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مقدمة
السادة المساهمين الكرام،

الجدید  الحوكمة  نظام  سّيما  وال  المالية،  لألسواق  قطر  هيئة  متطلبات  مع  تماشيًا 
 2016 نوفمبر  في  الصادر  الرئيسية  السوق  في  المدرجة  القانونية  والكيانات  للشركات 
أقّدم  أن  یسّرني  المالية"(،  لألسواق  قطر  هيئة  عن  الصادر  الشركات  حوكمة  )"نظام 

.2017 دیسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنة  قطر  فودافون  شركة  حوكمة  تقریر 

الشركات  حوكمة  نظام  في  الواردة  الحوكمة  مبادئ  بتطبيق  اإلدارة  مجلس  یلتزم 
الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية، وال سيما العدالة والمساواة بين جميع أصحاب 
والشفافية،  والدین،  والجنس  العرق  أساس  على  بينهم  تمييز  أّي  بدون  المصلحة 
في  المصلحة  وأصحاب  المالية،  لألسواق  قطر  لهيئة  المعلومات  وتوفير  واإلفصاح 
الوقت المناسب وبالطریقة التي تمّكنهم من اتخاذ القرارات واالضطالع بواجباتهم 
االجتماعية  المسؤولية  قيم  على  الحفاظ  أیضًا  المبادئ  وتشمل  سليم.  بشكل 
من  بداًل  المصلحة  وأصحاب  قطر  لفودافون  العامة  المصلحة  وخدمة  للشركات 
بحسن  والوظائف  والمهام  الواجبات  أداء  إلى  باإلضافة  الشخصية،  مصالحهم 
أصحاب  تجاه  عنها  الناشئة  المسؤولية  وتحّمل  وإخالص  وشرف  نزاهة  وبكّل  نّية 

والمجتمع. المصلحة 

الشركات  حوكمة  لجعل  خطوات  قطر  فودافون  اتخذت  الماضي،  العام  طوال 
لألسواق  قطر  هيئة  عن  الصادر  الشركات  حوكمة  نظام  مع  تتماشى  بها  الخاصة 
المالية، وتواصل اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان تطبيق أعلى معایير حوكمة الشركات 
وللحفاظ  أعمالنا  لنزاهة  للغایة  مهم  األمر  هذا  أّن  نعتبر  ونحن  الممارسات.  وأفضل 
فریق  وأعضاء  التنفيذیة  اللجنة  أعضاء  جميع  على  ویتعّين  المستثمرین.  ثقة  على 
مبادئ  إظهار  وبالتالي  وعدل،  ونزاهة  بصدق  العمل  والموّردین  والموظفين  القيادة 
بالشفافية  والخاص  المالية  لألسواق  قطر  هيئة  عن  الصادر  الشركات  حوكمة  نظام 
وضعناها  التي  المعایير  أعمالنا  مبادئ  وتحّدد  والمساواة.  والعدالة  والمسؤولية 
واحترام. وبنزاهة  قانوني  بشكل  العمل  في  استمرارنا  لضمان  والمصّممة  بأنفسنا 

عمل  ضمان  على  والقویة  الشاملة  الشركات  حوكمة  وإجراءات  عمل  إطار  ویساعد 
الشركة بطریقة مسؤولة وشفافة تصّب في المصلحة الفضلى للشركة ومساهميها 

وأصحاب المصلحة اآلخرین، األمر الذي یزید من ثقة المستثمرین.

واثقون  ونحن  الشركة،  إدارة  على  اإلشراف  مسؤولية  اإلدارة  مجلس  عاتق  على  تقع 
لدیهما  قطر  فودافون  لشركة  العليا  التنفيذیة  اإلدارة  وفریق  اإلدارة  مجلس  أّن  من 
المصالح  بحسب  الشركة  تشغيل  لضمان  المناسبة  الحوكمة  وإجراءات  سياسات 

للمساهمين. الفضلى 

 عبداهلل بن ناصر المسند
رئيس مجلس اإلدارة



67

االمتثال لنظام حوكمة الشركات الصادر عن 
هيئة قطر لألسواق المالية

سياساتها  لمواءمة  خطوات  اتخاذ  إلى  تزال  وال  قطر  فودافون  شركة  سعت 
لألسواق  قطر  هيئة  عن  الصادر  الشركات  حوكمة  نظام  متطلبات  مع  وممارساتها 

الدولية. الحوكمة  ومبادئ  المالية 

المالية،  لألسواق  قطر  هيئة  عن  الصادر  الشركات  حوكمة  بنظام  االلتزام  وبهدف 
الصلة  ذات  المتطلبات  ليعكس  األساسي  نظامها  بتعدیل  قطر  فودافون  قامت 
الواردة في نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية، وهي حاليًا 
بصدد تعدیل سياساتها األخرى، بما في ذلك ميثاق الحوكمة وميثاق مجلس اإلدارة 

الهدف. هذا  لتحقيق 

نظام  ألحكام  قطر  فودافون  شركة  امتثال  وضع  التقریر  بهذا  الملحق  ویحّدد 
ما  في  تفسيرًا  ویوّفر  المالية،  لألسواق  قطر  هيئة  عن  الصادر  الشركات  حوكمة 
یتعلق بأّي من األحكام التي تعتقد الشركة أنها ال تتوافق حاليًا مع نظام حوكمة 
الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية. وحيثما كان ذلك مناسبًا، ستسعى 
أّي مجاالت عدم امتثال  فودافون قطر إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان معالجة 
حالية قبل أن یدخل نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية 

.2018 مایو  في  التنفيذ  حيز 
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سعادة السيد عبداهلل بن ناصر 
المسند

رئيس مجلس اإلدارة غير 
جميع المساهمين2016/07/25تنفيذي، عضو مستقل

سعادة السيد أكبر الباكر
نائب رئيس مجلس 

اإلدارة غير تنفيذي، عضو 
مستقل

جميع المساهمين2016/07/25

فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م2008/06/23غير تنفيذيالسيد راشد فهد النعيمي

غير تنفيذي، عضو السيد ناصر جاراهلل المري
جميع المساهمين2016/07/25مستقل

فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م2016/11/07غير تنفيذيالسيد ناصر حسن النعيمي

الرئيس التنفيذي لشركة السيد إیان جراي
فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م2015/12/01فودافون قطر، تنفيذي

فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م2016/10/25غير تنفيذيالسيد فيفيك بادریناث

فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م2015/01/28غير تنفيذيالسيد جون أوتي

فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م2016/07/26غير تنفيذيالسيد جيانلوكا فينتورا 

تواریخ اجتماعات 
مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس 
اإلدارة

مجلس اإلدارة:

دور مجلس اإلدارة

عن  مسؤواًل  اإلدارة  مجلس  یكون 
شركة  في  لألعمال  العامة  االستراتيجية 
بمعایير  التزامها  وضمان  قطر  فودافون 
مجاالت كافة  في  الحوكمة  من   عالية 

 األعمال. وهو:

إلدارة  القصوى  المسؤولية  یتحّمل   أ( 
قطر؛ فودافون  وأداء  وتوجيه 

سليم  حكم  ممارسة  منه  ُیطلب   ب( 
المسائل  جميع  في  وموضوعي 
عن المستقلة  بالشركات   الخاصة 

 اإلدارة التنفيذیة؛

عن  المساهمين  أمام  مسؤول    ج( 
حسن سير العمل؛ و

نظام  فعالية  ضمان  عن  مسؤول   د( 
الشركة في  الشركات   حوكمة 

 واإلبالغ عنه. 

فودافون  إدارة  مجلس  ميثاق  یتوفر 
المجلس  مسؤوليات  یحّدد  الذي  قطر 
التفاصيل على شبكة اإلنترنت  بمزید من 

)www.vodafone.qa(

اجتماعات المجلس

األساسي  النظام  من   36 المادة  تنّص 
یجتمع  أن  على  قطر  فودافون  لشركة 
األقل  على  مرات  ست  اإلدارة  مجلس 
عقد  دون  من  أشهر  ثالثة  تمّر  وأال  سنویًا 
مع  یتماشى  اجتماعًا  اإلدارة  مجلس 
المادة  في  عليها  المنصوص  المتطلبات 
الصادر  الشركات  حوكمة  نظام  من   )14(
وتعقد  المالية.  لألسواق  قطر  هيئة  عن 
إضافية  اجتماعات  قطر  فودافون 
للمجلس على مدار السنة عند االقتضاء، 
ستة  مجموعه  ما  عقدت  أن  وسبق 
المنتهية  المالية  السنة  خالل  اجتماعات 
في  مبّين  هو  كما   2017 دیسمبر   31 في 

أدناه. الجدول 

اإلدارة  مجلس  اجتماعات  تنظيم  یتم 
ومشاركة  المفتوح  النقاش  لتسهيل 
جميع أعضاء مجلس اإلدارة في المسائل 
والتجاري  االستراتيجي  باألداء  المتعلقة 
لكافة  ویكون  المخاطر.  وإدارة  والمالي 
مواد  الموضوعية  األعمال  جدول  بنود 
إحاطة داعمة شاملة یتم تعميمها على 

اجتماع. كّل  قبل  المدیرین  جميع 

على  القادرین  غير  األعضاء  إلى  بالنسبة 
اإلدارة  لمجلس  معّين  اجتماع  حضور 
تزویدهم  فيتم  أخرى،  التزامات  بسبب 

بهذه  المتعلقة  المعلومات  بكافة 
مناقشة  ویمكنهم  االجتماعات، 
مع  االجتماع  في  تنشأ  التي  المسائل 
الرئيس  و/أو  اإلدارة  مجلس  رئيس 
وكيل  تعيين  لهم  یحق  وقد  التنفيذي، 

التصویت. ألغراض 

تشكيل مجلس اإلدارة

حوكمة  نظام  من   )6( للمادة  وفقًا 
الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق 
فودافون  إدارة  مجلس  ثلث  فإّن  المالية، 

والغالبية  مستقّلون،  أعضاء  هم  قطر 
تنفيذیين. غير  أعضاء 

من  الشركة  إدارة  مجلس  انتخاب  تم 
السنویة  العمومية  الجمعية  قبل 
تنتهي  سنوات   )3( لثالث  للمساهمين 
في 25 یوليو 2019. ویتأّلف مجلس اإلدارة 
تسعة  من   2017 دیسمبر   31 حتى  الحالي 

 : ء عضا أ
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سعادة السيد عبداهلل بن ناصر المسند

 األسهم المملوكة في فودافون قطر
حتى 31 دیسمبر 2017: ال یملك أسهم

المسند  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  هو  المسند  عبداهلل  السيد 
التي تعمل في القطاع الخاص منذ خمسينيات القرن الماضي.

مجموعة  ومؤّسس  قطر،  في  وفّعال  بارز  أعمال  رجل  وهو 
شركة  وهي  إدارتها،  مجلس  ورئيس  القطریين  المستثمرین 

مدرجة. عامة  مساهمة 

في ما یلي بعض المناصب التي یشغلها السيد المسند حاليًا:

المسند ذ.م.م - رئيس مجلس اإلدارة  •
مجموعة المستثمرین القطریين - رئيس مجلس   •

اإلدارة

بنك الخليجي - نائب رئيس مجلس اإلدارة  •

سعادة السيد أكبر الباكر

 األسهم المملوكة في فودافون قطر
حتى 31 دیسمبر 2017: ال یملك أسهم

القطریة،  الجویة  الخطوط  لشركة  التنفيذي  الرئيس  بصفته 
شركات  أسرع  من  واحدة  إلى  الشركة  الباكر  أكبر  السيد  حّول 
في  تعيينه  وقبل  العالم.  في  شهرة  وأكثرها  نمّوًا  الطيران 
العام 1997، كانت الشركة تشّغل أربع طائرات فقط إقليميًا. أما 
اليوم، فهي ترسل أكثر من 200 طائرة إلى أكثر من 150 وجهة عبر 
القارات الست. وتكریمًا لقيادته، منحه الرئيس الفرنسي السابق 

.2015 عام  في  الشرف  وسام  هوالند،  فرانسوا 

في أغسطس من العام 2017، تم إعالن تولي السيد أكبر الباكر 
الدولي  الجوي  النقل  اتحاد  الحكام في  رئيس مجلس  منصب 
اعتبارًا  العالمية  الطيران  صناعة  في  مرموق  جهاز  وهو   )IATA(
لإلتحاد  التنفيذیة  اللجنة  الباكر  السيد  ویترأس   .2018 یونيو  من 
لهيثرو  التنفيذي  المدیر غير  )AACO( وهو  الجوي  للنقل  العربي 
تشغيل  عن  المسؤولة  الشركة   -)HAHL( هولدینغز  ایربورت 

المتحدة. المملكة  في  األكبر  المطار  وتطویر 

ناجح  أعمال  رجل  الباكر  السيد  كان  مندفعًا،  شخصًا  بإعتباره 
في الدوحة ألكثر من 25 سنة، ویمتلك رخصة طيار خاص وهو 
یشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للعدید من أقسام شركة 
الخطوط الجویة القطریة، بما في ذلك القطریة لطائرات رجال 
الطيران،  لخدمات  والقطریة  الدولي،  حمد  ومطار  األعمال، 
للتوزیع،  قطر  وشركة  الطائرات،  لتموین  القطریة  والشركة 
والشركة القطریة لألسواق الحرة والخدمات اإلعالمية الداخلية.

التحصيل العلمي

بكالوریوس اآلداب في العلوم اإلقتصادیة والتجاریة  •

السيد ناصر حسن النعيمي

 األسهم المملوكة في فودافون قطر
حتى 31 دیسمبر 2017: ال یملك أسهم

بصفته مدیر االستثمار والبحوث والتنمية في وزارة الدفاع القطریة، 
المحلية  االستثمارات  على  النعيمي  حسن  ناصر  السيد  یشرف 
والدولية في مجاالت تشمل عمليات االندماج واالستحواذ. ویقّدم 
أیضًا الدعم التنفيذي لمكتب سعادة وزیر الدولة لشؤون الدفاع.

الرئيس  منصب  النعيمي  السيد  یشغل  الوزارة،  عن  وبالنيابة 
مملوكة  تابعة  شركة  وهي  القابضة،  برزان  لشركة  التنفيذي 
من  العدید  إدارة  مجلس  وعضو  الدفاع،  لوزارة  بالكامل 
أیضًا  الدفاع. وهو  التي تحتفظ بها وزارة  المباشرة  ااالستثمارات 
بصفته الشخصية عضو مجلس إدارة شركة أرتان القابضة، التي 
تملك وتدیر محفظة متنّوعة من الشركات في الصناعات التي 
تتراوح من التعليم إلى العقارات. كما شارك في تأسيس صندوق 
التكنولوجيا  شركات  في  لالستثمار   MKaNN Ventures یدعى 

مبكرة. مرحلة  في 

التحصيل العلمي

ماجستير في اإلدارة االستراتيجية  •
إجازة علوم في إدارة األعمال  •

السيد فيفيك بادريناث

 األسهم المملوكة في فودافون قطر
حتى 31 دیسمبر 2017: ال یملك أسهم

إلى فودافون جروب بي.ال.سي.  بادریناث  السيد فيفيك  انضم 
في منصب الرئيس التنفيذي لشركة AMAP في أكتوبر 2016، وهو 
عضو في اللجنة التنفيذیة لفودافون جروب بي.ال.سي. كما أّنه 
في  الشركة  فروع  في  جروب  فودافون  عمليات  عن  مسؤول 

الهند، وأستراليا، ومصر، وغانا، وكينيا، وقطر، ونيوزیلندا وتركيا.

وقبل ذلك، شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة 
التسویق  مسؤولية  توّلى  حيث  أكور،  فنادق  الدولية  الضيافة 
والحلول الرقمية والتوزیع ونظم المعلومات. وكان في السابق 
في  طویلة  مسيرة  ولدیه  أورانج  في  التنفيذي  الرئيس  نائب 
مجال االتصاالت والتكنولوجيا. وتشمل مناصبه السابقة المدیر 
أورانج،  في  األعمال  خدمات  قسم  عن  المسؤول  التنفيذي 
وقائد قسم الشبكات والمشّغلين العالميين في أورانج، وكبير 

للجّوال. أورانج  أنشطة  في  التكنولوجيا  موظفي 

التحصيل العلمي

ماجستير علوم في الهندسة، تليكوم باریس تك   •
)فرنسا(

درجة هندسة في الریاضيات التطبيقية - إیكول   •
بوليتيكنيك )فرنسا(

السيد راشد فهد النعيمي

 األسهم المملوكة في فودافون قطر
حتى 31 دیسمبر 2017: ال یملك أسهم

قطر  مؤسسة  في  لالستثمارات  التنفيذي  الرئيس  بصفته 
النعيمي  راشد  السيد  یتولى  المجتمع،  وتنمية  والعلوم  للتربية 
الطویلة  االستثماریة  والسياسات  االستثمار  محافظ  مسؤولية 
ومزایا  ميزة  إدارة  مجلس  رئيس  منصب  أیضًا  ویشغل  األمد. 
قطر، وعضو مجلس إدارة یمثل مؤسسة قطر في العدید من 

ش.م.ق.ع. قطر  فودافون  ذلك  في  بما  الشركات، 

الهيكلة  إعادة  تحقيق  في  متميز  سجّل  النعيمي  للسيد 
عام  في  المساهمين.  قيمة  باستمرار  تحّسن  التي  الناجحة 
المنتدى  قبل  من  القيادة  في  اإلنجاز  بجائزة  تكریمه  تم   ،2015
شغل  قطر،  مؤسسة  إلى  انضمامه  وقبل  العربي.  االقتصادي 
غاز  راس  لشركة  البشریة  الموارد  مدیر  منصب  النعيمي  السيد 

المحدودة.

التحصيل العلمي

ماجستير في إدارة األعمال - جامعة أكسفورد   •
)المملكة المتحدة(

إجازة علوم في االقتصاد - جامعة والیة إندیانا   •
)الوالیات المتحدة(

السيد ناصر جاراهلل المري

 األسهم المملوكة في فودافون قطر
حتى 31 دیسمبر 2017: 250 سهمًا

شغل السيد ناصر المري منصب رئيس هيئة الشؤون المالية في 
 .2016 عام  منذ  القطریة  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  مقّر 
وكان في السابق المدیر التنفيذي المالي لشركة مرافق قطر، 
وهي شركة تابعة لشركة الدیار القطریة، بعد سنوات من توّلي 
منصب مدیر تطویر األعمال وتعزیز االستثمار في وزارة االقتصاد 

والتجارة.

لبرنامج  المالي  التنفيذي  المدیر  منصب  األخرى  األدوار  وتشمل 
اإلنسان.  لحقوق  الوطنية  واللجنة  القطري  الغذائي  األمن 
ستيل  قطر  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  وشغل 
عضو  وهو  للتعدین.  قطر  شركة  إدارة  مجلس  وعضو  الدولية 
رئيس  منصب  ویشغل  الریان،  مصرف  إدارة  مجلس  في  حالي 

لالستثمار. الریان  شركة  إدارة  مجلس 

التحصيل العلمي

ماجستير علوم في المحاسبة والعلوم المالية -   •
جامعة ساوث هامبتون )المملكة المتحدة(

إجازة في إدارة األعمال - جامعة قطر )قطر(  •
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إنجازات مجلس اإلدارة

اإلدارة  مجلس  تقریر  إلى  العودة  یرجى 
التقریر  في  التنفيذي  الرئيس   وبيان 

السنوي.

مكافآت مجلس اإلدارة

مكافآت  دفع  متطلبات  مع  تماشيًا 
منصوص  هو  كما  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
التجاریة،  الشركات  قانون  في  عليه 
أرباح  توزیعات  أّي  دفع  یتم  لم  حيث 
مكافآت  دفع  یتم  فلم  للمساهمين، 

اإلدارة. مجلس  ألعضاء 

المشورة المستقّلة

یرى فيها  المجلس بوجود مناسبات  یقّر 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  أكثر  أو  واحد 
أّنه من الضروري التماس مشورة قانونية 
الشركة.  نفقة  على  مستقلة  مالية  و/أو 
ویطلب المجلس المشورة القانونية و/أو 

االقتضاء. عند  المستقّلة  المالية 

توزيع المسؤوليات

بين  تفصل فودافون قطر بشكل واضح 
مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 

التنفيذي على النحو التالي: 

مسؤواًل  اإلدارة  مجلس  رئيس  یكون   أ( 
عن إدارة وقيادة وحوكمة المجلس، 

و عام؛  بشكل  فعاليته  وضمان 

التنفيذي مسؤواًل عن  الرئيس  یكون   ب( 
االستراتيجية  وتنفيذ  األعمال  إدارة 

للشركة. العامة  والسياسة 

أمين سر الشركة

أمين  مهام  الشركة  سر  أمين  یتولى 
التابعة  الفرعية  واللجان  المجلس  سر 
بموافقة  له  ویحق  اإلدارة،  لمجلس 
إدارة  مسؤولية  تفویض  اإلدارة،  مجلس 
والمكافآت  التدقيق  لجنة  من  كّل 
لموظفين آخرین مؤهلين تأهياًل مناسبًا. 
عن: مسؤواًل  الشركة  سر  أمين  ویكون 

السيد جون أوتي

 األسهم المملوكة في فودافون قطر
حتى 31 دیسمبر 2017: ال یملك أسهم

بعد انضمامه إلى فودافون جروب في عام 1992، أصبح السيد 
إلفریقيا   2012 عام  في  للتمویل  اإلقليمي  المدیر  أوتي  جون 
مناصبه  وشملت  الهادئ.  والمحيط  وآسيا  األوسط  والشرق 
للتكنولوجيا،  المالي  التنفيذي  المدیر  فودافون  في  السابقة 
ومدیر  الهند  لفودافون  المؤقت  المالي  التنفيذي  والمدیر 
التدقيق الداخلي لفودافون جروب. كما شغل السيد أوتي أیضًا 
مناصب مالية تنفيذیة في المملكة المتحدة وأستراليا وهولندا. 
وهو منذ عام 2012 عضو غير تنفيذي في مجموعة فوداكوم، 

اإلفریقية. االتصاالت  مجال  في  رائدة  مجموعة  وهي 

غير  المناصب  من  العدید  أوتي  السيد  فيشغل  اليوم،  أما 
ذلك:  في  بما  جروب  فودافون  إدارة  مجلس  في  التنفيذیة 
فودافون قطر )منذ ینایر 2015(، وفودافون تركيا )منذ عام 2014(، 
 ،)2012 )منذ  لالتصاالت  وغانا   ،)2012 عام  )منذ  مصر  وفودافون 
وسفاریكوم كينيا )منذ عام 2013(، وفودافون الهند )منذ عام 

.)2009 عام  )منذ  أستراليا  هتشيسون  وفودافون   )2012

التحصيل العلمي

إجازة علوم في الهندسة الكهربائية - جامعة   •
كامبریدج، ترینيتي هول )المملكة المتحدة(

السيد جيانلوكا فينتورا 

 األسهم المملوكة في فودافون قطر
حتى 31 دیسمبر 2017: ال یملك أسهم

الموارد  مدیر  منصب  في  فينتورا  لوكا  جيان  السيد  تعيين  تم 
وآسيا  األوسط  والشرق  إلفریقيا  جروب  لفودافون  البشریة 
والمحيط الهادئ في عام 2013. وشغل في السابق منصب مدیر 
فودافون  ومدیر  أوروبا  جنوب  فودافون  في  البشریة  الموارد 
البشریة  الموارد  مدیر  أیضًا   2017 مایو  في  تعيينه  وتم  إیطاليا. 
للموارد  كمدیر  دوره  جانب  إلى  التجاریة  فودافون  لمجموعة 

الهادئ. والمحيط  وآسيا  األوسط  والشرق  إلفریقيا  البشریة 

انضّم السيد فينتورا للمرة األولى إلى فودافون جروب في عام 
 2006 عام  في  أصبح  البشریة.  الموارد  لتكنولوجيا  كرئيس   2003
لها  مقّرًا  المّتخذة  المجموعة  في  التكنولوجيا  قسم  مدیر 
في نيوبري. وعمل سابقًا في شركة لوریال في إیطاليا كمدیر 

البشریة. للموارد 

التحصيل العلمي

ماجستير في اإلدارة الدولية - Esade )إسبانيا(  •

إجازة في اآلداب، جامعة بوكوني )إیطاليا(  •

السيد إيان جراي

الرئيس التنفيذي

 األسهم المملوكة في فودافون قطر
حتى 31 دیسمبر 2017: ال یملك أسهم

فودافون  لشركة  التنفيذي  الرئيس  منصب  جراي  إیان  توّلى 
اإلقليمي  المدیر  منصب  سابقًا  وشغل   .2015 دیسمبر  منذ  قطر 
لفودافون جروب في أوروبا الوسطى والشرقية ورئيس مجلس 

إدارتها.  مجلس  ضمن  عامًا   16 من  ألكثر  مصر  فودافون  إدارة 

وقبل انضمامه إلى فودافون جروب، شغل إیان منصب الرئيس 
مؤشر  على  المدرجة  جاكسون  آند  براون  لشركة  التنفيذي 
مشّغلة  شركة  وهي  كيبل  جنرال  لشركة  والحقًا  فوتسي، 
في  المتحدة.  المملكة  في  الكابل  وتلفزیون  الثابتة  للخطوط 
ینایر 2017، ُعّين ضابطًا في رتبة فائقة االمتياز ضمن اإلمبراطوریة 

الدولية. التجاریة  العالقات  مجال  في  لخدماته  البریطانية 

التحصيل العلمي

ماجستير علوم في الفيزیاء التطبيقية - جامعة درم   •
)المملكة المتحدة(

معهد تشارترد للمحاسبين اإلداریين  •
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مجلس  اجتماعات  محاضر  تسجيل   أ( 
الحاضرین  األعضاء  وأسماء  اإلدارة، 
االجتماع،  ومناقشات  والغائبين 
أّي  على  األعضاء  اعتراضات  وتحدید 

المجلس؛ عن  صادر  قرار 

في  المجلس  قرارات  تسجيل   ب( 
حسب  الغرض  لهذا  المعّد  السجل 

اإلصدار؛ تاریخ 

یعقدها  التي  االجتماعات  تسجيل   ج( 
بشكل  مرقم  سجل  في  المجلس 
الغرض  لهذا  معّد  متسلسل 
االنعقاد  تاریخ  بحسب  ومنّسق 
الحاضرین  األعضاء  أسماء  وتحدید 
االجتماع  ومناقشات  والغائبين، 

وجدت؛ إن  األعضاء،  واعتراضات 

المجلس  اجتماعات  محاضر  حفظ   د( 
سجالت  وكافة  وتقاریره  وقراراته 
في  وكتاباته  ومراسالته  المجلس 

واإللكترونية؛ الورقية  السجالت 

أعضاء  إلى  االجتماع  دعوات  إرسال   ه( 
وجدوا(  )إن  والمشاركين  المجلس 
قبل  األعمال  بجدول  مصحوبة 
الموعد  األقل من  أسبوع واحد على 
طلبات  وتلّقي  لالجتماع،  المحدد 
إلى  أكثر  أو  بند  إلضافة  األعضاء 
تقدیم  تاریخ  مع  األعمال  جدول 

؛ لطلب ا

مجلس  رئيس  بين  الكامل  التنسيق   و( 
األعضاء  وبين  واألعضاء،  اإلدارة 
المجلس  بين  وكذلك  أنفسهم، 
وأصحاب  الصلة  ذات  واألطراف 
بما في ذلك  الشركة  المصلحة في 
والموظفين؛ واإلدارة  المساهمين 

من  واألعضاء  الرئيس  تمكين   ز( 
إلى  المناسب  الوقت  في  الوصول 
والبيانات  والوثائق  المعلومات  كافة 

و بالشركة؛  المتعلقة 

مجلس  أعضاء  اعترافات  حفظ   ح( 
المواقف  جمع  بعدم  اإلدارة 
وأحكام  للقانون  وفقًا  المحظورة 
نظام حوكمة الشركات الصادر عن 

المالية. لألسواق  قطر  هيئة 

إّن تعيين أو عزل أمين سر مجلس اإلدارة 
ككّل.  المجلس  مسوؤولية  من  هو 
بریت  المالي  التنفيذي  المدیر  ویتولى 
قطر  فودافون  شركة  سر  أمانة  خوشن 
شركة  إلى  خوشن  السيد  وانضم  حاليًا. 
 ،2017 أغسطس  في  قطر  فودافون 
 1 منذ  الشركة  سر  أمين  منصب  وشغل 
من  عامًا   30 بـ  خوشن  یتمّتع   .2017 أكتوبر 
من  هائاًل  كّمًا  ویضيف  اإلقليمية  الخبرة 
الذكاء المالي لفودافون قطر كمحاسب 
سابقًا  شغل  وقد  معتمد.  قانوني 
والمدیر  المالي  التنفيذي  المدیر  منصب 
التنفيذي لمجموعة إم تي إن المحدودة، 
التمویل في 22  حيث أشرف على مهمة 
األوسط  الشرق  أنحاء  مختلف  في  دولة 
وإفریقيا. كما یملك السيد خوشن خبرة 
إداریة واسعة، وتوّلى مجموعة من األدوار 
التنفيذیة المتنّوعة لمنظمات مثل إم تي 
إن لالتصاالت المحدودة في نيجيریا وغانا، 

ودیجيسيل. سيليولير  بيج  وأوتو 

لجان المجلس

تضّم فودافون قطر حاليًا لجنة تدقيق، 
یتم  تسميات،  ولجنة  مكافآت  ولجنة 
الختصاصات  وفقًا  منها  كّل  تشغيل 
مجلس  عليها  یوافق  ومفّصلة  محّددة 

اإلدارة.

المجلس  لجان  أعضاء  مكافأة  یتم  ال 
لجنة. كّل  لعضویة  منفصل  بشكل 

لجنة التدقيق

تتأّلف لجنة التدقيق في شركة فودافون 
أسماؤهم  التالية  األعضاء  من  قطر 
للوفاء  الالزمة  بالخبرة  یتمّتعون  الذین 

اللجنة: بمسؤوليات 

حوكمة  نظام  من   18.3 المادة  تنص 
الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق 
في  التدقيق  لجنة  تتأّلف  أن  على  المالية 
األقل،  على  أعضاء  ثالثة  من  الشركة 
تكون غالبيتهم من المستقلين وكذلك 
فودافون  إدارة  مجلس  ویرى  الرئيس. 
أّن التشكيل الحالي للجنة التدقيق  قطر 

الفّعال. لتشغيلها  مالئم 

تشمل مسؤوليات لجنة التدقيق:

مقترح  داخلي  رقابة  نظام  إعداد   أ( 
الدستور وتقدیمه  بناء على  للشركة 
دوریة  تدقيقات  وإجراء  للمجلس، 

الضرورة؛  عند 

مدققي  مع  التعاقد  إجراءات  وضع   ب( 
وتسميتهم،  الخارجيين  الحسابات 
أدائهم  أثناء  استقاللهم  وضمان 

؛ للعمل

الداخلية  الضوابط  على  اإلشراف   ج( 
من  مراجعة  إجراء  بعد  للشركة 
الخارجيين  الحسابات  مدققي 
أفضل  لتطبيق  االمتثال  لضمان 
وإعداد  للتدقيق  الدولية  المعایير 
التقاریر المالية وفقًا للمعایير الدولية 
ومعایير  المالية  التقاریر  إلعداد 
الدولية  والمعایير  الدولية  المحاسبة 

ومتطلباتها؛ للتدقيق 

اإلشراف على ومراجعة دقة وصحة   د( 
السنویة  والتقاریر  المالية  البيانات 

السنویة؛ وربع  السنویة  ونصف 

الحسابات  مدقق  تقاریر  في  النظر   ه( 
للشركة  المالية  والبيانات  الخارجي 

ومتابعتها؛ ومراجعتها 

األرقام  ومراجعة  دقة  ضمان   و( 
المفصح  المالية  والبيانات  والبيانات 

الجمعية  إلى  ُیقّدم  ما  وكّل  عنها 
؛ مة لعا ا

واإلدارة  اإلدارة،  مجلس  بين  التنسيق   ز( 
الداخلية  والضوابط  العليا  التنفيذیة 

؛ كة للشر

المالية  الرقابة  أنظمة  مراجعة   ح( 
المخاطر؛  وإدارة  والداخلية 

إجراء التحقيقات في مسائل الرقابة   ط( 
المجلس. یطلبها  التي  المالية 

التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي   ي( 
الحسابات  ومدقق  الشركة  في 

؛ جي ر لخا ا

واإلجراءات  السياسات  مراجعة   ك( 
وإبداء  للشركة  والمحاسبية  المالية 
بهذا  اإلدارة  لمجلس  والتوصية  الرأي 

؛ ص لخصو ا

مع  الشركة  تعامالت  مراجعة   ل( 
مما  والتأّكد  العالقة،  ذات  األطراف 
تخضع  المعامالت  هذه  كانت  إذا 
لها؛ وتمتثل  الصلة  ذات  للضوابط 

الشركة  سياسات  ومراجعة  تطویر   م( 
حول إدارة المخاطر بشكل منتظم، 
أعمال  االعتبار  بعين  األخذ  مع 
الشركة، وتغّيرات السوق، واتجاهات 
للشركة؛ التوّسع  وخطط  االستثمار 

الخاّصة  التدریب  برامج  اإلشراف على   ن( 
بإدارة المخاطر التي أعّدتها الشركة 

وتسمياتها؛

عن  دوریة  تقاریر  وتقدیم  إعداد   س( 
إلى  الشركة  في  وإدارتها  المخاطر 
الذي  الوقت  في   - اإلدارة  مجلس 
ذلك  في  بما   - المجلس  یحدده 
مخاطر  عن  تقاریر  وإعداد  توصياته، 
المجلس  من  طلب  على  بناًء  معّينة 

اإلدارة؛ مجلس  رئيس  و/أو 

ما  في  اإلدارة  مجلس  مهام  تنفيذ   ع( 
للشركة؛ الداخلية  بالضوابط  یتعلق 

الحسابات  مدقق  مع  العمل   ف( 
الخارجي واإلدارة التنفيذیة العليا في 
مع  المخاطر  بتدقيقات  یتعلق  ما 
القرارات  مالءمة  مدى  على  التركيز 
وتقدیمها  المحاسبية  والتقدیرات 
التقریر  في  إلدراجها  المجلس  إلى 

؛ ي لسنو ا

لالمتثال  الشركة  إجراءات  تقييم   ص( 
لمتطلبات حوكمة فودافون جروب 
واللوائح  بالقوانين  یتعلق  ما  في 
المهنية  واألخالق  السلوك  وقواعد 

بها؛ المعمول 

التي  اإلجراءات  ومراقبة  مراجعة   ق( 
تلتزم من خاللها الشركة بمتطلبات 
ما  في  جروب  فودافون  حوكمة 
واستبقاء  استالم  )أ(  یلي:  بما  یتعلق 
تتلقاها  التي  الشكاوى  ومعالجة 
الشركة بشأن المحاسبة أو الضوابط 
مسائل  أو  الداخلية  المحاسبية 
الموظفين  إعراب  و)ب(  التدقيق؛ 
بشكل سري ومجهول عن المخاوف 
التدقيق  أو  المحاسبة  مسائل  بشأن 

فيها؛ المشكوك 

عن  واإلفصاحات  التقاریر  مراجعة   ر( 
و الهامة؛  المصالح  تضارب 

نوع عضو مجلس اإلدارةالمنصباسم عضو مجلس اإلدارة

فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م وغير تنفيذيالرئيسالسيد راشد فهد النعيمي

عضو مستقل وغير تنفيذيعضوالسيد ناصر المري

فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م وغير تنفيذيعضوالسيد جون أوتي
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مسؤوليات  ونطاق  الالزمة،  الداخلي 
وتقّدم  أعاله.  المبّينة  التدقيق  لجنة 
وتوضيات  مفّصاًل  تقریراَ  التدقيق  لجنة 
خالل  اإلدارة  مجلس  الى  مباشر  بشكل 
على  للموافقة  المجلس  اجتماعات 
السنویة  ونصف  السنویة  المالية  النتائج 

المقّدم  التقریر  تكمل  والتي  للشركة 
مدققي  قبل  من  اإلدارة  مجلس  إلى 
الشركة  تلتزم  كما  الخارجيين.  الشركة 
الحوكمة  بمتطلبات  وثيق  بشكل 
واالمتثال الخاصة بفودافون جروب، التي 
الدولية  الحوكمة  ممارسات  أفضل  تتبع 
ومتابعتها  مراقبتها  وتتم  واالمتثال 
بشكل مستمر من قبل وظيفة التدقيق 
الداخلي المستقل في الشركة وإبالغها 
أساس  على  التدقيق  لجنة  إلى  رسميًا 
ذلك،  من  الرغم  وعلى  سنوي.  نصف 
تواتر  بمراجعة  قطر  فودافون  ستتعّهد 
تتماشى  بحيث  التدقيق  لجنة  اجتماعات 
نظام  متطلبات  مع  وثيق  بشكل 
حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر 

المالية. األسواق 

اعتماد  وأوراق  نشاط  على  اإلشراف   ش( 
بما  للشركة،  الداخليين  المدققين 
التدقيق  شروط  مراجعة  ذلك  في 
ومتطلبات  والخطط،  الداخلي، 
والهيكل  والموظفين  الموارد، 
التنظيمي، وضمان االتساق واالمتثال 
الداخلي  التدقيق   لمنهجية 

لفودافون ونهجها.

إّن المادة 19 من نظام حوكمة الشركات 
المالية  لألسواق  قطر  هيئة  عن  الصادر 
شركة  في  التدقيق  لجنة  من  تتطّلب 
األقل  أن تجتمع سّت مرات على  مدرجة 
لجنة  اجتمعت   ،2017 عام  خالل  سنویًا. 
على  مناسبات   )3( ثالث  في  التدقيق 

التالي: النحو 

ال تمتثل شركة فودافون قطر للمادة 18 
)لجان مجلس اإلدارة( من نظام حوكمة 
الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق 
یرأسها  التدقيق ال  أّن لجنة  المالية، حيث 
اإلدارة،  مجلس  في  مستقل  عضو 
أعضاء  ليسوا  اللجنة  أعضاء  وغالبية 
وتعتزم  اإلدارة.  مجلس  في  مستقلين 
لجنة  هيكل  مراجعة  قطر  فودافون 
قبل  ضروریة  تغييرات  أّي  وإجراء  التدقيق 
الصادر  الشركات  حوكمة  نظام  سریان 
عن هيئة قطر لألسواق المالية في مایو 
ممتثلة  غير  قطر  فودافون  أّن  كما   .2018
نظام  من  اللجان(  )أعمال   19 للمادة 
حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر 
سوى  تعقد  لم  أّنها  إذ  المالية،  لألسواق 
ثالثة اجتماعات للجنة التدقيق خالل عام 
اجتماعات  أّن  الشركة  ترى  ولكن   .2017
لجنة التدقيق نصف السنویة التي ُتعقد 
قبل إعداد الشركة تقاریر نتائجها النصف 
لضمان  كافية  هي  السنویة،  أو  سنویة 
إشراف قوي وفّعال على ضوابط التدقيق 

التدقيق  الرئيسية للجنة  التوصيات  كانت 
قطر  فودافون  شركة  إدارة  مجلس  إلى 

في عام 2017 كما یلي:

تدقيق  خطة  على  الموافقة   أ( 
المخاطر أساس  على   الحسابات 

 لفترة 2018/2017؛

المالية  البيانات  على  الموافقة   ب( 
المالية  للسنة  للشركة  المدّققة 
إلى   ،2017 مارس   31 في  المنتهية 
الحسابات  مدققي  تقریر  جانب 
المالي التنفيذي  المدیر   وتقریر 

بالنيابة؛

التدقيق ميثاق  على  الموافقة    ج( 
الداخلي المحّدث؛ و

المالية  البيانات  على  الموافقة   د( 
لفترة  المدّققة  سنویة  النصف 
مدّققي  تقریر  جانب  إلى   ،2018/2017 

الحسابات.

للجنة  الكاملة  االختصاصات  تكون 
على  للجمهور  متاحة  التدقيق 
اإللكتروني: قطر  فودافون   موقع 

.www.vodafone.qa 

لجنة األجور والمكافآت

في  والمكافآت  األجور  لجنة  تتكون 
شركة فودافون قطر من األعضاء التالية 
بالخبرة  یتمتعون  والذین  أسماؤهم 

اللجنة: بمسؤوليات  للقيام  الالزمة 

حوكمة  نظام  من   18.2 المادة  تتطلب 
الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق 
والمكافآت  األجور  لجنة  تتألف  أن  المالية 
في الشركة من ثالثة أعضاء مجلس إدارة 
أربعة  من  اللجنة  تتألف  كما  األقل.  على 
أعضاء، یكون واحد منهم عضوًا مستقاًل.

األجور  لجنة  من  الغرض  ویكمن 
أجور  سياسة  تحدید  في  والمكافآت 
وجه  على  عليها،  واإلشراف  الشركة 
أعضاء  على  تنطبق  حيث  الخصوص، 
التنفيذیة  واإلدارة  اإلدارة  مجلس 
والمكافآت  األجور  لجنة  وتكون   العليا. 

عن: مسؤولة 

والمكافآت  االجور  سياسة  وضع   أ( 
في  بما  سنویًا  بالشركة  الخاصة 
مكافآت  تحدید  طریقة  ذلك 

وجميع  اإلدارة  مجلس  رئيس 
أن  یجب  وال  المجلس.  أعضاء 
السنویة  والمكافآت  األجور  تزید 
من   ٪٥ عن  اإلدارة  مجلس  ألعضاء 
خصم  بعد  الشركة  أرباح  صافي 
القانونية  واالقتطاعات  االحتياطيات 
والعينية(  )النقدیة  األرباح   وتوزیع 

المساهمين؛  على 

والحوافز  البدالت  منح  أسس  وضع   ب( 
إصدار  ذلك  في  بما  الشركة،  في 

لموظفيها. الحوافز  حصص 

واحدة  مرة  المكافآت  لجنة  اجتمعت 
التالي: النحو  على   2017 عام  خالل 

التي  الرئيسية  التوصيات  یلي  ما   في 
ُعرضت على المجلس:

في  المقترحة  الزیادات  إقرار  یتم   أ( 
التنفيذیة،  اللجنة  ألعضاء  الرواتب 

اللجنة؛ على  عرضها  بموجب 

الحوافز  خطة  إطار  إقرار  یتم   ب( 
الطویلة األمد لإلدارة العليا للشركة، 
إلى  المقدم  العرض  أساس  على 
یتعلق  ما  في  وتطبيقه  اللجنة، 

2018؛ المالية  بالسنة 

خطة  إطار  على  الموافقة  یتم   ج( 
العالمية،  األجل  القصيرة  الحوافز 
إلى  المقدم  العرض  أساس   على 

اللجنة؛

عنصر  تحدید  یتم  بأن  اللجنة  أوصت   د( 
أداء الشركة في إطار خطة الحوافز 
بنسبة  العالمية  األجل  القصيرة 

المالية  بالسنة  یتعلق  ما  في   ٪١٣٥.٧
2017 على أساس العرض المقدم إلى 

؛ للجنة ا

األداء  مضاعفة  على  الموافقة   ه( 
الحوافز  ومقترحات  الشخصي، 
الطویلة األجل في ما یتعلق بأعضاء 
المشار  النحو  على  التنفيذیة،  اللجنة 

و اللجنة؛  وثائق  في  إليه 

الطویلة  الحوافز  منح  خطة  تخضع   و( 
مدتها  استحقاق  لفترة  األجل 
سنتان اعتبارًا من تاریخ منح المكافأة 
وال  المؤهلين  للموظفين  المعنية 
األداء  لمعایير  آخر  شكل  بأي  تخضع 

الصلة. ذات  الفردي 

للجنة  الكاملة  االختصاصات  تكون 
للجمهور  متاحة  والمكافآت  األجور 
اإللكتروني: قطر  فودافون  موقع   على 

.www.vodafone.qa

لجنة الترشيحات

حوكمة  نظام  من   18 المادة  تنص 
الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق 
بإنشاء  الشركة  تقوم  أن  على  المالية 
لجنة الترشيحات والحفاظ عليها ألغراض 
أعضاء  وتعيين  ترشيح  على  اإلشراف 
السليم  التطبيق  وضمان  اإلدارة  مجلس 
الرسمية والدقيقة والشفافة. لإلجراءات 

أعيد  التي  الحالية،  الترشيحات  لجنة  إّن 
اإلدارة  مجلس  انتخابات  بعد  تشكيلها 
العامة  الجمعية  مع  بالتزامن  جرت  التي 
 25 بتاریخ  المنعقدة  للشركة  السنویة 
التالية  األعضاء  من  تتألف   ،2016 یوليو 
بالخبرة  یتمّتعون  الذین  أسماؤهم 

اللجنة: بمهام  للقيام  الالزمة 

نوع عضو مجلس اإلدارةالمنصب عضو مجلس اإلدارة

عضو مستقّل وغير تنفيذيعضوسعادة السيد أكبر الباكر

فودافون ومؤسسة قطر عضوالسيد ناصر النعيمي
ذ.م.م وغير تنفيذي

فودافون ومؤسسة قطر عضوالسيد فيفيك بادریناث
ذ.م.م وغير تنفيذي

فودافون ومؤسسة قطر عضوالسيد جيانلوكا فينتورا 
ذ.م.م وغير تنفيذي

الحضور

23 أغسطس 17 مایو 2017
2017

25 أكتوبر 
2017

√√√السيد راشد فهد النعيمي

√√√السيد ناصر المري

√√السيد جون أوتي

أعضاء مجلس 
اإلدارة

تواریخ اجتماعات 
مجلس اإلدارة

الحضور

14 مایو 2017

سعادة السيد أكبر الباكر

√السيد ناصر النعيمي

√السيد فيفيك بادریناث

√السيد جيانلوكا فينتورا 

تاریخ اجتماع لجنة ااألجور 
والمكافآت

أعضاء اللجنة

نوع عضو مجلس اإلدارةالمنصب عضو مجلس اإلدارة

مستقّل وغير تنفيذيالرئيس سعادة السيد عبداهلل المسند

فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م وغير تنفيذيعضوالسيد راشد فهد النعيمي

فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م وتنفيذيعضوالسيد جيانلوكا فينتورا 

فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م وتنفيذيعضوالسيد فيفيك بادریناث



1819

یتوافق  ال  الترشيحات  لجنة  تشكيل  إّن 
اللجان(  )أعمال   19 المادة  متطلبات  مع 
عن  الصادر  الشركات  حوكمة  نظام  من 
هيئة قطر لألسواق المالية. وتنص المادة 
إدارة  مجلس  لرئيس  یجوز  ال  أّنه  على   19
لجنة،  أّي  في  عضوًا  یكون  أن  الشركة 
كما ال یحق لرئيس مجلس لجنة التدقيق 
أن یكون عضوًا في أّي لجنة أخرى. وعالوة 
للجنة  اجتماع  أّي  ُیعقد  لم  ذلك،  على 
وستتعّهد   .2017 عام  خالل  الترشيحات 
لجنة  تشكيل  بمراجعة  قطر  فودافون 
بشكل  لتتماشى  وأعمالها  الترشيحات 
حوكمة  نظام  متطلبات  مع  وثيق 
الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق 

المالية.

تكون لجنة الترشيحات مسؤولة عن:

عامة  ومعایير  مبادئ  وضع   أ( 
یستخدمها أعضاء الجمعية العامة 
المرشحين بين  األفضل   النتخاب 

لعضویة المجلس؛

لعضویة  مناسبًا  تراه  من  تسمية   ب( 
مقعد؛ أّي  شغور  عند  المجلس 

إلدارة  تعاقب  خطة  مسودة  وضع   ج( 
بدیل  إیجاد  ضمان  أجل  من  الشركة 
مناسب لملء الوظائف الشاغرة في 

سریع؛ بشكل  الشركة 

أّي  لملء  مناسبًا  تراه  من  تسمية   د( 
العليا؛ التنفيذیة  اإلدارة  في  وظيفة 

لعضوىة الترشيح  طلبات  تلقي    ه( 
مجلس اإلدارة؛

لعضویة  المرشحين  قائمة  تقدیم   و( 
مجلس اإلدارة إلى المجلس، بما في 
ذلك توصياته في هذا الشأن، وإرسال 

و السلطة؛  إلى  نسخة 

المجلس  إلى  سنوي  تقریر  تقدیم   ز( 
المجلس  ألداء  شاماًل  تحلياًل  یتضّمن 
القوة  مواطن  تحدید  أجل  من 
هذا  في  والمقترحات   والضعف 

الشأن.

فريق اإلدارة التنفيذي

إيان جراي  |  الرئيس التنفيذي

قطر  فودافون  في  المملوكة  األسهم 
أسهم یملك  ال   :2017 دیسمبر   31 حتى 

والتنفيذ  اإلنشاء  عن  مسؤول  جراي  إیان 
المالي  لالتجاه  الشامل  والتكامل 
االستراتيجي  والتشغيلي  والتجاري 
إشراك  على  یشرف  كما  للشركة. 
الداخليين والخارجيين  أصحاب المصلحة 
التي تعمل فيها  بالبيئة  للتأثير  الرئيسيين 
الشركة من خالل التنسيق مع الموظفين 
جروب  وفودافون  اإلدارة  ومجلس 
والهيئات الحكومية الرئيسية. وهو یرأس 
للشركة  التشغيلية  الحوكمة  عمل  إطار 
یلي:  ما  على  اللجنة  إشراف  یشمل  الذي 
وتخصيص  والميزانية،  االستراتيجية، 
التجاریة،  والموافقة  الرأسمالية،  النفقات 
العالمات  ومراجعة  التجارة،  ومراجعة 

الضمان. ولجان  التجاریة 

الشيخ حمد آل ثاني  |  الرئيس 
التنفيذي للعمليات

قطر  فودافون  في  المملوكة  األسهم 
سهم  5000  :2017 دیسمبر   31 حتى 

تنفيذي  كرئيس  منصبه  خالل  من 
ثاني  آل  حمد  الشيخ  یتوّلى  للعمليات، 
مسؤولية اإلشراف على عمليات العمالء، 
القانونية  والشؤون  البشریة،  والموارد 
نطاق  وضمن  والخارجية.  والتنظيمية 
نجاح  ضمان  عن  مسؤول  فهو  دوره، 
التشغيلي،  التميز  وبرامج  العمالء  تجارب 
الموارد  ضمن  الممارسات  أفضل  ودمج 
المواهب  إدارة  ووظيفة  البشریة 
التنظيمية  البيئة  وصياغة  للموظفين، 
المصلحة  أصحاب  إشراك  خالل  من 

. جيين ر لخا ا

للجنة  الكاملة  االختصاصات  تكون 
على  للجمهور  متاحة  الترشيحات 
اإللكتروني:  قطر  فودافون   موقع 

.www.vodafone.qa 

مستشار الشريعة

یمتلك  شرعيًا  مستشارًا  الشركة  عّينت 
المعامالت  في  متخصصة  وخبرة  درایة 
عشر  عن  خبرته  تقل  ال  بحيث  المالية، 
على  اإلشراف  مجال  في  سنوات 

اإلسالمية. المالية  المؤسسات 

مسؤوليات  الشرعي  المستشار  سيتولى 
وواجبات مختلفة في ما یتعلق باالمتثال 
بما في  الشرعي لشركة فودافون قطر 

ذلك على سبيل المثال ال الحصر:

األساسي  النظام  على  الموافقة   أ( 
من الداخلي  ونظامها   للشركة 

منظور الشریعة؛

واالتفاقيات  العقود  على  الموافقة   ب( 
المالية؛ بالمعامالت  المتعلقة 

التمویل، هياكل  على  الموافقة    ج( 
والشروط والوثائق؛

مراجعة عمليات الشركة وأنشطتها   د( 
اإلسالمية؛ الشریعة  منظور  من 

بحسب  التدریب  على  الموافقة   ه( 
في  الموظفين  لدعم  الشریعة 
من  المستمدة  للمعایير   االمتثال 

الشریعة وتحسين قدراتهم.

االلتزام  وضع  یؤكد  تقریر  إعداد   و( 
للشركة  اإلسالمية  بالشریعة 
للشركة. السنوي  التقریر  في  إلدراجه 
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بريت جوشن  |  الرئيس التنفيذي 
المالي

قطر  فودافون  في  المملوكة  األسهم 
أسهم یملك  ال   :2017 دیسمبر   31 حتى 

العمليات  مهام  جوشن  بریت  یرأس 
وإعداد  المالي،  والتخطيط  المالية، 
التورید  سلسلة  وإدارة  والتحليل،  التقاریر 
والشراكة التجاریة للشركة. وهو مسؤول 
عن المحاسبة واإلفصاح عن الموجودات 
وأرباح  المالي  والمركز  والمطلوبات 
بيانات  امتثال  وضمان  الشركة،  وخسائر 
المحاسبية  للسياسات  المالية  الشركة 
بریت  یشرف  كما  والعالمية.  المحلية 
وعالقات  الخزینة  مهام  على  خوشن 
االستخباراتية  واألعمال  المستثمرین 

. كة للشر

دييجو كامبيروس  |  مدير وحدة 
األعمال التجارية

قطر  فودافون  في  المملوكة  األسهم 
أسهم یملك  ال   :2017 دیسمبر   31 حتى 

یتوّلى دیيجو كامبيروس مسؤولية إدارة 
والقيمة  والمبيعات  التجاري،  التسویق 
االستهالكية  األعمال  وحدة  ضمن 
وتنفيذ  بتنسيق  ویقوم  الشركة.  في 
قطاعات  لتنمو  الشاملة  االستراتيجية 
عرض  وتقدیم  لدینا،  المستهلكين 
متقارب لقطاع المستهلكين عبر الجّوال 
الشهري(،  واالشتراك  الدفع  )المسبق 
النطاق  ذات  واإلنترنت  الثابتة،  والخطوط 
اإلنترنت. بروتوكول  وتلفزیون  العریض، 

رامي بقطر  |  الرئيس التنفيذي 
التكنولوجيا

قطر  فودافون  في  المملوكة  األسهم 
أسهم یملك  ال   :2017 دیسمبر   31 حتى 

تنسيق  مسؤولية  بقطر  رامي  یتوّلى 
الشاملة  التكنولوجيا  استراتيجية  وتنفيذ 
كافة  على  یشرف  وهو  للشركة. 
والتشغيل  والتخطيط  التصميم  جوانب 

والثابتة.  الالسلكية  للشبكات  والتحسين 
التكنولوجيا،  أمن  عن  مسؤول  أّنه  كما 
وتكنولوجيا  الخدمات،  وتقدیم 

الشركة. في  المعلومات 

محمود عوض  |  الرئيس التنفيذي 
لخدمات األعمال

قطر  فودافون  في  المملوكة  األسهم 
أسهم یملك  ال   :2017 دیسمبر   31 حتى 

إدارة  عن  المسؤول  هو  عوض  محمود 
التسویق والمبيعات والقيمة داخل وحدة 
األعمال التجاریة في الشركة. وهو یقود 
أجل  من  للشركة  الشاملة  استراتيجيتنا 
خدمات  من  عالمية  محفظة  تقدیم 

خّصيصًا. المصّممة  المشاریع  وحلول 

الذاتية  السير  عن  المعلومات  من  لمزید 
المسؤولين  بإدارة  الخاصة  والمكافآت 
قسم  مراجعة  یرجى  التنفيذیين، 
التقریر  في  العليا  التنفيذیة  اإلدارة  فریق 
المالية  للسنة  المالية  والبيانات  السنوي 
المنتهية في 31 دیسمبر 2017، والتي یتم 

السنوي. التقریر  في  أیضًا  تضمينها 

المساهمون

اإلفصاح

متطلبات  لجميع  قطر  فودافون  تمتثل 
اإلفصاح الواردة في المادة 25 من نظام  
حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر 
مالية  بيانات  وتقدم  المالية،  لألسواق 
للمعایير  وفقًا  إعدادها  یتم  سنویة  ربع 
لبورصة  المالية  التقاریر  إلعداد  الدولية 
قطر وهيئة قطر لألسواق المالية( ضمن 

عليها. المنصوص  الزمنية  المهل 

 29 بالمادة  قطر  فودافون  وتلتزم 
ویتمتع  الشركات.  حوكمة  نظام  من 
الممنوحة  الحقوق  بكافة  المساهمون 
ذات  واللوائح  القوانين  خالل  من  لهم 
الصلة بما فيها نظام حوكمة الشركات 
والنظام األساسي للشركة. وعالوة على 
ذلك، یضمن مجلس اإلدارة احترام حقوق 

ومنصفة. عادلة  بطریقة  المساهمين 

من   32 للمادة  قطر  فودافون  وتمتثل 
نظام حوكمة الشركات. یتضمن النظام 
حق  تضمن  أحكامًا  للشركة  األساسي 
الجمعية  إلى  الدعوة  في  المساهمين 
ویحق  حينها.  في  تعقد  التي  العامة 
جدول  على  بنود  وضع  للمساهمين 
األعمال ومناقشة المسائل المدرجة فيه 

اإلجابات. وتلقي  األسئلة  ومعالجة 

عالقات المساهمين

ادارة  قطر  فودافون  لدى  یوجد 
المستثمرین،  عالقات  في  متخصصة 
المساهمين  مع  بالتواصل  ملتزمة  وهي 
الماليين  والمحللين  والمستثمرین 
وأنشطتها  الشركة  استراتيجية  حول 
وأداءها المالي والتجاري وفقًا لما تسمح 
لألوراق  قطر  سوق  ولوائح  قواعد  به 
وظيفة  تعمل  بها.  المعمول  المالية 
غرضها  من  كجزء  المستثمرین  عالقات 
حوار  على  للحفاظ  ووظيفتها  الرئيسي 
برنامج  خالل  من  المستثمرین  مع  نشط 
المستثمرین  عالقات  ألنشطة  مخطط 
في  بما  العام  مدار  على  واإلفصاحات 

الحصر(: ال  المثال  سبيل  )على  ذلك 

وعروض  االرباح  اعالنات  نشر   أ( 
سنویة  الربع  للنتائج   المستثمرین 

والنصف سنویة والسنویة؛

یقدم  للشركة  سنوي  تقریر  نشر   ب( 
 نظرة شاملة عن أداء الشركة المالي 

والتجاري خالل العام؛

والمحللين  المستثمرین  استضافة   ج( 
المالية  النتائج  إصدار  مع  بالتزامن 
المدیرین  كبار  یقوم  حيث  للشركة، 
عن  عامة  لمحة  بتقدیم  التنفيذیين 

المالي؛ واألداء  التجاریة  األعمال 

السنوي  االجتماع  استضافة   د( 
یدعى  الذي  العمومية  للجمعية 
لحضوره  المساهمين  جميع 
وممارسة  بنشاط   والمشاركة 

حقوقهم في التصویت؛

مع  مستمرة  اجتماعات  عقد   ه( 
والمحللين،  المستثمرة  المؤسسات 
في حضور الرئيس التنفيذي للشركة 
 و / أو المدیر المالي لمناقشة األعمال 

التجاریة واألداء المالي؛

اإلفصاح عن المعلومات المادیة؛  و( 

اإلجابة على استفسارات المساهمين   ز( 
ومخاوفهم؛ والمحللين 

حضور المؤتمرات القائمة والحمالت   ح( 
و العام؛  مدار  على  الميدانية 

المستثمرین  عالقات  موقع  تحدیث   ط( 
الشركة  لمساهمي   المخصص 

والمستثمرین والمحللين.
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النسبةالحصصالمقّرالفئةاالسم

45.00٪380,430,000قطرشركةفودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م. )1(

صندوق التقاعد - الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات 
6.69٪56,593,076قطرجهة حكوميةاالجتماعية

5.23٪44,178,872قطرجهة حكوميةصندوق التقاعد العسكري - الهيئة العامة للتقاعد

5.00٪42,270,000قطرشركةمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع)2(

61.92٪523,471,948المجموع

اجتماع الجمعية العامة

حق  للشركة  األساسي  النظام  یؤكد 
عقد  إلى  الدعوة  في  المساهمين 
اجتماعات الجمعية العامة العادیة وغير 
العادیة بغرض منح المساهمين الفرصة 
رئيس  إلى  وطرحها  األسئلة  لمناقشة 
وأعضاء مجلس اإلدارة في ما یتعلق بأي 

أعمال  جدول  على  المدرجة  البنود  من 
الصلة. ذات  العامة  الجمعية 

الوصول  المساهمين  لجميع  یمكن 
 www.vodafone.qa الشركة  موقع  إلى 
ومحاضر  أعمال  جدول  على  لالطالع 
اجتماعات الجمعية العامة، والمعلومات 
المالية المتعلقة بالشركة والسير الذاتية 

القائم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  لجميع 
للشركة. العليا  التنفيذیة  اإلدارة  وفریق 

المساهمون الرئيسيون

ممن  للشركة  الرئيسيين  المساهمين  إّن 
رأسمال  یمتلكون نسبة ٥٪ وما فوق من 
الشركة كما في 31 دیسمبر 2017 مبّينون 

أدناه: الجدول  في 

 ٪٤٩ و  جروب  لفودافون   ٪٥١ بنسبة  مملوكة  وهي  الشركة  رأسمال  من   ٪٤٥ ذ.م.م.  قطر  ومؤسسة  فودافون  شركة  تمتلك   )1(
قطر. لمؤسسة 

فودافون  خالل  من  مباشر  اوغير  مباشر  )بشكل  الشركة  في  قطر  مؤسسة  تمتلكها  التي  الحصة  اجمالي  یبلغ  عليه،  وبناًء   )2(
الشركة.  رأسمال  من   ٪٢٧ ذ.م.م.(  قطر  ومؤسسة 

قاعدة المساهمين حسب الجنسية

في 31 دیسمبر 2017، بلغ إجمالي عدد المساهمين في شركة فودافون قطر 32،764 مسجاًل انخفاضًا من 33،867 بنهایة مارس 2017. 
وبلغت نسبة األسهم التي یملكها المساهمون القطریون )سواء كانوا مساهمين أو مواطنين أو كيانات تأسست في قطر( ٩٥٪ 

من رأسمال الشركة المصدر والمدفوع )بما في ذلك حصة تبلغ ٤٥٪ من أسهم فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م.(.

بلغت األسهم التي یملكها المساهمين من الدول العربية األخرى والجنسيات األخرى ٢٪ و ٣٪ على التوالي من رأس المال المصدر 
للشركة. والمدفوع 

قاعدة المساهمين بحسب الفئة

في 31 دیسمبر 2017، بلغت نسبة أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع الذي تحتفظ به الشركات 62٪، فيما بلغت النسبة التي 
یحتفظ بها مساهمو الحكومة القطریة واألفراد 20٪ و18٪ على التوالي.

قطريون
جنسيات أخرى

دول عربية أخرى

٣٪

٩٥٪

٢٪

٦٢٪

١٨٪٢٠٪

الشركات
المساهمون ا�فراد
الحكومة القطرية
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حجم التداوالت 

تعتبر أسهم فودافون قطر من األسهم األكثر تداواًل في بورصة قطر، حيث یبلغ معدل حجم التداول الشهري 44.7 مليون سهم.

حجم االسهم المتداولة

قيمة السهم المتداولة

فودافون قطر - سعر السهم

في فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 دیسمبر 2017، انخفض سعر سهم فودافون قطر بنسبة ١٤.١٣٪ )من 9.34 ر.ق. في 31 مارس 
2017 إلى 8.02 ر.ق. في 31 دیسمبر 2017( مقارنة بانخفاض بنسبة ١٧.٩٧٪ لمؤشر بورصة قطر.

حقوق الموظف

یضمن مجلس إدارة فودافون قطر معاملة جميع الموظفين على قدم المساواة بدون أّي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو 
الدین. وتم وضع سياسة وحزم المكافآت لتحفيز الموظفين على أداء أعمالهم بما یحقق أفضل مصالح الشركة، وإبقاء الموظفين 

الذین ُیظهرون أداء استثنائيًا ومكافأتهم.

تم وضع اآلليات المناسبة لتمكين جميع الموظفين من اإلبالغ عن المخالفات المعروفة أو المشتبه بها في ما یتعلق بسياسات 
الشركة بسریة تاّمة ومن دون التعّرض لخطر رّد فعل سلبي من الموظفين اآلخرین أو رؤسائهم.

 

ابريل
٢٠١٧

حجم التداوالت بأسهم فودافون قطر (المقياس ا�يسر)حجم التداوالت في بورصة قطر (المقياس ا�يمن)

٥٠ م
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قيمة التداوالت  بأسهم  فودافون قطر (المقياس ا�يسر)قيمة التداوالت في بورصة قطر (المقياس ا�يمن)

ابريل
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مؤشر بورصة قطر

٢ ابريل
٢٠١٧

٢ مايو
٢٠١٧

٢ يونيو
٢٠١٧

٢ يوليو
٢٠١٧

٢ أغسطس
٢٠١٧

٢ سبتمبر
٢٠١٧

٢ أكتوبر
٢٠١٧

٢ نوفمبر
٢٠١٧

٢ ديسمبر
٢٠١٧

سعر سهم فودافون قطر
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الرقابة الداخلية وإدارة 
المخاطر 

إجراءات الرقابة الداخلية / استمرارية 
األعمال / إدارة المخاطر 

یقع على عاتق المجلس بشكل عام تنفيذ 
إجراءات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. 
برنامج  بتطبيق  قطر  فودافون  قامت 
الممارسات  ألفضل  وفقًا  خاص  امتثال 
جروب  فودافون  قبل  من  بها  المفّوض 
بي أل سي )"فودافون جروب"(. وفي إطار 
برنامج االمتثال المذكور، تطّبق فودافون 
المنصوص  واإلجراءات  السياسات  قطر 
عن  الصادر  السياسات  كتيب  في  عنها 
فودافون جروب، حيث یحدد هذا الكتيب 
تضمن  التي  الخاصة  الحوكمة  سياسات 
المالية  المخاطر  كافة  وإدارة  تحدید 
بطریقة  للشركة  المادیة  والمهنية 

 . مناسبة

مسؤولة  قطر  فودافون  إدارة  تعتبر 
وفعالية  قيام  عن  رئيسي  بشكل 
لفودافون  الداخلية  والضوابط  اإلجراءات 
التقيد  على  والحفاظ  لتحقيق  قطر 
في  المعتمدة  الحوكمة  بسياسات 
هذه  مراقبة  تتم  كما  جروب،  فودافون 
االمتثال  قسم  خالل  من  النشاطات 
والتدقيق الداخلي. یقّدم قسم التدقيق 
نظام  بشأن  مستقلة  ضمانة  الداخلي 
المسائل  یرفع  كما  الداخلية  الرقابة 
المهمة إلى لجنة التدقيق في ما یتعلق 
على  القائمة  السنویة  التدقيق  بخطة 

 . طر لمخا ا

ثابت  عمل  إطار  قطر  فودافون  تملك 
یعالج  وهو  األعمال  تكّيف  لسهولة 
العمل في حال عدم  ویحّد من مخاطر 
في  النشاطات  استئناف  من  التمكن 
حدوث  بعد  معقولة  زمنية  فترة  غضون 
أي ظروف قد تؤدي إلى انقطاع األعمال. 
وإدارة  األعمال،  استمراریة  خطط  تنص 
التكنولوجي،  التكيف  وسهولة  األزمات، 
المتطلبات  الموقع  لطوارئ  واالستجابة 
الضروریة لحمایة الشركة من آثار الحاالت 
الرئيسية،  العمليات  وتعّطل  الطارئة 
بطریقة  االستجابة  خالل  من  وذلك 
فعالة وفي الوقت المناسب )ضمن أطر 
زمنية محددة مسبقًا( للحاالت الطارئة أو 

األزمات. 

شاماًل  برنامجًا  قطر  فودافون  تدیر 
ضمن  المخاطر  وتقييم  إلدارة  ومتواصاًل 
الرئيسية  األهداف  تكمن  األعمال.  إطار 
یخوضها  التي  المخاطر  موازنة  في 
المحتملة،  المكافآت  مع  النشاط 
االستراتيجية  لتحقيق  الدعم  وتقدیم 
تهدیدات  أي  واستباق  المؤسسية 
اعتماد  بأن  الشركة  تؤمن  مستقبلية. 
المخاطر  إلدارة  ویقظة  متينة  مقاربة 
تسمح  كما  صائبة،  قرارات  باتخاذ  تسمح 
ذات  العمل  مخاطر  برؤیة  العليا  لإلدارة 
مستوى  وتحدد  مناسبة،  بطریقة  الصلة 
خوضه،  الشركة  تنوي  الذي  المخاطر 
على  القائمة  التأكيد  عملية  وتسّهل 
ببرنامج  قطر  فودافون  تتقّيد  المخاطر. 
اإلدارة الصادر عن فودافون جروب. یقوم 
السنة،  في  مرتين  المخاطر،  إدارة  قسم 
برفع تقریر إلى لجنة التدقيق بشأن أّول 10 
مخاطر ذات األثر األكبر، برأي الشركة، على 
أهدافها االستراتيجية، ونموذج التشغيل، 
جدولة  وتتم  والسمعة.  واالستمراریة، 
الخطوات  جانب  إلى  المخاطر،  هذه 
ضمن  وتعقبها  الصلة،  ذات  التخفيفية 
بالشركة،  الخاص  المخاطر"  "سجل 
وإشراف  تبليغ  لعمليات  تخضع  ثم  ومن 

متواصلة.  بصورة  إضافية  وتأكيد 

التدقيق الداخلي 

إن قسم التدقيق الداخلي في فودافون 
قطر هو عبارة عن إدارة قامت فودافون 
إطار  ضمن  ودعمها  بتوفيرها  جروب 
االمتثال والحوكمة الداخلية في الشركة. 
ضمانات  الداخلي  التدقيق  قسم  یقّدم 
مشاریع  بشأن  ومستقلة  موضوعية 
العمل والعمليات الرئيسية. یقوم قسم 
إجراءات  بمراجعة  الداخلي  التدقيق 
تحدید  أجل  من  والتكنولوجيا  العمل 
ورفع  الضوابط،  ومراجعة  المخاطر، 
التوصيات، وتعّقب خطط العمل الخاصة 
باإلدارة لحين إنجازها، وذلك لالرتقاء بإدارة 
النشاطات عبر تحدید جوانب العمل التي 
یتمتع  كبرى.  بفعالية  ضبطها  یمكن 
باالستقاللية  الداخلي  التدقيق  فریق 
للتبليغ موضوعيًا عن أي وظيفة من دون 
أن یكون مقيدًا من قبل اإلدارة المباشرة، 
وذلك من خالل رفع التقاریر مباشرة إلى 
المخاطر في  التدقيق وإدارة  رئيس لجنة 
تقاریر  رفع  ثم  ومن  جروب،  فودافون 
ثانویة إلى الرئيس المالي للشركة. یقوم 

ودعم  بمراقبة  الداخلي  التدقيق  فریق 
بنى ونشاطات الحوكمة الرئيسية حرصًا 
ویحدد  هذا  المستمرة.  الفعالية  على 
الجيدة  العمل  ممارسات  ویعزز  الفریق 
المالية  واإلجراءات  السياسات  ویراجع 
والمحاسبية للشركة من اجل تقييم أي 

السياق. هذا  في  صلة  ذات  مخاطر 

تقریرًا  الداخلي  التدقيق  قسم  یرفع 
التدقيق،  لجنة  إلى  أشهر   6 كل  مفصاًل 

التالية:  المعلومات  یتضمن 

المتعلقة  واإلشراف  الرقابة  إجراءات  )أ ( 
واالستثمارات،  المالية،  بالشؤون 

المخاطر؛  وإدارة 

في  المخاطر  عوامل  تطّور  مراجعة  )ب ( 
وفعالية  مالءمة  ومدى  الشركة 
مواجهة  أجل  من  الشركة  أنظمة 
المتوقعة  غير  أو  الصارمة  التغيرات 

السوق؛  في 

في  الشركة  ألداء  شامل  تقييم  )ت ( 
الرقابة  لنظام  بتطبيقها  یتعلق  ما 
نظام  مع  یتوافق  بما  الداخلية 
هيئة  عن  الصادر  الشركات  حوكمة 

المالية؛  لألسواق  قطر 

ومتطلبات  بقواعد  الشركة  تقّيد  )ث ( 
السوق؛  في  واإلدراج  اإلفصاح 

الراقابة  بأنظمة  الشركة  تقّيد  )ج ( 
المخاطر؛  وإدارة  تحدید  عند  الداخلية 

الشركة،  تواجهها  التي  المخاطر  )ح ( 
والخطوات  وأسبابها،  وأنواعها، 

الخصوص؛  هذا  في  المّتخذة 

المخالفات  لمعالجة  االقتراحات  )خ (  
المخاطر.  من  والتخفيف 

التدقيق  قسم  یعمل  ذلك،  عن  فضاًل 
بحق  یتمتع  كما   / مع  بالتعاون  الداخلي 
التابعة  التدقيق  إلى لجنة  الكامل  الولوج 
الوظائف  من  وباعتباره  قطر.  لفودافون 
یعتبر  جروب،  فودافون  تقّدمها  التي 
التدقيق الداخلي وحدة  المجلس قسم 

قطر.  فودافون  عن  مستقلة 

في  التدقيق  قسم  نشاط  یتقّيد 
الدولية  بالمعایير  جروب  فودافون 

الداخلي  للتدقيق  المهنية  للممارسات 
الصادرة عن معهد المدققين الداخليين. 

حوكمة  نظام  من   21 المادة  تنص 
الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق 
المالية على أن وظيفة التدقيق الداخلي 
في الشركة یجب أن تكون مستقلة عن 
تقترح  كما  للشركة،  اليومية  العمليات 
خالل  من  وذلك  االستقاللية  هذه  تعزیز 
قبل  من  عملها  لفریق  تعویض  تحدید 
التي  الوظائف  من  وباعتباره  المجلس. 
تقّدمها فودافون جروب، یعتبر المجلس 
الداخلي وحدة مستقلة  التدقيق  قسم 

قطر.  فودافون  عن 

المدقق الخارجي

الخارجيين،  المدققين  تعيين  قرار  یصدر 
المدقق  أجر  مراجعة  ذلك  في  بما 
العمومية  الجمعية  خالل  الخارجي، 
السنویة التي یمكن لجميع المساهمين 
المدققون  یحضر  فيها.  المشاركة 
السنویة  العمومية  الجمعية  الخارجيون 
استفسارات  على  والرد  تقریرهم  لرفع 

  . همين لمسا ا

یكمن الهدف من تعيين مدقق خارجي 
للمجلس  موضوعي  تأكيد  تقدیم  في 
والمساهمين على أن البيانات المالية قد 
واألنظمة  القوانين  لكافة  وفقًا  أعّدت 
إلعداد  الدولية  والمعایير  الصلة  ذات 
التقاریر المالية، وأنها تعكس بكل إنصاف 
األداء والمكانة المالية للشركة من كافة 

المادیة.  الجوانب 

تشغل »بي دبليو سي« في الوقت الحالي 
لفودافون  الخارجي  المدقق  منصب 
في  كاماًل  تدقيقًا  تجري  وهي  قطر، 
وتكّمل  للشركة  المالية  السنة  نهایة 
الشركة  لنتائج  بمراجعة  العملية  هذه 

السنویة.  نصف 

حوكمة  نظام  من   23 المادة  تنص 
الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق 
المدققين  تعيين  یجب  أنه  على  المالية 
العمومية  الجمعية  قبل  من  الخارجيين 
التعيين  تجدید  ویجوز  سنة،  كل  في 
تتعدى  أال  على  أكثر  أو  واحدة  لمدة 
المادة  مع  یتوافق  بما  سنوات،  الخمس 
 11 رقم  التجاریة  الشركات  قانون  من   141

األساسي  النظام  یتماشى   .2015 لسنة 
قانون  مع  قطر  لفودافون   )66 )المادة 
إمكانية  على  وینص  التجاریة،  الشركات 
الخمس  المدقق لمدة ال تتخطى  تعيين 

متتالية.  سنوات 

نزاع المصالح والتعامل 
الداخلي 

نزاع المصالح والصفقات مع األطراف 
ذات الصلة 

نزاع  سياسة  قطر  فودافون  وضعت 
المصالح  نزاع  لسياسة  وفقًا  المصالح 
وهي  جروب،  فودافون  في  المعتمدة 
في  الحوكمة  سياسة  من  جزًءا  تشّكل 
فودافون جروب ومدونة قواعد السلوك. 
إلى تعزیز والحفاظ  السياسة  ترمي هذه 
ألي  السليمة  واإلدارة  الشفافية  على 
تتعلق  المصالح  في  محتملة  نزاعات 
الشخصية  ومصالحهم  بالموظفين 
خارج فودافون قطر. تطّبق هذه السياسة 
في  المعتمدة  الممارسات  ألفضل  وفقًا 
فودافون جروب، وهي تهدف إلى حمایة 
حد  على  وموظفيها  الشركة  مصالح 

صحيحة.  غير  أوضاع  أي  من  سواء 

فودافون  إدارة  مجلس  على  یترتب 
وجميع  التنفيذیة،  اإلدارة  وفریق  قطر، 
مناصب  یشغلون  الذي  الموظفين 
رئيسية أو ذات تأثير، أن یجروا تقييمًا ذاتيًا 
مهنية  مصالح  أي  عن  لإلعالن  سنویًا 
تنفيذ  عليهم  تصّعب  قد  شخصية  أو 
مهامهم الوظيفية أو قد تشّكل وضعًا 
الثقة  تقویض  شأنه  من  صحيح  غير 

قطر.  بفودافون  العامة 

دخلت فودافون قطر طرفًا في صفقات 
مع أطراف ذات صلة، وهي كاآلتي: 

اتفاقية التعدیل مع فودافون ليمتد  )أ ( 
بشأن   2017 أكتوبر   31 في  المؤرخة 
االتصاالت  خطوط  نقل  خدمات 
الدولية )صادق المجلس عليها بتاریخ 

2017(؛ سبتمبر   19

جروب  فودافون  مع  اتفاقية  )ب ( 
 22 في  مؤرخة  ليمتد  سيرفيسز 
تقنية  خدمات  بشأن   2017 أكتوبر 
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المعلومات الُمدارة )صادق المجلس 
2017(؛و أكتوبر   25 بتاریخ  عليها 

قطر  مؤسسة  مع  اإلیجار  عقد  )ت ( 
المجتمع  وتنمية  والعلوم  للتربية 
بشأن   2017 أكتوبر   1 في  المؤرخ 
للعلوم  قطر  واحة  في  منشآت 
المجلس  )صادق   والتكنولوجيا 

عليها بتاریخ 19 سبتمبر 2017(.

في  الشركة  تستمر  ذلك،  على  عالوة 
من  الموّفرة  اإلدارة  خدمات  من  االنتفاع 
والكيانات  سي  أل  بي  جروب  فودافون 
اإلدارة  التفاقية  وفقًا  الصلة،  ذات 
بتاریخ  الصلة  ذات  األطراف  بين   المبرمة 

24 یوليو 2012. 

مكافحة الرشوة 

ثابت  إطار  ضمن  قطر  فودافون  تعمل 
الممارسات  أفضل  مع  یتوافق  وشامل 
العالمية المعتمدة في فودافون جروب، 
من  عدد  إلدارة  خصيصًا  مصمم  وهو 
یمتّد  العمل.  ومخاطر  االمتثال  مجاالت 
البيانات  خصوصية  ليشمل  اإلطار  هذا 
والعمالء، وأمن الشبكة وسهولة التكّيف 

الرشوة.  ومكافحة 

یتم  الرشوة،  مكافحة  برنامج  إطار  في 
إلدارة  خاصة  ومقایيس  خطوات  اتخاذ 
مصادر المخاطر المحددة بشكل فّعال. 

المتخذة:  الخطوات  تشمل 

العاملين  لجميع  اإللزامي  التدریب  )أ ( 
التأثير؛  ذات  أو  الرئيسية  المناصب  في 

رسمي،  سجل  على  والحفاظ  إنشاء  )ب ( 
أن  الموظفين  جميع  إلى  ُیطلب 
الشركة  هدایا  كافة  فيه  یسجلوا 
أو  منحها  عند  الضيافة،  خدمات  أو 

 . مها ستال ا

بمثابة  السياسة  هذه  مخالفات  تعتبر 
التأدیب. تستوجب  جسيمة  مخالفة 

التعامل الداخلي

معلومات  مستند  قطر  فودافون  أعدت 
یلّخص قواعد وأنظمة التعامل الداخلي 
المعمول بها في قطر. یتم تعميم هذا 
المستند، إلى جانب تواریخ حظر التعامل 
إدارة  مجلس  على  الصلة،  ذات  المشترك 
التنفيذیة،  اإلدارة  وفریق  قطر،  فودافون 
فترة  كل  بدء  قبل  الموظفين،  وجميع 

حظر. 

المنازعات والخالفات 

الخالف على محطة أبرار الكبالت مع 
أوريدو ش.م.ق.ع  )"أوريدو"(

خالفًا  حاليًا  قطر  فودافون  تواجه 
في  أوریدو،  مع  األسعار  على  مستمرًا 
قطر  فودافون  باستخدام  یتعلق  ما 
في  الكبالت  أبرار  محطة  إلى  وولوجها 
قيد  حاليًا  القضية  قطر.  السميسمة، 
حيث  االستئناف،  محكمة  أمام  النظر 
التحكيم  قرار  في  الطعن  أوریدو  طلبت 
الصادر لصالح فودافون قطر على أساس 
بعض األخطاء اإلجرائية. القضية مستمرة 

االستئناف.  محكمة  في 

التزامات اإلفصاح 
 2017 العام  خالل  قطر  فودافون  التزمت 
في  عنها  المنصوص  اإلفصاح  بشروط 
لألسواق  قطر  هيئة  وأنظمة  قواعد 

 . لية لما ا

المسؤولية االجتماعية 
للشركات 

القيمة  بأن  قطر  فودافون  تؤمن 
الحقيقية للنشاط تكمن في كيفية خلق 
واالجتماعية.  والبيئية  االقتصادیة  القيمة 
لنتشارك  الرئيسية  كفاءاتنا  نوّحد  نحن 
ونعمل  نعيش  التي  المجتمعات  مع 

الروابط  نوّطد  أن  نأهل  ونحن  فيها. 
في  الحياة  نوعية  ونعزز  الشخصية، 
محيطنا، ونخلق الفرص لمستقبل أفضل 

قطر.  في  األشخاص  لجميع 

على  استثماراتنا  رّكزنا   ،2017 العام   خالل 
مجاالت رئيسية أربعة: 

أمن وسالمة األطفال؛   )1( 
العطاء للمجتمع؛   )2( 

تمكين المرأة؛   )3( 
االستدامة.   )4(

لسياسة  وفقًا  االستثمارات  هذه  تنّظم 
ارتباط  یضمن  ما  لدینا،  الخيریة  الهبات 
تقنية  باستخدام  مساهماتنا  كافة 
مواضيع  في  الجّوال  عبر  التواصل 
البيئية  والجمایة  االجتماعية  الرفاهة 
لجنة  تجري  المجتمعي.  والدعم 
تقييمًا  لدینا  االجتماعية  االستثمارات 
معایير  أساس  على  الطلبات   لكافة 

التقييم الموضوعي والشفاف. 
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عدم االلتزامالفقرةالمادة
االلتزام

ال 
التعليقاتینطبق

المادة 3: 
االلتزام بمبادئ 

الحوكمة.

التي  النظام  هذا  في  الواردة  الحوكمة  مبادئ  بتطبيق  المجلس  یلتزم 
تتمثل في: العدالة والمساواة بين أصحاب المصالح وعدم التمييز بينهم 
وإتاحة  واالفصاح  والشفافية  الدین،  أو  الجنس  أو  العرق  أساس  على 
المناسب وبالكيفية  الوقت  المعلومات للهيئة وألصحاب المصالح في 
صحيح،  بشكل  بأعمالهم  والقيام  قراراتهم  اتخاذ  من  تمكنهم  التي 
وإعالء قيم المسؤولية االجتماعية للشركة، وتقدیم المصلحة العامة 
الواجبات  وأداء  الخاصة،  المصلحة  على  المصالح  وأصحاب  للشركة 
وتحمل  وإخالص  وشرف  ونزاهة  نية  بحسن  والوظائف  والمهام 

والمجتمع. المصالح  أصحاب  أمام  عنها  الناشئة  المسؤولية 

√

السلوك  بقواعد  الشركة  تلتزم 
بفودافون  الخاصة  العالمية 
أساسيًا  مكّونًا  باعتبارها  جروب 
واالمتثال. للحوكمة  العام  لإلطار  وعلى المجلس مراجعة وتحدیث تطبيقات الحوكمة بصورة مستمرة 

أو  إدراج  حالة  في  الحوكمة  مبادئ  أفضل  بتطبيق  وااللتزام  ومنتظمة، 
بين  العادل  التداول  مبدأ  وإعالء  أجنبية  سوق  في  مالية  أوراق  أیة  تداول 
تجسد  التي  المهني  السلوك  قواعد  بتطویر  یلتزم  كما  المساهمين، 
ومواثيقها،  لسياساتها،  والمنتظمة  الدوریة  وبالمراجعة  الشركة،  قيم 
التنفيذیة  التي یجب على أعضاء المجلس، واإلدارة  الداخلية  وإجراءاتها 
بينها: مواثيق  والتي من  بها،  االلتزام  والموظفين  العليا، والمستشارین، 
المجلس ولجانه، وسياسة تعامالتها مع األطراف ذات العالقة، وقواعد 

المطلعين. األشخاص  تداول 

√

المادة 4: 
تقریر الحوكمة.

تقریر الحوكمة جزء ال یتجزأ من التقریر السنوي للشركة یرفق به موقعا 
من الرئيس

یتضّمن  أن  یجب  النظام،  هذا  من   )2( المادة  بحكم  اإلخالل  عدم  مع 
تقریر الحوكمة إفصاح الشركة عن االلتزام بتطبيق أحكام هذا النظام، 
وأحكامه،  مبادئه  بتطبيق  المتعّلقة  المعلومات  جميع  یتضمن  وأن 

الحصر. ال  المثال  سبيل  على  منها  والتي 

√

√1. اإلجراءات التي اتبعتها الشركة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام.

بينها  ومن  السنة  خالل  ارُتكبت  التي  المخالفات  عن  اإلفصاح   .2
المخالفات والجزاءات التي وقعت عليها لعدم التزامها بتطبيق أي من 
مبادئ أو أحكام هذا النظام، وبيان أسبابها، وطریقة معالجتها وسبل 

المستقبل. في  تفادیها 

√

واإلدارة  ولجانه،  المجلس  بأعضاء  الخاصة  المعلومات  عن  اإلفصاح   .3
وأعمالهم  ومسؤولّياتهم  وصالحياتهم  بالشركة  العليا  التنفيذیة 

ومكافآتهم. السنة،  خالل 
√

الشركة  في  الداخلية  والرقابة  المخاطر،  إدارة  إجراءات  عن  اإلفصاح   .4
بما فيها االشراف على الشؤون المالية واالستثمارات، وما یتصل بها من 

معلومات.
√

√5. أعمال اللجان، متضمنة عدد اجتماعاتها وما انتهت إليه من توصيات.

6. اإلفصاح عن اإلجراءات التي تتبعها الشركة لتحدید المخاطر التي قد 
تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها، وتحليل مقارن لعوامل المخاطر التي 
التغييرات  لمواجهة  المعتمدة  األنظمة  ومناقشة  الشركة،  تواجهها 

عة في السوق. الجذرّیة أو غير المتوقَّ

√

بتحقيق الملحق أ - قائمة مراجعة حوكمة الشركات أعضائه  التزام  ومدى  المجلس  أداء  تقييم  عن  اإلفصاح   .7
المجلس  اجتماعات  وحضور  اللجان،  بأعمال  والقيام  الشركة،  مصالح 
تطبيق  بشأن  العليا  التنفيذیة  اإلدارة  أداء  تقييم  عن  واإلفصاح  ولجانه، 
نظام الرقابة الداخلّية وإدارة المخاطر بما فيها تحدید عدد التظلمات، 
المجلس  بها  عالج  التي  والطریقة  والبالغات،  والمقترحات،  والشكاوى، 

الرقابية. المسائل 

√

أو  كليا  الداخلّية  الرقابة  نظام  تطبيق  في  الخلل  أوجه  عن  اإلفصاح   .8
الطوارئ  حاالت  عن  واإلفصاح  تطبيقه،  في  الضعف  مواطن  أو  جزئيا 
التي أّثرت أو قد تؤّثر على األداء المالي للشركة، واإلجراءات التي اتبعتها 
الشركة في معالجة حاالت اإلخفاق في تطبيق نظام الرقابة الداخلّية 
)ال سّيما المشاكل الُمفصح عنها في التقاریر السنوّیة للشركة وبياناتها 

المالّية(.

√

تحكم  التي  والشروط  بالقواعد  الشركة  التزام  مدى  عن  اإلفصاح   .9
السوق. في  واإلدراج  √اإلفصاح 

بما فيها  الشركة طرفا فيها  أو خصومة تكون  نزاع  أي  10. اإلفصاح عن 
القضائية. والدعاوى  √التحكيم، 

11. اإلفصاح عن التعامالت والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي "طرف 
√ذي عالقة".

 الفصل الثالث: 
المجلس 

المادة 5: 
الشروط الواجب 

توافرها في عضو 
المجلس.

المعرفة  من  كاٍف  بقدر  ویتمتع  مؤهال،  المجلس  عضو  یكون  أن  یجب 
ویتعّين  فّعالة،  بصورة  مهامه  لتأدیة  المناسبة  والخبرة  اإلداریة  باألمور 
بما  نزاهة وشفافية  للقيام بعمله بكل  الكافي  الوقت  عليه تخصيص 

وغایاتها. وأهدافها  الشركة  مصلحة  یحقق 

√

ویشترط في عضو المجلس ما یلي.

باألهلية  متمتعا  یكون  وأن  عامًا،  وعشرین  واحد  عن  عمره  یقل  أال   .1
. ملة لكا √ا

2. أال یكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جریمة مخلة 
المادة  في  إليها  المشار  الجرائم  من  جریمة  في  أو  األمانة،  أو  بالشرف 
المالية،  لألسواق  قطر  هيئة  بشأن   2012 لسنة   )8( رقم  القانون  من   )40(
قانون  بإصدار   2015 لسنة   )11( رقم  القانون  من  و)335(   )334( والمادتين 
الشركات التجاریة، أو أن یكون ممنوعا من مزاولة أي عمل في الجهات 
القانون رقم  المادة )35 فقرة 12( من  الهيئة بموجب  لرقابة  الخاضعة 
یكن  لم  ما  بإفالسه،  قضي  قد  یكون  أن  أو  إليه،  المشار   2012 لسنة   )8(

اعتباره. إليه  رد  قد 

√

انتخابه أو خالل ثالثين یومًا من تاریخ  3. أن یكون مساهمًا، ومالكًا عند 
ویجب  األساسي؛  النظام  یحدده  الشركة  أسهم  من  لعدد  انتخابه 
تاریخ بدء العضویة لدى جهة اإلیداع مع  إیداعها خالل ستين یومًا من 
العضویة  مدة  تنتهي  أن  إلى  الحجز  أو  الرهن  أو  للتداول  قابليتها  عدم 
وأن  بأعماله،  العضو  فيها  قام  مالية  سنة  آخر  ميزانية  على  ویصدق 
عن  والغير  والدائنين  والمساهمين  الشركة  حقوق  لضمان  تخصص 
العضو  یقدم  لم  وإذا  المجلس،  أعضاء  على  تقع  التي  المسؤولية 
الضمان على الوجه المذكور بطلت عضویته، ویعفى العضو المستقل 

الشرط. ذلك  من 

√

بعدم  فيه  یقر  مكتوبا  إقرارا  تقدیم  المجلس  لعضویة  المرشح  وعلى 
بينه وبين عضویة المجلس. √توليه أي منصب یحظر عليه قانونا الجمع 
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وبيانات  بأسماء  قائمة  بإرسال  الشركة  تلتزم  األحوال،  جميع  وفي 
المرشحين لعضویة المجلس إلى الهيئة العتمادها قبل التاریخ المحدد 
النتخابات المجلس بأسبوعين على األقل مرفقا بها السيرة الذاتية لكل 

الترشيح. متطلبات  من  األصل  طبق  وصورة  مرشح، 

√

المادة 6: 
تشكيل المجلس.

أن  على  للشركة،  األساسي  والنظام  للقانون  وفقا  المجلس  ُیشكل 
یكون ثلث أعضاء المجلس على األقل من المستقلين، وأن تكون أغلبية 
أكثر  أو  مقعد  تخصيص  ویجوز  التنفيذیين،  غير  من  بالمجلس  األعضاء 

بالشركة. العاملين  لتمثيل  وآخر  األقلية،  لتمثيل  المجلس  مقاعد  من 

√

تحكم  عدم  المجلس  تشكيل  یضمن  أن  یجب  األحوال،  جميع  وفي 
القرارات. إصدار  في  أكثر  أو  √عضو 

المادة 7: 
حظر الجمع بين 

المناصب.

أو  الشأن، ال یجوز ألحد بشخصه  القانون في هذا  بما ال یخالف أحكام 
بصفته أن یكون رئيسا للمجلس أو نائبا للرئيس في أكثر من شركتين یقع 
مركزیهما الرئيسي في الدولة، وال أن یكون عضوا في مجلس إدارة أكثر 
من ثالث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، وال أن یكون عضوا 
منتدبا لإلدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيس في الدولة، وال 
 أن یجمع بين عضویة مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطا متجانسًا.

وال  بالشركة،  تنفيذي  منصب  وأي  المجلس  رئاسة  بين  الجمع  وُیحظر 
المنصوص  المجلس  لجان  من  أّي  في  عضوًا  یكون  أن  للرئيس  یجوز 

النظام. هذا  في  عليها 

√

تمتثل الشركة جزئيًا لهذه المادة.

إقرارا سنویا یحفظه أمين  المجلس تقدیم  ویجب على رئيس وأعضاء 
السر في الحافظة المعدة لذلك، یقر فيه كل منهم بعدم الجمع بين 

المناصب التي ُیحظر الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام هذا النظام.
√

المادة 8: 
الوظائف والمهام 
الرئيسية للمجلس.

مهام  فيه  یحدد  المجلس«  »ميثاق  یسمى  ميثاقا  المجلس  ُیعد 
وفقا  ومسؤولياتهم،  واألعضاء  الرئيس  وواجبات  وحقوق  المجلس، 
االلكتروني  الموقع  على  نشره  ویجب  النظام،  وهذا  القانون  ألحكام 

. كة للشر

√

مجلس  ميثاق  الشركة  تملك 
ویتوّفر  الحوكمة،  وميثاق  اإلدارة 
الشركة  موقع  على  كالهما 
الشركة  وتنوي  اإللكتروني. 
اإلدارة  مجلس  ميثاق  تحدیث 
وميثاق الحوكمة لضمان االّتساق 
لقانون  الجدیدة  المتطلبات  مع 
لهيئة  التابع  الشركات  حوكمة 
قطر لألسواق المالية قبل أن تصبح 
.2018 مایو  في  المفعول  ساریة 

الرئيسية  والوظائف  المهام  المجلس«  »ميثاق  یتضمن  أن  ویجب 
یأتي. ما   - األقل  على   - تتضمن  أن  على  √للمجلس 

واإلشراف  للشركة  الرئيسية  واألهداف  االستراتيجية  الخطة  اعتماد   -1
ذلك. ومن  تنفيذها  √على 

الرئيسة  العمل  وخطط  للشركة  الشاملة  االستراتيجية  وضع   1-1
وتوجيهها. ومراجعتها  المخاطر  إدارة  √وسياسة 

1-2 تحدید الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها 
√المالية وإقرار الميزانيات السنویة.

1-3 اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك األصول 
√والتصرف بها.

√1-4 تحدید األهداف ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.

بما  واعتمادها  الشركة  في  التنظيمية  للهياكل  الدوریة  المراجعة   5-1
بالشركة  والمسؤوليات  والمهام  للوظائف  المحكم  التوزیع  یضمن 

الداخلية. الرقابة  وحدات  خاصة 
√

والذي  الشركة،  وأهداف  استراتيجية  تنفيذ  إجراءات  دليل  اعتماد   6-1
وأدوات  سبل  تحدید  یتضمن  أن  على  العليا  التنفيذیة  اإلدارة  تعده 
االتصال السریع مع الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية وسائر األطراف 

اتصال. مسؤول  تسمية  بينها  ومن  بالحوكمة  المعنية 

√

1-7 اعتماد الخطة السنویة للتدریب والتثقيف بالشركة على أن تتضمن 
√برامج للتعریف بالشركة وأنشطتها وبالحوكمة وفقا لهذا النظام.

2- وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن 
√ذلك.

حاالت  ومعالجة  المصالح  تعارض  تنظم  مكتوبة  سياسة  وضع   1-2
العليا  التنفيذیة  واإلدارة  المجلس  أعضاء  من  لكل  المحتملة  التعارض 
والمساهمين ویشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، 

العالقة. ذوي  األطراف  مع  التعامالت  عن  الناتج  التصرف  وإساءة 

√

2-2 وضع نظام اإلفصاح الكامل بما یحقق العدالة والشفافية ویمنع 
أن  على  للجمهور،  تتاح  ال  التي  المعلومات  واستغالل  المصالح  تعارض 
األوراق  في  التعامل  عند  إتباعها  الواجب  األسس  النظام  ذلك  یتضمن 
المالية من قبل األشخاص المطلعين، وتحدید فترات حظر تداول هؤالء 
في األوراق المالية للشركة أو أي شركة من مجموعتها، فضال عن إعداد 
قائمة باألشخاص المطلعين وتحدیثها، وتزوید الهيئة والسوق بنسخة 

منها فور اعتمادها أو تحدیثها.

√

التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما فيها األنظمة   3-2
المالية. التقاریر  √ذات الصلة بإعداد 

وذلك  المخاطر،  إلدارة  مناسبة  رقابية  أنظمة  تطبيق  من  التأكد   4-2
الشركة  تواجه  قد  التي  المخاطر  عن  العام  التصور  تحدید  خالل  من 

بشفافية. وطرحها 
√

√2-5 المراجعة السنویة لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

3- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة یتفق مع أحكام هذا النظام 
√واإلشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعدیله عند الحاجة.

لعضویة  ومحددة  واضحة  وإجراءات  ومعایير  سياسات  وضع   -4
لها. العامة  الجمعية  إقرار  بعد  التنفيذ  موضع  ووضعها  √المجلس 

5- وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة بين أصحاب المصالح من أجل 
السياسة-بوجه  هذه  تغطي  أن  ویجب  حقوقهم،  وحفظ  حمایتهم 

خاص-اآلتي.
√

التي  حقوقهم  انتهاك  حالة  في  المصالح  أصحاب  تعویض  آلية   1-5
العقود. وتحميها  األنظمة  √تقرها 

الشركة  بين  تنشأ  قد  التي  الخالفات  أو  الشكاوى  تسویة  آلية   2-5
المصالح. √وأصحاب 

والموردین  العمالء  مع  جيدة  عالقات  إلقامة  مناسبة  آلية   3-5
بهم. المتعلقة  المعلومات  سریة  على  √والمحافظة 

بالشركة  والعاملين  التنفيذیة  لإلدارة  المهني  السلوك  قواعد   4-5
بحيث تتوافق مع المعایير المهنية واألخالقية السليمة وتنظم العالقة 
القواعد  هذه  تطبيق  مراقبة  وآليات  المصالح،  أصحاب  وبين  بينهم 

بها. وااللتزام 

√
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√5-5 مساهمة الشركة االجتماعية.

لألنظمة  الشركة  احترام  تضمن  التي  واإلجراءات  السياسات  وضع   -6
والدائنين  للمساهمين  المعلومات  عن  باإلفصاح  والتزامها  واللوائح 

اآلخرین. المصالح  وأصحاب 
√

الجمعية  اجتماع  لحضور  المساهمين  جميع  إلى  الدعوة  توجيه   -7
العامة بالطریق الذي رسمه القانون، ویجب أن تشتمل الدعوة واإلعالن 
البند  متضمنا  العامة  الجمعية  أعمال  جدول  عن  واٍف  ملخص  على 

واعتماده. الحوكمة  تقریر  بمناقشة  الخاص 

√

التنفيذیة  اإلدارة  وظائف  في  بالتعيين  الخاصة  الترشيحات  اعتماد   -8
إدارتها. على  التعاقب  وخطة  √العليا، 

9- وضع آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية، والتحليل 
وجهات  الخدمات  مقدمي  من  وغيرهم  االئتماني  والتصنيف  المالي، 
بسرعة  خدماتهم  لتقدیم  المالية  األسواق  ومؤشرات  معایير  تحدید 

المساهمين. لكافة  وشفافية  وأمانة 

√

10- وضع برامج التوعية الالزمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة 
√المخاطر بالشركة.

11- اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة تحدد أسس وطریقة منح مكافآت 
أعضاء المجلس، وحوافز ومكافآت اإلدارة التنفيذیة العليا والعاملين 

بالشركة وفقًا لمبادئ هذا النظام وبدون أّي تمييز على أساس العرق أو 
الجنس أو الدین، وعرضها على الجمعية العامة سنویا إلقرارها.

√

12- وضع سياسة واضحة للتعاقد مع األطراف ذي العالقة، وعرضها 
√على الجمعية العامة إلقرارها.

√13- وضع أسس ومعایير تقييم أداء المجلس، واإلدارة التنفيذیة العليا.

المادة 9: 
مسؤوليات 

المجلس.

إدارة  الالزمة في  العنایة  بذل  المساهمين، وعليه  المجلس كافة  یمثل 
الشركة بطریقة فعالة ومنتجة بما یحقق مصلحة الشركة والشركاء 
والمساهمين، وأصحاب المصالح، ویحقق النفع العام وتنمية االستثمار 
حمایة  مسؤولية  یتحمل  أن  وعليه  المجتمع،  وتنمية  الدولة،  في 
أي  أو  التعسفية  أو  القانونية  غير  والممارسات  األعمال  من  المساهمين 
أو  بينهم  التمييز  على  تعمل  أو  بهم  ضررا  تلحق  قد  قرارات  أو  أعمال 

أخرى. من  فئة  تمكن 

√

األساسي  النظام  في  بوضوح  المجلس  مسؤوليات  تحدید  ویجب 
السابقة. المادة  في  إليه  المشار  المجلس«  و«ميثاق  √للشركة، 

وظائفه  یؤدي  أن   - القانون  أحكام  یخالف  ال  بما   - المجلس  وعلى 
لآلتي. وفقا  مسؤوليته  یتحمل  وأن  ومهامه، 

وجدیة  نية  وحسن  بمسؤولية  مهامه  المجلس  یؤدي  أن  یجب   .1
اإلدارة  من  وافية  معلومات  على  مبنية  قراراته  تكون  وأن  واهتمام، 

به. موثوق  آخر  مصدر  أي  من  أو  التنفيذیة، 
√

یحقق  بما  یلتزم  أن  وعليه  المساهمين،  جميع  المجلس  عضو  یمثل   .2
√مصلحة الشركة ال مصلحة من یمثله أو من صوت له لتعيينه بالمجلس.

التنفيذیة،  لإلدارة  یفوضها  التي  الصالحيات  المجلس  یحدد  أن  یجب   .3
التي  الموضوعات  یحدد  كما  التفویض،  ومدة  القرار  اتخاذ  وإجراءات 
عن  دوریة  تقاریر  التنفيذیة  اإلدارة  وترفع  فيها،  البت  بصالحية  یحتفظ 

المفوضة. للصالحيات  ممارستها 

√

4. یجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعریف أعضاء المجلس 
الجدد بعمل

الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضال عن تدریبهم إن لزم 
األمر.

√

الكافية  المعلومات  الشركة  إتاحة  من  التأكد  المجلس  على  یجب   .5
المجلس غير  المجلس بوجه عام وألعضاء  عن شؤونها لجميع أعضاء 
التنفيذیين بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم 

بكفاءة. ومهامهم 

√

6. ال یجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تجاوز آجالها ثالث سنوات، 
أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء مدیني الشركة من التزاماتهم 
فيه،  الواردة  وبالشروط  الشركة  نظام  في  بذلك  له  مصرحا  كان  إذا  إال 
للمجلس  یجوز  فال  الشأن،  هذا  في  أحكاما  الشركة  نظام  تضمن  وإذا 
تكن  لم  ما  العامة،  الجمعية  من  بإذن  إال  المذكورة  بالتصرفات  القيام 

الشركة. أغراض  التصرفات داخلة في  تلك 

√

المادة 10:
تفویض المهام.

جميع  المجلس  یتولى  العامة،  الجمعية  باختصاصات  یخل  ال  بما 
في  لجانه  تفویض  له  ویجوز  إلدارتها؛  الالزمة  والسلطات  الصالحيات 
ممارسة بعض صالحياته، وله تشكيل لجنة خاصة أو أكثر للقيام بمهام 

المهام. تلك  طبيعة  على  تشكيلها  قرار  في  ینص  أن  على  محددة 

√

المجلس وإن شكل لجانا  النهائية عن الشركة على  المسؤولية  وتظل 
أو فوض جهات أو أشخاصًا آخرین للقيام ببعض أعماله، وعلى المجلس 

تجنب إصدار تفویضات عامة أو غير محددة المدة.
√

المادة 11:
واجبات الرئيس.

وهو  القضاء،  وأمام  الغير  لدى  ویمثلها  الشركة  رئيس  هو  الرئيس 
المسؤول األول عن حسن إدارة الشركة بطریقة فعالة ومنتجة والعمل 
أصحاب  وسائر  والمساهمين  والشركاء  الشركة  مصلحة  تحقيق  على 
المصالح، ویجب أن یتضمن »ميثاق المجلس« مهام ومسؤوليات الرئيس 

على أن تتضمن على األقل ما یأتي.

√

مجلس  ميثاق  الشركة  تملك 
ویتوّفر  الحوكمة،  وميثاق  اإلدارة 
الشركة  موقع  على  كالهما 
الشركة  وتنوي  اإللكتروني. 
اإلدارة  مجلس  ميثاق  تحدیث 
وميثاق الحوكمة لضمان االّتساق 
لقانون  الجدیدة  المتطلبات  مع 
لهيئة  التابع  الشركات  حوكمة 
قطر لألسواق المالية قبل أن تصبح 
.2018 مایو  في  المفعول  ساریة 

1. التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل األساسّية بشكل 
√فّعال وفي الوقت المناسب.

أّیة  االعتبار  بعين  األخذ  مع  اجتماعه  أعمال  جدول  على  الموافقة   .2
المجلس. أعضاء  من  عضو  أي  یطرحها  √مسألة 

3. تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفّعال في 
تصریف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما یحقق 

مصلحة الشركة.
√

والسجالت  والمستندات  والوثائق  والمعلومات  البيانات  كافة  إتاحة   .4
المجلس. ألعضاء  ولجانه  وبالمجلس  بالشركة  √الخاصة 

إیصال  على  والعمل  بالمساهمين  الفعلّي  التواصل  قنوات  إیجاد   .5
المجلس. إلى  √آرائهم 

خاصة،  بصورة  التنفيذیين،  غير  المجلس  ألعضاء  المجال  إفساح   .6
المجلس  أعضاء  بين  البّناءة  العالقات  وتشجيع  الفّعالة  بالمشاركة 

التنفيذیين. وغير  التنفيذیين 
√
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7. إبقاء األعضاء على اطالع دائم بشأن تنفيذ أحكام هذا النظام، ویجوز 
√للرئيس تفویض لجنة التدقيق أو غيرها في ذلك.

یفوض  أن  للرئيس  ویجوز  غيابه،  عند  الرئيس  محل  الرئيس  نائب  یحال 
صالحياته. بعض  في  المجلس  أعضاء  من  √غيره 

المادة 12:
التزامات أعضاء 

المجلس.

یلتزم أعضاء المجلس بما یلي.

1. االنتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه، وعدم االنسحاب من 
√المجلس إال لضرورة وفي الوقت المناسب.

أصحاب  وسائر  والمساهمين  والشركاء  الشركة  مصلحة  إعالء   .2
الخاصة. المصلحة  على  وتقدیمها  √المصالح 

في  وسياستها  للشركة،  االستراتيجية  المسائل  بشأن  الرأي  إبداء   .3
والتعيينات  ومواردها،  بها،  العاملين  مساءلة  ونظم  مشاریعها،  تنفيذ 

بها. العمل  ومعایير  األساسّية، 
√

4. مراقبة أداء الشركة في تحقيق أغراضها وأهدافها، ومراجعة التقاریر 
√الخاصة بأدائها بما فيها التقاریر السنوّیة ونصف السنوّیة والربعّية.

والعمل  بالحوكمة،  الخاصة  اإلجرائية  القواعد  تطویر  على  اإلشراف   .5
النظام. لهذا  وفقا  األمثل  بالشكل  تطبيقها  √على 

اختصاصاتهم  بتنوع  المتنوعة  وخبراتهم  مهاراتهم  استغالل   .6
على  والعمل  ومنتجة،  فعالة  بطریقة  الشركة  إدارة  في  ومؤّهالتهم 
أصحاب  وسائر  والمساهمين  والشركاء  الشركة  مصلحة  تحقيق 

. لح لمصا ا

√

7. المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركة، وتحقيق مطالب 
√أعضائها بشكل متوازن وعادل.

كتابي  إذن  دون  معلومات  أو  بيانات  أو  تصریحات  بأیة  اإلدالء  عدم   .8
تسمية  المجلس  وعلى  ذلك،  في  یفوضه  من  أو  الرئيس  من  مسبق 

الشركة. باسم  الرسمي  المتحدث 
√

9. اإلفصاح عن العالقات المالية والتجاریة، والدعاوى القضائية التي قد 
√تؤثر سلبا على القيام بالمهام والوظائف الموكلة إليهم.

ویجوز ألعضاء المجلس طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة 
√الشركة فيما یتعّلق بأّیة مسألة تخّص الشركة.

المادة 13:
الدعوة لالجتماع.

النظام  عليه  ینص  لما  ووفقا  رئيسه،  من  بدعوة  المجلس  یجتمع 
االجتماع متى  إلى  المجلس  أن یدعو  الرئيس  للشركة، وعلى  األساسي 
عضو  لكل  الدعوة  وتوجه  األقل،  على  األعضاء  من  اثنان  ذلك  طلب 
على  بأسبوع  النعقاده  المحدد  التاریخ  قبل  األعمال  بجدول  مصحوبة 

األعمال. جدول  إلى  أكثر  أو  بند  إضافة  طلب  عضو  ألي  ویجوز  األقل، 

√

المادة 14:
اجتماعات المجلس.

یجوز  وال  السنة،  األقل-خالل  على   - اجتماعات  ستة  المجلس  یعقد 
المجلس  اجتماع  یكون  وال  اجتماع،  عقد  دون  أشهر  ثالثة  تنقضي  أن 
أو  الرئيس  بينهم  من  یكون  أن  على  األعضاء  أغلبية  بحضور  إال  صحيحًا 

الرئيس. نائب 

√

في  لتمثيله  المجلس  أعضاء  أحد  كتابة  عنه  ینيب  أن  الغائب  وللعضو 
من  أكثر  الواحد  العضو  یمثل  أن  یجوز  ال  أنه  على  والتصویت،  الحضور 
أو  متتالية،  اجتماعات  ثالثة  حضور  عن  المجلس  عضو  تغيب  وإذا  عضو، 
مستقياًل. أعتبر  المجلس  یقبله  عذر  دون  متتالية  غير  اجتماعات  أربعة 

النظام √ من   33 المادة  تنّص 
تقوم  أن  على  للشركة  األساسي 
لرئيس  نائبين  بتعيين  الشركة 
عدم  لضمان  اإلدارة  مجلس 
العمل  في  توقف  أّي  حدوث 
بسبب عدم توافر الرئيس أو نائبه. وسائل  من  مؤمنة  وسيلة  بأي  المجلس  اجتماع  في  المشاركة  ویجوز 

االستماع  من  المشارك  تمكن  عليها،  المتعارف  الحدیثة  التقنية 
القرارات. وإصدار  المجلس  أعمال  في  الفعالة  والمشاركة 

√

المادة 15:
قرارات المجلس.

المجلس  قرارات  تصدر  الشأن،  هذا  في  القانون  أحكام  یخالف  ال  بما 
بأغلبية أصوات الحاضرین والممثلين، وعند تساوي األصوات یرجح الجانب 
الذي منه رئيس االجتماع، ویحرر محضر لكل اجتماع، یحدد فيه أسماء 
رئيس  من  ویوقع  باالجتماع،  دار  ما  ویبين  والغائبين،  الحاضرین  األعضاء 
اتخذه  قرار  أي  على  یوافق  لم  الذي  وللعضو  السر،  وأمين  االجتماع 

االجتماع. محضر  في  اعتراضه  یثبت  أن  المجلس 

√

بعض  إصدار  االستعجال،  ولدواعي  الضرورة  حالة  في  للمجلس،  ویجوز 
القرارات،  تلك  بالتمریر بشرط موافقة جميع أعضائه كتابة على  قراراته 
محضر  لتضمينها  للمجلس،  التالي  االجتماع  في  تعرض  أن  وعلى 

اجتماعه.

√

المادة 16:
أمين السر.

األولویة  وتكون  المجلس،  سر  أمين  بتسمية  قرارا  المجلس  یصدر 
للحاصلين على شهادة جامعية في القانون أو المحاسبة من جامعة 
معترف بها أو ما یعادلها، ولمن تكون له خبرة ال تقل عن ثالث سنوات 

مدرجة. شركة  شؤون  توّلي  في 

√

العاملين  من  یراه  بمن  االستعانة  الرئيس  موافقة  بعد  السر  وألمين 
عمله. مهام  أداء  في  √بالشركة 

المادة 17:
مهام وواجبات 

أمين السر.

یقوم أمين السر بمعاونة الرئيس وكافة أعضاء المجلس فيما یقومون 
√به من مهام، ویلتزم بتسيير كافة أعمال المجلس ومنها.

1. تحریر محاضر اجتماعات المجلس یحدد بها أسماء األعضاء الحاضرین 
والغائبين، ویبين فيها ما دار باالجتماع، ویثبت بها اعتراضات األعضاء على 

أي قرار أصدره المجلس.
√

تاریخ  حسب  الغرض  لهذا  المعد  السجل  في  المجلس  قرارات  قيد   .2
√إصدارها.

لهذا  المعد  السجل  في  المجلس  یعقدها  التي  االجتماعات  قيد   .3
انعقادها موضحا فيها: األعضاء  لتاریخ  الغرض مسلسلة ومرتبة وفقا 
االجتماع،  في  المجلس  اتخذها  التي  والقرارات  والغائبين،  الحاضرین 

وجدت. إن  واالعتراضات 

√

4. حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته، وتقاریره وكافة سجالت 
√ومراسالت المجلس ومكاتباته في سجالت ورقية وإلكترونية.

5. إرسال الدعوة ألعضاء المجلس، والمشاركين-إن وجدوا- مرفقا بها 
على  بأسبوعين  االجتماع  النعقاد  المحدد  التاریخ  قبل  األعمال  جدول 
األعمال  جدول  إلى  أكثر  أو  بند  بإضافة  األعضاء  طلبات  واستالم  األقل، 

تقدیمها. تاریخ  وإثبات 

√

فيما  األعضاء  وبين  المجلس،  وأعضاء  الرئيس  بين  الكامل  التنسيق   .6
بما فيهم  المصالح  المعنية وأصحاب  المجلس والجهات  بينهم، وبين 

والموظفين. واإلدارة  المساهمين 
√
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وثائق  جميع  إلى  السریع  الوصول  من  واألعضاء  الرئيس  تمكين   .7
بها. الخاصة  والبيانات  المعلومات  وكذلك  الشركة،  √ومستندات 

8. حفظ إقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب المحظور 
√عليهم الجمع بينها وفقا للقانون وأحكام هذا النظام.

المادة 18:
لجان المجلس.

یشكل المجلس فور انتخابه وفي أول اجتماع له ثالث لجان على األقل 
هي كالتالي.

لجنة  تشكيل  یتوافق  ال 
المادة  متطلبات  مع  الترشيحات 
قانون  من  اللجان(  )عمل   19
عن  الصادر  الشركات  حوكمة 
هيئة قطر لألسواق المالية. وتنّص 
لرئيس  یجوز  ال  أّنه  على   19 المادة 
یكون  أن  الشركة  إدارة  مجلس 
یحق  ال  كما  لجنة،  أّي  في  عضوًا 
أن  التدقيق  لجنة  مجلس  لرئيس 
أخرى.  لجنة  أّي  في  عضوًا  یكون 
أّي  ُیعقد  لم  ذلك،  على  وعالوة 
خالل  الترشيحات  للجنة  اجتماع 
فودافون  وستتعّهد   .2017 عام 
لجنة  تشكيل  بمراجعة  قطر 
لتتماشى  وأعمالها  الترشيحات 
بشكل وثيق مع متطلبات قانون 
عن  الصادر  الشركات  حوكمة 

المالية. لألسواق  قطر  هيئة 

اثنين  وعضویة  المجلس  أعضاء  أحد  برئاسة  الترشيحات،  لجنة  أوال: 
الالزمة  الخبرة  توافر  اللجنة  أعضاء  اختيار  في  ویراعى  األقل،  على 

اآلتي. في   - األقل  على   - تتمثل  التي  اختصاصاتها  لممارسة 
√

1. وضع أسس ومعایير عامة تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب 
المجلس. المرشحين لعضویة  بين  √األصلح من 

√2. ترشيح من تراه مناسبا لعضویة المجلس حال خلو أي من مقاعده.

3. وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة لضمان سرعة تعيين 
√البدیل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة.

√4. ترشيح من تراه مناسبا لشغل أي من وظائف اإلدارة التنفيذیة العليا.

√5. تلقي طلبات الترشح لعضویة المجلس.

متضمنة  المجلس  إلى  المجلس  لعضویة  المرشحين  قائمة  رفع   .6
الهيئة. إلى  منها  نسخة  ُترسل  أن  على  الشأن،  هذا  في  √توصياتها 

المجلس  ألداء  شامال  تحليال  یتضمن  المجلس  إلى  سنوي  تقریر  رفع   .7
الشأن. هذا  في  واقتراحاتها  والضعف  القوة  نقاط  √محددا 

ثانيا: لجنة المكافآت، برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضویة اثنين على 
لممارسة  الالزمة  الخبرة  توافر  اللجنة  أعضاء  اختيار  في  ویراعى  األقل، 

اختصاصاتها التي تتمثل - على األقل - في اآلتي.
√

1. تحدید السياسة العامة لمنح المكافآت في الشركة سنویا، بما فيها 
طریقة تحدید مكافآت رئيس وأعضاء المجلس، على أال تزید المكافأة 
خصم  بعد  للشركة  الصافي  الربح  من   5٪ على  للمجلس  السنویة 
والعينية  النقدیة  األرباح  وتوزیع  القانونية  واالستقطاعات  االحتياطات 

المساهمين. على 

√

أسهم  إصدار  ومنها  بالشركة  والحوافز  البدالت  منح  أسس  تحدید   .2
بها. للعاملين  √تحفيز 

ثالثا: لجنة التدقيق، برئاسة أحد أعضاء المجلس المستقلين وعضویة 
أغلبيتهم  یكون  أن  اللجنة  أعضاء  اختيار  في  ویراعى  األقل،  على  اثنين 
مستقلين، وأال یكون قد سبق ألي منهم تدقيق حسابات الشركة خالل 
غير  أو  مباشر  بطریق  اللجنة  لعضویة  الترشح  على  السابقتين  السنتين 
اللجنة  اختصاصات  لممارسة  الالزمة  الخبرة  فيهم  تتوافر  وأن  مباشر، 

التي تتمثل - على األقل - في اآلتي.

√

بالمادة  قطر  فودافون  تلتزم  ال 
من  اإلدارة(  مجلس  )لجان   18
الصادر  الشركات  حوكمة  قانون 
المالية  لألسواق  قطر  هيئة  عن 
یرأسها  ال  التدقيق  لجنة  أّن  حيث 
عضو مستقل في مجلس اإلدارة 
ليسوا  اللجنة  أعضاء  وغالبية 
مجلس  في  مستقلين  أعضاء 

اإلدارة. اللجنة  تشكيل  فور  للشركة  الداخلية  الرقابة  بنظام  مقترح  إعداد   .1
األمر. تطلب  كلما  دوریة  بمراجعات  والقيام  المجلس،  على  √وعرضه 

التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم، وضمان  2. وضع أسس 
أداء عملهم. استقاللهم في 

قطر  فودافون  شركة  وتعتزم   
التدقيق  لجنة  هيكل  مراجعة 
قبل  ضروریة  تغييرات  أّي  وإجراء 
الشركات  حوكمة  قانون  دخول 
لألسواق  قطر  هيئة  عن  الصادر 
مایو  في  التنفيذ  حّيز  المالية 
لجنة  تجتمع  أن  المقّرر  من   .2018
قطر  فودافون  في  التدقيق 
تؤمن  وهي  السنة.  في  مرتين 
عمليات  كافة  مع  وباالقتران  بأّنه 
المخاطر  وإدارة  الداخلية  الرقابة 
الشركة،  تعتمدها  التي  القائمة 
اجتماعان  األقّل  على  یكون 
في  كافيين  التدقيق  للجنة 
ُتعقد  ذلك،  على  وعالوة  السنة. 
اجتماعات إضافية للجنة التدقيق 

االقتضاء. حسب  السنة  خالل 

3. اإلشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ومتابعة أعمال مراقب 
أفضل  بتطبيق  التزامهما  من  والتأكد  بينهما،  والتنسيق  الحسابات، 
لمعایير  وفقا  المالية  التقاریر  وإعداد  التدقيق  في  العالمية  النظم 
المحاسبة والتدقيق الدولية )IFRS / IAS( و)ISA( ومتطلباتها، والتحقق 
من اشتمال تقریر مراقب الحسابات على إشارة صریحة عّما إذا كان قد 
بالمعایير  الشركة  التزام  ومدى  الضرورّیة،  المعلومات  كّل  على  حصل 
لمعایير  وفقًا  ُأجري  قد  التدقيق  كان  إذا  وما   ،)IFRS / IAS( الدولية 

ال. أم   )ISA( الدولية  التدقيق 

√

4. اإلشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقاریر السنوّیة والنصف 
ومراجعتها. والربعّية  √سنوّیة 

القوائم  على  الحسابات  مراقب  ومالحظات  تقاریر  ومراجعة  دراسة   .5
للشركة ومتابعة ما تم بشأنها √المالية 

6. تحري الدقة فيما تعرضه الشركة على الجمعية العامة، وما تفصح 
والبيانات  األرقام  تلك  ومراجعة  مالية  وتقاریر  وبيانات  أرقام  من  عنه 

والتقاریر.
√

الداخلية  والرقابة  العليا،  التنفيذیة  واإلدارة  المجلس،  بين  التنسيق   .7
. كة لشر √با

√8. مراجعة أنظمة الرقابة المالّية والداخلّية وإدارة المخاطر.

من  بتكليف  المالية  الرقابة  بمسائل  الخاصة  التحقيقات  إجراء   .9
. لمجلس √ا

√10. التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومراقب الحسابات.

11. مراجعة السياسات واإلجراءات المالّية والمحاسبّية للشركة وإبداء 
√الرأي والتوصية بشأنها للمجلس.

12. مراجعة تعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة ومدى 
√خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعامالت.

13. وضع ومراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة المخاطر بشكل 
دوري، أخذا في االعتبار أعمال الشركة، ومتغيرات السوق، والتوجهات 

االستثماریة والتوسعية للشركة.
√

14. اإلشراف على البرامج التدریبية الخاصة بإدارة المخاطر التي تعدها 
√الشركة، والترشح لها.

15. إعداد التقاریر الدوریة الخاصة بالمخاطر وإدارتها بالشركة ورفعها 
للمجلس-في الوقت الذي یحدده- متضمنة توصياتها، وإعداد التقاریر 

الخاصة بمخاطر محددة بناًء على تكليف من المجلس أو رئيسه.
√

√16. تنفيذ تكليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة.

17. مناقشة مراقب الحسابات، واإلدارة التنفيذیة العليا بشأن المخاطر 
الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى مالءمة القرارات والتقدیرات 

المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقریر السنوي.
√
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 الفصل الرابع: 
أعمال الرقابة بالشركة 

المادة 20:
الرقابة الداخلية.

الرقابة الداخلية للشركة  یعتمد المجلس مقترح لجنة التدقيق بنظام 
الرقابة، وتحدید مهام واختصاصات  آلية  المقترح  أن یتضمن ذلك  على 
المسؤولية بشأنها، وبرامج  الشركة، وأحكام وإجراءات  إدارات وأقسام 
توعية وتثقيف العاملين بأهمية الرقابة الذاتية وأعمال الرقابة الداخلية.

√
وظيفة  قطر  فودافون  تملك 
بها  الخاصة  الداخلي  التدقيق 
وجود  بضمان  تقوم  والتي 
ومراقبتها  المناسبة  الضوابط 
بشكل رسمي على أساس سنوي. 
الداخلي  التدقيق  وظيفة  وتعمل 
عن  مستقل  بشكل  للشركة 
من  وتستفيد  المحلية  األعمال 
لوظيفة  الفضلى  الممارسات 
لفودافون  الداخلي  التدقيق 

 . ب و جر

خطة  السابقة  الفقرة  في  إليه  المشار  المقترح  یتضمن  أن  ویجب 
تحدید   - أدنى  كحد   - تتضمن  أن  على  المخاطر  إدارة  في  الشركة 
المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة وفي مقدمتها مخاطر 
وآليات  المخاطر،  تحمل  على  الشركة  قدرة  ومدى  الحدیثة،  التقنية 
التعرف عليها، وقياسها، ومتابعتها، وبرامج التوعية بها، وسبل تفادیها 

آثارها. من  التقليل  أو 

√

المادة 21:
وحدة الرقابة 

الداخلية.

وحدة  إنشاء  على  للشركة  الداخلّية  الرقابة  نظام  یشتمل  أن  یجب 
المخاطر،  وإدارة  لتقييم  وفّعالة  عملها  في  مستقلة  تكون  أكثر  أو 
بالتعامالت  الخاصة  بالضوابط  الشركة  التزام  ورقابة  المالي  والتدقيق 
داخلي  مدقق  أعمالها  ویتولى  عالقة،  ذي  طرف  أي  مع  خاصة  المالية 
وتقييم  المالي  التدقيق  أعمال  في  والكفاءة  الخبرة  ذوي  من  أكثر  أو 
األداء وإدارة المخاطر، ویسمح له بدخول كافة إدارات الشركة ومتابعة 
المجلس،  بتعيينه وتحدید مهامه ومكافآته قرارًا من  أعمالها، ویصدر 

أمامه. مسؤواًل  ویكون 

√

واضحة  سياسات  الشركة  لدى 
الواردة  المصالح  بتضارب  تتعلق 
الخاصة  السلوك  قواعد  في 
األحكام  عن  فضاًل  وهذا  بها. 
بمعامالت  المتعلقة  المحددة 
المنصوص  الصلة  ذات  األطراف 
یتم  التأسيس.  عقد  في  عليها 
الكشف عن أّي معامالت األطراف 
السنوي.   التقریر  في  الصلة  ذات 

المادة 22:
تقاریر الرقابة 

الداخلية.

عن  أشهر  ثالثة  كل  تقریرًا  التدقيق،  لجنة  إلى  الداخلي  المدقق  یرفع 
توصية  على  بناء   - المجلس  ویحدد  بالشركة،  الداخلية  الرقابة  أعمال 
لجنة التدقيق - البيانات التي یجب أن یتضمنها التقریر على أن تتضمن 

یأتي. - على األقل - ما 

√

یتم إعداد تقریر التدقيق الداخلي 
لجنة  اجتماعات  مع  بالتزامن 
على  مرتين  تجتمع  التي  التدقيق 

سنویًا. األقّل 

وإدارة  واالستثمارات  المالّية  الشؤون  على  واإلشراف  الرقابة  إجراءات   -1
√المخاطر.

2- مراجعة تطّور عوامل المخاطر في الشركة ومدى مالءمة وفاعلية 
أو  الجذرّیة  التغييرات  مواجهة  في  الشركة  في  بها  المعمول  األنظمة 

عة في السوق. غير المتوقَّ
√

الرقابة  نظام  بتطبيق  االلتزام  بشأن  الشركة  ألداء  شامل  تقييم   -3
النظام. هذا  وأحكام  √الداخلّية، 

4- مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج 
√في السوق.

المخاطر  تحدید  عند  الداخلّية  الرقابة  بأنظمة  الشركة  التزام  مدى   -5
√وإدارتها.

تم  وما  وأسبابها  وأنواعها  الشركة  لها  تعرضت  التي  المخاطر   -6
. نها √بشأ

√7- المقترحات الخاصة بتصویب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر.

المادة 23:
الرقابة الخارجية.

الحسابات  مراقبي  عروض  وفحص  بمراجعة  التدقيق  لجنة  تقوم 
إلى  وترفع  الهيئة،  لدى  الخارجيين  المدققين  بجدول  المسجلين 
مدققا  مقدمه  لتعيين  أكثر  أو  عرض  باختيار  مسببة  توصية  المجلس 
بجدول  إدراجها  یتم  التوصية  المجلس  اعتماد  وفور  للشركة،  خارجيا 

للشركة. العامة  الجمعية  اجتماع  أعمال 

√

وتعين الجمعية العامة مراقب حسابات أو أكثر لمدة سنة واحدة قابلة 
للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة بحد أقصى خمس سنوات متصلة، 
وال یجوز إعادة تعيينه قبل مرور سنتين متتاليتين، ویحظر على مراقب 
أعماله  بين  الجمع  وكذلك  الشركة،  أسرار  إفشاء  وموظفيه  الحسابات 
والعمل  بالشركة،  آخر  عمل  وأي  إليه  الموكلة  والواجبات  ومهامه 

بها. إنهاء عالقته  تاریخ  األقل من  بالشركة قبل سنة على 

√

المادة 24:
مهام ومسؤوليات 

مراقب الحسابات.

على مراقب الحسابات إبالغ المجلس - كتابة - بأي خطر تتعرض له أو 
یتوقع أن تتعرض له الشركة، وبكل ما یكتشفه من مخالفات فور علمه 
الهيئة، وله في ذلك حق دعوة  إلى  البالغ  بها، ویرسل نسخة من ذلك 
الجمعية العامة لالنعقاد وفقا ألحكام القانون في هذا الشأن على أن 

یخطر الهيئة بذلك.

√

ممتثلة  غير  قطر  فودافون  إّن 
قانون  ألّن  الحالي  الوقت  في 
حوكمة الشركات الجدید الصادر 
المالية  لألسواق  قطر  هيئة  عن 
سيصبح ساري المفعول في مایو 
االمتثال  الشركة  وستضمن   .2018

الوقت. ذلك  بحلول 

ویقدم مراقب الحسابات - وإن تعدد - تقریرا واحدا للجمعية العامة 
ویتلوه عليها، ویرسل نسخة منه إلى الهيئة، ویكون مسؤوال عن صحة 
البيانات الواردة فيه، ولكل عضو بالجمعية العامة حق مناقشة المراقب 

في أي مسألة بالتقریر وأن یستوضحه عما ورد فيه.

√

الرقابة  بأعمال  یرتبط  الحسابات كل ما  أن یتضمن تقریر مراقب  ویجب 
باآلتي. المتعلقة  خاصة  بالشركة  األداء  √وتقييم 

√1- مدى مالءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة.

وتنفيذ  أنشطتها  مزاولة  في  االستمرار  على  الشركة  قدرة  مدى   -2
المجلس. یبدیه  عما  مستقل  بشكل  ذلك  ویتم  √التزاماتها، 

3- مدى التزام الشركة بوضع األنظمة واللوائح الداخلية، ومدى مالءمة 
√هذه األنظمة وتلك اللوائح لوضع الشركة، ومدى التزامها بتطبيقها.

4- مدى التزام الشركة بنظامها األساسي وخضوعها ألحكام القانون 
√وتشریعات الهيئة ذات الصلة بما فيها أحكام هذا النظام.

5- مدى التزامه والشركة بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق 
الدولية  والتدقيق  المحاسبة  بمعایير  والتزامهما  المالية  التقاریر  وإعداد 

)IFRS / IAS( و)ISA( ومتطلباتها.
√

6- مدى تعاون الشركة في تمكينه من الوصول إلى المعلومات الالزمة 
√إلتمام أعماله.

المادة 19:
عمل اللجان.

فيه  ویحدد  لجنة،  كل  وأعضاء  رئيس  بتسمية  قرارًا  المجلس  یصدر 
عدد  یقل  أال  على  عملها،  وإجراءات  وأحكام  وواجباتها  اختصاصاتها 

السنة. في  اجتماعات  ستة  عن  التدقيق  لجنة  اجتماعات 
انظر المالحظة أعاله في المادة 18√

المجلس،  التي یشكلها  اللجان  أكثر من لجنة من  رئاسة  تولي  ویحظر 
ویجوز  لجنة،  أي  وعضویة  التدقيق  لجنة  رئاسة  بين  الجمع  یجوز  وال 
"لجنة  تسمى  واحدة  لجنة  في  والمكافآت  الترشيحات  لجنتي  دمج 

والمكافآت" الترشيحات 

انظر المالحظة أعاله في المادة 18√

أعضاءها،  وأغلبية  رئيسها  بحضور  إال  صحيحا  اللجنة  انعقاد  یكون  وال 
ویحرر محضر لكل اجتماع، یبين فيه ما دار باالجتماع، ویوقع من رئيس 

اللجنة.
√

وترفع كل لجنة تقریرا سنویا إلى المجلس بما قامت به من أعمال وما 
√انتهت إليه من توصيات.

تقریر  وتضمين  اللجان،  أعمال  وتقييم  بمراجعة  المجلس  ویقوم 
أعمال. من  به  قامت  ما  √الحوكمة 
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 الفصل الخامس: 
اإلفصاح

المادة 25:
االفصاح

المالّية،  التقاریر  فيها  بما  اإلفصاح  بمتطلبات  االلتزام  الشركة  على 
المجلس، واإلدارة  رئيس وأعضاء  یمتلكها كل من  التي  وعدد األسهم 
التنفيذیة العليا، وكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرین، وكذلك 
ولجانه  المجلس  وأعضاء  برئيس  الخاصة  المعلومات  عن  اإلفصاح 
وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية، وما إذا كان أیا 
التنفيذیة العليا  منهم عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى أو باإلدارة 

إدارتها. مجلس  لجان  من  بأي  عضوا  أو  لها 

√

نفيا  الشائعات  مع  التعامل  بشأن  سياستها  تحدید  الشركة  وعلى 
مع  یتعارض  ال  وبما  ومكتوب  واضح  بشكل  اإلفصاح  وكيفية  إثباتا،  أو 
دقة  من  التأكد  المجلس  على  ویجب  الصلة،  ذات  الهيئة  تشریعات 

اإلفصاح. قواعد  بكافة  والتزامها  الشركة  عنه  تفصح  ما  وصحة 

√

المادة 26:
تضارب المصالح.

بمبادئ  المجلس  یلتزم  الشأن،  هذا  في  القانون  أحكام  یخالف  ال  بما 
هذا النظام، وباإلفصاح عن التعامالت والصفقات التي تبرمها الشركة 
مع أي »طرف ذي عالقة« ویكون لألخير فيها مصلحة قد تتعارض مع 

الشركة. مصلحة 

√

المحدد  التاریخ  من  األقل  على  أسبوع  قبل  المجلس  على  ویجب 
النعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقریر 
المجلس أن یضع تحت تصرف المساهمين كشفا تفصيليا بالتعامالت 
اإلفصاح  عليه  یجب  كما  السابقة،  الفقرة  في  إليها  المشار  والصفقات 

للشركة. السنوي  بالتقریر  عنها 

√

وفي جميع األحوال، ال یجوز للشركة القيام بإبرام أیة صفقة كبيرة مع 
أي »طرف ذي عالقة« إال بعد موافقة الجمعية العامة للشركة، ویجب أن 

یتضمنها جدول أعمال الجمعّية العامة التالية إلتمام إجراءات إبرامها.
√

المادة 27:
الشفافية وإعالء 
مصلحة الشركة.

عالقة  أو  بعملية  صلة  له  أو  طرفا  یكون  عالقة«  ذي  »طرف  ألي  یجوز  ال 
تلك  مناقشته  أثناء  المجلس  اجتماع  حضور  الشركة  تبرمها  صفقة  أو 
یصدره  ما  على  التصویت  له  یحق  وال  الصفقة،  أو  العالقة  أو  العملية 

بشأنها. قرارات  من  المجلس 

√

وفي جميع األحوال، یجب أن تصب كافة العالقات التي تقيمها الشركة 
مع الغير في مصلحة الشركة، وكذلك یجب أن تكون جميع الصفقات 
أاّل  ویجب  بحت،  تجارّي  أساس  وعلى  السوق  ألسعار  وفقًا  تبرمها  التي 

تتضّمن شروطًا تخالف مصلحة الشركة.

√

المادة 28:
اإلفصاح عن عمليات 

التداول.

األشخاص  وجميع  العليا  التنفيذیة  واإلدارة  المجلس،  أعضاء  یلتزم 
التداول  عمليات  عن  باإلفصاح  القصر  وأوالدهم  وأزواجهم  المطلعين 
األخرى،  المالّية  أوراقها  وسائر  الشركة  أسهم  على  بها  یقومون  التي 
تداول  تنظم  واضحة  وإجراءات  قواعد  المجلس  یعتمد  أن  ویجب 

الشركة. تصدرها  التي  المالية  األوراق  على  المطلعين  األشخاص 

√

 الفصل السادس:
حقوق أصحاب المصالح 

المادة 29:
المساواة بين 

المساهمين في 
الحقوق.

ملكية  على  المترتبة  الحقوق  كافة  ولهم  متساوون  المساهمون 
الصلة. ذات  والقرارات  واللوائح  القانون  ألحكام  وفقا  √السهم 

الداخلية  ولوائحها  للشركة  األساسي  النظام  یتضمن  أن  ویجب 
المساهمين لحقوقهم،  الالزمة لممارسة جميع  اإلجراءات والضمانات 
النصيب  على  الحصول  وحق  األسهم،  في  التصرف  حق  خاص  وبوجه 
في  واالشتراك  العامة  الجمعية  حضور  وحق  األسهم،  أرباح  من  المقرر 
المعلومات  إلى  الوصول  وحق  قراراتها،  على  والتصویت  مداوالتها 

الشركة. بمصالح  یضر  ال  بما  وطلبها 

√

المادة 30:
مراجعة سجل 

المساهمين.
على الشركة التقدم شهریا بطلب لجهة االیداع للحصول على نسخة 

√محدثة من سجل المساهمين واالحتفاظ به لدیها.

المادة 31:
حق المساهم 

في الحصول على 
المعلومات.

یجب أن یتضمن النظام األساسي للشركة ولوائحها الداخلية إجراءات 
حقوقه  ممارسة  من  تمكنه  التي  المعلومات  إلى  المساهم  وصول 

الشركة. بمصالح  یضر  أو  المساهمين  سائر  بحقوق  یخل  ال  بما  كاملة 
√

وتلتزم الشركة بتدقيق وتحدیث المعلومات بطریقة منتظمة، وبتوفير 
ممارسة  من  وتمكنهم  المساهمين  تهم  التي  المعلومات  كافة 
التقنية  الوجه األكمل، وأن تستخدم في ذلك وسائل  حقوقهم على 

الحدیثة.
√

المادة 32:
حقوق المساهمين 
المتعلقة بالجمعية 

العامة.

یجب أن یتضمن النظام األساسي للشركة، تنظيم حقوق المساهمين 
√المتعلقة باجتماع الجمعية العامة والتي منها.

من   )٪١٠( عن  یقل  ال  ما  المالكين  المساهمين  أو  المساهم  حق   .1
العامة  الجمعية  دعوة  طلب  جدیة  وألسباب  الشركة،  مال  رأس 
الشركة  مال  رأس  من   )٪٢٥( یمثلون  الذین  المساهمين  وحق  لالنعقاد، 
لالنعقاد  العادیة  غير  العامة  الجمعية  دعوة  طلب  األقل  على 
الشأن. هذا  في  واللوائح  القانون  یحددها  التي  لإلجراءات  وفقا 

√

الجمعية  أعمال  جدول  في  معينة  مسائل  إدراج  طلب  في  الحق   .2
العامة ومناقشتها باالجتماع إن لم یدرجها المجلس وقررت الجمعية 

ذلك.
√

المشاركة  فرصة  وإتاحة  العامة،  الجمعية  اجتماعات  حضور  حق   .3
الفعالة فيها واالشتراك في مداوالتها ومناقشة الموضوعات المدرجة 
ومكان  بموعد  العلم  شأنه  من  ما  كل  وتيسير  األعمال،  جدول  في 
التي  وبالقواعد  األعمال  بجدول  المدرجة  وبالمسائل  الجمعية  انعقاد 

األسئلة. وتوجيه  المناقشات  تحكم 

√

4. حق المساهم في أن یوكل عنه بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة؛ 
الجمعية  اجتماع  حضور  في  المجلس  أعضاء  غير  من  آخر  مساهما 
الصفة  بهذه  الوكيل  یحوزها  التي  األسهم  عدد  یزید  أال  على  العامة، 

الشركة. مال  رأس  أسهم  من   )%5( على 

√

اجتماع  حضور  في  عليهم  والمحجور  القصر  المساهمين  حق   .5
قانونًا. عنهم  النائبون  الحضور  في  ویمثلهم  العامة،  √الجمعية 
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والتزامهم  المجلس  أعضاء  إلى  األسئلة  توجيه  في  المساهم  حق   .6
باإلجابة عليها بالقدر الذي ال یعّرض مصلحة الشركة للضرر، وحقه في 
االحتكام إلى الجمعية العامة إذا رأى أن اإلجابة على سؤاله غير كافية.

√

7. الحق في التصویت على قرارات الجمعية العامة، وتيسير كل ما من 
√شأنه العلم بالقواعد واإلجراءات التي تحكم عملية التصویت.

8. حق المساهم في االعتراض على أي قرار یرى أنه یصدر لمصلحة فئة 
معينة من المساهمين أو یضر بها أو یجلب نفعًا خاصًا ألعضاء المجلس 
االجتماع،  محضر  في  وإثباته  الشركة  لمصلحة  اعتبار  دون  غيرهم  أو 
وحقه في إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقا ألحكام القانون في 

هذا الشأن.

√

المادة 33:
تيسير سبل 

المشاركة الفعالة 
في الجمعية 

العامة.

العامة،  الجمعية  النعقاد  والمواعيد  األماكن  أنسب  اختيار  یجب 
مع  التواصل  في  الحدیثة  التقنية  وسائل  استخدام  وللشركة 
الجمعية  اجتماع  في  منهم  عدد  أكبر  لمشاركة  تيسيرا  المساهمين 

فعالة. مشاركة  العامة 

√

المدرجة  بالموضوعات  العلم  من  المساهمين  تمكين  الشركة  وعلى 
بجدول األعمال وما یستجد منها مصحوبة بمعلومات كافية تمكنهم 
من اتخاذ قراراتهم، وكذلك تمكينهم من االطالع على محضر اجتماع 
فور  العامة  الجمعية  نتائج  عن  اإلفصاح  وعليها  العامة،  الجمعية 

اعتماده. فور  الهيئة  لدى  االجتماع  محضر  من  نسخة  وإیداع  انتهائها، 

√

المادة 34:
حقوق المساهمين 

المتعلقة بالتصویت.

التصویت حق المساهم -یمارسه بنفسه أو عن طریق من یمثله قانونًا 
√- ال یجوز التنازل عنه وال یمكن إلغاؤه.

إعاقة  إلى  یؤدي  قد  إجراء  أو  قيد  أي  وضع  الشركة  على  ویحظر 
المساهم  بتمكين  وتلتزم  التصویت،  في  لحقه  المساهم  استخدام 
من ممارسة حق التصویت وتيسير إجراءاته، ویجوز لها أن تستخدم في 

الحدیثة. التقنية  وسائل  ذلك 

√

المادة 35:
حقوق المساهمين 

المتعلقة بانتخاب 
أعضاء المجلس.

بالمرشحين  یتعلق  فيما  اإلفصاح  بمتطلبات  االلتزام  الشركة  على 
المعلومات  كافة  على  المساهمين  إطالع  وعليها  المجلس،  لعضویة 
واقع  من  والعملية  العلمية  وخبراتهم  المرشحين  بجميع  الخاصة 
بوقت  العامة  الجمعية  النعقاد  المحدد  الموعد  قبل  الذاتية  سيرهم 

ف كا
ووفقا  السري  باالقتراع  المجلس  أعضاء  العامة  الجمعية  وتنتخب 

التراكمي. التصویت  ألسلوب 

√

المادة 36:
حقوق المساهمين 

المتعلقة بتوزیع 
األرباح.

على  الشركة  بقدرة  یخل  ال  -بما  للشركة  األساسي  النظام  یحدد 
الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير- نسبة الحد األدنى من األرباح الصافية التي 
یجب توزیعها على المساهمين، وعلى المجلس وضع سياسة واضحة 
لتوزیع تلك األرباح بما یحقق مصالح الشركة والمساهمين، ویجب اطالع 
المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، واإلشارة 

إليها في تقریر المجلس
العامة  الجمعية  أقرت  التي  األرباح  على  الحصول  في  األحقية  وتكون 
األسهم  لمالكي  مجانية  أسهما  أو  نقدیة  كانت  سواء  توزیعها 
المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة اإلیداع في نهایة تداول یوم 

العامة. الجمعية  انعقاد 

√

 المادة 37:
المساهمين  حقوق 
المتعلقة بالصفقات 

الكبرى.

یجب أن یتضمن النظام األساسي للشركة آلية محددة لحمایة حقوق 
الشركة  إبرام  حال  خاصة  بصفة  واألقلية  عامة  بصفة  المساهمين 
صفقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال الشركة.

√

وفي جميع األحوال یجب اإلفصاح عن هيكل رأس مال الشركة وكل 
اتفاق تجریه بشأنه، واإلفصاح عن المالكين )٥٪( أو أكثر من أسهم 

الشركة بطریقة مباشرة أو غير مباشرة.
√

المادة 38:
حقوق أصحاب 

المصالح من غير 
المساهمين.

واحترامها،  المصالح  أصحاب  حقوق  على  بالمحافظة  الشركة  تلتزم 
ویجوز لكل صاحب مصلحة في الشركة طلب المعلومات ذات الصلة 
بمصلحته على أن یرفق بطلبه ما یثبت صفته، وتلتزم الشركة بتقدیم 
المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبالقدر الذي ال یهدد مصالح 

اآلخرین أو یضر بمصالحها.

√

تظلم  تقدیم  إجراءات  تحدد  مكتوبة  آلية  یضع  أن  المجلس  وعلى 
واإلدارة  بالشركة  المسؤولين  وتصرفات  قرارات  من  المصالح  أصحاب 
ومقترحاتهم  شكاواهم  وفحص  لتلقي  وأخرى  بها،  العليا  التنفيذیة 
تنص  أن  على  وأموالها  الشركة  مصالح  یمس  ما  كل  بشأن  وبالغاتهم 
وحمایة  الَبالغ،  أو  الُمقتَرح  أو  الشكوى  مضمون  سریة  على  اآللية  تلك 
والمقترحات. الشكاوى  على  والرد  التظلمات  في  البت  وآجال  مقدمه، 

√

المادة 39:
حق المجتمع.

به،  والنهوض  المجتمع  تنمية  في  بدورها  القيام  الشركة  على 
والمحافظة على البيئة من خالل المشاركة الفعالة والجادة بمنظومة 

للشركات. االجتماعية  المسؤولية 
√
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