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05

حوكمة شركتنا 
تتجلى حوكمتنا المؤسسية في التزامنا المتواصل 
والسعي لضمان بقائنا دائمًا في طليعة منتهجي 

ممارسات ومبادىء الحوكمة الرشيدة وذلك 
من خالل رقابتنا المستمرة والُمحكمة، وتعديل 

 سياسات حوكمتنا لدعم نموذج أعمالنا كلك، 
في الوقت الذي نوفر فيه نوع المرونة المطلوبة 

 لالرتقاء بماكنتنا كشركة اتصاالت مرموقة 
عالمية المستوى.

مرونة نموذج حوكمتنا
ُتركز طبيعة إدارتنا على تحقيق إنجازات أفضل من 
خالل تطبيق أطر الحوكمة المؤسسية المالئمة 

لعمليات الشركة والتي تقود إلى استدامة نتائجنا 
االيجابية. إن التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات 

العالمية يهدف إلى تخطي حدود االمتثال 
التنظيمي. وبذلك نهدف للحفاظ على قيمة 

أفضل لمساهمينا وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة.

وواصلت شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة خالل 
عام 2017 جهودها لتقديم نموذج للحوكمة يتسم 

بالشفافية والمساءلة يتجاوز معايير وممارسات 
 قطاع اإلتصاالت. إن محافظتنا على ماكنة بارزة 

من االمتثال التنظيمي والتواصل مع المساهمين، 
شلكت أساس لك إنجاز من إنجازاتنا، وحققت فوائد 

ملموسة وطويلة األجل. وقد طبق مجلس 
اإلدارة ولجانه والموظفين أفضل مبادئ وأنظمة 
الحوكمة المؤسسية لدعم أعمالنا، بما يتماشى 

مع رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة لبناء 
اقتصاد قوي ومتاكمل.

تطوير استراتيجية الشركة وأهدافها
نحن ندرك أن نجاحنا مرهون بإضافة قيمة 

أفضل. وللقيام بذلك، قمنا باستكشاف وتنفيذ 
منهجيات جديدة يمكننا من خاللها إعادة التموضع 

اإلستراتيجي لشركتنا وانسيابية عملياتنا لتحقيق 
أقصى قدر من الكفاءة، مع إبقاء مساهمينا على 

دراية تامة بأحدث المستجدات وبانتظام.

وتواصل شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة دورها 
لتحقيق أجندة دولة اإلمارات العربية المتحدة، كما 
تلعب دورًا قياديًا في تطوير اقتصاد دولة اإلمارات 

بشلك قوي ومبتكر مدعومه بأحدث التكنولوجيا 
العصرية. إن االبتاكر يعد أيضًا عاماًل مهمًا نسعى 

لتحقيقه داخل الشركة.

 مخرجات تقييم أداء مجلس اإلدارة 
وحوكمة الشركة

 تستمر الشركة برصد التطورات في مجال 
الحوكمة الجيدة للتأكد من مواكبتنا في اتباع 

 أفضل الممارسات العالمية. وفي عام 2017، 
عملنا مع شركة ديلويت العالمية لخدمات التدقيق 

واالستشارات الرائدة على مدى خمسة أشهر 
خضعت خاللها شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة 

لتقييم شامل ومستفيض حول كفاءة معايير 
الحوكمة المتبعة فيها، واكنت نتائج هذا التقييم 

إيجابية جدًا وتؤكد أن شركتنا في مرحلة حوكمة 
مؤسسية ناضجة ومتطورة.

بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال   .1
حوكمة الشركة في العام 2017

تعزيز رقابة الشركة وإإدارة المخاطر
قدمت شركة ديلويت توصياتها وشملت خططًا 

لتدعيم أطر الرقابة وإدارة المخاطر. ونحن اآلن 
بصدد إنشاء خط حماية إضافي تكون فيه وظيفة 
إدارة المخاطر واالمتثال التنظيمي مستقلتين عن 
الخط األول )خط األعمال(. وفي العام القادم سوف 
نقوم بتعيين رئيسًا لقسم إدارة المخاطر واالمتثال 
لكي يرفع التقارير ذات الصلة إلى اإلدارة التنفيذية.

كما قامت إدارة الرقابة الداخلية في عام 2017 
بإجراء مراجعة شاملة لهيلكها وعملياتها 

ومقاربتها. وفي عام 2018 ستعمل على زيادة 
التركيز على التدقيق المالي والتشغيل اآللي 
لعمليات التدقيق، واالعتماد على المزيد من 

عمليات التدقيق اآللية.

واكن مجلس إدارة الشركة قد بذل جهودًا مكثفة 
خالل عام 2016 لتطوير عدد من األطر التي ركزت 
على التحسين المستمر لعملياتنا، وتعزيز ثقافة 

الشركة التي شملت أخالقيات العمل النزيهة في 
مختلف أقسامنا. وقد وفرت هذه األطر فوائد 

ملموسة ألعمالنا في عام 2017، مثل انسيابية 
العمليات والمرونة الداخلية استعدادًا للمستقبل. 

وعالوة على ذلك، قرر مجلس اإلدارة تشكيل 
لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص 

المتطلعين ترصد تعامالت األشخاص المتطلعين 
وتضمن تنفيذ سياسات الشركة وإجراءاتها 

المتعلقة بتداول المطلعين بأسهم الشركة.

التفاعل مع المساهمين
يشلك التفاعل مع المساهمين ومعرفة آرائهم 

الاكملة أحد الجوانب الرئيسية لحوكمة الشركة 
الجيدة. وقمنا خالل عام 2017 بعدد من األنشطة 

في هذا الصدد وطورنا باستمرار وسائل التواصل 
مع األطراف المعنية لضمان تحديث لك ما 

يتعلق بأعمالنا في الوقت المناسب وبطريقة 
فعالة. حيث تم إنشاء تطبيقًا إلكترونيُا مصممًا 
خصيصًا للعالقات مع المستثمرين إلبقاء جميع 

أصحاب المصلحة على دراية تامة باكفة التطورات 
والمستجدات.

إن تفاعل المساهمون مع أعضاء مجلس إدارة 
الشركة في الجمعيات العمومية يعد عالمة فارقة 

في العام 2017، فقد تم عقد أربعة جمعيات 
عمومية. ساهم من خاللها مساهمينا في إقرار 

تعديالت على النظام األساسي للشركة لالمتثال 
لقانون الشراكت التجارية رقم 2 لسنة 2015، 

وتخفيض رأس المال.

بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال حوكمة الشركة في العام 2017بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال حوكمة الشركة في العام 2017
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إن التفكير اإلستراتيجي ضرورة 
حتمية في عالم سريع التغير ودور 

مجلس اإلدارة أساسي لالهتمام 
بحوكمة سليمة.

رفع التقارير 
إلى رئيس 

مجلس 
اإلدارة

مدققو الحسابات

مراجعة التعاقب الوظيفي واستقطاب المواهب
ندرك جيدًا أهمية تحديد أفضل المواهب لمستقبل 
شركتنا. ومع إعادة الهيلكة اإلستراتيجية في العام 

2017 فقد أتيحت الفرصة لتفعيل خطة التعاقب 
لدينا والتي ساهمت في إعادة الهيلكة وتعيين 

نائبين للرئيس التنفيذي.

وواصلنا امتثالنا لقرار مجلس إدارة هيئة األوراق 
المالية والسلع رقم )7/ر.م( لعام 2016، ومراقبة 

أفضل المنهجيات التي تكمل حوكمة أعمالنا 
وثقافتها بشلك عام. عملنا مع ‘معهد حوكمة 

للشراكت’ لتقديم ورشة تدريبية ألعضاء مجلس 
 اإلدارة عن أحدث ممارسات حوكمة الشراكت. 

وتقرر أن يصبح برنامجًا منتظمًا لألعضاء.

ودأبت شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة على 
األخذ بعين االعتبار التطورات في األسواق العالمية 

التي قد تؤثر على مساهمينا وعمليات الحوكمة، 
مع الحرص على الحفاظ على حقوق المساهمين 

وحمايتها من خالل االستمرار في تطوير أفضل 
معايير ممارسات حوكمة الشراكت، بما في ذلك 

على سبيل المثال ال الحصر، الشفافية واإلفصاح 
 السليم والاكمل عن الشؤون المالية للشركة 

من خالل البيانات الفصلية للمساهمين 
والمستثمرين والعامة.

وتكمن فعالية حوكمة شركتنا في توزيع 
المهام والمسؤوليات بين المساهمين واإلدارة 
والمشرفين بما فيهم المجلس واللجان الدائمة 

وتأكيد المرجعية والمساءلة وفق جدول الصالحيات 
المعتمد من المجلس، كما هو موضح في 

النموذج التالي:

بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال حوكمة الشركة في العام 2017
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2. بيان بتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم 
تشكيل مجلس اإلدارة وأبناؤهم في األوراق المالية للشركة  .٣

٣.1 بيان تشكيل مجلس اإلدارة الحالي
ساهم أعضاء مجلس اإلدارة الشركة بشلك فّعال 

وديناميكي مستخدمين خبراتهم في تشكيل 
مجلس إدارة متماسك ومرن وعلى كفاءة تامة 

لمواجهة تحديات البيئة االقتصادية المتغيرة 
التي مرت بها الشركة في العام 2017.

ثابرنا في مجلس اإلدارة على رفع مستوى 
الحوكمة المؤسسية في الشركة 

إيمانًا منا بدورها في استدامة أعمالنا 
وتحسين أداءنا على اكفة األصعدة.

 قمنا باستعراض آراء أعضاء مجلس اإلدارة 
الشركة وتشجيعهم لطرح األفاكر المبتكرة 

 لمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع 
 االتصاالت دوليًا، حيث يعد قطاع االتصاالت 

ركيزة أساسية من راكئز اقتصاد دولة اإلمارات.

تظافرت جهود مجلس اإلدارة لخلق قيمة 
مضافة للمساهمين واصحاب المصالح، وتمكنا 

من تحقيق عائدات على المساهمين من خالل 
نمو الشركة وتوزيع أرباح نقدية سنوية ونصف 

سنوية، كما توجهنا بمساهمات نقدية وعينية 
بهدف ترك بصمة ايجابية في المجتمع. 

وفقًا للنظام األساسي للشركة، يحق للك 
من جهاز اإلمارات لالستثمار، وشركة اإلمارات 

الدولية لالتصاالت ذ.م.م.، وشركة مبادلة 
لالستثمار مجتمعين تعيين ثمانية أعضاء في 
مجلس اإلدارة ويتم إنتخاب عضوين من عامة 

المساهمين عن طريق التصويت التراكمي 
في الجمعية العمومية لك ثالث سنوات.

نركز مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
واكفة موظفي الشركة ومن في حكمهم 

على سياسة التعامل باألسهم الصادرة من قبل 
الشركة، لقد حددنا اأُلطر التي يستوجب التقيد بها 

مع لك تعامل باألسهم الصادرة من قبل الشركة 
باإلضافة إلى بيان عواقب التقصير في حال عدم 

التقيد بسياسة التعامل باألسهم. 

لكف مجلس اإلدارة لجنة التدقيق بتشكيل لجنة 
مراقبة تعامالت المطلعين ووضع قواعد مكتوبة 

بخصوص التعامالت في األوراق المالية المصدرة 

من قبل الشركة ومتابعتها أداءها، حيث تقوم 
لجنة مراقبة تعامالت المطلعين بمراقبة سالمة 

تعامالت المطلعين، حسب القواعد المكتوبة بهذا 
الشأن لتشمل تعامالت أعضاء مجلس إدارة الشركة 

وموظفيها والمتعهدين في األوراق المالية 
الصادرة من قبل الشركة.

 ولم يقوم أيًا من أعضاء مجلس اإلدارة  
وال أزواجهم وال أبنائهم بالتعامل باألوراق 

 المالية المصدرة من قبل الشركة في 
العام 2017.
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11 تشكيل مجلس اإلدارة

خبرات مؤهالت تعليمية 
يعد أحمد بن بيات من أبرز 

الشخصيات القيادية الناجحة في 
قطاع األعمال بدبي. يلعب أحمد بن 

بيات دورًا محوريًا في جهود دبي 
الرامية إلى إرساء دعائم اقتصاد 

قائم على االبتاكر والمعرفة. 

المناصب الحالية: 
عضو مجلس إدارة جهاز   •

اإلمارات لالستثمار
عضو مجلس إدارة أمناء لكية   •

محمد بن راشد لإلدارة الحكومية
عضو مجلس أمناء جامعة زايد  •

أحمد بن بيات
 رئيس مجلس اإلدارة 

)غير تنفيذي(

 أول تعيين في 
21 ديسمبر 2005

ممثاًل لـ: شركة 
اإلمارات الدولية 

لالتصاالت 

خالد بالعمى
 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

)غير تنفيذي ومستقل(

 أول تعيين في 
17 مارس 2015

ممثاًل لـ: جهاز 
اإلمارات لالستثمار

خبرات مؤهالت تعليمية 
يتمتع خالد بالعمى بمسيرة مهنية 
ناجحة تمتد ألكثر من 25 عامًا، شغل 

خاللها العديد من المناصب التنفيذية 
في عدد من المؤسسات والشراكت 

الكبرى. وهو حاصل على شهادة 
الباكلوريوس في علوم المالية من 
جامعة إنديانا في الواليات المتحدة 

األمريكية فضاًل عن كونه محلاًل ماليًا 
معتمدًا )CFA( منذ عام 1995.

المناصب الحالية: 
مدير تنفيذي إلدارة العقارات   • 

في مجلس أبوظبي لالستثمار
عضو مجلس إدارة المصرف   •

المركزي لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة 

عضو مجلس إدارة الهيئة العامة   •
للمعاشات والتأمينات االجتماعية 

عضو مجلس شركة اإلمارات   •
لتعليم قيادة السيارات 

فاضل العلي
 عضو مجلس اإلدارة 

)غير تنفيذي( 

 أول تعيين في 
10 مارس 2009

ممثاًل لـ: شركة 
اإلمارات الدولية 

لالتصاالت 

خبرات مؤهالت تعليمية 
يعتبر فاضل العلي من رجال 
األعمال المميزين في دولة 
اإلمارات لخبرته الطويلة في 

الحوكمة المؤسسية والمناصب 
التجارية اإلستراتيجية. تخرج من 

جامعة ساوثرن اكليفورنيا بشهادة 
باكلوريوس العلوم في هندسة 

النظم الصناعية وهو حاصل أيضا 
على شهادة في العلوم المالية 

من الجامعة األمريكية في الشارقة 
في اإلمارات العربية المتحدة.

المناصب الحالية: 
رئيس قطاع تجربة العمالء   •

والخدمات المصرفية الرقمية 
لمجموعة بنك أبوظبي األول 

عضو مجلس إعمار )مصر(  •
عضو مجلس بنك أبوظبي   •

الوطني )جنيف(
عضو مجلس أبوظبي   •

اكبيتال جروب
•  عضو مجلس إدارة سلطة 

دبي للخدمات المالية 

زياد لكداري
عضو مجلس إدارة 

)غير تنفيذي ومستقل(

 أول تعيين في 
14 مارس 2007

ممثاًل لـ: المساهمين 
العموميين

خبرات مؤهالت تعليمية:
 زياد عبدالله لكداري هو مؤسس 

ورئيس مجلس إدارة مكتب لكداري 
للمحاماة حيث يعمل في مجال 

المحاماة واإلستشارات القانونية منذ 
عام 1983. وهو حاصل على شهادة 
البااكليريوس في القانون من جامعة 

اإلمارات. 

المناصب الحالية:
مؤسس ورئيس مكتب لكداري   •

محامون ومستشارون قانونيون 
في اإلمارات العربية المتحدة 

رئيس مجموعة لكداري لالستثمار   •
في اإلمارات العربية المتحدة 
رئيس اللجنة العليا المنظمة   •

لبطولة دبي الدولية للجواد 
العربي 

رئيس مجلس مضمار جبل علي   •
عضو مجلس إدارة مركز دبي   •

التجاري العالمي 
عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز   •

ش.م.ع. 

تشكيل مجلس اإلدارة
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سعيد اليتيم
 عضو مجلس إدارة 

)غير تنفيذي ومستقل( 

 أول تعيين في 
21 ديسمبر 2005

ممثاًل لـ: جهاز 
اإلمارات لالستثمار

خبرات مؤهالت تعليمية:
يعد سعيد اليتيم من الشخصيات 

البارزة التي تولت عدد من 
المناصب الحكومية المرموقة 
في دولة اإلمارات مع مسيرة 
مهنية مميزة تمتد لنحو 20 

عامًا. وهو حاصل على شهادة 
الباكلوريوس في العلوم السياسية 

من لكية العلوم االقتصادية 
واإلدارية في جامعة اإلمارات.

المناصب الحالية:
وكيل وزارة المالية المساعد   •

لشؤون الموارد والميزانية 
عضو مجلس إدارة   •

الصندوق العربي لإلنماء 
االقتصادي واالجتماعي

عضو مجلس إدارة االتحاد للقطارات  •
عضو مجلس إدارة الهيئة   •

االتحادية للضرائب 

مسعود محمود 
 عضو مجلس إدارة 

)غير تنفيذي ومستقل(

 أول تعيين في 
18 ديسمبر 2013

ممثاًل لـ: مبادلة 
لالستثمار

خبرات مؤهالت تعليمية:
يمتلك مسعود محمود خبرة طويلة 

ومميزة نتيجة عمله في مجالس 
إدارة عدة شراكت في قطاعات 
اقتصادية تتنوع ما بين المالية 

والصناعية والعقارية. وهو حاصل 
على شهادة هندسة نظم الحاسوب 

من جامعة بوستن في الواليات 
المتحدة األمريكية، إضافة إلى ذلك 
ماجستير إدارة األعمال في الشؤون 

المالية من جامعة ماكغيل في كندا. 

المناصب الحالية:
رئيس تنفيذي لشركة الياه   •

لالتصاالت الفضائية ‘الياه سات’ 
عضو مجلس إدارة ياه اليف   •
مشروع مشترك بين شركة 

الياه لالتصاالت الفضائية 
 ’SES‘ الياه سات’ وشركة‘

عضو مجلس إدارة واكلة   •
اإلمارات للفضاء 

عبدالله الشامسي
 عضو مجلس إدارة 

)غير تنفيذي ومستقل( 

أول تعيين في 
14 مارس 2007

ممثاًل لـ: المساهمين 
العموميين

خبرات مؤهالت تعليمية:
يعتبر عبدالله الشامسي من 

رجال األعمال البارزين في دولة 
اإلمارات ويتمتع بخبرة طويلة 

في عدد من قطاعات األعمال. 
وهو حاصل على شهادة 

الباكلوريوس في الشؤون المالية 
واالقتصاد من جامعة نيويورك 

في الواليات المتحدة األمريكية.

المناصب الحالية:
يشغل عبدالله الشامسي 

حاليًا منصب: 
عضو مجلس إدارة بنك   •

دبي االسالمي 

محمد السويدي 
 عضو مجلس إدارة 

)غير تنفيذي ومستقل( 

 أول تعيين في 
27 أغسطس 2012

ممثاًل لـ: جهاز 
اإلمارات لالستثمار

خبرات مؤهالت تعليمية:
يتمتع محمد السويدي بخبرة 

طويلة مكتسبة من عمله كعضو 
في مجلس إدارة عدد من الشراكت 

في دولة اإلمارات. وهو حاصل 
على شهادة باكلوريوس في 

المحاسبة من جامعة اإلمارات في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة.

المناصب الحالية:
مدير تنفيذي إلدارة األصول   •

في جهاز اإلمارات لالستثمار
عضو مجلس إدارة المجموعة   •

العربية للتأمين ‘أريج’ منذ 2014 

تشكيل مجلس اإلدارةتشكيل مجلس اإلدارة
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هناء الرستماني 
عضو مجلس إدارة 

)غير تنفيذي ومستقل(

 أول تعيين في 
25 مايو 2013

ممثلة لـ: جهاز 
اإلمارات لالستثمار

خبرات مؤهالت تعليمية:
تمتد خبرات هناء الرستماني 

على مدار 20 عامًا في قطاعات 
األعمال الحيوية مثل البنوك 

والخدمات المالية. وهي حاصلة 
على شهادة الباكلوريوس في إدارة 

األعمال وشهادة الماجستير في 
إدارة المعلومات من جامعة جورج 

واشنطن في الواليات المتحدة 
األمريكية، وشهادة في إدارة 

البطاقات المصرفية من جمعية 
فيزا الدولية في المملكة المتحدة 

ومعهد تشارترد للمصرفيين.

المناصب الحالية:
رئيس قطاع الخدمات   •

المصرفية لألفراد للمجموعة 
في بنك أبوظبي األول 

عضو مجلس استشاري في   •
ماستراكرد وعضو مجلس 

 IMD في مؤسسة

٣.2 بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي
ندرك جيدًا بأن تنّوع الخبرات والمشاركة النسائية 

تساهم في إضافة جودة وفعالية لقرارات 
المجلس كما يزيد من وجهات النظر البناءة، 

ومثل العنصر النسائي نسبة 10% من مجلس 
إدارة شركتنا من 2013 إلى حين استقالة 

هناء الرستماني بتاريخ 18 يونيو 2017. 

٣.٣ بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر 
نسائي لعضوية مجلس اإلدارة

في العام 2018 سيتم فتح باب الترشح 
لعضوية مجلس اإلدارة، على أمل أن 

يترشح أحد العناصر النسائية. 

٣.٤ بيان بما يلي: 
1. مجموع ماكفآت مجلس اإلدارة 

المدفوعة عن العام 201٦:
وافقت الجمعية العمومية في سنة 2017 

على ماكفأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره 
)8,561( مليون درهم إماراتي ُوزعت على جميع 

أعضاء مجلس اإلدارة أكتعاب عن سنة 2016.

2. مجموع ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة 
عن العام 2017 والتي سيتم عرضها في اجتماع 

الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:
تقوم لجنة الترشيحات والماكفآت برفع توصياتها 

للمجلس والذي بدوره يعرض ماكفأة أعضاء 
المجلس على السادة المساهمين في الجمعية 

العمومية للتصويت عليها مع نهاية لك عام.

سيقترح المجلس على الجمعية العمومية 
مبلغ 8,729,303 درهم إماراتي توزع على جميع 

أعضاء مجلس اإلدارة أكتعاب عن سنة 2017.

*ننوه أن هناء الرستماني قد قدمت استقالتها بتاريخ 18 يونيو 2017.

حميد الشمري 
 عضو مجلس إدارة 

)غير تنفيذي ومستقل(

 أول تعيين في 
23 ديسمبر 2015 

ممثاًل لـ: مبادلة 
لالستثمار

خبرات مؤهالت تعليمية:
يعد حميد الشمري من الشخصيات 

الرائدة في وضع وتنفيذ الرؤية 
المستقبلية والخطط اإلستراتيجية 

الرامية إلى تنمية وتطوير الصناعات 
التكنولوجية في إمارة أبوظبي 
 ودولة اإلمارات العربية المتحدة. 

وهو حاصل على شهادة 
الباكلوريوس في هندسة الطيران 

من جامعة إمبري ريدل لعلوم الطيران 
في الواليات المتحدة األمريكية، 

كما يحمل الحزام األسود في إدارة 
معايير سيجما من جنرال إلكتريك.

المناصب الحالية:
نائب الرئيس التنفيذي ورئيس   •

 الموارد البشرية 
والشؤون المؤسسية في 

شركة مبادلة لالستثمار

رئيس مجلس إدارة   •
ماكِسمس للطيران

رئيس مجلس إدارة أبوظبي   •
االستثمارية لألنظمة 

الذاتية )أداسي(
عضو مجلس إدارة شركة   •

طيران أبوظبي
عضو مجلس إدارة رويال جت  •

عضو مجلس إدارة إيراكب هولدنج  •
عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي   •

للعمليات البحرية والخدمات
عضو مجلس أمناء جامعة   •

اإلمارات العربية المتحدة
عضو مجلس أمناء جامعة خليفة   •

للعلوم والتكنولوجيا والبحوث
عضو مجلس أمناء لجنة البعثات   •

الدراسية بمجلس أبوظبي للتعليم 

٣. بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة من المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة 
عن السنة المالية للعام 2017:

األسم 
بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة من المجلس

عدد االجتماعاتقيمة البدلاسم اللجنة )اللجان(

خالد بالعمى
لجنة الترشيحات 

والماكفآت )رئيس(
147,0007

252,00012لجنة االستثمار)رئيس(مسعود محمود

زياد لكداري
لجنة التدقيق )رئيس( 

ولجنة الترشيحات 
والماكفآت

210,00010

محمد السويدي
لجنة الترشيحات 

والماكفآت ولجنة 
االستثمار

420,00020

273,00013لجنة االستثمارعبدالله الشامسي

147,0007لجنة التدقيقسعيد اليتيم

فاضل العلي
لجنة التدقيق ولجنة 
الترشيحات والماكفآت

294,00014

21,0001لجنة االستثمارحميد الشمري

*تم تعيين حميد الشمري في لجنة االستثمار بتاريخ 25 سبتمبر 2017

تشكيل مجلس اإلدارةتشكيل مجلس اإلدارة
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٣.٦ بيان مهام واختصاصات مجلس اإلدارة التي قامت بها اإلدارة التنفيذية بناًء على تفويض 
من المجلس إلى اإلدارة

بالتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة االوراق 
المالية والسلع رقم )7/ر.م( لسنة 2016 بشأن 

معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشراكت 
المساهمة العامة ودليل حوكمة الشركة يجوز 

للمجلس تفويض بعض ‘األمور المحتفظ بها 
 لمجلس اإلدارة’ إلى اللجان التابعه للمجلس 

أو لإلدارة التنفيذية. 

وفي حال استدعى األمر، يتم تفويض اإلدارة 
التنفيذية بموجب تفويضات محددة، وعند التفويض 

يتم تقديم تعليمات واضحة بخصوص صالحيات 
اإلدارة التنفيذية. ويتضمن التفويض في موضوعه 

المدة الزمنية لسريانة وموعد عرض نتائجه على 
المجلس. وننوه بأن المجلس لم يفوض اإلدارة 

 التنفيذية في أٍي من مهامه المحتفظ بها 
أو أٍي من اختصاصاته في العام 2017. 

٣.٥ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت في العام 2017
تنعقد اجتماعات المجلس بحضور غالبية األعضاء. 
ففي السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 

2017، تم عقد تسعة إجتماعات لمجلس اإلدارة. 
تنعقد إجتماعات مجلس اإلدارة بناًء على دعوة 

خطية من الرئيس أو طلب خطي يقدمه عضوين 
من أعضاء المجلس أو اللجان على األقل، ترسل 

الدعوة وجدول األعمال ومواد االجتماع قبل 
أسبوع من الموعد المحدد على أقل تقدير، ويتم 

تسجيل تفاصيل المسائل التي ُنظر فيها والقرارت 

التي تم إتخاذها في محاضر إجتماعات مجلس 
اإلدارة ولجانه مع األخذ بعين االعتبار أية تحفظات 
لألعضاء أو آراء مخالفة عبروا عنها خالل االجتماع، 
أما بالنسبة لتعارض المصالح ومعامالت األطراف 
ذات العالقة يتم التأكد منها مع بداية لك اجتماع 

ويتم تدوينها في المحضر واعتمادها من قبل 
األعضاء الحاضرين مع مراعاة عدم تصويت العضو 

ذو العالقة أو أصحاب المصلحة على ذلك القرار. 

وفيما يلي تواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء المجلس:

والجدول التالي يعكس القيمة اإلجمالية للتعامالت مع األطراف ذات العالقة لهذا العام وفقًا للمعايير 
الدولية للتقارير المالية:

٣.7 بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة 
معامالت األطراف ذات العالقة هي التعامالت 
التي يتوافر فيها أي طرف من شركتنا يملك 
السيطرة )القدرة على التحكم بشلك مباشر 

أو غير مباشر( أو ممارسة أي تأثير جوهري 
بالطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالية 

والتشغيلية، وتؤدي معامالت األطراف ذات 
العالقة إلى خلق حاالت تعارض مصالح محتمله 

أو فعلية بالنسبة للشركة ويمكن أن تعطي 
انطباع بأن قرارت العمل تعتمد على اعتبارات 

خالفًا لمصالح الشركة والمساهمين. 

إال أن هناك حاالت معينة يمكن أن تكون فيها 
تعامالت األطراف ذات العالقة في مصلحة الشركة 

ومساهميها. وبالتالي اعتمدت شركتنا سياسة 
معامالت األطراف ذات العالقة لتوفير إطار سليم 

لمراجعة وأعتماد تعامالت األطراف ذات العالقة. 

نراعي في حال إبرام التعامالت مع األطراف ذات 
العالقة التي ال تصل نسبتها )5%( من رأس 
مال الشركة بأخذ موافقة المجلس، أما في 
حال إبرام التعامالت مع األطراف ذات العالقة 

التي تتجاوز نسبتها )5%( فأكثر من رأس مال 
الشركة نأخذ موافقة الجمعية العمومية، 

وامتناع الطرف ذو العالقة عن التصويت على 
قرار مجلس اإلدارة إذا اكن عضوًا في المجلس 

وفي الجمعية العمومية إذا اكن مساهمًا.

في حال إبرام صفقات مع األطراف ذات العالقة 
يقوم رئيس مجلس اإلدارة بإخطار هيئة األوراق 

المالية والسلع بفحوى البيانات والمعلومات عن 
الطرف ذو العالقة وتفاصيل المعاملة ويؤكد 

للهيئة بأن شروط التعامل مع الطرف ذو العالقة 
عادلة ومعقولة وفي صالح مساهمي الشركة.

*استقالت هناء الرستماني بتاريخ 18 يونيو 2017

المعتذرون عن الحضورالتاريخرقم اإلجتماع

11 يناير 2017اجتماع مجلس اإلدارة 1
هناء الرستماني )تم تفويض خالد بالعمى(، 
حميد الشمري )تم تفويض مسعود محمود(

15 فبراير 2017اجتماع مجلس اإلدارة 2
 هناء الرستماني )تم تفويض خالد بالعمى(، 

أحمد بن بيات

هناء الرستماني 24 ابريل 2017اجتماع مجلس اإلدارة 3

هناء الرستماني30 مايو 2017اجتماع مجلس اإلدارة 4

24 يوليو 2017اجتماع مجلس اإلدارة 5
مسعود محمود )تم تفويض محمد السويدي(، 

حميد الشمري، أحمد بن بيات

ال يوجد25 سبتمبر 2017اجتماع مجلس اإلدارة 6

ال يوجد12 أكتوبر 2017اجتماع مجلس اإلدارة 7

ال يوجد30 أكتوبر 2017اجتماع مجلس اإلدارة 8

13 ديسمبر 2017اجتماع مجلس اإلدارة 9
 خالد بالعمى، مسعود محمود 

)تم تفويض حميد الشمري(

ألف درهمالقيمة اإلجمالية للمعامالت مع األطراف ذات العالقة

تيكوم لالستثمارات المنطقة الحرة 
34,576)ذ.م.م.( إيجار الماكتب والخدمات

1,202تيكوم لالستثمارات المنطقة الحرة )ذ.م.م.( قيمة البنية التحتية

1,968,032أكسيوم تليكوم )ذ.م.م.( – موزع معتمد - صافي المبيعات

2,351إنجازات لنظم البيانات )ذ.م.م.( – إيجار مركز البيانات والخدمات

93,017خزنة داتا سنتر ليمتد – إيجار مركز البيانات والخدمات

16,831خزنة داتا سنتر ليمتد – تمويل اضافي

1,835مسرعات مدينة دبي الذكية – االستحواذ على الملكية

تشكيل مجلس اإلدارةتشكيل مجلس اإلدارة
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٣.8 الهيلك التنظيمي 
تقوم اإلدارة التنفيذية بإدارة األعمال اليومية 

للشركة، ويترأسها ‘الرئيس التنفيذي’ المسؤول 
عن العمليات التشغيلية للشركة بهدف 

المساهمة بشلك دوري وفّعال لتطوير الشركة 
وتحسين أدائها وإضافة قيمة أفضل لمساهمينا، 

كما أنه يعد هو المسؤول مع طاقم اإلدارة 
التنفيذية أمام مجلس اإلدارة بمتابعة التوصيات 
وتطبيق اإلستراتيجيات والسياسات وَأطر الرقابة 

في الشركة. 

٣.٩ بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف األول والثاني:

تاريخ التعيينالمنصب

مجموع 
الرواتب 

والبدالت 
المدفوعة 

للعام 2017 
)درهم(

أي ماكفآت 
أخرى نقدية 
للعام 2017 
أو تستحق 

مستقباًل 
)درهم(

مجموع 
الماكفآت 
والحوافز 

المدفوعة 
للعام 2017 

)درهم(

3,000,000ال يوجد14,752,312 يناير 2006الرئيس التنفيذي

981,560ال يوجد232,128,716 إبريل 2006نائب الرئيس التنفيذي - قطاع حلول االتصال

نائب الرئيس التنفيذي - قطاع 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

792,054ال يوجد 12,142,216 يناير 2006

الرئيس التنفيذي للموارد 
البشرية والشؤون اإلدارية

831,270ال يوجد 261,945,200 مايو 2013

755,464ال يوجد 82,069,640 ديسمبر 2013الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

الرئيس التنفيذي للعالقات التنظيمية 
والشؤون المؤسسية

916,478ال يوجد 11,969,512 يناير 2006

638,555ال يوجد 71,648,600 سبتمبر 2008الرئيس التنفيذي للبنية التحتية 

533,477ال يوجد 71,285,723 مايو 2017الرئيس التنفيذي للشؤون اإلستراتيجية

النائب التنفيذي للرئيس - اإلعالم 
واالتصال المؤسسي

426,769ال يوجد 161,057,400 أبريل 2017

701,460ال يوجد11,459,200 أغسطس 2016المدير العام لفيرجن موبايل

الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي 
للعالقات التنظيمية 
والشؤون المؤسسية

مدير إدارة 
المخاطر 

الرئيس التنفيذي 
للشؤون المالية

المدير العام 
لفيرجن موبايل

الرئيس التنفيذي 
للموارد البشرية 
والشؤون اإلدارية

النائب التنفيذي 
للرئيس - اإلعالم 

واالتصال المؤسسي

نائب الرئيس التنفيذي 
- قطاع تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت

الرئيس التنفيذي 
للشؤون اإلستراتيجية

 نائب الرئيس التنفيذي 
- قطاع حلول االتصال

الرئيس التنفيذي 
للبنية التحتية 

*ننوه بأنه لم يتم تعيين مدير إدارة المخاطر في العام 2017
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مدقق الحسابات الخارجي   .٤

نوع التعاملالمدقق
قيمة التعامل 

)بالدرهم اإلماراتي(

D&T

2,185,349استشارة – إطار رقابة الشراكت

1,932,261خدمات العناية الالزمة

٤,117,٦10المجموع

KPMG

743,553استشارة – مشروع تحول األصول 

90,000تقارير سياسة اإلبالغ عن المخالفات 

99,185إجراءات متفق عليها

700,904استشارة – دعم إدارة التدقيق الداخلي

1,285,725استشارة – تحليل بيانات العائدات

2,٩1٩,٣٦٦المجموع

PwC ) دبي( 

132,592إجراءات متفق عليها

استشارة – مشروع تطبيق 
ضريبة القيمة المضافة

2,136,140

2,730,915عمليات التقصي الالزم 

1,153,319خدمات دعم التنظيمي

٦,1٥2,٩٦٦المجموع

PwC )سنغافورة(

46,687خدمات مراجعة الحسابات

5,836خدمات الضرائب

14,590خدمات أخرى

٦7,11٣المجموع

٤.1 نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي
تم تعيين شركة برايس وتر هاوس كوبرز 

)دبي( )PwC( كمدقق حسابات خارجي للشركة 
عن السنة المالية 2017. وهي واحدة من 

أكبر شراكت التدقيق األكبر على اإلطالق حيث 
يمتد نطاق أعمالها عبر 154 بلدًا وتشهد 
تواجدًا مميزًا في منطقة الشرق األوسط.

الجدير بالذكر أن برايس وتر هاوس كوبرز 
)PwC( تتواجد في الشرق األوسط ما يقارب 44 
عامًا، وفي دولة اإلمارات لما يزيد عن 28 عامًا 

وتختص بمجال التدقيق القانوني والضمان 
وخدمات استشارات األعمال والضرائب. 

٤.2 بيان األتعاب والتاكليف الخاصة بالتدقيق عن السنة المالية للعام 2017: 

السنةاالتعابالمدقق

PwC1,050,0002014

PwC1,120,0002015

PwC1,120,0002016

PwC1,350,0002017

بيان بعدد السنوات التي قضاها مدقق حسابات خارجي للشركة:

مدقق الحسابات الخارجي 
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تراجع لجنة التدقيق تعامالت األطراف ذات   •
العالقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود 
أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها 

لمجلس اإلدارة قبل إبرامها. وتضمن تطبيق 
قواعد العمل الخاصة بالمهام والصالحيات 

المولكة إليها من قبل مجلس اإلدارة. 

باالضافه إلى تقديم التقارير والتوصيات 
لمجلس اإلدارة عن المسائل المذكورة أعاله 

فقد أولك المجلس للجنة التدقيق أداء مهام 
حوكمة الشركة ومراجعة سياساتها.

٥.2 أما وتواريخ اجتماعات لجنة التدقيق وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء 
اللجنة مع ذكر االجتماعات المتعلقة بالبيانات المالية والمسائل األخرى فهي اكلتالي:

*تعيين زياد لكداري كعضو لجنة بتاريخ 13 مايو 2017 

*استقالة هناء الرستماني بتاريخ 18 يونيو 2017

لجنة التدقيق  .٥

٥.1 أسماء أعضاء لجنة التدقيق، والمهام المولكة لها
شلك مجلس اإلدارة من بين أعضائه لجنة التدقيق، 

حيث تتوافر لدى أعضاء اللجنة المعرفة والدراية 
الاكفية في األمور المالية والمحاسبية ويتمتع 
أثنين منهم على خبرة عمل سابقة في مجال 

المحاسبة واألمور المالية، وآخر ذو خبرة في األمور 

القانونية والسياسات الرقابية. وجميعهم حاصلين 
على مؤهالت علمية. أعضاء اللجنة هم زياد لكداري 

)الرئيس( وفاضل العلي، وسعيد اليتيم. وتوضح 
الفقرة 3.1 تفاصيل الخبرات المالية ألعضاء اللجنة.

الغرضالمعتذرون عن الحضورالتاريخرقم اإلجتماع

هناء الرستماني 15 فبراير 2017اجتماع لجنة التدقيق 1
البيانات المالية وأمور 

التدقيق الداخلي

هناء الرستماني24 ابريل 2017اجتماع لجنة التدقيق 2
البيانات المالية وأمور 

التدقيق الداخلي

زياد لكداري24 يوليو 2017اجتماع لجنة التدقيق 3
البيانات المالية وأمور 

التدقيق الداخلي

أمور التدقيق الداخليال يوجد25 سبتمبر 2017اجتماع لجنة التدقيق 4

البيانات المالية ال يوجد30 أكتوبر 2017اجتماع لجنة التدقيق 5

أمور التدقيق الداخليال يوجد8 نوفمبر 2017اجتماع لجنة التدقيق 6

أمور الحوكمة ال يوجد12 ديسمبر 2017اجتماع لجنة التدقيق 7 األدوار الرئيسية للجنة التدقيق
تقديم التوصيات حول التعاقد مع مدققي   •
 الحسابات الخارجيين ومراقبة استقالليتهم 

وموضوعيتهم.
مراجعة ورفع التقارير لمجلس اإلدارة بشأن   •

البيانات المالية السنوية والمرحلية, وسياسة 
الحسابات وممارستها. 

مراجعة ورصد ورفع التقارير لمجلس اإلدارة   • 
بشأن فعالية إدارة الرقابة الداخلية, ومراجعة 
الخطة السنوية للرقابة الداخلية والمصادقة 

عليها. 
تراجع لجنة التدقيق وتقيم أنظمة الرقابة   •

الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة وتناقش 
نظام الرقابة الداخلية مع مجلس اإلدارة، وتتأكد 

من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال 
للرقابة الداخلية. كما تنظر في نتائج التحقيقات 

الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي 
 يلكفها بها مجلس اإلدارة أو تتم بمبادرة 

 من اللجنة وموافقة مجلس اإلدارة. وتحرص 
 على االطالع على تقييم المدقق إلجراءات 

 الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق 
فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق 
الحسابات الخارجي. وتتأكد من توفر الموارد 

الالزمة إلدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة 
فعالية تلك اإلدارة. وتدرس تقارير الرقابة الداخلية 

ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات 
الواردة فيها.

وتضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة   •
من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة في 

التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها 
من المسائل بشلك سري من خالل خطوات 

كفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة 
لتلك المخالفات مع متابعة ومراقبة مدى 

تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.

لجنة التدقيقلجنة التدقيق

زياد لكداري

سعيد اليتيم فاضل العلي
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٦. لجنة الترشيحات والماكفآت 

٦.1 أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والماكفآت، والمهام المولكة لها 
شلك مجلس اإلدارة من بين أعضائه لجنة 

الترشيحات والماكفآت، بحيث تقوم بوضع ومراجعة 
السياسة الخاصة بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية، والتي تهدف إلى مراعاة 
التنوع في الخبرات ضمن تشكيل المجلس عالوًة 
على تشجيع المرأة للترشح من خالل مزايا وبرامج 

تحفيزية وتدريبية. وتنظيم ومتابعة اإلجراءات 
الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة بما يتفق 

مع القوانين واألنظمة المعمول بها. أعضاء اللجنة 
هم خالد بالعمى )الرئيس( وزياد لكداري، ومحمد 

السويدي، وفاضل العلي.

األدوار الرئيسية للجنة الترشيحات والماكفآت 
تتأكد اللجنة من إستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة   •

بشلك مستمر، في حال ما تبين للجنة أن أحد 
األعضاء فقد شروط االستقاللية تقوم بعرض 
األمر على المجلس ليقوم بإخطار العضو عن 

طريق كتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة 
بمبررات انتفاء صفة االستقاللية عنه. 

تقوم اللجنة بإعداد السياسة الخاصة بمنح   •
الماكفآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة 

بأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراجعتها بشلك 
سنوي، وتتحقق من أن الماكفآت والمزايا 

الممنوحة لإلدارة التنفيذية العليا معقولة 
وتتناسب مع أداء الشركة.

•  كما تراجع بشلك سنوي اإلحتياجات المطلوبة 
من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة 

وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة 
لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد 
الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال 

مجلس اإلدارة.
وتراجع هيلكة مجلس اإلدارة وترفع توصياتها   •

 في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها 
لتحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على 

مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين 
وأسس اختيارهم.

تعمل على االشراف في إعداد السياسة الخاصة   •
بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة 

تطبيقها ومراجعتها بشلك سنوي.

٦.2 أما تواريخ اجتماعات لجنة الترشيحات والماكفآت وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع 
أعضاء اللجنة اكلتالي:

المعتذرون عن الحضورالتاريخرقم اإلجتماع

ال يوجد15 فبراير 2017اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت 1

ال يوجد11 أبريل 2017اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت 2

ال يوجد30 مايو 2017 اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت 3

زياد لكداري 24 يوليو 2017اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت 4

ال يوجد18 سبتمبر 2017اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت 5

ال يوجد12 اكتوبر 2017اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت 6

ال يوجد12 ديسمبر 2017اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت 7 

لجنة الترشيحات والماكفآت لجنة الترشيحات والماكفآت 

خالد بالعمى

فاضل العليزياد لكداري محمد السويدي 
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7. لجنة االستثمار

7.1 أسماء أعضاء لجنة االستثمار، والمهام المولكة لها 
شلك مجلس اإلدارة  من بين أعضائه لجنة 

االستثمار يتمحور دورها بمراجعة استثمارات 
الشركة المتعلقة بالتعامالت الرئيسية واعتمادها 

وفقًا لجدول الصالحيات المالية المعتمدة، كما 
تراجع إستراتيجيات الشركة القصيرة وطويلة األمد 

وجميع الموضوعات المتعلقة بميزانية الشركة.
تشرف لجنة االستثمار على مجلس ادارة شركة 

EITC  أنفيستمنت هولدينج الذراع االستثماري 

للشركة، وتقوم اللجنة بمراجعة عمليات الشراكت 
التابعة والشقيقة ورفع التوصيات والتوجهات 

االستثمارية في مجال قطاع االتصاالت لمجلس 
اإلدارة، وترتكز االستثمارات على تحقيق الربح 
 للشركة وعائدات أفضل للمساهمين. أعضاء 

اللجنة هم مسعود محمود )الرئيس( ومحمد 
السويدي، وعبدالله الشامسي، وحميد الشمري 

وهناء الرستماني.

األدوار الرئيسية للجنة االستثمار
مراجعة استثمارات الشركة المتعلقة بالتعامالت   •

الرئيسة واعتمادها وفقًا لجدول الصالحيات 
المالية المعتمدة.

مراجعة إستراتيجيات الشركة القصيرة   • 
وطويلة األمد وجميع الموضوعات المتعلقة 

بميزانية الشركة.

7.2 أما تواريخ اجتماعات لجنة االستثمار وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء 
اللجنة اكلتالي:

المعتذرون عن الحضورالتاريخرقم اإلجتماع

هناء الرستماني9 يناير 2017اجتماع االستثمار 1

هناء الرستماني7 فبراير 2017اجتماع االستثمار 2

هناء الرستماني23 مارس 2017اجتماع االستثمار 3

هناء الرستماني18 أبريل 2017اجتماع االستثمار 4

هناء الرستماني24 أبريل 2017اجتماع االستثمار 5

هناء الرستماني24 مايو 2017اجتماع االستثمار 6

مسعود محمود4 يوليو 2017اجتماع االستثمار 7

لم يتغيب أحد19 يوليو 2017اجتماع االستثمار 8

لم يتغيب أحد18 سبتمبر 2017اجتمال االستثمار 9

لم يتغيب أحد24 سبتمبر 2017اجتماع االستثمار 10

لم يتغيب أحد3 أكتوبر 2017اجتماع االستثمار 11

حميد الشمري7 ديسمبر 2017اجتماع االستثمار 12

حميد الشمري13 ديسمبر 2017اجتماع االستثمار 13

*استقالة هناء الرستماني بتاريخ 18 يونيو 2017

*تم تعيين حميد الشمري في لجنة االستثمار بتاريخ 25 سبتمبر 2017

لجنة االستثمارلجنة االستثمار

مسعود محمود

حميد الشمريمحمد السويدي عبدالله الشامسي
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وفقا للمادة 12 )ج( من قرار رئيس مجلس إدارة 
الهيئة رقم )7/ر.م( لسنة 2016 بشأن بمعايير 

االنضباط المؤسسي وحوكمة الشراكت المساهمة 
 العامة، وبناء على توصية لجنة التدقيق، 

تم تشكيل اللجنة في عام 2017. 

أسماء أعضاء اللجنة، والمهام المولكة لها:
حنان أحمد، نائب الرئيس لشؤون الحوكمة   • 

وأمين عام الشركة )الرئيس(
علي المنصوري، نائب الرئيس التنفيذي لموارد   •

البشرية والشؤون االدارية )عضو(
براديب فارما، مدير أول التقارير المالية )عضو(  •

ميا باكوتهت، مدير ومستشار قانوني، )عضو(  •

كما وافقت لجنة التدقيق والمجلس على الميثاق 
الذي يحكم لجنة المطلعين في عام 2017. 

وتتمثل المسؤوليات الرئيسية المولكة إلى لجنة 
المطلعين فيما يلي:

إدارة وتنفيذ السياسات واالجراءات التي تتعلق   •
بالتداول باألوراق المالية للشركة وحيازة بيانات 

ومعلومات الشركة غير المعلنة وأي من 
الشراكت التابعة لها من قبل أعضاء مجلس 

اإلدارة والموظفين 

الحفاظ على سجل المطلعين على حد سواء   •
الدائمة والمؤقتة

تقديم بيانات دورية وتقارير إلى سوق   • 
دبي المالي

إدارة طلبات بالتداول باألوراق المالية للشركة   •
واإلفصاحات

االحتفاظ بسجل لجميع التداوالت باألوراق المالية   •
للشركة، واألفصاحات الداخلية للموظفين

التوصية بإجراءات تأديبية ضد الموظفين غير   •
الملتزمين باالجراءات

رفع التقارير للجنة التدقيق وللمجلس على   •
أساس ربع سنوي عن أعمال اللجنة

أهم إنجازات اللجنة: 
الحصول على تعهد السرية من جميع الموظفين 

للتأكد من المحافظة على سرية المعلومات 
الداخلية وانها ستظل محمية وتتماشى بنجاح 

مع متطلبات تقديم سجالت المطلعين )الدائمين 
والمؤقتين( إلى سوق دبي المالي.

شركة EITC أنفيستمنت هولدينج

أما تواريخ اجتماعات لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المتطلعين اكلتالي:

 EITC أسس مجلس اإلدارة في العام 2009 شركة
أنفيستمنت هولدينج الذراع االستثماري لشركة 

 اإلمارات لالتصاالت المتاكملة ش.م.ع. للبحث 
 في الفرص االستثمارية التي قد تمكن الشركة 

 من تنمية شريحة عمالئنا من خالل خدمات 
ابتاكرية ونوعية.

 وفي العامين السابقيين تم تفعييل حوكمة 
 شركة EITC أنفيستمنت هولدينج من خالل 

تعيين أعضاء مستقلين وتنفيذيين لمجلس إدارة 
شركة EITC أنفيستمنت هولدينج ووضع اأُلطر 

الرقابية والسياسات وجدول الصالحيات المعتمدة 
من مجلس إدارة شركة اإلمارات لالتصاالت 

المتاكملة ش.م.ع.

ُشلك مجلس إدارة شركة EITC أنفيستمنت 
هولدينج برئاسة عثمان سلطان وعضوية لكًا من 
فهد الحساوي، وعامر اكظم، واناندا بوس أكعضاء 
تنفيذيين. في حين تم تعيين فرانك دانقارد، وزهير 

خالق أكعضاء مستقليين من ذوي الخبرة. 

يندرج تحت مظلة شركة EITC أنفيستمنت 
هولدينج استثمارات في: 

شركة خزنه داتا سنتر بنسبة ملكية تصل إلى %26   •
Dubai Smart City Platform مملوكة بالاكمل  •

مسرعات الحكومة الذكية بنسبة ملكية تصل   •
إلى %23

شركة Edara مملوكة بالاكمل  •
Anghami بنسبة ملكية تصل إلى %4.8.  •

أما تواريخ اجتماعات مجلس إدارة شركة EITC أنفيستمنت هولدينج اكلتالي:

التاريخرقم اإلجتماع

6 فبراير 2017اجتماع رقم 1

17 يوليو 2017اجتماع رقم 2

4 ديسمبر 2017اجتماع رقم 3 

لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص   .8
المتطلعين

التاريخرقم اإلجتماع

27 سبتمبر 2017اجتماع رقم 1

26 نوفمبر 2017اجتماع رقم 2
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نظام الرقابة الداخلية 

٩. نظام الرقابة الداخلية 

٩.1 اقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية:
يتحمل مجلس إدارة شركتنا مسؤولية الرقابة   •

الداخلية ومراجعة فعاليته، من خالل المحافظة 
على األصول، وحفظ البيانات المالية الصحيحة، 

والكشف عن األخطاء والمخالفات. ويلتزم مجلس 
اإلدارة بمراجعة تقرير لجنة التدقيق عن نتائج 

أنشطة الرقابة الداخلية والتقارير الدورية الخاصة 
بأنشطة الرقابة.

وتشمل الرقابة الداخلية تحديد هيلك تنظيمي   •
واضح، وتدوين اللوائح الداخليه والسياسات 

التنظيميه واإلرشادات، وتحديد السلطات 
والتوكيالت وآليات رقابة األداء، التي تم وضعها 

لمراقبة عمليات الشركة بفعالية وانتظام.
مراجعة أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية   • 

 سنويًا لضمان تخفيف اكفة المخاطر التي 
 قد تواجه تحقيق أهداف العمل وذلك عن 

 طريق تطبيق ضوابط مناسبة وفعالة، 
تشمل اإلجراات التالية: 

إجراء مراجعة لألنظمة والضوابط المتبعة   • 
من قبل إداره الرقابة الداخلية لتحديد المخاطر 

والحد منها. 
متابعة أهداف العملية والمالية للشركة   • 

 وذلك من خالل تطبيق وتنفيذ ضوابط 
مالئمة وفعالة. 

متابعة عملية للنقاط المتصلة بالبيانات   • 
المالية والعمليات الداخلية وإدارة المخاطر.
متابعة التغييرات التي طرأت منذ المراجعة   •

األخيرة على طبيعة ومدى المخاطر الكبيرة 
وقدرة الشركة على التأقلم مع تغيرات العمليات 

والبيئة الخارجية. 
متابعة نطاق وطبيعة أنشطة الرقابة قيد   •

التنفيذ على المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية 
وعمليات التدقيق الخارجي.

مراجعة نقاط ضعف وعيوب نظام الرقابة أو   •
الحاالت الطارئة غير المتوقعة والتي أثرت أو قد 

تؤثر بشلك كبير على أداء الوضع المالي للشركة 
واإلجراءات المتبعة من قبل الشركة لمعالجة 

القضايا الجوهرية للرقابة.
مراجعة التزام الشركة بالقوانين والتشريعات   •

والسياسة الخاصة باإلبالغ عن المخالفات.

آلية عمل نظام الرقابة الداخلية
يتكون نظام الرقابة الداخلية لدى شركتنا من 

مجموعة من اإلجراءات التي يتم تطبيقها من قبل 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واكفة موظفي 

الشركة، وهي مصممة لتوفير ضمانات معقولة 
وليست مطلقة إلنجاز األهداف التالية:

فعالية وكفاءة العمليات: تحديد األهداف   •
الرئيسية للشركة بما في ذلك االلتزام بمعايير 

األداء وحماية الموارد.
مصداقية التقارير المالية: ضمان تقديم البيانات   •

المالية والمعلومات المالية األخرى الموثوقة 
إلى مجلس اإلدارة والمساهمين واإلدارة العليا.

إشراف الرقابة على االمتثال التنظيمي: االلتزام   •
بالقوانين والتشريعات النافذة لدى إدارة الرقابة 

الداخلية اطالع بااللتزام التنظيمي، وتشمل 
القوانين والتشريعات التي تخضع لها الشركة 

 وذلك تفاديًا لإلضرار بسمعة الشركة 
أو الغرامات.

الهدف من نظام الرقابة الداخلية هو إرساء راكئز 
ضوابط الرقابة الداخلية وتوثيقها بشلك مناسب 
والمحافظة عليها وااللتزام بها في اكفة وحدات 

العمل. ويتوجب على شركتنا دمج تطبيق نظام 
الرقابة الداخلية مع أنشطتها القياسية الخاصة 

بحوكمة الشراكت وإدارة المخاطر.
تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية التأكد   • 

من أن اإلجراءات المطبقة لمراقبة العمليات 
ضمن الشركة قد تم تصميمها بشلك مناسب 

ويتم تنفيذها بطريقة فعالة وفق خطتها 
السنوية المعتمدة من قبل لجنة التدقيق 

المفوضة من قبل مجلس اإلدارة.
كما تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية   •

إعداد التقارير عن مدى فعالية أنظمة الرقابة 
الداخلية المطبقة في الشركة، وتقدم تقاريرها 

إلى اإلدارة ولجنة التدقيق المفوضة من قبل 
مجلس اإلدارة متضمنة األفاكر والتوصيات التي 

تتعلق بتحسين تلك األنظمة.
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ال تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية   • 
 إعداد أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة 

عليها، فهذه المسؤوليات تقع على عاتق 
اإلدارة المفوضة.

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بتعيين ضابط امتثال   •
بمسؤوليات واضحة ومستقلة لإلشراف على 

مدى االمتثال بالقوانين وتشريعات الجهات 
التنظيمية. حيث يقوم قسم مراقبة االمتثال 

بالرقابة على األنشطة المعمول بها في 
الشركة والتأكد من أنها مطابقة للقوانين 

والتشريعات وفق خطة عمل السنوية.
تقوم دائرة الرقابة الداخلية بتقيدم تأكيد   •

معقول إلى لجنة التدقيق المفوضة من قبل 
 مجلس اإلدارة حول فعالية العمليات في تحقيق 

أهداف الشركة.

٩.2 اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية 
ومؤهالته 

يترأس إدارة الرقابة الداخلية ويديرها راشد الشيخ، 
من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

ويتمتع راشد بخبرة تتجاوز 18 عامًا في مجالي 
المالية والعمليات، وهو حاصل على شهادة 

ماجستير في مجال المحاسبة من جامعة ميامي 
 في الواليات المتحدة األمريكية. وتم تعيين 

 راشد الشيخ كمدير إدارة الرقابة الداخلية بتاريخ 
14 ديسمبر 2016.

٩.٣ اسم ضابط االمتثال ومؤهالته
يقوم مدير إدارة الرقابة الداخلية بتولي مسؤوليه 

مراقبة االمتثال في الشركه. ومن المهام المولكه 
له إنجاز خطة العمل السنوية لمراقبة االمتثال 

وتقوم دائره االمتثال بمراقبه مستوى امتثال 
الشركة على القوانين والتشريعات من خالل 

مسؤوليات واضحة ومستقلة.

٩.٤ كيف تتعامل إدارة الرقابة الداخلية مع 
القضايا الهامة

تحقق إدارة الرقابة الداخلية مهامها من خالل 
أقسام المراجعة التالية:

المراجعة التقنية.  •
مراجعة التمويل وتجارة الجملة.  •

المراجعة التجارية ومراجعة الدعم.  •
المراجعة التشريعية واإلبالغ عن المخالفات/  •

االنتهااكت.
مراجعة االلتزام.  •

تقوم إدارة الرقابة المالية بالتحقيق في القضايا 
الهامة من خالل أقسام المراجعة المذكورة آنفًا 

حسب طبيعة القضية وتقدم للجنة التدقيق 
واإلدارة التنفيذية توصيات فعالة وتقارير عن 

متابعة لك قضية وحلها.

آخر التطورات
في عام 2017، قامت إدارة الرقابة الداخلية بتجديد 
شامل لهيلكة اإلدارة واإلجراءات والنهج المتبعة، 

وتم تعيين KPMG لترؤس مشروع التجديد الذي 
يتضمن المعالم التالية التي تم اعتمادها من قبل 

لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة:

تعزيز ميثاق إدارة الرقابة الداخلية وتحسين إطار   •
التدقيق الداخلي.

مراجعة دليل الرقابة الداخلية.  •
تعزيز الهيلك التنظيمي الخاص بإدارة الرقابة   •

الداخلية بما يتوافق مع الهيلك التنظيمي 
الخاص بالشركة.

إنشاء إدارة لضمان الجودة.  •
تطوير خطة التدقيق الداخلي لعام 2018 بناًء   •

على أسس التدقيق الداخلي ومشاراكت األعمال 
وتخطيط المخاطر المؤسسية.

تعريف عمليات التدقيق عبر اإلدارات   • 
الاكملة والشاملة.

وفي عام 2018، ستقوم إدارة الرقابة الداخلية 
بتعيين خبراء في مجاالت محددة، حيث ستركز بشلك 

أكبر على التدقيق المالي وآلية إجراءات التدقيق، 
 مع تبني التدقيق المستمر ومبادرات آلية 

اإلجراءات المطلوبة.

إضافًة إلى ذلك، يقوم خبراء المجال بتدريب أعضاء 
الفريق على مدار السنة حسب المتطلبات المحددة 

لخطة التدقيق لسنة 2018 وتوجهات المخاطر 
الجديدة في التدقيق الداخلي.

٩.٥ إدارة المخاطر المؤسسية
تلتزم شركتنا بالحفاظ على نظم إدارة المخاطر 

وفقا ألحدث المعايير والمقايس العالمية، من أجل 
تعزيز قدراتها وكفاءتها في هذا المجال. وترى 

الشركة بأن الكفاءة اإلستراتيجية والتطبيقية 
والسياسات والممارسات المتبعة في ‘إدارة 

 المخاطر المؤسسية’ مطلٌب أساسي في 
جميع إدارات الشركة. 

وقد قامت شركتنا بتطوير إطار شمولي خاص بها 
إلدارة المخاطر، باالستناد إلى المنهجيات العالمية 

 )COSO( المتعلقة بهذا الشأن مثل أنظمة الـ
والـ )ISO(، باإلضافة إلى اإلستعانة ببيوت الخبرة 

ذات السبق العالمي والحضور المحلي القوي في 
هذا المجال. ويأتي هذا اإلطار متناسقا مع الحرص 

وااللتزام والسياسات العامة التي تتبناها الشركة 
في تحديد وتقييم ورصد المخاطر المحدقة بها 
واإلبالغ عنها لذوى االختصاص بالطرق السليمة.

ومن خالل هذا اإلطار؛ تقوم اإلدارة المتخصصة 
في شؤون المخاطر برصد وتقييم المخاطر ذات 

الشأن والمتعلقة بالشركة بشلك دوري، ومناقشة 

ذلك مع الرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة التنفيذية 
لتحديد أفضل سبل التعامل مع المخاطر التي قد 

تواجهها الشركة، مما يضمن إلدارة المخاطر أن 
تتماشى جنبًا إلى جنب مع األهداف اإلستراتيجية 

والتجارية للشركة.

كما أن الشركة في صدد تنفيذ بعض اإلجراءات 
والممارسات التي من شأنها تطوير مجريات 

العمل وزيادة الكفاءة العملية المختصة بالتعامل 
مع المخاطر في هذه اإلدارة الهامة، بعد أن 

انتقلت إلى اإلدارة العامة للشؤون المؤسسية 
لتنال االستقاللية المناسبة والتوازن المطلوب 

فيما يرتبط بالسياسات واإلستراتيجيات والبرامج 
المؤسسية المعمولة بها في الشركة. تشرف 

لجنة التدقيق والمجلس على إدارة المخاطر من 
خالل وظيفة إدارة المخاطر المؤسسية. يتم رفع 
التقارير المخاطر المؤسسية إلى المجلس على 

أساس ربع سنوي واألخذ بتوصيات لجنة التدقيق 
والمجلس لضمان التحسن المستمر.

نظام الرقابة الداخلية نظام الرقابة الداخلية 
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تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل السنة المالية   .10
وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب 

تكرارها مستقباًل

خالل العام 2017، تلقت شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة 2٩ مخالفة من هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 
في الدولة واكنت على النحو األتي:

25 مخالفة تتعلق ببعض متطلبات السياسة   •
التنظيمية ‘متطلبات التسجيل الخاصة 

بمشتركي الهاتف المتحرك’، وقد عملت 
الشركة على تخصيص الموارد الالزمة لتحسين 

العمليات واالجراءات الخاصة بتسجيل المشتركين 
وتم انجاز غالبية نقاط التحسين المقترحة 

واليزال العمل مستمر بالتعاون مع الهيئة.

مخالفة تتعلق باالئحة التنظيمية الخاصة   •
بحماية المستهلك، وقد قامت الشركة 

بمعالجة سبب المخالفة لضمان عدم تكراره.

مخالفتان تتعلق بالسياسة التنظيمية   • 
‘تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك’، 

وقد قامت الشركة بإيقاف التعامل مع اي 
منفذ بيع غير مسجل لدى الهيئة والعمل على 

مساعدة شراكئنا للقيام بالتسجيل مع الهيئة.

مخالفة تتعلق بخدمة نقل أرقام الهاتف   •
المتحرك، حيث قامت الشركة باتخاذ اكفة 

اإلجراءات المطلوبة لضمان صحة عملية نقل أي 
رقم من وإلى شبكتها للمشتركين في الدولة. 

تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل السنة المالية وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقباًل
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بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي   .11
قامت بها الشركة خالل العام 2017 في تنمية 

المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

نواصل جهودنا لدفع عجلة االستدامة من خالل 
تنفيذ مشاريع وتبني نموذج أعمال قوامه االبتاكر. 
تركزت اهتمامنا خالل العام 2017 حول خلق مجتمع 
سعيد من خالل تطوير مفهوم االستدامة والعمل 

المستمر على الحد من تأثيرات أعمالنا البيئية، 
وإحداث تغيير إيجابي في حياة موظفينا، فضاًل عن 

المساهمة في تنمية المجتمع من حولنا. خالل 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، دفعنا ما 
مجموعه 19,785,000 درهم إماراتي لدعم العديد 

من المبادرات والحمالت االجتماعية.

 لمزيد من المعلومات حول إنجازات الشركة 
 في مجال االستدامة، ُيرجى زيارة الموقع 

 لالطالع على تقرير االستدامة 2017 اكماًل: 
 du.ae/ar/about/sustainability

ال نرى أنفسنا مجّرد مشغل خدمة 
اتصاالت، بل نحن شركة في خدمة 

المجتمع، نؤدي واجباتنا اتجاه المجتمع 
بلك جّد وتفاٍن في المجال االقتصادي 

واالجتماعي والبيئي.

بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خالل العام 2017 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
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سعر اإلقفالأدنى سعرأعلى سعرالتاريخ

31٦.27٥.٤7٦ يناير 2017 

28٦.07٥.٥٦ فبراير 2017

30٦.2٥.٣٩٦.08 مارس 2017

30٦.1٩٤.٩٩٥.٥7 أبريل 2017

31٦٤.٩8٥.٣7 مايو 2017

29٦٤.٩7٥.٣٥ يونيو 2017

31٦٤.٩7٥.8٩ يوليو 2017

30٦٥.٤٥.٦2 أغسطس 2017

28٦٥.٣٥٥.٣٥ سبتمبر 2017

31٥.٩8٤.٩٥.٣٩ أكتوبر 2017

29٥.٩7٤.8٥٤.٩٩ نوفمبر 2017

28٦٤.٩٣٥.1 ديسمبر 2017

12. معلومات عامة

12.1 أداء سهم الشركة في السوق عام 2017:
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أداء سهم الشركة بالمقارنه مع مؤشر قطاع االتصاالت العام 12.2:2017 أداء سهم الشركة بالمقارنه مع مؤشر السوق العام عام 2017:

سهم الشركةمؤشر السوق الماليالتاريخ

٣٦٤2.8٥٦يناير 

٣٦٣0.٣٤٦فبراير

٣٤80.٤٣٦.08مارس 

٣٤1٤.٩٣٥.٥7أبريل 

٣٣٣٩.٣7٥.٣7مايو 

٣٣٩2٥.٣٥يونيو 

٣٦٣٣.18٥.8٩يوليو

٣٦٣7.٥٥٥.٦2أغسطس 

٣٥٦٣.٩٩٥.٣٥سبتمبر 

٣٦٣٥.87٥.٣٩أكتوبر 

٣٤20.17٤.٩٩نوفمبر

٣٣70.07٥.1ديسمبر 

سهم الشركةمؤشر قطاع االتصاالتالتاريخ

1012.7٥٦يناير

1012.7٥٦فبراير

102٦.2٦٦.08مارس

٩٤0.17٥.٥7أبريل

٩0٦.٤2٥.٣7مايو

٩0٣.0٤٥.٣٥يونيو

٩٩٤.1٩٥.8٩يوليو

٩٤8.٦1٥.٦2أغسطس

٩0٣.0٤٥.٣٥سبتمبر

٩0٩.7٩٥.٣٩أكتوبر

8٤2.27٤.٩٩نوفمبر

8٦0.8٤٥.1ديسمبر
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12.٥ بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقًا لحجم الملكية كما في ٣1 ديسمبر 2017:

 12.٤ بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 12.٣ بيان توزيع ملكية المساهمين العموميين كما في ٣1 ديسمبر 2017:
٣1 ديسمبر 2017:

النسبةعدد المستثمريننوع العميلالمستثمر/المساهم

دولة اإلمارات العربية المتحدة

30.3894حكومي

70.2911بنوك

11586.0899شراكت

95,89812.3034أفراد 

30.0197مؤسسة فردية 

دول مجلس التعاون

--حكومي

--تجاري

1690.3169أفراد 

عرب

--حكومي

--تجاري

5110.4461أفراد 

جنسيات أخرى
60.0098شراكت 

4880.1338أفراد

عدد األسهم المملوكةاالسم 
نسبة األسهم المملوكة 

من رأس المال

1,808,465,89939.56جهاز اإلمارات لالستثمار

902,857,14219.75شركة مبادلة لالستثمار ش.م.خ

891,428,57219.5شركة اإلمارات الدولية لالتصاالت ذ.م.م

عدد المساهمينملكية األسهم )سهم(
عدد االسهم 

المملوكة
نسبة األسهم المملوكة 

من رأس المال

96,137118,223,8872.58أقل من 50,000

من 50,000 إلى أقل 
من 500,000

829127,278,3092.78

من 500,000 إلى أقل 
من 5,000,000

198259,534,4115.67

4,066,391,96488.95 36أكثر من 5,000,000

معلومات عامةمعلومات عامة
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اكفة آليات ووسائل التواصل مع قسم   •
عالقات المستثمرين لتقديم اآلراء والمالحظات 

واالستفسارات.
التقارير المتعلقة بالنتائج المالية والعروض   •

التقديمية وتواريخها.
محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية.  •

معلومات عن سعر سهم الشركة واألرباح   •
السنوية والمرحلية.

تقارير الحوكمة السنوية.  •
هيلك الملكية ونسب التملك.  •
تشكيل مجلس اإلدارة واللجان   •

المنبثقه منه وهيلكة الشركة.
آلية التواصل مع مجلس اإلدارة لتقديم   •

اآلراء والمالحظات واالستفسارات.
توزيعات األرباح.  •

 يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 
 du.ae/about-us/investor-relations

 )EITC IR( استحدثت الشركة تطبيق إلكتروني
يسمح للمساهمين بمتابعة أداء أسهم الشركة 

وتوزيعات األرباح النقدية وجميع اإلفصاحات 
المتعلقة بالبيانات المالية وغير المالية.

12.٦ بيان باإلجراءات التي تم إتخاذها 
بشأن ضوابط عالقات المستثمرين

تتولى الشركة تنظيم المؤتمرات الصحفية 
والهاتفية مع وسائل اإلعالم المتخصصة 

والدولية. ويقوم الرئيس التنفيذي بمناظرة 
الصحفيين والمحللين لتوضيح الوضع المالي 

للشركة وأداءها بعد اإلفصاح عن البيانات المالية 
السنوية والمرحلية للسوق المالي. كما يشارك 
رئيس الشؤون المالية عامر اكظم بالعديد من 

المقابالت الصحفية المتعلقة باالفصاحات المالية. 

باالضافة إلى ذلك، فإن الرئيس التنفيذي 
يستعرض األداء المالي للشركة بواسطة العروض 
التقديمية وذلك مباشرًة بعد اإلفصاح عن البيانات 

المالية السنوية والمرحلية للسوق المالي، 
ويكون بشلك مؤتمر يحضره نخبة من المحللين 
والمستثمرين ورجال اإلعالم وتخصص من خالله 

مدة زمنية للتحاور وتلقي اإلستفسارات. كما يتم 
نشر هذا العرض التقديمي على موقع الشركة 

اإللكتروني مباشرًة بعد االنتهاء من المؤتمر.

وأسندت الشركة مهام إدارة عالقات المستثمرين 
لحنان أحمد األمين العام لمجلس اإلدارة.

قامت الشركة بإنشاء موقع إلكتروني 
مخصص لعالقات المستثمرين.

 ويتم تحديثه بشلك دوري ومتواصل ليتماشى 
مع أفضل الممارسات ويتضمن:

القوائم المالية السنوية والمرحلية وتقارير   •
مجلس اإلدارة السنوية.

12.7 القرارات الخاصة التي تم اتخاذها من 
قبل الجمعية العمومية في العام 2017:

شطب 38,522,582 سهم األمر الذي نتج عنه   •
تخفيض رأسمال الشركة من 4,571,428,571 

سهم إلى 4,532,905,989 سهم.
إقرار التعديالت على ‘النظام األساسي للشركة’   •

وذلك الستيفاء أحاكم ‘القانون االتحادي رقم 
2 لسنة 2015’ بشأن الشراكت التجارية.

12.8 بيان األحداث الجوهرية التي 
صادفت الشركة خالل العام 2017:

استقالة هناء الرستماني عضو مجلس إدارة.  •
تعديل الهيلك التنظيمي.  •

اطالق العالمة التجارية الثانية فيرجن موبايل.  •
المساهمة في المسرعات الحكومية.   •

12.٩ بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2017:
 يوضح الجدول أدناة تفاصيل نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2017 على حسب فئات 

والدرجات الوظيفية:

نسبة التوطينالمسمى الوظيفي

62.50رئيس إدارة تنفيذي

27.69نائب رئيس

24.77مدير أول

23.49مدير

41.22اختصاصي

60.26مساعد

٣2.٥٣المجموع

%٣2.٥٣

%٦0.2٦

%٤1.22

%2٣.٤٩ %2٤.77
%27.٦٩

%٦2.٥0

المجموع مساعد اختصاصي مدير مدير أول نائب رئيس رئيس إدارة 
تنفيذي

معلومات عامةمعلومات عامة
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 12.10 بيان بالمشاريع والمبادرات االبتاكرية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها 
خالل العام 2017:

إطالق عالمة فيرجن موبايل   •

إنشاء شركة ‘Dubai Smart City Platform’ لمساندة مشروع مدينة دبي الذكية  •

 ولمزيد من المعلومات بشأن حوكمة الشركة وسياساتها، باإلضافة إلى التقارير السنوية 
du.ae/about-us/investor-relations :وتقارير اإلستدامة يرجى زيارة الرابط التالي

أحمد بن بيات 
رئيس مجلس اإلدارة

معلومات عامة


