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الشركة

إن مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين موكلون باإلشراف على  Ooredooوإدارتها ،ويتطلب
القيام بهذه الواجبات املهمة االلتزام واملوضوعية والخضوع للمساءلة من قبل شاغلي
املناصب القيادية في الشركة.
إن هدفنا يتمثل في ضمان تطبيق أعلى مبادئ الحوكمة والسلوكيات األخالقية في
الشركة بأكملها ،كما أننا نقوم بتطبيق أفضل املمارسات تماشيًا مع أسواق األوراق
املالية املدرجة بها .Ooredoo
ونؤكد ملساهمينا الكرام بأن مبادئ وسياسات الحوكمة املطبقة بالشركة هي أساس كل
قرار يتم اتخاذه ،وأي إجراء يتم تنفيذه على مستوى .Ooredoo

فيصل بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

 .1قيم  Ooredooوفلسفة حوكمة الشركات:
يؤمن مجلس إدارة  Ooredooبأن ممارسات الحوكمة الجيدة تسهم في خلق املزيد من القيمة التي تعود على املساهمين وتؤدي إلى
املحافظة عليها وإلى زيادتها مستقب ً
ال ،فاملبادئ السليمة للحوكمة هي األسس التي تُبنى عليها ثقة املستثمرين ،وهي مهمة لالرتقاء
بسمعة الشركة وتكريس اهتمامها بالتميز والنزاهة.
وفي إطار الحرص على إرساء نموذج متميز لاللتزام واالمتثال ،فقد راعى مجلس اإلدارة األحكام واملبادئ التي وردت في كل من قانون
الشركات التجارية رقم ( )11لسنة  ،2015ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر
ّ
سن القرارات واللوائح
لألسواق املالية ،والقوانين واللوائح ذات الصلة الصادرة عن هيئة قطر لألسواق املالية ،ووضع ذلك في االعتبار عند
في الشركة ،لغرس ثقافة الحوكمة وتطبيقها في كافة أعمال الشركة  ،وفي ممارسات جميع املوظفين وتطبيق أحكام النظام.
ومع مواصلة  Ooredooلنموها السريع وتوسعها في العالم ،فإن من الضروري إثبات التزامها كشركة ،واتباعها لقواعد املواطنة املؤسسية
التي أكسبتها سمعتها القوية في موطنها قطر ،أمام أصحاب األسهم والعمالء واملوظفين واملجتمعات التي تمارس أعمالها من خاللها
على حد سواء.
وتسعى  Ooredooألن تكون قائدة في مجال الحوكمة املؤسسية وسلوكيات األعمال وأخالقياتها ،وذلك من خالل تطبيق أفضل ممارسات
الشفافية وتحمل مسؤولية القرارات أمام مساهميها .ويشمل ذلك التقيد بأعلى معايير الحوكمة املؤسسية ،من خالل مراجعة بنية
الحوكمة واملمارسات املطبقة بشكل مستمر للتأكد من فاعليتها ومواكبتها للتطورات على الصعيدين املحلي والدولي.
وباالضافة الى ذلك ،تحرص  Ooredooعلى تعزيز هيكل الحوكمة في الشركة بما يتالءم مع متطلبات أحكام قواعد الحوكمة والقوانين
واللوائح ذات الصلة الصادرة من هيئة قطر لألسواق املالية وذلك من خالل:

املحتويات
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 .24تقرير التأكيد املستقل لالمتثال لقوانين ومتطلبات هيئة
قطر لألسواق املالية والتشريعات ذات الصلة

 .26تقرير التأكيد املستقل عن الرقابة الداخلية على التقارير
املالية

 .1تحديث وتطوير النظام األساسي للشركة.
 .2تحديث وتطوير أدلة السياسات واإلجراءات الخاصة بالحوكمة.
 .3تحديث وتطبيق ميثاق مجلس اإلدارة واللجان الفرعية.
 .4اتباع أفضل ممارسات الحوكمة املتبعة في دولة قطر بهذا الشأن.
 .5تحديث وتطوير االجراءات والسياسات الداخلية.
نحن في شركة  ،Ooredooكما هو موضح في هذا التقرير ،نؤكد التزامنا بأحكام قواعد الحوكمة الصادرة من هيئة قطر لألسواق املالية
والقوانين ذات الصلة الصادرة عن هيئة قطر لألسواق املالية وبمتطلبات اإلفصاح.
 .2دور ومسؤوليات مجلس اإلدارة:
إن الدور األساسي ملجلس اإلدارة هو توفير القيادة املؤسسية للشركة في إطار من الثبات والحكمة التي تضمن التحكم والفعالية ،وذلك
لتتمكن من تقويم املخاطر والسيطرة عليها .وقد ُعرف هذا الدور بالتفصيل من خالل األنظمة األساسية في الشركة ،وأحكام النظام
األساسي ذات الصلة ،باإلضافة إلى أحكام قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة  ،2015وكذلك أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات
القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية ،وبخاصة حكم املادتين ( )8و( )9فقد تم إدراجهما كميثاق
للمجلس في جزء خاص بذلك في دليل حوكمة الشركة.
ويتمتع مجلس اإلدارة بمطلق الصالحيات إلدارة  Ooredooومجموعتها ،والسعي لتحقيق الهدف األساسي واملتمثل في تحقيق املزيد
من القيمة للمساهمين ،مع األخذ في االعتبار استمرارية أعمال املجموعة بما يؤدي إلى تحقيق أهداف الشركة .كما يحرص املجلس على
اتمام املساواة والعدالة بين أصحاب املصالح والشفافية في االفصاح وتوفير املعلومات للهيئة ومساهمي الشركة في الوقت املناسب.
ويحرص املجلس على مراجعة تطبيقات الحوكمة بشكل منتظم وعلى االلتزام بتطوير قواعد السلوك والسياسات الداخلية واملواثيق
األساسية التي تتضمن )1 :مواثيق املجلس ولجانه  )2وسياسات التعامل مع األطراف ذات العالقة واملساهمين )3 ،وقواعد تداول األشخاص
املطلعين .وباعتبار ( Ooredooشركة مساهمة قطرية) هي الشركة األم ملجموعة  ،Ooredooوهي في الوقت ذاته شركة عاملة في
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دولة قطر ،فإن ملجلس إدارتها دورًا مزدوجًا.

 .4اجتماعات مجلس اإلدارة:

وفي هذا اإلطار ،يضطلع مجلس اإلدارة بمسؤوليات وواجبات أساسية ،من بينها:

تُعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بصورة منتظمة ،بحيث ال يقل عددها عن ( )6اجتماعات خالل السنة املالية للشركة ،وذلك تماشيًا مع حكم
املادة ( )30من النظام األساسي للشركة ،واملادة ( )104من قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة .2015

الرؤية واالستراتيجية :تشمل تحديد وبلورة رؤية املجموعة وأهدافها ،والتي تعتبر أساسًا لكل األعمال والقرارات التي يتخذها املجلسواإلدارة.
اإلشراف على اإلدارة :يشمل تعيين وتحديد واجبات وسلطات الرئيس التنفيذي وتقييم أدائه وتحديد مكافآته ،وترشيح أعضاء مجلساإلدارة ،وكبار املسؤولين في  Ooredooومجموعتها.
املالية واالستثمار :تشمل مراجعة واعتماد التقارير والحسابات ومراقبة املوقف املالي لـ  Ooredooومجموعتها.الحوكمة والتقيد بالنظم :تشمل إعداد واعتماد قواعد حوكمة الشركات في  Ooredooوتحديد إرشادات الحوكمة في شركاتاملجموعة.
التواصل مع أصحاب املصالح :يشمل اإلشراف على التقارير الخاصة باملساهمين وأساليب التواصل.التدريب السنوي :املوافقة على الخطة السنوية للتدريب والتعليم في الشركة والتي تشمل برامج التعريف بالشركة وأنشطتهاوحوكمتها.

تجدر اإلشارة إلى أن مجلس اإلدارة عقد خالل عام  2020سبعة ( )7اجتماعات .الجدير بالذكر بان النصاب القانوني الجتماعات مجلس اإلدارة
تم تحقيقها وفقًا ملتطلبات قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة  2015والنظام األساسي للشركة ،ونظام حوكمة الشركات والكيانات
القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية.
واستنادًا إلى دليل الحوكمة في الشركة ،يتم في نهاية كل سنة تقييم ذاتي ألداء مجلس اإلدارة على املستويين -الفردي والجماعي-
من خالل استبيان يعد خصيصًا لهذا الغرض ،حيث يتم تقييم أداء املجلس ككيان ،وتقييم أداء أعضائه كأفراد ،وكذلك تقييم أداء لجانه ،وذلك
للتحقق من إملام رئيس وأعضاء املجلس بواجباتهم املنصوص عليها في دليل الحوكمة والنظام األساسي للشركة ،وقانون الشركات
التجارية رقم ( )11لسنة  ،2015ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق
املالية ،وكذلك الطالعهم على املستجدات والتطورات في مجال الحوكمة .ووفقًا لبعض املتطلبات الخاصة أو ما تسفر عنه عملية التقييم،
يتم وضع برامج تطويرية أو تدريبية خاصة لكل عضو باملجلس .وفي حالة حدث عجز واضح من قبل أحد األعضاء من حيث األداء ولم يتم
معالجته في وقت مناسب ،يحق ملجلس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات التي يقرها القانون ودليل الحوكمة في الشركة ،واستنادًا ملا تقدم ،يقوم
كل عضو بالتوقيع على إقرار بأنه اطلع على دليل  Ooredooلحوكمة الشركات ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في
السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية ،وفهم فحواهما وأنه يلتزم بتطبيقهما كعضو بمجلس إدارة .Ooredoo

توجيه مجلس اإلدارة :يتم وضع إجراءات لتوجيه أعضاء مجلس اإلدارة الجدد حول أعمال الشركة ،وخصوصًا في الجوانب املاليةوالقانونية ،باإلضافة إلى تدريبهم عند الضرورة.

بناء على نظام بطاقات األداء املستهدف على مستوى الشركة،
وبالنسبة لإلدارة التنفيذية العليا فإن التقييم يتم بصورة سنوية وذلك
ً
ومن ثم على مستوى القطاعات الرئيسية بالشركة.

كما أن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلفصاح عن املعلومات للمساهمين بشكل دقيق وفي الوقت املناسب .ويمكن لجميع املساهمين
الوصول للمعلومات املتعلقة بالشركة وبأعضاء مجلس اإلدارة ومؤهالتهم .وتقوم الشركة بتحديث موقعها على االنترنت بجميع األخبار
الخاصة بالشركة باستمرار ،باإلضافة إلى ذكر هذه املعلومات في التقرير السنوي املقدم للجمعية العامة.

وتلتزم الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق ،كما تقوم بإبالغ الهيئة عن أي نزاع قد يؤثر على أنشطة
الشركة وأسهمها وتكون الشركة طرفًا فيها بما فيها الدعاوى القضائية والتحكيم ،وكذلك تقوم باإلفصاح عن التعامالت والصفقات التي
تبرمها الشركة مع أي طرف ذي عالقة إن وجدت.

وبناء عليه ،يتم اإلفصاح ألسواق األوراق املالية في كل من قطر وأبوظبي  -فأسهم  Ooredooمدرجة في سوقي قطر وأبوظبي  -عن
ً
طريق التقارير الربع السنوية ،والنتائج املالية السنوية الكاملة ،وهو ما يعكس التزام  Ooredooبالشروط واألحكام الخاصة باألسواق املالية
التي تندرج بها أسهمها.
وقد تم تحديد مسؤوليات املجلس في النظام األساسي للشركة وميثاق املجلس ليتوافق مع قانون الشركات ونظام حوكمة الشركات
والكيانات القانونية.
 .3تشكيل مجلس اإلدارة:
يتألف مجلس إدارة  Ooredooمن:
اسم عضو مجلس اإلدارة

اسم عضو مجلس اإلدارة
 .1سعادة الشيخ /فيصل بن ثاني آل ثاني

6

 .2الدكتور /ناصر محمد معرفيه

7

 .3الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية يمثلها سعادة السيد /تركي محمد الخاطر

6

 .4السيد /ناصر راشد الحميدي

7

 .5السيد /عزيز العثمان فخرو

7

 .6مجموعة علي بن غانم آل ثاني يمثلها الشيخ /علي بن غانم آل ثاني

5

 .7بنك قطر الوطني يمثله السيد /عبداهلل مبارك آل خليفة

7

 .8السيد /إبراهيم عبداهلل ال محمود

3
6
6

الصفة

نوع العضوية

1 .سعادة الشيخ /فيصل بن ثاني آل ثاني

رئيسًا

عضو غير مستقل  /غير تنفيذي

2 .الدكتور /ناصر محمد معرفيه

نائبًا للرئيس

عضو غير مستقل  /غير تنفيذي

3 .الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية
يمثلها سعادة السيد /تركي محمد الخاطر

 .9السيد /عيسى هالل الكواري

عضوًا

عضو غير مستقل  /غير تنفيذي

 .10السيد /يوسف محمد العبيدلي

4 .السيد /ناصر راشد الحميدي

عضوًا

عضو مستقل  /غير تنفيذي

5 .السيد /عزيز العثمان فخرو

عضوًا

عضو غير مستقل  /تنفيذي

6 .مجموعة علي بن غانم آل ثاني يمثلها الشيخ /علي بن
غانم آل ثاني

عضوًا

عضو مستقل  /غير تنفيذي

7 .بنك قطر الوطني يمثله السيد /عبداهلل مبارك آل خليفة

عضوًا

عضو مستقل  /غير تنفيذي

8 .السيد /إبراهيم عبداهلل ال محمود

عضوًا

عضو مستقل  /غير تنفيذي

9 .السيد /عيسى هالل الكواري

عضوًا

عضو غير مستقل  /غير تنفيذي

	10.السيد /يوسف محمد العبيدلي

عضوًا

عضو غير مستقل  /غير تنفيذي

في مارس  2020انضم الى مجلس االدارة الشيخ /فيصل بن ثاني آل ثاني (رئيس مجلس اإلدارة) و السيد /عيسى هالل الكواري (عضو
مجلس إدارة) والسيد /يوسف محمد العبيدلي (عضو مجلس إدارة).

عدد إجتماعات مجلس اإلدارة
التي حضرها في سنة 2020

 .5تكوين ومكافآت مجلس اإلدارة:

َ
وفقأ ألحكام املادة ( )22من النظام األساسي للشركة حيث يتألف مجلس اإلدارة من عشرة أعضاء ،من بينهم
تشكيل مجلس اإلدارة يتم
تم تعيين السيد /عزيز العثمان فخرو عضوًا منتدبا ملجموعة  ،Ooredooيتم تعيين
تسعة أعضاء غير تنفيذين وعضو واحد تنفيذي بعد أن ّ
خمسة منهم من قبل قطر القابضة ،بمن فيهم رئيس مجلس اإلدارة ،أما الخمسة اآلخرون فيتم انتخابهم من خالل تصويت سري أثناء
انعقاد اجتماع الجمعية العامة ،وذلك وفقًا النطباق شروط الترشح عليهم .وتبلغ مدة العضوية في مجلس اإلدارة ثالث سنوات قابلة
للتجديد .وفي سياق املحافظة على حقوق األقلية فإن املادة ( )45من النظام األساسي للشركة تعطي املساهمين الذين يملكون ما ال
يقل عن ( )%10من رأس املال الحق في الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة.
كما تنتهج الشركة مبدأ الفصل بين منصب رئاسة املجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة ،حيث يشغل الشيخ / /فيصل بن ثاني آل ثاني
منصب رئيس مجلس اإلدارة ، ،التي تقوم بدورها باإلشراف على أعمال املجموعة .في حين يشغل الشيخ /محمد بن عبداهلل آل ثاني
منصب الرئيس التنفيذي لـ  Ooredooونائب الرئيس التنفيذي ملجموعة  ،Ooredooحيث يضطلع بمسئولية أعمال  Ooredooفي قطر
واملجموعة.
بلغت قيمة مكافآت املجلس عن الفترة املالية املنتهية في  31ديسمبر  2020ما قيمته  14,400,000ريال قطري.

ووفقًا لحكم املادة ( )34من النظام األساسي للشركة ،يقوم بأعمال األمانة العامة للمجلس أمين سر يختاره املجلس ويحدد اختصاصاته
ومكافأته .وتتضمن مهام أمين سر مجلس اإلدارة تلك الواردة في دليل الحوكمة بالشركة ،ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية
املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية.
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 .6تضارب املصالح:
تتبنى الشركة سياسة تضمن سرية وسالمة التقارير حول أي حدث أو فعل غير قانوني يتعلق بسلوكيات املوظفين واملعايير العامة
لألداء ،وقد تم توضيحها على وجه ُمفصل في مدونة األخالق وقواعد السلوك املهني ،وتتضمن السلوكيات املتوقعة من منتسبي
الشركة وبخاصة ما يتعلق منها بااللتزام بالقوانين واألنظمة ،وعدم الدخول في ممارسات أو أوضاع يترتب أو قد يترتب عليها تضارب املصالح
وبخاصة في املعامالت التجارية وإدارة األعمال واألنشطة واستخدام أصول الشركة وسجالتها ومعلوماتها ،والعالقة مع أصحاب املصالح خارج
الشركة ،وقبول أو طلب الهدايا أو الرشاوى أو القروض أو املكافآت أو الجوائز أو العموالت .وإدراكًا من الشركة وعزمها على مكافحة كافة
صور تضارب املصالح باإلضافة إلى غيرها من األمور.
كما أن الشركة ملتزمة بأحكام املواد ( )108و( )109و( )110و( )111من قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة  2015والتي تنص على أن:
1 .ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو عضو املجلس أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن يتجر لحسابه أو لحساب الغير
في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإال كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها.
2 .ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه أو أحد املديرين أن يقوم بعمل مشابه لنشاط الشركة ،أو أن تكون له أي مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة في العقود واملشاريع واالرتباطات التي تتم لحساب الشركة.
3 .ال يجوز للشركة أن تقدم قرضًا نقديًا من أي نوع كان ألي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير،
واستثناء من ذلك يجوز للبنوك وغيرها من شركات االئتمان أن تقرض أيًا من أعضاء مجالس إدارتها أو تفتح له اعتمادًا أو تضمن له
ً
القروض التي يعقدها مع الغير وذلك باألوضاع والشروط التي يحددها مصرف قطر املركزي ،ويعتبر باط ً
ال كل تصرف يتم على خالف
أحكام هذه املادة ،دون إخالل بحق الشركة في مطالبة املخالف بالتعويض عند االقتضاء.
4 .يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين فيها أن يستغل أي منهم ما وقف عليه من معلومات بحكم عضويته أو
سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة
وظيفته في تحقيق مصلحة له أو لزوجه أو ألوالده أو ألحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة
ً
التعامل في األوراق املالية للشركة ،كما ال يجوز أن يكون ألي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات ُيراد
بها إحداث تأثير في أسعار األوراق املالية التي أصدرتها الشركة ،ويبقى هذا الحظر ساريًا ملدة ثالث سنوات بعد انتهاء عضوية الشخص
في مجلس اإلدارة أو انتهاء عمله في الشركة.
 .7واجبات مجلس اإلدارة:
الدور الرئيسي ملجلس اإلدارة هو قيادة الشركة بطريقة ريادية ضمن إطار من التوجيهات الفاعلة والحريصة التي تسمح بتقييم املخاطر
وإدارتها ،وفي هذا اإلطار يملك مجلس اإلدارة السلطات والصالحيات الكاملة إلدارة الشركة واستمرار العمل على تحقيق الهدف األساسي
املتمثل في حفظ حقوق املساهمين ،باإلضافة إلى املهام التالية:
1 .تحديد اختصاصات الرئيس التنفيذي وواجباته وصالحياته وتقييم أدائه ومكافآته.
2 .تقييم وسحب الصالحيات املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان املجلس وتحديدها وتحديد طريقة ممارستها ووضع سياسة لها.
3 .مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية العليا ،ومراجعة خطط اإلدارة فيما يتعلق بعملية اإلحالل والترتيبات املتعلقة بمكافآت اإلدارة التنفيذية
العليا.
4 .التحقق من مدى مالءمة الهياكل التنظيمية واإلدارية واملحاسبية للشركة ومجموعتها مع التركيز على نظام املراقبة الداخلية.
5 .ضمان التخطيط املالئم لعملية إحالل اإلدارة التنفيذية العليا.
بناء على موافقتهم خالل
6 .تقديم التوصية للموافقة على تعيين أو إعادة تعيين أو عزل مراقب الحسابات الذي يعينه املساهمون
ً
اجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة ،وذلك تبعًا لتوصيات لجنة التدقيق وإدارة املخاطر.
7 .توجيه أعضاء مجلس اإلدارة واإلرشاد املستمر لهم من خالل التخطيط للبرامج التعريفية واإلرشادية .ويتحمل رئيس مجلس اإلدارة
مسؤولية تقديم البرامج اإلرشادية والتوجيهية باستمرار ألعضاء مجلس اإلدارة والتي تساعدهم على أداء مهامهم كأعضاء في
املجلس ،وذلك لضمان معرفتهم وفهمهم املستمر ملستجدات األمور في الشركة.
8 .يتوقع من أعضاء مجلس اإلدارة االلتزام الجاد تجاه مجلس اإلدارة والشركة ،كما يتوقع منهم أيضًا تنمية وتوسيع معرفتهم الحالية
بطبيعة عمليات الشركة وأعمالها الرئيسية وتوفير الوقت الالزم للمساهمة في أعمال املجلس واللجان.
9 .يتم تدريب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا وفقا لإلمكانيات.
	10.مراجعة واعتماد الخطط االستراتيجية الرئيسية للشركة واالشراف على تنفيذها.
	11.االشراف على نظام حوكمة خاص بالشركة ومدى التزامه بأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق
الرئيسية.
	12.اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استراتيجية وأهداف الشركة ،والذي تعده اإلدارة التنفيذية العليا على أن يتضمن تحديد سبل وأدوات االتصال
السريع مع الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية وسائر األطراف املعنية بالحوكمة ومن بينها تسمية مسؤول اتصال.
	13.وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها بواسطة سياسة مكتوبة تنظم تعارض املصالح ومعالجة حاالت التعارض
لكل من أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية العليا واملساهمين .ووضع نظام إفصاح كامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض
املصالح واستغالل املعلومات.
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	14.وضع سياسات محددة لعضوية املجلس وفقًا للقوانين املرعية اإلجراء.
	15.وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة بين أصحاب املصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم
	16.وضع سياسات وإجراءات لإلفصاح عن املعلومات للمساهمين والدائنين وأصحاب املصالح.
17.توجيه الدعوة إلى جميع املساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة وفقًا لقانون الشركات والنظام األساسي للشركة.
	18.اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف اإلدارة التنفيذية العليا ،وخطة التعاقب على إدارتها.
	19.وضع برامج التوعية الالزمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة املخاطر بالشركة.
	20.اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء املجلس ،وحوافز ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا والعاملين
أي تمييز وعرضها على الجمعية
بالشركة وفقًا ملبادئ نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية بدون ّ
العامة إلقرارها.
 .8التزامات مجلس اإلدارة:
فإن مجلس إدارة  Ooredooملتزم بواجباته ومسؤولياته ويحرص على تحقيق التالي:
1 .االنتظام في حضور اجتماعات املجلس ولجانه ،وعدم االنسحاب من املجلس إال لضرورة وفي الوقت املناسب.
2 .إعالء مصلحة الشركة والشركاء واملساهمين وسائر أصحاب املصالح وتقديمها على املصلحة الخاصة.
3 .إبداء الرأي بشأن املسائل االستراتيجية للشركة ،وسياستها في تنفيذ مشاريعها ،ونظم مساءلة العاملين بها ،ومواردها ،والتعيينات
األساسية ،ومعايير العمل بها.
ّ
والربعية.
4 .مراقبة أداء الشركة في تحقيق أغراضها وأهدافها ،ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنو ّية ونصف السنو ّية
ّ
5 .اإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية الخاصة بالحوكمة ،والعمل على تطبيقها بالشكل األمثل وفقا لهذا النظام.
ومؤهالتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة ،والعمل على تحقيق
6 .استغالل مهاراتهم وخبراتهم املتنوعة بتنوع اختصاصاتهم
ّ
مصلحة الشركة والشركاء واملساهمين وسائر أصحاب املصالح.
7 .املشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركة ،وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل.
8 .عدم اإلدالء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أو من يفوضه في ذلك ،وعلى املجلس تسمية
املتحدث الرسمي باسم الشركة.
9 .اإلفصاح عن العالقات املالية والتجارية ،والدعاوى القضائية التي قد تؤثر سلبا على القيام باملهام والوظائف املوكلة إليهم.
 .9دور وواجبات رئيس مجلس اإلدارة:
املهمة األساسية لرئيس مجلس اإلدارة قيادة املجلس ،وضمان قيامه بمهامه في ضوء القوانين والتشريعات ذات الصلة ،باإلضافة إلى
املهام التالية:
1 .تمثيل الشركة أمام القضاء ،وفي عالقتها مع الغير ،والتواصل معهم ،وإطالع املجلس على وجهات نظرهم.
2 .رئاسة املجلس واللجان املختارة واجتماعات الجمعيات العامة ،وتيسيرها بهدف ضمان أن املناقشات تتم بشكل منفتح يضمن تشجيع
جميع األعضاء في املجلس على املشاركة الفعالة في املناقشات بما يخدم ويصب في مصلحة الشركة.
3 .التنسيق مع الرئيس التنفيذي ورؤساء اللجان وأمين سر مجلس اإلدارة لتحديد الجدول الزمني الجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه ،وغيرها
من االجتماعات الهامة.
4 .التنسيق مع الرئيس التنفيذي لضمان قيام اإلدارة بتوفير املعلومات املطلوبة ملجلس اإلدارة ،حتى يتمكن املجلس من اتخاذ القرار
املناسب ومتابعة تنفيذه.
5 .مراجعة مدى مالءمة توقيت وصول الوثائق املساندة ملقترحات اإلدارة ،وضمان تدفق املعلومات ملجلس اإلدارة.
6 .إرشاد وتعزيز فاعلية مجلس اإلدارة واألعضاء ،وإناطة مهام معينة بهم.
7 .مراجعة النتائج الشهرية ألعمال الشركة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي.
8 .ضمان ارتباط الشركة بعالقات طيبة ومثمرة مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ،ومع وسائل اإلعالم املختلفة.
9 .إصدار جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع أخذ مقترحات أعضاء املجلس بعين االعتبار .وإجراء تقييم سنوي ألداء املجلس ،وأداء
لجانه وأعضائه ،مع جواز االستعانة بجهة استشارية إلجراء التقييم.
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وفعال في تصريف شؤون املجلس ،لضمان قيام املجلس بمسؤولياته بما
	10.تشجيع أعضاء املجلس على املشاركة بشكل جماعي
ّ
يحقق مصلحة الشركة.

املوافقة على توصية لجنة املكافآت والترشيحات بشأن تقييم أداء الرئيس التنفيذي ملجموعة  Ooredooوالرئيس التنفيذيلـ Ooredooقطر لعام .2019

الفعلي باملساهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى املجلس.
	11.إيجاد قنوات التواصل
ّ

-اعتماد عدد من القرارات الفنية املتعلقة بالفرص االستثمارية.

الفعالة وتشجيع العالقات البنّ اءة بين أعضاء املجلس
	12.إعطاء املجال ألعضاء املجلس غير التنفيذيين ،بصورة خاصة ،باملشاركة
ّ
التنفيذيين وغير التنفيذيين.

-متابعة تنفيذ استراتيجية املجموعة للسنوات القادمة ،وتخصيص املوازنة الالزمة لتنفيذها.

	13.إبقاء األعضاء على اطالع دائم بشأن تنفيذ أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية الصادر من الهيئة.
ويجوز للرئيس تفويض بعض هذه الصالحيات إلى عضو آخر بمجلس اإلدارة ،أو للرئيس التنفيذي أو أمين سر املجلس.
 .10مؤهالت ومهام أمين سر مجلس اإلدارة:
بناء على قرار مجلس اإلدارة فقد تم تعيين الشيخ /علي بن جبر آل ثاني أمينًا لسر مجلس اإلدارة ،والشيخ /علي حاصل على درجة
ً
البكالوريوس في القانون من جامعة الشارقة في عام  ،2010وقد عمل في عام  2010كمستشارقانوني في قطاع العقارات ،وفي عام
 2013انتقل للعمل بمجموعة  Ooredooوتدرج في الوظائف إلى أن تعين في عام  2016رئيسًا لإلدارة القانونية والتنظيمية في Ooredoo
قطر وفي عام  2018تعين رئيسًا إلدارة الحوكمة للمجموعة باإلنابة وفي عام  2020تعين رئيسًا للشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة
للمجموعة.
يقوم أمين السر بمعاونة الرئيس وكافة أعضاء املجلس في مهامهم وكما يلتزم بتسيير أعمال املجلس وأهمها:
1 .إعداد ومراجعة محاضر اجتماعات املجلس
2 .حفظ قرارات املجلس في سجل موثق حسب رقم االجتماعات والقرارات وتاريخ إصدارها.
3 .حفظ محاضر اجتماعات املجلس وقراراته واملذكرات والتقارير ذات الصلة في سجالت ورقية والكترونية.
4 .إرسال دعوة االجتماعات ألعضاء املجلس مرفقا بها جدول األعمال قبل التاريخ املحدد النعقاد االجتماع بأسبوعين على األقل ،واستالم
طلبات األعضاء بإضافة بند أو أكثر إلى جدول األعمال وإثبات تاريخ تقديمها.
5 .التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء املجلس والجهات املعنية وأصحاب املصالح بما فيهم املساهمين واإلدارة واملوظفين.
6 .تمكين الرئيس واألعضاء من الوصول السريع إلى جميع وثائق ومستندات الشركة ،وكذلك املعلومات والبيانات الخاصة بها.

تحديد هامش املخاطر املسموح به لشركات املجموعة. .13دور اللجان التابعة ملجلس اإلدارة:
تتبع مجلس اإلدارة ثالث لجان رئيسية ،تعمل على تهيئة املجال لتكون عملية صنع القرار أكثر فاعلية ،وهذه اللجان األساسية هي اللجنة
التنفيذية ،ولجنة التدقيق وإدارة املخاطر ،ولجنة املكافآت والترشيحات.
تتألف كل لجنة من ثالثة أعضاء من أعضاء املجلس على األقل يعينهم املجلس ،آخذًا في االعتبار خبرات ومؤهالت كل عضو من أعضاء
املجلس املشاركين في اللجان .ويحق للمجلس استبدال أعضاء اللجان في أي وقت.
ولكل لجنة من لجان مجلس اإلدارة ميثاق مكتوب ُمعتمد من مجلس اإلدارة ،يوضح مسؤولياتها وواجباتها وصالحياتها .وقد روعي فى كل
ميثاق أن يتماشى ويتسق مع الواجبات املبينة في دليل الحوكمة والنظام األساسي للشركة ،وقانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة
 ،2015ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية.
وفيما يلي جدول يوضح تشكيل اللجان التابعة للمجلس:
اللجنة
اللجنة التنفيذية

لجنة التدقيق وإدارة املخاطر

7 .حفظ إقرارات أعضاء املجلس بعدم الجمع بين املناصب املحظور عليهم الجمع بينها وفقا لقانون الشركات واحكام نظام حوكمة
الشركات الصادر من الهيئة.
لجنة املكافآت والترشيحات
 .11مخالفات الشركة والقضايا والنزاعات:
كون  Ooredooرائدة في مجالها وفي مجال االتصاالت ،فإن مجلس اإلدارة واإلدارة العليا على حرص بتطبيق جميع األنظمة واألحكام
املنصوصة في نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية وقانون
الشركات التجارية رقم ( )11لسنة  2015وبذلك فإن الشركة لم ترتكب أي مخالفات خالل سنة .2020
ال توجد أي قضية مرفوعة على أو من الشركة ولم يتم الحكم فيها حتى تاريخ إعداد تقرير الحوكمة.
 .12أنشطة مجلس اإلدارة في عام :2020
حقق مجلس إدارة  Ooredooفي عام  2020عددًا من األهداف الهامة في الحوكمة ،وأشرف على تنفيذ عدد من املبادرات بنجاح ،بما في ذلك:
املوافقة على تقرير أداء املجموعة لعام .2019املوافقة على البيانات املالية املوحدة لعام  ،2019ورفع توصية للجمعية العامة بهذا الشأن.املوافقة على رفع توصية للجمعية العامة بتعيين مكتب (ديلويت اند توش) مراقبًا لحسابات الشركة للعام .2020املوافقة على تقرير الحوكمة لعام  ،2019ورفع توصية بهذا الشأن للجمعية العامة.املوافقة على توزيع أرباح بنسبة  %25من القيمة االسمية للسهم ،ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ،ورفع توصية للجمعيةالعامة بهذا الشأن.
-املوافقة على خطة أعمال املجموعة لألعوام  2023 ،2022 ،2021واملوازنة السنوية وخطة التمويل لعام .2021

8

اسم عضو مجلس اإلدارة

منصب العضو في اللجنة

سعادة السيد /تركي محمد الخاطر

رئيس اللجنة

السيد /عيسى هالل الكواري

عضو

السيد /يوسف محمد العبيدلي

عضو

السيد /ناصر راشد الحميدي

رئيس اللجنة

السيد /عبداهلل مبارك آل خليفة

عضو

الشيخ /علي بن غانم آل ثاني

عضو

سعادة السيد /تركي محمد الخاطر

رئيس اللجنة

الشيخ /علي بن غانم آل ثاني

عضو

السيد /عيسى هالل الكواري

عضو

أ -اللجنة التنفيذية:
تتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء ،وتهدف اللجنة إلى ضمان إتمام عملية اتخاذ القرار على املستويات العليا لتحقيق أهداف الشركة
بطريقة مرنة وفي الوقت املناسب ،وفقًا للصالحيات املمنوحة أو املفوضة من قبل مجلس اإلدارة إلى اللجنة.
كما أن اللجنة مكلفة بدراسة املسائل التي تحتاج إلى مراجعة تفصيلية ومعمقة قبل رفعها ملجلس اإلدارة التخاذ قرار نهائي بشأنها.
باإلضافة إلى أنها تعكف على مراقبة تنفيذ استراتيجية الشركة واألسلوب املتبع العتماد االستثمارات املالية واالستراتيجية.
وقد أنجزت اللجنة عددًا من األعمال املهمة في عام  ،2020منها:
	-دراسة الفرص االستثمارية ورفع توصية بشأنها ملجلس اإلدارة.
	-مراجعة خطة أعمال الشركات التابعة وموازنتها ورفع توصية ملجلس اإلدارة بهذا الشأن.
	-مراجعة التوصيات الخاصة بإرساء العقود ،واتخاذ القرارات املناسبة بشأنها.
	-دراسة أوضاع شركات املجموعة للوقوف على مدى مالئمة وضعها في األسواق التي تعمل فيها ،ورفع توصية ملجلس اإلدارة بهذا
الشأن.

-املوافقة على خطة أعمال مجموعة ( Ooredooذ.م.م) لألعوام  2023 ،2022 ،2021واملوازنة السنوية لعام .2021

	-دراسة وضع املحافظ االستثمارية للشركة.

-املوافقة على االستراتيجية املالية ملجموعة .Ooredoo

	-مراجعة استراتيجية شركات املجموعة وتحديد أولوياتها.
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	-املوافقة على تحديث الحدود املالية للطرف املقابل (من البنوك واملؤسسات املالية).

.

3سياسة االستخدام العادل املعدلة.

	-املوافقة على خطة أعمال املجموعة لألعوام  2023 ،2022 ،2021واملوازنة السنوية لعام  ،2021ورفع توصية ملجلس اإلدارة بهذا الشأن.

.

4سياسة إدارة حوادث أمن املعلومات.

	-املوافقة على خطة أعمال مجموعة ( Ooredooذ.م.م) لألعوام  2023 ،2022 ،2021واملوازنة السنوية لعام  ،2021ورفع توصية ملجلس
اإلدارة بهذا الشأن.

.

5سياسة التأمين.

.

6سياسة حماية خصوصية البيانات الشخصية.

	-املوافقة على االستراتيجية التمويلية وخطة التمويل لعام  ،2021ورفع توصية ملجلس اإلدارة بهذا الشأن.

.

7سياسة ضبط اإليرادات.

	-املوافقة على خطة أعمال  Ooredooقطر لألعوام  2023 ،2022 ،2021واملوازنة السنوية لعام  ،2021ورفع توصية ملجلس اإلدارة بهذا
الشأن.

	-مراجعة سياسات ومواثيق مجموعة  Ooredooالتالية ،ورفعها ملجلس اإلدارة:
.

1سياسة االستخدام العادل املعدلة.

علمًا بأن اللجنة عقدت في عام  )7( 2020سبعة اجتماعات.

.

2سياسة ضوابط الرقابة الداخلية على التقرير املالي (.)ICOFR

بناء على التقييم السنوي ،فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خالل السنة
ً
املنتهية في  31ديسمبر .2020

.

3مواثيق الخاصة باللجنة اإلدارية ( )GMCولجنة املناقصات (.)GTC

اسم عضو اللجنة

عدد إجتماعات اللجنة التنفيذية
التي حضرها في سنة 2020

 .1سعادة السيد /محمد بن عيسى املهندي

1

 .2الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية يمثلها سعادة السيد /تركي محمد الخاطر

3

 .3الدكتور/ناصر محمد معرفيه

1

 .4السيد /عبداهلل مبارك ال خليفة

1

 .5السيد /عزيز العثمان فخرو

4

 .6السيد /عيسى هالل الكواري

6

 .7السيد /يوسف محمد العبيدلي

6

ب -لجنة التدقيق وإدارة املخاطر:
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء مستقلين ،وتساعد اللجنة مجلس اإلدارة على القيام بمهامه اإلشرافية والرقابية لضمان سالمة البيانات
املالية للشركة .وتقدم املشورة ملجلس اإلدارة حول كفاءة وفعالية نُظم التحكم الداخلي والترتيبات التي يجب اتخاذها إلدارة املخاطر .كما
أن اللجنة مكلفة أيضًا بضمان استقاللية وموضوعية وظائف التدقيق الداخلي والخارجي.
وكذلك تقوم اللجنة بمراجعة عمليات التدقيق الداخلي السنوي وتقارير املدققين .كما تقوم بإعداد التقارير حول املسائل الناشئة عن
التدقيق واملتعلقة بالشركة والشركات التابعة لها ،بما في ذلك ردة فعل اإلدارة ،ومستوى التعاون وتوفير املعلومات خالل عملية
التدقيق ،وتقرير مدى فائدة التدقيق مقابل تكلفته .وتعمل اللجنة أيضًا على وضع قنوات اتصال بين اإلدارة التنفيذية واملدققين الداخليين
والخارجيين.
عالوة على ما تقدم ،فإن اللجنة تتولى مراجعة تقارير إدارة املخاطر وتعمل على إخطار املجلس بكل ما يسترعي االنتباه ويستجدي اتخاذ
قرار بشأنه .وتولي اللجنة جل اهتمامها للتحقيق في أي مخالفات بشركات املجموعة.
وقد أنجزت اللجنة عددًا من األعمال املهمة في عام  ،2020منها:
	-استعراض تقرير إدارة التدقيق الداخلي ربع السنوي والسنوي بصورة دورية.
	-استعراض تقرير إدارة املخاطر ربع السنوي والسنوي بصورة دورية.
	-استعراض نتائج اإلفصاح السنوي لعام .2020
	-استعراض نتائج التقييم الداخلي لبرنامج إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة لتأكيد وتحسين الجودة.
	-املوافقة على خطة إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة املبنية على املخاطر لعام .2021
	-املوافقة على الخطة االستراتيجية إلدارة للتدقيق الداخلي للمجموعة لألعوام.2023- 2021 :
	-املوافقة على البيانات املالية الربعية ،ومراجعة البيانات املالية السنوية ورفع توصية بشأنها ملجلس اإلدارة.
	-مراجعة سياسات شركة  Ooredooش.م.ق.ع التالية ،ورفعها ملجلس اإلدارة:
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.

1سياسة مكافحة غسيل األموال لخدمات  Ooredooاملالية.

.

2سياسة إدارة عقود العمالء من الشركات.

	-املوافقة على نتائج مؤشر أداء إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة ،وإدارة حوكمة الشركات لعام .2019
	-املوافقة على مؤشر أداء إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة ،ومؤشر أداء إدارة حوكمة الشركات لعام .2020
	-املوافقة على موازنة إدارة حوكمة الشركات لعام .2020
	-املوافقة على موازنة إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة لعام .2021
	-استعراض تقرير إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة بشأن نظام الرقابة الداخلية وذلك وفق متطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات
املدرجة في السوق ورفعها ملجلس اإلدارة-.
	-استعراض متابعة تنفيذ توصيات برنامج تحسين الجودة ( )QAIPالداخلية والخارجية.
	-استعراض خطة تدقيق مراقب حسابات الشركة السنوية عن عام .2020
علمًا بأن اللجنة عقدت في عام  2020احد عشر ( )11اجتماعا.
بناء على التقييم السنوي ،فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خالل السنة
ً
املنتهية في  31ديسمبر .2020
عدد إجتماعات لجنة التدقيق
وادارة املخاطر التي حضرها في
سنة 2020

اسم عضو اللجنة
 .1السيد /ناصر راشد الحميدي

11

 .2السيد /عبداهلل مبارك آل خليفة

9

 .3الشيخ /علي بن غانم آل ثاني

8

ج -لجنة املكافآت والترشيحات:
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء ،وتعمل لجنة املكافآت والترشيحات على مساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ مهامه ومسئولياته فيما يتعلق
بترشيح وتعيين أعضاء مجلس إدارة  Ooredooومجالس إدارات الشركات التابعة ،وتحديد مكافأة رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء املجلس،
وكذلك مكافأة اإلدارة التنفيذية العليا واملوظفين .وتساهم اللجنة أيضًا بتقييم أداء املجلس.
وقد أنجزت اللجنة عددًا من األعمال املهمة في عام  ،2020منها:
املوافقة على اعتماد بطاقة مؤشر تقييم األداء التنفيذيين ( )GCXOملجموعة  Ooredooلعام .2020املوافقة على اعتماد بطاقة مؤشر تقييم األداء التنفيذيين ( )CXOلـ  Ooredooقطر لعام .2020املوافقة على التغييرات املقترحة في الهيكل التنظيمي للتحول الرقمي لـ  Ooredooقطر.،موافقة على بطاقة مؤشر تقييم األداء لـ  Ooredooقطر لعام  2019بنتيجة (.)4.2املوافقة على مقترح دمج الهيكل التنظيمي للشؤون التنظيمية والقانونية والحوكمة.املوافقة على اعتماد بطاقة مؤشر تقييم األداء ملجموعة ( Ooredooمؤشر تقييم االداء للرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب الرئيسالتنفيذي) لعام .2020
-املوافقة على اعتماد بطاقة مؤشر تقييم األداء لـ  Ooredooقطر(مؤشر تقييم االداء للرئيس التنفيذي) لعام .2020
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يشغل السيد /أجاي باهري منصب الرئيس التنفيذي املالي ملجموعة  Ooredooمنذ شهر سبتمبر ،2007
ويقوم بحكم منصبه هذا بمتابعة استثمارات املجموعة ،والخزانة العامة لها وكذلك الخدمات املحاسبية
ً
إضافة إلى اقتصاديات االتصاالت.
والنظم املالية ونظم الرقابة ،والضريبة،

املوافقة على مقترح خطة املكافأة طويلة االمد  Ooredooقطر واملجموعة.املوافقة على فصل إدارة املوارد البشرية لـ  Ooredooقطر لتصبح إدارة تابعة للرئيس التنفذي لـ  Ooredooقطر.املوافقة على التغييرات املقترحة في الهيكل التنظيمي ملجموعة  Ooredooونقل إدارة االبتكار وموظفيها من  Ooredooقطرللمجموعة.

أجاي باهري
الرئيس املالي للمجموعة

علمًا بأن اللجنة عقدت في عام  2020ستة اجتماعات.
بناء على التقييم السنوي ،فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خالل السنة
ً
املنتهية في  31ديسمبر .2020
عدد إجتماعات لجنة املكافآت
والترشيحات التي حضرها في
سنة 2020

اسم عضو اللجنة
 .1الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية يمثلها سعادة السيد /تركي محمد الخاطر

6

 .2الشيخ /علي بن غانم آل ثاني

3

 .3السيد /عيسى هالل الكواري

6

رئيس الشؤون القانونية
والتنظيمية والحوكمة
للمجموعة

السيد /عزيز العثمان فخرو
العضو املنتدب ملجموعة
Ooredoo

تم تعيين السيد /يوسف عبداهلل الكبيسي بمنصب رئيس العمليات في  Ooredooقطر في نوفمبر
.2015

ملخص السيرة الذاتية
يشغل السيد عزيز عضوية مجلس إدارة  ، Ooredooكما أنه يشغل حاليًا منصب نائب وكيل وزارة املالية
للشؤون املالية.
كما أنه يشغل حاليًا منصب نائب وكيل وزارة املالية للشؤون املالية .وقبل توليه هذا املنصب كان
السيد /عزيز يشغل منصب مساعد وكيل وزارة املالية لشؤون املوازنة العامة ،ومديرًا باإلنابة بقسم
االندماجات واالستحواذات في قطر القابضة (الذراع االستثماري واالستراتيجي لجهاز قطر لالستثمار).

يوسف عبداهلل الكبيسي
رئيس العمليات Ooredoo -
قطر

الشيخ محمد بن عبداهلل آل
ثاني
نائب الرئيس التنفيذي
ملجموعة  Ooredooوالرئيس
التنفيذي لـ  Ooredooقطر

يتمتع الشيخ محمد بخبرة  16عامًا في مجال االتصاالت والتحول الرقمي واملحاسبة واملالية .وقد شغل
العديد من املناصب في  Ooredooمنذ انضمامه للشركة عام  .2009وبما يتمتع به من فهم عميق
للجوانب التشغيلية واالستراتيجية املعاصرة في قطاع االتصاالت وما يشهده من تحوالت رقمية ،فقد
نجح الشيخ محمد في إعادة توجيه وتشكيل قاعدة عمالء  Ooredooوأرباحها وإدارة نفقاتها وتنظيم
أعمالها في عدد من األسواق.
وكان منصب الرئيس التنفيذي لشركة  Ooredooالكويت آخر املناصب التي توالها الشيخ محمد ،وقد
شغل ذلك املنصب منذ عام  ،2014قاد خاللها الشركة لتحقيق العديد من النجاحات وزيادة حصة الشركة
في السوق الكويتية .كما قاد إنشاء مركز بيانات  Ooredooالكويت وعملية االستحواذ على ،FastTelco
ما ّ
تبوء الريادة في السوق وجعلها أول شركة اتصاالت في الكويت تقدم خدمات
مكن الشركة من ّ
متكاملة التصاالت الخط الثابت والجوال.

عبداهلل أحمد الزمان
رئيس املالية – Ooredoo
قطر

محمد الكواري
رئيس الخدمات املساعدة –
 Ooredooقطر

ويشغل الشيخ محمد حاليًا منصب الرئيس املفوض لشركة إندوسات .Ooredoo
وشغل الشيخ محمد سابقًا منصب مدير املالية في  Ooredooقطر ،حيث تولى قيادة وحدة الشؤون
املالية وقيادة خطة الشركة االستراتيجية لألعمال لثالث سنوات وخطط التشغيل السنوية
والشيخ محمد حاصل على شهادة املاجستير في املالية واملحاسبة من جامعة كارديف باململكة
املتحدة ،وشهادة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة قطر.
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وكان السيد /يوسف الكبيسي قد انضم للعمل في الشركة في  1987وتولى عدة مناصب إدارية تتعلق
بالبنية التحتية الدولية لالتصاالت وخدمات الشركات واملهام التشريعية على مدى  30عامًا.
في يونيو  ،2012تم تعيين السيد /يوسف الكبيسي رئيسًا ملبيعات الشركات والخدمات الدولية في
 Ooredooقطر ،حيث ساعد الشركة على توسيع شراكاتها مع العديد من املشغلين وشركات االتصاالت
العاملية .وفي  ،2014تم تعيين الكبيسي رئيسًا تنفيذيًا لشركة  Ooredooللخدمات العاملية املتخصصة
في مبيعات الشركات .وكان له دور فاعل في قيادة نمو الشركة على املستوى الدولي
و السيد /يوسف حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ويسترن ميشيغان
في الواليات املتحدة األمريكية.

حاليا قطر القابضة في مجالس
وكان في السابق املؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيديليز" ،ويمثل
ً
إدارة كل من شركة املالحة العربية املتحدة ،ومجموعة كناري وارف جروب ،وتشيلسفيلد أل أل بي.
الشيخ محمد بن عبداهلل آل ثاني هو نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة  Ooredooوالرئيس التنفيذي لـ
 Ooredooقطر منذ مارس .2020

ويشرف الشيخ علي بمقتضى منصبه الحالي على األنشطة والسياسات القانونية للمجموعة حول
العالم ،باإلضافة إلى أخالقيات العمل وحماية العالمة التجارية للشركة واالمتثال والشؤون التنظيمية،
بما في ذلك اإلجراءات وتوقعات االحتياجات الخاصة بالتعامالت املستقبلية .وهو مسؤول عن تقديم
االستشارات التقدمية واالستراتيجية واالستباقية ملجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بجميع
جوانب الحوكمة ،والسياسات ،واالمتثال للتشريعات القانونية العاملية وأطر العمل التنظيمية في
املجموعة.
وكان الشيخ علي قد التحق للعمل في مجموعة  Ooredooفي  ،2013وشغل منذ ذلك الوقت عدة
مناصب بما فيها رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية في  Ooredooقطر.

إن الدور الذي تكلف به اإلدارة التنفيذية هو إدارة عمليات الشركة ،وهو ما يتطلب تخطيط مختلف إجراءات التطوير بما يتفق مع مبادئ
وممارسات الشركة .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن اإلدارة التنفيذية مسؤولة عن مراقبة تطور األداء املالي وتطوير خطط األعمال في الشركة.
ويعتبر الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس العمليات فيها مسؤوليات عن فريق اإلدارة التنفيذية ،فيما يراقب مجلس إدارة الشركة أداؤهم.
أسم املدير التنفيذي

ً
إضافة على درجة املاجستير في
باهري حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة من الهند،
الهندسة من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا ،كما أنه محاسب قانوني إداري معتمد في اململكة
املتحدة ،ومحاسب قانوني معتمد في الهند ،كما أنه مدقق نظم معلومات معتمد (غير ممارس) في
الواليات املتحدة األميركية.
الشيخ علي بن جبر آل ثاني هو رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة للمجموعة منذ مارس
.2020

الشيخ /علي بن جبر آل ثاني

1 .14اإلدارة التنفيذية:

وقبل التحاقه بمجموعة  ،Ooredooشغل باهري عدة مناصب لدى عدد من شركات الخدمات املهنية
املتخصصة منها (إيرنست آند يونغ) ،وشركة االتصاالت (اتصاالت) ومقرها دولة اإلمارات ،وكذلك شركة
الكيماويات واملواد البترولية (دبليو آر غريس آند كو).

منيرة فهد الدوسري
رئيس االستراتيجية –
 Ooredooقطر

ُعين السيد /عبداهلل الزمان في منصب رئيس املالية في  Ooredooقطر في يناير  ،2018وكان قد انضم
للعمل باملجموعة في  2013وشغل فيها عددًا من املناصب العليا .وهو مسؤول عن تسهيل املساءلة
التنظيمية والشفافية ،وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين وأصحاب املصلحة اآلخرين .ويتمتع السيد/
عبداهلل بخبرة واسعة في األدوار القيادية في الشؤون املالية في قطاع االتصاالت وقطاعات األخرى.
ويحمل شهادة البكالوريوس في املالية وإدارة األعمال من كاليفورنيا بالواليات املتحدة ،وشهادة
املاجستير الحصري في إدارة األعمال من جامعة هال باململكة املتحدة.
ُعين السيد /محمد الكواري في منصب رئيس الخدمات املساعدة في  Ooredooقطر في يناير ،2012
وكان قد انضم للعمل في الشركة في  .2005وهو مسؤول في منصبة الحالي عن اإلدارات التالية :املوارد
البشرية ،واملشتريات وسلسلة التوريد ،واملباني والخدمات املساندة ،والتميز التشغيلي .ولدى السيد/
محمد خبرة تزيد عن  20عامًا في املوارد البشرية واملشتريات والخدمات املساندة .ويحمل شهادة
البكالوريوس في العلوم  -إدارة األعمال من الجامعة األمريكية ،بواشنطن.

عينت السيدة /منيرة الدوسري رئيسة لالستراتيجية في  Ooredooقطر في فبراير ،2017
وكانت قد انضمت للعمل في املجموعة في  .2010ومنيرة مسؤولة عن صياغة وتطبيق
االستراتيجية املؤسسية لـ  Ooredooقطر للمساعدة في تحقيق خطة العمل واألهداف
االستراتيجية .وقد عملت في عدد من البرامج واملشاريع رفيعة املستوى ،ووكان لها
دور أساسي في تنفيذ أطر عمل الحوكمة رائدة .والسيدة /منيرة حاصلة على شهادة
البكالوريوس في الهندسة اإللكترونية من جامعة بورتسموث ،وشهادة املاجستير كأخصائية
تنفيذية في إدارة واحدات األعمال االستراتيجية من جامعة  HEC Parisقطر.

 – Ooredooالتقرير السنوي 2020
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تقرير الحوكمة

غونتر أوتندورفر
رئيس التكنولوجيا والبنية
التحتية –  Ooredooقطر

الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر
آل ثاني
رئيس األعمال التجارية –
 Ooredooقطر

فاطمة سلطان الكواري
رئيس خدمات األفراد -
 Ooredooقطر

محمد العمادي
رئيس التدقيق الداخلي
للمجموعة

تم تعيين السيد/غونتر أوتندورفر رئيسًا للتكنولوجيا والبنية التحتية في  Ooredooقطر
في يناير  2019ويمتلك السيد أوتندورفر  25عامًا من الخبرة ،عمل خاللها في كبرى شركات
االتصاالت العاملية مثل  Sprintاألمريكية و Telekom Austriaو T-Mobileاألملانية وOptus
األسترالية .وكان آخر املناصب التي شغلها السيد أوتندورفر قبل االنضمام إلى  Ooredooهو
رئيس عمليات التكنولوجيا بشركة  Sprint Corporation USAاألمريكية
تم تعيين الشيخ /ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني في منصب رئيس األعمال التجارية في
 Ooredooقطر في يوليو  .2017وبحكم منصبة الحالي فهو مسؤول عن املساءلة فيما
يتعلق باألرباح والخسائر في مجموعة خدمات األعمال والتي تشمل االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واملشاريع الكبرى ومركز قطر للبيانات .ويحمل الشيخ /ناصر شهادة املاجستير
في إدارة األعمال من جامعة ويلز ،وشهادة البكالوريوس من جامعة قطر ،وشارك في العديد
من برامج التطوير التنفيذي في جامعة  ،HEC Parisوكلية لندن لالقتصاد ،وكلية  IMDفي
سويسرا .كما يحمل شهادة إدارة أعمال مصغرة في االتصاالت من أكاديمية االتصاالت
باململكة املتحدة.
في نوفمبر  ، 2019تم تعيين السيدة فاطمة ساطان الكواري في منصب رئيس خدمات األفراد
خلفًا للسيد داميان فيليب تشابل .وقبل تسلم فاطمة ملنصبها الحالي ،شغلت منصب
املدير التنفيذي للتسويق في مجموعة  ،Ooredooوالذي تولت من خالله
إدارة جميع األعمال واملهام التسويقية للمجموعة ،وتوجيه دفة االستراتيجية التجارية فيها،
وقيادة مسيرة التحول الرقمي بهدف االرتقاء والنمو بأعمال الشركة وتحقيق أعلى مستويات
من النجاح.
تحمل السيدة فاطمة سلطان الكواري شهادة بكالوريوس في علوم الحاسب اآللي من
جامعة قطر ،ودرجة املاجستير في إدارة األعمال (تخصص تسويق) من جامعة ليفربول في
اململكة املتحدة
ُعين السيد /محمد العمادي بمنصب رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة في نوفمبر ،2011
ومنذ انضمامه إلى الشركة نجح السيد محمد في تغيير وظيفة التدقيق الداخلي إلى
تدقيق داخلي للمجموعة .وبحكم هذا املنصب ،فهو مسؤول عن بث الثقة وتوفير خدمة
االستشارات لكل من  Ooredooقطر ومجموعة  Ooredooوستارلينك .باإلضافة إلى دعم
وظائف التدقيق الداخلي في شركات املجموعة .ويحمل السيد /محمد شهادة البكالوريوس
في املحاسبة من جامعة قطر ،وشهادة املاجستير في املحاسبة واملالية من جامعة
ساوثهانمبتون باململكة املتحدة

•إجمالي قيمة تعويضات اإلدارة التنفيذية عن السنة املنتهية في  31ديسمبر  2020ما يعادل  46.1مليون ريال قطري.
بناء على التقييم السنوي ،فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اإلدارة التنفيذية في
•تقييم مجلس اإلدارة عن أداء اإلدارة التنفيذية :
ً
تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر .2020

 .16أهداف التدقيق الداخلي وأنشطته:
تقدم إدارة التدقيق الداخلي تأكيدات وخدمات استشارية بشكل موضوعي ومستقل ،بهدف إضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها.
ويساعد هذا النشاط الذي تقوم به إدارة التدقيق الداخلي في تحقيق أهداف الشركة من خالل اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم
وتحسين فاعلية إدارة املخاطر والرقابة والحوكمة .كما أن إدارة التدقيق الداخلي تتقيد بدليل قائم على املعايير الدولية للممارسة املهنية
للتدقيق الداخلي ،وذلك لتقديم إرشادات عملية إلدارة نشاط التدقيق الداخلي والتخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير ،التي يتم صياغتها بشكل
يسهم في إضافة املزيد من القيمة وتحسين عمليات  .Ooredooويتم تنفيذ هذه املهام تحت إشراف لجنة التدقيق وإدارة املخاطر .وتوجد
تعليمات واضحة من قبل مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق وإدارة املخاطر واإلدارة التنفيذية إلى كل وحدات العمل للقيام بأعمالهم بالتوافق
مع أنظمة املراجعة املالية الخارجية والداخلية والرد على أي قضية أو موضوع يطرحه املدققون.
وقد أنجزت إدارة التدقيق عددًا من األعمال املهمة في عام  ، 2020من أهمها:
	-إعداد خطة التدقيق الداخلي املبنية على املخاطر.
	-مراجعة وتقييم العمليات ،وإدارة املخاطر ،وإطار الرقابة الداخلية من خالل تنفيذ خطة التدقيق الداخلي.
	-مراجعة تقارير املخاطر ربع السنوية والسنوية للشركة واملجموعة للوقوف على مدى فاعلية الخطط املوضوعة للحد من هذه
املخاطر.
	-التقيد بدليل التدقيق الداخلي القائم على املعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي ،وذلك لتقديم إرشادات عملية إلدارة
نشاط التدقيق الداخلي والتخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير.
	-مراجعة التقارير ربع السنوية إلدارة التدقيق الداخلي لشركات املجموعة.
	-مراجعة خطط التدقيق الداخلي السنوية لشركات املجموعة املبنية على املخاطر وتقديم النصح واملشورة لها.
	-متابعة تنفيذ برنامج إدارة التدقيق الداخلي لتأكيد وتحسين الجودة إلدارات التدقيق الداخلي في املجموعة والشركات التابعة.
	-القيام بدور املنسق بين املدققين الخارجيين ،وديوان املحاسبة ،واإلدارة.
	-تقديم الدعم لوظائف التدقيق الداخلي في شركات املجموعة.
	-مراجعة بعض السياسات املقترحة إلبداء الرأي حول كفاءة إجراءات الضبط الداخلي فيها.
	-تخطيط وتنفيذ مراجعة فعالية أنظمة الضوابط الداخلية على التقارير املالية ( )Internal Control over Financial Reportلعام 2020
ولضمان الشفافية واملصداقية ،يتم التحقيق في أي أمور تسترعي انتباه املدقق الداخلي أو الخارجي أو فريق املحاسبة بشكل منفصل
بناء على طبيعة هذه األمور ووفقًا لإلجراءات املعتمدة لهذا الشأن.
ً
كما نود اإلشارة إلى أنه بناء على التقييم الخارجي لبرنامج تأكيد وتحسين الجودة إلدارة التدقيق الداخلي في املجموعة والتقييم الذاتي
السنوي فإن نشاط إدارة التدقيق الداخلي في املجموعة يتوافق بشكل عام مع املعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي
وميثاق قواعد السلوك املهني ملعهد املدققين الداخليين الدولي.
 .17اإلشراف والرقابة على املجموعة:

تأسست إدارة الحوكمة في الشركة في عام  ،2008ويقع على عاتق اإلدارة مسؤولية مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في ضمان
فعالية وتطبيق ممارسات وسياسات حوكمة الشركات عبر  Ooredooومجموعتها.

إن اإلشراف والرقابة على مستوى املجموعة يجمع خطوطًا منفصلة للتشغيل االستراتيجي واملراقبة املالية في مراجعة شاملة لكل
واحدة من الشركات التابعة .ويتم ذلك وفقًا لدورة منتظمة من زيارات واجتماعات تعقدها اإلدارة التنفيذية للمجموعة مع اإلدارة التنفيذية
للشركة التابعة ،ويدعم ذلك جدول محدد لتقارير األداء الداخلية .ويعتبر هذا التفتيش املفصل عن أداء كل شركة عاملة أساسًا للمعلومات
التي تقدم للمساهمين من خالل التقارير الفصلية أو السنوية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن املجموعة تراجع وتعلق على قرارات وأعمال مجالس
اإلدارات ولجان التدقيق في كل شركة تابعة .فإجراءات املراقبة واإلشراف في كل شركة من الشركات التابعة تختلف من شركة ألخرى،
بشكل يعكس تفويض الصالحيات ملجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لكل شركة من الشركات ،غير أن جميع الشركات مطالبة بااللتزام بإصدار
التقارير على مستوى املجموعة.

وقد أنجزت إدارة الحوكمة عددًا من األعمال املهمة في عام  ،2020منها:

تم توحيد مواثيق لجان التدقيق على مستوى املجموعة وذلك لضمان إشراف لجان التدقيق على أنظمة الضبط الداخلية.

 .15إدارة الحوكمة:

متابعة تطبيق حوكمة الشركات في جميع شركات املجموعة العاملة.مراجعة قائمة ممثلي  Ooredooفي مجالس إدارات شركات املجموعة.اعتماد اإلجراءات الخاصة بإفصاح املوظفين عن املصالح غير املتعلقة بالشركة.متابعة نشر أدلة الحوكمة في شركات مجموعة  Ooredooالعاملة.مساعدة املجلس في التقييم السنوي وفي تقييم االلتزام بأخالقيات وسلوكيات العمل.إدارة الشركات ذات األغراض الخاصة (.)SPVsالعمل على سياسات الشركة وجدول إتخاذ القرارات.-االمتثال بأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية.
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 .18إدارة املخاطر وأنظمة الضبط الداخلية:
وضعت  Ooredooنظامًا للرقابة وإدارة املخاطر الداخلية والخارجية لتحديد املخاطر ووضع خطط ملعالجتها بهدف حماية استثمارات الشركة
وعملياتها في داخل وخارج قطر .وقد صمم هذا النظام للقيام باآلتي:
	-تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة املخاطر في الشركة.
	-إبالغ مجلس اإلدارة بالتغييرات الفعلية التي تطرأ على املخاطر التي قد تواجهها الشركة.
ويتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية وضع نظام إدارة املخاطر ومراجعة فعالية تطبيق ذلك النظام في  Ooredooوشركات املجموعة .وتقع
على اإلدارة مسؤولية تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة املخاطر بشكل منتظم في الشركة بأكملها .ويشمل ذلك النظام اإلجراءات الداخلية
املطبقة في الشركة .كما أن لدى الشركة ضوابط محكمة ونظم متأصلة تحكم دخولها في صفقات وعالقات مع أطراف ذات صلة.

 – Ooredooالتقرير السنوي 2020

15

تقرير الحوكمة

وفي هذا السياق ،فإن  Ooredooتطبق سياسة إدارة املخاطر على مستوى املجموعة بأكملها .والجوانب الرئيسية لهذه السياسة هي أن
مجلس إدارة املجموعة ،وبدعم من لجنة التدقيق وإدارة املخاطر ،وإدارة التدقيق الداخلي ،يستعرض وبشكل ربعي (كافة) املخاطر الجوهرية
التي قد تواجه الشركة والشركات العاملة التابعة لها .وتؤول مسئولية تحديد املخاطر التي قد تواجه أي من هذه الشركات إلى إدارتها
التنفيذية وإلى موظفيها ،فيما تضطلع إدارة املخاطر للمجموعة بمراجعة وتجميع تقييمات املخاطر التي تم تحديدها وسبل عالجها .وتقوم
إدارة التدقيق الداخلي بمراجعة مستقلة لتقارير إدارة املخاطر بشكل ربع سنوي ،ورفع مالحظاتها بشأن سالمة هذه التقارير للجنة التدقيق
وإدارة املخاطر.
وتقوم اإلدارة املختصة بتجميع املخاطر واإلجراءات املخطط إلتباعها لتخفيف آثار املخاطر ،ورفعها بشكل فصلي للجنة التدقيق وإدارة
املخاطر.
وتعمل اإلدارة على تحليل فعالية إدارة املخاطر في  Ooredooوالتقيد بأنظمة الضبط الداخلية ،باإلضافة إلى فعالية تنفيذها.
إن اإلجراءات املتعلقة بتحديد وإدارة املخاطر في الشركات التابعة تختلف من شركة ألخرى ،غير أن هذه اإلجراءات تخضع في الوقت الحالي
لعملية توحيدها ،كذلك تطبق  Ooredooنظام مقارنة األسواق الخارجية مع اإلجراءات املطبقة إلدارة املخاطر لديها ،وذلك لضمان تطبيق
أفضل املمارسات.
ويتم جمع قياسات مالية عالية املستوى على مستوى املجموعة وفقًا للبرامج الزمنية املحددة ،والتي قد تكون شهرية ،أو فصلية،
أو سنوية ،استنادًا إلى التفاصيل الخاصة بتلك القياسات التي توفر مؤشرًا للمخاطر التي تواجه كل شركة عاملة ،مع توجيه اهتمام خاص
ملسألة السيولة واحتياجات التمويل ودرجة التحمل لتتمكن من التعامل مع ما هو غير متوقع.
كما ويتولى مجلس اإلدارة مسؤولية نشر ثقافة الرقابة الداخلية  ،ويشرف على التزام جميع املعنيين بإطار الرقابة الداخلية من خالل
التقارير املنتظمة املقدمة إلى مجلس اإلدارة من خالل وظائف الرقابة الداخلية (املخاطر والتدقيق الداخلي) .وتتحمل اإلدارة العليا
مسؤولية تنسيق وتسهيل تنفيذ إطار الرقابة الداخلية ومعالجة القضايا ذات الصلة باملخاطر .كما وتضمن اإلدارة العليا أن جميع الضوابط
تعمل بفعالية في جميع األوقات وتقوم بالتنسيق مع اإلدارات املختلفة ملعالجة نقاط الضعف في األنظمة الرقابية التي أبلغت عنها
وظائف الرقابة الداخلية في الوقت املناسب.
وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بمراجعة مستمرة عن مدى كفاية إطار الرقابة الداخلية من خالل تنفيذ خطة التدقيق الداخلي السنوية
املبنية على املخاطر .ففي حال قامت إدارة التدقيق الداخلي بتحديد نقاط ضعف في انظمة الرقابة الداخلية فإن اإلدارة املختصة تقوم
بوضع خطة عمل للتخفيف ومعالجة أوجه القصور خالل مدة زمنية محددة .ويتم تعريف أولوية معالجة نقاط الضعف بناء على شدة وتأثير
نقاط الضعف املحتمل على الشركة .وتقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقارير نصف سنوية عن التقدم املحرز في املتابعة إلى لجنة
التدقيق وإدارة املخاطر واإلدارة العليا.
وقامت اإلدارة في عام  2020بتحديد إجراءات الرقابة على البيانات املالية وتأكيد سالمة هذه اإلجراءات من حيث التصميم والتنفيذ .وقامت
إدارة التدقيق الداخلي بمراجعة شاملة لتلك اإلجراءات والتأكد من مدى فعالية تطبيقها وأخذت اإلدارة علما بما جاء في هذه املراجعة من
تحسينات مطلوبة على هذه اإلجراءات.
وفي  31ديسمبر  ، 2020لم تنم إلى علم الشركة أية إخفاقات أو نقاط ضعف في نظام الرقابة الداخلية ولم تحدث أي حاالت طوارئ كان لها
تأثير سلبي ملموس على الوضع املالي للشركة.
 .19تقيد الشركة بنظام التدقيق الداخلي والخارجي:
تعمل الشركة على التقيد بنظام التدقيق الداخلي والخارجي ،وقامت الشركة بتعيين مراقب حسابات ،فهناك قرارات وتعليمات واضحة من
مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق وإدارة املخاطر واإلدارة التنفيذية العليا تؤكد على ضرورة تقيد كافة قطاعات وإدارات الشركة بنظام التدقيق
الداخلي والخارجي ومعالجة كافة الحاالت التي يتم رصدها من قبل املدققين.
وفيما يتعلق بالتقارير الفنية واملحاسبية ،فهناك بعض املالحظات التي ترد في تقارير املدقق الداخلي واملدقق الخارجي وديوان
املحاسبة ويتم معالجتها بالطريقة املناسبة لكل منها.
كما أن لدى الشركة سياسة تضمن للموظفين الحماية والسرية في حال إبالغهم عن أية عمليات مشبوهة ،وقد ُ
ضمنت هذه السياسة
في مدونة األخالق وقواعد السلوك املهني.
كما نود اإلشارة إلى أنه بناء على التقييم الخارجي لبرنامج تأكيد وتحسين الجودة إلدارة التدقيق الداخلي في املجموعة والتقييم الذاتي
السنوي فإن نشاط إدارة التدقيق الداخلي في املجموعة يتوافق بشكل عام مع املعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي
وميثاق قواعد السلوك املهني ملعهد املدققين الداخليين الدولي.
 .20اتاحة املعلومات:
تضمن الشركة لجميع املساهمين حق االطالع على كافة املعلومات واالفصاحات ذات الصلة من خالل نشرها على املوقع اإللكتروني
والتقارير السنوية التي تكون متاحة لكافة املساهمين ،باإلضافة إلى تمكينهم من الحصول على كافة املعلومات التي تتعلق بأعضاء
مجلس اإلدارة ومؤهالتهم ،وما يمتلكون من أسهم في الشركة ،ورئاستهم أو عضويتهم فى مجالس إدارات شركات أخرى ،وكذلك
املعلومات املتعلقة باملسؤولين التنفيذيين بالشركة .كما أنه من املتاح لكافة أصحاب املصالح الحصول على كافة املعلومات ذات الصلة.
وقد تمت اإلشارة ضمنيًا في أحكام املواد ( )45و( )48و( )52من النظام األساسي للشركة على حقوق صغار املساهمين في الشركة
بقولها:
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ملجلس اإلدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من املساهمينيمثلون ما ال يقل عن ( )%10من رأس املال.
بناء على طلب كتابي موجه إلى املجلس من عدد
بناء على دعوة من مجلس اإلدارة أو
تنعقد الجمعية العامة في اجتماع غير عاديً
ً
من املساهمين يمثلون ما ال يقل عن ربع األسهم.
قرارات الجمعية العامة الصادرة طبقًا لنظام الشركة ملزمة لجميع املساهمين حتى الغائبين منهم واملخالفين في الرأي وعديمياألهلية أو ناقصيها.
 .21السياسة املتبعة في توزيع األرباح:
يتم توزيع األرباح وفقًا لتوصية مجلس اإلدارة ،ولقرار الجمعية العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي ،وذلك في ضوء أحكام املادة
( )61من النظام األساسي للشركة.
 .22سجل املساهمين:
مع مراعاة حكم املادة ( )10من النظام األساسي للشركة ،واملادة ( )159من قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة  ،2015واملادة ()30
وبناء على توجيهات
من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية،
ً
بورصة قطر ،تحتفظ الشركة بسجالت صحيحة ودقيقة وحديثة ملساهمي الشركة ،حيث تقوم الشركة بطلب سجل املساهمين شهريًا من
شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية .ويمكن ألي مساهم أو أية أطراف ذات صلة االطالع على سجل املساهمين ،والحصول على
كافة املعلومات ذات الصلة.
وفيما يلي جدولين ،األول يوضح حصص كبار املساهمين في الشركة ،والثاني يوضح حصص أعضاء مجلس اإلدارة:
الجدول األول :حصص كبار املساهمين في الشركة.
الدولة

عدد األسهم

النسبة املئوية

االسم
شركة قطر القابضة

قطر

1,655,808,420

%51,7

صندوق املعاشات (الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
االجتماعية)

قطر

405,289,213

%12,7

اإلمارات العربية
املتحدة

320,319,940

%10,0

قطر

62,299,336

%1,9

جهاز أبوظبي لالستثمار
صندوق املعاشات العسكري (الهيئة العامة للتقاعد
والتأمينات االجتماعية)

جدول الثاني :حصص أعضاء مجلس اإلدارة.
اسم عضو مجلس اإلدارة

عدد األسهم

الدولة

اسم املستفيد

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية يمثلها
سعادة السيد /تركى محمد الخاطر

405,289,213

قطر

الهيئة العامة للتقاعد
والتأمينات االجتماعية

50,000

قطر

سعادة السيد /تركى
محمد الخاطر

25,027,600

قطر

بنك قطر الوطني

السيد /إبراهيم عبداهلل ال محمود

62,000

قطر

السيد /إبراهيم
عبداهلل ال محمود

السيد /ناصر راشد الحميدي

50,000

قطر

السيد /ناصر راشد
الحميدي

قطر

الدكتور /ناصر محمد
معرفيه

سعادة السيد /تركى محمد الخاطر
بنك قطر الوطني يمثله السيد /عبداهلل مبارك آل خليفة

الدكتور /ناصر محمد معرفيه

32,000

 – Ooredooالتقرير السنوي 2020

17

تقرير الحوكمة

 .23املعاملة املنصفة للمساهمين وحقوق التصويت:
وفقًا لحكم املادة ( )16من النظام األساسي للشركة ،التي تنص على أن "كل سهم يخول صاحبه الحق فى حصة معادلة لحصة غيره
سواء بالنسبة مللكية موجودات الشركة أو في األرباح التي تقسم على الوجه املبين فيما بعد" ،يتم توزيع األرباح على
بال تمييز
ً
املساهمين.
ووفقًا ألحكام املادة ( )42من النظام األساسي للشركة ،فإن لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين باألصالة أو النيابة.
 .24موظفو الشركة:
إن سياسات املوارد البشرية املعتمدة واملطبقة بالشركة معدة بما يتماشى مع أحكام قانون العمل رقم ( )14لسنة  ،2004والقرارات
الوزارية ذات الصلة ،وبما يخدم مصالح الشركة وموظفيها ،وتراعي في الوقت ذاته مبادئ العدالة واملساواة ،وعدم التمييز على أساس
الجنس أو العرق أو الدين.
وتشمل الوظائف الرئيسية للموارد البشرية التوصية بخطط التدريب الالزمة ووضعها وتقديمها إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها.
 .25انجازات الشركة:
حققت الشركة خالل  2020العديد من اإلنجازات املهمة ،ومن أبرزها:
اإلعالن عن تحقيق مجموعة  Ooredooإليرادات بلغت  ٢٨،٩مليار ر.ق خالل السنة املالية  ،2020وصافي ربح  ١،١مليون ر.ق.
الحفاظ على قيمة العالمة التجارية  ،Ooredooالتي احتلت املركز  41على ترتيب  Brand Financeألفضل شركات االتصاالت في العالم،
وبلغت قيمة عالمة  Ooredooالتجارية  3.5مليار دوالر أمريكي.
تصنيف  Ooredooفي املرتبة  25بين الشركات الرائدة على قائمة مجلة فوربس "ألفضل  100شركة في  ،"2020كونها إحدى أفضل ثالثة
مشغلي خدمات اتصاالت في املنطقة.
االستجابة القوية للتحديات الناشئة عن تفشي جائحة كوفيد ،19-وتضمن ذلك ما قامت به كل من  Ooredooالجزائر من خالل عملها مع
الهالل األحمر لتوزيع مواد النظافة الصحية وقيامها بتعقيم األماكن العامة ،و Ooredooتونس بإطالقها باقات بيانات جديدة كل ليلة
وتوزيع بطاقات "موبيكاش" مجانًا ،و Ooredooالكويت التي وفرت للعاملين في الخطوط األمامية خدمة اإلنترنت مجانًا ،و Ooredooقطر
التي قامت بترقية خدمة اإلنترنت مجانًا لعمالئها في قطاع التعليم ووفرت  100غيغابايت بيانات مجانًا للعاملين في الخطوط األمامية.
إطالق مبادرات تهدف إلى دعم املجتمعات التي كانت بأمس الحاجة للمساعدة خالل الجائحة ،مع االهتمام بوجه خاص بقطاعي الصحة
والتعليم .وتضمنت تلك املبادرات التبرع بأجهزة التنفس الصناعي ،وأجهزة إزالة الرجفان ،وأجهزة مراقبة املرضى ،وأجهزة الطوارئ
الطبية األخرى في املستشفيات في ميانمار .كما تبرعت بأجهزة الكمبيوتر املحمول للطلبة وأتاحت إمكانية الوصول إلى مواقع
التعليم اإللكتروني وحلول التعليم التي تعتمد على التطبيقات في سلطنة ُعمان والجزائر ،كما أطلقت  Ooredooباقات بيانات مجانية
موجهة لدعم العمالء باإلضافة إلى توفير املرونة الالزمة للعمالء لدفع فواتيرهم في عدد من أسواق املجموعة.
تطبيق العديد من املبادرات لحماية صحة وسالمة املوظفين والعمالء من خالل تبني سياسة للعمل عن بعد للموظفين من غير
العاملين في الخطوط األمامية ،وتكثيف أعمال تعقيم املباني وإلزامية اتباع إجراءات الوقاية ،بما في ذلك ارتداء الكمامات ،في جميع
أسواقنا.
تعزيز  Ooredooملكانتها كشركة رائدة في توفير تجربة استخدام البيانات في األسواق التي تتواجد فيها .فخدمات شبكة  4Gمتوفرة
اآلن للعمالء في  8من  10أسواقها ،أما خدمات  5Gفهي موجودة في قطر والكويت (أطلقت  ،)2019مع املباشرة في عمليات إطالقها
في سلطنة ُعمان.
املحافظة على مستوى عال من االهتمام بقطاع الشركات ،وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة خالل  ،2020فقد حافظت
إيرادات العمالء من قطاع الشركات على مستواها عند  %18من إجمالي اإليرادات بنهاية العام ،ما يعكس استمرار  Ooredooفي
االستثمار في الخدمات التي توفرها لقطاع األعمال.
تحديث الحملة الخاصة بشهر رمضان املبارك لتعكس التحديات التي فرضتها الظروف الحالية وذلك مع شعار " في الوقت اللي ما
نقدر نكون فيه بالقرب من بعضنا البعض ،نقدر على األقل نتواصل رغم البعد" .وحققت الحملة  44مليون مشاهدة متخطية بذلك عدد
املشاهدات القياسي الذي تم تسجيله في السنوات السابقة.
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ضمان تعزيز جميع باقات بيانات خدمات الترفيه املنزلي ،بما فيها خدمة الترفيه املنزلي " "Ooredoo ONEمن  Ooredooقطر،
بشراكات مع كبار مزودي املحتوى مثل  +Disneyو Netflixو.HBO
االنتقال باستراتيجية التسويق من اإلعالنات الخارجية إلى التسويق الرقمي املوجه في األسواق الرئيسية ،وزيادة تبني القنوات
الرقمية مثل تطبيق " "My Ooredooوتعزيز خدمة التوصيل إلى املنزل.
ضمان جاهزية الشبكة الستيعاب الزيادة في استخدامات الخط الثابت والبيانات ،وزيادة متابعة أداء الشبكة للقيام بإعادة توزيع الحركة
على الشبكة مع انتقال العمل من الشركات ومناطق األعمال إلى املناطق السكنية.
تعيين السيد /عزيز العثمان فخرو في منصب العضو املنتدب ملجموعة  Ooredooفي نوفمبر .2020
تعيين قيادات جديدة في شركات رئيسية ومهمة ،بمن فيهم السيد عبدالعزيز يعقوب البابطين في منصب الرئيس التنفيذي لـ  Ooredooالكويت.
طرح منتجات رقمية جديدة تتضمن محفظة الجوال من ُ Ooredooعمان ( )+Payالتي تم تطويرها بالتعاون مع بنك ُعمان الوطني،
وإطالق آسياسيل لتطبيق جوال جديد أصبح األكثر تنزي ً
ال بين تطبيقات شركات االتصاالت في العراق.
االستمرار في التعاون والعمل مع نجم كرة القدم وسفير عالمة  Ooredooالتجارية ليونيل ميسي في سبعة أسواق في الشرق
األوسط وجنوب شرق آسيا ،في إطار حملة وصلت ألكثر من  40مليون شخص.
استمرار  Ooredooالكويت في تطوير وتحسين ما توفره من منتجات وخدمات لقاعدة عمالئها ،وفي سبتمبر احتفلت الشركة بمرور
 1000يوم عمل على خدمات مركز بياناتها دون حدوث أي أعطال.
أعادت  Ooredooتونس التأكيد على مكانتها بأنها شركة االتصاالت الرائدة من حيث حصتها من عدد العمالء ،وأطلقت الشركة تحديثًا
لتطبيق الشركة " "My Ooredooانطالقًا من استراتيجيتها لتعزيز منتجاتها الرقمية.
تكريم الشركة خالل حفل جوائز ستيفي الدولية ،إذ حصلت على  17جائزة بما فيها جائزة "ستيفي الكبرى" كجزء من جوائز  ،IBAوحصلت
أيضًا على ثالث جوائز ذهبية لكل من  Ooredooقطر و ُ Ooredooعمان و  Ooredooاملالديف.
فوز الشركة بجائزة "الشركة الرائدة في عالقات املستثمرين – في قطر" وجائزة "أفضل مسؤول عالقات املستثمرين – Ooredoo
قطر ،في حفل جوائز اتحاد الشرق األوسط لعالقات املستثمرين .)MEIRA( 2020
تحديث وتطوير منهجية مبادرات املسؤولية االجتماعية للشركة لتعطي مزيدًا من االهتمام للحوكمة البيئية واالجتماعية.
ارتفاع عدد مستخدمي تطبيق " "My Ooredooشهريًا في ميانمار من  1.5مليون إلى  3.4مليون نتيجة لجهود التحول الرقمي ،وزيادة
حصة الشركة من مستخدمي فيسبوك بنسبة  %5.9بفضل إطالق شبكة  LTEللجيل الرابع على مستوى الدولة.
بعد أعوام من تراجع النتائج ،نجحت  Ooredooالجزائر في  2020بتحقيق نتائج قوية نتيجة تطبيق نظام تحول شامل على مدار العام.
نجحت آسياسيل العراق بزيادة حصتها من سوق اإليرادات بنسبة  %0.7باإلضافة إلى زيادة حصتها من قاعدة العمالء بنسبة .%1
اختيرت  Ooredooقطر ضمن أفضل  10شركات من حيث االستجابة لجائحة كورونا بحسب تقرير صادر عن وكالة إبسوس العاملية.
طور من مستوى الخدمات وتجربة العمالء.
توسعت  Ooredooفلسطين بنشر شبكة  3Gفي الضفة الغربية ،ما
ّ
أصبحت إندوسات  Ooredooأسرع شركات االتصاالت نموًا عام  2020في إندونيسيا بعد تسجيل زيادة كبيرة في حصتها السوقية.
سرعت  Ooredooالجزائر نشر شبكة  4G LTEلتشمل  209مواقع إضافية في جميع أرجاء البالد ،كما ارتفع معدل سعة البث بنسبة %10
في  20والية.
مواصلة االستثمار في توسيع شبكة  Ooredooميانمار ووصول نسبة تغطية  4G LTEللسكان إلى  %92.6بعد إطالق خدمات 4G LTE
 Turboعلى مستوى الدولة.
إطالق خدمة بيع شرائح االتصاالت رقميًا في  Ooredooتونس ،وارتفاع مبيعات الشرائح إلى  3أضعاف نتيجة لذلك.
حققت إندوسات  Ooredooقفزة نوعية في مجال الخدمات الرقمية بفضل منصتها  ،MyIM3األمر الذي ساهم بتوفير تجربة استخدام
أسهل وارتفاع قيمة العمالء.
إطالق خدمة  AirFibreوهي أول خدمة برودباند منزلي بتقنية  5Gفي املالديف ،والتي أصبحت متاحة بفضل خدمة  5Gمن Ooredoo
املالديف ،وساهمت بتوفير  10أضعاف السرعة الحالية.
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تقرير الحوكمة

 .26األطراف ذات العالقة:

(أ) مخاطر في التقارير املالية

لدى الشركة ضوابط محكمة ونظم متأصلة تحكم دخولها في صفقات وعالقات مع أطراف ذات صلة .كما أن سياسة الشركة تحظر على
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واملدراء التنفيذيين عقد أي صفقات بيع أو شراء ألسهم الشركة خالل الفترة املحددة من بورصة قطر وحتى
اإلعالن للجمهور عن البيانات املالية ولم يقم أي طرف من ذوي العالقة بعقد أي صفقات في فترات الحظر خالل عام .2020

تتمثل املخاطر الرئيسية في إعداد التقارير املالية في أن البيانات املالية ال تقدم عرضًا حقيقيًا وعاد ً
ال بسبب األخطاء سواء كانت ناشئة
عن (إحتيال) أو خطأ أو عدم نشر البيانات املالية في الوقت املناسب .ينشأ عدم وجود عرض تقديمي عادل عندما يحتوي واحد أو أكثر من
كشوف أو إفصاحات القوائم املالية على أخطاء (أو إغفاالت) جوهرية .تعتبر األخطاء غير صحيحة إذا كان بإمكانها ،التأثير بشكل فردي أو
جماعي على القرارات االقتصادية التي يتخذها املستخدمون بناءًا على البيانات املالية.

لم يوجد أي تعامالت مهمة مع أطراف ذات عالقة في سجل الشركة تتطلب موافقة املساهمين وذلك اعتبارًا من  31ديسمبر  .2020وفي
سواء كانت تعامالت مهمة أو خالف ذلك يتم اإلفصاح عنها في تقرير حوكمة الشركة الذي
جميع األحوال ،فإن تعامالت األطراف ذات العالقة
ً
يتم إعداده وفقًا للمادة ( )122من قانون الشركات التجارية القطري رقم ( )11لسنة  ،2015واملادة ( )56من النظام األساسي للشركة واملادة
( )122من قانون هيئة قطر لألسواق املالية .وتقدم أيضًا في إطار املؤشرات املالية املدققة في نهاية العام للتصديق عليها في االجتماع
العام .وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القوائم املالية املدققة واملوحدة للسنة املالية النتهية في  31ديسمبر  2020واملوجودة
في نهاية التقرير السنوي والذي يعتبر جزءًا ال يتجزأ من تقرير حوكمة الشركة.
يمكن الحصول على معلومات حول الصفقات مع األطراف ذات العالقة من خالل العودة إلى املالحظة املتممة للقوائم املالية املدققة
واملوحدة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر .2020
 .27املسؤولية االجتماعية:
إن املسؤولية االجتماعية للشركات تنصب على املسائل االخالقية واالجتماعية والبيئية ،من هذا املنطلق ،فإن  Ooredooملتزمة
باملعايير األخالقية والقانونية من حيث ممارستها لنشاطاتها واملساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية والعمل على تحسين نوعية
الظروف املعيشية للقوى العاملة في الشركة وعائالتهم إضافة إلى املجتمع املحلي واملجتمع ككل ،واالستجابة ملطالب أصحاب
املصالح والبيئة التي تعمل فيها .وتؤمن  Ooredooبأن املسؤولية االجتماعية للشركات ال تقتصر على مجرد عمل خيري ،بل تشمل
االستثمار في املجتمع .كما تشمل إدارة املؤسسة وجميع العاملين فيها .ولذك تحرص الشركة كل الحرص على االستثمار في
املجتمع املحلي في قطر وكذلك في املجتمعات التي تعمل فيها.
وبالنسبة لصندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية ،تلتزم  Ooredooبالقانون رقم  13لسنة  2008وتعديالته بالقانون رقم  8لسنة
 ،2011ويصل مجموع املبالغ التي تم دفعها إلى  ٤٦٧,٧٥١ر.ق واملبالغ املستحقة للدفع  ٣٩,٢٩٦ر.ق ويمكن معرفة املزيد من
املعلومات باالطالع على النتائج املالية املدققة.
وانطالقا من ثقتنا بأن ُ Ooredooيمكنها أن تثري حياة العمالء ،وأن تحفز التنمية البشرية ،فإننا نعمل جاهدين لضمان أن يكون كل
شخص في األسواق التي نعمل فيها قادرًا على االستفادة بوجه تام من شبكاتنا الرائدة ،وملتزمين بأهداف األمم املتحدة للتنمية
املستدامة "األهداف العاملية" التي تهدف للقضاء على الفقر الشديد ،وتحسين حياة البشر ،والعمل على ايجاد عالم أكثر صحة في
املستقبل ،وتدعم  Ooredooتلك األهداف في عدد من املجاالت عبر العديد من املبادرات ،وستجدون تفاصيل ذلك في تقرير Ooredoo
السنوي لعام  2020للمسؤولية االجتماعية.

 .28تقرير اإلدارة عن الرقابة الداخلية على التقارير املالية
الفعالة املتبعة في
إن مجلس إدارة شركة ( Ooredooش.م.ق.ع ).وشركاتها هي املسؤولة عن إنشاء واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية
ّ
إعداد التقارير املالية .إن رقابتنا الداخلية على التقارير املالية مصصمة لتوفير تأكيد معقول فيما يتعلق بموثوقية التقارير املالية وإعداد
البيانات املالية املوحدة للشركة ألغراض إعداد التقارير الخارجية وفق ُا للمعايير الدولية للتقارير املالية .تتضمن الرقابة الداخلية على التقارير
املالية ضوابط الكشف واإلجراءات املصممة ملنع األخطاء
لقد قمنا ﺑﺗﻘﯾﯾم فعالية تصميم وتطبيق نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية ﮐﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠٢٠وفقًا للمعايير اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ
"اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻟﯾﺔ  -اﻹطﺎر اﻟﻣﺗﮐﺎﻣل ﻟﻌﺎم  "2013اﻟذي أصدرته ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟراﻋﯾﺔ لوكالة تريدواي (“.)”COSO
لقد قمنا بتغطية جميع األعمال التجارية الهامة وشركات التشغيل في تقييمها للرقابة الداخلية على التقارير املالية ﮐﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر
.2020
أصدر مدقق حسابات الشركة ،ديلويت آند توش  -فرع قطر ،شركة محاسبة مستقلة  ،تقرير تأكيد معقول بشأن تقييمنا للرقابة الداخلية
على التقارير املالية.
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لتقييد مخاطر التقارير املالية ،أنشأت املجموعة الرقابة الداخلية على التقارير املالية بهدف تقديم تأكيد معقول ولكن ليس كام ً
ال ضد
األخطاء الجوهرية ،وقامت املجموعة بأجراء تقييمًا لفعالية الرقابة الداخلية للمجموعة على التقارير املالية بناء ُا على اإلطار املحدد في
اﻹطﺎر اﻟﻣﺗﮐﺎﻣل ﻟﻌﺎم  "2013اﻟذي أﺻدرته ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟراﻋﯾﺔ لوكالة تريدواي ( .)”the“COSO Frameworkتوصي  COSOبوضع أهداف محددة
لتسهيل تصميم وتقييم كفاية نظام التحكم.
يتضمن إطار العمل  COSOسبعة عشر مبدأ اساسيًا وخمسة عناصر كما يلي:
بيئة الرقابة:
 .1ابداء االلتزام بالنزاهة والقيم االخالقية.
 .2يبدي مجلس اإلدارة استقالليته عن اإلدارة ويمارس الرقابة على تطوير وأداء الرقابة الداخلية.
 .3نتشئ اإلدارة ،بإشراف مجلس اإلدارة ،الهيكل والسلطة واملسؤوليات املناسبة لتحقيق األهداف.
 .4تبدي املؤسسة االلتزام بجذب األفراد األكفاء وتنميتهم واالحتفاظ بهم بما يتماشى مع األهداف.
 .5تحمل املؤسسة األفراد مسؤولية الرقابة الداخلية ضمن نطاق عملهم في السعي لتحقيق األهداف.
تقييم املخاطر:
كاف لتمكينها من تحديد وتقييم املخاطر املتعلقة باألهداف.
 .6تحدد املؤسسة األهداف بوضوح
ٍ
 .7تحدد املؤسسة املخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها وتحلل املخاطر كأساس لتحديد كيفية إدارة املخاطر.
 .8تأخذ املؤسسة بعين االعتبار خطر االحتيال عند تقييم املخاطر التي تواجه تحقيق األهداف.
 .9تحدد املؤسسة وتقيم التغييرات التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نظام الرقابة الداخلية.
أنشطة الرقابة:
 .10تختار املؤسسة وتطور أنشطة الرقابة التي تساهم في التخفيف من املخاطر لتحقيق األهداف إلى مستويات مقبولة.
 .11تختار املؤسسة أنشطة الرقابة العامة على تكنولوجيا املعلومات وتطورها لتحقيق األهداف.
 .12تنشر املؤسسة أنظمة الرقابة من خالل السياسات واإلجراءات التي تحدد ماهو متوقع في املؤسسة.
املعلومات واإلتصاالت:
 .13تحصل املؤسسة على معلومات ذات صلة عالية الجودة أو تنشئها وتستخدمها لدعم عمل الرقابة الداخلية.
 .14تنقل املؤسسة املعلومات داخليًا ،بما في ذلك أهداف ومسؤوليات الرقابة الداخلية الالزمة لدعم عمل الرقابة الداخلية.
 .15تتواصل املؤسسة مع األطراف الخارجية فيما يتعلق باملسائل التي تؤثر على عمل الرقابة الداخلية.
أنشطة املتابعة:
 .16تختار املؤسسة وتطور وتنفذ عمليات تقييم مستمرة و/أو منفصلة للتأكد مما إذا كانت مكونات الرقابة الداخلية موجودة وتعمل.
 .17تقيم املؤسسة أوجه القصور في الرقابة الداخلية واإلبالغ عنها في الوقت املناسب إلى األطراف املسؤولة عن اتخاذ اإلجراءات
التصحيحية ،بما في ذلك اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة ،حسب االقتضاء.
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تقرير الحوكمة

تكون وقائية أو كافة لألخطاء في طبيعتها،
نتيجة إلنشاء الرقابة الداخلية على التقارير املالية ،إعتمدت اإلدارة أهداف البيانات املالية التالية:
الوجود  /الحدوث  -املوجودات واملطلوبات موجودة واملعامالت قد حدثت بالفعل.
اإلكتمال  -تم تسجيل جميع املعامالت ،وتم إدراج أرصدة الحسابات في البيانات املالية.
التقييم  /القياس  -يتم تسجيل املوجودات واملطلوبات واملعامالت في التقارير املالية باملبالغ املناسبة.
الحقوق وااللتزامات وامللكية  -يتم تسجيل الحقوق وااللتزامات بشكل مناسب كموجودات ومطلوبات.
العرض واإلفصاح  -تصنيف التقارير املالية واإلفصاح عنها وعرضها بشكل مناسب.
ومع ذلك  ،فإن أي نظام للرقابة الداخلية ،بما في ذلك الرقابة الداخلية على التقارير املالية ( ، ) ICOFRبغض النظر عن مدى حسن إدارته
معقول ولكن ليس كام ً
ً
ال لتحقيق أهداف نظام الرقابة .وعلى هذا النحو ،قد ال تمنع ضوابط الكشف
وتشغيله  ،يمكن أن يوفر فقط تأكيدًا
واإلجراءات أو األنظمة الخاصة بـالرقابة الداخلية على التقارير املالية ( ) ICOFRجميع األخطاء واإلحتيال .عالوة على ذلك ،يجب أن يعكس
تصميم نظام التحكم حقيقة وجود قيود على املوارد ،ويجب اعتبار فوائد الضوابط بالنسبة لتكاليفها.

(ب) تنظيم نظام الرقابة الداخلية
املهام املشاركة في نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية
يتم تنفيذ الضوابط داخل نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية ( ) ICOFRمن قبل جميع وظائف األعمال ووظائف البنية التحتية مع
املشاركة في مراجعة موثوقية الدفاتر والسجالت التي تقوم عليها البيانات املالية .بناءًا على ذلك ،يشمل تفعيل نظام الرقابة الداخلية
على التقارير املالية ( ) ICOFRعلى موظفين في وظائف مختلفة في جميع أنحاء املنظمة.

ضوابط للحد من مخاطر أخطاء التقارير املالية
يتكون نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية  ICOFRمن عدد كبير من الضوابط واإلجراءات الداخلية التي تهدف إلى التقليل من مخاطر
البيانات املالية الخاطئة .كما يتم دمج هذه الضوابط في عملية التشغيل وتشمل تلك التي:
تكون مستمرة أو دائمة بطبيعتها مثل اإلشراف داخل السياسات واإلجراءات املكتوبة أو الفصل بين الواجبات،
تعمل على أساس دوري مثل تلك التي يتم تنفيذها كجزء من عملية إعداد البيانات املالية السنوية،
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يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيانات املالية نفسها .تتضمن عناصر التحكم التي لها تأثير غير مباشر على البيانات املالية
وعناصر التحكم على مستوى الكيانات والضوابط العامة لتكنولوجيا املعلومات مثل الوصول إلى النظام وضوابط النشر ،في حين أن عنصر
التحكم ذي التأثير املباشر يمكن أن يكون  ،على سبيل املثال ،تسوية تدعم عنصرًا في بيان املركز املالي بصورة مباشرة ،
تكون مميزة للعناصر اآللية و  /أو اليدوية .عناصر التحكم اآللية هي وظائف تحكم مضمنة في عمليات النظام مثل الفصل الذي يفرضه
تطبيق عناصر التحكم في املهام وفحص إكتمال ودقة املدخالت .الضوابط الداخلية اليدوية هي تلك التي يديرها فرد أو مجموعة من
األفراد مثل ترخيص املعامالت.
(ج) قياس فعالية تطبيق والتصميم للرقابة الداخلية
قامت املجموعة بإجراء تقييمًا رسميًا ملدى كفاية تصميم وفعالية تطبيق نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية  .ICOFRيتضمن هذا
التقييم تقييمًا لتصميم وتطبيق فعالية تشغيل بيئة التحكم باإلضافة إلى الضوابط الفردية التي تشكل نظام الرقابة الداخلية على التقارير
املالية  ICOFRمع األخذ بعين اإلعتبار:
خطر وجود أخطاء البنود املدرجة في البيان املالي ،مع األخذ في اإلعتبار بعض العوامل مثل األهمية الجوهرية وقابلية بيان البيانات
املالية لتك لإلخطاء.
مدى حساسية الضوابط املحددة للفشل ،مع األخذ في اإلعتبار عوامل مثل درجة األتمتة والتعقيد ومخاطر تجاوز اإلدارة وكفاءة
املوظفين ومستوى الحكم املطلوب.
يضمن التقييم تقييمًا لتصميم وتطبيق فعالية الضوابط في مختلف العمليات بما في ذلك املوجودات املالية واالستثمارات في
األوراق املالية و الشركات الزميلة والشركات التابعة والخزينة واألصول الثابتة واألصول األخرى وودائع العمالء وتمويل الصكوك واالقتراض
واملطلوبات األخرى وحقوق امللكية وتكاليف املوظفين وخسائر االئتمان املتوقعة ( )ECLواالستهالك واملصاريف األخرى ودفتر األستاذ
العام والتقارير املالية .يضمن التقييم أيضا تقييمًا لتصميم وتطبيق وفعالية تشغيل عناصر التحكم في مستوى الشركة  ،وتقنية
املعلومات العامة وضوابط التطبيق ،ومراقبة اإلفصاح
نتيجة لتقييم تصميم وتطبيق فعالية نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية  ، ICOFRلم تحدد اإلدارة أي نقاط ضعف مادية وخلصت إلى
أن نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية  ICOFRتم تصميمها وتطبيقها وتشغيلها بشكل مناسب كما في  31ديسمبر .2020
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تقرير التأكيد املستقل لالمتثال لقوانين ومتطلبات هيئة قطر
لألسواق املالية والتشريعات ذات الصلة

ديلويت أند توش  -فرع قطر

بناية البنك األهلي  -املركز الرئيسي
شارع سحيم بن حمد ،منطقة السد

هاتف + ٩٧٤ ٤٤٣٤١١١٢ :
فاكس + ٩٧٤ ٤٤٤٢٢١٣١ :
www.deloitte.com

ص.ب  ، 431الدوحة  -قطر

القيود الكامنة
تخضع معلومات األداء غير املالية لقيود كامنة أكثر من املعلومات املالية ،نظرًا لخصائص املوضوع والطرق املستخدمة لتحديد هذه
املعلومات.

ق.ر83371 .

بسبب القيود الكامنة في تطبيق قوانين هيئة قطر لألسواق املالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام ،تعتمد العديد من اإلجراءات
التي تتبعها الشركة في تطبيق الحوكمة واملتطلبات القانونية على املوظفين الذين يقومون بتطبيق تلك اإلجراءات وتفسيرهم ألهدافها
وتقييمهم ملا إذا كان إجراء اإلمتثال تم تنفيذه بفعالية ،وفي بعض الحاالت ال يتم االحتفاظ بأثر التدقيق.

RN: 0518/SM/FY2020

جودة الرقابة وإستقالليتنا

تقرير التأكيد املستقل ملساهمي شركة  Ooredooش.م.ق.ع"( .الشركة") وشركاتها التابعة (ويشار إليها مجتمعة "باملجموعة")
حول البيان الصادر عن مجلس اإلدارة حول اإلمتثال لقوانين هيئة قطر لألسواق املالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها نظام حوكمة
الشركات واملنشآت القانونية املدرجة في السوق الرئيسية

خالل قيامنا بعملنا ،امتثلنا ملتطلبات االستقاللية عن املجموعة وفقًا ملعايير السلوك الدولية ووفقًا ملتطلبات السلوك األخرى ذات
العالقة الصادرة عن املجلس الدولي للمعايير األخالقية للمحاسبين  ،والتي تقوم على املبادئ األساسية للنزاهة واملوضوعية والكفاءة
املهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك املهني وقواعد السلوك املهني ذات العالقة في دولة قطر .هذا ،وقد إلتزمنا بمسؤولياتنا
ً
وفقا لهذه املتطلبات وقواعد السلوك الصادرة عن املجلس الدولي للمعايير األخالقية للمحاسبين.
األخالقية األخرى

وفقًا للمادة  24من نظام حوكمة الشركات واملنشآت القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر
لألسواق املالية رقم ( )5لسنة  ،2016فقد قمنا بتنفيذ تأكيد محدود حول بيان مجلس إدارة املجموعة حول اإلمتثال لقوانين هيئة قطر
لألسواق املالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها نظام حوكمة الشركات واملنشآت القانونية املدرجة في السوق الرئيسية ("النظام")
واملتضمن في األقسام ذات الصلة بتقرير الحوكمة السنوي كما في  31ديسمبر .2020
مسؤوليات مجلس اإلدارة والقائمين على الحوكمة
إن مجلس إدارة املجموعة هو املسؤول عن إعداد تقرير املدراء والذي يغطي ،على األقل ،متطلبات املادة رقم ( )4من النظام.
في األقسام  16 ،15 ،13 ،2 ،1و 18من التقرير السنوي لحوكمة الشركات ،يقدم مجلس اإلدارة بيانه حول اإلمتثال لقوانين هيئة قطر لألسواق
املالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام.
مسؤولياتنا
إن مسؤولياتنا هي إبداء تأكيد محدود فيما إذا أتى إلى حد علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن بيان االمتثال الصادر عن مجلس اإلدارة ،ال يقدم
بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية ،إمتثال املجموعة لقوانين هيئة قطر لألسواق املالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام.
لقد قمنا بتنفيذ أعمالنا وفقًا للمعيار الدولي إلرتباطات التأكيد ( 3000املعدل) "إرتباطات التأكيد األخرى بخالف عمليات تدقيق أو مراجعة
املعلومات املالية التاريخية" الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية (".)"IAASB
يتطلب هذا املعيار تخطيط وتنفيذ إجراءاتنا من أجل الحصول على تأكيد محدود حول ما إذا كان هناك أي شيء قد لفت إنتباهنا والذي يجعلنا
نعتقد أن بيان االمتثال الصادر عن مجلس اإلدارة ،لم يتم إعداده من جميع النواحي الجوهرية وفقًا لقوانين هيئة قطر لألسواق املالية
والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام .إن قوانين هيئة قطر لألسواق املالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام تتضمن معايير يتم
من خاللها تقييم مدى إمتثال املجموعة بهدف إستنتاج تأكيدنا املحدود.

تطبق شركتنا املعيار الدولي ملراقبة الجودة ( ،)1وبالتالي تحتفظ بنظام شامل ملراقبة الجودة بما في ذلك السياسات واإلجراءات املوثقة
املتعلقة باإلمتثال بالقواعد األخالقية واملعايير املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية حسب اإلقتضاء.
معلومات أخرى
إن مجلس اإلدارة هو املسؤول عن املعلومات األخرى .تتكون املعلومات األخرى من تقرير الحوكمة السنوي (ولكن ال يتضمن بيان مجلس
اإلدارة حول اإلمتثال) والذي حصلنا عليه قبل تاريخ هذا التقرير.
إن إستنتاجنا حول تقرير البيان الصادر عن مجلس اإلدارة حول اإلمتثال لقوانين هيئة قطر لألسواق املالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها
نقدم أي تأكيد أو إستنتاج حولها.
النظام  ،ال يتضمن املعلومات األخرى ،كما أننا ال
ّ
فيما يتعلق بمهامنا حول بيان مجلس اإلدارة حول اإلمتثال ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة املعلومات األخرى املحددة أعاله ،وبذلك ،نقوم
بتحديد فيما إذا كانت هذه املعلومات األخرى غير متوافقة جوهريًا مع بيان أعضاء مجلس اإلدارة حول اإلمتثال أو املعلومات التي حصلنا
عليها أثناء قيامنا بهذه املهمة أو غير ذلك ،اتضح انها خاطئة بشكل جوهري.
إذا ثبت لنا بناءًا على اإلجراءات التي قمنا بها على املعلومات األخرى التي حصلنا عليها من اإلدارة قبل تاريخ هذا التقرير ،بوجود أخطاء
جوهرية في املعلومات االخرى ،فإننا مطالبون باإلفصاح عن ذلك .ليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا الصدد.
اإلستنتاج
بناء على إجراءات التأكيد املحدودة التي قمنا بها واألدلة التي تم الحصول عليها ،لم يلفت إنتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن البيان الصادر
ً
عن مجلس اإلدارة حول اإلمتثال لقوانين هيئة قطر لألسواق املالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام في األقسام  16 ،15 ،13 ،2 ،1و18
من تقرير حوكمة الشركات السنوي ،غير مقدم بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية كما في  31ديسمبر .2020

تختلف اإلجراءات التي يتم تنفيذها في مهام التأكيد املحدود من حيث طبيعتها وتوقيتها عن مهام التأكيد املعقول (بحيث تكون أقل
منها) .وبالتالي ،فإن مستوى التأكيد الذي تم الحصول عليه في مهام التأكيد املحدود هو أقل بكثير من التأكيدات التي كان من املمكن
الحصول عليها فيما لو تم القيام بمهام التأكيد املعقول .لم نقم بتقييم مدى اإلجراءات اإلضافية التي كان من املمكن إجراؤها فيما لو
كانت هذه مهام تأكيد معقول.
تشتمل إجراءات التأكيد املحدود التي قمنا بها ،بشكل أساسي على إستفسارات من اإلدارة ومراجعة السياسات واإلجراءات والوثائق
األخرى لفهم اإلجراءات املتبعة لتحديد متطلبات قوانين هيئة قطر لألسواق املالية والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام ("املتطلبات")
واإلجراءات التي تعتمدها اإلدارة لإلمتثال لهذه املتطلبات واملنهجية التي إعتمدتها اإلدارة لتقييم اإلمتثال لهذه املتطلبات .عند الضرورة،
قمنا بمراجعة األدلة التي جمعتها اإلدارة لتقييم اإلمتثال للمتطلبات.
في الدوحة – قطر

عن ديلويت آند توش

 14فبراير 2021

فرع قطر

مـــدحـــت صــالحـــه
شريــــــــــك
سجل مراقبي الحسابات رقم ()257
سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر
لألسواق املالية رقم ()120156
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ديلويت أند توش  -فرع قطر
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ق.ر83371 .
RN: ١٦٣٨/SM/FY2020
تقرير التأكيد املستقل ،ملساهمي  Ooredooش.م.ق.ع .حول تقرير مجلس اإلدارة عن تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة
الداخلية على إعداد التقارير املالية
ً
وفقا للمادة  24من قانون الحوكمة للشركات واملنشآت القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر
لألسواق املالية (" )”QFMAرقم ( )5لسنة  ،2016قمنا بتنفيذ مهمة تأكيد معقول حول تقرير مجلس اإلدارة عن تقييم تصميم وتطبيق
وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية ("تقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير
املالية ") كما في  31ديسمبر .2020
مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة والقائمين على الحوكمة
إن مجلس إدارة  Ooredooش.م.ق.ع ("الشركة") وشركاتها التابعة (ويشار إليها مجتمعة "باملجموعة") هو املسؤول عن تطبيق واإلحتفاظ بأنظمة
الرقابة الداخلية الفعالة املتعلقة بإعداد التقارير املالية .تشمل هذه املسؤولية :التصميم والتطبيق واإلحتفاظ بأنظمة رقابة داخلية متعلقة بإعداد
بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناتجة عن إحتيال أو خطأ وكذلك إختيار وتطبيق السياسات املحاسبية املناسبة؛ وإجراء تقديرات
وأحكام محاسبية معقولة في مختلف الظروف.
بناء على املعايير املحددة في
قامت املجموعة بتقييم تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية لديها كما في  31ديسمبر ً ،2020
الرقابة الداخلية  -اإلطار املتكامل الصادرة سنة  2013عن لجنة رعاية املنظمات (“.)"COSO Framework
يقوم مجلس إدارة املجموعة بعرض تقييمه لنظام الرقابة الداخلية في تقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية،
والذي يتضمن:
وصف أنظمة الرقابة املعمول بها داخل مكونات الرقابة الداخلية على النحو املحدد في اإلطار الصادر عن لجنة رعاية املنظمات (“COSO
.)"Framework

كجزء من عملنا ،قمنا بتوجيه ومراقبة أداء اإلجراءات من قبل مدققي الحسابات لشركات للمجموعة املهمة ،وحصلنا على أدلة تدقيق كافية
ومالءمة فيما يتعلق بتصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية للمنشآت الهامة أو أنشطة األعمال داخل املجموعة لإلستنتاج
حول الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية للمجموعة .نبقى وحدنا مسؤولين عن تقييمنا وإستنتاجنا.
تعتبر العملية هامة إذا كان من املتوقع بشكل معقول أن تؤثر أي أخطاء ناتجة عن الغش أو الخطأ في سير املعامالت أو مبلغ البيانات املالية،
على قرارات مستخدمي البيانات املالية .لغرض هذه املهمة ،فإن العمليات التي تم تحديدها على أنها هامة هي :أنظمة الرقابة على الشركة
ً
مقدما ،املشتريات ،عمليات الخزينة ،االستثمارات املالية والغير مالية ،الرواتب ،األصول الثابتة،
الحقا ،اإليرادات املدفوعة
ككل ،اإليرادات املدفوعة
ً
حق إستخدام املوجودات ،مطلوبات اإليجار ،الضرائب ،إعداد البيانات املالية واإلفصاحات ،أنظمة الرقابة العامة على تكنولوجيا املعلومات ،مصاريف
التشغيل وتكلفة املبيعات.
تعتمد إجراءات إختبار تصميم وتطبيق وفعالية التشغيل للرقابة الداخلية على ُحكمنا بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء املادية التي تم
تحديدها وتنطوي على مزيج من اإلستفسار والتحقق وإعادة التقييم ومراجعة األدلة.
في إعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها كافية ومالءمة لتوفير أساس إلستنتاجنا بشأن عدالة عرض تقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة
الداخلية على إعداد التقارير املالية.
معنى الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية
إن الرقابة الداخلية للمنشأة على إعداد التقارير املالية هو نظام مصمم ملنع األخطاء واإلحتيال في عملية التقارير املالية وإعداد البيانات
ً
وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية .تشمل الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية ألي منشأة السياسات واإلجراءات التي:
املالية
1 .تتعلق بحفظ السجالت التي ،وبتفصيل معقول ،تعكس دقة وعدالة املعامالت والتصرف في أصول املنشأة؛
2 .ضمان أن أن املبالغ املستلمة ونفقات املنشأة يتم إجراءها وفقًا لتفويضات من إدارة املنشأة؛
ً
وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية ،و
3 .ضمان أن املعامالت يتم تسجيلها بالشكل املطلوب الذي يسمح بإعداد البيانات املالية
4 .تضمن منع أو اإلكتشاف في الوقت الصحيح ،لإلستحواذ غير املصرح به أو إستخدام أو التصرف بموجودات املنشأة بشكل قد يكون له
تأثير جوهري على البيانات املالية ،والتي من املتوقع أن تؤثر بشكل معقول على قرارات مستخدمي البيانات املالية.

وصف للنطاق الذي يغطي العمليات الجوهرية ألعمال املجموعة واملنشآت في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية؛

القيود الكامنة

تحديد املخاطر التي تهدد تحقيق أهداف الرقابة؛

نظرا للقيود الكامنة في الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية ،بما في ذلك إحتمال التواطؤ أو تجاوز اإلدارة بشكل غير صحيح للضوابط
ً
الداخلية ،قد تحدث أخطاء جوهرية بسبب خطأ أو إحتيال وال يمكن إكتشافها .لذلك ،قد ال تمنع الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية أو
ً
مطلقا بتحقيق أهداف الرقابة.
تكشف عن جميع األخطاء أو اإلهمال في سير املعامالت أو اإلبالغ عنها ،وبالتالي ال يمكن أن توفر تأكيدًا

وصف أهداف أنظمة الرقابة؛
تقييم لتصميم وتطبيق وفعالية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية؛ و
تقييم أوجه القصور في تصميم وتطبيق وفعالية التشغيل في أنظمة الرقابة  ،إن وجدت ،ولم يتم معالجتها كما في  31ديسمبر .2020
مسؤولياتنا
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي تأكيد معقول عن عدالة عرض "تقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية" املعروض
بناء على املعايير الواردة في اإلطار الصادر عن لجنة رعاية املنظمات (“ ،)"COSO Frameworkوالتي تشمل
في تقرير حوكمة الشركات السنوي ً
اإلستنتاج عن فعالية تصميم وتطبيق وفعالية التشغيل ألنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية كما في  31ديسمبر .2020
ً
(املعدل) "ارتباطات التأكيد بخالف عمليات تدقيق أو مراجعة املعلومات
وفقا للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد 3000
لقد قمنا بتنفيذ مهمتنا
ّ
املالية التاريخية" الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي (" .)"IAASBيتطلب هذا املعيار أن نخطط وننفذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد
معقول حول ما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية تم عرضه بصورة عادلة .يشتمل اإلطار الصادر
عن لجنة رعاية املنظمات (“ )"COSO Frameworkعلى املعايير التي يتم بموجبها تقييم الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية للمجموعة
لغرض إبداء رأي تأكيد معقول.
تتطلب مهمة التأكيد إلصدار رأي تأكيد معقول حول تقرير املديرين حول أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية ،تنفيذ إجراءات للحصول
على أدلة حول عدالة عرض التقرير .تضمنت إجراءاتنا املتعلقة بتقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية ما يلي:
الحصول على فهم لعناصر املجموعة للرقابة الداخلية على النحو املحدد في اإلطار الصادر عن لجنة رعاية املنظمات (“COSO
 )"Frameworkومقارنة ذلك بما ورد في تقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية.
الحصول على فهم لكيفية تحديد نطاق العمليات والشركات الهامة من قبل املجموعة ،ومقارنة ذلك بما ورد في تقرير مجلس اإلدارة
حول أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير املالية؛
القيام بإجراءات لالستنتاج حول وجود مخاطر األخطاء املادية في عمليات مهمة مع األخذ في االعتبار أرصدة الحسابات الجوهرية،
وتصنيفات املعامالت واإلفصاحات ذات الصلة ومقارنتها بتقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية؛
الحصول على إختبارات اإلدارة لتصميم وتطبيق وفعالية التشغيل لنظام الرقابة الداخلي على إعداد التقارير املالية ،وتقييم مدى كفاية
إجراءات اإلختبار التي تقوم بها اإلدارة ودقة إستنتاجات اإلدارة التي تم التوصل إليها حول كل نظام رقابة داخلي تم إختباره؛
فحص مستقل لتصميم وتطبيق وفعالية التشغيل ألنظمة الرقابة الداخلية التي تعالج املخاطر الهامة لألخطاء املادية والقيام بإعادة
تقييم نسبة من إختبارات اإلدارة للمخاطر الطبيعية لألخطاء املادية.
تقييم شدة أوجه القصور في الرقابة الداخلية غير املعالجة كما  31ديسمبر  ،2020ومقارنتها بالتقييم الوارد في تقرير مجلس اإلدارة حول
أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية ،حسب اإلقتضاء.
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مسؤولياتنا (تتمة)

باإلضافة إلى ذلك ،فإن توقعات أي تقييم للرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية للفترات املستقبلية عرضة لخطر أن الرقابة الداخلية على
إعداد التقارير املالية قد تصبح غير كافية بسبب التغييرات في الظروف ،أو أن درجة اإلمتثال للسياسات أو اإلجراءات قد تكون عرضة للتدهور.
إستقالليتنا والرقابة على الجودة
خالل قيامنا بعملنا ،إلتزمنا باإلستقاللية واملتطلبات األخالقية األخرى وفقًا ملعايير السلوك الدولية ملجلس املحاسبين الصادرة عن
املجلس الدولي للمعايير األخالقية للمحاسبين  ،والتي تستند إلى املبادئ األساسية للنزاهة واملوضوعية والكفاءة املهنية والعناية
ً
وفقا لهذه
الواجبة والسرية والسلوك املهني واملتطلبات األخالقية ذات الصلة في دولة قطر .لقد إلتزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى
املتطلبات ومعايير السلوك الصادرة عن املجلس الدولي للمعايير األخالقية للمحاسبين.
ً
وفقا لذلك بنظام شامل ملراقبة الجودة بما في ذلك السياسات
تطبق شركتنا املعيار الدولي على مراقبة الجودة رقم ( )1وتحتفظ
واإلجراءات املو ّثقة املتعلقة باإلمتثال للمتطلبات األخالقية واملعايير املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها.
الرأي
في رأينا أن تقرير مجلس اإلدارة حول أنظمة الرقابة الداخلية على إعداد التقارير املالية املعروض في تقرير حوكمة الشركات السنوي  ،تم
بناء على املعايير الواردة في اإلطار الصادر عن لجنة رعاية املنظمات (“،)"COSO Framework
بيانه بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية،
ً
متضمنًا إستنتاج مجلس اإلدارة عن فعالية تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل الرقابة الداخلية على إعداد البيانات املالية كما في 31
ديسمبر .2020
في الدوحة – قطر
 14فبراير 2021

عن ديلويت آند توش
فرع قطر
مـــدحـــت صــالحـــه
شريــــــــــك
سجل مراقبي الحسابات رقم ()257
سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر
لألسواق املالية رقم ()120156

 – Ooredooالتقرير السنوي 2020

27

