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المقدمة
01

أوجــدت شــركة مجموعة اإلمــارات لالتصاالت ش.م.ع. )&e( بيئــة حوكمية مثىل ألعمالها 
ــا  ــًا وتطبيقه ــًا وعالمي ــة محلي ــد الحوكم ــل قواع ــا بأفض ــالل التزامه ــن خ ــطتها م وأنش
عــىل ســائر عملياتهــا. فقــد عــززت المجموعــة مــن مبــادئ الشــفافية والمســاواة وحــددت 
مســؤوليات كل طــرف مــن أصحــاب المصالــح وحقــوق هــذا الطــرف، كما أرســت أســس 
التعــاون مــع المدققيــن الخارجييــن للتوصــل إىل تقاريــر ذات مصداقيــة ومتماشــية مــع 
المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر المحاســبية . )IFRS( وبذلــك، تمكنــت الشــركة مــن خلق 

بيئــة تضمــن ســالمة عملياتهــا وتحافــظ عــىل مصلحــة مســاهميها. 

يعــد تقريــر الحوكمــة مــن أهــم منابــر الشــفافية والتواصــل، ذلــك أن الحوكمــة تتجســد 
ــة عليهــا،  فــي مجموعــة القواعــد واإلجــراءات التــي تتــم بموجبهــا إدارة الشــركة والرقاب
فضــاًل عــن أنهــا تنظــم العالقــات بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والمســاهمين 
وأصحــاب المصالــح اآلخريــن، وُتعنــى أيضــًا بالمســؤولية المجتمعيــة للشــركة. ويعمــل 
هــذا التقريــر عــىل بيــان مــا تقــدم ويتيــح للمســاهمين معرفــة مــا تقــوم بــه الشــركة فــي 

هــذا اإلطــار. 

ــر المواثيــق والسياســات واآلليــات التــي تحــدد إطــار عمــل الشــركة  ــاول هــذا التقري يتن
ــه  ــة عن ــان المنبثق ــركة واللج ــس إدارة الش ــرق إىل مجل ــا يتط ــة، كم ــال الحوكم ــي مج ف
والمهــام التــي يضطلــع بهــا المجلــس ولجانــه ومكافــآت أعضــاء المجلــس وتعامالتهــم 
بــاألوراق الماليــة للشــركة. ويتطــرق التقريــر كذلــك إىل اإلدارة التنفيذيــة وصفقــات 
ــق الخارجــي وإدارة  ــك التدقي ــي وكذل ــق الداخل ــة والتدقي ــة والرقاب األطــراف ذات العالق
عالقــات المســتثمرين والمؤشــرات الماليــة والمبــادرات االبتكاريــة واألحــداث الهامــة 

التــي جــرت خــالل العــام 2022.
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تطبيق قواعد 
الحوكمة

02
لقــد تنامــي االهتمــام بحوكمــة الشــركات حتــى غــدت الحوكمــة مــن المتطلبــات البــارزة التــي 
ال غنــى عنهــا للشــركات المســاهمة العامــة. لــذا حرصــت &e عــىل أن تكــون مــن الشــركات 
ــر  ــة فــي مجــال الحوكمــة، وهــا هــي تدي ــر فعال ــر وتدابي ــي معايي ــدة فــي تبن الســباقة والرائ
عملياتهــا المختلفــة بمنظومــة متكاملــة مــن السياســات واآلليــات التــي ترمــي إىل تحقيــق 
الشــفافية وتيســير إنجــاز الشــركة ألعمالهــا بوتيــرة أســرع بمــا يتماشــى مــع التطــور الســريع 

الــذي تشــهده صناعــة االتصــاالت. 

وراعــت الشــركة فــي وضــع هــذه السياســات واآلليــات التشــريعات الســارية فــي الدولــة ال 
ــة والســلع رقــم )3/ر.م( لســنة 2020  ــة األوراق المالي ــرار رئيــس مجلــس ادارة هيئ ســيما ق
بشــأن اعتمــاد دليــل حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة )“قواعــد الحوكمــة”( باإلضافــة 

إىل مــا يتماشــى معهــا مــن أفضــل ممارســات الحوكمــة العالميــة. 
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فيما يأتي نبذة موجزة عن بعٍض من السياسات التي تعمل الشركة ضمن أطرها:

القواعد العامة لعضوية مجلس اإلدارة  1.2

يعــد مجلــس اإلدارة مــن أهــم العناصــر التــي ترســي دعائــم حوكمــة الشــركة وترســم مســلكها نحــو النجــاح والتقــدم. 
لــذا، قامــت الشــركة بوضــع سياســة جامعــة لألحــكام التــي تضبــط عضويــة المجلس.

تحــدد هــذه السياســة جميــع األحــكام والضوابــط المتعلقــة بمعاييــر وإجــراءات عضويــة مجلــس اإلدارة حيــث تبيــن 
كيفيــة تشــكيل المجلــس وفتــرة واليتــه واألحــكام الخاصــة برئيــس المجلــس ونائبــه وكذلــك صفــات العضويــة 
التــي يمكــن لعضــو المجلــس أن ينــدرج تحتهــا مــن تنفيــذي وغيــر تنفيــذي ومســتقل وغيــر مســتقل. كمــا وضحــت 
السياســة كيفيــة إجــراء انتخابــات المجلــس والحــاالت التــي تنتهــي بهــا العضويــة وآليــة شــغل المراكــز الشــاغرة فيه.

قواعد تداول المطلعين بأسهم الشركة  2.2

أعــدت الشــركة مجموعــة مــن القواعــد التــي تبيــن الضوابــط الخاصــة بتــداول أســهم الشــركة مــن قبــل األشــخاص 
ــركة،  ــأن الش ــة بش ــات جوهري ــم معلوم ــن لديه ــخاص الذي ــم األش ــد بأنه ــذه القواع ــم ه ــن عرفته ــن والذي المطلعي
حيــث أوضحــت ماهيــة المعلومــات الجوهريــة واإلجــراءات التــي تحكــم تــداول المطلعيــن وفتــرات الحظــر التــي ال 
يجــوز لهــم بيــع وشــراء األوراق الماليــة الخاصــة بالشــركة خاللهــا. يمكــن اإلطــالع عــىل السياســة مــن خــالل الرابــط 

https://eand.com/en/investors/share-information.jsp :التالي

القواعد المنظمة النعقاد الجمعية العمومية  3.2

ــت فــي  ــه المســاهمون للب ــذي يلتقــي في ــا فــي الشــركة وهــي التجمــع ال ــة هــي الســلطة العلي ــة العمومي الجمعي
األمــور الهامــة. لــذا، كان مــن الضــروري وضــع منظومــة مــن القواعــد التــي توضــح اختصاصــات الجمعيــة العموميــة 
ومهامهــا والقواعــد واإلجــراءات الالزمــة للدعــوة النعقادهــا ومــا يحكــم مجريــات عملهــا كالنصــاب القانونــي وآليــات 
التصويــت عــىل القــرارات وغيرهــا مــن األمــور المتعلقــة بضبــط عمــل الجمعيــة العموميــة. وبفضــل هــذه القواعــد، 

تســنى للشــركة عقــد اجتماعــات الجمعيــة العموميــة عــىل نحــو اتســم بالفعاليــة والشــفافية.

قواعد تعيين المدقق الخارجي  4.2

نظــرًا ألهميــة التدقيــق الخارجــي باعتبــاره أحــد أوجــه الرقابــة الرئيســة لضمان ســالمة األعمــال، قامت الشــركة بوضع 
مجموعــة مــن القواعــد المنظمــة لتعييــن مدقــق الحســابات الخارجــي بمــا ينســجم انســجامًا تامــًا مــع مقتضيــات 
االنضبــاط المؤسســي والتشــريعات ذات الصلــة فــي الدولــة. وقــد تناولــت هــذه السياســة جميــع األحــكام المتعلقــة 
بتعييــن مدقــق الحســابات الخارجــي وضوابطــه. فقــد تطرقــت لتعيينــه وعزله واســتقالته والشــروط الواجــب توافرها 
فيــه والتزامــات وواجبــات المدقــق وكذلــك التصرفــات المحظــورة عليــه باإلضافــة إىل االستشــارات واألعمــال 

المصــرح لــه بهــا.

المبادئ األساسية لتوزيع أرباح األسهم  5.2

حرصــًا مــن الشــركة عــىل الشــفافية مــع مســاهميها، قامــت بوضــع المبــادئ األساســية المنظمــة ألربــاح األســهم 
لتكــون مــرآة المســاهمين التــي تعكــس لهــم كل مــا يتعلــق باألربــاح مــن إجــراءات وأحــكام. تتنــاول هــذه المبــادئ 
ــاح وإجــراءات توزيعهــا، كمــا  ــد قيمــة األرب ــاح األســهم بمــا فيهــا القــرارات الخاصــة بتحدي ــي تحكــم أرب األســس الت
تفّصــل كيفيــة اتخــاذ هــذه القــرارات ومســوغاتها واألســس التــي تحــدد وفًقــا لهــا قيمــة األربــاح التــي تــوزع عــىل 
المســاهمين باإلضافــة إىل اإلعتبــارات األخــرى التــي تحــرص الشــركة عــىل اإللتــزام بهــا للحفــاظ عــىل مصلحة الشــركة 
ــاح األســهم. هــذا وقــد عرضــت هــذه السياســة عــىل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة  ومســاهميها فيمــا يتصــل بأرب

الــذي عقــد فــي 24 مــارس 2020.

أحكام الحفاظ عىل المعلومات السرية لمجلس اإلدارة  6.2

ــس اإلدارة مــع أصحــاب  ــة تحــدد أطــر تواصــل أعضــاء مجل ــر إضافي أعــدت الشــركة هــذه األحــكام لوضــع معايي
المصالــح بشــأن المعلومــات الســرية التــي بحوزتهــم وذلــك بشــكل يحفــظ ســرية هــذه المعلومــات ويمنــع ســوء 
اســتغاللها. وتعــرف هــذه األحــكام طبيعــة المعلومــات الســرية وتحــدد ماهيتهــا كمــا توضــح كيفيــة التعامــل معهــا 

والحفــاظ عليهــا وتبيــن أســس التواصــل مــع األطــراف األخــرى.

العالقــة  ذات  األطــراف  مــع  والصفقــات  المصالــح  لتعــارض  المنظمــة  األحــكام   7.2
اإلدارة مجلــس  بأعضــاء  المتصلــة 

نظــرًا لألهميــة الخاصــة التــي توليهــا الشــركة لســالمة عملياتهــا وتطبيقهــا ألفضــل معاييــر الحوكمــة والشــفافية، 
قامــت بوضــع منظومــة مــن األحــكام للتعامــل مــع الحــاالت التــي قــد تنطــوي عــىل تعــارض فــي المصالــح أو صفقات 

مــع أطــراف ذات عالقــة تتصــل بأعضــاء مجلــس اإلدارة.

وتضــع هــذه السياســة إطــارًا يوضــح كيفيــة التعامــل مــع الصفقــات والتعامــالت التــي يكــون لعضو مجلــس اإلدارة 
مصلحــة متعارضــة مــع مصلحــة الشــركة أو ينطبــق عليهــا شــروط الصفقــات مــع األطــراف ذات العالقــة، كمــا أنهــا 
توفــر المعلومــات الالزمــة لمجلــس اإلدارة وأعضائــه عــن كيفيــة التعامــل مــع مثــل هــذه الصفقــات والتعامــالت 
وعــن مســؤولية أعضــاء المجلــس فــي معرفــة هــذه الحــاالت واإلفصــاح عنهــا حــال وجودهــا بحيــث يتــم التعامــل 
معهــا بمــا يخــدم مصلحــة الشــركة ومســاهميها ويلبــي جميــع مقتضيــات »قواعــد الحوكمــة“ فــي هــذا الخصــوص.

سياسة مكافآت مجلس اإلدارة  8.2

تضــع هــذه السياســة مبــادئ واضحــة توفــر قاعــدة لمكافــآت رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة &e عــىل نحــو يتوافــق 
مــع األحــكام ذات الصلــة مــن النظــام األساســي للشــركة وقواعــد الحوكمــة. وقــد أخــذت هــذه السياســة فــي 
اإلعتبــار طبيعــة قطــاع االتصــاالت القائــم عــىل التنافســية والتطــور المســتمر وخــوض غمــار التحديــات. وقــد تناولــت 
السياســة األتعــاب الســنوية لمجلــس اإلدارة ولجانــه وبــدالت حضــور جلســات اللجــان. وترتبــط مكافــآت المجلــس 
ــاح بعــد خصــم  ــأداء الشــركة فقــد وضــع ســقف لهــا يشــترط عــدم تجاوزهــا لمــا نســبته 0.5% مــن صافــي األرب ب
ــي ــدت ف ــي عق ــة الت ــة العمومي ــل الجمعي ــن قب ــة م ــذه السياس ــرت ه ــد أق ــذا وق ــتهالكات. ه ــات واإلس  اإلحتياطي

17 مارس 2021.
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مجلــس اإلدارة هــو الســلطة التــي تتمتــع بجميــع الصالحيــات الالزمــة للقيــام بأعمــال الشــركة 
ــي  ــام األساس ــون أو النظ ــًا للقان ــة وفق ــة العمومي ــا الجمعي ــص به ــي تخت ــك الت ــتثناء تل باس
ــر بهــا الرئيــس  ــة التــي يدي للشــركة. ويشــرف المجلــس عــىل حوكمــة الشــركة وعــىل الكيفي

ــركة. ــة الش ــة واإلدارة التنفيذي ــذي للممجموع التنفي

يتميــز مجلــس إدارة &e بعــدم وجــود أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة فــي عضويتــه. وتجــدر 
ــأن  ــة ب ــذي للمجموع ــس التنفي ــز للرئي ــركة ال يجي ــي للش ــام األساس ــا إىل أن النظ ــارة هن اإلش

ــة مجلــس اإلدارة أو مهــام العضــو المنتــدب. يجمــع بيــن مهامــه وعضوي

يتألــف مجلــس إدارة الشــركة مــن أحــد عشــر عضــوًا يعيــن مســاهم الحكومــة )وهــو جهــاز 
اإلمــارات لالســتثمار أو أيــة جهــة أخــرى تتــوىل مســؤولية تمثيــل الحكومــة في الشــركة بموجب 
ــوزراء( ســبعة منهــم، وهــو العــدد الــذي يتناســب مــع حصــة مســاهمته  قــرار مــن مجلــس ال
فــي الشــركة، فــي حيــن يتــم انتخــاب مــن يشــغل مقاعــد المجلــس األربعــة المتبقيــة مــن قبــل 
ــة مــرة كل ثــالث ســنوات  ــة العمومي ــي تقــام فــي الجمعي ــات الت المســاهمين خــالل االنتخاب

وقــد عقــدت االنتخابــات األخيــرة فــي 17 مــارس 2021.

ــة  ــي كاف ــاركتها ف ــىل مش ــًا ع ــرص دائم ــائية وتح ــوادر النس ــم الك ــرى لدع ــة كب ــي أهمي وتول
مجــاالت عمــل الشــركة بمــا فــي ذلــك تشــجيعها عــىل الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة ، حيــث 
ــذ عــام 2018. هــذا وتشــكل نســبة  يتواجــد العنصــر النســائي فــي مجلــس إدارة الشــركة من
ــس  ــاء المجل ــل أعض ــن مجم ــي 9.1 % م ــس اإلدارة الحال ــي مجل ــائية ف ــوادر النس ــل الك تمثي

بواقــع عضــو واحــد مــن أصــل أحــد عشــر عضــًوا. 

ويقــف المجلــس باســتمرار عــىل ســبل تطويــر أدائــه، لــذا يجــري تقييًمــا لــه وللجــان المنبثقــة 
عنــه ســنويًا، كمــا أقيمــت الــدورات والــورش التدريبيــة لــه وألميــن ســره خــالل العــام 2022. 
والتــي تناولــت العديــد مــن األمــور. وجديــر بالذكــر هنــا بــأن ســبعة مــن أعضــاء المجلــس قــد 

 .)ESG( ــًا فــي مجــال الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة تلقــوا تدريب
6

مجلس اإلدارة
03



7

 تقرير الحوكمة لسنة 2022

ــم  ــة عضويته ــة وصف ــاهم الحكوم ــل مس ــن قب ــم م ــم تعيينه ــن ت ــس اإلدارة الذي ــاء مجل ــماء أعض ــاه أس ــدول أدن ــن الج يبي
ــان: ــس واللج ــي المجل ــم ف ــة إىل مهامه ــا باإلضاف ــخ بدئه وتاري

* كان الســيد صالــح العبدولــي عضــًوا غيــر مســتقل فــي مجلــس اإلدارة حتــى 18 مايــو 2022 ) وقــد أصبــح عضــًوا مســتقاًل بعــد هــذا التاريــخ، أي بعــد انقضــاء عاميــن 
عــىل اســتقالته النافــذة فــي 19 مايــو 2020 مــن منصــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة اتصــاالت(.

تاريخ بدء العضويةصفة العضويةالمنصب في المجلس واللجان االسم

رئيس المجلسمعالي/ جاسم محمد عبيد الزعابي
مارس 2021عضو غير تنفيذي ومستقلرئيس لجنة اإلستثمار والشؤون المالية

عيسى عبدالفتاح كاظم المال
نائب رئيس المجلس 

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 
عضو لجنة المخاطر 

يونيو  2012عضو غير تنفيذي وغير مستقل

 هشام عبدالله قاسم القاسم
عضو مجلس  اإلدارة
رئيس لجنة المخاطر 

عضو لجنة اإلستثمار والشؤون المالية 
مارس 2015عضو غير تنفيذي ومستقل 

مريم سعيد أحمد غباش 
عضو مجلس  اإلدارة
رئيس لجنة التدقيق 

عضو لجنة اإلستثمار والشؤون المالية
مارس 2018عضو غير تنفيذي ومستقل

عضو مجلس اإلدارةصالح عبدالله أحمد العبدولي
مارس 2021عضو غير تنفيذي ومستقل* عضو لجنة المخاطر 

معالي/منصور إبراهيم أحمد 
المنصوري

 عضو مجلس  اإلدارة
 عضو لجنة التدقيق 

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 
مارس 2021عضو غير تنفيذي ومستقل

ميشيل كومبس
عضو مجلس االدارة 

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 
عضو لجنة اإلستثمار والشؤون المالية 

مارس 2021عضو غير تنفيذي ومستقل

ــة وصفــة عضويتهــم  ــة العمومي ــل الجمعي ــم انتخابهــم مــن قب ــن ت ــاه أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الذي ــن الجــدول أدن يبي
ــخ بدئهــا باإلضافــة إىل مهامهــم فــي المجلــس واللجــان: وتاري

تاريخ بدء العضويةصفة العضويةالمنصب في المجلس واللجاناإلسم 

الشيخ أحمد محمد سلطان 
الظاهري

عضو مجلس اإلدارة
أبريل 2000عضو غير تنفيذي وغير مستقل عضو لجنة التدقيق 

عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر 
السركال

عضو مجلس االدارة
عضو لجنة اإلستثمار والشؤون 

المالية 
مارس 2012عضو غير تنفيذي وغير مستقل

عضو مجلس االدارةخالد عبدالواحد حسن الرستماني
مارس 2015عضو غير تنفيذي ومستقل عضو لجنة المخاطر  

عضو مجلس االدارة عتيبة خلف أحمد العتيبة
مارس 2015عضو غير تنفيذي ومستقلعضو لجنة الترشيحات والمكافآت  
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السير الذاتية لمجلس اإلدارة  1.3

معالي جاسم محمد عبيد بوعتابه الزعابي 
e& ،رئيس مجلس اإلدارة

عيسى عبدالفتاح كاظم المال 
e& ،نائب رئيس مجلس اإلدارة

هشام عبدالله قاسم القاسم
e& ،عضو  مجلس اإلدارة

الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
e& ،عضو  مجلس اإلدارة

يحمــل معالــي جاســم الزعابــي شــهادة الماجســتير فــي إدارة 
األعمــال مــن كليــة لنــدن لألعمــال، وشــهادة البكالوريــوس فــي 
إدارة األعمــال مــن جامعــة عجمــان للعلــوم والتكنولوجيــا. ويتقلــد 

حالًيا المناصب التالية:

رئيس دائرة المالية – أبوظبي  •

األمين العام - المجلس األعىل للشؤون المالية واإلقتصادية  •

عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي  •

نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة - البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات   •
العربية المتحدة

رئيس مجلس اإلدارة - صندوق أبوظبي للتقاعد  •

)ADQ(  نائب رئيس مجلس اإلدارة - شركة أبوظبي القابضة  •

عضو مجلس اإلدارة - جهاز أبوظبي لإستثمار  •

رئيس مجلس اإلدارة - شركة مدن العقارية  •

عضو مجلس اإلدارة - بنك أبو ظبي األول  •

عضو مجلس اإلدارة - شركة بترول أبو ظبي الوطنية )أدنوك(  •

عضو - لجنة مجلس التعليم والموارد البشرية  •

يتمتــع مجلــس إدارة الشــركة بتشــكيلة متنوعــة مــن الخبــرات والمهــارات والكفــاءات فــي مجــاالت عــدة كقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات والقطــاع المصرفــي والمالــي واالســتثماري والعقــاري وقطاعــات النفــط والغــاز والطيــران والتأميــن والضيافة 
وغيرهــا. فيمــا يلــي الســير الذاتيــة الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة:

ــي  ــوس ف ــة البكالوري ــىل درج ــري ع ــد الظاه ــيخ أحم ــل الش حص
ــي  ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــن جامع ــة م ــة المدني الهندس

العين عام 1993 . ويتقلد حاليًا المناصب اآلتية:

نائب رئيس مجلس اإلدارة - شركة أبوظبي الوطنية للفنادق  •

نائب رئيس مجلس اإلدارة - أبوظبي للطيران  •

عضو مجلس اإلدارة - بنك أبوظبي األول  •

عضو مجلس اإلدارة - شركة الظفرة للتأمين  •

يحمــل الســيد عيســى كاظــم درجــة الدكتــوراة الفخريــة مــن 
»كليــة كــو األمريكيــة «، ودرجــة الماجســتير فــي االقتصــاد مــن 
ــة« باإلضافــة إىل درجــة الماجســتير فــي  ــاوا األمريكي »جامعــة أي
ــوس  ــج« وبكالوري ــة ولونجون ــن »جامع ــاملة م ــودة الش إدارة الج
ــو  ــة ك ــن »كلي ــوب م ــوم الحاس ــاد وعل ــات واالقتص ــي الرياضي ف

األمريكية«، ويتقلد حاليًا المناصب اآلتية:

محافظ - مركز دبي المالي العالمي  •

رئيس مجلس اإلدارة - سوق دبي المالي  •

عضو اللجنة العليا لتطوير أسواق المال  •

عضو مجلس اإلدارة األعىل لمركز دبي المالي العالمي  •

عضو اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي  •

نائب رئيس - اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي  •

رئيس مجلس اإلدارة - سلطة مركز دبي المالي العالمي  •

رئيــس مجلــس اإلدارة - شــركة »مركــز دبــي المالــي العالمــي«   •
لالستثمارات

عضو مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي  •

عضو مجلس اإلدارة - بورصة ناسداك دبي  •

عضو مجلس اإلدارة - ناسداك إنكوربوريشن  •

عضو مجلس اإلدارة - معهد »روتشستر للتكنولوجيا«  •

عضو مجلس األمناء - جامعة حمدان بن محمد اإللكترونية  •

الســيد هشــام القاســم حائــز عــىل درجــة البكالوريــوس فــي 
ــة وشــهادتي ماجســتير فــي كل مــن  ــة والمصرفي ــوم المالي العل
حاليــًا  ويتقلــد  التنفيذيــة.  والقيــادة  الدوليــة  األعمــال  إدارة 

المناصب اآلتية:

نائب رئيس مجلس اإلدارة - مؤسسة دبي العقارية  •

الرئيس التنفيذي - مجموعة وصل إلدارة األصول  •

نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب - بنــك اإلمارات   •
دبي الوطني ش.م.ع

رئيس مجلس اإلدارة - مصرف اإلمارات اإلسالمي  •

رئيس مجلس اإلدارة - بنك اإلمارات دبي الوطني )مصر(  •

رئيس مجلس اإلدارة - دينيزبنك ايه.اس. )تركيا(  •

عضو مجلس اإلدارة - سلطة مركز دبي المالي العالمي  •

عضــو مجلــس اإلدارة - شــركة »مركــز دبــي المالــي العالمــي«   •
لالستثمارات

عضو مجلس اإلدارة - المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية  •

عضو مجلس اإلدارة - اتصاالت المغرب  •

رئيس مجلس اإلدارة - مؤسسة دبي الرياضية  •

رئيس مجلس اإلدارة - مركز دبي للتوحد  •
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تخــرج الســيد العبدولــي مــن جامعــة كولــورادو فــي بولــدر بالواليــات 
ودرجــة  االتصــاالت  فــي  الماجســتير  بدرجــة  األمريكيــة  المتحــدة 
البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة. وقــد ســبق وأن تقلــد الســيد 

صالح المناصب اآلتية:

الرئيس التنفيذي للمجموعة - مجموعة اتصاالت.  •

الرئيس التنفيذي - اتصاالت اإلمارات.  •

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - اتصاالت مصر.  •

- التنفيذيــة  اللجنــة  وعضــو  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب   •
اتصاالت مصر.

عضو مجلس اإلدارة - مجموعة اتصاالت المغرب.  •

عضو مجلس اإلدارة - شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(.  •

رئيس مجلس اإلدارة – شركة الثريا لالتصاالت.  •

رئيس مجلس اإلدارة - شركة »اتصاالت للخدمات القابضة«.  •

عضو مجلس اإلدارة - جامعة خليفة.  •

يحمــل معالــي منصــور درجــة الماجســتير فــي دراســات األمــن 
االســتراتيجي وادارة المــوارد الوطنيــة مــن كليــة الدفــاع الوطنــي 
)اإلمــارات العربيــة المتحــدة( وقــد تخــرج أيضــًا مــن جامعــة توليدو 
)أوهايــو، الواليــات المتحــدة األمريكيــة( فــي علــوم الكمبيوتــر، 
وهــو حاصــل عــىل العديــد مــن الشــهادات المتخصصــة بمــا فــي 
)المملكــة  لألعمــال  لنــدن  كليــة  مــن  القيــادة  شــهادة  ذلــك 
معهــد  مــن  االبتــكار  اســتراتيجية  وقيــادة  المتحــدة(، 
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا )الواليــات المتحــدة األمريكيــة( 
والمعهــد الدولــي للتنميــة اإلداريــة )سويســرا(. ويتقلــد / تقلــد 

معالي منصور المناصب التالية:

عضو المجلس التنفيذي – إمارة أبوظبي.  •

رئيس دائرة الصحة – أبوظبي.  •

رئيس مجلس اإلدارة – إنجازات.   •

. )AIQ( عضو مجلس اإلدارة -  شركة آيه آي كيو  •

.)Multiply( عضو مجلس اإلدارة -  شركة ملتيبالي  •

للــذكاء  زايــد  بــن  محمــد  جامعــة   - أمنــاء  مجلــس  عضــو   •
االصطناعي

الرئيس التنفيذي للعمليات )سابقًا(  - مجموعة جي 42  •

رئيس مجلس اإلدارة )سابقًا(  - بيانات  •

فــي  لإعــالم  الوطنــي  المجلــس   - )ســابقًا(  العــام  المديــر   •
اإلمارات العربية المتحدة

عضــو مجلــس اإلدارة )ســابقًا( -  هيئــة أبوظبــي للســياحة   •
والثقافة

عضو مجلس اإلدارة )سابقًا( -  شركة قصر اإلمارات.  •

تتمتــع مریــم غبــاش بخبــرة كبیــرة فــي مجــال حوكمــة الشــركات 
وباألخــص فــي الشــركات المدرجــة والشــركات الخاصــة. تشــغل 
الســیدة غبــاش حالًیــا منصــب عضــو مجلــس إدارة شــركة بتــرول 
اإلمــارات  وبنــك  للتوزیــع(  )أدنــوك  للتوزیــع  الوطنیــة  أبوظبــي 

للتنمیة وجلف كابیتال وجامعة زاید.

ــس إدارة  ــس مجل ــب رئی ــب نائ ــابق منص ــى الس ــغلت ف ــد ش وق
ــى لإســتثمار كمــا عملــت  ــة وشــركة أبوظب ــدار العقاری شــركة ال
أیضــًا فــى مجالــس إدارات كل مــن بنك أبوظبــى الوطنى ومصرف 
الھــالل وشــركة التكافــل الوطنیــة »وطنیــة«. وقــد كانــت تشــغل 
ــة فــى شــركة  ــر فــى إدارة الفــرص الخاصــة العالمی منصــب مدی

مجلس أبوظبى لإستثمار. 

ــن  ــاد م ــي اإلقتص ــوس ف ــة البكالوري ــم درج ــيدة مري ــل الس تحم
المتحــدة  بالواليــات  بنســلفانيا  جامعــة  فــي  وارتــون  كليــة 
األمريكيــة، كمــا انهــا قــد أتمــت بنجــاح برنامــج اإلدارة العامــة فــي 

كلية هارفارد لألعمال.

مريم سعيد أحمد غباش 
e& ،عضو مجلس اإلدارة

صالح عبدالله أحمد العبدولي 
e& ،عضو مجلس اإلدارة

معالي منصور إبراهيم أحمد المنصوري 
e& ،عضو مجلس اإلدارة

الســيد ميشــيل خريــج كليــة البوليتكنيــك ومعهــد باريــس تيــك 
École Polytechnique( لإتصــاالت وجامعــة باريــس دوفيــن

Télécom ParisTech and Paris Dauphine University( وقــد 
شغل/يشغل حاليًا المناصب اآلتية:

ــذي – شــركة إم ســي  رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفي  •
)MC Conseil( . كونسيل

الرئيــس والمديــر التنفيــذي )الســابق( – مجموعــة ســوفت بنــك   •
الدولية.

عضو مجلس اإلدارة – شركة فيليب موريس العالمية.  •

عضــو مجلــس اإلدارة - جمعيــة االتصــاالت الخلويــة واإلنترنــت   •
)CTIA( وهــي جمعيــة تجاريــة وطنيــة تمثل صناعــة االتصاالت 

الالسلكية في الواليات المتحدة.

الرئيس والمدير التنفيذي )السابق( – شركة سبرينت.  •

عضو مجلس اإلدارة )السابق( – شركة سبرينت.  •

الرئيس التنفيذي )السابق( – شركة ألتيس.  •

الرئيس التنفيذي للعمليات )السابق( - شركة ألتيس.  •

 – )الســابق(  التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة  مجلــس  رئيــس   •
SFR. مجموعة

وشــركة  الكاتيــل  شــركة   – )الســابق(  التنفيــذي  الرئيــس   •
لوسنت، بدءًا من أبريل 2013.

•  الرئيس التنفيذي )السابق( - فودافون أوروبا.

 – )الســابق(  التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة  مجلــس  رئيــس   •
مجموعة »تي دي إف« )مجموعة لخدمات الراديو والتلفزة(. 

ــب الرئيــس التنفيــذي )الســابق( - فرانــس  ــي ونائ ــر المال المدي  •
تيليكوم.

ميشيل كومبس
e& ،عضو مجلس اإلدارة
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ــوم  ــوس فــي العل ــد الرســتماني حاصــل عــىل بكالوري الســيد خال
المالية من جامعة جورج واشــنطن، واشــنطن دي ســي، بالواليات 

المتحــدة األمريكيــة، ويتقلــد حاليــًا المناصــب اآلتيــة:

رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي - مجموعة شــركات   •
عبــد الواحــد الرســتماني.

التابعــة  التنفيذيــة  اللجنــة  وعضــو  اإلدارة  مجلــس  عضــو    •
التجــاري. دبــي  بنــك   - اإلدارة  لمجلــس 

عضو مجلس اإلدارة - شركة دبي للتأمين.  •

تخــرج الســيد عبدالمنعــم الســركال مــن جامعــة بوينــت لومــا 
المتحــدة  الواليــات  بكاليفورنيــا،  دييغــو  ســان  فــي  نازاريــن 
األمريكيــة فــي عــام 1993 بدرجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمال 

- تخصــص اقتصــاد، ويشــغل حاليــًا المناصــب اآلتيــة:

مؤسس السركال أفنيو )منطقة الثقافة والفنون في دبي(.  •

العضو المنتدب - مؤسسة ناصر بن عبداللطيف السركال.  •

عضو مجلس اإلدارة - شركة البرج العقارية ذ.م.م.  •

للشــركات  ثــروات  منتــدى   - االستشــاري  المجلــس  عضــو   •
العائليــة.

عضو مجلس رعاة »آرت دبي«.  •

ــر  ــن المعاص ــات الف ــىل مقتني ــتحواذ ع ــة اإلس ــو مجموع عض  •
وفنــون الشــرق األوســط الحديثــة - المتحــف البريطانــي.

عضــو لجنــة االســتحواذ عــىل مقتنيــات مــن الشــرق األوســط   •
ــت. ــف تي ــا - متح ــمال إفريقي وش

عضو - متحف غوغنهايم الشرق األوسط.  •

عضو - متحف بومبيدو الشرق األوسط.  •

راعي - مجموعة بيغي غوغنهايم.  •

عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال
e& ،عضو مجلس اإلدارة

خالد عبدالواحد حسن الرستماني
e& ،عضو مجلس اإلدارة

عتيبة خلف أحمد العتيبة
e& ،عضو مجلس اإلدارة

درجــة  عــىل  العتيبــة  أحمــد  خلــف  عتيبــة  الســيد  حصــل 
البكالوريــوس فــي الحقــوق مــن جامعــة دمشــق ســنة 2001
وعــىل ترخيــص بمزاولــة مهنــة المحامــاة مــن وزارة العــدل بدولــة 

.  2004 ســنة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

والهيئــات  اللجــان  مــن  العديــد  فــي  عتيبــة  الســيد  اشــترك 
والنــدوات القانونيــة عــىل الصعيديــن المحلــي والدولــي ومــن 
ــي  ــن ف ــة للمحامي ــة الوطني ــي اللجن ــو ف ــاركته كعض ــا مش أبرزه
رئيســًا  وقــد عمــل كذلــك  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
ــي  ــي الوطن ــك أبوظب ــة لبن ــرة القانوني ــي الدائ ــا ف ــم القضاي لقس

لمــدة عاميــن.

الســيد عتيبــة بــن خلــف العتيبــة شــريك بمكتــب العتيبــة وحمدان 
ــذي تأســس عــىل  بودبــس للمحامــاة واالستشــارات القانونيــة ال
يــده فــي عــام 2004 م. ويقــع المقــر الرئيســي للمكتــب فــي 
مدينــة أبوظبــي واتســع نشــاطه ونمــا لمناطــق أخــرى فــي الدولــة 
ــة مــن خــالل عــدد مــن الفــروع  ــه القانوني ــم خدمات ليقــوم بتقدي

منهــا فــرع مدينــة العيــن وفــرع إمــارة دبــي.



11

تقرير الحوكمة لسنة 2022

ee&& ،األمين العام ومقرر مجلس اإلدارة 2.3

يتمتــع الســيد حســن الحوســني بخبــرة طويلــة فــي العمــل القانونــي تزيــد عــىل ثــالث وعشــرين عامــًا شــغل 
خاللهــا عــددًا مــن المناصــب فــي القطاعيــن العــام والخــاص، فقــد بــدأ حياتــه العمليــة فــي قطاعــي النفــط 
ــدى شــركة االنشــاءات  ــًا ل ــه بهــا لتســع ســنوات عمــل خاللهــا مستشــارًا قانوني والغــاز حيــث اســتمر عمل
البتروليــة الوطنيــة ) NPCC( وهــي إحــدى أكبــر شــركات االنشــاءات البتروليــة فــي المنطقــة والشــرق 
األوســط. ثــم انتقــل الســيد حســن بعــد ذلــك للعمــل فــي القطــاع الحكومــي إلمــارة أبوظبــي حيــث تقلــد 

ــرًا إلدارة اللوائــح والتشــريعات العقاريــة. منصــب المستشــار العــام لدائــرة الشــؤون البلديــة ومدي

ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــن جامع ــون م ــي القان ــوس ف ــة البكالوري ــىل درج ــل ع ــني حاص ــن الحوس ــيد حس الس
ــُم  ــدل، ومحك ــدى وزارة الع ــتغلين ل ــر المش ــن غي ــجل المحاميي ــي س ــد ف ــي مقي ــه محام ــا أن ــدة، كم المتح
تجــارُي معتمــد لــدى مركــز أبوظبــي للتوفيــق والتحكيــم التجــاري ) ADCCAC (، كمــا كان عضــوًا فــي لجنــة 
التحكيــم و التســويات بالحلــول البديلــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة فــي دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة 

 .)ICC UAE (

وبصفتــه أمينــًا عامــًا لـــ &e منــذ عــام 2012 ، يعمــل الســيد حســن الحوســني مستشــارًا للمجلــس في جميع 
المســائل التــي تتصــل بالشــؤون القانونيــة والحوكمــة. وفــي ســياق أدائــه لهــذه المهــام، فإنــه يحــرص عــىل 
تقديــم آراء قانونيــة تتســم باإلســتقاللية. هــذا ويرتكــز عملــه عــىل تطبيــق القوانيــن واللوائــح المعمــول 
ــة فــي مجــال  ــي أفضــل الممارســات العالمي ــة المتحــدة، باإلضافــة إىل تبن ــة اإلمــارات العربي بهــا فــي دول
حوكمــة الشــركات فيمــا يتصــل بعمــل مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه والقواعــد التــي تحكــم عمــل 
أعضــاء المجلــس مثــل تضــارب المصالــح والصفقــات مــع األطــراف ذات العالقــة وعــدم المنافســة ومــا 
يرتبــط بــكل ذلــك مــن افصاحــات دوريــة لضمــان النزاهــة والشــفافية والتقيــد بأحــكام القانــون كما يشــمل 
عملــه أيضــًا اإلمتثــال للقواعــد المنظمــة إلجتماعــات الجمعيــات العموميــة مثــل نصــاب انعقادهــا وإدارة 
مجرياتهــا والتصويــت عــىل قراراتهــا ومتابعــة تنفيذهــا باإلضافــة اىل القواعــد المنظمــة إلنتخابــات عضويــة 
المجلــس واســتبدال األعضــاء فــي حالــة االســتقالة أو شــغور المقعــد. باإلضافــة إىل ذلــك، يشــكل الســيد 
ــة األوراق  ــة وهيئ ــة للمجموع ــة واإلدارة التنفيذي ــن جه ــس م ــن المجل ــل بي ــة وص ــني حلق ــن الحوس حس

الماليــة والســلع والمســاهمين والجهــات الحكوميــة وغيرهــم مــن أصحــاب المصالــح مــن جهــة أخــرى.

قائمة تفصيلية توضح مهارات أعضاء المجلس والتنوع به: 3.3

معالي جاسم المهارات/الخبرات/التنوع
الزعابي 

عيسى 
كاظم

الشيخ أحمد 
الظاهري

هشام
القاسم

مريم
غباش

صالح 
العبدولي

معالي/ منصور 
المنصوري

ميشيل 
كومبس

عبدالمنعم 
السركال

خالد
الرستماني

عتيبة
العتيبة

خبرة في مجلس اإلدارة

خبرة في مجال االتصاالت
خبرة في تكنولوجيا 

المعلومات/ التكنولوجيا 
الرقمية/ األمن السيبرالي



رئيس تنفيذي/رئيس 
شركة

خبرة دولية
إدارة الموارد البشرية / 

التعويضات

الشؤون المالية / 
تخصيص رأس المال/ 

مالية الشركات


المعرفة المالية/ 
الحسابات (لجنة التدقيق 

أو خبير مالي)


إدارة المخاطر
الحكومة / السياسة 

العامة

التسويق / المبيعات
األنظمة والسياسة 

والعلوم البيئية

حوكمة الشركات
خبرة في مجال الحوكمة 

البيئية واالجتماعية

خبرة أكاديمية /تعليمية
قواعد  السلوك في مجال 

األعمال

القطاع العقاري
مدة واليته في مجلس 

21123852221188إدارة &e (بالسنوات)

اإلماراتاإلماراتاإلماراتفرنسااإلماراتاإلماراتاإلماراتاإلماراتاإلماراتاإلماراتاإلماراتالجنسية

ذكرذكرذكرذكرذكرذكرأنثىذكرذكرذكرذكرالجنس

4863514939584060535548العمر
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اجتماعات مجلس اإلدارة  4.3

عقــد مجلــس إدارة الشــركة ســتة اجتماعــات خــالل العــام 2022، ويوضــح الجــدول أدنــاه حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة 
لهــذه االجتماعــات:

 *قام مجلس اإلدارة بتمرير إثني عشر قرارًا خالل العام 2022 حيث اطلع عىل مواضيع هذه القرارات في التواريخ التالية:
3 فبراير و9 فبراير و25 فبراير و 1 مارس و 14 مارس و24 مارس و  28 مارس و 10 مايو  و 10 يونيو  )قراران( و 29 يونيو و 26 أغسطس.

13 ديسمبر1 نوفمبر1 أغسطس24 مايو25 أبريل24 فبرايراإلسم

 معالي/ جاسم محمد عبيد
الزعابي

 عيسى عبدالفتاح كاظم
المال

 الشيخ أحمد محمد
سلطان الظاهري

 هشام عبدالله قاسم 
القاسم

 مريم سعيد أحمد غباش
 صالح عبدالله أحمد

العبدولي

 معالي/ منصور إبراهيم
أحمد المنصوري

ميشيل كومبس
 عبدالمنعم بن عيسى بن

ناصر السركال

 خالد عبدالواحد حسن
الرئيسالرستماني أوكل 

عتيبة خلف أحمد العتيبة 
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اللجان المنبثقة عن 
مجلس اإلدارة

يتمتــع مجلــس إدارة &e بنمــوذج إداري مــرن يتيــح لــه فرصــة القيــام بأعمالــه بــكل يســر 
ــي  ــس اإلدارة وه ــن مجل ــان ع ــع لج ــاق أرب ــىل انبث ــوذج ع ــذا النم ــز ه ــوم ركائ ــهولة، وتق وس
لجنــة التدقيــق ولجنــة المخاطــر ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت ولجنــة اإلســتثمار والشــؤون 
الماليــة. وتلعــب كل لجنــة دورًا جوهريــًا فــي مســاعدة المجلــس عــىل القيــام بالمهــام 
والواجبــات المنوطــة بــه فــي إدارة الشــركة بفعاليــة. ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أن جميــع لجــان 
مجلــس اإلدارة خاليــة مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة ويترأســها عضــو مجلــس إدارة مســتقل 

ــر تنفيــذي. وغي
13

04
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اجتماعات لجنة التدقيق  2.4

عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات خالل العام 2022 وقد كان حضور أعضاء اللجنة وفقًا لما هو مبين أدناه:

لجنة المخاطر  3.4

ــه بكفــاءة وفعاليــة حســب ميثاقهــا  انبثقــت لجنــة المخاطــر عــن مجلــس اإلدارة لمســاعدته عــىل القيــام بالمهــام المنوطــة ب
الــذي يعتبــر بمثابــة تفويــض مــن مجلــس اإلدارة لّلجنــة للقيــام بالمهــام المذكــورة فيــه والــذي يتفــق مــع القوانيــن والقــرارات 
واألحــكام النافــذة فــي الدولــة، وقــد أوضــح ميثــاق اللجنــة المهــام والصالحيــات الممنوحــة لهــا بشــكل مفّصــل وبّيــن كيفيــة 

تشــكيلها وشــروط انعقــاد اجتماعاتهــا والنصــاب القانونــي الواجــب توفــره لعقــد اجتماعاتهــا وآليــة اتخــاذ القــرارات. 

ــد  ــد مــن المهــام منهــا اإلشــراف عــىل أنظمــة إدارة المخاطــر فــي الشــركة وتقييــم فعاليــة وآليــات تحدي ــة بالعدي تقــوم اللجن
وقيــاس ومراقبــة المخاطــر وتحديــد أوجــه القصــور. كمــا تقــدم اللجنــة المشــورة لمجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بتحديــد مــدى 
تقبــل المخاطــر ونطــاق المخاطــرة المقبــول للشــركة واســتراتيجية المخاطــرة، آخذًتــا فــي اإلعتبــار قَيــم الشــركة والصالــح العــام 
وكذلــك توجهــات الهيئــات التنظيميــة واإلقتصــاد الكلــي والتكنولوجيــا والبيئــة والجوانــب اإلجتماعيــة الحاليــة والمســتقبلية 
التــي قــد تتصــل بسياســات المخاطــر فــي الشــركة. هــذا وتجــري اللجنــة تقييًمــا منتظًمــا لقــدرة الشــركة عــىل تحمــل المخاطــر 
والتعــرض لهــا مــن خــالل االشــراف عــىل مراقبــة تعــرض الشــركة للمخاطــر ومقارنتهــا مــع نطــاق المخاطــر المقبــول لهــا وتقــدم 

التوصيــة المناســبة بشــأن إجــراءات تالفــي المخاطــر عــىل نحــو يضمــن عــدم تجــاوز الشــركة لهــذا النطــاق.

تتألــف مــن أربعــة أعضــاء يتمتعــون بخبــرات واســعة فــي قطــاع االتصــاالت وإدارة المخاطــر. وقــد تــم اختيــار جميــع أعضــاء 
اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن، مــن بينهــم ثالثــة أعضــاء مســتقلين )بمــن فيهــم رئيــس اللجنــة(. وال يوجــد 
ــة مــرة واحــدة عــىل األقــل كل ثالثــة أشــهر، وقــد تعقــد  ــة. تجتمــع اللجن ــة أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذي ــة اللجن فــي عضوي
اجتماعــات إضافيــة كلمــا دعــت الحاجــة إىل ذلــك أو إذا دعــا لذلــك مجلــس اإلدارة أو رئيــس اللجنــة. هــذا ويقــر رئيــس اللجنــة 

الســيد/ هشــام عبداللــه القاســم بأنــه مســؤول عــن نظامهــا ومراجعــة آليــة عملهــا والتأكــد مــن فعاليتهــا.

12 ديسمبر27 أكتوبر20 أكتوبر28 يوليو21 أبريل23  فبراير14  فبراير8 فبراير اإلسم

مريم سعيد أحمد غباش
(رئيس اللجنة)

الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري

معالي/ منصور إبراهيم أحمد المنصوري

سالم سلطان الظاهري
(عضو خارجي)

لجنة التدقيق  1.4

فــي ســياق الســعي للوصــول إىل نمــوذج اإلدارة المــرن المشــار إليــه آنفــًا، تــم تشــكيل لجنــة التدقيــق لمســاندة مجلــس اإلدارة 
فــي العديــد مــن المجــاالت، ولتتــوىل المهــام والواجبــات المنوطــة بهــا حســب ميثاقهــا الــذي يعتبــر بمثابــة تفويــض مــن مجلــس 
اإلدارة للجنــة للقيــام بالمهــام المذكــورة فيــه وهــو يتوافــق مــع القوانيــن والقــرارات واألحــكام النافــذة فــي الدولــة. هــذا وقــد 
ــاد  ــروط انعق ــكيلها وش ــة تش ــن كيفي ــا بَي ــل، كم ــكل مفص ــا بش ــة له ــات الممنوح ــام والصالحي ــة المه ــاق اللجن ــح ميث أوض

اجتماعاتهــا والنصــاب القانونــي الواجــب توفــره لعقــد هــذه اإلجتماعــات وكيفيــة اتخاذهــا لقراراتهــا.

تســاعد لجنــة التدقيــق مجلــس اإلدارة فــي اإلشــراف عــىل الشــركة مــن خــالل العديــد مــن المهــام منهــا مراقبــة ســالمة ونزاهــة 
البيانــات الماليــة الخاصــة بالشــركة ووضــع وتطبيــق سياســة التعاقــد مــع مدقــق الحســابات الخارجــي والتأكــد مــن اســتقالليته 
ومراجعــة أنظمــة التدقيــق الداخلــي واإلمتثــال باإلضافــة إىل التحقــق والتأكــد مــن تطبيــق أنظمــة وسياســات التدقيــق الداخلــي 
واإلمتثــال. وتشــرف اللجنــة عــىل مهــام إدارة التدقيــق الداخلــي وإدارة اإلمتثــال لضمــان حســن أدائهــا لعملهــا. وتراقــب لجنــة 
التدقيــق أداء واســتقاللية المدققيــن الخارجييــن وتوصــي مجلــس اإلدارة بتعيينهــم أو انهــاء خدمتهــم. وفــي إطــار أداء مهامهــا، 
تعمــل لجنــة التدقيــق ضمــن قنــوات تواصــل مفتوحــة ومرنــة مــع مجلــس اإلدارة والمدققيــن الخارجييــن والمدققيــن الداخليين 
وموظفــي اإلمتثــال وكبــار الموظفيــن فــي  اإلدارة الماليــة فــي &e. عــالوة عــىل ذلــك ، تســاعد اللجنــة مجلــس اإلدارة فــي مراقبــة 

مــدى التــزام الشــركة بقواعــد الســلوك المهنــي.

ــار ثالثــة   ــة مــن أربعــة أعضــاء، تــم اختي ــة، وتتألــف اللجن ــة التدقيــق أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذي ــة لجن ال يوجــد فــي عضوي
منهــم مــن أعضــاء المجلــس غيــر التنفيذييــن مــن بينهــم عضويــن مســتقلين )بمــا فــي ذلــك رئيــس اللجنــة(. أمــا العضــو الرابــع 
فهــو العضــو الخارجــي المســتقل الســيد ســالم الظاهــري الــذي يتمتــع بخبــرة تزيــد عــىل 28 عاًمــا فــي مجــال التدقيــق وقيــادة 
ــه معرفــة واســعة وعميقــة بالمنتجــات اإلســتثمارية. وقــد تخــرج بدرجــة بكالوريــوس فــي المحاســبة  وظائــف التدقيــق، ولدي
مــن كليــة متروبوليتــان ســتيت فــي دنفــر بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، وهــو محاســب قانونــي معتمــد )CPA( كمــا أنــه يشــغل 
عضويــة جمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمديــن فــي إلينــوي والمعهــد األمريكــي للمحاســبين القانونييــن ومعهــد القيــادة 
ــن الداخلييــن ــاة فــي عــام 2015 مــن معهــد المدققي ــزة اإلنجــاز مــدى الحي  واإلدارة )المملكــة المتحــدة(. وقــد حصــل عــىل جائ

  .)IIA-UAE(

وتضــم اللجنــة كذلــك عضــوًا منتخبــًا مــن قبــل الجمعيــة العموميــة وهــو الشــيخ/ أحمــد الظاهــري. وتجــدر اإلشــارة إىل أن جميــع 
أعضــاء اللجنــة يتمتعــون بالمعرفــة والدرايــة فــي األمــور الماليــة والمحاســبية مــن خــالل شــهاداتهم األكاديميــة وعضوياتهــم 
فــي مجالــس إدارات كبــرى الشــركات والمؤسســات والمناصــب اإلداريــة والتنفيذيــة الرفيعــة التــي يشــغلونها والتــي تــم ذكرهــا 

فــي ســيرهم الذاتيــة.

وتضطلــع اللجنــة بالموافقــة عــىل خطــط التدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطــر المؤسســية وأخالقيــات العمــل واالمتثــال كمــا أنهــا 
 )GHG( تشــرف عــىل تنفيــذ هــذه الخطــط. ويشــمل ذلــك، اإلشــراف عــىل تدقيــق خصوصيــة البيانــات وأمنهــا والغــازات الدفيئــة
ــا أخالقيــات العمــل  ــة قضاي ــاث واالمتثــال المتعلــق بالمورديــن. كمــا تراقــب اللجن وفــرق األجــور بيــن الموظفيــن الذكــور واإلن
واالمتثــال بقواعــد الســلوك المهنــي التــي تتضمــن أحكامهــا حظــر عمالــة األطفــال واالمتثــال باللوائــح والقوانيــن المعمــول بهــا. 
وتقــوم لجنــة التدقيــق بموافــاة مجلــس اإلدارة بجميــع األمــور ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك المخاطــر الكبيــرة وأي اختــالل جوهــري 

فــي مجــال الرقابــة الداخليــة.

تجتمــع اللجنــة بشــكل ربــع ســنوي وكلمــا دعــت الحاجــة إىل ذلــك . هــذا ويقــر رئيــس اللجنــة الســيدة/ مريــم ســعيد أحمــد غبــاش 
بأنهــا مســؤولة عــن نظــام اللجنــة ومراجعــة آليــة عملهــا والتأكــد مــن فعاليتها.
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لجنة الترشيحات والمكافآت   5.4

ــة  ــاءة وفعالي ــه بكف ــة ب ــام المنوط ــام بالمه ــىل القي ــاعدته ع ــس اإلدارة لمس ــن مجل ــآت ع ــيحات والمكاف ــة الترش ــت لجن انبثق
ــع  ــق م ــذي يتف ــه وال ــورة في ــام المذك ــام بالمه ــة للقي ــس اإلدارة لّلجن ــن مجل ــض م ــة تفوي ــر بمثاب ــذي يعتب ــا ال ــب ميثاقه حس
ــة المهــام والصالحيــات الممنوحــة لهــا بشــكل  ــة، وقــد أوضــح ميثــاق اللجن القوانيــن والقــرارات واألحــكام النافــذة فــي الدول
مفّصــل وبّيــن كيفيــة تشــكيلها وشــروط انعقــاد اجتماعاتهــا والنصــاب القانونــي الواجــب توفــره لعقــد اجتماعاتهــا وآليــة اتخــاذ 

القــرارات. 

ونظــرًا ألن كادر الشــركة يعتبــر مــن الركائز األساســية التي تعول عليها الشــركة فــي ارتقائها وتحقيق األهــداف التي تصبو إليها، 
فــإن مــن مهــام اللجنــة األساســية إعــداد السياســات المتعلقــة بالعامليــن فــي الشــركة وتحديــد احتياجاتهــا مــن الكفــاءات عــىل 
مســتوى اإلدارة التنفيذيــة والموظفيــن وكذلــك السياســات الخاصــة بتعويضــات وحوافــز ورواتــب اإلدارة التنفيذيــة والعامليــن 
بالشــركة ومكافــآت مجلــس اإلدارة بالشــكل الــذي يضمــن تحقيــق أهدافهــا ويتناســب مــع أدائهــا. وتضطلــع اللجنة/المجلــس 
بالموافقــة عــىل التعويضــات والمكافــآت الخاصــة بالرئيــس التنفيــذي للمجموعــة واألعضــاء الرئيســين فــي اإلدارة التنفيذيــة 
العليــا، عــىل التوالــي. وفــي إطــار ممارســتها لمهامهــا، تأخــذ اللجنــة بعيــن االعتبــار إبقــاء إطــار التعويضــات تنافســيًا وعــاداًل بمــا 
يتناســب مــع اســتراتيجية الشــركة الراميــة لجــذب الكــوادر البشــرية العاليــة التأهيــل والكفــاءة والحفــاظ عليهــا لتحقيــق أفضل 
النتائــج. كمــا تطلــع اللجنــة عــىل مبــادرات الشــركة فــي مجــال المســاواة بييــن الجنســين والتنــوع عــىل مســتوى مجلــس اإلدارة 

وموظفــي الشــركة، وهــي تضطلــع أيضــًا باإلشــراف عــىل المخاطــر المتصلــة بالمــوارد البشــرية. 

عــالوة عــىل مــا تقــدم، فقــد أوكل المجلــس مهامــًا إضافيــة للجنــة فــي العــام 2022؛ لتســاعده بالشــؤون الحوكمــة البيئيــة 
واالجتماعيــة )ESG(. ومــن ضمــن هــذه المهــام، تقــدم اللجنــة المشــورة لمجلــس اإلدارة بشــأن البرامــج المتعلقة بذلك وتشــرف 
ــة  ــط المتعلق ــاخ والخط ــر المن ــب مخاط ــا تراق ــا أنه ــا كم ــق أهدافه ــي تحقي ــرز ف ــدم المح ــتدامة والتق ــتراتيجية االس ــىل اس ع
بالبيئــة واإلجــراءات التــي تتخذهــا الشــركة فــي مجــال البيئــة والمنــاخ، وتشــرف كذلــك عــىل إدارة المخاطــر الجوهريــة المتصلــة 
بشــؤون الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وكذلــك اســتراتيجيات إدارة هــذه المخاطــر وضوابطهــا. كمــا وقــد تــم تشــكيل لجنــة 

مــن الطاقــم اإلداري للمجموعــة لتســيير أعمــال اإلســتدامة وضمــان تنفيــذ المبــادرات ذات الصلــة.

ال يوجــد فــي عضويــة اللجنــة أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة، وهي تتألــف من أربعة من أعضــاء مجلس اإلدارة غيــر التنفيذيين، 
منهــم ثالثــة أعضــاء مســتقلين )مــن بينهــم رئيســها(. وتجتمــع اللجنــة بشــكل دوري وكلمــا دعــت الحاجــة إىل ذلــك. هــذا ويقــر 

رئيــس اللجنــة الســيد/ ميشــيل كومبــس بأنــه مســؤول عــن نظامهــا ومراجعــة آليــة عملهــا والتأكــد مــن فعاليتها.

اجتماعات لجنة المخاطر   4.4

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خالل العام 2022 وقد كان حضور اجتماعات اللجنة وفقًا لما هو مبين أدناه:

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت   6.4

عقدت اللجنة تسعة اجتماعات خالل العام 2022 وقد كان حضور أعضاء اللجنة وفقًا لما هو مبين أدناه:

*تم عقد هذا االجتماع عىل ثالث جلسات منفصلة

لجنة اإلستثمار والشؤون المالية  7.4

جــاء تشــكيل لجنــة اإلســتثمار والشــؤون الماليــة لتســاند المجلــس فــي أعمالــه المتعلقــة باســتثمارات المجموعــة عــىل 
المســتويين المحلــي والدولــي ذلــك أن مجموعــة اتصــاالت تعــد مــن كبــرى الشــركات التــي تســتثمر فــي مجــال االتصــاالت فهــي 
شــركة مســاهمة فــي العديــد مــن الشــركات مثــل “اتصــاالت المغــرب“ و “اتصــاالت مصــر“ و “موبايلــي“ وغيرهــا الكثيــر، األمــر 
الــذي اســتوجب انبثــاق هــذه اللجنــة عــن مجلــس اإلدارة لتتــوىل هــذه المهــام باإلضافــة إىل الشــؤون الماليــة األخــرى التــي تعــد 

جوهريــًة لنجــاح الشــركة وتقدمهــا.

وقــد ُأعــد لهــذه اللجنــة ميثــاق ُيَبِيــن المهــام والواجبــات المنوطــة بهــا، ويحــدد الحــاالت التــي يحــق للجنــة اتخــاذ القــرارات التــي 
تراهــا مناســبة بشــأنها، كمــا يحــدد الحــاالت التــي يقتصــر فيهــا دور اللجنــة عــىل إصــدار التوصيــات لمجلــس اإلدارة التخــاذ القــرار 
ــات المنصــوص  ــام بالمهــام والواجب ــة للقي ــة تفويــض مــن مجلــس اإلدارة للجن ــاق بمثاب ــر هــذا الميث المناســب بشــأنها، ويعتب

عليهــا فيــه.

ال يوجــد فــي عضويــة اللجنــة أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة، فهــي تتألــف مــن خمســة أعضــاء غيــر تنفيذييــن، وقــد تــم اختيــار 
أربعــة منهــم مــن بيــن أعضــاء المجلــس المســتقلين )مــن بينهــم رئيــس اللجنــة(. وتجتمــع اللجنــة ســتة مــرات فــي الســنة وكلمــا 
دعــت الحاجــة إىل ذلــك. هــذا ويقــر رئيــس اللجنــة معالــي / جاســم محمــد عبيــد الزعابــي بأنــه مســؤول عــن نظامهــا ومراجعــة 

آليــة عملهــا والتأكــد مــن فعاليتهــا.

3 أكتوبر 4 يوليو7 أبريل31 يناير اإلسم

 هشام عبدالله قاسم القاسم
(رئيس اللجنة)

عيسى عبدالفتاح كاظم المال

صالح عبدالله أحمد العبدولي

خالد عبدالواحد حسن الرستماني

 14اإلسم
فبراير 

21 
فبراير

 20-18
أبريل*

 25
أبريل

 14  
يوليو 

 28  
يوليو 

 25
أكتوبر

 24
نوفمبر 

 13
ديسمبر

ميشيل كومبس
(رئيس اللجنة)

  عيسى عبدالفتاح
كاظم المال

 معالي/ منصور إبراهيم أحمد
المنصوري

عتيبة خلف أحمد العتيبة
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7اإلسم
 فبراير

  5
أبريل

  25
مايو

 28
يونيو

 26
يوليو

 21
سبتمبر

 22
سبتمبر

 18
أكتوبر

 29
نوفمبر

  معالي جاسم محمد عبيد الزعابي
(رئيس اللجنة)

هشام عبدالله قاسم القاسم

مريم سعيد أحمد غباش

ميشيل كومبس

 عبدالمنعم بن عيسى بن ناصر
السركال

اجتماعات لجنة اإلستثمار والشؤون المالية   8.4

عقدت اللجنة تسعة اجتماعات خالل العام 2022 وقد كان حضور أعضاء اللجنة وفقًا لما هو مبين أدناه:
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05
تتكــون مكافــآت أعضــاء المجلــس مــن مبلــغ مقطــوع يوصــي بــه مجلــس اإلدارة إىل الجمعية 
العموميــة للموافقــة عليــه. وقــد ربــط النظام األساســي لـــلشركة الصــادر بموجب قــرار مجلس 
ــركة  ــأداء الش ــس اإلدارة ب ــاء مجل ــآت أعض ــه( مكاف ــنة 2015 )وتعديالت ــم 29 لس ــوزراء رق ال
حيــث حــدد ســقف هــذه المكافــآت بـــ 0.5% مــن الربــح الصافــي للســنة الماليــة المنتهيــة بعــد 

خصــم كل مــن اإلســتهالكات واإلحتياطيــات.

هــذا وقــد بلغــت مكافــآت أعضــاء المجلــس المدفوعــة عــن الســنة الماليــة 2021 فــي مجملها 
ــس اإلدارة للعــام 2022 فقــد بلغــت  ــآت أعضــاء مجل ــا. أما مكاف ــا إماراتًي 17,980,522 درهًم
32,594,000 درهم إماراتــي وهــو مــا نســبته 0.33% تقريًبــا مــن صافــي األربــاح بعــد خصــم 
اإلحتياطيــات واإلســتهالكات. وشــملت مكافــآت عــام 2022 عضويــة مجلــس اإلدارة والمهــام 

والمســؤوليات اإلضافيــة التــي اضطلــع بهــا فــي لجــان المجلــس. 
17

 مكافآت
مجلس اإلدارة
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فيما يلي المبالغ التي استلمها أعضاء لجان المجلس لقاء هذه المهام والمسؤوليات اإلضافية:

جميع القيم بالدرهم اإلماراتي.

نظــًرا لحجــم العمــل والوقــت الــذي يكرســه أعضــاء لجنــة اإلســتثمار والشــؤون الماليــة، يتلقــى كل عضــو 880,000   •
ــي. درهــم إمارات

يتلقــى كل عضــو مــن أعضــاء لجــان المجلــس األخرى مبلــغ وقــدره 528,000 درهم إماراتــي لقاء المهام والمســؤوليات   •
اإلضافيــة التــي يتــم االضطــالع بهــا فــي هــذه اللجــان.

ــي  ــة، فيحــق لهــذا العضــو الحصــول عــىل 352,000 درهــم إمارات ــر مــن لجن إذا كان عضــو المجلــس عضــًوا فــي أكث  •
ــة. ــام اإلضافي ــذه المه ــل ه مقاب

يتم دفع عالوة إضافية لرئيس اللجنة تبلغ %20.  •

لم يتلق أعضاء المجلس بداًل عن حضور جلسات اللجان.  •

عضو المجلس
لجان المجلس

لجنة اإلستثمار 
والشؤون المالية

لجنة الترشيحات 
والمكافآت

لجنة المخاطرلجنة التدقيق

1,056,000معالي/ جاسم الزعابي

528,000352,000 عيسى كاظم

880,000422,000هشام القاسم 

880,000422,000 مريم غباش

528,000صالح العبدولي

528,000352,000معالي/ منصور المنصوري

880,000422,000ميشيل كومبس

528,000الشيخ أحمد الظاهري

880,000عبدالمنعم السركال

528,000خالد الرستماني

528,000عتيبة العتيبة 



19

 تقرير الحوكمة لسنة 2022

19

06
ــكام  ــرض األح ــياق ع ــي س ــركة ف ــهم الش ــداول بأس ــة للت ــكام العام ــر األح ــذا التقري ــاول ه تن
العامــة التــي وضعــت لتطبيــق قواعــد الحوكمــة واإلنضبــاط المؤسســي. وتنظــم هــذه 
ــه  ــااًل لمــا تقتضي ــة للشــركة امتث ــاألوراق المالي ــن ب السياســة تعامــالت األشــخاص المطلعي
متطلبــات الحوكمــة واإلفصــاح النافــذة فــي الدولــة وأفضــل الممارســات العالميــة فــي هــذا 

الصــدد.

ــس إدارة  ــاء مجل ــس وأعض ــا رئي ــام به ــي ق ــالت الت ــر التعام ــن التقري ــم م ــذا القس ــاول ه يتن
الشــركة وأزواجهــم وأوالدهــم فــي أوراقهــا الماليــة لكونهــم يخضعــون لهــذه األحــكام حســب 
تعريــف األشــخاص المطلعيــن الــذي يشــمل كاًل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاء المجلس 
واإلدارة العليــا وكل مــن يتــاح لــه اإلطــالع عــىل المعلومــات الجوهريــة للشــركة قبــل نشــرها.

ــة أو  ــات -إيجابي ــة معلوم ــا أي ــة بأنه ــات الجوهري ــاله المعلوم ــورة أع ــكام المذك ــِرُف األح وُتَع
ســلبية - يمكــن أن تؤثــر عــىل ســعر األوراق الماليــة الخاصــة بالشــركة وبالتالــي تؤثــر عــىل قــرار 

المســتثمرين فيمــا يتعلــق ببيــع أو شــراء األوراق الماليــة.

التعامالت باألوراق 
المالية للشركة
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يوضــح الجــدول أدنــاه تعامــالت أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن وزوجاتهــم وأوالدهــم فــي األوراق الماليــة للشــركة 
خــالل العــام 2022 باإلضافــة إىل عــدد األســهم التــي فــي حوزتهــم وفقــًا لســجالت األســهم الصــادرة فــي نهايــة العــام:

 اإلسم
 المنصب/ 

صلة القرابة

األسهم
المملوكة في 
2022/12/31

إجمالي األسهم
المباعة في 

2022

إجمالي األسهم
المشتراة في 2022

2,010,35769,5372,079,894رئيس المجلسمعالي/ جاسم محمد عبيد الزعابي

عيسى عبدالفتاح كاظم المال

 نائب رئيس
000المجلس

241,59500زوجته

الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري
14,51900عضو المجلس

459,22400زوجته

هشام عبدالله قاسم القاسم

000عضو المجلس

110,00000زوجته

4,20200ابن

5,30200ابن

5,30200ابنة

5,85200ابنة

4,20200ابنة

4,75200ابنة

000عضو المجلس مريم سعيد أحمد غباش

30,18400عضو المجلسصالح عبدالله أحمد العبدولي

000عضو المجلسمعالي/ منصور إبراهيم أحمد المنصوري

000عضو المجلسميشيل كومبس

2,688,56100عضو المجلسعبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال

319,98300عضو المجلسخالد عبدالواحد حسن الرستماني

12,31300عضو المجلسعتيبة خلف أحمد العتيبة 
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يتــوىل فريــق اإلدارة التنفيذيــة تصريــف األعمــال اليوميــة للشــركة ومزاولــة الصالحيــات 
التــي فوضهــا بهــا مجلــس إدارة الشــركة وفقــا لألصــول المرعيــة وبمــا يتماشــى مــع أفضــل 
ممارســات الحوكمــة. وتيســيرًا ألداء اإلدارة لمهامهــا، منــح المجلــس تفويضــًا لــإدارة شــمل، 
عــىل ســبيل المثــال ال الحصــر، التوقيــع عــىل المســتندات البنكيــة وتعييــن الموظفيــن وتمثيــل 
والعقــود  اإلتفاقيــات  توقيــع  الرســمية وكذلــك  وغيــر  الرســمية  الجهــات  أمــام  الشــركة 
والصفقــات. عــالوة عــىل مــا تقــدم، فقــد وضعــت الشــركة قواعــد واضحــة ومعتمــدة مــن 
قبــل مجلــس اإلدارة ترســم الحــدود التــي يســمح لــإدارة التنفيذيــة التصــرف ضمنهــا فيمــا 

ــإدارة فــي 21 مــارس 2024.  ــي ل ــة التفويــض الحال ورد أعــاله. وتنتهــي صالحي

وقــد تبنــت الشــركة فلســفة تقــوم عــىل ربــط األجــر بــاألداء، حيــث يحــق لجميــع الموظفيــن - 
بمــا فــي ذلــك أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة - الحصــول عــىل مكافــآت تشــجيعية ) أو مــا يطلــق 
عليــه بالمكافــآت قصيــرة األجــل( بنــاًء عــىل السياســة ذات الصلــة. وقــد تــم تضميــن أهــداف 
طموحــة فــي بطاقــات األداء الخاصــة بــكل عضــو مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة، ويوافــق 
ــات األداء. ــىل بطاق ــاء - ع ــب االقتض ــآت - حس ــيحات والمكاف ــة الترش ــس اإلدارة أو لجن مجل
ــذي يتــم تحقيقــه نســبة  ــز تقييــم األداء والمكافــآت التشــجيعية عــىل اإلنجــاز ال وتقــوم ركائ
لبطاقــة األداء. ومــن الجديــر بالذكر هنــا أن بطاقة األداء الخاصة بالرئيــس التنفيذي للمجموعة 
للعــام 2022 قــد تضمنــت العديــد مــن األهــداف مــن بينهــا الحوكمــة البيئيــة والمجتمعيــة.

اإلدارة التنفيذية
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رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية   1.7

فيمــا يأتــي بيــان تفصيلــي لكبــار الموظفيــن التنفيذييــن فــي &e وتواريــخ تعيينهــم باإلضافــة إىل مجمــوع الرواتــب والمكافــآت 
المدفوعــة لهــم عــن العــام 2022:

التوطين في الشركة والتنوع بين الجنسين   2.7

لطالمــا كانــت رعايــة المواهــب اإلماراتيــة وتمكيــن قــادة المســتقبل مــن أولويــات الشــركة وهــو مــا أفضــى إىل تنامــي نســبة 
بشــكل ســنوي خــالل الســنوات الثــالث الماضيــة، فقــد ارتفعــت النســبة مــن 50% فــي 2020 إىل 51% فــي 2021، ووصلــت 

نســبة توطيــن إىل 52% فــي 2022. 

ــا نقــدر أيًضــا التنــوع بيــن الجنســين. و إذ تعمــل الشــركة عــىل ضمــان تســاوي الفــرص، لــم تدخــر  باإلضافــة إىل التوطيــن فإنن
الشــركة جهــًدا لضمــان المســاواة بيــن الجنســين فــي سياســاتها وممارســاتها. لــذا شــهدت الشــركة نمــوًا ســنويًا فــي التنــوع بيــن 
الجنســين خــالل الســنوات الثــالث الماضيــة. وارتفعــت نســبة الــكادر النســائي العامــل فــي الشــركة لتحقــق مســتوى قياســًيا 

حيــث وصلــت إىل مــا نســبته 25% فــي عــام 2022. 

جميع القيم بالدرهم اإلماراتي

يحــق للموظفيــن أيًضــا الحصــول عــىل مزايــا إضافيــة أخــرى مثــل التأميــن الطبــي ومكافــأة نهايــة الخدمــة أو مخصصــات التقاعــد )حســب االقتضــاء( والخصومــات المتصلــة بالهاتــف. وتشــمل المبالــغ   .1
المذكــورة فــي هــذا البنــد البــدالت الخاصــة بالمهــام اإلضافيــة.

تشمل تكاليف التعليم المستردة وبدل اإلجازة وبدل السفر إىل الموطن األصلي.  .2

تشمل التعويضات اآلجلة التي تم دفعها.  .3

انضم الرئيس التنفيذي لـ &e انترناشونال للشركة في مارس 2022.  .4

 e& الهيكل التنظيمي لمجموعة

تاريخ اإللتحاق المنصب
بالشركة

اجمالي الراتب 
السنوي والبدالت1

بدالت أخرى2
المكافآت 
التشجيعية

2022

2015/9/275,653,892342,1959,200,000الرئيس التنفيذي للمجموعة

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية 
2013/8/13,239,616149,5042,920,000للمجموعة

1998/9/22,840,429195,94033,720,000الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية 
2010/12/261,629,49616,955990,000واالمتثال

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية 
2020/11/242,477,96797,7452,740,000للمجموعة

e& 2021/8/293,144,000296,0005,830,000الرئيس التنفيذي التصاالت من

2,290,000—2022/3/12,747,390الرئيس التنفيذي لـ &e انترناشونال4

2013/11/33,094,113273,4254,215,000الرئيس التنفيذي لـ &e المؤسسات

1993/6/193,600,117110,00033,870,000الرئيس التنفيذي لـ &e الحياة 

مجلس اإلدارة

لجنة اإلستثمار 
والشؤون المالية

الموارد البشرية 
للمجموعة

الشؤون القانونية 
واإلمتثال

e& االستثماراتصاالت من e& &e انترناشونال &e المؤسسات

الشؤون المالية عمليات المجموعة
للمجموعة

استراتيجية
المجموعة

لجنة الترشيحات 
والمكافآت

لجنة التدقيق

 المخاطر والتدقيق 
الداخلي للمجموعة

األمين العام
للمجموعة

لجنة المخاطر

الرئيس التنفيذي 
للمجموعة

&e الحياة
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لــم تقــم &e بإجــراء أيــة صفقــات مــع أطــراف ذات عالقــة خــالل العــام 2022 وفقــًا ألحــكام 
الصفقــات مــع األطــراف ذات العالقــة الــواردة فــي  قــرار رئيــس مجلــس ادارة هيئــة األوراق 
الماليــة والســلع رقــم )3/ر.م( لســنة 2020 بشــأن اعتمــاد دليــل حوكمــة الشــركات المســاهمة 

العامــة.

أمــا فيمــا يتصــل بالصفقــات مــع األطــراف ذات العالقــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد 
التقاريــر المحاســبية )IFRS(، فيرجــى الرجــوع للتقريــر الســنوي للشــركة عــىل الرابــط أدنــاه:

https://eand.com/en/investors/annual-reports.jsp

الصفقات مع 
األطراف ذات 

العالقة
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مجلــس إدارة الشــركة هــو الجهــة المســؤولة عــن نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وعــن 
مراجعتــه بشــكل ســنوي والتأكــد من فعاليتــه. لذا، تبنى مجلــس إدارة الشــركة مهامًا وهياكل 
ــية  ــر المؤسس ــام إدارة المخاط ــق مه ــي إىل تطبي ــدف الرام ــق اله ــأنها تحقي ــن ش ــة م حوكم

بشــكل فعــال وضمــان كفــاءة وفعاليــة أوجــه الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة.

تتبنــى الشــركة، فــي ســياق تطبيقهــا لمقتضيــات الرقابــة والتدقيــق عــىل النحــو األمثــل، 
نمــوذج “الخطــوط الثالثــة“ المعمــول بــه عالميــًا. وعليــه، فــإن نظــام الرقابــة والتدقيــق الداخلي 

للشــركة يتكــون مــن العناصــر الثالثــة اآلتيــة:

09
الرقابة والتدقيق 

الداخلي
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إدارات الخطوط األمامية للعمل  .1

يحكــم عمــل خــط الدفــاع األول القواعــد واإلجــراءات وأخالقيــات العمــل التــي اعتمدهــا مجلــس اإلدارة ووقعهــا ســائر 
الموظفيــن باإلضافــة إىل الصالحيــات الموكلــة لهــذه الدوائــر. ويقــع عىل عاتق هــذه الدوائر اكتســاب المهارات المناســبة 
ووضــع الضوابــط والنظــم واإلجــراءات التشــغيلية لتحقيــق اإلمتثــال بالسياســات والصالحيــات والقيــام بــإدارة المخاطــر 

بالشــكل الســليم.

خط الدفاع الثاني  .2

إدارة المخاطر المؤسسية  1.2  

تعــد إدارة المخاطــر المؤسســية جــزءًا مــن خــط الدفــاع الثانــي وهــي مســؤولة عن تحديــد ومراقبــة المخاطر 
الرئيســة عــىل مســتوى الشــركة وكذلــك اإلشــراف عــىل عمليــات التأكيــد التــي تضمــن فعاليــة أطــر الرقابــة 
الداخليــة وعملهــا. وتعمــل إدارة المخاطــر المؤسســية جنًبــا إىل جنــب مــع إدارات الرقابــة المتخصصة األخرى 

التــي تشــترك معهــا فــي ذات الغــرض وهــو المســاهمة فــي خلــق بيئــة رقابيــة قويــة.

السلوك المهني واإلمتثال   2.2  

تشرف إدارة السلوك المهني واإلمتثال عىل قواعد السلوك المهني وأنظمة اإلمتثال ومتطلباتها وتراقبها.

وتدعــم هــذه اإلدارة جميــع المبــادرات التــي تهــدف إىل إيجــاد ثقافــة تقــوم ركائزهــا عــىل الســلوك المهنــي 
وااللتــزام باالمتثــال عنــد اتخــاذ القــرار، ويشــمل ذلــك عــىل ســبيل المثــال ال الحصــر:

تعزيز ثقافة النزاهة والسلوك المهني في سائر أعمال &e وشركاتها العاملة.  •

 •  تصميم وتنفيذ برنامج للسلوك المهني واإلمتثال بحيث يعمل بفعالية عىل تحديد وتقييم وتالفي المخاطر 
المتعلقة باالمتثال.  

•  توفير المعلومات والتدريب ونشر التوعية بغرض تعزيز ثقافة اإلمتثال وترسيخها. 

تقديم المشورة وتوظيف الخبرات في الشركة فيما يتصل بشؤون السلوك المهني واإلمتثال.  •

تــرأس هــذه اإلدارة الســيدة/ بــروك مــاري ليندســي ، وهــي خبيــرة فــي مجــال االتصــاالت والقانــون. وتعمــل 
ــمبر 2021.  ــذ ديس ــة &e  من ــال لمجموع ــة واإلمتث ــؤون القانوني ــذي للش ــس تنفي ــي كرئي ــيدة/ ليندس الس
ــروك  ــيدة ب ــاق الس ــل التح ــة لـــ &e. وقب ــات الدولي ــام للعملي ــار الع ــب المستش ــك، منص ــل ذل ــت قب وتول
بمجموعــة &e فــي 2010، عملــت فــي شــركات محامــاة دوليــة ومســتقلة مرموقــة. تشــغل الســيدة 
ليندســي حالًيــا عضويــة مجلــس إدارة شــركة خزنــة داتــا ســنترز ومجموعــة iMENA. كمــا أنهــا كانــت عضــوًا 
فــي مجلــس إدارة شــركة الثريــا لالتصــاالت وعضــوًا فــي مجلــس إدارة اتصــاالت نيجيريــا ولجنتهــا. الســيدة 
ليندســي حاصلــة عــىل بكالوريــوس فــي القانــون والمحاســبة مــن جامعــة بونــد فــي أســتراليا. وهــي تتــوىل 

ــر 2022. مهــام مســؤول االمتثــال فــي &e منــذ يناي

إدارة التدقيق الداخلي  .3

توفــر إدارة التدقيــق الداخلــي - والتــي تعــد خــط الدفــاع الثالــث فــي الشــركة – تأكيــدات ورؤى موضوعيــة بشــأن كفــاءة 
وفاعليــة إدارة المخاطــر والرقابــة الداخليــة وإجــراءات الحوكمــة.

ويقــود مهــام إدارة المخاطــر المؤسســية والتدقيــق الداخلــي فــي الشــركة الســيد/ محمــد دكانــدار الــذي يتمتــع بخبــرة 
ــو عــى 26 عامــًا فــي مجــال الحوكمــة وإدارة المخاطــر واإلمتثــال والتأميــن والتدقيــق الداخلــي فــي  ودرايــة واســعة ترب

شــركات مرموقــة ســيما العاملــة فــي قطــاع االتصــاالت.

والســيد دكانــدار محاســب قانونــي ومدقــق داخلــي معتمــد، وهــو كذلــك مرخــص فــي مضمــار التقييــم الرقابــي الذاتــي. 
وتجــدر اإلشــارة إىل أن الســيد دكانــدار يتــوىل منصــب الرئيــس التنفيــذي إلدارة المخاطــر والتدقيــق الداخلــي للمجموعــة 

منــذ انضمامــه للشــركة فــي عــام 2016.

ــس  ــة لمجل ــي تابع ــة فه ــن اإلدارة التنفيذي ــام ع ــتقالل الت ــي باإلس ــق الداخل ــية والتدقي ــر المؤسس ــع إدارة المخاط تتمت
إدارة الشــركة الــذي فــوض بــدوره لجنــة التدقيــق باإلشــراف عــىل مهــام اإلمتثــال والتدقيــق الداخلــي، كمــا فــوض لجنــة 
المخاطــر باإلشــراف عــىل مهــام إدارة مخاطــر الشــركة التابعــة إلدارة المخاطــر المؤسســية والتدقيــق الداخلــي. وتشــمل 

المهــام اإلشــرافية آنفــة الذكــر للجنتيــن، عــىل ســبيل المثــال ال الحصــر، مــا يلــي: 

بيــان المخاطــر الخاصــة بالمجموعــة والتــي تعكــس المخاطــر الرئيســة عــىل مســتوى المجموعــة وشــركاتها العاملــة   •
ف لتقبــل وتحمــل المخاطــر. ككل وذلــك وفــق مســتوى ُمعــرَّ

إطار يحدد آلية تقديم تقارير منتظمة لإدارة وللجنة المخاطر بشأن مستجدات المخاطر وذلك للمساعدة في اتخاذ   • 
إجراءات مناسبة تحد من التعرض للمخاطر غير المقبولة للشركة.  

إطــار يحــدد آليــة تقديــم تقاريــر منتظمة لــإدارة وللجنة التدقيق بشــأن اإلمتثال وذلك للمســاعدة في اتخــاذ إجراءات   • 
مناسبة تحد من حاالت عدم اإلمتثال غير المقبول للشركة.

سياسات وإجراءات امتثال مالئمة الستيفاء اإللتزامات القانونية والتنظيمية.  •

آليات التحقق من اإللتزام بالسياسات واإلجراءات الخاصة باإللتزامات القانونية والتنظيمية.  •

ثقافــة التعامــل مــع المخاطــر وتحقيــق اإلمتثــال والتــي تقــوم عــىل التطويــر المســتمر لكفــاءة العمليــات والتوعيــة   •
ــإدارة المخاطــر. ب

واصلــت اإلدارة ريادتهــا فــي مجــال التدقيــق الداخلــي خــالل العــام 2022 مــن خــالل مشــاركة موظفيهــا الرئيســيين فــي 
“المؤتمــر االفتراضــي الثالثــي األبعــاد لجمعيــة المدققيــن الداخلييــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة “ و “مؤتمــر 
ــق  ــازت إدارة المخاطــر المؤسســية والتدقي ــد ف ــن. وق ــع عشــر” كأعضــاء / متحدثي ــن الســنوي الراب ــن الداخليي المدققي
الداخلــي بجائــزة الممارســة الرائــدة مــن جمعيــة المدققيــن الداخلييــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــالل عــام 
2022. كمــا ســبق لــإدارة وأن فــازت بجوائــز فــي “مؤتمــر المعهــد الدولــي للمدققيــن الداخلييــن” و “المؤتمــر اإلقليمــي 
التاســع لكبــار المســؤولين التنفيذييــن للتدقيــق” فــي عــام 2020. وقــد تــم اإلعــالن عن فــوز اإلدارة بـــ “الممارســات الرائدة 
فــي مجــال التدقيــق الداخلــي لعــام 2019 – فــي مجمــل الحقــول” عــن الفئــة الخاصــة وذلــك خــالل “المؤتمــر اإلقليمــي 
الســنوي لمعهــد المدققيــن الداخلييــن” فــي عــام 2019 ، وجائــزة “أفضــل الممارســات” الشــاملة فــي “المؤتمــر الخامــس 
لكبــار المســؤولين التنفيذييــن للتدقيــق الداخلــي” فــي عــام 2015 كمــا فــازت فــي مجــال الحوكمــة والمخاطــر واإلمتثــال 
ــي” فــي عــام 2017. وتعــد  ــار المســؤولين التنفيذييــن للتدقيــق الداخل ــة الخاصــة خــالل “المؤتمــر الســابع لكب عــن الفئ
ــه يرســخ اعتمــاد الممارســات  هــذه المشــاركات والجوائــز ترجمــًة لســعي اإلدارة نحــو التميــز والتطــور المســتمر كمــا أن

والمعاييــر المطبقــة.

الرقابة الداخلية

ــع  ــية م ــر متماش ــات إدارة المخاط ــاء ممارس ــركة إلبق ــل الش ــرق عم ــع ف ــع جمي ــية م ــر المؤسس ــاون إدارة المخاط تتع
ــي اعتمدهــا مجلــس اإلدارة للمجموعــة ككل. كمــا  ــاق إدارة المخاطــر المؤسســي ة والسياســات وأطــر العمــل الت ميث
تقــوم اإلدارة بتزويــد إدارة الشــركة ولجنــة التدقيــق ولجنــة المخاطــر بضمانــات مناســبة تفضــي إىل أن المخاطــر الكبيــرة 

التــي تؤثــر عــىل الشــركة قــد تــم تحديدهــا وتقييمهــا وتالفيهــا – إذا اقتضــت الحاجــة - بغــرض معالجتهــا.

وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بمساعدة إدارة الشركة ولجنة المخاطر في:

التركيــز عــىل المخاطــر الرئيســية التــي قد تؤثر عىل تحقيــق األهداف التشــغيلية والمالية واإلســتراتيجية واألهداف   • 
المتصلة باإلمتثال.  

تقليــل وقــوع األحــداث المفاجئــة للحــد األدنــى مــن خــالل إجــراء تحديــد مســتمر للمخاطــر الحاليــة أو التــي قــد تظهر   • 
مستقباًل وإدارت هذه المخاطر.  

التعامل بفعاليه أكبر مع البيئات االقتصادية والتنافسية التي تتسم بالتغير.  •

زيادة كفاءة وفعالية العمليات.  •

اتخاذ القرارات القتناص الفرص التي قد تؤدي إىل تحقيق المكاسب.  •
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كما تساعد اإلدارة ولجنة التدقيق في اآلتي:
نشر المزيد من التوعية بشأن اإلمتثال والمخاطر وتعزيز قدرة الشركة عىل اإلستجابة لذلك.  •

رفع كفاءة وفعالية العمليات.  •
اإلضطالع بمسؤولياتها القانونية والتنظيمية واإلجتماعية.  •

تنسيق األمور التنظيمية وشؤون اإلمتثال بشكل فعال.  •

ويقوم إطار العمل الخاص بإدارة المخاطر المؤسسية عىل تنفيذ واستدامة اآلتي:
إطار عمل فعال إلدارة مخاطر المشاريع.  •

فريــق إلدارة مخاطــر المشــاريع تتوفــر لديــه المــوارد والمهــارات الالزمــة لضمان تحديــد المخاطر الرئيســية والتعامل   • 
معها بالشكل الصحيح.  

التدقيق الداخلي

توفــر إدارة التدقيــق الداخلــي خدمــات استشــارية وضمانــات تتســم باإلســتقاللية والموضوعيــة والمصممــة عــىل نحــو 
يحقــق قيمــة مضافــة ويرفــع كفــاءة العمليــات فــي الشــركة، فضــاًل عــن أنهــا تســاعد الشــركة فــي تحقيــق أهدافهــا عبــر 
اعتمــاد نهــج شــامل يقــوم عــىل التنبــؤ بالمخاطــر المتعلقــة بعمــل الشــركة وتحديــد ماهيتهــا وترتيــب أولوياتهــا ومراقبــة 
ــة التكلفــة  ــة اقتصادي ــط داخلي ــك تســهيل تنفيــذ ضواب ــدى الشــركة وتيســير إدارتهــا وكذل مخاطــر العمــل الرئيســة ل

ومعاييــر اإلمتثــال المتصلــة بهــذه الضوابــط.

تخضــع إدارة اإلمتثــال للضوابــط اإللزاميــة التــي نــص عليهــا إطــار الممارســات المهنيــة الدوليــة للمدققيــن الداخلييــن 
ــادئ األساســية للممارســة المهنيــة  ــط المب ــي للمدققيــن الداخلييــن. وتشــمل هــذه الضواب الصــادر عــن المعهــد الدول

ــي. ــر الدوليــة للممارســة المهنيــة للتدقيــق الداخل للتدقيــق الداخلــي وأخالقيــات العمــل والمعايي

ــات فــي الشــركة بمــا يتماشــى مــع إطــار التدقيــق  ــط والنظــم والعملي ــة وكفــاءة الضواب وتقــوم اإلدارة بتقييــم فعالي
ــر عــن ذلــك. ــًا وتقــوم برفــع التقاري الداخلــي المعتمــد دولي

وتفخــر اإلدارة بجعــل الشــركة تحــرز مركــز الصــدارة كأول شــركة مدرجــة فــي الســوق المالــي فــي اإلمــارات تجتــاز التقييــم 
الخارجــي للجــودة بنجــاح؛ وهــو التقييــم الــذي أجــراه المعهــد العالمــي للمدققيــن الداخلييــن حيــث حــازت فيه الشــركة عىل 
أعــىل تقييــم فــي مضمــار اإلمتثــال العــام فــي المجــاالت الثــالث: معاييــر ضبــط المواصفــات ومعاييــر األداء وأخالقيــات 
ــد  ــام 2019 تفي ــي ع ــرى ف ــرة أخ ــإدارة م ــهادة ل ــن ش ــن الداخليي ــة للمدققي ــة الدولي ــت الجمعي ــد منح ــذا وق ــل. ه العم

باســتيفائها لجميــع معاييــر التدقيــق الداخلــي بنســبة %100.

األمور الهامة المتعلقة بالرقابة واإلمتثال والتدقيق

تضطلــع دائــرة إدارة المخاطــر المؤسســية والتدقيــق الداخلــي بالتعامــل مــع المشــكالت أو المخاطــر الهامــة الــواردة فــي 
الحســابات والتقاريــر الســنوية التــي تشــمل عــى ســبيل المثــال ال الحصــر األمــور اآلتيــة:

التأكــد مــن وضــع خطــط عمــل ومعالجــات لجميع المخاطــر الهامة - إن وجــدت –وأن تحدد هذه الخطط األشــخاص   • 
الذين ستناط بهم مسؤولية إتمامها والجدول الزمني إلنجازها.  

مراقبة عملية تنفيذ الخطط المتفق عليها ورفع تقارير منتظمة عن وضعها للجنة التدقيق.  •
إجراء مراجعات للمتابعة إذا اقتضت الحاجة.  •

وتقــوم اإلدارة بتزويــد لجنــة التدقيــق بتقييــم ســنوي حــول كفــاءة وفعاليــة أوضــاع الرقابــة الداخليــة فــي &e. باإلضافــة 
إىل ذلــك، ترفــع إدارة المخاطــر المؤسســية والتدقيــق الداخلــي تقاريــر إىل اإلدارة ولجنــة التدقيــق كل ثالثــة أشــهر عــىل 
األقــل بشــأن أوضــاع الرقابــة الداخليــة، بمــا فــي ذلــك اإلبــالغ عــن أي مســائل رقابيــة مهمــة وبيــان فــي التقــدم المحــرز فــي 

معالجــة أوجــه القصــور.

فيما يلي بعض األمثلة عىل التأكيدات الخاصة بالتدقيق التي قدمتها/ ستقدمها إدارة التدقيق الداخلي للعام 2022:

حوكمة خصوصية البيانات وأمنها أ . 

ــة  ــون حماي ــااًل بقان ــة العمــالء إمتث ــات وخصوصي ــة البيان ــذ برنامــج حماي ــي فــي تنفي ــق الداخل تشــارك إدارة التدقي  •
البيانــات اإلماراتــي. والعمــل جــار اآلن عــىل قــدم وســاق فــي هــذا البرنامــج.

تقــوم اللجنــة التوجيهيــة ألمــن معلومــات الشــركة )CISSC( بقيــاس فعاليــة برامــج األمــن بانتظــام بغــرض الوقــوف   •
عــىل تطويرهــا بشــكل مســتمر وتيســير تنفيــذ سياســات أمــن المعلومــات. ويشــارك رئيــس إدارة التدقيــق الداخلــي 

فــي جميــع اجتماعــات اللجنــة بصفــة مراقــب.

توافــق لجنــة التدقيــق عــىل الخطــة الســنوية للتدقيــق الداخلــي والتــي تشــمل عمليــات تنفيــذ سياســة أمــن   •
ــات تدقيــق متعــددة ألنظمــة إدارة أمــن المعلومــات  ــي كل عــام بإجــراء عملي ــق الداخل المعلومــات. ويقــوم التدقي
ــد مــن عمليــات التدقيــق عــىل نظــم أمــن  فــي مختلــف عمليــات &e. وتجــري إدارة التدقيــق الداخلــي ســنويًا العدي
المعلومــات فــي الشــركة وتقــوم بمراقبــة وتتبــع تنفيــذ إجــراءات الرقابــة المتفــق عليهــا فــي ضــوء نتائــج عمليــات 
التدقيــق، وتشــرف لجنــة التدقيــق عــىل مســتجدات ذلــك عــىل أســاس ربــع ســنوي لضمــان تنفيــذ اإلجــراءات فــي 

ــة. ــات والخصوصي ــة بالمعلوم ــر المتعلق ــًا للمخاط ــب تفادي ــت المناس الوق

التدقيق المتعلق بالحوكمة البيئية والمجتمعية  ب . 

تزمع إدارة التدقيق الداخلي إجراء تدقيق عىل األمور المتعلقة بالحوكمة البيئية والمجتمعية في عام 2023. ويشمل 
نطاق التدقيق التنوع بين الجنسين في األجور والترقيات وتدقيق الغازات االحتباس الحراري.

التقارير األخرى ج . 

ــي،  ــق الداخل ــية والتدقي ــر المؤسس ــل إدارة المخاط ــن قب ــق م ــة التدقي ــر للجن ــي تقاري ــع إثن ــم رف ــام 2022 ، ت ــالل الع خ
وتضمنــت هــذه التقاريــر: أواًل، تقريــر ســنوي يلخــص أنشــطة إدارة المخاطــر المؤسســية والتدقيــق الداخلــي خــالل العــام. 
ــق.  ــق والتحقي ــة بالتدقي ــطة الخاص ــن األنش ــر ع ــا، تقري ــي. ثالًث ــق الداخل ــأن التدقي ــنوية بش ــع س ــر رب ــة تقاري ــا، أربع ثانًي
باإلضافــة إىل مــا تقــدم، فقــد رفــع ســتة تقاريــر للجنــة المخاطــر مــن قبــل إدارة المخاطــر المؤسســية خــالل العــام 2022، 
وتضمنــت هــذا التقاريــر: أواُل، أربعــة تقاريــر عــن بيــان مخاطــر الشــركة. ثانًيــا، تقريــر الرقابــة الداخليــة. ثالًثــا، تقريــر بشــأن 

إطــار تقبــل المخاطــر ومســتوى تقبــل المخاطــر فــي المجموعــة.

هــذا وتعمــل إدارة الســلوك المهنــي واإلمتثــال عــىل تقديــم تأكيــًدا مســتقاًل وموثوًقــا ضمــن إطــار زمنــي مناســب بشــأن 
جــدوى وكفــاءة وفعاليــة الضوابــط التــي تضمــن االلتــزام بالمتطلبــات القانونيــة ومعاييــر الســلوك المهنــي بمــا فــي ذلــك 

عــىل ســبيل المثــال ال الحصــر :

رفع تقييم سنوي حول كفاءة وفعالية برنامج السلوك المهني واإلمتثال.  •

رفــع التقاريــر إىل اإلدارة ولجنــة التدقيــق عــن مســتجدات برنامــج الســلوك المهنــي واإلمتثــال بمــا فــي ذلــك اإلبــالغ   •
عــن أي مخاطــر امتثــال هامــة واألمــور التــي تتصــل بعــدم اإلمتثــال والرقابــة وكذلــك مســتجدات اإلجــراءات المتخــذة 

لمعالجــة أوجــه القصــور.

وقد رفعت إدارة السلوك المهني واالمتثال ثمانية تقارير للجنة التدقيق ، شملت اآلتي:

تقرير سنوي يلخص أنشطة اإلدارة خالل العام.  )1(
أربعة تقارير ربع سنوية حول السلوك المهني واإلمتثال.  )2(

تقريران يستعرضان برنامج اإلمتثال.  )3(
تقرير مخاطر بشأن اإلمتثال عىل مستوى الدولة.  )4(

هذا وتجدر اإلشارة إىل أن إدارة المخاطر المؤسسية والتدقيق الداخلي وإدارة اإلمتثال ليست عىل دراية بأي مشاكل 
جوهرية تواجهها الشركة لم يتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة للعام 2022 .



27

 تقرير الحوكمة لسنة 2022

27

10
نبذة موجزة

أســندت القوانيــن واألنظمــة الســارية للجمعيــة العموميــة الموافقــة عــىل تعييــن المدقــق 
الخارجــي للشــركة وتحديــد أتعابــه، كمــا أنهــا اشــترطت أال يتجــاوز تعييــن نفــس المدقــق 
الخارجــي ســت ســنوات متتاليــة عــىل أن يتــم اســتبدال شــريك التدقيــق بعــد انقضــاء الســنة 
الثالثــة. وتقــوم الجمعيــة العموميــة للشــركة بالموافقــة ســنوًيا عــىل تعييــن المدقــق 
ــراءات  ــام إج ــد إتم ــس إدارة &e بع ــن مجل ــة م ــىل توصي ــاًء ع ــه بن ــد أتعاب ــي وتحدي الخارج
المناقصــة التــي تشــرف عليهــا إدارة التدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطــر المؤسســية. وقــد 
وافــق اجتمــاع الجمعيــة الــذي عقــد فــي 5 أبريــل 2022 عــىل تعييــن الســادة شــركة “كــي 
بيــه ام جــي لــوار جلــف ليمتــد“ كمدققيــن خارجييــن للشــركة للعــام 2022، وتتــوىل هــذه 
الشــركة مهــام التدقيــق منــذ عــام 2018. وتجــدر اإلشــارة هنا إىل أن الســيد/ مبين تشــاودري 

يتــوىل مهــام شــريك التدقيــق منــذ اســتبدال الشــريك الســابق فــي عــام 2021.

مدقق الحسابات 
الخارجي
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تتألــف “كــي بيــه إم جــي“ مــن شــبكة عالمية مــن المكاتب التي تقــدم خدمات التدقيــق والضرائب والخدمات االستشــارية 
بمهنيــة واحترافيــة لمجموعة واســعة من القطاعــات الصناعية والحكومية وكذلك القطاعــات غير الربحية.

تــزاول “كــي بيــه إم جــي“ أعمالهــا فــي 143 دولــة وإقليــم ويعمــل أكثــر مــن 216,000  شــخص فــي الشــركات األعضــاء 
حــول العالــم. وتتمتــع هــذه الشــركات بعضويتهــا بشــركة “كــي بيــه إم جــي الدوليــة“ أو لهــا ارتباطــات بهــا، و“كــي بيــه 
إم جــي الدوليــة“ هــي شــركة إنجليزيــة خاصــة محــدودة بالضمــان، تعمــل كمنســق يهــدف لتحقيــق المنفعــة لجميــع 

الشــركات األعضــاء فــي “كــي بيــه إم جي“ولكنهــا ال تقــدم خدمــات احترافيــة للعمــالء.

تتبــع شــركتا “كــي بيــه إم جــي“ العضوتيــن فــي اإلمــارات وعمــان لشــركة “كــي بيــه إم جــي لــوار جلــف“ التــي أسســت فــي 
عــام 1973 ، وتضــم هــذه شــركة فــي مكاتبهــا الســتة 2,160 موظــف بمــن فيهــم 190 شــريك ومديــر تنفيــذي. تقــدم 
الشــركة خدمــات التدقيــق والضرائــب واالستشــارات لمجموعــة واســعة مــن العمــالء المحلييــن والدولييــن فــي جميــع 
ــر  ــي المخاط ــي تالف ــاعدهم ف ــا تس ــا كم ــع عمالئه ــب م ــا إىل جن ــركة جنًب ــل الش ــاد. وتعم ــال واالقتص ــات األعم قطاع

وتحديــد الفــرص.

تفخــر “كــي بيــه إم جــي“ بتقديرهــا لتنــوع القيــم وعمليــة المشــاركة كوســيلة إليجــاد ثقافة إيجابيــة ومشــجعة األمر الذي 
حــدا بهــا إىل الحــرص عــىل اجتــذاب األفــراد المتحمســين الذيــن يجمعهــم هــدف مشــترك أال وهــو “غــرس الثقــة والقــدرة 
عــىل التغييــر“ عنــد عمالئهــم وفــي المجتمعــات التــي يعيشــون ويعملــون فيهــا. وحيــن تحتــدم التغيــرات اإلقتصاديــة 
ــري متســلحة  ــه إم جــي” تنب ــن يطــرأ اضطــراب مــا عــىل الصناعــة، فــإن “كــي بي وفــي خضــم التقــدم التكنولوجــي وحي
بخبرتهــا العميقــة وامتداداتهــا العالميــة وبصيرتهــا النافــذة وجســارة عزمهــا للعمــل جنًبــا إىل جنــب مــع عمالئهــا ســواء 
فــي وقتنــا الراهــن أو فــي المســتقبل. ومــن خــالل تواجدهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم، تواصــل “كــي بيــه إم جــي” البنــاء 

عــىل نجاحــات الشــركات األعضــاء لديهــا بفضــل رؤيتهــا الواضحــة والحفــاظ عــىل قيمهــا ومتعامليهــا.

خدمات وأتعاب وتكاليف التدقيق الخارجي

نورد أدناه التفاصيل المتعلقة بأتعاب المدقق الخارجي والخدمات اإلستشارية األخرى للعام 2022:

ــة  ــق ومراجع ــاء تدقي ــك لق ــام 2022 ، وذل ــن الع ــي ع ــم إمارات ــي 2,439,771 دره ــق الخارج ــف التدقي ــت تكالي بلغ  •
البيانــات الماليــة الســنوية والمرحليــة الموحــدة والخدمــات الخاصــة بهيئــة األوراق الماليــة والســلع والتــي تعــرف 

اختصــارًا بـــ “إكــس بــي آر إل“.

بلغــت أتعــاب مدقــق حســابات الشــركة عــن العــام 2022 لقــاء الخدمــات غيــر المتعلقــة بمهــام التدقيــق 1,477,555   •
ــق  ــات تدقي ــل وخدم ــطة األج ــة المتوس ــندات العالمي ــث الس ــاب تحدي ــذه األتع ــملت ه ــد ش ــًا، وق ــًا إماراتي درهم

ــة. ــات التنظيمي ــات الهيئ ــة بمتطلب ــة المتعلق ــات المالي البيان

بلغــت أتعــاب التدقيــق المدفوعــة والمســتحقة عــن الخدمــات التــي قدمــت خــالل العــام 2022 مــن قبــل شــركات   •
تدقيــق أخــرى - غيــر مدققــي حســابات الشــركة - 8,137,187 درهًمــا إماراتًيــا وذلــك لقــاء خدمــات استشــارية قامــت 

ــاه: بتقديمهــا الشــركات أدن

برايس ووتر هاوس كوبرز   -1

ديلويت أند توش الشرق األوسط  -2

3-  إرنست ويونغ

أردنت لالستشارات المالية والمحاسبة  -4

التحفظات التي ضمنها مدقق الحسابات الخارجي في القوائم المالية
المرحلية والسنوية الموحدة للعام 2022

لم يورد مدقق الحسابات الخارجي أية تحفظات في القوائم المالية المرحلية والسنوية الموحدة للعام 2022 .
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خــالل العــام 2022، تلقــت الشــركة خمســة قــرارات بارتــكاب مخالفــات مــن هيئــة تنظيــم 

االتصــاالت والحكومــة الرقميــة فــي الدولــة. وكانــت هــذه المخالفــات عــى النحــو اآلتــي:

قراران متعلقان باستالم مكالمات احتيال من خارج الدولة.  •

قراران متعلقان بمتطلبات تسجيل المشتركين.  •

قرار متعلق بمتطلبات حماية المشتركين.  •

ــات عــىل نحــو يحــوز رضــا  وقــد خصصــت الشــركة المــوارد الالزمــة للوفــاء بهــذه المتطلب
هيئــة تنظيــم االتصــاالت والحكومــة الرقميــة. واليــزال العمــل جاريــا عــىل معاجلــة هــذه 
ــن  ــوع أي م ــرار وق ــة دون تك ــة للحيلول ــة كافي ــط رقابي ــذ ضواب ــب تنفي ــات إىل جان المتطلب

هــذه المخالفــات.

المخالفات
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يعــد الوفــاء بالتزاماتنــا فــي مجــال الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة )ESG( أمــًرا بالــغ األهميــة 
لتعزيــز تجربــة العمــالء ومضاعفــة القيمــة لمســاهمينا ودعــم المجتمعــات التــي نعمــل بها. 

ــا  ــىل التزامه ــتثمار ع ــا واالس ــال التكنولوجي ــي مج ــًا ف ــدة عالمي ــة &e الرائ ــد مجموع وتؤك
بمبــادئ الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة المؤسســية، التــي تدعــم رحلتهــا فــي قيــادة التحول 

الرقمــي واالتصــال بهــدف الوصــول إىل مســتقبل مشــرق ومســتدام للجميــع.

ــذ جــدول  وتعكــس اســتراتيجية االســتدامة الخاصــة بالمجموعــة، مــدى اهتمامهــا بتنفي
ــي تتخذهــا فــي  ــة الت ــا والخطــوات العملي ــق االســتدامة فــي أعماله أعمــال خــاص بتحقي
ــة للمؤسســات أحــد ركائزهــا األساســية  هــذا المجــال والتــي تعــد المســؤولية االجتماعي
ممــا يحقــق أهدافهــا فــي تمكيــن المجتمعــات رقميــًا وتعزيــز التأثيــر االجتماعــي اإليجابــي 

ودفــع االبتــكار.

تظــل تنميــة المجتمــع عــىل رأس أولويــات المجموعــة حيــث حرصت في مطلــع العام 2022 
ــدة  ــج األجن ــم برام ــم ودع ــن التعلي ــا بتمكي ــذ التزامه ــىل تنفي ــاء ع ــار الوب ــرة انتش ــالل فت خ
الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتمكيــن الجمعيــات الخيريــة والمنظمــات غيــر 
ــدم فــي  ــرع بال ــة للتب ــن العــام والخــاص كمــا نفــذت حمل ــة فــي كل مــن القطاعي الحكومي

جميــع أنحــاء البــالد وتعــد هــذه الحملــة األوىل مــن نوعهــا فــي تلــك الفتــرة الحرجــة. 

مساهمة اتصاالت 
من &e في تنمية 
المجتمع المحلي 
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وتهــدف &e إىل دعــم مختلــف شــرائح المجتمــع: األطفــال والشــباب والمــرأة وأصحــاب الهمــم، وذلــك عبــر المشــاركة فــي 
الفعاليــة التــي نظمتهــا هيئــة تنميــة المجتمــع لالحتفــال باليــوم العالمــي لكبــار الســن، وتهــدف هــذه الفعاليــة إىل زيــادة 
الوعــي العــام بالفــرص والتحديــات التــي يواجههــا المســنين وتســليح األســر وأفــراد المجتمــع المحيطيــن بهــم بالمعرفــة 

الالزمــة للتعامــل مــع تلــك التحديــات.

ــتعين  ــل، وتس ــي العم ــا ف ــباب ودمجه ــات الش ــن طاق ــتفادة م ــىل االس ــًا ع ــة دائم ــرص المجموع ــار، تح ــذا اإلط ــي ه وف
فــي كل عــام بمجموعــة مــن المتطوعيــن العامليــن معهــا خــالل معــرض جيتكــس. وفــي جيتكــس جلوبــال 2022، تــم 
تنســيب أكثــر مــن 45 متطوعــة ومتطوًعــا فــي قطاعــات مختلفــة مــن المنصــة اإللكترونيــة وقدمــوا عروًضــا توضيحيــة 

لكبــار الشــخصيات مــن زوار الجنــاح وكذلــك الــزوار مــن الشــركات وشــركاء األعمــال والعامــة.

وتعــزز شــراكات المجموعــة فــي األنشــطة الرياضيــة والشــبابية التزامها بدعــم األحداث الرياضيــة الكبرى عىل المســتويين 
المحلــي والعالمــي وهــو مــا يزيــد مــن اتســاع قاعــدة العمــالء لديها. 

وتندرج استثماراتنا المجتمعية ضمن الفئات التالية: 

التنمية االجتماعية والمجتمعية  .1

الثقافة والبيئة  .2

االبتكار والتعليم والصحة  .3

الرياضة والشباب  .4

األنشطة والمبادرات التي أطلقتها مجموعة &e أو شاركت بدعمها في مجال المسؤولية المجتمعية خالل العام 2022:

التنمية االجتماعية والمجتمعية

تحدي اإلمارات للفرق التكتيكية SWAT( 2022( لشرطة دبي.  •

مبادرة “دبي تبادر لتوزيع مياه الشرب النقية”.  •

مبادرة خبز السبيل الذي أطلقها مركز محمد بن راشد الستشارات الوقف والهبة.  •

دعم مؤسسة نور دبي.  •

دعم الهالل األحمر اإلماراتي.  •

مبادرة المليار وجبة خالل شهر رمضان.  •

اللقاء الخاص بالتوعية حول مرض التوحد لموظفي المجموعة.   •

أطلقنا Wider Web لتسهل طريقة التصفح والتعامل مع اإلنترنت للمصابين بالتوحد.   •

يوم زايد للعمل اإلنساني.  •

مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق.  •

مؤسسة تحقيق أمنية.  •

توفير نظام توظيف شامل.  •

خصم 60% لحاملي بطاقة بركة الدار.  •

 FM, UNOC,( والفريق التقني والفريــق اإلداري في المجموعة لألقســام )HSE( جــوالت فريــق صحــة وســالمة البيئــة  •
Mobile Planning( عــىل مــدار الســاعة لضمــان اســتمرار الخدمــات بالرغــم مــن األمطــار الغزيــرة والفيضانــات فــي 

اإلمــارات الشــمالية.

.)NFTs( اإلمارات للرموز القابلة لالستبدال Smile  •

اليوم العالمي لكبار السن.  •

المشاركة في معرض التوظيف.  •

حملة »أنتم األيادي الدافئة« للهالل األحمر اإلماراتي.  •

قيمة المساهمة: 3.1 مليون درهم.

الثقافة والبيئة
مهرجان البطيح الثقافي في الشارقة.  •

مؤتمر عجمان الدولي السادس للبيئة.  •

مهرجان رمضان عجمان.  •

مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم.  •

أيام الشارقة الثقافية.  •

هاكاثون FutureNow مع جامعة وولونجنج بدبي.  •

حملة زكاة لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية.  •

حملة عيد األضحى.  •

يوم المرأة اإلماراتية.  •

ــاالت  ــركة االتص ــود ش ــًة لجه ــتان، تكمل ــة باكس ــت لجمهوري ــاعدات قدم ــة مس ــالل حزم ــن خ ــة م ــة العاجل اإلغاث  •
.)PTCL( الباكســتانية 

مهرجان المربعة للفنون بعجمان.  •

.Smile إضافة طبيعة اإلمارات إىل تطبيق  •

المشاركة في مؤتمر األمم المتحدة السابع والعشرين للتغير المناخي )COP27( في شرم الشيخ.   •

ــي قامــت بهــا ــة حــول االســتدامة الت ــل غــرس األشــجار وجلســات التوعي ــة مــع Goumbook مث ــادرات البيئي المب  • 
&e المؤسسات. 

قيمة المساهمة: 1.3 مليون درهم.
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اإلبتكار والتعليم والصحة

برنامج شهر اإلبتكار.  •

جلسة حول الذكاء االصطناعي.  •

جائزة اتصاالت لمعرض كتاب الطفل.  •

معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب.  •

معرض Bett للتعليم والتكنولوجيا 2022.  •

تهنئة بالعيد ويوم الطبيب اإلماراتي.  •

حملة التبرع بالدم في مختلف إمارات الدولة.  •

جلسة توعية افتراضية حول األمن السيبراني.  •

رســائل التهنئــة مــن ديــوان ولــي العهــد إىل خــط الدفــاع األول وعائالتهــم بمناســبة عيــد األضحــى تقديــرًا   •
لجهودهــم أثنــاء الجائحــة. 

حملة »بالعلم نمكن« للهالل األحمر اإلماراتي.   •

حملة »سقيا الماء« للهالل األحمر اإلماراتي.  •

زيارة المدارس والجامعات إىل معرض جيتكس.  •

.GEMS اليوم التوعوي لمؤسسة  •

معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022.  •

الشراكة والتعاون األكاديمي والصناعي مع جامعة ولونجونج.  •

التوعية التربوية ألصحاب الهمم بالشراكة مع معهد اإلثراء السلوكي لألطفال من ذوي الهمم.   •

يوم الرموز اإلماراتي.  •

يوم التوعية بسرطان الثدي.  •

.CPaaS هاكاثون لتدريب الطالب وتقديم قدرات منصة  •

.Smile إضافة حملة خبز السبيل إىل تطبيق  •

قيمة المساهمة: 4.4 مليون درهم

الرياضة والشباب

لجنة دوري المحترفين.  •

اتحاد اإلمارات لكرة القدم.  •

بطولة الدوائر الحكومية لكرة القدم في عجمان.  •

مهرجان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لسباق الخيول.  •

فريق اإلمارات للدراجات موسم 2022.  •

قيمة المساهمة: 17 مليون درهم

 وبذلك، بلغت المساهمات المالية لمبادرات المسؤولية المجتمعية في العام 2022 ما قيمته
25.8 مليون درهم إماراتي.
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فــي ضــوء مســاعيها النتهــاج أفضــل وســائل االتصــال مــع مســاهميها والمجتمــع 
اإلســتثماري، قامــت المجموعــة بإنشــاء إدارة عالقــات المســتثمرين لتكــون بمثابــة البوابــة 
الرئيســية للتواصــل معهــم. تعمــل هــذه اإلدارة مــن خــالل منصــات مختلفــة مثــل الموقــع 
اإللكترونــي للشــركة، وتطبيــق عالقــات المســتثمرين والموقــع اإللكترونــي لســوق أبوظبــي 
لــألوراق الماليــة ) ADX (. وينشــر عــىل  هــذه المنصــات المعلومــات المتعلقة بالشــركة مثل 
إفصاحاتهــا الماليــة وأهــم األحــداث والتطــورات وتقاريــر مجلــس اإلدارة وتقاريــر الحوكمــة 
ــر االســتدامة وهيــكل المســاهمين. وبفضــل مــا تقــدم مــن تواصــل وافصاحــات،  وتقاري
تحافــظ الشــركة عــىل مواكبــة أفضــل الممارســات الدوليــة فــي هــذا المجــال وتتوافــق مــع 

أحــكام قواعــد الحوكمــة.

ــرة فــي  ــع بخب ــذي يتمت ــه رامــز الحســنية ال ــرأس قســم عالقــات المســتثمرين الســيد نزي ي
القطــاع المالــي والقطــاع الخــاص لمــا يربــو عــى أربعــة وعشــرين عاًمــا، قضــى منهــا إثنــي 
عشــر عامــًا فــي إدارة عالقــات المســتثمرين فــي &e. كمــا أن الســيد نزيــه حاصــل عــى درجــة 
ــز  ــة وهــو حائ ــات المتحــدة األمريكي ــة بابســون فــي الوالي الماجســتير فــي اإلدارة مــن كلي

.)CFA( عــىل شــهادة محلــل مالــي معتمــد

فيما يلي وسائل التواصل الخاصة بالمستثمرين:

إدارة عالقات المستثمرين:
المكتب الرئيسي، ص. ب. 3838 
ir@eand.com :البريد اإللكتروني

 https://eand.com :الموقع اإللكتروني

قسم شؤون المساهمين:
السيدة/ إنجي زكي

هاتــف رقــم: 26182661 971+ )تــم تفعيــل خاصيــة البريــد الصوتــي بعــد ســاعات العمــل 
الرســمية وخــالل العطــل الرســمية(

shares@eand.com :البريد اإللكتروني

عالقات المستثمرين
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لجنة االمتثال بأحكام التداول بأسهم الشركة

فــي مســعى مــن الشــركة لضمــان تنفيذ سياســة الشــركة لتــداول المطلعين، والتــي تنظم تــداول األشــخاص المطلعين 
واالمتثــال للقواعــد واللوائــح المعمــول بهــا فــي الدولــة، تعمــل &e عــىل إدارة ومتابعــة واإلشــراف عــىل تــداول وملكيــة 

المطلعيــن مــن خــالل لجنــة االمتثــال بأحــكام التــداول بأســهم الشــركة.

تضــع السياســة ارشــادات بشــأن التعامــل فــي األوراق الماليــة للشــركة لألشــخاص المطلعيــن عــىل معلومــات داخليــة (
أي المعلومــات الهامــة غيــر المتاحــة للعامــة والتــي لهــا تأثيــر عــىل ســعر الســهم وينســحب ذلــك عــىل جميــع الموظفيــن 
ــق وأقاربهــم. كمــا تحــدد السياســة  ــة التدقي ــس اإلدارة ولجن ــق عليهــم هــذه الصفــة وعــىل أعضــاء مجل ــن تنطب الذي
ــاء حيازتهــم لمعلومــات  المعمــول بهــا اجــراءات الشــركة فــي جميــع األمــور المهمــة المتعلقــة بتــداول المطلعيــن أثن

داخليــة. هــذا وتهــدف السياســة إىل الحفــاظ عــىل ســمعة ونزاهــة الشــركة وجميــع األشــخاص المرتبطيــن بهــا.

ــة  ــة متعلق ــات داخلي ــازة معلوم ــاء حي ــركة أثن ــة للش ــي األوراق المالي ــداول ف ــا الت ــول به ــة المعم ــر السياس ــا تحظ كم
بالشــركة أو الشــركات التابعــة لهــا أو الشــركات الشــقيقة أو الشــركات األخــرى التــي تربطهــا بهــا عالقــات تعاقديــة أو 

ــرام صفقــات. قــد تكــون منخرطــة فــي تفــاوض معهــا بشــأن اب

ــا لمعلومــات  ــاء حيازته ــة ألي شــركة أخــرى أثن ــداول فــي األوراق المالي ــن الت ــل، تحظــر السياســة عــىل المطلعي وبالمث
هامــة غيــر متاحــة للعامــة عــن تلــك الشــركة ويكــون قــد تــم الحصــول عليهــا فــي ســياق عمــل المطلــع أو المطلعــة مــع 
الشــركة. باإلضافــة إىل ذلــك، فــان السياســة المذكــورة تحظــر عــىل المطلعيــن تــداول هــذه المعلومــات مــع أي شــخص 
آخــر بمــا فــي ذلــك األقــارب واألصدقــاء. عــالوة عــىل ذلــك، يحظــر عــىل المطلعيــن وفــق السياســة المعمــول بهــا، التــداول 
فــي أســهم الشــركة خــالل فتــرات حظــر التــداول التــي تفرضهــا هيئــة األوراق الماليــة والســلع وســوق أبوظبــي لــألوراق 
ــندات  ــا س ــة به ــن” المدرج ــت دبل ــدا “يورونكس ــة أيرلن ــي بورص ــة ف ــن ذات الصل ــح والقواني ــة إىل اللوائ ــة باإلضاف المالي
&e وكذلــك عنــد حصــول أحــداث محــددة مثــل التفــاوض عــىل عمليــات اإلندمــاج أو اإلســتحواذ أو تحويــل الملكيــة أو 

التقاضــي أو القــرارات التنظيميــة أو غيرهــا مــن األحــداث الهامــة.

هــذا ويتعيــن عــىل جميــع المطلعيــن الحصــول عــىل موافقــة مســبقة مــن “لجنــة االمتثال بأحــكام التــداول“ قبــل التداول 
في أســهم أو ســندات الشــركة.

ويجــوز للمطلعيــن تــداول األوراق الماليــة للشــركة عندمــا تكــون نافــذة التــداول مفتوحــة بعــد الحصــول عــىل موافقــة 
خطيــة مــن “لجنــة االمتثــال بأحــكام التــداول“.

وعــىل هــذا الصعيــد، يــدرك أعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة العليــا للشــركة التزاماتهــم المتعلقــة باإلفصــاح عــن 
تداولهــم فــي أســهم الشــركة، وهــم ملتزمــون تماًمــا بجميــع المتطلبــات التــي وضعــت مــن قبــل هيئــة األوراق الماليــة 

والســلع وســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة و”يورونكســت دبلــن”.

ــداول  ــزام بقواعــد الت ــة اإللت ــداول بأســهم الشــركة “ عــىل وضــع اإلجــراءات ومراقب ــال بأحــكام الت ــة االمتث تعمــل “لجن
ــل مجلــس إدارة الشــركة. وتتكــون  ــذ السياســة باشــراف عــام مــن قب ــداوالت وتنفي ــة الت ــن ومراقب ــل المطلعي مــن قب
ــي  ــق الداخل ــر والتدقي ــذي إلدارة المخاط ــس التنفي ــة والرئي ــة للمجموع ــؤون المالي ــذي للش ــس التنفي ــن الرئي ــة م اللجن
ــم  ــد كري ــيد/ محم ــة الس ــس اللجن ــر رئي ــتثمرين. ويق ــات المس ــس لعالق ــب الرئي ــركة ونائ ــام الش ــن ع ــة وأمي للمجموع

ــه. ــه والتأكــد مــن فعاليت ــة عمل ــه آللي ــة وعــن مراجعت بنيــس بمســؤوليته عــن نظــام اللجن

تلعــب اللجنــة دوًرا مهًمــا فــي اإلشــراف عــىل جميــع ممارســات المطلعيــن عــىل مســتوى الشــركة، وتتمثــل المســؤوليات 
الرئيســة للجنــة فــي مــا يلــي:

التطوير واإلشراف عىل جميع الممارسات المتصلة بتداول المطلعين عىل مستوى الشركة. أ . 

مراقبة مدى فعالية الضوابط والتقييمات بحيث يتم اعتماد أفضل ممارسات وسياسات تداول المطلعين. ب . 

إجراء مراجعات دورية لممارسات تداول المطلعين. ت . 

اعتماد إجراءات عالجية لمواجهة أوجه القصور غير المنظورة. ث . 

ضمــان اعــداد واإلحتفــاظ بســجل خــاص وشــامل للمطلعيــن يوفــر تفاصيلهــم وملكيتهــم وتداولهــم فــي   ج . 
األوراق المالية للشركة واإلفصاحات والموافقات ذات الصلة.

مراقبة التداول واإلشراف عليه. ح . 

التواصل مع هيئة األوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق المالية بشأن األمور ذات الصلة. خ . 

دعــم حمــالت التوعيــة لجميــع الموظفيــن والمديريــن التنفيذييــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة بشــأن أهميــة التــداول   د . 
من قبل المطلعين واإلجراءات المتبعة وأفضل الممارسات.

ضمان االمتثال بالقواعد واللوائح المعمول بها. ذ . 

مراجعة حاالت انتهاك السياسة والتوصية باالجراءات التأديبية حيالها. ر . 

مراجعة السياسة بشكل دوري. ز . 

خــالل عــام 2022، قامــت اللجنــة بتطويــر منصــة للخدمــات الرقميــة وبنــاء قاعــدة بيانــات قويــة لتعامــالت المطلعيــن 
والتــي يجــري تحديثهــا باســتمرار .
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يحــق لجميــع مســاهمي الشــركة التصويــت عــىل قــرارات الجمعيــة العموميــة كافــة ســواًء 
كانــت قــرارات عاديــة أم خاصــة. هــذا وتوافــي الشــركة المســاهمين بآليــة التصويــت عــىل 
هــذه القــرارات فــي إعــالن الدعــوة. كمــا يفصــل القانــون والنظــام األساســي للشــركة بعــض 

القــرارات التــي تســتوجب موافقــة مــن المســاهم الخــاص عليهــا أيضــًا.

ويعــرف النظــام األساســي للشــركة القــرار الخــاص بأنــه القــرار الــذي يســتلزم موافقــة 
الجمعيــة العموميــة بأغلبيــة أصــوات ثالثــة أربــاع األســهم الممثلــة فــي اجتمــاع الجمعيــة 
العموميــة للشــركة وهــو ما يتماشــى مــع أحكام القوانيــن والتشــريعات ذات الصلة النافذة 
فــي الدولــة. هــذا وتصــدر القــرارات الخاصــة بشــأن أمــور معينــة وفقــًا لمــا هــو محــدد فــي 
النظــام األساســي للشــركة  والقوانيــن والتشــريعات النافــذة. وقــد عقــدت الشــركة اجتمــاع 

الجمعيــة العموميــة فــي 5 أبريــل 2022 وأصــدرت خاللــه القــرارات الخاصــة اآلتيــة:

وافقــت الجمعيــة العموميــة عــىل تخصيــص ميزانيــة ال تزيــد عــن 1% مــن متوســط   •
صافــي أربــاح الشــركة فــي الســنتين الماضيتيــن )2020-2021( لتقديــم مســاهمات 
ــد الجهــات التــي  طوعيــة ألغــراض خدمــة المجتمــع وفوضــت مجلــس اإلدارة بتحدي

ــغ لهــا. ســيتم تخصيــص وصــرف هــذه المبال

الموافقــة عــىل تعديــل بعــض أحــكام النظــام األساســي للشــركة بمــا يتماشــى مــع   •
المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية.

القرارات الخاصة
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15
تــدرك “اتصــاالت مــن  &e” أهميــة االبتــكار لنمــو وتطــور جميــع الصناعــات والمؤسســات. 
ولــذا ، حرصــت “اتصــاالت مــن &e” عــىل تجســيد ثقافــة االبتــكار بغيــة الحفــاظ عــىل قدرتها 
ــدة تعمــل عــىل تحســين  ــات جدي ــات وتقني ــم منتجــات وعملي التنافســية مــن خــالل تقدي

الكفــاءات وزيــادة المرونــة وزيــادة اإليــرادات.

شــهد النظــام البيئــي لالتصــاالت بعــد كوفيــد تغيــرات كبيــرة ودائمــة ، حيــث تواصــل 
الشــركات والمســتهلكون عــىل حــد تولــي اختيــار التجــارب الرقميــة األولولويــة ممــا أفضــى 
اىل زيــادة الطلــب عــىل خدمــات النطاقــات العريضــة والهاتــف المتحــرك التــي تتســم 

بالموثوقيــة و الجــودة العاليــة واالبتــكار.

فــي عــام 2022 ، ظلــت “اتصــاالت مــن  &e” وفيــة لوعدهــا بمواصلــة االبتــكار حيــث قامــت 
بتســريع حملتهــا االبتكاريــة فــي جميــع أجــزاء عملياتهــا، وممــا ســاعدها فــي تحقيــق ذلــك 
أنهــا وضعــت نصــب عينيهــا أن االســتراتيجية االبتكاريــة ال تقــوم فقــط عــىل تبنــي التقنيــات، 
ولكــن أيًضــا عــىل تبنــي ثقافــة االبتــكار وتشــكيل مفاهيمهــا فــي المؤسســة ككل. وفــي 
قــادم األيــام، ســتواصل “اتصــاالت مــن &e” البحــث عــن طــرق أفضــل للتشــغيل والتواصــل 

وتقديــم مــردودات قيمــة لعمالئهــا ومســاهميها.

المبادرات اإلبتكارية
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االبتكارات الداخلية

االبتكار في العمليات والمعالجات

تواصــل “اتصــاالت مــن &e” اســتخدام التقنيــات المتقدمــة لتحســين عملياتهــا. وفــي عــام 2022 ، أصبــح الــذكاء   .1
:”e& ـ “اتصــاالت مــن الصناعــي وتطبيقــات األتمتــة المتقدمــة مركــزا رئيســيا لـــباكورة محــركات الــذكاء الصناعــي لــ

 )RPA( بنشــر تقنيــات أتمتــة العمليــات الروبوتيــة )e& Business( ”األعمــال e& قامــت “اتصــاالت مــن أ.    
عنهــا.   الخدمــة  وفصــل  العمــالء  حســابات  فحــص  فعاليــة  لتحســين   )AI( الصناعــي  الــذكاء  وعمليــات 

ــي  ــذكاء االصطناع ــتخدام ال ــال باس ــن االحتي ــف ع ــا للكش ــا نظام ــال” أيض ــن &e األعم ــاالت م ــت “اتص أطلق ب.    
لتحليــل المعلومــات التاريخيــة مثــل الديــون المعدومــة وأنمــاط تســديد المســتحقات ومدة اشــتراكات العمالء 
.)SIM( لتجنــب االحتيــال فــي الحــاالت المتعلقــة باالشــتراكات الجديــدة واســتبدال شــرائح الهاتــف المتحــرك

ــي  ــع ف ــن &e” بالتوس ــاالت م ــت “اتص ــالء، قام ــة العم ــتهلكين ورعاي ــات المس ــن مبيع ــال كل م ــي مج وف ج.    
اســتخدام  التطبيقــات اآلليــة التــي تعتمــد عــىل الــذكاء الصناعــي:

 RPA هنــاك أكثــر مــن 400 عمليــة تغطــي 120 حالــة اســتخدام تدار حاليــا بواســطة التقنيــات الروبوتية أ:  
والتــي تديــر المهــام اليدويــة المتكــررة ذات الحجــم الكبيــر فــي كل مــن خدمــة العمــالء والمبيعــات.

رفع مستوى المساعد االفتراضي المدعوم بالذكاء الصناعي في عمليات رعاية العمالء. ب:  

ــر خدمــة الـــ واتــس آب  ــا عب ــاة الواتــس آب “etisalat by e& WhatsApp” لخدمــة عمالئن إطــالق قن ج:   
بشــكل أســرع وأكثــر كفــاءة، مــع تحســينات ملحوظــة فــي معدالت إتمــام التفاعــل الشــامل وتقييمات 

رضــى العمــالء.

تمكين التعافي من الكوارث لزيادة تحسين فعالية منصة التشغيل الروبوتي للعمليات الخاصة بنا. د.  

ــول اىل  ــالزم للوص ــت ال ــل الوق ــأنه أن يقل ــن ش ــال م ــات األعم ــع منتج ــار تجمي ــد إلط ــام جدي ــع: نظ ــار التجمي إط  .2
.%90 إىل  بنســبة تصــل  المحوريــة  للخدمــات  الســوق إلطــالق حــزم 

إدخــال تقنيــة ســوهو لقطــاع المنــازل والمكاتــب الصغيــرة: قدمــت شــركة “اتصــاالت مــن &e” تقنيــة سوســو    .3
لقطــاع المنــازل والمكاتــب الصغيــرة )SOHO( الســتهداف العمــالء الصغــار جدا والشــركات الناشــئة ذات العروض 

المخصصــة.

عــىل مســتوى المجموعــة ، أطلقنــا مركــز  الصحــة والســالمة والبيئــة )HSE(  للتميــز وهــو  األول مــن نوعــه فــي المنطقــة، 
ــن  ــر تجــارب إخــالء تحاكــي الواقــع )VR( للموظفي ــق )AR( عب ــول الواقــع المعــزز فــي مكافحــة حري ــك لتقدســم حل وذل
والمقاوليــن ولرســم خرائــط للمبانــي اإللكترونيــة والمبانــي الشــاهقة للموظفيــن ألغــراض تدريــب الموظفيــن ومراقبــي 
الحرائــق. نواصــل توســيع اســتخدام التقنيــات الروبوتيــة RPA فــي المؤسســة ككل مــن أجل تحســين الكفــاءة، وفي هذا 
االطــار تــم تقديــم تقنيــة RPA هــذا العــام لفحــص صحــة أكثــر مــن 2000 حســاب مــن حســابات المرافــق واعتمادهــا. 
وخــالل وبــاء كوفيــد-19، قدمنــا مــع تطبيــق الحصــن عمليــات متكاملــة للتحقــق مــن فحوصــات PCR  والتحكــم فــي 
ــات  ــر التقنيــة الروبوتيــة RPA، ممــا أتــاح تكامــال مباشــرا سلســا ومكــن مــن الوصــول إىل بيان الوصــول اىل المنافــذ عب

الموظفيــن المتعلقــة بحالــة كوفيــد19- وجــدري القــردة فــي قواعــد البيانــات الحكوميــة.

وعــىل صعيــد إدارة أســطول المركبــات الخاصــة بمجموعــة&e، فقــد أدخلنــا عمليــة آليــة لحجــز المركبــات بتنفيــذ تقنيــة 
الوصــول إىل المركبــات مــن خــالل تركيــب انظمــة تقنيــة تحديــد الهويــة عبر تــرددات الراديو )RFID( ا في أســطول ســيارات 
 .e& الشــركة، ممــا يتيــح للموظفيــن الوصــول إىل المركبــات باســتخدام بطاقــة هويــة الموظــف الصــادرة مــن مجموعــة
أدت هــذه األتمتــة إىل االســتغناء عــن إصــدار المفاتيــح يدويــا وتحســين مســتوى الســالمة للمركبــات ذلــك أن النظــام 
 .e& الخــاص بالموظــف ويصــادق عــىل بيانــات فحــص هويــة المســتخدم المصــرح به فــي نظــام مجموعة RFID يقــرأ رقــم
وفضــال عــن ذلــك، يتيــح النظــام التفويــض المســبق برحــالت المركبــات عبــر عمليــة آليــة تتيــح للمســتخدمين التســجيل 

المســبق لرحلتهــم ممــا يوفــر إدارة أفضــل للمركبــات والرحــالت مــن قبــل مســتخدمي مركبــات الشــركة.

االبتكار عىل مستوى الشبكة
ريــادة الشــبكة العالميــة: االتصــاالت الثابتــة والمتنقلــة: حافظــت “اتصــاالت مــن &e” عــىل مكانــة اإلمــارات العربية    .1
المتحــدة بيــن أعــىل شــركتين عالميــا فــي تصنيــف ســرعة بيانــات اإلنترنــت Mobile Ookla( )Speed وعــززت مكانــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة إىل المرتبــة 4 عــىل مســتوى العالــم إىل جانــب كونهــا األوىل في منطقة الشــرق األوســط 

وشــمال إفريقيــا ألول مــرة فــي مضمــار ســرعة النطاقــات العريضــة الثابتــة.

الخدمــات الصوتيــة عبــر تقنيــة الراديــو الجديــدة المتعــددة البائعيــن للجيــل الخامــس )VoNR): تــم إطــالق هــذه    .2
التكنولوجيــا متعــددة البائعيــن  لتعــزز تجربــة العمــالء مــن خــالل ضمــان مســتوى أفضل مــن االســتمرارية والجودة 

للخدمــات الصوتيــة.

ــر أول  ــاس بتوفي ــى ي ــة مرس ــع هيئ ــاون م ــن &e” وبالتع ــاالت م ــت “اتص ــة: قام ــاف الضوئي ــوت باأللي ــط اليخ رب   .3
مشــروع تجــاري يربــط اليخــوت باألليــاف الضوئيــة  كجــزء مــن متطلبــات حــدث الفورمــوال 1.

اســتيفاء تقنيــة التقســيم الموجــي المكثــف المتعــدد االرســال لوصــالت النقــل (DWDM): أدى اســتخدام هــذه    .4
ــر. ــد للعقــد والوصــالت بشــكل كبي ــل وقــت التزوي ــة اىل تقلي التقني

ابتكار القنوات
ــة تكامــل واعتمــاد بطاقــة UAE Pass: توفــر  منصــة UAE Pass  للعمــالء مــن المســتهلكين والشــركات  حمل  .1
مســتوى إضافــي مــن األمــان. عــالوة عــىل ذلــك ، يتيــح التكامــل الســلس لبطاقــة UAE Pass للعمــالء الوصــول 
بأمــان إىل القنــوات الرقميــة للخدمــة الذاتيــة ، والتــي تعــد أيضــا محــركا أساســيا فــي تعزيــز تجربــة العمــالء الذيــن 

ــد تســجيلهم. يســعون إىل تجدي

توســيع ميــزات وإمكانيــات تطبيــق “My etisalat”: حظــي تطبيــق “My etisalat” بطــرق دفــع جديــدة واضيــف   .2
اليــه قســم جديــد ذي مزايــا قابلــة للتحكــم هــو قســم “صفقــات مــن أجلــك”. باإلضافــة إىل ذلــك ، يمكــن لعمــالء 
“اتصــاالت مــن &e”  اآلن انجــاز مجموعــة أوســع مــن المهــام عبــر هواتفهــم الذكيــة. مــن الجديــر بالذكــر أن تطبيــق 

“My etisalat” وصــل إىل مســتويات قياســية مــن حيــث االنتشــار والرضــا.

التبنــي المتزايــد لقنــوات المبيعــات الرقميــة: مدفوعــا بحمــالت مختلفــة مثــل “اإلنترنــت أفضــل”، ازدادت معــدالت   .3
ــا. ــة بنحــو 4 أضعــاف تقريب ــوات المبيعــات الرقمي ــال عــىل اســتخدام قن النمــو الســنوية فــي االقب

ــارات  ــد مــن الخي ــد العمــالء بمزي توســيع قســم الصفقــات الشــخصية “قــدم عرضــك الخــاص” (MYOO): تزوي  .4
ــة لبرمجــة الصفقــات للدفــع اآلجــل لتحصيــل قيمتهــا فــي الوقــت الفعلــي واالســتمتاع بهــا عــىل الفــور.  والمرون

ــة. ــة التجرب ــة طيل ــا المتقدم ــزة آلي ــم االجه ــة تعل ــة خاصي ــذه التقني ــتخدم ه تس

اســتمرار طــرح متاجــر الجيــل التالــي: تــم ادخــال 75 متجــرًا مــن متاجــر الجيــل التالــي فــي جميــع أنحــاء اإلمــارات   .5
العربيــة المتحــدة بحلــول نهايــة عــام 2022. توفــر المتاجــر تجربــة بيــع بالتجزئــة جديــدة تمامــا مــع تركيــز قــوي عــىل 

الخدمــة الذاتيــة.

زيــادة اعتمــاد محطــات المســاعدة الذاتيــة (SAS): زاد اعتمــاد هــذه القنــوات بمقــدار 15 نقطــة مئويــة عىل أســاس   .6
ســنوي.

مكتــب المســاعدة الموحــد لألعمــال: تــم إطــالق مكتــب مســاعدة موحــد لعمــالء األعمــال ذوي الخدمــات   .7
ــي  ــي ورقــم مجان ــد اإللكترون ــث يقــدم الدعــم عــىل مــدار الســاعة مــن خــالل البري ــب ، حي المصممــة حســب الطل

مخصــص وفريــق متخصــص مــن مستشــاري الخدمــة.

 ”e& ــعمالء “اتصــاالت مــن مكتــب المســاعدة العالميــة لألعمــال: تــم إطــالق مكتــب مســاعدة دعــم شــامل لـ  .8
الدولييــن وهــو متــاح عــىل مــدار الســاعة.
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االبتكار في مضمار المنتجات
حافظــت “اتصــاالت مــن &e” عــىل التزامهــا بتقديــم أفضــل وأحــدث المنتجــات لعمالئهــا، حيــث بــادرت فــي عــام 2022 
بتكثيــف حملتهــا الرقميــة مــن خــالل توســيع طيــف خدماتهــا الرقميــة لتلبيــة احتياجــات نمــط الحيــاة الحديثــة لعمالئهــا.

اإلطــالق التجــاري لـــ GoChat Messenger، وهــو تطبيــق مكالمــات شــامل )الــكل في واحــد( بالصــوت والفيديو   .1
ــدة مــن  ــوع مــن االســتخدامات الفري ــة الوصــول إىل طيــف متن ــا، ويتيــح للمســتخدمين مرون ــره مجان ويتــم توفي
ــتخدم  ــون مس ــل إىل 2.5 ملي ــث وص ــرعة ، حي ــتخدام GoChat بس ــىل اس ــال ع ــع االقب ــد. ارتف ــق واح ــالل تطبي خ

ــة عــام 2022. مســجل بنهاي

تطبيــق ســمايلز: واصلت“اتصــاالت مــن &e” توســيع حضورهــا فــي ســوق االســتخدامات الرقميــة الجــذاب الــذي   .2
تبلــغ نســبة االشــغال فيــه 100%، وكان العــام الماضــي عامــا آخــر من االنجــازات لتطبيق ســمايلز بفضــل االعتبارات 

اآلتيــة:

التوســع الســريع فــي مجــال توصيــل الطعــام والــذي ســجل نمــوا ال يضاهــى منــذ إطــالق طلــب الطعــام عبــر  أ.  
ــت فــي عــام 2021. اإلنترن

التوســع فــي المســاحة التــي تشــغلها البقالــة عبــر اإلنترنــت مــن خــالل االســتحواذ عــىل elGrocer واحــداث  ب.  
ــة بقالــة كاملــة  ــر مفهــوم »متجــر داخــل المتجــر«، ممــا يتيــح تجرب التكامــل بينهــا وبيــن تطبيــق ســمايلز عب

ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــي اإلم ــن ف ــع المقيمي ــة Smiles لجمي ــل عالم ــغيل تحم التش

وتبعــا لمــا تقــدم، تجــاوز عــدد المســتخدمين المســجلين فــي تطبيــق ســمايلز 3.3 مليــون مســتخدم بحلــول  ج.  
ــام 2022. ــة ع نهاي

الدخــول إىل مــا وراء الكــون بفضــل إطــالق “e& universe” » فــي جايتكــس جلوبــال 2022، حيــث تــم البــدء بـــ   .3
.GITEX و   Concert Arena و   Arena Zone و   Smart Home Zone

إطــالق منصــة »GoWell« للياقــة البدنيــة والتعافــي: تــم إطــالق المرحلــة األوىل مــن »اتصــاالت مــن &e« مــن   .4
برنامــج الصحــة اإللكترونــي مــع ميــزات رئيســية مثل«اعــرف حالتــك الصحيــة«و »حــدد أهدافــك« و »احصــل عــىل 

مكافــأة عــىل إنجازاتــك«.

إطــالق منصــة OTT للرياضــات اإللكترونيــة مــن Arena، وهــي منصــة تســتهدف المشــاركة المجتمعيــة،   .5
والمنافســة عــىل جميــع المســتويات، واســتهالك محتــوى األلعــاب ، وهــي متاحــة عبــر باقــات االشــتراك المجانيــة 
ــال. ــن االنتق ــر وزم ــدة التأخ ــل م ــىل تقلي ــدرة ع ــل الق ــا ، مث ــن المزاي ــعة م ــة واس ــز بمجموع ــي تتمي ــة الت والمدفوع

توفيــر تأميــن ميســر: بــات بمقــدور اتصــاالت مــن خــالل منصتهــا الجديــدة المبتكــرة للتأميــن والتــي تضــم العديــد   .6
ــة تأميــن متطــورة مــع إصــدار فــوري لعقــد التأميــن. المنصــة فــي  مــن منتجــات التأميــن الرقميــة، أن توفــر تجرب
وضــع توســيع مســتمر لمحفظتهــا مــن خــالل إضافــة طيــف جديــد مــن الخدمــات مثــل منتجــات التأميــن الصحــي 

والســيارات والســفر.

مســاحات المعيشــة الذكيــة: بــادرت “اتصــاالت مــن &e” اىل التعــاون مــع سامســونج و وأمازون في قطــاع تقنيات    .7
مســاحات المعيشــة الذكيــة األمــر الــذي أتــاح لـــ “اتصــاالت مــن &e” بــأن تصبــح المــوزع الرئيســي لمجموعــة كاملة 
مــن أجهــزة سامســونج الذكيــة ، وأن تقــدم الطيــف الكامــل مــن مجموعــة أجهــزة سامســونج وأن توفــر كذلــك 
الطيــف الكامــل لتقنيــة أمــازون eero 6 و eero Pro 6 Wi-Fi1، باإلضافــة إىل أجهــزة ايكــو المنزليــة الذكيــة ألول 
مــرة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة. تتوفــر األطيــاف المختلفــة مــن تقنيــات وأجهــزة مســاحات المعيشــة الذكيــة 

فــي جميــع متاجــر البيــع بالتجزئــة واإللكترونيــة.

تقنيــة eLife Ultra: وهــي الجيــل التالــي مــن ملــف خدمــات “اتصــاالت مــن &e”  الشــتراكات اإلنترنــت المنزلــي،    .8
ــي  ــي. وف ــط الرقم ــت  وللتراب ــر االنترن ــل عب ــارات  للتواص ــة االم ــي دول ــر ف ــات األس ــة احتياج ــة لتلبي ــي مصمم وه
غضــون بضعــة أشــهر مــن إطالقهــا، أصبحــت »eLife Ultra« عالمتنــا البــارزة للخدمــات الثابتــة باســتقطابها لنحــو 

ــدة. ــة الجدي ــتراكات الثابت ــن االش 85% م

توســيع طيــف خطــط “New Freedom”: تقديــم خطــة بيانــات جديــدة ال تتوقــف إىل جانــب بيانــات محليــة غيــر   .9
ــة. محــدودة وخطــط مكالمــات مرن

الدخــول إىل المحتــوى لمشــتركي الدفــع اآلجــل: حزمة نمــط حياة جديدة توفــر للعمالء بيانــات مخصصة للمحتوى    .10
المفضــل لديهــم عبــر أربــع فئــات: الموســيقى واأللعــاب والفيديو واالتصــال )لوســائل التواصــل االجتماعي(.

واصــل إماراتــي: وهــو تطبيــق يمكــن عمالءنــا اإلماراتييــن مــن إنشــاء خطــط شــخصية رقميــًا مــع اتصــال حصــري    .11
ومزايــا رقميــة.

ــر مــن حلــول لنطاقــات  بزنــس أون: وهــو أول حــل  لخدمــة “وصل-و-شــغل” طرحتــه “اتصــاالت مــن &e” ويعتب   .12
ــا. ــة بن ــبكة 5G الخاص ــن ش ــتفادة م ــد االس ــأنه أن يزي ــن ش ــال وم ــالء األعم ــة لعم ــة التكلف ــة االقتصادي العريض

بيزنــس بــرو: هــو الجيــل التالــي مــن حلــول اإلنترنــت الشــاملة التــي أطلقتهــا “اتصــاالت مــن &e” لمســاعدة    .13
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي جهــود الرقمنــة، كمــا توفــر بيزنيــس بــرو  اتصــااًل ذكيــًا وآمنــًا عالــي الســرعة 

ــة. ــبكة المتقدم ــان الش ــات أم ــوت وخدم ــورة والص ــاالت بالص ــع اتص م

ــر أول شــبكة 5G خاصــة فــي اإلمــارات العربيــة  شــبكات 5G الخاصــة: قامــت شــركة “اتصــاالت مــن &e” بتوفي   .14
ــيين. ــن الرئيس ــا التجاريي ــد عمالئه ــام 2022 ألح ــي ع ــدة ف المتح

المنتجــات والخدمــات الرقميــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة: قامــت شــركة “اتصــاالت مــن &e” بتوســيع    .15
ــك: ــي ذل ــا ف ــام 2022 ، بم ــي ع ــطة ف ــرة والمتوس ــركات الصغي ــاع الش ــدة لقط ــروض الجدي ــن الع ــد م ــالق العدي واط

الخدمــات الرقميــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة: بمــا فــي ذلــك إيــداع ضريبــة القيمــة المضافــة  أ.  
الرقمــي. واألمــن  الرقميــة  والالفتــات 

الحضــور المكتبــي: تقديــم خدمــة صوتيــة تســتند إىل “االتصــال الموحــد كخدمــة )UCaaS(” للشــركات  ب.  
الصغيــرة والمتوســطة، لتحــل محــل الخدمــة الصوتيــة القديمــة. تأتــي هــذه الخدمــة كحزمــة مكونــة اســم 

.eStore ــي ــزن االلكترون ــزات المخ ــال ومي المج

ــر مــن 30 مــن بائعــي  ــت أكث ــا “البرمجيات-كخدمــة” )SaaS( ؛ وقــد ادخل ســوق SaaS: توســيع طيــف مزاي ج.  
ــع  ــام الدف ــحابي بنظ ــتراك الس ــًا لالش ــن 159 عرض ــر م ــت أكث ــة، وقدم ــي الخدم ــن )ISVs( ف ــج الفرديي البرام

ــوري. الف

التســويق الرقمــي: خدمــة مــدارة تقــدم إلدارة حمــالت العمــالء عــىل وســائل التواصــل االجتماعــي عبــر  د.  
الرئيســية. االجتماعــي  التواصــل  منصــات 

 Video Surveillance-as-s-Service المراقبــة بالفيديــو 2: تــم توســيع عرض منتــج المراقبة بالفيديــو  كخدمــة  ه.  
)VSaaS( بطرازات جديدة من الكاميرات عالية المواصفات مع ميزات األمان والكشف الذكي المتقدمة.

قمنــا فــي “&e المؤسســات )e& enterprise(” بتوســيع محفظتنــا عيــر تعزيزهــا بطيــف مــن حلــول األعمــال المتقدمــة 
 NICE مــن نوعــه بالشــراكة مــع شــركة »)CCaaS( المتطــورة. وفــي عــام 2022 ، أطلقنــا أفضــل »مركز-اتصــال- كخدمــة
)الرائــدة عالمًيــا فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي CCaaS( لمســاعدة عمــالء “&e المؤسســات”  عــىل التعامل مــع تحديات 
 ”Engage X“ تكنولوجيــا مراكــز االتصــال الخاصــة بهــم وتحســين تجربــة العمــالء. باإلضافــة إىل ذلــك ، أطلقنــا وحــدة
ضمــن “&e المؤسســات” والتــي توفــر منصــة اتصــال كخدمــة )CPaaS( لتصميــم رحلــة مــن التجــارب حســب احتياجــات  

المســتخدم النهائــي بمــا يوفــر لــه اتصــاالت سلســة ومتعــددة القنــوات.

وخــالل العــام نفســه، دخلنــا فــي تحالــف اســتراتيجي مــع شــركة DataRobot لعمــل إطالق حصــري ألول عــرض »للذكاء-
الصناعي-كخدمــة )AIaaS(« فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، ويتســم هــذا العــرض بأنــه ســحابي  وشــامل 
لبنــاء وتدريــب وتشــغيل وإدارة حلــول الــذكاء الصناعــي واكتســاب اآلالت للخبــرة والتعلــم وتوســيع دورة حيــاة الــذكاء 
ــة بترتيبــات الــذكاء الصناعــي الداخليــة. تمّكــن هــذه الخدمــة المؤسســات  الصناعــي بجــزء بســيط مــن التكلفــة مقارن
الحكوميــة والخاصــة مــن تنفيــذ حلــول الــذكاء الصناعــي التــي تعتمــد عــىل حالــة االســتخدام وإنشــاء قيمــة تجاريــة بأقــل 

قــدر مــن اإلســتثمار فــي خبــرات الــذكاء االصطناعــي.
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قامــت شــركة Help AG، وهــي ذراع األمــن الســيبراني لدينــا والمدعومــة مــن “&e المؤسســات”، بإطــالق خدمــة 
الحمايــة مــن المخاطــر الرقميــة )DRP( التــي يتــم توفيرهــا عبــر الخدمــات الســحابية بالكامــل ممــا يتيــح التتبــع الشــامل 
للمخاطــر، ودمــج طريقــة الويــب العميقــة وغيــر المكشــوفة مــع معالجــة رائــدة فــي الســوق تقلــل مــن المخاطــر الرقميــة 
ــالوة  ــة. ع ــدات الخارجي ــن التهدي ــة م ــه والحماي ــوب في ــر المرغ ــاف غي ــر االنكش ــد مخاط ــق تحدي ــن طري ــات ع للمؤسس
عــىل ذلــك، أطلقــت Help AG مؤخــرًا تقنيــة Cloud للحمايــة الســحابية SOC لتحديــث العمليــات األمنيــة للبنــى التحتيــة 
للمؤسســات الكبيــرة فــي المنطقــة مــن خــالل الحلــول القائمــة عــىل التحليــالت والكشــف عــن التهديــدات غيــر المعروفة 
وتوفيــر قــدرة فائقــة عــىل اكتشــاف البيانــات الشــاذة عــن النســق، وتصنيــف مخاطــر المســتخدمين والكيانــات للدفــاع 

فــي النهايــة عــن الهجمــات عــىل أصــول المؤسســات.

قمنــا فــي “e& money” برقمنــة رحلــة إدخــال تطبيقنــا مــن خــالل تجربــة رقميــة بنســبة 100%. بــات بمقــدور العمــالء 
التســجيل فــي تطبيــق “e& money” بســرعة كبيــرة، حيــث أن تطبيــق “تعــرف عــىل عميلك )KYC(” وســرعة جمــع البيانات 
والبنيــة التحتيــة الخــالء الطــرف وإبــراء الذمــة تتيــح للعمــالء إكمــال جميــع احتياجــات KYC دون الحاجــة إىل زيــارة متجــر 
فعلــي. كمــا قمنــا بإثــراء نظــام الدفــع لدينــا مــن خــالل إضافــة قســائم شــراء الهدايــا بمــا فــي ذلــك 30 قســيمة ألعــاب 
مختلفــة بأســعار تنافســية، وكذلــك إضافــة مؤسســات جديــدة يتــم تســديد فواتيرهــا مــن خــالل التطبيــق )مثــل هيئــة 
كهربــاء وميــاه دبــي وشــركة أبوظبــي للتوزيــع وشــركة العيــن للتوزيــع( ، عــالوة عــىل تمكيــن العمــالء مــن إضافــة األمــوال 
ــة المفتوحــة، والتــي يتــم قبولهــا عــىل نطــاق واســع وتنمــو  باســتخدام بطاقــة الخصــم المباشــر والخدمــات المصرفي

بمعــدل هائــل شــهريًا.

 ،metaverse عــىل FIFA لبــث كأس العالــم ifland ومــع beIN sports عقدنــا شــراكة مــع ،”evision“ فــي رؤيــة اإلمــارات
ــا أدى  ــزة. كم ــات المتمي ــار الرياض ــي مضم ــرة ف ــة غام ــب تجرب ــذي يجل ــوق ال ــي الس ــه ف ــن نوع ــق األول م ــو التطبي وه
االســتحواذ عــىل Stazplay مــن قبــل رؤيــة اإلمــارات إىل تعزيــز أوجــه التــآزر فــي المحتــوى والتكنولوجيــا وإطــالق حلــول 
النظــام األساســي ذات العالمــات البيضــاء بقــدرات متقدمــة مــن خــالل إطــالق تطبيقــات جديــدة مثــل Shoq فــي 

ــعودية.  ــي الس ــالق MobilyTV ف ــادة إط ــر ، وإع ــي مص ــتان، و Twist TV ف باكس

كمــا أصبحــت emasala Simply South التــي تــم إطالقهــا حديثــًا مــن قبــل رؤية اإلمــارات ضمن أكثر 5 قنوات مشــاهدة 
مــن قبــل عمــالء “اتصــاالت مــن &e” فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والتــي تبــث أفــالم مــن جنــوب آســيا مباشــرة 
بعــد طرحهــا فــي دور العــرض )الســينما(. وعــالوة عــىل ذلــك، اســتحوذت Starzplay ، بدعــم مــن رؤيــة اإلمــارات وتطبيــق 
إدارة البيانــات “ADM” ، عــىل الحقــوق الحصريــة للسلســلة األوىل مــن بطولــة كــرة القــدم اإليطاليــة )Series A( وأطلقــت 
قنــوات “Starzplay Sports” عبــر منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا لتدخــل فــي مضمــار االســتحواذ المباشــر 
ــة اإلمــارات “evision” عــىل كأس آســيا  ــر المشــهد اإلعالمــي فــي المنطقــة. كمــا اســتحوذت رؤي عــىل الرياضــة وتغيي
وكأس العالــم للكريكيــت لتعزيــز مكانتهــا لتصبــح “موطــن الكريكيــت” الحصــري فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا مــن خــالل قنــوات Cric Life المخصصــة التــي تســتضيف أكثــر مــن 50 مجلســًا للكريكيــت. كمــا وســعت رؤيــة 

اإلمــارات حقــوق Starzplay فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.

اإلبتكارات الخارجية
تواصــل “اتصــاالت مــن &e” االضطــالع بدورهــا الرامــي اىل التمكيــن مــن االبتــكار فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ولهــذا 
ــاول  ــا واالبتــكار فــي متن ــدة لجعــل التكنولوجي دخلــت فــي عــام 2022 فــي  شــراكة مــع مؤسســات عامــة وخاصــة رائ

شــريحة أوســع وتشــمل هــذه الشــراكات مــا يلــي:

برنامــج الشــركات الناشــئة اإلماراتيــة: برنامــج تــم إطالقــه بالتعــاون مــع وزارة االقتصــاد احتفــااًل باليــوم الوطنــي الـــ 51    .1
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ، ويقــدم مزايــا حصريــة للشــركات اإلماراتيــة الناشــئة عــىل حــزم اإلنترنــت وخطــط 

الهاتــف المحمــول ومايكروســوفت 365 وغيــر ذلــك الكثيــر.

 ، ”e& ــن ــاالت م ــن “اتص ــة م ــاهمة قوي ــة: بمس ــا المتقدم ــة والتكنولوجي ــع وزارة الصناع ــتراتيجية م ــراكات اس ش   .2
تهــدف الشــراكة إىل دعــم وتمكيــن الشــركات المصنعــة فــي اإلمــارات مــن رقمنــة ونشــر النســخة الرابعــة  للتطبيقات 

الصناعيــة المتقدمــة.

التعــاون مــع مكتــب الــذكاء الصناعــي: تعاونــت “اتصــاالت مــن &e” مــع مكتــب الــذكاء الصناعــي لدعــم المبرمجيــن    .3
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة طيلــة رحلــة التحــوالت الرقميــة الشــركات الناشــئة.

ــالل  ــن خ ــع م ــي المجتم ــة ف ــتخدامات الرقمي ــىل اإلس ــال ع ــريع اإلقب ــكار وتس ــة االبت ــات” تنمي ــل “&e المؤسس تواص
 FutureNow( Open « التعــاون والشــراكات المثمــرة عبــر برنامجهــا »االبتــكارات المفتوحــة عبــر منصــة المســتقبل اآلن

.)Innovation Program

ــا لالستكشــاف والتعــاون مــع األعمــال التــي فــي طــور التوســع  ــا 35 تحدًي ــة تطبيــق FutureNowCalls، أطلقن وبرعاي
ــة باإلضافــة إىل إتمــام شــراكات رئيســية مــع شــركة Dubai Future Accelerator وشــركة   ــواًل صناعي والتــي توفــر حل
Fintech Hive وشــركة HUB 71 وشركـــــــــة Plug&Play وقــد قمنــا أيًضا بتوســيع نطاق تطبيــق FutureNowCalls من 
خــالل تعاوننــا مــع  شــركة HUB71 إلطــالق أول مركــز للــذكاء الصناعــي المتميــز )AI CoE( فــي أبــو ظبــي، والــذي ســيوفر 
ــرات،  ــوارد والخب ــر الم ــالل توفي ــن خ ــي. وم ــن أبوظب ــا م ــيع نطاقه ــا وتوس ــم بناؤه ــي يت ــذكاء الصناع ــول ال ــة لحل منص
ســيغير المركــز مســتقبل الــذكاء الصناعــي، ويدعــم نظامــا إيكولوجيــًا مبتكــرًا ومزدهــرًا، ويعــزز المواهــب المحليــة، ويعــزز 

النمــو االجتماعــي واالقتصــادي للبــالد.

ــا 10 ورش عمــل للمطوريــن ورواد األعمــال واثنيــن مــن Hackathons بالتعــاون مــع جامعــة  وفــي عــام 2022 ، أطلقن
Wollongong وجامعــة Manipal. الهــدف مــن ورش العمــل هــذه هــو دعــم مجتمــع المبرمجيــن والمطوريــن فــي 
الجامعــات، بينمــا نقــوم بتعزيــز وتشــجيع اســتخدام القــدرات اإللكترونيــة من خــالل منصــة Engage X الخاصة بنا. ســيتم 
 ”SmartHub“ تمديــد المزيــد مــن الكابــالت تحــت البحــر فــي كلبــاء فــي المســتقبل لتشــكيل محطــة ربــط واتصــال ذكيــة
ــة   ــز مكان ــىل تعزي ــرة ع ــة  الفجي ــع محط ــب م ــًا إىل جن ــل جنب ــة ولتعم ــر للمنطق ــال آخ ــز اتص ــح مرك ــىل أن تصب ــادرة ع ق

“مجموعــة &e”  كمركــز اتصــال رقمــي رائــد فــي المنطقــة.

 )API( ــات ــة التطبيق ــي  لبرمج ــط البين ــدات الرب ــر وح ــة عب ــوالت الرقمي ــم التح ــىل دع ــة )Smart CPaaS(  ع ــل منص تعم
حيــث تضطلــع بدعــم كافــة التفاعــالت بيــن النظــام والمســتخدم  عــىل مســتوى الناقــل مــن خــالل الرســائل القصيــرة 
والصــوت ومكالمــات الفيديــو. تتيــح المنصــة لعمــالء األعمــال الدمــج الكامــل لوظائــف المنصــة  للمشــاركة والتفاعــل 
مــع قاعــدة عمالئهــم مــع الحفــاظ عــىل التحكــم الكامــل وبصــورة أفضــل. تــم تصميــم كمــا أن الخدمــات المقدمــة مــن 
هــذه المنصــة والتــي يتــم توفيرهــا  مــن خــالل الشــراكة قــد صممــت عــىل نحــو يدعــم األحجــام الكبيــرة مــن المعالجــات 

لــكل مــن المشــغلين والمؤسســات.

ابتكارات أخرى
ــا أكثــر  ــا لتسســير دفــة العمــل نحــو التعــاون باإلضافــة إىل توفيــر زواي ــا تصميــم مســاحة العمــل فــي مكتبن لقــد أعدن

ــز. هــدوءًا إلجــراء األنشــطة التــي تتطلــب اإلهتمــام والتركي

أتمتــة شــطب المخــزون - قامــت فــرق إدارة المســتودعات والمــواد بأتمتــة عمليــة شــطب األصــول الثابتــة مــن البدايــة 
ــات  ــة الشــطب وإعــادة تصميمهــا، يمكــن إجــراء عملي ــة عملي ــة مــن خــالل تطبيــق أوراكل. ومــن خــالل أتمت إىل النهاي

التصفيــة / بيــع الخــردة بشــكل أســرع كثيــرًا، ممــا يتيــح الحصــول عــىل ســعر أفضــل أثنــاء بيــع المخــزون.

هــذا وقــد أطلقنــا “e& capital” لإســتثمارات الرأســمالية لتكــون بمثابــة ذراع اإلســتثمار التكنولوجــي لمجموعــة 
&e ولتضطلــع بدعــم التحــول والتوســع خــارج نطــاق النشــاط األساســي للمجموعــة ولتكــون فــي جانــب التناغــم مــع 
االتجاهــات العالميــة المســتجدة وتســتثمر فــي الشــركات الناشــئة فــي مجــال تكنولوجيــا اإلبتــكار وتوفــر لهــا الدعــم، 

ــك أن هــذا يحمــل بشــائر القــدرة عــىل تشــكيل اإلقتصــاد الرقمــي للمســتقبل. ذل
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ــركةوأداءه  ــهم الش ــة س ــة بملكي ــات المتصل ــر المعلوم ــن التقري ــم م ــذا القس ــاول ه يتن

ــام 2022 . ــالل الع خ

المعلومات العامة

سعر سهم &e في عام 2022   1.16

ُيظهر الجدول أدناه بيانًا بسعر سهم الشركة خالل العام 2022 :

اإلغالق األدنى األعىلاإلفتتاحالتاريخ 

2022-133.033.232.733.1

2022-233.035.033.035.0

2022-336.037.035.937.0

2022-435.035.834.835.0

2022-530.030.329.730.3

2022-627.127.426.026.1

2022-727.527.927.227.9

2022-825.926.125.725.7

2022-923.423.823.023.4

2022-1025.425.825.025.8

2022-1124.525.824.125.8

2022-1223.423.422.822.9

مالحظة: أسعار األسهم الواردة في الجدول وفقًا آلخر يوم في الشهر.
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توزيع ملكية المساهمين    4.16

يظهر الجدول أدناه نسبة تملك مختلف فئات المساهمين في الشركة في نهاية العام 2022 :

حجم ملكية األسهم    5.16

يظهر الجدول أدناه نسبة المساهمة في الشركة بالمقارنة مع رأسمالها في عام 2022:

المساهم
نسبة األسهم المملوكة

المجموعحكومةشركاتأفراد

91.4%61.5%4.3%25.6%إماراتي

0.2%0.00%0.2%0.02% خليجي

0.03%0.00%0.00%0.03%عربي

8.3%0.00%8.3%0.01%أجنبي

100.0%61.5%12.9%25.7%المجموع

عدد األسهم المملوكةعدد المساهمينالبيان
نسبة األسهم المملوكة

من رأس المال

1.1%10,55392,324,670أقل من 50,000

من 50,000 ألقل من 
500,0002,681433,305,318%5.0

من 500,000 ألقل من 
5,000,0007571,108,240,925%12.7

81.2%5,000,0001137,062,883,087 فأكثر

100.0%14,1048,696,754,000المجموع

المساهمون الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة    2.16

ُيظهر الجدول أدناه بيانات مساهمي الشركة ممن تبلغ ملكيتهم 5% فأكثر من أسهم الشركة خالل العام 2022 :

أداء سهم اتصاالت    3.16

االتصــاالت قطــاع  ومؤشــر  العــام  الســوق  مؤشــر  مــع  بالمقارنــة  الشــركة  ســهم  أداء  أدنــاه  الرســومات   تظهــر 
خالل العام 2022 :

نسبة الملكيةعدد األسهمالمساهم

60%5,218,052,400جهاز اإلمارات لإلستثمار
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األحداث الهامة

واصلــت مجموعــة &e تحقيــق مســتويات غيــر مســبوقة مــن التقــّدم، فــي عــاٍم اســتثنائّي 
ــز بقــوة األداء واإلنجــازات البــارزة. وكشــفت خاللــه المجموعــة عــن هويتهــا وعالمتهــا  تمّي
ــي وتكثيــف االســتثمار فــي  ــز حضورهــا الدول ــدة، ومضــت ُقدمــًا فــي تعزي ــة الجدي التجاري
ــة  ــا وإضاف ــدات أعماله ــع وح ــي جمي ــتراتيجي ف ــدم اس ــق تق ــب تحقي ــتقبل، إىل جان المس

قيمــة مســتدامة لجميــع أصحــاب المصلحــة.
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شهر سبتمبرشهر مايو

شهر فبراير

شهر يونيو

شهر يوليو
شهر ديسمبر

شهر يناير

االستثمار في فودافون
ــة  ــهم مجموع ــن أس ــة 9.8% م ــىل حص ــة &e ع ــتحوذت  مجموع اس
ــا  ــز حضوره ــا لتعزي ــق تطلعاته ــار تحقي ــي إط ــة، ف ــون العالمي فوداف

ــي. الدول

ــبة  ــي نس ــة ف ــا العالمي ــظ بريادته ــدة تحتف ــة المتح ــارات العربي اإلم
ــازل ــة بالمن ــاف الضوئي ــبكة األلي ــط ش رب

بفضــل اســتثمار مجموعــة &e المســتمر فــي تطويــر البنيــة التحتيــة 
لشــبكة األليــاف الضوئيــة واإلتصــاالت، تبــوأت دولــة اإلمــارات المركــز 
 ،)FTTH( األول ألعــىل معــدالت ربــط شــبكة األليــاف الضوئيــة بالمنــازل

لتواصــل بذلــك ريادتهــا العالميــة منــذ عــام 2016 فــي هــذا المجــال.

الكبــرى لســباق الســيارات  شــراكة مــع جائــزة االتحــاد للطيــران 
أبوظبــي فــي   1 للفورمــوال  بريكــس«  »جرانــد 

أعلنــت مجموعــة &e عــن شــراكة اســتراتيجية متعــددة الســنوات 
ــك شــريكًا  ــح بذل ــي إلدارة رياضــة الســيارات، لتصب مــع شــركة أبوظب
مؤسســًا لســباق جائــزة اإلتحــاد للطيــران الكبــرى للفورمــوال 1 فــي 
ــرق  ــة الش ــي منطق ــر ف ــي األكب ــدث الرياض ــد الح ــذي يع ــي، وال أبوظب
الرقميــة  والخبــرات  الترفيهيــة  التجــارب  أفضــل  ويجلــب  األوســط 

للمواطنيــن والمقيميــن وخاصــة محبــي رياضــات الســيارات.

»e&« كشف النقاب عن الهوية/العالمة التجارية الجديدة
تظهــر الهوية/العالمــة التجاريــة الجديــدة عــزم المجموعة عــىل اإللتزام 
بالتحــّول إىل كيــان عالمــي ضخــم للتكنولوجيــا واإلســتثمار األمــر الذي 

ســيعمل عــىل تســريع رحلــة التحــّول الرقمــي وتمكيــن المجتمعات.

Wio إطالق البنك الرقمي
دخلــت &e فــي شــراكة مــع شــركة »ADQ« القابضــة وشــركة »ألفــا 
األول إلطــالق منصــة مصرفيــة  أبوظبــي  وبنــك  القابضــة«  ظبــي 

.Wio رقميــة جديــدة تحمــل اســم

ــاالت  ــال االتص ــي مج ــة ف ــة تجاري ــوى عالم ــاالت« كأق ــج »اتص تتوي
فــي العالــم

أصبحــت »اتصــاالت« أّول عالمــة تجاريــة في منطقة الشــرق األوســط 
وأفريقيــا تحظــى بهــذا التكريــم العالمــي مــن قبــل »برانــد فاينانــس« 
فــي منافســة مــع العالمــات التجاريــة الـــ500 األعــىل قيمــًة فــي 
ــا  ــاوز قيمته ــي تتج ــة الت ــا التجاري ــة عالمته ــل محفظ ــم. وبفض العال
12.5 مليــار دوالر فــي مجــال االتصــاالت، حافظــت الشــركة عــىل لقــب 
العالمــة التجاريــة األعــىل قيمــة فــي قطــاع االتصــاالت عــىل مســتوى 
منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا وأقــوى عالمــة تجاريــة فــي جميــع 

القطاعــات.

االستحواذ عىل »إل جروسر«
أتّمــت &e عمليــة اإلســتحواذ عــىل شــركة »إل جروســر« ممــا عــزز 
أال وهــو تطبيــق »بســمات«  للتســّوق  المتميــزة  مكانــة منصتهــا 

.)Smiles(
تأسيس »خزنة«

اســتكملت مجموعــة &e وشــركة »جــي 42« عمليــة دمــج مراكــز 
البيانــات الخاصــة بهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ممــا 
أســفر عــن تأســيس أكبــر مــزّود لمراكــز البيانــات فــي الشــرق األوســط 
مــن خــالل مشــروع مشــترك جديــد يحمــل العالمــة التجاريــة »خزنــة«.

«GoChat Messenger» إطالق تطبيق
أطلقــت »اتصــاالت مــن &e« تطبيــق GoChat Messenger فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وهــو تطبيــق مجانــي متكامــل 

والمرئيــة. الصوتيــة  للمكالمــات 

شهر أكتوبر

االستحواذ عىل ستارز بالي أرابيا
اســتكملت شــركة رؤيــة اإلمــارات )E-Vision( وشــركة )ADQ( القابضة 
)وهــي شــركة اســتثمارية قابضــة مقرهــا أبوظبــي(، بنجــاح اإلســتحواذ 
عــىل نســبة 57% مــن »ســتارز بــالي أرابيــا«، وهــي منصــة رائــدة فــي 
ــزّود  ــب وم ــد الطل ــو عن ــاهدة الفيدي ــتراكات مش ــات اش ــم خدم تقدي

لخدمــات بــث الفيديــو فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

االستحواذ عىل »سمارت وورلد«
أعلنــت »&e المؤسســات« )e& enterprise( عــن اســتحواذها الناجــح 
بنســبة 100% عــىل شــركة »ســمارت ورلــد«، إحــدى الشــركات الرائــدة 
فــي توفيــر الحلــول التكنولوجيــة وتكامــل األنظمــة في دولــة اإلمارات 
مظلــة تحــت  ورلــد«  »ســمارت  وســتعمل  المتحــدة،  العربيــة 
e& enterprise IOT“ المؤسســات« بعالمــة تجاريــة جديدة هــي e&«

.”and AI

الرأســمالية  اســتثماراتها  صنــدوق  عــن  اإلســتثمار)   e&) إعــالن 
الصفقــات وأحــدث 

الصفقــات  أحــدث  عــن  النقــاب  االســتثمار«   e&« كشــفت شــركة
والــرؤى حــول الخطــط الموضوعــة مــن قبــل مجموعــة &e للمضــي 
لترســيخ  المنشــودة،  وطموحاتهــا  أهدافهــا  تحقيــق  نحــو  قدمــًا 
مكانتهــا المرموقــة كتجّمــع عالمــي للتكنولوجيــا واالســتثمار، وذلــك 
مــن خــالل صنــدوق اســتثماراتها الرأســمالية الــذي تبلــغ قيمتــه 250

مليــون دوالر أمريكــي.

«e& money» إىل «eWallet» تغيير الهوية/العالمة التجارية
e& money هــو تطبيــق مالــي فائــق التميــز يوفــر منصــة تكنولوجيــة 
مبتكــرة ومتكاملــة تلبــي اإلحتياجــات الماليــة لجميــع األفــراد ســواء 
ــن  ــًا والمعتمدي ــن مصرفي ــة أو المعالي مــن ذوي الحســابات المصرفي
عــىل طــرق ســداد بديلــة، باإلضافــة إىل أصحــاب المتاجــر والمشــاريع.

شهر نوفمبر

ــىل  ــة األع ــة اإلماراتي ــة التجاري ــب »العالم ــوز بلق ــة &e تف مجموع
ــام 2022 ــة للع قيم

حصلــت مجموعــة &e )المعروفــة ســابقًا باســم اتصــاالت( عــىل 
ــة عــن  ــة األعــىل قيمــة فــي الدول ــة اإلماراتي لقــب العالمــة التجاري
هــذا العــام وفــق تصنيــف الوكالــة الرائــدة عالميــًا فــي بيانــات 
القائمــة فــي  e& التســويق والتحليــالت حيــث تصــدرت مجموعــة

ــارات. ــة اإلم ــي دول ــات ف ــع الفئ جمي

GoWell إطالق منصة مكافآت اللياقة والصحة البدنية
الصحــة  مجــال  فــي  خطواتهــا  أوىل  عــن  e& مجموعــة  أعلنــت 
الرقميــة للمســتهلكين عبــر إطــالق منصــة اللياقة والصحــة البدنية 
GoWell المخّصصــة لتمكيــن المشــتركين مــن تحقيــق أهدافهــم 
فــي الحيــاة الصحيــة واللياقــة مــن خــالل تحفيزهــم بمجموعــة مــن 

المكافــآت حوافــز اإلســترداد النقــدي.

ــر  ــي مؤتم ــاركة ف ــالل المش ــي خ ــاد المناخ ــق الحي ــزام بتحقي االلت
المنــاخ »كــوب 27«

بالعمــل ضمــن إطــار الحيــاد المناخــي بحلــول  e& التزمــت مجموعــة
عــام 2030 خــالل مشــاركتها فــي مؤتمر المناخ »كــوب 27«، لتصبح 
أول شــركة مــن القطــاع الخــاص فــي دولــة اإلمــارات تنضــم إىل 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  مشــروع الُمســّرعات المســتقلة لدول
للتغيــر المناخــي، مــن أجــل تســريع جهودهــا حيــال العمــل المناخــي 

ودعــم اســتراتيجية دولــة اإلمــارات للوصــول إىل الحيــاد المناخــي.

زيادة االستثمار في مجموعة فودافون
أعلنــت &e عــن رفــع حصتهــا فــي مجموعــة فودافــون إىل 11% مــن 

رأس مــال الشــركة الُمصــدر.

ــي اإلدارة  ــا ف ــن قدراته ــات (e& enterprise) تحس &e المؤسس
الســحابية

المؤسســات )e& enterprise( مشــروعًا مشــتركًا مــع  e& أّسســت
شــركة »بيســبين جلوبــال« لتقديــم خدمــات ســحابية احترافيــة 
ُمــدارة فــي منطقــة الشــرق األوســط وتركيــا وأفريقيــا وباكســتان.

حفاظ مجموعة &e عىل تصنيفها اإلستثماري المتقدم
ثّبتــت وكالــة ســتاندرد آند بورز جلوبال تصنيفها االئتماني االســتثماري 
المتقــدم لمجموعــة &e بواقــع AA- مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة، 

ويعــزى ذلــك إىل الدعائم الراســخة والقوية للشــركة.

رئيس مجلس اإلدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآترئيس لجنة التدقيق الرئيس التنفيذي للمخاطر
والتدقيق الداخلي للمجموعة
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