( Ooredooش.م.ق)
تقرير الحوكمة
إن مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين موكلون باإلشررررررىا
الواجبات ال ه

إلار وإدارةر مج وإ Ooredooر ويتطلب القيام بهذه

االلتاام وال وووإي والضوو لل ااءل من قبل شاغلي ال ناصب القيادي في الشىك .
والارررلوكيات ا فيقي في الشرررىك بأك لهار ك ا ىننا نقوم

إن هدفنا يت ثل في وررر ان يطبيع ىإلا مبادل الموك

بتطبيع ىفول ال ارسات ي اشيا ً مع ىسواق ال ال التي يندرج فيها .Ooredoo
ونؤكد ل اررراه ينا المىام بأن مبادل وسرررياسرررات الموك

ال طبق بالشرررىك هي ىسرررار كل قىار يتذ ايضايهر وى

إجىاء يتذ ينفيذه إلا ماتوى ال ج وإ .

عبدهللا بن محمد بن سعود آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة
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 -1قيم  Ooredooوفلسفة حوكمة الشركات:
الجيدة ياررررررهذ في فلع ال ايد من القي

يؤمن مجلس إدارة  Ooredooبأن م ارسررررررات الموك

ال اررراه ين ويؤد إلا ال مافع إليها وإلا دياديها مارررتقبيًر فال بادل الارررلي
إليها ثق ال اتث ىينر وهي مه

ليريقاء با

للموك

التي ي ود إلا

هي ا سرررس التي يبنا

الشىك ويمىيس اهت امها بالت ييا والنااه .

ومع مواصل  Ooredooلن وها الاىيع ويوس ها في ال الذر فإن من الوىور إثبات التاامها كشىك ر وايباإها
لقواإد ال واطن ال ؤسررررراررررري التي ىكاررررربتها سررررر تها القوي في موطنها قطىر ىمام ىصرررررماه ا سرررررهذ وال يء
وال وظفين وال جت ات التي ي ارر إ لها من فيلها إلا حد سواء.
ويا ر ا  Ooredooن يمون قائدا ً في مجال الموك

ال ؤسررارري وسررلوكيات ا إ ال ا فيقي ر ويلال من فيل

يطبيع ىفورررل م ارسرررات الشرررفافي ويم ل ماررراولي القىارات ىمام ماررراه يها .ويشررر ل يلال التقيد بأإلا م اييى
الموك

ال ؤ سررررارررري ر من فيل مىاج

وال ارسررررات ال طبق بشررررمل ماررررت ى للتأكد من فاإليتها

بني الموك

ومواكبتها للتطورات إلا الص يدين ال ملي والدولي.
 -2دور مجلس اإلدارة:
إن الدور ا سرراسرري ل جلس اإلدارة هو يوفيى القيادة ال ؤسررارري للشررىك في إطار من الثبات والمم
التممذ والف الي ر ويلال لتت من من يقويذ ال ضاطى والارررررريطىة إليها .وقد إى
ا نع

التي يو ر ن

هذا الدور بالتفصرررررريل من فيل

ا ساسي في الشىك ر وىحمام النعام ا ساسي يات الصل ر باإلواف إلا ىحمام قانون الشىكات التجاري

رقذ ( )5لان  2002يات ال صل ر والذ حل ممله قانون الشىكات التجاري رقذ ( )11لان 2015ر وكذلال حمذ
ال ادة ( ) 14من نعام الموك
فاص بذلال في دليل حوك

الصررررررادر إن هيا قطى لاسررررررواق ال الي ر ويذ إدراجها ك يثاق لل جلس في جاء
الشىك .

ويت تع مجلس اإلدارة ب طلع الصيحيات إلدارة  Ooredooومج وإتهار والا ي لتمقيع الهد

ا ساسي وهو

يمقيع ال ايد من القي لل ااه ينر مع ا فذ في االإتبار است ىاري ىإ ال ال ج وإ ب ا يؤد إلا يمقيع ىهدا
الشىك  .وباإتبار ( Ooredooشىك مااه قطىي ) هي الشىك ا م ل ج وإ Ooredooر وهي في الوقت يايه
شىك إامل في دول قطىر فإن ل جلس إداريها دورا ً مادوجاً.
وفي هذا اإلطارر يوطلع مجلس اإلدارة ب ااوليات وواجبات ىساسي ر من بينها:
 الرؤية واالستتتتيراتيجية :ب ا في يلال يمديد وبلورة رؤي ال ج وإ وىهدافهار والتي ي تبى ىسرررراسررررا ً لمل ا إ الوالقىارات التي يتضذها ال جلس واإلدارة.
 اإلشتتراف على اإلدارة :ب ا في يلال ي يين ويمديد واجبات وسررلطات ويقييذ ىداء ويمديد ممافأة الىئيس التنفيذ رويىشيح رئيس مجلس اإلدارة وىإواء مجلس اإلدارةر وكبار ال ااولين  Ooredooومج وإتها.
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 -المالية واالستتيامار :ب ا في يلال مىاج

واإت اد التقاريى والماررابات ومىاقب ال وقف ال الي لـرررررررر Ooredoo

ومج وإتها.
 الحوكمة واليقيد بالنظم :ب ا في يلال إإداد واإت اد قواإد حوكالموك

الشررررىكات في  Ooredooويمديد إرشررررادات

في شىكات ال ج وإ .
إلا التقاريى الضاص بال ااه ين وىساليب التواصل.

 -اليواصل مع أصحاب المصالح :ب ا في يلال اإلشىا

ك ا ىن مجلس اإلدارة مارراول إن اإلفصرران إن ال لومات لل ارراه ين بشررمل دقيع وفي الوقت ال ناسررب .وي من
لج يع ال ااه ين الوصول لل لومات ال ت لق بالشىك وبأإواء مجلس اإلدارة ومؤهييهذ .ك ا ىن الشىك يقوم
بتمديث موق ها إلا االنتىنت بج يع ا فبار الضاص بالشىك من حين آلفىر باإلواف إلا يكى هذه ال لومات
في التقىيى الانو ال قدم للج ي ال ام .
وبنا ًء إليهر يتذ اإلفصررران سرررواق ا وراق ال الي في كل من قطى وىبو ظبي وهي ا سرررواق ال درج بها ىسرررهذ
Ooredooر وسرررررروق ال ال في ل ندن ح يث لدى  Ooredooمن فيل بى نامج إيصررررررراالت اإل يدا ال ال ي الـ
()GDRر إن طىيع التقاريى الىبع الاررررنوي ر والنتائج ال الي الاررررنوي المامل ر وهو ما ي مس التاام Ooredoo
بالشىوط وا حمام الضاص با سواق ال الي التي يندرج بها ىسه ها.
 -3تشكيل مجلس اإلدارة:
يتألف مجلس إدارة  Ooredooمن:
 .1س ادة الشيخ /إبدهللا بن مم د بن س ود لل ثاني (رئيااً)
 .2س ادة الايد /إلي شىيف ال اد (نائبا ً للىئيس)
 .3س ادة الايد /مم د بن إياا ال هند (إوواً)
 .4س ادة الايد /يىكي مم د الضاطى (إوواً)
 .5الايد /إايا ال ث ان فضىو (إوواً)
 .6الايد /ناصى راشد الم يد (إوواً)
 .7الايد /فليف مطى ال هيى (إوواً)
 .8الايد /إبىهيذ إبدهللا ال مم ود (إوواً)
 .9الايد /مم د ىح د الق ا (إوواً)
 .10الدكتور /ناصى مم د م ىفيه (إووا ً)
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ووفقا ً لممذ ال ادة ( )31من النعام ا ساسي للشىك ر يقوم بأإ ال ا مان ال ام لل جلس ىمين سى يضتاره ال جلس
ويمدد افتصاصايه وممافأيه .ويتو ن مهام ىمين سى مجلس اإلدارة يلال الواردة في دليل الموك بالشىك ر ونعام
الموك

الصادر إن هيا قطى لاسواق ال الي .

 -4اجيماعات مجلس اإلدارة:
ي قد اجت اإات مجلس اإلدارة بصورة منتع ر بميث ال يقل إددها إن ( )6اجت اإات فيل الان ال الي للشىك ر
ويلال ي اشيا ً مع حمذ ال ادة ( )27من النعام ا ساسي للشىك ر وال ادة ( )104من قانون الشىكات التجاري رقذ
( )11لان .2015
يجدر اإلشارة إلا ىن مجلس اإلدارة إقد فيل إام  2015ث اني اجت اإاتر باإلواف إلا إقد ورش إ ل حول
حوك

الشىكات.

واستنادا ً إلا دليل الموك

في الشىك ر يتذ في نهاي كل سن يقييذ يايي داء مجلس اإلدارةر وىداء لجانهر وللتمقع

من إل ام رئيس وىإواء ال جلس بواجبايهذ ال نصوص إليها في دليل الموك

والنعام ا ساسي للشىك ر وقانون

الشىكات التجاري رقذ ( )11لان 2015ر ونعام الموك الصادر إن هيا قطى لاسواق ال الي ر وكذلال الطيإهذ
إلا ال اتجدات والتطورات في مجال الموك  .ووفقا ً لب ض ال تطلبات الضاص ىو ما يافى إنه إ لي التقييذر يتذ
ووع بىامج يطويىي ىو يدريبي فاص لمل إوو بال جلس .وفي حال حدث إجا واوح من قبل ىحد ا إواء
من حيث ا داء ولذ يتذ م الجته في وقت مناسبر يمع ل جلس اإلدارة ايضاي اإلجىاءات التي يقىها القانون ودليل
الموك في الشىك  .واستنادا ً ل ا يقدمر يقوم كل إوو بالتوقيع إلا إقىار بأنه اطلع إلا دليل  Ooredooلموك
الشىكات ونعام حوك

الشىكات الصادر إن هيا قطى لاسواق ال الي ر وفهذ فمواه ا وىنه يلتام بتطبيقه ا

ك وو ب جلس إدارة .Ooredoo
وبالناب لإلدارة التنفيذي ال ليا فإن التقييذ يتذ بصورة سنوي ويلال بنا ًء إلا نعام بطاقات ا داء ال اتهد

إلا

ماتوى الشىك ر ومن ثذ إلا ماتوى القطاإات الىئياي بالشىك .
 -5تكوين مجلس اإلدارة:
يشميل مجلس اإلدارة يتذ وفقأ َ لممام ال ادة ( )20من النعام ا ساسي للشىك حيث يتألف مجلس اإلدارة من إشىة
ىإورررراء غيى ينفيذينر يتذ ي يين ف ارررر منهذ من قبل حموم قطىر ب ن فيهذ رئيس مجلس اإلدارةر ىما الض ارررر
اآلفىون فيتذ انتضابهذ من فيل يصرررويت سرررى ىثناء ان قاد اجت ا الج ي ال ام ر ويلال وفقا ً النطباق شرررىوط
التىشررررريح إليهذ .والنتض اه ى شرررررضو ل وررررروي ال جلس يت ين المصرررررول إلا ياكي من ماررررراهذ ىو إدد من
ال ارراه ين ي لمون ما ال يقل إن  %1من رىر مال الشررىك  .ويبلم مدة ال ورروي في مجلس اإلدارة ىربع سررنوات
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قابل للتجديد .وفي سررررررياق ال مافع إلا حقوق ا قلي فإن ال ادة ( )41من النعام ا سرررررراسرررررري للشررررررىك ي طي
ال ااه ين الذين ي لمون ما ال يقل إن إشى رىر ال الر المع في الدإوة ل قد اجت ا للج ي ال ام .
ك ا ينتهج الشىك مبدى الفصل في ال ناصب حيث يشغل س ادة الشيخ /إبدهللا بن مم د بن س ود لل ثاني منصب
رئيس مجلس اإلدارةر ويشررغل الشرريخ /سرر ود بن ناصررى لل ثاني منصررب الىئيس التنفيذ ل ج وإ Ooredooر
والتي يقوم بدورها باإلشرررىا

إلا ىإ ال ال ج وإ  .في حين يشرررغل الاررريد /وليد إبىاهيذ الاررريد منصرررب الىئيس

التنفيذ لـ Ooredooر حيث يوطلع ب ااولي ىإ ال  Ooredooفي قطى.
 -6تضارب المصالح:
يتبنا الشىك سياس يو ن سىي وسيم التقاريى حول ى حدث ىو ف ل غيى قانوني يت لع بالوكيات ال وظفين
وال اييى ال ام لاداءر وقد يذ يووريمها إلا وجه مفصرل في مدون ا فيق وقواإد الارلول ال هنير ويت و ن
الاررلوكيات ال توق

من منارروبي الشررىك وبضاص ر ما يت لع منها بااللتاام بالقوانين وا نع ر وإدم الدفول في

م ارس ات ىو ىووا يتىيب إليها يواره ال صالح وبضاص في ال اميت التجاري وإدارة ا إ ال وا نشط
واسررتضدام ىصررول الشررىك وسررجييها وم لومايهار وال يق مع ىصررماه ال صررالح فارج الشررىك ر وقبول ىو طلب
الهدايا ىو الىشاوى ىو القىوض ىو ال مافآت ىو الجوائا ىو ال والتر باإلواف إلا غيىها من ا مور.
وك ا ىن الشىك ملتام بأحمام ال واد ( )108و( )109و( )110و( )111من قانون الشىكات التجاري رقذ ()11
لان  2015والتي ينو إلا ىن:
 -1ال يجود لىئيس مجلس اإلدارة ىو إوو ال جلس ىن يشتىل في ى إ ل من شأنه منافا الشىك ر ىو ىن يتجى
لماررابه ىو لمارراه الغيى في ىحد فىو النشرراط الذ يااوله الشررىك وإال كان للشررىك ىن يطالبه بالت ويض ىو ىن
ي تبى ال ليات التي باشىها قد ىجىيت لماابها.
 -2ال يجود لىئيس مجلس اإلدارة ىو ىحد ىإورررائه ىو ىحد ال ديىين ىن يقوم ب ل مشرررابه لنشررراط الشرررىك ر ىو ىن
يمون له ى مصلم مباشىة ىو غيى مباشىة في ال قود وال شاريع واالريباطات التي يتذ لمااه الشىك .
 -3ال يجود للشرىك ىن يقدم قىورا ً نقديا ً من ى نو كان

من ىإوراء مجلس إداريها ىو ىن يور ن ى قىض

ي قده ىحدهذ مع الغيىر واسررررتثنا ًء من يلال يجود للبنول وغيىها من شررررىكات االئت ان ىن يقىض ىيا ً من ىإورررراء
مجالس إداريها ىو يفتح له اإت ادا ً ىو يورررر ن له القىوض التي ي قدها مع الغيى ويلال با ووررررا والشررررىوط التي
يمددها مصررررررى

قطى ال ىكا ر وي تبى باطيً كل يصررررررى

يتذ إلا في

ىحمام هذه ال ادةر دون إفيل بمع

الشىك في مطالب ال ضالف بالت ويض إند االقتواء.
 -4ي معى إلا رئيس وىإوررررررراء مجلس إدارة الشررررررىك ىو ال املين فيها ىن ياررررررتغل ى منهذ ما وقف إليه من
م لومات بممذ إورررررويته ىو وظيفته في يمقيع مصرررررلم له ىو لاوجه ىو والده ىو حد من ىقاربه حتا الدرج
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الىاب

سررروا ًء بطىيق مباشرررىة ىو غيى مباشرررىة نتيج الت امل في ا وراق ال الي للشرررىك ر ك ا ال يجود ىن يمون
منهذ مصررررلم مباشررررىة ىو غيى مباشررررىة مع ى جه يقوم ب ليات يىاد بها إحداث يأثيى في ىسرررر ار ا وراق

ال الي التي ىصدريها الشىك ر ويبقا هذا المعى ساريا ً ل دة ثيث سنوات ب د انتهاء إووي الشضو في مجلس
اإلدارة ىو انتهاء إ له في الشىك .
 -7واجبات أعضاء مجلس اإلدارة:
الدور الىئيس ل جلس اإلدارة هو قيادة الشىك بطىيق ريادي و ن إطار من التوجيهات الفاإل والمىي ص التي
يا ح بتقييذ ال ضاطى وإداريهار وفي هذا اإلطار ي لال مجلس اإلدارة الالطات والصيحيات المامل إلدارة الشىك
واست ىار ال ل إلا يمقيع الهد

ا ساسي ال ت ثل في حفظ حقوق ال ااه ينر باإلواف إلا ال هام التالي :

 -1يمديد افتصاصات الىئيس التنفيذ وواجبايه وصيحيايه ويقييذ ىدائه وممافآيه.
 -2يقي يذ وسررررررمب الصرررررريحيات ال نوح

إوررررررراء مجلس اإلدارة ولجان ال جلس ويمديدها ويمديد طىيق

م ارستها.
 -3مىاقبر ىداء اإلدارة التنفيررذير ال ليررار ومىاج ر فطي اإلدارة في ررا يت لع ب لير اإلحيل والتىييبررات ال ت لقر
ب مافآت اإلدارة التنفيذي ال ليا.
 -4التمقع من مدى ميءم الهياكل التنعي ي واإلداري وال ماسررررربي للشرررررىك ومج وإتها مع التىكيا إلا نعام
ال ىاقب الدافلي .
 -5و ان التضطيي ال يئذ ل لي إحيل اإلدارة التنفيذي ال ليا.
 -6يقديذ التوصرري لل وافق إلا ي يين ىو إإادة ي يين ىو إال مىاقب الماررابات الذ ي ينه ال ارراه ون بنا ًء إلا
موافقتهذ فيل اجت ا الج ي ال ام الانو للشىك ر ويلال يب ا ً لتوصيات لجن التدقيع وإدارة ال ضاطى.
 -7يوجيه ىإواء مجلس اإلدارة واإلرشاد ال ات ى لهذ من فيل التضطيي للبىامج الت ىيفي واإلرشادي  .ويتم ل
رئيس مجلس اإلدارة مارررررؤولي يقديذ البىامج اإلرشرررررادي والتوجيهي باسرررررت ىار إوررررراء مجلس اإلدارة والتي
يارراإدهذ إلا ىداء مهامهذ كأإورراء في ال جلسر ويلال لور ان م ىفتهذ وفه هذ ال اررت ى ل اررتجدات ا مور في
الشىك .
 -8يتوقع من مجلس اإلدارة االلتاام الجاد يجاه مجلس اإلدارة والشرررررىك ر ك ا يتوقع منهذ ىيورررررا ً ين ي ويوسررررريع
م ىفتهذ المالي بطبي

إ ليات الشررررىك وىإ الها الىئيارررري ويوفيى الوقت اليدم لل ارررراه

واللجان.
 -9يتذ يدريب ىإواء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ال ليا وفقا لإلممانيات.
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في ىإ ال ال جلس

 -8دور وواجبات رئيس مجلس اإلدارة:
ال ه

ا ساسي لىئيس مجلس اإلدارة قيادة ال جلسر وو ان قيامه ب هامه في ووء القوانين والتشىي ات يات

الصل ر باإلواف إلا ال هام التالي :
 -1ي ثيل الشىك ىمام القواءر وفي إيقتها مع الغيىر والتواصل م هذر وإطي ال جلس إلا وجهات نعىهذ.
 -2رئاسررر ال جلس واللجان ال ضتارة واجت اإات الج يات ال ام ر ويياررريىها بهد

وررر ان ىن ال ناقشرررات يتذ

بشمل منفتح يو ن يشجيع ج يع ا إواء في ال جلس إلا ال شارك الف ال في ال ناقشات ب ا يضدم ويصب في
مصلم الشىك .
 -4التناررريع مع الىئيس التنفيذ ورؤسررراء اللجان وىمين سرررى مجلس اإلدارة لتمديد الجدول الامني الجت اإات
مجلس اإلدارة ولجانهر وغيىها من االجت اإات الهام .
 -5التنارررريع مع الىئيس التنفيذ لورررر ان قيام اإلدارة بتوفيى ال لومات ال طلوب ل جلس اإلدارةر حتا يت من
ال جلس من ايضاي القىار ال ناسب ومتاب
 -6مىاج

ينفيذه.

مدى ميءم يوقيت وصرررول الوثائع ال اررراندة ل قتىحات اإلدارة رووررر ان يدفع ال لومات ل جلس

اإلدارة.
 -7إرشاد وي ايا فاإلي مجلس اإلدارة وا إواءر وإناط مهام م ين بهذ.
 -8مىاج

النتائج الشهىي

إ ال الشىك بالتنايع مع الىئيس التنفيذ .

 -9ورررر ان اريباط الشررررىك ب يقات طيب ومث ىة مع الدوائى الىسرررر ي وغيى الىسرررر ي ر ومع وسررررائل اإلإيم
ال ضتلف .
 -10إصررردار جدول ىإ ال اجت اإات مجلس اإلدارة مع ىفذ مقتىحات ىإوررراء ال جلس ب ين االإتبار .وإجىاء
يقييذ سنو

داء ال جلسر وىداء لجانه وىإوائهر مع جواد االست ان بجه استشاري إلجىاء التقييذ.

ويجود للىئيس يفويض ب ض هذه الصررريحي إلا إورررو لفى ب جلس اإلدارةر ىو للىئيس التنفيذ ىو ىمين سرررى
ال جلس.
 -9مؤهالت أمين سر المجلس:
بنا ًء إلا قىار مجلس اإلدارة فقد يذ ي يين الايد /إلي مم د الباكى ىمينا ً لاى مجلس اإلدارةر والايد /إلي حاصل
إلا درج البمالوريور في القانون من جام قطى في إام  2002ودرج ال اجاتيى في القانون التجار والتمميذ
من الجام

الضليجي بالبمىين في إام  .2011وقد إ ل في إام  2002ب ىكا الدراسات القانوني والقوائي

بودارة ال دل كباحث قانونير وفي إام  2003انتقل لل ل بودارة الضارجي ويدرج في الالال الدبلوماسي إلا ىن
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وصل لدرج سمىييى ىولر وانوذ لل ل ب ج وإ  Ooredooفي إام  2009ك اتشار قانوني ىول في إدارة
الموك ر ويدرج في الوظائف إلا ىن إين في إام  2014رئياا ً ينفيذيا ً إلدارة الموك

في ال ج وإ .

 -10أنشطة مجلس اإلدارة في عام :2015
حقع مجلس إدارة  Ooredooفي إام  2015إددا ً من ا هدا

الهام في الموك ر وىشرررررى

إلا ينفيذ إدد من

ال بادرات بنجانر ب ا في يلال:
 ال وافق إلا يقىيى ىداء ال ج وإ ل ام .2014 ال وافق إلا البيانات ال الي ال وحدة ل ام 2014ر ورفع يوصي للج ي ال ام بهذا الشأن. ال وافق إلا رفع يوصرررري للج ي ال ام بإإادة ي يين ممتب (كي بي ىم جي) مىاقبا ً لماررررابات الشررررىك لل ام.2015
 -ال وافق إلا يقىيى الموك

ل ام 2014ر ورفع يوصي بهذا الشأن للج ي ال ام .

 -ال وافق إلا يوديع ىربان بنارررب  %40من القي

االسررر ي للارررهذر وممافآت رئيس وىإوررراء مجلس اإلدارةر

ورفع يوصي للج ي ال ام بهذا الشأن.
 ال وافق إلا فط ىإ ال ال ج وإ لاإوام  2015و 2016و 2017وال وادن وفط الت ويل ل ام .2015 ال وافق إلا االستىاييجي ال الي ل ج وإ .Ooredoo ال وافق إلا يوصررررري لجن ال مافآت والتىشررررريمات بتقييذ ىداء الىئيس التنفيذ ل ج وإ  Ooredooوالىئيسالتنفيذ لـ  Ooredooقطى.
 الت اقد مع شىك ستارلنال لتوفيى موارد بشىي لشىك .Ooredoo اإت اد إدد من القىارات الفني ال ت لق بالفىص االستث اري . -متاب

ينفيذ استىاييجي ال ج وإ للانوات القادم ر ويضصيو ال وادن اليدم لتنفيذها.

 يمديد هامش ال ضاطى ال ا ون به لشىكات ال ج وإ . اإت اد هيمل رىر مال الشىك . ال وافق إلا يوصرري لجن ال مافآت والتىشرريمات بت ديل الموافا الاررنوي والموافا طويل ا مدر وربطها بأداءوىربان الشىك .
 -ال وافق إلا الت اقد مع ماود الايول

سهذ  Ooredooفي بورص قطى في ىغاطس .2015

 ال وافق إلا يوصي لجن ال مافآت والتىشيمات بت ديل الهيمل التنعي ي لل ج وإ . ي يين رئيس ينفيذ جديد ل ج وإ Ooredooر وي يين رئيس ينفيذ جديد لـررر  Ooredooقطىر وي يين رئيسجديد ل ليات لـ  Ooredooقطى.

8

 -11دور اللجان اليابعة لمجلس اإلدارة:
يتبع مجلس اإلدارة ثيث لجان رئيارررررر ي ر ي ل إلا يهيا ال جال لتمون إ لي صررررررنع القىار ىكثى فاإلي ر وهذه
اللجان ا ساسي هي اللجن التنفيذي ر ولجن التدقيع وإدارة ال ضاطىر ولجن ال مافآت والتىشيمات.
يتألف كل لجن من ثيث ىإوررررررراء من ىإوررررررراء ال جلس إلا ا قل ي ينهذ ال جلسر لفذا ً في االإتبار فبىات
ومؤهيت كل إوررو من ىإورراء ال جلس ال شرراركين في اللجان .ويمع لل جلس اسررتبدال ىإورراء اللجان في ى
وقت.
ولمل لج ن من ل جان مجلس اإلدارة مي ثاق ممتوه م ت د من مجلس اإلدارةر يووررررررح مارررررراول ياي ها وواج بايها
وصيحيايها .وقد روإي فا كل ميثاق ىن يت اشا ويتاع مع الواجبات ال بين في دليل الموك
للشرررىك ر وقانون الشرررىكات التجاري رقذ ( )11لارررن 2015ر ونعام الموك

والنعام ا ساسي

الصرررادر إن هيا قطى لاسرررواق

ال الي .
وفي ا يلي جدول يووح يشميل اللجان التاب
اللجنة
اللجن التنفيذي
لجن التدقيع وإدارة ال ضاطى
لجن ال مافآت والتىشيمات

لل جلس:

اسم عضو مجلس اإلدارة
س ادة الايد /مم د بن إياا ال هند
س ادة الايد /يىكي مم د الضاطى
الايد /فليف ىح د ال هيى
الايد /ناصى راشد الم يد
الايد /إبىاهيذ إبدهللا لل مم ود
الايد /مم د ىح د الق ا
س ادة الايد /يىكي مم د الضاطى
س ادة الايد /مم د بن إياا ال هند
الايد /إايا ال ث ان فضىو

منصب العضو في اللجنة
رئيس اللجن
إوو
إوو
رئيس اللجن
إوو
إوو
رئيس اللجن
إوو
إوو

أ -اللجنة الينفيذية:
يهد

اللجن إلا و ان إي ام إ لي ايضاي القىار إلا ال اتويات ال ليا لتمقيع ىهدا

ال شىك بطىيق مىن وفي

الوقت ال ناسبر وفقا ً للصيحيات ال نوح ىو ال فوو من قبل مجلس اإلدارة إلا اللجن .
ك ا ىن اللجن مملف بدراسررر ال ارررائل التي يمتاج إلا مىاج

يفصررريلي وم ق قبل رف ها ل جلس اإلدارة اليضاي

قىار نهائي بشررررأنها .باإلورررراف إلا ىنها ي مف إلا مىاقب ينفيذ اسررررتىاييجي الشررررىك وا سررررلوه ال تبع الإت اد
االستث ارات ال الي واالستىاييجي .
وقد ىنجات اللجن إددا ً من ا إ ال ال ه

في إام 2015ر منها:

 دراس الفىص االستث اري ورفع يوصي بشأنها ل جلس اإلدارة. -مىاج

التوصيات الضاص بإرساء ال قودر وايضاي القىارات ال ناسب بشأنها.
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إلا مدى ميئ

 -دراس ىووا شىكات ال ج وإ للوقو

وو ها في ا سواق التي ي ل بهار ورفع يوصي

ل جلس اإلدارة بهذا الشأن.
 دراس ووع ال مافظ االستث اري للشىك . -مىاج

ميثاق اللجن ورفع يوصي ل جلس اإلدارة بشأن ي ديله.

إل ا ً بأن اللجن إقدت في إام  2015ست اجت اإات.
ب -لجنة اليدقيق وإدارة المخاطر:
يارراإد اللجن مجلس اإلدارة إلا القيام ب هامه اإلشررىافي والىقابي لو ر ان سرريم البيانات ال الي للشررىك  .ويقدم
ال شررررررورة ل جلس اإلدارة حول كفاي وف الي نعذ التممذ الدافلي والتىييبات التي يجب ايضايها إلدارة ال ضاطى.
ك ا ىن اللجن مملف ىيوا ً بو ان استقيلي وموووإي وظائف التدقيع الدافلي والضارجي.
وكذلال يقوم اللجن ب ىاج

إ ليات التدقيع الدافلي الاررررررنو ويقاريى ال دققين .ك ا يقوم بإإداد التقاريى حول

ال ارررائل الناشرررا إن التدقيع وال ت لق بالشرررىك والشرررىكات التاب

لهار ب ا في يلال ردة ف ل اإلدارةر ومارررتوى

الت اون ويوفيى ال لومات فيل إ لي التدقيعر ويقىيى مدى فائدة التدقيع مقابل يملفته .وي ل اللجن ىيوررررا ً إلا
ووررررع قنوات ايصررررال بين اإلدارة التنفيذي وال دققين الدافليين والضارجيين .إيوة إلا ما يقدم فإن اللجن يتولا
مىاج

يقاريى إدارة ال ضاطى وي ل إلا إفطار ال جلس بمل ما ياررتىإي االنتباه وياررتجد ايضاي قىار بشررأنه.

هذا ويولي اللجن جل اهت امها للتمقيع في ى مضالفات بشررررىكات ال ج وإ وفي هذا اإلطار يذ يشررررميل ىكثى من
لجن يمقيع يذ رفع نتائجها لل جلس.
وقد ىنجات اللجن إددا ً من ا إ ال ال ه

في إام 2015ر منها:

 است ىاض يقىيى التدقيع الدافلي ربع الانو والانو بصورة دوري . است ىاض يقىيى إدارة ال ضاطى ربع الانو والانو بصورة دوري . است ىاض فط التدقيع الدافلي الانوي . -مىاج

ج يع البيانات ال الي وال وافق إليها قبل رف ها ل جلس اإلدارة.

 -مىاج

و ان الجودة في إدارة التدقيع الدافلي في الشىك وشىكات ال ج وإ .

 ال وافق إلا إجىاءات افتيار مىاقب الماابات لشىكات ال ج وإ ال امل والشىكات القابو واالستث اري . ال وافق إلا رفع يوصرري للجن ال مافآت والتىشرريمات بشررأن يور ين مؤشررى ا داء الضاص بإدارات ال ج وإبند يت لع ب دى ينفيذ ال ديىين التنفيذيين ل يحعات ويوصيات التدقيع الدافلي.
 ال وافق إلا مؤشى ىداء إدارة التدقيع الدافلي ل ام .2015 -يغييى للي رفع يقاريى التدقيع الدافلي لل ج وإ وللي ال تاب .
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إل ا ً بأن اللجن إقدت في إام  2015يا

اجت اإات.

ج -لجنة المكافآت واليرشيحات:
ي ل لجن ال مافآت والتىشيمات إلا مااإدة مجلس اإلدارة في ينفيذ مهامه ومااوليايه في ا يت لع بتىشيح وي يين
ىإواء مجلس إدارة  Ooredooومجالس إدارات الشىكات التاب ر ويمديد ممافأة رئيس مجلس اإلدارة وىإواء
ال جلسر وكذلال ممافأة اإلدارة التنفيذي ال ليا وال وظفين .ويااهذ اللجن ىيوا ً بتقييذ ىداء ال جلس.
وقد ىنجات اللجن إددا ً من ا إ ال ال ه

في إام 2015ر منها:

 ال وافق إلا ب ض التغييىات ال قتىح ل ثلي  Ooredooفي مجالس إدارات ب ض شىكات ال ج وإ . ال وافق إلا اإلجىاءات الضاص بانتضاه ىإواء مجلس اإلدارة. ال وافق إلا نقل إدارة يطويى ا إ ال واالبتمار من اإلدارة االستىاييجي لتتبع إدارة ال ليات. ال وافق إلا إإادة هيمل ( )B2Bفي  Ooredooقطى. اإت اد بطاق مؤشى ا داء لل ام  2014وال وافق إلا مؤشى ا داء ل ام .2015 اإت اد يقييذ ىداء ال ديىين التنفيذيين ل ام 2014ر وال وافق إلا يمديد ىداء ال ديىين التنفيذيين ل ام .2015 ال وافق إلا يقييذ ىداء الىئيس التنفيذ ل ج وإ  Ooredooوالىئيس التنفيذ لـرررررررررررر  Ooredooقطى ل ام2014ر ورفع يوصي ل جلس اإلدارة بهذا الشأن.
 ال وافق إلا مقتىن ي ديل سياس ال مافآت طويل ا جل (.)LTIP ال وافق إلا مقتىن ي ديل سياس الت دييت نصف الانوي إلا بطاق قيار مؤشى ا داء. ال وافق إلا فط الموافا ل وظفي ال بي ات التجاري ومميت البيع بالتجائ . اإت اد فط الت اقب لل ديىين التنفيذيين في الشىك . ال وافق إلا ي يين رئيس جديد للضدمات وال بي ات لـ  Ooredooقطى.إل ا ً بأن اللجن إقدت في إام  2015ف س اجت اإات.
 -12إدارة الحوكمة ولجنة الحوكمة:
في الشررررىك في إام 2008ر ويقع إلا إايع اإلدارة مارررراولي مارررراإدة مجلس اإلدارة

يأسرررراررررت إدارة الموك

واإلدارة التنفيذي في و ان ف الي ويطبيع م ارسات وسياسات حوك

الشىكات إبى  Ooredooومج وإتها.

ويقوم بأإباء وظيف وابي االمتثال ( )Compliance Officerالشيخ /إلي بن جبى لل ثاني.
وقد ىنجات إدارة الموك
 متاب -مىاج

يطبيع حوك
قائ

إددا ً من ا إ ال ال ه

في إام 2015ر منها:

الشىكات في ج يع شىكات ال ج وإ ال امل .

م ثلي  Ooredooفي مجالس إدارات شىكات ال ج وإ .

11

 اإت اد اإلجىاءات الضاص بإفصان ال وظفين إن ال صالح غيى ال ت لق بالشىك . -متاب

نشى ىدل الموك

في شىكات مج وإ  Ooredooال امل .

 مااإدة ال جلس في التقييذ الانو وفي يقييذ اإللتاام بأفيقيات وسلوكيات ال ل. إدارة الشىك يات االغىاض الضاص (.)SPVs مااإدة ال جلس في إقد ورش إ ل الموك . أهداف اليدقيق الداخلي وأنشطيه:يقدم إدارة التدقيع الدافلي يأكيدات فدمات اسرررتشررراري بشرررمل مووررروإي ومارررتقلر بهد
ويمارررين إ ليايها .وياررراإد هذا النشررراط الذ يقوم به إدارة التدقيع الدافلي في يمقيع ىهدا

إوررراف قي

للشرررىك

الشرررىك من فيل

ايبا ىسررلوه منهجي منعذ لتقييذ ويماررين فاإلي إدارة ال ضاطى والىقاب والموك  .ك ا ىن إدارة التدقيع الدافلي
يتقييد بدليل قائذ إلا ال ا ييى الدولي لل ارسرررررر ال هني للتدقيع الدافلير لتقديذ إرشررررررادات إ لي إلدارة نشرررررراط
التدقيع الدافلي والتضطيي والتنفيذ وإإداد التقاريى ماتقل وموووإي ر يذ صياغتها بشمل ياهذ في إواف ال ايد
من القي

ويماررين إ ليات  .Ooredooويتذ ينفيذ هذه ال هام يمت إشررىا

لجن التدقيع وإدارة ال ضاطى .ويوجد

ي لي ات واوررررررم من قبل مجلس اإلدارة ولجن التدقيع وإدارة ال ضاطى واإلدارة التنفيذي إلا كل وحدات ال ل
للقيام بأإ لهذ بالتوافع مع ىنع

ال ىاج

ال الي الضارجي والدافلي والىد إلا ى قورررري ىو مووررررو يطىحه

ال دققين.
وقد ىنجات إدارة التدقيع إددا ً من ا إ ال ال ه

في إام 2015ر من ىه ها:

 إإداد فط التدقيع الدافلي ال بني إلا ال ضاطى. مىاج -مىاج

ويقييذ ال لياتر وإدارة ال ضاطىر وإطار الىقاب الدافلي من فيل ينفيذ فط التدقيع الدافلي.
يقاريى ال ضاطى ربع الاررررررنوي والاررررررنوي للشررررررىك وال ج وإ للوقو

إلا مدى فاإلي الضطي

ال وووإ للمد من هذه ال ضاطى.
 التقيد بدليل التدقيع الدافلي القائذ إلا ال اييى الدولي لل ارسر ال هني للتدقيع الدافلير لتقديذ إرشررادات إ ليإلدارة نشاط التدقيع الدافلي والتضطيي والتنفيذ وإإداد التقاريى.
 -مىاج

التقاريى ربع الانوي إلدارة التدقيع الدافلي لشىكات ال ج وإ .

 -مىاج

فطي التدقيع الدافلي لشىكات ال ج وإ ال بني إلا ال ضاطى.

 -متاب

ينفيذ التوصيات الضاص ب ىاج ات و ان الجودة في إدارات التدقيع الدافلي في شىكات ال ج وإ .

 القيام بدور ال ناع بين ال دققين الضارجيينر وديوان ال ماسب ر واإلدارة. -يقديذ الدإذ لوظائف التدقيع الدافلي في شىكات ال ج وإ .
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ب ض الاياسات ال قتىح إلبداء الىى حول كفاي إجىاءات الوبي الدافلي فيها.

 -مىاج

ولو ان الشفافي وال صداقي ر يتذ التمقيع في ى ىمور ياتىإي انتباه ال دقع الدافلي ىو الضارجي ىو فىيع
ال ماسب بشمل منفصل بنا ًء إلا طبي

هذه ا مور ووفقا ً لإلجىاءات ال ت دة لهذا الشأن.

 -13اإلشراف والرقابة على المجموعة:
إن اإلشررىا
مىاج

والىقاب إلا ماررتوى ال ج وإ يج ع فطوطا ً منفصررل للتشررغيل اإلسررتىاييجي وال ىاقب ال الي في

شررررررامل لمل واحدة من الشررررررىكات التاب  .ويتذ يلال وفقا ً لدورة منتع

من ديارات واجت اإات ي قدها

اإلدارة التنفيذي لل ج وإ مع اإلدارة التنفيذي للشررررررىك التاب ر ويدإذ يلال جدول ممدد لتقاريى ا داء الدافلي .
وي تبى هذا التفتيش ال فصررل إن ىداء كل شررىك إامل ىسرراس را ً لل لومات التي يقدم لل ارراه ين من فيل التقاريى
الفصرررررلي ىو الارررررنوي  .باإلوررررراف إلا يلالر فإن ال ج وإ يىاجع وي لع إلا قىارات وىإ ال مجالس اإلدارات
ولجان التدقيع في كل شررررررىك ياب  .فإجىاءات ال ىاقب واإلشررررررىا

يضتلف في كل شررررررىك ياب

إن الشررررررىك

ا فىىر بشرررمل ي مس يفويض الصررريحيات ل جلس اإلدارة واإلدارة التنفيذي لمل شرررىك من الشرررىكاتر غيى ىن
ج يع الشىكات مطالب بااللتاام بإصدار التقاريى إلا ماتوى ال ج وإ .
إن إجىاءات يوحيد مواثيع لجان التدقيع إلا ماتوى شىكات ال ج وإ ستو ن  -إن شاء هللا  -ىن يوكل لج يع
لجان التدقيع مه

اإلشىا

إلا نعام رقاب دافلي يتوافع مع ىفول ال ارسات الدولي .

 -14إدارة المخاطر والتحكم الداخلي:
وض عت  Ooredooنظاما ً للمراقبة واإلدارة والتحكم بالمخاطر الداخلية والخارجية والذي يعمل على حماية
استثمارات الشركة وعملياتها في داخل وخارج قطر .وقد صمم هذا النظام للقيام باآلتي:
 تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة المخاطر. إبالغ مجلس اإلدارة بالتغييرات الفعلية التي تطرأ على المخاطر التي قد تواجهها الشركة.ويتحمل مجلس اإلدارة مس ةولية وض ا نظام إدارة المخاطر ومراجعة فعالية تطبيك ذلن النظام في Ooredoo
وش ركات المجموعة .وتقا على اإلدارة مس لولية تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة المخاطر المادية بش كل منتظم في
الش ركة باكملها .ويش مل ذلن النظام أنظمة التقيد والتحكم الداخلية المطبقة في الش ركة .كما أن لدى الش ركة
ضوابط محكمة ونظم متاصلة تحكم دخولها في صفقات وعالقات ما أطراف ذات صلة.
وفي هذا الس ياك ف ن مجموعة  Ooredooتطبك س ياس ة إلدارة المخاطر على مس توى المجموعة باكملها.
والجوانب الرليسية لهذه السياسة هي أن مجلس إدارة المجموعة وبدعم من لجنة التدقيك وإدارة المخاطر وإدارة
التدقيك الداخلي تس تعرب وبش كل ربعي كافة المخاطر التي قد تواجه الش ركة والش ركات العاملة التابعة لها.
وتةول مس لولية تحديد المخاطر التي قد تواجه أي من هذه الش ركات إلى إدارتها التنفيذية وإلى موظفيها فيما
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تض طلا إدارة المخاطر للمجموعة بتفحد وتدقيك تقييمات المخاطر التي تم تحديدها وس بل عالجها .وفي هذه
المهمة يقدم التدقيك الداخلي الدعم إلدارة المخاطر في المجموعة.
ويعتبر تجميا الم خاطر واإلجراءات المخطط إلت باع ها لتخفيف آ ثار الم خاطر موجودة في الت قارير الفص ل ية
للمخاطر في المجموعة التي ترفا للجنة التدقيك وإدارة المخاطر.
وتعمل اإلدارة على تحليل فعالية إدارة المخاطر في  Ooredooوالتقيد الداخلي بانظمة التحكم باإلض افة إلى
فعالية تنفيذها.
إن اإلجراءات الخاص ة بالمس لولية المتعلقة بتحديد وإدارة المخاطر تختلف بين الش ركات التابعة من ش ركة
ألخرى غير أن هذه اإلجراءات تخض ا في الوقت الحالي لعملية توحيدها كذلن تطبك  Ooredooنظام مقارنة
األسواك الخارجية ما اإلجراءات المطبقة إلدارة المخاطر لديها وذلن لضمان تطبيك أفضل الممارسات.
ويتم جما قياس ات مالية عالية المس توى على مس توى المجموعة وفقا ً للبرامم الةمنية المحددة والتي قد تكون
ش هرية أو فص لية أو س نوية اس تنادا ً إلى التفاص يل الخاص ة بتلن القياس ات التي توفر مةش را ً للمخاطر التي
تواجه كل ش ركة عاملة ما توجيه اهتمام خاد لمس الة الس يولة واحتياجات التمويل ودرجة التحمل لتتمكن من
التعامل ما ما هو غير متوقا.
 -15تقيد الشركة بنظام اليدقيق الداخلي والخارجي:
قامت الشىك بت يين مىاقب حاابات فارجي (ال دقع الضارجي)ر وي ل الشىك إلا التقيد بنعام التدقيع الدافلي
والضارجير فهنال قىارات وي لي ات واوم من مجلس اإلدارة ولجن التدقيع وال ضاطى واإلدارة التنفيذي ال ليا
يؤكد إلا وىورة يقيد كاف قطاإات وإدارات الشىك بنعام التدقيع الدافلي والضارجي وم الج كاف الماالت
التي يتذ رصدها من قبل ال دققين.
وفي ا يت لع بالتقاريى الفني وال ماسبي ر فهنال ب ض ال يحعات التي يىد في يقاريى ال دقع الدافلي وال دقع
الضارجي وديوان ال ماسب ويتذ م الجتها بالطىيق ال ناسب لمل منها.
ك ا ىن لدى الشىك سياس يو ن لل وظفين الم اي والاىي في حال إبيغهذ إن ىي إ ليات مشبوه ر وقد و نت
هذه الاياس في مدون ا فيق وقواإد الالول ال هني.
 -16اتاحة المعلومات:
يو ن الشىك لج يع ال ااه ين حع اإلطي إلا كاف ال لومات واإلفصاحات يات الصل من فيل نشىها إلا
ال وقع اإللمتىوني والتقاريى الانوي التي يمون متاح لماف ال ااه ينر باإلواف إلا ي مينهذ من المصول إلا
كاف ال لومات التي يت لع بأإواء مجلس اإلدارة ومؤهييهذر وما ي تلمون من ىسهذ في الشىك ر ورئاستهذ ىو
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إوويتهذ فا مجالس إدارات شىكات ىفىىر وكذلال ال لومات ال ت لق بال اؤولين التنفيذيين بالشىك  .ك ا ىنه
من ال تان لماف ىصماه ال صالح المصول إلا كاف ال لومات يات الصل .
وقد ي ت اإلشارة و نيا ً في ال ادة ( )48من النعام ا ساسي للشىك إلا حقوق صغار ال ااه ين في الشىك
بقولها "قىارات الج ي ال ام الصادرة طبقا ً لنعام الشىك ملام لج يع ال ااه ين حتا الغائبين منهذ وال ضالفين
في الىى وإدي ي ا هلي ىو ناقصيها".
 -17السياسة الميبعة في توزيع األرباح:
يتذ يوديع ا ربان وفقا ً لتوصي مجلس اإلدارةر ولقىار الج ي ال ام للشىك في اجت اإها ال اد الانو ر ويلال
في ووء ىحمام ال ادة ( )53من النعام ا ساسي للشىك .
 -18سجل المساهمين:
مع مىاإاة حمذ ال ادة ( )10من النعام ا ساسي للشىك ر وال ادة ( )159من قانون الشىكات التجاري رقذ ()11
لان 2015ر وال ادة ( )10من نعام الموك الصادر إن هيا قطى لاسواق ال الي ر وبنا ًء إلا يوجيهات بورص
قطىر يمتفظ الشىك باجيت صميم ودقيق وحديث ل ااه ي الشىك ر ويلال من فيل النعام ال ىكا لاجل
ال ااه ينر والذ يدار من قبل البورص (شىك قطى لإليدا ال ىكا لاوراق ال الي ) .وي من
ىي ىطىا

مااهذ ىو

يات صل اإلطي إلا سجل ال ااه ينر والمصول إلا كاف ال لومات يات الصل .

وفي ا يلي جدولينر ا ول يووررح حصررو كبار ال ارراه ين في الشررىك ر والثاني يووررح حصررو ىإورراء مجلس
اإلدارة:
الجدول ا ول :حصو كبار ال ااه ين في الشىك .
االسم
شىك قطى القابو
صندوق ال اشات (الهيا ال ام للتقاإد
والتأمينات االجت اإي )
جهاد ىبوظبي ليستث ار
صندوق ال اشات ال امى (الهيا ال ام
للتقاإد والتأمينات االجت اإي )

الدولة
قطى
قطى

عدد األسهم
165,580,842
40,062,110

النسبة المئوية
51.7%
12.5%

اإلمارات ال ىبي ال تمدة
قطى

32,031,994
5,840,959

10.0%
1.8%

الجدول الثاني :حصو ىإواء مجلس اإلدارة.
اسم عضو مجلس اإلدارة
يىكا مم د الضاطى
إبىهيذ إبدهللا ال مم ود
فليف مطى ال هيى
مم د ىح د الق ا
ناصى راشد الم يد

الدولة
قطى
قطى
اإلمارات ال ىبي ال تمدة
اإلمارات ال ىبي ال تمدة
قطى

عدد األسهم
5,000
6,200
5,000
5,000
5,000
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اسم المسيفيد
يىكا مم د الضاطى
إبىهيذ إبدهللا ال مم ود
فليف مطى ال هيى
مم د ىح د الق ا
ناصى راشد الم يد

د .ناصى مم د م ىفيه

قطى

3,200

د .ناصى مم د م ىفيه

 -19المعاملة المنصفة للمساهمين وحقوق اليصويت:
وفقا ً لممذ ال ادة ( )16من النعام ا ساسي للشىك ر التي ينو إلا ىن "كل سهذ يضول صاحبه المع فا حص
م ادل لمص غيىه بي ي ييا سوا ًء بالناب ل لمي موجودات الشىك ىو في ا ربان التي يقاذ إلا الوجه ال بين
في ا ب د"ر يتذ يوديع ا ربان إلا ال ااه ين.
ووفقا ً لممذ الفقىة ا ولا من ال ادة ( )38من النعام ا ساسي للشىك ر فإن لمل مااهذ المع في حوور الج ي
ال ام لل ااه ين بطىيع ا صال ىو النياب .
 -20موظفي الشركة:
إن سياسات ال وارد البشىي ال ت دة وال طبق بالشىك م دة ب ا يت اشا مع ىحمام قانون ال ل رقذ ( )14لان
2004ر والقىارات الوداري يات الصل ر وب ا يضدم مصالح الشىك وموظفيهار ويىاإي في الوقت يايه مبادل
ال دال وال ااواةر وإدم الت ييا إلا ىسار الجنس ىو ال ىق ىو الدين.
 -21انجازات الشركة:
حققت الشىك في إام  2015إدد من االنجادات ل ل ىبىدها اريفا إدد ال يء من  107مييين إ يل إلا 117
مليون إ يلر واريف ت مااه

البيانات في إيىادات ال ج وإ من  %25إلا  .%37وقد ل ب االستث ار في

شبمات االيصاالت دورا ً ىساسيا ً في نجان Ooredooر حيث است ىت الشىك في االستث ار في شبمات الجيل الىابع
( )4Gفي إدد من ا سواق مثل قطى والمويت وسلطن إ ان وإندونيايا وال الديفر في ا يذ ي ايا فدمات ()3G
في الجاائى ويونس وميان ار وال ىاق .وقد ىطلقت لسياسيل فدمات ( )3Gفي ينايى 2015ر وىطلقت المويت شبم
( )4G+في مارر .2015
ك ا حافعت  Ooredooإلا رياديها في مجال البيانات في قطى فأطلقت بىنامجا ً لتطويى شبم Ooredoo
سوبىنت لل ااه

في يمقيع ن و قو في ىإ ال البيانات .وإىوت  Ooredooفيل ال ؤي ى ال ال ي لجوال

 2015إددا ً من ابتمارايها في مجال ال دن الذكي ر وايصاالت من جهاد لجهاد لفى ()M2Mر ويقنيات الت ليذ
الذكي وال يإب الذكي .
وفيل إام  2015وق ت  Ooredooايفاقي شىاك استىاييجي مع شىك يليفونيما ليستفادة من ىوجه الشبه في
إ ليات الشىاءر ولل شارك في جوانب ىفىى من ا إ ال ب وجب بىنامج الشىاك ر مثل يوحيد الجهود في ب ض
مشاريع التقني ال ه ر والا ي سوي لل ل مع ال يء من الشىكات مت ددة الجناي في مجال ب ض التقنيات مثل
يقني االيصال من جهاد لجهاد لفىر وفدمات البيانات وفدمات التنقل ال دارةر وبىامج التدريب ويطويى ال املينر
ومبي ات الشىكات الدولي ر وغيىها.
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وقد واصلت  Ooredooرياديها لضدمات البيانات في ىسواقها الىئياي ويلال نتيج لتقديذ ىفول فدمات االيصاالت.
ىنهت الشىك وبنجان يجىب لشبمات الجيل الىابع  LTEفي الجاائىر م ا إاد ممانتها باإتبارها ىفول مشغل
من ناحي التمنولوجيا في الجاائى .ك ا ي منت  Ooredooالجاائى من المصول إلا قىض بال ل ال ملي (بقي
ي ادل  389مليون دوالر) لدإذ فطي التطويى في الشىك .
وقد حصلت  Ooredooفي مايو إلا قىض بقي

 500مليون دوالر ىمىيمي إلإادة ي ويل قىص إسيمي قي ته

 498مليون دوالر.
ك ا است ىت ىإ ال نقل ملمي ا صول التي لذ ي د مجاالت إ لها يتناسب وطبي

ا إ ال التي يهتذ بها

Ooredooر فقد نجمت الشىك في نقل ملمي شىك وا -يىايب الفلبين إلا مالال لفى.
ك ا بدى ال ل في بىنامج ماود الايول

سهذ  Ooredooفي بورص قطى في ىغاطس .2015

وقد حصلت  Ooredooإلا جائاة "الشىك ا كثى ابتمارا ً ل ام  2015في الشىق ا وسي وىفىيقيا" و ن جوائا
ا إ ال الدولي  .ويذ يمىيذ  Ooredooفي سبت بى  2015باإتبارها "ىفول شىك في إيقات ال اتث ىين" ويلال
فيل حفل جوائا ج ي إيقات ال اتث ىين في الشىق ا وسي.
ك ا حصلت  Ooredooإ ان إلا يىددات ىطيا

جديد ( )LTE 800لتت من من يوفيى س

إوافي ويغطي

شبم  4Gىفول.
وواصلت  Ooredooميان ار ن وها القو ر ك ا است ى يوسع يغطي شبم  3Gفي مناطع جديدةر ويوفيى فدمات
بيانات وفدمات صويي إالي الجودة لل يء في ميان ار.
واستم لت الشىك بنجان يبني إندوسات لل يم  Ooredooالتجاري ر ويلال ب د يبني قطى والجاائى وال الديف
ويونس وميان ار والمويت وإ ان لتلال ال يم .
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الماده
المادة ()3
وجوب
التزام
الشركه
بمبادئ
الحوكمه

الماده ()4
ميثاق
المجلس

الماده ()5
مهمة
المجلس
ومسؤولياته

الماده ()6
واجبات
أعضاء
مجلس
اإلداره
االئتمانيه
الماده (:)7
فصل
منصبي
رئيس
مجلس
االداره
والرئيس
التنفيذي
الماده ()8
واجبات
رئيس
مجلس
اإلداره

االلتزام

البند
 :1-3على المجلس التأكد من الشركات المدرجه بالسوق الرئيسيه بالمبادئ المنصوص
عليها بهذا النظام.
 :2- 3على المجلس أن يراجع ويحدث تطبيقات الحوكمه التي يعتمدها وأن يراجعها بصوره
منتظمه.
 :3-3على المجلس أن يراجع ويطور باستمرار قواعد السلوك المهني التي تجسد قيم
الشركه والسياسات واإلجراءات الداخليه األخرى التي يجب علي أعضاء مجلس اإلداره
وموظفي ومستشاري الشركه االلتزام بها (يجوز ان تتضمن قواعد السلوك المهني هذه
علي سب يل الذكر ال الحصر ميثاق مجلس اإلداره ومواثيق لجنه التدقيق وأنظمه الشركه
وسياسه تعامالت األطراف ذات العالقه والقواعد تداول االشخاص الباطنين) وعلى
المجلس مراجعه مبادئ السلوك المهني بصورة دوريه بغية أن يضمن أنها تعكس أفضل
الممارسات وتلبي حاجات الشركة.
على المجلس أن يعتمد ميثاقا لمجلسه يحدد الميثاق بالتفصيل مهام المجلس ومسؤولياته
وواجبات أعضاؤه التي يجب أن يتقيدوا بها تقيدا تاما .ويجب أن يصاغ الميثاق المذكور
وفقا ألحكام هذا النظام وطبقا للنموذج االسترشادي المرفق بهذا النظام وأن يؤخذ بعين
االعتبار عند مراجعه الميثاق على التعديالت التي يمكن أن تجريها الهيئه من وقت آلخر
ويجب نشر ميثاق مجلس اإلداره على موقع الشركه االلكتروني وجعله متوافر للجمهور.
 :1-5يتولى المجلس إداره الشركه بشكل فعال ويكون مسئوال مسئوليه جماعيه عن
اإلشراف على إداره الشركه بالطريقه المناسبه.
 :2-5باإلضافه إلى مهام المجلس ومسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق مجلس إداره
الشركه يتولي المجلس المهام التاليه:
 :1-2-5الموافقه علي األهداف االستراتيجيه للشركه ،تعيين المدراء ،تحديد مكافأتهم وكيفيه
استبدالهم ،ومراجعه أداء اإلدارة وضمان وضع خطط التعاقب على إدارة الشركه
()succession planning
 :2-2-5التأ كد من تقيد الشركه بالقوانين واللوائح ذات الصله وبالعقد التأسيسي للشركه
وبنظامها األساسي كما يتحمل المجلس مسؤوليه حمايه الشركه من األعمال والممارسات
غير القانونيه أو التعسفيه أو غير المناسبه.
 :3-5يحق للمجلس تفويض بعض صالحياته إلى لجان خاصه في الشركه وتشكيل تلك
اللجان خاصه بهدف إجراء عمليات محدده ،وتمارس عملها وفقا لتعليمات خطيه وواضحه
تتعلق بطبيعه المهمه في جميع األحوال يبقي المجلس مسئوال عن جميع الصالحيات أو
السلطات التي فوضها وعن أعمال تلك اللجان.
 :1-6يمثل مجلس اإلداره كافه المساهمين وعليه بذل العنايه الالزمة في إداره الشركه
والتقيد بالسلطه المؤسسيه كما هي محدده في القوانين واللوائح ذات الصله بما فيها هذا
النظام وميثاق المجلس.
 :2-6يجب على أعضاء مجلس اإلداره العمل دائما على أساس معلومات واضحه وبحسن
نيه وبالعنايه واالهتمام الالزمين ولمصلحه الشركه والمساهمين كافه.
 :3-6يجب على أعضاء مجلس اإلداره العمل بفاعليه لاللتزام بمسؤولياتهم تجاه الشركه.
 :1-7ال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلداره ومنصب الرئيس التنفيذي أو أي
منصب تنفيذي آخر في الشركة.
 :2-7في جميع األحوال يجب أال يكون لشخص واحد في الشركة سلطه مطلقه التخاذ
القرارات.

 :1-8يكون رئيس مجلس اإلداره مسئوالا عن حسن سير عمل مجلس اإلداره بطريقه مناسبه
وفعاله بما في ذلك حصول أعضاء مجلس اإلداره على المعلومات الكامله والصحيحة في
الوقت المناسب.
 :2-8ال يجوز لرئيس اإلداره أن يكون عضوا في أي لجنة من لجان المجلس المنصوص
عنها في هذا النظام.
 :3-8تتضمن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس اإلداره فضال عن تلك التي ينص عليها
ميثاق المجلس علي سبيل الذكر ال الحصر ما يلي:
 -1التأكد من قيام المجلس مناقشة جميع المسائل األساسيه بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
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عدم
االلتزام

ال
ينطبق

تطبيقات الحوكمه

دليل حوكمة الشركة
يتضمن ميثاق مجلس
اإلدارة حيث أنه يتطرق
واختصاصات
لمهام
وصالحية مجلس اإلدارة

تبرير
عدم
االلتزام

 -2الموافقه علي جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات مجلس اإلداره مع االخذ بعين
االعتبار أي مسأله يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ،ويجوز أن يفوض الرئيس
هذه المهمه إلى عضو في المجلس غير أن الرئيس يبقى مسئوال عن أفعال قيام العضو
المفوض بهذه المهمه.

الماده ()9
تشكيل
مجلس
اإلداره

الماده ()10
أعضاء
مجلس
اإلداره غير
التنفيذيين

الماده ()11
اجتماعات
المجلس

الماده ()12
أمين سر
المجلس

 -3تشجيع جميع أعضاء المجلس علي المشاركه بشكل كلي وفعال في تصريف شؤون
المجلس لضمان قيام المجلس بما فيه مصلحه الشركة.
 -4ضمان وجود قنوات التواصل الفعلي مع المساهمين وايصال ارائهم إلى مجلس اإلداره.
 -5افساح المجال ألعضاء المجلس غير التنفيذيين بصوره خاصه بالمشاركه الفعاله
وتشجيع العالقات البناءه بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.
 -6ضمان إجراء تقييم سنوي ألداء المجلس.
 :1-9يحدد تشكيل المجلس في نظام الشركه األساسي ويجب أن يتضمن المجلس أعضاء
تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين وذلك بهدف ضمان عدم تحكم شخص
واحد أو مجموعه صغيره من األشخاص في قرارات المجلس.
 :2-9يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس اإلداره علي األقل أعضاء مستقلين ويجب أن
تكون أكثرية األعضاء أعضاء غير تنفيذيين.
 :3-9يجب أن يكون عضو مجلس اإلداره مؤهال ويتمتع بقدر كاف من المعرفه باألمور
اإل دارية والخبره لتأديه مهامه بصوره فعاله لما فيه مصلحه الشركه كما يتعين عليه
تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهه وشفافية بما يحقق مصلحه الشركه وأهدافها
وغاياتها.
 :4-9يجب على المترشح لمنصب عضو مجلس اإلداره المستقل أن ال تزيد نسبه تملكه من
رأس مال الشركه عن عدد االسهم المطلوبه لضمان عضويته في مجلس إداره الشركه.
 :1-10تتضمن واجبات أعضاء مجلس اإلداره غير التنفيذين علي سبيل المثال ال الحصر،
ما يلي:
 :1-1-10المشاركه في اجتماعات أعضاء مجلس اإلداره وأعطاء رأي مستقل حول
المسائل االستراتيجيه والسياسيه واألداء والمساءله والموارد والتعيينات األساسيه ومعايير
العمل.
 :2-1-10ضمان أعطاء االولويه لمصالح الشركه والمساهمين في حال حصول أي
تضارب للمصالح.
 :3-1-10المشاركه في لجنه التدقيق في الشركه.
 :4-1-10مراقبه أداء الشركه في تحقيق غاياتها وأهدافها المتفق عليها ومراجعه التقارير
الخاصه بأدائها بما فيها التقارير السنويه ونصف السنويه والربعيه.
 :5-1-10اإلشراف على تطوير القواعد االجرائيه الخاصه بحوكمه الشركه لالشراف علي
تطبيقها بشكل يتوافق وتلك القواعد.
 :6-1-10اتاحه مهاراتهم وخبراتهم واختصاصاتهم المتنوعه ومؤهالتهم لمجلس اإلداره
أ و لجانه المختلفه من خالل حضورهم المنتظم الجتماعات المجلس ومشاركتهم الفعاله في
الجمعيات العموميه وفهمهم آلراء المساهمين بشكل متوازن وعادل.
 :2-10يجوز ألكثريه أعضاء المجلس غير التنفيذيين طلب رأي مستشار خارجي مستقل
على نفقه الشركه فيما يتعلق بأي مسأله تخص الشركه.
 :1-11يجب أن يعقد المجلس اجتماعات بشكل منتظم بما يؤمن القيام بمهام المجلس بصوره
فعاله ويجب أن يعقد المجلس ست اجتماعات في السنه الواحده على األقل وما ال يقل عن
اجتماع واحد كل شهرين.
 :2-11يجتمع المجلس بناء على دعوه رئيسه أو بناء على طلب يقدمه عضوان من أعضائه
ويجب ارسال الدعوه الجتماع المجلس لكل عضو من أعضاء المجلس قبل اسبوع على
األقل من تاريخ االجتماع مع جدول أعمال االجتماع علما انه يحق لكل عضو في المجلس
اإلداره إضافه أي بند على جدول األعمال.
 :1-12يعين المجلس أ مين سر للمجلس يتولي تدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل
خاص مرقم بصوره مسلسله وبيان األعضاء الحاضرين وأي تحفظات يبدونها كما يتولى
حفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجالته ودفاتره والتقارير التي ترفع من المجلس
وإليه ويجب على أمين سر المجلس وتحت إشراف الرئيس تأمين حسن ايصال وتوزيع
أوراق عمل االجتماع والوثائق والمعلومات وجدول األعمال والتنسيق فيما بين أعضاء
المجلس وبين المجلس وأصحاب المصالح اآلخرين بالشركه بما فيهم المساهمين واإلداره
والموظفين.
 :2-12على أمين سر المجلس أن يتاكد من أن أعضاء المجلس يمكنهم الوصول بشكل
كامل وسريع إلى كل محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق والسجالت المتعلقه
بالشركه.
 :3-12يجب أن يتمكن جميع أعضاء مجلس اإلداره من االستفاده من خدمات أمين سر
المجلس ومشورته.
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وفقا ا للنظام األساسي فال
يجوز أن تنقضي ثالثة أشهر
كاملة دون عقد اجتماع
للمجلس.

الماده ()13
تضارب
المصالح
وتعامالت
االشخاص
الباطنيين

الماده ()14
مهمات
المجلس
وواجباته
االخرى

الماده ()15
لجان مجلس
اإلداره
الماده ()16
تعيين
أعضاء
مجلس
اإلداره -
لجنه
الترشيحات

 :4-12ال يجوز تعيين أمين سر المجلس أو فصله إال بموجب قرار صادر عن مجلس
اإلداره.
 :5-12يفضل أن يكون أمين سر المجلس عضوا في هيئه محاسبين محترفين معترف بها
أو عضوا في هيئه أمناء سر شركات معتمده ( )charteredمعترف بها أو محاميا أو يحمل
شهادة من جامعه معترف بها أو ما يعادلها وأن تكون له خبره ثالث سنوات على األقل في
تولي شؤون شركه عامه مدرجه اسهمها في السوق.
 :1-13على الشركه أن تعتمد وتعلن عن قواعدها واجراءاتها العامه والتي تتعلق بأبرام
الشركه أليه صفقه تجاريه مع طرف أو أطراف ذي عالقه (وهو ما يعرف بسياسة الشركه
العامه فيما يتعلق باالطراف ذات العالقه) وفي جميع األحوال ال يجوز للشركه ابرام أية
صفقه تجاريه مع طرف ذي عالقه إال مع المراعاه التامه لسياسه الشركه المتعلقه باألطراف
ذات العالقه ويجب أن تضمن تلك السياسه مبادئ الشفافيه واالنصاف واالفصاح وأن
تتطلب الموافقه على اية صفقه مع طرف ذي عالقه من قبل الجمعيه العامه للشركه.
 :2-13في حال طرح أية مسأله تتعلق بتضارب مصالح او أي صفقه تجاريه بين الشركه
واحد أعضاء مجلس إدارتها أو أي طرف ذي عالقه له بأعضاء مجلس اإلداره ،خالل
اجتماع المجلس ،فإنه يجب مناقشه الموضوع في غياب العضو المعني الذي ال يحق له
مطلقا المشاركه في التصويت علي الصفقه ،وبأي حال يجب أن تتم الصفقه وفقأ السعار
السوق وعلي أساس تجاري بحت ،ويجب أن ال تتضمن شروطا تخالف مصلحه الشركه.
 :3-13وفي جميع األحوال ،يجب االفصاح عن هذه الصفقات في التقرير السنوي للشركه
ويجب أن يشار إليها بالتحديد في الجمعيه العامه التي تلي هذه الصفقات التجاريه.
 :4-13يجب االفصاح عن تداول أعضاء المجلس في اسهم الشركه وبأوراقها الماليه
األخرى ويجب أن تعتمد الشركه قواعد وإجراءات واضحه تحكم تداول أعضاء مجلس
اإلداره والموظفين في اسهم الشركه.
 :1-14يجب أن توفر الشركه ألعضاء مجلس اإلداره كافه المعلومات والبيانات والسجالت
الخاصه بالشركه بما يمكنهم القيام بأعمالهم وااللمام بكافه الجوانب المتعلقه بالعمل ويجب
على اإل داره التنفيذيه للشركه تزويد المجلس ولجانه بجميع الوثائق والمعلومات المطلوبه.
 :2-14على أعضاء مجلس اإلداره ضمان حضور أعضاء لجان التعيينات والمكافأت
والتدقيق وممثلين عن المدققين الخارجيين اجتماع الجمعيه العموميه.
 :3-14على المجلس أن يضع برنامج تدريبي ألعضاء مجلس اإلداره المنضمين حديثا
لضمان تمتع أعضاء المجلس عند انتخابهم بفهم مناسب لسير عمل الشركه وعملياتها،
وادراكهم لمسؤولياتهم تمام االدراك.
 :4-14على أعضاء مجلس اإلداره االدراك الجيد لدورهم وواجباتهم وان يثقفوا انفسهم في
المسائل الماليه والتجاريه والصناعيه وفي عمليات الشركه وعملها ،ولهذه الغايه يجب على
المجلس اعتماد أو اتباع دورات تدريبيه مناسبه ورسميه تهدف الى تعزيز مهارات أعضاء
مجلس اإلداره ومعرفتهم.
 :5-14على مجلس اإلداره ان يبقي أعضاؤه على الدوام مطلعين علي التطورات في مجال
الحوكمه وأفضل الممارسات في هذا الخصوص ،ويجوز للمجلس تفويض ذلك الي لجنه
التدقيق أو لجنه الحوكمه أو أي جهه أخرى يراها مناسبه .
 :6-14أن يتضمن نظام الشركه األساسي اجراءات واضحه إلقاله أعضاء مجلس اإلداره
في حاله تغيبهم عن اجتماعات المجلس.
يقوم مجلس اإلداره بتقييم مزايا إنشاء لجان مخصصه تابعه له لالشراف على سير الوظائف
المهمه ،وعند البت في شأن اللجان التي سيقع عليها االختيار ،يأخذ مجلس اإلداره اللجان
المذكوره في هذا النظام بعين االعتبار.
 :1-16يجب أن يتم ترشيح وتعيين أعضاء مجلس اإلداره وفقا إلجراءات رسميه وصارمه
وشفافه.
 :2-16ينبغي أن يقوم مجلس اإلداره بإنشاء لجنه ترشيحات يرأسها عضو مستقل من
أعضاء المجلس وتتألف من أعضاء مستقلين من أعضاء المجلس يقترحون تعيين أعضاء
المجلس وإعاده ترشيحهم لالنتخاب بواسطه الجمعيه العامه (الزالة االلتباس ال يعني
الترشيح بواسطه اللجنه حرمان أي مساهم في الشركه من حقه في أن يرشح او يترشح).
 :3-16يجب أن تأخذ الترشيحات بعين االعتبار ،من بين أمور أخرى ،قدرة المرشحين
على اعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في المجلس باالضافه إلى مهاراتهم
ومعرفتهم وخبرتهم ومؤهالتهم المهنيه والتقنيه واالكاديميه وشخصيتهم ،ويمكن أن ترتكز
على "المبادئ االرشاديه المناسبه لترشيح أعضاء مجلس االداره" المرفقه بهذا النظام والتي
قد تعدلها الهيئه من وقت آلخر.
 :4-16يتعين على لجنه الترشيحات عند تشكيلها اعتماد ونشر اطار عملها بشكل يبين
سلطتها ودورها.
 : 5-16كما يجب أن يتضمن دور لجنه الترشيحات إجراء تقييم ذاتي سنوي ألداء المجلس.
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c

تم دمج اختصاصات لجنتي
الترشيحات والمكافآت في
لجنة واحدة تحت مسمى لجنة
المكافآت والترشيحات.

 :6-16على المصارف وغيرها من الشركات مراعاة أي شروط أو متطلبات تتعلق بترشيح
أو انتخاب أو تعيين أعضاء مجلس اإلداره صادره من مصرف قطر المركزي أو أية سلطه
اخرى.
الماده ()17
مكافأه
أعضاء
مجلس
اإلداره -
لجنه
المكافأه

الماده ()18
لجنه التدقيق

تم دمج اختصاصات لجنتي
المكافآت والترشيحات في
لجنة واحدة تحت مسمى لجنة
المكافآت والترشيحات

 :1-17على مجلس اإلداره إنشاء لجنه مكافآت تتألف من ثالثة أعضاء على األقل غير
تنفيذين يكون غالبيتهم من المستقلين.
 :2-17يتعين على لجنه المكافآت عند تشكيلها اعتماد ونشر اطار عملها بشكل يبين دورها
ومسؤولياتها األساسيه.
 :3-17يجب أن يتضمن دور لجنه المكافآت األساسي تحديد سياسه المكافآت في الشركه
بما في ذلك المكافأة التي يتقاضاها الرئيس وكل أعضاء المجلس واإلداره التنفيذيه العليا.
 :4-17يجب االفصاح عن سياسه ومبادئ المكافآت ألعضاء مجلس اإلداره في التقرير
السنوي للشركه.
 :5-17يجب أن تأخذ لجنه المكافأت بعين االعتبار مسؤوليات ونطاق مهام أعضاء المجلس
واعضاء اإلداره التنفيذيه العليا وكذلك أداء الشركه .ويجوز أن تتضمن المكافآت قسمأ ثابتا
وقسما مرتبطا باألداء ،وتجدر اإلشاره إلى ان القسم المرتبط باألداء يجب أن يرتكزعلى
أداء الشركه على المدى الطويل.
 :1-18على مجلس اإلداره إنشاء لجنه تدقيق تتكون من ثالثه أعضاء على األقل ويجب أن
يكون غالبيتهم أعضاء مسستقلين ويجب أن تتضمن لجنه تدقيق عضوا واحداا على األقل
يتمتع بخبره ماليه في مجال التدقيق وفي حالة كان عدد أعضاء المجلس المستقلين المتوفرين
غير كاف لتشكيل عضويه لجنه التدقيق يجوز للشركه أن تعين أعضاء في اللجنه من غير
األعضاء المستقلين على ان يكون رئيس اللجنه مستقال.
 :2-18وفي جميع األحوال اليجوز ألي شخص يعمل حاليا أو كان يعمل في السابق لدي
المدققين الخارجيين للشركه خالل السنتين الماضيتين أن يكون عضوا في لجنه التدقيق.
 :3-18يجوز للجنه التدقيق أن تستشير على نفقه الشركه أي خبير أو مستشار مستقل.
 :4-18على لجنه التدقيق أن تجتمع عند االقتضاء وبصوره منتظمه مره علي االقل كل
ثالثه اشهر كما عليها تدوين محاضر اجتماعاتها.
 :5-18في حاله حصول أي تعارض بين توصيات لجنه التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة،
بما في ذلك ،عندما يرفض المجلس اتباع توصيات اللجنه فيما يتعلق بالمدقق الخارجي،
يتعين على المجلس أن يضمن تقرير الحوكمه ،بيانا يفصل بوضوح هذه التوصيات والسبب
أو األسباب وراء قرار مجلس اإلداره عدم التقيد بها.
 :6-18يتعين على لجنه التدقيق عند تشكيلها اعتماد ونشر اطار عملها بشكل يبين دورها
ومسؤلياتها األساسيه علي شكل ميثاق للجنه التدقيق ،وتتضمن هذه المسؤوليات بصوره
خاصه ما يلي:
أ -اعتماد سياسه للتعاقد مع المدققين الخارجيين على أن ترفع إلى مجلس اإلداره جميع
المسائل التي تتطلب برأي اللجنه اتخاذ تدابير معينه وأعطاء توصيات حول التدابير أو
الخطوات الواجب اتخاذها.
ب -االشراف على متابعه استقالل المدققين الخارجيين وموضعيتهم ومناقشتهم حول طبيعه
التدقيق وفعاليته ونطاقه وفقا لمعايير التدقيق الدوليه والمعايير الدوليه العداد التقارير
الماليه.
ج -االشراف على دقة وصحة البيانات الماليه والتقارير السنويه والنصف السنويه
والربعيه ،ومراجعه تلك البيانات والتقارير ،وفي هذا الصدد التركيز بصوره خاصه على:
 .1أي تغييرات في السياسات والتطبيقات/الممارسات المتعلقه بالمحاسبه.
 .2النواحي الخاضعه ألحكام تقديريه بواسطه اإلداره التنفيذيه العليا.
 .3التعديالت األساسيه الناتجه عن التدقيق.
 .4استمرار الشركه في الوجود ومواصله النشاط بنجاح.
 .5التقيد بمعايير المحاسبه حيث تضعها الهيئه.
 .6التقيد بقواعد االدراج في السوق.
 .7التقيد بقواعد االفصاح والمتطلبات األخرى المتعلقه بإعداد التقارير الماليه.
د -التنسيق مع مجلس اإلداره واإلداره التنفيذيه العليا والمدير المالي في الشركه أو الشخص
الذي يتولي مهامه ،واالجتماع بالمدققين الخارجييين مره واحده في السنه على األقل.
هـ -دراسه أي مسائل مهمه وغير عاديه تتضمنها أو سوف تتضمنها التقارير الماليه
والحسابات والبحث بدقه بأي مسائل يثيرها المدير المالي في الشركه أو الشخص الذي
يتولي مهامه أو مسئول االمتثال في الشركه أو المدققون الخارجيون.
و -مراجعه انظمه الرقابه الماليه والداخليه وإداره المخاطر.
ز -مناقشه نظام الرقابة الداخلي مع اإلداره وضمان أداء اإلداره وواجبتها نحو تطوير نظام
رقابه داخلي فعال.
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تم إنشاء هذه اللجنة تحت
مسمى لجنة للتدقيق وإدارة
المخاطر.

0
0

الماده ()19
التقيد
باألنظمه
والرقابه
الداخليه
والمدقق
الداخلي

ح -النظر في النتائج التحقبقات االساسيه في مسائل الرقابه الداخليه الموكله إليها من مجلس
اإلداره أو المنفذه بمبادره من اللجنه وبموافقه المجلس.
ط -ضمان التنسيق بين المدققين الداخليين والمدقق الخارجي وتوفر الموارد الضروريه
والتحقق من فعاليه هيئه الرقابه الداخليه واالشراف عليها.
ي -مراجعه السياسات واإلجراءات الماليه والمحاسبيه للشركه.
ك  -مراجعه خطاب تعيين المدقق الخارجي وخطه عمله وأي استفسارات مهمه يطلبها من
اإلداره العليا في الشركه وتتعلق بسج الت المحاسبه والحسابات الماليه أو أنظمة الرقابه
وكذلك ردود اإلداره التنفيذيه؛ و
ل -تأمين الرد السريع لمجلس اإلداره على االستفسارات والمسائل التي تتضمنها رسائل
المدققين الخارجيين أو تقاريرهم.
م -وضع قواعد يت مكن من خاللها العاملون بالشركه أن يبلغوا بسريه شكوكهم حول أي
مسائل يحتمل أن تثير الريبه في تقارير الماليه أو الرقابه الداخليه أو حول أي مسائل أخرى
وضمان وجود الترتيبات المناسبه التي تسمح بإجراء تحقيق مستقل وعادل حول هذه
المسائل مع ضمان منح العامل السريه والحمايه من أي رد فعل سلبي أو ضرر واقتراح
تلك القواعد على مجلس اإلداره العتمادها.
ن -اإلشراف على تقيد الشركه بقواعد السلوك المهني.
س -التأكد من أن قواعد العمل المتعلقه بهذه المهام والصالحيات كما فوضها بها مجلس
اإلداره تطبق بالطريقه المناسبه.
ع -رفع تقرير إلى مجلس اإلداره حول المسائل المنصوص عليها في هذه الماده.
ف -دراسه أي مسائل أخرى يحددها مجلس االداره.
 :1-19على الشركه أن تعتمد نظام رقابه داخليه يوافق عليه المجلس حسب األصول لتقييم
االساليب واإلجراءات المتعلقه بإدارة المخاطر وتطبيق نظام الحوكمه الذي تعتمده الشركه
والتقيد بالقوانين واللوائح ذات الصله ويجب أن يضع نظام الرقابه الداخليه معايير واضحه
للمسؤوليه والمساءله في أقسام الشركه كلها.
 :2-19يجب أن تتضمن عمليات الرقابه الداخليه انشاء وحدات فعاله ومستقله لتقييم وإدارة
المخاطر فضال عن وحدات ل لتدقيق المالي والتشغيلي الداخلي ،وذلك باإلضافة إلى التدقيق
الخارجي ،كما يجب أن يضمن نظام الرقابه الداخليه أن كل تعامالت األطراف ذات العالقه
تتم وفقا للضوابط الخاصه بها.
 :3-19يجب أن تكون للشركه وحده تدقيق داخلي تتمتع بدور ومهام محدده تحديدا واضحا
وبصوره خاصه.
يتعين على وحده التدقيق الداخلي أن:
 .1تدقق في نظام الرقابه الداخليه وتشرف علي تطبيقه.
 .2تدار من قبل فريق عمل كفؤ ومستقل تشغيليا ومدرب تدريبا مناسبا؛ و
 .3ترفع لمجلس اإلداره تقاريرها أما بصوره مباشرة أو غير مباشره من خالل لجنه التدقيق
التابعه للمجلس وتكون مسئووله أمامه؛ و
 .4يكون لها امكانيه الوصول الي كل انشطه الشركة؛ و
 .5تكون مستقله بما في ذلك عدم القيام بالعمل اليومي العادي للشركه ويجب تعزيز استقاللها
مثال من خالل تحديد مكافآت اعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.
 :4-19تتكون وحده التدقيق الداخلي من مدقق داخلي على األقل يعينه مجلس اإلداره ويكون
المدقق الداخلي مسئووال أمام المجلس.
 :5-19يتعين على المدقق الداخلي أن يعد ويرفع إلى لجنه التدقيق ومجلس اإلداره تقرير
تدقيق داخلي يتضمن مراجعه وتقييما لنظام الرقابه الداخليه في الشركه ويحدد نطاق التقرير
باالتفاق بين المجلس (بناء على توصيه لجنه التدقيق) والمدقق الداخلي على أن يتضمن
التقرير بصوره خاصه ما يلي:
 اجراءات الرقابه واإلشراف على الشؤون الماليه واالستثمارات وإدارة المخاطر. مقارنه تطور عوامل المخاطر في الشركه واألنظمه الموجوده لمواجهه التغييراتالجذريه أو غير المتوقعه في السوق.
 تقييم أداء المجلس واإلداره العليا في التطبيق نظام الرقابه الداخلية بما في ذلك تحديد عددالمرات التي اخطر فيها المجلس بمسائل رقابيه (بما في ذلك إداره المخاطر) والطريقه التي
عالج بها المجلس هذه المسائل.
 اال خفاق في تطبيق الرقابه الداخليه أو مواطن الضعف في تطبيقها أو حاالت الطوارئالتي اثرت أو قد تؤثر على األداء المالي للشركه واإلجراء الذي اتبعته الشركه في معالجه
االخفاق في تطبيق الرقابه الداخليه (السيما المشاكل المفصح عنها في التقارير السنويه
للشركه وبياناتها الماليه).
 تقيد الشركه بالقواعد والشروط التي تحكم االفصاح واالدراج في السوق. تقيد الشركه بانظمه الرقابه الداخليه عند تحديد المخاطر وإدارتها. -كل المعلومات ذات الصله التي تصف عمليات إدارة المخاطر في الشركه.
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الماده ()20
االفصاح

 :6-19يعد تقرير التدقيق الداخلي كل ثالثه شهور.
 :1-20يقوم مراقب حسابات (مدقق خارجي) مستقل ومؤهل ويتم تعيينه بناء على توصيه
لجنه التدقيق المرفوعه إلى مجلس اإلدارة وعلى قرار الجمعيه العامه للشركه بإجراء تدقيق
خارجي مستقل سنوي وإ جراء مراجعه نصف سنويه للبيانات ويهدف التدقيق المذكور إلى
تزويد مجلس اإلدارة والمساهمين بتاكيد موضوعي أن البيانات الماليه تعد وفقا لنظام
الحوكمه هذا وللقوانين واللوائح ذات الصله والمعايير الدوليه التي تحكم إعداد المعلومات
الماليه وانها تمثل تماما مركز الشركه المالي واداءها من جميع النواحي الجوهريه.
 :2-20يتعين على المدققين الخارجيين التقيد بأفضل المعايير المهنيه وال يجوز للشركه أن
تتعاقد معهم لتقديم اي استشاره أو خدمات غير إجراء التدقيق المالي للشركه ويجب ان
يكون المدققون الخارجيون مستقلين تماما عن الشركه ومجلس غدارتها ويجب أال يكون
لديهم اطالقا أي تضارب في المصالح في عالقاتهم بالشركة.
 :3-20يتعين على المدققين الخارجيين للشركه حضور الجمعيه العامه العاديه للشركه حيث
يقدمون تقريرهم السنوي والرد على االستفسارات.
 :4-20يكون المدققون الخارجيون مسئولين أمام المساهمين ويدينون للشركه بواجب بذل
العنايه المهنيه المطلوبه عند قيام بالتدقيق كما يتوجب علي المدققين الخارجيين ابالغ الهيئه
وأي هيئات رقابيه أخرى في حال عدم اتخاذ المجلس اإلجراء المناسب فيما يتعلق بالمسائل
المثيره للشبهه التي أثارها المدققون أو حددوها.
 :5-20يتعين على جميع الشركات المدرجه اسهمها في السوق تغيير مدققيها الخارجيين
كل خمس سنوات كحد اقصى.

الماده ()21
االفصاح

 :1-21على الشركه التقيد بجميع متطلبات االفصاح بما في ذلك تقديم التقارير الماليه
واالفصاح عن عدد اسهم أعضاء مجلس اإلداره والمسئولين التنفيذيين وكبار المساهمين أو
المساهمين المسيطرين كما يتعين علي الشركه االفصاح عن معلومات تتعلق بأعضاء
مجلس إ دارتها بما في ذلك السيره الذاتيه لكل واحد منهم تبين مستواه التعليمي ومهنته
وعضويته في مجالس إداره أخرى (ان وجدت) كما يجب االفصاح عن اسماء أعضاء
اللجان المختلفه المشكله من قبل المجلس وفقا للماده ( )3\5مع تبيان تشكيلها.
 :2-21على المجلس أن يتاكد ان جميع عمليات االفصاح التي يقوم بها الشركه تتيح
معلومات دقيقه وصحيحه وغير مضلله.
 :3-21يجب أ ن تكون التقارير الماليه للشركة مطابقه لمعايير المحاسبه والتدقيق الدولية
 IFRS\IASو ISAومتطلباتها ويجب أن يتضمن تقرير المدققين الخارجيين إشاره
صريحه عما إذا كانوا قد حصلوا على كل المعلومات الضرورية ويجب أن يذكر هذا
التقرير ما إذا كانت الشركه تتقيد بمعايير  IFRS\IASوما إذا كان التدقيق قد اجري وفقا
لمعايير التدقيق الدوليه .ISA
 :4-21يجب توزيع التقارير الماليه المدققه للشركه على جميع المساهمين.

الماده ()22
الحقوق
العامه
للمساهمين
وعناصر
الملكيه
األساسية
المادة ()23
سجالت
الملكيه

يتمتع المساهمون بجميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب القوانين واللوائح ذات الصله بما
فيها هذا النظام ونظام الشركة األساسي ويتعين على المجلس ان يضمن احترام حقوق
المساهمين بما يحقق العداله والمساواه.

الماده ()24
الحصول
على
معلومات

 :1-23يتعين على الشركه أن تحتفظ بسجالت صحيحه ودقيقه وحديثه توضح ملكيه االسهم.
 :2-23يحق للمساهم االطالع على سجل المساهمين في الشركه والوصول إليه مجانا خالل
ساعات العمل الرسميه للشركه أو وفقا لما هو محدد في إجراءات الحصول علي المعلومات
التي تضعها الشركة.
 :3-23يحق للمساهم الحصول على نسخه من المستندات التاليه :سجل أعضاء مجلس
اإلداره والعقد التأسيسي للشركه ونظامها األساسي والمستندات التي ترتب امتيازات أو
حقوق على أصول الشركه وعقود األطراف ذات العالقه وأي مستند آخر تنص عليه الهيئه
من وقت آلخر وذلك مقابل دفع الرسم الذي تحدده الهيئه.
 :1-24على الشركه أن تضمن عقدها التأسيسي ونظامها األساسي إجراءات الحصول على
المعلومات بشكل يحفظ حق المساهمين في الحصول على وثائق الشركه والمعلومات
المتعلقه بها في الوقت المناسب وبشكل منتظم .ويجب أن تكون إجراءات الحصول على
المعلومات واضحه ومفصله على أن تتضمن:
 .1معلومات الشركه التي يمكن الحصول عليها بما فيها نوع المعلومات التي يتاح الحصول
عليها بصوره مستمره للمساهمين األفراد أو المساهمين الذين يمثلون نسبه مئويه دنيا من
رأس المال الشركه؛ و
 .2اإلجراء الواضح والصريح للحصول على هذه المعلومات.

6

Ooredoo
تتيح
كافة
للمساهمين
المعلومات التي يودون
الحصول عليها ،وذلك
وفقا ا ألحكام قانون
الشركات التجارية.

الماده ()25
حقوق
المساهمين
فيما يتعلق
بجمعيات
المساهمين
الماده ()26
المعامله
المنصفه
للمساهمين
وممارسه
حق
التصويت
الماده ()27
حقوق
المساهمين
فيما يتعلق
بانتخاب
أعضاء
مجلس
اإلداره

الماده ()28
حقوق
المساهمين
فيما يتعلق
بتوزيع
االرباح
الماده ()29
هيكل رأس
المال
وحقوق
المساهمين
والصفقات
الكبرى

الماده ()30
حقوق
اصحاب
المصالح
االخرين

 :2-24على الشركه أن يكون لها موقع الكتروني تنشر فيه جميع االفصاحات ذات الصله
والمعلومات العامه وتتضمن هذه المعلومات كافه المعلومات التي يجب االعالن عنها
بموجب هذا النظام وبموجب أي قوانين ولوائح ذات صلة.
يجب أن يتضمن العقد التاسيسي لشركة ونظامها األساسي أحكاما تضمن حق المساهمين
الفعلي في الدعوه إلى جمعيه عامه وعقدها في الوقت مناسب ،وحق إدارج بنود علي جدول
األعمال ومناقشه البنود المدرجه على جدول األعمال وطرح أسئله وتلقي االجوبه عليها
وحق اتخاذ قرارات وهم على اطالع تام بالمسائل المطروحه.
 :1-26يكون لكل االسهم من الفئه ذاتها الحقوق عينها المتعلقه بها.
 :2-26التصويت بالوكاله مسموح به وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة.

 : 1-27يجب أن يتضمن عقد الشركه التأسيسي ونظامها األساسي أحكاما تضمن اعطاء
المساهمين معلومات عن المرشحين إلى عضويه مجلس اإلداره قبل االنتخابات بما في ذلك
وصف مهارات المرشحين المهنيه والتقنيه وخبرتهم ومؤهالتهم االخرى.

 :2-27يجب أن يكون للمساهمين الحق بانتخاب أعضاء مجلس اإلداره عن طريق
التصويت التراكمي.

على مجلس اإلداره أن يقدم إلى الجمعيه العامه سياسة واضحه تحكم توزيع األرباح ويجب
أن يتضمن هذا التقديم شرحا عن هذه السياسة انطالقا من خدمة مصلحة الشركة
والمساهمين على حد سواء.

 :1-29يجب االفصاح عن هيكل رأس المال ويتعين على الشركات تحديد نوع اتفاقات
المساهمين التي يجب االفصاح عنها.
 :2-29ينبغي أن تقوم الشركات علي تضمين عقدها التأسيسي و/أو نظامها األساسي أحكاما ا
لحماية مساهمي األقلية في حال الموافقة على صفقات كبيرة كان مساهمو األقلية قد صوتوا
ضدها.

 :3-29ينبغي أن تقوم الشركات على تضمين عقدها التأسيسي و/أو نظامها األساسي آلية
تضمن اطالق عرض بيع للجمهور أو تضمن ممارسه حقوق المساواه في بيع االسهم في
حال حدوث تغيير في ملكيه راسمال الشركه يتخطي نسبة مئويه محدد (السقف) ويجب أن
تأخذ بعين االعتبار لدى تحديدها سقف االسهم التي يملكها طرف ثالث ولكنها تحت سيطره
المساهم المفصح بما فيها االسهم المعنيه باتفاقات مساهمين والتي يجب أيضا االفصاح
عنها.
 :1-30يجب على الشركه احترام حقوق اصحاب المصالح ،وفي الحاالت التي يشارك فيها
أ صحاب المصالح في الحوكمه يجب ان يتمكنوا من الحصول علي معلومات موثوق بها
وكافيه وذات صله وذلك في الوقت المناسب وبشكل منتظم.
 :2-30على مجلس اإلداره أن يضمن معامله الموظفين وفقا لمبادئ العدل والمساواه وبدون
تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين.
 :3-30على المجلس أن يضع سياسه للمكافآت لمنح حوافز للعاملين وإلداره الشركه للعمل
دائما بما يخدم مصلحه الشركه ويجب أن تاخذ هذه السياسه بعين االعتبار أداء الشركه على
المدى الطويل.
 :4-30على المجلس اعتماد آلية تسمح للعاملين بالشركه ابالغ المجلس بالتصرفات المثيره
للريبه للشركه عندما تكون هذه التصرفات غير قويمه أو غير قانونيه او مضره بالشركه،
وعلى المجلس أن يضمن للعامل الذي يتوجه إلى المجلس السريه والحمايه من أي أذى أو
رده فعل سلبيه من موظفين آخرين أو من رؤسائه.
 :5-30على الشركات االلتزام التام بأحكام هذه الماده فهي مستثناة من مبدأ التقيد أو تعليل
عدم التقيد.
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الماده ()31
تقرير
الحوكمه

 :1-31يتعين على المجلس إعداد تقرير سنوي يوقعه الرئيس.
 :2-31يجب رفع تقرير الحوكمه الي الهيئه سنويا وفي أي وقت تطلبه الهيئه ويكون مرفق
بالتقرير السنوي الذي تعده الشركه التزاما بواجب االفصاح الدوري.
 :3-31يجب تضمين بند تقرير الحوكمه بجدول أعمال الجمعيه العامة العاديه للشركة
وتوزيع نسخه منه للمساهمين خالل االجتماع.
 :4-31ويجب ان يتضمن تقرير الحوكمه كل المعلومات المتعلقه بتطبيق أحكام هذا النظام
وعلي سبيل المثال ال الحصر:
 .1اإلجراءات التي اتبعتها الشركه بهذا الخصوص.
 .2االفصاح عن أي مخالفات ارتكبت خالل السنه الماليه وبيان أسبابها وطريقه معالجتها
وسبل تفاديها في المستقبل.
 .3االفصاح عن األعضاء الذين يتالف منهم مجلس اإلداره ولجانه ومسؤولياتهم ونشاطاتهم
خالل السنه وفقا لفئات هؤالء االعضاء وصالحياتهم فضال عن طريق تحديد مكافات
أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذيه العليا للشركه.
 .4االفصاح عن إجراءات الرقابه الداخليه بما في ذلك اإلشراف على الشئون الماليه
واالستثمارات وادارة المخاطر
 .5االفصاح عن اإل جراءات التي تتبعها الشركه لتحديد المخاطر الكبيره التي قد تواجهها
وطرق تقيمها واداراتها ،وتحليل مقارن لعوامل والمخاطر التي تواجها الشركه ومناقشة
األنظمه المعتمده لمواجهه التغيرات الجذريه أو غير المتوقعه في السوق.
 .6االفصاح عن تقييم أداء المجلس واإلدارة العليا في تطبيق نظام الرقابه الداخليه بما في
ذلك تحديد عدد المرات التي أخطر فيها المجلس بمسائل رقابيه (بما في ذلك إدارة المخاطر)
والطريقة التي عالج بها المجلس هذه المسائل.
 .7االفصاح عن االخالل في تطبيق الرقابه الداخليه كليا أو جزئيا أو مواطن الضعف في
تطبيقها أو االفصاح عن حاالت الطوارئ التي اثرت أو قد تؤثر على األداء المالي للشركه
واإل جراءات التي اتبعتها الشركة في معالجة االخفاق في تطبيق الرقابه الداخليه (السيما
المشاكل المفصح عنها في التقارير السنويه للشركه وبياناتها المالية).
 .8االفصاح عن تقيد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم االفصاح واالدراج في السوق.
 .9ا الفصاح عن تقيد الشركه بأنظمه الرقابه الداخليه عند تحديد المخاطر وادارتها
 .10كل المعلومات ذات الصله التي تصف عمليات إداره المخاطر وإجراءات الرقابه
الداخليه في الشركة.

8

