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 السادة المساهمين

نسعع ج هديععدين فععا وفودافععون قطععرو لتطعيععق حوكععج م ععديير حوكمععة السععركد  وحف عع  الممدرسععد  
ال معع  والحظععدى وكععج مقععة المسععتممرين. ونتوقععأ معععن هميعععأ حو ععد   التععا ن تعريععد حدسعععمة لن ايعععة

والن اية واإلنصدف.  والمعدرا  والمعوىظين والمعوردين ال مع  م عًد وكعج مععدح الصعدقالكهدن التنظيذية 
وتحعععدد مععععددل حومدلنعععد الم عععديير التعععا و ععع نديد  نظسعععند ل عععمدن ال مععع  عسعععك  قعععدنونا وعن ايعععة 

 واحترام.

تسعععلي  وفودافعععون قطعععرو ي ععمن إطععدر ومعع  سععكيم وقععو  لحوكمععة السععركد  وال مكيععد  اوتمععدد إن 
وسظدفة تصب فا مصعكحة السعركة والمسعديمين وحصعحدب المصعكحة  ممعد يسعديم  طريقعة مسعؤولةع

 .فا  يددة المقة لدى المستممرين

ويقععأ وكععج وععدتق مهكعع  اإلدارة مسععؤولية اإلسععراف وكععج إدارة السععركة  ونحععن وكععج مقععة تدمععة ععع ن 
هععرا ا  الحوكمععة المندسعععة لكت كععد  فريععق اإلدارة التنظيذيععة لسععركة وفودافععون قطععرو يطعععق سيدسععد  وا 

 .من حن السركة ت م  عمد فيه ا ف   لمصدلح المسديمين فا هميعأ ا وقد 

 راشد فهد النعيمي
 رئيس مجلس اإلدارة 
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  الهيكل التنظيمي لمجلس اإلدارة:

 دور مجلس اإلدارة

يتعععولج مهكععع  اإلدارة مسعععؤولية صعععيدية السعععتراتيهية ال دمعععة  ومعععد  وفودافعععون قطعععرو  و عععمدن 
تطعيق حف ع  م عديير الحوكمعة فعا كدفعة حومعد  وحنسعطة السعركة. وتسعم  صعلحيد  المهكع  معد 

 يكا:

 المسؤولية المطكقة ون إدارة وتوهيه وحدا  وفودافون قطرو -
وكععج كدفععة الق ععديد التععا تةععم السععركة وعسععك  مسععتق  وععن اإلدارة الحكععم عسععك  مو ععووا  -

 التنظيذية
 التحكا عدلمسؤولية حمدم المسديمين فيمد يت كق عدختيدر الطريقة ا نسب لممدرسة ا ومد  -
  مدن فدوكية آلية رفأ تقدرير نىدم الحوكمة. -

يحدد ميمدق مهك  وفودافون قطعرو عدلتظصعي  المسعؤوليد  المنوطعة عمهكع  اإلدارة  ويعو متعوافر و 
  www.vodafone.qaوكج موقأ السركة اإللكترونا 

 اجتماعات مجلس اإلدارة

ج وقععد اهتمدوععد  مععن النىععدم ا سدسععا لسععركة وفودافععون قطععرو وكعع 34مععن المععددة  1تسععير الظقععرة 
مععرا  سععنويًد وكععج ا قعع  عمععد ينسععهم مععأ متطكعععد  التقععدرير رعععأ السععنوية. وتسععير  4مهكعع  اإلدارة 

فا )نىدم حوكمة السركد  المدرهعة فعا ا سعواق والخد ع ة لرقدععة ويي عة  11من المددة  1الظقرة 
)قععدنون حوكمععة  2014قطععر لوسععواق المدليععةود الصععددر وععن ويي ععة قطععر لوسععواق المدليععة و وععدم 

مرا  سنويًد وكج ا قع . وت قعد وفودافعون قطعرو  6السركد د إلج  رورة وقد اهتمدود  المهك  
 5اهتمدوعععد  إ عععدفية لمهكععع  اإلدارة وكعععج معععدار ال عععدم وونعععد ال عععرورة وكمعععًد عععع ن المهكععع  وقعععد 

 اهتمدود  خل  السنة المدلية المد ية.

يسععمح عدلنقععدش المظتععوه  ويسععة  مسععدركة هميععأ ويععتم تنىععيم اهتمدوععد  مهكعع  اإلدارة وكععج نحععو 
دارة المخعععدطر لكسعععركة.  ا و ععد  فعععا الحعععوارا  المت كقعععة ععععد دا  المععدلا والسعععتراتيهية والتهعععدرة وا 
ويعتم تو يعأ عيدنعد  مععوه ة حعو  كدفعة الموا ععيأ المدعتعة فعا هعدو  ا ومععد  وكعج هميعأ ا و ععد  

 .قع  ك  اهتمدع

http://www.vodafone.qa/
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القعددرين وكعج ح عور اهتمعدع مهكع  اإلدارة  يمكعنةم الحصعو  وكعج حمد عدلنسعة لوو عد  ييعر 
كدفععة الم كومععد  المت كقععة عةععذع الهتمدوععد  ومندقسععة الموا ععيأ المنعمقععة ونةععد مععأ ر ععي  مهكعع  

 اإلدارة و/حو الر ي  التنظيذ   إ دفة إلج ت يين وكي  ونةم للرض التصوي .

 أعضاء مجلس اإلدارة

السععركد  وكععج حن ي ععم مهكعع  إدارة السععركة حو ععد  تنظيععذيين  مععن نىععدم حوكمععة 9تععنا الظقععرة 
وييععر تنظيععذيين ومسععتقكين  وحل يسععيطر فععرد واحععد حو مهمووععة صععليرة مععن ا فععراد وكععج المهكعع . 
وينا النىدم كذلك وكج حن يكون مكث ا و د  وكج ا ق  مسعتقكين وحن تكعون يدلعيعة المهكع  

 من ا و د  يير التنظيذيين.

معععدر   31ويععععين الهعععدو  التعععدلا ا و عععد  الحعععدليين فعععا مهكععع  إدارة وفودافعععون قطعععرو كمعععد فعععا 
2016: 

 

 تاريخ التعيين باملنص االسم
نوع 

 العضوية
 ممثل عن

الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن 

 عبدهللا آل ثاني
 19/6/2013 رئيس مجلس اإلدارة* 

مستقل وغير 

 تنفيذي

املستثمرين املؤسسين 

 واملساهمين

 الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني
نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة
 غير تنفيذي 19/6/2013

"فودافون ومؤسسة قطر 

 م. م" ذ.

 19/6/2013 عضو مجلس إدارة الخليفيعبدهللا محمد مبارك 
مستقل وغير 

 تنفيذي

املستثمرين املؤسسين 

 واملساهمين

الشيخ محمد بن عبدهللا محمد 

 علي آل ثاني
 19/6/2013 عضو مجلس إدارة

مستقل وغير 

 تنفيذي

املستثمرين املؤسسين 

 واملساهمين

 غير تنفيذي 19/6/2013 عضو مجلس إدارة راشد فهد النعيمي
"فودافون ومؤسسة قطر 

 ذ. م. م"

 تنفيذي 1/12/2015 عضو مجلس إدارة إيان جراي
"فودافون ومؤسسة قطر 

 ذ. م. م"

 تنفيذي 19/6/2013 عضو مجلس إدارة ستيف والترز
"فودافون ومؤسسة قطر 

 ذ. م. م"

 غير تنفيذي 1/6/2014 عضو مجلس إدارة سربيل تيموراي
ومؤسسة قطر "فودافون 

 ذ. م. م"

 غير تنفيذي 28/1/2015 عضو مجلس إدارة جون أوتي
"فودافون ومؤسسة قطر 

 ذ. م. م"
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اوتععدرًا معن مهكع  إدارة  كر ي  وو ومن منصعه  الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدهللا آل ثانيس ددة  * استقد 
المهكع   ومع ة المتعقيعة معن لكظتعر لمهكع  اإلدارة عدلنيدععة  دً ر يسعالسيد راسد الن يما مكدنه وح    2016مديو  16

 .2016المقع  فا يوليو اهتمدع الهم ية ال دمة خل   مهك  اإلدارة لحين اهرا  انتخدعد   وذلك الحدلا
 

ومععن المقععرر وقععد . 2016يونيععو  19سععنوا  تنتةععا فععا  3ركة لمععدة هكعع  إدارة السععتععم ت يععين م
ة ال دديععة الهم يععة ال دمععلععملث سععنوا  حخععرى خععل  اهتمععدع  هديععد انتخدعععد  لت يععين مهكعع  إدارة

 وفيمد يكا لمحة ودمة ون ك  من حو د  مهك  الدارة:  .2016لكسركة فا يوليو  السنو 
 

 راسد فةد الن يما 
الن يما منصب الر ي  التنظيعذ  للسعتممدرا  فعا مؤسسعة قطعر لكترعيعة وال كعوم يسل  السيد راسد 

. وقععع  ذلععك كععدن السععيد الن يمععا يسععل  منصععب ند ععب ر ععي  2013وتنميععة المهتمععأ منععذ سعععتمعر 
مؤسسععععة قطععععر لكسععععؤون اإلداريععععة  حيععععث ا ععععطكأ عمةععععدم اإلسععععراف وكععععج هميععععأ المةععععدم  اإلداريععععة 

د والمراك  التدع ة لةد. ويسدرك السيد الن يما عصورة معدسرة فا والتسليكية لمؤسسة قطر وموىظية
تطوير وتنظيذ المعددرا  السعتراتيهية التعا تنتةهةعد مؤسسعة قطعر  ويت عدون لتحقيعق يعذع ا يعداف 
ت دوند وميقد مأ هميأ حو د  وقيددا  مهك  إدارة المؤسسة ل عمدن عنعد  القعدرا  العسعرية لدولعة 

ال كما وتنمية المهتمأ .   قع  ان مدمه إلج مؤسسة قطر   كدن السعيد  قطر فا الت كيم والعحث
الن يمعععا يسععععل  منصعععب مععععدير المعععوارد العسععععرية فععععا سعععركة را  يععععد  المحعععدودة لكطدقععععة. يتععععرح  
الن يمععا ال ديععد مععن مهععدل  اإلدارا  فععا سععركد  مختكظععة تسععةم فععا دفععأ وهكععة التنميععة فععا العععلد 

ج التحتية والصندوية  ومنةد  سركة م ايد قطر لكتطوير ال قعدر   إلج ا مدم من خل  تطوير العن
وسععركة ميعع ة. حصعع  الن يمععا وكععج درهععة عكععدلوريو  فععا القتصععدد مععن هدم ععة وليععة إنععديدند فععا 
الوليععععد  المتحععععدة ا مريكيععععة  ومععععد  ا  يسعععع ج إلععععج تحقيععععق الم يععععد مععععن التميعععع  وكععععج المسععععتويين 

 السخصا والمةنا.
 

 نا آ  مدناالسيخ فيص  عن مد
تقّكد س ددة السيخ فيص  عن مدنا ععن فيصع  آ  معدنا منصعب ند عب ر عي  مهكع  إدارة وفودافعون 

. وا  دفة إلج دورع كند ب لر ي  مهك  إدارة وفودافون قطرو  ي تعر 2013قطرو فا سةر يوليو 
السعععيخ فيصععع  معععن حععععر  رهعععد  ا ومعععد  القطعععريين  حيعععث يتععععوح وعععدة حدوار قيدديعععة منةعععد منصعععب 
الر ي  التنظيذ  للستممدر فعا وصعندوق مؤسسعة قطعرو. ويت عدون سع ددته عسعك  وميعق معأ والعنعك 
ا يكععاو  ووعةععدرتا إيرتعع و  ووقطععر لكدراسععد  المصععرفيةو  كمععد يسععل  و ععوية مهكعع  إدارة وككيععة 
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دارة احتيععععدطا التمويعععع  فععععا  إدارة ا ومععععد و. وقععععد تععععولج فععععا السععععدعق إدارة اسععععتراتيهية تخطععععيط وا 
 قطر المرك  و. ومصرف

 
 وعداهلل محمد معدرك الخكيظا

 .19/6/2013ُوّين فا وقد  مستق  ويير تنظيذ  و و مهك  إدارة
 

 السيخ محمد عن وعداهلل محمد وكا آ  مدنا
ي ععد سعع ددة السععيخ محمععد عععن وعععداهلل آ  مععدنا مععن السعععدب القيععدديين فععا إمععدرة السععدرقة فععا دولععة 

ه وعدة عصعمد  وا عحة حيمةععد السعيدحة والطيعران. تعولج السععيخ اإلمعدرا  ال رعيعة المتحعدة  حيعث لعع
محمد إدارة مكتب صدحب السعمو حعدكم السعدرقة فعا الهدم عة ا مريكيعة فعا السعدرقة  وا ن يتعولج 
منصععب ر ععي  مركعع  السععدرقة لمحصععد   كمععد يسععل  منصععب ر ععي  مهكعع  إدارة كعع  مععن سععركة 

ر  لك يدفة  وسعركة سعدنتو  الدوليعة  وسعركة هدمد لكطيران  وسركة إ  إم القدع ة  وسركة النو 
حسععن  لكدوديععة واإلوععلن  وسععركة الدوليععة لكسععيدحة. ويععو ند ععب ر ععي  مهكعع  إدارة نععدد  السععدرقة 

 لكرمدية والهولف. السيخ محمد حدص  وكج سةددة المدهستير فا إدارة ا ومد 
 

 إيدن هرا 
. كمعد يسعل  حدليعًد 2015فا ديسمعر ان م إيدن هرا  إلج سركة وفودافون قطرو كر ي  تنظيذ  

منصععب ر ععي  مهكعع  إدارة سععركة وفودافععون مصععرو تتويهععًد لخدمتععه فععا مهكعع  إدارتةععد  كمععر مععن 
ودمعععًد وت عععمن  توليعععه منصعععب العععر ي  التنظيعععذ  خعععل  فتعععرة إقدمتعععه فعععا القعععديرة ععععين وعععدما  14

ع ومهمووعة منصب المدير اإلقكيما ل 2010و 2007. وسل  هرا  عين ودما 2007و 2002
فودافععون ال دلميععةو  وتمحععور ومكععه فيةععد حععو  منطقتععا حوروعععد الوسععطج والسععرقية مععأ الت امععه فععا 

 .2015الوق  ذاته عتقديم خدمدته لظرع السركة فا السرق ا وسط حتج ديسمعر 
 

 ستيف والتر 
حكتعععوعر تعولج سعتيف والتععر  منصعب الععر ي  التنظيعذ  المععدلا التنظيعذ  لسعععركة وفودافععون قطععرو فعا 

قددمععًد إليةععد مععن وفودافععون الةنععدو التععا كععدن يتععوّلج فيةععد منصععب الععر ي  التنظيععذ  المؤقعع   2011
 2008. وكععدن والتععر  قععد ان ععم إلععج وفودافععون الةنععدو فععا وععدم 2011لكسععؤون المدليععة منععذ حعريعع  

ذ كععر ي  لقسععم التخطععيط المععدلال وقععد سععل  وععدة مندصععب مدليععة رفي ععة فععا مهمووععة وفودافععونو منعع
 .2000ان مدمه إليةد ودم 
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 سرعي  تيمورا 
تسععل  سععرعي  تيمععورا  منصععب الععر ي  التنظيععذ   فريقيععد والسععرق ا وسععط ومنطقععة آسععيد والمحععيط 

. ووينعع  مععديرا ييععر 2014ينععدير  1الةععددل  وان ععم  الععج الكهنععة التنظيذيععة فععا فودافععون عتععدريخ 
  ومهععععدل  2012يععععد فععععا سعععععتمعر تنظيععععذ  فععععا مهكعععع  إدارة مهمووععععة فوداكععععوم فععععا هنععععوب افريق

. وسعلك  سعرعي  2013فودافون الةند  وفودافون يدتسيسون حستراليد  وسظدر  كوم كينيد فا ودم 
. وكدنعع  قععع  ذلععك المععدير ال ععدم 2009منصععب الععر ي  التنظيععذ  لسععركة فودافععون تركيععد فععا وععدم 

فععا مهععد   1991. عععدح  تيمععورا  حيدتةععد المةنيععة فععا وععدم 2008-2002لسععركة دانععون تركيععد 
التسععويق فععا سععركة عروكتععر حنععد يدمععع  حيععث وينعع  فععا وقعع  لحععق إلععج الكهنععة التنظيذيععة لسععركة 
عروكتععر حنععد يدمععع  تركيععد. وينعع  تيمععورا  ك  ععو مسععتق  لمهكعع   مهمووععة دانععون فععا اهتمععدع 

 كمد حنةد و و فا مهك  ا مند  فا هدم ة كوك  تركيد. 2015الهم ية ال مومية فا ودم 
 

 اوتاهون 
يسل  هون منصب الر ي  التنظيذ  المدلا لظودافون لقكعيم حفريقيعد والسعرق ا وسعط ومنطقعة آسعيد 

  وتقكععد وععددا مععن المندصععب التنظيذيععة 1992والمحععيط الةععددل. ان ععم إلععج فودافععون فععا ديسععمعر 
التنظيذ   ال كيد فا فودافون عمد فا ذلك المدير المدلا لكتكنولوهيد فا المهمووة  و الر ي  المدلا

المؤقعع  لسععركة فودافععون الةنععد   ومععدير التععدقيق الععداخكا لمهمووععة فودافععون. كمععد تععم ت يينععه فععا 
 .2012مهك  إدارة مهمووة فوداكوم فا سعتمعر 

 
 االستشارات المستقلة

ي خععذ مهكعع  اإلدارة ع ععين الوتعععدر وهععود حععدل  يععرى فيةععد واحععد حو حكمععر مععن حو ععد ه  ععرورة 
 طكععبالمهكعع   ويقععر مسععتقكة وكععج حسععدب السععركة. حو قدنونيععةو/ الحصععو  وكععج استسععدرة مدليععة 

 .حسعمد يرى ذلك  روريدً مستقكة المدلية الالمسورة القدنونية و/ حو الحصو  وكج 

 توزيع المسؤوليات

وفودافععون قطععرو وكععج الظصعع  الكدمعع  عععين دور  ر ععي  مهكعع  اإلدارة والععر ي  التنظيععذ .  تحععرا
 :ويا تتعأ نةهًد وا حًد فا ذلك يتهكج فيمد يكا

دارة المهكععع   و عععمدن ف دليتعععه  ر ععي  مهكععع  اإلدارة - يعععو المسعععؤو  وعععن قيععددة وتسعععلي  وا 
 .السدمكة
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 .السيدسة والستراتيهية الككيةيتولج الر ي  التنظيذ  مسؤولية إدارة ا ومد  وتطعيق  -

 أمين سر الشركة

 –يتععولج حمععين سععر السععركة حمدنععة سععر مهكعع  اإلدارة والكهععدن الظرويععة المنعمقععة ونععه. كمععد يمكنععه 
اختيععدر وععدد مععن المععوىظين المععؤيكين لتععولا مسععؤولية إدارة لهععدن  -موافقععة مهكعع  اإلدارة موهععب ع

 :ة ا خرىالتدقيق والمكدفآ . ومن مةدم حمين سر السرك

مسدودة ر ي  مهكع  اإلدارة فعا  عمدن حصعو  هميعأ ا و عد  وكعج كدفعة الم كومعد   -
 .ذا  الصكة فا الوق  المندسب

الت كععد معععن اللتععع ام عععدإلهرا ا  الصعععحيحة لمهكععع  اإلدارة  إ ععدفة إلعععج تعععوفير الستسعععدرة  -
 لكمهك  فا الق ديد المت كقة عدلحوكمة.

اإلسعراف وكعج اإلهعرا ا  التععا يمكعن عموهعةعد  و ععد  مهكع  اإلدارة  وحسععمد تقت ععا  -
 استسدرة مستقكة وكج نظقة السركة.الحدهة  الحصو  وكج 

ويسععل  منصععب حمععين  .وُي تعععر ت يععين حو وعع   حمععين السععر مععن اختصععدا مهكعع  اإلدارة مهتم ععد
ون القدنونيععة  التنىيميععة. ويععو محععدم  سععر سععركة وفودافععون قطععرو حدليععًد مععدميو حوسعععورن  مععدير السععؤ 

نهكتعععرا وويكععع   وسععععق لعععه حن تعععولج منصعععب المستسعععدر ال عععدم لسعععركة  تكقعععج تدريععععه فعععا نيو يكنعععدا وا 
وعموهعب  .2011و 2007وفودافون ايرلنداو والسركد  التدع ة لةد خل  الظترة الممتدة عين ودما 

وفودافععونو لتنظيععذ مةدمععه ومسععؤوليدته منصعععه يععذا  اسععتظدد حوسعععورن مععن دوععم وممدرسععد  مهمووععة 
 .ع ف   طريقة ممكنة

 لجان مجلس اإلدارة

ت ععم سععركة وفودافععون قطععرو حدليععًد لهععدن التععدقيق والمكدفععآ  التععا تعع او  حومدلةمععد عموهععب مواميععق 
كة مصددق وكيةد من قع  مهك  اإلدارة  .مظصَّ

 لجنة التدقيق

 :تت لف لهنة التدقيق من

 نوع العضوية ب في لجنة التدقيقاملنص عضو مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي رئيس اللجنة راشد فهد النعيمي

 غير تنفيذي عضو الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني
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 غير تنفيذي عضو جون أوتي

 
حو ععد  وكععج  3مععن نىععدم الحوكمععة وكععج حن ت ععم لهنععة التععدقيق  18مععن المععددة  1تععنا الظقععرة 

ويرى مهك  إدارة وفودافون قطرو ع ن التسكيكة الحدلية لكهنعة ا ق  تكون حيكعيتةم من المستقكين. 
 .التدقيق ت تعر مل مة ل مدن كظد ة ومكيدتةد

 :وتستم  مسؤوليد  لهنة التدقيق وكج

 مراقعة مدى الت ام السركة عدلمتطكعد  التسري ية والقدنونية والتنىيمية -
 اإلسراف وكج ولقة السركة مأ المدقق الخدرها -

 مستسدرين مستقكين فا حد  تطكب ا مر والقيدم عدلتحقيقت يين  -

طعععدر  وكععجوالرقدععععة اإلسععراف  - ال مكيعععد  وال عععواعط المرتعطععة عدلمتمعععد  الععداخكا لكسعععركة وا 
التسععليكية فععا التخظيععف مععن المخععدطر  دليتةععد وكععذلك اختعععدر مععدى ف  إدارة المخععدطر ومعع 

 ومخدطر ا ومد .

عدإل عدفة إلعج حنىمعة  رير المحدسعية والمدليعة لكسعركة اإلسراف وكج ن اية ومصداقية التقد -
 الرقدعة الداخكية 

 مراه ة سمولية وكظد ة مةدم التدقيق الداخكا فا السركة -
رفعأ التقععدرير إلععج مهكع  اإلدارة عخصععوا المهععدل  التععا تتطكعب م يععدًا مععن التحسععيند   -

 .والتوصية عدتخدذ اإلهرا ا  الل مة لذلك

معن نىعدم الحوكمعة وكعج  عرورة اهتمعدع لهنعة التعدقيق حسععمد  18المعددة معن  4كمد تنا الظقرة 
حسعةر وكعج ا قع . وتكتقعا لهنعة التعدقيق فعا وفودافعون قطععرو  3تقت عا ال عرورة ومعرة واحعدة كع  

. وتععرى وفودافععون عععدلت امن مععأ اإلوععلن وععن النتععد ا المدليععة السععنوية والنصععف سععنوية مععرتين سععنويدً 
ة اإلهرا ا  الرقدعية الداخكية وومكيد  إدارة المخدطر الم تمدة والمو حة ووفقًد لكدف - قطرو ع نه

حنه يكظا وقد اهتمدوين لكهنة التعدقيق سعنويًد  حيعث يعتم وقعد اهتمدوعد   - لحقًد فا يذا التقرير
يمكععن لك مععوم الطعلع وكععج ميمععدق لهنععة التععدقيق وعععر  يععدرة و  .إ عدفية ونععد ال ععرورة خععل  ال ععدم

 .www.vodafone.qaترونا لسركة وفودافون قطرو الموقأ اإللك

 لجنة المكافآت

 :تت لف لهنة المكدفآ  من ا و د  التدليين

http://www.vodafone.com.qa/en-ir
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 عضو مجلس اإلدارة
املنصب في لجنة 

 املكافآت
 نوع العضوية

 تنفيذيمستقل وغير  رئيس اللجنة الخليفيعبدهللا محمد مبارك 

 مستقل وغير تنفيذي عضو الشيخ محمد بن عبدهللا محمد علي آل ثاني

 عضو جون أوتي
غير فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م و 

 تنفيذي

 
من نىدم الحوكمة وكج حن تت لف لهنة المكدفآ  من ملمة حو عد   17من المددة  1تنا الظقرة 

المستقكين. ويندك حدليًد و وان مستقلن معن يير تنظيذيين وكج ا ق  عحيث تكون حيكعيتةم من 
حصع  ملمعة حو عد  فعا لهنعة المكدفعآ  التدع عة لمهكع  إدارة وفودافعون قطعرو. حمعد عقيعة ا و عد  

 يير التنظيذيين  فيممكون وفودافونو وومؤسسة قطر ذ.م.مو.

والتا تنطعق وتم تسكي  لهنة المكدفآ  عةدف صيدية سيدسة ومعددل المكدفآ  الخدصة عدلسركة 
وكج حو د  مهكع  اإلدارة واإلدارة التنظيذيعة ال كيعد. وا  عدفة لمسعؤوليتةد وعن إدارة خطعط الحعواف  

 :التنظيذية لكسركة  تقوم لهنة المكدفآ  عمد يكا

رفعععأ التوصعععيد  لمهكععع  اإلدارة فعععا حعععد  وهعععود ق عععديد م ينعععة تت كعععق عدلمكدفعععآ  يتوهعععب  -
 طرحةد حمدم المسديمين.

سيدسععة المكدفععآ  التععا يهععب تقععديمةد لكمسععديمين سععنويًد إلععج المهكعع  حععو  رفععأ التقععدرير   -
 . فا اهتمدع الهم ية ال مومية

معععن نىعععدم الحوكمعععة وكعععج حن يقعععوم مهكععع  اإلدارة عصعععيدية  30معععن المعععددة  3كمعععد تعععنا الظقعععرة 
دارة السععععركة لحععععّمةم وكععععج عععععذ  حقصععععج  سيدسععععد  لكمكدفععععآ  قععععددرة وكععععج تععععوفير حععععواف  لمععععوىظا وا 

لمد فيه مصكحة السركة. ويهعب حن ت خعذ يعذع السيدسعة ع عين الوتععدر حدا  السعركة وكعج  هةوديم
سيدسة المكدفآ  وفقًد لسيدسة مهمووة وفودافونو  تنظيذ وكج وفودافون قطروتسرف و  .المدى الع يد

ويمكعن لك معوم الطعلع وكعج ميمعدق لهنعة  .المنصعوا وكيةعد  عمن اتظدقيعة إدارة وفودافعون قطعرو
 .www.vodafone.qaآ  وعر الموقأ اإللكترونا المكدف

 لجنة الترشيحات

كهنة الترسيحد  فا السركةد ع ن ترسعيح المت كقة عو من قدنون حوكمة السركد  ) 16تنا المددة 
. وتتععع لف دفةعصعععدرمة وسظعععلعععا حن يعععتم وفقعععًد إلهعععرا ا  رسعععمية دارة ينعاإل  عمهكععع حو عععد ت يعععين و 

http://www.vodafone.com.qa/en-ir
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مسعععتقكين ويرحسععععةد ححعععد يععععؤل  ا و عععد . وقععععدم مهكعععع  اإلدارة الكهنعععة مععععن حو عععد  مهكعععع  إدارة 
النتخدعععععد  المرتقعععععة  و ععععد  مهكعععع  اإلدارة. وفععععا  ععععو   مععععن حهعععع عتسععععكي  لهنععععة ترسععععيحد  

ييعر يرا  التا طرح  وكج المهك   فعنن لهنعة الترسعيحد  ست عم ححعد ا و عد  المسعتقكين يالتل
 وذلك وكج النحو التدلا: مستقكينالتنظيذيين إلج هدنب و ويين يير 

 عضو مجلس اإلدارة
املنصب في لجنة 

 الترشيحات
 نوع العضوية

 مستقل وغير تنفيذي رئيس اللجنة الشيخ محمد بن عبدهللا محمد علي آل ثاني

 غير تنفيذي عضو راشد فهد النعيمي

 تنفيذي عضو إيان جراي

 
الكهنععة إدارة وكععج سععيتم النىععر فععا تسععكي  لهنععة الترسععيحد  ع ععد انتخدعععد  مهكعع  اإلدارة. ويت ععّين 

ومكيععععد  الترسععععيح فيمععععد يت كععععق عدنتخععععدب مهكعععع  إدارة السععععركة واسععععتعدا  حو ععععد ه. وتقععععدم الكهنععععة 
وددة ترسحةم للنتخدعد  من خعل  الهم يعة  توصيدتةد عخصوا ت يين حو د  مهك  اإلدارة وا 

ومكيععة إدارة معععددل الحوكمععة الرسععيدة و ععمدن وفقععًد لن وكععج الكهنععة ت ديععة مةدمةععد عيععة. ويت ّيععال موم
 يععدتقدرير أ عورة ورفعععوم الكهنععة عتقععديم المسععتقععالتنىيميععة المحكيععة. و  لقععوانين والكععوا حعحسعععب االترسععيح 

التقعدرير  وكعذلك إوعداد  مسع لة مرتعطعة عةعذا السع ن اإلدارة حو  ومكيعة الترسعيح حو ح إلج مهك  
عععنهرا  تقيععيم ذاتععا  متطكعععد  اإلفصععده الم مععو  عةععد. كمععد تقععوم الكهنععة حي ععدً امتمععدًل لونععد الحدهععة 
 .اإلدارة مهك سنو   دا  

 المستشار الشرعي

سعنوا  فعا مهعد   10وين  وفودافون قطرو مستسعدرًا سعرويًد يتمتعأ عخععرة واسع ة تمتعّد  كمعر معن 
الم ععدمل  المدليععة واإلسععراف وكععج المؤسسععد  المدليععة اإلسععلمية. ويععتم ترسععيح المستسععدر السععروا 

 من قع  مهك  اإلدارة  وتهر  المصددقة وكج ت يينه خل  اهتمدع الهم ية ال دمة.  

لمستسعععدر السعععروا عمهمووعععة معععن المةعععدم والمسعععؤوليد  وكعععج صععع يد امتمعععد  ومكيعععد  وي عععطكأ ا
 وفودافون قطرو  حكدم السري ة اإلسلمية عمد فا ذلك وكج سعي  الممد  ل الحصر:

 المصددقة وكج الهوانب السروية لكنىدم ا سدسا والكوا ح التنىيمية لكسركة  د ح

 عدلم دمل  المدليةالمصددقة وكج التظدقيد  وال قود المت كقة  د ب

 المصددقة وكج ييككيد  وسروط وومد ق التموي  د  
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 مراه ة ومكيد  السركة وحنسطتةد من منىور السري ة اإلسلمية د ث

المصععععددقة وكععععج ومكيععععد  التععععدريب عمهععععد  المتمععععد   حكععععدم السععععري ة اإلسععععلمية لععععدوم  د ج
 الموىظين والرتقد  عقدراتةم فا يذا السيدق

هتمعععدع الهم يعععة ال موميعععة يكخعععا هوانعععب المتمعععد   حكعععدم تقعععديم تقريعععر سعععنو  خعععل  ا د ه
 السري ة خل  ال دم 

 حقوق المساهمين

 اإلفصاح

معن نىعدم حوكمعة السعركد   21متطكعد  اإلفصده الواردة فعا المعددة  هميأتكت م وفودافون قطرو ع
حسععةر  المدليععةول حيععث تععوفر وفودافععونو عيدنععد  مدليععة كعع  ملمععة سععواقالصععددر وععن ويي ععة قطععر لو

 عمن المةكعة ال منيععة المحعددة ووفقععًد لكم عديير الدوليععة إلوعداد التقععدرير المدليعة  ولقععدنون يي عة قطععر 
 لوسواق المدلية لكسركد  المدرهة.

د مععن نىععدم حوكمععة السععركد   فهميععأ المسععديمين لععديةم 22وتتوافععق وفودافععون قطععرو مععأ المععددة )
كععوا ح ذا  الصععكة عمععد فيةععد تكععك المدونععة فععا قععدنون كدفععة الحقععوق المخولععة لةععم عموهععب القععوانين وال

ولوًة وكج ذلك  فعنن مهكع  اإلدارة ي عمن احتعرام حقعوق و . ةن السركينواحوكمة السركد  وفا ق
 .المسديمين عطريقة وددلة ومنصظة

د معععن قعععدنون حوكمعععة السعععركد ل فدلنىعععدم ا سدسعععا 25كعععذلك تتوافعععق وفودافعععون قطعععرو معععأ المعععددة )
وهوب  مدن حقوق المسديمين  وحن لةم الحق الظ كا فعا العدووة إلعج ان قعدد  لكسركة ينا وكج

ولكمسععديمين حي ععًد الحععق فععا و ععأ عنععود هععدو  ا ومععد    .الهم يععة ال دمععة فععا الوقعع  المندسععب
  .ومندقسة المسد   المدرهة فا هدو  ا ومد   وطره ا س كة  وتكقا ا هوعة وكيةد

فدلسععركة ت ععمن الم دمكععة   د مععن قععدنون حوكمععة السععركد 26ة )وتتوافععق وفودافععون قطععرو مععأ المععدد
حيعععث حن كدفعععة حسعععةمةد يعععا معععن نظععع  الظ عععة ولةعععد نظععع  الحقعععوق التعععا ت كعععق  ن ال ددلعععة لكمسعععديمي

ي عة قطعر لعووراق ويولوًة وكج ذلك  يسمح التصوي  عدلوكدلة وفقًد لهميأ قعوانين ولعوا ح و  .وكيةد
 .ذا  الصكة المدليةو وو ارة القتصدد والتهدرة
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 عالقات المساهمين

حيعث تكتع م عدلتواصع  معأ مسعديميةد   ت م وفودافون قطعرو إدارة متخصصعة ع لقعد  المسعتممرين
مععأ المسععتممرين مععن  العّنععد  والحظععدى وكععج فدوكيععة الحععوار دواطلوةععم وكععج اسععتراتيهيتةد وحنسععطتة

 :ويت من يذا العرندماخل  صيدية عرندما متكدم  ل لقد  المسديمين وكج مدار ال دم. 

 إصدار عيدند  وتقدرير صحظية لكنتد ا الرع ية والنصف سنوية والسنوية 

   وقد اهتمدع الهم ية ال مومية التا يدوج كدفعة المسعديمين لح عورع ععدإلولن ونعه فعا
 هريدتين يوميتين محكيتين وكج ا ق 

  إصعععدار التقريعععر السعععنو  العععذ  يسعععكط ال عععو  وكعععج العيدنعععد  المدليعععة لكسعععركة  إلعععج هدنعععب
 است راض كدفة حنسطتةد وحومدلةد وكج مدار ال دم 

  تقوم السركة عت يعين سعركة متخصصعة فعا مهعد  تسعهي  المسعديمين فعا الهم يعة ال دمعة
 والتصوي  ل مدن حق التصوي 

  مدع لكهم ية ال مومية لكسركةتو يح سيدسة تو يأ ا رعده فا ك  اهت 

    عععين المسععتممرين المؤسسععيين والمحككععين  –حسعععمد تقت ععا الحدهععة  –تنىععيم اهتمدوععد
 والر ي  التنظيذ  و/حو الر ي  التنظيذ  لكسؤون المدلية لمندقسة حدا  ا ومد 

 د است دفة هكسة سنوية لكمستممرين حو المحككين يقدم كعدر المديرين التنظيعذيين معن خللةع
 نىرة سدمكة ون ا دا  المدلا وا ومد 

  ح ور المديرين التنظيذيين للهتمدود  والمؤتمرا  ذا  الصكة وكج مدار ال دم 

  الرد وكج استظسدرا  المسديمين والمحككين من خل  فريق ولقد  المستممرين 

 ( وي تعععععععرwww.vodafone.qaًد مخصصععععععًد لكمسععععععديمين والمسععععععتممرين وكععععععج موق نععععععد د قسععععععم
 .اإللكترونا

ويععتم التواصعع  مععأ المسععتممرين مععن القطععدع الخععدا عسععك  ر يسععا وعععر التقريععر السععنو  واهتمععدع 
الهم ية ال دمة  حيث يمكن لكدفة المسديمين الح ور والتصوي  والحصو  وكج الظرصة لطعره 

وع ععد النتةععد  مععن اهتمععدع الهم يععة ال دمععة  يمكععن ا سعع كة وكععج ر ععي  مهكعع  اإلدارة وحو ععد ه. 
لكمسديمين الهتمدع عسك  يير رسما مأ حو د  مهك  إدارة السركة ومديريةد التنظيذيين. ويتم 
تقديم ورض موه  ون النتد ا المدليعة لكسعركة فعا اهتمعدع الهم يعة ال دمعة قعع  حن يت دمع  ر عي  

 .تمدعمهك  اإلدارة مأ هدو  ا ومد  الرسما لله

http://www.vodafone.qa/en-ir
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د مععن قععدنون حوكمععة السععركد  الصععددر وععن ويي ععة قطععر 31وتمتمعع  وفودافععون قطععرو لكمععددة رقععم )
د www.vodafone.qaلوسواق المدليةو. ويمكن لهميأ المسديمين تصظح الموقأ اإللكترونا لكسركة )

والتقرير السعنو   وتقريعر حوكمعة السعركد   وميمعدق لكحصو  وكج ورض ا دا  المدلا الظصكا  
والسععير الذاتيععة لهميععأ حو ععد  المهكعع  والظريععق  والقععوانين ا سدسععية  الحوكمععة  وميمععدق المهكعع  

 اإلدار  لكسركة.

 :2016مارس  31هيكلية رأس المال لشركة "فودافون قطر" حتى نهاية يوم 

 

 

 

 حقوق الجهات المعنية

وفودافعععون قطعععرو الت دمععع  معععأ هميعععأ المعععوىظين وكعععج مععععدح المسعععدواة دون ح  ي عععمن مهكععع  إدارة 
تمييععع  معععن ح  نعععوع ووكعععج ح  حسعععد  سعععوا  الهعععن  حو ال عععرق حو العععدين. وتعععم لةعععذع اللديعععة و عععأ 
سيدسعععة مكدفعععآ  وحهعععور تحظععع  المعععوىظين وكعععج ال مععع  عصعععورة حف ععع   وعمعععد يصعععب فعععا مصعععكحة 

ا دا  المتميعع  وتقععديم المكدفععآ  لةععم. كمععد هععرى السععركة ويسععةم فععا الحظععدى وكععج المععوىظين ذو  
إوععداد ا ليععد  المندسعععة لتمكععين مععوىظا السععركة مععن اإلعععلب وععن ح  سععكوك مريععب عصععورة سععرية 

 ودون الت رض لخطر حو رد ف   سكعا من الموىظين ا خرين حو رؤسد  ال م .

http://www.vodafone.qa/
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 الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

 إجراءات الرقابة الداخلية

هععرا ا  الرقدعععة الداخكيععة  يتععولج  مهكعع  إدارة وفودافععون قطععرو المسععؤولية الككيععة إلدارة المخععدطر وا 
حيععث ت تمععد السععركة عرنععدما امتمععد  متخصععا ينسععهم مععأ حف عع  الممدرسععد  الم تمععدة مععن قععع  
ومهمووة فودافونو. وفا إطدر يذا العرندما تطكق وفودافون قطرو السيدسد  واإلهعرا ا  المحعددة 

سيدسة مهمووة فودافونو  والذ  يو ح سيدسد  الحوكمة المصممة خصيصًد ل عمدن  فا ودلي 
دارة هميأ المسد   المدلية ومخدطر ا ومد  عدلسك  ا نسب.  تحديد وا 

وتتععولج وفودافععون قطععرو صععيدية وتظ يعع  إهععرا ا  الرقدعععة الداخكيععة الظدوكععة فععا إداراتةععد والتععا تععتم 
ق والمتمععد   وذلععك عةععدف  ععمدن الت امةععد عسيدسععد  الحوكمععة مراقعتةععد وعععر آليععد  داخكيععة لكتععدقي

الخدصععة عمهمووععة وفودافععون. ويععوفر التععدقيق الععداخكا وسععيكة مسععتقكة لمسععراف وكععج نىععدم الرقدعععة 
الداخكيعة ورفععأ التقعدرير حععو  المسعد   المةمععة إلععج لهنعة التععدقيق. ويعتم تقيععيم نىعدم الرقدعععة الداخكيععة 

دارة وفودافون قطرو وكج حسد  سعنو  معن خعل  اسعتخدام واسعتطلع رسميًد عسك  ذاتا من قع  إ
الرقدععععة الر يسعععا ووواسعععتطلع سيدسعععة الن ععععدطو  الكعععذان يسعععكلن هععع  ًا معععن ومكيعععد  ومهمووعععة 

 فودافونو ال دلمية.

 التدقيق الداخلي

ي ععد قسععم التععدقيق الععداخكا فععا وفودافععون قطععرو عممدعععة خدمععة تقععدمةد ومهمووععة فودافععونو وتععدومةد 
 ععمن إطععدر الحوكمععة والمتمععد  الخععدا عدلسععركة. ويععوفر يععذا القسععم وسععيكة مسععتقكة ومو ععووية 
لمسععراف وكععج المسععد   المةمععة المت كقععة عد ومععد  والمسععدريأ  إ ععدفة لععدورع فععا مراه ععة حنسععطة 

والتكنولوهيد لتحديد المخدطر  وتقييم ا دوا  الرقدعية  ورفأ التوصعيد  للرتقعد  عمسعتوى  ا ومد 
إدارة السععركة وعععر تحديععد هوانععب ا ومععد  التععا يمكععن إدارتةععد عكظععد ة حكعععر. ويتمتععأ فريععق التععدقيق 

 كعععف الععداخكا عدلسعععتقللية إلوععداد التقعععدرير المو ععووية حعععو  ح  مسعع لة دون التقيعععد عععدإلدارة. وي
فريق التدقيق الداخكا وكعج مراقععة ودوعم ييككعة وحنسعطة الحوكمعة ل عمدن اسعتمرارية الكظعد ة. كمعد 
يحععدد الظريععق ويسععهأ وكععج تطعيععق حف عع  ممدرسععد  ا ومععد   كمععد يراهععأ السيدسععد  واإلهععرا ا  

 المحدسعية والمدلية لكسركة. 

  لهنعة التعدقيق  ويتعولج مسعؤولية ويقوم قسم التدقيق الداخكا عنوداد تقرير مظص  لكدفعة اهتمدوعد
تقععديم الستسععدرا  عحسععب اقت ععد  الحدهععة  كمععد يت ععدون الظريععق مععأ لهنععة التععدقيق فععا وفودافععون 
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قطععرو  ويتمتععأ عحريععة الوصععو  إلععج هميععأ حنسععطة السععركة. وعصععظته إحععدى ا ليععد  التععا تقععدمةد 
داخكا وععن سععركة وفودافعععون ومهمووععة فودافععونو  يععؤمن مهكعع  اإلدارة عدسععتقللية قسعععم التععدقيق العع

 قطرو.

ويكتععع م قسعععم التعععدقيق العععداخكا فعععا ومهمووعععة فودافعععونو عععع رقج الم عععديير الدوليعععة لكممدرسعععة المةنيعععة 
 لكتدقيق الداخكا الم تمدة من قع  وم ةد المدققين الداخكيينو. 

اق د من قدنون حوكمة السركد   الصددر ون ويي ة قطر لوسو 19من المددة ) 3٫5وتنا الظقرة 
المدليععععةو  وكععععج حن يتمتععععأ التععععدقيق الععععداخكا لكسععععركة عدلسععععتقللية وععععن المةععععدم اليوميععععة لكسععععركة  
عدإل عععدفة إلعععج ت  يععع  يعععذع السعععتقللية معععن خعععل  الطكعععب معععن مهكععع  اإلدارة تحديعععد ت وي عععد  
لموىظيةعععد. وعحسعععب رؤيعععة مهكععع  اإلدارة  فعععنن قسعععم التعععدقيق العععداخكا ي تععععر وحعععدة مسعععتقكة وعععن 

 قطرو. وفودافون 

 التدقيق الخارجي

يعععتم اتخعععدذ القعععرار الخعععدا عت يعععين المعععدققين الخعععدرهيين وتحديعععد حت عععدعةم خعععل  اهتمعععدع الهم يعععة 
ال موميعععععة العععععذ  يمكعععععن لهميعععععأ المسعععععديمين المسعععععدركة فيعععععه. ويح عععععر يعععععذا الهتمعععععدع المعععععدققون 

 الخدرهيون لكسركة لتقديم تقريريم السنو   واإلهدعة ون استظسدرا  المسديمين.

ويكمن الةدف من ت يين مدقق خدرها فا توفير  مدند  مو ووية لمهك  اإلدارة والمسديمين 
وكعععج حن العيدنعععد  المدليعععة قعععد تعععم إوعععداديد وفقعععًد لكدفعععة القعععوانين والتسعععري د  ذا  الصعععكة والم عععديير 

ة وحدا  الدولية إلوداد التقعدرير المدليعة  وكعذلك الحعرا وكعج حن يعذع العيدنعد  تممع  المكدنعة المدليع
 السركة  من مختكف الهوانب المددية.

وتتولج مؤسسة وعراي  ووتر يدو  كوعر و حدليًد صظة المعدقق الخعدرها لسعركة وفودافعون قطعرو  
وتقوم عنهرا  تدقيق كدم  فا نةدية السنة المدلية لكسركة  إلج هدنب إوداد مراه عة سعدمكة لكنتعد ا 

 النصف سنوية.

د مععن قععدنون حوكمععة السععركد  الصععددر وععن ويي ععة قطععر لوسععواق 20مععن المععددة ) 5وتععنا الظقععرة 
المدليععةو وكععج حن تقععوم السععركة المدرهععة فععا العورصععة عتلييععر المععدقق الخععدرها كعع  مععلث سععنوا ل 

وكج حل تتهدو  فترة  2002د ل دم 5من وقدنون السركد  التهدريةو رقم ) 141عينمد تنا المددة 
د مععأ 60فععق النىععدم ا سدسععا لسععركة وفودافععون قطععرو )الظقععرة ت يععين المععدققين خمعع  سععنوا . ويتوا
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قععدنون السععركد  التهدريععة  حيععث يععنا وكععج إمكدنيععة ت يععين مععدقق لظتععرة ل تتهععدو  خمعع  سععنوا  
 متتدلية. 

 تضارب المصالح وتعامالت األشخاص الباطنيين

 تضارب المصالح

الم تمععدة فععا ومهمووععة صععدي  وفودافععون قطععرو سيدسععة لت ععدرب المصععدلح تنسععهم مععأ السيدسععة 
فودافععونو والتععا تسععك  هعع  ًا مععن إطععدر ومعع  سيدسععة الحوكمععة الخدصععة عدلمهمووععة ومدونععة قواوععد 
السعععكوك. وتةعععدف يعععذع السيدسعععة إلعععج اللتععع ام عدلسعععظدفية واإلدارة الرسعععيدة    نععع اع قعععد ينسععع  ععععين 

السيدسععة وفقععًد المععوىظين ومصععدلحةم الخدصععة خععدرج إطععدر وفودافععون قطععرو. ويسععديم تطعيععق يععذع 
 ف عع  الممدرسععد  فععا ومهمووععة فودافععونو عحمديععة مصععدلح السععركة وموىظيةععد مععن ح  سععكوكيد  

 يير ل قة.

ويقوم مهك  إدارة وفودافون قطرو  وفريق إدارتةعد التنظيعذ  وهميعأ معوىظا السعركة العذين يسعلكون 
ح سخصعية حو مةنيعة مندصب مةمعة حو معؤمرة  ععنهرا  تقيعيم ذاتعا سعنويًد لمفصعده وعن حيعة مصعدل

مععن سعع نةد حن تععؤمر وكععج حدا  واهعععدتةم ومسععؤوليدتةم تهععدع السععركة حو حن تتسعععب عىةععوريم عسععك  
 يير ل ق ممد قد يظ ا إلج تقويض المقة ال دمة عسركة وفودافون قطرو.

 مكافحة الرشوة

فودافعونو ت تمد وفودافون قطرو إطدر وم  سدم  لمكدفحة الرسوة عمد ينسهم مأ سيدسة ومهمووة 
القد مععة وكععج م اولععة ا ومععد  وفععق حوكععج درهععد  الن ايععة وا خععلق  والمصععممة خصيصععًد إلدارة 
مهدل  المتمد  ومخدطر ا ومد . ويتسأ نطدق ذلك ليسم  ال مل  وخصوصية العيدند  وحمن 

 السعكد  والمرونة ومكدفحة الرسوة.

اإلهعععرا ا  والتعععداعير التعععا تكظععع  إدارة وفعععا إطعععدر عرنعععدما مكدفحعععة الرسعععوة  تعععم اتخعععدذ همكعععة معععن 
 مهدل  وحدل  المخدطر عسك  فدو . وتت من اإلهرا ا  المتخذة مد يكا:

 التدريب اإلل اما لهميأ الموىظين ممن يسلكون مندصب ر يسية حو مؤمرة -
إوداد سه  رسما لكموىظين لتسهي  كدفة يدايد السركد  سوا  كدن  مقدمة لةم حو من  -

 قعكةم.
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وفودافععون قطععرو مععأ حيععة مخدلظععد  لةععذع السيدسععة كمخدلظععة خطيععرة تتطكععب إهععرا ا  ت ديعيععة  تت دمعع 
 حد مة.

 التداوالت المبنية على المعلومات الداخلية

المعنيععة وكععج م كومععد   داول تععالحوععد  وفودافععون قطععرو وميقععة م كومععد  تكخععا قععوانين وححكععدم 
إلعج هدنعب مواويعد منعأ التعداو   لمهكع  إدارة  المطعقة فا دولة قطر. وتقدم يذع الوميقة و  داخكية

  وفودافون قطرو  وفريق إدارتةد التنظيذية  وهميأ الموىظين قع  نةدية ك  رعأ من السنة المدلية.
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 افصاح الحوكمةنموذج 

 االلتزام رقم البند رقم املادة
عدم 

 االلتزام

 ال

 ينطبق
 التعليق

 3املادة 

وجوب التزام 

الشركة بمبادئ 

 الحوكمة

يتوجببببببب علببببببك املجلببببببس التككببببببد مببببببن التببببببزام الشببببببر ات املدرجببببببة فببببببي 3-1

 السوق الرئيسية باملبادئ املنصوص عليها في إطار هذا النظام.
√ 

  

ثبببببببببببة مبببببببببببن  3-2 تمتلبببببببببببخ الشبببببببببببركة ن بببببببببببخة محد 

ميثبببببببببببببببببباق أعضببببببببببببببببببا  مجلببببببببببببببببببس اإلدارة وميثبببببببببببببببببباق 

 الحوكمة، وتنشرهما علك موقعها االلكتروني 

3-3   
 
بسياسبببببببة امليثببببببباق تلتبببببببزم الشبببببببركة أيضبببببببا

العبببببببببببببببالمي للسببببببببببببببببلوك الببببببببببببببببداخلي الخا ببببببببببببببببة بببببببببببببببببب 

ن أسا بببببب ي إلطببببببار  "مجموعببببببة فودافببببببون" كمكببببببو 

 عملها الشامل الخاص بالحوكمة واالمتثال.

 

علبك املجلبس مراجعبة تحبديب تطبيقبات الحوكمبة المبي ،عتمبدها،  3-2

 وذلخ بصورة منتظمة.
√ 

  

السبببلوك امل بببي  علبببك املجلبببس أن يراجبببا ويطبببور باسبببتمرار، قواعبببد  3-3

بببة ا خببببر   المبببي تجسبببد قبببيم الشبببركة، والسياسبببات واإلجبببرا ات الداخلي 

والمببي يجبببب علببك أعضبببا  مجلبببس اإلدارة ومببوشفي ومستشببباري الشبببركة 

ن قواعببد السببلوك امل ببي  املشببار إليبب  أعبب    االلتببزام اهببا زيجببوز أن تتضببم 

 هبببببذ ، علببببببك سبببببريل املثببببببال ال الحصببببببر ميثببببباق مجلببببببس اإلدارة، ومواثيببببببق

لجنببببببة التببببببدقيق، وأنظمببببببة الشببببببركة، وسياسببببببة تعببببببام ت ا طببببببرا  ذات 

الع قببببببببة وقواعبببببببببد تبببببببببداول ا  بببببببببخاص الببببببببباطنيين . كمبببببببببا ينب بببببببببي علبببببببببك 

هبببا  ببة للتككببد مببن أ   املجلببس مراجعببة مبببادئ السببلوك امل بببي  بصببورة دوري 

ي حاجات الشركة.  تعكس أفضل املمارسات وتلب 

√ 
  

 4 املادة

 ميثاق املجلس

 بببب  و سبببم  ميثببباق ويجبببب علبببك 
 
 خا بببا

 
مجلبببس اإلدارة أن ،عتمبببد ميثاقبببا

د هببببذا امليثبببباق بالتفصبببيل مهببببام املجلببببس  أعضبببا  مجلببببس اإلدارة. ويحبببد 

 .
 
 تامبببا

 
ببدا ببدوا اهبببا تقي  ات  وواجبببات أعضبببا   المببي يجبببب أن يتقي  ومسببؤولي 

 
 
  حكببببببام هببببببذا النظببببببام وطبقببببببا

 
صبببببباك امليثبببببباق املببببببذ ور وفقببببببا ويجببببببب أن يمل

ي املرفبببببق اهبببببذا النظببببام، مبببببا ا خبببببذ بعبببببين االعتببببببار للنمببببوذس االسترشببببباد

عنبببد مراجعبببة امليثببباق إالبببك التعبببدي ت المبببي يمكبببن أن تجر هبببا الهي بببة مبببن 

وقبببخ .خبببر. كمبببا يجبببب نشبببر ميثببباق مجلبببس اإلدارة علبببك موقبببا الشبببركة 

 للجمهور.
 
 اإللكتروني وجعل  متاحا

√ 
  

ميثبببببببببببباق مجلببببببببببببس اإلدارة  وهببببببببببببو تببببببببببببم تحببببببببببببديب 

الحوكمببببببببة، لبنببببببببد  يمتثببببببببل، إالببببببببك جانببببببببب ميثبببببببباق

ين فبببببببببي قبببببببببانون حوكمبببببببببة ياملسبببببببببتكجرين الرئيسببببببببب

 الشر ات.

 

  5املادة

 

مهمة املجلس 

 ومسؤولّيته

5-1  
 
بببببببببال، ويكبببببببببون مسببببببببب وال يتبببببببببوالك املجلبببببببببس إدارة الشبببببببببركة بشبببببببببكل فع 

بببببببببببة عبببببببببببن اإلشبببببببببببرا  علبببببببببببك إدارة الشبببببببببببركة بالطريقبببببببببببة  ة جماعي  مسبببببببببببؤولي 

 .املناسبة

√ 
  

،شبببببببببببر  مجلبببببببببببس اإلدارة مبببببببببببن خببببببببببب ل  5-2-1

سياسبببات الرئيسبببية فبببي اللجنبببة املكاف بببات علبببك 

الشبببببببركة الخا بببببببة باملكافبببببببآت والتعيينبببببببات مبببببببا 

التركيببببز عليهمببببا علببببك املسببببتو  التنفيببببذي. ويببببتم 

اإلشببرا  علببك السياسببات وتطبيقهببا االعتيببادي 

علببك مسببتو  العمليبببات مببن قببببل قسببم املبببوارد 

 الرشرية.

ات  املنصببببببوص عليهببببببا فببببببي باإلضببببببافة  5-2 إالببببببك مهببببببام املجلببببببس ومسببببببؤولي 

 ميثاق مجلس إدارة الشركة، يتوالك املجلس املهام التالية:
√ 

  

املوافقبببة علبببك ا هبببدا  االسبببتراتيجية للشبببركة، وتعيبببين املبببدرا   5-2-1

واسببببببتبدالهم، وتحديببببببد مكافببببببآههم وكيفيببببببة اسببببببتبدالهم، ومراجعببببببة أدا  

 التعاقب علك إدارة الشركة.اإلدارة، وضمان وضا خطط 

√ 
  

ببببببد الشببببببركة بببببببالقوانين واللببببببوائ  ذات الصبببببببلة،  5-2-2 التككببببببد مببببببن تقي 

وبقوانينهببببببببببببا الداخليببببببببببببة وبنظامهببببببببببببا ا سا بببببببببببب ي، كمببببببببببببا يتحمببببببببببببل املجلببببببببببببس 

مسببببؤولية حمايبببببة الشبببببركة مبببببن ا عمببببال واملمارسبببببات غيبببببر القانونيبببببة أو 

 .التعسفية أو غير املناسبة

√ 
  

تفبوي  بعب م مبن  ب حيات  إالبك لجبان خا بة فبي يحبق  للمجلبس  5-3

ببات محببددة،  الشببركة، وتشببكيل تلببخ اللجببان خا ببة اهببد  إجببرا  عملي 

 لتعليمببببببببات خطيببببببببة ووا ببببببببحة تتعلببببببببق بطبيعببببببببة 
 
وتمببببببببارو عملهببببببببا وفقببببببببا

 عببببببببن جميببببببببا مليببببببببالع
 
ة. وفببببببببي جميببببببببا ا حببببببببوال، يبقبببببببب  املجلببببببببس مسبببببببب وال

ضها وعن أعمال تلخ   اللجان.الص حيات أو السلطات المي فو 

√ 
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 االلتزام رقم البند رقم املادة
عدم 

 االلتزام

 ال

 ينطبق
 التعليق

  6املادة 

واجبات أعضاء 

مجلس اإلدارة 

 االستئمانية

يمثبببببببببل مجلبببببببببس اإلدارة  افبببببببببة املسببببببببباهمين، وعليببببببببب  ببببببببببذل العنايبببببببببة  6-1

دة  ة، كمبا حبي محبد  بد بالسبلطة املؤسسبي  ال زمة في إدارة الشركة والتقي 

 .في القوانين واللوائ  ذات الصلة بما فيها هذا النظام وميثاق املجلس

√ 
  

 

 علبببببببك أسببببببباو  6-2
 
يجبببببببب علبببببببك أعضبببببببا  مجلبببببببس اإلدارة العمبببببببل دائمبببببببا

بببببببببببة، بالعنايبببببببببببة واالهتمبببببببببببام ال زمبببببببببببين،  معلومبببببببببببات وا بببببببببببحة وبحسبببببببببببن ني 

 .وملصلحة الشركة واملساهمين  افة

√ 
  

يجبببببببببب علببببببببببك أعضبببببببببا  مجلببببببببببس اإلدارة العمبببببببببل بفاعليببببببببببة ل لتببببببببببزام  6-3

 بمسؤولياههم تجا  الشركة.
√ 

  

  7املادة 

فصل منصبّي 

رئيس مجلس 

اإلدارة والرئيس 

 التنفيذي

ال يجببببببببوز الجمببببببببا بببببببببين منصببببببببب رئببببببببيس مجلببببببببس اإلدارة ومنصببببببببب  7-1

 .الرئيس التنفيذي أو أي منصب تنفيذي آخر في الشركة
√ 

  

 

 يكببببون ل بببببخ  واحبببببد فبببببي الشبببببركة  7-2
 
فببببي جميبببببا ا حبببببوال، يجبببببب أال

 سلطة مطلقة التخاذ القرارات.
√ 

  

  8املادة 

واجبات رئيس 

 مجلس اإلدارة

يكببون رئببيس مجلببس اإلدارة مسبب وال عببن ضببمان حسببن سببير عمببل  8-1

البببة، بمبببا فبببي ذلبببخ حصبببول أعضبببا   مجلبببس اإلدارة بطريقبببة مناسببببة وفع 

 .مجلس اإلدارة علك املعلومات الكاملة والصحيحة في الوقخ املناسب

√ 
  

 

 فببي أي  لجنبة، مببن  8-2
 
ال يجبوز لبرئيس مجلببس اإلدارة أن يكبون عضبوا

 .لجان املجلس املنصوص علي  في هذا النظام
√ 

  

 عبببن  8-3
 
ات رئبببيس مجلبببس اإلدارة، فضببب  ن واجببببات ومسبببؤولي  تتضبببم 

المببي يببن   عليهببا ميثبباق املجلببس، علببك سببريل الببذكر ال الحصببر،  البنببود

 :ما يلي

√ 
  

ة  8-3-1 التككبببد مبببن قيبببام املجلبببس بمناقشبببة جميبببا املسبببائل ا ساسبببي 

ال وفي الوقخ املناسب   بشكل فع 
√ 

  

املوافقبببببببة علبببببببك جببببببببدول أعمبببببببال  بببببببل  اجتمبببببببباع مبببببببن اجتماعببببببببات  8-3-2

مجلببببس اإلدارة مببببا ا خببببذ بعببببين االعتبببببار أي  مسببببكلة يطرحهببببا أي عضببببو 

ببببذلخ مببن ا عضببا . ويمكبببن لببرئيس املجلبببس تفببوي  أي عضبببو للقيببام 

 عن حسن أدا  هذا العضو لواجب 
 
 .ولكن  يبق  مسؤوال

√ 
  

ت بببجيا جميببببا أعضبببا  املجلببببس علبببك املشبببباركة بشبببكل جمببببا ي  8-3-3

ال في تصريف شؤون املجلس، لضبمان قيبام املجلبس بمسبؤوليات   وفع 

 .بما يحقق في  مصلحة الشركة

√ 
  

املسباهمين وإيصببال ضبمان وجببود قنبوات التوا ببل الفعلبي  مببا  8-3-4

 .آرائهم إالك مجلس اإلدارة
√ 

  

إفسبببببببا  املجببببببببال  عضبببببببا  املجلببببببببس غيبببببببر التنفيببببببببذيين، بصببببببببورة  8-3-5

بببببا ة ببببببين أعضببببببا   البببببة وت ببببببجيا الع قبببببات البن  خا بببببة، للمشببببباركة الفع 

 .املجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين

√ 
  

 √ ضمان إجرا  تقييم سنوي   دا  املجلس. 8-3-6
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 االلتزام رقم البند رقم املادة
عدم 

 االلتزام

 ال

 ينطبق
 التعليق

  9املادة 

تشكيل مجلس 

 اإلدارة

د تشبببببكيل املجلبببببس فبببببي نظبببببام الشبببببركة ا سا ببببب ي، ويجبببببب أن  9-1 حبببببد  يمل

ن املجلبببببس أعضبببببا  تنفيبببببذيين وأعضبببببا  غيبببببر تنفيبببببذيين وأعضبببببا   يتضبببببم 

مستقلين، وذلخ اهد  ضبمان عبدم تحكبم  بخ  واحبد أو مجموعبة 

  غيرة من ا  خاص في قرارات املجلس.

√ 
  

 

أعضببببا  مجلببببس اإلدارة علببببك ا قببببل  أعضببببا  يجببببب أن يكببببون ثلببببب  9-2

ة ا عضا  أعضا  غير تنفيذيين ين، ويجب أن تكون أكثري 
 
 .مستقل

√ 
  

يجببببب أن يكببببون أعضببببا  مجلببببس اإلدارة مببببؤهلين ويتمتعببببون بقببببدر  9-3

 بببببا  مببببببن املعرفبببببة بببببببا مور اإلداريبببببة والخ ببببببرة املناسببببببة لتكديببببببة مهببببببامهم 

البببة ملبببا فيببب  مصبببلحة الشبببركة.  ن علبببيهم تخصبببي  بصبببورة فع  كمبببا يتعبببي 

الوقببخ الكببافي واالنتبببا  للقيببام بالعمببل بكببل ن اهببة وشببفافية بمببا يحقببق 

 مصلحة الشركة وأهدافها وغاياهها.

√ 
  

 10املادة 

أعضاء مجلس 

اإلدارة غير 

 التنفيذيين

ن واجبببببات أعضببببا  مجلببببس اإلدارة غيببببر التنفيببببذيين علببببك  10-1 تتضببببم 

    :سريل املثال ال الحصر، ما يلي

 

املشاركة في اجتماعات مجلبس اإلدارة، وإعطبا  رأي مسبتقل   10-1-1

حببول املسبببائل االسبببتراتيجية، والسياسبببة، وا دا ، واملسبببا لة، واملبببوارد، 

ة ة واملعايير التشغيلي   .والتعيينات ا ساسي 

√ 
  

ببة ملصببالة الشببركة واملسبباهمين فببي حببال  10-1-2 ضبمان إعطببا  ا ولوي 

 للمصالة. حصول أي  تضارب
√ 

  

 √ .املشاركة في لجنة التدقيق في الشركة 10-1-3
  

مراقبببببببة أدا  الشببببببركة فببببببي تحقيببببببق غاياههببببببا وأهببببببدافها املتفبببببببق  10-1-4

ة  عليهببببا، ومراجعببببة التقببببارير الخا ببببة بكدائهببببا، بمببببا فيهببببا التقببببارير السببببنوي 

ة ة والربعي   .ونصف السنوي 

√ 
  

القواعببببد اإلجرائيببببة الخا ببببة بحوكمببببة  اإلشببببرا  علببببك تطببببوير  10-1-5

 الشركة وإلشرا  علك تطبيقها بما يتوافق ما تلخ القواعد.
√ 

  

عببببببببببببببببببة  10-1-6 إتاحبببببببببببببببببة مهبببببببببببببببببباراههم وخ بببببببببببببببببراههم واختصا بببببببببببببببببباههم املتنو 

ومببببببؤه  ههم ملجلببببببس اإلدارة أو لجانبببببب  املختلفببببببة مببببببن خبببببب ل حضببببببورهم 

البببببببببة فبببببببببي  بببببببببات املنبببببببببتظم الجتماعبببببببببات املجلبببببببببس، ومشبببببببببارك هم الفع  الجمعي 

ة، وفهمهم .را  املساهمين بشكل متوازن.  العمومي 

√ 
  

بببببببببة أعضبببببببببا  املجلبببببببببس غيبببببببببر التنفيبببببببببذيين طلبببببببببب رأي  10-2 يجبببببببببوز  كثري 

ببة مسببكلة تخبب   مستشببار مسببتقل  علببك نفقببة الشببركة، فيمببا يتعلببق بكي 

 الشركة.

√ 
  

 11املادة

اجتماعات 

 مجلس اإلدارة

ن يجببببب أن ،عقببببد املجلببببس اجتماعببببات  11-1 بشببببكل منببببتظم بمببببا يببببؤم 

الببببببة، ويجببببببب أن ،عقببببببد املجلببببببس   6القيببببببام بمهببببببام املجلببببببس بصببببببورة فع 

، ومببببا ال يقببببل عببببن اجتمبببباع  اجتماعببببات فببببي السببببنة الواحببببدة علببببك ا قببببل 

 واحد  ل شهرين.

 
√ 

 

فببببي  68مبببن املببببادة   34.1يبببن  البنببببد  11-1

النظببام ا سا بب ي للشببركة علببك وجببوب عقببد مببا 

  بمببا ال يقببل  اجتماعببات 4ال يقببل عببن 
 
سببنويا
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مب  يجتما املجلس بنا  علك دعوة رئيسب  أو  11-2 بنبا  علبك طلبب يقد 

عضببببوان مببببن أعضببببائ ، ويجببببب إرسببببال الببببدعوة الجتمبببباع املجلببببس لكببببل  

عضببو مببن أعضببا  املجلببس قبببل أسبببوع علببك ا قببل  مببن تبباريخ االجتمبباع 

 أنببببب  يحبببببق  لكبببببل  عضبببببو فبببببي مجلبببببس 
 
مبببببا جبببببدول أعمبببببال االجتمببببباع، علمبببببا

 اإلدارة إضافة أي  بند علك جدول ا عمال.

√ 
  

وعلبببببك البببببرغم مبببببن شبببببهور.  4عبببببن اجتمببببباع  بببببل 

ذلببببببببخ، فبببببببب ن شببببببببركة "فودافببببببببون قطببببببببر" تعقببببببببد 

اجتماعببات أخببر  ملجلببس اإلدارة خبب ل السببنة 

 7. وقببببببببببببد تببببببببببببم عقببببببببببببد إذا تطلببببببببببببب ا مببببببببببببر ذلببببببببببببخ

 31اجتماعات خ ل السنة املاليبة املن هيبة فبي 

 .2016مارو 

 12املادة 

أمين سّر 

 املجلس

ن مجلبببس اإلدارة أمببببين سبببر  للمجلبببس يتببببوالك تبببدوين محاضببببر  12-1 ،عبببي 

اجتماعاتبببب  وقراراتبببب  فبببببي بببببجل خببببباص مببببرقم بصبببببورة مسلسببببلة وبيبببببان 

ا عضببببا  الحاضببببرين وأي تحفظببببات يببببببدو ها. كمببببا يتببببوالك حفبببب  جميبببببا 

رفببا مببن 
مل
محاضببر اجتماعببات املجلببس وبببج ت  ودفبباتر  والتقببارير المببي ت

علبببك أمبببين سبببر  املجلبببس وتحبببخ إشبببرا  البببرئيس املجلبببس وإليببب ، ويجبببب 

تبببببببببببببكمين حسبببببببببببببن إيصبببببببببببببال وتوز ببببببببببببببا أوراق عمبببببببببببببل االجتمببببببببببببباع والوثببببببببببببببائق 

واملعلومات وجدول ا عمال، والتنسيق فيما ببين أعضبا  املجلبس وببين 

املجلببببببس وأملببببببحاب املصببببببالة ا.خببببببرين بالشببببببركة بمببببببا فببببببيهم املسبببببباهمين 

 واإلدارة واملوشفين.

√ 
  

 

املجلبببس التككبببد مبببن أن  أعضبببا  املجلبببس يمكبببنهم علبببك أمبببين سبببر   12-2

الو ببببببول بشببببببكل  امببببببل وسببببببر ا إالببببببك  ببببببل  محاضببببببر اجتماعببببببات املجلببببببس 

 واملعلومات والوثائق وال ج ت املتعلقة بالشركة.

√ 
  

ن جميبببا أعضببببا  مجلبببس اإلدارة مببببن االسببببتفادة  12-3
 
يجبببب أن يببببتمك

 .من خدمات أمين سر  املجلس ومشورت 
√ 

  

 بموجبببببب قبببببرار ال  12-4
 
يجبببببوز تعيبببببين أمبببببين سبببببر  املجلبببببس أو فصبببببل  إال

 . ادر عن مجلس اإلدارة
√ 

  

 فبببي هي بببة محاسببببين  12-5
 
بببل أن يكبببون أمبببين سبببر  املجلبببس عضبببوا يفض 

 فبببببي هي بببببة أمنبببببا  سبببببر  شبببببر ات معتمبببببدة 
 
محتبببببرفين معتبببببر  اهبببببا أو عضبببببوا

 أو يحمببببببل شبببببهادة مبببببن جامعببببببة Charteredز
 
بببببا   معتبببببر  اهبببببا أو محامي 

  اها، أو مبا ،عادلهبا، وأن تكبون لب  خ برة ثب ت سبنوات علبك ا قبل  معتر 

ي شؤون شركة عامة مدرجة أسهمها في السوق.
 
 في توال

√ 
  

 13ملادة ا

 تضارب املصالح

علببك الشببركة أن تعتمببد وتعلببن عببن قواعببدها وإجرا اههببا العامببة  13-1

ببة  بفقة تجاريبة مببا طبر  أو أطببرا  ذي  المبي تتعلبق ببب برام الشبركة  ي 

ع قببة زوهببو مببا ،عببر  بسياسببة الشببركة العامببة فيمببا يتعلببق بببا طرا  

ببة  ببفقة  ذات الع قببة ، وفببي جميببا ا حببوال، ال يجببوز للشببركة إبببرام أي 

تجاريبببة مبببا طببببر  ذي ع قبببة إال مبببا املراعبببباة التامبببة لسياسبببة الشببببركة 

ن تلببببببخ السياسببببببة  املتعلقببببببة بببببببا طرا  ذات الع قببببببة، ويجببببببب أن تضببببببم 

ببة مببادئ الشبفاف ة واإلنصبا  واإلفصببا ، وأن تتطلبب املوافقبة علبك أي  ي 

  فقة ما طر  ذي ع قة من قبل الجمعية العامة للشركة.

√ 
  

13-1  
 
تعتمبد الشبركة سياسبات وا بحة جبدا

للتعامببببببببل مببببببببا مسببببببببكلة تضببببببببارب املصببببببببالة وحببببببببي 

موجبببببودة فبببببي وثيقبببببة قبببببانون السبببببلوك الببببببداخلي 

املتبببببببببوفرة فبببببببببي املوقبببببببببا اإللكترونبببببببببي التبببببببببابا لهبببببببببا  

وذلببببببخ باإلضببببببافة إالببببببك ا حكببببببام الخا ببببببة حببببببول 

التعببببببام ت مببببببا ا طببببببرا  املعنيببببببة والمببببببي يببببببن  

ويبتم االفصبا  عبن أيبة  .عليها النظام ا سا  ي

تعامبببببببببببل مبببببببببببا طببببببببببببر  ذي ع قبببببببببببة فبببببببببببي التقريببببببببببببر 

 السنوي.

فصببا  عببن معببام ت تقببوم الشببركة باإل  13-4

مجلبببببببس االدارة حسبببببببب ارشبببببببادات هي بببببببة قطبببببببر 

 لألوراق املالية.

حببال طببر  أيببة مسببكلة تتعلببق بتضببارب مصببالة أو أي   ببفقة  فببي 13-2

تجاريببببببة بببببببين الشببببببركة وأحببببببد أعضببببببا  مجلببببببس إدارههببببببا أو أي  طببببببر  ذي 

ع قبة لب  بكعضببا  مجلبس اإلدارة، خبب ل اجتمباع املجلببس، ف نب  يجببب 

 
 
مناقشبببببة املوضبببببوع فبببببي غيببببباب العضبببببو املع بببببي  البببببذي ال يحبببببق  لببببب  مطلقبببببا

وبببببببببكي حبببببببببال يجببببببببب أن تبببببببببتم   املشبببببببباركة فببببببببي التصبببببببببويخ علببببببببك الصبببببببببفقة.

  سبببعار السبببوق وعلبببك أسببباو تجببباري  بحبببخ  ويجبببب أال 
 
الصبببفقة، وفقبببا

 تخالف مصلحة الشركة
 
ن شروطا  .تتضم 

√ 
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فبببببي جميببببببا ا حببببببوال، يجبببببب اإلفصببببببا  عببببببن هبببببذ  الصببببببفقات فببببببي  13-3

بببة  شببار إليهببا بالتحديببد فببي الجمعي  التقريببر السببنوي  للشببركة  ويجببب أن ،مل

 .هذ  الصفقات التجاريةالعامة المي تلي 

√ 
  

يجبببب اإلفصبببا  عبببن تبببداول أعضبببا  املجلبببس فبببي أسبببهم الشبببركة  13-4

بببة ا خبببر ، ويجبببب أن تعتمبببد الشبببركة قواعبببد وإجبببرا ات  وبكوراقهبببا املالي 

وا بببببببحة تبببببببنظم تبببببببداول أعضبببببببا  مجلبببببببس اإلدارة واملبببببببوشفين فبببببببي أسبببببببهم 

 الشركة.

√ 
  

 14املادة 

 

مهّمات املجلس 

وواجباته 

 األخرى 

يجببب أن تببوفر الشببركة  عضببا  مجلببس اإلدارة  افببة املعلومببات  14-1

والبيانببببببات والوثببببببائق وال ببببببج ت الخا ببببببة بالشببببببركة، بمببببببا يمكببببببنهم مببببببن 

القيببببببام بكعمببببببالهم واإلملببببببام بكافببببببة الجوانببببببب املتعلقببببببة بعمببببببل الشببببببركة، 

ويجببببب علببببك اإلدارة التنفيذيببببة للشببببركة ت ويببببد املجلببببس ولجانبببب  بجميببببا 

 .املطلوبة الوثائق واملعلومات

√ 
  

 

علببببببببك أعضببببببببا  مجلببببببببس اإلدارة ضببببببببمان حضببببببببور أعضببببببببا  لجببببببببان  14-2

لببببببين عببببببن املببببببدققين الخببببببارجيين 
 
التعيينببببببات، املكافببببببآت، التببببببدقيق، وممث

ة العمومية  اجتماع الجمعي 

√ 
  

ينب بببببببي علبببببببك املجلبببببببس إعبببببببداد برنبببببببام  تبببببببدريبي  عضبببببببا  مجلبببببببس  14-3

ببا أعضببا  ، لضببمان تمت 
 
املجلببس عنببد انتخببااهم  اإلدارة املنضببمين حببديثا

اههم  اههبببا، وإدراكهبببم ملسببببؤولي  بفهبببم مناسبببب لسبببير عمبببل الشبببركة، وعملي 

 .تمام اإلدراك

√ 
  

علبببببببببببببببببببك أعضبببببببببببببببببببا  مجلبببببببببببببببببببس اإلدارة اإلدراك الجيبببببببببببببببببببد لبببببببببببببببببببدورهم  14-4

ببببببببببببة والتجاريببببببببببببة  وواجبببببببببببباههم، وأن يثقفببببببببببببوا أنفسببببببببببببهم فبببببببببببي املسببببببببببببائل املالي 

الغايببببة، يجببببب علببببك والصببببناعية وفببببي عمليببببات الشببببركة وعملهببببا، ولهببببذ  

ة ههببببد  إالببببك  ببببة مناسبببببة ورسببببمي  املجلببببس اعتمبببباد أو إتببببباع دورات تدريري 

 .تع ي  مهارات أعضا  مجلس اإلدارة ومعرف هم

√ 
  

علك مجلبس اإلدارة أن يبقبي أعضبا   علبك البدوام مطلعبين علبك  14-5

التطبببببورات فبببببي مجبببببال الحوكمبببببة وأفضبببببل املمارسبببببات فبببببي هبببببذا السبببببياق. 

تفببوي  ذلببخ إالببك لجنببة التببدقيق أو لجنببة الحوكمببة أو ويجببوز للمجلببس 

 .أي جهة أخر  يراها مناسبة

√ 
  

ن نظبببببام الشبببببركة ا سا ببببب ي  إجبببببرا ات وا بببببحة  14-6 يجبببببب أن يتضبببببم 

بهم عن اجتماعات املجلس.  إلقالة أعضا  مجلس اإلدارة في حالة تغي 
√ 

  

 15ملادة ا

 

لجان مجلس 

 اإلدارة

م ايببببا إنشبببببا  لجببببان مخصصببببة تابعببببة لببببب  يقببببوم مجلببببس اإلدارة بتقيببببيم 

لإلشببرا  علببك سببير الوشببائف املهمببة، وعنببد البببخ فببي شببكن اللجببان المببي 

سبببيقا عليهببببا االختيببببار، يكخببببذ مجلبببس اإلدارة اللجببببان املببببذ ورة فببببي هببببذا 

 النظام بعين االعتبار.

√ 
  

 

  يجببببببببب أن يببببببببتم  ترشببببببببي  1-16 16املادة 
 
وتعيببببببببين أعضببببببببا  مجلببببببببس اإلدارة وفقببببببببا

ة و ارمة وشفافة  .إلجرا ات رسمي 
√ 
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تعيين أعضاء 

-مجلس اإلدارة

لجنة 

 الترشيحات

ينب ببي أن يقببوم مجلببس اإلدارة ب نشببا  لجنببة ترشببيحات يرأسببها  16-2

عضبو مسبتقل  مبن أعضببا  املجلبس، وتتبكلف مببن أعضبا  مسبتقلين مببن 

أعضبببببا  املجلبببببس يقترحبببببون تعيبببببين أعضبببببا  املجلبببببس وإعبببببادة ترشبببببيحهم 

الجمعيبة العامبة زإلزالبة االلتبباو، ال ،ع بي الترشبي  ل نتخاب بواسطة 

بواسبطة اللجنببة حرمبان أي مسبباهم فببي الشبركة مببن حقب  فببي أن ير ببة 

 .أو يتر ة 

√ 
  

يجبببببببب أن تكخببببببببذ الترشببببببببيحات بعببببببببين االعتبببببببببار، مببببببببن بببببببببين أمببببببببور  16-3

أخببببر ، قببببدرة املر ببببحين علببببك إعطببببا  الوقببببخ الكببببافي للقيببببام بواجببببباههم 

باإلضببببببببافة إالببببببببك مهبببببببباراههم، معببببببببرف هم، خ ببببببببرههم، ككعضببببببببا  فببببببببي املجلببببببببس، 

ببة و خصبببي  هم، ويمكببن أن ترتكببب   بببة وا  اديمي  ببة والتقني  مببؤه  ههم املهني 

علبببببببك "املبببببببببادئ اإلرشبببببببادية املناسبببببببببة لترشبببببببي  أعضببببببببا  مجلببببببببس اإلدارة" 

لها الهي ة من وقخ .خر  .املرفقة اهذا النظام والمي قد تعد 

√ 
  

ن علبببببك لجنبببببة  16-4 الترشبببببيحات، عنبببببد تشبببببكيلها، اعتمببببباد ونشبببببر يتعبببببي 

ن سلط ها ودورها  .إطار عملها بشكل يبي 
√ 

  

ن دور لجنببببببة الترشببببببيحات إجببببببرا  تقيببببببيم ذاتببببببي   16-5 يجببببببب أن يتضببببببم 

 سنوي   دا  املجلس
√ 

  

علببببببببك املصببببببببار  وغيرهببببببببا مببببببببن الشببببببببر ات مراعبببببببباة أي شببببببببرو  أو  16-6

أعضببببا  مجلبببببس اإلدارة متطلبببببات تتعلببببق بترشببببي  أو انتخببببباب أو تعيببببين 

  ادرة من مصر  قطر املرك ي أو أية سلطة أخر .

√ 
  

 17املادة 

 

مكافأة أعضاء 

-مجلس اإلدارة

 لجنة املكافآت

ف مبببببببببن  17-1
 
 3علببببببببك مجلببببببببس اإلدارة إنشببببببببا  لجنبببببببببة للمكافببببببببآت تتببببببببكل

أعضببا  علببك ا قببل غيببر تنفيببذيين تكببون غببالبي هم مببن أعضببا  مسببتقلين 

 في مجلس اإلدارة.

√   

 

ن علببك لجنببة املكافببآت  17-2 اعتمبباد ونشببر إطببار  -عنببد تشببكيلها  -يتعببي 

ة اهها ا ساسي  ن دورها ومسؤولي   عملها بشكل يبي 
√   

ن الببببببببدور ا سا بببببببب ي للجنببببببببة املكافببببببببآت تحديببببببببد  17-3 يجببببببببب أن يتضببببببببم 

سياسبببببة املكافبببببآت فبببببي الشبببببركة، بمبببببا فبببببي ذلبببببخ املكافبببببكة المبببببي يتقاضببببباها 

 واإلدارة التنفيذية العليا. الرئيس و ل  أعضا  املجلس

√   

ينب ببي اإلفصببا  عببن سياسببة ومبببادئ املكافببآت  عضببا  مجلببس  17-4

 اإلدارة في التقرير السنوي للشركة.
√   

ات ونطباق  17-5 يجب أن تكخذ لجنة املكافآت بعبين االعتببار مسبؤولي 

مهببببام أعضبببببا  املجلبببببس وأعضببببا  اإلدارة التنفيذيبببببة العليبببببا وكبببببذلخ أدا  

 مرتبطبببببببا 
 
 وقسببببببما

 
 ثابتبببببببا

 
ن املكافبببببببآت قسببببببما الشببببببركة  ويجبببببببوز أن تتضببببببم 

بببا دا . وتجببدر اإلشببارة إالببك أن  القسببم املببرتبط بببا دا  يجببب أن ،سببتند 

 إالك أدا  الشركة علك املد  الطويل.

√   
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 18املادة 

 

 لجنة التدقيق

 3يتوجببب علبببك مجلبببس اإلدارة إنشبببا  لجنببة تبببدقيق تتكبببون مبببن  18-1

ا قبببببببل، ويجبببببببب أن يكبببببببون غبببببببالبي هم أعضبببببببا  مسبببببببتقلين، أعضبببببببا  علبببببببك 

 علبببببك ا قببببببل 
 
 واحببببببدا

 
 أن تتضببببببمن لجنبببببة التببببببدقيق عضبببببوا

 
وينب بببببي أيضبببببا

يتمتبببا بخ بببرة ماليبببة واسبببعة فبببي مجبببال التبببدقيق. وإذا  بببان عبببدد أعضبببا  

املجلببس املسببتقلين غيببر  ببا  لتشببكيل عضببوية لجنببة التببدقيق  عنببدها 

غيببببر ا عضببببا  املسببببتقلين  يجببببوز للشببببركة تعيببببين أعضببببا  فببببي اللجنببببة مببببن

 في مجلس اإلدارة.
 
 مستق 

 
 شريطة أن يكون رئيس اللجنة عضوا

√   

 

 

 

 

 

 

سبببببببببببتقوم لجنبببببببببببة التبببببببببببدقيق التابعبببببببببببة لبببببببببببب  18-4

 .
 
"فودافببببببببون قطبببببببببر" بعقبببببببببد اجتمببببببببباعين سبببببببببنويا

فبببي شبببل الحالبببة الراهنبببة علبببك  -وترتبببكي الشبببركة 

مسببببتو  املراقببببببة الداخليبببببة والطبببببرق املعتمبببببدة 

إمكانيببببة  –املخبببباطر لببببد  الشببببركة للببببتحكم فببببي 

 للجنبة 
 
عقد اجتماعين إثنين علبك ا قبل سبنويا

التببببببببببببدقيق. ولكببببببببببببن يمكببببببببببببن عقببببببببببببد اجتماعبببببببببببببات 

فبببببي حبببببال سبببببتوجب ة إضببببافية علبببببك مبببببدار السبببببن

 .ا مر

 أو  بببان  -فبببي جميبببا ا حبببوال، ال يجبببوز  ي   بببخ   18-2
 
بببا ،عمبببل حالي 

ل السببببنتين ،عمببببل فببببي السببببابق لببببد  املببببدققين الخببببارجيين للشببببركة خبببب 

 في لجنة التدقيق -املاضيتين 
 
 أن يكون عضوا

√   

يجببببببوز للجنببببببة التببببببدقيق أن تستشببببببير، علببببببك نفقببببببة الشببببببركة، أي   18-3

.  خبير أو مستشار مستقل 
√   

علببك لجنببة التببدقيق االجتمبباع عنببد االقتضببا  وبصببورة منتظمببة  18-4

ة علببببببببك ا قببببببببل   ببببببببل   محاضببببببببر أشببببببببهر، كمببببببببا ينب ببببببببي عليهببببببببا تببببببببدوين  3مببببببببر 

 اجتماعاهها.

 √  

عنببد حصببول أي  تعببارت بببين تو ببيات لجنببة التببدقيق وقببرارات  18-5

مجلببببس اإلدارة، بمببببا فببببي ذلببببخ، عنببببدما يببببرف  املجلببببس إتببببباع تو ببببيات 

ن فببي  ن علبك املجلبس أن يضبم  بق باملبدقق الخبارتي  يتعبي 
 
اللجنبة فيمبا يتعل

ببببببببل بوضببببببببو  هببببببببذ  التو ببببببببيات   يفص 
 
ببببببببة بيانببببببببا م 

 
ك وي والسببببببببرب/ تقريببببببببر الح 

د اها.  ا سباب ورا  قرار مجلس اإلدارة بعدم التقي 

√   

ن علببك لجنببة التببدقيق  18-6 اعتمبباد ونشببر إطببار  -عنببد تشببكيلها  -يتعببي 

ة علبببببك شببببكل ميثببببباق  اهها ا ساسببببي  ن دورهببببا ومسبببببؤولي  عملهببببا بشببببكل يببببببي 

ات بصورة خا ة ما يلي ن هذ  املسؤولي   :للجنة التدقيق  وتتضم 

√   

رفببا إالبببك أ. 
مل
اعتمبباد سياسببة للتعاقبببد مببا املببدققين الخبببارجيين، علببك أن ت

مجلببببببس اإلدارة جميببببببا املسببببببائل المببببببي تتطلببببببب وفببببببق رأي اللجنببببببة اتخبببببباذ 

تببببدابير معينببببة، وتقببببديم تو ببببيات حببببول التببببدابير أو الخطببببوات الواجببببب 

 اتخاذها 

√   

ب. اإلشببببببببببببببببببرا  علببببببببببببببببببك اسببببببببببببببببببتق ل املببببببببببببببببببدققين الخببببببببببببببببببارجيين ومتابعببببببببببببببببببة 

تبببببب  ونطاقبببببب  موضببببببوعي  هم،  ومناقشبببببب هم حببببببول طبيعببببببة التببببببدقيق وفعالي 

ة  ة إلعداد التقارير املالي  ة واملعايير الدولي   ملعايير التدقيق الدولي 
 
 وفقا

√   

ة  بببببببة والتقبببببببارير السبببببببنوي  س. اإلشبببببببرا  علبببببببك دقبببببببة وملبببببببحة البيانبببببببات املالي 

 
 
ببة، ومراجع هببا، مببا التركيببز بشببكل خبباص أيضببا ة والربعي  والنصببف سببنوي 

 علك:

√   

قة باملحاسبة 1
 
   √ . أي  تغييرات في السياسات واملمارسات املتعل

. النببببببببواعي الخاضببببببببعة  حكببببببببام تقديريببببببببة بواسببببببببطة اإلدارة التنفيذيببببببببة 2

 العليا 
√   

ة الناتجة عن التدقيق 3    √ . التعدي ت ا ساسي 

ة وجود وأعمال الشركة وموا لة أنشط ها بنجا  4    √ . استمراري 

د بمعايير املحاسبة المي تحددها الهي ة 5    √ . التقي 
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د بقواعد اإلدراس في السوق 6    √ . التقي 

قببببببببة ب عببببببببداد 7
 
بببببببببات ا خببببببببر  املتعل

 
ببببببببد بقواعببببببببد اإلفصببببببببا  واملتطل . التقي 

ة   التقارير املالي 
√   

املبببباالي د. التنسبببيق مبببا مجلببببس اإلدارة واإلدارة التنفيذيبببة العليببببا واملبببدير 

في الشركة أو ال خ  الذي يتبوالك تلبخ املهبام، باإلضبافة إالبك االجتمباع 

ة واحدة  ل عام علك ا قل    ما املدققين الخارجيين مر 

√   

نها  نها أو سببببو  تتضببببم  بببة تتضببببم  ببببة وغيببببر عادي  هبببب. دراسببببة أيببببة مسبببائل مهم 

بببببة والحسبببببابات، والبحبببببب بدقبببببة فبببببي أيبببببة مسبببببائل يطرحهبببببا  التقبببببارير املالي 

املببدير املبباالي فببي الشببركة أو ال ببخ  الببذي يتببوالك تلببخ املهببام أو مسببؤول 

ين   االمتثال في الشركة أو املدققين الخارجي 

√   

ة وإدارة املخاطر  ة والداخلي     √ و. مراجعة أنظمة الرقابة املالي 

بببببة مبببببا اإلدارة، وضبببببمان أدا  اإلدارة  ز. مناقشبببببة نظبببببام الرقاببببببة الداخلي 

ال لواجباهها   نحو تطوير نظام رقابة داخلي  فع 
√   

بببة  ة فببي مسببائل الرقابببة الداخلي   . النظببر فببي نتببائ  التحقيقببات ا ساسببي 

مجلبببس اإلدارة أو المبببي تبببم تنفيبببذها بمببببادرة مبببن قببببل املو لبببة إليهبببا مبببن 

 اللجنة وبموافقة املجلس 

√   

ر  . ضببمان التنسببيق بببين املببدققين الببداخليين واملببدقق 
 
الخببارتي، وتببوف

بببببة واإلشبببببرا   بببببة الرقابببببة الداخلي  ة والتحقببببق مبببببن فعالي  املببببوارد الضبببببروري 

 عليها 

√   

ة للشركة  ة واملحاسري     √ ي. مراجعة السياسات واإلجرا ات املالي 

بببببببببة عملببببببببب ، وأيبببببببببة 
 
ك. مراجعبببببببببة خطببببببببباب تعيبببببببببين املبببببببببدقق الخبببببببببارتي وخط

العليبببا فبببي الشبببركة  استفسبببارات أو توضبببيحات مهمبببة يطلبهبببا مبببن اإلدارة

بببة أو أنظمبببة الرقاببببة  فيمبببا يتعلبببق ب بببج ت املحاسببببة والحسبببابات املالي 

ة   وكذلخ الردود واالستجابة من جانب اإلدارة التنفيذي 

√   

ل. تبكمين الببرد  السببر ا ملجلببس اإلدارة علبك االستفسببارات واملسببائل المببي 

ها رسائل املدققين الخارجيين أو تقاريرهم   تتضمن 
√   

ة عبببن شبببكوكهم  م. وضببا قواعبببد تتبببي  ملبببوشفي الشببركة اإلفصبببا  بسبببري 

حيببببببال أي مسببببببائل مببببببن املحتمببببببل أن تثيببببببر الريبببببببة فببببببي التقببببببارير املاليببببببة أو 

ببببببببببة أو حببببببببببول أيببببببببببة مسببببببببببائل أخببببببببببر   وضببببببببببمان اعتمبببببببببباد  الرقابببببببببببة الداخلي 

الترتيبببات املناسبببة لترسبببيط إجببرا  تحقيبببق مسببتقل  وعبببادل حببول تلبببخ 

ة والحمايببببة مببببن أي رد فعببببل املسببببائل، مببببا ضببببمان  مببببن  املوشببببف السببببري 

سببببلبي أو ضببببرر، واقتببببرا  تلببببخ القواعببببد علببببك مجلببببس اإلدارة العتمادهببببا 

 واملوافقة عليها 

√   

د الشركة بقواعد السلوك امل ي      √ ن. اإلشرا  علك تقي 

ات  قبببببة اهبببببذ  املهبببببام والصببببب حي 
 
و. التككبببببد مبببببن أن  قواعبببببد العمبببببل املتعل

ضها طبق بالطريقة املناسبة  كما فو 
مل
 اها مجلس اإلدارة ت

√   

ع. رفا تقرير إالك مجلبس اإلدارة حبول املسبائل املنصبوص عليهبا فبي هبذ  

 املادة 
√   
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دها مجلس اإلدارة.    √  . دراسة أية مسائل أخر  يحد 

 19املادة 

التقّيد باألنظمة 

والرقابة 

الداخلّية 

واملدقق 

 الداخلي

 

بببة، يوافبببق عليببب  ينب بببي  19-1 علبببك الشبببركة اعتمببباد نظبببام رقاببببة داخلي 

مجلببببببس اإلدارة حسببببببب ا  ببببببول اهببببببد  تقيببببببيم ا سبببببباليب واإلجببببببرا ات 

ببببببببة الببببببببذي تعتمببببببببد   م 
 
ك وي املتعلقببببببببة ببببببببب دارة املخبببببببباطر، وتطبيببببببببق نظببببببببام الح 

 أن 
 
ببببببد بببببببالقوانين واللببببببوائ  ذات الصببببببلة. ويجببببببب أيضببببببا الشببببببركة، والتقي 

ببببببببببة إ ة ،سببببببببببتند نظببببببببببام الرقابببببببببببة الداخلي  الببببببببببك معببببببببببايير وا ببببببببببحة للمسببببببببببؤولي 

 واملسا لة في جميا أقسام الشركة.

√   

  

 

 

 

 

19-3  
 
تمتلببببببببببببببببخ "فودافببببببببببببببببون قطببببببببببببببببر" قسبببببببببببببببببما

ع ببب  باإلشبببرا  علبببك تقيبببيم  للتبببدقيق البببداخلي ،مل

. ويتمتببببببببا 
 
ا دوات الرقابيببببببببة ومراجع هببببببببا سببببببببنويا

فريببببق التببببدقيق الببببداخلي باالسببببتق لية إلعببببداد 

دون التقببببببببببارير املوضببببببببببوعية حببببببببببول أي مسببببببببببكلة 

التقيببببببد ببببببباإلدارة. ويرتكبببببب  القسببببببم علببببببك أفضببببببل 

املمارسبببات ببببدعم مبببن إدارة التبببدقيق الببببداخلي 

 في "مجموعة فودافون".

 

 

 

يبببببببببتم تعيبببببببببين املبببببببببدقق البببببببببداخلي بشبببببببببكل  19-4

مسببببببببببببتقل مبببببببببببببن قببببببببببببببل "مجموعبببببببببببببة فودافبببببببببببببون" 

 وبموافقة مجلس اإلدارة

 

 

 

 

 

 

بببببببة إنشبببببببا  وحبببببببدات  19-2 ن أنظمبببببببة الرقاببببببببة الداخلي  يجبببببببب أن تتضبببببببم 

 عببببن وحببببدات للتببببدقيق 
 
الببببة ومسببببتقلة لتقيببببيم وإدارة املخبببباطر فضبببب  فع 

املبببببباالي والتشببببببغيلي الببببببداخلي، باإلضببببببافة إالببببببك التببببببدقيق الخببببببارتي. ويجببببببب 

 أن يضبببم
 
بببة اسبببتكمال تعبببام ت ا طبببرا  أيضبببا ن نظبببام الرقاببببة الداخلي 

 للضوابط الخا ة اها.
 
 ذات الع قة وفقا

√   

نبببا  إليهبببا دور  19-3 يجبببب أن تمتلبببخ الشبببركة وحبببدة تبببدقيق داخلبببي  يمل

ن علبببببك وحبببببدة  ، وبصبببببورة خا بببببة يتعبببببي 
 
 وا بببببحا

 
ومهبببببام محبببببددة تحديبببببدا

 التدقيق الداخلي أن:

√   

ة واإلشرا  علك تطبيق    19.3.1    √ تدقيق نظام الرقابة الداخلي 

ب  19.3.2 ، ومببببدر 
 
ا تببببدار مببببن قبببببل فريببببق عمببببل كفببببؤ ومسببببتقل  تشببببغيلي 

 
 
 مناسبا

 
 تدريبا

√   

ترفببببببا ملجلبببببببس اإلدارة تقاريرهبببببببا إمبببببببا بصبببببببورة مباشبببببببرة أو غيبببببببر  19.3.3

مسبب ولة  مباشببرة، مببن خبب ل لجنببة التببدقيق التابعببة للمجلببس، وتكببون 

 أمام  

√   

ة الو ول إالك  ل أنشطة الشركة  19.3.4    √ يكون لها إمكاني 

ة بمببببببا فببببببي ذلببببببخ عببببببدم القيببببببام بالعمببببببل اليببببببومي  19.3.5
 
تكببببببون مسببببببتقل

 مبببببببن خببببببب ل تحديبببببببد 
 
العبببببببادي للشبببببببركة، ويجبببببببب تع يببببببب  اسبببببببتق لها مبببببببث 

 مكافآت أعضا  الوحدة من قبل مجلس اإلدارة مباشرة.

√   

تتكبببون وحبببدة التبببدقيق البببداخلي مبببن مبببدقق داخلبببي علبببك ا قبببل  19-4

ن  مجلس اإلدارة، ويكون املدقق الداخلي مس وال أمام املجلس  ،عي 
 √  

ن علبببك املبببدقق البببداخلي أن ،عبببد ويرفبببا إالبببك لجنبببة التبببدقيق  19-5 يتعبببي 

 لنظببام 
 
ن مراجعببة وتقييمببا ، يتضببم  ومجلببس اإلدارة تقريببر تببدقيق داخلببي 

د نطبببببباق التقريببببببر باالتفبببببباق بببببببين الرقابببببببة الداخ ليببببببة فببببببي الشببببببركة، ويحببببببد 

املجلببس زبنببا  علبببك تو ببية لجنبببة التببدقيق  واملبببدقق الببداخلي، علبببك أن 

ن التقرير بصورة خا ة ما يلي:  يتضم 

√   

ببة واالسببتثمارات  19-5 إجببرا ات الرقابببة واإلشببرا  علببك الشببؤون املالي 

 وإدارة املخاطر
√   

ر عوامبببببببببل املخببببببببباطر فبببببببببي الشببببببببببركة إجبببببببببرا  تقيبببببببببيم  19-5 مقبببببببببارن لتطبببببببببو 

ببببة، أو غيببببر املتوقعببببة فببببي  وا نظمببببة املوجببببودة، ملواجهببببة التغييببببرات الجذري 

 السوق.

√   
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تقيببببببيم أدا  املجلببببببس واإلدارة العليببببببا فببببببي تطبيببببببق نظببببببام الرقابببببببة  19-5

ببببة، بمببببا فببببي ذلببببخ تحديببببد عببببدد املببببر ات المببببي أخطببببر فيهببببا املجلببببس  الداخلي 

بببة  زبمبببا فبببي ذلبببخ إدارة املخببباطر  والطريقبببة المبببي عبببال  اهبببا بمسبببائل رقابي 

 املجلس هذ  املسائل.

√   

 

 

 

 

 

يبتم إعببداد تقريبر التببدقيق البداخلي بمببا  19-6

اجتماعبببببببات لجنبببببببة التبببببببدقيق المبببببببي يتبببببببزامن مبببببببا 

 كحد أدن .
 
 تعقد اجتماعاهها مرتين سنويا

ببببة أو مبببببواطن الضبببببعف فبببببي  19-5 اإلخفبببباق فبببببي تطبيبببببق الرقاببببببة الداخلي 

ر علبببببك ا دا  املببببباالي 
 
بببببرت أو قبببببد تبببببؤث

 
تطبيقهبببببا أو حببببباالت الطبببببوارئ المبببببي أث

فبي تطبيبق للشركة، واإلجرا  البذي اتبعتب  الشبركة فبي معالجبة اإلخفباق 

ة  ما املشببا ل املفصببة عنهببا فببي التقببارير السببنوي  ببة زال سببي  الرقابببة الداخلي 

ة .  للشركة وبياناهها املالي 

√   

بببببببببد الشبببببببببركة بالقواعبببببببببد والشبببببببببرو  المبببببببببي تحكبببببببببم اإلفصبببببببببا   19-5 تقي 

 واإلدراس في السوق.
√   

ببببة عنببببد تحديببببد املخبببباطر  19-5 بببد الشببببركة بكنظمببببة الرقابببببة الداخلي  تقي 

 وإدارهها.
√   

بببات إدارة املخببباطر  19-5  بببل  املعلومبببات ذات الصبببلة المبببي تصبببف عملي 

 في الشركة
√   

  √  ،عد تقرير التدقيق الداخلي  ل  ث ثة شهور. 19-6

 20املادة 

 املدقق الخارجي

يقببوم مراقبببب حسببابات زمبببدقق خببارتي  مسبببتقل  ومؤهببل، ويبببتم  20-1

التببببدقيق املرفوعببببة إالببببك مجلببببس اإلدارة تعيينبببب  بنببببا  علببببك تو ببببية لجنببببة 

بببببة العامبببببة للشبببببركة بببببب جرا  تبببببدقيق  خبببببارتي مسبببببتقل  وعلبببببك قبببببرار الجمعي 

نصببببببف سبببببببنوي. و هببببببد  التبببببببدقيق املببببببذ ور إالبببببببك ت ويببببببد مجلبببببببس اإلدارة 

 لنظببببببام 
 
ببببببة تعببببببد وفقببببببا واملسبببببباهمين بتككيببببببد موضببببببو ي  أن  البيانببببببات املالي 

بببة هبببذا وللقبببوانين واللببببوائ  ذات الصبببلة م 
 
ك وي بببة المببببي الح  ، واملعبببايير الدولي 

بببل تمامبببا مركببب  الشبببركة املببباالي 
 
هبببا تمث بببة، وأ   تحكبببم إعبببداد املعلومبببات املالي 

 وأدا ها من جميا النواعي الجوهرية.

√   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبن قبانون الشبر ات  141ين  البند  20-5

علببببببببببك أن مببببببببببدة تعيببببببببببين  2002لعببببببببببام  5رقببببببببببم 

 تتجبببببببببببببببباوز 
 
 5مببببببببببببببببدققي الحسببببببببببببببببابات يجببببببببببببببببب أال

تعبببديل النظبببام ا سا ببب ي لشبببركة سبببنوات. وتبببم 

 لقبببببببانون 60"فودافبببببببون قطبببببببر" زالبنبببببببد 
 
  وفقبببببببا

الشبببببر ات التجاريبببببة، حيبببببب أ بببببب  يبببببن  علبببببك 

أنبب  يمكببن تعيببين مببدقق حسببابات ملببدة ال ت يببد 

 سنوات متتالية. 5علك 

بة 20-2 بد بكفضبل املعبايير املهني  ن علبك املبدققين الخبارجيين التقي    يتعبي 

وال يجببببوز للشببببركة أن تتعاقببببد معهببببم لتقببببديم أي  استشببببارة أو خببببدمات 

غيببببببببببر إجببببببببببرا  التببببببببببدقيق املبببببببببباالي للشببببببببببركة، ويجببببببببببب أن يكببببببببببون املببببببببببدققون 

 
 
 عببببن الشببببركة ومجلببببس إدارههببببا، ويجببببب أال

 
ون مسببببتقلين تمامببببا الخببببارجي 

 أي  تضارب في املصالة في ع قاههم بالشركة.
 
 يكون لد هم إط قا

√   

ن  20-3 علببببببك املببببببدققين الخببببببارجيين حضببببببور االجتمبببببباع السببببببنوي يتعببببببي 

بببببببببة للشبببببببببركة بببببببببة العام  حيبببببببببب يتوجبببببببببب علبببببببببيهم تقبببببببببديم ، العبببببببببادي للجمعي 

 تقريرهم السنوي واإلجابة علك أي استفسارات في هذا السياق.

√   

ون مس ولين أمام املسباهمين ويبدينون  20-4 يكون املدققون الخارجي 

بببة  املطلوببببة عنبببد القيبببام بالتبببدقيق، للشبببركة بواجبببب ببببذل العنايبببة املهني 

ببة  ين إببب ك الهي ببة وأيببة هي ببات رقابي  ببب علببك املببدققين الخببارجي  توج  كمببا يمل

أخببببببر  فببببببي حببببببال عببببببدم اتخبببببباذ املجلببببببس اإلجببببببرا  املناسببببببب فيمببببببا يتعلببببببق 

ون.  باملسائل املثيرة للشبهة المي رفعها أو حددها املدققون الخارجي 

√   

ن علبببببك  20-5 قيها الخبببببارجيين  بببببل  مدرجبببببة أي شبببببركة يتعبببببي 
 
تغييبببببر مبببببدق

 خمس سنوات كحد أقص  .
√   
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 21املادة 

 اإلفصاح

ببببد بجميبببا متطلببببات اإلفصبببا ، بمببببا  21-1 يتوجبببب علبببك الشبببركة التقي 

بببببة، واإلفصببببا  عبببببن عبببببدد أسبببببهم أعضبببببا   فببببي ذلبببببخ تقبببببديم التقبببببارير املالي 

مجلبببس اإلدارة واملسببب ولين التنفيبببذيين وكببببار املسببباهمين أو املسببباهمين 

املسبببيطرين، كمببببا علببببك الشببببركة أن تفصببببة عببببن املعلومببببات المببببي تتعلببببق 

بكعضبببا  مجلبببس إدارههبببا، بمبببا فبببي ذلبببخ السبببيرة الذاتيبببة لكبببل  واحبببد مبببنهم 

ت  فببي مجبببالس إدارة أخبببر  زإن  ن مسبببتوا  التعليمببي، مهنتببب  وعضبببوي  تبببي 

وجبببببدت ، كمبببببا يجبببببب اإلفصبببببا  عبببببن أسبببببما  أعضبببببا  اللجبببببان املختلفبببببة 

 للمببببادة رقبببببم زاملشببببكلة مببببن قبببببل املجلببببب
 
  مببببا بيبببببان 3/ البنببببد 5س وفقببببا

 تشكيلها.

√   

 

ببببببببببببات  21-2 ينب ببببببببببببي علببببببببببببك مجلببببببببببببس اإلدارة أن يتككببببببببببببد أن جميببببببببببببا عملي 

اإلفصبا  المبي تقبوم اهبا الشبركة تتبي  معلومبات دقيقبة وملبحيحة وغيبر 

 مضللة.

√   

بببببببببببة للشبببببببببببركة مطابقبببببببببببة ملعبببببببببببايير  21-3 يجبببببببببببب أن تكبببببببببببون التقبببببببببببارير املالي 

  ومتطلباههبببببببببببببا، ISA  وزIFRS/IASوالتبببببببببببببدقيق الدوليبببببببببببببة زاملحاسببببببببببببببة 

بببا إذا  ن تقريبببر املبببدققين الخبببارجيين إشبببارة  بببريحة عم  ويجبببب أن يتضبببم 

ة، ويجببب أن يببذكر هببذا   ببانوا قببد حصببلوا علببك  ببل  املعلومببات الضببروري 

ببببببد بمعبببببايير ز  ، ومببببببا إذا IFRS/IASالتقريبببببر مبببببا إذا  انببببببخ الشبببببركة تتقي 

جري 
مل
 ملعايير التدقيق الدولية ز ان التدقيق قد أ

 
  .ISAوفقا

√   

ببببببببة املدققببببببببة للشببببببببركة علببببببببك جميببببببببا  21-4 يجببببببببب توز ببببببببا التقببببببببارير املالي 

 املساهمين.
√   

 22املادة 

الحقوق العامة 

للمساهمين 

وعناصر امللكّية 

 األساسّية

بببببا املسببببباهمون بجميبببببا الحقبببببوق املمنوحبببببة لهبببببم بموجبببببب القبببببوانين  يتمت 

، واللببوائ  ذات الصبببلة،  بمبببا فيهبببا هبببذا النظبببام ونظبببام الشبببركة ا سا ببب ي 

ن علبببك املجلبببس أن يضبببمن احتبببرام حقبببوق املسببباهمين بمبببا يحقبببق  ويتعبببي 

 العدالة واملساواة.

√   

 

 23املادة 

ت امللكّية
ّ
 سجال

يتعبببببين علببببببك الشبببببركة أن تحببببببتف  ب بببببج ت ملببببببحيحة ودقيقببببببة  23-1

 وحديثة تو ة ملكية ا سهم
√   

 

االطببببببب ع علبببببببك ببببببببجل  املسببببببباهمين فبببببببي الشبببببببركة يحبببببببق  للمسببببببباهم  23-2

 
 
ة للشبركة  أو وفقبا  خب ل سباعات العمبل الرسبمي 

 
والو ول إلي  مجانبا

د فبببببببي إجبببببببرا ات الحصبببببببول علبببببببك املعلومبببببببات المبببببببي تضبببببببعها  ملبببببببا هبببببببو محبببببببد 

 الشركة.

√   

يحبببق  للمسببباهم الحصبببول علبببك ن بببخة مبببن املسبببتندات التاليبببة:  23-3

التكسيسببببببب ي للشبببببببركة ونظامهبببببببا  ببببببببجل أعضبببببببا  مجلبببببببس اإلدارة، العقبببببببد

ا سا بببببببب ي، املسببببببببتندات المببببببببي ترتببببببببب امتيببببببببازات أو حقببببببببوق علببببببببك أ ببببببببول 

الشبببركة، عقبببود ا طبببرا  ذات الع قببببة، وأي مسبببتند آخبببر تبببن  عليبببب  

 الهي ة من وقخ .خر وذلخ مقابل دفا الرسم الذي تحدد  الهي ة.

√   
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 24املادة 

الحصول على 

 املعلومات

ن فببببي عقببببدها التكسيسبببب ي ونظامهببببا ينب ببببي علببببك الشببببركة  24-1 أن تضببببم 

ا سا بببببببب ي إجببببببببرا ات الحصببببببببول علببببببببك املعلومببببببببات بشببببببببكل يحفبببببببب  حببببببببق 

املسباهمين فبي الحصببول علبك وثببائق الشبركة واملعلومبات املتعلقببة اهبا فببي 

الوقبببخ املناسبببب وبشبببكل منبببتظم. ويجبببب أن تكبببون إجبببرا ات الحصبببول 

ن: لة علك أن تتضم   علك املعلومات وا حة ومفص 

√   

 

معلومببببببببات الشببببببببركة المببببببببي يمكببببببببن الحصببببببببول عليهببببببببا، بمببببببببا فيهببببببببا نببببببببوع  .1

ة للمسبببببباهمين  تببببببا  الحصببببببول عليهببببببا بصببببببورة مسببببببتمر  املعلومببببببات المببببببي يمل

بببة دنيبببا مبببن رأو مبببال  لبببون نسببببة م وي 
 
ا فبببراد أو للمسببباهمين البببذين يمث

 الشركة.

√   

   √ . اإلجرا ات الوا حة والصريحة للحصول علك تلخ املعلومات.2

 تنشبببر فيببب  جميبببا  24-2
 
 إلكترونيبببا

 
يجبببب أن تخصببب  الشبببركة موقعبببا

ن  اإلفصبببببباحات واملعلومببببببات ذات الصببببببلة واملعلومببببببات العامببببببة، وتتضببببببم 

هببذ  املعلومبببات  افببة املعلومبببات المبببي يجببب اإلعببب ن عنهببا بموجبببب هبببذا 

ة ذات  لة.  النظام وبموجب أية قوانين ولوائ  تنظيمي 

√   

 25املادة 

حقوق 

 املساهمين فيما

ق بجمعّيات 
ّ
يتعل

 املساهمين

 
 
ن العقببد التكسيسبب ي للشببركة ونظامهببا ا سا بب ي  أحكامببا يجببب أن يتضببم 

بة عامبة وعقبدها فبي  تضمن حق املساهمين الفعلي  في البدعوة إالبك جمعي 

وقخ مناسب، وحق إدراس بنبود علبك جبدول ا عمبال، ومناقشبة البنبود 

ا جوبببة عليهببا وحببق  املدرجببة علببك جببدول ا عمببال، وطببر  أسبب لة وتلقببي 

 اتخاذ قرارات وهم علك اط ع تام  باملسائل املطروحة.

√   

مبببن النظبببام  52يرتبببك االطببب ع علبببك املبببادة رقبببم 

 ا سا  ي للشركة.

  26املادة 

املعاملة 

املنصفة 

للمساهمين 

وممارسة حّق 

 التصويت

قة اها 26-1
 
من النظام  45يرتك االط ع علك املادة رقم    √ يكون لكل  ا سهم من الف ة ذاهها الحقوق عينها املتعل

 ا سا  ي للشركة.

 للقبببببوانين واللبببببوائ  ذات  26-2
 
التصبببببويخ بالو البببببة مسبببببمو  بببببب  وفقبببببا

 الصلة.
√   

 27املادة 

حقوق 

املساهمين فيما 

ق بانتخاب 
ّ
يتعل

أعضاء مجلس 

 اإلدارة

ن عقببببد الشببببركة التكسيسبببب ي ونظامهببببا ا سا بببب ي  27-1 يجببببب أن يتضببببم 

بحين إالبك عضبوية 
 
 تضبمن إعطبا  املسباهمين معلومبات عبن املر 

 
أحكاما

ببحين 
 
مجلبس اإلدارة قبببل االنتخابببات، بمببا فببي ذلببخ و ببف مهببارات املر 

ة، خ رههم ومؤه  ههم ا خر . ة، التقني   املهني 

 √  

ال يتضببمن النظببام ا سا بب ي هببذا البنببد  27-1

 ولكن يتم تطبيق  علك أرت الواقا

 

يكببببببون للمسبببببباهمين الحببببببق بانتخبببببباب أعضببببببا  مجلببببببس يجببببببب أن  27-2

.  اإلدارة عن طريق التصويخ التراكمي 
 √  
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 28املادة 

حقوق 

املساهمين فيما 

ق بتوزيع 
ّ
يتعل

 األرباح

بببببببة العامبببببببة سياسبببببببة  م إالبببببببك الجمعي  ن علبببببببك مجلبببببببس اإلدارة أن يقبببببببد  يتعبببببببي 

ن هبببذا  وا بببحة تبببنظم وتو بببة طريقبببة توز بببا ا رببببا ، ويجبببب أن يتضبببم 

شبببببببرحا عبببببببن هبببببببذ  السياسبببببببة انط قبببببببا مبببببببن خدمبببببببة مصبببببببلحة التقبببببببديم 

 الشركة واملساهمين علك حد  سوا .

√   

 

 29املادة 

هيكل رأس املال 

وحقوق 

املساهمين 

والصفقات 

 الكبرى 

ن علببببك الشببببر ات  29-1 يجببببب اإلفصببببا  عببببن هيكببببل رأو املببببال، ويتعببببي 

 تحديد نوع اتفاقات املساهمين المي يجب اإلفصا  عنها.
√   

 

هذا البند غيبر موجبود حاليبا فبي النظبام  29-2

 االسا  ي للشركة

لببببببببببببببببببببم يببببببببببببببببببببتم إدراس شببببببببببببببببببببرو  خا ببببببببببببببببببببة  29-3

بببببباملحف ات أو حقبببببوق ا قليبببببة مبببببن املسببببباهمين 

 علك وج  محدد في نظام الشركة ا سا  ي

ضبببمن عقبببدها التكسيسببب ي  و/أو نظامهبببا  29-2
مل
يجبببب علبببك الشبببركة أن ت

ببببببة فبببببببي   لحمايبببببببة مسببببببباهمي ا قلي 
 
حبببببببال املوافقبببببببة علبببببببك ا سا بببببب ي أحكامبببببببا

ها. توا ضد  ة قد  و    فقات كبيرة  ان مساهمو ا قلي 

 √  

ضبببمن عقبببدها التكسيسببب ي  و/أو نظامهبببا  29-3
مل
يجبببب علبببك الشبببركة أن ت

بببة تضبببمن إطببب ق عبببرت بيبببا للجمهبببور أو تضبببمن ممارسبببة  ا سا ببب ي آلي 

ببببببة  حقببببببوق املسبببببباواة فببببببي بيببببببا ا سببببببهم، فببببببي حببببببال حببببببدوت تغييببببببر فببببببي ملكي 

بببة محبببددة زالسبببقف ، ويجببببب أن  رأسبببمال الشبببركة يتخطببب  نسبببببة م وي 

تكخببذ بعببين االعتببببار لببد  تحديبببدها لسببقف ا سببهم المبببي يملكهببا طبببر  

هبببا تحببخ سبببيطرة املسببباهم املفصببة، بمبببا فيهببا ا سبببهم املعنيبببة  ثالببب ولكن 

 باتفاقات مساهمين والمي يجب أيضا اإلفصا  عنها.

 √  

 30املادة 

حقوق أصحاب 

 املصالح اآلخرين

يجببب علببك الشببركة احتببرام حقببوق ومصببالة أملببحاب املصببلحة.  30-1

بة، يجبب أن  م 
 
ك وي وفي الحاالت المي ،شبارك فيهبا أملبحاب املصبالة فبي الح 

يتمكنببببوا مببببن الحصببببول علببببك معلومببببات موثببببوق اهببببا و افيببببة وذات  ببببلة 

 وذلخ في الوقخ املناسب وبشكل منتظم.

√   

مببببببببببن خبببببببببب ل  -،شببببببببببر  مجلببببببببببس اإلدارة  30-3

علببببببببك السياسببببببببات الخا ببببببببة  -افببببببببآت لجنببببببببة املك

ببباملن  واملكافببآت مببا التركيببز بشببكل خبباص علببك 

سياسبببة املكافبببآت والتعيينبببات المبببي تجبببري علبببك 

املسببببببببببببببتو  التنفيببببببببببببببذي. وتتببببببببببببببوالك إدارة املببببببببببببببوارد 

الرشببببببببببرية فبببببببببببي الشبببببببببببركة مهمبببببببببببة إدارة وتطبيبببببببببببق 

 السياسات علك أساو يومي.

ن علببببك مجلببببس اإلدارة أن يضببببمن معاملببببة  30-2  يتعببببي 
 
فين وفقببببا

 
املببببوش

ملبببادئ العببدل واملسبباواة وبببدون أي  تمييببز علببك أسبباو العببرق أو الجببنس 

 أو الدين.

√   

علببك املجلببس أن يضببا سياسببة للمكافببآت ملببن  حببواف  للعبباملين  30-3

 بمبببا يخبببدم مصبببلحة الشبببركة  ويجببببب أن 
 
وإلدارة الشبببركة للعمبببل دائمبببا

 علك املد  الطويل.تكخذ هذ  السياسة بعين االعتبار أدا  الشركة 

√   

بببببببة تسبببببببم  للعببببببباملين بالشبببببببركة إبببببببب ك  30-4 علبببببببك املجلبببببببس اعتمببببببباد آلي 

فات املثيبببببببرة للريببببببببة فبببببببي الشبببببببركة عنبببببببدما تكبببببببون هبببببببذ   املجلبببببببس بالتصبببببببر 

ببببببببة أو مضببببببببرة بالشببببببببركة، وعلبببببببببك  فات غيببببببببر قويمببببببببة أو غيببببببببر قانوني  التصببببببببر 

ة  بب  إالببك املجلببس السببري  والحمايببة املجلببس أن يضببمن للعامببل الببذي يتوج 

ة من موشفين آخرين أو من ر سائ  ة فعل سلبي   من أي  أذ  أو رد 

√   

علببك الشببر ات االلتببزام التببام بكحكببام هببذ  املببادة، ف ببي مسببت ناة  30-5

 من مبدأ "التقيد أو تعليل عدم التقيد".
√   

 31املادة 

 تقرير الحوكمة

ن علك مجلس اإلدارة إعداد تقرير سنوي   31-1 ع  رئيس يتعي 
 
    √ يوق

، أو فبببببي أي وقبببببخ  31-2
 
يجبببببب رفبببببا تقريبببببر الحوكمبببببة إالبببببك الهي بببببة سبببببنويا

تطلبببببب  الهي بببببة، ويكبببببون مرفبببببق ببببببالتقرير السبببببنوي البببببذي تعبببببد  الشبببببركة 

 التزاما بواجب اإلفصا  الدوري.

√   
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يجبببب تضبببمين بنبببد تقريبببر الحوكمبببة فبببي جبببدول أعمبببال الجمعيبببة  31-3

وتوز ببببببببا ن ببببببببخة منبببببببب  للمسبببببببباهمين خبببببببب ل العامببببببببة العاديببببببببة للشببببببببركة، 

 االجتماع.

√   

قبببببة  31-4
 
ن تقريبببببر الحوكمبببببة جميبببببا املعلومبببببات املتعل يجبببببب أن يتضبببببم 

 بتطبيق أحكام هذا النظام، بما ،شمل علك سريل املثال ال الحصر:
√   

   √ . اإلجرا ات المي اتبع ها الشركة اهذا الخصوص 1

بببببة، بيبببببان . اإلفصبببببا  عبببببن أيبببببة مخالفبببببات 2 كببببببخ خببببب ل السبببببنة املالي 
مل
ارت

 أسبااها، طريقة معالج ها وسبل تفاد ها في املستقبل 
√   

ف مببنهم مجلببس اإلدارة ولجانبب ، 3
 
. اإلفصببا  عببن ا عضببا  الببذين يتببكل

 لف ببببببات هببببببؤال  
 
ومسببببببؤولياههم ونشبببببباطاههم خبببببب ل السببببببنة، وذلببببببخ وفقببببببا

 عبببببببن طريقببببببة تحديبببببببد 
 
اههم، فضبببببب  مكافببببببآت أعضبببببببا  ا عضببببببا  و ببببببب حي 

 املجلس واإلدارة التنفيذية العليا في الشركة.

√   

بة بمبا فبي ذلبخ اإلشبرا  علبك 4 . اإلفصا  عن إجرا ات الرقابة الداخلي 

ة واالستثمارات وإدارة املخاطر.  الشؤون املالي 
√   

اإلفصببببا  عببببن اإلجببببرا ات المببببي تتبعهببببا الشببببركة لتحديببببد املخبببباطر  . 5

تواجههبببببببا وطبببببببرق تقييمهبببببببا وإدارههبببببببا، وتحليبببببببل مقبببببببارن الكبيبببببببرة المبببببببي قبببببببد 

لعوامببببل املخبببباطر المببببي تواجههبببببا الشببببركة، ومناقشببببة ا نظمببببة املعتمبببببدة 

عة في السوق.
 
ة أو غير املتوق  ملناقشة التغييرات الجذري 

√   

. اإلفصبببا  عبببن تقيبببيم أدا  املجلبببس واإلدارة العليبببا فبببي تطبيبببق نظببببام 6

ببببة، بمببببا فببببي  ذلببببخ تحديببببد عببببدد املببببر ات المببببي أخطببببر فيهببببا الرقابببببة الداخلي 

ببببة زبمببببا فببببي ذلببببخ إدارة املخبببباطر  والطريقببببة المببببي  املجلببببس بمسببببائل رقابي 

 عال  اها املجلس هذ  املسائل

√   

ببببة  ليببببا أو 7 . اإلفصببببا  عببببن اإلخبببب ل فببببي تطبيببببق نظببببام الرقابببببة الداخلي 

ج ئيا أو مواطن الضعف فبي تطبيقهبا، واإلفصبا  عبن حباالت الطبوارئ 

ر علبببببببك ا دا  املببببببباالي للشبببببببركة، واإلجبببببببرا ات المبببببببي 
 
بببببببؤث

مل
بببببببرت أو قبببببببد ت

 
المبببببببي أث

ببة  اعتمببدهها الشببركة ملعالجببة اإلخفبباق فببي تطبيببق نظببام الرقابببة الداخلي 

ة للشببركة  ما املشببا ل المببي تببم اإلفصببا  عنهببا فببي التقببارير السببنوي  زال سببي 

ة   .وكذلخ بياناهها املالي 

√   

ببببببببد الشببببببببركة8 بالقواعببببببببد والشببببببببرو  المببببببببي تحكببببببببم  . اإلفصببببببببا  عببببببببن تقي 

 اإلفصا  واإلدراس في السوق.
√   

ببة عنببد تحديببد 9 ببد الشببركة بكنظمببة الرقابببة الداخلي  . اإلفصببا  عببن تقي 

 املخاطر وإدارهها.
√   

بببببات 10 . اإلفصبببببا  عبببببن  بببببل  املعلومبببببات ذات الصبببببلة المبببببي تصبببببف عملي 

ة في الشركة.  إدارة املخاطر وإجرا ات الرقابة الداخلي 
√   

يتوجببب علبببك الشبببر ات االلتبببزام التببام بكحكبببام هبببذ  املبببادة، ف بببي  31-5

 مست نا  من مبدأ "التقيد أو تعليل عدم التقيد".
√   
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