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 مركز الخليج الغربي100 ،Ooredoo برج
21183 : .ت. قطر | س، الدوحة،217 .ب.ص
(+974) 4411 0389 : ( | ف+974) 4440 0400 : ت
.ق.) ر5,000,000,000( رأس مال الشركة املصرح به
.ق.) ر3,203,200,000( ورأس مالها املصدر

الفھرس:
أوالا :التمھید
 كلمة رئیس مجلس اإلدارة تعاریفثانیا ا :حوكمة الشركات
 حوكمة الشركات وأھمیتھا قیم الشركة وفلسفة حوكمة الشركات كیفیة استخدام ھذا الدلیل األسئلة واالستفساراتثالثا ا :ممارسة الحوكمة ومجموعة Ooredoo
 نظام الحوكمة في Ooredoo حوكمة مجموعة Ooredoo سلطات الحوكمة في مجموعة Ooredoo اإلدارة والمساندةرابعاا :مجلس اإلدارة
 دور مجلس اإلدارة مسؤولیات ومھام مجلس اإلدارة تشكیل مجلس اإلدارة رئیس مجلس اإلدارة أمین سر مجلس اإلدارة اجتماعات مجلس اإلدارة النصاب القانوني الجتماعات مجلس اإلدارة قرارات مجلس اإلدارة لجان مجلس اإلدارة توجیه أعضاء مجلس اإلدارة ،واإلرشاد المستمر تقییم أداء مجلس اإلدارة المصادقة وااللتزام مكافآت وحوافز أعضاء مجلس اإلدارة التأمین على أعضاء مجلس اإلدارة ،واإلدارة التنفیذیة العلیاخامسا :مجموعة Ooredoo
سادسا ا :اإلدارة التنفیذیة العلیا
 المسؤولون التنفیذیون إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة مراقبة نظام إدارة المخاطر مھام جھاز التدقیق الداخلي إدارة حوكمة الشركات -مسؤولو الحوكمة في شركات المجموعة
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برج  100 ،Ooredooمركز الخليج الغربي
ص.ب ،217 .الدوحة ،قطر | س.ت21183 : .
ت  | (+974) 4440 0400 :ف (+974) 4411 0389 :
رأس مال الشركة املصرح به ( )5,000,000,000ر.ق.
ورأس مالها املصدر ( )3,203,200,000ر.ق.

3
3
4
5
5
5
6
6
7
7
7
8
9
10
10
10
13
14
15
16
17
17
18
18
19
19
19
19
21
22
22
22
22
22
23
24

2

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389
)Company’s Authorized Capital (QAR 5,000,000,000
)Company’s Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000
ooredoo.qa

أوالا
التمھید
 -1كلمة رئیس مجلس اإلدارة:
في ظل التقلبات السریعة التي تشھدھا األسواق اإلقلیمیة والعالمیة نتیجة لعوامل تكنولوجیة أو مالیة أو
التغییر في الطلب لدى المستھلكین ،أو نتیجة لعوامل طبیعیة طارئة تطال آثارھا إنتاجیة المؤسسات وبالتالي
أداؤھا المالي ،باإلضافة إلى مخاوف وقوع أزمات مالیة أو اقتصادیة في أي من األسواق ،تبرز الحاجة
الملحة إلى تطبیق مبادئ الحوكمة السلیمة حفاظا على حقوق المستثمرین والمساھمین في تلك الشركات،
وسعیا لالرتقاء بأدائھا ونتائجھا لتعود بالفائدة على المستثمرین والعاملین وعلى االقتصاد الوطني عامة.
ولذلك ،یحرص مجلس إدارة مجموعة  ،Ooredooالتي كرست مكانتھا كرائدة لخدمات االتصاالت في
عدة دول ومناطق جغرافیة ،على تطبیق مبادئ الحوكمة السلیمة في الشركة بفضل اعتماد واتباع أفضل
الممارسات في عالقته مع المساھمین وأصحاب المصلحة داخل الشركة للوصول في نھایة األمر إلى تحقیق
النمو المستدام وزیادة اإلنتاجیة والمحافظة على استقرار الشركة وأدائھا مع اعتماد مبادئ الشفافیة وأفضل
الممارسات.
ومن ذلك المنطلق ،فإن مجلس إدارة المجموعة مكلف بمھمة متابعة وإدارة مجموعة  ،Ooredooاألمر
الذي یتطلب االلتزام والموضوعیة والمسؤولیة من قبل شاغلي المناصب القیادیة.
وال یقتصر االلتزام بالحوكمة السلیمة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة العلیا فقط،
ولكنھا مسؤولیة تقع على عاتق جمیع العاملین في  .Ooredooوبناء علیه ،یتعین على جمیع موظفي الشركة
التعرف على مبادئ وسیاسات حوكمة الشركات ووضعھا موضع التنفیذ والممارسة خالل عملھم الیومي.
وعلیه ،یسرنا أن نقدم لكم "دلیل حوكمة الشركات" الذي یبین سیاسات وفلسفة  Ooredooالخاصة بالمتابعة
واإلدارة المسؤولة ،وتسلیط الضوء على الضوابط الداخلیة المعتمدة والسلوكیات واألخالقیات المھنیة لجمیع
الموظفین ،واإلفصاح عن المعلومات والشفافیة وحمایة حقوق المساھمین.

فیصل بن ثاني آل ثاني
رئیس مجلس اإلدارة
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 -2تعاریف:
في تطبیق أحكام ھذا الدلیل ،تكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني الموضحة قرین كل منھا ،ما لم یقتض
السیاق معنى آخر:
  :Ooredooشركة مساھمة عامة قطریة. مجلس اإلدارة :مجلس إدارة شركة .Ooredoo الرئیس :رئیس مجلس إدارة شركة .Ooredoo مجموعة  :Ooredooشركة مجموعة ( Ooredooذ.م.م). شركات المجموعة :الشركات التابعة لـ  Ooredooوالتي تسیطر علیھا إداریا بصورة مباشرة أو غیرمباشرة ،وتظھر نتائجھا المالیة في النتائج المالیة الموحدة لـ .Ooredoo
 اإلدارة التنفیذیة العلیا :اإلدارة المسؤولة عن تنفیذ قرارات وتوجیھات وتعلیمات المجلس (الرئیس التنفیذيوالمدیرون التنفیذیون اآلخرون المسؤولون أمامه مباشرة).
 مجالس اإلدارات :مجالس إدارات الشركات التابعة لمجموعة .Ooredooالرئیس التنفیذي :الرئیس التنفیذي لـ .Ooredoo
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ثانیا ا
حوكمة الشركات
 -1حوكمة الشركات وأھمیتھا:
في عصر العولمة ،ازداد الوعي بمدى تأثیر الشركات على االقتصادیات والبیئة والمجتمع ككل ،وعلى
ملح أن تضع
الحكومات والمستثمرین واألسواق المالیة بشكل خاص ،وبات الجمیع یطالب الشركات بشك ٍل ٍ
وتنشر سیاسات حوكمة تتسم بالصرامة لحمایة حقوق المساھمین وأصحاب المصالح اآلخرین.
تعریف
وبالرغم من شیوع استخدام المصطلح  -الحوكمة  -على نطاق واسع ،إال أنه حتى اآلن ال یوجد
ٌ
ٌ
متفق علیه لحوكمة الشركات .وببساطة ،یمكن تعریف حوكمة الشركات على أنھا "النظام الذي یتم من
خالله توجیه وإدارة الشركة" .ویتألف من ھیكلیة النظام والقواعد والسیاسات المتبعة التخاذ القرارات
المتعلقة بشؤون الشركة وتحقیق أھدافھا .وعلیه ،فإن مفھوم حوكمة الشركات یشیر إلى عملیة إدارة وتوجیه
الشركة ،وھذه العملیة تشمل بدورھا الھیكل التنظیمي وسیاسة العمل ،والمبادئ والقواعد اإلرشادیة،
والسیاسات الداخلیة والخارجیة ،وآلیات المراقبة ،والعالقة بین مجلس اإلدارة واإلدارات التنفیذیة
والموظفین وأصحاب المصالح من ذوي العالقة.
وبالنظر إلى ما ھو أبعد من مجرد األنظمة التي تحكم الشركة وااللتزامات القانونیة األساسیة المفروضة
على موظفیھا ،فإن من شأن ممارسات حوكمة الشركات الناجعة أن ترتقي إلى التأثیر اإلیجابي على
سلوكیات الموظفین لرفع األداء وتفعیل الشفافیة والمساءلة ،تلبیة لمتطلبات الظروف المتغیرة في الشركة
والحفاظ على ثقة المستثمرین.
وحیث إنه ال یوجد نموذج موحد سلیم لحوكمة الشركات ،ذلك أن ما یشكل حوكمة جیدة لیس ھدفا محددا
مستمر ،فإن األمر یتطلب سیاسات وقواعد حوكمة مرنة تتطور بتطور الوضع
تطور
بقدر ما ھو مسألة
ٍ
ٍ
الذي تقتضیه .علیه ،فإنه یتوجب على مجموعة  Ooredooاتباع سیاسات وممارسات حوكمة سلیمة
وتفعیلھا بما یتواءم مع القوانین واألعراف المحلیة والدولیة وغیرھا من االعتبارات.
 -2قیم الشركة وفلسفة حوكمة الشركات:
إن مجلس إدارة  Ooredooوإداراتھا المختلفة على قناعة تامة أن ممارسة حوكمة الشركات تسھم في
صون وتنمیة حقوق المساھمین .وتعتبر  Ooredooبأن مبادئ حوكمة الشركات السلیمة األساس الذي
تبُنى علیه ثقة المستثمرین - ،إضافة إلى أھمیتھا في بناء سمعة الشركة  -تقوم على التزامھا بالتكامل واألداء
الممتاز.
Ooredoo Q.P.S.C.

أريدُ ش.م.ق.ع.

برج  100 ،Ooredooمركز الخليج الغربي
ص.ب ،217 .الدوحة ،قطر | س.ت21183 : .
ت  | (+974) 4440 0400 :ف (+974) 4411 0389 :
رأس مال الشركة املصرح به ( )5,000,000,000ر.ق.
ورأس مالها املصدر ( )3,203,200,000ر.ق.

5

Ooredoo Tower, 100 West Bay Center
P.O. Box 217, Doha, Qatar | C.R. No. : 21183
Tel No. : (+974) 4440 0400 | Fax No. : (+974) 4411 0389
)Company’s Authorized Capital (QAR 5,000,000,000
)Company’s Issued & Paid Up Capital (QAR 3,203,200,000
ooredoo.qa

ومع التغییرات في التكنولوجیا والتغیر في أنماط االستخدام وتوجه شركات االتصاالت إلى توفیر خدمات
أخرى مثل الترفیه وخدمات البیانات والعمل والدراسة وغیرھا عبر اإلنترنت نتیجة لالستفادة من التطورات
التكنولوجیة مثل االستخدامات الواسعة لتكنولوجیا  ،5Gفإنه یتوجب علیھا أن تولي أھمیة خاصة إلظھار
ذات المستوى العالي من االلتزام لمساھمیھا وعمالئھا وموظفیھا وجمھورھا والمجتمعات التي تعمل فیھا،
وترسخ ھویتھا القائمة على ممارسات الحوكمة السلیمة التي اكتسبت من خاللھا سمعتھا الراسخة في دولة
قطر.
وتطمح  Ooredooللریادة في مضمارحوكمة الشركات وأخالقیات العمل من خالل تطبیق أفضل
الممارسات ،والعمل على أساس من الشفافیة والمساءلة مع المعنیین وذوي العالقة ،األمر الذي یتطلب
مستمر لضمان نجاعتھا
التزاما بأعلى معاییر حوكمة الشركات ،ومراجعة ھیكلیة الحوكمة وتطبیقاتھا بشك ٍل
ٍ
ومواءمتھا للتطورات المحلیة والدولیة.
 -3كیفیة استخدام ھذا الدلیل:
یغطي ھذا الدلیل مجموعة كبیرة من المواضیع الھامة في مجال الحوكمة ،ویمكن االستعانة بالفھرس إلیجاد
موضوع معین ،أو استخدام أداة البحث الرقمي إلیجاد كلمة أو جملة معینة في حال العمل على النسخة
الرقمیة .وفي جمیع األحوال ،فإن على أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة العلیا والموظفین ،قراءة
ھذا الدلیل والرجوع إلیه من حین آلخر لیبقوا على اطالع بمحتویاته .علما بأنه سوف یتم تحدیثه على نحو
منتظم ،ونشر النسخة المحدثة على الشبكة الداخلیة وعلى موقع الشركة االلكتروني.
ی ُ
طبق ھذا الدلیل على مجموعة  ،Ooredooمع األخذ بعین االعتبار أنه سوف یكون لدى كل شركة من
شركات مجموعة  ،Ooredooدلیل الحوكمة الخاص بھا ،والذي یأخذ باالعتبار القوانین والمتطلبات
المحلیة لكل منھا.
 -4األسئلة واالستفسارات:
في حال كان لدیك أي استفسار حول معنى أو مدى إمكانیة تطبیق أي من محتویات ھذا الدلیل ،یرجى
االتصال بمسئولك المباشر أو إدارة حوكمة الشركات لمجموعة  ،Ooredooأما إذا كانت لدیك أیة
مالحظات تتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة ،أو اإلدارة التنفیذیة العلیا ،أو الموظفین ،أو حسابات الشركة ،أو
الرقابة الداخلیة  ،أو مستویات التدقیق ،فیمكنك االتصال بالشخص المشار إلیه في مدونة قواعد السلوكیات
واألخالقیات المھنیة.
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ثالثا ا
ممارسة الحوكمة ومجموعة Ooredoo
 -1نظام الحوكمة في :Ooredoo
من المعلوم أنه لیس ھناك نظام واحد أو وثیقة واحدة تحكم كافة الجوانب المتعلقة بأیة شركة ،حیث إن من
شأن مجموعة من األنظمة ،بما فیھا القوانین الصادرة عن مختلف السلطات الرسمیة التي تعمل بموجبھا
الشركة ،إضافة إلى اللوائح والقرارات والمواثیق التي تطورھا الشركة بنفسھا ،أن تحدد األمور التي للشركة
فعلھا والتي یتعین علیھا االمتناع عنھا .وتشكل ھذه األسس المتنوعة مجموعة من المتطلبات التي یتوجب
على شركة فیھا حوكمة سلیمة أن تلتزم بھا .وبالنسبة لـ  Ooredooفإن القوانین األساسیة التي تعمل
بموجبھا ھي كافة القوانین المعمول بھا في دولة قطر ،وبصفة خاصة ما یلي:
 قانون الشركات التجاریة رقم ( )11لسنة .2015 مرسوم بقانون رقم ( )34لسنة  2006بإصدار قانون االتصاالت. قانون رقم ( )21لسنة  1998بتحویل المؤسسة العامة القطریة لالتصاالت السلكیة والالسلكیة إلى شركةمساھمة قطریة.
 اللوائح والقواعد الخاصة التي تحكم التعامالت المالیة للشركات المدرجة في سوق األسھم. قرارات مجلس إدارة  Ooredooوالوثائق والسیاسات المعتمدة ،مثل:أ .دلیل حوكمة الشركات ھذا.
ب .مواثیق لجان مجلس اإلدارة.
ت .سیاسة التدقیق الداخلي.
ث .مدونة األخالق وقواعد السلوك المھني.
ج .سیاسة الموارد البشریة.
ح .الئحة المناقصات والمزایدات.
خ .الالئحة المالیة.
د .دلیل صالحیة اتخاذ القرار على مستوى المجموعة.
 - 2حوكمة مجموعة :Ooredoo
أ .حوكمة الشركات :یش ّكل دلیل حوكمة الشركات ھذا مرشدا لشركات المجموعة ،والتي سوف تعمل
بدورھا وفقا ألدلة حوكمة الشركات الخاصة بھا ،آخذة باالعتبار القوانین واللوائح المحلیة وأیة اتفاقیات بین
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المساھمین وغیرھا من االتفاقیات.
ب .االتفاقیات البینیةّ المبرمة بین شركات المجموعة :ھي مختلف االتفاقیات الموقعة بین Ooredoo
وشركات المجموعة ،والتي تحكم العالقة بین  Ooredooوالشركات التابعة لھا ،بما فیھا اتفاقیات اإلدارة
والتعاون الفني والتمویل.
ت .مجموعة  :Ooredooبامتالكھا ألسھم في شركة الوطنیة ،وآسیا موبایل القابضة ،وآسیاسل في عام
 ،2007وإندوسات في عام  ،2008نمت  Ooredooمن شركتین عاملتین في مجال االتصاالت إلى عشر
شركات .وتضم المجموعة اآلن شركات مرموقة في مجال االتصاالت من ذوات الخبرة والقدرات التشغیلیة
الفائقة ،كما تضم شركات حدیثة في ذات المجال ،وشركات استثمار ،وشركات أخرى تملك Ooredoo
أسھما فیھا .ویتسم ھیكل  Ooredooالتنظیمي بالالمركزیة نسبیا ،حیث تقدم شركات المجموعة تقاریرھا
لـ .Ooredoo
 -3سلطات الحوكمة في :Ooredoo
تتألف  Ooredooمن مجموعة شركات ،تنقسم إلى أربع فئات:
أ .شركة  :Ooredooھي الشركة األم لشركات المجموعة ،وھي في ذات الوقت شركة اتصاالت في دولة
قطر ،یتولى مجلس إدارة  Ooredooمسؤولیة القیادة واإلشراف على كافة شركات المجموعة.
ب .مجموعة  :Ooredooشركة مسجلة في مركز قطر للمال ومملوكة لشركة  ،Ooredooأُنشئت لتقدیم
الدعم لعملیات شركات المجموعة .یقوم مجلس إدارة مجموعة  Ooredooبمھام اإلشراف على اإلدارة،
باإلضافة إلى مصادقته على أمور تتعلق بتعیینات الموظفین والنفقات واإلجراءات المتصلة بھما ،وذلك
وفقا للصالحیات الممنوحة له من قبل مجلس اإلدارة.
ت .الشركات العاملة في مجال االتصاالت :تضم المجموعة عددا من شركات االتصاالت العاملة في مختلف
الدول ،ویتولى مجلس إدارة كل شركة عاملة بالدرجة األولى إدارة تلك الشركة.
ث .الشركات االستثماریة القابضة :وھي الشركات التي تملكھا  ،Ooredooوتستخدمھا للدخول في
استثمارات أخرى وعملیات النمو ،مثل آسیا موبایل القابضة ،أو تلك التي تستخدمھا  Ooredooكوسیلة
استثمار بحتة مثل  Ooredooانترناشیونال إنفستمنت ،أو  Ooredooإنفستمنت القابضة .وتملك ھذه
الشركات االستثماریة بعض الشركات العاملة ،وتضطلع مجالس إداراتھا بمسؤولیات إداریة محدودة.
تؤمن  Ooredooبأن وجود ھیكلیة حوكمة مفصلة تحدد صالحیات المراقبة في شركات المجموعة
ومجالس إداراتھا وإداراتھا التنفیذیة ،یعد أمرا ھاما لتحقیق رؤیة  .Ooredooوحتى تتمكن ھیكلیة من ھذا
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النوع من العمل ،فإنه یتوجب منح شركات المجموعة الصالحیات والمرونة التخاذ قرارات فعلیة .ویجب
أن ی ّ
ُوزع الھیكل بشكل واضح األدوار والمسؤولیات بین  Ooredooوشركات المجموعة لتحقیق إدارة
فاعلة للمجموعة .كما یجب تطبیق آلیات متسقة لضمان تحقیق أقصى مستویات التآزر عبر المجموعة بما
یحقق لھا أفضل المكاسب.
وبھذه المبادئ اإلرشادیة ،تكون  Ooredooقد وضعت سیاسات مالئمة إلدارة العملیات والتواصل عبر
المجموعة من خالل مزیج من ممثلین لـ  Ooredooیعملون في مجالس إدارات شركات المجموعة ،وعقود
اإلدارة التي تعمل من خاللھا مجموعة  Ooredooكحلقة وصل بین  Ooredooوشركات المجموعة
ألغراض التدقیق والتنسیق بشكل رئیسي مع بعض صالحیات اتخاذ القرار ،باإلضافة إلى بنود ھذا الدلیل.
وتحكم ھذه اآللیات ،عملیات إدارة العالقات والصالت بین شركات المجموعة فیما یتعلق بالقرارات الھامة
والصالحیات األساسیة في المجاالت التالیة:
أ .االستراتیجیات وتطویر األعمال :تحدید الخطة االستراتیجیة وإقرار المیزانیة السنویة والمشاریع الجدیدة
واالستثمارات والشراكات التجاریة االستراتیجیة.
ب.الموارد البشریة :تعیین اإلدارة التنفیذیة العلیا (الرئیس التنفیذي ،والمدیر المالي ... ،الخ) ،وإقرار الخطط
المتعلقة بنظام الحوافز طویلة األجل ومختلف أنظمة التعویضات.
ت .المشتریات :تعني المشتریات داخل وخارج االتفاقیة اإلطاریة التي تدار مركزیا ،واتفاقیات الترخیص
والربط ،واتفاقیات التجوال والبیع بالجملة.
ث .المالیة :التمویل وشؤون الخزینة والموافقة على السیاسات المالیة والمحاسبیة وتعدیالتھا.
ج .التسویق :تغیرات األسعار واستراتیجیة العالمة التجاریة.
ح .الحوكمة :التوجیه فیما یتعلق باختیار مراقبي الحسابات والموافقة على أدلة حوكمة الشركات ومراجعتھا.
 -4اإلدارة والمساندة:
حتى تتمكن  Ooredooمن تسخیر طاقات العاملین في شركات المجموعة ،وتحقیقا لرؤیتھا العالمیة،
وحمایة الستثماراتھا في العملیات الدولیة ،رأى مجلس اإلدارة بأن ھناك حاجة إلنشاء وحدة خدمات ،توزع
فیھا المھام اإلداریة بصورة جیدة ومتسقة ،لتساند شركات المجموعة ،ولذلك وافق مجلس اإلدارة في
أغسطس  ،2007على تأسیس شركة مجموعة  Ooredooللقیام بھذا الدور ،وقد باشرت الشركة أعمالھا
في عام .2008
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رابعا ا
مجلس اإلدارة
 -1دور مجلس اإلدارة:
إن الدور الرئیس لمجلس اإلدارة ھو قیادة  Ooredooبطریقة ریادیة ضمن إطار من التوجیھات الفاعلة
والحریصة التي تسمح بتقویم المخاطر وإدارتھا .ویملك مجلس اإلدارة السلطات والصالحیات الكاملة
إلدارة  ،Ooredooواستمرار العمل على تحقیق الھدف األساسي المتمثل في حفظ حقوق المساھمین ،عن
طریق استمراریة أعمال المجموعة ،األمر الذي یفضي بدوره إلى تحقیق األھداف األخرى لـ .Ooredoo
وحیث إن  Ooredooھي في آن واحد الشركة األم لمجموعة  Ooredooوشركة االتصاالت في دولة
قطر ،فإن مجلس إدارتھا یلعب دورا مزدوجا ،األول تجاه المجموعة ككل ،والثاني تجاه إستراتیجیة
العملیات في دولة قطر.
 -2مسؤولیات ومھام مجلس اإلدارة:
أ -األھداف واالستراتیجیة:
أ -تحدید وتطویر االستراتیجیة لتحقیق أھداف  Ooredooومجموعتھا ،والتي تشكل األساس لعمل مجلس
اإلدارة وقراراته واإلدارة التنفیذیة العلیا.
ب -تحقیق التقدم في رؤیة  ،Ooredooوذلك من خالل تحقیق التقدم في االستراتیجیة المشتركة واتخاذ
القرارات الھامة ،ومراقبة التطورات والموافقة على التغییرات.
ت -تحدید وإعادة تقویم القیم التي یتم تعزیزھا عبر  Ooredooومجموعتھا.
ث -ضمان أن الموارد والتنظیمات الھیكلیة لـ Ooredooومجموعتھا مالئمة لتطبیق االستراتیجیة
المختارة.
ب -المھام اإلداریة:
أ -تحدید اختصاصات الرئیس التنفیذي وواجباته وصالحیاته وتقویم أدائه ومكافآته.
ب -ترشیح رئیس وأعضاء مجالس اإلدارات والمسؤولین الرئیسیین في شركات المجموعة .Ooredoo
ت -تقویم وسحب الصالحیات الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس ،وتحدیدھا ،وتحدید طریقة
ممارستھا ،وطریقة إرسال التقاریر المتعلقة بھذه الصالحیات إلى المجلس من قبل المخولین.
ث -مراقبة أداء اإلدارة التنفیذیة العلیا ،ومراجعة خطط اإلدارة فیما یتعلق بعملیة اإلحالل والترتیبات
المتعلقة بمكافآت اإلدارة التنفیذیة العلیا.
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ج -التحقق من مدى مالءمة الھیاكل التنظیمیة واإلداریة والمحاسبیة لـ Ooredooومجموعتھا ،مع التركیز
بشكل خاص على نظام المراقبة الداخلیة.
ح -ضمان التخطیط المالئم لعملیة إحالل اإلدارة التنفیذیة العلیا.
خ -التحقق من مدى مالءمة تدفق التعلیمات والمعلومات والتوجیھات اإلداریة المتعلقة بالعالقة
بین Ooredooومجموعتھا.
د -تقدیم التوصیة للموافقة على تعیین أو إعادة تعیین أو عزل مراقب الحسابات الذي یعینه المساھمون بناء
على موافقتھم خالل اجتماع الجمعیة العامة السنوي لـ  ،Ooredooوذلك تبعا لتوصیات لجنة التدقیق.
ت -المالیة واالستثمار:
أ -مراجعة وإقرار تقاریر المحاسبة ومراقبة األوضاع المالیة لـ  Ooredooوشركاتھا.
ب -تقییم وإقرار سیاسات وموازنات  Ooredooوشركاتھا ،وبرامج وسیاسات التمویل.
ت -تحلیل وإقرار الموازنة السنویة لـ  Ooredooوشركاتھا.
ث -الموافقة على القرارات المتعلقة برأس مال الشركة ،بما في ذلك ھیكلة رأس المال وإعادة الشراء،
وتحدید سیاسة توزیع األرباح في .Ooredoo
ج -إقرار االندماج واالستحواذ واألنشطة االستثماریة األخرى لشركات المجموعة.
ح -مراقبة سالمة التقاریر المالیة والمحاسبیة لـ  Ooredooوشركاتھا.
خ -الموافقة على اإلعالن عن النتائج المالیة الدوریة والنھائیة.
ث -الحوكمة وااللتزام:
أ -إعداد واعتماد سیاسات وقواعد الحوكمة الخاصة بـ  ،Ooredooووضع الخطوط اإلرشادیة لحوكمة
شركات المجموعة.
ب -مراقبة ومراجعة وتعدیل ممارسات حوكمة الشركات بـ  Ooredooوالسیاسات الداعمة لتطبیقھا
للوصول ألفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات عالمیا.
ت -مراقبة سالمة الرقابة الداخلیة واألنظمة الخاصة بتقدیم التقاریر ومراقبة استراتیجیة أنظمة إدارة
المخاطر.
ث -مراجعة وتقییم التطورات السیاسیة الخارجیة وأنظمة االتصاالت التي قد تؤثر على أعمال Ooredoo
وشركاتھا.
ج -تطبیق أعلى معاییر السلوكیات واألخالقیات المھنیة.
ج -حقوق المساھمین وأصحاب المصالح:
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أ -مراقبة التقاریر الصادرة للمساھمین وعملیات االتصال والتواصل معھم.
ب -التواصل مع أصحاب المصالح اآلخرین ،وإبالغھم بالتطورات الھامة في .Ooredoo
ت -وضع سیاسة مكتوبة تنظم العالقة بین أصحاب المصالح من أجل حمایتھم وحفظ حقوقھم ،حیث ستغطي
السیاسة البنود التالیة:
 -1آلیة تعویض أصحاب المصالح في حالة انتھاك حقوقھم التي تقرھا األنظمة وتحمیھا العقود.
 -2آلیة تسویة الشكاوي أو الخالفات التي قد تنشأ بین الشركة وأصحاب المصالح.
 -3آلیة مناسبة إلقامة عالقات جیدة مع العمالء والموردین والمحافظة على سریة المعلومات المتعلقة بھم.
 -4قواعد السلوك المھني لإلدارة التنفیذیة والعاملین لإلدارة التنفیذیة والعاملین بالشركة بحیث تتوافق مع
المعاییر المھنیة واألخالقیة السلیمة وتنظم العالقة بینھم وبین أصحاب المصالح ،وآلیات مراقبة تطبیق ھذه
القواعد وااللتزام بھا.
 -5مساھمة الشركة االجتماعیة.
ث -وضع آلیة للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالیة ،والتحلیل المالي ،والتصنیف االئتماني وغیرھم
من مقدمي
ح -التفویض:
یجوز لمجلس اإلدارة  -حسبما یراه مناسبا  -تفویض أي من سلطاته ضمن الحدود التي تسمح بھا األنظمة
المتبعة في  - Ooredooعلى سبیل المثال لرئیس مجلس اإلدارة أو لجان المجلس أو الرئیس التنفیذي -
كما یجوز للمجلس تعدیل تفویض الصالحیات في أي وقت .ویلتزم األشخاص المفوضون بإبالغ مجلس
اإلدارة بشكل منتظم عن القرارات التي اتخذوھا بناء على ھذه الصالحیات.
خ -التعویضات والمكافآت:
بناء على توصیات لجنة الترشیحات والمكافآت ،یقوم مجلس اإلدارة بتحدید:
أ -سیاسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ،واإلدارة التنفیذیة العلیا.
ب -سیاسة أجور الموظفین وھیكلیة المزایا.
د -اإلفصاح والشفافایه:
افصاح رئیس مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفیذیة العلیا للمجلس عن أیة مصلحة ،مباشرة أو غیر
مباشرة ،والتعامالت والصفقات التي تبرمھا الشركة مع أي "طرف ذي عالقة" ویكون لألخیر فیھا مصلحة
قد تتعارض مع مصلحة الشركة.
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 -3تشكیل مجلس اإلدارة:
أ -عدد أعضاء المجلس ،وكیفیة اختیارھم وتعیینھم:
أ -یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء ،وتعیِّّن قطر القابضة خمسة أعضاء ،یكون
من بینھم رئیس المجلس ،وال یجوز عزل أي منھم إال بقرار من قطر القابضة.
ب -یتم اختیار األعضاء الخمسة اآلخرین باالقتراع السري من قبل الجمعیة العامة ،على أال تشارك قطر
القابضة في عملیة االقتراع.
وحتى یكون الشخص جدیرا بالترشح لعضویة مجلس اإلدارة ،یجب أن یتمتع بأخالقیات عالیة على
المستویین الشخصي والمھني ،باإلضافة إلى خلفیته التعلیمیة والمھنیة ،والتزامه بمبادئ األمانة والقیم ،وفھم
العناصر المتعلقة بنجاح الشركات التجاریة ،وفھم طبیعة عمل  ،Ooredooوالتقید وااللتزام بالعمل لتحقیق
مصالحھا .كما یتوجب أن تكون لدى المرشح نظرة موضوعیة ثاقبة ،وحكمة عملیة ومقدرة عالیة في الحكم
على األمور .والھدف من ھذا ھو وجود مجلس إدارة یمثل خبرات مختلفة في مختلف المجاالت ذات الصلة
بأنشطة  Ooredooوأھدافھا.
ت -إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون تجاه المساھمین ،عن إدارة  Ooredooواستراتیجیتھا وأدائھا
وتطبیقھا لقواعد الحوكمة.
ث -یفترض في كل عضو بمجلس اإلدارة تكریس الوقت الالزم ألداء مھامه كعضو ،والقیام بھذه المھام
بالشكل األمثل الذي یخدم مصالح .Ooredoo
ب -مدة عضویة المجلس:
تكون مدة عضویة مجلس اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجدید ،وإذا شغر مقعد أحد أعضاء مجلس اإلدارة
یحل محله من كان حائزا ألكثر األصوات من المرشحین الذین لم یفوزوا بعضویة المجلس ،وإذا قام مانع
خلفه من یلیه ویكمل العضو الجدید ما تبقى من مدة سلفه فقط.
ت -مھام أعضاء مجلس اإلدارة:
أ -یقوم أعضاء مجلس اإلدارة باتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال  Ooredooوفقا لما یتناسب ومصالحھا.
ب -یبذل أعضاء مجلس اإلدارة قصارى جھدھم لحضور اجتماعات المجلس ولجانه بصورة شخصیة إال
في حالة عقدھا عبر الھاتف أو االتصال المرئي.
ت -یفترض حضور أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات الجمعیات العامة السنویة.
ث -العضویة بمجلس اإلدارة تفرض على األعضاء االلتزام بمدونة األخالق وقواعد السلوك المھني في
.Ooredoo
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ج -یحافظ كل عضو في مجلس اإلدارة على سریة المعلومات التي یطلّع علیھا بصفته عضوا في المجلس.
 -4رئیس مجلس اإلدارة:
أ .اختیار وتعیین الرئیس ونائب الرئیس:
تعین قطر القابضة رئیس مجلس اإلدارة ،وینتخب مجلس اإلدارة من خالل اقتراع سري من بین أعضائه
نائبا للرئیس ،یحل محل الرئیس عند غیابه.
ب .دور الرئیس:
المھمة األساسیة لرئیس مجلس اإلدارة قیادة المجلس ،وضمان قیام مجلس اإلدارة بمھامھ في ضوء القوانین
والتشریعات ذات الصلة ،باإلضافة إلى المھام التالیة:
أ -تمثیل  Ooredooأمام القضاء ،وفي عالقتھا مع الغیر ،والتواصل معھم ،وإطالع المجلس على وجھات
نظرھم.
ب -رئاسة المجلس واللجان المختارة واجتماعات الجمعیات العامة وتسییرھا بھدف ضمان أن المناقشات
تتم بشكل منفتح ومھني لكي یعبر المشاركون عن آرائھم.
ت -التنسیق مع الرئیس التنفیذي ورؤساء اللجان وأمین سر مجلس اإلدارة لتحدید الجدول الزمني
الجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه ،وغیرھا من االجتماعات الھامة.
ث -التنسیق مع الرئیس التنفیذي لضمان قیام اإلدارة بتوفیر المعلومات المطلوبة لمجلس اإلدارة ،حتى
یتمكن المجلس من اتخاذ القرار المناسب ومتابعة تنفیذه.
ج -مراجعة مدى مالءمة توقیت وصول الوثائق المساندة لمقترحات اإلدارة وضمان تدفق المعلومات
لمجلس اإلدارة.
ح -إرشاد وتعزیز فاعلیة مجلس اإلدارة واألعضاء ،وتكلیفھم بمھام معینة.
خ -مراجعة النتائج الشھریة ألعمال  Ooredooبالتنسیق مع الرئیس التنفیذي.
د -ضمان ارتباط  Ooredooبعالقات طیبة ومثمرة مع الدوائر الرسمیة وغیر الرسمیة ،ومع وسائل
اإلعالم المختلفة.
ذ -إصدار جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع أخذ مقترحات أعضاء المجلس بعین االعتبار.
ویجوز للرئیس تفویض بعض ھذه الصالحیة إلى عضو آخر بمجلس اإلدارة ،أو للرئیس التنفیذي أو أمین
سر المجلس.
ت .الصالحیات:
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یملك التوقیع عن  Ooredooرئیس مجلس اإلدارة أو نائبه في حالة غیابه .ویجوز لرئیس مجلس اإلدارة
أن یفوض غیره من أعضاء مجلس اإلدارة أن یفوض الرئیس التنفیذي أو المدیر العام أوغیره من العاملین
في  Ooredooببعض من صالحیاته مع حق التوقیع نیابة عنه منفردین أو مجتمعین ،وذلك في الشؤون
التي یحددھا المجلس وعلى أن یكون التفویض محدد المدة والموضوع.
 -5أمین سر مجلس اإلدارة:
یقوم بأعمال األمانة العامة لمجلس اإلدارة أمین سر یختاره المجلس ویحدد اختصاصاته ومكافآته ،لمساعدة
مجلس اإلدارة ورئیس المجلس في القیام بمسؤولیاتھم وتنفیذ مھامھم الضروریة التي تصب في نطاق حسن
سیر عمل المجلس .ویقوم أمین السر بمھامه بالتنسیق مع إدارة حوكمة الشركات بمجموعة ،Ooredoo
وتتضمن مھامه ما یلي:
أ -القیام بأعمال أمانة السر الجتماعات مجلس إدارة  Ooredooواجتماعات الشركاء ،وتدوین وحفظ
محاضر االجتماعات.
ب -إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه ،بالتنسیق مع رئیس مجلس اإلدارة والرئیس
التنفیذي.
ت -صیاغة وتحضیر محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه وتوزیعھا.
ث -التحضیر واإلعداد الجتماعات مجلس اإلدارة ،وتبلیغ األعضاء وغیرھم من المدعوین بتاریخ ومكان
انعقاد االجتماع قبل انعقاده بمدة كافیة.
ج -اعداد كتیب اجتماع مجلس اإلدارة في الوقت المحدد ،وطلب المعلومات المطلوبة من اإلدارات المختلفة
لتضمینھا في الكتیب ،وتوزیع الكتیب في الوقت المحدد.
ح -التنسیق مع رئیس مجلس اإلدارة أثناء اجتماعات المجلس ،حول المدة الزمنیة المخصصة لمناقشة بنود
االجتماع ،وضمان تدوین ما اتفق علیه.
خ -حفظ السجالت المتعلقة بأنشطة مجلس اإلدارة.
د -إطالع أعضاء مجلس اإلدارة على مھامھم ومسؤولیاتھم القانونیة.
ذ -العمل على عقد اجتماعات الجمعیة العامة في مواعیدھا المحددة.
ر -التأكد من االحتفاظ بسجالت  Ooredooوفقا للقوانین المعمول بھا ،وتبعا لألعراف والممارسات
التجاریة.
ز -مراجعة اإلصدارات الرسمیة والنشرات الصحفیة ،كالتقریر السنوي والتصریحات الصحفیة لرئیس
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مجلس اإلدارة.
س -التنسیق مع إدارة حوكمة الشركات بمجموعة  Ooredooحول سیاسات الحوكمة بالمجموعة.
ش -التنسیق مع اإلدارة القانونیة في  Ooredooحول مدى االلتزام بالقوانین وبمتطلبات الجھات المنظمة
لقطاع االتصاالت.
یتعین على مجلس اإلدارة أن یختار مرشحا لدیه درایة كافیة بالقوانین واللوائح ،وسیاسات الحوكمة ،ویتمتع
بمھارات متمیزة في مجاالت اإلدارة والسكرتاریة والتواصل ،إضافة إلى:
أ -المعرفة بالشركة وأعمالھا.
ب -المعرفة بقوانین الشركات وقوانین أسواق المال.
ت -المقدرة على تقدیم المشورة ألعضاء مجلس اإلدارة وإدارات .Ooredoo
ث -المقدرة على العمل والتعامل مع جھات متعددة ،مثل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة العلیا،
والموظفین ،والمساھمین ،وأصحاب المصلحة اآلخرین.
 -6اجتماعات مجلس اإلدارة:
أ -یعقد مجلس اإلدارة ستة اجتماعات كحد أدنى خالل السنة المالیة الواحدة ،ویجوز حسب الحاجة عقد
اجتماعات إضافیة ،وال یجوز أن تنقضي ثالثة أشھر دون عقد اجتماع للمجلس.
ب -تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة في في مركز  ،Ooredooویجوز عقدھا في أي مكان آخر حسبما یتفق
علیه أعضاء مجلس اإلدارة .كما یجوز عقد اجتماعات المجلس عبر الھاتف أو االتصال المرئي.
ت -یرفع الرئیس التنفیذي بالتنسیق مع أمین السر لرئیس مجلس اإلدارة مقترحا بجدول أعمال اجتماع
مجلس اإلدارة وتاریخه للموافقة علیه.
ث -یقوم أمین السر باالتصال بأعضاء مجلس اإلدارة للتأكد من إمكانیة حضورھم ،من ثم یرسل الدعوة
لحضور اجتماع مجلس اإلدارة مرفقا بھا مقترح بجدول أعمال االجتماع .یجوز ألي عضو من أعضاء
مجلس اإلدارة اقتراح أو إضافة بند جدید إلى جدول األعمال .ویقوم أمین السر بعد الحصول على موافقة
األعضاء بإرسال جدول األعمال وكتیب االجتماع لألعضاء قبل االجتماع بعشرة أیام.
ج -یجب أن یحتوي كتیب االجتماع على المعلومات التي یحتاجھا أعضاء مجلس اإلدارة التخاذ قراراتھم
على بینّة ،كما یجب إدراج مسودة القرارات إن كان ذلك ممكناَ.
ح -لمجلس اإلدارة دعوة الرئیس التنفیذي ،والمدیر المالي ،ومدیر العملیات ،أو أي من موظفي Ooredoo
أو غیرھم من ذوي الخبرة لحضور اجتماعات المجلس ،لتقدیم ما یطلبه من بیانات أو إیضاحات .كما
Ooredoo Q.P.S.C.
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یجوز لرئیس مجلس اإلدارة أن یطلب من أي منھم الخروج من االجتماع في أي وقت.
خ -یبذل أعضاء مجلس اإلدارة قصارى جھدھم خالل االجتماع ،لالتفاق على الصیغة النھائیة للقرارات،
ویقوم رئیس المجلس وأمین السر بالتوقیع على مسودة المحضر متضمنة القرارات التي اتخذت في
االجتماع.
د -بعد االجتماع بوق ٍ
ت قصیر ،یقوم أمین السر بإعداد محضر اجتماع مجلس اإلدارة ،یدون فیه المواضیع
التي تمت مناقشتھا والقرارات المتخذة بشأنھا ،وأسماء األعضاء الحاضرین وأیة تحفظات أبداھا أي عضو
من أعضاء المجلس .من ثم یقوم بتوزیع مسودة المحضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مالحظاتھم
علیھا .وبعد مدة ال تزید على أسبوع من تاریخ إرسال مسودة المحضر ،یقوم الرئیس وأمین السر بالتوقیع
على المحضر ،مع األخذ بعین االعتبار مالحظات أعضاء المجلس إن وجدت ،على أن یتم التصدیق على
المحضر في االجتماع الالحق.
 -7النصاب القانوني الجتماعات مجلس اإلدارة:
أ -ال یكتمل نصاب اجتماع مجلس اإلدارة إال إذا حضره نصف األعضاء على األقل بصفة شخصیة ،على
أن یكون من بینھم الرئیس أو نائبه.
ب -في حال عدم اكتمال النصاب القانوني ،یؤجل اجتماع المجلس لوقت آخر.
ت -إذا لم یتمكن أحد أعضاء مجلس اإلدارة من حضور اجتماع المجلس ،جاز له تفویض عضو آخر ینوب
عنه في االجتماع .وال یجوز أن ینوب عضو مجلس اإلدارة عن أكثر من عضو.
 -8قرارات مجلس اإلدارة:
تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین ،فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه
الرئیس أو نائبه في حالة غیابه ،ویجوز إصدار قرارات المجلس عن طریق التمریر ،بشرط موافقة جمیع
أعضاء مجلس اإلدارة كتابة على تلك القرارات ،على أن تعرض في االجتماع التالي للمجلس ،لتضمینھا
بمحضر اجتماعه.
 -9لجان مجلس اإلدارة:
أ -تساعد اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة المجلس في أداء مھامه ،عن طریق تقدیم المشورة
والتوصیات.
ب-یشكل مجلس اإلدارة اللجان الرئیسیة التالیة:
أ .اللجنة التنفیذیة :یرتكز عملھا على مساعدة المجلس في القضایا االستراتیجیة ،واالستثمارات المالیة،
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وعملیات االستثمار االستراتیجي وأعمال الخزینة ،واألمور المتعلقة بالموازنة والمشتریات.
ب .لجنة التدقیق وإدارة المخاطر :تساعد المجلس في مراقبة سالمة البیانات المالیة ،ومدى تلبیتھا
للمتطلبات القانونیة وقوانین الھیئات المنظمة لقطاع االتصاالت ،باإلضافة إلى مراجعة أداء جھاز المراقبة
الداخلي في الشركة.
ت .لجنة الترشیحات والمكافآت :تساعد المجلس في المسائل المتعلقة بترشیح وتعیین أعضاء مجلس إدارة
 Ooredooومجالس إدارات الشركات التابعة ،وتحدید مكافآت رئیس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس،
وكذلك مكافآت اإلدارة التنفیذیة العلیا والموظفین ،كما تساعد المجلس في تقییم أداء المجلس.
ت -تتألف كل لجنة من ثالثة أعضاء على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة ،یعینھم المجلس ،مع األخذ بعین
االعتبار خبرة ورغبة كل عضو في المشاركة باللجان.
ث -یعین مجلس اإلدارة رؤساء اللجان ،ویقوم رئیس اللجنة برئاسة اجتماعات اللجنة وتحدید جدول أعمالھا.
ج -یجوز لكل لجنة من لجان المجلس اعتماد أیة إجراءات تراھا مناسبة لتنفیذ مھامھا.
ح -یقوم رئیس كل لجنة بالتشاور مع أعضاء اللجنة واإلدارة المختصة بـ  ،Ooredooإلعداد جدول أعمال
اجتماعات اللجنة بشك ٍل مالئم.
خ -ترفع كل لجنة تقریرا بنشاطاتھا إلى مجلس اإلدارة من وقت آلخر.
د -تعمل كل لجنة وفقا لمیثاق تم إقراره من قبل مجلس اإلدارة.
ذ -تملك اللجان صالحیات اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة أعمال  Ooredooوشؤونھا ،وفقا لمیثاق اللجنة،
وما یصدره مجلس اإلدارة من قرارات.
 -10توجیه أعضاء مجلس اإلدارة ،واإلرشاد المستمر:
أ -تتولى إدارة حوكمة الشركات بمجموعة  Ooredooمسؤولیة التخطیط للبرامج التعریفیة اإلرشادیة.
ویتحمل رئیس مجلس اإلدارة مسؤولیة تقدیم البرامج اإلرشادیة والتوجیھیة باستمرار ألعضاء مجلس
اإلدارة ،وذلك من خالل تقدیم مواد أو إرشادات دوریة لكافة األعضاء ،تساعدھم على أداء مھامھم كأعضاء
في المجلس ،وذلك لضمان معرفتھم وفھمھم المستمر لمستجدات األمور في .Ooredoo
ب -یتوقع من أعضاء مجلس اإلدارة االلتزام الجاد تجاه مجلس اإلدارة و ،Ooredooكما یتوقع منھم أیضا
تنمیة وتوسیع معرفتھم الحالیة بطبیعة عملیات  Ooredooوأعمالھا الرئیسیة ،وتوفیر الوقت الالزم
للمساھمة في أعمال المجلس واللجان.
ت -یتم تدریب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة العلیا وفقا لالمكانیات.
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 -11تقییم أداء مجلس اإلدارة:
أ -یقوم مجلس اإلدارة بإجراء تقییم سنوي ألدائه ،وأداء لجانه ،وأعضائه .ویجوز للمجلس االستعانة بجھة
استشاریة إلجراء التقییم ،مع األخذ بعین االعتبار األھداف المتفق علیھا مسبقا.
ب -یراجع مجلس اإلدارة التقییم مع الجھة االستشاریة ،خارج سیاق اجتماع رسمي للمجلس.
ت -بناء على مراجعة مجلس اإلدارة لنتائج التقییم ،سوف یتم تطویر برامج فردیة لكل عضو من أعضاء
مجلس اإلدارة ،مع إمكانیة توفیر تدریب فردي .كما یجوز للمجلس عقد برامج تطویر مشابھة لإلدارة
التنفیذیة العلیا ،بعد إجراء تقییم للعاملین فیھا.
 -12المصادقة وااللتزام:
أ -یجب أن یشكل أعضاء مجلس اإلدارة أنموذجا یحتذى به لكافة العاملین في  ،Ooredooفیما یتعلق
باإللتزام بمدونة األخالق وقواعد السلوك المھني ،ویتوجب علیھم اتخاذ كافة الخطوات لتجنب أیة مخالفات
فعلیة أو محتملة.
ب -یوقع كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بیانا سنویا ،یقر فیه بأنه قد قرأ وفھم مدونة األخالق وقواعد
السلوك المھني ،وأنه لم یرتكب أیة مخالفة لھذه المدونة.
 -13مكافآت وحوافز أعضاء مجلس اإلدارة:
أ -یحدد مجلس اإلدارة مكافآت وحوافز رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة ،وذلك بناء على توصیة من لجنة
الترشیحات والمكافآت.
ب -وفقا لتوصیات مجلس اإلدارة ،وموافقة الجمعیة العامة ،تصرف مكافأة سنویة لرئیس وأعضاء مجلس
اإلدارة.
 :14التأمین على أعضاء مجلس اإلدارة ،واإلدارة التنفیذیة العلیا ،والتعویض عنھم:
أ -الستقطاب أعضاء مؤھلین من ذوي الكفاءة لمجلس اإلدارة ،واإلدارة التنفیذیة العلیا ،ال بد من حمایتھم
خالل أداءھم لواجباتھم وذلك عن طریق أنظمة حمایة وتأمین من قبل  ،Ooredooحیث یتحمل ھؤالء
مسؤولیة تجاه  ،Ooredooاألمر الذي قد یعرضھم للمسؤولیة الشخصیة.
ب -ستقوم  Ooredooبالتعویض عن أیة مطالبات قد تنجم عن ممارسة أعضاء مجلس اإلدارة ،واإلدارة
التنفیذیة العلیا ،وأشخاص آخرین محددین ،لواجباتھم على أساس حسن النیة ،ولعدم اعتقادھم بأن ھذه
الممارسات كانت غیر قانونیة ،أو موجھة ضد مصالح .Ooredoo
ت -یتم تأمین أعضاء مجلس اإلدارة ،واإلدارة التنفیذیة العلیا ،بمبالغ وشروط مناسبة لـ  ،Ooredooوفقا
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.لما یقره مجلس اإلدارة
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 مركز الخليج الغربي100 ،Ooredoo برج
21183 : .ت. قطر | س، الدوحة،217 .ب.ص
(+974) 4411 0389 : ( | ف+974) 4440 0400 : ت
.ق.) ر5,000,000,000( رأس مال الشركة املصرح به
.ق.) ر3,203,200,000( ورأس مالها املصدر

خامسا ا
مجموعة Ooredoo
 -1تم إنشاؤھا كداعم لـ  Ooredooوشركاتھا ،ولتقوم باألدوار األساسیة التالیة:
أ .تقدیم خدمات وإرشادات واستشارات حول حوكمة الشركات.
ب .القیام بمھام یفضل أن تكون بشكل مركزي ،كخدمات الخزینة وتطویر األعمال ،والدراسات الخاصة
باالستثمار.
ت .خلق التآزر بین مختلف شركات مجموعة .Ooredoo
ث .رفع تقاریر دوریة عن األنشطة والعملیات التي تضطلع بھا مجموعة  Ooredooلمجلس إدارة
.Ooredoo
 -2تمارس مجموعة  Ooredooمعظم نشاطاتھا من خالل اتفاقیات خدمات إداریة مع Ooredoo
وشركاتھا التابعة.
 -3وفقا للنظام األساسي لمجموعة  ،Ooredooیعین مجلس إدارة  Ooredooمجلس إدارة مجموعة
.Ooredoo
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سادسا ا
اإلدارة التنفیذیة العلیا
 -1المسؤولون التنفیذیون:
إن مسؤولیة اإلدارة التنفیذیة تتمثل في تسییر أعمال  Ooredooبشكل فاعل وأخالقي ،وذلك تحت إشراف
مجلس اإلدارة ،ویتولى الرئیس التنفیذي ورئیس العملیات ورئیس التدقیق الداخلي بمجموعة ،Ooredoo
ورئیس اإلدارة المالیة بمجموعة  Ooredooورئیس حوكمة الشركات بمجموعة  Ooredooالمسؤولیة
المباشرة لحوكمة الشركات.
 -2إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة:
أنشأت  Ooredooنظاما لمراقبة وإدارة المخاطر الداخلیة ،لیقوم باألدوار التالیة:
أ .تحدید وتقویم ومراقبة وإدارة المخاطر.
ب -إبالغ مجلس اإلدارة بالتغییرات الھامة الحاصلة بملف المخاطر بـ  Ooredooوشركاتھا.
 -3مراقبة نظام إدارة المخاطر:
أ -ملف المخاطر :یتضمن ملف المخاطر وصفا للمخاطر المالیة وغیر المالیة التي تواجه Ooredoo
وشركاتھا ،ویتم مراجعة ملف المخاطر وتحدیثه بشكل منتظم.
ب -التقید والتحكم :تضطلع اإلدارة التنفیذیة العلیا بمسؤولیة تحدید وتقویم ومراقبة وإدارة المخاطر بشكل
منھجي .ویشتمل نظام مراقبة إدارة المخاطرعلى أنظمة التحكم الداخلي.
ت -تقویم الفاعلیة :تتمثل مھمة نظام التدقیق الداخلي في تحلیل فاعلیة إدارة المخاطر في ،Ooredoo
وااللتزام الداخلي بأنظمة التحكم ،فضال عن فعالیة تطبیقھا.
 -4مھام جھاز التدقیق الداخلي:
أ -الھدف والمسؤولیة:
إن مھام جھاز التدقیق الداخلي توفیر الخدمات االستشاریة بشكل موضوعي ومستقل ،لتخدم وبشكل خاص
تطویر عملیات  ،Ooredooكما تساعد  Ooredooفي تحقیق أھدافھا من خالل منھجیة منظمة لتقییم
وتطویر ومراقبة فعالیة إدارة المخاطرفي ضوء دلیل الحوكمة.
ووفقا لمیثاقھا الحالي ،توصي لجنة التدقیق بتعیین الرئیس المسؤول عن جھاز التدقیق الداخلي .وأما على
مستوى مجموعة  ،Ooredooفإن لجنة التدقیق توصي بتعیین الرؤساء المسؤولین عن التدقیق الداخلي
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وذلك بالتشاور مع الرئیس المسؤول عن جھاز التدقیق الداخلي بالشركة .ویدعم جھاز التدقیق الداخلي لـ
 Ooredooلجنة التدقیق الداخلي في مراقبة أداء لجان التدقیق في شركات المجموعة .كما أن جھاز التدقیق
الداخلي لـ  Ooredooمسؤول عن وضع االستراتیجیات والمعاییر والقواعد الخاصة بدعم ومساندة أجھزة
التدقیق الداخلي في مجموعة .Ooredoo
تتضمن مسؤولیات جھاز التدقیق الداخلي ما یلي:
أ -إعداد خطة تدقیق سنویة مرنة ،باستخدام منھجیة مالئمة مستندة إلى المخاطر ،ورفعھا إلى لجنة التدقیق
للمراجعة واإلقرار.
ب -تنفیذ أیة مھام خاصة ،أو مشاریع یطلبھا الرئیس التنفیذي ،أو لجنة التدقیق.
ت -المساعدة في التحقیق أو التحقیق في األنشطة المشتبه فیھا داخل  ،Ooredooوفقا لطلب اإلدارة ،ورفع
النتائج للجنة التدقیق.
ث -رفع تقاریر للجنة التدقیق حول أیة اختراقات للقانون أو اللوائح أو سیاسة  Ooredooالتي قد یالحظھا
جھاز التدقیق الداخلي ،حتى لو لم تكن ضمن خطة التدقیق.
ج -التواصل والتنسیق مع المدقق الخارجي.
یتضمن مجال عمل جھاز التدقیق الداخلي ،تحدید ما إذا كانت إدارة المخاطر ،وأنظمة التحكم ،وسیاسة
الحوكمة في  ،Ooredooفاعلة ومؤثرة ومالئمة لضمان:
أ -تحقیق أھداف  Ooredooوخططھا وبرامجھا.
ب -تنفیذ عملیات  Ooredooوفقا للمتطلبات القانونیة ،والنظام األساسي ،واللوائح ،وقرارات مجلس
اإلدارة.
ت -المحافظة على مصالح  Ooredooوموجوداتھا ،وضمان حسن استخدامھا وعدم ضیاعھا.
ث -التحقق من أن أنظمة التحكم في  Ooredooتعمل وفقا لما ھو مخطط لھا ،ومراقبتھا وتحدیثھا عند
الحاجة ،وذلك لمواجھة أیة تغییرات في الظروف التشغیلیة.
ج -حیازة موارد  Ooredooواستخدامھا بشكل فاعل.
ح -التحقق من أن المعلومات الھامة المالیة واإلداریة والتشغیلیة صحیحة وموثوقة ومتطابقة.
خ -توفیر سیاسة مالئمة لتحدید وإدارة المخاطر.
د -التواصل والتنسیق مع إدارة الحوكمة بشكل مالئم.
ذ -أن تأخذ عملیات  Ooredooبعین االعتبار التحسین النوعي واستمراریة التطویر.
یجوز لجھاز التدقیق الداخلي تقدیم مالحظات لإلدارة التنفیذیة العلیا ترمي إلى تحسین المراقبة اإلداریة،
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والربحیة ،والفاعلیة ،ومكانة  ،Ooredooوتضطلع اإلدارة التنفیذیة العلیا بمسؤولیة وضع السیاسات
واتخاذ اإلجراءات المناسبة ردا على ھذه المالحظات.
ب -االستقاللیة:
یعمل جھاز التدقیق الداخلي بشك ٍل مستق ٍل لتجنب أي تضارب في المصالح سواء كان حقیقیا أو محتمال.
وفي الحالة التي یشعر فیھا موظف التدقیق الداخلي أن استقاللیته قد تتأثر ،أو أن ھناك تضاربا في المصالح،
یتوجب علیه إبالغ مدیره المباشر أو المدقق الداخلي بـ .Ooredoo
ال یجوز أن یقبل موظف التدقیق الداخلي أیة ھدایا من شأنھا أن تضعف أو یعتقد أنھا قد تضعف استقاللیته
وموضوعیته ،سواء كانت من الموظفین اآلخرین في  Ooredooأو من الموردین أو العمالء أو أي شخص
آخر له عالقة بـ  .Ooredooویجب على موظف التدقیق الداخلي إبالغ مدیره أو المدقق الداخلي بأیة ھدایا
تعرض علیه ،والذي یقرر بدوره القبول من عدمه .وفي الوقت ذاته ،یجب أن تكون المزایا المقدمة من
 Ooredooلموظفي التدقیق الداخلي تتوافق والمزایا المقدمة لكافة موظفي  ،Ooredooوذلك بحسب
األنظمة المعمول بھا.
 -5إدارة حوكمة الشركات:
تتولى إدارة حوكمة الشركات مھمة مساعدة المجلس واإلدارة التنفیذیة العلیا ،في ضمان فاعلیة ممارسات
حوكمة الشركات وسیاساتھا وااللتزام بھا في شركات المجموعة .وتتضمن مسؤولیات إدارة حوكمة
الشركات ما یلي:
أ -المحافظة على سیاسات  Ooredooوالضوابط الداخلیة للحوكمة ،ومتابعة التزام الشركة باألنظمة
والقوانین.
ب-االحتفاظ بسجالت حوكمة الشركات على مستوى مجموعة  Ooredooبكاملھا.
ت -حفظ الوثائق ،كقرارات مجلس اإلدارة وشھادات ملكیة األسھم.
ث -متابعة وتحدیث دلیل حوكمة الشركات على الشبكة الداخلیة لـ  ،Ooredooوموقع الشركة االلكتروني.
ج -تقدیم المساندة ألمین سر مجلس اإلدارة.
ح -إعداد كتیب اجتماعات مجلس اإلدارة والمذكرات التفسیریة ،وذلك بالتنسیق مع أ ُمناء السر.
خ -متابعة الجدول الزمني لكافة اجتماعات مجالس إدارات شركات مجموعة .Ooredoo
د -مساعدة مسؤول حوكمة الشركات في  Ooredooفي تنفیذ مھام الحوكمة عند الحاجة.
ذ -ضمان المواءمة بین متطلبات األسواق المالیة.
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ر -المساعدة في الحفاظ على سجالت حوكمة الشركات واالتصاالت والتدریب.
ز -مساعدة إدارة مجموعة  Ooredooومجلس إدارتھا ،في مراجعة أدلة حوكمة الشركات المقترحة من
قبل شركات المجموعة ،وذلك بالتنسیق مع إدارة التدقیق الداخلي.
س -العمل بشكل وثیق مع مسؤولي حوكمة الشركات ولجنة التدقیق الداخلي ،فیما یتعلق بالتعدیالت على
أدلة حوكمة الشركات في مجموعة .Ooredoo
ش -تقدیم المواد التدریبیة والتعلیمیة المتعلقة بمواضیع الحوكمة ألعضاء مجلس اإلدارة ،واإلدارة التنفیذیة
العلیا والموظفین.
ص -التحقیق أو مساعدة لجنة التدقیق بالتحقیق في المخالفات المتعلقة بمدونة األخالق وقواعد السلوك
المھني.
ض -متابعة مستجدات الممارسات العالمیة المتعلقة بالحوكمة ،للمحافظة على أعلى معاییر الحوكمة في
.Ooredoo
 -6مسؤولو الحوكمة في شركات المجموعة:
أ -تعد كل شركة من شركات المجموعة دلیل الحوكمة الخاص بھا ،بحیث یتسق ویتوافق مع ھذا الدلیل،
ویتكیف مع الظروف المحلیة.
ب -تعین كل شركة من شركات المجموعة مسؤوال عن الحوكمة ،یقدم المساعدة لمجلس اإلدارة وإلدارة
الشركة ،بغیة إرساء سیاسات وقواعد حوكمة الشركات ومتابعة شؤونھا.
ت -یراقب مسؤول حوكمة الشركات المسائل المتعلقة بحوكمة الشركات في الشركة ،ویقوم بالتواصل
والتنسیق مع إدارة حوكمة الشركات بمجموعة .Ooredoo
ث -یجوز أن یقوم أمناء سر مجالس اإلدارة في شركات المجموعة بمھام مسؤول حوكمة الشركات ،أو أي
من األفراد العاملین في الشؤون القانونیة أو المالیة .ویمكن أن یقوم مسؤول الحوكمة بدور جزئي إلى جانب
مھامه األصلیة ،وذلك في ضوء احتیاجات كل شركة.
(تم بحمد ﷲ)
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