
 

 

 

 

 

   
GCS-mm/2021/1.3/100 :المرجع                             GCS-mm/2021/1.3/100  

اير  24التاري    خ:   2021 فبر

 
 Date: 24th February 2021 

 المحترم،         سعادة/ الرئيس التنفيذي
 سوق أبوظبي لألوراق المالية 

 المتحدة أبوظبي، دولة اإلمارات العربية 

 H.E. Chief Executive Officer 
Abu Dhabi Securities Exchange 
Abu Dhabi, UAE 

 

 ,Dear Sir  تحية طيبة وبعد ،،،

   

 Announcement of Etisalat Group’s General  إعالن اجتماع الجمعية العمومية لـ  "مجموعة اتصاالت" 
Assembly Meeting 

  

مجموعة ")تصاالت  لإلشركة مجموعة اإلمارات    بالعلم بأنيرجى التكرم  
اجتماع الجمعية العمومية السنوية في تمام  ستعقد  ش.م.ع.  (  اتصاالت"

، وسيقام 17/03/2021من مساء يوم األربعاء الموافق    4:30الساعة  
االجتماع من خالل المشاركة اإللكترونية فقط دون الحضور  

حيث سيتم اتاحة خاصية التواصل المرئي والتصويت  ،الشخصي
ما  وعليه، نرفق طيه  .اإللكتروني بشكل متزامن مع انعقاد االجتماع

 يلي:
 

الجمعية   اجتماعجدول أعمال المتضمن إعالن الدعوة  -1
ر دالذي سينشر في الصحف المحلية التي ستصو  العمومية

 .2021فبراير   25في يوم الخميس الموافق 
 

التي ستطرح على   سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  -2
 الجمعية العمومية للموافقة عليها.

 

 .النظام األساسيالمقترحة على  تعديالت  لعرض توضيحي ل -3

 Please be advised that Emirates  

Telecommunications Group Company PJSC 

(“Etisalat Group”) will hold the Annual General 

Assembly meeting at 4:30pm on Wednesday, 

17/03/2021. The meeting will be held through 

electronic participation only without physical 

attendance. Video conferencing and electronic 

voting will be made available simultaneously during 

the meeting. Therefore, kindly find enclosed the 

following: 
 

1- The announcement, which includes the 

agenda of the General Assembly meeting, to 

be published in the newspapers of Thursday, 

25th February 2021.  
 

2- Board Remunerations Policy which will be 

submitted to the General Assembly for 

approval. 
 

3- Presentation on the proposed amendments 

to Articles of Association. 

 

 ،،،حترام والتقديروتفضلوا بقبول فائق اإل
 

 Kind regards, 

 

 حسن الحوسني
 مـجـموعـة اتصاالت  -أميـــــــن عام الشركة 

 Hasan Al Hosani  

   Group Corporate Secretary 
 

Encl:  

- As above 

 المرفقات:  

 كما هو موضح -

 

 



 

 
 

 اجتماع الجمعية العمومية السنوية
 

للمشاركة في  بدعوة السادة املساهمين  ش.م.ع "(مجموعة اتصاالت)"تصاالت يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة اإلمارات لال

 ،  17/03/2021املوافق    األربعاءمن مساء يوم    04:30في تمام الساعة    الذي سيعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة  

تواصل املرئي  خاصية ال حيث سيتم اتاحة دون الحضور الشخص ي فقطمن خالل املشاركة اإللكترونية قام االجتماع وسي

 وستمكن هذه الخاصية املساهمين من طرح اإلستفسارات على بنود   ،جتماعانعقاد اال بشكل متزامن مع   لكترونيوالتصويت اإل

 :بنود جدول األعمال تياالجتماع. فيما يأ جدول أعمال 

 

 : العادية القرارات 
 

 مقرر "أمين عام مجموعة اتصاالت" الحوسني  حسن املوافقة على تعيين السيد/ .1
 
 لال  ا

 
جتماع، والسادة بنك ابوظبي األول جامعا

 لألصوات.

 والتصديق عليه. 31/12/2020سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها املالي عن السنة املالية املنتهية في  .2

 والتصديق عليه. 31/12/2020تقرير مدقق الحسابات عن السنة املالية املنتهية في  مناقشة .3

 والتصديق عليها. 31/12/2020املالية املنتهية في عن السنة  للشركة املوحدة املالية البيانات مناقشة .4

 للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة    (40)مقترح مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح بواقع    في  النظر .5
 
توزيع أرباح و   2020فلسا

 للسهم الواحد( 40)إضافية ملرة واحدة بقيمة 
 
عن السنة املالية املنتهية  الواحدللسهم ليصل بذلك إجمالي األرباح املوزعة  فلسا

 ) (1.20)إلى  31/12/2020في 
 
 من القيمة اإلسمية للسهم(. % 120درهما

 . 31/12/2020إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  .6

 . 31/12/2020املنتهية في إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة املالية  .7

 . موتحديد أتعابه 2021 الحسابات للسنة املالية يتعيين مدقق .8

 .31/12/2020مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية بتاريخ  بشأن مقترح على املوافقة .9

 .اإلدارة مجلس بأعضاء الخاصة املكافآت سياسة على املوافقة .10

  تعيينب اإلدارةتفويض مجلس  .11
 
 في الجمعيات العمومية القادمةغير القادرين على املشاركة  ملساهمينلينوبا عن ا (2) ني  ممثل

 بما يتماش ى مع قرار رئيس هيئة األوراق املالية والسلع. ،تعابهماتحديد أب و 

 
 

 

 

 

 



 :خاصةال قراراتال

تقديم ل ( 2019-2020) املاضيتين السنتين في الشركة أرباح صافي متوسط من% 1 عن تزيد ال ميزانية تخصيص على املوافقة .1

تحديد الجهات التي سيتم تخصيص وصرف هذه املبالغ ب مساهمات طوعية ألغراض خدمة املجتمع وتفويض مجلس اإلدارة 

 لها.

 : لألغراض التاليةبالشركة النظام األساس ي الخاص املوافقة على تعديل  .2

 %.49% إلى 20 مناتصاالت في مجموعة مواطني الدولة غير من ملساهمين االحالي مللكية  رفع السقف -أ

تماش ى مع بما يإلى ست سنوات متتالية ثالث سنوات متتالية من الحسابات الخارجي  دققتعيين مسقف تعديل  -ب

في شأن  2015لسنة  2 تحادي رقمالبعض احكام القانون ا بتعديل 2020لسنة  26رقم  اتحادي املرسوم بقانون 

 . ستة سنوات متتاليةى لإ التعيين  والذي رفع سقف الشركات التجارية

 شراء الشركة ألسهمها.برنامج ء ملوافقة على إلغاا .3

 

 اتصاالت مجموعة إدارة ملجلس أعضاء أربعة إنتخاب

 حيث .غير املخصصة ملساهم الحكومة األربعة دارة لشغل املقاعداإل جلس ملانتخاب أربعة أعضاء ستقوم الجمعية العمومية ب 

 ،2021 مارس 20 في الحالي الشركة إدارة مجلس والية هيت ستن

 

 مالحظات:

 من الساعة ـــاعتب  اإلجتمــاعل حضور ــاب تسجي ـح ب ـيفت س .1
 
الق ــاغ وسيتــم 16/03/2021 املــوافق الثالثاءيوم  مسـاء من 4:30ارا

 .aewww.smartagm.ط من خالل الرابــ 17/03/2021وافق ـــامل  األربعاءاء يوم ــمس 4:30الساعة ل في تمام ــالتسجي 

أو أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة  ُبعد،  عن جتماع الجمعية العموميةالكل مساهم الحق في حضور  .2

 للنموذج أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في األوراق املالية أو العاملين بها 
 
بمقتض ى توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقا

األول  صدار في بنك ابوظبيدائرة خدمات اإل هذه التوكيالت لدى  أرسال نسخة من    يتماملرفق بالدعوة املرسلة بالبريد، على أن 

في موعٍد  ، رسائل نصية للتسجيل ستالمإل سم ورقم الهاتف املتحرك مع اإل  is@bankfab.comعلى عنوان البريد اإللكتروني 

 بهذه  . ويجب أال يكون الوكيل عن املساهمين15/03/2021 أقصاه
 
%( خمسة باملائة من رأسمال 5أكثر من ) على الصفةحائزا

 عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في  الشركة، 
 
ويمثل ناقص ي األهلية  ، % من رأس املال5وكالته نسبة أما إذا كان وكيال

.
 
ضور في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في االجتماع األول، تعتبر التوكيالت الصادرة لح وفاقديها النائبون عنهم قانونا

 من قبل املساهم املعني بإشعار يوجه
 
إلى  االجتماع األول سارية املفعول ونافذة ألي اجتماعات الحقة ما لم يتم إلغائها صراحة

هذا ويتوجب مراعاة  على األقل من موعد االجتماع الالحق. وذلك قبل يومين بوظبي األول عناية دائرة خدمات اإلصدارابنك 

بشأن إعتماد الوكاالت واملوضحة باإلفصاح التوضيحي بشأن إعتماد  من دليل الحوكمة 40من املادة  2و  1متطلبات البندين 

 .وامللحق بهذه الدعوة الوكاالت

 ليمثله) مقامهأو من يقوم   (رار من مجلس إدارتهـخص اإلعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قـــللش .3

 .ويكون للشخص املفوض الصالحيات املقررة بموجب قرار التفويض  .في الجمعية العمومية للشركة

http://www.smartagm.com/


 إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة  .4
 
% من أسهم  الشركة على 66ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا

املوافق   األربعاءيوم    العمومية  للجمعية  الثاني  اإلجتماعقد  ع  مسيت   فإنه  ، األقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في اإلجتماع األول 

  الثانيويعتبر اإلجتماع بنفس الوقت وآلية اإلنعقاد  24/03/2021
 
 كان عدد الحاضرين صحيحا

 
  .أيا

هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. وفي  16/03/2021املوافق  الثالثاءيكون مالك السهم املسجل في يوم  .5

توافر النصاب في اإلجتماع األول، يكون مالك السهم  لعدم 24/03/2021اإلجتماع الثاني للجمعية العمومية في  نعقاداحال 

 لجمعية العمومية. ل هو صاحب الحق في التصويت في اإلجتماع الثاني  23/03/2021املوافق  الثالثاءاملسجل في يوم 

 للتعريف أعاله  5رقم  مع مراعاة البند   .6
 
، وألغراض التصويت في الجمعية العمومية، تحتسب أصوات األشخاص املرتبطين )وفقا

 جتماع. اإل من األسهم العادية املمثلة في  %  5من النظام األساس ي للشركة( إلى الحد الذي ال تصل به النسبة إلى    1الوارد في املادة  

ة على موقع العموميـ الجمعية أعمال بجدول  املتعلقــة املستنــدات كــافة على اإلطالعيمكن للمساهمين  .7

 www.adx.aeراق املالية و وعلى موقع سوق أبوظبي لأل   www.etisalat.comالشركة

 دارةاإل ملجالس  لترشح ودخول املرأة سترشادياال دليل الو  على دليل حقوق املستثمرين طالعواإل تحميل  للمساهمين يمكن  .8

 أدناه: ابطو الر  من خاللالشركة ألرباح األسهم  وسياسة

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx 

https://www.etisalat.com/en/system/com/assets/docs/general/uae-gender-balance-council.pdf 

https://www.etisalat.com/ar/investors/dividends.jsp 

جتماع أصالة أو بالوكالة ما لم تتطلب املسألة من األسهم العادية املمثلة في اإل % 66تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية  .9

 قرار 
 
 خاص ا

 
 .اإلجتماعأصوات املساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم املمثلة في  بأغلبية يصدر ا

أي  إضافةوال يجوز بعد ذلك قبول  اجتماع الجمعية العمومية بعد اإلعالن عن نصاب اإلجتماع، فيلحضور ا سجل يقفل  .10

بصوته أو برأيه في املسائل التي   اإلدالء  الحضور   سجل في  املدرج  غير  للمساهمال يجوز  و لحضور  ا  سجل  فيمساهم أو نائب عنه  

 .اجتماع الجمعية العمومية في تناقش

على  للتأكد من استالم األرباح ةلألوراق املالي  أبوظبيلدى سوق الحساب البنكي الخاص بهم  على املساهمين تحديث بيانات .11

 .سوق ال األرباح عن طريق  توزيع سيتم حيثالنحو األنسب 

ويكون تاريخ آخر يوم  28/03/2021املوافق  األحديوم  في  2020 عام من الثاني النصف عن األرباح سجل إغالق تاريخ يقع .12

اإلجتماع الثاني للجمعية  نعقادا حال وفي ، 25/03/2021هو  االستبعادوتاريخ  24/03/2021شراء الستحقاق األرباح هو 

يوم  في  2020 عام من الثاني النصف عن األرباح سجل إغالق تاريخاألول، يقع  اإلجتماعالنصاب في  كتمالاالعمومية لعدم 

هو  االستبعاد وتاريخ 31/03/2021تاريخ آخر يوم شراء الستحقاق األرباح هو  ويكون  04/04/2021املوافق  ألحدا

01/04/2021 . 

 

دارةال مجلس   

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
https://www.etisalat.com/en/system/com/assets/docs/general/uae-gender-balance-council.pdf
https://www.etisalat.com/ar/investors/dividends.jsp


 

 

 
 

 إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيالت 

 

 :يلي ما إلى املساهمين السادة نلفت أن نود ،مةالحوك دليل من 40 رقم املادة من 2 و 1 بناًء على متطلبات البندين

اليهههاملين يجوز ملن لهههق حض ح هههههههههههههور النمييهههة اليموميهههة أن ينرهههض عنهههق من يرتهههار  من  ي  أع هههههههههههههههاء مجل  ا دارة أو  .1

بالشهككة أو رهككة وطهافة اي ااورامل املالية أو الياملين  با بم ت هوك لوكيل ثاب  ابت بالةتابة ينا ةهكاحة على حض 

 -ليدد من املساهمين -الوكيل اي ح ور اجتماعات النميية اليمومية والتصويت على قكاراتبا. ويجض أال يكون الوكيل  

رأس مال الشهههههههههككة املصهههههههههدر. ويمفل ناقاهههههههههوع ااهلية و اقد با النائبون ع بم   %( من5حائًزا  بذ  الصهههههههههفة على أك   من  

 قانوًنا.

( هو التوقيع امليتمهد منللهدأ أحهد الن هات 1يتيين أن يكون لوقيع املسههههههههههههههاهم الوارد اي الوههالهة املشههههههههههههههار إل بها اي البنهد   .2

 التالية، وعلى الشككة الراذ ا جكاءات الالزمة للتح ض من ذلك.

 ل.الكالض اليد .أ

  ك ة لجارة أو دائكة اقتصادية بالدولة. .ب

 بنك أو رككة مكثصة بالدولة ركيطة أن يكون للموهل حساب لدأ أي م بما. .ت

 أي ج ة أثكأ مكثا ل ا لل يام بأعمال التو يض. .ث

  



 

1 
 

 

 سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 

لمكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت   قاعدةتهدف هذه الوثيقة إلى وضع مبادئ واضحة توفر  
توافق مع األحكام ذات ي على نحو"مجموعة اتصاالت" ش.م.ع )يشار إليها فيما يلي باسم "الشركة"(. تم تصميم هذه المبادئ 

بشأن الموافقة على    2020( لعام  .م.ر  /3الصلة من النظام األساسي للشركة وأحكام قرار رئيس هيئة األوراق المالية والسلع رقم )
التنافسية  القائم على  قطاع االتصاالت  عتبار طبيعة  عالوة على ذلك، أخذت هذه المبادئ في اإلو دليل حوكمة الشركات المساهمة.  

 .المستمر وخوض غمار التحديات والتطور

 تشتمل هذه السياسة على المكونات التالية: 
 

 اإلدارةمجلس السنوية ل تعاباأل

مجلس اإلدارة من على توصية  ، ُتدفع مكافآت مجلس اإلدارة كمبلغ مقطوع بناءً للشركة ( من النظام األساسي1) 33وفًقا للمادة 
٪(. من صافي أرباح السنة المالية المنتهية بعد خصم 0.5)نسبة أال تتجاوز هذه المكافأة  علىالجمعية العمومية من وموافقة 

 االستهالكات واالحتياطيات.

 دول أدناه تفاصيل رسوم المجلس السنوية:يوضح الج

 األتعاب السنوية المنصب

 درهم إماراتي  3,100,000 رئيس مجلس اإلدارة 

 درهم إماراتي  1,600,000 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 درهم إماراتي  1,300,000 عضو مجلس اإلدارة

 

 مقابل حضور اجتماعات المجلس.  أتعاب ةأيالحصول على  رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لق حال ي
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 أتعاب لجان مجلس اإلدارة
 

، يجوز للشركة دفع مصاريف أو رسوم إضافية ألي عضو في مجلس اإلدارة، إذا كان  ( من النظام األساسي2) 33وفًقا للمادة 
واجباته  و هذا العضو يعمل في أي لجنة، أو يبذل جهوًدا خاصة أو يقوم بعمل إضافي لخدمة الشركة بما يتجاوز عمله المعتاد 

 كعضو في مجلس إدارة الشركة. 
 

 يوضح الجدول أدناه أتعاب لجان مجلس اإلدارة:

 األتعاب السنوية المنصب

 درهم إماراتي  80,000 اللجنةرئيس 

 درهم إماراتي  40,000 اللجنةعضو 

 

 كل اجتماع.عن درهم إماراتي  7,000يحق لرئيس وأعضاء اللجان الحصول على رسوم حضور قدرها 
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ي التعديالت المقترحة لرفع السقف الحالي لملكية المساهمين من غير مواطني الدولة ف

%.49إلى % 20مجموعة اتصاالت من 

سنواتثثالمنالخارجيالحساباتمدققتعيينسقفتعديللالمقترحةالتعديالت

لسنة26قمراتحاديبقانونالمرسوممعيتماشىبمامتتاليةسنواتستإلىمتتالية

الشركاتشأنفي2015لسنة2رقماالتحاديالقانوناحكامبعضبتعديل2020

.متتاليةسنواتلستةالتعيينسقفرفعوالذيالتجارية

1.

2.

جدول
المحتويات
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%49إلى % 20رفع السقف الحالي لملكية المساهمين من غير مواطني الدولة في مجموعة اتصاالت من . 1

النص المقترح النص األصلي رقم المادة

.......

2015لسنة(3)رقماتحاديبقانونالمرسوم:بقانونالمرسوم
ي1991لسنة1رقماالتحاديالقانونأحكامبعضبتعديل  

 
ف

منعليهيطرأ تعديلوأيلالتصاالتياإلماراتمؤسسةشأن
.آلخروقت

.......

2015لسنة(3)رقماتحاديبقانونالمرسوم:بقانونالمرسوم
ي1991لسنة1رقماالتحاديالقانونأحكامبعضبتعديل  

 
ف

لالتصاالتياإلماراتمؤسسةشأن

1

يشخصألييجوزي يمنكانسواءاعتباري،أويطبيع   
الدولةمواطن 

يمنأوي كةأسهممنأيتملكمواطنيها،غي  ي.الشر  
 
جميعوف

يملكيةتزيديأنيجوزيالياألحوال رأسمن%49عىلالمواطني  يغي 
كةمال يالشر

 
ياألسهمنوعكانأيا  

.يمتلكونهاالن 

يشخصألييجوزي يمواطمنكانسواءاعتباري،أويطبيع   
ن 

يمنأويالدولة كةأسهممنأيتملكمواطنيها،غي  يو.الشر  
 
ف

يملكيةتزيديأنيجوزيالياألحوالجميع عىلالمواطني  يغي 

كةمالرأسمن20% يالشر
 
ياألسهمنوعكانأيا  

.لكونهايمتالن 

9
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من النظام األساسي للشركة لرفع سقف تعيين مدقق الحسابات الخارجي من ثالث سنوات متتالية إلى ست 56نقترح حذف البند الثاني من المادة . 2

في شأن 2015لسنة 2بتعديل بعض احكام القانون االتحادي رقم 2020لسنة 26سنوات متتالية بما يتماشى مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 

.الشركات التجارية والذي رفع سقف التعيين لستة سنوات متتالية

النص المقترح النص األصلي رقم المادة

كةيكون1. يأويحساباتمدققللشر منهترشيحيتمأكي 

يالمجلس
 
وطوفقا يعليهايالمنصوصللشر  

 
دتي  يالماف

كاتقانونمن(244)و(243) طوالضوابالتجاريةالشر

ي  
ميةالعمويالجمعيةعىلويعرضالهيئة،تصدرهايالن 

.للموافقة

واليالحساباتمدققأتعابالعموميةالجمعيةتحددي2.

.الشأنبهذايالمجلستفويضيجوزي

كةيكون1. يأويحساباتمدققللشر منهترشيحيتمأكي 

يالمجلس
 
وطوفقا يعليهايالمنصوصللشر  

 
دتي  يالماف

كاتقانونمن(244)و(243) طوالضوابالتجاريةالشر

ي  
ميةالعمويالجمعيةعىلويعرضالهيئة،تصدرهايالن 

.للموافقة

يأيأويحساباتمدققتعيي  يالعموميةللجمعيةيكون2. كي 

نواتسثالثتتجاوزيأاليعىلللتجديديقابلةسنةلمدة

لكتاجتماعنهايةمنمهامهيتوىلبحيثمتتالية،

يةالسنويالعموميةالجمعيةاجتماعنهايةإىلالجمعية

يالمجلستفويضيجوزيواليالتالية،  
 
.الشأنهذايف

واليالحساباتمدققأتعابالعموميةالجمعيةتحددي3.

.الشأنبهذايالمجلستفويضيجوزي

56
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شكراً 

لكم
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