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Ooredoo ع(ش.م.ق.(  

  

 

  حوكمةتقریر ال

  

ویتطلب القیام بھذه الواجبات  وإدارتھا، Ooredooعلى ین موكلون باإلشراف إن مجلس اإلدارة وكبار التنفیذی

  لة من قبل شاغلي المناصب القیادیة في الشركة. لتزام والموضوعیة والخضوع للمساءالمھمة اال

قوم ة بأكملھا، كما أننا نلشركإن ھدفنا یتمثل في ضمان تطبیق أعلى مبادئ الحوكمة والسلوكیات األخالقیة في ا

  .Ooredooالمدرجة بھا  یةالمالاألوراق بتطبیق أفضل الممارسات تماشیاً مع أسواق 

وسیاسات الحوكمة المطبقة بالشركة ھي أساس كل قرار یتم اتخاذه، وأي إجراء ونؤكد لمساھمینا الكرام بأن مبادئ 

  . Ooredooیتم تنفیذه على مستوى 

  

  

  عبدهللا بن محمد بن سعود آل ثاني

  رئیس مجلس اإلدارة                                                                                              
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  وفلسفة حوكمة الشركات: Ooredooقیم 

بأن ممارسات الحوكمة الجیدة تسھم في خلق المزید من القیمة التي تعود على  Ooredooیؤمن مجلس إدارة 

المساھمین وتؤدي إلى المحافظة علیھا وإلى زیادتھا مستقبالً، فالمبادئ السلیمة للحوكمة ھي األسس التي تُبنى علیھا 

  ھة.یز والنزاعة الشركة وتكریس اھتمامھا بالتمرتقاء بسملالثقة المستثمرین، وھي مھمة 

األحكام والمبادئ التي مجلس اإلدارة  راعىحرص على إرساء نموذج متمیز لاللتزام واالمتثال، فقد الوفي إطار 

لشركات والكیانات القانونیة لحوكمة النظام ، و2015) لسنة 11التجاریة رقم ( وردت في كل من قانون الشركات

 ووضع، واللوائح األخرى ذات الصلةوالقوانین ، المالیة عن ھیئة قطر لألسواق المدرجة في السوق الرئیسیة الصادر

 غرسل ،وى الشركة والشركات التابعة ككلعلى مست المعمول بھا واللوائح التعلیمات وضع عند  في االعتبارذلك 

  .نموظفیال جمیعممارسات في و، أعمال الشركة والشركات التابعة كافة فيوتطبیقھا الحوكمة ثقافة 

كشركة، واتباعھا  إثبات التزامھا لنموھا السریع وتوسعھا في العالم، فإن من الضروري Ooredooومع مواصلة 

ة في موطنھا قطر، أمام أصحاب األسھم والعمالء والموظفین لقواعد المواطنة المؤسسیة التي أكسبتھا سمعتھا القوی

  على حد سواء. من خاللھا  أعمالھاعات التي تمارس والمجتم

، وذلك من خالل ھاخالقیاتوأفي مجال الحوكمة المؤسسیة وسلوكیات األعمال ة قائد ألن تكون Ooredooوتسعى 

ولیة القرارات أمام مساھمیھا. ویشمل ذلك التقید بأعلى معاییر الحوكمة أفضل ممارسات الشفافیة وتحمل مسؤ تطبیق

 مستمر للتأكد من فاعلیتھا ومواكبتھا للتطورات المؤسسیة، من خالل مراجعة بنیة الحوكمة والممارسات المطبقة بشكل

  على الصعیدین المحلي والدولي. 

  دور مجلس اإلدارة: 

إن الدور األساسي لمجلس اإلدارة ھو توفیر القیادة المؤسسیة للشركة في إطار من الثبات والحكمة التي تضمن التحكم 

والفعالیة، وذلك لتتمكن من تقویم المخاطر والسیطرة علیھا. وقد ُعرف ھذا الدور بالتفصیل من خالل األنظمة األساسیة 

 لسنة) 11، باإلضافة إلى أحكام قانون الشركات التجاریة رقم (لةذات الص وأحكام النظام األساسيفي الشركة، 

طر ادرعن ھیئة قالصالمدرجة في السوق الرئیسیة نظام حوكمة الشركات والكیانات القانونیة أحكام وكذلك ، 2015

لمجلس في جزء خاص بذلك في دلیل ا كمیثاق لمتم إدراجھ) فقد 9) و(8بخاصة حكم المادتین (و ،لألسواق المالیة

  الشركة.حوكمة 

والمتمثل ومجموعتھا، والسعي لتحقیق الھدف األساسي  Ooredooویتمتع مجلس اإلدارة بمطلق الصالحیات إلدارة 

تحقیق المزید من القیمة للمساھمین، مع األخذ في االعتبار استمراریة أعمال المجموعة بما یؤدي إلى تحقیق في 

، وھي في الوقت Ooredoo(شركة مساھمة قطریة) ھي الشركة األم لمجموعة  Ooredooأھداف الشركة. وباعتبار 

   ذاتھ شركة عاملة في دولة قطر، فإن لمجلس إدارتھا دوراً مزدوجاً.
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  ولیات وواجبات أساسیة، من بینھا:اإلطار، یضطلع مجلس اإلدارة بمسؤ وفي ھذا

التي تعتبر أساساً لكل األعمال والقرارات وة وأھدافھا، تحدید وبلورة رؤیة المجموع تشمل ستراتیجیة:الرؤیة واال -

  التي یتخذھا المجلس واإلدارة.

آتھ، وترشیح دائھ وتحدید مكافالرئیس التنفیذي وتقییم أتعیین وتحدید واجبات وسلطات  یشمل راف على اإلدارة:اإلش -

  ومجموعتھا. Ooredoo في ولینجلس اإلدارة، وكبار المسؤأعضاء م

  ومجموعتھا.  Ooredooبات ومراقبة الموقف المالي لـ مراجعة واعتماد التقاریر والحسا تشملالمالیة واالستثمار:  -

وتحدید إرشادات الحوكمة  Ooredooفي إعداد واعتماد قواعد حوكمة الشركات  تشمل والتقید بالنظم:الحوكمة  -

  مجموعة. شركات الفي 

  اإلشراف على التقاریر الخاصة بالمساھمین وأسالیب التواصل.  یشمل التواصل مع أصحاب المصالح: -

بشكل دقیق وفي الوقت المناسب. ویمكن لجمیع ین فصاح عن المعلومات للمساھمول عن اإلكما أن مجلس اإلدارة مسؤ

وقعھا بتحدیث مالشركة تقوم إلدارة ومؤھالتھم. والمساھمین الوصول للمعلومات المتعلقة بالشركة وبأعضاء مجلس ا

على االنترنت بجمیع األخبار الخاصة بالشركة من حین آلخر، باإلضافة إلى ذكر ھذه المعلومات في التقریر السنوي 

  م للجمعیة العامة.المقد

في مدرجة  Ooredooفأسھم  -ولندن ظبي وراق المالیة في كل من قطر وأبووبناًء علیھ، یتم اإلفصاح ألسواق األ

عن طریق التقاریر الربع  -في لندن  )GDR(الـ  ةعالمیالیداع اإل تیصاالإل برنامجسوقي قطر وأبوظبي، وھناك 

بالشروط واألحكام الخاصة باألسواق  Ooredooالسنویة، والنتائج المالیة السنویة الكاملة، وھو ما یعكس التزام 

   المالیة التي تندرج بھا أسھمھا.

عن إلغاء إدراج شھادات إیداع  2017خالل عام أعلنت  Ooredooوفي ھذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أن 

Ooredoo  بورصة  من شراء أسھمھاقیام المستثمرین ببعد أن أصبحت عملیة راق المالیة، سوق لندن لألو فيالدولیة

  قطر متیسرة.

  تشكیل مجلس اإلدارة: 

  من: Ooredooیتألف مجلس إدارة 

  (رئیساً) بن محمد بن سعود آل ثاني سعادة الشیخ/ عبدهللا. 1

  (نائباً للرئیس)یف العمادي السید/ علي شرسعادة . 2

  (عضواً)عیسى المھندي سعادة السید/ محمد بن . 3

  (عضواً). سعادة السید/ تركي محمد الخاطر 4

  السید/ عزیز العثمان فخرو (عضواً). 5
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  (عضواً)ي السید/ ناصر راشد الحمید. 6

  (عضواً) خلیفة مطر المھیري/ السید. 7

  (عضواً)حمود إبرھیم عبدهللا ال مالسید/ . 8

  (عضواً) القمزي أحمد محمدالسید/ . 9

 )(عضواً  ناصر محمد معرفیھالدكتور/ . 10

للشركة، یقوم بأعمال األمانة العامة للمجلس أمین سر یختاره المجلس  ) من النظام األساسي31كم المادة (ووفقاً لح

ونظام  ،ویحدد اختصاصاتھ ومكافأتھ. وتتضمن مھام أمین سر مجلس اإلدارة تلك الواردة في دلیل الحوكمة بالشركة

  .المالیةعن ھیئة قطر لألسواق المدرجة في السوق الرئیسیة الصادرحوكمة الشركات والكیانات القانونیة 

  اجتماعات مجلس اإلدارة: 

) اجتماعات خالل السنة المالیة للشركة، 6تُعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بصورة منتظمة، بحیث ال یقل عددھا عن (

) 11) من قانون الشركات التجاریة رقم (104) من النظام األساسي للشركة، والمادة (27وذلك تماشیاً مع حكم المادة (

  .2015لسنة 

ورشة صص لاجتماع خُ باإلضافة إلى  .اجتماعات سبعة 2017تجدر اإلشارة إلى أن مجلس اإلدارة عقد خالل عام 

  عمل حول حوكمة الشركات.

الفردي - تقییم ذاتي ألداء مجلس اإلدارة على المستویین واستناداً إلى دلیل الحوكمة في الشركة، یتم في نھایة كل سنة

ئھ ككیان، وتقییم أداء أعضا ، حیث یتم تقییم أداء المجلسیعد خصیصاً لھذا الغرضمن خالل استبیان  -والجماعي

للتحقق من إلمام رئیس وأعضاء المجلس بواجباتھم المنصوص علیھا في دلیل وذلك ، لجانھ ء، وكذلك تقییم أداكأفراد

نظام حوكمة الشركات و، 2015) لسنة 11الحوكمة والنظام األساسي للشركة، وقانون الشركات التجاریة رقم (

ى العھم علطإلوكذلك  ،والكیانات القانونیة المدرجة في السوق الرئیسیة الصادرعن ھیئة قطر لألسواق المالیة

وفقاً لبعض المتطلبات الخاصة أو ما تسفر عنھ عملیة التقییم، یتم وضع و .مجال الحوكمة المستجدات والتطورات في

عضو بالمجلس. وفي حالة حدث عجز واضح من قبل أحد األعضاء من حیث  برامج تطویریة أو تدریبیة خاصة لكل

ي القانون ودلیل الحوكمة فتخاذ اإلجراءات التي یقرھا ي وقت مناسب، یحق لمجلس اإلدارة ااألداء ولم یتم معالجتھ ف

حوكمة الشركات ل Ooredooواستناداً لما تقدم، یقوم كل عضو بالتوقیع على إقرار بأنھ اطلع على دلیل الشركة، 

وفھم  ،ونظام حوكمة الشركات والكیانات القانونیة المدرجة في السوق الرئیسیة الصادرعن ھیئة قطر لألسواق المالیة

  .Ooredooفحواھما وأنھ یلتزم بتطبیقھما كعضو بمجلس إدارة 

حوكمة القدت ورشة عمل فقد عُ قبیل إطالع أعضاء المجلس على المستجدات والتطورات في مجال الحوكمة، ومن 

  ة في مجال الحوكمة.متخصصالكز امرأحد الم ھذه الورشة ، وقدّ المذكورة أعاله
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تھدف على نظام بطاقات األداء المسبصورة سنویة وذلك بناًء على وبالنسبة لإلدارة التنفیذیة العلیا فإن التقییم یتم 

  بالشركة.مستوى الشركة، ومن ثم على مستوى القطاعات الرئیسیة 

ع أو م بإبالغ الھیئة عن أي نزاقوبالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدارج في السوق، كما تالشركة وتلتزم 

، الدعاوى القضائیة والتحكیم تكون الشركة طرفاً فیھا بما فیھاوخصومة التي تؤثر على أنشطة الشركة وأسھمھا 

  فقات التي تبرمھا الشركة مع أي طرف ذي عالقة إن وجدت.م باإلفصاح عن أیة التعامالت والصقوكذلك تو

  تكوین مجلس اإلدارة: 

للشركة حیث یتألف مجلس اإلدارة من عشرة  ) من النظام األساسي20ام المادة (حكتشكیل مجلس اإلدارة یتم وفقأَ أل

ة اإلدارة، أما الخمس، بمن فیھم رئیس مجلس تم تعیین خمسة منھم من قبل قطر القابضةأعضاء غیر تنفیذین، ی

في  على أال تشارك قطر القابضة لجمعیة العامة،اجتماع اأثناء انعقاد  اآلخرون فیتم انتخابھم من خالل تصویت سري

وات قابلة سن ثالثوتبلغ مدة العضویة في مجلس اإلدارة نطباق شروط الترشح علیھم. وذلك وفقاً ال عملیة االقتراع،

ین الذین المساھمتعطي ) من النظام األساسي للشركة 41المادة (على حقوق األقلیة فإن  في سیاق المحافظةللتجدید. و

  لجمعیة العامة. ا جتماعارأس المال الحق في الدعوة لعقد من  )%10یملكون ما ال یقل عن (

ة الشیخ/ حیث یشغل سعادرئاسة المجلس وأي منصب تنفیذي  بالشركة، منصب  بینكما تنتھج الشركة مبدأ الفصل 

اني منصب ثیشغل الشیخ/ سعود بن ناصر آل بینما عبدهللا بن محمد بن سعود آل ثاني منصب رئیس مجلس اإلدارة، 

/ السیدفي حین یشغل التي تقوم بدورھا باإلشراف على أعمال المجموعة.  ، Ooredooلمجموعة رئیس التنفیذيال

  .في قطر Ooredooحیث یضطلع بمسئولیة أعمال  ،Ooredooلـ منصب الرئیس التنفیذي  السیدمحمد ولید 

  تضارب المصالح: 

حول أي حدث أو فعل غیر قانوني یتعلق بسلوكیات الموظفین  تتبنى الشركة سیاسة تضمن سریة وسالمة التقاریر

من ضاألخالق وقواعد السلوك المھني، وتتفصل في مدونة والمعاییر العامة لألداء، وقد تم توضیحھا على وجھ مُ 

لتزام بالقوانین واألنظمة، وعدم الدخول في الشركة وبخاصة ما یتعلق منھا باال سبيتالسلوكیات المتوقعة من من

علیھا تضارب المصالح وبخاصة في المعامالت التجاریة وإدارة األعمال أو قد یترتب ممارسات أو أوضاع یترتب 

أصول الشركة وسجالتھا ومعلوماتھا، والعالقة مع أصحاب المصالح خارج الشركة، وقبول أو واألنشطة واستخدام 

مكافحة . وإدراكاً من الشركة وعزمھا على العموالتأو الرشاوى أو القروض أو المكافآت أو الجوائز أو  طلب الھدایا

  غیرھا من األمور.باإلضافة إلى  المصالحصور تضارب  كافة

) لسنة 11من قانون الشركات التجاریة رقم () 111) و(110و( )109(و )108( الموادأحكام ملتزمة بكما أن الشركة 

  والتي تنص على أن: 2015
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 یتجرن في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة، أو أ یشتركأن لرئیس مجلس اإلدارة أو عضو المجلس  ال یجوز -1

تزاولھ الشركة وإال كان للشركة أن تطالبھ بالتعویض أو أن تعتبر لحسابھ أو لحساب الغیر في أحد فروع النشاط الذي 

  العملیات التي باشرھا قد أجریت لحسابھا.

ال یجوز لرئیس مجلس اإلدارة أو أحد أعضائھ أو أحد المدیرین أن یقوم بعمل مشابھ لنشاط الشركة، أو أن تكون  -2

  رتباطات التي تتم لحساب الشركة.واال أو غیر مباشرة في العقود والمشاریعلھ أي مصلحة مباشرة 

أن تقدم قرضاً نقدیاً من أي نوع كان ألي من أعضاء مجلس إدارتھا أو أن تضمن أي قرض یعقده ال یجوز للشركة  -3

أحدھم مع الغیر، واستثناًء من ذلك یجوز للبنوك وغیرھا من شركات االئتمان أن تقرض أیاً من أعضاء مجالس 

اعتماداً أو تضمن لھ القروض التي یعقدھا مع الغیر وذلك باألوضاع والشروط التي یحددھا مصرف إدارتھا أو تفتح لھ 

قطر المركزي، ویعتبر باطالً كل تصرف یتم على خالف أحكام ھذه المادة، دون إخالل بحق الشركة في مطالبة 

  المخالف بالتعویض عند االقتضاء.

أو العاملین فیھا أن یستغل أي منھم ما وقف علیھ من معلومات  یحظر على رئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة -4

بحكم عضویتھ أو وظیفتھ في تحقیق مصلحة لھ أو لزوجھ أو ألوالده أو ألحد من أقاربھ حتى الدرجة الرابعة سواًء 

صلحة ھم مبطریقة مباشرة أو غیر مباشرة نتیجة التعامل في األوراق المالیة للشركة، كما ال یجوز أن یكون ألي من

مباشرة أو غیر مباشرة مع أي جھة تقوم بعملیات یُراد بھا إحداث تأثیر في أسعار األوراق المالیة التي أصدرتھا 

الشركة، ویبقى ھذا الحظر ساریاً لمدة ثالث سنوات بعد انتھاء عضویة الشخص في مجلس اإلدارة أو انتھاء عملھ في 

  الشركة.

  واجبات مجلس اإلدارة: 

لمجلس اإلدارة ھو قیادة الشركة بطریقة ریادیة ضمن إطار من التوجیھات الفاعلة والحریصة التي  يئیسالدور الر

وفي ھذا اإلطار یملك مجلس اإلدارة السلطات والصالحیات الكاملة إلدارة الشركة  ،تسمح بتقییم المخاطر وإدارتھا

  المساھمین، باإلضافة إلى المھام التالیة:واستمرار العمل على تحقیق الھدف األساسي المتمثل في حفظ حقوق 

  یم أدائھ ومكافآتھ.باتھ وصالحیاتھ وتقیتحدید اختصاصات الرئیس التنفیذي وواج -1

  یم وسحب الصالحیات الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس وتحدیدھا وتحدید طریقة ممارستھا.تقی -2

یبات المتعلقة والترتالوظیفي مراجعة خطط اإلدارة فیما یتعلق بعملیة اإلحالل مراقبة أداء اإلدارة التنفیذیة العلیا، و -3

  بمكافآت اإلدارة التنفیذیة العلیا.

التحقق من مدى مالءمة الھیاكل التنظیمیة واإلداریة والمحاسبیة للشركة ومجموعتھا مع التركیز على نظام المراقبة  -4

  الداخلیة.

  اإلدارة التنفیذیة العلیا. لإلحالل الوظیفي على مستوىضمان التخطیط المالئم  -5
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تقدیم التوصیة للموافقة على تعیین أو إعادة تعیین أو عزل مراقب الحسابات الذي یعینھ المساھمون بناًء على  -6

   .وإدارة المخاطر وذلك تبعاً لتوصیات لجنة التدقیق ،موافقتھم خالل اجتماع الجمعیة العامة السنوي للشركة

حمل ویتللبرامج التعریفیة واإلرشادیة.  توجیھ أعضاء مجلس اإلدارة واإلرشاد المستمر لھم من خالل التخطیط -7

رئیس مجلس اإلدارة مسؤولیة تقدیم البرامج اإلرشادیة والتوجیھیة باستمرار ألعضاء مجلس اإلدارة والتي تساعدھم 

  ھم وفھمھم المستمر لمستجدات األمور في الشركة.وذلك لضمان معرفت ،على أداء مھامھم كأعضاء في المجلس

لتزام الجاد تجاه مجلس اإلدارة والشركة، كما یتوقع منھم أیضاً تنمیة وتوسیع مجلس اإلدارة االأعضاء یتوقع من  -8

  ان.جمعرفتھم الحالیة بطبیعة عملیات الشركة وأعمالھا الرئیسیة وتوفیر الوقت الالزم للمساھمة في أعمال المجلس والل

 یتم تدریب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة العلیا وفقا لإلمكانیات. -9

  دور وواجبات رئیس مجلس اإلدارة:

 ذات القوانین والتشریعات ضوء في بمھامھ قیامھ وضمان المجلس، قیادة اإلدارة مجلس لرئیس األساسیة المھمة

   التالیة: المھام إلى باإلضافة الصلة،

  .وجھات نظرھمالقضاء، وفي عالقتھا مع الغیر، والتواصل معھم، وإطالع المجلس على  أمام الشركة تمثیل -1

 تتم بشكل المناقشات أن ضمان بھدف سیرھاوتی العامة، الجمعیات واجتماعات المختارة واللجان المجلس رئاسة -2

في المناقشات بما یخدم ویصب في مصلحة  فعالةیضمن تشجیع جمیع األعضاء في المجلس على المشاركة ال منفتح

  الشركة.

الجتماعات مجلس  الزمني الجدول لتحدید اإلدارة مجلس سر وأمین اللجان ورؤساء التنفیذي الرئیس مع التنسیق -3

  الھامة. االجتماعات من وغیرھا ولجانھ، اإلدارة

یتمكن  لمجلس اإلدارة، حتى المطلوبة المعلومات بتوفیر اإلدارة قیام لضمان التنفیذي الرئیس مع التنسیق - 4

  تنفیذه. ومتابعة المناسب القرار اتخاذ من المجلس

لمجلس  المعلومات تدفق وضمان اإلدارة، لمقترحات المساندة الوثائق وصول توقیت مالءمة مدى مراجعة -5

  اإلدارة.

  بھم. معینة مھام وإناطة واألعضاء، اإلدارة مجلس فاعلیة وتعزیز إرشاد -6

  التنفیذي. الرئیس مع الشركة بالتنسیق ألعمال الشھریة النتائج مراجعة -7

  الرسمیة، ومع وسائل اإلعالم المختلفة.  وغیر الرسمیةالجھات  مع ومثمرة طیبة بعالقات الشركة ارتباط ضمان -8

االعتبار. وإجراء تقییم  بعین المجلس أعضاء مقترحات أخذ مع اإلدارة مجلس اجتماعات أعمال جدول إصدار -9

  االستعانة بجھة استشاریة إلجراء التقییم. ، مع جوازأداء لجانھ وأعضائھالمجلس، و سنوي ألداء
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سر  أمین أو التنفیذي للرئیس أو اإلدارة، آخر بمجلس عضو إلى الصالحیات بعض ھذه تفویض للرئیس ویجوز

  .المجلس

  :اإلدارة مجلسمؤھالت أمین سر  

على قرار مجلس اإلدارة فقد تم تعیین السید/ علي محمد الباكر أمیناً لسر مجلس اإلدارة، والسید/ علي حاصل بناًء 

لتجاري والتحكیم الماجستیر في القانون ادرجة و، 2002عام في جامعة قطر  درجة البكالوریوس في القانون من على

بمركز الدراسات القانونیة والقضائیة بوزارة  2002ام وقد عمل في ع. 2011عام في  عة الخلیجیة بالبحرینالجاممن 

بوزارة الخارجیة وتدرج في السلك الدبلوماسي إلى أن وصل انتقل للعمل  2003في عام ، وباحث قانونيكالعدل 

، ل في إدارة الحوكمةكمستشار قانوني أو 2009في عام  Ooredooللعمل بمجموعة انضم سكرتیر أول، ولدرجة 

 لمجموعة.ساً إلدارة الحوكمة لرئی 2014إلى أن عین في عام  الوظائففي  وتدرج

  :2017 أنشطة مجلس اإلدارة في عام 

في الحوكمة، وأشرف على تنفیذ عدد من  عدداً من األھداف الھامة 2017في عام  Ooredooحقق مجلس إدارة 

  المبادرات بنجاح، بما في ذلك:

  .2016الموافقة على تقریر أداء المجموعة لعام  -

  ، ورفع توصیة للجمعیة العامة بھذا الشأن.2016الموحدة لعام الموافقة على البیانات المالیة  -

  .2017) مراقباً لحسابات الشركة للعام توش اند دیلویتتعیین مكتب (رفع توصیة للجمعیة العامة بالموافقة على  -

  ، ورفع توصیة بھذا الشأن للجمعیة العامة.2016الموافقة على تقریر الحوكمة لعام  -

ورفع من القیمة االسمیة للسھم، ومكافآت رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة،  %35الموافقة على توزیع أرباح بنسبة  -

  بھذا الشأن. للجمعیة العامةتوصیة 

  .2017والموازنة وخطة التمویل لعام  2019و 2018و 2017لألعوام  الموافقة على خطة أعمال المجموعة -

  .Ooredooالموافقة على االستراتیجیة المالیة لمجموعة  -

الرئیس و Ooredooتقییم أداء الرئیس التنفیذي لمجموعة بشأن الموافقة على توصیة لجنة المكافآت والترشیحات  -

  .2016قطر لعام  Ooredooالتنفیذي لـ 

  القرارات الفنیة المتعلقة بالفرص االستثماریة. اعتماد عدد من -

  الالزمة لتنفیذھا. الموازنةسنوات القادمة، وتخصیص المجموعة للاستراتیجیة متابعة تنفیذ  -

  تحدید ھامش المخاطر المسموح بھ لشركات المجموعة. -

أداء افز طویلة األمد، وربطھا بفز السنویة والحوتوصیة لجنة المكافآت والترشیحات بتعدیل الحوا الموافقة على -

  رباح الشركة.وأ
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  ر، وسیاسة إدارة المخاط، الموافقة على سیاسة التورید االستراتیجي للمجموعة، وسیاسة المشتریات والمزایدات -

  المالدیف لشركة مساھمة عامة، وطرح نسبة منھا لالكتتاب العام. Ooredooالموافقة على تحویل  -

  ) من سوق لندن لألوراق المالیة.GDRإدراج سندات اإلیداع العالمیة (سحب الموافقة على  -

  الموافقة على إنشاء عدد من الشركات ذات األغراض الخاصة في مركز قطر للمال. -

  الموافقة على تصفیة بعض الشركات ذات األغراض الخاصة لعدم الحاجة إلیھا. -

 Ooredooول االتصال/ضابط االمتثال) لألسواق المدرج أسھم الموافقة على تعیین السید/ فھد سعد الصباح (مسؤ -

  فیھا.

  الموافقة على تعدیل المخصصات واالمتیازات ألعضاء مجلس اإلدارة. -

  . Ooredooالجدیدة، وتعدیل استراتیجیة  Ooredooالموافقة على رؤیة  -

  .في بورصة قطر Ooredooمزود السیولة ألسھم تجدید اتفاقیة برنامج الموافقة على  -

  دور اللجان التابعة لمجلس اإلدارة: 

یة، تعمل على تھیئة المجال لتكون عملیة صنع القرار أكثر فاعلیة، وھذه اللجان سلجان رئی تتبع مجلس اإلدارة ثالث

  ، ولجنة المكافآت والترشیحات.المخاطرإدارة و األساسیة ھي اللجنة التنفیذیة، ولجنة التدقیق

أعضاء من أعضاء المجلس على األقل یعینھم المجلس، آخذاً في االعتبار خبرات ومؤھالت  ثالثةتتألف كل لجنة من 

  استبدال أعضاء اللجان في أي وقت.ویحق للمجلس . عضاء المجلس المشاركین في اللجانكل عضو من أ

ھا. اتیولیاتھا وواجباتھا وصالحیوضح مسؤ ُمعتمد من مجلس اإلدارة،ولكل لجنة من لجان مجلس اإلدارة میثاق مكتوب 

وقد روعي فى كل میثاق أن یتماشى ویتسق مع الواجبات المبینة في دلیل الحوكمة والنظام األساسي للشركة، وقانون 

ونظام حوكمة الشركات والكیانات القانونیة المدرجة في السوق الرئیسیة ، 2015) لسنة 11الشركات التجاریة رقم (

  .ھیئة قطر لألسواق المالیةالصادر عن 

  وفیما یلي جدول یوضح تشكیل اللجان التابعة للمجلس:

  منصب العضو في اللجنة  اسم عضو مجلس اإلدارة  اللجنة
  رئیس اللجنة  محمد بن عیسى المھندي/ سیدسعادة ال  اللجنة التنفیذیة

  عضو  تركي محمد الخاطرالسید/ سعادة   
  عضو  ناصر محمد معرفیھ/ الدكتور  
  عضو  خلیفھ مطر المھیري/ السید  

  رئیس اللجنة  الحمیدي ناصر راشد السید/  المخاطرإدارة و التدقیق لجنة
  عضو  براھیم عبدهللا آل محمودإالسید/   
  عضو  القمزيأحمد محمد السید/   

  رئیس اللجنة  تركي محمد الخاطر سعادة السید/  لجنة المكافآت والترشیحات
  عضو  عیسى المھنديمحمد بن السید/ سعادة   
  عضو  عزیز العثمان فخرو/ السید  
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 اللجنة التنفیذیة: -أ

العلیا  على المستویاتتھدف اللجنة إلى ضمان إتمام عملیة اتخاذ القرار تتكون اللجنة التنفیذیة من أربعة أعضاء، و

 المفوضة من قبل مجلس لتحقیق أھداف الشركة بطریقة مرنة وفي الوقت المناسب، وفقاً للصالحیات الممنوحة أو

 اإلدارة إلى اللجنة.

كما أن اللجنة مكلفة بدراسة المسائل التي تحتاج إلى مراجعة تفصیلیة ومعمقة قبل رفعھا لمجلس اإلدارة التخاذ قرار 

 نھائي بشأنھا. باإلضافة إلى أنھا تعكف على مراقبة تنفیذ استراتیجیة الشركة واألسلوب المتبع العتماد االستثمارات

 المالیة واالستراتیجیة.

  ، منھا:2017أنجزت اللجنة عدداً من األعمال المھمة في عام وقد 

 دراسة الفرص االستثماریة ورفع توصیة بشأنھا لمجلس اإلدارة. -

  مراجعة خطة أعمال الشركات التابعة وموازنتھا ورفع توصیة لمجلس اإلدارة بھذا الشأن. -

  العقود، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنھا. مراجعة التوصیات الخاصة بإرساء -

، ورفع توصیة فیھادراسة أوضاع شركات المجموعة للوقوف على مدى مالئمة وضعھا في األسواق التي تعمل  -

  لمجلس اإلدارة بھذا الشأن.

  دراسة وضع المحافظ االستثماریة للشركة. -

  مراجعة استراتیجیة شركات المجموعة وتحدید أولویاتھا. -

  .2017مراجعة خطة المسؤولیة االجتماعیة لعام  -

  ) من سوق لندن لألوراق المالیة.GDRالموافقة على سحب إدراج سندات اإلیداع العالمیة ( -

  .)(من البنوك والمؤسسات المالیة الموافقة على تحدیث الحدود المالیة للطرف المقابل -

في بورصة قطر، ورفع توصیة لمجلس اإلدارة  Ooredooعلى تجدید اتفاقیة برنامج مزود السیولة ألسھم الموافقة  -

  بھذا الشأن.

  الموافقة على شطب بعض األصول الثابتة والُمخزنة. -

، ورفع توصیة لمجلس 2018وموازنة عام  2020و 2019و 2018الموافقة على خطة أعمال المجموعة لألعوام  -

  ذا الشأن.اإلدارة بھ

، 2018وموازنة عام  2020و 2019و 2018لألعوام (ذ.م.م)  Ooredooالموافقة على خطة أعمال مجموعة  -

  ورفع توصیة لمجلس اإلدارة بھذا الشأن.

  ، ورفع توصیة لمجلس اإلدارة بھذا الشأن.2018الموافقة على االستراتیجیة التمویلیة وخطة التمویل لعام  -
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، ورفع توصیة 2018وموازنة عام  2020و 2019و 2018لألعوام قطر  Ooredooالموافقة على خطة أعمال  -

  لمجلس اإلدارة بھذا الشأن.

  تسع اجتماعات. 2017عقدت في عام علماً بأن اللجنة 

 المخاطر:إدارة و لجنة التدقیق -ب

 اإلدارة على القیام بمھامھ اإلشرافیة والرقابیة لضمانتساعد اللجنة مجلس تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء مستقلین، و

بات التي ظم التحكم الداخلي والترتیة وفعالیة نُ ءسالمة البیانات المالیة للشركة. وتقدم المشورة لمجلس اإلدارة حول كفا

ي ق الداخلالتدقی وظائفیجب اتخاذھا إلدارة المخاطر. كما أن اللجنة مكلفة أیضاً بضمان استقاللیة وموضوعیة 

 والخارجي. 

المسائل  . كما تقوم بإعداد التقاریر حولوتقاریر المدققینالتدقیق الداخلي السنوي  وكذلك تقوم اللجنة بمراجعة عملیات

الناشئة عن التدقیق والمتعلقة بالشركة والشركات التابعة لھا، بما في ذلك ردة فعل اإلدارة، ومستوى التعاون وتوفیر 

عملیة التدقیق، وتقریر مدى فائدة التدقیق مقابل تكلفتھ. وتعمل اللجنة أیضاً على وضع قنوات اتصال المعلومات خالل 

  بین اإلدارة التنفیذیة والمدققین الداخلیین والخارجیین.

فإن اللجنة تتولى مراجعة تقاریر إدارة المخاطر وتعمل على إخطار المجلس بكل ما یسترعي  ،عالوة على ما تقدم

 .وتولي اللجنة جل اھتمامھا للتحقیق في أي مخالفات بشركات المجموعةه ویستجدي اتخاذ قرار بشأنھ. االنتبا

  ، منھا:2017وقد أنجزت اللجنة عدداً من األعمال المھمة في عام 

 ض تقریر التدقیق الداخلي ربع السنوي والسنوي بصورة دوریة.ااستعر -

  والسنوي بصورة دوریة. استعراض تقریر إدارة المخاطر ربع السنوي -

  .2017لعام خطة التدقیق الداخلي  ة علىلموافقا -

  اإلدارة. لمجلسالسنویة ورفع توصیة بشأنھا مراجعة البیانات المالیة الموافقة على البیانات المالیة الربعیة، و -

  مراجعة ضمان الجودة في إدارة التدقیق الداخلي في الشركة وشركات المجموعة. -

  الموافقة على إجراءات اختیار مراقب الحسابات لشركات المجموعة العاملة والشركات القابضة واالستثماریة. -

 ، ورفع توصیة لمجلس اإلدارة بھذا الشأن.2017الموافقة على تعیین مراقب لحسابات الشركة لعام  -

، ودلیل صالحیات إتخاذ القرار شركاتال حوكمةودلیل اسة إدارة المخاطر، ، وسیسیاسة مكافحة االحتیالمراجعة  -

  ورفعھا لمجلس اإلدارة.، Ooredooلمجموعة 

  .2016الموافقة على نتائج مؤشر أداء إدارة التدقیق الداخلي، وإدارة حوكمة الشركات لعام  -

  .2017لعام إدارة حوكمة الشركات ي، ومؤشر أداء الموافقة على مؤشر أداء إدارة التدقیق الداخل -

  .2017الموافقة على موازنة إدارة التدقیق الداخلي، وإدارة حوكمة الشركات لعام  -
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  ، ورفع توصیة بشأنھ لمجلس اإلدارة.2016الموافقة على تقریر الحوكمة لعام  -

  الموافقة على تعدیل الھیكل التنظیمي إلدارة التدقیق الداخلي، ورفع توصیة للجنة المكافآت والترشیحات بھذا الشأن. -

  اجتماعاً.عشر  اثني 2017عقدت في عام  اللجنةعلماً بأن 

 لجنة المكافآت والترشیحات: -ج

تعمل لجنة المكافآت والترشیحات على مساعدة مجلس اإلدارة في تنفیذ مھامھ تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء، و

الشركات التابعة، وتحدید ات ومجالس إدار Ooredooإدارة ومسئولیاتھ فیما یتعلق بترشیح وتعیین أعضاء مجلس 

مكافأة رئیس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس، وكذلك مكافأة اإلدارة التنفیذیة العلیا والموظفین. وتساھم اللجنة أیضاً 

  بتقییم أداء المجلس.

  ، منھا:2017وقد أنجزت اللجنة عدداً من األعمال المھمة في عام 

  ").GSMAفي الجمعیة الدولیة لشبكات الھاتف النقال (" Ooredooالموافقة على عضویة  -

  .2017قطر لعام  Ooredooالموافقة على بطاقة مؤشر األداء لـ  -

  .2017لعام  Ooredooالموافقة على بطاقة مؤشر األداء لمجموعة  -

  .2016عام لقطر  Ooredooالموافقة على تقییم أداء المدیرین التنفیذیین لـ  -

  .2016عام ل Ooredooالموافقة على تقییم أداء المدیرین التنفیذیین لمجموعة  -

  ، ورفع توصیة لمجلس اإلدارة بھذا الشأن.Ooredooالموافقة على تقییم أداء الرئیس التنفیذي لمجموعة  -

  الشأن. قطر، ورفع توصیة لمجلس اإلدارة بھذا Ooredooالموافقة على تقییم أداء الرئیس التنفیذي لـ  -

  .Ooredoo مجموعةعن إدارة االستحواذ واالندماج ل الموافقة على فصل اإلدارة االستراتیجیة -

  .2017قطر لعام  Ooredooـ اعتماد خطة التعاقب للمدیرین التنفیذیین ل -

  .Ooredooعمان، ومجلس إدارة اندوسات  Ooredooفي مجلس إدارة  Ooredooالموافقة على ترشیح ممثلي  -

 Ooredoo ، ومجلس إدارةالجزائر Ooredooفي مجلس إدارة  Ooredooالموافقة على إعادة تعیین ممثلي  -

  المالدیف. Ooredooومجلس إدارة  ،تونس

  .میانمار Ooredooللخدمات العالمیة، والرئیس التنفیذي لـ  Ooredooالرئیس التنفیذي لـ افقة على تعیین المو -

  المالدیف. Ooredooالرئیس التنفیذي لـ ، وOoredooالرئیس التنفیذي ألندوسات الموافقة على ترشیح  -

  الموافقة على تعدیل المخصصات واالمتیازات ألعضاء مجلس اإلدارة، ورفع توصیة لمجلس اإلدارة بھذا الشأن. -

  للخدمات الدولیة. Ooredooلي،  والھیكل التنظیمي لـ الموافقة على الھیكل التنظیمي إلدارة التدقیق الداخ -

  اجتماعات. ثمان 2017ن اللجنة عقدت في عام علماً بأ

  إدارة الحوكمة:
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، ویقع على عاتق اإلدارة مسؤولیة مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة 2008تأسست إدارة الحوكمة في الشركة في عام 

  ومجموعتھا. Ooredooعبر  تالتنفیذیة في ضمان فعالیة وتطبیق ممارسات وسیاسات حوكمة الشركا

) من نظام حوكمة الشركات والكیانات القانونیة المدرجة في السوق الرئیسیة 8) من المادة (6-1لحكم البند رقم ( طبقاً 

ال بأعباء وظیفة ضابط االمتثلیقوم  السید/ فھد سعد الصباحتم تعیین الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، 

)Compliance Officer.(  

  ، منھا:2017أنجزت إدارة الحوكمة عدداً من األعمال المھمة في عام وقد 

 متابعة تطبیق حوكمة الشركات في جمیع شركات المجموعة العاملة. -

  في مجالس إدارات شركات المجموعة. Ooredooمراجعة قائمة ممثلي  -

  كة.اعتماد اإلجراءات الخاصة بإفصاح الموظفین عن المصالح غیر المتعلقة بالشر -

  العاملة. Ooredooمتابعة نشر أدلة الحوكمة في شركات مجموعة  -

  لتزام بأخالقیات وسلوكیات العمل.المساعدة المجلس في التقییم السنوي وفي تقییم ا -

  ).SPVsغراض الخاصة (إدارة الشركات ذات األ -

  مساعدة المجلس في عقد ورش عمل الحوكمة. -

 أھداف التدقیق الداخلي وأنشطتھ: 

حسین بھدف إضافة قیمة للشركة وتخدمات استشاریة بشكل موضوعي ومستقل، تأكیدات وتقدم إدارة التدقیق الداخلي 

في تحقیق أھداف الشركة من خالل اتباع أسلوب  إدارة التدقیق الداخليعملیاتھا. ویساعد ھذا النشاط الذي تقوم بھ 

  منھجي منظم لتقییم وتحسین فاعلیة إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة. 

كما أن إدارة التدقیق الداخلي تتقید بدلیل قائم على المعاییر الدولیة للممارسة المھنیة للتدقیق الداخلي، لتقدیم إرشادات 

إضافة  تم صیاغتھا بشكل یسھم فيالتي ی، لتخطیط والتنفیذ وإعداد التقاریرلي واعملیة إلدارة نشاط التدقیق الداخ

. . ویتم تنفیذ ھذه المھام تحت إشراف لجنة التدقیق وإدارة المخاطرOoredooالمزید من القیمة وتحسین عملیات 

ل نفیذیة إلى كل وحدات العموتوجد تعلیمات واضحة من قبل مجلس اإلدارة ولجنة التدقیق وإدارة المخاطر واإلدارة الت

للقیام بأعمالھم بالتوافق مع أنظمة المراجعة المالیة الخارجیة والداخلیة والرد على أي قضیة أو موضوع یطرحھ 

 ن.والمدقق

 ، من أھمھا:2017وقد أنجزت إدارة التدقیق عدداً من األعمال المھمة في عام 

 المخاطر.إعداد خطة التدقیق الداخلي المبنیة على  -

 إدارة المخاطر، وإطار الرقابة الداخلیة من خالل تنفیذ خطة التدقیق الداخلي.، ومراجعة وتقییم العملیات -
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مراجعة تقاریر المخاطر ربع السنویة والسنویة للشركة والمجموعة للوقوف على مدى فاعلیة الخطط الموضوعة  -

  للحد من ھذه المخاطر.

خلي القائم على المعاییر الدولیة للممارسة المھنیة للتدقیق الداخلي، لتقدیم إرشادات عملیة التقید بدلیل التدقیق الدا -

  إلدارة نشاط التدقیق الداخلي والتخطیط والتنفیذ وإعداد التقاریر.

  مراجعة التقاریر ربع السنویة إلدارة التدقیق الداخلي لشركات المجموعة. -

  .لمخاطر وتقدیم النصح والمشورة لھاالمبنیة على االمجموعة مراجعة خطط التدقیق الداخلي لشركات  -

  متابعة تنفیذ التوصیات الخاصة بمراجعات ضمان الجودة في إدارات التدقیق الداخلي في شركات المجموعة. -

  واإلدارة.  ،في قطر ودیوان المحاسبةالقیام بدور المنسق بین المدققین الخارجیین،  -

  التدقیق الداخلي في شركات المجموعة.تقدیم الدعم لوظائف  -

  ة إجراءات الضبط الداخلي فیھا.ءمراجعة بعض السیاسات المقترحة إلبداء الرأي حول كفا -

ولضمان الشفافیة والمصداقیة، یتم التحقیق في أي أمور تسترعي انتباه المدقق الداخلي أو الخارجي أو فریق المحاسبة 

  األمور ووفقاً لإلجراءات المعتمدة لھذا الشأن.بشكل منفصل بناًء على طبیعة ھذه 

  اإلشراف والرقابة على المجموعة: -14

اإلشراف والرقابة على مستوى المجموعة یجمع خطوطاً منفصلة للتشغیل اإلستراتیجي والمراقبة المالیة في إن 

رات واجتماعات تعقدھا اإلدارة مراجعة شاملة لكل واحدة من الشركات التابعة. ویتم ذلك وفقاً لدورة منتظمة من زیا

، ویدعم ذلك جدول محدد لتقاریر األداء الداخلیة. ویعتبر ھذا التابعةالتنفیذیة للمجموعة مع اإلدارة التنفیذیة للشركة 

التفتیش المفصل عن أداء كل شركة عاملة أساساً للمعلومات التي تقدم للمساھمین من خالل التقاریر الفصلیة أو 

في  یقالسنویة. باإلضافة إلى ذلك، فإن المجموعة تراجع وتعلق على قرارات وأعمال مجالس اإلدارات ولجان التدق

كل شركة ألخرى، بشتختلف من تابعة من الشركات الكل شركة تابعة. فإجراءات المراقبة واإلشراف في كل شركة 

یعكس تفویض الصالحیات لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة لكل شركة من الشركات، غیر أن جمیع الشركات مطالبة 

  ار التقاریر على مستوى المجموعة.بااللتزام بإصد

  وحید مواثیق لجان التدقیق على مستوى المجموعة وذلك لضمان إشراف لجان التدقیق على أنظمة الضبط الداخلیة.تم ت

  إدارة المخاطر وأنظمة الضبط الداخلیة:

نظاماً للرقابة وإدرة المخاطر الداخلیة والخارجیة لتحدید المخاطر ووضع خطط لمعالجتھا بھدف  Ooredooوضعت 

  الشركة وعملیاتھا في داخل وخارج قطر. وقد صمم ھذا النظام للقیام باآلتي:حمایة استثمارات 

  تحدید وتقییم ومراقبة وإدارة المخاطر في الشركة.  -

  إبالغ مجلس اإلدارة بالتغییرات الفعلیة التي تطرأ على المخاطر التي قد تواجھھا الشركة. -
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 Ooredooولیة وضع نظام إدارة المخاطر ومراجعة فعالیة تطبیق ذلك النظام في ویتحمل مجلس اإلدارة مسؤ

ولیة تحدید وتقییم ومراقبة وإدارة المخاطر بشكل منتظم في الشركة اإلدارة مسؤ ت المجموعة. وتقع علىوشركا

لة ط محكمة ونظم متأصأن لدى الشركة ضوابالداخلیة المطبقة في الشركة. كما  جراءاتاإلبأكملھا. ویشمل ذلك النظام 

  صلة.تحكم دخولھا في صفقات وعالقات مع أطراف ذات 

دارة المخاطر على مستوى المجموعة بأكملھا. والجوانب الرئیسیة إطبق سیاسة ت Ooredooوفي ھذا السیاق، فإن 

التدقیق الداخلي، وإدارة  ،لھذه السیاسة ھي أن مجلس إدارة المجموعة، وبدعم من لجنة التدقیق وإدارة المخاطر

دید التابعة لھا. وتؤول مسئولیة تحالعاملة المخاطر التي قد تواجھ الشركة والشركات  كافةستعرض وبشكل ربعي ی

المخاطر التي قد تواجھ أي من ھذه الشركات إلى إدارتھا التنفیذیة وإلى موظفیھا، فیما تضطلع إدارة المخاطر 

اطر التي تم تحدیدھا وسبل عالجھا. وتقوم إدارة التدقیق الداخلي بمراجعة للمجموعة بمراجعة وتجمیع تقییمات المخ

وإدارة  لجنة التدقیقل سالمة ھذه التقاریر مخاطر بشكل ربع سنوي، ورفع مالحظاتھا بشأنالة لتقاریر إدارة مستقل

  المخاطر.

طط إلتباعھا لتخفیف آثار المخاطر، ورفعھا بشكل فصلي تجمیع المخاطر واإلجراءات المخب وتقوم اإلدارة المختصة

  للجنة التدقیق وإدارة المخاطر. 

بأنظمة الضبط الداخلیة، باإلضافة إلى فعالیة والتقید  Ooredooوتعمل اإلدارة على تحلیل فعالیة إدارة المخاطر في 

  تنفیذھا.

من شركة ألخرى، غیر أن ھذه اإلجراءات تختلف الشركات التابعة  فيالمتعلقة بتحدید وإدارة المخاطر  إن اإلجراءات

نظام مقارنة األسواق الخارجیة مع اإلجراءات  Ooredooكذلك تطبق  تخضع في الوقت الحالي لعملیة توحیدھا،

  المطبقة إلدارة المخاطر لدیھا، وذلك لضمان تطبیق أفضل الممارسات.

لى مستوى المجموعة وفقاً للبرامج الزمنیة المحددة، والتي قد تكون شھریة، ویتم جمع قیاسات مالیة عالیة المستوى ع

أو فصلیة، أو سنویة، استناداً إلى التفاصیل الخاصة بتلك القیاسات التي توفر مؤشراً للمخاطر التي تواجھ كل شركة 

من التعامل مع ما ھو غیر  عاملة، مع توجیھ اھتمام خاص لمسألة السیولة واحتیاجات التمویل ودرجة التحمل لتتمكن

  متوقع. 

  تقید الشركة بنظام التدقیق الداخلي والخارجي:

اك قرارات فھنقامت الشركة بتعیین مراقب حسابات، وتعمل الشركة على التقید بنظام التدقیق الداخلي والخارجي، 

التنفیذیة العلیا تؤكد على ضرورة تقید وتعلیمات واضحة من مجلس اإلدارة ولجنة التدقیق وإدارة المخاطر واإلدارة 

كافة قطاعات وإدارات الشركة بنظام التدقیق الداخلي والخارجي ومعالجة كافة الحاالت التي یتم رصدھا من قبل 

  المدققین.
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وفیما یتعلق بالتقاریر الفنیة والمحاسبیة، فھناك بعض المالحظات التي ترد في تقاریر المدقق الداخلي والمدقق 

  جي ودیوان المحاسبة ویتم معالجتھا بالطریقة المناسبة لكل منھا.الخار

كما أن لدى الشركة سیاسة تضمن للموظفین الحمایة والسریة في حال إبالغھم عن أیة عملیات مشبوھة، وقد ُضمنت 

  ھذه السیاسة في مدونة األخالق وقواعد السلوك المھني.

  اتاحة المعلومات:

 ىعلطالع على كافة المعلومات واإلفصاحات ذات الصلة من خالل نشرھا الن حق اتضمن الشركة لجمیع المساھمی

الموقع اإللكتروني والتقاریر السنویة التي تكون متاحة لكافة المساھمین، باإلضافة إلى تمكینھم من الحصول على 

كافة المعلومات التي تتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة ومؤھالتھم، وما یمتلكون من أسھم في الشركة، ورئاستھم أو 

ھ من التنفیذیین بالشركة. كما أن المتعلقة بالمسؤولین عضویتھم فى مجالس إدارات شركات أخرى، وكذلك المعلومات

   لكافة أصحاب المصالح الحصول على كافة المعلومات ذات الصلة.المتاح 

من النظام األساسي للشركة على حقوق صغار  )48(و) 43و() 41(واد المأحكام تمت اإلشارة ضمنیاً في وقد 

  ا:المساھمین في الشركة بقولھ

دعوة الجمعیة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلیھ دعوتھا كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد لمجلس اإلدارة  -

  .) من رأس المال%10من المساھمین یمثلون ما ال یقل عن (

تنعقد الجمعیة العامة في اجتماع غیر عادي بناًء على دعوة من مجلس اإلدارة أو بناًء على طلب كتابي موجھ إلى  -

  .عدد من المساھمین یمثلون ما ال یقل عن ربع األسھمالمجلس من 

قرارات الجمعیة العامة الصادرة طبقاً لنظام الشركة ملزمة لجمیع المساھمین حتى الغائبین منھم والمخالفین في  -

  .الرأي وعدیمي األھلیة أو ناقصیھا

  السیاسة المتبعة في توزیع األرباح:

وذلك  ،لشركة في اجتماعھا العادي السنويقرار الجمعیة العامة لاإلدارة، ول وفقاً لتوصیة مجلسیتم توزیع األرباح 

  ) من النظام األساسي للشركة .53ة (في ضوء أحكام الماد

  سجل المساھمین:

) 11) من قانون الشركات التجاریة رقم (159) من النظام األساسي للشركة، والمادة (10مع مراعاة حكم المادة (

نظام حوكمة الشركات والكیانات القانونیة المدرجة في السوق الرئیسیة الصادرعن ) من 30ة (، والماد2015لسنة 

ة ثوبناًء على توجیھات بورصة قطر، تحتفظ الشركة بسجالت صحیحة ودقیقة وحدی، ھیئة قطر لألسواق المالیة

 لإلیداع المركزي لألوراق المالیة.حیث تقوم الشركة بطلب سجل المساھمین شھریاً من شركة قطر  الشركة، لمساھمي
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طالع على سجل المساھمین، والحصول على كافة المعلومات ذات المساھم أو أیة أطراف ذات صلة ا ویمكن ألي

  الصلة.

وفیما یلي جدولین، األول یوضح حصص كبار المساھمین في الشركة، والثاني یوضح حصص أعضاء مجلس 

  اإلدارة:

  .مساھمین في الشركة: حصص كبار الالجدول األول

  النسبة المئویة  عدد األسھم  الدولة  االسم
  %51.7  165,580,842  قطر  القابضة شركة قطر

  لھیئة العامة للتقاعد والتأمینات صندوق المعاشات (ا
  االجتماعیة)

  قطر
40,062,110 

  
12.5% 

  

  جھاز أبوظبي لالستثمار
  مارات العربیةاإل
  المتحدة 

32,031,994  10.0%  

  صندوق المعاشات العسكري (الھیئة العامة 
  والتأمینات االجتماعیة)للتقاعد للتقاعد 

  %1.9  6,151,783  قطر

  
 الجدول الثاني: حصص أعضاء مجلس اإلدارة.

  اسم المستفید  الدولة  عدد األسھم  اسم عضو مجلس اإلدارة
  الخاطرتركى محمد سعادة السید/   قطر  5,000تركى محمد الخاطرسعادة السید/ 

  محمود ھیم عبدهللا الاإبر السید/  قطر  6,200  محمود ھیم عبدهللا الاإبر السید/
  خلیفة مطر المھیري السید/  مارات العربیة المتحدةاإل  5,000  خلیفة مطر المھیري السید/
  محمد أحمد القمزي السید/  مارات العربیة المتحدةاإل  5,000  محمد أحمد القمزي السید/
  ناصر راشد الحمیدي السید/  قطر  5,000  راشد الحمیدي ناصر السید/

  ناصر محمد معرفیھ الدكتور/  قطر  3,200  ناصر محمد معرفیھ الدكتور/
  

  المعاملة المنصفة للمساھمین وحقوق التصویت:

تنص على أن "كل سھم یخول صاحبھ الحق فى حصة معادلة  ) من النظام األساسي للشركة، التي16وفقاً لحكم المادة (

عد"، األرباح التي تقسم على الوجھ المبین فیما ب بالنسبة لملكیة موجودات الشركة أو في لحصة غیره بال تمییز سواءً 

    یتم توزیع األرباح على المساھمین.

الجمعیة العامة للمساھمین  للشركة، فإن لكل مساھم الحق في حضور ) من النظام األساسي38المادة ( ماحكألووفقاً 

  األصالة أو النیابة.ب

  الشركة: وموظف

) لسنة 14إن سیاسات الموارد البشریة المعتمدة والمطبقة بالشركة معدة بما یتماشى مع أحكام قانون العمل رقم (

راعي في الوقت ذاتھ مبادئ العدالة الشركة وموظفیھا، وتا یخدم مصالح ، والقرارات الوزاریة ذات الصلة، وبم2004

  والمساواة، وعدم التمییز على أساس الجنس أو العرق أو الدین.
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  انجازات الشركة:

   :عدداً من اإلنجازات الھامة، ومن أبرزھا 2017حققت الشركة خالل عام 

  تبوأتOoredoo  ي قطاع االتصاالت في العالم. عالمة تجاریة ف 50مكانة مرموقة باعتبارھا إحدى أكبر 

  ملیون عمیل.  164ملیون عمیل إلى  138ارتفع عدد عمالء الشركة من 

  46إلى  %40ارتفاع مساھمة البیانات في إیرادات المجموعة من% . 

  وفي الدول التي تعمل فیھاOoredoo  حرصت على أن تكون ھي الشركة الرائدة في توفیر تجربة ممیزة

ت لعمالئھا، بحیث تمكنھم من االستمتاع باإلنترنت بشكل أكبر. فقد كانت الشركة أول مزود الستخدام البیانا

. وبھذا أصبحت شبكات 2017) في میانمار وتونس والجزائر مطلع عام 4Gخدمات اتصاالت یطلق خدمات (

)4G أسواق تعمل فیھا  10من أصل  8) متوفرة فيOoredoo . 

  وضمن إطار اھتمامھا المتواصل بالتركیز على تطویر شبكتھا، وفرتOoredoo  لعمالئھا مجموعة ممیزة

المزود األول والوحید في قطر التي تطلق خدمة االتصاالت  Ooredooمن خدمات الشبكة. فقد كانت 

 ). LTE )VoLTEالصوتیة عبر 

 كما أتمت الشركة سلسلة من التحدیثات الھامة ن أتمت الشركة سلسلة من التحدیثات الھامة على شبكتھا لتمك

كة األولى وقد كانت الشر لتمكین مزید من أفراد المجتمع من االستمتاع باإلنترنت فائق السرعة.على شبكتھا 

لشبكة الجوال بحیث تمكنت  4.5G LTE Advanced Proفي المنطقة التي تنجح في تحدیث أحد مواقع 

  . CAT 16تقنیة  من دعم األجھزة المتوافقة مع

 واصلت الشركة استثماراتھا في شبكة األلیاف الضوئیة الممتدة في معظم أنحاء قطر، فقد أطلقت الشركة و

  .غیغابت بالثانیة 10باقة األلیاف الضوئیة بسرعة 

  غیغابت بالثانیة 1أكملت توسیع تغطیة شبكتھا فائقة السرعة في ُعمان لتوفر سرعات إنترنت تصل إلى. 

  أطلقت الوطنیة موبایل فلسطین، إحدى شركات مجموعةOoredoo عملیاتھا رسمیاً في قطاع غزة خالل ،

  .عاماً  20یعتبر أكبر استثمار في قطاع االتصاالت في غزة خالل حوالي  ما 2017أكتوبر 

 وفّرت، 2017بحلول نھایة عام و Ooredoo  4شبكة الجیل الرابع ل یةغطتتونسG من  ٪73 حواليل

  إمكانیة الحصول على الخدمات بأعلى معاییر الجودة. لھم متیحة ،السكان

 

  واصلت خدمات كماOoredoo  قطر الترفیھیة أداءھا القوي، حیث حققت خدمةOoredoo tv وھي أول ،

في  ثل) فائقة الوضوح في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، إنجازاً جدیداً تم4Kخدمة تلفزیونیة بتقنیة (

  . 2017عمیل في نھایة  100,000تجاوز عدد عمالئھا 
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 وأطلقت Ooredoo  سبوكفی استخدام إمكانیةالجزائر باقة ھیا! مسبقة الدفع الجدیدة، والتي تمنح للعمالء 

 .فیسبوك مع استراتیجیة اتفاقیة خالل من وذلك المجانیة، بالصیغة

   

خدماتھا للبرودباند الثابت عبر األلیاف  Ooredooعلى تركیزھا القوي وفي قطر، أطلقت   Ooredoo وحافظت

میغابت بالثانیة،  300الضوئیة للشركات، والتي تعتبر أسرع خدمة برودباند في قطر توفر سرعات تنزیل تصل إلى 

  اف الضوئیة.األمر الذي یعزز إقبال الشركات الصغیرة لتبني خدمة البرودباند الثابت عبر األلی

 كما بدأت الشركة والتمویل والعملیات،خدمة العمالء،  إجراءاتآسیاسل نظاماً موحداً لتحسین  وأطلقت .

 PSو Core CSأنظمة  نقلمن خالل استكمال افتراضیة  خدمات إلى التااالتص خدمات تحّول مسیرة

OSS.  

  أطلقتOoredoo "تشجیع العمالء في التي تھدف إلى  على مستوى المجموعة حملة "استمتع باإلنترنت

  .ھا على االستفادة من المزایا العدیدة والمفیدة التي توفرھا شبكاتھا فائقة السرعةالتي تعمل فی سواقاألجمیع 

 

 إندوسات  ووفرتOoredoo  4تغطیةG  ومع نھایة 2017في المناطق الراقیة خارج جزیرة جافا خالل .

غیغاھیرتز من حكومة إندونیسیا بعد فوزھا بتلك  2.1میغاھیرتز من أصل  5العام حصلت الشركة على 

  .4Gالحصة في مزاد ألطیاف االتصاالت والتي ستستخدم في زیادة سعة اتصاالت 

 وأعلنت Ooredoo 4بكتھا لتوفر أوسع تغطیة وأعلى سرعة لشبكة كبیرة لش توسعة عن میانمارG  في

ملیون شخص في  15أكثر من  2017فائقة السرعة في نھایة  4Gأن تشمل تغطیة شبكة  وینتظرمیانمار. 

  بلدة، مما سیعزز تجربتھم في استخدام البیانات ویمكنھم من االستمتاع باإلنترنت بشكل أكبر. 200أكثر من 

  طورتOoredoo  موقع خاص على اإلنترنت یتضمن مسابقة تفاعلیة لمساعدة المتسابقین في التعرف على

صفاتھم الشخصیة أثناء استخدام  اإلنترنت. وبناًء على النتیجة سیتمكن العمالء الحالیون والجدد من تحدید 

  أفضل باقات الخدمة التي تناسب احتیاجاتھم الیومیة. 

 من  19و حصولھا على سلسلة من الجوائز اإلقلیمیة والدولیة، فقد تم تكریم ومما یعكس أداء الشركة الممیز ھ

أھم مشاریع ومبادرات الشركة في مجال الخدمات الرقمیة ومجال االبتكار من قبل خمس من أرقى الھیئات 

 Asia Communications، وGlobal Telecoms Business Awards، وھي الجوائزالتي تمنح 

Awardو ،APAC Stevie Awardsو ،the Global Telecoms Business Awards Asia ،

 International Business Stevie ، وthe International Business Stevie Awardsو

Awards.  
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 حصلت Ooredoo اعتماد شھادة على الكویت »PCI DSS« بطاقات بیانات وحمایة األمن لحمایة الدولیة 

 الشھادة ھذه على تحصل الكویت في اتصاالت شركة أول لتصبح الحدیثة، 3.2 بنسخة اإللكتروني الدفع

  .المعتمدة

 وواصلت Ooredoo   إدراج جھودھا لالرتقاء بخدماتھا وحلولھا على مدار العام، حیث أعلنت عن

Ooredoo  بالمائة من أسھمھا لالكتتاب العام 40في سوق المالدیف لألوراق المالیة وطرح المالدیف.   

  أصبح الطرح العام األولي لشركةOoredoo  المالدیف األكبر واألنجح في تاریخ جمھوریة المالدیف إثر

  یونیو. 23أبریل ولغایة  30الطرح العام األولي الذي أجرتھ الشركة من 

 

  المسؤولیة االجتماعیة: -23

إن ، فمن ھذا المنطلقبیئیة، وال المسؤولیة االجتماعیة للشركات تنصب على المسائل االخالقیة واالجتماعیةإن 

Ooredoo  بالمعاییر األخالقیة والقانونیة من حیث ممارستھا لنشاطاتھا والمساھمة في تحقیق التنمیة ملتزمة

مع وعائالتھم إضافة إلى المجتفي الشركة االقتصادیة والعمل على تحسین نوعیة الظروف المعیشیة للقوى العاملة 

بأن  Ooredooتؤمن وأصحاب المصالح والبیئة التي تعمل فیھا. مطالب واالستجابة ل، المحلي والمجتمع ككل

إدارة  شملتستثمار في المجتمع. كما اال تشملمجرد عمل خیري، بل  على ال تقتصرلمسؤولیة االجتماعیة للشركات ا

ر وكذلك المحلي في قط ك تحرص الشركة كل الحرص على االستثمار في المجتمعلولذ وجمیع العاملین فیھا.المؤسسة 

  في المجتمعات التي تعمل فیھا.

أن تثري حیاة العمالء، وأن تحفز التنمیة البشریة، فإننا نعمل جاھدین لضمان یُمكنھا  Ooredoo وانطالقا من ثقتنا بأن

ین بأھداف مأن یكون كل شخص في األسواق التي نعمل فیھا قادراً على االستفادة بوجھ تام من شبكاتنا الرائدة، وملتز

األمم المتحدة للتنمیة المستدامة "األھداف العالمیة" التي تھدف للقضاء على الفقر الشدید، وتحسین حیاة البشر، والعمل 

تلك األھداف في عدد من المجاالت عبر العدید من  Ooredooعلى ایجاد عالم أكثر صحة في المستقبل، وتدعم 

 .للمسؤولیة االجتماعیة 2017لعام  السنوي Ooredooر تقریبادرات، وستجدون تفاصیل ذلك في الم


















