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 موجز تنفيذي

 
لجنة الترشيحات التابعة لشركة فودافون قطر ش.م.ق.ع  الغرض من إنشاءأعّد هذا الميثاق لتحديد وبيان 

"( وسلطتها )ويشمل ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، العضوية فيها واجتماعاتها ومهامها الشركة)"
 ياتها والتزاماتها بإعداد التقارير الصادرة عنها(.ومسؤول

 
 اعتماد الميثاق

 
حسبما تقتضيه "( اعتماد ميثاق لجنة الترشيحات ومراجعته مجلس اإلدارةيتولى مجلس إدارة الشركة )"

 .2020 أكتوبر 26الحاجة، وقد وافق مجلس اإلدارة على هذا الميثاق واعتمده بتاريخ 
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 ميثاق لجنة الترشيحات

 
 الغرض والسلطة -1
 

تتولى لجنة الترشيحات نيابة عن المجلس ومساهمي الشركة مسؤولية اإلشراف على عملية ترشيح 
أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم واستبدالهم )كلما دعت الحاجة من وقت آلخر( وضمان أن تتسم 

اً للقوانين واألنظمة عملية ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وتعيينهم بالعدالة والشفافية وأن تجري وفق
المعمول بها )ويشمل ذلك قانون الشركات التجارية ونظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر عن 

 "( والنظام األساسي للشركة(.الهيئةهيئة قطر لألسواق المالية )"
 
 العضوية -2
 
رشيحات يتولى مجلس اإلدارة إنشاء لجنة الترشيحات برئاسة أحد أعضاء المجلس. وتتكون لجنة الت 2-1

 ( أعضاء على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة.3من ثالثة )
 
عضوين من أعضائها سواء شخصياً ر بحضوالترشيحات جتماع لجنة النصاب القانوني ال يكتمل 2-2

وإذا انعقد اجتماع اللجنة بحضور عضوين  .صوتي متعارف عليها/أو بأي وسيلة تواصل مرئي
بحضور إال جتماع يكتمل النصاب القانوني لال الو .رئيسفقط، فعندها يُرجح الجانب الذي منه ال

 .األوقاترئيس اللجنة في كافة 

 
 اجتماعات اللجنة -3
 
 تجتمع لجنة الترشيحات كلما دعت الحاجة بحسب مقتضيات الظروف.  3-1
 
يجوز ألحد أعضاء لجنة الترشيحات دعوة اللجنة لالجتماع شريطة توجيه إشعار إلى األعضاء  3-2

 بفترة مناسبة. اآلخرين قبل ذلك 
 
لكل عضو من أعضاء لجنة الترشيحات دعوة أي شخص لحضور اجتماعات اللجنة بشرط أن  3-3

يُخطر رئيس وأعضاء اللجنة بذلك قبل يومين على األقل، على أن حضور ذلك الشخص الجتماع 
 اللجنة يخضع للتقدير المنفرد لرئيس اللجنة.

 
اجتماعها ما لم يكتمل النصاب القانوني لالجتماع ال يجوز للجنة الترشيحات تداول أي أعمال في  3-4

بحضور عضوين على األقل يكون أحدهم رئيس اللجنة. ويجوز للجنة الترشيحات في أي اجتماع 
لها ينعقد حسب األصول ويكتمل فيه النصاب القانوني ممارسة أي من وكافة الصالحيات 

 والسلطات التقديرية التي تتمتع بها. 
 
شركة أو من ينتدبه بدور أمين سر لجنة الترشيحات ويتولى تدوين مناقشات اللجنة يقوم أمين سر ال 3-5

والقرارات الصادرة عنها في كافة اجتماعاتها، بما في ذلك أسماء األعضاء الحاضرين وغيرهم 
من الحضور، على أن تُرسل مسودة محضر اجتماع لجنة الترشيحات وعلى الفور إلى جميع 

ع محضر اجتماع اللجنة فور اعتماده من أعضائها إلى جميع أعضاء مجلس أعضاء اللجنة وأن يُرف
 اإلدارة اآلخرين، إال إذا رأى رئيس اللجنة أنه من غير المناسب القيام بذلك.
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 المهام والمسؤوليات -4
 
تتولى لجنة الترشيحات إدارة عملية الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وانتخاب أعضائه  4-1

لى عاتقها اقتراح تعيين أعضاء المجلس وإعادة ترشيحهم لالنتخاب بواسطة واستبدالهم، ويقع ع
الجمعية العامة )إلزالة االلتباس، ال يعني الترشيح بواسطة اللجنة حرمان أي مساهم في الشركة 

ح أو يترشح(.  من حقه في أن يُرّشِّ
 
منة توصياتها في تتولى لجنة الترشيحات رفع قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى المجلس متض 4-2

 هذا الشأن، على أن تُرسل نسخة منها إلى الهيئة.
 
تتمتع لجنة الترشيحات بالصالحية لتكليف مستشارين قانونيين ومحاسبيين وغيرهم لمعاونتها  4-3

وتقديم المشورة لها ويصدر بتكليف كل منهم قرار من لجنة الترشيحات على أال تتجاوز قيمة 
لاير قطري كحد أقصى، وعلى لجنة الترشيحات الحصول على  100,000الخدمات االستشارية 

 موافقة مجلس اإلدارة بالنسبة للخدمات التي تتجاوز قيمتها ذلك المبلغ.
 
على لجنة الترشيحات في سياق ممارستها لمهامها ووظائفها مراعاة أن تكون أعمالها متوافقة مع  4-4

ع بيئة األعمال في دولة قطر وأحكام متتماشى عملية الترشح وضمان أن السليمة الحوكمة  أسس
النظام األساسي للشركة واألنظمة واللوائح الصادرة عن بورصة قطر ونظام الحوكمة الصادر عن 

أنظمة ولوائح أي و 2015لسنة  11هيئة قطر لألسواق المالية وقانون الشركات التجارية رقم 
 .أخرى تكون سارية على الشركة

 
م المشورة لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بعملية الترشح ورفع تقاريرها إليه تتولى لجنة الترشيحات تقدي 4-5

بشأن عملية الترشح وما يتأتى عنها وإعداد كافة التقارير الالزمة امتثاالً لمتطلبات اإلفصاح 
 المعمول بها.

 
اصة يتعين على لجنة الترشيحات عند ممارستها ألعمالها أن تولي االهتمام التام بخطة التعاقب الخ 4-6

بأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا، أخذاً باالعتبار التحديات التي تواجه 
 لها والمهارات والخبرات التي يحتاجها المجلس في المستقبل.التي تتاح الشركة والفرص 

 
م تتولى لجنة الترشيحات تحديد المرشحين لعضوية المجلس حال خلو أي من مقاعده ورفع أسمائه 4-7

 إلى المجلس العتماده.
 
ً إلى المجلس يتضمن تحليالً شامال ألداء المجلس محدداً نقاط  4-8 ترفع لجنة الترشيحات تقريراً سنويا

 القوة والضعف واقتراحاتها في هذا الشأن.
 
 معايير الترّشح لعضوية المجلس -5
 
ً هو الشخص الذي يتمتع بالمتانة المالية، أما الشخص الم 5-1 الئم فهو الشخص الشخص المليء ماليا

 الذي يتمتع بصفات شخصية محمودة مثل الجدارة المهنية والنزاهة والسمعة الحسنة.
 
 يتعين على لجنة الترشيحات عند تقييم مالءة ومالءمة شخص ما أن تأخذ بعين االعتبار ما يلي: 5-2
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 الوضع المالي؛ (أ)

 
 مهام المطلوب تأديتها؛المؤهالت العلمية أو غيرها من المؤهالت أو الخبرة نظراً لطبيعة ال (ب)

 
 القدرة على ممارسة النشاط المطلوب بكفاءة ونزاهة وبصورة جيدة؛  (ج)

 
 تضارب المصالح الفعلي؛  (د)

 
 الخبرة واألهداف االستراتيجية والمتطلبات التجارية للشركة؛    (ه)

 
 ؛المعرفة بالسوق القطري (و)

 
 دارة؛ واإللمام بالمتطلبات العامة لحوكمة الشركات وواجبات أعضاء مجلس اإل (ز)

 
 السمعة والشخصية والمصداقية. (ح)

 
)إذا كان الشخص المرشح شخصاً طبيعياً(، أو بالنسبة لألفراد المؤهالت أعاله  مراعاةيجب 
 )إذا كان الشخص المرشح شخصياً معنوياً(.المدراء المرشحين من قبلها وأي من  اتالشرك

 
ءة المالية إذا تبيّن وجود أي من يتمتع بالمالشخص في طلب ترشيح لجنة الترشيحات  تنظر نل 5-3

 الحاالت التالية:
 

 في حالة الشخص الطبيعي: 
 

إذا كان الشخص معسراً أو مفلساً ولم يرد اعتباره، أو إذا كان يواجه إجراءات اإلفالس، أو  (أ)
 ( الماضية.3مفلساً رد اعتباره في غضون السنوات الثالث )

 
تباره، يتعين على لجنة الترشيحات النظر في إليه اع فيما يتعلق بمسألة تعيين مفلس ردّ  (ب)

 االعتبار وفي حداثته. ظروف ردّ 
 

يتعين في هذه الحالة على لجنة الترشيحات النظر في ظروف العجز عن تسديد الدين  (ج)
 المحكوم به.

 
أو فقد صالحية  ال يتمتع بالمالءة الماليةعندما يكون لشخص ما عالقة بشخص اعتباري  (د)

و يخضع لسيطرة مدير تفليسة معين من المحكمة، أو إذا عجز عن اله، أومأالتصرف في 
الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الدائنين أو المستفيدين، تصبح جدارة هذا الشخص واستقامته 
ونزاهته موضع شك، وال يعني بالضرورة أن تؤدي قضية في ماضي الشخص )مثالً ما إذا 

ط جداً( إلى استثناء هذا الشخص من الترشيح، كانت عالقته بهذه القضية على مستوى بسي
ويجوز أن تتحقق لجنة الترشيحات في اإلجراءات القضائية لتتأكد من مدى تأثير تلك 
اإلجراءات على جدارة واستقامة ذلك الشخص، ألنه من المهم أن تكون لجنة الترشيحات 

 ني في الترشيح.مدركة لهذه الظروف حتى في حال اتخاذ قرار إيجابي بحق الشخص المع
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 في حالة الشركة:

 
تخضع التصرف في المال أو ال تملك حق إذا كانت الشركة خاضعة للحراسة القضائية أو  (أ)

 للتصفية أو ألي إجراء آخر مماثل.
 

 إذا عجزت الشركة عن تسديد أي دين محكوم عليها به. (ب)
 

تها المالية موضع تهدف هذه الشروط إلى تحديد الشركات التي يكون وضعها المالي أو مالء (ج)
شك، وكما هي الحال بالنسبة إلى األشخاص، يتعين على لجنة الترشيحات النظر إلى 

 ظروف عدم تسديد الدين المحكوم به وإلى تاريخه.
 

 إذا كانت الشركة عاجزة عن الوفاء بأي متطلبات متعلقة برأس المال. (د)
 

 ة تنطبق عليهاإذا كانت الشركة عاجزة عن الوفاء بأي متطلبات مالية رقابي (ه)

تُقّيم المالءمة استناداً إلى مؤهالت الشخص األكاديمية والمهنية وخبرته المناسبة، ويجب أن يتمتع  5-4
الشخص بالمهارة والمعرفة والخبرة الضرورية لتأدية واجباته أما مستوى المعرفة المطلوب فيتغير 

 راً على فهم ما يليحسب مستوى المسؤولية، وبصورة عامة، يتوقع من الشخص أن يكون قاد
 

 اإلطار الرقابي الذي ينطبق على نشاط الشركة؛ (أ)
 

التشريعات والقوانين والمبادئ والقواعد الرقابية الخاصة بقطاع االتصاالت وأسواق  (ب)
 األسهم؛

 
االلتزامات التي يدين بها للزبائن وااللتزامات العامة التي يدين بها لمدراءه أو ألرباب  (ج)

 عمله؛
 

تعامل بها الشركة في السوق الذي )األسواق التي( تُقدم الشركة خدماتها فيه المنتجات التي ت (د)
 )فيها(؛ و

 
يتعين على الشخص أن يبرهن قدرته على ممارسة النشاط الموكل إليه بجدارة ونزاهة  (ه)

وبصورة جيدة ووفقاً لكل القوانين واللوائح والمبادئ اإلرشادية المطبقة والتي نصت عليها 
 ق المالية والجهات الرقابية األخرى )عند االقتضاء(. هيئة قطر لألسوا

 
 تعتبر لجنة الترشيحات شخص ما غير مالئم في الحاالت التالية: 5-5
 

 في حالة الشخص الطبيعي:
 

 إذا لم يكن سليم العقل؛ أو (أ)
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إذا برهن على عدم جدارته أو إهماله أو سوء إدارته، ويثبت هذا األمر إذا خضع الشخص  (ب)
من قبل هيئة مهنية أو تجارية أو رقابية، أو إذا صرف من العمل أو  إلجراءات محاسبة

 طلب منه االستقالة من منصبه أو وظيفته بسبب إهماله أو عدم جدارة أو سوء إدارة؛
 

 في حالة الشخص االعتباري:
 

ول أو ؤن )كمدير أو مسوولؤن مسوإذا كان لدى الشركة أعضاء مجلس إدارة أو موظف (أ)
ن ال يستوفون المتطلبات ون كبار أو مراقبومدير تنفيذي( أو مساهم عضو مجلس إدارة أو

 المنصوص عليها في هذا الميثاق؛
 

لجنة الترشيحات أن جميع األشخاص الذين لهم عالقة بإدارة الشركة أو السيطرة  رتأيتأن  (ب)
 ؛نصافواإل نزاهةبالعليها يجب أن يتمتعوا 

 
 شاطات الخاضعة للرقابة بفعالية؛ وإذا لم تبرهن الشركة عن جدارتها إلنجاز الن (ج)

 
إذا كانت الشركة ال تملك المقومات األساسية وأنظمة الرقابة الداخلية إلدارة المخاطر  (د)

 بفعالية ولتفادي تضارب المصالح ولتأمين تدقيق مناسب.
 
تعتبر لجنة الترشيحات شخص ما غير مالئم من حيث السمعة والشخصية والمصداقية والسالمة  5-6

 في الحاالت التالية:المالية 
 

 في حالة الشخص الطبيعي:
 

 إذا كان سيئ السمعة أو غير جدير بالثقة، أو إذا لم يكن يتمتع بالمالءة المالية؛ (أ)
 

إذا ثبت بموجب حكم من محكمة أو سلطة مختصة أنه ارتكب غشاً أو لم يتصرف باستقامة  (ب)
 أو ارتكب فعالً مخالفاً للقانون؛

 
 جنائياً بتهم تتعلق مباشرة بالمالءمة؛ دين بجرم، أو اتهمإذا أُ  (ج)

 
إذا خضع لعقوبات أو إلجراءات تأديبية، أو أعلن فقدانه األهلية من قبل أي هيئة مهنية أو  (د)

 رقابية تتعلق بأي تجارة أو عمل أو مهنة؛
 

إذا منع من ممارسة حق، أو فرضت عليه قيود، ممارسة أي تجارة أو عمل أو مهنة تتطلب  (ه)
 تسجيالً معيناً أو أي إذن بموجب القانون؛رخصة محددة، أو 

 
 إذا أعلنت محكمة مختصة عدم أهليته ليكون عضو مجلس إدارة؛ (و)

 
والً عن سوء سلوك في ؤإذا اعتبرته هيئة قطر لألسواق المالية أو أي هيئة رقابية أخرى مس (ز)

ة أو السوق، أو إذا خالف أي قواعد ومبادئ إرشادية نصت عليها هيئة قطر لألسواق المالي
هيئة رقابية أخرى أو أي سوق أوراق مالية ذات صلة في دولة قطر أو خارج دولة قطر 

 )عند االقتضاء(؛
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 إذا كان عضو مجلس إدارة أو مساهماً كبيراً أو مديراً في شركة أو مؤسسة: (ح)

 
تم إيقاف نشاطها )ليس وفقاً لقرار إداري أو ألسباب ال تتعلق باإلعسار المالي(، أو  (1)

 أو خاضعة للحراسة القضائية، أو للوالية على األموال؛ر إلى المالءة المالية أنها تفتق
 

 أدينت بالغش، (2)
 

لم تف بكل التزاماتها تجاه الزبائن، أو أموال التعويض الموضوعة لحماية  (3)
 المستثمرين، أو أموال الضمان بين األعضاء؛ أو

 
)د( أو )ه( أو )ز(  أدينت بارتكاب األعمال الموصوفة في الفقرات )ب( أو )ج( أو (4)

 أعاله، و
 

إذا كان شريكاً في صلح أو دخل في أي شكل من أشكال المصالحة مع أي دائن بسبب مبلغ  (ط)
 كبير من المال.

 
 في حالة الشركة: 

 
إذا كانت سيئة السمعة، أو غير جديرة بالثقة، أو فاقدة المصداقية، أو كانت تفتقر إلى  (أ)

)ط( أعاله؛ 6-5 –)أ( 6-5ل الموصوفة في الفقرات من المسائ تتم مراعاةالسالمة المالية، 
 أو

 
 . الشركةإذا وجه إليها طلب حلّ  (ب)

 
 نهاية الميثاق

 


