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1( السياسة المنظمة لتداول أسهم 
المؤسسة

رقم  الوزاري  القرار  في  عليها  املنصوص  احلوكمة  متطلبات  مع  انسجاما 

املؤسسي،  اإلنضباط  ومعايير  احلوكمة  قواعد  بشأن   2009 لسنة   518
اخلاصة  املالية  باألوراق  التداول  تنظم  املؤسسة سياسة  إدارة  تبنى مجلس 

باملؤسسة من قبل  األشخاص املطلعني على املعلومات اجلوهرية غير املعلنة 

وأعضاء  رئيس  على  السياسة  هذه  وتنطبق  اتصاالت،  مبؤسسة  املتعلقة 

مجلس اإلدارة وجميع موظفي املؤسسة. 

2( السياسة المتعلقة بمدقق 
الحسابات الخارجي

وضعت  فقد  ولذا  بالغة،  أهمية  اخلارجي  املدقق  أعمال  املؤسسة  تولي 

سياسة خاصة لتنظيم اجلوانب املتعلقة بشؤونه من حيث كيفية تعيينه 

وطريقة عمله وحتديد اختصاصاته وحدود صالحياته واألعمال واخلدمات التي 

يحظر عليه تقدميها للمؤسسة خالل فترة توليه مراجعة حساباتها وفقاً 

ملتطلبات القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بشأن قواعد احلوكمة ومعايير 

اإلنضباط املؤسسي.

3( السياسة المتعلقة بعقد 
الجمعية العمومية للمساهمين

تتناغم سياسة املؤسسة املتعلقة بعقد اجلمعية العمومية العادية وغير 

العادية للمساهمني مع أفضل ممارسات احلوكمة ذات الصلة، وقد فّصلت 

هذه السياسة القواعد واالجراءات الواجب اتباعها لعقد اجلمعية العمومية 

للمساهمني وحددت اختصاصاتها والنصاب القانوني الواجب توفره لعقد 

اجتماعاتها والتصويت على قراراتها باإلضافة إلى قواعد وإجراءات إنتخاب 

وأحكام  والسلع  املالية  األوراق  هيئة  ملتطلبات  وفقا  اإلدارة  أعضاء مجلس 

النظام األساسي للمؤسسة.  
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مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه

التي يقتضيها  باألعمال  للقيام  الالزمة  الصالحيات  اإلدارة جميع  يمارس مجلس 
النظام األساسي  أو  القانون  التي تدخل بموجب  تلك  باستثناء  المؤسسة  نشاط 

للمؤسسة ضمن اختصاصات الجمعية العمومية

يتألف مجلس إدارة املؤسسة احلالي من أحد عشر عضواً، يتم تعيني سبعة منهم، مبن فيهم رئيس اجمللس مبوجب مرسوم احتادي يصدر بشأن تعيني ممثلي 

احلكومة في مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات لإلتصاالت، أما أعضاء مجلس اإلدارة األربعة الباقون فيتم انتخابهم من قبل املساهمني املواطنني )األفراد(، الذين 

ميلكون 40% من أسهم املؤسسة.

 وتفخر مؤسسة اتصاالت بأنها التزمت بتبني أفضل ممارسات ومعايير احلوكمة مستلهمة أفضل املعايير الدولية  والتشريعات املعمول بها في دولة اإلمارات 

2009 بشأن  قواعد احلوكمة ومعايير اإلنضباط  518 لسنة  العربية املتحدة، فجاءت تشكيلة مجلس إدارتها احلالي ممتثلة ملتطلبات القرار الوزاري رقم 

املؤسسي املتعلقة بصفة أعضاء مجلس اإلدارة، ذلك أن جميع أعضاء مجلس اإلدارة احلاليني غير تنفيذيني ومستقلني. 

السويدي	 غامن	 محمد	 عيسى	
اجمللس — رئيس 
املالية  — والشؤون  اإلستثمار  جلنة  رئيس 

ومستقل تنفيذي  غير  عضو 

العتيبة	 أحمد	 بن	 معالي/	خلف	
اجمللس — رئيس  نائب 
املالية  — والشؤون  اإلستثمار  جلنة  عضو 

ومستقل تنفيذي  غير  عضو 

الظاهري	 بن	سرور	 أحمد	محمد	سلطان	 الشيخ/	
إدارة — عضو مجلس 
التدقيق  — جلنة  عضو 

ومستقل تنفيذي  غير  عضو 

املنصوري	 راشد	 مبارك	 معالي/	
إدارة — عضو مجلس 
واملكافآت — الترشيحات  جلنة  عضو 
املالية — والشؤون  اإلستثمار  جلنة  عضو 

ومستقل تنفيذي  غير  عضو 

مير	هاشم	خوري شعيب	
إدارة  — عضو مجلس 
واملكافآت — الترشيحات  جلنة  عضو 

ومستقل تنفيذي  غير  عضو 

كاظم عبدالفتاح	 عيسى	
إدارة — عضو مجلس 
التدقيق — جلنة  رئيس 

ومستقل تنفيذي  غير  عضو 

احلسيني عبداهلل	 أحمد	 هادي	 محمد	
إدارة — عضو مجلس 
املالية  — والشؤون  اإلستثمار  جلنة  عضو 

ومستقل تنفيذي  غير  عضو 

الظاهري سالم	 عبداهلل	
إدارة — عضو مجلس 
واملكافآت — الترشيحات  جلنة  رئيس 

ومستقل تنفيذي  غير  عضو 

منصور	شرف	 السيد	 الفتاح	 عبد	
إدارة — عضو مجلس 
املالية  — والشؤون  اإلستثمار  جلنة  عضو 

ومستقل تنفيذي  غير  عضو 

السركال	 ناصر	 بن	 بن	عيسى	 عبداملنعم	
إدارة — عضو مجلس 
واملكافآت — الترشيحات  جلنة  عضو 

ومستقل تنفيذي  غير  عضو 

املال	 مانع	محمد	سعيد	
إدارة — عضو مجلس 
التدقيق — جلنة  عضو 

ومستقل تنفيذي  غير  عضو 
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أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه



أعضاء مجلس اإلدارة الممثلون للقطاع الخاص 

تعينياالسم أول	 تاريخ	

السويدي  غامن  2012 عيسى محمد  رئيس مجلس اإلدارة منذ عام 

املنصوري  راشد  مبارك  2008معالي/  عضو مجلس اإلدارة منذ عام 

الظاهري 2012 عبداهلل سالم  عضو مجلس اإلدارة منذ عام 

كاظم عبدالفتاح  عيسى   2012 عضو مجلس اإلدارة منذ عام 

أحمد عبداهلل احلسيني 2012  محمد هادي  عضو مجلس اإلدارة منذ عام 

شرف  منصور  السيد  2013عبدالفتاح  عضو مجلس اإلدارة  منذ عام 

2010 شعيب مير هاشم خوري  عضو مجلس اإلدارة  منذ عام 

انتخاب	االسم أول	 تاريخ	

العتيبة أحمد  بن  خلف  1985معالي/  عضو مجلس اإلدارة منذ عام 

الظاهري  بن سرور  أحمد محمد سلطان  2000 الشيخ/  عضو مجلس اإلدارة  منذ عام 

املال 2012مانع محمد سعيد  عضو مجلس اإلدارة  منذ عام 

السركال  ناصر  بن  بن عيسى  2012عبداملنعم  عضو مجلس اإلدارة  منذ عام 
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أعضاء مجلس اإلدارة الممثلون للحكومة  

عيسى محمد غانم السويدي
املتحدة  الواليات  في  ويسترن«  »نورث  االقتصاد من جامعة  البكالوريوس في علم  درجة  السويدي  السيد/ عيسى  يحمل 

األمريكية، و يتقلد حاليا املناصب اآلتية:

• لإلستثمار 	 أبوظبي  مجلس  في  تنفيذي  مدير 

• التجاري 	 أبوظبي  بنك  إدارة  رئيس مجلس 

• للتوزيع  	 الوطنية  أبوظبي  بترول  إدارة شركة  عضو مجلس 

• الدولية 	 البترولية  اإلستثمارات  شركة  إدارة  مجلس  عضو 

• للتنمية 	 أبوظبي  صندوق  إدارة  مجلس  عضو 

• لإلستثمار 	 اإلمارات  إدارة جهاز  عضو مجلس 

• تيليكوم 	 ماروك  إدارة  رئيس مجلس  نائب 

عبدالفتاح السيد منصور شرف 
يحمل السيد/ عبدالفتاح شرف درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والتربية اخلاصة من جامعة دنفر في الواليات 

املتحدة األمريكية، ويتقلد حاليا املناصب اآلتية:

• العاملي 	 املالي  دبي  األعلى ملركز  اإلدارة  عضو مجلس 

• عضو مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط 	

• عضو مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي عمان 	

• السعودية	 العربية  اململكة  إتش إس بي سي  بنك  إدارة  عضو مجلس 

• نور دبي 	 إدارة مؤسسة  عضو مجلس 

معالي/ خلف بن أحمد العتيبة 
• 	  2009 إدارة »اتصاالت« منذ شهر مارس  نائب رئيس مجلس 

• الشركة  	 تأسيس  في  املساهمني  أحد  وكذلك  للشركة،  العام  واملدير  للتأمني  الوطنية  أبوظبي  إدارة شركة  رئيس سابق جمللس 

• البنك  	 تأسيس  املساهمني في  أحد  الوطني، وكذلك  أبوظبي  بنك  إدارة  رئيس سابق جمللس  نائب 

• العربية املتحدة 	 وزارة االقتصاد في اإلمارات  وزير يتولى  أول  كان 

• الوطني  	 االستشاري  اجمللس  في  عضو سابق 

• للتنمية. 	 اإلمارات  بنك  إدارة  عضو سابق في مجلس 

• لالستثمار 	 عتيبة  بن  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس 

الشيخ/ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري
الشيخ/ أحمد الظاهري حائز على درجة البكالوريوس في الهندسة املدنية من جامعة االمارات العربية املتحدة في العني 

في عام 1993، ويتقلد حاليا املناصب اآلتية:

• أبوظبي 	 للتطوير،  الهندسية  بن سرور   - إدارة  رئيس مجلس   

• أبوظبي 	 للفنادق،  الوطنية  أبوظبي  - شركة  إدارة  رئيس مجلس  نائب   

• أبوظبي 	 الوطني،  أبوظبي  - بنك  إدارة   عضو مجلس 

• أبوظبي 	 الوطني،  االستشاري  اجمللس   عضو 

• أبوظبي 	 أبوظبي للطيران،   - إدارة  رئيس مجلس  نائب   

معالي/ مبارك راشد المنصوري 
يحمل معالي/ مبارك املنصوري درجة البكالوريوس من جامعة والية انديانا، ودرجة املاجستير في العلوم املالية من جامعة 

ويست فلوريدا في الواليات املتحدة األمريكية، ويتقلد حاليا املناصب اآلتية:

• املركزي	 املتحدة  العربية  اإلمارات  محافظ مصرف 

• لإلستثمار 	 اإلمارات  جلهاز  التنفيذي  الرئيس 

• املالية 	 أبوظبي لألوراق  إدارة سوق  عضو مجلس 

• )موبايلي(	 اتصاالت  احتاد  إدارة شركة  عضو مجلس 

• البناء	 ملواد  الوطنية  أبوظبي  إدارة شركة  عضو مجلس 

عبداهلل سالم الظاهري:
 ،1992 عام  األمريكية في  املتحدة  الواليات  األعمال من  إدارة  البكالوريوس في  درجة  الظاهري حائز على  السيد/ عبداهلل 

ويتقلد حاليا املناصب اآلتية:

• للتوزيع 	 الوطنية  أبوظبي  بترول  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

• النفط 	 لتكرير  أبوظبي  إدارة شركة  عضو مجلس 

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة 



مكافآت مجلس اإلدارة 
بلغت  قد   2013 املالية   السنة  عن  اجمللس  أعضاء  مكافآت  قيمة  كانت 

األتعاب  شمل  قد  املبلغ  هذا  بأن  علماً  إماراتياً،  درهماً   16,955,643.84
أتعاب  إلى  باإلضافة  إجتماعاته،  وبدالت حضور  اإلدارة  عن عضوية مجلس 

عضوية جلان مجلس اإلدارة وبدالت حضور إجتماعاتها.

2014، والتي تشمل كافة  املالية  في حني بلغت هذه املكافآت عن السنة 

األتعاب والبدالت أعاله، 17,272,000 درهم إماراتيا، حيث بلغت األتعاب عن 

عضوية مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه 15,300,000 درهم إماراتي، أما 

بدالت حضور إجتماعات اجمللس واللجان املنبثقة عنه فقد بلغت 1,972,000 

درهم إماراتي.

إجتماعات مجلس اإلدارة 

اجتماعات مجلس اإلدارة 

12 فبراير 2014

4 مارس 2014

27 أبريل 2014

20 يوليو 2014

29 أكتوبر 2014

16 ديسمبر 2014

حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

االجتماعات االسم عدد 

رئيس	اجمللس( 	( السويدي	 6       عيسى	محمد	غامن	

رئيس	اجمللس(	 نائب	 	( العتيبة	 1	معالي/	خلف	بن	أحمد	

الظاهري	 بن	سرور	 أحمد	محمد	سلطان	 6الشيخ/	

املنصوري	 راشد	 مبارك	 6معالي/	

السركال	 ناصر	 بن	 بن	عيسى	 5	عبداملنعم	

املال	 5	مانع	محمد	سعيد	

6	شعيب	مير	هاشم	خوري

كاظم عبدالفتاح	 5عيسى	

أحمد	عبداهلل	احلسيني  6   	محمد	هادي	

الظاهري 6	عبداهلل	سالم	

منصور	شرف السيد	 الفتاح	 4عبد	
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عيسى عبد الفتاح كاظم
يحمل السيد/ عيسى كاظم درجة الدكتوراة الفخرية من »كلية كـــو األمريكية«، ودرجة املاجستير في االقتصاد من 
»جامعة أياوا األمريكية« باإلضافة إلى درجة املاجستير في إدارة اجلودة الشاملة من »جامعة ولوجنوجن«، وبكالوريوس في 

الرياضيات واالقتصاد وعلوم احلاسوب من »كلية كو األمريكية«، ويتقلد حاليا املناصب اآلتية:

• محافظ مركز دبي املالي العاملي.	
• رئيس مجلس إدارة بورصة دبي 	
• رئيس مجلس إدارة سوق دبي املالي 	
• عضو مجلس اإلدارة األعلى ملركز دبي املالي العاملي 	
•  رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي املالي العاملي 	
• رئيس مجلس إدارة شركة )مركز دبي املالي العاملي( لالستثمارات 	
• عضو مجلس إدارة في مجلس دبي االقتصادي 	
•  عضو مجلس إدارة  بورصة ناسداك دبي 	
• عضو مجلس إدارة بنك نور 	
• عضو مجلس إدارة معهد »روتشستر للتكنولوجيا« 	
• عضو مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد اإللكترونية 	
•  عضو مجلس إدارة ناسداك 	
• عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي وأمينه العام 	
• عضو اللجنة العليا للسياسة املالية في إمارة دبي 	

شعيب مير هاشم خوري 
يحمل السيد/ شعيب خوري درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة اإلمارات في العني، وقد التحق بجامعة »سان 

دييغو« في الواليات املتحدة األمريكية لدراسة استراتيجيات إدارة األعمال في عام 1984، ويتقلد حاليا املناصب اآلتية: 

• إدارة بنك دبي 	 رئيس مجلس 

• الوطني 	 اإلمارات دبي  إدارة بنك  عضو مجلس 

• اإلمارات اإلسالمي 	 إدارة بنك  عضو مجلس 

• )وصل( 	 العقارية  دبي  إدارة مؤسسة  عضو مجلس 

• ذ.م.م 	 إدارة شركة محمد عبداهلل حاجي يوسف خوري وشركاه  رئيس مجلس 

• الفرنسية( 	 )املدرسة  دبي  في  الدولية  الفرنسية  املدرسة  إدارة  رئيس مجلس 

• - جبل علي لإلسمنت 	 مدير 

• مدير - شركة مير هاشم خوري ذ.م.م 	

• رئيس مجلس إدارة شركة إنترناشونال كونسيبت للتعليم ذات املسؤولية احملدودة، املنطقة احلرة )وهي شركة خاصة تقع في منطقة ميدان احلرة، 	
.)2013 ديسبمر  إدارتها في  رئيساً جمللس  تعيينه  مت  وقد  األطفال،  ورياض  احلضانة  ملرحلة  التعليم  توفير  وتعمل في مجال 

• رئيس مجلس إدارة شركة مير هاشم خوري للتعليم ذ.م.م، في منطقة ميدان احلرة )شركة استثمار خاصة/ قابضة في مجال التعليم اخلاص تقع 	
.)2014 يناير   22 إدارتها في  في منطقة ميدان احلرة، وقد مت تعيينه رئيساً جمللس 

• في 	 تقع  الصحة  مجال  في  قابضة  خاصة/  استثمار  )شركة  احلرة  ميدان  منطقة  في  ذ.م.م،  للصحة  خوري  هاشم  مير  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
.)2014 يناير   22 إدارتها في  رئيساً جمللس  منطقة ميدان احلرة، وقد مت تعيينه 

محمد هادي أحمد عبداهلل الحسيني
يحمل السيد/ محمد احلسيني درجة املاجستير في األعمال الدولية من سويسرا، كما يتمتع بخبرات مهنية واسعة في 

اجملاالت املالية واملصرفية والعقارية واالستثمارية، ويتقلد حاليا املناصب اآلتية:

• الوطني 	 اإلمارات دبي  إدارة بنك  عضو مجلس 

• اإلمارات اإلسالمي 	 إدارة بنك  عضو مجلس 

• للمرطبات 	 دبي  إدارة شركة  عضو مجلس 

• العقارية 	 دبي  إدارة مؤسسة  عضو مجلس 

• مولز 	 إعمار  إدارة مجموعة  عضو مجلس 

عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال 
نال السيد/ عبداملنعم بن عيسى بن ناصر السركال درجة البكالوريوس في إدارة األعمال/ تخصص اقتصاد من جامعة 

بوينت لوما نازارين، سان دييغو، كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية في عام 1993، ويشغل حاليا املناصب اآلتية:

• السركال 	 عبداللطيف  بن  ناصر  ملؤسسة  العام  التنفيذي  املدير 

• دبي(	 في  والفنون  الثقافة  )منطقة  أفنيو  السركال  مؤسسس 

• املال كابيتال 	 إدارة في   عضو مجلس 

• األعمال 	 رواد  رئيس منتدى 

• العائلية 	 للشركات  ثروات  ملنتدى  اإلستشاري  اجمللس  عضو 

مانع محمد سعيد المال
يحمل السيد/ مانع املال درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة سافولك في بوسطن. وقد عمل السيد/ مانع في 

كبرى شركات الشرق األوسط، ويتقلد حاليا املناصب اآلتية:

• اخلاص 	 القطاع  )يونيكاى( - شركة من شركات  لأللبان  املتحدة  إدارة شركة كايبارا  رئيس مجلس 

• عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري - مدرج في سوق األوراق املالية 	

• عضو مجلس إدارة شركة أرامكس - مدرجة في سوق األوراق املالية 	

• الدولية 	 أبجر  فنادق  إدارة مجموعة  عضو مجلس 

• عضو مجلس إدارة شركة مرطبات عمان )ش م ع ع(، في سلطنة عمان 	

• املالية 	 إدارة اإلحتاد العقارية - شركة مدرجة في سوق األوراق  عضو مجلس 



اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 
التدقيق وجلنة  إدارة املؤسسة هي جلنة  تابعة جمللس  يوجد حاليا ثالث جلان 

كل  تقوم  حيث  املالية،  والشؤون  اإلستثمار  وجلنة  واملكافآت  الترشيحات 

واحدة من هذه اللجان بدور أساسي في مساعدة اجمللس على القيام باملهام 

والواجبات املنوطة به في إدارة املؤسسة. 

لجنة التدقيق
تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء غير تنفيذيني ومستقلني من أعضاء مجلس 

احملاسبة  مجال  في  خبرات  لديه  تتوفر  خارجي  عضو  إلى  باإلضافة  اإلدارة 

والشؤون املالية. وجتتمع اللجنة بشكل ربع سنوي وكلما دعت احلاجة إلى 

ذلك.

تتولى جلنة التدقيق املهام والواجبات املنوطة بها حسب ميثاقها الذي يتفق 

احلوكمة  قواعد  بشأن   2009 518 لسنة  رقم  الوزاري  القرار  مع متطلبات 

من  تفويض  مبثابة  امليثاق  هذا  يعتبر  حيث  املؤسسي،  اإلنضباط  ومعايير 

مجلس اإلدارة للجنة للقيام باملهام املذكورة فيه، ومن ضمن مهام اللجنة 

وتطبيق  ووضع  باملؤسسة  اخلاصة  املالية  البيانات  ونزاهة  سالمة  مراقبة 

اسقالليته  من  والتأكد  اخلارجي  احلسابات  مدقق  مع  التعاقد  سياسة 

ومراجعة أنظمة الرقابة املالية وإدارة اخملاطر باإلضافة إلى مراجعة أنظمة 

وسياسات الرقابة الداخلية وتطبيقها واإلشراف على إدارة الرقابة الداخلية 

وحسن أدائها لعملها. 

بشكل  لها  املمنوحة  والصالحيات  املهام  اللجنة  ميثاق  أوضح  وقد  هذا 

والنصاب  اجتماعاتها  انعقاد  وشروط  تشكيلها  كيفية  بنّي  كما  مفّصل، 

القانوني الواجب توفره لعقد هذه اإلجتماعات وكيفية اتخاذها لقراراتها. 

اجتماعات لجنة التدقيق
ملا هو مبني  وفقا  وذلك   2014 العام  اجتماعات خالل  اللجنة ستة  عقدت 

أدناه:

التدقيق جلنة	 اجتماعات	

11 فبراير 2014 

02 مارس 2014

24 أبريل 2014

20 يوليو 2014

26 أكتوبر 2014

14 ديسمبر 2014
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اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت
عقدت اللجنة تسعة اجتماعات خالل العام 2014، وذلك وفقاً ملا هو مبني 

أدناه:

اجتماعات اللجنة 

2014 11 فبراير 

2 مارس 2014

2014 3 مارس 

2014 21 أبريل 

2014 2 يونيو 

2014 1 يوليو 

2014 11 سبتمبر 

2014 25 سبتمبر 

2014 25 نوفمبر 

حضور األعضاء الجتماعات اللجنة

لجنة اإلستثمار والشؤون المالية

تنفيذيني  غير  أعضاء  خمسة  من  املالية  والشؤون  اإلستثمار  جلنة  تتكون 

سنوي  ربع  بشكل  اللجنة  وجتتمع  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  ومستقلني 

وكلما دعت احلاجة إلى ذلك.

باإلضافة إلى جلنة التدقيق وجلنة الترشيحات واملكافآت املنصوص عليهما 

ومعايير  احلوكمة  قواعد  بشأن   2009 لسنة   518 رقم  الوزاري  القرار  في 

جلنة  بتشكيل  اتصاالت  مؤسسة  إدارة  مجلس  قام  املؤسسي،  االنضباط 

اإلستثمار والشؤون املالية  ملساعدة اجمللس على القيام بواجباته املتعلقة 

اللجنة  ميثاق  بنّي  وقد  هذا  للمؤسسة.  واخلارجية  الداخلية  باإلستثمارات 

اتخاذ  للجنة  فيها  يحق  التي  احلاالت  وحدد  بها،  املناطة  والواجبات  املهام 

القرارات التي تراها مناسبة، كما حدد احلاالت التي يقتصر فيها دور اللجنة 

ويعتبر  بشأنها،  املناسب  القرار  التخاذ  اإلدارة  جمللس  التوصيات  إصدار  على 

هذا امليثاق مبثابة تفويض من مجلس اإلدارة للجنة للقيام باملهام والواجبات 

املنصوص عليها فيه.

حضور األعضاء الجتماعات اللجنة

عدد	االسم
االجتماعات	

اللجنة( رئيس   ( كاظم  عبدالفتاح  6عيسى 

الظاهري سرور  بن  سلطان  محمد  6الشيخ/أحمد 

املال 5مانع سعيد 

خارجي( )عضو  الظاهري  6سالم سلطان 

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون جلنة الترشيحات واملكافآت من أربعة أعضاء غير تنفيذيني ومستقلني 

ربع سنوي وكلما دعت  اللجنة بشكل  اإلدارة، و جتتمع  من أعضاء مجلس 

احلاجة إلى ذلك.

قيام  ضمان  في  واملكافآت  الترشيحات  جلنة  من  األساسي  الغرض  يتمثل 

بضوابط  كامل  والتزام  وفعالية  بكفاءة  به  املنوطة  باملهام  اإلدارة  مجلس 

احلوكمة ومعايير اإلنضباط املؤسسي. كما تقوم اللجنة بتنظيم ومتابعة 

اإلجراءات اخلاصة بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة والتأكد بشكل مستمر 

مجلس  وإبالغ  املستقلني  لألعضاء  بالنسبة  اإلستقاللية  شرط  توفر  من 

اإلدارة حال فقدان أحد هؤالء األعضاء لصفة االستقاللية.

احتياجات  بتحديد  املتعلقة  السياسات  بإعداد  مكلفة  اللجنة  أن  كما 

وكذلك  واملوظفني،  التنفيذية  اإلدارة  مستوى  على  للكفاءات  املؤسسة 

مجلس  ألعضاء  والرواتب  واحلوافز  املكافآت  مبنح  اخلاصة  السياسات  إعداد 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية والعاملني باملؤسسة، بالشكل الذي يضمن حتقيق 

أهدافها، ويتناسب مع أدائها.

بشكل  لها  املمنوحة  والصالحيات  املهام  اللجنة  ميثاق  أوضح  وقد  هذا 

والنصاب  اجتماعاتها  انعقاد  وشروط  تشكيلها  كيفية  وبنّي  مفّصل 

القانوني الواجب توفره لعقد هذه اإلجتماعات وآلية اتخاذ القرار.

وفي إطار ممارستها ملهامها، تأخذ اللجنة بعني االعتبار الطبيعة التنافسية 

جلذب  املؤسسة  استراتيجية  مع  املتناسبة  التعويضات  إلطار  والعادلة 

الكوادر البشرية املوهوبة واملؤهلة واحلفاظ عليها لتحقيق أفضل النتائج.

االسم
عدد	

االجتماعات

اللجنة( رئيس   ( الظاهري  9عبداهلل سالم 

املنصوري راشد  مبارك  9معالي/ 

السركال  ناصر  بن  بن عيسى  املنعم  5عبد 

مير هاشم خوري 9شعيب 



تقضي سياسة تداول األسهم بأن الشخص يعتبر مطلعا إذا كانت لديه 

معلومات جوهرية غير معلنة للعامة تخص مؤسسة اتصاالت، وتَُعِرُف هذه 

السياسة املعلومات اجلوهرية بأنها أية معلومات - إيجابية أو سلبية - ميكن 

قرار  تؤثر على  وبالتالي  باملؤسسة  اخلاصة  املالية  األوراق  تؤثر على سعر  أن 

املستثمرين بهذه األوراق املالية سواء بالبيع أو الشراء. 

وبشكل عام، تشمل املعلومات اجلوهرية على سبيل املثال ال احلصر األمور 

اآلتية:

األرباح والنتائج املالية غير املعلنة.	 

تقديرات األرباح أو التوقعات املالية األخرى.	 

التعديالت في تقديرات األرباح املعلن عنها في وقت سابق.	 

املقترحات أو اإلتفاقيات املتعلقة بعمليات الدمج أو اإلستحواذ.	 

التغييرات اجلوهرية في تقديرات اإلحتياطي.	 

التغيير في تصنيفات الديون.	 

التدني في قيمة املوجودات.	 

توزيعات أرباح األسهم.	 

اإلصدارات املقترحة لألوراق املالية.	 

مشاكل في السيولة.	 

تغييرات جذرية في العمليات ومستجدات إدارية هامة.	 

حظر  فترات  على  صريح  بشكل  األسهم  تداول  سياسة  نصت  قد  و  هذا 

التداول املنصوص عليها في املادة 14 من قرار الهيئة رقم )2( لسنة 2001 

في شأن النظام اخلاص بالتداول واملقاصة والتسويات ونقل امللكية وحفظ 

واالشخاص  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  على  حتظر  والتي  املالية  األوراق 

للمؤسسة سواء  املالية  باألوراق  التعامل  اجلوهرية  البيانات  املطلعني على 

بشكل مباشر أو بواسطة الغير، قبل عشرة أيام عمل من اإلعالن عن أية 

معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً، 

وقبل خمسة عشر يوما من نهاية الفترة املالية الربعية أو نصف السنوية، 

أو السنوية وحلني اإلفصاح عن البيانات املالية.

في  األولى  الدرجة  من  وأقربائهم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  تعامالت  اقتصرت 

أسهم املؤسسة خالل العام 2014 على رئيس مجلس اإلدارة وأفراد أسرته 

كما هو موضح أدناه:

  

لعضو القرابةا صفة	

إجمالي	
ت	 عمليا
الشراء/
سهم

عمليات	 إجمالي	
البيع/سهم

السيد/عيسى 
غامن  محمد 

السويدي

عيسى  السيد/ 
السويدي

1,070,7780 

342,12525,000زوجة

393,624337,275ابن

364,20142,800ابن

481,43730,000ابنة

15 2014

4,270,200الرئيس التنفيذي

2,686,590

2,053,446

2,277,630

2,010,450

13,030,000

2,500,000

5,000,000

2,400,000

1,200,000

الرئيس التنفيذي لشؤون املوارد البشرية

الرئيس التنفيذي للشؤون املالية

الرئيس التنفيذي للشؤون اإلستراتيجية

الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية

تتولى اإلدارة التنفيذية تصريف األعمال اليومية للمؤسسة وفقا لألصول املرعية وأفضل ممارسات احلوكمة وأحكام النظام األساسي والصالحيات التي فوضها 
إليها مجلس إدارة املؤسسة، و تزاول مهام عملها وفق آلية أداء وأهداف طموحة يعتمد اجمللس وتقوم على ربط املكافآت واحلوافز مبستوى األداء.

فيما يأتي بيان تفصيلي لكبار املوظفني التنفيذيني والوظائف التي يشغلونها وتواريخ تعيينهم باإلضافة إلى مجموع الرواتب واملكافآت املدفوعة لهم عن العام 
:2014

 

2012، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة  يشغل حسن محمد احلوسني منصب "أمني سر املؤسسة" منذ عام 
والقانون من جامعة اإلمارات ومحامي مقيد في سجل احملامني لدى وزارة العدل ومحكم جتاري مقيد لدى مركز أبوظبي للتوفيق 
املناصب  القانوني لنحو خمس عشرة سنة شغل خالله  العمل  يتمتع حسن احلوسني بخبرة واسعة في  التجاري.  والتحكيم 

اآلتية:  

 املستشار القانوني العام لدائرة الشؤون البلدية ـــ أبوظبي.

 مدير إدارة اللوائح العقارية في دائرة الشؤون البلدية ـــ أبوظبي.

 اخلبير القانوني للشؤون العقارية لدى دائرة الشؤون البلدية ـــ أبوظبي.

ً قانونيا لشركة اإلنشاءات البترولية الوطنية.  مستشارا

•

•

•

•

تاريخ التعيينالوظيفة
 مجموع
 الرواتب
والبدالت

 مجموع المكافآت
التشجيعية
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اجتماعات لجنة اإلستثمار والشؤون 
المالية

العام  خالل  اجتماعاً  عشر  أربعة  املالية  والشؤون  اإلستثمار  جلنة  عقدت 

2014 وذلك وفقا ملا هو مبني أدناه:

اجتماعات جلنة اإلستثمار والشؤون املالية

2014 29 يناير 

2014 18 فبراير 

2014 25 مارس 

2014 17 أبريل 

2014 27 أبريل 

2014 4 مايو 

2014 13 مايو 

2014 3 يونيو 

2014 13 يوليو 

2014 2 سبتمبر 

2014 19 أكتوبر 

2014 29 أكتوبر 

 2014 8 ديسمبر 

 2014 16 ديسمبر 

حضور األعضاء الجتماعات لجنة اإلستثمار 
والشؤون المالية 

االجتماعات	اإلسم عدد	

اللجنة( )رئيس  السويدي  غامن  محمد  14عيسى 

العتيبة أحمد  بن  خلف  يحضرمعالي/  لم 

املنصوري راشد  مبارك  13معالي/ 

احلسيني عبداهلل  أحمد  هادي  14محمد 

شرف منصور  السيد  10 عبدالفتاح 

التعامالت باألوراق المالية 
للمؤسسة

يخضع تعامل أعضاء مجلس اإلدارة في األوراق املالية للمؤسسة لسياسة 

املالية  األوراق  تداول  تنظم  والتي  اجمللس،  قبل  من  املعتمدة  األسهم  تداول 

اجلوهرية  املعلومات  على  املطلعني  االشخاص  قبل  من  باملؤسسة  اخلاصة 

غير املعلنة، وذلك بشكل يتوافق مع متطلبات احلوكمة املنصوص عليها في 

القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بشأن قواعد احلوكمة ومعايير اإلنضباط 

املؤسسي. وجتدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن سياسة تداول األسهم هذه 

تنطبق على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع موظفي املؤسسة. 
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معامالت األطراف ذات العالقة
ال يتضمن اإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة  املعامالت التي متت بني املؤسسة وشركاتها التابعة، التي متثل األطراف ذات عالقة، حيث مت حذفها 

عند توحيد احلسابات ولم يتم إدراجها في هذا اإلفصاح. أما املعامالت بني اجملموعة وشركاتها الزميلة فقد مت إدراجها كما يلي:

أ ( الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة والحكومة اإلتحادية 

طبقا ألحكام القانون االحتادي رقم 267/10 لسنة 2009، قامت احلكومة اإلحتادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة بتحويل حصتها في املؤسسة البالغة ٪60 إلى 

جهاز اإلمارات لالستثمار ابتداء من تاريخ 1 يناير 2008، وهي هيئة مسيطر عليها بشكل تام من قبل احلكومة اإلحتادية لدولة اإلمارات. وتقدم اجملموعة خدمات 

اإلتصاالت للحكومة اإلحتادية )مبا في ذلك الوزارات والهيئات احمللية( وتقدم هذه اخلدمات بناء على الشروط التجارية العادية وتتراوح فترة السماح املمنوحة 

للهيئات احلكومية لدفع رسوم اخلدمات بني 90 و 120 يوماً. وتتضمن الذمم املدينة التجارية مبلغ 1,073 مليون درهم )2013: 1,041 مليون درهم( التي متثل صافي 

مخصص الديون املشكوك في حتصيلها مببلغ 101 مليون درهم )2013: 82 مليون درهم( املستحقة من الوزارات االحتادية والهيئات احمللية.

ووفقاً للمعيار احملاسبي الدولي رقم 24 )تعديل 2009( بشأن إفصاحات الطرف ذا العالقة، قررت اجملموعة عدم اإلفصاح عن املعامالت التي جتريها مع 

احلكومة اإلحتادية في دولة اإلمارات وغيرها من املنشآت اخلاضعة للسيطرة  الكاملة أو السيطرة املشتركة أو النفوذ القوي للحكومة اإلحتادية. وبالنسبة 

لطبيعة املعامالت التي قامت بها اجملموعة مع مثل تلك األطراف ذات العالقة فإنها تتمثل في توفير خدمات االتصاالت لتلك األطراف.

ب ( شركات زميلة ومشاريع مشتركة

تشتمل مبيعات األطراف ذات العالقة على كل من أتعاب اإلدارة وتقدمي منتجات وخدمات اإلتصال )وبشكل رئيسي اخلدمات الصوتية والدوائر املؤجرة( 

بواسطة اجملموعة. تتعلق املشتريات حصريا بتقدمي منتجات وخدمات االتصال من قبل الشركات الزميلة إلى اجملموعة. وتعد القروض املستحقة من 

الطرف ذا العالقة تابعة لقروض خارجية.
 

تشمل خدمات اإلدارة الرئيسيه واخلدمات األخرى املقدمة إلى الشركات الزميلة ما يلي:

1- شركة اتحاد اتصاالت
استجابة ملتطلبات الترخيص اخلاصة بلجنة االتصاالت وتقنية املعلومات )سي آي تي سي(، قامت إي إي سي )عندما كانت حتت التأسيس( بإبرام اتفاقية إدارة 

)“اإلتفاقية “( مع املؤسسة كمشغل للشركة اعتبارا من 23 ديسمبر 2004. متثل مبالغ الفواتير املقدمة من املؤسسة رسوم إدارية سنوية ورسوم انتداب 

املوظفني وغيرها من اخلدمات املقدمة مبوجب اإلتفاقية. تبلغ مدة اإلتفاقية سبع سنوات وميكن أن جتدد تلقائيا لفترات متعاقبة تبلغ كل منها خمسة أعوام إال 

إذا قامت املؤسسة بتقدمي إخطار إلغاء اإلتفاقية قبل 12 شهرا أو إذا قامت إي إي سي بتقدمي إخطار إلغاء قبل 6 أشهر من انتهاء الفترة املعينة.

2- شركة الثريا لالتصاالت ش. م.خ
توفر املؤسسة تسهيالت بوابة رئيسية إلى شركة الثريا مبا في ذلك خدمات الصيانة والدعم. حتصل املؤسسة على دخل سنوي من شركة الثريا مقابل 

تلك اخلدمات. 

3-  شركة إميرجنج ماركتس تليكوميونكيشن سيرفيسز بي في
متثل مبالغ الفواتير املقدمة من املؤسسة أتعاب إدارية سنوية ورسوم انتداب املوظفني وفوائد على القروض وخدمات أخرى.

        المشاريع المشتركة         الشركات الزميلة 

2014201320142013

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم 

  معامالت تجارية

--136.80123.00مبيعات – خدمات االتصال

-   -   105.00 99.64 مشتريات – خدمات االتصال

-   7.34 234.50 272.90 خدمات إدارية وأخرى 

13.60 8.36 670.23 451.49 صافي المبلغ المستحق من جهات ذات عالقة  

    قروض لطرف ذا عالقة

-   -   2,390.19 2,390.19 القرض المستحق من األطراف ذات عالقة  كما  في 31 ديسمبر

 

مدقق الحسابات الخارجي - ديلويت اند توش )الشرق 
األوسط(

نبذة موجزة

ديلويت اند توش )الشرق األوسط( هي أول شركة خدمات مهنية أسست في منطقة الشرق األوسط منذ ما يقارب 85 سنة. وهي عضو في “ديلويت توش 

توهماتسو احملدودة”.

أسندت مؤسسة اإلمارات لإلتصاالت مهمة التدقيق اخلارجي على أعمال املؤسسة إلى ديلويت اند توش )الشرق األوسط( منذ عام 2005.

بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالمدقق الخارجي

بلغت أتعاب التدقيق اخلارجي للعام )2014(  2,520,419 درهماً إماراتياً.

بلغت أتعاب املدقق اخلارجي التي قامت املؤسسة بسدادها عن العام )2014( وذلك لقاء أعمال أخرى غير تلك املتعلقة مبهام التدقيق 1,740,908 درهماً 

إماراتياً، وجتسدت هذه األعمال بخدمات مهنية وبرنامج السندات العاملية املتوسطة األجل وبرنامج الصكوك ومشروع أليس.

بلغت أتعاب التدقيق اخلارجي لغير مدققي حسابات املؤسسة عن العام 2014 والتي مت أداؤها لقاء خدمات استشارية في مجاالت مختلفة8,691,278  

درهماً إماراتياً.
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الرقابة الداخلية
مجلس اإلدارة وإعمال نظام الرقابة الداخلية

انسجاما مع أحكام املادة رقم 8 من القرار الوزاري رقم 518، الذي يعتبر مجلس اإلدارة اجلهة املسؤولة عن نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة، تبنى 

مجلس اإلدارة مهاماً وهياكَل حوكمٍة من شأنها حتقيق الهدف الرامي إلى تطبيق مهام الرقابة الداخلية بشكل فعال وتشكيل رأي عن كفاءة وفعالية 

أوجه الرقابة الداخلية في املؤسسة.

نظام الرقابة الداخلية المتبع في المؤسسة وأسماء كبار مسؤوليه 
ومؤهالتهم

توخياً للتطبيق األمثل ملقتضيات الرقابة، تتبنى اتصاالت منوذج “خطوط الدفاع الثالثة” الذي يحظى باعتراف عاملي، حيث يتكون نظام الرقابة الداخلية 

للمؤسسة من العناصر اآلتية:

عمليات النشاط التجاري )خط الدفاع األول(: حتكمها سياسات وإجراءات وأخالقيات العمل املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة واملوقعة من قبل جميع . 1

املوظفني.

إدارة الرقابة الداخلية )خط الدفاع الثاني(: تشمل إدارة مخاطر املشاريع ومقتضيات اإلمتثال، ويرأس هذه اإلدارة الرئيس التنفيذي للرقابة الداخلية.. 2

إدارة التدقيق الداخلي )خط الدفاع الثالث(:  يرأسها رئيس التدقيق الداخلي.. 3

تتمتع كل من إدارة الرقابة الداخلية وإدارة التدقيق الداخلي باإلستقالل التام عن اإلدارة التنفيذية وهما تابعتان جمللس إدارة املؤسسة الذي فوض بدوره 

جلنة التدقيق لإلشراف على عمل هاتني اإلدارتني، حيث مت وضع ميثاق معتمد من مجلس االدارة يحدد مهام وصالحيات جلنة التدقيق فيما يتعلق بنظام 

الرقابة الداخلية.
 

	 الداخلية		 الرقابة	 إدارة	

تتمثل مهمة إدارة الرقابة الداخلية جملموعة اتصاالت في التعاون مع فرق عمل خط الدفاع األول وذلك لوضع إطار عمل واسع للرقابة الداخلية لـ 

“اتصاالت” وضمان استمراريته؛ وذلك ليتسنى لإلدارة وجلنة التدقيق والشركات التابعة توفير ضمانات ميكن اإلعتماد عليها فيما يخص سالمة الضوابط 

الرقابية لتتمكن من:

	 حتقيق األهداف التشغيلية واملالية.  

	 إدارة اخملاطر وضمان صحة التقارير.  

	 االلتزام بالقوانني والنظم املعمول بها.  
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مسؤولية اتصاالت المجتمعية
مساندي  أكبر  من  واحدة  لتصبح  المجتمع   تجاه  للمسؤولية  كبرى  أهمية  اتصاالت  تولي 
اإلنفاق  تجاوز  وقد  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في  المجتمع  لخدمة  العامة  المبادرات 
على هذه اإلسهامات في السنوات الخمس الماضية ملياري درهم إماراتي. ونوجز فيما يلي 

أهم المبادرات واألنشطة التي قامت بها اتصاالت خالل عام 2014:

1( مؤسسة خليفة لألعمال اإلنسانية

أقيمت مزادات علنية لألرقام املميزة ضمن خطط اتصاالت املعنية بكبار الشخصيات والعمالء، وقد سلمت عوائد هذه املزادات ملؤسسة خليفة بن زايد آل 

نهيان لألعمال اإلنسانية كجزٍء من اجلهود املتواصلة لدعم برامج املسؤولية اجملتمعية.

2( صندوق تقنية المعلومات واإلتصاالت 
تساهم اتصاالت بانتظام في صندوق تقنية املعلومات واإلتصاالت، والذي يتجسد الغرض الرئيسي من إنشائه في توجيه دفة التنمية اإلستراتيحية 

لقطاع تقنية املعلومات واإلتصاالت في دولة اإلمارات العربية املتحدة من أجل النهوض مبضماري املعرفة واإلبتكار في السوق عن طريق توفير فرص البحث 

والتعليم واملشاريع الريادية. 

3( دبي العطاء 
واصلت اتصاالت شراكاتها مع دبي العطاء، وهي مؤسسة خيرية تعمل على تعزيز حصول األطفال في البلدان النامية على التعليم اإلبتدائي املتسم 

باجلودة، وتستهدف املبادرة التعليم اإلبتدائي.

4( دروسي - دروس تعليمية عبر الفيديو
دُشنت قناة اليوتيوب “دروسي” كمبادرة تقوم على الشراكة بني اتصاالت وجوجل ووزارة التربية والتعليم اإلحتادية، ليتم من خاللها تقدمي دروس تعليمية مصورة 

لألطفال، مبا في ذلك طالب املرحلتني احلادية عشرة  والثانية عشرة. وتعرض القناة حالياً 415 درساً، وهي تَُغطي طيفاً واسعاً من املواضيع. وقد أطلقت اتصاالت 

هذه املبادرة بهدف مساعدة الطلبة على تطوير مهاراتهم، فهي تستهدف على وجه اخلصوص الفئة التي ال تستطيع حتمل أعباء الدروس اخلصوصية.

5( مركز اتصاالت للتكنولوجيا 
أنشأت اتصاالت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي مركز اتصاالت للتكنولوجيا بهدف تشجيع وتسهيل استخدام املعلمني والطالب للتقنيات احلديثة في 

التعليم، كما يقدم الدعم الفعال لتلبية اإلحتياجات التعليمية والتدريبية في أرجاء الدولة كافة. 

هناك فرعان للمركز حالياً في دبي ورأس اخليمة، وسيتم تدشني مركز ثالث في خورفكان في 2015.

6( إطالق طاقات األطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصة
بادرت اتصاالت في عام 2014 بإطالق العديد من املبادرات اإلنسانية التي تقوم على خدمة األطفال في دولة اإلمارات العربية املتحدة ممن شخصوا بأن 

لديهم عيوب خلقية منذ الوالدة أو عيوب في النمو. نورد فيما يلي بعضاً من هذه املبادرات:

	 بالتوحد		 التوعية	 حملة	
قامت اتصاالت برعاية حملة التوعية بالتوحد التي نظمها مركز دبي للتوحد ملدة شهر حتت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ/ حمدان بن محمد بن 

راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. 

	 العرض	احلي	للسنافر	على	خشبة	املسرح	 اإلحتياجات	اخلاصة	يشهدون	 ذوي	 100	طفل	من	
قامت اتصاالت، بصفتها اجلهة الراعية للعرض املسرحى العاملي األول للسنافر، بدعوة أكثر من 100 طفل من مركز راشد للمعاقني حلضور هذا العرض 

املسرحي املميز الذي مت عرضه خالل مهرجان دبي للتسوق. 

	 ديزني	على	اجلليد		 300	طفل	في	عرض	 استضافة	
استمتع 300 طفل من دار زايد لأليتام ومركز راشد للمعاقني ومركز دبي للتوحد بحضور عرض ديزني على اجلليد الذي قدم خالله العرض اخلالب “روكن إيفر 

آفتر”، والذي كان مبثابة هدية مميزة من اتصاالت لهؤالء األطفال.

	 األطفال	 وأدب	 اإلعاقة	 ملتقى	
قامت اتصاالت برعاية حفل “التفاحات الثالث” في ملتقى اإلعاقة وأدب األطفال الذي نظمته مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية، والذي تزامن مع 

احتفالية الشارقة عاصمة الثقافة اإلسالمية لسنة 2014، وكان الهدف من احلفل التعريف بأهمية كتب األطفال عبر تناول موضوع اإلعاقة من خالل 

أمناط مختلفة من الكتب التي تتناسب مع األطفال من ذوي اإلعاقة.

7( إطالق طاقات الطالب
واصل برنامج اتصاالت إلطالق طاقات الطالب دعمه للطالب في ثالث جامعات حكومية – جامعة زايد وكليات التقنية العليا وجامعة اإلمارات. وقد قامت 

اجلامعات بانتقاء الطلبة لهذا البرنامج. 

وتدعم اتصاالت الطالب عن طريق تقدمي إعانة مالية شهرية لهم باإلضافة إلى رصيد شهري يضاف خلطوط هواتفهم املتحركة التي تعمل بنظام الدفع املسبق.

أم	سقيم	 الذكية	في	مدرسة	 الصفية	 الغرف	 خدمات	
عملت اتصاالت اجملموعة املتحدة على مضافرة جهودهما لتجهيز غرف صفية متتاز بوجود احللول الذكية في مدرسة أم سقيم، وحتتوي هذه الصفوف 

على نظام تعليمي تفاعلي وستوديو افتراضي ونظام عرض رقمي. وتعد اجملموعة املتحدة شركة مختصًة في مجال توفير احللول الذكية للمدارس وانتاج 

املناهج التعليمية املتعددة الوسائط واحملتويات الرقمية في العالم العربي.

8( رياضات ذوي اإلحتياجات الخاصة
للمكفوفني القدم	 لكرة	 التاسعة	 اإلمارات	 بطولة	

قامت اتصاالت برعاية بطولة اإلمارات التاسعة لكرة القدم للمكفوفني التي نظمتها جمعية اإلمارات للمعاقني بصرياً بالتعاون مع احتاد اإلمارات 

لرياضات املعاقني.

املتحركة	 الكراسي	 السلة	على	 لكرة	 الرمضانية	 دبي	 دورة	 	
قامت اتصاالت برعاية الفعالية الرمضانية التي نظمها نادي دبي للمعاقني. وقد شارك حضرة صاحب السمو الشيخ/حمدان بن محمد، ولي عهد إمارة 

دبي في مباراة ودية جمعت بني فريق حكومة دبي وفريق اإلمارات لكرة السلة على الكراسي املتحركة.
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أداء السهم بالمقارنة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع االتصاالت 
خالل عام 2014:

 بيان بسعر سهم المؤسسة خالل 2014

اإلغالقاألدنىاألعلىاإلفتتاحشهر

11.6011.8511.6011.75يناير-14

12.2012.3012.1012.30فبراير-14-

12.0512.1512.0012.00مارس-14-

11.5011.5511.4511.50أبريل-14

11.4511.4511.3011.45مايو-14-

11.1511.3511.1511.20يونيو-14

11.8011.8511.7011.70يوليو-14

11.6511.7011.5511.55أغسطس-14

11.7011.7511.6511.65 سبتمبر-14

11.5511.6011.5011.50أكتوبر-14

14 11.4511.5511.4011.40نوفمبر-

14 11.0511.1010.9510.95ديسمبر-

معلومات عامة

 بيان بسعر سهم المؤسسة خالل 2014

 توزيع ملكية المساهمين في نهاية العام 2014:

المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال المؤسسة:  

امللكية نسبة	 املساهم

%60 لإلستثمار اإلمارات  جهاز 

لفئة لنسبةا ا

40%أفراد

60%احلكومة

100%اجملموع

أحداث هامة

2014 أبريل 
الثالث اجليل	 يوفون	على	رخصة	 حصول	

تعد يوفون أحد مشغلي الهاتف احملمول األربعة الذين تقدموا بعطاءاتهم 

ألول مزاد طرح في الباكستان ملنح رخصة اجليل الثالث. وحصلت يوفون 

الشركة التابعة واململوكة بالكامل لشركة اتصاالت باكستان على نطاق 

5 ميجاهرتز ضمن التردد 2100 ميجاهرتز.

تسريع	العمل	في	خدمات	حتويل	األموال	بإستخدام	الهاتف	املتحرك	

عقدت اتصاالت شراكًة مع ثمانية من مشغلي اإلتصاالت بهدف التعجيل 

في تفعيل اخلدمات التي تقوم على حتويل األموال بإستخدام الهاتف املتحرك 

في 48 دولة بأفريقيا والشرق األوسط. وميثل هذا األمر جزءاً من برنامج حتويل 

األموال عن طريق الهاتف املتحرك اخلاص باإلحتاد العاملي لالتصاالت املتنقلة.

2014 مايو 
االستحواذ	على	53%	من	اتصاالت	املغرب

أمتت اتصاالت بنجاح االستحواذ على حصة مساهمة قدرها 53% في 

اتصاالت املغرب لقاء مبلغ إجمالي وصل إلى 4.138 مليار يورو. وباإلضافة 

إلى ذلك، أبرمت اتصاالت واتصاالت املغرب  اتفاقية شراء أسهم تقوم 

من خاللها اتصاالت املغرب بشراء حصة اتصاالت في جميع عملياتها 

في الدول الناطقة باللغة الفرنسية في غرب أفريقيا )بنني وجمهورية 

أفريقيا الوسطى والغابون وساحل العاج والنيجر وتوغو وبرستيج تليكوم(. 

وستمهد هذه الصفقات  لتأسيس أكبر مجموعة اتصاالت في الدول 

الناطقة باللغة الفرنسية في غرب أفريقيا.
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2014 يونيو 
برنامج	السندات	العاملية	متوسطة	األجل	بقيمة	7	مليارات	دوالر	أمريكي

أدرجت اتصاالت برنامجها للسندات العاملية متوسطة األجل بقيمة 7 

مليارات دوالر أمريكي في البورصة اإليرلندية وأصدرت 4 شرائح للسندات 

تتكون من: شريحة ملدة 5 أعوام )500 مليون دوالر أمريكي( وشريحة ملدة 

7 أعوام )1.2 مليار يورو( وشريحة ملدة 10 أعوام )500 مليون دوالر أمريكي( 

وشريحة ملدة 12 عام )1.2 مليار يورو(. وتعد عملية إصدار السندات 

املذكورة هي أكبر إصدارٍ تقوم به إحدى شركات املنطقة.

االئتمانية اتصاالت	 تصنيفات	

أكدت وكاالت التصنيف االئتماني ستاندرد آند بورز و فيتش وموديز 

التصنيفات االئتمانية العالية التصاالت، حيث حصلت اجملموعة على 

تصنيفات AA-/A+/Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي نفس الوقت 

أكدت وكالة التصنيف االئتماني ستاندرد آند بورز حصول برنامج اتصاالت 

للسندات العاملية متوسطة األجل بقيمة 7 مليارات دوالر أمريكي على 

‘AA-‘ لتصنيفات الدين املمتاز غير املضمون.

2014 أغسطس 
توقيع	كل	من	اتصاالت	نيجيريا	وشركة	“إي	إتش	إس”	على	عقد	

إستئجارها 	 وإعادة	 	 ألبراجها	 نيجيريا	 إتصاالت	 بيع	

أبرمت اتصاالت نيجيريا اتفاقية بيع ألبراجها وإعادة إستئجارها مع شركة 

إي إتش إس القابضة كجزء من إستراجتيتها لتحسني جودة أداء الشبكة 

وتسريع انتشار تغطية شبكات اجليل الثاني والثالث وتقدمي خدمات جديدة 

ملشتركيها. وتعد الصفقة أول صفقٍة يقوم بها مشغٌل رئيسٌي للهاتف 

املتحرك بنظام الـ )جي إس إم(  في نيجيريا.

2014 سبتمبر 
وتقنية	 اإلنترنت	 في	شركات	 لالستثمار	 صندوقاً	 موبايلي	 أطلقت	

الصاعدة املعلومات	

أطلقت شركة احتاد اتصاالت )موبايلي( صندوق “موبايلي فينتشيرز”، وهو 

ذراع شركة موبايلي الذي ميتلك رأسمالها اخملصص لإلستثمار في املشاريع. 

وسيستثمر الصندوق في الشركات الناشئة التي تعد في مراحلها 

األولى وتلك التي حتقق منواً في مجموعة من اجملاالت، تتضمن خدمات 

التجارة اإللكترونية وابتكارات البيع بالتجزئة واخلدمات املالية وخدمات 

الدفع اخلاصة بالهاتف املتحرك واإلعالن الرقمي واحملتوى الرقمي والترفيه 

باإلضافة إلى تقنية املعلومات واخلدمات السحابية.

2014 أكتوبر 
شبكة	اتصاالت	للهاتف	املتحرك	هي	الشبكة	األولى	في	املنطقة	
التي	تبدأ	باإلرتقاء	إلى	تقنية	جتميع	ناقل	شبكات	اجليل	الرابع	)إل	

تي	إي(	عبر	ثالث	حزم	بسرعة	700	ميجابايت	في	الثانية

أجرت اتصاالت اختبارات على شبكتها وباشرت العمل على اإلرتقاء بها 

ضمن مراحل، وذلك  للوصول إلى تقنية اجليل الرابع املستقبلية املتقدمة 

)إل تي إي - آي( التي تقوم على جتميع الناقل عبر ثالث حزم، ويعد استخدام 

هذه الشبكة هو األول من نوعه في املنطقة. كما أجريت اختبارات 

حقيقية لتشغيل الشبكة وتكللت بالنجاح، مما مهد الطريق للوصول إلى 

سرعات فائقة لربط الهواتف املتحركة عبر حزم النطاق العريض تصل إلى 

700 ميجابايت في الثانية ، كما أكدت على جاهزية الشبكة للتشغيل 

فور توفر أجهزة الهاتف املتحرك في السوق.

الهاتف	 العريض	لشبكات	 النطاق	 تعرض	خدمات	حزم	 اتصاالت	
اخلامس	في	معرض	جيتكس اجليل	 املتحرك	من	

اشتركت اتصاالت وهواوي في عرض خدمات حزم النطاق العريض 

لشبكات الهاتف املتحرك من اجليل اخلامس في معرض أسبوع جيتكس 

للتقنية في دبي، وهي املرة األولى التي تعرض بها تقنية اجليل اخلامس في 

املنطقة. وأظهر العرض إمكانية نقل بيانات بسرعات عالية تصل إلى 115 

جيجابت في الثانية، والتي تعد أسرع من خدمات شبكات الهاتف املتحرك 

احلالية. وستعزز زيادة سرعة نقل البيانات من متطلبات الربط اخلاصة 

 )MirrorSys( ”بانترنت األشياء واألفالم رباعية األبعاد ونظام “امليرور سيستم

ونظام تقنيات معلومات املركبات.

2014 ديسمبر 
رئيس	 نائب	 ملنصب	 اتصاالت	 التنفيذي	جملموعة	 الرئيس	 انتخاب	 	

املتنقلة لإلتصاالت	 العاملي	 اإلحتاد	

أعلن اإلحتاد العاملي لإلتصاالت املتنقلة عن انتخابه السيد/ أحمد عبد 

الكرمي جلفار، الرئيس التنفيذي جملموعة اتصاالت لتولي منصب نائب 

رئيس اإلحتاد ملدة عامني، وذلك اعتباراً من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2016. 

وسيتولى أعضاء اجمللس اجلديد الذين مت انتخابهم مهمة اإلشراف على 

التوجهات اإلستراتيجية لالحتاد الذي ميثل حوالي 800 مشغل من مشغلي 

الهواتف املتحركة على مستوى العالم، إلى جانب أكثر من 250 شركة 

تعمل في قطاع الهواتف املتحركة.

عيسى محمد غانم السويدي
رئيس مجلس إدارة مجموعة اتصاالت
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