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

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

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

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

ل  �ض�ض التع�ون مع املدّققي اخل�رجيي للتو�ضّ
ُ
وحقوق هذا الطرف، كم� اأر�ضت اأ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جرت خلل ع�م 2018. 
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غدت  حتى  ال�ضرك�ت  بحوكمة  الهتم�م  تن�مى  لقد 

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

جمموعة  حر�ضت  ولذا  الع�مة،  امل�ض�همة  لل�ضرك�ت 

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

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

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

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

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

ال�ضريع الذي ت�ضهده �ضن�عة الت�ض�لت.

02
والآلي�ت  ال�ضي��ض�ت  هذه  و�ضع  يف  ال�ضركة  وراعت 

رئي�ض  قرار  �ضّيم�  ل  الدولة  يف  ال�ض�رية  والت�ضريع�ت 

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

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

ل�ضنة   7 الهيئة رقم  (“قرار  الع�مة  امل�ض�همة  ال�ضرك�ت 

اأف�ضل  من  معه�  يتم��ضى  م�  اإىل  ب�لإ�ض�فة   (”2016

مم�ر�ض�ت احلوكمة الع�ملية. 

تطبيق قواعد الحوكمة 
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من  بع�ٍض  عن  موجزة  نبذة  ي�أتي  فيم� 

تعمل  التي  التنظيمية  والأحك�م  القواعد 

طره�:
ُ
ال�ضركة �ضمن اأ

1.2 القواعد العامة 
لعضوية مجلس 

اإلدارة

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

وتر�ضم  ال�ضركة  حوكمة  دع�ئم  ُتر�ضي 

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

ال�ضركة بو�ضع قواعد ج�معة للأحك�م التي 

ت�ضبط ع�ضوية املجل�ض.

جميع  التنظيمية  القواعد  هذه  حتّدد   

مبع�يري  املتعلقة  وال�ضوابط  الأحك�م 

حيث  الإدارة  جمل�ض  ع�ضوية  واإجراءات 

وليته  وفرتة  املجل�ض  ت�ضكيل  كيفية  ُتبّي 

ون�ئبه  املجل�ض  برئي�ض  اخل��ضة  والأحك�م 

وكذلك �ضف�ت الع�ضوية التي ميكن لع�ضو 

تنفيذي  من  حتته�  يندرج  اأن  املجل�ض 

تنفيذي وم�ضتقل وغري م�ضتقل. كم�  وغري 

انتخ�ب�ت  اإجراء  كيفية  ال�ضي��ضة  حت  و�ضّ

به�  تنتهي  التي  واحل�لت  الإدارة  جمل�ض 

الع�ضوية واآلية �ضغل املراكز ال�ض�غرة فيه.

2.2 القواعد المنظمة 
لشؤون المدّقق 

الخارجي

ب�عتب�ره  اخل�رجي  التدقيق  لأهمية  نظرًا 

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

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

ل�ضوؤون  املنّظمة  القواعد  من  جمموعة 

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

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

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

الدولة. 

الأحك�م  جميع  القواعد  هذه  تن�ولت 

اخل�رجي،  احل�ض�ب�ت  مبدّقق  املتعلقة 

وا�ضتق�لته  وعزله  لتعيينه  تطّرقت  فقد 

وال�ضروط الواجب توافره� فيه والتزام�ت 

الت�ضّرف�ت  وكذلك  املدّقق  وواجب�ت 

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

والأعم�ل امل�ضّرح له به�.

3.2 قواعد تداول 
المّطلعين بأسهم 

اتصاالت

اأعدت ال�ضركة جمموعة من القواعد التي 

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

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

ب�أنهم  القواعد  هذه  عّرفتهم  والذين 

معلوم�ت  ميلكون  الذين  الأ�ضخ��ض 

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

والإجراءات  اجلوهرية  املعلوم�ت  م�هية 

التي حتكم تداول املطلعي وفرتات احلظر 

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

اخل��ضة ب�ل�ضركة خلله�.

4.2 القواعد المنظمة 
النعقاد الجمعية 

العمومية 

العلي�  ال�ضلطة  هي  العمومية  اجلمعية 

يلتقي  الذي  التجّمع  وهي  ال�ضركة  يف 

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

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

اخت�ض��ض�ت  ح  تو�ضّ التي  القواعد  من 

والقواعد  ومه�ّمه�  العمومية  اجلمعية 

والإجراءات اللزمة للدعوة لنعق�ده� وم� 

يحكم جمري�ت عمله� ك�لن�ض�ب الق�نوين 

وغريه�  القرارات  على  الت�ضويت  واآلي�ت 

اجلمعية  عمل  ب�ضبط  املتعلقة  الأمور  من 

ت�ضّنى  القواعد،  هذه  وبف�ضل  العمومية. 

لل�ضركة عقد اجتم�ع�ت اجلمعية العمومية 

على نحو اّت�ضم ب�لفع�لية وال�ضف�فية.

5.2 المبادئ األساسية 
لتوزيع أرباح األسهم

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

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

مراآة  لتكون  الأ�ضهم  لأرب�ح  املنظمة 

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

ب�لأرب�ح من اإجراءات واأحك�م.

املتعلقة  الأحك�م  املب�دئ  هذه  تتن�ول 

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

توزيعه�،  واإجراءات  الأرب�ح  قيمة  بتحديد 

القرارات  هذه  اّتخ�ذ  كيفية  ل  ُتف�ضّ كم� 

وفقه�  حتدد  التي  والأ�ض�ض  وم�ضّوغ�ته� 

امل�ض�همي  على  توّزع  التي  الأرب�ح  قيمة 

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

حتر�ض ال�ضركة على اللتزام به� للحف�ظ 

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

يت�ضل ب�أرب�ح الأ�ضهم.

6.2 األحكام المنّظمة 
لتعارض المصالح 

ألعضاء مجلس 
اإلدارة

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

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

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

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

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

تت�ضل ب�أع�ض�ء جمل�ض الإدارة. 

كيفية  يو�ضح  اإط�رًا  الأحك�م  هذه  وت�ضع 

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

التي  للجهة  اأو  الإدارة  يكون لع�ضو جمل�ض 

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

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

عن  واأع�ض�ئه  الإدارة  ملجل�ض  اللزمة 

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

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

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

ح�ل وجوده� بحيث يتم التع�مل معه� مب� 

يخدم م�ضلحة ال�ضركة وم�ض�هميه� ويلّبي 

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

2016 يف هذا اخل�ضو�ض.

7.2 أحكام الحفاظ 
على المعلومات 
السّرية لمجلس 

اإلدارة

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

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

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

وذلك  بحوزتهم  التي  ال�ضّرية  املعلوم�ت 

ومينع  املعلوم�ت  هذه  �ضّرية  يحفظ  ب�ضكل 

الأحك�م  هذه  تعرف  ا�ضتغلله�.  �ضوء 

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

واحلف�ظ  معه�  التع�مل  كيفية  تو�ضح 

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

الأخرى.

8.2 األحكام المنظمة 
للصفقات مع 

األطراف ذات 
العالقة

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

الأحك�م اخل��ضة ب�ل�ضفق�ت مع الأطراف 

 7 الهيئة رقم  العلقة يف �ضوء قرار  ذات 

للتق�رير  الدولية  واملع�يري   2016 ل�ضنة 

هذه  بّينت  كم�   )IFRS( املح��ضبية 

اّتب�عه�  يتوّجب  التي  الإجراءات  الأحك�م 

يف مثل هذه ال�ضفق�ت.

ذات  الأطراف  الأحك�م  هذه  عّرفت  وقد 

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

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

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

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

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

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

التي  الإجراءات  الأحك�م  هذه  بينت  كم� 

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

ذات العلقة، وح�ضرت احل�لت التي يعترب 

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

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

ل  والتي  ات�ض�لت  جمموعة  ُتربمه�  التي 

الن�ض�ط الرئي�ضي للمجموعة  تدخل �ضمن 

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

ال�ضركة ع�دًة للمتع�ملي معه�.  

الأحك�م  حت  و�ضّ تقّدم،  م�  على  علوة 

عند  مراع�ته�  الواجب  الأمور  املذكورة 

ذات  الأطراف  مع  ال�ضفق�ت  يف  النظر 

النوع  بهذا  املتعلقة  وامل�ضوؤولي�ت  العلقة 

من ال�ضفق�ت.
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03
للقي�م  اللزمة  ال�ضلحي�ت  بجميع  تتمّتع  التي  ال�ضلطة  هو  الإدارة  جمل�ض 

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

اأو النظ�م الأ�ض��ضي لل�ضركة. 

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

تتوىل م�ضوؤولية متثيل احلكومة  اأخرى  اأّية جهة  اأو  الإم�رات لل�ضتثم�ر  جه�ز 

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

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

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

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

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

يف ع�ضوية جمل�ض اإدارته�، وُتّوج هذا احلر�ض بتعيي اإحدى الكوادر الن�ض�ئية 

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

اأكرث من ت�ضعة ب�مل�ئة من جُممل اأع�ض�ء املجل�ض.

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

صفة العضويةالمهاماالسم

عيسى محمد
غانم السويدي

رئيس المجلس
ورئيس لجنة االستثمار والشؤون المالية

عضو غير تنفيذي ومستقل

عيسى عبدالفتاح
كاظم المال

نائب رئيس المجلس
رئيس لجنة التدقيق

عضو غير تنفيذي ومستقل

الشيخ/ أحمد محمد 
سلطان الظاهري

 عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة التدقيق 

عضو غير تنفيذي ومستقل

محمد سلطان
عبداهلل الهاملي

 عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو غير تنفيذي ومستقل

هشام عبداهلل قاسم 
القاسم

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو غير تنفيذي ومستقل

مريم سعيد
أحمد غباش 

عضو مجلس اإلدارة 
عضو لجنة االستثمار والشؤون المالية

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو غير تنفيذي ومستقل

صالح عبداهلل
أحمد لوتاه

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة االستثمار والشؤون المالية

عضو غير تنفيذي ومستقل

خوان فياللونجا
عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة االستثمار والشؤون المالية
عضو غير تنفيذي ومستقل

عبدالمنعم بن عيسى 
السركال

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو غير تنفيذي ومستقل

خالد عبدالواحد
حسن الرستماني

 عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة التدقيق 

عضو غير تنفيذي ومستقل

 عتيبة خلف
أحمد العتيبة

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة االستثمار والشؤون المالية 

عضو غير تنفيذي ومستقل

فيم� ي�أتي اأع�ض�ء املجل�ض الذين انتهت وليتهم خلل الع�م 2018 ومه�ّمهم و�ضفة ع�ضويتهم:

صفة العضويةالمهاماالسم

عبداهلل سـالم
عبيد الظاهري

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

انتهت واليته في مارس 2018
عضو غير تنفيذي ومستقل

 عبدالفتاح السيد
منصور شرف

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة اإلستثمار والشؤون المالية

انتهت واليته في مارس 2018
عضو غير تنفيذي ومستقل

محمد هادي
أحمد الحسيني

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة اإلستثمار والشؤون المالية

انتهت واليته في فبراير 2018
عضو غير تنفيذي ومستقل

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

التاريخ االسم

2012عيسى محمد غانم السويدي

2012عيسى عبدالفتاح كاظم المال

2015محمد سلطان عبداهلل الهاملي

2015هشام عبداهلل قاسم القاسم

2018مريم سعيد أحمد غباش 

2018صالح عبداهلل أحمد لوتاه

خوان فياللونجا
2018

)اعتبارًا من سبتمبر 2018(

عبداهلل سـالم عبيد الظاهري
2012

)لغاية مارس من عام 2018(

 عبدالفتاح السيد منصور شرف
2013

)لغاية مارس من عام 2018(

محمد هادي أحمد الحسيني
2012

)لغاية فبراير من عام 2018(

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

التاريخاالسم

2000الشيخ/ أحمد محمد سلطان الظاهري

2012عبدالمنعم بن عيسى السركال

2015خالد عبدالواحد حسن الرستماني

2015 عتيبة خلف أحمد العتيبة
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خالد عبد الواحد 
حسن الرستماني

)عضو مجلس اإلدارة(

خوان فياللونجا
)عضو مجلس اإلدارة(

عيسى محمد
غانم السويدي

)رئيس مجلس اإلدارة(

مريم سعيد
أحمد غباش

)عضو مجلس اإلدارة(

محمد سلطان
عبداهللا الهاملي

)عضو مجلس اإلدارة(

هشام عبداهللا
قاسم القاسم

)عضو مجلس اإلدارة(

عيسى عبدالفتاح
كاظم المال

)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

الشيخ أحمد محمد 
سلطان الظاهري

)عضو مجلس اإلدارة(

صالح عبداهللا
أحمد لوتاه

)عضو مجلس اإلدارة(

 عتيبة خلف
أحمد العتيبة

)عضو مجلس اإلدارة(

 حسن محمد الحوسني
)أمين عام المجموعة (

عبدالمنعم بن 
عيسى السركال

)عضو مجلس اإلدارة(

1.3 أعضاء مجلس اإلدارة
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2.3 أعضاء مجلس اإلدارة

وتكنولوجي�  الت�ض�لت  كقط�ع  عدة  جم�لت  يف  والكف�ءات  وامله�رات  اخلربات  من  متنوعة  بت�ضكيلة  ال�ضركة  اإدارة  جمل�ض  يتمّتع 

املعلوم�ت والقط�ع امل�ضريف وامل�يل وال�ضتثم�ري والعق�ري وقط�ع�ت النفط والغ�ز والطريان والت�أمي وال�ضي�فة وغريه�. فيم� يلي 

ال�ضري الذاتية اخل��ضة ب�أع�ض�ء جمل�ض الإدارة احل�ليي:

عيسى محمد غانم السويدي 
يحمل ال�ضيد عي�ضى ال�ضويدي درجة البك�لوريو�ض يف علم القت�ض�د من ج�معة “نورث اإي�ضرتن- بو�ضطن” الواقعة يف ولية م��ض�ت�ضو�ضت�ض يف الولي�ت املتحدة الأمريكية، ويتقّلد ح�ليً� املن��ضب 

الآتية:

الرئي�ض التنفيذي- جمل�ض اأبوظبي لل�ضتثم�ر. •

رئي�ض جمل�ض الإدارة-  بنك اأبوظبي التج�ري. •

ن�ئب رئي�ض جمل�ض الإدارة-  ات�ض�لت املغرب. •

ع�ضو جمل�ض الإدارة- جه�ز الإم�رات لل�ضتثم�ر. •

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

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

حم�فظ- مركز دبي امل�يل الع�ملي. •

رئي�ض جمل�ض الإدارة- بور�ضة دبي. •

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ع�ضو جمل�ض الإدارة–  �ضركة الظفرة للت�أمي. •

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

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

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

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

رئي�ض جمل�ض الإدارة- بنك الإم�رات الإ�ضلمي. •

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

رئي�ض جمل�ض الإدارة- �ضركة الإم�رات دبي الوطني ك�بيت�ل ال�ضعودية املحدودة. •

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

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

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

ع�ضو جمل�ض الإدارة- اأملك للتمويل. •

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

محمد سلطان عبداهلل محمد الهاملي
ح�ز ال�ضيد حممد اله�ملي على “درجة البك�لوريو�ض يف العلوم امل�لية” من ج�معة بو�ضطن يف الولي�ت املتحدة الأمريكية، ب�لإ�ض�فة اإىل ح�ضوله على �ضه�دة املحلل امل�يل املج�ز )CFA(. كم� اأنه 

قد اأمت بنج�ح العديد من الربامج التنفيذية يف “كلية ه�رف�رد للأعم�ل”، وي�ضغل ال�ضيد حممد اله�ملي ح�ليً� املن��ضب الآتية:

مدير ع�م دائرة امل�ليــة- اأبوظبي. •

ع�ضو جمل�ض الإدارة والع�ضو املنتدب- �ضركة اأبوظبي التنموية الق�ب�ضة. •

ن�ئب رئي�ض جمل�ض الإدارة- بنك اأبوظبي التج�ري. •

ع�ضو جمل�ض الإدارة- هيئة الرع�ية الجتم�عية و�ضوؤون الق�ضر. •

ع�ضو جمل�ض الإدارة- الهيــــــــــئة الحت�دية لل�ضرائب. •

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

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

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

والأبح�ث.

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

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

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

ملختلف املن�ض�ت الإعلمية.

مريم سعيد أحمد غباش
ال�ضيدة مرمي غب��ض ح�ئزة على درجة البك�لوريو�ض يف القت�ض�د من كلية وارتون يف ج�معة بن�ضلف�ني� ب�لولي�ت املتحدة الأمريكية، كم� اأنه� قد اأمتت العديد من الربامج التنفيذية، من �ضمنه� 

برن�مج الإدارة الع�مة يف كلية ه�رف�رد للأعم�ل. وهي ت�ضغل الآن املن��ضب الآتية:

مدير اإدارة ال�ضوؤون الدولية اخل��ضة- جمل�ض اأبوظبي لل�ضتثم�ر. •

ع�ضو جمل�ض الإدارة- م�ضرف الإم�رات للتنمية. •

ن�ئب رئي�ض جمل�ض الإدارة- �ضركة اأبوظبي لل�ضتثم�ر. •

خوان فياللونجا 
خوان فيللوجن� هو اأحد ال�ضرك�ء يف “هرمز جروث ب�رترنز” وقد �ضبق له اأن �ضغل من�ضب رئي�ض جمل�ض الإدارة والرئي�ض التنفيذي ملجموعة تيليفونيك�. ومتكن خلل فرتة توليه لذلك املن�ضب 

يف جمموعة تيليفونيك� من رفع قيمته� ال�ضوقية من 12 ملي�ر دولر اأمريكي اإىل 100 ملي�ر دولر اأمريكي.

�ضّنفت “جملة ه�رف�رد بزن�ض ريفيو” ال�ضيد خوان يف املرتبة الث�لثة والثلثي �ضمن ق�ئمة اأف�ضل م�ئة رئي�ض تنفيذي اأداًء يف ع�م 2010 يف الع�مل.

يعمل ال�ضيد خوان يف فريجن موب�يل لتي اأمريك� وف�ين�فيز وهو ع�ضو يف املجل�ض ال�ضت�ض�ري ل�ضركة لوتيتي� ك�بيت�ل واآي �ضكويرد ك�بيت�ل كم� ك�ن �ضريكً� يف �ضركة م�كينزي اأند كومب�ين.

ح�ضل ال�ضيد خوان فيللوجن� على درجة امل�ج�ضتري يف اإدارة الأعم�ل من كلية اآي اإي اإ�ض اإي للدرا�ض�ت العلي� يف بر�ضلونة وعلى درجة البك�لوريو�ض يف الق�نون من ج�معة ديو�ضتو.

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

�ضنة 2004.

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

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

ُيدير ال�ضيد عتيبة بن خلف العتيبة ح�ليً� مكتب العتيبة للمح�م�ة وال�ضت�ض�رات الق�نونية الذي ت�أ�ض�ض على يده يف ع�م 2004 م. ويقع املقر الرئي�ضي للمكتب يف مدينة اأبوظبي بدولة الإم�رات 

العربية املتحدة وله عدد من الفروع منه� فرع يف اإم�رة دبي وفرع يف مدينة العي.

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

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

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

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

عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال
ح�ضل ال�ضيد عبداملنعم على درجة البك�لوريو�ض يف اإدارة الأعم�ل )تخ�ض�ض اقت�ض�د( من ج�معة لوم� ن�زارين يف �ض�ن دييغو بك�ليفورني�، الولي�ت املتحدة الأمريكية يف ع�م 1993، وي�ضغل 

ح�ليً� املن��ضب الآتية:

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

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

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

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

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

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

ع�ضو جملـ�ض رعــ�ة “اآرت دبـي”. •

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

ع�ضو جمموعة ال�ضتحواذ على مقتني�ت الفن املع��ضر وفنون ال�ضرق الأو�ضط احلديثة- املتحف الربيط�ين. •

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

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

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

راعي- جمموعة بيغي غوغنه�مي. •

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

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

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

ع�ضو جمل�ض الإدارة - بنك نور.  •

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

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

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

ع�ضو جمل�ض الإدارة- ن��ضداك اإنكوربوري�ضن. •

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

يوفون(  • اإل-  اإم  تي  )بيه  موب�يل  تيليكوم  ب�ك  الإدارة-  جمل�ض  ع�ضو 

ب�ك�ضت�ن املحدودة.

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

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

ع�ضو جمل�ض الإدارة- مركز دبي للتوّحد. •

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

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

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

م�ض�هم يف ت�أ�ضي�ض منظمة القي�دات العربية ال�ض�بة. •
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3.3 األمين العام 
لمجموعة اتصاالت

احلو�ضني  حممد  ح�ضن  ال�ضيد  ي�ضغل 

ات�ض�لت  ملجموعة  الع�م  الأمي  من�ضب 

جمل�ض  مقّرر   وهو   ،2012 ع�م  منذ 

وال�ضوؤون  “ال�ضتثم�ر  وجلنتي  الإدارة 

واملك�ف�آت”  “الرت�ضيح�ت  و  امل�لية” 

املنبثقتي عن املجل�ض. هذا ويتمتع ال�ضيد 

العمل  يف  وا�ضعة  بخربة  احلو�ضني  ح�ضن 

الق�نوين مل� يزيد عن ت�ضع ع�ضرة �ضنة �ضغل 

القط�عي  يف  املن��ضب  من  عددًا  خلله� 

الع�م واخل��ض، فقد بداأ حي�ته العملية يف 

�ضنوات  ت�ضع  وملدة  والغ�ز  النفط  قط�عي 

عمل خلله� م�ضت�ض�رًا ق�نونيً� لدى �ضركة 

 )NPCC( الوطنية  البرتولية  الإن�ض�ءات 

الإن�ض�ءات  �ضرك�ت  اأكرب  اإحدى  وهي 

الأو�ضط.  وال�ضرق  املنطقة  يف  البرتولية 

يف  للعمل  ذلك  بعد  ح�ضن  ال�ضيد  انتقل 

حيث  ظبي  اأبو  لإم�رة  احلكومي  القط�ع 

لدائرة  الع�م  امل�ضت�ض�ر  من�ضب  تقّلد 

اللوائح  لإدارة  ومديرًا  البلدية  ال�ضوؤون 

والت�ضريع�ت العق�رية.

على  ح��ضل  احلو�ضني  ح�ضن  ال�ضيد   

درجة البك�لوريو�ض يف الق�نون من ج�معة 

الإم�رات العربية املتحدة، كم� اأنه حم�مي 

مقّيد يف �ضجّل املح�مي لدى وزارة العدل، 

وحمّكُم جت�رُي معتمد لدى مركز اأبوظبي 

 ،)ADCCAC( للتوفيق والتحكيم التج�ري

.)ICC( وع�ضو يف غرفة التج�رة الدولية

4.3 اجتماعات مجلس اإلدارة

ح اجلدول اأدن�ه ح�ضور اأع�ض�ء جمل�ض الإدارة لهذه الجتم�ع�ت: عقد جمل�ض اإدارة ال�ضركة خم�ضة اجتم�ع�ت خلل ع�م 2018، ويو�ضّ

المعتذرون عن الحضور الحضور بالوكالة الحضور الشخصيتاريخ االجتماع

2090 فبراير 2018
محمد الهاملي

عبداهلل الظاهري

عتيبة العتيبة2481 أبريل 2018

-2491 يوليو 2018

هشام القاسم2591 أكتوبر 2018

عيسى المال1291 ديسمبر 2018
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يتمّتع جمل�ض اإدارة املجموعة بنموذج اإداري مرن و�ضل�ض ُيي�ّضر القي�م ب�أعم�له، 

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

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

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

املنوطة به يف اإدارة ال�ضركة بفع�لية.

اللجان المنبثقة عن 04
مجلس اإلدارة
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1.4 لجنة التدقيق

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

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

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

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

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

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

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

الن�فذة  والأحك�م  والقرارات  القواني  مع 

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

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

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

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

الجتم�ع�ت  هذه  لعقد  توّفره  الواجب 

وكيفية اتخ�ذه� لقراراته�.

�ضلمة  مراقبة  اللجنة  مه�م  ت�ضمل 

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

مع  التع�قد  �ضي��ضة  وتطبيق  وو�ضع 

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

ا�ضتقلليته ومراجعة اأنظمة الرق�بة امل�لية 

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

الداخلية  الرق�بة  و�ضي��ض�ت  اأنظمة 

اإدارة  مه�م  على  والإ�ضراف  وتطبيقه� 

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

اأدائه� لعمله�.

غري  اأع�ض�ء  ثلثة  من  اللجنة  تت�ألف 

جمل�ض  اأع�ض�ء  من  وم�ضتقلي  تنفيذيي 

خ�رجي،  ع�ضو  اإىل  ب�لإ�ض�فة  الإدارة 

ويتوافر لدى جميع اأع�ض�ء اللجنة املعرفة 

واملح��ضبية  امل�لية  الأمور  يف  والدراية 

دعت  وكّلم�  دوري  ب�ضكل  اللجنة  وجتتمع 

احل�جة اإىل ذلك.

1.1.4 اجتماعات لجنة التدقيق

عقدت اللجنة ثم�نية اجتم�ع�ت خلل الع�م 2018 وذلك وفقً� مل� هو مبّي اأدن�ه:

تواريخ اجتماعات اللجنة

10 ديسمبر22 أكتوبر8 أكتوبر23 يوليو22 أبريل19 فبراير14 فبراير18 يناير

وقد ك�ن ح�ضور اأع�ض�ء اللجنة لجتم�ع�ته� خلل الع�م 2018 وفقً� للجدول الآتي:

عدد االجتماعاتاالسم

8عيسى عبدالفتاح كاظم المال 

8الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري

6خالد عبدالواحد حسن الرستماني

6سالم سلطان الظاهري )عضو خارجي(

2.4 لجنة الترشيحات والمكافآت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عليه� لتحقيق اأف�ضل النت�ئج.

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

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

تت�ألف هذه اللجنة من اأربعة اأع�ض�ء غري تنفيذيي وم�ضتقلي من اأع�ض�ء جمل�ض الإدارة، وهي جتتمع ب�ضكل دوري وكّلم� دعت احل�جة 

اإىل ذلك.
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1.2.4 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت اللجنة ثلثة اجتم�ع�ت خلل الع�م 2018 وذلك وفقً� مل� هو مبّي اأدن�ه:

تواريخ اجتماعات اللجنة

18 سبتمبر29 مايو06 فبراير

وقد ك�ن ح�ضور اأع�ض�ء اللجنة لجتم�ع�ته� خلل الع�م 2018 وفقً� للجدول الآتي:

عدد االجتماعاتاالسم

3محمد سلطان عبداهلل الهاملي

3هشام عبداهلل قاسم القاسم

2مريم سعيد أحمد غباش 

2عبدالمنعم بن عيسى السركال

عبداهلل سـالم عبيد الظاهري
)انتهت واليته في مارس 2018(

1

3.4 لجنة االستثمار والشؤون المالية

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

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

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

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

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

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

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

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

دعت احل�جة اإىل ذلك. 

1.3.4 اجتماعات لجنة االستثمار والشؤون المالية

عقدت اللجنة �ضبعة اجتم�ع�ت خلل الع�م 2018 على النحو الآتي:

تواريخ اجتماعات اللجنة

25 نوفمبر 25 سبتمبر01 يوليو15 مايو10 أبريل15 مارس16 يناير

وقد ك�ن ح�ضور اأع�ض�ء اللجنة لجتم�ع�ته� خلل الع�م 2018 وفقً� للجدول الآتي:

عدد االجتماعاتاالسم

7عيسى محمد غانم السويدي

5مريم سعيد أحمد غباش 

5صالح عبداهلل أحمد لوتاه

خوان فياللونجا
)بدأت واليته في سبتمبر 2018(

1

6عتيبة خلف أحمد العتيبة

 عبدالفتاح السيد منصور شرف
)انتهت واليته في مارس 2018(

1

محمد هادي أحمد الحسيني
)انتهت واليته في فبراير 2018(

1
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مكافآت مجلس اإلدارة 05

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

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

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

�ضقف  وحّدد  ال�ضركة  حُتّققه�  التي  ال�ض�فية  ب�لأرب�ح  الإدارة  جمل�ض  اأع�ض�ء 

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

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

2017 يف  هذا وقد بلغت مك�ف�آت اأع�ض�ء املجل�ض املدفوعة عن ال�ضنة امل�لية 

جممله� )16,308,000( درهم اإم�راتي. اأم� مك�ف�آت اأع�ض�ء جمل�ض الإدارة 

للع�م 2018 عن ع�ضويتهم يف جمل�ض الإدارة وجل�نه مع بدل ح�ضور جل�ض�ت 

اللج�ن فقد بلغت (16,618,000) درهم اإم�راتي.

خ�ضم  بعد  الأرب�ح  �ض�يف  من   (٪0.21) ن�ضبته  م�  املك�ف�آت  هذه  وت�ضكل 

الحتي�طي�ت وال�ضتهلك�ت.
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يو�ضح اجلدول اأدن�ه بدل ح�ضور جل�ض�ت اللج�ن لكٍل من اأع�ض�ء جمل�ض الإدارة:

لجنة االستثمار والشؤون المالية

بدل الحضور االسم

49,000عيسى محمد غانم السويدي

35,000مريم سعيد أحمد غباش 

35,000صالح عبداهلل أحمد لوتاه

7,000خوان فياللونجا

42,000عتيبة خلف أحمد العتيبة

7,000عبدالفتاح السيد منصور شرف

7,000محمد هادي أحمد الحسيني

لجنة التدقيق

بدل الحضور االسم

56,000عيسى عبدالفتاح كاظم المال

56,000الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري

42,000خالد عبدالواحد حسن الرستماني

لجنة الترشيحات والمكافآت

بدل الحضور االسم

21,000محمد سلطان عبداهلل الهاملي

21,000هشام عبداهلل قاسم القاسم

14,000مريم سعيد أحمد غباش

14,000عبدالمنعم بن عيسى السركال

7,000عبداهلل سـالم عبيد الظاهري
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يف  ال�ضركة  ب�أ�ضهم  للتداول  الع�مة  الأحك�م  التقرير  هذا  تن�ول 

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

الأ�ضخ��ض  تع�ملت  الأحك�م  وتنّظم هذه  املوؤ�ّض�ضي.  والن�ضب�ط 

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

احلوكمة والإف�ض�ح الن�فذة يف الدولة. 

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

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

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

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

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

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

اأّية  ب�أنه�  اجلوهرية  املعلوم�ت  اأعله  املذكورة  الأحك�م  ُف  uوُتَعر

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

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

يتعلق ببيع اأو �ضراء الأوراق امل�لية.

يو�ضح اجلدول اأدن�ه تع�ملت اأع�ض�ء جمل�ض الإدارة وزوج�تهم 

واأبن�ئهم وبن�تهم يف الأوراق امل�لية لل�ضركة خلل الع�م 2018 

ب�لإ�ض�فة اإىل عدد الأ�ضهم التي يف حوزتهم كم� يف نه�ية الع�م:

تعامالت المّطلعين 
باألوراق المالية للشركة

06
إجمالي األسهم 

المشتراة
إجمالي األسهم 

المباعة
األسهم 
المملوكة

المنصب/
صلة القرابة االسم

- - 77 رئيس المجلس عيسى محمد غانم السويدي

- -
-

241,595

نائب رئيس المجلس
زوجته

عيسى عبدالفتاح كاظم المال

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

- -
289,467

10,366

عضو المجلس
زوجته

محمد سلطان عبداهلل الهاملي

- - 330,000 عضو المجلس هشام عبداهلل قاسم القاسم

- - - عضو المجلس مريم سعيد أحمد غباش

- - 20,411 عضو المجلس صالح عبداهلل أحمد لوتاه

- - - عضو المجلس خوان فياللونجا

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

319,983 876,630

319,983

319,983

-

عضو المجلس
ابنه

خالد عبدالواحد حسن الرستماني

- - 12,313 عضو المجلس عتيبة خلف أحمد العتيبة
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تتوىل الإدارة التنفيذية ت�ضريف الأعم�ل اليومية لل�ضركة ومزاولة ال�ضلحي�ت 

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

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

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

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

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

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

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

وحتديد  املوظفي  وتعيي  البنكية  امل�ضتندات  على  التوقيع  وكذلك  ال�ضرك�ت 

مه�مهم. 

علوة على م� تقدم، فقد و�ضعت ال�ضركة قواعد وا�ضحة تر�ضم احلدود التي 

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

اإلدارة التنفيذية07
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1.7 رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية

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

املدفوعة لهم عن الع�م 2018:

مجموع المكافآت 
المدفوعة

مجموع الرواتب
والبدالت  تاريخ التعيين المنصب

16,500,000 3,640,200 1992/11/01 الرئيس التنفيذي للمجموعة

2,800,000 2,492,379 1993/06/19
الرئيس التنفيذي للشؤون 
االستراتيجية والحوكمة 

المؤسسية

3,573,000 2,391,300 2015/09/27
الرئيس التنفيذي
للعمليات الدولية

4,100,000 2,228,034 2012/01/01
الرئيس التنفيذي
للشؤون المالية 

2,850,000 2,227,234 1991/12/01
الرئيس التنفيذي لشؤون 

الموارد البشرية

2,525,000 2,161,498 1981/10/24
الرئيس التنفيذي لشؤون 
الناقلين ومبيعات الجملة

2,800,000 2,103,023 1999/04/19
الرئيس التنفيذي

لشؤون المشتريات

1,588,000 2,172,578 2013/09/01
الرئيس التنفيذي للشؤون 
التقنية- العمليات الدولية

1,067,000 1,468,800 2016/10/04
الرئيس التنفيذي للشؤون 
التجارية- العمليات الدولية

2.7 الهيكل التنظيمي لمجموعة اتصاالت

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

3.7 التوطين في الشركة

حر�ضت ال�ضركة دومً� على و�ضع عملية التوطي على راأ�ض اأولوي�ته�، وتبلغ ن�ضبة الكوادر املواطنة يف ال�ضركة ح�ليً� 

47% من جممل وظ�ئف ال�ضركة.

الشؤون التقنية - 
العمليات الدولية

المشتريات 
والعقود

الشؤون التجارية - 
العمليات الدولية

الناقلون ومبيعات 
الجملة

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي 
للمجموعة

الموارد البشرية 

لجنة االستثمار
والشؤون المالية

لجنة الترشيحات
والمكافآت

الرقابة الداخلية
والتدقيق

لجنة التدقيق

االستراتيجية والحوكمة 
المؤسسية العمليات الدولية الشؤون المالية

أمين عام 
المجموعة
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الصفقات مع األطراف 08
ذات العالقة

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

الع�م 2018 وفقً� لأحك�م قرارالهيئة رقم 7 ل�ضنة 2016 التي ت�ضبط مثل هذا 

النوع من ال�ضفق�ت.
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الرقابة والتدقيق الداخلي 09

يف  الداخلية  الرق�بة  نظ�م  عن  امل�ضوؤولة  اجلهة  هو  ال�ضركة  اإدارة  جمل�ض 

جمل�ض  تبّنى  لذا،  فع�ليته.  من  والت�أكد  �ضنوي  ب�ضكل  مراجعته  وعن  ال�ضركة 

اإىل  الرامي  الهدف  حتقيق  �ض�أنه�  من  حوكمة  وهي�كل  مه�مً�  ال�ضركة  اإدارة 

تطبيق مه�م الرق�بة الداخلية ب�ضكل فّع�ل و�ضم�ن كف�ءة وفع�لية اأوجه الرق�بة 

الداخلية يف ال�ضركة.

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

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

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

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

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

ووّقعه� �ض�ئر املوظفي ب�لإ�ض�فة اإىل ال�ضلحي�ت املُوّكلة لهذه الدوائر. ويقع 

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

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

ب�إدارة املخ�طر ب�ل�ضكل ال�ضليم.

2 - )خط الدفاع الثاني( مهام الرقابة الداخلية:

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

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

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

3 - )خط الدفاع الثالث( مهام التدقيق الداخلي:

توّفر �ضم�ن�ت �ض�ملة ب��ضتقللية ت�مة.
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فريق للمتث�ل ي�ضّطلع ب�لآتي: •

�ضم�ن و�ضع ال�ضي��ض�ت والإجراءات ل�ضتيف�ء اللتزام�ت الق�نونية والتنظيمية.- 

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

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

2.9 مهام التدقيق الداخلي

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

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

يقوم على التنبوؤ ب�ملخ�طر املتعلقة بعمل ال�ضركة وحتديد م�هيته� وترتيب اأولوي�ته� ومراقبة خم�طر العمل الرئي�ضية لدى ات�ض�لت 

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

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

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

للمم�ر�ضة املهنية للتدقيق الداخلي. 

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

ويقوم برفع التق�رير عن ذلك.

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

بنج�ح؛ وهو التقييم الذي اأجراه املعهد الع�ملي للمدّققي الداخليي والذي ح�زت فيه ال�ضركة على اأعلى تقييم يف م�ضم�ر المتث�ل 

الع�م يف املج�لت الثلث: مع�يري �ضبط املوا�ضف�ت ومع�يري الأداء واأخلقي�ت العمل.

علوة على م� تقّدم، فقد منحت جمعية املدّققي الداخليي يف الإم�رات فريق التدقيق الداخلي “ج�ئزة اأف�ضل مم�ر�ضة يف م�ضم�ر 

للحوكمة واملخ�طر  الداخلي  التدقيق  “ج�ئزة  التنفيذيي ثم منحته�  للروؤ�ض�ء  املوؤمتر اخل�م�ض  الداخلي” وك�ن ذلك خلل  التدقيق 

اأق�مته اجلمعية يف دبي. ج�ء منح  للتدقيق الداخلي الذي  التنفيذيي  للروؤ�ض�ء  ال�ض�بع  والمتث�ل يف القط�ع اخل��ض” خلل املوؤمتر 

ه�تي اجل�ئزتي تقديرًا للمم�ر�ض�ت واملع�يري التي يعمل به� فريق التدقيق الداخلي.

3.9 األمور الهامة المتعلقة بالرقابة والتدقيق

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

على �ضبيل املث�ل ل احل�ضر الأمور الآتية:

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

الأ�ضخ��ض الذين �ضتنوط بهم م�ضوؤولية اإمت�مه� واجلدول الزمني لإجن�زه�.

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

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

جتدر الإ�ض�رة هن� اإىل اأن ال�ضركة مل تواجه اأّية م�ضكلت كبرية خلل ال�ضنة امل�لية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2018.

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

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

الذي  النحو  على  وذلك  الإدارة  هذه  عمل 

ن�ض عليه ميث�قه� املعتمد من قبل جمل�ض 

الإدارة.

1.9 مهام الرقابة 

الداخلية

مع  الداخلية  الرق�بة  عمل  فريق  يتع�ون 

الدف�ع  بخط  اخل��ضة  العمل  فرق  جميع 

املخ�طر  اإدارة  مم�ر�ض�ت  لإبق�ء  الأول 

ب��ضتمرار  متم��ضية  المتث�ل  والتزام�ت 

على  الداخلية  الرق�بة  اإط�ر عمل  مع  

فريق  يوفر  كم�  ككل.  املجموعة  م�ضتوى 

التدقيق وجلنة  للإدارة  الداخلية   الرق�بة 

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

الإدارة  م�ض�عدة  ف�ضل عن  عليه�،  ويعّول 

خ��ض  ب�ضكل  الرتكيز  يف  التدقيق  وجلنة 

وامل�لية  الت�ضغيلية  الأهداف  حتقيق  على 

مه�م  بتنفيذ  خمت�ضة  اإدارة  ت�ضّطلع 

الرق�بة والتدقيق الداخلي ت�ضمى بـ “اإدارة 

ويراأ�ضه�  الداخلي”  والتدقيق  الرق�بة 

بخربة  يتمّتع  الذي  دك�ندار  حممد  ال�ضيد 

ودراية وا�ضعة تربو على 21 ع�مً� يف جم�ل 

والتدقيق  الداخلية  والرق�بة  احلوكمة 

مرموقة  �ضمعة  ذات  �ضرك�ت  يف  الداخلي 

ل �ضّيم� �ضرك�ت الت�ض�لت، وهو حم��ضب 

ق�نوين ومدّقق داخلي ُمرّخ�ض، وهو كذلك 

الرق�بي  التقييم  م�ضم�ر  يف  ُمرّخ�ض 

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

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

وي�ضطلع  للمجموعة  الداخلي  والتدقيق 

يف  تعيينه  منذ  المتث�ل  �ض�بط  مبه�م 

ال�ضركة يف ع�م 2016.

الداخلي  والتدقيق  الرق�بة  اإدارة  تتمّتع 

التنفيذية  الإدارة  عن  الت�ّم  ب�ل�ضتقلل 

املت�ضلة  والأهداف  وال�ضرتاتيجية 

ب�لمتث�ل.

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

الداخلية على اإيج�د وا�ضتدامة الآتي:

امل�ض�ريع  • خم�طر  لإدارة  فريق 

الرئي�ضية  املخ�طر  حتديد  و�ضم�ن 

والتع�مل معه� ب�ل�ضكل ال�ضحيح.

منتظمة  • تقييم  عملي�ت  اإجراء 

جمموعة  م�ضتوى  على  للمخ�طر 

ككل  الع�ملة  و�ضرك�ته�  ات�ض�لت 

لتقّبل  ف  ُمعرَّ م�ضتوى  وفق  وذلك 

وحتّمل املخ�طر.

للإدارة  • منتظمة  تق�رير  تقدمي 

املخ�طر  هذه  عن  التدقيق  وللجنة 

وعلى  ات�ض�لت  جمموعة  نط�ق  يف 

م�ضتوى �ضرك�ته� الت�بعة ككل، ذلك 

اأن من �ض�أن هذه التق�رير اأن توؤدي 

للحد  من��ضبة  اإجراءات  اتخ�ذ  اإىل 

من املخ�طر. 
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1.10 نبذة موجزة 

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

ع�م 2018، وهي تتكون  من �ضبكة ع�ملية من املك�تب  التي تقّدم 

مبهنية  ال�ضت�ض�رية  واخلدم�ت  وال�ضرائب  التدقيق  خدم�ت 

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

وكذلك القط�ع�ت غري الربحية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

النمو التي يتطّلعون اإليه�.

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

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

يجمعهم  الذين  املتحّم�ضي  الأفراد  اجتذاب  على  احلر�ض  اإىل 

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

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

التغريات القت�ض�دية ويف خ�ضّم التقّدم التكنولوجي اأو حي يطراأ  

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

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

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

اأو يف امل�ضتقبل.

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

اإم  بيه  “كي  ف�إن  متمّيزة،  ب�ضرية  وموارد  را�ضخة  وقيم  وا�ضحة 

�ضبكة  عرب  حّققته�  التي  النج�ح�ت  على  البن�ء  توا�ضل  جي” 

مك�تبه� وا�ضعة النت�ض�ر.

2.10 خدمات وأتعاب وتكاليف

التدقيق الخارجي

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

الأخرى ذات ال�ضلة للع�م 2018:

درهمً�  •  2,183,458 اخل�رجي  التدقيق  تك�ليف  بلغت 

تدقيق  خدم�ت  لق�ء  وذلك   ،2018 الع�م  عن  اإم�راتيً� 

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

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

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

ب�لتدقيق  اأو مه�م غري متعلقة  لق�ء خدم�ت   2018 الع�م 

4,916,296 درهمً� اإم�راتيً�، وقد �ضملت هذه اخلدم�ت:

الدولية -  املع�يري  من   15 رقم  ب�ملعي�ر  املتعلقة  الأتع�ب 

دفعه�  مت  والتي   )IFRS( املح��ضبية  التق�رير  لإعداد 

ملرة واحدة.

خدم�ت ا�ضت�ض�رية ت�ضمل �ضريبة القيمة امل�ض�فة وحق - 

المتي�ز الحت�دي.

لل�ضركة  • قدمت  التي  اخلدم�ت  عن  التدقيق  اأتع�ب  بلغت 

اآخرين-  خ�رجيي  مدّققي  قبل  من   2018 الع�م  خلل 

وذلك  اإم�راتيً�  درهمً�   291,220 ال�ضركة-  مدّققي  غري 

لق�ء خدم�ت ا�ضت�ض�رية �ضملت �ضريبة القيمة امل�ض�فة.

3.10 تحفظات مدّقق الحسابات 
الخارجي في القوائم المالية 

المرحلية والسنوية
للعام 2018

القوائم  يف  حتّفظ�ت  اأّية  اخل�رجي  احل�ض�ب�ت  مدّقق  يورد  مل 

امل�لية املرحلية وال�ضنوية للع�م 2018.

مدّقق الحسابات الخارجي
10

4243



المخالفات11

تلّقت ات�ض�لت �ضتة ع�ضر قرارًا ب�رتك�ب خم�لف�ت من   ،2018 الع�م  خلل 

النحو  على  املخ�لف�ت  هذه  وك�نت  الدولة  يف  الت�ض�لت  قط�ع  تنظيم  هيئة 

الآتي:

ثلثة ع�ضر قرارًا تتعلق مبخ�لفة متطلب�ت ت�ضجيل الهواتف املتحركة. •

ثلثة قرارات تتعلق مبخ�لفة متطلب�ت ت�ضجيل نق�ط بيع �ضرائح اله�تف  •

املتحرك.  

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

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

�ضوابط رق�بية ك�فية للحيلولة دون تكرار وقوع اأي من هذه املخ�لف�ت.
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12
ل  كجزء  املجتمعية،  مب�ضوؤولي�ته�  اللتزام   2018 ع�م  يف  ات�ض�لت  وا�ضلت 

يتجزاأ من اأعم�له� وم�ضوؤولي�ته�.

العديد  ودعم  اإطلق  يف  امل�ض�همة  يف  كبرية  جهودًا  “ات�صاالت”  بذلت  وقد 

القت�ض�دي  النمّو  وتعزيز  املن�خّي،  ب�لتغري  اخل��ضة  املجتمعية  املب�درات  من 

ي�ضر  بكل  ومتطلب�تهم  ح�ج�تهم  اإىل  الو�ضول  من  الأفراد  ومتكي  امل�ضتدام 

و�ضهولة.

من هن�، تعمل “ات�صاالت” ب�ضكل دائم وم�ضتمر على ن�ضر اخلدم�ت واحللول 

من  ومتكينه  املحلي،  جمتمعه�  يف  واملبتكرة  الرائدة  والرقمية  التكنولوجية 

التف�عل مع هذه اخلدم�ت واحللول التقنية، وب�ل�ضكل الذي ي�ضهم اإيج�بي� يف 

تطوره والرتق�ء به.

مساهمة اتصاالت اإلمارات 
في تنمية المجتمع المحلي
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3.12 االبتكار والتعليم والصحة

ج�ئزة ات�ض�لت لكت�ب الطفل لع�م 2018. •

املجل�ض الإم�راتي لكتب الي�فعي- معر�ض ال�ض�رقة الدويل  •

للكت�ب.

املعر�ض الربيط�ين للتج�رة والت�ضويق لع�م 2018. •

رع�ية فع�لية كتب الأطف�ل - مب�درة    •

“ات�ض�لت لكت�ب الطفل”.

معر�ض عجم�ن الدويل للتعليم والتدريب لع�م 2018. •

كرنف�ل رحلة ال�ضع�دة يف الإم�رات العربية املتحدة. •

حملة التربع ب�لدم. •

يوم اإنرتنت اأكرث اأم�ًن� للأطف�ل. •

مب�درة �ضندوق الدواء الطبي 2018. •

يوم الطفل الع�ملي. •

يوم اللغة العربية. •

مب�درة موؤ�ض�ضة نور دبي للتربع الطبي. •

للموارد  • الإحت�دية  ب�لهيئة  للع�ملي  العط�ء  دبي  �ضندوق 

الب�ضرية.

حملة �ضهر الإم�رات للبتك�ر لع�م 2018. •

معر�ض البتك�ر- ج�معة الإم�رات لع�م 2018. •

إجمالي المبلغ:

5.2 مليون درهم

4.12 الدعم الثقافي والبيئي 
والمجتمعي 

مهرج�ن ال�ضيخ زايد للرتاث لع�م 2018. •

ج�ئزة دبي الدولية للقراآن الكرمي لع�م 2018. •

مهرج�ن الفجرية الدويل الث�ين للفنون. •

“م�ضروع الق�فلة- ع�م زايد”. •

موؤمتر عجم�ن الدويل اخل�م�ض للبيئة. •

مهرج�ن القوز للفنون لع�م 2018. •

مهرج�ن رم�ض�ن لع�م 2018. •

“اأم�ضية الولء– عرف�نً� بف�ضل �ض�نع الأجي�ل”. •

ن�دي عجم�ن لذوي الإع�قة. •

الحتف�لت ب�لذكرى ال�ضنوية ال�ضبعي    •

ليوم ا�ضتقلل �ضريلنك�.

فع�لية يف املركز الهندي الجتم�عي والثق�يف. •

اأك�دميية حممد بن را�ضد “حتدي الرتجمة”. •

مهرج�ن زايد الرتاثي •

عر�ض “زايد العربي” اجلم�عي. •

مهرج�ن دبي للم�أكولت. •

إجمالي المبلغ:

2.7 مليون درهم

فيم� ي�أتي ملّخ�ضً� عن الأن�ضطة التي ق�مت به� املجموعة يف اإط�ر 

م�ضوؤوليته� املجتمعية خلل ع�م 2018:

1.12 التنمية المجتمعية

موؤ�ض�ضة الفجرية لتنمية املن�طق •

منتدى الإعلم العربي •

جمعية البيت متوحد •

رع�ية موؤمتر املراأة الإم�راتية “امل�ضتقبل الآن” لع�م 2018. •

مهرج�ن املدام الث�لث للت�ضوق. •

قمة اأقدار الع�ملية. •

حملة �ضندوق اأبو ظبي للتنمية. •

يوم املراأة الإم�راتية. •

حملة “يوم بل حوادث” ل�ضرطة دبي. •

إجمالي المبلغ:

2.3 مليون درهم

2.12 الرياضة والشباب 

احت�د الإم�رات العربية املتحدة لكرة القدم •

جلنة دوري املحرتفي. •

جلنة الأندية العربية لل�ضيدات. •

املوهوبي  • ورع�ية  لدعم  الإم�رات  �ضندوق  يف  امل�ض�همة 

الري��ضيي.

الع�ملية  • مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�ضيخة  �ضمّو  بطولة  رع�ية 

للرم�ية لع�م 2018. 

رع�ية الأوملبي�د اخل��ض بدولة الإم�رات. •

مهرج�ن العي للدراج�ت. •

اخل�م�ض  • الدويل  اأبوظبي  مهرج�ن  فع�لي�ت  رع�ية 

والع�ضرين لل�ضطرجن.

منتدى الإم�رات الث�ين للمن�ض�آت الري��ضية. •

فع�لي�ت اليوم الري��ضي ل�ض�ئقي الأجرة. •

ور�ضة عمل منتدى ال�ضب�ب للتدريب على البتك�ر. •

الأولومبي�د اخل��ض للألع�ب الع�ملية 2018. •

حتدي دبي للي�قة. •

إجمالي المبلغ:

17.4 مليون درهم
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1.13 التواصل مع المساهمين 
والمستثمرين

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

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

التي  والبي�ن�ت  املعلوم�ت  بن�ضر  لي�ضّطلع  وامل�ض�همي  ال�ضركة 

والأحداث  وتطّوراته�  ال�ضركة  وفع�لي�ت  ك�أخب�ر  ب�ل�ضركة  تت�ضل 

جمل�ض  وتق�رير  واملرحلية  ال�ضنوية  امل�لية  والقوائم  اجلوهرية 

يف  التمّلك  ون�ضب  امللكية  وهيكل  احلوكمة  وتق�رير  الإدارة 

ك�ل�ضحف  املختلفة  والن�ضر  الإعلم  و�ض�ئط  خلل  من  ال�ضركة 

امل�لية  للأوراق  اأبوظبي  �ضوق  وموقع  لل�ضركة  الإلكرتوين  واملوقع 

وذلك مت��ضيً� مع القواني والقرارات الن�فذة يف الدولة واأف�ضل 

املم�ر�ض�ت الع�ملية يف هذا املج�ل.

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

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

ذات ال�ضلة اإىل واحد وع�ضرين ع�مً�؛ ق�ضى منه� ت�ضعة اأعوام يف 

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

الولي�ت  يف  ب�ب�ضون  كلية  من  الإدارة  يف  امل�ج�ضتري  درجة  نزيه 

املتحدة الأمريكية.

بيانات التوا�سل اخلا�سة بعالقات امل�ستثمرين

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

�ض.ب. 3838 

   ir@etisalat.ae :الربيد الإلكرتوين

املوقع الإلكرتوين:

http://www.etisalat.com/en/ir/index.jsp

بيانات التوا�سل اخلا�سة ب�سوDون امل�ساهمني

ال�ضيدة/ اإجني زكي     

ه�تف رقم:2661 618 2 971+     

shares@etisalat.ae :الربيد الإلكرتوين

2.13 لجنة اإلشراف على تعامالت 
المّطلعين

التداول  ب�ض�أن  ال�ضركة  لدى  به�  املعمول  الع�مة  للقواعد  تنفيذًا 

المتث�ل  ول�ضم�ن  املّطلعي،  تع�ملت  حتكم  والتي  ب�أ�ضهمه� 

ات�ض�لت  تقوم جمموعة  الدولة،  الن�فذة يف  والقواني  للأحك�م 

املّطلعي  الأ�ضخ��ض  تع�ملت  على  والإ�ضراف  ومت�بعة  ب�إدارة 

ال�ضركة،  يف  امل�ضتثمرين  علق�ت  ق�ضم  خلل  من  وملكي�تهم 

وي�ضمل ذلك حتديد الأ�ضخ��ض املطلعي واإعداد ق�ئمة ب�أ�ضم�ئهم 

وبي�ن�تهم واإدخ�ل التعديلت اللزمة عليه� وتزويد �ضوق اأبوظبي 

املّطلعي  ب�إبلغ  الق�ضم  يقوم  كم�  الق�ئمة.  بهذه  امل�لية  للأوراق 

علق�ت  ق�ضم  ف�إن  وعليه،  حظرالتداول.  وبفرتات  ب�لتزام�تهم 

بدًل من  املّطلعي  بتع�ملت  املتعلقة  ب�مله�م  ي�ضّطلع  امل�ضتثمرين 

جلنة للإ�ضراف على ذلك.

عالقات المستثمرين 
13
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القراراخل��ض وفق م�عرفه النظ�م الأ�ض��ضي لل�ضركة هو القرار الذي ي�ضتلزم 

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

اجتم�ع اجلمعية العمومية، وي�ضدر القرار اخل��ض ب�ض�أن اأمور حمّددة عّرفه� 

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

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

لل�ضركة التي عقدت يف 21 م�ر�ض 2018 القرارات اخل��ضة الآتية:

املوافقة على تخ�ضي�ض ميزانية لتقدمي م�ض�هم�ت طوعية لأغرا�ض خدمة . 1

املجتمع ل تزيد عن 1% من متو�ضط اأرب�ح ال�ضركة يف ال�ضنتي امل��ضيتي 

املجتمع  خدمة  لأغرا�ض  طوعية  م�ض�هم�ت  لتقدمي   )2017-2016(

وتفوي�ض جمل�ض الإدارة يف حتديد اجله�ت التي �ضيتم تخ�ضي�ض و�ضرف 

هذه املب�لغ له� وفق تقديره اخل��ض. 

املوافقة على �ضراء ال�ضركة لأ�ضهمه� مب� ل يتج�وز 5% من راأ�ضم�ل ال�ضركة . 2

املذكورة وذلك بعد احل�ضول  الأ�ضهم  بيع  اإع�دة  اأو  اإلغ�ء  املدفوع لغر�ض 

على موافق�ت اجله�ت املخت�ضة وتفوي�ض جمل�ض اإدارة ال�ضركة ب��ضتكم�ل 

ب�قي الإجراءات.

القرارات الخاصة
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معلومات عامة15

م�لكي  فئ�ت  حيث  من  ال�ضركة  ب�أ�ضهم  املتعلقة  اجلوانب  الف�ضل  هذا  يتن�ول 

الأ�ضهم وحجم امل�ض�همة ون�ضب التمّلك لإعط�ء �ضورة وا�ضحة عن امل�ض�هم�ت 

القي��ض  وموؤ�ضرات  الع�مة  القي��ض  موؤ�ضرات  �ضوء  يف  ال�ضركة  �ضهم  واأداء 

املت�ضلة بقط�ع الت�ض�لت يف الع�م 2018. 
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1.15  سعر سهم اتصاالت 

يظهر اجلدول اأدن�ه بي�نً� ب�ضعر �ضهم ات�ض�لت خلل الع�م 2018: 

اإلغالق األدنى األعلى اإلفتتاح التاريخ

17.80 17.75 17.95 17.85 2018-01

17.20 17.20 17.35 17.35 2018-02

17.65 17.10 17.65 17.30 2018-03

17.15 17.15 17.25 17.25 2018-04

16.20 15.85 16.20 15.85 2018-05

16.15 16.10 16.25 16.20 2018-06

17.35 17.10 17.40 17.15 2018-07

16.95 16.75 16.95 16.80 2018-08

16.56 16.50 16.70 16.70 2018-09

17.40 16.96 17.40 17.00 2018-10

16.62 16.62 17.16 17.10 2018-11

16.98 16.82 16.98 16.82 2018-12

2.15  المساهمون الذين يملكون 5٪ فأكثر من أسهم الشركة

يظهر اجلدول اأدن�ه اأ�ضم�ء امل�ض�همي الذين ميلكون 5٪ ف�أكرث من اأ�ضهم ال�ضركة ون�ضبة متّلكهم

نسبة الملكية عدد األسهم المساهم

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

3.15  أداء سهم اتصاالت

تظهر الر�ضوم�ت اأدن�ه اأداء �ضهم ال�ضركة ب�ملق�رنة مع موؤ�ضر ال�ضوق الع�م وموؤ�ضر قط�ع الت�ض�لت خلل الع�م 2018:

4.15  توزيع ملكية المساهمين

يظهر اجلدول اأدن�ه ن�ضبة متّلك خمتلف فئ�ت امل�ض�همي يف ال�ضركة كم� يف نه�ية الع�م 2018:

نسبة األسهم المملوكة
المساهم

المجموع حكومة شركات أفراد

٪95.27 ٪61.53 ٪3.77 ٪29.98 محلي

٪0.11 ٪0.02 ٪0.08 ٪0.01 خليجي

٪0.02 ٪0.00 ٪0.00 ٪0.02 عربي

٪4.59 ٪0.03 ٪4.56 ٪0.00 أجنبي

٪100 ٪61.58 ٪8.40 ٪30.02 المجموع

5.15  حجم ملكية األسهم

يظهر اجلدول اأدن�ه ن�ضبة امل�ض�همة يف ال�ضركة ب�ملق�رنة مع راأ�ضم�له� يف ع�م 2018:

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

٪1.01 87,805,759 9,086 أقل من 50,000

٪5.19 451,764,678 2,732
من 50,000 ألقل من 

500,000

٪13.47 1,171,701,914 816
من 500,000 ألقل من 

5,000,000

٪80.32 6,985,481,649 97 5,000,000 فأكثر

٪100.00 8,696,754,000 12,731 المجموع
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المبادرات االبتكارية
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ات�ض�لت  ا�ضرتاتيجية  من  يتجزاأ  ل  ي�ضكل جزءًا  البتك�ر  م�زال 

عملي�ته�  يف  �ضمنً�  موجود  فهو  اهتم�م�ته�،  يف  الرتكيز  وحمل 

ات�ض�لت  تقوم  م�  كل  يف  الوا�ضح  ح�ضوره  ذلك  على  وي�ضهد 

مواظبة  اأن  القول  عن  وغنّي  اأ�ضواقه�.  يف  واإطلقه  ب��ضتحداثه 

لأحدث  املبّكر  التبّني  يف  املب�درة  زم�م  اأخذ  على  ات�ض�لت 

اأ�ضح�ب الأعم�ل  التقنية، ودخوله� يف �ضراك�ت مع  الخرتاع�ت 

�ضرك�ء  مع  والتع�ون  التكنولوجي�،  م�ضم�ر  يف  الرائدة  واجله�ت 

العوامل  من  جميعه�  ك�نت  واخل��ض،  احلكومي  القط�عي  من 

م�ضم�ر  يف  الري�دي  ملوقعه�  تبووؤه�  وراء  تقف  التي  الرئي�ضية 

الت�ض�لت والتكنولوجي�.

1.16 االبتكار الداخلي

ل تفت�أ ات�ض�لت ت�ضتحدث العديد من املب�درات الداخلية التي من 

�ض�أنه� حتفيز البتك�ر والنهو�ض مب�ضتواه يف جميع اإداراته� وعلى 

م�ضتوى ال�ضركة ككل �ضواًء لأغرا�ض النموذج الت�ضغيلي لل�ضركة اأو 

املن�ض�ت اأو املواهب اأو الكف�ءات اأو العملي�ت اليومية، الأمر الذي 

ي�ضفر بطبيعة احل�ل عن تعظيم القيمة التي يتم تقدميه� للعملء. 

ومث�ل ذلك م� يلي:

الأدّق . 1  ºوالفه العميق  للتحليل  متقّدمة  اأن¶مة  تطبيق 

لحتياLات العمالء لتوفN Òربات ت†ساهي اأرقى امل�ستويات 

العاملية، ومن الأمثلة على ذلك:

جميع  • عرب  تطبيقه  يجري  العملء:  معلوم�ت  اإدارة  نظ�م 

نق�ط التوا�ضل لأغرا�ض اجلمع الفوري للمعلوم�ت املتعلقة 

بتف�عل العملء ول�ضم�ن خربات تّت�ضم ب�ل�ضل�ضة.

اجليل  • واأنظمة  و�ض�ئل  من  وهي  الكلم:  حتليل  من�ضة 

الق�ئمة  التف�علت  لتحليل  تطويره�  مت  التي  الق�دم 

وا�ضتخل�ض  اخلدم�ت  جودة  تعزيز  بهدف  ال�ضوت  على 

العملء  ب�حتي�ج�ت  الوف�ء  اأجل  من  للتنفيذ  ق�بلة  روؤى 

وتطّلع�تهم ب�ضكٍل اأف�ضل.

املبتكرة . 2 املعلومات  تكنولوLيا  م�ساريع  من  العديد  طرح 

لطبقة البيانات بهد± تعزيز جتربة العمالء، ومنها على 

�سبيل املثال:

من�رات: وهي اأداة ت�ضويقية ت�ضمح ب�لتف�عل وتوفري املحتوى  •

على اأ�ض��ض الوقت الفعلي والقرب املك�ين وذلك ب��ضتخدام 

مر�ضلت املن�رة امل�ضّغرة.

الفعلي  • الوقت  يف  املحتوى  ت�ضليم  تتيح  التف�علية:  الألع�ب 

طرح  اأدى  وقد  طريف،  جه�ز  اأي  واإىل  من  �ضبكة  اأي  عرب 

لـ  الت�بع   )smiles( ب�ضم�ت  برن�مج  عرب  التطبيق 

“ات�صاالت” اإىل زي�دة تف�عل العملء اليومي بن�ضبة ٪82.
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ال�ضتخدام يف الوقت الفعلي: تتيح للعميل تتّبع ا�ضتخدام�ته  •

عرب موقع ات�ض�لت اأو عرب تطبيق اله�تف املتحرك اخل��ض 

به بدقة ويف غ�ضون دق�ئق من حتميل تفعيل مع�ملته.

الروؤى ال�ض�ملة املدجمة للعميل )Customer 360(: دمج  •

جميع روؤى العميل من خمتلف النظم واإدارات الأعم�ل يف 

وجهة نظر واحدة، وب�لت�يل ال�ضم�ح بتطبيق من�ذج حتليلية 

متقدمة لتوفري فر�ض جديدة.

الت�ضفري )Blockchain( لربن�مج  • املحكم  ال�ضجل  حلول 

ب�ضم�ت: تتيح عملية التحويل اأو ال�ضرف التب�ديل للعملت 

بي العديد من عملت الولء، كم� تتيح هذه احللول حتويل 

عملة ولء م� اإىل عملة م�ضفرة ميكن ا�ضتخدامه� لإجراء 

املع�ملت الإلكرتونية واملع�ملت الأخرى املح�ضو�ضة.

)الروبوت( والذكاء . 3 الآيل  الإن�سان  تقنيات  اأحدث  تطبيق 

العمليات  لتح�سني  احليوية  والتقنيات  ال�سطناعي 

التجارية، وعلى �سبيل املثال:

اآلية  • 100 مكتب خدمي ذو تطبيق�ت  اأكرث من  ا�ضتحداث 

الآيل  الإن�ض�ن  مب�ض�عدة  املعلوم�ت  تكنولوجي�  لعملي�ت 

املنتج�ت  تطوير  ت�ضريع  �ض�أنه�  من  والتي  )الروبوت( 

وتقليل الوقت اللزم للت�ضويق.

ا�ضتخدام  • ال�ضبك�ت:  بي  املتحركة  الهواتف  تنّقل  ت�ضهيل 

تقنية التعرف على الوجه لت�ضريع عملية التحقق من هوية 

العميل عند اخلروج من نط�ق �ضبكة ات�ض�لت.

•  )OCR( ال�ضوئي على احلروف التعّرف  تقنية  ا�ضتخدام 

والروؤية احل��ضوبية يف حت�ضيل الديون التج�رية والتحقق 

لللتزام  ات�ض�لت  برن�مج  من  كجزء  العملء  وث�ئق  من 

ب�للوائح التنظيمية.

ا�ضتخدام تقنية التعرف على الوجوه لتوفري جتربة املحفظة  •

اله�تفية الإلكرتونية عرب اله�تف املتحرك للتمّتع بخدم�ت 

�ضل�ضة  ب�ضورة  الط�ئرات  منت  على  وال�ضعود  ال�ضفر 

ومريحة عرب توفري املط�بقة الآلية للتعّرف على الهوية اإىل 

ج�نب اإجراءات التحّقق احليوي.

الذك�ء  • ا�ضتخدام  مبزاي�  ات�ض�لت  موظفي  تزويد 

اأمور  حول  �ضخ�ضية  ا�ضتف�ض�رات  لتقدمي  ال�ضطن�عي 

احل��ضوبي  النظ�م  عرب  ُمي�ّضرة  بطريقة  الب�ضرية  املوارد 

 HR( الب�ضرية  املوارد  ا�ضتف�ض�رات  لتحليل  التف�علي 

يتمكن  والذي  حديًث�  تد�ضينه  مت  الذي   )Chatbot

اإج�زاتهم  املوظفون بف�ضل ا�ضتخدامه من ال�ضتعلم عن 

التعليم اخل��ضة بهم وغريه� من خدم�ت املوارد  وبدلت 

الب�ضرية.

•  )RAN( اإدارة الط�قة عرب �ضبكة الو�ضول الآيل الل�ضلكي

والتي ت�ضّنى بف�ضله� حتقيق توفري يف الإنف�ق مب� يزيد على 

10 مليي درهم اإىل ج�نب خف�ض النبع�ث�ت الكربونية 

بنحو 4 مليي كيلوجرام.

ل�ضبكة  • الأمثل  الرت�ضيد  لعملي�ت  اآلية  تطبيق�ت  اعتم�د 

اله�تف  خدم�ت  توفري  من  ومتكينه�  املتحرك  اله�تف 

املحمول دون اأي ح�جة للت�ضغيل ب�للم�ض.

عمليات ت�سغيل رقمي م�ستدامة يف نقاط البيع بالتجزئة . 4

ونقاط التوا�سل الذاتية للخدمة، مبا يف ذلك:

تو�ضيع  • مت   :)Smart Store( املت�جرالذكية  تطبيق�ت 

مب�ضتوى  الرتق�ء  خلل  من  الذكية”  “املت�جر  �ضبكة 

املت�جراملوجودة.

تو�ضيع اخل�ض�ئ�ض/ املزاي� يف تطبيق�ت اله�تف املتحرك  •

من ات�ض�لت، ل �ضّيم� الآتي:

الأجهزة -  ل�ضراء  التطبيق  ا�ضتخدام  الآن  للعملء  ميكن 

من  وا�ضعة  جمموعة  ج�نب  اإىل  والذكية،  املحمولة 

امللحق�ت، ب�ضكل مريح واآمن.

تقدمي -  للعملء   � اأي�ضً املتحرك  اله�تف  تطبيق  يتيح 

ملحظ�تهم القّيمة على الفور لـ »ات�ض�لت«.

التف�علية:   • الفيديو  �ض��ض�ت  عرب  عملء  خدمة  ممثل 

خلل  من  ملئم  ب�ضكل  العملء  طلب�ت  مع  التع�مل 

ال�ض��ض�ت التف�علية التي يتم ت�ضغيله� يف املت�جر وذلك عن 

طريق الت�ض�ل بوكيل عن ُبعد.

الذاتية: حتوير �ضبكة م�كين�ت اخلدمة  • م�كين�ت اخلدمة 

جمموعة  توفري  مع  اأو�ضع  ح�ضور  ذات  لت�ضبح  الذاتية 

حم�ّضنة من امله�م واخل�ض�ئ�ض التطبيقية.

بوابة ذكية حلجز املواعيد ذاتيً�، مم� يتيح للعملء حجز  •

مواعيدهم يف الأوق�ت املن��ضبة لهم. وف�ضًل عن ذلك ف�إن 

طرح هذا التطبيق الق�ئم على حلول اآلية من �ض�أنه اأن يعّزز 

جتربة العملء ويقلل من عبء العمل يف املك�تب الإدارية.

تخدم  • والتي  املتحرك  اله�تف  عرب  الأعم�ل  تطبيق�ت 

وحيدة  وجهة  مبث�بة  وهي  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضرك�ت 

الأعم�ل  اإىل ح�ض�ب�ت  الو�ضول  للعملء من خلله�  ميكن 

لهم  يتيح  مم�  مك�ن،  اأي  ويف  وقت  اأي  يف  بهم  اخل��ضة 

اخل��ضة  واملن�فع  املزاي�  على  ت�مة  بو�ضوحية  الّطلع 

بح�ض�ب�تهم، والتحّكم يف خدم�تهم، واخلدم�ت الإ�ض�فية 

امللحقة بح�ض�ب�تهم، وح�لة ح�ض�ب�تهم، والتمّتع مبيزة دفع 

الفواتري رقميً� براحة و�ضهولة.

)Hatch( املخ�س�سة لالبتكار كجزء . 5 افتتاح من�سة هات�ش 

من برنامج eSpark لالبتكار يف مقاّر ات�سالت. 

مت جتهيز من�ضة البتك�ر ه�ت�ض بت�ضهيلت م�ضممة لتمكي 

للأفك�ر،  جتريبية  من�ذج  وتقدمي  البتك�ر  من  املوظفي 

والبتك�ر،  للمختربات  ف�علة  اأخرى  مراكز  مع  والتوا�ضل 

وتوفري ا�ضتوديو لإن�ض�ء حمتوى و�ض�ئط رقمية لتعزيز الإبداع 

ورفع م�ضتوى الإمك�ني�ت الرقمية.

زي�دة  • اإىل  يهدف  اإلكرتوين  كمركز  ه�ت�ض  من�ضة  تعمل 

دورات  توفري  عرب  ات�ض�لت  ملوظفي  الرقمية  القدرات 

واإت�حة  الن��ضئة  التقني�ت  على  عملي  وتدريب  تدريبية 

التطورامل�ضتمر يف جم�لت مثل الذك�ء ال�ضطن�عي وتقنية 

والأفك�ر  والروبوت�ت  املتحرك  لله�تف  اخل�م�ض  اجليل 

الكثري.  وغريه�  الت�ضميمية  النواحي  على  املن�ضبة 

القدرات  لبن�ء  ات�ض�لت  ا�ضرتاتيجية  مع  ذلك  ويتم��ضى 

التي تركز على اإع�دة ت�أهيل املوظفي للتكّيف مع التغرّيات 

ب�لأدوات  وت�ضليحهم  والتكنولوجي�  الت�ض�لت  جم�ل  يف 

املن��ضبة ل�ضتيع�ب التحّول يف النموذج الت�ضغيلي.

اإطالق وتو�سيع طيف املنتجات واخلدمات البتكارية التي . 6

حتقق الراحة والقيمة املثلى للعمالء، ل �سّيما:

مرة يف  • لأول  “هجي” جديد  مفهوم  تقدمي  التحّكم:  خط 

بي  يجمع  خط  وهو  املتحدة  العربية  الإم�رات  دولة  �ضوق 

الآجلة  اخلطوط  وفوائد  الدفع  املُ�ضبقة  اخلطوط  مرونة 

الدفع.

ب�قة  • املحدودة:  الثلثية )اإي ليف( غري  الإنرتنت  خدمة 

اخلدمة الثلثية املجددة ب�لك�مل للمن�زل وذات ال�ضرع�ت 

وب�ق�ت  الث�نية  يف  بت  ميغ�   100 من  تبداأ  التي  الف�ئقة 

تلفزة توّفر اأف�ضل حمتوى يف فئته�.

ال�ضبك�ت  • بي  للتنقل  الق�بلة  املتحّرك  اله�تف  �ضرائح 

ال�ضبك�ت  م�ضّغلي  اأوائل  من  هي  ات�ض�لت   :)eSIM(

املتنقلة ع�مليً� والأوىل يف الإم�رات العربية املتحدة لتقدمي 

املزاي� التي تتيحه� �ضرائح eSIM لعملئه�.

مرحلة  • من  الذكية  املدينة  مفهوم  الذكي: تطّور  القي��ض 

التج�رب الأ�ض��ضية اإىل التطبيق على نط�ق وا�ضع وك�ن اأول 
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من  املتحدة  العربية  الإم�رات  دولة  يف  له  جت�ري  تطبيق 

خلل توفري حلول القي��ض الذكية لهيئة كهرب�ء ومي�ه دبي.

•  City in( املدينة  يف  احلركة  حتليل  خوارزمي�ت 

الأجهزة  حرك�ت  بتحليل  التقنية  هذه  تقوم   :)Motion

هذه  تطبق  للتنفيذ.  ق�بلة  روؤى  اإىل  وترتجمه�  املحمولة 

احللول خوارزمي�ت معقدة على بي�ن�ت مغفلة امل�ضدر يتم 

ب�ضرية  خرائط  لإن�ض�ء  اخللوية  الأبراج  قبل  من  جمعه� 

النت�ئج  اأن  الأ�ضخ��ض، حيث  روؤى حول حركة  توفر  غنية 

التي يتم احل�ضول عليه� عب�رة عن بي�ن�ت ق�بلة للتنفيذ. 

يف  النقل  �ضلط�ت  ت�ض�عد  اأن  املث�ل،  �ضبيل  على  ميكن، 

حت�ضي م�ض�رات خطوط احل�فلت ويف تخطيط الطرق. 

التج�رية  الفر�ض  اأم�م  الب�ب  احللول  هذه  تفتح  كم� 

اجلديدة يف م�ضم�رالإعلن�ت.

•  )4k HD( وال�ضرعة  الو�ضوحية  الع�يل  التدّفق  تقنية 

بث  متعددة،  )قنوات   5G اخل�م�ض  اجليل  �ضبكة  على 

ج�هزية  يعر�ض  طي�ر(،  بدون  ط�ئرة  عرب  ومب��ضر  حي 

ات�ض�لت لإي�ض�ل تقني�ت جديدة وا�ضتخدام ح�لت معينة 

على تطبيق�ت اجليل اخل�م�ض لله�تف املتحرك.

اإطالق اأول �سبكة جتارية لتقنيات اجليل اخلام�ش للهاتف . 7

املتحرك يف منطقة ال�سرق الأو�سط. 

اأ�ضبحت “ات�صاالت” اأول ُم�ضّغل لله�تف املحمول يف املنطقة 

جت�رية  اأ�ض�ض  على  اخل�م�ض  اجليل  �ضبكة  ب�إطلق  يقوم 

التقنية.  هذه  يف  جت�ري  عميل  اأول   2020 اإك�ضبو  و�ضيكون 

تتيح هذه التقنية توفري �ضرع�ت ع�لية ل مثيل له� وم�ضتوي�ت 

اأم�م التطبيق�ت  ت�أّخراأقل بكثري، الأمر الذي يف�ضح  املج�ل 

العري�ض  والنط�ق  التحكم،  ذاتية  املركب�ت  مثل  امل�ضتقبلية 

لله�تف املحمول ف�ئق ال�ضرعة واخلدم�ت ال�ضحية املدارة عن 

ُبعد والعديد من التطبيق�ت الأخرى. ومن اأوائل التطبيق�ت 

التي مت اإطلقه� عرب تقنية اجليل اخل�م�ض هو البث املب��ضر 

وال�ضرعة  الو�ضوحية  الع�يل  التدّفق  لتقنية  القنوات  متعدد 

يتم  وح�مل�  طي�ر.  بدون  الط�ئرات  ب��ضتخدام   )4K  Live(

الك�ملة،  الت�ضغيلية  ب�إمك�ني�ته�  اخل�م�ض  اجليل  تقنية  طرح 

للأفراد  ال�ضتخدام�ت  من  وا�ضع  طيف  توفري  �ضتتيح  ف�إنه� 

وقط�ع الأعم�ل.

�سهر اإبداع الإمارات:. 8

وحم��ضرات  عمل  ور�ض  البتك�ر،  �ضهر  خلل  ات�ض�لت  نظمت 

واأن�ضطة تعليمية وم�ض�بق�ت اإىل ج�نب اإطلق العديد من منتج�ته� 

املبتكرة لغر�ض روح الإبداع. ومن الأمثلة على الربامج والأن�ضطة 

التي ك�نت ات�ض�لت رائدة يف طرحه� خلل �ضهر البتك�ر تقنية 

اجليل اخل�م�ض والتقني�ت ذات ال�ضلة، واأ�ضبوع التعليم والتدريب 

 Helleo( الأعم�ل  ت�أ�ضي�ض  يف  امل�ض�عدة  ومركز  واملهني،  الفني 

قراءة  وحدات  عرب  الدفع  خدمة  واإطلق   ،)business Hub

ال�ضغرية  لل�ضرك�ت   )Mobile Cashier( املحمولة  البط�ق�ت 

واملتو�ضطة، ومعر�ض وقمة الإبداع العربي.

2.16 االبتكار الخارجي

عرب  املفتوح  البتك�ر  تعزيز  ات�ض�لت  وا�ضلت   ،2018 ع�م  يف 

الأرك�ن  وبف�ضل  الآن”.  “امل�ضتقبل  ات�ض�لت  مب�درة  اإطلق 

جديدة  طرًق�  املب�درة  هذه  ا�ضتحدثت  عليه�،  تقوم  التي  الثلثة 

للبتك�ر والتع�ون مع ال�ضرك�ت الن��ضئة ومطّوري اإنرتنت الأ�ضي�ء 

والكي�ن�ت احلكومية واملوؤ�ض�ض�ت الكربى وامل�ضتخدمي النه�ئيي. 

وفيم� يلي اأمثلة على ذلك:

يفتح . 1  :)Scale-Ups( النا�سئة  الأعمال  ت�سريع  برنامج 

الن��ضئة  التكنولوجية  ال�ضرك�ت  اأم�م  الأبواب  الربن�مج  هذا 

اأعم�له� يف دولة  لت�ضريع  الع�مل  اأنح�ء  وال�ضرك�ت من جميع 

الإم�رات العربية املتحدة والدخول يف �ضراك�ت مع ات�ض�لت 

خ��ضت  ع�م 2018،  ويف  لل�ضوق.  جديدة  حلول  لتقدمي 

ات�ض�لت عدة حتدي�ت، منه� على �ضبيل املث�ل:

ب�إمك�ني�ت  • اخل��ضة  ال�ضطن�عي  الذك�ء  تطوير حلول 

معدلت  خف�ض  يف  ت�ض�عد  اأن  �ض�أنه�  من  التي  الفيديو 

�ضلوك  حتليل  خلل  من  الطرق  وازدح�م  اجلرائم 

املو�ضوع�ت والأ�ضي�ء التي ت�ضتحوذ على الهتم�م، والتنبوؤ 

املروري،  الختن�ق  وح�لت  ب�جلرمية،  املتعلقة  ب�لأمن�ط 

الذك�ء  ب��ضتخدام  اآلية  قرارات  واتخ�ذ  واحلوادث، 

ال�ضطن�عي يف الأنظمة الق�ئمة للمراقبة ب�لفيديو لدعم 

العربية  الإم�رات  جلعل  الرامية   2021 الإم�رات  روؤية 

�ضوؤون  ولتعزيز  الع�مل  يف  اأم�ًن�  الأكرث  املك�ن  املتحدة 

النقلي�ت.

التي  •  )Blockchain( الت�ضفري  الع�يل  ال�ضجل  حلول 

تهدف اإىل تقليل تك�ليف املع�ملت وتعقيدات العملي�ت م� 

بي جه�ت الأعم�ل ك�لبنوك والكي�ن�ت احلكومية واخل��ضة 

بن�ضبة 40٪ يف غ�ضون 5 �ضنوات.

برن�مج التج�رب على نط�ق املدينة  )City Scale( والذي  •

عّزز نط�ق جتربة الواقع ورحلت الواقع الفرتا�ضي ملن�طق 

وذلك  املتحدة  العربية  الإم�رات  يف  الرئي�ضية  اجلذب 

الزوار  ت�ضفر عن حتولت يف جتربة  تقني�ت  توفري  بهدف 

الواقع،  مو�ضعة يف ع�مل  ال�ضتف�دة من جت�رب  من خلل 

والواقع الفرتا�ضي )AR / VR( والذك�ء ال�ضطن�عي يف 

كل مرحلة من مراحل رحلة الزوار.

برنامج �سراكات اإنرتنت الأ�سياء: من خلل نظ�مه� البيئي . 2

املطّورين  ات�ض�لت  تدعو  الأ�ضي�ء،  اإنرتنت  يف  لل�ضراك�ت 

طلب  اإىل  الأ�ضي�ء  اإنرتنت  �ضرك�ت  من  بدءًا  واملبدعي 

على  تطبيق�تهم  ودمج  واختب�ر  لبن�ء  املوهوبي،  اجل�مع�ت 

عر�ض  بغية  الرقمية،  الأ�ضي�ء  لإنرتنت  ات�ض�لت  من�ضة 

اأحدث الخرتاع�ت التكنولوجية يف جميع القط�ع�ت. 

املن�ضوي . 3 املفتوح  البتك�ر  مركز  املفتوح:  البتكار  مركز 

للزوار  الذي ميكن  هو املك�ن  الآن”  “امل�ضتقبل  برن�مج  حتت 

الرقمية”  “ات�ض�لت  قي�م  كيفية  جتربة  مع�ي�ضة  خلله  من 

برحلت حتول رقمية. وبف�ضل عدد الزي�رات ملركز البتك�ر 

املفتوح من قبل ال�ضرك�ت الكربى يف ع�م 2018 والتي تربو 

على 300 زي�رة، اأ�ضبح مركز البتك�ر املفتوح موئًل اأ�ض��ضًي� 

القي�م  كيفية  لفهم  احلكومية  والهيئ�ت  املوؤ�ض�ض�ت  لعملء 

املن�ف�ضة يف  يتمكنوا من  الرقمي حتى  التحول  اإىل  برحلتهم 

الأ�ضواق التي ت�ضهد اليوم تقّلب�ت مربكة.

الأعمال: . 4 وريادة  البتكار  على  للتدريب  الثالث  الربنامج 

ب�لتع�ون مع وزارة الرتبية والتعليم يف دولة الإم�رات العربية 

الت�ض�لت  يف  للبتك�ر  الإم�رات  مركز  نّظم  املتحدة، 

وتكنولوجي� املعلوم�ت )EBTIC1( الربن�مج التدريبي الث�لث 

على  مل�ض�عدتهم  املدار�ض  لطلب  الأعم�ل  وري�دة  للبتك�ر 

الوطنية  ال�ضرتاتيجية  ودعم  البتك�ر  يف  مه�راتهم  تطوير 

تنظيم  مت  املتحدة.  العربية  الإم�رات  دولة  يف  للإبداع 

 )BT( تيليكوم  بريتي�ض  مع  ب�ل�ضراكة  التدريبي  الربن�مج 

وكلية ج�معة دبلن )UCD(، مب�ض�ركة 50 ط�لبً� موهوبً� من 

يهدف  املتحدة.  العربية  الإم�رات  اأنح�ء  جميع  يف  املدار�ض 

اإىل  اأي�م  لأربعة  ي�ضتمر  الذي  العملي  التدريبي  الربن�مج 

الأعم�ل  ري�دة  ثق�فة  تعزيز  على  ال�ضب�ب  الطلب  م�ض�عدة 

والإبداع والبتك�ر واإله�مهم لرتجمة اأفك�رهم الإبداعية اإىل 

منتج�ت وخدم�ت.
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يتن�ول هذا الف�ضل جمموعة من املح�ور التي تلقي ال�ضوء على اأبرز الأحداث 

التي حدثت خلل الع�م 2018 كتد�ضي واإطلق خدم�ت جديدة وعقد �ضراك�ت 

ت�ضنيف�ت  من  لل�ضركة  اعتمد  وم�  خمتلفة  اأ�ضعدة  على  تقدم  وحتقيق  ه�مة 

ائتم�نية وم� اإىل ذلك. وب�خت�ض�ر، يوؤرñ هذا الف�ضل املنجزات اجلديدة التي 

ت�ضكل علمة ف�رقة يف م�ضرية ال�ضركة خلل الع�م 2018. 
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يناير

امل�ض�فة  • القيمة  �ضريبة  بنج�ح  الإم�رات  ات�ض�لت  نّفذت 

على منتج�ته� وخدم�ته� اعتب�ًرا من 1 ين�ير 2018.

فبراير

•  )UAEU( العربية املتحدة  الإم�رات  ج�معة  ان�ضمت 

الذي   )IoT( الأ�ضي�ء”  “اإنرتنت  يف  ال�ضريك  برن�مج  اإىل 

طرحته “ات�ض�لت ديجيت�ل”.

يف  • للأعم�ل  املرموق  مرحب�  مركز  “ات�صاالت”  اأطلقت 

ال�ضرك�ت  كل  جتتمع  حيث  املتحدة،  العربية  الإم�رات 

الن��ضئة وال�ضرك�ت ال�ضغرية واملتو�ضطة يف مك�ن واحد.

الرتدد  • نط�ق�ت  يف  اإ�ض�يف  طيف  على  موب�يلي  ح�ضلت 

800 ميج�هريتز و 1800 ميج�هريتز.

قيمة  • الأكرث  التج�رية  العلمة  على  ات�ض�لت  ح�ضلت 

و�ضم�ل  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  الت�ض�لت  مل�ضم�ر 

اأفريقي�.

•  5 ملدة  ح�ضرية  �ضفقة  يف  الإم�رات  روؤية  �ضركة  دخلت 

�ضنوات مع �ضركة StarzPlay لتوفري املحتوى.

وافق م�ض�همو ات�ض�لت م�ضر على زي�دة راأ�ض امل�ل بن�ضبة  •

اإىل  لي�ضل  م�ضري  جنيه  ملي�ر   4.5 مبقدار  اأو   ٪23.6

19.43 ملي�ر جنيه.

مارس

الربن�مج  • على  ات�ض�لت  جمموعة  يف  امل�ض�همون  وافق 

املقرتح من قبل جمل�ض الإدارة لإع�دة �ضراء اأ�ضهم ال�ضركة 

ميثل  م�  وهو  املدفوع،  ال�ضركة  م�ل  راأ�ض  من   ٪5 بن�ضبة 

434.8 مليون �ضهم.

“ات�صاالت” و “م�يكرو�ضوفت” �ضّكلت� �ضراكة ا�ضرتاتيجية  •
لتقدمي خدم�ت م�يكرو�ضوفت �ضح�بية �ض�ملة وموثوقة من 

مركز بي�ن�ته� الأول يف ال�ضرق الأو�ضط.

أبريل

اإ�ض�فية  • ح�ضة  على  املغرب  ات�ض�لت  �ضركة  ا�ضتحوذت 

بوركين�  “اأون�تيل” يف  له�  الت�بعة  ال�ضركة  10٪ يف  قدره� 

ف��ضو، مم� رفع ح�ضته� اإىل ٪61.

ب�نك”  • “�ضوفت  و  “�ضنجتيل”  و  “ات�صاالت”  كل من  وّقعت 

لأمن  ع�ملي  حت�لف  اأول  لإن�ض�ء  اتف�قً�  و“تليفونيك�” 

الت�ض�لت من اأجل تزويد ال�ضرك�ت مبحفظة �ض�ملة من 

خدم�ت الأمن ال�ضيرباين.

مايو

5G تعمل على  • اأول �ضبكة للجيل اخل�م�ض  ات�ض�لت تطلق 

اأ�ض�ض جت�رية يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضم�ل اأفريقي�.

يونيو

و  • بورزز”  اآند  الئتم�ين “�ضت�ندارد  الت�ضنيف  �ضرك�ت 

ات�ض�لت  لـ   املرتفع  الئتم�ين  الت�ضنيف  اأكدت  “موديز” 

بواقع AA / Aa3 مع توقع�ت م�ضتقرة.

واإطلق • ب�ضراء  املغرب  ات�ض�لت  �ضركة   ق�مت 

تراخي�ض  وبتجديد   4G الرابع  اجليل  خدم�ت   / رخ�ضة 

اجليل الث�لث واجليل الث�ين يف توغو.

الث�لثة  • الن�ضخة  من  اأبل  �ض�عة  اأول  “ات�صاالت”  اأطلقت 

مع ه�تف خلوي مدمج يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضم�ل 

اإفريقي�.

يوليو

ات�ض�لت تربط اإك�ضبو 2020 دبي ب�ضبكة   •

.5G اجليل اخل�م�ض

دبي  •  2020 اإك�ضبو  اأ�ضبح  ات�ض�لت،  مع  ال�ضراكة  بف�ضل 

العميل التج�ري الأكرب يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط واأفريقي� 

.)MEASA( �وجنوب اآ�ضي

أغسطس

ق�مت جمموعة ات�ض�لت ببيع ح�ضته� يف �ضركة الرثي�. •

“امل�ضرية للت�ض�لت”  • و  م�ضر”  “ات�ض�لت  وّقعت 

الث�بتة  ال�ضوتية  للخدم�ت  الأوىل  التف�هم  مذكرة  على 

الفرتا�ضية.

سبتمبر

»ات�ض�لت م�ضر واإيرك�ضون« اأطلقت� خدم�ت ال�ضوت عرب  •

�ضبكة اجليل الرابع للإنرتنت يف م�ضر.

»ات�ض�لت«  • من  ال�ضح�بية  الإ�ضت�ض�فة  اتف�قية  توقيع 

�ضح�بية  خدم�ت  لتقدمي  �ضوليو�ضنز«  »م�ض�ر  �ضركة  مع 

”OneCloud” اآمنة وموثوقة.

ح�زت »ات�ض�لت« على ج�ئزة اأف�ضل �ضركة مبيع�ت اإقليمية  •

ب�جلملة يف حفل توزيع جوائز ال�ضرق الأو�ضط الع�ملية.

الأو�ضط  • ال�ضرق  م�ضغل يف منطقة  اأول  ات�ض�لت  اأ�ضبحت 

و�ضم�ل اإفريقي� يطلق خدمة ال�ضرائح اله�تفية الإلكرتونية 

eSIM مع الن�ضخة الرابعة من �ض�عة اأبل اجلديدة.

أكتوبر

عن  • القيود  برفع  ات�ض�لت  جمموعة  اإدارة  جمل�ض  اأو�ضى 

حقوق ت�ضويت امل�ض�همي الأج�نب.

املحدودة  • الئتم�ين  للت�ضنيف   JCR-VIS �ضركة  ق�مت 

 AAA بواقع  الأجل  طويل  اأويل  ت�ضنيف  بتخ�ضي�ض 

بواقع +A-1 ل�ضركة الت�ض�لت  الأجل  وت�ضنيف ق�ضري 

.PTCL الب�ك�ضت�نية املحدودة

اأعلنت »ات�ض�لت« عن �ضراكة ا�ضرتاتيجية مع �ضركة »�ضيج  •

ال�ضرق الأو�ضط« لتقدمي حلول »�ضيج« ال�ضح�بية للمح��ضبة 

.)SMB( يف م�ضم�رال�ضرك�ت ال�ضغرية واملتو�ضطة

نوفمبر

وّقعت ات�ض�لت �ضراكة ا�ضرتاتيجية مع �ضركة الإن�ض�ءات  •

الذك�ء  حلول  لتنفيذ   )NPCC( الوطنية  البرتولية 

الوقت  يف  والبي�ن�ت  ُبعد،  عن  لل�ضت�ضع�ر  ال�ضطن�عي 

التنبوؤية  والتحليلت  الإدارة،  ذاتية  واملركب�ت  احلقيقي، 

جلميع  ال�ضركة  ا�ضتج�بة  وقت  حت�ضي  على  تعمل  التي 

امل�ضتهلكي.

وّقعت »ات�ض�لت« اتف�قية مع �ضركة »اينوك« لتزويد من�فذ  •

�ضح�بية  ف�ي  واي  بحلول  به�  اخل��ضة  ب�لتجزئة  البيع 

مدارة.

ا�ضتحوذت ات�ض�لت املغرب على رخ�ضة اجليل الرابع يف  •

م�يل.

ديسمبر

ه�ت�ضي�ضون«  • كي  »�ضي  و�ضركة  ات�ض�لت  جمموعة  اأكملت 

جمموعة عملي�ته� يف �ضريلنك�.

اأ�ضبحت ات�ض�لت اأول �ضركة ات�ض�لت تقدم حل الت�أمي  •

�ضركة  مع  ب�لتع�ون   eLife عملء  جلميع  املن�زل  على 

الحت�د للت�أمي.

عيسى محمد غانم السويدي
رئيس مجلس اإلدارة - مجموعة اتصاالت
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