بن حممد الإلكرتونية. 	

ع�ضو جمل�ض الأمن�ء - ج�معة الإم�رات العربية املتحدة. 	

ع�ضو جمل�ض الإدارة – ن��ضداك اإنكوربوري�ضن. 	

ع�ضو جمل�ض الإدارة والأمني الع�م - مركز دبي لتطوير القت�ض�د الإ�ضلمي. 	

ن�ئب رئي�ض جمل�ض الإدارة - موؤ�ض�ضة دبي العق�رية. 	

الرئي�ض التنفيذي - جمموعة و�ضل لإدارة الأ�ضول. 	

ن�ئب رئي�ض جمل�ض الإدارة والع�ضو املنتدب - بنك الإم�رات دبي الوطني �ض.م.ع. 	

رئي�ض جمل�ض الإدارة – بنك الإم�رات الإ�ضلمي. 	

رئي�ض جمل�ض الإدارة - بنك الإم�رات دبي الوطني )م�ضر(. 	

رئي�ض جمل�ض الإدارة – بنك دينيز ايه –ا�ض –تركي�  	

ع�ضو جمل�ض الإدارة - ال�ضركة الوطنية للت�أمين�ت الع�مة. 	

ع�ضو جمل�ض الإدارة - �ضلطة مركز دبي امل�يل الع�ملي. 	

ع�ضو جمل�ض الإدارة -  �ضركة “مركز دبي امل�يل الع�ملي” لل�ضتثم�رات. 	

ع�ضو جمل�ض الإدارة - اأملك للتمويل. 	

رئي�ض جمل�ض الإدارة - معهد الإم�رات للدرا�ض�ت امل�ضرفية وامل�لية. 	

ع�ضو جمل�ض الإدارة – ب�ك تيليكوم موب�يل )بيه تي اإم اإل – يوفون( ب�ك�ضت�ن املحدودة. 	

ع�ضو جمل�ض الإدارة – �ضركة ات�ض�لت ب�ك�ضت�ن املحدودة. 	

ع�ضو جمل�ض الإدارة – موؤ�ض�ضة دبي الري��ضية. 	

ع�ضو جمل�ض الإدارة – مركز دبي للتوحد. 	

ع�ضو جمل�ض الإدارة – الهيئة الحت�دية للموارد الب�ضرية احلكومية. 	

ع�ضو جلنة تنمية املوارد الب�ضرية املواطنة يف القط�ع امل�ضريف وامل�يل. 	

ع�ضو جمل�ض الإدارة - املدينة الع�ملية للخدم�ت الإن�ض�نية. 	

م�ض�هم يف ت�أ�ضي�ض منظمة القي�دات العربية ال�ض�بة. 	

موؤ�ض�ض ال�ضرك�ل اأفـنيو )منطقة الثق�فة والفنون يف دبي(. 	

الع�ضو املنتدب - موؤ�ض�ضة ن��ضر بن عبداللطيف ال�ضرك�ل. 	

ع�ضو جملـ�ض الإدارة - �ضـركـة الربج العقـ�رية ذ.م.م. 	

ع�ضو جمل�ض الإدارة - �ضركة USOS الق�ب�ضة �ض.م.م.  	

ع�ضو جمل�ض الإدارة - جمموعة ال�ضرك�ل. 	

ع�ضو املجل�ض ال�ضت�ض�ري - منتدى ثروات لل�ضرك�ت الع�ئلية. 	

ع�ضو جملـ�ض رعــ�ة “اآرت دبـي”. 	

ع�ضو جمل�ض رع�ة “موؤ�ض�ضـة جـ�ن بول جنـ�ر”. 	

ع�ضو جمموعة ال�ضتحواذ على مقتني�ت الفن املع��ضر وفنون ال�ضرق الأو�ضط احلديثة  	

- املتحف الربيط�ين.

ع�ضو جلنة ال�ضتحواذ على مقتني�ت من ال�ضرق الأو�ضط و�ضم�ل اإفريقي� - متحف تيت.  	

ع�ضو - متحف غوغنه�مي  ال�ضـرق الأو�ضـط. 	

ع�ضو - متحــف بومبيدو ال�ضـرق الأو�ضـط. 	

راعي – جمموعة بيغي غوغنه�مي. 	

ع�ضو فخري - موؤ�ض�ضة ثينكرز اأن ُدوَورز يف ب�ري�ض.  	

ن�ئب رئي�ض جمل�ض الإدارة - �ضركة اأبوظبي الوطنية للفن�دق. 	

ن�ئب رئي�ض جمل�ض الإدارة - اأبوظبي للطريان. 	

ع�ضو جمل�ض الإدارة - بنك اأبوظبي الأول. 	

ع�ضو جمل�ض الإدارة – �ضركة الظفرة للت�أمني. 	

الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري 
ح�ضل ال�ضيخ اأحمد الظ�هري على درجة البك�لوريو�ض يف الهند�ضة املدنية من ج�معة الإم�رات العربية املتحدة يف العني ع�م 1993. ويتقلد ال�ضيخ اأحمد الظ�هري ح�ليً� املن��ضب الآتية:

صالح عبداهلل أحمد لوتاه
ي�ضغل ال�ضيد �ض�لح لوت�ه ح�لي� من�ضب ن�ئب الرئي�ض التنفيذي للدعم الفني )قط�ع التلفزيون والإذاعة( يف موؤ�ض�ضة دبي للإعلم. وهو يقود اجلهود التحولية للموؤ�ض�ضة يف كل من ال�ضعيد الهند�ضي 

والرقمي والت�ضغيلي اإىل ج�نب جهود اإعداد املب�درة اخل��ضة بجعل املوؤ�ض�ضة ن�قًل تلفزيونيً� واإذاعيً� رائدًا ومتعدد املن�ض�ت.

يحمل ال�ضيد �ض�لح لوت�ه درجة امل�ج�ضتري التنفيذي يف اإدارة الأعم�ل من ج�معة اأك�ضفورد ودرجة البك�لوريو�ض )مع مرتبة ال�ضرف( يف هند�ضة الت�ض�لت من ج�معة خليفة للعلوم والتكنولوجي� والأبح�ث.

بعد تخرجه، عمل ال�ضيد لوت�ه يف �ضركة الإم�رات للت�ض�لت املتك�ملة )دو( يف جم�ل البث عرب الأقم�ر ال�ضن�عية، حيث ا�ضتغل يف جم�ل ح�ض�ب�ت وعملي�ت الأقم�ر ال�ضن�عية اخل��ضة بكربي�ت 

موؤ�ض�ض�ت البث التلفزيوين والإذاعي يف املنطقة. كم� �ضغل من�ضب مدير تطوير الأعم�ل يف نف�ض املج�ل.

وبعد انتق�له اإىل موؤ�ض�ضة دبي للإعلم، تراأ�ض ال�ضيد لوت�ه ق�ضم الهند�ضة وق�د عملية حتويل البنية التحتية لت�ضبح نظ�مً� مرنً� ي�ضتند اإىل امللف�ت الرقمية ويوفر اإر�ض�ًل يت�ضم ب�جلودة الع�لية ملختلف 

املن�ض�ت الإعلمية.

خوان فياللونجا 
�ضغل خوان فيللوجن� من�ضب رئي�ض جمل�ض الإدارة والرئي�ض التنفيذي ملجموعة تيليفونيك�. ومتكن خلل فرتة توليه لذلك املن�ضب يف جمموعة تيليفونيك� من رفع قيمته� ال�ضوقية من 12 ملي�ر دولر 

اأمريكي اإىل 100 ملي�ر دولر اأمريكي.

يف الع�م 2010، �ضنفت “جملة ه�رف�رد بزن�ض ريفيو” ال�ضيد خوان يف املرتبة الث�لثة والثلثني �ضمن ق�ئمة اأف�ضل م�ئة رئي�ض تنفيذي اأداًء يف الع�مل. هذا وقد ك�ن ال�ضيد خوان �ضريك� يف �ضركة 

م�كينزي اأند كومب�ين.

يعمل ال�ضيد خوان يف جمل�ض اإدارة ات�ض�لت وهو ع�ضو يف املجل�ض ال�ضت�ض�ري ل�ضركة لوتيتي� ك�بيت�ل.

ح�ضل ال�ضيد خوان فيللوجن� على درجة امل�ج�ضتري يف اإدارة الأعم�ل من كلية اآي ئي اإ�ض ئي للدرا�ض�ت العلي� وعلى درجة البك�لوريو�ض يف الق�نون من ج�معة ديو�ضتو.  
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 3.3 األمين العام
 ومقرر مجلس إدارة 

مجموعة اتصاالت

يتمتع ال�ضيد ح�ضن احلو�ضني بخربة وا�ضعة 

ع�ضرين  على  تزيد  الق�نوين  العمل  يف 

يف  املن��ضب  من  عددًا  خلله�  �ضغل  �ضنة 

القط�عني الع�م واخل��ض، فقد بداأ حي�ته 

العملية يف قط�عي النفط والغ�ز وملدة ت�ضع 

ق�نونيً�  م�ضت�ض�رًا  خلله�  عمل  �ضنوات 

الوطنية  البرتولية  الإن�ض�ءات  �ضركة  لدى 

�ضرك�ت  اأكرب  اإحدى  وهي   )NPCC(

وال�ضرق  املنطقة  يف  البرتولية  الإن�ض�ءات 

ذلك  بعد  ح�ضن  ال�ضيد  انتقل  الأو�ضط. 

للعمل يف القط�ع احلكومي لإم�رة اأبوظبي 

حيث تقلد من�ضب امل�ضت�ض�ر الع�م لدائرة 

اللوائح  اإدارة  ومدير  البلدية  ال�ضوؤون 

والت�ضريع�ت.

على  ح��ضل  احلو�ضني  ح�ضن  ال�ضيد 

من  الق�نون  يف  البك�لوريو�ض  درجة 

كم�  املتحدة،  العربية  الإم�رات  ج�معة 

لدى  املح�مني  �ضجل  مقيد يف  اأنه حم�مي 

لدى  معتمد  جت�رٌي  وحمّكٌم  العدل،  وزارة 

للتوفيق والتحكيم التج�ري  اأبوظبي  مركز 

)ADCCAC(، وع�ضو يف جلنة التحكيم/ 

لغرفة  الت�بعة  البديلة  ب�حللول  الت�ضوي�ت 

التج�رة الدولية يف دولة الإم�رات العربية 

.)ICC UAE( املتحدة

ات�ض�لت  ملجموعة  ع�ًم�  اأميًن�  وب�ضفته 

ح�ضن  ال�ضيد/  يعمل   ،2012 الع�م  منذ 

جميع  يف  للمجل�ض  م�ضت�ض�ًرا  احلو�ضني 

الق�نونية  ب�ل�ضوؤون  تت�ضل  التي  امل�ض�ئل 

امله�م،  لهذه  اأدائه  �ضي�ق  ويف  واحلوكمة. 

ف�إنه يحر�ض على تقدمي اآراء ق�نونية تت�ضم 

على  عمله  يقت�ضر  ول  هذا  ب�ل�ضتقللية، 

يف  به�  املعمول  واللوائح  القوانني  تطبيق 

دولة الإم�رات العربية املتحدة فح�ضب، بل 

مم�ر�ض�ت  اأف�ضل  تبني  على  اأي�ضً�  ويعمل 

الأمني  ي�ضتويف  كم�  الع�مل.  يف  احلوكمة 

03
12 ديسمبر23 أكتوبر23 يوليو23 أبريل19 فبرايراالسم

 معالي عبيد حميد مطر الطاير
)بدأت واليته في نوفمبر 2019(

 عيسى محمد غانم السويدي
)انتهت واليته في نوفمبر 2019(

x

xعيسى عبدالفتاح كاظم المال

أوكلالشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
عبدالمنعم السركال

أوكل
عبدالمنعم السركال

xهشام عبداهلل قاسم القاسم

مريم سعيد أحمد غباش 

صالح عبداهلل أحمد لوتاه

خوان فياللونجا

 سامر صالح محمود حالوة
)بدأت واليته في 13 يناير 2019(

x

 محمد سلطان عبداهلل الهاملي
)انتهت واليته في 12 يناير 2019(

x

عبدالمنعم بن عيسى السركال

أوكلخالد عبدالواحد حسن الرستماني
رئيس المجلس

xxعتيبة خلف أحمد العتيبة 

�ضتة  ب�تخ�ذ  املجل�ض  ق�م  ب�ض�أنه�،  وع�جلة  �ضريعة  قرارات  اتخ�ذ  تطلبت  التي  الإعتي�دية  الأمور  بع�ض  يف  ال�ضركة  اأعم�ل  *لتي�ضيري 

قرارات ب�لتمرير خلل الع�م 2019، ثلثة منه� يف 13 يونيو 2019 واثنني يف 19 �ضبتمرب 2019 وقرار واحد يف 11 �ضبتمرب 2019.

4.3 اجتماعات مجلس اإلدارة

ح اجلدول اأدن�ه ح�ضور اأع�ض�ء جمل�ض الإدارة لهذه الجتم�ع�ت: عقد جمل�ض اإدارة ال�ضركة خم�ضة اجتم�ع�ت خلل ع�م 2019، ويو�ضّ

الع�م للمجموعة املتطلب�ت الق�نونية للهيئة فيم� يتعلق ب�جتم�ع�ت جمل�ض الإدارة واجلمعية العمومية وكذلك ب�لنتخ�ب�ت وع�ضوية 

جمل�ض الإدارة. وب�لإ�ض�فة اإىل ذلك، ي�ضكل ال�ضيد/ ح�ضن احلو�ضني حلقة و�ضل بني املجل�ض من جهة، والإدارة التنفيذية للمجموعة 

وهيئة الأوراق امل�لية وال�ضلع و�ضوق اأبوظبي للأوراق امل�لية وامل�ض�همني واجله�ت احلكومية وغريهم اأ�ضح�ب امل�ضلحة من جهة اأخرى. 

يعمل  العمومية"،  "اجلمعية  و  واملك�ف�آت"  الرت�ضيح�ت  "جلنة  و  امل�لية"  وال�ضوؤون  ال�ضتثم�ر  "جلنة  و  الإدارة  ُمقّرر جمل�ض  وب�ضفته 

الأمني الع�م للمجموعة على الوف�ء ب�ملتطلب�ت الق�نونية اخل��ضة ب�لجتم�ع�ت ومت�بعة تنفيذ القرارات ال�ض�درة عنه� على نحو يتوافق 

مع اللوائح املعمول به� ومع اأف�ضل املم�ر�ض�ت يف الع�مل.
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يتمتع جمل�ض اإدارة املجموعة بنموذج اإداري مرن و�ضل�ض يي�ضر القي�م ب�أعم�له، 

وهي  الإدارة  جمل�ض  عن  جل�ن  ثلث  انبث�ق  على  النموذج  هذا  رك�ئز  وتقوم 

جلنة التدقيق وجلنة الرت�ضيح�ت واملك�ف�آت وجلنة ال�ضتثم�ر وال�ضوؤون امل�لية. 

وتلعب كل جلنة دورًا جوهريً� يف م�ض�عدة املجل�ض على القي�م ب�مله�م والواجب�ت 

املنوطة به يف اإدارة ال�ضركة بفع�لية.

اللجان المنبثقة عن 04
مجلس اإلدارة
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1.4 لجنة التدقيق

يف �ضي�ق ال�ضعي للو�ضول اإىل منوذج الإدارة 

جلنة  ت�ضكيل  مت  اآنفً�،  اإليه  امل�ض�ر  املرن 

التدقيق مل�ض�ندة جمل�ض الإدارة يف العديد 

والواجب�ت  امله�م  ولتتوىل  املج�لت،  من 

يعترب  الذي  ميث�قه�  ح�ضب  به�  املنوطة 

للجنة  الإدارة  جمل�ض  من  تفوي�ض  مبث�بة 

يتفق  والذي  فيه  املذكورة  ب�مله�م  للقي�م 

الن�فذة  والأحك�م  والقرارات  القوانني  مع 

اللجنة  ميث�ق  اأو�ضح  وقد  هذا  الدولة.  يف 

ب�ضكل  له�  املمنوحة  وال�ضلحي�ت  امله�م 

و�ضروط  ت�ضكيله�  كيفية  بنَي  كم�  ل،  مف�ضَ

الق�نوين  والن�ض�ب  اجتم�ع�ته�  انعق�د 

الجتم�ع�ت  هذه  لعقد  توفره  الواجب 

وكيفية اتخ�ذه� لقراراته�.

�ضلمة  مراقبة  اللجنة  مه�م  ت�ضمل 

ب�ل�ضركة  امل�لية اخل��ضة  البي�ن�ت  ونزاهة 

مع  التع�قد  �ضي��ضة  وتطبيق  وو�ضع 

من  والت�أكد  اخل�رجي  احل�ض�ب�ت  مدقق 

ا�ضتقلليته ومراجعة اأنظمة الرق�بة امل�لية 

مراجعة  اإىل  ب�لإ�ض�فة  املخ�طر  واإدارة 

الداخلية  الرق�بة  و�ضي��ض�ت  اأنظمة 

اإدارة  مه�م  على  والإ�ضراف  وتطبيقه� 

ح�ضن  ل�ضم�ن  والتدقيق  الداخلية  الرق�بة 

اأدائه� لعمله�.

غري  اأع�ض�ء  خم�ضة  من  اللجنة  تت�ألف 

من  منهم  اأربعة  وم�ضتقلني؛  تنفيذيني 

اإىل  ب�لإ�ض�فة  الإدارة  جمل�ض  اأع�ض�ء 

خ�رجي  يحمل   موؤهلً   علمي�ً   يت�ضل   ع�ضو 

وا�ضعة   ب�ل�ضوؤون   امل�لية   ويتمتع   بخربة                                                                                                   

جميع  لدى  يتوافر   يف   هذا   املج�ل  ،                           كم� 

اأع�ض�ء اللجنة املعرفة والدراية يف الأمور 

ب�ضكل  اللجنة  وجتتمع  واملح��ضبية.  امل�لية 

اإىل ذلك.          ربع �ضنوي وكلم� دعت احل�جة 

عي�ضى  ال�ضيد  اللجنة  رئي�ض  ويقر  هذا 

عن  م�ضوؤول  ب�أنه  املل  ك�ظم  عبدالفت�ح 

من  والت�أكد  عمله�  اآلية  ومراجعة  نظ�مه� 

فع�ليته�.                                                                                                                                                                                          

1.1.4 اجتماعات لجنة التدقيق

عقدت اللجنة ثم�نية اجتم�ع�ت خلل الع�م 2019 وقد ك�ن ح�ضور اأع�ض�ء اللجنة وفقً� مل� هو مبني اأدن�ه:

8
 ديسمبر

20 
 أكتوبر

7
 أكتوبر

22
يوليو

21
أبريل

18
 فبراير

13
فبراير

20
يناير االسم

عيسى عبدالفتاح كاظم المال 
)رئيس اللجنة(

x x
الشيخ أحمد محمد سلطان 

الظاهري 

 سامر صالح محمود حالوة
)عضو لجنة من 21 فبراير 2019(

x x x خالد عبدالواحد حسن الرستماني

x
 سالم سلطان الظاهري

)عضو خارجي(

2.4 لجنة الترشيحات والمكافآت 

انبثقت جلنة الرت�ضيح�ت واملك�ف�آت عن جمل�ض الإدارة مل�ض�عدته على القي�م ب�مله�م املنوطة به بكف�ءة وفع�لية ح�ضب ميث�قه� الذي 

يعترب مبث�بة تفوي�ض من جمل�ض الإدارة لّلجنة للقي�م ب�مله�م املذكورة فيه والذي يتفق مع القوانني والقرارات والأحك�م الن�فذة يف 

اجتم�ع�ته�  انعق�د  و�ضروط  ت�ضكيله�  كيفية  وبنّي  ل  ب�ضكل مف�ضّ له�  املمنوحة  وال�ضلحي�ت  امله�م  اللجنة  اأو�ضح ميث�ق  وقد  الدولة، 

والن�ض�ب الق�نوين الواجب توفره لعقد اجتم�ع�ته� واآلية اتخ�ذ القرارات.

ونظرًا لأن ك�در ال�ضركة يعترب من الرك�ئز الأ�ض��ضية التي تعول عليه� ال�ضركة يف ارتق�ئه� وحتقيق الأهداف التي ت�ضبو اإليه�، ف�إن 

م�ضتوى  على  الكف�ءات  ال�ضركة من  احتي�ج�ت  ال�ضركة وحتديد  ب�لع�ملني يف  املتعلقة  ال�ضي��ض�ت  اإعداد  الأ�ض��ضية  اللجنة  مه�م  من 

الإدارة التنفيذية واملوظفني وكذلك ال�ضي��ض�ت اخل��ضة مبك�ف�آت وحوافز ورواتب اأع�ض�ء جمل�ض الإدارة والإدارة التنفيذية والع�ملني 

ب�ل�ضركة ب�ل�ضكل الذي ي�ضمن حتقيق اأهدافه� ويتن��ضب مع اأدائه�. ويف اإط�ر مم�ر�ضته� مله�مه�، ت�أخذ اللجنة بعني العتب�ر اإبق�ء اإط�ر 

التعوي�ض�ت تن�ف�ضيً� وع�دًل مب� يتن��ضب مع ا�ضرتاتيجية ال�ضركة الرامية جلذب الكوادر الب�ضرية الع�لية الت�أهيل والكف�ءة واحلف�ظ 

عليه� لتحقيق اأف�ضل النت�ئج.

�ضرط  توفر  من  م�ضتمر  ب�ضكل  وب�لت�أكد  الإدارة  جمل�ض  لع�ضوية  ب�لرت�ضح  اخل��ضة  الإجراءات  ومت�بعة  بتنظيم  اللجنة  تقوم  كم� 

ال�ضتقللية ب�لن�ضبة للأع�ض�ء امل�ضتقلني واإبلغ جمل�ض الإدارة ح�ل فقدان اأحد هوؤلء الأع�ض�ء ل�ضفة ال�ضتقللية.

تت�ألف هذه اللجنة من اأربعة اأع�ض�ء غري تنفيذيني وم�ضتقلني من اأع�ض�ء جمل�ض الإدارة، وهي جتتمع ب�ضكل دوري وكلم� دعت احل�جة 

والت�أكد من  اآلية عمله�  ب�أنه م�ضوؤول عن نظ�مه� ومراجعة  الق��ضم  ق��ضم  ال�ضيد ه�ض�م عبداهلل  اللجنة  رئي�ض  ويقر  اإىل ذلك. هذا 

فع�ليته�.

04
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1.2.4 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت اللجنة اأربعة اجتم�ع�ت خلل الع�م 2019 وقد ك�ن ح�ضور اأع�ض�ء اللجنة وفقً� مل� هو مبني اأدن�ه:

19 نوفمبر 24 سبتمبر 14 مايو 5 فبراير االسم

 هشام عبداهلل قاسم القاسم
)عضو اللجنة لغاية 20 فبراير ورئيسها من 21 فبراير(

 محمد سلطان عبداهلل الهاملي
)رئيس اللجنة لغاية 12 يناير 2019(

 مريم سعيد أحمد غباش

عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال

 عتيبة خلف أحمد العتيبة
)عضو في اللجنة من فبراير 2019(

3.4 لجنة االستثمار والشؤون المالية

ج�ء ت�ضكيل جلنة ال�ضتثم�ر وال�ضوؤون امل�لية لت�ض�ند املجل�ض يف اأعم�له املتعلقة ب��ضتثم�رات املجموعة على امل�ضتويني املحلي والدويل 

ذلك اأن جمموعة ات�ض�لت تعد من كربى ال�ضرك�ت التي ت�ضتثمر يف جم�ل الت�ض�لت فهي �ضركة م�ض�همة يف العديد من ال�ضرك�ت 

مثل “ات�ض�لت املغرب” و “ات�ض�لت م�ضر” و “موب�يلي” و “ات�ض�لت ب�ك�ضت�ن” وغريه� الكثري، الأمر الذي ا�ضتوجب انبث�ق هذه 

اللجنة عن جمل�ض الإدارة لتتوىل هذه امله�م ب�لإ�ض�فة اإىل ال�ضوؤون امل�لية الأخرى التي تعد جوهريًة لنج�ح ال�ضركة وتقدمه�.  

ُ امله�م والواجب�ت املنوطة به�، ويحدد احل�لت التي يحق فيه� للجنة اتخ�ذ القرارات التي تراه�  ُيَبنيِّ عد لهذه اللجنة ميث�ٌق 
ُ
اأ وقد 

من��ضبة، كم� يحدد احل�لت التي يقت�ضر فيه� دور اللجنة على اإ�ضدار التو�ضي�ت ملجل�ض الإدارة لتخ�ذ القرار املن��ضب ب�ض�أنه�، ويعترب 

هذا امليث�ق مبث�بة تفوي�ض من جمل�ض الإدارة للجنة للقي�م ب�مله�م والواجب�ت املن�ضو�ض عليه� فيه.

اأع�ض�ء جمل�ض الإدارة وجتتمع ب�ضكل دوري  اأع�ض�ء غري تنفيذيني وم�ضتقلني من  تتكون جلنة ال�ضتثم�ر وال�ضوؤون امل�لية من خم�ضة 

وكلم� دعت احل�جة اإىل ذلك. هذا ويقر مع�يل عبيد حميد مطر الط�ير، رئي�ض اللجنة، ب�أنه م�ضوؤول عن نظ�مه� ومراجعة اآلية عمله� 

والت�أكد من فع�ليته�.

1.3.4 اجتماعات لجنة االستثمار والشؤون المالية

عقدت اللجنة ثم�نية اجتم�ع�ت خلل الع�م 2019 وقد ك�ن ح�ضور اأع�ض�ء اللجنة وفقً� مل� هو مبني اأدن�ه:

17
 نوفمبر

22 
 أكتوبر

17
 سبتمبر

9
يوليو

11
يونيو

7
 مايو

12
مارس

22
يناير االسم

x
 معالي عبيد حميد الطاير

)رئيس اللجنة من 10 نوفمبر 2019(

 عيسى محمد غانم السويدي
)رئيس اللجنة لغاية 9 نوفمبر 2019(

مريم سعيد  أحمد غباش

صالح عبداهلل أحمد لوتاه

خوان فياللونجا

x x
عتيبة خلف أحمد العتيبة

  )عضو لغاية 20 فبراير 2019
ومن 30 يونيو 2019(
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مكافآت مجلس اإلدارة 05

الإدارة  جمل�ض  به  يو�ضي  مقطوع  مبلغ  من  املجل�ض  اأع�ض�ء  مك�ف�أة  تتكون 

ملجموعة  الأ�ض��ضي  النظ�م  ربط  وقد  عليه.  للموافقة  العمومية  اجلمعية  اإىل 

ات�ض�لت ال�ض�در مبوجب قرار جمل�ض الوزراء رقم 29 ل�ضنة 2015 مك�ف�آت 

�ضقف  وحدد  ال�ضركة  حتققه�  التي  ال�ض�فية  ب�لأرب�ح  الإدارة  جمل�ض  اأع�ض�ء 

امل�لية  لل�ضنة  ال�ض�يف  الربح  (0.5%( من  تزيد عن  ل  بحيث  املك�ف�آت  هذه 

املنتهية بعد خ�ضم كل من ال�ضتهلك�ت والحتي�ط�ت.

2018 امل�لية  ال�ضنة  عن  املدفوعة  املجل�ض  اأع�ض�ء  مك�ف�آت  بلغت  وقد  هذا 

جمل�ض  اأع�ض�ء  مك�ف�آت  اأم�  اإم�راتي.  درهم   )16،618،000( جممله�  يف 

الإدارة للع�م 2019 عن ع�ضويتهم يف جمل�ض الإدارة وجل�نه مع بدل ح�ضور 

جل�ض�ت اللج�ن فقد بلغت )17,515,726(  درهمً� اإم�راتيً�.

خ�ضم  بعد  الأرب�ح  �ض�يف  من   (%0.22( ن�ضبته  م�  املك�ف�آت  هذه  وت�ضكل 

ال�ضتهلك�ت والحتي�ط�ت.
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تو�ضح اجلداول الت�لية اإجم�يل بدلت ح�ضور جل�ض�ت اللج�ن لكل ع�ضو من الأع�ض�ء ب�لدرهم الإم�راتي عن جميع الجتم�ع�ت التي ح�ضروه� 

خلل الع�م 2019:

لجنة االستثمار والشؤون المالية

بدل الحضور االسم

)رئيس اللجنة من 10 نوفمبر 2019(معالي عبيد حميد مطر الطاير

عيسى محمد غانم السويدي
نوفمبر 2019( )رئيس اللجنة لغاية 9

49,000

56,000  مريم سعيد أحمد غباش 

56,000صالح عبداهلل أحمد لوتاه

56,000خوان فياللونجا

عتيبة خلف أحمد العتيبة
)عضو لغاية 20 فبراير 2019 ومن 30 يونيو 2019(

21,000

لجنة التدقيق

بدل الحضور االسم

56,000عيسى عبدالفتاح كاظم المال 

35,000الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري 

سامر صالح محمود حالوة
فبراير 2019( )عضو لجنة من 21

35,000

35,000خالد عبدالواحد حسن الرستماني

لجنة الترشيحات والمكافآت

بدل الحضور االسم

28,000هشام عبداهلل قاسم القاسم

)انتهت رئاسته للجنة في 12 يناير 2019(محمد سلطان عبداهلل الهاملي

28,000مريم سعيد  أحمد غباش 

28,000عبدالمنعم بن عيسى السركال

عتيبة خلف أحمد العتيبة
ّين في اللجنة في فبراير 2019(  )عُ

21,000

* ل يوجد بدلت اأو رواتب اأو اأتع�ب اإ�ض�فية لأع�ض�ء املجل�ض خلف اأتع�ب ع�ضوية املجل�ض واللج�ن وبدلت ح�ضور اجتم�ع�ت اللج�ن.
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يف  ال�ضركة  ب�أ�ضهم  للتداول  الع�مة  الأحك�م  التقرير  هذا  تن�ول 

�ضي�ق عر�ض الأحك�م الع�مة التي و�ضعت لتطبيق قواعد احلوكمة 

وتنظم هذه ال�ضي��ضة تع�ملت الأ�ضخ��ض  والن�ضب�ط املوؤ�ض�ضي.

متطلب�ت  تقت�ضيه  مل�  امتث�ًل  لل�ضركة  امل�لية  ب�لأوراق  املطلعني 

احلوكمة والإف�ض�ح الن�فذة يف الدولة واأف�ضل املم�ر�ض�ت الع�ملية 

يف هذا ال�ضدد. 

رئي�ض  به�  ق�م  التي  التع�ملت  التقرير  من  الق�ضم  هذا  يتن�ول 

الأوىل  الدرجة  من  واأقرب�وؤهم  ال�ضركة  اإدارة  جمل�ض  واأع�ض�ء 

اأوراقه� امل�لية لكونهم يخ�ضعون لهذه الأحك�م ح�ضب تعريف  يف 

الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  من  كًل  ي�ضمل  الذي  املطلعني  الأ�ضخ��ض 

على  الّطلع  له  يت�ح  من  وكل  العلي�  والإدارة  املجل�ض  واأع�ض�ء 

املعلوم�ت اجلوهرية لل�ضركة قبل ن�ضره�. 

اأية  ب�أنه�  اجلوهرية  املعلوم�ت  اأعله  املذكورة  الأحك�م  وُتَعِرُف 

معلوم�ت - اإيج�بية اأو �ضلبية - ميكن اأن توؤثر على �ضعر الأوراق 

امل�لية اخل��ضة ب�ل�ضركة وب�لت�يل توؤثر على قرار امل�ضتثمرين فيم� 

يتعلق ببيع اأو �ضراء الأوراق امل�لية. 

احل�ليني  الإدارة  جمل�ض  اأع�ض�ء  تع�ملت  اأدن�ه  اجلدول  يو�ضح 

خلل  لل�ضركة  امل�لية  الأوراق  يف  وبن�تهم  واأبن�ئهم  وزوج�تهم 

الع�م 2019 ب�لإ�ض�فة اإىل عدد الأ�ضهم التي يف حوزتهم كم� يف 

نه�ية الع�م:

تعامالت المّطلعين 
باألوراق المالية للشركة

06

إجمالي األسهم 
المشتراة

إجمالي
المباعة األسهم

األسهم 
المملوكة

المنصب/
صلة القرابة االسم

0 0 3,850,973 رئيس المجلس معالي عبيد حميد مطر الطاير

0 0 0 نائب رئيس المجلس
عيسى عبدالفتاح كاظم المال

0 0 241,595 زوجته

0 0 14,519 عضو المجلس
الشيخ/ أحمد محمد سلطان الظاهري

0 0 459,224 زوجته

0 330,000 0 عضو المجلس

هشام عبداهلل قاسم القاسم

0 0 110,000 زوجته

0 0 3,850 ابنه

0 0 4,950 ابنه

0 0 4,950 ابنته

0 0 5,500 ابنته

0 0 3,850 ابنته

0 0 4,400 ابنته

0 0 0 عضو المجلس مريم سعيد  أحمد غباش 

0 0 20,411 عضو المجلس  صالح عبداهلل أحمد لوتاه

0 0 0 عضو المجلس خوان فياللونجا

0 0 0 عضو المجلس سامر صالح محمود حالوة

0 0 2,688,561 عضو المجلس عبدالمنعم بن عيسى السركال

0 0 319,983 عضو المجلس خالد عبدالواحد حسن الرستماني

0 0 12,291 عضو المجلس عتيبة خلف أحمد العتيبة
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تتوىل الإدارة التنفيذية ت�ضريف الأعم�ل اليومية لل�ضركة ومزاولة ال�ضلحي�ت 

يتم��ضى  ومب�  املرعية  للأ�ضول  وفق�  ال�ضركة  اإدارة  جمل�ض  به�  فو�ضه�  التي 

يعتمده�  طموحة  واأهداف  اأداء  اآلية  ووفق  احلوكمة  مم�ر�ض�ت  اأف�ضل  مع 

املجل�ض وتقوم على ربط املك�ف�آت واحلوافز مب�ضتوى الأداء. ويتج�ضد الغر�ض 

ومه�مه�،  بدوره�  القي�م  ت�ضهيل  يف  التنفيذية  للإدارة  املمنوح  التفوي�ض  من 

�ضبيل  على  التفوي�ض،  لهذا  وفقً�  للإدارة  املمنوحة  ال�ضلحي�ت  �ضملت  وقد 

املث�ل ل احل�ضر، التوقيع على الأوراق واملع�ملت وال�ضم�ن�ت واإبرام العقود 

وت�أ�ضي�ض  الر�ضمية  وغري  الر�ضمية  اجله�ت  اأم�م  ال�ضركة  ومتثيل  والتف�قي�ت 

وحتديد  املوظفني  وتعيني  البنكية  امل�ضتندات  على  التوقيع  وكذلك  ال�ضرك�ت 

تر�ضم  وا�ضحة  قواعد  ال�ضركة  و�ضعت  فقد  تقدم،  م�  على  علوة  مه�مهم. 

اأعله.  ورد  فيم�  �ضمنه�  الت�ضرف  التنفيذية  للإدارة  ي�ضمح  التي  احلدود 

وتنتهي �ضلحية التفوي�ض احل�يل للإدارة يف 21 م�ر�ض 2021.

اإلدارة التنفيذية07
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1.7 رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية

فيم� ي�أتي بي�ن تف�ضيلي لكب�ر املوظفني التنفيذيني يف جمموعة ات�ض�لت وتواريخ تعيينهم ب�لإ�ض�فة اإىل جمموع الرواتب واملك�ف�آت 

املدفوعة لهم ب�لدرهم الإم�راتي عن الع�م 2019:

مجموع المكافآت 
المدفوعة*

مجموع الرواتب
والبدالت  تاريخ التعيين المنصب

15,000,000 4,440,000 1992/11/01 الرئيس التنفيذي للمجموعة

2,576,000 2,534,681 1993/06/19
الرئيس التنفيذي للشؤون 
االستراتيجية والحوكمة 

المؤسسية

3,060,000 2,402,700 2015/09/27
الرئيس التنفيذي
للعمليات الدولية

4,018,000 2,270,550 2012/01/01
الرئيس التنفيذي
للشؤون المالية 

2,565,000 2,296,561 1991/12/01
الرئيس التنفيذي لشؤون 

الموارد البشرية

2,398,750 2,209,716 1981/10/24
الرئيس التنفيذي لشؤون 
الناقلين ومبيعات الجملة

2,604,000 2,150,047 1999/04/19
الرئيس التنفيذي

لشؤون المشتريات

1,508,600 2,201,267 2013/09/01
الرئيس التنفيذي للشؤون 
التقنية- العمليات الدولية

1,013,650 1,530,240 2016/10/04
الرئيس التنفيذي للشؤون 
التجارية- العمليات الدولية

* ل توجد مك�ف�آت اأخرى مدفوعة عن الع�م 2019

2.7 التوطين في الشركة

حر�ضت ال�ضركة دومً� على و�ضع عملية التوطني على راأ�ض اأولوي�ته�، فقد اأخذت ن�ضبة التوطني منحً� ت�ض�عديً� خلل ال�ضنوات الثلث 

47.8% من جممل وظ�ئف ال�ضركة خلل الأعوام  47.6% و  47.1% و  امل��ضية، وبلغت الكوادر املواطنة يف ال�ضركة م� ن�ضبته 

2017 و 2018 و 2019، على التوايل. 

3.7 الهيكل التنظيمي لمجموعة اتصاالت

فيم� ي�أتي الهيكل التنظيمي ملجموعة ات�ض�لت:

الشؤون التقنية - 
العمليات الدولية

المشتريات 
والعقود

الشؤون التجارية - 
العمليات الدولية

الناقلون ومبيعات 
الجملة

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي 
للمجموعة

الموارد البشرية 

لجنة االستثمار
والشؤون المالية

لجنة الترشيحات
والمكافآت

الرقابة الداخلية
والتدقيق

لجنة التدقيق

االستراتيجية والحوكمة 
المؤسسية العمليات الدولية الشؤون المالية

أمين عام 
المجموعة
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الصفقات مع األطراف 08
ذات العالقة

مل تقم جمموعة ات�ض�لت ب�إجراء اأية �ضفق�ت مع اأطراف ذات علقة خلل 

يف  الواردين  العلقة  ذات  والأطراف  ال�ضفق�ت  لتعريف  وفقً�   2019 الع�م 

النوع من  مثل هذا  ت�ضبط  التي  وتعديلته   2016 ل�ضنة   7 رقم  الهيئة  قرار 

ال�ضفق�ت. 
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الرقابة والتدقيق الداخلي 09

امل�ضوؤولة عن نظ�م  التدقيق هو اجلهة  ال�ضركة من خلل جلنة  اإدارة  جمل�ض 

الرق�بة الداخلية يف ال�ضركة وعن مراجعته ب�ضكل �ضنوي والت�أكد من فع�ليته. 

لذا، تبنى جمل�ض اإدارة ال�ضركة مه�مً� وهي�كل حوكمة من �ض�أنه� حتقيق الهدف 

الرامي اإىل تطبيق مه�م الرق�بة الداخلية ب�ضكل فع�ل و�ضم�ن كف�ءة وفع�لية 

اأوجه الرق�بة الداخلية يف ال�ضركة.

النحو  على  والتدقيق  الرق�بة  ملقت�ضي�ت  تطبيقه�  �ضي�ق  يف  ات�ض�لت،  تتبنى 

“خطوط الدف�ع الثلثة” املعمول به ع�مليً�. وعليه، ف�إن نظ�م  الأمثل، منوذج 

الرق�بة والتدقيق الداخلي لل�ضركة يتكون من العن��ضر الثلثة الآتية:

1 - )خط الدفاع األول( دوائر الخطوط
األمامية للعمل:

الإدارة  جمل�ض  اعتمده�  التي  العمل  واأخلقي�ت  واإجراءات  قواعد  وحتكمه� 

ووقعه� �ض�ئر املوظفني ب�لإ�ض�فة اإىل ال�ضلحي�ت املوكلة لهذه الدوائر. ويقع 

والنظم  ال�ضوابط  وو�ضع  املن��ضبة  امله�رات  اكت�ض�ب  الدوائر  هذه  ع�تق  على 

والقي�م  وال�ضلحي�ت  لل�ضي��ض�ت  المتث�ل  لتحقيق  الت�ضغيلية  والإجراءات 

ب�إدارة املخ�طر ب�ل�ضكل ال�ضليم.

2 - )خط الدفاع الثاني( مهام الرقابة الداخلية:

وت�ضمل اإدارة خم�طر امل�ض�ريع وامل�ضوؤولي�ت املتعلقة ب�لمتث�ل. وت�ضطلع اإدارة 

الرق�بة الداخلية مب�ضوؤولية مراقبة و�ضبط املخ�طر اإىل ج�نب مه�م املراقبة 

والإ�ضراف على جممل متطلب�ت اللتزام والمتث�ل من قبل ال�ضركة. 

3 - )خط الدفاع الثالث( مهام التدقيق الداخلي:

توّفر �ضم�ن�ت �ض�ملة ب��ضتقللية ت�مة.
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�ضم�ن و�ضع ال�ضي��ض�ت والإجراءات ل�ضتيف�ء اللتزام�ت الق�نونية والتنظيمية.  -

التحقق من اللتزام ب�ل�ضي��ض�ت والإجراءات اخل��ضة ب�للتزام�ت الق�نونية والتنظيمية.  -

ثق�فة التطوير امل�ضتمر فيم� يت�ضل بكف�ءة العملي�ت والإمل�م ب�إدارة املخ�طر.  	

2.9 مهام التدقيق الداخلي

نحو  واملو�ضوعية وم�ضممة على  ب�ل�ضتقللية  تت�ضم  ا�ضت�ض�رية و�ضم�ن�ت  بتوفري خدم�ت  ات�ض�لت  الداخلي يف  التدقيق  يخت�ض فريق عمل 

يحقق قيمة م�ض�فة ويرفع كف�ءة العملي�ت يف ات�ض�لت، ف�ضًل عن م�ض�عدة ال�ضركة يف حتقيق اأهدافه� عرب اعتم�د نهج �ض�مل يقوم على التنبوؤ 

اإدارته� وكذلك  اأولوي�ته� ومراقبة خم�طر العمل الرئي�ضية لدى ات�ض�لت وت�ضهيل  ب�ملخ�طر املتعلقة بعمل ال�ضركة وحتديد م�هيته� وترتيب 

ت�ضهيل تنفيذ �ضوابط داخلية اقت�ض�دية التكلفة ومع�يري المتث�ل ذات ال�ضلة بهذه ال�ضوابط.

املعهد  ال�ض�در عن  الداخليني  للمدققني  الدولية  املهنية  املم�ر�ض�ت  اإط�ر  التي ن�ض عليه�  الإلزامية  لل�ضوابط  الفريق للمتث�ل  يخ�ضع عمل 

الدويل للمدققني الداخليني مب� يف ذلك املب�دئ الأ�ض��ضية للمم�ر�ضة املهنية للتدقيق الداخلي واأخلقي�ت العمل واملع�يري الدولية للمم�ر�ضة 

املهنية للتدقيق الداخلي. 

وي�ضطلع الفريق بتقييم فع�لية وكف�ءة ال�ضوابط والنظم والعملي�ت يف ات�ض�لت مب� يتم��ضى مع اإط�ر التدقيق الداخلي املعتمد دوليً� ويقوم 

برفع التق�رير عن ذلك.

ويفخر الفريق بجعل ال�ضركة حترز مركز ال�ضدارة ك�أول �ضركة مدرجة يف ال�ضوق امل�يل يف الإم�رات جتت�ز التقييم اخل�رجي للجودة بنج�ح؛ 

وهو التقييم الذي اأجراه املعهد الع�ملي للمدققني الداخليني والذي ح�زت فيه ال�ضركة على اأعلى تقييم يف م�ضم�ر المتث�ل الع�م يف املج�لت 

الثلث: مع�يري �ضبط املوا�ضف�ت ومع�يري الأداء واأخلقي�ت العمل. وقد ع�ودت جمعية املدققني الداخليني منح فريق العمل �ضه�دة امتي�ز حيث 

حقق الفريق تط�بقً� بن�ضبة 100% مع جميع مع�يري التدقيق الداخلي املعمول به�.

علوة على م� تقدم، فقد منحت جمعية املدققني الداخليني يف الإم�رات فريق التدقيق الداخلي “ج�ئزة املم�ر�ضة الرائدة يف م�ضم�ر التدقيق 

الداخلي للع�م 2019” يف القط�ع اخل��ض و�ضبق اأن ح�ضل الفريق على ج�ئزة “اأف�ضل املم�ر�ض�ت” خلل املوؤمتر اخل�م�ض للروؤ�ض�ء التنفيذيني 

يف الع�م 2015 ثم على “ج�ئزة التدقيق الداخلي للحوكمة واملخ�طر والمتث�ل” يف القط�ع اخل��ض خلل املوؤمتر ال�ض�بع للروؤ�ض�ء التنفيذيني 

للتدقيق الداخلي للع�م 2017. ج�ء منح ه�تني اجل�ئزتني بف�ضل ال�ضعي الدوؤوب من قبل الفريق لتحقيق المتي�ز والتح�ضني امل�ضتمر وتقديرًا 

من اجلمعية للمم�ر�ض�ت واملع�يري التي يعمل به� فريق التدقيق الداخلي.

3.9 األمور الهامة المتعلقة بالرقابة والتدقيق

ت�ضطلع دائرة الرق�بة والتدقيق الداخلي ب�لتع�مل مع امل�ضكلت اأو املخ�طر اله�مة الواردة يف احل�ض�ب�ت والتق�رير ال�ضنوية التي ت�ضمل على 

�ضبيل املث�ل ل احل�ضر الأمور الآتية:

الت�أكد من و�ضع خطط عمل ومع�جل�ت جلميع املخ�طر اله�مة وملخ�لف�ت االمتث�ل - اإن وجدت – واأن حتدد هذه اخلطط الأ�ضخ��ض  	

الذين �ضتن�ط بهم م�ضوؤولية اإمت�مه� واجلدول الزمني لإجن�زه�.

مراقبة عملية تنفيذ اخلطط املتفق عليه� ورفع تق�رير منتظمة عن و�ضعه� للجنة التدقيق.  	

اإجراء مراجع�ت للمت�بعة اإذا اقت�ضت احل�جة. 	

ات�ض�لت،  الداخلية يف جمموعة  الرق�بة  بيئة  وفع�لية  كف�ءة  �ضنويً� عن  تقييمً�  التدقيق  للجنة  الداخلي  والتدقيق  الرق�بة  فريق� عمل  يقدم 

ب�لإ�ض�فة اإىل تقدمي تقرير ربع �ضنوي على الأقل اإىل الإدارة وجلنة التدقيق عن ح�لة بيئة الرق�بة الداخلية مب� يف ذلك الإبلغ عن اأية اأمور 

تتعلق ب�لرق�بة وعن ح�لة الإجراءات املتخذة ملع�جلة اأوجه الق�ضور.

وخلل الع�م 2019 ، قدم الفريق للجنة التدقيق اأربعة ع�ضر تقريرًا حول الرق�بة الداخلية مت�ضمنة تقريًرا �ضنويً� يلخ�ض اأن�ضطة ق�ضم الرق�بة 

والتدقيق الداخلي خلل الع�م واأربعة تق�رير ربع �ضنوية عن )1( ملف خم�طر ال�ضركة )2( اأن�ضطة التدقيق الداخلي)3( اأن�ضطة التدقيق 

والتحقيق اخل��ضة.

مل يتن�هى اإىل علم اإدارة الرق�بة الداخلية والتدقيق اأية م�ض�كل جوهرية تواجهه� ال�ضركة ومل يتم الإف�ض�ح عنه� يف البي�ن�ت امل�لية املوحدة 

للع�م 2019. هذا وتعمل الإدارة على حتديث خطته� ال�ضنوية وفقً� مل� تقت�ضيه احل�جة ومب� يتم��ضى مع نهجه� يف ر�ضم خطط التدقيق الداخلي 

الق�ئم على ت�ضمني التغريات يف بي�ن املخ�طر اخل��ض يف ال�ضركة. 

على كثب  عن  ب�لإ�ضراف  يت�ضل   فيم� 

2( نظ�م  و  التق�رير امل�لية،  1 ( عملية رفع 
الرق�بة الداخلية، و 3( عملية التدقيق، و 4( 

عملية   )5 و  امل�ض�ريع،  خم�طر  اإدارة  عملية 

واللوائح  ب�لقوانني  اللتزام  على  الرق�بة 

وقواعد ال�ضلوك.

هذا وتقوم جلنة التدقيق ب�إجراء تقييم ذاتي 

من  فرادى(  )واأع�ض�ئه�  لنف�ضه�  �ضنوي 

حيث الأداء والدور املنوط به� ب�لإ�ض�فة اإىل 

التفوي�ض�ت ذات ال�ضلة ب�أغرا�ضه� املتمحورة 

الرئي�ضية  املخ�طر  اإذا ك�نت  م�  حول حتديد 

القي�م  تتوىل  التي  ال�ضرتاتيجية  وامل�ض�ئل 

اإع�دة تن�ضيب من  اأو  اإىل مراجعة  به� حتت�ج 

ب�إجراء  املجل�ض  ي�ضطلع  كم�  املجل�ض.  قبل 

ل�ضم�ن  اللجنة  لرتكيبة  �ضنوية  مراجعة 

ال�ضن�عة  مع�يري  ب�أف�ضل  التزامه�  ا�ضتمرار 

واملم�ر�ض�ت احلوكمية.

1.9 مهام الرقابة 

الداخلية

يتع�ون فريق عمل الرق�بة الداخلية مع جميع 

فرق العمل اخل��ضة بخط الدف�ع الأول لإبق�ء 

مم�ر�ض�ت اإدارة املخ�طر والتزام�ت المتث�ل 

الرق�بة  عمل  اإط�ر  مع  ب��ضتمرار  متم��ضية 

كم�  ككل.  املجموعة  م�ضتوى  على  الداخلية 

وجلنة  للإدارة  الداخلية  الرق�بة  فريق  يوفر 

�ضم�ن�ت   - املن��ضب  الوقت  يف   - التدقيق 

الرق�بة  بتنفيذ مه�م  اإدارة خمت�ضة  ت�ضطلع 

الرق�بة  “اإدارة  بـ  ت�ضمى  الداخلي  والتدقيق 

حممد  ال�ضيد  ويراأ�ضه�  الداخلي”  والتدقيق 

دك�ندار الذي يتمتع بخربة ودراية وا�ضعة تربو 

والرق�بة  احلوكمة  جم�ل  يف  ع�مً�   23 على 

الداخلية والتدقيق الداخلي يف �ضرك�ت ذات 

الت�ض�لت،  �ضرك�ت  �ضّيم�  ل  �ضمعة مرموقة 

وهو حم��ضب ق�نوين ومدقق داخلي مرخ�ض، 

التقييم  م�ضم�ر  يف  مرخ�ض  كذلك  وهو 

الرق�بي الذاتي. وجتدر الإ�ض�رة اإىل اأن ال�ضيد 

الرق�بة  اإدارة  رئي�ض  من�ضب  يتوىل  دك�ندار 

والتدقيق الداخلي للمجموعة وي�ضطلع مبه�م 

يف  ال�ضركة  يف  تعيينه  منذ  المتث�ل  �ض�بط 

ع�م 2016.

الداخلي  والتدقيق  الرق�بة  اإدارة  تتمتع 

ب�ل�ضتقلل الت�م عن الإدارة التنفيذية وهي 

الذي  ال�ضركة  اإدارة  ملجل�ض  وظيفيً�  ت�بعة 

على  ب�لإ�ضراف  التدقيق  جلنة  بدوره  فو�ض 

جلنة  ميث�ق  على  و�ض�دق  الإدارة  هذه  عمل 

التدقيق الذي يحدد مه�مه� و�ضلحي�ته�.  

جمل�ض  مب�ض�عدة  التدقيق  جلنة  وت�ضطلع 

الإدارة يف الوف�ء مب�ضوؤولي�ته جت�ه امل�ض�همني 

م�ض�عدة  عن  ف�ضل  عليه�،  ويعول  موثوقة 

الإدارة وجلنة التدقيق ب�ضكل خ��ض يف:

الأهداف  	 حتقيق  على  الرتكيز 

وال�ضرتاتيجية  وامل�لية  الت�ضغيلية 

والأهداف املت�ضلة ب�لمتث�ل.

واإدارة  	 حتديد  )اأي  املف�ج�آت  تقليل 

املخ�طر الرئي�ضية(.

البيئ�ت  	 مع  اأكرب  بفع�لية  التع�مل 

ذات الطبيعة القت�ض�دية والتن�ف�ضية 

املتغرية.

الق�نونية  	 ب�مل�ضوؤولي�ت  الوف�ء 

والتنظيمية والجتم�عية.

ب�لرق�بة  	 اخل��ض  العمل  اإط�ر  ويقوم 

الداخلية على اإيج�د وا�ضتدامة الآتي:

فريق لإدارة خم�طر امل�ض�ريع و�ضم�ن  	

والتع�مل  الرئي�ضية  املخ�طر  حتديد 

معه� ب�ل�ضكل ال�ضحيح.

منتظمة  	 تقييم  عملي�ت  اإجراء 

جمموعة  م�ضتوى  على  للمخ�طر 

ككل  الع�ملة  و�ضرك�ته�  ات�ض�لت 

لتقبل  ف  ُمعرَّ م�ضتوى  وفق  وذلك 

وحتمل املخ�طر.

تقدمي تق�رير منتظمة للإدارة وللجنة  	

نط�ق  يف  املخ�طر  هذه  عن  التدقيق 

م�ضتوى  وعلى  ات�ض�لت  جمموعة 

من  اأن  ذلك  ككل،  الت�بعة  �ضرك�ته� 

�ض�أن هذه التق�رير اأن تبعث على اتخ�ذ 

اإجراءات من��ضبة للحد من املخ�طر. 

فريق للمتث�ل الذي ي�ضطلع ب�لآتي: 	

09
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1.10 نبذة موجزة 

تتوىل �ضركة “كي بيه اإم جي” تدقيق ح�ض�ب�ت ال�ضركة منذ بداية 

ع�م 2018 واملدقق ال�ضريك له� هو اأفت�ر �ضينج ج�ليف. تتكون 

“كي بيه اإم جي” من �ضبكة ع�ملية من املك�تب التي تقدم خدم�ت 
واحرتافية  مبهنية  ال�ضت�ض�رية  واخلدم�ت  وال�ضرائب  التدقيق 

وكذلك  واحلكومية  ال�ضن�عية  القط�ع�ت  من  وا�ضعة  ملجموعة 

القط�ع�ت غري الربحية. 

تزاول “كي بيه اإم جي” اأعم�له� يف 154 دولة ويعمل لديه� اأكرث 

اأنح�ء  جميع  يف  املنت�ضرة  مك�تبه�  يف  �ضخ�ض  200،000 من 

ال�ضوي�ضرية  اآي”  جي  اإم  بيه  “كي  جمعية  وت�ضطلع  هذا  الع�مل. 

التع�ونية الدولية بتن�ضق اأعم�ل �ضبكة “كي بيه اإم جي”.

اأ�ض�ضت “كي بيه اإم جي” مك�تبه� يف دولة الإم�رات العربية املتحدة 

ب�ضهرته�  فخورة  رائدة  مهنية  خدم�ت  ك�ضركة   1973 ع�م  يف 

ال�ضتثن�ئية  القيمة  ذات  واملردودات  املتطورة  احللول  تقدمي  يف 

لعملئه�. وبف�ضل ط�قمه� الذي ي�ضمل اأكرث من 50 �ضريكً� مهنيً� 

ب�لإ�ضراف على 750 مهنًي� من خلل  ومديرًا تنفيذيً� ي�ضطلعون

العمل  على  ال�ضركة  درجت  وال�ض�رقة،  واأبوظبي  دبي  مك�تبه� يف 

جنبً� اإىل جنب مع عملئه� مل�ض�عدتهم يف حل م�ضكلت الأعم�ل 

الب�لغة التعقيد ولتقدمي الدعم وامل�ض�ندة لهم يف حتقيق اأهداف 

النمو التي يتطلعون اإليه�.

امل�ض�ركة  وعملية  القيم  لتنوع  بتقديره�  اإم جي”  بيه  “كي  تفخر 

به�  حدى  الذي  الأمر  وم�ضجعة،  اإيج�بية  ثق�فة  لإيج�د  كو�ضيلة 

يجمعهم  الذين  املتحم�ضني  الأفراد  اجتذاب  على  احلر�ض  اإىل 

التغيري” عند  الثقة والقدرة على  “غر�ض  األ وهو  هدف م�ضرتك 

عملئهم ويف املجتمع�ت التي يعي�ضون ويعملون فيه�. وحني حتتدم 

التغريات القت�ض�دية ويف خ�ضم التقدم التكنولوجي اأو حني يطراأ

ا�ضطراب م� على ال�ضن�عة، ف�إن “كي بيه اإم جي” تنربي مت�ضلحة 

بخربته� العميقة وامتداداته� الع�ملية وب�ضريته� الن�فذة وج�ض�رة 

عزمه� للعمل جنب� اإىل جنب مع عملئه� �ضواء يف وقتن� الراهن 

اأو يف امل�ضتقبل.

من  به  تتحلى  وم�  الع�مل  اأنح�ء  جميع  يف  تواجده�  وبف�ضل 

ف�إن متميزة،  ب�ضرية  وموارد  را�ضخة  وقيم  وا�ضحة  روؤية 

“كي بيه اإم جي” توا�ضل البن�ء على النج�ح�ت التي حققته� عرب 
�ضبكة مك�تبه� الوا�ضعة النت�ض�ر.

خدمات وأتعاب وتكاليف 2.10

التدقيق الخارجي

نورد اأدن�ه التف��ضيل املتعلقة ب�أتع�ب املدقق اخل�رجي والتك�ليف 

الأخرى ذات ال�ضلة للع�م 2019:

درهمً� 	  2،445،782 اخل�رجي  التدقيق  تك�ليف  بلغت 

تدقيق  خدم�ت  لق�ء  وذلك   ،2019 الع�م  عن  اإم�راتيً� 

امل�لية  الأوراق  بهيئة  اخل��ضة  واخلدم�ت  امل�لية  البي�ن�ت 

وال�ضلع )وتعرف اخت�ض�رًا بـ “اإك�ض بي اآر اإل”(.

بلغت اأتع�ب التدقيق اخل�رجي ملدقق ح�ض�ب�ت ال�ضركة عن 	

الع�م 2019 لق�ء خدم�ت اأو مه�م غري متعلقة ب�لتدقيق 

الأتع�ب  هذه  �ضملت  وقد  اإم�راتيً�،  درهمً�   2،073،660
التنظيمية وغريه� من الأعم�ل  ب�ل�ضوؤون  التدقيق املت�ضل 

ال�ضت�ض�رية. 

لل�ضركة 	 ُقّدمت  التي  اخلدم�ت  عن  التدقيق  اأتع�ب  بلغت 

خلل الع�م 2019 من قبل �ضرك�ت تدقيق اأخرى - غري 

224،204 درهم اإم�راتي وذلك لق�ء  مدققي ال�ضركة –

هذه  قدمت  وقد  ال�ضريبة.  �ضملت  ا�ضت�ض�رية  خدم�ت 

اخلدم�ت ال�ضرك�ت اأدن�ه:

1 - براي�ض ووتره�و�ض كوبرز

- اإرن�ضت ويونغ ال�ضرق الأو�ضط 2

3 - ديلويت اأند تو�ض ال�ضرق الأو�ضط

تحفظات مدّقق الحسابات  3.10
الخارجي في القوائم المالية 

المرحلية والسنوية
للعام 2018

القوائم  يف  حتفظ�ت  اأية  اخل�رجي  احل�ض�ب�ت  مدقق  يورد  مل 

امل�لية املرحلية وال�ضنوية ل�ضنة 2019

مدّقق الحسابات الخارجي
10
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المخالفات11

ب�رتك�ب خم�لف�ت من هيئة  55 قرارًا  تلقت ات�ض�لت   ،2019 الع�م  خلل 

منه�، واحدًا  قرارًا  الهيئة  �ضحبت  والتي  الدولة  يف  الت�ض�لت  قط�ع  تنظيم 

بي�ن يلي  فيم�  وال�ضلع.  امل�لية  الأوراق  هيئة  من  واحد  قرار  اإىل  ب�لإ�ض�فة 

بهذه القرارات:

• �ضتة وع�ضرون قرارًا تتعلق بنق�ط البيع غري املب��ضرة 

• ت�ضعة ع�ضر قرارًا تتعلق بت�ضجيل امل�ضرتكني 

• اأربعة قرارات تتعلق بحم�ية امل�ضتهلك 

• اأربعة قرارات تتعلق بخ��ضية نقل اأرق�م اله�تف

• قرار واحد يتعلق بطلب �ضبط الأ�ضع�ر

• قرار واحد يتعلق ب�لإخط�ر عن موعد انعق�د اجتم�ع جمل�ض الإدارة قبل يوم 
عمل واحد بدًل من يومي عمل. 

وقد خ�ض�ضت ات�ض�لت املوارد اللزمة للوف�ء بهذه املتطلب�ت على نحو يحوز 

ر�ض� الهيئة ول زال العمل ج�ريً� على مع�جلة هذه املتطلب�ت اإىل ج�نب تنفيذ 

كم�  املخ�لف�ت،  اأي من هذه  وقوع  تكرار  دون  للحيلولة  ك�فية  رق�بية  �ضوابط 

عملت ال�ضركة على تليف اإخط�ر �ضوق اأبوظبي للأوراق امل�لية ب�نعق�د اجتم�ع 

جمل�ض اإدارة ال�ضركة قبل الجتم�ع بيوم عمٍل واحد بدًل من يومني. 
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12
جت�ه  املجتمعية  مب�ضوؤولي�ته�  اللتزام   ،2019 الع�م  يف  “ات�صاالت”  وا�ضلت 

امل�ضوؤولية جزءًا هذه  وجعلت  وتطورت يف ظله،  ن�ض�أت  الذي  املحلي  جمتمعه� 

ل يتجزاأ من اأعم�له� ومه�مه�.

كم� عملت يف الوقت نف�ضه على بذل املزيد من اجلهود يف جم�ل ال�ضتدامة، 

وب�ل�ضكل الذي ميكنه� من مع�جلة العديد من الق�ض�ي� مثل؛ التغري املن�خي، 

ومتكني  امل�ضتدام،  القت�ض�دي  النمو  مفهوم  وتعزيز  دعم  ب�أهمية  والتعريف 

املجتمع من التمتع ب�أحدث م� تو�ضلت اإليه تكنولوجي� الت�ض�لت واملعلوم�ت.

“ات�صاالت” على توفري خمتلف اخلدم�ت واحللول  ويف هذا ال�ضي�ق، حتر�ض 

الرقمية واملبتكرة، جلميع العملء وامل�ضتخدمني، ومب� ي�ضهم يف خدمة املجتمع 

واإحداث ت�أثري اإيج�بي فيه.

مساهمة اتصاالت اإلمارات 
في تنمية المجتمع المحلي
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اأم�ضية الولء. �ضكرًا ل�ض�نع الأجي�ل. 	

ج�ئزة دبي الدولية للقراآن الكرمي. 	

املهرج�ن الرم�ض�ين الرابع ع�ضر لن�دي تراث الإم�رات. 	

تقدمي الدعم ملركز الفنون يف ج�معة نيويورك. 	

امل�ض�ركة يف مب�درة �ض�عة الأر�ض. 	

دعم مب�درة “�ضقي� الأمل”. 	

حملة هداي� العيد. 	

�ضندوق الزك�ة. 	

الدرهم الوقفي. 	

الهوية الإعلمية املرئية لدولة الإم�رات. 	

إجمالي المبلغ:

1.88 مليون درهم

3.12 االبتكار والتعليم والصحة

املعر�ض الدويل للتعليم والتدريب 2019. 	

معر�ض ب�لعلوم نفكر. 	

معر�ض تكنولوجي� التعليم والتدريب 2019 . 	

حملة مك�فحة التنمر الإلكرتوين. 	

الدورات التدريبية - جمعية الإم�رات لرع�ية املوهوبني. 	

املوؤمتر الدويل للحد من اجلرمية. 	

حتدي دبي للي�قة 2019. 	

 ج�ئزة ات�ض�لت لكت�ب الطفل 2019  	

لــ“املجل�ض الإم�راتي لكتب الي�فعني”.

معر�ض ال�ض�رقة الدويل للكت�ب 2019. 	

حملت التربع ب�لدم يف اأبو ظبي ودبي وعجم�ن وال�ض�رقة. 	

التعليمية  	 املن�ضة  “مدر�ضة”،  من�ضة  مع  ال�ضراكة 

الإلكرتونية.

يوم اأكرث اأم�نً� على الإنرتنت - حملة “اأقدر”. 	

امل�ض�ركة يف مب�درة “رواد امل�ضتقبل”. 	

�ضريك الت�ض�ل للموؤمتر الدويل “غذائي علجي”. 	

دعم موؤ�ض�ضة خليفة بن زايد اآل نهي�ن للأعم�ل الإن�ض�نية. 	

دعم يوم ال�ض�رقة الع�ملي للكت�ب. 	

جمعية الإم�رات للمع�قني ب�ضريً�. 	

الأ�ضبوع الوطني للوق�ية من التنمر مبن��ضبة اليوم الوطني  	

وحملة التوعية الإلكرتونية من “ات�صاالت”.

قمة املعرفة. 	

مب�درة “ب�لعربي”. 	

إجمالي المبلغ:

6.57 مليون درهم

4.12 الرياضة والشباب

مهرج�ن ال�ضيخ زايد للرتاث لع�م 2018.

	 .)PLC( جلنة دوري املحرتفني

 احت�د الإم�رات العربية املتحدة لكرة القدم. 	

بطولة اأم القيوين لكرة القدم 2019. 	

الأوملبي�د اخل��ض الألع�ب الع�ملية - اأبوظبي 2019. 	

بطولة اأ�ضح�ب الهمم 2019. 	

ا�ضت�ض�فة »�ضعلة الأمل« للأوملبي�د اخل��ض. 	

نه�ئي ك�أ�ض اخلليج العربي 2019. 	

م�راثون “ات�صاالت” 2019. 	

ك�أ�ض من�ضور بن زايد لكرة القدم. 	

دورة الألع�ب للأندية العربية لل�ضيدات 2019. 	

دعم موؤ�ض�ضة الإم�رات. 	

إجمالي المبلغ:

35.56 مليون درهم

نورد فيم� ي�أتي ملخ�ضً� عن الأن�ضطة التي ق�مت به� املجموعة يف 

اإط�ر م�ضوؤوليته� املجتمعية خلل ع�م 2019:

1.12 التنمية االجتماعية 

اليوم الع�ملي للدف�ع املدين - وزارة الداخلية. 	

مهرج�ن املدام للت�ضوق يف ن�ضخته الرابعة. 	

موؤمتر اإدارة الطوارئ والأزم�ت )2019(. 	

مدينة ال�ض�رقة للخدم�ت الإن�ض�نية. 	

�ضريك الت�ض�ل الر�ضمي ملنتدى الإعلم العربي. 	

للم�ضوؤولية  	 الإم�راتيني  ال�ضحفيني  جمعية  منتدى 

املجتمعية.

جمعية البيت متوحد. 	

موؤ�ض�ضة تنمية املن�طق 2019. 	

مع�ر�ض الوظ�ئف 2019. 	

معر�ض م�ضتقبل البن�ء 2019. 	

والتنمية  	 للإ�ضك�ن  الث�لث  العربي  الوزاري  املنتدى 

احل�ضرية 2019.

املوؤمتر الدويل للتخطيط العمراين 2019. 	

تقدمي الدعم لليوم الع�ملي للمراأة. 	

الأول  	 املركز  الإم�راتي  ال�ضفر  جواز  بت�ضدر  الحتف�ل 

ع�مليً�.

موؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية لأطف�ل الإم�رات. 	

 تقدمي الدعم ليوم الطفل الإم�راتي. 	

عيد العم�ل. 	

يوم الأب. 	

يوم املراأة الإم�راتية. 	

امتي�زات “ات�صاالت” لأ�ضح�ب الهمم. 	

برن�مج املتطوعني - اإك�ضبو دبي 2020. 	

ملتقى جمعية الإم�رات للم�ضوؤولية املجتمعية. 	

اليوم الع�ملي للم�ضنني 2019. 	

معر�ض “اك�ضبو اأ�ضح�ب الهمم الدويل” 2019. 	

إجمالي المبلغ:

3.96 مليون درهم

2.12 الثقافة والبيئة ودعم المجتمع 

مهرج�ن القوز للفنون 2019. 	

ن�دي الفجرية لل�ضطرجن والثق�فة. 	

مهرج�ن ال�ضيخ زايد الرتاثي 2019. 	
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1.13 التواصل مع المساهمين 
والمستثمرين

مع  التوا�ضل  اآلي�ت  اأف�ضل  اإيج�د  اإىل  ال�ضركة  �ضعي  اإط�ر  يف 

بني  و�ضل  حلقة  امل�ضتثمرين  علق�ت  ق�ضم  جعلت  م�ض�هميه�، 

التي  والبي�ن�ت  املعلوم�ت  بن�ضر  لي�ضطلع  وامل�ض�همني  ال�ضركة 

امل�لية  واإف�ض�ح�ته�  ال�ضركة  وفع�لي�ت  ك�أخب�ر  ب�ل�ضركة  تت�ضل 

وتق�رير  احلوكمة  وتق�رير  الإدارة  جمل�ض  وتق�رير  وتطوراته� 

خلل  من  ال�ضركة  يف  التملك  ون�ضب  امللكية  وهيكل  ال�ضتدامة 

الإلكرتوين  واملوقع  ك�ل�ضحف  املختلفة  والن�ضر  الإعلم  و�ض�ئط 

Úمgو¿ امل�صاDصوûH صةUاخلا πصUيانات التواH

ال�ضيدة/ اإجني زكي     

ه�تف رقم:2661 618 2 971+     

shares@etisalat.ae :الربيد الإلكرتوين

2.13 لجنة اإلشراف على تعامالت 
المّطلعين

تنفيذًا ل�ضي��ضة ال�ضركة اخل��ضة بتداولت املطلعني والتي ت�ضبط 

تع�ملتهم والمتث�ل ب�لأحك�م والقوانني التي ت�ضري على هذا النوع 

من التداول داخل الدولة، تعمل جمموعة ات�ض�لت ب�ضكل م�ضتمر 

اإدارة ومت�بعة والإ�ضراف على تع�ملت املطلعني وملكي�تهم  على 

من خلل اإدارة علق�ت امل�ضتثمرين. وتقوم هذه الإدارة بتحديث 

ب�لقوائم  امل�لية  للأوراق  اأبوظبي  �ضوق  وتوايف  املطلعني  ق�ئمة 

املحدثة. وعليه، ت�ضطلع اإدارة علق�ت امل�ضتثمرين ح�ليً� ب�مله�م 

املت�ضلة بتع�ملت املطلعني بدًل من جلنة الإ�ضراف على تع�ملت 

املطلعني. هذه ويقر ال�ضيد/ نزيه ح�ضنية، ب�أنه م�ضوؤول عن اإدارة 

يف  املطلعني  تداول  نظ�م  عن  مب�ضوؤوليته  امل�ضتثمرين،  علق�ت 

ال�ضركة وعن مراجعته لآلية عمله والت�أكد من فع�ليته. 

يف اأكتوبر 2019، وافق جمل�ض اإدارة ات�ض�لت على تعديل �ضي��ضة 

املجموعة املتعلقة بتداولت املطلعني والتي ت�ضمنت ت�ضكيل جلنة 

للمتث�ل ب�أحك�م التداول ب�أ�ضهم ال�ضركة. وحتدد اللجنة ال�ضوابط 

املطلعني.  لتداول  التنظيمية  ب�ملتطلب�ت  المتث�ل  ت�ضمن  التي 

الإجراءات  و�ضع  اإىل  اخل�ضو�ض،  وجه  على  اللجنة،  وتهدف 

ومراقبة اللتزام بقواعد تداول املطلعني والإ�ضراف على التداول 

وعلى تنفيذ اأحك�م ال�ضي��ضة وذلك حتت الإ�ضراف الع�م ملجل�ض 

لل�ضوؤون  التنفيذي  الرئي�ض  من  اللجنة  وتت�ألف  ال�ضركة.  اإدارة 

الداخلية والتدقيق للمجموعة  الرق�بة  امل�لية للمجموعة، ورئي�ض 

والأمني الع�م للمجموعة ون�ئب رئي�ض علق�ت امل�ضتثمرين. هذا 

قيد  وهو   2020 ين�ير  يف  اللجنة  ميث�ق  على  املوافقة  متت  وقد 

التنفيذ.

عالقات المستثمرين 
13

لل�ضركة وتطبيق علق�ت امل�ضتثمرين وموقع �ضوق اأبوظبي للأوراق 

الدولة  يف  الن�فذة  والقرارات  القوانني  مع  مت��ضيً�  وذلك  امل�لية 

واأف�ضل املم�ر�ض�ت الع�ملية يف هذا املج�ل. 

يرتاأ�ض ق�ضم علق�ت امل�ضتثمرين يف ال�ضركة ال�ضيد/ نزيه رامز 

احل�ضينية، الذي ت�ضل خربته يف جم�ل ال�ضوؤون امل�لية واملج�لت 

اأعوام  اثنني وع�ضرين ع�مً�؛ ق�ضى منه� ع�ضرة  اإىل  ال�ضلة  ذات 

ويحمل ات�ض�لت.  جمموعة  يف  امل�ضتثمرين  علق�ت  جم�ل  يف 

يف  ب�ب�ضون  كلية  من  الإدارة  يف  امل�ج�ضتري  درجة  نزيه  ال�ضيد/ 

الولي�ت املتحدة الأمريكية.

Hيانات التواUصπ اخلاUصة Hعلbات امل�صتثمرين

اإدارة علق�ت امل�ضتثمرين، املركز الرئي�ضي لـ “ات�صاالت”

�ض.ب. 3838

   ir@etisalat.ae الربيد الإلكرتوين:

املوقع الإلكرتوين:

http://www.etisalat.com/en/ir/index.jsp
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القرار اخل��ض وفق م� عرفه النظ�م الأ�ض��ضي لل�ضركة هو القرار الذي ي�ضتلزم 

يف  املمثلة  الأ�ضهم  اأرب�ع  ثلثة  اأ�ضوات  ب�أغلبية  العمومية  اجلمعية  موافقة 

اجتم�ع اجلمعية العمومية، وي�ضدر القرار اخل��ض ب�ض�أن اأمور حمددة عرفه� 

ون�ض عليه� النظ�م الأ�ض��ضي لل�ضركة وهو م� يتم��ضى اأي�ضً� مع اأحك�م القوانني 

العمومية  اأ�ضدرت اجلمعية  الن�فذة يف الدولة. وقد  والت�ضريع�ت ذات ال�ضلة 

لل�ضركة التي عقدت يف 20 م�ر�ض 2019 القرارات اخل��ضة الآتية:

اأرب�ح . 	 متو�ضط  من   %1 عن  تزيد  ل  ميزانية  تخ�ضي�ض  على  املوافقة 

م�ض�هم�ت  لتقدمي   )2018-2017( امل��ضيتني  ال�ضنتني  يف  ال�ضركة 

طوعية لأغرا�ض خدمة املجتمع وتفوي�ض جمل�ض الإدارة يف حتديد اجله�ت 

التي �ضيتم تخ�ضي�ض و�ضرف هذه املب�لغ له�.

قرارات . 2 على  الأج�نب  امل�ض�همني  ت�ضويت  عن  القيد  رفع  على  املوافقة 

اجلمعية العمومية.

املوافقة على و�ضع �ضقف للقرتا�ض يع�دل مرة ون�ضف املرة )%150( . 3

وال�ضريبة  الف�ئدة  احت�ض�ب  قبل  الأرب�ح  اإىل  املوحد  الدين  �ض�يف  من 

ح�ضب  امل��ضية  �ضهرًا  ع�ضر  الإثني  لفرتة  والإهلك�ت  وال�ضتهلك�ت 

اأو  املح��ضبية،  للتق�رير  الدولية  املع�يري  مع  املتوافقة  امل�لية  البي�ن�ت 

اأقل. وي�ضمل �ضقف القرتا�ض �ضندات القر�ض  اأيهم�  ثلثني ملي�ر درهم 

والقرتا�ض والت�ضهيلت واللتزام�ت امل�لية وال�ضندات اأو ال�ضكوك �ضواء 

ك�نت ق�بلة اأو غري ق�بلة للتحول اإىل اأ�ضهم يف ال�ضركة وال�ضم�ن�ت البنكية، 

على اأن يحدد النظ�م الأ�ض��ضي ال�ضروط وال�ضوابط والإجراءات ب�لإ�ض�فة 

التي  واحل�لت  ال�ضقف  ذلك  حدود  يف  الإدارة  جمل�ض  �ضلحي�ت  اإىل 

تتطلب موافقة اجلمعية العمومية وامل�ض�هم اخل��ض.

املوافقة على تعديل مواد النظ�م الأ�ض��ضي املتعلقة ب�لقرارين 2 و3 اأعله . 4

املواد  التعديل  هذا  وي�ضمل  املخت�ضة،  اجلهة  موافقة  على  احل�ضول  بعد 

املواد  وكذلك  الأ�ض��ضي  النظ�م  من   55 و   26 و   21 و   9 و  و7   1 رقم 

املتفرقة الأخرى التي قد تت�أثر �ضي�غته� ب�ضبب تعديل املواد املذكورًة.

القرارات الخاصة
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1.15  سعر سهم اتصاالت 

يظهر اجلدول اأدن�ه بي�نً� ب�ضعر �ضهم ب�لدرهم الإم�راتي خلل الع�م 2019: 

اإلغالق األدنى األعلى االفتتاح التاريخ

17.02 16.88 17.02 16.88 2019-01

16.88 16.88 17.06 17.00 2019-02

16.70 16.52 16.72 16.52 2019-03

16.70 16.60 16.74 16.64 2019-04

16.30 15.60 16.30 15.60 2019-05

16.68 16.66 16.72 16.68 2019-06

17.24 17.24 17.56 17.52 2019-07

16.90 16.58 16.90 16.64 2019-08

16.50 16.32 16.50 16.46 2019-09

16.56 16.56 16.70 16.58 2019-10

16.30 16.30 16.42 16.30 2019-11

16.36 16.36 16.52 16.52 2019-12

2.15  المساهمون الذين يملكون 5٪ فأكثر من أسهم الشركة

يظهر اجلدول اأدن�ه اأ�ضم�ء امل�ض�همني الذين ميلكون 5% ف�أكرث من اأ�ضهم ال�ضركة ون�ضبة متّلكهم كم� يف نه�ية الع�م 2019:

نسبة الملكية عدد األسهم المساهم

%60 5,218,052,400 جهاز اإلمارات لالستثمار

3.15  أداء سهم اتصاالت

تظهر الر�ضوم�ت اأدن�ه اأداء �ضهم ال�ضركة ب�ملق�رنة مع موؤ�ضر ال�ضوق الع�م وموؤ�ضر قط�ع الت�ض�لت خلل الع�م 2019:

4.15  توزيع ملكية المساهمين

يظهر اجلدول اأدن�ه ن�ضبة متّلك خمتلف فئ�ت امل�ض�همني يف ال�ضركة كم� يف نه�ية الع�م 2019:

نسبة األسهم المملوكة
المساهم

المجموع حكومة شركات أفراد

%94.9 %61.6 %3.7 %29.6 محلي

%0.2 %0.1 %0.1 %0.0 خليجي

%0.0 %0.0 %0.0 %0.0 عربي

%4.9 %0.0 %4.9 %0.0 أجنبي

%100.0 %61.7 %8.7 %29.7 المجموع

5.15  حجم ملكية األسهم

يظهر اجلدول اأدن�ه ن�ضبة امل�ض�همة يف ال�ضركة ب�ملق�رنة مع راأ�ضم�له� يف ع�م 2019:

نسبة األسهم المملوكة
من رأس المال عدد األسهم المملوكة عدد المساهمين البيــــــــان

%1.01 88,135,958 9,099 50,000 أقل من

%5.17 449,843,303 2,754
من 50,000 ألقل من 

500,000

%13.52 1,175,913,823 810
من 500,000 ألقل من 

5,000,000

%80.29 6,982,860,916 94 5,000,000 فأكثر

%100.00 8,696,754,000 12,757 المجموع
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يف املج�لت التي تت�ضم ب�لدين�ميكية و�ضرعة التطور، يظل البتك�ر 

القي�دة  زم�م  واأخذ  والزده�ر  لل�ضتمرار  الأهمية  ب�لغ  اأمًرا 

فتنخرط  اليقني  عدم  من  متف�قمة  ح�لة  املوؤ�ض�ض�ت  تواجه  حني 

العتق�د  على  ات�ض�لت  داأبت  وقد  جديدة.  اآف�ق  ا�ضتك�ض�ف  يف 

ب�حل�جة اإىل جعل البتك�ر مكونً� اأ�ض��ضيً� لروح العمل يف لل�ضركة 

واتبعت منهجية منظمة لتحفيز البتك�ر داخلي� وخ�رجي� انطلقً� 

من اعتق�ده� الرا�ضخ ب�أن الإبداع ل يقت�ضر على عدد حمدود من 

الن��ض اأو املج�لت، بل هو �ضمة ميكن اكت�ض�به� وتعهده� ب�لرع�ية 

وا�ضتخدامه� ع�مليً� لإحداث حتولت يف العملي�ت والنت�ئج والنظم 

البيئية.

الأجهزة للخربات اآليً� والبي�ن�ت ال�ضخمة يف كل ج�نب من 

جوانب العملية تقريًب�.

اإىل  ات�ض�لت  يف  الداخلي  البتك�ر  تق�ضيم  ميكن  ع�م،  وب�ضكل 

فئتني ابتك�ريتني وا�ضعتي النط�ق، هم� العملي�ت و املنتج�ت

- االبتكار على صعيد العمليات   
يف �ضي�ق عملية التحول الرقمي يف كل ج�نب من جوانب ال�ضركة، 

اعتربت »ات�ض�لت« اأن العملي�ت هي الأداة الأ�ض��ضية التي ت�ضطلع 

بهذا التغيري مم� حدا به� اأن جتري التحولت اللزمة واأن جتعل 

املتطورة  واملم�ر�ض�ت  التقني�ت  اأحدث  عرب  العملي�ت  يف  البتك�ر 

من التحولت ذات الأولوية وذلك على النحو الآتي:

	QhO لها ¿Éc الروHوJية )RPA( والتي والعمليات االأ“تة

تل∞ πصكûH الت≥ليدية العمليات UصياZة IOÉYEG ‘ πصيUاأ

ûJص¨يلية كفاءات âلبL اأنها øY kصل†a áÑ°üN ومبîيلة

التكالي∞: ‘ kخف†صا âKواأحد

العملي�ت 	 اإدارة  ملك�تب  ك�ملة  اأمتتة  “ات�صاالت”  اأجرت 

الروبوت�ت  ب��ضتخدام  العملء  رع�ية  ملركز  الت�ضغيلية 

لتعزيز  اإلكرتونيً�  للخربات  الأجهزة  مراكمة  ومع�جِل�ت 

وتب�ضيط العملي�ت وذلك ب��ضتخدام اأكرث من 122 روبوتً� 

حتى الآن.

على 	 الأ�ضع�ر/احل�ضوم�ت  قوائم  ت�ضكيل  عملية  ت�ضريع  مت 

طر 
ُ
املنتج�ت يف جم�ل تطبيق�ت قوائم اجلرد ب��ضتخدام اأ

العمل الإلكرتونية، وهي عملية ل ت�ضتلزم التدخل الب�ضري 

وجتعل املواعيد الزمنية للت�ضليم اأق�ضر ب�ضكل ملحوظ.

عن 	 املختلفة  الروتينية  الب�ضرية  املوارد  عملي�ت  اأمتتة 

معينة  تطبيق�ت  يف  الروبوتية  املع�جِل�ت  ا�ضتخدام  طريق 

مثل ال�ضفر يف مه�م ر�ضمية، والإج�زات املر�ضية، و�ضداد 

مط�لب�ت ر�ضوم التعليم ، اإلخ.

ا�ضتخدام الروبوت�ت يف الت�ضحيح التلق�ئي لأمور التلفزة 	

عرب بروتوكول الإنرتنت ذلك اأن هذه العملية تعترب جزءًا 

مت  الذي  التلف�ز  م�ض�هدة  ن�ضب  قي��ض  نظ�م  من  اأ�ضيًل 

تطويره داخليً� ودجمه مع من�ضة بي�ن�ت ات�ض�لت الكربى 

لتوفري قي��ض �ض�مل ملعدلت امل�ض�هدة التلفزيونية من قبل 

اجلمهور.

ا�ضتخدام الروبوت�ت والأمتتة يف التمتع بتجربة ا�ضتخدام 	

الإجن�زات  من  العديد  “ات�صاالت”  حققت   ،2019 ع�م  ويف 

له�  ك�ن  م�  والتي  مبتكرة  اأنه�  على  ت�ضنيفه�  مت  التي  الرئي�ضية 

اأن تتحقق لول قدرة ال�ضركة على اإع�دة تخيل العملي�ت واحللول 

“ات�صاالت” كنموذج  والتف�علت ب�ضكل خلق، مم� يوؤكد مك�نة 

للبتك�ر والتجدد، الأمر الذي ت�ضهد عليه العديد من الأمثلة.

1.16 االبتكار الداخلي

املختلفة 	 الداخلية  للمب�درات  دعمه�  ات�ض�لت  توا�ضل 

ككل  ال�ضركة  م�ضتوى  على  البتك�ر  وت�ضجع  حتفز  التي 

املن�ض�ت  اأو  لل�ضركة  الت�ضغيلي  النموذج  �ضعيد  على  �ضواء 

اأو العملي�ت اليومية، الأمر الذي من الطبيعي  اأو املواهب 

اأن يوفر املزيد من القيمة لعملئه�. ومن الأمثلة على هذه 

وامله�رات  للتقني�ت  ال�ضريع  التطوير  ا�ضتوديو  املب�درات 

Liquid«، وهو مبث�بة ح��ضنة ال�ضركة للأفك�ر  Studio«

والنم�ذج الأولية ويعنى ب�أفك�ر الأ�ضخ��ض التي تهدف اإىل 

البي�ن�ت  حتليل  مع�جِل�ت  ا�ضتخدام  نحو  حتولت  اإحداث 

ومع�جِل�ت التقني�ت الروبوتية والذك�ء ال�ضن�عي ومراكمة 
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ال�ضبكة بخ��ضية الت�ضغيل بدون مل�ض والتي ل تتطلب اإدارة 

يف  ب�ضري  تدخل  اأي  �ضي�قه�  يف  ال�ضبكة  واإدارة  التزامن 

على  الأمثلة  ومن  التلق�ئي.  والتزويد  الذكي  التخطيط 

وتقدمي  ب�ضري،  تدخل  دون  التجوال  اختب�ر  اإجراء  ذلك، 

الروبوتية  املع�جِل�ت  بوا�ضطة  الفني  الدعم  اأن�ضطة 

للمه�م الب�ضيطة واملتكررة بدًل من موظفي مك�تب اإدارة 

املع�جل�ت.

امل�ضتودع�ت  	 يف  املواد  ا�ضتلم  مع�ملت  تعزيز  مت 

�ضوى  امل�ضتودع  موظف  على  فلي�ض  الروبوتية،  ب�ملع�جِل�ت 

لتخطيط  املخزين  اجلرد  وحدة  يف  املع�ملة  يف  ال�ضروع 

بقية  الروبوتية  املع�جِل�ت  تتوىل  ثم  ومن  امل�ض�ريع  موارد 

الإجراءات املطلوبة.

ت�ضجيل  	 اأثن�ء  للموردين  امل�ضريف  احل�ض�ب  ت�ضكيل  يتم 

موارد  تخطيط  ملع�ِلج  الت�بعة  امل�ضرتي�ت  وحدة  يف  املورد 

الذي  الأمر  الروبوتية،  املع�جِل�ت  ب��ضتخدام  امل�ض�ريع 

املوردين.  ت�ضجيل  عملية  تب�ضيط  يف  كبري  حد  اإىل  اأ�ضهم 

اأمتتة عملية ا�ضتدراج عرو�ض  اإىل ذلك، متت  وب�لإ�ض�فة 

الأ�ضع�ر من املوردين مع اإمك�نية تتبع جميع املرا�ضلت مب� 

يف ذلك ر�ض�ئل الربيد الإلكرتوين واملرفق�ت.

الأعم�ل  	 اأوامر  تعقب  ملحرك  الداخلية  ب�ملوارد  التطوير 

تتمثل  الأوامر.  هذه  لإجن�ز  رقمية  بوظ�ئف  لتعمل 

تقدم  قن�ة  توفري  يف  املحرك  لهذا  الرئي�ضية  الإمك�ني�ت 

مع  ب�لتك�مل  امل�ض�ريع  بني  م�  العمل  اأمر  حل�لة  عر�ضً� 

توفري  املط�ف  نه�ية  يف  ليت�ضنى  الآخرين  الإمداد  �ضرك�ء 

خربة موحدة لتعقب جميع اأوامر العمل ب�لوقت الفعلي. 

�ضري  	 ل�ضم�ن  ال�ضحن  ل�ضبكة  ج�نبية  قنوات  اأمتتة  تنفيذ 

عملي�ت ات�ض�لت ووظ�ئف الأعم�ل الأ�ض��ضية دون اإع�قة 

والتي  له�  املخطط  غري  احلوادث  اأو  الكوارث  عن  ن�جمة 

من املحتمل اأن تت�ضبب يف ف�ضل اأنظمة ال�ضحن اله�مة عن 

الإنرتنت.

خلدم�ت  	 واحدة  بلم�ضة  املخت�ضر  التفعيل  تطبيق  ن�ضر 

وقت  لتقليل  الأ�ضي�ء  اإنرتنت  وخدم�ت  الث�بتة  الهواتف 

الدخول الإكرتوين اإىل الأ�ضواق اإىل احلد الأدنى يف جميع 

اأنح�ء الإم�رات العربية املتحدة.

بف�ضل التطبيق املح��ضبي للمع�يري الدولية للتق�رير امل�لية  	

عن الإيرادات عرب املن�ض�ت ال�ضح�بية، متكنت ات�ض�لت 

اأول �ضركة يف املنطقة جتت�ز نظمه� املح��ضبية  اأن ت�ضبح 

بذلك  �ضه�دة  تن�ل  واأن   %100 بتقدير  خ�رجيً�  تدقيقً� 

املح��ضبية  للتق�رير  اجلديدة  الدولية  امل�لية  املع�يري  عن 

.)IFRS(

املرا�ضلت  	 جميع  لتتبع  املرا�ضلت  اإدارة  نظ�م  تطبيق 

الواردة وال�ض�درة مع اإت�حته� جلميع م�ضتخدمي التطبيق 

اإىل  بو�ضولهم  اخل��ضة  والمتي�زات  لأدوارهم  وفًق� 

التطبيق.

ا�ضتحداث من�ضة وحدات الربط البيني لربجمة التطبيق�ت  	

يف ال�ضركة الأمر الذي �ضي�ض�عد يف اإعداد عملية اإدارة هذه 

املن�ضة وعملية ا�ضتيع�ب العملء وفهمهم للتطبيق�ت.

ا�ضتحداث نظ�م مراقبة وتتبع الدفع يف الوقت الفعلي مم�  	

العملء  لدعم  املب�درة  العملء  خدمة  فريق  على  ي�ضهل 

ب�ضكل ا�ضتب�قي قبل اإن�ض�ء اأي �ضك�وى.

الفعلي  	 الوقت  الطلب�ت يف  وتتبع  مراقبة  نظ�م  ا�ضتحداث 

التج�رية  الأن�ضطة  على  لع  الإطِّ من  املت�جر  ميّكن  مم� 

اجل�رية يف الوقت الفعلي، مب� يف ذلك التتبع املب��ضر واحلي 

والتحكم  والث�بت(،  املحمول  اله�تف  من  )لكل  منتج  لأي 

الك�مل يف عملية اإجن�ز طلبي�ت العميل وتو�ضيح اأي ت�أخري 

اأو م�ضكلت متوقعة للعميل مقدًم� لتف�دي �ضك�وى العملء.

يف  	 مب�  اآليً�،  وامل�ضكلت  للطلب�ت  ال�ض�ملة  الإدارة  اإت�حة 

ذلك الإغلق الآيل، وربط العملي�ت، وال�ضي�نة امليدانية، 

وامل�ض�ريع، والإمداد والتخطيط.

واخلربات . 	 ال�صناعي  الذكاء  مب�صاعدة  املنفذة  العمليات 

الرتاكمية للآالت والبيانات الكبرية والعمليات التحليلية 

اأ�صفرت عن نتائج مثمرة من حيث التح�صينات الهائلة يف 

م�صتويات اخلدمة وخربات وانطباعات العملء: 

كم�ض�عد  	 الع�ملة  ال�ضن�عي  الذك�ء  من�ض�ت  بف�ضل 

العربية  اللغتني  �ضيم�  )ال  اللغ�ت  متعدد  افرتا�ضي 

اأ�ضبح  ب�لعملء،  العن�ية  خدم�ت  جم�ل  يف  والإجنليزية( 

م�ضتخدمو التطبيق�ت التج�رية ق�درون على التعرف على 

وب�لت�يل  زر،  بلم�ضة  بهم  اخل��ضة  اخلدمة  طلب�ت  ح�لة 

وحت�ضن  الذاتية  للرع�ية  ال�ضخ�ضي  التدخل  م�ضتوى  ارتفع 

ر�ض� العملء عرب ميزة املت�بعة الذاتية بدون و�ضيط.

وعلى نحو م�ض�به، مت اإطلق جمموعة من الأدوات املبتكرة  	

امل�ض�عد  ذلك  يف  مب�  الأفراد،  العملء  خدمة  جم�ل  يف 

الإفرتا�ضي ووظ�ئف الذك�ء ال�ضن�عي الق�ئمة على بي�ن�ت 

فيم�  كبرية  حت�ضين�ت  اإىل  اأدى  مم�  �ضخمة  وحتليلت 

يت�ضل بر�ض� العملء والكف�ءة الت�ضغيلية.

وتقني�ت  	 اآليً�  للخربات  الأجهزة  مراكمة  مزاي�  توظيف  مت 

الذك�ء ال�ضن�عي يف عملي�ت اإدارة القيمة املوفرة للعملء 

لتو�ضيف  الدين�ميكية  املتغريات  ت�ضتخدم  اأنه�  حيث 

من  وا�ضعة  جمموعة  وتطوير  الفعلي  الوقت  يف  العملء 

العرو�ض الوثيقة ال�ضلة املدعمة بعرو�ض فيديو.

املُثلى  	 ب�ل�ضيغة  املحمول  اله�تف  �ضبكة  ت�ضغيل  حت�ضني 

عرب ا�ضتخدام الذك�ء ال�ضن�عي ووحدة تقدمي التو�ضي�ت 

الق�ئمة على اخلربات التي تراكمه� الأجهزة اآليً� لأغرا�ض 

وحدات القي��ض الرئي�ضية لل�ضبكة.

مت ا�ضتحداث من�ضة لإدارة �ضك�وى عملء خدم�ت ال�ضبكة  	

ال�ضك�وى  انخف��ض  عن  ذلك  ف�أ�ضفر  و�ضيط  بدون  الث�بتة 

الواردة اإىل مراكز الت�ض�ل ب�ضكل ملحوظ

مت اإطلق من�ضة التوا�ضل والتع�ون التي مت اإن�ض�وؤه� داخلًي�  	

كف�ءة  حتقيق  عن  ذلك  فتمخ�ض  لل�ضركة  الذاتية  ب�ملوارد 

احلوادث،  واإدارة  الأعط�ل  مع  التع�مل  يف  ع�لية  تع�ونية 

حدوث  عند  معً�  العمل  املتعددة  للأطراف  يتيح  مم� 

الأعط�ل يف ال�ضبكة.

العيوب  	 الك�ضف عن  عملية  تعزيز  الذاتي عرب  ال�ضت�ضف�ء 

قواعد  توفري  خلل  من  ال�ضبكة  على  الآيل  والت�ضحيح 

الأخط�ء واتخ�ذ  اكت�ض�ف  الذاتي حيث ميكن  لل�ضت�ضف�ء 

اإجراءات الت�ضحيح الآيل يف غ�ضون 20 ث�نية.

لأغرا�ض  	 الآلية  والتحليلت  ال�ضن�عى  الذك�ء  ا�ضتخدام 

ال�ضي�نة الوق�ئية للتمكن من التنبوؤ ب�ملواقع التي ل تتوفر 

فيه� خدمة اله�تف املحمول مم� اأدى اإىل التح�ضن يف توافر 

ال�ضبكة واإىل انخف��ض امل�ضروف�ت الت�ضغيلية الن�جمة عن 

زي�رات املواقع.

يف  	 ال�ضخمة  والبي�ن�ت  ال�ضن�عي  الذك�ء  ا�ضتخدام 

احتي�ج�ت  حتليل  مثل:  ح�لت  يف  الب�ضرية  املوارد  اأمور 

الدائرة  و�ضع�دة  الأف�ضل  املر�ضح  واختي�ر  التدريب 

اإىل  ب�لإ�ض�فة  ذلك  اإىل  وم�  اخلفية  التوظيف  وتك�ليف 

ا�ضتخدام تكنولوجي� تقنية ال�ضل�ضل التت�بعية للتمكن من 

ا�ضتبع�د  على  وق�ئم  اآمن  �ضح�بي  معلوم�تي  خزان  تكوين 

ال�ضتخدام الورقي بن�ضبة 100% مع القدرة على فح�ض 

واعتم�د الوث�ئق وامل�ضتندات ذاتيً� واإطلق برن�مج الوكيل 

املوظفني  متطلب�ت  لتلبية  الب�ضرية  للموارد  الفرتا�ضي 

اليومية وا�ضتيع�ب وت�أهيل املوظفني اجلدد.

- االبتكار على صعيد المنتجات
والإبداعية  الفريدة  املب�درات  من  العديد  ات�ض�لت  اأطلقت 

الت�ض�لت  خلدم�ت  رائد  كمزود  ال�ضدارة  موقع  بواأته�  التي 

اأي�ضً�  املبتكرة، لي�ض فقط يف الأ�ضواق املحلية والإقليمية ولكن 
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يف امل�ضهد الع�م لقط�ع الت�ض�لت على امل�ضتوى الع�ملي:

اجليل  	 خلدم�ت  الن�جح  ب�لإطلق   2019 ع�م  متيز 

الأ�ضواق،  يف  وطرحه�  الذكية  والهواتف   )5G( خل�م�ض 

 5G ب�ضبكة  الإ�ضتمت�ع  من  ات�ض�لت  عملء  مكن  مم� 

يف  جيج�بت   1 اإىل  ت�ضل  ب�ضرع�ت  وذلك  ال�ضرعة  ف�ئقة 

الأمر   ،5G بتقنية  املزودة  الذكية  الهواتف  على  الث�نية 

يف  كرائدة  ال�ضدارة  يف  ات�ض�لت  مك�نة  �ضمن  الذي 

ا�ضتخدام  الق�دم وح�لت  املنطقة يف تطوير �ضبكة اجليل 

يف  ات�ض�لت  ذهبت  بل  لعملئه�،  اخل�م�ض  اجليل  �ضبكة 

عرب  ذلك  من  اأبعد  اإىل  التقنية  بهذه  املت�ضلة  اإجن�زاته� 

عرب  الث�نية  يف  جيج�بت   3.1 تبلغ  حتميل  �ضرعة  حتقيق 

�ضبكة اجليل اخل�م�ض اخل��ضة به� منفردة وا�ضتكم�ل اأول 

دولة  يف  اخل�م�ض  اجليل  �ضبكة  عرب  طرفني  بني  ات�ض�ل 

الإم�رات العربية املتحدة، ف�أ�ضبحت اأول م�ضغل يحقق هذا 

الإجن�ز الب�رز على م�ضتوى الع�مل.

“ات�صاالت” جمموعة خدم�ته� الرقمية من خلل  	 عت  و�ضَّ

منتج “فينتك” عرب اإطلق املحفظة الإلكرتونية، وهي اأول 

املركزي يف  البنك  من  رقمية مرخ�ضة  مدفوع�ت  من�ضة 

يقدم خدم�ت  نور،  بنك  وهو م�ضروع م�ضرتك مع  البلد، 

املحفظة الإلكرتونية.

ل�ضبكة  	 افرتا�ضية  وظ�ئف  تفعيل  يف  “ات�صاالت”  �ضرعت 

حل  ب��ضتخدام   )RAN( الراديو  خدم�ت  اإىل  الو�ضول 

 )vRAN( ضبكة الو�ضول اإىل خدم�ت الراديو الإفرتا�ضية�

الع�مل  ال�ضرك�ت يف  اأوائل  من  ات�ض�لت  وتعترب  املفتوحة، 

تعترب  ال�ضبكة  هذه  اأن  ذلك  التكنولوجي�،  هذه  تبنت  التي 

الو�ضول  �ضبكة  اعتم�د  من  للتخل�ض  حثيث  توجه  مبث�بة 

الراديوي على الب�ئعني.

	  ))IPTV طورت ات�ض�لت البث التلفزيوين عرب الإنرتنت

وكذلك خدمة الـ “واي ف�ي” يف الأم�كن الع�مة من خلل 

 )DHCP( للم�ضيفني  الآلية  التهيئة  بخ��ضية  تزويدهم� 

للت�ض�لت.  ال�ضح�بية   )NFVI( من�ضة  ت�ضتخدم  والتي 

لتقدمي  اللزم  الإجم�يل  الوقت  تقليل  اإىل  ذلك  ويهدف 

اخلدمة وب�لت�يل حت�ضني الكف�ءة الت�ضغيلية.

تف�علية  	 من�ضة  وهو   ،)Smiles( ب�ضم�ت  تطبيق  ب�ت 

ا�ضتخدام  على  تقوم  حي�تهم  ومنط  ات�ض�لت  مل�ضرتكي 

النرتنت  عرب  وال�ضمعية  الب�ضرية  اخلدمة  توفري  تقنية 

)OTT(، مت�حً� جلميع املقيمني وال�ضرك�ت والزوار يف دولة 

الإم�رات العربية املتحدة، وذلك يف اأعق�ب النج�ح الكبري 

وم�ضتوي�ت  التطبيق  هذا  حققه  الذي 

ات�ض�لت معه مم� جعله  مل�ضرتكي  امل�ضبوقة  التف�عل غري 

من اأكرب ب�عثي ال�ضع�دة يف الدولة.

ذكي  	 نظ�م  وهو   Hassantuk نظ�م  ت�ضليم  من  الإنته�ء 

ومتك�مل ملراقبة احلرائق مت ت�ضميمه لتح�ضني الإ�ضتج�بة 

لإنذارات احلريق والطوارئ يف الفلل اجل�هزة يف الإم�رات 

من خلل تفعيل نظ�م اإنذار احلريق الذي يعمل على مدار 

مزاي�  النظ�م  هذا  وُي�ضخر  الأ�ضبوع.  اأي�م  وطوال  ال�ض�عة 

وقت حدوثه�  البي�ن�ت  لنقل  واإمك�ني�ته�  الذكية  التقني�ت 

وزارة  يف  املدين  الدف�ع  لقي�دة  الت�بع  املراقبة  ملركز 

الداخلية.

ا�ضرتاك  	 “خط  كـ  مبتكرة،  ومنتج�ت  اأفك�ر  تطوير 

يف  مرة  لأول  به  ي�ضرتك  من  مينح  والذي   ،”Freedom
الدولة خي�ر التمتع مبزاي� كبرية دون اأن يرتتب على خط 

المتي�زات  من  العديد  عن  ن�هيك  التزام  اإي  الإ�ضرتاك 

غري امل�ضبوقة.

منطقة  	 الث�نية يف  للمرة  نوعه�  من  الأوىل  تعترب  كمب�درة 

ال�ضرق الأو�ضط و�ضم�ل اأفريقي�، اأطلقت ات�ض�لت ح�ضريَ� 

اأحد اأف�ضل الربامج يف الع�مل ب��ضم “ترقية يف اأي وقت”، 

هواتف  اإىل  جم�نية  برتقية  الإ�ضتمت�ع  للعملء  يتيح  مم� 

اجليل اجلديد من اأبل بعد 90 يوًم� من ت�ريخ الإ�ضرتاك، 

املف�ضل  امل�ضغل  ب�عتب�ره�  ات�ض�لت  مك�نة  يعزز  مم� 

للأجهزة الذكية يف دولة الإم�رات العربية املتحدة.

املتحرك  	 اله�تف  خدم�ت  ملركز  اإلكرتونية  من�ضة  اإطلق 

لإدارة  التج�ريني/ال�ضرك�ت  العملء  لكب�ر  املرونة  لتوفري 

مبوظفيه�  اخل��ضة  املتحرك  اله�تف  خدم�ت  ومراقبة 

الأفراد.

اأول  	  )CloudTalk( ال�ضح�بية  املح�دث�ت  خدمة  ك�نت 

دولة  التج�رية يف  للأعم�ل  وتع�ون موحدة  ات�ض�ل  خدمة 

هذه  وتعترب  ات�ض�لت.  من  املتحدة  العربية  الإم�رات 

اخلدمة حًل �ضريعً� واآمنً� ق�ئمً� على اخلدم�ت ال�ضح�بية 

مع اأحدث املزاي� التكنولوجية مثل املرا�ضلة الفورية وعقد 

املوؤمترات عرب الفيديو وم�ض�ركة ال�ض��ضة وتطبيق اله�تف 

املتحرك واملزيد، و�ضتكون مفيدة لل�ضرك�ت التي تتطلع اإىل 

تب�ضيط البنية التحتية املعقدة للت�ض�لت.

املتطورة  	 الفيديو  لتحليلت  ال�ضح�بية  املن�ضة  بف�ضل 

اإليه  تو�ضلت  م�  اأحدث  وفق  “ات�صاالت”  طورته�  التي 

لتقليل  الفعلي  الوقت  يف  تنبيه�ت  لتوفري  التكنولوجي� 

اأوق�ت ال�ضتج�بة للحوادث ب��ضتخدام خوارزمي�ت الذك�ء 

ال�ضن�عي والبي�ن�ت ال�ضخمة، مت تقليل احل�جة اإىل وقت 

م�ضتفي�ض واحل�جة للعتم�د على اأعداد ه�ئلة من القوى 

الع�ملة. وبف�ضل نق�ط التوا�ضل الن�جحة، اختريت من�ضة 

الآمنة  املدينة  فيديوه�ت  بتحليلت  اخل��ضة  ات�ض�لت 

ر�ضميً� من قبل �ضرطة دبي لتكون من�ضة التع�ون الأ�ض��ضية 

له� وذلك ليتم ا�ضتخدامه� ملب�درة “عيون” للمدينة الآمنة. 

الأوىل  املن�ضة هي  لكون هذه  ونظرًا  اإىل ذلك،  ب�لإ�ض�فة 

من نوعه�، ف�إنه يتم ا�ضت�ض�فته� يف مركز بي�ن�ت ات�ض�لت 

لتكنولوجي� املعلوم�ت  التقليدي  كحّل ُمدار خ�رج امل�ضم�ر 

لدى �ضرطة دبي.

2.16 االبتكار الخارجي:

يف  	 البتك�ر  وتنمية  لتعزيز  قوية  ق�عدة  ات�ض�لت  اأن�ض�أت 

القط�عني  من  امل�ضلحة  اأ�ضح�ب  مع  ب�لتع�ون  حميطه� 

احلكومي واخل��ض. وقد و�ّضعت برن�جمه� “امل�ضتقبل الآن” 

للبتك�ر املفتوح لت�ضريع اعتم�د اأحدث التقني�ت من خلل 

التحول  دفة  لت�ضيري  وقدرات  خرباء  ت�ضم  تع�ونية  من�ضة 

الرقمي. وي�ضمل مركز البتك�ر املفتوح الآن خمترب الإبداع 

امل�ضرتك، وبرن�مج ال�ضرك�ت ال�ض�عدة، وبرن�مج �ضراك�ت 

اإنرتنت الأ�ضي�ء.

الأ�ض��ضية  	 الرك�ئز  اأحد  املفتوح”  البتك�ر  “مركز  اأ�ضبح 

كيفية  لفهم  التج�ريني  العملء  وكب�ر  احلكومية  للجه�ت 

خو�ض رحلتهم نحو التحول الرقمي وليكونوا ق�درين على 

املركز  حظي  وقد  امل�ضطربة،  الع�ضر  اأ�ضواق  يف  املن�ف�ضة 

ب�أكرث من 335 زي�رة من كب�ر العملء التج�ريني يف ع�م 

.2019

اأجرى خمترب الإبداع امل�ضرتك على مدار الع�م ور�ضة عمل  	

لأفك�ر الت�ضميم، حيث اأنتج اأكرث من 315 فكرة جديدة 

من  ات�ض�لت  عملء  مع  فريدًا  خدم�تيً�  مفهومً�   83 و 

خمترب  وي�ضطلع  الكربى،  وال�ضرك�ت  احلكومي  القط�ع 

ال�ضرك�ء  مع  اأب�ضً�  النهج  نف�ض  ب�تب�ع  امل�ضرتك  الإبداع 

اأدوات  ا�ضتخدام  يتم  للأخري،  ب�لن�ضبة  الأفراد.  وقط�ع 

حتقيق  ول�ضم�ن  العملء،  روؤى  لقي��ض  خمتلفة  ومن�ض�ت 

واخلدم�ت  املنتج�ت  �ضعيد  على  واأفك�رهم  احتي�ج�تهم 

الق�بلة للتطبيق.

ات�ض�لت  	 اأطلقت  الن��ضئة،  ال�ضرك�ت  برن�مج  اإط�ر  ويف 

مب�درة “حم�دث�ت امل�ضتقبل الآن”، والتي تهدف اإىل اإن�ض�ء 

نظ�م واقعي ل�ضرك�ت ن��ضئة تقوم على اأفك�ر مبتكرة ومن 

جميع اأنح�ء الع�مل بهدف ت�ضريع اأعم�ل هذه ال�ضرك�ت يف 

الأو�ضط  ال�ضرق  ومنطقة  املتحدة  العربية  الإم�رات  دولة 

حلول  لتقدمي  ات�ض�لت  مع  ب�ل�ضراكة  اأفريقي�  و�ضم�ل 

“ات�صاالت” اأجرت   ،2019 ع�م  ويف  لل�ضوق.   جديدة 

ال�ضح�بية  احلو�ضبة  جم�لت  يف  ابتك�رية  حتدي�ت   10
واإنرتنت  الروبوتية  العملي�ت  واأمتتة  ال�ضن�عي  والذك�ء 

وغريه�  املعزز  والواقع  ال�ضن�عية  للمج�لت  الأ�ضي�ء 

تدار  التحدي�ت  هذه  بع�ض  وك�نت  الن��ضئة.  التقني�ت  من 

ب�ل�ضراكة مع “موؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل” وبرن�مج امل�ضرع�ت 

اخل��ض به�، و�ضركة “فينتيك ه�يف” وهي اأول واأكرب موقع 

ا�ضتخدام  �ضعيد  على  ال�ضرك�ت  اأعم�ل  لت�ضريع  ومن�ضة 

دبي  مركز  برع�ية  املنطقة،  يف  امل�لية  لل�ضوؤون  التقني�ت 

للخدم�ت  حلول  و�ضع  اإىل  يهدف  الذي  الع�ملي  امل�يل 

امل�ضرفية والت�أمني وال�ضن�ع�ت التنظيمية.

خلل  	 ر�ضمًي�  الأ�ضي�ء  اإنرتنت  �ضراكة  برن�مج  اإطلق  مت 

جيتك�ض 2019 ويهدف اإىل اإن�ض�ء نظ�م واقعي ل�ضراك�ت 

املعتمدة  احللول  جمموعة  تعزيز  لزي�دة  الأ�ضي�ء  اإنرتنت 

عمل  “ور�ض�ت  من�ضة  وتعد  ديجيت�ل.  ات�ض�لت  لدى 

امل�ضتقبل الآن” من رك�ئز التمكني الرئي�ضية للربن�مج حيث 

خمتلفة  �ضرائح  من  واملبتكرين  املطورين  ات�ض�لت  تدعو 

ترتاوح م� بني �ضرك�ت خمت�ضة بـ اإنرتنت الأ�ضي�ء وطلب 

تطبيق�تهم  ودمج  واختب�ر  بن�ء  بغية  موهوبني  ج�مع�ت 

على من�ضة اإنرتنت الأ�ضي�ء الرقمية اخل��ضة بـ ات�ض�لت 

“ور�ض�ت  ات�ض�لت  عقدت   ،2019 ع�م  ويف  ديجيت�ل. 

م�ئة من  اأكرث من  الآن” مرتني حيث طّور  امل�ضتقبل  عمل 

ب�لإ�ض�فة  الطق�ض”  “مراقبة  لـ  حًل  والطلب  املطورين 

لـ  ب��ضتخدام من�ضة ات�ض�لت  “املنزل الذكي”  لـ  اإىل حل 

مب�درة  الواقع  اأر�ض  على  نفذت  كم�  الأ�ضي�ء”.  “اإنرتنت 
“مدينة ذكية” ل�ضتخدام عدادات املي�ه يف املن�زل ب�لتع�ون 

مع املزود الر�ضمي للمن�فع الع�مة “ديوا”.

اأخريًا، تع�ونت كل من “ات�صاالت” و “اإيبتيك” ل�ضت�ض�فة  	

التطوير  ا�ضتوديو  تع�ون  بينم�  اأبوظبي  يف  البتك�ر  �ضهر 

مع  “ات�صاالت”  بـ  اخل��ض  وامله�رات  للتقني�ت  ال�ضريع 

على  تركز  التي  املح�دث�ت  من  �ضل�ضلة  لتقدمي  “اإيبتيك” 
للأعم�ل  من�فع  جللب  الآيل  والتعلم  ال�ضن�عي  الذك�ء 

ومزاي� اجتم�عية.
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يناير

ف�زت “ات�صاالت” بج�ئزة “علمة الت�ض�لت الأكرث قيمة” يف منطقة 	

ال�ضرق الأو�ضط و�ضم�ل اإفريقي� من “براند ف�ين�ن�ض”.

ح�زت �ضركة الت�ض�لت املغربية على رخ�ضة موّحدة لله�تف املحمول 	

يف بوركين� ف��ضو بقيمة 1.3 ملي�ر درهم مغربي.

مع 	 اتف�قي�ت  الآن”  “ات�ض�لت  امل�ضمى  ات�ض�لت للبتك�ر  برن�مج  وقع 

الكتل  و�ضل�ضلة  ال�ضطن�عي  الذك�ء  حلول  لتطوير  ن�مية  �ضرك�ت  اأربع 

. )Blockchain(امل�ضفرة

الحت�دية 	 “الهيئة  مع  ا�ضرتاتيجية  �ضراكة  يف  “ات�صاالت”  دخلت 

للكهرب�ء وامل�ء” لتزويده� مبن�ضة ذكية لر�ض�ئل الأعم�ل.

فبراير

ك�ضفت “ات�صاالت” النق�ب عن “مركز المتي�ز الروبوتي” لتقدمي حلول 	

اآلية لزي�دة ر�ض� العملء.

مارس

�ضّوت م�ض�همو جمموعة ات�ض�لت ب�ملوافقة على رفع القيود املفرو�ضة 	

على حقوق الت�ضويت للم�ض�همني الأج�نب.

تع�ونت ات�ض�لت مع “هيئة اأبوظبي للحلول واخلدم�ت الذكية” لرقمنة 	

اخلدم�ت احلكومية من خلل برن�جمه� “مت”.
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الع�ملي 	 “التح�لف  اإىل  تي”  اند  تي  “اآيه  �ضركة  ان�ضمت 

“جمموعة  من  كل  �ضكلته  الذي  ال�ضيرباين”  للأمن 

ات�صاالت” و “�ضينغتيل” و “�ضوفت ب�نك” و “تيليفونيك�”.

الأوىل على 	 املرتبة  املتحدة  العربية  الإم�رات  احتلت دولة 

الث�لث  للع�م  الب�ضرية  الألي�ف  �ضبكة  يف  الع�مل  م�ضتوى 

الألي�ف  �ضبكة  توفره  الذي  الدعم  بف�ضل  التوايل  على 

الب�ضرية الت�بعة لـ ات�ض�لت والتي تغطي اأرج�ء الدولة.

أبريل

دولة 	 يف  ال�ضح�بية  للألع�ب  خدمة  اأول  ات�ض�لت  اأطلقت 

�ضح�بية  األع�ب  لتوفري  وذلك  املتحدة  العربية  الإم�رات 

ع�لية اجلودة على تلفزيون “ئي ليف”.

ح�ضلت موب�يلي على ترخي�ض من هيئة الت�ض�لت وتقنية 	

املعلوم�ت ال�ضعودية لتوفري خدم�ت اخلطوط الث�بتة، مم� 

اأت�ح لل�ضركة اأن ت�ضبح م�ضغًل متك�مًل خلدم�ت الت�ض�لت.

جمموعة 	 يف  والتدقيق  للداخلية  الرق�بة  اإدارة  ح�ضلت 

التدقيق  يف  الرائدة  "املم�ر�ض�ت  ج�ئزة  على  ات�ض�لت 

الداخلي للع�م 2019 - الف�ئز ب�إجم�يل مع�يري اجل�ئزة"

عن فئة القط�ع اخل��ض وذلك يف املوؤمتر الإقليمي ال�ضنوي 

احل�ض�ب�ت  مدققي  معهد  ينظمه  الذي  الرقمنة  ملب�درات 

الداخليني.

مايو

�ضبكة 	 مع  متوائمة  ذكية  هواتف  اأول  ات�ض�لت  اأطلقت 

الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  للت�ض�لت  اخل�م�ض  اجليل 

و�ضم�ل اإفريقي�.

يونيو

الك�مل 	 ال�ضتحواذ  املغربية  الت�ض�لت  �ضركة  ا�ضتوفت 

بن�ضبة 100% على �ضركة “تيغو” الت�ض�دية.

املحفظة 	 خدمة  معً�  نور”  “بنك  و  “ات�صاالت”  اأطلقت 

عرب الرقمي  للدفع  جديدة  خدمة  وهي  الإلكرتونية 

اله�تف املحمول.

يف 	 املغرب  ات�ض�لت  فرع  وهي  اأون�تيل”  “�ضركة  اأطلقت 

بوركين� ف��ضو خدم�ت اجليل الرابع يف بوركين� ف��ضو.

�ضغلت ات�ض�لت �ضبكة اجليل اخل�م�ض داخل مط�ر اأبوظبي 	

الدويل اجلديد لي�ضبح اأول مط�ر يف املنطقة يوفر تغطية 

مم� يتيح التمتع ب�ضرع�ت ت�ضل اإىل واحد  للجيل اخل�م�ض

جيج�بت يف الث�نية.

يوليو

من�ضة	 لتطوير  بنوك   8 مع  “ات�صاالت”  تع�ونت 

جديدة  من�ضة  عن  عب�رة  وهي   ،UAE Connect
 )blockchain( امل�ضفرة  املت�ضل�ضلة  الرقمية  لل�ضجلت 

لإجراء املع�ملت التج�رية عرب �ضبك�ت الت�ض�لت رقميً�.

حلول 	 لتوفري  م�يكرو�ضوفت  �ضركة  مع  ات�ض�لت  تع�ونت 

حتويلية رقمية مواكبة لأحدث التطورات والتقني�ت.

وقعت كل من “ات�ض�لت م�ضر” و “امل�ضرية للت�ض�لت”	

الفرتا�ضية  ال�ضوتية  اخلدم�ت  لتوفري  اتف�قي�ت  اأربع 

املعلوم�ت لوحدات  الثن�ئية  ال�ضل�ضل  وخدم�ت  الث�بتة 

.”Bitstream“

بورز 	 اآند  �ضت�ندرد  الئتم�ين  الت�ضنيف  وك�لة  اأكدت 

ا�ضتقرارًا  م�ضت�ضرفة   ”-AA“ برتبة  ات�ض�لت  ت�ضنيف

م�ضتقبليً� لـ “ات�صاالت”.

أغسطس

يف 	 معتمد  تدريب  مركز  اأول  ات�ض�لت  اأك�دميية  اأطلقت 

جم�ل اأمتتة اخلدم�ت يف دول جمل�ض التع�ون اخلليجي.

اأبرمت �ضركة الت�ض�لت الب�ك�ضت�نية املحدودة �ضراكة مع 	

�ضركة مرتوبوليت�ن ا�ضلم اب�د دعمً� لإر�ض�ء بيئة خ�ضراء 

ونظيفة

بع�ض 	 لتعديل  اللزمة  املوافق�ت  جميع  ال�ضركة  ا�ضتوفت 

اأحك�م نظ�مه� الأ�ض��ضي و�ض�دق ك�تب العدل على الن�ضخة 

املعدلة منه.

سبتمبر

“هيلب 	 �ضركة  عملي�ت  ل�ضراء  اتف�قية  ات�ض�لت  وقعت 

العربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإم�رات  يف  جي”  اآيه 

ال�ضعودية.

ن�قلني 	 �ضركة  “اأف�ضل  ج�ئزة  على  “ات�صاالت”  ح�ضلت 

ومبيع�ت يف املنطقة” من “تليكومز ويرلد ميدل اإي�ضت”.

أكتوبر

اأبرمت “ات�ض�لت ديجيت�ل” و “�ضونيكوول” اتف�قية �ضراكة 	

لتوفري اأمن ال�ضبك�ت لل�ضرك�ت ال�ضغرية واملتو�ضطة.

بذاته 	 ق�ئم  ات�ض�ل  اأول  اإكم�ل  يف  “ات�صاالت”  جنحت 

ال�ضرق  �ضبكة اجليل اخل�م�ض يف منطقة  بني جهتني عرب 

الأو�ضط و�ضم�ل اأفريقي�.

جمموعة 	 يف  والتدقيق  الداخلية  الرق�بة  اإدارة  تقييم  مت 

الداخليني  احل�ض�ب�ت  مراجعي  معهد  قبل  من  ات�ض�لت 

بتحقيق  "المتث�ل الع�م" بن�ضبة 100% مبع�يري التدقيق 

الداخلي ذات ال�ضلة.

الرقمية 	 اأبوظبي  “هيئة  و  ديجيت�ل”  “ات�ض�لت  اأبرمت 

)ADDA(” اتف�قية تع�ون لإطلق برن�مج تعزيز البتك�ر 

واخلدم�ت واحللول الرقمية.

نوفمبر

ت�ضنيف 	 “موديز”  الئتم�ين  الت�ضنيف  وك�لة  اأكدت 

“ات�صاالت” برتبة “Aa3” م�ضت�ضرفة ا�ضتقرارًا م�ضتقبليً� 
لـ “ات�صاالت”.

ديسمبر

ح�زت “ات�صاالت” على لقب اأ�ضرع �ضبكة لله�تف املحمول 	

والنط�ق العري�ض يف املنطقة من �ضركة “اأوكل”.

	Hello“ م�ض�بقة  من  الث�ين  الإ�ضدار  ات�ض�لت  اأطلقت 

منو  تعزز  فريدة  من�ضة  وهي   ،”Business Pitch
الأعم�ل والبتك�ر.
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