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المقدمة:
 واصلت شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة 

خالل العام 2018 جهودها لتقديم نموذج 
للحوكمة يتسم بالشفافية والمساءلة 

مما يؤكد اإلمتثال لقرار مجلس إدارة هيئة 
األوراق المالية والسلع رقم )7/ر.م( لسنة 
2016 بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي 

وحوكمة الشراكت المساهمة العامة.

تحرص الشركة على اإللتزام بنظم الحوكمة 
المؤسسية والسعي لضمان التواجد في 

طليعة منتهجي ممارسات الحوكمة 
الرشيدة. وتم ذلك من خالل الرقابة 

المستمرة والُمحكمة، وتعديل السياسات 
لدعم نموذج األعمال بشلك عام، وتوفير 

المرونة المطلوبة لالرتقاء بالشركة، 
ومواكبة الحلول التقنية والرقمية 

المتجددة في قطاع االتصاالت.

 تشكيل المجلس: 
 في العام 2018 قامت الجمعية العمومية 
بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة اإلمارات 

لالتصاالت المتاكملة ش.م.ع )“المجلس”( 
من خالل تعيين وإنتخاب أعضاء جدد، 
وبدورهم ساهموا في إثراء قرارات 

المجلس وتطوير استراتيجية الشركة 
بمنظور جديد يهدف الى تحقيق قيمة 
أفضل للمساهمين وتعزيز ثقة أصحاب 

المصلحة والحرص على إستدامة األعمال.

وبناًء عليه، تم إعادة تشكيل اللجان 
المنبثقة من المجلس وتحديد مهامها 

واختصاصاتها والصالحيات الممنوحه لها 
وآلية رقابة المجلس عليها وفق معايير 

اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشراكت 
المساهمة العامة. وقام المجلس بإعادة 

صياغة شرووط المراجعة للك لجنة 
لالضطالع في الموضوعات الرئيسية 

للشركة ورفع التقارير الدورية والتوصيات 
للمجلس لتسهيل عملية اتخاذ القرار.  

بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها 
 الستكمال حوكمة الشركة 

في العام 2018  1
مراجعة أطر الحوكمة:

 راجع المجلس واللجان المنبثقة منه 
اإلجراءات الالزمة لضمان اإللتزام بأحاكم 

القوانين واألنظمة والقرارات المعمول 
بها ومتطلبات الجهات الرقابية 

والسياسات واألنظمة واإلجراءات الداخلية 
الموضوعة من قبل المجلس وتأكد من 

صحتها، وحدد التوجهات االستراتيجية 
واألهداف الرئيسة للشركة، وتحقق من 

كفاءة عمل الرقابة الداخلية وتأكد من 
تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة 

المخاطر والحد منها في الشركة. كما 
تمت مراجعة سياسة توزيع األرباح بما 
يحقق مصالح الشركة والمساهمين.

بذل المجلس جهودًا مكثفة خالل عام 
2018 لتطوير عدد كبير من السياسات 

واإلجراءات التي ركزت على تحسين 
عمليات الشركة وفق ُأطر الحوكمة 

الموسسية، وشملت أخالقيات العمل 
في مختلف أقسام الشركة.

“

“
 الرقابة الداخلية:

 أنشأت الشركة خط حماية إضافي تكون 
فيه وظيفة إدارة المخاطر واالمتثال 

التنظيمي مستقلتين عن الخط األول )خط 
األعمال(. وتم تعيين رئيسًا لقسم إدارة 

المخاطر واالمتثال يرفع تقاريره ذات الصلة 
إلى المدير التنفيذي، كما تم تشكيل لجنة 
إلدارة المخاطر واالمتثال تتكون من أعضاء 
اإلدارة التنفيذية وتقوم هذه اللجنة برفع 
التقارير الدورية للجنة التدقيق المنبثقة 

من المجلس. 

بذل المجلس جهودًا مكثفة خالل عام 
2018 لتطوير عدد كبير من السياسات 

واإلجراءات التي ركزت على تحسين عمليات 
الشركة وفق ُأطر الحوكمة الموسسية، 

وشملت أخالقيات العمل في مختلف 
أقسام الشركة. وقد وفرت هذه األطر 

فوائد ملموسة ألعمالنا في العام 2018، 
مثل انسيابية العمليات والمرونة الداخلية 
وتهيئة الجو العام في الشركة استعدادًا 

ألي تغيرات مستقبلية. 
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 بيان بتعامالت أعضاء المجلس
 باألوراق المالية المصدرة من
قبل الشركة في العام 2018:

األسهم المملوكة كما في المنصب/ صلة القرابة
إجمالي عملية الشراءإجمالي عملية البيع31/12/2018

أحمد جلفار
)عضو مجلس إدارة(

467,839--467,839

تطبق سياسة التعامل باألسهم الصادرة 
من قبل الشركة على أعضاء المجلس 

واإلدارة التنفيذية واكفة موظفي الشركة 
والشراكت التابعة والشقيقة ومن في 
حكمهم )أطراف أخرى تربطهم عقود 
عمل مع الشركة أو عالقة قرابة من 

 الدرجة األولى مع الموظفين(. 

حيث تم تحديد وتوضيح اأُلطر التي 
يستوجب التقيد بها مع لك تعامل 
باألسهم الصادرة من قبل الشركة 
 باإلضافة إلى بيان عواقب التقصير 

في حال عدم التقيد بهذه السياسة.  

بيان بتعامالت أعضاء المجلس 
 وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق
المالية للشركة خالل العام 2018

نموذج الحوكمة:
في  العام 2018  واصلت الشركة جهودها 
لتقديم نموذج للحوكمة يتوازى مع معايير 

الحوكمة وأفضل الممارسات الدولية. مع 
الحرص على االمتثال للقواعد التنظيمية 

والتواصل مع المساهمين وأصحاب 
المصالح، والتوازن مابين سرعة تحقيق 

الرؤية قصيرة األمد وأولوية إنجاز الرؤية 
طويلة األمد.

وتكمن فعالية حوكمة الشركة في توزيع 
المهام والمسؤوليات بين المساهمين 
والمجلس واللجان المنبثقة منه واإلدارة 

التنفيذية وتأكيد المرجعية والمساءلة 
وفق جدول صالحيات معتمد من المجلس، 

كما هو موضح في نموذج الحوكمة.
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3.1 بيان تشكيل المجلس الحالي:

 ساهم أعضاء المجلس بشلك فّعال 
وديناميكي مستخدمين خبراتهم في 
تشكيل مجلس إدارة متماسك وعلى 
كفاءة عالية لمواجهة تحديات البيئة 

االقتصادية المتغيرة.

ثابر المجلس على رفع مستوى الحوكمة 
المؤسسية في الشركة إيمانًا منه 

بدورها في استدامة األعمال وتحسين 
األداء على اكفة األصعدة. وتم استعراض 

آراء أعضاء المجلس وتشجيعهم لطرح 

األفاكر المبتكرة لمواكبة التطورات التي 
يشهدها قطاع االتصاالت على المستوى 

الدولي. وتظافرت جهود المجلس لخلق 
قيمة مضافة للشركة وساهمت في نمو 
االيرادات وحققت عائدات على المساهمين 

 )أرباح نصف سنوية(، ومكنت الشركة 
من المساهمة في المسؤولية 

المجتمعية وخلق بصمة ايجابية داخل 
المجتمع اإلماراتي. 

تشكيل مجلس 
إدارة الشركة  3

تولى محمد الحسيني مهامه كرئيس 
مجلس إدارة شركة اإلمارات لالتصاالت 

المتاكملة في 28 فبراير 2018. 

وهو يتمتع بخبرات متنوعة في قطاعات 
عدة منها األعمال المصرفية والتمويل، 
والعقارات، واالستثمار واالتصاالت وتجارة 
التجزئة. كما قدم مساهمات عديدة من 

خالل المبادرات والخطط االستراتيجية 
 واالقتصادية في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.

يترأس حاليًا مجلس إدارة شركة اإلمارات 
لالتصاالت المتاكملة، كما يشغل عضوية 

مجالس إدارة أخرى رائدة في الدولة وهي 
اكلتالي:

عضوية شراكت مساهمه عامة:

رئيس مجلس إدارة - مجموعة   • 
إعمار مولز.

عضو مجلس إدارة - بنك اإلمارات   • 
دبي الوطني.

عضو مجلس إدارة -  مصرف اإلمارات   •
اإلسالمي .

عضو مجلس إدارة - شركة دبي   •
للمرطبات.

عضويات أخرى: 

عضو مجلس إدارة ¬- جهاز اإلمارات   •
لإلستثمار.

عضو مجلس إدارة - مؤسسة   • 
دبي العقارية.

وهو حاصل على ماجستير في إدارة 
 األعمال الدولية من جامعة ويبستر 

بمدينة جنيفا – سويسرا.

محمد هادي الحسيني
 رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي ومستقل 

 أول تعيين في
22 فبراير 2018

 ممثاًل لـ
 شركة اإلمارات 

الدولية لالتصاالت 

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 المجلس ويتم إنتخاب 

عضوين من قبل عامة المساهمين عن 
طريق التصويت التراكمي في الجمعية 

العمومية لك ثالث سنوات. يتشلك 
المجلس من أعضاء مستقلين وغير 

تنفيذيين، وهم اكلتالي:

يتمتع خالد بالعمى بمسيرة مهنية ناجحة 
تمتد ألكثر من 29 عاما شغل خاللها 

العديد من المناصب التنفيذية في عدد 
من المؤسسات والشراكت الكبرى.

يرأس حاليًا منصب المدير التنفيذي إلدارة 
العقارات، والبنية التحتية في مجلس 

أبوظبي لالستثمار، وكذلك يتولى عضوية 
مجالس إدارة شراكت أخرى رائدة في الدولة 

وهي اكلتالي:

يعتبر مالك آل مالك احدى الشخصيات 
القيادية البارزة في عالم األعمال بالدولة 

ويتمتع بخبرات عملية في مجاالت مختلفة 
منها التكنولوجيا، واإلعالم، والتعليم.

يرأس حاليًا منصب الرئيس التنفيذي 
لمجموعة تيكوم إحدى شراكت دبي 

القابضة، والداعم االستراتيجي والمساهم 
في تحقيق الرؤى الطموحة إلقتصاد 

إمارة دبي. كما يتولى عضوية مجالس 
إداراة شراكت أخرى رائدة في الدولة وهي 

اكلتالي:

عضو مجلس إدارة - المصرف المركزي   •
لدولة اإلمارات العربية المتحدة

عضو مجلس إدارة - الهيئة العامة   •
للمعاشات والتأمينات االجتماعية

عضو مجلس شركة اإلمارات لتعليم   •
قيادة السيارات

وهو حاصل على شهادة الباكلوريوس 
 في العلوم المالية من جامعة إنديانا 
 في الواليات المتحدة األمريكية فضاًل 
 )CFA(  عن كونه محلل مالي معتمد

رئيس مجلس إدارة -  معهد دبي   •
)DIDI( للتصميم واإلبتاكر

عضو مجلس إدارة  -المجلس الوطني   •
لإلعالم

عضو مجلس إدارة -”دي أكس بي   •
انترتينمنتس- ش.م.ع “

عضو مجلس إدارة-  مكتبة محمد بن   •
راشد

عضو مجلس أمناء - لكيات التقنية   •
)HCT( العليا

وهو حاصل على درجة الباكلوريوس في 
إدارة األعمال من لكيات التقنية العليا 
)HCT( في اإلمارات العربية المتحدة..

خالد محمد بالعمى
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي ومستقل  

 أول تعيين في  
17 مارس 2015

 ممثاًل لـ
جهاز اإلمارات لالستثمار 

مالك سلطان آل مالك
 عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي ومستقل  

 أول تعيين في 
21 مارس 2018

 ممثاًل لـ 
 شركة اإلمارات

الدولية لالتصاالت 
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يتمتع زياد لكداري )مؤسس مكتب لكداري 
محامون ومستشارون قانونيون( بخبرات 
رائدة في مجال المحاماة، واإلستشارات 

القانونية. باإلضافة الى خبراته القانونية 
واالستثمارية، حيث قام بتقديم مساهمات 

زاخرة في استضافة مدينة دبي للمحافل 
الدولية والمؤتمرات العالمية.

يرأس حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة 
مكتب لكداري محامون ومستشارون 

قانونيون، وكذلك منصب رئيس مجلس 
إدارة مجموعة لكداري لالستثمار في 

اإلمارات العربية المتحدة.

يتمتع أحمد جلفار بخبرة واسعة وشاملة 
في قطاعات منتوعة ومنها قطاع 

االتصاالت، واالقتصاد، والمصارف وتنمية 
المجتمع من خالل إشرافه على عدة 

مناصب قيادية رائدة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة.

يرأس حاليًا منصب المدير العام لهيئة 
تنمية المجتمع والتي تهتم بخلق قطاع 

إجتماعي رائد في دولة اإلمارات لدفع 
عجلة التنمية المستدامة.  

كما يشغل أيضًا عضوية مجالس إدارة 
 شراكت أخرى رائدة في الدولة وهي 

على النحو التالي:

عضو مجلس إدارة مركز دبي   • 
التجاري العالمي

عضو مجلس إدارة شركة دانة   • 
غاز ش.م.ع.

 وهو حاصل على شهادة باكلوريوس 
في القانون من جامعة اإلمارات.

كما يشغل أيضًا عضوية مجالس إدارة 
شراكت أخرى رائدة في الدولة وهي على 

النحو التالي:

رئيس مجلس إدارة - صندوق المعرفة،   •
حكومة دبي

نائب رئيس مجلس إدارة - بنك دبي   •
التجاري

عضو مجلس إدارة - شركة سمارت   •
ستريم للتكنولوجيا القابضة.

عضو مجلس إدارة - مستشفى الجليلة   •
التخصصي لألطفال

وهو حاصل على باكلوريوس في الهندسة 
المدنية، وعلوم الحاسوب من جامعة 
غونزاغا في والية واشنطن بالواليات 

المتحدة األمريكية، وشارك في برنامج 
قيادي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

زياد عبدالله لكداري
 عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي ومستقل  

 أول تعيين في 
14 مارس 2007 

 ممثاًل لـ 
المساهمين العموميين

أحمد عبدالكريم جلفار
 عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي ومستقل  

 أول تعيين في 
21 مارس 2018

 ممثاًل لـ 
المساهمين العموميين

يتمتع محمد الشحي بخبرة شاملة 
وطويلة في قطاعات متعددة منها 
القطاع المالي والمصرفي والعقارات 

والتأمين حصدها من خالل ترأسه لمناصب 
تنفيذية عديدة تابعة لحكومة دبي 

وشراكت القطاع الخاص.

يتولى الشحي حاليًا منصب نائب المدير 
العام للدائرة المالية، والمدير التنفيذي 

باإلنابة لصندوق دبي للدعم المالي التابع 
لحكومة دبي، كما يتولى منصب سكرتير 

اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي. 

يتمتع محمد السويدي بخبرة طويلة 
مكتسبة من عمله في إدارة األصول 
من خالل االستثمار في حقائب أصول 

متنوعة في المجاالت والصناعات 
االقتصادية الرئيسية على الصعيد المحلي، 

واإلقليمي، والدولي  بهدف تحقيق أرباح 
مالية مستدامة.

كما يشغل حاليًا عضوية مجالس إدارة 
مؤسسات رائدة في الدولة وهي اكلتالي:

رئيس مجلس إدارة - بنك اإلمارات دبي   •
الوطني اكبيتال ش.م.خ.

عضو مجلس إدارة - بنك اإلمارات   • 
دبي الوطني 

عضو مجلس إدارة - مؤسسة   • 
دبي العقارية

عضو مجلس إدارة - شركة  • 
 نيورون ذ.م.م.

 وهو حاصل على درجة الماجستير 
في إدارة األعمال من جامعة زايد، 

وباكلوريوس في المحاسبة من جامعة 
اإلمارات.

يرأس حاليا منصب المدير التنفيذي إلدارة 
األصول في جهاز اإلمارات لالستثمار.

كما يشغل عضوية مجلس إدارة   •
المجموعة العربية للتأمين “أريج”

 وهو حاصل على شهادة باكلوريوس 
في المحاسبة من جامعة اإلمارات. 

محمد حمد الشحي
 عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي ومستقل  

 أول تعيين في 
21 مارس 2018

 ممثاًل لـ 
جهاز اإلمارات لالستثمار

محمد سيف السويدي 
 عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي ومستقل  

 أول تعيين في 
27 أغسطس 2012

 ممثاًل لـ 
جهاز اإلمارات لالستثمار
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يمتلك مسعود محمود مسيرة حافلة 
في وضع استراتيجيات وإدارة أصول 

شراكت التكنولوجيا المعلوماتية وشراكت 
االتصاالت. ويتمتع بخبرات طويلة في عدة 
قطاعات منها المالية والصناعية وحلول 
االتصاالت الفضائية المبتكرة والموثوقة. 

يرأس حاليا منصب الرئيس التنفيذي 
لشركة الياه لالتصاالت الفضائية –الياه 
سات وهو المسؤول عن اإلدارة واكمل 

القدرات التشغيلية لشركة الياه سات على 
الصعيدين التجاري والحكومي.

 كما يشغل عضوية مجالس ادارة 
شراكت اخرى رائدة في الدولة وهي على 

لنحو التالي:

عضو مجلس إدارة  -واكلة   • 
اإلمارات للفضاء

عضو مجلس - إدارة ياه اليف   •

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.

مسعود م. شريف محمود
 عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي ومستقل  

 أول تعيين في 
18 ديسمبر 2013

 ممثاًل لـ 
مبادلة لالستثمار

يتمتع خالد القبيسي بخبرات عملية 
طويلة ومتميزة في عدة قطاعات، بما 
في ذلك تطوير السياسات االستثمارية، 

وصناعة الطيران والصناعات الدفاعية، 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

والطاقة النظيفة. 

يشغل القبيسي منصب الرئيس التنفيذي 
لقطاع صناعة الطيران، والطاقة النظيفة، 

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
شركة مبادلة لالستثمار، وكذلك عضوية 

لجنة االستثمار التابعة لمبادلة.

كما يشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة 
شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة، 

باإلضافة إلى عضوية مجالس إدارة شراكت 
أخرى رائدة في الدولة، وهي اكلتالي:

رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية   •
للتبريد المركزي ش.م.ع – تبريد  

رئيس مجلس إدارة إنجازات لنظم   •
البيانات ذ.م.م– إنجازات 

رئيس مجلس إدارة شركة اإلمارات   •
للصناعات العسكرية ش.م.ع

نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي   •
إلدارة رياضة السيارات ذ.م.م 

عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي   •
لطاقة المستقبل ش.م.خ – مصدر 

عضو مجلس إدارة اإلمارات العالمية   •
لأللمنيوم ش.م.خ 

نائب رئيس مجلس إدارة شركة غلوبل   •
فاوندريز 

عضو مجلس إدارة دار التأمين ش.م.ع  •

عضو مجلس إدارة شركة مبادلة   •
للبترول ذ.م.م

نائب رئيس مجلس ادارة دار التمويل   •
ش.م.ع

يحمل القبيسي شهادة الماجستير في 
إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن، 
وشهادة الباكلوريوس في التمويل وإدارة 

العمليات من جامعة بوسطن، الواليات 
المتحدة األمريكية.

خالد عبدالله القبيسي 
 عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي ومستقل 

 أول تعيين في 
19 أبريل 2018 

 ممثاًل لـ 
مبادلة لالستثمار
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3.2 بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي:

يدرك المجلس جيدًا بأن تنّوع الخبرات 
والتوازن بين الجنسين يساهم في إضافة 

جودة وفعالية لمجالس اإلدارة كما يزيد 
من وجهات النظر البناءة. 

3.3 بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر 
نسائي لعضوية المجلس:

في العام 2018، تم فتح باب الترشح 
 لعضوية المجلس، قامت ثالث سيدات 

من ذوي الخبرة للترشح لعضوية المجلس، 
إال أنهم لم يحصلوا على األصوات الاكفية 

 من المساهمين الحاضرين في 
 الجمعية العمومية لتنصيبهم أكعضاء 

في المجلس. 

يمتلك اكج-ايريك خبرة طويلة في 
مجال التمويل وتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، حيث شغل العديد من األدوار 
التنفيذية طوال حياته المهنية وعمل 

كعضو مجلس إدارة لعدة منظمات 
معترف بها عالمًيا. وهو كذلك شريك 

 SEQ Capital Partners ومؤسس شركة
في زيوريخ ، سويسرا، التي تركز على 

االستثمارات السائلة العالمية في األسهم 
والسندات الخاصة في مجاالت االتصاالت 

والجواالت وخدمات اإلنترنت واإلعالم 
والتكنولوجيا. كما يعمل مستشار لدى 

مبادلة لالستثمار.

كما يشغل حاليًا عضوية مجالس إدارة عدة 
مؤسسات أخرى وهي على النحو لتالي:

 Starzplay  عضو مجلس إدارة  •

عضو مجلس إدارة   • 
Quaikap Systeme AG

عضو مجلس إدارة   • 
 ”SEQ Capital Partners “

”Bookit.oy “ عضو مجلس إدارة  •

”SES SESG “ عضو مجلس إدارة  •

عضو مجلس إدارة    • 
”Refugees United Foundation “

حاصل على درجة الماجستير في العلوم 
من جامعة ألتو في هلسنكي، وكذلك 

على ماجستير في إدارة األعمال ودكتوراه 
في استراتيجية التكنولوجيا من جامعة 

آلتو ومدرسة وارتون.

اكي أيريك ريالندير 
 عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي ومستقل 

 أول تعيين في 
21 مارس 2018

 ممثلة لـ 
جهاز االمارات لالستثمار
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األسم 
بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة من المجلس

عدد قيمة البدلاسم اللجنة )اللجان(
االجتماعات

147,0007• لجنة االستثمار )رئيس( من تاريخ 21 مارس إلى حينهمحمد الحسيني
168,0008• لجنة الترشيحات والماكفآت )رئيس( من تاريخ 1 يناير إلى حينهخالد بالعمى

مسعود محمود
• لجنة االستثمار )رئيس( من تاريخ 1 يناير الى 20 مارس

• لجنة التدقيق من تاريخ 21 مارس إلى حينه
147,0007

محمد السويدي
• لجنة الترشيحات والماكفآت من تاريخ 1 يناير الى 20 مارس

• لجنة االستثمار من تاريخ 21 مارس ا إلى حينه
252,00012

زياد لكداري
• لجنة التدقيق )رئيس( من تاريخ 1 يناير الى حينه

• لجنة الترشيحات والماكفآت من تاريخ 1 يناير إلى 20 مارس
189,0009

105,0005• لجنة االستثمار من تاريخ 25 أبريل إلى حينهخالد القبيسي
147,0007• لجنة االستثمار من تاريخ 21 مارس إلى حينهأحمد جلفار 

محمد الشحي
• لجنة التدقيق من تاريخ 21 مارس الى حينه

• لجنة الترشيحات والماكفآت من تاريخ 25 أبريل إلى حينه
• لجنة االستثمار من تاريخ 21 مارس الى 25 أبريل

189,0009

مالك ال مالك
• لجنة االستثمار من تاريخ 21 مارس الى 25 أبريل

• لجنة الترشيحات والماكفآت من تاريخ 25 أبريل إلى حينه
84,0004

اكي أيريك ريالندير
• لجنة التدقيق من تاريخ 21 مارس الى حينه 

• لجنة الترشيحات والماكفآت من تاريخ 21 مارس إلى حينه
252,00012

42,0002• لجنة االستثمار من تاريخ 1 يناير الى 21 مارسعبدالله الشامسي
42,0002• لجنة التدقيق من تاريخ 1 يناير الى 21 مارسسعيد اليتيم
84,0004• لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والماكفآت من تاريخ 1 يناير إلى 20 مارسفاضل العلي

حميد الشمري
• لجنة االستثمار من تاريخ 1 يناير الى 20 مارس

• لجنة الترشيحات والماكفآت من تاريخ 21 مارس إلى 19 أبريل
42,0002

* تم إعادة تشكيل اللجان بتاريخ 21 مارس 2018 وبتاريخ 25 أبريل 2018

3.4 بيان بما يلي :

مجموع ماكفآت المجلس المدفوعة   .1
عن العام 2017:

وافقت الجمعية العمومية في سنة   
2018 على ماكفأة أعضاء المجلس 

بمبلغ وقدره )8,729,303( درهم إماراتي 
ُوزعت على جميع أعضاء المجلس 

أكتعاب عن سنة 2017.

مجموع ماكفآت أعضاء المجلس   .2
المقترحة عن العام 2018 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 9,403,322 درهم 

 إماراتي توزع على جميع أعضاء 
المجلس أكتعاب عن سنة 2018.

بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات   .3
 اللجان المنبثقة من المجلس 

التي تقاضاها أعضاء المجلس عن 
السنة المالية للعام 2018 وفقًا 

للجدول التالي:

3.5 عدد اجتماعات المجلس التي عقدت 
في العام 2018 :

تنعقد اجتماعات المجلس بحضور غالبية 
األعضاء. ففي السنة المالية المنتهية 
بتاريخ 31 ديسمبر 2018، تم عقد عشرة 

إجتماعات لمجلس اإلدارة.

تنعقد إجتماعات المجلس بناًء على دعوة 
خطية من الرئيس أو طلب خطي يقدمه 

عضوين من أعضاء المجلس أو اللجان 

المعتذرون عن الحضورالتاريخرقم اإلجتماع

سعيد اليتيم18 يناير 2018اجتماع مجلس اإلدارة 1

ال يوجد14 فبراير 2018اجتماع مجلس اإلدارة 2

ال يوجد21 مارس  2018اجتماع مجلس اإلدارة 3

مسعود محمود، وحميد الشمري11 أبريل 2018اجتماع مجلس اإلدارة 4

ال يوجد25 أبريل 2018اجتماع مجلس اإلدارة 5

ال يوجد30 مايو 2018اجتماع مجلس اإلدارة 6

ال يوجد18 يوليو 2018اجتماع مجلس اإلدارة 7

محمد الشحي20 سبتمبر 2018اجتماع مجلس اإلدارة 8

ال يوجد31 أكتوبر 2018اجتماع مجلس اإلدارة 9

ال يوجد12 ديسمبر 2018اجتماع مجلس اإلدارة 10

* تم إعادة تشكيل مجلس اإلدارة بتاريخ 21 مارس 2018

* تم تعيين خالد القبيسي كعضو مجلس إدارة بتاريخ 19 أبريل 2018 

على األقل، ترسل الدعوة وجدول األعمال 
ومواد االجتماع قبل الموعد المحدد، ويتم 
تسجيل تفاصيل المسائل التي ُنظر فيها 

والقرارت التي تم إتخاذها في محاضر 
إجتماعات المجلس ولجانه مع األخذ بعين 

االعتبار أية تحفظات لألعضاء أو أية آراء 
مخالفة عبروا عنها خالل االجتماع )إن 

وجدت(، 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 المصلحة على القرار 

ذات الصلة. 

• وفيما يلي تواريخ اجتماعات المجلس وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء المجلس:
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3.6 بيان مهام واختصاصات المجلس 
التي قامت بها اإلدارة التنفيذية بناًء 

على تفويض من المجلس إلى اإلدارة 
مع تحديد مدة وصالحية التفويض:

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 “ إلى 
اللجان المنبثقه من المجلس أو لإلدارة 

التنفيذية. 

وفي حال استدعى األمر، يتم التفويض 
بموجب تفويضات محددة، وعند التفويض 

يتم تقديم تعليمات واضحة بخصوص 
الصالحيات. 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 2018. 

3.7 بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت 
مع األطراف ذات العالقة مع توضيح 

طبيعة العالقة ونوع التعامل

 في حال إبرام التعامالت مع األطراف ذات 
العالقة التي ال تصل نسبتها )%5( من 

رأس مال الشركة  ُتأخذ موافقة المجلس، 
أما في حال إبرام التعامالت مع األطراف 

ذات العالقة التي تتجاوز نسبتها )5%( 
فأكثر من رأس مال الشركة ُتأخذ موافقة 

الجمعية العمومية، ومنع الطرف ذو 
العالقة عن التصويت على قرار المجلس 

إذا اكن عضوًا في المجلس وفي الجمعية 
العمومية إذا اكن مساهمًا.

في حال إبرام صفقات مع األطراف ذات 
العالقة يحرص المجلس على إخطار هيئة 

األوراق المالية والسلع ببيانات الطرف 
ذو العالقة وتفاصيل المعاملة ويؤكد 

المجلس للهيئة أن شروط التعامل مع 
الطرف ذو العالقة عادلة ومعقولة وفي 

صالح مساهمي الشركة.

:)IFRS( والجدول التالي يعكس القيمة اإلجمالية للتعامالت مع األطراف ذات العالقة لهذا العام وفق المعايير الدولية

ألف درهمالقيمة اإلجمالية للمعامالت مع األطراف ذات العالقة

39,697تيكوم لالستثمارات المنطقة الحرة )ذ.م.م.( إيجار الماكتب والخدمات

1,000تيكوم لالستثمارات المنطقة الحرة )ذ.م.م.( قيمة البنية التحتية

1,527,311اكسيوم تليكوم )ذ.م.م.( - موزع معتمد - صافي المبيعات

569إنجازات لنظم البيانات )ذ.م.م.( - إيجار مركز البيانات والخدمات

116,746خزنة داتا سنتر - إيجار مركز البيانات والخدمات

34,044خزنة داتا سنتر – تمويل اضافي

1,835مسرعات مدينة دبي الذكية – االستحواذ على الملكية

3.8 الهيلك التنظيمي:

تقوم اإلدارة التنفيذية بإدارة األعمال 
اليومية للشركة وفق االستراتيجية 

الموضوعة من المجلس، ويترأسها 
“الرئيس التنفيذي” الذي يشرف على 

العمليات التشغيلية للشركة، كما أنه يعد 

هو المسؤول مع طاقم اإلدارة التنفيذية 
أمام المجلس، ويهتم بتنفيذ التوصيات 

وتطبيق االستراتيجيات والسياسات 
الموضوعة من قبل المجلس في الشركة. 

نائب الرئيس التنفيذي – خدمات االتصاالت

نائب الرئيس التنفيذي – حلول المؤسسات

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون 
اإلدارية

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

الرئيس التنفيذي للعالقات التنظيمية والشؤون 
المؤسسية

الرئيس التنفيذي للبنية التحتية

الرئيس التنفيذي للشؤون االستراتيجية

الرئيس التنفيذي للتطوير واالبتاكرات

المدير التنفيذي لفيرجن موبايل

نائب رئيس تنفيذي – لالعالم واالتصال

مدير إدارة المخاطر وااللتزام

الرئيس التنفيذي
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3.9 بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف األول والثاني:

تاريخ التعيينالمنصب

مجموع 
الرواتب 

والبدالت 
المدفوعة 

للعام 2018 
)درهم(

مجموع 
ماكفآت أخرى 
نقدية للعام 
2018 )درهم(

أي ماكفآت 
أخرى نقدية 
للعام 2018 
أو تستحق 
مستقباًل 

)LTI(

مجموع 
الماكفآت 
والحوافز 

المدفوعة 
للعام 2018 

)درهم(

1/1/20064,752,312411,0128,246,0002,631,346الرئيس التنفيذي

23/4/20062,564,256468,8932,356,0002,346,292نائب الرئيس التنفيذي – خدمات االتصاالت

424390,2282,356,0001,737,143 ,1/1/20062,432نائب الرئيس التنفيذي – حلول المؤسسات

823,764ال يوجد13/5/20181,169,34218,968الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون اإلدارية

8/12/20132,069,640187,1662,356,0001,398,544الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

الرئيس التنفيذي للعالقات التنظيمية والشؤون 
المؤسسية

1/1/20061,969,51213,5712,356,0001,418,588

7/9/20081,843,200246,279706,8001,341,960الرئيس التنفيذي للبنية التحتية 

1,311,520ال يوجد7/5/20171,976,400116,032الرئيس التنفيذي للشؤون االستراتيجية

672,933ال يوجد 4/3/20181,649,8771,147,096الرئيس التنفيذي للتطوير واالبتاكرات

536,940ال يوجد1/8/20161,459,200156,253المدير التنفيذي لفيرجن موبايل

869,722ال يوجد16/4/20171,492,800333,797نائب رئيس تنفيذي – لالعالم واالتصال 

522,958ال يوجد14/1/20181,089,739188,413مدير إدارة المخاطر وااللتزام

4.1 نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي:

تعتبر شركة برايس وتر هاوس كوبرز)دبي(  
)PwC( بمثابة شركة التدقيق األكبر على 

اإلطالق حيث يمتد نطاق أعمالها عبر 154 
بلدًا وتشهد تواجدًا مميزًا في منطقة 

الشرق األوسط.

الجدير بالذكر أن شركة برايس وتر هاوس 
كوبرز)PwC( تتواجد في شرق األوسط 
على مدى يقارب 45 عامًا، وفي دولة 
اإلمارات لما يزيد عن 29 عامًا وتختص 

بمجال التدقيق القانوني والضمان 
وخدمات استشارات األعمال والضرائب. 

4.2 بيان األتعاب والتاكليف الخاصة بالتدقيق عن السنة المالية للعام 2018:-

قيمة التعامل )بالدرهم االماراتي(نوع التعاملالمدقق

D&T
639,054استشارة – إطار رقابة الشراكت

85,485خدمات العناية الالزمة

E&Y14,326,650الخدمات المدارة للطرف الثالث
2,069,189اختبار مستوى الحماية االلكترونية

37,460تدريب 
57,139خدمات دعم التنظيمي للعمليات الحسابية

149,487خدمات دعم التنظيمي للعمليات إدارة المخاطر واالمتثال 
3,860,643استشارات بشأن التحوالت في تكنولوجيا المعلومات 

122,450استشارات بشأن الضريبة

KPMG )IFRS 16( 1,329,789دعم مشروع المعايير المحاسبية الجديد
67,500تقارير سياسة االبالغ عن المخالفات 

648,832استشارة – دعم إدارة التدقيق الداخلي
220,054تدقيق فواتير هيئة تنظيم االتصاالت

1,482,000تدقيق وإعداد القوائم المالية PWC  )دبي(
998,636خدمات الدعم التنظيمي

249,743خدمات العناية الالزمة
30,613خدمات الدعم لمشروع تطبيق القيمة المضافة

28,900تدريب

6,346خدمات الضرائبPWC  )سنغافورة(

4.3 بيان يوضح التحفظات التي قام 
 مدقق حسابات الشركة بتضمينها 

في القوائم المالية المرحلية و 
السنوية للعام 2018:  

ال توجد أية تحفظات قام مدقق حسابات 
الشركة بتضمينها في القوائم المالية 

المرحلية والسنوية للعام  2018.

مدقق الحسابات 
الخارجي  4
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أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان 
اختصاصاتها والمهام المولكة لها:

شلك المجلس من بين أعضائه لجنة 
التدقيق، بحيث تتوافر لدى أعضاء اللجنة 

المعرفة والدراية الاكفية في األمور المالية 
والمحاسبية،  ويتمتع أعضاء اللجنة بخبرات 
في عدة مجاالت منها المالية والمحاسبة 

والقانونية، باالضافة الى أمور االمتثال 
والرقابة. 

أعضاء اللجنة هم زياد لكداري )الرئيس( 
ومحمد الشحي، ومسعود محمود واكي 

إيريك ريالندير. وتوضح الفقرة 3.1  تفاصيل 
الخبرات المالية ألعضاء اللجنة.

األدوار الرئيسة للجنة التدقيق: 

كما تبحث لجنة التدقيق لك ما يتعلق بعمل 
مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسالته 

مع الشركة ومالحظاته ومقترحاته 
وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية 

يطرحها المدقق على اإلدارة التنفيذية 
بخصوص السجالت المحاسبية أو الحسابات 

المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى 
استجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها 

للتسهيالت الالزمة للقيام بعمله وتتأكد 
من رد الشركة في الوقت المطلوب 

على اإلستيضاحات والمسائل الجوهرية 
المطروحة في رسالة مدقق الحسابات.

لجنة التدقيق 5
١. االشراف على مدقق الحسابات 

الخارجي، وتتضمن التالي: 

التأكد من سالمة العمليات المالية • 
وغير المالية بما يتوافق مع السياسات 
واالجراءات المالية والمحاسبية ومراقبة 

سالمة البيانات المالية السنوية 
والمرحلية 

التأكد من التقيد بقواعد اإلدراج • 
واإلفصاح وغيرها من المتطلبات 

القانونية المتعلقة بإعداد التقارير 
المالية.

وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع • 
مدقق الحسابات الخارجي 

متابعة ومراقبة إستقاللية مدقق • 
الحسابات الخارجي 

التشاور مع مدقق الحسابات الخارجي • 
لمناقشته طبيعة ونطاق عملية 

التدقيق ومدى فعاليتها وفقًا لمعايير 
التدقيق المعتمدة.

٢. االشراف على الرقابة الداخلية، 
وتتضمن مهامها التالي: 

مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية • 
وإدارة المخاطر في الشركة 

النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية • 
في مسائل الرقابة الداخلية التي 

يلكفها بها المجلس أو تتم بمبادرة 
من اللجنة. 

التأكد من وجود التنسيق فيما بين • 
مدقق الحسابات الداخلي ومدقق 

الحسابات الخارجي. 

التأكد من توفر الموارد الالزمة إلدارة • 
الرقابة الداخلية. 

دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة • 
تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات 

الواردة فيها.

متابعة التغييرات التي طرأت منذ • 
المراجعة األخيرة على طبيعة ومدى 

المخاطر الرئيسية وقدرة الشركة على 
التأقلم مع تغيرات العمليات والبيئة 

الخارجية.

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

الغرضالمعتذرون عن الحضورالتاريخرقم اإلجتماع

ال يوجد14/2/2018اجتماع لجنة التدقيق 1
البيانات المالية السنوية وأمور الرقابة الداخلية 

واألمور المحاسبية وأمور الحوكمة

ال يوجد12/3/2018اجتماع لجنة التدقيق 2
أمور الرقابة الداخلية واألمور المحاسبية وأمور 

الحوكمة

ال يوجد25/4/2018اجتماع لجنة التدقيق 3
البيانات المالية للربع االول واألمور المحاسبية 

وأمور الحوكمة

ال يوجد08/5/2018اجتماع لجنة التدقيق 4
أمور الرقابة الداخلية واألمور المحاسبية وأمور 

الحوكمة

ال يوجد18/7/2018اجتماع لجنة التدقيق 5
البيانات المالية للربع الثاني وأمور الرقابة 

الداخلية

محمد الشحي20/9/2018اجتماع لجنة التدقيق 6
أمور الرقابة الداخلية واألمور المحاسبية وأمور 

الحوكمة

ال يوجد31/10/2018اجتماع لجنة التدقيق 7
البيانات المالية للربع الثالث واألمور المحاسبية 

وأمور الحوكمة 

ال يوجد 11/12/2018اجتماع لجنة التدقيق 8
أمور الرقابة الداخلية واألمور المحاسبية وأمور 

الحوكمة

٣. االشراف على الحوكمة واالمتثال، 
وتتضمن مهامها التالي: 

وضع الضوابط التي تمكن موظفي • 
الشركة من اإلبالغ عن أية مخالفات 

محتملة في التقارير المالية أو 
الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل 
بشلك سري والخطوات الكفيلة بإجراء 

تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك 
المخالفات 

مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد • 
السلوك المهني

مراجعة تعامالت األطراف ذات العالقة • 
مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي 
تضارب في المصالح ورفع التوصيات 

للمجلس قبل إبرامها. 

مراجعة التزام الشركة بالقوانين • 
والتشريعات المعمول بها. 

وقد أولك المجلس للجنة التدقيق مهام 
النظر في تقرير ديوان المحاسبة ورفع 

التوصيات للمجلس. 
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المعتذرون عن الحضورالتاريخرقم اإلجتماع

ال يوجد14/2/2018اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت 1

زياد لكداري12/3/2018اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت 2

حميد الشمري 11/4/2018اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت 3

حميد الشمري 18/4/2018اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت 4

ال يوجد22/4/2018اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت 5

ال يوجد04/7/2018اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت 6

ال يوجد30/10/2018اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت 7

مالك آل مالك11/12/2018اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت 8

لجنة الترشيحات 
والماكفآت 

لجنة االستثمار 6
6.1 أسماء أعضاء لجنة الترشيحات 

والماكفآت ، وبيان اختصاصاتها والمهام 
المولكة لها:

 شلك المجلس من بين أعضائه لجنة 
الترشيحات والماكفآت، بحيث تقوم بوضع 

ومراجعة السياسة الخاصة بالترشح لعضوية 
المجلس، والتي تهدف إلى مراعاة التنوع 
في الخبرات ضمن تشكيل المجلس عالوًة 

على تشجيع المرأة للترشح. وتقوم بتنظيم 
ومتابعة اإلجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية 

المجلس بما يتفق مع القوانين واألنظمة 
المعمول بها. 

أعضاء اللجنة هم خالد بالعمى )الرئيس( 
ومحمد الشحي، ومالك آل مالك، واكي ايريك 

ريالندير.

مراجعة هيلكة المجلس • 

رفع التوصيات بشأن التغييرات التي • 
يمكن إجراؤها لتحديد إحتياجات الشركة 

من الكفاءات على مستوى اإلدارة 
التنفيذية وأسس اختيارهم. 

االشراف على إعداد وتطبيق السياسة • 
الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في 

الشركة ومراجعتها بشلك سنوي 

وقد أولك المجلس للجنة الترشيحات 
والماكفآت مهام النظر في مسائل 

التوطين وعملية التخطيط للتعاقب 
الوظيفي.

األدوار الرئيسة لجنة الترشيحات 
والماكفآت:

التأكد من إستقاللية أعضاء المجلس • 
بشلك مستمر 

إعداد السياسة الخاصة بمنح الماكفآت • 
واألتعاب الخاصة بأعضاء المجلس 

ومراجعتها بشلك سنوي

التحقق من أن الماكفآت والمزايا • 
الممنوحة لإلدارة التنفيذية معقولة 

وتتناسب مع أداء الشركة. 

مراجعة اإلحتياجات المطلوبة من • 
المهارات المناسبة لعضوية المجلس 

وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت 
المطلوبة لعضوية المجلس 

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

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

المعتذرون عن الحضورالتاريخرقم اإلجتماع

ال يوجد8/1/2018اجتماع لجنة االستثمار 1

مسعود محمود7/2/2018اجتماع لجنة االستثمار 2

ال يوجد28/3/2018اجتماع لجنة االستثمار 3

ال يوجد18/4/2018اجتماع لجنة االستثمار 4

ال يوجد24/5/2018اجتماع لجنة االستثمار 5

ال يوجد18/7/2018اجتماع لجنة االستثمار 6

ال يوجد18/9/2018اجتماع لجنة االستثمار 7

ال يوجد22/11/2018اجتماع لجنة االستثمار 8

ال يوجد12/12/2018اجتماع لجنة االستثمار 9

7
7.1 أسماء أعضاء لجنة االستثمار، وبيان 

اختصاصاتها والمهام المولكة لها:

شلك المجلس من بين أعضائه لجنة 
االستثمار، حيث يتمحور دورها بمراجعة 
واعتماد استثمارات الشركة والتعامالت 
الرئيسة وفقًا لجدول الصالحيات المالية 

المعتمد، كما تراجع اإلستراتيجيات الرئيسية 
للشركة والشراكت التابعة والشقيقة، 

باإلضافة إلى مراجعة جميع الموضوعات 
المتعلقة بميزانية الشركة.

أعضاء اللجنة هم محمد الحسيني )الرئيس( 
وخالد القبيسي، وأحمد جلفار، ومحمد 

السويدي.

عمليات االستحواذ والدمج والشرااكت • 
الرئيسية واالشراف عليها

الهيلكة الرأسمالية للشركة • 
ومراجعتها

عمليات الشراكت التابعة والشقيقة • 
ومتابعة أداءها 

الفرص االستثمارية المتعلقه بمجال • 
االتصاالت من أجل تحقيق الربح للشركة 

وعائدات أفضل للمساهمين

تطبيق لجنة االستثمار قواعد العمل 
الخاصة بالمهام والصالحيات المولكة 

إليها من قبل المجلس، حيث من 
مهامها النظر في التالي: 

االستثمارات الرأسمالية للشركة • 
ومراقبتها 

المصاريف التشغيلية للشركة • 
ومتابعتها

الخطة االستراتيجية للشركة • 
وميزانيتها

سياسات الخزانة وسياسة توزيع األرباح • 
ومراجعتها
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لجنة المتابعة واإلشراف على 
تعامالت األشخاص المتطلعين

الرقابة الداخلية  8
8.1 أسماء أعضاء لجنة متابعة واإلشراف 

على تعامالت األشخاص المتطلعين، 
وبيان اختصاصاتها والمهام المولكة 

لها:

تم  تشكيل لجنة المتابعة واإلشراف • 
على تعامالت األشخاص المتطلعين من 

قبل المجلس في 2017 وفقا للمادة 
c-12 لقرار مجلس إدارة هيئة االوراق 

المالية والسلع رقم )7/ر.م( لسنة 2016 
بشأن معايير االنضباط المؤسسي 

 وحوكمة الشراكت المساهمة العامة.

 األعضاء الحاليين في اللجنة هم:• 
حنان احمد – نائب الرئيس األول لحوكمة 

الشراكت وأمين عام المجلس )رئيس(
علي المنصوري- نائب رئيس الموارد 

البشرية وادارة أداء الموظفين )عضو(
ميا باكثوت – مدير الشؤون القانونية 

 )عضو(
محمد المحرزي – مدير البيانات المالية 

واإللتزام )عضو(

األنشطة الرئيسية التي قامت بها 
اللجنة في 2018 : 

زيادة الوعي بدور لجنة المتابعة • 
واإلشراف على تعامالت األشخاص 

المتطلعين في الشركة

تطوير نظام داخلي آلي لتداول األوراق • 
المالية للشركة

عقد جلسات مقارنة لألداء مع الشراكت • 
المحلية والدولية

الحفاظ على بيانات المتطلعين وتقديم • 
السجالت إلى سوق دبي المالي بفترات 

زمنية محددة بنجاح

إعداد وتقديم معلومات شهرية شاملة • 
لإلدارة التنفيذية توضح كبار المتداولين 

لألسهم وعدد األسهم والقيمة 
المتداولة شهريا.

 أهم المهام الرئيسية وواجبات اللجنة 
هي: 

متابعة تنفيذ السياسات واإلجراءات التي • 
تتعلق بالتداول في االوراق المالية 

للشركة من قبل اإلدارة التنفيذية 
واكفة موظفي الشركة ومن في 

حكمهم للشركة والمطلعين على 
بيانات أو معلومات للشركة والشراكت 

التابعة لها )غير مفصح عنها(.

الحفاظ على سجل األشخاص • 
المتطلعين 

تقديم بيانات المتطلعين لسوق دبي • 
المالي بشلك دوري

االحتفاظ بجميع سجالت التعامل • 
باألسهم, وافصاحات األشخاص 

المتطلعين 

التوصية باتخاذ اإلجراءات التأديبية ضد • 
الموظفين الغير ملتزمين بالتعاون مع 

قسم الموارد البشرية 

تقديم التقارير الدورية بشلك )ربع • 
سنوي( عن أعمال اللجنة الى لجنة 

التدقيق التابعة للمجلس

9
9.1 نظام الرقابة الداخلية:

يتحمل المجلس المسؤولية الاكملة عن 
نظام الرقابة الداخلية ومراجعته وفعاليته 

لضمان قيام اإلدارة التنفيذية بإعداد 
وتطبيق نظام رقابة داخلية فّعال لتوفير 

ضمانات معقولة لفاعلية وكفاءة العمليات 
وتقديم تقارير مالية دقيقة وااللتزام 

بالقوانين والتشريعات. 

  آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية

يتكون نظام الرقابة الداخلية من مجموعة 
من اإلجراءات يتم تطبيقها من قبل المجلس 

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 المجلس والمساهمين واإلدارة 

التنفيذية.

االلتزام بالقوانين والتشريعات النافذة: • 
تشمل القوانين والتشريعات التي 

تخضع لها الشركة وذلك تفاديًا لإلضرار 
بسمعة الشركة أو الغرامات.

التاريخرقم اإلجتماع

19/2/2018اجتماع رقم  1

28/5/2018اجتماع رقم  2

8/10/2018اجتماع رقم  3

24/12/2018اجتماع رقم  4

8.2 أما تواريخ اجتماعات لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المتطلعين في 2018 اكلتالي:

خط الدفاع األولخط الدفاع األول

اإلدارة العليا (والرؤساء التنفيذيون
ونواب الرئيس والنواب األوائل للرئيس)

اإلدارة العليا (والرؤساء التنفيذيون
ونواب الرئيس والنواب األوائل للرئيس)
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الضوابط
اإلدارية

الضوابط
اإلدارية

ضوابط على
مستوى
المنشأة

ضوابط على
مستوى
المنشأة

قسم المخاطر
واالمتثال

قسم المخاطر
واالمتثال

قسم الرقابة
الداخلية

قسم الرقابة
الداخلية

مجلس اإلدارة و/ أو لجنة التدقيقمجلس اإلدارة و/ أو لجنة التدقيق

خط الدفاع الثانيخط الدفاع الثاني خط الدفاع الثالثخط الدفاع الثالث

ضوابط على
مستوى
العملية
بأكملها

ضوابط على
مستوى
العملية
بأكملها

تم إنشاء قسم الرقابة الداخلية في الشركة من خالل تطبيق 3 خطوط 
للدفاع )يرجى االطالع على الرسم أدناه(.
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• الخط األول للدفاع:

يشمل أصحاب األعمال واإلجراءات الذين 
تتضمن أنشطتهم على وضع و/أو إدارة 
المخاطر، حيث يملك الخط األول المخاطر 

وتصميم وتنفيذ الشركة الواسع يقوم 
بالتحكم للرد على هذه المخاطر.

• الخط الثاني للدفاع:

يشمل األقسام الداعمة لإلدارة بإحضار 
الخبرة وتميز اإلجراءات لرقابة المخاطر 

وعمليات الرقابة األخرى ذات الصلة، ويعد خط 
الدفاع الثاني منفصل عن خط الدفاع األول 
إال أنه ال يزال تحت سيطرة اإلدارة التنفيذية 

وتوجيهها.

• خط الدفاع الثالث:

يشمل قسم اإلدارة الداخلية / التدقيق 
الداخلي للشركة، وهو قسم مستقل ال 
يسمح له بآداء الوظائف اإلدارية،  ويقدم 

خط الدفاع الثالث ضمان لإلدارة التنفيذية 
وللمجلس من األنشطة المنجزة من قبل 

خط الدفاع األول وخط الدفاع الثاني.

الهدف من نظام الرقابة الداخلية هو إرساء 
راكئز وضوابط الرقابة الداخلية وتوثيقها 

بشلك مناسب والمحافظة عليها وااللتزام 
بها في اكفة وحدات العمل. حيث يتوجب 
على الشركة دمج تطبيق نظام الرقابة 
الداخلية مع األنشطة 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 
)خط الدفاع الثالث( مسؤولية إعداد التقارير 

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

اإلدارة ولجنة التدقيق المفوضة من قبل 
المجلس متضمنة األفاكر والتوصيات التي 

تتعلق بتحسين تلك األنظمة.

ال تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية 
إعداد أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة 

عليها، المملوكة من قبل خط الدفاع األول 
وخط الدفاع الثاني بما يضمن تناسقها مع 

قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة وجميع 
القوانين الداخلية والخارجية األخرى، حيث تتم 

عملية المراقبة عن طريق خط الدفاع الثاني 
– قسم إدارة المخاطر وااللتزام.

9.2 اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية 
ومؤهالته 

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

المتحدة، عضو لجنة التدقيق في مؤسسة 
دبي لصناعه الطيران. ويتمتع راشد 

بخبرة تتجاوز 19 عامًا في مجالي المالية 
والعمليات في العديد من القطاعات بما 

فيها المحاسبة والتدقيق الداخلي والمالية 
والمصارف. وقد شغل مناصب عده في 

دائرة الرقابة المالية لدى حكومة دبي خالل 
الفترة من 1998 حتى 2003، وهو حاصل 

على شهادة ماجستير في مجال المحاسبة 
من جامعة ميامي في الواليات المتحدة 

األمريكية.

يتولى رئيس قسم الرقابة الداخلية 
مسؤولية إدارة ومراقبة عملية التدقيق 

الداخلي. وهو مسؤول عن إتمام خطة 
التدقيق السنوية لضمان الرقابة والحوكمة 

الشاملة للشركة.

9.3 كيف تتعامل إدارة الرقابة الداخلية 
مع القضايا الخطيرة:

تقوم إدارة الرقابة الداخلية بتحقيق 
مهامها من خالل األقسام الخمسة التالية:

التكنولوجيا• 

التمويل وتجارة الجملة• 

الشؤون التجارية والدعم• 

التحقيقات واإلبالغ عن المخالفات• 

ضمان الجودة وإدارة المخاطر واالمتثال• 

يقوم قسم الرقابة الداخلية بإجراء العديد من 
عمليات التدقيق وإسناد المهام المخصصة 
ويقوم بتحقيقات حول القضايا الخطيرة من 
خالل هذه األقسام الخمسة، وبالتالي يقدم 

لإلدارة التنفيذية توصيات فعالة وتقارير حول 
المتابعة والقرار الصادر بخصوص لك قضية 
محددة إلى لجنة التدقيق، ومع ذلك التوجد 
أية قضايا ذو أهمية تم األفصاح عنها في 

لبيانات المالية خالل العام 2017.

9.4 التطورات األخيرة:

في عام 2018، قامت إدارة الرقابة الداخلية 
بالتطورات التالية:

مراجعة سياسات التحقيقات واإلبالغ عن • 
المخالفات.

إنشاء وظيفة ضمان الجودة وإدارة • 
المخاطر واالمتثال لتنفيذ برنامج ضمان 
وتحسين الجودة وفق متطلبات جمعية 

المدققين الداخليين.

تطوير خطة التدقيق الداخلي لعام • 
2019 بناًء على منهجية التدقيق القائم 

على المخاطر.

تعيين الموارد الالزمة في المناصب • 
التدقيق المالي والتقني.
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9.5 إدارة المخاطر المؤسسية

يتوافق إطار عمل إدارة المخاطر للشركة 
مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات 

في هذا المجال، وذلك لتمكين الشركة من 
تحديد وقياس وإدارة ورقابة واإلبالغ عما 

يتم اكتشافه من مخاطر. يتيح ملف إدارة 
المخاطر الموحد للشركة ممارسة عملية 

اإلشراف على المخاطر الرئيسية ويدعم 
اتخاذ القرارات الصائبة بشفافية وفاعلية. 
كما يتم تحديث ملف إدارة المخاطر بشلك 

فعال تماشيًا مع تغييرات العمل والبيئة 
السريعة. وإن التعاون ما بين اإلدارات وفرق 
الدعم والرقابة الداخلية يضمن بأن تتم إدارة 

المخاطر بشلك فعال  من خالل إعداد بيئة 
قوية للرقابة الداخلية.

9.6 اسم ومؤهالت رئيس المخاطر 
واالمتثال

يدير الدكتور أنتوني هاتون إدارة المخاطر 
واالمتثال في شركة اإلمارات لالتصاالت 

المتاكملة. 

باإلضافة إلى توليه مناصب قيادية في 
إدارة المخاطر واالمتثال في أوروبا وأستراليا 

والشرق األوسط، أنتوني حاصل على درجة 
الدكتوراه بمرتبة الشرف األولى ودكتوراه 

في الهندسة المياكنيكية الحيوية من 
جامعة ليدز بالمملكة المتحدة.

9.7 حوكمة المخاطر

بالتوافق مع التزام المجلس بضمان نظام 
قوي وفعال إلدارة المخاطر في الشركة، 
قامت الشركة بإنشاء لجنة إدارة المخاطر 

على مستوى اإلدارة التنفيذية، والتي 
بدورها تضمن التركيز الصحيح وتحديد 

المسؤوليات وأولويات خطط المعالجة 

9.9 اسم ومؤهالت ضابط االلتزام

باإلضافة إلى صفته كمدير إدارة المخاطر 
وااللتزام لدى شركة اإلمارات لالتصاالت 

المتاكملة، يشغل الدكتور آنثوني هاتن 
منصب ضابط االلتزام في الشركة ويضمن 
وجود إطار عمل قوي لاللتزام في الشركة. 

وقد تم إعادة تصميم وتطوير إطار عمل 
االلتزام الخاص بالشركة في العام 2018 

والقيام بعمليات اإلشراف ومراقبة 
متطلبات االلتزام الخاصة بالشركة  بفاعلية 

أكثر.

9.8 التحسينات في عام 2018

في عام 2018، استمرت الشركة في تعزيز 
قدرات إدارة المخاطر وااللتزام من خالل 

الآلتي:

إعادة هيلكة إدارة المخاطر وااللتزام • 
بحيث تقوم برفع التقارير مباشرًة 

للرئيس التنفيذي.

تبسيط أساليب إدارة المخاطر وااللتزام • 
التنظيمي للشركة والتركيز على 

القيمة المضافة من خالل دعم 
األهداف االستراتيجية الخاصة بعمل 

الشركة.

تشكيل لجنة للمخاطر وااللتزام على • 
مستوى االدارة التنفيذية لتعزيز 

اإلشراف التشغيلي واالستراتيجي 
للمخاطر الخاصة بالشركة.

إدراج إدارة المخاطر في مبادرات التغيير • 
الرئيسية الخاصة بالشركة لضمان 

حوكمة مخاطر أقوى للمشاريع 
الرئيسية الخاصة بالشركة.

تطبيق نموذج مشترك وقوي • 
لدعم إدارة المخاطر ضمن العمليات  

وتحديداألدوار والمسؤوليات بشلك 
واضح.

تم إعداد مجموعة من المؤشرات • 
الرئيسية تدعم الرقابة على المخاطر 

الرئيسية في الشركة.
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 بيان المخالفات المرتكبة في السنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2018 ضد الهيئات التنظيمية األخرى

 بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها
الشركة خالل العام 2018 في تنمية المجتمع المحلي 

والحفاظ على البيئة
10

خالل العام 2018 تلقت الشركة 63 مخالفة 
من هيئة تنظيم االتصاالت:

55 مخالفة متعلقة بمتطلبات • 
السياسة التنظيمية “متطلبات 

التسجيل الخاصة بمشتركي الهاتف  
المتحرك”، حيث قامت الشركة بوضع 
إطار عمل جديد يتكون من مجموعة 

سياسات وإجراءات وآليات رقابية تضمن 
تطبيق السياسة التنظيمية “متطلبات 

التسجيل الخاصة بمشتركي الهاتف 
المتحرك” على الوجه الصحيح.

مخالفة واحدة متعلقة بسياسة “نظام • 
حماية المستهلك”، حيث تقوم الشركة 

إكجراء وقائي بالتحقق بشلك دوري، 
وقام فريق االلتزام بالعمل مع األقسام 

المعنية لتحديد المشلكات المتعلقة 
بعدم االلتزام واإلرشادات الالزمة فيما 
يخص بعض عمليات التحقق الوقائي 

التي تم اقتراحها وتطبيقها.

6 مخالفات متعلقة بالسياسة • 
التنظيمية “نقاط البيع الخاصة بشريحة 
الهاتف المتحرك”، حيث شددت الشركة 

على نقاط البيع وطالبتهم بااللتزام 
بلوائح هيئة تنظيم االتصاالت، كما 

قامت الشركة بإعادة هيلكة آلية 
التعامل مع  قنوات البيع غير المباشرة 

لبناء إطار للرقابة بهدف منع تكرار 
هذه المخالفات في المستقبل، وقد 

قامت الشركة بتقديم خطة عمل 
لهيئة تنظيم االتصاالت تضمن االلتزام 

بهذه السياسة، وقد قام فريق االمتثال 
بالعمل مع األقسام المعنية حيث تم 

تحديد المشلكات المتعلقة بنظام نقاط 
البيع، والتحقق من اإلجراءات الرقابية.

مخالفة واحدة متعلقة بخدمة نقل • 
أرقام الهاتف المتحرك، وقامت الشركة 

باتخاذ اكفة التدابير الالزمة لتأكيد 
االلتزام بسياسة نقل أرقام الهواتف 

المتحركة الخاصة بهيئة تنظيم 
االتصاالت، وقدمت الشركة لهيئة 

تنظيم االتصاالت اآللية الخاصة بنظام 
نقل أرقام الهاتف المتحرك والحلول 
المطبقة لمنع تكرار المخالفة، وقد 

قام فريق االمتثال بالعمل مع األقسام 
المعنية حيث تم تحديد المشلكات 

المتعلقة بنظام نقل أرقام الهاتف 
المتحرك، والتحقق من اإلجراءات 

الرقابية.

11
 نواصل جهودنا لدفع عجلة االستدامة 
من خالل تنفيذ مشاريع وتبني نموذج 

أعمال قوامه االبتاكر. تركزت اهتمامنا خالل 
العام 2018 حول خلق مجتمع سعيد من 
خالل تطوير مفهوم االستدامة والعمل 
المستمر، وإحداث تغيير إيجابي في حياة 

الموظفين، فضاًل عن المساهمة في 
تنمية المجتمع.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2018 ، ساهمت الشركة بمبلغ وقدره  

14,430,063  درهم إماراتي لدعم العديد من 
المبادرات والحمالت المجتمعية.

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

لالطالع على تقرير االستدامة 2018 اكماًل: 
 du.ae/about-us/sustainability

14,430,063 درهم
ساهمت بمبلغ

لدعم العديد من المبادرات والحمالت المجتمعية
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12.1 أداء سهم الشركة في السوق خالل 2018:

سعر اإلقفالأدنى سعرأعلى سعرالتاريخ
5.2405.0105.09يناير  

5.1504.9905فبراير         
5.2404.7304.76مارس 

5.0004.7804.9أبريل 
4.9404.7704.79مايو 

4.9604.8004.87يونيو 
5.1804.8805.13يوليو

5.1905.0505.11أغسطس 
5.1905.0105.03سبتمبر 

5.0504.8804.9أكتوبر 
5.1704.8804.97نوفمبر

5.0504.9105.03ديسمبر 

12معلومات عامة

28
ديسمبر

29
نوفمبر

31
أكتوبر

28
سبتمبر
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31
 مايو

30
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مارس

28
 فبراير

31
يناير

أعلى سعر أدنى سعر سعر اإلقفال

3.0

4.8

5.0

5.2

5.4

5.6

5.8
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6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

4.6

4.4

4.2

4.0
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3.6

3.4

3.2
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12.2 أداء سهم الشركة بالمقارنه مع مؤشر السوق العام 
خالل 2018:

 مؤشر السوقالتاريخ
سهم الشركةالمالي

3394.365.09  يناير
3244.125         فبراير
3108.534.76 مارس
3065.964.9 أبريل
2964.134.79 مايو
28214.87 يونيو
2955.955.13يوليو
2840.165.11 أغسطس
2834.955.03 سبتمبر
2784.64.9 أكتوبر
2668.664.97نوفمبر
2529.755.03 ديسمبر

00

مؤشر السوق المالي سهم الشركة

أداء سهم الشركة بالمقارنه مع مؤشر قطاع االتصاالت العام 
خالل 2018:

 مؤشر قطاعالتاريخ
سهم الشركةاالتصاالت

859.155.09  يناير
843.965         فبراير
803.454.76 مارس
827.084.9 أبريل
808.524.79 مايو
822.024.87 يونيو
865.915.13يوليو
862.535.11 أغسطس
849.035.03 سبتمبر
827.084.9 أكتوبر
838.94.97نوفمبر
849.035.03 ديسمبر

0

مؤشر قطاع االتصاالت سهم الشركة

0
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12.3  بيان توزيع ملكية المساهمين العموميين كما في 
:31/12/2018

المستثمر / 
عدد نوع العميلالمساهم

النسبةالمستثمرين

 دولة اإلمارات
 العربية
 المتحدة

%30.3885حكومي
%90.3289بنوك

%12086.3555شراكت
%95,16712.1186 أفراد

 مؤسسة
 SOLE(  فردية
PROPERTY( 

30.0133%

 دول مجلس
التعاون

--حكومي
--شراكت
%1710.3187 أفراد

عرب
--حكومي
--شراكت
%4840.3297 أفراد

جنسيات أخرى
%40.0026 شراكت
%4740.1442أفراد

12.4 بيان بالمساهمين الذين يملكون %5 أو أكثر من رأس مال 
الشركة كما في 31/12/2018:

12.5  بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقًا لحجم الملكية كما في 
:31/12/2018

 عدد األسهماالسم 
المملوكة

 نسبة األسهم
 المملوكة من

رأس المال
%1,808,465,89939.8964جهاز اإلمارات لالستثمار

شركة مبادلة لالستثمار 
%902,857,14219.9178ش.م.خ

شركة اإلمارات الدولية 
%891,428,57219.6656لالتصاالت ذ.م.م

ملكية األسهم 
)سهم(

 عدد
المساهمين

 عدد االسهم
المملوكة

 نسبة
 األسهم

 المملوكة
 من رأس

المال
%95,380116,879,8652.58أقل من 50,000

من 50,000 
إلى أقل من 

500,000
814125,593,1832.77%

من 500,000 
إلى أقل من 
5,000,000

212295,295,9596.51%

أكثر من 
5,000,000293,995,136,98288.14%

12.6  بيان باإلجراءات التي تم إتخاذها 
بشأن ضوابط عالقات المستثمرين مع 

بيان ما يلي:-

 استحدثت الشركة آلية جديدة بشأن ضوابط 
عالقات المستثمرين، بحيث شلكت فريق 

عمل متخصص بشأن عالقات المستثمرين 
لتوضيح الوضع المالي للشركة وأداءها 

يترأسه عامر اكظم رئيس الشؤون المالية، 
وفريق عمل آخر متخصص بشأن عالقات 

المساهمين للرد على مساهمي الشركة 
بشأن تحصيل أرباحهم وممارسة حقوقهم 
كمساهمين يترأسه األمين العام للمجلس. 

تقوم الشركة بتنظيم المؤتمرات الصحفية 
الهاتفية 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، ويمثل الشركة الرئيس التنفيذي 
عثمان سلطان وعامر اكظم رئيس الشؤون 

المالية. 

أسندت الشركة مهام عالقات المساهمين 
ألمين عام المجلس لتمّكين المساهمين 

من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه 
دون التمييز بينهم وتوضيح حقوقهم 

في الحضور والتصويت مناقشة المواضيع 
المدرجة على جدول أعمال الجمعيات 
العمومية للشركة، واستحقاقاتهم 

لتحصيل األرباح السنوية والمرحلية، والرد 
على استفساراتهم.   

قامت الشركة بإنشاء موقع الكتروني 
مخصص لعالقات المستثمرين ويتم تحديثه 

بشلك دوري ومتواصل ويتضمن ما يلي:

القوائم المالية السنوية   •
والمرحلية وتقارير المجلس السنوية

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 المجلس واللجان المنبثقه   •
منه وهيلكة الشركة

تفاصيل توزيعات األرباح  •

استحدثت الشركة تطبيق الكتروني 
للهواتف الذكية )eitc IR( يسمح 

للمساهمين متابعة أداء اسهم الشركة 
وتوزيعات األرباح النقدية وجميع االفصاحات 

المتعلقة بالبيانات المالية وغير المالية.

الستعراض موقع عالقات المستثمرين على 
 الشبكة الدولية، يرجى زيارة الرابط التالي:

 du.ae/about-us/investor-relations

للتواصل مع قسم عالقة المستثمرين، 
 يرجى االتصال على الرقم التالي:

+971 4 437 2100

أو ارسال مالحظاتكم على البريد االلكتروني 
    shareholder.relations@du.ae :التالي

12.7 القرارات الخاصة التي تم اتخذها من 
قبل الجمعية العمومية في العام 2018:

لم تتخذ الجمعية العمومية للشركة أية 
قرارات خاصة في العام 2018.

12.8 إسم مقرر إجتماعات المجلس 
وتاريخ تعينه.

تتولى حنان أحمد أمين عام المجلس وظيفة 
مقرر اجتماعات المجلس منذ عام 2012.
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12.9  بيان األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام 2018:

محطة دو للبث الفضائي بين 
أفضل 10 محطات على مستوى 

العالم

 “مؤسسة دبي لإلعالم” و“دو” 
تتعاونان لتحديث منصة البث 

FMاإلذاعي

دو تطلق حملتها الثانية من 
رسائل الخدمة المجتمعية 
“#شارك_بوعي” لتسليط 

الضوء على أهمية السلوكيات 
األخالقية واالستخدام السليم 

لمواقع التواصل االجتماعي

دو تحصد جائزة الخليج لالستدامة 
والمسؤولية االجتماعية 

للشراكت

دو ونوكيا تتعاونان الختبار ونشر 
تقنية البث الراديوي الجديدة 

للجيل الخامس

دو تطلق خدمة إدارة التهدديات 
الموحدة عبر السحابة لتعزيز 
أمن معلومات عمالئها من 

المؤسسات

 دو تعزز شراكتها االستراتيجية 
مع “إبسيلون” لتوفير حلول 
اتصال متاكملة بين العمالء 

بدولة اإلمارات ومراكز البيانات 
األخرى في الواليات المتحدة 

وأوروبا وآسيا.

دو تحصل على عالمة غرفة 
دبي للمسؤولية االجتماعية 
للمؤسسات لدورها الحيوي 

بتعزيز االستدامة عبر اكفة 
المجاالت

دو تحصد جائزة “أفضل شركة 
معلنة خالل العام” في حفل 

جوائز دبي لينكس

11 1

2

2 2

3

3

4

دو تطلق باقات شريحة بيانات 
األعمال الجديدة لمتعامليها من 

المؤسسات

دو تتعاون مع سيسكو لتعزيز 
رحلتها نحو التخول الرقمي 

 دو تطلق أول تحدي للمشاريع 
الناشئة اإلماراتية 

دو تستكشف آفاق تقنية 
بلوك تشين في سلسلة ندوات 

المعرفة بعالم االتصال

دو أول مزود خدمات اتصال على 
مستوى الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا يعزز أمن قنوات الدفع 
اإللكتروني الخاصة به وخدمات 
االستضافة في مراكز البيانات 

بتطبيقها برنامج “معايير 
توافقية أمن معلومات بطاقات 

”PCI-DSSالدفع

11 1

2

3

يونيومايوأبريلمارسفبراير يناير

40 39



12.9  بيان األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل العام 2018:

دو تتعاون مع سيسكو لتعزيز 
رحلتها نحو التخول الرقمي 

دو تفتتح مركز جديد لخدمات 
األعمال في مركز دبي المالي 

العالمي

دو توّقع مذكرة تفاهم مع 
سوق أبوظبي العالمي لدعم 

أجندة التحول الرقمي

دو تحصد جائزة “المدن الذكية” 
في حفل جوائز “عالم االتصاالت 

في الشرق األوسط

11 1

2

4
4

5

6

دو تزود هيئة تنمية المجتمع 
بحلول حماية المعلومات من 

التهديدات اإللكترونية

دو تلهم األطفال للمساهمة 
في حملة #شارك_بوعي 

 Ralphعبر فيلم ديزني الجديد
Breaks the Internet “رالف يدمر 

اإلنترنت”  

دو تحصد جائزتين مرموقتين في 
حفل جوائز قمة تيليكوم ريفيو 

2018 لمبادراتها الذكية

دو وجامعة الشارقة تسجالن 
رقمًا قياسيًا جديدًا في 

موسوعة غينيس بتصميم أكبر 
صورة فسيفساء في العالم 

للشيخ زايد

دو تعلن عن توفير الشريحة 
 iPhoneالمدمجة على هواتف

 iPhoneو iPhone XS Maxو XS
XR

دو تحصد جائزة “أفضل مبادرة 
للصحة والسالمة خالل العام” 
في حفل جوائز ضمان للصحة 

المؤسسية 2018

وزير الدولة للذاكء االصطناعي 
يدشن مركز “ساحة األفاكر” 

في شركة اإلمارات لالتصاالت 
المتاكملة

دو تطلق دليل الحكومات 
نحو 2071 بالتعاون مع القمة 

العالمية للحكومات

دو تعلن شراكة استراتيجية مع 
شركة ConsenSys لتطوير أول 

منصة “بلوك تشين كخدمة” 
في دولة اإلمارات

دو تعلن عن تعاونها مع أمازون 
برايم فيديو خالل أسبوع جيتكس 

للتقنية

دو والشركة الصينية لالتصاالت 
تبرمان اتفاقية تعاون في مجال 

تطوير الشباكت

دو تشارك في تحدي دبي للياقة 
كشريك استراتيجي للحدث

11 1

2
2 2

3
3

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطس يوليو
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12.10  بيان نسبة التوطين في الشركة 
بنهاية عام 2018 :

حرص المجلس على استقطاب المواهب 
االماراتية الشابة  المتميزة، وساهم هذا 
في تحقيق مستهدفات التوطين ضمن 

األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات 2021. آخذين 
بعين االعتبار العلوم الحديثة في مجال ابتاكر 
تكنولوجيا االتصاالت، مع الحرص على توفير 
التدريب الاكفي والجو المالئم لصناعة قادة 

المستقبل.

وفي هذا اإلطار حصدت الشركة عدة 
جوائز في التوطين وأهمها جائزة االمارات 

للتوطين -  قطاع شراكت التقنية المتقدمة 
للعام 2018. 

يوضح الجدول أدناة تفاصيل نسبة التوطين 
في الشركة بنهاية عام 2018 على حسب 

فئات والدرجات الوظيفية:

الدرجات الوظيفية
)المسمى الوظيفي(

نسبة التوطين

%55.56رئيس إدارة تنفيذي
%39.34نائب رئيس

%25.12مدير أول
%24.77مدير

%43.06اختصاصي
%65.33مساعد

المجموع%34.01المجموع

34.01%

مساعد

65.33%

اختصاصي

43.06%

مدير

24.77%

مدير أول

25.12%

نائب رئيس

39.34%

رئيس 
إدارة 

تنفيذي

55.56%

Section
Chapter
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ولمزيد من المعلومات بشأن حوكمة الشركة 
وسياساتها، باإلضافة إلى التقارير السنوية وتقارير 

 اإلستدامة يرجى زيارة الرابط التالي:
du.ae/about-us/investor-relations

محمد الحسيني

رئيس مجلس اإلدارة 

١٢.١١ حرصنا على تعزيز عالقتنا 
االستراتيجية مع القمة العالمية 

للحكومات من خالل الكشف عن دليل 
»الحكومات نحو عام 2071« خالل أسبوع 

جيتكس للتقنية 2018.

• خدمات مبتكرة 

تقديم تجربة دليل “الحكومات نحو عام 
  ”2071

إطالق البطاقات المدمجة eSIM في 
اإلمارات العربية المتحدة

خطة األعمال المتاكملة - الحل الشامل 
للمؤسسات

تحسين حلول الدفع للشراكت الصغيرة 
والمتوسطة

ساحة األفاكر لشركة اإلمارات لالتصاالت 
المتاكملة 

 ”Infra-Idol“ االبتاكر من خالل مسابقة

توفير أجهزة الجيل الرابع بتلكفة معقولة 

• البنية التحتية للشبكة

تسريع وصول تقنيات الجيل الخامس

التقدير العالمي للبنية التحتية لشبكتنا 

التحّول الرقمي

“دبي بالس Dubai Pulse” - ركيزة التحول 
الرقمي في دبي

المنصة الوطنية إلدارة عالقات المتعاملين 
)NCRM(

سيليكون بارك بدبي - أول منطقة ذكية 
في اإلمارات العربية المتحدة

منصة البلوك تشين كخدمة 

• واي فاي اإلمارات 
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