
نهدف إلى أن نكون من الشركات 
الرائدة فيما يتعلق بحوكمة 
الشركات، وسلوكيات العمل 

األخالقية وذلك عبر دعم أفضل 
املمارسات وضمان املساءلة 

أمام أصحاب املصلحة. 

القسم 4

 تقـريـر 
حـوكـمـة 

الشـــركـــة 
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تقرير حوكمـة الشـركـة

وفي هذا اإلطار، يضطلع مجلس اإلدارة بمسؤوليات وواجبات أساسية، من بينها:
−  الرؤية واالستراتيجية: تشمل تحديد وبلورة رؤية املجموعة وأهدافها، والتي تعتبر أساسًا لكل األعمال والقرارات التي يتخذها املجلس واإلدارة.

-  اإلشراف على اإلدارة: يشمل تعيين وتحديد واجبات وسلطات الرئيس التنفيذي وتقييم أدائه وتحديد مكافآته، وترشيح أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار 
املسؤولين في Ooredoo ومجموعتها.

-  املالية واالستثمار: تشمل مراجعة واعتماد التقارير والحسابات ومراقبة املوقف املالي لـ Ooredoo ومجموعتها.
-  الحوكمة والتقيد بالنظم: تشــمل إعداد واعتماد قواعد حوكمة الشــركات في Ooredoo وتحديد إرشــادات الحوكمة في شــركات املجموعة.

التواصل مع أصحاب املصالح: يشمل اإلشراف على التقارير الخاصة باملساهمين وأساليب التواصل.  -
-  التدريب الســنوي: املوافقة على الخطة الســنوية للتدريب والتعليم في الشــركة والتي تشــمل برامج التعريف بالشــركة وأنشــطتها وحوكمتها.
-  توجيه مجلس اإلدارة: يتم وضع إجراءات لتوجيه أعضاء مجلس اإلدارة الجدد حول أعمال الشركة، وخصوصًا في الجوانب املالية والقانونية، باإلضافة 

إلى تدريبهم عند الضرورة.
كما أن مجلس اإلدارة مســؤول عن اإلفصاح عن املعلومات للمســاهمين بشــكل دقيق وفي الوقت املناســب. ويمكن لجميع املســاهمين الوصول 
للمعلومات املتعلقة بالشــركة وبأعضاء مجلس اإلدارة ومؤهالتهم. وتقوم الشــركة بتحديث موقعها على االنترنت بجميع األخبار الخاصة بالشــركة 

باســتمرار، باإلضافة إلى ذكر هذه املعلومات في التقرير الســنوي املقدم للجمعية العامة.

وبناًء عليه، يتم اإلفصاح ألسواق األوراق املالية في كل من قطر وأبوظبي - فأسهم Ooredoo مدرجة في سوقي قطر وأبوظبي - عن طريق التقارير 
الربع السنوية، والنتائج املالية السنوية الكاملة، وهو ما يعكس التزام Ooredoo بالشروط واألحكام الخاصة باألسواق املالية التي تندرج بها أسهمها. 

وقد تم تحديد مســؤوليات املجلس في النظام األساســي للشــركة وميثاق املجلس ليتوافق مع قانون الشــركات التجارية ونظام حوكمة الشــركات 
والكيانات القانونية املدرجة في الســوق الرئيســية.

تشكيل مجلس اإلدارة  .3
يتألف مجلس إدارة Ooredoo من:

نوع العضوية الصفةاسم عضو مجلس اإلدارة

عضو غير مستقل / غير تنفيذيرئيسًاسعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني1.

عضو غير مستقل / غير تنفيذينائبًا الرئيسالدكتور/ ناصر محمد معرفيه2.

عضو غير مستقل / غير تنفيذيعضوًاالسيد/ عيسى هالل الكواري3.

عضو غير مستقل / غير تنفيذيعضوًاالسيد/ يوسف محمد العبيدلي4.

 الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية يمثلها 5.
سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر

عضو غير مستقل / غير تنفيذيعضوًا

عضو غير مستقل / تنفيذيعضوا/ عضو منتدبالسيد/ عزيز العثمان فخرو6.

عضو مستقل / غير تنفيذيعضوًاالسيد/ ناصر راشد الحميدي7.

عضو مستقل / غير تنفيذيعضوًاشركة واسط التجارية يمثلها الشيخ / سعود بن ناصر آل ثاني8.

عضو مستقل / غير تنفيذيعضوًاسعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري 9.

عضو مستقل / غير تنفيذيعضوًابنك قطر الوطني يمثله السيد/ عبداهلل مبارك آل خليفة10.

فــي مــارس 2021 انضــم الــى مجلــس االدارة أعضــاء جــدد تــم انتخابهم في انتخابات الشــركة الدورية. األعضاء الجدد الذي تم انتخابهم هم كاآلتي: شــركة 
واســط التجارية ويمثلها الشــيخ / ســعود بن ناصر آل ثاني )عضو مجلس اإلدارة( و ســعادة الســيد/ محمد بن ناصر الهاجري )عضو مجلس إدارة(. 

ووفقًا لحكم املادة )34( من النظام األساســي للشــركة، يقوم بأعمال األمانة العامة للمجلس أمين ســر يختاره املجلس ويحدد اختصاصاته 
ومكافأته. وتتضمن مهام أمين ســر مجلس اإلدارة تلك الواردة في دليل الحوكمة بالشــركة، ونظام حوكمة الشــركات والكيانات القانونية املدرجة 

في الســوق الرئيســية الصادرعن هيئة قطر لألســواق املالية. 

اجتماعات مجلس اإلدارة  .4
ُتعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بصورة منتظمة، بحيث ال يقل عددها عن )6( اجتماعات خالل السنة املالية للشركة، وذلك تماشيًا مع حكم املادة )30( 

من النظام األساسي للشركة، واملادة )104( من قانون الشركات التجارية رقم )11( لسنة 2015 وتعديالته بقانون رقم )8( لسنة 2021.

تجدر اإلشارة إلى أن مجلس اإلدارة عقد خالل عام 2021 تسعة )9( اجتماعات. الجدير بالذكر بان النصاب القانوني الجتماعات مجلس اإلدارة تم تحقيقها 
وفقًا ملتطلبات قانون الشركات التجارية رقم )11( لسنة 2015 وتعديالته بقانون رقم )8( لسنة 2021 والنظام األساسي للشركة، ونظام حوكمة 

الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية.

إن مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين موكلون باإلشراف على Ooredoo وإدارتها، 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 

 ”.Ooredoo هي أساس كل قرار يتم اتخاذه، وأي إجراء يتم تنفيذه على مستوى

فيصل بن ثاني آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

قيم Ooredoo وفلسفة حوكمة الشركات  .1
إن التزام Ooredoo بمعايير الحوكمة الرشيدة واملمارسات األخالقية في األعمال يوفر األسس الالزمة للشركة ملواصلة النمو وتنويع أعمالها. فقد عزز 

األداء املتميز لشركات املجموعة خالل جائحة كوفيد-19 من سمعة الشركة فيما يتعلق بالتميز والنزاهة.

ويعتبر الحفاظ على سمعة الشركة مسؤولية أساسية ملجلس اإلدارة وإدارة الشركة، مدركين بأن ممارسات الحوكمة السليمة تسهم في إيجاد 
وزيادة والحفاظ على القيمة التي يتمتع بها املساهمون. ويشمل ذلك االلتزام بأعلى معايير حوكمة الشركة، وذلك من خالل مراجعة بنية وممارسات 

الحوكمة باستمرار لضمان فعاليتها وتوافقها مع التطورات املحلية والدولية. 

فاألحكام واملبادئ املتعلقة بمجلس اإلدارة واملبينة في قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديالته بقانون رقم )8( لسنة 2021، ونظام 
حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة على السوق الرئيسية والصادر من قبل هيئة قطر لألسواق املالية، والقوانين والتشريعات األخرى التي 

أعدتها هيئة قطر لألسواق املالية قد تم أخذها باالعتبار عند وضع قوانين وتنظيمات الشركة. وكمثال على نهجها، فازت مجموعة Ooredoo بإحدى 
جوائز حوكمة الشركات لعام 2021 منWorld Finance ، والتي برهنت على أهمية الجهود التي تبذلها الشركة سعيًا لضمان تنفيذ أحدث السياسات 

واملمارسات باستمرار.

وباإلضافة إلى ذلك، تحرص Ooredoo على 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:

تحديث وتطوير النظام األساسي للشركة.  .1
تحديث وتطوير أدلة السياسات واإلجراءات الخاصة بالحوكمة.  .2

تحديث وتطبيق ميثاق مجلس اإلدارة واللجان الفرعية.  .3
اتباع أفضل ممارسات الحوكمة املتبعة في دولة قطر بهذا الشأن.  .4

تحديث وتطوير االجراءات والسياسات الداخلية.  .5

نحن في شركة Ooredoo، كما 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.

دور ومسؤوليات مجلس اإلدارة  .2
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 )11( لسنة 2015 وتعديالته بقانون رقم )8( لسنة 2021، وكذلك أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات 
القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية، وبخاصة حكم املادتين )8( و)9( فقد تم إدراجهما كميثاق للمجلس 

في جزء خاص بذلك في دليل حوكمة الشركة.

ويتمتع مجلس اإلدارة بمطلق الصالحيات إلدارة Ooredoo ومجموعتها، 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 2( وسياسات التعامل مع األطراف ذات العالقة واملساهمين، 3( وقواعد تداول األشخاص املطلعين. وباعتبار Ooredoo )شركة 
مساهمة قطرية( هي الشركة األم ملجموعة Ooredoo، وهي في الوقت ذاته شركة عاملة في دولة قطر، فإن ملجلس إدارتها دورًا مزدوجًا.
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كما أن الشركة ملتزمة بأحكام املواد )108( و)109( و)110( و)111( من قانون الشركات التجارية رقم )11( لسنة 2015 وتعديالته بقانون رقم )8( لسنة 2021 
والتي تنص على أن:

1.  ال يجوز ألي من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر 
لحسابه أو لحساب الغير في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ما لم يحصل على موافقة بذلك من الجمعية العامة، وإال كان للشركة أن 

تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها.
2.  يجب على كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا أن ُيفصح للمجلس عن أية مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، تكون 
له في التعامالت والصفقات التي تتم لحساب الشركة، ويجب أن يشمل اإلفصاح نوع وقيمة وتفاصيل تلك الصفقات والتعامالت وطبيعة ومدى 

املصلحة العائدة له وبيان املستفيدين منها.
3.  إذا كانت القيمة اإلجمالية للتعامالت والصفقات املنصوص عليها في البند السابق تساوي أو تزيد على )10%( من القيمة السوقية للشركة أو 
قيمة صافي أصول الشركة وفقًا آلخر بيانات مالية معلنة أيهما أقل، يجب الحصول على موافقة ُمسبقة من الجمعية العامة بعد أن يتم تقييم 

م تقرير ُمدقق الحسابات إلى الجمعية العامة على أن يتضمن نوع وتفاصيل تلـك  تلك التعامالت والصفقات من قبل مدقق الحسابات، وُيقدَّ
التعامالت والصفقات وقيمتها وطبيعة ومدى املصلحة وصاحب املصلحة وبيان ما إذا كانت وفقًا ألسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت، وتتجدد 

هذه املوافقة سنويًا إذا كانت تلك التعامالت والصفقات ذات طبيعة دورية.
4.  يمتنع على أي من ذوي املصلحة من املنصوص عليهم في البند )1( من الفقرة املشار إليها أعاله، حضور جلسات الجمعية العامة أو جلسات 

مجلس اإلدارة التي ُيناقش فيها املوضوع املتعلق به أو التصويت عليه.
5.  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، واستثناًء 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 باطاًل كل تصرف يتم على خالف أحكام هذه املادة، دون إخالل بحق الشركة 

في مطالبة املخالف بالتعويض عند االقتضاء.
6.  يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين فيها أن يستغل أي منهم ما وقف عليه من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في 

تحقيق مصلحة له أو لزوجه أو ألوالده أو ألحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة سواًء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة 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.

واجبات مجلس اإلدارة  .7
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.
6.  تقديم التوصية للموافقة على تعيين أو إعادة تعيين أو عزل مراقب الحسابات الذي يعينه املساهمون بناًء على موافقتهم خالل 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.  وضــع أنظمــة وضوابــط الرقابــة الداخليــة واإلشــراف العام عليها بواســطة سياســة مكتوبة تنظم تعارض املصالــح ومعالجة حاالت التعارض لكل 
مــن أعضــاء املجلــس واإلدارة التنفيذيــة العليــا واملســاهمين. ووضــع نظام إفصاح كامــل بما يحقق العدالة والشــفافية ويمنع تعارض املصالح 

واستغالل املعلومات.
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.

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 )11( لسنة 2015 
وتعديالته بقانون رقم )8( لسنة 2021، ونظام 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 Ooredoo لحوكمة الشركات ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر 

.Ooredoo لألسواق املالية، وفهم فحواهما وأنه يلتزم بتطبيقهما كعضو بمجلس إدارة

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

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.

اسم عضو مجلس اإلدارة
 عدد إجتماعات مجلس اإلدارة 
التي حضرها في سنة 2021

8الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني

9الدكتور/ ناصر محمد معرفيه

8الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية يمثلها سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر

9السيد/ ناصر راشد الحميدي

9السيد/ عزيز العثمان فخرو

8شركة واسط التجارية يمثلها الشيخ / سعود بن ناصر آل ثاني

6بنك قطر الوطني يمثله السيد/ عبداهلل مبارك آل خليفة

6السيد/ عيسى هالل الكواري 

9السيد/ يوسف محمد العبيدلي

6سعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري

تكوين ومكافآت مجلس اإلدارة  .5
تشكيل مجلس اإلدارة يتم وفقَأ ألحكام املادة )22( من النظام األساسي للشركة حيث يتألف مجلس اإلدارة من عشرة أعضاء، من بينهم تسعة 
أعضاء غير تنفيذين وعضو واحد تنفيذي بعد أن تّم تعيين السيد/ عزيز العثمان فخرو عضوًا منتدبا ملجموعة Ooredoo، يتم تعيين 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 )45( من النظام األساسي للشركة تعطي املساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن )10%( من رأس املال الحق في الدعوة لعقد 

اجتماع الجمعية العامة. 

كما تسعى الشركة للفصل بين منصب رئيس مجلس اإلدارة واملناصب التنفيذية األخرى بالشركة، حيث يشغل الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني 
منصب رئيس مجلس اإلدارة، والسيد/ عزيز العثمان فخرو يشغل منصب العضو املنتدب ملجموعة Ooredoo، التي تقوم بدورها باإلشراف على أعمال 

 ،Ooredoo ونائب الرئيس التنفيذي ملجموعة Ooredoo املجموعة. في حين يشغل الشيخ/ محمد بن عبداهلل آل ثاني منصب الرئيس التنفيذي لـ
حيث يضطلع بمسئولية أعمال Ooredoo في قطر واملجموعة.

بلغت قيمة مكافآت املجلس عن الفترة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2021 ما قيمته 14.4 مليون ريال قطري.

كما اقترح مجلس اإلدارة أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للفترة املنتهية في 31 ديسمبر 2021 مبلغ مقطوع وفقًا ملا تسمح به املادة 119 
من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 واملعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021. علما بأن املكافآت املقترحة خاضعة ملوافقة الجمعية العمومية 

غير العادية على التعديالت املقترحة على النظام األساسي للشركة واملتضمنة بند يجيز حصول أعضاء مجلس اإلدارة على مبلغ مقطوع وفقا 
ألحكام نص املادة )119( املشار إليها آنفا واملنتظر املوافقة عليها خالل االجتماع القادم.

تضارب املصالح  .6
تتبنى الشــركة سياســة تضمن ســرية وســالمة التقارير حول أي حدث أو فعل غير قانوني يتعلق بســلوكيات املوظفين واملعايير العامة لألداء، وقد 

تم توضيحها على وجه ُمفصل في مدونة األخالق وقواعد الســلوك املهني، وتتضمن الســلوكيات املتوقعة من منتســبي الشــركة وبخاصة ما 
يتعلــق منهــا بااللتزام بالقوانين واألنظمة. 

وعدم الدخول في ممارســات أو أوضاع يترتب أو قد يترتب عليها تضارب املصالح وبخاصة في املعامالت التجارية وإدارة األعمال واألنشــطة واســتخدام 
أصول الشــركة وســجالتها ومعلوماتها، والعالقة مع أصحاب املصالح خارج الشــركة، وقبول أو طلب الهدايا أو الرشــاوى أو القروض أو املكافآت أو الجوائز 

أو العمــوالت. وإدراكًا مــن الشــركة وعزمهــا علــى مكافحــة كافة صور تضــارب املصالح باإلضافة إلى غيرها من األمور.
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تقرير حوكمـة الشـركـة

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.

7.  حفظ إقرارات أعضاء املجلس بعدم الجمع بين املناصب املحظور عليهم الجمع بينها وفقا لقانون الشركات واحكام نظام حوكمة الشركات الصادر 
من الهيئة.

مخالفات الشركة والقضايا والنزاعات  .11
كون Ooredoo رائدة 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 )11( 

لسنة 2015 وتعديالته بقانون رقم )8( لسنة 2021.وفيما يخص املخالفات التي تم توجيهها للشركة خالل 2021، هيئة تنظيم االتصاالت فرضت على 
الشركة الجزاءات التالية:

في فبراير 2021 صدر قرار من لجنة الجزاءات املالية التابعة لهيئة تنظيم االتصاالت بشأن عدم امتثال الشركة بتقديم للهيئة ملوافقتهم على  	
العروض املرجعية بالجملة للوصول الى خدمات توصيل الحزم العريضة بالجملة، وعليه تم فرض جزاء مالي قيمته )2,000,000( مليوني ريال قطري.

وايضًا في فبراير 2021 صدر قرار من لجنة الجزاءات املالية التابعة لهيئة تنظيم االتصاالت بشأن عدم امتثال الشركة بتقديم قائمة خصومات الهاتف  	
املحمول الغير قانونية الخاصة بها في أسواق الهاتف املحمول ذات الصلة، حيث فرضت الهيئة جزاء مالي بمبلغ )750,000( سبعمائة وخمسين 

ألف ريال قطري.
وفي مارس 2021 صدر قرار من لجنة الجزاءات املالية التابعة لهيئة تنظيم االتصاالت بشأن عدم امتثال الشركة في تقديم تفاصيل برنامج »والء«،  	

وعليه تم فرض جزاء مالي قيمته )1,500,000( مليون وخمسمائة ألف ريال قطري.
وفي يونيو 2021 صدر قرار من لجنة الجزاءات املالية التابعة لهيئة تنظيم االتصاالت بشأن قضية توفير النفاذ والوصول الى مرافق االتصال الدولي،  	

ومحطة الهبوط الكابل في الخيسة ومركز بيانات »Ooredoo 5«، وعليه تم فرض جزاء مالي قيمته )2,000,000( مليوني ريال قطري. كما أنه ال توجد 
أي قضية مرفوعة على أو من الشركة ولم يتم الحكم فيها حتى تاريخ إعداد تقرير الحوكمة.

أنشطة مجلس اإلدارة في عام 2021  .12
حقق مجلس إدارة Ooredoo في عام 2021 عددًا من األهداف الهامة في الحوكمة، وأشرف على تنفيذ عدد من املبادرات بنجاح، بما في ذلك:

املوافقة على تقرير أداء املجموعة لعام 2020. 	
املوافقة على البيانات املالية املوحدة لعام 2020، ورفع توصية للجمعية العامة بهذا الشأن. 	
املوافقة على رفع توصية للجمعية العامة بتعيين مكتب )PwC( مراقبًا لحسابات الشركة للعام 2021. 	
املوافقة على تقرير الحوكمة لعام 2020، ورفع توصية بهذا الشأن للجمعية العامة. 	
املوافقة على توزيع أرباح بنسبة 25% من القيمة االسمية للسهم )بواقع 0.25 رياالت قطرية للسهم(، ورفع توصية للجمعية العامة بهذا الشأن. 	
املوافقة على مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن العام 2020، ورفع توصية للجمعية العامة بهذا الشأن. 	
املوافقة على خطة أعمال املجموعة لألعوام 2022، 2023، 2024 واملوازنة السنوية وخطة التمويل لعام 2021. 	
املوافقة على خطة أعمال مجموعة Ooredoo )ذ.م.م( لألعوام 2022، 2023، 2024 واملوازنة السنوية لعام 2021. 	
	 .Ooredoo املوافقة على االستراتيجية املالية ملجموعة
اعتماد عدد من القرارات الفنية املتعلقة بالفرص االستثمارية. 	
متابعة تنفيذ استراتيجية املجموعة للسنوات القادمة، وتخصيص املوازنة الالزمة لتنفيذها. 	
تحديد هامش املخاطر املسموح به لشركات املجموعة. 	

دور اللجان التابعة ملجلس اإلدارة  .13
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 )11( لسنة 2015 وتعديالته 

بقانون رقم )8( لسنة 2021، ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية.

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 بالشركة 
وفقًا ملبادئ نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية بدون أّي تمييز وعرضها على الجمعية العامة إلقرارها.

التزامات مجلس اإلدارة  .8
فإن مجلس إدارة Ooredoo ملتزم 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 األساسّية، 
ومعايير العمل بها.

4.  مراقبة أداء الشركة في تحقيق أغراضها وأهدافها، ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنوّية ونصف السنوّية والربعّية.
5.  اإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية الخاصة بالحوكمة، والعمل على تطبيقها بالشكل األمثل وفقا لهذا النظام.

6.  استغالل مهاراتهم وخبراتهم املتنوعة بتنوع اختصاصاتهم ومؤّهالتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة، والعمل على تحقيق 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.

دور وواجبات رئيس مجلس اإلدارة  .9
 املهمــة األساســية لرئيــس مجلــس اإلدارة قيــادة املجلــس، وضمــان قيامه بمهامه في ضوء القوانين والتشــريعات ذات الصلة، باإلضافة إلى 

املهام التالية:
1.  تمثيل الشــركة أمام القضاء، وفي عالقتها مع الغير، والتواصل معهم، وإطالع املجلس على وجهات نظرهم.

2.  رئاســة املجلس واللجان املختارة واجتماعات الجمعيات العامة، وتيســيرها بهدف ضمان أن املناقشــات تتم بشــكل منفتح يضمن تشــجيع جميع 
األعضاء في املجلس على املشــاركة الفعالة في املناقشــات بما يخدم ويصب في مصلحة الشــركة.

3.  التنســيق مع الرئيس التنفيذي ورؤســاء اللجان وأمين ســر مجلس اإلدارة لتحديد الجدول الزمني الجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه، وغيرها من 
االجتماعات الهامة. 

4.  التنســيق مع الرئيس التنفيذي لضمان قيام اإلدارة بتوفير املعلومات املطلوبة ملجلس اإلدارة، حتى يتمكن املجلس من اتخاذ القرار املناســب 
ومتابعة تنفيذه.

5.  مراجعة مدى مالءمة توقيت وصول الوثائق املســاندة ملقترحات اإلدارة، وضمان تدفق املعلومات ملجلس اإلدارة.
6.  إرشــاد وتعزيز فاعلية مجلس اإلدارة واألعضاء، وإناطة مهام معينة بهم.

7.  مراجعة النتائج الشــهرية ألعمال الشــركة بالتنســيق مع الرئيس التنفيذي.
8.  ضمان ارتباط الشــركة بعالقات طيبة ومثمرة مع الجهات الرســمية وغير الرســمية، ومع وســائل اإلعالم املختلفة. 

9.  إصــدار جــدول أعمــال اجتماعــات مجلــس اإلدارة مــع أخذ مقترحات أعضاء املجلس بعين االعتبار. وإجراء تقييم ســنوي ألداء املجلس، وأداء لجانه 
وأعضائه، مع جواز االســتعانة بجهة استشــارية إلجراء التقييم.

10.  تشــجيع أعضاء املجلس على املشــاركة بشــكل جماعي وفّعال في تصريف شــؤون املجلس، لضمان قيام املجلس بمســؤولياته بما يحقق 
مصلحة الشركة.

11.  إيجاد قنوات التواصل الفعلّي باملســاهمين والعمل على إيصال آرائهم إلى املجلس.
 12.  إعطاء املجال ألعضاء املجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، باملشاركة الفّعالة وتشجيع العالقات البّناءة بين أعضاء املجلس التنفيذيين 

وغير التنفيذيين.
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.

مؤهالت ومهام أمين سر مجلس اإلدارة  .10
بناًء 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 2010، وقد عمل في عام 2010 كمستشار قانوني في قطاع العقارات، وفي عام 2013 انتقل للعمل بمجموعة 
Ooredoo وتدرج في الوظائف إلى أن تعين في عام 2016 رئيسًا لإلدارة القانونية والتنظيمية في Ooredoo قطر وفي عام 2018 تعين رئيسًا إلدارة 

الحوكمة للمجموعة باإلنابة وفي عام 2020 تعين رئيسًا للشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة للمجموعة.
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تقرير حوكمـة الشـركـة

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 2021، منها:
استعراض تقرير إدارة التدقيق الداخلي ربع السنوي والسنوي بصورة دورية. 	
استعراض تقرير إدارة املخاطر ربع السنوي والسنوي بصورة دورية. 	
استعراض نتائج اإلفصاح السنوي لعام 2021. 	
استعراض نتائج التقييم الداخلي لبرنامج إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة لتأكيد وتحسين الجودة. 	
املوافقة على خطة إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة املبنية على املخاطر لعام 2022. 	
املوافقة على الخطة االستراتيجية إلدارة للتدقيق الداخلي للمجموعة لألعوام: 2022 -2024. 	
املوافقة على البيانات املالية الربعية، ومراجعة البيانات املالية السنوية ورفع توصية بشأنها ملجلس اإلدارة. 	
مراجعة سياسات شركة Ooredoo ش.م.ق.ع التالية، ورفعها ملجلس اإلدارة: 	

دليل الحوكمة وميثاق مجلس اإلدارة املعدل.  .1
سياسة االختبار أثناء اإلنتاج املعدلة.  .2

مصفوفة الصالحيات واتخاذ القرارات املالية املعدلة.  .3
ميثاق اللجنة اإلدارية املعدلة.  .4

ميثاق لجنة التسعير.  .5
.)Business Case Challenge( الخاصة بـ QMCميثاق اللجنة الفرعية لـ  .6

سياسة املزايدات واملشتريات.  .7
سياسة أمن األجهزة املحمولة املعدلة.  .8

سياسة إدارة مخاطر الشركة املعدلة.  .9
سياسة حوكمة البيانات.  .10

سياسة اإليرادات املؤجلة املعدلة.  .11
سياسة مكافحة االحتيال املعدلة.  .12

سياسة إدارة استمرارية األعمال املعدلة.  .13
سياسة االحتياطات وااللتزامات املحتملة املعدلة.  .14

سياسة حوكمة مكافحة االحتيال.  .15
سياسة وإجراءات التحقيق.  .16

سياسة تقييم مخاطر االحتيال.  .17

مراجعة سياسات ومواثيق مجموعة Ooredoo التالية، ورفعها ملجلس اإلدارة:  	
سياسة الخزينة املعدلة للمجموعة.  .1

سياسة الشركات ذات األغراض الخاصة للمجموعة.  .2
سياسة إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة.  .3

سياسة البيع بالجملة للمجموعة.  .4
سياسة حوكمة مكافحة االحتيال.  .5

سياسة وإجراءات التحقيق.  .6
سياسة تقييم مخاطر االحتيال.  .7

مصفوفة الصالحيات واتخاذ القرارات املالية املعدلة.  .8

املوافقة على تقرير الحوكمة البيئية واالجتماعية والحوكمة )ESG( لعام 2020. 	
املوافقة على تقرير الحوكمة لعام 2020. 	
 املوافقة على تقرير إدارة مجموعة Ooredoo بشــأن مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير املالية للســنة املالية املنتهية في  	

31 ديسمبر 2020.
املوافقة على تقرير إدارة Ooredoo قطر بشأن مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير املالية للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2020. 	
املوافقة على تعيين مكتب )PwC( كمراقبًا لحسابات الشركة لـ Ooredoo قطر ومجموعة Ooredoo ذ.م.م والشركات ذات األغراض الخاصة،  	

.)ICOFR( لعام 2020، ومراجعة أنظمة الضبط الداخلية على التقارير املالية )RAS( ومراجعة النظام املحاسبي التنظيمي
املوافقة على نتائج مؤشر أداء إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة، وإدارة حوكمة الشركات لعام 2020. 	
املوافقة على مؤشر أداء إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة، ومؤشر أداء إدارة حوكمة الشركات لعام 2021. 	
املوافقة على موازنة إدارة حوكمة الشركات لعام 2021. 	
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 تقرير اإلدارة الدوري بشأن مكافحة غسيل األموال واالمتثال. 	
استعراض متابعة تنفيذ توصيات برنامج تحسين الجودة )QAIP( الداخلية والخارجية. 	
استعراض خطة تدقيق مراقب حسابات الشركة السنوية عن عام 2021. 	

علمًا بأن اللجنة عقدت في عام 2021 تسعة )9( اجتماعات.

وفيما يلي جدول يوضح تشكيل اللجان التابعة للمجلس:

منصب العضو في اللجنةاسم عضو مجلس اإلدارةاللجنة

رئيس اللجنةسعادة السيد/ تركي محمد الخاطراللجنة التنفيذية

عضوالسيد/ عبداهلل مبارك آل خليفة

عضوالسيد/ عيسى هالل الكواري 

عضوالسيد/ يوسف محمد العبيدلي

رئيس اللجنةالسيد/ ناصر راشد الحميديلجنة التدقيق وإدارة املخاطر

عضوالشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني 

عضوسعادة السيد/ محمد بن ناصر الهاجري

رئيس اللجنةسعادة السيد/ تركي محمد الخاطرلجنة املكافآت والترشيحات

عضوالسيد/ عيسى هالل الكواري 

عضوالشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني 

اللجنة التنفيذية أ. 
تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة 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 2021، منها:
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. 	
دراسة وضع املحافظ االستثمارية للشركة. 	
مراجعة استراتيجية شركات املجموعة وتحديد أولوياتها. 	
املوافقة على اتفاقيات الرعاية التي تبرمها الشركة مع األطراف األخرى.  	
املوافقة على تحديث الحدود املالية للطرف املقابل )من البنوك واملؤسسات املالية(. 	
املوافقة على خطة أعمال املجموعة لألعوام 2022، 2023، 2024 واملوازنة السنوية لعام 2022، ورفع توصية ملجلس اإلدارة بهذا الشأن. 	
املوافقــة علــى خطــة أعمــال مجموعــة Ooredoo )ذ.م.م( لألعــوام 2022، 2023، 2024 واملوازنة الســنوية لعام 2022، ورفع توصية ملجلس اإلدارة  	

بهذا الشأن.
املوافقة على االستراتيجية التمويلية وخطة التمويل لعام 2022، ورفع توصية ملجلس اإلدارة بهذا الشأن. 	
املوافقة على خطة أعمال Ooredoo قطر لألعوام 2022، 2023، 2024 واملوازنة الســنوية لعام 2022، ورفع توصية ملجلس اإلدارة بهذا الشــأن. 	

علمًا بأن اللجنة عقدت في عام 2021 )6( ست اجتماعات.

بناًء على التقييم السنوي، فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خالل السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2021.

اسم عضو اللجنة 
 عدد إجتماعات اللجنة التنفيذية 

التي حضرها في سنة 2021

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية يمثلها سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر 
)رئيس اللجنة التنفيذية(

5

5السيد/ عبداهلل مبارك ال خليفة )عضوا(

5السيد/ عيسى هالل الكواري )عضوا(

6السيد/ يوسف محمد العبيدلي )عضوا(

لجنة التدقيق وإدارة املخاطر ب. 
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 ُنظم 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.
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اإلدارة التنفيذية  .14
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 التنفيذيملخص السيرة الذاتية

السيد/ عزيز العثمان فخرو 
 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي،

 Ooredoo مجموعة

تم تعيين السيد/ عزيز العثمان فخرو عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا ملجموعة Ooredoo في نوفمبر 2020. ويشغل 
السيد/ عزيز العثمان فخرو عضوية مجلس إدارة Ooredoo منذ عام 2011. 

وقد شغل منصب مساعد وكيل وزارة املالية لشؤون املوازنة العامة، ومديرًا باإلنابة بقسم االندماجات 
واالستحواذات في قطر القابضة )الذراع االستثماري واالستراتيجي لجهاز قطر لالستثمار( من 2007 وحتى 2014، 

حيث أشرف على عدد من أهم االستحواذات خالل تلك الفترة. 

ويشغل السيد/ عزيز العثمان فخرو أيضًا عضوية مجلس اإلدارة بشركة SA Accor منذ عام 2015. كما أنه يشغل 
منذ مارس 2021 عضوية مجلس اإلدارة شركة كتارا للضيافة وعضوية مجلس أمناء متحف قطر. وفي ديسمبر 

2021 انضم لعضوية مجلس إدارة اندوسات. 

والسيد/ عزيز العثمان فخرو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة إسلسكا.

الشيخ/ محمد بن عبداهلل آل ثاني 
نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة 

 Ooredoo والرئيس التنفيذي 
لـOoredoo قطر

 Ooredooوالرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الشيخ/ محمد بن عبداهلل آل ثاني هو نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة
قطر منذ مارس 2020.

كما يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة Ooredoo الكويت، ونائب رئيس مجلس إدارة كل من آسياسيل 
العراق و Ooredoo ُعمان. 

يتمتع الشيخ/ محمد بخبرة واسعة في مجال االتصاالت والتحول الرقمي واملحاسبة واملالية. وقد شغل العديد 
من املناصب اإلدارية في Ooredoo منذ انضمامه للشركة عام 2009. 

 ،Ooredoo الكويت والرئيس املفوض لشركة إندوسات Ooredoo إذ تولى سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة
قاد خاللها كال الشركتين لتحقيق العديد من اإلنجازات وريادة السوق في كل من الكويت وإندونيسيا. 

الشيخ/ محمد حاصل على شهادة املاجستير في املالية واملحاسبة من جامعة كارديف باململكة املتحدة، 
وشهادة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة قطر.

عبداهلل أحمد الزمان
 رئيس الشؤون املالية،

 Ooredoo مجموعة

تــم تعييــن الســيد/ عبــد اهلل أحمــد الزمــان في منصب رئيس الشــؤون املالية فــي مجموعة Ooredoo في 
مــارس 2021. وكان الســيد/ عبــداهلل قــد انضــم إلــى مجموعــة Ooredoo عام 2013 وتقلد عــدة مناصب إدارية عليا 

فــي الشــركات التابعــة ملجموعــة Ooredoo، قبــل أن يشــغل منصــب رئيس الشــؤون املالية لـ Ooredoo قطر 
منــذ يناير 2018.

ويعد السيد/ عبداهلل مسؤواًل عن تعزيز الشفافية واملساءلة التنظيمية، والحفاظ على القيمة املستدامة على 
املدى الطويل للمساهمين وأصحاب املصلحة اآلخرين.

يتمتع السيد/ عبداهلل بخبرة قيادية واسعة وحافلة باإلنجازات تمتد ألكثر من 18 عامًا في قطاعات االتصاالت 
والنقل والنفط والغاز. 

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم املالية وإدارة األعمال من كاليفورنيا بالواليات املتحدة 
األمريكية، ودرجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة هال باململكة املتحدة.

الشيخ/ علي بن جبر آل ثاني 
 رئيس الشؤون القانونية 

 والتنظيمية والحوكمة،
Ooredoo مجموعة

الشيخ علي بن جبر آل ثاني هو رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة للمجموعة منذ مارس 2020. 

وشغل الشيخ/ علي في الفترة األخيرة منصب رئيس إدارة حوكمة الشركة في مجموعة Ooredoo من يناير 
2018 وحتى مارس 2020. 

ويشرف الشيخ/ علي بمقتضى منصبه الحالي على األنشطة والسياسات القانونية والشؤون التنظيمية 
للمجموعة حول العالم. وهو مسؤول عن تقديم االستشارات 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 Ooredoo في 2013، وشغل منذ ذلك الوقت عدة مناصب بما 
فيها رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية في Ooredoo قطر.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في القانون.

فاطمة سلطان الكواري
 رئيس املوارد البشرية،

Ooredoo مجموعة

تشغل السيدة/ فاطمة سلطان الكواري منصب رئيس املوارد البشرية في مجموعة Ooredoo منذ أبريل 2021، 
ورئيس مجلس إدارة Ooredoo املالديف منذ ديسمبر 2021.

تتمتع السيدة/ فاطمة بخبرة مهنية واسعة تتجاوز 16 عامًا وهي ُتعّد أول امرأة في تاريخ Ooredoo الكويت يتم 
تعيينها عضوًا في مجلس إدارة الشركة.

انضمت السيدة/ فاطمة للعمل في Ooredoo عام 2006 وشغلت عددًا من املناصب العليا، كان آخرها منصب 
رئيس خدمات األفراد في Ooredoo قطر، كما كانت تشغل قبل ذلك منصب رئيس الشؤون التجارية ملجموعة 

Ooredoo باإلنابة.

وتحمل السيدة فاطمة الكواري شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب اآللي من جامعة قطر، ودرجة 
املاجستير التنفيذي في القيادة والسياسة واالبتكار من جامعة جورج تاون بالواليات املتحدة األمريكية، ودرجة 

املاجستير في إدارة األعمال من جامعة ليفربول في اململكة املتحدة.

بناًء على التقييم السنوي، فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خالل السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2021.

اسم عضو اللجنة
 عدد إجتماعات لجنة التدقيق وادارة املخاطر 

التي حضرها في سنة 2021

9السيد/ ناصر راشد الحميدي

7الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني 

6 سعادة السيد/ محمد ناصر الهاجري 

لجنة املكافآت والترشيحات ج. 
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء، وتعمل لجنة املكافآت والترشيحات على مساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ مهامه ومسئولياته فيما يتعلق بترشيح 
وتعيين أعضاء مجلس إدارة Ooredoo ومجالس 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 2021، منها:
املوافقة على بطاقة مؤشر تقييم األداء لـ Ooredoo قطر لعام 2020 بنتيجة )3.68(. 	
املوافقة على تقييم أداء املديرين التنفيذيين لـ Ooredoo قطر لعام 2020  	
املوافقة على بطاقة مؤشر تقييم األداء ملجموعة Ooredoo لعام 2020 بنتيجة )4.02(. 	
املوافقة على تقييم أداء املديرين التنفيذيين لـمجموعة Ooredoo لعام 2020. 	
	 .)Apple لـ)مشروع Ooredoo املوافقة على مقترح نظام االحتفاظ باملواهب الهامة في إندوسات
املوافقة على تثبيت السيد/ بسام يوسف اإلبراهيم كرئيس تنفيذي لـ Ooredoo الجزائر ابتداًء من 1 مايو 2021. 	
املوافقة على تعيين السيدة/ منيرة فهد الدوسري كرئيس تنفيذي لشركة ستارلينك. 	
املوافقة على الهيكل التنظيمي املقترح إلدارة الشؤون التجارية و االستراتيجية في Ooredoo قطر. 	
املوافقة على اعتماد بطاقة مؤشر األداء ملجموعة Ooredoo للعضو املنتدب للمجموعة ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة عن العام 2021. 	
املوافقة على اعتماد بطاقة مؤشر تقييم األداء لرؤساء االدارات التنفيذيين لـمجموعة Ooredoo وذلك عن العام 2021. 	
املوافقة على اعتماد هيكل بطاقة مؤشر األداء للرؤساء التنفيذيين. 	
املوافقة على هيكل )Braveheart Reward( لعام 2021 و 2022. 	
املوافقة على التعديالت املقترحة في الهيكل التنظيمي للشئون التجارية ملجموعة Ooredoo وتعديل مسمى )B2B & Wholesale( إلى  	

.)Ooredoo Business Services(
	 .Ooredoo املوافقة على التعديالت املقترحة في الهيكل التنظيمي للشئون االستراتيجية ملجموعة
	 .Ooredoo املوافقة على التعديالت املقترحة في الهيكل التنظيمي االندماج واالستحواذ ملجموعة
	 .Ooredoo ملجموعة Transformation Office املوافقة على الهيكل التنظيمي الجديد
املوافقة على اعتماد بطاقة مؤشر األداء لـ Ooredoo قطر )الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات( لعام 2021 . 	
املوافقة على اعتماد بطاقة مؤشر األداء املديرين التنفيذيين لـ Ooredoo قطر لعام 2021 . 	
املوافقة على استراتيجية املوارد البشرية الجديدة والهيكل التنظيمي املقترح للموارد البشرية . 	
املوافقة على نموذج التشغيل واملوارد االفتراضية في هيكل Ooredoo Group Strategic Sourcing، وبدأ العمل على هذا النموذج بشكل تجريبي  	

سنة 2022.

علمًا بأن اللجنة عقدت في عام 2021 ستة )6( اجتماعات.

بناًء على التقييم السنوي، فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خالل السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر 2120.

اسم عضو اللجنة
 عدد إجتماعات لجنة املكافآت والترشيحات 

التي حضرها في سنة 2021

6الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية يمثلها سعادة السيد/ تركي محمد الخاطر

6السيد/ عيسى هالل الكواري

5الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني
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إجمالي قيمة تعويضات اإلدارة التنفيذية عن السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2021 ما يعادل 45.5 مليون ريال قطري. 	
تقييم مجلس اإلدارة عن أداء اإلدارة التنفيذية: بناًء على التقييم السنوي، فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اإلدارة التنفيذية في تنفيذ  	

مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2120.

إدارة الحوكمة  .15
تأسست إدارة الحوكمة في الشركة في عام 2008، ويقع على عاتق اإلدارة مسؤولية مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في ضمان فعالية 

وتطبيق ممارسات وسياسات حوكمة الشركات عبر Ooredoo ومجموعتها.

وقد أنجزت إدارة الحوكمة عددًا من األعمال املهمة في عام 2120، منها:
متابعة تطبيق حوكمة الشركات في جميع شركات املجموعة العاملة. 	
مراجعة قائمة ممثلي Ooredoo في مجالس إدارات شركات املجموعة. 	
اعتماد اإلجراءات الخاصة بإفصاح املوظفين عن املصالح غير املتعلقة بالشركة. 	
متابعة نشر أدلة الحوكمة في شركات مجموعة Ooredoo العاملة. 	
مساعدة املجلس في التقييم السنوي وفي تقييم االلتزام بأخالقيات وسلوكيات العمل. 	
	 .)SPVs( إدارة الشركات ذات األغراض الخاصة
العمل على سياسات الشركة وجدول إتخاذ القرارات. 	
االمتثال بأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية. 	

أهداف التدقيق الداخلي وأنشطته  .16
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 
.Ooredoo وتحسين عمليات

ويتم 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 2021، من 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 Report( لعام 2021. 	

ولضمان الشفافية واملصداقية، يتم التحقيق في أي أمور تسترعي انتباه املدقق الداخلي أو الخارجي أو فريق املحاسبة بشكل منفصل بناًء على 
طبيعة هذه األمور ووفقًا لإلجراءات املعتمدة لهذا الشأن.

اإلشراف والرقابة على املجموعة  .17
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.

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

أسم املدير التنفيذيملخص السيرة الذاتية

محمد عبدالخالق العمادي
 رئيس التدقيق الداخلي،

Ooredoo مجموعة

تم تعيين السيد/ محمد عبدالخالق 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. 

يتمتع السيد/ محمد بخبرة مهنية واسعة تمتد ألكثر من 21 سنة في مجال التدقيق، عمل خاللها في مجال 
التدقيق الداخلي لـ Ooredoo ملدة 13 سنة. 

وبحكم منصبه الحالي، فهو مسؤول عن بث الثقة وتوفير خدمة االستشارات لكل من Ooredoo قطر ومجموعة 
Ooredoo وستارلينك. وذلك باإلضافة إلى دعم وظائف التدقيق الداخلي في شركات املجموعة.

السيد/ محمد حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة قطر ودرجة املاجستير في املحاسبة 
واملالية من جامعة ساوثهامبتون باململكة املتحدة.

 الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر 
آل ثاني

 رئيس الشؤون التجارية،
Ooredoo قطر

تم تعيين الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني في منصب رئيس الشؤون التجارية في مارس 2021. 

ويتمتع الشيخ/ ناصر بن حمد بخبرة واسعة تمتد ملا يقرب من 10 سنوات، وُيشرف حاليًا على كل من وحدتي 
عمل األفراد والشركات. 

 وقبل توليه منصبه الحالي، كان الشيخ/ ناصر رئيس األعمال التجارية في Ooredoo قطر، حيث كان مسؤواًل عن 
األرباح والخسائر ملجموعة خدمات الشركات والتي تشمل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واملشاريع الكبرى 

ومركز قطر للبيانات. 

الشيخ/ ناصر حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة قطر وعلى درجة املاجستير في إدارة األعمال من 
جامعة ويلز، وهو حاصل أيضًا على درجة املاجستير في إدارة األعمال )Telecoms Mini MBA( من أكاديمية 

Telecoms باململكة املتحدة.

محمد جاسم الكواري 
 رئيس الخدمات املساعدة،

Ooredoo قطر

تم تعيين السيد/ محمد جاسم الكواري في منصب رئيس الخدمات املساعدة في Ooredoo قطر في يناير 
2012، وهو مسؤول في منصبه الحالي عن اإلدارات التالية: املشتريات وسالسل التوريد، واملباني والخدمات 
املساندة، والتميز التشغيلي. ويمتلك السيد/ محمد خبرة تزيد عن 27 عامًا في الوظائف اإلدارية والقيادية.

وكان السيد/ محمد سابقًا رئيس مجلس إدارة Ooredoo ُعمان وعضو مجلس إدارة شركة ستارلينك قطر. 

وهو يحمل شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية، بواشنطن.

إيمان مبارك الخاطر
 رئيس املوارد البشرية،

Ooredoo قطر 

تشغل السيدة/ إيمان مبارك الخاطر منصب رئيس املوارد البشرية في Ooredoo قطر منذ مارس 2021. 

وتتميز السيدة/ إيمان مبارك الخاطر بخبرة تزيد عن 15 عامًا، وساهمت بشكل كبير في نمو الشركة على 
املستويين التجاري واملالي. 

وقبل تعيينها بمنصب رئيس املوارد البشرية في Ooredoo قطر، شغلت السيدة/ إيمان مبارك الخاطر منصب 
 .Ooredoo املدير التنفيذي للتعاقدات واألداء والشراكات باإلنابة في مجموعة

وكانت السيدة/ إيمان مبارك الخاطر قد انضمت إلى Ooredoo عام 2007 وشغلت منذ ذلك الحين العديد من 
املناصب العليا في قطر واملجموعة. 

كما تشغل السيدة/ إيمان مبارك الخاطر عضوية مجلس اإلدارة للجمعية القطرية للتوحد، كما أنها متطوعة في 
مركز رعاية األيتام )دريمة(. 

السيدة/ إيمان حاصلة على درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية من جامعة قطر ودرجة املاجستير في إدارة 
األعمال االستراتيجية من جامعة HEC Paris. وهي إحدى خريجات مركز قطر للقيادات.

عيسى محمد املهندي 
 رئيس الشؤون املالية،

Ooredoo قطر

تم تعيين السيد/ عيسى محمد املهندي بمنصب رئيس الشؤون املالية في Ooredoo قطر في مارس 2021. 

وقبل انضمامه إلى Ooredoo عام 2012، شغل السيد/ عيسى العديد من املناصب في القطاع املصرفي 
والعمليات املتعلقة باملخاطر وتأمين العائدات واإلدارة العامة. 

ويشغل السيد/ عيسى املهندي عضوية مجلس اإلدارة في كل من Ooredoo فلسطين وOoredoo عمان 
وشركة ستارلينك. كما يشغل عضوية مجلس اإلدارة في شركة QLM لتأمينات الحياة والتأمين الصحي. 

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال واملالية من جامعة Marymount بالواليات املتحدة 
.HEC Paris األمريكية، وعلى درجة املاجستير في إدارة األعمال والتحول الرقمي من

غونتر أوتندورفر 
 رئيس التكنولوجيا والبنية التحتية،

Ooredoo قطر

تم تعيين السيد/غونتر أوتندورفر رئيسًا للتكنولوجيا والبنية التحتية في Ooredoo قطر في يناير 2019. 

 ويمتلك السيد/ أوتندورفر 25 عامًا من الخبرة، عمل خاللها كرئيس للتكنولوجيا وعضو مجلس إدارة في 
 كبرى شركات االتصاالت العاملية مثل Sprint األمريكية و Telekom Austria النمساوية وT-Mobile األملانية 
 Ooredoo األسترالية. وكان آخر املناصب التي شغلها السيد/ أوتندورفر قبل االنضمام إلى Single Optus و 

هو رئيس عمليات التكنولوجيا بشركة Sprint Corporation USA األمريكية. 

 السيد/ أوتيندورفر حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر )بتقدير امتياز( من جامعة 
Technische Universitat في فيينا، بالنمسا.
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تقرير حوكمـة الشـركـة

اتاحة املعلومات  .20
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.

وفي حال تداولت الصحف أو مواقع التواصل شائعات عن الشركة، فإن الشركة لديها سياسة خاصة بشأن اإلفصاحات والتي أيضًا تتضمن سياسة 
التعامل مع الشائعات ان وجدت.

وقد تمت اإلشارة ضمنيًا في أحكام املواد )45( و)48( و)52( من النظام األساسي للشركة على حقوق صغار املساهمين في الشركة بقولها:
ملجلس اإلدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من املساهمين يمثلون ما ال  	

يقل عن )10%( من رأس املال.
تنعقد الجمعية العامة في اجتماع غير عادي بناًء على دعوة من مجلس اإلدارة أو بناًء على طلب كتابي موجه إلى املجلس من عدد من  	

املساهمين يمثلون ما ال يقل عن ربع األسهم.
قــرارات الجمعيــة العامــة الصــادرة طبقــًا لنظــام الشــركة ملزمة لجميع املســاهمين حتــى الغائبين منهم واملخالفين فــي الرأي وعديمي األهلية  	

أو ناقصيها.

السياسة املتبعة في توزيع األرباح  .21
يتم توزيع األرباح وفقًا لتوصية مجلس اإلدارة، ولقرار الجمعية العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي، وذلك في ضوء أحكام املادة )61( من 

النظام األساسي للشركة.

سجل املساهمين  .22
مع مراعاة حكم املادة )10( من النظام األساسي للشركة، واملادة )159( من قانون الشركات التجارية رقم )11( لسنة 2015 وتعديالته بقانون رقم )8( 

لسنة 2021، واملادة )30( من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية، وبناًء 
على توجيهات 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

النسبة املئويةعدد األسهمالدولةاالسم

51.7% 1,655,808,420قطرشركة قطر القابضة

13%417,705,904 قطرصندوق املعاشات )الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية(

10.0%320,319,940اإلمارات العربية املتحدةجهاز أبوظبي لالستثمار

 صندوق املعاشات العسكري )الهيئة العامة للتقاعد 
والتأمينات االجتماعية(

2.0%65,621,382قطر

الجدول الثاني: حصص أعضاء مجلس اإلدارة

اسم املستفيدالدولةعدد األسهماسم عضو مجلس اإلدارة

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

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات قطر417,705,904 
االجتماعية

سعادة السيد/ تركى محمد الخاطرقطر50,000سعادة السيد/ تركى محمد الخاطر

بنك قطر الوطنيقطر25,027,600 بنك قطر الوطني يمثله السيد/ عبداهلل مبارك آل خليفة

الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثانيقطر58,770شركة واسط للتجاره يمثلها الشيخ/ سعود بن ناصر آل ثاني

السيد/ ناصر راشد الحميديقطر50,000السيد/ ناصر راشد الحميدي

الدكتور/ ناصر محمد معرفيهقطر44,500الدكتور/ ناصر محمد معرفيه

سعادة السيد/ محمد ناصر الهاجريقطر5,000سعادة السيد/ محمد ناصر الهاجري 

املعاملة املنصفة للمساهمين وحقوق التصويت  .23
وفقًا لحكم املادة )16( من النظام األساسي للشركة، التي تنص على أن »كل سهم يخول صاحبه الحق فى حصة معادلة لحصة غيره بال تمييز سواًء 

بالنسبة مللكية موجودات الشركة أو في األرباح التي تقسم على الوجه املبين فيما بعد«، يتم توزيع األرباح على املساهمين.

ووفقًا ألحكام املادة )51( من النظام األساسي للشركة واملادة )33( من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية 
يحق للمساهمين طلب إدراج مسائل معينة في جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشتها باالجتماع إن لم يدرجها املجلس وقررت الجمعية ذلك.

كما تحرص الشركة في اختيار انسب االماكن واملواعيد النعقاد الجمعية العامة وللشركة واستخدام وسائل التقنية الحديثة في التواصل مع 
املساهمين تيسيرًا ملشاركة أكبر عدد منهم في اجتماع الجمعية العامة مشاركة فعالة.

إدارة املخاطر وأنظمة الضبط الداخلية  .18
وضعت Ooredoo نظامًا 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.

وفي هذا السياق، فإن Ooredoo تطبق 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 Ooredoo والتقيد 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 Ooredoo نظام 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 2021 بتحديد 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 31 ديسمبر 2021، لم 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.

تقيد الشركة بنظام التدقيق الداخلي والخارجي  .19
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.
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تقرير حوكمـة الشـركـة

إبرام مجموعة Ooredoo ونوكيا اتفاقيتي شــراكة إســتراتيجية تهدفان إلى تعزيز مســيرة التحول الرقمي في Ooredoo واالرتقاء بتجربة العمالء  	
في نوفمبر 2021.

تأكيد مجموعة Ooredoo توصلها إلى اتفاقية مع Snap لتمكين االستفادة من قدرات تقنية الواقع املعزز في مختلف مناطق تواجدها في العالم. 	
إعالن Ooredoo قطر عن إبرام شراكة مع Ericsson في نوفمبر 2021، تتعاون بموجبها الشركتان لضمان توفير تجربة 5G فريدة من نوعها لجماهير  	

مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™. 
توقيع اتفاقية إطارية عاملية مشتركة مدتها خمس سنوات بين مجموعة Ooredoo وشركة HUAWEI، في ديسمبر 2021، تزود HUAWEI بموجبها  	

مجموعة Ooredoo بتقنيات الراديو ومنتجات الشبكة األساسية وحلول نقل البيانات عبر الشبكة، بهدف تمكين االرتقاء بالتجربة الرقمية للعمالء.
إعالن مجموعة Ooredoo وCK Hutchison عن اكتمال عملية االندماج بين شركتي االتصاالت التابعتين لهما والعاملتين في إندونيسيا في  	

ديسمبر، في صفقة بلغت قيمتها 6 مليارات دوالر أمريكي، وذلك بهدف إنشاء ثاني أكبر شركة اتصاالت في إندونيسيا، والتي ستحمل اسم 
.Indosat Ooredoo Hutchison

األطراف ذات العالقة  .26
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 2021. 

لم يوجد أي تعامالت مهمة مع أطراف ذات عالقة في سجل الشركة تتطلب موافقة املساهمين وذلك اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021. وفي جميع 
األحوال، فإن تعامالت األطراف ذات العالقة سواًء كانت تعامالت مهمة أو خالف ذلك يتم اإلفصاح عنها في تقرير حوكمة الشركة الذي يتم إعداده 

وفقًا للمادة )122( من قانون الشركات التجارية القطري رقم )11( لسنة 2015 وتعديالته بقانون رقم )8( لسنة 2021، واملادة )55( واملادة )56( واملادة 
)57( من النظام األساسي للشركة واملادة )122( من قانون هيئة قطر لألسواق املالية واملادة )37( من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية 

املدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن 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 املنتهية في 31 ديسمبر 2120 

واملوجودة 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 31 ديسمبر 2120.

املسؤولية االجتماعية  .27
إن املسؤولية االجتماعية للشركات تنصب على املسائل االخالقية واالجتماعية والبيئية، من هذا املنطلق، فإن Ooredoo ملتزمة 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 Ooredoo بأن 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 )دعم(، تلتزم Ooredoo بالقانون رقم 13 لسنة 2008 وتعديالته بالقانون رقم 8 لسنة 2011، 
ويصل مجموع املبالغ التي تم دفعها إلى 508,037 ر.ق دون وجود أي مبالغ مستحقة للدفع. ويمكن معرفة املزيد من املعلومات باالطالع على 

النتائج املالية املدققة.

وانطالقا من ثقتنا بأن Ooredoo ُيمكنها 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 Ooredoo تلك األهداف في عدد من املجاالت عبر العديد من املبادرات، وستجدون تفاصيل ذلك في تقرير 

Ooredoo السنوي لعام 2120 للمسؤولية االجتماعية.

تقرير اإلدارة عن الرقابة الداخلية على التقارير املالية  .28
إن مجلس إدارة شركة Ooredoo )ش.م.ق.ع.( وشركاتها هي املسؤولة عن إنشاء واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية الفّعالة املتبعة في إعداد التقارير 

املالية استناًدا إلى إطار العمل واملعايير املحددة في الرقابة الداخلية - اإلطار املتكامل )2013(، ا الذي أصدرته لجنة المنظمات الراعية لوكالة تريدواي 
)“COSO”(.. إن نظام رقابتنا الداخلية على التقارير املالية مصممة لتوفير تأكيد معقول فيما يتعلق بموثوقية التقارير املالية وإعداد البيانات املالية 
املوحدة للشركة ألغراض إعداد التقارير الخارجية وفقُا للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية )IASB(. تتضمن 

الرقابة الداخلية على التقارير املالية ضوابط على االفصاحات في البيانات املالية املوحدة واإلجراءات املصممة ملنع األخطاء الجوهرية.

لقد قمنا بتقييم فعالية تصميم وتطبيق نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية كما في 31 ديسمبر 2020 وفقًا للمعايير الموضحة في »الرقابة 
.)”COSO“( الداخلية - اإلطار المتكامل لعام 2013« الذي أصدرته لجنة المنظمات الراعية لوكالة تريدواي

مجلس إدارة املجموعة هو املسؤول عن تصميم وصيانة ضوابط داخلية كافية والتي عند التطبيق الفعال من شأنها أن تضمن سير أعمالها بشكل 
منظم وفعال، بما في ذلك:

االلتزام بسياسات املجموعة. 	
حماية أصولها. 	
منع وكشف عمليات االحتيال واألخطاء. 	
دقة واكتمال السجالت املحاسبية. 	
إعداد املعلومات املالية املوثوقة في الوقت املناسب؛ و 	
االمتثال للقوانين واللوائح املعمول بها، بما في ذلك قانون هيئة قطر لألسواق املالية والتشريعات ذات الصلة وقانون حوكمة الشركات  	

والكيانات القانونية املدرجة في السوق الرئيسية والصادرة عن مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق املالية بموجب القرار رقم )5( لعام 2016.

وفقُا ألحكام املادة )41( واملادة )45( من النظام األساسي للشركة، تحرص الشركة على تمكين املساهمين من العلم باملوضوعات املدرجة بجدول 
اعمال الجمعية العامة وتوفر معلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قراراتهم من خالل اإلعالن عنها في الصحف وموقع بورصة قطر واملوقع اإللكتروني 

الخاص بالشركة.

ووفقُا ألحكام املادة )47( من النظام األساسي للشركة، تفصح الشركة بعد انتهاء الجمعية في بيان صحفي خاص عن نتائج الجمعية العامة فور 
انتهائها.  وكما ورد في املادة )41( من النظام األساسي للشركة، تمكن الشركة مساهميها االطالع على محضر اجتماع الجمعية العامة في حال 

طلب املساهم ذلك.

ووفقًا ألحكام املادة )42( من النظام األساسي للشركة، فإن لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين باألصالة أو النيابة.

موظفو الشركة  .24
إن سياسات املوارد البشرية املعتمدة واملطبقة بالشركة معدة بما يتماشى مع أحكام قانون العمل رقم )14( لسنة 2004، والقرارات 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.

انجازات الشركة  .25
حققت الشركة خالل 2021 العديد من اإلنجازات املهمة، ومن أبرزها:

اإلعالن عن تحقيق مجموعة Ooredoo إليرادات بلغت 29.9 مليار ر.ق خالل السنة املالية 2021،  	
الحفاظ على قيمة العالمة التجارية Ooredoo، حيث بلغت قيمة عالمة Ooredoo التجارية 3.2 مليار دوالر أمريكي. 	
اختيار السيد/ عزيز العثمان فخرو، العضو املنتدب للمجموعة، ضمن قائمة أقوى 50 رئيسًا تنفيذيًا في منطقة الشرق األوسط. 	
تعيين عدد من املسؤولين التنفيذيين في مجموعة Ooredoo في مارس 2021، من بينهم عبداهلل أحمد الزمان رئيسًا تنفيذيًا للشؤون املالية  	

للمجموعة، وفاطمة سلطان الكواري رئيسًا تنفيذيًا للموارد البشرية للمجموعة، ونايجل توماس بايرن رئيسًا تنفيذيًا للتكنولوجيا واملعلومات 
للمجموعة، ورينيه ويرنر رئيسًا تنفيذيًا لالستراتيجية للمجموعة.

تعيين عدد من املسؤولين التنفيذيين في Ooredoo قطر في مارس 2021، وهم: الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيسًا للشؤون التجارية،  	
وإيمان مبارك الخاطر رئيسًا للموارد البشرية، وعيسى محمد املهندي رئيسًا للشؤون املالية )باإلنابة(. 

	  )”Edge Point Indonesia“( اتفاقية بيع وإعادة استئجار ألكثر من 4200 برج لالتصاالت مع شركة Ooredoo في مارس 2021، توقيع إندوسات 
.PT EPID Menara Asset Co

إبرام اتفاقيات محافظ إلكترونية بين Ooredoo فلسطين وشريكين رئيسيين من مقدمي الخدمات املالية وذلك لتمكين العمالء من االستفادة  	
من وسائل الدفع اإللكتروني، ودعم استخدام الخدمات الرقمية، وإطالق خدمة بيانات جديدة سيستخدمها البنك العربي. 

نجاح مجموعة Ooredoo بتسعير إصدار سندات ممتازة غير مضمونة قيمتها مليار دوالر أمريكي وفق القاعدة Reg S/Rule144A. وستستحق  	
السندات بتاريخ 8 أبريل 2031 وبقسيمة فوائد »كوبون« تبلغ 2.625% في السنة. وقد تم تسعير هذه الصفقة التجارية على مدى 10 سنوات عند 

103.4 نقطة أساس. وسيستخدم صافي ريع بيع السندات في األغراض العامة لـ Ooredoo بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية.
توقيع Ooredoo )ش.م.ع.ق( في أبريل 2021 على اتفاقية جديدة لقرض متجدد قيمته 500 مليون دوالر أمريكي مع تجمع يتألف من 11 مصرفًا.  	

وسيستحق القرض املتجدد بتاريخ 19 أبريل 2026، وسيستخدم ألغراض Ooredoo العامة. وباإلضافة إلى ذلك، وبتاريخ 14 أبريل 2021 استخدمت 
Ooredoo حقها لتسديد وإلغاء قرض متجدد بقيمة 1 مليار دوالر أمريكي بشكل مسبق ملوعد استحقاقه في يونيو 2022. 

	  Apple في يونيو وأجهزة Samsung بعد أن أطلقتها سابقًا على أجهزة ،Huawei ُعمان عبر شبكتها للجوال ألجهزة Ooredoo 5 فيG إطالق خدمات
في يوليو 2021.

اعتماد الجهات التنظيمية في إندونيسيا في مايو 2021 اتفاقية بيع وإعادة استئجار أكثر من 4200 برج اتصاالت واملوقعة بين كل من إندوسات  	
Ooredoo وEdge Point Indonesia. وُتعُد هذا االتفاقية، التي بلغت قيمتها 750 مليون دوالر أمريكي، واحدة من أكبر الصفقات من نوعها في قارة 

آسيا. وتشكل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية Ooredoo التي تهدف إلى التحول إلى نموذج تخفيف أصول أكثر كفاءة ومرونة. 
توقيع Ooredoo الجزائر على اتفاقية شراكة مع Facebook وInfobib تركز على نموذج A2P للرسائل )رسائل من التطبيقات إلى جواالت  	

املستخدمين(، لتضمن بذلك تحقيق زيادة مهمة في إيرادات هذا الخط من األعمال، وبما يعزز التحكم بحركة البيانات. 
تعيين السيدة نور السليطي رئيسًا تنفيذيًا لـ Ooredoo ُعمان، والسيد بسام يوسف اإلبراهيم رئيسًا تنفيذيًا لـ Ooredoo الجزائر في مايو 2021. 	
في يوليو 2021، إعالن Ooredoo قطر عن شراكتها مع شركة Quest، أول وأكبر شركة قطر متخصصة في الرياضات اإللكترونية، وذلك إلطالق  	

عالمتها التجارية الخاصة، »Ooredoo نيشن - أرض الالعبين«. وتنص االتفاقية على أن تطلق Ooredoo سلسلة من املنتجات والخدمات 
واملبادرات املوجهة بشكل خاص إلى جمهور محبي األلعاب.

إبرام اتفاقية مهمة بين Ooredoo الكويت وبنك الكويت الوطني لتطوير خدمات ومنتجات وحلول رقمية تسهم في إثراء تجربة العمالء.  	
تصنيف آسياسيل العراق كأفضل مشغل اتصاالت يوفر تغطية شبكات جوال في العراق في أغسطس 2021، وذلك من قبل Ookla املتخصصة  	

 .Speedchecker في اختبارات سرعة شبكات االتصاالت. كما تم تصنيف اتصاالت البيانات التي توفرها الشركة األعلى سرعة في العراق من قبل
إعالن مجموعة Ooredoo في ســبتمبر 2021 بأنها الراعي الرئيســي ألول ســباق فورموال 1 يقام في قطر تحت اســم »جائزة Ooredoo قطر  	

الكبرى للفورموال 1«. 
فوز Ooredoo بجائزتين في أكتوبر 2021: وهما جائزة »الشركة الرائدة في عالقات املستثمرين«، و»أفضل مسؤول لعالقات مستثمرين« في  	

.)MEIRA( قطر، وذلك خالل املؤتمر السنوي التحاد عالقات املستثمرين في الشرق األوسط
إعالن مجموعة Ooredoo في أكتوبر 2021 عن إبرام شراكة مع Ericsson باعتبارها شريكًا في الجيل التالي للتحول الرقمي فيما يتعلق بحلول  	

أنظمة دعم األعمال، ووقعت الشركتان اتفاقية إطارية مشتركة مدتها خمس سنوات لنشر أحدث حلول أنظمة دعم األعمال من إريكسون لدى 
 .Ooredoo العديد من الشركات التابعة ملجموعة

اإلعالن في نوفمبر 2021 بأن Ooredoo ستكون مشغل االتصاالت الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في الشرق األوسط وأفريقيا،  	
ومشغل االتصاالت الرسمي لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ في الشرق األوسط وأفريقيا. 

تكريم Ooredoo الكويت بحصولها على عدد من جوائز ستيفي. فقد فازت الشركة بجائزة ستيفي في فئة »االبتكار في تطبيقات معلومات  	
األعمال«، وذلك عن حلولها التي تركز على العمالء. وحصلت كذلك على جائزة »اإلنجاز املبتكر في تحقيق النمو« وجائزة »االبتكار في إدارة 

وتخطيط وممارسات خدمة العمالء – في قطاع االتصاالت«.
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تقرير حوكمـة الشـركـة

ومع ذلك، فإن أي نظام للرقابة الداخلية، بما في ذلك الرقابة الداخلية على التقارير املالية )ICOFR(، بغض النظر عن مدى حسن إدارته وتشغيله، 
يمكن أن يوفر فقط تأكيدًا معقواًل ولكن ليس كاماًل لتحقيق أهداف نظام الرقابة. وعلى هذا النحو، قد ال تمنع ضوابط الكشف واإلجراءات أو األنظمة 
الخاصة بـالرقابة الداخلية على التقارير املالية )ICOFR( جميع األخطاء أو االحتيال. عالوة على ذلك، يجب أن يعكس تصميم نظام التحكم حقيقة وجود 

قيود على املوارد، ويجب اعتبار فوائد الضوابط بالنسبة لتكاليفها.

تنظيم نظام الرقابة الداخلية
املهام املشاركة في نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية

يتم تنفيذ الضوابط داخل نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية )ICOFR(  من قبل جميع وظائف األعمال ووظائف البنية التحتية مع املشاركة 
في مراجعة موثوقية الدفاتر والسجالت التي تقوم عليها البيانات املالية املوحدة. بناًء على ذلك، يشمل تفعيل نظام الرقابة الداخلية على التقارير 

املالية )ICOFR( على موظفين في وظائف مختلفة في جميع أنحاء املنظمة.

ضوابط للحد من مخاطر أخطاء التقارير املالية
يتكون نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية ICOFR من عدد كبير من الضوابط واإلجراءات الداخلية التي تهدف إلى التقليل من مخاطر البيانات 

املالية املوحدة 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 املوحدة، 	
تكون وقائية أو كافة لألخطاء في طبيعتها، 	
يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيانات املالية املوحدة نفسها. تتضمن عناصر التحكم التي لها تأثير غير مباشر على البيانات املالية  	

املوحدة 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.

قياس فعالية تطبيق والتصميم للرقابة الداخلية
قامت املجموعة بإجراء تقييمًا رسميأ ملدى كفاية تصميم وفعالية تطبيق نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية ICOFR. يتضمن هذا التقييم 

تقييمًا لتصميم وفعالية تشغيل بيئة التحكم باإلضافة إلى الضوابط الفردية التي تشكل نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية ICOFR مع األخذ 
بعين االعتبار:

خطر وجود أخطاء البنود املدرجة في البيانات املالية املوحدة، مع األخذ في االعتبار بعض العوامل مثل األهمية الجوهرية وقابلية بيان البيانات  	
املالية املوحدة لتك لإلخطاء.

مدى حساسية الضوابط املحددة للفشل، مع األخذ في االعتبار عوامل مثل درجة األتمتة والتعقيد ومخاطر تجاوز اإلدارة وكفاءة املوظفين  	
ومستوى الحكم املطلوب.

تحدد هذه العوامل، ككل، طبيعة ومدى األدلة التي تتطلبها اإلدارة من أجل أن تكون قادرة على تقييم ما إذا كان نظام الرقابة الداخلية على التقارير 
املالية ICOFR فعااًل أم ال. يتم الحصول على األدلة نفسها من اإلجراءات املتكاملة ضمن املسؤوليات اليومية للموظفين أو من اإلجراءات املنفذة 
خصيصا ألغراض تقييم أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير املالية )ICOFR(، حيث تشمل املعلومات الواردة من مصادر أخرى أيضًا عنصًر مهمًا من 

عناصر التقييم، حيث إن هذه األدلة قد تثير اهتمام اإلدارة أو قد تثبت النتائج أو أخطاء.

عند تقييم مدى مالءمة تصميم وفعالية لـ ICOFR، حددنا اإلجراءات الهامة مثل تلك اإلجراءات التي من املتوقع أن تؤثر اإلنحرافات في تدفق 
املعامالت أو مبالغ البيانات املالية املوحدة ذات الصلة، بما في ذلك تلك الناتجة عن االحتيال أو الخطأ، على نحو معقول على قرارات مستخدمي 

البيانات املالية املوحدة.

إن إجراءات املجموعة كما في 31 ديسمبر 2021 والتي تم تحديدها على أنها جوهرية هي:
الضوابط على مستوى املجموعة.  .1

اإليرادات والذمم املدينة.  .2
املشتريات واملدفوعات.  .3

الخزينة.  .4
املوارد البشرية والرواتب.  .5

االستثمارات املالية.  .6

ممتلكات وآالت ومعدات.   .7
األصول غير امللموسة والشهرة.  .8

دفتر األستاذ العام والتقارير املالية.  .9
الضريبة.  .10

ضوابط التكنولوجيا واألنظمة.   .11
تكاليف التشغيل.  .12

نتيجة لتقييم تصميم وفعالية نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية ICOFR، لم تحدد اإلدارة أي نقاط ضعف جوهرية وخلصت إلى أن نظام الرقابة 
الداخلية على التقارير املالية ICOFR تم تصميمه وتطبيقه وتشغيله بشكل مناسب كما في 31 ديسمبر 2021.

لقــد أجرينــا تقييًمــا لتصميــم وفعاليــة تشــغيل نظــام الرقابــة الداخليــة على التقارير املالية ، كما في 31 ديســمبر 2021 ، بنــاًء على إطار العمل واملعايير 
.)”COSO“( املوضوعة في

أصدر مدقق حســابات الشــركة، برايس ووتر هاوس كوبر - فرع قطر، تقرير تأكيد معقول بشــأن تقييمنا ألنظمة الرقابة الداخلية على التقارير املالية.

مخاطر في التقارير املالية
تتمثل املخاطر الرئيسية في إعداد التقارير املالية في أن البيانات املالية املوحدة ال تقدم عرضًا حقيقيًا وعاداًل بسبب األخطاء سواء كانت ناشئة عن 
أخطاء مقصودة )إحتيال( أو خطأ أو عدم نشر البيانات املالية املوحدة في الوقت املناسب. ينشأ عدم وجود عرض تقديمي عادل عندما يحتوي واحد 

أو أكثر من كشوف أو إفصاحات القوائم املالية املوحدة على أخطاء )أو اغفاالت( جوهرية. تعتبر األخطاء غير صحيحة إذا كان بإمكانها، التأثير بشكل 
فردي أو جماعي على القرارات االقتصادية التي يتخذها املستخدمون بناًء على البيانات املالية املوحدة.

لتقييد مخاطر التقارير املالية، أنشأت املجموعة أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير املالية بهدف تقديم تأكيد معقول ولكن ليس كاماًل ضد األخطاء 
الجوهرية، وقامت املجموعة بأجراء تقييمًا لفعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة على التقارير املالية بناًء على اإلطار املحدد في اإلطار المتكامل 

لعام 2013« الذي أصدرته لجنة المنظمات الراعية لوكالة تريدواي )“the”COSO Framework(. توصي COSO بوضع أهداف محددة لتسهيل تصميم وتقييم 
كفاية نظام التحكم.

يتضمن إطار العمل COSO وسبعة عشر مبدأ اساسيًا وخمسة عناصر كما يلي:

بيئة الرقابة  •
ابداء االلتزام بالنزاهة والقيم االخالقية.  .1

يبدي مجلس اإلدارة استقالليته عن اإلدارة ويمارس الرقابة على تطوير وأداء الرقابة الداخلية.  .2
نتشئ اإلدارة، بإشراف مجلس اإلدارة، الهيكل والسلطة واملسؤوليات املناسبة لتحقيق األهداف.  .3
تبدي املؤسسة االلتزام بجذب األفراد األكفاء وتنميتهم واالحتفاظ بهم بما يتماشى مع األهداف.  .4

تحمل املؤسسة األفراد مسؤولية الرقابة الداخلية ضمن نطاق عملهم في السعي لتحقيق األهداف.  .5

تقييم املخاطر  •
تحدد املؤسسة األهداف بوضوح كاٍف لتمكينها من تحديد وتقييم املخاطر املتعلقة باألهداف.  .6

تحدد املؤسسة املخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها وتحلل املخاطر كأساس لتحديد كيفية إدارة املخاطر.  .7
تأخذ املؤسسة بعين االعتبار خطر االحتيال عند تقييم املخاطر التي تواجه تحقيق األهداف.  .8

تحدد املؤسسة وتقيم التغييرات التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نظام الرقابة الداخلية.  .9

أنشطة الرقابة  •
تختار املؤسسة وتطور أنشطة الرقابة التي تساهم في التخفيف من املخاطر لتحقيق األهداف إلى مستويات مقبولة.  .10

تختار املؤسسة أنشطة الرقابة العامة على تكنولوجيا املعلومات وتطورها لتحقيق األهداف.  .11
تنشر املؤسسة أنظمة الرقابة من خالل السياسات واإلجراءات التي تحدد ما هو متوقع في املؤسسة.  .12

املعلومات واإلتصاالت  •
تحصل املؤسسة على معلومات ذات صلة عالية الجودة أو تنشئها وتستخدمها لدعم عمل الرقابة الداخلية.  .13

تنقل املؤسسة املعلومات داخليًا ، بما في ذلك أهداف ومسؤوليات الرقابة الداخلية الالزمة لدعم عمل الرقابة الداخلية.  .14
تتواصل املؤسسة مع األطراف الخارجية فيما يتعلق باملسائل التي تؤثر على عمل الرقابة الداخلية.  .15

أنشطة املتابعة  •
تختار املؤسسة وتطور وتنفذ عمليات تقييم مستمرة و/أو منفصلة للتأكد مما إذا كانت مكونات الرقابة الداخلية موجودة وتعمل.  .16

تقيم املؤسسة أوجه القصور في الرقابة الداخلية واإلبالغ عنها في الوقت املناسب إلى األطراف املسؤولة عن اتخاذ اإلجراءات التصحيحية،   .17
بما في ذلك اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة، حسب االقتضاء.

نتيجة إلنشاء أنظمة 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 املوحدة. 	
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. 	
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