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في�األعوام�العشر�السابقة�بنينا�قاعدة�
أساسية�ترتكز�عليها�مجمل�أعمالنا�
وهي�الحوكمة�المؤسسية�لشركة�

du،�وقمنا�في�مجلس�اإلدراة�بتسخير�
اكفة�الجهود�لتطوير�ُأطرها�وآلياتها�

لتتناسب�مع�عملياتنا�وتقودنا�إلى�
استدامة�أعمالنا�وتحقيق�رؤية�دولة�

اإلمارات�في�بناء�اقتصاد�قوي�ومتماسك.�

�لقد�تخطينا�حدود�االمتثال�بالقرار�الوزاري�
رقم��518بشأن�ضوابط�الحوكمة�ومعايير�

االنضباط�المؤسسي،�وبدأنا�بمرحلة�
جديدة�تتبلور�محاورها�في�زرع�ثقافة�

الحوكمة�في�أنماط�أعمالنا�وممارسات�
موظفينا.�ففي�العام�2012،�وبعد�عدة�
زيارات�قامت�بها�هيئة�األوراق�المالية�

 duوالسلع�تم�تأكيد�مواءمة�أعمال�
ونشاطاتها�مع�القرار�الوزاري،�وجاء�تأكيد�

الهيئة�بمثابة�التشجيع�لما�هو�أفضل.

عملنا�على�مواكبة�تطورات�الحوكمة�
من�خالل�مراجعاتنا�الدورية�لمستجداتها�

ومتابعة�أفضل�الممارسات�لمواجهة�
التحديات�التي�قد�تطرأ�من�حين�آلخر�

في�أسواقنا�وفي�األسواق�العالمية.�
وقد�وضعنا�معايير�ومقومات�عدة�

لتقييم�جميع�العناصر�بهدف�اإلستدامة�
والمحافظه�على�حقوق�المساهمين،�

وفّعلنا�قنوات�التواصل�واإلفصاح�مع�
المساهمين�والمستثمرين�وأصحاب�

المصالح�ليكونوا�على�تواصل�مستمر�مع�
مستجدات�الشركة�بلك�حيادية�وشفافية،�

وشملت�اإلفصاحات�جميع�األحداث�
الجوهرية�والبيانات�المالية�المرحلية�

 والختامية،�بّيّنا�لهم�مركزنا�المالي�
بلك�وضوح.

في�العام�2015،�قد�قمنا�بمراجعة�عدة�
سياسات�من�ضمنها�قواعد�السلوك�

المهني�وسياسات�التعامل�مع�األطراف�
ذات�العالقة،�كما�وضعنا�معايير�لحوكمة�

الشراكت�التابعة�لـdu،�ليطبق�عليها�
ما�ينطبق�على�الشركة�األم�وتجاوزنا�
بذلك�متطلبات�حوكمة�األسواق�التي�
تنتمي�إليها.�ومن�هذا�المنطلق,�تم�

تحديد�اأُلطر�المناسبة�لعمليات�التدقيق�
والمرجعية�للشراكت�التابعة�لـ�duوجدول�

الصالحيات�المالية�وغير�المالية.

 duلقد�عززنا�عملية�صنع�القرار�في�
وشاركنا�اكفة�شرائح�المجتمع�وفئاته�

المختلفة،�بما�في�ذلك�الكفاءات�
النسائية�في�مركز�صنع�القرار�

لالستفادة�من�أصحاب�الخبرة�والكفاءة.

ومن�باب�الحرص�على�تحسين�أداء�
المجلس�وتعزيز�قراراته،�قمنا�وللعام�

الثالث�على�التوالي�بتقييم�أداء�المجلس�
من�خالل�استبيان�ذاتي�ألعضاء�المجلس.�

حيث�قمنا�باالستعانة�ببيت�الخبرة�
»اكبيتال�أدفانتج«�لتحليل�االستبيانات�

ووضع�مسارات�نركز�عليها�خالل�
العام�لتطوير�وتنمية�أداء�المجلس.

تكمن�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:

2015 2015بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال حوكمة الشركة في العام  بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال حوكمة الشركة في العام 

1.  بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال 
حوكمة الشركة في العام 2015

ولقد�حرصنا�على�تطوير�كفاءة�أعضاء�
المجلس�وجلب�الخبرات�العالمية�لتسهيل�
عملية�أخذ�القرار�والتي�تقود��duلتحقيق�

النجاحات،�إضافًة�إلى�ذلك�أعددنا�ورش�
عمل�يتشارك�فيها�أعضاء�المجلس�مع�

أعضاء�اإلدارة�التنفيذية�لإلطالع�والمشاوره�
بشأن�مستجدات�األعمال�الدولية�في�

مجال�االتصاالت�وأفضل�الممارسات.

وقد�عقدنا�ورشتي�عمل�إحداهما�بشأن�
االستراتيجية�طويلة�األمد�واأُلخرى�بشأن�
مستجدات�الحوكمة�بالتعاون�مع�معهد�

حوكمة�وجامعة�هارفورد�األمريكية.



06

تقرير du للحوكمة 2015

07

تقرير du للحوكمة 2015

3.1 بيان التشكيل

بموجب�النظام�األساسي�للشركة،�
يحق�للك�من�جهاز�اإلمارات�لالستثمار,�

وشركة�اإلمارات�الدولية�لالتصاالت�ذ.م.م.،�
وشركة�مبادلة�للتنمية�مجتمعين�تعيين�

ثمانية�أعضاء�في�مجلس�اإلدارة�ويتم�
إنتخاب�عضوين�من�عامة�المساهمين�

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

كما�ويعتبر�جميع�أعضاء�مجلس�
اإلدارة�غير�تنفيذيين،�ويتمثل�المجلس�

عشرة�أعضاء،�وهم�اكلتالي:

3. تشكيل مجلس إدارة 2. بيان تعامل أعضاء مجلس اإلدارة باألسهم

سخر�المجلس�جميع�خبراته�لرفع�مستوى�أداء�
الشركة�ليتوافق�مع�تطالعات�المساهمين�

وأصحاب�المصالح.�وواكبنا�أطر�الحوكمة�
لضمان�فاعلية�مجلس�اإلدارة�وتأهيل�

أعضائه�للقيام�بمسؤولياتهم�تجاه�القضايا�
الرئيسية�فضاًل�عن�التشجيع�وتسهيل�

مساهماتهم�اإليجابية.�واستعان�المجلس�
بلجان�تابعة�له�إلسناد�بعض�المهام�

والمسؤوليات�بحيث�تقوم�لك�لجنة�برفع�
تقاريرها�وتوصياتها�بشلك�دوري�لمجلس�

اإلدارة�وذلك�من�باب�المسؤولية�والشفافية.

نرّكز�مع�أعضاء�مجلس�اإلدارة�واإلدارة�
التنفيذية�واكفة�موظفي�الشركة�

ومن�في�حكمهم�على�سياسة�
التعامل�بأسهم�الشركة،�لقد�حددنا�
اأُلطر�التي�يستوجب�التقيد�بها�مع�
لك�تعامل�بأسهم�الشركة�باإلضافة�

إلى�بيان�عواقب�التقصير�في�حال�عدم�
التقيد�بسياسة�التعامل�باألسهم.

تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة 
وأقاربهم من الدرجة األولى بأسهم 

الشركة في عام 2015: 

لم�يقم�أعضاء�المجلس�أو�أقاربهم�
من�الدرجة�األولى�بأي�تعامالت�في�

أسهم�الشركة�في�العام�2015.
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تشكيل مجلس إدارةتشكيل مجلس إدارة

يعتبر�أحمد�بن�بيات�الرئيس�
المؤسس�لمجلس�إدارة��duوأحد�

أبرز�قادة�األعمال�في�دولة�اإلمارات�
العربية�المتحدة،�ويشغل�العديد�

من�المناصب�اإلدارية�الريادية�في�
عدد�من�المؤسسات�المرموقة.�

لقد�اكن�لخلفيته�العلمية�وصفاته�
القيادية�وإلمامه�الاكفي�في�

قطاع�التكنولوجيا�دورًا�بارزًا�
في�جعله�واحدًا�من�أبرز�قادة�

األعمال،�إضافة�إلى�شخصيته�
المتميزة�وأسلوبه�الملهم،�كما�

اكن�إلسهاماته�دور�أساسي�
في�تحقيق�نمو�مستدام�

لشركة��duمنذ�تأسيسها.�
ويشارك�بن�بيات�في�وضع�

خطط�تكتونولجيا�المعلومات�
�،duوالشباكت�الخاصة�بشركة�

فضاًل�عن�تقديم�المشورة�
والرؤية�الثاقبة�حول�تطوير�

استراتيجيات�المبيعات�والمبادرات�
لتعزيز�نمو�أعمال�الشركة.

يتولى�بن�بيات�حاليًا�منصب�
نائب�الرئيس�والعضو�المنتدب�

في�دبي�القابضة،�والمدير�العام�
لسلطة�دبي�للمجمعات�اإلبداعية،�

إضافة�إلى�أنه�عضو�مجلس�
أمناء�لكية�محمد�بن�راشد�لإلدارة�
الحكومية،�و�نائب�رئيس�مجلس�
أمناء�جامعة�زايد،�وعضو�مجلس�

إدارة�متحف�المستقبل�وعضو�
مجلس�المناطق�الحرة�بدبي�

ومدير�عام�سلطة�منطقة�دبي�
الحرة�للتكنولوجيا�واإلعالم.

كما�شغل�بن�بيات�العديد�من�
المناصب�المرموقة�في�السابق�

منها�ورئيس�اللجنة�لمشروع�
تحويل�دبي�إلى�مدينة�ذكية�

وأمين�عام�مجلس�دبي�التنفيذي،�
وعضو�اللجنة�العليا�لإلشراف�

على�قطاع�االتصاالت�في�دولة�
اإلمارات�العربية�المتحدة�ورئيس�

مجلس�إدارة�مؤسسة�دبي�
العقارية،�ورئيس�برنامج�دبي�لألداء�

الحكومي�المتميز�ورئيس�اللجنة�
العليا�للشؤون�المالية�في�دبي.

وهو�حاصل�على�شهادة�
علوم�تكنولوجيا�المعلومات�

واإلدارة�في�الواليات�المتحدة،�
وأيضًا�درس�تخطيط�الشباكت�

وتكنولوجيا�المعلومات�وتطوير�
استراتيجيات�المبيعات.

أحمد بن بيات
رئيس�مجلس�اإلدارة

)غير�تنفيذي(

أول تعيين في
�21ديسمبر�2005 

ممثاًل لـ
شركة�اإلمارات�الدولية�لالتصاالت�ذ.م.م.

خالد بالعمى
نائب�رئيس�مجلس�اإلدارة

)غير�تنفيذي�ومستقل(

أول تعيين في
�17مارس�2015 

ممثاًل لـ
جهاز�اإلمارات�لالستثمار

يتولى�خالد�بالعمى�منصب�
المدير�التنفيذي�إلدارة�العقارات�
في�مجلس�أبوظبي�لالستثمار�

منذ�عام��2008وقبل�ذلك�
تولى�مناصب�عدة�في�جهاز�

أبوظبي�لالستثمار�بدءًا�بمنصب�
محلل�مالي�في�إدارة�األسهم�

األوروبية�)1990-1995(�ثم�منصبي�
مساعد�مستشار�)1997-1995(�
ونائب�مدير�)1997-2004(�في�
إدارة�التقييم�والمتابعة�ومن�
ثم�منصب�رئيس�وحدة�توزيع�

الموجودات�)2007-2004(.

كما�ويشغل�عضوية�مجالس�
إدارات�عدة�جهات�وهي�اكلتالي:�

المصرف�المركزي�لدولة�
اإلمارات�العربية�المتحدة�منذ�

عام��2008والهيئة�العامة�
للمعاشات�والتأمينات�االجتماعية�

منذ�عام��2010وبنك�اإلمارات�
للتنمية�منذ�عام��2013وشركة�
اإلمارات�لتعليم�قيادة�السيارات�

منذ�عام��2001وشركة�أراكن�
لمواد�البناء�منذ�عام�2009.

يحمل�خالد�محمد�بالعمى�شهادة�
الباكلوريوس�في�علوم�المالية�
من�جامعة�إنديانا�في�الواليات�

المتحدة�األمريكية�)1990(�
فضاًل�عن�كونه�محلاًل�ماليًا�

معتمدًا�)CFA(�منذ�عام�1995.

فاضل العلي
عضو�مجلس�اإلدارة

)غير�تنفيذي(

أول تعيين في
�10مارس�2009 

ممثاًل لـ
شركة�اإلمارات�الدولية�لالتصاالت�ذ.م.م.

يشغل�السيد�فاضل�منصب�
الرئيس�التنفيذي�لدبي�القابضة.�

كما�يشغل�السيد�فاضل�
عضوية�مجالس�إدارة�العديد�
من�المؤسسات�البارزة�في�

دبي،�من�بينها�مجلس�إدارة�
سلطة�دبي�للخدمات�المالية.�

ويشغل�حاليًا�منصب�رئيس�
مجلس�إدارة�مجموعة�دبي�

للعقارات�ودبي�إنترناشيونال�
اكبيتال،�ومجموعة�دبي.

لعب�السيد�فاضل�العلي�دورًا�
محوريًا�في�صياغة�نموذج�

األعمال�الجديد�لدبي�القابضة�
لتتحول�إلى�مستثمر�استراتيجي�

طويل�األمد.�وقد�اكنت�من�
بين�مسؤولياته�خالل�منصبه�

األخير�كرئيس�تنفيذي�للعمليات،�

اإلشراف�على�االستراتيجيات�
المالية�والقانونية�والتشغيلية�
في�دبي�القابضة،�كما�ساهم�

في�نجاح�عمليات�إعادة�الهيلكة�
المالية�للشراكت�االستثمارية�

التابعة�لها.�ولعب�السيد�فاضل�
العلي�دورًا�بارزًا�في�تطوير�كفاءة�

الشؤون�الداخلية�لدبي�القابضة�
منذ�انطالقتها،�وشارك�في�

اتخاذ�قرارات�حاسمة�بشأن�تطوير�
وحدات�األعمال�التابعة�لها�وفق�
أعلى�المعايير�العالمية�المتبعة.

 �وهو�حاصل�على�باكلوريوس�
 في�هندسة�النظم�الصناعية�

من�جامعة�جنوب�اكليفورنيا،�
ويحمل�شهادة�في�العلوم�

المالية�من�الجامعة�
األميركية�في�الشارقة.

سعيد راشد اليتيم
عضو�مجلس�إدارة

)غير�تنفيذي�ومستقل(

أول تعيين في
�21ديسمبر�2005

ممثاًل لـ
جهاز�اإلمارات�لالستثمار

يتولى�سعيد�اليتيم�حاليًا�منصب�
وكيل�الوزارة�المساعد�لشؤون�

الموارد�والميزانية�في�وزارة�
المالية.�ويتولى�مهمة�اإلشراف�

على�إجراءات�إعداد�وتقييم�ميزانية�
الحكومة�االتحادية�لدولة�اإلمارات�

العربية�المتحدة�والناتج�العام.

كما�يتولى�سعيد�عضوية�مجلس�
إدارة�مؤسسة�الخليج�لإلستثمار.

حاصل�على�باكلوريوس�في�
العلوم�السياسية�من�لكية�
العلوم�االقتصادية�واإلدارية�

في�جامعة�اإلمارات.
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هناء الرستماني
عضو�مجلس�إدارة

)غير�تنفيذي�ومستقل(

أول تعيين في
�25مايو�2013

ممثاًل لـ
جهاز�اإلمارات�لالستثمار

تمتلك�هناء�الرستماني�خبرة�
تمتد�ألكثر�من�خمسة�عشر�عام�
والتى�تغطي�مجموعة�واسعة�

من�القطاعات�الحيوية�مثل�
الخدمات�المصرفية�والمالية.

وتشغل�الرستماني�حاليًا�منصب�
نائب�الرئيس�التنفيذي�-�رئيس�

الخدمات�المصرفية�في�بنك�
الخليج�األول،�المؤسسة�المالية�
الرائدة�في�دولة�اإلمارات�العربية�

المتحدة،�وتتولى�مسؤولية�
تحديد�التوجه�االستراتيجي�

للبنك�في�مختلف�المجاالت.

كما�تتولى�منصب�رئيس�مجلس�
إدارة�أصيل،�إحدى�الشراكت�

التابعة�لبنك�الخليج�األول،�منذ�
عام�2012،�ورئيس�مجلس�إدارة�

دبي�فيرست،�ونائب�رئيس�
مجلس�إدارة�معهد�اإلمارات�

للدراسات�المصرفية�والمالية.

 �وهي�حاصلة�على�ماجستير�
في�إدارة�المعلومات�وباكلوريوس�

في�إدارة�األعمال�من�جامعة�
جورج�واشنطن�في�الواليات�

المتحدة�األميركية.

زياد لكداري
عضو�مجلس�إدارة

)غير�تنفيذي�ومستقل(

أول تعيين في
�14مارس�2007 

ممثاًل لـ
المساهمين�العموميين

زياد�لكداري�هو�مؤسس�ورئيس�
مجلس�إدارة�لكداري�محامون�

ومستشارون�قانونيون،�ويمارس�
مهنة�المحاماة�وتقديم�

االستشارات�القانونية�والتحكيمية�
منذ�العام�1983.�يعتبر�لكداري�أحد�

أبرز�الرواد�في�مجال�ممارسة�
مهنة�المحاماة�في�المنطقة�

نظرًا�لخبرته�العميقة�التي�تمتد�
ألكثر�من�ثالثين�عام�في�دولة�

اإلمارات�العربية�المتحدة.

كما�يتولى�حاليًا�منصب�رئيس�
مجلس�إدارة�مجموعة�لكداري�

لالستثمار،�ورئيس�اللجنة�العليا�
المنظمة�لبطولة�دبي�الدولية�

للجواد�العربي،�وعضو�مجلس�
إدارة�إتحاد�اإلمارات�للفروسية�

ورئيس�مضمار�جبل�علي.

كما�أنه�عضو�في�مجلس�إدارة�
دانة�غاز�ومركز�دبي�التجاري�

العالمي�الذي�ُيعنى�بتعزيز�
التجارة�واالستثمار�األجنبي�في�

إمارة�دبي،�وهو�أيضا�عضو�في�
رابطة�المحامين�الدولية،�ومعهد�

المحكمين�القانونيين،�وعضو�
في�الهيئة�القضائية�لمنطقة�
دبي�الحرة�للتكنولوجيا�واالعالم.

تتمثل�خبرته�في�المقام�األول�
في�التقاضي�الدولي�واإلقليمي�
والتحكيم�مع�التركيز�بشلك�خاص�

على�النزاعات�المعقدة�ذات�القيم�
المالية�العالية�والتي�تتضمن�

مشاريع�البنية�التحتية�االساسية�
والخدمات�المصرفية�والمالية�

واسترداد�الديون�وقضايا�االحتيال�
وصفقات�الدمج�والتملك.

وهو�حاصل�على�باكلوريوس�
في�القانون�من�جامعة�اإلمارات،�

اإلمارات�العربية�المتحدة.

محمد السويدي
عضو�مجلس�إدارة

)غير�تنفيذي�ومستقل(

أول تعيين في
�27أغسطس�2012

ممثاًل لـ
جهاز�اإلمارات�لالستثمار

يتولى�محمد�السويدي�حاليًا�
منصب�المدير�التنفيذي�
إلدارة�األصول�في�جهاز�

اإلمارات�لالستثمار.

ويتولى�السويدي�حاليًا�
عضوية�مجلس�إدارة�عدد�

من�المؤسسات�الرائدة�في�
دولة�اإلمارات�منها�عضوية�

مجلس�إدارة�المجموعة�العربية�
للتأمين�)أريج(،�وشركة�مرسى�

أبوظبي�لالستثمار�العقاري.

وقبل�توليه�لمنصبه�الحالي،�شغل�
السويدي�منصب�المدير�التنفيذي�

إلدارة�الخزانة�في�جهاز�أبوظبي�
لالستثمار�لمدة�عشر�سنوات

وهو�حاصل�على�باكلوريوس�في�
المحاسبة�من�جامعة�اإلمارات،�

اإلمارات�العربية�المتحدة.

عبدالله الشامسي
عضو�مجلس�إدارة

)غير�تنفيذي�ومستقل(

أول تعيين في
�14مارس�2007

ممثاًل لـ
المساهمين�العموميين

يتولى�عبدالله�حمد�رحمه�
الشامسي�حاليًا�منصب�
عضو�مجلس�إدارة�في�

بنك�دبي�اإلسالمي.

وفي�عام�1982،�شغل�منصب�
مدير�إحدى�الفروع�التابعة�لبنك�

دبي�التجاري�لمدة�ثماني�سنوات.�
وفي�العام�1991،�شغل�منصب�

مدير�عام�واكالت�المالحة�العربية�
المتحدة�واستمر�في�منصبه�قرابة�
ثالثّا�وعشرون�عامًا،�ورئيس�مجلس�

اإلدارة-مجموعة�دبي�للعقارات

وهو�حاصل�على�باكلوريوس�في�
إدارة�األعمال�من�جامعة�نيويورك،�

الواليات�المتحدة�األميركية.

مسعود محمود
عضو�مجلس�إدارة

)غير�تنفيذي�ومستقل(

أول تعيين في
�18ديسمبر�2013

ممثاًل لـ
مبادلة�للتنمية

تم�تعيين�مسعود�محمود�رئيسًا�
تنفيذيًا�لشركة�»الياه�سات«�

في�شهر�يونيو�من�العام�
�2013بعد�أن�شغل�منصب�نائب�

الرئيس�التنفيذي�في�الشركة�
لعدد�من�السنوات.�ويتولى�

حاليًا�مسؤولية�تطوير�العمليات�
واالستراتيجيات�الخاصة�ب�»الياه�
سات«�كما�يتولى�منصب�رئيس�

مجلس�إدارة�ستار�ساتااليت.

وقبل�تسلمه�منصبه�الحالي،�
شغل�مسعود�منصب�نائب�

الرئيس�في�وحدة�مبادلة�لتقنية�
المعلومات�واالتصاالت�حيث�

تولى�مسؤولية�اإلشراف�على�
تطبيق�استراتيجية�الشركة�

وإدارة�األصول�للشراكت�التي�
تعمل�تحت�مظلة�مبادلة�

لتقنية�المعلومات�واالتصاالت.

كما�شغل�مسعود�منصب�نائب�
الرئيس�لدى�مجموعة�دبي�

لالستثمارات،�ومدير�المشاريع�في�
المكتب�التنفيذي�لصاحب�السمو�
الشيخ�محمد�بن�راشد�آل�مكتوم.

وهو�حاصل�على�شهادة�
الهندسة�في�نظم�الحاسوب�

من�جامعة�بوسطن�في�الواليات�
المتحدة�األميركية،�باإلضافة�

إلى�ماجستير�في�إدارة�األعمال�
)شؤون�مالية(�من�جامعة�

ماكغيل�في�مونتريال،�كندا.

تشكيل مجلس إدارةتشكيل مجلس إدارة
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3.2 بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي

ندرك�جيدًا�بأن�تنّوع�الخبرات�والمشاركة�
النسائية�يساهم�في�إضافة�جودة�

وفعالية�لقرارات�المجلس�كما�

يزيد�من�وجهات�النظر�البناءة،�
ويمثل�العنصر�النسائي�نسبة�
10%�من�مجلس�إدارة�شركتنا.� حميد الشمري

عضو�مجلس�إدارة
)غير�تنفيذي�ومستقل(

أول تعيين في
�23ديسمير�2015 

ممثاًل لـ
مبادلة�للتنمية

يشغل�حميد�الشمري�منصب�
الرئيس�التنفيذي�لقطاع�صناعة�

الطيران�والخدمات�الهندسية،�حيث�
يتولى�مسؤولية�إدارة�شبكة�شركة�
مبادلة�من�الشراكت�العالمية�الرائدة�

في�قطاعات;�صناعة�الطيران،�
وتكنولوجيا�االتصاالت�وتقنية�

المعلومات،�والخدمات�الدفاعية.

قبل�االنضمام�إلى�مبادلة،�عمل�
الشمري�كضابٍط�في�القوات�

المسلحة�اإلماراتية�برتبة�عقيد،�
حيث�تخصص�في�الطيران�العسكري�

والصيانة�وإدارة�عمليات�الشراء�
وخدمات�الدعم�اللوجستي.

المناصب�اإلدارية:�رئيس�مجلس�
اإلدارة�في�لٍك�من�شركة�أبوظبي�

لتقنيات�الطائرات،�والمركز�

العسكري�المتقدم�للصيانة�
واإلصالح�والعمرة�)أمُرك(،�وشركة�

»ستراتا«،�وشركة�أبوظبي�لبناء�
السفن،�وشركة�»ماكسيموس�

إير«�للشحن،�وشركة�أبوظبي�
الستثمارات�األنظمة�الذاتية،�

عضو�في�مجلس�إدارة�لٍك�من�
شركة�مبادلة�للبترول،�وشركة�

»بياجو�أيرو«�للصناعات،�وشركة�
أبوظبي�للطيران،�وشركة�»رويال�

جت«،�وشركة�إيراكب�القابضة.

يحمل�حميد�الشمري�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.

وليد المهيري
 عضو�مجلس�اإلدارة�

)غير�تنفيذي�ومستقل(

 أول تعيين في 
�2006حتى�ديسمير�2015 

ممثاًل لـ
مبادلة�للتنمية

يتولى�وليد�المهيري�حاليًا�منصب�
نائب�الرئيس�التنفيذي�في�شركة�

مبادلة�للتنمية�حيث�يتولى�اإلشراف�
على�المحفظة�االستثمارية�

للشركة،�فضاًل�عن�تطوير�
األنشطة�التجارية�والتشغيلية�

واالستراتيجية.�كما�يتولى�أيضًا�
منصب�الرئيس�التنفيذي�للقطاعات�

الناشئة�حيث�يتولى�مهمة�
اإلشراف�على�وحدة�مبادلة�للرعاية�

الصحية،�ومحفظة�استثمارات�
مبادلة�باإلضافة�غلى�وحدة�

التكنولوجيا�وخدمات�المشاريع.

وقبل�انضمامه�إلى�شركة�مبادلة،�
شغل�المهيري�منصب�مدير�

أول�للمشاريع�في�مكتب�برنامج�

التوازن�االقتصادي�بعد�أن�شغل�
منصب�مستشار�حكومي�وتجاري�
في�شركة�ماكنزي�أند�كومباني.

وهو�حاصل�على�شهادة�ماجستير�
في�السياسة�العامة�من�جامعة�

هارفارد�في�الواليات�المتحدة�
األمريكية،�وباكلوريوس�العلوم�

في�الشؤون�الدولية�من�جامعة�
جورج�تاون.�ويعد�وليد�المقرب�

أحد�المصممين�الرئيسيين�للرؤية�
االقتصادية��2030إلمارة�أبوظبي.�

3.3 بيان بسبب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة

قمنا�بفتح�باب�الترشيح�لعضوية�مجلس�
إدارة�الشركة�وذلك�خالل�الفترة�من�

�22فبراير��2015إلى��08مارس�2015،�
واكن�للك�شخص�أو�مساهم�توافرت�

فيه�شروط�الترشيح�لعضوية�مجلس�
اإلدارة�أن�يرشح�نفسه�لعضوية�المجلس�

بموجب�طلب�يتقدم�به�إلى�الشركة.
مع�العلم�بأن�لدينا�تمثيل�نسائي�

في�المجلس�وهو�بمثابة�دافع�

لترشح�أي�عنصر�نسائي�آخر�لعضوية�
مجلس�اإلدارة،�ولكن�وعلى�غير�

المتوقع�لم�تستلم�الشركة�أي�طلب�
ترشح�من�العنصر�النسائي�لعضوية�
مجلس�اإلدارة�في�االنتخابات�األخيرة,�

ونأكد�بأن�ترشح�من�العنصر�النسائي�
لعضوية�مجلس�اإلدارة�مرحبًا�به.

3.4 بيان مجموع ماكفآت مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام 2014

استعنا�ببيت�الخبرة�شركة�ميرسر�
لالستشارات�العالمية�لعمل�دراسة�
ومقارنة�معيارية�شملت�هيلكية�

مجلس�اإلدارة�ومستوى�ماكفأة�أعضائه.�
وتضم�سياسة�ماكفأة�أعضاء�مجلس�

اإلدارة�مكونات�عديدة�منها�تحديد�
مبلغ�مقطوع�للك�عضو،�ومبالغ�

إضافية�مرتبطة�بحضوره�لالجتماعات،�
وإشتراك�العضو�أو�رئاسته�ألي�لجنة�

من�اللجان�المنبثقة�عن�مجلس�اإلدارة�
سواء�اكنت�لجنة�االستثمار�أو�لجنة�

الترشيحات�والماكفآت�أو�لجنة�التدقيق.

وفقًا�للسياسة�المعتمدة�من�قبل�
الجمعية�العمومية،�تتأكد�لجنة�

الترشيحات�والماكفآت�بمراجعة�جدول�
حضور�أعضاء�المجلس�الجتماعات�المجلس�

واللجان�المنبثقة�منه،�وبناًء�عليه�ترفع�
توصياتها�للمجلس�والذي�بدوره�يعرض�

ماكفأة�أعضاء�المجلس�على�السادة�
المساهمين�في�الجمعية�العمومية�

للتصويت�عليها�مع�نهاية�لك�عام.

وافقت�الجمعية�العمومية�في�
سنة��2015ماكفأة�أعضاء�مجلس�

اإلدارة�بمبلغ�وقدره�)9,392(�مليون�
درهم�إماراتي�ُوزعت�على�جميع�

أعضاء�مجلس�اإلدارة�وفقًا�للسياسة�
المعتمدة�أكتعاب�عن�سنة�2014.

3.5 بيان مجموع ماكفآت مجلس اإلدارة المقترحة عن العام 2015

سيقترح�المجلس�على�الجمعية�
العمومية�مبلغ��9,656مليون�
درهم�إماراتي�توزع�على�جميع�

أعضاء�مجلس�اإلدارة�وفقًا�للسياسة�
المعتمدة�أكتعاب�عن�سنة�2015.

تشكيل مجلس إدارةتشكيل مجلس إدارة
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ننوه بالذكر أنُه قد ُأصدر قرارًا واحدًا بالتمرير في عام 2015 وقد تم مراعاة التالي:
موافقة�أغلبية�األعضاء�على�أن�الحالة�تستدعي�إصدار�قرار�بالتمرير�  •

تسليم�األعضاء�القرار�المكتوب�مصحوبًا�باكفة�المستندات�والوثائق�الالزمة�لمراجعتة�  •
وللموافقه�عليه�خطيًا

العرض�في�االجتماع�التالي�لمجلس�اإلدارة�وذلك�لتوثيقه�في�محضر�االجتماع  •

المعتذرون عن الحضور التاريخرقم االجتماع

1 ال�يوجد�18فبراير�2015اجتماع�مجلس�اإلدارة�رقم 

2 ال�يوجد�26مارس�2015اجتماع�مجلس�اإلدارة�رقم 

3 فاضل�العلي�27إبريل�2015اجتماع�مجلس�اإلدارة�رقم 

4 فاضل�العلي�10يونيو�2015اجتماع�مجلس�اإلدارة�رقم 

5 ال�يوجد�06يوليو�2015اجتماع�مجلس�اإلدارة�رقم 

)بالتمرير(  6 ال�يوجد�04أغسطس�2015اجتماع�مجلس�اإلدارة�رقم 

7 ال�يوجد�16سبتمبر�2015اجتماع�مجلس�اإلدارة�رقم 

8 خالد�بالعمى�02نوفمبر�2015اجتماع�مجلس�اإلدارة�رقم 

9 زياد�لكداري�23ديسمبر�2015اجتماع�مجلس�اإلدارة�رقم 

3.7 عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت في العام 2015

تنعقد�اجتماعات�المجلس�بحضور�
غالبية�األعضاء.�ففي�السنة�المالية�

المنتهية�بتاريخ��31ديسمبر�2015،�تم�
عقد�تسعة�اجتماع�لمجلس�اإلدارة.

حيث�تنعقد�اجتماع�مجلس�اإلدارة�بناًء�
على�دعوة�خطية�من�الرئيس�أو�بناًء�

على�طلب�خطي�يقدمه�عضوين�من�
أعضاء�المجلس�أو�اللجان�على�األقل،�

ترسل�الدعوة�وجدول�األعمال�قبل�أسبوع�
من�الموعد�المحدد�على�أقل�تقدير،�
ويتم�تسجيل�تفاصيل�المسائل�التي�

ُنظر�فيها�والقرارت�التي�تم�إتخاذها�
في�محاضر�اجتماع�مجلس�اإلدارة�ولجانه�

مع�األخذ�بعين�اإلعتبار�أية�تحفظات�
لألعضاء�أو�آراء�مخالفة�عبروا�عنها�

خالل�االجتماع،�أما�بالنسبة�لمعامالت�
األطراف�ذات�العالقة�وتعارض�المصالح�

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.

3.8 بيان مهام واختصاصات مجلس اإلدارة التي قامت بها اإلدارة التنفيذية 
بناًء على تفويض من مجلس اإلدارة

بالتوافق�مع�القرار�الوزاري�رقم�)518(�
لسنة��2009بشأن�ضوابط�الحوكمة�
ومعايير�اإلنضباط�المؤسسي�ودليل�

حوكمة��duيجوز�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�

واختصاصاته�في�العام�2015. 

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

3.9 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�

واعتماد�تعامالت�األطراف�ذات�العالقة.

3.6 بيان تفصيلي ببدالت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه

المنصب فيالمنصبالعضو
اللجنة

قيمة 
االحتفاظ
السنوي 
لعضوية
مجلس 

اإلدارة

عدد 
الحضور 

في
اجتماعات 

مجلس
اإلدارة

بدل 
الحضور

في 
اجتماعات

مجلس 
اإلدارة

قيمة 
االحتفاظ
السنوي 
لعضوية

لجان 
مجلس 

اإلدارة

عدد 
الحضور 

في
اجتماعات 

لجان
مجلس 

اإلدارة

بدل 
الحضور 

في
اجتماعات 

لجان
مجلس 

اإلدارة

اإلجمالي
بالدرهم

1,500,000-1--1,500,0009عضو�لجنة�رئيس�مجلس�اإلدارةأحمد�بن�بيات

397,2607147,000160,13611231,000935,398رئيس�لجنة�وعضو�لجنةنائب�رئيس�مجلس�اإلدارةخالد�بالعمى

350,0009189,000138,46514294,000971,466عضو�لجنتانعضو�مجلس�إدارةسعيد�اليتيم

350,0007147,000138,46513273,000908,466عضو�لجنتانعضو�مجلس�إدارةفاضل�العلي

350,0008168,000156,3010210,000884,302رئيس�لجنة�و�عضو�لجنةعضو�مجلس�إدارةزياد�لكداري

350,0009189,000138,46512252,000929,466عضو�لجنتانعضو�مجلس�إدارةمسعود�محمود

350,0009189,00071,7255105,000715,727عضو�لجنةعضو�مجلس�إدارةعبدالله�الشامسي

350,0009189,000138,46516336,0001,013,466عضو�لجنتانعضو�مجلس�إدارةمحمد�السويدي

350,0009189,00070,0007147,000756,000عضو�لجنةعضو�مجلس�إدارةهنا�الرستماني

7,671001,534009,206عضو�لجنةعضو�مجلس�إدارةحميد�الشمري

342,3289189,000136,9318168,000836,261رئيس�لجنةعضو�مجلس�إدارةوليد�المهيري*

104,109121,00029,150242,000196,261رئيس�لجنةنائب�رئيس�مجلس�اإلدارةعبدالحميد�سعيد*

9,656,019اإلجمالي:

 *ننوه�بأن�السيد�عبدالحميد�سعيد�قد�استقال�من�منصبه�كنائب�رئيس�مجلس�اإلدارة�بتاريخ��17مارس��2015في�حين�استقال�السيد�
وليد�المهيري�بتاريخ��23ديسمبر�2015

تشكيل مجلس إدارةتشكيل مجلس إدارة
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سياسة األطراف ذات العالقة
في�العام�2015،�قمنا�بمراجعة�سياسة�

األطراف�ذات�العالقة�والتي�تشمل�
مساهمي�شركتنا�المؤسسون،�وأعضاء�
مجلس�إدارتها،�وأعضاء�اإلدارة�التنفيذية�

وسبل�اإلفصاحات�الالزمة�بهذا�الشأن.

 تحرص��duعل�إبرام�جميع�المعامالت�
 مع�األطراف�ذات�العالقة�باألسعار�

التجارية،�كما�تقدم�خدمات�اإلتصاالت�
لألطراف�ذات�العالقة�بقيمة�السوق�

 العادية.�وتتحاشى��duالتعامالت�
 مع�األطراف�ذات�العالقة،�وإن�اضطرت�

يتم�اإلفصاح�عنها�بشلك�فوري.

كما�أكد�المساهمون�المؤسسون�
لمجلس�اإلدارة�خطيًا�التزامهم�بهذه�

السياسة�التي�تم�مراجعتها�من�
قبل�المجلس�في�العام�2015.

تعامالت األطراف ذات العالقة في عام 2015
نراعي�في�حال�إبرام�التعامالت�مع�األطراف�
ذات�العالقة�التي�تبلغ�نسبتها�)10%(�فأكثر�

من�قيمة�أصولها�أخذ�موافقة�مجلس�
اإلدارة�والجمعية�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�

.duومعقولة�وفي�صالح�مساهمي�

والجدول�التالي�يعكس�القيمة�
اإلجمالية�للتعامالت�مع�األطراف�

ذات�العالقة�لهذا�العام.

ألف درهمالقيمة اإلجمالية للمعامالت مع األطراف ذات العالقة
إيجار�الماكتب�والخدمات )ذ.م.م.(  60,703تيكوم�لالستثمارات�المنطقة�الحرة 

قيمة�البنية�التحتية )ذ.م.م.(  60,626تيكوم�لالستثمارات�المنطقة�الحرة 

– صافي�المبيعات – موزع�معتمد  )ذ.م.م.(  2,687,872اكسيوم�تليكوم 

إيجار�مركز�البيانات�والخدمات  – )ذ.م.م.(  8,055إنجازات�لنظم�البيانات 

43,309خزنة�داتا�سنتر

القيمة�اإلجمالية�للمعامالت�مع�األطراف�ذات�العالقة

du3.10 الهيلك التنظيمي الخاص بـ

3.11 بيان تفصيلي ألعضاء اإلدارة التنفيذية في الصف األول والثاني

تباشر�اإلدارة�التنفيذية�لشركتنا�إدارة�
األعمال�اليومية،�ويترأسها�»الرئيس�

التنفيذي«�المسؤول�عن�العمليات�
التشغيلية�للشركة�والمساهمة�بشلك�

دوري�وفّعال�لتطوير�شركتنا�وتحسين�

أدائها�وإضافة�قيمة�لمساهمينا،�
كما�أنه�يعد�هو�المسؤول�مع�

طاقم�اإلدارة�التنفيذية�أمام�مجلس�
اإلدارة�بمتابعة�التوصيات�وتطبيق�

االستراتيجيات�والسياسات�وَأطر�الرقابة.

الرئيس التنفيذي
عثمان سلطان

 مدير تنفيذي 
أول لألعمال الجديدة 

واالبتاكر

اكرلوس دمومينغو

 الرئيس التنفيذي 
للموارد البشرية 
والشؤون اإلدارية

إبراهيم ناصر

الرئيس التنفيذي للعالقات 
التنظيمية والشؤون 

المؤسسية

أناندا بوس

الرئيس التنفيذي 
للشؤون المالية

عامر اكظم

الرئيس التنفيذي 
للعمليات

فريد فريدوني

الرئيس التنفيذي 
للشؤون التجارية

فهد الحساوي

تشكيل مجلس إدارة



18

تقرير du للحوكمة 2015

19

تقرير du للحوكمة 2015

تولى�عثمان�سلطان�منصبه�
كرئيس�تنفيذي�لـشركة�اإلمارات�

لالتصاالت�المتاكملة��duفي�
شهر�يناير�من�العام�2006. 

وأثمرت�رؤيته�في�خلق�شركة�
أحدثت�ثورة�في�قطاع�االتصال�

اإلماراتي�وإحداث�تحول�في�االحتاكر�
الحاصل�فيه.�وفي�ظل�قيادته،�

أصبحت�شركة��duواحدة�من�
الشراكت�الرائدة�في�المنطقة،�

واستطاعت�أن�تحقق�نموًا�
متسارعًا�حيث�تستحوذ�على�ما�

يقارب�50%�من�حصة�السوق�
اإلماراتي�من�االتصاالت�المتحركة.�

ويعتبر�عثمان�واحدًا�من�أبرز�قادة�
األعمال�األكثر�تأثيرًا،�ويحظى�

بشهرة�واسعة�نظير�دوره�الريادي�
في�إدارة�شركة�ذات�قصة�نجاح�لم�

يسبق�لها�مثيل�في�المنطقة.�

دخل�عثمان�قطاع�االتصاالت�في�
العام�1984،�وشغل�العديد�من�
المناصب�القيادية�في�شراكت�
اتصاالت�ذات�ريادة�عالميًا،�بما�

في�ذلك�الشركة�المصرية�
لخدمات�المحمول�)موبينيل(�
التي�أسهم�بتأسيسها�في�

العام�1998،�حيث�شغل�منصب�
الرئيس�التنفيذي�والعضو�المنتدب�

فيها�حتى�نهاية�العام�2005.

 ويشارك�عثمان�في�عضوية�
العديد�من�مجالس�اإلداراة،�

ويحظى�بشهرة�عالمية�
واسعة�كونه�أحد�أبرز�المتحدثين�

الرئيسيين�حول�قضايا�رئيسة�
تستهدف�قطاع�االتصاالت،�

وتكنولوجيا�المعلومات،�والمدن�
الذكية�والمبادرات�الحكومية.

 الرئيس�التنفيذي عثمان سلطان

تولى�عامر�اكظم�مهامه�كرئيس�
تنفيذي�للشؤون�المالية�في�

شهر�ديسمبر�من�العام�2013،�
ويتولى�مسؤولية�اإلشراف�على�

جميع�حيثيات�العمليات�المالية،�
بما�في�ذلك�زيادة�رأس�المال،�

وضع�االستراتيجيات�المالية�
والتخطيط،�فضاًل�عن�تقديم�الدعم�
التشغيلي�والبرنامجي�للمؤسسة.

يمتلك�اكظم�خبرة�عميقة�تمتد�
لحوالي�عشرين�عامًا�في�مجال�

اإلدارة�المالية.�قبل�انضمامه�إلى�
شركة�du،�شغل�اكظم�منصب�

نائب�الرئيس�األول�لخدمات�
المجموعة�في�مطارات�دبي�

حيث�لعب�دورًا�محورّيًا�في�بلورة�
استراتيجية�طويلة�األمد�لألعمال.�

وفي�مرحلة�سابقة�من�حياته�
المهنية،�أمضى�اكظم�ثماني�

سنوات�من�العمل�المتفاني�مع�
طيران�اإلمارات،�حيث�شغل�فيها�
عددًا�من�المناصب�بما�في�ذلك�

نائب�الرئيس�للشؤون�المالية.

الرئيس�التنفيذي�للشؤون�المالية عامر اكظم

وفيما يلي نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية العليا لشركة 
du اإلمارات لإلتصاالت المتاكملة

يشغل�فهد�الحساوي�منصب�
الرئيس�التنفيذي�للشؤون�التجارية�

منذ�العام�2013،�بعد�أن�اكن�
يشغل�منصب�الرئيس�التنفيذي�

للموارد�البشرية�والخدمات�
المشتركة�منذ�العام�2006،�حيث�

اكن�مسؤواًل�عن�إدارة�برنامج�
الموارد�البشرية�االستراتيجي.�
ويتولى�حاليًا�مسؤولية�إدارة�

المبيعات،�والتسويق،�والمشاريع�
التجارية،�االتصاالت�وتطوير�

العالمة�التجارية،�وتطوير�األعمال،�
والتخطيط�التجاري�واالستراتيجية،�
والعالقات�الحكومية،�والمشاريع�

الخاصة�وخدمة�العمالء،�
فضاًل�عن�وضع�االستراتيجية�

التجارية�الشاملة�للشركة.

الرئيس�التنفيذي�للشؤون�التجارية فهد الحساوي

يشغل�فريد�فريدوني�حاليًا�منصب�
الرئيس�التنفيذي�للعمليات،�

ويتولى�مسؤولية�اإلشراف�على�
إدارات�عدة�وهي�عمليات�العمالء،�

وتطوير�الشبكة�والعمليات،�
وتطوير�تكنولوجيا�المعلومات،�

وإدارة�أمن�المعلومات�وإدارة�
المخاطر،�وهندسة�المنتجات،�
وتخطيط�العمليات�والخدمات.�

وقبل�توليه�منصبه�الحالي،�
شغل�فريدوني�منصب�الرئيس�

التنفيذي�للشؤون�التجارية،�والنائب�
التنفيذي�للرئيس�للشؤون�التجارية�
والنائب�التنفيذي�للرئيس�للعالقات�

التنظيمية�وشؤون�الحوكمة.

ولعب�فريدوني�قبل�انضمامه�
إلى�شركة��duدورًا�محوريًا�في�

تأسيس�تيكوم�لإلستثمارات،�
والوجهات�التقنية�األكثر�ريادة�

مثل�مدينة�دبي�لإلنترنت،�ومدينة�
دبي�لإلعالم،�وقرية�دبي�للمعرفة�
ومدينة�دبي�الطبية�وغيرها�من�

مجمعات�األعمال�المتخصصة.�
وفي�العام�2003،�تم�ترشيحه�من�

قبل�شركة�تيكوم�لالستثمارات�
عن�فئة�الموظف�الحكومي�

المتميز�ضمن�برنامج�دبي�لألداء�
الحكومي�المتميز.�ويشغل�حاليًا�
منصب�عضو�مجلس�إدارة�شركة�

خزنة�داتا�سنتر�المحدودة،�وهو�
كذلك�أحد�األعضاء�المؤسسين�

لمنتدى�تكنولوجيا�المعلومات�في�
دولة�اإلمارات�العربية�المتحدة.

الرئيس�التنفيذي�للعملياتفريد فريدوني

تشكيل مجلس إدارةتشكيل مجلس إدارة
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مدير�تنفيذي�أول�لألعمال�الجديدة�واالبتاكراكرلوس دمومينغو

انضم�اكرلوس�دومينغو�إلى�
أسرة��duفي�العام��2015حيث�

يشغل�منصب�مدير�تنفيذي�أول�
لألعمال�الجديدة�واالبتاكر.�وتقع�

على�عاتقه�مسؤولية�تطوير�
جميع�البيانات�الكبيرة�والمبادرات�

الخاصة�بالمنتجات�والخدمات�
الجديدة�بما�في�ذلك�مبادرات�

المدينة�الذكية،�وخدمات�االتصال�
المنزلية�)du TV(،�فضاًل�عن�

إضفاء�التحسينات�على�قنوات�
شركة��duالرقمية�والتطبيقات�

الخاصة�بالهواتف�المتحركة.

�،duقبل�انضمامه�إلى�شركة�
شغل�اكرلوس�منصب�رئيس�

تطوير�المنتجات�واألعمال�
في�شركة�اتحاد�اتصاالت�

)موبايلي(�حيث�عمل�على�
إدارة�عملية�تطوير�المنتجات�
الخاصة�بالشركة،�والخدمات�

الرقمية،�والتحالفات�والشرااكت،�
واستقصاء�المعلومات�والتحليل.

في�بداية�مسيرته�المهنية،�
امضى�اكرلوس�ثماني�سنوات�

في�تلفونياك�شغل�خاللها�
منصب�الرئيس�التنفيذي�

للبحوث�والتطوير،�والرئيس�
التنفيذي�لألعمال�الجديدة�

واالبتاكر�في�تلفونياك�ديجيتال.

الرئيس�التنفيذي�للموارد�البشرية�والشؤون�اإلداريةإبراهيم ناصر

شغل�إبراهيم�ناصر�منصب�
الرئيس�التنفيذي�للموارد�البشرية�

والشؤون�اإلدارية�في�العام�
2013،�ويتولى�مسؤولية�إدارة�

الموارد�البشرية�والشؤون�اإلدارية�
وتطبيق�أفضل�الممارسات�

االمتعلقة�بالتدريب�والتطوير،�
بإلضافة�إلى�تخطيط�القوى�
العاملة�والتميز�في�العمل.

وقبل�توليه�منصبه�الحالي،�عمل�
ناصر�سابقًا�في�شركة�الفطيم�

مديرًا�للموارد�البشرية�في�دولة�
اإلمارات�وخارجها،�حيث�واظب�

على�تحسين�استراتيجيات�الموارد�
البشرية�المتبعة�في�الشراكت�

العشر�الناشطة�في�قطاع�
السيارات.�كما�شغل�سابقًا�منصب�

نائب�الرئيس�التنفيذي�للموارد�
البشرية،�الخدمات�المؤسسية�

في�شركة�دبي�لأللمنيوم.

يمتلك�بوس�خبرة�عميقة�تمتد�
ألكثر�من�عشرين�عامًا�من�العمل�
مع�شراكت�االستشارات�ومشغلي�
االتصاالت،�وتشمل�تخصصات�عدة�

منها�التمويل،�واالستراتيجية،�
وتكنولوجيا�المعلومات،�والبيع�
بالجملة�والشؤون�التنظيمية�

والقانونية،�وإدارة�المشاريع.�

وقبل�انتقاله�إلى�قطاع�االتصاالت�
في�العام�2003،�عمل�ألكثر�من�

�11عامًا�في�مجال�االستشارات�
المالية�مع�شراكٍت�عالميٍة�

رائدة،�مثل�آرثر�أندرسون،�إرنست�
آند�يونغ،�وكوبرز�وليبراند.

واستنادًا�إلى�منصبه�الحالي،�
يتولى�بوس�اإلشراف�على�

قسم�شؤون�الشركة�والذي�
تشمل�مهامه�وضع�استراتيجية�

الشركة،�والتخطيط�التجاري،�
والبيع�بالجملة،�والمشتريات،�

وإدارة�برنامج�الشركة،�والشؤون�
القانونية�والتنظيمية،�وإدارة�

المخاطر�والشؤون�الخارجية.

الرئيس�التنفيذي�للعالقات�التنظيمية�والشؤون�المؤسسية أناندا بوس

تشكيل مجلس إدارةتشكيل مجلس إدارة
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3.12 األمانة العامة لمجلس اإلدارة

هذا�وتتمتع��duبوحدة�األمانة�العامة�
لمجلس�اإلدارة�الُمتمكنة�والمثابرة�وهي�
ُمكونة�من�ثالثة�موظفين،�وقد�شاركوا�
في�برامج�تدريبية�رسمية�بمجال�حوكمة�
الشراكت�لدى�أطراف�محلية�ودولية.�كما�
أن�الوحدة�غير�مناطة�بأية�أدوار�مزدوجة�

من�شأنها�خلق�تضارب�محتمل�في�
المصالح�أو�الوقت�أو�الموارد،�فضاًل�عن�

ضمانها�تقديم�المشورة�المستقلة�
إلى�مجلس�اإلدارة�وإدارة�الشركة.�كما�

تتابع�األمانة�العامة�لمجلس�اإلدارة�
مستجدات�الحوكمة�مع�هيئة�األوراق�

المالية�والسلع�واإلفصاحات�غير�المالية.�
إلتزامًا�منها�بتطبيق�ضوابط�الحوكمة�

المنصوص�عليها�في�القرار�الوزاري�رقم�

)518(�بشأن�ضوابط�الحوكمة�ومعايير�
االنضباط�المؤسسي.�يرفع�األمين�العام�
تقاريره�مباشرًة�إلى�مجلس�اإلدارة،�مع�

إلتزامه�أيضًا�بخط�إبالغ�وظيفي�إلى�
مسؤول�الموارد�البشرية�والشؤون�

اإلدارية.�تقع�وحدة�األمانة�العامة�لمجلس�
اإلدارة�في�ماكن�آمن�يخضع�للتحكم�في�

الدخول�وذلك�بغية�ضمان�أمن�وسرية�
اكفة�الوثائق�والمستندات.�هذا�وقد�تم�
تعيين�أمين�عام�الشركة�السيدة/�حنان�

أحمد�عضوًا�في�لجنة�التدقيق�المخاطر�
واإلمتثال�في�جامعة�زايد�وفي�المجلس�

التحريري�لمجلة�»حوكمة«�في�عام�
2013،�وذلك�تقديرًا�للجهود�المبذولة�
في�تعزيز�نظم�الحوكمة�المؤسسية.

مجموع التعويضات ألعضاء اإلدارة التنفيذية

 duيستعرض�الجدول�التالي�تواريخ�تعيين�أعضاء�إدارة�شركة�اإلمارات�لالتصاالت�المتاكملة�
التنفيذية�ومناصبهم�الحالية،�والتعويضات�المدفوعة�لهم،�عند�إصدار�هذا�التقرير:

تاريخ التعيينالمنصب

مجموع الرواتب 
والبدالت 

المدفوعة للعام 
2015 )درهم(

مجموع الماكفآت 
والحوافز المدفوعة 

للعام 2015 )درهم(

لم�يتم�إقرارها�بعد�14,585,980يناير�2006الرئيس�التنفيذي

لم�يتم�إقرارها�بعد�231,998,024إبريل�2006الرئيس�التنفيذي�للشؤون�التجارية

لم�يتم�إقرارها�بعد�12,010,300يناير�2006الرئيس�التنفيذي�للعمليات

لم�يتم�إقرارها�بعد�12,004,000ديسمبر�2013الرئيس�التنفيذي�للشؤون�المالية

لم�يتم�إقرارها�بعد�11,878,024يناير�2006الرئيس�التنفيذي�للعالقات�التنظيمية�والشؤون�المؤسسية

لم�يتم�إقرارها�بعد�11,831,200يونيو�2014الرئيس�التنفيذي�للموارد�البشرية�والشؤون�اإلدارية

لم�يتم�إقرارها�بعد�191,021,440إبريل�2015مدير�تنفيذي�أول�لألعمال�الجديدة�واالبتاكر

ننوه�بأن�الماكفآت�والحوافز�المرتبطة�بأداء�الشركة�تحتسب�وفق�آلية�تقييم�األداء�الفردي�ضمن�اإلطار�العام�المعتمد�من�  •
مجلس�اإلدارة.�يتم�حاليًا�القيام�بهذا�التقييم�والموافقة�عليه�للك�أعضاء�اإلدارة�التنفيذية�وسيتم�اإلفصاح�عن�الماكفآت�والحوافز�

المدفوعه�للعام��2015فور�اإلنتهاء�من�احتسابها�وموافقة�المجلس�عليها

تشكيل مجلس إدارة
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4. مدقق الحسابات الخارجي 

4.1 نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي

تعتبر��PwCكوبرز�بمثابة�شركة�التدقيق�
القانوني�األكبر�على�اإلطالق�حيث�

يمتد�نطاق�أعمالها�ما�يربو�عن�154 
بلدًا�وتشهد�تواجدًا�مميزًا�في�منطقة�

الشرق�األوسط�لما�يقارب��42عامًا.

الجدير�بالذكر�أن��PwCتتواجد�في�دولة�
اإلمارات�لما�يزيد�عن��26عامًا�وتختص�

بمجال�التدقيق�القانوني�والضمان�
 وخدمات�استشارات�األعمال�والضرائب.�
 وقد�تم�تعيين��PwCفي�العام�2014 

ألول�مرة.�

4.2 سياسة تعيين مدقق الحسابات الخارجي

اعتمد�المجلس�من�خالل�دليل�الحوكمة�
سياسة�تعيين�مدقق�الحسابات�الخارجي�
لتنظيم�عملية�تعيين�مدقق�الحسابات�

الخارجي،�والتي�تحدد�إطار�ونطاق�
وصالحيات�مدقق�الحسابات�الخارجي�مع�

الحرص�على�توفير�االستقاللية�التامة�
لممارسة�أعمالهم�المسنده�إليهم.�

كما�حددت�الشروط�المستوجب�توافرها�
الختيار�المدقق،�حيث�يقوم�مجلس�

اإلدارة�برفع�توصياته�الختيار�المدقق�ليتم�
استعراضها�مع�الجمعية�العمومية�إلبداء�

الرأي�والتصديق�أو�رفض�التوصيات.

تقوم�لجنة�التدقيق�باإلشراف�على�
المناقصة�التي�تم�طرحها�لتعيين�مدقق�

خارجي�للشركة،�وتتبع�ذلك�مقابلة�على�
حده�للشريك�المدقق�من�أجل�التأكد�

من�خبراته�وإلمامة�بالمهام�التي�

ستسند�إليه.�بعد�مراجعة�مجلس�اإلدارة�
للتوصيات�التي�قدمتها�لجنة�التدقيق�

قرر�المجلس�رفع�مقترح�التعيين.

PwCوقد�تم�تعيين�السادة�شركة�
كمدققين�خارجيين�لحسابات�الشركة�

للسنة�المالية��2015نظير�أتعاب�
قدرها��1,120,000درهم�إماراتي.

أما�في�حال�عدم�موافقة�مجلس�اإلدارة�
أو�الجمعية�العمومية�على�توصيات�

 اللجنة�بشأن�اختيار�أو�تعيين�أو�استقالة�
أو�عزل�مدقق�الحسابات�الخارجي،�يترتب�

على�مجلس�اإلدارة�تضمين�بيان�يتضمن�
تلك�التوصيات�وأسباب�رفض�مجلس�اإلدارة�

في�تقرير�الحوكمة�الخاص�بالشركة.

بيان�األتعاب�والتاكليف�والخدمات�التي�قدمها�مدقق�الحسابات�الخارجي�مع�بيان�بالخدمات�التي�
قام�بها�مدقق�حسابات�خارجي�آخر�بتقديمها�خالل�العام��2015موضحه�أدناه:

قيمة التعاملنوع التعاملالمدقق

PwC

استشارة�–�مراقبة�المصاريف�الرأسمالية�ومشروع�هيلكة�
البيانات

 �587,391

Driver Based Capital Management Tool�–�4,772,398استشارة�

30,083استشارة�–�مشروع�فصل�اإللتزامات

1,129,773 استشارة�–�خدمات�الدعم�التنظيمي

413,395 استشارة�–�مراجعة�ضوابط�التخطيط�والميزانية�الداخلية

55,103 استشارة�–�ضارئب

45,000 خدمات�–�ترجمة�البيانات�المالية

58,409خدمات�–�تدقيق�للشراكت�التابعة

87,301خدمات�–�ضرائب�للشراكت�التابعة�

32,290خدمات�أخرى

E&Y

202,043 مراجعة�ضوابط�تفعيل�الطلبات

)Mobile Roaming(224,084 استشارة�–�مراجعة�تاكليف�التجوال�

321,431 خدمات�–�تدقيق�فواتير�هيئة�تنظيم�االتصاالت

KPMG

استشارة�–�ضوابط�النفقات�الرأسمالية�و�مشروع�بنية�
البيانات

 1,157,153

)Whistle blowing(52,500 خدمات�–�تقارير�اإلبالغ�عن�المخالفات�

مدقق الحسابات الخارجي مدقق الحسابات الخارجي 
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واجبات لجنة التدقيق

تتلخص واجبات لجنة التدقيق فيما يلي:

تقديم�التوصيات�حول�التعاقد�مع�  •
مدقق�الحسابات�الخارجي�ومراقبة�

استقالليتهم�وموضوعيتهم�
مراجعة�ورفع�التقارير�لمجلس�  •

اإلدارة�بشأن�البيانات�المالية�
السنوية�والمرحلية،�وسياسة�

الحسابات�وممارساتها
مراجعة�ورصد�ورفع�التقارير�لمجلس�  •

اإلدارة�بشأن�فعالية�إدارة�الرقابة�
الداخلية،�ومراجعة�الخطة�السنوية�
للرقابة�الداخلية�والمصادقة�عليها

مراجعة�رسالة�مدقق�الحسابات�  •
الخارجي�وخطة�عمله�مع�التأكد�

من�رد�مجلس�اإلدارة�واإلدارة�
التنفيذية�في�الوقت�المطلوب�على�

اإلستيضاحات�والمسائل�الجورهرية�
المطروحه�في�رسالة�المدقق

مراجعة�ورصد�التطبيقات�المالية�  •
للشركة�والرقابة�الداخلية�وأنشطة�

إدارة�المخاطر

مراجعة�سياسة�التداول�باألسهم  •
مراجعة�سياسة�تعامالت�  •

األطراف�ذات�العالقة
التأكد�من�آلية�التنسيق�مابين�  •

مدقق�الحسابات�الداخلي�
ومدقق�الحسابات�الخارجي

متابعة�أي�أمور�أخرى�يفوضها�  •
مجلس�اإلدارة�للجنة�التدقيق

صالحيات لجنة التدقيق 

تمتلك�لجنة�التدقيق�صالحيات�من�قبل�
مجلس�اإلدارة�لدراسة�أي�نشاط�يدخل�

ضمن�شروط�المراجعة�الخاصة�بها،�وهي�
مفوضة�بالوصول�دون�قيد�أو�شرط�إلى�
مدقق�الحسابات�الخارجي�والحصول�على�

أي�استشارة�مهنية�بشأن�أية�مسألة�
تتعلق�بحسابات�الشركة.�وتملك�اللجنة�

صالحيات�بطلب�أية�معلومات�تحتاجها�من�
أي�موظف�أو�عضو�مجلس�إدارة،�كما�يتم�

توجيه�أعضاء�مجلس�اإلدارة�والموظفين�
للتعاون�مع�أي�طلب�مقدم�من�اللجنة.

5. لجنة التدقيق 

لجنة التدقيق لجنة التدقيق 

تقرير الحوكمة 2014

الغرضالمعتذرون عن الحضورالتاريخرقم االجتماع

1 البيانات�المالية�السنوية�للعام�2014ال�يوجد�17فبراير�2015اجتماع�لجنة�التدقيق�رقم 

البيانات�المالية�للربع�األول�للعام�2015ال�يوجد�15إبريل�2015اجتماع�لجنة�التدقيق�رقم�2

3 مراجعة�التدقيق�الداخلي�ال�يوجد�6يوليو�2015اجتماع�لجنة�التدقيق�رقم 

4 البيانات�المالية�للربع�الثاني�للعام�2015ال�يوجد�12يوليو�2015اجتماع�لجنة�التدقيق�رقم 

5 مراجعة�التدقيق�الداخليال�يوجد�4أغسطس�2015اجتماع�لجنة�التدقيق�رقم 

 6 مراجعة�التدقيق�الداخليال�يوجد�15سبتمبر�2015اجتماع�لجنة�التدقيق�رقم 

7 البيانات�المالية�للربع�الثالث�للعام�2015ال�يوجد�26أكتوبر�2015اجتماع�لجنة�التدقيق�رقم 

 8 مراجعة�التدقيق�الداخليال�يوجد�14ديسمبر�2015اجتماع�لجنة�التدقيق�رقم 

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

زياد لكداري

سعيد راشد اليتيممحمد السويديفاضل العلي

تتمثل�األدوار�الرئيسية�للجنة�التدقيق�
في�مراقبة�البيانات�المالية�للشركة�

والمراجعة�والتوصية�بتغييرات�في�
أنظمة�الرقابة�والمالية�بالشركة،�

والمحافظة�على�العالقة�الطيبة�مع�
مدقق�الحسابات�الخارجي.�كما�تشرف�

اللجنة�أيضًا�على�إدارة�الضوابط�الداخلية�
وإدارة�المخاطر،�فضاًل�عن�دورها�

الرئيسي�في�ضمان�التزام�الشركة�

باكفة�القواعد�القانونية�والتنظيمية،�
ومراقبة�الممارسات�المحاسبية�

وتطوير�منظومة�الحوكمة�بالشركة.�

أما�أعضاء�اللجنة�فهم�زياد�لكداري�
)الرئيس(�وفاضل�العلي،�محمد�السويدي�

وسعيد�اليتيم.�وتوضح�الفقرة�3.1 
تفاصيل�الخبرات�المالية�ألعضاء�اللجنة.
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المعتذرون عن الحضورالتاريخرقم االجتماع

1 ال�يوجد2015فبراير18اجتماع�لجنة�الترشيحات�والماكفآت�رقم 

2 مسعو�محمود2015مارس10اجتماع�لجنة�الترشيحات�والماكفآت�رقم 

فاضل�العلي2015إبريل27اجتماع�لجنة�الترشيحات�والماكفآت�رقم 3

4 ال�يوجد2015يونيو8اجتماع�لجنة�الترشيحات�والماكفآت�رقم 

5 مسعو�محمود2015سبتمبر13اجتماع�لجنة�الترشيحات�والماكفآت�رقم 

ال�يوجد2015ديسمبر14اجتماع�لجنة�الترشيحات�والماكفآت�رقم 6

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

لجنة الترشيحات والماكفآت لجنة الترشيحات والماكفآت 

لجنة الترشيحات والماكفآت   .6

تقوم�لجنة�الترشيحات�والماكفآت�في�
تحديد�مجموعة�الماكفآت�الفردية�

واإلجمالية�ألعضاء�مجلس�اإلدارة�وفق�
اإلطار�المعتمد�من�قبل�المساهمين،�

ووضع�سياسة�الماكفآت�لإلدارة�التنفيذية�
المرتبطه�بأداء�الشركة�وتحديد�أهداف�

الرواتب.�كما�أن�اللجنة�مسؤولة�
كذلك�عن�إعداد�ومراجعة�سياسات�

الموارد�البشرية�بالتوافق�مع�القوانين�
والنظم�ذات�الصلة،�وُتشرف�على�

إجراءات�ترشيح�أعضاء�مجلس�اإلدارة.

أعضاء�اللجنة�هم�خالد�بالعمى�)الرئيس(�
وفاضل�العلي،�وسعيد�اليتيم،�ومسعود�

محمود�وعبدالله�الشامسي.

من واجبات لجنة الترشيحات والماكفآت

مراجعة�استقاللية�أعضاء�مجلس�االدارة �•
إعداد�ومراجعة�السياسة�الخاصة� �•

بمنح�الماكفآت�واألجور�لمجلس�
اإلدارة�واإلدارة�التنفيذية

تحديد�احتياجات�الشركة�من�الكفاءات� �•

على�مستوى�اإلدارة�التنفيذية
تنظيم�ومراجعة�اإلجراءات�الخاصة� �•

بالترشيح�لعضوية�مجلس�اإلدارة
إعداد�ومراجعة�سياسة�الموارد�البشرية �•

صالحيات لجنة الترشيحات والماكفآت

إذا�تبين�للجنة�أن�أحد�األعضاء�فقد�شروط�
االستقاللية،�وجب�عليها�عرض�األمر�على�

مجلس�إدارة�الشركة،�وعلى�مجلس�اإلدارة�
إخطار�العضو�بكتاب�مسجل�على�عنوانه�
الثابت�لدى�الشركة�بمبررات�انتفاء�صفة�

االستقاللية�عنه،�وعلى�العضو�أن�يرد�
على�مجلس�اإلدارة�خالل�»خمسة�عشر�
يومًا«�من�تاريخ�إخطاره.�ويصدر�مجلس�

اإلدارة�قرار�بإعتبار�العضو�مستقاًل�أو�غير�
مستقل�في�أول�اجتماع�يلي�رد�العضو�

أو�انقضاء�المدة�المشار�إليها�دون�رد.

وإذا�اكن�فقد�العضو�لهذه�الصفة�لن�
يترتب�عليه�اإلخالل�بالحد�األدنى�لعدد�

األعضاء�المستقلين�داخل�مجلس�اإلدارة�
وجب�مراعاة�ذلك�في�تشكيل�اللجان.

إذا�اكن�من�شأن�قرار�المجلس�إنتفاء�
أسباب�أو�مبررات�اإلستقاللية�عن�العضو�

التأثير�على�الحد�األدنى�للنسبة�الواجب�
توافرها�من�األعضاء�المستقلين�داخل�

المجلس،�يقوم�مجلس�إدارة�الشركة�
بتعيين�عضو�مستقل�يحل�محل�هذا�

العضو،�على�أن�ُيعرض�أمر�تعيينه�على�
أول�جمعية�عمومية�للشركة�للنظر�

في�اعتماد�قرار�مجلس�اإلدارة.

يقوم�المساهمون�المؤسسون�بتعيين�
أي�فرد�لعضوية�المجلس،�شريطة�أن�يتم�

اعتماد�تعيينه�من�قبل�لجنة�الترشيحات�
والماكفآت�وكذلك�من�المجلس�والجمعية�

العمومية.�أما�فيما�يخص�ترشح�األعضاء�
الُممثلين�لعامة�المساهمين�فتقوم�

لجنة�الترشيحات�والماكفآت�بما�يلي:
مراجعة�هيلك�وحجم�وتكوين� �•

)بما�في�ذلك�المهارت�والمعارف�
والخبرات(�مجلس�اإلدارة�بشلٍك�دوري�

ومقارنة�ذلك�بوضعه�الحالي�من�أجل�
التقدم�بالتوصيات�المطلوبة�إذا�ما�

اقتضت�الحاجة�إجراء�أية�تغييرات
النظر�في�التخطيط�لتعاقب�أعضاء� �•

مجلس�اإلدارة�واإلدارة�التنفيذية�العليا�
ضمن�أعمالها،�مع�أخذ�التحديات�

والفرص�بعين�االعتبار،�وكذلك�التعرف�
على�المهارات�والمعارف�المطلوب�
توافرها�في�مجلس�اإلدارة�مستقباًل

تحديد�وترشيح�أفراد�ُيعينهم� �•
مجلس�اإلدارة�في�مناصب�شاغرة�

به،�متى�اقتضت�الضرورة�ذلك

يتم�تقييم�مهارات�وخبرات�الُمرشحين�
قبل�أن�يتم�تعيينهم�من�قبل�مجلس�

اإلدارة،�وعلى�ضوء�ذلك�يتم�الشروع�في�
إعداد�وصف�للمسؤوليات�المطلوب�

توافرها�للتعيين�في�منصب�بعينه.

مسعود محمودسعيد راشد اليتيمفاضل العلي

خالد بالعمى

عبدالله الشامسي
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الرقابة الداخلية 

8. الرقابة الداخلية 

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�
السياسات�واإلرشادات،�وتحديد�

السلطات�والتوكيالت�وآليات�رقابة�
األداء،�التي�تم�وضعها�لمراقبة�

عمليات�الشركة�بفعالية�وانتظام.

8.1 دور مجلس اإلدارة في الرقابة 
الداخلية

يقر�مجلس�اإلدارة�بمسؤوليته�  •
الاكملة�عن�نظام�الرقابة�

الداخلية�ومراجعته�وفعاليته
يتحمل�مجلس�اإلدارة�اكمل�المسؤولية�  •

لضمان�قيام�اإلدارة�العليا�بإعداد�
وتطبيق�نظام�رقابة�داخلية�فّعال�
لتوفير�ضمانات�معقولة�لفاعلية�

وكفاءة�العمليات�وتقديم�تقارير�
مالية�دقيقة�وااللتزام�بالقوانين�

والتشريعات�ضمن�الحدود�المنصوص�
عليها�في�القرار�الوزاري�رقم�)518(�

لسنة��2009بشأن�ضوابط�الحوكمة�
ومعايير�االنضباط�المؤسسي
قام�مجلس�اإلدارة�بتفويض�  •
لجنة�التدقيق�للقيام�باآلتي:

مراجعة�أنظمة�إدارة�المخاطر� �-  
وضوابط�الرقابة�الداخلية�مرة�

واحدة�على�األقل�سنويًا�لضمان�
تخفيف�اكفة�المخاطر�التي�قد�

تواجه�تحقيق�أهداف�العمل�
وذلك�عن�طريق�تطبيق�ضوابط�
مناسبة�وفعالة.�يجب�أن�تشمل�

المراجعة�ضوابط�البيانات�المالية�
والعمليات�وإدارة�المخاطر

إجراءات�المراجعة�المتبعة�من� �- �
قبل�إدارة�شركتنا�لتحديد�وتقييم�

وإدارة�المخاطر�الكبيرة

التغيرات�التي�طرأت�منذ�المراجعة� �- �
األخيرة�على�طبيعة�ومدى�المخاطر�
الكبيرة�وقدرة�الشركة�على�التأقلم�
مع�تغيرات�العمليات�والبيئة�الخارجية

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�واللوائح�النافذة
السياسة�الخاصة�باإلبالغ� �- �

عن�المخالفات
بناء�على�المادة�رقم�)8(�من�القرار�  •

الوزاري�رقم�)518(�لهيئة�األوراق�
المالية�والسلع�لعام��2009قام�

مجلس�إدارة�الشركة�بتفويض�لجنة�
التدقيق�لمراجعة�كفاءة�نظام�الرقابة�

الداخلية�المعمول�به�في�الشركة،�
وبناًء�على�نتائج�المراجعة�والمعلومات�

المتوفره�لها�تؤكد�لجنة�التدقيق�
على�أن�نظام�الرقابة�الداخلية�قد�تم�
تصميمه�بشلك�فعال�ومناسب�ويتم�

تنفيذه�بكفاءة�لتحقيق�أهداف�الشركة

8.2 آلية عمل نظام الرقابة الداخلية

يتكون�نظام�الرقابة�الداخلية�لدى�
شركتنا�من�مجموعة�من�اإلجراءات�يتم�

تطبيقها�من�قبل�مجلس�اإلدارة�واإلدارة�
التنفيذية�واكفة�موظفي�الشركة،�

وهي�مصممة�لتوفير�ضمانات�معقولة�
وليست�مطلقة�إلنجاز�األهداف�التالية:

إدارة�المخاطر:�التأكد�من�تحديد�  •
المخاطر�والضوابط�الالزمة�

لتحقيق�أهداف�الشركة
فعالية�وكفاءة�العمليات:�  •

تحديد�األهداف�الرئيسية�لدى�
الشركة�بما�في�ذلك�االلتزام�
بمعايير�األداء�وحماية�الموارد

7. لجنة االستثمار

يتمحور�دور�لجنة�االستثمار�بمراجعة�
استثمارات�الشركة�المتعلقة�باألعمال�

الرئيسة�وغير�الرئيسة�واعتمادها�
وفقًا�للصالحيات�المالية�المعتمدة،�
كما�تراجع�استراتيجيات��duالقصيرة�

وطويلة�األمد�وترفع�توصياتنا�لمجلس�
اإلدارة�بشأن�ميزانية�الشركة�السنوية،�

وترتكز�استثماراتنا�على�تحقيق�الربح�
للشركة�وعائدات�أفضل�للمساهمين.�

أعضاء�اللجنة�هم�وليد�المهيري�)الرئيس(�
وخالد�بالعمى�ومحمد�السويدي،�وهناء�

الرستماني،�ومسعود�محمود.

�تتمحور�واجبات�لجنة�االستثمار�
في�مراجعة�اكفة�اإلقتراحات�لفرص�

االستثمار�المالي�واالستراتيجي�بحيث�
ال�يتجاوز�اإلنفاق��100مليون�درهم�

إماراتي�أما�في�حال�تجاوز�اإلنفاق�100 
مليون�درهم�إماراتي،�تقوم�اللجنة�

برفع�توصياتها�لمجلس�إدارة�الشركة�
للموافقة�على�االستراتيجية�والموازنة�

السنوية�للشركة،�وذلك�وفق�اإلطار�
المالي�المعتمد�من�قبل�المجلس.

المعتذرون عن الحضورالتاريخرقم االجتماع

1 لم�يتغيب�أحد2015فبراير4اجتماع�االستثمار�رقم 

2 لم�يتغيب�أحد2015إبريل13اجتماع�االستثمار�رقم 

3 لم�يتغيب�أحد2015إبريل27اجتماع�االستثمار�رقم 

4 الرستماني2015يونيو15اجتماع�االستثمار�رقم  هناء 

لم�يتغيب�أحد2015يوليو2اجتماع�االستثمار�رقم 5

6 لم�يتغيب�أحد2015سبتمبر16اجتماع�االستثمار�رقم 

7 لم�يتغيب�أحد2015ديسمبر9اجتماع�االستثمار�رقم 

8 لم�يتغيب�أحد2015ديسمبر23اجتماع�االستثمار�رقم 

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

مسعود محمودهناء الرستمانيمحمد السويديخالد بالعمى

وليد المهيري 

لجنة االستثمار



32

تقرير du للحوكمة 2015

33

تقرير du للحوكمة 2015

شهادة�الباكلوريوس�في�إدارة�األعمال�
من�لكيات�التقنية�العليا�ودبلوم�العالي�
في�مجال�الخدمات�المالية�والمصرفية�

من�لكيات�التقنية�العليا.

8.6 كيفية تعامل الرقابة الداخلية 
مع أية مشلكة كبيرة 

تقوم�إدارة�الرقابة�الداخلية�بإنجاز�مهامها�
من�خالل�خمس�أقسام�رئيسية،�هي:

-�قسم�التدقيق�المالي �
-�قسم�تدقيق�العمليات �

-�قسم�تدقيق�أنظمة�المعلومات �
-�قسم�المخالفات� �

-�قسم�مراقبة�االمتثال �
تقوم�إدارة�الرقابة�الداخلية�بدراسة�  •

المشلكات�الكبيرة�في�الشركة�
بشلك�تفصيلي�من�خالل�أقسامها�

الخمسة،�تبعًا�لطبيعة�المشلكة،�
حيث�يتم�تقديم�التوصيات�الفعالة�
لحلها�إلى�اإلدارة�التنفيذية�ولجنة�

التدقيق،�كما�يتم�متابعة�تنفيذ�
تلك�التوصيات�بشلك�دوري�وتقديم�

تقرير�بها�إلى�لجنة�التدقيق

8.7 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�االستراتيجية�والتطبيقية�
والسياسات�والممارسات�المتبعة�في�

»إدارة�المخاطر�المؤسسية«�مطلٌب�
أساسي�في�جميع�إدارات�الشركة.

وتعمل�»دائرة�إدارة�المخاطر�المؤسسية«�
بشلك�دؤوب�لوضع�أمثل�األطر�

والمنهجيات�التي�من�خاللها�يتسنى�
للشركة�الحفاظ�على�أصولها�وملكياتها�

وتنميتها�من�جهة،�وحماية�مصالح�
المساهمين�والمتعاملين�من�جهة�أخرى،�
والمحافظة�على�التزام�الشركة�بالقوانين�

واللوائح�السارية�في�نطاق�األنشطة�
التجارية�والتشغيلية�التي�تتداولها�

الشركة.

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

المنهجيات�العالمية�المتعلقة�بهذا�
�،)ISO(والـ��)COSO(الشأن�مثل�أنظمة�الـ�

باإلضافة�إلى�االستعانة�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�األخطار�
التي�قد�تواجهها�الشركة،�مما�يضمن�

إلدارة�المخاطر�أن�تتماشى�عن�كثب�
وجنبًا�إلى�جنب�مع�األهداف�االستراتيجية�

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�

واالستراتيجيات�والبرامج�المؤسسية�
المعمولة�بها�في�الشركة.

تشرف�لجنة�التدقيق�و�المجلس�على�
إدارة�المخاطر�من�خالل�وظيفة�إدارة�

المخاطر�المؤسسية.�يتم�رفع�التقارير�عن�
أعلى�المخاطر�المؤسسية�إلى�المجلس�
على�أساس�ربع�سنوي�واألخذ�بتوصيات�

لجنة�التدقيق�والمجلس�لضمان�التحسن�
المستمر.�

مصداقية�التقارير�المالية:�ضمان�  •
تقديم�البيانات�المالية�والمعلومات�

المالية�األخرى�الموثوقة�إلى�مجلس�
اإلدارة�والمساهمين�واإلدارة�العليا

االلتزام�بالقوانين�والتشريعات�النافذة:�  •
تشمل�القوانين�والتشريعات�التي�

تخضع�لها�الشركة�وذلك�تفاديًا�
لإلضرار�بسمعة�الشركة�أو�الغرامات

الهدف�من�نظام�الرقابة�الداخلية�  •
هو�ضمان�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

8.3 آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية

تتحمل�إدارة�الرقابة�الداخلية�  •
مسؤولية�التأكد�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.�وال�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�للقوانين�وتشريعات�الجهات�

التنظيمية.�حيث�يقوم�قسم�مراقبة�
االمتثال�بالرقابة�على�األنشطة�

المعمول�بها�في�الشركة�والتأكد�
بأنها�موافقة�للقوانين�واألنظمة�

الخارجية�وفق�خطة�عمل�قسم�رقابة�
االمتثال�السنوية,�باإلضافه�إلى�تعديل�

وتحديث�اإلجراءات�المتبعة�في�نظام�
رقابة�االمتثال�لضمان�استمرارية�عمل�

القسم�وفق�أعلى�المعايير�المتبعة
إن�إدارة�الرقابة�الداخلية�تقدم�  •

فقط�تأكيدًا�معقواًل�إلى�لجنة�
التدقيق�المفوضة�من�قبل�مجلس�

اإلدارة�حول�فعالية�العمليات�
في�تحقيق�أهداف�الشركة

8.4 اسم مدير إدارة الرقابة 
الداخلية ومؤهالته

يترأس�إدارة�الرقابة�الداخلية�ويديرها�
السيد�عامر�القرقاوي،�من�مواطني�دولة�

اإلمارات�العربية�المتحدة،�باشر�مهامه�
في�الشركة�كنائب�أول�للرئيس-�الرقابة�

الداخلية�في�منتصف�عام��2007واكن�
عضو�في�مجلس�إدارة�جمعية�المدقيين�

الداخليين�)2011 – 2014(�وعضو�لجنة�
التدقيق�في�مؤسسة�الجليلة.�ويتمتع�

بخبرة�تتجاوز��16عامًا�في�مجالي�المالية�
والعمليات�في�العديد�من�القطاعات�

بما�فيها�المحاسبة�والتدقيق�الداخلي�
والمالية�والمصارف.�وقد�شغل�منصب�
مدير�إدارة�في�دائرة�الرقابة�المالية�لدى�

حكومة�دبي�خالل�الفترة�من��1998حتى�
2007،�وهو�حاصل�على�دبلوم�عالي�

محاسبة�من�لكيات�التقنية�العليا.

8.5 اسم ضابط االمتثال ومؤهالته

فيما�يقوم�عدنان�سجواني�بمهام�ضابط�
اإلمتثال�وهو�المسؤول�عن�إنجاز�خطة�

العمل�السنوية�لمراقبة�اإلمتثال�حيث�
يتمتع�بخبرة�عملية�تتجاور��14سنة،�

وتعود�مرجعيته�إلى�مدير�إدارة�الرقابة�
الداخلية.�حيث�يحرص�على�امتثال�الشركة�

للوائح�والقوانين�من�خالل�مسؤوليات�
واضحة�ومستقلة،�وهو�حاصل�على�

الرقابة الداخلية  الرقابة الداخلية 
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خالل�العام�2015،�تركز�اهتمامنا�
على�تعزيز�ماكنة�مجتمع�اإلمارات�

كوجهة�مثالية�للعيش�والعمل�معًا�
من�خالل�إطالق�العديد�من�مبادرات�

االستدامة�التي�تمتاز�بجدواها�
وإسهامها�الواضح�في�دعم�المسيرة�

التنموية،�إلى�جانب�إحداث�أثر�إيجابي�
على�البيئة�والمجتمع�من�حولنا.

مجتمعنا
قمنا�خالل�العام�الماضي�بإطالق�العديد�

من�المبادرات�الهادفة�بهدف�تعزيز�
إسهاماتنا�في�تعزيز�الرفاه�االجتماعي.�

وتركز�اهتمامنا�على�بعض�المجاالت�
الرئيسة�مثل�توفير�التعليم�لذوي�

االحتياجات�الخاصة،�وريادة�األعمال،�والتنمية�
االجتماعية�وإشراك�الشباب.�كما�حرصنا�
على�إطالق�مبادرات�محددة�تستهدف�

جميع�هذه�المجاالت،�اكن�للك�منها�صداها�
الخاص.�وانطالقًا�من�دورنا�كمؤسسة�
وطنية�ُتعنى�بدعم�مقومات�النسيج�

االجتماعي�وتبني�أرقى�معايير�االبتاكر،�
وإيمانًا�منا�بأهمية�دمج�أطفال�التوحد�

في�المجتمع،�عملنا�على�تقديم��23جهاز�
لوحي�خالل�العام�كمرحلة�أولى�من�خطة�

التوزيع��390جهاز�مع�نهاية�عام�2016 
على�عدد�من�مراكز�التوحد�في�جميع�أنحاء�

دولة�اإلمارات.�ويعتبر�تطبيق�باب�النور�
أول�تطبيق�سحابي�باللغة�العربية�على�
مستوى�الوطن�العربي�يسمح�لألطفال�

المصابين�باضطراب�التوحد�وصعوبات�
النطق�والسمع�التواصل�مع�محيطهم�

بشلك�أفضل.�وكجزء�من�المشروع،�
سنقوم�بتوفير�التدريب�الالزم�للمدرسين�

وأولياء�األمور�إلطالعهم�على�كيفية�
استخدام�التطبيق�ومراقبة�طريقة�تفاعل�

األطفال�وتواصلهم�مع�من�حولهم.
 

وضمن�إطار�مبادرة�موائد�الرحمن،�قمنا�
خالل�العام��2015بإبرام�اتفاقية�شراكة�
مع�مؤسسة�تراحم�الخيرية�لتوزيع�20 

ألف�صندوق�من�الحصص�الغذائية�على�
األسر�اإلماراتية�في�مختلف�أنحاء�إمارة�

دبي�والمناطق�الشمالية.�واستقطبت�
المبادرة�شريحة�واسعة�من�أفراد�المجتمع�

الذين�بادروا�لتقديم�المساعدة�في�ترتيب�
وتوصيل�المعونات�الغذائية�للمحتاجين.

ولتعزيز�روح�ريادة�األعمال�بين�الشباب�
اإلماراتي،�قمنا�بإطالق�مبادرتنا�الريادية�
)فريق�055(.�وتستهدف�هذه�المبادرة�

الفريدة�من�نوعها�طالب�الجامعات�
الطموحين�إلتاحة�المجال�أمامهم�

لتجسيد�مهاراتهم�في�إدارة�أعمالهم�
الخاصة�عبر�تبني�نماذج�أعمال�أثبتت�

نجاحها،�وبالتالي�االستفادة�من�فرصة�
تحقيق�كسب�مادي�خالل�سنوات�الدراسة.�

وحتى�يومنا�هذا،�تم�اختيار�سبعة�
طالب�وتدريبهم�بإشراف�مجموعة�من�
 .duخبراء�ريادة�األعمال�والمبيعات�في�

وكما�هو�حال�رواد�األعمال�الحقيقيين،�
سيتمكن�الطالب�من�اكتساب�تجربة�

عملية�حول�كيفية�إدارة�أعمالهم�
وتسويق�منتجاتهم�لتحقيق�أرباح�مادية.

واحتفاء�باليوم�الوطني�الرابع�واألربعين�
 لدولة�اإلمارات،�أطلقنا�حملة�

#اإلمارات_دارنا�إلتاحة�المجال�أمام�جميع�
أفراد�المجتمع�اإلماراتي،�مواطنين�

ومقيمين،�الختبار�معنى�الوحدة�الوطنية�
واإلحساس�باإلنتماء.�وكجزء�من�الحملة،�

قمنا�بتجهيز�سبعة�أبواب�زرقاء�كبيرة�
في�عدد�من�المراكز�التجارية�والمواقع�

الرئيسية�في�لك�من�أبوظبي،�ودبي،�
والشارقة،�ورأس�الخيمة�والفجيرة.�وتم�
الترحيب�بلك�من�قام�بفتح�هذه�األبواب�

من�خالل�الشاشات�التفاعلية�بالصوت�
والصورة،�حيث�حصلوا�على�فرصة�

للتعرف�على�مالمح�تراث�اإلمارات�والفوز�
بالعديد�من�الجوائز�من�خالل�اشتراكهم�

بنشاطات�تختبر�معرفتهم�بالثقافة�
المحلية.�وحصل�الفيديو�الخاص�بالحملة�

على�أكثر�من��3ماليين�مشاهدة.

 في�العام�2015،�أطلقنا�منصة�»أبطال�
�duلكرة�القدم«�الكتشاف�المواهب�
الشابة�الواعدة�وصناعة�نجوم�الغد�
من�العبي�كرة�القدم�بالشراكة�مع�
الدوري�اإلسباني�لكرة�القدم.�وهي�

بطولة�مفتوحة�للبنين�والبنات�الذين�
تتراوح�أعمارهم�بين��11و �17عام.�

وسيتمكن�المشاركون�الموهوبون�
من�الحصول�على�فرصة�للتدريب�مع�

أندية�الدوري�اإلسباني�وبدء�مسيرتهم�
المهنية�في�عالم�كرة�القدم.

10. مساهمة الشركة في تنمية المجتمع المحلي 
والحفاظ على البيئة

مساهمة الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

9. تفاصيل المخالفات 

مرجع
الجهة 

التنظيمية
اإلجراءات التصحيحيةتفاصيل المخالفةتاريخ

المخالفة�رقم�)1(�
لعام�2015

TRA/DG/TDA/10459

هيئة�
تنظيم�

االتصاالت
09/03/2015

أصدرت�الهيئة�غرامة�مالية�قدرها�
أربعمائة�ألف�درهم�وذلك�عن:

عدم�امتثال��duلمتطلبات�سياسة�
تسجيل�مشتركي�الهاتف�المتحرك.

عدم�امتثال��duالتوجيه�رقم��7لعام�
�2013الخاص�بالتسجيل�اإللكتروني�

لمستخدمي�الهاتف�المتحرك.

اتخاذ�إجراءات�قانونية�ضد�قنوات 
البيع�الغير�ملتزمة�بالتشريعات.

إعادة�تدريب�وتأهيل�موظفي 
البيع�في�القنوات�الغير  ولكاء 

مباشرة�لضمان�االمتثال�لسياسات 
هيئة�تنظيم�االتصاالت 

مراجعة�قاعدة�البيانات�لتأكيد 
اتخاذ�اإلجراءات�التصحيحية.

المخالفه�رقم�)2(�
لعام�2015 

TRA/DG/
TDA/15/10492

هيئة�
تنظيم�

االتصاالت
15/04/2015

 أصدرت�الهيئة�غرامة�مالية�
 قدرها�مئتان�ألف�درهم�

 duوذلك�بسبب�تخصيص�
أرقام�ونطاقات�غير�مصرح�بها�

لمستخدمي�الهاتف�المتحرك

جميع�األرقام�الغير�مصرح  إلغاء 
بها�من�هيئة�تنظيم�االتصاالت.

بمراجعة�موارد   du كما�قامت 
األرقام�وتشديد�إجراءات�تخصيصها 
على�مستخدمي�الهاتف�المتحرك

المخالفات�المرتكبة�في�السنة�المالية�المنتهية�في��31ديسمبر�
�2015ضد�الهيئات�التنظيمية�األخرى�فهي�اكلتالي:

تفاصيل المخالفات 
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موظفونا
نحن�نؤمن�بأهمية�الحفاظ�على�ماكنتنا�

كوجهة�عمل�مثالية�من�خالل�تلبية�
احتياجات�وطموحات�موظفينا�الذين�

هم�جوهر�تألقنا.�ويشلك�المواطنون�
حاليًا�33%�من�إجمالي�القوة�العاملة�

في�شركة�du.�وتجلى�هدفنا�األسمى�
خالل�العام��2015في�استبقاء�الكفاءات�

اإلماراتية�في�الشركة�وتمكينها�من�
تعزيز�مهاراتها�من�خالل�إطالق�مجموعة�

من�مبادرات�التطور�الوظيفي.�وفي�
إطار�جهودنا�لدفع�عجلة�تنمية�قطاع�
االتصاالت،�أعلنت�جامعة�du،�برنامجها�

التدريبي�الرائد،�عن�إطالق�دورات�تدريبية�
جديدة�تهدف�إلى�تطوير�المهارات�

القيادية،�والمبيعات،�وخدمة�العمالء،�
وإدارة�الحسابات�بهدف�تطوير�كفاءات�

وخبرات�موظفينا.�والبد�من�اإلشارة�
أيضًا،�بل�اإلشادة،�بفعالية�برنامج�العمل�

التطوعي�حيث�أبدى�موظفونا�حماسًا�
كبيرًا�للمشاركة�في�أنشطة�تطوعية�
مختلفة�ليصل�إجمالي�ساعات�العمل�

التطوعي�إلى�أكثر�من��5500ساعة�
شملت��35مبادرة�خالل�العام�الماضي�

بمشاركة�حوالي��1300موظف.�وأظهرت�
قوائم�االستبيانات�الداخلية�إلى�أن�

الموظفين�المنخرطين�في�أنشطة�
تطوعية�يحصلون�على�مستويات�أعلى�
من�االرتباط�الوظيفي،�األمر�الذي�يؤكد�
اآلثار�اإليجابية�لبرامج�العمل�التطوعي�

داخل�الشركة�أو�خارجها.

عمالؤنا
إن�من�أهم�أولويات��duفي�سياستها�

المؤسسية،�توفير�أفضل�مستويات�
الخدمة�للعمالء�والحرص�على�استحقاق�
رضاهم،�فهما�المقياُس�الحاكُم�لمدى�
النجاح�المؤسسي�والعامُل�الرئيُس�وراء�
االمتياز�في�تبّني�معايير�الجودة.�وخالل�

العام،�تركزت�استراتيجيتنا�حول�ربط�مواءمة�
أهدافنا�مع�طموحات�مبادرة�الحكومة�
الذكية.�ونؤكد�التزامنا�في�ترجمة�هذه�

الطموحات�إلى�واقع�من�خالل�تقديم�
مجموعة�من�الحلول�المبتكرة�التي�ترتكز�

على�توفير�خدمات�اتصال�عالية�السرعة�
للجميع.�خالل�العام�2015،�واصلنا�تقديم�
مجموعة�متنوعة�من�التجارب�الممتعة�

ألفراد�المجتمع�اإلماراتي�من�خالل�منصاتنا�

الترفيه�المتميزة�بدءًا�من�الموسيقى�
والسينما�وصواًل�إلى�مبادرات�الصحة�

وغيرها�الكثير.

بيئتنا
نحرص�في�شركة��duعلى�ضمان�

استمرارية�أعمالنا�اعتمادًا�على�وعينا�
الاكمل�بمختلف�التحديات�البيئية�التي�

يواجهها�العالم�من�حولنا.�وقد�أسهمت�
مبادرة�»الفاتورة�اإللكترونية«�والتي�

أطلقناها�قبل�بضع�سنوات�في�تحقيق�
شعبية�متنامية�كونها�تضمن�لعمالئنا�

الحصول�على�فواتيرهم�الخاصة�بطريقة�
أكثر�كفاءة�وبالتالي�الحد�من�اآلثار�البيئية�

المترتبة�عن�استخدام�الورق.�وبادر�71%�من�
عمالئنا�من�مشتركي�نظام�الدفع�اآلجل�
إلى�اختيار�هذه�الخدمة�خالل�عام�2015. 

كما�نفخر�بانضمامنا�إلى�عضوية�اللجنة�
التوجيهية�لالتفاق�العالمي�لألمم�المتحدة�
في�دولة�اإلمارات.�ويعتبر�االتفاق�العالمي�
لألمم�المتحدة�المبادرة�الطوعية�العالمية�
الرائدة�في�مجال�االستدامة�والمسؤولية�

االجتماعية�للشراكت.�وبدأنا�فعليًا�في�
التواصل�مع�مجموعة�من�شراكئنا�موفري�

الخدمات�إلطالعهم�على�أهمية�هذه�
المبادرة�والمبادىء�العشر�الخاصة�بها.�

وفي�إطار�جهودنا�الرامية�لدعم�رؤية�
القيادة�الرشيدة،�تمكنا�من�تعزيز�كفاءة�

استخدام�الطاقة�من�خالل�االعتماد�
على�مولدات�توليد�الطاقة�الهجينة،�

وأنظمة�التبريد�الحرة،�وتركيب�أنظمة�
الطاقة�الشمسية�في�المواقع،�األمر�

الذي�أدى�إلى�زيادة�توفيرنا�السنوي�من�
استهالك�الديزل�إلى��8.8مليون�لتر.�
كما�حققت�مراكز�مبيعاتنا�في�إمارة�

الفجيرة�ومردف�سيتي�سنتر�والحاصلة�
على�شهادة�لييد�لألبنية�الخضراء�

وفورات�في�استخدام�الكهرباء�بمعدل�
�124,028.4كيلوواط.�كما�حصلنا�على�

شهادة�جودة�الهواء�الداخلي�في�
ماكتب�الشركة�من�مختبرات�أندر�رايترز.�

لمزيد�من�المعلومات�حول�إنجازات�
 الشركة�في�مجال�االستدامة،�ُيرجى�

زيارة�الموقع�لالطالع�على�تقرير�
 االستدامة��2015اكماًل:�

 du.ae/about-us/sustainability-report

مساهمة الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
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11.2 أداء سهم الشركة بالمقارنه مع مؤشر السوق العام عام 2015

سهم الشركةمؤشر السوق الماليالتاريخ

2015/1/293,674�5.03

2015/2/263,865�5.1

2015/3/313,514�4.9

2015/4/304,229�5.1

2015/5/313,923�5.03

2015/6/304,087�5.35

2015/7/304,143�5.38

2015/8/313,663�5.1

2015/9/303,593�5.1

2015/10/293,504�5.1

2015/11/303,204�5.03

2015/12/313,151�5.1

31
ديسمبر
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نوفمبر
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أكتوبر

30
سبتمبر

31
أغسطس

30
يوليو

30
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مايو�
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إبريل�
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مارس�
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فبراير�
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5.5 4,500

5.4 4,000

5.3 3,500

5.2 3,000

5.1 2,500

5 2,000

4.9 1,500

4.8 1,000

4.7 500

4.6 0

السوق 
المالي 

سهم 
الشركة

 

 3,674
درهم

 3,865
درهم

 3,514
درهم

 4,229
درهم

 3,923
درهم

 4,087
درهم

 4,143
درهم

 3,663
درهم

 3,593
درهم

 3,504
درهم

 3,204
درهم

 3,151
درهم

5.1 درهم5.03 درهم5.1 درهم5.1 درهم5.38 درهم5.3 درهم5.35 درهم5.03 درهم5.1 درهم4.9 درهم5.1 درهم5.03 درهم

معلومات عامةمعلومات عامة

11.1 أداء سهم الشركة في السوق عام 2015

سعر اإلقفالأدنى سعرأعلى سعرالتاريخ

2015/1/295.164.995.03

2015/2/265.355.065.1

2015/3/315.254.864.9

2015/4/305.164.95.1

2015/5/305.145.025.03

2015/6/305.355.025.35

2015/7/305.445.255.38

2015/8/315.434.885.1

2015/9/305.265.005.1

2015/10/295.15.055.1

2015/11/305.14.95.03

2015/12/315.14.965.1

أعلى سعر 
)بالدرهم( 

أدنى سعر
)بالدرهم( 

درهم درهم5.16  درهم5.35  درهم5.25  درهم5.16  درهم5.14  درهم5.35  درهم5.44  درهم5.43  درهم5.26  درهم5.1  درهم5.1   5.1

4.96 درهم4.9 درهم5.05 درهم5.00 درهم4.88 درهم5.25 درهم5.02 درهم5.02 درهم4.9 درهم4.86 درهم5.06 درهم4.99 درهم

 سعر
 اإلقفال

)بالدرهم(

درهم درهم5.03  درهم5.1  درهم4.9  درهم5.1  درهم5.03  درهم5.35  درهم5.38  درهم5.1  درهم5.1  درهم5.1  درهم5.03   5.1

11. معلومات عامة
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11.5 بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2015/12/31

نسبة األسهم المملوكة من رأس المالعدد األسهم المملوكةاالسم

1,805,714,28539.5جهاز�اإلمارات�لالستثمار

902,857,14219.75شركة�مبادلة�للتنمية�ش.م.ع

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

11.4 بيان توزيع ملكية المساهمين العموميين كما في 2015/12/31

النسبةعدد المستثمريننوع العميلالمستثمر / المساهم

دولة�اإلمارات�العربية 
المتحدة

20.5307حكومي

70.2674بنوك

12385.3197شراكت

98,25312.8707أفراد 

دول�مجلس�التعاون

-حكومي

-تجاري

1960.3227أفراد 

عرب

-حكومي

-تجاري

5860.4665أفراد 

جنسيات�أخرى

-حكومي

-تجاري

5460.1495أفراد 

11.3 أداء سهم الشركة بالمقارنه مع مؤشر قطاع االتصاالت العام 2015

سهم الشركةمؤشر قطاع االتصاالتالتاريخ

2015/1/292,165.045.03

2015/2/262,326.425.1

2015/3/312,386.044.9

2015/4/302,385.365.1

2015/5/312,413.215.03

2015/6/302,783.145.35

2015/7/302,896.735.38

2015/8/312,649.825.1

2015/9/302,880.155.1

2015/10/293,067.835.1

2015/11/303,266.295.03

2015/12/313,204.325.1

31
ديسمبر

30
نوفمبر

29
أكتوبر

30
سبتمبر

31
أغسطس

30
يوليو

30
يونيو

31
مايو�

30
إبريل�

31
مارس�

26
فبراير�

29
يناير

5.5 4,500

5.4 4,000

5.3 3,500

5.2 3,000

5.1 2,500

5 2,000

4.9 1,500

4.8 1,000

4.7 500

4.6 0

السوق 
المالي 

سهم 
الشركة

 

2,326.42
درهم

 2,386.04
درهم

 2,385.36
درهم

 2,413.21
درهم

 2,783.14
درهم

 2,896.73
درهم

 2,649.82
درهم

 2,880.15
درهم

 3,593
درهم

 3,067.83
درهم

 3,266.29
درهم

 3,204.32
درهم

5.1 درهم5.03 درهم5.1 درهم5.1 درهم5.1 درهم5.38 درهم5.35 درهم5.03 درهم5.1 درهم4.9 درهم5.1 درهم5.03 درهم

معلومات عامةمعلومات عامة
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11.6 بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقًا لحجم الملكية كما في 2015/12/31

ملكية األسهم )سهم(
عدد 

المساهمين
عدد األسهم 

المملوكة
 نسبة األسهم المملوكة

من رأس المال

98632125,761,9361.9102أقل�من�50,000

831134,968,7112.954من��50,000إلى�أقل�من�500,000

من��5000,000إلى�أقل�من�
5,000,000

222301,390,4446.5936

334,009,307,48087.7036أكثر�من�5,000,000

11.7 األحداث الجوهرية التي واجهتها الشركة عام 2015

إعادة�تعيين�وانتخاب�أعضاء�مجلس�اإلدارة  •
تعيين�حميد�الشمري�ممثاًل�لمبادلة�في�مجلس�اإلدارة�بداًل�من�وليد�المهيري  •

زيادة�ملكية��duفي�شركة�خزنة�داتاسنتر�إلى�%26  •
توزيع�أرباح�مرحلية�وخاصة�في�النصف�األول�من�العام�2015  •

11.8 لم تكن هناك أي مخالفات أو تجاوزات للقرار الوزاري رقم )518( 
لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير االنضباط المؤسسي

ولمزيد�من�المعلومات�بشأن�حوكمة�الشركة�وسياساتها،�باإلضافة�إلى�التقارير�
 السنوية�وتقارير�االستدامة�يرجى�زيارة�الرابط�التالي:�

 )http://www.du.ae/about-us(

أحمد بن بيات
رئيس مجلس اإلدارة

معلومات عامة


