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  خبر صحفي

   العادية الثالث العمومية تهاجمعياجتماع  تعقددو 

  
 جمعيتها عااليوم اجتمع .م.شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملةِ ش –دو  عقدت – 2009مارس  10دبي، 

 2008خالل العام األداء المتميز للشركة ) دو(رئيس مجلس إدارة أحمد بن بيات  ، واستعرضالثالث العمومية
   .خالله المتميزة التي تم تحقيقهاالنتائج وء على وسلط الض

  
وتخلله  مرحلة انتقالية لنا في دو على أكثر من صعيد 2008 يمثل العام الماضي"ن بيات بحول أداء دو قال و
، االمتياز حقوقماليين درهم قبل  8 بلغتلها أول أرباح سنوية  قت دوحقحيث . العديد من اإلنجازات قنايحقت

بإنجاز غير مسبوق تمثَل في بلوغ  2008كما اختتمنا العام و .إطالق خدماتنا ذأقل من عامين من خالل وذلك
لخدمة الهاتف نجاز بلوغ قاعدة عمالئنا إلعميالً فعاالً لخدمة الهاتف المتحرك، وهو امتداد  2.5قاعدة عمالئنا 

  ".2007المليون عميل في نهاية الربع الرابع من العام المتحرك 
    

  :على القرارات التاليةالجمعية العمومية وأقرت وصادقت  توقد وافق
  

  .2008ديسمبر  31على  تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في  والمصادقة الموافقة -1
 .2008ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  مراجعي الحساباتعلى تقرير  والمصادقة الموافقة -2
 31للسنة المالية المنتهية في  ئراألرباح والخساى البيانات المالية للشركة، وعل والمصادقة قةالمواف -3

 .2008ديسمبر 
 31في  المنتهيةعن السنة المالية أعضاء مجلس اإلدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية  ذمة براءإ -4

 .2008ديسمبر 
 .مجلس اإلدارةأعضاء  إقرار مكافأة -5
 .وتحديد أتعابهم 2009للسنة المالية  ساباتمراجعي حك KPMGمؤسسة إعادة تعيين  -6
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أحمد عبد اهللا بن بيات، فاضل عبد الباقي : وهم 2009لعام مجلس اإلدارة  تم اإلقرار على أعضاء -7
العلي، عيسى محمد السويدي، عبد الحميد محمد سعيد، يونس حاجي خوري، وليد المقرب المهيري، 

   .سي و زياد عبد اهللا كلداريجاسم محمد الزعابي، عبد اهللا حمد رحمه الشام

  

 انتهى

 :��ل دو
 �	 
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�cة ا�0 و-�+I�& B%%�A9g� دي دو-  

ز �	
ر+
 ت ���Iا�� 
�A'ق ا�A�
 /�ا�c إ%�� ا�'م 	  �Cristal MENAـ دو B�X ا��7
2008. 

�  hCوHا�= ق ا �	ت �ت 9�R ا���%�'	 B�X 
ر+I� 
�A9 ;]	ة أ�c، وذ�< 2007/

ر+Iا�� 
�A'ر ا�ح ا��%0  �-�=I4ا����0 ة وا� #�-A9).  
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%�B�X ا��7
GMR  ل  .�2007���E+3 ا�7'

ع ا����ت و�����4/% ا��'���ت 	� دو�
 ا(�رات  �P��cة ا�7[%
 H	G�� ;]. إ��� و-� �Iا�
  .2007ا�' &%
 ا���!�ة 

�cة B�X أ	[;  �I& واو 
GP0� �-�+�7�ن ا��A9)ز ا	50  "�ت ا�#��� 
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